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  خاجوی کرمانی

  
» خواجوی کرمانی«بن محمود، معروف به الدین ابوالعطاء محمودبن علیکمال     

یکی از شاعران بزرگ  )شیراز در ق. ھ 752درگذشت:  - کرمان در ق.ھ 689(زاده: 
است. وی از  شیراز اکبرتنگ الل در آرامگاه خواجو . است ھشتم قرن اول ینیم

 خود یمدح سالطین منطقه فارس در کارنامعھد مغول است و اشعاری در  شاعران
 دارد
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  ای از غزلیات خواجوی کرمانیگزیده
  

 
  یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا

  عوض شام و سحر بود مرا رخ و زلفت
  ی رویت ھمه شبیاد باد آنکه ز نظاره

  روز نظر بود مرا در مه چارده تا
  ز رخسار تو ھر صبحدمی یاد باد آنکه

  خور بود مرا یافق دیده پر از شعله
  یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو

  بود مرا نقل مجلس ھمه بادام و شکر
  یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب

  مرا ی شمس و قمر بوددیده پر شعشعه
  ی گفتار نبودیاد باد آنکه گرم زھره
  خبر بود مراآخر از حال تو ھر روز 

  یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم
  بر میان دست تو ھر لحظه کمر بود مرا

  یاد باد آنکه برون آمده بودی بوداع
  وز سر کوی تو آھنگ سفر بود مرا

  باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت یاد
 مرا در دھان شکر و در دیده گھر بود
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  م راساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جا

  ی گلفام راباده می پرستانیم در ده
  زاھدانرا چون ز منظوری نھانی چاره نیست

  رند درد آشام را پس نشاید عیبت کردن
  احتراز از عشق میکردم ولی بیحاصلست

  میکند فرجام را ھر که از اول تصور
  امی خالش بدام افتادهمن ببوی دانه

  شمارد دام را گر چه صید نیکوان دولت
  ئی با ماھرویان مھر نیستھر که او را ذره

  نھند انعام رامی بر چنین عامی فضیلت
  شام را از صبح صادق باز نشناسم ز شوق

  برصبح صادق شام را چون مھم پرچین کند
  ی چین بگذردگر بدینسان بر در بتخانه

  بشکنند اصنام را پرستان پیش رویشبت
  ولیک بر گدایان حکم کشتن ھست سلطانرا

  باشد عام را ھم بلطف عام او امید
  چون به ھر معنی که بینی تکیه بر ایام نیست

 ضایع کنی ایام را حیف باشد خواجو ار
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  ی گلرنگ مرامیرود آب رخ از باده
  ی چنگ مراخرد زمزمه میزند راه

  دلق از رق به می لعل گرو خواھم کرد
  آورد از رنگ مرا که می لعل برون

  ی تقوی و ورعمن که بر سنگ زدم شیشه
  زند سنگ مرا محتسب بھر چه بر شیشه

  مستم از کوی خرابات ببازار برید
  مرا تا ھمه خلق ببینند بدین رنگ

  نام و ننگ ار برود در طلبش باکی نیست
  مرا من که بدنام جھانم چه غم از ننگ

  ی جان می چون زنگ بیارای رخت آینه
  خاطر ببرد زنگ مرای تا ز آئینه

  مطرب آھنگ چنین تیز چه گیری که کند
  جان شیرین بلب لعل تو آھنگ مرا

  ی چنگی نغمهاز گوش دلم زمزمه نشد
  تا عنان دل شیدا بشد از چنگ مرا

  خاطر خواجو بزدی کوس نزول چون تو در
 دو جھان خیمه برون زد ز دل تنگ مرا
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  بگوئید ای رفیقان ساربان را
  که امشب باز دارد کاروان را

  از بستان چه حاصل چو گل بیرون شد
  زغلغل بلبل فریاد خوان را

  اگر زین پیش جان میپروریدم
  کنون بدرود خواھم کرد جان را

  بدار ای ساربان محمل که از دور
  مه نامھربان را ببینم آن

  ی چشمم فرود آیدمی بر چشمه
  کنون فرصت شمار آب روان را
  گر آن جان جھان را باز بینم
  فدای او کنم جان و جھان را

  بیرون شد ز شستم چو تیر ار زانکه
  نھم پی بر پی آن ابرو کمان را

  ماه شکر بر خویشتن خندد گر آن
  بشکر خنده بگشاید دھان را

  چو روی دوستان باغست و بستان
  بین بوستان را بروی دوستان

  نیستدانی که دورانرا بقا چو می
 را غنیمت دان حضور دوستان
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  آخر ای یار فراموش مکن یارانرا

  خوارانرا دل سرگشته بدست آر جگر
  عام را گر ندھی بار بخلوتگه خاص
  ز آستان از چه کنی دور پرستارانرا

  وصل یوسف ندھد دست به صد جان عزیز
  این چه سودای محالست خریدارانرا

  بخش نسیمرواننه یاری کند انفاس  گر
  خبر از مقدم یاران که دھد یارانرا

  چون بنده بھر موی اسیری دارد آنکه
  کی رھائی دھد از بند گرفتارانرا

  تسلیم و رضا باید زد دست در دامن
  اگر از پای در آرند گنه کارانرا

  سفر بست ولیک روز باران نتوان بار
  پیش طوفان سرشکم چه محل بارانرا

  تتار پر از نافه آھویدستگاھیست 
  ی سنبل مشکین تو عطارانراحلقه

  حال خواجو ز سر کوی خرابات بپرس
 نیابی به در صومعه خمارانرا که
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  چین را چو در گره فکنی آن کمند پر

  چوتاب طره به ھم بر زنی ھمه چین را
  بانتظار خیال تو ھر شبی تا روز

  بین رای جھانام در مقصورهگشوده
  کجا تو صید من خسته دل شوی ھیھات

  چگونه تواند گرفت شاھین را مگس
  چو روی دوست بود گو بھار و الله مروی

  به گل بزم ویس و رامین را چه حاجتست
  غنیمتی شمرید ای برادران عزیز

  ابن یامین را ببوی یوسف گمگشته
  ئی دم آتشفشان بر افروزمبه شعله

  را پروینچراغ مجلس ناھید و شمع 
  اگر ز غصه بمیرند بلبالن چمن

  چه غم شقایق سیراب و برگ نسرین را
  زار جگر خستگان بازاری بحال

  چه التفات بود حضرت سالطین را
  ندیده ھیچ گناه روا مدار که سلطان

  ز خیل خانه براند گدای مسکین را
  برافشانم مرا بتیغ چه حاجت که جان
  ین راگھی که بنگرم آن ساعد نگار

  چرا مالمت خواجو کنی که چون فرھاد
 بپای دوست در افکند جان شیرین را
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  پرور ریحانی را بده آن راح روان

  که به کاشانه کشیم آن بت روحانی را
  معذورم من بدیوانگی ار فاش شدم

  کان پری صید کند دیو سلیمانی را
  سر به پای فرسش در فکنم ھمچون گوی

  د آن ابلق چوگانی راچون برین در کش
  برو ای خواجه اگر زانکه بصد جان عزیز

  میفروشند بخر یوسف کنعانی را
  گر تو انکار کنی مستی ما را چه عجب

  کفر شمارند مسلمانی را کافران
  ابر چشمم چو شود سیل فشان از الله

  ی بارانی راجامه کوه در دوش کشد
  کام درویش جزین نیست که بر وفق مراد

  سلطانی را باز بیند علم دولت
  ی در بگشایدچشم خواجو چو سر طبله

  از حیا آب کند گوھر عمانی را
  دل این سوخته بربود و بدربان گوید

 را که بران از درم آن شاعر کرمانی
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  پوش شماآب آتش میبرد خورشید شب

  ی نوش شماچشمه میرود آب حیات از
  امروشن دیدهشام را تا سایبان روز 

  سحرپوش شما تیره شد شام من از صبح
  در شب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی

  آغوش شما ھمچو زلف ار بودمی یک شب در
  از چه رو ھندوی مه پوش شما در تاب شد

  دوش شما گر به مستی دوشم آمد دوش بر
  ای ز روبه بازی آھوی شما در عین خواب

  خرگوش شما شیر گیران گشته مست از خواب
  مردم چشم عقیق افشان لل بار من

  شما گشته در پاش از لب در پوش خاموش
  ی گوش شما را تا بود مه مشتریحلقه

  مشتری باشد غالم حلقه در گوش شما
  عیب نبود چون بخوان وصل نبود دسترس

  گر به درویشی رسد بوئی ز سر جوش شما
  آب حیوانست یا گفتار خواجو یا شکر

 شما تابانست یا گل یا بناگوشماه 
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  آن تن ماست یا میان شما

  وان دل ماست یا دھان شما
  اگرآن ابرو است و پیشانی

  نکشد ھیچکس کمان شما
  جز کمر کیست آنکه میگنجد

  یک سرموی در میان شما
  آب رخ پیش ما کسی دارد
  که بود خاک آستان شما
  میکند مرغ جان ما پرواز

  آشیان شما دمبدم سوی
  چه بود گر بما رساند باد

  بوئی از طرف بوستان شما
  خواب خوش را بخواب میبینم

  از غم چشم ناتوان شما
  زلف دلبند اگر بر افشانند
  برفشانیم جان بجان شما

  زده است دل خواجو نگر که چون
 چنگ در زلف دلستان شما
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  وفای شما اگر سرم برود در سر

  نرود ھرگزم ھوای شماز سر برون 
  بخاک پای شما کانزمان که خاک شوم

  ھنوز بر نکنم دل ز خاک پای شما
  چو مرغ جان من از آشیان ھوا گیرد

  نزول بخاک در سرای شما کند
  در آن زمان که روند از قفای تابوتم

  سرگشته در قفای شما بود مرا دل
  ی تیر قضا بدان اومیدشوم نشانه

  کنم رضای شما و حاصلکه جان ببازم 
  کرا بجای شما در جھان توانم دید
  شما چرا که نیست مرا ھیچکس بجای
  ز بندگی شما صد ھزارم آزادیست

  که سلطنت کند آنکو بود گدای شما
  دعای شما ورد جان بود چه عجب گرم

  که ھست روز و شب اوراد من دعای شما
  شما خدمتی توانم کرد کجا سزای

  ی نپیچم ز ناسزای شماجز اینکه رو
  خویش بیگانه غریب نیست اگر شد ز

  ھر آن غریب که گشستست آشنای شما
  کند نظر خواجواگر بغیر شما می

 چو آب می شودش دیده از حیای شما
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  بنوازی رباب مغنی وقت آن آمد که

  صبوحست ای بت ساقی بده شراب
  اگرمردم بشوئیدم بب چشم جام

  دم بواز ربابوگر دورم بخوانی
  فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

  لعل آب کارم برد و ما در کار آب می
  مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

  بادام ساقی مست وساقی مست خواب من از
  چو ھندو زلف دود آسای او آتش نشین

  لعل شکر خای او شیرین جواب چو طوطی
  دست دلدل از چشمم بفریادست و چشم از 

  پرعقابست آفتاب جان عقاب که ھم
  کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

  نبود برون از دل کباب که مست عشق را
  سر کویت ز آب چشم مھجوران فرات

  مشتاقان خضاب سر انگشتت بخون جان
  دلم چون مار مپیچد ز مھرم سرمپیچ

 رخ متاب تابد ز خواجورخت چون ماه می
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  نگفتمت که ز زلفش عنان بتابای دل 
  چین خطا بود از بھر بھر مشک ناب کاھنگ

  ای دل نگفتمت که ز لعلش مجوی کام
  کام مست نباشد مگر شراب ھر چند

  ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن
  نبینی بخواب خواب کز غم چنان شوی که

  ای دل نگفتمت که ز ترکان بتاب روی
  بود و صواب زانرو که ترک ترک ختائی

  ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق
  آخر بقصد خویش چرا میکنی شتاب

  ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق
  آخر بقصد خویش چرا میکنی شتاب

  ئینگفتمت که اگر تشنه مرده ای دل
  سیراب کی شود جگر تشنه از شراب

  منال ار چه روشنست ای دل نگفتمت که
  میکند رباب کز زخم گوشمال فغان

  آبروی خویش ای دل نگفتمت که مریز
  پیش رخی کزو برود آبروی آب

  ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مھر
  زانرو که ذره مھر نجوید ز آفتاب

  ای دل نگفتمت که درین باغ دل مبند
  این مدت جوی نگشاید به ھیچ باب کز

  بند اوای دل نگفتمت که مشو پای
  نبود طاقت عنابرا  زیرا که کبک

  ای دل نگفتمت که مرو در ھوای دل
  ذباب طاوس را چه غم ز ھواداری

  ای دل نگفتمت که طمع بر کن از لبش
  ھر چند بی نمک نبود لذت کباب
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  ایدل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ
 اضطراب کافتی از آن کمند چو خواجو در
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  اصحابدیشب خبرت ھست که در مجلس 

  من و شمع جگرتاب تا روز نخفتیم
  از دست دل سوخته و دیده خونبار

  از آب یک لحظه نبودیم جدا ز آتش و
  من در نظرش سوختمی ز آتش سینه

  و او ساختی از بھر من سوخته جالب
  از بسکه فشاندیم در از چشم گھرریز
  شد صحن گلستان صدف للی خوشاب

  آنرویفکندم سرشوریده از  در پاش
  کو بود که میسوخت دلش برمن از اصحاب

  خواب بسر برده ھمه شب یاران بخور و
  وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب

  دل ریشخورده و من خون او خون جگر
  او می به قدح داده و من دل به می ناب

  اشک فشان گشته چو باران او بر سر من
  و افتاده من دلشده از دیده بغرقاب

  و سوخته در تب من باغم دل ساخته
  و او از دم دود من دلسوخته در تاب

  دیده روان بود چون دید که خون دلم از
  میداد روان شربتم از اشک چو عناب

  خواجو جز شمع جگر سوز که شد ھمدم
 کس نیست که او را خبری باشد از این باب
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  خط سبز تو ھمچون برگ نیلوفر در آب ای

  صر از شور یاقوت تو چون شکر در آبقند م
  عنبرین خطت که چون مشک سیه بر آتشست

  مینماید گرد آتش گردی از عنبردرآب
  بر گل خودروی رویت کبروی حسن از اوست

  ی سیراب را بنگر چو نیلوفر در آبسبزه
  تا بر آب افکند زلفت چنبر از سیالب چشم

  در آب پیکرم بین غرقه در خونست چون چنبر
  مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب

  آب مردم چشمم فرو بردست دایم سر در
  گر چه زر در خاک میجویم که از خاکست زر

  زر در آب روی زردم بین در آب دیده ھمچون
  عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست

  بنگر در آب گر نداند حال دردش گو برو
  عشقکشتیی برخشک میرانیم در دریای 
  لنگر در آب وین تن خاکی ز چشم افتاده چون

  چون بنوک خامه خواجو شرح مشتاقی دھد
 دفتر در آب چشم خونبارش دراندازد روان
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  ای جان من بیاد لبت تشنه بر شراب

  تر شرابلعل لبت تشنه ھر دم بجام
  در ده قدح که مردم چشمم نشسته است

  تو در شراب در آرزوی نرگس مست
  ما را ز جام باده لعلت گریز نیست

  آری مراد مست نباشد مگر شراب
  بر من بخاک پات که مانند آتشست

  گر آب میخورم بھوایت وگر شراب
  اتدر دلم گذرد نیش غمزه ھر دم که

  گردد ز غصه بردل من نیشتر شراب
  طرب تا مرا دمی در گردش آرم جام

  از گردش زمانه کند بیخبر شراب
  سرشک بروی زرد فرو ریزدم ھر دم

  چشمم نگر که میدھد از جام زر شراب
  خواجو ز بسکه جام میش یاد میکنی

  در جان می پرست تو کردست اثر شراب
  بازا بغربت از می و مستی که نزد عقل

 بر خستگان غریب بود در سفر شراب
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  ازل مست شد از جام شراب ھر که در عھد

  نھد مست وخرابسر ببالین ابد باز 
  ننمائی به چه وجه بیدالن را رخ زیبا

  عاشقانرا ز در خویش برانی ز چه باب
  عقیقت ھمه می می پرستان ھمه مخمور و

  عالمی مرده ز بی آبی و عالم ھمه آب
  سنبل و سرو سر کوی خط و قدت چمن و

  سمن و عارض و لعلت شکر و جام شراب
  ذوقی دل ما بی لب لعل تو ندارد

  ھمه دانند که باشد ز نمک ذوق کباب
  ھر که درآتش سودای تو امروز بسوخت
  ظاھر آنست که فردا بود ایمن ز عذاب

  گر چه نقش تو خیالیست که نتوان دیدن
  ھمه شب چشم توام مست نمایند بخواب
  ترشود دم به دمم خرقه ز خون دل ریش
  زانک رسمست که برجامه فشانند گالب

  ی و ھمانی خواجوپیر گشتی بجوان
 روزی دگر ایام بقا را دریاب دو سه
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  شراب ای لب میگون تو ھم شکر و ھم

  وی دل پر خون من ھم نمک و ھم کباب
  خط و لب دلکشت طوطی و شکر ستان

  زلف و رخ مھوشت تیره شب و ماھتاب
  موی تو و شخص من پر کره و پر شکن

  تو و بخت من مست می و مست خواب چشم
  گر تو بتیغم زنی کز نظرم دور شو

  ئی از آفتابجدا ذره سایه نگردد
  لعل تو در چشم من باده بود در قدح

  گنج بود در خراب مھر تو در جان من
  تر از درد من در غم ھجران اوصعب

  عذاب دوزخیانرا بحشر ھیچ نباشد
  ای تن اگر بیدلی سر ز کمندش مپیچ

  متاب وی دل اگر عاشقی روی ز مھرش
  لعبت چشمم دمی دور نگردد ز اشک

  زانکه نگیرد کنار مردم دریا ز آب
  خواجو مپوش ورنه برآرد خروش روی ز

 بردر دستور شرق آصف گردون جناب
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  من مستم و دل خراب جان تشنه و ساغر آب

  رباب برخیز و بده شراب بنشین و بزن
  ای سام تو بر سحر وی شور تو در شکر

  ات قمر در عقربت آفتابسنبلهدر 
  برمشک مزن گره برآب مکش ز ره

  یا ترک خطا بده یا روی ز ما متاب
  ی ما مخندما مبند بر گریه در بر رخ

  بگشای ز مه کمند بردار ز رخ نقاب
  تو شاه من ابر سیه توماه ام ومن بنده

  من آه زنم تو راه من ناله کنم تو خواب
  د گه صبح خیزصبح خیز آم یای فتنه

  ی لعل نابدرجام عقیق ریز آن باده
  بخرام بسوی دشت آمد گه طوف و گشت

  چون دور بقا گذشت بگذر ز ره عتاب
  قباست عطار چمن صباست پیراھن گل

  تقوی و ورع خطاست مستی وطرب صواب
  دردی کش ازین سپس وندیشه مکن ز کس
  فرصت شمر این نفس با ھمنفسان شراب

  ئی آب خواهناب خواه چون تشنهخواجو می 
 ی دل کباباز دیده شراب خواه وز گوشه

 
  

  

  

  

  



21 
 

 

 
  شب نقاب دیشب درآمد آن بت مه روی

  بر مه کشید چنبر و درشب فکند تاب
  رخسارش آتش و دل بیچارگان سپند
  لعل لبش می و جگر خستگان کباب
  برمشتری کشیده ز مشک سیه کمان

  طناببسته ز ریحان تر  برآفتاب
  در بر قبای شامی پیروزه گون چو ماه

  زرکش چو آفتاب بر سر کاله شمعی
  آتشن گرفته آب رخ وی ز تاب می
  آب آبش نھان در آتش و آتش عیان ز

  ھم شمع برفروخته از چھره ھم چراغ
  ھم نقل ریخته ز لب لعل و ھم شراب

  بنھاده دام بر مه تابان ز عود خام
  ری ز مشک نابو افکنده دانه برگل سو

  شکستمیزد گالله بر گل و ھر لحظه می
  ی بادام نیم خواببرمن بعشوه گوشه

  از راه طنز گفت که خواجو چرا برفت
 ایاب گفتم ز غصه گفت ذھابا بال

  

  

  

  

  

  

  



22 
 

 

 
  برقع از رخ برفکن ای لعبت مشکین نقاب

  صبح از شب تاریک بنمای آفتاب دردم
  لعلت پرشکرعالم از لعل تو پر شورست و 

  چشم تو بیدارست و چشمت مست خواب فتنه از
  ھر سالی کن ز دریا میکنم در باب موج

  میبینم که میگوید یکایک را جواب دیده
  ھم عفی الله مردم چشمم که با این ضعف دل

  فشاند دمبدم بر چھره زردم گالب می
  چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک

  لحد مست و خرابسر بر آرم از  روز محشر
  ھر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی

  یابم از جام شرابدر تیره شب می من ھمان
  ھیچکس بر تربت مستان نگرید جز قدح

  درماتم رندان ننالد جز رباب ھیچکس
  پیش ازین کیخسرو ار شبرنگ بر جیحون دواند

  ما راند بقطره دم بدم گلگون برآب اشک
  چشم خواجو در قلمھر که آرد شرح آب 

 ی در خوشابکلکش بریزد رسته از سر
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  در خواب ی گریانرفت دوشم نفسی دیده
  ی فتان در خوابدیدم آن نرگس پرفتنه

  بستان خیمه برصحن چمن زن که کنون در
  نتوان رفت ز بوی گل و ریحان در خواب

  بود آیا که شود بخت من خسته بلند
  امان درخوابکایدم قامت آن سرو خر

  ای خوشا با تو صبوحی و ز جام سحری
  پاسبان بیخبر افتاده و دربان در خواب
  فتنه برخاسته و باده پرستان در شور

  شمع بنشسته و چشم خوش مستان درخواب
  آیدم زلف تو درخواب و پریشانم ازین

  که بود شور و بال دیدن ثعبان درخواب
  صبر ایوب بباید که شبی دست دھد

  ی کرمان در خوابرود چشمم از اندیشه که
  بلبل دلشده چون در کف صیاد افتاد

  بیند چمن و طرف گلستان درخواب باز
  دوش خواجو چو حریفان ھمه در خواب شدند

 ی مرغ سحرخوان در خوابزمزمه نشد از
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  ای ز چشمت رفته خواب از چشم خواب

  وآب رویت برده آب از روی آب
  زلف و مھر طلعتتاز شکنج 

  در خورشید تاب تاب بر خورشید و
  بینی ار بینی در آب و آینه

  آفتاب روی و روی آفتاب
  نیندازی بنای عقل و دین بر

  تا ز عارض برنیندازی نقاب
  تشنگان وادی عشقت ز چشم
  بر سر آبند و از دل بر سراب

  پیکرم در مھر ماه روی تو
  بر ماھتاب گشته چون تار قصب

  زلف و رخسارت شبستانست و شمع
  شکر و بادام تو نقل و شراب

  را در دور چشم مست تو خواب
  ای دریغ ار دیدمی یک شب بخواب

  ز چشم باردبسکه خواجو سیل می
 خانه صبرش شد از باران خراب
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  خواب تو از من ربوده خوابنیم ای چشم

  وی زلف تابدار تو بر مه فکنده تاب
  فکنده برقع شبرنگ روز پوش بر مه

  مه را که دید ساخته از تیره شب نقاب
  بیتو و چون روز روشنست روزم شبست

  کان لحظه شب بود که نھان باشد آفتاب
  تو تشبیه چون کنم خورشید را بروی

  کو ھمچو بندگان دھدت بوسه بر جناب
  بتابی کمند زلف بر روی چون مه ار چه

  وی بر متابباری به ھیچ روی ز من ر
  دیدنت ولیک گفتم مگر بخواب توان

  دانم که خواب را نتوان دید جز بخواب
  شکیب نیست یک ساعتم از آن لب میگون

  سرمست را شکیب کجا باشد از شراب
  چشمم بقصد ریختن خون دل مقیم

  افکنده است چون سر زلفت سپر بر آب
  در آرزوی روی تو خواجو چو بیدالن

 ده کند آستین خضابشب بخون دی ھر
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  آب ای لب لعلت ز آب زندگانی برده

  ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب
  سواد گر کنم یک شمه در وصف خط سبزت

  روی دفتر گردد از نوک قلم پر مشک ناب
  ز رخ در بھشت ار زانکه برقع برنیندازی

  ی رضوان جھنم باشد و راحت عذابروضه
  روم با آتش عشقت بخاکوقت رفتن گر 

  روز محشر در برم بینی دل خونین کباب
  صبحدم چون آسمان در گردش آرد جام زر

  در گمان افتم که خورشیدست یا جام شراب
  وارجان سرمستم برقص آید ز شادی ذره
  ھر نفس کز مشرق ساغر برآید آفتاب
  امدر خرابات مغان از می خراب افتاده

  میخانه می باشد خراب چه کارم بی می و گر
  ھر دمی روی از من مسکین بتابی از چه روی

  ھر زمان از درگه خویشم برانی از چه باب
  برمگیر گر دلی داری دل از رندان بیدل

  ور سری داری سر از مستان بیخود برمتاب
  او در حضور از تو خواجو غایبست اما تو با

 عالمی در حسرت آبی و عالم غرق آب
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  گوئیا عزم ندارد که شود روز امشب

  یا درآید ز در آن شمع شب افروز امشب
  گر بمیرم بجز از شمع کسی نیست که او

  برمن خسته بگرید ز سر سوز امشب
  ی عشاق زندشب خوان که دم از پرده مرغ

  خیز بیاموز امشبگو نوا از من شب
  ی پیکان خدنک غم عشقکشته چون شدم

  اوک دلدوز امشببردلم چند زنی ن
  خال تو گردم مقبل یھمچو زنگی بچه

  گرشوم بر لب یاقوت تو پیروز امشب
  تو بیند گوید ھر که در شب رخ چون ماه

  روز عیدست مگر یا شب نوروز امشب
  انس بی لب لعل و رخت خادم خلوتگه

  گو صراحی منه و شمع میفروز امشب
  تا که آموختت از کوی وفا برگشتن

  رغم بداموز امشبباز آی علیخیز و 
  بنشان شمع جگر سوخته را گر چه کسی

  منشیناد بروز من بد روز امشب
  اگر آن عھدشکن با تو نسازد خواجو

  میخور و جان میده و میسوز امشب خون دل
  تا مگر صبح تو سر برزند از مطلع مھر

 چرخ چو مسمار فرود و ز امشب دیده بر
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  شبستان ھمه شب چند سوزیم من و شمع

  چند سازیم چنین بی سر و سامان ھمه شب
  معلق ھمه روز تا به شب بر سر بازار

  تا دم صبح سرافکنده و گریان ھمه شب
  بریان شد سوختم ز آتش ھجران و دلم

  ور نسازم چکنم با دل بریان ھمه شب
  باد ی جان من سوخته بگسیختهرشته

  گر ز عشق سر زلفت ندھم جان ھمه شب
  ھر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید

  در خیالم گذرد خواب پریشان ھمه شب
  تا تودر چشم منی از نظرم دور نشد

  ئی چشمه خورشید درخشان ھمه شبذره
  ی ھجر تو نیستخبرت ھست که در بادیه

  تکیه گاھم بجز از خار مغیالن ھمه شب
  بخیال رخ و زلف تو بود تا دم صبح

  الله و ریحان ھمه شب بستر خواب من از
  در ھوای گل روی تو بود خواجو را

 ھمنفس بلبل شب خیز خوش الحان ھمه شب
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  داد من ای داد ز دستت تا کی ندھی

  رحم آر که خون در دلم افتاد ز دستت
  ای طرفه بغداد تا دور شدی از برم
  ی بغداد ز دستتشد دامن من دجله

  بخواھم از دست تو فردا بروم داد
  تا چند کشم محنت و بیداد ز دستت

  بی شکر شیرین تو در درگه خسرو
  بر سینه زنم سنگ چو فرھاد ز دستت

  گر زانک بپای علمم راه نباشد
  من و خاک ره و داد ز دستت از دور

  تا چند کنم ناله و فریاد که در شھر
  نیست که فریاد ز دستت فریاد رسی

  تو کردیم ھر چند که سر در سر دستان
  نتوان داد ز دستت با این ھمه دستان

  از خاک سر کوی تو چون دور فتادم
  دستت دادیم دل سوخته بر باد ز

  ئی شادزینسان که به غم خوردن خواجو شده
 دستت شک نیست که ھرگز نشود شاد ز
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  ای درد تو درمان دل و رنج تو راحت

  خسته جراحت اشکم نمک آب و جگر
  ار چه زند الف تبحر نزند دمموج 

  با مردمک چشم من از علم سباحت
  یکدم نشود نقش تو از دیده ما دور
  زانرو که توئی گوھر دریای مالحت

  ز سر لطف بنه بردل ریشم دستی
  زیرا که بود در کف کافی تو راحت

  در جگرش نیست مستسقی درویش که نم
  ئی از بحر سماحتاو را که دھد قطره

  مباحست نظران بادهمذھب صاحبدر 
  زینسان که دھد چشم تو فتوای اباحت
  از شرم شود غرق عرق صبح جھانتاب

  پیش رخ زیبای تو از روی صباحت
  ی خورشید چو یک ذره حیا نیستدر دیده

  بسر بام تو از راه وقاحت آید
  از پسته تنگت ندھد یکسر مو شرح

 شکافی بفصاحت خواجو که کند موی
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  بسکه مرغ سحری در غم گلزار بسوخت

  ی زار بسوختدلشده جگر الله بر آن
  حبذا شمع که از آتش دل چون مجنون

  تار بسوخت در ھوای رخ لیلی به شب
  ی خماران بوددیشب آن رند که در حلقه

  بسوخت ی خماربزد آھی و در خانه
  ئیایکه از سر انا الحق خبری یافته

  بسوخت ور که بر دارچه شوی منکر منص
  تو که احوال دل سوختگان میدانی

  مکن انکار کسی کز غم اینکار بسوخت
  صبر بسیار مفرمای من سوخته را

  که دل ریشم ازین صبر جگر خوار بسوخت
  مفرح که جگرسوختگان را سازد زان

  ی بیمار بسوختقدحی ده که دل خسته
  اکنون ز که جویم که طبیب داروی درد دل

  دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت
  افتاد به چین وز غیرت تاری از زلف تو

  ی تاتار بسوختخون دل در جگر نافه
  که دم از گل میزد بلبل سوخته دل را

  آتش عشق بزد شعله و چون خار بسوخت
  باقی بود اگر از ھستی خواجو اثری

 این دم از آتش عشق تو بیکبار بسوخت
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  و پروین بسوخت آه کز آھم مه

  اختر بخت من مسکین بسوخت
  آتش مھرم چو در دل شعله زد
  برفلک بھرام را زوبین بسوخت

  سوختم در آتش ھجران او
  شاھین بسوخت پشه را بین کز غم

  ای بسا خسرو که او فرھادوار
  در ھوای شکر شیرین بسوخت

  را بنگر که با سیالب اشک شمع
  وختھر شبم تا روز بر بالین بس

  میسازی کباب چند سوزی ایکه
  بس کن آخر کاین دل خونین بسوخت

  ی زردشت خواهکام جان از قبله
  گر دلت چون آذر برزین بسوخت

  چون تو در بستان برافکندی نقاب
  بر گل و نسرین بسوخت الله را دل

  بینم که اوھمچو خواجو کس نمی
 بسوخت در فراق روی کس چندین
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  ریختچشم فلک اشک ثریا می صبح کز

  ریختز آتش سودا می مھر دل آب رخم
  آن سھی سرو خرامان ز سر زلف سیاه

  ریختو در پا می شددالن میدل شوریده
  کردچین گیسوی دوتا را چو پریشان می

  ریختواال می مشک در دامن یکتائی
  خواندشعر شیرین مرا ماه مغنی می

  ریختمی او آب شکر بلب لعل شکر خ
  در قدمھای خیال تو بدامن ھر دم

  ریختچشم دریا دل من لل الال می
  راندقدح از لعل تو ھر لحظه حدیثی می

  ریختفزا راح مصفا میوز لب روح
  دادچون صبا شرح گلستان جمالت می

  ریختاز ھوا دامن گل برسرصحرا می
  از آنروی ز ما رفت و کناری بگرفت اشک

  ریختدم از رھگذر ما میکاب او دمب
  زد بر کوهدل فرھاد چو می موج خون

  ریختای بسا لعل که در دامن خارا می
  رفت برودمصر نمی عجب ار مملکت

  ریختزان ھمه سیل که از چشم زلیخا می
  پیمودچو قدح می ی خواجومردم دیده

 ریختخون دل بود که در ساغر صھبا می
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  آمدتلب بوی جان مییاد باد آن روز کز 

  آمدتخط بسوی خاور از ھندوستان می
  تافتتھر زمان از قلب عقرب کوکبی می

  آمدتھر نفس سنبل نقاب ارغوان می
  نھادی در کمانچون خدنگ چشم جادو می

  آمدتناوک مژگان یکایک برنشان می
  شکفتچون ز باغ عارضت ھر دم بھاری می

  آمدتھر زمان مرغی بطرف گلستان می
  شدیدر چمن ھر دم که چون عرعر خرامان می

  آمدتخنده بر باالی سرو بوستان می
  آمدیچون جھان را برخ آرام جان می

  آمدتاز جھان جان ندا جان و جھان می
  شد در فشاندر تکلم لعل شیرینت چو می

  آمدتھای آب حیوان از دھان میچشمه
  نچون میان بوستان از دوستان رفتی سخ

 آمدتمی زبان گاه گاھی نام خواجو بر
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  ساقیا ساغر شراب کجاست

  وقت صبحست آفتاب کجاست
  خستگی غالبست مرھم کو

  تشنگی بیحدست آب کجاست
  درد نوشان درد را به صبوح

  جز دل خونچکان کباب کجاست
  ھمه عالم غمام غم بگرفت

  کجاست خور رخشان مه نقاب
  ما لعل نابست آب دیده

  آن عقیقین مذاب ناب کجاست
  افشانیم تا بکی اشک بر رخ

  آخر آن شیشه گالب کجاست
  بسکه آتش زبانه زد در دل

  لعاب کجاست جگرم گرم شد
  از تف سینه و بخار خمار

  جانم آمد بلب شراب کجاست
  رود بیرونمی دلم از چنگ

  ی رباب کجاستی زخمهنغمه
  بجز از آستان باده فروش

  جایگاه خواب کجاست شبم ھر
  دل خواجو ز غصه گشت خراب

 کجاست مونس این دل خراب
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  ای باغبان بگو که ره بوستان کجاست

  رخ دوستان کجاست در بوستان گلی چو
  وی دوستان چه باشد اگر آگھی دھید

  بوستان کجاست کان سرو گلعذار مرا
  تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست

  کجاست ور آتش نشانپرآن آب روح
  در دم بجان رسید و طبیبم پدید نیست
  دارو فروش خسته دالنرا دکان کجاست

  من خفته ھمچو چشم تو رنجور و در دلت
  روزی گذر نکرد که آن ناتوان کجاست

  چون ز آب دیده ناقه ما در وحل بماند
  با ما بگو که مرحله کاروان کجاست

  است از بس دل شکسته که برھم افتاده
  شود که ره ساربان کجاستپیدا نمی

  وادی فراق بجز چشمھای ما در
  ی آب روان کجاستروشن بگو که چشمه
  کران چون توان گرفت خواجو ز بحر عشق

 زیرا که کس نگفت که آنرا کران کجاست
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  سنبل ھندوی تودر تاب چراست دلبرا

  زین صفت نرگس سیراب تو بیخواب چراست
  ی سحرست خرابتو کز باده ویچشم جاد

  روز و شب معتکف گوشه محراب چراست
  فتنه ازو بیدارست نرگس مست تو چون

  ھمچو بخت من دل سوخته در خواب چراست
  غباری دارد مگر از خط سیاه تو

  ورنه ھندوی رسن باز تو در تاب چراست
  ریزدمی خوار تو گر خون دلمجزع خون
  وناب چراستی خی من غرقهمردم دیده

  سھلست از درم گر تو بر آنی که برانی
 این ھمه جور تو با خواجو ازین باب چراست
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  کار ما بی قد زیبات نمی آید راست

  راستی را چه بالئیست که کارت باالست
  چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی

  ماند راستدر چمن سرو بباالی تو می
  بوئیخوش مشک ختن الف زد از بخطا

  با سر زلف تو پیداست که اصلش ز ختاست
  موی چو زنجیر تو دیوانه دلیست زیر ھر

  روی بنمای که چندین دل خلقت ز قفاست
  ی منیکتاست ھنوز این دل شوریده با تو

  چون سر زلف کژت قامتم ار زانک دوتاست
  باشد که بانگشت نمایند ھالل رسم

  نماستتابرویت چون مه نوزان سبب انگش
  جادوی مست تو بھنگام صبوح نرگس
  ئی بود که از خواب صبوحی برخاستفتنه

  امآن شکل و شمایل شده متحیر نه در
  حیرتم در قلم قدرت بیچون خداست

  بمعنی دیدن بحقیقت نه مجازست
  صورتی را که درو نور حقیقت پیداست

  دوست نبود شرط محبت که بنالند از
  دوست بود عین دواست زانک ھر درد که از

  نیست خواجو ار زانک ترا منصب الالئی
 الال است وئلوء ی طبع ترا لزاده
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  ایمان ماست کفر سر زلف تو

  درد غم عشق تو درمان ماست
  مجلس ما بیتو ندارد فروغ

  رخت شمع شبستان ماست زانکه
  ایکه جمالت ز بھشت آیتیست
  آیت سودای تو در شان ماست

  ما در غم چوگان تستتا دل 
  ی میدان ماستھر دو جھان عرصه

  آشفتگی زلف سیاه تو در
  صورت این حال پریشان ماست

  چون نرسد دست بلعل لبت
  حیوان ماست یخاک درت چشمه

  گفت خیال تو که خواجو ھنوز
 ماست عاشق و سرگشته و حیران
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  رنج از کسی بریم که دردش دوای ماست

  کسی خوریم که رنجش شفای ماست زخم از
  جائی سرای تست که جای سرای نیست

  تو خلوتسرای ماست وانگه در سرای
  گر ما خطا کنیم عطای تو بیحدست

  ماست نومیدی از عطای تو حد خطای
  روزی گدای کوی خودم خوان که بنده را

  این سلطنت بسست که گوئی گدای ماست
  یکشحاجت بخونبھا نبود چون تو می

  مقتول خنجر تو شدن خونبھای ماست
  بدست خویش بکش کان نوازشست ما را

  دشنام اگر ز لفظ تو باشد دعای ماست
  کشی رھیرھینم وگر می کشیگر می

  ھر ناسزا که آن ز تو آید سزای ماست
  دوست دھد نوش دارو است زھر ار چنانکه

  درد ار چنانک یار فرستد دوای ماست
  ی تو گفتسرا پرده بهگفتم که ره برد 

 خواجو که محرم حرم کبریای ماست
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  ئیست زلف تو کز بند جسته استشوریده

  خط تو آن نبات که از قند رسته است
  ئیآن ھندوی سیه که تواش بند کرده

  شکنان کو شکسته استبسیار قلب صف
  زانک روی و موی تو آشوب عالمست گر

  خجسته استما را شبی مبارک و روزی 
  نیست با کمرت ھیچ در میان ھر چند

  خود را به زر نگر که چنان بر تو بسته است
  ی شیرین مضایقتمکن به پسته با من

  آخر نه شھر جمله پر از قند و پسته است
  برعذار تو خال سیاه چیست دانی که

  ی باغی نشسته استزاغی که بر کناره
  عشق رھائی طلب کنم من چون ز دام

  کانکس که خسته است بتیغ تو رسته است
  خونم بریخت گفت گفتم که چشم مست تو

  یک لحظه تن بزن که بخسبد که خسته است
  بینم ز تاب مھر خواجو چنین که اشک تو

 ی پروین گسسته استگوئی مگر که رشته
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  دانی چرا اشکم ز چشم افتاده استمی ھیچ

  بگشاده استزانک پیش ھرکسی راز دلم 
  از دست سر زلف تو در پای اوفتاد کارم

  چاره کارم بساز اکنون که کار افتاده است
  شودزمان از اشک میگون ساغرم پر می ھر

  خون دل نوشم تو پنداری مگر کان باده است
  بیوفائی چون جھان دل بر تو نتوانم نھاد

  ننھاده است ای خوشا آنکس که او دل بر جھان
  ی نقاش بیچونست کور خامهحیرت اند

  داده است راستی در نقش رویت داد خوبی
  از سرشکت آب رویم پیش ھر کس زان سبب

  مردم زاده است سازم کهبر دو چشمش جای می
  واردست کوته کن چو خواجو از جھان آزاده

 پیشه کرد آزاده است سرو تا کوتاه دستی
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  نابست یاران ھمه مخمور و قدح پر می

  ما جمله جگر تشنه و عالم ھمه آبست
  مرغ دل من در شکن زلف دالرام

  یا رب چه تذرویست که در چنگ عقابست
  چشم من سودازده یا درج عقیقست

  من دلسوخته یا لعل مذابست اشک
  ی چنگستی نغمهورد سحرم زمزمه

  آواز ربابست و آھنگ مناجات من
  مدور از تو مپندار که ھنگام صبوح

  بکبابست با این جگر سوخته حاجت
  سرمست می عشق تو در جنت و دوزخ
  از نار و نعیم ایمن و فارغ زعذابست

  ی دل دیر مغانستبا روی بتان کعبه
  در دیر مغان زمزم جان جام شرابست

  خرد از باده خرابست ولیکن کار
  صاحب خرد آنست که او مست و خرابست

  چو خواجوسفله فرو شوی  دست از فلک
 کاین نیل روان در ره تحقیق سرابست
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  کارم از دست دل فرو بستست
  عقلم از جام عشق سرمستست

  ولیک زلف او در تکسرست
  دل شوریده حال من خستست

  با دلم کس نمی کند پیوند
  پیوستست بجز از حاجبش که

  ھر کجا در زمانه دلبندیست
  دل در آن زلف دلگسل بستست

  حوری از کدام بھشت ب اینیا ر
  ھمچو مرغ از چمن برون جستست

  گویدبا منش ھر که دید می
  فتنه بنگر که با که بنشستست

  دارمعجب از سنبل تو می
  دستست ی زبرکه چه شوریده

  دل ریشم چو در غمت خون شد
  مردم دیده دست ازو شستست

  ئی دل از خواجوبگسسته گرچه
 تبدرستی که عھد نشکستس
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  ی تستبلب رسیده جانم از غم

  ی تستدلم از دیده خون چکیده
  ی منراستی را قد خمیده

  ی تستنقشی از ابروی خمیده
  طوطی جانم از پی شکرت

  تست یزآشیان بدن پریده
  با لب لعل روح پرور تو

  ی تستجوھر روح پروریده
  سرداران شاید ار سر نھند

  ی تستبرکشیدهپیش رویت که 
  دل شوریدگان بی آرام

  ی تستآرمیده در سر زلف
  کنی و مرادیده نادیده می

  ی تستدیده پیوسته در دو دیده
  بنده را کو به زر کنند بھا

  ی تستبھا بنده زر خریدهبی
  رسید و مرا دل خواجو بجان

 ی تستجان غمگین بلب رسیده
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  از روی تستئی ذره دلبرا خورشیدتابان

  اھل دلرا قبله محراب خم ابروی تست
  خطت بر نیمروز تا شبیخون برد ھندوی

  ی ھندوی تستشاه ھفت اقلیم گردون بنده
  یعنی آفتاب شھسوار گنبد پیروزه

  بارھا افتاده در پای سگان کوی تست
  من برمگیر ئی گفتم ز مھرت سایه ازذره

  ی گیسوی تستکافتاب خاوری در سایه
  خیزد ز چینمی ی خشک ختن گر زانکهنافه

  زلف را بفشان که صد چین در شکنج موی تست
  نھد زلفت ولیکمی ھر زمان نعلم در آتش

  ی جادوی تستجان ما خود در بالی غمزه
  امدر قفا افتاده از پریشانی چو مویت

  نیکبخت آن زلف ھندویت که ھم زانوی تست
  بند قبا دارد مگر با تو چیزی در میان

  زان سبب پیوسته او را تکیه بر پھلوی تست
  این نسیم مشگ بیز نکھت انفاس خلدست

  ی مشکین عنبر بوی تستیا ز چین طره
  میل ودل با دیگریست گر ترا ھر دم بسوئی

 ھر کجا خواجوست او را میل خاطر سوی تست
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  نظران ملک سلیمان بادستپیش صاحب

  آزادست ز ملک بلکه آنست سلیمان که
  آنکه گویند که برآب نھادست جھان
  بادست مشنو ای خواجه که چون درنگری بر

  افتدھر نفس مھر فلک بر دگری می
  افتادست چه توان کرد چون این سفله چنین
  دل درین پیرزن عشوه گر دھر مبند

  دامادست کاین عروسیست که در عقد بسی
  ن گوئییاد دار این سخن از من که پس از م

  از وی یادست یاد باد آنکه مرا این سخن
  آنکه شداد در ایوان ز زر افکندی خشت

  شدادست خشت ایوان شه اکنون ز سر
  گریدخاک بغداد به مرگ خلفا می

  ورنه این شط روان چیست که در بغدادست
  گر پر از الله سیراب بود دامن کوه

  مرو از راه که آن خون دل فرھادست
  نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاکھمچو 

  چند روی چو گل وقامت چون شمشادست
  ی انس مزن بردر این کھنه رباطخیمه

  که اساسش ھمه بی موقع و بی بنیادست
  حاصلی نیست بجز غم ز جھان خواجو را

 آزادست شادی جان کسی کو ز جھان
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  ی بند تو از ھر دو جھان آزادستبسته

  نبستست دلش نگشادستبر تو  وانکه دل
  ماندعارضت در شکن طره بدان می

  ی راس افتادستعقده کافتابیست که در
  زلف ھندو صفتت لیلی و عقلم مجنون

  دلم فرھادست لب جانبخش تو شیرین و
  سرو را گر چه بباالی تو مانندی نیست

  میلی نیست ھیچکس نیست که با ھیچکسش
  بنده با قد تواز سرو سھی آزادست

  بد نھادست که سر بر قدمی ننھادست
  ھرگز از چرخ بد اختر نشدم روزی شاد

  مادر دھر مرا خود بچه طالع زادست
  من بیتو جھانیست پر از فتنه و شور دل

  ی نوشین که جھان بر بادستبده آن باده
  غمت ھمنفسی نیست بجز فریادم در

  چه توان کرد که فریاد رسم فریادست
  بیداد مزن برخواجوناوک  بیش ازین

 گر چه بیداد تو از روی حقیقت دادست
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  رمضان آمد و شد کار صراحی از دست

  بدرستی که دل نازک ساغر بشکست
  بود بدستم نفسیجز باده نمی من که

  دست گیرید که ھست این نفسم باد بدست
  مجلس مستان ننشستی یکدم آنکه بی

  شستاین زمان آمد و در مجلس تذکیر ن
  بام بدیدم گفتم ماه نو چون ز لب

  ایدل از چنبر این ماه کجا خواھی جست
  مگر صبحدمی در قدح دل نتوان بست

  که تو گوئی رمضان بار سفر خواھد بست
  شاید ریختنمی خون ساغر بچنین روز

  باید خسترک بربط بچنین وقت نمی
  ھجران روزی ماه روزه ست و مرا شربت

  ترا نرگس جادو سرمستست و روز توبه
  که چرا ھیچکس نیست که با شحنه بگوید

  کند ابروی تو سرداری مستان پیوست
  وقت افطار بجز خون جگر خواجو را

 تو مپندار که در مشربه جالبی ھست
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  مستت دیدست ی مردم کشھر که او دیده

  بس که برنرگس مخمور چمن خندیدست
  دارند آنکسمردم از ھر طرفی دیده در 

  ی حسرت دیدستکه مرا مردم این دیده
  ایکه گفتی سر ببریده سخن کی گوید

  بنگر این کلک سخن گو که سرش ببریدست
  فروشگوئی ان سنبل عنبرشکن مشک

  بخطا مشک ختن بر سمنت پاشیدست
  زان بود زلف تو شوریده که چونرفت به چین

  شده زنجیری و بر کوه و کمر گردیدست
  ن زلف نگونسار سزد گر ببرندسر آ

  دل ریش پریشان مرا دزدیدست که
  گشتیخبرت ھست که اشکم چو روان می

  دویدست و بسر غلتیدست در قفای تو
  دم ز مھر تو زنم گر نزنم تا بابد

  ازل ورزیدست که دلم مھر تودر عھد
  ھر چه در باب لب لعل تو گوید خواجو

 ریدستمروا جمله در گوش کن ای دوست که
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  کشیدست وه که از دست سر زلف سیاھت چه

  آنکه دزدیده در آن دیده خونخوار تو دیدست
  خانه ابروت چون کشد وسمه کمان دو کمان

  گر چه پیوسته کمان بر مه و خورشید کشیدست
  از آنروی چو گیسو جفت این طاق زمرد شد

  ی ابروی تو پیوسته خمیدستطاق فیروزه
 بباالت خوش افتاد ببریدند وسر زلفت 

  یا رب آن شعر سیه برقد خوبت که بریدست
  رخت دود برآورد آن خط سبز که از شمع

  دود آھیست که در آتش روی تو رسیدست
  بکمند تو در افتاد ای خوش آن صید که وقتی

  خرم آنمرغ که روزی بھوای تو پریدست
  مجالست و مرا نیست باد را بر سر کوی تو

  آن باد که بر خاک سر کوت وزیدستخنک 
  روان در قلم آمد رقمی چند بسرخی که

  اشک شنگرفی چشمست که بر نامه چکیدست
  کند سیل فشانی خواجو از شوق رخت بسکه

 ھمه پیرامنش از خون جگر الله دمیدست
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  چو از برگ گلش سنبل دمیدست
  ز حسرت در چمن گل پژمریدست

  شکستست شھری یبه عشوه توبه
  ی خلقی دریدستبه غمزه پرده

  ز روبه بازی چشم چو آھوش
  چون آھوی وحشی رمیدست دلم

  چه رویست آنکه در اوصاف حسنش
  کمال قدرت بیچون پدیدست

  بستچو نقاش ازل نقش تومی
  ز کلکش نقطه ئی بر گل چکیدست

  کنارت مادر دھر تو گوئی در
  بشیر بیوفائی پروریدست

  ان رضوان بصد سالز گلزار جن
  چون عارض خوبت نچیدست گلی

  پریشانست زلفت ھمچو حالم
  مگر حال پریشانم شنیدست

  مسلمانان چه زلفست آن که خواجو
 بدان ھندوی کافر بگرویدست
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  پرستسحر بگوش صبوحی کشان باده

  خروش بلبله خوشتر زبانک بلبل مست
  اگر نبود کام جان وعمر دراز مرا
  باک چون لب جانبخش و زلف جانان ھستچه 

  بدود اشک و دامنم گیرد اگر روم
  که از کمند محبت کجا توانی جست

  تو رخصت یافت امام ما مگر از نرگس
  رود پیوستچنین که مست بمحراب می

  عالم شھر ز بسکه در رمضان سخت گفت
  چو آبگینه دل نازک قدح بشکست

  چگونه از رجام شراب برخیزد
  که در صف رندان دردنوش نشست یکس

  بمحشرم ز لحد بی خبر برانگیزند
  بیخود از شراب الست بدین صفت که شدم

  عجب نباشد اگر آب رخ بباد رود
  برفت از دست مرا که باد بدستست و دل

  کنون ورع نتوان بست صورت از خواجو
 پیمان بست که باز بر سر پیمانه رفت و
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  پرستفروش و دل من بادهبادهای لبت 

  می عشق تو دیوانه و مست جانم از جام
  تنم از مھر رخت موئی و از موئی کم

  مویت و ھر موئی شست صد گره در خم ھر
  نما شد در شھرھر که چون ماه نو انگشت

  پرستان پیوستباده ھمچو ابروی تو در
  تا ابد مست بیفتد چو من از ساغر عشق

  بیخبر از جام الست بود می پرستی که
  تو مپندار که از خودخبرم ھست که نیست

  کمرت نیست که ھست ی بندیا دلم بسته
  ی انسئی خیمهآنچنان در دل تنگم زده

  تو درو جای نشست که کسی را نبود جز
  ھمه را کار شرابست و مرا کار خراب

  مرا باد بدست ھمه را باده بدستست و
  کژت بشکستند چو بدیدم که سر زلف

  بشکست راستی را دل من نیز بغایت
  کار یاقوت تو تا باده فروشی باشد

  پرست نتوان گفت بخواجو که مشو باده
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  ای لبت میگون و جانم می پرست

  چشم تو مست ما خراب افتاده و
  ی نقاش صنعھمچو نقشت خامه
  بندد که بستصورتی صورت نمی

  مباشو دنیا گر نباشد گو  دین
  چون تو ھستی ھر چه مقصودست ھست

  سرو بلند در سر شاخ تو ای
  کی رسد دستم بدین باالی پست

  تا نگوئی کاین زمان گشتم خراب
  نبود آنگه که بودم می پرست می

  مست عشق آندم که برخیزد سماع
  نشست یکنفس خاموش نتواند

  امآنکه از دستش ز پا افتاده
  ز دست کی بدست آید چو من رفتم

  بستیم و از ما درگسست دل درو
  عھد نشکستیم و از ما برشکست

  ھوش باز ناید تا ابد خواجو به
 ھر که سرمست آمد از عھد الست
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  خوبترست گفتمش روی تو صد ره ز قمر

  گفت خاموش که آن فتنه دور قمرست
  نشاند گفتم آن زلف و جبینم بچنین روز

  ست که شام و سحرستگفت کان زلف و جبین نی
  مسکین بگذر گفتم ای جان جھان از من

  گفت بگذر ز جھان زانکه جھان بر گذرست
  ماند گفتمش قد بلندت بصنوبر

  گفت کاین دلشده را بین که چه کوته نظرست
  عشق گفتمش خون جگر چند خورم در غم

  گفت داروی دلت صبر و غذایت جگرست
  گرددمیگفتمش درد من از صبر بتر 

  گفت درد دل این سوخته دلمان تبرست
  گفتمش ناله شبھای مرا نشیندی

  افغان توام شب ھمه شب دردسرست گفت از
  گفتمش کار من از دست تو در پا افتاد

  سر سبک امروز ز دستی دگرست گفت این
  گفتمش کام دل خسته خواجو لب تست

 کام دل طوطی شکرست گفت شک نیست که
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  فروغ عارض او یا سپیده سحرست

  ی قمرستطلعت خورشید و طیره که رشک
  ئیست جمالش که از لطافت و حسنلطیفه

  ترستعقل تصور کند لطیف ز ھر چه
  برون ز نرگس پرخواب و روی چون خور دوست

  مرا آرزوی خواب و خورست گمان مبر که
  ز ھر که از رخ زیبای او خبر پرسم

  ز شوق بیخبرست چونیک بنگرم آنھم
  ی خوبی لطافتست ولیکاگر چه مایه

  دگرست یترا ورای لطافت لطیفه
  بدین صفت زتکبر بدوستان مگذر

  اگر چه عمر عزیزی و عمر بر گذرست
  کنم ز غایت شوقبھر کجا که نظر می

  خیال روی توام ایستاده در نظرست
  تو شور کنی من ترش نخواھم شد اگر

  شیرین مقابل شکرستکه تلخ از آن لب 
  که آب رخم رود بر باد ز بی زریست

  اگر چه کار رخ از سیم اشک ھمچو زرست
  بود جالی وطن مرا ھر آینه الزم

  چرا که مصلحت کار بیدالن سفرست
  غنیمتھاست ز بحر شعر مر او را بسی

 که از لطافت خواجو سفینه
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  مستی مستی دگرست این ھمه مستی ما

  ی ما ھستی ھستی دگرستوین ھمه ھست
  وطنی حاصل کن خیز و بیرون زد و عالم

  که برون از دو جھان جای نشستی دگرست
  عالم گشتم یگفتم از دست تو سرگشته

  گفت این سر سبک امروز ز دستی دگرست
  بشکست تا صبا قلب سر زلف تو در چین

  ھر زمان بر من دلخسته شکستی دگرست
  عشق یمخانهکس چو من مست نیفتاد ز خ

  گر چه در ھر طرف از چشم تو مستی دگرست
  جمال تا برآمد ز بناگوش تو خورشید

  ھر سر زلف تو خورشید پرستی دگرست
  ی خوبان خواجوچون سپر نفکند از غمزه

 زانکه آن ناوک دلدوز ز شستی دگرست
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  زنده بجانی دگرست جان ھر زنده دلی

  دگرستسخن اھل حقیقت ز زبانی 
  بیرون زن ی کون و مکانخیمه از دایره

  دگرست زانکه باالتر ازین ھر دو مکانی
  ولی در چمن ھست بسی الله سیراب

  ی خانی دگرستترک مه روی من از خانه
  گردیراستی راز لطافت چو روان می

  گوئیا سرو روان تو روانی دگرست
  عاشقان را نبود نام و نشانی پیدا

  ایفه را نام و نشانی دگرستاین ط زانکه
  یک زمانم بخدا بخش و مالمت کم گوی

  سوخته موقوف زمانی دگرست کاین جگر
  تو نه مرد قدح و درد مغانی خواجو

 لعل زکانی دگرست خون دل نوش که آن
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  ی دور قمرستآن نه رویست مگر فتنه

  نه زلفست و بنا گوش که شام و سحرست وان
  ت کوه گرفتم ھیھاتز آرزوی کمر

  گرچه ز ھر سوی که بینی کمرست کوه را
  خواندمردم چشمم ارت سرو سھی می

  ھمان مردم کوته نظرست روشنم شد که
  اشک را چونکه بصد خون جگر پروردم

  ھمه خون جگرست حاصلم از چه سبب زو
  کردمنسبت روی تو با ماه فلک می

  دگرست چو بدیدم رخ زیبای تو چیز
  گذردباشد که بافسوس جھان میحیف 

  برگذرست مگذر ای جان جھان زانکه جھان
  ی دلاشک خونین مرا کوست جگر گوشه
  گھرست زین صفت خوار مدارید که اصلی

  ی آتش دل چون به زبان آرم از آنکقصه
  سرست شمع اگر فاش شود سر دلش بیم

  ھر کرا شوق حرم باشد از آن نندیشد
  ر مغیالن خطرستکه ره بادیه از خا

  گر بشمشیر جفا دور کنی خواجو را
  ھمه سھلست ولی محنت دوری بترست

  ی تستسرمستیش از شور شکر خنده ھمه
 شور طوطی چه عجب گر ز برای شکرست
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  در شب زلف تو مھتابی خوشست

  در لب لعل تو جالیی خوشست
  شبستانی نکوست پیش گیسویت

  طاق ابروی تو محرابی خوشست
  ی زلف کمند آسای توحلقه

  چنبری دلبند و قالبی خوشست
  پیش رویت شمع تا چند ایستد

  مھتابی خوشست گو دمی بنشین که
  اتگر دلم در تاب رفت از طره

  طیره نتوان شد که آن تابی خوشست
  آتش رویت که آب گل بریخت

  در سواد چشم من آبی خوشست
  غرقه شد مردم چشمم که در خون

  گوید که غرقابی خوشست دمبدم
  بردر میخانه خوانم درس عشق

  باب عاشقی با بی خوشست زانکه
  بخت خواجو ھمچو چشم مست تو

 خوشست روزگاری شد که در خوابی
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  بوقت صبح چو آن سرو سیمتن بنشست

  انجمن بنشست ز رشک طلعت او شمع
  فشاند سنبل و چون گل زغنچه رخ بنمود

  چمن بنشست ن سرو درکشید قامت و چو
  ی سیراب و شاخ شمشادشز برگ الله

  بریخت آب گل و باد نارون بنشست
  نشست و مشعله از جان بیدالن برخاست

  ی عمر مرد و زن بنشستبرفت و مشعله
  بگوی کان مگس عنبرین ببوی نبات
  چرا برآن لب لعل شکرشکن بنشست

  ئیبنشینی که تا تو خاسته چه خیزدار
  دید که یکدم خروش من بنشستکسی ن

  جھان کنون که مرا مگر بروی تو بینم
  چراغ این دل تاریک ممتحن بنشست

  شیرین خبر برید بخسرو که در ره
  غبار ھستی فرھاد کوھکن بنشست

  ز خانه ھیچ نخیزد سفر گزین خواجو
 شمع دل بنشاند آنکه در وطن بنشست که
 
  

  

  

  

  

  



63 
 

 

 
  پیشستبیش از  ی عشق توخطر بادیه

  این چه دامست که دور از تو مرا در پیشست
  سازیسوختگان می ایکه درمان جگر

  مرھمی بردل ما نه که بغایت ریشست
  آبم لیکن دیده ھر چند بر آتش زند

  حدت آتش سودای تو از حد بیشست
  جوشدنوشم و خون از جگرم میباده می

  زانکه بی لعل توام باده نوشین نیشست
  ی دوری نتواند کردنشهعاشق اندی

  دوربینی صفت عاقل دور اندیشست
  گر مراد دل درویش برآری چه شود

  نظران درویشستسلطان بر صاحب زانکه
  آشنایان ھمه بیگانه شدند از خواجو

 ھمه این محنت و درد از خویشست لیکن او را
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  



64 
 

 

 
  نتوانم نشست بیش ازین بی ھمدمی در خانه

  در ویرانه نتوانم نشستبر امید گنج 
  امپیمان بسته در ازل چون با می و میخانه

  تا ابد بی باده و پیمانه نتوانم نشست
  زلفش سر مپیچ ایکه افسونم دھی کز مار

  بر سر آتش بدین افسانه نتوانم نشست
  دل بال و پر مرغ جان را تا نسوزد ز آتش

  پیش روی شمع چون پروانه نتوانم نشست
  داشت اومید خالص دامی که نتواندر چنین 

  روز و شب در آرزوی دانه نتوانم نشست
  سودای زلف دلبران منکه در زنجیرم از

  بی پریروئی چنین دیوانه نتوانم نشست
  دارد چو شمعمی آتش عشقش دلم را زنده

  ورنه زینسان مرده دل در خانه نتوانم نشست
  خواھم که بنشینم ولیکمی اشکیکنفس بی

  در میان بحر بی دردانه نتوانم نشست
  خواجو از سر جان برمخیز اھل دل گویند

 جانانه نتوانم نشستچون نخیرم زانکه بی
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  حسن تو نھایت جمالست
  لطف تو بغایت کمالست

  با زلف تو ھر که را سری ھست
  سر در قدم تو پایمالست

  بی روی تو زندگی حرامست
  ستوز دست تو جام می حالل

  باز آی که بی رخ تو ما را
  از صحبت خویشتن ماللست

  عشقست جانم که تذر و باغ
  زین گونه شکسته پر و بالست

  مرغ دل من ھوا نگیرد
  شکسته بالست زانرو که چنین

  ی بھشتستی روضهاین نفحه
  یا نکھت گلشن وصالست

  ی شمیمستشمامه این خود چه
  وین خود چه شمایل شمالست

  و بلب تو آرزومندخواج
 بشربت زاللست چون تشنه
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  ھرکه مجنون نیست از احوال لیلی غافلست

  وانکه مجنون را بچشم عقل بیند عاقلست
  قرب صوری در طریق عشق بعد معنویست

  عاشق ار معشوق را بی وصل بیند واصلست
  بندد فراقاھل معنی را از او صورت نمی

  ز معنی غافلستبندد وانکه این صورت نمی
  ازآنک کی بمنزل ره بری تا نگذری از خویش

  ترک ھستی در ره مستی نخستین منزلست
  امکرده گر چه من بد نامی از میخانه حاصل

  کند بی حاصلستھر که از میخانه منعم می
  بدلداری سپار ایکه دل با خویش داری رو

  کانکه دلداری ندارد نزد ما دور از دلست
  مستغرق دریای عشق کی کندیاد ساحل 

  زانکه این معنی نداند ھر که او بر ساحلست
  دانا عین نادانی بود عاشقانرا وعظ

  کانکه سرعشق را عالم نباشد جاھلست
  یا برو جان برفشان ترک جانان گیر خواجو

 ترک جان سھلست از جانان صبوری مشکلست
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  ز دو چشم نیم مستت مست ای من

  رفته عقل و دین از دستوز دست تو 
  صبحدم برخاست بنشین که نسیم

  برخیز که نوبت سحر بنشست
  با روی تو رونق قمر گم شد

  تو قیمت شکر بشکست وز لعل
  گوئی در فتنه و بال بگشود

  نقاش ازل که نقش رویت بست
  برداشت دل شکسته از من دل
  واندر سر زلف دلکشت پیوست

  نیستشکیبم  از لعل تو یکزمان
  بی باده کجا قرار گیرد مست

  در عشق تو ز آب دیده خواجو را
 آخر بر ھر کس آبروئی ھست
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  مست دوش پیری ز خرابات برون آمد

  دست در دست جوانان و صراحی در دست
  ئیچه گفت عیبم مکن ای خواجه که ترسا به

  ی من چو سر زلف چلیپا بشکستتوبه
  میخانه گشادی حاصلھرکه کرد از در 

  چون تواند دل سودا زده در تقوی بست
  من اگر توبه شکستم مکن انکارم از آنک
  خود پرستی نکند ھر که بود باده پرست

  گر بپیری ھدف ناوک خلقی گشتم
  توان کرد که تیر خردم رفت از شست چه

  مستم آندم که بمیرم بسر خاک برید
  مستخاک بر آرم به قیامت سر تا سر از

  کس ازین قید بتدبیر نرفتست برون
  شاید جستتقدیر نمی زانکه از چنبر

  مست و مدھوش برندش ز لحد بر عرصات
  گساران الست ھر که شد ھمقدح باده

  جان فشانان که چو شمع از سر سر برخیزند
  نتوانند نشست یکنفس بی می نوشین

  ھمچو ابروی بتان صید کند خاطر خلق
  پیوست ازصحبت مستانآنکه نشکیبدش 

  گر شود بزمگھت عالم باال خواجو
 ھست تو مپندار که باالتر ازین کاری
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  دیشب درآمد از درم آنماه چھره مست

  ئی بدستی گل و گلدستهدسته مانند
  ی شکرشکن شکرخطش نبات و پسته
  پرتاب و پیچ مست سروش بلند و سنبل

  زلف سیاه سرکش ھندوش داده عرض
  پرست چین ھزار کافر زنگی بتدر 

  از دیده محو کرد مرا ھر چه ھست و نیست
  سودای آن عقیق گھر پوش نیست ھست
  در بست راه عقل چو آن بت قبا گشود
  بگشود کار حسن چو آن مه کمر ببست

  فکند بفندق شکنج و تابمشگ می در
  شکستی بادام میوز نار و عشوه گوشه

  ن و درکشیدجامی از می گلگو پر کرد
  وانگه ببست بند بغلطان و برنشست

  دھیدرافشان نمی گفتم زکوة لعل
  یاقوت روح پرور شیرین بدر بخست

  کجا جھد گفتم ز پیش تیر تو خواجو
 گفتا ز نوک ناوک ما ھیچکس نرست
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  بلبل طبعم ھزار دستانست اگر چه

  حدیث من گل صد برگ گلشن جانست
  شکار فراق جانز بیم چنگل شاھین 

  دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغانست
  ی طبعخانه چو تاب زلف عروسان حجله

  ام از دست دل پریشانستروان خسته
  چو از سر قلمم برگذشت آب سیاه

  سفینه ساز و میندیش ازینکه طوفانست
  کسی که ملکت جم پیش ھمتش بادست

  نظر بحقیقت کنی سلیمانست اگر
  ی محبت جویاخانهدوای دل ز دو

  ورای درمانست که نزد اھل مودت
  دل خراب من از عشق کی شود خالی

  چرا که جایگه گنج کنج ویرانست
  ی خضر ار شعر من روان افزاستچو چشمه

  عجب مدار که آن عین آن حیوانست
  دارندورش بمصر چو یوسف عزیز می

  غریب نیست که اورنگ ماه کنعانست
  کشد جھانگیرستان میکه تیغ زب نه ھر

  زند سخندانستنه ھر که الف سخن می
  ئی خواجوصورت گذشته اگر ز عالم

 بگیر ملکت معنی که مملکت آنست
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  دلم با مردم چشمت چنانست

  که پنداری که خونشان در میانست
  ی عنوان حسنستسرنامه خطت

  ی بستان جانسترخت گلدسته
  نقابست شبت مه پوش و ماھت شب

  گلت خود روی و رویت گلستانست
  گلستان رخت در دلستانی

  سرو روانست بھشتی بر سر
  چرا خورشید روز افروز رویت

  نھان در چین شبگون سایبانست
  داران چشم دلکشت را کمان

  خدنک غمزه دایم در کمانست
  بساز آخر زمانی با ضعیفان

  که حسنت فتنه آخر زمانست
  مستتچرا خفتست چشم نیم 

  ناتوانست ز مخموری تو گوئی
  ز زلفت موبمو خواجو نشانداد

 فشانست از آن انفاس او عنبر
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  زلف لیلی صفتت دام دل مجنونست

  خال سیھت مفتونست یعقل بر دانه
  تا خیال لب و دندان تو در چشم منست

  گھر قارونست مردم چشم من از لعل و
  پیش للی سرشکم ز حیا آب شود

  ر ناسفته که در جوف صدف مکنونستد
  عاقل آنست که منکر نشود مجنون را

  ی لیلی نکند مجنونستکانکه نظاره
  ی آھوی ختاشد از رشک خطت نافه خون

  گر چه در اصل طبیعت چو ببینی خونست
  کنه جمالت متصور نشود عقل را

  زانکه حسن تو ز ادراک خرد بیرونست
  ی مستندجام صبوح می پرستان اگر از

  گونستمستی ما ھمه زان چشم خوش می
  تو ھرگز گفتی ام از رویتا جدا مانده

  ی دل سوخته حالش چونستکان جگر خسته
  خواجو را رحمتی کن که ز شور شکرت

 سینه آتشکده و دیده ز غم جیحونست
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  قامتت ھر سرو بستانی که ھست ای فدای

  که ھستدر حیا از چشم من ھر ابر نیسانی 
  داده خط بخون وز شرمساری گشته آب باز

  جام یاقوت ترا ھر راح ریحانی که ھست
  سرمست مخمور تو بیمارست از آن نرگس

  سر در افکندست زلفت از پریشانی که ھست
  لعل ترا چون شد مسخر ملک جم خاتم

  صید زلفت گشت ھر دیو سلیمانی که ھست
  ی شمشاد باالی توامبنده راستی را

  ورنه من آزادم از ھر سرو بستانی که ھست
  توام تا خیمه زد در ملک دل لشکر عشق

  سازد ز ویرانی که ھستکس درو منزل نمی
  یاقوت لل پرورت گوھرفشان چون شود

  آب گردد از حیا ھر گوھر کانی که ھست
  پرست کافر زلفت مقیم ھندوی آتش

  خورد از نا مسلمانی که ھستخون خلقی می
  دانم که چیستچه رو جویم چو می دلت مھر ازدر 

  دانی که ھستبنده را بیدل چرا گوئی چو می
  ئیناشنیده از کمال حسن لیلی شمه

  کند دانا ز نادانی که ھستعیب مجنون می
  چشم خواجو چون شود دور از رخت گوھرفشان

  ھست اوفتد خون در دل ھر لعل رمانی که
  شود دستانسرایروح را در حالت آرد چون 

 که ھست بلبل بستان طبعش از خوش الحانی
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  ی ما چیستای پیک صبا حال پری چھره

  خبر آخر ز سبا چیست وی مرغ سلیمان
  ی لیلیی زلف سراسیمهدر سلسله

  ما چیست یحال دل مجنون پراکنده
  برخاک رھش سر بنھادیم ولیکن

  سلطان خبرش نیست که احوال گدا چیست
  که طبیب دل ریشست بگوئیدبا آن

  کز درد بمردیم بفرما که دوا چیست
  ئی از ما بخطائیزانکه نرنجیده گر

  چین در خم ابروی تو ای ترک ختا چیست
  ز پیت رفت و خطا کرد سزا یافت چون دل

  دزدیده اگر دیده ترا دید سزا چیست
  ور بنوازی بمرادت گر تیغ زنی

  چیست دادیم رضا تا پس ازین حکم قضا
  گفت که خواجومی دی نرگست از عربده

  کام دل یکتای تو ز آن زلف دوتا چیست
  ھمه بادست در حضرت سلطان چمن چون

 چندین ھمه آمد شدن پیک صبا چیست
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  نشانان بی نشانیست نشان بی

  زبان بی زبانان بی زبانیست
  دوای دردمندان دردمندیست
  سزای مھربانان مھربانیست
  ورای پاسبانی پادشاھیست

  پاسبانیست بجای پادشاھی
  چو جانان سرگران باشد بپایش

  سبک جان در نیفشاندن گرانیست
  آن آھوی شیرافکن که دایم خوش

  توانائی او در ناتوانیست
  ی خط تو خضرستمگر پیروزه

  که لعلت عین آب زندگانیست
  بلی صورت بود عنوان معنی

  سر معانیست نه اینصورت که سر تا
  سحر فریاد شب خیزان درین راه

  تو پنداری درای کاروانیست
  ی ماهزرنگاریت بر صفحه خط

  سوادی از مثال آسمانیست
  دیر مغان زنده دلرا خوان که در

  مراد از زندخوانی زنده خوانیست
  چو خواجو آستین برعالم افشان

 رھروان دامن فشانیست که شرط
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  نیست ر تابست و ما را تابزلف ھندوی تو د

  چشم جادوی تو در خوابست و ما را خواب نیست
  زندجانفزائی می با لبت گر باده الف

  پیش ما روشن شد این ساعت که او را آب نیست
  ابرو از چه خفتد بی خبر نرگست در طاق

  ی محراب نیستزانکه جای خواب مستان گوشه
  خرابات مغان خواھم شدن ساکن کوی

  کز در مسجد مرا امید فتح الباب نیست
  شرف دارد اگر مست و خراب خاک ره بر من

  بر درمیخانه خفتن خوشتر از سنجاب نیست
  آتش دل سوختم پروانه وار پیش رویش ز

  زانکه شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست
  ام را باز دهدل گمگشته گفتمش کاخر

  یستگفت باری این بضاعت در جھان نایاب ن
  ئیرضوان بدان صورت که وصفش خوانده یروضه

  چون بمعنی بنگری جز منزل احباب نیست
  ایکه خواجو را ز تاب آتش غم سوختی
 نیست این ھمه آتش چه افروزی که او را تاب
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  مرغ جانرا ھر دو عالم آشیانی بیش نیست

  زرین نیم نانی بیش نیست حاصلم زین قرص
  رضوان غرض دانی که چیستی از نعیم روضه

  ورنه جنت بوستانی بیش نیست وصل جانان
  وارگفتم از خاک درش سر بر ندارم بنده

  گویم سری بر آستانی بیش نیستمی باز
  امآنچنان در عالم وحدت نشان گم کرده

  بینی نشانی بیش نیستوجودم اینکه می کز
  چند گویم ھر نفس کاھم ز گردون درگذشت

  از آتش آھم دخانی بیش نیستکاسمان 
  ی نارست آب چشم مندر غمش چون دانه

  وز لبش کام روانم ناردانی بیش نیست
  گفتمش چشمت بمستی خون جانم ریخت گفت
  گر چه خونخوارست آخر ناتوانی بیش نیست

  روان گر بجان قانع شود در پایش افشانم
  کانچه در دستست حالی نیم جانی بیش نیست

  فرصت شمار خواجو حضور دوستانیک زمان 
 زانکه از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست
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  از لب شیرین جانان چاره نیست اھل دل را

  طوطی خوش نغمه را از شکرستان چاره نیست
  نشکیبد از دیدار مه رویان رواست گر دلم

  ذره را از طلعت خورشید رخشان چاره نیست
  گشاید دھنصبحدم چون گل بشکر خنده ب

  ی مرغ سحرخوان چاره نیستاز خروش و ناله
  تا تودر چشمی مرا از گریه خالی نیست چشم

  چاره نیست ماه چون در برج آبی شد ز باران
  گردد جدای دندانت از چشمم نمیرشته

  چاره نیست لل شھوار را از بحر عمان
  از دل تنگم کجا بیرون توانی رفت از آنک

  ویران چاره نیست ا در کنجگنج لطفی گنج ر
  شود عشاق رادور گردون چون مخالف می

  از سپاھان چاره نیست در عراق ار راست گوئی
  یابم خالصمردم از اندوه از کرمان نمی

  مرد او را ز کرمان چاره نیست ای عزیزان ھر که
  خواجو ار درظلمت شب باده نوشد گو بنوش

 چاره نیستدر تیرگی از آب حیوان  خضر را
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  نیست کدام دل که گرفتار و پای بند تو

  کدام صید که در آرزوی بند تو نیست
  نه من به بند کمند تو پای بندم و بس

  کسی بشھر نیامد که شھر بند تو نیست
  ترا بقید چه حاجت که صید وحشی را
  بھیچ روی خالص از خم کمند تو نیست

  ضرورتست که پیش تو پنجه نگشایم
  که قوت بازوی زورمند تو نیست مرا

  گرم گزند رسانی بضرب تیغ فراق
  این طاقت گزند تو نیست مکن که بیشم از

  چو سروم از دو جھان گر چه دست کوتاھست
  آن قامت بلند تو نیست ولی شکیبم از

  دلم برآتش عشقت بسوخت ھمچو سپند
  چون سپند تو نیست بیا که صبرم از آنخال

  دھی پندمتو دارم که می عجب ز عقل
  وقت پند تو نیست خموش باش که این لحظه

  ز شور بختی خواجوست اینکه چون فرھاد
 ھمچو قند تو نیست نصیبش از لب شیرین
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  نیست در سر زلف سیاه تو چه سوداست که

  وز غم عشق تو در شھر چه غوغاست که نیست
  چیست گفتی از لعل من امروز تمنای تو

  دلم زان لب شیرین چه تمناست که نیست در
  دلم بجز از زلف کژت سلسله جنبان

  خم زلف تو گواه من شیداست که نیست
  پای بند غم سودای تو مسکین دل من

  نتوان گفت که این طلعت زیباست که نیست
  در چمن نیست بباالی بلندت سروی

  راستی در قد زیبای تو پیداست که نیست
  میل تماشای بھاربا جمالت نکنم 

  زانکه در گلشن رویت چه تماشاست که نیست
  نیست گر کسی گفت که چون قد تو شمشادی

  اگر آن قامت و باالست بگو راست که نیست
  شکیب گفتی از نرگس رعنای منت ھست

  شاھد حال من آن نرگس رعناست که نیست
  ایکه خواجو ز سر زلف تو شد سودائی

 وداست که نیستدر سر زلف سیاه توچه س
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  ھوسی نیست مشنو که مرا با لب لعلت

  کاندر شکرستان شکری بی مگسی نیست
  ندارد کس نیست که در دل غم عشق تو

  کانرا که غم عشق کسی نیست کسی نیست
  باز آی که با ھم نفسی خوش بنشینیم

  کز عمر کنون حاصل ما جز نفسی نیست
  ھستتنھا نه مرا با رخ و زلفت ھوسی 

  کامروز کسی نیست که صاحب ھوسی نیست
  شب نیست که فریاد بگردون نرسانم

  لیکن چه توان کرد که فریاد رسی نیست
  اش آن سوز نداردبرطرف چمن ناله

  بلبل دلسوخته کاندر قفسی نیست ھر
  ی خواجوی عشق به جز نالهاز قافله
 ھجران تو بانگ جرسی نیست در وادی
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  و محمل بگذشت کاروان خیمه به صحرا زد

  سیلم از دیده روان گشت و ز منزل بگذشت
  و دلبر بگذاشت ناقه بگذشت و مرا بیدل

  ای رفیقان بشتابید که محمل بگذشت
  دلخسته بساز ساربان گو نفسی با من

  کاین زمان کار من از قطع منازل بگذشت
  منظر دوست نتواند که بدوزد نظر از

  در نظر آن شکل و شمایل بگذشت ھر کرا
  شد محمل سیل خونابه روان شد چو روان

  عجب از قافله زانگونه که بر گل بگذشت
  و بس نه من دلشده در قید تو افتادم

  کاین قضا بر سر دیوانه و عاقل بگذشت
  قیمت روز وصال تو ندانست دلم

  تا ازین گونه شبی برمن بیدل بگذشت
  من و حسن رختھرکه شد منکر سودای 

  عالم آمد بسر کویت و جاھل بگذشت
  جان فدای تو اگر قتل منت در خور دست
  خنک آن کشته که در خاطر قاتل بگذشت

  گفتدوش بگذشتی و خواجو بتحسر می
 ازین عمر گرامی که به باطل بگذشت آه
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  باید نوشت لعل شیرین تو وصفش بر شکر
  باید نوشتمھر رخسار تو شرحش بر قمر 

  بیک ماجرای اشکم از روی تناسب یک
  مردم دریا نشین را بر گھر باید نوشت
  داد ھر چه در باب در میخانه چشمم نظم

  گو مغان بر دیر بنویسند اگر باید نوشت
  آوریمی ایکه وصف روی زردم در قلم

  باشد بزر باید نوشتسیم اگر بی وجه می
  حال خونبھای جان شیرین من شوریده

  برلب یاقوت آن شیرین پسر باید نوشت
  از میانش چون سر موئی ندیدم در وجود

  ھیچ اگر خواھی نوشتن مختصر باید نوشت
  داستان ی تیغ فراق اینھر که گردد کشته

  برسر خاکش بخوناب جگر باید نوشت
  کشید و آنچه فرھاد از فراق طلعت شیرین

  تا بروز حشر بر کوه و کمر باید نوشت
  شرح خمریات خواجو جز در دردی فروش

 تا نپنداری که برجای دگر باید نوشت
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  کویت خنک آن باد که باشد گذرش بر
  روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت

  صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت
  خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت
  زلف ھندوی تو باید که پریشان نشود

  سته بود ھمره و ھم زانویتزانکه پیو
  نگرمسحر اگر زانکه چنینست که من می

  خواب ھاروت ببندد به فسون جادویت
  بیم آنست که دیوانه شوم چون بینم

  آن آب که زنجیر شود چون مویت روی
  عین سحرست که ھر لحظه بروبه بازی

  و صید پلنگ آھویت شیرگیری کند
  بردارندروز محشر که سر از خاک لحد 

  من سویت ھرکسی روی بسوئی کند و
  ی ابروی تو شدمرغ دل صید کمانخانه

  چه کمانست که پیوسته کشد ابرویت
  بر سر کوی تو خواجو ز سگی کمتر نیست

 کویت گاه گاھی چه بود گر گذرد در
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  ببوی زلف تو دادم دل شکسته بباد
  فدای بوی تو باد بیا که جان عزیزم

  ه و آه سحر بفریادمز دست نال
  فریاد اگر نه صبر بفریاد من رسد

  خواندچو راز من بر ھرکس روان فرو می
  بفتاد سرشک دیده از این رو ز چشم من
  ھنوز در سر فرھاد شور شیرینست

  اگر چه رفت بتلخی و جان شیرین داد
  ز مھر و کینه و بیداد و داد چرخ مگوی

  یدادکه مھر او ھمه کینست و داد او ب
  ببست بر رخ خور آسمان دریچه بام

  چو پرده زان رخ چون ماه آسمان بگشاد
  بندگی تو دارم چو سوسن آزادی ز

  ولی تو سرو خرامان ز بندگان آزاد
  ز خاطر کنم فراموشت گمان مبر که

  روی از یادروی اما نمیز پیش می
  بینمو چو می پرسمز باد حال تو می

  سربسر ھمه بادحدیث باد صبا ھست 
  اگر تو داد دل مستمند من ندھی

  به پیش خسرو ایران برم ز دست تو داد
  برآستان محبت قدم منه خواجو

 که پای درین ره نھاد سر بنھاد که ھر
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  باد نسیم باد صبا جان من فدای تو

  بیا گرم خبری زان نگار خواھی داد
  حدیث سوسن و گل با من شکسته مگوی

  با گل رویش ز سوسنست آزاد که بنده
  ز دست رفتم و در پا فتاد کار دلم

  ی کارم کنون که کار افتادبساز چاره
  چو غنچه گاه شکر خند سرو گلرویم

  زبان ناطقه دربست چون دھان بگشاد
  چو از تموج بحرین چشمم آگه شد

  ی بغدادگشت ز رشک آب دجله چو نیل
  بخون لعل فرو رفت کوه سنگین دل

  ھالک شد فرھاد چودر محبت شیرین
  کدام یار که چون دروصال کعبه رسد

  یاد زکشتگان بیابان فرقت آرد
  روم بخدمت یرغوچیان حضرت شاه

  که تا از آن بت بیدادگر بخواھم داد
  اگر چه رنج تو با دست در غمش خواجو

 باد بباد ده دل دیوانه ھر چه بادا
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  سا افتادسمنتا دلم در خم آن زلف 

  ھمچو سر زلف تو در پا افتاد کار من
  بسکه دود دل من دوش ز گردون بگذشت

  جھان بین ثریا افتاد ابر در چشم
  راستی را چو ز باالی توام یاد آمد

  عالم باال افتاد ز آه من غلغله در
  چشم دریا دل ما چون ز تموج دم زد

  افتاد شور در جان خروشنده دریا
  یده از آن روی فتادست کزواشکم از د

  راز پنھان دل خسته بصحرا افتاد
  ی گریان که کنونگویدم مردمک دیده

  کار چشم تو چه اندیشه چو با ما افتاد
  بلبل سوخته از بسکه برآورد نفیر

  ی حمرا افتاددود دل در جگر الله
  حسن چو گشت از رخ یوسف طالع کوکب

  ادی پر مھر زلیخا افتتاب در سینه
  چو وامق ز جھان فارد گشت دل خواجو که

 ئی بود که در ششدر عذرا افتادمھره
 
  

  

  

  

  

  



88 
 

 

 
  چوعکس روی تو در ساغر شراب افتاد
  چه جای تاب که آتش در آفتاب افتاد
  بجام باده کنون دست می پرستان گیر
  چرا که کشتی دریا کشان درآب افتاد

  بسی بکوی خرابات بیخود افتادند
  دید که چون من کسی خراب افتادولی که 

  کرد مطرب عشاق نوبتی آغاز چو
  خروش و ناله من در دل رباب افتاد

  کسی که دریابد بب چشم قدح کو
  مرا که خون جگر در دل کباب افتاد

  از چنگ ی دعد آنزمان برفتدل رمیده
  ی رباب افتادکه پرده از رخ رخشنده

  نشست خدنگ چشم تو در جان خاص و عام
  کمند زلف تو درحلق شیخ وشاب افتاد
  نسیم صبح چودر گیسوی تو تاب افکند

 ی خواجو در اضطراب افتاددل شکسته
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  روزی یاد یاد باد آنکه نیاورد ز من

  شادی آنکه نبودم نفسی از وی شاد
  شرح سنگین دلی و قصه شیرین باید
  که بکوه آید و برسنگ نویسد فرھاد

  ن چمن بگذری ای باد صباگر بمرغا
  آوای شما باز گرفتار افتاد گو ھم

  ماند راستسرو ھر چند بباالی تو می
  ترا دید شد از سروآزاد بنده تا قد

  تا چه کردم که بدین روز نشستم ھیھات
  ی بد روز مبادسرگشته کس بروز من

  پروردام از بھر غمت میگوئیا دایه
  زادمیبھر فراقت  یا مگر مادرم از

  نه تو آنی که بفریاد من خسته رسی
  نرسانم فریاد نه من آنم که بکیوان

  پرسمتا چه حالست که ھر چند کزو می
  گوید بادنمی حال گیسوی کژت راست

  ایکه خواجو نتواند که نیارد یادت
 آید یادنمی دار که از ماتیاد می
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  فرستدھندوئی را باغبان سوی گلستان می

  فرستدیاقوت تو سنبل خط ریحان می یا به
  نمایدیا شب شامی ز روز خاوری رخ می

  فرستدخضر خطی بسوی آب حیوان می یا
  گفترفت و میفرستادم دلم میجان بجانان می

  فرستدمفلسی نزلی بخلوتگاه سلطان می
  رساندمی رساند رنج و پندارم که راحتمی
  فرستدرمان میگویم که دفرستد درد و میمی

  دل ندارد ترک جانان ھر که جانی دارد و در
  فرستدسپارد جان بجانان میدل بدلبر می

  نمایدروی چشم پرخون می با وجودم ھر که
  فرستدآورد لل بعمان میزربکان می

  فشاندجان در پای جانان می ھمچو خواجو ھر که
 فرستدروح پاکش را ز جنت حور رضوان می
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  گرددز جام عشق تو عقلم خراب می

  گرددز تاب مھر تو جانم کباب می
  مرا دلیست که دائم بیاد لعل لبت

  گرددبگرد ساقی و جام شراب می
  بدعا خواستم ولی چکنم ھالک خود

  گرددکه دیر دعوت من مستجاب می
  بارددیده می دلست کاین ھمه خونم ز

  گرددپرست کافت جان عقاب می
  ھردم تو خود چه آب و گلی کاب زندگی

  گرددی نوش تو آب میز شرم چشمه
  فکنم دیده اشگ گلگونمچو برتو می

  گرددز عکس گلشن رویت گالب می
  بجام باده چه حاجت که پیر گوشه نشین

  گرددچشم تو مست و خراب می بیاد
  عجب نباشد اگر شد سیاه و سودائی

  گرددبر آفتاب می چنین که زلف تو
  چو بر درت گذرم گوئیم که خواجو باز

 گرددباب می ی ما از چهبگرد خانه
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  دارد آید که بوی یار ماچه بادست اینکه می

  ی مشک ختا داردصبا در جیب گوئی نافه
  گونشمی بطرف بوستان ھرکس بیاد چشم

  نوشد قدح بر کف چرا داردمدام ار می نمی
  گرددبیگانه می چنانچو یار آشنا از ما 

  شود جانان خویش آنکس که جانی آشنا دارد
  دل ما با سر زلفش از آن دلبستگی دارد

  که ھرتاری ز گیسویش رگی با جان ما دارد
  که او منزل کجا دارد دانمولی روشن نمی

  برآنم کابر گرینده از این پس پیش اشک من
  افشان نراند گر حیا دارد حدیث چشم سیل

  در مجلس خوبان سماع انس کی باشد مرا
  برقص آید مرا از رقص وا دارد که چون سروی

  اگر برگ گلت باشد نوا از بینوائی زن
  بلبل عجب دارم اگر برگ و نوا دارد که از

  بینموگر مرغ سلیمانرا بجای خود نمی
  خود بود گر باز آھنگ سبا دارد بجای

  ریاگر چون من بسی داری بدلسوزی و غمخوا
  بیچاره رحم آور که در عالم ترا دارد بدین

  ز خواجو کز جھان جز تو ندارد ھیچ مطلوبی
 اگر دوری روا داری خدا آخر روا دارد
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  دردنوشان درمان چه کار دارد با درد
  ی خموشان الحان چه کار داردبا ناله

  نشانان سلطان چه حکم داند در شھر بی
  چه کار دارد در ملک بی زبانان فرمان

  را از موج خون مترسان دریا کشان غم
  با اھل نوح مرسل طوفان چه کار دارد

  صور فرو شوی از دفتر معانی نقش
  ی الھی عنوان چه کار داردبا نامه

  جادو زلف سیه چه آری در پیش چشم
  با ساحران بابل ثعبان چه کار دارد
  عیبی نباشد ار من سامان خود ندانم

  سر ندارد سامان چه کار دارد با آنکه
  بر خاک کوی جانان بگذر ز آب حیوان

  کانجا که خضر باشد حیوان چه کار دارد
  خسرو چگونه سازد منزل بصدر شیرین
  بر مسند سالطین دربان چه کار دارد

  ریحان گلشن جان عقلست و نزد جانان
  چون روح در نگنجد ریحان چه کار دارد

  چشم وفا و یاریاز مھر خان چه داری 
  در دست زند خوانان فرقان چه کار دارد

  گفتم که جان خواجو قربان تست گفتا
 در کیش پاکدینان قربان چه کار دارد
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  درد محبت درمان ندارد
  راه مودت پایان ندارد

  از جان شیرین ممکن بود صبر
  ندارد اما ز جانان امکان

  آنرا که در جان عشقی نباشد
  ن از وی کوجان ندارددل بر ک

  فقیران خاقان نیابد ذوق
  عیش گدایان سلطان ندارد

  ایدل ز دلبر پنھان چه داری
  دردی که جز او درمان ندارد

  باید که ھر کو بیمار باشد
  پنھان ندارد درد از طبیبان

  در دین خواجو ممن نباشد
 ھر کو بکفرش ایمان ندارد
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  ی دارددل من باز ھوای سر کوئ

  میل خاطر دگر امروز بسوئی دارد
  ی منخبر کان دل سرگشته ھیچ دارید

  مدتی شد که وطن بر سر کوئی دارد
  سلسله موئی پیوست بگسست از من و در

  که دل خلق جھان در خم موئی دارد
  توعنبر بوئیست ایکه از سنبل مشکین

  خنک آن باد که از زلف تو بوئی دارد
  خراب افتادیم چنین مست وما بیک کاسه 

  حال آن مست چه باشد که سبوئی دارد
  برون آمده است شاخ را بین که چه سرمست

  گوئیا او ھم ازین باده کدوئی دارد
  بشاھد بازی ایکه گوئی که مکن خوی

  ھر کرا فرض کنی عادت و خوئی دارد
  صبا خیز چون پرده ز رخسار گل افکند

  ئی داردروی گل بین که نشان گل رو
  ی خواجو بنشینخوش بیا برطرف دیده

  ھمچو سروی که وطن برلب جوئی دارد
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  نبرد دل من جان ز غم عشق تو آسان

  وین عجبتر که اگر جان ببرد جان نبرد
  کرد گر ازین درد بمیرم چه دوا شاید

  کانک رنج تو کشد راه بدرمان نبرد
  شب دیجور جدائی دل سودائی من

  سر زلف تو بپایان نبردخیال  بی
  ھر کرا ساعت سیمین تو آید در چشم

  نتواند که بدندان نبرد دست حیرت
  ره بمنزلگه قربت ندھندم که کسی

  سلطان نبرد رخت درویش به خلوتگاه
  پادشاھی تو ھر حکم که خواھی فرمود

  فرمان نبرد بنده آن نیست که سر پیچد و
  ی کافر کیشتغارت دل کندم غمزه

  انکه کافر نبود مال مسلمان نبردو
  ای عزیزان بجز از باد صبا ھیچ بشیر

  خبر یوسف گمگشته بکنعان نبرد
  نسیم سحر قطع مسافت نکند گر

  ی دردم بخراسان نبردھیچکس قصه
  تحفه بجانان ھیھات جان چه ارزد که برم

  ھمه دانند که کس زیره بکرمان نبرد
  ندبسوی مصر بر شکر از گفته خواجو

 گر چه کس قند بسوی شکرستان نبرد
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  شیرین که برد فرھاد ب یغص یقص

  نامه ویس گلندام برامین که برد
  ی حیوان که دھدچشمه خضر را شربتی از

  مرغ را آگھی از الله و نسرین که برد
  جدا گشته ز تخت خبر انده اورنگ

  ی گلچھر خور آئین که بردبه سراپرده
  شکر خسرو را حرارت زگر چه بفزود 

  از شرش شور شکر خنده شیرین که برد
  کژش مرغ دل باز چو شد صید سر زلف

  گفت جان این نفس از چنگل شاھین که برد
  کشد ناز آن سرو قد افراخته چندین که

  جور آن شمع دل افروخته چندین که برد
  می چون زنگ اگر دست نگیرد خواجو

 که برد ی خاطر غمگینزنگ غم ز آینه
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  مالحت برکرد ماه من دوش سر از جیب

  روز روشن ز حیا چادر شب برسر کرد
  اندکی گل برخ خوب نگارم مانست
  صبحدم باد صبا دامن او پر زر کرد

  نتوانم که برآرم نفسی بی لب دوست
  قضا جان مرا در لب او مضمر کرد که

  پسته را با دھن تنگ تو نسبت کردم
  خنده ز شادی مگرش باور کرد دررفت 

  ھر زمان سنبل ھندوی تو درتاب شود
  از بھر چه با عنبرکرد که خرد نسبتم

  آبرویم شده بر باد ز بی سیمی بود
  من چون زر کرد سیم اشکست که کار رخ

  ھر میی کز کف ساقی غمت کردم نوش
  ساغر کرد گوئیا خون جگر بود که در

  د از غم عشقدل خواجو که بجان آمده بو
 چشمش برکرد یخون شد امروز و سر از چشمه
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 باز عزم شراب خواھم کرد
  باز عزم شراب خواھم کرد

  رباب خواھم کرد ساز چنگ و
  آتش دل چو آب کارم برد

  ی کار آب خواھم کردچاره
  پیش پیر باده فروش جامه در

  رھن جام شراب خواھم کرد
  از برای معاشران صبوح

  پرخون کباب خواھم کرد دل
  با بتان اتصال خواھم جست
  وز خرد اجتناب خواھم کرد

  بسکه از دیده سیل خواھم راند
  ی دل خراب خواھم کردخانه

  خواھم خواند تا دم صبح دوست
  دعوت آفتاب خواھم کرد

  بجز از باده خوردن و خفتن
  خورد و خواب خواھم کرد توبه از

  میخانهھمچو خواجو ز خاک 
 کرد آبرو اکتساب خواھم
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  بی الله رخان روی بصحرا نتوان کرد

  تماشا نتوان کرد بی سرو قدان میل
  کام دلم آن پسته دھانست ولیکن

  نتوان کرد زان پسته دھان ھیچ تمنا
  ی موج افکن ما گفتگفتم مرو از دیده

  کرد پیوسته وطن برلب دریا نتوان
  مھرتوان سوختن اماچون الله دل از 

  اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد
  تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

  پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد
  ندانند ترنج از کف خونین آنھا که

  دانند که انکار زلیخا نتوان کرد
  جگر مردم چشمم از بسکه خورد خون

  دل در سر آن ھندوی الال نتوان کرد
  نتوان خواند ی سودامهبی خط تو سر نا

  بی زلف تو سر در سر سودا نتوان کرد
  توان گفت گیسوی تو گر سرکشد او را چه

  با ھندوی کژ طبع محا کا نتوان کرد
  خواجو ھر لحظه پیامی دھدم دیده که

  بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد
  از دست مده جام می و روی دالرام

 کرد کارام دل از توبه تقاضا نتوان
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  که او بوی دالرام آورد من خاک آن بادم

  برددر آتشم ز آب رخش کاب رخ من می
  ھم طوطی و ھم شکرست آنکو لبش گاه سخن

  گستردطوطی خطش از چه رو پر بر شکر می
  عرعرش گل پیش روی چون خورش سرو از قد چون

  دردزند و آن جامه بر تن میاین دست بر سر می
  آورم بھر نثار مقدمشمیتحفه جان  من

  آوردوان جان شیرین از جفا ما را بجان می
  زلف سیه کارش نگر و آنچشم خونخوارش نگر

  خوردمی کند و آن خون جانمکاین قصد جانم می
  ھنگام تیر انداختن گر بر من آرد تاختن

  بجان و دل خرد در پای او سر باختن عاشق
  گاشتیبگذشتی و بگذاشتی ما را و ھیچ ان

  که این ھم بگذرد جانا ز خشم وآشتی بگذر
  کن ولیگه گه به چشم مرحمت برما نظر می

  سلطنت در ھر گدائی ننگرد سلطان ز کبر و
  راند سخنزان سنبل عنبر شکن خواجو چو می

 پرورداز انفاس او بوئی که جان می یابممی
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  عشق دمی باید زد تا برآید نفس از

  محبت قدمی باید زدبر سر کوی 
  سود چھره برخاک در سیمبری باید

  بوسه برصحن سرای صنمی باید زد
  ی قربت خبری باید جستھر دم از کعبه

  خیمه برطرف حریم حرمی باید زد
  ھر شب از دفتر سودا ورقی باید خواند

  جفا بر دل پر خون رقمی باید زد وز
  ھر نفس ز آتش دل خاک رھی باید شد

  سوز جگر ساز غمی باید زد زھر دم ا
  گر نخواھد که برآشفته شود کار جھان

  زلف تو کمی باید زد دست در حلقه
  شاید خواستکام جان جز ز برای تو نمی

  باید زدتو نمی راه دل جز بھوای
  گر چه ما را نبود یک درم اما ھر دم

  باید زدمی سکه مھر ترا بر در
  من گیرخیز خواجو که چو افالس شود دا
 زد دست در دامن صاحب کرمی باید
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  ارزدصحبت جان جھان جان و جھان می

  ارزدجوھر جان می لعل جان پرور او
  ی دیر مغان گیر که در مذھب عشقگوشه

  ارزدخان می یکنج میخانه طربخانه
  ی دور زمان می خوردنبا چنان نادره

  ارزدمی یک زمان حاصل دوران زمان
  ار ملک جھان در طلبش در بازی شاید

  ارزدکه دمی صحبت او ملک جھان می
  برلب آب روان تشنه چرا باید بود
  ارزدساقی آن آب روان کو که روان می

  جمالت بتماشای چمن حاجت نیست با
  ارزدکه گل روی تو صد الله ستان می

  ی رضوان بابیستکه از روضه سر کوی تو
  ارزدان مینظران باغ جنپیش صاحب

  ارزد ھیچبدستست نمی ھر که را ھیچ
  ارزدکه ھمانش که بود خواجه ھمان می

  باده به از ملکت کی پیش خواجو قدحی
 ارزدزانکه لعلیست که صد تاج کیان می
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  آن فتنه چو برخیزد صد فتنه برانگیزد

  خیزد وان لحظه که بنشیند بس شور بپا
  د جانماز خاک سر کویش خالی نشو

  گر خون من مسکین با خاک برآمیزد
  ساقی آتش روی آن آب چو آتش ده ای

  باشد که دلم آبی برآتش غم ریزد
  گو در درد مغان آویز صافیبا صوفی

  کان دل که بود صافی از درد نپرھیزد
  خواھد در حال بر افشانم گر چشم تو جان

  کانکش نظری باشد با چشم تو نستیزد
  ھر خار که بر روید اکیاز خاک من خ

  چون بر گذرت بیند در دامنت آویزد
  کجا گردد از بندگیت خواجو آزاد

 کازاده کسی باشد کز بند تو نگریزد
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  بخرابات درآمد از صومعه پیری

  با باده پرستان بمناجات درآمد
  تجدید وضو کرد بجام می و سرمست
  در دیر مغان رفت و بطاعات درآمد

  کس که ز اسرار خرابات خبرداشتھر 
  نفی برون رفت و باثبات درآمد از

  این طرفه که ھر کو بگذشت از سر درمان
  از راه مداوات درآمد درد دلش

  گشودندایدل چو در بتکده در کعبه
  عبادات درآمد بشتاب که ھنگام

  ی حیوانفارغ بنشست از طلب چشمه
  درآمد ھمچو خضر آنکس که بظلمات

  ب چو خروس سحری نغمه برآوردمطر
  با مرغ صراحی بمقاالت درآمد

  غم عشقش بخرافات درافتاد دل در
  جان با لب لعلش بمراعات درآمد

  کشیدند مستان خرابش بدر دیر
 در حال که خواجو بخرابات درآمد
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  نداند عجب دارم گر او حالم

  که مشک و بی زری پنھان نماند
  ناتوانانیقینم کان صنم بر 

  تواندنماید می اگر رحمت
  دلم ندھد که ندھم دل بدستش
  گرم او دل دھد ور جان ستاند
  بفرھاد ار رسد پیغام شیرین
  ز شادی جان شیرین برفشاند

  سروی بیابد اگر دھقان چنان
  بجای چشمه بر چشمش نشاند

  ی زرددود بر چھرهسرشکم می
  دواندپنداری که خونش می تو

  ی ترینم کسی جز دیدهبنمی
  چکاند که آبی بر لب خشکم

  بجامی باده دستم گیر ساقی
  که یکساعت ز خویشم وا رھاند

  بگذری روزی بکویش صبا گر
 رساندبگو خواجو سالمت می
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  انداند آنھا که پیش چشم خوبان مردهزنده

  اندنسپرده مرده دل جمعی که دل دادند و جان
  ریاکش نگر وقت صبوحچشم سرمستان د
  اندبرده ھا را کاب دریاتا ببینی چشمه
  ی تقوی ولیکایم از پردهما برون افتاده

  انددر پرده پرده سازان نگارین ھمچنان
  انددرد نوشان بسکه اشک از چشم ساغر رانده

  اندشادروان بجوش آورده خون دل در صحن
  ساقیا چون پختگانرا ز آتش می سوختی

  اندعشرتخانه را کافسرده کن خامانگرم 
  انداھل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده

  اندگلشن وصلش روان پرورده از نسیم
  درد اگر آزارھاستبردل رندان صاحب

  انداز رندان چرا آزرده پارسایان باری
  خیز خواجو وز در خلوتگه مستان درآی

  اندترک ملک ھستی کرده نیستانرا بین که
  قوت جان از خون دل ساز و ز عالم گوشه گیر

 اندھا خون خوردهمردان سالھا در گوشه زانکه
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  انددر نشانده ی شبخورشید را به سایه

  اندشب را بپاسبانی اختر نشانده
  اندداده چیپور را ممالک فغفور

  اندمھراج را بمسند خان برنشانده
  را نداند که چیپال ھتا خود چه دیده

  اندترکان بپادشاھی خاور نشانده
  ھمچون مگس بتنگ شکر برنشسته است

  اندخالی که برعقیق چو شکر نشانده
  اندئی بقمر برفشاندهگوئی که دانه

  اندای ز غالیه در خور نشاندهیا مھره
  ی رضوان بالل رایا خازنان روضه

  انددر باغ خلد برلب کوثر نشانده
  ی ترامچو سیه دانهگفتم که خال ھ

  اندبرقرص آفتاب چه در خور نشانده
  گفتا بروم خسرو اقلیم زنگ را

  اندبر نیابت قیصر نشانده گوئی که
  برخیز و باده نوش که مستان صبح خیز

  اندساغر نشانده یآتش بب دیده
  خون جگر که بر رخ خواجو چکیده است

 اندزر نشانده ئیست که دریاقوت پاره
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  انداین دلبران که پرده برخ در کشیده

  اندی خلقی دریدهیک بغمزه پرده ھر
  از شیر و سلسبیل مگر در جوار قدس

  اندرحمت حق پروریده اندر کنار
  ی خلدند گوئیایا طوطیان روضه

  اندپریده کز آشیان عالم علوی
  از کلک نقشبند ازل بر بیاض مھر

  اندچکیده ھای خال چه زیباآن نقطه
  گوئی مگر بتان تتارند کز ختا
  انداز بھر دل ربودن مردم رسیده

  اندبرطرف صبح سلسله از شام بسته
  اندبرگرد ماه خط معنبر ، کشیده
  کروبیان عالم باال و ان یکاد

  اندبر استوای قامت ایشان دمیده
  اندز شوق مرقع فکنده صاحبدالن

  دانبر آستان دیر مغان آرمیده
  دلبران از بھر نرد درد غم عشق

  اندبرسطح دل بساط الم گستریده
  خواجو برو بچشم تامل نگاه کن

 اندی عزلت گزیدهاھل دل که گوشه بر
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  سفر بگذاشتند ھمرھان رفتند و ما را در

  از خبر رفتیم و ما را بیخبر بگذاشتند
  و این شوریده را بر میان از مو کمر بستند

  موی آشفته بر کوه و کمر بگذاشتندھمچو 
  تا ز من بر نگذرند بر سر راه اوفتادم

  ھمچو خاک ره مرا بر رھگذر بگذاشتند
  جگر بگداختند شمع را در آتش و سوز

  طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند
  کردند دور بلبل شوریده دلرا از چمن

  طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند
  جان زدند و ما را نیشتر برپیشتر رفتیم 

  وینچنین با ریش و زخم نیشتر بگذاشتند
  راه انگاشتند بی غباری از چه ما را خاک

  بی خطائی از چه ما را در خطر بگذاشتند
  بود چون دور فلک کار خواجو زیر و باال

 کار او را بین که چون زیر و زبر بگذاشتند
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  یخواران بسندتر کن که مساقیا می زین فزون

  بسند ھمچو ما دردیکشان در کوی خماران
  رسدساغر وصل ار به بیداران مجلس می

  بیداران بسند سر برآر از خواب و می در ده که
  گر سبک دل گشتم از رطل گران عیبم مکن

  سبکساران بسند زانکه در بزم سبک روحان
  نھند ارزان بودای عزیزان گر بصد جان می

  مصرش خریداران بسند که در یوسف ما را
  چشم مستت کو طبیب درد بیدردمان ماست

  ھر گوشه بیماران بسند گو نگاھی کن که در
  چون ننالم کانکه فریاد گرفتاران ازوست

  کو را گرفتاران بسند کی بفریادم رسد
  ذره باری از چه ورزد مھر و سوزد در ھوا

  شاه انجم را ھواداران بسند زانکه چون او
  ایکه گفتی ھر زمان یاری گرفتن شرط نیست

  داریم و بس لیکن ترا یاران بسند ما ترا
  گر گنھکارم که عمری صرف کردم در غمت

  از من که ھمچون من گنھکاران بسند بگذران
  بر امید گنج خواجو از سر شوریدگی

 زلفش مزن کانجا سیه ماران بسند دست در
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  نویسندھر نسخه که در وصف خط یار 

  باید که سوادش بشب تار نویسند
  در چین صفت جعد سمن سای نگارین

  ی تاتار نویسنداز نافه ھر نیمشب
  ی دردمای بس که چو من خاک شوم قصه

  در و دیوار نویسند نظران برصاحب
  ی سرمستباید که حدیث من دیوانه
  نویسند ارباب خرد بر دل ھشیار

  بخوانندھرنکته که در سکه من نقش 
  آنرا بطال بر رخ دینار نویسند

  شرح خط سبز تو مقیمان سماوات
  ی زنگار نویسندھر شام برین پرده

  ی منصورروشن نشود قصه از تذکره
  اال که بخون بر ز بردار نویسند

  ی عشاقوفانامه گر در قلم آرند
  اول سخنم بر سر طومار نویسند

  کار ھر جور که برما کند آن یار جفا
  شرطست که یاران وفادار نویسند

  ی جان چاکآن قصه که فرھاد زدی جامه
  رسمست که بردامن کھسار نویسند

  ی خواجونامهمستان خرابات طرب
 ی خمار نویسندی خانهحاشیه بر
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  دانند سوی دیرم نگذارند که غیرم

  ور سوی کعبه شوم راھب دیرم خوانند
  را منع کنندزاھدان کز می و معشوق م

  ترسانندچون شدم کشته ز تیغم به چه می
  روی بنمای که جمعی که پریشان تواند

  چون سر زلف پریشان تو سرگردانند
  ام از بند کجا گیرد پنددل دیوانه

  جنباننددو زلف سیھش سلسله می کان
  من مگر دیوم اگر زانکه برنجم ز رقیب

  رقیبان تو دانم که پری دارانند که
  عاقبت از شکرت شور بر آرم روزی

  رانندتو ھمچون مگسم می گر چه از قند
  ئیی نوخاسته برخاستهچون تو ای فتنه

  اگر پیش رخت بنشانند شمع را شاید
  حال آن نرگس مست از من مخمور بپرس

  سریست که مستان دانند زانکه در چشم تو
  ی چشمخاک روبان درت دم بدم از چشمه

  افشانندتو می سر کویآب برخاک 
  جان فروشان ره عشق تو قومی عجبند

  جانند که بصورت ھمه جسمند و بمعنی
  عندلیبان گلستان ضمیرت خواجو

 الحانند گاه شکر شکنی طوطی خوش
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  مستم آنجا مبر ای یار که سرمستانند

  طایفه پردستانند دست من گیر که این
  آن دو جادوی فریبنده افسون سازش

  که سرمستانند اند این دم از آن رویفتهخ
  سرا حاجت نیستی ما پردهدر سراپرده

  دستانند زانکه مستان ھمه طوطی شکر
  مھر ورزان که وصالت بجھانی ندھند

  با جمال تو دو عالم بجوی نستانند
  عاشقان با تو اگر زانکه بزندان باشند

  با گلستان جمالت ھمه در بستانند
  بخط ملک ختا بگرفتند زلف و خال تو

  ھندوان بین که دگر خسرو ترکستانند
  زیردستان تھیدست بالکش خواجو

 جان ز دستش نبرند ار بمثل دستانند
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  ی صافی نچشانندصوفی اگرش باده

  صاحبنظران صوفی صافیش نخوانند
  ی وحدتکه مقیمان سراپرده بنگر

  در دیر مغان ھمسبق مغبچگانند
  ی ناله ناقوسزمزمه کن از رو گوش

  آن نکته که ارباب خرد واله از آنند
  خرابات مغان آی ی رنداندر حلقه

  تا یکنفس از خویشتنت باز رھانند
  حقیقت از کعبه چه پرسی خبر اھل

  کاین طایفه در کوی خرابات مغانند
  ی توحیدشنوم نکتهاز مغبچگان می

  و ارباب خرد معنی این نکته ندانند
  ی رندان خرابات چو خواجوستسر حلقه

 زان ھمچو نگینش ھمه در حلقه نشانند
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 زنند ساقیان چون دم از شراب

  ساقیان چون دم از شراب زنند
  مطربان چنگ در رباب زنند

  ی جامآب دیده گلعذاران به
  بس که بر جامھا گالب زنند

 مھر ورزان به آه آتش بار
  زنند ی سحابدیده دود در

  ی سحریصبح خیزان بنغمه
  ھر نفس راه شیخ و شاب زنند

  پسته خندان بفندق مشکین
  درشکنج نغوله تاب زنند

  چون بگردش در آورند ھالل
  تاب در جان آفتاب زنند

  دمم خونیان لشکر عشق ھر
  زنند خیمه بر این دل خراب

  ھر شبم شبروان خیل خیال
  حمله آرند و راه خواب زنند

  که سرمستان خیز خواجو ببین
 در میخانه از چه باب زنند
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  خواھندخدا می اھل دل پیش تو مردن ز

  خواھندی تیغ تو گشتن بدعا میکشته
  طلبندمی مرض شوق تو بر بوی شفا

  خواھنددرد عشق تو بامید دوا می
  طلب ھر کسی از وصل تو چیزی دگرست

  واھندخبجز ارباب نظر کز تو ترا می
  ما چنین سوخته از تشنگی و الله رخان

  خواھندی مقصود ز ما میآب سر چشمه
  جویندروی ننموده ز ما نقد روان می

  خواھندملک در بیع نیاورده بھا می
  بسرا مطرب عشاق که مستان از ما

  خواھندسرا میی پردهزمزمه دمبدم
  آن جماعت که من از ورطه امانشان دادم

  خواھندی طوفان بال میغرقه این دمم
  کنم و نیستم آگه که مرامن وفا می

  خواھندکشته شمشیر جفا می از چه رو
  پادشاھان جھان ھیچ شنیدی خواجو

 خواھندگدا می که چرا درد دل ریش
 
  

  

  

  

  

  



118 
 

 

 
  بنشین تا نفسی آتش ما بنشیند

  بیتو کجا بنشیند ورنه دود دل ما
  سروی برخاستگر کسی گفت که چون قد تو 

  خاطر ما بنشیند این خیالیست که در
  چو تو برخیزی و از ناز خرامان گردی

  بنشیند سرو برطرف گلستان ز حیا
  ھیچکس با تو زمانی بمراد دل خویش

  ننشیند مگر از خویش جدا بنشینند
  دمبدم مردمک چشم من افشاند آب

  بر سر کوی تو تا گرد بال بنشیند
  نکھت انفاس نسیمدلم از  بر فروزد

  گر چه شمع از نفس باد صبا بنشیند
  از تو اگر خاک شوم تو مپندار که دور

  آتش عشق من از باد ھوا بنشیند
  برخیزم ی آن از سر سرمن بشکرانه

  کان سھی سرو روان از سر پا بنشیند
  عقل باور نکند کان شه خوبان خواجو

 از تکبر نفسی پیش گدا بنشیند
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  دلبر مست و دل در دست بود باد آن شب که یاد

  گشودبست و در دل میباده چشم عقل می
  نشاندفرح در باغ خاطر می بوی گل شاخ

  زدودجام می زنگ غم از آئینه جان می
  کشیدگھی کو پرده در رخ می شدمه فرو می

  نمودآمد آن ساعت که او رخ میصبح بر می
  شکستیگردنکشش بازار ایمان م کافر

  ربودجادوی مردم فریبش ھوش مستان می
  دریدپرده گلبرگ و نسرین می از عذارش

  فزودوز جمالش آبروی ماه و پروین می
  آھوی صیاد او گشتم چه شد گرشکار

  ور غالم ھندوی شب باز او بودم چه بود
  دوستان از دست دادم چاره نیست چون وصال

  حسرت چه سودچون بغفلت عمر بگذشت این زمان 
  گفتم آتش در دلم زد روی آتش رنگ تو

 دود گفت خواجو باش کز آتش ندیدی بوی
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  دوشم بشمع روی چو ماھت نیاز بود

  شمع از آتش دل در گداز بود جانم چو
  در انتظارصید تذرو وصال تو

  صبح باز بود چشمم ز شام تا بگه
  از من مپرس حال شب دیر پای ھجر

  که قصه آن شب دراز بوداز بھرآن
  من در نیاز بودم و اصحاب در نماز

  لیکن نیاز من ھمه عین نماز بود
  سوختم چو عودساختم چو بربط و میمی

  ی دل من سوز و ساز بودزیرا که چاره
  در اصل چون تعلق جانی حقیقتست

  مشنو که عشق لیلی و مجنون مجاز بود
  مراد چون ز کمال محبتست ترک
  ا گمان مبر که به خاتم نیاز بودجم ر

  حبیب حرم نشین پیوسته با خیال
  جان اویس بلبل بستان راز بود

  کون خواجو کدام سلطنت از ملک ھر دو
 محمود را ورای وصال ایاز بود
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  در مجلس خروش چنگ بود یاد باد آن شب که

  مطربانرا عود بر ساز و دف اندر چنگ بود
  بودند و حریفان در سماع شاھدان در رقص

  زد چنگ بودوانکه او بر خفتگان گلبانک می
  خستگان جام می گلرنگ شد دستگیر

  مشرب آتش عذاران آب آتش رنگ بود
  بلبالن صبح خیز گوش جانم بر سماع

  چشم عقلم بر جمال گلرخان شنگ بود
  زنگ از آینه برد آثارگر چه صیقل می

  نگ بودی جانم می چون زصیقل آئینه
  رخ نمود آنزمان کانماه رخشان خورآئین

  باغ پر گلچھر گشت و کاخ پر اورنگ بود
  صید کرد برمن بیدل نبخشود و دلم را

  گوئیان در شھر دلھای پریشان تنگ بود
  کس نگفت ی فرھاد مسکینپیش شیرین قصه

  یا دل آن خسرو خوبان خلخ سنگ بود
  دندزمی ی خواجو سرودیمطربان از گفته

 لیکن آن گلروی را از نام خواجو ننگ بود
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  شبی با یار در خلوت مرا عیشی نھانی بود

  بود که مجلس با وجود او بھشت جاودانی
  افکندعقیقش از لطافت در قدح چون عکس می

  لعل کانی بود می اندر جام یاقوتی تو گوئی
  جھان چونروز روشن بود بر چشمم شب تاری

  چراغ آسمانی بود شمع رخسارشتو گوئی 
  ز آه و اشک میگونم شبی تا روز در مجلس

  ارغوانی بود سماع ارغنونی و شراب
  شد حیات جاودان حاصلچو خضرم ھر زمان می

  آب زندگانی بود که می در ظلمت شب عین
  خیال قد سرو آساش چون در چشم من بنشست

  سرو بوستانی بود مرا بر جویبار دیده
  را نشان ھستی اندر نیستی جستممیانش 

  نشان از بی نشانی بود چودیدم در کنار آنرا
  چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش

  ساحرش در ناتوانی بود توانائی چشم
  چوچشم خواجوی دلخسته گاه گوھر افشانی

 آبدارش درفشانی بود ھمه شب کار لعل
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  برودنقش رویت بچه رو از دل پر خون 

  خیال لبت از چشم چو جیحون برود با
  بچه افسون دل از آن مار سیه برھانم

  ماریست که از حلقه بافسون برود کان نه
  از سر کوی توام روی برون رفتن نیست

  پای فرو رفت بگل چون برود ھر کرا
  دیده غیرت برد از دل که مقیم در تست

  چو نکو در نگری خون برود در میانشان
  دلم در سر آنزلف سیه خواھد شد چون

  آن ھندوی میمون برود به چه روی از سر
  جانم از ملک درون عزم سفر خواھد کرد

  که اکنون برود ای دل غمزده بشتاب
  خواجو از چشم پر آب ار گھر افشان گردد

 مکنون برود عقد گوھر دلش از لل
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  بیا که بی سر زلفت مرا بسر نشود

  سر پر شور من بدر نشود از خیالت
  اگر بدیده موری فرو روم صد بار

  را خبر نشود معینست که آن مور
  چو چرخم از سر کویت درین دیار افکند

  بر نشود گمان مبر که خروشم به چرخ
  ز بسکه سنگ زنم بی رخ تو بر سینه

  تر نشوددل شکسته من چون شکسته
  مالمتم مکن ای پارسا که از رخ خوب

  نظر نکند کز پی نظر نشود کسی
  سیمبران ھر که رنگ رخساره ز عشق

  بسان زر نکند کار او چو زر نشود
  آرد حدیث شکر دوست کسی که در قلم

  عجب گرش ز حالوت قلم شکر نشود
  شدی خواجو ی بحر خردچنین که غرقه

 چگونه ز آب سخن دفتر تو تر نشود
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  آیدھرکه با نرگس سرمست تو در کار 

  ی خمار آیدروز وشب معتکف خانه
  از زلف تو گر یک سر مودر یابد صوفی

  ی زنار آیدخرقه بفروشد و در حلقه
  که از غایت زیبائی و لطف تو مپندار

  نقش روی تو در آئینه پندار آید
  کژت بگشایند ھر گره کز شکن زلف

  ی دلھای گرفتار آیدزو ھمه ناله
  مشک فروش زند ی خال توگر دم از دانه

  ی تاتار آیدسالھا زو نفس نافه
  زلف سرگشته اگر سر ز خطت برگیرد
  ھمچو بخت من شوریده نگونسار آید
  من اگر در نظر خلق نیایم سھلست

  در نظر مردم ھشیار آید مست کی
  عیب بلبل نتوان کردن اگر فصل بھار

  سرمست به گلزار نرگست بیند و
  زار برندیوسف مصری ما را چو ببا

  آید ای بسا جان عزیزش که خریدار
  ئی بیش نبیند ز من سوخته دلذره

  آفتاب من اگر بر سر دیوار آید
  خواجو نشود از می و مستی بیکار ھمچو

 ھر که با نرگس سرمست تو در کار آید
 
  

  

  



126 
 

 

 
  آیداین چه بادست که از سوی چمن می

  آیدمی وین چه خاکست کزو بوی سمن
  فاس روان بخش عبیر افشانستاین چه ان

  آیدی مشک ختن میکه ازو رایحه
  دمبدم مرغ دلم نعره برآرد ز نشاط

  آیدکان سھی سرو چمانم ز چمن می
  دانید که از بھر دل ریش اویس ھیچ

  آیدکیست کز جانب یثرب بقرن می
  تابدبرج شرف می آفتابست که از

  آیدیا سھیلست که از سوی یمن می
  مشک نسیم یرسد این رایحهمی از کجا

  آیدکز گذارش نفسی با تن من می
  شکنش یا رب این نامه که آورد که از ھر

  آیدبوی جان پرور آن عھد شکن می
  گویدبلبل آن لحظه که از غنچه سخن می

  آیدیادم از پسته آن تنگ دھن می
  کند از عشق حدیثی خواجوچو بیان می

 آیدمیاجزای وجودش بسخن  ھمه
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 ی خمار برآریدمستم ز در خانه

  آیداز سوی چمن می این چه بادست که
  آیدوین چه خاکست کزو بوی سمن می

  عبیر افشانست این چه انفاس روان بخش
  آیدی مشک ختن میکه ازو رایحه

  نشاط دمبدم مرغ دلم نعره برآرد ز
  آیدکان سھی سرو چمانم ز چمن می

  از بھر دل ریش اویس ھیچ دانید که
  آیدکیست کز جانب یثرب بقرن می

  تابدآفتابست که از برج شرف می
  آیدسھیلست که از سوی یمن می یا

  ی مشک نسیمرسد این رایحهاز کجا می
  آیدنفسی با تن من می کز گذارش

  یا رب این نامه که آورد که از ھر شکنش
  آیدآن عھد شکن می بوی جان پرور

  گویدآن لحظه که از غنچه سخن می بلبل
  آیدتنگ دھن می یادم از پسته آن

  کند از عشق حدیثی خواجوچو بیان می
 آیدمی ھمه اجزای وجودش بسخن
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  آخر از سوز دل شبھای من یاد آورید

  در میان انجمن یاد آورید ھمچو شمعم
  خوریدصبحدم در پای گل چون با حریفان می

  فراز نارون یاد آورید بر بلبالن را
  در چمن چون مطرب از عشاق بنوازد نوا

  ی مرغ چمن یاد آوریدنغمه از نوای
  جعد سنبل چون شکن گیرد ز باد صبحدم

  آن پیمان شکن یاد آورید از شکنج زلف
  ابر نیسانی چو لل بار گردد در چمن

  للی عدن یاد آورید چشمم ھمچو ز آب
  پرسد خبر یوسف مصری گر از زندانیان

  الحزن یاد آورید از غم یعقوب در بیت
  گر به یثرب اتفاق افتد که روزی بگذرید

  قرن یاد آورید ناله و آه اویس اندر
  دوستان ھر دم که وصل دوستان حاصل کنید

  من یاد آورید از غم ھجران بی پایان
  طوطی شکر شکن وقتی که آید در سخن

 آورید یاد ای بسا کز خواجوی شیرین سخن
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 حدیث شمع از پروانه پرسید
  حدیث شمع از پروانه پرسید

  گنج از ویرانه پرسید نشان
  فروغ طلعت از آئینه جوئید

  پریشانی زلف از شانه پرسید
  اگر آگه نید از صورت خویش
  برون آئید و از بیگانه پرسید

  سوز دل شمع مپرسید از لگن
  وگر پرسید از پروانه پرسید

  ت دام و محبوبست دانهمحب
  آئید و حال دانه پرسید بدام

  چو از جانانه جانم دردمندست
  پرسید دوای جانم از جانانه

  منم دیوانه و او سرو قامت
  حدیث راست از دیوانه پرسید

  بھنگام صبوحی حریفان گو
  نشانم از در میخانه پرسید

  کنون چون شد به رندی نام ما فاش
  یمانه پرسیدز ما از ساغر و پ

  ز خواجو کو می و پیمانه داند
 از پیمانه پرسید ھمان بھتر که
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  دست گیرید و بدستم می گلفام دھید

  ی خام دھیدپخته بدین سوخته یباده
  چون من از جام می و میکده بدنام شدم

  بمن می کش بدنام دھید قدحی می
  تا بدوشم ز خرابات به میخانه برند

  پیغام دھید در میکدهسوی رندان 
  گر چه ره در حرم خاص نباشد ما را

  دھید یک ره ای خاصگیان بار من عام
  با شما درد من خسته چو پیوسته دعاست

  دھید تا چه کردم که مرا اینھمه دشنام
  در چنین وقت که بیگانه کسی حاضر نیست

  قدحی باده بدان سرو گلندام دھید
  دم کامیچو از این پسته و بادام ندی

  کام جان من از آن پسته و بادام دھید
  تا دل ریش من آرام بگیرد نفسی

  ئی از وصل دالرام دھیدآخرم مژده
  ازرق خواجو چو ز می خمری شد یچھره

 جامه از وی بستانید و بدو جام دھید
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  ای پرده سرایان که درین پرده سرائید

  بسرآئید از پرده برون شد دلم آخر
  دم بنشینید که آشوب جھانیدیک

  یکره بسرائید چو مرغ دو سرائید
  شکر ز لب لعل شکر بار ببارید

  سای بسائیدعنبر ز سر زلف سمن
  از کعبه و بتخانه مگوئید با من سخن

  کز ھر دو مرا مقصد و مقصود شمائید
  عالم توحید برآرید خیزید و سر از

  ی کثرت رخ وحدت بنمائیدوز پرده
  ببینید صورت جان در تتق عشقتا 

  ی دل بزدائیدزنگ خرد از آینه
  تا خرقه بخون دل ساغر بنشوئید
  رندان خرابات مغان را بنشانید

  گر شاه سپھرید در این خانه که مائیم
  ی مائیدخانه برآئید که ھمخانه از

  ی حسنید که در عقل نگنجیدگنجینه
  جانید که در چشم نیائید ییا چشمه

  م ساغر و ھم باده و ھم باده گساریدھ
  سرائیدپرده و ھم پرده ھم نغمه و ھم

  ھرگز نشوید از دل خواجو نفسی دور
 ندارد که کجائید وین طرفه که معلوم
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  خدا را از سر زاری بگوئید

  بگوئید که آخر ترک بیزاری
  چو زور و زر ندارم حال زارم

  به مسکین حالی و زاری بگوئید
  از غریبان دور مانده غریبی

  اگر باشد بدین خواری بگوئید
  وگر بازارئی غمخواره دیدید

  بدین زاری و غمخواری بگوئید
  چو عیاران دو عالم برفشانید

  عیاری بگوئید وگر نی ترک
  بدلدار از من بیدل پیامی

  ز روی لطف ودلداری بگوئید
  اش رمزی که دانیدطره بوصف

  طراری بگوئیدھمه در باب 
  فریب چشم آن ترک دالرا
  بسرمستان بازاری بگوئید

  حدیث جعدش ار در روز نتوان
  بگوئید مسلسل در شب تاری

  وگر گوئید حالم پیش آن یار
  به یاری کز سر یاری بگوئید

  خواھید کردن صید مردم اگر
  به ترک مردم آزاری بگوئید
  یکایک ماجرای اشک خواجو

 ذاری بگوئیدروان با ابر آ
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  ایا صبا گرت افتد بکوی دوست گذار
  نیازمندی من عرضه ده بحضرت یار
  ببوس خاک درش وانگه ار مجال بود

  برسان و پیام من بگزار سالم من
  بگو که ایمه نامھربان مھر گسل

  سیم عذار نگار الله رخ سرو قد
  دل شکسته که در زلف سرکشت بستم

  دارمی بیادگار من خسته دل نگه
  مرا زمانه ز بی مھری از تو دور افکند

  ی بد مھر و چرخ کژ رفتارزھی زمانه
  ی زیرنبودمی نفسی بی نوای نغمه
  ی زارکنون بزاری زارم قرین ناله

  ھمدمی که برآرم دمی مگر ناله نه
  نه محرمی که بگویم غمت مگر دیوار

  کنم بیتو از پریشانی شبی که روز
  اه تو روز من شب تارشود چو زلف سی

  که برخواند فراق نامه خواجو کسی
 بب دیده بشوید سیاھی از طومار
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  مائیم و عشق و کنج خرابات و روی یار

  ئی بیارساقی ز جام لعل لبت باده
  چون بر دوام دور زمان اعتماد نیست
  این پنج روز غایت مقصود دل شمار

  برخیز تا بعزم تفرج برون رویم
  زین تنگنای خانه بصحرای الله زار

  بوستان دمید چو بر خد دلبران کز
  برگ بنفشه برطرف سرو جویبار

  نشاطست و خرمی بستان اگر چه جای
  خرم مشو درو که ز دوران روزگار
  رخ ھر سنبلی ز زلف نگاریست الله

  ای ز خون جوانیست شھریارھر الله
  خواجو ز دور چرخ چوامروز فرصتست

 ی صافی و روی یاراب جام بادهدری
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  چشم بد از روی تو دور دوری از ما مکن ای

  زانکه جانی تو و از جان نتوان بود صبور
  ی جنت ھمه ناربود میوه بی ترنج تو

  لیک با طلعت تو نار جھنم ھمه نور
  بن دندان لل بنده یاقوت ترا از

  در خط از سنبل مشکین سیاھت کافور
  طلبدمی ی ما خون جگراز دیدهچشمت 

  روشنست این که بجز باده نخواھد مخمور
  چمن سلسبیلست می از دست تو در صحن

  خاصه اکنون که جان باغ بھشتست و تو حور
  خیز تا رخت تصوف بخرابات کشیم

  که ز تسبیح ملولیم و ز سجاده نفور
  از پی پرتو انوار تجلی جمال

  آریم بطورموسی ارنی گوی رخ  ھمچو
  ھر که نوشید می بیخودی از جام الست

  سر از خاک برآرد بنشور مست و مدھوش
  چون مغان از تو بصد پایه فرا پیشترند

  چھل ساله چه باشی مغرور تو بدین زھد
  ساقیا باده بگردان که بغایت حیف است

  می مست و می از ما مستور ما بدینگونه ز
  زدحور با شاھد ما الف لطافت می

  معترف آمد بقصور لیکن از منظر او
  بینم آیا که طبیبم بسر آید روزی

  چشمش رنجور من بر چشم خوشش مرده و
  ی عشقبرو از منطق خواجو بشنو قصه

 داود زبور یزانکه خوشتر بود از لھجه
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  ام من دیوانه در غم تو اسیرفتاده

  و طره برافشان که بشکنم زنجیر بیا
  مم بوی مشک تاتاریبرآید از قل

  ئی کنم تحریرشمه اگر بوصف خطت
  ام لیکنچه خوابھای پریشان که دیده

  کند تعبیرمی معبرم ھمه زلف تو
  چنین که باز گرفتی زبان ز پرسش من

  باز مگیر زبان خامه ازین دل شکسته
  اگر چنانکه توانی جدا شدن ز نظر

  ضمیر گمان مبر که توانی برون شدن ز
  بوستان نعیمم گزیر ھست ولیکز 

  ز دوستان قدیمم نه ممکنست گزیر
  حکایت دل از آن رو کنم بدیده سواد
  که درد عشق فزون آید از بیان دبیر
  اگر به نامه کنم وصف آه و زاری دل

  ی زیربرآید از سر کلکم ھزار ناله
  کند شکایت ھجر تو یک بیک خواجو

 تحریر ی گرینده دمبدمبخون دیده
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  بستیم دل در آن سر زلف دراز باز

  دلنواز باز گشتیم صید آن صنم
  مرغی که بود بلبل بستانسرای شوق

  ھمچون تذرو گشت گرفتار باز باز
  با ما اساس عربده و کین نھاده است

  آن چشم مست تیغ کش ترکتاز باز
  فکنده است برآتش بنام ما فلفل

  زآن خال ھندوئی سیه مھره باز با
  ایمزلفت فتاده اکنون که در کشاکش

  ما و کمند عشق و شبان دراز باز
  کشدمی ی زنجیرمجنون دلش بحلقه

  دارد مگر بطره لیلی نیاز باز
  ئی زبانبا دوستان ز بھر چه در بسته

  باز آی و برگشای سر درج راز باز
  با ما بساز یکنفس آخر که ھمچو عود

  ساز بازپردهی را بسوخت مطربه ما
  خواجو دگر بدام غمت پای بند شد

 فتنه روی ایاز باز محمود گشت
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  ست دستم از آن گیسوی درازچون کوت

  زین پس من و خیالش و شبھای دیر باز
  امروز در جھان به نیازست ناز ما

  او از نیاز فارغ و از ناز بی نیاز و
  دھندعشاق را اگر بحرم ره نمی

  ی حجازبرند به آوازه چرااز ره 
  محمود اگر چنانکه مسخر کند دو کون

  مرادش بجز ایاز نبود ز ھر دو کون
  رو عشق را بچشم خرد بین که ظاھرست

  صورتش مجاز در معنیش حقیقت و در
  ای رود چنگ زن که چو عودم بسوختی

  بساز چون سوختی دلم نفسی با دلم
  ات مرغ جان مندر دام زلف سرزده

  ھمچون کبوتریست که افتد بچنگ باز
  سرو سھی که ھست شب و روز در قیام
  چون قامتت بدید بر او فرض شد نماز

  خواجو نظر ببعد مسافت مکن که نیست
 دراز راه امید بسر قدم رھروان

 
  

  

  

  

  

  



139 
 

 

 
  بگشا بشکر خنده لب لعل شکرریز

  ز شکر شور برانگیز ی شیرینبا پسته
  حریفان ترش رویتلخست می از دست 

  شکرریز در ده قدحی از لب شیرین
  بنشست ز باد سحری شمع شبستان
  ای شمع شبستان من غمزده برخیز

  ی مشکین پریشانبفشان گره طره
  وز سنبل تر غالیه بر برگ سمن ریز

  که بیک تیر نظر صید گرفتی آن دل
  ی سنبل شوریده درآویزاز سلسله

  چو آتش آن لعل ای آب رخم برده از
  ی خونریزوی خون دلم خورده بدان غمزه

  مستی و رندی گویند که پرھیز کن از
  با نرگس مستت چه زند توبه و پرھیز

  شاھی فرھاد اگرش دست دھد دولت
  بی شکر شیرین چه کند ملکت پرویز

  خواجو چه کنی ناله و فریاد جگر سوز
 ی مرغان سحرخیزگلرا چه غم از نعره
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  دو چشم نیمه مستش م زمست

  وز پای درآمدم ز دستش
  گفتم بنشین و فتنه بنشان

  قیامت از نشستش برخاست
  آنرا که دلی بدست نارد
  دادیم عنان دل بدستش

  لعل آبدارش یجان تشنه
  ی زلف پر شکستشدل بسته

  ھستم بگمان که ھست یا نیست
  عقیق نیست ھستش آن درج

  در عین خمار چند باشیم
  چون مردم چشم می پرستش

  می شبانه مستند یاران ز
 خواجو ز دو چشم نیمه مستش
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  تنگست دلم چون دھن خندانش گر چه

  دل فراخست در آن سنبل سرگردانش
  اندر دل ویران منست رودھر کجا می

  گنج لطفست از آن جای بود ویرانش
  مالمت گوئی برو ای خواجه مرا چند

  ر بمیرد چه غم از بارانشھر که در بح
  نیست درد صاحبنظران را بدوا حاجت

  عاشق آنست که ھم درد بود درمانش
  بایدی من میھدف ناوک او سینه

  بجای مژه در دیده کشم پیکانش تا
  ھر که را دست دھد طلعت یوسف در چاه

  مملکت مصر بود زندانش خوشتر از
  حاصل از عمر گرامی چو ھمین یک نفسست

  غنیمت دانش اگرت ھم نفسی ھست
  در ره عشق مسلمان نتوان گفت او را

  ایمانش که به کفر سر زلفت نبود
  پیش روی تو چه حاجت که بود شمع بپای

  چون بمجلس بنشینی نفسی بنشانش
  ی عشقت نتوان برد برونکشتی از ورطه

  زانکه بحریست که پیدا نبود پایانش
  ست مگرمیل خواجو ھمه خود سوی عراق

 صبر ایوب خالصی دھد از کرمانش
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  آه از آن یار که نبود خبر از یارانش

  غمخوارانش داد از آنکس که نباشد غم
  یاری آن نیست که آگاه نباشد از یار

  یارانش یار باید که بود آگھی از
  زورمندی که گرفتار نشد در ھمه عمر

  چه خبر باشد از احوال گرفتارانش
  خوابگه اطلس دیبا با دوستخفته در 

  ی بیدارانشنبود آگھی از دیده
  طبیبی نتوان جست دوای دل ریش از

  که نباشد خبر از علت بیمارانش
  بیخبر از جام الست می پرستی که بود

  ی ھمیارانشچه تفاوت کند از طعنه
  مسکین سپرم تیر باران بال را من

  وانکه شد غرقه نباشد خبر از بارانش
  نبریم دگر نام خریداری یوسفما 

  که عزیزان جھانند خریدارانش
  تا شد از نرگس میگون تو خواجو سرمست

 خوابگه نیست برون از در خمارانش
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  دیار خویش آورده ایم روی بسوی

  باشد که بنگریم دگر روی یار خویش
  نماز صوفی و زھد و مسجد و سجاده و

  خویشما و می مغانه و روی نگار 
  چون زلف لیلی از دو جھان کردم اختیار

  مجنونم ار ز دست دھم اختیار خویش
  کردم گذار برسرکویش وزین سپس

  چه بر سرم گذرد از گذار خویش تا خود
  ماند از چه رویچون ھیچ برقرار نمی

  بیقراری من برقرار خویش ماندست
  امام از خویش دیدهزانرو که ھر چه دیده

  ز دیده سزا در کنار خویش ھر دم کنم
  در بندگی چو کار من خسته بندگیست

  کنم ترک کار خویش ام چگونهتا زنده
  چون ما شکار آھوی شیرافکن توئیم

  شکار خویش کشی بدور میفکنگر می
  ئی سبق خون دل روانخواجو چو کرده

 خویش از لوح کائنات فرو شو غبار
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  وسم باغبیار باده که وقت گلست و م

  الله بنگر داغ ز مھر بردل پر خون
  ی میدماغ عقل معطر کن از شمامه

  دماغ بود که بوی عفافش برون رود ز
  گھی که زاغ شب از آشیان کند پرواز

  ز عکس باده چو چشم خروس کن پر زاغ
  اگر چراغ نباشد به تیره شب شاید

  چرا که باغ برافروخت از شکوفه چراغ
  فشاند میغآب میآتش رخ گل  بر

  زداید ماغوز آب آینه گون زنگ می
  چمن دمبدم ھزار سالم ببین که مرغ

  کند بباغ ابالغبدست باد صبا می
  رنگ آمیز ز رھگذار نسیم بھار

  ی صباغشدست ساحت بستان چو کلبه
  خوشا بطرف گلستان شراب نسرین بوی

  ز دست الله عذاران عنبرین اصداغ
  ز الله شقه خون آلودچو راغ را شود ا

  بخون الله بباید گرفت دامن راغ
  مگو حکایت پیمان و نام توبه مبر

  ام به توبه فراغاز می و پیمانه که نیست
  به صحن باغ قدح نوش و غم مخور خواجو

 آنکه باغ بنا کرد برنخورد از باغ که
 
  

  

  

  



145 
 

 

 
  دیده رھبر دل دلم مرید مرادست و

  سر دل سرم فدای خیال و خیال در
  کمند زلف ترا گر رسن دراز آمد

  در آن مپیچ که دارد گذر بچنبر دل
  دلم چگونه نماید قرار در صف عشق

  که زلف تو بشکست قلب لشکر دل چنین
  بود که ساقی لعل تو در دھد جامی

  خورم ز ساغر دلجگر می مرا که خون
  لرزددل صنوبریم ھمچو بید می

  صنوبر دل ز بیم درد فراق تو ای
  تو آن خجسته ھمای بلند پروازی

  زند کبوتر دلکه در ھوای تو پر می
  دلم ربودی و تا رفتی از برابر من
  نرفت یکسر مو نقشت از برابر دل

  در دل تنگم قرار گیرد صبر چگونه
  زند سر زلف تو حلقه بردلکه می

  نظر کند خواجو بملک روی زمین کی
 خر دلکسی که ملک وصالش بود مس
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  روی از دلرفتی ولی نمی دلم ربودی و

  بیا که جان عزیزت فدای شکل و شمایل
  شود که منزل قربست گرم وصول میسر

  کنم مراد دل از خاک آستان تو حاصل
  برون کنم از سر ھوایت ار بنھم سرکجا

  وفایت ار برود جان کجا برون رود از دل
  نصحبت دیری بحق صحبت دیرین که حق
  ھای تو باطلروا مدار که گردد چو وعده

  قلزم دیده فتاد کشتی صبرم ز موج
  ئی که نه پایانش ممکنست و نه ساحلبورطه

  بخاک درآیم نیازمند چنانم که گر
  ز مھر گلشن رویت برون دمد گلم از گل

  بمعنی مفارقت متصور کجا شود که
  میان لیلی و مجنون نه مانعست و نه حایل

  نبینی نظر بحقیقت کنی و غیراگر 
  وصال کعبه چه حاجت بود بقطع منازل
  خواجو خالص جستم ازو طیره گشت و گفت که

 قتیل عشق نجوید رھائی از کف قاتل
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  زده در خرمن دل ای غم عشق تو آتش

  وآتش ھجر جگر سوز تو دود افکن دل
  ی جانچشمه ی نوش گھر پوش لبتچشمه
  بر شکنت معدن دل ی زلف شکنحلقه

  تو گر کنی قصد دلم دست من و دامن
  ور کند ترک تو دل دست من و دامن دل

  خون جان من دلسوخته در گردن دل
  پرتو روی تو شد شمع شبستان دلم

  تا شبستان سر زلف تو شد مسکن دل
  آب چو آتش که بجوش آمده است بده آن

  ز آتش روی دل افروز تو خون در تن دل
  ناوک چشمت سپر انداختنست باچاره 

  ات بگذرد از جوشن دلورنه تیر مژه
  پیرامن سودا گردد دل شیدا ھمه

  و اھل دلرا غم سودای تو پیرامن دل
  ی اوستاز شعله آتشی در دل خواجوست که

 رود از روزن دلدود آھی که برون می
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  رحمتی گر نکند بر دلم آن سنگین دل

  د بار غمش چندین دلچون تواند که کش
  زین صفت بر من اگر جور کند مسکین من

  ور ازین پس ندھد داد دلم مسکین دل
  من ازین در به جفا باز نگردم که مرا

  ی مشکین دلپای بندست در آن سلسله
  با گلستان جمالش نکشد فصل بھار

  اھل دل را به تماشای گل و نسرین دل
  فرھادار بند وگر پند فرستد  خسرو

  برنگیرد بجفا از شکر شیرین دل
  خوبان نشکیبد نفسی دلم از صحبت

  ای عزیزان من بیدل چکنم با این دل
  خواجو نظری ینکند سوی دل خسته

 آه از آن دلبر پیمان شکن سنگین دل
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  مجلس شوریدگان درد آشام خوشا به

  بیاد لعل لبش نوش کرده جام مدام
  مفتی مسائل عشق زام اچنین شنیده

  که مرد پخته نگردد مگر ز باده خام
  بگذشت جفا و نکبت ایام چون ز حد

  رود ایامبیار باده که چون باد می
  خیال زلف و رخت گر معاونت نکند

  چگونه شام بصبح آورند و صبح بشام
  مرا ز لوح وجود این دو حرف موجودست

  شکسته چو جیم و قد خمیده چو الم دل
  ببام برآیی که فرق داند کرداگر 

  کدامست و آفتاب کدام که طلعت تو
  دمی ز وصل تو گفتم مگر به کام رسم

  برنیامد کام دمم بکام فرو رفت و
  براه بادیه ھر کس که خون نکرد حالل

  حرام حرام باد مرا و را وصال بیت
  اگر بکنیت خواجو رسی قلم درکش
 نام که ننگ باشد ار از عاشقان برآید
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  امگر چه من آب رخ از خاک درت یافته

  امرھگذرت یافته گرد خاطر ھمه از
  چون توانم که دل از مھر رخت برگیرم

  امیافته زانکه چون صبح به سحرت
  بنشین یکدم و برآتش تیزم منشان

  امکه بدود دل و سوز جگرت یافته
  امدر شب تیره بسی نوبت مھرت زده

  امھمچون قمرت یافتهتا سحرگه رخ 
  از شکر شیرین بھمه عمر نیافت خسرو

  امآن حالوت که ز شور شکرت یافته
  کنم نقش دالرای ترا بچه مانند

  امزانکه ھر لحظه برنگی دگرت یافته
  باز گرفتی از من گر چه رفتی و نظر

  امام از نظرت یافتهھر چه من یافته
  قکه از درد فرا ای دل خسته چه حالست

  امترت یافتهھردم از بار دگر خسته
  مھوش خواجو ئی زان بتتا خبر یافته

 امخبرت ھست که من بیخبرت یافته
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  امدست دیده و دل در بال افتاده من ز

  امای عزیزان چون کنم چون مبتال افتاده
  دم از چشمم چو اشک گرم روراندن که چه ھر

  امافتادهتا چه افتادست کز چشم شما 
  کی بود برگ من آن نسرین بدن را کاین زمان

  امافتاده ھمچو بلبل در زمستان بینوا
  گر چه ھر کو می خورد از پا در افتد عاقبت

  اممی چرا افتاده ام ازمن چو دور افتاده
  با کسی افتاد کارم کو ز کارم فارغست

  اممستی کجا افتاده بنگرید آخر که از
  سر این کارداری پای دار ایکه گفتی گر

  اماز دستت ز پا افتاده دست گیر اکنون که
  آتش مھرم چو در جان شعله زد گرمی مکن

  امزیر بامت از ھوا افتاده گر چون ذره
  روی مجموع و من پیوسته ھمچون گیسویتمی
  امپریشانی که ھستم در قفا افتاده از

  ادقاضی ار گوید که خواجو چون درین کار اوفت
 امگو مکن آنکار کز حکم قضا افتاده
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  امدر غمش چون بوده دانی که دیشبھیچ می

  اممرغ و ماھی خفته و من تا سحر نغنوده
  ام از سوز عشقجھان افکنده بسکه آتش در

  امآسمانی در ھوا از دود دل افزوده
  امجگر بر روی دفتر بسته پرده از خون

  امقلم بگشوده ی خونابه از چشمچشمه
  امشراب راوقی پر کرده ی چشم ازکاسه

  امدامن جانرا بخون چشم جام آلوده
  ام از بیخودیافشانده آستین بر کائنات

  امزعفران چھره در صحن سرایش سوده
  دادم که دارد بوی دوست دل بباد از بھر آن

  امگر چه دور از دوستان باد ھوا پیموده
 رب دور باد از طلعتش که یا چشم بد گفتم

  املیک چون روشن بدیدم چشم بد من بوده
  بسکه دوش آب از دو چشم خونفشان ز آتش دل

  امدر ھوای شکر حلوا گرش پالوده
  امچشم خواجو را مرصع کرده تا بگوھر

 اممردم بحرین را در خون شنا فرموده
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  ای تنم کرده ز غم موئی و در مو زده خم

  موئی شده کم ک سر مو وز سروی دلم ی
  گر دلم باک ندارد ز غم عشق چه باک

  چه غم ور غمم دست ندارد ز دل خسته
  ھم دل گرم گرم نیست درین ره ھمدل
  ھم دم مرد گرم نیست درین غم ھمدم

  ی نیلپیش چشمم ز حیا آب شود چشمه
  وانگه از نیل سرشکم برود آب بقم

  بھشتبصد وجه رخ خوب تو وجھی ز  ای
  وی بصد باب سرکوی تو بابی زارم

  جمالت که دو رویست ورق چون کنم وصف
  زانکه بی خون حرامی نبود وصل حرم

  زانکه نگردد ممکن از تو چون صبر کنم
  صبر درویش ز الطاف خداوند کرم

  سر باید گشت خیز خواجو که چو پرگار به
  ی عشق نھادست قدمھر که در دایره
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  ساغری در ده که چون چشم تو سرمستم لعلم ز

  وگر گویم که چون زلفت پریشان نیستم ھستم
  افتم ز مدھوشی و سرمستیکنون کز پای می

  دستم بجز ساغر کجا گیرد کسی از ھمدمان
  کنی ساقیاگر مستان مجلس را رعایت می

  من مستم ی صافی بصوفی ده کهازین پس باده
  ا می سری داریمنه پیمانه را از دست اگر ب

  گرفتم جام و بشکستم که من یکباره پیمانرا
  مریز آب رخم چون من بمی آب ورع بردم

  مستی ز خود پیوند بگسستم ز من مگسل که از
  اگر من دلق ازرق را بمی شستم عجب نبود

  دنیی و عقبی بخوناب قدح شستم که دست از
  چه فرمائی که از ھستی طمع برکن که برکندم

  گوئی که تا ھستی بغم بنشین که بنشستم چرا
  گشتماسیر خویشتن بودم که صید کس نمی

  چو در قید تو افتادم ز بند خویشتن رستم
  دریا مبر آبم اگر گشتم چو ماھی صید این
  کشد شستمکه صد چون من بدام آرد کسی کو می

  دلم گوید خیال ابرویت پیوسته در گوش
  خورشید پیوستم کزان چون ماه نو گشتم که در

  وگر جان خواھی از خواجو چو باد از پیش من مگذر
 اشارت کن که ھم دردم بدست باد بفرستم
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  امروز که من عاشق و دیوانه و مستم

  کس نیست که گیرد بشرابی دو سه دستم
  ی باقیای لعبت ساقی بده آن باده

  تا باده پرستی کنم و خود نپرستم
  نشستم بھمه عمرخود چو دمی خش ن با

  برخاستم از بند خود و خوش بنشستم
  دینم چه بود چاره چو اینم گر بیدل و

  ور عاشق و مستم چه توان کرد چو ھستم
  گفتنرگس مخمورش و می برد دلممی

  کای ھمنفسان عیب مگیرید که مستم
  بنشاندی رفتی و مرا برسرآتش

  باز آی که از دست تو برخاک نشستم
  ی گیسوی تو از ھم بگشودمحلقهچون 

  از کفر سر زلف تو زنار ببستم
  در چنبر گردون ز دمی چنگ بالغت

  از چنبر زلف تو نجستم با این ھمه
  تا در عقب پیر خرابات نرفتم

 بنرستم از درد سر و محنت خواجو
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  رند و دردی کش و مستم چه توان کرد چو ھستم

  مگیرید که مستمبر من ای اھل نظر عیب 
  گویند ھر شبم چشم تو در خواب نمایند که

  نیست از باده شکیبم چکنم باده پرستم
  نگرفتم ترک سر گفتم و از پای تو سر بر

  در تو پیوستم و از ھر دو جھان مھر گسستم
  خونبار ولیکن دست شستم ز دل و دیده

  نقش رخسار تو از لوح دل و دیده نشستم
  نیستی آگه دلکش من گفتی از چشم خوش

  بدو چشمت که ز خود نیستم آگاه که ھستم
  تو بستم تا دل اندر گره زلف پریشان

  دست بنھاده ز غم بر دل و جان بر کف دستم
  ھشیار توان شد تا قیامت تو مپندار که

  زین صفت مست می عشق تو کز جام الستم
  سرمست فتادم چشم میگون ترا دیدم و

  م و زنار ببستمگره زلف تو بگشاد
  خواجو تو اگر مھرگسستی و شکستی دل

 بدرستی که من آن عھد که بستم نشکستم
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  روی نگاری داشتم روزگاری روی در

  راستی را با رخش خوش روزگاری داشتم
  بفصل نوبھار خروشیدمھمچو بلبل می

  زانکه در بستان عشرت نوبھاری داشتم
  از بھرآنک خوف غرقابم نبود و بیم موج

  کز میان قلزم محنت کناری داشتم
  کمان از کمین سازان کسی نگشود بر قلبم

  چون بمیدان زان صفت چابک سواری داشتم
  نبود خورد ھیچم غمگر غمم خون جگر می

  از برای آنکه چون او غمگساری داشتم
  غبار درنفس چون بادم از خاطر برون بردی

  شتمگر بدیدی کز گذار او غباری دا
  نداشت داشتم یاری که یکساعت ز من غیبت

  گر چه ھر ساعت نشیمن در دیاری داشتم
  در ربود چرخ بد مھرش کنون کز من به دستان

  بینم که یاری داشتمگوئیا در خواب می
  کاری نبود ھمچو خواجو با بد و نیک کسم

 لیک با او داشتم گر زانکه کاری داشتم
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  کردمو گذر میببوی ت در چمن دوش

  کردمقدح الله پر از خون جگر می
  بوسیدممی پای سرو از ھوس قد تو

  کردمدر گل از حسرت روی تو نظر می
  گفتمسخن طوطی خطت به چمن می

  کردمنسبت پسته تنگت بشکر می
  دیدمچشم نرگس به خیال نظرت می

  کردمناوک چشم تو حذر می وانگه از
  افشاندتر می ی سنبلچون صبا سلسله

  کردمچون عنبر تر می یاد آن گیسوی
  افتادھر زمانم که نظر بر رخ گل می

  کردمسحر می صفت روی تو با مرغ
  کردم یادی ابروی تو میچون کمانخانه

  کردممی تیرآه از سپر چرخ بدر
  کشتممشعل مه بدم سر فرو می

  کردمشمع خاور ز دل سوخته بر می
  شداجو بفلک بر میچون فغان دل خو

 کردممی کار دل ھمچو فلک زیر و زبر
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  کردمگذشتی و من از دور نظر میمی

  کردمھمه برتارک سر می خاک پایت
  بردمی ابر بخونابه فرو میخرقه

  کردمو گھر می دامن کوه پر از لعل
  چون بجز ماه ندیدم که برویت مانست

  مکردمی نسبت روی تو زانرو بقمر
  تا مگر با تو بزر وصل مھیا گردد

  کردممس رخسار ز سودای تو زر می
  کردم یادھرنفس کز دھن تنگ تو می

  کردمملک ھستی ز دل تنگ بدر می
  شدی سیراب چو خندان میغنچه دھن

  کردمی چون تنگ شکر مییاد آن پسته
  شستمبخونابه فرو می ی باغچھره

  کردممیدھن چشمه پر از للی تر 
  خورد شرابمی چون بیاد لب میگون تو

 کردمجام خواجو ھمه پرخون جگر می
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  به سر کوی خرابات رسیدم روزی

  در کوی خرابان یکی مغبچه دیدم
  ی خضرمسرچشمه از چشم بشد ظلمت و

  چون در خط سبز و لب لعلش نگریدم
  ضمیرم نقش دو جھان محو شد از لوح

  ورق دیده کشیدم چون نقش رخش بر
  در لعل لبش یافتم آن نکته که عمری

  طلبیدمدر عالم جان معنی آن می
  ی خودبینی و ھستی نشکستمتا شیشه

  جرعه به کام از می لعلش نچشیدم یک
  ی وحدتساکن نشدم در حرم کعبه

  عالم کثرت نبریدم یتا بادیه
  با من سخن از درس و کتب خانه مگوئید

  میخانه گزیدم بر در اکنون که وطن
  ایمان چه دھم عرض چو در کفر فتادم

  بدریدم قرآن چه کنم حفظ چو مصحف
  تسبیح بیفکندم و ناقوس گرفتم
  سجاده گرو کردم وز نار خریدم

  شدم تا بدھم داد انا الحق بردار
  معنی انا الحق ز سردار شنیدم

  کعبه طلب کن خواجو بدر دیر شو و
 به اسالم رسیدمزیرا که من از کفر 
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  نوک خدنگم که پیش دست تو میرم ب بزن

  چو جان فدای تو کردم چه غم ز خنجر و تیرم
  اسیر قید محبت سر از کمند نتابد

  گرم بتیغ برانی کجا روم که اسیرم
  بحضرتی که شھانرا مجال قرب نباشد
  من شکسته بگردش کجا رسم که فقیرم

  ال من آئیخویشتن بروم چون تو در خی ز
  رود ز ضمیرمولی عجب که خیالت نمی

  کشی شب ھجرانشمع مجلسم ار زانکه می چو
  چو صبح پرده برافکن که پیش روی تو میرم

  کمال شوق بجائی رسید و حد مودت
  که از دو کون گزیرست و از تو نیست گزیرم

  بود بگاه صبوحی در آرزوی جمالت
  رمی زیی زارم ادای نغمهنوای ناله

  نیست ترا در جھان بحسن و لطافت نظیر
  چنانکه گاه لطایف بعھد خویش نظیرم

  شرح دھد وصف گلستان جمالت قلم چو
  ی بلبل شنو بجای صریرمنوای نغمه

  خواجو بترک صحبت ما کن مرا مگوی که
  چو از تو صبر ندارم چگونه ترک تو گیرم

  آن مرغ کز نشیمن وحدت منم درین چمن
 حقیقی بود نوای صفیرم بیان عشق
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 دم بگوش جانم آید ز نی حدیثی ھر

  آید ز نی حدیثی ھر دم بگوش جانم
  داستانم کاخر بیا و بشنو دستان و

  ام شنیدیمن آن نیم که دیدی و آوازه
  آنم در من بچشم معنی بنگر که من نه

  گر گوش ھوش داری بشنو که باز گویم
  دانم رمزی چنانکه دانی رازی چنانکه
  من بلبل فصیحم من ھمدم مسیحم

  من پرده سوز انسم من پرده ساز جانم
  بادپای روحم من بادبان نوحم من

  من رازدار غیبم من راوی روانم
  عقلست دستیارم گاه ترانه گفتن

  در شرح عشق دادن روحست ترجمانم
  برآرم عیسی روان فزاید چون من نفس

  نمداود مست گردد چون من زبور خوا
  در گوش ھوش پیچد آواز دلنوازم

  ی دل آید دستان دلستانموز پرده
  لھجه نغمه آرمبی فکر ذکر گویم بی

  لب حدیث رانمحرف صوت سازم بی بی
  پیوسته در خروشم زیرا که زخم دارم

  و زردم زانرو که ناتوانم ھمواره زار
  اکنون که صوفی آسا تجریدخرقه کردم

  زنار برمیانمپرستان  بنگر چو بت
  اند پایم در ره زدن ولیکنببریده

  باد ھمعنانم با این بریده پائی با
  زنندممعذورم ار بنالم زیرا که می

  در فغانم لیکن چه چاره سازم کز خویش
  وقتی که طفل بودم ھم خرقه بود خضرم
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  کودکانم اکنون که پیر گشتم ھمدست
  خواجو اگر ندانی اسرار این معانی

 زبانم ھر بی زبانان معلوم کناز ش
 
  

  

  

 
  مردیم در خمار و شرابی نیافتیم

  وآبی نیافتیم گشتیم غرق آتش
  کردیم حال خون دل از دیدگان سال

  لیکن بجز سرشک جوابی نیافتیم
  تا چشم مست یار خرابی بنا نھاد
  ھمچون دل شکسته خرابی نیافتیم

  ھوایش و برخاک کوی او رفتیم در
  یش و مبی نیافتیمبردیم آب خو

  تاب تشنگی جان را براه بادیه از
  کردیم خون و اشک سحابی نیافتیم

  بیرون ز زلف و عارض خورشید پیکران
  برآفتاب پر غرابی نیافتیم

  در ده قدح که جز دل بریان خون چکان
  عشق کبابی نیافتیم در بزمگاه

  کردیم بی حجاب نظر در رخت ولیک
  نیافتیم روی ترا بجز تو حجابی

  خاک درت شدیم چو خواجو بحکم آنک
 نیافتیم برتر ز درگه تو جنابی
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 ما مست می لعل روان پرور یاریم
  ما مست می لعل روان پرور یاریم

  ی زلف پریشان نگاریمسودا زده
  برلعل لبش دست نداریم ولیکن

  دامن او دست نداریم تا سر بود از
  دی نقش و نگارنگر بی بصران شیفته

  نقش نگاریم ی نوک قلمما فتنه
  با روی تو فارغ ز گلستان بھشتیم

  بھاریم با بوی تو مستغنی از انفاس
  چون نرگس مخمور تو مستان خرابیم
  چون مردمک چشم تو در عین خماریم

  ی زیریماز آه دل سوخته با نغمه
  ی زاریموز چنگ سر زلف تو با ناله

  بجانت عاریت از لعل تو داریم و جان
  کان لحظه که تشریف دھی جان بسپاریم

  ی خنداندھن باز کند پسته گر زانکه
  پیش لب لعل تو ازو مغز برآریم

  تو چو خواجو داریم کناری ز میان
 لیکن ز میان تو بامید کناریم
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  ای میخوارگان تا خیمه بر گردون زنیم خیزید

  ناقوس دیر عشق را بر چرخ بوقلمون زنیم
  ھر چند از چار آخشپج و پنج حس در شش دریم

  زنیم از چار حد نه فلک یکدم علم بیرون
  گر رخش ھمت زین کنیم از ھفت گردن بگذریم

  برگردون زنیم ھنگام شب چون شبروان ھنگامه
  بی دلستان دل خون کنیم وز دیدگان بیرون کنیم

  شکن پیمانه را در خون زنیم بر یاد آن پیمان
  مھمان او دور از لب و دندان او مائیم چون

  ئی برخوان او انگشت بر افیون زنیملحظه ھر
  لیلی چو بنماید جمال از برقع لیلی مثال

  ی جان باختن صد طعنه بر مجنون زنیمدر شیوه
  برافشان بر جھان خواجو چه اندیشی ز جان دامن

 ما را گر از جان غم بود پس الف عشقش چون زنیم
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  نشان دل بی نشان از که جویم

  حدیث تن ناتوان با که گویم
  کوی او روی رفتن ندارم گر از

  مگیرید عیبم که در بند اویم
  خونین چکد اشکبرویم فرو می

  ز خون جگر تا چه آید برویم
  رخ ار زانکه شستم بخوناب دیده

  کویت از رخ نشویم غبار سر
  وفای تو ورزم بھر جا که باشم

  تو گویم بھر جا که پویم دعای
  خیال تو بینم اگر غنچه چینم

  نسیم تو یابم اگر الله بویم
  ناله دل شد چو نالم چه نالم چو از

  چه مویم چو از مویه شد تن چو مویم
  از چه خواھم چو رنجم تو دادی شفا

  چو درد از تو دارم دوا از که جویم
  حالی اگر کوزه خالی شد از باده

  ئی از سبویمکاسه بده ساقیا
  چو ساغر بگرید ببین ھای ھایم

  بنالد ببین ھای و ھویم چو مطرب
  بچوگان مزن بیش ازینم چو خواجو

 مانند گویم که سرگشته و خسته
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 درد دل خویش با که گویم
  درد دل خویش با که گویم

  خویش از که جویم داد دل
  چون چھره بخون دیده شستم

  ن نشویمدست از دل خسته چو
  گشت فلک ز ھای ھایم کر

  پرگشت جھان ز ھای و ھویم
  دادم بھوای روی او دل

  دیده چه آورد برویم تا
  تر ز نالماز ناله نحیف

  تر ز مویموز مویه ضعیف
  چند ز دور چرخ نالم تا

  تا کی ز غم زمانه مویم
  با تست مقیم گفت و گویم

  تست مدام جست و جویم وز
  ھیچ کم نگردداز حسن تو 

  گر زانکه نظر کنی بسویم
  بگذار که شکرت ببوسم

  پیش آی که عنبرت ببویم
  تا چند زنی مرا بچوگان
  آخر نه من شکسته گویم

  در کوزه چو می نماند خواجو
 سبویم یک کاسه بیاور از
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  ای بت یاقوت لب وی مه نامھربان

  گلبن بستان جان شمع شبستان دل
  جام وقت شباھنگ و بامگاه صبوحست و 

  در فغان صبح دوم در طلوع مرغ سحر
  مردم چشم شبی تا بسحر پاس داشت

  پاسبان گر چه بر ایوان ماست ھندوی شب
  ای مه آتش عذار آب چو آتش بیار

  آتش رخ بر فروز و آتش ما را نشان
  گر بگشائی نقاب شمع فلک گو متاب

  ور بنوازی نوا مرغ سحر گو مخوان
  اگر عاشقی حاجت گفتار نیست خواجو

  گونه زردت بسست شرح غمت را بیان
  ئیسوسن آزاده گر بزبان آوری

 ئی کو نبود ده زبانبرخی آزاده
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  بند مستان ای چشم تو

  روی تو چراغ بت پرستان
  بادام تو نقل میگساران

  تنگدستان عناب تو کام
  مرجان تو پرده دار لل

  گلستانریحان تو خادم 
  گیسو رخسار تو در شکنج

  رخشنده چو شمع در شبستان
  ی حسن یا خطست اینسرنامه

  رخست آن عنوان جمال یا
  ای شمع مریز اشک خونین
  گریه چه دھی بیاد مستان

  ام چو غنچهدریده صد جامه
  ی ھزار دستانبر زمزمه

  سرخاب قدح تھمتنانرا
  آورد بدستان از پای در

  رابه بگشایخواجو دھن ق
 وز لعل پیاله کام بستان
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  ای چشم می پرستت آشوب چشم بندان
  وی زلف پر شکستت زنجیر پای بندان
  مھپوش شب نمایت شام سحرنشینان

  یاقوت جان فزایت کام نیازمندان
  فروزی خورشید بت پرستان رویت بدل

  زلفت بدستگیری اومید مستمندان
  یره روزانسرگشته ت از شام روز پوشت

  وز نقش دلفریبت آشفته نقش بندان
  شیرگیران آھوی نیمه مستت صیاد

  ھندوی بت پرستت زنار ھوشمندان
  کفرت ز راه تحقیق ایمان پاک دینان
  دردت ز روی تعیین درمان دردمندان
  خواجو جفای دشمن تا کی کند تحمل

 بروی آخر غوغای ناپسندان مپسند
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  بوی بھارم برسانای نسیم سحری 

  شکری از لب شیرین نگارم برسان
  ی زلف دالرام من از ھم بگشایحلقه

  ئی زان گره غالیه بارم برسانشمسه
  ی مشک فشان بر ھم زنتار آن سلسله
  ی آھوی تتارم برسانبوئی از نافه

  ی وصلش گذریگرت افتد به دواخانه
  مرھمی بھر دل ریش فگارم برسان

  نمش بر ورق دیده سواددم بدم تا ک
  زان خط مشکین غبارم برسان اینسخه

  تا دھم بوسه و بر بازوی ایمان بندم
  آن الله عذارم برسان ئی از خطرقعه

  پیش از آن کز من دلخسته نماند دیار
  بدیارم برسان ئی از ره یاریمژده

  ی من در نظر آرچون بدان بقعه رسی رقعه
  ارم برسانبی نام من محو کن و نامه

  ات راه بودی آن مغبچهگر بخمخانه
  برسان سر خم بر کن و داروی خمارم

  دارد آن موی میان از من بیچاره کنار
  برسان یا رب آنموی میان را بکنارم

  دل خواجو شد و بر خاک درش کرد قرار
 برسان خبری زاندل بی صبر و قرارم
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  امشب ای یار قصد خواب مکن

  ما خراب مکنمرو و کار 
  شب درازست و عمر ما کوتاه
  قصه کوته کن و شتاب مکن

  درخوابست چشم مست تو گر چه
  تو قدح نوش وعزم خواب مکن

  شب قدرست قدر شب دریاب
  اجتناب مکن وز می و مجلس

  ی نابسخن جام گوی و باده
  صفت ابر و آفتاب مکن

  شاب طعنه زنند و گرت شیخ و
  مکن التفاتی بشیخ و شاب

  روز را چون ز شب نقاب کنند
  خورشید مه نقاب مکن ترک

  آبروی قدح بباد مده
  پشت بر آتش مذاب مکن

  آبدار بنوش لعل میگون
  جام می را ز خجلت آب مکن

  چون مرا از شراب نیست گزیر
  ساغر شراب مکن منعم از

  از برای معاشران خواجو
 جز دل خونچکان کباب مکن
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  ر سمن مزنسنبل سیه ب

  لشکر حبش بر ختن مزن
  ابر مشکسا بر قمر مسا

  تاب طره بر نسترن مزن
  تا دل شب تیره نشکند

  زلف را شکن بر شکن مزن
  از حرم ببستانسرا میا

  طعنه بر عروس چمن مزن
  آتشم چو در جان و دل زدی
  خاطرم بدست آر وتن مزن

  روح را که طاوس باغ تست
  مزنھمچو مرغ بر بابزن 

  مطربا چو از چنگ شد دلم
  بیش ازین ره عقل من مزن

  ساقیا بدان لعل آتشین
  خنده بر عقیق یمن مزن

  دود سینه خواجو ز سوز دل
 مزن ھمچو شمع در انجمن
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  برو ای باد بدانسوی که من دانم و تو

  آن کوی که من دانم و تو خیمه زن بر سر
  ودی آن ماھت اگر راه ببه سراپرده

  آنروی که من دانم و تو برفکن پرده از
  ی خلقی در بندتا ببینی دل شوریده

  موی که من دانم و تو بگشا تابی از آن
  در بھاران که عروسان چمن جلوه کنند

  بوی که من دانم و تو بشنو از برگ گل آن
  در دم صبح به مرغان سحر خوان برسان

  که من دانم و تو نکھت آن گل خودروی
  حال آن سرو خرامان که ز من آزادست

  من دانم و تو با من خسته چنان گوی که
  ی جان من دردیکش راساقیا جامه

  تو بنم جام چنان شوی که من دانم و
  چه توان کرد که بیرون ز جفاکاری نیست

  خوی آن دلبر بدخوی که من دانم و تو
  ی خواجو ندھدآه اگر داد دل خسته

 وتو جوی که من دانمآن دالزار جفا 
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  ای روانم بلب لعل تو آورده پناه

  توآتش زده در خرمن ماه دلم از مھر
  از سر کوی تو ھر گه که کنم عزم رحیل

  گرم و بگیرد سر راه خون چشمم بدود
  ی سودای تو آرد بزبانچون قلم قصه

  پر از خون سیاه روی دفتر کند از دیده
  نم آتش دلبسکه چون صبح در آفاق ز
  پگاه نتواند که برآید شه سیاره

  کشم بار غم فرقت یاران قدیممی
  شود پشت من خسته از آنروی دو تاهمی

  محرمی کو که بود ھمسخنم جز خامه
  مونسی کو که شود ھمنفسم اال آه

  سحری بنده نوازی نکند گر نسیم
  نکند ھیچکس از یار و دیارم آگاه

  ان پیش آیدگر چشم خونبارم اگر کوه
  بر سرآب روان افکندش ھمچون کاه

  من بگذرد ھر نفس آن عمر گرامی از
  وز تکبر نکند در من بیچاره نگاه

  آب چشمت که ازو کوه بماند خواجو
  رحلت نتوان رفت برون جز به شناه روز

  فرض عینست که سازی اگرت دست دھد
 ی مقصود ز خاک در شاهدیده یسرمه
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  سیاه روی ستمکارهچرخ سیروی این 

  که رخم کرد سیه در غم آن روی چو ماه
  خامه در نامه اگر شرح دھد حال دلم

  از سر تیغ زبانش بچکد خون سیاه
  بجز از شمع کسی بر سر بالینم نیست

  بگرید ز سر سوز برین حال تباه که
  گر چه از ضعف چنانم که نیایم در چشم

  لطف نگاهدر من مسکین کند از  کیست کو
  به شه چرخ برم زین دل پرآه فغان

  زین تن پردرد پناه بدر مرگ برم
  تا ببیند که که آرد خبری از راھم

  روان تا سر راه دود دم بدمم اشکمی
  نه مرا آگھی از حال رفیقان قدیم

  مسکین آگاه ینه کسی از من بیچاره
  کار من ھست چو گیسوی تو دایم در ھم

  پیوسته دوتاه ابروی توپشت من ھست چو 
  گر نبودی شب من چون سر زلف تو دراز

  کوتاه دستم از زلف دراز تو نبودی
  آه من گر نکند در دل سخت تواثر

  زان دل سنگ جفا کار دال زار تو آه
  گر ازین درد جگر سوز بمیرد خواجو

 شاه یحال درویش که گوید به سراپرده
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  ای ملک دلم خراب کرده

  کشتن من شتاب کردهدر 
  لب لعلت آب حیوان پیش

  خود را ز خجالت آب کرده
  ی الله و سمن رارخساره

  سنبل تر نقاب کرده از
  جز زلف و رخت که دید روزی

  ی آفتاب کردهشب سایه
  پیرامن ماه خط سبزش

  نقشیست ز مشک ناب کرده
  جعد تو نسیم صبحدم را

  ی اضطراب کردهسرمایه
  غمزه خوردهخون جگرم ب

  بنیاد دلم خراب کرده
  ساقی غمت ز خون چشمم

  می در قدح شراب کرده
  برآتش لعل آبدارت

 دل و جان کباب کرده خواجو
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  آمده ای خوشا مست و خراب اندر خرابات

  فارغ از سجاده و تسبیح و طاعات آمده
  نفی نفی را اثبات خود دانسته و اثبات

  از نفی و اثبات آمده و ایمن از خویش و بری
  استماع کرده ورد بلبل مست سحر خیز

  باز با مرغ صراحی در مناجات آمده
  روح قدسی در ھوای مجلس روحانیان
  صبحدم مستانه بر بام سماوات آمده
  عقل با زلف چلیپا از تنازع دم زده

  با راح مصفا در مقاالت آمده روح
  گشته مستانرا سر کوی مغان بیت الحرام

  ی مسجد خرابات آمدهگوشه عاشقانرا
  ی چنگ مغنی ره زدهعارفان را نغمه
  صافی مداوات آمده صوفیان را باده

  شھسوار چرخ بین نزدش پیاده وانگھی
  شھمات آمده رخ نھاده پیش اسب او و

  یک ره از ایوان برون فرمای خواجو را ببین
 بمیقات آمده بر سر کوی تو چون موسی
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  ر ای لعبت ساقی شرابیبیا

  ای مطرب مجلس ربابی بساز
  چو دور عشرت و جامست بشتاب

  کند دوران شتابیکه ھر دم می
  دل پرخون من چندان نماندست
  که بتوان کرد مستی را کبابی

  کز مطلع جام خوشا آن صبحدم
  برآید ھر زمانی آفتابی

 اال ای باده پیمایان سرمست
  دھید آخر شرابی بمخموری

  گرم از تشنگی جان برلب آید
  مگر چشمم چکاند برلب آبی

  ی شوقاز باران اشک و باده شد
  دلم ویرانی و جانم خرابی

  خوابم مگر بستست جادوی تو
  که شبھا شد که محتاجم بخوابی
  چرا باید که خواجو از تو یکروز

 یابد جوابیسالمی را نمی
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  سیبک در دلم بود کزین پس ندھم دل

  چکنم باز گرفتار شدم در ھوسی
  نفس صبح فرو بندد از آه سحرم

  بر سر کوی تو برآرم نفسی گر شبی
  ی کوس رحیلبجھانی شدم از دمدمه

  دور ببانگ جرسی که کنون راضیم از
  نیست جز کلک سیه روی مرا ھمسخنی

  ھمنفسی نیست جز آه جگر سوز مرا
  عاقبت کام دل خویش بگیرم ز لبت

  مرا بر سر زلف تو بود دسترسیگر 
  بر سر کوت ندارم سر و پروای بھشت

  زانکه فردوس برین بیتو نیرزد بخسی
  تشنه در بادیه مردیم باومید فرات

  وه که بگذشت فراتم ز سر امروز بسی
  کسی را نرسد از تو تمنای وصال ھر

  آشیان بر ره سیمرغ چه سازد مگسی
  آیدمی گل از غنچه برون خیز خواجو که

 بلبلی چون تو کنون حیف بود در قفسی
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  دلکم برد بغارت ز برم دلبرکی

  سر فرو کرده پری پیکرک از منظرکی
  نرگس ھندوک مستک او جادوکی

  سنبل زنگیک پستک او کافرکی
  زلفک شورانگیزک بختکم شورک از آن

  سخنش تلخک و شیرین لبکش شکرکی
  پاشک چشمم از لعلک در پوشک او در

  لیکن از منطقکش ھر سخنی گوھرکی
  دلکم شد سر موئی و چو موئی تنکم

  جدا ماند کنارم ز میان الغرکی تا
  بر دلم عیب نگیرید که دیوانککیست

  گزیرش ز پری پیکرکی چه کند نیست
  قدکم شد چو سر زلف صنوبر قدکی

  سیمین برکی رخکم گشت چو زر در غم
  بر خواھد خورداز تو ای سرو قدک کیست که 

  نخورد کس برکی گر چه از سرو خرامان
  سرک اندر سرک عشق تو کردم لیکن

  سرکی با من خسته دلک نیست ترا خود
  خورم و نیست غمت غمخورکمغمکت می

  ھیچ گوئی که مرا بود گھی غمخورکی
  خواجو از حلقکک زلف تو شد حلقه بگوش

 چاکرکی زانکه عیبی نبود گر بودت
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  بی پایان عشقت را نیابم منزلی راه

  شور شوقت را نبینم ساحلی قلزم پر
  نیست در دھر این زمان بی گفت و گویت مجمعی

  جست و جویت محفلیشھر این نفس بی نیست در
  نھد ھر روز مھری بر لبیمھر رویت می

  زند ھر لحظه تیغی بر دلیمستت می چشم
  گل رخسار توچون کنم قطع منازل بی

  زاری گردد از خون دلم ھر منزلیلهال
  نھمبر سر کوی غمت ھر جا که پایی می

  بینم از دست سرشک دیده پایی در گلی
  ئیبینم ببرگ اللهرنگ رخسارت نمی
  یابم ز شاخ سنبلیبوی گیسویت نمی

  کی بدست آید گلی چون آن رخ بستانفروز
 یا سراید در چمن مانند خواجو بلبلی
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  نمائیکجائی کاشفته می تا تو ازگف

  گفتم منم غریبی از شھر آشنائی
  خبر نداری گفتا سر چه داری کز سر

  گفتم بر آستانت دارم سر گدائی
  گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی
  گفتم که خوش نوائی از باغ بینوائی

  گفتا ز قید ھستی رو مست شو که رستی
  ائیگفتم بمی پرستی جستم ز خود رھ

  گفتا جوی نیرزی گر زھد و توبه ورزی
  گفتم که توبه کردم از زھد و پارسائی

  گفتا بدلربائی ما را چگونه دیدی
  گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربائی

  گفتا من آن ترنجم کاندر جھان نگنجم
  گفتم به از ترنجی لیکن بدست نائی
  گفتا چرا چو ذره با مھر عشق بازی

  ئی ھوائیھستم سرگشتهاز آنکه  گفتم
  گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند

 حدیث مستان سری بود خدائی گفتم
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  ایکه عنبر ز سر زلف تو دارد بوئی

  جعدت از مشک سیه فرق ندارد موئی
  ی شیر افکن توآھوانند در آن غمزه

  چه در چشم تو ممکن نبود آھوئی گر
  ادمددل بزلفت من دیوانه چرا می

  ندھد دل بچنان ھندوئی ھیچ عاقل
  مدتی گوشه گرفتم ز خدنگ اندازان

  کمان ابروئی عاقبت گشت دلم صید
  عین سحرست که پیوسته پریرویانرا

  طاق محراب بود خوابگه جادوئی
  دل شوریده که گم کردن و دادم بر باد

  برم در خم آن طره مشکین بوئیمی
  یببھر دفع سخن دشمن و از بیم رق

  دیده سوی دگری دارم و خاطر سوئی
  سوخته دل باز نماندی بگلی بلبل

  اگر آگه شدی از حسن رخ گلروئی
  زلف بتان آویزد دل خواجو ھمه در

 ی گیسوئیزانکه دیوانه شد از سلسله
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  برخیز که بنشیند فریاد ز ھر سوئی
  کوئی زان پیش که برخیزد صد فتنه ز ھر

  کز پرده برون آید در باغ بتم باید
  گلروئی ور نی به چه کار آید گل بی رخ

  آن موی میان کز مو بر موی کمر بندد
  موئی و میان او فرقی نکند موئی

  دل باز به جان آید کز وی خبری یابد
  بلبل بفغان آید کز گل شنود بوئی

  سرو خرامانم ھر لحظه به چشم آید آن
  انصاف چه خوش باشد سروی بلب جوئی

  رسد خواجو برخیز چو سرمستان گر دست
 با زلف چو چوگانش امروز بزن گوئی
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  ئیمن کیم زاری نزار افتاده
  ئیپر غمی بیغمگسار افتاده

  ئیضایع کرده دردمندی رنج
  ئیمستمندی سوگوار افتاده
  ئیمبتالئی در بال فرسوده

  ئیقرار افتادهقرینی بیبی
  ئیخاک آغشتهباد پیمائی به 
  ئیفگار افتاده خسته جانی دل
  ئیحریفان ماندهنیمه مستی بی

  ئیپرستی در خمار افتادهمی
  ئیکسی از یار غایب گشتهبی

  ئیناکسی از چشم یار افتاده
  ئیبیرون رفته اختیار از دست

  ئیاختیار افتادهبیخودی بی
  عندلیبی از گل سوری جدا

  ئیدیار افتادهای دور از خسته
  ئیپیش چشم آھوان جان داده

  ئیشکار افتاده بر ره شیران
  ئیدست بردل خاک بر سر مانده

  ئیبر سر ره خاکسار افتاده
  ئیرو بغربت کرده فرقت دیده

  ئیعزیزان مانده خوار افتادهبی
  ئییار رحلت کردهبی بیدل و

  ئیبی زر و بی زور زار افتاده
  ئیمانده پای در گلھمچو خواجو 

 ئیبار افتاده بر سر پل مانده
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  ئیچه بویست ای صبا از مرغزار آورده این

  ئیمرحبا کارام جان مرغ زار آورده
  جان بیقرار آدم خاکی نھاد بھر

  ئیی دارالقرار آوردهنکتھی از روضه
  ئیکه وقت دوستان خوش کرده وقت خوش بادت

  ئیآوردهتا ز طرف بوستان بوی بھار 
  چون کشیدی در بر آخر راست گوی سرو ما را

  ئیکز وصالش شاخ شادی را ببار آورده
  ئیاز بوی می مست و خراب افکنده عقل را

  ئیچون حدیثی از لب میگون یار آورده
  ئیتار سر زلفش ز ھم بگشوده یک نفس

  ئیوز معانی این ھمه مشک تتار آورده
  خمار افتاده است وقتی که خواجو در در چنین

 ئیآورده جان فدا بادت که جامی خوشگوار
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  ئیدیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده

  ئیبند چین زلف دلگشائی بوده پای
  ئیآشنایانرا ز بوی خویش مست افکنده

  ئیپیرای باغ آشنائی بوده چون چمن
  ئیدسته بند سنبل سروی سرائی کشته

  ئیتانسرائی بودهبس خاکروب ساحت
  آید ز شادی بر زمینالجرم پایت نمی

  ئیفزائی بوده چون ندیم مجلس شادی
  ئی راه از شکنج زلف اونیک بیرون برده

  ئیتاریک جائی بوده چون شبی تا روز در
  ئیتا چه مرغی کاشیان جائی ھمایون جسته

  ئیپر ھمائی بوده یگوئیا در سایه
  ئییاد آورده از غم یعقوب حالی ھیچ

  ئیلقائی بوده چون ھمه شب ھمدم یوسف
  ئی کو در وفا و عھد کیستھیچ بوئی برده

  ئیبیوفائی بوده تا عبیر آمیز بزم
  ی خواجو نشانی باز دهاز دل گمگشته

 ئیدلربائی بوده چون غبار افشان زلف
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  ئیی میخانهدوش پیری یافتم در گوشه

  ئینیستی پیمانهدر کشیده از شراب 
  گفت درمستان الیعقل بچشم عقل بین

  ئیخرد داری مکن انکار ھر دیوانه ور
  ایمگر چه ما بنیاد عمر از باده ویران کرده
  ئیکی بود گنجی چو ما در کنج ھر ویرانه

  آتشیم روشنست این کانکه از سودای او در
  ئیشمع عشقش را کم افتد ھمچو ما پروانه

  صاحبدل بود سپارد ھر که دل بدلداری
  ئیکانکه جانی باشدش نشکیبد از جانانه

  مشکلست آشنائی را بچشم خویش دیدن
  ئیزانکه او دیدار ننماید بھر بیگانه

  کلی یکیست ھر که داند کاندرین ره مقصد
  ئیئی برسازد از بتخانهھر زمانی کعبه

  شادروان عمر دل منه بر ملک جم خواجو که
  ئینی رود بر باد یا افسانهیا بافسو

  عالم صید تست حیف باشد چون تو شھبازی که
  ئیدر چنین دامی شده نخجیر آب و دانه

  

  

 


