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  اي رستخیز ناگهان وي رحمت بی منتها. 1
  اي طایران قدس را عشقت فزوده بال ها. 2
  اي دل چه اندیشیده اي در عذر آن تقصیرها. 3
  ااي یوسف خوش نام ما خوش می روي بر بام م. 4
  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا. 5
  بگریز اي میر اجل از ننگ ما از ننگ ما. 6
  بنشسته ام من بر درت تا بوك برجوشد وفا. 7
  جز وي چه باشد کز اجل اندررباید کل ما. 8
  من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا. 9

  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا. 10
  اي طوطی عیسی نفس وي بلبل شیرین نوا. 11
  اي نوبهار عاشقان داري خبر از یار ما. 12
  اي باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما. 13
  اي عاشقان اي عاشقان امروز ماییم و شما. 14
  اي نوش کرده نیش را بی خویش کن باخویش را. 15
  اي یوسف آخر سوي این یعقوب نابینا بیا. 16
  ندا از آسمان جان را که بازآ الصالآمد . 17
  اي یوسف خوش نام ما خوش می روي بر بام ما. 18
  امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را. 19
  چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را. 20
  جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را. 21
  چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها. 22
  ون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مهاچ. 23
  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را. 24
  من دي نگفتم مر تو را کاي بی نظیر خوش لقا. 25
  هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها. 26
  آن خواجه را در کوي ما در گل فرورفتست پا. 27
  اي شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما. 28
  اي از وراي پرده ها تاب تو تابستان ما. 29
  اي فصل باباران ما برریز بر یاران ما. 30
  بادا مبارك در جهان سور و عروسی هاي ما. 31
  دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی. 32
  می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا. 33

  اي عاشقان اي عاشقان آمد گه وصل و لقا. 34
  ما دلدار ما اي عالم اسرار ما اي یار. 35
  خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا. 36
  یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا. 37
  رستم از این نفس و هوا زنده بال مرده بال. 38
  آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا. 39
  طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را. 40
  ر حلقه ماشمع جهان دوش نبد نور تو د. 41
  کار تو داري صنما قدر تو باري صنما. 42
  کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا. 43
  در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا. 44
  با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا. 45
  دي بنواخت یار من بنده غم رسیده را. 46
  اي که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا. 47
  درست را ببین کو بشکست خواب ما ماه. 48
  با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا. 49
  اي بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا. 50
  گر تو ملولی اي پدر جانب یار من بیا. 51
  چون همه عشق روي تست جمله رضاي نفس ما. 52
  عشق تو آورد قدح پر ز بالها. 53
  دال تنهااز این اقبالگاه خوش مشو یک دم . 54
  شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها. 55
  عطارد مشتري باید متاع آسمانی را. 56
  مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را. 57
  رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را. 58
  تو از خواري همی نالی نمی بینی عنایت ها. 59
  ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را. 60
  هال اي زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را. 61
  بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را. 62
  چه چیزست آنک عکس او حالوت داد صورت را. 63
  تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود از این سودا. 64
  ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا. 65
  تو را ساقی جان گوید براي ننگ و نامی را. 66
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  از آن مایی اي موال اگر امروز اگر فردا. 67
  چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را. 68
  چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا. 69
  برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را. 70
  اگر نه عشق شمس الدین بدي در روز و شب ما را. 71
  به خانه خانه می آرد چو بیذق شاه جان ما را. 72
  آمد بت میخانه تا خانه برد ما را. 73
  گر زان که نه اي طالب جوینده شوي با ما. 74
  اي خواجه نمی بینی این روز قیامت را. 75
  آخر بشنید آن مه آه سحر ما را. 76
  آب حیوان باید مر روح فزایی را. 77
  ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را. 78
  رااي خواجه نمی بینی این روز قیامت . 79
  امروز گزافی ده آن باده نابی را. 80
  اي ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را. 81
  معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا. 82
  اي یار قمرسیما اي مطرب شکرخا. 83
  چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها. 84
  از بهر خدا بنگر در روي چو زر جانا. 85
  تان و گل رعنااي گشته ز تو خندان بس. 86
  جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را. 87
  شاد آمدي اي مه رو اي شادي جان شاد آ. 88
  یک پند ز من بشنو خواهی نشوي رسوا. 89
  اي شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا. 90
  در آب فکن ساقی بط زاده آبی را. 91
  زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز باال. 92
  ه اندیشه گري هامیندیش میندیش ک. 93
  زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا. 94
  زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا. 95
  لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال. 96
  رفتم به سوي مصر و خریدم شکري را. 97
  اي از نظرت مست شده اسم و مسما. 98
  دالرام نهان گشته ز غوغا. 99

  رابیا اي جان نو داده جهان . 100

  بسوزانیم سودا و جنون را. 101
  سلیمانا بیار انگشتري را. 102
  دل و جان را در این حضرت بپاال. 103
  خبر کن اي ستاره یار ما را. 104
  چو او باشد دل دلسوز ما را. 105
  مرا حلوا هوس کردست حلوا. 106
  امیر حسن خندان کن چشم را. 107
  به برج دل رسیدي بیست این جا. 108
  کت عینی غداه البین دمعاب. 109
  تو بشکن چنگ ما را اي معال. 110
  براي تو فدا کردیم جان ها. 111
  ز روي تست عید آثار ما را. 112
  اي مطرب دل براي یاري را. 113
  اندر دل ما تویی نگارا. 114
  اي جان و قوام جمله جان ها. 115
  اي سخت گرفته جادوي را. 116
  ااز دور بدیده شمس دین ر. 117
  بنمود وفا از این جا. 118
  برخیز و صبوح را بیارا. 119
  تا چند تو پس روي به پیش آ. 120
  چون خانه روي ز خانه ما. 121
  دیدم رخ خوب گلشنی را. 122
  دیدم شه خوب خوش لقا را. 123
  ساقی تو شراب المکان را. 124
  گفتی که گزیده اي تو بر ما. 125
  گستاخ مکن تو ناکسان را. 126
  کو مطرب عشق چست دانا. 127
  ما را سفري فتاد بی ما. 128
  مشکن دل مرد مشتري را. 129
  بیدار کنید مستیان را. 130
  من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا. 131
  در میان پرده خون عشق را گلزارها. 132
  غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را. 133
  ساقیا در نوش آور شیره عنقود را. 134
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  ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را. 135
  پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما. 136
  با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا. 137
  سکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما. 138
  رنج تن دور از تو اي تو راحت جان هاي ما. 139
 درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما. 140

  ند و توي مرجان چراجمله یاران تو سنگ. 141
  دولتی همسایه شد همسایگان را الصال. 142
  دوش من پیغام کردم سوي تو استاره را. 143
  عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا. 144
  اي وصالت یک زمان بوده فراقت سال ها. 145
  در صفاي باده بنما ساقیا تو رنگ ما. 146
  آخر از هجران به وصلش دررسیدستی دال. 147
  از پی شمس حق و دین دیده گریان ما. 148
  خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا. 149
  درد شمس الدین بود سرمایه درمان ما. 150
  سر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را. 151
  دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا. 152
  شمع دیدم گرد او پروانه ها چون جمع ها. 153
  کن دال آنگه ببین تبریز رادیده حاصل . 154
  از فراق شمس دین افتاده ام در تنگنا. 155
  اي هوس هاي دلم بیا بیا بیا بیا. 156
  اي هوس هاي دلم باري بیا رویی نما. 157
  امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها. 158
  اي ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را. 159
 مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را. 160

  چو فرستاد عنایت به زمین مشعله ها را. 161
  تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را. 162
  بروید اي حریفان بکشید یار ما را. 163
  چو مرا به سوي زندان بکشید تن ز باال. 164
  اگر آن میی که خوردي به سحر نبود گیرا. 165
  چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا. 166
  پرسد جز تو خسته و رنجور تو راکی ب. 167
  اي بروییده به ناخواست به مانند گیا. 168

  رو ترش کن که همه روترشانند این جا. 169
  تا به شب اي عارف شیرین نوا. 170
  چون نمایی آن رخ گلرنگ را. 171
  در میان عاشقان عاقل مبا. 172
  از یکی آتش برآوردم تو را. 173
  را ز آتش شهوت برآوردم تو. 174
  از وراي سر دل بین شیوه ها. 175
  روح زیتونیست عاشق نار را. 176
  اي بگفته در دلم اسرارها. 177
  می شدي غافل ز اسرار قضا. 178
  گر تو عودي سوي این مجمر بیا. 179
 اي تو آب زندگانی فاسقنا. 180

  دل چو دانه ما مثال آسیا. 181
  در میان عاشقان عاقل مبا. 182
  ته ز جا بازمیااي دل رف. 183
  من رسیدم به لب جوي وفا. 184
  از بس که ریخت جرعه بر خاك ما ز باال. 185
  اي میرآب بگشا آن چشمه روان را. 186
  از سینه پاك کردم افکار فلسفی را. 187
  بر چشمه ضمیرت کرد آن پري وثاقی. 188
  آمد بهار جان ها اي شاخ تر به رقص آ. 189
  ن باده بقا رابا آن که می رسانی آ. 190
  بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را. 191
  بشکن سبو و کوزه اي میرآب جان ها. 192
  جانا قبول گردان این جست و جوي ما را. 193
  خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را. 194
  شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را. 195
  در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را. 196
  بنده بازگرد به درگاه ما بیا اي. 197
  اي صوفیان عشق بدرید خرقه ها. 198
  اي خان و مان بمانده و از شهر خود جدا. 199
 نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا. 200

  شب رفت و هم تمام نشد ماجراي ما. 201
  هر روز بامداد سالم علیکما. 202
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  آمد بهار خرم آمد نگار ما. 203
  رست صوفی اسرار راسر بر گریبان د. 204
  چند گریزي ز ما چند روي جا به جا. 205
  اي همه خوبی تو را پس تو کرایی که را. 206
  اي که به هنگام درد راحت جانی مرا. 207
  از جهت ره زدن راه درآرد مرا. 208
  اي در ما را زده شمع سرایی درآ. 209
  گر نه تهی باشدي بیشترین جوي ها. 210
  د جانب سوسن دوتاباز بنفشه رسی. 211
  اسیر شیشه کن آن جنیان دانا را. 212
  اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا. 213
  درخت اگر متحرك بدي ز جاي به جا. 214
  من از کجا غم و شادي این جهان ز کجا. 215
  روم به حجره خیاط عاشقان فردا. 216
  چه نیکبخت کسی که خداي خواند تو را. 217
  خت آدم اسما راز بهر غیرت آمو. 218
  چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا. 219
 ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا. 220

  مرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا. 221
  رویم و خانه بگیریم پهلوي دریا. 222
  کجاست مطرب جان تا ز نعره هاي صال. 223
  چه خیره می نگري در رخ من اي برنا. 224
  بهر صوفیان حلوا بپخته است خدا. 225
  برفت یار من و یادگار ماند مرا. 226
  به جان پاك تو اي معدن سخا و وفا. 227
  بیار آن که قرین را سوي قرین کشدا. 228
  شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا. 229
  ز سوز شوق دل من همی زند علال. 230
  سبکتري تو از آن دم که می رسد ز صبا. 231
  دانی بپرس از شب هاچو عشق را تو ن. 232
  کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را. 233
  ز جام ساقی باقی چو خورده اي تو دال. 234
  مرا بدید و نپرسید آن نگار چرا. 235
  مبارکی که بود در همه عروسی ها. 236

  یار ما دلدار ما عالم اسرار ما. 237
  هله اي کیا نفسی بیا. 238
  کرانی ندارد بیابان ما. 239
 تو جان و جهانی کریما مرا. 240

  نرد کف تو بردست مرا. 241
  خیک دل ما مشک تن ما. 242
  بگشا در بیا درآ که مبا عیش بی شما. 243
  چه شدي گر تو همچون من شدییی عاشق اي فتا. 244
  از براي صالح مجنون را. 245
  صد دهل می زنند در دل ما. 246
  بانگ تسبیح بشنو از باال. 247
  من منتظر پیام تو را گوش. 248
  دل بر ما شدست دلبر ما. 249
  هین که منم بر در در برگشا. 250
  پیشتر آ پیشتر اي بوالوفا. 251
  نذر کند یار که امشب تو را. 252
  چند نهان داري آن خنده را. 253
  باده ده آن یار قدح باره را. 254
  خیز صبوحی کن و درده صال. 255
  ه راداد دهی ساغر و پیمان. 256
  لعل لبش داد کنون مر مرا. 257
  گر بنخسبی شبی اي مه لقا. 258
  پیش کش آن شاه شکرخانه را. 259
 چرخ فلک با همه کار و کیا. 260

  هان اي طبیب عاشقان سوداییی دیدي چو ما. 261
  فیما تري فیما تري یا من یري و ال یري. 262
  به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا. 263
  حبه یشوي الحشا لی حبیب. 264
  راح بفیها و الروح فیها. 265
  هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا. 266
  قد اشرقت الدنیا من نور حمیانا. 267
  فدیتک یا ذا الوحی آیاته تتري. 268
  تعالوا بنا نصفوا نخلی التدلال. 269
  افدي قمرا الح علینا و تالال. 270
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  تعالوا کلنا ذا الیوم سکري. 271
  داء الحادي صباحا بهواکم فاتیناح. 272
  طال ما بتنا بالکم یا کرامی و شتنا. 273
  ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا. 274
  ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها. 275
  یا خفی الحسن بین الناس یا نور الدجی. 276
  سبق الجد الینا نزل الحب علینا. 277
  انا ال اقسم اال برجال صدقونا. 278
  موالنا موالنا اغنانا اغنانا. 279
 یا منیر الخد یا روح البقا. 280

  یا ساقی المدامه حی علی الصال. 281
  یا من لواء عشقک ال زال عالیا. 282
  جاء الربیع مفتخرا فی جوارنا. 283
  اخی رایت جماال سبا القلوب سبا. 284
  اتاك عید وصال فال تذق حزنا. 285
  مشیدایا من بنا قصر الکمال . 286
  ورد البشیر مبشرا ببشاره. 287
  یا کالمینا یا حاکمینا. 288
  یا مخجل البدر اشرقنا بالال. 289
  بی یار مهل ما را بی یار مخسب امشب. 290
  اي خواب به جان تو زحمت ببري امشب. 291
  زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب. 292
  مهمان توام اي جان زنهار مخسب امشب. 293
  ده شد از این جوي جهان آببری. 294
  اال اي روي تو صد ماه و مهتاب. 295
  مخسب اي یار مهمان دار امشب. 296
  اي در غم تو به سوز و یارب. 297
  آه از این زشتان که مه رو می نمایند از نقاب. 298
  یا وصال یار باید یا حریفان را شراب. 299
 کو همه لطف که در روي تو دیدم همه شب. 300

  هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب. 301
  در هوایت بی قرارم روز و شب. 302
  مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب. 303
  هیچ می دانی چه می گوید رباب. 304

  آواز داد اختر بس روشنست امشب. 305
  رغبت به عاشقان کن اي جان صدر غایب. 306
  کار همه محبان همچون زرست امشب. 307
  سته اي بگشا اي قمر نقابخوابم بب. 308
  واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب. 309
  بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب. 310
  زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب. 311
  به جان تو که مرو از میان کار مخسب. 312
  رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب. 313
  تو را که عشق نداري تو را رواست بخسب. 314
  م ها وا نمی شود از خوابچش. 315
  چونک درآییم به غوغاي شب. 316
  یار آمد به صلح اي اصحاب. 317
  علونا سماء الود من غیر سلم. 318
  امسی و اصبح بالجوي اتعذب. 319
 ابشروا یا قوم هذا فتح باب. 320

  آن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده ست. 321
  کشانمت آمده ام که تا به خود گوش کشان. 322
  آن نفسی که باخودي یار چو خار آیدت. 323
  درآ تا خرقه قالب دراندازم همین ساعت. 324
  که دید اي عاشقان شهري که شهر نیکبختانست. 325
  حالت ده و حیرت ده اي مبدع بی حالت. 326
  از دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده ست. 327
  بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت. 328
  بیایید بیایید که گلزار دمیده ست. 329
  بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت. 330
  زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست. 331
  این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست. 332
  اندر دل هر کس که از این عشق اثر نیست. 333
  از اول امروز حریفان خرابات. 334
  همه خوف آدمی را از درونست. 335
  بده یک جام اي پیر خرابات. 336
  ببستی چشم یعنی وقت خوابست. 337
  سماع از بهر جان بی قرارست. 338



7  

  سماع آرام جان زندگانیست. 339
 دگربار این دلم آتش گرفتست. 340

  بیا کامروز ما را روز عیدست. 341
  مرا چون تا قیامت یار اینست. 342
  ز همراهان جدایی مصلحت نیست. 343
  جان تو که سوگند عظیمست به. 344
  بگو اي یار همراز این چه شیوه ست. 345
  شنیدم مر مرا لطفت دعا گفت. 346
  قرار زندگانی آن نگارست. 347
  صدایی کز کمان آید نذیریست. 348
  مبر رنج اي برادر خواجه سختست. 349
  ز بعد وقت نومیدي امیدیست. 350
  طبیب درد بی درمان کدامست. 351
  ما یار ما امروز جفتستچو با . 352
  زهی می کاندر آن دستست هیهات. 353
  ز میخانه دگربار این چه بویست. 354
  در این خانه کژي اي دل گهی راست. 355
  تو را در دلبري دستی تمامست. 356
  چو آن کان کرم ما را شکارست. 357
  نگار خوب شکربار چونست. 358
  در این جو دل چو دوالب خرابست. 359
 یا ساقی توي قاضی حاجاتا. 360

  اگر حوا بدانستی ز رنگت. 361
  دو چشم آهوانش شیرگیرست. 362
  چنان کاین دل از آن دلدار مستست. 363
  تا نقش خیال دوست با ماست. 364
  می دان که زمانه نقش سوداست. 365
  دود دل ما نشان سوداست. 366
  دل آمد و دي به گوش جان گفت. 367
  تتگویم سخن شکرنبا. 368
  در شهر شما یکی نگاریست. 369
  آمد رمضان و عید با ماست. 370
  گر جام سپهر زهرپیماست. 371
  من سر نخورم که سر گران ست. 372

  گر می نکند لبم بیانت. 373
  پرسید کسی که ره کدامست. 374
  مر عاشق را ز ره چه بیمست. 375
  امروز جنون نو رسیده ست. 376
  هستآن را که در آخرش خري . 377
  اي گشته ز شاه عشق شهمات. 378
  اي کرده میان سینه غارت. 379
 آن خواجه اگر چه تیزگوش است. 380

  آن ره که بیامدم کدامست. 381
  اي از کرم تو کار ما راست. 382
  هین که گردن سست کردي کو کبابت کو شرابت. 383
  عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست. 384
  پیشت دود بعد از وفات خلق هاي خوب تو. 385
  چون نداري تاب دانش چشم بگشا در صفات. 386
  خاك آن کس شو که آب زندگانش روشنست. 387
  خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست. 388
  چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست. 389
  ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست. 390
  ار ما مست آمدستمطربا این پرده زن کان ی. 391
  گر ندید آن شادجان این گلستان را شاد چیست. 392
  جمع باشید اي حریفان زانک وقت خواب نیست. 393
  چشمه اي خواهم که از وي جمله را افزایش است. 394
  عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست. 395
  در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست. 396
  ر شکل دگر تابان شدستآفتاب امروز ب. 397
  از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست. 398
  آخر اي دلبر نه وقت عشرت انگیزي شدست. 399
 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست. 400

  اندرآ اي مه که بی تو ماه را استاره نیست. 401
  نقش بند جان که جان ها جانب او مایلست. 402
  نگاري هست نیست گر تو پنداري به حسن تو. 403
  هله اي آنک بخوردي سحري باده که نوشت. 404
  به خدا کت نگذارم که روي راه سالمت. 405
  چند گویی که چه چاره ست و مرا درمان چیست. 406
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  چشم پرنور که مست نظر جانانست. 407
  آن شنیدي که خضر تخته کشتی بشکست. 408
  تا نلغزي که ز خون راه پس و پیش ترست. 409
  دوش آمد بر من آنک شب افروز منست. 410
  عجب اي ساقی جان مطرب ما را چه شدست. 411
  آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست. 412
  من نشستم ز طلب وین دل پیچان ننشست. 413
  روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست. 414
  تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست. 415
  گر عاشق و شوریده خوش استمطرب و نوحه . 416
  من پري زاده ام و خواب ندانم که کجا است. 417
  سر مپیچان و مجنبان که کنون نوبت تو است. 418
  بوسه اي داد مرا دلبر عیار و برفت. 419
 ذوق روي ترشش بین که ز صد قند گذشت. 420

  ساقیا این می از انگور کدامین پشته ست. 421
  زلف تو چون شمشادستاي که رویت چو گل و . 422
  مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است. 423
  دلبري و بی دلی اسرار ماست. 424
  عاشقان را جست و جو از خویش نیست. 425
  غیر عشقت راه بین جستیم نیست. 426
  در دل و جان خانه کردي عاقبت. 427
  این چنین پابند جان میدان کیست. 428
  استعاشقی و بی وفایی کار م. 429
  گم شدن در گم شدن دین منست. 430
  عشوه دشمن بخوردي عاقبت. 431
  این چنین پابند جان میدان کیست. 432
  اندر این جمع شررها ز کجاست. 433
  هم به بر این بت زیبا خوشکست. 434
  هر کی باالست مر او را چه غمست. 435
  گفتا که کیست بر در گفتم کمین غالمت. 436
  آید بر خود نهم غرامتهر جور کز تو . 437
  هر دم سالم آرد کاین نامه از فالنست. 438
  بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت. 439
 امروز شهر ما را صد رونق ست و جانست. 440

  بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست. 441
  بر عاشقان فریضه بود جست و جوي دوست. 442
  از دل به دل برادر گویند روزنیست. 443
  ساقی بیار باده که ایام بس خوشست. 444
  این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست. 445
  گر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست. 446
  اي گل تو را اگر چه رخسار نازکست. 447
  امروز روز نوبت دیدار دلبرست. 448
  جانا جمال روح بسی خوب و بافرست. 449
  از بامداد روي تو دیدن حیات ماست. 450
  پنهان مشو که روي تو بر ما مبارکست. 451
  ساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست. 452
  بد دوش بی تو تیره شب و روشنی نداشت. 453
  جان سوي جسم آمد و تن سوي جان نرفت. 454
  آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست. 455
  ما را کنار گیر تو را خود کنار نیست. 456
  انم آرزوستاي چنگ پرده هاي سپاه. 457
  امروز چرخ را ز مه ما تحیریست. 458
  اي مرده اي که در تو ز جان هیچ بوي نیست. 459
 عاشق آن قند تو جان شکرخاي ماست. 460

  شاه گشادست رو دیده شه بین که راست. 461
  یوسف کنعانیم روي چو ماهم گواست. 462
  هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. 463
  لقاست نوبت حشر و بقاست نوبت وصل و. 464
  کار ندارم جز این کارگه و کارم اوست. 465
  باز درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست. 466
  آنک چنان می رود اي عجب او جان کیست. 467
  با وي از ایمان و کفر باخبري کافریست. 468
  اي غم اگر مو شوي پیش منت بار نیست. 469
  ر نیستاي غم اگر مو شوي پیش منت با. 470
  پیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست. 471
  کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست. 472
  هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. 473
  ز عشق روي تو روشن دل بنین و بنات. 474
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  بیا که عاشق ماهست وز اختران پیداست. 475
  بخند بر همه عالم که جاي خنده تو راست. 476
  سعادت مرا شراباتستز آفتاب . 477
  وجود من به کف یار جز که ساغر نیست. 478
  ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست. 479
 به حق آن که در این دل بجز والي تو نیست. 480

  چه گوهري تو که کس را به کف بهاي تو نیست. 481
  برات عاشق نو کن رسید روز برات. 482
  هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست. 483
  هر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست. 484
  سه روز شد که نگارین من دگرگونست. 485
  به حق چشم خمار لطیف تابانت. 486
  چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات. 487
  در این سالم مرا با تو دار و گیر جداست. 488
  اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست. 489
  روي چون مه توستمرا چو زندگی از یاد . 490
  جهان و کار جهان سر به سر اگر بادست. 491
  ز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست. 492
  تو مردي و نظرت در جهان جان نگریست. 493
  به شاه نهانی رسیدي که نوشت. 494
  اگر مر تو را صلح آهنگ نیست. 495
  طرب اي بحر اصل آب حیات. 496
  صوفیان آمدند از چپ و راست. 497
  فعل نیکان محرض نیکیست. 498
  عشق جز دولت و عنایت نیست. 499
 قبله امروز جز شهنشه نیست. 500

  امشب از چشم و مغز خواب گریخت. 501
  اندرآ عیش بی تو شادان نیست. 502
  بر شکرت جمع مگس ها چراست. 503
  خیز که امروز جهان آن ماست. 504
  پیشتر آ روي تو جز نور نیست. 505
  من اینست که کاریم نیستکار . 506
  کیست که او بنده راي تو نیست. 507
  شیر خدا بند گسستن گرفت. 508

  مرغ دلم باز پریدن گرفت. 509
  باز به بط گفت که صحرا خوشست. 510
  همچو گل سرخ برو دست دست. 511
  صبر مرا آینه بیماریست. 512
  کیست در این شهر که او مست نیست. 513
  نجر به مشتقصد سرم داري خ. 514
  خانه دل باز کبوتر گرفت. 515
  بازرسیدیم ز میخانه مست. 516
  اي ز بگه خاسته سر مست مست. 517
  نفسی بهوي الحبیب فارت. 518
  اي دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج. 519
 اي مبارك ز تو صبوح و صباح. 520

  یا راهبا انظر الی مصباح. 521
  رخماه دیدم شد مرا سوداي چ. 522
  اي بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد. 523
  بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد. 524
  بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد. 525
  اي لولیان اي لولیان یک لولیی دیوانه شد. 526
  گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند. 527
  ینه را غمگین کندآن کیست آن آن کیست آن کو س. 528
  خامی سوي پالیز جان آمد که تا خربز خورد. 529
  امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد. 530
  صوفی چرا هوشیار شد ساقی چرا بی کار شد. 531
  مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند. 532
  رندان سالمت می کنند جان را غالمت می کنند. 533
  را بگو مستان سالمت می کنندرو آن ربابی . 534
  سوداي تو در جوي جان چون آب حیوان می رود. 535
  آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود. 536
  کاري نداریم اي پدر جز خدمت ساقی خود. 537
  گر آتش دل برزند بر ممن و کافر زند. 538
  مستی سالمت می کند پنهان پیامت می کند. 539
 د پنهان پیامت می کندمستی سالمت می کن. 540

  صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارویی بود. 541
  بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد. 542
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  یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود. 543
  اي که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود. 544
  بی تو به سر می نشود با دگري می نشود. 545
  هان تازه شودهین سخن تازه بگو تا دو ج. 546
  سجده کنم پیشکش آن قد و باال چه شود. 547
  چشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد. 548
  آب زنید راه را هین که نگار می رسد. 549
  پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد. 550
  جان و جهان چو روي تو در دو جهان کجا بود. 551
  رود چیست صالي چاشتگه خواجه به گور می. 552
  بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود. 553
  این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شود. 554
  چونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند. 555
  جور و جفا و دوریی کان کنکار می کند. 556
  دل چو بدید روي تو چون نظرش به جان بود. 557
  یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد. 558
  زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند. 559
 عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود. 560

  طوطی جان مست من از شکري چه می شود. 561
  خیال ترك من هر شب صفات ذات من گردد. 562
  دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. 563
  همی بینیم ساقی را که گرد جام می گردد. 564
  گردد هالك او را چه غم دارد اگر صد همچو من. 565
  بتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد. 566
  نباشد عیب پرسیدن تو را خانه کجا باشد. 567
  چو آمد روي مه رویم چه باشد جان که جان باشد. 568
  بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد. 569
  بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد. 570
  به جان بخشی به زلف یار می ماندبیا کامشب . 571
  وراي پرده جانت دال خلقان پنهانند. 572
  برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گوید. 573
  مرا عاشق چنان باید که هر باري که برخیزد. 574
  ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد. 575
  دل من چون صدف باشد خیال دوست در باشد. 576

  می جهد چیزي عجب آن دلستان باشد چو برقی. 577
  مرا عهدیست با شادي که شادي آن من باشد. 578
  دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد. 579
 صال یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد. 580

  مه دي رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد. 581
  اگر خواب آیدم امشب سزاي ریش خود بیند. 582
  ر بیابانی که عشق از وي پدید آیدرسیدم د. 583
  یکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد. 584
  مرا دلبر چنان باید که جان فتراك او گیرد. 585
  سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد. 586
  صال جان هاي مشتاقان که نک دلدار خوب آمد. 587
  صال رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد. 588
  شکایت ها همی کردي که بهمن برگ ریز آمد. 589
  سر از بهر هوس باید چو خالی گشت سر چه بود. 590
  چه بویست این چه بویست این مگر آن یار می آید. 591
  اگر چرخ وجود من از این گردش فروماند. 592
  برون شو اي غم از سینه که لطف یار می آید. 593
  امروز جمال تو سیماي دگر دارد. 594
  آن را که درون دل عشق و طلبی باشد. 595
  آن مه که ز پیدایی در چشم نمی آید. 596
  امروز جمال تو بر دیده مبارك باد. 597
  یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد. 598
  امشب عجبست اي جان گر خواب رهی یابد. 599
 جامم بشکست اي جان پهلوش خلل دارد. 600

  حشم داردآن عشق که از پاکی از روح . 601
  آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد. 602
  گویند به بال ساقون ترکی دو کمان دارد. 603
  هرك آتش من دارد او خرقه ز من دارد. 604
  اي دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد. 605
  با تلخی معزولی میري بنمی ارزد. 606
  اي دل به غمش ده جان یعنی بنمی ارزد. 607
  ن بر کفر تو اي شاه چه کس باشدایما. 608
  در خانه غم بودن از همت دون باشد. 609
  نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد. 610
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  اي خفته شب تیره هنگام دعا آمد. 611
  بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد. 612
  اي خواجه بازرگان از مصر شکر آمد. 613
  آن بنده آواره بازآمد و بازآمد. 614
  خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند. 615
  چونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند. 616
  چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند. 617
  چون جغد بود اصلش کی صورت باز آید. 618
  آن صبح سعادت ها چون نورفشان آید. 619
 از سرو مرا بوي باالي تو می آید. 620

  به چه می باید در تابش خورشیدش رقصم. 621
  جان پیش تو هر ساعت می ریزد و می روید. 622
  عاشق شده اي اي دل سودات مبارك باد. 623
  هر ذره که بر باال می نوشد و پا کوبد. 624
  گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد. 625
  هر کتش من دارد او خرقه ز من دارد. 626
  عاشق به سوي عاشق زنجیر همی درد. 627
  دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد اي. 628
  عاشق چو منی باید می سوزد و می سازد. 629
  گر دیو و پري حارس باتیغ و سپر باشد. 630
  نومید مشو جانا کاومید پدید آمد. 631
  عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد. 632
  شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد. 633
  دنک ماه رجب آمد تا ماه عجب بین. 634
  مستان می ما را هم ساقی ما باید. 635
  بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید. 636
  برانید برانید که تا بازنمانید. 637
  ملوالن همه رفتند در خانه ببندید. 638
  آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد. 639
 تا باد سعادت ز محمد خبر افکند. 640

  در حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد. 641
  در خانه نشسته بت عیار کی دارد. 642
  در کوي خرابات مرا عشق کشان کرد. 643
  تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد. 644

  بار دگر آن آب به دوالب درآمد. 645
  بار دگر آن مست به بازار درآمد. 646
  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند. 647
  اي قوم به حج رفته کجایید کجایید. 648
  چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد بر. 649
  آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد. 650
  مهتاب برآمد کلک از گور برآمد. 651
  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند. 652
  چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید. 653
  هر نکته که از زهر اجل تلختر آید. 654
  از بهر خدا عشق دگر یار مدارید. 655
  نون از قفص خویش جداییدمرغان که ک. 656
  گر یک سر موي از رخ تو روي نماید. 657
  بگو دل را که گرد غم نگردد. 658
  دلم امروز خوي یار دارد. 659
 نثرنا فی ربیع الوصل بالورد. 660

  بیا اي زیرك و بر گول می خند. 661
  اگر عالم همه پرخار باشد. 662
  تویی نقشی که جان ها برنتابد. 663
  ارم که گرد غم نگردددلی د. 664
  خنک جانی که او یاري پسندد. 665
  چمن جز عشق تو کاري ندارد. 666
  سماع صوفیان می درنگیرد. 667
  رجب بیرون شد و شعبان درآمد. 668
  چو شب شد جملگان در خواب رفتند. 669
  پریر آن چهره یارم چه خوش بود. 670
  دلم را ناله سرناي باید. 671
  خواجه نرنجد بگویم خفیه تا. 672
  کسی کز غمزه اي صد عقل بندد. 673
  چنان کز غم دل دانا گریزد. 674
  هر آن دل ها که بی تو شاد باشد. 675
  سگ ار چه بی فغان و شر نباشد. 676
  عجب آن دلبر زیبا کجا شد. 677
  به صورت یار من چون خشمگین شد. 678
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  چو دیوم عاشق آن یک پري شد. 679
 ز جان چه دانندنگارا مردگان ا. 680

  کسی که غیر این سوداش نبود. 681
  یکی لحظه از او دوري نباید. 682
  ز خاك من اگر گندم برآید. 683
  ز رویت دسته گل می توان کرد. 684
  دل با دل دوست در حنین باشد. 685
  اي مطرب جان چو دف به دست آمد. 686
  کی باشد کاین قفص چمن گردد. 687
  کان ماند روي تو به رنگریز. 688
  دوش از بت من جهان چه می شد. 689
  اي عشق که جمله از تو شادند. 690
  هر چند که بلبالن گزینند. 691
  رفتیم بقیه را بقا باد. 692
  جانی که ز نور مصطفی زاد. 693
  آن کز دهن تو رنگ دارد. 694
  این قافله بار ما ندارد. 695
  بیچاره کسی که زر ندارد. 696
  تو جان ندارد دل بی لطف. 697
  آن کس که ز تو نشان ندارد. 698
  بیچاره کسی که می ندارد. 699
 آن خواجه خوش لقا چه دارد. 700

  آن خواجه خوش لقا چه دارد. 701
  پرکندگی از نفاق خیزد. 702
  آن کس که ز جان خود نترسد. 703
  آن جا که چو تو نگار باشد. 704
  اي کز تو همه جفا وفا شد. 705
  به عیادت شب آمد روزم. 706
  آن یوسف خوش عذار آمد. 707
  برخیز که ساقی اندرآمد. 708
  جان از سفر دراز آمد. 709
  آن شعله نور می خرامد. 710
  امروز نگار ما نیامد. 711
  خوش باش که هر که راز داند. 712

  ساقی زان می که می چریدند. 713
  اول نظر ار چه سرسري بود. 714
  رسري بوداول نظر ار چه س. 715
  دیر آمده اي سفر مکن زود. 716
  آن کس که به بندگیت آید. 717
  آخر گهر وفا ببارید. 718
  اي اهل صبوح در چه کارید. 719
 از بهر چه در غم و زحیرید. 720

  هر سینه که سیمبر ندارد. 721
  ما مست شدیم و دل جدا شد. 722
  ساقی برخیز کان مه آمد. 723
  بود گرمابه دهر جان فزا. 724
  کس با چو تو یار راز گوید. 725
  شب رفت حریفکان کجایید. 726
  از دلبر ما نشان کی دارد. 727
  دشمن خویشیم و یار آنک ما را می کشد. 728
  اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند. 729
  اینک آن مرغان که ایشان بیضه ها زرین کنند. 730
  انگور بودپیش از آن کاندر جهان باغ و می و . 731
  دي میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود. 732
  ذره ذره آفتاب عشق دردي خوار باد. 733
  مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد. 734
  دوش آمد پیل ما را باز هندستان به یاد. 735
  گر یکی شاخی شکستم من ز گلزاري چه شد. 736
  دنام آن کس بر که مرده از جمالش زنده ش. 737
  مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند. 738
  قند بگشا اي صنم تا عیش را شیرین کند. 739
 مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند. 740

  پنج در چه فایده چون هجر را شش تو کند. 741
  عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند. 742
  آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود. 743
  ترش کردي مگر دي باده ات گیرا نبود رو. 744
  آمدم تا رو نهم بر خاك پاي یار خود. 745
  برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید. 746
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  اي طربناکان ز مطرب التماس می کنید. 747
  فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد. 748
  مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد. 749
  وعده احسان نهاد شاد شد جانم که چشمت. 750
  هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد. 751
  هم دلم ره می نماید هم دلم ره می زند. 752
  هم لبان می فروشت باده را ارزان کند. 753
  می خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید. 754
  شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود. 755
  ودعلتی باشد که آن اندر بهاران بد ش. 756
  وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود. 757
  دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد. 758
  دل من راي تو دارد سر سوداي تو دارد. 759
 خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد. 760

  چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد. 761
  بدرد مرده کفن را به سر گور برآید. 762
  آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد خنک. 763
  مشو اي دل تو دگرگون که دل یار بداند. 764
  هله نومید نباشی که تو را یار براند. 765
  خضري که عمر ز آبت بکشد دراز گردد. 766
  صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد. 767
  چمنی که جمله گل ها به پناه او گریزد. 768
  س همه کاروان روان شدچه توقفست زین پ. 769
  همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد. 770
  هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند. 771
  صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد. 772
  سحري چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد. 773
  به میان دل خیال مه دلگشا درآمد. 774
  هله هش دار که در شهر دو سه طرارند. 775
  عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند. 776
  اي خدایی که چو حاجات به تو برگیرند. 777
  از دلم صورت آن خوب ختن می نرود. 778
  همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد. 779
 بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد. 780

  در دلم چون غمت اي سرو روان برخیزد. 781
  کر ارزان شدخبرت هست که در شهر ش. 782
  اي دریغا که حریفان همه سر بنهادند. 783
  عید بگذشت و همه خلق سوي کار شدند. 784
  ما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند. 785
  آنک عکس رخ او راه ثریا بزند. 786
  آنچ روي تو کند نور رخ خور نکند. 787
  آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند. 788
  وب ختن می نروداز دلم صورت آن خ. 789
  واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود. 790
  این کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پرید. 791
  هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد. 792
  هست مستی که مرا جانب میخانه برد. 793
  هر کی از حلقه ما جاي دگر بگریزد. 794
  وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد. 795
  ه بدو از تو نشانی نرسدواي آن دل ک. 796
  ز اول روز که مخموري مستان باشد. 797
  ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود. 798
  سفره کهنه کجا درخور نان تو بود. 799
 گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود. 800

  عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید. 801
  می رسد یوسف مصري همه اقرار دهید. 802
  ر کوي تو عقل از سر جان برخیزدبر س. 803
  صنما گر ز خط و خال تو فرمان آرند. 804
  یا رب این بوي که امروز به ما می آید. 805
  یا رب این بوي خوش از روضه جان می آید. 806
  لحظه اي قصه کنان قصه تبریز کنید. 807
  عید بگذشت و همه خلق سوي کار شدند. 808
  ت برآیدطرفه گرمابه بانی کو ز خلو. 809
  باز شیري با شکر آمیختند. 810
  آن شکرپاسخ نباتم می دهد. 811
  خنب هاي الیزالی جوش باد. 812
  موشکی صندوق را سوراخ کرد. 813
  بار دیگر یار ما هنباز کرد. 814
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  شهر پر شد لولیان عقل دزد. 815
  خلق می جنبند مانا روز شد. 816
  چون مرا جمعی خریدار آمدند. 817
  ان سرمست در کار آمدندساقی. 818
  اندك اندك جمع مستان می رسند. 819
 هر چه آن خسرو کند شیرین کند. 820

  خنده از لطفت حکایت می کند. 821
  عشق اکنون مهربانی می کند. 822
  عمر بر اومید فردا می رود. 823
  عاشقان پیدا و دلبر ناپدید. 824
  برنشین اي عزم و منشین اي امید. 825
  از عاشقان خشنود باد اي خدا. 826
  نه فلک مر عاشقان را بنده باد. 827
  هر که را اسرار عشق اظهار شد. 828
  هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود. 829
  صاف جان ها سوي گردون می رود. 830
  هر زمان لطفت همی در پی رسد. 831
  شب شد و هنگام خلوتگاه شد. 832
  مرگ ما هست عروسی ابد. 833
  ته نشان می آیداز دل رف. 834
  گل خندان که نخندد چه کند. 835
  گر نخسپی شبکی جان چه شود. 836
  هر کجا بوي خدا می آید. 837
  گر نخسپی شبکی جان چه شود. 838
  خشمین بر آن کسی شو کز وي گزیر باشد. 839
 بعد از سماع گویی کان شورها کجا شد. 840

  باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد. 841
  ه کو ز خوبی بر جمله می دواندآن ما. 842
  در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید. 843
  گر ساعتی ببري ز اندیشه ها چه باشد. 844
  مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد. 845
  بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند. 846
  پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند. 847
  داز چشم پرخمارت دل را قرار مان. 848

  اي آن که از عزیزي در دیده جات کردند. 849
  یک خانه پر ز مستان مستان نو رسیدند. 850
  اي آنک پیش حسنت حوري قدم دو آید. 851
  جز لطف و جز حالوت خود از شکر چه آید. 852
  مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد. 853
  گفتم مکن چنین ها اي جان چنین نباشد. 854
  آمد دلدار دلکش آمد عید آمد و خوش. 855
  برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد. 856
  گفتی که در چه کاري با تو چه کار ماند. 857
  وقتی خوشست ما را البد نبید باید. 858
  نی دیده هر دلی را دیدار می نماید. 859
 اي دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد. 860

  لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد. 861
  قومی که بر براق بصیرت سفر کنند. 862
  آتش پریر گفت نهانی به گوش دود. 863
  بلبل نگر که جانب گلزار می رود. 864
  جانا بیار باده که ایام می رود. 865
  چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد. 866
  چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد. 867
  به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد. 868
  یاط روزگار به باالي هیچ مردخ. 869
  چشمم همی پرد مگر آن یار می رسد. 870
  آمد بهار خرم و رحمت نثار شد. 871
  این عشق جمله عاقل و بیدار می کشد. 872
  خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود. 873
  امروز مرده بین که چه سان زنده می شود. 874
  گر عید وصل تست منم خود غالم عید. 875
  چند خرقه بردرم از بیم و از امید تا. 876
  امسال بلبالن چه خبرها همی دهند. 877
  صحرا خوشست لیک چو خورشید فر دهد. 878
  صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید. 879
 صد مصر مملکت ز تعدي خراب شد. 880

  آه که بار دگر آتش در من فتاد. 881
  جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید. 882
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  جان تو بود یکی ز اتحاد جان من و. 883
  پرده دل می زند زهره هم از بامداد. 884
  بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد. 885
  از رسن زلف تو خلق به جان آمدند. 886
  روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود. 887
  زهره من بر فلک شکل دگر می رود. 888
  روي تو چون روي مار خوي تو زهر قدید. 889
  می همچو صبح پرده ظلمت دریدصبحد. 890
  دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید. 891
  آمد شهر صیام سنجق سلطان رسید. 892
  نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد. 893
  نعره آن بلبالن از سوي بستان رسید. 894
  وسوسه تن گذشت غلغله جان رسید. 895
  غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند. 896
  دهم من که شب از چه سیه دل بود شرح. 897
  بانگ زدم من که دل مست کجا می رود. 898
  یار مرا عارض و عذار نه این بود. 899
 بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد. 900

  اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد. 901
  ز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد. 902
  رداگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذا. 903
  ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد. 904
  شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند. 905
  گرفت خشم ز بستان سرخري و برون شد. 906
  مده به دست فراقت دل مرا که نشاید. 907
  چو درد گیرد دندان تو عدو گردد. 908
  چه پادشاست که از خاك پادشا سازد. 909
  ن نرسدبر آستانه اسرار آسما. 910
  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد. 911
  نگفتمت مرو آن جا که مبتالت کنند. 912
  بگو به گوش کسانی که نور چشم منند. 913
  ز بانگ پست تو اي دل بلند گشت وجود. 914
  بیا که ساقی عشق شراب باره رسید. 915
  درخت و برگ برآید ز خاك این گوید. 916

  صفا مدهید به یارکان صفا جز می. 917
  چو کارزار کند شاه روم با شمشاد. 918
  ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد. 919
 کسی که عاشق آن رونق چمن باشد. 920

  سخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند. 921
  چو عشق را هوس بوسه و کنار بود. 922
  رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود. 923
  سالم بریدبه روح هاي مقدس ز من . 924
  دو ماه پهلوي همدیگرند بر در عید. 925
  حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید. 926
  به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید. 927
  هزار جان مقدس فداي روي تو باد. 928
  ز عشق آن رخ خوب تو اي اصول مراد. 929
  سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد. 930
  ه دل تو را داردمها به دل نظري کن ک. 931
  مها به دل نظري کن که دل تو را دارد. 932
  میان باغ گل سرخ هاي و هو دارد. 933
  میان باغ گل سرخ هاي و هو دارد. 934
  مکن مکن که پشیمان شوي و بد باشد. 935
  مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند. 936
  فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند. 937
  ن بزرگوار بودسخن به نزد سخندا. 938
  به پیش تو چه زند جان و جان کدام بود. 939
 ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود. 940

  ز بعد خاك شدن یا زیان بود یا سود. 941
  اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد. 942
  نماز شام چو خورشید در غروب آید. 943
  به باغ بلبل از این پس نواي ما گوید. 944
  رسید به جان ها که چند می پایید ندا. 945
  میان باغ گل سرخ هاي و هو دارد. 946
  مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد. 947
  کسی خراب خرابات و مست می باشد. 948
  مرا وصال تو باید صبا چه سود کند. 949
  سپاس آن عدمی را که هست ما بربود. 950
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  هر آن نوي که رسد سوي تو قدید شود. 951
  ز شمس دین طرب نوبهار بازآید. 952
  سپیده دم بدمید و سپیده می ساید. 953
  افزود آتش من آب را خبر ببرید. 954
  سالم بر تو که سین سالم بر تو رسید. 955
  ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید. 956
  هزار جان مقدس فداي روي تو باد. 957
  کدام لب که از او بوي جان نمی آید. 958
  دل از غم دنیا جدا توانی کرداگر . 959
 به حارسان نکوروي من خطاب کنید. 960

  جهان را بدیدم وفایی ندارد. 961
  سحر این دل من ز سودا چه می شد. 962
  دل من که باشد که تو را نباشد. 963
  گفتم که اي جان خود جان چه باشد. 964
  دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود. 965
  و خون نمی خسبد دیده خون گشت. 966
  رسم نو بین که شهریار نهاد. 967
  سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد. 968
  سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد. 969
  دیده ها شب فراز باید کرد. 970
  عشق تو مست و کف زنانم کرد. 971
  عاشقانی که باخبر میرند. 972
  صوفیان در دمی دو عید کنند. 973
  ودگر تو را بخت یار خواهد ب. 974
  آتش افکند در جهان جمشید. 975
  خسروانی که فتنه اي چینید. 976
  عید بر عاشقان مبارك باد. 977
  زندگانی صدر عالی باد. 978
  شاهدي بین که در زمانه بزاد. 979
 مادر عشق طفل عاشق را. 980

  شعر من نان مصر را ماند. 981
  یوسف آخرزمان خرامان شد. 982
  آمد هر کی در ذوق عشق دنگ. 983
  هین که هنگام صابران آمد. 984

  هر که بهر تو انتظار کند. 985
  عشق را جان بی قرار بود. 986
  هر که را ذوق دین پدید آید. 987
  بوي دلدار ما نمی آید. 988
  صبر با عشق بس نمی آید. 989
  من بسازم ولیک کی شاید. 990
  عشق جانان مرا ز جان ببرید. 991
  چینید خسروانی که فتنه اي. 992
  زان ازلی نور که پرورده اند. 993
  دوست همان به که بالکش بود. 994
  دیدن روي تو هم از بامداد. 995
  گفت کسی خواجه سنایی بمرد. 996
  پیرهن یوسف و بو می رسد. 997
  آتش عشق تو قالووز شد. 998
  از سوي دل لشکر جان آمدند. 999

 آنچ گل سرخ قبا می کند. 1000

  شمع منور چه بود آه در آن. 1001
  چونک کمند تو دلم را کشید. 1002
  شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد. 1003
  دوش دل عربده گر با کی بود. 1004
  هر که ز عشاق گریزان شود. 1005
  عشق مرا بر همگان برگزید. 1006
  گفت کسی خواجه سنایی بمرد. 1007
  یا من نعماه غیر معدود. 1008
  من کرام یا عبادطارت الکتب الکرام . 1009
  من راي درا تالال نوره وسط الفاد. 1010
  میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید. 1011
  یا شبه الطیف لی انت قریب بعید. 1012
  اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود. 1013
  حکم البین بموتی و عمد. 1014
  اي شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زر. 1015
  ا عینکم فاستبصروا الغیب البصرانا فتحن. 1016
  آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر. 1017
  رو چشم جان را برگشا در بی دالن اندرنگر. 1018
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  ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر. 1019
 اي تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر. 1020

  گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر. 1021
  سحري بر گذري گفت مرا یار دي. 1022
  اگر باده خوري باري ز دست دلبر ما خور. 1023
  مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر. 1024
  مرا آن اصل بیداري دگرباره به خواب اندر. 1025
  گر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر. 1026
  یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر. 1027
  جان گفتت عسلی دیگرذاتت عسلست اي . 1028
  جان بر کف خود داري اي مونس جان زوتر. 1029
  نیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر. 1030
  جان من و جان تو بستست به همدیگر. 1031
  تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر. 1032
  اي دیده مرا بر در واپس بکشیده سر. 1033
  مکن یار مکن یار مرو اي مه عیار. 1034
  اي عاشق بیچاره شده زار به زر بر. 1035
  اي رخت فکنده تو بر اومید و حذر بر. 1036
  گیرم که بود میر تو را زر به خروار. 1037
  به حسن تو نباشد یار دیگر. 1038
  بگرد فتنه می گردي دگربار. 1039
 جفا از سر گرفتی یاد می دار. 1040

  مرا یارا چنین بی یار مگذار. 1041
  ز جان خود بیزار بیزارمنم ا. 1042
  مرا اقبال خندانید آخر. 1043
  به ساقی درنگر در مست منگر. 1044
  بگردان ساقیا آن جام دیگر. 1045
  نگشتم از تو هرگز اي صنم سیر. 1046
  در این سرما و باران یار خوشتر. 1047
  خداوند خداوندان اسرار. 1048
  صد بار بگفتمت نگهدار. 1049
  ي در اقطارکی باشد اختر. 1050
  شب گشت ولیک پیش اغیار. 1051
  نوریست میان شعر احمر. 1052

  نزدیک توام مرا مبین دور. 1053
  اي یار شگرف در همه کار. 1054
  انجیرفروش را چه بهتر. 1055
  انجیرفروش را چه بهتر. 1056
  دارد درویش نوش دیگر. 1057
  آخر کی شود از آن لقا سیر. 1058
  نی زیان گیرگفتی که زیان ک. 1059
 عاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار. 1060

  عرض لشکر می دهد مر عاشقان را عشق یار. 1061
  چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر. 1062
  عزم رفتن کرده اي چون عمر شیرین یاد دار. 1063
  مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار. 1064
  را از لبش پاینده دار یا ربا این لطف ها. 1065
  مرحبا اي جان باقی پادشاه کامیار. 1066
  سر برآور اي حریف و روي من بین همچو زر. 1067
  نیشکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر. 1068
  در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیر. 1069
  گر به خلوت دیدمی او را به جایی سیر سیر. 1070
  ي دوش از خمیر و از فطیرمعده را پر کرده ا. 1071
  گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر. 1072
  خوي بد دارم ملولم تو مرا معذور دار. 1073
  گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار. 1074
  آینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کار. 1075
  لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار. 1076
  ابم هر دمی من بوي یاراز کنار خویش ی. 1077
  شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر. 1078
  بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور. 1079
 ساقیا هستند خلقان از می ما دور دور. 1080

  اي صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار. 1081
  عقل بند ره روان و عاشقانست اي پسر. 1082
  هله زیرك زوترهله زیرك هله زیرك . 1083
  مه روزه اندرآمد هله اي بت چو شکر. 1084
  همه صیدها بکردي هله میر بار دیگر. 1085
  هله زیرك هله زیرك هله زیرك هله زوتر. 1086
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  بده آن باده به ما باده به ما اولیتر. 1087
  سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر. 1088
  هین که آمد به سر کوي تو مجنون دگر. 1089
  صنما این چه گمانست فرودست حقیر. 1090
  نه که مهمان غریبم تو مرا یار مگیر. 1091
  اختران را شب وصلست و نثارست و نثار. 1092
  روستایی بچه اي هست درون بازار. 1093
  پر ده آن جام می را ساقیا بار دیگر. 1094
  داد جاروبی به دستم آن نگار. 1095
  گر ز سر عشق او داري خبر. 1096
  عقل بند ره روانست اي پسر. 1097
  آمدم من بی دل و جان اي پسر. 1098
  اي نهاده بر سر زانو تو سر. 1099
 بس که می انگیخت آن مه شور و شر. 1100

  نرم نرمک سوي رخسارش نگر. 1101
  عشق را با گفت و با ایما چه کار. 1102
  رفتم آن جا مست و گفتم اي نگار. 1103
  بابی دگر باز شد در عاشقی. 1104
  اي خیالت در دل من هر سحور. 1105
  راز را اندر میان نه وامگیر. 1106
  در چمن آیید و بربندید دید. 1107
  ساقیا باده چون نار بیار. 1108
  ساقیا باده گلرنگ بیار. 1109
  از لب یار شکر را چه خبر. 1110
  روزي خوشست رویت از نور روز خوشتر. 1111
  مذکر مذکر بر منبرست این دم. 1112
  اي جان جان جان ها جانی و چیز دیگر. 1113
  اي محو عشق گشته جانی و چیز دیگر. 1114
  اي آینه فقیري جانی و چیز دیگر. 1115
  هر کس به جنس خویش درآمیخت اي نگار. 1116
  دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار. 1117
  میر شکار من که مرا کرده اي شکار. 1118
  ماند می دان تو این قدرکس بی کسی ن. 1119
 مستیم و بیخودیم و جمال تو پرده در. 1120

  آمد بهار خرم و آمد رسول یار. 1121
  اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر. 1122
  پرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار. 1123
  تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار. 1124
  چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر. 1125
  ست مکن زه که من تیر توام چارپرس. 1126
  وجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر. 1127
  بر سر ره دیدمش تیزروان چون قمر. 1128
  عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. 1129
  آید هر دم رسول از طرف شهر یار. 1130
  گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر. 1131
  چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر. 1132
  نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار. 1133
  چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار. 1134
  بیار ساقی بادت فدا سر و دستار. 1135
  نبشتست خدا گرد چهره دلدار. 1136
  شدست نور محمد هزار شاخ هزار. 1137
  چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار. 1138
  مجوي شادي چون در غمست میل نگار. 1139
 بیامدیم دگربار چون نسیم بهار. 1140

  ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار. 1141
  درخت اگر متحرك بدي به پا و به پر. 1142
  تو شاخ خشک چرایی به روي یار نگر. 1143
  ندا رسید به جان ها ز خسرو منصور. 1144
  به من نگر که منم مونس تو اندر گور. 1145
  قارمرا بگاه ده اي ساقی کریم ع. 1146
  بکش بکش که چه خوش می کشی بیار بیار. 1147
  کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر. 1148
  فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر. 1149
  به خدمت لبت آمد به انتجاع شکر. 1150
  قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور. 1151
  ببین دلی که نگردد ز جان سپاري سیر. 1152
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  دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم. 1425
  چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم. 1426
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  من از اقلیم باالیم سر عالم نمی دارم. 1427
  همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم. 1428
  نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم. 1429
  نهادم پاي در عشق که بر عشاق سر باشم. 1430
  مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم. 1431
  عدم باشم تو خود دانی که من بی تو عدم باشم. 1432
  من آنم کز خیاالتش تراشنده وثن باشم. 1433
  چو آمد روي مه رویم که باشم من که من باشم. 1434
  به گرد دل همی گردي چه خواهی کرد می دانم. 1435
  تو خورشیدي و یا زهره و یا ماهی نمی دانم. 1436
  چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم. 1437
  او دل بی دست و بی پایمندارد پاي عشق . 1438
  من این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم. 1439
 بنه اي سبز خنگ من فراز آسمان ها سم. 1440

  بنه اي سبز خنگ من فراز آسمان ها سم. 1441
  زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم. 1442
  بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم. 1443
  ستی تو زیر و زبر خوابماي عشق که کرد. 1444
  من دلق گرو کردم عریان خراباتم. 1445
  گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم. 1446
  رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم. 1447
  در مجلس آن رستم در عربده بنشستم. 1448
  زان می که ز بوي او شوریده و سرمستم. 1449
  ن مستمبستان قدح از دستم اي مست که م. 1450
  گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم. 1451
  ساقی چو شه من بد بیش از دگران خوردم. 1452
  در آینه چون بینم نقش تو به گفت آرم. 1453
  گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم. 1454
  اي خواجه سالم علیک من عزم سفر دارم. 1455
  توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم. 1456
  من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم. 1457
  یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم. 1458
  تا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم. 1459
 بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم. 1460

  پایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم. 1461
  صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم. 1462
  م گر کودن و کژپوزمشاگرد تو می باش. 1463
  سر برمزن از هستی تا راه نگردد گم. 1464
  اي کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم. 1465
  در عشق سلیمانی من همدم مرغانم. 1466
  این شکل که من دارم اي خواجه که را مانم. 1467
  امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم. 1468
  ن خواهمبیخود شده ام لیکن بیخودتر از ای. 1469
  جانم به فدا بادا آن را که نمی گویم. 1470
  مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم. 1471
  دگربار دگربار ز زنجیر بجستم. 1472
  بیایید بیایید به گلزار بگردیم. 1473
  حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم. 1474
  بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم. 1475
  دیمیمطبیبیم حکیمیم طبیبان ق. 1476
  از اول امروز چو آشفته و مستیم. 1477
  المنه هللا که ز پیکار رهیدیم. 1478
  آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم. 1479
 خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم. 1480

  ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم. 1481
  چون در عدم آییم و سر از یار برآریم. 1482
  گانه ندانیمامروز مها خویش ز بی. 1483
  بشکن قدح باده که امروز چنانیم. 1484
  صبح است و صبوح است بر این بام برآییم. 1485
  چون آینه رازنما باشد جانم. 1486
  امروز چنانم که خر از بار ندانم. 1487
  اي خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم. 1488
  ساقی ز پی عشق روان است روانم. 1489
  تیم تو را سیر ندیدیماز شهر تو رف. 1490
  خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیم. 1491
  بار دگر از راه سوي چاه رسیدیم. 1492
  ما عاشق و سرگشته و شیداي دمشقیم. 1493
  افتادم افتادم در آبی افتادم. 1494
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  اگر تو نیستی در عاشقی خام. 1495
  چه دیدم خواب شب کامروز مستم. 1496
  ستان که مستمبه جان جمله م. 1497
  بیا کز غیر تو بیزار گشتم. 1498
  بیا کز عشق تو دیوانه گشتم. 1499
 چنان مست است از آن دم جان آدم. 1500

  منم فتنه هزاران فتنه زادم. 1501
  ز زندان خلق را آزاد کردم. 1502
  غالمم خواجه را آزاد کردم. 1503
  حسودان را ز غم آزاد کردم. 1504
  خواهم در این دمیکی مطرب همی . 1505
  همیشه من چنین مجنون نبودم. 1506
  ایا یاري که در تو ناپدیدم. 1507
  سفر کردم به هر شهري دویدم. 1508
  سفر کردم به هر شهري دویدم. 1509
  اگر عشقت به جاي جان ندارم. 1510
  بیا اي آنک بردي تو قرارم. 1511
  گهی در گیرم و گه بام گیرم. 1512
  گر مخمور باشماگر سرمست ا. 1513
  خداوندا مده آن یار را غم. 1514
  چه نزدیک است جان تو به جانم. 1515
  چه نزدیک است جان تو به جانم. 1516
  مرا گویی که رایی من چه دانم. 1517
  من آن ماهم که اندر المکانم. 1518
  بیا کامروز بیرون از جهانم. 1519
 مرا پرسی که چونی بین که چونم. 1520

  از عالم تو را تنها گزینممن . 1521
  ورا خواهم دگر یاري نخواهم. 1522
  نه آن شیرم که با دشمن برآیم. 1523
  چو آب آهسته زیر که درآیم. 1524
  ز قند یار تا شاخی نخایم. 1525
  از آن باده ندانم چون فنایم. 1526
  بیا کامروز گرد یار گردیم. 1527
  به پیش باد تو ما همچو گردیم. 1528

  شب دوشینه ما بیدار بودیم. 1529
  من و تو دوش شب بیدار بودیم. 1530
  بیا کامروز شه را ما شکاریم. 1531
  بیا تا عاشقی از سر بگیریم. 1532
  بیا امروز ما مهمان میریم. 1533
  بیا ما چند کس با هم بسازیم. 1534
  بیا تا قدر یک دیگر بدانیم. 1535
  میان ما درآ ما عاشقانیم. 1536
  را شاید چو ما شه زادگانیمچ. 1537
  بر آن بودم که فرهنگی بجویم. 1538
  مگردان روي خود اي دیده رویم. 1539
 بیا با هم سخن از جان بگوییم. 1540

  مرا خواندي ز در تو خستی از بام. 1541
  چنان مستم چنان مستم من این دم. 1542
  کجایی ساقیا درده مدامم. 1543
  ه دانممرا گویی چه سانی من چ. 1544
  شراب شیره انگور خواهم. 1545
  رفتم تصدیع از جهان بردم. 1546
  من با تو حدیث بی زبان گویم. 1547
  روي تو چو نوبهار دیدم. 1548
  زنهار مرا مگو که پیرم. 1549
  گر از غم عشق عار داریم. 1550
  از اصل چو حورزاد باشیم. 1551
  ما آفت جان عاشقانیم. 1552
  ر گزینیمما صحبت همدگ. 1553
  چون ذره به رقص اندرآییم. 1554
  جز جانب دل به دل نیاییم. 1555
  اي برده نماز من ز هنگام. 1556
  یا رب توبه چرا شکستم. 1557
  دانی کامروز از چه زردم. 1558
  من دوش به تازه عهد کردم. 1559
 تا عشق تو سوخت همچو عودم. 1560

  تا چهره آن یگانه دیدم. 1561
  تو را به گفت نارم گر ناز. 1562
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  من اشتر مست شهریارم. 1563
  روزي که گذر کنی به گورم. 1564
  اي دشمن روزه و نمازم. 1565
  تا با تو قرین شده ست جانم. 1566
  امروز مرا چه شد چه دانم. 1567
  اي جان لطیف و اي جهانم. 1568
  ناآمده سیل تر شدستیم. 1569
  آن عشرت نو که برگرفتیم. 1570
  ر عشق قدیم سال خوردیمد. 1571
  گر گمشدگان روزگاریم. 1572
  ما عاشق و بی دل و فقیریم. 1573
  نی سیم و نه زر نه مال خواهیم. 1574
  ما شاخ گلیم نی گیاهیم. 1575
  ما زنده به نور کبریاییم. 1576
  امروز نیم ملول شادم. 1577
  من جز احد صمد نخواهم. 1578
  ما آب دریم ما چه دانیم. 1579
 تا دلبر خویش را نبینیم. 1580

  گر به خوبی می بالفد ال نسلم ال نسلم. 1581
  هرچ گویی از بهانه ال نسلم ال نسلم. 1582
  می خرامد جان مجلس سوي مجلس گام گام. 1583
  هر که گوید کان چراغ دیده ها را دیده ام. 1584
  اي جهان آب و گل تا من تو را بشناختم. 1585
  ار دیدم سوي گل بگریختمخویش را چون خ. 1586
  عشوه دادستی که من در بی وفایی نیستم. 1587
  من سر خم را ببستم باز شد پهلوي خم. 1588
  چشم بگشا جان نگر کش سوي جانان می برم. 1589
  چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم. 1590
  وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم. 1591
  جفاگر نشکنمنی تو گفتی از جفاي آن . 1592
  روي نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم. 1593
  ایها العشاق آتش گشته چون استاره ایم. 1594
  سر قدم کردیم و آخر سوي جیحون تاختیم. 1595
  چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم. 1596

  این چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریم. 1597
  ق را مهمان کنیماي خوشا روزا که ما معشو. 1598
  چون بدیدم صبح رویت در زمان برخیستم. 1599
 از شهنشه شمس دین من ساغري را یافتم. 1600

  بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم. 1601
  می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام. 1602
  چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم. 1603
  از نوش تو مستم بده آن باده دوشین که من. 1604
  بزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستم. 1605
  هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم. 1606
  ز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم. 1607
  چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم. 1608
  چو یکی ساغر مردي ز خم یار برآرم. 1609
  کار ندارممنم آن عاشق عشقت که جز این . 1610
  مکن اي دوست غریبم سر سوداي تو دارم. 1611
  منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم. 1612
  به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم. 1613
  بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم. 1614
  من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم. 1615
  ز یکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم. 1616
  بت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم. 1617
  علم عشق برآمد برهانم ز زحیرم. 1618
  تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم. 1619
 هوسی است در سر من که سر بشر ندارم. 1620

  چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم. 1621
  تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم. 1622
  دشمن به درون دل شنیدم هذیان که گفت. 1623
  خبري اگر شنیدي ز جمال و حسن یارم. 1624
  دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم. 1625
  فلکا بگو که تا کی گله هاي یار گویم. 1626
  نظري به کار من کن که ز دست رفت کارم. 1627
  دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم. 1628
  دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم. 1629
  گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم. 1630
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  در فروبند که ما عاشق این میکده ایم. 1631
  هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم. 1632
  در فروبند که ما عاشق این انجمنیم. 1633
  عقل گوید که من او را به زبان بفریبم. 1634
  ز ره دل پیک خیالش رسدمدم به دم ا. 1635
  از بت باخبر من خبري می رسدم. 1636
  منم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم. 1637
  مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم. 1638
  اي خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم. 1639
 گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم. 1640

  فرسایممن چو در گور درون خفته همی . 1641
  ساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم. 1642
  چند خسپیم صبوح است صال برخیزیم. 1643
  جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم. 1644
  گر تو مستی بر ما آي که ما مستانیم. 1645
  روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم. 1646
  روز شادي است بیا تا همگان یار شویم. 1647
  یا عربده کردیم که در جنگ شویمساق. 1648
  وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم. 1649
  خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم. 1650
  ما سر و پنجه و قوت نه از این جان داریم. 1651
  اي دریغا که شب آمد همه از هم ببریم. 1652
  من از این خانه پرنور به در می نروم. 1653
  نظر و خوبی تو باخبریم تا که ما از. 1654
  دوش می گفت جانم کی سپهر معظم. 1655
  هم به درد این درد را درمان کنم. 1656
  می رسد بوي جگر از دو لبم. 1657
  عاشقم از عاشقان نگریختم. 1658
  دست من گیر اي پسر خوش نیستم. 1659
 اي گزیده یار چونت یافتم. 1660

  سالکان راه را محرم شدم. 1661
  وي آن خوب ختن می آیدمب. 1662
  نو به نو هر روز باري می کشم. 1663
  می شناسد پرده جان آن صنم. 1664

  عاشقی بر من پریشانت کنم. 1665
  گفته اي من یار دیگر می کنم. 1666
  من ز وصلت چون به هجران می روم. 1667
  من به سوي باغ و گلشن می روم. 1668
  آتشی نو در وجود اندرزدیم. 1669
  ما به خرمنگاه جان بازآمدیم .1670
  گر دم از شادي وگر از غم زنیم. 1671
  روز باران است و ما جو می کنیم. 1672
  امشب اي دلدار مهمان توییم. 1673
  ما ز باالییم و باال می رویم. 1674
  دوش عشق شمس دین می باختیم. 1675
  عاقبت اي جان فزا نشکیفتم. 1676
  ندمیک دمی خوش چو گلستان ک. 1677
  من اگر نالم اگر عذر آرم. 1678
  من اگر مستم اگر هشیارم. 1679
 من اگر پرغم اگر شادانم. 1680

  من از این خانه به در می نروم. 1681
  من اگر پرغم اگر خندانم. 1682
  من که حیران ز مالقات توام. 1683
  من از این خانه به در می نروم. 1684
  وبه کردماي مطرب این غزل گو کی یار ت. 1685
  گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم. 1686
  گر جان منکرانت شد خصم جان مستم. 1687
  رفتم ز دست خود من در بیخودي فتادم. 1688
  صد بار مردم اي جان وین را بیازمودم. 1689
  اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم. 1690
  خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم. 1691
  رب چه یار دارم شیرین شکار دارمیا . 1692
  من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم. 1693
  بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم. 1694
  پیش چنین جمال جان بخش چون نمیرم. 1695
  اي چرخ عیب جویم وي سقف پرستیزم. 1696
  آري ستیزه می کن تا من همی ستیزم. 1697
  اي توبه ام شکسته از تو کجا گریزم. 1698
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  دل را ز من بپوشی یعنی که من ندانم. 1699
 عالم گرفت نورم بنگر به چشم هایم. 1700

  آوازه جمالت از جان خود شنیدیم. 1701
  درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم. 1702
  من آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم. 1703
  اشکم دهل شده ست از این جام دم به دم. 1704
  ما سخت شاهدیم از ما مشو ملول که. 1705
  برخیز تا شراب به رطل و سبو خوریم. 1706
  چیزي مگو که گنج نهانی خریده ام. 1707
  اي گوش من گرفته تویی چشم روشنم. 1708
  ما قحطیان تشنه و بسیارخواره ایم. 1709
  با روي تو ز سبزه و گلزار فارغیم. 1710
  بگشاي چشم خود که از آن چشم روشنیم. 1711
  جهان موافقت کس نمی کنیمما در . 1712
  خیزید عاشقان که سوي آسمان رویم. 1713
  چند روي بی خبر آخر بنگر به بام. 1714
  هر کی بمیرد شود دشمن او دوستکام. 1715
  امشب جان را ببر از تن چاکر تمام. 1716
  لولیکان توییم در بگشا اي صنم. 1717
  اي تو ترش کرده رو تا که بترسانیم. 1718
  شتر آ می لبا تا همه شیدا شویمپی. 1719
 بار دگر ذره وار رقص کنان آمدیم. 1720

  خوش سوي ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشیم. 1721
  بدار دست ز ریشم که باده اي خوردم. 1722
  نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم. 1723
  همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم. 1724
  ت منمنگفتمت مرو آن جا که آشنا. 1725
  بیار باده که دیر است در خمار توام. 1726
  به غم فرونروم باز سوي یار روم. 1727
  مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم. 1728
  اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم. 1729
  چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم. 1730
  اگر زمین و فلک را پر از سالم کنیم. 1731
  نک بخواندي مرا ز گوشه بامبه حق آ. 1732

  به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام. 1733
  سماع چیست ز پنهانیان دل پیغام. 1734
  به گوش من برسانید هجر تلخ پیام. 1735
  به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم. 1736
  بیار باده که اندر خمار خمارم. 1737
  به گوشه اي بروم گوش آن قدح گیرم. 1738
  زهی حالوت پنهان در این خالي شکم. 1739
 خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم. 1740

  به کوي عشق تو من نامدم که بازروم. 1741
  ببسته است پري نهانیی پایم. 1742
  اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم. 1743
  بیار مطرب بر ما کریم باش کریم. 1744
  جویمفضول گشته ام امروز جنگ می . 1745
  بر آن شده ست دلم کتشی بگیرانم. 1746
  اگر به عقل و کفایت پی جنون باشم. 1747
  می گریزد از ما و ما قوامش داریم. 1748
  گه چرخ زنان همچون فلکم. 1749
  تلخی نکند شیرین ذقنم. 1750
  تشنه خویش کن مده آبم. 1751
  کون خر را نظام دین گفتم. 1752
  مآمدم باز تا چنان گرد. 1753
  آتشی از تو در دهان دارم. 1754
  در طریقت دو صد کمین دارم. 1755
  تا به جان مست عشق آن یارم. 1756
  همتم شد بلند و تدبیرم. 1757
  در وصالت چرا بیاموزم. 1758
  اه چه بی رنگ و بی نشان که منم. 1759
 به خدایی که در ازل بوده ست. 1760

  ما همه از الست همدستیم. 1761
  دستیم تا چنان گردیمآم. 1762
  ما که باده ز دست یار خوریم. 1763
  ناله بلبل بهار کنیم. 1764
  عاشق روي جان فزاي توییم. 1765
  خیز تا فتنه اي برانگیزیم. 1766
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  تو چه دانی که ما چه مرغانیم. 1767
  چند قبا بر قد دل دوختم. 1768
  اي دل صافی دم ثابت قدم. 1769
  مآمد سرمست سحر دلبر. 1770
  شد ز غمت خانه سودا دلم. 1771
  چند گهی فاتحه خوانت کنم. 1772
  بار دگر جانب یار آمدیم. 1773
  ما به تماشاي تو بازآمدیم. 1774
  گر تو کنی روي ترش زحمت از این جا ببرم. 1775
  منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم. 1776
  انا فتحنا بابکم ال تهجروا اصحابکم. 1777
  حت انا من بینکم غبت کذا من عینکمر. 1778
  اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم. 1779
 اقبل الساقی علینا حامال کاس المدام. 1780

  قد رجعنا قد رجعنا جائیا من طورکم. 1781
  ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم. 1782
  فان وفق اهللا الکریم وصالکم. 1783
  علی اهل نجد الثنا و سالم. 1784
  بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار منبیا . 1785
  دزدیده چون جان می روي اندر میان جان من. 1786
  گر آخر آمد عشق تو گردد ز اول ها فزون. 1787
  تا کی گریزي از اجل در ارغوان و ارغنون. 1788
  اي عاشقان اي عاشقان هنگام کوچ است از جهان. 1789
  ی گشت و می گفت اي چمندلدار من در باغ دي م. 1790
  بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من. 1791
  این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این. 1792
  این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین. 1793
  اي باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزان. 1794
  فتنهین دف بزن هین کف بزن کاقبال خواهی یا. 1795
  دلدار من در باغ دي می گشت و می گفت اي چمن. 1796
  اي دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من. 1797
  اي یار من اي یار من اي یار بی زنهار من. 1798
  در غیب پر این سو مپر اي طایر چاالك من. 1799
 هذا رشاد الکافرین هذا جزاء الصابرین. 1800

  اي صبا بر وي مزن آن شاخ خشک است و سیه هان. 1801
  چندان بگردم گرد دل کز گردش بسیار من. 1802
  بخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در زمن. 1803
  با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن. 1804
  پوشیده چون جان می روي اندر میان جان من. 1805
  آن سو مرو این سو بیا اي گلبن خندان من. 1806
  ز دش وامانده ام زین راه مناي بس که از آوا. 1807
  با آنک از پیوستگی من عشق گشتم عشق من. 1808
  بر گرد گل می گشت دي نقش خیال یار من. 1809
  من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان. 1810
  خوش می گریزي هر طرف از حلقه ما نی مکن. 1811
  اي نور افالك و زمین چشم و چراغ غیب بین. 1812
  من کو خر من پار بمرد آن خر منکو خر . 1813
  عشق تو آورد قدح پر ز بالي دل من. 1814
  من خوشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان. 1815
  آینه اي بزدایم از جهت منظر من. 1816
  قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من. 1817
  قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من. 1818
  د خوشتر از اینکافرم ار در دو جهان عشق بو. 1819
 هی چه گریزي چندین یک نفس این جا بنشین. 1820

  آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن. 1821
  اي شده از جفاي تو جانب چرخ دود من. 1822
  سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من. 1823
  سیر نمی شوم ز تو اي مه جان فزاي من. 1824
  ي منمن طربم طرب منم زهره زند نوا. 1825
  هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین. 1826
  دوش چه خورده اي دال راست بگو نهان مکن. 1827
  باز نگار می کشد چون شتران مهار من. 1828
  گفتم دوش عشق را اي تو قرین و یار من. 1829
  تا تو حریف من شدي اي مه دلستان من. 1830
  نراز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از ای. 1831
  مانده شده ست گوش من از پی انتظار آن. 1832
  آمده ام به عذر تو اي طرب و قرار جان. 1833
  عید نماي عید را اي تو هالل عید من. 1834
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  گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من. 1835
  باز بهار می کشد زندگی از بهار من. 1836
  یا رب من بدانمی چیست مراد یار من. 1837
  ي اي قمر هر طرفی ز کوي منچند گریز. 1838
  واقعه اي بدیده ام الیق لطف و آفرین. 1839
 مطرب خوش نواي من عشق نواز همچنین. 1840

  تا چه خیال بسته اي اي بت بدگمان من. 1841
  چهره شرمگین تو بستد شرمگان من. 1842
  دوش چه خورده اي دال راست بگو نهان مکن. 1843
  دل را کنم قربان مرا در دل همی آید که من. 1844
  عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان. 1845
  حرام است اي مسلمانان از این خانه برون رفتن. 1846
  خرامان می روي در دل چراغ افروز جان و تن. 1847
  چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن. 1848
  چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن. 1849
  زم نمی تابد چنین روشنچراغ عالم افرو. 1850
  نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن. 1851
  چو آمد روي مه رویم کی باشم من که باشم من. 1852
  چو افتم من ز عشق دل به پاي دلرباي من. 1853
  چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون. 1854
  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون. 1855
  مرا هر دم همی گویی که برگو قطعه شیرین. 1856
  توقع دارم از لطف تو اي صدر نکوآیین. 1857
  چو افتم من ز عشق دل به پاي دلرباي من. 1858
  منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدین. 1859
 اال اي باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین. 1860

  اي قاعده مستان در همدگر افتادن. 1861
  چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن. 1862
  اي سنجق نصراهللا وي مشعله یاسین. 1863
  در پرده دل بنگر صد دختر آبستان. 1864
  اي سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان. 1865
  اي کار من از تو زر اي سیمبر مستان. 1866
  اي جانک من چونی یک بوسه به چند اي جان. 1867
  را جز ذوق مدان اي جان دروازه هستی. 1868

  رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان. 1869
  اي نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندان. 1870
  دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان. 1871
  اي در غم بیهوده رو کم ترکوا برخوان. 1872
  دانی که کجا جویی ما را به گه جستن. 1873
  آتش زن از آتش روي خود اندر دلم. 1874
  اي یار مقامردل پیش آ و دمی کم زن. 1875
  بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن. 1876
  اي دل چو نمی گردد در شرح زبان من. 1877
  من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون. 1878
  آرایش باغ آمد این روي چه روي است این. 1879
 در زیر نقاب شب این زنگیکان را بین. 1880

  از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین .1881
  آن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تن. 1882
  بی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن. 1883
  آن ساعد سیمین را در گردن ما افکن. 1884
  اي سرده صد سودا دستار چنین می کن. 1885
  نی نی به از این باید با دوست وفا کردن. 1886
  ر ما سر و ریش بجنبانگرت هست س. 1887
  بیا بوسه به چند است از آن لعل مثمن. 1888
  دل دل دل تو دل مرا مرنجان. 1889
  با روي تو کفر است به معنی نگریدن. 1890
  ما دست تو را خواجه بخواهیم کشیدن. 1891
  هر شب که بود قاعده سفره نهادن. 1892
  صد گوش نوم باز شد از راز شنودن. 1893
  نک ملولی ز من اي فتنه حورانگر زا. 1894
  بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان. 1895
  نشاید از تو چندین جور کردن. 1896
  در این دم همدمی آمد خمش کن. 1897
  ندا آمد به جان از چرخ پروین. 1898
  دل خون خواره را یک باره بستان. 1899
 بیا اي مونس جان هاي مستان. 1900

  د اي جانز زخم دف کفم بدری. 1901
  چرا منکر شدي اي میر کوران. 1902
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  شنیدي تو که خط آمد ز خاقان. 1903
  کجا خواهی ز چنگ ما پریدن. 1904
  اگر تو عاشقی غم را رها کن. 1905
  تو نقد قلب را از زر برون کن. 1906
  گر این جا حاضري سر همچنین کن. 1907
  نتانی آمدن این راه با من. 1908
  ده است بر مندل معشوق سوزی. 1909
  تو هر جزو جهان را بر گذر بین. 1910
  تو را پندي دهم اي طالب دین. 1911
  بیا ساقی می ما را بگردان. 1912
  به باغ آییم فردا جمله یاران. 1913
  اگر خواهی مرا می در هوا کن. 1914
  برو اي دل به سوي دلبر من. 1915
  برآ بر بام و اکنون ماه نو بین. 1916
  ربندند ناگاهت زنخدانچو ب. 1917
  فرود آ تو ز مرکب بار می بین. 1918
  عشق است بر آسمان پریدن. 1919
 دیر آمده اي مرو شتابان. 1920

  اي ساقی و دستگیر مستان. 1921
  ما شادتریم یا تو اي جان. 1922
  اي روي مه تو شاد خندان. 1923
  اي روي تو نوبهار خندان. 1924
  بازآمد آستین فشانان. 1925
  مال است و زر است مکسب تن. 1926
  وقت آمد توبه را شکستن. 1927
  اي دوست عتاب را رها کن. 1928
  اي عربده کرده دوش با من. 1929
  امروز تو خوشتري و یا من. 1930
  عقل از کف عشق خورد افیون. 1931
  اي دشمن عقل و جان شیرین. 1932
  برخیز و صبوح را برنجان. 1933
  چراغ روشن از ما مرو اي. 1934
  دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان. 1935
  عاشقان ناالن چو ناي و عشق همچون ناي زن. 1936

  هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگین. 1937
  نازنینی را رها کن با شهان نازنین. 1938
  می پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان. 1939
 ه دف زناناي ز تو مه پاي کوبان وز تو زهر. 1940

  مهره اي از جان ربودم بی دهان و بی دهان. 1941
  من ز گوش او بدزدم حلقه دیگر نهان. 1942
  می گزید او آستین را شرمگین در آمدن. 1943
  چون ببینی آفتاب از روي دلبر یاد کن. 1944
  هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من. 1945
  منکاشکی از غیر تو آگه نبودي جان . 1946
  سوي بیماران خود شد شاه مه رویان من. 1947
  بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون. 1948
  آنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهن. 1949
  بوي آن باغ و بهار و گلبن رعناست این. 1950
  اي برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبین. 1951
  هست ما را هر زمانی از نگار راستین. 1952
  ر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنینه. 1953
  عیش هاتان نوش بادا هر زمان اي عاشقان. 1954
  اي زیان و اي زیان و اي زیان و اي زیان. 1955
  سر فروکرد از فلک آن ماه روي سیمتن. 1956
  هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن. 1957
  ساقیا چون مست گشتی خویش را بر من بزن. 1958
  فتوي دهد کز کعبه بر بتخانه زن روي او. 1959
 آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن. 1960

  نوبهارا جان مایی جان ها را تازه کن. 1961
  یار خود را خواب دیدم اي برادر دوش من. 1962
  پرده بردار اي حیات جان و جان افزاي من. 1963
  شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین. 1964
  مت جان تو نور چیست آندر میان ظل. 1965
  جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان. 1966
  اي تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان. 1967
  اي دل من در هوایت همچو آب و ماهیان. 1968
  از بدي ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن. 1969
  مطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن. 1970
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  اي در کار من از دخول هر غري افسرده. 1971
  عاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببین. 1972
  موي بر سر شد سپید و روي من بگرفت چین. 1973
  اي چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین. 1974
  عشق شمس الدین است یا نور کف موسی است آن. 1975
  عشق شمس حق و دین کان گوهر کانی است آن. 1976
  نباشم مفتتندر ستایش هاي شمس الدین . 1977
  ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصف من. 1978
  عاشقان را مژده اي از سرفراز راستین. 1979
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  اي جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته. 2282
  ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده. 2283
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 با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به. 2300

  من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به. 2301
  هشیار شدم ساقی دستار به من واده. 2302
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  از انبهی ماهی دریا به نهان گشته. 2311
  دیدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکفته. 2312
  اي جان تو جانم را از خویش خبر کرده. 2313
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  اي خاك کف پایت رشک فلکی بوده. 2317
  مستی ده و هستی ده اي غمزه خماره. 2318
  آن یار غریب من آمد به سوي خانه. 2319
 بی برگی بستان بین کمد دي دیوانه. 2320

  اي دل به کجایی تو آگاه هیی یا نه. 2321
  هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه. 2322
  هی بر تابهاي دل تو بگو هستم چون ما. 2323
  روزي تو مرا بینی میخانه درافتاده. 2324
  امروز من و باده و آن یار پري زاده. 2325
  اي بر سر بازاري دستار چنان کرده. 2326
  اي جنبش هر شاخی از لون دگر میوه. 2327
  چون عزم سفر کردي فی لطف امان اهللا. 2328
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  این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده. 2336
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  آن سفره بیار و در میان نه. 2359
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  بده آن باده جانی که چنانیم همه. 2379
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  اي یوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی. 2437
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  عجب از آسمان در می رسد هر ساعتیبانکی . 2442
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  یک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی. 2447
  اي داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی. 2448
  من پیش از این می خواستم گفتار خود را مشتري. 2449
  در دل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگري. 2450
  دریوزه اي دارم ز تو در اقتضاي آشتی. 2451
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  با پرسش و دلداریی بویی ز گردون می رسد. 2453
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  برگذري درنگري جز دل خوبان نبري. 2455
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  اي دل سرگشته شده در طلب یاوه روي. 2457
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  لطف و دلبري از دو جهان زیاده اي اي که به. 2466
  کعبه طواف می کند بر سر کوي یک بتی. 2467
  نیست بجز دوام جان ز اهل دالن روایتی. 2468
  آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی. 2469
  جان به فداي عاشقان خوش هوسی است عاشقی. 2470
  سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی. 2471
  می رود یا که تو ناز می کنی چشم تو خواب. 2472
  آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی. 2473
  ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی. 2474
  باز ترش شدي مگر یار دگر گزیده اي. 2475
  هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی. 2476
  سرکه هفت ساله را از لب او حالوتی. 2477
  از چه مکر اندريباز چه شد تو را دال ب. 2478
  پیش از آنک از عدم کرد وجودها سري. 2479
 اي دل بی قرار من راست بگو چه گوهري. 2480

  با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی. 2481
  اي که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی. 2482
  تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی. 2483
  و شوخ و مستیخواجه اگر تو همچو ما بیخود . 2484
  یاور من تویی بکن بهر خداي یاریی. 2485
  اي زده مطرب غمت در دل ما ترانه اي. 2486
  هست به خطه عدم شور و غبار و غارتی. 2487
  اي که غریب آتشی در دل و جان ما زدي. 2488
  گر ز تو بوسه اي خرد صد مه و مهر و مشتري. 2489
  ساقی جان فزاي من بهر خدا ز کوثري. 2490
  جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسري. 2491
  هر بشري که صاف شد در دو جهان ورا دلی. 2492
  رو بنمودي به تو گر همگی نه جانمی. 2493
  زرگر آفتاب را بسته گاز می کنی. 2494
  آنک بخورد دم به دم سنگ جفاي صدمنی. 2495
  خواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می دهی. 2496
  و آفتاب زد رایت روشنایییصبح چ. 2497
  مرا سوداي آن دلبر ز دانایی و قرایی. 2498
  مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی. 2499
 چه افسردي در آن گوشه چرا تو هم نمی گردي. 2500

  گرم سیم و درم بودي مرا مونس چه کم بودي. 2501
  امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داري. 2502
  مست منی اي جان ز خیر و شر چه اندیشیچو سر. 2503
  اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی خویشی. 2504
  چو بی گه آمدي باري درآ مردانه اي ساقی. 2505
  مبارك باشد آن رو را بدیدن بامدادانی. 2506
  بیامد عید اي ساقی عنایت را نمی دانی. 2507
  مرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی. 2508
  بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی. 2509
  مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی. 2510
  به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی. 2511
  رها کن ماجرا اي جان فروکن سر ز باالیی. 2512
  بیا اي عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی. 2513
  درآمد در میان شهر آدم زفت سیالبی. 2514
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  یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی. 2515
  اگر الطاف شمس الدین بدیده برفتادستی. 2516
  ز رنگ روي شمس الدین گرم خود بو و رنگستی. 2517
  اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی. 2518
  غالم پاسبانانم که یارم پاسبانستی. 2519
 گر آبت بر جگر بودي دل تو پس چه کاره ستی. 2520

  اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی. 2521
  دل پردرد من امشب بنوشیده ست یک دردي. 2522
  دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردي. 2523
  اگر آب و گل ما را چو جان و دل پري بودي. 2524
  اگر گل هاي رخسارش از آن گلشن بخندیدي. 2525
  رينکو بنگر به روي من نه آنم من که هر با. 2526
  بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باري. 2527
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  خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاري. 2814
  بمشو همره مرغان که چنین بی پر و بالی. 2815
  که شکیبد ز تو اي جان که جگرگوشه جانی. 2816
  دوست نشاید که بخوانند و نیاییمکن اي . 2817
  صنما چونک فریبی همه عیار فریبی. 2818
  اگر او ماه منستی شب من روز شدستی. 2819
 چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدي. 2820

  تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاري. 2821
  تو فقیري تو فقیري تو فقیر ابن فقیري. 2822
  له اي مجلس سامیز کجایی ز کجایی ه. 2823
  مه ما نیست منور تو مگر چرخ درآیی. 2824
  مثل ذره روزن همگان گشته هوایی. 2825
  همه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی. 2826
  بده اي دوست شرابی که خدایی است خدایی. 2827
  خبري است نورسیده تو مگر خبر نداري. 2828
  تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماري. 2829
  هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی. 2830
  چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی. 2831
  صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی. 2832
  سوي باغ ما سفر کن بنگر بهار باري. 2833
  به مبارکی و شادي بستان ز عشق جامی. 2834
  ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی. 2835
  پشت آرم به کسی که از گزینی به چه روي. 2836
  هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی. 2837
  صفت خداي داري چو به سینه اي درآیی. 2838
  بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی. 2839
 منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی. 2840

  به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی. 2841
  مد به مبارکی و شاديبت من ز در درآ. 2842
  هله اي پري شب رو که ز خلق ناپدیدي. 2843
  تو کیی در این ضمیرم که فزونتر از جهانی. 2844
  بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادي. 2845
  چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادي. 2846
  دل بی قرار را گو که چو مستقر نداري. 2847
  آنچ خوي داريسحر است خیز ساقی بکن . 2848
  ز بهار جان خبر ده هله اي دم بهاري. 2849
  ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی. 2850
  شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی. 2851
  چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی. 2852
  تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی. 2853
  ار شد کجاییبرسید لک لک جان که به. 2854
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  هله اي دلی که خفته تو به زیر ظل مایی. 2855
  صنما چگونه گویم که تو نور جان مایی. 2856
  چه جمال جان فزایی که میان جان مایی. 2857
  صنما تو همچو آتش قدح مدام داري. 2858
  برو اي عشق که تا شحنه خوبان شده اي. 2859
 هست در حلقه ما حلقه ربایی عجبی. 2860

  چند روز است که شطرنج عجب می بازي. 2861
  هله هشدار که با بی خبران نستیزي. 2862
  وقت آن شد که بدان روح فزا آمیزي. 2863
  به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی. 2864
  در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوي. 2865
  گر گریزي به ملولی ز من سودایی. 2866
  گداينیستی عاشق اي جلف شکم خوار . 2867
  در دلت چیست عجب که چو شکر می خندي. 2868
  هست اندر غم تو دلشده دانشمندي. 2869
  اي دریغا در این خانه دمی بگشودي. 2870
  به دغل کی بگزیند دل یارم یاري. 2871
  مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپري. 2872
  رو رو اي جان سبک خیز غریب سفري. 2873
  آن رشک پري سحري کرد ندایی عجب. 2874
  نی تو شکلی دگري سنگ نباشی تو زري. 2875
  شکنی شیشه مردم گرو از من گیري. 2876
  بر یکی بوسه حقستت که چنان می لرزي. 2877
  هله تا ظن نبري کز کف من بگریزي. 2878
  ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی. 2879
 به حق و حرمت آنک همگان را جانی. 2880

  ه جفاي صنمان ترسانیگر تو ما را ب. 2881
  تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنی. 2882
  چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی. 2883
  به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی. 2884
  هله آن به که خوري این می و از دست روي. 2885
  اگر امشب بر من باشی و خانه نروي. 2886
  افزاییبده اي کف تو را قاعده لطف . 2887
  به شکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی. 2888

  اي که تو چشمه حیوان و بهار چمنی. 2889
  سخن تلخ مگو اي لب تو حلوایی. 2890
  هر کی از نیستی آید به سوي او خبري. 2891
  اي شه جاودانی وي مه آسمانی. 2892
  قدر غم گر چشم سر بگریستی. 2893
  با چنین رفتن به منزل کی رسی. 2894
  چاره اي کو بهتر از دیوانگی. 2895
  قره العین منی اي جان بلی. 2896
  بوي باغ و گلستان آید همی. 2897
  هر دم اي دل سوي جانان می روي. 2898
  بار دیگر عزم رفتن کرده اي. 2899
 بوي مشکی در جهان افکنده اي. 2900

  فارغم گر گشت دل آواره اي. 2901
  ياي درآورده جهانی را ز پا. 2902
  باوفا یارا جفا آموختی. 2903
  عاقبت از عاشقان بگریختی. 2904
  اندرآ در خانه یارا ساعتی. 2905
  گوید آن دلبر که چون همدل شدي. 2906
  آفتابا سوي مه رویان شدي. 2907
  باوفاتر گشت یارم اندکی. 2908
  هست امروز آنچ می باید بلی. 2909
  باز گردد عاقبت این در بلی. 2910
  بع چیزي نو به نو خواهد همیط. 2911
  با من اي عشق امتحان ها می کنی. 2912
  باز چون گل سوي گلشن می روي. 2913
  ناگهان اندردویدم پیش وي. 2914
  خوش بود گر کاهلی یک سو نهی. 2915
  مرحبا اي پرده تو آن پرده اي. 2916
  هیچ خمري بی خماري دیده اي. 2917
  می زنم حلقه در هر خانه اي. 2918
  گر سران را بی سري درواستی. 2919
 اي بهار سبز و تر شاد آمدي. 2920

  ساقی این جا هست اي موال بلی. 2921
  هم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می. 2922
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  باد بین اندر سرم از باده اي. 2923
  آه از عشق جمال حوریی. 2924
  اي دلی کز گلشکر پرورده اي. 2925
  می رويگر در آب و گر در آتش . 2926
  ز کجا آمده اي می دانی. 2927
  آنچ در سینه نهان می داري. 2928
  اي خیالی که به دل می گذري. 2929
  تو چرا جمله نبات و شکري. 2930
  از دلبر نهانی گر بوي جان بیابی. 2931
  چه باشد اي برادر یک شب اگر نخسپی. 2932
  اي آنک امام عشقی تکبیر کن که مستی. 2933
  کار گیرم رفتی شکار گشتیگفتی ش. 2934
  گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادي. 2935
  اي نوبهار خندان از المکان رسیدي. 2936
  از بهر مرغ خانه چون خانه اي بسازي. 2937
  آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی. 2938
  ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی. 2939
 نیچون زخمه رجا را بر تار می کشا. 2940

  اي گوهر خدایی آیینه معانی. 2941
  اندر مصاف ما را در پیش رو سپر نی. 2942
  گرمی مجوي اال از سوزش درونی. 2943
  اي مبدعی که سگ را بر شیر می فزایی. 2944
  اي حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی. 2945
  دي عهد و توبه کردي امروز درشکستی. 2946
  جب فتاديیا من عجب فتادم یا تو ع. 2947
  اي کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندي. 2948
  در غیب هست عودي کاین عشق از او است دودي. 2949
  اي آنک جان ما را در گلشکر کشیدي. 2950
  زان خاك تو شدم تا بر من گهر بباري. 2951
  گر از شراب دوشین در سر خمار داري. 2952
  بازآمدي که ما را درهم زنی به شوري. 2953
  گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیري. 2954
  چون روي آتشین را یک دم تو می نپوشی. 2955
  دل را تمام برکن اي جان ز نیک نامی. 2956

  اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی. 2957
  مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی. 2958
  اي آنک جمله عالم از توست یک نشانی. 2959
 قراضه کز اصل اصل کانیرقصان شو اي . 2960

  در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی. 2961
  با تو عتاب دارم جانا چرا چنینی. 2962
  می زن سه تا که یکتا گشتم مکن دوتایی. 2963
  دي دامنش گرفتم کاي گوهر عطایی. 2964
  اي برده اختیارم تو اختیار مایی. 2965
  هر چند بی گه آیی بی گاه خیز مایی. 2966
  آمد ز ناي دولت بار دگر نوایی. 2967
  اي چنگیان غیبی از راه خوش نوایی. 2968
  بوي کباب داري تو نیز دل کبابی. 2969
  با صد هزار دستان آمد خیال یاري. 2970
  اندر قمارخانه چون آمدي به بازي. 2971
  اي آن که مر مرا تو به از جان و دیده اي. 2972
  اي اي از جمال حسن تو عالم نشانه. 2973
  آن دم که دل کند سوي دلبر اشارتی. 2974
  هر روز بامداد به آیین دلبري. 2975
  شد جادوي حرام و حق از جادوي بري. 2976
  هر روز بامداد درآید یکی پري. 2977
  اي دل ز بامداد تو بر حال دیگري. 2978
  هر روز بامداد طلبکار ما تویی. 2979
 آن لحظه کفتاب و چراغ جهان شوي. 2980

  اي سیرگشته از ما ما سخت مشتهی. 2981
  اي ساقیی که آن می احمر گرفته اي. 2982
  اي ساقیی که آن می احمر گرفته اي. 2983
  اي مرغ گیر دام نهانی نهاده اي. 2984
  مه طلعتی و شهره قبایی بدیده اي. 2985
  اي عشق کز قدیم تو با ما یگانه اي. 2986
  گونه اياي جان و اي دو دیده بینا چ. 2987
  هر چند شیر بیشه و خورشیدطلعتی. 2988
  رویش ندیده پس مکنیدم مالمتی. 2989
  جان خاك آن مهی که خداش است مشتري. 2990
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  اي عشق پرده در که تو در زیر چادري. 2991
  اي بس فراز و شیب که کردم طلب گري. 2992
  شاها بکش قطار که شهوار می کشی. 2993
  دلدار و دلخوشی اي ناي خوش نواي که. 2994
  اندر میان جمع چه جان است آن یکی. 2995
  گر من ز دست بازي هر غم پژولمی. 2996
  اي آسمان که بر سر ما چرخ می زنی. 2997
  سوگند خورده اي که از این پس جفا کنی. 2998
  تا چند از فراق مرا کار بشکنی. 2999
 ساقی بیار باده سغراق ده منی. 3000

  وش است کز اسرار آگهیاي ناي بس خ. 3001
  شوري فتاد در فلک اي مه چه شسته اي. 3002
  اي کاشکی تو خویش زمانی بدانیی. 3003
  بزم و شراب لعل و خرابات و کافري. 3004
  آن دل که گم شده ست هم از جان خویش جوي. 3005
  سیمرغ و کیمیا و مقام قلندري. 3006
  حبیبیدوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام . 3007
  خواجه سالم علیک گنج وفا یافتی. 3008
  آه که چه شیرین بتیست در تتق زرکشی. 3009
  روي من از روي تو دارد صد روشنی. 3010
  هر نفسی از درون دلبر روحانیی. 3011
  اي دل چون آهنت بوده چو آیینه اي. 3012
  یار در آخرزمان کرد طرب سازیی. 3013
  وم اي اخیرو که به مهمان تو می نر. 3014
  جان و جهان می روي جان و جهان می بري. 3015
  بازرهان خلق را از سر و از سرکشی. 3016
  الله ستانست از عکس تو هر شوره اي. 3017
  اي تو ز خوبی خویش آینه را مشتري. 3018
  اي که تو عشاق را همچو شکر می کشی. 3019
 پیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی. 3020

  صد هزار شیردلی کرده ايشیردال . 3021
  گفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده اي. 3022
  قصر بود روح ما نی تل ویرانه اي. 3023
  بستگی این سماع هست ز بیگانه اي. 3024

  جاي دگر بوده اي زانک تهی روده اي. 3025
  خیره چرا گشته اي خواجه مگر عاشقی. 3026
  نیست عجب صف زده پیش سلیمان پري. 3027
  اي صنم گلزاري چند مرا آزاري .3028
  آه که دلم برد غمزه هاي نگاري. 3029
  سلمک اهللا نیست مثل تو یاري. 3030
  خوشدلم از یار همچنانک تو دیدي. 3031
  از پگه اي یار زان عقار سمایی. 3032
  چند دویدم سوي افندي. 3033
  می رسد اي جان باد بهاري. 3034
  دوش همه شب دوش همه شب. 3035
  گاه چو اشتر در وحل آیی. 3036
  به خاك پاي تو اي مه هر آن شبی که بتابی. 3037
  ببرد عقل و دلم را براق عشق معانی. 3038
  هزار جان مقدس هزار گوهر کانی. 3039
 چه آفتاب جمالی که از مجره گشادي. 3040

  اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاري. 3041
  ن تو داريچو مهر عشق سلیمان به هر دو کو. 3042
  ز حد چون بگذشتی بیا بگوي که چونی. 3043
  گهی به سینه درآیی گهی ز روح برآیی. 3044
  من آن نیم که تو دیدي چو بینیم نشناسی. 3045
  چو صبحدم خندیدي در بال بندیدي. 3046
  به جان تو اي طایی که سوي ما بازآیی. 3047
  تو آسمان منی من زمین به حیرانی. 3048
  عقل و دلم را جمال آن عربی ربود. 3049
  خدایگان جمال و خالصه خوبی. 3050
  به عاقبت بپریدي و در نهان رفتی. 3051
  چه باده بود که در دور از بگه دادي. 3052
  ز قیل و قال تو گر خلق بو نبردندي. 3053
  منم که کار ندارم به غیر بی کاري. 3054
  بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاري. 3055
  خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوري .3056
  اگر ز حلقه این عاشقان کران گیري. 3057
  ز بامداد درآورد دلبرم جامی. 3058
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  چه باك دارد عاشق ز ننگ و بدنامی. 3059
 نهان شدند معانی ز یار بی معنی. 3060

  اگر تو یار نداري چرا طلب نکنی. 3061
  اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی. 3062
  به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی. 3063
  ز بامداد دلم می پرد به سودایی. 3064
  شدم به سوي چه آب همچو سقایی. 3065
  رسید ترکم با چهره هاي گل وردي. 3066
  تو در عقیله ترتیب کفش و دستاري. 3067
  فرست باده جان را به رسم دلداري. 3068
  نگاهبان دو دیده ست چشم دلداري. 3069
  اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بري .3070
  دال هماي وصالی بپر چرا نپري. 3071
  به من نگر که بجز من به هر کی درنگري. 3072
  بیا بیا که پشیمان شوي از این دوري. 3073
  مسلم آمد یار مرا دل افروزي. 3074
  بیا بیا که تو از نادرات ایامی. 3075
  بلندتر شده ست آفتاب انسانی. 3076
  ایا مربی جان از صداع جان چونی. 3077
  ز آب تشنه گرفته ست خشم می بینی. 3078
  بیامدیم دگربار سوي موالیی. 3079
 تو نور دیده جان یا دو دیده مایی. 3080

  تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی. 3081
  رهید جان دوم از خودي و از هستی. 3082
  بیا بیا که چو آب حیات درخوردي. 3083
  به جان تو که بگویی وطن کجا داري. 3084
  به حق آنک تو جان و جهان جانداري. 3085
  شبی که دررسد از عشق پیک بیداري. 3086
  اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاري. 3087
  حرام گشت از این پس فغان و غمخواري. 3088
  به اهل پرده اسرارها ببر خبري. 3089
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