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 دفتر پنجم

 

    طالب آغاز سفر پنجم است             شه حسام الدين آه نور انجم است               

   اوستادان صفا را اوستاد                اى ضياء الحق حسام الدين راد               

    ور نبودى حلقها تنگ و ضعيف              گر نبودى خلق محجوب و آثيف               

    غير اين منطق لبى بگشادمى                    در مديحت داد معنى دادمى               

    چاره اآنون آب و روغن آردنى است                ى باز آن صعوه نيست ليك لقمه               

   يان گويم اندر مجمع روحان                 مدح تو حيف است با زندانيان               

    همچو راز عشق دارم در نهان              شرح تو غبن است با اهل جهان               

    فارغ است از شرح و تعريف آفتاب           مدح تعريف است و تخريق حجاب               

    آه دو چشمم روشن و نامرمد است                مادح خورشيد مداح خود است               

    آه دو چشمم آور و تاريك و بد است               ذم خورشيد جهان ذم خود است               

    شد حسود آفتاب آامران                تو ببخشا بر آسى آاندر جهان               

  اه  و ز طراوت دادن پوسيده                    ها تاندش پوشيد هيچ از ديده               

    يا به دفع جاه او توانند خاست                حدش توانند آاست يا ز نور بى               

   آن حسد خود مرگ جاويدان بود                 هر آسى آاو حاسد آيهان بود               

   لفضول عقل اندر شرح تو شد بو ا                 قدر تو بگذشت از درك عقول               

    عاجزانه جنبشى بايد در آن           گر چه عاجز آمد اين عقل از زبان               

    اعلموا ان آله ال يترك                            ان شيئا آله ال يدرك               

   آب آى توان آردن به ترك خورد             گر چه نتوان خورد طوفان سحاب               

    درآها را تازه آن از قشر آن                 نيارى در ميان راز را گر مى               

   ها مغز است نيك  پيش ديگر فهم              نطقها نسبت به تو قشر است ليك               

   خاك تود ور نه بس عالى است سوى               آسمان نسبت به عرش آمد فرود               

   پيش از آن آز فوت آن حسرت خورند                من بگويم وصف تو تا ره برند               

    خلق در ظلمات وهمند و گمان                نور حقى و به حق جذاب جان               
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   ا سرمه آشديدگان ر  گردد اين بى           شرط تعظيم است تا اين نور خوش               

    آاو نباشد عاشق ظلمت چو موش                      نور يابد مستعد تيز گوش               

  ى ايمان آنند  آى طواف مشعله           سست چشمانى آه شب جوالن آنند               

  ن تاريك شد بند طبعى آه ز دي                      هاى مشكل باريك شد نكته               

   چشم در خورشيد نتواند گشود                  تا بر آرايد هنر را تار و پود               

   آرده مو شانه زمين سوراخها                   همچو نخلى بر نيارد شاخها               

  ن چهار چار ميخ عقل گشته اي       چار وصف است اين بشر را دل فشار               

  

 تفسير َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك

    اين چهار اطيار ره زن را بكش               تو خليل وقتى اى خورشيد هش               

    هست عقل عاقالن را ديده آش           وش ز انكه هر مرغى از اينها زاغ               

    بسمل ايشان دهد جان را سبيل              وصف تن چو مرغان خليلچار                

   سر ببرشان تا رهد پاها ز سد                اى خليل اندر خالص نيك و بد               

   بر گشا آه هست پاشان پاى تو                 آل تويى و جملگان اجزاى تو               

  شود  پشت صد لشكر سوارى مى               شود لم روح زارى مىاز تو عا               

   نامشان شد چار مرغ فتنه جو               ز انكه اين تن شد مقام چار خو               

   سر ببر زين چار مرغ شوم بد                 خلق را گر زندگى خواهى ابد               

   آه نباشد بعد از آن ز يشان ضرر                ن از نوعى دگربازشان زنده آ               

   اند اندر دل خلقان وطن  آرده                      چار مرغ معنوى راه زن               

   ى حق توى  اندر اين دور اى خليفه                   چون امير جمله دلهاى سوى               

   سرمدى آن خلق ناپاينده را                 ر اين چار مرغ زنده راسر بب               

    اين مثال چار خلق اندر نفوس    بط و طاوس است و زاغ است و خروس               

    جاه چون طاوس و زاغ امنيت است  بط حرص است و خروس آن شهوت است               

   طامع تابيد يا عمر دراز                   سازمنيتش آن آه بود اوميد                

   جويد دفين  در تر و در خشك مى            بط حرص آمد آه نوآش در زمين               
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   نشنود از حكم جز امر آلوا                   يك زمان نبود معطل آن گلو               

  آند  زود زود انبان خود پر مى             همچو يغماجى آه چون خانه آند               

  هاى در و حبات نخود  دانه                  فشارد نيك و بد اندر انبان مى               

  فشارد در جوال او خشك و تر  مى                          تا مبادا ياغيى آيد دگر               

   وقوف  در بغل زد هر چه زوتر بى         و مخوفوقت تنگ و فرصت اندك ا               

    آه نيارد ياغيى آمد به پيش             اعتمادش نيست بر سلطان خويش               

   آند غارت به مهل و با انات  مى                  ليك مومن ز اعتماد آن حيات               

  شناسد قهر شه را بر عدو  مى          ى آه اوايمن است از فوت و از ياغ               

   آه بيايندش مزاحم صرفه بر               تاشان دگر ايمن است از خواجه               

    آه نيارد آرد آس بر آس ستم                 عدل شه را ديد در ضبط حشم               

   از فوات حظ خود ايمن بود                      الجرم نشتابد و ساآن بود               

    چشم سير و موثر است و پاك جيب               بس تانى دارد و صبر و شكيب               

  ى شيطان بود  و آن شتاب از هزه                    آاين تانى پرتو رحمان بود               

   بارگير صبر را بكشد بعقر                رز انكه شيطانش بترساند ز فق               

  آند تهديدت از فقر شديد  مى              از نبى بشنو آه شيطان در وعيد               

    نى مروت نى تانى نى ثواب      تا خورى زشت و برى زشت از شتاب               

    دين و دل باريك و الغر، زفت بطن              الجرم آافر خورد در هفت بطن               

  

  در سبب ورود اين حديث مصطفى صلوات اللَّه عليه آه الكافر ياآل فى سبعه امعاء

 و المؤمن ياآل فى معاء واحد

   وقت شام ايشان به مسجد آمدند                    آافران مهمان پيغمبر شدند               

   دار سكان افق  اى تو مهمان                     اينجا قنقآامديم اى شاه ما                

   هين بيفشان بر سر ما فضل و نور                    نواييم و رسيده ما ز دور بى               

   آه شما پر از من و خوى منيد                 گفت اى ياران من قسمت آنيد               

    ز آن زنندى تيغ بر اعداى جاه                 اجسام هر لشكر ز شاهپر بود                
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   ور نه بر اخوان چه خشم آيد ترا                 تو به خشم شه زنى آن تيغ را               

    عكس خشم شاه گرز ده منى                    زنى گناهى مى بر برادر بى               

   روح چون آب است و اين اجسام جو           يكى جان است و لشكر پر از اوشه               

   جمله جوها پر ز آب خوش شود                  آب روح شاه اگر شيرين بود               

    اين چنين فرمود سلطان عبس                آه رعيت دين شه دارند و بس               

  نديد  در ميان يك زفت بود و بى               ى يارى يكى مهمان گزيدهر يك               

   ماند در مسجد چو اندر جام درد          جسم ضخمى داشت آس او را نبرد               

    هفت بز بد شير ده اندر رمه            مصطفى بردش چو واماند از همه               

    بهر دوشيدن براى وقت خوان                     ه بودندى بزانآه مقيم خان               

   خورد آن بو قحط عوج ابن غز             نان و آش و شير آن هر هفت بز               

   آه همه در شير بز طامع بدند                  جمله اهل بيت خشم آلو شدند               

   قسم هجده آدمى تنها بخورد           ار همچون طبل آردمعده طبلى خو               

    پس آنيزك از غضب در را ببست          وقت خفتن رفت و در حجره نشست               

   آه از او بد خشمگين و دردمند                از برون زنجير در را در فكند               

    چون تقاضا آمد و درد شكم                 صبحدمگبر را در نيمه شب يا               

    دست بر در چون نهاد او بسته يافت             از فراش خويش سوى در شتافت               

   نوع نوع و خود نشد آن بند باز             در گشادن حيله آرد آن حيله ساز               

   درمان و دنگ  ماند او حيران و بى                 انه تنگشد تقاضا بر تقاضا خ               

   خويشتن در خواب و در ويرانه ديد           حيله آرد او و به خواب اندر خزيد               

    شد به خواب اندر همانجا منظرش                ز انكه ويرانه بد اندر خاطرش               

   او چنان محتاج اندر دم بريد             ى خالى چو ديد ر ويرانهخويش د               

    پر حدث ديوانه شد از اضطراب            گشت بيدار و بديد آن جامه خواب               

   خاك پوش  زين چنين رسوايى بى              ز اندرون او بر آمد صد خروش               

   ريم  آه خورم اين سو و آن سو مى                      بدتر از بيداريمگفت خوابم               

   همچنان آه آافر اندر قعر گور                  زد وا ثبورا وا ثبور بانگ مى               
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   تا بر آيد در گشادن بانگ در           منتظر آه آى شود اين شب به سر               

    تا نبيند هيچ آس او را چنان                ا گريزد او چو تيرى از آمانت               

    باز شد آن در رهيد از درد و غم                 آنم قصه بسيار است آوته مى               

  

  در حجره گشادن مصطفى عليه الصالة و السالم بر مهمان و خود را پنهان آردن

  خجل نشود و گستاخ بيرون رود تا او گشاينده را نبيند و

   صبح آن گمراه را او راه داد             مصطفى صبح آمد و در را گشاد               

   تا نگردد شرمسار آن مبتال              در گشاد و گشت پنهان مصطفى               

  يند در گشا را پشت و رو تا نب                     تا برون آيد رود گستاخ او               

  اش پوشيد دامان خدا  از وى                 يا نهان شد در پس چيزى و يا               

  چون بر آن ناظر تند ى بى  پرده                     ِصْبَغَة اللَِّه گاه پوشيده آند                

    قدرت يزدان از آن بيش است بيش                تا نبيند خصم را پهلوى خويش               

    ليك مانع بود فرمان ربش                  ديد احوال شبش مصطفى مى               

    تا نيفتد ز آن فضيحت در چهى               تا آه پيش از خبط بگشايد رهى               

    تا ببيند خويشتن را او چنان                  ليك حكمت بود و امر آسمان               

   بس خرابيها آه معمارى بود                  بس عداوتها آه آن يارى بود               

    قاصدا آورد در پيش رسول           جامه خواب پر حدث را يك فضول               

   اى زد َرْحَمًة للعالمين  خنده                آه چنين آردست مهمانت ببين               

    تا بشويم جمله را با دست خويش               آه بيار آن مطهره اينجا به پيش               

   جان ما و جسم ما قربان ترا               جست آز بهر خدا هر آسى مى               

    آار دست است اين نمط نه آار دل                 ما بشوييم اين حدث را تو بهل               

   پس خليفه آرد و بر آرسى نشاند            اى َلَعْمُرَك مر ترا حق عمر خواند               

   ايم آنى پس ما چه  چون تو خدمت مى                     زييم ما براى خدمت تو مى               

    آه در اين شستن به خويشم حكمتى است          ى استگفت آن دانم و ليك اين ساعت               

    تا پديد آيد آه اين اسرار چيست              منتظر بودند آاين قول نبى است               
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   خاص ز امر حق نه تقليد و ريا               شست آن احداث را او به جد مى               

   آه در اينجا هست حكمت تو به تو              اين را تو بشوگفت آ آه دلش مى               

  

ى مصطفى عليه السالم در آن ساعت آه مصطفى نهالين ملوث او را  سبب رجوع آردن آن مهمان به خانه

 ى او بر خود و حال خود شست و خجل شدن او و جامه چاك آردن و نوحه به دست مبارك خود مى

  قرار  ياوه ديد آن را و گشت او بى                     كلى بد يادگارآافرك را هي               

   خبر بگذاشتم  هيكل آن جا بى              گفت آن حجره آه شب جا داشتم               

   حرص اژدرهاست نه چيزى است خرد      گر چه شرمين بود شرمش حرص برد               

   در وثاق مصطفى و آن را بديد                   تاب اندر دويداز پى هيكل ش               

  شويد آه دورش چشم بد  خوش همى            آان يد اللَّه آن حدث را هم به خود               

   اندر او شورى گريبان را دريد                 هيكلش از ياد رفت و شد پديد               

  آوفت بر ديوار و در  آله را مى            او دو دست را بر رو و سرزد مى               

    شد روان و رحم آرد آن مهترش            آن چنان آه خون ز بينى و سرش               

   گبر گويان ايها الناس احذروا                ها زد خلق جمع آمد بر او نعره               

  نور بر زد او بر سينه آاى بى  مى           عقل سر  او بر سر آه اى بىزد مى               

    شرمسار است از تو اين جزو مهين             آرد او آه اى آل زمين سجده مى               

    من آه جزوم ظالم و زشت و غوى                    تو آه آلى خاضع امر ويى               

    من آه جزوم در خالف و در سبق            تو آه آلى خوار و لرزانى ز حق               

   ى جهان  آه ندارم روى اى قبله               آرد رو بر آسمان هر زمان مى               

   مصطفايش در آنار خود آشيد             چون ز حد بيرون بلرزيد و طپيد               

   اش بگشاد و داد اشناختش  ديده                  اآنش آرد و بسى بنواختشس               

    تا نگريد طفل آى جوشد لبن                    تا نگريد ابر آى خندد چمن               

   ى شفيق  آه بگريم تا رسد دايه                داند طريق طفل يك روزه همى               

   گريه شير او رايگان  آم دهد بى                  ى دايگان دانى آه دايه تو نمى               

   تا بريزد شير فضل آردگار                 گفت َو ْلَيْبُكوا َآِثيرًا گوش دار               
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    استن دنيا همين دو رشته تاب                ى ابر است و سوز آفتاب گريه               

   آى شدى جسم و عرض زفت و سطبر               گر نبودى سوز مهر و اشك ابر               

    گر نبودى اين تف و اين گريه اصل           آى بدى معمور اين هر چار فصل               

   ندارد جهان را خوش دها  چون همى                 ى ابر جهان سوز مهر و گريه               

   چشم را چون ابر اشك افروز دار                    آفتاب عقل را در سوز دار               

   آم خور آن نان را آه نان آب تو برد            چشم گريان بايدت چون طفل خرد               

   و خزان شاخ جان در برگ ريز است       تن چو با برگ است روز و شب از آن               

   اين ببايد آاستن و آن را فزود             برگى جان است زود برگ تن بى               

    تا برويد در عوض دل در چمن         َأْقَرُضوا اللََّه قرض ده زين برگ تن                

   ن رأت تا نمايد وجه ال عي           ى تنت قرض ده آم آن از اين لقمه               

   پر ز مشك و در اجاللى آند          تن ز سرگين خويش چون خالى آند               

   از يطهرآم تن او بر خورد                     اين پليدى بدهد و پاآى برد               

   ن زين پشيمان گردى و گردى حزي               ترساندت آه هين و هين ديو مى               

    بس پشيمان و غمين خواهى شدن                گر گذارى زين هوسها تو بدن               

    و آن بياشام از پى نفع و عالج          اين بخور گرم است و داروى مزاج               

    آن چه خو آردست آنش اصوب است          هم بدين نيت آه اين تن مرآب است               

    در دماغ و دل بزايد صد علل             هين مگردان خو آه پيش آيد خلل               

    آرد و بر خلق خواند صد فسون                 اين چنين تهديدها آن ديو دون               

   تا فريبد نفس بيمار ترا                 خويش جالينوس سازد در دوا               

    گفت آدم را همين در گندمى           آاين ترا سود است از درد و غمى               

   و ز لويشه پيچد او لبهات را                    پيش آرد هيهى و هيهات را               

    تا نمايد سنگ آمتر را چو لعل               همچو لبهاى فرس در وقت نعل               

   آشاند سوى حرص و سوى آسب  مى          گوشهايت گيرد او چون گوش اسب               

    آه بمانى تو ز درد آن ز راه                  بر زند بر پات نعلى ز اشتباه               

   اين آنم يا آن آنم هين هوش دار             نعل او هست آن تردد در دو آار               
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    آن مكن آه آرد مجنون و صبى                   آن بكن آه هست مختار نبى               

    بالمكاره آه از او افزود آشت              حفت الجنة به چه محفوف گشت               

   آه آند در سله گر هست اژدها             صد فسون دارد ز حيلت و ز دها               

    ور بود حبر زمان بر خنددش                    گر بود آب روان بر بنددش               

    بخوان و آار آن  َأْمُرُهْم ُشورى                  عقل را با عقل يارى يار آن               

  

  نواختن مصطفى عليه الصالة و السالم آن عرب مهمان را و تسكين دادن او را از آن اضطراب

  آرد در خجالت و ندامت و آتش نوميدى گريه و نوحه آه بر خود مى و 

    ماند از الطاف آن شه در عجب                اين سخن پايان ندارد آن عرب               

   دست عقل مصطفى بازش آشيد              خواست ديوانه شدن عقلش رميد               

    آه آسى بر خيزد از خواب گران                   امد آن چنانگفت اين سو آ بي               

   آه از اين سو هست با تو آارها             گفت اين سو آ مكن هين با خود آ               

    آاى شهيد حق شهادت عرضه آن                آب بر رو زد در آمد در سخن               

    سيرم از هستى در آن هامون شوم                  دهم و بيرون شومتا گواهى ب               

    بهر دعوى الستيم و بلى                   ما در اين دهليز قاضى قضا               

    فعل و قول ما شهود است و بيان                گفتيم و آن را ز امتحان آه َبلى               

    نه آه ما بهر گواهى آمديم               چه در دهليز قاضى تن زديماز                

    حبس باشى ده شهادت از پگاه                  چند در دهليز قاضى اى گواه               

   آن گواهى بدهى و نارى عتو             ز آن بخواندندت بدين جا تا آه تو               

   اى  اندر اين تنگى آف و لب بسته                    اى جاج خويشتن بنشستهاز ل               

   تو از اين دهليز آى خواهى رهيد                  تا بندهى آن گواهى اى شهيد               

   آار آوته را مكن بر خود دراز             يك زمان آار است بگزار و بتاز               

    اين امانت واگزار و وارهان          خواه در صد سال خواهى يك زمان               

  

  بيان آن آه نماز و روزه و همه چيزهاى برونى گواهيها است بر نور اندرونى
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   هم گواهى دادن است از اعتقاد               اين نماز و روزه و حج و جهاد               

   هم گواهى دادن است از سر خود                يه و ترك حسداين زآات و هد               

    آاى مهان ما با شما گشتيم راست             خوان و مهمانى پى اظهار راست               

    شد گواه آن آه هستم با تو خوش                 ها و ارمغان و پيش آش هديه               

    چيست دارم گوهرى در اندرون              شد به مالى يا فسونهر آسى آو               

   اين زآات و روزه در هر دو گوا                  گوهرى دارم ز تقوى يا سخا               

    در حرامش دان آه نبود اتصال                روزه گويد آرد تقوى از حالل               

   دهد پس چون بدزدد ز اهل آيش  مى        تش گفت آاو از مال خويشو آن زآا               

   ى عدل اله  جرح شد در محكمه                گر به طرارى آند پس دو گواه               

   نه ز رحم و جود بل بهر شكار                   هست صياد ار آند دانه نثار               

    خفته آرده خويش بهر صيد خام            دار اندر صيام ى روزه ههست گرب               

   آرده بد نام اهل جود و صوم را           آرده بد ظن زين آژى صد قوم را               

  آند  عاقبت زين جمله پاآش مى              تند فضل حق با اين آه او آژ مى               

   داده نورى آه نباشد بدر را               رحمتش و آن غدر راسبق برده               

   غسل داده رحمت او را زين خباط         اش را شسته حق زين اختالط آوشش               

  اش را مغفرى غافر شود  آله                    تا آه غفارى او ظاهر شود               

    تا پليدان را آند از خبث پاك                   يد از سماكآب بهر اين ببار               

  

  پاك آردن آب همه پليديها را و باز پاك آردن خداى تعالى آب را از پليدى، الجرم قدوس آمد حق تعالى

    تا چنان شد آآب را رد آرد حس               آب چون بيگار آرد و شد نجس               

    تا بشستش از آرم آن آب آب                ببردش باز در بحر صوابحق               

    هى آجا بودى به درياى خوشان                  سال ديگر آمد او دامن آشان               

    بستدم خلعت سوى خاك آمدم                من نجس ز اينجا شدم پاك آمدم               

    آه گرفت از خوى يزدان خوى من                 اييد اى پليدان سوى منهين بي               

   چون ملك پاآى دهم عفريت را                   ى زشتيت را در پذيرم جمله               
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    سوى اصل اصل پاآيها روم                چون شوم آلوده باز آن جا روم               

   خلعت پاآم دهد بار دگر              رآين بر آنم آن جا ز سردلق چ               

    عالم آراى است رب العالمين             آار او اين است و آار من همين               

   آى بدى اين بار نامه آب را                      گر نبودى اين پليديهاى ما               

   رود هر سو آه هين آو مفلسى  مى                 ر بدزديد از آسىهاى ز آيسه               

   اى  يا بشويد روى رو ناشسته                       اى يا بريزد بر گياه رسته               

  دست و پا را در بحار  آشتى بى                   وار يا بگيرد بر سر او حمال               

    ز انكه هر دارو برويد زو چنان              صد هزاران دارو اندر وى نهان               

   اى رود در جو چو داروخانه  مى                  اى جان هر درى دل هر دانه               

    بستگان خشك را از وى روش                   زو يتيمان زمين را پرورش               

   همچو ما اندر زمين خيره شود                   اش تيره شود چون نماند مايه               

  

  استعانت آب از حق جل جالله بعد از تيره شدن

   آن چه دادى دادم و ماندم گدا                  ناله از باطن بر آرد آاى خدا               

   اى شه سرمايه ده هل من مزيد                   ريختم سرمايه بر پاك و پليد               

    هم تو خورشيدا به باال بر آشش                   ابر را گويد ببرجاى خوشش               

   حدش  تا رساند سوى بحر بى                     راندش راههاى مختلف مى               

    آاو غسول تيرگيهاى شماست           خود غرض زين آب جان اولياست               

    باز گردد سوى پاآى بخش عرش             چون شود تيره ز غدر اهل فرش               

    از طهارات محيط او در فشان               باز آرد ز آن طرف دامن آشان               

    آن سفر جويد آه ارحنا يا بالل                     ز اختالط خلق يابد اعتالل               

    مئذنه بر رو بزن طبل رحيل            اى بالل خوش نواى خوش صهيل               

    وقت رجعت زين سبب گويد سالم                جان سفر رفت و بدن اندر قيام               

   وز تحرى طالبان قبله را                       از تيمم وارهاند جمله را               

    واسطه شرط است بهر فهم عام           ست اندر آالم اين مثل چون واسطه               
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    جز سمندر آاو رهيد از رابطه                   واسطه اندر آتش آى رود بى               

   تا ز آتش خوش آنى تو طبع را                     ى حمام بايد مر ترا واسطه               

    گشت حمامت رسول آبت دليل            چون نتانى شد در آتش چون خليل               

   ى نان در شبع واسطه  آى رسد بى             سيرى از حق است ليك اهل طبع               

   ى چمن پرده  نيابد لطف بى در               لطف از حق است ليكن اهل تن               

    همچو موسى نور مه يابد ز جيب             حجاب ى تن بى چون نماند واسطه               

    آاندرونش پر ز لطف ايزد است               اين هنرها آب را هم شاهد است               

  

  گواهى فعل و قول بيرونى بر ضمير و نور اندرونى

   زين دو بر باطن تو استدالل گير                 فعل و قول آمد گواهان ضمير               

    بنگر اندر بول رنجور از برون              چون ندارد سير سرت در درون               

   آه طبيب جسم را برهان بود             فعل و قول آن بول رنجوران بود               

   وز ره جان اندر ايمانش رود              و آن طبيب روح در جانش رود               

    احذروهم هم جواسيس القلوب              حاجتش نايد به فعل و قول خوب               

   آاو به دريا نيست و اصل همچو جو              اين گواه فعل و قول از وى بجو               

  

  آن آه فعلى و قولى بيان آند گواهى دهد بر نور وى ور خود از اندرون شخص منور بىدر بيان آن آه ن

    نور او پر شد بيابانها و دشت                 ليك نور سالكى آز حد گذشت               

  بازى و جود  و ز تكلفها و جان                 اش فارغ آمد از شهود شاهدى               

   ست ها فراغت يافته  زين تسلس          ست نور آن گوهر چون بيرون تافته               

    آه از او هر دو جهان چون گل شكفت             پس مجو از وى گواه فعل و گفت               

    خواه قول و خواه فعل و غير آن                اين گواهى چيست اظهار نهان               

    وصف باقى وين عرض بر معبر است            آه غرض اظهار سر جوهر است               

   ز شك  زر بماند نيك نام و بى                    اين نشان زر نماند بر محك               

    هم نماند جان بماند نيك نام           اين صالت و اين جهاد و اين صيام               
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   بر محك امر جوهر را بسود                جان چنين افعال و اقوالى نمود               

    ليك هست اندر گواهان اشتباه             آه اعتقادم راست است اينك گواه               

   ش صدقى آه موقوفى به آن  تزآيه                     تزآيه بايد گواهان را بدان               

    حفظ عهد اندر گواه فعلى است                 حفظ لفظ اندر گواه قولى است               

    ور گواه فعل آژ پويد رد است                گر گواه قول آژ گويد رد است               

    آيدت تا قبول اندر زمان پيش                    تناقض بايدت قول و فعل بى               

  دريد دوزيد و شب بر مى  روز مى                      سعيكم شتى تناقض اندريد               

   يا مگر حلمى آند از لطف خود                 پس گواهى با تناقض آه شنود               

  ستيرآند سر   هر دو پيدا مى         فعل و قول اظهار سر است و ضمير               

    ور نه محبوس است اندر مول مول              چون گواهت تزآيه شد شد قبول               

    فانتظرهم ِإنَُّهْم منتظرون               تا تو بستيزى ستيزند اى حرون               

  

  عرضه آردن مصطفى عليه السالم شهادت را بر آن مهمان خويش

    عرضه آرد ايمان و پذرفت آن فتى                پايان ندارد مصطفىاين سخن                

    بندهاى بسته را بگشوده است              آن شهادت را آه فرخ بوده است               

   آه امشبان هم باش تو مهمان ما              گشت مومن گفت او را مصطفى               

    هر آجا باشم به هر جا آه روم                     تا ابد ضيف توامگفت و اهللا               

   اين جهان و آن جهان بر خوان تو                زنده آرده و معتق و دربان تو               

    عاقبت درد گلويش ز استخوان          هر آه بگزيند جز اين بگزيده خوان               

   ديو با او دان آه هم آاسه بود               ر آه سوى خوان غير تو روده               

  ش شود شكى آه همسايه  ديو بى                   هر آه از همسايگى تو رود               

   ى وى است  ديو بد همراه و هم سفره              تو سفر او دور دست ور رود بى               

    حاسد ما هست ديو او را رديف                 ور نشيند بر سر اسب شريف               

   ديو در نسلش بود انباز او                  ور بچه گيرد از او شهناز او               

    هم در اموال و در اوالد اى شفق                    در نبى شاِرْآُهْم فرمود حق               
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    در مقاالت نوادر با على              گفت پيغمبر ز غيب اين را جلى               

   غمام  تو نمودى همچو شمس بى                   يا رسول اللَّه رسالت را تمام               

   عيسى از افسونش با عازر نكرد          اين آه تو آردى دو صد مادر نكرد               

   عازر ار شد زنده ز آن دم باز مرد              از تو جانم از اجل نك جان ببرد               

    شير يك بز نيمه خورد و بست لب            گشت مهمان رسول آن شب عرب               

   نفاق  گفت گشتم سير و اللَّه بى              آرد الحاحش بخور شير و رقاق               

    سيرتر گشتم از آن آه دوش من              اين تكلف نيست نى ناموس و فن               

    پر شد اين قنديل زين يك قطره زيت                در عجب ماندند جمله اهل بيت               

  ودى چنين پيلى ش  سيرى معده                    آن چه قوت مرغ بابيلى بود               

   تن خورد آن پيل  قدر پشه مى                    فجفجه افتاد اندر مرد و زن               

   اژدها از قوت مورى سير شد            حرص و وهم آافرى سر زير شد               

    لوت ايمانيش لمتر آرد و زفت              آن گدا چشمى آفر از وى برفت               

  ى جنت بديد  همچو مريم ميوه               طپيد آن آه از جوع البقر او مى               

   ى چون دوزخش آرام يافت  معده             ى جنت سوى چشمش شتافت ميوه               

    اى قناعت آرده از ايمان به قول           ذات ايمان نعمت و لوتى است هول               

  

  شود شود تا او هم يار مى ن آن آه نور آه غذاى جان است غذاى جسم اوليا مىبيا

  روح را آه اسلم شيطانى على يدى

   جسم را هم ز آن نصيب است اى پسر          گر چه آن مطعوم جان است و نظر               

   نفرمودى رسول اسلم الشيطان               گر نگشتى ديو جسم آن را اآول               

   تا نياشامد مسلمان آى شود             ديو ز آن لوتى آه مرده حى شود               

   عشق را عشقى دگر برد مگر              ديو بر دنياست عاشق آور و آر               

  جا آشد اندك اندك رخت عشق آن             چشد ى يقين چون مى از نهان خانه               

   انما المنهاج تبديل الغذا                   يا حريص البطن عرج هكذا               

    جمله التدبير تبديل المزاج                  يا مريض القلب عرج للعالج               
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   م سوف تنجو ان تحملت الفطا                 ايها المحبوس فى رهن الطعام               

   افتقدها و ارتج يا نافرا                      ان فى الجوع طعاما وافرا               

   وافق االمالك يا خير البشر                     اغتذ بالنور آن مثل البصر               

  ا تا رهى همچون ماليك از إذ               چون ملك تسبيح حق را آن غذا               

   او به قوت آى ز آرآس آم زند                   جبرئيل ار سوى جيفه آم تند               

    ليك از چشم خسيسان بس نهان                    حبذا خوانى نهاده در جهان               

  د قسم موش و مار هم خاآى بو             گر جهان باغى پر از نعمت شود               

  

  انكار اهل تن غذاى روح را و لرزيدن ايشان بر غذاى خسيس

   مير آونى خاك چون نوشى چو مار            قسم او خاك است گر دى گر بهار               

    مر آه را باشد چنين حلواى خوب                در ميان چوب گويد آرم چوب               

    در جهان نقلى نداند جز خبث                 ميان آن حدثآرم سرگين در                

  

  مناجات

    گوش را چون حلقه دادى زين سخن                    نظير ايثار آن اى خداى بى               

   خورند آن سر خوشان  آز رحيقت مى            گوش ما گير و بدان مجلس آشان               

    سر مبند آن مشك را اى رب دين             چون به ما بويى رسانيدى از اين               

   دريغى در عطا يا مستغاث  بى               از تو نوشند ار ذآورند ار اناث               

    داده دل را هر دمى صد فتح باب                  اى دعا ناگفته از تو مستجاب               

    سنگها از عشق آن شد همچو موم               چند حرفى نقش آردى از رقوم               

   ى صد عقل و هوش  بر نوشتى فتنه             نون ابرو صاد چشم و جيم گوش               

   آن اى اديب خوش نويس  نسخ مى           ز آن حروفت شد خرد باريك ريس               

   دم نقش خيالى خوش رقم به  دم                 در خور هر فكر بسته بر عدم               

    بر نوشته چشم و عارض خد و خال                   حرفهاى طرفه بر لوح خيال               

   تر است  ز انكه معشوق عدم وافى              بر عدم باشم نه بر موجود مست               
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   تا دهد تدبيرها را ز آن نورد             عقل را خط خوان آن اشكال آرد               

  

ى وى است  تمثيل لوح محفوظ و ادراك عقل هر آسى از آن لوح آن آه امر و قسمت و مقدور هر روزه

  همچون ادراك جبرئيل عليه السالم هر روزى از لوح اعظم

   هر صباحى درس هر روزه برد             خردچون ملك از لوح محفوظ آن               

    و ز سوادش حيرت سوداييان                   بنان بر عدم تحريرها بين بى               

   گشته در سوداى گنجى آنج آاو              هر آسى شد بر خيالى ريش گاو               

    روى آورده به معدنهاى آوه             از خيالى گشته شخصى پر شكوه               

   رو نهاده سوى دريا بهر در                 و ز خيالى آن دگر با جهد مر               

    و آن يكى اندر حريصى سوى آشت               و آن دگر بهر ترهب در آنشت               

    و ز خيال اين مرهم خسته شده                 از خيال آن ره زن رسته شده               

    بر نجوم آن ديگرى بنهاده سم              در پرى خوانى يكى دل آرده گم               

    ز آن خياالت ملون ز اندرون                  اين روشها مختلف بيند برون               

    هر چشنده آن دگر را نافى است      اين در آن حيران شده آان بر چى است               

    چون ز بيرون شد روشها مختلف                     آن خياالت ار نبد ناموتلف               

  اند  هر آسى رو جانبى آورده              اند ى جان را چو پنهان آرده قبله               

  

   تحرى متحريان در وقت نمازتمثيل روشهاى مختلف و همتهاى گوناگون به اختالف

  قبله را به وقت تاريكى و تحرى غواصان در قعر بحر

  تنند  بر خيال قبله سويى مى                آنند همچو قومى آه تحرى مى               

    آشف گردد آه گم آردست راه              چون آه آعبه رو نمايد صبحگاه               

   چيند شتاب  هر آسى چيزى همى               ا چو غواصان به زير قعر آبي               

   آنند از آن و اين  توبره پر مى                       بر اميد گوهر و در ثمين               

    آشف گردد صاحب در شگرف            چون بر آيند از تگ درياى ژرف               

   و آن دگر آه سنگ ريزه و شبه برد                دگر آه برد مرواريد خردو آن               
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    فتنه ذات افتضاح قاهره                           هكذا يبلوهم بالساهره               

    گرد شمعى پر زنان اندر جهان               همچنين هر قوم چون پروانگان               

  آنند  گرد شمع خود طوافى مى                  زنند خويشتن بر آتشى بر مى               

    آز لهيبش سبزتر گردد درخت                      بر اميد آتش موساى بخت               

    هر شرر را آن گمان برده همه                   فضل آن آتش شنيده هر رمه               

   وا نمايد هر يكى چه شمع بود                 چون بر آيد صبحدم نور خلود               

   بدهدش آن شمع خوش هشتاد پر         هر آه را پر سوخت ز آن شمع ظفر               

    مانده زير شمع بد پر سوخته                  ى دو ديده دوخته جوق پروانه               

  آند آه از هواى چشم دوز  مى                  پد اندر پشيمانى و سوزط مى               

    آى ترا برهانم از سوز و ستم             شمع او گويد آه چون من سوختم               

    چون آنم مر غير را افروخته             شمع او گريان آه من سر سوخته               

  

 ى اْلِعباِدتفسير يا َحْسَرًة َعَل

   غره گشتم دير ديدم حال تو                  گويد آه از اشكال تو او همى               

   غوطه خورد از ننگ آژبينى ما                    شمع مرده باده رفته دل ربا               

   لى اللَّه العمى تشتكى شكوى ا                     ظلت االرباح خسرا مغرما               

    ُمْسِلماٍت ُمْؤِمناٍت قانتات                        حبذا ارواح اخوان ثقات               

  اند سو آرده  و آن عزيزان رو به بى              اند هر آسى رويى به سويى برده               

   جانبى  وين آبوتر جانب بى                   پرد در مذهبى هر آبوتر مى               

   دانگى ى بى ى ما دانه  دانه                   ما نه مرغان هوا نه خانگى               

   آه دريدن شد قبا دوزى ما                ز آن فراخ آمد چنين روزى ما               

  

  سبب آن آه فرجى را نام فرجى نهادند از اول

    پيشش آمد بعد بدريدن فرج                   يى بدريد جبه در حرجصوف               

    اين لقب شد فاش ز آن مرد نجى                        آرد نام آن دريده فرجى               
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   ماند اندر طبع خلقان حرف درد          اين لقب شد فاش و صافش شيخ برد               

    اسم را چون درديى بگذاشته ست             ين هر نام صافى داشته ستهمچن               

    رفت صوفى سوى صافى ناشكفت       هر آه گل خوار است دردى را گرفت               

  رود  زين داللت دل به صفوت مى                  گفت ال بد درد را صافى بود               

   صاف چون خرما و دردى بسر او              فتاد و صافش يسر اودرد عسر ا               

    راه دارى زين ممات اندر معاش            يسر با عسر است هين آيس مباش               

   تا از آن صفوت بر آرى زود سر            روح خواهى جبه بشكاف اى پسر               

    نه از لباس صوف و خياطى و دب        شد صفوت طلبهست صوفى آن آه                

    الخياطة و اللواطه و السالم                 صوفيى گشته به پيش اين لئام               

    رنگ پوشيدن نكو باشد و ليك                     بر خيال آن صفا و نام نيك               

   نى چو عباد خيال تو به تو                ا اصل اوبر خيالش گر روى ت               

   ى جمال  گرد بر گرد سراپرده                     دور باش غيرتت آمد خيال               

   آيد آه بيست  هر خيالش پيش مى              بسته هر جوينده را آه راه نيست               

    آش بود از جيش نصرتهاش جوش               تيز هوشجز مگر آن تيز گوش               

   تير شه بنمايد آن گه ره شود                   نجهد از تخييلها نى شه شود               

    وين آمانهاى دو تو را تير بخش               اين دل سر گشته را تدبير بخش               

    بر زمين خاك من آاس الكرام            ز آن خفيه جاماى بر ريختى جرعه               

   ليسند از آن  خاك را شاهان همى     ش نشان هست بر زلف و رخ از جرعه               

   بوسيش  آه به صد دل روز و شب مى           ى حسن است اندر خاك گش جرعه               

   مر ترا تا صاف او خود چون آند             آندجرعه خاك آميز چون مجنون               

   ناك  آان آلوخ از حسن آمد جرعه             هر آسى پيش آلوخى جامه چاك               

   اى بر عرش و آرسى و زحل  جرعه           اى بر ماه و خورشيد و حمل جرعه               

   آه ز آسيبش بود چندين بها              جرعه گوييش اى عجب يا آيميا               

    ال يمس ذاك اال المطهرون                 جد طلب آسيب او اى ذو فنون               

  اى بر خمر و بر نقل و ثمر  جرعه             اى بر زر و بر لعل و درر جرعه               
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    تا چگونه باشد آن راواق صاف              اى بر روى خوبان لطاف جرعه               

   ز طين  چون شوى چون بينى آن را بى             مالى زبان را اندر اين چون همى               

   زين آلوخ تن به مردن شد جدا        ى صفا چون آه وقت مرگ آن جرعه               

   اين چنين زشتى بدان چون گشته بود             ماند آنى دفنش تو زود آن چه مى               

    من نتانم گفت لطف آن وصال              اين جيفه بنمايد جمال جان چو بى               

   شرح نتوان آرد ز آن آار و آيا                   اين ابر بنمايد ضيا مه چو بى               

  اند  آاين سالطين آاسه ليسان وى                  ندحبذا آن مطبخ پر نوش و ق               

    آه بود هر خرمن آن را دانه چين                  حبذا آن خرمن صحراى دين               

    آه بود زو هفت دريا شبنمى                      غمى حبذا درياى عمر بى               

    بر سر اين شوره خاك زير دست            اقى الستاى چون ريخت س جرعه               

   آوششيم اى ديگر آه بس بى  جرعه      جوش آرد آن خاك و ما ز آن جوششيم               

    ور نبود اين گفتنى نك تن زدم                   گر روا بد ناله آردم از عدم               

    از خليل آموز آان بط آشتنى است                نى استاين بيان بط حرص منث               

   ترسم از فوت سخنهاى دگر        هست در بط غير اين بس خير و شر               

  

 صفت طاوس و طبع او و سبب آشتن ابراهيم عليه السالم او را

   براى نام و ننگ آاو آند جلوه                آمديم اآنون به طاوس دو رنگ               

  خبر ى آن بى  وز نتيجه و فايده             همت او صيد خلق از خير و شر               

   دام را چه علم از مقصود آار               گيرد شكار خبر چون دام مى بى               

   ش دارم شگفت هده  زين گرفت بى           دام را چه ضر و چه نفع از گرفت               

    با دو صد دل دارى و بگذاشتى                     اى برادر دوستان افراشتى               

   صيد مردم آردن از دام وداد              ست از وقت والد آارت اين بوده               

  هيچ يابى تار و پود دست در آن                ز آن شكار و انبهى و باد و بود               

   تو به جد در صيد خلقانى هنوز           گاه است روز ست و بى بيشتر رفته               

   آن چون لئام  وين دگر را صيد مى            هل ز دام گير و آن مى آن يكى مى               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٩ 

  خبر  لعب آودآان بى اينت               جو دگر هل و مى باز اين را مى               

    دام بر تو جز صداع و قيد نى               شب شود در دام تو يك صيد نى               

    آه شدى محبوس و محرومى ز آام         آردى به دام پس تو خود را صيد مى               

  حمق آه صيد خود آند همچو ما ا                    در زمانه صاحب دامى بود               

   حد لقمه خوردن زو حرام  رنج بى                چون شكار خوك آمد صيد عام               

    ليك او آى گنجد اندر دام آس       آن آه ارزد صيد را عشق است و بس               

   ه دام او روى دام بگذارى ب                   تو مگر آيى و صيد او شوى               

    صيد بودن خوشتر از صيادى است            گويد به گوشم پست پست عشق مى               

   آفتابى را رها آن ذره شو            گول من آن خويش را و غره شو               

   اش دعوى شمعى مكن پروانه ب              خانه باش بر درم ساآن شو و بى               

    سلطنت بينى نهان در بندگى                         تا ببينى چاشنى زندگى               

    تخته بندان را لقب گشته شهان                    نعل بينى باژگونه در جهان               

  ينك تاجدار بر وى انبوهى آه ا                 بس طناب اندر گلو و تاج دار               

    اندرون قهر خدا عز و جل                همچو گور آافران بيرون حلل               

  اند ى پندار پيش آورده  پرده           اند چون قبور آن را مجصص آرده               

  برگ و ثمر  همچو نخل موم بى                طبع مسكينت مجصص از هنر               

  

ر بيان آن آه لطف حق را همه آس داند و قهر حق را همه آس داند و همه از قهر حق گريزانند و به د

  لطف حق در آويزان اما حق تعالى قهرها را در لطف پنهان آرد و لطفها را در قهر پنهان آرد،

  نعل باژگونه و تلبيس و مكر اللَّه بود تا اهل تمييز و ينظر بنور اللَّه

  و ظاهر بينان جدا شوند آه ِلَيْبُلَوُآْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلااز حالى بينان

   چون بديدى حضرت حق را بگو              گفت درويشى به درويشى آه تو               

    باز گويم مختصر آن را مثال                 چون ديدم اما بهر قال گفت بى               

    سوى دست راست جوى آوثرى                     سوى چپ او آذرىديدمش               

    سوى دست راستش جوى خوشى             سوى چپش بس جهان سوز آتشى               
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    بهر آن آوثر گروهى شاد و مست             سوى آن آتش گروهى برده دست               

    پيش پاى هر شقى و نيك بخت                   ختليك لعب باژگونه بود س               

  آرد سر  از ميان آب بر مى             رفت و شرر هر آه در آتش همى               

   شد در زمان  او در آتش يافت مى             رفت از ميان هر آه سوى آب مى               

    سر ز آتش بر زد از سوى شمال           هر آه سوى راست شد و آب زالل               

   آرد از سوى يمين  سر برون مى                  و انكه شد سوى شمال آتشين               

    الجرم آم آس در آن آتش شدى             آم آسى بر سر اين مضمر زدى               

    آاو رها آرد آب و در آتش گريخت           جز آسى آه بر سرش اقبال ريخت               

    الجرم زين لعب مغبون بود خلق                   آرده ذوق نقد را معبود خلق               

    محترز ز آتش گريزان سوى آب جوق جوق وصف صف از حرص و شتاب               

  خبر عتبار االعتبار اى بى ا                   الجرم ز آتش بر آوردند سر               

   ى قبول ام آتش منم چشمه  من نى             زد آتش اى گيجان گول بانگ مى               

   در من آى و هيچ مگريز از شرر                 نظر اند اى بى چشم بندى آرده               

    جز آه سحر و خدعه نمرود نيست             اى خليل اينجا شرار و دود نيست               

   اى  آتش آب تست و تو پروانه                 اى چون خليل حق اگر فرزانه               

    آاى دريغا صد هزارم پر بدى                     دارد ندى جان پروانه همى               

    آورى چشم و دل نامحرمان                  امان سوزيد ز آتش بى تا همى               

   ورى  من بر او رحم آرم از بينش               بر من آرد رحم جاهل از خرى               

    آار پروانه بعكس آار ماست              خاصه اين آتش آه جان آبهاست               

   دل ببيند نار و در نورى شود                   او ببيند نور و در نارى رود               

    تا ببينى آيست از آل خليل               اين چنين لعب آمد از رب جليل               

  اند اى بگشاده  و اندر آتش چشمه                       اند آتشى را شكل آبى داده               

    صحن پر آرمى آند در انجمن               ساحرى صحن برنجى را به فن               

   از دم سحر و خود آن آژدم نبود                 خانه را او پر ز آژدمها نمود               

    چون بود دستان جادو آفرين             نمايد صد چنين چون آه جادو مى               
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    اندر افتادند چون زن زير پهن              الجرم از سحر يزدان قرن قرن               

    اندر افتادند چون صعوه به دام                 ساحرانشان بنده بودند و غالم               

    سر نگونى مكرهاى آالجبال            هين بخوان قرآن ببين سحر حالل               

   روم من چون خليل  سوى آتش مى               ام فرعون آايم سوى نيل من نى               

    و آن دگر از مكر آب آتشين                 نيست آتش هست آن ماء معين               

  اى عقلت به از صوم و نماز  ذره         بس نكو گفت آن رسول خوش جواز               

    در تكميل آن شد مفترض اين دو     ز انكه عقلت جوهر است اين دو عرض               

   آه صفا آيد ز طاعت سينه را                     تا جال باشد مر آن آيينه را               

    صيقل او را دير باز آرد به دست                  ليك گر آيينه از بن فاسد است               

   گرى آن را بس است  اندآى صيقل      و آن گزين آيينه آه خوش مغرس است               

  

  تفاوت عقول در اصل فطرت خالف معتزله آه ايشان گويند در اصل عقول جزوى برابرند

   اين فزونى و تفاوت از تعلم است و رياضت و تجربه

    در مراتب از زمين تا آسمان                   اين تفاوت عقلها را نيك دان               

    هست عقلى آمتر از زهره و شهاب               هست عقلى همچو قرص آفتاب               

   ى آتشى  هست عقلى چون ستاره        هست عقلى چون چراغى سر خوشى               

   نور يزدان بين خردها بر دهد           ز انكه ابر از پيش آن چون وا جهد               

  آام آرد  آام دنيا مرد را بى                قل را بد نام آردعقل جزوى ع               

   وين ز صيادى غم صيدى آشيد                آن ز صيدى حسن صيادى بديد               

    وين ز مخدومى ز راه عز بتافت               آن ز خدمت ناز مخدومى بيافت               

   وز اسيرى سبط صد سهراب شد                    ير آب شدآن ز فرعونى اس               

    حيله آم آن آار اقبال است و بخت       لعب معكوس است و فرزين بند سخت               

   آه غنى ره آم دهد مكار را                  بر خيال و حيله آم تن تار را               

    تا نبوت يابى اندر امتى                   و خدمتىمكر آن در راه نيك               

   مكر آن تا فرد گردى از جسد               مكر آن تا وارهى از مكر خود               
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    در آمى رفتى خداونده شوى                  مكر آن تا آمترين بنده شوى               

    هيچ بر قصد خداوندى مكن               روبهى و خدمت اى گرگ آهن               

  اى ز آن بر مدوز و پاك باز  آيسه                 ليك چون پروانه در آتش بتاز               

   رحم سوى زارى آيد اى فقير              زور را بگذار و زارى را بگير               

    زارى سرد دروغ آن غوى است              زارى مضطر تشنه معنوى است               

    آه درونشان پر ز رشك و علت است             ى اخوان يوسف حيلت است گريه               

  

آرد و شعر  مرد و انبان او پر نان بود و بر سگ نوحه مى حكايت آن اعرابى آه سگ او از گرسنگى مى

   آمد لقمه اى از انبان به سگ دادن ش مىزد و دريغ گريست و بر سر و رو مى گفت و مى مى

   گفت اى آرب باريد و مى  اشك مى          مرد و گريان آن عرب آن سگى مى               

    نوحه و زارى تو از بهر آيست       سائلى بگذشت و گفت اين گريه چيست               

  ميرد ميان راه او  نك همى                گفت در ملكم سگى بد نيك خو               

    تيز چشم و صيد گير و دزدران                  روز صيادم بد و شب پاسبان               

    گفت جوع الكلب زارش آرده است     گفت رنجش چيست زخمى خورده است               

   ل حق بخشد عوض صابران را فض       گفت صبرى آن بر اين رنج و حرض               

   چيست اندر دستت اين انبان پر            بعد از آن گفتش آه اى ساالر حر               

   آشانم بهر تقويت بدن  مى              گفت نان و زاد و لوت دوش من               

  ر و داد گفت تا اين حد ندارم مه        گفت چون ندهى بدان سگ نان و زاد               

    ليك هست آب دو ديده رايگان                   درم در راه نان دست نايد بى               

    آه لب نان پيش تو بهتر ز اشك           گفت خاآت بر سر اى پر باد مشك               

   هده نيرزد خاك خون بى  مى             اشك خون است و به غم آبى شده               

   ى اين آل نباشد جز خسيس  پاره         آل خود را خوار آرد او چون بليس               

   جز بدان سلطان با افضال و جود                 من غالم آن آه نفروشد وجود               

  ن شود چون بنالد چرخ يا رب خوا                چون بگريد آسمان گريان شود               

    آاو به غير آيميا نارد شكست                 من غالم آن مس همت پرست               
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   سوى اشكسته پرد فضل خدا                  دست اشكسته بر آور در دعا               

   درنگ  اى برادر رو بر آذر بى               گر رهايى بايدت زين چاه تنگ               

    اى ز مكرش مكر مكاران خجل              مكر حق را بين و مكر خود بهل               

    بر گشايى يك آمينى بو العجب            چون آه مكرت شد فناى مكر رب               

   تا ابد اندر عروج و ارتقا                   ى آن آمين باشد بقا آه آمينه               

  

يان آن آه هيچ چشم بدى آدمى را چنان مهلك نيست آه چشم پسند خويشتن مگر آه چشم او مبدل شده در ب

   خويشتن شده يبصر و خويشتن او بى يسمع و بى باشد به نور حق آه بى

    تا آه سوء العين نگشايد آمين                    پر طاوست مبين و پاى بين               

    يزلقونك از نبى بر خوان بدان                  به لغزد آوه از چشم بدانآه                

  مطر گل بى  در ميان راه بى                  احمد چون آوه لغزيد از نظر               

    من نپندارم آه اين حالت تهى است      در عجب درماند آاين لغزش ز چيست               

   آان ز چشم بد رسيدت وز نبرد                          بيامد آيت و آگاه آردتا               

   ى افنا شدى  صيد چشم و سخره                گر بدى غير تو در دم ال شدى               

    وين آه لغزيدى بد از بهر نشان                   ليك آمد عصمتى دامن آشان               

    برگ خود عرضه مكن اى آم ز آاه               عبرتى گير اندر آن آه آن نگاه               

  

  تفسير َو ِإْن َيكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبصاِرِهْم

   زنند از چشم بد بر آرآسان  مى               يا رسول اللَّه در آن نادى آسان               

    واشكافد تا آند آن شير انين                  ى شير عرين از نظرشان آله               

    و آنگهان بفرستد اندر پى غالم              بر شتر چشم افكند همچون حمام               

   بيند اشتر را سقط او راه بر                   آه برو از پيه اين اشتر بخر               

   آردى مرى  آاو بتك با اسب مى                سر بريده از مرض آن اشترى               

    سير و گردش را بگرداند فلك              هيچ شك آز حسد وز چشم بد بى               

   ليك در گردش بود آب اصل آار                آب پنهان است و دوالب آشكار               
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   چشم بد را ال آند زير لگد                    چشم نيكو شد دواى چشم بد               

    چشم بد محصول قهر و لعنت است    سبق رحمت راست و او از رحمت است               

   چيره زين شد هر نبى بر ضد خود                 رحمتش بر نقمتش غالب شود               

  ى قهر بود آن زشت رو  از نتيجه           ى رحمت است و ضد او يجهآاو نت               

    حرص شهوت مار و منصب اژدهاست         حرص بط يك تاست اين پنجاه تاست               

    در رياست بيست چندان است درج      حرص بط از شهوت حلق است و فرج               

    طامع شرآت آجا باشد معاف                     جاه الفاز الوهيت زند در               

    و آن ابليس از تكبر بود و جاه                      زلت آدم ز اشكم بود و باه               

   و آن لعين از توبه استكبار آرد                   ال جرم او زود استغفار آرد               

    ليك منصب نيست آن اشكستگى است   لق و فرج هم خود بد رگى استحرص ح               

   باز گويم دفترى بايد دگر                 بيخ و شاخ اين رياست را اگر               

   نى ستورى را آه در مرعى بماند       اسب سرآش را عرب شيطانش خواند               

    مستحق لعنت آمد اين صفت                در لغتشيطنت گردن آشى بد                

    دو رياست جو نگنجد در جهان            صد خورنده گنجد اندر گرد خوان               

    تا ملك بكشد پدر را ز اشتراك            آن نخواهد آاين بود بر پشت خاك               

    قطع خويشى آرد ملكت جو ز بيم                     آن شنيدستى آه الملك عقيم               

    همچو آتش با آسش پيوند نيست            آه عقيم است و و را فرزند نيست               

  خورد  چون نيابد هيچ خود را مى                  هر چه يابد او بسوزد بر درد               

   رحم آم جو از دل سندان او                   دندان اوهيچ شو واره تو از               

    هر صباح از فقر مطلق گير درس         چون آه گشتى هيچ از سندان مترس               

    هر آه در پوشد بر او گردد وبال                هست الوهيت رداى ذو الجالل               

   واى او آز حد خود دارد گذر                    ما آمرتاج از آن اوست آن               

    آه اشتراآت بايد و قدوسيت                   ى تست اين پر طاوسيت فتنه               
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انداخت و تن خود را آل و  آند به منقار و مى ى آن حكيم آه ديد طاوسى را آه پر زيباى خود را مى قصه

آيد اما پيش من جان از پر عزيزتر است و اين  آيد گفت مى د آه دريغت نمىآرد از تعجب پرسي زشت مى

   عدوى جان من است

    يك حكيمى رفته بود آن جا به گشت               آند طاوسى به دشت پر خود مى               

   آنى دريغ از بيخ چون بر مى  بى                     گفت طاوسا چنين پر سنى               

   اش اندر وحل  بر آنى اندازى            دهد تا اين حلل خود دلت چون مى               

  نهند  حافظان در طى مصحف مى                هر پرت را از عزيزى و پسند               

  آنند  از پر تو باد بيزن مى                     بهر تحريك هواى سودمند               

   دانى آه نقاشش آى است  تو نمى          باآى است اين چه ناشكرى و چه بى               

   آنى  قاصدا قلع طرازى مى                   آنى دانى و نازى مى يا همى               

   شاه افكند مر بنده را از چشم                    اى بسا نازا آه گردد آن گناه               

   ليك آم خايش آه دارد صد خطر                 ناز آردن خوشتر آيد از شكر               

   ترك نازش گير و با آن ره بساز                     ايمن آباد است آن راه نياز               

   آن آس شد وبال آخر االمر آن بر                 اى بسا ناز آورى زد پر و بال               

    بيم و ترس مضمرش بگدازدت                  خوشى ناز ار دمى بفرازدت               

  آند  صدر را چون بدر انور مى              آند وين نياز ار چه آه الغر مى               

  و دارد رشد هر آه مرده گشت ا             آشد چون ز مرده زنده بيرون مى               

  تند  نفس زنده سوى مرگى مى              آند چون ز زنده مرده بيرون مى               

  اى زين مرده بيرون آورد  زنده               مرده شو تا مخرج الحى الصمد               

   نهار ليل گردى بينى ايالج                 دى شوى بينى تو اخراج بهار               

   روى مخراش از عزا اى خوب رو                  بر مكن آن پر آه نپذيرد رفو               

    آن چنان رخ را خراشيدن خطاست     آن چنان رويى آه چون شمس ضحاست               

    آه رخ مه در فراق او گريست         زخم ناخن بر چنان رخ آافرى است               

   ترك آن خوى لجاج انديش را                 بينى تو روى خويش را يا نمى               
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  ها مشوش شود چنان آه در بيان آن آه صفا و سادگى نفس مطمئنه از فكرت

   بر روى آينه چيزى نويسى يا نقش آنى اگر چه پاك آنى داغى بماند و نقصانى

  آشد  زخم ناخنهاى فكرت مى                    روى نفس مطمئنه در جسد               

   خراشد در تعمق روى جان  مى                   فكرت بد ناخن پر زهر دان               

   در حدث آردست زرين بيل را                      ى اشكال را تا گشايد عقده               

   ى تهى ى سخت است بر آيسه  عقده                عقده را بگشاده گير اى منتهى               

  ى چندى دگر بگشاده گير  عقده                 ها گشتى تو پير در گشاد عقده               

    آه بدانى آه خسى يا نيك بخت           اى آان بر گلوى ماست سخت عقده               

    خرج اين آن دم اگر آدم دمى                   حل اين اشكال آن گر آدمى               

   حد خود را دان آه نبود زين گزير                حد اعيان و عرض دانسته گير               

  حد در رسى اى خاك بيز  تا به بى            چون بدانى حد خود زين حد گريز               

   بصيرت عمر در مسموع رفت  بى        ع رفتعمر در محمول و در موضو               

  ى خود نگر  باطل آمد در نتيجه                     اثر نتيجه و بى هر دليلى بى               

    بر قياس اقترانى قانعى               جز به مصنوعى نديدى صانعى               

    از داليل باز بر عكسش صفى                     فزايد در وسايط فلسفى مى               

    از پى مدلول سر برده به جيب               اين گريزد از دليل و از حجاب               

   دخان ما را در آن آتش خوش است  بى                گر دخان او را دليل آتش است               

  تر آمد بما  از دخان نزديك              والخاصه اين آتش آه از قرب و               

    بهر تخييالت جان سوى دخان              پس سيه آارى بود رفتن ز جان               

  

   در بيان قول رسول عليه السالم ال رهبانيه فى االسالم

  آمد عدو ز انكه شرط اين جهاد              بر مكن پر را و دل بر آن از او               

    شهوتت نبود نباشد امتثال                چون عدو نبود جهاد آمد محال               

   خصم چون نبود چه حاجت حيل تو                  صبر نبود چون نباشد ميل تو               

  و ز انكه عفت هست شهوت را گر         هين مكن خود را خصى رهبان مشو               
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   غازيى بر مردگان نتوان نمود                 هوا نهى از هوا ممكن نبود بى               

   دخل آهن  ز انكه نبود خرج بى              َأْنِفُقوا گفته است پس آسبى بكن                

  آسبوا ثم انفقوا تو بخوان آه ا                گر چه آورد َأْنِفُقوا را مطلق او               

   رغبتى بايد آز آن تابى تو رو             همچنان چون شاه فرمود اصبروا               

    بعد از آن ال ُتْسِرُفوا آن عفت است              پس ُآُلوا از بهر دام شهوت است               

   ست ممكن بود محمول عليه ني                  چون آه محمول به نبود لديه               

   شرط نبود پس فرو نايد جزا               چون آه رنج صبر نبود مر ترا               

   آن جزاى دل نواز جان فزا                  حبذا آن شرط و شادا آن جزا               

  

   در بيان آن آه ثواب عمل عاشق از حق هم حق است

    دست مزد و اجرت خدمت هم اوست               را شادمانى و غم اوستعاشقان               

   عشق نبود هرزه سودايى بود                  غير معشوق ار تماشايى بود               

    هر چه جز معشوق باقى جمله سوخت     ست آاو چون بر فروخت عشق آن شعله               

   در نگر ز آن پس آه بعد ال چه ماند                   قتل غير حق براندتيغ ال در                

    شاد باش اى عشق شرآت سوز زفت                    ماند ِإلَّا اللَُّه باقى جمله رفت               

   ى احول مبين  شرك جز از ديده                  خود همو بود آخرين و اولين               

    نيست تن را جنبشى از غير جان            اى عجب حسنى بود جز عكس آن               

    خوش نگردد گر بگيرى در عسل                آن تنى را آه بود در جان خلل               

   از آف اين جان جان جامى ربود             اين آسى داند آه روزى زنده بود               

    پيش او جان است اين تف دخان           ست آن رخان وان آه چشم او نديده               

   پيش او عادل بود حجاج نيز                 چون نديد او عمر عبد العزيز               

    در حبال سحر پندارد حيات              چون نديد او مار موسى را ثبات               

    اندر آب شور دارد پر و بال             مرغ آاو ناخورده است آب زالل               

    چون ببيند زخم بشناسد نواخت       جز به ضد ضد را همى نتوان شناخت               

    تا بدانى قدر اقليم َأ َلْسُت                       ست الجرم دنيا مقدم آمده               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٢٨ 

   ى ابد شاآر شوى  در شكر خانه            چون از اينجا وارهى آن جا روى               

   بگريختم  زين جهان پاك مى                 بيختم گويى آن جا خاك را مى               

    تا عذابم آم بدى اندر وحل              اى دريغا پيش از اين بوديم اجل               

  

ول رسول صلى اللَّه عليه و آله ما مات من مات اال و تمنى ان يموت قبل ما مات ان آان برا در تفسير ق

   ليكون الى وصول البر اعجل و ان آان فاجرا ليقل فجوره

    آه هر آن آه مرد و آرد از تن نزول               ست آن آگه رسول زين بفرموده               

    ليك باشد حسرت تقصير و فوت              رت نقالن و موتنبود او را حس               

    آه بدى زين پيش نقل مقصدش                هر آه ميرد خود تمنى باشدش               

    ور تقى تا خانه زودتر آمدى                    گر بود بد تا بدى آمتر بدى               

   ام افزوده  دم به دم من پرده مى                   ام بوده خبر مى گويد آن بد بى               

   ام آمتر بدى  اين حجاب و پرده              گر از اين زودتر مرا معبر بدى               

   ى خشوع  وز تكبر آم دران چهره              از حريصى آم دران روى قنوع               

  ى خوب سجود  وز بليسى چهره             ن از بخل آم در روى جودهمچني               

   بر مكن آن پر ره پيماى را                    بر مكن آن پر خلد آراى را               

   گريست  بعد از آن در نوحه آمد مى          چون شنيد اين پند در وى بنگريست               

  اش فگند  هر آه آن جا بود بر گريه                  ى دراز دردمند گريهنوحه و                

   گريست جوابى شد پشيمان مى  بى           پرسيد پر آندن ز چيست و انكه مى               

    او ز غم پر بود شورانيدمش                آز فضولى من چرا پرسيدمش               

    اندر آن هر قطره مدرج صد جواب              يد از چشم تر بر خاك آبچك مى               

   تا آه چرخ و عرش را گريان آند                 ى با صدق بر جانها زند گريه               

  زيند  در حجاب از نور عرشى مى                اند گمانى عرشى عقل و دلها بى               

  

   اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابل ه عقل و روح در آب و گل محبوسدر بيان آن آ

   اند اينجا به چاه سهمناك  بسته      همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاك               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٢٩ 

  اند از جرم بند  اندر اين چه گشته                     عالم سفلى و شهوانى درند               

   زين دو آموزند نيكان و شرار                اختيار حر و ضد سحر را بىس               

    سحر را از ما مياموز و مچين                   ليك اول پند بدهندش آه هين               

    از براى ابتال و امتحان                 ما بياموزيم اين سحر اى فالن               

  اقتدار  اختيارى نبودت بى                 امتحان را شرط باشد اختيارآ               

  اند  اندر ايشان خير و شر بنهفته                   اند ميلها همچون سگان خفته               

   ها و تن زده  همچو هيزم پاره          چون آه قدرت نيست خفتند اين رده               

    نفخ صور حرص آوبد بر سگان                 تا آه مردارى در آيد در ميان               

   صد سگ خفته بدان بيدار شد           چون در آن آوچه خرى مردار شد               

    تاختن آورد سر بر زد ز جيب                 حرصهاى رفته اندر آتم غيب               

    وز براى حيله دم جنبان شده               موى هر سگى دندان شدهمو به                

    چون ضعيف آتش آه يابد او حطب                 نيم زيرش حيله باال آن غضب               

   رود دود لهب تا آسمان  مى                 رسد از المكان شعله شعله مى               

  اند  چون شكارى نيست شان بنهفته           اند  سگ اندر اين تن خفتهصد چنين               

    در حجاب از عشق صيدى سوخته                     اند ديده دوخته يا چو بازان               

   آن گهان سازد طواف آوهسار                     تا آله بر دارد و بيند شكار               

  رود  خاطر او سوى صحت مى                   بود شهوت رنجور ساآن مى               

    در مصاف آيد مزه و خوف بزه               چون نبيند نان و سيب و خربزه               

    آن تهيج طبع سستش را نكوست               گر بود صبار ديدن سود اوست               

   زره  تير دور اولى ز مرد بى                   اشد صبر پس ناديده بهور نب               

  

  جواب گفتن طاوس آن سائل را

   آه تو رنگ و بوى را هستى گرو               چون ز گريه فارغ آمد گفت رو               

  بالها سوى من آيد پى اين                 بينى آه هر سو صد بال آن نمى               

    بهر اين پرها نهد هر سوم دام                   رحمت مدام اى بسا صياد بى               
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   تير سوى من آشد اندر هوا                         چند تير انداز بهر بالها               

   زين فتن زين قضا و زين بال و             چون ندارم زور و ضبط خويشتن               

    تا بوم ايمن در اين آهسار و تيه               آن به آيد آه شوم زشت و آريه               

   عجب آرد معجبان را صد بال               اين سالح عجب من شد اى فتى               

  

   بيان آن آه هنرها و زيرآيها و مال دنيا همچون پرهاى طاوس عدوى جان است

   آز پى دانه نبيند دام را                    پس هنر آمد هالآت خام را               

   مالك خود باشد اندر اتقوا                   اختيار آن را نكو باشد آه او               

   دور آن آلت بينداز اختيار               چون نباشد حفظ و تقوى زينهار               

    بر آنم پر را آه در قصد سر است                جلوه گاه و اختيارم آن پر است               

   تا پرش در نفگند در شر و شور               نيست انگارد پر خود را صبور               

    گر رسد تيرى به پيش آرد مجن              پس زيانش نيست پر گو بر مكن               

   گرى صبريم نيست  چون آه از جلوه               ليك بر من پر زيبا دشمنى است               

   بر فزودى ز اختيارم آر و فر                 گر بدى صبر و حفاظم راهبر               

    نيست اليق تيغ اندر دست من             همچو طفلم يا چو مست اندر فتن               

   تيغ اندر دست من بودى ظفر                   گر مرا عقلى بدى و منزجر               

    تا زند تيغى آه نبود جز صواب                   عقل بايد نور ده چون آفتاب               

    پس چرا در چاه نندازم سالح               چون ندارم عقل تابان و صالح               

    آاين سالح خصم من خواهد شدن                در چه اندازم آنون تيغ و مجن               

   تيغم او بستاند و بر من زند               چون ندارم زور و يارى و سند               

   آه نپوشد رو خراشم روى را               رغم اين نفس و قبيحه خوى را               

    چون نماند رو آم افتم در وبال              تا شود آم اين جمال و اين آمال               

    آه به زخم اين روى را پوشيدنى است              چون بدين نيت خراشم بزه نيست               

    روى خوبم جز صفا نفراشتى                    گر دلم خوى ستيرى داشتى               

    خصم ديدم زود بشكستم سالح         چون نديدم زور و فرهنگ و صالح               
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    تا نگردد خنجرم بر من وبال                   تا نگردد تيغ من او را آمال               

   آى فرار از خويشتن آسان بود                    گريزم تا رگم جنبان بود مى               

   چون از او ببريد گيرد او قرار               آن آه از غيرى بود او را فرار               

   تا ابد آار من آمد خيز خيز              من آه خصمم هم منم اندر گريز               

   نى خويشت  آن آه خصم اوست سايه             نه به هند است ايمن و نه در ختن               

  

  اند در بقاى حق اند آه فانى خودان آه از شر خود و هنر خود ايمن شده در صفت آن بى

  اند روز در آفتاب و فانى را خوف آفت و خطر نباشد همچون ستارگان آه فانى

  سايه شود  او محمد وار بى                 چون فناش از فقر پيرايه شود               

  سايه شد ى شمع او بى  چون زبانه                    ى را فنا پيرايه شدفقر فخر               

   سايه را نبود به گرد او گذر                  شمع جمله شد زبانه پا و سر               

    در شعاع از بهر او آه شمع ريخت         موم از خويش و ز سايه در گريخت               

    گفت من هم در فنا بگريختم                       فت او بهر فنايت ريختمگ               

    نه شعاع شمع فانى عرض                    اين شعاع باقى آمد مفترض               

   نه اثر بينى ز شمع و نه ضيا                 شمع چون در نار شد آلى فنا               

   آتش صورت به مومى پايدار                  اندر دفع ظلمت آشكارهست                

    تا شود آم گردد افزون نور جان                 بر خالف موم شمع جسم آان               

   ى ربانى است  شمع جان را شعله                اين شعاع باقى و آن فانى است               

  ى فانى شدن زو دور بود  سايه               ى آتشى چون نور بود بانهاين ز               

    ماه را سايه نباشد همنشين                     ابر را سايه بيفتد بر زمين               

   خودى چون قرص ماه  باشى اندر بى         ابرى است اى نيك خواه خودى بى بى               

    رفت نور از مه خيالى مانده                      باز چون ابرى بيايد رانده               

    آم ز ماه نو شد آن بدر شريف              از حجاب ابر نورش شد ضعيف               

   ابر تن ما را خيال انديش آرد               نمايد ز ابر و گرد مه خيالى مى               

    آه بگفت او ابرها ما را عدوست        لطف مه بنگر آه اين هم لطف اوست               
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   بر فراز چرخ دارد مه مدار                مه فراغت دارد از ابر و غبار               

    آه آند مه را ز چشم ما نهان               ابر ما را شد عدو و خصم جان               

  آند  بدر را آم از هاللى مى                 آند حور را اين پرده زالى مى               

   دشمن ما را عدوى خويش خواند                   ماه ما را در آنار عز نشاند               

    هر آه مه خواند ابر را بس گمره است           تاب ابرو آب او خود زين مه است               

   ست  روى تاريكش ز مه مبدل شده            ست نور مه برابر چون منزل شده               

    اندر ابر آن نور مه عاريتى است      گر چه هم رنگ مه است و دولتى است               

   چشم در اصل ضيا مشغول شد             در قيامت شمس و مه معزول شد               

   وين رباط فانى از دار القرار                     تا بداند ملك را از مستعار               

   مادرا ما را تو گير اندر آنار                دايه عاريه بود روزى سه چار               

    ز انعكاس لطف حق شد او لطيف          ست و آثيف پر من ابر است و پرده               

    تا ببينم حسن مه را هم ز ماه              بر آنم پر را و حسنش را ز راه               

   ى من مادر است ام من دايه  موسى           من نخواهم دايه مادر خوشتر است               

    آه هالك قوم شد اين رابطه                من نخواهم لطف مه از واسطه               

    تا نگردد او حجاب روى ماه                  با مگر ابرى بگيرد خوى ماه               

   همچو جسم انبيا و اوليا              صورتش بنمايد او در وصف ال               

   پرده در باشد به معنى سودمند                  آن چنان ابرى نباشد پرده بند               

   باريد و باال ابر نى  قطره مى                  آن چنانك اندر صباح روشنى               

   گشته ابر از محو هم رنگ سما                 ى پيغمبرى بود آن سقا معجزه               

   اين چنين گردد تن عاشق به صبر              بود ابر و رفته از وى خوى ابر               

   گشته مبدل رفته از وى رنگ و بو                    تن بود اما تنى گم گشته زو               

   ى سمع و بصر استون تن  خانه            پر پى غير است و سر از بهر من               

   آفر مطلق دان و نوميدى ز خير                جان فدا آردن براى صيد غير               

    بلكه زهرى شو شو ايمن از زيان              هين مشو چون قند پيش طوطيان               

    خويش چون مردار آن پيش آالب                  يا براى شاد باشى در خطاب               
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    تا آه آن آشتى ز غاصب باز رست           پس خضر آشتى براى اين شكست               

    تا ز طماعان گريزم در غنى                    فقر فخرى بهر آن آمد سنى               

   تا ز حرص اهل عمران وارهند                گنجها را در خرابى ز آن نهند               

    تا نگردى جمله خرج آن و اين                 پر ندانى آند رو خلوت گزين               

   آآل و مأآولى اى جان هوش دار           اى هم لقمه خوار ز انكه تو هم لقمه               

  

آرد و به  در بيان آن آه ما سوى اللَّه هر چيزى آآل و مأآول است همچون آن مرغى آه قصد صيد ملخ مى

  بود و غافل بود از باز گرسنه آه از پس قفاى او قصد صيد او داشت، صيد ملخ مشغول مى

  بينيش نون اى آدمى صياد آآل از صياد آآل خود ايمن مباش، اگر چه نمىاآ

   بين تا چشم سر باز شدن به نظر چشم به نظر دليل عبرتش مى

   گربه فرصت يافت او را در ربود                   مرغكى اندر شكار آرم بود               

   در شكار خود ز صيادى دگر                    خبر آآل و مأآول بود و بى               

   اى است  شحنه با خصمانش در دنباله            اى است دزد گر چه در شكار آاله               

   غافل از شحنه ست و از آه سحر            عقل او مشغول رخت و قفل و در               

   غافل است از طالب و جوياى خود          او چنان غرق است در سوداى خود               

  چرد ى حيوانش در پى مى  معده               خورد گر حشيش آب زاللى مى               

    همچنين هر هستى غير اله                       آآل و مأآول آمد آن گياه               

    نيست حق مأآول و آآل لحم و پوست           و هو يطعمكم و ال يطعم چو اوست               

   ز آآلى آاندر آمين ساآن بود                     آآل و مأآول آى ايمن بود               

    رو بدان درگاه آاو ال يطعم است                امن مأآوالن جذوب ماتم است               

  چرد  فكر آن فكر دگر را مى                 خورد هر خيالى را خيالى مى               

    يا بخسبى آه از آن بيرون جهى                     تو نتانى آز خيالى وارهى               

    چون شوى بيدار باز آيد ذباب          فكر زنبور است و آن خواب تو آب               

  برد آشد اين سو و آن سو مى  مى                      چند زنبور خيالى در پرد               

    و آن دگرها را شناسد ذو الجالل                  آمترين آآالن است اين خيال               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٣٤ 

  ات حفيظ  سوى او آه گفت ماييم                 هين گريز از جوق آآال غليظ               

    گر نتانى سوى آن حافظ شتافت            فظ يافتيا به سوى آن آه او آن ح               

  ست آن دست او را دستگير  حق شده             دست را مسپار جز در دست پير               

    از جوار نفس آاندر پرده است              پير عقلت آودآى خو آرده است               

   تا آه باز آيد خرد ز آن خوى بد                ردعقل آامل را قرين آن با خ               

    پس ز دست آآالن بيرون جهى          چون آه دست خود به دست او نهى               

   آه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم بود                 دست تو از اهل آن بيعت شود               

   پير حكمت آه عليم است و خطير          ود در دست پيرچون بدادى دست خ               

   تا از او نور نبى آيد پديد           آاو نبى وقت خويش است اى مريد               

   ى بيعتى را هم قرين  و آن صحابه                   در حديبيه شدى حاضر بدين               

    همچو زر ده دهى خالص شدى                        ىپس زده يار مبشر آمد               

   با آسى جفت است آاو را دوست آرد                تا معيت راست آيد ز انكه مرد               

   وين حديث احمد خوش خو بود                اين جهان و آن جهان با او بود               

    ال يفك القلب من مطلوبه                          بوبهگفت المرء مع مح               

    رو زبون گيرا زبون گيران ببين              هر آجا دام است و دانه آم نشين               

    دست هم باالى دست است اى جوان                 گير زبونان اين بدان اى زبون               

    هم تو صيد و صيد گير اندر طلب               گير اى عجب ى و زبونتو زبون               

    آه نبينى خصم را و آن خصم فاش                      بين ايدى خلفهم سدا مباش               

   دل است آند او بى  دلبريى مى         حرص صيادى ز صيدى مغفل است               

   بين ايدى خلف عصفورى بديد              ز مرغى مباش اندر نشيدتو آم ا               

    چند گرداند سر و رو آن نفس               چون به نزد دانه آيد پيش و پس               

    تا آشم از بيم او زين لقمه دست           آاى عجب پيش و پسم صياد هست               

   پيش بنگر مرگ يار و جار را                   ى فجار را  قصهتو ببين پس               

    او قرين تست در هر حالتى                     آلتى آاو هالآت دادشان بى               

   دست حق داور آنى است  پس بدان بى       حق شكنجه آرد و گر زو دست نيست               
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  شد آه هو ى او مقر مى  در شكنجه             تى اگر حق هست آوگف آن آه مى               

   گفت اى قريب راند و همى  اشك مى       گفت اين بعيد است و عجيب آن آه مى               

    دام تو خود بر پرت چسبيده است            چون فرار از دام واجب ديده است               

    از پى آامى نباشم تلخ آام               ن ميخ اين منحوس دامبر آنم م               

    فهم آن وز جستجو رو بر متاب              در خور عقل تو گفتم اين جواب               

   ياد آن فى جيدها حبل مسد     بگسل اين حبلى آه حرص است و حسد               

  

  ه آن اشارت به قمع آدام صفت بودسبب آشتن خليل عليه السالم زاغ را آ

  ى مهلكه در مريد از صفات مذمومه

    اى خليل حق چرا آشتى تو زاغ              اين سخن را نيست پايان و فراغ               

   اندآى ز اسرار آن بايد نمود             بهر فرمان حكمت فرمان چه بود               

    دايما باشد به دنيا عمر خواه                   ى زاغ سياه نعرهآاغ آاغ و                

   تا قيامت عمر تن درخواست آرد                همچو ابليس از خداى پاك فرد               

   آاشكى گفتى آه تبنا ربنا                    گفت انظرنى الى يوم الجزا               

    مرگ حاضر غايب از حق بودن است             توبه همه جان آندن است عمر بى               

  خدا آب حيات آتش بود  بى   عمر و مرگ اين هر دو با حق خوش بود               

  شد عمر جو  در چنان حضرت همى                  آن هم از تاثير لعنت بود آاو               

    ظن افزونى است و آلى آاستن                   ا را خواستناز خدا غير خد               

    در حضور شير روبه شانگى              خاصه عمرى غرق در بيگانگى               

    مهلم افزون آن آه تا آمتر شوم                 تر روم عمر بيشم ده آه تا پس               

  جو بود  بد آسى باشد آه لعنت                    شانه او بودتا آه لعنت را ن               

    عمر زاغ از بهر سرگين خوردن است     عمر خوش در قرب جان پروردن است               

    دايم اينم ده آه بس بد گوهرم               خورم عمر بيشم ده آه تا گه مى               

    گويدى آز خوى زاغم وارهان             رست آن گنده دهانگر نه گه خوا               
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   مناجات

   خاك ديگر را بكرده بو البشر                اى مبدل آرده خاآى را به زر               

   آار من سهو است و نسيان و خطا                     آار تو تبديل اعيان و عطا               

    من همه خلمم مرا آن صبر و حلم             هو و نسيان را مبدل آن به علمس               

    وى آه نان مرده را تو جان آنى             اى آه خاك شوره را تو نان آنى               

   ره را تو پيغمبر آنى  وى آه بى               اى آه جان خيره را رهبر آنى               

   فزايى در زمين از اختران  مى                  آنى جزو زمين را آسمان مى               

    زوترش از ديگران آيد ممات            هر آه سازد زين جهان آب حيات               

    ديد آاينجا هر دمى ميناگرى است           ى دل آاو به گردون بنگريست ديده               

  مخيط ى تن بى  ائتالف خرقه             قلب اعيان است و اآسيرى محيط               

    آتشى يا باد يا خاآى بدى           تو از آن روزى آه در هست آمدى               

   آى رسيدى مر ترا اين ارتقا                  گر بر آن حالت ترا بودى بقا               

   هستى بهتر به جاى آن نشاند                       دل هستى اول نمانداز مب               

   بعد يكديگر دوم به ز ابتدا                همچنين تا صد هزاران هستها               

    آز وسايط دور گردى ز اصل آن                   از مبدل بين وسايط را بمان               

   تر است ى آم ذوق وصل افزون  واسطه        طه هر جا فزون شد وصل جستواس               

    حيرت تو ره دهد در حضرتت                 از سبب دانى شود آم حيرتت               

    از فنايش رو چرا بر تافتى                         اين بقاها از فناها يافتى               

  اى اى نافقا  بر بقا چسبيده               آن فناها چه زيان بودت آه تاز                

    پس فنا جو و مبدل را پرست                چون دوم از اولينت بهتر است               

   تا آنون هر لحظه از بدو وجود             صد هزاران حشر ديدى اى عنود               

   و ز نما سوى حيات و ابتال                    خبر سوى نما ادى بىاز جم               

    باز سوى خارج اين پنج و شش              باز سوى عقل و تمييزات خوش               

    پس نشان پا درون بحر الست                  تا لب بحر اين نشان پايهاست               

   هست دهها و وطنها و رباط             زلهاى خشكى ز احتياطز انكه من               
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   عرصه و سقوف  وقت موج و حبس بى                   باز منزلهاى دريا در وقوف               

    نه نشان است آن منازل را نه نام                  نيست پيدا آن مراحل را سنام               

    آن طرف آه از نما تا روح عين                  صد چندان ميان منزلينهست               

   اى  بر بقاى جسم چون چفسيده                      اى در فناها اين بقا را ديده               

   باز باش  پيش تبديل خدا جان            هين بده اى زاغ اين جان باز باش               

   آه هر امسالت فزون است از سه پار               سپار گير و آهن را مى تازه مى               

    آهنه بر آهنه نه و انبار آن                   گر نباشى نخل وار ايثار آن               

  ابر بهر هر ناديده ر  تحفه مى                     آهنه و گنديده و پوسيده را               

    صيد حق است او گرفتار تو نيست             آن آه نو ديد او خريدار تو نيست               

   بر تو جمع آيند اى سيالب شور                 هر آجا باشند جوق مرغ آور               

   د عمى ز انكه آب شور افزاي                     تا فزايد آورى از شورابها               

  ى آب و گلند  شارب شورابه                 اهل دنيا ز آن سبب اعمى دلند               

    چون ندارى آب حيوان در نهان             خر در جهان ده آور مى شور مى               

   تو شاد همچو زنگى در سيه رويى                با چنين حالت بقا خواهى و ياد               

    آو ز زاد و اصل زنگى بوده است           در سياهى زنگ از آن آسوده است               

   گر سيه گردد تدارك جو بود          آن آه روزى شاهد و خوش رو بود               

   ن باشد اندر غصه و درد و حني                  مرغ پرنده چو ماند در زمين               

  دود  دانه چين و شاد و شاطر مى            رود مرغ خانه بر زمين خوش مى               

   و آن دگر پرنده و پرواز بود               پرواز بود ز انكه او از اصل بى               

  

    الجهالقال النَّبّى عليه السالم ارحموا ثالثا عزيز قوم ذل و غنى قوم افتقر و عالما يلعب به

   جان من آان غنيا فافتقر                  گفت پيغمبر آه رحم آريد بر               

   او صفيا عالما بين المضر                     و الذي آان عزيزا فاحتقر               

   ز آوه رحم آريد ار ز سنگيد و                گفت پيغمبر آه با اين سه گروه               

  دينار شد  و آن توانگر هم آه بى             آن آه او بعد از رئيسى خوار شد               
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    مبتال گردد ميان ابلهان             و آن سوم آن عالمى آاندر جهان               

   ن همچو قطع عضو باشد از بد              ز انكه از عزت به خوارى آمدن               

   نو بريده جنبد اما نى مديد               عضو گردد مرده آز تن وابريد               

   هستش امسال آفت رنج و خمار           هر آه از جام َأ َلْسُت او خورد پار               

   آى مر او را حرص سلطانى بود        و انكه چون سگ ز اصل آهدانى بود               

    آه او گويد آه گم آردست راه              توبه او جويد آه آردست او گناه               

  

ى آن خران بر آن غريب گاه به جنگ و گاه به  ى محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنه قصه

هل دنيا و ى خاص خداست ميان ا تسخر و مبتال گشتن او به آاه خشك آه غذاى او نيست، و اين صفت بنده

  )ص(اهل هوا و شهوت آه االسالم بدا غريبا و سيعود غريبا فطوبى للغرباء صدق رسول اللَّه 

  زينهار  اندر آخور آردش آن بى                  آهويى را آرد صيادى شكار               

   گران حبس آهو آرد چون استم               آخورى را پر ز گاوان و خران               

    او به پيش آن خران شب آاه ريخت        گريخت آهو از وحشت به هر سو مى               

  خورد خوشتر از شكر  آاه را مى            از مجاعت و اشتها هر گاو و خر               

  افت روت  گه ز دود و گرد آه مى                 رميد از سو به سو گاه آهو مى               

   آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند                هر آه را با ضد خود بگذاشتند               

   عجز را عذرى نگويد معتبر                 تا سليمان گفت آان هدهد اگر               

   ساب يك عذاب سخت بيرون از ح              بكشمش يا خود دهم او را عذاب               

   در قفس بودن بغير جنس خود            هان آدام است آن عذاب اى معتمد               

   مرغ روحت بسته با جنسى دگر                  زين بدن اندر عذابى اى بشر               

  ا دارد از زاغان و جغدان داغه                 روح باز است و طبايع زاغها               

   همچو بو بكرى به شهر سبزوار                 او بمانده در ميانشان زار زار               

  

حكايت محمد خوارزمشاه آه شهر سبزوار آه همه رافضى باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت 

  آن گه امان دهم آه از اين شهر پيش من به هديه ابو بكر نامى بياريد
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    در قتال سبزوار پر پناه                 شد محمد الپ الغ خوارزمشاه               

   اسپهش افتاد در قتل عدو                     تنگشان آورد لشكرهاى او               

   مان در گوش آن وابخش جان  حلقه                   سجده آوردند پيشش آاالمان               

    آن ز ما هر موسمى افزايدت                  هر خراج و صلتى آه بايدت               

   پيش ما چندى امانت باش گو               جان ما آن تو است اى شير خو               

    تا نياريدم ابو بكرى به پيش              گفت نرهانيد از من جان خويش               

    هديه ناريد اى رميده امتان                   بو بكر نام از شهرتانتا مرا               

    نه خراج استانم و نه هم فسون          بدروم تان همچو آشت اى قوم دون               

    آز چنين شهرى ابو بكرى مخواه                بس جوال زر آشيدندش به راه               

   يا آلوخ خشك اندر جويبار                   ود بو بكر اندر سبزوارآى ب               

    تا نياريدم ابو بكر ارمغان             رو بتابيد از زر و گفت اى مغان               

    تا به زر و سيم حيران بيستم                 هيچ سودى نيست آودك نيستم               

    گر بپيمايى تو مسجد را به آون               رى سجده نرهى اى زبونتا نيا               

    آاندر اين ويرانه بو بكرى آجاست             منهيان انگيختند از چپ و راست               

   يك ابو بكرى نزارى يافتند            بعد سه روز و سه شب آه شتافتند               

   ى خرابه پر حرض  در يكى گوشه                ر بود و بمانده از مرضرهگذ               

    چون بديدندش بگفتندش شتاب             خفته بود او در يكى آنجى خراب               

    آز تو خواهد شهر ما از قتل رست            ست خيز آه سلطان ترا طالب شده               

    خود به راه خود به مقصد رفتمى                    گر پايم بدى يا مقدمىگفت ا               

   راندمى  سوى شهر دوستان مى                 آده آى ماندمى اندر اين دشمن               

   بر آتف بو بكر را برداشتند                    ى مرده آشان بفراشتند تخته               

   آشيدندش آه تا بيند نشان  مى              سوى خوارزمشاه حماالن آشان               

    اندر اينجا ضايع است و ممتحق           سبزوار است اين جهان و مرد حق               

   خواهد از اين قوم رذيل  دل همى                  هست خوارمشاه يزدان جليل               

    فابتغوا ذا القلب فى تدبيرآم                    گفت ال ينظر الى تصويرآم               
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   نى به نقش سجده و ايثار زر             من ز صاحب دل آنم در تو نظر               

    جستجوى اهل دل بگذاشتى                 تو دل خود را چو دل پنداشتى               

    اندر او آيد شود ياوه و نهان        ه گر هفصد چو اين هفت آسماندل آ               

   سبزوار اندر ابو بكرى مجو              ها را دل مگو اين چنين دل ريزه               

   حق از او در شش جهت ناظر بود               ى شش رو شود صاحب دل آينه               

  ى او حق نظر واسطه  نكندش بى               شش جهت دارد مقرهر آه اندر               

   ور قبول آرد همو باشد سند                     گر آند رد از براى او آند               

   اى گفتم من از صاحب وصال  شمه               از او ندهد آسى را حق نوال بى               

   و ز آفش آن را به مرحومان دهد                 بر آف دستش نهدموهبت را                

   چون و چگونه و بر آمال  هست بى                  با آفش درياى آل را اتصال               

    گفتنش تكليف باشد و السالم                     اتصالى آه نگنجد در آالم               

    حق بگويد دل بيار اى منحنى                 ال زر بيارى اى غنىصد جو               

   ام  ور ز تو معرض بود اعراضى       ام گر ز تو راضى است دل من راضى               

    تحفه او را آر اى جان بر درم                 ننگرم در تو در آن دل بنگرم               

    زير پاى مادران باشد جنان            چون است هستم من چنانبا تو او                

    اى خنك آن آس آه داند دل ز پوست                مادر و بابا و اصل خلق اوست               

   گويدت پر است از اين دلها قتو                  تو بگويى نك دل آوردم به تو               

    جان جان جان جان آدم اوست              دلى آور آه قطب عالم اوستآن                

   هست آن سلطان دلها منتظر                   از براى آن دل پر نور و بر               

   آن چنان دل را نيابى ز اعتبار                 تو بگردى روزها در سبزوار               

    بر سر تخته نهى آن سو آشان                 ى پوسيده جان پژمردهپس دل                

   به از اين دل نبود اندر سبزوار                  آه دل آوردم ترا اى شهريار               

    آه دل مرده بدين جا آورى          گويدت اين گورخانه است اى جرى               

    آه امان سبزوار آون از اوست             آن دلى آاو شاه خوسترو بياور                

   ز انكه ظلمت با ضيا ضدان بود            گويى آن دل زين جهان پنهان بود               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٤١ 

    سبزوار طبع را ميراثى است                  دشمنى آن دل از روز َأ َلْسُت               

    ديدن ناجنس بر ناجنس داغ          او باز است و دنيا شهر زاغز انكه                

  آند  ز استمالت ارتفاقى مى                     آند ور آند نرمى نفاقى مى               

   تا آه ناصح آم آند نصح دراز                     آند آرى نه از بهر نياز مى               

   صد هزاران مكر دارد تو بتو               ه اين زاغ خس مردار جوز انك               

   شد نفاقش عين صدق مستفيد                  گر پذيرند آن نفاقش را رهيد               

   هست در بازار ما معيوب خر             ز انكه آن صاحب دل با آر و فر               

   اى  جنس دل شو گر ضد سلطان نه              اى جان نه گر بىصاحب دل جو ا               

   آن ولى تست نه خاص خدا              آن آه زرق او خوش آيد مر ترا               

    پيش طبع تو ولى است و نبى است        هر آه او بر خو و بر طبع تو زيست               

   و آن مشام خوش عبر جويت شود                    يت شودرو هوا بگذار تا بو               

    مشك و عنبر پيش مغزت آاسد است                از هوارانى دماغت فاسد است               

  گريزد اندر آخور جا به جا  مى                حد ندارد اين سخن و آهوى ما               

  

   ى آهو و آخور خران ى قصه بقيه

   در شكنجه بود در اصطبل خر               روزها آن آهوى خوش ناف نر               

    در يكى حقه معذب پشك و مشك      مضطرب در نزع چون ماهى ز خشك               

    طبع شاهان دارد و ميران خموش       يك خرش گفتى آه ها اين بو الوحوش               

  ست آى ارزان دهد  گوهر آورده           و آن دگر تسخر زدى آز جر و مد               

    بر سرير شاه شو گو متكى             و آن خرى گفتى آه با اين نازآى               

   پس به رسم دعوت آهو را بخواند        ى وز خوردن بماند آن خرى شد تخمه               

    اشتهايم نيست هستم ناتوان          آرد او آه نه رو اى فالنسر چنين                

   آنى  يا ز ناموس احترازى مى                 آنى دانم آه نازى مى گفت مى               

    آه از آن اجزاى تو زنده و نو است       ى تو است گفت او با خود آه آن طعمه               

   ام ها آسوده  در زالل و روضه                     ام ف مرغزارى بودهمن الي               
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    آى رود آن خو و طبع مستطاب              گر قضا انداخت ما را در عذاب               

    ور لباسم آهنه گردد من نوم                 گر گدا گشتم گدا رو آى شوم               

   ام  با هزاران ناز و نفرت خورده                 و الله و سپر غم نيز همسنبل                

    در غريبى بس توان گفتن گزاف              زن الف الف گفت آرى الف مى               

  نهد  منتى بر عود و عنبر مى                  دهد گفت نافم خود گواهى مى               

    بر خر سرگين پرست آن شد حرام             ك آن را آه شنود صاحب مشاملي               

    مشك چون عرضه آنم با اين فريق                  خر گميز خر ببويد بر طريق               

    رمز االسالم فى الدنيا غريب              بهر اين گفت آن رسول مستجيب               

   گر چه با ذاتش ماليك هم دمند         رمند  انكه خويشانش هم از وى مىز               

   نيابند آن مشام  ليك از وى مى                بينند انام صورتش را جنس مى               

  بينش ولى او را مكاو  دور مى               همچو شيرى در ميان نقش گاو               

   آه بدرد گاو را آن شير خو                    بكاوى ترك گاو تن بگوور                

   خوى حيوانى ز حيوان بر آند               طبع گاوى از سرت بيرون آند               

   گر تو با گاوى خوشى شيرى مجو                  گاو باشى شير گردى نزد او               

  

ْبَع َبَقراٍت ِسماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف، آن گاوان الغر را خدا به صفت شيران گرسنه آفريده  َس تفسير ِإنِّي َأرى

  خوردند، اگر چه آن خياالت صور گاوان بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها مى

  ى خواب بنمودند تو معنى نگر در آينه

    چون آه چشم غيب را شد فتح باب            ديدى به خواب آن عزيز مصر مى               

    خوردشان آن هفت گاو الغرى                    هفت گاو فربه بس پرورى               

    ور نه گاوان را نبودندى خوران              در درون شيران بدند آن الغران               

   ليك در وى شير پنهان مرد خوار             پس بشر آمد به صورت مرد آار               

   صاف گردد دردش ار دردش آند             مرد را خوش واخورد فردش آند               

   وارهد پا بر نهد او بر سها            ى دردها ز آن يكى درد او ز جمله               

   خليل از بهر چه آشتى خروس اى               چند گويى همچو زاغ پر نحوس               
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   تا مسبح گردم آن را مو به مو                گفت فرمان حكمت فرمان بگو               

  

  بيان آن آه آشتن خليل عليه السالم خروس را اشارت به قمع و قهر آدام صفت بود

  از صفات مذمومات مهلكات در باطن مريد

    ز آن شراب زهرناك ژاژ مست         ت پرستشهوتى است او و بس شهو               

    آدم از ننگش بكردى خود خصى               گر نه بهر نسل بودى اى وصى               

   دام زفتى خواهم اين اشكار را                      گفت ابليس لعين دادار را               

   آه بدين تانى خاليق را ربود                ى اسبش نمود زر و سيم و گله               

    شد ترنجيده و ترش همچون ترنج               گفت شاباش و ترش آويخت لنج               

    آرد آن پس مانده را حق پيش آش            پس در و گوهر ز معدنهاى خوش               

    گفت زين افزون ده اى نعم المعين                   گير اين دام دگر را اى لعين               

   ى ابريشمين  دادش و بس جامه               چرب و شيرين و شرابات ثمين               

   تا ببندمشان بحبل من مسد           گفت يا رب بيش از اين خواهم مدد               

   مردوار آن بندها را بگسلند                 تا آه مستانت آه نر و پر دلند               

   مرد تو گردد ز نامردان جدا                     تا بدين دام و رسنهاى هوا               

    دام مرد انداز و حيلت ساز سخت              دام ديگر خواهم اى سلطان تخت               

   نيم خنده زد بدان شد نيم شاد               هادخمر و چنگ آورد پيش او ن               

   آه بر آر از قعر بحر فتنه گرد                   سوى اضالل ازل پيغام آرد               

   ها در بحر او از گرد بست  پرده               نى يكى از بندگانت موسى است               

   از تگ دريا غبارى بر جهيد               وا آشيدآب از هر سو عنان را                

  فزود  آه ز عقل و صبر مردان مى               چون آه خوبى زنان با او نمود               

   آه بده زوتر رسيدم در مراد            پس زد انگشتك به رقص اندر فتاد               

  قرار  آه آند عقل و خرد را بى               مارچون بديد آن چشمهاى پر خ               

    آه بسوزد چون سپند اين دل بر آن                و آن صفاى عارض آن دلبران               

   ى رقيق  گوييا حق تافت از پرده          رو و خال و ابرو و لب چون عقيق               
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   ى تنك  چون تجلى حق از پرده            ت او سبكديد او آن غنج و بر جس               

  

  و تفسير َو َمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي اْلَخْلِق تفسير َخَلْقَنا اْلِإْنساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ُثمَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفِليَن

   م باز معزول آمده همچو آد                     آدم حسن و ملك ساجد شده               

    گفت جرمت اين آه افزون زيستى                      گفت آوه بعد هستى نيستى               

    آه برو زين خلد و از جوق خوشان                   آشاند موآشان جبرئيلش مى               

    آن داد است و اينت داورى است گفت             گفت بعد از عز اين اذالل چيست               

   رانيم تو از جنان  چون آنون مى               آردى به جان جبرئيال سجده مى               

    همچو برگ از نخل در فصل خزان                  پرد ز من در امتحان حله مى               

   شد به پيرى همچو پشت سوسمار                 وار آن رخى آه تاب او بد ماه               

    وقت پيرى ناخوش و اصلع شده               و آن سرو فرق گش شعشع شده               

    گشته در پيرى دو تا همچون آمان           و آن قد صف در نازان چون سنان               

   ى زنان  زور شيرش گشته چون زهره                رنگ الله گشته رنگ زعفران               

   بگيرندش بغل وقت شدن  مى            آن آه مردى در بغل آردى به فن               

    هر يكى زينها رسول مردگى است           اين خود آثار غم و پژمردگى است               

  

  ِمُلوا الصَّاِلحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍنتفسير َأْسَفَل ساِفِليَن ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َو َع

    نيست از پيرى و تب نقصان و دق                  ليك گر باشد طبيبش نور حق               

    آاندر آن سستيش رشك رستم است            سستى او هست چون سستى مست               

   ش در شعاع نور شوق  ذره ذره               غرق ذوقگر بميرد استخوانش                

  آند زير و زبر  آه خزانش مى                 ثمر وان آه آنش نيست باغ بى               

   مغز آمده چون تل آاه  زرد و بى                      گل نماند خارها ماند سياه               

  ها گردد جدا  آه از او اين حله                آن باغ اى خداتا چه زلت آرد                

    زهر قتال است هين اى ممتحن                 خويشتن را ديد و ديد خويشتن               

   راند از خود جرم چيست  عالمش مى             شاهدى آز عشق او عالم گريست               
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    آرد دعوى آاين حلل ملك من است                 زيور عاريه بستجرم آن آه                

    خرمن آن ماست خوبان دانه چين                     واستانيم آن آه تا داند يقين               

   پرتوى بود آن ز خورشيد وجود                    تا بداند آان حلل عاريه بود               

   ز آفتاب حسن آرد اين سو سفر             آن جمال و قدرت و فضل و هنر               

   نور آن خورشيد زين ديوارها                    گردند چون استارها باز مى               

    ماند هر ديوار تاريك و سياه                    پرتو خورشيد شد وا جايگاه               

   ى سه رنگ  نور خورشيد است از شيشه          آن آه آرد او در رخ خوبانت دنگ               

  نمايند اين چنين رنگين به ما  مى             هاى رنگ رنگ آن نور را شيشه               

   رنگت آند آن گاه دنگ  نور بى             هاى رنگ رنگ چون نماند شيشه               

    تا چو شيشه بشكند نبود عمى               شيشه ديدن نور را خوى آن بى               

    در چراغ غير چشم افروخته                          قانعى با دانش آموخته               

   تو بدانى مستعيرى نى فتا                   او چراغ خويش بربايد آه تا               

   غم مخور آه صد چنان بازت دهد             گر تو آردى شكر و سعى مجتهد               

    آه شده ست آن حسن از آافر برى             گرى ور نكردى شكر اآنون خون               

    أمة االيمان َأْصَلَح بالهم                      أمة الكفران َأَضلَّ أعمالهم               

   آه دگر هرگز نبيند ز آن اثر                شكر خوبى و هنر گم شد از بى               

   رفت ز آن سان آه نياردشان به ياد          خويشى و شكر و وداد خويشى و بى               

   ان جستن آام است از هر آامر                   آه َأَضلَّ َأْعماَلُهْم اى آافران               

   آه مر ايشان راست دولت در قفا                جز ز اهل شكر و اصحاب وفا               

   دولت آينده خاصيت دهد                      دولت رفته آجا قوت دهد               

   تا آه صد دولت ببينى پيش رو            قرض ده زين دولت اندر اقرضوا               

    تا آه حوض آوثرى يابى به پيش          اندآى زين شرب آم آن بهر خويش               

    آى تواند صيد دولت زو گريخت        جرعه بر خاك وفا آن آس آه ريخت               

    رد من بعد النوى انزالهم               خوش آند دلشان آه َأْصَلَح بالهم               

    هر چه بردى زين شكوران باز ده              اى اجل وى ترك غارت ساز ده               
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   اند از رخت جان  ز انكه منعم گشته                       وا دهد ايشان بنپذيرند آن               

   م باز نستانيم چون درباختي                     ها انداختيم صوفييم و خرقه               

    رفت از ما حاجت و حرص و غرض           ما عوض ديديم آن گه چون عوض               

   ى آوثر زديم  بر رحيق و چشمه             ز آب شور و مهلكى بيرون شديم               

   وفايى و فن و ناز گران  بى             آن چه آردى اى جهان با ديگران               

   آه شهيديم آمده اندر غزا                   بر سرت ريزيم ما بهر جزا               

    بندگان هستند پر حمله و مرى                       تا بدانى آه خداى پاك را               

   خيمه را بر باروى نصرت زنند                       سبلت تزوير دنيا بر آنند               

   وين اسيران باز بر نصرت زدند                اين شهيدان باز نو غازى شدند               

    آه ببين ما را گر اآمه نيستى                   سر بر آوردند باز از نيستى               

   ا سهاست و انچه اينجا آفتاب آن ج               تا بدانى در عدم خورشيدهاست               

   ضد اندر ضد چون مكنون بود                در عدم هستى برادر چون بود               

    آه عدم آمد اميد عابدان                   ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت بدان                

   نه بر اميد نيستى است شاد و خوش              مرد آارنده آه انبارش تهى است               

    فهم آن گر واقف معنيستى                    آه برويد آن ز سوى نيستى               

   آه بيابى فهم و ذوق آرام و بر                   دم به دم از نيستى تو منتظر               

  ه بغدادى آنم ابخاز را ور ن              نيست دستورى گشاد اين راز را               

    آه بر آرد زو عطاها دم به دم              ى صنع حق باشد عدم پس خزانه               

  اصل و سند  آه بر آرد فرع بى                   مبدع آمد حق و مبدع آن بود               

  

  مثال عالم هست نيست نما و عالم نيست هست نما

    هست را بنمود بر شكل عدم                ت را بنمود هست و محتشمنيس               

   باد را پوشيد و بنمودت غبار              بحر را پوشيد و آف آرد آشكار               

   خاك از خود چون بر آيد بر عال             ى خاك پيچان در هوا چون مناره               

    باد را نى جز به تعريف دليل                  بينى به باال اى عليلخاك را                
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   دريا ندارد متصرف  آف بى                بينى روانه هر طرف آف همى               

    فكر پنهان آشكارا قال و قيل              آف به حس بينى و دريا از دليل               

   ى معدوم بينى داشتيم  ديده                       پنداشتيم ثبات مىنفى را ا               

   آى تواند جز خيال و نيست ديد                   اى آاندر نعاسى شد پديد ديده               

    چون حقيقت شد نهان پيدا خيال             الجرم سر گشته گشتيم از ضالل               

   چون نهان آرد آن حقيقت از بصر              اين عدم را چون نشاند اندر نظر               

    آه نمودى معرضان را درد صاف                    آفرين اى اوستاد سحر باف               

   پيش بازرگان و زر گيرند سود                    ساحران مهتاب پيمايند زود               

    سيم از آف رفته و آرباس هيچ                  سيم بربايند زين گون پيچ پيچ               

    آه از او مهتاب پيموده خريم             اين جهان جادوست ما آن تاجريم               

    ساحرانه او ز نور ماهتاب               گز آند آرباس پانصد گز شتاب               

    سيم شد، آرباس نى، آيسه تهى            چون ستد او سيم عمرت اى رهى               

   هين ز نفاثات افغان وز عقد                قل اعوذت خواند بايد آاى احد               

    الغياث المستغاث از برد و مات                 دمند اندر گره آن ساحرات مى               

   آه زبان قول سست است اى عزيز                ليك بر خوان از زبان فعل نيز               

   آن يكى وافى و اين دو غدرمند                  در زمانه مر ترا سه همرهند               

    و آن سوم وافى است و آن حسن الفعال           آن يكى ياران و ديگر رخت و مال               

   يار آيد ليك آيد تا به گور                مال نايد با تو بيرون از قصور               

    يار گويد از زبان حال خويش                چون ترا روز اجل آيد به پيش               

    بر سر گورت زمانى بيستم                    تا بدين جا بيش همره نيستم               

   آه در آيد با تو در قعر لحد              فعل تو وافى است زو آن ملتحد               

  

در تفسير قول مصطفى عليه الصالة و السالم ال بد من قرين يدفن معك و هو حى و تدفن معه و أنت ميت، 

  ان آان آريما اآرمك و ان آان لئيما اسلمك، و ذلك القرين عملك

  )ص(دق رسول اللَّه فاصلحه ما استطعت، ص
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    با وفاتر از عمل نبود رفيق                 پس پيمبر گفت بهر اين طريق               

   ور بود بد در لحد مارت شود                     گر بود نيكو ابد يارت شود               

  اوستاد آرد اى پدر بى آى توان               اين عمل وين آسب در راه سداد               

  ارشاد استادى بود  هيچ بى              ترين آسبى آه در عالم رود دون               

    تا دهد بر بعد مهلت يا اجل                اولش علم است آن گاهى عمل               

  الح من اهلها من آريم ص                استعينوا فى الحرف يا ذا النهى               

    و اطلب الفن من ارباب الحرف                 اطلب الدر اخى وسط الصدف               

   بادروا التعليم ال تستنكفوا                      ان رايتم ناصحين انصفوا               

  ا آن آم نكرد خواجگى خواجه ر                 در دباغى گر خلق پوشيد مرد               

    احتشام او نشد آم پيش خلق                  وقت دم آهنگر ار پوشيد دلق               

    ملبس ذل پوش در آموختن                پس لباس آبر بيرون آن ز تن               

   ست حرفت آموزى طريقش فعلى ا               علم آموزى طريقش قولى است               

   آيد نه دست  نه زبانت آار مى          فقر خواهى آن به صحبت قايم است               

    نه ز راه دفتر و نه از زبان                 دانش آن را ستاند جان ز جان               

   رمز دانى نيست سالك را هنوز             در دل سالك اگر هست آن رموز               

   پس َأ َلْم َنْشَرْح بفرمايد خدا                تا دلش را شرح آن سازد ضيا               

   ايم ات بنهاده  شرح اندر سينه                 ايم آه درون سينه شرحت داده               

   البى محلبى از ديگران چون ح               تو هنوز از خارج آن را طالبى               

   تو چرا مى شير جويى از تغار             آنار ى شير است در تو بى چشمه               

   ننگ دار از آب جستن از غدير                 منفذى دارى به بحر اى آبگير               

  و آديه ساز چون شدى تو شرح جو            آه َأ َلْم َنْشَرْح نه شرحت هست باز               

   ى َفال تبصرون  تا نيايد طعنه               درنگر در شرح دل در اندرون               

  

  تفسير َو ُهَو َمَعُكْم

  خواهى لب نان در بدر  تو همى                يك سبد پر نان ترا بر فرق سر               
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    رو در دل زن چرا بر هر درى              در سر خود پيچ هل خيره سرى               

   غافل از خود ز اين و آن تو آب جو                      تا به زانويى ميان آب جو               

   چشمها را پيش سد و خلف سد                   پيش آب و پس هم آب با مدد               

   چيست اين گفت اسب ليكن اسب آو             اسب زير ران و فارس اسب جو               

   گفت آرى ليك خود اسبى آه ديد         هى نه اسب است اين به زير تو پديد               

   خبر ز آب روان  اندر آب و بى              مست آب و پيش روى اوست آن               

   و ان خيال چون صدف ديوار او              چون گهر در بحر گويد بحر آو               

  شود  ابر تاب آفتابش مى                   شود گفتن آن آو حجابش مى               

    عين رفع سد او گشته سدش                  بند چشم اوست هم چشم بدش               

  حق دار اى مدهوش او هوش با                   بند گوش او شده هم هوش او               

  

  در تفسير قول مصطفى عليه الصالة و السالم من جعل الهموم هما واحدا آفاه اللَّه سائر همومه 

   و من تفرقت به الهموم ال يبالى اللَّه فى اى واد اهلكه

   اى آن ترهات نيرزد تره  مى              هوش را توزيع آردى بر جهات               

   آب هوشت چون رسد سوى ثمار              آشد هر بيخ خار آب هش را مى               

    آب ده اين شاخ خوش را نو آنش              هين بزن آن شاخ بد را خو آنش               

   آاين شود باطل از آن رويد ثمر             هر دو سبزند اين زمان آخر نگر               

    فرق را آخر ببينى و السالم              ب باغ اين را حالل آن را حرامآ               

   ظلم چه بود آب دادن خار را                  عدل چه بود آب ده اشجار را               

    نه به هر بيخى آه باشد آب آش               عدل وضع نعمتى در موضعش               

    آه نباشد جز بال را منبعى              چه بود وضع در ناموضعىظلم                

    نه به طبع پر ز حير پر گره               نعمت حق را به جان و عقل ده               

    بر دل و جان آم نه آن جان آندنت                   بار آن بيگار غم را بر تنت               

  زند در مرغزار  خر سكيزه مى                  سر عيسى نهاده تنگ باربر                

    آار دل را جستن از تن شرط نيست        سرمه را در گوش آردن شرط نيست               
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    ور تنى شكر منوش و زهر چش             گر دلى رو ناز آن خوارى مكش               

  مدد  تن همان بهتر آه باشد بى                 افع است و قند بدزهر تن را ن               

    ور برويد هيزمى رو برآنش               هيزم دوزخ تن است و آم آنش               

    در دو عالم همچو جفت بو لهب               ور نه حمال حطب باشى حطب               

    گر چه هر دو سبز باشند اى فتى                 سدره رااز حطب بشناس شاخ               

    اصل اين شاخ است از نار و دخان                اصل آن شاخ است هفتم آسمان               

    آه غلط بين است چشم و آيش حس             هست مانندا به صورت پيش حس               

    جهد آن سوى دل آ جهد المقل                 پيش چشم دلهست آن پيدا به                

   تا ببينى هر آم و هر بيش را                ور ندارى پا بجنبان خويش را               

  

  :در معنى اين بيت

  ات بگرايند  ور نيست شوى به هستى                گر راه روى راه برت بگشايند

    يافت يوسف هم ز جنبش منصرف               بست درها هر طرفگر زليخا                

   چون توآل آرد يوسف بر جهيد                باز شد قفل و در و شد ره پديد               

  بايد دويد وار مى  خيره يوسف               گر چه رخته نيست عالم را پديد               

  جايى شما را جا شود  سوى بى                    ل و در پيدا شودتا گشايد قف               

   بينى طريق آمدن  هيچ مى                    آمدى اندر جهان اى ممتحن               

    آمدن را راه دانى هيچ نى                  تو ز جايى آمدى وز موطنى               

   راهه ما را رفتنى است  زين ره بى                  يى راه نيستگر ندانى تا نگو               

    هيچ دانى راه آن ميدان آجاست     روى در خواب شادان چپ و راست مى               

    خويش را بينى در آن شهر آهن              تو ببند آن چشم و خود تسليم آن               

   بند چشم تست اين سو از غرار            آه صد چشم خمارچشم چون بندى               

    بر اميد مهترى و سرورى               چار چشمى تو ز عشق مشترى               

    جغد بد آى خواب بيند جز خراب            ور بخسبى مشترى بينى به خواب               

    تو چه دارى آه فروشى هيچ هيچ             يچمشترى خواهى به هر دم پيچ پ               
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    از خريداران فراغت داشتى                 گر دلت را نان بدى يا چاشتى               

  

گويى گفت  اى و ياوه مى اى آه گيج شده آرد گفتندش چه خورده ى آن شخص آه دعوى پيغامبرى مى قصه

 و نه ياوه گفتمى آه هر سخن نيك آه با غير اهلش گويند ياوه اگر چيزى يافتمى آه خوردمى نه گيج شدمى

  گفته باشند اگر چه در آن ياوه گفتن مأمورند

    از همه پيغمبران فاضلترم                   گفت من پيغمبرم آن يكى مى               

   سولم از الهگويد ر  آاين همى               گردنش بستند و بردندش به شاه               

    آه چه مكر است و چه تزوير و چه فخ           خلق بر وى جمع چون مور و ملخ               

    ما همه پيغمبريم و محتشم               گر رسول آن است آايد از عدم               

    باشى اى اديب تو چرا مخصوص                 ما از آن جا آمديم اينجا غريب               

  خبر از راه وز منزل بديد  بى                  نه شما چون طفل خفته آمديد               

   خبر از راه و از باال و پست  بى               از منازل خفته بگذشتيد و مست               

   نج و شش تا پنج و شش از وراى پ            ما به بيدارى روان گشتيم و خوش               

    چون قالووزان خبير و ره شناس               ديده منزلها ز اصل و از اساس               

    تا نگويد جنس او هيچ اين سخن                    ش بكن شاه را گفتند اشكنجه               

   ه يك سيلى بميرد آن نحيف آه ب            شاه ديدش بس نزار و بس ضعيف               

    آه چو شيشه گشته است او را بدن                 آى توان او را فشردن يا زدن               

    آه چرا دارى تو الف سرآشى                  ليك با او گويم از راه خوشى               

   هم به نرمى سر آند از غار مار                 آز درشتى نايد اينجا هيچ آار               

    شه لطيفى بود و نرمى ورد وى             مردمان را دور آرد از گرد وى               

    آه آجا دارى معاش و ملتجى               پس نشاندش باز پرسيدش ز جا               

    آمده از ره در اين دار المالم               گفت اى شه هستم از داُر السالم               

    خانه آى آردست ماهى در زمين             ست و نه يك همنشين نه مرا خانه               

   آه چه خوردى و چه دارى چاشت ساز              باز شاه از روى الغش گفت باز               

   آه چنين سر مستى و پر الف و باد                اشتها دارى چه خوردى بامداد               
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    آى آنيمى دعوى پيغمبرى              گفت اگر نانم بدى خشك و طرى               

    همچنان باشد آه دل جستن ز آوه                   دعوى پيغمبرى با اين گروه               

   ى مشكل نجست  فهم و ضبط نكته        آس ز آوه و سنگ عقل و دل نجست               

   آند افسوس چون مستهزيان  مى              هر چه گويى باز گويد آه همان               

   از جمادى جان آه را باشد رجا                از آجا اين قوم و پيغام از آجا               

   پيش تو بنهند جمله سيم و سر                   گر تو پيغام زنى آرى و زر               

   داندت  عاشق آمد بر تو او مى               خواندت آه فالن جا شاهدى مى               

   آه بيا سوى خدا اى نيك عهد                 ور تو پيغام خدا آرى چو شهد               

   چون بقا ممكن بود فانى مشو                از جهان مرگ سوى برگ رو               

   نه از براى حميت دين و هنر                 قصد خون تو آنند و قصد سر               

    تلخشان آيد شنيدن اين بيان              بلكه از چسبيدگى بر خان و مان               

  

   خوانند و به آب حيات ابدى شان مىسبب عداوت عام و بيگانه زيستن ايشان به اولياى خدا آه به حق

    چون آه خواهى بر آنى زو لخت لخت           اى بر ريش خر چفسيد سخت خرقه               

   حبذا آن آس آز او پرهيز آرد                جفته اندازد يقين آن خر ز درد               

   اى  بر سرش چفسيده در نم غرقه          اى خاصه پنجه ريش و هر جا خرقه               

    حرص هر گه بيش باشد ريش بيش  خان و مان چون خرقه و اين حرص ريش               

    نشنود اوصاف بغداد و طبس           خان و مان جغد ويران است و بس               

   خبر آرد بدين جغدان ز شاه صد                     گر بيايد باز سلطانى ز راه               

   پس بر او افسوس دارد صد عدو             شرح دار الملك و باغستان و جو               

   بافد سخن  آز گزاف و الف مى                 ى آهن آه چه باز آورد افسانه               

  آند  ور نه آن دم آهنه را نو مى                    ى ابد آهنه ايشانند و پوسيده               

  دهد  تاج عقل و نور ايمان مى                  دهد مردگان آهنه را جان مى               

   آند بر پشت رخش  آه سوارت مى             دل مدزد از دل رباى روح بخش               

    آاو ز پاى دل گشايد صد گره                  سر مدزد از سر فراز تاج ده               
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   سوى آب زندگى پوينده آو                 با آه گويم در همه ده زنده آو               

   دانى ز عشق  تو بجز نامى چه مى           تو به يك خوارى گريزانى ز عشق               

   آيد به دست  عشق با صد ناز مى            عشق را صد ناز و استكبار هست               

  ننگرد وفا مى  در حريف بى         خرد عشق چون وافى است وافى مى               

  بايد به جهد  بيخ را تيمار مى           چون درخت است آدمى و بيخ عهد               

  ار و لطف ببريده بود وز ثم                       عهد فاسد بيخ پوسيده بود               

   با فساد بيخ سبزى نيست سود            شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود               

    عاقبت بيرون آند صد برگ دست              ور ندارد برگ سبز و بيخ هست               

   و عهدش مغز او علم چون قشر است               تو مشو غره به علمش عهد جو               

  

در بيان آن آه مرد بد آار چون متمكن شود در بد آارى و اثر دولت نيكو آاران ببيند شيطان شود و مانع 

  خير گردد از حسد همچون شيطان، آه خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد

   َعْبدًا ِإذا َصلَّى َأ َرَأْيَت الَِّذي َيْنهى

   تو چو شيطانى شوى آن جا حسود               بينى آرده سودوافيان را چون ب               

    او نخواهد هيچ آس را تندرست           هر آه را باشد مزاج و طبع سست               

   از در دعوى به درگاه وفا                   گر نخواهى رشك ابليسى بيا               

    آه سخن دعوى است اغلب ما و من              ى دم مزنچون وفايت نيست بار               

    در خموشى مغز جان را صد نماست           اين سخن در سينه دخل مغزهاست               

   خرج آم آن تا بماند مغز نغز            چون بيامد در زبان شد خرج مغز               

    قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت             است زفتمرد آم گوينده را فكر                

   پوست الغر شد چو آامل گشت و نغز              پوست افزون بود الغر بود مغز               

   جوز را و لوز را و پسته را           بنگر اين هر سه ز خامى رسته را               

   آه حسود دولت نيكان شود           يطان شودهر آه او عصيان آند ش               

   از آرم عهدت نگه دارد خدا               چون آه در عهد خدا آردى وفا               

   اى  اذآروا اذآرآم نشنيده                   اى از وفاى حق تو بسته ديده               
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   تا آه اوف عهدآم آيد ز يار               دارگوش نه َأْوُفوا ِبَعْهِدي گوش                

   ى خشك آشتن در زمين  همچو دانه           عهد و قرض ما چه باشد اى حزين               

    نه خداوند زمين را توانگرى             نه زمين را ز آن فروغ و لمترى               

    آه تو دادى اصل اين را از عدم                 بايدم جز اشارت آه از اين مى               

    آه از اين نعمت به سوى ما آشان                   خوردم و دانه بياوردم نشان               

   خواهد درخت  آه فشاند دانه مى             پس دعاى خشك هل اى نيك بخت               

    بخشدت نخلى آه نعم ما سعى                 ز آن دعاگر ندارى دانه ايزد                

    سبز آرد آن نخل را صاحب فنى                همچو مريم درد بودش دانه نى               

  مرادش داد يزدان صد مراد  بى                ز انكه وافى بود آن خاتون راد               

  اند  بر همه اصنافشان افزوده                اند افى بودهآن جماعت را آه و               

   ى آن گروه  چار عنصر نيز بنده                گشت درياها مسخرشان و آوه               

    تا ببينند اهل انكار آن عيان          اين خود اآرامى است از بهر نشان               

    در نيايد در حواس و در بيان                  انشان آه آنآن آرامتهاى پنه               

   دايما نه منقطع نه مسترد                  آار آن دارد خود آن باشد ابد               

  

   مناجات

   ثباتى ده نجات  خلق را زين بى             ى قوت و تمكين و ثبات اى دهنده               

    قايمى ده نفس را آه منثنى است           در آن آارى آه ثابت بودنى استان               

    وارهانشان از فن صورتگران         ى ميزان گران صبرشان بخش و آفه               

    تا نباشند از حسد ديو رجيم             وز حسودى بازشان خر اى آريم               

  سوزند عامه از حسد  چون همى                       انى مال و جسددر نعيم ف               

  آشند  از حسد خويشان خود را مى               آشند پادشاهان بين آه لشكر مى               

   آرده قصد خون و جان همدگر                          عاشقان لعبتان پر قذر               

    آه چه آردند از حسد آن ابلهان        و رامين خسرو و شيرين بخوانويس               

   هم نه چيزند و هواشان هم نه چيز                آه فنا شد عاشق و معشوق نيز               
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   مر عدم را بر عدم عاشق آند                   پاك الهى آه عدم بر هم زند               

   نيست را هست اين چنين مضطر آند                   ر دل نه دل حسدها سر آندد               

  خورند  از حسد دو ضره خود را مى                  ترند اين زنانى آز همه مشفق               

  اند  از حسد تا در آدامين منزل           اند تا آه مردانى آه خود سنگين دل               

    بر دريدى هر آسى جسم حريف               گر نكردى شرع افسونى لطيف               

  ى حجت آند  ديو را در شيشه                   شرع بهر دفع شر رايى زند               

    تا به شيشه در رود ديو فضول                 از گواه و از يمين و از نكول               

  آيد يقين در هزل و جد  جمع مى              مثل ميزانى آه خشنودى دو ضد               

    آه بدو خصمان رهند از جنگ و آين            شرع چون آيل و ترازو دان يقين               

    آى رهد از وهم حيف و احتيال             گر ترازو نبود آن خصم از جدال               

   اين همه رشك است و خصم است و جفا               وفا پس در اين مردار زشت بى               

   چون شود جنى و انسى در حسد            پس در آن اقبال و دولت چون بود               

  اند  يك زمان از ره زنى خالى نه                اند آن شياطين خود حسود آهنه               

  اند  از حسودى نيز شيطان گشته              اند و آن بنى آدم آه عصيان آشته               

   اند از مسخ حق با ديو جنس  گشته             از نبى بر خوان آه شيطانان انس               

   ان استعانت جويد او زين انسي                ديو چون عاجز شود در افتتان               

    جانب ماييد جانب داريى                       آه شما ياريد با ما ياريى               

    هر دو گون شيطان بر آيد شادمان               گر آسى را ره زنند اندر جهان               

  مند رشكدارند آن دو   نوحه مى          ور آسى جان برد و شد در دين بلند               

   بر آسى آه داد اديب او را خرد                    خايند دندان حسد هر دو مى               

  

پرسيدن پادشاه از آن مدعى نبوت آه آن آه رسول راستين باشد و ثابت شود با او چه باشد آه آسى را بخشد 

  دگوي يا به صحبت و خدمت او چه بخشش يابند غير نصيحت آه به زبان مى

    يا چه حاصل دارد آن آس آاو نبى است          شاه پرسيدش آه بارى وحى چيست               

   يا چه دولت ماند آاو واصل نشد         گفت خود آن چيست آش حاصل نشد               
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    هم آم از وحى دل زنبور نيست             گيرم اين وحى نبى گنجور نيست               

   ست ى وحيش پر از حلوا شده  خانه        ست چونك اوحى الرب الى النحل آمده               

    آرد عالم را پر از شمع و عسل                او به نور وحى حق عز و جل               

   وحيش از زنبور آمتر آى بود               رود اين آه آرمناست و باال مى               

   اى  پس چرا خشكى و تشنه مانده                 اى نه تو اعطيناك آوثر خوانده               

    بر تو خون گشته است و ناخوش اى عليل              يا مگر فرعونى و آوثر چو نيل               

  ثر در آدو آاو ندارد آب آو                توبه آن بيزار شو از هر عدو               

   او محمد خوست با او گير خو            هر آه را ديدى ز آوثر سرخ رو               

    آز درخت احمدى با اوست سيب                       تا احب هللا آيى در حساب               

    و تبدار همچون مرگ  دشمنش مى            هر آه را ديدى ز آوثر خشك لب               

   آاو حقيقت هست خون آشام تو                گر چه باباى تو است و مام تو               

   آه شد او بيزار اول از پدر                  از خليل حق بياموز اين سير               

   عشق دق تا نگيرد بر تو رشك                    تا آه ابغض هللا آيى پيش حق               

   درنيابى منهج اين راه را                       تا نخوانى ال و اال اهللا را               

  

 ُجُنوُبُهْم  شمرد خدمتها و وفاهاى خود را و شبهاى دراز َتَتجافى داستان آن عاشق آه با معشوق خود بر مى

دانم اگر  گفت آه من جز اين خدمت نمى و مىنوايى و جگر تشنگى روزهاى دراز را  را و بى َعِن اْلَمضاِجِع

خدمت ديگر هست مرا ارشاد آن آه هر چه فرمايى منقادم اگر در آتش رفتن است چون خليل عليه السالم و 

اگر در دهان نهنگ دريا فتادن است چون يونس عليه السالم و اگر هفتاد بار آشته شدن است چون جرجيس 

ا شدن است چون شعيب عليه السالم و وفا و جان بازى انبيا را عليه السالم عليه السالم و اگر از گريه نابين

  شمار نيست، و جواب گفتن معشوق او را

  شمرد از خدمت و از آار خود  مى                آن يكى عاشق به پيش يار خود               

   وردم درين رزم و سنان تيرها خ                 آز براى تو چنين آردم چنان               

    بر من از عشقت بسى ناآام رفت            مال رفت و زور رفت و نام رفت               

    هيچ شامم با سر و سامان نيافت               هيچ صبحم خفته يا خندان نيافت               
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  شمرد  به تفصيلش يكايك مى او           آن چه او نوشيده بود از تلخ و درد               

   بر درستى محبت صد شهود                   نمود نه از براى منتى بل مى               

   عاشقان را تشنگى ز آن آى رود                 عاقالن را يك اشارت بس بود               

   ى ز اشارت بس آند حوت از زالل آ                    مالل آند تكرار گفتن بى مى               

    در شكايت آه نگفتم يك سخن            گفت ز آن درد آهن صد سخن مى               

   گريست  ليك چون شمع از تف آن مى                دانست چيست آتشى بودش نمى               

   بگشا پهن و اندر ياب نيك گوش            گفت معشوق اين همه آردى و ليك               

    آن نكردى اين چه آردى فرعهاست      آانچه اصل اصل عشق است و والست               

    گفت اصلش مردن است و نيستى است       گفتش آن عاشق بگو آان اصل چيست               

   اى ار يار جان با زنده هين بمير                  اى تو همه آردى نمردى زنده               

   همچو گل در باخت سر خندان و شاد             هم در آن دم شد دراز و جان بداد               

  آبد  همچو جان و عقل عارف بى                    ماند آن خنده بر او وقف ابد               

   گر زند آن نور بر هر نيك و بد                     نور مه آلوده آى گردد ابد               

    همچو نور عقل و جان سوى اله                 او ز جمله پاك وا گردد به ماه               

    تابشش گر بر نجاسات ره است           وصف پاآى وقف بر نور مه است               

    نور را حاصل نگردد بد رگى                    ز ان نجاسات ره و آلودگى               

    سوى اصل خويش باز آمد شتاب                      اْرِجِعي بشنود نور آفتاب                

   نه ز گلشنها بر او رنگى بماند                  نه ز گلخنها بر او ننگى بماند               

    ماند در سوداى او صحرا و دشت                 تنور ديده و نور ديده باز گش               

  

يكى پرسيد از عالمى عارفى آه اگر در نماز آسى بگريد به آواز و آه آند و نوحه آند نمازش باطل شود 

گريد يا  جواب گفت آه نام آن آب ديده است تا آن گرينده چه ديده است، اگر شوق خدا ديده است و مى

ه نشود بلكه آمال گيرد آه ال صالة اال بحضور القلب، و اگر او رنجورى تن يا پشيمانى گناهى نمازش تبا

وار آه فرزند را  فراق فرزند ديده است نمازش تباه شود آه اصل نماز ترك تن است و ترك فرزند ابراهيم
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 عليه و سپرد، و امر آمد مصطفى را صلى اللَّه آرد از بهر تكميل نماز و تن را به آتش نمرود مى قربان مى

  و َقْد آاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبراِهيَم آله بدين خصال آه َو اتََّبَع ِملََّة ِإْبراِهيَم

   گر آسى گريد به نوحه در نماز                آن يكى پرسيد از مفتى به راز               

   يا نمازش جايز و آامل بود                   آن نماز او عجب باطل شود               

    بنگرى تا آه چه ديد او و گريست                گفت آب ديده نامش بهر چيست               

   ى خود روان  تا بدان شد او ز چشمه                  آب ديده تا چه ديد او از نهان               

   رونقى يابد ز نوحه آن نماز            آن جهان گر ديده است آن پر نياز               

    ريسمان بگسست و هم بشكست دوك           ور ز رنج تن بدان گريه و ز سوك               

  

خواهم بلكه پير عقل و معرفت و اگر چه عيسى  مريدى در آمد به خدمت شيخ و از اين شيخ پير سن نمى

لسالم در مكتب آودآان، مريد شيخ را گريان ديد او نيز است عليه السالم در گهواره و يحيى است عليه ا

تر بود از سر غيرت  موافقت آرد و گريست، چون فارغ شد و به در آمد مريدى ديگر آه از حال شيخ واقف

گريست  در عقب او تيز بيرون آمد گفتش اى برادر من ترا گفته باشم اللَّه اللَّه تا نينديشى و نگويى آه شيخ مى

ريا بايد آرد و از عقبات و درياهاى پر نهنگ و آوههاى بلند  گريستم آه سى سال رياضت بى مىو من نيز 

  ى شيخ رسى يا نرسى، بايد گذشت تا بدان گريه پر شير و پلنگ مى

   اگر رسى شكر زويت لى االرض گويى بسيار

  بود و در نفير پير اندر گريه                    يك مريدى اندر آمد پيش پير               

   گشت گريان آب از چشمش دويد              شيخ را چون ديد گريان آن مريد               

   چون آه الغ امال آند يارى به يار               گوشور يك بار خندد آر دو بار               

   خندند قوم بيند آه مى  آه همى                     بار اول از ره تقليد و سوم               

   خبر از حالت خندندگان  بى               آر بخندد همچو ايشان آن زمان               

   پس دوم آرت بخندد چون شنود               باز وا پرسد آه خنده بر چه بود               

    آن شادى آه او را در سر است اندر                    پس مقلد نيز مانند آر است               

    فيض شادى نه از مريدان بل ز شيخ                  پرتو شيخ آمد و منهل ز شيخ               

    گر ز خود دانند آن باشد خداج          چون سبد در آب و نورى بر زجاج               
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   آاندر او آن آب خوش از جوى بود               چون جدا گردد ز جو داند عنود               

    آان لمع بود از مه تابان خوب                      آبگينه هم بداند از غروب               

    پس بخندد چون سحر بار دوم             چون آه چشمش را گشايد امر قم               

   آمدش  آه در آن تقليد بر مى          ى خودش ش آيد هم بر آن خنده خنده               

   آاين حقيقت بود و اين اسرار و راز                گويد از چندين ره دور و دراز               

  آردم از عميا و شور  شاديى مى          من در آن وادى چگونه خود ز دور               

  نمود  درك سستم سست نقشى مى            بستم خيال و آن چه بود من چه مى               

    آو خيال او و آو تحقيق راست             طفل ره را فكرت مردان آجاست               

   يا مويز و جوز يا گريه و نفير               فكر طفالن دايه باشد يا آه شير               

    گر چه دارد بحث باريك و دليل                 آن مقلد هست چون طفل عليل               

   آند او را گسيل  از بصيرت مى                  آن تعمق در دليل و در شكيل               

    برد و در اشكال گفتن آار بست            ى سر وى است اى آاو سرمه مايه               

   رو به خوارى تا شوى تو شير مرد                      اى مقلد از بخارا باز گرد               

    صف در آن در محفلش ال يفقهون                     تا بخاراى دگر بينى درون               

    چون به دريا رفت بگسسته رگى است       پيك اگر چه در زمين چابك تگى است               

    آن آه محمول است در بحر اوست آس                 البر و بساو حملناهم بود فى                

   اى شده در وهم و تصويرى گرو                     بخشش بسيار دارد شه بدو               

  آرد وفق آن عزيز اى مى  گريه                      آن مريد ساده از تقليد نيز               

  خبر ديد و ز موجب بى  گريه مى                    دوار همچون مرد آراو مقل               

   اش آمد مريد خاص تفت  از پى      چون بسى بگريست خدمت آرد و رفت               

  ى شيخ نظر  بر وفاق گريه                خبر گفت اى گريان چو ابر بى               

   گر چه در تقليد هستى مستفيد                     لَّه اى وافى مريداللَّه اللَّه ال               

    من چو او بگريستم آان منكرى است              گريست تا نگويى ديدم آن شه مى               

   ى آن موتمن  نيست همچون گريه                گريه پر جهل و پر تقليد و ظن               

   هست زين گريه بدان راه دراز                  تو قياس گريه بر گريه مساز               
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   عقل آن جا هيچ نتواند فتاد               هست آن از بعد سى ساله جهاد               

    عقل را واقف مدان ز آن قافله            هست ز آن سوى خرد صد مرحله               

   ى عين الملح  روح داند گريه          ى او نه از غم است و نى فرح هگري               

    ز انچه وهم عقل باشد آن برى است           ى او آن سرى است ى او خنده گريه               

  ى ناديده ديده آى شود  ديده                 ى او بود ى او چو ديده آب ديده               

    نه از قياس عقل و نز راه حواس              آن چه او بيند نتان آردن مساس               

   پس چه داند ظلمت شب حال نور          شب گريزد چون آه نور آيد ز دور               

   پس چه داند پشه ذوق بادها                        پشه بگريزد ز باد بادها               

    پس آجا داند قديمى را حدث                چون قديم آيد حدث گردد عبث               

   چون آه آردش نيست هم رنگش آند              بر حدث چون زد قدم دنگش آند               

   ليك من پروا ندارم اى فقير                گر بخواهى تو بيابى صد نظير               

    چون عصاى موسى آمد در وقوف                       ين الم و حم اين حروفا               

    ليك باشد در صفات اين زبون              حرفها ماند بدين حرف از برون               

    آى بود چون آن عصا وقت بيان            هر آه گيرد او عصايى ز امتحان               

    آه بر آيد از فرح يا از غمى        سوى است اين دم نه هر باد و دمىعي               

  ست از حضرت مولى البشر  آمده                            اين الم و حم اى پدر               

    گر تو جان دارى بدين چشمش مبين                ماند بدين هر الف المى چه مى               

   بماند هم به ترآيب عوام  مى       گر چه ترآيبش حروف است اى همام               

    گر چه در ترآيب هر تن جنس اوست             هست ترآيب محمد لحم و پوست               

    هيچ اين ترآيب را باشد همان            گوشت دارد پوست دارد استخوان               

    آه همه ترآيبها گشتند مات                 در آن ترآيب آمد معجزاتآان               

    هست بس باال و ديگرها نشيب                       همچنان ترآيب حم آتاب               

    همچو نفخ صور در درماندگى                 ز انكه زين ترآيب آيد زندگى               

   چون عصا حم از داد خدا                     ا گردد شكافد بحر رااژده               

    قرص نان از قرص مه دور است نيك               ظاهرش ماند به ظاهرها و ليك               
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   نيست از وى هست محض خلق هو                   ى او نطق او ى او خنده گريه               

    و آن دقايق شد از ايشان بس نهان               آه ظاهرها گرفتند احمقانچون               

    آه دقيقه فوت شد در معترض              الجرم محجوب گشتند از غرض               

  

راند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن  داستان آن آنيزك آه با خر خاتون شهوت مى

ى آدو را  آرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف يافت ليكن دقيقه ر قضيب خر مىآدميانه و آدويى د

گاه  آدو هالك شد به فضيحت، آنيزك بى نديد آنيزك را به بهانه به راه آرد جايى دور و با خر جمع شد بى

ديدى، آل ناقص باز آمد و نوحه آرد آه اى جانم و اى چشم روشنم آير ديدى آدو نديدى ذآر ديدى آن دگر ن

اند، بر خوان َلْيَس  ملعون يعنى آل نظر و فهم ناقص ملعون و گر نه ناقصان چشم ظاهر مرحومند، ملعون نه

   َحَرٌج، نفى حرج و نفى لعنت و نفى عتاب و غضب آرد َعَلى اْلَأْعمى

   از وفور شهوت و فرط گزند             يك آنيزك يك خرى بر خود فگند               

   خر جماع آدمى پى برده بود            آن خر نر را به گان خو آرده بود               

   در نرش آردى پى اندازه را                  يك آدويى بود حيلت سازه را               

   تا رود نيم ذآر وقت سپوز              در ذآر آردى آدو را آن عجوز               

  ها ويران شود  آن رحم و آن روده                گر همه آير خر اندر وى رود               

   مانده عاجز آز چه شد اين خر چو مو                 شد الغر و خاتون او خر همى               

   اش الغرى است  علت او آه نتيجه          نعل بندان را نمود آن خر آه چيست               

   هيچ آس از سر آن مخبر نشد                   هيچ علت اندر او ظاهر نشد               

   شد تفحص را دمادم مستعد                 در تفحص اندر افتاد او به جد               

   ز انكه جد جوينده يابنده بود                    جد را بايد آه جان بنده بود               

    ديد خفته زير خر آن نرگسك                چون تفحص آرد از حال اشك               

   بس عجب آمد از آن آن زال را                  از شكاف در بديد آن حال را               

    آه به عقل و رسم مردان با زنان                  گايد آنيزك را چنان خر همى               

    پس من اوليتر آه خر ملك من است       در حسد شد گفت چون اين ممكن است               

    خوان نهادست و چراغ افروخته                     خر مهذب گشته و آموخته               
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    روفت آاى آنيزك چند خواهى خانه                  آرد ناديده و در خانه بكوفت               

    آاى آنيزك آمدم در باز آن            گفت اين سخن از پى رو پوش مى               

    راز را از بهر طمع خود نهفت               آرد خاموش و آنيزك را نگفت               

  اد آرد پنهان پيش شد در را گش                    پس آنيزك جمله آالت فساد               

    لب فرو ماليد يعنى صايمم              رو ترش آرد و دو ديده پر ز نم               

   روفتم بهر عطن  خانه را مى              در آف او نرمه جارويى آه من               

   گفت خاتون زير لب آاى اوستاد             چون آه با جاروب در را واگشاد               

    چيست آن خر بر گسسته از علف           رو ترش آردى و جارويى به آف               

   ز انتظار تو دو چشمش سوى در               نيم آاره و خشمگين جنبان ذآر               

  جرمان عزيز  داشتش آن دم چو بى          زير لب گفت اين نهان آرد از آنيز               

   رو فالن خانه ز من پيغام بر           بعد از آن گفتش آه چادر نه به سر               

   ى زنان  مختصر آردم من افسانه       اين چنين گو وين چنين آن و آن چنان               

   چون به راهش آرد آن زال ستير            آن چه مقصود است مغز آن بگير               

   گفت آن زمان  در فرو بست و همى                  بود از مستى شهوت شادمان               

   ام از چار دانگ و از دو دانگ  رسته                 يافتم خلوت زنم از شكر بانگ               

  قرار  در شرار شهوت خر بى               از طرب گشته بز آن زن هزار               

    بز گرفتن گيج را نبود شگفت        چه بز آن آان شهوت او را بز گرفت               

   تا نمايد خر چو يوسف نار نور            ميل شهوت آرد آند دل را و آور               

   خويشتن را نور مطلق داند او               اى بسا سر مست نار و نار جو               

    با رهش آرد بگرداند ورق              ى خدا يا جذب حق جز مگر بنده               

    در طريقت نيست اال عاريه                         تا بداند آان خيال ناريه               

    نيست چون شهوت بتر ز آفات ره                    زشتها را خوب بنمايد شره               

    صد هزاران زيرآان را آرد دنگ          صد هزاران نام خوش را آرد ننگ               

   يوسفى را چون نمايد آن جهود          چون خرى را يوسف مصرى نمود               

   شهد را خود چون آند وقت نبرد           بر تو سرگين را فسونش شهد آرد               
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   يا نكاحى آن گريزان شو ز شر         خوردن بود آم آن ز خورشهوت از               

    دخل را خرجى ببايد الجرم            آشد سوى حرم چون بخوردى مى               

   تا آه ديوت نفگند اندر بال                  پس نكاح آمد چو الحول و ال               

   ور نه آمد گربه و دنبه ربود        واه زودچون حريص خوردنى زن خ               

   زود بر نه پيش از آن آاو بر نهد                جهد بار سنگى بر خرى آه مى               

   گرد آتش با چنين دانش مگرد                   دانى تو برد فعل آتش را نمى               

   از شرر نه ديگ ماند نه ابا                   راعلم ديگ و آتش ار نبود ت               

   تا پزد آن ديگ سالم در ازيز                 آب حاضر بايد و فرهنگ نيز               

    ريش و مو سوزد چو آن جا بگذرى                     چون ندانى دانش آهنگرى               

   شادمانه الجرم آيفر چشيد           را آشيددر فرو بست آن زن و خر               

    خفت اندر زير آن نر خر ستان                   در ميان خانه آوردش آشان               

   تا رسد در آام خود آن قحبه نيز           هم بر آن آرسى آه ديد او از آنيز               

    آتشى از آير خود در وى فروخت           سپوختپا بر آورد و خر اندر وى                

   تا به خايه در زمان خاتون بمرد             خر مودب گشته در خاتون فشرد               

  ها بگسسته شد از همدگر  روده                بر دريد از زخم آير خر جگر               

   آرسى از يك سو زن از يك سو فتاد               اددم نزد در حال آن زن جان بد               

    مرد او و برد جان ريب المنون         صحن خانه پر ز خون شد زن نگون               

  اى از آير خر  تو شهيدى ديده              مرگ بد با صد فضيحت اى پدر               

    در چنين ننگى مكن جان را فدى                  نبىتو َعذاَب اْلِخْزِي بشنو از                

   تر است  زير او بودن از آن ننگين          دان آه اين نفس بهيمى نر خر است               

    تو حقيقت دان آه مثل آن زنى                 در ره نفس ار بميرى در منى               

   ز انكه صورتها آند بر وفق خو               ر بدهد اونفس ما را صورت خ               

   اللَّه اللَّه از تن چون خر گريز                اين بود اظهار سر در رستخيز               

   آافران گفتند نار اولى ز عار                 آافران را بيم آرد ايزد ز نار               

    همچو اين نارى آه اين زن را بكاست               نار اصل عارهاستگفت نى آن               
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  ى مرگ بد  در گلو بگرفت لقمه            لقمه اندازه نخورد از حرص خود               

    گر چه باشد لقمه حلوا و خبيص             لقمه اندازه خور اى مرد حريص               

   ى رحمان بخوان  هين ز قرآن سوره                   داد ميزان را زبانحق تعالى               

    آز و حرص آمد ترا خصم مضل         هين ز حرص خويش ميزان را مهل               

    حرص مپرست اى فجل ابن الفجل              حرص جويد آل بر آيد او ز آل               

    آردى اى خاتون تو استارا به راه                 گفت آه شد و مى آن آنيزك مى               

    جاهالنه جان بخواهى باختن                   استاد خواهى ساختن آار بى               

    ننگت آمد آه بپرسى حال دام                  اى ز من دزديده علمى ناتمام               

    هم نيفتادى رسن در گردنش               چيدى دانه مرغ از خرمنشهم ب               

   چون ُآُلوا خواندى بخوان ال تسرفوا               دانه آمتر خور مكن چندين رفو               

    اين آند علم و قناعت و السالم                    تا خورى دانه نيفتى تو بدام               

    جاهالن محروم مانده در ندم               نعمت از دنيا خورد عاقل نه غم               

    دانه خوردن گشت بر جمله حرام             چون در افتد در گلوشان حبل دام               

   دانه چون زهر است در دام ار چرد                  مرغ اندر دام دانه آى خورد               

    همچو اندر دام دنيا اين عوام                خورد دانه ز دام مرغ غافل مى               

  اند از دانه خود را خشك بند  آرده                      باز مرغان خبير هوشمند               

    دانه خواست آور آن مرغى آه در فخ                   آاندرون دام دانه زهرباست               

   و ان ظريفان را به مجلسها آشيد                 صاحب دام ابلهان را سر بريد               

  ى زير و زار  و ز ظريفان بانگ و ناله                   آيد بكار مى آه از آنها گوشت               

   ديد خاتون را بمرده زير خر                  پس آنيزك آمد از اشكاف در               

   گر ترا استاد خوش نقشى نمود             گفت اى خاتون احمق اين چه بود               

    اوستا ناگشته بگشادى دآان              ظاهرش ديدى سرش از تو نهان               

   ون نديدى اى حريص آن آدو را چ         آير ديدى همچو شهد و چون خبيص               

   آن آدو پنهان بماندت از نظر            يا چو مستغرق شدى در عشق خر               

   اوستادى بر گرفتى شاد شاد                 ظاهر صنعت بديدى ز اوستاد               
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    غير صوف از ره مردان نديده                   وقوف اى بسا زراق گول بى               

    از شهان ناموخته جز گفت و الف               اى بسا شوخان ز اندك احتراف               

   ام دمد بر ابلهان آه عيسى  مى           ام هر يكى در آف عصا آه موسى               

   متحان باز خواهد از تو سنگ ا            آه از آن روزى آه صدق صادقان               

    اين حريصان جمله آورانند و خرس                   آخر از استاد باقى را بپرس               

    صيد گرگانند اين ابله رمه                جمله جستى باز ماندى از همه               

   چون طوطيانخبر از گفت خود   بى                صورتى بشنيده گشتى ترجمان               

  

تمثيل تلقين شيخ مريدان را و پيغامبر امت را آه ايشان طاقت تلقين حق ندارند و با حق الفت ندارند چنان آه 

طوطى با صورت آدمى الفت ندارد آه از او تلقين تواند گرفت حق تعالى شيخ را چون آينه اى پيش مريد 

، اين است ابتداى  ْك ِبِه ِلساَنَك ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوحىآند ال ُتَحرِّ همچو طوطى دارد و از پس آينه تلقين مى

اختيار و تصرف  خوانى بى منتهى چنان آه منقار جنبانيدن طوطى اندرون آينه آه خيالش مى ى بى مسئله

اوست عكس خواندن طوطى برونى آه متعلم است نه عكس آن معلم آه پس آينه است و ليكن خواندن 

   آن معلم است پس اين مثال آمد نه مثلطوطى برونى تصرف

   عكس خود را پيش او آورده رو                      بيند او طوطيى در آينه مى               

   گويد اديب خوش زبان  حرف مى                      در پس آيينه آن استا نهان               

    گفتن طوطى است آاندر آينه است                طوطيك پنداشته آين گفت پست               

   خبر از مكر آن گرگ آهن  بى              پس ز جنس خويش آموزد سخن               

    ور نه ناموزد جز از جنس خودش                       آموزدش از پس آيينه مى               

  خبر  ليك از معنى و سرش بى                گفت را آموخت ز آن مرد هنر               

    از بشر جز اين چه داند طوطيك               از بشر بگرفت منطق يك به يك               

    خويش را بيند مريد ممتلى                   ى جسم ولى همچنان در آينه               

   آى ببيند وقت گفت و ماجرا                        از پس آيينه عقل آل را               

  خبر  و آن دگر سر است و او ز آن بى                 گويد بشر او گمان دارد آه مى               

    او نداند طوطى است او نى نديم                     حرف آموزد ولى سر قديم               
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    آاين سخن آار دهان افتاد و حلق                    قهم صفير مرغ آموزند خل               

   جز سليمان قرانى خوش نظر                   خبر ليك از معنى مرغان بى               

   منبر و محفل بدان افروختند                  حرف درويشان بس آموختند               

   يا در آخر رحمت آمد ره نمود               بوديا بجز آن حرفشان روزى ن               

  

آردند در تعجب ماند آه حكمت بانگ سگ  صاحب دلى ديد سگى حامله در شكم آن سگ بچگان بانگ مى

پاسبانى است بانگ در اندرون شكم مادر پاسبانى نيست و نيز بانگ جهت يارى خواستن و شير خواستن 

ها نيست، چون به خويش آمد با حضرت مناجات آرد َو ما َيْعَلُم َتْأِويَلُه  هباشد و غيره و اينجا هيچ از اين فايد

جواب آمد آه آن صورت حال قومى است از حجاب بيرون نيامده و چشم دل باز ناشده دعوى  ِإلَّا اللَُّه

  ىبصيرت آنند و مقاالت گويند، از آن نه ايشان را قوتى و ياريى رسد و نه مستمعان را هدايتى و رشد

    در رهى ماده سگى بد حامله                ديد خواب اندر چله آن يكى مى               

   سگ بچه اندر شكم بد ناپديد                 ناگهان آواز سگ بچگان شنيد               

   سگ بچه اندر شكم چون زد ندا                  بس عجب آمد و را آن بانگها               

   ست اين اندر جهان  هيچ آس ديده                  سگ بچه اندر شكم ناله آنان               

   گشت بيش دم مى به  حيرت او دم          چون بجست از واقعه آمد به خويش               

    جز آه درگاه خدا عز و جل            در چله آس نى آه گردد عقده حل               

  ام از ذآر تو  در چله وامانده          گفت يا رب زين شكال و گفت و گو               

   ى ذآر و سيبستان شوم  در حديقه                    پر من بگشاى تا پران شوم               

    آان مثالى دان ز الف جاهالن                    آمدش آواز هاتف در زمان               

   هده گويان شده  چشم بسته بى                آز حجاب و پرده بيرون نامده               

    نه شكار انگيز و نه شب پاسبان               بانگ سگ اندر شكم باشد زيان               

  ود دزد ناديده آه دفع او ش                     گرگ ناديده آه منع او بود               

    در نظر آند و به الفيدن جرى               از حريصى وز هواى سرورى               

  بصيرت پا نهاده در فشار  بى                   از هواى مشترى و گرم دار               

  دنه  روستايى را بدان آژ مى                        دهد ماه ناديده نشانها مى               
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    صد نشان ناديده گويد بهر جاه               از براى مشترى در وصف ماه               

    ليك ايشان را در او ريب و شكى است        مشترى آاو سود دارد خود يكى است               

   گروه مشترى را باد دادند اين                       شكوه از هواى مشترى بى               

   از غم هر مشترى هين برتر آ                     مشترى ماست اللَّه اشترى               

    عالم آغاز و پايان تو است               مشتريى جو آه جويان تو است               

    عشق بازى با دو معشوقه بد است        هين مكش هر مشترى را تو به دست               

   نبودش خود قيمت عقل و خرد                 زو نيابى سود و مايه گر خرد               

    تو بر او عرضه آنى ياقوت و لعل                نيست او را خود بهاى نيم نعل               

   ديو همچون خويش مرجومت آند          حرص آورت آرد و محرومت آند               

   آردشان مرجوم چون خود آن سخوط             همچنانك اصحاب فيل و قوم لوط               

   چون سوى هر مشترى نشتافتند                   مشترى را صابران دريافتند               

    بخت و اقبال و بقا شد رو برى               آن گه گردانيد رو ز آن مشترى               

   همچو حال اهل ضروان در حسد               ماند حسرت بر حريصان تا ابد               

  

داد  ى اهل ضروان و حسد ايشان بر درويشان آه پدر ما از سليمى اغلب دخل باغ را به مسكينان مى قصه

ر چون انگور بودى عشر دادى و چون مويز و دوشاب شدى عشر دادى و چون حلوا و پالوده آردى عش

ى آميخته عشر دادى و چون گندم از آاه جدا  دادى و از قصيل عشر دادى و چون در خرمن آوفتى از آفه

شدى عشر دادى و چون آرد آردى عشر دادى و چون خمير آردى عشر دادى و چون نان آردى عشر 

ندى هم به دادى الجرم حق تعالى در آن باغ و آشت برآتى نهاده بود آه همه اصحاب باغها محتاج او بد

ديدند مكرر و آن برآت را  ميوه و هم به سيم و او محتاج هيچ آس نى از ايشان، فرزندانشان خرج عشر مى

  ديدند همچون آن زن بد بخت آه آلت خر را ديد و آدو را نديد نمى

    عقل آامل داشت و پايان دانيى                     بود مردى صالحى ربانيى               

    شهره اندر صدقه و خلق حسن                  در ده ضروان به نزديك يمن               

   آمدندى مستمندان سوى او                 ى درويش بودى آوى او آعبه               

   هم ز گندم چون شدى از آه جدا                ريا هم ز خوشه عشر دادى بى               
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    نان شدى عشر دگر دادى ز نان               آرد گشتى عشر دادى هم از آن               

    چار باره دادى ز آن چه آاشتى                 عشر هر دخلى فرو نگذاشتى               

    جمع فرزندان خود را آن جوان                  بس وصيتها بگفتى هر زمان               

    وا مگيريدش ز حرص خويشتن                    اللَّه اللَّه قسم مسكين بعد من               

   در پناه طاعت حق پايدار                  تا بماند بر شما آشت و ثمار               

   تخمين و ريب ست بى  حق فرستاده                  ها جمله ز غيب دخلها و ميوه               

    درگه سود است سودى بر زنى                در محل دخل اگر خرجى آنى               

   باز آارد آه وى است اصل ثمار                ترك اغلب دخل را در آشتزار               

    آه ندارد در بروييدن شكى                 بيشتر آارد خورد ز آن اندآى               

   ش هم ز آن زمين حاصل شده است  آان غله              ز ان بيفشاند به آشتن ترك دست               

   خرد چرم و اديم و سختيان  مى                آفشگر هم آن چه افزايد ز نان               

  ق بندگشايد رز  هم ز اينها مى                    اند آه اصول دخلم اينها بوده               

   آند داد و آرم  هم در آن جا مى                ستش الجرم دخل از آن جا آمده               

    اصل روزى از خدا دان هر نفس          ست و بس اين زمين و سختيان پرده               

  هزار تا برويد هر يكى را صد               چون بكارى در زمين اصل آار               

    در زمينى آه سبب پنداشتى                 گيرم اآنون تخم را گر آاشتى               

    جز آه در البه و دعا آف در زنى        چون دو سه سال آن نرويد چون آنى               

   اه دست و سر بر دادن رزقش گو                  زنى پيش اله دست بر سر مى               

    تا همو را جويد آن آه رزق جوست              تا بدانى اصل اصل رزق اوست               

   مستى از وى جو مجو از بنگ و خمر         رزق از وى جو مجو از زيد و عمر               

    و خال نصرت از وى خواه نه از عم          توانگرى زو خواه نه از گنج و مال               

    هين آه را خواهى در آن دم خواندن                   عاقبت زينها بخواهى ماندن               

    تا تو باشى وارث ملك جهان            اين دم او را خوان و باقى را بمان               

   يهرب المولود يوما من ابيه                    چون َيِفرُّ اْلَمْرُء آيد ِمْن أخيه               

   آه بت تو بود و از ره مانع او         ز آن شود هر دوست آن ساعت عدو               
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   يافتى  چون ز نقشى انس دل مى                    تافتى روى از نقاش رو مى               

  وز تو بر گردند و در خصمى روند               اين دم ار يارانت با تو ضد شوند               

   آن چه فردا خواست شد امروز شد              هين بگو نك روز من پيروز شد               

   تا قيامت عين شد پيشين مرا                    ضد من گشتند اهل اين سرا               

    عمر با ايشان به پايان آورم              پيش از آن آه روزگار خود برم               

    شكر آز عيبش پگه واقف شدم                      ى معيوب بخريده بدم آاله               

    عاقبت معيوب بيرون آمدى            پيش از آن آز دست سرمايه شدى               

   ى معيب  و جان داده پى آاله مال                 مال رفته عمر رفته اى نسيب               

   شدم  شاد شادان سوى خانه مى                      رخت دادم زر قلبى بستدم               

    پيش از آن آه عمر بگذشتى فزون              شكر آاين زر قلب پيدا شد آنون               

    حيف بودى عمر ضايع آردنم                     قلب ماندى تا ابد در گردنم               

   پاى خود زو واآشم من زود زود                 چون پگه تر قلبى او رو نمود               

   گر حقد و رشك او بيرون زند                    يار تو چون دشمنى پيدا آند               

    خويشتن را ابله و نادان مكن               تو از آن اعراض او افغان مكن               

    آه نگشتى در جوال او آهن            بلكه شكر حق آن و نان بخش آن               

    تا بجويى يار صدق سرمدى                   از جوالش زود بيرون آمدى               

  ى يارى او گردد سه تو  رشته              نازنين يارى آه بعد از مرگ تو               

    يا بود مقبول سلطان و شفيع                  آن مگر سلطان بود شاه رفيع               

    غر او ديدى عيان پيش از اجل             رستى از قالب و سالوس و دغل               

   گر بدانى گنج زر آمد نهان                  اين جفاى خلق با تو در جهان               

   تا ترا ناچار رو آن سو آنند                 خلق را با تو چنين بد خو آنند               

    خصم گردند و عدو و سرآشان            شان اين يقين دان آه در آخر جمله               

   ال تذرنى فرد خواهان از احد                      تو بمانى با فغان اندر لحد               

    هم ز داد تست شهد وافيان                    اى جفايت به ز عهد وافيان               

   گندم خود را به ارض اللَّه سپار                بشنو از عقل خود اى انبار دار               
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    ديو را با ديوچه زوتر بكش                تا شود ايمن ز دزد و از شپش               

   همچو آبكش صيد آن اى نره صقر               ترساندت هر دم ز فقر آاو همى               

   ننگ باشد آه آند آبكش شكار                       باز سلطان عزيز آاميار               

    چون زمينشان شوره بد سودى نداشت          بس وصيت آرد و تخم وعظ آاشت               

    پند را اذنى ببايد واعيه               گر چه ناصح را بود صد داعيه               

   آند پهلو تهى  او ز پندت مى               دهى تو به صد تلطيف پندش مى               

   صد آس گوينده را عاجز آند               يك آس نامستمع ز استيز و رد               

   آى بود آه گرفت دمشان در حجر              تر تر و خوش لهجه ز انبيا ناصح               

  نشد بد بخت را بگشاده بند  مى             ز انچه آوه و سنگ در آار آمدند               

   نعتشان شد بل َأَشدُّ قسوة              آن چنان دلها آه بدشان ما و من               

  

بيان آن آه عطاى حق و قدرت موقوف قابليت نيست همچون داد خلقان آه آن را قابليت بايد زيرا عطا قديم 

  است و قابليت حادث، عطا صفت حق است و قابليت صفت مخلوق، و قديم موقوف حادث نباشد

   و اگر نه حدوث محال باشد

    داد او را قابليت شرط نيست             ل عطاى مبدلى استى آن د چاره               

    داد لب و قابليت هست پوست                    بلكه شرط قابليت داد اوست               

   همچو خورشيدى آفش رخشان شود              اينكه موسى را عصا ثعبان شود               

   آان نگنجد در ضمير و عقل ما                     ات انبياصد هزاران معجز               

    نيستها را قابليت از آجاست             نيست از اسباب تصريف خداست               

    هيچ معدومى به هستى نامدى                  قابلى گر شرط فعل حق بدى               

    طالبان را زير اين ازرق تتق                    طرقسنتى بنهاد و اسباب و               

   گاه قدرت خارق سنت شود                     بيشتر احوال بر سنت رود               

    باز آرده خرق عادت معجزه                     سنت و عادت نهاده با مزه               

    قدرت از عزل سبب معزول نيست         ل نيستسبب گر عز به ما موصو بى               

   ليك عزل آن مسبب ظن مبر                   اى گرفتار سبب بيرون مپر               
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   قدرت مطلق سببها بر درد                 هر چه خواهد آن مسبب آورد               

   تا بداند طالبى جستن مراد                    ليك اغلب بر سبب راند نفاذ               

  بايد پديد  پس سبب در راه مى            چون سبب نبود چه ره جويد مريد               

    آه نه هر ديدار صنعش را سزاست               هاست اين سببها بر نظرها پرده               

    تا حجب را بر آند از بيخ و بن                   اى بايد سبب سوراخ آن ديده               

    هرزه داند جهد و اآساب و دآان                      تا مسبب بيند اندر المكان               

   نيست اسباب و وسايط اى پدر             رسد هر خير و شر از مسبب مى               

    تا بماند دور غفلت چند گاه                    جز خيالى منعقد بر شاه راه               

  

در ابتداى خلقت جسم آدم عليه السالم آه جبرئيل را عليه السالم اشارت آرد آه برو از اين زمين مشتى خاك 

  برگير و به روايتى از هر نواحى مشت مشت برگير

  ى خير و شر از براى ابتال            چون آه صانع خواست ايجاد بشر               

   مشت خاآى از زمين بستان گرو                   جبرئيل صدق را فرمود رو               

    تا گزارد امر رب العالمين                 او ميان بست و بيامد تا زمين               

  و شد حذر خاك خود را در آشيد                دست سوى خاك برد آن موتمر               

   آز براى حرمت خالق فرد             پس زبان بگشاد خاك و البه آرد               

    رو بتاب از من عنان خنگ رخش                ترك من گو و برو جانم ببخش               

   بهر اللَّه هل مرا اندر مبر                 در آشاآشهاى تكليف و خطر               

   آرد بر تو علم لوح آل پديد                بهر آن لطفى آه حقت بر گزيد               

    دايما با حق مكلم آمدى                         تا ماليك را معلم آمدى               

    تو حيات جان وحيى نى بدن                      آه سفير انبيا خواهى بدن               

    آاو حيات تن بود تو آن جان               بر سر افيلت فضيلت بود از آن               

   نفخ تو نشو دل يكتا بود                 بانگ صورش نشات تنها بود               

   پس ز دادش داد تو فاضل بود                     جان جان تن حيات دل بود               

   سعى تو رزق دل روشن دهد                       باز ميكاييل رزق تن دهد               
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   گنجد به آيل  داد رزق تو نمى                 او به داد آيل پر آردست ذيل               

    تو بهى چون سبق رحمت بر غضب                هم ز عزراييل با قهر و عطب               

    بهترين هر چهارى ز انتباه            حامل عرش اين چهارند و تو شاه               

    هم تو باشى افضل هشت آن زمانش             روز محشر هشت بينى حامالنش               

   برد او آز اين مقصود چيست  بوى مى           گريست شمرد و مى همچنين بر مى               

    بست آن سوگندها بر وى سبيل                   معدن شرم و حيا بد جبرئيل               

   باز گشت و گفت يا رب العباد               بس آه البه آردش و سوگند داد               

    ليك ز انچه رفت تو داناترى               آه نبودم من به آارت سرسرى               

   هفت گردون باز ماند از مسير             گفت نامى آه ز هولش اى بصير               

    ور نه آسان است نقل مشت گل                شرمم آمد گشتم از نامت خجل               

   آه بدرانند اين افالك را                 اى امالك را آه تو زورى داده               

  

  ى خاك از زمين جهت ترآيب جسم مبارك ا عليه السالم به قبض حفنهفرستادن ميكاييل ر

    ابو البشر خليفه الحق مسجود الملك و معلمهم آدم عليه السالم

   مشت خاآى در ربا از وى چو شير                 گفت ميكاييل را تو رو به زير               

    دست آرد او تا آه بربايد از آن                چون آه ميكاييل شد تا خاآدان               

   گفت او البه آنان و اشك ريز                خاك لرزيد و در آمد در گريز               

   با سرشك پر ز خون سوگند داد               سينه سوزان البه آرد و اجتهاد               

   آه بكردت حامل عرش مجيد                      نديد آه به يزدان لطيف بى               

    تشنگان فضل را تو مغرفى                  آيل ارزاق جهان را مشرفى               

    دارد و آيال شد در ارتزاق                 ز انكه ميكاييل از آيل اشتقاق               

   گويم سخن  بين آه خون آلود مى                        آه امانم ده مرا آزاد آن               

    گفت چون ريزم بر آن ريش اين نمك                         معدن رحم اله آمد ملك               

   آه بر آورد از بنى آدم غريو               همچنان آه معدن قهر است ديو               

   لطف غالب بود در وصف خدا          ست اى فتاسبق رحمت بر غضب ه               
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   مشكهاشان پر ز آب جوى او                     بندگان دارند ال بد خوى او               

    گفت الناس على دين الملوك                  آن رسول حق قالووز سلوك               

    خالى از مقصود دست و آستين                   رفت ميكاييل سوى رب دين               

   خاآم از زارى و گريه بسته آرد                  گفت اى داناى سر و شاه فرد               

   من نتانستم آه آرم ناشنود                     آب ديده پيش تو با قدر بود               

    من نتانستم حقوق آن گذاشت            شتآه و زارى پيش تو بس قدر دا               

  گر  من چگونه گشتمى استيزه                 پيش تو بس قدر دارد چشم تر               

   بنده را آه در نماز آ و بزار            دعوت زارى است روزى پنج بار               

    و آن فالح اين زارى است و اقتراح              ى موذن آه حى على الفالح نعره               

    راه زارى بر دلش بسته آنى           آن آه خواهى آز غمش خسته آنى               

    چون نباشد از تضرع شافعى                         دافعى تا فرو آيد بال بى               

    جان او را در تضرع آورى            وان آه خواهى آز باليش واخرى               

    آه بر ايشان آمد آن قهر گران                    گفته اى اندر نبى آان امتان               

    تا بال زيشان بگشتى باز پس               نكردند آن نفس چون تضرع مى               

  نمود هاشان عبادت مى  آن گنه              ليك دلهاشان چو قاسى گشته بود               

   آب از چشمش آجا داند دويد                  تا نداند خويش را مجرم عنيد               

  

ى قوم يونس عليه السالم بيان و برهان آن است آه تضرع و زارى دافع بالى آسمانى است، و حق  قصه

  فيد باشد، و فالسفه گويند فاعل به طبع استتعالى فاعل مختار است پس تضرع و تعظيم پيش او م

   و به علت نه مختار پس تضرع طبع را نگرداند

   ابر پر آتش جدا شد از سما                   قوم يونس را چو پيدا شد بال               

   ريخت رنگ غريد و رخ مى  ابر مى              سوزيد سنگ انداخت مى برق مى               

    آه پديد آمد ز باال آن آرب                    جملگان بر بامها بودند شب               

   سر برهنه جانب صحرا شدند                    جملگان از بامها زير آمدند               

  ند تا همه ناله و نفير افراخت                  مادران بچگان برون انداختند               
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  آردند بر سر آن نفر  خاك مى                      از نماز شام تا وقت سحر               

   رحم آمد بر سر آن قوم لد                     جملگى آوازها بگرفته شد               

   فت اندك اندك ابر واگشتن گر                       بعد نوميدى و آه ناشكفت               

    وقت خاك است و حديث مستفيض           ى يونس دراز است و عريض قصه               

    و آن بها آانجاست زارى را آجاست            چون تضرع را بر حق قدرهاست               

   خيز اى گرينده و دايم بخند            هين اميد اآنون ميان را چست بند               

   اشك را در فضل با خون شهيد                      نهد شاه مجيد آه برابر مى               

  

   فرستادن اسرافيل را عليه السالم به خاك آه حفنه اى برگير از خاك بهر ترآيب جسم آدم عليه السالم

  پر آن آف بيا آه برو ز آن خاك                       گفت اسرافيل را يزدان ما               

    باز آغازيد خاآستان حنين                    آمد اسرافيل هم سوى زمين               

    آه ز دمهاى تو جان يابد موات         ى صور و اى بحر حيات آاى فرشته               

   رميم پر شود محشر خاليق از              در دمى از صور يك بانگ عظيم               

   بر جهيد اى آشتگان آربال                در دمى در صور گويى الصال               

    بر زنيد از خاك سر چون شاخ و برگ              گان از تيغ مرگ اى هالآت ديده               

  ياى تو پر شود اين عالم از اح                  رحمت تو و آن دم گيراى تو               

  ى دادها  حامل عرشى و قبله                ى رحمتى رحمت نما تو فرشته               

    چارجو در زير او پر مغفرت                 عرش معدن گاه داد و معدلت               

   ى آب روان  جوى خمر و دجله               جوى شير و جوى شهد جاودان               

   در جهان هم چيزآى ظاهر شود             پس ز عرش اندر بهشتستان رود               

   از چه از زهر فنا و ناگوار               ست اينجا آن چهار گر چه آلوده               

  اى انگيختند  ز آن چهار و فتنه                جرعه اى بر خاك تيره ريختند               

    خود بر اين قانع شدند اين ناآسان               تا بجويند اصل آن را اين خسان               

  ى هر زال را  چشمه آرده سينه                  شير داد و پرورش اطفال را               

   چشمه آرده از عنب در اجترا                   خمر دفع غصه و انديشه را               
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   چشمه آرده باطن زنبور را                   انگبين داروى تن رنجور را               

   از براى طهر و بهر آرع را                  آب دادى عام اصل و فرع را               

    تو بر اين قانع شدى اى بو الفضول               تا از اينها پى برى سوى اصول               

  گويد فسون محراك را  آه چه مى                  بشنو اآنون ماجراى خاك را               

   آند صد گونه شكل و چاپلوس  مى                  پيش اسرافيل گشته او عبوس               

    حالل آه مدار اين قهر را بر من                 آه به حق ذات پاك ذو الجالل               

   دود اندر سرم  بد گمانى مى                 برم من از اين تقليب بويى مى               

   ز انكه مرغى را نيازارد هما                ى رحمتى رحمت نما تو فرشته               

  ار آرد تو همان آن آان دو نيكو آ                اى شفا و رحمت اصحاب درد               

    گفت عذر و ماجرا نزد اله                   زود اسرافيل باز آمد به شاه               

   عكس آن الهام دادى در ضمير               آز برون فرمان بدادى آه بگير               

    نهى آردى از قساوت سوى هوش             امر آردى در گرفتن سوى گوش               

    اى بديع افعال و نيكو آار رب           سبق رحمت گشت غالب بر غضب               

  

  ى خاك فرستادن عزراييل ملك العزم و الحزم را عليه السالم به بر گرفتن حفنه

   تا شود جسم آدم چاالك عليه السالم

  ن خاك پر تخييل را آه ببين آ                  گفت يزدان زود عزراييل را               

    مشت خاآى هين بياور با شتاب                  آن ضعيف زال ظالم را بياب               

  ى خاك بهر اقتضا  سوى آره                  رفت عزراييل سرهنگ قضا               

  ى سوگند خورد داد سوگندش بس                  خاك بر قانون نفير آغاز آرد               

    اى مطاع االمر اندر عرش و فرش          آاى غالم خاص و اى حمال عرش               

   رو به حق آن آه با تو لطف آرد                رو به حق رحمت رحمان فرد               

   يست پيش او زارى آس مردود ن            حق شاهى آه جز او معبود نيست               

    رو بتابم ز آمر سر و علن                گفت نتوانم بدين افسون آه من               

    هر دو امرند آن بگير از راه علم                گفت آخر امر فرمود او به حلم               
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   جو التباس در صريح امر آم                     گفت آن تاويل باشد يا قياس               

    آه آنى تاويل اين نامشتبه                 فكر خود را گر آنى تاويل به               

   ات ام پر خون شد از شورآبه  سينه                  ات سوزد مرا بر البه دل همى               

   تم ز درد دردناك رحم بيش اس            رحم بل ز آن هر سه پاك نيستم بى               

    ور دهد حلوا به دستش آن حليم                 زنم من بر يتيم گر طپانچه مى               

   ور شود غره به حلوا واى او              اين طپانچه خوشتر از حلواى او               

   آموزدم لطفى همى ليك حق                     سوزدم بر نفير تو جگر مى               

  بها  در حدث پنهان عقيق بى                    لطف مخفى در ميان قهرها               

    منع آردن جان ز حق جان آندن است            قهر حق بهتر ز صد حلم من است               

   مين و نعم عون نعم رب العال             بدترين قهرش به از حلم دو آون               

   جان سپردن جان فزايد بهر او                   لطفهاى مضمر اندر قهر او               

    سر قدم آن چون آه فرمودت تعال               هين رها آن بد گمانى و ضالل               

  و جفت و نهاليها دهد مستى                           آن تعال او تعاليها دهد               

    من نيارم آرد وهن و پيچ پيچ                بارى آن امر سنى را هيچ هيچ               

   ز آن گمان بد بدش در گوش بند                    اين همه بشنيد آن خاك نژند               

   آرد او چو مست ه و سجده همى الب                 باز از نوع دگر آن خاك پست               

   نهم رهن و ضمان  من سر و جان مى                 گفت نه برخيز نبود زين زيان               

   جز بدان شاه رحيم دادگر                   البه منديش و مكن البه دگر               

   امر او آز بحر انگيزيد گرد                     بنده فرمانم نيارم ترك آرد               

   نشنوم از جان خود هم خير و شر         جز از آن خالق گوش و چشم و سر               

   تر است  او مرا از جان شيرين جان           گوش من از غير گفت او آر است               

    صد هزاران جان دهد او رايگان                 جان از او آمد نيامد او ز جان               

    آيك چه بود آه بسوزم زو گليم              جان آه باشد آش گزينم بر آريم               

   صم و بكم و عمى من از غير او                       من ندانم خير اال خير او               

    آه منم در آف او همچون سنان            گوش من آر است از زارى آنان               
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بيان آن آه مخلوقى آه ترا از او ظلمى رسد به حقيقت او همچون آلتى است، عارف آن بود آه به حق 

رجوع آند نه به آلت و اگر به آلت رجوع آند به ظاهر نه از جهل آند بلكه براى مصلحتى چنان آه بايزيد 

ام و ليكن  ام و از مخلوق سخن نشنيده ست آه من با مخلوق سخن نگفتهقدس اللَّه سره گفت آه چندين سال ا

بينند آه  شنوم زيرا ايشان مخاطب اآبر را نمى گويم و از ايشان مى خلق چنين پندارند آه با ايشان سخن مى

: ايشان چون صدايند او را نسبت به حال من، التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنان آه مثل است معروف

   ل الجدار للوتد لم تشقنى قال الوتد انظر الى من يدقنىقا

   ز آن شهى جو آان بود در دست او                  احمقانه از سنان رحمت مجو               

    او اسير آمد به دست آن سنى                  با سنان و تيغ البه چون آنى               

    آلتى آاو سازدم من آن شوم            ر است و من صنماو به صنعت آز               

    ور مرا خنجر آند خنجر شوم                 گر مرا ساغر آند ساغر شوم               

    ور مرا آتش آند تابى دهم                    گر مرا چشمه آند آبى دهم               

    ور مرا ناوك آند در تن جهم                  دهمگر مرا باران آند خرمن               

    ور مرا يارى آند خدمت آنم                  گر مرا مارى آند زهر افكنم               

    نيستم در صف طاعت بين بين                 من چو آلكم در ميان اصبعين               

    يك آفى بربود از آن خاك آهن             سخنخاك را مشغول آرد او در                

   خودان  خاك مشغول سخن چون بى                  ساحرانه در ربود از خاآدان               

   تا به مكتب آن گريزان پاى را                    راى را برد تا حق تربت بى               

    آه ترا جالد اين خلقان آنم                  وشنمگفت يزدان آه به علم ر               

    چون فشارم خلق را در مرگ حلق                 گفت يا رب دشمنم گيرند خلق               

    آه مرا مبغوض و دشمن رو آنى                      تو روا دارى خداوند سنى               

    از تب و قولنج و سرسام و سنان                     آرم عيانگفت اسبابى پديد                

   در مرضها و سببهاى سه تو                  آه بگردانم نظرشان را ز تو               

   آه سببها را بدرند اى عزيز                 گفت يا رب بندگان هستند نيز               

    در گذشته از حجب از فضل رب                  ذاره از سببچشمشان باشد گ               
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    يافته رسته ز علت و اعتالل                  ى توحيد از آحال حال سرمه               

    راه ندهند اين سببها را به دل                ننگرند اندر تب و قولنج و سل               

    چون دوا نپذيرد آن فعل قضاست       يك زين مرضها را دواستز انكه هر                

    چون دواى رنج سرما پوستين              دان يقين هر مرض دارد دوا مى               

   سردى از صد پوستين هم بگذرد             چون خدا خواهد آه مردى بفسرد               

    نه به جامه به شود نه از آشيان               بنهد آه آناى  در وجودش لرزه               

   و آن دوا در نفع هم گمره شود                  چون قضا آيد طبيب ابله شود               

   زين سببهاى حجاب گول گير                آى شود محجوب ادراك بصير               

   فرع بيند چون آه مرد احول بود                  اآمل بوداصل بيند ديده چون                

  

جواب آمدن آه آن آه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تيغ نيايد بر آار تو عزراييل هم نيايد آه تو هم 

  ترى از آن سببها، و بود آه بر آن رنجور مخفى نباشد آه سببى اگر چه مخفى

  ِكْن ال ُتْبِصُروَن و هو َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم َو ل

    پس ترا آى بيند او اندر ميان             گفت يزدان آن آه باشد اصل دان               

   اى گان هم پرده  پيش روشن ديده        اى گر چه خويش از عامه پنهان آرده               

   ظرشان مست باشد در دول چون ن               دان آه ايشان را شكر باشد اجل               

    چون روند از چاه و زندان در چمن                  تلخ نبود پيش ايشان مرگ تن               

    آس نگريد بر فوات هيچ هيچ                    وا رهيدند از جهان پيچ پيچ               

    هيچ از او رنجد دل زندانيى                برج زندان را شكست ارآانيى               

    تا روان و جان ما از حبس رست        آاى دريغ اين سنگ مرمر را شكست               

    برج زندان را بهى بود و اليف            آن رخام خوب و آن سنگ شريف               

   ر جرم اين بايد شكست دست او د            چون شكستش تا آه زندانى برست               

   جز آسى آز حبس آرندش به دار                   هيچ زندانى نگويد اين فشار               

   از ميان زهر ماران سوى قند               تلخ آى باشد آسى را آش برند               

   پاى تن  پر دل بىپرد با  مى               جان مجرد گشته از غوغاى تن               
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    خسبد و بيند به خواب او گلستان                 همچو زندانى چه آاندر شبان               

   تا در اين گلشن آنم من آر و فر                گويد اى يزدان مرا در تن مبر               

   رو و اهللا اعلم بالصواب وا م               گويدش يزدان دعا شد مستجاب               

   مرگ ناديده به جنت در رود        اين چنين خوابى ببين چون خوش بود               

    بر تن با سلسله در قعر چاه                هيچ او حسرت خورد بر انتباه               

   مان بوده ست بزم آه ترا بر آس               مومنى آخر در آ در صف رزم               

    همچو شمعى پيش محراب اى غالم                         بر اميد راه باال آن قيام               

    همچو شمع سر بريده جمله شب             سوز از طلب بار و همى اشك مى               

   خوان آسمانى آن شتاب سوى               لب فرو بند از طعام و از شراب               

   در هواى آسمان رقصان چو بيد                  دار اميد دم بر آسمان مى به دم               

   افزايدت  آب و آتش رزق مى                      آيدت دم از آسمان مى به دم               

    منگر اندر عجز و بنگر در طلب                  گر ترا آن جا برد نبود عجب               

    ز انكه هر طالب به مطلوبى سزاست            آاين طلب در تو گروگان خداست               

   تا دلت زين چاه تن بيرون شود              جهد آن تا اين طلب افزون شود               

   ام اى غافالن  تو بگويى زنده                خلق گويد مرد مسكين آن فالن               

    هشت جنت در دلم بشكفته است              گر تن من همچو تنها خفته است               

   چه غم است ار تن در آن سرگين بود           جان چو خفته در گل و نسرين بود               

    آاو به گلشن خفت يا در گولخن                 جان خفته چه خبر دارد ز تن               

   ى يا َلْيَت َقْوِمي يعلمون  نعره                  زند جان در جهان آبگون مى               

    پس فلك ايوان آى خواهد بدن            اين بدن گر نخواهد زيست جان بى               

    ِفي السَّماِء ِرْزُقُكْم روزى آيست             بدن جان تو زيست گر نخواهد بى               

  

در بيان وخامت چرب و شيرين دنيا و مانع شدن او از طعام اللَّه چنان آه فرمود الجوع طعام اللَّه يحيى به 

  ابدان الصديقين اى فى الجوع طعام اللَّه و قوله ابيت عند ربى يطعمنى و يسقينى و قوله ُيْرَزُقوَن َفِرِحيَن

    در فتى در لوت و در قوت شريف             ى آثيف وارهى زين روزى ريزه               
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   روى پاك و سبك همچون پرى  مى           خورى گر هزاران رطل لوتش مى               

   چار ميخ معده آهنجت آند                 آه نه حبس باد و قولنجت آند               

    ور خورى پر گيرد آروغت دماغ          گر خورى آم گرسنه مانى چو زاغ               

    پر خورى شد تخمه را تن مستحق           آم خورى خوى بد و خشكى و دق               

   بر چنان دريا چو آشتى شو سوار              از طعام اللَّه و قوت خوش گوار               

  دم قوت خدا را منتظر به  دم                  اش در روزه شكيبا و مصرب               

  دهد در انتظار ها را مى  هديه                   آان خداى خوب آار بردبار               

   آه سبك آيد وظيفه يا آه دير                     انتظار نان ندارد مرد سير               

   در مجاعت منتظر در جستجو                 گويد آه آو نوا هر دم همى بى               

  ى دولت هفتاد تو  آن نواله                  چون نباشى منتظر نايد به تو               

   از براى خوان باال مردوار                       اى پدر االنتظار االنتظار               

    آفتاب دولتى بر وى بتافت                 هر گرسنه عاقبت قوتى بيافت               

   صاحب خوان آش بهتر آورد             ضيف با همت چو آشى آم خورد               

    ظن بد آم بر به رزاق آريم           جز آه صاحب خوان درويشى لئيم               

   تا نخستين نور خور بر تو زند             آوهى اى سندسر بر آور همچو                

   هست خورشيد سحر را منتظر                        آان سر آوه بلند مستقر               

  

  جواب آن مغفل آه گفته است آه خوش بودى اين جهان اگر مرگ نبودى و خوش بودى

   الفشاراتملك دنيا اگر زوالش نبودى و على هذه الوتيرة من 

    گر نبودى پاى مرگ اندر ميان           گفت خوش بودى جهان آن يكى مى               

    آه نيرزيدى جهان پيچ پيچ            آن دگر گفت ار نبودى مرگ هيچ               

    مهمل و ناآوفته بگذاشته                خرمنى بودى به دشت افراشته               

    تخم را در شوره خاآى آاشتى                   مرگ را تو زندگى پنداشتى               

    زندگى را مرگ بيند اى غبين           عقل آاذب هست خود معكوس بين               

   آن چنان آه هست در خدعه سرا                  اى خدا بنماى تو هر چيز را               
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    حسرتش آن است آش آم بود برگ         هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ               

   در ميان دولت و عيش و گشاد              ور نه از چاهى به صحرا اوفتاد               

    نقل افتادش به صحراى فراخ                   زين مقام ماتم و تنگين مناخ               

   ى خاصى نه مستيى ز دوغ  باده                    مقعد صدقى نه ايوان دروغ               

    رسته زين آب و گل آتشكده                  مقعد صدق و جليس حق شده               

   يك دو دم مانده است مردانه بمير                       ور نكردى زندگانى منير               

  

   من رحمه اللَّه تعالى معطى النعم قبل استحقاقها َو ُهَو الَِّذي ُيَنزُِّل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد ما َقَنُطوا،فيما يرجى

   و رب بعد يورث قربا و رب معصية ميمونة و رب سعاده تاتى

  من حيث يرجى النقم ليعلم ان اللَّه يبدل سيئاتهم حسنات

   امر آيد هر يكى تن را آه خيز               در حديث آمد آه روز رستخيز               

    آه بر آريد اى ذراير سر ز خاك            نفخ صور امر است از يزدان پاك               

    همچو وقت صبح هوش آيد به تن                    باز آيد جان هر يك در بدن               

   در خراب خود در آيد چون آنوز             روزجان تن خود را شناسد وقت                

   جان زرگر سوى درزى آى رود              جسم خود بشناسد و در وى رود               

  دود  روح ظالم سوى ظالم مى                   دود جان عالم سوى عالم مى               

    همچو بره و ميش وقت صبحگاه                      آه شناسا آردشان علم اله               

    چون نداند جان تن خود اى صنم                  پاى آفش خود شناسد در ظلم               

   حشر اآبر را قياس از وى بگير          صبح حشر آوچك است اى مستجير               

    نامه پرد تا يسار و تا يمين             آن چنان آه جان بپرد سوى طين               

   فسق و تقوى آن چه دى خو آرده بود             ى بخل و جود در آفش بنهند نامه               

   باز آيد سوى او آن خير و شر            چون شود بيدار از خواب او سحر               

    وقت بيدارى همان آيد به پيش           گر رياضت داده باشد خوى خويش               

    چون عزا نامه سيه يابد شمال       ور بد او دى خام و زشت و در ضالل               

    وقت بيدارى برد در ثمين            ور بد او دى پاك و با تقوى و دين               
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   بر نشان مرگ و محشر دو گوا               هست ما را خواب و بيدارى ما               

   مرگ اصغر مرگ اآبر را زدود               حشر اصغر حشر اآبر را نمود               

    و آن شود در حشر اآبر بس عيان                ليك اين نامه خيال است و نهان               

   زين خيال آن جا بروياند صور                   اين خيال اينجا نهان پيدا اثر               

   اى  در دلش چون در زمينى دانه                   اى در مهندس بين خيال خانه               

    چون زمين آه زايد از تخم درون                  آن خيال از اندرون آيد برون               

    روز محشر صورتى خواهد شدن                هر خيالى آاو آند در دل وطن               

   چون نبات اندر زمين دانه گير              چون خيال آن مهندس در ضمير               

   اى است  مومنان را در بيانش حصه    اى است مخلصم زين هر دو محشر قصه               

   بر جهند از خاك زشت و خوب تيز                     چون بر آيد آفتاب رستخيز               

  روند  نقد نيك و بد به آوره مى                  سوى ديوان قضا پويان شوند               

   نقد قلب اندر زحير و در گداز                     نقد نيكو شادمان و ناز ناز               

  نمايد در جسد  سر دلها مى                  رسد لحظه لحظه امتحانها مى               

    يا چو خاآى آه برويد سرهاش        چون ز قنديل آب و روغن گشته فاش               

   سر دى پيدا آند دست بهار                       از پياز و گندنا و آوآنار               

    و آن دگر همچون بنفشه سر نگون                 آن يكى سر سبز نحن المتقون               

   گشته ده چشمه ز بيم مستقر                 چشمها بيرون جهيده از خطر               

   تا آه نامه نايد از سوى يسار                     ها در انتظار باز مانده ديده               

   ى راست زپ  ز انكه نبود بخت نامه        چپچشم گردان سوى راست و سوى               

   اى  سر سيه از جرم و فسق آگنده                      اى اى آيد به دست بنده نامه               

    جز آه آزار دل صديق نه                اندر او يك خير و يك توفيق نه               

    تسخر و خنبك زدن بر اهل راه                  گناهپر ز سر تا پاى زشتى و               

   و آن چو فرعونان انا و اناى او                  آن دغل آارى و دزديهاى او               

    داند او آه سوى زندان شد رحيل              ى خود آن ثقيل چون بخواند نامه               

   جرم پيدا بسته راه اعتذار         چو دزدان سوى دارپس روان گردد                
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   بر دهانش گشته چون مسمار بد                  آن هزاران حجت و گفتار بد               

   اش  گشته پيدا گم شده افسانه             اش رخت دزدى بر تن و در خانه               

   آه نباشد خار را ز آتش گزير                سعيرپس روان گردد به زندان               

    بوده پنهان گشته پيدا چون عسس             چون موآل آن ماليك پيش و پس               

    آه برو اى سگ به آهدانهاى خويش              سپوزندش به نيش برندش مى مى               

   تا بود آه بر جهد ز آن چاه او                   ه اوآشد پا بر سر هر را مى               

  آند  در اميدى روى واپس مى                     زند ايستد تن مى منتظر مى               

    خشك اوميدى چه دارد او جز آن                 بارد چو باران خزان اشك مى               

  آند  رو به درگاه مقدس مى                 آند پس مىهر زمانى روى وا               

   آه بگوييدش آه اى بطال عور                پس ز حق امر آيد از اقليم نور               

  سر آنى اى خيره  رو چه واپس مى                     انتظار چيستى اى آان شر               

   پرست  اى خدا آزار و اى شيطان              ت آمد به دستات آن است آ نامه               

    چه نگرى پس بين جزاى آار خويش             ى آردار خويش چون بديدى نامه               

    در چنين چه آو اميد روشنى                 زنى هده چه مول مولى مى بى               

    نه ترا در سر و باطن نيتى                  اهر طاعتىنه ترا از روى ظ               

    نه ترا در روز پرهيز و صيام                     نه ترا شبها مناجات و قيام               

    نه نظر آردن به عبرت پيش و پس                 نه ترا حفظ زبان ز آزار آس               

    پس چه باشد مردن ياران ز پيش         د ياد مرگ و نزع خويشپيش چه بو               

    اى دغا گندم نماى جو فروش              ى پر خروش نه ترا بر ظلم توبه               

   راست چون جويى ترازوى جزا               چون ترازوى تو آژ بود و دغا               

    نامه چون آيد ترا در دست راست     ى در غدر و آاستچون آه پاى چپ بد               

   ى تو آژ فتد در پيش هم  سايه              ست اى قد تو خم چون جزا سايه               

    آه شود آه را از آن هم گوژ پشت                   زين قبل آيد خطابات درشت               

    صد چنانم صد چنانم صد چنان                 فرمودى بيانبنده گويد آن چه                

   ها به علم دانى فضيحت  ور نه مى              خود تو پوشيدى بترها را به حلم               
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    از وراى خير و شر و آفر و آيش             ليك بيرون از جهاد و فعل خويش               

    وز خيال و وهم من يا صد چو من                   ى خويشتن عاجزانهوز نياز                

   از وراى راست باشى يا عتو               بودم اوميدى به محض لطف تو               

   غرض  بودم اوميد اى آريم بى            عوض بخشش محضى ز لطف بى               

   ننگرم  سوى فعل خويشتن مى              محض آرمرو سپس آردم بدان                

   اى از پيش پيش  آه وجودم داده            سوى آن اوميد آردم روى خويش               

    من هميشه معتمد بودم بر آن                    خلعت هستى بدادى رايگان               

   محض بخشايش در آيد در عطا             چون شمارد جرم خود را و خطا               

  ستش چشم دل سوى رجا  آه بده                   آاى ماليك باز آريدش به ما               

    و آن خطاها را همه خط بر زنيم                          وار آزادش آنيم الابالى               

    آش زبان نبود ز غدر و از صالح                   باحالابالى مر آسى را شد م               

    تا نماند جرم و زلت بيش و آم               آتشى خوش بر فروزيم از آرم               

  بسوزد جرم و جبر و اختيار  مى                 اش آمتر شرار آتشى آز شعله               

    خار را گلزار روحانى آنيم                     انى زنيمشعله در بنگاه انس               

    آيميا ُيْصِلْح َلُكْم أعمالكم                       ما فرستاديم از چرخ نهم               

   آر و فر اختيار بو البشر                 خود چه باشد پيش نور مستقر               

   پيه پاره منظر بيناى او                     لت گوياى اوگوشت پاره آ               

    مدرآش دو قطره خون يعنى جنان                 مسمع او آن دو پاره استخوان               

   اى  طمطراقى در جهان افكنده                      اى آرمكى و از قذر آگنده               

   اى اياز آن پوستين را ياد دار                  دى منى را واگذاراز منى بو               

  

  تاشانش را ى اياز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستين و گمان آمدن خواجه قصه

    آه او را در آن حجره دفينه است به سبب محكمى در و گرانى قفل

    پوستين و چارقش آويخته                     آن اياز از زيرآى انگيخته               

   چارقت اين است منگر در عال            ى خال رود هر روز در حجره مى               
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   اى است  اندر آن جا زر و سيم و خمره             اى است شاه را گفتند او را حجره               

  دارد هميشه آن در او  بسته مى                   ندهد آسى را اندر او راه مى               

   چيست خود پنهان و پوشيده ز ما               شاه فرمود اى عجب آن بنده را               

   نيم شب بگشاى و اندر حجره شو             پس اشارت آرد ميرى را آه رو               

    سر او را بر نديمان فاش آن               هر چه يابى مر ترا يغماش آن               

   از لئيمى سيم و زر پنهان آند                  عدد با چنين اآرام و لطف بى               

   نماى جو فروش  وانگه او گندم              نمايد او وفا و عشق و جوش مى               

    آفر باشد پيش او جز بندگى                  هر آه اندر عشق يابد زندگى               

  ى او راى زد  در گشاد حجره                  نيم شب آن مير با سى معتمد               

    جانب حجره روانه شادمان                  مشعله بر آرده چندين پهلوان               

    هر يكى هميان زر در آش آنيم           آه امر سلطان است بر حجره زنيم               

   از عقيق و لعل گوى و از گهر             گفت هى چه جاى زر آن يكى مى               

    بلكه اآنون شاه را خود جان وى است        خاص خاص مخزن سلطان وى است               

   و ياقوت و زمرد يا عقيق لعل               چه محل دارد به پيش اين عشيق               

   آرد بهر امتحان  تسخرى مى                 شاه را بر وى نبودى بد گمان               

   لرزيد دل  باز از وهمش همى            دانستش از هر غش و غل پاك مى               

  هم آه بر او خجلت رود من نخوا                  آه مبادا آاين بود خسته شود               

    هر چه خواهد گو بكن محبوب ماست       ست او و گر آرد او رواست اين نكرده               

   ام  او منم من او چه گر در پرده                 ام هر چه محبوبم آند من آرده               

   ين چنين تخليط ژاژ است و خيال ا            باز گفتى دور از آن خو و خصال               

   آاو يكى درياست قعرش ناپديد           از اياز اين خود محال است و بعيد               

   اى ى هستى ز موجش چكره  جمله                 اى هفت دريا اندر او يك قطره               

  هايش يك به يك ميناگرند  قطره                   جمله پاآيها از آن دريا برند               

   وز براى چشم بد نامش اياز                 شاه شاهان است بلكه شاه ساز               

   حد است  از ره غيرت آه حسنش بى              چشمهاى نيك هم بر وى بد است               
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    تا بگويم وصف آن رشك ملك                 يك دهان خواهم به پهناى فلك               

    تنگ آيد در فغان اين حنين               ور دهان يابم چنين و صد چنين               

  ى دل از ضعيفى بشكند  شيشه                  اين قدر گر هم نگويم اى سند               

    بهر تسكين بس قبا بدريده                  ى دل را چو نازك ديده شيشه               

   گمان بايد آه ديوانه شوم  بى             من سر هر ماه سه روز اى صنم               

    روز پيروز است نه پيروزه است           هين آه امروز اول سه روزه است               

  بود  دم به دم او را سر مه مى                  بود هر دلى آاندر غم شه مى               

   چون شدم ديوانه رفت اآنون ز ساز                ى محمود و اوصاف اياز قصه               

  

شود صورت قصه است و آن آه آن صورتى است آه در خورد اين صورت  بيان آن آه آن چه بيان آرده مى

ى آه حقيقت اين قصه راست نطق را از اين تنزيل ى تصوير ايشان و از قدوسيت گيران است و در خورد آينه

   آند و العاقل يكفيه االشاره آيد و از خجالت سر و ريش و قلم گم مى شرم مى

    از خراج اوميد بر ده شد خراب                ز انكه پيلم ديد هندستان بخواب               

    بعد ما ضاعت اصول العافيه                   آيف ياتى النظم لى و القافيه               

    بل جنون فى جنون فى جنون                 ما جنون واحد لى فى الشجون               

   منذ عاينت البقاء فى الفنا                 ذاب جسمى من اشارات الكنى               

   ى من بگوى  ماندم از قصه تو قصه           اى اياز از عشق تو گشتم چو موى               

    تو مرا آافسانه گشتستم بخوان          ى عشق تو خواندم به جان بس فسانه               

   من آه طورم تو موسى وين صدا           خوانى نه من اى مقتدى خود تو مى               

   بداند آه تهى است  ز انكه موسى مى             چاره چه داند گفت چيست آوه بى               

    اندآى دارد ز لطف روح تن                    داند به قدر خويشتن آوه مى               

    آيتى از روح همچون آفتاب             تن چو اسطرالب باشد ز احتساب               

   شرط باشد مرد اسطرالب ريز                  آن منجم چون نباشد چشم تيز               

   تا برد از حالت خورشيد بو                     تا سطرالبى آند از بهر او               

    چه قدر داند ز چرخ و آفتاب           جان آز اسطرالب جويد او صواب               
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    در جهان ديدن يقين بس قاصرى                تو آه ز اسطرالب ديده بنگرى               

   اى  آو جهان سبلت چرا ماليده                   اى تو جهان را قدر ديده ديده               

    تا آه دريا گردد اين چشم چو جوى         اى هست آن بجوى عارفان را سرمه               

    اين چه سودا و پريشان گفتن است       اى از عقل و هوش ار با من است ذره               

    پس گناه من در اين تخليط چيست  چون آه مغز من ز عقل و هش تهى است               

  ى عاقالن پيشش بمرد  عقل جمله                 نه گناه او راست آه عقلم ببرد               

    ما سواك للعقول مرتجى                     يا مجير العقل فتان الحجى               

    ما حسدت الحسن مذ زينتنى                    ما اشتهيت العقل مذ جننتنى               

    قل بلى و اللَّه يجزيك الثواب                 هل جنونى فى هواك مستطاب               

    گوش و هوشى آو آه در فهمش رسى               گر به تازى گويد او ور پارسى               

   ى هر گوش نيست ى او سخره  حلقه            ى او در خور هر هوش نيست باده               

   رو رو اى جان زود زنجيرى بيار                       وار بار ديگر آمدم ديوانه               

    گر دو صد زنجير آرى بر درم                     غير آن زنجير زلف دلبرم               

  

  حكمت نظر آردن در چارق و پوستين آه َفْلَيْنُظِر اْلِإْنساُن ِممَّ ُخِلَق

   آان يكى گنجى است ماالمال راز                  ى عشق اياز باز گردان قصه               

    تا ببيند چارقى با پوستين           ى برين رود هر روز در حجره مى               

  برد  عقل از سر شرم از دل مى               ز انكه هستى سخت مستى آورد               

    مستى هستى بزد ره زين آمين             صد هزاران قرن پيشين را همين               

   را آدم شود بر من رئيس آه چ              شد عزازيلى از اين مستى بليس               

   ام  صد هنر را قابل و آماده             ام ام من نيز و خواجه زاده خواجه               

    تا بخدمت پيش دشمن بيستم                 در هنر من از آسى آم نيستم               

    آتش مر وحل را چه محل پيش                  ام او از وحل من ز آتش زاده               

    صدر عالم بودم و فخر زمن             او آجا بود اندر آن دورى آه من               
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  َخَلَق اْلَجانَّ ِمْن ماِرٍج ِمْن ناٍرو قوله تعالى فى حق ابليس انه آاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق

    آاتشى بود الولد سر ابيه                    زد آتش جان سفيه شعله مى               

   علتى را پيش آوردن چرا                    نه غلط گفتم آه بد قهر خدا               

    مستمر و مستقر است از ازل                       علت مبرا از علل آار بى               

    علت حادث چه گنجد يا حدث                    در آمال صنع پاك مستحث               

    صنع مغز است و اب صورت چو پوست            سر اب چه بود اب ما صنع اوست               

    جانت جويد مغز و آوبد پوستت                 عشق دان اى فندق تن دوستت               

    بدلنا جلودا پوستش داد               دوزخى آه پوست باشد دوستش               

    ليك آتش را قشورت هيزم است            معنى و مغزت بر آتش حاآم است               

    قدرت آتش همه بر ظرف اوست        ى چوبين آه در وى آب جوست آوزه               

   ى هالك است مالك دوزخ در او آ                معنى انسان بر آتش مالك است               

   تا چو مالك باشى آتش را آيا                    پس ميفزا تو بدن معنى فزا               

   اى  الجرم چون پوست اندر دوده                 اى افزوده پوستها بر پوست مى               

   را پوستين آنى است قهر حق آن آبر         ز انكه آتش را علف جز پوست نيست               

    جاه و مال آن آبر را ز آن دوست است              ى پوست است اين تكبر از نتيجه               

    منجمد چون غفلت يخ ز آفتاب                اين تكبر چيست غفلت از لباب               

  رم گشت و گرم گشت و تيز راند ن              چون خبر شد ز آفتابش يخ نماند               

    خوار و عاشق شد آه ذل من طمع                 ى تن طمع شد ز ديد لب جمله               

    بند عز من قنع زندان اوست             چون نبيند مغز قانع شد به پوست               

   نگ تا فانى نشد آى شد نگين س             عزت اينجا گبرى است و ذل دين               

   وقت مسكين گشتن تست و فنا                    در مقام سنگى آن گاهى انا               

    آه ز سرگين است گلخن را آمال             آبر ز آن جويد هميشه جاه و مال               

   شحم و لحم و آبر و نخوت آگنند            آاين دو دايه پوست را افزون آنند               

   پوست را ز آن روى لب پنداشتند                     ديده را بر لب لب نفراشتند               

  ى جاه را  آاو شكار آمد شبيكه                    پيشوا ابليس بود اين راه را               
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  ى مردان زمرد اين دو را  سايه          امال چون مار است و آن جاه اژده               

   آور گردد مار و رهرو وا رهد                  ز آن زمرد مار را ديده جهد               

    هر آه خست او گفت لعنت بر بليس          چون بر اين ره خار بنهاد آن رئيس               

    غدر را آن مقتدا سابق پى است         استيعنى اين غم بر من از غدر وى               

   جملگان بر سنت او پا زدند             بعد از او خود قرن بر قرن آمدند               

    تا در افتد بعد او خلق از عمى                     هر آه بنهد سنت بد اى فتا               

   ست و ايشان دم غزه  آاو سرى بوده              بزهى جمع گردد بر وى آن جمله               

   آورد آه هستم ز طين  پيش مى                    ليك آدم چارق و آن پوستين               

   الجرم او عاقبت محمود بود             چون اياز آن چارقش مورود بود               

    آارگاه هست آن جز نيست چيست             ستهست مطلق آارساز نيستى ا               

    يا نهاله آارد اندر مغرسى                    بر نوشته هيچ بنويسد آسى               

    تخم آارد موضعى آه آشته نيست             آاغذى جويد آه آن بنوشته نيست               

    آاغذ اسپيد نابنوشته باش                تو برادر موضعى ناآشته باش               

    تا بكارد در تو تخم آن ذو الكرم                  تا مشرف گردى از ن و القلم               

  اى ناديده گير  مطبخى آه ديده                خود از اين پالوده ناليسيده گير               

   پوستين و چارق از يادت رود               ه مستيها بودز انكه از اين پالود               

    ذآر دلق و چارق آن گاهى آنى           چون در آيد نزع و مرگ آهى آنى               

    آه نباشد از پناهى پشتيى                    تا نمانى غرق موج زشتيى               

    ننگرى در چارق و در پوستين                   استينى ر ياد نارى از سفينه               

   پس َظَلْمنا ورد سازى بر وال                چون آه درمانى به غرقاب فنا               

  هنگام را  سر بريد اين مرغ بى                    ديو گويد بنگريد اين خام را               

  نماز  آه پديد آيد نمازش بى              ز فرهنگ ايازدور اين خصلت                

   هاى او همه در وقت خويش  نعره                 او خروس آسمان بوده ز پيش               

  

   در معنى اين آه ارنا االشياء آما هى و معنى اين آه لو آشف الغطاء ما ازددت يقينا و قوله
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   نگرى ى وجود خود مى  از چنبره          نگرى ى بد مى ديدهدر هر آه تو از                

  

   ى آژ آژ افكند سايه پايه

    بانگ بهر حق آند نه بهر دانگ            اى خروسان از وى آموزيد بانگ               

    صبح آاذب عالم و نيك و بدش                     صبح آاذب آيد و نفريبدش               

   تا آه صبح صادقش پنداشتند                     اهل دنيا عقل ناقص داشتند               

   ست  آه به بوى روز بيرون آمده              ست صبح آاذب آاروانها را زده               

   آاو دهد بس آاروانها را به باد                صبح آاذب خلق را رهبر مباد               

    صبح صادق را تو آاذب هم مبين              اى شده تو صبح آاذب را رهين               

    از چه دارى بر برادر ظن همان                   گر ندارى از نفاق و بد امان               

   يارى خود خواند اندر حق  نامه               بد گمان باشد هميشه زشت آار               

  اند  انبيا را ساحر و آژ خوانده                اند آن خسان آه در آژيها مانده               

  ى اياز  اين گمان بردند بر حجره                 و آن اميران خسيس قلب ساز               

   د منگر اندر ديگرانى خو  ز آينه                  آاو دفينه دارد و گنج اندر آن               

   بهر ايشان آرد او آن جستجو                    دانست خود پاآى او شاه مى               

  خبر  نيم شب آه باشد او ز آن بى            آاى امير آن حجره را بگشاى در               

  عد از آن بر ماست مالشهاى او ب                        تا پديد آيد سگالشهاى او               

   من از آن زرها نخواهم جز خبر                 مر شما را دادم آن زر و گهر               

  نديد  از براى آن اياز بى                طپيد گفت و دل او مى اين همى               

   اين جفا گر بشنود او چون شود                  رود آه منم آاين بر زبانم مى               

   آه از اين افزون بود تمكين او                     گويد به حق دين او باز مى               

   وز غرض وز سر من غافل بود              آى به قذف زشت من طيره شود               

    برد بيند آى شود او مات رنج                   مبتال چون ديد تاويالت رنج               

    آاو به بحر عاقبتها ناظر است                صاحب تاويل اياز صابر است               

    هست تعبيرش به پيش او عيان             همچو يوسف خواب اين زندانيان               
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   آاو بود واقف ز سر خواب غير           خواب خود را چون نداند مرد خير               

    آم نگردد وصلت آن مهربان              گر زنم صد تيغ او را ز امتحان               

   ام اندر حقيقت او منم  من وى                زنم داند او آان تيغ بر خود مى               

  

نيازى است چنان  روى آن آه نياز ضد بىبيان اتحاد عاشق و معشوق از روى حقيقت اگر چه متضادند از 

صورتى ضد صورت است و لكن ميان ايشان اتحادى است در  صورت است و ساده است و بى آه آينه بى

   حقيقت آه شرح آن دراز است، و العاقل يكفيه االشاره

    اندر آمد ناگهان رنجوريى                جسم مجنون را ز رنج دوريى               

    تا پديد آمد بر آن مجنون خناق          ى اشتياق خون به جوش آمد ز شعله               

    گفت چاره نيست هيچ از رگ زنش                پس طبيب آمد به دارو آردنش               

    رگ زنى آمد بدانجا ذو فنون                 رگ زدن بايد براى دفع خون               

   بانگ بر زد در زمان آن عشق خو            بازواش بست و گرفت آن نيش او               

    گر بميرم گو برو جسم آهن              مزد خود بستان و ترك فصد آن               

   ترسى تو از شير عرين  چون نمى             ترسى از اين گفت آخر از چه مى               

    گرد بر گرد تو شب گرد آمده      شير و گرگ و خرس و هر گور و دده               

   ز انبهى عشق و وجد اندر جگر                    نيايدشان ز تو بوى بشر مى               

    آم ز سگ باشد آه از عشق او عمى است     گرگ و خرس و شير داند عشق چيست               

   آى بجستى آلب آهفى قلب را                 گر رگ عشقى نبودى آلب را               

    گر نشد مشهور هست اندر جهان       هم ز جنس او به صورت چون سگان               

    آى برى تو بوى دل از گرگ و ميش            بو نبردى تو دل اندر جنس خويش               

    آى زدى نان بر تو و آى تو شدى                عشق هستى آى بدىگر نبودى               

    ور نه نان را آى بدى تا جان رهى           نان تو شد از چه ز عشق و اشتهى               

   جان آه فانى بود جاويدان آند                جان آند عشق نان مرده را مى               

    صبر من از آوه سنگين هست بيش             ترسم ز نيش جنون من نمىگفت م               

   تنم  عاشقم بر زخمها بر مى                         زخم ناسايد تنم منبلم بى               
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    اين صدف پر از صفات آن در است                ليك از ليلى وجود من پر است               

    نيش را ناگاه بر ليلى زنى                  ترسم اى فصادگر فصدم آنى               

    در ميان ليلى و من فرق نيست         داند آن عقلى آه او دل روشنى است               

  

ام از خود  ام و به تو زنده معشوقى از عاشق پرسيد آه خود را دوست تر دارى يا مرا، گفت من از خود مرده

ام  ام و از علم تو عالم شده ام علم خود را فراموش آرده ام و به تو هست شده  صفات خود نيست شدهو از

ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشته باشم و اگر  ام و از قدرت تو قادر شده قدرت خود را از ياد داده

   ترا دوست دارم خود را دوست داشته باشم

   گر چه خود بين خداى بين باشد                     ى يقين باشد هر آه را آينه               

  

  اخرج بصفاتى الى خلقى من رآك رآنى و من قصدك قصدني و على هذا

    در صبوحى آاى فالن ابن الفالن            گفت معشوقى به عاشق ز امتحان               

    يا آه خود را راست گو يا ذا الكرب             تر دارى عجب مر مرا تو دوست               

    آه پرم من از تو از سر تا قدم                گفت من در تو چنان فانى شدم               

    در وجودم جز تو اى خوش آام نيست            بر من از هستى من جز نام نيست               

    همچو سرآه در تو بحر انگبين            چنينز آن سبب فانى شدم من اين                

    پر شود او از صفات آقتاب           همچو سنگى آاو شود آل لعل ناب               

   پر شود از وصف خور او پشت و رو                 وصف آن سنگى نماند اندر او               

   دوستى خور بود آن اى فتا         رابعد از آن گر دوست دارد خويش                

   گمان  دوستى خويش باشد بى       ور آه خور را دوست دارد او به جان               

    خواه تا او دوست دارد آفتاب            خواه خود را دوست دارد لعل ناب               

    هر دو جانب جز ضياى شرق نيست          اندر اين دو دوستى خود فرق نيست               

    ز انكه يك من نيست آن جا دو من است             تا نشد او لعل خود را دشمن است               

   هست ظلمانى حقيقت ضد نور      ز انكه ظلمانى است سنگ و روز آور               

    انكه او مناع شمس اآبر است ز           خويشتن را دوست دارد آافر است               
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   او همه تاريكى است و در فنا                  پس نشايد آه بگويد سنگ انا               

    گفت منصورى انا الحق و برست            گفت فرعونى انا الحق گشت پست               

    وين انا را رحمه اللَّه اى محب                     آن انا را لعنة اللَّه در عقب               

    آن عدوى نور بود و اين عشيق             ز انكه او سنگ سيه بد اين عقيق               

    ز اتحاد نور نه از راى حلول              اين انا هو بود در سر اى فضول               

   تا به لعلى سنگ تو انور شود                ات آمتر شود جهد آن تا سنگى               

  بين بقا اندر فنا دم مى به  دم                 صبر آن اندر جهاد و در عنا               

  شود  وصف لعلى در تو محكم مى           شود وصف سنگى هر زمان آم مى               

   فزايد در سرت  وصف مستى مى              رود از پيكرت وصف هستى مى               

  ى لعل يابى گوشوار  تا ز حلقه              وار سمع شو يك بارگى تو گوش               

    زين تن خاآى آه در آبى رسى          آن گر آسى همچو چه آن خاك مى               

   اآنده بجوشد از زمين چاه ن                 ى خدا آب معين گر رسد جذبه               

   تراش  اندك اندك خاك چه را مى              آن تو به گوش آن مباش آار مى               

   هر آه جدى آرد در جدى رسيد               هر آه رنجى ديد گنجى شد پديد               

  ى وجود وفتن حلقه بر در حق آ             گفت پيغمبر رآوع است و سجود               

   بهر او دولت سرى بيرون آند              زند ى آن در هر آن آاو مى حلقه               

  

ى اياز و پوستين و چارق ديدن آويخته و گمان  آمدن آن امير نمام با سرهنگان نيم شب به گشادن آن حجره

 اى آه گمان آمد و چاه آنان آوردن و بردن آن آه مكر است و رو پوش و خانه را حفره آردن به هر گوشه

ديوارها را سوراخ آردن و چيزى نايافتن و خجل و نوميد شدن چنان آه بد گمانان و خيال انديشان در آار 

  جويند، اند و تصدر مى گفتند آه ساحرند و خويشتن ساخته انبيا و اوليا آه مى

  بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد

   طالب گنج و زر و خمره شدند                   نان بر در حجره شدندآن امي               

    با دو صد فرهنگ و دانش چند آس                 گشادند از هوس قفل را بر مى               

   از ميان قفلها بگزيده بود            ز انكه قفل صعب و پر پيچيده بود               
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    از براى آتم آن سر از عوام                بخل سيم و مال و زر خامنه ز               

   قوم ديگر نام سالوسم آنند                    آه گروهى بر خيال بد تنند               

    از خسان محفوظتر از لعل آان                  پيش با همت بود اسرار جان               

    زر نثار جان بود نزد شهان               ه از جان است پيش ابلهانزر ب               

  تر گفت نه آهسته  عقلشان مى                شتابيدند تفت از حرص زر مى               

    عقل گويد نيك بين آان نيست آب              هده سوى سراب حرص تازد بى               

   ى عقل آن زمان پنهان شده  نعره      بود و زر چون جان شدهحرص غالب                

   گشته پنهان حكمت و ايماى او         گشته صد تو حرص و غوغاهاى او               

   آن گه از حكمت مالمت بشنود                   تا آه در چاه غرور اندر فتد               

    نفس لوامه بر او يابيد دست                  او شكستچون ز بند دام باد                

    نشنود پند دل آن گوش آرش                      تا به ديوار بال نايد سرش               

   از نصيحتها آند دو گوش آر             آودآان را حرص لوزينه و شكر               

   در نصيحت هر دو گوشش باز شد                   شدچون آه درد دنبلش آغاز               

    باز آردند آن زمان آن چند آس       حجره را با حرص و صد گونه هوس               

    همچو اندر دوغ گنديده هوام                   اندر افتادند از در ز ازدحام               

   خورد امكان نى و بسته هر دو پر                     فرعاشقانه در فتد با آر و                

    چارقى بدريده بود و پوستين                   بنگريدند از يسار و از يمين               

    چارق اينجا جز پى رو پوش نيست             نوش نيست باز گفتند اين مكان بى               

   امتحان آن حفره و آاريز را                     ميخهاى تيز راهين بياور                

   ها آندند و گوهاى عميق  حفره            هر طرف آندند و جستند آن فريق               

   هاى خالييم اى گندگان  آنده            داد آن زمان هاشان بانگ مى حفره               

  انباشتند ها را باز مى  آنده              داشتند شرم هم مىز آن سگالش                

   اى چينه  مانده مرغ حرصشان بى                 اى عدد الحول در هر سينه بى               

   ى ديوار و در غمازشان  حفره                  ز آن ضاللتهاى ياوه تازشان               

    با اياز امكان هيچ انكار نى                       ى آن ديوار نىممكن اندا               
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  دهند  حايط و عرصه گواهى مى                    دهند گناهى مى گر خداع بى               

   پر ز گرد و روى زرد و شرمسار                    گشتند سوى شهريار باز مى               

  

ى اياز به سوى شاه توبره تهى و خجل همچون بد گمانان در حق انبيا عليهم  ز حجرهباز گشتن نمامان ا

و قوله َتَرى الَِّذيَن َآَذُبوا َعَلى  السالم در وقت ظهور برائت و پاآى ايشان آه َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه

  اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة

    آه بغلتان از زر و هميان تهى است            گفت هين احوال چيستشاه قاصد                

   فر شادى در رخ و رخسار آو                   ور نهان آرديد دينار و تسو               

    برگ سيماهم وجوهم اخضر است           گر چه پنهان بيخ هر بيخ آور است               

  آند شاخ بلند  نك منادى مى        رد آن بيخ از زهر و ز قندآن چه خو               

    برگهاى سبز اندر شاخ چيست         برگ و از مايه تهى است بيخ اگر بى               

  دهد  شاخ دست و پا گواهى مى                    بر زبان بيخ گل مهرى نهد               

   همچو سايه پيش مه ساجد شدند                 در عذر آمدندآن امينان جمله                

    پيش شه رفتند با تيغ و آفن             عذر آن گرمى و الف و ما و من               

   گفت آاى شاه جهان  هر يكى مى                از خجالت جمله انگشتان گزان               

    ور ببخشى هست انعام و نوال           ل استت حاللگر بريزى خون حال               

   تا چه فرمايى تو اى شاه مجيد                سزيد ايم آنها آه از ما مى آرده               

   شب شبيها آرده باشد روز روز              گر ببخشى جرم ما اى دل فروز               

   ور نه صد چون ما فداى شاه باد                 يدى گشادگر ببخشى يافت نوم               

   من نخواهم آرد هست آن اياز              گفت شه نه اين نواز و اين گداز               

  

  ى نمامان و حجره گشايان و سزا دادن ايشان به اياز حواله آردن پادشاه قبول توبه

   آه يعنى اين جنايت بر عرض او رفته است

    زخم بر رگهاى آن نيكويى است         اين جنايت بر تن و عرض وى است               

    ظاهرا دورم از اين سود و زيان             گر چه نفس واحديم از روى جان               
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    جز مزيد حلم و استظهار نيست               تهمتى بر بنده شه را عار نيست               

  گنه را تو نظر آن چون آند  بى                  متهم را شاه چون قارون آند               

    مانع اظهار آن حلم است و بس                شاه را غافل مدان از آار آس               

  وار اال حلم او  الابالى                   من هنا يشفع به پيش علم او               

   ور نه هيبت آن مجالش آى دهد                  جهد آن گنه اول ز حلمش مى               

    هست بر حلمش ديت بر عاقله                       خونبهاى جرم نفس قاتله               

   ديو در مستى آاله از وى ربود        خود نفس ما ز آن حلم بود مست و بى               

   ديو با آدم آجا آردى ستيز               گر نه ساقى حلم بودى باده ريز               

   اوستاد علم و نقاد نقود                   گاه علم آدم ماليك را آه بود               

   شد ز يك بازى شيطان روى زرد          چون آه در جنت شراب حلم خورد               

   زيرك و دانا و چستش آرده بود                       آن بال درهاى تعليم ودود               

   دزد را آورد سوى رخت او                     باز آن افيون حلم سخت او               

  اى دستم بگير ام تو بوده  ساقى                 عقل آيد سوى حلمش مستجير               

  

اه اياز را آه اختيار آن از عفو و مكافات آه از عدل و لطف هر چه آنى اينجا صواب است و در فرمودن ش

هر يكى مصلحتهاست آه در عدل هزار لطف هست درج، َو َلُكْم ِفي اْلِقصاِص َحياٌة، آن آس آه آراهت 

قون خواهند آند و در صد هزار حيات آه معصوم و مح دارد قصاص را در اين يك حيات قاتل نظر مى مى

  نگرد شدن در حصن بيم سياست نمى

   اى اياز پاك با صد احتراز                آن ميان مجرمان حكم اى اياز               

    در آف جوشت نيابم يك دغل            گر دو صد بارت بجوشم در عمل               

   امتحانها از تو جمله شرمسار              شمار ز امتحان شرمنده خلقى بى               

    آوه و صد آوه است اين خود حلم نيست              قعر است تنها علم نيست بحر بى               

    ور نه من آن چارقم و آن پوستين                 گفت من دانم عطاى تست اين               

    هر آه خود بشناخت يزدان را شناخت           تبهر آن پيغمبر اين را شرح ساخ               

    باقى اى خواجه عطاى اوست اين            ست و خونت پوستين چارقت نطفه               
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   تو مگو آه نيستش جز اين قدر                  ست تا جويى دگر بهر آن داده               

    تا بدانى نخل و دخل بوستان                غبانز آن نمايد چند سيب آن با               

   تا بداند گندم انبار را                 آف گندم ز آن دهد خريار را               

   تا شناسى علم او را مستزاد                اى ز آن شرح گويد اوستاد نكته               

    دورت اندازد چنانك از ريش خس            سور بگويى خود همينش بود و ب               

    داد نادر در جهان بنياد نه                      اى اياز اآنون بيا و داد ده               

  تنند  وز طمع بر عفو و حلمت مى                     اند مجرمانت مستحق آشتن               

    آب آوثر غالب آيد يا لهب               يا غضبتا آه رحمت غالب آيد               

    شاخ حلم و خشم از عهد َأ َلْسُت              از پى مردم ربايى هر دو هست               

    نفى و اثبات است در لفظى قرين                     بهر اين لفظ َأ َلْسُت مستبين               

    ليك در وى لفظ ليس شد دفين                ز انكه استفهام اثباتى است اين               

   ى خاصان منه بر خوان عام  آاسه                 ترك آن تا ماند اين تقرير خام               

   آن يكى آهن ربا وين آهربا           قهر و لطفى چون صبا و چون وبا               

  آشد  قسم باطل باطالن را مى                آشد حق راستان را تا رشد مى               

   معده صفرايى بود سرآا آشد                    معده حلوايى بود حلوا آشد               

   فرش افسرده حرارت را خورد           فرش سوزان سردى از جالس برد               

  جهد  خصم بينى از تو سطوت مى             جهد ينى از تو رحمت مىدوست ب               

   ز انكه نوعى انتقام است انتظار               اى اياز اين آار را زوتر گزار               

  

  تعجيل فرمودن پادشاه اياز را آه زود اين حكم را به فيصل رسان و منتظر مدار و ايام بيننا بگو

  ت االحمر، و جواب گفتن اياز شاه را آه االنتظار مو

    با وجود آفتاب اختر فناست           گفت اى شه جملگى فرمان تراست               

    آاو برون آيد به پيش آفتاب              زهره آه بود يا عطارد يا شهاب               

    آى چنين تخم مالمت آشتمى                 گر ز دلق و پوستين بگذشتمى               

   در ميان صد خيالى حسود               قفل آردن بر در حجره چه بود               
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   هر يكى ز ايشان آلوخ خشك جو                  دست در آرده درون آب جو               

  اصى آى شود ماهيى با آب ع               پس آلوخ خشك در جو آى بود               

   آيد ز من  آه وفا را شرم مى                  بر من مسكين جفا دارند ظن               

    چند حرفى از وفا وا گفتمى                   گر نبودى زحمت نامحرمى               

   ترانيم ما بيرون پوس  حرف مى          چون جهانى شبهت و اشكال جوست               

    داستان مغز نغزى بشنوى           گر تو خود را بشكنى مغزى شوى               

    مغز و روغن را خود آوازى آجاست                جوز را در پوستها آوازهاست               

    هست آوازش نهان در گوش نوش              دارد آوازى نه اندر خورد گوش               

   ژغژغ آواز قشرى آه شنود                گر نه خوش آوازى مغزى بود               

    تا آه خاموشانه بر مغزى زنى                 آنى ژغژغ آن ز آن تحمل مى               

   و آنگهان چون لب حريف نوش شو               گوش شو لب و بى چند گاهى بى               

    خواجه يك روز امتحان آن گنگ باش              چند گفتى نظم و نثر و راز فاش               

  

   حكايت در تقرير اين سخن آه چندين گاه گفت و گو را آزموديم مدتى صبر و خاموشى را بيازماييم

   اين يكى بار امتحان شيرين بپز               چند پختى تلخ و تيز و شور گز               

   ى عصيان سياه  در آف آيد نامه                  آن يكى را در قيامت ز انتباه               

    پر معاصى متن نامه و حاشيه                  هاى تعزيه سر سيه چون نامه               

    همچو دار الحرب پر از آافرى            حمله فسق و معصيت بد يك سرى               

    در يمين نايد در آيد در شمال                   ى پليد پر وبال آن چنان نامه               

    دست چپ را شايد آن يا در يمين             ى خود را ببين خود همين جا نامه               

   تحان آن چپ دانيش پيش از ام           ى چپ آفش چپ هم در دآان موزه               

   ى شير و آپى  هست پيدا نعره           دان آه چپى چون نباشى راست مى               

   هر چپى را راست فضل او آند            آن آه گل را شاهد و خوش بو آند               

   بحر را ماء معينى او دهد                    هر شمالى را يمينى او دهد               

    تا ببينى دست برد لطفهاش           گر چپى با حضرت او راست باش               
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    بگذرد از چپ در آيد در يمين             ى مهين تو روا دارى آه اين نامه               

    آى بود خود در خور اندر دست راست           اين چنين نامه آه پر ظلم و جفاست               

  

در بيان آسى آه سخنى گويد آه حال او مناسب آن سخن و آن دعوى نباشد چنان آه آفره، َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن 

َخَلَق السَّمواِت َو اْلَأْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَُّه، خدمت بت سنگين آردن و جان و زر فداى او آردن چه مناسب باشد با 

اليق الهى است سميعى بصيرى حاضرى مراقبى مستوليى جانى آه داند آه خالق سماوات و ارض و خ

  غيورى الى آخره

   هم بد او را يك آنيز همچو حور              زاهدى را يك زنى بد بس غيور               

    با آنيزك خلوتش نگذاشتى              زن ز غيرت پاس شوهر داشتى               

   تا آه شان فرصت نيفتد در خال                 هر دو رامدتى زن شد مراقب               

    عقل حارس خيره سر گشت و تباه                      تا در آمد حكم و تقدير اله               

    عقل آه بود در قمر افتد خسوف              وقوف حكم و تقديرش چو آيد بى               

    يادش آمد طشت و در خانه بدان                    ام آن زن ناگهانبود در حم               

  ى ما بيار  طشت سيمين را ز خانه               وار با آنيزك گفت رو هين مرغ               

   آه به خواجه اين زمان خواهد رسيد             آن آنيزك زنده شد چون اين شنيد               

    پس دوان شد سوى خانه شادمان      ست و خلوت اين زمان خواجه در خانه               

    آه بيابد خواجه را خلوت چنين              عشق شش ساله آنيزك را بد اين               

    خواجه را در خانه در خلوت بيافت                 گشت پران جانب خانه شتافت               

   آه احتياط و ياد در بستن نبود          هر دو عاشق را چنان شهوت ربود               

   جان به جان پيوست آن دم ز اختالط              هر دو با هم در خزيدند از نشاط               

    چون فرستادم و را سوى وطن                ياد آمد در زمان زن را آه من               

    اندر افكندم قچ نر را به ميش               پنبه در آتش نهادم من به خويش               

  آشيد  در پى او رفت و چادر مى         جان دويد گل فرو شست از سر و بى               

    عشق آو و بيم آو فرقى عظيم             آن ز عشق جان دويد و اين ز بيم               

    سير زاهد هر مهى يك روزه راه             سير عارف هر دمى تا تخت شاه               
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    آى بود يك روز او خمسين الف          گر چه زاهد را بود روزى شگرف               

   باشد از سال جهان پنجه هزار              قدر هر روزى ز عمر مرد آار               

  ى وهم ار بدرد گو بدر  زهره               ها زين سر بود بيرون ز درعقل               

    جمله قربانند اندر آيش عشق            ترس مويى نيست اندر پيش عشق               

   ى مبتالى فرج و جوف  وصف بنده         عشق وصف ايزد است اما آه خوف               

    با يحبهم قرين در مطلبى                  اندى در نبىچون يحبون بخو               

   خوف نبود وصف يزدان اى عزيز         پس محبت وصف حق دان عشق نيز               

   وصف حادث آو و وصف پاك آو        وصف حق آو وصف مشتى خاك آو               

    صد قيامت بگذرد و آن ناتمام             شرح عشق ار من بگويم بر دوام               

    حد آجا آن جا آه وصف ايزد است               ز انكه تاريخ قيامت را حد است               

    از فراز عرش تا تحت الثرى          عشق را پانصد پر است و هر پرى               

  تر از برق و هوا  عاشقان پران                       تازد بپا زاهد با ترس مى               

    آاسمان را فرش سازد درد عشق            آى رسند آن خايفان در گرد عشق               

   آز جهان و زين روش آزاد شو                     جز مگر آيد عنايتهاى ضو               

    آه سوى شه يافت آن شهباز ره             از قش خود و ز دش خود باز ره               

   از وراى اين دو آمد جذب يار           اين قش و دش هست جبر و اختيار               

   بانگ در در گوش ايشان در فتاد          چون رسيد آن زن به خانه در گشاد               

   مرد بر جست و در آمد در نماز                 آن آنيزك جست آشفته ز ساز               

   در هم و آشفته و دنگ و مريد                     زن آنيزك را پژوليده بديد               

   در گمان افتاد زن ز آن اهتزاز                شوى خود را ديد قايم در نماز               

  ى منى خصيه و ذآر  ديد آلوده               خطر شوى را برداشت دامن بى               

   ران و زانو گشته آلوده و پليد                     چكيد از ذآر باقى نطفه مى               

   ى مرد نمازى باشد اين  خصيه          بر سرش زد سيلى و گفت اى مهين               

   وين چنين ران و زهار پر قذر                اليق ذآر و نماز است اين ذآر               

    اليق است انصاف ده اندر يمين           ى پر ظلم و فسق و آفر و آين نامه               
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   ى آيست وين خلق و جهان  آفريده                گر بپرسى گبر را آاين آسمان               

   اش گواست  آافرينش بر خدايى             ى آن خداست گويد او آاين آفريده               

   هست اليق با چنين اقرار او                   آفر و فسق و استم بسيار او               

   ها و آن آردار آاست  آن فضيحت              هست اليق با چنين اقرار راست               

   تا شد او اليق عذاب هول را                 فعل او آرده دروغ آن قول را               

   هم ز خود هر مجرمى رسوا شود                روز محشر هر نهان پيدا شود               

    بر فساد او به پيش مستعان                 دست و پا بدهد گواهى با بيان               

   ام  لب بگويد من چنين پرسيده                  ام دست گويد من چنين دزديده               

    فرج گويد من بكردستم زنى                   ستم تا منى پاى گويد من شده               

   ام سوء الكالم  گوش گويد چيده               ى حرام ام غمزه چشم گويد آرده               

    آه دروغش آرد هم اعضاى خويش           ويشپس دروغ آمد ز سر تا پاى خ               

    از گواهى خصيه شد زرقش دروغ                  آن چنان آه در نماز با فروغ               

    باشد اشهد گفتن و عين بيان          زبان پس چنان آن فعل آان خود بى               

   گفته باشد اشهد اندر نفع و ضر            تا همه تن عضو عضوت اى پسر               

    آه منم محكوم و اين موالى ماست                  رفتن بنده پى خواجه گواست               

    توبه آن ز آنها آه آرده ستى تو پيش        ى عمر خويش گر سيه آردى تو نامه               

   نم است ش ده اگر او بى  آب توبه         دم استعمر اگر بگذشت بيخش اين                

    تا درخت عمر گردد با نبات                   بيخ عمرت را بده آب حيات               

   زهر پارينه از اين گردد چو قند               جمله ماضيها از اين نيكو شوند               

    تا همه طاعت شود آن ما سبق                       سيئاتت را مبدل آرد حق               

    آوششى آن هم به جان و هم به تن         ى نصوحى خوش بتن خواجه بر توبه               

   بگرويدستى و ليك از نو گرو          ى نصوح از من شنو شرح اين توبه               
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ى  ير از پستان بيرون آيد باز در پستان نرود آن آه توبهى نصوح آه چنان آه ش حكايت در بيان توبه

نصوحى آرد هرگز از آن گناه ياد نكند به طريق رغبت بلكه هر دم نفرتش افزون باشد و آن نفرت دليل آن 

  :اند لذت شد اين به جاى آن نشست چنان آه فرموده بود آه لذت قبول يافت آن شهوت اول بى

   چرا يارى نگيرى زو نكوتر                 جز عشق ديگرنبرد عشق را                

  

آند عالمت آن است آه لذت قبول نيافته است و لذت قبول به جاى آن  و آن آه دلش باز بدان گناه رغبت مى

   باقى است بر وى نشده است لذت َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُعْسرى لذت گناه ننشسته است، َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسرى

    بد ز دالآى زن او را فتوح          بود مردى پيش از اين نامش نصوح               

   آرد او نهان  مردى خود را همى                 بود روى او چو رخسار زنان               

   در دغا و حيله بس چاالك بود                     او به حمام زنان دالك بود               

    بو نبرد از حال و سر آن هوس                    آرد دالآى و آس سالها مى               

   ليك شهوت آامل و بيدار بود              وار بود ز انكه آواز و رخش زن               

   ى شباب  مرد شهوانى و در غره                 چادر و سربند پوشيده و نقاب               

   شست آن عشيق ماليد و مى  خوش همى              دختران خسروان را زين طريق               

  دريد اش را مى  نفس آافر توبه               آشيد آرد و پا در مى ها مى توبه               

   گفت ما را در دعايى ياد دار               رفت پيش عارفى آن زشت آار               

   ليك چون حلم خدا پيدا نكرد                     سر او دانست آن آزاد مرد               

   لب خموش و دل پر از آوازها             بر لبش قفل است و در دل رازها               

  اند  رازها دانسته و پوشيده                 اند عارفان آه جام حق نوشيده               

   مهر آردند و دهانش دوختند                 هر آه را اسرار آار آموختند               

   ز انكه دانى ايزدت توبه دهاد               سست خنديد و بگفت اى بد نهاد               

  

در بيان آن آه دعاى عارف واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خويشتن آه آنت 

، و آيات و اخبار و آثار در اين  ه سمعا و بصرا و لسانا و يدا، قوله َو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه َرمىل

  ى نصوح آورد بسيار است، و شرح سبب سازى حق تا مجرم را گوش گرفته به توبه
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   ه آخر خوب گشت آار آن مسكين ب            آن دعا از هفت گردون در گذشت               

    فانى است و گفت او گفت خداست          آان دعاى شيخ نه چون هر دعاست               

   پس دعاى خويش را چون رد آند             چون خدا از خود سؤال و آد آند               

    و وبال آه رهانيدش ز نفرين             يك سبب انگيخت صنع ذو الجالل               

    گوهرى از دختر شه ياوه گشت                آرد طشت اندر آن حمام پر مى               

   ياوه گشت و هر زنى در جست و جو                 هاى گوش او گوهرى از حلقه               

    پيچ رخت تا بجويند اولش در                   پس در حمام را بستند سخت               

   دزد گوهر نيز هم رسوا نشد                    رختها جستند و آن پيدا نشد               

    در دهان و گوش و اندر هر شكاف            پس به جد جستن گرفتند از گزاف               

   صدف جست و جو آردند در خوش           در شكاف تحت و فوق و هر طرف               

   هر آه هستيد ار عجوز و گر نويد                بانگ آمد آه همه عريان شويد               

   ى شگفت  تا پديد آيد گهر دانه             يك به يك را حاجيه جستن گرفت               

   يتى روى زرد و لب آبود از خش             آن نصوح از ترس شد در خلوتى               

   لرزيد او مانند برگ  رفت و مى             ديد مرگ پيش چشم خويش او مى               

   ام ها و عهدها بشكسته  توبه                  ام گفت يا رب بارها بر گشته               

  ر رسيد تا چنين سيل سياهى د                سزيد ام آنها آه از من مى آرده               

   وه آه جان من چه سختيها آشد                  نوبت جستن اگر در من رسد               

   در مناجاتم ببين بوى جگر                 در جگر افتاده استم صد شرر               

  اد دامن رحمت گرفتم داد د                   اين چنين اندوه آافر را مباد               

   يا مرا شيرى بخوردى در چرا                   آاشكى مادر نزادى مر مرا               

  گزد  آه ز هر سوراخ مارم مى              سزد اى خدا آن آن آه از تو مى               

   و حنين ور نه خون گشتى در اين رنج                   جان سنگين دارم و دل آهنين               

    پادشاهى آن مرا فرياد رس                  وقت تنگ آمد مرا و يك نفس               

    توبه آردم من ز هر ناآردنى                   گر مرا اين بار ستارى آنى               

  به صد آمر تا ببندم بهر تو                       ام بپذير اين بار دگر توبه               
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    پس دگر مشنو دعا و گفتنم                  من اگر اين بار تقصيرى آنم               

    آه در افتادم به جالد و عوان             زاريد و صد قطره روان اين همى               

   ا اين حنين هيچ ملحد را مباد                    تا نميرد هيچ افرنگى چنين               

    روى عزراييل ديده پيش پيش            آرد او بر جان خويش ها مى نوحه               

    آان در و ديوار با او گشت جفت                اى خدا و اى خدا چندان بگفت               

  يان جست و جو بانگ آمد از م                 در ميان يا رب و يا رب بد او               

  

هوش شدن نصوح از  نوبت جستن رسيدن به نصوح و آواز آمدن آه همه را جستيم نصوح را بجوييد و بى

آن هيبت و گشاده شدن آار بعد از نهايت بستگى آما آان يقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم إذا 

   اصابه مرض او هم اشتدى أزمة تنفرجى

   هوش آن زمان پريد روح  گشت بى            را جستيم پيش آى اى نصوحجمله               

   هوش و عقلش رفت شد او چون جماد                   همچو ديوار شكسته در فتاد               

    سر او با حق بپيوست آن زمان         امان چون آه هوشش رفت از تن بى               

   باز جانش را خدا در پيش خواند             هى گشت و وجود او نماندچون ت               

   در آنار رحمت دريا فتاد             مراد چون شكست آن آشتى او بى               

   موج رحمت آن زمان در جوش شد        هوش شد جان به حق پيوست چون بى               

    رفت شادان پيش اصل خويشتن           د از ننگ تنچون آه جانش وارهي               

   اى  پاى بسته پر شكسته بنده           اى جان چو باز و تن مر او را آنده               

  پرد آن باز سوى آيقباد  مى      چون آه هوشش رفت و پايش بر گشاد               

   سنگها هم آب حيوان نوش آرد         چون آه درياهاى رحمت جوش آرد               

   فرش خاآى اطلس و زربفت شد               ى الغر شگرف و زفت شد ذره               

   ديو ملعون شد بخوبى رشك حور           ى صد ساله بيرون شد ز گور مرده               

  خشك اشكوفه آرد و نغز شد چوب              اين همه روى زمين سر سبز شد               

    نااميدان خوش رگ و خوش پى شده                   گرگ با بره حريف مى شده               
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   يافته شدن گوهر و حاللى خواستن حاجبان و آنيزآان شاه زاده از نصوح

   م شدهها آمد آه اينك گ  مژده                بعد از آن خوف هالك جان بده               

    يافت شد گم گشته آن در يتيم                  بانگ آمد ناگهان آه رفت بيم               

    مژدگانى ده آه گوهر يافتيم                  يافت شد و اندر فرح دريافتيم               

   زال الحزن پر شده حمام قد                  از غريو و نعره و دستك زدن               

    ديد چشمش تابش صد روز بيش             آن نصوح رفته باز آمد به خويش               

   دادند بر دستش بسى  بوسه مى          مى حاللى خواست از وى هر آسى               

    و قال گوشت تو خورديم اندر قيل              بد گمان برديم و آن ما را حالل               

   ز انكه در قربت ز جمله پيش بود             ز انكه ظن جمله بر وى بيش بود               

    بلكه همچون دو تنى يك گشته روح              خاص دالآش بد و محرم نصوح               

    نيست آستر به خاتون  زو مالزم         ست و بس ست او برده گوهر ار برده               

   بهر حرمت داشتش تاخير آرد            اول او را خواست جستن در نبرد               

   اندر اين مهلت رهاند خويش را                    تا بود آان را بيندازد به جا               

  خاستند  برمى و ز براى عذر                  خواستند اين حالليها از او مى               

   ور نه ز آنچم گفته شد هستم بتر                     گفت بد فضل خداى دادگر               

   تر اهل زمن  آه منم مجرم              بايد ز من چه حاللى خواست مى               

    اگر آس را شكى است بر من اين آشف است          آن چه گفتندم ز بد از صد يكى است               

    از هزاران جرم و بد فعلم يكى              داند ز من جز اندآى آس چه مى               

    جرمها و زشتى آردار من                    دانم و آن ستار من من همى               

  ز آن ابليس پيشم باد بود بعد ا                      اول ابليسى مرا استاد بود               

   تا نگردم در فضيحت روى زرد               حق بديد آن جمله را ناديده آرد               

  ى شيرين چو جان روزيم آرد  توبه                باز رحمت پوستين دوزيم آرد               

   عت ناآرده آورده گرفت طا              هر چه آردم جمله ناآرده گرفت               

   همچو بخت و دولتم دل شاد آرد                همچو سرو و سوسنم آزاد آرد               

    دوزخى بودم ببخشيدم بهشت                 ى پاآان نوشت نام من در نامه               
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   يزان رسن در چاه من گشت آو                  آه آردم چون رسن شد آه من               

    شاد و زفت و فربه و گلگون شدم                 آن رسن بگرفتم و بيرون شدم               

   گنجم آنون  در همه عالم نمى                  بودم زبون در بن چاهى همى               

   ناگهان آردى مرا از غم جدا                       آفرينها بر تو بادا اى خدا               

    شكرهاى تو نيايد در بيان                گر سر هر موى من يابد زبان               

    خلق را يا َلْيَت َقْوِمي يعلمون          زنم نعره در اين روضه و عيون مى               

  

   به و قبول توبه و بهانه آردن او و دفع گفتنباز خواندن شه زاده نصوح را از بهر دالآى بعد از استحكام تو

   خواندت  دختر سلطان ما مى              بعد از آن آمد آسى آز مرحمت               

   تا سرش شويى آنون اى پارسا                     خواند بيا دختر شاهت همى               

    آه بمالد يا بشويد با گلش                 خواهد دلش جز تو دالآى نمى               

   وين نصوح تو آنون بيمار شد             آار شد گفت رو رو دست من بى               

    آه مرا و اهللا دست از آار رفت             رو آسى ديگر بجو اشتاب و تفت               

    از دل من آى رود آن ترس و گرم            با دل خود گفت آز حد رفت جرم               

    من چشيدم تلخى مرگ و عدم                   من بمردم يك ره و باز آمدم               

   نشكنم تا جان شدن از تن جدا                     اى آردم حقيقت با خدا توبه               

   پا رود سوى خطر اال آه خر                  بعد آن محنت آه را بار دگر               

  

حكايت در بيان آن آه آسى توبه آند و پشيمان شود و باز آن پشيمانيها را فراموش آند و آزموده را باز 

ى او را ثباتى و قوتى و حالوتى و قبولى مدد نرسد چون درخت  آزمايد در خسارت ابد افتد، چون توبه

    نعوذ باهللاتر بود، بيخ هر روز زردتر و خشك بى

    پشت ريش اشكم تهى و الغرى             گازرى بود و مر او را يك خرى               

   پناه نوا و بى  روز تا شب بى                      گياه الخ بى در ميان سنگ               

  ر آن آور و آبود روز و شب بد خر د           بهر خوردن جز آه آب آن جا نبود               

   شير بود آن جا آه صيدش پيشه بود                  آن حوالى نيستان و بيشه بود               
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   خسته شد آن شير و ماند از اصطياد                 شير را با پيل نر جنگ اوفتاد               

  نوا ماندند دد از چاشت خوار ى ب            مدتى واماند ز آن ضعف از شكار               

   شير چون رنجور شد تنگ آمدند            ز انكه باقى خوار شير ايشان بدند               

   مر خرى را بهر من صياد شو                   شير يك روباه را فرمود رو               

  و فسونش خوان فريبانش بيار ر               گر خرى يابى به گرد مرغزار               

   پس بگيرم بعد از آن صيدى دگر                چون بيابم قوتى از گوشت خر               

   من سبب باشم شما را در نوا                 اندآى من مى خورم باقى شما               

   دانى بگوى هايى آه مى ن فسون ز آ                 يا خرى يا گاو بهر من بجوى               

    از رهش بيرون آن و اينجا آشش               از فسون و از سخنهاى خوشش               

  

تشبيه آردن قطب آه عارف واصل است در اجرى دادن خلق از قوت مغفرت و رحمت بر مراتبى آه حقش 

د بر مراتب قرب ايشان به شير نه قرب مكانى الهام دهد و تمثيل به شير آه دد اجرى خوار و باقى خوار وين

   بلكه قرب صفتى، و تفاصيل اين بسيار است و اللَّه الهادى

   باقيان اين خلق باقى خوار او               قطب شير و صيد آردن آار او               

   حوش تا قوى گردد آند صيد و               تا توانى در رضاى قطب آوش               

   ى رزق حلق  آز آف عقل است جمله                  نوا مانند خلق چون برنجد بى               

    اين نگه دار ار دل تو صيد جوست           ز انكه وجد خلق باقى خورد اوست               

    بدنى عقل است تدبير  بسته          او چو عقل و خلق چون اعضاى تن               

    ضعف در آشتى بود در نوح نى           ضعف قطب از تن بود از روح نى               

   گردش افالك گرد او بود                 قطب آن باشد آه گرد خود تند               

   اش  گر غالم خاص و بنده گشتى                اش ى آشتى ياريى ده در مرمه               

   گفت حق ان تنصروا اللَّه تنصروا                 ات در تو فزايد نه در او يارى               

    تا عوض گيرى هزاران صيد بيش            همچو روبه صيد گير و آن فداش               

  د مرده گيرد صيد آفتار مري                   رو بهانه باشد آن صيد مريد               

   چرك در پاليز روينده شود                  مرده پيش او آشى زنده شود               
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   ها سازم ز عقلش بر آنم  حيله                 گفت روبه شير را خدمت آنم               

    آار من دستان و از ره بردن است              حيله و افسونگرى آار من است               

    آن خر مسكين الغر را بيافت                شتافت از سر آه جانب جو مى               

    پيش آن ساده دل درويش رفت               پس سالم گرم آرد و پيش رفت               

   الخ و جاى خشك  در ميان سنگ          گفت چونى اندر اين صحراى خشك               

    قسمتم حق آرد من ز آن شاآرم              گفت خر گر در غمم گر در ارم               

   ز انكه هست اندر قضا از بد بتر          شكر گويم دوست را در خير و شر               

    صبر بايد صبر مفتاح الصله             چون آه قسام اوست آفر آمد گله               

    با عدو از دوست شكوت آى نكوست          غير حق جمله عدويند اوست دوست               

    ز انكه هر نعمت غمى دارد قرين                    تا دهد دوغم نخواهم انگبين               

  

ى آن آه  حكايت ديدن خر سقايى با نوايى اسبان تازى بر آخور خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظه

نا نبايد بردن اال مغفرت و عنايت آه اگر در صد لون رنجى چون لذت مغفرت بود همه شيرين شود، باقى تم

بينى، چنان آه از هر دامى  برى با آن رنجى قرين است آه آن را نمى هر دولتى آه آن را ناآزموده تمنى مى

  ها رفتمى، آاشكى با آن دانهبرى آه  دانه پيدا بود و فخ پنهان، تو در اين يك دام مانده اى تمنى مى

   دام است ها بى  پندارى آه آن دانه

    گشته از محنت دو تا چون چنبرى                 بود سقايى مر او را يك خرى               

    عاشق و جويان روز مرگ خويش           پشتش از بار گران صد جاى ريش               

    در عقب زخمى و سيخى آهنى              اه خشك او سير نىجو آجا از آ               

   آاشناى صاحب خر بود مرد                 مير آخور ديد او را رحم آرد               

    آز چه اين خر گشت دو تا همچو دال          پس سالمش آرد و پرسيدش ز حال               

   يابد خود اين بسته دهن  آه نمى                قصير منگفت از درويشى و ت               

   تا شود در آخور شه زورمند             گفت بسپارش به من تو روز چند               

    در ميان آخور سلطانش بست           خر بدو بسپرد و آن رحمت پرست               

   با نوا و فربه و خوب و جديد               خر ز هر سو مرآب تازى بديد               
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    آه به وقت و جو به هنگام آمده                      زير پاشان روفته آبى زده               

   پوز باال آرد آاى رب مجيد             خارش و مالش مر اسبان را بديد               

    از چه زار و پشت ريش و الغرم                  نه آه مخلوق توام گيرم خرم               

   دم به  آرزومندم به مردن دم              شب ز درد پشت و از جوع شكم               

   من چه مخصوصم به تعذيب و بال             حال اين اسبان چنين خوش با نوا               

   تازيان را وقت زين و آار شد                       ى پيكار شد ناگهان آوازه               

   رفت پيكانها در ايشان سو به سو                 زخمهاى تير خوردند از عدو               

    اندر آخور جمله افتاده ستان                    از غزا باز آمدند آن تازيان               

   نعل بندان ايستاده بر قطار                   م با نوارپايهاشان بسته محك               

    تا برون آرند پيكانها ز ريش                   شكافيدند تنهاشان به نيش مى               

   من به فقر و عافيت دادم رضا           گفت اى خدا آن خر آن را ديد و مى               

    هر آه خواهد عافيت دنيا بهشت         زارم و ز ان زخم زشت ز ان نوا بى               

  

   ناپسنديدن روباه گفتن خر را آه من راضيم به قسمت

    فرض باشد از براى امتثال                  گفته روبه جستن رزق حالل               

   پس مهم باشد طلبنيايد   مى                  سبب عالم اسباب و چيزى بى               

   تا نبايد غصب آردن همچو نمر              َو اْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه است امر                

   در فرو بسته ست و بر در قفلها                گفت پيغمبر آه بر رزق اى فتا               

    هست مفتاحى بر آن قفل و حجاب                  جنبش و آمد شد ما و اآتساب               

   طلب نان سنت اهللا نيست  بى               آليد اين در گشادن راه نيست بى               

  

  جواب گفتن خر روباه را

    ور نه بدهد نان آسى آه داد جان                  گفت از ضعف توآل باشد آن               

  ى نان اى پسر  آم نيايد لقمه                  د پادشاهى و ظفرهر آه جوي               

   اند نه حمال رزق  نه پى آسب                 دام و دد جمله همه اآال رزق               
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  نهد  قسمت هر يك به پيشش مى                 دهد جمله را رزاق روزى مى               

   صبرى تست  رنج آوششها ز بى             هر آاو صبر جسترزق آيد پيش               

  

  جواب گفتن روباه خر را

    آم آسى اندر توآل ماهر است                 گفت روبه آن توآل نادر است               

    هر آسى را آى ره سلطانى است                گرد نادر گشتن از نادانى است               

    هر آسى را آى رسد گنج نهفت               چون قناعت را پيمبر گنج گفت               

   تا نيفتى در نشيب شور و شر                 حد خود بشناس و بر باال مپر               

  

  جواب گفتن خر روباه را

   ع آيد سوى جان شور و شر از طم               گويى بدان گفت اين معكوس مى               

   از حريصى هيچ آس سلطان نشد               جان نشد از قناعت هيچ آس بى               

    آسب مردم نيست اين باران و ميغ             نان ز خوآان و سگان نبود دريغ               

  م بر رزق خوار هست عاشق رزق ه             آن چنان آه عاشقى بر رزق زار               

  

آرد از ميان اسباب و شهر بيرون آمد و از  در تقرير معنى توآل حكايت آن زاهد آه توآل را امتحان مى

قوارع و رهگذر خلق دور شد و به بن آوهى مهجورى مفقودى در غايت گرسنگى سر بر سر سنگى نهاد و 

   منقطع شدم تا ببينم سببيت توآل راخفت و با خود گفت توآل آردم بر سبب سازى و رزاقى تو و از اسباب

   آه يقين آيد به جان رزق از خدا               آن يكى زاهد شنود از مصطفى               

   پيش تو آيد دوان از عشق تو             گر بخواهى ور نخواهى رزق تو               

    در بيابان نزد آوهى خفت تفت                 از براى امتحان آن مرد رفت               

    تا قوى گردد مرا در رزق ظن                     آيد به من آه ببينم رزق مى               

   سوى آوه آن ممتحن را خفته ديد                   آاروانى راه گم آرد و آشيد               

   در بيابان از ره و از شهر دور    گفت اين مرد اين طرف چون است عور               

  نترسد هيچ از گرگ و عدو  مى            اى عجب مرده است يا زنده آه او               
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   قاصدا چيزى نگفت آن ارجمند                  زدند آمدند و دست بر وى مى               

   وانكرد از امتحان هم او بصر                        هم نجنبيد و نجنبانيد سر               

   از مجاعت سكته اندر اوفتاد                مراد پس بگفتند اين ضعيف بى               

    تا بريزندش به حلقوم و به آام                 نان بياوردند و در ديگى طعام               

   تا ببيند صدق آن ميعاد مرد           پس به قاصد مرد دندان سخت آرد               

    وز مجاعت هالك مرگ و فناست           نواست رحمشان آمد آه اين بس بى               

   بسته دندانهاش را بشكافتند                       آارد آوردند قوم اشتافتند               

  ها فشردند اندر او نان پاره  مى                     ريختند اندر دهانش شوربا               

   آنى دانى و نازى مى  راز مى          زنى گفت اى دل گر چه خود تن مى               

    رازق اللَّه است بر جان و تنم                   آنم گفت دل دانم و قاصد مى               

  رود  رزق سوى صابران خوش مى             امتحان زين بيشتر خود چون بود               

  

   جواب گفتن روباه خر را و تحريض آردن او خر را بر آسب

    دستها بر آسب زن جهد المقل                    گفت روبه اين حكايتها بهل               

   بكن مكسبى آن يارى يارى                  ستت خدا آارى بكن دست داده               

  آند  يارى ياران ديگر مى                 نهد هر آسى در مكسبى پا مى               

    هم دروگر هم سقا هم حايكى              ى آسب نايد از يكى ز انكه جمله               

   هر آسى آارى گزيند ز افتقار              اين به هنبازى است عالم برقرار               

    راه سنت آار و مكسب آردنى است            طبل خوارى در ميانه شرط نيست               

  

جواب گفتن خر روباه را آه توآل بهترين آسبهاست آه هر آسى محتاجست به توآل آه اى خدا اين آار 

   الى آخرهمرا راست آر و دعا متضمن توآل است و توآل آسبى است آه به هيچ آسبى ديگر محتاج نيست 

   ندانم در دو عالم مكسبى  مى                  گفت من به از توآل بر ربى               

   تا آشد شكر خدا رزق و مزيد                 دانم نديد آسب شكرش را نمى               

   و از جواب مانده گشتند از سؤال                 بخششان بسيار شد اندر خطاب               
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    نهى ال تلقوا بايدى تهلكه               بعد از آن گفتش بدان در مملكه               

    احمقى باشد جهان حق فراخ         الخ صبر در صحراى خشك و سنگ               

  چر آن جا سبزه گرد جويبار  مى              نقل آن ز ينجا به سوى مرغزار               

    سبزه رسته اندر آن جا تا ميان                    مرغزارى سبز مانند جنان               

   اشتر اندر سبزه ناپيدا شود              خرم آن حيوان آه او آن جا شود               

    اندر او حيوان مرفه در امان          هر طرف در وى يكى چشمه روان               

    تو از آن جايى چرا زارى چنين              گفت اى لعين از خرى او را نمى               

   چيست اين الغر تن مضطر تو                    آو نشاط و فربهى و فر تو               

    پس چرا چشمت از او مخمور نيست        شرح روضه گر دروغ و زور نيست               

    از گدايى تست نز بگلربگى                  اين گدا چشمى و اين ناديدگى               

    ور تو ناف آهويى آو بوى مشك         چون ز چشمه آمدى چو نى تو خشك               

    چون نشانى در تو نامد اى سنى         آنى گويى و شرحش مى ز ان آه مى               

  

  ر در بيان آن آه در مخبر دولتى فر و اثر آن چون نبينىمثل آوردن اشت

   جاى متهم داشتن باشد آه او مقلد است در آن

   آيى اى اقبال پى  از آجا مى                آن يكى پرسيد اشتر را آه هى               

  زانوى تو گفت خود پيداست از                      گفت از حمام گرم آوى تو               

  نمود خواست نرمى مى  مهلتى مى                  مار موسى ديد فرعون عنود               

    تندتر گشتى چو هست او رب دين                   زيرآان گفتند بايستى آه اين               

  اش چه شد ايى نخوت و خشم خد                   معجزه گر اژدها گر مار بد               

    بهر يك آرمى چى است اين چاپلوس          رب اعلى گر وى است اندر جلوس               

  ى غيبى نديد  دان آه روحت خوشه               نفس تو تا مست نقل است و نبيد               

   دار الغرور التجافى منك عن             آه عالمات است ز آن ديدار نور               

   آب شيرين را نديده ست او مدد               تند مرغ چون بر آب شورى مى               

   روى ايمان را نديده جان او                     بلكه تقليد است آن ايمان او               
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    ز شيطان رجيم از ره و ره زن                  پس خطر باشد مقلد را عظيم               

   ز اضطرابات شك او ساآن شود                  چون ببيند نور حق ايمن شود               

    آاصل او آمد بود در اصطكاك                    تا آف دريا نيايد سوى خاك               

    ز اضطراب در غريبى چاره نبود    خاآى است آن آف غريب است اندر آب               

   ديو را بر وى دگر دستى نماند    چون آه چشمش باز شد و آن نقش خواند               

    سرسرى گفت و مقلدوار گفت               گر چه با روباه خر اسرار گفت               

  اشق نبود رخ دريد و جامه او ع                    آب را بستود و او تايق نبود               

    ز انكه در لب بود آن نه در قلوب                از منافق عذر رد آمد نه خوب               

    بو در او جز از پى آسيب نيست           بوى سيبش هست جزو سيب نيست               

  د آار زار نشكند صف بلكه گرد                   ى زن در ميان آارزار حمله               

   لرزد آفش  تيغ بگرفته همى          بينى چو شير اندر صفش گر چه مى               

   نفس زشتش نر و آماده بود                    واى آن آه عقل او ماده بود               

   او جز سوى خسران نباشد نقل                    الجرم مغلوب باشد عقل او               

   نفس زشتش ماده و مضطر بود             اى خنك آن آس آه عقلش نر بود               

   نفس انثى را خرد سالب بود                اش نر و غالب بود عقل جزوى               

    آفت او همچو آن خر از خرى است       ى ماده به صورت هم جرى است حمله               

    ز انكه سوى رنگ و بو دارد رآون              وصف حيوانى بود بر زن فزون               

   جمله حجتها ز طبع او رميد           زار آن خر شنيد رنگ و بوى سبزه               

    نفس را جوع البقر بد صبر نه                 تشنه محتاج مطر شد و ابر نه               

   حق نبشته بر سپر جاء الظفر                    اسپر آهن بود صبر اى پدر               

    از قياسى گويد آن را نه از عيان                     صد دليل آرد مقلد در بيان               

    بوى مشك استش ولى جز پشك نيست                مشك آلود است اال مشك نيست               

   سالها بايد در آن روضه چريد              تا آه پشكى مشك گردد اى مريد               

    آهوانه در ختن چر ارغوان          آه نبايد خورد و جو همچون خران               

   رو به صحراى ختن با آن نفر                  جز قرنفل ياسمن يا گل مچر               
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    تا بيابى حكمت و قوت رسل            معده را خو آن بدان ريحان و گل               

    خوردن ريحان و گل آغاز آن             خوى معده زين آه و جو باز آن               

  آشد ى دل سوى ريحان مى  معده                آشد ى تن سوى آهدان مى معده               

   هر آه نور حق خورد قرآن شود           هر آه آاه و جو خورد قربان شود               

    هين ميفزا پشك افزا مشك چين           نيم تو مشك است و نيمى پشك هين               

    در زبان آرد ندارد هيچ جان                   آن مقلد صد دليل و صد بيان               

   گفت او را آى بود برگ و ثمر               ون آه گوينده ندارد جان و فرچ               

   تر است از برگ آاه  او به جان لرزان                 آند گستاخ مردم را به راه مى               

   در حديثش لرزه هم مضمر بود             پس حديثش گر چه بس با فر بود               

  

    دعوت شيخ آامل واصل و ميان سخن ناقصان فاضل فضل تحصيلى بر بستهفرق ميان

   با سخن هم نور را همره آند                     شيخ نورانى ز ره آگه آند               

    تا حديثت را شود نورش روى              جهد آن تا مست و نورانى شوى               

   در عقيده طعم دوشابش بود              وشاب جوشيده شودهر چه در د               

    لذت دوشاب يابى تو از آن         از جزر و ز سيب و به و ز گردآان               

   پس ز علمت نور يابد قوم لد              علم اندر نور چون فر غرده شده               

    آاسمان هرگز نبارد غير پاك             ورناكهر چه گويى باشد آن هم ن               

   ناودان بارش آند نبود بكار                  آسمان شو ابر شو باران ببار               

    آب اندر ابر و دريا فطرتى است                  آب اندر ناودان عاريتى است               

    وحى و مكشوف است ابر و آسمان                  ناودانست مثل  فكر و انديشه               

   ناودان همسايه در جنگ آورد                 آب باران باغ صد رنگ آورد               

   چون مقلد بد فريب او بخورد           خر دو سه حمله به روبه بحث آرد               

   ى روبه بر او سكته گماشت  دمدمه                  داشتى ادراك بينايى ن طنطنه               

    آه زبونش گشت با پانصد دليل         حرص خوردن آن چنان آردش ذليل               
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حكايت آن مخنث و پرسيدن لوطى از او در حالت لواطه آه اين خنجر از بهر چيست گفت از براى آن آه 

گفت الحمد هللا آه من بد  آرد و مى افم، لوطى بر سر او آمد و شد مىهر آه با من بد انديشد اشكمش بشك

  انديشم با تو نمى

    هزل من هزل نيست تعليم است                  بيت من بيت نيست اقليم است               

   

قها فى تغيير النفوس باالنكار، ما ذا َأراَد ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًلا ما َبُعوَضًة َفما َفْوَقها، اى فما فو

فرمايد آه اين خواستم ُيِضلُّ ِبِه َآِثيرًا َو َيْهِدي ِبِه َآِثيرًا، آه هر فتنه اى  اللَُّه ِبهذا َمَثًلا، و آن گه جواب مى

 من مراد شوند، و لو تاملت فيه قليال وجدت همچون ميزان است بسياران از او سرخ رو شوند و بسياران بى

  نتايجه الشريفة آثيرا

   سر نگون افكندش و در وى فشرد                اى را لوطيى در خانه برد آنده               

    پس بگفتش بر ميانت چيست اين                بر ميانش خنجرى ديد آن لعين               

    بد بينديشد بدرم اشكمش               گفت آن آه با من ار يك بدمنش               

   ام با تو به فن  بد نينديشيده                  گفت لوطى حمد هللا را آه من               

   چون نباشد دل ندارد سود خود      چون آه مردى نيست خنجرها چه سود               

  شير خدا هستت بيار بازوى                 از على ميراث دارى ذو الفقار               

    آو لب و دندان عيسى اى وقيح                 گر فسونى ياد دارى از مسيح               

    آو يكى مالح آشتى همچو نوح                آشتيى سازى ز توزيع و فتوح               

   را فدى آردن به نار آو بت تن                   وار بت شكستى گيرم ابراهيم               

   تيغ چوبين را بدان آن ذو الفقار                   گر دليلت هست اندر فعل آر               

   از عمل آن نقمت صانع بود                      آن دليلى آه ترا مانع شود               

  ترى تو زير زير  از همه لرزان                      خايفان راه را آردى دلير               

   زنى  در هوا تو پشه را رگ مى                    آنى بر همه درس توآل مى               

    بر دروغ ريش تو آيرت گواه                   اى مخنث پيش رفته از سپاه               

   ريش و سبلت موجب خنده بود                  چون ز نامردى دل آگنده بود               

   ريش و سبلت را ز خنده باز خر             اى آن اشك باران چون مطر توبه               
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    تا شوى خورشيد گرم اندر حمل                داروى مردى بخور اندر عمل               

   پرده ز حق آيد سالم  آه بى تا              معده را بگذار و سوى دل خرام               

    عشق گيرد گوش تو آن گاه آش            يك دو گامى رو تكلف ساز خوش               

  

   ى روباه بر استعصام و تعفف خر و آشيدن روبه خر را سوى شير به بيشه غالب شدن حيله

  رفت و آن خر را ببرد ريش خر بگ                روبه اندر حيله پاى خود فشرد               

    دف زند آه خر برفت و خر برفت                مطرب آن خانقه آو تا آه تفت               

    چون نيارد روبهى خر تا گياه         چون آه خرگوشى برد شيرى به چاه               

  ن ولى دادگر جز فسون آ              گوش را بر بند و افسونها مخور               

   آن آه صد حلواست خاك پاى او                آن فسون خوشتر از حلواى او               

    مايه برده از مى لبهاى وى                   خنبهاى خسروانى پر ز مى               

  را نديد آاو مى لبهاى لعلش                    عاشق مى باشد آن جان بعيد               

  ى آب شور  چون نگردد گرد چشمه               آب شيرين چون نبيند مرغ آور               

   طوطيان آور را بينا آند                  موسى جان سينه را سينا آند               

   ست  الجرم در شهر قند ارزان شده             ست خسرو شيرين جان نوبت زده               

  آشند  تنگهاى قند و شكر مى                   آشند يوسفان غيب لشكر مى               

   بشنويد اى طوطيان بانگ درا                 اشتران مصر را رو سوى ما               

  تر شود  شكر ارزان است ارزان                 شهر ما فردا پر از شكر شود               

    همچو طوطى آورى صفراييان                   در شكر غلطيد اى حلواييان               

    جان بر افشانيد يار اين است و بس             نيشكر آوبيد آار اين است و بس               

  ر نشاند چون آه شيرين خسروان را ب                يك ترش در شهر ما اينك نماند               

   بر مناره رو بزن بانگ صال            نقل بر نقل است و مى بر مى هال               

  شود  سنگ و مرمر لعل و زرين مى               شود ى نه ساله شيرين مى سرآه               

   آنان بازىها چون عاشقان   ذره                     آفتاب اندر فلك دستك زنان               

  آند بر شاخسار  گل شكوفه مى               زار چشمها مخمور شد از سبزه               
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  زند  روح شد منصور انا الحق مى                آند چشم دولت سحر مطلق مى               

  م مخور گو ببر تو خر مباش و غ              برد روبه ز سر گر خرى را مى               

  

حكايت آن شخص آه از ترس خويشتن را در خانه اى انداخت رخها زرد چون زعفران لبها آبود چون نيل 

گيرند  دست لرزان چون برگ درخت، خداوند خانه پرسيد آه خير است چه واقعه است، گفت بيرون خر مى

گيرند تمييز برخاسته  ىترسى، گفت سخت به جد م گيرند تو خر نيستى چه مى به سخره، گفت مبارك خر مى

  است امروز ترسم آه مرا خر گيرند

    زرد رو و لب آبود و رنگ ريخت            گريخت اى در مى آن يكى در خانه               

   لرزد ترا چون پير دست  آه همى               صاحب خانه بگفتش خير هست               

    رنگ رخساره چنين چون ريختى              گريختىواقعه چون است چون ب               

   گيرند امروز از برون  خر همى                  ى شاه حرون گفت بهر سخره               

   اى خر رو ترا زين چيست غم  چون نه                گيرند گو خر جان عم گفت مى               

    گر خرم گيرند هم نبود شگفت             اندر گرفتگفت بس جدند و گرم                

   ست  جد جد تمييز هم برخاسته                بهر خر گيرى بر آوردند دست               

   صاحب خر را به جاى خر برند             مان سرورند تمييزيان چون آه بى               

   هست تمييزش سميع است و بصير                 گيرهوده نيست شاه شهر ما بى               

   اى اى عيسى دوران مترس  خر نه             آدمى باش و ز خر گيران مترس               

    حاش هللا آه مقامت آخور است             چرخ چارم هم ز نور تو پر است               

    گر چه بهر مصلحت در آخورى              تو ز چرخ و اختران هم برترى               

    نه هر آن آه اندر آخور شد خر است            مير آخور ديگر و خر ديگر است               

   از گلستان گوى و از گلهاى تر                    چه در افتاديم در دنبال خر               

   حساب  وز شراب و شاهدان بى                 سيباز انار و از ترنج و شاخ               

    گوهرش گوينده و بيناور است         يا از آن دريا آه موجش گوهر است               

  آنند ها زرين و سيمين مى  بيضه          آنند يا از آن مرغان آه گل چين مى               

  پرند  هم نگون اشكم هم استان مى              رورنديا از آن بازان آه آبكان پ               
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    پايه پايه تا عنان آسمان              نردبانهايى است پنهان در جهان               

    هر روش را آسمانى ديگر است                هر گره را نردبانى ديگر است               

  پايان و سر  ملك با پهنا و بى                 برخ هر يكى از حال ديگر بى               

    و آن در اين خيره آه حيرت چيستش    اين در آن حيران آه او از چيست خوش               

    هر درختى از زمينى سر زده                   صحن ارض اللَّه واسع آمده               

   ى فراخ  آه زهى ملك و زهى عرصه          و شاخبر درختان شكر گويان برگ               

   خورى ما را بده  آه از آن چه مى                      بلبالن گرد شكوفه پر گره               

    سوى آن روباه و شير و سقم و جوع              اين سخن پايان ندارد آن رجوع               

  

و جستن خر از شير و عتاب آردن روباه با شير آه هنوز خر دور بود بردن روباه آن خر را پيش شير 

   تعجيل آردى، و عذر گفتن شير و البه آردن روبه را شير آه برو بار ديگرش بفريب

   تا آند شيرش به حمله خرد و مرد          چون آه بر آوهش بسوى مرج برد               

   تا به نزديك آمدن صبرى نكرد           ر از نبرددور بود از شير و آن شي               

    خود نبودش قوت و امكان حول                گنبدى آرد از بلندى شير هول               

   تا به زير آوه تازان نعل ريز         خر ز دورش ديد و برگشت و گريز               

   چون نكردى صبر در وقت وغا                  گفت روبه شير را اى شاه ما               

    تا به اندك حمله اى غالب شوى                    تا به نزديك تو آيد آن غوى               

    لطف رحمان است صبر و احتساب             مكر شيطان است تعجيل و شتاب               

    ضعف تو ظاهر شد و آب تو ريخت            يختدور بود و حمله را ديد و گر               

  ندانستم فتور  تا بدين حد مى              گفت من پنداشتم بر جاست زور               

    صبر و عقلم از تجوع ياوه گشت              نيز جوع و حاجتم از حد گذشت               

   باز آوردن مر او را مسترد                    گر توانى بار ديگر از خرد               

   اش به فن  جهد آن باشد بيارى                     منت بسيار دارم از تو من               

   بر دل او از عمى مهرى نهد                   گفت آرى گر خدا يارى دهد               

   از خرى او نباشد اين بعيد             پس فراموشش شود هولى آه ديد               
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   تا به بادش ندهى از تعجيل باز               ليك چون آرم من او را بر متاز               

    سخت رنجورم مخلخل گشته تن                 گفت آرى تجربه آردم آه من               

    من نجنبم خفته باشم در قوام                      تا به نزديكم نيايد خر تمام               

    تا بپوشد عقل او را غفلتى                 رفت روبه گفت اى شه همتى               

  ى هر نابكار  آه نگردد غره              ها آرده است خر با آردگار توبه               

    ما عدوى عقل و عهد روشنيم                هايش را به فن بر هم زنيم توبه               

   ى دستان ماست  فكرتش بازيچه                ى خر گوى فرزندان ماست آله               

    پيش عقل آل ندارد آن محل                 عقل آان باشد ز دوران زحل               

   ما ز داد آردگار لطف خو                از عطارد وز زحل دانا شد او               

    علم عند اللَّه مقصدهاى ماست                َعلََّم اْلِإْنساَن خم طغراى ماست                

   زنيم  ربى االعلى از آن رو مى                         تربيه آن آفتاب روشنيم               

    بشكند صد تجربه زين دمدمه                   همهتجربه گر دارد او با اين               

   در رسد شومى اشكستش در او                بو آه توبه بشكند آن سست خو               

  

در بيان آن آه نقض عهد و توبه موجب بال بود بلكه موجب مسخ است چنان آه در حق اصحاب سبت و در 

   ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َو اْلَخناِزيَر، و اندر اين امت مسخ دل باشدى عيسى آه َو َجَعَل حق اصحاب مايده

   و به قيامت تن را صورت دل دهند

   موجب لعنت شود در انتها                  ها نقض ميثاق و شكست توبه               

   قت موجب مسخ آمد و اهالك و م           نقض توبه و عهد آن اصحاب سبت               

   چون آه عهد حق شكستند از نبرد                پس خدا آن قوم را بوزينه آرد               

    ليك مسخ دل بود اى ذو الفطن                     اندر اين امت نبد مسخ بدن               

   وار آن گلش از دل بوزينه شد خ                 چون دل بوزينه گردد آن دلش               

   خوار آى بودى ز صورت آن حمار               گر هنر بودى دلش را ز اختبار               

    هيچ بودش منقصت ز آن صورتش           آن سگ اصحاب خوش بد سيرتش               

  ا تا ببيند خلق ظاهر آبت ر                  مسخ ظاهر بود اهل سبت را               
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   گشته از توبه شكستن خوك و خر                   از ره سر صد هزاران دگر               

  

   دوم بار آمدن روبه بر آن خر گريخته تا باز بفريبدش

   گفت خر از چون تو يارى الحذر                 پس بيامد زود روبه سوى خر               

   آه به پيش اژدها بردى مرا                    من تراناجوانمردا چه آردم               

   غير خبث جوهر تو اى عنود                 موجب آين تو با جانم چه بود               

    نارسيده از وى او را زحمتى                 همچو آژدم آاو گزد پاى فتى               

    نارسيده زحمتش از ما و آاست           ان ماستيا چو ديوى آاو عدوى ج               

    از هالك آدمى در خرمى است              بلكه طبعا خصم جان آدمى است               

   خو و طبع زشت خود او آى هلد                       از پى هر آدمى او نسكلد               

    هست سوى ظلم و عدوان جاذبى                بىموج ز انكه خبث ذات او بى               

    آه در اندازد ترا اندر چهى                هر زمان خواند ترا تا خرگهى               

    تا در اندازد به حوضت سر نگون         آه فالن جا حوض آب است و عيون               

   اندر افكند آن لعين در شور و شر                  آدمى را با همه وحى و نظر               

    آه رسد او را ز آدم ناحقى                        گزند سابقى گناهى بى بى               

   آه ترا در چشم آن شيرى نمود                 گفت روبه آن طلسم سحر بود               

   چرم  آه شب و روز اندر آن جا مى             ترم سكينور نه من از تو به تن م               

    هر شكم خوارى بدان جا تاختى             گر نه ز آن گونه طلسمى ساختى               

   طلسمى آى بماندى سبز مرج  بى                 نوا پر پيل و ارج يك جهان بى               

    آه چنان هولى اگر بينى مترس           م گفتن به درسمن ترا خود خواست               

   ات  آه بدم مستغرق دل سوزى                ات ليك رفت از ياد علم آموزى               

  شتابيدم آه آيى تا دوا  مى                 نوا ديدمت در جوع آلب و بى               

   نمايد نيست جسم  آان خيالى مى                ح طلسمور نه با تو گفتمى شر               

  

  جواب گفتن خر روباه را
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   تا نبينم روى تو اى زشت رو             گفت رو رو هين ز پيشم اى عدو               

   روى زشتت را آريه و سخت آرد                 آن خدايى آه ترا بد بخت آرد               

    اين چنين سغرى ندارد آرگدن                  آيى به من با آدامين روى مى               

   آه ترا من ره برم تا مرغزار                   اى در خون جانم آشكار رفته               

   باز آوردى فن و تسويل را                      تا بديدم روى عزراييل را               

    جانورم جان دارم اين را آى خرم                گر چه من ننگ خرانم يا خرم               

    طفل ديدى پير گشتى در زمان                امان آن چه من ديدم ز هول بى               

    سر نگون خود را در افگندم ز آوه               دل و جان از نهيب آن شكوه بى               

   حجاب  چون بديدم آن عذاب بى               بسته شد پايم در آن دم از نهيب               

    بر گشا زين بستگى تو پاى من                عهد آردم با خدا آاى ذو المنن               

    عهد آردم نذر آردم اى معين            ى آس بعد از اين تا ننوشم وسوسه               

    ز آن دعا و زارى و ايماى من                 حق گشاده آرد آن دم پاى من               

  ى شير خر  چون بدى در زير پنجه                ور نه اندر من رسيدى شير نر               

   قرين سوى من از مكر اى بئس ال                  باز بفرستادت آن شير عرين               

   آه بود به مار بد از يار بد                        حق ذات پاك اللَُّه الصمد               

    يار بد آرد سوى نار مقيم                     مار بد جانى ستاند از سليم               

  ن از خوى او خو بدزدد دل نها            قول و گفت و گوى او از قرين بى               

  مايه از تو مايه را  دزدد آن بى               چون آه او افكند بر تو سايه را               

    يار بد او را زمرد دان آه هست              عقل تو گر اژدهايى گشت مست               

  ندر آف طاعون نهد طعن اوت ا                   ى عقلت بدو بيرون جهد ديده               

  

  جواب گفتن روباه خر را

    ليك تخييالت وهمى خرد نيست            گفت روبه صاف ما را درد نيست               

    ور نه بر تو نه غشى دارم نه غل            اين همه وهم تو است اى ساده دل               

    بر محبان از چه دارى سوء ظن              از خيال زشت خود منگر به من               
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   گر چه آيد ظاهر از ايشان جفا                    ظن نيكو بر بر اخوان صفا               

   صد هزاران يار را از هم بريد              اين خيال و وهم بد چون شد پديد               

    عقل بايد آه نباشد بد گمان                مشفقى گر آرد جور و امتحان               

    آن آه ديدى بد نبد بود آن طلسم           خاصه من بد رگ نبودم زشت اسم               

   عفو فرمايند ياران ز آن خطا                   ور بدى بد آن سگالش قد را               

    هست رهرو را يكى سدى عظيم                   عالم وهم و خيال طمع و بيم               

   چون خليلى را آه آه بد شد گزند                      نقشهاى اين خيال نقش بند               

   چون آه اندر عالم وهم اوفتاد                      گفت هذا َربِّي ابراهيم راد               

    آن آسى آه گوهر تاويل سفت               تاويل گفتذآر آوآب را چنين                

   آن چنان آه را ز جاى خويش آند                      عالم وهم و خيال چشم بند               

   خربط و خر را چه باشد حال او                       تا آه هذا َربِّي آمد قال او               

    در بحار وهم و گرداب خيال                ته عقلهاى چون جبالغرق گش               

    آو امانى جز آه در آشتى نوح          آوهها را هست زين طوفان فضوح               

    گشت هفتاد و دو ملت اهل دين                     زين خيال ره زن راه يقين               

   گويد هالل  موى ابرو را نمى              ست از وهم و خيالمرد ايقان ر               

   موى ابروى آژى راهش زند                   و آنكه نور عمرش نبود سند               

    تخته تخته گشته در درياى وهم            صد هزاران آشتى با هول و سهم               

    ماه او در برج وهمى در خسوف                فيلسوفآمترين فرعون چيست               

    وان آه داند نيستش بر خود گمان               آس نداند روسپى زن آيست آن               

   از چه گردى گرد وهم آن دگر               چون ترا وهم تو دارد خيره سر               

    چه نشستى پر منى تو پيش من                   شتنعاجزم من از منى خوي               

    تا شوم من گوى آن خوش صولجان              جويم به جان من و مايى همى بى               

    دوست جمله شد چو خود را نيست دوست       من شد همه منها خود اوست هر آه بى               

  ى نقشها  ز انكه شد حاآى جمله                         يابد بهانقش شد  آينه بى               
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   حكايت شيخ محمد سر رزى غزنوى قدس اللَّه سره

    بد محمد نام و آنيت سر رزى              زاهدى در غزنى از دانش مزى               

   دايم اندر مطلبى هفت سال او                  بود افطارش سر رز هر شبى               

   ليك مقصودش جمال شاه بود                  بس عجايب ديد از شاه وجود               

   گفت بنما يا فتادم من به زير            بر سر آه رفت آن از خويش سير               

   ى نكشمت ور فرو افتى نمير                    گفت نامد مهلت آن مكرمت               

   در ميان عمق آبى اوفتاد                  او فرو افكند خود را از وداد               

   از فراق مرگ بر خود نوحه آرد        چون نمرد از نكس آن جان سير مرد               

   آار پيشش باژگونه گشته بود         نمود آاين حيات او را چو مرگى مى               

   زدى  ان فى موتى حياتى مى             آرد او آدى موت را از غيب مى               

    با هالك جان خود يكدل شده                موت را چون زندگى قابل شده               

   نرگس و نسرين عدوى جان او           سيف و خنجر چون على ريحان او               

   بانگ طرفه از وراى سر و جهر           بانگ آمد رو ز صحرا سوى شهر               

   چه آنم در شهر از خدمت بگو                 گفت اى داناى رازم مو به مو               

    خويش را سازى تو چون عباس دبس               گفت خدمت آن آه بهر ذل نفس               

   رسان  پس به درويشان مسكين مى                    ستان تى از اغنيا زر مىمد               

    گفت سمعا طاعه اى جان پناه                خدمتت اين است تا يك چند گاه               

    بد ميان زاهد و رب الورى              بس سؤال و بس جواب و ماجرا               

   در مقاالت آن همه مذآور شد                 زمين و آسمان پر نور شدآه                

   تا ننوشد هر خسى اسرار را                    ليك آوته آردم آن گفتار را               

  

  آمدن شيخ بعد از چندين سال از بيابان به شهر غزنين و زنبيل گردانيدن به اشارت غيبى

  آيد بر فقراو تفرقه آردن آن چه جمع 

    نامه بر نامه پيك بر پيك است                  هر آه را جان عز لبيك است               
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  چنان آه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غيره منقطع نباشد

  منير شهر غزنين گشت از رويش               رو به شهر آورد آن فرمان پذير               

    او در آمد از ره دزديده تفت                 از فرح خلقى به استقبال رفت               

   قصرها از بهر او آراستند                 جمله اعيان و مهان برخاستند               

   مدم جز به خوارى و گدايى نا                  گفت من از خود نمايى نامدم               

    در به در گردم به آف زنبيل من                   نيستم در عزم قال و قيل من               

   آه گدا باشم گدا باشم گدا               بنده فرمانم آه امر است از خدا               

   يان نسپرم جز طريق خس گدا                       در گدايى لفظ نادر ناورم               

    تا سقطها بشنوم از خاص و عام                 ى مذلت من تمام تا شوم غرقه               

    او طمع فرمود ذل من طمع           امر حق جان است و من آن را تبع               

    اين خاك بر فرق قناعت بعد از          چون طمع خواهد ز من سلطان دين               

    او گدايى خواست آى ميرى آنم                او مذلت خواست آى عزت تنم               

   اند در انبان من  بيست عباس                بعد از اين آد و مذلت جان من               

   ستء هللا خواجه توفيقيت ه  شى           گشت و زنبيلى به دست شيخ بر مى               

  ء هللا آار او ء هللا شى  شى            برتر از آرسى و عرش اسرار او               

  آنند  خلق مفلس آديه ايشان مى                  زنند انبيا هر يك همين فن مى               

  تنند  انصروا اللَّه مى باژگون بر            زنند َأْقَرُضوا اللََّه َأْقِرُضوا اللََّه مى                

   بر فلك صد در براى شيخ باز                    آرد نياز دربدر اين شيخ مى               

   بهر يزدان بود نز بهر گلو              آرد او آان گدايى آان به جد مى               

   گلو از نور حق دارد غلو آن                     ور بكردى نيز از بهر گلو               

  ى صد فقير  به ز چله وز سه روزه           در حق او خورد نان و شهد و شير               

  چرد آارد به صورت مى  الله مى              خورد نوشد مگو نان مى نور مى               

    ز خوردش بهر جمع نور افزايد      چون شرارى آاو خورد روغن ز شمع               

  ست اآتفوا  نور خوردن را نگفته            نان خورى را گفت حق ال تسرفوا               

   فارغ از اسراف و ايمن از غلو                      آن گلوى ابتال بد وين گلو               
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   جان حرص را نبود تبع آن چنان            امر و فرمان بود نه حرص و طمع               

    تو به من خود را طمع نبود فره                     گر بگويد آيميا مس را بده               

    عرضه آرده بود پيش شيخ حق                      گنجهاى خاك تا هفتم طبق               

    گر بجويم غير تو من فاسقم                      شيخ گفتا خالقا من عاشقم               

   ور آنم خدمت من از خوف سقر               هشت جنت گر در آرم در نظر               

    ز انكه اين هر دو بود حظ بدن                 مومنى باشم سالمت جوى من               

   يشش نيرزد تره توت صد بدن پ          عاشقى آز عشق يزدان خورد قوت               

    چيز ديگر گشت آم خوانش بدن                وين بدن آه دارد آن شيخ فطن               

   جبرئيل موتمن و آن گاه دزد                عاشق عشق خدا و آن گاه مزد               

  يش او يك تره بود ملك عالم پ                    عاشق آن ليلى آور و آبود               

   زر چه باشد آه نبد جان را خطر             پيش او يكسان شده بد خاك و زر               

    همچو خويشان گرد او گرد آمده           شير و گرگ و دد از او واقف شده               

   حم و شحمش زهرناك پر ز عشق و ل        ست از خوى حيوان پاك پاك آاين شده               

   ز انكه نيك نيك باشد ضد بد                  زهر دد باشد شكر ريز خرد               

   عشق معروف است پيش نيك و بد                  لحم عاشق را نيارد خورد دد               

    گردد بكشدش گوشت عاشق زهر          ور خورد خود فى المثل دام و ددش               

    دو جهان يك دانه پيش نول عشق     هر چه جز عشق است شد مأآول عشق               

   آاهدان مر اسب را هرگز چرد              اى مر مرغ را هرگز خورد دانه               

   ل بندگى آسبى است آيد در عم                 بندگى آن تا شوى عاشق لعل               

   عاشق آزادى نخواهد تا ابد                    بنده آزادى طمع دارد ز جد               

    خلعت عاشق همه ديدار دوست               بنده دايم خلعت و ادرار جوست               

   عشق دريايى است قعرش ناپديد               در نگنجد عشق در گفت و شنيد               

   هفت دريا پيش آن بحر است خرد                هاى بحر را نتوان شمرد قطره               

   ى شيخ زمان  باز رو در قصه                 اين سخن پايان ندارد اى فالن               
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   در معنى لوالك لما خلقت االفالك

   عشق آمد ال ابالى اتقوا              شد چنين شيخى گدايى آو به آو               

    عشق سايد آوه را مانند ريگ               عشق جوشد بحر را مانند ديگ               

    عشق لرزاند زمين را از گزاف               عشق بشكافد فلك را صد شكاف               

   ر عشق او را خدا لوالك گفت به                   با محمد بود عشق پاك جفت               

   پس مر او را ز انبيا تخصيص آرد             منتهى در عشق چون او بود فرد               

   آى وجودى دادمى افالك را                   گر نبودى بهر عشق پاك را               

    علو عشق را فهمى آنى تا                    من بدان افراشتم چرخ سنى               

    آن چو بيضه تابع آيد اين چو فرخ                      منفعتهاى دگر آيد ز چرخ               

    تا ز خوارى عاشقان بويى برى             خاك را من خوار آردم يك سرى               

   تا ز تبديل فقير آگه شوى                     خاك را داديم سبزى و نوى               

    وصف حال عاشقان اندر ثبات                  با تو گويند اين جبال راسيات               

  تر  تا به فهم تو آند نزديك   گر چه آن معنى است و اين نقش اى پسر               

  شد ليك تنبيهى آنند آن نبا                  غصه را با خار تشبيهى آنند               

   نامناسب بد مثالى راندند               آن دل قاسى آه سنگش خواندند               

    عيب بر تصوير نه نفيش مدان                    در تصور در نيايد عين آن               

  

  غيبى اميرى بهر آديه روزى چهار بار با زنبيل به اشارت  رفتن آن شيخ در خانه

  و عتاب آردن امير او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امير را

   بهر آديه رفت در قصر امير             شيخ روزى چار آرت چون فقير               

   بجويد تاى نان  خالق جان مى               ء هللا زنان در آفش زنبيل و شى               

   عقل آلى را آند هم خيره سر                   ت اى پسرس نعلهاى باژگونه               

    گويمت چيزى منه نامم شحيح              چون اميرش ديد گفتش اى وقيح               

   آه به روزى اندر آيى چار بار  اين چه سغرى و چه روى است و چه آار               

   من نديدم نر گدا مانند تو                   آيست اينجا شيخ اندر بند تو               
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   اى  اين چه عباسى زشت آورده                   اى حرمت و آب گدايان برده               

    هيچ ملحد را مباد اين نفس نحس                غاشيه بر دوش تو عباس دبس               

   اى چندين مجوش  ز آتشم آگه نه                 وشگفت اميرا بنده فرمانم خم               

    اشكم نان خواه را بدريدمى           بهر نان در خويش حرصى ديدمى               

  ام من برگ رز  در بيابان خورده             هفت سال از سوز عشق جسم پز               

    سبز گشته بود اين رنگ تنم               تا ز برگ خشك و تازه خوردنم               

   سرسرى در عاشقان آمتر نگر                تا تو باشى در حجاب بو البشر               

   علم هيات را به جان دريافتند                     زيرآان آه مويها بشكافتند               

    گر چه نشناسند حق المعرفه                 علم نيرنجات و سحر و فلسفه               

   بر گذشتند از همه اقران خود                     ليك آوشيدند تا امكان خود               

   شد چنين خورشيد ز يشان ناپديد        عشق غيرت آرد و ز يشان در آشيد               

   آفتابى چون از او رو در آشيد           نور چشمى آاو به روز استاره ديد               

    عاشقان را تو به چشم عشق بين                زين گذر آن پند من بپذير هين               

   با تو نتوان گفت آن دم عذر خود              وقت نازك باشد و جان در رصد               

   هاى عاشقان را آم خراش  سينه                فهم آن موقوف آن گفتن مباش               

  آن احتياط  حزم را مگذار مى                اى تو زين نشاط نه گمانى برده               

    اين وسط را گير در حزم اى دخيل          واجب است و جايز است و مستحيل               

  

  ايثار آردن مخزن بعد از آن گستاخىگريان شدن امير از نصيحت شيخ و عكس صدق او و 

   اشارتى نيارم تصرفى آردن و استعصام شيخ و قبول ناآردن و گفتن آه من بى

    اشك غلطان بر رخ او جاى جاى           اين بگفت و گريه در شد هاى هاى               

  پزد  ديگى مى عشق هر دم طرفه                صدق او هم بر ضمير مير زد               

   چه عجب گر بر دل دانا زند                 تند صدق عاشق بر جمادى مى               

   بلكه بر درياى پر اشكوه زد              صدق موسى بر عصا و آوه زد               

  ه زد بلكه بر خورشيد رخشان را                   صدق احمد بر جمال ماه زد               
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   گشته گريان هم امير و هم فقير               رو به رو آورده هر دو در نفير               

   گفت مير او را آه خيز اى ارجمند                  ساعتى بسيار چون بگريستند               

    صد چنين گر چه استحقاق دارى            هر چه خواهى از خزانه بر گزين               

    بر گزين خود هر دو عالم اندك است             خانه آن تست هر چت ميل هست               

    آه به دست خويش چيزى بر گزين                    گفت دستورى ندادندم چنين               

   خيالنه دخول آه آنم من اين د           من ز خود نتوانم اين آردن فضول               

   مانع آن بد آان عطا صادق نبود                اين بهانه آرد و مهره در ربود               

   نامد به چشم  شيخ را هر صدق مى       نه آه صادق بود و پاك از غل و خشم               

   ه برو نانى بخواه آه گدايان                 گفت فرمانم چنين داده ست اله               

  

اشارت آمدن از غيب به شيخ آه اين دو سال به فرمان ما بستدى و بدادى بعد از اين بده و مستان دست در 

آن آه آن را چون انبان بو هريره آرديم در حق تو هر چه خواهى بيابى تا يقين شود  زير حصير مى

شود مرده در او آيد زنده شود نحس اآبر در عالميان را آه وراى اين عالمى است آه خاك به آف گيرى زر 

وى آيد سعد اآبر شود آفر در او آيد ايمان گردد زهر در او آيد ترياق شود، نه داخل اين عالم است و نه 

چگونه، هر دم از او هزاران اثر و  چون و بى خارج اين عالم نه تحت و نه فوق نه متصل نه منفصل بى

ى چشم با صورت چشم و فصاحت  عت دست با صورت دست و غمزهشود، چنان آه صن نمونه ظاهر مى

   زبان با صورت زبان نه داخل است و نه خارج او نه متصل و نه منفصل، و العاقل يكفيه االشاره

   بعد از آن امر آمدش از آردگار          تا دو سال اين آار آرد آن مرد آار               

    ما بداديمت ز غيب اين دستگاه         ه ولى از آس مخواهبعد از اين مى د               

   دست در زير حصيرى آن بر آر           هر آه خواهد از تو از يك تا هزار               

    در آف تو خاك گردد زر بده                  مر بده هين ز گنج رحمت بى               

    داد يزدان را تو بيش از بيش دان             منديش از آنهر چه خواهندت بده               

    نه پشيمانى نه حسرت زين آرم               در عطاى ما نه تحشير و نه آم               

   از براى روى پوش چشم بد                   دست زير بوريا آن اى سند               

    ده به دست سائل بشكسته پشت              آن تو مشتپس ز زير بوريا پر               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٢٩ 

    هر آه خواهد گوهر مكنون بده                بعد از اين از اجر ناممنون بده               

    همچو دست حق گزافى رزق پاش                  رو َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم تو باش               

    همچو باران سبز آن فرش جهان                وام داران را ز عهده وا رهان               

   ى رب دين  آه بدادى زر ز آيسه                 بود يك سال دگر آارش همين               

    حاتم طايى گدايى در صفش                 زر شدى خاك سيه اندر آفش               

  

  گفتن آه نشان آن باشد گفتن و دانستن قدر وام وام داران بى سائل را بىدانستن شيخ ضمير 

   آه اخرج بصفاتى الى خلقى

   او بدادى و بدانستى ضمير                حاجت خود گر نگفتى آن فقير               

   م قدر آن دادى بدو نه بيش و آ              آن چه در دل داشتى آن پشت خم               

   اين قدر انديشه دارد اى عمو                 پس بگفتندى چه دانستى آه او               

    خالى از آديه مثال جنت است              ى دل خلوت است او بگفتى خانه               

    جز خيال وصل او ديار نيست           اندر او جز عشق يزدان آار نيست               

  ام پرست از عشق احد  خانه                خانه را من روفتم از نيك و بد               

   آن من نبود بود عكس گدا                   هر چه بينم اندر او غير خدا               

  ى بيرون نبود  جز ز عكس نخله              گر در آيى نخل يا عرجون نمود               

    عكس بيرون باشد آن نقش اى فتى                  در تگ آب ار ببينى صورتى               

    تنقيه شرط است در جوى بدن                   شدن ليك تا آب از قذى خالى               

   تا امين گردد نمايد عكس رو                   تا نماند تيرگى و خس در او               

    آب صافى آن ز گل اى خصم دل                  جز گالبه در تنت آو اى مقل               

   خاك ريزى اندر اين جو بيشتر         و خور تو بر آنى هر دمى آز خواب               

  

   سبب دانستن ضميرهاى خلق

   از برون در آب جست عكس روها              چون دل آن آب زينها خالى است               

    خانه پر از ديو و نسناس و دده                      پس ترا باطن مصفا ناشده               
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    آى ز ارواح مسيحى بو برى            اى خرى ز استيزه مانده در خرى               

   مكمنى سر بر آند آز آدامين                 آى شناسى گر خيالى سر آند               

    تا خياالت از درونه روفتن               شود در زهد تن چون خيالى مى               

  

  غالب شدن مكر روبه بر استعصام خر

    ليك جوع الكلب با خر بود جفت             خر بسى آوشيد و او را دفع گفت               

    بس گلوها آه برد عشق رغيف        ضعيفغالب آمد حرص و صبرش بد               

   ست  آاد فقر ان يكون آفر آمده            ز آن رسولى آش حقايق داد دست               

   گفت اگر مكر است يك ره مرده گير            گشته بود آن خر مجاعت را اسير               

   ام  گر حيات اين است من مرده به                زين عذاب جوع بارى وا رهم               

   عاقبت هم از خرى خبطى بكرد              گر خر اول توبه و سوگند خورد               

   مرگ را بر احمقان آسان آند              حرص آور و احمق و نادان آند               

    آه ندارند آب جان جاودان              نيست آسان مرگ بر جان خران               

    جرات او بر اجل از احمقى است         چون ندارد جان جاويد او شقى است               

    تا به روز مرگ برگى باشدت                  جهد آن تا جان مخلد گرددت               

   آه بر افشاند بر او از غيب جود                    اعتمادش نيز بر رازق نبود               

    گر چه گه گه بر تنش جوعى گماشت             روزى نداشت تا آنونش فضل بى               

   از پى هيضه بر آرد از تو سر                  گر نباشد جوع صد رنج دگر               

    هم به لطف و هم به خفت هم عمل           رنج جوع اولى بود خود ز آن علل               

   خاصه در جوع است صد نفع و هنر                  تر رنج جوع از رنجها پاآيزه               

  

   در بيان فضيلت احتما و جوع

    جوع در جان نه چنين خوارش مبين            جوع خود سلطان داروهاست هين               

   مجاعتها رد است  جمله خوشها بى     ست خوش از مجاعت خوش شدهجمله نا               
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   مثل

    گفت سائل چون بدين استت شره                   خورد نان فخفره آن يكى مى               

   نان جو در پيش من حلوا شود          گفت جوع از صبر چون دو تا شود               

    چون آنم صبرى صبورم ال جرم                  آه همه حلوا خورمپس توانم                

    آاين علف زارى است ز اندازه برون            خود نباشد جوع هر آس را زبون               

   تا شوند از جوع شير زورمند               اند جوع مر خاصان حق را داده               

   چون علف آم نيست پيش او نهند                جلف گدا را آى دهندجوع هر                

    تو نه اى مرغاب مرغ نانيى                 آه بخور آه هم بدين ارزانيى               

  

  حكايت مريدى آه شيخ از حرص و ضمير او واقف شد او را نصيحت آرد به زبان

   قو در ضمن نصيحت قوت توآل بخشيدش به امر ح

    سوى شهرى نان در آن جا بود تنگ               درنگ شد با مريدى بى شيخ مى               

  گشت از غفلت پديد  هر دمى مى              ترس جوع و قحط در فكر مريد               

   گفت او را چند باشى در زحير               شيخ آگه بود و واقف از ضمير               

   ى صبر و توآل دوختى  ديده                  ى نان سوختى از براى غصه               

  جوز و مويز  آه ترا دارند بى                  اى ز آن نازنينان عزيز تو نه               

    آى زبون همچو تو گيج گداست              جوع رزق جان خاصان خداست               

   نان بيستى  آه در اين مطبخ تو بى                    باش فارغ تو از آنها نيستى               

    از براى اين شكم خواران عام         ست و نان بر نان مدام آاسه بر آاسه               

   ويشنوايى آشته خ  آاى ز بيم بى             رود نان پيش پيش چون بميرد مى               

   اى بكشته خويش را اندر زحير                تو برفتى ماند نان بر خيز گير               

   تر است  رزق تو بر تو ز تو عاشق              هين توآل آن ملرزان پا و دست               

    فضولصبريت داند اى  آه ز بى           زند او مول مول عاشق است و مى               

    خويشتن چون عاشقان بر تو زدى               گر ترا صبرى بدى رزق آمدى               

   تانند زيست  در توآل سير مى           اين تب لرزه ز خوف جوع چيست               
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 رياحين ى بزرگ پر آند از نبات و حكايت آن گاو آه تنها در جزيره اى است بزرگ، حق تعالى آن جزيره

آه علف گاو باشد تا بشب آن گاو همه را بخورد و فربه شود چون آوه پاره اى، چون شب شود خوابش نبرد 

از غصه و خوف آه همه صحرا را چريدم فردا چه خورم تا از اين غصه الغر شود همچون خالل، روز 

 باز شبش همان غم بگيرد، بر خيزد همه صحرا را سبزتر و انبوه تر بيند از دى باز بخورد و فربه شود،

  آند بيند و اعتماد نمى سالهاست آه او همچنين مى

    اندر او گاوى است تنها خوش دهان           ى سبز هست اندر جهان يك جزيره               

    تا شود زفت و عظيم و منتجب            جمله صحرا را چرد او تا به شب               

    گردد او چون تار مو الغر ز غم              ب ز انديشه آه فردا چه خورمش               

    تا ميان رسته قصيل سبز و آشت            چون بر آيد صبح گردد سبز دشت               

   تا به شب آن را چرد او سر به سر                     اندر افتد گاو با جوع البقر               

   آن تنش از پيه و قوت پر شود                  باز زفت و فربه و لمتر شود               

    تا شود الغر ز خوف منتجع                  باز شب اندر تب افتد از فزع               

   سالها اين است آار آن بقر          آه چه خواهم خورد فردا وقت خور               

   زار و زين چمن خورم زين سبزه  مى                 هيچ ننديشد آه چندين سال من               

   ام  چيست اين ترس و غم و دل سوزى                 ام هيچ روزى آم نيامد روزى               

   شود الغر آه آوه رزق رفت  مى           شود آن گاو زفت باز چون شب مى               

    آاو همى الغر شود از خوف نان      نفس آن گاو است و آن دشت اين جهان               

    لوت فردا از آجا سازم طلب           آه چه خواهم خورد مستقبل عجب               

   ترك مستقبل آن و ماضى نگر              سالها خوردى و آم نامد ز خور               

   منگر اندر غابر و آم باش زار              لوت و پوت خورده را هم ياد آر               

  

صيد آردن شير آن خر را و تشنه شدن شير از آوشش، رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز آمدن شير جگر 

تر است، شير طلب آرد دل و جگر نيافت، از روباه پرسيد آه  و دل و گرده را روباه خورده بود آه لطيف
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و دل و جگر، روبه گفت اگر او را دل و جگر بودى آن چنان سياستى ديده بود آن روز و به هزار حيله آ

  جان برده آى بر تو باز آمدى، َلْو ُآنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل ما ُآنَّا ِفي َأْصحاِب السَِّعيِر

  آردش آن شير دلير پاره پاره                 برد خر را روبهك تا پيش شير               

   رفت سوى چشمه تا آبى خورد             تشنه شد از آوشش آن سلطان دد               

    آن زمان چون فرصتى شد حاصلش            روبهك خورد آن جگر بند و دلش               

  نه جگر جست در خر دل نه دل بد         شير چون وا گشت از چشمه به خور               

   آه نباشد جانور را زين دو بد            گفت روبه را جگر آو دل چه شد               

   آى بدين جا آمدى بار دگر               گفت گر بودى و را دل يا جگر               

   گريز و آن ز آوه افتادن و هول و                  آن قيامت ديده بود و رستخيز               

    بار ديگر آى بر تو آمدى                گر جگر بودى و را يا دل بدى               

    چون نباشد روح جز گل نيست آن              چون نباشد نور دل دل نيست آن               

   مخوان بول و قاروره دست قنديلش                 آن زجاجى آاو ندارد نور جان               

    صنعت خلق است آن شيشه و سفال               نور مصباح است داد ذو الجالل               

  ها نبود اال اتحاد  در لهب                 ال جرم در ظرف باشد اعتداد               

  د و چند نيست اندر نورشان اعدا                  نور شش قنديل چون آميختند               

   ست  نور ديد آن مومن و مدرك شده           ست آن جهود از ظرفها مشرك شده               

   پس دو بيند شيث را و نوح را             چون نظر بر ظرف افتد روح را               

   آدمى آن است آاو را جان بود          چون آه آبش هست جو خود آن بود               

  ى شهوتند ى نامند و آشته  مرده                   اين نه مردانند اينها صورتند               

  

  گشت در ميان بازار از سر حالتى آه او را بود حكايت آن راهب آه روز با چراغ مى

   گرد بازارى دلش پر عشق و سوز             گشت روز آن يكى با شمع بر مى               

   جويى به سوى هر دآان  هين چه مى             بو الفضولى گفت او را آاى فالن               

    در ميان روز روشن چيست الغ         گردى تو جويان با چراغ هين چه مى               

    آه بود حى از حيات آن دمى                 جويم به هر سو آدمى گفت مى               
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   مردمانند آخر اى داناى حر               هست مردى گفت اين بازار پر               

    در ره خشم و به هنگام شره            ى دو ره گفت خواهم مرد بر جاده               

   طالب مردى دوانم آو به آو             وقت خشم و وقت شهوت مرد آو               

    تا فداى او آنم امروز جان            در اين دو حال مردى در جهانآو               

    غافل از حكم و قضايى بين تو نيك                جويى و ليك گفت نادر چيز مى               

   فرع ماييم اصل احكام قدر                  خبر ناظر فرعى ز اصلى بى               

   صد عطارد را قضا ابله آند                ردان را قضا گمره آندچرخ گ               

   آب گرداند حديد و خاره را                    تنگ گرداند جهان چاره را               

    خام خامى خام خامى خام خام                  اى قرارى داده ره را گام گام               

   آب جو را هم ببين آخر بيا                 دى گردش سنگ آسياچون بدي               

   در ميان خاك بنگر باد را                   خاك را ديدى بر آمد در هوا               

   آن به هوش  اندر آتش هم نظر مى                 بينى به جوش ديگهاى فكر مى               

    من به هر موييت صبرى دادمت                 ب را در مكرمتگفت حق ايو               

   صبر ديدى صبر دادن را نگر           هين به صبر خود مكن چندين نظر               

   سر برون آن هم ببين تيز آب را                     چند بينى گردش دوالب را               

    ديد آن را بس عالمتهاست نيك                بينم و ليك مىگويى آه  تو همى               

   حيرتت بايد به دريا در نگر             گردش آف را چو ديدى مختصر               

   وان آه دريا ديد او حيران بود              آن آه آف را ديد سر گويان بود               

   وان آه دريا ديد دل دريا آند                     يتها آندآن آه آف را ديد ن               

  اختيار  وان آه دريا ديد شد بى                 آن آه آفها ديد باشد در شمار               

  غش بود  وان آه دريا ديد او بى              آن آه او آف ديد در گردش بود               

  

  آردن مسلمان مغ را دعوت

    هين مسلمان شو بباش از مومنان            مر مغى را گفت مردى آاى فالن               

    ور فزايد فضل هم موقن شوم              گفت اگر خواهد خدا مومن شوم               
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   تا رهد از دست دوزخ جان تو                   خواهد خدا ايمان تو گفت مى               

   آشندت سوى آفران و آنشت  مى            ليك نفس نحس و آن شيطان زشت               

   يار او باشم آه باشد زورمند           اند گفت اى منصف چو ايشان غالب               

    آن طرف افتم آه غالب جاذب است                يار آن تانم بدن آاو غالب است               

    خواست او چه سود چون پيشش نرفت     خواست از من صدق زفت چون خدا مى               

   و آن عنايت قهر گشت و خرد و مرد     نفس و شيطان خواست خود را پيش برد               

    اندر او صد نقش خوش افراختى                تو يكى قصر و سرايى ساختى               

   ديگرى آمد مر آن را ساخت دير              خواستى مسجد بود آن جاى خير               

   خوش بسازى بهر پوشيدن قبا                    يا تو بافيدى يكى آرباس تا               

   رغم تو آرباس را شلوار آرد              خواستى خصم از نبرد تو قبا مى               

    جز زبون راى آن غالب شدن               ى آرباس چه بود جان من چاره               

    آن آه او مغلوب غالب نيست آيست         او زبون شد جرم اين آرباس چيست               

  ى او نشاند  خار بن در ملك و خانه       خواست او بر وى براند چون آسى بى               

  رود  آه چنين بر وى خالقت مى                صاحب خانه بدين خوارى بود               

    چون آه يار اين چنين خوارى شوم               هم خلق گردم من ار تازه و نوم               

    تسخر آمد ايش شاء اللَّه آان               چون آه خواه نفس آمد مستعان               

    آن نيم آه بر خدا اين ظن برم                    من اگر ننگ مغان يا آافرم               

   گردد اندر ملكت او حكم جو                  آه آسى ناخواه او و رغم او               

    آه نيارد دم زدن دم آفرين                   ملكت او را فرو گيرد چنين               

   افزايدش  ديو هر دم غصه مى                  بايدش خواهد و مى دفع او مى               

    چون آه غالب اوست در هر انجمن                     بايد شدن ى اين ديو مى بنده               

   نن پس چه دستم گيرد آن جا ذو الم                تا مبادا آين آشد شيطان ز من               

   از آه آار من دگر نيكو شود                  آن آه او خواهد مراد او شود               

  

   مثل شيطان بر در رحمان
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    حاآم آمد در مكان و ال مكان                     حاش هللا ايش شاء اللَّه آان               

   در نيفزايد سر يك تاى مو                 امر او هيچ آس در ملك او بى               

   آمترين سگ بر در آن شيطان او                  ملك ملك اوست فرمان آن او               

   بر درش بنهاده باشد رو و سر              ترآمان را گر سگى باشد به در               

   باشد اندر دست طفالن خوارمند                   آشند آودآان خانه دمش مى               

   حمله بر وى همچو شير نر آند                     اى معبر آند باز اگر بيگانه               

   با ولى گل با عدو چون خار شد                       آه َأِشدَّاُء َعَلى الكفار شد               

   ست و پاسبان  آن چنان وافى شده               مانز آب تتماجى آه دادش ترآ               

   اندر او صد فكرت و حيلت تند          پس سگ شيطان آه حق هستش آند               

   تا برد او آب روى نيك و بد                      آب روها را غذاى او آند               

    آه سگ شيطان از آن يابد طعام                  آب تتماج است آب روى عام               

   چون نباشد حكم را قربان بگو                  بر در خر گاه قدرت جان او               

   چون سگ باسط ذراعى بالوصيد                    گله گله از مريد و از مريد               

    ذره ذره امر جو بر جسته رگ                 بر در آهف الوهيت چو سگ               

  نهند اين خلق پا  چون در اين ره مى             آن آه تا اى سگ ديو امتحان مى               

   تا آه باشد ماده اندر صدق و نر               نگر آن مى آن منع مى حمله مى               

    گشته باشد از ترفع تيز تگ           د چو سگپس اعوذ از بهر چه باش               

   بانگ بر زن بر سگت ره برگشا             اين اعوذ آن است آاى ترك خطا               

   حاجتى خواهم ز جود و جاه تو                        تا بيايم بر در خرگاه تو               

    اين اعوذ و اين فغان ناجايز است  اجز استچون آه ترك از سطوت سگ ع               

   ام اندر وطن  هم ز سگ درمانده           ترك هم گويد اعوذ از سگ آه من               

   آرم ز در بيرون شدن  من نمى                  يارى بر اين در آمدن تو نمى               

    آه يكى سگ هر دو را بندد عنق                خاك اآنون بر سر ترك و قنق               

   سگ چه باشد شير نر خون قى آند                    حاش هللا ترك بانگى بر زند               

   اى  سالها شد با سگى درمانده          اى اى آه خود را شير يزدان خوانده               
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   چون شكار سگ شده ستى آشكار             شكارچون آند اين سگ براى تو                

  

ى اقدام انبيا  جواب گفتن مومن سنى آافر جبرى را و در اثبات اختيار بنده دليل گفتن، سنت راهى باشد آوفته

عليهم السالم بر يمين آن راه بيابان جبر آه خود را اختيار نبيند و امر و نهى را منكر شود و تاويل آند، و از 

ن امر و نهى الزم آيد انكار بهشت آه بهشت جزاى مطيعان امر است و دوزخ جزاى مخالفان امر، منكر شد

و ديگر نگويم به چه انجامد آه العاقل يكفيه االشاره، و بر يسار آن راه بيابان قدر است آه قدرت خالق را 

  مغلوب قدرت خلق داند و از آن فسادها زايد آه آن مغ جبرى بر شمرد

    آن خود گفتى نك آوردم جواب            گفت مومن بشنو اى جبرى خطاب               

   بازى خصمت ببين پهن و دراز              بازى خود ديدى اى شطرنج باز               

   ى سنى بخوان چه ماندى  نامه                ى عذر خودت بر خواندى نامه               

   سر آن بشنو ز من در ماجرا                     گفتى جبريانه در قضانكته               

    حس را منكر نتانى شد عيان                  گمان اختيارى هست ما را بى               

   از آلوخى آس آجا جويد وفا                 سنگ را هرگز نگويد آس بيا               

   يا بيا اى آور تو در من نگر                   آس نگويد هين بپرآدمى را                

    آى نهد بر آس حرج رب الفرج             گفت يزدان ما على االعمى حرج               

    يا آه چو با تو چرا بر من زدى                 آس نگويد سنگ را دير آمدى               

   آس بگويد يا زند معذور را                   واجستها مجبور رااين چنين               

    نيست جز مختار را اى پاك جيب        امر و نهى و خشم و تشريف و عتاب               

    من از اين شيطان و نفس اين خواستم                  اختيارى هست در ظلم و ستم               

    تا نديد او يوسفى آف را نخست                ر اندر درونت ساآن استاختيا               

   روش ديد آن گه پر و بالى گشود                    اختيار و داعيه در نفس بود               

    چون شكنبه ديد جنبانيد دم                 سگ بخفته اختيارش گشته گم               

   چون بجنبد گوشت گربه آرد مو             سب هم حو حو آند چون ديد جوا               

   همچو نفخى ز آتش انگيزد شرار                      ديدن آمد جنبش آن اختيار               

    شد دالله آردت پيغام ويس                 پس بجنبد اختيارت چون بليس               
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   اختيار خفته بگشايد نورد   ن آه مطلوبى بر اين آس عرضه آردچو               

  آند در دل غريو  عرضه دارد مى               و آن فرشته خيرها بر رغم ديو               

  ست اين دو خو  ز انكه پيش از عرضه خفته                         تا بجنبد اختيار خير تو               

   بهر تحريك عروق اختيار           پس فرشته و ديو گشته عرضه دار               

    اختيار خير و شرت ده آسه                   شود ز الهامها و وسوسه مى               

    ز آن سالم آورد بايد بر ملك                    وقت تحليل نماز اى با نمك               

    اختيار اين نمازم شد روان                     الهام و دعاى خوبتانآه ز               

    بر بليس ايرا آز اويى منحنى                       باز از بعد گنه لعنت آنى               

   در حجاب غيب آمد عرضه دار          اين دو ضد عرضه آنندت در سرار               

    تو ببينى روى دالالن خويش        ى غيب بر خيزد ز پيش ه پردهچون آ               

   آان سخن گويان نهان اينها بدند                گزند وز سخنشان واشناسى بى               

   آردم نكردم زور من  عرضه مى                   ديو گويد اى اسير طبع و تن               

    آه از اين شادى فزون گردد غمت                رشته گويدت من گفتمتو آن ف               

    آه از آن سوى است ره سوى جنان               آن فالن روزت نگفتم من چنان               

   ساجدان مخلص باباى تو                ما محب جان و روح افزاى تو               

   زنيم  سوى مخدومى صاليت مى                 آنيم خدمتى هم مىاين زمانت                

   در خطاب اْسُجُدوا آرده ابا                    آن گره بابات را بوده عدى               

    حق خدمتهاى ما نشناختى                       آن گرفتى آن ما انداختى               

    در نگر بشناس از لحن و بيان             ا را و ايشان را عياناين زمان م               

    چون سخن گويد سحر دانى آه اوست        نيم شب چون بشنوى رازى ز دوست               

   روز از گفتن شناسى هر دو را              ور دو آس در شب خبر آرد ترا               

   صورت هر دو ز تاريكى نديد       نگ سگ در شب رسيدبانگ شير و با               

   پس شناسدشان ز بانگ آن هوشمند             روز شد چون باز در بانگ آمدند               

  ى اختيار  هر دو هستند از تتمه      مخلص اين آه ديو و روح عرضه دار               

   چون دو مطلب ديد آيد در مزيد                    اختيارى هست در ما ناپديد               
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   آن ادب سنگ سيه را آى آنند                  زنند اوستادان آودآان را مى               

   ور نيايى من دهم بد را سزا                   هيچ گويى سنگ را فردا بيا               

   هيچ با سنگى عتابى آس آند                  ندهيچ عاقل مر آلوخى را ز               

    ز انكه جبرى حس خود را منكر است           در خرد جبر از قدر رسواتر است               

   فعل حق حسى نباشد اى پسر                  منكر حس نيست آن مرد قدر               

    هست در انكار مدلول دليل                         منكر فعل خداوند جليل               

   ز شمعى روشنى  نور شمعى بى                 آن بگويد دود هست و نار نى               

  گويد پى انكار را  نيست مى                      بيند معين نار را وين همى               

   اش دوزد بگويد تار نيست  جامه               تاش سوزد بگويد نار نيس جامه               

   ال جرم بدتر بود زين رو ز گبر               پس تفسطط آمد اين دعوى جبر               

    يا ربى گويد آه نبود مستحب               گبر گويد هست عالم نيست رب               

    هست سوفسطايى اندر پيچ پيچ          هيچگويد جهان خود نيست  اين همى               

   امر و نهى اين بيار و آن ميار                    ى عالم مقر در اختيار جمله               

    اختيارى نيست اين جمله خطاست             گويد آه امر و نهى الست او همى               

    ليك ادراك دليل آمد دقيق            رفيقحس را حيوان مقر است اى                

  آيد بر او تكليف آار  خوب مى           ز انكه محسوس است ما را اختيار               

  

درك وجدانى چون اختيار و اضطرار و خشم و اصطبار و سيرى و ناهار به جاى حس است آه زرد از 

رين و مشك از سرگين و درشت از نرم به حس مس و سرخ بداند و فرق آند و خرد از بزرگ و تلخ از شي

گرم از سرد و سوزان از شير گرم و تر از خشك و مس ديوار از مس درخت، پس منكر وجدانى منكر حس 

باشد و زياده آه وجدانى از حس ظاهر تر است زيرا حس را توان بستن و منع آردن از احساس و بستن راه 

    العاقل يكفيه االشارهو مدخل وجدانيات را ممكن نيست، و

  رود  هر دو در يك جدول اى عم مى                درك وجدانى به جاى حس بود               

    امر و نهى و ماجراها و سخن                   آيد بر او آن يا مكن نغز مى               

    اين دليل اختيار است اى صنم                  اين آه فردا اين آنم يا آن آنم               
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    ز اختيار خويش گشتى مهتدى          و آن پشيمانى آه خوردى ز آن بدى               

   امر آردن سنگ مرمر را آه ديد          جمله قرآن امر و نهى است و وعيد               

   با آلوخ و سنگ خشم و آين آند                     هيچ دانا هيچ عاقل اين آند               

    چون نكرديد اى موات و عاجزان                 آه بگفتم آه چنين آن يا چنان               

    عقل آى چنگى زند بر نقش چنگ        عقل آى حكمى آند بر چوب و سنگ               

   نيزه بر گير و بيا سوى وغا               آاى غالم بسته دست اشكسته پا               

   امر و نهى جاهالنه چون آند                  خالقى آه اختر و گردون آند               

    جاهل و گيج و سفيهش خواندى                    احتمال عجز از حق راندى               

  جاهلى از عاجزى بدتر بود                عجز نبود از قدر ور خود شود               

   دلق آ سوى درم سگ و بى  بى                   گويد قنق را از آرم ترك مى               

    تا سگم بندد ز تو دندان و لب             وز فالن سوى اندر آ هين با ادب               

    جرم از زخم سگ خسته شوى ال                 تو بعكس آن آنى بر در روى               

   تا سگش گردد حليم و مهرمند               اند آن چنان رو آه غالمان رفته               

    سگ بشورد از بن هر خر گهى               تو سگى با خود برى يا روبهى               

  آيدت بر جرم دار م چون مى خش                   غير حق را گر نباشد اختيار               

  بينى گناه و جرم از او  چون همى             خايى تو دندان بر عدو چون همى               

   بر تو افتد سخت مجروحت آند                 گر ز سقف خانه چوبى بشكند               

   ر آين او باشى تو وقف هيچ اند              هيچ خشمى آيدت بر چوب سقف               

   ست  او عدو و خصم جان من بده             آه چرا بر من زد و دستم شكست               

   آنى  چون بزرگان را منزه مى                 زنى آودآان خرد را چون مى               

  ايش را ببر سازش اسير دست و پ                آن آه دزدد مال تو گويى بگير               

  دمد  صد هزاران خشم از تو مى                آند وان آه قصد عورت تو مى               

   هيچ با سيل آورد آينى خرد                  گر بيايد سيل و رخت تو برد               

  با باد دل خشمى نمود آى ترا                   ور بيامد باد و دستارت ربود               

   تا نگويى جبريانه اعتذار                     خشم در تو شد بيان اختيار               
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  آند  آن شتر قصد زننده مى                 زند گر شتربان اشترى را مى               

  ست بو شتر برده پس ز مختارى                خشم اشتر نيست با آن چوب او               

    بر تو آرد حمله گردد منثنى           همچنين سگ گر بر او سنگى زنى               

    آه تو دورى و ندارد بر تو دست           سنگ را گر گيرد از خشم تو است               

  سان شرم دار اين مگو اى عقل ان                عقل حيوانى چو دانست اختيار               

  بندد ز نور  آن خورنده چشم مى          روشن است اين ليك از طمع سحور               

    رو به تاريكى نهد آه روز نيست      چون آه آلى ميل او نان خوردنى است               

  ند چه عجب گر پشت بر برهان آ           حرص چون خورشيد را پنهان آند               

  

   ى اختيار نيست حكايت هم در بيان تقرير اختيار خلق و بيان آن آه تقدير و قضا سلب آننده

    آن چه آردم بود آن حكم اله              گفت دزدى شحنه را آاى پادشاه               

    حكم حق است اى دو چشم روشنم              آنم گفت شحنه آن چه من هم مى               

   آاين ز حكم ايزد است اى با خرد                  از دآانى گر آسى تربى برد               

    حكم حق است اين آه اينجا باز نه         بر سرش آوبى دو سه مشت اى آره               

   نيايد پيش بقالى قبول  مى          در يكى تره چو اين عذر اى فضول               

   تنى  بر حوالى اژدهايى مى           آنى چون بر اين عذر اعتمادى مى               

    خون و مال و زن همه آردى سبيل                   از چنين عذر اى سليم نانبيل               

   عذر آرد خويش را مضطر آند                 هر آسى پس سبلت تو بر آند               

   پس بياموز و بده فتوى مرا                 شايد ترا حكم حق گر عذر مى               

    دست من بسته ز بيم و هيبت است             آه مرا صد آرزو و شهوت است               

    برگشا از دست و پاى من گره                  پس آرم آن عذر را تعليم ده               

   اى  آاختيارى دارم و انديشه                   اى اى تو پيشه اختيارى آرده               

  ها اى آدخدا  از ميان پيشه             اى آن پيشه را ور نه چون بگزيده               

   بيست مرده اختيار آيد ترا                 چون آه آيد نوبت نفس و هوا               

   اختيار جنگ در جانت گشود              چون برد يك حبه از تو يار سود               
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    اختيارت نيست وز سنگى تو آم                      چون بيايد نوبت شكر نعم               

    آاندر اين سوزش مرا معذور بين                دوزخت را عذر اين باشد يقين               

    وز آف جالد اين دورت نداشت         آس بدين حجت چو معذورت نداشت               

   حال آن عالم همت معلوم شد               پس بدين داور جهان منظوم شد               

  

حكايت هم در جواب جبرى و اثبات اختيار و صحت امر و نهى و بيان آن آه عذر جبرى در هيچ ملتى و 

 مقبول نيست و موجب خالص نيست از سزاى آن آار آه آرده است چنان آه خالص نيافت در هيچ دينى

  ابليس جبرى بدان آه گفت ِبما َأْغَوْيَتِني، و القليل يدل على الكثير

   فشاند آن ميوه را دزدانه سخت  مى                 رفت باالى درخت آن يكى مى               

   آنى  از خدا شرميت آو چه مى               مد و گفت اى دنىصاحب باغ آ               

   گر خورد خرما آه حق آردش عطا                     ى خدا گفت از باغ خدا بنده               

    بخل بر خوان خداوند غنى                     آنى عاميانه چه مالمت مى               

    تا بگويم من جواب بو الحسن                   بك بياور آن رسنگفت اى اي               

   زد او بر پشت و ساقش چوب سخت  مى           پس ببستش سخت آن دم بر درخت               

  گنه را زار زار آشى اين بى  مى                  گفت آخر از خدا شرمى بدار               

   زند بر پشت ديگر بنده خوش  مى                 اش چوب خدا اين بندهگفت از                

   من غالم و آلت فرمان او                چوب حق و پشت و پهلو آن او               

   اختيار است اختيار است اختيار              گفت توبه آردم از جبر اى عيار               

   اختيارش چون سوارى زير گرد                  اختيارش هست آرداختيارات               

   امر شد بر اختيارى مستند                         اختيارش اختيار ما آند               

   هست هر مخلوق را در اقتدار                  اختيار حاآمى بر صورت بى               

   تا برد بگرفته گوش او زيد را                    تيارى صيد رااخ تا آشد بى               

   اختيارش را آمند او آند                    هيچ آلتى صنع صمد ليك بى               

  دام حق صيدش آند سگ و بى  بى                     اختيارش زيد را قيدش آند               

   و آن مصور حاآم خوبى بود                     آم چوبى بودآن دروگر حا               
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    هست بنا هم بر آلت حاآمى                     هست آهنگر بر آهن قيمى               

  وار  ساجد اندر اختيارش بنده                نادر اين باشد آه چندين اختيار               

   آى جمادى را از آنها نفى آرد                  ادات از نبردقدرت تو بر جم               

    نفى نكند اختيارى را از آن                  قدرتش بر اختيارات آن چنان               

    آه نباشد نسبت جبر و ضالل              گوى بر وجه آمال خواستش مى               

   دان آه هست  خواست خود را نيز هم مى     من خواست وى استچون آه گفتى آفر               

   خواهش تناقض گفتنى است  آفر بى         خواه تو خود آفر تو نيست ز انكه بى               

    خشم بدتر خاصه از رب رحيم               امر عاجز را قبيح است و ذميم               

   هيچ گاوى آه نپرد شد نژند                  زنند گيرد مىگاو گر يوغى ن               

    صاحب گاو از چه معذور است و دول              گاو چون معذور نبود در فضول               

   اختيارت هست برسبلت مخند             اى رنجور سر را بر مبند چون نه               

   اختيار آن گه شوى خود و بى  بى                ق يابى نوىجهد آن آز جام ح               

  وار  تو شوى معذور مطلق مست               آن گه آن مى را بود آل اختيار               

   باشد آن ى مى  هر چه روبى رفته               باشد آن ى مى هر چه آوبى آفته               

    آه ز جام حق آشيده است او شراب          مست جز عدل و صوابآى آند آن                

    مست را پرواى دست و پاى نيست                جادوان فرعون را گفتند بيست               

    دست ظاهر سايه است و آاسد است             دست و پاى ما مى آن واحد است               

  

يعنى خواست خواست او و رضا رضاى اوست، رضاى او جوييد و از خشم ديگران معنى ما شاء اللَّه آان 

و رد ديگران دل تنگ مباشيد، آن آان اگر چه لفظ ماضى است ليكن در فعل خدا ماضى و مستقبل نباشد آه 

  ليس عند اهللا صباح و ال مساء

   آن نبود آه تنبل آن در آن بهر                      قول بنده ايش شاء اللَّه آان               

   آه در آن خدمت فزون شو مستعد         بلكه تحريض است بر اخالص و جد               

   آار آار تست بر حسب مراد          خواهى تو راد گر بگويند آن چه مى               

  اهى و آن چه گويى آن شود آانچه خو                   آن گهان تنبل آنى جايز بود               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٤٤ 

    حكم حكم اوست مطلق جاودان                چون بگويند ايش شاء اللَّه آان               

   بر نگردى بندگانه گرد او               پس چرا صد مرده اندر ورد او               

  ن اوست اندر دار و گير خواست آ            خواهد وزير گر بگويند آن چه مى               

   تا بريزد بر سرت احسان و جود          گرد او گردان شوى صد مرده زود               

   اين نباشد جست و جوى نصر او                يا گريزى از وزير و قصر او               

   و خاطر آمدى منعكس ادراك                 باژگونه زين سخن آاهل شدى               

    چيست يعنى با جز او آمتر نشين             ست هين امر امر آن فالن خواجه               

    آاو آشد دشمن رهاند جان دوست         گرد خواجه گرد چون امر آن اوست               

    او بر گزين ياوه آم رو خدمت             هر چه او خواهد همان يابى يقين               

   تا شوى نامه سياه و روى زرد             نى چو حاآم اوست گرد او مگرد               

   پر اميد و چست و با شرمت آند                 حق بود تاويل آان گرمت آند               

   اويل است آن هست تبديل و نه ت                ور آند سستت حقيقت اين بدان               

    تا بگيرد نااميدان را دو دست                  ست اين براى گرم آردن آمده               

   ست اندر هوس  وز آسى آاتش زده               معنى قرآن ز قرآن پرس و بس               

   ست او قرآن شده تا آه عين روح                پيش قرآن گشت قربانى و پست               

    خواه روغن بوى آن خواهى تو گل                  روغنى آاو شد فداى گل بكل               

  

و همچنين قد جف القلم يعنى جف القلم و آتب ال يستوى الطاعة و المعصية ال يستوى االمانة و السرقة، جف 

  َه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَنالقلم ان ال يستوى الشكر و الكفران، جف القلم ِإنَّ اللَّ

    بهر تحريض است بر شغل اهم                     همچنين تاويل قد جف القلم               

   اليق آن هست تاثير و جزا                 پس قلم بنوشت آه هر آار را               

    راستى آرى سعادت زايدت                   آژ روى جف القلم آژ آيدت               

    عدل آرى بر خورى جف القلم                     ظلم آرى مدبرى جف القلم               

    خورد باده مست شد جف القلم                چون بدزدد دست شد جف القلم               

    همچو معزول آيد از حكم سبق                تو روا دارى روا باشد آه حق               
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   پيش من چندين ميا چندين مزار           ست آار آه ز دست من برون رفته               

    نيست يكسان پيش من عدل و ستم                    بلكه معنى آن بود جف القلم               

   فرق بنهادم ز بد هم از بتر                   فرق بنهادم ميان خير و شر               

    باشد از يارت بداند فضل رب                 اى گر در تو افزونى ادب ذره               

   ذره چون آوهى قدم بيرون نهد                     قدر آن ذره ترا افزون دهد               

   فرق نبود از امين و ظلم جو                   پادشاهى آه به پيش تخت او               

  زند در جد او  وان آه طعنه مى                    لرزد ز بيم رد او آن آه مى               

    شاه نبود خاك تيره بر سرش               فرق نبود هر دو يك باشد برش               

   در ترازوى خدا موزون بود                  اى گر جهد تو افزون بود ذره               

   خبر ايشان ز غدر و روشنى  بى              پيش اين شاهان هماره جان آنى               

   ضايع آرد خدمتت را سالها                   گفت غمازى آه بد گويد ترا               

  گفت غمازان نباشد جاى گير            پيش شاهى آه سميع است و بصير               

   سوى ما آيند و افزايند بند                جمله غمازان از او آيس شوند               

   آه برو جف القلم آم آن وفا                  بس جفا گويند شه را پيش ما               

   جفاها با وفا يكسان بود آه                     معنى جف القلم آى آن بود               

    و آن وفا را هم وفا جف القلم                    بل جفا را هم جفا جف القلم               

   آه بود بنده ز تقوى رو سپيد                       عفو باشد ليك آو فر اميد               

   آى وزير و خازن مخزن شود                 دزد را گر عفو باشد جان برد               

   آز امانت رست هر تاج و لوا                        اى امين الدين ربانى بيا               

   آن سرش از تن بدان باين شود              پور سلطان گر بر او خاين شود               

  زند طال بقا  دولت او را مى                       ور غالم هندويى آرد وفا               

    در دل ساالر او را صد رضاست         چه غالم ار بر درى سگ با وفاست               

   گر بود شيرى چه پيروزش آند        زين چو سگ را بوسه بر پوزش دهد               

  او بيخ جفا را بر آند صدق                 جز مگر دزدى آه خدمتها آند               

    ز انكه ده مرده به سوى توبه تاخت        چون فضيل ره زنى آاو راست باخت               
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   رو سيه آردند از صبر و وفا            و آن چنان آه ساحران فرعون را               

  د ساله عبادت آى شود آن به ص                   دست و پا دادند در جرم قود               

   اى  آى چنين صدقى به دست آورده               اى تو آه پنجه سال خدمت آرده               

  

ى عميد خراسان را ديد و بر اسبان تازى و قباهاى زربفت و  حكايت آن درويش آه در هرى غالمان آراسته

چه شاهانند گفتند او را آه اينها اميران نيستند اينها آالههاى مغرق و غير آن، پرسيد آه اينها آدام اميرانند و 

  غالمان عميد خراسانند، روى به آسمان آرد آه اى خدا غالم پروردن از عميد بياموز،

   آن جا مستوفى را عميد گويند

    چون بديدى او غالم مهترى                  آن يكى گستاخ رو اندر هرى               

   ى آسمان  روى آردى سوى قبله               ى اطلس آمر زرين روان امهج               

    چون نياموزى تو بنده داشتن          ى صاحب منن آاى خدا زين خواجه               

   زين رئيس و اختيار شاه ما                   بنده پروردن بياموز اى خدا               

   در زمستان لرز لرزان از هوا                   نوا ج و برهنه و بىبود محتا               

    جراتى بنمود او از لمترى                 انبساطى آرد آن از خود برى               

    آه نديم حق شد اهل معرفت                  اعتمادش بر هزاران موهبت               

   تو مكن آن آه ندارى آن سند                        گستاخى آندگر نديم شاه               

   گر آسى تاجى دهد او داد سر               حق ميان داد و ميان به از آمر               

   متهم آرد و ببستش دست و پا           تا يكى روزى آه شاه آن خواجه را               

  ى خواجه بنماييد زود  آه دفينه                 نمود  شكنجه مىآن غالمان را               

    ور نه برم از شما حلق و لسان                 سر او با من بگوييد اى خسان               

   روز و شب اشكنجه و افشار و درد                  مدت يك ماه شان تعذيب آرد               

    راز خواجه وانگفت از اهتمام                   پاره آردشان و يك غالمپاره               

   بنده بودن هم بياموز و بيا              گفتش اندر خواب هاتف آاى آيا               

    گر بدرد گرگت آن از خويش دان                       اى دريده پوستين يوسفان               

   آارى همه ساله بنوش  ز انكه مى               بافى همه ساله بپوش ز انكه مى               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٤٧ 

    اين بود معنى قد جف القلم             هاى دم به دم فعل تست اين غصه               

   نيك را نيكى بود بد راست بد                     آه نگردد سنت ما از رشد               

    تا تو ديوى تيغ او برنده است            آار آن هين آه سليمان زنده است               

    از سليمان هيچ او را خوف نيست         چون فرشته گشت از تيغ ايمنى است               

    رنج در خاك است نه فوق فلك                    حكم او بر ديو باشد نه ملك               

    تا بدانى سّر سّر جبر چيست       ترك آن اين جبر را آه بس تهى است               

    تا خبر يابى از آن جبر چو جان                 ترك آن اين جبر جمع منبالن               

    اى گمان برده آه خوب و فايقى               ترك معشوقى آن و آن عاشقى               

    گفت خود را چند جويى مشترى           ترى اى آه در معنى ز شب خامش               

   رفت در سوداى ايشان دهر تو                      سر بجنبانند پيشت بهر تو               

    چه حسد آرد آسى از فوت هيچ                  تو مرا گويى حسد اندر مپيچ               

    همچو نقش خرد آردن بر آلوخ              هست تعليم خسان اى چشم شوخ               

   آان بود چون نقش فى جرم الحجر              خويش را تعليم آن عشق و نظر               

   غير فانى شد آجا جويى آجا                     نفس تو با تست شاگرد وفا               

   آنى  خويش را بد خو و خالى مى                آنى مر غير را حبر و سنىتا                

   شدن  هين بگو مهراس از خالى               متصل چون شد دلت با آن عدن               

    آم نخواهد شد بگو درياست اين               امر ُقْل زين آمدش آاى راستين               

    هين تلف آم آن آه لب خشك است باغ               َأْنِصُتوا يعنى آه آبت را به الغ                

   اين سخن را ترك آن پايان نگر                  اين سخن پايان ندارد اى پدر               

  دخندند عاشق نيستن  بر تو مى                     غيرتم نايد آه پيشت بيستند               

    بهر تو نعره زنان بين دم به دم                  ى آرم عاشقانت در پس پرده               

    عاشقان پنج روزه آم تراش                   عاشق آن عاشقان غيب باش               

   اى  سالها ز يشان نديدى حبه             اى آه بخوردندت ز خدعه و جذبه               

    گام خستى بر نيامد هيچ آام                   چند هنگامه نهى بر راه عام               

    وقت درد و غم بجز حق آو اليف             وقت صحت جمله يارند و حريف               
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    دست تو گيرد بجز فرياد رس              وقت درد چشم و دندان هيچ آس               

   چون اياز از پوستين آن اعتبار           پس همان درد و مرض را ياد دار               

    آه گرفته ست آن اياز آن را به دست                 پوستين آن حالت درد تو است               

  

 دعوت آرد و به ترك اعتقاد جبرش باز جواب گفتن آن آافر جبرى آن سنى را آه به اسالمش دعوت مى

ى اشكال و جواب را نبرد اال عشق حقيقى آه او را پرواى  آرد و دراز شدن مناظره از طرفين آه ماده مى

  آن نماند، و ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء

   آه از آن حيران شد آن منطيق مرد                  آافر جبرى جواب آغاز آرد               

    جمله را گويم بمانم زين مقال                جوابات و سؤالليك گر من آن               

    آه بدان فهم تو به يابد نشان                   تر گفتنيها هستمان ز آن مهم               

    ز اندآى پيدا بود قانون آل                  اندآى گفتيم آن بحث اى عتل               

   در ميان جبرى و اهل قدر               بحث است تا حشر بشرهمچنين               

    مذهب ايشان بر افتادى ز پيش            گر فروماندى ز دفع خصم خويش               

    پس رميدندى از آن راه تباب         چون برون شوشان نبودى در جواب               

   دهدشان از داليل پرورش  مى              روشچون آه مقضى بد دوام آن               

    تا بود محجوب از اقبال خصم                تا نگردد ملزم از اشكال خصم               

    در جهان ماند الى يوم القيام                تا آه اين هفتاد و دو ملت مدام               

   بايد زمين  از براى سايه مى          ب اينچون جهان ظلمت است و غي               

   آم نيايد مبتدع را گفت و گو                   تا قيامت ماند اين هفتاد و دو               

   آه بر او بسيار باشد قفلها                      عزت مخزن بود اندر بها               

    پيچ پيچ راه و عقبه و راه زن                   عزت مقصد بود اى ممتحن               

    ره زنى اعراب و طول باديه                     عزت آعبه بود و آن ناديه               

   اى و مانعى و ره زنى است  عقبه        هر روش هر ره آه آن محمود نيست               

    تا مقلد در دو ره حيران شده              اين روش خصم و حقود آن شده               

    هر فريقى در ره خود خوش منش               صدق هر دو ضد بيند در روش               
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   بر همان دم تا به روز رستخيز                بندد ستيز گر جوابش نيست مى               

    گر چه از ما شد نهان وجه صواب                   آه مهان ما بدانند اين جواب               

   ست آس  ور نه آى وسواس را بسته            پوز بند وسوسه عشق است و بس               

  آن جو به جو  صيد مرغابى همى                عاشقى شو شاهدى خوبى بجو               

   آى آنى ز آن فهم فهمت را خورد               آى برى ز آن آب آان آبت برد               

   يابى اندر عشق با فر و بها                       غير اين معقولها معقولها               

    آه بدان تدبير اسباب سما ست           غير اين عقل تو حق را عقلها ست               

   ز آن دگر مفرش آنى اطباق را                 آه بدين عقل آورى ارزاق را               

   عشر امثالت دهد يا هفت صد              چون ببازى عقل در عشق صمد               

   بر رواق عشق يوسف تاختند                  آن زنان چون عقلها درباختند               

   سير گشتند از خرد باقى عمر                 عقلشان يك دم ستد ساقى عمر               

    اى آم از زن شو فداى آن جمال            اصل صد يوسف جمال ذو الجالل               

    آاو ز گفت و گو شود فرياد رس             عشق برد بحث را اى جان و بس               

   زهره نبود آه آند او ماجرا                حيرتى آيد ز عشق آن نطق را               

   گوهرى از لنج او بيرون فتد                   آه بترسد گر جوابى وا دهد               

   تا نبايد آز دهان افتد گهر              لب ببندد سخت او از خير و شر               

   ن نبى بر خواندى بر ما فصول چو                همچنان آه گفت آن يار رسول               

   خواستى از ما حضور و صد وقار                    آن رسول مجتبى وقت نثار               

   آز فواتش جان تو لرزان شود              آن چنان آه بر سرت مرغى بود               

   نگيرد مرغ خوب تو هوا تا                  پس نيارى هيچ جنبيدن ز جا               

   تا نبايد آه بپرد آن هما                   دم نيارى زد ببندى سرفه را               

    بر لب انگشتى نهى يعنى خمش               ور آست شيرين بگويد يا ترش               

  و پر جوشت آند بر نهد سر ديگ            حيرت آن مرغ است خاموشت آند               

  

  پرسيدن پادشاه قاصدا اياز را آه چندين غم و شادى با چارق و پوستين آه جماد است
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  گويى تا اياز را در سخن آورد مى

    چيست آخر همچو بر بت عاشقى                 اى اياز اين مهرها بر چارقى               

   اى تو چارقى را دين و آيش  آرده             همچو مجنون از رخ ليلى خويش               

   اى آويخته  هر دو را در حجره                    با دو آهنه مهر جان آميخته               

   دمى سر آهن  در جمادى مى                 چند گويى با دو آهنه نو سخن               

  آشى از عشق گفت خود دراز  مى          چون عرب با ربع و اطالل اى اياز               

   ى يوسف است  پوستين گويى آه آرته               چارقت ربع آدامين آصف است               

    جرم يك ساله زنا و غل و غش               همچو ترسا آه شمارد با آشش               

    عفو او را عفو داند از اله                   تا بيامرزد آشش زو آن گناه               

   ليك بس جادوست عشق و اعتقاد             نيست آگه آن آشش از جرم و داد               

   اسحر از هاروت و ماروت است خود                 دوستى و وهم صد يوسف تند               

   جذب صورت آردت در گفت و گو                     صورتى پيدا آند بر ياد او               

   آن چنان آه يار گويد پيش يار            رازگويى پيش صورت صد هزار               

    زاده از وى صد َأ َلْسُت و صد بلى                نه بد آن جا صورتى نه هيكلى               

   اى ى نو مرده  پيش گور بچه                اى آن چنان آه مادرى دل برده               

  نمايد زنده او را آن جماد  مى                    رازها گويد به جد و اجتهاد               

   چشم و گوشى داند او خاشاك را                  حى و قايم داند او آن خاك را               

   گوش دارد هوش دارد وقت شور               گورى آن خاك  پيش او هر ذره               

   خوش نگر اين عشق ساحرناك را                  مستمع داند به جد آن خاك را               

  نهد با اشك رو دم خوش مى به  دم                 آن چنان بر خاك گور تازه او               

   ست بر پور چو جان  روى ننهاده                 چنانآه به وقت زندگى هرگز               

   آتش آن عشق او ساآن شود               از عزا چون چند روزى بگذرد               

   عشق را بر حى جان افزاى دار                     عشق بر مرده نباشد پايدار               

    از جمادى هم جمادى زايدش       خواب آيدشبعد از آن ز آن گور خود                

    ماند خاآستر چو آتش رفت تفت       ز انك عشق افسون خود بربود و رفت               
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   بيند همه  پير اندر خشت مى                   آن چه بيند آن جوان در آينه               

   دستگير صد هزاران نااميد                 پير، عشق تست نه ريش سپيد               

    نامصور سر آند وقت تالق                عشق صورتها بسازد در فراق               

   ست  بر صور آن حسن عكس ما بده                آه منم آن اصل هوش و مست               

   واسطه بفراشتم  حسن را بى                   ها را اين زمان برداشتم پرده               

    قوت تجريد ذاتم يافتى              ز انكه بس با عكس من دربافتى               

   نبيند در ميان  او آشش را مى        ى من شد روان چون از اين سو جذبه               

  ن پرده از لطف خدا از پس آ             خواهد از جرم و خطا مغفرت مى               

   سنگ اندر چشمه متوارى شود          اى جارى شود چون ز سنگى چشمه               

   ز انك جارى شد از آن سنگ آن گهر             آس نخواند بعد از آن او را حجر               

  د بدان گيرد علو آن چه حق ريز           ها دان اين صور را و اندر او آاسه               

  

گفتن خويشاوندان مجنون را آه حسن ليلى به اندازه اى است چندان نيست، از او نغزتر در شهر ما بسيار 

  است يكى و دو و ده بر تو عرضه آنيم اختيار آن، ما را و خود را وارهان، و جواب گفتن مجنون ايشان را

    حسن ليلى نيست چندان هست سهل                ابلهان گفتند مجنون را ز جهل               

   هست همچون ماه اندر شهر ما              بهتر از وى صد هزاران دل ربا               

   دهد از نقش وى  مى خدايم مى        گفت صورت آوزه است و حسن مى               

   تا نباشد عشق اوتان گوش آش              اش مر شما را سرآه داد از آوزه               

    هر يكى را دست حق عز و جل               از يكى آوزه دهد زهر و عسل               

    روى ننمايد به چشم ناصواب               بينى و ليكن آن شراب آوزه مى               

    به خصم خود بننمايد نشان جز             قاِصراُت الطَّْرِف باشد ذوق جان                

    وين حجاب ظرفها همچون خيام                 قاِصراُت الطَّْرِف آمد آن مدام                

    بط را ليكن آالغان را ممات             اى در وى حيات هست دريا خيمه               

   غير او را زهر او درد است و مرگ             زهر باشد مار را هم قوت و برگ               

    هست اين را دوزخ آن را جنتى                   صورت هر نعمتى و محنتى               
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    و اندر او قوت است و سم ال تبصرون               پس همه اجسام و اشيا تبصرون               

   اى  اندر او هم قوت و هم دل سوزه        اى هست هر جسمى چو آاسه و آوزه               

  خورد  طاعمش داند آز آن چه مى                   آاسه پيدا اندر او پنهان رغد               

   ى طروب  ز آن پدر مى خورد صد باده          صورت يوسف چو جامى بود خوب               

  فزود  آان در ايشان خشم و آينه مى             باز اخوان را از آن زهر آب بود               

  آشيد از عشق افيونى دگر  مى                  باز از وى مر زليخا را شكر               

   بود از يوسف غذا آن خوب را                 غير آن چه بود مر يعقوب را               

    تا نماند در مى غيبت شكى                گونه گونه شربت و آوزه يكى               

    آوزه پيدا باده در وى بس نهان        باده از غيب است و آوزه زين جهان               

    ليك بر محرم هويدا و عيان                 ى نامحرمان بس نهان از ديده               

   فاعف عنا اثقلت اوزارنا                        يا الهى ُسكَِّرْت أبصارنا               

    قد علوت فوق نور المشرقين                       يا خفيا قد مألت الخافقين               

   أنت فجر مفجر انهارنا                        أنت سر آاشف اسرارنا               

   أنت آالماء و نحن آالرحا                  يا خفى الذات محسوس العطا               

   تختفى الريح و غبراها جهار                     أنت آالريح و نحن آالغبار               

    او نهان و آشكارا بخششش              تو بهارى ما چو باغ سبز خوش               

   قبض و بسط دست از جان شد روا                تو چو جانى ما مثال دست و پا               

    اين زبان از عقل دارد اين بيان                 تو چو عقلى ما مثال اين زبان               

   ايم ى شادى فرخنده  آه نتيجه                    ايم تو مثال شادى و ما خنده               

    آه گواه ذو الجالل سرمد است            تجنبش ما هر دمى خود اشهد اس               

    اشهد آمد بر وجود جوى آب               گردش سنگ آسيا در اضطراب               

    خاك بر فرق من و تمثيل من             اى برون از وهم و قال و قيل من               

    هر دمت گويد آه جانم مفرشت                  بنده نشكيبد ز تصوير خوشت               

   پيش چوپان و محب خود بيا          گفت اى خدا همچو آن چوپان آه مى               

    چارقت دوزم ببوسم دامنت                 تا شپش جويم من از پيراهنت               
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   صر بود از تسبيح و گفت ليك قا             آس نبودش در هوا و عشق جفت               

    جان سگ خرگاه آن چوپان شده                عشق او خرگاه بر گردون زده               

   بر دل او زد ترا بر گوش زد          چون آه بحر عشق يزدان جوش زد               

  

  حكايت جوحى آه چادر پوشيد و در وعظ ميان زنان نشست و حرآتى آرد

  ا بشناخت آه مرد است و نعره اى زدزنى او ر

    زير منبر جمع مردان و زنان                 واعظى بد بس گزيده در بيان               

    در ميان آن زنان شد ناشناخت            رفت جوحى چادر و روبند ساخت               

   موى عانه هست نقصان نماز                 سائلى پرسيد واعظ را به راز               

   پس آراهت باشد از وى در نماز              گفت واعظ چون شود عانه دراز               

    تا نمازت آامل آيد خوب و خوش                      يا به آهك يا ستره بسترش               

   شرط باشد تا نمازم آم بود                گفت سائل آن درازى تا چه حد               

    پس ستردن فرض باشد اى سئول           گفت چون قدر جوى گردد به طول               

   ى من گشته باشد اين چنين  عانه             گفت جوحى زود اى خواهر ببين               

   ست مقدار آراهت آمده آان به                بهر خشنودى حق پيش آر دست               

   آير او بر دست زن آسيب آرد             دست زن در آرد در شلوار مرد               

    گفت واعظ بر دلش زد گفت من               اى زد سخت اندر حال زن نعره               

  ل زدى اى پر خرد واى اگر بر د                گفت نه بر دل نزد بر دست زد               

    شد عصا و دست ايشان را يكى                   بر دل آن ساحران زد اندآى               

   بيش رنجد آان گروه از دست و پا                گر عصا بستانى از پيرى شها               

   آه جان ز جان آندن رهيد هين ببر              ى ال َضْيَر بر گردون رسيد نعره               

   زييم  از وراى تن به يزدان مى                     ايم ما بدانستيم ما اين تن نه               

    اندر امن سرمدى قصرى بساخت          اى خنك آن را آه ذات خود شناخت               

   پيش عاقل باشد آن بس سهل چيز                 آودآى گريد پى جوز و مويز               

   طفل آى در دانش مردان رسد                پيش دل جوز و مويز آمد جسد               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٥٤ 

    مرد آن باشد آه بيرون از شك است    هر آه محجوب است او خود آودك است               

   را ريش و مو باشد بسى هر بزى             گر به ريش و خايه مردستى آسى               

   برد اصحاب را پيش قصاب  مى                    پيشواى بد بود آن بز شتاب               

    سابقى ليكن به سوى مرگ و غم                  ريش شانه آرده آه من سابقم               

   ما و من و تشويش آن ترك اين            هين روش بگزين و ترك ريش آن               

    پيشوا و رهنماى گلستان             تا شوى چون بوى گل با عاشقان               

   خوش قالووز ره ملك ابد                آيست بوى گل دم عقل و خرد               

  

  فرمودن شاه به اياز بار دگر آه شرح چارق و پوستين آشكارا بگو آه تا خواجه تاشانت

  از آن اشارت پند گيرند آه الدين النصيحة

   پيش چارق چيستت چندين نياز                 سر چارق را بيان آن اى اياز               

    سر سر پوستين و چارقت                      تا نيوشد سنقر و بكيارقت               

    نورت از پستى سوى گردون شتافت               اى اياز از تو غالمى نور يافت               

    بندگى را چون تو دادى زندگى                     حسرت آزادگان شد بندگى               

   آافر از ايمان او حسرت خورد            مومن آن باشد آه اندر جزر و مد               

  

   شو و جواب گفتن او ايشان راحكايت آافرى آه گفتندش در عهد بايزيد آه مسلمان

   گفت او را يك مسلمان سعيد                     بود گبرى در زمان بايزيد               

    تا بيابى صد نجات و سرورى                آه چه باشد گر تو اسالم آورى               

  ن آه دارد شيخ عالم بايزيد آ            گفت اين ايمان اگر هست اى مريد               

    آان فزون آمد ز آوششهاى جان                     من ندارم طاقت آن تاب آن               

    ليك در ايمان او بس مومنم                گر چه در ايمان و دين ناموقنم               

    بس لطيف و با فروغ و با فر است            دارم ايمان آان ز جمله برتر است               

    گر چه مهرم هست محكم بر دهان                      مومن ايمان اويم در نهان               

    نه بدان ميل استم و نه مشتهاست              باز ايمان خود گر ايمان شماست               
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   چون شما را ديد آن فاتر شود              آن آه صد ميلش سوى ايمان بود               

    چون بيابان را مفازه گفتنى                 ز انكه نامى بيند و معنيش نى               

   چون به ايمان شما او بنگرد                  عشق او ز آورد ايمان بفسرد               

  

  نماز داد و مرد آافرى او را هديه دادحكايت آن موذن زشت آواز آه در آافرستان بانگ 

   در ميان آافرستان بانگ زد                   يك موذن داشت بس آواز بد               

   آه شود جنگ و عداوتها دراز                   چند گفتندش مگو بانگ نماز               

   گفت در آافرستان بانگ نماز                احتراز او ستيزه آرد و پس بى               

   اى  خود بيامد آافرى با جامه              اى ى عامه خلق خايف شد ز فتنه               

    هديه آورد و بيامد چون اليف           ى لطيف شمع و حلوا با چنان جامه               

    آه صال و بانگ او راحت فزاست         پرس پرسان آاين موذن آو آجاست               

    گفت آاوازش فتاد اندر آنشت         هين چه راحت بود ز آن آواز زشت               

   بود او را مومنى  آرزو مى                دخترى دارم لطيف و بس سنى               

   داد چندين آافرش  پندها مى             رفت از سرش هيچ اين سودا نمى               

   همچو مجمر بود اين غم من چو عود                در دل او مهر ايمان رسته بود               

   ى او دم به دم  آه بجنبد سلسله                در عذاب و درد و اشكنجه بدم               

    تا فرو خواند اين موذن آن اذان                    ندانستم در آن هيچ چاره مى               

    آه به گوشم آمد اين دو چار دانگ           گفت دختر چيست اين مكروه بانگ               

    هيچ نشنيدم در اين دير و آنشت           من همه عمر اين چنين آواز زشت               

    هست اعالم و شعار مومنان            خواهرش گفتش آه اين بانگ اذان               

   آن دگر هم گفت آرى اى پدر                    باورش نامد بپرسيد از دگر               

   از مسلمانى دل او سرد شد             چون يقين گشتش رخ او زرد شد               

   خوف خواب  خفتم در آن بى دوش خوش              باز رستم من ز تشويش و عذاب               

   هديه آوردم به شكر آن مرد آو                      راحتم اين بود از آواز او               

   آه مرا گشتى مجير و دستگير               چون بديدش گفت اين هديه پذير               
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  ام من مستمر ى تو گشته بنده            آن چه آردى با من از احسان و بر               

    من دهانت را پر از زر آردمى            گر به مال و ملك و ثروت فردمى               

   راه زن همچون آه آن بانگ نماز                هست ايمان شما زرق و مجاز               

  چند حسرت در دل و جانم رسيد                    ليك از ايمان و صدق بايزيد               

   گفت آوه چيست اين فحل فريد              همچو آن زن آاو جماع خر بديد               

   ريند اين شوهران  بر آس ما مى          گر جماع اين است بردند اين خران               

   آفرينها بر چنين شير فريد                    ى داد ايمان بايزيد داد جمله               

  اش غرقه شود  بحر اندر قطره           اى ز ايمانش در بحر ار رود قطره               

   اندر آن ذره شود بيشه فنا               ها اى در بيشه همچو ز آتش ذره               

    اندر جنگ خصمان را تباه آرد                 چون خيالى در دل شه يا سپاه               

   تا فنا شد گوهر گبر و جهود                  يك ستاره در محمد رخ نمود               

    آفرهاى باقيان شد دو گمان             آن آه ايمان يافت رفت اندر امان               

  سلمانى و يا بيمى نشاند يا م                  آفر صرف اولين بارى نماند               

   ى نور نيست  اين مثلها آفو ذره        اين به حيله آب و روغن آردنى است               

    ذره نبود شارق ال ينقسم                   ذره نبود جز حقيرى منجسم               

   اى اين دم آفى يا نه محرم در                     گفتن ذره مرادى دان خفى               

    گر نمايد رخ ز شرق جان شيخ                            آفتاب نير ايمان شيخ               

    جمله باال خلد گيرد اخضرى                  جمله پستى گنج گيرد تا ثرى               

  و يكى تن دارد از خاك حقير ا                او يكى جان دارد از نور منير               

   آه بماندم اندر اين مشكل عمو               اى عجب اين است او يا آن بگو               

    پر شده از نور او هفت آسمان        گر وى اين است اى برادر چيست آن               

   دو آدامين است و آيست اى عجب زين   ور وى آن است اين بدن اى دوست چيست               

  

حكايت آن زن آه گفت شوهر را آه گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو بر آشيد گربه نيم من 

  بر آمد گفت اى زن گوشت نيم من بود و افزون اگر اين گوشت است گربه آو
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   و اگر اين گربه است گوشت آو

    سخت طناز و پليد و ره زنى                   بود مردى آدخدا او را زنى               

    مرد مضطر بود اندر تن زدن               هر چه آوردى تلف آرديش زن               

    سوى خانه با دو صد جهد طويل             بهر مهمان گوشت آورد آن معيل               

    مرد آمد گفت دفع ناصواب             زن بخوردش با آباب و با شراب               

  بايد آشيد  پيش مهمان لوت مى           مرد گفتش گوشت آو مهمان رسيد               

   گوشت ديگر خر اگر باشد هال      گفت زن اين گربه خورد آن گوشت را               

  بر آشم اندر عيار گربه را من                    گفت اى ايبك ترازو را بيار               

    پس بگفت آن مرد آاى محتال زن                   بر آشيدش بود گربه نيم من               

   هست گربه نيم من هم اى ستير            گوشت نيم من بود افزون يك ستير               

  شت گربه آو بجو ور بود اين گو           اين اگر گربست پس آن گوشت آو               

    ور وى آن روح است اين تصوير آيست             بايزيد ار اين بود آن روح چيست               

    اين نه آار تست و نه هم آار من          حيرت اندر حيرت است اى يار من               

   د اصل و آن آه پره فرع دانه باش           هر دو او باشد و ليك از ريع زرع               

    اى قصاب اين گردران با گردن است             حكمت اين اضداد را با هم ببست               

  جان فسرده بود و سرد  قالبت بى                    قالب نداند آار آرد روح بى               

    راست شد زين هر دو اسباب جهان                     قالبت پيدا و آن جانت نهان               

   آب را بر سر زنى در نشكند                خاك را بر سر زنى سر نشكند               

    آب را و خاك را بر هم زنى           خواهى آه سر را بشكنى گر تو مى               

   اك سوى خاك آيد روز فصل خ          چون شكستى سر رود آبش به اصل               

    گشت حاصل از نياز و از لجاج              حكمتى آه بود حق را ز ازدواج               

   ال سمع اذن و ال عين بصر                     باشد آن گه ازدواجات دگر               

   ا آردى دگر ضبط سخن يا آج                 گر شنيدى اذن آى ماندى اذن               

   از يخى برداشتى اوميد را             گر بديدى برف و يخ خورشيد را               

    ز آب داود هوا آردى زره                  گره عروق و بى آب گشتى بى               
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    بخت هر درختى از قدومش نيك             پس شدى درمان جان هر درخت               

    المساسى با درختان خوانده                 آن يخى بفسرده در خود مانده               

    ليس اال شح نفس قسمه                   ليس يالف ليس يولف جسمه               

   ليك نبود پيك و سلطان خضر               نيست ضايع زو شود تازه جگر               

   نيست هر برجى عبورش را پسند                   ى تو بس بلند اى اياز استاره               

    هر صفا را آى گزيند صفوتت                    هر وفا را آى پسندد همتت               

  

 آورد در راه زاهدى بود امر حكايت آن امير آه غالم را گفت آه مى بيار غالم رفت و سبوى مى مى

معروف آرد زد سنگى و سبو را بشكست امير بشنيد و قصد گوشمال زاهد آرد، و آن قصه در عهد دين 

  آرد آرد و از تنعم منع مى عيسى عليه السالم بود آه هنوز مى حرام نشده بود و ليكن زاهد تقززى مى

   اى چاره ى آهف هر مخمور و هر ب             اى بود اميرى خوش دلى مى باره               

    جوهرى زر بخششى دريا دلى                  مشفقى مسكين نوازى عادلى               

   بان و راز دان و دوست بين  راه                    شاه مردان و امير المؤمنين               

   آم آزار و مليح خلق دل دار و                    دور عيسى بود و ايام مسيح               

    هر اميرى جنس او خوش مذهبى                 آمدش مهمان به ناگاهان شبى               

    باده بود آن وقت مأذون و حالل                باده مى بايستشان در نظم حال               

   بو پر آن به ما آور مدام رو س                شان آم بود و گفتا اى غالم باده               

    تا ز خاص و عام يابد جان خالص          از فالن راهب آه دارد خمر خاص               

   آه هزاران جره و خمدان آند             اى ز آن جام راهب آن آند جرعه               

   نانك اندر عبا سلطانى است آن چ                ى پنهانى است اندر آن مى مايه               

   آه سيه آردند از بيرون زر                    تو به دلق پاره پاره آم نگر               

   وز برون آن لعل دود آلود شد                    از براى چشم بد مردود شد               

   هاست نجها پيوسته در ويرانه گ            هاست گنج و گوهر آى ميان خانه               

    گشت طينش چشم بند آن لعين                گنج آدم چون به ويران بد دفين               

   گفتش آه طينم سد تست  جان همى         آرد در طين سست سست او نظر مى               
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  زمان در دير رهبانان رسيد در               دو سبو بستد غالم و خوش دويد               

   سنگ داد و در عوض گوهر خريد              ى چون زر خريد زر بداد و باده               

   تاج زر بر تارك ساقى نهد                اى آان بر سر شاهان جهد باده               

   ندگان و خسروان آميخته ب                       ها و شورها انگيخته فتنه               

    تخت و تخته آن زمان يكسان شده                استخوانها رفته جمله جان شده               

   وقت مستى همچو جان اندر تنند              وقت هشيارى چو آب و روغنند               

   قى آاندر آن جا غرق نيست نيست فر         چون هريسه گشته آن جا فرق نيست               

    سوى قصر آن امير نيك نام               برد آن غالم اين چنين باده همى               

   اى  خشك مغزى در بال پيچيده                  اى پيشش آمد زاهدى غم ديده               

   خانه از غير خدا پرداخته                       تن ز آتشهاى دل بگداخته               

   داغها بر داغها چندين هزار                      زينهار گوشمال محنت بى               

   روز و شب چفسيده او بر اجتهاد                ديده هر ساعت دلش در اجتهاد               

    و حلمش نيم شب بگريخته صبر            سال و مه در خون و خاك آميخته               

    گفت باده گفت آن آيست آن               گفت زاهد در سبوها چيست آن               

    گفت طالب را چنين باشد عمل                      گفت آن آن فالن مير اجل               

   طان و آن گه نيم هوشى شي  باده           طالب يزدان و آن گه عيش و نوش               

    هوشها بايد بر آن هوش تو بست           مى چنين پژمرده است هوش تو بى               

   اى چو مرغى گشته صيد دام سكر              تا چه باشد هوش تو هنگام سكر               

  

وتاه باال بود و اين شيخ اسالم حكايت ضياء دلق آه سخت دراز بود و برادرش شيخ اسالم تاج بلخ بغايت آ

از برادرش ضيا ننگ داشتى، ضيا در آمد به درس او و همه صدور بلخ حاضر به درس او، ضيا خدمتى 

  آرد و بگذشت، شيخ اسالم او را نيم قيامى آرد سرسرى، گفت آرى سخت درازى پاره اى در دزد

   دادر آن تاج شيخ اسالم بود                  آن ضياء دلق خوش الهام بود               

    بود آوته قد و آوچك همچو فرخ                  تاج شيخ اسالم دار الملك بلخ               

    اين ضيا اندر ظرافت بد فزون          گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون               
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   بود شيخ اسالم را صد آبر و ناز                 حد دراز او بسى آوته ضيا بى               

    آن ضيا هم واعظى بد با هدى                زين برادر عار و ننگش آمدى               

   بارگه پر قاضيان و اصفيا                   روز محفل اندر آمد آن ضيا               

    اين برادر را چنين نصف القيام                   آرد شيخ اسالم از آبر تمام               

   اندآى ز آن قد سروت هم بدزد              گفت او را بس درازى بهر مزد               

   تا خورى مى اى تو دانش را عدو             پس ترا خود هوش آو يا عقل آو               

    ضحكه باشد نيل بر روى حبش              روت بس زيباست نيلى هم بكش               

   هوشى و ظلمت جو شوى  تا تو بى             در تو نورى آى در آمد اى غوى               

    در شب ابرى تو سايه جو شده               سايه در روز است جستن قاعده               

    طالبان دوست را آمد حرام                    گر حالل آمد پى قوت عوام               

   چشمشان بر راه و بر منزل بود                   عاشقان را باده خون دل بود               

    اين قالووز خرد با صد آسوف                     در چنين راه بيابان مخوف               

    آاروان را هالك و گمره آنى                  خاك در چشم قالووزان زنى               

    نفس را در پيش نه نان سبوس              نان جو حقا حرام است و فسوس               

   دزد را منبر منه بر دار دار                   دشمن راه خدا را خوار دار               

   از بريدن عاجزى دستش ببند                  دزد را تو دست ببريدن پسند               

    گر تو پايش نشكنى پايت شكست              گر نبندى دست او دست تو بست               

   بهر چه گو زهر خند و خاك خور               تو عدو را مى دهى و نى شكر               

   داخت و از زاهد بجست او سبو ان         زد ز غيرت بر سبو سنگ و شكست               

   ماجرا را گفت يك يك پيش او                رفت پيش مير و گفتش باده آو               

  

  رفتن امير خشم آلود براى گوشمال زاهد

   ى زاهد آجاست  گفت بنما خانه        مير چون آتش شد و بر جست راست               

   دانش مادر غرش  آن سر بى                بم سرشتا بدين گرز گران آو               

    طالب معروفى است و شهرگى             او چه داند امر معروف از سگى               
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   تا به چيزى خويشتن پيدا آند                تا بدين سالوس خود را جا آند               

   آند با اين و آن  آه تسلس مى                  آاو ندارد خود هنر اال همان               

   داروى ديوانه باشد آير گاو                 او اگر ديوانه است و فتنه آاو               

  لت خربندگان خر چون رود  بى           تا آه شيطان از سرش بيرون رود               

    نيم شب آمد به زاهد نيم مست            مير بيرون جست دبوسى به دست               

    مرد زاهد گشت پنهان زير پشم          خواست آشتن مرد زاهد را ز خشم               

    زير پشم آن رسن تابان نهان                  شنيد از مير آن مرد زاهد مى               

   آينه تاند آه رو را سخت آرد                  گفت در رو گفتن زشتى مرد               

    تات گويد روى زشت خود ببين                        وار آهنين روى بايد آينه               

  

  حكايت مات آردن دلقك سيد شاه ترمد را

    مات آردش زود خشم شه بتاخت               شاه با دلقك همى شطرنج باخت               

   زد بر سرش  يك يك از شطرنج مى              گفت شه شه و آن شه آبرآورش               

    صبر آرد آن دلقك و گفت االمان                  آه بگير اينك شهت اى قلتبان               

   او چنان لرزان آه عور از زمهرير                  دست ديگر باختن فرمود مير               

   وقت شه شه گفتن و ميقات شد              باخت دست ديگر و شه مات شد               

    شش نمد بر خود فگند از بيم تفت              بر جهيد آن دلقك و در آنج رفت               

   خفت پنهان تا ز زخم شه رهد                    زير بالشها و زير شش نمد               

    گفت شه شه شه شه اى شاه گزين       گفت شه هى هى چه آردى چيست اين               

    با تو اى خشم آور آتش سجاف            آى توان حق گفت جز زير لحاف               

   زنم شه شه به زير رختهات  مى            اى تو مات و من ز زخم شاه مات               

   وز لگد بر در زدن وز دار و گير              چون محله پر شد از هيهاى مير               

    آاى مقدم وقت عفو است و رضاست     خلق بيرون جست زود از چپ و راست               

    آمتر است از عقل و فهم آودآان       مغز او خشك است و عقلش اين زمان               

    و اندر آن زهدش گشادى ناشده          د و پيرى ضعف در ضعف آمدهزه               
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   آارها آرده نديده مزد آار                     رنج ديده گنج ناديده ز يار               

   يا نيامد وقت پاداش از قدر                يا نبود آن آار او را خود گهر               

  ى ميقات بود  يا جزا وابسته           بود آن سعى چون سعى جهوديا آه               

   آس است  آه در اين وادى پر خون بى        مر و را درد و مصيبت اين بس است               

    رو ترش آرده فرو افكنده لنج              چشم پر درد و نشسته او به آنج               

  ش عقلى آه به آحلى پى برد  نى                آحال آاو را غم خوردنه يكى                

    آار در بوك است تا نيكو شدن                آند با حزر و ظن اجتهادى مى               

    آاو نجويد سر رئيسيش آرزوست        ز آن رهش دور است تا ديدار دوست               

    آه نصيبم رنج آمد زين حساب                   با خدا اندر عتابساعتى او                

    آه همه پران و ما ببريده بال                ساعتى با بخت خود اندر جدال               

    گر چه در زهد است باشد خوش تنگ        هر آه محبوس است اندر بو و رنگ               

    آى شود خويش خوش و صدرش فراخ                نايد از اين تنگين مناختا برون               

   آارد و استره نشايد هيچ داد              زاهدان را در خال پيش از گشاد               

   مراديها و غم ى آن بى  غصه                 آز ضجر خود را بدراند شكم               

  

السالم خود را از آوه حرى از وحشت دير نمودن جبرئيل عليه السالم و نمودن انداختن مصطفى عليه 

   جبرئيل عليه السالم خود را به وى آه مينداز ترا دولتها در پيش است

   انداختى  خويش را از آوه مى              مصطفى را هجر چون بفراختى               

    آه ترا بس دولت است از امر آن                   تا بگفتى جبرئيلش هين مكن               

    باز هجران آوريدى تاختن               مصطفى ساآن شدى ز انداختن               

  فگندى از غم و اندوه او  مى              باز خود را سر نگون از آوه او               

   بديل  آه مكن اين اى تو شاه بى                  باز خود پيدا شدى آن جبرئيل               

    تا بيابيد آن گهر را او ز جيب               بود تا آشف حجاب همچنين مى               

   اصل محنتهاست اين چونش آشند          آشند بهر هر محنت چو خود را مى               

    هر يكى از ما فدايى سيرتى است             تاز فدايى مردمان را حيرتى اس               
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    بهر آن آار زد فداى آن شدن                 اى خنك آن آه فدا آردست تن               

    آاندر آن ره صرف عمر و آشتنى است             هر يكى چون آه فدايى فنى است               

    آه نه شايق ماند آن گه نه مشوق                 وقآشتنى اندر غروبى يا شر               

    آاندر او صد زندگى در آشتن است             بارى اين مقبل فداى اين فن است               

   مند و نيك نام  در دو عالم بهره           عاشق و معشوق و عشقش بر دوام               

    شانهم ورد التوى بعد التوى                  اهل الهوىيا آرامى ارحموا                

   در نگر در درد و بد بختى او                  عفو آن اى مير بر سختى او               

   زلتت را مغفرت در آگند                تا ز جرمت هم خدا عفوى آند               

   اى  در اميد عفو دل در بسته                اى هتو ز غفلت بس سبو بشكست               

  شكافد مو قدر اندر سزا  مى                  عفو آن تا عفو يابى در جزا               

  

جواب گفتن امير مر آن شفيعان را و همسايگان زاهد را آه گستاخى چرا آرد و سبوى ما را چرا شكست 

   ام آه سزاى او را بدهم رد آه سوگند خوردهمن در اين باب شفاعت قبول نخواهم آ

   بر سبوى ما سبو را بشكند             مير گفت او آيست آو سنگى زند               

   ترس ترسان بگذرد با صد حذر               چون گذر سازد ز آويم شير نر               

    آرد ما را پيش مهمانان خجل                      ى ما را چرا آزرد دل بنده               

    اين زمان همچون زنان از ما گريخت           شربتى آه به ز خون اوست ريخت               

   گير همچون مرغ باال بر پرد              ليك جان از دست من او آى برد               

    پر و بال مرده ريگش بر آنم                   تير قهر خويش برپرش زنم               

    از دل سنگش آنون بيرون آشم          گر رود در سنگ سخت از آوششم               

    آه بود قوادگان را عبرتى                    من برانم بر تن او ضربتى               

    داد او و صد چو او اين دم دهم                    با همه سالوس با ما نيز هم               

   برآمد آتشى  از دهانش مى          خشم خون خوارش شده بد سرآشى               

  

  دوم بار دست و پاى امير را بوسيدن و البه آردن شفيعان و همسايگان زاهد



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٦٤ 

   پاى او چند بوسيدند دست و                     آن شفيعان از دم هيهاى او               

   باده خوشى  گر بشد باده تو بى               آاى امير از تو نشايد آين آشى               

   لطف آب از لطف تو حسرت خورد                    باده سرمايه ز لطف تو برد               

   م ابن الكريم اى آريم ابن الكري                پادشاهى آن ببخشش اى رحيم               

   جمله مستان را بود بر تو حسد                 ى اين قد و خد هر شرابى بنده               

   اى  ترك آن گلگونه تو گلگونه                   اى هيچ محتاج مى گلگون نه               

  ها لگونه اى گداى رنگ تو گ        ات شمس الضحى اى رخ چون زهره               

    ز اشتياق روى تو جوشد چنان                جوشد نهان باده آاندر خنب مى               

   جويى عدم  وى همه هستى چه مى              اى همه دريا چه خواهى آرد نم               

  ت روى زرد اى آه مه در پيش روي             اى مه تابان چه خواهى آرد گرد               

    تو چرا خود منت باده آشى         تو خوش و خوبى و آان هر خوشى               

    طوق َأْعَطْيناَك آويز برت                  تاج آرمناست بر فرق سرت               

   اند و او غرض  جمله فرع و پايه     جوهر است انسان و چرخ او را عرض               

    چون چنينى خويش را ارزان فروش          اى غالمت عقل و تدبيرات و هوش               

    جوهرى چون نجده خواهد از عرض               خدمتت بر جمله هستى مفترض               

    ذوق جويى تو ز حلوا اى فسوس                 علم جويى از آتبها اى فسوس               

    در سه گز تن عالمى پنهان شده                 بحر علمى در نمى پنهان شده               

    تا بجويى زو نشاط و انتفاع               مى چه باشد يا سماع و يا جماع               

   هاى شد جام خوا اى از خمره  زهره                  اى شد وام خواه آفتاب از ذره               

    آفتابى حبس عقده اينت حيف               آيفى شده محبوس آيف جان بى               

  

  باز جواب گفتن امير ايشان را

    من به ذوق اين خوشى قانع نيم                  گفت نه نه من حريف آن ميم               

   گردم چنان گاهى چنين آژ همى           من چنان خواهم آه همچون ياسمين               

  گردم به هر سو همچو بيد  آژ همى                  وارهيده از همه خوف و اميد               
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    آه ز بادش گونه گونه رقصهاست          همچو شاخ بيد گردان چپ و راست               

   اين خوشى را آى پسندد خواجه هى                آن آه خو آردست با شادى مى               

   آه سرشته در خوشى حق بدند           انبيا ز آن زين خوشى بيرون شدند               

   اين خوشيها پيششان بازى نمود        ز انكه جانشان آن خوشى را ديده بود               

  ده را چون در آشد اندر آنار مر              با بت زنده آسى چون گشت يار               

  

ى آن عالم و آب و  آه در و ديوار و عرصه تفسير اين آيت آه َو ِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيواُن َلْو آاُنوا َيْعَلُموَن

اند و سخن گوى و سخن شنو و جهت آن فرمود مصطفى عليه السالم آه  آوزه و ميوه و درخت همه زنده

 طالبها آالب و اگر آخرت را حيات نبودى آخرت هم جيفه بودى، جيفه را براى مردگيش جيفه الدنيا جيفه و

  گويند نز براى بوى زشت و فرخجى

  اند  نكته دانند و سخن گوينده                اند آن جهان چون ذره ذره زنده               

    آاين علف جز اليق انعام نيست                 شان آرام نيست در جهان مرده               

    آى خورد او باده اندر گولخن              هر آه را گلشن بود بزم و وطن               

   آرم باشد آش وطن سرگين بود                      جاى روح پاك عليين بود               

   بهر اين مرغان آور اين آب شور                    بهر مخمور خدا جام طهور               

    پيش او حجاج خونى عادل است              هر آه عدل عمرش ننمود دست               

  آگهند  آه ز لعب زندگان بى                    دختران را لعبت مرده دهند               

   دآان را تيغ چوبين بهتر است آو           چون ندارند از فتوت زور و دست               

  ست اندر ديرها  آه نگاريده                        آافران قانع به نقش انبيا               

   مان پرواى نقش سايه نيست  هيچ      ز آن مهان ما را چو دور روشنى است               

    و آن دگر نقشش چو مه در آسمان               اين يكى نقشش نشسته در جهان               

    و آن دگر با حق به گفتار و انيس               اين دهانش نكته گويان با جليس               

    گوش جانش جاذب اسرار آن           گوش ظاهر اين سخن را ضبط آن               

  چشم سر حيران ما زاَغ البصر                  ى بشر چشم ظاهر ضابط حليه               

    پاى معنى فوق گردون در طواف           پاى ظاهر در صف مسجد صواف               
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    اين درون وقت و آن بيرون حين            جزو جزوش را تو بشمر همچنين               

   يار ابد قرن ازل و آن دگر              اين آه در وقت است باشد تا اجل               

    هست يك نعتش امام القبلتين                  هست يك نامش ولى الدولتين               

   هيچ غيمى مر و را غايم نماند                 خلوت و چله بر او الزم نماند               

   اش ب بيگانه آى حجاب آرد ش          اش قرص خورشيد است خلوت خانه               

   آفر او ايمان شد و آفران نماند                علت و پرهيز شد بحران نماند               

    او ندارد هيچ از اوصاف خويش             چون الف از استقامت شد به پيش               

   ان افزاى خويش شد برهنه جان به ج         ى خوهاى خويش گشت فرد از آسوه               

   شاهش از اوصاف قدسى جامه آرد                چون برهنه رفت پيش شاه فرد               

    بر پريد از چاه بر ايوان جاه                  خلعتى پوشيد از اوصاف شاه               

    باالى طشت از بن طشت آمد او        اين چنين باشد چو دردى صاف گشت               

    شومى آميزش اجزاى خاك           در بن طشت ار چه بود او دردناك               

   ور نه او در اصل بس برجسته بود               يار ناخوش پر و بالش بسته بود               

  ن آويختند همچو هاروتش نگو                   چون عتاب اْهِبُطوا انگيختند               

    از عتابى شد معلق همچنان                   بود هاروت از مالك آسمان               

   خويش را سر ساخت و تنها پيش راند      سر نگون ز آن شد آه از سر دور ماند               

  يا بريد آرد استغنا و از در             آن سبد خود را چو پر از آب ديد               

   بحر رحمت آرد و او را باز خواند                 بر جگر آبش يكى قطره نماند               

    آيد از دريا مبارك ساعتى                     خدمتى علتى بى رحمتى بى               

  اشند اهل دريا بار زرد گر چه ب                      اللَّه اللَّه گرد دريا بار گرد               

    سرخ گردد روى زرد از گوهرى                   گرى تا آه آيد لطف بخشايش               

    ز انكه اندر انتظار آن لقاست                  زردى رو بهترين رنگهاست               

   د آه جانش قانع است بهر آن آم          ليك سرخى بر رخى آان المع است               

    نيست او از علت ابدان عليل                آه طمع الغر آند زرد و ذليل               

    خيره گردد عقل جالينوس هم                   سقم چون ببيند روى زرد بى               
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   د آه ذلت نفسه مصطفى گوي              چون طمع بستى تو در انوار هو               

   ى غربالى است  آن مشبك سايه              سايه لطيف و عالى است نور بى               

    پيش عنينان چه جامه چه بدن                خواهند تن عاشقان عريان همى               

   با چه ديگدان خر مگس را چه ا           روزه داران را بود آن نان و خوان               

  

دگر بار استدعاى شاه از اياز آه تاويل آار خود بگو و مشكل منكران را و طاعنان را حل آن آه ايشان را 

   در آن التباس رها آردن مروت نيست

    اى اياز اآنون بگو احوال خويش            ست بيش اين سخن از حد و اندازه               

    تو بدين احوال آى راضى شوى                   تو از آان نوىهست احوال                

    خاك بر احوال و درس پنج و شش          هين حكايت آن از آن احوال خوش               

    حال ظاهر گويمت در طاق و جفت                  آيد به گفت حال باطن گر نمى               

    گشت بر جان خوشتر از شكر نبات                  يار تلخيهاى ماتآه ز لطف                

   تلخى دريا همه شيرين شود               ز آن نبات ار گرد در دريا رود               

    باز سوى غيب رفتند اى امين                 صد هزار احوال آمد همچنين               

    همچو جو اندر روش آش بند نى               ى به دى مانند نىحال هر روز               

   فكرت هر روز را ديگر اثر                 شادى هر روز از نوعى دگر               

  

هاى  هاى مختلف به مهمانان مختلف، و عارف در رضا بدان انديشه تمثيل تن آدمى به مهمان خانه و انديشه

وار، آه در خليل به اآرام ضيف پيوسته باز بود  مان دوست غريب نو از خليلغم و شادى چون شخص مه

   بر آافر و مومن و امين و خاين و با همه مهمانان رو تازه داشتى

    هر صباحى ضيف نو آيد دوان           هست مهمان خانه اين تن اى جوان               

    آه هم اآنون باز پرد در عدم                هين مگو آاين ماند اندر گردنم               

    در دلت ضيف است او را دار خوش                 وش هر چه آيد از جهان غيب               

  

  حكايت آن مهمان آه زن خداوند خانه گفت آه باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند
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    ساخت او را همچو طوق اندر عنق                    گهان آمد قنق آن يكى را بى               

   آن شب اندر آوى ايشان سور بود               خوان آشيد او را آرامتها نمود               

   ى خواب آن  آامشب اى خاتون دو جامه                 مرد زن را گفت پنهانى سخن               

   بهر مهمان گستر آن سوى دگر                    سوى دربستر ما را بگستر               

    سمع و طاعه اى دو چشم روشنم                گفت زن خدمت آنم شادى آنم               

    سوى ختنه سور آرد آن جا وطن              هر دو بستر گستريد و رفت زن               

    نقل بنهادند از خشك و ترش                 هرشماند مهمان عزيز و شو               

    سر گذشت نيك و بد تا نيم شب                  در سمر گفتند هر دو منتجب               

   شد در آن بستر آه بود آن سوى در         بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر               

    آه ترا اين سوست اى جان جاى خفت             نگفتشوهر از خجلت بدو چيزى               

   ام  بستر آن سوى دگر افكنده                آه براى خواب تو اى بو الكرم               

   گشت مبدل و آن طرف مهمان غنود               آن قرارى آه به زن او داده بود               

    آز غليظى ابرشان آمد شگفت        باران در گرفتآن شب آن جا سخت                

  ست و آن سو آن عمو  سوى در خفته                  زن بيامد بر گمان آن آه شو               

    داد مهمان را به رغبت چند بوس         رفت عريان در لحاف آن دم عروس               

    خود همان آمد همان آمد همان                 آالنترسيدم اى مرد  گفت مى               

   بر تو چون صابون سلطانى بماند              مرد مهمان را گل و باران نشاند               

   بر سر و جان تو او تاوان شود              اندر اين باران و گل او آى رود               

    موزه دارم غم ندارم من ز گل        گفت اى زن بهلزود مهمان جست و                

   در سفر يك دم مبادا روح شاد               من روان گشتم شما را خير باد               

   آاين خوشى اندر سفر ره زن شود                  تا آه زوتر جانب معدن رود               

   چون رميد و رفت آن مهمان فرد              گفتار سردزن پشيمان شد از آن                

   گر مزاحى آردم از طيبت مگير              زن بسى گفتش آه آخر اى امير               

    رفت و ايشان را در آن حسرت گذاشت             سجده و زارى زن سودى نداشت               

   لگن  صورتش ديدند شمعى بى        پس مرد و زنجامه از رق آرد ز آن               
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   چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد             شد و صحرا ز نور شمع مرد مى               

   از غم و از خجلت اين ماجرا            ى خويش را آرد مهمان خانه خانه               

    هر زمان گفتى خيال ميهمان                  در درون هر دو از راه نهان               

  فشاندم ليك روزيتان نبود  مى               آه منم يار خضر صد گنج جود               

  

تمثيل فكر هر روزينه آه اندر دل آيد به مهمان نو آه از اول روز در خانه فرو آيد و تحكم و بد خويى آند 

   ى و ناز مهمان آشيدنبه خداوند خانه و فضيلت مهمان نواز

  ات هر روز نيز  آيد اندر سينه              هر دمى فكرى چو مهمان عزيز               

    ز انكه شخص از فكر دارد قدر و جان          فكر را اى جان به جاى شخص دان               

  آند زيهاى شادى مى آارسا                  زند فكر غم گر راه شادى مى               

   تا در آيد شادى نو ز اصل خير              روبد به تندى او ز غير خانه مى               

    تا برويد برگ سبز متصل               فشاند برگ زرد از شاخ دل مى               

  ق نو از ما و را تا خرامد ذو                      آند بيخ سرورآهنه را مى               

   تا نمايد بيخ رو پوشيده را                      غم آند بيخ آژ پوسيده را               

   در عوض حقا آه بهتر آورد                 غم ز دل هر چه بريزد يا برد               

   ى اهل يقين نده آه بود غم ب               خاصه آن را آه يقينش باشد اين               

    رز بسوزد از تبسمهاى شرق              گر ترش رويى نيارد ابر و برق               

  رود  چون ستاره خانه خانه مى            سعد و نحس اندر دلت مهمان شود               

   يرين و چست باش همچون طالعش ش                آن زمان آه او مقيم برج تست               

    شكر گويد از تو با سلطان دل               تا آه با مه چون شود او متصل               

   در بال خوش بود با ضيف خدا              هفت سال ايوب با صبر و رضا               

  ن شكر او پيش حق گويد به صد گو                 تا چو واگردد بالى سخت رو               

    رو نكرد ايوب يك لحظه ترش                  آز محبت با من محبوب آش               

   بود چون شير و عسل او با بال                       از وفا و خجلت علم خدا               

  و تو باز رو خند خندان پيش ا                   فكر در سينه در آيد نو به نو               
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    ال تحرمنى انل من بره                      آه اعدنى خالقى من شره               

    ال تعقب حسره لى ان مضى                    رب اوزعنى لشكر ما ارى               

  ار آن ترش را چون شكر شيرين شم               آن ضمير رو ترش را پاس دار               

   ست ابر و شوره آش  گلشن آرنده              ابر را گر هست ظاهر رو ترش               

    با ترش تو رو ترش آم آن چنان                    فكر غم را تو مثال ابر دان               

  ضى رود جهد آن تا از تو او را               بو آه آن گوهر به دست او بود               

    عادت شيرين خود افزون آنى                   ور نباشد گوهر و نبود غنى               

    ناگهان روزى بر آيد حاجتت                   جاى ديگر سود دارد عادتت               

  شود آن به امر و حكمت صانع                    فكرتى آز شاديت مانع شود               

    بو آه نجمى باشد و صاحب قران          تو مخوان دو چار دانگش اى جوان               

   تا بوى پيوسته بر مقصود چير          تو مگو فرعى است او را اصل گير               

   چشم تو در اصل باشد منتظر              ور تو آن را فرع گيرى و مضر               

    دايما در مرگ باشى ز ان روش                   زهر آمد انتظار اندر چشش               

   باز ره دايم ز مرگ انتظار              اصل دان آن را بگيرش در آنار               

  

  نواختن سلطان اياز را

   ر و از آوه است بيش صدق تو از بح                    اى اياز پر نياز صدق آيش               

  وار  آه رود عقل چو آوهت آاه                  نه به وقت شهوتت باشد عثار               

    سست گردد در قرار و در ثبات             نه به وقت خشم و آينه صبرهات               

  ه مردان آير خر ور نه بودى شا       مردى اين مردى است نه ريش و ذآر               

    آى بود اين جسم را آن جا مجال        ست در قرآن رجال حق آه را خوانده               

   آخر از بازار قصابان گذر         روح حيوان را چه قدر است اى پدر               

   دنب آم ارزشان از دنبه و از                 صد هزاران سر نهاده بر شكم               

   عقل او موشى شود شهوت چو شير                روسپى باشد آه از جوالن آير               
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   وصيت آردن پدر دختر را آه خود را نگه دار تا حامله نشوى از شوهرت

    زهره خدى مه رخى سيمين برى              ست او را دخترى اى بوده خواجه               

   شو نبود اندر آفايت آفو او                 گشت بالغ داد دختر را به شو               

    گر بنشكافى تلف گشت و هالك                خربزه چون در رسد شد آبناك               

   او به ناآفوى ز تخويف فساد             چون ضرورت بود دختر را بداد               

   خويشتن پرهيز آن حامل مشو                  دختر را آز اين داماد نوگفت               

   اين غريب اشمار را نبود وفا                 آه ضرورت بود عقد اين گدا               

    بر تو طفل او بماند مظلمه                     ناگهان بجهد آند ترك همه               

    هست پندت دل پذير و مغتنم                دختر آاى پدر خدمت آنمگفت                

   دختر خود را بفرمودى حذر         هر دو روزى هر سه روزى آن پدر               

   چون بود هر دو جوان خاتون و شو                  حامله شد ناگهان دختر از او               

    پنج ماهه گشت آودك يا آه شش                  داشتش را خفى مىاز پدر او                

    من نگفتم آه از او دورى گزين                 گشت پيدا گفت بابا چيست اين               

   آه نكردت پند و وعظم هيچ سود                 اين وصيتهاى من خود باد بود               

   شك مرد و زن  آتش و پنبه است بى                  بابا چون آنم پرهيز منگفت                

    يا در آتش آى حفاظ است و تقاست                پنبه را پرهيز از آتش آجاست               

   تو پذيراى منى او مشو                گفت من گفتم آه سوى او مرو               

    خويشتن بايد آه از وى در آشى              زمان حال و انزال و خوشىدر                

    اين نهان است و به غايت دور دست            گفت آى دانم آه انزالش آى است               

   فهم آن آان وقت انزالش بود              گفت چشمش چون آالپيسه شود               

    آور گشته است اين دو چشم آور من                   چشمش آالپيسه شدنگفت تا               

   وقت حرص و وقت خشم و آارزار                 نيست هر عقلى حقيرى پايدار               

  

ى درد و داغ عشق ناچشيده به سجده و  وصف ضعيف دلى و سستى صوفى سايه پرورد مجاهده ناآرده

رمت نظر آردن و به انگشت نمودن ايشان آه امروز در زمانه صوفى اوست غره دست بوس عام و به ح
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شده و به وهم بيمار شده همچو آن معلم آه آودآان گفتند آه رنجورى و با اين وهم آه من مجاهدم مرا در 

جهاد اصغر دانند با غازيان به غزا رفته آه به ظاهر نيز هنر بنمايم در جهاد اآبر مستثناام  اين ره پهلوان مى

خود پيش من چه محل دارد خيال شير ديده و دليريها آرده و مست اين دليرى شده و روى به بيشه نهاده به 

  قصد شير و شير به زبان حال گفته آه َآلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن ُثمَّ َآلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن

  ان آمد قطاريق و وغا ناگه             رفت يك صوفى به لشكر در غزا               

    فارسان راندند تا صف مصاف          ماند صوفى با بنه و خيمه و ضعاف               

   سابقون السابقون در راندند                       مثقالن خاك بر جا ماندند               

  شته با غنايم سودمند باز گ                        جنگها آرده مظفر آمدند               

   او برون انداخت نستد هيچ چيز              ارمغان دادند آاى صوفى تو نيز               

   گفت من محروم ماندم از غزا                 پس بگفتندش آه خشمينى چرا               

  جر آش نشد آه ميان غزو خن           ز آن تلطف هيچ صوفى خوش نشد               

   آن يكى را بهر آشتن تو بگير                  پس بگفتندش آه آورديم اسير               

    اندآى خوش گشت صوفى دل قوى               سر ببرش تا تو هم غازى شوى               

   است چون آه آن نبود تيمم آردنى       آآب را گر در وضو صد روشنى است               

   در پس خرگه آه آرد او غزا                   برد صوفى آن اسير بسته را               

   قوم گفتا دير ماند آن جا فقير            دير ماند آن صوفى آن جا با اسير               

    بسملش را موجب تاخير چيست           آافر بسته دو دست او آشتنى است               

   اش  ديد آافر را به باالى وى               اش آمد آن يك در تفحص در پى               

   همچو شيرى خفته باالى فقير               همچو نر باالى ماده و آن اسير               

  لو از سر استيزه صوفى را گ                       خاييد او دستها بسته همى               

    صوفى افتاده به زير و رفته هوش                   خاييد با دندان گلوش گبر مى               

   اى حربه  خسته آرده حلق او بى               اى دست بسته گبر همچون گربه               

   حلق آن فقير ريش او پر خون ز                 نيم آشتش آرده با دندان اسير               

   خويش و پست  همچو آن صوفى شدى بى           همچو تو آز دست نفس بسته دست               

   صد هزاران آوهها در پيش تو                  اى شده عاجز ز تلى آيش تو               
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   اى همچو آوهه  چون روى بر عقبه            زين قدر خر پشته مردى از شكوه               

   دريغ  هم در آن ساعت ز حميت بى                  غازيان آشتند آافر را به تيغ               

   هوشى و خواب  تا به هوش آيد ز بى              بر رخ صوفى زدند آب و گالب               

  يدند چون بد ماجرا پس بپرس            چون به خويش آمد بديد آن قوم را               

  هوش گشتى از چه چيز  اين چنين بى          اللَّه اللَّه اين چه حال است اى عزيز               

   هوش افتادى و پست  اين چنين بى                  از اسير نيم آشت بسته دست               

   در من بنگريد آن شوخ چشم طرفه          گفت چون قصد سرش آردم به خشم               

    چشم گردانيد و شد هوشم ز تن              چشم را واآرد پهن او سوى من               

   من ندانم گفت چون پر هول بود                گردش چشمش مرا لشكر نمود               

   ود اوفتادم بر زمين رفتم از خ         قصه آوته آن آز آن چشم اين چنين               

  

نصيحت مبارزان او را آه با اين دل و زهره آه تو دارى آه از آالپيسه شدن چشم آافر اسيرى دست بسته 

   هوش شوى و دشنه از دست بيفتد زنهار و مالزم مطبخ خانقاه باش و سوى پيكار مرو تا رسوا نشوى بى

   با چنين زهره آه تو دارى مگرد                   قوم گفتندش به پيكار و نبرد               

    غرقه گشتى آشتى تو در شكست              چون ز چشم آن اسير بسته دست               

   آه بود با تيغشان چون گوى سر                    ى شيران نر پس ميان حمله               

   چون نه اى با جنگ مردان آشنا                   آى توانى آرد در خون آشنا               

    طاق طاق جامه آوبان ممتهن                    آه ز طاقاطاق گردنها زدن               

   تن به خون بر چون حباب  بس سر بى             سر آه دارد اضطراب بس تن بى               

   صد فنا آن غرقه گشته در فنا               زير دست و پاى اسبان در غزا               

   اندر آن صف تيغ چون خواهد آشيد           اين چنين هوشى آه از موشى پريد               

    تا تو بر مالى به خوردن آستين      چالش است آن حمزه خوردن نيست اين               

   اى بايد درين صف آهنين  حمزه            نيست حمزه خوردن اينجا تيغ بين               

    آه گريزد از خيالى چون خيال                   آار هر نازك دلى نبود قتال               

   جاى ترآان هست خانه خانه شو                آار ترآان است نه ترآان برو               
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د سينه برهنه و غزاها آرده بر اميد شهيد شدن، چون از حكايت عياضى رحمه اللَّه آه هفتاد غزو آرده بو

آن نوميد شد از جهاد اصغر رو به جهاد اآبر آورد و خلوت گزيد، ناگهان طبل غازيان شنيد نفس از اندرون 

   درانيد سوى غزا، و متهم داشتن او نفس خود را در اين رغبت زنجير مى

    تن برهنه بو آه زخمى آيدم                     گفت عياضى نود بار آمدم               

   تا يكى تيرى خورم من جاى گير                 شدم در پيش تير تن برهنه مى               

    در نيابد جز شهيدى مقبلى                   تير خوردن بر گلو يا مقتلى               

    اين تنم از تير چون پرويزنى است                زخم نيست بر تنم يك جايگه بى               

   آار بخت است اين نه جلدى و دها                        ليك بر مقتل نيامد تيرها               

   رفتم اندر خلوت و در چله زود                 چون شهيدى روزى جانم نبود               

    در رياضت آردن و الغر شدن                       كندم بدندر جهاد اآبر اف               

    آه خراميدند جيش غزو آوش               بانگ طبل غازيان آمد به گوش               

   آه به گوش حس شنيدم بامداد                     نفس از باطن مرا آواز داد               

   خويش را در غزو آردن آن گرو                        آمد بروخيز هنگام غزا                

   از آجا ميل غزا تو از آجا                      وفا گفتم اى نفس خبيث بى               

    ور نه نفس شهوت از طاعت برى است   گرى است راست گوى اى نفس آين حيلت               

   تر افشارمت  در رياضت سخت                  حمله آرمتگر نگويى راست               

   دهان اندر فسون  با فصاحت بى              نفس بانگ آورد آن دم از درون               

   آشى  جان من چون جان گيران مى                آشى آه مرا هر روز اينجا مى               

  و خور خواب آشى بى  آه مرا تو مى               ز حالم خبرهيچ آس را نيست ا               

    خلق بيند مردى و ايثار من              در غزا بجهم به يك زخم از بدن               

   مرى تو چيستى  هم منافق مى                   گفتم اى نفسك منافق زيستى               

   اى هوده  در دو عالم تو چنين بى                  اى رايى بودهدر دو عالم تو م               

    سر برون نارم چو زنده ست اين بدن                نذر آردم آه ز خلوت هيچ من               

   نه از براى روى مرد و زن آند          ز انكه در خلوت هر آنچ اين تن آند               
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    جز براى حق نباشد نيتش                  ش و آرامش اندر خلوتشجنب               

    هر دو آار رستم است و حيدر است           اين جهاد اآبر است آن اصغر است               

    پرد از تن چون بجنبد دنب موش      آار آن آس نيست آاو را عقل و هوش               

    دور بودن از مصاف و از سنان               را ببايد چون زنانآن چنان آس               

    آن ز سوزن آشته اين را طعمه سيف           صوفيى آن صوفيى اين اينت حيف               

    صوفيان بد نام هم زين صوفيان           نقش صوفى باشد او را نيست جان               

    حق ز غيرت نقش صد صوفى نبشت               وار جسم گل سرشتبر در و دي               

   تا عصاى موسوى پنهان شود                تا ز سحر آن نقشها جنبان شود               

   چشم فرعونى است پر گرد و حصا                خورد صدق عصا نقشها را مى               

    اندر آمد بيست بار از بهر ضرب                صف حربصوفيى ديگر ميان               

   وانگشت او با مسلمانان به فر                  با مسلمانان به آافر وقت آر               

   بار ديگر حمله آورد و نبرد      زخم خورد و بست زخمى را آه خورد               

    تا خورد او بيست زخم اندر مصاف             از گزافتا نميرد تن به يك زخم                

   جان ز دست صدق او آسان رهد             حيفش آمد آه به زخمى جان دهد               

  

ى حرص و  حكايت آن مجاهد آه از هميان سيم هر روز يك درم در خندق انداختى به تفاريق از بهر ستيزه

اندازى به خندق بارى به يك بار بيند از تا خالص يابم آه الياس  ن مىى نفس آه چو آرزوى نفس و وسوسه

   احدى الراحتين، او گفت آه اين راحت نيز ندهم

    هر شب افكندى يكى در آب يم            آن يكى بودش به آف در چل درم               

  رد جان آندن دراز در تانى د              تا آه گردد سخت بر نفس مجاز               

    وقت فر او وانگشت از خصم تفت               با مسلمانان به آر او پيش رفت               

    بيست آرت رمح و تير از وى شكست             زخم ديگر خورد آن را هم ببست               

   د صدق او ز صدق عشق خويش مقع                بعد از آن قوت نماند افتاد پيش               

   از نبى بر خوان ِرجاٌل صدقوا              صدق جان دادن بود هين سابقوا               

    اين بدن مر روح را چون آلت است       اين همه مردن نه مرگ صورت است               
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   ه آن جانب گريخت ليك نفس زند        اى بسا خامى آه ظاهر خونش ريخت               

  ست ار چه مرآب خون فشاند  نفس زنده             آلتش بشكست و ره زن زنده ماند               

   جز آه خام و زشت و آشفته نشد                 اسب آشت و راه او رفته نشد               

  ته بدى هم بو سعيد آافرى آش           گر به هر خون ريزيى گشتى شهيد               

  رود  مرده در دنيا چو زنده مى                       اى بسا نفس شهيد معتمد               

    هست باقى در آف آن غزو جوست         روح ره زن مرد و تن آه تيغ اوست               

   رت ترا حيران آنى است ليك اين صو           تيغ آن تيغ است مرد آن مرد نيست               

    باشد اندر دست صنع ذو المنن               نفس چون مبدل شود اين تيغ تن               

   اين دگر مردى ميان تى همچو گرد         آن يكى مردى است قوتش جمله درد               

  

ى مصر و فرستادن  يفهصفت آردن مرد غماز و نمودن صورت آنيزك مصور در آاغذ و عاشق شدن خل

   خليفه اميرى را با سپاه گران به در موصل و قتل و ويرانى بسيار آردن بهر اين غرض

    آه شه موصل به حورى گشت جفت              ى مصر را غماز گفت مر خليفه               

  ست مانندش نگار آه به عالم ني                   يك آنيزك دارد او اندر آنار               

    نقش او اين است آاندر آاغذ است           حد است در بيان نايد آه حسنش بى               

   خيره گشت و جام از دستش فتاد                نقش در آاغذ چو ديد آن آيقباد               

   وصل با سپاه بس گران سوى م                   پهلوانى را فرستاد آن زمان               

   بر آن از بن آن در و درگاه را                   آه اگر ندهد به تو آن ماه را               

   تا آشم من بر زمين مه در آنار              ور دهد ترآش آن و مه را بيار               

    هزاران رستم و طبل و علم با               پهلوان شد سوى موصل با حشم               

    قاصد اهالك اهل شهر گشت             عدد بر گرد آشت چون ملخها بى               

   همچو آوه قاف او بر آار آرد                    هر نواحى منجنيقى از نبرد               

    در گرد چون برق از بريق تيغها                   زخم تير و سنگهاى منجنيق               

    برج سنگين سست شد چون موم نرم         اى آرد اين چنين خون ريز گرم هفته               

    پس فرستاد از درون پيشش رسول                    شاه موصل ديد پيكار مهول               
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   گردند زين حرب گران شته مى آ            خواهى ز خون مومنان آه چه مى               

   چنين خون ريز اينت حاصل است  بى            گر مرادت ملك شهر موصل است               

   تا نگيرد خون مظلومان ترا                من روم بيرون شهر اينك در آ               

   تر است ك شهر خود آسان اين ز مل          ور مرادت مال و زر و گوهر است               

  

  ايثار آردن صاحب موصل آن آنيزك را به خليفه تا خون ريزى مسلمانان بيشتر نشود

    داد آاغذ اندر او نقش و نشان             چون رسول آمد به پيشش پهلوان               

   نه آنون من غالبم هين بده ور                    بنگر اندر آاغذ اين را طالبم               

   صورتى آم گير زود اين را ببر             چون رسول آمد بگفت آن شاه نر               

    بت بر آن بت پرست اوليتر است              من نيم در عهد ايمان بت پرست               

   مالش آن زمان گشت عاشق بر ج            چون آه آوردش رسول آن پهلوان               

    چون زليخا در هواى يوسفى               عشق بحرى آسمان بر وى آفى               

    گر نبودى عشق بفسردى جهان               دور گردونها ز موج عشق دان               

    آى فداى روح گشتى ناميات               آى جمادى محو گشتى در نبات               

    آز نسيمش حامله شد مريمى                 روح آى گشتى فداى آن دمى               

    آى بدى پران و جويان چون ملخ               هر يكى بر جا ترنجيدى چو يخ               

   شتابد در علو همچون نهال  مى                      ذره ذره عاشقان آن آمال               

   آنند از بهر جان ى تن مى  تنقيه                       َسبََّح ِللَِّه هست اشتابشان                

   اش خوش آمده حب آاشته  شوره                   پهلوان چه را چو ره پنداشته               

   ن و از وى رفت آب جفت شد با آ             چون خيالى ديد آن خفته به خواب               

   ديد آان لعبت به بيدارى نبود          چون برفت آن خواب شد بيدار زود               

   ى آن عشوه ده خوردم دريغ  عشوه              گفت بر هيچ آب خود بردم دريغ               

   در چنان ريگى بكاشت تخم مردى                  پهلوان تن بد آن مردى نداشت               

   زد الابالى بالحمام  نعره مى                 مرآب عشقش دريده صد لگام               

    استوى عندى وجودى و التوى                   ايش ابالى بالخليفة فى الهوى               
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   با يكى خاوند گار مشورت آن           اين چنين سوزان و گرم آخر مكار               

   در خرابى آرد ناخنها دراز               مشورت آو عقل آو سيالب آز               

   پيش و پس آم بيند آن مفتون خد                 بين ايدى سد و سوى خلف سد               

   كند شيرى به چاه تا آه روبه اف                   آمده در قصد جان سيل سياه               

    تا در اندازد اسودا آالجبال                 از چهى بنموده معدومى خيال               

  ست و شرار  آه مثال اين دو پنبه              هيچ آس را با زنان محرم مدار               

   سف معتصم اندر رهق همچو يو                    آتشى بايد بشسته ز آب حق               

   همچو شيران خويشتن را واآشد                     آز زليخاى لطيف سرو قد               

    تا فرود آمد به بيشه و مرج گاه          شد به راه باز گشت از موصل و مى               

   او زمين از آسمان آه نداند                  آتش عشقش فروزان آن چنان               

   عقل آو و از خليفه خوف آو                 قصد آن مه آرد اندر خيمه او               

    چيست عقل تو فجل ابن الفجل           چون زند شهوت در اين وادى دهل               

   آن نفس پيش چشم آتشينش                 صد خليفه گشته آمتر از مگس               

    در ميان پاى زن آن زن پرست          چون برون انداخت شلوار و نشست               

    رستخيز و غلغل از لشكر بخاست         رفت راست چون ذآر سوى مقر مى               

    ذو الفقار همچو آتش او بكف            بر جهيد و آون برهنه سوى صف               

    بر زده بر قلب لشكر ناگهان                     ديد شير نر سيه از نيستان               

    هر طويله و خيمه اندر هم زده               تازيان چون ديو در جوش آمده               

   در هوا چون موج دريا بيست گز                  آرد از لغز شير نر گنبد همى               

   پيش شير آمد چو شير مست نر                   حذر پهلوان مردانه بود و بى               

   ى مه رو شتافت  زود سوى خيمه         زد به شمشير و سرش را بر شكافت               

   مردى او همچنان بر پاى بود        چون آه خود را او بدان حورى نمود               

    مردى او مانده بر پاى و نخفت          با چنان شيرى به چالش گشت جفت               

   در عجب درماند از مردى او                     آن بت شيرين لقاى ماه رو               

    متحد گشتند حالى آن دو جان             جفت شد با او به شهوت آن زمان               
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  رسد از غيبشان جانى دگر  مى               ز اتصال اين دو جان با همدگر               

    گر نباشد از علوقش ره زنى                      رو نمايد از طريق زادنى               

    جمع آيد ثالثى زايد يقين          هر آجا دو آس به مهرى يا به آين               

   چون روى آن سو ببينى در نظر                  ليك اندر غيب زايد آن صور               

   هين مگرد از هر قرينى زود شاد                     آن نتايج از قرانات تو زاد               

   صدق دان الحاق ذريات را                   باش آن ميقات را منتظر مى               

    هر يكى را صورت و نطق و طلل                   اند و از علل آز عمل زاييده               

    آاى ز ما غافل هال زوتر تعال      رسد ز آن خوش حجال بانگشان در مى               

    مول مولت چيست زوتر گام زن               منتظر در غيب جان مرد و زن               

    چون مگس افتاد اندر ديگ دوغ             راه گم آرد او از آن صبح دروغ               

  

  پشيمان شدن آن سر لشكر از جنايت آه آرد و سوگند دادن او آن آنيزك را 

   آه به خليفه باز نگويد از آن چه رفت

   گران شد پشيمان او از آن جرم             چند روزى هم بر آن بد بعد از آن               

   با خليفه زين چه شد رمزى مگو              داد سوگندش آه اى خورشيد رو               

    پس ز بام افتاد او را نيز طشت            چون بديد او را خليفه مست گشت               

  د آى بود خود ديده مانند شنو          ديد صد چندان آه وصفش آرده بود               

    صورت آن چشم دان نه ز آن گوش         وصف تصوير است بهر چشم هوش               

    حق و باطل چيست اى نيكو مقال               آرد مردى از سخن دانى سؤال               

    چشم حق است و يقينش حاصل است      گوش را بگرفت و گفت اين باطل است               

    نسبت است اغلب سخنها اى امين                آن به نسبت باطل آمد پيش اين               

    نيست محجوب از خيال آفتاب               ز آفتاب ار آرد خفاش احتجاب               

  آشد  آن خيالش سوى ظلمت مى              دهد خوف او را خود خيالش مى               

   چفساندش  بر شب ظلمات مى                     ترساندش آن خيال نور مى               

   اى بر يار و دوست  آه تو بر چفسيده               از خيال دشمن و تصوير اوست               
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    آن مخيل تاب تحقيقت نداشت               موسيا آشفت لمع بر آه فراشت               

    مر خيالش را و زين ره واصلى                  هين مشو غره بدان آه قابلى               

    ال شجاعه قبل حرب اين دان و بس                   از خيال حرب نهراسيد آس               

  آند چون رستمان صد آر و فر  مى                  بر خيال حرب هيز اندر فكر               

  ى فكر هر خامى بود  قرن حمله                 نقش رستم آان به حمامى بود               

   هيز چه بود رستمى مضطر شود              اين خيال سمع چون مبصر شود               

  ست آن حق شود  آن چه آان باطل بده            جهد آن آز گوش در چشمت رود               

    گوهرى گردد دو گوش همچو پشم        ز آن سپس گوشت شود هم طبع چشم               

   جمله چشم و گوهر سينه شود                  ى تن چو آيينه شود بلكه جمله               

   ى وصال آن جمال  هست دالله                 گوش انگيزد خيال و آن خيال               

   تا دالله رهبر مجنون شود              د آن تا اين خيال افزون شودجه               

   ريش گاوى آرد خوش با آن آنيز                ى گول هم يك چند نيز آن خليفه               

  ماند تو آن را برق گير  چون نمى            ملك را تو ملك غرب و شرق گير               

    اى دلت خفته تو آن را خواب دان                   نماند جاودان كت آان مىممل               

    آه بگيرد همچو جالدى گلوت            تا چه خواهى آرد آن باد و بروت               

    از منافق آم شنو آاو گفت نيست          هم در اين عالم بدان آه مأمنى است               

  

   بينيم گردد آه غير اين نمى آخرت و بيان ضعف آن حجت زيرا حجت ايشان بدين باز مىحجت منكران 

    گر بدى چيزى دگر هم ديدمى                حجتش اين است گويد هر دمى               

    عاقلى هرگز آند از عقل نقل                   گر نبيند آودآى احوال عقل               

    آم نگردد ماه نيكو فال عشق                   ور نبيند عاقلى احوال عشق               

   از دل يعقوب آى شد ناپديد                ى اخوان نديد حسن يوسف ديده               

   چشم غيبى افعى و آشوب ديد           مر عصا را چشم موسى چوب ديد               

   غالب آمد چشم سر حجت نمود           ر با چشم سر در جنگ بودچشم س               

   پيش چشم غيب نورى بد پديد          چشم موسى دست خود را دست ديد               
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    پيش هر محروم باشد چون خيال                 اين سخن پايان ندارد در آمال               

    آم بيان آن پيش او اسرار دوست           فرج و گلوستچون حقيقت پيش او               

    الجرم هر دم نمايد جان جمال                 پيش ما فرج و گلو باشد خيال               

    آن لكم دين َو ِلَي ِديِن بهر اوست          هر آه را فرج و گلو آيين و خوست               

    احمدا آم گوى با گبر آهن                  كار آوته آن سخنبا چنان ان               

  

   آمدن خليفه نزد آن خوب روى براى جماع

    سوى آن زن رفت از بهر جماع                     آن خليفه آرد راى اجتماع               

  مهرافزاى آرد قصد خفت و خيز                ذآر او آرد و ذآر بر پاى آرد               

    پس قضا آمد ره عيشش ببست              چون ميان پاى آن خاتون نشست               

   خفت آيرش شهوتش آلى رميد       خشت و خشت موش در گوشش رسيد               

  جنبد به تندى از حصير  آه همى              وهم آن آز مار باشد اين صرير               

  

   ى آنيزك ه گرفتن آن آنيزك را از ضعف شهوت خليفه و قوت شهوت آن امير و فهم آردن خليفه از خندهخند

   ش گرفت  آمد اندر قهقهه خنده               زن بديد آن سستى او از شگفت               

   امش چنان آه بكشت او شير و اند                     يادش آمد مردى آن پهلوان               

  شد لب فراز آرد و نمى  جهد مى                ى زن شد دراز غالب آمد خنده               

    غالب آمد خنده بر سود و زيان                خنديد همچون بنگيان سخت مى               

  اگاهان گشود همچو بند سيل ن                  فزود هر چه انديشيد خنده مى               

    هر يكى را معدنى دان مستقل                   گريه و خنده غم و شادى دل               

    اى برادر در آف فتاح دان                  هر يكى را مخزنى مفتاح آن               

   و تند خو پس خليفه طيره گشت                نشد آن خنده زو هيچ ساآن مى               

   گفت سر خنده واگو اى پليد              زود شمشير از غالفش بر آشيد               

   راستى گو عشوه نتوانيم داد                   در دلم زين خنده ظنى اوفتاد               

   تو به دمى چرب آرى   يا بهانه                      ور خالف راستى بفريبيم               
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    بايدت گفتن هر آن چه گفتنى است             من بدانم در دل من روشنى است               

   گر چه گه گه شد ز غفلت زير ابر            در دل شاهان تو ماهى دان سطبر               

    طشت وقت خشم و حرص آيد زير          يك چراغى هست در دل وقت گشت               

    گر نگويى آن چه حق گفتن است            آن فراست اين زمان يار من است               

    سود نبود خود بهانه آردنت                   من بدين شمشير برم گردنت               

    حق يزدان نشكنم شادت آنم                  ور بگويى راست آزادت آنم               

   خورد سوگند و چنين تقرير داد           هفت مصحف آن زمان بر هم نهاد               

  

  فاش آردن آن آنيزك آن راز را با خليفه از بيم زخم شمشير و

   اآراه خليفه آه راست گو سبب اين خنده را و گر نه بكشمت

  رستم صد زال را مردى آن             زن چو عاجز شد بگفت احوال را               

   يك به يك با آن خليفه وانمود               شرح آن گردك آه اندر راه بود               

    و آن ذآر قايم چو شاخ آرگدن                   شير آشتن سوى خيمه آمدن               

    يكى خش خشت موش آاو فرو مرد از              باز اين سستى اين ناموس آوش               

   چون بخواهد رست تخم بد مكار                   آند حق آشكار رازها را مى               

   برآرد از تراب  رازها را مى                  آب و ابر و آتش و اين آفتاب               

  ان وجود رستخيز هست بره                  اين بهار نو ز بعد برگ ريز               

  ست اين زمين رسوا شود  هر چه خورده                    در بهار آن سرها پيدا شود               

    تا پديد آرد ضمير و مذهبش                  بر دمد آن از دهان و از لبش               

   يدا شود آن بر سرش جملگى پ                 سر بيخ هر درختى و خورش               

   اى  از خمار مى بود آان خورده             اى هر غمى آز وى تو دل آزرده               

   از آدامين مى بر آمد آشكار                ليك آى دانى آه آن رنج خمار               

   آاگه و فرزانه است آن شناسد               ى آن دانه است اين خمار اشكوفه               

   نطفه آى ماند تن مردانه را                   شاخ و اشكوفه نماند دانه را               

   دانه آى ماننده آمد با شجر                       نيست ماننده هيوال با اثر               
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   ست آى باشد چنان  از نطفه مردم           نطفه از نان است آى باشد چو نان               

   از بخار است ابر و نبود چون بخار              جنى از نار است آى ماند به نار               

   آى به صورت همچو او بد يا نديد                   از دم جبريل عيسى شد پديد               

   ماند به تاك  هيچ انگورى نمى             آدم از خاك است آى ماند به خاك               

   آى بود طاعت چو خلد پايدار                آى بود دزدى به شكل پاى دار               

   پس ندانى اصل رنج و درد سر                     هيچ اصلى نيست مانند اثر               

  گناهى آى برنجاند خدا  بى                    اصلى نباشد اين جزا ليك بى               

   ماند به وى هم از وى است  گر نمى   ى آن شى است آن چه اصل است و آشنده               

    آفت اين ضربتت از شهوتى است           ى زلتى است پس بدان رنجت نتيجه               

   زود زارى آن طلب آن اغتفار                  گر ندانى آن گنه را ز اعتبار               

   نيست اين غم غير در خورد و سزا              گو اى خدا سجده آن صد بار مى               

   جرم جان را درد و غم  آى دهى بى               اى تو سبحان پاك از ظلم و ستم               

   ليك هم جرمى ببايد گرم را                      ندانم جرم را من معين مى               

   دايما آن جرم را پوشيده دار              جون بپوشيدى سبب را ز اعتبار               

  ام ظاهر شود  آز سياست دزدى                    آه جزا اظهار جرم من بود               

  

ند و عفو آند و او را به او دهد و دانست آه آن فتنه عزم آردن شاه چون واقف شد بر آن خيانت آه بپوشا

جزاى او بود و قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل آه َو َمْن َأساَء َفَعَلْيهاو ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرصاِد و 

  ترسيدن آه اگر انتقام آند آن انتقام هم بر سر او آيد چنان آه اين ظلم و طمع بر سرش آمد

   ياد جرم و زلت و اصرار آرد                   شاه با خود آمد استغفار آرد               

    شد جزاى آن به جان من رسان             گفت با خود آن چه آردم با آسان               

    بر من آمد آن و افتادم به چاه               قصد جفت ديگران آردم ز جاه               

   ى مرا زد الجرم  او در خانه                ى آسى ديگر زدم من در خانه               

   اهل خود را دان آه قواد است او              هر آه با اهل آسان شد فسق جو               

   چون جزاى سيئه مثلش بود                  ز انكه مثل آن جزاى آن شود               



پنجمدفتر                                                                     معنوي                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٨٤ 

    مثل آن را پس تو ديوثى و بيش       چون سبب آردى آشيدى سوى خويش               

   غصب آردند از من او را زود نيز              غصب آردم از شه موصل آنيز               

    خاينش آرد آن خيانتهاى من                   اوك امين من بد و الالى من               

    من به دست خويش آردم آار خام               قت آين گزارى و انتقامنيست و               

    آن تعدى هم بيايد بر سرم               گر آشم آينه بر آن مير و حرم               

   آزمودم باز نه زمايم و را                 همچنانك اين يك بيامد در جزا               

    من نيارم اين دگر را نيز خست            ب موصلم گردن شكستدرد صاح               

    گفت ان عدتم به عدنا به                   مان از مكافات آگهى داد حق               

    غير صبر و مرحمت محمود نيست          چون فزونى آردن اينجا سود نيست               

    رحمتى آن اى رحيميهات زفت                        سهو رفتربنا انا ظلمنا                

    از گناه نو ز زالت آهن              عفو آردم تو هم از من عفو آن               

   اين سخن را آه شنيدم من ز تو                  گفت اآنون اى آنيزك وامگو               

    اللَّه اللَّه زين حكايت دم مزن                م آرد منبا اميرت جفت خواه               

   آاو يكى بد آرد و نيكى صد هزار                  تا نگردد او ز رويم شرمسار               

   ام تر از تو بدو بسپرده  خوب                     ام بارها من امتحانش آرده               

   هام  اين قضايى بود هم از آرده                      نت يافتم او را تمامدر اما               

   آشت در خود خشم قهر انديش را           پس بخود خواند آن امير خويش را               

  ستم زين آنيزك من نفير  آه شده                  ى دل پذير آرد با او يك بهانه               

   مادر فرزند دارد صد ازيز           ز آن سبب آز غيرت و رشك آنيز               

    او نه در خورد چنين جور و جفاست                   مادر فرزند را بس حقهاست               

  برد  زين آنيزك سخت تلخى مى        خورد برد خون مى رشك و غيرت مى               

   پس ترا اوليتر است اين اى عزيز             آسى را داد خواهم اين آنيزچون               

   خوش نباشد دادن آن جز به تو                بازى نمودى بهر او آه تو جان               

   آرد خشم و حرص را او خرد و مرد                عقد آردش با امير او را سپرد               
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  َنْحُن َقَسْمناآه يكى را شهوت و قوت خران دهد و يكى را آياست و قوت انبيا و فرشتگان دهدبيان آن آه 

    ترك هوا قوت پيغمبرى است            سر ز هوا تافتن از سرورى است               

   بر آن جز قيامتى نبود                       تخمهايى آه شهوتى نبود               

    بود او را مردى پيغمبران                    گر بدش سستى نرى خران               

    هست مردى و رگ پيغمبرى          ترك خشم و شهوت و حرص آورى               

   خواند الغ بگلر بگش  حق همى                 نرى خر گو مباش اندر رگش               

   به از آن زنده آه باشد دور و رد                 به من حق بنگرداى باشم مرده               

    آن برد دوزخ برد اين در جنان            مغز مردى اين شناس و پوست آن               

   حفت النار از هوا آمد پديد                     حفت الجنة مكاره را رسيد               

    مردى خر آم فزون مردى هش                       شير نر ديو آشاى اياز                

   لعب آودك بود پيشت اينت مرد            آن چه چندين صدر ادراآش نكرد               

   جان سپرده بهر امرم در وفا                          اى بديده لذت امر مرا               

    بشنو اآنون در بيان معنويش                   ق امر و چاشنيشداستان ذو               

  

دادن شاه گوهر را ميان ديوان و مجمع به دست وزير آه اين چند ارزد و مبالغه آردن وزير در قيمت او و 

   فرمودن شاه او را آه اآنون اين را بشكن و گفتن وزير آه اين را چون بشكنم الى آخر القصه

    جمله ارآان را در آن ديوان بيافت                شاه روزى جانب ديوان شتافت               

   پس نهادش زود در آف وزير               گوهرى بيرون آشيد او مستنير               

   گفت به ارزد ز صد خروار زر         گفت چون است و چه ارزد اين گهر               

    نيك خواه مخزن و مالت منم                 بشكن گفت چونش بشكنمگفت                

   آه نيايد در بها گردد هدر               چون روا دارم آه مثل اين گهر               

    گوهر از وى بستد آن شاه و فتى                  گفت شاباش و بدادش خلعتى               

   هر لباس و حله آاو پوشيده بود                   ر وزير آن شاه جودآرد ايثا               

   ى تازه و راز آهن  از قضيه                  ساعتيشان آرد مشغول سخن               

    آه چه ارزد اين به پيش طالبى              بعد از آن دادش به دست حاجبى               
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    آش نگه دارد خدا از مهلكت               ى مملكت د اين به نيمهگفت ارز               

    بس دريغ است اين شكستن را دريغ              گفت بشكن گفت اى خورشيد تيغ               

   ست اين نور روز او را تبع  آه شده                   قيمتش بگذار بين تاب و لمع               

  ى شاه را باشم عدو  آى خزينه                دست آى جنبد مرا در آسر او               

   پس دهان در مدح عقل او گشود                شاه خلعت داد و ادرارش فزود               

   در را آن امتحان آن باز داد                بعد يك ساعت به دست مير داد               

    هر يكى را خلعتى داد او ثمين             او همين گفت و همه ميران همين               

    آن خسيسان را به برد از ره به چاه                   افزود شاه جامگيهاشان همى               

   جمله يك يك هم به تقليد وزير              اين چنين گفتند پنجه شصت امير               

    هست رسوا هر مقلد ز امتحان                گر چه تقليد است استون جهان               

  

رسيدن گوهر از دست به دست آخر دور به اياز و آياست اياز و مقلد ناشدن ايشان را و مغرور ناشدن او به 

 مقلد را مسلمان آال و مال دادن شاه و خلعتها و جامگيها افزون آردن و مدح عقل مخطئان آردن، آه نشايد

داشتن، مسلمان باشد اما نادر باشد آه مقلد ثبات آند بر آن اعتقاد و مقلد از اين امتحانها به سالمت بيرون آيد 

آه ثبات بينايان ندارد اال من عصمه اللَّه زيرا حق يكى است و آن را ضد بسيار غلط افكن و مشابه حق، مقلد 

نشناخته باشد اما حق با آن ناشناخت او چو او را به عنايت نگاه چون آن ضد را نشناسد از آن رو حق را 

  دارد آن ناشناخت او را زيان ندارد

  ارزد بدين تاب و هنر  چند مى               اى اياز اآنون نگويى آاين گهر               

   در شكن گفت اآنون زود خردش                گفت افزون ز آنچ تانم گفت من               

    خرد آردش پيش او بود آن صواب                  سنگها در آستين بودش شتاب               

   آرده بود اندر بغل دو سنگ را             يا بخواب اين ديده بود آن پر صفا               

   از اله آشف شد پايان آارش               همچو يوسف آه درون قعر چاه               

  مراد  پيش او يك شد مراد و بى                هر آه را فتح و ظفر پيغام داد               

   او چه ترسد از شكست و آارزار              هر آه پايندان وى شد وصل يار               

   هات فوت اسب و پيل هستش تر        چون يقين گشتش آه خواهد آرد مات               
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    اسب گور و نه آه پيش آهنگ اوست        گر برد اسبش هر آن آه اسب جوست               

   عشق اسبش از پى پيشى بود               مرد را با اسب آى خويشى بود               

  صداع صورتى معنى بگير  بى              بهر صورتها مكش چندين زحير               

   تا چه باشد حال او روز شمار                   هست زاهد را غم پايان آار               

  اند  از غم و احوال آخر فارغ                 عارفان ز آغاز گشته هوشمند               

   سابقه دانيش خورد آن هر دو را            بود عارف را همين خوف و رجا               

   داند چه خواهد بود چاش  او همى              ديد آاو سابق زراعت آرد ماش               

    هاى و هو را آرد تيغ حق دو نيم     عارف است و باز رست از خوف و بيم               

   خوف فانى شد عيان گشت آن رجا                   بود او را بيم و اوميد از خدا               

    ز آن اميران خاست صد بانگ و فغان       چون شكست او گوهر خاص آن زمان               

    هر آه اين پر نور گوهر را شكست          باآيست و اهللا آافر است آاين چه بى               

   در شكسته در امر شاه را            و آن جماعت جمله از جهل و عما               

   بر چنان خاطر چرا پوشيده شد                ى مهر و ود قيمتى گوهر نتيجه               

  

  تشنيع زدن امرا بر اياز آه چرا شكستش و جواب دادن اياز ايشان را

   امر شه بهتر به قيمت يا گهر                    گفت اياز اى مهتران نامور               

   يا آه اين نيكو گهر بهر خدا                   بود پيش شماامر سلطان به                

   ى راه نه  قبله تان غول است و جاده                 اى نظرتان بر گهر بر شاه نه               

   من چو مشرك روى نارم با حجر                  نگردانم نظر من ز شه بر مى               

   بر گزيند پس نهد شاه مرا             هر جانى آه رنگين سنگ راگ بى               

    عقل در رنگ آورنده دنگ آن                پشت سوى لعبت گل رنگ آن               

    آتش اندر بو و اندر رنگ زن               اندر آ در جو سبو بر سنگ زن               

    رنگ و بو مپرست مانند زنان              دين از ره زناناى در راه  گر نه               

    عذر جويان گشته ز آن نسيان به جان                   سر فرو انداختند آن مهتران               

   شدى تا آسمان  همچو دودى مى             از دل هر يك دو صد آه آن زمان               
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    آه ز صدرم اين خسان را دور آن                  رت شه به جالد آهنآرد اشا               

   آز پى سنگ امر ما را بشكنند               اند اين خسان چه اليق صدر من               

   بهر رنگين سنگ شد خوار و آساد                    امر ما پيش چنين اهل فساد               

  

    امرا و شفاعت آردن اياز پيش تخت سلطان آه العفو اولىقصد شاه به آشتن

   پيش تخت آن الغ سلطان دويد                     پس اياز مهر افزا بر جهيد               

    آاى قبادى آز تو چرخ آرد شگفت             اى آرد و گلوى خود گرفت سجده               

    از تو دارند و سخاوت هر سخى                   يان فرخىاى همايى آه هما               

    محو گردد پيش ايثارت نهان                  اى آريمى آه آرمهاى جهان               

   از خجالت پيرهن را بر دريد                 اى لطيفى آه گل سرخت بديد               

   روبهان بر شير از عفو تو چير               شم سيراز غفورى تو غفران چ               

  باآى آند  هر آه با امر تو بى                جز آه عفو تو آه را دارد سند               

    از وفور عفو تست اى عفو الن                 غفلت و گستاخى اين مجرمان               

   آه برد تعظيم از ديده رمد                      دمددايما غفلت ز گستاخى               

    ز آتش تعظيم گردد سوخته                       غفلت و نسيان بد آموخته               

   سهو و نسيان از دلش بيرون جهد                    هيبتش بيدارى و فطنت دهد               

   تا بنربايد آسى زو دلق را                د خلق راوقت غارت خواب ناي               

    خواب نسيان آى بود با بيم حلق            رمد از بيم دلق خواب چون در مى               

    آه بود نسيان به وجهى هم گناه                      ال تواخذ ان نسينا شد گواه               

   ور نه نسيان در نياوردى نبرد                مال تعظيم او نكردز انكه استك               

   در سبب ورزيدن او مختار بود               گر چه نسيان ال بد و ناچار بود               

   تا آه نسيان زاد يا سهو و خطا                     آه تهاون آرد در تعظيمها               

   گويد او معذور بودم من ز خود                   و مستى آاو جنايتها آندهمچ               

   از تو بد در رفتن آن اختيار              گويدش ليكن سبب اى زشت آار               

    اختيارت خود نشد تش راندى            خودى نامد به خود تش خواندى بى               
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   حفظ آردى ساقى جان عهد تو                  جهد تو دى مستيى بىگر رسي               

    من غالم زلت مست اله             پشت دارت بودى او و عذر خواه               

   اى  عكس عفوت اى ز تو هر بهره                     اى عفوهاى جمله عالم ذره               

   نيست آفوش َأيَُّها النَّاُس اتقوا                       اى عفو توعفوها گفته ثن               

    آام شيرين تواند اى آامران         جانشان بخش و ز خودشان هم مران               

   فرقت تلخ تو چون خواهد آشيد              رحم آن بر وى آه روى تو بديد               

    هر چه خواهى آن و ليكن اين مكن               گويى سخن  هجر مىاز فراق و               

   نيست مانند فراق روى تو             صد هزاران مرگ تلخ شصت تو               

    دور دار اى مجرمان را مستغاث                تلخى هجر از ذآور و از اناث               

    تلخى هجر تو فوق آتش است           مردن خوش استبر اميد وصل تو                

   چه غمم بودى گرم آردى نظر                     گويد ميان آن سقر گبر مى               

    ساحران را خون بهاى دست و پاست           ى رنجهاست آان نظر شيرين آننده               

  

   َربِّنا ُمْنَقِلُبوَن سياست آه ال َضْيَر ِإنَّا ِإلىتفسير گفتن ساحران فرعون را در وقت 

    چرخ گويى شد پى آن صولجان                   ى ال َضْيَر بشنيد آسمان نعره               

   لطف حق غالب بود بر قهر غير            ضربت فرعون ما را نيست ضير               

   رهانيمان ز رنج اى آوردل  مى                  اى مضلگر بدانى سر ما را                

   زند يا َلْيَت َقْوِمي يعلمون  مى           هين بيا زين سو ببين آاين ارغنون               

    نه چو فرعونيت و ملكت فانيى                  داد ما را فضل حق فرعونيى               

    اى شده غره به مصر و رود نيل            ملك بين زنده و جليلسر بر آر و                

    نيل را در نيل جان غرقه آنى              گر تو ترك اين نجس خرقه آنى               

    در ميان مصر جان صد مصر هست          هين بدار از مصر اى فرعون دست               

    غافل از ماهيت اين هر دو نام                   گويى به عام تو انا رب همى               

   آى انا دان بند جسم و جان بود                رب بر مربوب آى لرزان بود               

   از اناى پر بالى پر عنا                        نك انا ماييم رسته از انا               
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   در حق ما دولت محتوم بود              بر تو اى سگ شوم بودآن انايى                

    آى زدى بر ما چنين اقبال خوش                 گر نبوديت اين انايى آينه آش               

   دهيم  بر سر اين دار پندت مى                رهيم شكر آنك از دار فانى مى               

    دار ملك تو غرور و غفلت است                   ما براق رحلت استدار قتل               

    و آن مماتى خفيه در قشر حيات                اين حياتى خفيه در نقش ممات               

   ور نه دنيا آى بدى دار الغرور                    نمايد نور نار و نار نور مى               

   چون غروب آرى بر آ از شرق ضو                هين مكن تعجيل اول نيست شو               

   اين انايى سرد گشت و ننگ شد                      از انايى ازل دل دنگ شد               

    شد جهان او از انايى جهان             انا خوش گشت جان ز آن اناى بى               

  عنا  آفرينها بر اناى بى                از انا چون رست اآنون شد انا               

   اش وى دود چون ديد وى را بى  مى                اش آاو گريزان و انايى در پى               

    چون بمردى طالبت شد مطلبت                      طالب اويى نگردد طالبت               

   طالبى آى مطلبت جويد ترا                اى آى مرده شو شويد ترا زنده               

    فخر رازى راز دان دين بدى            اندر اين بحث ار خرد ره بين بدى               

   عقل و تخييالت او حيرت فزود                ليك چون من لم يذق لم يدر بود               

   آن انا مكشوف شد بعد از فنا                ى شود آشف از تفكر اين اناآ               

   در مغاآى حلول و اتحاد                      فتد اين عقلها در افتقاد مى               

    همچو اختر در شعاع آفتاب                   اى اياز گشته فانى ز اقتراب               

    نه از حلول و اتحادى مفتتن                   بلكه چون نطفه مبدل تو بتن               

   سابق لطفى همه مسبوق تو               عفو آن اى عفو در صندوق تو               

   ى امر آن  اى تو سلطان و خالصه                 من آه باشم آه بگويم عفو آن               

    اى گرفته جمله منها دامنت                ن آه باشم آه بوم من با منتم               
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گرى و عذر اين جرم خواستن و در آن عذر گويى خود را مجرم  مجرم دانستن اياز خود را در اين شفاعت

 ِإنَّما دانستن، و اين شكستگى از شناخت عظمت شاه خيزد آه انا أعلمكم باهللا و اخشاآم هللا و قال اللَّه تعالى

  َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء

   ره نمايم حلم علم اندود را                  من آى آرم رحم خلم آلود را               

    گر زبون صفعها گردانيم               ام صد هزاران صفع را ارزانى               

    يا آه وا يادت دهم شرط آرم               ممن چه گويم پيشت اعالمت آن               

    و انچه يادت نيست آو اندر جهان               آن چه معلوم تو نبود چيست آن               

    آه فراموشى آند بر وى نهان       اى تو پاك از جهل و علمت پاك از آن               

    همچو خورشيدش به نور افراشتى                 هيچ آس را تو آسى انگاشتى               

   ام را از آرم  مستمع شو البه                 چون آسم آردى اگر البه آنم               

   اى  آن شفاعت هم تو خود را آرده            اى ز انكه از نقشم چو بيرون برده               

    تر و خشك خانه نبود آن من       ت اين وطنچون ز رخت من تهى گش               

    هم ثباتش بخش و دارش مستجاب           هم دعا از من روان آردى چو آب               

   هم تو باش آخر اجابت را رجا                  ى دعا هم تو بودى اول آرنده               

    بهر بنده عفو آرد از مجرمان                 تا زنم من الف آان شاه جهان               

   آرد شاهم داروى هر دردمند              درد بودم سر بسر من خود پسند               

    آرد دست فضل اويم آوثرى             دوزخى بودم پر از شور و شرى               

   من برويانم دگر بار از جسد               هر آه را سوزيد دوزخ در قود               

    گردد از وى نابت و اندوخته               آار آوثر چيست آه هر سوخته               

    آانچه دوزخ سوخت من باز آورم                      قطره قطره او منادى آرم               

   هست آوثر چون بهار اى گلستان             هست دوزخ همچو سرماى خزان               

   هست آوثر بر مثال نفخ صور       هست دوزخ همچو مرگ و خاك گور               

   آشد اآرامتان  سوى آوثر مى                 اى ز دوزخ سوخته اجسامتان               

   اى قيوم حى لطف تو فرمود               چون خلقت الخلق آى يربح على               

    آه شود زو جمله ناقصها درست                  ال الن اربح عليهم جود تست               
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    عفو از درياى عفو اوليتر است                عفو آن زين بندگان تن پرست               

   د تازند خيل هم بدان درياى خو           عفو خلقان همچو جو و همچو سيل               

   چون آبوتر سوى تو آيد شها             ها عفوها هر شب از اين دل پاره               

    تا به شب محبوس اين ابدان آنى                  بازشان وقت سحر پران آنى               

   آن ايوان و بامپرند از عشق   مى                پر زنان بار دگر در وقت شام               

   پيش تو آيند آز تو مقبلند                تا آه از تن تار وصلت بگسلند               

    در هوا آه ِإنَّا ِإَلْيِه راجعون              پر زنان ايمن ز رجع سر نگون               

   د از آن رجعت نماند آن حرص و غم بع                  آيد َتعاَلْوا ز آن آرم بانگ مى               

    قدر من دانسته باشيد اى مهان                  بس غريبيها آشيديد از جهان               

   هين بيندازيد پاها را دراز              ى اين درختم مست ناز زير سايه               

    بر آنار و دست حوران خالدين                      پايهاى پر عنا از راه دين               

    آز سفر باز آمدند اين صوفيان                   حوريان گشته مغمز مهربان               

   مدتى افتاده بر خاك و قذر              صوفيان صافيان چون نور خور               

   همچو نور خور سوى قرص بلند                    اثر پاك از قذر باز آمدند بى               

   جمله سرهاشان به ديوارى رسيد               اين گروه مجرمان هم اى مجيد               

   گر چه مات آعبتين شه بدند              بر خطا و جرم خود واقف شدند               

    اى آه لطفت مجرمان را ره آنان                 رو به تو آردند اآنون اه آنان               

    در فرات عفو و عين مغتسل                       راه ده آلودگان را العجل               

   در صف پاآان روند اندر نماز              تا آه غسل آرند ز آن جرم دراز               

    غرقگان نور نحن الصافون                 اندر آن صفها از اندازه برون               

   هم قلم بشكست و هم آاغذ دريد       چون سخن در وصف اين حالت رسيد               

   اى  شير را برداشت هرگز بره                   اى بحر را پيمود هيچ اسكره               

    تا ببينى پادشاهى عجاب        گر حجاب استت برون رو ز احتجاب               

    آن آه مست از تو بود عذريش هست             گر چه بشكستند جامت قوم مست               

   ى تست اى شيرين فعال  نه ز باده                 مستى ايشان به اقبال و به مال               
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   عفو آن از مست خود اى عفومند              اى شهنشه مست تخصيص تواند               

    آن آند آه نايد از صد خم شراب                 لذت تخصيص تو وقت خطاب               

    شرع مستان را نبيند حد زدن              اى حدم مزن چون آه مستم آرده               

    نخواهم گشت خود هشيار من آه                چون شوم هشيار آن گاهم بزن               

    تا ابد رست از هش و از حد زدن         هر آه از جام تو خورد اى ذو المنن               

    من تفانى فى هواآم لم يقم                         خالدين فى فناء سكرهم               

   اى شده در دوغ عشق ما گرو                فضل تو گويد دل ما را آه رو               

   اى اى مست اى مگس تو باده  تو نه               اى چون مگس در دوغ ما افتاده               

    چون آه بر بحر عسل رانى فرس        آرآسان مست از تو گردند اى مگس               

  نقطه و پرگار و خط در دست تو                ها سر مست تو ها چون ذره آوه               

    هر گران قيمت گهر ارزان تست              فتنه آه لرزند از او لرزان تست               

    گفتمى شرح تو اى جان و جهان                 گر خدا دادى مرا پانصد دهان               

   در خجالت از تو اى داناى سر              يك دهان دارم من آن هم منكسر               

   ستند اين امم  آز دهانش آمده                   منكسرتر خود نباشم از عدم               

   آز عدم بيرون جهد با لطف و بر                   صد هزار آثار غيبى منتظر               

    اى بمرده من بپيش آن آرم                   گردد سرم از تقاضاى تو مى               

   ى حق است هر جا رهرو است  جذبه                 رغبت ما از تقاضاى تو است               

  يى بحر پا در ره نهد  آشتى                   بادى به باال بر جهد خاك بى               

   پيش آبت آب حيوان است درد                    پيش آب زندگانى آس نمرد               

    ز آب باشد سبز و خندان بوستان                 ى جان دوستان آب حيوان قبله               

  اند  دل ز جان و آب جان بر آنده               اند مرگ آشامان ز عشقش زنده               

   آب حيوان شد به پيش ما آساد               آب عشق تو چو ما را دست داد               

    ليك آب آب حيوانى توى          ز آب حيوان هست هر جان را نوى               

    تا بديدم دست برد آن آرم             ام هر دمى مرگى و حشرى دادى               

  بعث آردن اى خدا ز اعتماد              همچو خفتن گشت اين مردن مرا               
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    گوش گيرى آوريش اى آب آب             هفت دريا هر دم ار گردد سراب               

    سنگ آى ترسد ز باران چون آلوخ         عقل لرزان از اجل و آن عشق شوخ               

   انجمست در بروج چرخ جان چون                از صحاف مثنوى اين پنجمست               

    جز آه آشتيبان استاره شناس                   ره نيابد از ستاره هر حواس               

    از سعودش غافلند و از قرآن                  جز نظاره نيست قسم ديگران               

  هاى ديو سوز  با چنين استاره                    آشنايى گير شبها تا به روز               

   ى آسمان  هست نفط انداز قلعه                  هر يكى در دفع ديو بد گمان               

    مشترى را او ولى االقرب است           اختران با ديو همچون عقرب است               

  رع و ميو را دلو پر آب است ز                 قوس اگر از تير دوزد ديو را               

  آند  دوست را چون ثور آشتى مى               حوت اگر چه آشتى غى بشكند               

   لعل را زو خلعت اطلس رسد             شمس اگر شب را بدرد چون اسد               

  كر بر يكى زهر است و بر ديگر ش                هر وجودى آز عدم بنمود سر               

   ى زهر هم شكر خورى  تا ز خمره        دوست شو وز خوى ناخوش شو برى               

   آه بد آن ترياق فاروقيش قند             ز آن نشد فاروق را زهرى گزند               
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