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2501 

 چه کم بودي گرم سیم و درم بودي مرا مونس
 خدایا حرمت مردان ز دنیا فارغش گردان
 نگارا گر مرا خواهی وگر همدرد و همراهی
 بتا زیبا و نیکویی رها کن این گدارویی

 باشد که خویش از وي چو بیگانه است ز طمع آدمی
 بیا چون ما شو اي مه رو نه نعمت جو نه دولت جو
 از ابلیسی جدا بودي سقط او را ثنا بودي
 زهی اقبال درویشی زهی اسرار بی خویشی
 جهانی هیچ و ما هیچان خیال و خواب ما پیچان
 خیالی بیند این خفته در اندیشه فرورفته

 اغ ارم دیدهیکی زندان غم دیده یکی ب
2502 

 امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داري
 تو را گر قحط نان باشد کند عشق تو خبازي
  ببین بی نان و بی جامه خوش و طیار و خودکامه
 چو زین لوت و از این فرنی شود آزاد و مستغنی
 وگر دربند نان مانی بیاید یار روحانی
  عصاي عشق از خارا کند چشمه روان ما را

 ریزد سخن در دل مرا هر یک کند البهفرو
 اال یا صاحب الدار رایت الحسن فی جاري
 چو من تازي همی گویم به گوشم پارسی گوید
 نکردي جرم اي مه رو ولی انعام عام او
 غالمان دارد او رومی غالمان دارد او زنگی
 غالم رومیش شادي غالم زنگیش انده
 همه روي زمین نبود حریف آفتاب و مه

 ین روز آن باشد فراق آن وصال اینشب ا
 گرت نبود شبی نوبت مبر گندم از این طاحون
  چو من قشر سخن گفتم بگو اي نغز مغزش را

2503 
 چو سرمست منی اي جان ز خیر و شر چه اندیشی
 چو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می آري
 خوش آوازي من دیدي دواسازي من دیدي

    
  وگر یارم فقیرستی ز زر فارغ چه غم بودي
  از آن گر فارغستی او ز پیش من چه کم بودي
  مکن آه و مخور حسرت که بختم محتشم بودي

  سیرستی فلک ما را حشم بودي اگر چشم تو
  او بی طمع بودي همه کس خال و عم بودي وگر

  گر ابلیس این چنین بودي شه و صاحب علم بودي
  جفا او را وفا بودي سقم او را کرم بودي
  اگر دانستیی پیشت همه هستی عدم بودي
  وگر خفته بدانستی که در خوابم چه غم بودي
  وگر زین خواب آشفته بجستی در نعم بودي

  نی ارم بوديوگر بیدار گشتی او نه زندان 
  

  که عاشق باش تا گیري ز نان و جامه بیزاري
  وگر گم گشت دستارت کند عشق تو دستاري
  مالیک را و جان ها را بر این ایوان زنگاري
  پی ملکی دگر افتد تو را اندیشه و زاري
  تو را گوید که یاري کن نیاري کردنش یاري
  تو زین جوع البقر یارا مکن زین بیش بقاري

  برون آیم خمش مانم ز بسیاريکه اول من 
  فاوقد بیننا نارا یطفی نوره ناري
  مگر بدخدمتی کردم که رو این سو نمی آري
  به هر باغی گلی سازد که تا نبود کسی عاري
  به نوبت روي بنماید به هندو و به ترکاري
  دمی این را دمی آن را دهد فرمان و ساالري
  به شب پشت زمین روشن شود روي زمین تاري

  ح در دور می گردد ز صحت ها و بیماريقد
  که بسیار آسیا بینی که نبود جوي او جاري
  که تا دریا بیاموزد درافشانی و درباري

  
  براق عشق جان داري ز مرگ خر چه اندیشی
  چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه اندیشی
  رسن بازي من دیدي از این چنبر چه اندیشی
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 معنی چه می ترسی بر این صورت چه می چفسی ز بی
 تویی گوهر ز دست تو که بجهد یا ز شست تو
 چو با دل یار غاري تو چراغ چار یاري تو
 چو مد و جر خود دیدي چو بال و پر خود دیدي
 بیا اي خاصه جانان پناه جان مهمانان
 خمش کن همچو ماهی شو در این دریاي خوش دررو

2504 
 شیاگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی خوی

 چو افتادي تو در دامش چو خوردي باده جامش
 مترس آخر نه مردي تو بجنب آخر نمردي تو
 چرا تو سرد و برف آیی فنا شو تا شگرف آیی
 در این منگر که در دامم که پر گشت است این جامم
 چه هشیاري برادر هی ببین دریاي پر از می
 نمود آن زلف مشکینش که عنبر گشت مسکینش

 ر بستان میان حلقه مستانبیا اي یار د
 یکی شه بین تو بس حاضر به جمله روح ها ناظر

2505 
 چو بی گه آمدي باري درآ مردانه اي ساقی
 ز جام باده عرشی حصار فرش ویران کن
 اگر من بشکنم جامی و یا مجلس بشورانم
 چو باشد شیشه روحانی ببین باده چه سان باشد

 تن چون گل در آب و گل بنه پایی که جان آب است و
 ز آب و گل بود این جا عمارت هاي کاشانه
 زهی شمشیر پرگوهر که نامش باده و ساغر
 یکی سر نیست عاشق را که ببریدي و آسودي
 نمی تانم سخن گفتن به هشیاري خرابم کن
  سقاهم ربهم گاهی کند دیوانه را عاقل

2506 
 مبارك باشد آن رو را بدیدن بامدادانی

 ن رو را چه خوش باشدبدیدن بامدادانی چنا
 دو خورشید از بگه دیدن یکی خورشید از مشرق
 بدیدن آفتابی را که خورشیدش سجود آرد
 زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین
 زهی روز و زهی ساعت زهی فر و زهی دولت

  چه اندیشی چو گوهر در بغل داري ز بدگوهر
  همه مصرند مست تو ز کور و کر چه اندیشی
  فقیر ذوالفقاري تو از آن خنجر چه اندیشی
  چو کر و فر خود دیدي ز هر بی فر چه اندیشی
  تویی سلطان سلطانان ز بوالفنجر چه اندیشی
  چو در قعر چنین آبی از آن آذر چه اندیشی

  
  کله جویی نیابی سر چه شیرین است بی خویشی

  ی نیابی در چه شیرین است بی خویشیبرون آی
  بده آن زر به سیمین بر چه شیرین است بی خویشی
  غم هستی تو کمتر خور چه شیرین است بی خویشی
  به پیري عمر نو بنگر چه شیرین است بی خویشی

  شیرین است بی خویشی مسلمان شو تو اي کافر چه
  زهی مشک و زهی عنبر چه شیرین است بی خویشی

  کی ساغر چه شیرین است بی خویشیبه دست هر ی
  ز بی خویشی از آن سوتر چه شیرین است بی خویشی

  
  بپیما پنج پیمانه به یک پیمانه اي ساقی
  پس آنگه گنج باقی بین در این ویرانه اي ساقی
  مگیر از من منم بی دل تویی فرزانه اي ساقی
  بگویم از کی می ترسم تویی در خانه اي ساقی

  چو کاه از دانه اي ساقی جدا کن آب را از گل
  ساقی این کاشانه اي در گل باشد و  خلل از آب

  تویی حیدر ببر زوتر سر بیگانه اي ساقی
  ببر هر دم سر این شمع فراشانه اي ساقی
  از آن جام سخن بخش لطیف افسانه اي ساقی
  گهی باشد که عاقل را کند دیوانه اي ساقی

  
  به بوسیدن چنان دستی ز شاهنشاه سلطانی
  هم از آغاز روز او را بدیدن ماه تابانی
  دگر خورشید بر افالك هستی شاد و خندانی
  ولیک او را کجا بیند که این جسم است و او جانی
  تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شادانی
  چنان دشواریابی را بگه بینی تو آسانی
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 اگر از ناز بنشیند گدازد آهن از غصه
 اگر در شب ببینندش شود از روز روشنتر

 تاش است شمس الدین تبریزي که خورشیدش لقب
2507 

 بیامد عید اي ساقی عنایت را نمی دانی
 منم مخمور و مست تو قدح خواهم ز دست تو
 بیا ساقی کم آزارم که من از خویش بیزارم
  چنان کن شیشه را ساده که گوید خود منم باده
 به عشق و جست و جوي تو سبو بردم به جوي تو

 ک پر داريتو خواهم کز نکوکاري سبو را نی
  میی اندر سرم کردي و دیگر وعده ام کردي
 که ساقی الستی تو قرار جان مستی تو

2508 
 مرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی
  یکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو
 در آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو
 نمی دانی که خار ما بود شاهنشه گل ها

 راندازي سراندازيسراندازان سراندازان س
 خداوندا تو می دانی که صحرا از قفص خوشتر
 کنون دوران جان آمد که دریا را درآشامد
 خمش چون نیست پوشیده فقیر باده نوشیده

2509 
  بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی
 میان نعره ها بشناخت آواز مرا آن شه
 اشارت کرد شاهانه که جست از بند دیوانه

 ابی و هم افسون دیوانیشها همراز مرغ
 به پیش شاه شد پیري که بربندش به زنجیري
 شه من گفت کاین مجنون بجز زنجیر زلف من
 هزاران بند بردرد به سوي دست ما پرد

2510 
 مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی
 براي آنک واگوید نمودم گوش کرانه
 مگر کوري بود کان دم نسازد خویشتن را کر

 فت بازي را بخندید و بگفت این راشهم دریا

  وگر از لطف پیش آید به هر مفلس رسد کانی
  د آن چاه ایوانیور از چاهی ببینندش شو

  که او آن است و صد چون آن که صوفی گویدش آنی
  

  غالمانند سلطان را بیارا بزم سلطانی
  قدح از دست تو خوشتر که می جان است و تو جانی
  بنه بر دست آن شیشه به قانون پري خوانی
  به حق خویشی اي ساقی که بی خویشم تو بنشانی
  یانیبحمداهللا که دانستم که ما را خود تو جو

  از آن می هاي روحانی وزان خم هاي پنهانی
  به جان پاکت اي ساقی که پیمان را نگردانی
  در خیبر شکستی تو به بازوي مسلمانی

  
  به من ده جان به من ده جان چه باشد این گران جانی
  سمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسانی
  که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی

  بود جان مسلمانی نمی دانی که کفر ما
  مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
  ولیکن جغد نشکیبد ز گورستان ویرانی
  زهی دوران زهی حلقه زهی دوران سلطانی
  که هست اندر رخش پیدا فر و انوار سبحانی

  
  فغان برخاست از جان هاي مجنونان روحانی
  که صافی گشته بود آوازم از انفاس حیوانی

  تو دیوان را سلیمانی اگر دیوانه ام شاها
  بر این دیوانه هم شاید که افسونی فروخوانی
  کز این دیوانه در دیوان بس آشوب است و ویرانی
  دگر زنجیر نپذیرد تو خوي او نمی دانی
  الیناراجعون گردد که او بازي است سلطانی

  
  عجب امسال اي عاشق بدان اقبالگه آیی
  که یعنی من گران گوشم سخن را بازفرمایی

  ه تا باشد که واگوید سخن آن کان زیباییک
  بدان کس گو که او باشد چو تو بی عقل و هیهایی
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 یکی حمله دگر چون کر ببردم گوش و سر پیشش
 چون دعوي کري کردم جواب و عذر چون گویم

 نظر کردم که یک نکته درافکن تو به دربانش
 نظر کردم دگربارش که اندرکش به گفتارش
 مرا چشمک زد آن دربان که تو او را نمی دانی

  حلق تو آیدمکن حیلت که آن حلوا گهی در 
2511 

 به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی
 تو طوطی زاده اي جانم مکن ناز و مرنجانم
 بیا در خانه خویش آ مترس از عکس خود پیش آ
 بیا اي شاه یغمایی مرو هر جا که ما رایی
 نباشد عیب در نوري کز او غافل بود کوري
 برآر از خاك جانی را ببین جان آسمانی را

 ر نردبانی نه دو چشم اندر عیانی نهقدم ب
 درختی بین بسی بابر نه خشکش بینی و نی تر
 یکی چشمه عجب بینی که نزدیکش چو بنشینی
 ندانی خویش را از وي شوي هم شی ء و هم الشی
 چو با چشمه درآمیزي نماید شمس تبریزي

2512 
 رها کن ماجرا اي جان فروکن سر ز باالیی

  پیش یرلغ لطفت چه باشد جرم و سهو ما به
 درآ اي تاج و تخت ما برون انداز رخت ما
 اگر آتش زنی سوزي تو باغ عقل کلی را
  وگر رسوا شود عاشق به صد مکروه و صد تهمت
 نه تو اجزاي آبی را بدادي تابش جوهر
 نه از اجزاي یک آدم جهان پرآدمی کردي
 طبیبی دید کوري را نمودش داروي دیده

 من دیدم تو می دیدي بگفتش کور اگر آن را که
 زهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ریزي
 اگر بر زندگان ریزي برون پرند از گردون
  غذاي زاغ سازیدي ز سرگینی و مرداري
 چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدي
 چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور

 کو مبتال گردد کیست آن زاغ سرگین چش کسی

  بگفتا شید آوردي تو جز استیزه نفزایی
  همه در هام شد بسته بدان فرهنگ و بدرایی
  بپرسیدش ز نام من بگفتا گیج و سودایی
  که شاگرد در اویی چو او عیارسیمایی

  ر رسواییکه حیلت گر به پیش او نبیند غی
  که جوشی بر سر آتش مثال دیگ حلوایی

  
  چرا بیگانه اي از ما چو تو در اصل از مایی
  ز اصل آورده اي دانم تو قانون شکرخایی
  بهل طبع کژاندیشی که او یاوه ست و هرجایی
  اگر بر دیگران تلخی به نزد ما چو حلوایی
  نباشد عیب حلوا را به طعن شخص صفرایی

  اي جان مه و این چرخ خضراییکز آن گردان شده ست 
  بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزایی
  به سایه آن درخت اندر بخسپی و بیاسایی
  شوي همرنگ او در حین به لطف و ذوق و زیبایی
  نماند کو نماند کی نماند رنگ و سیمایی
  درون آب همچون مه ز بهر عالم آرایی

  
  که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آرایی

  ردامنی ماند چو تو خورشید ما راییکجا ت
  بسوزان هر چه می سوزي بفرما هر چه فرمایی
  هزاران باغ برسازي ز بی عقلی و شیدایی
  از این سویش بیاالیی وزان سویش بیارایی
  نه تو اجزاي خاکی را بدادي حله خضرایی
  نه آنی که مگس را تو بدادي فر عنقایی
  ییبگفتش سرمه ساز این را براي نور بینا
  دو چشم خویش می کندي و می گشتی تماشایی
  زهی نوري که اندر چشم و در بی چشم می آیی
  وگر بر مردگان ریزي شود مرده مسیحایی
  چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخایی
  نگهدار اي خدا ما را از آن گفتار و بدرایی
  به فضل خود زبان ما بدان گفتار بگشایی

  راي جاه دنیاییبه علمی غیر علم دین ب
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 ن طوطی و شکرضمیر منبع حکمتکیست آ
 مرا در دل یکی دلبر همی گوید خمش بهتر

2513 
 بیا اي عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
 به جان جمله مردان به درد جمله بادردان
 از آن روي چو ماه او ز عشق حسن خواه او
 از آن چشم سیاه او وزان زلف سه تاه او
 ز غمزه تیراندازش کرشمه ساحري سازش

 یا اصحاب و خلوتیان شده دل را چنان جویانا
 ز خرمنگاه شش گوشه نخواهی یافتن خوشه
  همه عالم ز تو ناالن تو باري از چه می نالی
 فدایم آن کبوتر را که بر بام تو می پرد
 چو آن عمر عزیز آمد چرا عشرت نمی سازي

 صحرا چه می گردي در این دام است آن آهو تو در
 انه یکی حجره نوي یابیبه هر روزي در این خ

 اگر کفري و گر دینی اگر مهري و گر کینی
 ساقی مستان بماند آن نادره دستان ولیکن

2514 
 درآمد در میان شهر آدم زفت سیالبی
 نبود آن شهر جز سودا بنی آدم در او شیدا
  چو جوشید آب بادي شد که هر که را بپراند
 چو که ها را شکافانید کان ها را پدید آرد

 آن تابش ببینی تو یکی مه روي چینی تو در
 ز بوي خون دست او همه ارواح مست او
 مثال کشتنش باشد چو انگوري که کوبندش
 اگر چه صد هزار انگور کوبی یک بود جمله
 بیاید شمس تبریزي بگیرد دست آن جان را

2515 
 پدید آمد در آن دکان زرکوبی یکی گنجی

 انزهی بازار زرکوبان زهی اسرار یعقوب
 ز عشق او دو صد لیلی چو مجنون بند می درد
  شده زرکوب و حق مانده تنش چون زرورق مانده
 بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را

2516 

  که حق باشد زبان او چو احمد وقت گویایی
  که بس جان هاي نازك را کند این گفت سودایی

  
  شعري نور افشانی و زان اشعار برگویی چو

  که برگو تا چه می خواهی و زین حیران چه می جویی
  بیاموزید اي خوبان رخ افروزي و مه رویی
  اال اي اهل هندستان بیاموزید هندویی

  هاروت و ماروتم بیاموزید جادوییهال 
  ز لعل جان فزاي او بیاموزید دلجویی
  روان شو سوي بی سویان رها کن رسم شش سویی
  چو از تو کم نشد یک مو نمی دانم چه می مویی
  کجایی اي سگ مقبل که اهل آن چنان کویی
  چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی شویی

  می پویی گهر در خانه گم کردي به هر ویران چه
  تو یک تو نیستی اي جان تفحص کن که صدتویی
  همو را بین همو را دان یقین می دان که با اویی
  گرفت این دم گلوي من که بفشارم گر افزویی

  
  فنا شد چرخ و گردان شد ز نور پاك دوالبی
  برست از دي و از فردا چو شد بیدار از خوابی
  چو کاهش پیش باد تند باسهمی و باتابی

  ی لعل اندر لعل می تابد چو مهتابیببین
  دو دست هجر او پرخون مثال دست قصابی

  وهابی همه افالك پست او زهی بالطف
  که تا فانی شود باقی شود انگور دوشابی
  چو وا شد جانب توحید جان را این چنین بابی
  در انگشتش کند خاتم دهد ملکی و اسبابی

  
  زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی

  جان یوسف از عشقش برآرد شور یعقوبیکه 
  کز این آتش زبون آید صبوري هاي ایوبی
  جواهر بر طبق مانده چو زرکوبی کروبی
  بزن گردن منافق را اگر از وي بیاشوبی
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 اگر الطاف شمس الدین بدیده برفتادستی
 گشادستی دو دیده پرقدم را نیز از مستی
 چو بنهادي قدم آن جا برفتی جسم از یادش

 شده چون ذره ها رقصانمیان خوبرویان جان 
 رخ خوبان روحانی که هر شاهی که دید آن را
  چو از مخدوم شمس الدین زدي لطفی به روي دل
 بدیدي جمله شاهان را و خوبان را و ماهان را
 اگر نه غیرت حضرت گرفتی دامن جاهش
  نه نفسی رهزنی کردي نه آوازه فنا بودي
 اگر در آب می دیدي خیال روي چون آتش

 یز اگر سرت شدي محسوس هر حسیایا تبر
2517 

 ز رنگ روي شمس الدین گرم خود بو و رنگستی
 قرابه دل ز اشکستن شدي ایمن اگر از لطف
 به بزمش جان هاي ما ندانستی سر از پایان
 اال اي ساقی بزمش بگردان جام باقی را
  از آن می کو ز بهر شه دهان خویش بگشادي

 ه جوش آیدز بانگ رعد آن دریا تو بنگر چون ب
 روان گشته میش چون خون درون دل به هر سویی

 ما را درون قدس که لشکرهاي اسالم شه
 به یک ساغر نگردم مست تو ساقی بیشتر گردان
 ایا تبریز عقلم را خیال تو بشوراند
 ترنگ چنگ وصل او بپراندهمی جان را
 پیاپی گردد از وصلش قدح ها بر مثال آن

 در موي می بیندچنین عقلی که از تزویر مو 
 ز تیزي هاي آن جامش که برق از وي فغان آید

 باالیی همی جوید می اندر مغز مستانش چه
 فراوان ریز در جانم از آن می هاي ربانی

2518 
 اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی
  اال اي عقل شوریده بد و نیک جهان دیده
 درآمد ترك در خرگه چه جاي ترك قرص مه

 هین برجه هال پا دار و گردن نه چو گرد راه
  برو بی سر به میخانه بخور بی رطل و پیمانه

  سوي افالك روحانی دو دیده برگشادستی
  عالم نزادستی ولی پرسعادت او در آن

  که پنداري ز مادر او در آن عالم نزادستی
  ت جمالستی گهی سرمست باده ستیگهی مس

  ز فرزین بند سوداها ز اسب خود پیادستی
  از این ها جمله روي دل شدي بی رنگ و سادستی
  کمربسته به پیش او نشسته بر وسادستی
  سزاي جمله کردستی و داد حسن دادستی
  دل ذرات خاك از جان و جان از شاه شادستی
  همه اجزاي جرم خاك رقصان همچو بادستی

  خاك تو سنجر اسیرت کیقبادستی غالم
  

  مرا از روي این خورشید عارستی و ننگستی
  شراب وصل آن شه را دمی در وي درنگستی
  اگر نه هجر بدمستش به بدمستی و جنگستی
  چرا بر من دلت رحمی نیارد گویی سنگستی
  همه هستی فروبردي تو پنداري نهنگستی
  ولیک آن بحر می بودي و رعدش بانگ چنگستی

  ویی دل چو قدسستی و می همچون فرنگستیتو گ
  ز نصرت هاي یزدانی بر آن افرنگ هنگستی
  خرابی گشتمی گر می ز جام شاه شنگستی
  تو گویی باده صافی خیالت گویی بنگستی
  تو گویی عیسی خوش دم درون آن ترنگستی
  که اندر جنگ سلطانی قدح تیر خدنگستی
  شمار موي عقل آن جا تو بینی گویی دنگستی

  ح در رو همی آید بریزش گویی لنگستیقد
  چو گردند شیرگیر از وي مگر گویی پلنگستی
  ز بحر صدر شمس الدین که کان خمر تنگستی

  
  درافتد در جهان غوغا درافتد شور در هستی
  که امروز است دست خون اگر چه دوش از او رستی
  کی دیده است اي مسلمانان مه گردون در این پستی

  به تو را زین عمر سردستیکه مردن پیش دلبر 
  کز این خم جهان چون می بجوشیدي برون جستی
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 غالم و خاك آن مستم که شد هم جام و هم دستم
 چه غم داري در این وادي چو روي یوسفان دیدي

 در کف آمدت گوهر منال اي دست از این خنجر چو
 خمش کن اي دل دریا از این جوش و کف اندازي

 هان به پیش پنجه شیرانچه باشد شست روبا
 نمی دانی که سلطانی تو عزرائیل شیرانی
 عجب نبود که صندوقی شکسته گردد از شیري
 خمش کردم درآ ساقی بگردان جام راواقی

2519 
 غالم پاسبانانم که یارم پاسبانستی
 غالم باغبانانم که یارم باغبانستی
 نباشد عاشقی عیبی وگر عیب است تا باشد

 م تو را باشد چو عشق آمداگر عیب همه عال
 بر گذرگاهی بدیدم پاسبانی را گذشتم

 کاله پاسبانانه قباي پاسبانانه
 به دست دیدبان او یکی آیینه اي شش سو
 چو من دزدي بدم رهبر طمع کردم بدان گوهر
 ز هر سویی که گردیدم نشانه تیر او دیدم
 همه سوها ز بی سو شد نشان از بی نشان آمد

 تاري برون رفتم به عیاريچو زان شش پرده 
 چو باغ حسن شه دیدم حقیقت شد بدانستم
 از او گر سنگسار آیی تو شیشه عشق را مشکن
 ز شاهان پاسبانی خود ظریف و طرفه می آید
  لباس جسم پوشیده که کمتر کسوه آن است
 به گل اندوده خورشیدي میان خاك ناهیدي
 زبان وحییان را او ز ازل وجه العرب بوده

 و آسمان پیشش دو که برگ است پنداريزمین 
 ز یک خندش مصور شد بهشت ار هشت ور بیش است
 بر او صفرا کنند آنگه ز نخوت اصل سیم و زر
 چه عذر آرند آن روزي که عذرا گردد از پرده
 میان بلغم و صفرا و خون و مره و سودا
 ز تن تا جان بسی راه است و در تن می نماند جان

 نین بر کار بی جان استنه شخص عالم کبري چ
 زمین و آسمان ها را مدد از عالم عقل است

  غالمش چون شوي اي دل که تو خود عین آنستی
  اگر چه چون زنان حیران ز خنجر دست خود خستی
  هزاران درد زه ارزد ز عشق یوسف آبستی
  زهی طرفه که دریایی چو ماهی چون در این شستی

  پیوستیبدران شست اگر خواهی برو در بحر 
  تو آن شیر پریشانی که صندوق خود اشکستی
  عجب از چون تو شیر آید که در صندوق بنشستی
  زهی دوران و دور ما که بهر ما میان بستی

  
  به چستی و به شبخیزي چو ماه و اخترانستی
  به تري و به رعنایی چو شاخ ارغوانستی
  که نفسم عیب دان آمد و یارم غیب دانستی

  ا که او بس قهرمانستیبسوزد جمله عیبت ر
  نشسته بر سر بامی که برتر ز آسمانستی
  ولیک از هاي هاي او در عالم در امانستی
  که حال شش جهت یک یک در آیینه بیانستی
  برآوردم یکی شکلی که بیرون از گمانستی
  ز هر شش سو برون رفتم که آن ره بی نشانستی
  چو آمد راه واگشتن ز آینده نهانستی

  دیدم که او شاه جهانستی ز نور پاسبان
  که هم شه باغبانستی و هم شه باغ جانستی
  ازیرا رونق نقدت ز سنگ امتحانستی
  چنان خود را خلق کرده که نشناسی که آنستی
  سخن در حرف آورده که آن دونتر زبانستی
  درون دلق جمشیدي که گنج خاکدانستی
  زبان هندوي گوید که خود از هندوانستی

  نستی و در عمر از زمانستیجسم از زمی که در
  به چشم ابلهان گویی ز جنت ارمغانستی
  که ما زر و هنر داریم و غافل زو که کانستی

  صبحی که خورشیدش عیانستی چه خون گریند آن
  نماید روح از تاثیر گویی در میانستی
  چنین دان جان عالم را کز او عالم جوانستی

  کی روانستی که چرخ ار بی روانستی بدین سان
  که عقل اقلیم نورانی و پاك درفشانستی
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 جهان عقل روشن را مددها از صفات آید
 که این تیر عوارض را که می پرد به هر سویی
  اگر چه عقل بیدار است آن از حی قیوم است
 چو سگ آن از شبان بیند زیانش جمله سودستی
 یچو خود را ملک او بینی جهان اندر جهان باش
  تو عقل کل چو شهري دان سواد شهر نفس کل
 خنک آن کاروانی کان سالمت با وطن آید
 خفیر ارجعی با او بشیر ابشروا بر ره
 خواطر چون سوارانند و زوتر زي وطن آیند
 خواطر رهبرانند و چو رهبر مر تو را بار است
 وگر زاغ است آن خاطر که چشمش سوي مردار است

 زاغ تو شهبازيچو در مازاغ بگریزي شود 
 اصلی که زاغ و باز از او تصویر می یابد گر آن

 ور آن نوري کز او زاید غم و شادي به یک اشکم
 همه اجزا همی گویند هر یک اي همه تو تو
  درخت جان ها رقصان ز باد این چنین باده
 دراي کاروان دل به گوشم بانگ می آرد
 درافتد از صدف هر دم صدف بازش خورد در دم

 شمس تبریزي نتابد در یمن ور نی سهیل
 ضیاوار اي حسام الدین ضیاء الحق گواهی ده
 گواهی ضیا هم او گواهی قمر هم رو
 اگر گوشت شود دیده گواهی ضیا بشنو
  چو از حرفی گلستانی ز معنی کی گل استانی
 کتاب حس به دست چپ کتاب عقل دست راست
 چو عقلت طبع حس دارد و دست راست خوي چپ

  تو کن تبدیل که خود کار تو تبدیل است خداوندا
 عدم را در وجود آري از این تبدیل افزونتر
 تو بستان نامه از چپم به دست راستم درنه
 ترازوي سبک دارم گرانش کن به فضل خود
 کمال لطف داند شد کمال نقص را چاره

2520 
 گر آبت بر جگر بودي دل تو پس چه کاره ستی

 ارگاه عشقوگر بر کار بودي دل درون ک
 غنیمت دار رمضان را چو عیدت روي ننموده ست

  صفات ذات خالقی که شاه کن فکانستی
  کمان پنهان کند صانع ولی تیر از کمانستی
  اگر چه سگ نگهبان است تاثیر شبانستی
  چو سگ خود را شبان بیند همه سودش زیانستی
  وگر خود را ملک دانی جهان از تو جهانستی
  یو این اجزا در آمدشد مثال کاروانست
  غنیمت برده و صحت و بختش همعنانستی
  سالم شاه می آرند و جان دامن کشانستی

  آشیانستی و یا بازان و زاغانند پس در
  مقامت ساعد شه دان که شاه شه نشانستی
  کسی کش زاغ رهبر شد به گورستان روانستی
  که اکسیر است شادي ساز او را کاندهانستی
  تجلی سازدي مطلق اصالت را یگانستی

  ی پهلو تهی کردي همه کس شادمانستیدم
  همین گفت ار نه پرده ستی همه با همگنانستی
  گران باد آشکارستی نه لنگر بادبانستی
  گر آن بانگش به حس آید هر اشتر ساربانستی
  وگر نه عین کري هم کران را ترجمانستی

  گشتی به هر جا سختیانستی ادیم طایفی
  ندیدي هیچ دیده گر ضیا نه دیدبانستی
  گواهی مشک اذفربو که بر عالم وزانستی
  ولی چشم تو گوش آمد که حرفش گلستانستی
  چو پا در قیر جزوستت حجابت قیروانستی
  تو را نامه به چپ دادند که بیرون ز آستانستی
  و تبدیل طبیعت هم نه کار داستانستی
  که اندر شهر تبدیلت زبان ها چون سنانستی
  انستیتو نور شمع می سازي که اندر شمعد

  تو تانی کرد چپ را راست بنده ناتوانستی
  کنی زیرا نه کوه از خود گرانستی تو که را که

  که قعر دوزخ ار خواهی به از صدر جنانستی
  

  تنت گر آن چنان بودي که گفتی دل نگاره ستی
  ماللت بر برون تو نمی گویی چه کاره ستی
  و عیدت گر کنارستی ز غم جان برکناره ستی
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 چو روشن گشتی از طاعت شدي تاریک از عصیان
 وگر محتاج این طاعت نماندستی دل مسکین
 تو گویی جان من لعل است مگر نبود بدین لعلی
 به گرد قلعه ظلمت نماندي سنگ یک پاره
 بزن این منجنیق صوم قلعه کفر و ظلمت بر

  ربان سرافرازان بدانندياگر از عید ق
 اگر سوز دل مسکین بدیدییی از این لقمه
 در اول منزلت این عشق با این لوت ضدانند
 همه عالم خر و گاوان به عیش اندرخزیدندي
 اگر دیدي تو ظلمت ها ز قوت هاي این لقمه
 به تدریج ار کنی تو پی خر دجال از روزه
 اگر امر تصوموا را نگهداري به امر رب

2521 
 اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی
 وگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا
 وگر از راه اندیشه بدین مستان رهی بودي
  وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدي
 طبیب عشق اگر دادي به جالینوس یک معجون
 ز مستی تجلی گر سر هر کوه را بودي
 وگر غوالن اندیشه همه یک گوشه رفتندي

 در عهده عهدي وفایی آمدي از ماوگر 
 وگر این گندم هستی سبکتر آرد می گشتی
 وگر خضري دراشکستی به ناگه کشتی تن را
 ستایش می کند شاعر ملک را و اگر او را
 وگر جبار بربستی شکسته ساق و دستش را
 در آن اشکستگی او گر بدیدي ذوق اشکستن
  نشان از جان تو این داري که می باید نمی باید
 وگر از خرمن خدمت تو ده ساالر منبل را
 فراز آسمان صوفی همی رقصید و می گفت این
 خمش کن شعر می ماند و می پرند معنی ها

2522 
 دل پردرد من امشب بنوشیده ست یک دردي
 چه زهره دارد و یارا که خواب آرد حشر ما را
 زنان در تعزیت شب ها نمی خسبند از نوحه

  ا می دان که او محتاج چاره ستیدل بیچاره ر
  وراي کفر و ایمان دل همیشه در نظاره ستی
  ز تابش هاي خورشیدش مبر گو سنگ خاره ستی
  اگر خود منجنیق صوم دایم سوي باره ستی
  اگر بودي مسلمانی موذن بر مناره ستی
  نه هر پاره ز گاو نفس آویز قناره ستی
  ز بهر ساکنی سوزش شکم سوزي هماره ستی

  این عشق باره ستی چرا او لوت باره ستیاگر 
  اگر عاشق بدي آن کس که دایم لوت خواره ستی
  ز جور نفس تردامن گریبان هات پاره ستی
  ببینی عیسی مریم که در میدان سواره ستی

  لبیکت دوباره ستی به هر یا رب که می گویی تو
  

  مرا صد درد کان بودي مرا صد عقل و رایستی
  پیش من گدایستی فلک با جمله گوهرهاش

  خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پایستی
  چرا قید کله بودي چرا قید قبایستی
  چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژخایستی
  مثال ابر هر کوهی معلق بر هوایستی
  بیابان هاي بی مایه پر از نوش و نوایستی
  دالرام جهان پرور بر آن عهد و وفایستی

  آسیایستیمتاع هستی خلقان برون زین 
  در این دریا همه جان ها چو ماهی آشنایستی
  ز خویش خود خبر بودي ملک شاعر ستایستی
  نه در جبر و قدر بودي نه در خوف و رجایستی
  نه از مرهم بپرسیدي نه جویاي دوایستی
  نمی باید شدي باید اگر او را ببایستی
  یکی برگ کهی بودي گنه بر کهربایستی

  چون من صفایستیزمین کل آسمان گشتی گرش 
  پر از معنی بدي عالم اگر معنی بپایستی

  
  از آنچ زهره ساقی بیاوردش ره آوردي
  که امشب می نماید عشق بر عشاق پامردي
  تو مرد عاشقی آخر زبون خواب چون گردي
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 ه گرد خانه آن شهدال می گرد چون بیدق ب
 مرا هم خواب می باید ولیکن خواب می ناید

2523 
 دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردي
 بیا اي ساقی لب گز تو خامان را بدان می پز
 نشان بدهم که کس ندهد نشان این است اي خوش قد
 تو عقال یاد می داري که شاه عقلم از یاري
  رزردو طشت آورد آن دلبر یکی ز آتش یکی پ

 ببین ساقی سرکش را بکش آن آتش خوش را
 ز آتش شاد برخیزي ز شمس الدین تبریزي

2524 
  اگر آب و گل ما را چو جان و دل پري بودي
 بپر اي دل که پر داري برو آن جا که بیماري
 چه کردي آن دل مسکین اگر چون تن گران بودي
 دریغا قالبم را هم ز بخشش نیم پر بودي

 ره به توفیق و امان اهللامبارك بادشان این 
 دلم همراه ایشان شد که شبشان پاسبان باشد
 بپرید اي شهان آن سو که یابید آنچ قسمت شد
 روید اي عاشقان حق به اقبال ابد ملحق
 به برج عاشقان شه میان صادقان ره
 بپر اي دل به پنهانی به پر و بال روحانی

  شهدر احسان سابق است آن شه به وعده صادق است آن 
 برون از نور و دود است او که افروزید این آتش
 دال اندر چه وسواسی که دود از نور نشناسی
  نه از اوالد نمرودي که بسته آتش و دودي
 در آتش باش جان من یکی چندي چو نرم آهن
 چه آسان می شود مشکل به نور پاك اهل دل
  ز شمس الدین شناس اي دل چو بر تو حل شود مشکل

2525 
 هاي رخسارش از آن گلشن بخندیدي اگر گل

 وگر آن جان جان جان به تن ها روي بنمودي
 ور آن نور دو صد فردوس گفتی هی قنق گلدم
 وگر آن ناطق کلی زبان نطق بگشادي
 گر آن معشوق معشوقان بدیدستی به مکر و فن

  بترس از مات و از قایم چو نطع عشق گستردي
  که بیرون شد مزاج من هم از گرمی هم از سردي

  
  زود آخر هم از اول قدح درديبه ساقی گو که 

  زهی بستان و باغ و رز کز آن انگور افشردي
  که آن شب بردیم بیخود بدان مه روم بسپردي
  چو داد آن باده ناري به اول دم فرومردي
  چو زر گیري بود آذر ور آتش برزنی بردي
  چه دانی قدر آتش را که آن جا کودك خردي
  ور اندر زر تو بگریزي مثال زر بیفسردي

  
  به تبریز آمدي این دم بیابان را بپیمودي
  نماندي هیچ بیماري گر او رخسار بنمودي
  اگر پرش ببخشیدي بر او دلبر ببخشودي
  که بر تبریزیان در ره دواسپه او برافزودي
  به هر شهري و هر جایی به هر دشتی و هر رودي
  اگر پیدا بدي پاسش یکی همراه نغنودي

  ز محمودي نحاسی را ز اکسیري ایازي را
  روان باشید همچون مه به سوي برج مسعودي
  که از سردان و مردودان شود جوینده مردودي
  گرت طالب نبودي شه چنین پرهات نگشودي
  اگر نه خالق است آن شه تو را از خلق نربودي
  از این آتش خرد نوري از این آذر هوا دودي
  بسوز از عشق نور او درون نار چون عودي

  ی تو مترس از دود نمروديچو فرزند خلیل
  که گر آتش نبودي خود رخ آیینه که زدودي
  چنانک آهن شود مومی ز کف شمع داوودي
  تجلی بهر موسی دان به جودي که رسد جودي

  
  بهار جان شدي تازه نهال تن بخندیدي
  تنم از لطف جان گشتی و جان من بخندیدي
  شدي این خانه فردوسی چو گل مسکن بخندیدي

  ي گویا دل الکن بخندیديتن مرده شد
  روان ها ذوفنون گشتی و هر یک فن بخندیدي
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 دریدي پرده ها از عشق و آشوبی درافتادي
 گر آن سلطان خوبی از گریبان سر برآوردي
 ور آن ماه دو صد گردون به ناگه خرمنی کردي
 ور او یک لطف بنمودي گشادي چشم جان ها را
  شهنشاه شهنشاهان و قانان چون عطا دادي
 از آن می هاي لعل او ز پرده غیب رو دادي
 ور آن لعل لبان او گهرها دادي از حکمت
 ور آن قهار عاشق کش به مهر آمیزشی کردي

 بیدي نظر یک دموگر زالی از آن رستم بیا
 در آن روزي که آن شیر وغا مردي کند پیدا
 پیاپی ساقی دولت روان کردي می خلت
 هر آن جانی که دست شمس تبریزي ببوسیدي
 بدیدي زود امن او ز مردي جنگ می جستی

2526 
 نکو بنگر به روي من نه آنم من که هر باري
  کی بگریزد ز دست حق کی پرهیزد ز شست حق

 بض آمد یکی دستش چو بسط آمدیکی دستش چو ق
 چو عیسی گر شکر خندي شکرخنده ببین از وي
  شدي دربان هر دونی به زیر بام گردونی
 به شاخ گل همی گفتم چه می رقصی در این گلخن
 عطارد را همی گفتم به فضل و فن شدي غره
 به گوش زهره می گفتم که گوشت گرم شد از می

 این زاري چو سوسن صد زبان داري زبان درکش از
2527 

 بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باري
 بسوزد دل اگر گویم همان دلدار پیشینی
 فلک هم خرقه ازرق بدرد زود تا دامن
 زهی خلوت زهی شاهی مسلم گشت آگاهی
 بنال اي بلبل بیخود که سوز دیگر آوردي

2528 
 مروت نیست در سرها که اندازند دستاري

 رو نارد بدان صیديرها کن گرگ خونی را که 
 چه باشد زر چه باشد جان چه باشد گوهر و مرجان
 ز بخل ار طوق زر دارم مرا غلی بود غلی

  شدندي فاش مستوران گر او معلن بخندیدي
  همه دراعه هاي حسن تا دامن بخندیدي
  طرب چون خوشه ها کردي و چون خرمن بخندیدي
  خشونت ها گرفتی لطف و هر اخشن بخندیدي
  به مسکینی شدي او گنج و بر مخزن بخندیدي

  ک شدي بی می و بر احسن بخندیديحسن مست
  شدي مرمر مثال لعل و بر معدن بخندیدي

  خارا بدادي شیر و تا آهن بخندیدي که
  به حق بر رستم دستان صف اشکن بخندیدي
  نه بر شیران مست آن روز مرد و زن بخندیدي
  که تا ساغر شدي سرمست وز می دن بخندیدي
  حیاتش جاودان گشتی و بر مردن بخندیدي

  داشتی بر امن و بر مومن بخندیدي کراهت
  

  ببین دریاي شیرینی ببین موج گهر باري
  قیامت کو که تا بیند به نقد این شور و شر باري
  نداري زین دو بیرون شو گه باش و سفر باري
  چو موسی گر کمر بندي بر آن کوه کمر باري
  به کوي یار ما دررو که بینی بام و در باري

  وفه و شاخ تر باريدرآ در باغ جان بنگر شک
  قلم بشکن بیا بشنو پیام نیشکر باري
  سر اندر بزم سلطان کن ببین سوداي سر باري
  ز غنچه بسته لب بشنو ز خاموشان خبر باري

  
  زهی صورت بدان صورت نمی مانی که هر باري

  جان اگر گویم همان جانی که هر باري بسوزد
  اگر تو آستین زان سان برافشانی که هر باري

  زان سان من و ما را برون رانی که هر بارياگر 
  بدان دم نامه گل را نمی خوانی که هر باري

  
  کجا گیرد نظام اي جان به صرفه خشک بازاري
  رها کن صرفه جویی را که برناید بدین کاري

  یاري چو نبود خرج سودایی فداي خوبی
  وگر خلخال زر دارم مرا خاري بود خاري
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 برو اي شاخ بی میوه تهی می گرد چون چرخی
 تو زر سرخ می گویش که او زرد است و رنجوري
  چرا از بهر همدردان نبازم سیم چون مردان
 نتانم بد کم از چنگی حریف هر دل تنگی

 انم بد کم از باده ز ینبوع طرب زادهنت
 کرم آموز تو یارا ز سنگ مرمر و خارا
 چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی
 خمش کردم که رب دین نهان ها را کند تعیین

2529 
 ایا نزدیک جان و دل چنین دوري روا داري
 گرفتم دانه تلخم نشاید کشت و خوردن را

 خود بمیرانیتو آن نوري که دوزخ را به آب 
 اگر در جنت وصلت چو آدم گندمی خوردم
  مرا در معرکه هجران میان خون و زخم جان
 مرا گفتی تو مغفوري قبول قبله نوري
 مها چشمی که او روزي بدید آن چشم پرنورت
  جهان عشق را اکنون سلیمان بن داوودي
 تو آن شمسی که نور تو محیط نورها گشته ست

2530 
 در انگشتان دلداريدلم همچون قلم آمد 

 قلم را هم تراشد او رقاع و نسخ و غیر آن
 گهی رویش سیه دارد گهی در موي خود مالد
 به یک رقعه جهانی را قلم بکشد کند بی سر
 کر و فر قلم باشد به قدر حرمت کاتب
  سرش را می شکافد او براي آنچ او داند
 نیارد آن قلم گفتن به عقل خویش تحسینی

 وانم و اگر او را علم خوانماگر او را قلم خ
  نگنجد در خرد وصفش که او را جمع ضدین است

2531 
 چو سرمست منی اي جان ز درد سر چه غم داري
 چو مه روي تو من باشم ز سال و مه چه اندیشی

 چه می باشی چو کان نیشکر گشتی ترش رو از
 چو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می آري

 ي من دیديخوش آوازي من دیدي دواساز

  چ چون ماريشدستی پاسبان زر هال می پی
  تو خواجه شهر می خوانش که او را نیست شلواري
  چرا چون شربت شافی نباشم نوش بیماري
  غذاي گوش ها گشته به هر زخمی و هر تاري
  صالي عیش می گوید به هر مخمور و خماري
  که می جوشد ز هر عرقش عطابخشی و ایثاري
  چگونه شیر حق باشد اسیر نفس سگساري

  ر چه هست ستارينماید شاخ زشتش را وگ
  

  به جانی کز وصالت زاد مهجوري روا داري
  تو با آن لطف شیرین کار این شوري روا داري
  مرا در دل چنین سوزي و محروري روا داري
  مرا بی حله وصلت بدین عوري روا داري
  مثال لشکر خوارزم با غوري روا داري
  چنین تعذیب بعد از عفو و مغفوري روا داري

  اهان در او کوري روا داريبه زخم چشم بدخو
  معاذاهللا که آزار یکی موري روا داري
  سوي تبریز واگردي و مستوري روا داري

  
  که امشب می نویسد زي نویسد باز فردا ري
  قلم گوید که تسلیمم تو دانی من کیم باري
  گه او را سرنگون دارد گهی سازد بدو کاري
  به یک رقعه قرانی را رهاند از بال آري

  دست سلطانی اگر در کف ساالرياگر در 
  که جالینوس به داند صالح حال بیماري
  نداند آن قلم کردن به طبع خویش انکاري
  در او هوش است و بی هوشی زهی بی هوش هشیاري
  چه بی ترکیب ترکیبی عجب مجبور مختاري

  
  چو آهوي منی اي جان ز شیر نر چه غم داري

  داريچو شور و شوق من هستت ز شور و شر چه غم 
  براق عشق رامت شد ز مرگ خر چه غم داري
  چو بر بام فلک رفتی ز خشک و تر چه غم داري
  رسن بازي من دیدي از این چنبر چه غم داري
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 بر این صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی
 ایا یوسف ز دست تو کی بگریزد ز شست تو
 چو با دل یار غاري تو چراغ چار یاري تو
 گرفتی باغ و برها را همی خور آن شکرها را
 چو مد و جر خود دیدي چو بال و پر خود دیدي
 ایا اي جان جان جان پناه جان مهمانان

 و ماهی تو در آن دریاي خوش درروخمش کن همچ
2532 

 کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داري
 یکی پرزهر افسونی فروخواند به گوش تو
 چو دیدي آن ترش رو را مخلل کرده ابرو را
  چه حاجت آب دریا را چشش چون رنگ او دیدي
 لطیفان و ظریفانی که بودستند در عالم

 غوي گندیدهگر استفراغ می خواهی از آن طز
  اال یا صاحب الدار ادر کاسا من النار
 فطفینا و عزینا فان عدنا فجازینا
 ادر کاسا عهدناه فانا ما جحدناه
 ادر کاسا باجفانی فدا روحی و ریحانی
  فاوقد لی مصابیحی و ناولنی مفاتیحی
 چو نامت پارسی گویم کند تازي مرا البه
 بگه امروز زنجیري دگر در گردنم کردي

 جیري نهی بر سگ شود شاه همه شیرانچو زن
 اال یا صاحب الکاس و یا من قلبه قاسی
 لسان العرب و الترك هما فی کاسک المر
 مگر شاه عرب را من بدیدم دوش خواب اندر

2533 
 برآ بر بام اي عارف بکن هر نیم شب زاري
 بود جان هاي پابسته شوند از بند تن رسته

 ر گل هابسی اشکوفه و دل ها که بنهادند د
  به کوري دي و بهمن بهاري کن بر این گلشن
 ز باال الصالیی زن که خندان است این گلشن
 دلی دارم پر از آتش بزن بر وي تو آبی خوش
  به خاك پاي تو امشب مبند از پرسش من لب
 چو امشب خواب من بستی مبند آخر ره مستی

  گوهر در بغل داري ز بی گوهر چه غم داري چو
  همه مصرند مست تو ز کور و کر چه غم داري
  فقیر ذوالفقاري تو از آن خنجر چه غم داري

  ز بند در چه غم داري ا رااگر بستند دره
  چو کر و فر خود دیدي ز هر بی فر چه غم داري
  ایا سلطان سلطانان تو از سنجر چه غم داري
  چو اندر قعر دریایی تو از آذر چه غم داري

  
  نگفتم با کسی منشین که باشد از طرب عاري
  ز صحن سینه پرغم دهد پیغام بیماري
  ياز او بگریز و بشناسش چرا موقوف گفتار
  که پرزهرت کند آبش اگر چه نوش منقاري
  رمیده و بدگمان بودند همچون کبک کهساري
  مفرح بدهمت لیکن مکن دیگر وحل خواري
  فدفینی و صفینی و صفو عینک الجاري
  فانا مسنا ضر فال ترضی باضراري
  فعندي منه آثار و انی مدرك ثاري
  و انت المحشر الثانی فاحیینا بمدرار

  بجود کفک الساريو غیرنی و سیرنی 
  چو تازي وصف تو گویم برآرد پارسی زاري
  زهی طوق و زهی منصب که هست آن سلسله داري
  چو زنگی را دهی رنگی شود رومی و روم آري
  اتبلینی بافالسی و تعلینی باکثاري
  فناول قهوه تغنی من اعساري و ایساري
  چه جاي خواب می بینم جمالش را به بیداري

  
  ا تویی شاهین اشکاريکبوترهاي دل ها ر

  بود دل هاي افسرده ز حر تو شود جاري
  همی پایند یاران را به دعوتشان بکن یاري
  درآور باغ مزمن را به پرواز و به طیاري
  بخندان خار محزون را که تو ساقی اقطاري
  نه ز آب چشمه جیحون از آن آبی که تو داري
  بیا اي خوب خوش مذهب بکن با روح سیاري

  قوي دستی و هش بخشی و هشیاريکه سلطان 
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 چرا بستی تو خواب من براي نیکویی کردن
 ین بهیتر از گل و نسرینزهی بی خوابی شیر

 به جان پاکت اي ساقی که امشب ترك کن عاقی
 بیا تا روز بر روزن بگردیم اي حریف من
 بر این گردش حسد آرد دوار چرخ گردونی
 چه کوتاه است پیش من شب و روز اندر این مستی
 حریف من شو اي سلطان به رغم دیده شیطان
 مرا امشب شهنشاهی لطیف و خوب و دلخواهی

 می گردم که جام حارسان خوردم ه گرد بامب
 چو با مستان او گردي اگر مسی تو زر گردي
 در این دل موج ها دارم سر غواص می خارم
  دهان بستم خمش کردم اگر چه پرغم و دردم

2534 
 مها یک دم رعیت شو مرا شه دان و ساالري
 مرا بر تخت خود بنشان دوزانو پیش من بنشین

  تو من شو یک زمان من تو شها شیري تو من روبه
 چنان نادر خداوندي ز نادر خسروي آید
 ز بس احسان که فرمودي چنانم آرزو آمد
 یکی کف خاك بستان شد یکی کف خاك بستانبان
 تو خود بی تخت سلطانی و بی خاتم سلیمانی
 کی باشد عقل کل پیشت یکی طفلی نوآموزي
 گلیم موسی و هارون به از مال و زر قارون

 ري بحمداهللا چه قرص مه چه برگ کهمرا با
 سر عالم نمی دارم بیار آن جام خمارم
 سگ کهفی که مجنون شد ز شیر شرزه افزون شد

 سخن گویی و رعنایی بهل اي دل چو بینایی
2535 

 هر آن بیمار مسکین را که از حد رفت بیماري
 نباشد خامشی او را از آن کان درد ساکن شد

  براي او زمان رقت و رحمت بنالید از
 ازیرا ناله یاران بود تسکین بیماران
 بود کاین ناله ها درهم شود آن درد را مرهم
 به ناگاهان فرود آید بگوید هی قنق گلدم
 خمار هجر برخیزد امیر بزم بنشیند

  ازیرا گنج پنهانی و اندر قصد اظهاري
  شیرینی خوش خواري فزون از شهد و از شکر به

  که جان از سوز مشتاقی ندارد هیچ صباري
  ازیرا مرد خواب افکن درآمد شب به کراري
  که این مغز است و آن قشر است و این نور است و آن ناري

  مستی و خماريز روز و شب رهیدم من بدین 
  که تا بینی رخ خوبان سر آن شاهدان خاري
  برآورده ست از چاهی رهانیده ز بیماري
  تو هم می گرد گرد من گرت عزم است میخواري
  وگر پایی تو سر گردي وگر گنگی شوي قاري
  ولی کو دامن فهمی سزاوار گهرباري
  خدایا صبرم افزون کن در این آتش به ستاري

  
  بجنبان سر بگو آري اگر مه را جفا گویم

  مرا سلطان کن و می دو به پیشم چون سلحداري
  چو روبه شیرگیر آید جهان گوید خوش اشکاري
  که بخشد تاج و تخت خود مگر چون تو کلهداري
  که موسی چون سخن بشنود در می خواست دیداري

  زین لطف هر خاکی و مرداري که زنده می شود
  ريتو ماهی وین فلک پیشت یکی طشت نگوسا

  چه دارد با کمال تو بجز ریشی و دستاري
  چرا شاید که بفروشی تو دیداري به دیناري
  ز مستی خود نمی دانم یکی جو را ز قنطاري
  ز هست خویش بیزارم چه باشد هست من باري
  خمش کردم که سرمستم نباید بسکلد تاري
  هال بگذار تا یابی از این اطلس کلهواري

  
  ر ورا زارينماند مر ورا ناله نباشد م

  چو طاقت طاق شد او را خموش است او ز ناچاري
  شما یاران دلدارید گرییدش ز دلداري
  نگنجد در چنین حالت بجز ناله شما یاري
  درآرد آن پري رو را ز رحمت در کم آزاري
  شود خرگاه مسکینان طربگاه شکرباري
  قدح گردان کند در حین به قانون هاي خماري
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 همه اجزاي عشاقان شود رقصان سوي کیوان
 به سوي آسمان جان خرامان گشته آن مستان

  و زهی دولت زهی کوچ و زهی رحلت زهی بخت
 زره کاسد شود آن جا سلح بی قیمتی گردد
 چو خوف از خوف او گم شد خجل شد امن از امنش
 فضیحت شد کژي لیکن به زودي دامن لطفش
 که تا الطاف مخدومی شمس الحق تبریزي
 همه اضداد از لطفش بپوشد خلعتی دیگر
 دگربار از میان محو عجب نومستیی یابند

 مال عشق را بینندپس آنگه دیده بگشایند ج
2536 

 مثال باز رنجورم زمین بر من ز بیماري
 چو دست شاه یاد آید فتد آتش به جان من
  اال اي باز مسکین تو میان جغدها چونی
 ولیکن عشق کی پنهان شود با شعله سینه
 بس استت عزت و دوران ز ذوق عشق پرلذت
 اگر چه تو نداري هیچ مانند الف عشقت

 درون جان عشاق استحالوت هاي جاویدان 
 تن عاشق چو رنجوران فتاده زار بر خاکی
 مغفل وار پنداري تو عاشق را ولیکن او
 لباس خویش می درد قباي جسم می سوزد
 به غیر دوست هر چش هست طراران همی دزدند
 که تا خلوت کند ز ایشان کند مشغول ایشان را
  ندانی سر این را تو که علم و عقل تو پرده است

 هره جانت اگر ناگاه بینی توبدرد ز
 ز یک حرفی ز رمز دل نبردي بوي اندر عمر

 که قطب کارها گشتی چه دورت داشتند ایشان
 تو را دم دم همی آرند کاري نو به هر لحظه
 گهی سوداي استادي گهی شهوت درافتادي
 دمار و ویل بر جانت اگر مخدوم شمس الدین

2537 
 ريمگر دانید با دلبر به حق صحبت و یا

 وگر ناگه قضاء اهللا از این ها بشنود آن مه
 چو نبود عقل در خانه پریشان باشد افسانه

  فد کره ناريهوا را زیر پا آرد شکا
  همه ره جوي از باده مثال دجله ها جاري
  من این را بی خبر گفتم حریفا تو خبر داري
  سیاست هاي شاه ما چو درهم سوخت غداري
  به پیش شمع علم او فضیحت گشته طراري

  او هم رحمتی کرد و بپوشیدش به ستاري بر
  ببیند دیده دشمن نماند کفر و انکاري

  گیرد لطف بسیاريز خجلت جمله محو آمد چو 
  برویند از میان نفی چون کز خار گلزاري
  همه حکم و همه علم و همه حلم است و غفاري

  
  نه با اهل زمین جنسم نه امکان است طیاري
  نه پر دارم که بگریزم نه بالم می کند یاري
  نفاقی کردیی گر عشق رو بستی به ستاري
  خصوصا از دو دیده سیل همچون چشمه جاري

  شود با عشق یا تلخی و یا خواريکجا پیدا 
  به صدر حرف ها دارد چرا زان رو که آن داري
  ز بهر چشم زخم است این نفیر و این همه زاري
  نیابد گرد ایشان را به معنی مه به سیاري
  به هر دم پرده می سوزد ز آتش هاي هشیاري
  که تا وقت کنار دوست باشد از همه عاري

  رار طراريبه معنی کرده او زین فعل بر ط
  بگیرد خانه تجرید و خلوت را به عیاري
  برون غار و تو شادان که خود در عین آن غاري
  که از اصحاب کهف دل چگونه دور و اغیاري
  اگر چه حافظ اهلی و استادي تو اي قاري
  و از این اشغال بی کاران نداري تاب بی کاري
  که تا نبود فراغت هیچ بر قانون مکاري

  ی گهی دربند ساالريگهی پشت سپه باش
  ز تبریزت نفرماید زکات جان خود یاري

  
  هر آنچ دوش می گفتم ز بی خویشی و بیماري
  خود او داند که سودایی چه گوید در شب تاري
  گهی زیر و گهی باال گهی جنگ و گهی زاري
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 اگر شور مرا یزدان کند توزیع بر عالم
 مگر اي عقل تو بر من همه وسواس می ریزي
 مسلمانان مسلمانان شما دل ها نگهدارید

2538 
 حجاب از چشم بگشایی که سبحان الذي اسري

 آن سوتر ز بی هوشی شراب عشق می جوشی از
 نهی بر فرق جان تاجی بري دل را به معراجی

 شود پیش از همه جان ها بپرد دل بیابان ها
 هر آن کس را که برداري به اجاللش فرود آري
 دلم هر لحظه می پرد لباس صبر می درد
  ز هر شش سوي بگریزم در آن حضرت درآویزم
 حیاتی داد جان ها را به رقص آورده دل ها را

 ریزان شو به علیین دال یعنی صالح الدینگ
2539 

  یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازي
 دراندازد به جان عاقالن بی خبر سوزي
 کند هنبازي طوطی صبا را از براي شه
 بجوشد بار دیگر از جمالش شادي تازه
 به ناگاهان نماید روي آن پشت و پناه من
 ادینهمه عاشق شوندش زار هم بی دین و هم ب

 شود گوش طبیعت هم ز سر غیب ها واقف
 آن مه رو فروبسته شود بازار مه رویان از

 شود شب هاي تاریک فراق آن صنم روشن
 که رسم و قاعده غم ها ز جان خلق بردارند
 درون بحر بی پایان مرگ و نیستی جان ها
 به غیر ناطقه غیرت نبودت هیچ بدگویی

 می سوزدکه از عشقت بسی جان ها چو چوب خشک 
 اال اي آنک یک پرتو از آن رخسار بنمایی
  اال اي کان ربانی شمس الدین تبریزي

2540 
 چو شیر و انگبین جانا چه باشد گر درآمیزي
 اگر ناالیقم جانا شوم الیق به فر تو
  یکی قطره شود گوهر چو یابد او علف از تو
 همه خاکیم روینده ز آب ذکر و باد دم

  نبینی هیچ یک عاقل شوند از عقل ها عاري
  مگر اي ابر تو بر من شراب شور می باري

  به گرد من نه نظاره نه دلداري مگردا کس
  

  جمال خویش بنمایی که سبحان الذي اسري
  هزاران عقل بربایی که سبحان الذي اسري
  ز دو کونش برافزایی که سبحان الذي اسري
  به ناگاهش تو پیش آیی که سبحان الذي اسري
  در آن بستان بی جایی که سبحان الذي اسري

  اسري از آن شادي که با مایی که سبحان الذي
  که بس دلبند و زیبایی که سبحان الذي اسري
  عدم را کرده سودایی که سبحان الذي اسري
  چو تو بی دست و بی پایی که سبحان الذي اسري

  
  چه باشد گر به سوي ما کند هر روز پروازي
  بسازد بهر مشتاقان به رسم مطربان سازي
  که او را نیست در پاکی و بیناییش هنبازي

  از وصالش در فلک تازي درآید بار دیگر
  ببینی عقل ترسان را به پاي عشق سربازي
  همه صادق شوند او را نماند هیچ طنازي
  شود دیده فروبسته ز خاك پاي او بازي
  شود دروازه عشرت از آن می روي در بازي
  بگوید وصل خوش نکته به گوش هجر یک رازي
  رسیده عمر ما آخر نهد از عیش آغازي

  یا بود مرغاب یا قازيبود ایمن چو بر در
  نبودستت بجز هم مشک زلفین تو غمازي
  ز غیرت گشته با خلقان یکی بدگو و همازي
  خنک گردد همه دل ها نماند حسرت و آزي
  رخ همچون زرم دارد براي وصل تو گازي

  
  عسل از شیر نگریزد تو هم باید که نگریزي
  وگر ناچیز و معدومم بیابم از تو من چیزي

  ره چو دربندي و بستیزيکه قافی شود ذ
  گلی که خندد و گرید کز او فکري بینگیزي
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 مانی به دستش دهگلستانی کنش خندان و فر
 گهی در صورت آبی بیایی جان دهی گل را
 درختی بیخ او باال نگونه شاخه هاي او
 گهی گویی به گوش دل که در دوغ من افتادي
 گهی زانوت بربندم چو اشتر تا فروخسپی
 منال اي اشتر و خامش به من بنگر به چشم هش
 تویی شمع و منم آتش چو افتم در دماغت خوش

 و پروانه مشو قانع بسوزان سربه هر سوزي چ
 بگذار و سر بستان اگر داري سر مستان کله

 سر آن ها راست که با او درآوردند سر با سر
 تو هر چیزي که می جویی مجویش جز ز کان او
  خمش کن قصه عمري به روزي کی توان گفتن

2541 
 اال اي جان جان جان چو می بینی چه می پرسی

 و کت کشم می روز ال و لم مسلم شو به هر س
 چه در بحث اصولی تو چه دربند فصولی تو
 اگر دامان جان گیري به ترك این و آن گیري

2542 
 بتاب اي ماه بر یارم بگو یارا اغا پوسی
 گر این جایی گر آن جایی وگر آیی وگر نایی
 مالمت نشنوم هرگز نگردم در طلب عاجز
 اگر در خاك بنهندم تویی دلدار و دلبندم

 ي که باشم چو رهبان عشق تو جویماگر باال
  ز تاب روي تو ماها ز احسان هاي تو شاها
 چو مست دیدن اویم دو دست از شرم واشویم
 دالرام خوش روشن ستیزه می کند با من

 تا پاي تو را بوسد تو را هر جان همی جوید که
 وگر از بنده سیرابی بگیري خشم و دیر آیی

 و اي سوسنبیا اي باغ و اي گلشن بیا اي سرو 
 بیا پهلوي من بنشین به رسم و عادت پیشین
 منم نادان تویی دانا تو باقی را بگو جانا

2543 
 بیا اي شاه خودکامه نشین بر تخت خودکامی
 برآور دودها از دل بجز در خون مکن منزل

  که اي گلشن شدي ایمن ز آفت هاي پاییزي
  گهی در صورت بادي به هر شاخی درآویزي
  به عکس آن درختانی که سعدي اند و شونیزي
  منم جان همه عالم تو چون از جان بپرهیزي
  گهی زانوت بگشایم که تا از جاي برخیزي

  نوت بخشم اگر چه کان تمییزي که تمییز
  یکی نیمه فروسوزي یکی نیمه فروریزي
  به پیش شمع چون الفی این سوداي دهلیزي
  کله دارند و سرها نی کلهداران پالیزي
  کم از خاري که زد با گل ز چاالکی و سرتیزي
  که از زر هم زري یابند و از ارزیز ارزیزي
  کجا آید ز یک خشتک گریبانی و تیریزي

  
  اي کان کان کان چو با مایی چه می ترسیاال 

  به قدوست کشم آخر که خانه زاده قدسی
  چه جنس و نوع می جویی کز این نوعی و زین جنسی
  که از جمله مبرایی نه از جنی نه از انسی

  
  بزن اي باد بر زلفش که اي زیبا اغا پوسی
  همه قندي و حلوایی زهی حلوا اغا پوسی

  اغا پوسینباشد عشق بازیچه بیا حقا 
  وگر بر چرخ آرندم از آن باال اغا پوسی
  وگر در قعر دریاام در آن دریا اغا پوسی
  شده زندان مرا صحرا در آن صحرا اغا پوسی
  بگیرم در رهش گویم که اي موال اغا پوسی
  بیار اي اشک و بر وي زن بگو ایال اغا پوسی
  ندارد زهره تا گوید بیا این جا اغا پوسی

  نها تو را تنها اغا پوسیبماند بی کس و ت
  براي کوري دشمن بگو ما را اغا پوسی
  بجنبان آن لب شیرین که موالنا اغا پوسی
  به گویایی افیغومی به ناگویا اغا پوسی

  
  بیا بر قلب رندان زن که صاحب قرن ایامی
  فلک را از فلک بگسل که جان آتش اندامی
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 در آن دریا که خون است آن ز خشک و تر برون است آن
 اشارت کن بدان سرده که رندانند اندر ده
 قدح در کار شیران کن ز زرشان چشم سیران کن
 بسوز از حسن اي خاقان تو نام و ننگ مشتاقان
 بدیدم عقل کل را من نهاده ذبح بر گردن
 بگفت از عشق شمس الدین که تبریز است از او چون چین

2544 
 شنیدم کاشتري گم شد ز کردي در بیابانی
 چو اشتر را ندید از غم بخفت اندر کنار ره

 خر چون درآمد شب بجست از خواب و دل پرغمدر آ
  به نور مه بدید اشتر میان راه استاده
 رخ اندر ماه روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت
 خداوندا در این منزل برافروز از کرم نوري

 قدرش نمی دانی شب قدر است در جانب چرا
 تو را دیوانه کرده ست او قرار جانت برده ست او

 جویی چرا خود را نمی جوییچو او آب است و تو 
2545 

  مگر مستی نمی دانی که چون زنجیر جنبانی
 مگر نشنیده اي دستان ز بی خویشان و سرمستان
 تو دانی من نمی دانم که چیست این بانگ از جانم
  صال مستان و بی خویشان صال اي عیش اندیشان

2546 
 سحرگه گفتم آن مه را که اي من جسم و تو جانی

 یمانی و مرکب تند می رانیوراي کفر و ا
  یکی بازآ به ما بگذر به بیشه جان ها بنگر
 شنودي تو که یک خامی ز مردان می برد نامی
 مشو تو منکر پاکان بترس از زخم بی باکان
 تو باخویشی به بی خویشان مپیچ اي خصم درویشان
 که شمس الدین تبریزي به جان بخشی و خون ریزي

2547 
 دست عشق تا دانی شدم از دست یک باره ز

 زهی پیداي ناپیدا پناه امشب و فردا
 ز زلف جعد چون سلسل بشد این حال من مشکل
 چو آرم پیش تو زاري بهانه نو برون آري

  بیا بنما که چون است آن که حوت موج آشامی
  گران درده که تو ساقی آن جامی سبک رطل

  به جامی عقل ویران کن که عقل آن جا بود خامی
  که سرد آید ز عشاقان حذر کردن ز بدنامی
  بگفتم پیش این پرفن چو اسماعیل چون رامی

  گرد مجلس سامی چو مه رویان نوآیین به
  

  بسی اشتر بجست از هر سوي کرد بیابانی
  دلش از حسرت اشتر میان صد پریشانی
  برآمد گوي مه تابان ز روي چرخ چوگانی
  ز شادي آمدش گریه به سان ابر نیسانی
  که هم خوبی و نیکویی و هم زیبا و تابانی
  که تا گم کرده خود را بیابد عقل انسانی
  تو را می شورد او هر دم چرا او را نشورانی
  غم جان تو خورده ست او چرا در جانش ننشانی

  ا خود را نیفشانیچو او مشک است و تو بویی چر
  

  ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی
  وگر نشنیده اي بستان به جان تو که بستانی
  وزین آواز حیرانم زهی پرذوق حیرانی
  صال اي آنک می دانی که تو خود عین ایشانی

  
  بدین حالم که می بینی وزان نالم که می دانی
  چه بس بی باك سلطانی همین می کن که تو آنی

  بین ز خون تر به شکل شاخ مرجانی درختان
  نمی ترسد که خودکامی نهد داغش به پیشانی
  که صبر جان غمناکان تو را فانی کند فانی
  مزن تو پنجه با ایشان به دستانی که نتوانی
  ز آتش برکند تیزي به قدرت هاي ربانی

  
  در این مستی اگر جرمی کنم تا رو نگردانی
  شانیزهی جانم ز تو شیدا زهی حال پری

  میان موج خون دل مرا تا چند بنشانی
  زهی شنگی و طراري زهی شوخی و پیشانی
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 زبان داري تو چون سوسن نمایی آب را روغن
  زهی مجلس زهی ساقی زهی مستان زهی باده
 شراب عشق تو آنگه جهان حسن بر جاگه

 خداوندي شمس الدین بکرده روح را حق بین
2548 

  تو استظهار آن داري که رو از ما بگردانی
 تو سلطانی و جانداري تو هم آنی و آن داري
 فلک ایمن ز هر غوغا زمین پرغارت و یغما
 زمین مانند تن آمد فلک چون عقل و جان آمد
 چو تن را عقل بگذارد پریشانی کند این تن
 دعنایت هاي تو جان را چو عقل عقل ما آم
 شود یوسف یکی گرگی شود موسی چو فرعونی
 چو ما دستیم و تو کانی بیاور هر چه می آري
 تو جویایی و ناجویا چو مقناطیس اي موال

2549 
 چو دید آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی
 دل ایمان ز تو شادان زهی استاد استادان
 بصیرت را بصیرت تو حقیقت را حقیقت تو

 در جهان تابان اگر امداد لطف تو نباشد
  چو بردابرد جاه تو وراي هر دو کون آمد
 همی جویم به دو عالم مثالی تا تو را گویم
 ز درمان ها بري گشتم نخواهم درد را درمان
 اال اي جان خون ریزم همی پر سوي تبریزم
 صفاتت اي مه روشن عجایب خاصیت دارد
 ایا دولت چو بگریزي و زین بی دل بپرهیزي

2550 
 پدید آمد سحرگاهی به هامونی یکی دودي

 بیا بخرام و دامن کش در آن دود و در آن آتش
 چو شمعی برفروزي تو ایا اقبال و روزي تو
 نیاید جز ز مه رویی طواف برج ها کردن
 برو تو دست اندازان به سوي شاه چون باران
 چه الله است و گل و ریحان از آن خون رسته در بستان

 نزه از در و روزنچو دررفتی در آن مخزن م
  ببینی شاه قدوسی بیابی بی دهن بوسی

  چرا بیگانه اي با من چو تو از عین خویشانی
  زهی عشاق دل داده زهی معشوق روحانی
  جمال روي تو آنگه کند جان کسی جانی
  ز تبریز نکوآیین به قدرت هاي ربانی

  
  ولی چون کعبه برپرد کجا ماند مسلمانی

  وران مرغ جان ها را که ایشان را سلیمانیمش
  ولیکن از فلک دارد زمین جمع و پریشانی

  وگر الغر ز جان باشد همی دانی تن ار فربه
  بگوید تن که معذورم تو رفتی که نگهبانی
  چو تو از عقل برگردي چه دارد عقل عقالنی

  پاالنی چو بیرون شد رکاب تو سرآخر گشت
  ن هر چه رویانیچو ما خاکیم و تو آبی برویا

  تو گویایی و ناگویا چو اسطرالب و میزانی
  

  صال اي کهنه اسالمان به مهمانی به مهمانی
  تو خود اسالم اسالمی تو خود ایمان ایمانی
  تو نور نور اسراري تو روح روح را جانی
  درافتد سقف این گردون بیارد رو به ویرانی
  زهی سرگشتگی جان ها زهی تشکیک و حیرانی

  بم خداوندا نمی گویی که را مانینمی یا
  بمیرم در وفاي تو که تو درمان درمانی
  همی گو نام شمس الدین اگر جایی تو درمانی
  که او مر ابر گریان را دراندازد به خندانی
  ز لطف شاه پابرجا به دست آیی به آسانی

  
  دل عشاق چون آتش تن عشاق کانونی
  لنونیکه می سوزد در آن جا خوش به هر اطراف ذاا

  چو چونی را بسوزي تو درآید جان بی چونی
  که مادون را رها کردن نباشد کار هر دونی
  ببینی بحر را تازان در آن بحر پر از خونی
  ببینی و بشوید جان دو دست خود به صابونی
  چو عیسی سوزنت گردد حجب چون گنج قارونی
  ز سر خضر چون موسی شوي در فقر هارونی
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 چو آبی ساکن و خفته و چون موجی برآشفته
 چو اندر شه نظر کردي ز مستی آن چنان گردي
  چو دیدي شمس تبریزي ز جان کردي شکرریزي

2551 
 دلی یا دیده عقلی تو یا نور خدابینی
 چو نامت بشنود دل ها نگنجد در منازل ها

 ا تو مرا همراه کن با توبگفتم آفتاب
 بگفتا جان ربایم من قدم بر عرش سایم من
 چو تو از خویش آگاهی ندانی کرد همراهی
 تو مسکینی در این ظاهر درونت نفس بس قاهر
 مکن پوشیده از پیري چنین مو در چنین شیري
 طبیب عاشقان است او جهان را همچو جان است او

 را سرکند در حال گل را زر دهد در حال تن 
 در آن دهلیز و ایوانش بیا بنگر تو برهانش
 ز شمس الدین تبریزي دال این حرف می بیزي

2552 
 کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی
  طمع دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان
 دورویی با چنان رویی پلیدي در چنان جویی
 که بیخ بیشه جان را همه رگ هاي شیران را

  ت ها را فرستد راتبت ها رابداند عاقب
 براندازد نقابی را نماید آفتابی را
 اگر این شه دورو باشد نه آتش خلق و خو باشد
 دورویی او است بی کینه ازیرا او است آیینه
 مزن پهلو به آن نوري که مانی تا ابد کوري
 که با شیران مري کردن سگان را بشکند گردن

2553 
 دي نمی گوییکجا شد عهد و پیمانی که می کر

 دل افکاري که روي خود به خون دیده می شوید
 مثال تیر مژگانت شدم من راست یک سانت
 چه با لذت جفاکاري که می بکشی بدین زاري
 ز شیران جمله آهویان گریزان دیدم و پویان
 دال گر چه نزاري تو مقیم کوي یاري تو
 به پیش شاه خوش می دو گهی باال و گه در گو

  شده اندر کم افزونیبه بحر کم زنان رفته 
  که گویی تو مگر خوردي هزاران رطل افیونی
  در آن دم هر دو جا باشی درون مصر و بیرونی

  
  چراغ افروز عشاقی تو یا خورشیدآیینی
  شود حل جمله مشکل ها به نور لم یزل بینی
  که جمله دردها را تو شفا گشتی و تسکینی
  به آب و گل کم آیم من مگر در وقت و هر حینی

  آن معراج اللهی نیابد جز که مسکینی که
  گشت و ره شینی یکی سالوسک کافر که رهزن

  یکی پیري که علم غیب زیر او است بالینی
  گداز آهنان است او به آهن داده تلبینی
  از او انوار دین یابد روان و جان بی دینی
  شده هر مرده از جانش یکی ویسی و رامینی

  اه شاهینیبه امیدي که بازآید از آن خوش ش
  

  که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی
  ز آهن سازد او سدشان چو ذوالقرنین آسایی
  چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی
  بداند یک به یک آن را بدیده نورافزایی
  ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی
  دهد نوري خدایی را کند او تازه انشایی

  فکر نفس کژپاییبراي جست و جو باشد ز 
  آن سینه نماید کین و بدرایی ز عکس تو در

  تو با شیران مکن زوري که روباهی به سودایی
  نه مکري ماند و نی فن و نه دورویی نه صدتایی

  
  کسی را کو به جان و دل تو را جوید نمی جویی
  چرا از وي نمی داري دو دست خود نمی شویی
  وییچرا اي چشم بخت من تو با من کژ چو ابر

  گوید چو خوش خویی پس آنگه عاشق کشته تو را
  دال جویاي آن شیري خدا داند چه آهویی
  مرا بس شد ز جان و تن تو را مژده کز آن کویی
  از او ضربت ز تو خدمت که او چوگان و تو گویی
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 رتاسر ندیدم در تو جز دلبردال جستیم س
 غالم بیخودي ز آنم که اندر بیخودي آنم
 خمش کن کز مالمت او بدان ماند که می گوید

2554 
 اگر بی من خوشی یارا به صد دامم چه می بندي
 کسی کو در شکرخانه شکر نوشد به پیمانه
 بخند اي دوست چون گلشن مبادا خاطر دشمن

  ا طمع کشتیچو رشک ماه و گل گشتی چو در دل ه
 خوشا آن حالت مستی که با ما عهد می بستی
 پیاپی باده می دادي به صد لطف و به صد شادي
  سالم علیک اي خواجه بهانه چیست این ساعت
 نه یاقوتی نه مرجانی نه آرام دل و جانی
 خمش باشم بدان شرطی که بدهی می خموشانه

2555 
  چرا چون اي حیات جان در این عالم وطن داري

 زهري دهد تلخی چرا خاري کند تیزي چرا
 در آن گلزار روي او عجب می ماندم روزي
 مگر حضرت نقابی بست از غیرت بر آن چهره
 مگر خود دیده عالم غلیظ و درد و قلب آمد
 دو چشم زشت رویان را لباس زشت می باید
 که از عریانی لطفش لباس لطف شرمنده
  و او با این همه جسمی فروبرید و درپوشید
 فروپوشید لطف او نهانی کرده چشمش را
 ولیک آن نور ناپیدا همی فرمایدت هر دم
  که خوبان به غایت را فراغت باشد از شیوه
 چنانک از شهوتی تو خوش به جسم و جان شهوانی
 درون خود طلب آن را نه پیش و پس نه بر گردون
  کدامین سوي می دانی کدامین سوي می بینی

 بدیدي ملک روحانیچو دیده جان گشادي تو 
 کدامین شه نیارم گفت رمزي از صفات او
 خردهایی نمی خواهم که از دونی و طماعی
 که بگذار و سر می جو کز آن سر سر به دست آید
 ز جامی کز صفاي آن نماید غیب ها یک یک
 به روي هر مهی بینی تو داغی بس ظریف و کش

  مخوان اي دل مرا کافر اگر گویم که تو اویی
  چو بازآیم به سوي خود من این سویم تو آن سویی

  تو نمی دانم که من ترکم تو هندویی زبان
  

  وگر ما را همی خواهی چرا تندي نمی خندي
  بدین سرکاي نه ساله نداند کرد خرسندي
  کند شادي و پندارد که دل زین بنده برکندي
  نباشد الیق از حسنت که برگردي ز پیوندي
  مرا مستانه می گفتی که ما را خویش و فرزندي

  باخویشی و هشمنديکه گیر این جام بی خویشی که 
  نه دریایی و دریادل نه ساقی و خداوندي
  نه بستان و گلستانی نه کان شکر و قندي
  من از گولی دهم پندت نه ز آنک قابل پندي

  
  نباشد خاك ره ناطق ندارد سنگ هشیاري
  چرا خشمی کند تندي چرا باشد شبی تاري
  که خاري اندر این عالم کند در عهد او خاري

  یند آن برون ناید ز اغیاريکه تا غیري نب
  نمی تاند که دریابد ز لطف آن چهره ناري
  و کی شاید که درپوشد لباس زشت آن عاري
  که از شرم صفاي او عرق ها می شود جاري
  برون زد لطف از چشمش ز هر سو شد به دیداري
  که تا شد دیده ها محروم و کند از سیر و سیاري
  ريشراب می که بفزاید ز بی هوشیت هشیا

  ولیکن عشقشان دارد هزاران مکر و عیاري
  نباشی زان طرب غافل اگر تو جان جان داري
  نمی بینی که اندر خواب تو در باغ و گلزاري
  تو آن باغی که می بینی به خواب اندر به بیداري
  از آن جا طفل ره باشی چو رو زین سو به شه آري
  ولیکن از مثالی تو بدانی گر خرد داري

  می جوید همی جوید کلهداريسر و سرور ن
  به سر بنشین به بزم سر ببین زان سر تو خماري
  چه مه رویان نماید غیب اندر حجب و عماري

  است او به دلداري نشان بندگی شه که فرد
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 به نزد حسن انس و جن مخدومی شمس الدین
2556 

 چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزيزهی 
 ایا خورشید رخشنده متاب از امر او سر را

 اي ابر گر تو یک نظر از نرگسش یابی ایا
 اگر آتش شبی در خواب لطف و حلم او دیدي
 به هنگامی که هر جانی به جانی جفت می گردند
  که جان او چنان صاف و لطیف آمد که جان ها را

 هم روح ها نایدهر آنچ از روح او آید به و
 کسی کاندر جهان از بوش انا ال غیر می گفته ست
 بیا اي عقل کل با من که بردابرد او بینی
 از آن بحري گذشته ست او که دل ها دل از او یابند
 اگر انکار خواهی کرد از عجزي است اندر تو
 علی اهللا خانه کعبه و فی اهللا بیت معمورا

 ش داريایا اي عقل و تمییزي که الف دیدن
2557 

 هر آن چشمی که گریان است در عشق دالرامی
 هر آن چشم سپیدي کو سیه کرده ست تن جامه
 چو گریان بود آن یعقوب کنعان از پی یوسف
 مثال نردبان باشد به نالیدن به عشق اندر
 حریف عشق پیش آید چو بیند مر تو را بیخود
  که آب لطف آن دلبر گرفته قاف تا قاف است

 ان مرغ جان عاشق وحشیبراي امتح
 که تا زین دام و زین ضربت کشاکش یابد این وحشی
  چنان چون میوه هاي خام از آن پخته شود شیرین
 ز رنج عام و لطف خاص حکمت ها شود پیدا
 گهی از خوف محرومی و هجران ابد سوزي
 خصوصا درد این مسکین که عالم سوز طوفان است
 او به هر گامی اگر صد تیر آید از هواي

 منم در وام عشق شاه تا گردن بحمداهللا
 زهی دریاي لطف حق زهی خورشید ربانی
 ز مخدومی شمس الدین تبریزي بیابد جان
 چه جاي نور اسالم است که نورانی و روحانی

2558 

  زهی تبریز دریاوش که بر هر ابر در باري
  

  ز هجران خداوندي شمس الدین تبریزي
  که تاریک ابد گردي اگر با او تو بستیزي

  ه جاي آب آب زندگانی و گهربیزيب
  گلستان ها شدي آتش نکردي ذره اي تیزي
  بفرمودند گر جانی به جان او نیامیزي
  ز روي شرم و لطف او فریضه گشت پرهیزي
  که خشتک کی تواند کرد اندر جامه تیریزي
  گر از جاهش ببردي بو ز حسرت کرده خون ریزي
  وراي بحر روحانی بدان شرطی که نگریزي

  ن ها جان از او گیرند و هر چیزي از او چیزيو جا
  چه داند قوت حیدر مزاج حیز از حیزي
  گهی که بشنوي تبریز از تعظیم برخیزي
  وآنگه باخودي باهللا که بی الهام و تمییزي

  
  بشارت آیدش روزي ز وصل او به پیغامی
  سیاهش شد سپید آخر سپیدش شد سیه فامی

  نامی بشارت آمدش ناگه از آن خوش روي خوش
  چو او بر نردبان کوشد رسد ناگاه بر بامی
  کبابی از جگر در کف ز خون دل یکی جامی
  از آن است آتش هجران که تا پخته شود خامی
  بال چون ضربت دامی و زلف یار چون دامی
  نماند ناز و تندي او شود همراز و هم رامی
  که گاهش تاب خورشید است و گاهش طره شامی

  ي که تا خاصه شود عامیکه تا صافی شود درد
  گهی اندر امید وصل یکتا زفت انعامی
  زهی تلخی و ناکامی که شیرین است از او کامی
  نگردم از هواي او نگردانم یکی گامی
  مبارك صاحب وامی مبارك کردن وامی
  به هر صد قرن نبود این چه جاي سال و ایامی
  خالصه نور ایمانی صفاي جان اسالمی

  شود از دفترش المیشود واله اگر پیدا 
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 اال اي نقش روحانی چرا از ما گریزانی
  به حق اشک گرم من به حق روي زرد من

 د زنداناگر عالم بود خندان مرا بی تو بو
 اگر با جمله خویشانم چو تو دوري پریشانم
 بر آن پاي گریزانت چه بربندم که نگریزي
 ور از نه چرخ برتازي بسوزي هفت دریا را
 وگر چو آفتابی هم روي بر طارم چارم

2559 
 اال اي یوسف مصري از این دریاي ظلمانی
 یکی کشتی که این دریا ز نور او بگیرد چشم

 باشد به جان چاکران الیق نه زان نوري که آن
 در آن بحر جاللت ها که آن کشتی همی گردد
  چو آن کشتی نماید رخ برآید گرد آن دریا
 چه آسانی که از شادي ز عاشق هر سر مویی
 نبیند خنده جان را مگر که دیده جان ها
  ز عریانی نشانی هاست بر درز لباس او
 تو برهان را چه خواهی کرد که غرق عالم حسی

 الطاف مخدومی خداوندي شمس دین مگر
 کز این جمله اشارت ها هم از کشتی هم از دریا
 چو این را فهم کردي تو سجودي بر سوي تبریز

2560 
 اال اي جان قدس آخر به سوي من نمی آیی
 بدم دامن کشان تا تو ز من دامن کشیدستی
 زهی بی آبی جانم چو نیسانت نمی بارد

 عالمی گشتمچو دورم زان نظر کردن نظاره 
 اال اي دل پري خوانی نگویی آن پري را تو
  اال اي طوق وصل او که در گردن همی زیبی
 دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق
 ز ما و من برست آن کس که تو رویی بدو آري
  فزایش از کجا باشد بهارا چون نمی باري
 اال اي نور غایب بین در این دیده نمی تابی

 رد گشتستم ز بهر مرغ مژده آورچو ارزن خ
 همه جان ها شده لرزان در این مکمن گه هجران
 زبان چون سوسن تازه به مدحت اي خوش آوازه

  تو خود از خانه آخر ز حال بنده می دانی
  به پیوندي که با تستم وراي طور انسانی
  بس است آخر بکن رحمی بر این محروم زندانی
  مبادا اي خدا کس را بدین غایت پریشانی
  به جان بی وفا مانی چو یار ما گریزانی
  بدرم چرخ و دریا را به عشق و صبر و پیشانی

  در رکاب تو همی آیم به پنهانی چو سایه
  

  روان کن کشتی وصلت براي پیر کنعانی
  که از شعشاع آن کشتی بگردد بحر نورانی
  از آن نوري که آن باشد جمال و فر سلطانی
  چو باشد عاشق او حق که باشد روح روحانی
  نماند صعبیی دیگر بگردد جمله آسانی
  در آن دریا به رقص اندرشده غلطان و خندانی

  اید خدها در جسم آب و خاك ارکانینم
  ز چشم و گوش و فهم و وهم اگر خواهی تو برهانی
  برو می چر چو استوران در این مرعاي شهوانی
  رباید مر تو را چون باد از وسواس شیطانی
  مکن فهمی مگر در حق آن دریاي ربانی
  که تا او را بیابد جان ز رحمت هاي یزدانی

  
  ي تن نمی آییهماره جان به تن آید تو سو

  ز اشک خون همی ریزم در این دامن نمی آیی
  زهی خرمن که سوي این سیه خرمن نمی آیی
  نظاره من بیا گر تو نظر کردن نمی آیی
  چرا خوابم ببردي گر به سحر و فن نمی آیی
  چو قمري ناله می دارم که در گردن نمی آیی
  ایا آهن ربا آخر سوي آهن نمی آیی

  صد چون من نمی آیی چرا تو سوي این هجران
  سکونت از کجا آخر سوي مسکن نمی آیی
  اال اي ناطقه کلی بدین الکن نمی آیی
  اال اي مرغ مژده آور بدین ارزن نمی آیی
  براي امن این جان ها در این مکمن نمی آیی
  اال گلزار ربانی بدین سوسن نمی آیی
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 اال اي باده شادان به عشق اندر چو استادان
 معاش خانه جانم اگر نه از قرص خورشید است
 اگر نه طالب اویی به خانه خانه خورشید

 ود مومنچو صحراي جمال او براي جان ب
 تو بشکن جوز این تن را بکوب این مغز را درهم
  تو آب و روغنی کردي به نورت ره کجا باشد
 چه نقد پاك می دانی تو خود را وین نمی بینی
 ز عشق شمس تبریزي چو موسی گفته ام ارنی

2561 
 جانی است سودایی مسلمانان مسلمانان مرا

 مسلمانان مسلمانان به هر روزي یکی شوري
 نان مسلمانان ز جان پرسید کاي سابقمسلما

 مسلمانان مسلمانان بشویید از دل من دست
 مسلمانان مسلمانان خبر آن کارفرما را
 مسلمانان مسلمانان امانت دست من گیرید
 مسلمانان مسلمانان به کوي او سپاریدم
 مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم
 بیا اي شمس تبریزي که بر دست این سخن بیزي

2562 
 یکی فرهنگ دیگر نو برآر اي اصل دانایی
 بسی دل ها چو گوهرها ز نور لعل تو تابان
 زدي طعنه که دود تو ندارد آتش عاشق
 برو اي جان دولت جو چه خواهم کرد دولت را
  بیا اي مونس روزم نگفتم دوش در گوشت
 دال آخر نمی گویی کجا شد مکر و دستانت

 که می بیزي به هر شب شمس تبریزي چه گوهرها
2563 

  من پاي همی کوبم اي جان و جهان دستی
 اي مست مکش محشر بازآي ز شور و شر
 ترك دل و جان کردم تا بی دل و جان گردم
 بنگر به درخت اي جان در رقص و سراندازي
 آن باد بهاري بین آمیزش و یاري بین
 از یار مکن افغان بی جور نیامد عشق

 وفا داردصد لطف و عطا دارد صد مهر و 

  درونت خنب سرمستی چرا از دن نمی آیی
  تو روشن نمی آیی چرا اي خانه بی خورشید

  چرا چون شکل شب دزدان به هر روزن نمی آیی
  چرا در خوف می باشی چرا مومن نمی آیی
  چرا اندر چراغ عشق چون روغن نمی آیی
  مبر تو آب بی روغن که بی دشمن نمی آیی
  که اندر دست خود ماندي و در مخزن نمی آیی
  ز سوي طور تبریزي چرا چون لن نمی آیی

  
  م بارد از این سودا ز باالییچو طوفان بر سر

  به کوي لولیان افتد از آن لولی سرنایی
  وراي طور اندیشه حریفان را چه می پایی
  کز این اندیشه دادم دل به دست موج دریایی
  که سخت از کار رفتم من مرا کاري بفرمایی
  که مستم ره نمی دانم بدان معشوق زیبایی
  یبر آن خاکم بخسپانید زان خاك است بینای
  که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی
  به غیر تو نمی باید تویی آنک همی بایی

  
  ببین تو چاره اي از نو که الحق سخت بینایی
  بسی طوطی که آموزند از قندت شکرخایی
  گر آتش نیستش حقی وگر دارد چه فرمایی
  من و عشق و شب تیره نگار و باده پیمایی

  زن تا بیفزاییکه عشرت در کمی خندد تو کم 
  چو جام از دست جان نوشی از آن بی دست و بی پایی
  چه سلطانی چه جان بخشی چه خورشیدي چه دریایی

  
  اي جان و جهان برجه از بهر دل مستی
  آن دست بر آن دل نه اي کاش دلی هستی
  یک دل چه محل دارد صد دلکده بایستی
  اشکوفه چرا کردي گر باده نخوردستی

  با خاك نپیوستی گر نی همه لطفستی
  گر نی ره عشق این است او کی دل ما خستی
  گر غیرت بگذارد دل بر دل ما بستی
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 با جمله جفاکاري پشتی کند و یاري
 دامی که در او عنقا بی پر شود و بی پا
 خامش کن و ساکن شو اي باد سخن گر چه
 شمس الحق تبریزي ماییم و شب وحشت

2564 
  گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی
 رستن ز جهان شک هرگز نبود اندك
 اي طوطی جان پر زن بر خرمن شکر زن

 ي جانان رو در حلقه مردان رواي جان سو
 در حیرت تو ماندم از گریه و از خنده
 اي دل بزن انگشتک بی زحمت لی و لک
 آن باده فروش تو بس گفت به گوش تو
 اي خواجه شنگولی اي فتنه صد لولی
 گر خیر و شرت باشد ور کر و فرت باشد
 چاالك کسی یارا با آن دل چون خارا

 بنهفتندرجست در این گفتن بنمودن و 
2565 

  اي دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی
 نوري که بدو پرد جان از قفص قالب
 رفتی تو از این پستی در شادي و در مستی
 مانند خیالی تو هر دم به یکی صورت
  امروز چو جانستی در صدر جنانستی
 اکنون ز تن گریان جانا شده اي عریان
 از نان شده اي فارغ وز منت خبازان

 ت جانان بی معده و بی دنداننانی دهد
 از جان شریف خود وز حال لطیف خود
 ور ز آنک خبر ندهی دانم که کجاهایی
 هان اي سخن روشن درتاب در این روزن

2566 
 آورد طبیب جان یک طبله ره آوردي
 تن را بدهد هستی جان را بدهد مستی
 آن طبله عیسی بد میراث طبیبان شد

 قبلهاي طالب آن طبله روي آر بدین 
 کان ناید در دندان حبیب است در او پنهان

  گر پشتی او نبود پشت همه بشکستی
  بی رحمت او صعوه زین دام کجا خستی
  در جنبش باد دل صد مروحه بایستی
  گر شمس نبودي شب از خویش کجا رستی

  
  اي دولت و اقبالم آخر نه توام هستی

  پاي شه کی باشد سردستیخاك کف 
  بر عمر موفر زن کز بند قفص رستی
  در روضه و بستان رو کز هستی خود جستی
  با رفعت تو رستم از رفعت و از پستی
  در دولت پیوسته رفتی و بپیوستی
  جان ها بپرستندت گر جسم بنپرستی
  بشتاب چه می مولی آخر دل ما خستی
  ور صد هنرت باشد آخر نه در آن شستی

  نزدي ما را از پاي بننشستیتا ره 
  یک پرده برافکندي صد پرده نو بستی

  
  ما تلخ شدیم و تو در کان شکر رفتی
  در تو نظري کرد او در نور نظر رفتی
  آن سوي زبردستی گر زیر و زبر رفتی
  زین شکل برون جستی در شکل دگر رفتی
  از دور قمر رستی باالي قمر رفتی
  یچون ترك کله کردي وز بند کمر رفت
  وز آب شدي فارغ کز تف جگر رفتی

  دررفتی آبی دهدت صافی زان بحر که
  بفرست خبر زیرا در عین خبر رفتی
  در دامن دریایی چون در و گهر رفتی
  کز گوش گذر کردي در عقل و بصر رفتی

  
  گر پیر خرف باشی تو خوب و جوان گردي
  از دل ببرد سستی وز رخ ببرد زردي

  ل خورديتریاق در او یابی گر زهر اج
  چون روي بدو آري مه روي جهان گردي
  نی تري و نی خشکی نی گرمی و نی سردي
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 زان حب کم از حبه آیی بر آن قبه
 شد محرز و شد محرز از داد تو هر عاجز
 گفتم به طبیب جان امروز هزاران سان
 از جا نبرد چیزي آن را که تو جا دادي
 خامش کن و دم درکش چون تجربه افتادت

2567 
 افتاد دل و جانم در فتنه طراري

  وي بی خوابی خواهد ز درش آبیآید س
 گوید که به اجرت ده این خانه مرا چندي
 گه گوید این عرصه کاین خانه برآوردي
 دیوار ببر زین جا این عرصه به ما واده
  آن دلبر سروین قد در قصد کسی باشد
 ناگه بکند چاهی ناگه بزند راهی
 جان نقش همی خواند می داند و می راند

 دي هر زندهاي شاه شکرخنده اي شا
 اي ذوق دل از نوشت وي شوق دل از جوشت
 از باغ تو جان و تن پر کرده ز گل دامن
 زان گوش همی خارد کاومید چنین دارد
  تا از تو شدم دانا چون چنگ شدم جانا
 تا عشق حمیاخد این مهر همی کارد

2568 
 یک حمله و یک حمله کآمد شب و تاریکی

 مهداریم سري کان سر بی تن بزید چون 
  شاهیم نه سه روزه لعلیم نه پیروزه
 من بنده خوبانم هر چند بدم گویند
 عشاق بسی دارد من از حسد ایشان
 روپوش کند او هم با محرم و نامحرم
 طفلی است سخن گفتن مردي است خمش کردن

2569 
 آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی
 می جوش ز سر گیرد خمخانه به رقص آید

 در مجلس یک رنگیاز چشم چو بادامت 
 حاشا ز عطاي تو کان نسیه بود اي جان
 اي ماه فلک پیما از منزل ما تا تو

  کان مسکن عیسی شد و آن حبه بدان خردي
  الغر نشود هرگز آن را که تو پروردي

  افشردي صدق قدمی باشد چون تو قدم
  غم نسترد آن دل را کو را ز غم استردي
  ترك گروان برگو تو زان گروان فردي

  
  نگینک سر بسته چو بیماريسنگینک ج

  آب چه که می خواهد تا درفکند ناري
  هین تا چه کنی سازم از آتشش انباري
  بوده ست از آن من تو دانی و دیواري
  در عرصه جان باشد دیوار تو مرداري
  در کوي همی گردد چون مشتغل کاري
  ناگه شنوي آهی از کوچه و بازاري
  چون رخت نمی ماند در غارت او باري

  گرفتاري کیست تو را بنده جان کیستدل 
  پیش آر به من گوشت تا نشنود اغیاري
  آموخت خرامیدن با تو به سمن زاري
  و آن گاه یقین دارد این از کرمت آري
  بشنو هله موالنا زاري چنین زاري
  خامش که دلم دارد بی مشغله گفتاري

  
  چستی کن و ترکی کن نی نرمی و تاجیکی

  تو باریکی گر گردن ما دارد در عشق
  عشقیم نه سردستی مستیم نه از سیکی
  با زشت نیامیزم هر چند کند نیکی
  بیگانه همی باشم از غایت نزدیکی

  کی گویند فالن بنده گوید که عجب کی
  تو رستم چاالکی نی کودك چالیکی

  
  در عشق جهانی را بدنام کنی حالی
  گر از شکرقندت در جام کنی حالی

  کنی حالیپیش آید بادام  هر نقل که
  گر تشنه بود صادق انعام کنی حالی
  صدساله ره ار باشد یک گام کنی حالی
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 از لطف تو از عقرب صد شیر بجوشیده
  بر بام فلک صد در بگشاید و بنماید
 هر خام شود پخته هم خوانده شود تخته

2570 
 پنهان به میان ما می گردد سلطانی
 امی بیند و می داند یک یک سر یاران ر
  اسرار بر او ظاهر همچون طبق حلوا
 نیک و بد هر کس را از تخته پیشانی
 در مطبخ ما آمد یک بی من و بی مایی
 امروز سماع ما چون دل سبکی دارد
 آن شیشه دلی کو دي بگریخت چو نامردان
 صد سال اگر جایی بگریزد و بستیزد
 خورشید چه غم دارد ار خشم کند گازر

2571 
  ي جان مسلمانیاي شاه مسلمانان و

 اي آتش در آتش هم می کش و هم می کش
 شاهنشه هر شاهی صد اختر و صد ماهی
 گفتی که تو را یارم رخت تو نگهدارم

 هستم گر عاقل و گر مستم گر نیست و گر
 گر در غم و در رنجم در پوست نمی گنجم
 گه چون شب یغمایی هر مدرکه بربایی
 گه جامه بگردانی گویی که رسولم من

 رزم تویی فارس بر بام تویی حارسدر 
 اي عشق تویی جمله بر کیست تو را حمله
 اي عشق تویی تنها گر لطفی و گر قهري
  گر دیده ببندي تو ور هیچ نخندي تو
 پنهان نتوان بردن در خانه چراغی را
 اي چشم نمی بینی این لشکر سلطان را
 گفتم که به چه دهی آن گفتا که به بذل جان

 د دیوي که تو بگماريالحول کجا ران
 چون سرمه جادویی در دیده کشی دل را
 هر نیست بود هستی در دیده از آن سرمه
 از خاك درت باید در دیده دل سرمه
 تا جزو به کل تازد حبه سوي کان یازد

  و آن کره گردون را هم رام کنی حالی
  گر حارس بامت را بر بام کنی حالی
  گر صبح رخت جلوه در شام کنی حالی

  
  و اندر حشر موران افتاده سلیمانی
  امروز در این مجمع شاهنشه سردانی

  راست رود جانی گر مکر کند دزدي ور
  می بیند و می خواند با تجربه خط خوانی
  تا شور دراندازد بر ما ز نمکدانی
  یا رب تو نگهدارش ز آسیب گران جانی
  امروز همی آید پرشرم و پشیمانی
  پرگریه و غم باشد بی دولت خندانی
  خاموش که بازآید بلبل به گلستانی

  
  پنهان شده و افکنده در شهر پریشانی

  طینی بر کرسی سبحانیسلطان سال
  هر حکم که می خواهی می کن که همه جانی
  از شیر عجب باشد بس نادره چوپانی
  ور هیچ نمی دانم دانم که تو می دانی
  کز بهر چو تو عیدي قربانم و قربانی
  روز از تن همچون شب چون صبح برون رانی
  یا رب که چه گردد جان چون جامه بگردانی

  تو نگهبانی آن چیست عجب جز تو کو را
  اي عشق عدم ها را خواهی که برنجانی
  سرناي تو می نالد هم تازي و سریانی
  فر تو همی تابد از تابش پیشانی
  اي ماه چه می آیی در پرده پنهانی
  وي گوش نمی نوشی این نوبت سلطانی
  گنجی است به یک حبه در غایت ارزانی
  باران نکند ساکن گردي که تو ننشانی

  در دیده انسانی تمییز کجا ماند
  هر وهم برد دستی از عقل به آسانی
  تا سوي درت آید جوینده ربانی
  قطره سوي بحر آید از سیل کهستانی
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 نی سیل بود این جا نی بحر بود آن جا
2572 

 جانا به غریبستان چندین به چه می مانی
  نشان دادم صد نامه فرستادم صد راه

 گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند
 بازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس
 اي از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته
 هم آبی و هم جویی هم آب همی جویی
 چند است ز تو تا جان تو طرفه تري یا جان
 نور قمري در شب قند و شکري در لب

  ل و جان و سرهر دم ز تو زیب و فر از ما د
 از عشق تو جان بردن وز ما چو شکر مردن

2573 
 در پرده خاك اي جان عیشی است به پنهانی
 این صورت تن رفته و آن صورت جا مانده
 گر چاشنیی خواهی هر شب بنگر خود را
 اي عشق که آن داري یا رب چه جهان داري
 المومن حلوي و العاش علوي
 اندچندان بدوان لنگان کاین پاي فروم
 می مرد یکی عاشق می گفت یکی او را
 گفتا چو بپردازم من جمله دهان گردم
 زیرا که یکی نیمم نی بود شکر گشتم
  هر کو نمرد خندان تو شمع مخوان او را
 اي شهره نواي تو جان است سزاي تو
 کس کیسه میفشان گو کس خرقه میفکن گو
 از کیسه حق گردون صد نور و ضیا ریزد

  ست این کز چرخ همی ریزدنان ریزه سفره 
 گر خسته شود کفت کفی دگرت بخشد
 برگو غزلی برگو پامزد خود از حق جو

2574 
 از آتش ناپیدا دارم دل بریانی
 شهد و شکرش گویم کان گهرش گویم
 زین فتنه و غوغایی آتش زده هر جایی
 با این همه سلطانی آن خصم مسلمانی

  خامش که نشد ظاهر هرگز سر روحانی
  

  بازآ تو از این غربت تا چند پریشانی
  یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
  ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی

  شین چون گوهر این کانیبا سنگ دالن من
  از دام جهان جسته بازآ که ز بازانی
  هم شیر و هم آهویی هم بهتر از ایشانی
  آمیخته اي با جان یا پرتو جانانی
  یا رب چه کسی یا رب اعجوبه ربانی
  بازار چنین خوشتر خوش بدهی و بستانی
  زهر از کف تو خوردن سرچشمه حیوانی

  
  و اندر تتق غیبی صد یوسف کنعانی
  اي صورت جان باقی وي صورت تن فانی
  تن مرده و جان پران در روضه رضوانی
  چندان صفتت کردم واهللا که دو چندانی
  با تو چه زبان گویم اي جان که نمی دانی
  وآنگه رسد از سلطان صد مرکب میدانی
  در حالت جان کندن چون است که خندانی
  صدمرده همی خندم بی خنده دندانی

  م شکرافشانینیم دگرم دارد عز
  بو بیش دهد عنبر در وقت پریشانی
  تو مطرب جانانی چون در طمع نانی
  اومید کی ضایع شد از کیسه ربانی
  دریا ز عطاي حق دارد گهرافشانی
  بگذر ز فلک بررو گر درخور آن خوانی
  ور خسته شود حلقت در حلقه سلطانی
  بر سوخته زن آبی چون چشمه حیوانی

  
  مسلمانیفریاد مسلمانان از دست 

  شمع و سحرش خوانم یا نادره سلطانی
  وز آتش و دود ما برخاسته ایوانی
  بربود به قهر از من در راه حرمدانی
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 بگشاد حرمدانم بربود دل و جانم
 بوي او رفتم سر کوي او من دوش ز

 آن جا دل و دلداري هم عالم اسراري
 در خدمت خاك او عیشی و تماشایی

2575 
 هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی
 از نعمت روحانی در مجلس پنهانی
 آن میوه که از لطفش می آب شود در کف
 این بوي که از زلف آن ترك خطا آمد

 در هاون تن جان را می کوبد تقدیرش
 دیدي تو چنین سرمه کو هاون ها ساید
 آن جا روش و دین نی جز باغ نوآیین نی
 بگذار تنی ها را بشنو ارنی ها را
 تن را تو مبر سوي شمس الحق تبریزي

2576 
 اي خواجه سالم علیک از زحمت ما چونی
 در جنت و در دوزخ پرسان تواند اي جان
  هر نور تو را گوید اي چشم و چراغ من

 و کردن چون گلبشکر خوردناي خدمت ت
 در وقت جفا دل را صد تاج و کمر بخشی
 اي موسی این دوران چونی تو ز فرعونان
  گوید به تو هر گلشن هر نرگس و هر سوسن
 اي آب خضر چونی از گردش چرخ آخر
 اي جان عنادیده خامش که عنایت ها

2577 
 همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی

 رسوادرکش قدح سودا هل تا بشوي 
 بگشاي دو دست خود گر میل کنارستت
 از بهر عجوزي را تا چند کشی کابین
 نک ساقی بی جوري در مجلس او دوري
 این جاست ربا نیکو جانی ده و صد بستان
 شب یار همی گردد خشخاش مخور امشب
 گویی که فالنی را ببرید ز من دشمن
  اندیشه مکن اال از خالق اندیشه

  آن کس که به پیش او جانی به یکی نانی
  ناگاه پدید آمد باغی و گلستانی
  هم واقف و بیداري هم شهره و پنهانی
  در آتش عشق او هر چشمه حیوانی

  
  چشم گشودن نیجز دیده فزودن نی جز 

  چندانک خوري می خور دستوري دادن نی
  و آن میوه نورش را بر کف به نهان نی
  در مشک تتاري نی در عنبر و الدن نی
  وین سرمه عشق او اندرخور هاون نی
  تا بازرود آن جا آن جا که تو و من نی
  جز گلبن و نسرین نی جز الله و سوسن نی
  چون سوخت منی ها را پس طعنه گه لن نی
  کز غلبه جان آن جا جاي سر سوزن نی

  
  اي معدن زیبایی وي کان وفا چونی
  کاي جنت روحانی وي بحر صفا چونی
  هر رنج تو را گوید کی دفع بال چونی
  زین خدمت پوسیده زین طال بقا چونی
  در وقت جفا اینی تا وقت وفا چونی
  وي شاه ید بیضا با اهل عمی چونی
  ونیکز زحمت و رنج ما اي باد صبا چ

  وي تاج همه جان ها دربند قبا چونی
  پرسند تو را هر دم کز رنج و عنا چونی

  
  در کوي خرابات آ تا دردکشان بینی
  بربند دو چشم سر تا چشم نهان بینی
  بشکن بت خاکی را تا روي بتان بینی
  وز بهر سه نان تا کی شمشیر و سنان بینی
  در دور درآ بنشین تا کی دوران بینی

  م کن تا مهر شبان بینیگرگی و سگی ک
  بربند دهان از خور تا طعم دهان بینی
  رو ترك فالنی گو تا بیست فالن بینی
  اندیشه جانان به کاندیشه نان بینی
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 س چه چفسیديبا وسعت ارض اهللا بر حب
 خامش کن از این گفتن تا گفت بري باري

2578 
 اي بود تو از کی نی وي ملک تو تا کی نی
 بر کشته دیت باشد اي شادي این کشته
 اي دیده عجایب ها بنگر که عجب این است
 امروز به بستان آ در حلقه مستان آ

 بنگر به شتر بنگر مستند نه از ساغر
 ه چشم سردر مومن و در کافر بنگر تو ب

 آن جا که همی پویی زان است کز او سیري
 از ابجد اندیشه یا رب تو بشو لوحم
 شمس الحق تبریزي آن جا که تو پیروزي

2579 
 با هر کی تو درسازي می دانک نیاسایی
 تا تو نشوي رسوا آن سر نشود پیدا
  بردار صراحی را بگذار صالحی را
 در حلقه آن مستان در الله و در بستان

 سم زبردستی می کن تو چنین مستیبر ر
 سرفتنه اوباشی همخرقه قالشی

 چه شکر ریزي شمس الحق تبریزي جان را
2580 

 اي خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی
 صحراست پر از شکر دریاست پر از گوهر
 گر مرد تماشایی چون دیده بنگشایی
 محراب بسی دیدي در وي بنگنجیدي
 یوانیما تشنه و هر جانب یک چشمه ح

 ره چیست میان ما جز نقص عیان ما
 شش نور همی بارد زان ابر که حق آرد
 شش چشمه پیوسته می گردد شب بسته
 خورشید و قمر گاهی شب افتد در چاهی
 صد صنعت سلطانی دارد ز تو پنهانی
 این مفرش و آن کیوان افالك وراي آن
 دریا چو چنان باشد کف درخور آن باشد

 هیبت آن سلطان بگریزد عقل و جان از

  ز اندیشه گره کم زن تا شرح جنان بینی
  از جان و جهان بگذر تا جان و جهان بینی

  
  عشق تو و جان من جز آتش و جز نی نی

  کی هی نیصد کشته هو دیدم امکان ی
  معشوق بر عاشق با وي نی و بی وي نی
  مستان خرف از مستی آن جا قدح و می نی
  برخوان افال ینظر معنیش بر این پی نی
  جز نعره یا رب نی جز ناله یا حی نی
  زان جا که گریزانی جز لطف پیاپی نی
  در مکتب درویشان خود ابجد و حطی نی
  از تابش خورشیدت هرگز خطري دي نی

  
  زبرت دارم زیرا که تو از ماییزیر و 

  کان جام نیاشامد جز عاشق رسوایی
  آن جام مباحی را درکش که بیاسایی
  امروز قدح بستان اي عاشق فردایی
  تا بگذري از هستی اي سخره هرجایی
  در مصر نمی باشی تا جمله شکرخایی
  جز با تو نیارامد جان هاي مصفایی

  
  بیهوده چه می گردي بر آب چو دوالبی

  جو نبري زین دو بی کوشش و اسبابی یک
  بگشادن چشم ارزد تا بانی مهتابی
  اندر نظر حربی بشکافد محرابی
  ما طامع و پیش و پس دریا کف وهابی
  کو پرده میان ما جز چشم گران خوابی

  تو میزانی جسمت مثل بامی هر حس
  زان سوش روان کرده آن فاتح ابوابی
  بیرون کشدش زان چه بی آلت و قالبی

  یرا که ضعیفی تو بی طاقت و بی تابیز
  خدا لرزان ماننده سیمابی بر کف

  اندر صفتش خاطر هست احول و کذابی
  چون دیو که بگریزد از عمر خطابی
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 بکري برمد از شو معشوق جهانش او
  ره داده به دام خود صد زاغ پی بازي
 خاموش که آن اسعد این را به از این گوید

2581 
 اي سوخته یوسف در آتش یعقوبی
 گه دور بگردانی گاهی شکر افشانی

 مرد و زن لب بسته و در شیون خلقان همه
 بر عشق چو می چسبد عاشق ز چه رو خسپد
 آن دوست که می باید چون سوي تو می آید
 چون رزم نمی سازي چون چست نمی تازي
 اي نعل تو در آتش آن سوي ز پنج و شش
 کی باشد و کی باشد کو گل ز تو بتراشد
 اجزاي درختان را چون میوه کند دارا
  زین به بتوان گفتن اما بمگو تن زن

2582 
 خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی

 سودا شد دل بی سر و بی پا شدسر سخره 
 برپر به پر روزه زین گنبد پیروزه
 چون دید که می سوزم گفتا که قالوزم
 من پیش توام حاضر گر چه پس دیواري
 اي طالب خوش جمله من راست کنم جمله

 فردي آن یار که گم کردي عمري است کز او
 این طرفه که آن دلبر با توست در این جستن

 همره شده و می جودر جستن او با او 
2583 

 آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی
 از یک قدح و از صد دل مست نمی گردد
 بار دگر آوردي زان می که سحر خوردي
 بر جام من از مستی سنگی زدي اشکستی
 زین باده چشید آدم کز خویش برون آمد
 گر سیر نه اي از سر هین خوار و زبون منگر

 بی باکیاي برده نمازم را از وقت چه 
 آن مست در آن مستی گر آمدي اندر صف

2584 

  از جان عزیز خود بیگانه و صخابی
  چون باز به دام آمد برداشته مضرابی
  بی صفقه صفاقی بی شرفه دبابی

  
  گه بیت و غزل گویی گه پاي عمل کوبی

  ه غوطه خوري عریان در چشمه ایوبیگ
  وز دولت و داد او ما غرقه این خوبی
  چون دوست نمی خسپد با آن همه مطلوبی
  از بهر چنان مهمان چون خانه نمی روبی

  نیندازي از غصه محجوبی چون سر تو
  از جذبه آن است این کاندر غم و آشوبی
  بی عیب خرد جان را از جمله معیوبی

  آن چوب از آن چوبی بنگر که چه مبدل شد
  منگر ز حساب اي جان در عالم محسوبی

  
  دل را بربودستی در دل بنشستستی
  زان مه که نمودستی زان راز که گفتستی

  شب که نخفتستی اي آنک در این سودا بس
  راهیت بیاموزم کان راه نرفتستی
  من خویش توام گر چه با جور تو جفتستی
  هر خواب که دیدستی هر دیگ که پختستی
  بیرونش بجستستی در خانه نجستستی
  دست تو گرفته ست او هر جا که بگشتستی
  اي دوست ز پیدایی گویی که نهفتستی

  
  من نیست شدم باري در هست یکی هستی
  گر باده اثر کردي در دل تن از او رستی
  پر می دهیم گر نی این شیشه بنشکستی
  از جز تو گر اشکستی بودي که نپیوستی

  خوردي از گور برون جستیگر مرده از این 
  در ماه که از باال آید به چه پستی
  گر رشک نبردي دل تن عشق پرستستی
  هم قبله از او گشتی هم کعبه رخش خستی
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 ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی
 از جان و جهان رسته چون پسته دهان بسته
 ماییم در این خلوت غرقه شده در رحمت
  عاشق شده بر پستی بر فقر و فرودستی
 جز خویش نمی دیدي در خویش بپیچیدي
 بربند در خانه منماي به بیگانه

 وز مکن جانا آن شیوه که دي کرديامر
  صورت چه که بربودي در سر بر ما بودي
 شد صافی بی دردي عقلی که توش بردي
 اي دل بر آن ماهی زین گفت چه می خواهی

2585 
 گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
 هم دور قمر یارا چون بنده بدي ما را
 هم کوه بدان سختی چون شیره و شیرستی

 ش بر خلق زدي نورشاز طلعت مستور
 با هیچ دل مست او تقصیر نکرده ست او
 وصلش به میان آید از لطف و کرم لیکن
 صورتگر بی صورت گر ز آنک عیان بودي
 راه نظر ار بودي بی رهزن پنهانی
  بربند دهان زیرا دریا خمشی خواهد

2586 
 گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی
 گر نقش پذیرفتی در شش جهت عالم

 نهان زان شد تا جمله مرا باشد از خلق
2587 

  اي ساکن جان من آخر به کجا رفتی
 چون عهد دلم دیدي از عهد بگردیدي
 در روح نظر کردي چون روح سفر کردي
 رفتی تو بدین زودي تو باد صبا بودي
 نی باد صبا بودي نی مرغ هوا بودي
 اي خواجه این خانه چون شمع در این خانه

2588 
 با یار دگر رفتیاي یار غلط کردي 

 صد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم

  اي دوست حریفان بین یک جان شده از مستی
  دم ها زده آهسته زان راز که گفتستی
  دستی صنما دستی می زن که از این دستی

  این پستیاي جمله بلندي ها خاك در 
  شیخا چه ترنجیدي بی خویش شو و رستی
  آن چهره که بگشادي و آن زلف که بربستی
  ما را غلطی دادي از خانه برون جستی
  برخاستی از دیده در دلکده بنشستی
  شد داروي هر خسته آن را که توش خستی
  در قعر رو اي ماهی گر دشمن این شستی

  
  هم زهر شکر گشتی هم گرگ شبانستی

  سلطانی اندر دورانستیهم ساغر 
  هم بحر بدان تلخی آب حیوانستی
  هم نرگس مخمورش بر ما نگرانستی
  پس چیست ز ناشکري تشنیع چنانستی
  کفو کمر وصلش اي کاش میانستی
  در مردن این صورت کس را چه زیانستی
  با هر مژه و ابرو کی تیر و کمانستی
  ور نی دهن ماهی پرگفت و زیانستی

  
  اي خوش که جهانستیاي شاد که خلقستی 

  باال همه باغستی پستی همه کانستی
  گر هیچ پدیدستی آن همگانستی

  
  در خانه نهان گشتی یا سوي هوا رفتی
  چون مرغ بپریدي اي دوست کجا رفتی
  از خلق حذر کردي وز خلق جدا رفتی
  ماننده بوي گل با باد صبا رفتی
  از نور خدا بودي در نور خدا رفتی

  ر سقف سما رفتیوز ننگ چنین خانه ب
  

  از کار خود افتادي در کار دگر رفتی
  اي خویش پسندیده هین بار دگر رفتی
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 صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم
 گفتم که تویی ماهی با مار چه همراهی
 مانند مکوك کژ اندر کف جوالهه
  گفتی که تو را یارا در غار نمی بینم
 چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت

2589 
 نه چرخ زمرد را محبوس هوا کردي

 ي آب چه می شویی وي باد چه می جوییا
 اي عشق چه می خندي وي عقل چه می بندي
 سر را چه محل باشد در راه وفاداري
 کامل صفت آن باشد کو صید فنا باشد
 گه غصه و گه شادي دور است ز آزادي
 کو تابش پیشانی گر ماه مرا دیدي
 زین کیسه و زان کاسه نگرفت تو را تاسه

 ود ز رو شستنبا سینه ناشسته چه س
  هر روز من آدینه وین خطبه من دایم
 چون پایه این منبر خالی شود از مردم

2590 
 اي پرده در پرده بنگر که چه ها کردي
 اي برده هوس ها را بشکسته قفص ها را
 گر قصد هوا کردي ور عزم جفا کردي
 آن شمع که می سوزد گویم ز چه می گرید
 اردآن چنگ که می زارد گویم ز چه می ز
 رو این جمله جفا کردي اما چو نمودي

 هر برگ ز بی برگی کف ها به دعا برداشت
2591 

 اي پرده در پرده بنگر که چه ها کردي
 خورشید جهانی تو سلطان شهانی تو
 هم عاقبت اي سلطان بردي همه را مهمان
 هر سنگ که بگرفتی لعل و گهرش کردي
 یک طایفه را اي جان منشور خطا دادي

 ک ها را اجزاي زمین کرديآثار فل
 پس من ز چه بشناسم از چرخ زمین ها را

2592 

  گلزار ندانستی در خار دگر رفتی
  اي حال غلط کرده با مار دگر رفتی
  صد تار بریدي تو در تار دگر رفتی
  آن یار در آن غار است تو غار دگر رفتی
  بازار مرا دیده بازار دگر رفتی

  
  ی را در چرخ درآورديتا صورت خاک

  اي رعد چه می غري وي چرخ چه می گردي
  وي صبر چه خرسندي وي چهره چرا زردي
  جان خود چه قدر باشد در دین جوانمردي
  یک موي نمی گنجد در دایره فردي
  اي سرد کسی کو ماند در گرمی و در سردي
  کو شعشعه مستی گر باده جان خوردي
  آخر نه خر کوري بر گرد چه می گردي
  کز حرص چو جارویی پیوسته در این گردي
  وین منبر من عالی مقصوره من مردي
  ارواح و ملک از حق آرند ره آوردي

  
  دل بردي و جان بردي این جا چه رها کردي

  هوا کردي مرغ دل ما خستی پس قصد
  کو زهره که تا گویم اي دوست چرا کردي
  زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردي

  چون بنده دوتا کردي کز هجر تو پشت او
  زهرم چو شکر کردي وز درد دوا کردي
  از بس که کرم کردي حاجات روا کردي

  
  دل بودي و جان بردي این جا چه رها کردي
  بی هوشی جانی تو گیرم که جفا کردي
  در بخشش و در احسان حاجات روا کردي
  هر پشه که پروردي صد همچو هما کردي
  يیک قافله را ناگه اصحاب صفا کرد
  اجزاي زمین ها را در لطف سما کردي
  چون قاعده بشکستی وز درد دوا کردي
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 اي صورت روحانی امروز چه آوردي
 اي گلشن نیکویی امروز چه خوش بویی

 و می خیزي امروز عجب چیزي می افتی
 آن طبع زرافشانی و آن همت سلطانی
 بگذر ز جوامردي کان هم ز دوي خیزد

 فرديهم همره و همدردي هم جمعی و هم 
  با این همه در مجلس بنشین و میا با من
 ور ز آنک همی آیی با خویش مبر دل را

2593 
 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باري
 اي یوسف کنعانی وي جان سلیمانی
 اي حمزه آهنگی وي رستم هر جنگی
 اي بلبل پوینده وي طوطی گوینده
 اي دشمن عقل و هش وي عاشق عاشق کش

  موسی تجلی جو اي جان تماشاجو
 اي دیو پر از کینه وي دشمن دیرینه
 خاموش مگو چندین برخیز سفر بگزین
 شمس الحق تبریزي از حسن و دالویزي

2594 
 از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داري
 خوش باش کز آن گوهر عالم همه شد چون زر
 در عشق نشسته تن در عشرت تا گردن
  در عالم بی رنگی مستی بود و شنگی

 ین بمخور این غم تا چند نهی ماتمچند
 از تابش تو جانا جان گشت چنین دانا
 شمس الحق تبریزي چون صاف شکرریزي

2595 
 پریان را من تا روز به دلداري امشب

 من شیوه پریان را آموخته ام شب ها
 جنی پنهان باشد در ستر و امان باشد
 بر صورت ما واقف پریان و ز جان غافل

 ی جویاي پري ز آنیخود را تو نمی دان
 و آن جنی ما بهتر زیبارخ و خوش گوهر
 شب از مه او حیران مه عاشق آن سیران

  آورد نمی دانم دانم که مرا بردي
  بر شاخ کی خندیدي در باغ کی پروردي
  در باغ کی خندیدي وز دست کی می خوردي
  پیران و جوانان را آموخت جوامردي
  در وحدت همدردي درکش قدح دردي

  و هم زرديهم عاشق و معشوقی هم سرخی 
  ترسم که میان ره بگریزي و برگردي
  کز دل دودلی خیزد گه گرمی و گه سردي

  
  ور صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باري
  گر تاج و کمر خواهی نک تاج و کمر باري
  گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باري
  گر قند و شکر خواهی نک قند و شکر باري

  ر باريگر زیر و زبر خواهی نک زیر و زب
  گر سمع و بصر خواهی نک سمع و بصر باري
  گر فتنه و شر خواهی نک فتنه و شر باري
  گر یار سفر خواهی نک یار سفر باري
  گر خسته جگر خواهی نک خسته جگر باري

  
  در گور کجا گنجی چون نور خدا داري
  ماننده آن دلبر بنما که کجا داري
  تو روي ترش با من اي خواجه چرا داري

  و چو دلتنگی با غم چه هواداريشیخا ت
  همرنگ شو آخر هم گر بخشش ما داري
  بسم اهللا موالنا چون ساغرها داري
  با تیره نیامیزي چون بحر صفا داري

  
  در خوردن و شب گردي خواهم که کنم یاري
  وقت حشرانگیزي در چالش و میخواري
  پوشیده تر از پریان ماییم به ستاري

  اغیاريدر مکر خدا مانده آن قوم ز 
  مفروش چنین ارزان خود را به سبکباري
  از دیو و پري برده صد گوي به عیاري
  نی بی مزه و رنگین پالوده بازاري
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  از سیخ کباب او وز جام شراب او
 دیوانه شده شب ها آلوده شده لب ها
 خواب از شب او مرده شلوار گرو کرده
 بردي ز حد اي مکثر بربند دهان آخر

2596 
  نظاره چه می آیی در حلقه بیداري

 حلقه سر اندرکن دل را تو قویتر کن در
 تا بازرهی زان دم تا مست شوي هر دم
 بگشاي دهانت را خاشاك مجو در می
 اي خواجه چرا جویی دلداري از آن جانان
 دي نامه او خواندم در قصه بی خویشی
 نقش تو چو نقش من رخ بر رخ خود کرده ست
 من با صنم معنی تن جامه برون کردم

 چون عکس جمالش دید در رنگ رخم عشقش
 شمس الحق تبریزي آیی و نبینندت

2597 
 گر روي بگردانی تو پشت قوي داري

 گر روي به ماه آرم من بی رخ چون ماهت
 جان بی تو یتیم آمد مه بی تو دو نیم آمد
 چون سرکشی آغازي یا اسب جفا تازي
 مهمان توام اي جان اي شادي هر مهمان

 پیششرو اي دل بیچاره با تیغ و کفن 
 اي جان نه ز باغ تو رسته ست درخت من
 اجزاي وجود من مستان تواند اي جان
 آن ساغر پنهانی خواهم که بگردانی
 اي ساغر پنهانی تو جامی و یا جانی
 یا آب حیاتی تو یا خط نجاتی تو
 آن ساغر و آن کوزه کو نشکندم روزه
  هم عقلی و هم جانی هم اینی و هم آنی

 نپرد این دلخاموش شدم حاصل تا بر
2598 

 اي جان و جهان آخر از روي نکوکاري
 اي روي تو چون آتش وي بوي تو چون گل خوش
 در پیش دو چشم من پیوسته خیال تو

  وز چنگ و رباب او وز شیوه خماري
  در جمله مذهب ها او راست سزاواري
  کس نیست در این پرده تو پشت کی می خاري
  نی عاشق عشقی تو تو عاشق گفتاري

  
  تیري بخوري کاري گر سینه نپوشانی

  شاهی است تو باور کن بر کرسی جباري
  گاهی ز لب لعلش گاهی ز می ناري
  خاشاك کجا باشد در ساغر هشیاري
  بس نیست رخ خوبش دلجویی و دلداري
  بنوشتم از عالم صد نامه بیزاري
  با ما غم دل گویی یا قصه جان آري
  چون عشق بزد آتش در پرده ستاري

  عذر گنه کاريافتاد به پایم عشق در 
  زیرا که چو جان آیی بی رنگ صباواري

  
  کان روي چو خورشیدت صد گون کندت یاري
  مه بی تو ز من گیرد صد دوري و بیزاري
  گلزار جفا گردد چون تخم جفا کاري
  دست کی رسد در تو گر پاي نیفشاري
  شاید که ز بخشایش این دم سر من خاري
  کی پیش رود با او بدفعلی و طراري

  ه و خو کرده با عشرت و خماريپرورد
  مستان مرا مفکن در نوحه و در زاري
  مستانه به پیش آیی بی نخوت و جباري
  یا چشمه حیوانی یا صحت بیماري
  یا کان نباتی تو یا ابر شکرباري
  اما نهلد در سر نی عقل نی هشیاري
  هم آبی و هم نانی هم یاري و هم غاري
  نی زان که سخن کم شد از غایت بسیاري

  
  یک دم چه زیان دارد گر روي به ما آري

  چه بو داري یا رب که چه رو داري یا رب که
  خوش خواب که می بینم در حالت بیداري



37  

 دل را چو خیال تو بنوازد مسکین دل
 قرص قمرت گویم نور بصرت گویم
 از شرم تو شاخ گل سر پیش درافکنده
 از جمله ببر زیرا آن جا که تویی و او

 شکم ماهی دم با کی زند یونساندر 
 در چشمه سوزن تو خواهی که رود اشتر
  با این همه اي دیده نومید مباش از وي

2599 
 اي بر سر بازارت صد خرقه به زناري
 هر ذره ز خورشیدت گویاي اناالحقی
 این طرفه که از یک خم هر یک ز میی مستند
 هر شاخ همی گوید من مست شدم دستی

 ریده گریبانیگل از سر مشتاقی بد
 از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست
 ماییم چو کوه طور مست از قدح موسی
 ماییم چو می جوشان در خم خراباتی
 از جوشش می کهگل شد بر سر خم رقصان

2600 
 گفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاري
  غماز غمت گفتا در خانه بجوي آخر
 در سوخته جان زن از آهن و از سنگش

 چنین شمعی در خانه همی گردان بفروز
 اندر پس دیواري در سایه خورشیدش
  در خانه همی گشتم در دست چنین شمعی
 گفتم که در این زندان چون یافتمت اي جان
 اي شوخ گریزنده وي شاه ستیزنده
 در حال نهانی شد پنهان چو معانی شد
 من دست زنان بر سر چون حلقه شده بر در

 ق تبریزياز پرتو مخدومی شمس الح
2601 

 اي بر سر هر سنگی از لعل لبت نوري
  در حسن بهشت تو در زیر درختانت
 از عشق شراب تو هر سوي یکی جانی
 هر صبح ز عشق تو این عقل شود شیدا

  در پوست نمی گنجد از لذت دلداري
  جان دگرت گویم یا صحت بیماري
  وز زاري من بلبل وامانده شد از زاري
  تو نیز نمی گنجی جز او که دهد یاري

  نس در نیم شب تاريجز او کی بود مو
  اي بسته تو بر اشتر شش تنگ به سرباري
  چون ابر بهاري کن در عشق گهرباري

  
  وز روي تو در عالم هر روي به دیواري
  هر گوشه چو منصوري آویخته بر داري

  قدمی خاري این طرفه که از یک گل در هر
  هر عقل همی گوید من خیره شدم باري
  ريعشق از سر بی خویشی انداخته دستا

  جز عاقل و الیعقل قومی دگرند آري
  بی زحمت فرعونی بی غصه اغیاري
  گر چه سر خم بسته است از کهگل پنداري
  واهللا که از این خوشتر نبود به جهان کاري

  
  تشنیع زنان بودم بر عهد وفاداري
  آن طره که دل دزدد ماننده طراري
  در پیه دو دیده خود بر آب بزن ناري

  و از پس دیواريباشد که نهان باشد ا
  در نیم شب هجران بگشود مرا کاري
  تا تیره شد این شمعم از تابش انواري
  در بی نمکی چون ره بردم به نمکساري
  وي از تو جهان زنده چون یافتمت باري

  کانی شد غیرت شده ستاري چون گوهر
  وین طعنه زنان بر من هم یافته بازاري
  چون مه که ز خورشیدش شد تیره خجل واري

  
  وز شورش زلف تو در هر طرفی سوري
  هر سوي یکی ساقی هر سوي یکی حوري
  محبوس یکی خنبی چون شیره انگوري
  بر بام دماغ آید بنوازد طنبوري



38  

 اي شادي آن شهري کش عشق بود سلطان
  بگذشتم بر دیري پیش آمد قسیسی
 ادریس شد از درسش هر جا که بد ابلیسی

 ن گفتا ز یکی شاهیگفتم ز کی داري ای
 یک شاه شکرریزي شمس الحق تبریزي

2602 
 اي دشمن عقل من وي داروي بی هوشی
 اول تو و آخر تو بیرون تو و در سر تو
 خوش خویی و بدخویی دلسوزي و دلجویی
  بس تازه و بس سبزي بس شاهد و بس نغزي
 هم دوري و هم خویشی هم پیشی و هم بیشی

 رویشاناي رهزن بی خویشان اي مخزن د
 آن روز که هشیارم من عربده ها دارم

2603 
 اي بر سر و پا گشته داري سر حیرانی
 در زلف چو چوگانت غلطیده بسی جان ها
 از کون حذر کردم وز خویش گذر کردم

 خواهم من یوسف دلخواهم چاه زنخت
 هم باده آن مستم هم بسته آن شستم
 اي عقل شده مهتر اي گشته دلت مرمر

 من در کار تو خیزم من ور نه بستیزم
  از دولت مخدومی شمس الحق تبریزي

2604 
 آن چهره و پیشانی شد قبله حیرانی
 من واله یزدانم در حلقه مردانم
 هم بنده و آزادم ویرانه و آبادم
 هر جسم که بر سر شد جان گشت و قلندر شد
 شاد آنک نهد پایی در لجه دریایی
 باشد ز توام مفخر فارغ شدم از دلبر

  زان سوي دوالبم زان جانب اسبابم من
 بر عاشق دوتاقد آن کس که همی خندد
 شمس الحق تبریزي در لخلخه آمیزي

2605 
 اي باغ همی دانی کز باد کی رقصانی

  هر کوي بود بزمی هر خانه بود سوري
  می زد به در وحدت از عشق تو ناقوري
  در صحبت آن کافر شب گشته چون کافوري
  وريهم عاشق و معشوقی هم ناصر و منص

  جان پرور هر خویشی شور و شر هر دوري
  

  من خابیه تو در من چون باده همی جوشی
  هم شاهی و سلطانی هم حاجب و چاووشی
  هم یوسف مه رویی هم مانع و روپوشی
  چون عقل در این مغزي چون حلقه در این گوشی
  هم مار بداندیشی هم نیشی و هم نوشی
  یا رب چه خوشند ایشان آن دم که در آغوشی

  چه صبر و چه خاموشی و آن روز که خمارم
  

  با حلقه عشاقان رو بر در حیرانی
  وز بهر چنان مشکی جان عنبر حیرانی
  در شاه نظر کردم من چاکر حیرانی
  هم مومن این راهم هم کافر حیرانی
  تا چست برون جستم از چنبر حیرانی
  آخر تو یکی بنگر در دلبر حیرانی
  انیخون تو بریزم من از خنجر حیر
  هم فربه عشقم من هم الغر حیرانی

  
  تشویش مسلمانی اي مه تو که را مانی
  زین بیش نمی دانم اي مه تو که را مانی
  هم بی دل و دلشادم اي مه تو که را مانی
  هم مومن و کافر شد اي مه تو که را مانی
  با دیده بینایی اي مه تو که را مانی
  از طعنه و از تسخر اي مه تو که را مانی
  تو محو کن القابم اي مه تو که را مانی
  زان خنده چه بربندد اي مه تو که را مانی
  اي جان و جهان می زد اي مه تو که را مانی

  
  آبستن میوه ستی سرمست گلستانی
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 این روح چرا داري گر ز آنک تو این جسمی
 جان پیشکشت چه بود خرما به سوي بصره
 عقال ز قیاس خود زین رو تو زنخ می زن

 کر طنبور نوازیدندشوار بود با 
 می وام کند ایمان صد دیده به دیدارش
 در پاي دل افتم من هر روز همی گویم
 کان مهره شش گوشه هم الیق آن نطع است
  شمس الحق تبریزي من باز چرا گردم

2606 
 مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی
 شیري است که می جوشد خونی است نمی خسبد

 خردت این دمزر دارد و زر بدهد زین وا
 اشتر ز سوي بیشه بی جهد نمی آید
 صد جا بترنجیدي گفتی نروم زین جا
 در چرخ درآوردم نه گنبد نیلی را
 چون دیگ سیه پوشی اندر پی تتماجی
 تو مرد لب قدري نی مرد شب قدري
 سخت است بلی پندت اما نگذارندت
 هر لحظه کمندي نو در گردنت اندازد

  رهشان بوديبنگر تو در این اجزا که هم
 زان جا بکشانمشان مانند تو تا این جا
 چون بز همه را گویم هین برجه و خدمت کن
 گر ریش نجنبانی یک یک بکنم ریشت
  یک لحظه شدي شانه در ریش درافتادي
 هم شانه و هم مویی هم آینه هم رویی
 هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی
 خاموش کن از گفتن هین بازي دیگر کن

2607 
 آن ماه همی تابد بر چرخ و زمین یا نی
 در هر ره و هر پیشه در لشکر اندیشه
 آن رسته خویش خود دیده پس و پیش خود

 چون شکر و بادامی در هر قدمی دامی
 گر باغ یقین خواهی پس رخت منه بر ظن

2608 

  وین نقش چرا بندي گر ز آنک همه جانی
  وز گوهر چون گویم چون غیرت عمانی
  زان رو تو کجا دانی چون مست زنخدانی

  صفرایی رسم شکرافشانی یا بر سر
  تا مست شود ایمان زان باده یزدانی
  راز تو شود پنهان گر راز تو نجهانی
  کی گنجد در طاسی شش گوشه انسانی
  هر لحظه به دست تو گر ز آنک نه سلطانی

  
  خویش من و پیوندي نی همره و مهمانی
  خربنده چرا گشتی شه زاده ارکانی
  آن کس که رهانید از بسیار پریشانی
  کی آمده اي اي جان زان خاك به آسانی
  گوش تو کشان کردم تا جوهر انسانی
  استیزه چه می بافی اي شیخ لت انبانی
  کو نخوت کرمنا کو همت سلطانی
  تو طفل سر خوانی نی پیر پري خوانی
  سیلی زندت آرد استاد دبستانی
  روزي که به جد گیرد گردن ز کی پیچانی
  انیدر خود بترنجیده از نامی و ارک

  و اندر پس این منزل صد منزل روحانی
  ریشت پی آن دادم تا ریش بجنبانی
  ریش کی رهید از من تا تو دبه برهانی
  یک لحظه شو آیینه چون حلقه گردانی
  هم شیر و هم آهویی هم اینی و هم آنی
  بی رنج چه می سلفی آواز چه لرزانی

  نر بز لحیانی صد بازي نو داري اي
  

  این هست چنین یا نی خود نیست بجز آن مه
  هر چستی و هر سستی آید ز کمین یا نی
  ایمن بود و فارغ از روز پسین یا نی
  زین دام امان یابد جز جان امین یا نی
  ظن ار چه بود عالی باشد چو یقین یا نی
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 افند کلیمیرا از زحمت ما چونی
 اي فخر خردمندان وي بی تو جهان زندان

 ارد صد سجده همی آردمه گوش همی خ
 باري من بیچاره گشتم ز خود آواره
 ماییم و هواي تو دو چشم سقاي تو
 تلخ است فراق تو دوري ز وثاق تو
 زد طال بقاي تو هر ذره که خورشیدي
 اي آینه مانده در دست دو سه زنگی
 اي دلدل آن میدان چونی تو در این زندان
  اي آدم خوکرده با جنت و با حورا

 می گنجی در شش جهت عالماي آنک ن
 مصباح و زجاجی تو پیش دو سه نابینا
 پیغام و سالم ما اي باد بگو با دل
  بس کردم من اما برگو تو تمامش را

2609 
 در عشق کجا باشد مانند تو عشقینی
 بر خوان تو استاده هر گوشه سلیمانی
 بس جان گزین بوده سلطان یقین بوده
 نکو گوهر جان بودن کو حرف بپیمود
 هر مست میت خورده دو دست برآورده
 گویند بخوان یاسین تا عشق شود تسکین
 آن دلشده خاکی کز عشق زمین بوسد
 آوه خنک آن دل را کو الزم آن جان شد
 هرگز نکند ما را عالم به جوال اندر

2610 
 چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی
  در روح نظر کردم بی رنگ چو آبی بود

 هستی به خروش آمدآن آب به جوش آمد 
 دیدم که فراز آمد دریا و بشد قطره
 چون پیشترك رفتم دریا شد و بگرفتم
 پیش آي تو دریا را نظاره بکن ما را
 آبی است به زیرش مه آبی است به زیرش که
 با لعل تو کی جویم من ملک بدخشان را
 از غمزه جادواش شمس الحق تبریزي

  اي جان صفا چونی وي کان وفا چونی
  وي عاشق بی دل را درمان و دوا چونی

  چونیمی گوید حسنت را کی خوب لقا 
  زان روز که پرسیدي گفتی تو مرا چونی
  اي آب حیات ما زین آب و هوا چونی
  اي آنک مبادا کس دور از تو جدا چونی
  اي نیر اعظم تو زین طال بقا چونی
  وي یوسف افتاده با اهل عما چونی
  وي بلبل آن بستان با ناشنوا چونی
  افتاده در این غربت با رنج و عنا چونی

  در زیر قبا چونیبا این همگی زفتی 
  از عربده کوران وز زخم عصا چونی
  با این همه بی برگی داوودنوا چونی
  کاي تشنه پرخواره با جام خدا چونی

  
  شاهان ز هواي تو در خرقه دلقینی
  وز غایت مستی تو همکاسه مسکینی
  سردفتر دین بوده از عشق تو بی دینی
  کو سینه ره بینی کو دیده شه بینی

  ادا وز هر طرف آمینیکاین عشق فزون ب
  جانی که به لب آمد چه سود ز یاسینی

  تو بنهد بر پشت فلک زینی در دولت
  گه باده جان گیرد گه طره مشکینی
  کز شمس حق تبریز پر کردم خرجینی

  
  از بهر خدا بشنو فریاد و علی اللهی
  ناگاه پدید آمد در آب چنان ماهی
  تا واشد و دریا شد این عالم چون چاهی

  ه و او قطره گشتیم چو همراهیمن قطر
  او قطره شده دریا من قطره شده گاهی
  باشد که تو هم افتی در مکر شهنشاهی
  او چشم چنین بندد چون جادو دلخواهی
  چاه و رسن زلفت واهللا که به از جاهی
  در سحر نمی بندد جز سینه آگاهی
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2611 
 جانا تو بگو رمزي از آتش همراهی
 بر خیمه این گردون تو دوش قنق بودي
 خورشید ز تو گشته صاحب کله گردون

 و من روغن کی هر دو یکی گردد تو آتش
 هر چند که این جوشم از آتش تو باشد
 این دانش من گشته بر دانش تو پرده
 گه از می و از شاهد گویم مثل لطفش
  شمس الحق تبریزي صبحی که تو خندانی

2612 
 دي اي خواجه چه می خواهیدر کوي کی می گر

 گر بسته شدي از وي رسته ز همه بندي
 شد خدمت تو دستان چون خدمت سرمستان
 چون مست و خراب آمد سجده گهش آب آمد
 کو ره چو در این آبی کو سجده چو محرابی

2613 
 اي شادي آن روزي کز راه تو بازآیی
  زان ماه پرافزایش آن فارغ از آرایش

 ویش شود رستهبس عاقل پابسته کز خ
 زین منزل شش گوشه بی مرکب و بی توشه
 روشن کن جان من تا گوید جان با تن
 تو آبی و من جویم جز وصل تو کی جویم
 اي شاد تو از پیشی یعنی ز همه بیشی
 در جستن دل بودم بر راه خودش دیدم
  شمس الحق تبریزي پالود مرا هجرت

2614 
 ما می نرویم اي جان زین خانه دگر جایی
 هر گوشه یکی باغی هر کنج یکی الغی
 افکند خبر دشمن در شهر اراجیفی
  از رشک همی گوید واهللا که دروغ است آن
 من زیر فلک چون او ماهی ز کجا یابم
 مه گرد درت گردد زیرا که کجا یابد
 این عشق اگر چه او پاك است ز هر صورت
 بی عشق نه یوسف را اخوان چو سگی دیدند

  
  من دم نزنم زیرا دم می نزند ماهی
  اهیمه سجده همی کردت اي ایبک خرگ

  وز بخشش تو دیده این ماه سما ماهی
  وین قسمت چو آمد تو یوسف و من چاهی
  من بنده آن خلعت گر رانی و گر خواهی
  فریاد من مسکین از دانش و آگاهی
  وین هر دو کجا گنجد در وحدت اللهی
  کی شب بودش در پی یا زحمت بی گاهی

  
  پابسته شدي چون من زان دلبر خرگاهی

  ی خسروي و شاهینی خدمت کس خواهی ن
  در آب سجود آري بی مساله چو ماهی
  فارغ ز ثواب آمد فرد از ره و بیراهی
  نی ظالم و نی تایب نی ذاکر و نی ساهی

  
  در روزن جان تابی چون ماه ز باالیی
  این فرش زمینی را چون عرش بیارایی
  بس جان که ز سر گیرد قانون شکرخایی
  بس قافله ره یابد در عالم بی جایی

  روز مرا بنگر اي خواجه فرداییکام
  رونق نبود جو را چون آب بنگشایی
  واهللا که چو با خویشی از خویش نیاسایی
  افتاده در این سودا چون مردم صفرایی
  جز عشق نبینی گر صد بار بپاالیی

  
  یا رب چه خوش است این جا هر لحظه تماشایی
  بی ولوله زاغی بی گرگ جگرخایی

  تقاضاییکو عزم سفر دارد از بیم 
  بی جان کی رود جایی بی سر کی نهد پایی
  او هر طرفی یابد شوریده و شیدایی
  چو چشم تو خماري چون روي تو صحرایی
  در عشق پدید آید هر یوسف زیبایی
  وز عشق پدر دیدش زیبا و مطرایی
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 بشکن تو دهانم راگر نام سفر گویم 
 من بی سر و پا گشتم خوش غرقه این دریا
 از در اگرم رانی آیم ز ره روزن
 چون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم
 بنشین که در این مجلس الغر نشود عیسی
 بربند دهان برگو در گنبد سر خود
  شمس الحق تبریزي از لطف صفات خود

2615 
 هم پهلوي خم سر نه اي خواجه هرجایی
 هشیار به سگ ماند جز جنگ نمی داند
 سر بر در خمخانه زد آن سگ فرزانه
 بیرون مرو اي خواجه زین صورت دیباچه
 بس مست طرب خورده آهنگ برون کرده
 سر پهلوي آن خم نه کوزه به بر خم به

2616 
 من نیت آن کردم تا باشم سودایی
 مجنونی من گشته سرمایه صد عاقل

 خوبیزیر شجر طوبی دیدم صنمی 
 از من دو جهان شیدا وز من همه سر پیدا
 می گفت کرایم من وقتی که برآیم من
 دریاي معانی بین بی قیمت و بی کابین

2617 
 عیسی چو تویی جانا اي دولت ترسایی
 ایمان ز سر زلفت زنار عجب بندد

 پرده درتافته رخسارت اي از پس صد
 جان دوش ز سرمستی با عشق تو عهدي کرد

 گوشش برد سر گفت به گوش جانسر عشق به 
 چندانک تو می کوشی جز چشم نمی پوشی
 جان گفت که اي فردم سوگند بدین دردم
 کان عهد که من کردم بی جان و بدن کردم
 مست آنچ کند در می از می بود آن به روي
  تبریز ز شمس الدین آخر قدحی زو هین

2618 
 جانا نظري فرما چون جان نظرهایی

  دوزخ کی رود آخر از جنت ماوایی
  بی پاي همی گردم چون کشتی دریایی

  رقص ز باالییچون ذره به زیر آیم در 
  در روزن این خانه در گردش سودایی
  برگو که در این دولت تیره نشود رایی
  تا ناله در آن گنبد یابی تو مثنایی
  از حرف همی گردد این نکته مصفایی

  
  پرهیز ز هشیاران وز مردم غوغایی
  تو جنس سگ کهفی از جنگ مبرایی
  چون دید در آن درگه شکر و شکرافزایی

  ها تو مرد تماشاییاین جاست تماشا
  در سرکه درافتاده آن خوش لب حلوایی
  بجهی به سوي او جه اي مست عالالیی

  
  نیت ز کجا گنجد اندر دل شیدایی
  وین تلخی من گشته دریاي شکرخایی
  بس فتنه و آشوبی افکنده ز زیبایی
  فارغ ز شب و فردا چون باشم فردایی
  جان کی فزایم من گفتم دلم افزایی

  الدین بی صورت دریاییتبریز ز شمس 
  

  الهوت ازل را از ناسوت تو بنمایی
  کز کافر زلف خود یک پیچ تو بگشایی
  تا عالم خاکی را از عشق برآرایی
  جان بود در آن بیعت با عشق به تنهایی
  کس عهد کند با خود نی تو همگی مایی
  تا چند گریزي تو از خویش و نیاسایی
  سوگند بدان زلفی عاشق کش سودایی

  ما و نه من کردم اي مفرد یکتایینی 
  در آب نماید او لیک او است ز باالیی
  آن ساقی ترسا را یک نکته نفرمایی

  
  چون گویم دل بردي چون عین دل مایی
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 وبند آن لحظه که دل کوبیجان ها همه پا ک
 تن روح برافشاند چون دست برافشانی
 گر جور و جفا این است پس گشت وفا کاسد
 امروز چنان مستم کز خویش برون جستم
 چیزي که تو را باید افالك همان زاید
 مردم ز تو شد اي جان هر مردمک دیده
 اي روح بزن دستی در دولت سرمستی

 و نفسی اي روح چه می ترسی روحی نه تن
 اي روز چه خوش روزي شمع طرب افروزي
  صبحا نفسی داري سرمایه بیداري
 شمس الحق تبریزي خورشید چو استاره

2619 
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 گفتا که در این سودا دلدار تو کو بنما
 گفتا هله مستانه بنما ره خمخانه
 گفتا ز چه بی هوشی بنماي چه می نوشی

 گلزار است کز وي نرسد بویی گفتا که چه
  گفتا که وفاجویان خوابی است که می بینند

2620 
 اي دل به ادب بنشین برخیز ز بدخویی
 حاشا که چنان سودا یابند بدین صفرا
 در عین نظر بنشین چون مردمک دیده
 بگریز ز همسایه گر سایه نمی خواهی
 گر غرقه دریایی این خاك چه پیمایی

2621 
 دي با دل تو بگو حالیاز هر چه ترنجی

 رسوا شد این رنج چو در وا شد دعوي تو
 در صورت رنج خود نظاره بکن اي بد
 بنگر که چه زشتی تو بس دیوسرشتی تو
 گر رنج بشد مشکل نومید مشو اي دل
  از ذوق چو عوري تو هر لحظه بشوري تو
 در بادیه مردان را کاري است نه سردان را
 یزيدر خدمت مخدومی شمس الحق تبر

2622 

  دل نیز شکر خاید آن دم که جگر خایی
  مرده ز تو حال آرد چون شعبده بنمایی
  اي دل به جفاي او جان باز چه می پایی

  جا که تو آن جاییاي یار بکش دستم آن 
  گوهر چه کمت آید چون در تک دریایی
  بی تو چه بود دیده اي گوهر بینایی
  هستی و چه خوش هستی در وحدت یکتایی
  تن معدن ترس آمد تو عیش و تماشایی
  او را برسان روزي جان را و پذیرایی
  بر خفته دالن بردم انفاس مسیحایی
  در نور تو گم گردد چون شرق برآرایی

  
  که در این سودا هشیار چه می جوییگفتم 

  گفتم نشدي بی دل دلدار چه می جویی
  گفتم که برو طفلی خمار چه می جویی
  گفتم برو اي مسکین هشدار چه می جویی
  گفتم اگرت بو نیست گلزار چه می جویی
  گفتم که خیال خواب بیدار چه می جویی

  
  زیرا به ادب یابی آن چیز که می گویی

  ابند به بی روییهیهات چنان رویی ی
  در خویش بجو اي دل آن چیز که می جویی
  در خود منگر زیرا در دیده خود مویی
  ور بر لب دریایی چون روي نمی شویی

  
  کاي دل تو نمی گفتی کز خویش شدم خالی
  زشتی تو پیدا شد بگذار تو نکالی
  کی باشد با این خود آن مرتبه عالی
  این است که کشتی تو پس از کی همی نالی
  کز غیب شود حاصل اندر عوض ابدالی
  کاي کعبه چه دوري تو از حیزك خلخالی
  کاین بادیه فردان را بزدود ز ارذالی
  بشتاب که از فضلش در منزل اجاللی
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 اي خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی
 مانند شترمرغی گویند بپر گویی
 چون نوبت بار آید گویی که نه من مرغم
 نی بلبل خوش لحنی نی طوطی خوش رنگی
 حق است سلیمان را در گردن هر مرغی

2623 
 ما گوش شماییم شما تن زده تا کی
 ما سوخته حاالن و شما سیر و ملوالن

 زبر گشت مها چند زنی طشت دل زیر و
 درافتاد و به کف کرده عصایی دي عقل

 چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی
 تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت
 آن ها که خموشند به مستی مزه نوشند

2624 
 برخیز که جان است و جهان است و جوانی
 آن حسن که در خواب همی جست زلیخا
 متبرخیز که آویخت ترازوي قیا

 هر سوي نشانی است ز مخلوق به خالق
 هر لحظه ز گردون برسد بانگ که اي گاو
 برخیز و بیا دبدبه عمر ابد بین
 او عمر عزیزي است از او چاره نداري
 بر صورت سنگین بزند روح پذیرد
 او کان عقیق آمد و سرمایه کان ها

2625 
 گر علم خرابات تو را همنفسستی

 ه فکنديور طایر غیبی به تو بر سای
 گر کوکبه شاه حقیقت بنمودي
 گر صبح سعادت به تو اقبال نمودي
 گر پیش روان بر تو عنایت فکنندي
 معکوس شنو گر نبدي گوش دل تو
 گوید همه مردند یکی بازنیامد
 لرزان لهب جان تو از صرصر مرگ است
 همراه خسان گر نبدي طبع خسیست
 طفل خرد تو به تبارك برسیدي

  نی پري و نی چري اي مرغک حلوایی
  من اشترم و اشتر کی پرد اي طایی
  کی بار کشد مرغی تکلیف چه فرمایی
  یینی فاخته طوقی نی در چمن ما
  مرغان همه پریدند آن جا تو چه می پایی

  
  ما مست و خراباتی و بیخود شده تا کی
  آخر بنگویید که این قاعده تا کی
  مجلس همه شوریده بتا عربده تا کی
  در حلقه رندان شده کاین مفسده تا کی
  بشکست در صومعه کاین معبده تا کی
  کاین نوبت شادي است غم بیهده تا کی

  گرم آمده تا کی اي در سخن بی مزه
  

  خورشید برآمد بنگر نورفشانی
  اي یوسف ایام به صد ره به از آنی
  برسنج ببین که سبکی یا تو گرانی
  قانع نشود عاشق بی دل به نشانی
  ما راه سعادت بنمودیم تو دانی
  تا بازرهی زود از این عالم فانی
  او جان جهان آمد و تو نقش جهانی

  بمانیحیف است کز این روح تو محروم 
  در کان عقیق آي چه دربند دکانی

  
  این علم و هنر پیش تو باد و هوسستی
  سیمرغ جهان در نظر تو مگسستی
  این کوس سالطین بر تو چون جرسستی
  کی دامن و ریش تو به دست عسسستی
  فکري که به پیش دل توست آن سپسستی
  از دفتر عشاق یکی حرف بسستی
  بازآمده دیدي اگر آن گیج کسستی

  ن نبدي گر ز بقا مقتبسستیلرزا
  در حلق تو این شربت فانی چو خسستی
  در مکتب شادي ز کجا در عبسستی
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 همه موقوف به وقت است خاموش که این ها
2626 

 اي دل تو در این غارت و تاراج چه دیدي
 چون جولهه حرص در این خانه ویران
 از لذت و از مستی این دانه دنیا
  در سیل کسی خانه کند از گل و از خاك
 اي دل ببر از دام و برون جه تو به هنگام
 اي روح چو طاووس بیفشان تو پر عقل

 قضا بود از عرش سوي فرش فتادي و
  چون گرسنه قحط در این لقمه فتادي
 کو همت شاهانه نه زان دایه دولت
 آن خوي ملوکانه که با شیر فرورفت
 آن شاه گل ما به کف خویش سرشته ست
  واهللا که در آن زاویه کاوراد الست است
 آموخت تو را که دل و دلدار یکی اند
 گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند

 ین راه تو باال و نشیب استاي سیل در ا
 اي خاك از این زخم پیاپی تو نژندي
 اي بحر حقایق که زمین موج و کف توست
 اي چشمه خورشید که جوشیدي از آن بحر
 هر خاك که در دست گرفتی همه زر شد
 بس تلخ و ترش از تو چو حلوا و شکر شد
 شاگرد کی بودي که تو استاد جهانی

 هر خاك چون مرکب جبریلی و از سم تو
  خامش کن و یاد آور آن را که به حضرت

2627 
 عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیري
 سلطان بچه را میر و وزیري همه عار است
 آن میر اجل نیست اسیر اجل است او
  گر صورت گرمابه نه اي روح طلب کن
 در خاك میامیز که تو گوهر پاکی
 هر چند از این سوي تو را خلق ندانند

 است و در این عالم فانی این عالم مرگ
 در نقش بنی آدم تو شیر خدایی

  داعیه فریادرسستی گر وقت بدي
  

  تا رخت گشادي و دکان بازکشیدي
  از آب دهان دام مگس گیر تنیدي
  پنداشت دل تو که از این دام رهیدي
  در دام کسی دانه خورد هیچ شنیدي

  ارواح دویديآن سوي که در روضه 
  یا یاد نداري تو که بر عرش پریدي
  دادي تو پر خویش و دو سه دانه خریدي
  گه لب بگزیدي و گهی دست خلیدي
  زان شیر تباشیر سعادت بمزیدي
  واهللا که نیامیزد با خون و پلیدي
  آن همت و بختش ز کف شاه چشیدي
  آموخت تو را شاه تو شیخی و مریدي
  يگه قفل شود گاه کند رسم کلید
  گه تازه و برجسته گهی کهنه قدیدي
  تلوین برود از تو چو در بحر رسیدي
  وي چرخ از این بار گران سنگ خمیدي
  پنهانی و در فعل چه پیدا و پدیدي
  تا پرده ظلمات به انوار دریدي
  شد لعل و زمرد ز تو سنگی که گزیدي
  بگزیده شد آن میوه که او را بگزیدي

  دیدي این صنعت بی آلت و بی کف ز کی
  سبزه شود آخر ز چه کهسار چریدي
  صد بار از این ذکر و از این فکر بریدي

  
  سلطان بچه اي آخر تا چند اسیري
  زنهار بجز عشق دگر چیز نگیري
  جز وزر نیامد همه سوداي وزیري
  تا عاشق نقشی ز کجا روح پذیري
  در سرکه میامیز که تو شکر و شیري
  يآن سوي که سو نیست چه بی مثل و نظیر
  گر ز آنک نه میري نه بس است این که نمیري
  پیداست در این حمله و چالیش و دلیري
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 تا فضل و مقامات و کرامات تو دیدم
 بی گاه شد این عمر ولیکن چو تو هستی
 اندازه معشوق بود عزت عاشق
 زیبایی پروانه به اندازه شمع است
 شمس الحق تبریز از آنت نتوان دید

2628 
 هر روز بگه اي شه دلدار درآیی

 ته ست مالقات جمالتیا رب چه خجس
 هر جا که مالقات دو یار است اثر توست
 معنی ندهد وصلت این حرف بدان حرف
 اي داده تو دندان و شکرها که بخایند
  بیزارم از آن گوش که آواز نیاشنود
 این مشک به خود چون رود و آب کشاند
 این چرخ که می گردد بی آب نگردد
 هان اي دل پرسنده که دلدار کجاي است

  یهی ز کجا یابد گلزار و شقایقت
 اصداف حواسی که به شب ماند ز در دور
 درهاست در آن بحر در اصداف نگنجد
 آن نیستی اي خواجه که کعبه به تو آید
  این کعبه نه جا دارد نی گنجد در جا
 هین غرقه عزت شو و فانی ردا شو
 خامش کن و از راه خموشی به عدم رو

2629 
 شکل بتابیاي ماه اگر باز بر این 

 چون کوه احد آب شد از شرم عقیقت
 از عقل دو صدپر دو سه پر بیش نمانده ست
 اي عشق دو عالم ز رخت مست و خرابند
 تا باده نجوشید در آن خنب ز اول
 تا اول با خود نخروشید ربابی
 اي گرد جهان گشته و جز نقش ندیده
 در خرمن ما آي اگر طالب کشتی

 سوي خویش ور ز آنک نیایی بکشیمت به
 مکتب نرود کودك لیکن ببرندش
 بستان قدح عشرت وز بند برون جه

  بیزارم از این فضل و مقامات حریري
  در نور خدایی چه به گاهی و چه دیري
  اي عاشق بیچاره ببین تا ز چه تیري
  آخر نه که پروانه این شمع منیري
  که اصل بصر باشی یا عین بصیري

  
  کفانی و فزاییجان را و جهان را ش

  آن لحظه که چون بدر بر این صدر برآیی
  خود ذوق و نمک بخش وصالی و لقایی
  تا تو ننهی در کلمه فایده زایی
  دندان دگر داده پی فایده خایی
  و آگاه نشد از خرد و دانش نایی
  تا خواجه سقا نکند جهد سقایی
  تا سر نبود پاي کجا یابد پایی
  ییتو اي دل جوینده و پرسنده کجا
  پیهی ز کجا یابد تمییز ضیایی
  دانند که در هست ز دریاي عطایی
  آن سوي برو اي صدف این سوي چه پایی
  گوید بر ما آي اگر حاجی مایی
  می گوید العزه و الحسن ردایی
  تا جان دهدت چونک ببیند که فنایی
  معدوم چو گشتی همگی حد و ثنایی

  
  ما را و جهان را تو در این خانه نیابی

  دره گر آب شود مردم آبیچه نا
  و آن نیز بدان ماند که در زیر نقابی
  باري تو نگویی ز کی مست و خرابی
  در جوش نیارد همه را او به شرابی
  در ناله نیارد همه را او به ربابی
  بر روي زن آبی و یقین دان که بخوابی
  سوي دل ما آي اگر مرد کبابی
  کز حلقه مایی نه غریبی نه غرابی

  ي خواجه که بیرون حسابیپنداشته ا
  تا باخبري بند سوالی و جوابی
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 آخر بشنو هر نفسی نعره مستان
 دست تو بگیرم دو سه روزي تو همی جوش
 آن جا که شدي مست همان جاي بخسبی
 تا چند در آتش روي اي دل نه حدیدي
 اي ساقی مه روي چه مست است دو چشمت

 یان کنبگشاي دهان ز آنچ نگفتم تو ب
2630 

 یا ساقی شرف بشراباتک زندي
 برخیز که شورید خرابات افندي
 هر مست درآویخته با مست ز مستی
 یک موي نمی گنجد در حلقه مستان
 بسم اهللا ساقی ولی نعمت برخیز
 در هر دو جهان است و نبوده ست و نباشد
 چون تنگ شکر میر خرابات درآمد
 می خندد و می گوید من خفته بدم مست

 ان خنده و زان گفتن و زان شیوه شیرینز
 خورشید ز برق رخ تو چشم ببندد
 در خانه خمار و خرابات کی دیده ست
 با مست خرابات خدا تا بنپیچی
 در خانه دل کژ مکن آن چانه به افسوس
 روزي که روم جانب دریاي معانی
 شاد آمدي اي کان شکر عیب مفرما
 واجب کند اي دوست که آرم به صد اخالص
 از مصحف آن روي چو ماه تو بخوانیم
 مستیم ز جام تو و زان نرگس مخمور
 عالم همه پرغصه و آن نرگس مخمور
 چون سایه فناییم به خورشید جمالت
 سرمست بیا جانب بازار نظر کن
 تا روز اجل هر چه بگوییم ز اشعار
 سلطان غزل هاست و همه بنده اینند
 من کردم خاموش تو باقیش بفرما

 ق تبریز تویی موسی ایامشمس الح
2631 

 تو دوش رهیدي و شب دوش رهیدي

  کاي گیج خرف گشته ببین در چه عذابی
  نتابی تا بار دگر روي ز اقبال

  و آن سوي که ساقی است همان سوي شتابی
  وي دیده گرینده بس است این نه سحابی
  انگشتک می زن که تو بر راه صوابی
  بگشا در دل ها که تو سلطان خطابی

  
  مع الروح من افضالک عندي فالراح

  مستان نگر و نقل و شرابات افندي
  گردان شده ساقی به مساقات افندي

  و هیاهوي و مراعات افندي جز رقص
  تا جان بدهیمت به مکافات افندي
  جز دیدن روي تو کرامات افندي
  یا رب چه لطیف است مالقات افندي

  شنیدم من و هیهات افندي هیهاي
  ات افنديصد غلغله در سقف سماو

  کافزون ز زجاجه ست و ز مشکات افندي
  معراج و تجلی و مقامات افندي
  تا وا ننماید همه رگ هات افندي
  کامروز عیان است خفیات افندي
  یاد آیدت این جمله مقاالت افندي
  گر بوسه دهد بنده بر آن پات افندي

  سایه زلف تو مناجات افندي در
  سوره قصص و نادره آیات افندي

  ه شاهیت ز شهمات افنديرستیم ب
  فارغ ز بدایات و نهایات افندي

  از جمله آفات افندي ایمن شده
  تا راست شود جمله مهمات افندي
  این است و دگر جمله خرافات افندي
  هر بیتش مفتاح مرادات افندي
  اي جان اشارات و عبارات افندي
  بر طور دلم رفته به میقات افندي

  
  دیديامروز مکن حیله که آن رفت که 
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 ما را به حکایت به در خانه ببردي
 صد کاسه همسایه مظلوم شکستی
 آن کیست که او را به دغل خفته نکردي
 گفتی که از آن عالم کس بازنیامد
 امروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی
 امروز ببینی که کیان را یله کردي

 ستان کرامات چشیديیا شیر ز پ
 اي باز کاله از سر و روي تو برون شد
 آن جا بردت پاي که در سر هوسش بود
 بر تو زند آن گل که به گلزار بکشتی
 تلخی دهد امروز تو را در دل و در کام
 آن آهن تو نرم شد امروز ببینی
 طوق ملکی این دم اگر گوهر پاکی
 گر آب حیاتی تو و گر آب سیاهی

 ها بپر روح روانی با جمله روان
 با خالق آرام تو آرام گرفتی
 امروز تو را بازخرد شعله آن نور
 آن سیمبر اندر بر سیمین تو آید
 اي عشق ببخشاي تو بر حال ضعیفان
 خامش کن و منماي به هر کس سر دل ز آنک
 خاموش و دهان را به خموشی تو دوا کن

2632 
  اي جان گذرکرده از این گنبد ناري

 ده به نهان خانه بینشاي رخت کشی
 پوشیده قباهاي صفت هاي مقدس
 از شرم تو گل ریخته در پاي جمالت
  بی برگ نشاید که دگر غوره فشارد
 اقبال کف پاي تو بر چشم نهاده
 از غار به نور تو به باغ ازل آیند
 بر کار شود در خود و بی کار ز عالم
  در باغ صفا زیر درختی به نگاري

 ن به شکوفهکز لذت حسن تو درختا
 در سجده شدم بیخود و گفتم که نگارا
 او گفت که از پرتو شمس الحق تبریز

  بر در بنشاندي و تو بر بام دویدي
  صد کیسه در این راه به حیلت ببریدي
  وز زیر سر خفته گلیمی نکشیدي
  امروز ببینی چو بدین حال رسیدي
  کز زخم اجل بند قفص را بدریدي
  امروز ببینی که کیان را بگزیدي
  یا شیر ز پستان سیه دیو مکیدي
  خوش بنگر و خوش بشنو آنچ نشنیدي

  بردت دیده که آن جا نگریديو آن جا 
  در تو خلد آن خار که در یار خلیدي
  آن زهرگیایی که در این دشت چریدي
  که قفل دري یا جهت قفل کلیدي
  رد فلکی این دم اگر زشت و پلیدي

  ببستی تو در آن چشمه رسیدي این چشم
  این است سزاي تو گر از نفس جهیدي
  وز آب و گل تیره بیگانه رمیدي

  ل و جان به دل و جانش خریديکاین جا ز د
  کو را چو نثار زر از این خاك بچیدي
  کز خاك همان رست که در خاك دمیدي
  در دیده هر ذره چو خورشید پدیدي
  زیرا که ز پستان سیه دیو چشیدي

  
  در سلطنت فقر و فنا کار تو داري
  وي کشته وجود همه و خویش به زاري
  وز دلق دو صدپاره آدم شده عاري

  و هر خار برون رفته ز خاريوز لطف ت
  در میکده اکنون که تو انگور فشاري
  اندر طمعی که سرش از لطف بخاري
  اي یار چه یاري تو و اي غار چه غاري
  آن کز تو بنوشید یکی شربت کاري
  افتاد مرا چشم و بگفتم چه نگاري
  آبستن تو گشته مگر جان بهاري
  آخر ز کجایی تو علی اهللا چه یاري

  رخ او نیست شماري کاوصاف جمال
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2633 
  در خانه خود یافتم از شاه نشانی
 دوش آمده بوده ست و مرا خواب ببرده
 بشکسته دو صد کاسه و کوزه شه من دوش
 گویی که گزیده ست ز مستی رخ من بر
 امروز در این خانه همی بوي نگار است

 ر تن من باده صرف است از این بويخون د
 گوشی بنه و نعره مستانه شنو تو
 هم آتش و هم باده و خرگاه چو نقد است
 در آینه شمس حق و دین شه تبریز

2634 
 امروز در این شهر نفیر است و فغانی
 در شهر به هر گوشه یکی حلقه به گوشی است

 یکی دل بی زخم نیابی تو در این شهر
 و که هر روز تو عید استاي شهر چه شهري ت

 چه جاي مکان است و چه سوداي زمان است
 شهري است که او تختگه عشق خدایی است

 در این مصر از این یوسف خوبی امروز
 صد پیر دو صدساله از این یوسف خوش دم
 او حاکم دل ها و روان هاست در این شهر
 صد نور یقین سجده کن روي چو ماهش

 بی من و مایی صد چون من و تو محو چنان
 جز حضرت او نیست فقیرانه حضوري
 از حیله او یک دو سخن دارم بشنو
 گر نام نگوییم و نشان نیز نگوییم
 هین دست ملرزان و فروکش قدح عشق
 هر چیز که خواهی تو ز عطار بیابی

2635 
 امروز سماع است و مدام است و سقایی
 فرمان سقی اهللا رسیده ست بنوشید

 و و اي روز چه روزياي دور چه دوري ت
 از خاك برویند در این دور خالیق
 از کوه شنو نعره صد ناقه صالح
 هین رخت فروگیر و بخوابان شتران را

  
  انگشتري لعل و کمر خاصه کانی
  آن شاه دالرامم و آن محرم جانی
  از عربده مستانه بدان شیوه که دانی

  نهانی کز شاه رخ من بر کاري است
  زین بوي به هر گوشه نگاري است عیانی
  هر موي ز من هندوي مست است شبانی
  از قامت چون چنگ من الحان اغانی

  رند جوانیطریقت بپذی پیران
  هم صورت کل شهره و هم بحر معانی

  
  از جادوي چشم یکی شعبده خوانی
  از عشق چنین حلقه ربا چرب زبانی
  از تیر نظرهاي چنین سخته کمانی
  اي شهر مکان تو شد از لطف زمانی
  اي هر دو شده از دم تو نادره النی
  بغداد نهان است وز او دل همدانی
  نیبی زجر و سیاست شده هر گرگ شبا
  مانند زلیخا شده در عشق جوانی
  ماننده تقدیر خدا حکم روانی
  کی سوي مهش راه بزد ابر گمانی
  چون ظلمت شب محو رخ ماه جهانی
  جز سایه خورشید رخش نیست امانی
  چون زهره ندارم که بگویم که فالنی
  زین باده شکافیده شود شیشه جانی
  پازهر چو داري نکند زهر زیانی

  جز این نیست دکانیدکان محیط است و 
  

  گردان شده بر جمع قدح هاي عطایی
  اي تن همه جان شو نه که ز اخوان صفایی
  وي گلشن اقبال چه بابرگ و نوایی
  کاین نفخه صور است که کرده ست صدایی
  وز چرخ شنو بانگ سرافیل صالیی
  آخر بگشا چشم که در دست رضایی
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 اي مرده بشو زنده و اي پیر جوان شو
 خواهم سخنی گفت دهانم بمبندید
 ور ز آنک ز غیرت ره این گفت ببندید
 ما نیز خیاالت بدستیم و از این دم

 بجز این هست بگیريصد هستی دیگر 
2636 

 اي مونس ما خواجه ابوبکر ربابی
 آتش خور در عشق به مانند شترمرغ
  لقمه دهدت تا کند او لقمه خویشت
 هین لقمه مخور لقمه مشو آتش او را
 آن وقت که از ناف همی خورد تنت خون
 آن ماهی چه خورده ست که او لقمه ما شد
  از نعمت پنهان خورد این نعمت پیدا

 آنک خرابت کند این عشق برونی گر ز
 آن سنبله از خاك برآورد سر و گفت
 خواهی که قیامت نگري نقد به باغ آي

 که پوسیده و ریزیده خاکیم ماییم
 بی حرف سخن گوي که تا خصم نگوید

2637 
 امروز سماع است و شراب است و صراحی
 زان جنس مباحی که از آن سوي وجود است

 روح چشیده ستروحی است مباحی که از آن 
 در پیش چنین فتنه و در دست چنین می
 زین باده کسی را جگر تشنه خنک شد
 جاوید شود عمر بدین کاس صبوحی
 این صورت غیب است که سرخیش ز خون نیست
 شمعی است برافروخته وز عرش گذشته
 سوزیده ز نورش حجب سبع سماوات
 این حلقه مستان خرابات خراب است

 حال رهیدیت شاباش زهی حال که از
 با خود ملک الموت بگوید هله واگرد
 ما را خبري نی که خبر نیز چه باشد
 از غیب شنو نعره مستان و خمش کن
 ور نه بدو نان بنده دونان و خسان باش

  وي منکر محشر هله تا ژاژ نخایی
  ورا رازگشایی کامروز حالل است

  ره باز کنم سوي خیاالت هوایی
  هستی پذرفتیم ز دم هاي خدایی
  کاین را تو فراموش کنی خواجه کجایی

  
  گر دلشده اي چند پی نان و کبابی
  اندر عقب طعمه چه شاگرد عقابی
  این چرخ فریبنده و این برق سحابی
  بی لقمه او در دل و جان رزق بیابی

  ي رطابینی حلق و گلو بود و نه خرما
  در چشم نیاید خورش مردم آبی
  زان راه شود فربه و زان ماه خضابی
  چون سنبله شد دانه در این روز خرابی
  من مردم و زنده شدم از داد ثوابی
  نظاره سرسبزي اموات ترابی
  امروز چو سرویم سرافراز و خطابی
  کاین گفت کسان است و سخن هاي کتابی

  
  یک ساقی بدمست یکی جمع مباحی

  اباحتی گیج حشیشی مزاحی نی
  کو روح قدیمی و کجا روح ریاحی
  یا رب چه شود جان مسلمان صالحی
  کو خون جگر ریخت در این ره به سفاحی

  ز افغان نیاحی ایمن شود از مرگ و
  اسپید ز نور است نه کافور رباحی
  پروانه او سینه دل هاي فالحی
  پران شده جان ها و روان ها ز نواحی

  ندان تو اي خواجه صاحید دور از لب و
  شاباش زهی عیش صبوحی و صباحی
  کاین جا نکند هیچ سالح تو سالحی
  خود مغفرت این باشد و آمرزش ماحی
  یک غلغله پاك ز آواز صیاحی
  می خور پی سه نان ز سنان زخم رماحی
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 فارس شده شمس الحق تبریز همیشه
2638 

 اي آنک به دل ها ز حسد خار خلیدي
  تلخی دهد امروز تو را در دل و در کام

 و نرم شد امروز ببینیآن آهن ت
 طوق ملکی این دم اگر گوهر پاکی
 با جمله روان ها به تک روح روانی
 با خالق آرام تو آرام گرفتی
 امروز تو را بازخرد از غمش آن نور
 آن سیمبر اندر بر سیمین تو آید
 اي عشق ببخشاي بر این خاك که دانی
  خامش کن و منماي به هر کس سر دل ز آنک

2639 
 صبح است و صبوح است و سکاري برخیز که

 برخیز بیا دبدبه عمر ابد بین
 آن رفت که اقبال بخارید سر ما
  گنجی تو عجب نیست که در توده خاکی
 اندر حرم کعبه اقبال خرامید
 گردان شده بین چرخ که صد ماه در او هست
 آن ساغر جان که ملک الموت اجل شد
 بس کن که اگر جان بخورد صورت ما را

2640 
 ریز ز آتش که چنین خام بمانیمگ

 مگریز ز یاران تو چو باران و مکش سر
 با دوست وفا کن که وفا وام الست است
 بگرفت تو را تاسه و حال تو چنان است
 می ترسی از این سر که تو داري و از این خو
 با ما تو یکی کن سر زیرا سر وقت است

2641 
  گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی

 ه که در افالك نهان استاز تابش آن م
 اي برگ پریشان شده در باد مخالف
 گر باد ز اندیشه نجنبد تو نجنبی
  عرش و فلک و روح در این گردش احوال

  بر شمس شموس و نکند شمس جماحی
  

  این ها همه کردي و در آن گور خزیدي
  ین دشت چریديآن زهرگیاهی که در ا

  که قفل دري یا جهت قفل کلیدي
  رد فلکی این دم اگر جان پلیدي
  سلطان جهادي اگر از نفس جهیدي
  وز دیو رمیده تو به هنگام رهیدي
  کو را چو دل و جان به دل و جان بخریدي
  کو را چو نثار زر از این خاك بچیدي
  کز خاك همان رست که در خاك دمیدي

  د پدیديدر دیده هر ذره چو خورشی
  

  بگشاي کنار آمد آن یار کناري
  رستند و گذشتند ز دم هاي شماري
  اي دل سر اقبال از این بار تو خاري
  ماهی تو عجب نیست که در گرد و غباري
  از بادیه ایمن شده وز ناز مکاري
  جز تابش یک روزه تو اي چرخ چه داري
  نی شورش دل آرد و نی رنج خماري

  عذاريصد عذر بخواهد لبش از خوب 
  

  گر بجهی از این حلقه در آن دام بمانی
  گر سر کشی سرگشته ایام بمانی
  ترسم که بمیري و در این وام بمانی
  کز عجز تو در تاسه حمام بمانی
  کان سر تو به رنجوري سرسام بمانی
  تا همچو سران شاد سرانجام بمانی

  
  از جنبش او جنبش این پرده نبینی
  نیصد ماه بدیدي تو در اجزاي زمی
  گر باد نبینی تو نبینی که چنینی
  و آن باد اگر هیچ نشیند تو نشینی
  اشتر به قطارند و تو آن بازپسینی
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 می جنب تو بر خویش و همی خور تو از این خون
 در چرخ دلت ناگه یک درد درآید
 ماه نهمت چهره شمس الحق تبریز
 تا ماه نهم صبر کن اي دل تو در این خون

2642 
 زان جاي بیا خواجه بدین جاي نه جایی
 آن جا که نه جاي است چراگاه تو بوده ست
  جاندار سراپرده سلطان عدم باش
 گه پاي مشو گه سر بگریز از این سو
 اي راه نماي از می و منزل چو شوي مست
 مستان ازل در عدم و محو چریدند
  جان بر زبر همدگر افتاده ز مستی

 که هیهاي چه خوبی این نعره زنان گشته
 مخدوم خداوندي شمس الحق تبریز

2643 
 اي شاه تو ترکی عجمی وار چرایی
  گلزار چو رنگ از صدقات تو ببردند
 الحق تو نگفتی و دم باده او گفت
 در غار فتم چون دل و دلدار حریفند
 آن شاه نشد لیک پی چشم بد این گو
  گر بیخ دلت نیست در آن آب حیاتش

 دلت جانب گلزار گر راه نبرده ست
 گر دیو زند طعنه که خود نیست سلیمان
 بر چشمه دل گر نه پري خانه حسن است
 اي مریم جان گر تو نه اي حامل عیسی
 گر از می شمس الحق تبریز نه مستی

2644 
 یک روز مرا بر لب خود میر نکردي
 زان شب که سر زلف تو در خواب بدیدم
 ایک عالم و عاقل به جهان نیست که او ر
 بگریست بسی از غم تو طفل دو چشمم
 در کعبه خوبی تو احرام ببستیم
 بگرفت دلم در غمت اي سرو جوان بخت
 با قوس دو ابروي تو یک دل به جهان نیست

  کاندر شکم چرخ یکی طفل جنینی
  سر برزنی از چرخ بدانی که نه اینی
  اي آنک امان دو جهان را تو امینی
  آن مه تویی اي شاه که شمس الحق و دینی

  
  تو کجاییکاین جاست تو را خانه کجایی 

  زین شهره چراگاه تو محروم چرایی
  تا بازرهی از دم این جان هوایی
  مستی و خرابی نگر و بی سر و پایی
  نی راه به خود دانی و نی راه نمایی
  کز نیست بود قاعده هست نمایی
  همچون ختن غیب پر از ترك خطایی
  و آن سجده کنان گشته که بس روح فزایی
  ماییهم نور زمینی تو و خورشید س

  
  تو جان و جهانی تو و بیمار چرایی
  گلزار بده زان رخ و پرخار چرایی
  اي خواجه منصور تو بر دار چرایی
  دلدار چو شد اي دل در غار چرایی
  گر شاه بشد مخزن اسرار چرایی
  اي باغ چنین تازه و پربار چرایی
  خوش بو و شکرخنده و دلدار چرایی
  اي دیو اگر نیست تو در کار چرایی

  جان سراسیمه پري دار چراییاي 
  زان زلف چلیپا پی زنار چرایی
  پس معتکف خانه خمار چرایی

  
  وز لعل لبت جامگی تقریر نکردي
  حیران و پریشانم و تعبیر نکردي
  دیوانه آن زلف چو زنجیر نکردي
  وز سنگ دلی در دهنش شیر نکردي
  بس تلبیه گفتیم و تو تکبیر نکردي
  شد پیر دلم پیروي پیر نکردي
  تا خسته بدان غمزه چون تیر نکردي
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 بس عقل که در آیت حسن تو فروماند
 در بردن جان ها و در آزردن جان ها
 در کشتنم اي دلبر خون خوار بکردم

 یک بار در آتش عشق تو دلم سوخت به
 بیمار شدم از غم هجر تو و روزي
 خورشید رخت با زحل زلف سیاهت
 بر خاك درت روي نهادم ز سر عجز
 خامش شوم و هیچ نگویم پس از این من

2645 
 بخوردم از کف دلبر شرابی
 گزیدم آتش پنهان پنهان
 هزاران نکته در عالم بگفتم
  گهی سوزد دلم گه خام گردد

 ست مرا آن مه یکی شکلی نموده
 منم غرقه به بحر انگبینی
 بهشت اندر رهش کمتر حجابی
 جهان را جمله آب صاف می بین

 تبریزي نشینی اگر با شمس
2646 

 چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی
 تو نور خاطر این شب روانی
 شبی بر گرد محبوسان گردون
 جهان کشتی و تو نوح زمانی
 شب قدري که دادي وعده آن روز

 خفتن آن ندارد مخسب اي جان که
 تویی شه پیل و پیش آهنگ پیالن
 تو نپسندي ز داد و رحمت خویش
  اگر خسبی نخسبد جز که چشمت
 خمش کردم نگویم تا تو گویی
 چو روي شمس تبریزي بدیدي

2647 
 دال چون واقف اسرار گشتی
 همان سودایی و دیوانه می باش
  تفکر از براي برد باشد

  وز وي به کرم روزي تفسیر نکردي
  الحق صنما هیچ تو تقصیر نکردي

  تاخیر نکردي صد البه و یک ساعت
  وز بهر دوا قرص تباشیر نکردي
  از بهر من خسته تو تدبیر نکردي
  صد بار قران کرد و تو تاثیر نکردي
  وز قصه هجرانم تحریر نکردي

  توفیر نکرديهر چاکر دیرینه چو 
  

  شدم معمور و در صورت خرابی
  کز او اندر رخم پیداست تابی
  ز عشق و هیچ نشنیدم جوابی
  به مانند دلم نبود کبابی
  که سیصد مه نبیند آن به خوابی
  که زنبور از کفش یابد لعابی
  خرد پیش مهش کمتر سحابی
  که ماهی می درخشد اندر آبی
  از آن مه بر تو تابد ماهتابی

  
  ار محتاجان نخسبیبرآري ک

  براي خاطر ایشان نخسبی
  بگردي اي مه تابان نخسبی
  نگاهش داري از طوفان نخسبی
  دراندیشی از آن پیمان نخسبی
  چه باشد چون تو داري آن نخسبی
  چو کردي یاد هندستان نخسبی
  که بستان را کنی زندان نخسبی
  تویی آن نور جاویدان نخسبی
  سخن گویان سخن گویان نخسبی

  ز عشق آن سلطان نخسبیسزد ک
  

  ز جمله کارها بی کار گشتی
  چرا عاقل شدي هشیار گشتی
  تو سرتاسر همه ایثار گشتی



54  

 همان ترتیب مجنون را نگه دار
 و تو مستور و عاقل خواستی شدچ

 نشستن گوشه اي سودت ندارد
 به صحرا رو بدان صحرا که بودي
 خراباتی است در همسایه تو
 بگیر این بو و می رو تا خرابات
 به کوه قاف رو مانند سیمرغ
 برو در بیشه معنی چو شیران
  مرو بر بوي پیراهان یوسف

2648 
 دریغا کز میان اي یار رفتی

 تی البه کرديبسی زنهار گف
 به هر سو چاره جستی حیله کردي
 کنار پرگل و روي چو ماهت
  ز حلقه دوستان و همنشینان
 چه شد آن نکته ها و آن سخن ها
 چه شد دستی که دست ما گرفتی
 لطیف و خوب و مردم دار بودي
 چه اندیشه که می کردي و ناگاه
 فلک بگریست و مه را رو خراشید

 دانم دلم خون شد چه پرسم من چه
 چو رفتی صحبت پاکان گزیدي
 جوابک هاي شیرینت کجا شد
  زهی داغ و زهی حسرت که ناگه
 کجا رفتی که پیدا نیست گردت

2649 
 منم فانی و غرقه در ثبوتی
 مگر من یوسفم در قعر چاهی
 وجود ظاهرم تا چند بینی
  فقیرم من ولیکن نی فقیري
 ز بهر قهر جان لوت خوارم

 تبریزبه غیر عشق شمس الدین 
2650 

 تو آن ماهی که در گردون نگنجی

  که از ترتیب ها بیزار گشتی
  چرا سرمست در بازار گشتی
  چو با رندان این ره یار گشتی
  در این ویرانه ها بسیار گشتی
  که از بوهاي می خمار گشتی
  که همچون بو سبک رفتار گشتی

  یار جغد و بوتیمار گشتی چه
  چه یار روبه و کفتار گشتی
  که چون یعقوب ماتم دار گشتی

  
  به درد و حسرت بسیار رفتی
  چه سود از حکم بی زنهار رفتی
  ندیده چاره و ناچار رفتی
  چه شد چون در زمین خوار رفتی
  میان خاك و مور و مار رفتی
  چه شد عقلی که در اسرار رفتی

  ار رفتیچه شد پایی که در گلز
  درون خاك مردم خوار رفتی
  به راه دور و ناهموار رفتی
  در آن ساعت که زار زار رفتی
  بگو باري عجب بیدار رفتی
  و یا محروم و باانکار رفتی
  خمش کردي و از گفتار رفتی
  سفر کردي مسافروار رفتی
  زهی پرخون رهی کاین بار رفتی

  
  به دریاهاي حی الیموتی
  تیمگر من یونسم در بطن حو
  که اطلس هاست اندر برگ توتی
  که گردد در به در در عشق لوتی
  بمالیده چو جالدان بروتی
  نیرزد پیش بنده تره توتی

  
  تو آن آبی که در جیحون نگنجی
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 تو آن دري که از دریا فزونی
 چه خوانم من فسون اي شاه پریان
 تو لیلیی ولیک از رشک مولی
 تو خورشیدي قبایت نور سینه است
 تویی شاگرد جان افزا طبیبی
  تو معجونی که نبود در ذخیره
 بگوید خصم تا خود چون بود این

 دنیاچنین بودي در اشکمگاه 
 مخوان در گوش ها این را خمش کن

2651 
 کریما تو گلی یا جمله قندي
 عزیزا تو به بستان آن درختی
 چه کم گردد ز جاهت گر بپرسی
 من آنم کز فراقت مستمندم
 در این مطبخ هزاران جان به خرج است

 حلقه بر درت گر چه مقیمم چو
 بیا اي زلف چوگان حکم داري
 زدسپند از بهر آن باشد که سو
 بیا اي جام عشق شمس تبریز

2652 
 نگارا تو در اندیشه درازي
 نه عاشق بر سر آتش نشیند
 به من بنگر که بودم پیش از این عشق
 قضا آمد بدیدم ماه رویی
 گناه این بود افتادم به عشقی
  ز خونم بوي مشک آید چو ریزد
 نصیحت داد شمس الدین تبریز

2653 
 گر این سلطان ما را بنده باشی

 ر غم پر شود اطراف عالموگ
 وگر چرخ و زمین از هم بدرد
 به هفتم چرخ نوبت پنج داري
 همه مشتاق دیدار تو باشند
 چو اندیشه به جاسوسی اسرار

  تو آن کوهی که در هامون نگنجی
  که تو در شیشه و افسون نگنجی
  به کنج خاطر مجنون نگنجی
  تو اندر اطلس و اکسون نگنجی

  فالطون نگنجیدر استدالل ا
  ذخیره چیست در قانون نگنجی
  تو از بی چونی و در چون نگنجی
  بگنجیدي ولی اکنون نگنجی
  تو اندر گوش هر مفتون نگنجی

  
  که چون بینی مرا چون گل بخندي
  که چون دیدم تو را بیخم بکندي
  که چونی در فراقم دردمندي
  تو آنی که خالص مستمندي
  ببین تو اي دل پرخون که چندي

  چاره چون تو بر بام بلندي چه
  که چون گویم در این میدان فکندي
  دال می سوز دلبر را سپندي
  که درد کهنه را تو سودمندي

  
  بیاوردي که با یاران نسازي
  مگر که عاشقی باشد مجازي
  ز عالم فارغ اندر بی نیازي
  گرفتم من سر زلفش به بازي
  چو صد روز قیامت در درازي
  يشهید شرمسارم من ز غاز
  که چون معشوق اي عاشق ننازي

  
  همه گریند و تو در خنده باشی
  تو شاد و خرم و فرخنده باشی
  وراي هر دو جانی زنده باشی
  چو خیمه شش جهت برکنده باشی
  تو صد پرده فروافکنده باشی
  درون سینه ها گردنده باشی



56  

 دال بر چشم خوبان چهره بگشا
  بدیشان صدقه می ده چون هاللند
 اگر خالی شوي از خویش چون نی
 برو خرقه گرو کن در خرابات

 ه جانبه عشق شمس تبریزي بد
2654 

 ببین این فتح ز استفتاح تا کی
 در این اقداح صورت راح جانی است
 چو مرغابی ز خود برساز کشتی
 تو سباحی و از سباح زادي
 نفخت فیه جان بخشی است هر صبح
  چو جان بالغان لوحی است محفوظ
 چو فرموده ست رزقت ز آسمان است
 از آن باغ است این سیب زنخدان

 سن یوسفجراحت راست دارو ح
 ز هر جزوت چو مطرب می توان ساخت
  چو نفس واحدیم از خلق و از بعث
 دهان بربند در دریا صدف وار
 دهان بربند و قفلی بر دهان نه

2655 
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی

 را تو خود می نشنوي بانگ دهل
 هنوز از کات کفرت خود خبر نیست
 هنوزت خار در پاي است بنشین

 اي این را و آن را تو نامی کرده
 چه صورت هاست مر بی صورتان را
 زنخ کم زن که اندر چاه نفسی
 درخت سبز داند قدر باران
 سیه کاري مکن با باز چون زاغ
 سلیمانی نکردي در ره عشق

 تو سبحان نگهبانی است حاضر بر
 تو را در چرخ آورده ست ماهی
 تجلی کرد این دم شمس تبریز

2656 

  که اندیشد که تو شرمنده باشی
  تو بدري از کجا گیرنده باشی

  شکر آکنده باشیچو نی پر از 
  چو سالوسان چرا در ژنده باشی
  که تا چون عشق او پاینده باشی

  
  ز ساقی مست شو زین راح تا کی
  نظاره صورت اقداح تا کی
  صداع کشتی و مالح تا کی
  فسانه و باد هر سباح تا کی
  فراق فالق االصباح تا کی
  مثال کودکان ز الواح تا کی
  زمین شوریدن اي فالح تا کی

  ر یکی تفاح تا کیقناعت ب
  دوا جستن ز هر جراح تا کی
  ز چشمت ساختن نواح تا کی
  جدا باشیدن ارواح تا کی
  دهان بگشاده چون تمساح تا کی
  ز ضایع کردن مفتاح تا کی

  
  تو شکلی پیکري جان را چه دانی
  رموز سر پنهان را چه دانی
  حقایق هاي ایمان را چه دانی
  تو سرسبزي بستان را چه دانی

  نگذشته اي آن را چه دانی از این
  تو صورت هاي ایشان را چه دانی
  تو آن چاه زنخدان را چه دانی
  تو خشکی قدر باران را چه دانی
  تو باز چتر سلطان را چه دانی
  زبان جمله مرغان را چه دانی
  تو حیوانی نگهبان را چه دانی
  تو ماه چرخ گردان را چه دانی
  تو دیوي نور رحمان را چه دانی

  



57  

 رجمانینه آتش هاي ما را ت
 برهنه شد ز صد پرده دل و عشق
 میان هر دو گر جبریل آید
 به هر لحظه وصال اندر وصالی
 ببینی تو چه سلطانان معنی
 سرشته وصل یزدان کوه طور است
  اگر صد عقل کل بر هم ببندي
 نشانی هاي مردان سجده آرد
 از آن نوري که حرف آن جا نگنجد
 کمر شد حرف ها از شمس تبریز

2657 
 تا نازکی و نازنینیدال 

 این رنگی دال تا تو بلنگی در
 در آیینه نبینی روي خوبان
 تو زیبا شو که این آیینه زیباست
 مشو پنهان که غیرت در کمین است
 ز خود پنهان شدي سر درکشیدي
 به لب یاسین همی خوانی ولیکن

2658 
 اگر درد مرا درمان فرستی
 وگر آن میر خوبان را به حیلت

 ن عاشقان راوگر ساقی جا
  همه ذرات عالم زنده گردد
 وگر لب را به رحمت برگشایی
 به دربان گفته اي مگذار ما را
 منم کشتی در این بحر و نشاید
 همی خواهم که کشتیبان تو باشی
 مرا تا کی مها چون ارمغانی
 دل بریان عاشق باده خواهد
 یکی رطلی گران برریز بر وي
 دل و جان هر دو را در نامه پیچم
  تو چون خورشید از مشرق برآیی
 چه باشد اي صبا گر این غزل را

2659 

  سرار دل ما را زبانینه ا
  جانی و جانی نشسته دو به دو

  نباشد ز آتشش یک دم امانی
  به هر سویی عیان اندر عیانی
  به گوشه بامشان چون پاسبانی
  در آن کان تاب نارد یک زمانی
  نگردد بامشان را نردبانی
  اگر زان بی نشان گویم نشانی
  تو را این حرف گشته ارمغانی
  بیا بربند اگر داري میانی

  
  برو که نازنینان را نبینی
  نیابی در چنان تا تو چنینی
  که تا با خوي زشتت همنشینی
  تو بی چین شو که آیینه است چینی
  همی بیند تو را کاندر کمینی
  ببستی چشم تا خود را نبینی
  ز کینه جمله تن دندان چو سینی

  
  وگر کشت مرا باران فرستی
  ز خانه جانب میدان فرستی

  فرستی میان حلقه مستان
  چو جانم را بر جانان فرستی
  مفرح سوي بیماران فرستی
  مرا هر دم بر دربان فرستی
  که بر من باد سرگردان فرستی

  فرستی اگر بر عاشقان طوفان
  به پیش این و پیش آن فرستی
  تو او را غصه و گریان فرستی
  از آن رطلی که بر مردان فرستی
  اگر تو نامه پنهان فرستی

  ان فرستیجهان بی خبر را ج
  به خلوتخانه سلطان فرستی
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 کسی کو را بود در طبع سستی
 مده دامن به دستان حسودان
 زیانتر خویش را و دیگران را
  هال بشکن دل و دام حسودان
 از این اخوان چو ببریدي چو یوسف
 اگر حاسد دو پایت را ببوسد
 ندارد مهر مهره او چه گشتی

 صن تقوا راه یابیاگر در ح
 اگر چه شیرگیري ترك او کن

2660 
 چرا ز اندیشه اي بیچاره گشتی
 تو را من پاره پاره جمع کردم
 ز دارالملک عشقم رخت بردي
  زمین را بهر تو گهواره کردم
 روان کردم ز سنگت آب حیوان
 تویی فرزند جان کار تو عشق است
 از آن خانه که تو صد زخم خوردي

 د حلوا چشیديدر آن خانه که ص
 خمش کن گفت هشیاریت آرد

2661 
 کجا شد عهد و پیمانی که کردي
 نگفتی چرخ تا گردان بود گرد
 نگفتی تا بود خورشید دلگرم

 باشیم نگفتی یک دل و مردانه
 مرا گویی اگر من جور کردم
 چرا شاید که با چون من گدایی
 میان ما و تو سرکنگبین است
 چو من سرکه فروشم پس تو شکر

 نم خاك و چو خاکی باد یابدم
 نباشد راه را عار از چو من گرد
 شهاب آتش ما زنده بادا

2662 
 دال رو رو همان خون شو که بودي
 در این خاکستر هستی چو غلطی

  نخواهد هیچ کس را تندرستی
  که ایشان می کشندت سوي پستی
  نباشد چون حسد در جمله هستی
  وگر نی پشت بخت خود شکستی
  عزیز مصري و از گرگ رستی
  به باطن می زند خنجر دودستی
  ندارد دل دل اندر وي چه بستی
  ز حاسد وز حسد جاوید رستی

  کش گیري به مستینه آن شیر است 
  

  فرورفتی به خود غمخواره گشتی
  چرا از وسوسه صدپاره گشتی
  در این غربت چنین آواره گشتی
  فسرده تخته گهواره گشتی
  به سوي خشک رفتی خاره گشتی
  چرا رفتی تو و هرکاره گشتی
  به گرد آن در و درساره گشتی
  نگشتی مطمان اماره گشتی
  نه مست غمزه خماره گشتی

  
  ل و سوگندي که خورديکجا شد قو

  از این سرگشته هرگز برنگردي
  نکاهد گرم ما را هیچ سردي
  به جان جمله مردان و بمردي
  بدان کردم که پیش از من تو کردي
  چو تو شاهنشهی گیرد نبردي
  ز من سرکه ز تو شکرنوردي
  بیفزا چون به شیرینی تو فردي
  تو عذرش نه مگویش گرد کردي
  ديکه زر را عار نبود رنگ زر

  چو القاب شهاب سهروردي
  

  بدان صحرا و هامون شو که بودي
  در آتشدان و کانون شو که بودي
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 در این چون شد چگونه چند مانی
 نه گاوي که کشی بیگار گردون
 در این کاهش چو بیماران دقی
 زبون طب افالطون چه باشی

 اسیرانه چه باشی ایم هو کی
 اگر رویین تنی جسم آفت توست
 همان اقبال و دولت بین که دیدي
 رها کن نظم کردن درها را

2663 
  مرا چون ناف بر مستی بریدي
 چنین عشقی پدید آري به هر دم
 دهل پیدا دهلزن چون است پنهان
 جنون طرفه پیدا گشت در جان
 هزاران رنگ پیدا شد از آن خم

 وز و عجب بیندر عدم د دو دیده
 اگر دریاي عمانی سراسر
 در آن دکان تو تخته تخته بودي
 در اقلیم عدم ز آحاد بودي
 همان جا رو چنان ز آحاد می باش
 بر این سو صد گره بر پایت افتاد

2664 
 از این تنگین قفص جانا پریدي
 ز روي آینه گل دور کردي
 خبرها می شنیدي زیر و باال

 رديگل سپ چو آب و گل به آب و
 ز گردش هاي جسمانی بجستی
 بجستی ز اشکم مادر که دنیاست
 بخور هر دم می شیرینتر از جان
 گزین کن هر چه می خواهی و بستان
 از این دیگ جهان رفتی چو حلوا
 اگر چه بیضه خالی شد ز مرغت
 در این عالم نگنجی زین سپس تو
 خمش کن رو که قفل تو گشادند

2665 

  بدان تصریف بی چون شو که بودي
  بر آن باالي گردون شو که بودي
  به عمر روزافزون شو که بودي
  فالطون فالطون شو که بودي
  همان سلطان و بارون شو که بودي
  همان جان فریدون شو که بودي

  بخت همایون شو که بوديهمان 
  به دریا در مکنون شو که بودي

  
  ز من چه ساقیا دامن کشیدي
  پدیدآرنده چون ناپدیدي
  زهی قفل و زهی این بی کلیدي
  جنون را عقل ها کرده مریدي
  منزه از کبودي و سپیدي
  زهی اومیدها در ناامیدي
  در آن ابري نگر کز وي چکیدي
  اگر خود این زمان عرش مجیدي

  ده گر چه مشهور و وحیدي در این
  از آن گلشن چرا بیرون پریدي
  ز فکر وهمی و نکته عمیدي

  
  وزین زندان طراران رهیدي
  در آیینه بدیدي آنچ دیدي
  بر آن باال ببین آنچ شنیدي
  قماش روح بر گردون کشیدي
  به گردش هاي روحانی رسیدي
  سوي باباي عقالنی دویدي
  به هر تلخی که بهر ما چشیدي

  ا بر همه عالم گزیديچو ما ر
  به خوان آن جهان زیرا پزیدي
  برون بیضه عالم پریدي
  همان سو پر که هر دم در مزیدي
  اجل بنمود قفلت را کلیدي
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 ريصال اي صوفیان کامروز با
 صال کز شش جهت درها گشاده ست
 صال کاین مغزها امروز پر شد
 صال که یافت هر گوشی و هوشی
 صال که ساعتی دیگر نیابی
  در آن میدان که دیاري نمی گشت
 چو هیزم اندر این آتش درآیید
 میان شوره خاك نفس جز وي
 تو اندر باغ ها دیدي که گیرد

2666 
 به تن این جا به باطن در چه کاري

 ز او در آینه ساعت به ساعتک
 مثال باز سلطان است هر نقش
 چه ساکن می نماید صورت تو
 لباست بر لب جوي و تو غرقه
  حریفت حاضر است آن جا که هستی
 به هر شیوه که گردد شاخ رقصان
 مجه تو سو به سو اي شاخ از این باد
 به صد دستان به کار توست این باد
 از او یابی به آخر هر مرادي

 رس او کیست شمس الدین تبریزبپ
2667 

 مبارك باد بر ما این عروسی
 چو شیر و چون شکر بادا همیشه
 هم از برگ و هم از میوه ممتع

 باد خندان چو حوران بهشتی
 نشان رحمت و توقیع دولت
 نکونام و نکوروي و نکوفال
 خمش کردم که در گفتن نگنجد

2668 
 خبر واده کز این دنیاي فانی

 اصحاب شمالیعجب یارا ز 
 عجب همراز نفس سگ پرستی
 عجب در آخرین بازي شدي مات

  سماع است و نشاط و عیش آري
  ز قعر بحر پیدا شد غباري
  ز بوي وصل جانی جان سپاري
  ز بی هوشی مطلق گوشواري
  ز مشرق تا به مغرب هوشیاري

  ست روحانی سواري به هر گوشه
  که تا هفتم فلک دارد شراري
  به هر سویی درختی جویباري
  درختی مر درختی را کناري

  
  شکاري می کنی یا تو شکاري
  همی تابد عجب نقش و نگاري
  شکار است او و می جوید شکاري
  درون پرده تو بس بی قراري
  از این غرقه عجب سر چون برآري
  ولیکن گر بگوید شرم داري

  ایب از باد بهارينباشد غ
  نمی دانی کز این با دست یاري
  تو را خود نیست خوي حق گزاري
  همو مستی دهد هم هوشیاري
  بجز در عشق او تا سر نخاري

  
  خجسته باد ما را این عروسی
  چو صهبا و چو حلوا این عروسی
  مثال نخل خرما این عروسی
  ابد امروز فردا این عروسی
  یهم این جا و هم آن جا این عروس
  چو ماه و چرخ خضرا این عروسی
  که به سرشت است جان با این عروسی

  
  به تلخی می روي یا شادمانی
  عجب ز اصحاب ایمان و امانی
  عجب همراه شیر راه دانی
  عجب بردي اگر بردي تو جانی
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 بسی کژباز کاندر آخر کار
 بود رویت به قبله اندر آن گور
 ازیرا گور باشد چون صالیه
 چو دانه فاسدي را دفن کردي
 بسی طبل اجل پیشین شنیدي
 اگر در عمر آهی برکشیدي
 وگر با آه راهی نیز رفتی

2669 
 المکانیبرفتیم اي عقیق 

 سفر کردیم چون استارگان ما
 یکی صورت رود دیگر بیاید
 که مهمانان مثال چار فصلند
 خیال خوب تو در سینه بردیم
 به پیشت ماند دل با ما نیامد
 سر دل ها به زیر سایه ات باد
 فروریزید دندان هاي گرگان
 بهل تا بحر گوید قصه خویش

2670 
  خوشی آخر بگو اي یار چونی

 ب مرا اندیشه توستبه روز و ش
 از این آتش که در عالم فتاده ست
 در این دریا و تاریکی و صد موج
 منم بیمار و تو ما را طبیبی
 منت پرسم اگر تو می نپرسی
 وجودي بین که بی چون و چگونه ست
 بگو در گوش شمس الدین تبریز

2671 
 بر من نیستی یارا کجایی
  ز خشم من به هر ناکس بسازي

 ا نادیده آريچو بینی مر مر
 عزیزي بودم خوارم ز عشقت
 براي تو جدا گردم ز عالم
 سبک روحا گران کردي تو رو را
 تو در دل جورها داري همی کن

  ببرد از اتفاق آسمانی
  گر اهل قبله بودي در نهانی
  پی تحویل هاي امتحانی
  بروید زو درخت بامعانی

  و مرگم درآمد ناگهانیمگ
  یقین امروز کاندر ظل آنی
  شهنشاهی و شمع ره روانی

  
  ز شهر تو تو باید که بمانی
  ز تو هم سوي تو که آسمانی
  به مهمانخانه ات زیرا که جانی
  تو اصل فصل هایی که جهانی

  از آفتاب آمد نشانی شفق
  دل از تو کی رود چون دلستانی
  که دل ها را در این مرعا شبانی

  ز آنگه که نمودي مهربانیا
  که تا باري ببینی قصه خوانی

  
  از این ایام ناهموار چونی
  کز این روز و شب خون خوار چونی
  ز دود لشکر تاتار چونی
  تو اندر کشتی پربار چونی

  که اي بیمار چونی بپرس آخر
  که اي شیرین شیرین کار چونی
  دال دیگر مگو بسیار چونی
  یکه اي خورشید خوب اسرار چون

  
  به هر جایی که هستی جان فزایی
  به رغم من به هر آتش درآیی
  چنین باشد وفا و آشنایی
  در این خواري نگر کبر خدایی
  که تا ناید مرا بوي جدایی
  که یعنی قصد دارم بی وفایی
  که تا روز قیامت جان مایی
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 اال اي چرخ زاینده چنین ماه
 به کوه قاف شمس الدین تبریز

2672 
 دال در روزه مهمان خدایی
 در این مه چون در دوزخ ببندي
 نخواهد ماند این یخ زود بفروش
 برون کن خرقه کان زین چار رقعه ست
 برهنه کن تو جزو جان و بنما
 بیامد جان که عذر عشق خواهد
  در این مه عذر ما بپذیر اي عشق
 به خنده گوید او دستت گرفتم
 تو را پرهیز فرمودم طبیبم
 بکن پرهیز تا شربت بسازم
 خمش کردم که شرحش عشق گوید

2673 
 سوالی دارم اي خواجه خدایی

 د مه که گویم ماه روییکی باش
 مثالی الیق آن روي خوبت
 رها کن این همه با ما تو چونی
  تو صدساله ره از چونی گذشتی
 هواي خویشتن را سر بریدي
 همه میل دل معشوق گشتی
 از این هم درگذشتم چونی اي جان
 همی پیچی به صد گون چشم ما را
  زمانی صورت زندان و چاهی
 همان یک چیز را گه مار سازي
 به دست توست بوقلمون همه چیز
 گهی نیل است و گاهی خون بسته
 بدین خوف و رجاها منعقد شد
 سوالی چند دارم از تو حل کن
 سوال اول آن است اي سخندان
 چو اول هم تویی و آخر تویی هم
 دوم آن است اي آن کت دوم نیست

2674 

  نزایی و نزایی و نزایی
  همایی و همایی و همایی

  
  طعام آسمانی را سرایی

  در ز جنت برگشایی هزاران
  بیاموز از خدا این کدخدایی
  ترابی آتشی آبی هوایی
  ز خرقه گر به کل بیرون نیایی
  که عفوم کن که جان عذرهایی
  خطا کردیم اي ترك خطایی
  که می دانم که بس بی دست و پایی
  که تو رنجور این خوف و رجایی
  که تا دور ابد باخود نیایی
  یکه گفت او است جان را جان فزای

  
  که امروز این چنین شیرین چرایی
  کی باشد جان که گویم جان فزایی
  بسی شب ها ز حق کردم گدایی
  تو جانی و به چونی درنیایی
  میان موج هاي کبریایی
  ز میل نفس خود کردي جدایی
  به تسلیم و رضا و مرتضایی
  که این دم رستخیز سحرهایی
  به صد صورت جهان را می نمایی
  رباییزمانی گلستان و دل

  گهی بخشی درختی و عصایی
  ز انسان و ز حیوان و نمایی
  گهی لیل است و گه صبح ضیایی
  که از هر ضد ضد بر می گشایی
  که مشکل هاي ما را مرتجایی
  که هم اول هم آخر جان مایی
  ز کی دانم وفا و بی وفایی
  که رنج احولی را توتیایی
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  هال اي آب حیوان از نوایی
 چنین می کن که تا بادا چنین باد

 جنبد شاخ و برگی جز به بادين
 چو کاهی جز به بادي می نجنبد
 همه اجزاي عالم عاشقانند
  ولیک اسرار خود با تو نگویند
 چراخواران چراشان هم چراخوار
 نه موران با سلیمان راز گفتند
 اگر این آسمان عاشق نبودي
 وگر خورشید هم عاشق نبودي
 زمین و کوه اگر نه عاشق اندي

 آگه نبودي اگر دریا ز عشق
 تو عاشق باش تا عاشق شناسی
 نپذرفت آسمان بار امانت

2675 
 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 همان لحظه در جنت گشاید
 رسول غم اگر آید بر تو
 جفایی کز بر معشوق آید
 که تا آن غم برون آید ز چادر
 به گوشه چادر غم دست درزن
 در این کو روسبی باره منم من

 مکروههمه پوشیده چادرهاي 
 من جان سیر اژدرها پرستم
 نبیند غم مرا اال که خندان
  مبارکتر ز غم چیزي نباشد
 به نامردي نخواهی یافت چیزي

2676 
 سبک بنواز اي مطرب ربایی
 که آورد آن پري رو رنگ دیگر
 چه آتش زد نهان دلبر به دل ها
 چرا اي پیر مجلس چنگ پرفن
 نی نه چشم زان چشمان چه گوید

 یابد تاب آن چشم دل سنگین چو

  همی گردان مرا چون آسیایی
  به جایی پریشان دل به جایی من

  نپرد برگ که بی کهربایی
  کجا جنبد جهانی بی هوایی
  و هر جزو جهان مست لقایی
  نشاید گفت سر جز با سزایی
  ز کاسه و خوان شیرین کدخدایی
  نه با داوود می زد که صدایی
  نبودي سینه او را صفایی

  ضیایی نبودي در جمال او
  نرستی از دل هر دو گیاهی
  قراري داشتی آخر به جایی

  ا کن تا ببینی باوفاییوف
  که عاشق بود و ترسید از خطایی

  
  که هر چت حق دهد می ده رضایی
  چو تو راضی شوي در ابتالیی
  کنارش گیر همچون آشنایی
  نثارش کن به شادي مرحبایی
  شکرباري لطیفی دلربایی
  که بس خوب است و کرده ست او دغایی
  کشیده چادر هر خوش لقایی
  هاییکه پنداري که هست او اژد

  تو گر سیري ز جان بشنو صالیی
  نخوانم درد را اال دوایی
  که پاداشش ندارد منتهایی
  خمش کردم که تا نجهد خطایی

  
  بگردان زوتر اي ساقی شرابی
  ز چشمه زندگی جوشید آبی
  که مجلس پر شد از بوي کبابی
  نگویی ناله نی را جوابی
  چنین بیدار باشد مست خوابی
  شود در حال او در خوشابی
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 گدازد هر دو عالم بحر گیرد
 ایا ساقی به اصحاب سعادت
 قدم تا فرق پر دارید از این می

2677 
 سالم علیک اي مقصود هستی
 تویی می واجب آید باده خوردن
 به دوران تو منسوخ است شیشه

 پوست کنده بیا بشنو حدیث
 هال اي یوسف خوبان به مصر آ
 تبگیر اي چرخ پیر چنبري پش
 منم لولی و سرنا خوش نوازم
 به دو بوسه مخا از خشم لب را
 بلی گو نی مگو اي صورت عشق
 بلی تو برآردمان به باال
 خمش کن عشق خود مجنون خویش است

2678 
 اگر خورشید جاویدان نگشتی
 دو دست کفشگر گر ساکنستی
 اگر نه عشوه هاي باد بودي
 چه گویم گر نبودي آن که دانی

 سلطان عقل کلی فلک چتر است و
 اگر آواز سرهنگان نبودي
  کریمی گر ندادي ابر و باران
 درونت گر نبودي کیمیاگر
 نهان از عالم ار نی عالمستی
 نهان دار این سخن را ز آنک زرها

2679 
 ز ما برگشتی و با گل فتادي
 ز شرم روي ما گل از تو بگریخت
 نهادي سر که پاي من ببوسی

 ه ستبدان لب ها که بوي گل گرفت
 براي رفع بویش این دو لب را
  کجا بردارم این لب از تو اي خاك
 تو آن خاکی که از حق لطف دزدي

  چون آن مه رو براندازد نقابی
  بده حالی تو باري خمر نابی
  که بوي شمس تبریزي بیابی

  
  هم از آغاز روز امروز مستی
  تویی بت واجب آید بت پرستی
  بگردان آن سبوهاي دودستی
  همه مغزم چو در مغزم نشستی
  ز قعر چه به حبل اهللا رستی
  رسن را سخت کز چنبر بجستی
  یبده شکر نیم را چون شکست
  تو ده نان چون دکان ها را ببستی
  که سلطان بلی شاه الستی
  بلی ما فرود آرد به پستی
  نه لیلی گنجد و نی فاطمستی

  
  درخت و رخت بازرگان نگشتی
  همیشه گربه در انبان نگشتی
  سر شاخ گل خندان نگشتی
  به هر دم این نگشتی آن نگشتی
  نگشتی چتر اگر سلطان نگشتی
  تینگشتی اختر و کیوان نگش
  یکی جرعه به گرد خوان نگشتی
  به هر دم خون و بلغم جان نگشتی
  دل تاریک تو میدان نگشتی
  اگر پنهان نبودي کان نگشتی

  
  دو چشم خویش سوي گل گشادي
  ز گل واگشتی این جا سر نهادي
  نیابی بوسه گل را بوسه دادي
  نیابی بوسه گر چه اوستادي
  همی مالم به خاکت من ز شادي

  گل را تو زادي ولی فتنه تویی
  تو دزدي و مریدي و مرادي
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2680 
 چنین باشد چنین گوید منادي
 چه مایه رنج ها دیدي تو هر روز
 چه خون از چشم و دل ها برگشاده ست
 خداوندا اگر آهن بدیدي
 ز بیم و ترس آهن آب گشتی
 هنولیک آن را نهان کردي ز آ

 چو آهن گشت آیینه به آخر
2681 

 کردي کجا شد عهد و پیمان را چه
 چرا کاهل شدي در عشقبازي
 نشاط عاشقی گنجی است پنهان
 تو را با من نه عهدي بود ز اول
 چنان ابري به پیش ما چه بستی

2682 
 به بخت و طالع ما اي افندي
 چراغم مرد و دودم رفت باال
 زمین تا آسمان دود سیاه ست

 این عالم مرا تنها تو بوديدر 
  کجا بختی که اندر آتش تو
 همی گویم افندي اي افندي
 چه بازآیم چه گویم من که رفتم
 چه حیران و چه دشمن کام گشتم
 همی ترسم که تا آن رحمت آید

 افندي این چه کردي تتیپایش
2683 

 نگارا تو گلی یا جمله قندي
 نگارا تو به بستان آن درختی

 سنت گر بپرسیچه کم گردد ز ح
 من آنم کز فراقت مستمندم
 در این مطبخ هزاران جان به خرج است
 چو حلقه بر درت سر می زنم من
 بیا اي زلف چوگان حکم داري
 سپند از بهر آن باشد که سوزد

  
  که بی رنجی نبینی هیچ شادي
  تامل کن از آن روزي که زادي
  که تا تو چشم در عالم گشادي
  ز اول آن کشاکش کش تو دادي
  گدازیدي نپذرفتی جمادي
  به هر روز اندك اندك می نهادي
  بگفتا شکر اي سلطان هادي

  
  امانت هاي چون جان را چه کردي

  وحی مرغان را چه کرديسبک ر
  چه کردي گنج پنهان را چه کردي
  بیا بنشین بگو آن را چه کردي
  چنان خورشید خندان را چه کردي

  
  سفر کردي از این جا اي افندي
  دو چشمم ماند باال اي افندي
  سیه پوشید سودا اي افندي
  بماندم بی تو تنها اي افندي
  ببیند حال ما را اي افندي

  اي افنديجوابم گوي و بازآ 
  وراي هفت دریا اي افندي
  تو رحمت کن خدایا اي افندي
  نماند بنده برجا اي افندي
  تتیپا ثا تتیپا اي افندي

  
  که چون بینی مرا چون گل بخندي
  که چون دیدم تو را بیخم بکندي
  که چونی در فراقم دردمندي

  هالك مستمندي تو آنی که
  ببین تو اي دل مسکین که چندي

  بر بام بلندي چه چاره چون تو
  که چون گویم در این میدان فکندي
  دال می سوز دلبر را سپندي



66  

  بیا اي جام عشق شمس تبریز
2684 

 شنودم من که چاکر را ستودي
 تو کان لعل و جان کهربایی
 یمتیکی آهن بدم بی قدر و ق

 ز طوفان فناام واخریدي
 دال گر سوختی چون عود بوده
 به زیر سایه اقبال خفتم
 بدان ره بی پر و بی پا و بی سر
 در آن ره نیست خار اختیاري
 برون از خطه چرخ کبودش
 چه می گریی بر خندندگان رو
 از این شهدي که صد گون نیش دارد

2685 
 دگرباره شه ساقی رسیدي

 ا رادگرباره شکستی تو به
  دگربار اي خیال فتنه انگیز
 بیا اي آهو از نافت پدید است
 همه صحرا گل است و ارغوان است
 مکن اي آسمان ناموس کم کن
 بگو اي جان وگر نی من بگویم
 بگویم اي بهشت این دم به گوشت
 چو خاتونان مصري اي شفق تو
 بدیدم دوش کبریتی به دستت
 تو هم اي دل در آن مطبخ که او بود

  عیدي که دو بار آید به سالینه 
 خداوندا به قدرت بی نظیري
 چنین نوري دهی اشکمبه اي را
 بگو اي گل که این لطف از کی داري
 تو هم اي چشم جنس خاك بودي
 تو هم اي پاي برجا مانده بودي
 دم عیسی و علمش را عدوي
 چو مال این علم ماند مرد ریگت
 جهان پیر را گفتم جوان شو

  که درد کهنه را تو سودمندي
  

  کی باشم من تو لطف خود نمودي
  به رحمت برگ کاهی را ربودي
  توام آیینه اي کردي زدودي

  کشتی جودي که هم نوحی و هم
  وگر خامی بسوز اکنون که عودي
  برون پنج حس راهم گشودي

  شرق و غرب شاید شد به زوديبه 
  نه ترسایی است آن جا نه جهودي
  رهیده جان ز کوري و کبودي
  چه می پایی همان جا رو که بودي
  بجز دنبل ببین چیزي فزودي

  
  مرا در حلقه مستان کشیدي
  به جامی پرده ها را بردریدي
  چو می بر مغز مستان بردویدي
  که از نسرین و نیلوفر چریدي

  ر صحرا دمیديبدان یک دم که د
  که از سوداي ماه من خمیدي

  جمالش ناپدیدي که از شرم
  که بی او بسته اي و بی کلیدي
  چو دیدي یوسفم را کف بریدي
  یقین کردم که دیکی می پزیدي
  پس دیوار چیزي می شنیدي
  به رغم عید هر روزي تو عیدي
  که حسنی النظیري برتنیدي
  چنینی را گزافه کی گزیدي

  می خلیدي نه خار خشک بودي
  بگفتی من چه بینم هم بدیدي
  دوانیدت دواننده دویدي
  عجب اي خر بدین دعوت رسیدي
  نه تو مانی نه علمی که گزیدي
  ببین بخت جوان تا کی قدیدي
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 که نیک نبودبیا امید بین 
 بدو پیوندم از گفتن ببرم

2686 
 اگر یار مرا از من برآري
 میان ما چو تو مویی نبینی
 ببین عیب ار چه عاشق گشت رسوا

 آب کرده بیا اي دست اندر
 تو خواهی همچو ابر بازگونه
 چو ناخن نیز نگذارد تو را عشق
 قراري یابی آنگه بر لب عشق
 مکن یاد کسی اي جان شیرین

 طسه را زان الغ دیگرنداند ع
 بگفتم اي ونک غوطی بخوردم
 شدم از کار من از شمس تبریز

2687 
 صال اي صوفیان کامروز باري
 بکن اي موسی جان خلع نعلین
 کبوترها سراسر باز گردند
 شود سرهاي مستان فارغ از درد
 بخور که ساعتی دیگر نبینی
 برآور بینی و بوي دگر جوي

2688 
  باري صال اي صوفیان کامروز

 صال که ساعتی دیگر نیابی
 چنان در بحر مستی غرق گردند
 از این مستان ننوشی هاي و هویی
 در این مستان کجا وهمی رسیدي
 به صد عالم نگنجد از جاللت
 ولیکن چون غبار انگیخت اسپش
 دهان بربند کاین جا یک نظر نیست

2689 
 منم غرقه درون جوي باري
  اگر چه خار را من می نبینم

 نم تا چه خار است اندر این جويندا

  در این امید بی حد ناامیدي
  نبرم زان شهی که تو بریدي

  
  من او گشتم بگو با او چه داري
  تو مانی در میان شرمساري

  بحري است عارينباشد عار گر 
  کلوخ خشک خواهی تا برآري
  که باران از زمین بر چرخ باري
  روا باشد که آن سر را بخاري
  چو ساکن گشته اي در بی قراري
  که نشناسد خزان را از بهاري
  نداند شیر از روبه عیاري
  در آن موج لطیف شهریاري
  بیا در کار گر تو مرد کاري

  
  سماع است و وصال و عیش آري

  گلشن جان نیست خاري که اندر
  که افتاد این شکاران را شکاري
  چو سر درکرد خمر بی خماري
  ز مشرق تا به مغرب هوشیاري
  که این بینی است آن بو را مهاري

  
  سماع است و شراب و عیش آري
  ز مشرق تا به مغرب هوشیاري
  که دل در عشق خوبی خوش عذاري
  وزین خوبان نبینی گوشواري

  از خماري گر این مستان ننالند
  چنین سلطان و اعظم شهریاري
  به وهم آمد کر و فر سواري
  که بشناسد سواري از غباري

  
  نهانم می خلد در آب خاري
  نیم خالی ز زخم خار باري
  که خالی نیست جان از خارخاري
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 تنم را بین که صورتگر ز سوزن
 چو پیراهن برون افکندم از سر
 که غسل آرم برون آیم به پاکی
 مثال کاسه چوبین بگشتم
 نمی دانم که آن ساحل کجا شد
 تو شمس الدین تبریز ار ملولی

2690 
 چو عشق آمد که جان با من سپاري
  جهان سوزید ز آتش هاي خوبان

 جان بیند جمال عشق گویدچو 
 بدیدم عشق را چون برج نوري
 چو اشترمرغ جان ها گرد آن برج
 ز دور استاده جانم در تماشا
 یکی رویی چو ماهی ماه سوزي
 که جان ها پیش روي او خیالی
 همی رست از غبار نعل اسبش
 همی تازید عقلم اندك اندك
 همین دانم دگر از من مپرسید

 خوردشمن آن آبم که ریگ عشق 
 چو الله کفته اي در شهر تبریز

2691 
 نگفتم دوش اي زین بخاري
 در آن جان ها که شکر روید از حق
  اگر صد خنب سرکه درکشد او
 خدایت چون سر مستی نداده ست
 از آن سر چون سر جان را شراب است
 ز تو خنده همی پنهان کند او
 چو داد آن خواجه را سرکه فروشی

 چون ماهگوارش خر از آن رخسار 
 درآید در تن تو نور آن ماه
 ببخشد مر تو را هم خلعت سبز
 تصورها همه زین بوي برده
  تفضل ایها الساقی و اوفر
 و صبحنا بخمر مستطاب

  بر او بنگاشت هر سویی نگاري
  به دریا درشدم مرغاب واري
  به خنده گفت موج بحر کاري

  د سهم ناريبر آن آبی که دار
  که پیدا نیست دریا را کناري
  به هر لحظه چه افروزي شراري

  
  چرا زوتر نگویی کآري آري
  جمال عشق و روي عشق باري
  شدم از دست و دست از من نداري
  درون برج نوري اه چه ناري
  غذاشان آتشی بس خوشگواري
  به پیش آمد مرا خوش شهسواري
  یکی مریخ چشمی پرخماري

  او غباري جهان در پاي اسب
  بیابان در بیابان خوش عذاري
  همی پرید از سر چون طیاري

  جا در شماري که صد من نیست آن
  چه ریگی بلک بحر بی کناري
  شدم بر دست شمس الدین نگاري

  
  که نتوانی رضا دادن به خواري
  شکر باشد ز هر حسیش جاري
  نه تلخی بینی او را نی نزاري
  حذر کن تا سر مستی نخاري

  شراب اختیاري همی نوشد
  که او خمري است و تو مسکین خماري

  بر وي سوکواري چه شیرین کرد
  کز آن یابند مردان خوشگواري
  چنان کاندر زمین لطف بهاري
  رهاند مر تو را از خاکساري
  برون روژیده از دل چون دراري
  و لکن ال براح مستعار
  فان الیمن جما فی ابتکار
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 و مسینا بخمر من صبوح
2692 

 به جان تو پس گردن نخاري
 بسازي با دو سه مسکین بی دل
  نگویی کار دارم در پی کار
 تو گویی می روم رنجور دارم
 ز ما رنجورتر آخر کی باشد
 خوري سوگند که فردا بیایم
 تو با سوگند کاري پخته اي سر
  تو ماهی ما شبیم از ما بمگریز
 تو آبی ما مثال کشت تشنه
 بپاش اي جان درویشان صادق
 چه درویشان که هر یک گنج ملکند
 به تو درویش و با غیر تو سلطان
 که مه درویش باشد پیش خورشید

 معذورم در این بانگمنم ناي تو 
 همه دم هاي این عالم شمرده ست

2693 
 به تن با ما به دل در مرغزاري
 به تن این جا میان بسته چو نایی
 تنت چون جامه غواص بر خاك
 در این دریا بسی رگ هاست صافی
 صفاي دل از آن رگ هاي صافی است
  در آن رگ ها تو همچون خون نهانی
 گاز آن رگ هاست بانگ چنگ خوش ر

 ز بحر بی کنار است این نواها
2694 

 مرا بگرفت روحانی نگاري
 بزد با من میان راه تنگی
 ز جان برخاست ز آتش هاي عشقش
 مبادا هیچ دل را زین چنین عشق
 سکست این کره تند دل من
 نهاده بر سرش افسار سودا
 فتاده در سرش از شمس تبریز

  و دم و اسلم ایا خیر المداري
  
  ویی می روم عذري نیارينگ

  اگر چه بی دالن بسیار داري
  چه باشی بسته تو خاوندگاري
  نه رنجوران ما را می گذاري
  که در چشمت نیاییم از نزاري
  چه دامن گیردت سوگند خواري
  که بر اسرار پنهانی سواري
  که بی مه شب بود دلگیر و تاري
  مگرد از ما که آب خوشگواري
  اريچه باشد گر چنین تخمی بک

  که شاهان راست ز ایشان شرمساري
  ز تو دارند تاج شهریاري
  کند بر اختران مه شهسواري
  که بر من هر دمی دم می گماري
  تو اي دم چه دمی که بی شماري

  
  چو دربند شکاري تو شکاري
  به باطن همچو باد بی قراري
  تو چون ماهی روش در آب داري
  بسی رگ هاست کان تیره است و تاري

  پی بري چون پر برآريبدان رگ 
  ور انگشتی نهم تو شرم داري
  ز عکس و لطف آن زاري است زاري
  کی می غرد به موج از بی کناري

  
  کناري و کناري و کناري
  دوچاري و دوچاري و دوچاري
  بخاري و بخاري و بخاري
  قراري و قراري و قراري
  فساري و فساري و فساري
  غباري و غباري و غباري

  خماريخماري و خماري و 
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2695 
 متاز اي دل سوي دریاي ناري

 دارد نوایی وجودت از نی و
 نیستانت ندارد تاب آتش
 میان شهر نی منشین بر آذر
 اگر نی سوي آتش میل دارد
 نیاز آتش است آن میل تنها
 به هر چت نی بفرماید تو نی کن
 خالفش کردي و نی در کمین است
 پدید آید تو را ناگه وجودي
  یکی نوري لطیفی جان فزایی
 گشایی پر و بالی کز حالوت

 وري نمایدمیان این چنین ن
 به نور او بسوزي پر خود را
 ز ناله واشکافد قرص خورشید
  زبان واماند زین پس از بیانش
 نگار و نقش چون گلبرگ باشد
 بر آن ساحل که اي ن گل ها گدازید
 همی گو نام شمس الدین تبریز

2696 
  مرا در خنده می آرد بهاري
 مرا در چرخ آورده ست ماهی
 چو تاري گشتم از آواز چنگی
 جهانی چون غباري او برانگیخت
 حیاتی چون شرار آن شه برافروخت
  جمال گلستان آن کس برآراست
 دلم گوید که ساقی را تو می گو
 دلم چون آینه خاموش گویاست
 کز او در آینه ساعت به ساعت

2697 
  بدید این دل درون دل بهاري
 در او آرامگاه جان عاشق
 که فردوسش غالم آن گلستان

 یکی حلقه سماعیبه هر جانب 

  
  که می ترسم که تاب نار ناري
  ز نی هر دم نوایی نو برآري
  وگر چه تو ز نی شهري برآري
  که هر سو شعله اندر شعله داري
  چو میل رزق سوي رزق خواري
  که آتش رزق می خواهد به زاري
  خالف نی بکن از شهریاري
  چو نی کم شد سر دیگر نخاري
  نه نی دارد نه شکر آنچ داري

  گوناگون کاري در او می هاي
  نمایی لطف هاي الله زاري
  دگر خورشید و جان ها چون ذراري
  ز شیرینی نورش گردي عاري
  که گل گل وادهد هم خار خاري
  زبان را کار نقش است و نگاري
  گدازیده شود چون آب واري
  اگر خواهی تو مستی و خماري
  کز او این کارها را برگزاري

  
  مرا سرگشته می دارد خماري

  یار گردانید یاري مرا بی
  نوایش فاش و پیدا نیست تاري
  که پنهان شد چو بادي در غباري
  که پنهان شد چو سوزي در شراري
  که پنهان شد چو گل در جان خاري
  که جانم مست آن باقی است باري
  به دست بوالعجب آیینه داري
  همی تابد عجب نقش و نگاري

  
  سحرگه دید طرفه مرغزاري

  کناري در او بوس و کنار بی
  بهشت از سبزه زارش شرمساري
  به زیر هر درختی خوش نگاري



71  

 اگر پیري درآید همچو کافور
  چو شیر اسکست جان زنجیرها را
 برفتم در پی جان تا کجا شد
 بدیدم طرفه منزل هاي دلکش
 بگو راز مرا تا بازآید
 نشانی ها بیاور ارمغانی

 آن مه خداوند شمس تبریز کیست
2698 

 خداوندا زکات شهریاري
 هال آهسته تر اي برق سوزان

 ر کاندر رکابتنمی تاند نظ
 عنان درکش پیاده پروري کن
 جدایی نیست این تلخی نزع است
 چو سایه می دود جان در پی تو
 به روي او دال بس باده خوردي
 چه باشد اي جمالت ساقی جان
  نه دست من گرفتی عهد کردي
 ز دست عهد تو از دست رفتم
 کی یارد با تو دیگر عهد کردن
 تو خیره کشتري یا چشم مستت

 ث چشم تو گفتم دلم رفتحدی
  دل من رفت عشقت را بقا باد
 بزي اي عشق بهر عاشقان را

2699 
 ندارد مجلس ما بی تو نوري
 بیایی یا بدان سومان بخوانی
 خالیق همچو کشت و تو بهاري
 تجلی کن که تا سرمست گردند
 چو دریاي عتاب تو بجوشد
 چو گردون قبول تو بگردد
 خمش بگذار این شیشه گري را

2700 
  ز هر چیزي ملول است آن فضولی
 به قاصد تا بیاشوبد بجنگد

  شود گل عارضی مشکین عذاري
  رمید آن سو چو مجنون بی قراري
  در آن رفتن مرا بگشاد کاري
  ولیک از جان ندیدم من غباري
  وگر ناید بیا واپس تو باري
  که تا تن را کنم من دارداري
  خداخلقی عجیبی نامداري

  
  ار مهر داري ز من مگذر شتاب

  که شد چشمم ز تو ابر بهاري
  رسد در گرد مرکب از نزاري
  که خورشیدي و عالم بی تو تاري
  گلوي ما به هجران می فشاري
  گذشت از سایه جان در بی قراري
  بدین تلخی از آن رو در خماري
  خماري را به رحمت سر بخاري
  که ما را تا قیامت دست یاري
  يبه جان تو که دست از من ندار
  که تو سنگین دلی بی زینهاري
  که بر خسته دالنش می گماري
  به دریاي فنا و جان سپاري
  در اقبال و مراد و کامکاري
  ابد تا کارشان را می گذاري

  
  که مجلس بی تو باشد همچو گوري
  ز فضلت این کرامت نیست دوري

  تو یابد شقایقشان ظهوري به
  کنند اجزاي عالم مست شوري

  از تنوريبرآید موج طوفان 
  شود جمله مصیبت ها سروري
  مبادا که زند بر شیشه کوري

  
  ملولش کن خدایا از ملولی
  بدو گفتم ملولی هست گولی
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 بخورد آن بازي من خشمگین شد
 نگوید هیچ را بد مرد این راه
 بگفتم عین انکار تو بر من
  مرا گفت او تناقض هاي بینا
 محالی گر بگوید مرد کامل
 گهی درد که داند گه بدوزد
 به تاویالت تو او درنگنجد

 خود برون آز خود منگر در او از 
 خمش اي نفس تازي هم بگویم

2701 
 مرا هر لحظه قربان است جانی
 دو چشم تو بیان حال من بس
 جهان چون نی هزاران ناله دارد
  از آن شکرستان دیدم نشان ها
 مثال عشق پیدایی و پنهان
 جهان جویاي توست و جاي آن هست
 نه اي بر آسمان اي ماه لیکن

2702 
 کرانیمگیر اي ساقی از مستان 

 بیا اي سرو گلرخ سوي گلشن
 چو نور از ناودان چشم ریزد
 عجب آن بام باالي چه خانه ست
 که را بود این گمان که بازیابیم
  دلی که چون شفق غرقاب خون بود
 ز حرص این شکم پهلو تهی کن
 عجب ننگت نمی آید برادر
 که آب زندگانی گفت ما را

2703 
 ز مهجوران نمی جویی نشانی

  شکی هجران ماهیاننددر این خ
 برون آب ماهی چند ماند
 کی باشم من که مانم یا نمانم
 هزاران جان ما و بهتر از ما
 مرا گویی خمش نی توبه کردي

  مرا گفتا خمش دیوانه لولی
  مبین بد هیچ را ور نی تو غولی
  نه بد دیدن بود یا بی حصولی
  بود از مصلحت نه از بی اصولی
  تو عین حال دانش اي حلولی

  اهی رسولیگهی شاهی کند گ
  که تو هستی فصولی او اصولی
  که بر بی حد ندارد حد شمولی
  دوباره ال تقولی ال تقولی

  
  تو را هر لحظه در بنده گمانی
  که روشنتر از این نبود بیانی
  که یک نی دید از شکرستانی
  ندیدم از تو شیرینتر نشانی
  ندیدم همچو تو پیدا نهانی
  مثل بشنو که جان به از جهانی

  جا که تابی آسمانیشود هر 
  

  که کم یابی گرانی بی گرانی
  که به از سرو نبود سایه بانی
  یقین بی بام نبود ناودانی
  مبارك جا مبارك خاندانی
  نشانی زین چنین فتنه نشانی
  پر از خورشید شد چون آسمانی
  که تا پهلو زنی با پهلوانی
  ز جانی کو بود محتاج نانی
  که جز دکان نان داري دکانی

  
  رفت آن وفا و مهربانیکجا 

  بیا اي آب بحر زندگانی
  چه گویم من نمی دانم تو دانی
  تو را خواهم که در عالم بمانی
  فداي تو که جان جان جانی
  که بگذاري طریق بی زبانی
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 به خاك پاي تو باخود نبودم
 به خاموشی به از خنبی نباشم
 شراب عشق جوشانتر شرابی است
 رخ چون ارغوانش آن کند آن
 دگر وصف لبش دارم ولیکن

 غابی آمد جان عاشقعجب مر
 ز آتش یافت تشنه ذوق آبش

2704 
 برون کن سر که جان سرخوشانی
 به هر دم رخت مشتاقان خود را

 بحري که عاشق همچو سیل و تو چو
 سقط هاي چو شکر باز می گوي
 زهی آرامگاه جمله جان ها
 ز خوبی روي مه را خیره کردي
 به هر تیري هزار آهو بگیري

  چو موسیبه هر بحري که تازي هم
 همه جان در شکر دارند از وصل
 به کوه طور تو بسیار موسی
 ز شمس الدین بپرس اسرار لن را

2705 
 مرا هر لحظه منزل آسمانی
 تو گویی کو طمع کرده ست در من
 بر آن چشم دروغت طمع کردم
 بر آن عقل خسیست طمع کردم
 چه نور افزاید از برق آفتابی
  ز یک قطره چه خواهد خورد بحري

 ه رونق یا چه آرایش فزایدچ
 به حق نور چشم دلبر من
 به حق آن دو لعل قندبارش
 که مقصودم گشاد سینه اي بود
  غرض تا نانی آن جا پخته گردد
 ز بهمان و فالن تو فارغ آیند

2706 
 چه دلشادم به دلدار خدایی

  ز مستی و شراب و سرگرانی
  نمی ماند می اندر خم نهانی
  که آن یک دم بود این جاودانی
  که صد خم شراب ارغوانی

  گر بخوانی بسوزددهان تو 
  که آرد آب ز آتش ارمغانی
  کند آتش به آبش نردبانی

  
  فروکن سر ز بام بی نشانی
  بدان سو کش که بس خوش می کشانی
  که عاشق چون قراضه ست و تو کانی
  که تو از لعل ها در می فشانی
  عجب افتاد حسن و مهربانی
  به رحمت خود چنانتر از چنانی
  زهی شیري که بس سخته کمانی

  کافد بحر تا در وي برانیش
  که هر یک گفت ما را نیست ثانی
  ز غیرت گفته نی نی لن ترانی
  که تبریز است دریاي معانی

  
  تو را هر دم خیالی و گمانی
  جهانی زین خیال اندر زیانی
  که چون دوزخ نمودستت جنانی
  که جان دادي براي خاکدانی
  چه بربندد ز ویرانی جهانی

  کانی ز یک حبه چه دزدد گنج و
  ز پژمرده گیایی گلستانی
  که روشنتر از این نبود نشانی
  که شرح آن نگنجد در دهانی
  نه طمع آنک بگشایم دکانی
  نه آنک درربایم از تو نانی
  طمع آن نی که گویندم فالنی

  
  خدایا تو نگهدار از جدایی
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 بیا اي خواجه بنگر یار ما را
  بدان شرطی که با ما کژ نبازي

 م چو پیلنددغایانی که با جس
 پیاده گشته و رخ زرد ماندند
 چه بودي گر بدانستی مهی را
 وگر مه را نداند ماه ماه است
  که ارضی و سمایی را غروب است
 ظهور و اختفاي ماه جانی
 بسوز اي تن که جان را چون سپندي
 که چشم بد بجز بر جسم ناید
 کناري گیرمش در جامه تن
 خیالت هر دمی این جاست با ما

2707 
 کجایید اي شهیدان خدایی
 کجایید اي سبک روحان عاشق
 کجایید اي شهان آسمانی
 کجایید اي ز جان و جا رهیده
 کجایید اي در زندان شکسته
 کجایید اي در مخزن گشاده
 در آن بحرید کاین عالم کف او است
 کف دریاست صورت هاي عالم
 دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
 برآ اي شمس تبریزي ز مشرق

2708 
 تو هر روزي از آن پشته برآیی
 تو هر صبحی جهان را نور بخشی
 مباد آن روز کز تو بازماند

 می گویی جهان را تو دریایی و
 لب و لنج کفوري را دریدي
 گشادي چشم و گوش خاکیان را
 گلوي جان بسوزید از حالوت
 اگر چون آسیا گردم شب و روز
  وگر این آسیا جوید سکونت

 چرخش کشیديهر آن سنگی که در 

  چو از اصحاب و از یاران مایی
  وگر بازي تو با ما برنیایی
  یانیسوار اسب فرهنگ و ک

  ز فرزین بند شاهان بقایی
  شکسته اختري در بی وفایی
  چگونه مه نه ارضی نی سمایی
  فتد بی اختیارش اختفایی
  به دست او است در قدرت نمایی
  به دفع چشم بد چون کیمیایی
  به معنی کی رسد چشم هوایی
  که جان را زو است هر دم جان فزایی
  اال اي شمس تبریزي کجایی

  
  ییبالجویان دشت کربال
  پرنده تر ز مرغان هوایی
  بدانسته فلک را درگشایی
  کسی مر عقل را گوید کجایی
  بداده وام داران را رهایی
  کجایید اي نواي بی نوایی
  زمانی بیش دارید آشنایی
  ز کف بگذر اگر اهل صفایی

  به دل رو گر ز مایی بهل نقش و
  که اصل اصل اصل هر ضیایی

  
  کنی مر تشنه جانان را سقایی

  ان جان خورشید سماییکه ج
  دو دیده اي چراغ و روشنایی
  درآ در من بیاموز آشنایی
  بدان دریاي امواج عطایی
  همه حیران که چون بر می گشایی
  چنین شیرین چنین حلوا چرایی
  ز تو باشد که آب آسیایی
  ز چرخ تو نمی یابد رهایی
  بیابد کان بیابد کیمیایی
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 به تو جنبد جهان جان جهانی
2709 

 دالراما چنین زیبا چرایی
 گرفتم من که جانی و جهانی
 گرفتم من که الیاسی و خضري
 گرفتم من که دنیایی و دینی
 گرفتم گنج قارونی به خوبی
 ز رشکت دوست خون دوست ریزد
 چو نور تو گرفت از قاف تا قاف
 ندارد هیچ حلوا طبع صهبا

 تو با خود بجنگم ز عشق گفت
2710 

 بیا اي غم که تو بس باوفایی
 زنی درویش آمد سوي عباس
  در حیلت خدا بر تو گشاده ست
 تو نعمانی در این مذهب بگو درس
 من مسکین دمی دارم فسرده
 مرا یک کدیه گرمی بیاموز
 بدانک انبیا عباس دینند
  ز انواع گدایی هاي طاعات
 ز صوم و از صالت و از مناسک

 حد است انواع عبادات که بی
 بدو گفتا برو کاین دم ملولم
 مکرر کرد آن زن البه کردن
  مکرر کرد استا دفع راهم
 ملولم خاطرم کند است این دم
 سجود آورد و گریان گشت آن زن
 بسی بگریست پس عباس گفتش
 دو عباسند با تو این دو چشمت
 به آب دیده چون جنت توان یافت
 که آب چشم با خون شهیدان
 کسی را که خدا بخشید گریه
 بجز این گریه را نفعی دگر هست
 ولیکن خدمت دل به ز گریه ست

  اگر چه او نداند که کجایی
  

  چنین رعنا چرایی چنین چست و
  چنین جان و جهان آرا چرایی
  چو آب خضر عمرافزا چرایی
  چو دنیا مایه سودا چرایی
  چو موسی با ید بیضا چرایی
  بدین حد شنگ و سرغوغا چرایی
  نهان از دیده چون عنقا چرایی
  تو هم حلوا و هم صهبا چرایی
  که پیش چون ویی گویا چرایی

  
  که ابر قطره هاي اشک هایی

  یمم بده نوعی گداییکه تعل
  تو آموزي گدایان را دغایی
  که خوش تخریج و پاکیزه ادایی
  ندارم روزیی از ژاژخایی
  که تو بس نرگدا و اوستایی
  در استرزاق آثار سمایی
  که برجوشد بدان بحر عطایی
  ز نهی منکر و شیر غزایی
  و انواع ثقات و ابتالیی
  ببر زحمت مکن طال بقایی
  کاییکه نومیدم مکن اي الل

  که سودت نیست این زحمت فزایی
  ندارد این نفس مکرم کیایی
  که طفالنم مرند از بی نوایی
  همین را باش کاستاتر ز مایی
  تلین القاسیین بالبکا
  روان شو چیز دیگر را چه پایی
  برابر می روند اندر روایی
  بیاموزید راه دلگشایی
  ولی سیرم ز شعر و خودنمایی
  ییکه اطلس می کند پنجه عبا
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 که دل اصل است و اشک تو وسیلت
 خمش با دل نشین و رو در او نه

2711 
 بیا اي یار کامروز آن مایی
 خدایا چشم بد را دور گردان
 اگر چشم بد من راه من زد
 نهادم دست بر دل تا نپرد

 ه دل ماند نه عالمنه من مانم ن
 بیا اي جان ما را زندگانی
 به هر جایی ز سوداي تو دودي است
 یکی شاخی ز نور پاك یزدان
 به لطف از آب حیوان درگذشتی
 اگر کفر است اگر اسالم بشنو
 خمش کن چشم در خورشید درنه

2712 
  بیا جانا که امروز آن مایی
 به فر سایه ات چون آفتابیم

 ک او راجهان فانی نماند ز آن
 چه چنگ اندر تو زد عالم که او را
 چو عاشق بی کله گردد تو او را
 خمش کردم ولی بهر خدا را

2713 
 چنان گشتم ز مستی و خرابی
 در این خانه نمی یابم کسی را
 همین دانم که مجلس از تو برپاست
 به باطن جان جان جان جانی
 از آن رو خوش فسونی که مسیحی
 رابیمرا خوش خوي کن زیرا ش

 صبایی که بخندانی چمن را
 بیا مستان بی حد بین به بازار
  چو نان خواهان گهی اندر سوالی
 مثال برق کوته خنده تو
 درآ در مجلس سلطان باقی
 تو خوش لعلی ولیکن زیر کانی

  که خشک و تر نگنجد در خدایی
  که از سلطان دل صاحب لوایی

  
  چو گل باید که با ما خوش برآیی
  خداوندا نگه دار از جدایی
  به یک جامی ز خویشم ده رهایی
  تو دل از سنگ خارا درربایی
  اگر فردا بدین صورت درآیی
  بیا اي چشم ما را روشنایی
  کجایی تو کجایی تو کجایی

  میوه هاییکه جان جان جمله 
  کند لطفش ز لطف تو گدایی
  تو یا نور خدایی یا خدایی
  که مستغنی است خورشید از گدایی

  
  کجایی تو کجایی تو کجایی
  همایی تو همایی تو همایی
  بقایی تو بقایی تو بقایی
  نوایی تو نوایی تو نوایی
  قبایی تو قبایی تو قبایی
  خدایی کن خدایی کن خدایی

  
  آبی که خاکی را نمی دانم ز

  تو هشیاري بیا باشد بیابی
  نمی دانم شرابی یا کبابی
  به ظاهر آفتاب آفتابی
  از آن رو دیوسوزي که شهابی
  مرا خوش بوي کن زیرا گالبی
  اگر چه تشنگان را تو عذابی
  اگر تو محتسب در احتسابی
  چو رنجوران گهی اندر جوابی
  از آن محبوس ظلمات سحابی
  ببین گردان جفان کالجوابی

  س خوبی ولیکن در نقابیتو ب
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 به سوي شه پري باز سپیدي
  جوان بختا بزن دستی و می گو
 مگو با کس سخن ور سخت گیرد

2714 
 اسما تو دیديچو اسم شمس دین 

 چه دارد عقل ها پیشش ز دانش
 منورتر به هر دو کون اي دل
 به مانندش ز اول تا به آخر
 در آن گوهر نبوده ست هیچ نقصان
 به پیش خدمتش اندر سجودند
 خدیو سینه پهن و سروباال
  شهی کش جن و انس اندر سجودند
 ورا حلمی که خاك آن برنتابد
 ز وصف تلخ خود زهرا یکی وصف

 رمان کردنش سوي سماواتز ف
 چنان لولو به تابانی و خوبی
 کسی خود این شبه فانی دون را
 به نرمی در هواي هرزه آبی
 برونم جمله رنج و اندرون گنج
 خداوند شمس دین را در دو عالم
  ز بهر آتش اي باد صبا تا
 چو خاك سنب اسب جبرئیل است

2715 
 مرا اندر جگر بنشست خاري

 ت جانمیکی اقبال زفتی یاف
 کناري نیست این اقبال ما را
 بگیر این عقل را بر دار او کش
 چو اندربافت این جانم به عشقش
 رخ گلنار گر در ره حجاب است
 مشو غره به گلزار فنا تو
  جمالی بین که حضرت عاشقستش
 خداوندي شمس الدین تبریز

2716 
 بگفتم با دلم آخر قراري

  وگر پري به گورستان غرابی
  شبابی یا شبابی یا شبابی
  بگو واهللا اعلم بالصواب

  
  خالصه او است در اشیاء تو دیدي
  برابر با سري کش پا تو دیدي
  ز حلقه خاص او هیجا تو دیدي
  بگو آخر کی دیده ست یا تو دیدي
  اگر هستت خیال آن ها تو دیدي

  و دیدياز آن سوي حجاب ال ت
  نه باال است و نی پهنا تو دیدي
  همه رویش در آن رعنا تو دیدي
  چنان حلمی در استغنا تو دیدي
  به لعل شکر و زهرا تو دیدي
  نهاده نردبان باال تو دیدي
  که او را هست جان الال تو دیدي
  از او خواهد چنین کاال تو دیدي
  و یا آن عشق چون خارا تو دیدي

  دیديبدین وصف عجب ما را تو 
  به ملک و بخت او همتا تو دیدي
  رسانی خدمتی از ما تو دیدي
  همه تبریزیان احیا تو دیدي

  
  بحمداهللا ز باغ او است باري
  وگر چه شد تنم در عشق زاري
  چو بگرفتم چنین مه در کناري
  تماشا کن از این پس گیر و داري
  ز هستم تا نماند پود و تاري
  چو گل در جان زنیمش زود ناري

  و گنده شود روزي سه چاريکه ا
  بشو بهر چنین جان جان سپاري
  کز او دارد خداوند افتخاري

  
  ز آتش هاي او آخر فراري
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 تو را می گویم و تو از سر طنز
 دست تو بی دست و پایی منم از

  دلم گفتا ندیدي آنچ دیدم
 منم جزوي و از خود کل کل است
 ورا دیدم چو بحري موج می زد
 ز تبریز آفتابی رو نمودم
 خداوند شمس دین چون یک نظر تافت
 ز هر قطره یکی جانی همی رست

2717 
 تو جانا بی وصالش در چه کاري
 همه الفت که زاري ها کنم من

 د بر تو گریداگر سنگت ببین
  به وصلش مر سما را فخر بودي
 چنان مغرور و سرکش گشته بودي
 از آن می ها ز وصلش مست بودي
 ولیکن مرغ دولت مژده آورد
 ز لطف و حلم او بوده ست آن وصل
 به پیر هندوي بگذشت لطفش
 چنین ها دیده اي از لطف و حسنش
 چه سودم دارد ار صد ملک دارم

 دل خداوندي ز تو دور است اي
 اي هجر هزاران زخم دارد از تو

 ایا روز فراقم همچو قیري
 تو بودي در وصالش در قماري
 به هجر فخر ما شمس الحق و دین
 مگر صبري که رست از خاك تبریز
  ببینا این فراق من فراقی

2718 
 بیا اي آنک سلطان جمالی
 خیالی را امین خلق کردي
 خیالت شحنه شهر فراق است

 ها سایه تو تو خورشیدي و جان
 بخندانی جهان را تو نخندي
 تو دست و پاي هر بی دست و پایی

  اشارت می کنی خندان که آري
  تو در کوي مهی شکرعذاري
  تو پنداري ز اکنون است کاري
  وي است دریاي آتش من شراري
  و جان من ز بحر او بخاري
  بشد رقاص جانم ذره واري

  آب خوش از جان ناري بجوشید
  همی پرید اندر الله زاري

  
  به دست خویش بی وصلش چه داري
  به نزد او نیرزد خاك زاري
  که از وصل چه کس گشتی تو عاري
  به هجرش خاك را اکنون تو عاري
  زمان وصل یعنی یار غاري
  نک آمد مر تو را دور خماري
  کز آن اقبال می آید بهاري
  ينبود از عقل و فرهنگ و عیار
  چو ماهی گشت پیر از خوش عذاري
  تو جانا کز پی او بی قراري
  که تو که جان آنی در فراري
  که بی او یاوه گشته و بی مهاري
  که این دم بر سر گنجش تو ماري
  ایا روز وصالم همچو قاري
  کنون تو با خیالش در قماري
  ایا صبرا نکردي هیچ یاري
  خورم یابم دمی زو بردباري

  راهواريببینا بخت لنگم 
  

  کماالت کماالن را کمالی
  چنانک وهمشان شد که خیالی
  تو زان پاکی تو سلطان وصالی
  نه چون خورشید گردون در زوالی
  بناالنی روان را تو ننالی
  تو پر و بال هر بی پر و بالی
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 هزاران مشفق غمخوار سازي
2719 

 مگر تو یوسفان را دلستانی
 مها از بس عزیزي و لطیفی
 روان هایی که روز تو شنیدند
 ز شب رفتن ز چاالکی چه آید
 منم آن کز دم عیسی بمردم
 چنین مرگی که مردم زنده گردم

  هجر تو خون گشت لیکن دلم از
 ز درد تو رواق صاف جوشید
 خداوندي است شمس الدین تبریز
 برید آفرینش در دو عالم
 هزاران جان نثار جان او باد
  دریغا لفظ ها بودي نوآیین

2720 
 تو تا بنشسته اي بر دار فانی
 نشسته می روي این نیز نیکو است
 بسی گشتی در این گرداب گردان

 ابند عالمبزن پایی بر این پ
 تو را زلفی است به از مشک و عنبر
 کله کم جو چو داري جعد فاخر
 چرا دنیا به نکته مستحیله
 به سردي نکته گوید سرد سیلی
  اگر دوران دلیل آرد در آن قال
 تو را عمري کشید این غول در تیه
 چرا الزام اویی چیست سکته

2721 
 نه آتش هاي ما را ترجمانی

 چ آهینه محرم درد ما را هی
 نه آن گوهر که از دریا برآمد
 نه آن معنی که زاید هیچ حرفی
 معانی را زبان چون ناودان است
 جهان جان که هر جزوش جهان است

2722 

  ولیک از ناز گویی الابالی
  

  مگر تو رشک ماه آسمانی
  غریب این جهان و آن جهانی

  ب گرانیبه طمع تو گرفته ش
  چو ذوالعرشت کند می پاسبانی
  مرا کشته ست آب زندگانی
  گرت بینم ایا فخر الزمانی
  از آن خون رست صورت هاي جانی
  ز درد خم هاي خسروانی
  که او را نیست در آفاق ثانی
  نیاورده ست چون او ارمغانی
  که تا گردند جان ها جاودانی
  کز این الفاظ ناقص شد معانی

  
  ی نبینینشسته می روي و م

  اگر رویت در این گفتن سوي او است
  به سوي جوي رحمت رو بگردان
  که تا دست از تبرك بر تو مالم
  تو ده کل را کالهی اي برادر
  کله بر آسمان انداز آخر
  فریبد چون تو زیرك را به حیله
  نداري پاي آن خر را شکالی
  تخلف دیده اي در روي او مال
  بکن با غول خود بحثی به توجیه

  وابش گو که مقلوب است نکتهج
  

  نه اسرار دل ما را زبانی
  نه همدم آه ما را هیچ جانی
  نه آن دریا که آرامد زمانی
  نه آن حرفی که آید در بیانی
  کجا دریا رود در ناودانی
  نگنجد در دهان هرگز جهانی
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 به کوي دل فرورفتم زمانی
 که تا چون است احوال دل من
 ز گفتار حکیمان بازجستم
 همه از دست دل فریاد کردند
 ز عقل خود سفر کردم سوي دل

 ارف و معروف این دلمیان ع
 خداوندان دل دانند دل چیست
 ز درگاه خدا یابی دل و بس
 نیابی دل جز از جبار عالم

2723 
 دیدي که چه کرد یار ما دیدي
 زین نوع که مات کرد دل ها را
 در صورت مات برد می بخشد
 اي بسته بند عشق حقستت
 بستان باغی اگر گلی دادي
 از بستانش سر خر است این تن

 رعونی چو احولی دادتاز ف
 امروز چو موسیت مداوا کرد
 صیاد جهان فشاند شه دانه
 چون مرغ سلیم سوي او رفتی
 بازت بخرید لطف نجینا
 در طالع مه چو مشتري گشتی
 چندان کرث که در عدد ناید
 تا آخر کار آن ولی نعمت
 از چشمه سلسبیل می خوردي
 چون دعوت اشربوا پري دادت

 هو رفتیوآنگه ز هوا به سوي 
 پرواز هماي کبریایی را
 باقیش مجیب هر دعا گوید

2724 
 روز ار دو هزار بار می آیی
 از بهر حیات و زنده کردن تو
 عشاق همه شدند حلوایی
 می درده و اختیار ما بستان

  همی جستم ز حال دل نشانی
  که از وي در فغان دیدم جهانی
  یبه هر وادي و شهري داستان
  فتادم زین حدیث اندر گمانی
  ندیدم هیچ خالی زو مکانی
  همی گردد به سان ترجمانی
  چه داند قدر دل هر بی روانی
  نیابی از فالنی و فالنی
  شهید هر نشان و بی نشانی

  
  منصوبه یار باوفا دیدي
  آن چشمه زندگی کجا دیدي
  مقلوب گري چو او که را دیدي
  کز عشق هزار دلگشا دیدي

  ا اگر جفا دیديبرخور ز وف
  زان بحر گهر تو کهربا دیدي
  آن بود عصا و اژدها دیدي
  صد برگ فشان از آن عصا دیدي
  آن را تو ز سادگی عطا دیدي
  دام و دغل و فن و دغا دیدي
  تا لطف و عنایت خدا دیدي
  ز اهللا عطاي اشتري دیدي
  این بستگی و گشاد را دیدي
  چشمت بگشاد توتیا دیدي

  دیديعشرت گه خاص اولیا 
  عرصه هوا دیدي جوالنگه

  بر قاف پریدن هما دیدي
  از کیف و چگونگی جدا دیدي
  کز وي تو اجابت دعا دیدي

  
  هر بار چو جان به کار می آیی
  در عالم چون بهار می آیی
  چون شکر قندوار می آیی
  کز مجلس اختیار می آیی
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 از خلق جهان کناره می گیرد
 خاموش به حضرت تو اولیتر
 دیدیم تو را ز دست ما رفتیم
 رياي مرغ ز طاق عرش می پ

 اي بحر محیط سخت می جوشی
2725 

 مندیش از آن بت مسیحایی
 الحول کن و ره سالمت گیر
 فرصت ز کجا که تا کنی الحول
 ماهی ز کجا شکیبد از دریا
 چون دین نشود مشوش و ایمان
 اخگر شده دل در آتش رویش
 دل با دو جهان چراست بیگانه
 اي تن تو و تره زار این عالم

 کن اي عقل برو مشاطگی می
 بگرفته معلمی در این مکتب
 اي بر لب بحر همچو بوتیمار
 این ها همه رفت ساقیا برخیز
  مشرق چه کند چراغ افروزي
 مصقول شود چو چهره گردون
 درده تو شراب جان فزایی را
 یکتا عیشی است و عشرتی کز وي
 از دست تو هر که را دهد این دست
  اي شاد دمی که آن صراحی را

 فت بر خاکمچون گوهر می بتا
 دریاي صفات عشق می جوشد
 ور نی بهلم ستیر و بربسته
 زین بگذشتم بیار حمرا را

 ز غصه روزي تا روز رهد
 در حال مگر درت فروبسته ست

2726 
 اي دیده ز نم زبون نگشتی
 وي عقل مگر تو سنگ جانی
 این یک هنرت هزار ارزد

  آن را که تو در کنار می آیی
  کز حضرت کردگار می آیی

  ار می آییکز عالم پاید
  وي شیر ز مرغزار می آیی
  وي موج چه بی قرار می آیی

  
  تا دل نشود سقیم و سودایی
  مندیش از آن جمال و زیبایی
  چون نیست از او دمی شکیبایی
  یا طوطی روح از شکرخایی
  زان زلف مشوش چلیپایی
  بگرفته عقول بادپیمایی
  کز جا برمد صفات بی جایی
  چون خو کردي که ژاژ می خایی

  ناز بدین که عالم آرایی می
  با حفصی اگر چه کارافزایی
  دستور نه تا لبی بیاالیی
  با تشنه دالن نماي سقایی
  سلطان چه کند شهی و موالیی
  چون دود سیاه را تو بزدایی
  کز وي آموخت باده صهبایی
  جان عارف گرفت یکتایی
  بی عقبه ال شده است االیی
  از دور به مست خویش بنمایی

  مود میناییخاك تن من ن
  رمزي دو بگویم ار بفرمایی
  من دانم و یار من به تنهایی
  صفراشکن هزار صفرایی
  وین هندوي شب رهد ز الالیی
  کاندر پیکار قال می آیی

  
  وي دل ز فراق خون نگشتی
  چون مایه صد جنون نگشتی
  کز عشق به هر فسون نگشتی
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  لیک از تو شکایت است دل را
 ز اندیشه دوست بو نبردي

 ن گرم نگشته اي ز خورشیدزا
 چون گردش آفتاب دیدي
 چون آب حیات خضر دیدي
 مرغ زیرك به پاي آویخت
 زان درس جماد علم آموخت
 شمس تبریز جان جان ها

2727 
 گر وسوسه ره دهی به گوشی
 آن گرمی چشم را که داري
 انبار نعیم را زیان چیست
 آخر چه زیان اگر بیفتد
 مر ناقه شیر را چه نقصان

 بود و زمانه خفته بودندشب 
 آن شاه ز روي لطف برداشت
 در خون خودي اگر بمانی

 عشق شمس تبریز ماییم ز
2728 

 باغ است و بهار و سرو عالی
 بگشاي نقاب و در فروبند
 امروز حریف خاص عشقیم
 اي مطرب خوش نواي خوش نی
  اي ساقی شادکام خوش حال
 تا خوش بخوریم و خوش بخسبیم

 لق و اشکمخوردي نه ز راه ح
 اي دل خواهم که آن قدح را
 چون نیست شوي تمام در می
 پاینده شوي از آن سقاهم
 دزدي بگذار و خوش همی رو
 گویی بنما که ایمنی کو
 اي روز بدین خوشی چه روزي
 اي جمله روزها غالمت
 اي روز جمال تو کی بیند

  کز ناله چو ارغنون نگشتی
  ز اندیشه خود فزون نگشتی

  نه تن برون نگشتیکز خا
  ماننده ذره چون نگشتی
  چون صافی و آبگون نگشتی
  شکر است که ذوفنون نگشتی
  تو مردم یعلمون نگشتی
  ز اول بده اي کنون نگشتی

  
  افسرده شوي بدان ز جوشی
  نیش زهر است و شکل نوشی
  گر خشم گرفت کورموشی
  یک دو مگس از شکرفروشی
  گر دیگ شکست شیردوشی
  وشیدر هیچ سري نبود ه

  سرناي و در او بزد خروشی
  زین پس زان رو به روي پوشی
  هم ناطق عشق هم خموشی

  
  ما می نرویم از این حوالی
  ماییم و تویی و خانه خالی
  برداشته جام الابالی
  باید که عظیم خوش بنالی
  پیش آر شراب را تو حالی
  در سایه لطف الیزالی
  خوابی نه نتیجه لیالی
  بر دیده و چشم خود بمالی
  آن ساعت هست بر کمالی
  بی مرگ و فنا و انتقالی
  ایمن ز شکنجه هاي والی
  رو رو که هنوز در سوالی
  اي روز به از هزار سالی
  ایشان هجرند و تو وصالی
  اي روز عظیم باجمالی
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  هم خود بینی جمال خود را
 اي روز نه روز آفتابی

 هر شام خورشید کند سجود
 اي روز میان روز پنهان
 اي روزي روزها و شب ها
 خامش کنم از کمال گفتن
 پیدا نشوي به قال زیرا
 از قال شود خیال پیدا
 و آن وهم و خیال تشنه توست
 این هر دو در آب جان دهن خشک
 باقی غزل وراي پرده

2729 
 با این همه مهر و مهربانی
 وین جمله شیشه خانه ها را

 ت دار دنیادر زلزله اس
 ناالن تو صد هزار رنجور
 دنیا چو شب و تو آفتابی
 هر چند که غافلند از جان
 اما چون جان ز جا بجنبد
 خورشید چو در کسوف آید
 تا هست از او به یاد نارند
 اي رونق رزم و جان بازار
  خاموش که گفت و گو حجابند

2730 
 آورد خبر شکرستایی
 صد اشتر جمله شکر و قند

 ی رسید شمعیدر نیم شب
 گفتم که بگو سخن گشاده
 دل از سبکی ز جاي برجست
 بر بام دوید از سر عشق
 ناگاه بدید از سر بام
 دریاي محیط در سبویی
 بر بام نشسته پادشاهی
 باغی و بهشت بی نهایت

  و آن چشم که گوش او بمالی
  تو روز ز نور ذوالجاللی
  می خواهد از مهت هاللی
  اي روز مقیم الیزالی

  بی و شمالیاي لطف جنو
  زیرا تو وراي هر کمالی
  تو پیداتر ز قیل و قالی
  تو فوق توهم و خیالی
  اي داده تو آب را زاللی
  در عالم پر ز خویش خالی
  محجوب ز تو که در ماللی

  
  دل می دهدت که خشم رانی
  درهم شکنی به لن ترانی
  کز خانه تو رخت می کشانی
  بی تو نزیند هین تو دانی

  تو جانیخلقان همه صورت و 
  در مکسبه و غم امانی
  آغاز کنند نوحه خوانی
  نی عیش بود نه شادمانی
  اي واي چو او شود نهانی
  شیرینی خانه و دکانی
  از بحر معلق معانی

  
  کز مصر رسید کاروانی
  یا رب چه لطیف ارمغانی
  در قالب مرده رفت جانی
  گفتا که رسید آن فالنی
  بنهاد ز عقل نردبانی

  نشانی می جست از این خبر
  بیرون ز جهان ما جهانی
  در صورت خاك آسمانی
  پوشیده لباس پاسبانی
  در سینه مرد باغبانی
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 می گشت به سینه ها خیالش
 مگریز ز چشمم اي خیالش
 شمس تبریز المکان دید

2731 
 بشنیده بدم که جان جانی
 از خلق نشان تو شنیدم
 الحمد شدم ز حمد گفتن
  جان دید کسی بدین لطیفی
 اي قوت قلوب همچو معنی
 اي گشته ز المکان حقایق
 اي شاه و وزیر را سعادت
 آن جان که از این جهان جهان بود
  جانی چو تو باشد این جهان را
 جان چرب زبان توست اما

2732 
 اي ساقی باده معانی

 پاسخزان باده پیر تلخ 
 در بزم سراي شاه جانان
 جان ها بینی چو روز روشن
  بینی که جهان به حیرت آید
 مه را ز فلک فروفرستد
 و آن زهره نواي خوش برآورد
 این ها به همند و ما به خلوت
 رخ بر رخ ما نهاد آن شه
  آن شاه کیست شمس تبریز

2733 
 اي وصل تو آب زندگانی
 از دیده برون مشو که نوري

 نهان شوي ز چشممآن دم که 
 من خود چه کسم که وصل جویم
 اي دل تو مرو سوي خرابات
 کان جا همه پاکباز باشند
 ور ز آنک روي مرو تو با خویش
 مانند سپر مپوش سینه

  می کرد ز شاه دل بیانی
  تا تازه شود دلم زمانی
  برساخت ز المکان مکانی
  آنی و هزار همچنانی

  
  کفو تو نبود آن نشانی
  تا بوك بدان لبم بخوانی
  کس دید روان بدین روانی

  ز معانیوي صورت تو به ا
  از لذت کان تو مکانی
  وي عالم پیر را جوانی
  کردیش تو باز این جهانی
  باقی بود این جهان فانی
  نبود به لسان تو لسانی

  
  درده تو شراب ارغوانی
  بفزاي حالوت جوانی
  نظاره شاهدان جانی
  از لذت عشرت شبانی
  در حلقه خلق آن جهانی
  در مجلسشان به ارمغانی
  کو مطرب کیست آسمانی
  با دلبر خوب پرمعانی
  و آن باقی را تو خود بدانی
  آن خسرو ملک بی نشانی

  
  تدبیر خالص ما تو دانی
  وز سینه جدا مشو که جانی
  می نالد جان من نهانی
  از لطف توم همی کشانی
  هر چند قلندر جهانی
  ترسم که تو کم زنی بمانی
  درپوش نشان بی نشانی
  گر عاشق تیر آن کمانی
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 پرسید یکی که عاشقی چیست
 آنگه که چو من شوي ببینی
 مردانه درآ چو شیرمردي
 اي از رخ گلرخان غیبت
 اي از هوس بهار حسنت

 تو باغ و بوستان رااي آنک 
 اي داده تو گوشت پاره اي را
  اي داده زبان انبیا را
 اي داده روان اولیا را
 اي داده تو عقل بدگمان را
 اي آنک تو هر شبی ز خلقان
 اي داده تو چشم گلرخان را
 اي داده دو قطره خون دل را
 اي داده تو عشق را به قدرت
 این بود نصیحت سنایی
 شمس تبریز نور محضی

2734 
 اي بی تو حرام زندگانی
 بی روي خوش تو زنده بودن
 پازهر تویی و زهر دنیا
 گوهر تو و این جهان چو حقه
 بی آب تو گلستان چو شوره
 بی خوبی حسن باقوامت
 با جمله مراد و کام بی تو
 تا داد سالمتی ندادي
 خامش کردم بکن تو شاهی

2735 
 برجه که بهار زد صالیی
 یاز شاخ درخت گیر رقص
 ریحان گوید به سبزه رازي
 از باد زند گیاه موجی
  وز ابر که حامله ست از بحر
 وز گریه ابر و خنده برق
 فخ شسته به پیش گوش قمري

  این معانیگفتم که مپرس از 
  آنگه که بخواندت به خوانی
  دل را چو زنان چه می طپانی
  گشته رخ سرخ زعفرانی
  در هر نفسم دم خزانی
  از جور خزان همی رهانی
  در گفت و شنود ترجمانی
  با سر قدیم همزبانی
  در مرگ حیات جاودانی
  بر بام دماغ پاسبانی
  این پنج چراغ می ستانی
  مخموري و سحر و دلستانی

  و فکر و خرده دانیاندیشه 
  مردي و نري و پهلوانی
  جان باز چو طالب عیانی
  زیرا که چراغ آسمانی

  
  خود بی تو کدام زندگانی
  مرگ است به نام زندگانی
  دانه تو و دام زندگانی
  باده تو و جام زندگانی
  بی جوش تو خام زندگانی
  نگرفته قوام زندگانی
  نایافته کام زندگانی
  کی کرد سالم زندگانی

  ش تو غالم زندگانیپی
  

  در باغ خرام چون صبایی
  وز الله و که شنو صدایی
  بلبل طلبد ز گل نوایی
  در بحر هواي آشنایی
  چون چشم عروس بین بکایی
  در سنبل و سرو ارتقایی
  کآموزدش او بهانه هایی
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 نرگس گوید به سوسن آخر
 اي سوسن صدزبان فروخوان
 سوسن گوید خمش که مستم
 سرمستم و بیخودم مبادا
 رو کن به شهی کز او بپوشید
 می گوید بید سرفشانان
 اي سرو براي شکر این را
 اي جان و جهان به تو رهیدیم
 از وسوسه چنین حریفی
 زان دي که بسی قفا بخوردیم
 ظاهر مشواد او که آمد
 خاموش کن و نظاره می کن

2736 
 چون سوي برادري بپویی
  در سر ز خمارت ار صداعی است
 یا بوي بغل ز خود برانی
 در سور مهی بنفشه مویی
 ایدبی دام اگرت شکار ب
 ور گوش تو گرم شد ز مستی
 ور هوش تو بی خبر شد از گوش

2737 
 مجلس چو چراغ و تو چو آبی
 خورشید بتافته ست بر جمع
 بر خوان منشین که نیک خامی
 در پیش شدي که حاجبم من
 چون حاجب باب را نشان هاست
 گشتی تو سوار اسب چوبین
 یا عشق گزین که هر سه نقد است
 خیزبا بیداران نشین و بر

 از شمس الدین رسی به منزل
2738 

 من پار بخورده ام شرابی
 من پار ز آتشی گذشتم
 من تشنه به آب جوي رفتم

  برگوي تو هجو یا ثنایی
  بر مرغ حکایت همایی
  از جام میی گران بهایی
  بجهد ز دهان من خطایی

  شکوفه بریشمین قباییا
  رستیم ز دست اژدهایی
  تو نیز چنین بکوب پایی
  ز اشکنجه جان جان نمایی
  وز دغدغه چنین دغایی
  رفت و بنمودمان قفایی
  از شوم ظهور او خفایی
  بی زحمت خوف در رجایی

  
  باید که نخست رو بشویی
  تصدیع برادران نجویی
  یا ترك کنار دوست گویی
  کی شرط بود که تو بمویی
  می دانک چو من محال جویی
  صوفی سماع و هاي و هویی
  یک توي نه اي هزارتویی

  
  وز آب چراغ را خرابی
  رو تو ز میان که چون سحابی
  کو بوي کباب اگر کبابی
  واهللا که نه حاجبی حجابی
  دانند تو را که از چه بابی
  از جهل به حمله می شتابی
  یا زهد چو طالب ثوابی
  ابیکاین قافله رفت تو به خو

  و اندر تبریز راه یابی
  

  امسال چه مستم و خرابی
  امسال چرا شدم کبابی
  ماهی دیدم میان آبی
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 شیران همه ماهتاب جویند
 از درد مپرس رنگ رخ بین
 جانم مست است و تن خراب است

 هر دو چنین و دل چنینتر این
 یک لحظه مشو ملول بشنو

2739 
 اي یار یگانه چند خسبی

 توست بنده از کی بر روزن
 اي کرده به زه کمان ابرو
  افسانه ما شنو که در عشق
 ماییم چو میخ سر نهاده
 گر خنب ببسته است پیش آر
 درده قدح شراب و چون شمع
 بشتاب مها که این شب قدر

2740 
  بازم صنما چه می فریبی
 هر لحظه بخوانیم که اي دوست
 عمري تو و عمر را وفا نیست

 جیحون دل سیر نمی شود به
 تاریک شده ست چشم بی تو
  اي دوست دعا وظیفه ماست
 آن را که مثال امن دادي
 گفتی به قضاي حق رضا ده
 چون نیست دواپذیر این درد
 تنها خوردن چو پیشه کردي
 چون چنگ نشاط ما شکستی
 ما را بی ما چو می نوازي
 اي بسته کمر به پیش تو جان
 خاموش که غیر تو نخواهیم

2741 
 تو خواب ما ببستیاي آنک 

 دلی را اي زنده کننده هر
 اي دل چو به دام او فتادي
 رستی ز خمار هر دو عالم

  من شیرم و یار ماهتابی
  تا رنگ بگویدت جوابی
  مستی است نشسته در خرابی
  کز غم چو خري است در خالبی
  تا باشدت از خدا ثوابی

  
  وي شاه زمانه چند خسبی
  اي رونق خانه چند خسبی

  شانه چند خسبیبرزن به ن
  گشتیم فسانه چند خسبی
  بر روي ستانه چند خسبی
  باقی شبانه چند خسبی
  بنشین به میانه چند خسبی
  آمد به کرانه چند خسبی

  
  بازم به دغا چه می فریبی
  اي دوست مرا چه می فریبی
  بازم به وفا چه می فریبی
  او را به سقا چه می فریبی
  ما را به عصا چه می فریبی

  عا چه می فریبیما را به د
  با خوف و رجا چه می فریبی
  ما را به قضا چه می فریبی
  ما را به دوا چه می فریبی
  ما را به صال چه می فریبی
  ما را به سه تا چه می فریبی
  ما را با ما چه می فریبی
  ما را به قبا چه می فریبی
  ما را به عطا چه می فریبی

  
  رفتی و به گوشه اي نشستی

  شکستیآخر به جفا دلم 
  از بند هزار دام رستی
  تا حشر ز دام دوست مستی
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 با پر بلی بلند می پر
 رو بر سر خم آسمان صاف
 دولت همه سوي نیستی بود
 گیرم که جمال دوست دیدي
 اي یوسف عشق رو نمودي
 خامش که ز بحر بی نصیبی

2742 
 اي آنک تو خواب ما ببستی

 دلم آمدي چو ماهیاندر 
  چون گلشن نیستی نمودي
 چون باشد در خمار هجران
 آن خانه چگونه خانه ماند
 پنداشتی اي دماغ سرمست
 در عشق وصال هست و هجران
  از یک جهت ار چه حق شناسی
 بسیار ره است تا به جایی

2743 
 رو رو که از این جهان گذشتی
 اي نقش شدي به سوي نقاش
 مانبر خور هله از درخت ای

 در آب حیات رو چو ماهی
 از برج به برج رو چو خورشید
 زان کان که بیامدي شدي باز
 بنما ز کدام راه رفتی
 بر بام جهان طواف کردي
 خاموش کنون که در خموشی

2744 
 روز طرب است و سال شادي
 تاریکی غم تمام برخاست
 اندیشه و غم چه پاي دارد
 اي باده تو از کدام مشکی

 شادکامی مستی و خوشی و
  و آن عقل که کدخداي غم بود
 شاباش که پاي غم ببستی

  چون محرم گلشن الستی
  تا درد بدي بدي به پستی

  هستی می جوید ابلهش ز
  از چشم ویش ندیده استی
  دست دو هزار مست خستی
  تا بسته نقش هاي شستی

  
  رفتی و به گوشه اي نشستی
  چون دل به تو بنگرید جستی
  چون صبر کنیم ما به هستی

  وح که یافت وصل و مستیآن ر
  کز هجر ستون او شکستی
  کز رنج خمار بازرستی
  در راه بلندي است و پستی
  از ده جهت آب و گل پرستی
  کاندر سوداش طمع بستی

  
  وز محنت و امتحان گذشتی
  وي جان سوي جان جان گذشتی
  کز منزل بی امان گذشتی
  کز غربت خاکدان گذشتی
  کز انجم آسمان گذشتی

  ین دکان گذشتیزین خانه و ز
  الحق ز ره نهان گذشتی
  چون آب ز ناودان گذشتی
  از جمله خامشان گذشتی

  
  کامروز به کوي ما فتادي
  چون شمع در این میان نهادي
  با آن قدح وفا که دادي
  وي مه به کدام ماه زادي
  سلطان دلی و کیقبادي
  از ما ستدي به اوستادي
  صد گونه در طرب گشادي
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2745 
 آخر گل و خار را بدیدي
 بس نقش و نگار درشکستی
 از عالم خاك برگذشتی

 این گلستان می خند چو گل در
 بی کار شدي ز کار عالم
 چون باده ساقی اندرآمیز

2746 
 آن را که به لطف سر بخاري
 از یک نظرت قیامتی خاست

  ل تو دل دري بدزدیداز لع
 بفشار به غم تو دزد خود را
 بفشار که رخت مومنان را
 یا من نعش العبید فضال
 بالفضل اعاد ما فقدنا
 فجرت من الهوا عیونا
 تخضر بمائها غصون
 یا من غصب القلوب جهرا
 دي رفت و پریر رفت و امروز
 هر روز ز تو وظیفه دارد
 برگیر کاله از سر باز

  د مرا دوستزان پیش که می ده
 که مست شدم ز باده ماندم
 آید از باغ لطف و سبزي
 اي باد بهار عشق و سودا
 اسکت و افتح جناح عشق
 خاموش که غیر حرف و آواز

2747 
 خضري به میان سینه داري
 خضر آب حیات را نپاید
 در کشتی نوح همچو روحی
 گر طبل وجودها بدرد
 این چار طبیعت ار بسوزد

  اد بدایت وجوديصی

  
  ديروز و شب تار را بدی

  تا نقش و نگار را بدیدي
  و آن گرد و غبار را بدیدي
  کان جان بهار را بدیدي
  چون حاصل کار را بدیدي
  چون رنج خمار را بدیدي

  
  از عقل و معامله برآري
  یا رب تو در آن نظر چه داري
  دزد است از آنش می فشاري
  غم نیست چو هم تو غمگساري
  پنهان کرده است از عیاري
  ارمن کل مواقع العث
  بعد الحوالن و التواري

  جواري فی مرج قلوبنا
  فی الروح لذیذه الثمار
  ثم اکرمهن فی السرار
  جان منتظر است تا چه آري
  این باز هزار گون شکاري
  تا پر بزند در این صحاري
  آن لطف نمود و بردباري
  اندر بر لطف و حق گزاري
  آید ز بهار هم بهاري
  بر خسته دالن چه سازگاري

  ن فی المطارحان الجوال
  دگر سواري بی صد لغت

  
  در آب حیات و سبزه زاري
  گر بوي برد که تو چه داري
  در گلشن روح نوبهاري
  از کتم عدم علم برآري
  غم نیست تو جان هر چهاري
  اجزاي جهان همه شکاري
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 گه بند کند گهی گشاید
 او سرو بلند و تو چو سایه
 در چشم تو ریخت کحل پندار
 این چرخ به اختیار خود نیست
 از نیست تو خویش هست کردي
 زین ترس تو حجت است بر تو
 از خویش دل کسی نترسد
 پس خوف و رجاي تو گواهند
 وز خوف و رجا چو برتر آیی
 کشتی ترسد ز بحر نی بحر
 کشتی توي تو چو بشکست
 کشتی شکسته را کی راند
 کشتیبان شکستگان است
 خامش که زبان عقل مهر است

2748 
 می آید سنجق بهاري
  گلزار نقاب می گشاید
 بر کف بنهاده الله جامی
 امروز بنفشه در رکوع است
 سرها ز مغاره کرده بیرون
 یا رب که که را همی فریبند
 منگر به سمن به چشم خردي

 به مسافران عزت زیرا
 بشنو ز زبان سبز هر برگ
 گشته ست زبان گاو ناطق
 عذرت نبود ز یاس از آن کو
 بابرگ شد آن کلوخ جان یافت
  صد میوه چو شیشه هاي شربت
 بعضی چو شکر اگر شکوري
 خاموش نشین و مستمع باش

2749 
 اي چشم و چراغ شهریاري
 شمعی که در آسمان نگنجد
  خورشید به پیش نور آن شمع

  اي کارافزا تو بر چه کاري
  او باد شمال و تو غباري
  می پنداري به اختیاري
  ريآخر تو کیی بدین نزا

  وین گردن خود تو می فشاري
  کز غیر تو است ترسگاري
  از خویش کسی نجست یاري
  بر ملکت شاه و کامکاري
  ایمن چو صفات کردگاري
  تو کشتی بحر بی کناري
  خاموش کن از سخن گزاري
  جز آب به موج بی قراري
  آن بحر کرم به بردباري
  بنشین بر جا که گشت تاري

  
  لشکرکش شور و بی قراري

  رفت باز زاريبلبل بگ
  کاي نرگس مست بر چه کاري
  می جوید از خداي یاري
  آن الله رخان کوهساري
  خوش می نگرند در شکاري
  منگر به چمن به چشم خواري
  گر خوار نظر کنی نیاري
  کز عیب بروید آنچ کاري
  در حمد و ثنا و شکر آري
  بخشد به کلوخ خوش عذاري
  در شکر نمود جان سپاري

  شگواريهر یک مزه اي به خو
  بعضی ترشند اگر خماري
  نی واعظ خلق شو نه قاري

  
  واهللا به خدا که آن تو داري
  از گوشه سینه اي برآري
  یک ذره شود ز شرمساري
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 وقت است که در وجود خاکی
 آخر چه شود کز آب حیوان
 تا الله ستان عاشقان را
 بر پشت فلک نهند پا را
 انگور وجود باده گردد
 مخدومی شمس حق تبریز

2750 
 اي جان و جهان چه می گریزي
 ما را به چه کار می فرستی
 چون تیر روي و بازآیی
 باري تو هزار گنج داري
 اي که شکرت کران ندارد

 ون محرم هر شکر دهان استچ
 ایمن ز امان توست عالم
 عالم همه گرگ مردخوار است
  خامش که زبان همه زیان است

 

  آن تخم که گفته اي بکاري
  بر چهره زعفران بباري
  از گلبن حق به خنده آري
  چون تو سرشان دمی بخاري
  چون پاي بر او نهی فشاري
  يلطفی که هزار نوبهار

  
  وي فخر شهان چه می گریزي
  پنهان پنهان چه می گریزي
  این دم ز کمان چه می گریزي
  زین نیم زیان چه می گریزي
  بنشین به میان چه می گریزي
  از پیش دهان چه می گریزي
  اي امن امان چه می گریزي
  اي دل ز شبان چه می گریزي
  تو سوي زیان چه می گریزي

 
  
  


