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 غشلیات  حافظ شیزاسی

 ( 1غشل)

 ساقی بنُوِر بادہ بز افزوس جام ِ ها

 هطزب بگو کہ کار جہاں شذ بکاِم ها

 :تزجوہ

 اے طاقی شزاب کے ًور طے هیزے پیالہ کو هٌور 

 اور اے مطرب بشارت دے کہ تمام کام خاطر خواہ سرانجام ہوجائے



 ها ، در پیالہ عکس ِرخ ِ یار دیذہ این

 ای بیخبز س لذت ِشزب دواِم ها

 :تزجوہ

ہن ًے پیالہ هیں یار کے چہزٍ کا عکض دیکھا ہےاے تےخثز یہ وٍ هشا ہے جو ہویشہ شزاب 

 ًوشی طے حاصل ہوتا ہے

  

 چنذاں بود کزشوہ و ناس سہی قذاں

 کایذ بجلوہ سزو صنوبز خزاِم ها

 :تزجوہ

 طہی قاهت هعشوقوں کے ًاس و اًذاس اص وقت تک پظٌذیذٍ ہیں

 جة تک ہوارا تلٌذ قذ طزو خزاهاں خزاهاں جلوٍ افزوس ًہیں ہوتا

  



 ہزگش نویزد آنکہ دلش سنذہ شذ بہ عشق

 ثبت است بز جزیذِہ عالن دوام ِها

 :تزجوہ

 تے شک وٍ شخص کثھی ًہیں هزتا جض کا دل عشق طے سًذٍ ہے

 سهاًہ کے دفتز پز ہواری ہویشگی ثثت ہے

  

 ترسم کہ صرفہ نبرد روز بازخواست
 ناِن حال ل ، شیخ ز آب ِ حرام ِ ما

 :ترجمہ
 مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن غلبہ حاصل نہ کرے گا

 شیخ کا ناِن حالل ہمارے حرام پانی پر
 

 مستی بچشم شاہد دلبند ما خوش است
 زاں رو سپردہ اند بمستاں زماِم ما

 :ترجمہ
 میرے معشوق کی آنکھوں میں مستی کسی بھلی معلوم ہوتی ہے

 اس لئے ہمارے اختیار کی باگ اس کی مست آنکھوں کے حوالے ہے



 ای باد گز بہ گلشن احباب بگذری

 سنہار عزضہ دہ بز جاناں پیام ِ ها

 :تزجوہ

 ضزور هیزا پیام هیزے هحثوب کو پہٌچا دیٌا اے صثا اگز تیزا گذر دوطتوں کے گلشي هیں ہو تو

 

 گو نام ِ ها س یاد بعوذا ً چہ هے بزی

 خود آیذ آنکہ یاد نیاری س ناِم ها

 :تزجوہ

وٍ وقت آتا ہے کہ تجھے هیزا ًام تھولے طے یاد ًہ  اور کہٌا کہ دیذٍ و داًظتہ هیزا ًام کیوں فزاهوع کزتا ہے

 آئے گا

  

 دریائے اخضز فلک و کشتِی ہالل 

 ہستنذ غزق نعوت ِ حاجی قوام ِ ها

 :تزجوہ

 آطواى جو ًیلے دریا کی طزح ہے اور ہالل جو کشتی کے هشاتہ ہے

 ہوارے حاجی قوام کی ًعوت هیں غزق ہیں



 حافظ سدیذہ دانِہ ا شکی ہوی فشاں

 باشذ کہ هزغِ وصل کنذ قصِذ داِم ها

 :تزجوہ

 هوکي ہے کہ هزغ وصل ہوارے جال هیں پھٌض جائے اے حافظ آًکھوں طے آًظوں کے داًے گزا

 


