
 فهرست غزلیات دیوان شمس

----------------------------- 

 . ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها۱

 . ای طایران قدس را عشقت فزوده بال ها۲

 . ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها۳

 . ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما۴

 ت و پا. آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دس۵

 . بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما۶

 . بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا۷

 . جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما۸

 . من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا۹

 . مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا۱۰

 . ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا۱۱

 ی نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما. ا۱۲

 . ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما۱۳

 . ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما۱۴

 . ای نوش کرده نیش را بی خویش کن باخویش را۱۵

 . ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا۱۶

 . آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصال۱۷

 خوش نام ما خوش می روی بر بام ما . ای یوسف۱۸

 . امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را۱۹

 . چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را۲۰

. جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را۲۱  

. چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها۲۲  

. چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها۲۳  

نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را. چون ۲۴  

. من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا۲۵  



. هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها۲۶  

. آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا۲۷  

. ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما۲۸  

. ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما۲۹  

ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما. ۳۰  

. بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما۳۱  

. دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی۳۲  

. می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا۳۳  

. ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا۳۴  

. ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما۳۵  

واجه بیا خواجه دگربار بیا. خواجه بیا خ۳۶  

. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا۳۷  

. رستم از این نفس و هوا زنده بال مرده بال۳۸  

. آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا۳۹  

 . طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را۴۰

. شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما۴۱  

ما. کار تو داری صنما قدر تو باری صن۴۲  

. کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا۴۳  

. در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا۴۴  

. با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا۴۵  

. دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را۴۶  

. ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا۴۷  

. ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما۴۸  

و زندگی بی تو فنا و مردنا . با تو حیات۴۹  

. ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا۵۰  

. گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا۵۱  

. چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما۵۲  

. عشق تو آورد قدح پر ز بالها۵۳  



. از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دال تنها۵۴  

لت ها. شب قدر است جسم تو کز او یابند دو۵۵  

. عطارد مشتری باید متاع آسمانی را۵۶  

. مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را۵۷  

. رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را۵۸  

. تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها۵۹  

 . ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را۶۰

. هال ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را۶۱  

ر آمد بهار آمد سالم آورد مستان را. بها۶۲  

. چه چیزست آنک عکس او حالوت داد صورت را۶۳  

. تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا۶۴  

. ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا۶۵  

. تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را۶۶  

. از آن مایی ای موال اگر امروز اگر فردا۶۷  

. چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را۶۸  

. چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا۶۹  

. برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را۷۰  

. اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را۷۱  

. به خانه خانه می آرد چو بیذق شاه جان ما را۷۲  

. آمد بت میخانه تا خانه برد ما را۷۳  

ان که نه ای طالب جوینده شوی با ما. گر ز۷۴  

. ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را۷۵  

. آخر بشنید آن مه آه سحر ما را۷۶  

. آب حیوان باید مر روح فزایی را۷۷  

. ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را۷۸  

. ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را۷۹  

 . امروز گزافی ده آن باده نابی را۸۰

ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را. ای ۸۱  



. معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا۸۲  

. ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا۸۳  

. چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها۸۴  

. از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا۸۵  

. ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا۸۶  

ما را. جانا سر تو یارا مگذار چنین ۸۷  

. شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ۸۸  

. یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا۸۹  

. ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا۹۰  

. در آب فکن ساقی بط زاده آبی را۹۱  

. زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز باال۹۲  

. میندیش میندیش که اندیشه گری ها۹۳  

ت خدایا. زهی عشق زهی عشق که ما راس۹۴  

. زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا۹۵  

. لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال۹۶  

. رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را۹۷  

. ای از نظرت مست شده اسم و مسما۹۸  

. دالرام نهان گشته ز غوغا۹۹  

 . بیا ای جان نو داده جهان را۱۰۰

. بسوزانیم سودا و جنون را۱۰۱  

بیار انگشتری را. سلیمانا ۱۰۲  

. دل و جان را در این حضرت بپاال۱۰۳  

. خبر کن ای ستاره یار ما را۱۰۴  

. چو او باشد دل دلسوز ما را۱۰۵  

. مرا حلوا هوس کردست حلوا۱۰۶  

. امیر حسن خندان کن چشم را۱۰۷  

. به برج دل رسیدی بیست این جا۱۰۸  

. بکت عینی غداه البین دمعا۱۰۹  



ا ای معال. تو بشکن چنگ ما ر۱۱۰  

. برای تو فدا کردیم جان ها۱۱۱  

. ز روی تست عید آثار ما را۱۱۲  

. ای مطرب دل برای یاری را۱۱۳  

. اندر دل ما تویی نگارا۱۱۴  

. ای جان و قوام جمله جان ها۱۱۵  

. ای سخت گرفته جادوی را۱۱۶  

. از دور بدیده شمس دین را۱۱۷  

. بنمود وفا از این جا۱۱۸  

را بیارا. برخیز و صبوح ۱۱۹  

 . تا چند تو پس روی به پیش آ۱۲۰

. چون خانه روی ز خانه ما۱۲۱  

. دیدم رخ خوب گلشنی را۱۲۲  

. دیدم شه خوب خوش لقا را۱۲۳  

. ساقی تو شراب المکان را۱۲۴  

. گفتی که گزیده ای تو بر ما۱۲۵  

. گستاخ مکن تو ناکسان را۱۲۶  

. کو مطرب عشق چست دانا۱۲۷  

بی ما. ما را سفری فتاد ۱۲۸  

. مشکن دل مرد مشتری را۱۲۹  

. بیدار کنید مستیان را۱۳۰  

. من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا۱۳۱  

. در میان پرده خون عشق را گلزارها۱۳۲  

. غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را۱۳۳  

. ساقیا در نوش آور شیره عنقود را۱۳۴  

. ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را۱۳۵  

یگر مزن جز پرده دلدار ما. پرده د۱۳۶  

. با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا۱۳۷  



. سکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما۱۳۸  

. رنج تن دور از تو ای تو راحت جان های ما۱۳۹  

 . درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما۱۴۰

. جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا۱۴۱  

گان را الصال. دولتی همسایه شد همسای۱۴۲  

. دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را۱۴۳  

. عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا۱۴۴  

. ای وصالت یک زمان بوده فراقت سال ها۱۴۵  

. در صفای باده بنما ساقیا تو رنگ ما۱۴۶  

. آخر از هجران به وصلش دررسیدستی دال۱۴۷  

. از پی شمس حق و دین دیده گریان ما۱۴۸  

دمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا. خ۱۴۹  

. درد شمس الدین بود سرمایه درمان ما۱۵۰  

. سر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را۱۵۱  

. دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا۱۵۲  

. شمع دیدم گرد او پروانه ها چون جمع ها۱۵۳  

. دیده حاصل کن دال آنگه ببین تبریز را۱۵۴  

ن افتاده ام در تنگنا. از فراق شمس دی۱۵۵  

. ای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا۱۵۶  

. ای هوس های دلم باری بیا رویی نما۱۵۷  

. امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها۱۵۸  

. ای ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را۱۵۹  

 . مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را۱۶۰

. چو فرستاد عنایت به زمین مشعله ها را۱۶۱  

. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را۱۶۲  

. بروید ای حریفان بکشید یار ما را۱۶۳  

. چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز باال۱۶۴  

. اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا۱۶۵  



. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا۱۶۶  

. کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را۱۶۷  

به ناخواست به مانند گیا . ای بروییده۱۶۸  

. رو ترش کن که همه روترشانند این جا۱۶۹  

. تا به شب ای عارف شیرین نوا۱۷۰  

. چون نمایی آن رخ گلرنگ را۱۷۱  

. در میان عاشقان عاقل مبا۱۷۲  

. از یکی آتش برآوردم تو را۱۷۳  

. ز آتش شهوت برآوردم تو را۱۷۴  

. از ورای سر دل بین شیوه ها۱۷۵  

یتونیست عاشق نار را. روح ز۱۷۶  

. ای بگفته در دلم اسرارها۱۷۷  

. می شدی غافل ز اسرار قضا۱۷۸  

. گر تو عودی سوی این مجمر بیا۱۷۹  

 . ای تو آب زندگانی فاسقنا۱۸۰

. دل چو دانه ما مثال آسیا۱۸۱  

. در میان عاشقان عاقل مبا۱۸۲  

. ای دل رفته ز جا بازمیا۱۸۳  

. من رسیدم به لب جوی وفا۱۸۴  

. از بس که ریخت جرعه بر خاک ما ز باال۵۱۸  

. ای میرآب بگشا آن چشمه روان را۱۸۶  

. از سینه پاک کردم افکار فلسفی را۱۸۷  

. بر چشمه ضمیرت کرد آن پری وثاقی۱۸۸  

. آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ۱۸۹  

. با آن که می رسانی آن باده بقا را۱۹۰  

تو خود را. بیدار کن طرب را بر من بزن ۱۹۱  

. بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها۱۹۲  

. جانا قبول گردان این جست و جوی ما را۱۹۳  



. خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را۱۹۴  

. شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را۱۹۵  

. در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را۱۹۶  

. ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا۱۹۷  

شق بدرید خرقه ها. ای صوفیان ع۱۹۸  

. ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا۱۹۹  

 . نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا۲۰۰

. شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما۲۰۱  

. هر روز بامداد سالم علیکما۲۰۲  

. آمد بهار خرم آمد نگار ما۲۰۳  

. سر بر گریبان درست صوفی اسرار را۲۰۴  

جا به جا . چند گریزی ز ما چند روی۲۰۵  

. ای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را۲۰۶  

. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا۲۰۷  

. از جهت ره زدن راه درآرد مرا۲۰۸  

. ای در ما را زده شمع سرایی درآ۲۰۹  

. گر نه تهی باشدی بیشترین جوی ها۲۱۰  

. باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا۲۱۱  

انا را. اسیر شیشه کن آن جنیان د۲۱۲  

. اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا۲۱۳  

. درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا۲۱۴  

. من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا۲۱۵  

. روم به حجره خیاط عاشقان فردا۲۱۶  

. چه نیکبخت کسی که خدای خواند تو را۲۱۷  

. ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را۲۱۸  

د به خدا. چو اندرآید یارم چه خوش بو۲۱۹  

 . ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا۲۲۰

. مرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا۲۲۱  



. رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا۲۲۲  

. کجاست مطرب جان تا ز نعره های صال۲۲۳  

. چه خیره می نگری در رخ من ای برنا۲۲۴  

. بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا۲۲۵  

ند مرا. برفت یار من و یادگار ما۲۲۶  

. به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا۲۲۷  

. بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا۲۲۸  

. شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا۲۲۹  

. ز سوز شوق دل من همی زند علال۲۳۰  

. سبکتری تو از آن دم که می رسد ز صبا۲۳۱  

. چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها۲۳۲  

هم زند ما را. کجاست ساقی جان تا به ۲۳۳  

. ز جام ساقی باقی چو خورده ای تو دال۲۳۴  

. مرا بدید و نپرسید آن نگار چرا۲۳۵  

. مبارکی که بود در همه عروسی ها۲۳۶  

. یار ما دلدار ما عالم اسرار ما۲۳۷  

. هله ای کیا نفسی بیا۲۳۸  

. کرانی ندارد بیابان ما۲۳۹  

 . تو جان و جهانی کریما مرا۲۴۰

ردست مرا. نرد کف تو ب۲۴۱  

. خیک دل ما مشک تن ما۲۴۲  

. بگشا در بیا درآ که مبا عیش بی شما۲۴۳  

. چه شدی گر تو همچون من شدییی عاشق ای فتا۲۴۴  

. از برای صالح مجنون را۲۴۵  

. صد دهل می زنند در دل ما۲۴۶  

. بانگ تسبیح بشنو از باال۲۴۷  

. گوش من منتظر پیام تو را۲۴۸  

ما. دل بر ما شدست دلبر ۲۴۹  



. هین که منم بر در در برگشا۲۵۰  

. پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا۲۵۱  

. نذر کند یار که امشب تو را۲۵۲  

. چند نهان داری آن خنده را۲۵۳  

. باده ده آن یار قدح باره را۲۵۴  

. خیز صبوحی کن و درده صال۲۵۵  

. داد دهی ساغر و پیمانه را۲۵۶  

. لعل لبش داد کنون مر مرا۲۵۷  

سبی شبی ای مه لقا. گر بنخ۲۵۸  

. پیش کش آن شاه شکرخانه را۲۵۹  

 . چرخ فلک با همه کار و کیا۲۶۰

. هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما۲۶۱  

. فیما تری فیما تری یا من یری و ال یری۲۶۲  

. به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا۲۶۳  

. لی حبیب حبه یشوی الحشا۲۶۴  

. راح بفیها و الروح فیها۲۶۵  

. هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا۶۶۲  

. قد اشرقت الدنیا من نور حمیانا۲۶۷  

. فدیتک یا ذا الوحی آیاته تتری۲۶۸  

. تعالوا بنا نصفوا نخلی التدلال۲۶۹  

. افدی قمرا الح علینا و تالال۲۷۰  

. تعالوا کلنا ذا الیوم سکری۲۷۱  

. حداء الحادی صباحا بهواکم فاتینا۲۷۲  

نا بالکم یا کرامی و شتنا. طال ما بت۲۷۳  

. ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا۲۷۴  

. ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها۲۷۵  

. یا خفی الحسن بین الناس یا نور الدجی۲۷۶  

. سبق الجد الینا نزل الحب علینا۲۷۷  



. انا ال اقسم اال برجال صدقونا۲۷۸  

. موالنا موالنا اغنانا اغنانا۲۷۹  

 لخد یا روح البقا. یا منیر ا۲۸۰

. یا ساقی المدامه حی علی الصال۲۸۱  

. یا من لواء عشقک ال زال عالیا۲۸۲  

. جاء الربیع مفتخرا فی جوارنا۲۸۳  

. اخی رایت جماال سبا القلوب سبا۲۸۴  

. اتاک عید وصال فال تذق حزنا۲۸۵  

. یا من بنا قصر الکمال مشیدا۲۸۶  

. ورد البشیر مبشرا ببشاره۲۸۷  

لمینا یا حاکمینا. یا کا۲۸۸  

. یا مخجل البدر اشرقنا بالال۲۸۹  

. بی یار مهل ما را بی یار مخسب امشب۲۹۰  

. ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب۲۹۱  

. زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب۲۹۲  

. مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب۲۹۳  

. بریده شد از این جوی جهان آب۲۹۴  

د ماه و مهتاب. اال ای روی تو ص۲۹۵  

. مخسب ای یار مهمان دار امشب۲۹۶  

. ای در غم تو به سوز و یارب۲۹۷  

. آه از این زشتان که مه رو می نمایند از نقاب۲۹۸  

. یا وصال یار باید یا حریفان را شراب۲۹۹  

 . کو همه لطف که در روی تو دیدم همه شب۳۰۰

. هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب۳۰۱  

ایت بی قرارم روز و شب. در هو۳۰۲  

. مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب۳۰۳  

. هیچ می دانی چه می گوید رباب۳۰۴  

. آواز داد اختر بس روشنست امشب۳۰۵  



. رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایب۳۰۶  

. کار همه محبان همچون زرست امشب۳۰۷  

. خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب۳۰۸  

مرا کرد دل خراب. واجب کند چو عشق ۳۰۹  

. بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب۳۱۰  

. زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب۳۱۱  

. به جان تو که مرو از میان کار مخسب۳۱۲  

. رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب۳۱۳  

. تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب۳۱۴  

. چشم ها وا نمی شود از خواب۳۱۵  

وغای شب. چونک درآییم به غ۳۱۶  

. یار آمد به صلح ای اصحاب۳۱۷  

. علونا سماء الود من غیر سلم۳۱۸  

. امسی و اصبح بالجوی اتعذب۳۱۹  

 . ابشروا یا قوم هذا فتح باب۳۲۰

. آن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده ست۳۲۱  

. آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت۳۲۲  

ت. آن نفسی که باخودی یار چو خار آید۳۲۳  

. درآ تا خرقه قالب دراندازم همین ساعت۳۲۴  

. که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست۳۲۵  

. حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت۳۲۶  

. از دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده ست۳۲۷  

. بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت۳۲۸  

. بیایید بیایید که گلزار دمیده ست۳۲۹  

آن دلبر عیار مرا یافت. بار دگر ۳۳۰  

. زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست۳۳۱  

. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست۳۳۲  

. اندر دل هر کس که از این عشق اثر نیست۳۳۳  



. از اول امروز حریفان خرابات۳۳۴  

. همه خوف آدمی را از درونست۳۳۵  

. بده یک جام ای پیر خرابات۳۳۶  

یعنی وقت خوابست . ببستی چشم۳۳۷  

. سماع از بهر جان بی قرارست۳۳۸  

. سماع آرام جان زندگانیست۳۳۹  

 . دگربار این دلم آتش گرفتست۳۴۰

. بیا کامروز ما را روز عیدست۳۴۱  

. مرا چون تا قیامت یار اینست۳۴۲  

. ز همراهان جدایی مصلحت نیست۳۴۳  

. به جان تو که سوگند عظیمست۳۴۴  

این چه شیوه ست . بگو ای یار همراز۳۴۵  

. شنیدم مر مرا لطفت دعا گفت۳۴۶  

. قرار زندگانی آن نگارست۳۴۷  

. صدایی کز کمان آید نذیریست۳۴۸  

. مبر رنج ای برادر خواجه سختست۳۴۹  

. ز بعد وقت نومیدی امیدیست۳۵۰  

. طبیب درد بی درمان کدامست۳۵۱  

. چو با ما یار ما امروز جفتست۳۵۲  

تست هیهات. زهی می کاندر آن دس۳۵۳  

. ز میخانه دگربار این چه بویست۳۵۴  

. در این خانه کژی ای دل گهی راست۳۵۵  

. تو را در دلبری دستی تمامست۳۵۶  

. چو آن کان کرم ما را شکارست۳۵۷  

. نگار خوب شکربار چونست۳۵۸  

. در این جو دل چو دوالب خرابست۳۵۹  

 . ایا ساقی توی قاضی حاجات۳۶۰

رنگت . اگر حوا بدانستی ز۳۶۱  



. دو چشم آهوانش شیرگیرست۳۶۲  

. چنان کاین دل از آن دلدار مستست۳۶۳  

. تا نقش خیال دوست با ماست۳۶۴  

. می دان که زمانه نقش سوداست۳۶۵  

. دود دل ما نشان سوداست۳۶۶  

. دل آمد و دی به گوش جان گفت۳۶۷  

. گویم سخن شکرنباتت۳۶۸  

. در شهر شما یکی نگاریست۳۶۹  

و عید با ماست . آمد رمضان۳۷۰  

. گر جام سپهر زهرپیماست۳۷۱  

. من سر نخورم که سر گران ست۳۷۲  

. گر می نکند لبم بیانت۳۷۳  

. پرسید کسی که ره کدامست۳۷۴  

. مر عاشق را ز ره چه بیمست۳۷۵  

. امروز جنون نو رسیده ست۳۷۶  

. آن را که در آخرش خری هست۳۷۷  

. ای گشته ز شاه عشق شهمات۳۷۸  

میان سینه غارت . ای کرده۳۷۹  

 . آن خواجه اگر چه تیزگوش است۳۸۰

. آن ره که بیامدم کدامست۳۸۱  

. ای از کرم تو کار ما راست۳۸۲  

. هین که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت۳۸۳  

. عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست۳۸۴  

. خلق های خوب تو پیشت دود بعد از وفات۳۸۵  

چشم بگشا در صفات . چون نداری تاب دانش۳۸۶  

. خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست۳۸۷  

. خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست۳۸۸  

. چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست۳۸۹  



. ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست۳۹۰  

. مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست۳۹۱  

ستان را شاد چیست. گر ندید آن شادجان این گل۳۹۲  

. جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست۳۹۳  

. چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزایش است۳۹۴  

. عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست۳۹۵  

. در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست۳۹۶  

. آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست۳۹۷  

مله ابرار مست. از سقاهم ربهم بین ج۳۹۸  

. آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست۳۹۹  

 . چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست۴۰۰

. اندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نیست۴۰۱  

. نقش بند جان که جان ها جانب او مایلست۴۰۲  

. گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نیست۴۰۳  

اده که نوشت. هله ای آنک بخوردی سحری ب۴۰۴  

. به خدا کت نگذارم که روی راه سالمت۴۰۵  

. چند گویی که چه چاره ست و مرا درمان چیست۴۰۶  

. چشم پرنور که مست نظر جانانست۴۰۷  

. آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست۴۰۸  

. تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش ترست۴۰۹  

. دوش آمد بر من آنک شب افروز منست۴۱۰  

ساقی جان مطرب ما را چه شدست . عجب ای۴۱۱  

. آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست۴۱۲  

. من نشستم ز طلب وین دل پیچان ننشست۴۱۳  

. روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست۴۱۴  

. تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست۴۱۵  

. مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است۴۱۶  

و خواب ندانم که کجا است. من پری زاده ام ۴۱۷  



. سر مپیچان و مجنبان که کنون نوبت تو است۴۱۸  

. بوسه ای داد مرا دلبر عیار و برفت۴۱۹  

 . ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت۴۲۰

. ساقیا این می از انگور کدامین پشته ست۴۲۱  

. ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادست۴۲۲  

پریشان شده است. مگر این دم سر آن زلف ۴۲۳  

. دلبری و بی دلی اسرار ماست۴۲۴  

. عاشقان را جست و جو از خویش نیست۴۲۵  

. غیر عشقت راه بین جستیم نیست۴۲۶  

. در دل و جان خانه کردی عاقبت۴۲۷  

. این چنین پابند جان میدان کیست۴۲۸  

. عاشقی و بی وفایی کار ماست۴۲۹  

. گم شدن در گم شدن دین منست۴۳۰  

دشمن بخوردی عاقبت. عشوه ۴۳۱  

. این چنین پابند جان میدان کیست۴۳۲  

. اندر این جمع شررها ز کجاست۴۳۳  

. هم به بر این بت زیبا خوشکست۴۳۴  

. هر کی باالست مر او را چه غمست۴۳۵  

. گفتا که کیست بر در گفتم کمین غالمت۴۳۶  

. هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت۴۳۷  

نامه از فالنست . هر دم سالم آرد کاین۴۳۸  

. بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت۴۳۹  

 . امروز شهر ما را صد رونق ست و جانست۴۴۰

. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست۴۴۱  

. بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست۴۴۲  

. از دل به دل برادر گویند روزنیست۴۴۳  

. ساقی بیار باده که ایام بس خوشست۴۴۴  

رفه آتشی که دمی برقرار نیست. این ط۴۴۵  



. گر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست۴۴۶  

. ای گل تو را اگر چه رخسار نازکست۴۴۷  

. امروز روز نوبت دیدار دلبرست۴۴۸  

. جانا جمال روح بسی خوب و بافرست۴۴۹  

. از بامداد روی تو دیدن حیات ماست۴۵۰  

. پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست۴۵۱  

اقی و سردهی ز لب یارم آرزوست. س۴۵۲  

. بد دوش بی تو تیره شب و روشنی نداشت۴۵۳  

. جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت۴۵۴  

. آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست۴۵۵  

. ما را کنار گیر تو را خود کنار نیست۴۵۶  

. ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست۴۵۷  

. امروز چرخ را ز مه ما تحیریست۴۵۸  

. ای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست۴۵۹  

 . عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست۴۶۰

. شاه گشادست رو دیده شه بین که راست۴۶۱  

. یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست۴۶۲  

. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست۴۶۳  

. نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست۴۶۴  

کارگه و کارم اوست . کار ندارم جز این۴۶۵  

. باز درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست۴۶۶  

. آنک چنان می رود ای عجب او جان کیست۴۶۷  

. با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست۴۶۸  

. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست۴۶۹  

. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست۴۷۰  

. پیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست۴۷۱  

. کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست۲۴۷  

. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست۴۷۳  



. ز عشق روی تو روشن دل بنین و بنات۴۷۴  

. بیا که عاشق ماهست وز اختران پیداست۴۷۵  

. بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست۴۷۶  

. ز آفتاب سعادت مرا شراباتست۴۷۷  

که ساغر نیست. وجود من به کف یار جز ۴۷۸  

. ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست۴۷۹  

 . به حق آن که در این دل بجز والی تو نیست۴۸۰

. چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست۴۸۱  

. برات عاشق نو کن رسید روز برات۴۸۲  

. هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست۴۸۳  

. هر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست۴۸۴  

سه روز شد که نگارین من دگرگونست .۴۸۵  

. به حق چشم خمار لطیف تابانت۴۸۶  

. چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات۴۸۷  

. در این سالم مرا با تو دار و گیر جداست۴۸۸  

. اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست۴۸۹  

. مرا چو زندگی از یاد روی چون مه توست۴۹۰  

اگر بادست . جهان و کار جهان سر به سر۴۹۱  

. ز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست۴۹۲  

. تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست۴۹۳  

. به شاه نهانی رسیدی که نوشت۴۹۴  

. اگر مر تو را صلح آهنگ نیست۴۹۵  

. طرب ای بحر اصل آب حیات۴۹۶  

. صوفیان آمدند از چپ و راست۴۹۷  

. فعل نیکان محرض نیکیست۴۹۸  

و عنایت نیست. عشق جز دولت ۴۹۹  

 . قبله امروز جز شهنشه نیست۵۰۰

. امشب از چشم و مغز خواب گریخت۵۰۱  



. اندرآ عیش بی تو شادان نیست۵۰۲  

. بر شکرت جمع مگس ها چراست۵۰۳  

. خیز که امروز جهان آن ماست۵۰۴  

. پیشتر آ روی تو جز نور نیست۵۰۵  

. کار من اینست که کاریم نیست۵۰۶  

ای تو نیست. کیست که او بنده ر۵۰۷  

. شیر خدا بند گسستن گرفت۵۰۸  

. مرغ دلم باز پریدن گرفت۵۰۹  

. باز به بط گفت که صحرا خوشست۵۱۰  

. همچو گل سرخ برو دست دست۵۱۱  

. صبر مرا آینه بیماریست۵۱۲  

. کیست در این شهر که او مست نیست۵۱۳  

. قصد سرم داری خنجر به مشت۵۱۴  

. خانه دل باز کبوتر گرفت۵۱۵  

ازرسیدیم ز میخانه مست. ب۵۱۶  

. ای ز بگه خاسته سر مست مست۵۱۷  

. نفسی بهوی الحبیب فارت۵۱۸  

. ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج۵۱۹  

 . ای مبارک ز تو صبوح و صباح۵۲۰

. یا راهبا انظر الی مصباح۵۲۱  

. ماه دیدم شد مرا سودای چرخ۵۲۲  

نشد. ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق ۵۲۳  

. بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد۵۲۴  

. بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد۵۲۵  

. ای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانه شد۵۲۶  

. گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند۵۲۷  

. آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند۵۲۸  

که تا خربز خورد. خامی سوی پالیز جان آمد ۵۲۹  



. امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد۵۳۰  

. صوفی چرا هوشیار شد ساقی چرا بی کار شد۵۳۱  

. مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند۵۳۲  

. رندان سالمت می کنند جان را غالمت می کنند۵۳۳  

. رو آن ربابی را بگو مستان سالمت می کنند۵۳۴  

وی جان چون آب حیوان می رود. سودای تو در ج۵۳۵  

. آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود۵۳۶  

. کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود۵۳۷  

. گر آتش دل برزند بر ممن و کافر زند۵۳۸  

. مستی سالمت می کند پنهان پیامت می کند۵۳۹  

 . مستی سالمت می کند پنهان پیامت می کند۵۴۰

رفه گدارویی بود. صرفه مکن صرفه مکن ص۵۴۱  

. بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد۵۴۲  

. یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود۵۴۳  

. ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود۵۴۴  

. بی تو به سر می نشود با دگری می نشود۵۴۵  

. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود۵۴۶  

چه شود . سجده کنم پیشکش آن قد و باال۵۴۷  

. چشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد۵۴۸  

. آب زنید راه را هین که نگار می رسد۵۴۹  

. پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد۵۵۰  

. جان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بود۵۵۱  

. چیست صالی چاشتگه خواجه به گور می رود۵۵۲  

شود. بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی ۵۵۳  

. این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شود۵۵۴  

. چونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند۵۵۵  

. جور و جفا و دوریی کان کنکار می کند۵۵۶  

. دل چو بدید روی تو چون نظرش به جان بود۵۵۷  



. یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد۵۵۸  

. زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند۵۵۹  

 دلبر مرا شرم و حیا چرا بود. عاشق ۵۶۰

. طوطی جان مست من از شکری چه می شود۵۶۱  

. خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد۵۶۲  

. دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد۵۶۳  

. همی بینیم ساقی را که گرد جام می گردد۵۶۴  

. اگر صد همچو من گردد هالک او را چه غم دارد۵۶۵  

و مه را همه شب شیوه آموزد. بتی کو زهره ۵۶۶  

. نباشد عیب پرسیدن تو را خانه کجا باشد۵۶۷  

. چو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد۵۶۸  

. بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد۵۶۹  

. بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد۵۷۰  

. بیا کامشب به جان بخشی به زلف یار می ماند۵۷۱  

جانت دال خلقان پنهانند . ورای پرده۵۷۲  

. برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گوید۵۷۳  

. مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد۵۷۴  

. ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد۵۷۵  

. دل من چون صدف باشد خیال دوست در باشد۵۷۶  

. چو برقی می جهد چیزی عجب آن دلستان باشد۵۷۷  

ست با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدی۵۷۸  

. دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد۵۷۹  

 . صال یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد۵۸۰

. مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد۵۸۱  

. اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند۵۸۲  

. رسیدم در بیابانی که عشق از وی پدید آید۵۸۳  

همی خواهم که در دلبر نظر دارد . یکی گولی۵۸۴  

. مرا دلبر چنان باید که جان فتراک او گیرد۵۸۵  



. سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد۵۸۶  

. صال جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد۵۸۷  

. صال رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد۵۸۸  

. شکایت ها همی کردی که بهمن برگ ریز آمد۵۸۹  

از بهر هوس باید چو خالی گشت سر چه بود . سر۵۹۰  

. چه بویست این چه بویست این مگر آن یار می آید۵۹۱  

. اگر چرخ وجود من از این گردش فروماند۵۹۲  

. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید۵۹۳  

. امروز جمال تو سیمای دگر دارد۵۹۴  

. آن را که درون دل عشق و طلبی باشد۵۹۵  

که ز پیدایی در چشم نمی آید . آن مه۵۹۶  

. امروز جمال تو بر دیده مبارک باد۵۹۷  

. یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد۵۹۸  

. امشب عجبست ای جان گر خواب رهی یابد۵۹۹  

 . جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد۶۰۰

. آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد۶۰۱  

م دارد. آن کس که تو را دارد از عیش چه ک۶۰۲  

. گویند به بال ساقون ترکی دو کمان دارد۶۰۳  

. هرک آتش من دارد او خرقه ز من دارد۶۰۴  

. ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد۶۰۵  

. با تلخی معزولی میری بنمی ارزد۶۰۶  

. ای دل به غمش ده جان یعنی بنمی ارزد۶۰۷  

. ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد۶۰۸  

بودن از همت دون باشد . در خانه غم۶۰۹  

. نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد۶۱۰  

. ای خفته شب تیره هنگام دعا آمد۶۱۱  

. بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد۶۱۲  

. ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد۶۱۳  



. آن بنده آواره بازآمد و بازآمد۶۱۴  

. خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند۶۱۵  

ونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند. چ۶۱۶  

. چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند۶۱۷  

. چون جغد بود اصلش کی صورت باز آید۶۱۸  

. آن صبح سعادت ها چون نورفشان آید۶۱۹  

 . از سرو مرا بوی باالی تو می آید۶۲۰

. در تابش خورشیدش رقصم به چه می باید۶۲۱  

د و می روید. جان پیش تو هر ساعت می ریز۶۲۲  

. عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد۶۲۳  

. هر ذره که بر باال می نوشد و پا کوبد۶۲۴  

. گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد۶۲۵  

. هر کتش من دارد او خرقه ز من دارد۶۲۶  

. عاشق به سوی عاشق زنجیر همی درد۶۲۷  

. ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد۶۲۸  

نی باید می سوزد و می سازد. عاشق چو م۶۲۹  

. گر دیو و پری حارس باتیغ و سپر باشد۶۳۰  

. نومید مشو جانا کاومید پدید آمد۶۳۱  

. عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد۶۳۲  

. شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد۶۳۳  

. نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند۶۳۴  

. مستان می ما را هم ساقی ما باید۶۳۵  

یرید بمیرید در این عشق بمیرید. بم۶۳۶  

. برانید برانید که تا بازنمانید۶۳۷  

. ملوالن همه رفتند در خانه ببندید۶۳۸  

. آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد۶۳۹  

 . تا باد سعادت ز محمد خبر افکند۶۴۰

. در حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد۶۴۱  



. در خانه نشسته بت عیار کی دارد۶۴۲  

خرابات مرا عشق کشان کرد . در کوی۶۴۳  

. تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد۶۴۴  

. بار دگر آن آب به دوالب درآمد۶۴۵  

. بار دگر آن مست به بازار درآمد۶۴۶  

. تدبیر کند بنده و تقدیر نداند۶۴۷  

. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید۶۴۸  

. بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد۶۴۹  

که چو مه پار برآمد . آن سرخ قبایی۶۵۰  

. مهتاب برآمد کلک از گور برآمد۶۵۱  

. تدبیر کند بنده و تقدیر نداند۶۵۲  

. چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید۶۵۳  

. هر نکته که از زهر اجل تلختر آید۶۵۴  

. از بهر خدا عشق دگر یار مدارید۶۵۵  

. مرغان که کنون از قفص خویش جدایید۶۵۶  

خ تو روی نماید. گر یک سر موی از ر۶۵۷  

. بگو دل را که گرد غم نگردد۶۵۸  

. دلم امروز خوی یار دارد۶۵۹  

 . نثرنا فی ربیع الوصل بالورد۶۶۰

. بیا ای زیرک و بر گول می خند۶۶۱  

. اگر عالم همه پرخار باشد۶۶۲  

. تویی نقشی که جان ها برنتابد۶۶۳  

. دلی دارم که گرد غم نگردد۶۶۴  

پسندد. خنک جانی که او یاری ۶۶۵  

. چمن جز عشق تو کاری ندارد۶۶۶  

. سماع صوفیان می درنگیرد۶۶۷  

. رجب بیرون شد و شعبان درآمد۶۶۸  

. چو شب شد جملگان در خواب رفتند۶۶۹  



. پریر آن چهره یارم چه خوش بود۶۷۰  

. دلم را ناله سرنای باید۶۷۱  

. بگویم خفیه تا خواجه نرنجد۶۷۲  

. کسی کز غمزه ای صد عقل بندد۶۷۳  

. چنان کز غم دل دانا گریزد۶۷۴  

. هر آن دل ها که بی تو شاد باشد۶۷۵  

. سگ ار چه بی فغان و شر نباشد۶۷۶  

. عجب آن دلبر زیبا کجا شد۶۷۷  

. به صورت یار من چون خشمگین شد۶۷۸  

. چو دیوم عاشق آن یک پری شد۶۷۹  

 . نگارا مردگان از جان چه دانند۶۸۰

. کسی که غیر این سوداش نبود۶۸۱  

. یکی لحظه از او دوری نباید۶۸۲  

. ز خاک من اگر گندم برآید۶۸۳  

. ز رویت دسته گل می توان کرد۶۸۴  

. دل با دل دوست در حنین باشد۶۸۵  

. ای مطرب جان چو دف به دست آمد۶۸۶  

. کی باشد کاین قفص چمن گردد۶۸۷  

. روی تو به رنگریز کان ماند۶۸۸  

. دوش از بت من جهان چه می شد۶۸۹  

. ای عشق که جمله از تو شادند۶۹۰  

. هر چند که بلبالن گزینند۶۹۱  

. رفتیم بقیه را بقا باد۶۹۲  

. جانی که ز نور مصطفی زاد۶۹۳  

. آن کز دهن تو رنگ دارد۶۹۴  

. این قافله بار ما ندارد۶۹۵  

. بیچاره کسی که زر ندارد۶۹۶  

. دل بی لطف تو جان ندارد۶۹۷  



. آن کس که ز تو نشان ندارد۶۹۸  

. بیچاره کسی که می ندارد۹۹۶  

 . آن خواجه خوش لقا چه دارد۷۰۰

. آن خواجه خوش لقا چه دارد۷۰۱  

. پرکندگی از نفاق خیزد۷۰۲  

. آن کس که ز جان خود نترسد۷۰۳  

. آن جا که چو تو نگار باشد۷۰۴  

. ای کز تو همه جفا وفا شد۷۰۵  

. روزم به عیادت شب آمد۷۰۶  

. آن یوسف خوش عذار آمد۷۰۷  

. برخیز که ساقی اندرآمد۸۷۰  

. جان از سفر دراز آمد۷۰۹  

. آن شعله نور می خرامد۷۱۰  

. امروز نگار ما نیامد۷۱۱  

. خوش باش که هر که راز داند۷۱۲  

. ساقی زان می که می چریدند۷۱۳  

. اول نظر ار چه سرسری بود۷۱۴  

. اول نظر ار چه سرسری بود۷۱۵  

. دیر آمده ای سفر مکن زود۷۱۶  

کس که به بندگیت آید . آن۷۱۷  

. آخر گهر وفا ببارید۷۱۸  

. ای اهل صبوح در چه کارید۷۱۹  

 . از بهر چه در غم و زحیرید۷۲۰

. هر سینه که سیمبر ندارد۷۲۱  

. ما مست شدیم و دل جدا شد۷۲۲  

. ساقی برخیز کان مه آمد۷۲۳  

. گرمابه دهر جان فزا بود۷۲۴  

. کس با چو تو یار راز گوید۷۲۵  



ت حریفکان کجایید. شب رف۷۲۶  

. از دلبر ما نشان کی دارد۷۲۷  

. دشمن خویشیم و یار آنک ما را می کشد۷۲۸  

. اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند۷۲۹  

. اینک آن مرغان که ایشان بیضه ها زرین کنند۷۳۰  

. پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود۷۳۱  

بود . دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر۷۳۲  

. ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد۷۳۳  

. مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد۷۳۴  

. دوش آمد پیل ما را باز هندستان به یاد۷۳۵  

. گر یکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد۷۳۶  

. نام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد۷۳۷  

. مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند۷۳۸  

قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند .۷۳۹  

 . مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند۷۴۰

. پنج در چه فایده چون هجر را شش تو کند۷۴۱  

. عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند۷۴۲  

. آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود۷۴۳  

. رو ترش کردی مگر دی باده ات گیرا نبود۷۴۴  

تا رو نهم بر خاک پای یار خود. آمدم ۷۴۵  

. برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید۷۴۶  

. ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید۷۴۷  

. فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد۷۴۸  

. مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد۷۴۹  

. شاد شد جانم که چشمت وعده احسان نهاد۷۵۰  

ما خنجر کشد. هر زمان کز غیب عشق یار ۷۵۱  

. هم دلم ره می نماید هم دلم ره می زند۷۵۲  

. هم لبان می فروشت باده را ارزان کند۷۵۳  



. می خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید۷۵۴  

. شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود۷۵۵  

. علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود۷۵۶  

. وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود۷۵۷  

. دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد۷۵۸  

. دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد۷۵۹  

 . خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد۷۶۰

. چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد۷۶۱  

. بدرد مرده کفن را به سر گور برآید۷۶۲  

. خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد۷۶۳  

ای دل تو دگرگون که دل یار بداند . مشو۷۶۴  

. هله نومید نباشی که تو را یار براند۷۶۵  

. خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد۷۶۶  

. صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد۷۶۷  

. چمنی که جمله گل ها به پناه او گریزد۷۶۸  

. چه توقفست زین پس همه کاروان روان شد۷۶۹  

و خوشترم نیامد. همه را بیازمودم ز ت۷۷۰  

. هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند۷۷۱  

. صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد۷۷۲  

. سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد۷۷۳  

. به میان دل خیال مه دلگشا درآمد۷۷۴  

. هله هش دار که در شهر دو سه طرارند۷۷۵  

. عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند۷۷۶  

. ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند۷۷۷  

. از دلم صورت آن خوب ختن می نرود۷۷۸  

. همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد۷۷۹  

 . بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد۷۸۰

. در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد۷۸۱  



. خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد۷۸۲  

هادند. ای دریغا که حریفان همه سر بن۷۸۳  

. عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند۷۸۴  

. ما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند۷۸۵  

. آنک عکس رخ او راه ثریا بزند۷۸۶  

. آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند۷۸۷  

. آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند۷۸۸  

. از دلم صورت آن خوب ختن می نرود۷۸۹  

ود. واقف سرمد تا مدرسه عشق گش۷۹۰  

. این کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پرید۷۹۱  

. هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد۷۹۲  

. هست مستی که مرا جانب میخانه برد۷۹۳  

. هر کی از حلقه ما جای دگر بگریزد۷۹۴  

. وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد۷۹۵  

. وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد۷۹۶  

ری مستان باشد. ز اول روز که مخمو۷۹۷  

. ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود۷۹۸  

. سفره کهنه کجا درخور نان تو بود۷۹۹  

 . گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود۸۰۰

. عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید۸۰۱  

. می رسد یوسف مصری همه اقرار دهید۸۰۲  

. بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد۸۰۳  

خط و خال تو فرمان آرند. صنما گر ز ۸۰۴  

. یا رب این بوی که امروز به ما می آید۸۰۵  

. یا رب این بوی خوش از روضه جان می آید۸۰۶  

. لحظه ای قصه کنان قصه تبریز کنید۸۰۷  

. عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند۸۰۸  

. طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید۸۰۹  



. باز شیری با شکر آمیختند۸۱۰  

شکرپاسخ نباتم می دهد. آن ۸۱۱  

. خنب های الیزالی جوش باد۸۱۲  

. موشکی صندوق را سوراخ کرد۸۱۳  

. بار دیگر یار ما هنباز کرد۸۱۴  

. شهر پر شد لولیان عقل دزد۸۱۵  

. خلق می جنبند مانا روز شد۸۱۶  

. چون مرا جمعی خریدار آمدند۸۱۷  

. ساقیان سرمست در کار آمدند۸۱۸  

ن می رسند. اندک اندک جمع مستا۸۱۹  

 . هر چه آن خسرو کند شیرین کند۸۲۰

. خنده از لطفت حکایت می کند۸۲۱  

. عشق اکنون مهربانی می کند۸۲۲  

. عمر بر اومید فردا می رود۸۲۳  

. عاشقان پیدا و دلبر ناپدید۸۲۴  

. برنشین ای عزم و منشین ای امید۸۲۵  

. ای خدا از عاشقان خشنود باد۸۲۶  

بنده باد . نه فلک مر عاشقان را۸۲۷  

. هر که را اسرار عشق اظهار شد۸۲۸  

. هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود۸۲۹  

. صاف جان ها سوی گردون می رود۸۳۰  

. هر زمان لطفت همی در پی رسد۸۳۱  

. شب شد و هنگام خلوتگاه شد۸۳۲  

. مرگ ما هست عروسی ابد۸۳۳  

. از دل رفته نشان می آید۸۳۴  

. گل خندان که نخندد چه کند۸۳۵  

. گر نخسپی شبکی جان چه شود۸۳۶  

. هر کجا بوی خدا می آید۸۳۷  



. گر نخسپی شبکی جان چه شود۸۳۸  

. خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد۸۳۹  

 . بعد از سماع گویی کان شورها کجا شد۸۴۰

. باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد۸۴۱  

. آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند۸۴۲  

باید کز مرده هیچ ناید . در عشق زنده۸۴۳  

. گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد۸۴۴  

. مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد۸۴۵  

. بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند۸۴۶  

. پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند۸۴۷  

. از چشم پرخمارت دل را قرار ماند۸۴۸  

. ای آن که از عزیزی در دیده جات کردند۸۴۹  

. یک خانه پر ز مستان مستان نو رسیدند۰۸۵  

. ای آنک پیش حسنت حوری قدم دو آید۸۵۱  

. جز لطف و جز حالوت خود از شکر چه آید۸۵۲  

. مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد۸۵۳  

. گفتم مکن چنین ها ای جان چنین نباشد۸۵۴  

. عید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد۸۵۵  

ک روز روشن آمد. برجه ز خواب و بنگر ن۸۵۶  

. گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند۸۵۷  

. وقتی خوشست ما را البد نبید باید۸۵۸  

. نی دیده هر دلی را دیدار می نماید۸۵۹  

 . ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد۸۶۰

. لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد۸۶۱  

. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند۸۶۲  

گفت نهانی به گوش دود. آتش پریر ۸۶۳  

. بلبل نگر که جانب گلزار می رود۸۶۴  

. جانا بیار باده که ایام می رود۸۶۵  



. چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد۸۶۶  

. چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد۸۶۷  

. به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد۸۶۸  

. خیاط روزگار به باالی هیچ مرد۸۶۹  

مگر آن یار می رسد . چشمم همی پرد۸۷۰  

. آمد بهار خرم و رحمت نثار شد۸۷۱  

. این عشق جمله عاقل و بیدار می کشد۸۷۲  

. خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود۸۷۳  

. امروز مرده بین که چه سان زنده می شود۸۷۴  

. گر عید وصل تست منم خود غالم عید۸۷۵  

. تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید۸۷۶  

لبالن چه خبرها همی دهند. امسال ب۸۷۷  

. صحرا خوشست لیک چو خورشید فر دهد۸۷۸  

. صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید۸۷۹  

 . صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد۸۸۰

. آه که بار دگر آتش در من فتاد۸۸۱  

. جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید۸۸۲  

. جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد۸۸۳  

هره هم از بامداد. پرده دل می زند ز۸۸۴  

. بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد۸۸۵  

. از رسن زلف تو خلق به جان آمدند۸۸۶  

. روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود۸۸۷  

. زهره من بر فلک شکل دگر می رود۸۸۸  

. روی تو چون روی مار خوی تو زهر قدید۸۸۹  

. صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید۸۹۰  

گذشت فصل بهاران رسید. دی شد و بهمن ۸۹۱  

. آمد شهر صیام سنجق سلطان رسید۸۹۲  

. نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد۸۹۳  



. نعره آن بلبالن از سوی بستان رسید۸۹۴  

. وسوسه تن گذشت غلغله جان رسید۸۹۵  

. غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند۸۹۶  

. شرح دهم من که شب از چه سیه دل بود۸۹۷  

من که دل مست کجا می رود. بانگ زدم ۸۹۸  

. یار مرا عارض و عذار نه این بود۸۹۹  

 . بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد۹۰۰

. اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد۹۰۱  

. ز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد۹۰۲  

. اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد۹۰۳  

. ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد۹۰۴  

. شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند۵۹۰  

. گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد۹۰۶  

. مده به دست فراقت دل مرا که نشاید۹۰۷  

. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد۹۰۸  

. چه پادشاست که از خاک پادشا سازد۹۰۹  

. بر آستانه اسرار آسمان نرسد۹۱۰  

. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد۹۱۱  

. نگفتمت مرو آن جا که مبتالت کنند۹۱۲  

. بگو به گوش کسانی که نور چشم منند۹۱۳  

. ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود۹۱۴  

. بیا که ساقی عشق شراب باره رسید۹۱۵  

. درخت و برگ برآید ز خاک این گوید۹۱۶  

. به یارکان صفا جز می صفا مدهید۹۱۷  

د. چو کارزار کند شاه روم با شمشا۹۱۸  

. ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد۹۱۹  

 . کسی که عاشق آن رونق چمن باشد۹۲۰

. سخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند۹۲۱  



. چو عشق را هوس بوسه و کنار بود۹۲۲  

. رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود۹۲۳  

. به روح های مقدس ز من سالم برید۹۲۴  

د. دو ماه پهلوی همدیگرند بر در عی۹۲۵  

. حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید۹۲۶  

. به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید۹۲۷  

. هزار جان مقدس فدای روی تو باد۹۲۸  

. ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد۹۲۹  

. سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد۹۳۰  

. مها به دل نظری کن که دل تو را دارد۹۳۱  

تو را دارد. مها به دل نظری کن که دل ۹۳۲  

. میان باغ گل سرخ های و هو دارد۹۳۳  

. میان باغ گل سرخ های و هو دارد۹۳۴  

. مکن مکن که پشیمان شوی و بد باشد۹۳۵  

. مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند۹۳۶  

. فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند۹۳۷  

. سخن به نزد سخندان بزرگوار بود۹۳۸  

کدام بود . به پیش تو چه زند جان و جان۹۳۹  

 . ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود۹۴۰

. ز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود۹۴۱  

. اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد۹۴۲  

. نماز شام چو خورشید در غروب آید۹۴۳  

. به باغ بلبل از این پس نوای ما گوید۹۴۴  

. ندا رسید به جان ها که چند می پایید۹۴۵  

گل سرخ های و هو دارد . میان باغ۹۴۶  

. مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد۹۴۷  

. کسی خراب خرابات و مست می باشد۹۴۸  

. مرا وصال تو باید صبا چه سود کند۹۴۹  



. سپاس آن عدمی را که هست ما بربود۹۵۰  

. هر آن نوی که رسد سوی تو قدید شود۹۵۱  

. ز شمس دین طرب نوبهار بازآید۹۵۲  

ید و سپیده می ساید. سپیده دم بدم۹۵۳  

. افزود آتش من آب را خبر ببرید۹۵۴  

. سالم بر تو که سین سالم بر تو رسید۹۵۵  

. ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید۹۵۶  

. هزار جان مقدس فدای روی تو باد۹۵۷  

. کدام لب که از او بوی جان نمی آید۹۵۸  

. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد۹۵۹  

 وروی من خطاب کنید. به حارسان نک۹۶۰

. جهان را بدیدم وفایی ندارد۹۶۱  

. سحر این دل من ز سودا چه می شد۹۶۲  

. دل من که باشد که تو را نباشد۹۶۳  

. گفتم که ای جان خود جان چه باشد۹۶۴  

. دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود۹۶۵  

. دیده خون گشت و خون نمی خسبد۹۶۶  

د. رسم نو بین که شهریار نها۹۶۷  

. سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد۹۶۸  

. سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد۹۶۹  

. دیده ها شب فراز باید کرد۹۷۰  

. عشق تو مست و کف زنانم کرد۹۷۱  

. عاشقانی که باخبر میرند۹۷۲  

. صوفیان در دمی دو عید کنند۹۷۳  

. گر تو را بخت یار خواهد بود۹۷۴  

. آتش افکند در جهان جمشید۹۷۵  

که فتنه ای چینید. خسروانی ۹۷۶  

. عید بر عاشقان مبارک باد۹۷۷  



. زندگانی صدر عالی باد۹۷۸  

. شاهدی بین که در زمانه بزاد۹۷۹  

 . مادر عشق طفل عاشق را۹۸۰

. شعر من نان مصر را ماند۹۸۱  

. یوسف آخرزمان خرامان شد۹۸۲  

. هر کی در ذوق عشق دنگ آمد۹۸۳  

. هین که هنگام صابران آمد۹۸۴  

بهر تو انتظار کند. هر که ۹۸۵  

. عشق را جان بی قرار بود۹۸۶  

. هر که را ذوق دین پدید آید۹۸۷  

. بوی دلدار ما نمی آید۹۸۸  

. صبر با عشق بس نمی آید۹۸۹  

. من بسازم ولیک کی شاید۹۹۰  

. عشق جانان مرا ز جان ببرید۹۹۱  

. خسروانی که فتنه ای چینید۹۹۲  

. زان ازلی نور که پرورده اند۹۹۳  

وست همان به که بالکش بود. د۹۹۴  

. دیدن روی تو هم از بامداد۹۹۵  

. گفت کسی خواجه سنایی بمرد۹۹۶  

. پیرهن یوسف و بو می رسد۹۹۷  

. آتش عشق تو قالووز شد۹۹۸  

. از سوی دل لشکر جان آمدند۹۹۹  

 . آنچ گل سرخ قبا می کند۱۰۰۰

. آه در آن شمع منور چه بود۱۰۰۱  

ید. چونک کمند تو دلم را کش۱۰۰۲  

. شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد۱۰۰۳  

. دوش دل عربده گر با کی بود۱۰۰۴  

. هر که ز عشاق گریزان شود۱۰۰۵  



. عشق مرا بر همگان برگزید۱۰۰۶  

. گفت کسی خواجه سنایی بمرد۱۰۰۷  

. یا من نعماه غیر معدود۱۰۰۸  

. طارت الکتب الکرام من کرام یا عباد۱۰۰۹  

سط الفاد. من رای درا تالال نوره و۱۰۱۰  

. میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید۱۰۱۱  

. یا شبه الطیف لی انت قریب بعید۱۰۱۲  

. اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود۱۰۱۳  

. حکم البین بموتی و عمد۱۰۱۴  

. ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زر۱۰۱۵  

. انا فتحنا عینکم فاستبصروا الغیب البصر۱۰۱۶  

ویی دگر یا زمهریر است او مگر. آمد ترش ر۱۰۱۷  

. رو چشم جان را برگشا در بی دالن اندرنگر۱۰۱۸  

. ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر۱۰۱۹  

 . ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر۱۰۲۰

. گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر۱۰۲۱  

. دی سحری بر گذری گفت مرا یار۱۰۲۲  

باری ز دست دلبر ما خور . اگر باده خوری۱۰۲۳  

. مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر۱۰۲۴  

. مرا آن اصل بیداری دگرباره به خواب اندر۱۰۲۵  

. گر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر۱۰۲۶  

. یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر۱۰۲۷  

. ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر۱۰۲۸  

ی مونس جان زوتر. جان بر کف خود داری ا۱۰۲۹  

. نیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر۱۰۳۰  

. جان من و جان تو بستست به همدیگر۱۰۳۱  

. تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر۱۰۳۲  

. ای دیده مرا بر در واپس بکشیده سر۱۰۳۳  



. مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار۱۰۳۴  

. ای عاشق بیچاره شده زار به زر بر۱۰۳۵  

رخت فکنده تو بر اومید و حذر بر . ای۱۰۳۶  

. گیرم که بود میر تو را زر به خروار۱۰۳۷  

. به حسن تو نباشد یار دیگر۱۰۳۸  

. بگرد فتنه می گردی دگربار۱۰۳۹  

 . جفا از سر گرفتی یاد می دار۱۰۴۰

. مرا یارا چنین بی یار مگذار۱۰۴۱  

. منم از جان خود بیزار بیزار۱۰۴۲  

آخر . مرا اقبال خندانید۱۰۴۳  

. به ساقی درنگر در مست منگر۱۰۴۴  

. بگردان ساقیا آن جام دیگر۱۰۴۵  

. نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر۱۰۴۶  

. در این سرما و باران یار خوشتر۱۰۴۷  

. خداوند خداوندان اسرار۱۰۴۸  

. صد بار بگفتمت نگهدار۱۰۴۹  

. کی باشد اختری در اقطار۱۰۵۰  

. شب گشت ولیک پیش اغیار۱۰۵۱  

نوریست میان شعر احمر. ۱۰۵۲  

. نزدیک توام مرا مبین دور۱۰۵۳  

. ای یار شگرف در همه کار۱۰۵۴  

. انجیرفروش را چه بهتر۱۰۵۵  

. انجیرفروش را چه بهتر۱۰۵۶  

. دارد درویش نوش دیگر۱۰۵۷  

. آخر کی شود از آن لقا سیر۱۰۵۸  

. گفتی که زیان کنی زیان گیر۱۰۵۹  

 معشوق وار. عاشقی در خشم شد از یار خود ۱۰۶۰

. عرض لشکر می دهد مر عاشقان را عشق یار۱۰۶۱  



. چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر۱۰۶۲  

. عزم رفتن کرده ای چون عمر شیرین یاد دار۱۰۶۳  

. مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار۱۰۶۴  

. یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار۱۰۶۵  

پادشاه کامیار . مرحبا ای جان باقی۱۰۶۶  

. سر برآور ای حریف و روی من بین همچو زر۱۰۶۷  

. نیشکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر۱۰۶۸  

. در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیر۱۰۶۹  

. گر به خلوت دیدمی او را به جایی سیر سیر۱۰۷۰  

. معده را پر کرده ای دوش از خمیر و از فطیر۱۰۷۱  

عشقت خون ما را خورده گیر. گر خورد آن شیر ۱۰۷۲  

. خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار۱۰۷۳  

. گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار۱۰۷۴  

. آینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کار۱۰۷۵  

. لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار۱۰۷۶  

. از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار۱۰۷۷  

اندر دلت آید مخر . شادیی کان از جهان۱۰۷۸  

. بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور۱۰۷۹  

 . ساقیا هستند خلقان از می ما دور دور۱۰۸۰

. ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار۱۰۸۱  

. عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر۱۰۸۲  

. هله زیرک هله زیرک هله زیرک زوتر۱۰۸۳  

چو شکر . مه روزه اندرآمد هله ای بت۱۰۸۴  

. همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر۱۰۸۵  

. هله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر۱۰۸۶  

. بده آن باده به ما باده به ما اولیتر۱۰۸۷  

. سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر۱۰۸۸  

. هین که آمد به سر کوی تو مجنون دگر۱۰۸۹  



. صنما این چه گمانست فرودست حقیر۱۰۹۰  

ه مهمان غریبم تو مرا یار مگیر. نه ک۱۰۹۱  

. اختران را شب وصلست و نثارست و نثار۱۰۹۲  

. روستایی بچه ای هست درون بازار۱۰۹۳  

. پر ده آن جام می را ساقیا بار دیگر۱۰۹۴  

. داد جاروبی به دستم آن نگار۱۰۹۵  

. گر ز سر عشق او داری خبر۱۰۹۶  

. عقل بند ره روانست ای پسر۱۰۹۷  

ی دل و جان ای پسر. آمدم من ب۱۰۹۸  

. ای نهاده بر سر زانو تو سر۱۰۹۹  

 . بس که می انگیخت آن مه شور و شر۱۱۰۰

. نرم نرمک سوی رخسارش نگر۱۱۰۱  

. عشق را با گفت و با ایما چه کار۱۱۰۲  

. رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار۱۱۰۳  

. باز شد در عاشقی بابی دگر۱۱۰۴  

. ای خیالت در دل من هر سحور۱۱۰۵  

. راز را اندر میان نه وامگیر۶۱۱۰  

. در چمن آیید و بربندید دید۱۱۰۷  

. ساقیا باده چون نار بیار۱۱۰۸  

. ساقیا باده گلرنگ بیار۱۱۰۹  

. از لب یار شکر را چه خبر۱۱۱۰  

. روزی خوشست رویت از نور روز خوشتر۱۱۱۱  

. بر منبرست این دم مذکر مذکر۱۱۱۲  

دیگر . ای جان جان جان ها جانی و چیز۱۱۱۳  

. ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر۱۱۱۴  

. ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر۱۱۱۵  

. هر کس به جنس خویش درآمیخت ای نگار۱۱۱۶  

. دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار۱۱۱۷  



. میر شکار من که مرا کرده ای شکار۱۱۱۸  

. کس بی کسی نماند می دان تو این قدر۱۱۱۹  

 و جمال تو پرده در. مستیم و بیخودیم ۱۱۲۰

. آمد بهار خرم و آمد رسول یار۱۱۲۱  

. اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر۱۱۲۲  

. پرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار۱۱۲۳  

. تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار۱۱۲۴  

. چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر۱۱۲۵  

. سست مکن زه که من تیر توام چارپر۱۱۲۶  

القمر قلبک مثل الحجر . وجهک مثل۱۱۲۷  

. بر سر ره دیدمش تیزروان چون قمر۱۱۲۸  

. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر۱۱۲۹  

. آید هر دم رسول از طرف شهر یار۱۱۳۰  

. گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر۱۱۳۱  

. چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر۱۱۳۲  

. نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار۱۱۳۳  

ز قافله یک کس نمی شود بیدار. چرا ۱۱۳۴  

. بیار ساقی بادت فدا سر و دستار۱۱۳۵  

. نبشتست خدا گرد چهره دلدار۱۱۳۶  

. شدست نور محمد هزار شاخ هزار۱۱۳۷  

. چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار۱۱۳۸  

. مجوی شادی چون در غمست میل نگار۱۱۳۹  

 . بیامدیم دگربار چون نسیم بهار۱۱۴۰

د چه دشمن کشست دیدن یار. ز بامدا۱۱۴۱  

. درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر۱۱۴۲  

. تو شاخ خشک چرایی به روی یار نگر۱۱۴۳  

. ندا رسید به جان ها ز خسرو منصور۱۱۴۴  

. به من نگر که منم مونس تو اندر گور۱۱۴۵  



. مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار۱۱۴۶  

. بکش بکش که چه خوش می کشی بیار بیار۱۱۴۷  

. کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر۱۱۴۸  

. فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر۱۱۴۹  

. به خدمت لبت آمد به انتجاع شکر۱۱۵۰  

. قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور۱۱۵۱  

. ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر۱۱۵۲  

. مه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر۱۱۵۳  

بریز شمس دین چو قمر. چو دررسید ز ت۱۱۵۴  

. از آن مقام که نبود گشاد زود گذر۱۱۵۵  

. مطرب عاشقان بجنبان تار۱۱۵۶  

. گر تو خواهی وطن پر از دلدار۱۱۵۷  

. رحم بر یار کی کند هم یار۱۱۵۸  

. عشق جانست عشق تو جانتر۱۱۵۹  

 . روی بنما به ما مکن مستور۱۱۶۰

. مطربا عیش و نوش از سر گیر۱۱۶۱  

عشقبازی از سر گیر. مطربا ۱۱۶۲  

. عار بادا جهانیان را عار۱۱۶۳  

. خلق را زیر گنبد دوار۱۱۶۴  

. میر خرابات تویی ای نگار۱۱۶۵  

. چند از این راه نو روزگار۱۱۶۶  

. مست توام نه از می و نه از کوکنار۱۱۶۷  

. جان خراباتی و عمر بهار۱۱۶۸  

. هست کسی صافی و زیبانظر۱۱۶۹  

سر به سر . رحم کن ار زخم شوم۱۱۷۰  

. در بگشا کمد خامی دگر۱۱۷۱  

. جاء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطر۱۱۷۲  

. بشنو خبر صادق از گفته پیغامبر۱۱۷۳  



. مرا می گفت دوش آن یار عیار۱۱۷۴  

. انجیرفروش را چه بهتر۱۱۷۵  

. انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر۱۱۷۶  

. آفتابی برآمد از اسرار۱۱۷۷  

اء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطر. ج۱۱۷۸  

. غره وجه سلبت قلب جمیع البشر۱۱۷۹  

 . سیدی انی کلیل انت فی زی النهار۱۱۸۰

. به سوی ما نگر چشمی برانداز۱۱۸۱  

. تو چشم شیخ را دیدن میاموز۱۱۸۲  

. اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز۱۱۸۳  

. بیا با تو مرا کارست امروز۱۱۸۴  

چنان مستم من امروز. چنان مستم ۱۱۸۵  

. چنان مستم چنان مستم من امروز۱۱۸۶  

. در این سرما سر ما داری امروز۱۱۸۷  

. اال ای شمع گریان گرم می سوز۱۱۸۸  

. در این سرما سر ما داری امروز۱۱۸۹  

. ای خفته به یاد یار برخیز۱۱۹۰  

. ماییم فداییان جانباز۱۱۹۱  

. برخیز و صبوح را برانگیز۱۱۹۲  

ز سخنان مهرانگیز. من ا۱۱۹۳  

. گر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز۱۱۹۴  

. سوی خانه خویش آمد عشق آن عاشق نواز۱۱۹۵  

. عاشقان را شد مسلم شب نشستن تا به روز۱۱۹۶  

. اگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز۱۱۹۷  

. سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز۱۱۹۸  

ق بالنشوز. یا مکثر الدالل علی الخل۱۱۹۹  

 . ساقی روحانیان روح شدم خیز خیز۱۲۰۰

. برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز۱۲۰۱  



. به آفتاب شهم گفت هین مکن این ناز۱۲۰۲  

. برو برو که نفورم ز عشق عارآمیز۱۲۰۳  

. عشق گزین عشق و در او کوکبه می ران و مترس۱۲۰۴  

. سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس۱۲۰۵  

وی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پس. س۱۲۰۶  

. نیم شب از عشق تا دانی چه می گوید خروس۱۲۰۷  

. حال ما بی آن مه زیبا مپرس۱۲۰۸  

. ای دل بی بهره از بهرام ترس۱۲۰۹  

. نیست در آخرزمان فریادرس۱۲۱۰  

. ای روترش به پیشم بد گفته ای مرا پس۱۲۱۱  

. دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس۱۲۱۲  

. ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیس۱۳۱۲  

. بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس۱۲۱۴  

. ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش۱۲۱۵  

. گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش۱۲۱۶  

. الحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودش۱۲۱۷  

. ای شب خوش رو که تویی مهتر و ساالر حبش۱۲۱۸  

نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش . یار۱۲۱۹  

 . دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش۱۲۲۰

. اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش۱۲۲۱  

. چه دارد در دل آن خواجه که می تابد ز رخسارش۱۲۲۲  

. قرین مه دو مریخند و آن دو چشمت ای دلکش۱۲۲۳  

ش. پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشان۱۲۲۴  

. ریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش۱۲۲۵  

. آن یار ترش رو را این سوی کشانیدش۱۲۲۶  

. رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینش۱۲۲۷  

. ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش۱۲۲۸  

. زلفی که به جان ارزد هر تار بشوریدش۱۲۲۹  



. جانم به چه آرامد ای یار به آمیزش۱۲۳۰  

ت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش. وقت۱۲۳۱  

. هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش۱۲۳۲  

. درون ظلمتی می جو صفاتش۱۲۳۳  

. قضا آمد شنو طبل نفیرش۱۲۳۴  

. نگاری را که می جویم به جانش۱۲۳۵  

. برفتم دی به پیشش سخت پرجوش۱۲۳۶  

. شنو پندی ز من ای یار خوش کیش۱۲۳۷  

وش. امروز خوش است دل که تو د۱۲۳۸  

. ای خواجه تو عاقالنه می باش۱۲۳۹  

 . آن مطرب ما خوشست و چنگش۱۲۴۰

. ما نعره به شب زنیم و خاموش۱۲۴۱  

. گر الش نمود راه قالش۱۲۴۲  

. اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش۱۲۴۳  

. ای سنایی گر نیابی یار یار خویش باش۱۲۴۴  

. آنک بیرون از جهان بد در جهان آوردمش۱۲۴۵  

ش رفتم در میان مجلس سلطان خویش. دو۱۲۴۶  

. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش۱۲۴۷  

. ساقیا بی گه رسیدی می بده مردانه باش۱۲۴۸  

. شده ام سپند حسنت وطنم میان آتش۱۲۴۹  

. به شکرخنده اگر می ببرد جان رسدش۱۲۵۰  

. گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش۱۲۵۱  

و غالمان کشدش. آن که مه غاشیه زین چ۱۲۵۲  

. بر ملک نیست نهان حال دل و نیک و بدش۱۲۵۳  

. من توام تو منی ای دوست مرو از بر خویش۱۲۵۴  

. اندک اندک راه زد سیم و زرش۱۲۵۵  

. آنک جانش داده ای آن را مکش۱۲۵۶  

. چون تو شادی بنده گو غمخوار باش۱۲۵۷  



. آن مایی همچو ما دلشاد باش۱۲۵۸  

ود را بپوش. عقل آمد عاشقا خ۱۲۵۹  

 . اندرآمد شاه شیرینان ترش۱۲۶۰

. روی تو جان جانست از جان نهان مدارش۱۲۶۱  

. گر جان بجز تو خواهد از خویش برکنیمش۱۲۶۲  

. سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش۱۲۶۳  

. می گفت چشم شوخش با طره سیاهش۱۲۶۴  

. آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش۱۲۶۵  

ان و ما غرقه در نشانش. روحیست بی نش۱۲۶۶  

. در عشق آتشینش آتش نخورده آتش۱۲۶۷  

. صد سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش۱۲۶۸  

. آینه ام من آینه ام من تا که بدیدم روی چو ماهش۱۲۶۹  

. مستی امروز من نیست چو مستی دوش۱۲۷۰  

. باز درآمد طبیب از در رنجور خویش۱۲۷۱  

ن خویش. باز فرود آمدیم بر در سلطا۱۲۷۲  

. ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش۱۲۷۳  

. خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش۱۲۷۴  

. چون بزند گردنم سجده کند گردنش۱۲۷۵  

. باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش۱۲۷۶  

. خواجه غلط کرده ای در صفت یار خویش۱۲۷۷  

. یار درآمد ز باغ بیخود و سرمست دوش۱۲۷۸  

درآمد طبیب از در ایوب خویش . باز۱۲۷۹  

 . جان منست او هی مزنیدش۱۲۸۰

. ز هدهدان تفکر چو دررسید نشانش۱۲۸۱  

. تمام اوست که فانی شدست آثارش۱۲۸۲  

. ندا رسید به عاشق ز عالم رازش۱۲۸۳  

. سری برآر که تا ما رویم بر سر عیش۱۲۸۴  

. شکست نرخ شکر را بتم به روی ترش۱۲۸۵  



رنگاترنگ آوازش. شنو ز سینه ت۱۲۸۶  

. مباد با کس دیگر ثنا و دشنامش۱۲۸۷  

. چو رو نمود به منصور وصل دلدارش۱۲۸۸  

. دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش۱۲۸۹  

. مست گشتم ز ذوق دشنامش۱۲۹۰  

. توبه من درست نیست خموش۱۲۹۱  

. آمد آن خواجه سیماترش۱۲۹۲  

. علی هللا ای مسلمانان از آن هجران پرآتش۱۲۹۳  

کل عقل بوصلکم مدهش .۱۲۹۴  

. بیا بیا که تویی جان جان سماع۱۲۹۵  

. بیا بیا که تویی جان جان جان سماع۱۲۹۶  

. مدارم یک زمان از کار فارغ۱۲۹۷  

. امروز روز شادی و امسال سال الغ۱۲۹۸  

. گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ۱۲۹۹  

 . عیسی روح گرسنه ست چو زاغ۱۳۰۰

ع شدیم این طرف. ما دو سه رند عشرتی جم۱۳۰۱  

. ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف۱۳۰۲  

. گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف۱۳۰۳  

. باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف۱۳۰۴  

. کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف۱۳۰۵  

. بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف۱۳۰۶  

. ای مونس و غمگسار عاشق۱۳۰۷  

ر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق. گ۱۳۰۸  

. ای جهان را دلگشا اقبال عشق۱۳۰۹  

. ای ناطق الهی و ای دیده حقایق۱۳۱۰  

. باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق۱۳۱۱  

. فریفت یار شکربار من مرا به طریق۱۳۱۲  

. جان و سر تو که بگو بی نفاق۱۳۱۳  



. به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک۱۳۱۴  

. روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک۱۳۱۵  

. رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک۱۳۱۶  

. آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک۱۳۱۷  

. هر اول روز ای جان صد بار سالم علیک۱۳۱۸  

. بباید عشق را ای دوست دردک۱۳۱۹  

 . اندرآ با ما نشان ده راستک۱۳۲۰

ا سالم علیک. ایا هوای تو در جان ه۱۳۲۱  

. ای ظریف جهان سالم علیک۱۳۲۲  

. ای ظریف جهان سالم علیک۱۳۲۳  

. برخیز ز خواب و ساز کن چنگ۱۳۲۴  

. عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگ۱۳۲۵  

. عاشقی و آنگهانی نام و ننگ۱۳۲۶  

. تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ۱۳۲۷  

. حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ۱۳۲۸  

. چو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ۱۳۲۹  

. بگردان شراب ای صنم بی درنگ۱۳۳۰  

. هر کی در او نیست از این عشق رنگ۱۳۳۱  

. توبه سفر گیرد با پای لنگ۱۳۳۲  

. ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل۱۳۳۳  

. این بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل۱۳۳۴  

بان کیست در این خانه دل. بانگ زدم نیم ش۱۳۳۵  

. حلقه دل زدم شبی در هوس سالم دل۱۳۳۶  

. اال ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل۱۳۳۷  

. بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل۱۳۳۸  

. مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای دل۱۳۳۹  

 . هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در این منزل۱۳۴۰

وز بحمدهللا از دی بترست این دل. امر۱۳۴۱  



. چه کارستان که داری اندر این دل۱۳۴۲  

. صد هزاران همچو ما غرقه در این دریای دل۱۳۴۳  

. شتران مست شدستند ببین رقص جمل۱۳۴۴  

. تو مرا می بده و مست بخوابان و بهل۱۳۴۵  

. رفت عمرم در سر سودای دل۱۳۴۶  

. سوی آن سلطان خوبان الرحیل۱۳۴۷  

امروز روز شادی و امسال سال گل .۱۳۴۸  

. تا نزند آفتاب خیمه نور جالل۱۳۴۹  

. چشم تو با چشم من هر دم بی قیل و قال۱۳۵۰  

. شد پی این لولیان در حرم ذوالجالل۱۳۵۱  

. چند از این قیل و قال عشق پرست و ببال۱۳۵۲  

. چگونه برنپرد جان چو از جناب جالل۱۳۵۳  

جمال و جالل . تو را سعادت بادا در آن۱۳۵۴  

. دو چشم اگر بگشادی به آفتاب وصال۱۳۵۵  

. اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال۱۳۵۶  

. پیام کرد مرا بامداد بحر عسل۱۳۵۷  

. به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل۱۳۵۸  

. ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل۱۳۵۹  

 . باده ده ای ساقی جان باده بی درد و دغل۱۳۶۰

دا فی درجات الکمال. عمرک یا واح۱۳۶۱  

. لجکنن اغلن هی بزه کلکل۱۳۶۲  

. کجکنن اغلن اودیا کلکل۱۳۶۳  

. ایها النور فی الفاد تعال۱۳۶۴  

. یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال۱۳۶۵  

. یا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال۱۳۶۶  

. رشاء العشق حبیبی لشرود و مضل۱۳۶۷  

لکمال. عمرک یا واحدا فی درجات ا۱۳۶۸  

. تعال یا مدد العیش و السرور تعال۱۳۶۹  



. آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم۱۳۷۰  

. ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام۱۳۷۱  

. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام۱۳۷۲  

. هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم۱۳۷۳  

 ۱۳۷۴. ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

. بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم۱۳۷۵  

. کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم۱۳۷۶  

. ای با من و پنهان چو دل از دل سالمت می کنم۱۳۷۷  

. ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم۱۳۷۸  

. آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم۱۳۷۹  

 زری بنهاده است آن دلبرم. دی بر سرم تاج ۱۳۸۰

. هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم۱۳۸۱  

. ای ساقی روشن دالن بردار سغراق کرم۱۳۸۲  

. تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم۱۳۸۳  

. عشقا تو را قاضی برم کاشکستیم همچون صنم۱۳۸۴  

. بس جهد می کردم که من آیینه نیکی شوم۱۳۸۵  

دوستان منزل به سروستان کنیم. آمد بهار ای ۱۳۸۶  

. هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم۱۳۸۷  

. ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم۱۳۸۸  

. ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم۱۳۸۹  

 ۱۳۹۰. بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم

. تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم۱۳۹۱  

ر شدم یار شدم با غم تو یار شدم. یا۱۳۹۲  

. مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم۱۳۹۳  

. دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم۱۳۹۴  

. مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم۱۳۹۵  

. باز در اسرار روم جانب آن یار روم۱۳۹۶  

. زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم۱۳۹۷  



این هیچ پریشان نشوم. جمع تو دیدم پس از ۱۳۹۸  

. هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم۱۳۹۹  

 . تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم۱۴۰۰

. کوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم۱۴۰۱  

. دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم۱۴۰۲  

. آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم۱۴۰۳  

چرا کنم. کار مرا چو او کند کار دگر ۱۴۰۴  

. میل هواش می کنم طال بقاش می زنم۱۴۰۵  

. هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم۱۴۰۶  

. دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم۱۴۰۷  

. تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم۱۴۰۸  

. ای تو بداده در سحر از کف خویش باده ام۱۴۰۹  

چو جان شدم . تا که اسیر و عاشق آن صنم۱۴۱۰  

. گرم درآ و دم مده باده بیار ای صنم۱۴۱۱  

. بیا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندم۱۴۱۲  

. کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم۱۴۱۳  

. درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم۱۴۱۴  

. ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم۱۴۱۵  

ی چنین شیرین ندیدستم. ترش رویی و خشمین۱۴۱۶  

. به حق روی تو که من چنین رویی ندیدستم۱۴۱۷  

. دال مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم۱۴۱۸  

. بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم۱۴۱۹  

 . اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستم۱۴۲۰

. بیا بشنو که من پیش و پس اسبت چرا گردم۱۴۲۱  

یان دارم بگرد یار می گردم. طواف حاج۱۴۲۲  

. تو تا دوری ز من جانا چنین بی جان همی گردم۱۴۲۳  

. بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم۱۴۲۴  

. دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم۱۴۲۵  



. چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم۱۴۲۶  

. من از اقلیم باالیم سر عالم نمی دارم۱۴۲۷  

. همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم۲۸۱۴  

. نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم۱۴۲۹  

. نهادم پای در عشق که بر عشاق سر باشم۱۴۳۰  

. مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم۱۴۳۱  

. تو خود دانی که من بی تو عدم باشم عدم باشم۱۴۳۲  

باشم . من آنم کز خیاالتش تراشنده وثن۱۴۳۳  

. چو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم۱۴۳۴  

. به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم۱۴۳۵  

. تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی دانم۱۴۳۶  

. چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم۱۴۳۷  

. ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پایم۱۴۳۸  

تو را نمی دانم نمی دانم. من این ایوان نه ۱۴۳۹  

 . بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم۱۴۴۰

. بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم۱۴۴۱  

. زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم۱۴۴۲  

. بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم۱۴۴۳  

. ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم۱۴۴۴  

عریان خراباتم. من دلق گرو کردم ۱۴۴۵  

. گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم۱۴۴۶  

. رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم۱۴۴۷  

. در مجلس آن رستم در عربده بنشستم۱۴۴۸  

. زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم۱۴۴۹  

. بستان قدح از دستم ای مست که من مستم۱۴۵۰  

فتم. گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خ۱۴۵۱  

. ساقی چو شه من بد بیش از دگران خوردم۱۴۵۲  

. در آینه چون بینم نقش تو به گفت آرم۱۴۵۳  



. گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم۱۴۵۴  

. ای خواجه سالم علیک من عزم سفر دارم۱۴۵۵  

. توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم۱۴۵۶  

. من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم۱۴۵۷  

لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم. یک ۱۴۵۸  

. تا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم۱۴۵۹  

 . بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم۱۴۶۰

. پایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم۱۴۶۱  

. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم۱۴۶۲  

. شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم۱۴۶۳  

راه نگردد گم. سر برمزن از هستی تا ۱۴۶۴  

. ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم۱۴۶۵  

. در عشق سلیمانی من همدم مرغانم۱۴۶۶  

. این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم۱۴۶۷  

. امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم۱۴۶۸  

. بیخود شده ام لیکن بیخودتر از این خواهم۱۴۶۹  

ویم. جانم به فدا بادا آن را که نمی گ۱۴۷۰  

. مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم۱۴۷۱  

. دگربار دگربار ز زنجیر بجستم۱۴۷۲  

. بیایید بیایید به گلزار بگردیم۱۴۷۳  

. حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم۱۴۷۴  

. بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم۱۴۷۵  

. طبیبیم حکیمیم طبیبان قدیمیم۱۴۷۶  

. از اول امروز چو آشفته و مستیم۱۴۷۷  

. المنه هلل که ز پیکار رهیدیم۸۱۴۷  

. آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم۱۴۷۹  

 . خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم۱۴۸۰

. ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم۱۴۸۱  



. چون در عدم آییم و سر از یار برآریم۱۴۸۲  

. امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم۱۴۸۳  

یم. بشکن قدح باده که امروز چنان۱۴۸۴  

. صبح است و صبوح است بر این بام برآییم۱۴۸۵  

. چون آینه رازنما باشد جانم۱۴۸۶  

. امروز چنانم که خر از بار ندانم۱۴۸۷  

. ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم۱۴۸۸  

. ساقی ز پی عشق روان است روانم۱۴۸۹  

. از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم۱۴۹۰  

این تن که گزیدیم . خلقان همه نیکند جز۱۴۹۱  

. بار دگر از راه سوی چاه رسیدیم۱۴۹۲  

. ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم۱۴۹۳  

. افتادم افتادم در آبی افتادم۱۴۹۴  

. اگر تو نیستی در عاشقی خام۱۴۹۵  

. چه دیدم خواب شب کامروز مستم۱۴۹۶  

. به جان جمله مستان که مستم۱۴۹۷  

. بیا کز غیر تو بیزار گشتم۱۴۹۸  

. بیا کز عشق تو دیوانه گشتم۴۹۹۱  

 . چنان مست است از آن دم جان آدم۱۵۰۰

. منم فتنه هزاران فتنه زادم۱۵۰۱  

. ز زندان خلق را آزاد کردم۱۵۰۲  

. غالمم خواجه را آزاد کردم۱۵۰۳  

. حسودان را ز غم آزاد کردم۱۵۰۴  

. یکی مطرب همی خواهم در این دم۱۵۰۵  

دم. همیشه من چنین مجنون نبو۱۵۰۶  

. ایا یاری که در تو ناپدیدم۱۵۰۷  

. سفر کردم به هر شهری دویدم۱۵۰۸  

. سفر کردم به هر شهری دویدم۱۵۰۹  



. اگر عشقت به جای جان ندارم۱۵۱۰  

. بیا ای آنک بردی تو قرارم۱۵۱۱  

. گهی در گیرم و گه بام گیرم۱۵۱۲  

. اگر سرمست اگر مخمور باشم۱۵۱۳  

. خداوندا مده آن یار را غم۱۵۱۴  

. چه نزدیک است جان تو به جانم۱۵۱۵  

. چه نزدیک است جان تو به جانم۱۵۱۶  

. مرا گویی که رایی من چه دانم۱۵۱۷  

. من آن ماهم که اندر المکانم۱۵۱۸  

. بیا کامروز بیرون از جهانم۱۵۱۹  

 . مرا پرسی که چونی بین که چونم۱۵۲۰

. من از عالم تو را تنها گزینم۱۵۲۱  

یاری نخواهم. ورا خواهم دگر ۱۵۲۲  

. نه آن شیرم که با دشمن برآیم۱۵۲۳  

. چو آب آهسته زیر که درآیم۱۵۲۴  

. ز قند یار تا شاخی نخایم۱۵۲۵  

. از آن باده ندانم چون فنایم۱۵۲۶  

. بیا کامروز گرد یار گردیم۱۵۲۷  

. به پیش باد تو ما همچو گردیم۱۵۲۸  

. شب دوشینه ما بیدار بودیم۱۵۲۹  

بیدار بودیم . من و تو دوش شب۱۵۳۰  

. بیا کامروز شه را ما شکاریم۱۵۳۱  

. بیا تا عاشقی از سر بگیریم۱۵۳۲  

. بیا امروز ما مهمان میریم۱۵۳۳  

. بیا ما چند کس با هم بسازیم۱۵۳۴  

. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم۱۵۳۵  

. میان ما درآ ما عاشقانیم۱۵۳۶  

. چرا شاید چو ما شه زادگانیم۱۵۳۷  



فرهنگی بجویم . بر آن بودم که۱۵۳۸  

. مگردان روی خود ای دیده رویم۱۵۳۹  

 . بیا با هم سخن از جان بگوییم۱۵۴۰

. مرا خواندی ز در تو خستی از بام۱۵۴۱  

. چنان مستم چنان مستم من این دم۱۵۴۲  

. کجایی ساقیا درده مدامم۱۵۴۳  

. مرا گویی چه سانی من چه دانم۱۵۴۴  

. شراب شیره انگور خواهم۱۵۴۵  

تصدیع از جهان بردم . رفتم۱۵۴۶  

. من با تو حدیث بی زبان گویم۱۵۴۷  

. روی تو چو نوبهار دیدم۱۵۴۸  

. زنهار مرا مگو که پیرم۱۵۴۹  

. گر از غم عشق عار داریم۱۵۵۰  

. از اصل چو حورزاد باشیم۱۵۵۱  

. ما آفت جان عاشقانیم۱۵۵۲  

. ما صحبت همدگر گزینیم۱۵۵۳  

. چون ذره به رقص اندرآییم۱۵۵۴  

جز جانب دل به دل نیاییم. ۱۵۵۵  

. ای برده نماز من ز هنگام۱۵۵۶  

. یا رب توبه چرا شکستم۱۵۵۷  

. دانی کامروز از چه زردم۱۵۵۸  

. من دوش به تازه عهد کردم۱۵۵۹  

 . تا عشق تو سوخت همچو عودم۱۵۶۰

. تا چهره آن یگانه دیدم۱۵۶۱  

. گر ناز تو را به گفت نارم۱۵۶۲  

. من اشتر مست شهریارم۱۵۶۳  

. روزی که گذر کنی به گورم۱۵۶۴  

. ای دشمن روزه و نمازم۱۵۶۵  



. تا با تو قرین شده ست جانم۱۵۶۶  

. امروز مرا چه شد چه دانم۱۵۶۷  

. ای جان لطیف و ای جهانم۱۵۶۸  

. ناآمده سیل تر شدستیم۱۵۶۹  

. آن عشرت نو که برگرفتیم۱۵۷۰  

. در عشق قدیم سال خوردیم۱۵۷۱  

یم. گر گمشدگان روزگار۱۵۷۲  

. ما عاشق و بی دل و فقیریم۱۵۷۳  

. نی سیم و نه زر نه مال خواهیم۱۵۷۴  

. ما شاخ گلیم نی گیاهیم۱۵۷۵  

. ما زنده به نور کبریاییم۱۵۷۶  

. امروز نیم ملول شادم۱۵۷۷  

. من جز احد صمد نخواهم۱۵۷۸  

. ما آب دریم ما چه دانیم۱۵۷۹  

 . تا دلبر خویش را نبینیم۱۵۸۰

ی بالفد ال نسلم ال نسلم. گر به خوبی م۱۵۸۱  

. هرچ گویی از بهانه ال نسلم ال نسلم۱۵۸۲  

. می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام۱۵۸۳  

. هر که گوید کان چراغ دیده ها را دیده ام۱۵۸۴  

. ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم۱۵۸۵  

. خویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختم۱۵۸۶  

ن در بی وفایی نیستم. عشوه دادستی که م۱۵۸۷  

. من سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم۱۵۸۸  

. چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم۱۵۸۹  

. چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم۱۵۹۰  

. وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم۱۵۹۱  

. نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم۱۵۹۲  

ر بد نهم. روی نیکت بد کند من نیک را ب۱۵۹۳  



. ایها العشاق آتش گشته چون استاره ایم۱۵۹۴  

. سر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم۱۵۹۵  

. چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم۱۵۹۶  

. این چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریم۱۵۹۷  

. ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم۱۵۹۸  

مان برخیستم. چون بدیدم صبح رویت در ز۱۵۹۹  

 . از شهنشه شمس دین من ساغری را یافتم۱۶۰۰

. بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم۱۶۰۱  

. می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام۱۶۰۲  

. چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم۱۶۰۳  

. بده آن باده دوشین که من از نوش تو مستم۱۶۰۴  

از نوش تو مستم . بزن آن پرده نوشین که من۱۶۰۵  

. هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم۱۶۰۶  

. ز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم۱۶۰۷  

. چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم۱۶۰۸  

. چو یکی ساغر مردی ز خم یار برآرم۱۶۰۹  

. منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم۱۶۱۰  

دارم . مکن ای دوست غریبم سر سودای تو۱۶۱۱  

. منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم۱۶۱۲  

. به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم۱۶۱۳  

. بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم۱۶۱۴  

. من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم۱۶۱۵  

. ز یکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم۱۶۱۶  

. بت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم۱۶۱۷  

م عشق برآمد برهانم ز زحیرم. عل۱۶۱۸  

. تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم۱۶۱۹  

 . هوسی است در سر من که سر بشر ندارم۱۶۲۰

. چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم۱۶۲۱  



. تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم۱۶۲۲  

. هذیان که گفت دشمن به درون دل شنیدم۱۶۲۳  

جمال و حسن یارم . خبری اگر شنیدی ز۱۶۲۴  

. دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم۱۶۲۵  

. فلکا بگو که تا کی گله های یار گویم۱۶۲۶  

. نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم۱۶۲۷  

. دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم۱۶۲۸  

. دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم۱۶۲۹  

م. گر مرا خار زند آن گل خندان بکش۱۶۳۰  

. در فروبند که ما عاشق این میکده ایم۱۶۳۱  

. هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم۱۶۳۲  

. در فروبند که ما عاشق این انجمنیم۱۶۳۳  

. عقل گوید که من او را به زبان بفریبم۱۶۳۴  

. دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم۱۶۳۵  

. از بت باخبر من خبری می رسدم۱۶۳۶  

ب نقب زدم ببریدم. منم آن دزد که ش۱۶۳۷  

. مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم۱۶۳۸  

. ای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم۱۶۳۹  

 . گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم۱۶۴۰

. من چو در گور درون خفته همی فرسایم۱۶۴۱  

. ساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم۱۶۴۲  

زیم. چند خسپیم صبوح است صال برخی۱۶۴۳  

. جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم۱۶۴۴  

. گر تو مستی بر ما آی که ما مستانیم۱۶۴۵  

. روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم۱۶۴۶  

. روز شادی است بیا تا همگان یار شویم۱۶۴۷  

. ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم۱۶۴۸  

. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم۱۶۴۹  



خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم .۱۶۵۰  

. ما سر و پنجه و قوت نه از این جان داریم۱۶۵۱  

. ای دریغا که شب آمد همه از هم ببریم۱۶۵۲  

. من از این خانه پرنور به در می نروم۱۶۵۳  

. تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم۱۶۵۴  

. دوش می گفت جانم کی سپهر معظم۱۶۵۵  

درد را درمان کنم. هم به درد این ۱۶۵۶  

. می رسد بوی جگر از دو لبم۱۶۵۷  

. عاشقم از عاشقان نگریختم۱۶۵۸  

. دست من گیر ای پسر خوش نیستم۱۶۵۹  

 . ای گزیده یار چونت یافتم۱۶۶۰

. سالکان راه را محرم شدم۱۶۶۱  

. بوی آن خوب ختن می آیدم۱۶۶۲  

. نو به نو هر روز باری می کشم۱۶۶۳  

ن آن صنم. می شناسد پرده جا۱۶۶۴  

. عاشقی بر من پریشانت کنم۱۶۶۵  

. گفته ای من یار دیگر می کنم۱۶۶۶  

. من ز وصلت چون به هجران می روم۱۶۶۷  

. من به سوی باغ و گلشن می روم۱۶۶۸  

. آتشی نو در وجود اندرزدیم۱۶۶۹  

. ما به خرمنگاه جان بازآمدیم۱۶۷۰  

. گر دم از شادی وگر از غم زنیم۱۶۷۱  

است و ما جو می کنیم . روز باران۱۶۷۲  

. امشب ای دلدار مهمان توییم۱۶۷۳  

. ما ز باالییم و باال می رویم۱۶۷۴  

. دوش عشق شمس دین می باختیم۱۶۷۵  

. عاقبت ای جان فزا نشکیفتم۱۶۷۶  

. یک دمی خوش چو گلستان کندم۱۶۷۷  



. من اگر نالم اگر عذر آرم۱۶۷۸  

. من اگر مستم اگر هشیارم۱۶۷۹  

 غم اگر شادانم. من اگر پر۱۶۸۰

. من از این خانه به در می نروم۱۶۸۱  

. من اگر پرغم اگر خندانم۱۶۸۲  

. من که حیران ز مالقات توام۱۶۸۳  

. من از این خانه به در می نروم۱۶۸۴  

. ای مطرب این غزل گو کی یار توبه کردم۱۶۸۵  

. گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم۱۶۸۶  

ن مستم. گر جان منکرانت شد خصم جا۱۶۸۷  

. رفتم ز دست خود من در بیخودی فتادم۱۶۸۸  

. صد بار مردم ای جان وین را بیازمودم۱۶۸۹  

. اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم۱۶۹۰  

. خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم۱۶۹۱  

. یا رب چه یار دارم شیرین شکار دارم۱۶۹۲  

. من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم۱۶۹۳  

م خرامان تا پیش تو بمیرم. بازآمد۱۶۹۴  

. پیش چنین جمال جان بخش چون نمیرم۱۶۹۵  

. ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم۱۶۹۶  

. آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم۱۶۹۷  

. ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم۱۶۹۸  

. دل را ز من بپوشی یعنی که من ندانم۱۶۹۹  

 . عالم گرفت نورم بنگر به چشم هایم۱۷۰۰

. آوازه جمالت از جان خود شنیدیم۷۰۱۱  

. درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم۱۷۰۲  

. من آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم۱۷۰۳  

. اشکم دهل شده ست از این جام دم به دم۱۷۰۴  

. از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم۱۷۰۵  



. برخیز تا شراب به رطل و سبو خوریم۱۷۰۶  

انی خریده ام. چیزی مگو که گنج نه۱۷۰۷  

. ای گوش من گرفته تویی چشم روشنم۱۷۰۸  

. ما قحطیان تشنه و بسیارخواره ایم۱۷۰۹  

. با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم۱۷۱۰  

. بگشای چشم خود که از آن چشم روشنیم۱۷۱۱  

. ما در جهان موافقت کس نمی کنیم۱۷۱۲  

. خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم۱۷۱۳  

خبر آخر بنگر به بام. چند روی بی ۱۷۱۴  

. هر کی بمیرد شود دشمن او دوستکام۱۷۱۵  

. امشب جان را ببر از تن چاکر تمام۱۷۱۶  

. لولیکان توییم در بگشا ای صنم۱۷۱۷  

. ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم۱۷۱۸  

. پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم۱۷۱۹  

 . بار دگر ذره وار رقص کنان آمدیم۱۷۲۰

وی ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشیم. خوش س۱۷۲۱  

. بدار دست ز ریشم که باده ای خوردم۱۷۲۲  

. نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم۱۷۲۳  

. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم۱۷۲۴  

. نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم۱۷۲۵  

. بیار باده که دیر است در خمار توام۱۷۲۶  

روم. به غم فرونروم باز سوی یار ۱۷۲۷  

. مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم۱۷۲۸  

. اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم۱۷۲۹  

. چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم۱۷۳۰  

. اگر زمین و فلک را پر از سالم کنیم۱۷۳۱  

. به حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بام۱۷۳۲  

. به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام۱۷۳۳  



چیست ز پنهانیان دل پیغام . سماع۱۷۳۴  

. به گوش من برسانید هجر تلخ پیام۱۷۳۵  

. به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم۱۷۳۶  

. بیار باده که اندر خمار خمارم۱۷۳۷  

. به گوشه ای بروم گوش آن قدح گیرم۱۷۳۸  

. زهی حالوت پنهان در این خالی شکم۱۷۳۹  

 . خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم۱۷۴۰

. به کوی عشق تو من نامدم که بازروم۱۱۷۴  

. ببسته است پری نهانیی پایم۱۷۴۲  

. اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم۱۷۴۳  

. بیار مطرب بر ما کریم باش کریم۱۷۴۴  

. فضول گشته ام امروز جنگ می جویم۱۷۴۵  

. بر آن شده ست دلم کتشی بگیرانم۱۷۴۶  

. اگر به عقل و کفایت پی جنون باشم۱۷۴۷  

. می گریزد از ما و ما قوامش داریم۱۷۴۸  

. گه چرخ زنان همچون فلکم۱۷۴۹  

. تلخی نکند شیرین ذقنم۱۷۵۰  

. تشنه خویش کن مده آبم۱۷۵۱  

. کون خر را نظام دین گفتم۱۷۵۲  

. آمدم باز تا چنان گردم۱۷۵۳  

. آتشی از تو در دهان دارم۱۷۵۴  

. در طریقت دو صد کمین دارم۱۷۵۵  

مست عشق آن یارم . تا به جان۱۷۵۶  

. همتم شد بلند و تدبیرم۱۷۵۷  

. در وصالت چرا بیاموزم۱۷۵۸  

. اه چه بی رنگ و بی نشان که منم۱۷۵۹  

 . به خدایی که در ازل بوده ست۱۷۶۰

. ما همه از الست همدستیم۱۷۶۱  



. آمدستیم تا چنان گردیم۱۷۶۲  

. ما که باده ز دست یار خوریم۱۷۶۳  

. ناله بلبل بهار کنیم۱۷۶۴  

. عاشق روی جان فزای توییم۱۷۶۵  

. خیز تا فتنه ای برانگیزیم۱۷۶۶  

. تو چه دانی که ما چه مرغانیم۱۷۶۷  

. چند قبا بر قد دل دوختم۱۷۶۸  

. ای دل صافی دم ثابت قدم۱۷۶۹  

. آمد سرمست سحر دلبرم۱۷۷۰  

. شد ز غمت خانه سودا دلم۱۷۷۱  

. چند گهی فاتحه خوانت کنم۱۷۷۲  

ب یار آمدیم. بار دگر جان۱۷۷۳  

. ما به تماشای تو بازآمدیم۱۷۷۴  

. گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم۱۷۷۵  

. منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم۱۷۷۶  

. انا فتحنا بابکم ال تهجروا اصحابکم۱۷۷۷  

. رحت انا من بینکم غبت کذا من عینکم۱۷۷۸  

. اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم۱۷۷۹  

 ل الساقی علینا حامال کاس المدام. اقب۱۷۸۰

. قد رجعنا قد رجعنا جائیا من طورکم۱۷۸۱  

. ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم۱۷۸۲  

. فان وفق هللا الکریم وصالکم۱۷۸۳  

. علی اهل نجد الثنا و سالم۱۷۸۴  

. بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من۱۷۸۵  

اندر میان جان من. دزدیده چون جان می روی ۱۷۸۶  

. گر آخر آمد عشق تو گردد ز اول ها فزون۱۷۸۷  

. تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون۱۷۸۸  

. ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان۱۷۸۹  



. دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن۱۷۹۰  

. بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من۱۷۹۱  

ت این این کیست این این یوسف ثانی است این. این کیس۱۷۹۲  

. این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین۱۷۹۳  

. ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان۱۷۹۴  

. هین دف بزن هین کف بزن کاقبال خواهی یافتن۱۷۹۵  

. دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن۱۷۹۶  

ا نشنود دلدار من. ای دل شکایت ها مکن ت۱۷۹۷  

. ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من۱۷۹۸  

. در غیب پر این سو مپر ای طایر چاالک من۱۷۹۹  

 . هذا رشاد الکافرین هذا جزاء الصابرین۱۸۰۰

. آن شاخ خشک است و سیه هان ای صبا بر وی مزن۱۸۰۱  

. چندان بگردم گرد دل کز گردش بسیار من۱۸۰۲  

شم من هر دو نخسبد در زمن. بخت نگار و چ۱۸۰۳  

. با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن۱۸۰۴  

. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من۱۸۰۵  

. آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من۱۸۰۶  

. ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من۱۸۰۷  

. با آنک از پیوستگی من عشق گشتم عشق من۱۸۰۸  

گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من . بر۱۸۰۹  

. من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان۱۸۱۰  

. خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن۱۸۱۱  

. ای نور افالک و زمین چشم و چراغ غیب بین۱۸۱۲  

. کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من۱۸۱۳  

. عشق تو آورد قدح پر ز بالی دل من۱۸۱۴  

وشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان. من خ۱۸۱۵  

. آینه ای بزدایم از جهت منظر من۱۸۱۶  

. قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من۱۸۱۷  



. قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من۱۸۱۸  

. کافرم ار در دو جهان عشق بود خوشتر از این۱۸۱۹  

 . هی چه گریزی چندین یک نفس این جا بنشین۱۸۲۰

ا در رگ ما روانه کن. آب حیات عشق ر۱۸۲۱  

. ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من۱۸۲۲  

. سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من۱۸۲۳  

. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من۱۸۲۴  

. من طربم طرب منم زهره زند نوای من۱۸۲۵  

. هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین۱۸۲۶  

بگو نهان مکن. دوش چه خورده ای دال راست ۱۸۲۷  

. باز نگار می کشد چون شتران مهار من۱۸۲۸  

. گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من۱۸۲۹  

. تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من۱۸۳۰  

. راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این۱۸۳۱  

. مانده شده ست گوش من از پی انتظار آن۱۸۳۲  

رار جان. آمده ام به عذر تو ای طرب و ق۱۸۳۳  

. عید نمای عید را ای تو هالل عید من۱۸۳۴  

. گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من۱۸۳۵  

. باز بهار می کشد زندگی از بهار من۱۸۳۶  

. یا رب من بدانمی چیست مراد یار من۱۸۳۷  

. چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من۱۸۳۸  

. واقعه ای بدیده ام الیق لطف و آفرین۱۸۳۹  

 خوش نوای من عشق نواز همچنین. مطرب ۱۸۴۰

. تا چه خیال بسته ای ای بت بدگمان من۱۸۴۱  

. چهره شرمگین تو بستد شرمگان من۱۸۴۲  

. دوش چه خورده ای دال راست بگو نهان مکن۱۸۴۳  

. مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان۱۸۴۴  

. عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان۱۸۴۵  



مانان از این خانه برون رفتن. حرام است ای مسل۱۸۴۶  

. خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تن۱۸۴۷  

. چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن۱۸۴۸  

. چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن۱۸۴۹  

. چراغ عالم افروزم نمی تابد چنین روشن۱۸۵۰  

. نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن۱۸۵۱  

روی مه رویم کی باشم من که باشم من. چو آمد ۱۸۵۲  

. چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من۱۸۵۳  

. چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون۱۸۵۴  

. چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون۱۸۵۵  

. مرا هر دم همی گویی که برگو قطعه شیرین۱۸۵۶  

یین. توقع دارم از لطف تو ای صدر نکوآ۱۸۵۷  

. چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من۱۸۵۸  

. منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدین۱۸۵۹  

 . اال ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین۱۸۶۰

. ای قاعده مستان در همدگر افتادن۱۸۶۱  

. چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن۱۸۶۲  

. ای سنجق نصرهللا وی مشعله یاسین۱۸۶۳  

. در پرده دل بنگر صد دختر آبستان۶۴۱۸  

. ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان۱۸۶۵  

. ای کار من از تو زر ای سیمبر مستان۱۸۶۶  

. ای جانک من چونی یک بوسه به چند ای جان۱۸۶۷  

. دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان۱۸۶۸  

. رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان۱۸۶۹  

سگ آخر تا چند زنی دندان. ای نفس چو ۱۸۷۰  

. دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان۱۸۷۱  

. ای در غم بیهوده رو کم ترکوا برخوان۱۸۷۲  

. دانی که کجا جویی ما را به گه جستن۱۸۷۳  



. از آتش روی خود اندر دلم آتش زن۱۸۷۴  

. ای یار مقامردل پیش آ و دمی کم زن۱۸۷۵  

نا جا کن. بی جا شو در وحدت در عین ف۱۸۷۶  

. ای دل چو نمی گردد در شرح زبان من۱۸۷۷  

. من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون۱۸۷۸  

. آرایش باغ آمد این روی چه روی است این۱۸۷۹  

 . در زیر نقاب شب این زنگیکان را بین۱۸۸۰

. از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین۱۸۸۱  

. آن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تن۱۸۸۲  

. بی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن۱۸۸۳  

. آن ساعد سیمین را در گردن ما افکن۱۸۸۴  

. ای سرده صد سودا دستار چنین می کن۱۸۸۵  

. نی نی به از این باید با دوست وفا کردن۱۸۸۶  

. گرت هست سر ما سر و ریش بجنبان۱۸۸۷  

. بیا بوسه به چند است از آن لعل مثمن۱۸۸۸  

و دل مرا مرنجان. دل دل دل ت۱۸۸۹  

. با روی تو کفر است به معنی نگریدن۱۸۹۰  

. ما دست تو را خواجه بخواهیم کشیدن۱۸۹۱  

. هر شب که بود قاعده سفره نهادن۱۸۹۲  

. صد گوش نوم باز شد از راز شنودن۱۸۹۳  

. گر زانک ملولی ز من ای فتنه حوران۱۸۹۴  

. بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان۱۸۹۵  

ز تو چندین جور کردن. نشاید ا۱۸۹۶  

. در این دم همدمی آمد خمش کن۱۸۹۷  

. ندا آمد به جان از چرخ پروین۱۸۹۸  

. دل خون خواره را یک باره بستان۱۸۹۹  

 . بیا ای مونس جان های مستان۱۹۰۰

. ز زخم دف کفم بدرید ای جان۱۹۰۱  



. چرا منکر شدی ای میر کوران۱۹۰۲  

. شنیدی تو که خط آمد ز خاقان۱۹۰۳  

. کجا خواهی ز چنگ ما پریدن۱۹۰۴  

. اگر تو عاشقی غم را رها کن۱۹۰۵  

. تو نقد قلب را از زر برون کن۱۹۰۶  

. گر این جا حاضری سر همچنین کن۱۹۰۷  

. نتانی آمدن این راه با من۱۹۰۸  

. دل معشوق سوزیده است بر من۱۹۰۹  

. تو هر جزو جهان را بر گذر بین۱۹۱۰  

ین. تو را پندی دهم ای طالب د۱۹۱۱  

. بیا ساقی می ما را بگردان۱۹۱۲  

. به باغ آییم فردا جمله یاران۱۹۱۳  

. اگر خواهی مرا می در هوا کن۱۹۱۴  

. برو ای دل به سوی دلبر من۱۹۱۵  

. برآ بر بام و اکنون ماه نو بین۱۹۱۶  

. چو بربندند ناگاهت زنخدان۱۹۱۷  

. فرود آ تو ز مرکب بار می بین۱۹۱۸  

پریدن. عشق است بر آسمان ۱۹۱۹  

 . دیر آمده ای مرو شتابان۱۹۲۰

. ای ساقی و دستگیر مستان۱۹۲۱  

. ما شادتریم یا تو ای جان۱۹۲۲  

. ای روی مه تو شاد خندان۱۹۲۳  

. ای روی تو نوبهار خندان۱۹۲۴  

. بازآمد آستین فشانان۱۹۲۵  

. مال است و زر است مکسب تن۱۹۲۶  

. وقت آمد توبه را شکستن۱۹۲۷  

را رها کن. ای دوست عتاب ۱۹۲۸  

. ای عربده کرده دوش با من۱۹۲۹  



. امروز تو خوشتری و یا من۱۹۳۰  

. عقل از کف عشق خورد افیون۱۹۳۱  

. ای دشمن عقل و جان شیرین۱۹۳۲  

. برخیز و صبوح را برنجان۱۹۳۳  

. از ما مرو ای چراغ روشن۱۹۳۴  

. دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان۱۹۳۵  

عشق همچون نای زن . عاشقان ناالن چو نای و۱۹۳۶  

. هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگین۱۹۳۷  

. نازنینی را رها کن با شهان نازنین۱۹۳۸  

. می پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان۱۹۳۹  

 . ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان۱۹۴۰

. مهره ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان۱۹۴۱  

حلقه دیگر نهان . من ز گوش او بدزدم۱۹۴۲  

. می گزید او آستین را شرمگین در آمدن۱۹۴۳  

. چون ببینی آفتاب از روی دلبر یاد کن۱۹۴۴  

. هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من۱۹۴۵  

. کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من۱۹۴۶  

. سوی بیماران خود شد شاه مه رویان من۱۹۴۷  

بگون. بانگ آید هر زمانی زین رواق آ۱۹۴۸  

. آنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهن۱۹۴۹  

. بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست این۱۹۵۰  

. ای برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبین۱۹۵۱  

. هست ما را هر زمانی از نگار راستین۱۹۵۲  

. هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنین۱۹۵۳  

. عیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان۱۹۵۴  

. ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان۱۹۵۵  

. سر فروکرد از فلک آن ماه روی سیمتن۱۹۵۶  

. هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن۱۹۵۷  



. ساقیا چون مست گشتی خویش را بر من بزن۱۹۵۸  

. روی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن۱۹۵۹  

 . آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن۱۹۶۰

بهارا جان مایی جان ها را تازه کن. نو۱۹۶۱  

. یار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من۱۹۶۲  

. پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من۱۹۶۳  

. شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین۱۹۶۴  

. در میان ظلمت جان تو نور چیست آن۱۹۶۵  

. جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان۱۹۶۶  

ردن زده آن تسخرت بر گرد نان. ای تو را گ۱۹۶۷  

. ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان۱۹۶۸  

. از بدی ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن۱۹۶۹  

. مطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن۱۹۷۰  

. از دخول هر غری افسرده ای در کار من۱۹۷۱  

. عاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببین۱۹۷۲  

د و روی من بگرفت چین. موی بر سر شد سپی۱۹۷۳  

. ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین۱۹۷۴  

. عشق شمس الدین است یا نور کف موسی است آن۱۹۷۵  

. عشق شمس حق و دین کان گوهر کانی است آن۱۹۷۶  

. در ستایش های شمس الدین نباشم مفتتن۱۹۷۷  

. ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصف من۱۹۷۸  

سرفراز راستین . عاشقان را مژده ای از۱۹۷۹  

 . یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این۱۹۸۰

. مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن۱۹۸۱  

. گلسن بنده ستایک غرضم یق اشد رسن۱۹۸۲  

. به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین۱۹۸۳  

. بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیرین۱۹۸۴  

ار مستان. صنما بیار باده بنشان خم۱۹۸۵  



. صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن۱۹۸۶  

. هله نیم مست گشتم قدحی دگر مدد کن۱۹۸۷  

. چه شکر داد عجب یوسف خوبی به لبان۱۹۸۸  

. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن۱۹۸۹  

. جان حیوان که ندیده است بجز کاه و عطن۱۹۹۰  

. همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن۱۹۹۱  

وی با ما کن و با بی خبران خوی مکن. خ۱۹۹۲  

. هیچ باشد که رسد آن شکر و پسته من۱۹۹۳  

. بشنو از بوالهوسان قصه میر عسسان۱۹۹۴  

. اینک آن انجم روشن که فلک چاکرشان۱۹۹۵  

. چون خیال تو درآید به دلم رقص کنان۱۹۹۶  

. هر که را گشت سر از غایت برگردیدن۱۹۹۷  

شکر خندیدن. به خدا گل ز تو آموخت ۱۹۹۸  

. مکن ای دوست ز جور این دلم آواره مکن۱۹۹۹  

 . ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من۲۰۰۰

. دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من۲۰۰۱  

. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین۲۰۰۲  

. همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن۲۰۰۳  

. شیرمردا تو چه ترسی ز سگ الغرشان۲۰۰۴  

. چه نشستی دور چون بیگانگان۲۰۰۵  

. هر کجا که پا نهی ای جان من۲۰۰۶  

. شاه ما باری برای کاهالن۲۰۰۷  

. می بده ای ساقی آخرزمان۲۰۰۸  

. نک بهاران شد صال ای لولیان۲۰۰۹  

. بشنو از دل نکته های بی سخن۲۰۱۰  

. جان جان هایی تو جان را برشکن۲۰۱۱  

. ای دالرام من و ای دل شکن۲۰۱۲  

. ساقیا برخیز و می در جام کن۲۰۱۳  



. راز چون با من نگوید یار من۲۰۱۴  

. فقر را در خواب دیدم دوش من۲۰۱۵  

. جان من جان تو جانت جان من۲۰۱۶  

. آمد آمد در میان خوب ختن۲۰۱۷  

. مرغ خانه با هما پر وا مکن۲۰۱۸  

. ای ببرده دل تو قصد جان مکن۲۰۱۹  

 . ای خدا این وصل را هجران مکن۲۰۲۰

. صبحدم شد زود برخیز ای جوان۲۰۲۱  

. ای زیان و ای زیان و ای زیان۲۰۲۲  

. رو قرار از دل مستان بستان۲۰۲۳  

. مات خود را صنما مات مکن۲۰۲۴  

. ای به انکار سوی ما نگران۲۰۲۵  

. به شکرخنده ببردی دل من۲۰۲۶  

. ای امتان باطل بر نان زنید بر نان۲۰۲۷  

تا به گردن . گر چه بسی نشستم در نار۲۰۲۸  

. ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن۲۰۲۹  

. گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن۲۰۳۰  

. ای محو راه گشته از محو هم سفر کن۲۰۳۱  

. من از کی باک دارم خاصه که یار با من۲۰۳۲  

. جانا نخست ما را مرد مدام گردان۲۰۳۳  

. ای دل ز شاه حوران یا قبله صبوران۲۰۳۴  

ا طلب کن اندر میان حوران. آن خوب ر۲۰۳۵  

. امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن۲۰۳۶  

. چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن۲۰۳۷  

. از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن۲۰۳۸  

. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن۲۰۳۹  

 . روز است ای دو دیده در روزنم نظر کن۲۰۴۰

همچنین کن. پروانه شد در آتش گفتا که ۲۰۴۱  



. ای سنگ دل تو جان را دریای پرگهر کن۲۰۴۲  

. دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن۲۰۴۳  

. جانا بیار باده و بختم بلند کن۲۰۴۴  

. تو آب روشنی تو در این آب گل مکن۲۰۴۵  

. مستی و عاشقی و جوانی و جنس این۲۰۴۶  

. می آیدم ز رنگ تو ای یار بوی آن۲۰۴۷  

خدای کز این دام خامشان. آن کیست ای ۲۰۴۸  

. ای دم به دم مصور جان از درون تن۲۰۴۹  

. جانا بیار باده و بختم تمام کن۲۰۵۰  

. می بینمت که عزم جفا می کنی مکن۲۰۵۱  

. ای آنک از میانه کران می کنی مکن۲۰۵۲  

. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین۲۰۵۳  

. بشنیده ام که عزم سفر می کنی مکن۲۰۵۴  

ت شدی عاقبت آمدی اندر میان. مس۲۰۵۵  

. خواجه غلط کرده ای در روش یار من۲۰۵۶  

. یار شو و یار بین دل شو و دلدار بین۲۰۵۷  

. با رخ چون مشعله بر در ما کیست آن۲۰۵۸  

. گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان۲۰۵۹  

 . یک غزل آغاز کن بر صفت حاضران۲۰۶۰

. بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن۲۰۶۱  

. سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من۲۲۰۶  

. ای رخ خندان تو مایه صد گلستان۲۰۶۳  

. باز فروریخت عشق از در و دیوار من۲۰۶۴  

. باز درآمد ز راه فتنه برانگیز من۲۰۶۵  

. باز برآمد ز کوه خسرو شیرین من۲۰۶۶  

. ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون۲۰۶۷  

. بازشکستند خلق سلسله یا مسلمین۲۰۶۸  

. بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین۲۰۶۹  



. یا تو ترش کرده رو مایه ده شکران۲۰۷۰  

. هر چه کنی تو کرده من دان۲۰۷۱  

. جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان۲۰۷۲  

. دال تو شهد منه در دهان رنجوران۲۰۷۳  

. مکن مکن که روا نیست بی گنه کشتن۲۰۷۴  

. توی که بدرقه باشی گهی گهی رهزن۲۰۷۵  

. به جان تو که از این دلشده کرانه مکن۲۰۷۶  

. به من نگر به دو رخسار زعفرانی من۲۰۷۷  

. چهار روز ببودم به پیش تو مهمان۲۰۷۸  

. مقام ناز نداری برو تو ناز مکن۲۰۷۹  

 . چهار شعر بگفتم بگفت نی به از این۲۰۸۰

. نعیم تو نه از آن است که سیر گردد جان۲۰۸۱  

د چشم بد توان دیدن. برای چشم تو ص۲۰۸۲  

. اگر سزای لب تو نبود گفته من۲۰۸۳  

. بیا بیا که ز هجرت نه عقل ماند نه دین۲۰۸۴  

. به صلح آمد آن ترک تند عربده کن۲۰۸۵  

. من کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان۲۰۸۶  

. بگویم مثالی از این عشق سوزان۲۰۸۷  

. ببردی دلم را بدادی به زاغان۲۰۸۸  

ین جهان است و دل زان جهان. تنت ز۲۰۸۹  

. به پیش آر سغراق گلگون من۲۰۹۰  

. ای هفت دریا گوهر عطا کن۲۰۹۱  

. آن دلبر من آمد بر من۲۰۹۲  

. تازه شد از او باغ و بر من۲۰۹۳  

. یک قوصره پر دارم ز سخن۲۰۹۴  

. با من صنما دل یک دله کن۲۰۹۵  

. گر تنگ بدی این سینه من۲۰۹۶  

ن بنشین. چون دل جانا بنشی۲۰۹۷  



. شب محنت که بد طبیب و تو افکار یاد کن۲۰۹۸  

. چند نظاره جهان کردن۲۰۹۹  

 . چند بوسه وظیفه تعیین کن۲۱۰۰

. سیر گشتم ز نازهای خسان۲۱۰۱  

. چیست با عشق آشنا بودن۲۱۰۲  

. گر چه اندر فغان و نالیدن۲۱۰۳  

. شب که جهان است پر از لولیان۲۱۰۴  

ن. ساقی من خیزد بی گفت م۲۱۰۵  

. مست رسید آن بت بی باک من۲۱۰۶  

. جان منی جان منی جان من۲۱۰۷  

. می نروم هیچ از این خانه من۲۱۰۸  

. ای تو پناه همه روز محن۲۱۰۹  

. بانگ برآمد ز خرابات من۲۱۱۰  

. بانگ برآمد ز خرابات من۲۱۱۱  

. ظلمت شب پرتو ظلمات من۲۱۱۲  

. ای تو چو خورشید و شه خاص من۲۱۱۳  

رآمد ز دل و جان من. بانگ ب۲۱۱۴  

. بازرسید آن بت زیبای من۲۱۱۵  

. آمده ای بی گه خامش مشین۲۱۱۶  

. پیشتر آ ای صنم شنگ من۲۱۱۷  

. می تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شیرین۲۱۱۸  

. اگر امروز دلدارم درآید همچو دی خندان۲۱۱۹  

 . دگرباره چو مه کردیم خرمن۲۱۲۰

. افندس مسین کاغا یومیندن۲۱۲۱  

. کیف اتوب یا اخی من سکر کارجوان۲۲۲۱  

. العشق یقول لی تزین۲۱۲۳  

. ایا بدر الدجی بل انت احسن۲۱۲۴  

. اطیب االسفار عندی انتقالی من مکان۲۱۲۵  



. اطیب االعمار عمر فی طریق العاشقین۲۱۲۶  

. یا صغیر السن یا رطب البدن۲۱۲۷  

. ابشر ثم ابشر یا متمن۲۱۲۸  

ن. نحن الی سیدنا راجعو۲۱۲۹  

. ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او۲۱۳۰  

. حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو۲۱۳۱  

. مستی ببینی رازدان می دانک باشد مست او۲۱۳۲  

. بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو۲۱۳۳  

. نبود چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو۲۱۳۴  

به مینای تو. ای شعشعه نور فلق در ق۲۱۳۵  

. ساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو۲۱۳۶  

. آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او۲۱۳۷  

. ای عشق تو موزونتری یا باغ و سیبستان تو۲۱۳۸  

. وهللا ملولم من کنون از جام و سغراق و کدو۲۱۳۹  

 . دل دی خراب و مست و خوش هر سو همی افتاد از او۲۱۴۰

جان بنده او بند شکرخنده او. ای تن و ۲۱۴۱  

. چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او۲۱۴۲  

. روشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو۲۱۴۳  

. کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو۲۱۴۴  

. شب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو۲۱۴۵  

. ای شکران ای شکران کان شکر دارم از او۲۱۴۶  

ه هر دمی چنین می کشدم به سوی او. چیست ک۲۱۴۷  

. جان و سر تو ای پسر نیست کسی به پای تو۲۱۴۸  

. ای تو خموش پرسخن چیست خبر بیا بگو۲۱۴۹  

. عید نمی دهد فرح بی نظر هالل تو۲۱۵۰  

. در سفر هوای تو بی خبرم به جان تو۲۱۵۱  

. سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو۲۱۵۲  

ال ما همه در امان تو. ای تو امان هر ب۲۱۵۳  



. هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو۲۱۵۴  

. کی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو۲۱۵۵  

. سیمبرا ز سیم تو سیمبرم به جان تو۲۱۵۶  

. سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو۲۱۵۷  

. من که ستیزه روترم در طلب لقای تو۲۱۵۸  

ر و نی مگو. باده چو هست ای صنم بازمگی۲۱۵۹  

 . ندیدم در جهان کس را که تا سر پر نبوده ست او۲۱۶۰

. اگر نه عاشق اویم چه می پویم به کوی او۲۱۶۱  

. دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو۲۱۶۲  

. چو شیرینتر نمود ای جان مها شور و بالی تو۲۱۶۳  

. اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو۲۱۶۴  

او فقیر است او فقیر ابن الفقیر است او . فقیر است۲۱۶۵  

. دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو۲۱۶۶  

. دل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن تو۲۱۶۷  

. نمی گفتی مرا روزی که ما را یار غاری تو۲۱۶۸  

. ز مکر حق مباش ایمن اگر صد بخت بینی تو۲۱۶۹  

. هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو۲۱۷۰  

. گشته ست طپان جانم ای جان و جهان برگو۱۲۱۷  

. هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او۲۱۷۲  

. چنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو۲۱۷۳  

. ای یار قلندردل دلتنگ چرایی تو۲۱۷۴  

. در خشکی ما بنگر و آن پرده تر برگو۲۱۷۵  

. آن دلبر عیار جگرخواره ما کو۲۱۷۶  

و. خزان عاشقان را نوبهار ا۲۱۷۷  

. تو کمترخواره ای هشیار می رو۲۱۷۸  

. تو جام عشق را بستان و می رو۲۱۷۹  

 . از این پستی به سوی آسمان شو۲۱۸۰

. دل و جان را طربگاه و مقام او۲۱۸۱  



. به پیشت نام جان گویم زهی رو۲۱۸۲  

. به پیشت نام جان گویم زهی رو۲۱۸۳  

. بیا ای رونق گلزار از این سو۲۱۸۴  

نظر از شیوه تو . چو بگشادم۲۱۸۵  

. خداوندا چو تو صاحب قران کو۲۱۸۶  

. گران جانی مکن ای یار برگو۲۱۸۷  

. در این رقص و در این های و در این هو۲۱۸۸  

. بازم صنما چه می فریبی تو۲۱۸۹  

. دیدی که چه کرد آن پری رو۲۱۹۰  

. ای رونق نوبهار برگو۲۱۹۱  

. ای عارف خوش کالم برگو۲۱۹۲  

و شیر و آهو. ای صید رخ ت۲۱۹۳  

. آن وعده که کرده ای مرا کو۲۱۹۴  

. خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو۲۱۹۵  

. از حالوت ها که هست از خشم و از دشنام او۲۱۹۶  

. ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو۲۱۹۷  

. جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو۲۱۹۸  

کو . ای سنایی عاشقان را درد باید درد۲۱۹۹  

 . ای صبا بادی که داری در سر از یاری بگو۲۲۰۰

. در گذر آمد خیالش گفت جان این است او۲۲۰۱  

. ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو۲۲۰۲  

. جسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کو۲۲۰۳  

. عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو۲۲۰۴  

کو. دوش خوابی دیده ام خود عاشقان را خواب ۲۲۰۵  

. ای برادر عاشقی را درد باید درد کو۲۲۰۶  

. در خالصه عشق آخر شیوه اسالم کو۲۲۰۷  

. ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو۲۲۰۸  

. ای ز رویت تافته در هر زمانی نور نو۲۲۰۹  



. طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او۲۲۱۰  

. ز من و تو شرری زاد در این دل ز چنان رو۲۲۱۱  

تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل است او. ۲۲۱۲  

. خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او۲۲۱۳  

. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو۲۲۱۴  

. گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو۲۲۱۵  

. تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو۲۲۱۶  

. چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو۲۲۱۷  

ند و برفتند و بماندم من و تو. همه خورد۲۲۱۸  

. من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو۲۲۱۹  

 . هله ای شاه مپیچان سر و دستار مرو۲۲۲۰

. سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او۲۲۲۱  

. سر عثمان تو مست است بر او ریز کدو۲۲۲۲  

. ای همه سرگشتگان مهمان تو۲۲۲۳  

. ای بمرده هر چه جان در پای او۲۲۲۴  

. شکر ایزد را که دیدم روی تو۲۲۵۲  

. ای بکرده رخت عشاقان گرو۲۲۲۶  

. مطربا اسرار ما را بازگو۲۲۲۷  

. جان ما را هر نفس بستان نو۲۲۲۸  

. ای غذای جان مستم نام تو۲۲۲۹  

. صوفیانیم آمده در کوی تو۲۲۳۰  

. می دوید از هر طرف در جست و جو۲۲۳۱  

. به حریفان بنشین خواب مرو۲۲۳۲  

ای ترک ماه چهره چه گردد که صبح تو .۲۲۳۳  

. ای دیده من جمال خود اندر جمال تو۲۲۳۴  

. آمد خیال آن رخ چون گلستان تو۲۲۳۵  

. جانا تویی کلیم و منم چون عصای تو۲۲۳۶  

. این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو۲۲۳۷  



. ای کرده چهره تو چو گلنار شرم تو۲۲۳۸  

که خواجه کو. رفتم به کوی خواجه و گفتم ۲۲۳۹  

 . ننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو۲۲۴۰

. هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو۲۲۴۱  

. تا که درآمد به باغ چهره گلنار تو۲۲۴۲  

. آینه جان شده چهره تابان تو۲۲۴۳  

. سیر نیم سیر نی از لب خندان تو۲۲۴۴  

. مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو۲۲۴۵  

. ای سر مردان برگو برگو۲۲۴۶  

. مرا اگر تو نیابی به پیش یار بجو۲۴۷۲  

. من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او۲۲۴۸  

. به وقت خواب بگیری مرا که هین برگو۲۲۴۹  

. هزار بار کشیده ست عشق کافرخو۲۲۵۰  

. چو از سر بگیرم بود سرور او۲۲۵۱  

. بی دل شده ام بهر دل تو۲۲۵۲  

. نور دل ما روی خوش تو۲۲۵۳  

دل من بر تو . دل من دل من۲۲۵۴  

. بنشسته به گوشه ای دو سه مست ترانه گو۲۲۵۵  

. به قرار تو او رسد که بود بی قرار تو۲۲۵۶  

. قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو۲۲۵۷  

. هله ای طالب سمو بگداز از غمش چو مو۲۲۵۸  

. هله طبل وفا بزن که بیامد اوان تو۲۲۵۹  

 . طیب هللا عیشکم ال وحش هللا منکم۲۲۶۰

. بوقلمون چند از انکار تو۲۲۶۱  

. پرده بگردان و بزن ساز نو۲۲۶۲  

. یا قمرا لوعه للقمرین سکن۲۲۶۳  

. بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو۲۲۶۴  

. الیوم من الوصل نسیم و سعود۲۲۶۵  



. بگردان ساقی مه روی جام۲۲۶۶  

. هم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب۲۲۶۷  

سیحوا الی ما ترشدوا. یا عاشقین المقصد ۲۲۶۸  

. اال یا ساقیا انی لظمن و مشتاق۲۲۶۹  

. ابناء ربیعنا تعالوا۲۲۷۰  

. جود الشموس علی الوری اشراق۲۲۷۱  

. حد البشیر بشاره یا جار۲۲۷۲  

. امسی و اصبح بالجوی اتعذب۲۲۷۳  

. مررت بدر فی هواه بحار۲۲۷۴  

. امروز مستان را نگر در مست ما آویخته۲۲۷۵  

رئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته. ای جب۲۲۷۶  

. یک چند رندند این طرف در ظل دل پنهان شده۲۲۷۷  

. این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده۲۲۷۸  

. این کیست این این کیست این در حلقه ناگاه آمده۲۲۷۹  

 . ای عاشقان ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله۲۲۸۰

کرت و گفتن شده. ای از تو خاکی تن شده تن ف۲۲۸۱  

. ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته۲۲۸۲  

. ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده۲۲۸۳  

. باده بده باد مده وز خودمان یاد مده۲۲۸۴  

. یا رجال حصیده مجبنه و مبخله۲۲۸۵  

. ای تو برای آبرو آب حیات ریخته۲۲۸۶  

. آمد یار و بر کفش جام میی چو مشعله۲۲۸۷  

شحنه عشق می کشد از دو جهان مصادره .۲۲۸۸  

. دایم پیش خود نهی آینه را هرآینه۲۲۸۹  

. کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده۲۲۹۰  

. بر آنم کز دل و دیده شوم بیزار یک باره۲۲۹۱  

. به الله دوش نسرین گفت برخیزیم مستانه۲۲۹۲  

. یکی ماهی همی بینم برون از دیده در دیده۲۲۹۳  



ز بردابرد عشق او چو بشنید این دل پاره .۲۲۹۴  

. سراندازان همی آیی نگارین جگرخواره۲۲۹۵  

. مرا گویی که چونی تو لطیف و لمتر و تازه۲۲۹۶  

. چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه۲۲۹۷  

. زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه۲۲۹۸  

. سراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده۲۲۹۹  

 با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به .۲۳۰۰

. من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به۲۳۰۱  

. هشیار شدم ساقی دستار به من واده۲۳۰۲  

. ناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده۲۳۰۳  

. هر روز پری زادی از سوی سراپرده۲۳۰۴  

. کی باشد من با تو باده به گرو خورده۲۳۰۵  

ش آ ای عاشق بیچاره. ناموس مکن پی۲۳۰۶  

. بربند دهان از نان کمد شکر روزه۲۳۰۷  

. یا رب چه کس است آن مه یا رب چه کس است آن مه۲۳۰۸  

. من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه۲۳۰۹  

. ای غایب از این محضر از مات سالم هللا۲۳۱۰  

. از انبهی ماهی دریا به نهان گشته۲۳۱۱  

ما چو گل اشکفته. دیدم رخ ترسا را با ۲۳۱۲  

. ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده۲۳۱۳  

. ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده۲۳۱۴  

. دل دست به یک کاسه با شهره صنم کرده۲۳۱۵  

. امروز بت خندان می بخش کند خنده۲۳۱۶  

. ای خاک کف پایت رشک فلکی بوده۲۳۱۷  

. مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره۲۳۱۸  

ن یار غریب من آمد به سوی خانه. آ۲۳۱۹  

 . بی برگی بستان بین کمد دی دیوانه۲۳۲۰

. ای دل به کجایی تو آگاه هیی یا نه۲۳۲۱  



. هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه۲۳۲۲  

. ای دل تو بگو هستم چون ماهی بر تابه۲۳۲۳  

. روزی تو مرا بینی میخانه درافتاده۲۳۲۴  

ار پری زاده. امروز من و باده و آن ی۲۳۲۵  

. ای بر سر بازاری دستار چنان کرده۲۳۲۶  

. ای جنبش هر شاخی از لون دگر میوه۲۳۲۷  

. چون عزم سفر کردی فی لطف امان هللا۲۳۲۸  

. هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته۲۳۲۹  

. آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه۲۳۳۰  

. ای دلبر بی صورت صورتگر ساده۲۳۳۱  

تو را ما ز همه کون گزیده. ای آنک ۲۳۳۲  

. این کیست چنین مست ز خمار رسیده۲۳۳۳  

. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده۲۳۳۴  

. رندان همه جمعند در این دیر مغانه۲۳۳۵  

. این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده۲۳۳۶  

. هال ساقی بیا ساغر مرا ده۲۳۳۷  

. بیا دل بر دل پردرد من نه۲۳۳۸  

راه و بیراه . ایا گم گشتگان۲۳۳۹  

 . چنین می زن دو دستک تا سحرگاه۲۳۴۰

. سماع آمد هال ای یار برجه۲۳۴۱  

. خدایا مطربان را انگبین ده۲۳۴۲  

. ایا خورشید بر گردون سواره۲۳۴۳  

. مبارک باد آمد ماه روزه۲۳۴۴  

. چو بی گاه است و باران خانه خانه۲۳۴۵  

. مکن راز مرا ای جان فسانه۲۳۴۶  

ت خود را به من ده. خدایا رحم۲۳۴۷  

. فریاد ز یار خشم کرده۲۳۴۸  

. ای دیده راست راست دیده۲۳۴۹  



. آمد مه و لشکر ستاره۲۳۵۰  

. دیدی که چه کرد آن یگانه۲۳۵۱  

. یک جام ز صد هزار جان به۲۳۵۲  

. جان آمده در جهان ساده۲۳۵۳  

. ای بی تو حیات ها فسرده۲۳۵۴  

. ای دوش ز دست ما رهیده۲۳۵۵  

قدیم عشق باره . ماییم۲۳۵۶  

. ای گشته دلت چو سنگ خاره۲۳۵۷  

. ماییم و دو چشم و جان خیره۲۳۵۸  

. آن سفره بیار و در میان نه۲۳۵۹  

 . ای نقد تو را زکات نسیه۲۳۶۰

. ای روز مبارک و خجسته۲۳۶۱  

. ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته۲۳۶۲  

. ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته۲۳۶۳  

هجرانت زمین و آسمان بگریسته . ای ز۲۳۶۴  

. ای ز گلزار جمالت یاسمین پا کوفته۲۳۶۵  

. ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته۲۳۶۶  

. تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون شده۲۳۶۷  

. ای به میدان های وحدت گوی شاهی باخته۲۳۶۸  

. چشم بگشا جان ها بین از بدن بگریخته۲۳۶۹  

صرصر است از آسمان پویان شده. این چه باد ۲۳۷۰  

. کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته۲۳۷۱  

. هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره۲۳۷۲  

. مشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه۲۳۷۳  

. هله صیاد نگویی که چه دام است و چه دانه۲۳۷۴  

. سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه۲۳۷۵  

بهل اندکی به ما ده. صنما از آنچ خوردی ۲۳۷۶  

. ای خداوند یکی یار جفاکارش ده۲۳۷۷  



. صد خمار است و طرب در نظر آن دیده۲۳۷۸  

. بده آن باده جانی که چنانیم همه۲۳۷۹  

 . پیش جوش عفو بی حد تو شاه۲۳۸۰

. عشق بین با عاشقان آمیخته۲۳۸۱  

. ای بخاری را تو جان پنداشته۲۳۸۲  

. عشق تو از بس کشش جان آمده۲۳۸۳  

. جسته اند دیوانگان از سلسله۲۳۸۴  

. روز ما را دیگران را شب شده۲۳۸۵  

. قرابه باز دانا هش دار آبگینه۲۳۸۶  

. پیغام زاهدان را کمد بالی توبه۲۳۸۷  

. این جا کسی است پنهان دامان من گرفته۲۳۸۸  

. در خانه دل ای جان آن کیست ایستاده۲۳۸۹  

اده. آن آتشی که داری در عشق صاف و س۲۳۹۰  

. بازآمد آن مغنی با چنگ سازکرده۲۳۹۱  

. ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده۲۳۹۲  

. برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده۲۳۹۳  

. از بس که مطرب دل از عشق کرد ناله۲۳۹۴  

. دیدم نگار خود را می گشت گرد خانه۲۳۹۵  

. ای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نه۲۳۹۶  

عاشقانت از رشک تخته بسته . ای گرد۲۳۹۷  

. آن دم که دررباید باد از رخ تو پرده۲۳۹۸  

. ای از تو من برسته ای هم توام بخورده۲۳۹۹  

 . گل را نگر ز لطف سوی خار آمده۲۴۰۰

. ای صد هزار خرمن ها را بسوخته۲۴۰۱  

. باده بده ساقیا عشوه و بادم مده۲۴۰۲  

. ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده۲۴۰۳  

. ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره۲۴۰۴  

. ای همه منزل شده از تو ره بی رهه۲۴۰۵  



. ایا دلی چو صبا ذوق صبح ها دیده۲۴۰۶  

. زهی لواء و علم ال اله اال هللا۲۴۰۷  

. چو آفتاب برآمد ز قعر آب سیاه۲۴۰۸  

. که بوده است تو را دوش یار و همخوابه۲۴۰۹  

خفته. مقام خلوت و یار و سماع و تو ۲۴۱۰  

. دلم چو دیده و تو چون خیال در دیده۲۴۱۱  

. چو مست روی توام ای حکیم فرزانه۲۴۱۲  

. عجب دلی که به عشق بت است پیوسته۲۴۱۳  

. ز لقمه ای که بشد دیده تو را پرده۲۴۱۴  

. تو دیده گشته و ما را بکرده نادیده۲۴۱۵  

. برو برو که به بز الیق است بزغاله۲۴۱۶  

ن است آن پری چهره. خالصه دو جها۲۴۱۷  

. ای جان ای جان فی ستر هللا۲۴۱۸  

. خوش بود فرش تن نور دیده۲۴۱۹  

 . آمد آمد نگار پوشیده۲۴۲۰

. مطرب جان های دل برده۲۴۲۱  

. رخ نفسی بر رخ این مست نه۲۴۲۲  

. یا رشا فدیته من زمن رایته۲۴۲۳  

. هل طربا لعاشق وافقه زمانه۲۴۲۴  

. طوبی لمن آواه سر فاده۲۴۲۵  

. فدیتتک یا ستی الناسیه۲۴۲۶  

. گر باغ از او واقف بدی از شاخ تر خون آمدی۲۴۲۷  

. فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری۲۴۲۸  

. ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری۲۴۲۹  

. ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی۲۴۳۰  

. این عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای۲۴۳۱  

. ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه ای۲۴۳۲  

. ای آنک اندر باغ جان آالجقی برساختی۲۴۳۳  



. از دار ملک لم یزل ای شاه سلطان آمدی۲۴۳۴  

. من دوش دیدم سر دل اندر جمال دلبری۲۴۳۵  

. ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی۲۴۳۶  

. ای یوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی۲۴۳۷  

. دزدید جمله رخت ما لولی و لولی زاده ای۴۳۸۲  

. دامن کشانم می کشد در بتکده عیاره ای۲۴۳۹  

 . ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی۲۴۴۰

. آخر مراعاتی بکن مر بی دالن را ساعتی۲۴۴۱  

. بانکی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی۲۴۴۲  

. ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی۲۴۴۳  

. چون درشوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی۲۴۴۴  

. از بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره ای۲۴۴۵  

. ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی۲۴۴۶  

. یک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی۲۴۴۷  

. ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی۲۴۴۸  

گفتار خود را مشتری. من پیش از این می خواستم ۲۴۴۹  

. در دل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگری۲۴۵۰  

. دریوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی۲۴۵۱  

. ای دل نگویی چون شدی ور عشق روزافزون شدی۲۴۵۲  

. بویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی۲۴۵۳  

. عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی۲۴۵۴  

ی جز دل خوبان نبری. برگذری درنگر۲۴۵۵  

. هم نظری هم خبری هم قران را قمری۲۴۵۶  

. ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی۲۴۵۷  

. سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری۲۴۵۸  

. عارف گوینده اگر تا سحر صبر کنی۲۴۵۹  

 . تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی۲۴۶۰

. چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی۲۴۶۱  



. طوطی و طوطی بچه ای قند به صد ناز خوری۴۶۲۲  

. آه چه دیوانه شدم در طلب سلسله ای۲۴۶۳  

. هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری۲۴۶۴  

. آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی۲۴۶۵  

. ای که به لطف و دلبری از دو جهان زیاده ای۲۴۶۶  

. کعبه طواف می کند بر سر کوی یک بتی۲۴۶۷  

نیست بجز دوام جان ز اهل دالن روایتی .۲۴۶۸  

. آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی۲۴۶۹  

. جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی۲۴۷۰  

. سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی۲۴۷۱  

. چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی۲۴۷۲  

. آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی۲۴۷۳  

ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی. ۲۴۷۴  

. باز ترش شدی مگر یار دگر گزیده ای۲۴۷۵  

. هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی۲۴۷۶  

. سرکه هفت ساله را از لب او حالوتی۲۴۷۷  

. باز چه شد تو را دال باز چه مکر اندری۲۴۷۸  

. پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری۲۴۷۹  

 راست بگو چه گوهری. ای دل بی قرار من ۲۴۸۰

. با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی۲۴۸۱  

. ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی۲۴۸۲  

. تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی۲۴۸۳  

. خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستی۲۴۸۴  

. یاور من تویی بکن بهر خدای یاریی۲۴۸۵  

ما ترانه ای . ای زده مطرب غمت در دل۲۴۸۶  

. هست به خطه عدم شور و غبار و غارتی۲۴۸۷  

. ای که غریب آتشی در دل و جان ما زدی۲۴۸۸  

. گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری۲۴۸۹  



. ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری۲۴۹۰  

. جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسری۲۴۹۱  

ورا دلی . هر بشری که صاف شد در دو جهان۲۴۹۲  

. رو بنمودی به تو گر همگی نه جانمی۲۴۹۳  

. زرگر آفتاب را بسته گاز می کنی۲۴۹۴  

. آنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنی۲۴۹۵  

. خواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می دهی۲۴۹۶  

. صبح چو آفتاب زد رایت روشناییی۲۴۹۷  

. مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی۲۴۹۸  

ان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی. مسلمان۲۴۹۹  

 . چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی۲۵۰۰

. گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی۲۵۰۱  

. امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری۲۵۰۲  

. چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی۲۵۰۳  

خویشی. اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی ۲۵۰۴  

. چو بی گه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی۲۵۰۵  

. مبارک باشد آن رو را بدیدن بامدادانی۲۵۰۶  

. بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی۲۵۰۷  

. مرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی۲۵۰۸  

. بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی۲۵۰۹  

ایی. مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خ۲۵۱۰  

. به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی۲۵۱۱  

. رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز باالیی۲۵۱۲  

. بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی۲۵۱۳  

. درآمد در میان شهر آدم زفت سیالبی۲۵۱۴  

. یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی۲۵۱۵  

دستی. اگر الطاف شمس الدین بدیده برفتا۲۵۱۶  

. ز رنگ روی شمس الدین گرم خود بو و رنگستی۲۵۱۷  



. اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی۲۵۱۸  

. غالم پاسبانانم که یارم پاسبانستی۲۵۱۹  

 . گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی۲۵۲۰

. اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی۲۵۲۱  

دردی . دل پردرد من امشب بنوشیده ست یک۲۵۲۲  

. دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردی۲۵۲۳  

. اگر آب و گل ما را چو جان و دل پری بودی۲۵۲۴  

. اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی۲۵۲۵  

. نکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری۲۵۲۶  

. بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری۲۵۲۷  

زند دستاری. مروت نیست در سرها که اندا۲۵۲۸  

. ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داری۲۵۲۹  

. دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری۲۵۳۰  

. چو سرمست منی ای جان ز درد سر چه غم داری۲۵۳۱  

. کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری۲۵۳۲  

. برآ بر بام ای عارف بکن هر نیم شب زاری۲۵۳۳  

شو مرا شه دان و ساالری. مها یک دم رعیت ۲۵۳۴  

. هر آن بیمار مسکین را که از حد رفت بیماری۲۵۳۵  

. مثال باز رنجورم زمین بر من ز بیماری۲۵۳۶  

. مگر دانید با دلبر به حق صحبت و یاری۲۵۳۷  

. حجاب از چشم بگشایی که سبحان الذی اسری۲۵۳۸  

. یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازی۲۵۳۹  

 انگبین جانا چه باشد گر درآمیزی. چو شیر و ۲۵۴۰

. اال ای جان جان جان چو می بینی چه می پرسی۲۵۴۱  

. بتاب ای ماه بر یارم بگو یارا اغا پوسی۲۵۴۲  

. بیا ای شاه خودکامه نشین بر تخت خودکامی۲۵۴۳  

. شنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی۲۵۴۴  

. مگر مستی نمی دانی که چون زنجیر جنبانی۲۵۴۵  



. سحرگه گفتم آن مه را که ای من جسم و تو جانی۴۶۲۵  

. شدم از دست یک باره ز دست عشق تا دانی۲۵۴۷  

. تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی۲۵۴۸  

. چو دید آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی۲۵۴۹  

. یکی دودی پدید آمد سحرگاهی به هامونی۲۵۵۰  

بینی. دلی یا دیده عقلی تو یا نور خدا۲۵۵۱  

. کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی۲۵۵۲  

. کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی۲۵۵۳  

. اگر بی من خوشی یارا به صد دامم چه می بندی۲۵۵۴  

. چرا چون ای حیات جان در این عالم وطن داری۲۵۵۵  

. زهی چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزی۲۵۵۶  

است در عشق دالرامی. هر آن چشمی که گریان ۲۵۵۷  

. اال ای نقش روحانی چرا از ما گریزانی۲۵۵۸  

. اال ای یوسف مصری از این دریای ظلمانی۲۵۵۹  

 . اال ای جان قدس آخر به سوی من نمی آیی۲۵۶۰

. مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی۲۵۶۱  

. یکی فرهنگ دیگر نو برآر ای اصل دانایی۲۵۶۲  

ای جان و جهان دستی. من پای همی کوبم ۲۵۶۳  

. گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی۲۵۶۴  

. ای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی۲۵۶۵  

. آورد طبیب جان یک طبله ره آوردی۲۵۶۶  

. افتاد دل و جانم در فتنه طراری۲۵۶۷  

. یک حمله و یک حمله کمد شب و تاریکی۲۵۶۸  

. آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی۲۵۶۹  

پنهان به میان ما می گردد سلطانی. ۲۵۷۰  

. ای شاه مسلمانان وی جان مسلمانی۲۵۷۱  

. جانا به غریبستان چندین به چه می مانی۲۵۷۲  

. در پرده خاک ای جان عیشی است به پنهانی۲۵۷۳  



. از آتش ناپیدا دارم دل بریانی۲۵۷۴  

. هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی۲۵۷۵  

از زحمت ما چونی . ای خواجه سالم علیک۲۵۷۶  

. همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی۲۵۷۷  

. ای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نی۲۵۷۸  

. با هر کی تو درسازی می دانک نیاسایی۲۵۷۹  

 . ای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی۲۵۸۰

. ای سوخته یوسف در آتش یعقوبی۲۵۸۱  

. خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی۲۵۸۲  

. آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی۸۳۲۵  

. ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی۲۵۸۴  

. گر نرگس خون خوارش دربند امانستی۲۵۸۵  

. گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی۲۵۸۶  

. ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی۲۵۸۷  

. ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی۲۵۸۸  

کردی. نه چرخ زمرد را محبوس هوا ۲۵۸۹  

. ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی۲۵۹۰  

. ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی۲۵۹۱  

. ای صورت روحانی امروز چه آوردی۲۵۹۲  

. گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری۲۵۹۳  

. از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری۲۵۹۴  

. امشب پریان را من تا روز به دلداری۲۵۹۵  

ه چه می آیی در حلقه بیداری. نظار۲۵۹۶  

. گر روی بگردانی تو پشت قوی داری۲۵۹۷  

. ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری۲۵۹۸  

. ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری۲۵۹۹  

 . گفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاری۲۶۰۰

. ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری۲۶۰۱  



هوشی. ای دشمن عقل من وی داروی بی ۲۶۰۲  

. ای بر سر و پا گشته داری سر حیرانی۲۶۰۳  

. آن چهره و پیشانی شد قبله حیرانی۲۶۰۴  

. ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی۲۶۰۵  

. مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی۲۶۰۶  

. آن ماه همی تابد بر چرخ و زمین یا نی۲۶۰۷  

. افند کلیمیرا از زحمت ما چونی۲۶۰۸  

باشد مانند تو عشقینی . در عشق کجا۲۶۰۹  

. چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی۲۶۱۰  

. جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی۲۶۱۱  

. در کوی کی می گردی ای خواجه چه می خواهی۲۶۱۲  

. ای شادی آن روزی کز راه تو بازآیی۲۶۱۳  

. ما می نرویم ای جان زین خانه دگر جایی۲۶۱۴  

هرجایی. هم پهلوی خم سر نه ای خواجه ۲۶۱۵  

. من نیت آن کردم تا باشم سودایی۲۶۱۶  

. عیسی چو تویی جانا ای دولت ترسایی۲۶۱۷  

. جانا نظری فرما چون جان نظرهایی۲۶۱۸  

. گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی۲۶۱۹  

 . ای دل به ادب بنشین برخیز ز بدخویی۲۶۲۰

. از هر چه ترنجیدی با دل تو بگو حالی۲۶۲۱  

و چه مرغی نامت چه چرا شایی. ای خواجه ت۲۶۲۲  

. ما گوش شماییم شما تن زده تا کی۲۶۲۳  

. برخیز که جان است و جهان است و جوانی۲۶۲۴  

. گر علم خرابات تو را همنفسستی۲۶۲۵  

. ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدی۲۶۲۶  

. عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیری۲۶۲۷  

. هر روز بگه ای شه دلدار درآیی۲۶۲۸  

. ای ماه اگر باز بر این شکل بتابی۶۲۹۲  



. یا ساقی شرف بشراباتک زندی۲۶۳۰  

. تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی۲۶۳۱  

. ای جان گذرکرده از این گنبد ناری۲۶۳۲  

. در خانه خود یافتم از شاه نشانی۲۶۳۳  

. امروز در این شهر نفیر است و فغانی۲۶۳۴  

ی. امروز سماع است و مدام است و سقای۲۶۳۵  

. ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی۲۶۳۶  

. امروز سماع است و شراب است و صراحی۲۶۳۷  

. ای آنک به دل ها ز حسد خار خلیدی۲۶۳۸  

. برخیز که صبح است و صبوح است و سکاری۲۶۳۹  

 . مگریز ز آتش که چنین خام بمانی۲۶۴۰

. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی۲۶۴۱  

ین جای نه جایی. زان جای بیا خواجه بد۲۶۴۲  

. ای شاه تو ترکی عجمی وار چرایی۲۶۴۳  

. یک روز مرا بر لب خود میر نکردی۲۶۴۴  

. بخوردم از کف دلبر شرابی۲۶۴۵  

. چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی۲۶۴۶  

. دال چون واقف اسرار گشتی۲۶۴۷  

. دریغا کز میان ای یار رفتی۲۶۴۸  

. منم فانی و غرقه در ثبوتی۲۶۴۹  

آن ماهی که در گردون نگنجی. تو ۲۶۵۰  

. کریما تو گلی یا جمله قندی۲۶۵۱  

. نگارا تو در اندیشه درازی۲۶۵۲  

. گر این سلطان ما را بنده باشی۲۶۵۳  

. ببین این فتح ز استفتاح تا کی۲۶۵۴  

. تو نقشی نقش بندان را چه دانی۲۶۵۵  

. نه آتش های ما را ترجمانی۲۶۵۶  

. دال تا نازکی و نازنینی۲۶۵۷  



. اگر درد مرا درمان فرستی۵۸۲۶  

. کسی کو را بود در طبع سستی۲۶۵۹  

 . چرا ز اندیشه ای بیچاره گشتی۲۶۶۰

. کجا شد عهد و پیمانی که کردی۲۶۶۱  

. دال رو رو همان خون شو که بودی۲۶۶۲  

. مرا چون ناف بر مستی بریدی۲۶۶۳  

. از این تنگین قفص جانا پریدی۲۶۶۴  

باری . صال ای صوفیان کامروز۲۶۶۵  

. به تن این جا به باطن در چه کاری۲۶۶۶  

. مبارک باد بر ما این عروسی۲۶۶۷  

. خبر واده کز این دنیای فانی۲۶۶۸  

. برفتیم ای عقیق المکانی۲۶۶۹  

. خوشی آخر بگو ای یار چونی۲۶۷۰  

. بر من نیستی یارا کجایی۲۶۷۱  

. دال در روزه مهمان خدایی۲۶۷۲  

یی. سالی دارم ای خواجه خدا۲۶۷۳  

. هال ای آب حیوان از نوایی۲۶۷۴  

. بیاموز از پیمبر کیمیایی۲۶۷۵  

. سبک بنواز ای مطرب ربایی۲۶۷۶  

. سالم علیک ای مقصود هستی۲۶۷۷  

. اگر خورشید جاویدان نگشتی۲۶۷۸  

. ز ما برگشتی و با گل فتادی۲۶۷۹  

 . چنین باشد چنین گوید منادی۲۶۸۰

. کجا شد عهد و پیمان را چه کردی۲۶۸۱  

. به بخت و طالع ما ای افندی۶۸۲۲  

. نگارا تو گلی یا جمله قندی۲۶۸۳  

. شنودم من که چاکر را ستودی۲۶۸۴  

. دگرباره شه ساقی رسیدی۲۶۸۵  



. اگر یار مرا از من برآری۲۶۸۶  

. صال ای صوفیان کامروز باری۲۶۸۷  

. صال ای صوفیان کامروز باری۲۶۸۸  

. منم غرقه درون جوی باری۲۶۸۹  

شق آمد که جان با من سپاری. چو ع۲۶۹۰  

. نگفتم دوش ای زین بخاری۲۶۹۱  

. به جان تو پس گردن نخاری۲۶۹۲  

. به تن با ما به دل در مرغزاری۲۶۹۳  

. مرا بگرفت روحانی نگاری۲۶۹۴  

. متاز ای دل سوی دریای ناری۲۶۹۵  

. مرا در خنده می آرد بهاری۲۶۹۶  

. بدید این دل درون دل بهاری۲۶۹۷  

ا زکات شهریاری. خداوند۲۶۹۸  

. ندارد مجلس ما بی تو نوری۲۶۹۹  

 . ز هر چیزی ملول است آن فضولی۲۷۰۰

. مرا هر لحظه قربان است جانی۲۷۰۱  

. مگیر ای ساقی از مستان کرانی۲۷۰۲  

. ز مهجوران نمی جویی نشانی۲۷۰۳  

. برون کن سر که جان سرخوشانی۲۷۰۴  

. مرا هر لحظه منزل آسمانی۲۷۰۵  

به دلدار خدایی . چه دلشادم۲۷۰۶  

. کجایید ای شهیدان خدایی۲۷۰۷  

. تو هر روزی از آن پشته برآیی۲۷۰۸  

. دالراما چنین زیبا چرایی۲۷۰۹  

. بیا ای غم که تو بس باوفایی۲۷۱۰  

. بیا ای یار کامروز آن مایی۲۷۱۱  

. بیا جانا که امروز آن مایی۲۷۱۲  

. چنان گشتم ز مستی و خرابی۲۷۱۳  



ن اسما تو دیدی. چو اسم شمس دی۲۷۱۴  

. مرا اندر جگر بنشست خاری۲۷۱۵  

. بگفتم با دلم آخر قراری۲۷۱۶  

. تو جانا بی وصالش در چه کاری۲۷۱۷  

. بیا ای آنک سلطان جمالی۲۷۱۸  

. مگر تو یوسفان را دلستانی۲۷۱۹  

 . تو تا بنشسته ای بر دار فانی۲۷۲۰

. نه آتش های ما را ترجمانی۲۷۲۱  

زمانی . به کوی دل فرورفتم۲۷۲۲  

. دیدی که چه کرد یار ما دیدی۲۷۲۳  

. روز ار دو هزار بار می آیی۲۷۲۴  

. مندیش از آن بت مسیحایی۲۷۲۵  

. ای دیده ز نم زبون نگشتی۲۷۲۶  

. گر وسوسه ره دهی به گوشی۲۷۲۷  

. باغ است و بهار و سرو عالی۲۷۲۸  

. با این همه مهر و مهربانی۲۷۲۹  

. آورد خبر شکرستایی۲۷۳۰  

نیده بدم که جان جانی. بش۲۷۳۱  

. ای ساقی باده معانی۲۷۳۲  

. ای وصل تو آب زندگانی۲۷۳۳  

. ای بی تو حرام زندگانی۲۷۳۴  

. برجه که بهار زد صالیی۲۷۳۵  

. چون سوی برادری بپویی۲۷۳۶  

. مجلس چو چراغ و تو چو آبی۲۷۳۷  

. من پار بخورده ام شرابی۲۷۳۸  

. ای یار یگانه چند خسبی۲۷۳۹  

 نما چه می فریبی. بازم ص۲۷۴۰

. ای آنک تو خواب ما ببستی۲۷۴۱  



. ای آنک تو خواب ما ببستی۲۷۴۲  

. رو رو که از این جهان گذشتی۲۷۴۳  

. روز طرب است و سال شادی۲۷۴۴  

. آخر گل و خار را بدیدی۲۷۴۵  

. آن را که به لطف سر بخاری۲۷۴۶  

. خضری به میان سینه داری۲۷۴۷  

. می آید سنجق بهاری۲۷۴۸  

ای چشم و چراغ شهریاری. ۲۷۴۹  

. ای جان و جهان چه می گریزی۲۷۵۰  

. از قصه حال ما نپرسی۲۷۵۱  

. ای دلبر بی دالن صوفی۲۷۵۲  

. ای آنک تو شاه مطربانی۲۷۵۳  

. روزی که مرا ز من ستانی۲۷۵۴  

. چون عشق کند شکرفشانی۲۷۵۵  

. ای وصل تو اصل شادمانی۲۷۵۶  

. کژزخمه مباش تا توانی۲۷۵۷  

می عشق را حیا نی. مست ۲۷۵۸  

. گویم سخن لب تو یا نی۲۷۵۹  

 . با دل گفتم چرا چنینی۲۷۶۰

. در خون دلم رسید فتوی۲۷۶۱  

. در عشق هر آنک شد فدایی۲۷۶۲  

. عشق است دالور و فدایی۲۷۶۳  

. ماها چو به چرخ دل برآیی۲۷۶۴  

. آن شمع چو شد طرب فزایی۲۷۶۵  

. ای بی تو محال جان فزایی۲۷۶۶  

لطیف و باوفایی . گر یار۲۷۶۷  

. ساقی انصاف خوش لقایی۲۷۶۸  

. برخیز و بزن یکی نوایی۲۷۶۹  



. رخ ها بنگر تو زعفرانی۲۷۷۰  

. ای قلب و درست را روایی۲۷۷۱  

. ای آنک تو خواب ما ببستی۲۷۷۲  

. با یار بساز تا توانی۲۷۷۳  

. در فنای محض افشانند مردان آستی۲۷۷۴  

یخودی. مرغ دل پران مبا جز در هوای ب۲۷۷۵  

. ای رها کرده تو باغی از پی انجیرکی۲۷۷۶  

. شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی۲۷۷۷  

. ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی۲۷۷۸  

. بانگ می زن ای منادی بر سر هر رسته ای۲۷۷۹  

 . در شرابم چیز دیگر ریختی درریختی۲۷۸۰

. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی۲۷۸۱  

. گر شراب عشق کار جان حیوانیستی۲۲۷۸  

. ای نرفته از دل من اندرآ شاد آمدی۲۷۸۳  

. در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری۲۷۸۴  

. گر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی۲۷۸۵  

. آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای۲۷۸۶  

. ای مهی کاندر نکویی از صفت افزوده ای۲۷۸۷  

برق انداز خوش عیاره ای. آه از آن رخسار ۲۷۸۸  

. پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای۲۷۸۹  

. بار دیگر ملتی برساختی برساختی۲۷۹۰  

. هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی۲۷۹۱  

. سر نهاده بر قدم های بت چین نیستی۲۷۹۲  

. این چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتی۲۷۹۳  

ا سبک پنداشتی. ای مالمت گر تو عاشق ر۲۷۹۴  

. ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدی۲۷۹۵  

. ای که جان ها خاک پایت صورت اندیش آمدی۲۷۹۶  

. تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری۲۷۹۷  



. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری۲۷۹۸  

. بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری۲۷۹۹  

 جان دیگری. در میان جان نشین کامروز ۲۸۰۰

. عاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی۲۸۰۱  

. آخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی۲۸۰۲  

. ساقیا شد عقل ها هم خانه دیوانگی۲۸۰۳  

. چون تو آن روبند را از روی چون مه برکنی۲۸۰۴  

. ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای۲۸۰۵  

ای . آه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه۲۸۰۶  

. گشت جان از صدر شمس الدین یکی سوداییی۲۸۰۷  

. گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی۲۸۰۸  

. ساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی۲۸۰۹  

. ای بداده دیده های خلق را حیرانیی۲۸۱۰  

. از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی۲۸۱۱  

. ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای۲۸۱۲  

. اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی۱۳۲۸  

. خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری۲۸۱۴  

. بمشو همره مرغان که چنین بی پر و بالی۲۸۱۵  

. که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی۲۸۱۶  

. مکن ای دوست نشاید که بخوانند و نیایی۲۸۱۷  

. صنما چونک فریبی همه عیار فریبی۲۸۱۸  

و ماه منستی شب من روز شدستی. اگر ا۲۸۱۹  

 . چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی۲۸۲۰

. تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری۲۸۲۱  

. تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری۲۸۲۲  

. ز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی۲۸۲۳  

. مه ما نیست منور تو مگر چرخ درآیی۲۸۲۴  

ن گشته هوایی. مثل ذره روزن همگا۲۸۲۵  



. همه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی۲۸۲۶  

. بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی۲۸۲۷  

. خبری است نورسیده تو مگر خبر نداری۲۸۲۸  

. تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماری۲۸۲۹  

. هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی۲۸۳۰  

نی. چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوا۲۸۳۱  

. صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی۲۸۳۲  

. سوی باغ ما سفر کن بنگر بهار باری۲۸۳۳  

. به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی۲۸۳۴  

. ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی۲۸۳۵  

. به چه روی پشت آرم به کسی که از گزینی۲۸۳۶  

. هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی۲۸۳۷  

ت خدای داری چو به سینه ای درآیی. صف۲۸۳۸  

. بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی۲۸۳۹  

 . منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی۲۸۴۰

. به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی۲۸۴۱  

. بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی۲۸۴۲  

. هله ای پری شب رو که ز خلق ناپدیدی۲۸۴۳  

ن ضمیرم که فزونتر از جهانی. تو کیی در ای۲۸۴۴  

. بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادی۲۸۴۵  

. چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی۲۸۴۶  

. دل بی قرار را گو که چو مستقر نداری۲۸۴۷  

. سحر است خیز ساقی بکن آنچ خوی داری۲۸۴۸  

. ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری۲۸۴۹  

ه تا تو شاد باشی. ز غم تو زار زارم هل۲۸۵۰  

. شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی۲۸۵۱  

. چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی۲۸۵۲  

. تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی۲۸۵۳  



. برسید لک لک جان که بهار شد کجایی۲۸۵۴  

. هله ای دلی که خفته تو به زیر ظل مایی۲۸۵۵  

ه تو نور جان مایی. صنما چگونه گویم ک۲۸۵۶  

. چه جمال جان فزایی که میان جان مایی۲۸۵۷  

. صنما تو همچو آتش قدح مدام داری۲۸۵۸  

. برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای۲۸۵۹  

 . هست در حلقه ما حلقه ربایی عجبی۲۸۶۰

. چند روز است که شطرنج عجب می بازی۲۸۶۱  

. هله هشدار که با بی خبران نستیزی۲۸۶۲  

وقت آن شد که بدان روح فزا آمیزی .۲۸۶۳  

. به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی۲۸۶۴  

. در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی۲۸۶۵  

. گر گریزی به ملولی ز من سودایی۲۸۶۶  

. نیستی عاشق ای جلف شکم خوار گدای۲۸۶۷  

. در دلت چیست عجب که چو شکر می خندی۲۸۶۸  

دی. هست اندر غم تو دلشده دانشمن۲۸۶۹  

. ای دریغا در این خانه دمی بگشودی۲۸۷۰  

. به دغل کی بگزیند دل یارم یاری۲۸۷۱  

. مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپری۲۸۷۲  

. رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری۲۸۷۳  

. سحری کرد ندایی عجب آن رشک پری۲۸۷۴  

. نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری۲۸۷۵  

من گیری . شکنی شیشه مردم گرو از۲۸۷۶  

. بر یکی بوسه حقستت که چنان می لرزی۲۸۷۷  

. هله تا ظن نبری کز کف من بگریزی۲۸۷۸  

. ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی۲۸۷۹  

 . به حق و حرمت آنک همگان را جانی۲۸۸۰

. گر تو ما را به جفای صنمان ترسانی۲۸۸۱  



. تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنی۲۸۸۲  

ه مرا بی خور و بی خواب کنی. چه حریصی ک۲۸۸۳  

. به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی۲۸۸۴  

. هله آن به که خوری این می و از دست روی۲۸۸۵  

. اگر امشب بر من باشی و خانه نروی۲۸۸۶  

. بده ای کف تو را قاعده لطف افزایی۲۸۸۷  

. به شکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی۲۸۸۸  

چمنی . ای که تو چشمه حیوان و بهار۲۸۸۹  

. سخن تلخ مگو ای لب تو حلوایی۲۸۹۰  

. هر کی از نیستی آید به سوی او خبری۲۸۹۱  

. ای شه جاودانی وی مه آسمانی۲۸۹۲  

. قدر غم گر چشم سر بگریستی۲۸۹۳  

. با چنین رفتن به منزل کی رسی۲۸۹۴  

. چاره ای کو بهتر از دیوانگی۲۸۹۵  

. قره العین منی ای جان بلی۲۸۹۶  

و گلستان آید همی. بوی باغ ۲۸۹۷  

. هر دم ای دل سوی جانان می روی۲۸۹۸  

. بار دیگر عزم رفتن کرده ای۲۸۹۹  

 . بوی مشکی در جهان افکنده ای۲۹۰۰

. فارغم گر گشت دل آواره ای۲۹۰۱  

. ای درآورده جهانی را ز پای۲۹۰۲  

. باوفا یارا جفا آموختی۲۹۰۳  

. عاقبت از عاشقان بگریختی۲۹۰۴  

ه یارا ساعتی. اندرآ در خان۲۹۰۵  

. گوید آن دلبر که چون همدل شدی۲۹۰۶  

. آفتابا سوی مه رویان شدی۲۹۰۷  

. باوفاتر گشت یارم اندکی۲۹۰۸  

. هست امروز آنچ می باید بلی۲۹۰۹  



. باز گردد عاقبت این در بلی۲۹۱۰  

. طبع چیزی نو به نو خواهد همی۲۹۱۱  

. با من ای عشق امتحان ها می کنی۲۹۱۲  

ل سوی گلشن می روی. باز چون گ۲۹۱۳  

. ناگهان اندردویدم پیش وی۲۹۱۴  

. خوش بود گر کاهلی یک سو نهی۲۹۱۵  

. مرحبا ای پرده تو آن پرده ای۲۹۱۶  

. هیچ خمری بی خماری دیده ای۲۹۱۷  

. می زنم حلقه در هر خانه ای۲۹۱۸  

. گر سران را بی سری درواستی۲۹۱۹  

 . ای بهار سبز و تر شاد آمدی۲۹۲۰

ن جا هست ای موال بلی. ساقی ای۲۹۲۱  

. هم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می۲۹۲۲  

. باد بین اندر سرم از باده ای۲۹۲۳  

. آه از عشق جمال حوریی۲۹۲۴  

. ای دلی کز گلشکر پرورده ای۲۹۲۵  

. گر در آب و گر در آتش می روی۲۹۲۶  

. ز کجا آمده ای می دانی۲۹۲۷  

. آنچ در سینه نهان می داری۲۹۲۸  

لی که به دل می گذری. ای خیا۲۹۲۹  

. تو چرا جمله نبات و شکری۲۹۳۰  

. از دلبر نهانی گر بوی جان بیابی۲۹۳۱  

. چه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی۲۹۳۲  

. ای آنک امام عشقی تکبیر کن که مستی۲۹۳۳  

. گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی۲۹۳۴  

. گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی۲۹۳۵  

خندان از المکان رسیدی . ای نوبهار۲۹۳۶  

. از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی۲۹۳۷  



. آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی۲۹۳۸  

. ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی۲۹۳۹  

 . چون زخمه رجا را بر تار می کشانی۲۹۴۰

. ای گوهر خدایی آیینه معانی۲۹۴۱  

. اندر مصاف ما را در پیش رو سپر نی۲۹۴۲  

. گرمی مجوی اال از سوزش درونی۲۹۴۳  

. ای مبدعی که سگ را بر شیر می فزایی۲۹۴۴  

. ای حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی۲۹۴۵  

. دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی۲۹۴۶  

. یا من عجب فتادم یا تو عجب فتادی۲۹۴۷  

. ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی۲۹۴۸  

عشق از او است دودی. در غیب هست عودی کاین ۲۹۴۹  

. ای آنک جان ما را در گلشکر کشیدی۲۹۵۰  

. زان خاک تو شدم تا بر من گهر بباری۲۹۵۱  

. گر از شراب دوشین در سر خمار داری۲۹۵۲  

. بازآمدی که ما را درهم زنی به شوری۲۹۵۳  

. گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری۲۹۵۴  

. چون روی آتشین را یک دم تو می نپوشی۲۹۵۵  

. دل را تمام برکن ای جان ز نیک نامی۲۹۵۶  

. اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی۲۹۵۷  

. مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی۲۹۵۸  

. ای آنک جمله عالم از توست یک نشانی۲۹۵۹  

 . رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی۲۹۶۰

. در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی۲۹۶۱  

رم جانا چرا چنینی. با تو عتاب دا۲۹۶۲  

. می زن سه تا که یکتا گشتم مکن دوتایی۲۹۶۳  

. دی دامنش گرفتم کای گوهر عطایی۲۹۶۴  

. ای برده اختیارم تو اختیار مایی۲۹۶۵  



. هر چند بی گه آیی بی گاه خیز مایی۲۹۶۶  

. آمد ز نای دولت بار دگر نوایی۲۹۶۷  

. ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی۲۹۶۸  

باب داری تو نیز دل کبابی. بوی ک۲۹۶۹  

. با صد هزار دستان آمد خیال یاری۲۹۷۰  

. اندر قمارخانه چون آمدی به بازی۲۹۷۱  

. ای آن که مر مرا تو به از جان و دیده ای۲۹۷۲  

. ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای۲۹۷۳  

. آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی۲۹۷۴  

. هر روز بامداد به آیین دلبری۲۹۷۵  

. شد جادوی حرام و حق از جادوی بری۷۶۲۹  

. هر روز بامداد درآید یکی پری۲۹۷۷  

. ای دل ز بامداد تو بر حال دیگری۲۹۷۸  

. هر روز بامداد طلبکار ما تویی۲۹۷۹  

 . آن لحظه کفتاب و چراغ جهان شوی۲۹۸۰

. ای سیرگشته از ما ما سخت مشتهی۲۹۸۱  

. ای ساقیی که آن می احمر گرفته ای۲۹۸۲  

. ای ساقیی که آن می احمر گرفته ای۲۹۸۳  

. ای مرغ گیر دام نهانی نهاده ای۲۹۸۴  

. مه طلعتی و شهره قبایی بدیده ای۲۹۸۵  

. ای عشق کز قدیم تو با ما یگانه ای۲۹۸۶  

. ای جان و ای دو دیده بینا چگونه ای۲۹۸۷  

. هر چند شیر بیشه و خورشیدطلعتی۲۹۸۸  

. رویش ندیده پس مکنیدم مالمتی۲۹۸۹  

. جان خاک آن مهی که خداش است مشتری۲۹۹۰  

. ای عشق پرده در که تو در زیر چادری۲۹۹۱  

. ای بس فراز و شیب که کردم طلب گری۲۹۹۲  

. شاها بکش قطار که شهوار می کشی۲۹۹۳  



. ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی۲۹۹۴  

. اندر میان جمع چه جان است آن یکی۲۹۹۵  

ر غم پژولمی. گر من ز دست بازی ه۲۹۹۶  

. ای آسمان که بر سر ما چرخ می زنی۲۹۹۷  

. سوگند خورده ای که از این پس جفا کنی۲۹۹۸  

. تا چند از فراق مرا کار بشکنی۲۹۹۹  

 . ساقی بیار باده سغراق ده منی۳۰۰۰

. ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی۳۰۰۱  

. شوری فتاد در فلک ای مه چه شسته ای۳۰۰۲  

خویش زمانی بدانیی . ای کاشکی تو۳۰۰۳  

. بزم و شراب لعل و خرابات و کافری۳۰۰۴  

. آن دل که گم شده ست هم از جان خویش جوی۳۰۰۵  

. سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری۳۰۰۶  

. دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی۳۰۰۷  

. خواجه سالم علیک گنج وفا یافتی۳۰۰۸  

کشی. آه که چه شیرین بتیست در تتق زر۳۰۰۹  

. روی من از روی تو دارد صد روشنی۳۰۱۰  

. هر نفسی از درون دلبر روحانیی۳۰۱۱  

. ای دل چون آهنت بوده چو آیینه ای۳۰۱۲  

. یار در آخرزمان کرد طرب سازیی۳۰۱۳  

. رو که به مهمان تو می نروم ای اخی۳۰۱۴  

. جان و جهان می روی جان و جهان می بری۳۰۱۵  

و از سرکشی . بازرهان خلق را از سر۳۰۱۶  

. الله ستانست از عکس تو هر شوره ای۳۰۱۷  

. ای تو ز خوبی خویش آینه را مشتری۳۰۱۸  

. ای که تو عشاق را همچو شکر می کشی۳۰۱۹  

 . پیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی۳۰۲۰

. شیردال صد هزار شیردلی کرده ای۳۰۲۱  



. گفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده ای۳۰۲۲  

ح ما نی تل ویرانه ای. قصر بود رو۳۰۲۳  

. بستگی این سماع هست ز بیگانه ای۳۰۲۴  

. جای دگر بوده ای زانک تهی روده ای۳۰۲۵  

. خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی۳۰۲۶  

. نیست عجب صف زده پیش سلیمان پری۳۰۲۷  

. ای صنم گلزاری چند مرا آزاری۳۰۲۸  

. آه که دلم برد غمزه های نگاری۳۰۲۹  

  نیست مثل تو یاری. سلمک هللا۳۰۳۰

. خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی۳۰۳۱  

. از پگه ای یار زان عقار سمایی۳۰۳۲  

. چند دویدم سوی افندی۳۰۳۳  

. می رسد ای جان باد بهاری۳۰۳۴  

. دوش همه شب دوش همه شب۳۰۳۵  

. گاه چو اشتر در وحل آیی۳۰۳۶  

. به خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی۳۰۳۷  

رد عقل و دلم را براق عشق معانی. بب۳۰۳۸  

. هزار جان مقدس هزار گوهر کانی۳۰۳۹  

 . چه آفتاب جمالی که از مجره گشادی۳۰۴۰

. اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری۳۰۴۱  

. چو مهر عشق سلیمان به هر دو کون تو داری۳۰۴۲  

. ز حد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی۳۰۴۳  

روح برآیی . گهی به سینه درآیی گهی ز۳۰۴۴  

. من آن نیم که تو دیدی چو بینیم نشناسی۳۰۴۵  

. چو صبحدم خندیدی در بال بندیدی۳۰۴۶  

. به جان تو ای طایی که سوی ما بازآیی۳۰۴۷  

. تو آسمان منی من زمین به حیرانی۳۰۴۸  

. ربود عقل و دلم را جمال آن عربی۳۰۴۹  



. خدایگان جمال و خالصه خوبی۳۰۵۰  

دی و در نهان رفتی. به عاقبت بپری۳۰۵۱  

. چه باده بود که در دور از بگه دادی۳۰۵۲  

. ز قیل و قال تو گر خلق بو نبردندی۳۰۵۳  

. منم که کار ندارم به غیر بی کاری۳۰۵۴  

. بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری۳۰۵۵  

. خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری۳۰۵۶  

. اگر ز حلقه این عاشقان کران گیری۳۰۵۷  

ز بامداد درآورد دلبرم جامی .۳۰۵۸  

. چه باک دارد عاشق ز ننگ و بدنامی۳۰۵۹  

 . نهان شدند معانی ز یار بی معنی۳۰۶۰

. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی۳۰۶۱  

. اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی۳۰۶۲  

. به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی۳۰۶۳  

. ز بامداد دلم می پرد به سودایی۳۰۶۴  

دم به سوی چه آب همچو سقایی. ش۳۰۶۵  

. رسید ترکم با چهره های گل وردی۳۰۶۶  

. تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری۳۰۶۷  

. فرست باده جان را به رسم دلداری۳۰۶۸  

. نگاهبان دو دیده ست چشم دلداری۳۰۶۹  

. اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری۳۰۷۰  

. دال همای وصالی بپر چرا نپری۳۰۷۱  

من نگر که بجز من به هر کی درنگری. به ۳۰۷۲  

. بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری۳۰۷۳  

. مسلم آمد یار مرا دل افروزی۳۰۷۴  

. بیا بیا که تو از نادرات ایامی۳۰۷۵  

. بلندتر شده ست آفتاب انسانی۳۰۷۶  

. ایا مربی جان از صداع جان چونی۳۰۷۷  



. ز آب تشنه گرفته ست خشم می بینی۳۰۷۸  

امدیم دگربار سوی موالیی. بی۳۰۷۹  

 . تو نور دیده جان یا دو دیده مایی۳۰۸۰

. تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی۳۰۸۱  

. رهید جان دوم از خودی و از هستی۳۰۸۲  

. بیا بیا که چو آب حیات درخوردی۳۰۸۳  

. به جان تو که بگویی وطن کجا داری۳۰۸۴  

. به حق آنک تو جان و جهان جانداری۳۰۸۵  

ی که دررسد از عشق پیک بیداری. شب۳۰۸۶  

. اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری۳۰۸۷  

. حرام گشت از این پس فغان و غمخواری۳۰۸۸  

. به اهل پرده اسرارها ببر خبری۳۰۸۹  

. بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی۳۰۹۰  

. اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی۳۰۹۱  

. هزار جان مقدس فدای سلطانی۳۰۹۲  

که تو سلطان خوبرویانی. نگفتمت ۳۰۹۳  

. بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی۳۰۹۴  

. از این درخت بدان شاخ و بر نمی بینی۳۰۹۵  

. ز بامداد دلم می جهد به سودایی۳۰۹۶  

. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی۳۰۹۷  

. ترش ترش بنشستی بهانه دربستی۳۰۹۸  

. بداد پندم استاد عشق از استادی۳۰۹۹  

 اب مرا جاودانه دلداری. ببست خو۳۱۰۰

. کسی که باده خورد بامداد زین ساقی۳۱۰۱  

. برست جان و دلم از خودی و از هستی۳۱۰۲  

. پدید گشت یکی آهوی در این وادی۳۱۰۳  

. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری۳۱۰۴  

. ز صبحگاه فتادم به دست سرمستی۳۱۰۵  



. فرست باده ی جان را به رسم دلداری۳۱۰۶  

تیرگی خواب و نور بیداری. میان ۳۱۰۷  

. به دست هجر تو زارم تو نیز می دانی۳۱۰۸  

. کالی تیشبی آپانسو، ای افندی چلبی۳۱۰۹  

. جان جان مایی، خوشتر از حلوایی۳۱۱۰  

. تو چنین نبودی تو چنین چرایی۳۱۱۱  

. تو خدای خویی تو صفات هویی۳۱۱۲  

. نه ز عاقالنم که ز من بگیری۳۱۱۳  

مرا کز من چه می گذری . عشق تو خواند۳۱۱۴  

. در لطف اگر بروی شاه همه چمنی۳۱۱۵  

. دال گر مرا تو ببینی ندانی۳۱۱۶  

. پذیرفت این دل ز عشقت خرابی۳۱۱۷  

. نگارا، چرا قول دشمن شنیدی؟!۳۱۱۸  

. نشانت کی جوید که تو بی نشانی۳۱۱۹  

 . اگر چه لطیفی و زیبالقایی۳۱۲۰

. هم ایثار کردی هم ایثار گفتی۳۱۲۱  

. اال میر خوبان هال تا نرنجی۳۱۲۲  

. به حیلت تو خواهی که در را ببندی۳۱۲۳  

. چو عشقش برآرد سر از بی قراری۳۱۲۴  

. بتا گر مرا تو ببینی ندانی۳۱۲۵  

. گل سرخ دیدم شدم زعفرانی۳۱۲۶  

. عجب العجایب توی در کیایی۳۱۲۷  

. تو هر چند صدری شه مجلسی۳۱۲۸  

. رضیت بما قسم هللا لی۳۱۲۹  

. تماشا مرو نک تماشا تویی۳۱۳۰  

. اال هات حمرا کالعندم۳۱۳۱  

. خواهیم یارا کامشب نخسپی۳۱۳۲  

. حدی نداری در خوش لقایی۳۱۳۳  



. تو جان مایی، ماه سمایی۳۱۳۴  

. با چرخ گردان تیره هوایی۳۱۳۵  

. خواهی ز جنون بویی ببری۳۱۳۶  

. سلطان منی سلطان منی۳۱۳۷  

کنی. آن به که مرا تمکین ن۳۱۳۸  

. صنما خرگه توم که بسازی و برکنی۳۱۳۹  

 . صنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری۳۱۴۰

. ای خجل از تو شکر و آزادی۳۱۴۱  

. حکم نو کن که شاه دورانی۳۱۴۲  

. مستی و عاشقانه می گویی۳۱۴۳  

. بحر ما را کنار بایستی۳۱۴۴  

. آوخ آوخ چو من وفاداری۳۱۴۵  

اری. ای دلزار محنت و بال د۳۱۴۶  

. ساقیا ساقیا روا داری۳۱۴۷  

. تا شدستی امیر چوگانی۳۱۴۸  

. مستم از باده های پنهانی۳۱۴۹  

. من مرید توام مراد تویی۳۱۵۰  

. چند اندر میان غوغایی۳۱۵۱  

. گر چه تو نیم شب رسیدستی۳۱۵۲  

. ز اول بامداد سر مستی۳۱۵۳  

. ز اول بامداد سرمستی۳۱۵۴  

. در غم یار یار بایستی۳۱۵۵  

. در غم یار، یار بایستی۵۶۳۱  

. آنکه چون ابر خواند کف ترا۳۱۵۷  

. رو، مسلم تراست بی کاری۳۱۵۸  

. زندگانی مجلس سامی۳۱۵۹  

 . جان جانی و جان صد جانی۳۱۶۰

. خامشی ناطقی مگر جانی۳۱۶۱  



. ای که مستک شدی و می گویی۳۱۶۲  

. عشق در کفر کرد اظهاری۳۱۶۳  

ه ی؟. مست و خوشی باده کجا خورد۳۱۶۴  

. جان و جهان! دوش کجا بوده ی۳۱۶۵  

. ای دل سرمست، کجا می پری؟۳۱۶۶  

. از مه من مست دو صد مشتری۳۱۶۷  

. یا ملک المغرب والمشرق۳۱۶۸  

. گر نه شکار غم دلدارمی۳۱۶۹  

. ای که تو از عالم ما می روی۳۱۷۰  

. خشم مرو خواجه! پشیمان شوی۳۱۷۱  

. ای که ازین تنگ قفص می پری۳۱۷۲  

. باده ده، ای ساقی هر متقی۳۳۱۷  

. صد دل و صد جان بدمی دادمی۳۱۷۴  

. کار به پیری و جوانیستی۳۱۷۵  

. کردم با کان گهر آشتی۳۱۷۶  

. آدمیی، آدمیی، آدمی۳۱۷۷  

. در دل من پرده ی نو می زنی۳۱۷۸  

. این طریق دارهم یا سندی و سیدی۳۱۷۹  

 . اخالئی! اخالئی! صفونی عند موالیی۳۱۸۰

انصف ندمانی، لو انکر ادمانی . ما۳۱۸۱  

. بغداد همانست که دیدی و شنیدی۳۱۸۲  

. ای جان، چندان خوبی، نوباوه ی یعقوبی۳۱۸۳  

. کسی کو را بود خلق خدایی۳۱۸۴  

. عزیزی و کریم و لطف داری۳۱۸۵  

. بگو ای تازه رو، کم کن ملولی۳۱۸۶  

. اتی النیروز مسرورالجنان۳۱۸۷  

نونی. ادر کاسی و دعنی عن ف۳۱۸۸  

. یا ساقی اسقنی براح۳۱۸۹  



. سلب العشق فادی، حصل الیوم مرادی۳۱۹۰  

. کالی تیشی آینوسای افندی چلبی۳۱۹۱  

. ال یغرنک سد هوس عن رایی۳۱۹۲  

. غدرالعشق فزلت قدمی۳۱۹۳  

. وقتت خوش ای حبیبی، بشنو بحق یاری۳۱۹۴  

. درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامی۳۱۹۵  

و بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزی. بار منست ا۳۱۹۶  

. سیدی ایم هو کی، خذیدی ایم هو کی۳۱۹۷  

. گهی پرده سوزی، گهی پرده داری۳۱۹۸  

. االم طماعیة العاذل۳۱۹۹  

 . هذا طبیبی، عند الدوآء۳۲۰۰

. یا ساقی الحی اسمع سالی۳۲۰۱  

. هذا سیدی، هذا سندی۳۲۰۲  

. طیب هللا عیشکم، ال اوحش هللا من ابی۳۲۰۳  

. یا ملک المبعث والمحشر۲۰۴۳  

. روزن دل! آه چه خوش روزنی۳۲۰۵  

. اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی۳۲۰۶  

. قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری۳۲۰۷  

. اال فی الغشق تشریفی و عیدی۳۲۰۸  

. نسیت الیوم من عشقی صالتی۳۲۰۹  

. اتاک الصوم فی حلل السعود۳۲۱۰  

. نسیم الصبح جد بابتشار۳۲۱۱  

اال یا مالکا رق الزمان. ۳۲۱۲  

. امال قدح البقا ندیمی!۳۲۱۳  

. یا مالک دمة الزمان۳۲۱۴  

. یا ساقیةالمدام هاتی۳۲۱۵  

. طارت حیلی و زال حیلی۳۲۱۶  

. قالت الکأس ارفعونی کم تحبسونی۳۲۱۷  



. ترکبن طبقا عن طبق موالئی۳۲۱۸  

. اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری۳۲۱۹  

 کن هکذا حبیبی . ال قی الفراش نارا۳۲۲۰

. اال حریم لیلی، علیکم سالمی۳۲۲۱  

. اخرج عن المکان، یا صارم الزمان۳۲۲۲  

. یا من یزید حسنک حقا تحیری۳۲۲۳  

. یا ویح نفسنا بفوات الفضائل۳۲۲۴  

. یا ملک المحشر، ترحم ال ترتشی۳۲۲۵  

. قلت له مصیحا یا ملک المشرق۳۲۲۶  

ی. یا ساقی الراح خذ و امرالء به طاس۳۲۲۷  

. ایا ملتقی العیش کم تبعدی۳۲۲۸  

 . یا ولی نعمتی و سلطانی۳۲۲۹
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