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 دفتر ششم

  

   جوشد به قسم سادسى  ميل مى                 اى حيات دل حسام الدين بسى               

   اى  در جهان گردان حسامى نامه                اى گشت از جذب چو تو عالمه               

   وى قسم سادس در تمام مثن                 آرمت اى معنوى پيش آش مى               

    آى يطوف حوله من لم يطف      شش جهت را نور ده زين شش صحف               

    مقصد او جز آه جذب يار نيست          عشق را با پنج و با شش آار نيست               

   رازهاى گفتنى گفته شود                  بو آه فيما بعد دستورى رسد               

   زين آنايات دقيق مستتر                        با بيانى آه بود نزديكتر               

    راز اندر گوش منكر راز نيست               راز جز با راز دان انباز نيست               

   با قبول و ناقبول او را چه آار             ليك دعوت وارد است از آردگار               

  فزود دم انكار قومش مى به  دم              نمود نوح نه صد سال دعوت مى               

   هيچ اندر غار خاموشى خزيد                هيچ از گفتن عنان واپس آشيد               

    هيچ واگردد ز راهى آاروان                گفت از بانگ و عالالى سگان               

    سست گردد بدر را در سير تگ                شب مهتاب از غوغاى سگيا                

  تند  هر آسى بر خلقت خود مى              مه فشاند نور و سگ عوعو آند               

   در خور آن گوهرش در ابتال                 هر آسى را خدمتى داده قضا               

    من مهم سيران خود را چون هلم         ى سقم  سگ آن نعرهچون آه نگذارد               

   پس شكر را واجب افزونى بود           چون آه سرآه سرآگى افزون آند               

    آاين دو باشد رآن هر اسكنجبين              قهر سرآه لطف همچون انگبين               

    آيد آن سرآنجبين اندر خلل                   ز خلانگبين گر پاى آم آرد               

  ريخت قند  نوح را دريا فزون مى                ريختند ها مى قوم بر وى سرآه               

  فزود ى اهل عالم مى  پس ز سرآه                  قند او را بد مدد از بحر جود               

    بلكه صد قرن است آن عبد العلى                   ه بود آن ولىواحد آااللف آ               

   پيش او جيحونها زانو زند              خم آه از دريا در او راهى شود               
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    چون شنيدند اين مثال و دمدمه                خاصه اين دريا آه درياها همه               

    آه قرين شد نام اعظم با اقل         ن تلخ از اين شرم و خجلشد دهانشا               

   گردد جهان  اين جهان از شرم مى                در قران اين جهان با آن جهان               

    ور نه خس را با اخص چه نسبت است        اين عبارت تنگ و قاصر رتبت است               

   بلبل از آواز خوش آى آم آند                ى زاغان زند رز نعرهزاغ در                

   اندر اين بازار َيْفَعُل ما يشاء              پس خريدار است هر يك را جدا               

    بوى گل قوت دماغ سر خوش است                 نقل خارستان غذاى آتش است               

   خوك و سگ را شكر و حلوا بود                    يدى پيش ما رسوا بودگر پل               

  تنند  آبها بر پاك آردن مى                       گر پليدان اين پليديها آنند               

  آنند مان پريشان مى  ور چه تلخان            آنند گر چه ماران زهر افشان مى               

  نهند از شهد انبار شكر  مى                  نحلها بر آوه و آندو و شجر               

  آنند  زود ترياقاتشان بر مى                آنند زهرها هر چند زهرى مى               

    ذره با ذره چو دين با آافرى       اين جهان جنگ است آل چون بنگرى               

    و آن دگر سوى يمين اندر طلب                   پرد به چپ ى ذره همىآن يك               

    جنگ فعليشان ببين اندر رآون                   اى باال و آن ديگر نگون ذره               

    زين تخالف آن تخالف را بدان              جنگ فعلى هست از جنگ نهان               

    جنگ او بيرون شد از وصف و حساب                 اى آان محو شد در آفتاب ذره               

    جنگش اآنون جنگ خورشيد است و بس             چون ز ذره محو شد نفس و نفس               

    از چه از ِإنَّا ِإَلْيِه راجعون             رفت از وى جنبش طبع و سكون               

    و ز رضاع اصل مسترضع شديم              ما به بحر تو ز خود راجع شديم               

   اصول  الف آم زن از اصول اى بى                در فروع راه اى مانده ز غول               

    نيست از ما هست بين اصبعين              جنگ ما و صلح ما در نور عين               

    در ميان جزوها حربى است هول           جنگ طبعى جنگ فعلى جنگ قول               

   در عناصر درنگر تا حل شود              بود اين جهان زين جنگ قايم مى               

    آه بديشان سقف دنيا مستوى است            چار عنصر چار استون قوى است               
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  ى آن شرر  استن آب اشكننده                  ى آن دگر ونى اشكنندههر ست               

   الجرم ما جنگييم از ضر و سود                   پس بناى خلق بر اضداد بود               

   هر يكى با هم مخالف در اثر                    هست احوالم خالف همدگر               

    با دگر آس سازگارى چون آنم           زنم هر دم راه خود را مىچون آه                

    هر يكى با ديگرى در جنگ و آين                    موج لشكرهاى احوالم ببين               

    پس چه مشغولى به جنگ ديگران            نگر در خود چنين جنگ گران مى               

   در جهان صلح يك رنگت برد               زين جنگ حقت واخرديا مگر                

    ز انكه آن ترآيب از اضداد نيست                آن جهان جز باقى و آباد نيست               

   چون نباشد ضد نباشد جز بقا                   اين تفانى از ضد آيد ضد را               

   آه نباشد شمس و ضدش زمهرير           نظير رد از بهشت آن بىنفى ضد آ               

   صلحها باشد اصول جنگها                  رنگى اصول رنگها هست بى               

    وصل باشد اهل هر هجر و فراق         آن جهان است اصل اين پر غم وثاق               

   و از چه زايد وحدت اين اعداد را            ى خواجه ماايم ا اين مخالف از چه               

    خوى خود در فرع آرد ايجاد اصل          ز انكه ما فرعيم و چار اضداد اصل               

    خوى او اين نيست خوى آبرياست          هاست گوهر جان چون وراى فصل               

    چون نبى آه جنگ او بهر خداست            هاست صلحجنگها بين آان اصول                

    شرح اين غالب نگنجد در دهان           غالب است و چير در هر دو جهان               

   هم ز قدر تشنگى نتوان بريد                آب جيحون را اگر نتوان آشيد               

   ى مثنوى اى آن در جزيره  فرجه                 گر شدى عطشان بحر معنوى               

    مثنوى را معنوى بينى و بس             فرجه آن چندان آه اندر هر نفس               

   آب يك رنگى خود پيدا آند                باد آه را ز آب جو چون واآند               

   هاى رسته ز آب جان ببين  ميوه                 ى مرجان ببين هاى تازه شاخه               

   آن همه بگذارد و دريا شود       چون ز حرف و صوت و دم يكتا شود               

   هر سه جان گردند اندر انتها             حرف گو و حرف نوش و حرفها               

    ساده گردند از صور گردند خاك              نان دهنده و نان ستان و نان پاك               
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    در مراتب هم مميز هم مدام                  ليك معنيشان بود در سه مقام               

   هر آه گويد شد تو گويش نى نشد              خاك شد صورت ولى معنى نشد               

   گه ز صورت هارب و گه مستقر                 در جهان روح هر سه منتظر               

  شود  باز هم ز امرش مجرد مى                 امر آيد در صور رو در رود               

    خلق صورت امر جان راآب بر آن               پس له الخلق و له االمرش بدان               

   سم بر درگاه و جان در بارگاه ج               راآب و مرآوب در فرمان شاه               

   شاه گويد جيش جان را آه ارآبوا              چون آه خواهد آآب آيد در سبو               

   بانگ آيد از نقيبان آه انزلوا               باز جانها را چو خواهد در علو               

    آم آن آتش هيزمش افزون مكن            بعد از اين باريك خواهد شد سخن               

   ديگ ادراآات خرد است و فرود                   تا نجوشد ديگهاى خرد زود               

   در غمام حرفشان پنهان آند                   پاك سبحانى آه سيبستان آند               

   اى آز سيب نايد غير بوى رده پ       وگوى زين غمام پانگ و حرف و گفت               

    تا سوى اصلت برد بگرفته گوش      بارى افزون آش تو اين بو را به هوش               

    تن بپوش از باد و بود سرد عام                 بو نگه دار و بپرهيز از زآام               

   اى هواشان از زمستان سردتر                      تا نيندايد مشامت را ز اثر               

   جهد انفاسشان از تل برف  مى          چون جمادند و فسرده و تن شگرف               

    تيغ خورشيد حسام الدين بزن          چون زمين زين برف در پوشد آفن               

  م آن ز آن شرق اين درگاه را گر              هين بر آر از شرق سيف اهللا را               

    سيلها ريزد ز آهها بر تراب                   برف را خنجر زند آن آفتاب               

   با منجم روز و شب حربى است او          ز انكه ال شرقى و ال غربى است او               

   قبله آردى از لئيمى و عمى                  هدى آه چرا جز من نجوم بى               

    در نبى آه ال ُأِحبُّ اآلفلين                      ناخوشت آيد مقال آن امين               

  رنجى ز َو اْنَشقَّ القمر  ز آن همى                از قزح در پيش مه بستى آمر               

    شمس پيش تست اعلى مرتبت               منكرى اين را آه شمس آورت               

    ناخوشت آيد إذا النجم هوى                    از ستاره ديده تصريف هوا               
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    اى بسا نان آه ببرد عرق جان                   خود موثرتر نباشد مه ز نان               

    اى بسا آبا آه آرد او تن خراب               خود موثرتر نباشد زهره ز آب               

   زند بر گوش تو بيرون پوست  مى           مهر آن در جان تست و پند دوست               

    پند تو در ما نگيرد هم بدان                   پند ما در تو نگيرد اى آالن               

    آه مقاليد السماوات آن اوست           جز مگر مفتاح خاص آيد ز دوست               

  فرمان حق ندهد اثر  ليك بى           ست و قمر اين سخن همچون ستاره               

  زند بر گوشهاى وحى جو  مى                  جهت تاثير او ى بى اين ستاره               

    تا ندراند شما را گرگ مات                 جهات آه بياييد از جهت تا بى               

    شمس دنيا در صفت خفاش اوست            ى در پاش اوست آن چنان آه لمعه               

    پيك ماه اندر تب و در دق اوست             هفت چرخ ازرقى در رق اوست               

   ى با نقد جان پيش آمده مشتر                زهره چنگ مسئله در وى زده               

   نبيند آن محل  ليك خود را مى                    در هواى دستبوس او زحل               

   و آن عطارد صد قلم بشكست از او          دست و پا مريخ چندين خست از او               

   رها آرده تو جان بگزيده رنگ آاى                 با منجم اين همه انجم به جنگ               

    آوآب هر فكر او جان نجوم       جان وى است و ما همه رنگ و رقوم               

    بهر تست اين لفظ فكر اى فكرناك             فكر آو آن جا همه نور است پاك               

  چ خانه درنگنجد نجم ما هي                   هر ستاره خانه دارد بر عال               

   نور نامحدود را حد آى بود             جاى سوز اندر مكان آى در رود               

   تا آه دريابد ضعيفى عشقمند                    ليك تمثيلى و تصويرى آنند               

   د عقل محمد را گسيل تا آن                     مثل نبود ليك باشد آن مثيل               

   ست و تن درست  ز انكه دل ويران شده            عقل سر تيز است ليكن پاى سست               

    فكرشان در ترك شهوت هيچ هيچ                    عقلشان در نقل دنيا پيچ پيچ               

   در وقت تقوى همچو برق صبرشان        صدرشان در وقت دعوى همچو شرق               

  وفا وقت وفا  همچو عالم بى                    عالمى اندر هنرها خود نما               

    در گلو و معده گم گشته چو نان               وقت خود بينى نگنجد در جهان               
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  ماند چون آه نيكو جو شود بد ن                 اين همه اوصافشان نيكو شود               

    چون به جان پيوست يابد روشنى                 گر منى گنده بود همچون منى               

    از درخت بخت او رويد حيات                هر جمادى آه آند رو در نبات               

  ى حيوان خورد روار از چشمه خض                هر نباتى آان به جان رو آورد               

  پايان نهد  رخت را در عمر بى            باز جان چون رو سوى جانان نهد               

  

تر و  سؤال سائل از مرغى آه بر سر ربض شهرى نشسته باشد سر او فاضلتر است و عزيزتر و شريف

 مكرمتر يا دم او و جواب دادن واعظ سائل را به قدر فهم او

   تر قايلى  آاى تو منبر را سنى                 واعظى را گفت روزى سائلى               

    اندر اين مجلس سؤالم را جواب                يك سؤال استم بگو اى ذو لباب               

    از سر و از دم آدامينش به است               بر سر بارو يكى مرغى نشست               

   دان آه به  روى او از دم او مى           گفت اگر رويش به شهر و دم به ده               

    خاك آن دم باش و از رويش بجه            ور سوى شهر است دم رويش بده               

    پر مردم همت است اى مردمان                     پرد تا آشيان مرغ با پر مى               

   خير و شر منگر تو در همت نگر              عاشقى آالوده شد در خير و شر               

   چون آه صيدش موش باشد شد حقير                  نظير باز اگر باشد سپيد و بى               

   اله او سر باز است منگر در آ                ور بود جغدى و ميل او به شاه               

   بر فزود از آسمان و از اثير                    آدمى بر قد يك طشت خمير               

    آه شنيد اين آدمى پر غمان                     هيچ َآرَّْمنا شنيد اين آسمان               

   وس خوبى و عقل و عبارات و ه           بر زمين و چرخ عرضه آرد آس               

    خوبى روى و اصابت در گمان                 جلوه آردى هيچ تو بر آسمان               

   عرضه آردى هيچ سيم اندام خود                  پيش صورتهاى حمام اى ولد               

   جلوه آرى با عجوز نيم آور             بگذرى ز آن نقشهاى همچو حور               

   آه ترا ز آن نقشها با خود ربود            در عجوزه چيست آايشان را نبود               

    عقل و حس و درك و تدبير است و جان                   تو نگويى من بگويم در بيان               
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   تها را روح نيس  صورت گرمابه            در عجوزه جان آميزش آنى است               

   در زمان او از عجوزت بر آند                صورت گرمابه گر جنبش آند               

   شاد با احسان و گريان از ضرر           جان چه باشد با خبر از خير و شر               

   تر است تر با جان  هر آه او آگاه          چون سر و ماهيت جان مخبر است               

   هر آه را اين بيش اللهى بود                       روح را تاثير آگاهى بود               

   باشد اين جانها در آن ميدان جماد           چون خبرها هست بيرون زين نهاد               

  د جان جان خود مظهر اهللا ش                      جان اول مظهر درگاه شد               

   جان نو آمد آه جسم آن بدند               آن ماليك جمله عقل و جان بدند               

   همچو تن آن روح را خادم شدند          از سعادت چون بر آن جان بر زدند               

  ود يك نشد با جان آه عضو مرده ب          آن بليس از جان از آن سر برده بود               

   دست بشكسته مطيع جان نشد                  چون نبودش آن فداى آن نشد               

    آان به دست اوست تاند آرد هست      جان نشد ناقص گر آن عضوش شكست               

   طوطيى آو مستعد آن شكر                سر ديگر هست آو گوش دگر               

    طوطيان عام از آن خور بسته طرف          طوطيان خاص را قندى است ژرف               

    معنى است آن نه فعولن فاعالت       آى چشد درويش صورت ز آن زآات               

   ليك خر آمد به خلقت آه پسند               از خر عيسى دريغش نيست قند               

    پيش خر قنطار شكر ريختى                 ر طرب انگيختىقند خر را گ               

    اين شناس اين است ره رو را مهم                         أفواههم معنى َنْخِتُم َعلى               

    بو آه برخيزد ز لب ختم گران                         تا ز راه خاتم پيغمبران               

   آن به دين احمدى برداشتند                        ختمهايى آانبيا بگذاشتند               

   از آف ِإنَّا َفَتْحنا بر گشود                       قفلهاى ناگشاده مانده بود               

    اين جهان زى دين و آن جا زى جنان          او شفيع است اين جهان و آن جهان               

   و آن جهان گويد آه تو مهشان نما             اين جهان گويد آه تو رهشان نما               

    اهد قومى انهم ال يعلمون              اش اندر ظهور و در آمون پيشه               

   اب در دو عالم دعوت او مستج                 باز گشته از دم او هر دو باب               
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   مثل او نه بود و نه خواهند بود          ست او آه به خود بهر اين خاتم شده               

    نه تو گويى ختم صنعت بر تو است          چون آه در صنعت برد استاد دست               

   اتمى در جهان روح بخشان ح                      در گشاد ختمها تو خاتمى               

   آل گشاد اندر گشاد اندر گشاد                    هست اشارات محمد المراد               

   بر قدوم و دور فرزندان او                 صد هزاران آفرين بر جان او               

    و دلشاند از عنصر جان  زاده                        آن خليفه زادگان مقبلش               

  اند مزاج آب و گل نسل وى  بى               اند گر ز بغداد و هرى يا از رى               

    خم مل هر جا آه جوشد هم مل است        شاخ گل هر جا آه رويد هم گل است               

   دگر عين خورشيد است نه چيز             گر ز مغرب بر زند خورشيد سر               

   هم به ستارى خود اى آردگار            عيب چينان را از اين دم آور دار               

   مثال ام من ز آفتاب بى  بسته               گفت حق چشم خفاش بد خصال               

    انجم آن شمس نيز اندر خفاست                از نظرهاى خفاش آم و آاست               

  

اند و راه زن صد هزار ابله، چنان آه  نكوهيدن ناموسهاى پوسيده را آه مانع ذوق ايمان و دليل ضعف صدق

يارست گذشتن، و پرسيدن مخنث از چوپان آه اين گوسفندان  راه زن آن مخنث شده بودند گوسفندان و نمى

ر مخنثى هر يكى ترا تو مرا عجب گزند، گفت اگر مردى و در تو رگ مردى هست همه فداى تواند و اگ

اژدهاست، مخنثى ديگر هست آه چون گوسفندان را بيند در حال از راه باز گردد نيارد پرسيدن ترسد آه 

 اگر بپرسم گوسفندان در من افتند و مرا بگزند

    اى صقال روح و سلطان الهدى                 اى ضياء الحق حسام الدين بيا               

    صورت امثال او را روح ده                   مثنوى را مسرح مشروح ده               

   سوى خلدستان جان پران شوند           تا حروفش جمله عقل و جان شوند               

   سوى دام حرف و مستحقن شدند                 هم به سعى تو ز ارواح آمدند               

   جان فزا و دستگير و مستمر           در جهان همچون خضرباد عمرت               

    تا زمين گردد ز لطفت آسمان          چون خضر و الياس مانى در جهان               

   گر نبودى طمطراق چشم بد             گفتمى از لطف تو جزوى ز صد               
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   ام  زخمهاى روح فرسا خورده                    ليك از چشم بد زهر آب دم               

   نيارم در بيان  شرح حالت مى                 جز به رمز ذآر حال ديگران               

    آه از او پاهاى دل اندر گلى است               اين بهانه هم ز دستان دلى است               

    چشم بد يا گوش بد مانع شده              صد دل و جان عاشق صانع شده               

   ى عربان مهول نمودش شنعه  مى              خود يكى بو طالب آن عم رسول               

   او بگردانيد دين معتمد            آه چه گويندم عرب آز طفل خود               

   تا آنم با حق خصومت بهر تو              گفتش اى عم يك شهادت تو بگو               

    آل سر جاوز االثنين شاع                گفت ليكن فاش گردد از سماع               

    پيش ايشان خوار گردم زين سبب                   من بمانم در زبان اين عرب               

   ى بدى اين بد دلى با جذب حق آ                  ليك گر بوديش لطف ما سبق               

   ى اختيارات خبيث  زين دو شاخه                 الغياث اى تو غياث المستغيث               

    مات گشتم آه بماندم از فغان               من ز دستان و ز مكر دل چنان               

   زين آمين فرياد آرد از اختيار           من آه باشم چرخ با صد آار و بار               

  ى اختيار  ده امانم زين دو شاخه                    آاى خداوند آريم و بردبار               

    به ز دو راه تردد اى آريم            ى الصِّراَط المستقيم جذب يك راهه               

    ليك خود جان آندن آمد اين دويى        ى مقصد تويى زين دو ره گر چه همه               

    ليك هرگز رزم همچون بزم نيست        زين دو ره گر چه بجز تو عزم نيست               

   آيت اشفقن ان يحملنها                     در نبى بشنو بيانش از خدا               

   آاين بود به يا آه آن حال مرا              اين تردد هست در دل چون وغا               

   خوف و اميد بهى در آر و فر                     زند بر همدگر در تردد مى               

  

ى اسباب اختيار آه سماوات و ارضين از اختيار و از  ى اختيار و از فتنه مناجات و پناه جستن به حق از فتنه

ت آدمى مولع افتاد بر طلب اختيار و اسباب اختيار خويش چنان آه اسباب اختيار شكوهيدند و ترسيدند و خلق

بيمار باشد خود را اختيار آم بيند صحت خواهد آه سبب اختيار است تا اختيارش بيفزايد، و منصب خواهد 
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تا اختيارش بيفزايد، و مهبط قهر حق در امم ماضيه فرط اختيار و اسباب اختيار بوده است، هرگز فرعون 

  س نديده استنوا آ بى

   ور نه ساآن بود اين بحر اى مجيد               اولم اين جزر و مد از تو رسيد               

   تردد آن مرا هم از آرم  بى                  هم از آن جا آاين تردد داديم               

    ذآور از ابتاليت چون اناث اى                        آنى آه الغياث ابتاليم مى               

   ام بخش و ده مذهب مكن  مذهبى                 تا به آى اين ابتال يا رب مكن               

    ز اختيار همچو پاالن شكل خويش                ام الغرى و پشت ريش اشترى               

    آن آجاوه گه شود آن سو آشان              اين آجاوه گه شود اين سو گران               

  ى ابرار را  تا ببينم روضه                  بفكن از من حمل ناهموار را               

  چرم ايقاظ نى بل هم رقود  مى         همچو آن اصحاب آهف از باغ جود               

  اختيار  بر نگردم جز چو گو بى                 خفته باشم بر يمين يا بر يسار               

    يا سوى ذات الشمال اى رب دين                   هم به تقليب تو تا ذات اليمين               

  اختيار  همچو ذرات هوا بى              صد هزاران سال بودم در مطار               

   يادگارم هست در خواب ارتحال          ست آن وقت و حال گر فراموشم شده               

   جهم در مسرح جان زين مناخ  مى              رهم زين چار ميخ چار شاخ مى               

  ى خواب اى صمد چشم از دايه  مى                    شير آن ايام ماضيهاى خود               

  گريزد در سر سر مست خود  مى             جمله عالم ز اختيار و هست خود               

  نهند  ننگ خمر و زمر بر خود مى                   تا دمى از هوشيارى وارهند               

    فكر و ذآر اختيارى دوزخ است           جمله دانسته آه اين هستى فخ است               

    يا به مستى يا به شغل اى مهتدى            خودى گريزند از خودى در بى مى               

   هشى فرمان شد اندر بى  ز انكه بى               آشى نفس را ز آن نيستى وا مى               

    ينفذوا من حبس اقطار الزمن                     ليس للجن و ال لالنسان ان               

    من تجاويف السماوات العلى                       ال نفوذ اال بسلطان الهدى               

    من حراس الشهب روح المتقى                         ال هدى اال بسلطان يقى               

   نيست ره در بارگاه آبريا                    هيچ آس را تا نگردد او فنا               
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    عاشقان را مذهب و دين نيستى                  چيست معراج فلك اين نيستى               

   در طريق عشق محراب اياز                   پوستين و چارق آمد از نياز               

   ظاهر و باطن لطيف و خوب بود            گر چه او خود شاه را محبوب بود               

   اى  حسن سلطان را رخش آيينه                   اى آبر و ريا و آينه گشته بى               

   منتهاى آار او محمود بد           چون آه از هستى خود او دور شد               

   آه ز خوف آبر آردى احتراز                   تر بود تمكين اياز ز آن قوى               

    آبر را و نفس را گردن زده                      او مهذب گشته بود و آمده               

    يا براى حكمتى دور از وجل                     آرد آن حيل يا پى تعليم مى               

   آز نسيم نيستى هستى است بند               يا آه ديد چارقش ز آن شد پسند               

    تا بيابد آن نسيم عيش و زيست             استتا گشايد دخمه آان بر نيستى               

    هست بر جان سبك رو سلسله                ملك و مال و اطلس اين مرحله               

    ماند در سوراخ چاهى جان ز دشت              ى زرين بديد و غره گشت سلسله               

    افعيى پر زهر و نقشش گل رخى              صورتش جنت به معنى دوزخى               

   ليك هم بهتر بود ز آن جا گذر             گر چه مومن را سقر ندهد ضرر               

    ليك جنت به و را فى آل حال             گر چه دوزخ دور دارد زو نكال               

    آه بگاه صحبت آمد دوزخى              الحذر اى ناقصان زين گل رخى               

  

اى عقد آردند  ى خود پنهان هوا آورده بود، چون دختر را با مهتر زاده حكايت غالم هندو آه به خداوند زاده

  ى گفتن نه يافت و او را زهره گداخت و هيچ طبيب علت او را در نمى غالم خبر يافت رنجور شد و مى

   اى  پروريده آرده او را زنده                  اى و بندهاى را بود هند خواجه               

    در دلش شمع هنر افروخته                       علم و آدابش تمام آموخته               

   در آنار لطف آن اآرام ساز                   پروريدش از طفوليت به ناز               

    سيم اندامى گشى خوش گوهرى          ه را خوش دخترىبود هم اين خواج               

   آردند آابين گران  بذل مى              چون مراهق گشت دختر طالبان               

   گرى دم خوازه به  بهر دختر دم              رسيدش از سوى هر مهترى مى               
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    روز آيد شب رود اندر جهات                 گفت خواجه مال را نبود ثبات               

   آه شود رخ زرد از يك زخم خار                حسن صورت هم ندارد اعتبار               

    آه بود غره به مال و بارگى                     سهل باشد نيز مهترزادگى               

   شد ز فعل زشت خود ننگ پدر             اى بسا مهتر بچه آز شور و شر               

    آم پرست و عبرتى گير از بليس                 پر هنر را نيز اگر باشد نفيس               

    او نديد از آدم اال نقش طين            علم بودش چون نبودش عشق دين               

   ى غيب بين  ز آنت نگشايد دو ديده                 گر چه دانى دقت علم اى امين               

    از معرف پرسد از بيش و آميش                  او نبيند غير دستارى و ريش               

   بينى آه نور بازغى  خود همى                    عارفا تو از معرف فارغى               

    آه از او باشد به دو عالم فالح               حآار تقوى دارد و دين و صال               

   آه بد او فخر همه خيل و تبار                    آرد يك داماد صالح اختيار               

    مهترى و حسن و استقالل نيست               پس زنان گفتند او را مال نيست               

   زر او گنجى است بر روى زمين  بى                    د و دينگفت آنها تابع زهدن               

    دست پيمان و نشانى و قماش          چون به جد تزويج دختر گشت فاش               

   گشت بيمار و ضعيف و زار زود                 پس غالم خرد آاندر خانه بود               

    علت او را طبيبى آم شناخت                گداخت و مىهمچو بيمار دقى ا               

    داروى تن در غم دل باطل است         گفتى آه رنجش از دل است عقل مى               

   آيد بر او در سينه نيش  آز چه مى             آن غالمك دم نزد از حال خويش               

   باز پرسش در خال از حال او             وهر آه توگفت خاتون را شبى ش               

   آه غم خود پيش تو پيدا آند                     تو بجاى مادرى او را بود               

    روز ديگر رفت نزديك غالم      چون آه خاتون آرد در گوش اين آالم               

    با دو صد مهر و دالل و آشتى           ىآرد آن ست پس سرش را شانه مى               

    نرم آردش تا در آمد در بيان                   آن چنان آه مادران مهربان               

  ى عنود  آه دهى دختر به بيگانه                   آه مرا اوميد از تو اين نبود               

   حيف نبود آاو رود جاى دگر            سته جگرى ما و ما خ خواجه زاده               
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    آه زند و ز بام زير اندازدش          خواست آن خاتون ز خشمى آامدش               

    آه طمع دارد به خواجه دخترى               آاو آه باشد هندوى مادر غرى               

    گفت با خواجه آه بشنو اين شگفت           گفت صبر اولى بود خود را گرفت               

   ما گمان برده آه هست او معتمد                  اين چنين گراء آى خائن بود               

  

  زجر صبر فرمودن خواجه مادر دختر را آه غالم را زجر مكن من او را بى

 از اين طمع باز آورم آه نه سيخ سوزد نه آباب خام ماند

   آه از او ببريم و بدهيمش به تو               گفت خواجه صبر آن با او بگو               

    تو تماشا آن آه دفعش چون آنم                تا مگر اين از دلش بيرون آنم               

    آه حقيقت دختر ما جفت تست        دان درست تو دلش خوش آن بگو مى               

    چون آه دانستيم تو اوليترى                  ما ندانستيم اى خوش مشترى               

   ليلى آن ما و تو مجنون ما                   آتش ما هم در اين آانون ما               

   فكر شيرين مرد را فربه آند              تا خيال و فكر خوش بر وى زند               

    آدمى فربه ز عز است و شرف                 جانور فربه شود ليك از علف               

    جانور فربه شود از حلق و نوش                  آدمى فربه شود از راه گوش               

    خود دهانم آى بجنبد اندرين             گفت آن خاتون از اين ننگ مهين               

   گو بمير آن خائن ابليس خو              اين چنين ژاژى چه خايم بهر او               

    تا رود علت از او زين لطف خوش            گفت خواجه نى مترس و دم دهش               

    هل آه صحت يابد آن باريك ريس                  دفع او را دلبرا بر من نويس               

   نگنجيد از تبختر بر زمين  مى         چون بگفت آن خسته را خاتون چنين               

    چون گل سرخ و هزاران شكر گفت          زفت گشت و فربه و سرخ و شكفت               

    آه مبادا باشد اين دستان و فن                گفت اى خاتون من گه گهى مى               

   سازم فرج را وصلتى  آه همى                ه جمعيت بكرد و دعوتىخواج               

    آاى فرج بادت مبارك اتصال              دادند و گال تا جماعت عشوه مى               

    علت از وى رفت آل از بيخ و بن                 تر شد فرج را آن سخن تا يقين               
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    امردى را بست حنا همچو زن              از آن اندر شب گردك به فنبعد                

    پس نمودش ماآيان دادش خروس          پر نگارش آرد ساعد چون عروس               

   آنگ امرد را بپوشانيد او                   ى عروسان نكو مقنعه و حله               

    ماند هندو با چنان آنگ درشت              لوت زود آشتشمع را هنگام خ               

   زنان  از برون نشنيد آس از دف                   آرد و فغان هندوك فرياد مى               

   ى آن نعره زن  آرد پنهان نعره      ى مرد و زن ضرب دف و آف و نعره               

   چون بود در پيش سگ انبان آرد            فشارد  را مىتا به روز آن هندوك               

    رسم دامادان فرج حمام رفت                روز آوردند طاس و بوغ زفت               

    آون دريده همچو دلق تونيان                 رفت در حمام او رنجور جان               

    پيش او بنشست دختر چون عروس                 وسآمد از حمام در گردك فس               

    آه نبايد آاو آند روز امتحان                   مادرش آن جا نشسته پاسبان               

   آن گهان با هر دو دستش ده بداد             ساعتى در وى نظر آرد از عناد               

    با چو تو ناخوش عروس بد فعال                  اتصالگفت آس را خود مبادا               

   آير زشتت شب بتر از آير خر                 روز رويت روى خاتونان تر               

    بس خوشست از دور پيش از امتحان                ى نعيم اين جهان همچنان جمله               

    چون روى نزديك باشد آن سراب                   از دور آبنمايد در نظر  مى               

    خويش را جلوه آند چون نو عروس           گنده پير است او و از بس چاپلوس               

   ى او را مچش  نوش نيش آلوده               اش هين مشو مغرور آن گلگونه               

    تا نيفتى چون فرج در صد حرج                 مفتاح الفرجصبر آن آالصبر               

   خوش نمايد ز اولت انعام او                       آشكارا دانه، پنهان دام او               

  

  در بيان آن آه اين غرور تنها آن هندو را نبود بلكه هر آدمى

  هاى اال من عصمه اللَّ به چنين غرور مبتالست در هر مرحله

   چند نالى در ندامت زار زار                 چون بپيوستى بدان اى زينهار               

    در نهانش مرگ و درد و جان دهى                   نام ميرى و وزيرى و شهى               
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   برند چون جنازه نه آه بر گردن          بنده باش و بر زمين رو چون سمند               

   چون سوار مرده آرندش به گور              جمله را حمال خود خواهد آفور               

    فارس منصب شود عالى رآاب            بر جنازه هر آه را بينى به خواب               

  بار بار بر خلقان فگندند اين آ            ز انكه آن تابوت بر خلق است بار               

    سرورى را آم طلب درويش به            بار خود بر آس منه بر خويش نه               

   تا نيايد نقرست اندر دو پا                      مرآب اعناق مردم را مپا               

    آه به شهرى مانى و ويران دهى                 مرآبى را آاخرش تو ده دهى               

   تا نبايد رخت در ويران گشود         ده دهش اآنون آه چون شهرت نمود               

    تا نگردى عاجز و ويران پرست         ده دهش اآنون آه صد بستانت هست               

   خواهى ز آس چيزى مخواه  گر همى                    گفت پيغمبر آه جنت از اله               

   و ديدار خدا  َجنَُّة اْلَمْأوى                چون نخواهى من آفيلم مر ترا               

   تا يكى روزى آه گشته بد سوار              آن صحابى زين آفالت شد عيار               

    نخواست خود فرود آمد ز آس آن را                    تازيانه از آفش افتاد راست               

  دهد خواهشى خود مى  داند و بى                   آن آه از دادش نيايد هيچ بد               

    آن چنان خواهش طريق انبياست           ور به امر حق بخواهى آن رواست               

    از بهر اوست آفر ايمان شد چو آفر             بد نماند چون اشارت آرد دوست               

   آن ز نيكوهاى عالم بگذرد                  هر بدى آه امر او پيش آورد               

    ده مده آه صد هزاران در در اوست      ز آن صدف گر خسته گردد نيز پوست               

  اج باز گرد سوى شاه و هم مز                 اين سخن پايان ندارد باز گرد               

    تا رهد دستان تو از ده دهى               باز رو در آان چو زر ده دهى               

  دهند  از ندامت آخرش ده مى          دهند صورتى را چون به دل ره مى               

  ن سوى آارآشدشا  باز نسيان مى                     وار آرند هم پروانه توبه مى               

   نور ديد و بست آن سو بار را                همچو پروانه ز دور آن نار را               

    باز چون طفالن فتاد و ملح ريخت          چون بيامد سوخت پرش را گريخت               

  شمع زود خويش زد بر آتش آن                 بار ديگر بر گمان و طمع سود               
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    باز آردش حرص دل ناسى و مست            بار ديگر سوخت هم واپس بجست               

  دهد  همچو هندو شمع را ده مى               جهد آن زمان آز سوختن وا مى               

   وى به صحبت آاذب و مغرور سوز           آاى رخت تابان چو ماه شب فروز               

    آاوهن الرحمن آيد الكاذبين                  باز از يادش رود توبه و انين               

  

 در عموم تاويل اين آيت آه ُآلَّما َأْوَقُدوا نارًا ِلْلَحْرِب

   أطفأ اللَّه نارهم حتى انطفا                      آلما هم اوقدوا نار الوغى               

    گشته ناسى ز انكه اهل عزم نيست               عزم آرده آه دال آن جا مايست               

    حق بر او نسيان آن بگماشته                چون نبودش تخم صدقى آاشته               

  آشد ش را آف حق مى  آن ستاره              زند ى دل مى گر چه بر آتش زنه               

  

  تقرير اين آيتاى هم در  قصه

   بر گرفت آتش زنه آاتش زند                  اى بشنيد در شب معتمد شرفه               

   آرد پست  چون گرفت آن سوخته مى               دزد آمد آن زمان پيشش نشست               

  ى آتش فنا ه تا شود استار                  نهاد آن جا سر انگشت را مى               

  آشد ديد او آه دزدش مى  اين نمى           مرد پنداشت آز خود مى خواجه مى               

  مرد استاره از تريش زود  مى            خواجه گفت اين سوخته نمناك بود               

   يش خويشنديد آتش آشى را پ  مى          بس آه ظلمت بود و تاريكى ز پيش               

   ى آافر نبيند از عمش  ديده                 اين چنين آتش آشى اندر دلش               

   اى  هست با گردنده گرداننده                      اى داند دل داننده چون نمى               

   رودخداوندى آى آيد آى  بى      گويى آه روز و شب به خود چون نمى               

   عقلى خود اى مهين  اين چنين بى                  گردى ببين گرد معقوالت مى               

  بنا بگو اى آم هنر  يا آه بى                         خانه با بنا بود معقولتر               

  تب بينديش اى پسرآا  يا آه بى                       خط با آاتب بود معقولتر               

   آاتبى اى متهم  چون بود بى               جيم گوش و عين چشم و ميم فم               
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   اى اى داننده  يا به گيراننده                   اى ز گيراننده شمع روشن بى               

  گيرايى بصير باشد اولى يا به              صنعت خوب از آف شل ضرير               

  زند  بر سرت دبوس محنت مى              آند پس چو دانستى آه قهرت مى               

    سوى او آش در هوا تير خدنگ         پس بكن دفعش چو نمرودى به جنگ               

   انداز دفع نزع جان  تير مى                    همچو اسپاه مغل بر آسمان               

   چون روى چون در آف اويى گرو                  يا گريز از وى اگر تانى برو               

   خوش  از آف او چون رهى اى دست                 در عدم بودى نرستى از آفش               

    پيش عدلش خون تقوى ريختن                     آرزو جستن بود بگريختن               

   در گريز از دامها روى آر زو            ش آرزو اين جهان دام است و دانه               

   چون شدى در ضد آن ديدى فساد             چون چنين رفتى بديدى صد گشاد               

   وب گر چه مفتيتان برون گويد خط                 پس پيمبر گفت استفتوا القلوب               

   بايدش  آزمودى آه چنين مى                      آرزو بگذار تا رحم آيدش               

    تا روى از حبس او در گلشنش            چون نتانى جست پس خدمت آنش               

   بينى و داور اى غوى  داد مى               شوى دم چون تو مراقب مى به دم               

    آار خود را آى گذارد آفتاب            ور ببندى چشم خود را ز احتجاب               

  

وانمودن پادشاه به امرا و متعصبان در راه سبب فضيلت و مرتبت و قربت و جامگى اياز بر ايشان بر 

 وجهى آه ايشان را حجت و اعتراض نماند

   عاقبت بر شاه خود طعنه زدند           چون اميران از حسد جوشان شدند               

   جامگى سى امير او چون خورد                   آاين اياز تو ندارد سى خرد               

   سوى صحرا و آهستان صيد گير               شاه بيرون رفت با آن سى امير               

    گفت اميرى را برو اى موتفك                   آاروانى ديد از دور آن ملك               

  رسد  آز آدامين شهر اندر مى            رو بپرس آن آاروان را بر رصد               

    گفت عزمش تا آجا درماند وى               رفت و پرسيد و بيامد آه ز رى               

   باز پرس از آاروان آه تا آجا               ديگرى را گفت رو اى بو العال               
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    گفت رختش چيست هان اى موتمن                  رفت و آمد گفت تا سوى يمن               

   آه برو واپرس رخت آن نفر                ماند حيران، گفت باميرى دگر               

   هاى رازى است اغلب آن آاسه                باز آمد گفت از هر جنس هست               

    ماند حيران آن امير سست پى            گفت آى بيرون شدند از شهر رى               

   سست راى و ناقص اندر آر و فر                  همچنين تا سى امير و بيشتر               

  ان آردم اياز خويش را امتح            گفت اميران را آه من روزى جدا               

    او برفت اين جمله وا پرسيد راست           آه بپرس از آاروان تا از آجاست               

   ريبى و شك  حالشان دريافت بى                اشارت يك به يك وصيت بى بى               

    زو آن به يك دم شد تمام آشف شد           هر چه زين سى مير اندر سى مقام               

  

 ى جبريانه و جواب دادن شاه ايشان را ى امرا آن حجت را به شبهه مرافعه

    از عنايتهاش آار جهد نيست          پس بگفتند آن اميران آين فنى است               

  غزى بخت است گل را بوى ن  داده             قسمت حق است مه را روى نغز               

   ريع تقصير است و دخل اجتهاد             گفت سلطان بلكه آنچ از نفس زاد               

   ربنا انا ظلمنا نفسنا                    ور نه آدم آى بگفتى با خدا               

  د چون قضا اين بود حزم ما چه سو            خود بگفتى آاين گناه از بخت بود               

   زنى  تو شكستى جام و ما را مى                همچو ابليسى آه گفت أغويتني               

    هين مباش اعور چو ابليس خلق             بل قضا حق است و جهد بنده حق               

  ختيارا  اين تردد آى بود بى                  ايم اندر دو آار در تردد مانده               

   آه دو دست و پاى او بسته بود                   اين آنم يا آن آنم او آى گود               

    آه روم در بحر يا باال پرم                    هيچ باشد اين تردد در سرم               

   بل روم يا براى سحر تا با                اين تردد هست آه موصل روم               

    ور نه آن خنده بود بر سبلتى                        پس تردد را ببايد قدرتى               

    جرم خود را چون نهى بر ديگران                  بر قضا آم نه بهانه اى جوان               

  و بر احمد حد خمر مى خورد عمرو            خون آند زيد و قصاص او به عمر               
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    جنبش از خور بين و از سايه مبين           گرد خود بر گرد و جرم خود ببين               

  داند آن مير بصير  خصم را مى                آه نخواهد شد غلط پاداش مير               

  يامد شب به غير مزد روز تو ن         چون عسل خوردى نيامد تب به غير               

    تو چه آاريدى آه نامد ريع آشت           در چه آردى جهد آان واتو نگشت               

    همچو فرزندت بگيرد دامنت                 فعل تو آه زايد از جان و تنت               

  زنند ارى مى فعل دزدى را نه د             آنند فعل را در غيب صورت مى               

    هست تصوير خداى غيب دان                  دار آى ماند به دزدى ليك آن               

   آه چنين صورت بساز از بهر داد                 در دل شحنه چو حق الهام داد               

  دهد داد و سزا نامناسب چون                   تا تو عالم باشى و عادل قضا               

    چون آند حكم احكم اين حاآمين             چون آه حاآم اين آند اندر گزين               

   قرض تو آردى ز آه خواهى گرو               چون بكارى جو نرويد غير جو               

   دين پاداش ده هوش و گوش خود ب               جرم خود را بر آسى ديگر منه               

    با جزا و عدل حق آن آشتى            جرم بر خود نه آه تو خود آاشتى               

    بد ز فعل خود شناس از بخت نى                   رنج را باشد سبب بد آردنى               

  آاهل آند آلب را آهدانى و               آن نظر در بخت چشم احول آند               

   متهم آم آن جزاى عدل را                 متهم آن نفس خود را اى فتى               

    آه فمن يعمل بمثقال يره                توبه آن مردانه سر آور به ره               

   اى  آافتاب حق نپوشد ذره                 اى در فسون نفس آم شو غره               

   پيش اين خورشيد جسمانى پديد               هست اين ذرات جسمى اى مفيد               

   پيش خورشيد حقايق آشكار                  هست ذرات خواطر و افتكار               

  

ان ى گل و الله را آله وار به سر فروآشيده تا مرغ حكايت آن صياد آه خويشتن در گياه پيچيده بود و دسته

او را گياه پندارند، و آن مرغ زيرك بوى برد اندآى آه اين آدمى است آه بر اين شكل گياه نديدم اما هم تمام 

بوى نبرد، به افسون او مغرور شد زيرا در ادراك اول قاطعى نداشت در ادراك مكر دوم قاطعى داشت، و 
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 صلى اللَّه عليه و آله و سلم آاد الفقر ان هو الحرص و الطمع ال سيما عند فرط الحاجة و الفقر، قال النَّبّى

 يكون آفرا

   بود آن جا دام از بهر شكار                رفت مرغى در ميان مرغزار               

    و آن صياد آن جا نشسته در آمين                    ى چندى نهاده بر زمين دانه               

   چاره ز راه  تا در افتد صيد بى                ر برگ و گياهخويشتن پيچيده د               

    پس طوافى آرد و پيش مرد تاخت              مرغك آمد سوى او از ناشناخت               

    در بيابان در ميان اين وحوش               گفت او را آيستى تو سبز پوش               

    با گياهى گشتم اينجا مقتنع                    م من منقطعگفت مرد زاهد               

   ديدم اجل را پيش خويش  ز انكه مى            زهد و تقوى را گزيدم دين و آيش               

    آسب و دآان مرا برهم زده                  مرگ همسايه مرا واعظ شده               

    خو نبايد آرد با هر مرد و زن                رد خواهم ماندنچون به آخر ف               

   آن به آيد آه آنم خو با احد                  رو بخواهم آرد آخر در لحد               

    آن به آيد آه ز نخ آمتر زنم          چون زنخ را بست خواهند اى صنم               

   ى نادوخته  آخر استت جامه                  آمر آموختهاى به زربفت و                

   ايم وفايان بسته  دل چرا در بى              ايم رو به خاك آريم آز وى رسته               

    ما به خويشى عاريت بستيم طمع            مان قديمى چار طبع جد و خويشان               

    با عناصر داشت جسم آدمى                   تى و هم دمىسالها هم صحب               

    روح اصل خويش را آرده نكول            روح او خود از نفوس و از عقول               

  وفا آيد به جان آاى بى  نامه مى                  از نفوس و از عقول پر صفا               

    رو ز ياران آهن بر تافتى                        ه يافتىيار آان پنج روز               

  آشند  شب آشانشان سوى خانه مى          آودآان گر چه آه در بازى خوشند               

   دزد از ناگه قبا و آفش برد               شد برهنه وقت بازى طفل خرد               

   آان آاله و پيرهن رفتش ز ياد              ازى در فتادآن چنان گرم او به ب               

   رو ندارد آاو سوى خانه رود                 مدد شد شب و بازى او شد بى               

    باد دادى رخت و گشتى مرتعب                       نى شنيدى انما الدنيا لعب               
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  وگو  روز را ضايع مكن در گفت            شب شود جامه بجوپيش از آن آه                

   ام  خلق را من دزد جامه ديده                 ام من به صحرا خلوتى بگزيده               

   هاى دشمنان  نيم عمر از غصه                    نيم عمر از آرزوى دلستان               

   غرق بازى گشته ما چون طفل خرد                 آله را اين ببردجبه را برد آن               

   خل هذا اللعب بسك ال تعد                     نك شبانگاه اجل نزديك شد               

   ها از دزد بستان باز پس  جامه              هين سوار توبه شو در دزد رس               

    بر فلك تازد به يك لحظه ز پست              عجايب مرآب استمرآب توبه                

    آاو به دزديد آن قبايت را نهان              دار از آن ليك مرآب را نگه مى               

   دم به  پاس دار اين مرآبت را دم                     تا ندزدد مرآبت را نيز هم               

  

 هاش را هم دزديدند  دزدان قوچ او را بدزديدند و بر آن قناعت نكردند به حيله جامهحكايت آن شخص آه

   دزد قچ را برد حبلش را بريد             آشيد آن يكى قچ داشت از پس مى               

    تا بيابد آان قچ برده آجاست      چون آه آگه شد دوان شد چپ و راست               

  آرد آاى وا ويلتا  آه فغان مى                  بر سر چاهى بديد آن دزد را               

   گفت هميان زرم در چه فتاد                 گفت ناالن از چيى اى اوستاد               

    خمس بدهم مر ترا با دل خوشى               گر توانى در روى بيرون آشى               

    گفت او خود اين بهاى ده قچ است              خمس صد دينار بستانى به دست               

   گر قچى شد حق عوض اشتر بداد              گر درى بر بسته شد ده در گشاد               

   ها را برد هم آن دزد تفت  جامه               ها بر آند و اندر چاه رفت جامه               

   حزم نبود طمع طاعون آورد                   حازمى بايد آه ره تا ده برد               

    چون خيال او را به هر دم صورتى                  او يكى دزد است فتنه سيرتى               

  غا در خدا بگريز و وا ره ز آن د                       آس نداند مكر او اال خدا               

  

  ى مرغ با صياد در ترهب و در معنى ترهبى آه مصطفى عليه السالم نهى آرد مناظره

  از آن امت خود را آه ال رهبانيه فى االسالم



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
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    دين احمد را ترهب نيك نيست        ايست مرغ گفتش خواجه در خلوت مه               

   بدعتى چون در گرفتى اى فضول              از ترهب نهى آردست آن رسول               

   امر معروف و ز منكر احتراز         جمعه شرط است و جماعت در نماز               

   منفعت دادن به خلقان همچو ابر              رنج بد خويان آشيدن زير صبر               

   سنگى چه حريفى با مدر گر نه               خير ناس ان ينفع الناس اى پدر               

    سنت احمد مهل محكوم باش                     در ميان امت مرحوم باش               

    پيش عاقل او چو سنگ است و آلوخ              گفت عقل هر آه را نبود رسوخ               

   رهبانيت است صحبت او عين     چون حمار است آن آه نانش امنيت است               

    آل آت بعد حين فهو آت             ز انكه غير حق همه گردد رفات               

  اش خوان چون آه مرده جو بود  مرده                  ى او بود حكم او هم حكم قبله               

   و را صاحب است آه آلوخ و سنگ ا           هر آه با اين قوم باشد راهب است               

   زين آلوخان صد هزار آفت رسد            خود آلوخ و سنگ آس را ره نزد               

   آاين چنين ره زن ميان ره بود             گفت مرغش پس جهاد آن گه بود               

  ير مرد بر ره ناامن آيد ش                  از براى حفظ و يارى و نبرد               

   آه مسافر همره اعدا شود                 عرق مردى آن گهى پيدا شود               

    امت او صفدرانند و فحول            ست آن رسول چون نبى سيف بوده               

    مصلحت در دين عيسى غار و آوه            مصلحت در دين ما جنگ و شكوه               

   تا به قوت بر زند بر شر و شور               گفت آرى گر بود يارى و زور               

    در فرار ال يطاق آسان بجه                     چون نباشد قوتى پرهيز به               

   ور نه ياران آم نيايد يار را                    گفت صدق دل ببايد آار را               

  مدد ياران بمانى بى  ز انكه بى                     عدد يار شو تا يار بينى بى               

    دامن يعقوب مگذار اى صفى         ديو گرگ است و تو همچون يوسفى               

   آز رمه شيشك به خود تنها رود                 گرگ اغلب آن گهى گيرا بود               

   در چنين مسبع ز خون خويش خورد              آن آه سنت با جماعت ترك آرد               

   يار افتى در مضيق ره و بى  بى           هست سنت ره جماعت چون رفيق               
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  ى تو برد  فرصتى جويد آه جامه                همرهى نه آاو بود خصم خرد               

   اى  آه تواند آردت آن جا نهبه                   اى رود با تو آه يابد عقبه مى               

    گويدت بهر رجوع از راه، درس               يا بود اشتر دلى چون ديد ترس               

    اين چنين همره عدو دان نه ولى                يار را ترسان آند ز اشتر دلى               

   اى  آفتى در دفع هر جان شيشه           اى بازى است در هر غيشه راه جان               

    آه نه راه هر مخنث گوهر است    راه دين ز آن رو پر از شور و شر است               

    همچو پرويزن به تمييز سبوس             در ره اين ترس امتحانهاى نفوس               

   يار چه بود نردبان رايها                      راه چه بود پر نشان پايها               

  ز جمعيت نيابى آن نشاط  بى                 گيرم آن گرگت نيابد ز احتياط               

   با رفيقان سير او صد تو شود            آن آه تنها در رهى او خوش رود               

   در نشاط آيد شود قوت پذير                با غليظى خر ز ياران اى فقير               

   بر وى آن ره از تعب صد تو شود                هر خرى آز آاروان تنها رود               

   تا آه تنها آن بيابان را برد           چند سيخ و چند چوب افزون خورد               

  اى خر همچنين تنها مرو  گر نه            گويد آن خر خوش شنو مر ترا مى               

  گمان خوشتر رود  با رفيقان بى             آن آه تنها خوش رود اندر رصد               

    معجزه بنمود و همراهان بجست                  هر نبيى اندر اين راه درست               

  ها و انبارها  آى بر آيد خانه                        گر نباشد يارى ديوارها               

   سقف چون باشد معلق در هوا                   هر يكى ديوار اگر باشد جدا               

    آى فتد بر روى آاغذها رقم                      گر نباشد يارى حبر و قلم               

   گر نه پيوندد به هم بادش برد              گسترد اين حصيرى آه آسى مى               

   پس نتايج شد ز جمعيت پديد           حق ز هر جنسى چو زوجين آفريد               

   بحثشان شد اندر اين معنى دراز                او بگفت و او بگفت از اهتزاز               

    ماجرا را موجز و آوتاه آن                مثنوى را چابك و دل خواه آن               

   وصى است  گفت امانت از يتيم بى            بعد از آن گفتش آه گندم آن آيست               

    ز انكه پندارند ما را موتمن                 مال ايتام است امانت پيش من               
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    هست مردار اين زمان بر من حالل             گفت من مضطرم و مجروح حال               

    اى امين و پارسا و محترم           هين به دستورى از اين گندم خورم               

   ضرورت گر خورى مجرم شوى  بى                  گفت مفتى ضرورت هم توى               

    ور خورى بارى ضمان آن بده             رورت هست هم پرهيز بهور ض               

    توسنش سر بستد از جذب عنان        مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان               

   چند او ياسين و االنعام خواند            چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند               

    پيش از آن بايست اين دود سياه              ه افسوس و چه آهبعد درماندن چ               

   گو آه اى فريادرس  آن زمان مى            آن زمان آه حرص جنبيد و هوس               

    بو آه بصره وارهد هم ز آن شكست       آان زمان پيش از خرابى بصره است               

    قبل هدم البصره و الموصل                        ى يا ثاآلىابك لى يا باآي               

   ال تنح لى بعد موتى و اصطبر                     نح على قبل موتى و اعتفر               

   بعد طوفان النوى خل البكا                   ابك لى قبل ثبورى فى النوى               

    آن زمان بايست ياسين خواندن               شد راه زن ه ديو مىآن زمان آ               

    آن زمان چوبك بزن اى پاسبان            پيش از آنك اشكسته گردد آاروان               

  

 آرد حكايت آن پاسبان آه خاموش ماند تا دزدان رخت تاجران بردند بكلى، بعد از آن هيهاى و پاسبانى مى

   رختها را زير هر خاآى فشرد                  پاسبانى خفت دزد اسباب برد               

    ديد رفته رخت و سيم و اشتران                  روز شد بيدار شد آن آاروان               

   آه چه شد اين رخت و اين اسباب آو                  پس بدو گفتند اى حارس بگو               

    رختها بردند از پيشم شتاب                    گفت دزدان آمدند اندر نقاب               

   ريگ آردى آيى اى مرده  پس چه مى            قوم گفتندش آه اى چون تل ريگ               

    با سالح و با شجاعت باشكوه             گفت من يك آس بدم ايشان گروه               

  اى زن آاى آريمان بر جهيد  نعره             گفت اگر در جنگ آم بودت اميد               

   دريغ  آه خمش ور نه آشيمت بى                گفت آن دم آارد بنمودند و تيغ               

    اين زمان هيهاى و فرياد و فغان              آن زمان از ترس بستم من دهان               
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    اين زمان چندان آه خواهى هى آنم              آن زمان بست آن دمم آه دم زنم               

   نمك باشد اعوذ و فاتحه  بى              چون آه عمرت برد ديو فاضحه               

   ننمكتر ز آن يقي  هست غفلت بى               نمك اآنون حنين گر چه باشد بى               

   آه ذليالن را نظر آن اى عزيز                 نال نيز نمك مى همچنين هم بى               

    از تو چيزى فوت آى شد اى اله                      گاه باشد يا بگاه قادرى بى               

   ز قدرتش مطلوب گم آى شود ا                       ما فاتكم شاه ال تاسوا َعلى               

  

 حواله آردن مرغ گرفتارى خود را در دام به فعل و مكر و زرق زاهد و جواب زاهد مرغ را

   آه فسون زاهدان را بشنود                گفت آن مرغ اين سزاى او بود               

   ن از گزاف آاو خورد مال يتيما                 گفت زاهد نه سزاى آن نشاف               

   آه فخ و صياد لرزان شد ز درد                گرى آغاز آرد بعد از آن نوحه               

   مال دست  بر سرم جانا بيا مى                آز تناقضهاى دل پشتم شكست               

   آيتى است دست تو در شكر بخشى             زير دست تو سرم را راحتى است               

  قرار قرارم بى قرارم بى  بى               ى خود از سر من بر مدار سايه               

    در غمت اى رشك سرو و ياسمن                  خوابها بيزار شد از چشم من               

   در غمى ناسزايى را بپرسى                  گر نيم اليق چه باشد گر دمى               

   آه بر او لطفت چنين درها گشود             مر عدم را خود چه استحقاق بود               

   ده گهر از نور حس در جيب آرد                خاك گرگين را آرم آسيب آرد               

   ده از آنى مر  آه بشر شد نطفه                    پنج حس ظاهر و پنج نهان               

  خند  چيست جز بر ريش توبه ريش                    توفيقت اى نور بلند توبه بى               

   ست و تو ماه روشنى  توبه سايه                     سبلتان توبه يك يك بر آنى               

   لم چون بيفشارى دلم چون ننا                 اى ز تو ويران دآان و منزلم               

   خداونديت بود بنده نيست  بى         تو زنده نيست چون گريزم ز انكه بى               

   ام از جان ملول تو گشته  ز انكه بى         جان من بستان تو اى جان را اصول               

   م از فرهنگى و فرزانگى سير                      عاشقم من بر فن ديوانگى               
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    چند از اين صبر و زحير و ارتعاش                چون بدرد شرم گويم راز فاش               

    ناگهان بجهم از اين زير لحاف            در حيا پنهان شدم همچون سجاف               

  هوى لنگيم و او شير شكار آ                 اى رفيقان راهها را بست يار               

   اى خواره  در آف شير نرى خون              اى جز آه تسليم و رضا آو چاره               

   خورد و خواب آند بى  روحها را مى           او ندارد خواب و خور چون آفتاب               

   تا ببينى در تجلى روى من                 آه بيا من باش يا هم خوى من               

    خاك بودى طالب احيا شدى               ور نديدى چون چنين شيدا شدى               

   ست آن طرف  چشم جانت چون بمانده             ست او علف سويت نداده گر ز بى               

   آن سوراخ او شد معتلف آه از              گربه بر سوراخ ز آن شد معتكف               

    آز شكار مرغ يابيد او طعام                 گردد به بام ى ديگر همى گربه               

    و آن يكى حارس براى جامگى                  آن يكى را قبله شد جوالهگى               

   ز آن سو داديش تو قوت جان آه ا            آار و رو در المكان و آن يكى بى               

   بهر آار او ز هر آارى بريد              آار او دارد آه حق را شد مريد               

  آنند  تا به شب ترحال بازى مى          ديگران چون آودآان اين روز چند               

  دهد ش مى ى وسواس عشوه  دايه                جهد خوابناآى آاو ز يقظت مى               

   آه آسى از خواب بجهاند ترا             رو بخسب اى جان آه نگذاريم ما               

    همچو تشنه آه شنود او بانگ آب          هم تو خود را بر آنى از بيخ خواب               

   رسم از آسمان اران مى همچو ب                 بانگ آبم من به گوش تشنگان               

    بانگ آب و تشنه و آن گاه خواب           بر جه اى عاشق بر آور اضطراب               

    پاسبان عهد اندر عهد خويش                  ست در ايام پيش عاشقى بوده               

  ات و مات شاهنشاه خود شاه م                    سالها در بند وصل ماه خود               

   آه فرج از صبر زاينده بود                        عاقبت جوينده يابنده بود               

   آه بپختم از پى تو لوبيا                 گفت روزى يار او آامشب بيا               

   طلب من بى م نيم شب تا بياي               در فالن حجره نشين تا نيم شب               

   چون پديد آمد مهش از زير گرد            مرد قربان آرد و نانها بخش آرد               
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  ى آن يار غار  بر اميد وعده        شب در آن حجره نشست آن دوستدار               

  نه آن دل دار او صادق الوعدا                     بعد نصف الليل آمد يار او               

   اندآى از آستين او دريد                  عاشق خود را فتاده خفته ديد               

  باز نرد  آه تو طفلى گير اين مى               گردآانى چندش اندر جيب آرد               

  ا بديد آستين و گردآانها ر         چون سحر از خواب عاشق بر جهيد               

   رسد آن هم ز ماست  آن چه بر ما مى             گفت شاه ما همه صدق و وفاست               

   زنيم  چون حرس بر بام چوبك مى                 خواب ما زين ايمنيم اى دل بى               

    خود اندك است هر چه گوييم از غم             گردآان ما در اين مطحن شكست               

   پند آم ده بعد از اين ديوانه را                   عاذال چند اين صالى ماجرا               

   آزمودم چند خواهم آزمود             ى هجران شنود من نخواهم عشوه               

   بيگانگى است اندر اين ره دورى و          هر چه غير شورش و ديوانگى است               

  ى تدبير را  آه دريدم سلسله                 هين بنه بر پايم اين زنجير را               

    گر دو صد زنجير آرى بگسلم                        غير آن جعد نگار مقبلم               

   ايست شق مه بر در ناموس اى عا      عشق و ناموس اى برادر راست نيست               

    نقش بگذارم سراسر جان شوم               وقت آن آمد آه من عريان شوم               

  ى شرم و حيا  آه دريدم پرده                    اى عدوى شرم و انديشه بيا               

   عالم تويى سخت دل يارا آه در               اى ببسته خواب جان از جادويى               

   تا خنك گردد دل عشق اى سوار              فشار هين گلوى صبر گير و مى               

    اى دل ما خاندان و منزلش                 تا نسوزم آى خنك گردد دلش               

  يجوز آيست آن آس آاو بگويد ال              سوزى بسوز ى خود را همى خانه               

   ى عاشق چنين اوليتر است  خانه      خوش بسوز اين خانه را اى شير مست               

    ز انكه شمعم من به سوزش روشنم                 بعد ازين اين سوز را قبله آنم               

  ان گذرخواب  يك شبى بر آوى بى                خواب را بگذار امشب اى پدر               

  اند  همچو پروانه به وصلت آشته              اند بنگر اينها را آه مجنون گشته               

    اژدهايى گشت گويى حلق عشق            بنگر اين آشتى خلقان غرق عشق               
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  ا او آهربا عقل همچون آوه ر                          اژدهايى ناپديد دل ربا               

  ها را ريخت اندر آب جو  طبله                 عقل هر عطار آاگه شد از او               

   لم يكن حقا له آفوا احد                 رو آز اين جو بر نيايى تا ابد               

   ن و اينندانم آ  چند گويى مى                 اى مزور چشم بگشاى و ببين               

   در جهان حى و قيومى در آ               از وباى زرق و محرومى بر آ               

  دانم بود  وين ندانمهات مى                        بينم شود بينم همى تا نمى               

   ش زين تلون نقل آن در استوا           بگذر از مستى و مستى بخش باش               

    بر سر هر آوى چندان مست هست            چند نازى تو بدين مستى بس است               

   جمله يك باشند و آن يك نيست خوار            گر دو عالم پر شود سر مست يار               

   ناريى خوار آه بود تن پرستى                    اين ز بسيارى نيابد خواريى               

    آى بود خوار آن تف خوش التهاب                 گر جهان پر شد ز نور آفتاب               

    چون آه ارض اللَّه واسع بود و رام                   ليك با اين جمله باالتر خرام               

   در زمين قدس هست برتر از وى         گر چه اين مستى چو باز اشهب است               

  ى روح و مست و مست ساز  در دمنده                   رو سرافيلى شو اندر امتياز               

   اين ندانم و آن ندانم پيشه شد           مست را چون دل مزاح انديشه شد               

   دانيم آيست بگويى آن آه مى تا                 اين ندانم و آن ندانم بهر چيست               

    نفى بگذار و ز ثبت آغاز آن                    نفى بهر ثبت باشد در سخن               

   آن آه آن هست است آن را پيش آر            نيست اين و نيست آن هين واگذار               

   اين در آموز اى پدر ز آن ترك مست               نفى بگذار و همان هستى پرست               

  

استدعاى امير ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و تفسير اين حديث آه ان هللا تعالى شرابا اعده الوليائه 

  إذا شربوا سكروا و إذا سكروا طابوا، الى آخر الحديث

  از آن مى نوشد تا هر آه مجرد است               جوشد مى در خم اسرار بدان مى               

  

  قال اللَّه تعالى ِإنَّ اْلَأْبراَر َيْشَرُبوَن



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٢٩ 

    ما مى نخوريم جز حاللى           خورى حرامست اين مى آه تو مى               

    وز شراب خداى مست شوى               جهد آن تا ز نيست هست شوى               

   و ز خمار خمر مطرب خواه شد                   اعجمى ترآى سحر آگاه شد               

   نقل و قوت و قوت مست آن بود                مطرب جان مونس مستان بود               

   باز مستى از دم مطرب چشيد           مطرب ايشان را سوى مستى آشيد               

   وين شراب تن از اين مطرب چرد               آن شراب حق بدان مطرب برد               

    ليك شتان اين حسن تا آن حسن              هر دو گر يك نام دارد در سخن               

    ليك خود آو آسمان تا ريسمان                  اشتباهى هست لفظى در بيان               

    اشتراك گبر و مومن در تن است                  اشتراك لفظ دايم ره زن است               

   تا آه در هر آوزه چه بود آن نگر              هاى بسته سر جسمها چون آوزه               

   ى اين تن پر از زهر ممات  آوزه                ى آن تن پر از آب حيات آوزه               

    ور به ظرفش بنگرى تو گمرهى             گر به مظروفش نظر دارى شهى               

    معنيش را در درون مانند جان                  ى اين جسم دان لفظ را ماننده               

  ى جان جان پر فن بين بود  ديده                     ى تن دايما تن بين بود ديده               

    صورتى ضال است و هادى معنوى                     پس ز نقش لفظهاى مثنوى               

    هادى بعضى و بعضى را مضل               در نبى فرمود آاين قرآن ز دل               

    پيش عارف آى بود معدوم شى             اللَّه اللَّه چون آه عارف گفت مى               

   آى ترا وهم مى رحمان بود                 ودى شيطان ب فهم تو چون باده               

    اين بدان و آن بدين آرد شتاب                اين دو انبازند مطرب با شراب               

   مطربانشان سوى ميخانه برند                پر خماران از دم مطرب چرند               

    دل شده چون گوى در چوگان اوست               ستآن سر ميدان و اين پايان او               

   در سر ار صف راست آن سودا شود       در سر آن چه هست گوش آن جا رود               

   والد و مولود آن جا يك شوند          هوشى روند بعد از آن اين دو به بى               

   مطربان را ترك ما بيدار آرد            دچون آه آردند آشتى شادى و در               

    آه انلنى الكاس يا من ال اراك                   مطرب آغازيد بيتى خوابناك               
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    غايه القرب حجاب االشتباه                أنت وجهى ال عجب ان ال اراه               

    من وفور االلتباس المشتبك                 أنت عقلى ال عجب ان لم ارك               

   آم اقل يا يا نداء للبعيد               جئت اقرب أنت من حبل الوريد               

   آى اآتم من معى ممن اغار                    بل اغالطهم أنادي فى القفار               

  

يختن عايشه از پيش ضرير و گفتن رسول عليه السالم ى مصطفى عليه السالم و گر در آمدن ضرير در خانه

  بيند، و جواب دادن عايشه رسول را صلى اللَّه عليه و آله و سلم گريزى او ترا نمى آه چه مى

   آاى نوا بخش تنور هر خمير                   اندر آمد پيش پيغمبر ضرير               

   ام  مستغاث المستغاث اى ساقى                ام ىاى تو مير آب و من مستسق               

    عايشه بگريخت بهر احتجاب          چون در آمد آن ضرير از در شتاب               

    از غيورى رسول رشكناك               ز انكه واقف بود آن خاتون پاك               

    ز انكه رشك از ناز خيزد يا بنون              هر آه زيباتر بود رشكش فزون               

   چون آه از زشتى و پيرى آگهند                  گنده پيران شوى را قما دهند               

   ست اى فر يزدانيش عون  آى بده           چون جمال احمدى در هر دو آون               

   غيرت آن خورشيد صد تو را رسد               نازهاى هر دو آون او را رسد               

   در آشيد اى اختران هى روى را               آه در افگندم به آيوان گوى را               

   ور نه پيش نور من رسوا شويد                    نظيرم ال شويد در شعاع بى               

    آى روم اال نمايم آه روم               از آرم من هر شبى غايب شوم               

   پر زنان پريد گرد اين مطار                  وار من شبى خفاش تا شما بى               

   باز مست و سرآش و معجب شويد             همچو طاوسان پرى عرضه آنيد               

   همچو چارق آاو بود شمع اياز            بنگريد آن پاى خود را زشت ساز               

    تا نگرديد از منى ز اهل شمال                   رو نمايم صبح بهر گوشمال               

    نهى آردست از درازى امر آن           ترك آن آن آه دراز است آن سخن               
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بيند تا پديد  شوى پنهان مشو آه اعمى ترا نمى ىامتحان آردن مصطفى عليه السالم عايشه را آه چه پنهان م

  آيد آه عايشه از ضمير مصطفى عليه السالم واقف هست يا خود مقلد گفت ظاهر است

   بيند ترا آم شو نهان  او نمى                      گفت پيغمبر براى امتحان               

  بينم و را  او نبيند من همى                   آرد اشارت عايشه با دستها               

    پر ز تشبيهات و تمثيل اين نصوح              غيرت عقل است بر خوبى روح               

    عقل بر وى اين چنين رشكين چراست             با چنين پنهانيى آاين روح راست               

  ست نورش روى او  آن آه پوشيده             آنى اى رشك خو از آه پنهان مى               

    فرط نور اوست رويش را نقاب               روى پوش اين آفتاب رود بى مى               

  بيند اثر  آافتاب از وى نمى              ور آنى اى رشك از آه پنهان مى               

    آز خودش خواهم آه هم پنهان آنم            رشك از آن افزونتر است اندر تنم               

    باد و چشم و گوش خود در جنگ من                 ز آتش رشك گران آهنگ من               

    پس دهان بر بند و گفتن را بهل          چون چنين رشكيستت اى جان و دل               

    از سوى ديگر بدراند حجاب                  ترسم ار خامش آنم آن آفتاب               

  تر شود  آه ز منع آن ميل افزون               در خموشى گفت ما اظهر شود               

   جوش احببت بان اعرف شود                ش آف شود گر بغرد بحر غره               

    عين اظهار سخن پوشيدن است             حرف گفتن بستن آن روزن است               

    تا آنى مشغولشان از بوى گل                  بلبالنه نعره زن در روى گل               

    سوى روى گل نپرد هوششان               تا به قل مشغول گردد گوششان               

   ر دليلى ره زنى است در حقيقت ه     پيش اين خورشيد آاو بس روشنى است               

  

 حكايت آن مطرب آه در بزم امير ترك اين غزل آغاز آرد

   دانم خواهى نمى دل چه مى ى بى  از اين آشفته     دانم گلى يا سوسنى يا سرو يا ماهى نمى               

  

 دانى و جواب مطرب امير را و بانگ بر زدن ترك آه آن بگو آه مى

    در حجاب نغمه اسرار َأ لست                د پيش ترك مستمطرب آغازي               
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   خواهى ز من  من ندانم تا چه مى                   من ندانم آه تو ماهى يا وثن               

    تن زنم يا در عبارت آرمت                  ندانم آه چه خدمت آرمت مى               

  ندانم من آجايم تو آجا  مى                نيستى از من جدااين عجب آه               

   آشى  گاه در بر گاه در خون مى                 آشى ندانم آه مرا چون مى مى               

  ندانم ساز آرد ندانم مى  مى                  همچنين لب در ندانم باز آرد               

    ترك ما را زين حراره دل گرفت             ندانم از شگفت د مىچون ز حد ش               

   تا عليها بر سر مطرب رسيد              بر جهيد آن ترك و دبوسى آشيد               

    گفت نه مطرب آشى اين دم بد است            گرز را بگرفت سرهنگى به دست               

    آوفت طبعم را بكوبم من سرش                حد و مرش  بىگفت اين تكرار               

  دانى بزن مقصود بر  ور همى                       ندانى گه مخور قلتبانا مى               

   ندانم در مكش ندانم مى  مى                اش دانى آن بگو اى گيج آه مى               

    تو بگويى نه ز بلخ و نه از هرى                آجايى هى مرىمن بپرسم آز                

   در آشى در نى و نى راه دراز              نه ز بغداد و نه موصل نه طراز               

    هست تنقيح مناط اين جايگه                 خود بگو من از آجايم باز ره               

    تو بگويى نه شراب و نه آباب                چه خوردى ناشتابيا بپرسيدم                

    آن چه خوردى آن بگو تنها و بس                   نه قديد و نه ثريد و نه عدس               

    گفت مطرب ز انكه مقصودم خفى است              سخن خايى دراز از بهر چيست               

   نفى آردم تا برى ز اثبات بو                  رمد اثبات پيش از نفى تو مى               

   چون بميرى مرگ گويد راز را                 در نوا آرم به نفى اين ساز را               

  

زندگى خواهى آه  بمير اى دوست پيش از مرگ اگر مى: "تفسير قوله عليه السالم موتوا قبل ان تموتوا

 " چنين مردن بهشتى گشت پيش از ماادريس از

   اى  ز انكه مردن اصل بد ناورده                اى جان بسى آندى و اندر پرده               

   آمال نردبان نايى به بام  بى                تا نميرى نيست جان آندن تمام               

   بام را آوشنده نامحرم بود               چون ز صد پايه دو پايه آم بود               
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   آب اندر دلو از چه آى رود         چون رسن يك گز ز صد گز آم بود               

   تا بننهى اندر او من االخير                غرق اين آشتى نيابى اى امير               

   ى وسواس و غى را غارق است آشت           من آخر اصل دان آاو طارق است               

   آشتى هش چون آه مستغرق شود                          آفتاب گنبد ازرق شود               

   مات شو در صبح اى شمع طراز           چون نمردى گشت جان آندن دراز               

   ان آه پنهان است خورشيد جهان د                      تا نگشتند اختران ما نهان               

   ى گوش آمد چشم تن  ز انكه پنبه            گرز بر خود زن منى در هم شكن               

    عكس تست اندر فعالم اين منى            زنى خود اى دنى گرز بر خود مى               

   اى تال خويش بر جوشيده در ق            اى عكس خود در صورت من ديده               

   عكس خود را خصم خود پنداشت او           همچو آن شيرى آه در چه شد فرو               

    تا ز ضد ضد را بدانى اندآى                   شكى نفى ضد هست باشد بى               

   دام نيست نشات دمى بى اندر اين            اين زمان جز نفى ضد اعالم نيست               

    مرگ را بگزين و بردر آن حجاب                 حجابت بايد آن اى ذو لباب بى               

    مرگ تبديلى آه در نورى روى           نه چنان مرگى آه در گورى روى               

  د صبغت زنگى سترد روميى ش                مرد بالغ گشت آن بچگى بمرد               

   غم فرح شد خار غمناآى نماند                خاك زر شد هيات خاآى نماند               

   مرده را خواهى آه بينى زنده تو           مصطفى زين گفت آاى اسرار جو               

    بر آسمان مرده و جانش شده              رود چون زندگان بر خاآدان مى               

    گر بميرد روح او را نقل نيست         جانش را اين دم به باال مسكنى است               

    اين به مردن فهم آيد نه به عقل         ز انكه پيش از مرگ او آردست نقل               

   مقامى تا مقام همچو نقلى از                   نقل باشد نه چو نقل جان عام               

   رود ظاهر چنين اى را مى  مرده               هر آه خواهد آه ببيند بر زمين               

    شد ز صديقى امير المحشرين                    مر ابو بكر تقى را گو ببين               

  ر افزون آنى تصديق را تا به حش                 اندر اين نشات نگر صديق را               

   ز انكه حل شد در فناى حل و عقد                  پس محمد صد قيامت بود نقد               
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    صد قيامت بود او اندر عيان              ى ثانى است احمد در جهان زاده               

  ى قيامت تا قيامت راه چند ا                   اند پرسيده زو قيامت را همى               

    آه ز محشر حشر را پرسد آسى                     گفتى بسى با زبان حال مى               

    رمز موتوا قبل موت يا آرام            بهر اين گفت آن رسول خوش پيام               

   ام اين صيت و صوت ن طرف آورده ز آ              ام من قبل موت همچنان آه مرده               

    ديدن هر چيز را شرط است اين                  پس قيامت شو قيامت را ببين               

    خواه آن انوار باشد يا ظالم                     اش تمام تا نگردى او ندانى               

    عشق گردى عشق را دانى ذبال                عقل گردى عقل را دانى آمال               

    گر بدى ادراك اندر خورد اين                 گفتمى برهان اين دعوى مبين               

   گر رسد مرغى قنق انجير خوار          هست انجير اين طرف بسيار خوار               

  دم در نزع و اندر مردنند به  دم                  در همه عالم اگر مرد و زنند               

   آه پدر گويد در آن دم با پسر                  آن سخنشان را وصيتها شمر               

    تا ببرد بيخ بغض و رشك و آين                تا برويد عبرت و رحمت بدين               

   تا ز نزع او بسوزد دل ترا                      تو بدان نيت نگر در اقربا               

    دوست را در نزع و اندر فقد دان                       آل آت آت آن را نقد دان               

    اين غرضها را برون افكن ز جيب           ور غرضها زين نظر گردد حجاب               

    دان آه با عاجز گزيده معجزى است          ايست ور نيارى خشك بر عجزى مه               

   چشم در زنجير نه بايد گشاد            عجز زنجيرى است زنجيرت نهاد               

    باز بودم بسته گشتم اين ز چيست           پس تضرع آن آه اى هادى زيست               

   دم به  آه لفى خسرم ز قهرت دم                  ام در شر قدم تر افشرده سخت               

   ام  بت شكن دعوى بتگر بوده                    ام از نصيحتهاى تو آر بوده               

    مرگ مانند خزان تو اصل برگ               تر يا ياد مرگ ياد صنعت فرض               

  آند گاه جنبش مى  گوش تو بى                  زند سالها اين مرگ طبلك مى               

    اين زمان آردت ز خود آگاه مرگ               گويد اندر نزع از جان آه مرگ               

    طبل او بشكافت از ضرب شگفت               اين گلوى مرگ از نعره گرفت               
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    رمز مردن اين زمان دريافتى                   در دقايق خويش را دربافتى               

    باب انطاآيه اندر تا به شب                   روز عاشورا همه اهل حلب               

    ماتم آن خاندان دارد مقيم              گرد آيد مرد و زن جمعى عظيم               

   شيعه عاشورا براى آربال                        ناله و نوحه آند اندر بكا               

    آز يزيد و شمر ديد آن خاندان                    بشمرند آن ظلمها و امتحان               

   گردد همه صحرا و دشت  پر همى          رود در ويل و وشت هاشان مى نعره               

   روز عاشورا و آن افغان شنيد               يك غريبى شاعرى از ره رسيد               

   قصد جستجوى آن هيهاى آرد          شهر را بگذاشت و آن سو راى آرد               

   چيست اين غم بر آه اين ماتم فتاد                 شد اندر افتقاد پرس پرسان مى               

   اين چنين مجمع نباشد آار خرد                 اين رئيس زفت باشد آه بمرد               

   آه غريبم من شما اهل دهيد                  نام او و القاب او شرحم دهيد               

   تا بگويم مرثيه ز الطاف او               چيست نام و پيشه و اوصاف او               

    تا از اينجا برگ و اللنگى برم                    مرثيه سازم آه مرد شاعرم               

   اى اى شيعه عدوى خانه  تو نه                اى آن يكى گفتش آه هى ديوانه               

    ماتم جانى آه از قرنى به است              دانى آه هست روز عاشورا نمى               

   قدر عشق گوش عشق گوشوار          پيش مومن آى بود اين غصه خوار               

   تر باشد ز صد طوفان نوح  شهره                  پيش مومن ماتم آن پاك روح               

  

   ى حلب نكته گفتن آن شاعر جهت طعن شيعه

  ست اين غم چه دير اينجا رسيد  آى بده                    گفت آرى ليك آو دور يزيد               

   گوش آران آن حكايت را شنيد               چشم آوران آن خسارت را بديد               

   آه آنون جامه دريديت از عزا                    ستيد تا اآنون شما خفته بوده               

   گران ز انكه بد مرگى است اين خواب              پس عزا بر خود آنيد اى خفتگان               

    جامه چه ْدرانيم و چون خاييم دست                روح سلطانى ز زندانى بجست               

   وقت شادى شد چو بشكستند بند            اند چون آه ايشان خسرو دين بوده               
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  نداختند آنده و زنجير را ا                   سوى شاُدروان دولت تاختند               

    گر تو يك ذره از ايشان آگهى           روز ملك است و گش و شاهنشهى               

    ز انكه در انكار نقل و محشرى               اى آگه برو بر خود گرى ور نه               

   آهنبيند جز اين خاك   آه نمى                بر دل و دين خرابت نوحه آن               

   پشت دار و جان سپار و چشم سير                     بيند چرا نبود دليل ور همى               

    گر بديدى بحر آو آف سخى               در رخت آو از مى دين فرخى               

   يا و ميغ خاصه آن آاو ديد آن در                آن آه جو ديد آب را نكند دريغ               

  

ى  تمثيل مرد حريص نابيننده رزاقى حق را و خزاين رحمت او را به مورى آه در خرمنگاه بزرگ با دانه

  بيند آشد و سعت آن خرمن را نمى لرزد و به تعجيل مى جوشد و مى آوشد و مى گندم مى

   اعمى بود آه ز خرمنهاى خوش                  مور بر دانه بدان لرزان شود               

   بيند چنان چاش آريم  آه نمى            آشد آن دانه را با حرص و بيم مى               

    اى ز آورى پيش تو معدوم شى              گويد آه هى صاحب خرمن همى               

   اى ن پيچيده آه در آن دانه به جا                   اى تو ز خرمنهاى ما آن ديده               

    مور لنگى رو سليمان را ببين             اى به صورت ذره آيوان را ببين               

   اى  وارهى از جسم گر جان ديده                اى اى اين جسم تو آن ديده تو نه               

   يده است آن چيز اوست هر چه چشمش د          ست باقى گوشت و پوست آدمى ديده               

    چشم خم چون باز باشد سوى يم                  آوه را غرقه آند يك خم ز نم               

    خم با جيحون بر آورد اشتلم              چون به دريا راه شد از جان خم               

  هر چه نطق احمدى گويا بود                  ى دريا بود ز آن سبب ُقْل گفته               

   آه دلش را بود در دريا نفوذ                    ى او جمله در بحر بوذ گفته               

   چه عجب گر ماهيى دريا بود                     داد دريا چون ز خم ما بود               

  بينى و او مستقر ش ممر مى ت                 چشم حس افسرد بر نقش ممر               

    ور نه اول آخر آخر اول است             اين دويى اوصاف ديد احول است               

    بعث را جو آم آن اندر بعث بحث            هى ز چه معلوم گردد اين ز بعث               
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   عث از مرده زنده آردن است ز انكه ب              شرط روز بعث اول مردن است               

    آز عدم ترسند و آن آمد پناه                جمله عالم زين غلط آردند راه               

    از آجا جوييم سلم از ترك سلم                از آجا جوييم علم از ترك علم               

   از آجا جوييم سيب از ترك دست             از آجا جوييم هست از ترك هست               

   ى معدوم بين را هست بين  ديده                  هم تو تانى آرد يا نعم المعين               

   ذات هستى را همه معدوم ديد                    اى آاو از عدم آمد پديد ديده               

   گر دو ديده مبدل و انور شود                   اين جهان منتظم محشر شود               

    آه بر اين خامان بود فهمش حرام                    ز آن نمايد اين حقايق ناتمام               

    شد محرم گر چه حق آمد سخى                نعمت جنات خوش بر دوزخى               

   چون نبود از وافيان در عهد خلد                    در دهانش تلخ آيد شهد خلد               

    دست آى جنبد چو نبود مشترى                  مر شما را نيز در سوداگرى               

   آن نظاره گول گرديدن بود                    آى نظاره اهل بخريدن بود               

  خند  از پى تعبير وقت و ريش        به چندپرس پرسان آاين به چند و آن                

   نيست آن آس مشترى و آاله جو                 خواهد ز تو از ملولى آاله مى               

   جامه آى پيمود او پيمود باد                  آاله را صد بار ديد و باز داد               

    آو مزاح گنگلى سرسرى                   آو قدوم و آر و فر مشترى               

   اى  جز پى گنگل چه جويد جبه               اى چون آه در ملكش نباشد حبه               

   اى  پس چه شخص زشت او چه سايه                  اى در تجارت نيستش سرمايه               

    مايه آن جا عشق و دو چشم تر است               مايه در بازار اين دنيا زر است               

    عمر رفت و باز گشت او خام تفت                ى بازار رفت مايه هر آه او بى               

   هى چه پختى بهر خوردن هيچ با                  هى آجا بودى برادر هيچ جا               

    لعل زايد معدن آبست من                  دست منمشترى شو تا بجنبد               

    دعوت دين آن آه دعوت وارد است        مشترى گر چه آه سست و بارد است               

   در ره دعوت طريق نوح گير                  باز پران آن حمام روح گير               

   با قبول و رد خلقانت چه آار                   آن براى آردگار خدمتى مى               
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زد همسايه او را گفت آه آخر نيم شب است سحر  داستان آن شخص آه بر در سرايى نيم شب سحورى مى

  زنى، و جواب گفتن مطرب او را نيست و ديگر آن آه در اين سراى آسى نيست بهر آى مى

    درگهى بود و رواق مهترى              زد سحورى بر درى آن يكى مى               

   گفت او را قائلى آاى مستمد             زد سحورى را به جد نيم شب مى               

   نيم شب نبود گه اين شرو شور                اوال وقت سحر زن اين سحور               

   ر اين خانه درون خود هست آس آه د            ديگر آن آه فهم آن اى بو الهوس               

   برى  روزگار خود چه ياوه مى           آس در اينجا نيست جز ديو و پرى               

   هوش بايد تا بداند هوش آو             زنى دف گوش آو بهر گوشى مى               

   در تحير و اضطراب تا نمانى                گفت گفتى بشنو از چاآر جواب               

    نزد من نزديك شد صبح طرب           گر چه هست اين دم بر تو نيم شب               

   جمله شبها پيش چشمم روز شد                هر شكستى پيش من پيروز شد               

   است اى نبيل نزد من خون نيست آب                پيش تو خون است آب رود نيل               

    پيش داود نبى موم است و رام               در حق تو آهن است آن و رخام               

   مطرب است او پيش داود اوستاد            پيش تو آه بس گران است و جماد               

   انت است پيش احمد او فصيح و ق           پيش تو آن سنگ ريزه ساآت است               

   اى است  پيش احمد عاشقى دل برده           اى است پيش تو استون مسجد مرده               

    مرده و پيش خدا دانا و رام                 جمله اجزاى جهان پيش عوام               

   اين طبل رازنى  نيست آس چون مى           آن چه گفتى آاندر اين خانه و سرا               

  نهند  صد اساس خير و مسجد مى              دهند بهر حق اين خلق زرها مى               

   بازند چون عشاق مست  خوش همى              مال و تن در راه حج دور دست               

    مختبى است بلكه صاحب خانه جان             گويند آان خانه تهى است هيچ مى               

   آن آه از نور اله استش ضيا                  بيند سراى دوست را پر همى               

    پيش چشم عاقبت بينان تهى                 بس سراى پر ز جمع و انبهى               

  يش رو تا برويد در زمان او پ            هر آه را خواهى تو در آعبه بجو               
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   او ز بيت اهللا آى خالى بود                صورتى آاو فاخر و عالى بود               

    باقى مردم براى احتياج                   او بود حاضر منزه از رتاج               

  اآنيم آخر چر ندايى مى  بى                      گويند آاين لبيكها هيچ مى               

   هست هر لحظه ندايى از احد                      بلكه توفيقى آه لبيك آورد               

   بزم جان افتاد و خاآش آيميا            من به بو دانم آه اين قصر و سرا               

   زنم  تا ابد بر آيميايش مى              مس خود را بر طريق زير و بم               

   در در افشانى و بخشايش بحور           تا بجوشد زين چنين ضرب سحور               

  بازند بهر آردگار  جان همى                 خلق در صف قتال و آارزار               

  وار  و آن دگر در صابرى يعقوب                      وار آن يكى اندر بال ايوب               

  آنند  بهر حق از طمع جهدى مى              صد هزاران خلق تشنه و مستمند               

  زنم بر در به اوميدش سحور  مى                   من هم از بهر خداوند غفور               

    به ز حق آى باشد اى دل مشترى          مشترى خواهى آه از وى زر برى               

   دهد نور ضميرى مقتبس  مى                  خرد از مالت انبانى نجس مى               

  دهد ملكى برون از وهم ما  مى                       ستاند اين يخ جسم فنا مى               

   دهد آوثر آه آرد قند رشك  مى                ى چندى ز اشك ستاند قطره مى               

  دهد هر آه را صد جاه سود  مى                     ستاند آه پر سودا و دود مى               

   مر خليلى را بدان اواه خواند                   باد آهى آابر اشك چشم راند               

  رها بفروش و ملك نقد گي  آهنه               نظير هين در اين بازار گرم بى               

   تاجران انبيا را آن سند                  ور ترا شكى و ريبى ره زند               

    آوه نتواند آشيدن رختشان              بس آه افزود آن شهنشه بختشان               

  

ز اش ا ى احد احد گفتن بالل در حر حجاز از محبت مصطفى عليه السالم در آن چاشتگاهها آه خواجه قصه

جوشيد از او  زد پيش آفتاب حجاز، و از زخم خون از تن بالل بر مى ى خارش مى تعصب جهود به شاخه

قصد، زيرا آه از درد عشق ممتلى بود  قصد او چنان آه از دردمندان ديگر ناله جهد بى جست بى احد احد مى

    يعد و ال يحصىى فرعون و جرجيس و غيرهم ال اهتمام دفع درد خار را مدخل نبود، همچون سحره
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   زد براى گوشمال اش مى  خواجه                 آرد آن بالل تن فداى خار مى               

   ى بد منكر دين منى  بنده                    آنى آه چرا تو ياد احمد مى               

  گفت بهر افتخار  مى او احد                  زد اندر آفتابش او به خار مى               

    آن احد گفتن به گوش او برفت          گذشت تا آه صديق آن طرف بر مى               

  يافت بوى آشنا  ز آن احد مى                  چشم او پر آب شد دل پر عنا               

  دار اعتقاد خفيه مى آز جهودان                 بعد از آن خلوت بديدش پند داد               

    گفت آردم توبه پيشت اى همام                 عالم السر است پنهان دار آام               

   برفت  آن طرف از بهر آارى مى                 روز ديگر از پگه صديق تفت               

  د از دلش سوز و شرار بر فروزي             باز احد بشنيد و ضرب زخم خار               

  ى او را بخورد  عشق آمد توبه                 باز پندش داد باز او توبه آرد               

   عاقبت از توبه او بيزار شد                توبه آردن زين نمط بسيار شد               

  ها حمد اى عدوى توبه آاى م                 فاش آرد اسپرد تن را در بال               

   توبه را گنجا آجا باشد در او               اى تن من وى رگ من پر ز تو               

    از حيات خلد توبه چون آنم             توبه را زين پس ز دل بيرون آنم               

   دم از شور عشق چون شكر شيرين ش          عشق قهار است و من مقهور عشق               

   من چه دانم آه آجا خواهم فتاد                  برگ آاهم پيش تو اى تند باد               

   شوم  مقتدى آفتابت مى                      دوم گر هاللم گر باللم مى               

  وار يد پويد سايه در پى خورش               ماه را با زفتى و زارى چه آار               

  آند خند سبلت خود مى  ريش                دهد با قضا هر آاو قرارى مى               

   رستخيزى و آنگهانى عزم آار                 آاه برگى پيش باد آن گه قرار               

   و يك دم پست عشق يك دمى باال                 گربه در انبانم اندر دست عشق               

   نه به زير آرام دارم نه ز بر                    گرداندم بر گرد سر او همى               

  اند  بر قضاى عشق دل بنهاده                   اند عاشقان در سيل تند افتاده               

  قرار  و شب گردان و ناالن بى روز                    همچو سنگ آسيا اندر مدار               

    تا نگويد آس آه آن جو راآد است         گردشش بر جوى جويان شاهد است               
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    گردش دوالب گردونى ببين               بينى تو جو را در آمين گر نمى               

  ختروار آرامى مجو اى دل ا          چون قرارى نيست گردون را از او               

   هر آجا پيوند سازى بگسلد               گر زنى در شاخ دستى آى هلد               

   در عناصر جوشش و گردش نگر                      بينى تو تدوير قدر گر نمى               

    با شرف باشد از غليان بحر           ز انكه گردشهاى آن خاشاك و آف               

    پيش امرش موج دريا بين به جوش              باد سر گردان ببين اندر خروش               

   دارند پاس گردند و مى  گرد مى                     آفتاب و ماه دو گاو خراس               

  شوند  و نحسى مى مرآب هر سعد                 دوند اختران هم خانه خانه مى               

    وين حواست آاهلند و سست پى                   اختران چرخ گر دورند هى               

   شب آجايند و به بيدارى آجا              اختران چشم و گوش و هوش ما               

   هشى بى گاه در نحس و فراق و             گاه در سعد و وصال و دل خوشى               

    گاه تاريك و زمانى روشن است       ماه گردون چون در اين گرديدن است               

   گه سياستگاه برف و زمهرير        گه بهار و صيف همچون شهد و شير               

    سخره و سجده آن چوگان اوست            چون آه آليات پيش او چو گوست               

  قرار  چون نباشى پيش حكمش بى          تو آه يك جزوى دال زين صد هزار               

   گه در آخور حبس گاهى در مسير              چون ستورى باش در حكم امير               

    چون آه بگشايد برو برجسته باش            چون آه بر ميخت ببندد بسته باش               

  دهد  در سيه رويى خسوفش مى                     جهد آفتاب اندر فلك آژ مى               

  وار  تا نگردى تو سيه رو ديگ            آز ذنب پرهيز آن هين هوش دار               

   زنندش آانچنان رو نه چنين  مى                      ى آتشين ابر را هم تازيانه               

  دهد آه گوش دار  گوشمالش مى               بر فالن وادى ببار اين سوم بار               

    اندر آن فكرى آه نهى آمد مه ايست                   عقل تو از آفتابى بيش نيست               

    تا نيايد آن خسوف رو به پيش             آژ منه اى عقل تو هم گام خويش               

    منخسف بينى و نيمى نور تاب                   چون گنه آمتر بود نيم آفتاب               

   اين بود تقرير در داد و جزا                   گيرم ترا آه به قدر جرم مى               
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   بصير بر همه اشيا سميعيم و              خواه نيك و خواه بد فاش و ستير               

   خلق از خالق خوش پدفوز شد              زين گذر آن اى پدر نوروز شد               

   باز آمد شاه ما در آوى ما                   باز آمد آب جان در جوى ما               

  زند  نوبت توبه شكستن مى               آشد خرامد بخت و دامن مى مى               

   فرصت آمد پاسبان را خواب برد                   توبه را بار دگر سيالب برد               

   رخت را امشب گرو خواهيم آرد         هر خمارى مست گشت و باده خورد               

   لعل اندر لعل اندر لعل ما                ز آن شراب لعل جان جان فزا               

   خيز دفع چشم بد اسپند سوز               باز خرم گشت مجلس دل فروز               

   بايدم  تا ابد جانا چنين مى                     آيدم نعره مستان خوش مى               

   زخم خار او را گل و گلنار شد                      نك هاللى با باللى يار شد               

   جان و جسم گلشن اقبال شد                 گر ز زخم خار تن غربال شد               

   جان من مست و خراب آن ودود                 تن به پيش زخم خار آن جهود               

  رسد  بوى يار مهربانم مى                 رسد بوى جانى سوى جانم مى               

   بر باللش حبذا لى حبذا                  معراج آمد مصطفىاز سوى                

   ى او دست شست  اين شنيد از توبه            چون آه صديق از بالل دم درست               

  

ى  ى بالل را و ظلم جهودان را بر وى و احد احد گفتن او و افزون شدن آينه باز گردانيدن صديق واقعه

    قضيه پيش مصطفى عليه الصالة و السالم و مشورت در خريدن او از جهودانجهودان و قصه آردن آن

   گفت حال آن بالل با وفا               بعد از آن صديق پيش مصطفى               

    اين زمان در عشق و اندر دام تست              آان فلك پيماى ميمون بال چست               

    در حدث مدفون شدست آن زفت گنج         طان است ز آن جغدان به رنجباز سل               

  آنند گناهى مى  پر و بالش بى                     آنند جغدها بر باز استم مى               

    غير خوبى جرم يوسف چيست پس        جرم او اين است آاو باز است و بس               

   هستشان بر باز ز آن خشم جهود                 ا ويرانه باشد زاد و بودجغد ر               

   يا ز قصر و ساعد آن شهريار                آه چرا مى ياد آرى ز آن ديار               
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   افگنى  فتنه و تشويش در مى                  آنى در ده جغدان فضولى مى               

   تو خرابه خوانى و نام حقير                 ن ما را آه شد رشك اثيرمسك               

   مر ترا سازند شاه و پيشوا                    شيد آوردى آه تا جغدان ما               

   آنى  نام اين فردوس ويران مى              تنى وهم و سودايى در ايشان مى               

    آه بگويى ترك شيد و ترهات            رت چندان زنيم اى بد صفاتبر س               

  زنند  تن برهنه شاخ خارش مى               آنند پيش مشرق چار ميخش مى               

  نهد گويد و سر مى  او احد مى            جهد از تنش صد جاى خون بر مى               

    سر بپوشان از جهودان لعين                   پنهان دار دينپندها دادم آه                

    تا در توبه بر او بسته شده ست            عاشق است او را قيامت آمده ست               

   اين محالى باشد اى جان بس سطبر                  عاشقى و توبه يا امكان صبر               

   توبه وصف خلق و آن وصف خدا              م و عشق همچون اژدهاتوبه آر               

   عاشقى بر غير او باشد مجاز                نياز عشق ز اوصاف خداى بى               

    ظاهرش نور اندرون دود آمده ست           ز انكه آن حسن زر اندود آمده ست               

    بفسرد عشق مجازى آن زمان              و شود پيدا دخانچون رود نور                

   جسم ماند گنده و رسوا و بد             وا رود آن حسن سوى اصل خود               

    وا رود عكسش ز ديوار سياه               نور مه راجع شود هم سوى ماه               

  مه ديووار  گردد آن ديوار بى                نگارآن  پس بماند آب و گل بى               

    باز گشت آن زر به آان خود نشست             قلب را آه زر ز روى او بجست               

    زو سيه روتر بماند عاشقش                  پس مس رسوا بماند دودوش               

   الجرم هر روز باشد بيشتر                   عشق بينايان بود بر آان زر               

    مرحبا اى آان زر ال شك فيك          ز انكه آان را در زرى نبود شريك               

    وا رود زر تا به آان المكان                  هر آه قلبى را آند انباز آان               

    مانده ماهى رفته ز آن گرداب آب          عاشق و معشوق مرده ز اضطراب               

    امر نور اوست خلقان چون ظالل              عشق ربانى است خورشيد آمال               

    رغبت افزون گشت او را هم به گفت   مصطفى زين قصه چون خوش بر شكفت               
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   هر سر مويش زبانى شد جدا          مستمع چون يافت همچون مصطفى               

    گفت اين بنده مر او را مشترى است       مصطفى گفتش آه اآنون چاره چيست               

    در زيان و حيف ظاهر ننگرم                 خرم هر بها آه گويد او را مى               

   ى خشم عدو اللَّه شده ست سخره            آاو اسير اللَّه فى االرض آمده ست               

  

شوى هر آينه ايشان از ستيز بر  وصيت آردن مصطفى عليه السالم صديق را آه چون بالل را مشترى مى

   خواهند فزود بهاى او را، مرا در اين فضيلت شريك خود آن وآيل من باش و نيم بها از من بستان

  شوم انباز تو  اندر اين من مى               مصطفى گفتش آه اى اقبال جو               

    مشترى شو قبض آن از من ثمن                    تو وآيلم باش نيمى بهر من               

   امان ى آن جهود بى  سوى خانه           گفت صد خدمت آنم رفت آن زمان               

   بس توان آسان خريدن اى پدر              گفت با خود آز آف طفالن گهر               

   خرد با ملك دنيا ديو غول  مى           عقل و ايمان را از اين طفالن گول               

   آه خرد ز ايشان دو صد گلزار را                  آن چنان زينت دهد مردار را               

   آز خسان صد آيسه بربايد به سحر                آن چنان مهتاب پيمايد به سحر               

   پيش ايشان شمع دين افروختند                        انبياشان تاجرى آموختند               

   انبيا را در نظرشان زشت آرد            ديو و غول ساحر از سحر و نبرد               

   تا طالق افتد ميان جفت و شو                  زشت گرداند به جادويى عدو               

   تا چنين جوهر به خس بفروختند               هاشان را به سحرى دوختند ديده               

    هين بخر زين طفل جاهل آاو خر است           اين گهر از هر دو عالم برتر است               

    آن اشك را در در و دريا شكى است        ى استپيش خر خر مهره و گوهر يك               

   آى بود حيوان در و پيرايه جو               منكر بحر است و گوهرهاى او               

    آاو بود در بند لعل و در پرست                 در سر حيوان خدا ننهاده است               

   گوش و هوش خر بود در سبزه زار              شوارمر خران را هيچ ديدى گو               

    آه گرامى گوهر است اى دوست جان               احسن التقويم در و التين بخوان               

    احسن التقويم از فكرت برون              احسن التقويم از عرش او فزون               
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    من بسوزم هم بسوزد مستمع                      ممتنعگر بگويم قيمت اين                

    رفت اين صديق سوى آن خران             لب ببند اينجا و خر اين سو مران               

  خود در سراى آن جهود  رفت بى            ى در زد چو در را بر گشود حلقه               

    از دهانش بس آالم تلخ جست        ر آتش نشستخود و سر مست و پ بى               

    اين چه حقد است اى عدوى روشنى                زنى آاين ولى اللَّه را چون مى               

  دهد  ظلم بر صادق دلت چون مى            گر ترا صدقى است اندر دين خود               

   اى  آاين گمان دارى تو بر شه زاده                 اى هاى تو در دين جهودى ماد               

   منگر اى مردود نفرين ابد                ى آژ ساز خود در همه ز آيينه               

    گر بگويم گم آنى تو پاى و دست             آن چه آن دم از لب صديق جست               

   جهات  از دهان او دوان از بى                 چون فراتآن ينابيع الحكم هم               

    نه ز پهلو مايه دارد نه از ميان             همچو از سنگى آه آبى شد روان               

   بر گشاده آب مينا رنگ را              اسپر خود آرده حق آن سنگ را               

  بخل و فتور  او روان آرده ست بى            شم تو نورى چ همچنانك از چشمه               

    روى پوشى آرد در ايجاد دوست             نه ز پيه آن مايه دارد نه ز پوست               

    مدرك صدق آالم و آاذبش                    در خالى گوش باد جاذبش               

    آاو پذيرد حرف و صوت قصه خوان        خرد استخوانآن چه باد است اندر آن               

    در دو عالم غير يزدان نيست آس             استخوان و باد رو پوشست و بس               

    ز آنك االذنان من الرأس اى مثاب                  احتجاب مستمع او قائل او بى               

   زر بده بستانش اى اآرام خو                 آيد بر او مىگفت رحمت گر ه               

   مئونت حل نگردد مشكلت  بى             سوزد دلت از منش واخر چو مى               

  اى دارم نكو لكن جهود  بنده            گفت صد خدمت آنم پانصد سجود               

   در عوض ده تن سياه و دل منير                 تن سپيد و دل سياهستش بگير               

    بود الحق سخت زيبا آن غالم                  پس فرستاد و بياورد آن همام               

   آن دل چون سنگش از جا رفت زود             آن چنان آه ماند حيران آن جهود               

   سنگشان از صورتى مومين بود                بودحالت صورت پرستان اين                
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  هيچ بد  آه بر اين افزون بده بى                 باز آرد استيزه و راضى نشد               

   تا آه راضى گشت حرص آن جهود               يك نصاب نقره هم بر وى فزود               

  

  ست در اين عقدخنديدن جهود و پنداشتن آه صديق مغبون ا

    از سر افسوس و طنز و غش و غل                  قهقهه زد آن جهود سنگ دل               

   در جواب پرسش او خنده فزود            گفت صديقش آه اين خنده چه بود               

   ود غالم در خريدارى اين اس                 گفت اگر جدت نبودى و غرام               

    خود به عشر اينش بفروشيد مى                   جوشيد مى من ز استيزه نمى               

    تو گران آردى بهايش را به بانگ                آاو به نزد من نيرزد نيم دانگ               

   جوزى چون صبى گوهرى دادى به                پس جوابش داد صديق اى غبى               

    من به جانش ناظرستم تو به لون             ارزد دو آون آاو به نزد من همى               

    از براى رشك اين احمق آنده               زر سرخ است او سيه تاب آمده               

  نقاب آن روح را درنيابد زين                   ى اين هفت رنگ جسمها ديده               

    دادمى من جمله ملك و مال خويش                گر مكيسى آرديى در بيع بيش               

    دامنى زر آردمى از غير وام              ور مكاس افزوديى من ز اهتمام               

   ه را نشكافتى در نديدى حق                سهل دادى ز انكه ارزان يافتى               

   زود بينى آه چه غبنت اوفتاد                   ى سر بسته جهل تو بداد حقه               

   همچو زنگى در سيه رويى تو شاد                  ى پر لعل را دادى به باد حقه               

   ولت را فرو شد خود آسى بخت و د                   عاقبت وا حسرتا گويى بسى               

   چشم بد بختت بجز ظاهر نديد                 ى غالمانه رسيد بخت با جامه               

    خوى زشتت آرد با او مكر و فن                      او نمودت بندگى خويشتن               

   بت پرستانه بگير اى ژاژخا                    اين سيه اسرار تن اسپيد را               

   هين لكم دين َو ِلَي ِديِن اى جهود                   اين ترا و آن مرا برديم سود               

   جلش اطلس اسب او چوبين بود               خود سزاى بت پرستان اين بود               

   وز برون بر بسته صد نقش و نگار              همچو گور آافران پر دود و نار               
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    و ز درونش خون مظلوم و وبال               همچو مال ظالمان بيرون جمال               

   نبات  و ز درون خاك سياه بى         چون منافق از برون صوم و صالت               

   نه در او نفع زمين نه قوت بر                همچو ابرى خاليى پر قر و قر               

    آخرش رسوا و اول با فروغ            ى مكر و گفتار دروغ همچو وعده               

    آن ز زخم ضرس محنت چون خالل               بعد از آن بگرفت او دست بالل               

   شتافت  جانب شيرين زبانى مى                 شد خاللى در دهانى راه يافت               

   خر مغشيا فتاد او بر قفا            چون بديد آن خسته روى مصطفى               

   چون به خويش آمد ز شادى اشك راند          خويش ماند خود و بى تا به ديرى بى               

  ه داند بخششى آاو را رسيد آس چ                مصطفايش در آنار خود آشيد               

   مفلسى بر گنج پر توفير زد               چون بود مسى آه بر اآسير زد               

   آاروان گم شده زد بر رشاد                   ماهى پژمرده در بحر اوفتاد               

   د بر شب بر آيد از شبى گر زن                آن خطاباتى آه گفت آن دم نبى               

    من نتانم باز گفت آن اصطالح       روز روشن گردد آن شب چون صباح               

    تا چه گويد با نبات و با دقل                 خود تو دانى آافتابى در حمل               

   يد با رياحين و نهال مى چه گو              خود تو دانى هم آه آن آب زالل               

    چون دم و حرف است از افسونگران               صنع حق با جمله اجزاى جهان               

   حرف و لب  صد سخن گويد نهان بى                   جذب يزدان با اثرها و سبب               

   ليك تاثيرش از او معقول نيست               نه آه تاثير از قدر معمول نيست               

    دان مقلد در فروعش اى فضول                چون مقلد بود عقل اندر اصول               

    گو چنان آه تو ندانى و السالم                باشد مرام گر بپرسد عقل چون               

  

يت آردم آه به شرآت من بخر تو چرا بهر ى مصطفى عليه الصالة و السالم با صديق آه ترا وص معاتبه

  خود تنها خريدى و عذر او

    آه مرا انباز آن در مكرمت                    گفت اى صديق آخر گفتمت               

   آردمش آزاد من بر روى تو                     گفت ما دو بندگان آوى تو               
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   هيچ آزادى نخواهم زينهار                  بنده و يار غاردار تو مرا مى               

   دادى است تو بر من محنت و بى  بى                 آه مرا از بندگيت آزادى است               

   خاص آرده عام را خاصه مرا             اى جهان را زنده آرده ز اصطفا               

    آه سالمم آرد قرص آفتاب                  يد جانم در شبابد خوابها مى               

   همره او گشته بودم ز ارتقا                   از زمينم بر آشيد او بر سما               

    هيچ گردد مستحيلى وصف حال                  گفتم اين ماخوليا بود و محال               

  ى خوش آيش را  آفرين آن آينه                 يدم بديدم خويش راچون ترا د               

   جان من مستغرق اجالل شد                  چون ترا ديدم محالم حال شد               

   مهر اين خورشيد از چشمم فتاد            چون ترا ديدم خود اى روح البالد               

    جز به خوارى ننگرد اندر چمن              ت از تو چشم منگشت عالى هم               

   حور جستم خود بديدم رشك حور                 نور جستم خود بديدم نور نور               

    يوسفستانى بديدم در تو من                 يوسفى جستم لطيف و سيم تن               

   جنتى بنمود از هر جزو تو                    ر جستجودر پى جنت بدم د               

   هست اين نسبت به تو قدح و هجا             هست اين نسبت به من مدح و ثنا               

    مر خدا را پيش موساى آليم                   همچو مدح مرد چوپان سليم               

    چارقت دوزم من و پيشت نهم                   دهمآه بجويم اشپشت شيرت               

    گر تو هم رحمت آنى نبود شگفت            قدح او را حق به مدحى بر گرفت               

   اى وراى عقلها و وهمها                    رحم فرما بر قصور فهمها               

  ى نو آن رسيد  از جهان آهنه                          ايها العشاق اقبال جديد               

   ى دنيا در اوست  صد هزاران نادره     چاره جوست ى بى ز آن جهان آاو چاره               

    افرحوا يا قوم قد زال الحرج                    ابشروا يا قوم إذ جاء الفرج               

    در تقاضا آه ارحنا يا بالل                   ى هالل هآفتابى رفت در آاز               

   آورى او بر مناره رو بگو                   گفتى از بيم عدو زير لب مى               

   خيز اى مدبر ره اقبال گير            دمد در گوش هر غمگين بشير مى               

    هين آه تا آس نشنود رستى خمش        گند و شپشاى در اين حبس و در اين               
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    آز بن هر مو بر آمد طبل زن            چون آنى خامش آنون اى يار من               

   گويد اين چندين دهل را بانگ آو             آن چنان آر شد عدوى رشك خو               

    او ز آورى گويد اين آسيب چيست      ستزند بر روش ريحان آه طرى ا مى               

  آند  آور حيران آز چه دردم مى                آشد شكنجد حور دستش مى مى               

   ام بگذار تا خوابى آنم  خفته            اين آشاآش چيست بر دست و تنم               

    چشم بگشا آان مه نيكو پى است       جويى وى است آن آه در خوابش همى               

   آان تجمش يار با خوبان فزود              ز آن بالها بر عزيزان بيش بود               

    نيز آوران را بشوراند گهى                الغ با خوبان آند در هر رهى               

   تا غريو از آوى آوران بر جهد             خويش را يك دم بدين آوران دهد               

  

تقليد، پنهان شده در بندگى مخلوقان جهت  ى مخلص بود خداى را، صاحب بصيرت بى ى هالل آه بنده قصه

اى سايس بود اميرى را و  مصلحت نه از عجز، چنان آه لقمان و يوسف از روى ظاهر و غير ايشان، بنده

  آن امير مسلمان بود اما آور،

   ليك چونى به وهم درنارد                     داند اعمى آه مادرى دارد               

  

اگر با اين دانش تعظيم اين مادر آند ممكن بود آه از عمى خالص يابد آه إذا اراد اللَّه بعبد خيرا فتح عينى 

   قلبه ليبصره بهما الغيب

   ى ضعف هالل نون قصه بشنو اآ              چون شنيدى بعض اوصاف بالل               

    خوى بد را بيش آرده بد آشش                از بالل او پيش بود اندر روش               

   روى از گوهرى  سوى سنگى مى          ترى نه چو تو پس رو آه هر دم پس               

  م و سالش بر رسيد خواجه از ايا         آن چنان آان خواجه را مهمان رسيد               

   باز گو و در مدزد و بر شمر          گفت عمرت چند سال است اى پسر               

    يا آه پانزده اى برادر خوانده                گفت هجده هفده يا خود شانزده               

   آس مادرترو تا به   باز مى              سرت گفت واپس واپس اى خيره               
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   حكايت در تقرير همين سخن

   گفت رو آن اسب اشهب را بگير               آن يكى اسبى طلب آرد از امير               

    گفت او واپس رواست و بس حرون             گفت آن را من نخواهم گفت چون               

    گفت دمش را به سوى خانه آن           رود او سوى بن سخت پس پس مى               

    زين سبب پس پس رود آن خود پرست              دم اين استور نفست شهوت است               

    اى مبدل شهوت عقبيش آن                  شهوت او را آه دم آمد ز بن               

    آند آن شهوت از عقل شريف سر             چون ببندى شهوتش را از رغيف               

    سر آند قوت ز شاخ نيك بخت             همچو شاخى آه ببرى از درخت               

    گر رود پس پس رود تا مكتنف            چون آه آردى دم او را آن طرف               

  رو نه حرونى را گرو نه سپس                         حبذا اسبان رام پيش رو               

    تا به بحرينش چو پهناى گليم               گرم رو چون جسم موساى آليم               

    آه بكرد او عزم در سيران حب                هست هفصد ساله راه آن حقب               

  به عليين بود سير جانش تا                   همت سير تنش چون اين بود               

   خر بطان در پايگه انداختند                   شهسواران در سباقت تاختند               

  

   مثل

   در دهى آمد درى را باز ديد                 رسيد آن چنان آه آاروانى مى               

  يم اينجا چند روز تا بينداز            آن يكى گفت اندر اين برد العجوز               

    و آنگهانى اندر آ تو اندرون                   بانگ آمد نه بينداز از برون               

    در ميا با آن آه اين مجلس سنى است          هم برون افكن هر آنچ افكندنى است               

   ى امير مومنى ايس و بنده س                بد هالل استاد دل جان روشنى               

    ليك سلطان سالطين بنده نام              سايسى آردى در آخور آن غالم               

   آه نبودش جز بليسانه نظر                    خبر آن امير از حال بنده بى               

   ديد و اصل پنج نه و شش مى پنج              ديد و در وى گنج نه آب و گل مى               

    هر پيمبر اين چنين بد در جهان               رنگ طين پيدا و نور دين نهان               
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    بر مناره شاه بازى پر فنى               آن مناره ديد و در وى مرغ نى               

   ليك موى اندر دهان مرغ نى                ديد مرغى پر زنى و آن دوم مى               

   هم ز مرغ و هم ز مو آگاه بود                 و آن آه او ينظر بنور اهللا بود               

    تا نبينى مو بنگشايد گره                  گفت آخر چشم سوى موى نه               

    آن دگر گل ديد پر علم و عمل و                آن يكى گل ديد نقشين در وحل               

    خواه سيصد مرغ گير و يا دو مرغ           تن مناره علم و طاعت همچو مرغ               

   نبيند پيش و پس  غير مرغى مى           مرد اوسط مرغ بين است او و بس               

   بد آن پاينده باشد جان مرغ آه            موى آن نورى است پنهان آن مرغ               

   هيچ عاريت نباشد آار او             مرغ آان موى است در منقار او               

    پيش او نه مستعار آمد نه وام                  علم او از جان او جوشد مدام               

  

ر و ناشناخت، و واقف شدن دل ى او از رنجورى او از تحقي خبرى خواجه رنجور شدن اين هالل و بى

  مصطفى عليه الصالة و السالم از رنجورى و حال او و افتقاد و عيادت رسول عليه السالم اين هالل را

    مصطفى را وحى شد غماز حال            از قضا رنجور و ناقص شد هالل               

  خطر آه بر او بد آساد و بى              خبر ش بى بد ز رنجوريش خواجه               

    هيچ آس از حال او آگاه نى              خفته نه روز اندر آخور محسنى               

    عقل صد چون قلزمش هر جا رسان               آن آه آس بود و شهنشاه آسان               

   مشتاق تو بيمار شد آه فالن            وحيش آمد رحم حق غم خوار شد               

    رفت از بهر عيادت آن طرف                   مصطفى بهر هالل با شرف               

    و آن صحابه در پيش چون اختران             در پى خورشيد وحى آن مه دوان               

   و للطاغى رجوم للسرى قدوه                  گويد آه اصحابى نجوم ماه مى               

  دل و جان بر جهيد  او ز شادى بى                مير را گفتند آان سلطان رسيد               

    آان شهنشه بهر آن مير آمده ست             بر گمان آن ز شادى زد دو دست               

  افشاند پا مزد بشير  جان همى               چون فرود آمد ز غرفه آن امير               

   آرد رخ را از طرب چون ورد او               پس زمين بوس و سالم آورد او               
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    تا آه فردوسى شود اين انجمن                گفت بسم اللَّه مشرف آن وطن               

   دم قطب دوران زمان آه بدي                    تا فزايد قصر من بر آسمان               

    من براى ديدن تو نامدم                 گفتش از بهر عتاب آن محترم               

    هين بفرما آاين تجشم بهر آيست          گفت روحم آن تو خود روح چيست               

   اش مغرسى ست آه به باغ لطف ت                  تا شوم من خاك پاى آن آسى               

   همچو مهتاب از تواضع فرش آو              پس بگفتش آان هالل عرش آو               

    بهر جاسوسى به دنيا آمده                  آن شهى در بندگى پنهان شده               

   هاست انه اين بدان آه گنج در وير           تو مگو آاو بنده و آخورچى ماست               

    آه هزاران بدر هستش پاى مال        اى عجب چون است از سقم آن هالل               

    ليك روز چند بر درگاه نيست                گفت از رنجش مرا آگاه نيست               

    است سايس است و منزلش اين آخور              صحبت او با ستور و استر است               

  

  در آمدن مصطفى عليه السالم از بهر عيادت هالل در ستورگاه آن امير و نواختن مصطفى هالل را

   اندر آخور و آمد اندر جستجو                 رفت پيغمبر به رغبت بهر او               

  لفت رسيد وين همه برخاست چون ا                بود آخور مظلم و زشت و پليد               

   همچنان آه بوى يوسف را پدر                   بوى پيغمبر ببرد آن شير نر               

    بوى جنسيت آند جذب صفات                   موجب ايمان نباشد معجزات               

    بوى جنسيت پى دل بردن است             معجزات از بهر قهر دشمن است               

    دوست آى گردد ببسته گردنى                قهر گردد دشمن اما دوست نى               

   گفت سرگين دان درون زين گونه بو               اندر آمد او ز خواب از بوى او               

  دندي  دامن پاك رسول بى                     از ميان پاى استوران بديد               

    روى بر پايش نهاد آن پهلوان                پس ز آنج آخور آمد غژغژان               

   بر سر و بر چشم و رويش بوسه داد                پس پيمبر روى بر رويش نهاد               

    اى غريب عرش چونى خوشترى                 گفت يا ربا چه پنهان گوهرى               

    آه در آيد در دهانش آفتاب       گفت چون باشد خود آن شوريده خواب               
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  برد  آب بر سر بنهدش خوش مى             اى آاو گل چرد چون بود آن تشنه               

  

  در بيان آن آه مصطفى صلى اللَّه عليه و آله شنيد آه عيسى عليه السالم بر روى آب رفت فرمود

   ازداد يقينه لمشى على الهواء لو

    آايمنى از غرقه در آب حيات           همچو عيسى بر سرش گيرد فرات               

    خود هوايش مرآب و مأمون بدى              گويد احمد گر يقينش افزون بدى               

    معراج مستصحب شدم در شب              همچو من آه بر هوا راآب شدم               

   جست او از خواب خود را شير ديد                گفت چون باشد سگى آور پليد               

   بل ز بيمش تيغ و پيكان بشكند            نه چنان شيرى آه آس تيرش زند               

  اد در باغ و بهار چشمها بگش                آور بر اشكم رونده همچو مار               

  چونى رسيد  در حياتستان بى         چون بود آن چون آه از چونى رهيد               

    گرد خوانش جمله چونها چون سگان                گشت چونى بخش اندر المكان               

   اين سوره مخوان در جنابت تن زن               چونى دهدشان استخوان او ز بى               

    تو بر اين مصحف منه آف اى غالم                تا ز چونى غسل نارى تو تمام               

    اين نخوانم پس چه خوانم در جهان                   گر پليدم ور نظيفم اى شهان               

   غسل ناآرده مرو در حوض آب                  تو مرا گويى آه از بهر ثواب               

    هر آه او در حوض نايد پاك نيست              از برون حوض غير خاك نيست               

    آاو پذيرد مر خبث را دم به دم                      گر نباشد آبها را اين آرم               

   حسرتا بر حسرت جاويد او                  واى بر مشتاق و بر اوميد او               

    آه پليدان را پذيرد و السالم                 آب دارد صد آرم صد احتشام               

   پاسبان تست از شر الطيور           اى ضياء الحق حسام الدين آه نور               

   اى تو خورشيد مستر از خفاش                     پاسبان تست نور و ارتقاش               

    جز فزونى شعشعه و تيزى تاب                  چيست پرده پيش روى آفتاب               

   نصيب از وى خفاش است و شب است  بى            ى خورشيد هم نور رب است پرده               

  اند  يا سيه رو يا فسرده مانده           اند هر دو چون در بعد و پرده مانده               
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    داستان بدر آر اندر مقال          ى هالل چون نبشتى بعضى از قصه               

   از دويى دورند و از نقص و فساد                     آن هالل و بدر دارند اتحاد               

    آن به ظاهر نقص تدريج آورى است        آن هالل از نقص در باطن برى است               

   در تانى بر دهد تفريج را             درس گويد شب به شب تدريج را               

    پايه پايه بر توان رفتن به بام                   در تانى گويد اى عجول خام               

   ى ديوانه جوش  آار نايد قليه              ديگ را تدريج و استادانه جوش               

   هيچ شك  در يكى لحظه به آن بى                   حق نه قادر بود بر خلق فلك               

   آل يوم الف عام اى مستفيد           پس چرا شش روز آن را در آشيد               

    انكه تدريج از شعار آن شه است ز            خلقت طفل از چه اندر نه مه است               

  فزود  اندر آن گل اندك اندك مى                   خلقت آدم چرا چل صبح بود               

    طفلى و خود را تو شيخى ساختى               نه چو تو اى خام آاآنون تاختى               

    آو ترا پاى جهاد و ملحمه                 بر دويدى چون آدو فوق همه               

  وار  بر شدى اى اقرعك هم قرع                تكيه آردى بر درختان و جدار               

   مغزى تهى  ليك آخر خشك و بى                 اول ار شد مرآبت سرو سهى               

  نكه از گلگونه بود اصلى نبود ز ا           رنگ سبزت زرد شد اى قرع زود               

  

  آمد شد و پذيرا نمى ساخت و ساخته نمى داستان آن عجوزه آه روى زشت خويشتن را جندره و گلگونه مى

    پر تشنج روى و رنگش زعفران                    بود آمپيرى نود ساله آالن               

    ليك در وى بود مانده عشق شوى              چون سر سفره رخ او توى توى               

   قد آمان و هر حسش تغيير شد         ريخت دندانهاش و مو چون شير شد               

    عشق صيد و پاره پاره گشته دام        عشق شوى و شهوت و حرصش تمام               

   شى پر در بن ديگ تهى آت                  رهى هنگام و راه بى مرغ بى               

    عاشق زمر و لب و سرناى نى                عاشق ميدان و اسب و پاى نى               

   اى شقيى آه خداش اين حرص داد             حرص در پيرى جهودان را مباد               

  سرگين گير شد ترك مردم آرد و            ريخت دندانهاى سگ چون پير شد               
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   هر دمى دندان سگشان تيزتر                اين سگان شصت ساله را نگر               

    اين سگان پير اطلس پوش بين           پير سگ را ريخت پشم از پوستين               

  ردم چون نسل سگ بين بيشت به  دم         عشقشان و حرصشان در فرج و زر               

    مر قصابان غضب را مسلخ است      ى دوزخ است اين چنين عمرى آه مايه               

  شود دل خوش دهانش از خنده باز  مى              چون بگويندش آه عمر تو دراز               

   چشم نگشايد سرى برنارد او                 اين چنين نفرين دعا پندارد او               

   اوش گفتى اين چنين عمر تو باد               گر بديدى يك سر موى از معاد               

  

  داستان آن درويش آه آن گيالنى را دعا آرد آه خدا ترا به سالمت به خان و مان باز رساناد

    نان پرستى نر گدا زنبيليى            ى گيليى گفت يك روزى به خواجه               

    خوش به خان و مان خود بازش رسان          چون ستد زو نان بگفت اى مستعان               

    حق ترا آن جا رساند اى دژم              ام گفت اگر آن است خان آه ديده               

   حرفش ار عالى بود نازل آنند               هر محدث را خسان بد دل آنند               

   بر قد خواجه برد درزى قبا                       ز انكه قدر مستمع آيد نبا               

  

  صفت آن عجوز

    از حديث پست نازل چاره نيست        چنين پيغاره نيست چون آه مجلس بى               

  زه باز روى عجو  سوى افسانه             واستان هين اين سخن را از گرو               

   تو بنه نامش عجوز سال خورد    چون مسن گشت و در اين ره نيست مرد               

   اى  نه پذيراى قبول مايه               اى نه مر او را راس مال و پايه               

    آشى نه در او معنى و نه معنى                   ى خوشى نه دهنده نه پذيرنده               

  هشى و نه فكر  نه هش و نه بى           نه زبان نه گوش و نه عقل و بصر               

   تو بتويش گنده مانند پياز                    نه نياز و نه جمالى بهر ناز               

   ه سوز و آه نه تبش آن قحبه را ن                  نه رهى ببريده او نه پاى راه               
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   گفت نيست خواست مى ى درويش آه از آن خانه هر چه مى قصه

   اى  خشك نانه خواست يا تر نانه                     اى سائلى آمد به سوى خانه               

   اى آى اين دآان نانباست  خيره          گفت صاحب خانه نان اينجا آجاست               

    گفت آخر نيست دآان قصاب                 گفت بارى اندآى پى هم بياب               

   گفت پندارى آه هست اين آسيا                  ى آرد ده اى آدخدا گفت پاره               

    گفت آخر نيست جويا مشرعه                   گفت بارى آب ده از مكرعه               

   آردش فسوس گفت و مى  چربكى مى       چه او درخواست از نان تا سبوسهر                

   اندر آن خانه به حسبت خواست ريد              آن گدا در رفت و دامن بر آشيد               

    تا در اين ويرانه خود فارغ آنم             هى گفت تن زن اى دژم گفت هى               

    بر چنين خانه ببايد ريستن             ون در اينجا نيست وجه زيستنچ               

   دست آموز شكار شهريار          اى بازى آه گيرى تو شكار چون نه               

   آه به نقشت چشمها روشن آنند                  نيستى طاوس با صد نقش بند               

   گوش سوى گفت شيرينت نهند           آه چون قندت دهنداى طوطى هم نه               

  زار  خوش بنالى در چمن يا الله               وار زار اى بلبل آه عاشق هم نه               

    نه چو لكلك آه وطن باال آنى                  اى هدهد آه پيكيها آنى هم نه               

   تو چه مرغى و ترا با چه خورند            تو و بهر چت خرنددر چه آارى                

    تا دآان فضل آاهللا اشترى                   زين دآان با مكاسان برتر آ               

   از خالقت آن آريم آن را خريد                  اى آه هيچ خلقش ننگريد آاله               

    ز انكه قصدش از خريدن سود نيست                يش او مردود نيستهيچ قلبى پ               

  

  رجوع بداستان آن آمپير

    موى ابرو پاك آرد آن مستخيف      چون عروسى خواست رفتن آن خريف               

   تا بيارايد رخ و رخسار و پوز               پيش رو آيينه بگرفت آن عجوز               

  تر ى رويش نشد پوشيده  سفره                      چند گلگونه بماليد از بطر               

  بچسبانيد بر رو آن پليد  مى             بريد عشرهاى مصحف از جا مى               
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  ى خوبان شود  تا نگين حلقه             ى روى او پنهان شود تا آه سفره               

  فتاد بست چادر مى  چون آه بر مى               نهاد عشرها بر روى هر جا مى               

  بچسبانيد بر اطراف رو  مى                   باز او آن عشرها را با خدو               

    عشرها افتادى از رو بر زمين              باز چادر راست آردى آن نگين               

   گفت صد لعنت بر آن ابليس باد           فتاد آرد فن و آن مى چون بسى مى               

  ورود ى قديد بى  گفت اى قحبه               شد مصور آن زمان ابليس زود               

   ام  نه ز جز تو قحبه اى اين ديده                   ام من همه عمر اين نينديشيده               

    در جهان تو مصحفى نگذاشتى                  تخم نادر در فضيحت آاشتى               

   ى دردبيس  ترك من گوى اى عجوزه             صد بليسى تو خميس اندر خميس               

    تا شود رويت ملون همچو سيب                 چند دزدى عشر از علم آتاب               

   تا فروشى و ستانى مرحبا                  چند دزدى حرف مردان خدا               

   شاخ بر بسته فن عرجون نكرد                رنگ بر بسته ترا گلگون نكرد               

   از رخت اين عشرها اندر فتد                عاقبت چون چادر مرگت رسد               

    گم شود ز آن پس فنون قال و قيل               آيد خيز خيز آن رحيلچون آه                

    واى آن آه در درون انسيش نيست                  عالم خاموشى آيد پيش بيست               

   دفتر خود ساز آن آيينه را             صيقلى آن يك دو روزى سينه را               

    شد زليخاى عجوز از سر جوان             ى يوسف صاحب قران ايهآه ز س               

   آن مزاج بارد برد العجوز                شود مبدل به خورشيد تموز مى               

    شاخ لب خشكى به نخلى خرمى                  شود مبدل به سوز مريمى مى               

    نقد جو اآنون رها آن ما مضى                 وشى با قضااى عجوزه چند آ               

   خواه گلگونه نه و خواهى مداد          چون رخت را نيست در خوبى اميد               

  

  حكايت آن رنجور آه طبيب در او اوميد صحت نديد

   ن اى لبيب گفت نبضم را فرو بي               آن يكى رنجور شد سوى طبيب               

    آه رگ دست است با دل متصل              آه ز نبض آگه شوى بر حال دل               
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    زو بجو آه با دل استش اتصال     چون آه دل غيب است خواهى زو مثال               

    در غبار و جنبش برگش ببين               باد پنهان است از چشم اى امين               

    جنبش برگت بگويد وصف حال           آز يمين است او وزان يا از شمال               

   وصف او از نرگس مخمور جو                  دانى آه آو مستى دل را نمى               

    باز دانى از رسول و معجزات          چون ز ذات حق بعيدى وصف ذات               

    بر زند بر دل ز پيران صفى                     معجزاتى و آراماتى خفى               

    آمترين آن آه شود همسايه مست            آه درونشان صد قيامت نقد هست               

    آاو به پهلوى سعيدى برد رخت             پس جليس اللَّه گشت آن نيك بخت               

   يا عصا يا بحر يا شق القمر               ى آان بر جمادى زد اثر معجزه               

    متصل گردد به پنهان رابطه                 واسطه گر اثر بر جان زند بى               

    آن پى روح خوش متواريه ست              بر جمادات آن اثرها عاريه ست               

  هيوالى خمير  حبذا نان بى                ا از آن جامد اثر گيرد ضميرت               

   ى مريمى باغ ميوه  حبذا بى                    آمى حبذا خوان مسيحى بى               

    بر ضمير جان طالب چون حيات                بر زند از جان آامل معجزات               

    مرغ آبى در وى ايمن از هالك         بحر است و ناقص مرغ خاكمعجزه                

    ليك قدرت بخش جان هم دمى                عجز بخش جان هر نامحرمى               

   پس ز ظاهر هر دم استدالل گير             چون نيابى اين سعادت در ضمير               

    وين اثرها از موثر مخبر است               ظاهر استآه اثرها بر مشاعر                

    همچو سحر و صنعت هر جادويى                 هست پنهان معنى هر دارويى               

    گر چه پنهان است اظهارش آنى              چون نظر در فعل و آثارش آنى               

    چون به فعل آيد عيان و مظهر است           ر استقوتى آان در درونش مضم               

    چون نشد پيدا ز تاثير ايزدت               چون به آثار اين همه پيدا شدت               

    چون بجويى جملگى آثار اوست                نه سببها و اثرها مغز و پوست               

  خبر  پس چرا ز آثار بخشى بى                از اثردوست گيرى چيزها را                

   چون نگيرى شاه غرب و شرق را                از خيالى دوست گيرى خلق را               
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   حرص ما را اندر اين پايان مباد                  اين سخن پايان ندارد اى قباد               

  

  ى رنجور رجوع به قصه

   با طبيب آگه ستار خو                 ى رنجور گو باز گرد و قصه               

    آه اميد صحت او بد محال          نبض او بگرفت و واقف شد ز حال               

    تا رود از جسمت اين رنج آهن              گفت هر چت دل بخواهد آن بكن               

   تا نگردد صبر و پرهيزت زحير              اطر تو وامگيرهر چه خواهد خ               

    هر چه خواهد دل در آرش در ميان      صبر و پرهيز اين مرض را دان زيان               

    حق تعالى اْعَمُلوا ما شئتم            اين چنين رنجور را گفت اى عمو               

   روم  من تماشاى لب جو مى              ت جان عمگفت رو هين خير باد               

    تا آه صحت را بيابد فتح باب              گشت او بر آب بر مراد دل همى               

  فزود شست و پاآى مى ورو مى  دست                بر لب جو صوفيى بنشسته بود               

    آرد او را آرزوى سيليى                      ىاو قفايش ديد چون تخييل               

   آرد از براى صفع دست  راست مى                  بر قفاى صوفى حمزه پرست               

   آن طبيبم گفت آآن علت شود                     آآرزو را گر نرانم تا رود               

    ز انكه ال تلقوا بايدى تهلكه                  آهاش اندر برم در معر سيلى               

    خوش بكوبش تن مزن چون ديگران        ست اين صبر و پرهيز اى فالن تهلكه               

   هى اى قواد عاق  گفت صوفى هى            چون زدش سيلى بر آمد يك طراق               

   سبلت و ريشش يكايك بر آند         ش زندخواست صوفى تا دو سه مشت               

  اند باره  و ز خداع ديو سيلى                  اند چاره خلق رنجور دق و بى               

    در قفاى همدگر جويان نقيص             جرمان حريص جمله در ايذاى بى               

  بينى جزا  در قفاى خود نمى                      گناهان را قفا اى زننده بى               

    بر ضعيفان صفع را بگماشته                   اى هوا را طب خود پنداشته               

    اوست آآدم را به گندم رهنماست         بر تو خنديد آن آه گفتت اين دو است               

    بهر دارو تا تكونا خالدين            عينآه خوريد اين دانه اى دو مست               
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   آن قفا واگشت و گشت اين را جزا                    اوش لغزانيد و او را زد قفا               

    ليك پشت و دستگيرش بود حق                  اوش لغزانيد سخت اندر زلق               

  اضرار شد  آان ترياق است و بى                    شدآوه بود آدم اگر پر مار                

   اى  از خالص خود چرايى غره                    اى تو آه ترياقى ندارى ذره               

   و آن آرامت چون آليمت از آجا                        آن توآل آو خليالنه ترا               

   تا آنى شه راه قعر نيل را                       اسماعيل راتا نبرد تيغت                

   بادش اندر جامه افتاد و رهيد                     گر سعيدى از مناره اوفتيد               

    تو چرا بر باد دادى خويشتن          چون يقينت نيست آن بخت اى حسن               

   در فتادند و سر و سر باد داد            هزاران همچو عادزين مناره صد               

  نگر تو صد هزار اندر هزار  مى               سر نگون افتادگان را زين منار               

   رو بر زمين  شكر پاها گوى و مى                   دانى يقين تو رسن بازى نمى               

   آه در آن سودا بسى رفته ست سر                از آاغذ و از آه مپرپر مساز                

    ليك او بر عاقبت انداخت چشم        گر چه آن صوفى پر آتش شد ز خشم               

    آاو نگيرد دانه بيند بند دام                اول صف بر آسى ماند به آام               

   آه نگه دارند تن را از فساد                    شم پايان بين رادحبذا دو چ               

   ديد دوزخ را همين جا مو به مو                   آن ز پايان ديد احمد بود آاو               

  ى غفالت را  تا دريد او پرده               ديد عرش و آرسى و جنات را               

   چشم از اول بند و پايان را نگر            خواهى سالمت از ضرر مىگر ه               

    هستها را بنگرى محسوس پست                 تا عدمها را ببينى جمله هست               

    روز و شب در جستجوى نيست است        اين ببين بارى آه هر آش عقل هست               

    بر دآانها طالب سودى آه نيست              طالب جودى آه نيستدر گدايى                

    در مغارس طالب نخلى آه نيست              در مزارع طالب دخلى آه نيست               

    در صوامع طالب حلمى آه نيست             در مدارس طالب علمى آه نيست               

  اند  نيستها را طالبند و بنده                   اند پس افكندههستها را سوى                

   نيست غير نيستى در انجال                ز انكه آان و مخزن صنع خدا               



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٦١ 

    اين و آن را تو يكى بين دو مبين           پيش از اين رمزى بگفتستيم از اين               

    در صناعت جايگاه نيست جست        ه هر صناعت گر آه رستگفته شد آ               

    گشته ويران سقفها انداخته                    جست بنا موضعى ناساخته               

   اى آش باب نيست  و آن دروگر خانه             اى آش آب نيست جست سقا آوزه               

    از عدم آن گه گريزان جمله شان              بد حمله شانوقت صيد اندر عدم               

    با انيس طمع خود استيز چيست         چون اميدت الست زو پرهيز چيست               

    از فنا و نيست اين پرهيز چيست           چون انيس طمع تو آن نيستى است               

   در آمين ال چرايى منتظر               جان به سراى اى  گر انيس النه               

   اى  شست دل در بحر ال افكنده            اى ز آن آه دارى جمله دل بر آنده               

   آه به شستت صد هزاران صيد داد          پس گريز از چيست زين بحر مراد               

    جادويى بين آه نمودت مرگ برگ           و مرگاز چه نام برگ را آردى ت               

    تا آه جان را در چه آمد رغبتش           هر دو چشمت بست سحر صنعتش               

   جمله صحرا فوق چه زهر است و مار                    در خيال او ز مكر آردگار               

    تا آه مرگ او را به چاه انداخته ست               ستالجرم چه را پناهى ساخته                

   هم بر اين بشنو دم عطار نيز             آن چه گفتم از غلطهات اى عزيز               

  

  ى سلطان محمود و غالم هندو قصه

   ت ذآر شه محمود غازى سفته اس                      رحمه اللَّه عليه گفته است               

    در غنيمت اوفتادش يك غالم                   آز غزاى هند پيش آن همام               

   بر سپه بگزيدش و فرزند خواند           ش آرد و بر تختش نشاند پس خليفه               

   در آالم آن بزرگ دين بجو      طول و عرض و وصف قصه تو به تو               

   شسته پهلوى قباد شهريار          حاصل آن آودك بر اين تخت نضار               

   گفت شه او را آه اى پيروز روز          راندى به سوز گريه آردى اشك مى               

   فوق امالآى قرين شهريار                از چه گريى دولتت شد ناگوار               

    پيش تختت صف زده چون نجم و ماه              تخت و وزيران و سپاهتو بر اين               
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   آه مرا مادر در آن شهر و ديار            ام ز آن است زار گفت آودك گريه               

    بينمت در دست محمود ارسالن                 از توام تهديد آردى هر زمان               

    جنگ آردى آاين چه خشم است و عذاب               در مر مادرم را در جوابپس پ               

   زين چنين نفرين مهلك سهلتر                      نيابى هيچ نفرينى دگر مى               

    آه به صد شمشير او را قاتلى            رحمى و بس سنگين دلى سخت بى               

    در دل افتادى مرا بيم و غمى             ن ز گفت هر دو حيران گشتمىم               

    آه مثل گشته ست در ويل و آرب        تا چه دوزخ خوست محمود اى عجب               

   غافل از اآرام و از تعظيم تو                    لرزيدمى از بيم تو من همى               

    مر مرا بر تخت اى شاه جهان                     آو تا ببيند اين زمانمادرم               

   ترساندت  طبع از او دايم همى              سعت فقر آن محمود تست اى بى               

   خوش بگويى عاقبت محمود باد                 گر بدانى رحم اين محمود راد               

    آم شنو زين مادر طبع مضل                 آن محمود تست اى بيم دلفقر               

    همچو آودك اشك بارى يوم دين                 چون شكار فقر گردى تو يقين               

    ليك از صد دشمنت دشمن تر است           گر چه اندر پرورش تن مادر است               

   ور قوى شد مر ترا طاغوت آرد             شد بيمار دارو جوت آردتن چو                

   نى شتا را شايد و نه صيف را            چون زره دان اين تن پر حيف را               

   آه گشايد صبر آردن صدر را                   يار بد نيكوست بهر صبر را               

    صبر گل با خار اذفر داردش                  منور داردشصبر مه با شب               

    آرده او را ناعش ابن اللبون            صبر شير اندر ميان فرث و خون               

    آردشان خاص حق و صاحب قران                   ى انبيا با منكران صبر جمله               

    دان آه او آن را به صبر و آسب جست           ى درست كى جامههر آه را بينى ي               

  صبرى او آن گوا  هست بر بى                نوا هر آه را ديدى برهنه و بى               

    آرده باشد با دغايى اقتران          هر آه مستوحش بود پر غصه جان               

   از فراق او نخوردى اين قفا                 لف با وفاصبر اگر آردى و ا               

    با لبن آه ال ُأِحبُّ اآلفلين              خوى با حق ساختى چون انگبين               
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    آاتشى مانده به راه از آاروان                     الجرم تنها نماندى همچنان               

  خير شد  در فراقش پر غم و بى              رى قرين غير شدصب چون ز بى               

   نهى  پيش خاين چون امانت مى              صحبتت چون هست زر ده دهى               

   ايمن آيد از افول و از عتو                   خوى با او آن آامانتهاى تو               

   خويهاى انبيا را پروريد                را آفريدخوى با او آن آه خو                

  ى هر صفت خود رب بود  پرورنده                   اى بدهى رمه بازت دهد بره               

    گرگ و يوسف را مفرما همرهى                  نهى بره پيش گرگ امانت مى               

    هين مكن باور آه نايد زو بهى                  وبهىگرگ اگر با تو نمايد ر               

    عاقبت زخمت زند از جاهلى                    جاهل ار با تو نمايد هم دلى               

  گمان پيدا شود  فعل هر دو بى                    او دو آلت دارد و خنثى بود               

   تا آه خود را خواهر ايشان آند                  نان پنهان آنداو ذآر را از ز               

   تا آه خود را جنس آن مردان آند               شله از مردان به آف پنهان آند               

  اى سازيم بر خرطوم او  شله               گفت يزدان ز آن آس مكتوم او               

    درنيايند از فن او در جوال                  ايان ما ز آن ذو داللتا آه بين               

   ورى  هين ز جاهل ترس اگر دانش              حاصل آنك از هر ذآر نايد نرى               

    آم شنو آان هست چون سم آهن                    دوستى جاهل شيرين سخن               

    جز غم و حسرت از آن نفزويدت                 در چشم روشن گويدتجان ما               

  ام شد بس نزار  آه ز مكتب بچه                مر پدر را گويد آن مادر چهار               

    بر وى اين جور و جفا آم آرديى                    از زن ديگر گرش آورديى               

    اين فشار آن زن بگفتى نيز هم                   ام ز تو گر بدى اين بچهاز ج               

   سيلى بابا به از حلواى او                 هين بجه زين مادر و تيباى او               

   اولش تنگى و آخر صد گشاد               هست مادر نفس و بابا عقل راد               

    تا نخواهى تو نخواهد هيچ آس                   ى عقلها فرياد رس دهندهاى                

    ما آييم اول تويى آخر تويى             هم طلب از تست و هم آن نيكويى               

    ما همه الشيم با چندين تراش            هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش               
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   آاهلى جبر مفرست و خمود              ين حواله رغبت افزا در سجودز               

    جبر هم زندان و بند آاهالن                     جبر باشد پر و بال آامالن               

   آب مومن را و خون مر گبر را                 همچو آب نيل دان اين جبر را               

   بال زاغان را به گورستان برد                 بازان را سوى سلطان بردبال               

    آه چو پازهر است و پنداريش سم              باز گرد اآنون تو در شرح عدم               

    رو ز محمود عدم ترسان مباش          تاش همچو هندو بچه هين اى خواجه               

    آن خيالت الشى و تو الشيى             وجودى ترس آاآنون در ويىاز                

    هيچ نى مر هيچ نى را ره زده ست              الشيى بر الشيى عاشق شده ست               

    گشت نامعقول تو بر تو عيان          چون برون شد اين خياالت از ميان               

  

   نما لهم حسره الفوتليس للماضين هم الموت ا

   آه هر آن آه آرد از دنيا گذر              راست گفته ست آن سپهدار بشر               

    بلكه هستش صد دريغ از بهر فوت              نيستش درد و دريغ و غبن موت               

   دولت و هر برگ را مخزن هر                   آه چرا قبله نكردم مرگ را               

    آن خياالتى آه گم شد در اجل              قبله آردم من همه عمر از حول               

    ز آنست آاندر نقشها آرديم ايست           حسرت آن مردگان از مرگ نيست               

   بد و يابد علف آف ز دريا جن         ما نديديم اين آه آن نقش است و آف               

   تو به گورستان رو آن آفها نگر             چون آه بحر افكند آفها را به بر               

    بحر افكنده ست در بحرانتان                پس بگو آو جنبش و جوالنتان               

   آن نه از ما اين سؤال آه ز دريا               تا بگويندت به لب نى بل به حال               

   بادى آجا آيد بر اوج  خاك بى           ز موج نقش چون آف آى بجنبد بى               

    آف چو ديدى قلزم ايجاد بين                  چون غبار نقش ديدى باد بين               

   شحمى و لحمى پود و تار باقيت               هين ببين آز تو نظر آيد به آار               

    لحم تو مخمور را نامد آباب                 شحم تو در شمعها نفزود تاب               

   در نظر رو در نظر رو در نظر            در گداز اين جمله تن را در بصر               
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   ر دو آون ديد و روى شاه يك نظ                بيند ز راه يك نظر دو گز همى               

   سرمه جو و اهللا اعلم بالسرار                شمار در ميان اين دو فرقى بى               

    آوش دايم تا بر اين بحر ايستى                 چون شنيدى شرح بحر نيستى               

   نشان است و تهى است ال و بى آه خ         چون آه اصل آارگاه آن نيستى است               

   نيستى جويند و جاى انكسار                   جمله استادان پى اظهار آار               

   آارگاهش نيستى و ال بود                     الجرم استاد استادان صمد               

    حق و آارگاهش آن سر است آار            هر آجا اين نيستى افزون تر است               

    بر همه بردند درويشان سبق                نيستى چون هست بااليين طبق               

    آار فقر جسم دارد نه سؤال        جسم و مال خاصه درويشى آه شد بى               

   اشد آه جسم خويش باخت قانع آن ب               سائل آن باشد آه مال او گداخت               

   آاوست سوى نيست اسبى راهوار             پس ز درد اآنون شكايت بر مدار               

    فكر اگر جامد بود رو ذآر آن                    اين قدر گفتيم باقى فكر آن               

  آر را خورشيد اين افسرده ساز ذ                    ذآر آرد فكر را در اهتزاز               

    آار آن موقوف آن جذبه مباش    تاش اصل خود جذب است ليك اى خواجه               

  بازى بود  ناز آى در خورد جان               ز انكه ترك آار چون نازى بود               

   بين مدام  را و نهى را مى امر                 نه قبول انديش نه رد اى غالم               

    چون بديدى صبح شمع آن گه بكش                 مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش               

   بيند او در عين پوست  مغزها مى            چشمها چون شد گذاره نور اوست               

   بيند اندر قطره آل بحر را                      بيند اندر ذره خورشيد بقا               

  

   ى صوفى و قاضى بار ديگر رجوع آردن به قصه

    سر نشايد باد دادن از عمى               گفت صوفى در قصاص يك قفا               

    بر من آسان آرد سيلى خوردنم                       ى تسليم اندر آردنم خرقه               

  وار  گفت اگر مشتش زنم من خصم         يد صوفى خصم خود را سخت زارد               

    شاه فرمايد مرا زجر و قصاص          او به يك مشتم بريزد چون رصاص               
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  جود تا در فتد  او بهانه مى              خيمه ويران است و بشكسته وتد               

    آه قصاصم افتد اندر زير تيغ                   دريغ آيد دريغبهر اين مرده                

   عزمش آن شد آش سوى قاضى برد            تانست آف بر خصم زد چون نمى               

   اش  مخلص است از مكر ديو و حيله               اش آه ترازوى حق است و آيله               

    قاطع جنگ دو خصم و قيل و قال               ض احقاد و جدالهست او مقرا               

  ها ساآن آند قانون او  فتنه                    ديو در شيشه آند افسون او               

    سرآشى بگذارد و گردد تبع                چون ترازو ديد خصم پر طمع               

    از قسم راضى نگردد آگهيش            ر افزون دهيشور ترازو نيست گ               

  اى از بحر عدل رستخيز  قطره              هست قاضى رحمت و دفع ستيز               

   لطف آب بحر از او پيدا بود              قطره گر چه خرد و آوته پا بود               

   تو ز يك قطره ببينى دجله را                  از غبار ار پاك دارى آله را               

    تا شفق غماز خورشيد آمده ست               جزوها بر حال آلها شاهد است               

    آن چه فرموده ست آال و الشفق                آن قسم بر جسم احمد راند حق               

    گر از آن يك دانه خرمن دان بدى                  ىمور بر دانه چرا لرزان بد               

    در مكافات جفا مستعجل است        دل است بر سر حرف آ آه صوفى بى               

    از تقاضاى مكافى غافلى           اى تو آرده ظلمها چون خوش دلى               

   هات  آه فرو آويخت غفلت پرده           هات يا فراموشت شده ست از آرده               

    جرم گردون رشك بردى بر صفات                 گر نه خصميهاستى اندر قفات               

   خواه از عقوق  اندك اندك عذر مى                  ليك محبوسى براى آن حقوق               

    آب خود روشن آن اآنون با محب                 تا به يك بارت نگيرد محتسب               

    دست زد چون مدعى در دامنش             رفت صوفى سوى آن سيلى زنش               

    آاين خر ادبار را بر خر نشان                  اندر آوردش بر قاضى آشان               

   آن چنان آه راى تو بيند سزا                   يا به زخم دره او را ده جزا               

   بر تو تاوان نيست آن باشد جبار            آان آه از زجر تو ميرد در دمار               

   نيست بر قاضى ضمان آاو نيست خرد           در حد و تعزير قاضى هر آه مرد               
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   ى هر مستحق و مستحق  آينه            ى عدل حق نايب حق است و سايه               

   نه براى عرض و خشم و دخل خود                  آاو ادب از بهر مظلومى آند               

    گر خطايى شد ديت بر عاقله است             چون براى حق و روز آجله ست               

    وان آه بهر حق زند او آمن است           آن آه بهر خود زند او ضامن است               

   آن پدر را خون بها بايد شمرد               گر پدر زد مر پسر را او بمرد               

   خدمت او هست واجب بر ولد              ز انكه او را بهر آار خويش زد               

    بر معلم نيست چيزى ال تخف               چون معلم زد صبى را شد تلف               

    هر امين را هست حكمش همچنين                    آان معلم نايب افتاد و امين               

   پس نبود استا به زجرش آار جو                نيست واجب خدمت استا بر او               

    الجرم از خون بها دادن نرست            ور پدر زد او براى خود زده ست               

  وار خودى شو فانيى درويش  بى           پس خودى را سر ببر اى ذو الفقار               

    ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت ايمنى        خود هر آن چه تو آنى چون شدى بى               

    هست تفصيلش به فقه اندر مبين              آن ضمان بر حق بود نه بر امين               

   مثنوى دآان فقر است اى پسر                 هر دآانى راست سودايى دگر               

    قالب آفش است اگر بينى تو چوب             در دآان آفشگر چرم است خوب               

   بهر گز باشد اگر آهن بود                    پيش بزازان قز و ادآن بود               

    غير واحد هر چه بينى آن بت است                   مثنوى ما دآان وحدت است               

    همچنان دان آالغرانيق العلى                   بت ستودن بهر دام عامه را               

   ليك آن فتنه بد از سوره نبود             ى و النجم زود خواندش در سوره               

   هم سرى بود آن آه سر بر در زدند               جمله آفار آن زمان ساجد شدند               

   با سليمان باش و ديوان را مشور      بعد از اين حرفى است پيچا پيچ و دور               

   و آن ستمكار ضعيف زار زار              هين حديث صوفى و قاضى بيار               

   تا بر او نقشى آنم از خير و شر              گفت قاضى ثبت العرش اى پسر               

    اين خيالى گشته است اندر سقام                        آو زننده آو محل انتقام               

    شرع بر اصحاب گورستان آجاست                 شرع بهر زندگان و اغنياست               
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  ترند  صد جهت ز آن مردگان فانى                سرند آن گروهى آز فقيرى بى               

   صوفيان از صد جهت فانى شدند            مرده از يك روست فانى در گزند               

  شمار  هر يكى را خونبهايى بى       مرگ يك قتل است و اين سيصد هزار               

   ريخت بهر خونبها انبارها           گر چه آشت اين قوم را حق بارها               

   آشته گشته زنده گشته شصت بار           اند هر يك در سرار همچو جرجيس               

  بسوزد آه بزن زخمى دگر ى م                      آشته از ذوق سنان دادگر               

   تر است  آشته بر قتل دوم عاشق             و اهللا از عشق وجود جان پرست               

   ام  حاآم اصحاب گورستان آى                ام گفت قاضى من قضا دار حى               

   مانش آمده ست گورها در دود    اين به صورت گر نه در گور است پست               

   گور را در مرده بين اى آور تو                  بس بديدى مرده اندر گور تو               

   عاقالن از گور آى خواهند داد               گر ز گورى خشت بر تو اوفتاد               

  نقش گرمابه نبرد هين مكن با                 ى مرده مگرد گرد خشم و آينه               

   آان آه زنده رد آند حق آرد رد                اى بر تو نزد شكر آن آه زنده               

    آه به حق زنده ست آن پاآيزه پوست             خشم احيا خشم حق و زخم اوست               

  انه پوست از وى آشيد زود قصاب          حق بكشت او را و در پاچه ش دميد               

   ى آن قصاب  نفخ حق نبود چو نفخه                   نفخ در وى باقى آمد تا مآب               

    اين همه زين است و آن سر جمله شين                  فرق بسيار است بين النفختين               

   و آن حيات از نفخ حق شد مستمر            اين حيات از وى بريد و شد مضر               

    هين بر آ زين قعر چه باالى صرح          اين دم آن دم نيست آايد آن به شرح               

   نقش هيزم را آسى بر خر نهد                  نيستش بر خر نشاندن مجتهد               

   پشت تابوتيش اوليتر سزد                بر نشست او نه پشت خر سزد               

    هين مكن در غير موضع ضايعش             ظلم چه بود وضع غير موضعش               

  تسو قصاص و بى ام زد بى  سيلى             گفت صوفى پس روا دارى آه او               

   ا صفع اندازد به الش صوفيان ر           اين روا باشد آه خر خرسى قالش               

    گفت دارم در جهان من شش درم           گفت قاضى تو چه دارى بيش و آم               
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   سخن  آن سه ديگر را به او ده بى             گفت قاضى سه درم تو خرج آن               

   ره و رغيف سه درم در بايدش ت    زار و رنجور است و درويش و ضعيف               

   از قفاى صوفى آن بد خوبتر                    بر قفاى قاضى افتادش نظر               

   ام ارزان شده است  آه قصاص سيلى            آرد از پى سيليش دست راست مى               

  راز سيليى آورد قاضى را ف               سوى گوش قاضى آمد بهر راز               

   خرخاش و وصم  من شوم آزاد بى         گفت هر شش را بياريد اى دو خصم               

  

  طيره شدن قاضى از سيلى درويش و سرزنش آردن صوفى قاضى را

    حكم تو عدل است ال شك نيست غى          گشت قاضى طيره صوفى گفت هى               

    چون پسندى بر برادر اى امين            اى شيخ دينآن چه نپسندى به خود               

    هم در آن چه عاقبت خود افكنى                  اين ندانى آه پى من چه آنى               

   آن چه خواندى آن عمل جان پدر                 من حفر بئرا نخواندى از خبر               

   آه ترا آورد سيلى بر قفا              ين بد در قضااين يكى حكمت چن               

   تا چه آرد بر سر و بر پاى تو                    واى بر احكام ديگرهاى تو               

    آه براى نفقه بادت سه درم                   ظالمى را رحم آرى از آرم               

    آه به دست او نهى حكم و عنان                 جاى آندست ظالم را ببر چه                

   آه نژاد گرگ را او شير داد               تو بدان بز مانى اى مجهول داد               

  

  جواب دادن قاضى صوفى را

   هر قفا و هر جفا آارد قضا               گفت قاضى واجب آيدمان رضا               

   گر چه شد رويم ترش آالحق مر               خوش دلم در باطن از حكم زبر               

    ابر گريد باغ خندد شاد و خوش             اين دلم باغ است و چشمم ابروش               

   باغها در مرگ و جان آندن رسند                  سال قحط از آفتاب خيره خند               

   اى  چون سر بريان چه خندان مانده            اى ز امر حق و ابكوا آثيرا خوانده               

    گر فرو پاشى تو همچون شمع دمع                روشنى خانه باشى همچو شمع               
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   حافظ فرزند شد از هر ضرر                    آن ترش رويى مادر يا پدر               

   ذوق گريه بين آه هست آن آان قند                اى اى خيره خند ذوق خنده ديده               

    پس جهنم خوشتر آيد از جنان                    چون جهنم گريه آرد ياد آن               

    سليمها جو اى  گنج در ويرانه                    ها آمد آتيم ها در گريه خنده               

  اند  آب حيوان را به ظلمت برده              اند ذوق در غمهاست پى گم آرده               

   چشمها را چار آن در احتياط                    باژگونه نعل در ره تا رباط               

   دو چشم يار يار آن با چشم خود                 چشمها را چار آن در اعتبار               

    يار را باش و مگوش از ناز اف            بخوان اندر صحف َأْمُرُهْم ُشورى                

    چون آه نيكو بنگرى يار است راه                    يار باشد راه را پشت و پناه               

   لقه مكن خود را نگين اندر آن ح        چون آه در ياران رسى خامش نشين               

    جمله جمعند و يك انديش و خموش          در نماز جمعه بنگر خوش به هوش               

    چون نشان جويى مكن خود را نشان               رختها را سوى خاموشى آشان               

   ت دان تو ياران را نجوم در دالل                 گفت پيغمبر آه در بحر هموم               

   نطق تشويش نظر باشد مگو                  چشم در استارگان نه ره بجو               

    گفت تيره در تبع گردد روان           گر دو حرف صدق گويى اى فالن               

   ه جر الكالم فى شجون جر               اين نخواندى آالكالم اى مستهام               

  آشد  آه سخن زو مر سخن را مى           هين مشو شارع در آن حرف رشد               

    از پى صافى شود تيره روان          نيست در ضبطت چو بگشادى دهان               

    چون همه صاف است بگشايد رواست               آن آه معصوم ره وحى خداست               

   آى هوا زايد ز معصوم خدا                ز انكه ما ينطق رسول بالهوى               

   ى مقال  تا نگردى همچو من سخره               خويشتن را ساز منطيقى ز حال               

  

  سؤال آردن آن صوفى قاضى را

  نفع است و آن ديگر ضرر اين چرا        گفت صوفى چون ز يك آان است زر               

    اين چرا هشيار و آن مست آمده ست        چون آه جمله از يكى دست آمده ست               
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    اين چرا نوش است و آن زهر دهان         چون ز يك درياست اين جوها روان               

   ق صبح آاذب از چه خاست صبح صاد              چون همه انوار از شمس بقاست               

    از چه آمد راست بينى و حول         چون ز يك سرمه ست ناظر را آحل               

    نقد را چون ضرب خوب و نارواست     چون آه دار الضرب را سلطان خداست               

   يست و آن يك راه زن اين خفير از چ                چون خدا فرمود ره را راه من               

    چون يقين شد الولد سر ابيه            از يك اشكم چون رسد حر و سفيه               

   صد هزاران جنبش از عين قرار                 وحدتى آه ديد با چندين هزار               

  

  جواب گفتن آن قاضى صوفى را

   يك مثالى در بيان اين شنو                 گفت قاضى صوفيا خيره مشو               

    حاصل آمد از قرار دلستان                 قرارى عاشقان همچنان آه بى               

    عاشقان چون برگها لرزان شده                    او چو آه در ناز ثابت آمده               

    آب رويش آبروها ريخته                      ها انگيخته ى او گريه خنده               

  طپد چون مى  بر سر درياى بى             اين همه چون و چگونه چون زبد               

    ز آن بپوشيدند هستيها حلل            ضد و ندش نيست در ذات و عمل               

   بلك ازو بگريزد و بيرون جهد            ضد، ضد را بود و هستى آى دهد               

   مثل مثل خويشتن را آى آند                   ند چه بود مثل مثل نيك و بد               

    اين چه اوليتر از آن در خالقى                چون آه دو مثل آمدند اى متقى               

  ند است و ضد  چون آفى بر بحر بى                 بر شمار برگ بستان ضدو ند               

   چون چگونه گنجد اندر ذات بحر             چگونه بين تو برد و مات بحر بى               

    اين چگونه و چون جان آى شد درست                    آمترين لعبت او جان تست               

    از بدن ناشى تر آمد عقل و جان          پس چنان بحرى آه در هر قطر آن               

    عقل آل آن جاست از ال يعلمون             آى بگنجد در مضيق چند و چون               

   بوى بردى هيچ از آن بحر معاد              عقل گويد مر جسد را آاى جماد               

    يارى از سايه آه جويد جان عم                ى توام جسم گويد من يقين سايه               
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   تر از ناسزاست  آه سزا گستاخ         عقل گويد آاين نه آن حيرت سراست               

    خدمت ذره آند چون چاآرى                         اندر اينجا آفتاب انورى               

   باز اينجا نزد تيهو پر نهد                 شير اين سو پيش آهو سر نهد               

  جويد دعا  چون ز مسكينان همى                    اين ترا باور نيايد مصطفى               

   عين تجهيل از چه رو تفهيم بود                     گر بگويى از پى تعليم بود               

   در خرابيها نهد آن شهريار                   ارداند آه گنج شاهو بلكه مى               

    گر چه هر جزويش جاسوس وى است               بد گمانى نعل معكوس وى است               

   زين سبب هفتاد بل صد فرقه شد                بل حقيقت در حقيقت غرقه شد               

    صوفيا خوش پهن بگشا گوش جان                هانبا تو قلماشيت خواهم گفت                

   باش خلعت بعد از آن  منتظر مى                مر ترا هر زخم آايد ز آسمان               

   پس نبخشد تاج و تخت مستند            آاو نه آن شاه است آت سيلى زند               

  منتها  سيليى را رشوت بى                        جمله دنيا را پر پشه بها               

    چست در دزد و ز حق سيلى ستان                گردنت زين طوق زرين جهان               

   ز آن بال سرهاى خود افراشتند                         آن قفاها آانبيا برداشتند               

   تا به خانه او بيابد مر ترا              ود اى فتىليك حاضر باش در خ               

    آه نيابيدم به خانه هيچ آس               ور نه خلعت را برد او باز پس               

  

   باز سؤال آردن صوفى از آن قاضى

    ابروى رحمت گشادى جاودان         گفت آن صوفى چه بودى آاين جهان               

    بر نيآوردى ز تلوينهاش نيش             هر دمى شورى نياوردى به پيش               

   دى نبردى باغ عيش آموز را                   شب ندزديدى چراغ روز را               

    ايمنى را خوف نآوردى آرب               جام صحت را نبودى سنگ تب               

    گر نبودى خرخشه در نعمتش         آم گشتى ز جود و رحمتشخود چه                

  

   ى ترك و درزى را مثل آوردن جواب قاضى سؤال صوفى را و قصه
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    خالى از فطنت چو آاف آوفيى             گفت قاضى بس تهى رو صوفيى               

   گفتى به شب ر خياطان همى غد                   تو بنشنيدى آه آن پر قند لب               

   هاى سالفه نمود افسانه  مى                    خلق را در دزدى آن طايفه               

    مى حكايت آرد او با آن و اين                    ى پاره ربايى در برين قصه               

   اى  گرد او جمع آمده هنگامه              اى خواند درزى نامه در سمر مى               

   جمله اجزايش حكايت گشته بود          مستمع چون يافت جاذب ز آن وفود               

  

   قال النَّبّى عليه السالم ان اللَّه يلقن الحكمة على لسان الواعظين بقدر همم المستمعين

   علم از صبى استجذب سمع است ار آسى را خوش لبى است گرمى و جد م               

   چون نيابد گوش گردد چنگ بار            چنگيى را آاو نوازد بيست و چار               

    نه ده انگشتش بجنبد در عمل                    نه حراره يادش آيد نه غزل               

   گردون يك بشير وحى نآوردى ز                  گر نبودى گوشهاى غيب گير               

    نه فلك گشتى نه خنديدى زمين                  هاى صنع بين ور نبودى ديده               

   از براى چشم تيز است و نظار                  آن دم لوالك اين باشد آه آار               

   اى عشق صنع حق آى بود پرو           عامه را از عشق هم خوابه و طبق               

   تا سگى چندى نباشد طعمه خوار                    آب تتماجى نريزى در تغار               

    تا رهاند زين تغارت اصطفاش                رو سگ آهف خداونديش باش               

   ن اندر نهفت آه آنند آن در زيا            رحمانه گفت چون آه دزديهاى بى               

   سخت طيره شد ز آشف آن غطا                 اندر آن هنگامه ترآى از خطا               

   آرد از پى اهل نهى  آشف مى              شب چو روز رستخيز آن رازها               

   آشف راز بينى آن جا دو عدو در                هر آجا آيى تو در جنگى فراز               

    و آن گلوى رازگو را صور دان                آن زمان را محشر مذآور دان               

    و آن فضايح را به آوى انداخته است            آه خدا اسباب خشمى ساخته است               

  خشم و درد حيف آمد ترك را و              بس آه غدر درزيان را ذآر آرد               

   آيست استاتر در اين مكر و دغا                گفت اى قصاص در شهر شما               
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   آردن ترك و گرو بستن او آه درزى از من چيزى نتواند بردن دعوى

    اندرين چستى و دزدى خلق آش            گفت خياطى است نامش پور شش               

    او نيارد برد پيشم رشته تاب         ضامن آه با صد اضطرابگفت من                

   مات او گشتند در دعوى مپر             پس بگفتندش آه از تو چيست تر               

    آه شوى ياوه تو در تزويرهاش             رو به عقل خود چنين غره مباش               

   آه نيارد برد نى آهنه نه نو           ت آن جا گروتر شد ترك و بس گرم               

   او گرو بست و رهان را بر گشود                  تر آردند زود مطمعانش گرم               

    بدهم ار دزدد قماشم او به فن                  آه گرو اين مرآب تازى من               

   واستانم بهر رهن مبتدا                     از شماور نتاند برد اسبى                

   آرد او حراب  با خيال دزد مى         ترك را آن شب نبرد از غصه خواب               

    شد به بازار و دآان آن دغل                    بامدادان اطلسى زد در بغل               

   جست از جا لب به ترحيبش گشاد               تادپس سالمش آرد گرم و اوس               

    تا فگند اندر دل او مهر خويش                 گرم پرسيدش ز حد ترك بيش               

    پيشش افكند اطلس استنبلى                   چون بديد از وى نواى بلبلى               

    زير نافم واسع و باالش تنگ                نگآه ببر اين را قباى روز ج               

   زير واسع تا نگيرد پاى را                    تنگ باال بهر جسم آراى را               

   در قبولش دست بر ديده نهاد              گفت صد خدمت آنم اى ذو وداد               

   بعد از آن بگشاد لب را در فشار                پس بپيمود و بديد او روى آار               

   و ز آرمها و عطاى آن نفر                       از حكايتهاى ميران دگر               

    از براى خنده هم داد او نشان                 و ز بخيالن و ز تحشيراتشان               

   بريد و لب پر افسانه و فسون  مى              همچو آتش آرد مقراضى برون               

  

   مضاحك گفتن درزى و ترك را از قوت خنده بسته شدن دو چشم تنگ او و فرصت يافتن درزى

    چشم تنگش گشت بسته آن زمان                 ترك خنديدن گرفت از داستان               
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    از جز حق از همه احيا نهان              اى دزديد و آردش زير ران پاره               

    ليك چون از حد برى غماز اوست            ديد آن ولى ستار خوست حق همى               

   اش  رفت از دل دعوى پيشانه                      اش ترك را از لذت افسانه               

    ترك سر مست است در الغ اچى                اطلس چه دعوى چه رهن چى               

  گو آه مرا شد مغتذا  الغ مى                  البه آردش ترك آز بهر خدا               

   آه فتاد از قهقهه او بر قفا                    گفت الغى خندمينى آن دغا               

  مزد  ترك غافل خوش مضاحك مى                 اى اطلس سبك بر نيفه زد پاره               

   گفت الغى گوى از بهر خدا                    همچنين بار سوم ترك خطا               

   آرد او اين ترك را آلى شكار            تر ز آن دو بار گفت الغى خندمين               

    مست ترك مدعى از قهقهه                   چشم بسته عقل جسته مولهه               

   ش يافت ميدان فراخ  آه ز خنده                پس سوم بار از قبا دزديد شاخ               

  آرد اقتضا  الغ از آن استا همى                 چون چهارم بار آن ترك خطا               

  داد را  آرد در باقى فن و بى                   رحم آمد بر وى آن استاد را               

   خبر آاين چه خسار است و غبين  بى           گفت مولع گشت اين مفتون در اين               

   آه به من بهر خدا افسانه گو                   بوسه افشان آرد بر استاد او               

   چند افسانه بخواهى آزمود               اى فسانه گشته و محو از وجود               

    بر لب گور خراب خويش ايست            تر از تو هيچ افسانه نيست خندمين               

    چند جويى الغ و دستان فلك             اى فرو رفته به گور جهل و شك               

    آه نه عقلت ماند بر قانون نه جان         ى اين جهان تا به آى نوشى تو عشوه               

   آب روى صد هزاران چون تو برد                 الغ اين چرخ نديم آرد و مرد               

   ى صد سالگان طفل خام  جامه               دوزد اين درزى عام درد مى مى               

   چون دى آمد داده را بر باد داد                     الغ او گر باغها را داد داد               

   تا به سعد و نحس او الغى آند              پيره طفالن شسته پيشش بهر آد               

  

  گفتن درزى ترك را هى خاموش آه اگر مضاحك دگر گويم قبات تنگ آيد
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   گر آنم الغى دگر واى بر تو                اى طواشى بر گذر گفت درزى               

    اين آند با خويشتن خود هيچ آس                     پس قبايت تنگ آيد باز پس               

    تو بجاى خنده خون بگرستيى                  ى چه رمزى ار دانستيى خنده               

  اره خياط غرور برده پاره پ              اطلس عمرت به مقراض شهور               

    الغ آردى سعد بودى بر دوام                    برى آاختر مدام تو تمنا مى               

   و ز دالل و آينه و آفات او                  تولى ز تربيعات او سخت مى               

  و آين آوشى او و ز نحوس و قبض                 رنجى ز خاموشى او سخت مى               

    بر سعود و رقص سعد او مه ايست      ى طرب در رقص نيست آه چرا زهره               

   ات مغبون آنم  الغ را پس آلى                اخترت گويد آه گر افزون آنم               

   ب زن بين اى مهان عشق خود بر قل                      تو مبين قالبى اين اختران               

    پيش ره را بسته ديد او از زنان              شد به ره سوى دآان آن يكى مى               

    بسته از جوق زنان همچو ماه            سوخت از تعجيل و راه پاى او مى               

   يد اى دختر چگان هى چه بسيار        رو به يك زن آرد و گفت اى مستهان               

    هيچ بسيارى ما منكر مبين          رو بدو آرد آن زن و گفت اى امين               

  آيد شما را انبساط  تنگ مى                 بين آه با بسيارى ما بر بساط               

   سواى زمن فاعل و مفعول ر                 فتيد از قحط زن در لواطه مى               

  گردد اينجا ناگوار  آز فلك مى                  تو مبين اين واقعات روزگار               

    تو مبين اين قحط و خوف و ارتعاش               تو مبين تحشير روزى و معاش               

  يد و ناپرواى اوى اوي  مرده                بين آه با اين جمله تلخيهاى او               

   نقمتى دان ملك مرو و بلخ را                     رحمتى دان امتحان تلخ را               

   اين براهيم از شرف بگريخت و راند            آن براهيم از تلف نگريخت و ماند               

   س است در راه طلب نعل معكو              آن نسوزد وين بسوزد اى عجب               

  

  باز مكرر آردن صوفى سؤال را

   زيان  آه آند سوداى ما را بى            گفت صوفى قادر است آن مستعان               
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  ضرر  هم تواند آرد اين را بى                آن آه آتش را آند ورد و شجر               

   هم تواند آرد اين دى را بهار             رآن آه گل آرد برون از عين خا               

   قادر است ار غصه را شادى آند                 آن آه زو هر سرو آزادى آند               

   اش او را چه آم  گر بدارد باقى             آن آه شد موجود از وى هر عدم               

   گر نميراند زيانش آى شود            شودآن آه تن را جان دهد تا حى                

  اجتهاد  بنده را مقصود جان بى              خود چه باشد گر ببخشد آن جواد               

   ى ديو لعين  مكر نفس و فتنه                دور دارد از ضعيفان در آمين               

  

  جواب دادن قاضى صوفى را

   ور نبودى خوب و زشت و سنگ و در                ضى گر نبودى امر مرگفت قا               

   ور نبودى زخم و چاليش و وغا               ور نبودى نفس و شيطان و هوا               

    بندگان خويش را اى منتهك             پس به چه نام و لقب خواندى ملك               

    چون بگفتى اى شجاع و اى حكيم              اى صبور و اى حليمچون بگفتى               

   رهزن و ديو لعين  چون بدى بى                  صابرين و صادقين و منفقين               

    علم و حكمت باطل و مندك بدى               رستم و حمزه و مخنث يك بدى               

    چون همه ره باشد آن حكمت تهى است       رهى است  بهر راه و بىعلم و حكمت               

    هر دو عالم را روا دارى خراب                  بهر اين دآان طبع شوره آب               

    وين سؤالت هست از بهر عوام               دانم آه تو پاآى نه خام من همى               

    سهلتر از بعد حق و غفلت است       وران و هر آن رنجى آه هستجور د               

   دولت آن دارد آه جان آگه برد                 ز انكه اينها بگذرند آن نگذرد               

  

  حكايت در تقرير آن آه صبر در رنج آار سهلتر از صبر در فراق يار بود

    اى مروت را به يكره آرده طى           ىآن يكى زن شوى خود را گفت ه               

   تا به آى باشم در اين خوارى چرا                     دارى چرا هيچ تيمارم نمى               

   زنم  گر چه عورم دست و پايى مى                 آنم گفت شو من نفقه چاره مى               
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    از منت اين هر دو هست و نيست گم              اى صنمنفقه و آسوه است واجب               

    بس درشت و پر وسخ بد پيرهن                         آستين پيرهن بنمود زن               

   آس آسى را آسوه زين سان آورد                خورد گفت از سختى تنم را مى               

    مرد درويشم همين آمد فنم                آنم ؤالت مىگفت اى زن يك س               

  مند  ليك بنديش اى زن انديشه             اين درشت است و غليظ و ناپسند               

   تر يا خود فراق  اين ترا مكروه          تر يا خود طالق اين درشت و زشت               

    از بال و فقر و از رنج و محن               شنيع زنى ت همچنان اى خواجه               

    ليك از تلخى بعد حق به است            ال شك اين ترك هوا تلخى ده است               

    ليك اين بهتر ز بعد ممتحن        گر جهاد و صوم سخت است و خشن               

    گويدت چونى تو اى رنجور من                رنج آى ماند دمى آه ذو المنن               

    ليك آن ذوق تو پرسش آردن است           ور نگويد آت نه آن فهم و فن است               

  اند  سوى رنجوران به پرسش مايل                      آن مليحان آه طبيبان دلند               

  اى سازند و پيغامى آنند  چاره              مى آنندور حذر از ننگ و از نا               

  خبر  نيست معشوقى ز عاشق بى                 ور نه در دلشان بود آن مفتكر               

   ى عشق بازان را بخوان  هم فسانه                    اى تو جوياى نوادر داستان               

   ترك جوشى هم نگشتى اى قديد               اين عهد مديدبس بجوشيدى در                

   ترى  وانگه ار ناديدگان ناشى                اى عمرى تو داد و داورى ديده               

  اى اى آور لد  تو سپستر رفته               هر آه شاگرديش آرد استاد شد               

   هم نبودت عبرت از ليل و نهار                   ينت اختيارخود نبود از والد               

   تر يا آه ريش  آه تويى خواجه مسن               عارفى پرسيد از آن پير آشيش               

   ام جهان را ديده ز ريشى بى  بى                ام گفت نه من پيش از او زاييده               

   ست وشت  خوى زشت تو نگرديده            ريشت شد سپيد از حال گشتگفت               

   تو چنين خشكى ز سوداى ثريد             او پس از تو زاد و از تو بگذريد               

   اى  يك قدم ز آن پيشتر ننهاده                اى تو بر آن رنگى آه اول زاده               

    خود نكردى زو مخلص روغنى               ان دوغى ترش در معدنىهمچن               
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    گر چه عمرى در تنور آذرى                ى طينه درى هم خميرى خمره               

   اى  گر چه از باد هوس سر گشته            اى چون حشيشى پا به گل بر پشته               

   اى بر جاى چل سال اى سفيه  مانده                  اندر حر تيههمچو قوم موسى               

   بينى در اول مرحله  خويش مى              روى هر روز تا شب هروله مى               

   تا آه دارى عشق آن گوساله تو               نگذرى زين بعد سيصد ساله تو               

    بد بر ايشان تيه چون گرداب تفت                از جانشان نرفتتا خيال عجل                

   اى نهايت لطف و نعمت ديده  بى                 اى غير اين عجلى آز او يابيده               

    از دلت در عشق اين گوساله رفت               گاو طبعى ز آن نكوييهاى زفت               

    صد زبان دارند اين اجزاى خرس          رى اآنون تو ز هر جزوت بپرسبا               

    آه نهان شد آن در اوراق زمان                     ذآر نعمتهاى رزاق جهان               

    جزو جزو تو فسانه گوى تست         روز و شب افسانه جويانى تو چست               

   اند و چند غم  چند شادى ديده            ست از عدم  تا برستهجزو جزوت               

   بلكه الغر گردد از هر پيچ جزو                لذت نرويد هيچ جزو ز انكه بى               

    بل نرفت آن خفيه شد از پنج و هفت           جزو ماند و آن خوشى از ياد رفت               

   ماند پنبه رفت تابستان ز ياد              تابستان آه از وى پنبه زادهمچو               

   شد شتا پنهان و آن يخ پيش ما                      يا مثال يخ آه زايد از شتا               

   يادگار صيف در دى اين ثمار            هست آن يخ ز آن صعوبت يادگار               

    در تنت افسانه گوى نعمتى             مچنان هر جزو جزوت اى فتىه               

   هر يكى حاآى حال خوش بود             چون زنى آه بيست فرزندش بود               

   بهارى آى شود زاينده باغ  بى                ز مستى و ز الغ حمل نبود بى               

   شد دليل عشق بازى با بهار                  نشان بر آنارحامالن و بچگا               

    همچو مريم حامل از شاهى نهان                هر درختى در رضاع آودآان               

   صد هزاران آف بر او جوشيده شد                گر چه در آب آتشى پوشيده شد               

  آند  آف به ده انگشت اشارت مى                تند پنهان مىگر چه آتش سخت                

    حامل از تمثالهاى حال و قال                 همچنين اجزاى مستان وصال               
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    چشم غايب گشته از نقش جهان                    در جمال حال وامانده دهان               

    الجرم منظور اين ابصار نيست                ره اين چار نيستآن مواليد از                

  اند ى ساده  الجرم مستور پرده                      اند آن مواليد از تجلى زاده               

    وين عبارت جز پى ارشاد نيست                 زاده گفتيم و حقيقت زاد نيست               

    بلبلى مفروش با اين جنس گل                ين خمش آن تا بگويد شاه قله               

    بلبال ترك زبان آن باش گوش         اين گل گوياست پر جوش و خروش               

    شاهد عدلند بر سر وصال                 هر دو گون تمثال پاآيزه مثال               

    شاهد احبال و حشر ما مضى             حسن لطيف مرتضىهر دو گون                

  آند ى زمستان مى  هر دم افسانه                  همچو يخ آاندر تموز مستجد               

   اندر آن ايام و ازمان عسير                ذآر آن ارياح سرد و زمهرير               

  ى لطف خدا آند افسانه  مى                 وقت شتاهمچو آن ميوه آه در               

    و آن عروسان چمن را لمس و طمس                   ى دور تبسمهاى شمس قصه               

   يا از او واپرس يا خود ياد آر               حال رفت و ماند جزوت يادگار               

    ز آن دم نوميد آن واجستيى             چستيىچون فرو گيرد غمت گر                

   ى انعامها را ز آن آمال  راتبه              ى منكر به حال گفتييش اى غصه               

    همچو چاش گل تنت انبار چيست      ات بهار و خرمى است گر به هر دم نه               

    منكر گل شد گالب اينت عجاب           بچاش گل تن فكر تو همچون گال               

    بر نبى خويان نثار مهر و ميغ                از آپى خويان آفران آه دريغ               

    و آن سپاس و شكر منهاج نبى است                آن لجاج آفر، قانون آپى است               

   با نبى رويان تنسكها چه آرد                  دبا آپى خويان تهتكها چه آر               

   در خرابيهاست گنج عز و نور                   در عمارتها سگانند و عقور               

    گم نكردى راه چندين فيلسوف             گر نبودى اين بزوغ اندر خسوف               

    ديده بر خرطوم داغ ابلهى                 زيرآان و عاقالن از گمرهى               

  

   ى آسب واسطه ى فقير روزى طلب بى باقى قصه
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  چيزى هزاران زهر خورد  آه ز بى               ى مفلس ز درد چاره آن يكى بى               

   آاى خداوند و نگهبان رعا                 البه آردى در نماز و در دعا               

  ام ده زين سرا فن من روزى  بى                    ز جهدى آفريدى مر مرا بى               

   پنج حس ديگرى هم مستتر                ام در درج سر پنج گوهر دادى               

   من آليلم از بيانش شرم رو               ال يعد اين داد و ال يحصى ز تو               

    آار رزاقيم تو آن مستوى                ام تنها توى چون آه در خالقى               

   عاقبت زارى او بر آار شد                    سالها زو اين دعا بسيار شد               

   آسب و آالل خواست بى  از خدا مى           همچو آن شخصى آه روزى حالل               

    عهد داود لدنى معدلت                    گاو آوردش سعادت عاقبت               

   هم ز ميدان اجابت گو ربود                       اين متيم نيز زاريها نمود               

   از پى تاخير پاداش و جزا                   شدى اندر دعا گاه بد ظن مى               

    در دلش بشار گشتى و زعيم                        ار جاى خداوند آريمباز               

    از جناب حق شنيدى آه تعال            چون شدى نوميد در جهد از آالل               

  از اين دو بر نيايد هيچ آار  بى       خافض است و رافع است اين آردگار               

   از اين دو نيست دورانش اى فالن  بى               بين و رفع آسمانخفض ارضى               

   نيم سالى شوره نيمى سبز و تر           خفض و رفع اين زمين نوعى دگر               

    نوع ديگر نيم روز و نيم شب                خفض و رفع روزگار با آرب               

    گاه صحت گاه رنجورى مضج               ن مزاج ممتزجخفض و رفع اي               

    قحط و جذب و صلح و جنگ از افتتان                همچنين دان جمله احوال جهان               

    زين دو جانها موطن خوف و رجاست          اين جهان با اين دو پر اندر هواست               

    در شمال و در سموم بعث و مرگ                رزان بود مانند برگتا جهان ل               

   بشكند نرخ خم صد رنگ را                     تا خم يك رنگى عيساى ما               

   تلوين شده ست  هر چه آن جا رفت بى        آآن جهان همچون نمكسار آمده است               

  آند يك رنگ اندر گورها  مى                ين خلق رنگارنگ راخاك را ب               

    خود نمكسار معانى ديگر است                اين نمكسار جسوم ظاهر است               
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    از ازل آن تا ابد اندر نوى است                آن نمكسار معانى معنوى است               

  ند و عدد ضد و بى  آن نوى بى                آهنگى ضدش بوداين نوى را                

   صد هزاران نوع ظلمت شد ضيا              آن چنانك از صقل نور مصطفى               

    جملگى يك رنگ شد ز آن الپ الغ              از جهود و مشرك و ترسا و مغ               

   شد يكى در نور آن خورشيد راز               تاه و درازصد هزاران سايه آو               

    گونه گونه سايه در خورشيد رهن                نه درازى ماند نه آوته نه پهن               

    بر بد و بر نيك آشف و ظاهر است           ليك يك رنگى آه اندر محشر است               

   نقشهامان در خور خصلت شود              جهان صورت شودآه معانى آن               

  ها  اين بطانه روى آار جامه                 ها گردد آن گه فكر، نقش نامه               

    دوك نطق اندر ملل صد رنگ ريس                اين زمان سرها مثال گاو پيس               

    عالم يك رنگ آى گردد جلى             ت و صد دلىنوبت صد رنگى اس               

    اين شب است و آفتاب اندر رهان             نوبت زنگى است رومى شد نهان               

    نوبت قبط است و فرعون است شاه          نوبت گرگ است و يوسف زير چاه               

   اين سگان را حصه باشد روز چند                  ددريغ خيره خن تا ز رزق بى               

   تا شود امر َتعاَلْوا منتشر                  در درون بيشه شيران منتظر               

   حجابى حق نمايد دخل و خرج  بى              پس برون آيند آن شيران ز مرج               

   پيسه گاوان بسمالن روز نحر                  بحرجوهر انسان بگيرد بر و               

    مومنان را عيد و گاوان را هالك                    روز نحر رستخيز سهمناك               

   همچو آشتيها روان بر روى بحر              ى مرغان آب آن روز نحر جمله               

    تا آه ينجو من نجا و استيقنه                   بينةتا آه يهلك من هلك عن                

   تا آه زاغان سوى گورستان روند                تا آه بازان جانب سلطان روند               

   ست اندر جهان  نقل زاغان آمده        آاستخوان و اجزاء سرگين همچو نان               

   آرم سرگين از آجا باغ از آجا                زاغ از آجاقند حكمت از آجا                

   نيست اليق عود و مشك و آون خر              نيست اليق غزو نفس و مرد غر               

    آى دهد آن آه جهاد اآبر است           چون غزا ندهد زنان را هيچ دست               
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    گشته باشد خفيه همچون مريمى                ن رستمىجز به نادر در تن ز               

   اند و ماده از ضعف جنان  خفيه               آن چنان آه در تن مردان زنان               

    هر آه در مردى نديد آمادگى             آن جهان صورت شود آن مادگى               

    آفش آن پا آاله آن سر است          خور استروز عدل و عدل داد در                

    تا به غرب خود رود هر غاربى                تا به مطلب در رسد هر طالبى               

    جفت تابش شمس و جفت آب ميغ             نيست هر مطلوب از طالب دريغ               

   قهر بين چون قهر آردى اختيار                 ى آردگار هست دنيا قهر خانه               

   تيغ قهر افكنده اندر بحر و بر                استخوان و موى مقهوران نگر               

   آالم  شرح قهر حق آننده بى                پر و پاى مرغ بين بر گرد دام               

   وان آه آهنه گشت هم پشته نماند                مرد او بر جاى خر پشته نشاند               

    پيل را با پيل و بق را جنس بق             هر آسى را جفت آرده عدل حق               

   مونس بو جهل عتبه و ذو الخمار                مونس احمد به مجلس چار يار               

   اى ى عبد البطون شد سفره  قبله               اى هى جبريل و جانها سدر آعبه               

   ى عقل مفلسف شد خيال  قبله                  ى عارف بود نور وصال قبله               

  ى مطمع بود هميان زر  قبله                      ى زاهد بود يزدان بر قبله               

   ى صورت پرستان نقش سنگ  قبله               و درنگوران صبر ى معنى قبله               

   ى ظاهر پرستان روى زن  قبله                   ى باطن نشينان ذو المنن قبله               

    ور ملولى رو تو آار خويش آن              شمر تازه و آهن همچنين بر مى               

   و آن سگان را آب تتماج و تغار             ن شد عقاررزق ما در آاس زري               

   ايم  در خور آن رزق بفرستاده                     ايم اليق آن آه بدو خو داده               

   ايم  خوى اين را مست جانان آرده                ايم خوى آن را عاشق نان آرده               

   رمى  پس چه از در خورد خويت مى          وى خود خوشى و خرمىچون به خ               

   رستمى خوش آمدت خنجر بگير                مادگى خوش آمدت چادر بگير               

   گشته است از زخم درويشى عقير               اين سخن پايان ندارد و آن فقير               
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   اى روى به قبله آن و تير در آمان نه و بينداز، آن جا آه افتد گنج است قبهى آن گنج نامه آه پهلوى  قصه

  خواب صوفى راست خو ى بى  واقعه            ديد در خواب او شبى و خواب آو               

   اى در مشق وراقان طلب  رقعه                  هاتفى گفتش آه اى ديده تعب               

   هاش آور تو دست  سوى آاغذ پاره           خفيه ز آن وراق آت همسايه است               

    پس بخوان آن را به خلوت اى حزين            اى شكلش چنين رنگش چنين رقعه               

   پس برون رو ز انبهى و شور و شر             چون بدزدى آن ز وراق اى پسر               

    هين مجو در خواندن آن شوآتى            تو بخوان آن را به خود در خلوتى               

   آه نيابد غير تو ز آن نيم جو             ور شود آن فاش هم غمگين مشو               

   ورد خود آن دم به دم ال تقنطوا                ور آشد آن دير هان زنهار تو               

   بر دل او زد آه رو زحمت ببر           ور اين بگفت و دست خود آن مژده               

   نگنجيد از فرح اندر جهان  مى        چون به خويش آمد ز غيبت آن جوان               

    گر نبودى رفق و حفظ و لطف حق                  ى او بر دريدى از قلق زهره               

    گوش او بشنيد از حضرت جواب           يك فرح آن آز پس ششصد حجاب               

    شد سرافراز و ز گردون بر گذشت       از حجب چون حس سمعش در گذشت               

   ز آن حجاب غيب هم يابد گذار            آه بود آآن حس چشمش ز اعتبار               

    پس پياپى گرددش ديد و خطاب            اسش از حجابچون گذاره شد حو               

  برد او به مشقش سو به سو  دست مى                       جانب دآان وراق آمد او               

   با عالماتى آه هاتف گفته بود              پيش چشمش آمد آن مكتوب زود               

  رسم اى اوستاد  اين زمان وا مى              اجه خير باددر بغل زد گفت خو               

   وز تحير واله و حيران بماند              رفت آنج خلوتى و آن را بخواند               

   چون فتاده ماند اندر مشقها                بها ى بى آه بدين سان گنج نامه               

    آز پى هر چيز يزدان حافظ است               اين فكر جستباز اندر خاطرش               

    آه آسى چيزى ربايد از گزاف                   آى گذارد حافظ اندر اآتناف               

  رضاى حق جوى نتوان ربود  بى                  گر بيابان پر شود زر و نقود               

   اى قدر يادت نماند نكته  بى           اى سكته  صحف بىور بخوانى صد               
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    علمهاى نادره يابى ز جيب              ور آنى خدمت نخوانى يك آتاب               

    آآن فزون آمد ز ماه آسمان         شد ز جيب آن آف موسى ضو فشان               

   ست اى موسى ز جيب  سر بر آورده            جستى ز چرخ با نهيب آآن آه مى               

    هست عكس مدرآات آدمى                       تا بدانى آآسمانهاى سمى               

   از دو عالم پيشتر عقل آفريد                  نى آه اول دست يزدان مجيد               

    آه نباشد محرم عنقا مگس               اين سخن پيدا و پنهان است بس               

  ى گنج و فقير آور به سر  قصه                  باز سوى قصه باز آ اى پسر               

  

   ى آن فقير و نشان جاى آن گنج تمامى قصه

    آه برون شهر گنجى دان دفين                    اندر آن رقعه نبشته بود اين               

    پشت او در شهر و در در فدفد است            آن فالن قبه آه در وى مشهد است               

   و آنگهان از قوس تيرى در گذار             پشت با وى آن تو رو در قبله آر               

   بر آن آن موضع آه تيرت اوفتاد            چون فگندى تير از قوس اى سعاد               

   تير پرانيد در صحن فضا                  پس آمان سخت آورد آن فتى               

   آند آن موضع آه تيرش اوفتاد                زو تبر آورد و بيل او شاد شاد               

   خود نديد از گنج پنهانى اثر                  آند شد هم او و هم بيل و تبر               

    ليك جاى گنج را نشناختى                 همچنين هر روز تير انداختى               

    فجفجى در شهر افتاد و عوام         چون آه اين را پيشه آرد او بر دوام               

  

   فاش شدن خبر اين گنج و رسيدن به گوش پادشاه

    آن گروهى آه بدند اندر آمين             پس خبر آردند سلطان را از اين               

   ست نامه يافته  آه فالنى گنج         عرضه آردند آن سخن را زير دست               

   جز آه تسليم و رضا چاره نديد       چون شنيد آن شخص آاين با شه رسيد               

   رقعه را آن شخص پيش او نهاد            پيش از آنك اشكنجه بيند ز آن قباد               

   ام حد ديده  گنج نه و رنج بى                    ام گفت تا اين رقعه را يابيده               
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   ليك پيچيدم بسى من همچو مار               خود نشد يك حبه از گنج آشكار               

    آه زيان و سود اين بر من حرام                       مدت ماهى چنينم تلخ آام               

   اى شه پيروز جنگ و دژگشا            بو آه بختت بر آند زين آان غطا               

   آند چاه انداخت و بر مى  تير مى                 مدت شش ماه و افزون پادشاه               

    تير داد انداخت و هر سو گنج جست               هر آجا سخته آمانى بود چست               

    همچو عنقا نام فاش و ذات نى               غير تشويش و غم و طامات نى               

  

   نوميد شدن آن پادشاه از يافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن

   گنج دل سرد و ملول شاه شد ز آن       چون آه تعويق آمد اندر عرض و طول               

   رقعه را از خشم پيش او فگند               دشتها را گز گز آن شه چاه آند               

    تو بدين اوليترى آت آار نيست           گفت گير اين رقعه آش آثار نيست               

  گردد گرد خار آه بسوزد گل ب          نيست اين آار آسى آش هست آار               

   منتظر آه رويد از آهن گيا                      نادر افتد اهل اين ماخوليا               

   تو آه دارى جان سخت اين را بجو             سخت جانى بايد اين فن را چو تو               

    آن به تو آردم حالل ور بيابى                   گر نيابى نبودت هرگز مالل               

   عشق باشد آآن طرف بر سر دود                      عقل راه نااميدى آى رود               

   عقل آن جويد آز آن سودى برد                    ال ابالى عشق باشد نى خرد               

  در بال چون سنگ زير آسيا                    حيا ترك تاز و تن گداز و بى               

    بهره جويى را درون خويش آشت              سخت رويى آه ندارد هيچ پشت               

  گيرد ز هو  آن چنان آه پاك مى                     بازد نباشد مزد جو پاك مى               

   علت فتى سپارد باز بى  مى                 علتى اش بى دهد حق هستى مى               

    پاك بازى خارج هر ملت است                   علت است آه فتوت دادن بى               

    پاك بازانند قربانان خاص            ز انكه ملت فضل جويد يا خالص               

  زنند د و زيانى مى نى در سو                    آنند نى خدا را امتحانى مى               
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   نامه را به آن فقير آه بگير، ما از سر اين برخاستيم باز دادن پادشاه گنج

   شه مسلم داشت آن مكروب را            ى گنج پر آشوب را چون آه رقعه               

   پيچيد در سوداى خويش  رفت و مى           گشت ايمن او ز خصمان و ز نيش               

   آلب ليسد خويش ريش خويش را               يار آرد او عشق درد انديش را               

    محرمش در ده يكى ديار نيست            عشق را در پيچش خود يار نيست               

   عقل از سوداى او آور است و آر                تر نيست از عاشق آسى ديوانه               

    طب را ارشاد اين احكام نيست                 ز انكه اين ديوانگى عام نيست               

    دفتر طب را فرو شويد به خون           گر طبيبى را رسد زين گون جنون               

   ى دلبران رو پوش اوست  روى جمله              ى عقلها منقوش اوست طب جمله               

    نيست اى مفتون ترا جز خويش خويش       روى در روى خود آر اى عشق آيش               

    َلْيَس ِلْلِإْنساِن ِإلَّا ما سعى                  قبله از دل ساخت آمد در دعا               

   بود سالها اندر دعا پيچيده             پيش از آن آاو پاسخى بشنيده بود               

  شنيد  از آرم لبيك پنهان مى                     تنيد اجابت بر دعاها مى بى               

    ز اعتماد جود خالق جليل      آرد آن عليل دف رقص مى چون آه بى               

   گوش اوميدش پر از لبيك بود                سوى او نه هاتف و نه پيك بود               

   روفت آن دعوت مالل  از دلش مى                 گفت اوميدش تعال زبان مى بى               

   ست رانش آآن پر دوخته  تو مخوان مى                ست آن آبوتر را آه بام آموخته               

   ست جانش ته آز مالقات تو بر رس            اى ضياء الحق حسام الدين برانش               

    هم به گرد بام تو آرد طواف               گر برانى مرغ جانش از گزاف               

    پر زنان بر اوج مست دام تست                 چينه و نقلش همه بر بام تست               

   تح و فتوح در اداى شكرت اى ف               گر دمى منكر شود دزدانه روح               

   اش نهد بر سينه  طشت آتش مى                   اش ى عشق مكرر آينه شحنه               

   شاه عشقت خواند زوتر باز گرد                آه بيا سوى مه و بگذر ز گرد               

   نم مستانه من چون آبوتر پر ز                 گرد اين بام و آبوتر خانه من               

    من سقيمم عيسى مريم توى                   م توى جبرئيل عشقم و سدره               
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   خوش بپرس امروز اين بيمار را                 جوش ده آن بحر گوهربار را               

   حران اوست گر چه اين دم نوبت ب           چون تو آن او شدى بحر آن اوست               

   آن چه پنهان است يا رب زينهار        اين خود آن ناله است آاو آرد آشكار               

    يك دهان پنهانست در لبهاى وى                 دو دهان داريم گويا همچو نى               

   فكنده در هوا هاى و هويى در                 يك دهان ناالن شده سوى شما               

    آه فغان اين سرى هم ز آن سر است             ليك داند هر آه او را منظر است               

    هاى و هوى روح از هيهاى اوست            ى اين ناى از دمهاى اوست دمدمه               

   را پر نكردى از شكر نى جهان                  گر نبودى با لبش نى را سمر               

    آاين چنين پر جوش چون درياستى              با آه خفتى و ز چه پهلو خاستى               

   اى  در دل درياى آتش رانده                     اى يا ابيت عند ربى خوانده               

   عصمت جان تو گشت اى مقتدا                       ى يا نار آونى باردا نعره               

    آى توان اندود خورشيدى به گل               اى ضياء الحق حسام دين و دل               

   آه بپوشانند خورشيد ترا                  ها قصد آردستند اين گل پاره               

    باغها از خنده ماالمال تست                     در دل آه لعلها دالل تست               

    تا ز صد خرمن يكى جو گفتمى                   محرم مرديت را آو رستمى               

    چون على سر را فرو چاهى آنم              چون بخواهم آز سرت آهى آنم               

   م را قعر چاه اوليتر است يوسف           ور است چون آه اخوان را دل آينه               

    چه چه باشد خيمه بر صحرا زنم              مست گشتم خويش بر غوغا زنم               

    وانگه آن آر و فر مستانه بين                    بر آف من نه شراب آتشين               

   انكه ما غرقيم اين دم در عصير ز                گنج آن فقير منتظر گو باش بى               

    از من غرقه شده يارى مخواه               از خدا خواه اى فقير اين دم پناه               

    از خود و از ريش خويشم ياد نيست                 آه مرا پرواى آن اسناد نيست               

   در شرابى آه نگنجد تار مو                 باد سبلت آى بگنجد و آب رو               

    خواجه را از ريش و سبلت وارهان             در ده اى ساقى يكى رطلى گران               

  آند  ليك ريش از رشك ما بر مى                   زند نخوتش بر ما سبالى مى               
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  دانيم تزويرات او  آه همى                   مات او و مات او و مات او               

  بيند معين مو به مو  پير مى                 از پس صد سال آنچ آيد از او               

    آه نبيند پير اندر خشت خام                     اندر آيينه چه بيند مرد عام               

   هست بر آوسه يكايك آن پديد             ديدى خود ن آن چه لحيانى به خانه               

   اى  همچو خس در ريش چون افتاده                اى رو به دريايى آه ماهى زاده               

    در ميان موج و بحر اوليترى          اى دور از تو رشك گوهرى خس نه               

    گوهر و ماهيش غير موج نيست         تبحر وحدان است جفت و زوج نيس               

   دور از آن دريا و موج پاك او               اى محال و اى محال اشراك او               

    ليك با احول چه گويم هيچ هيچ              نيست اندر بحر شرك و پيچ پيچ               

    الزم آيد مشرآانه دم زدن              چون آه جفت احوالنيم اى شمن               

    جز دويى نآيد به ميدان مقال     آن يكيى ز آن سوى وصف است و حال               

    يا دهان بر دوز و خوش خاموش آن            يا چو احول اين دويى را نوش آن               

   زن و السالم  احوالنه طبل مى               يا به نوبت گه سكوت وگه آالم               

    گل ببينى نعره زن چون بلبالن              چون ببينى محرمى گو سر جان               

   لب ببند و خويشتن را خنب ساز             چون ببينى مشك پر مكر و مجاز               

   ر نه سنگ جهل او بشكست خنب و                 دشمن آب است پيش او مجنب               

    خوش مدارا آن به عقل من لدن                   با سياستهاى جاهل صبر آن               

   آند هر جا دلى است  صبر صافى مى               صبر با نااهل اهالن را جالست               

   صفوت آيينه آمد در جال                          آتش نمرود ابراهيم را               

    نوح را شد صيقل مرآت روح                جور آفر نوحيان و صبر نوح               

  

   حكايت مريد شيخ حسن خرقانى قدس اللَّه سره

    بهر صيت بو الحسن تا خارقان                 رفت درويشى ز شهر طالقان               

   بهر ديد شيخ با صدق و نياز                     ها ببريد و وادى درازآوه               

   آنم  گر چه در خورد است آوته مى               آن چه در ره ديد از رنج و ستم               
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   ى آن شاه را جست او نشان  خانه            چون به مقصد آمد از ره آن جوان               

    زن برون آرد از در خانه سرش        ى درش چون به صد حرمت بزد حلقه               

    گفت بر قصد زيارت آمدم           خواهى بگو اى ذو الكرم آه چه مى               

    اين سفر گيرى و اين تشويش بين          اى زد زن آه خه خه ريش بين خنده               

   هوده آنى اين عزم راه  آه به بى                 را آارى نبود آن جايگاهخود ت               

    يا ملولى وطن غالب شدت                      اشتهاى گول گردى آمدت               

   بر تو وسواس سفر را در گشاد                يا مگر ديوت دو شاخه بر نهاد               

    من نتانم باز گفتن آن همه                 نافرجام و فحش و دمدمهگفت               

    آن مريد افتاد از غم در نشيب                حساب خند بى از مثل و ز ريش               

  

   پرسيدن آن وارد از حرم شيخ آه شيخ آجاست آجا جويم و جواب نافرجام گفتن حرم

   با همه آن شاه شيرين نام آو               ست و گفت اواشكش از ديده بج               

    دام گوالن و آمند گمرهى                    گفت آن سالوس زراق تهى               

   اوفتاده از وى اندر صد عتو            صد هزاران خام ريشان همچو تو               

    خير تو باشد نگردى زو غوى                 گر نبينيش و سالمت وا روى               

   بانگ طبلش رفته اطراف ديار              خوار آيشى آاسه ليسى طبل الف               

   مالند دست  در چنين گاوى چه مى            اند اين قوم و گوساله پرست سبطى               

  خوار ى اين طبل  هر آه او شد غره                 رجيفه الليل است و بطال النها               

    مكر و تزويرى گرفته آينست حال             اند اين قوم صد علم و آمال هشته               

    عابدان عجل را ريزند خون                   آل موسى آو دريغا تا آنون               

    آو عمر آو امر معروفى درشت            ه سوى پشتشرع و تقوى را فگند               

   رخصت هر مفسد قالش شد            آاين اباحت زين جماعت فاش شد               

   آو نماز و سبحه و آداب او                    آو ره پيغمبر و اصحاب او               

  

   هوده گفتن آفر و بىجواب گفتن مريد و زجر آردن مريد آن طعانه را از 
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    روز روشن از آجا آمد عسس           بانگ زد بر وى جوان و گفت بس               

    آسمانها سجده آردند از شگفت           نور مردان مشرق و مغرب گرفت               

   شيد از خجل زير چادر رفت خور                      آفتاب حق بر آمد از حمل               

   آى بگرداند ز خاك اين سرا                    ترهات چون تو ابليسى مرا               

    تا به گردى باز گردم زين جناب             من به بادى نامدم همچون سحاب               

    شد آفر و صنمآن نور  قبله بى                 ى آرم عجل با آن نور شد قبله               

    هست اباحت آز خدا آمد آمال               هست اباحت آز هوا آمد ضالل               

   اندازه تافت  آن طرف آآن نور بى            آفر ايمان گشت و ديو اسالم يافت               

   برده سبق از همه آروبيان                مظهر عز است و محبوب بحق               

    سجده آرد مغز را پيوست پوست                  سجده آدم را بيان سبق اوست               

   هم تو سوزى هم سرت اى گنده پوز           شمع حق را پف آنى تو اى عجوز               

   نطمس آى شود خورشيد از پف م              آى شود دريا ز پوز سگ نجس               

    چيست ظاهرتر بگو زين روشنى                 آنى حكم بر ظاهر اگر هم مى               

   باشد اندر غايت نقص و قصور              جمله ظاهرها به پيش اين ظهور               

  او شمع آى ميرد بسوزد پوز                     هر آه بر شمع خدا آرد پفو               

    آاين جهان ماند يتيم از آفتاب             چون تو خفاشان بسى بينند خواب               

    هست صد چندان آه بد طوفان نوح                    موجهاى تيز درياهاى روح               

   وه جست نوح و آشتى را بهشت و آ              ليك اندر چشم آنعان موى رست               

    نيم موجى تا به قعر امتهان            آوه و آنعان را فرو برد آن زمان               

   سگ ز نور ماه آى مرتع آند             مه فشاند نور و سگ وع وع آند               

    ترك رفتن آى آنند از بانگ سگ              شب روان و همرهان مه به تگ               

   آى آند وقف از پى هر گنده پير                 جزو سوى آل دوان مانند تير               

    معرفت محصول زهد سالف است         جان شرع و جان تقوى عارف است               

    معرفت آن آشت را روييدن است                زهد اندر آاشتن آوشيدن است               

   جان اين آشتن نبات است و حصاد                پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد               
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    آاشف اسرار و هم مكشوف اوست        امر معروف او و هم معروف اوست               

   ى مغز نغزش دايماست  پوست بنده                 شاه امروزينه و فرداى ماست               

   پس گلوى جمله آوران را فشرد          چون انا الحق گفت شيخ و پيش برد               

   پس چه ماند تو بينديش اى جحود                 چون اناى بنده ال شد از وجود               

  ماند دگر  بعد ال آخر چه مى             گر ترا چشمى است بگشا درنگر               

    آه آند تف سوى مه يا آسمان               اى بريده آن لب و حلق و دهان               

    تف سوى گردون نيابد مسلكى               شكى تف به رويش باز گردد بى               

    همچو تبت بر روان بو لهب                تا قيامت تف بر او بارد ز رب               

  خوار  سگ آسى آه خواند او را طبل              طبل و رايت هست ملك شهريار               

  اند  شرق و مغرب جمله نان خواه وى                        اند ى ماه وى آسمانها بنده               

   او جمله در انعام و در توزيع                ز انكه لوالك است بر توقيع او               

    گردش و نور و مكانى ملك                       گر نبودى او نيابيدى فلك               

   هيبت و ماهى و در شاهوار                     گر نبودى او نيابيدى بحار               

    ياسمين در درونه گنج و بيرون                     گر نبودى او نيابيدى زمين               

  اند ها لب خشك باران وى  ميوه                اند رزقها هم رزق خواران وى               

    صدقه بخش خويش را صدقه بده       هين آه معكوس است در امر اين گره               

  فقير هين غنى را ده زآاتى اى                از فقير استت همه زر و حرير               

    چون عيال آافر اندر عقد نوح           چون تو ننگى جفت آن مقبول روح               

   پاره پاره آردمى اين دم ترا                  گر نبودى نسبت تو زين سرا               

    تا مشرف گشتمى من در قصاص               دادمى آن نوح را از تو خالص               

    اين چنين گستاخيى نآيد ز من                     ى شهنشاه زمن ليك با خانه               

    ور نه اآنون آردمى من آردنى              رو دعا آن آه سگ اين موطنى               

  

    استواگشتن مريد از وثاق شيخ و پرسيدن از مردم و نشان دادن ايشان آه شيخ به فالن بيشه رفته

   جست از هر سو بسى  شيخ را مى         بعد از آن پرسان شد او از هر آسى               
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   رفت تا هيزم آشد از آوهسار             پس آسى گفتش آه آن قطب ديار               

    در هواى شيخ سوى بيشه رفت                  آن مريد ذو الفقار انديش تفت               

  ى تا خفيه گردد مه ز گرد  وسوسه                   آورد پيش هوش مرد ديو مى               

    دارد اندر خانه يار و همنشين          آاين چنين زن را چرا اين شيخ دين               

  ز آجا با امام الناس نسناس ا                   ضد را با ضد ايناس از آجا               

    آاعتراض من بر او آفر است و آين                   آرد آتشين باز او الحول مى               

    آه بر آرد نفس من اشكال و دق                  من آه باشم با تصرفهاى حق               

  لش چون آاه دود زين تعرف در د                 آورد زود باز نفسش حمله مى               

    آه بود با او به صحبت هم مقيل                آه چه نسبت ديو را با جبرئيل               

    چون تواند ساخت با ره زن دليل                چون تواند ساخت با آزر خليل               

  

   يافتن مريد مراد را و مالقات او با شيخ نزديك آن بيشه

   زود پيش افتاد بر شيرى سوار                اندر اين بود او آه شيخ نامدار               

   بر سر هيزم نشسته آن سعيد               آشيد شير غران هيزمش را مى               

    مار را بگرفته چون خرزن به آف                ش مار نر بود از شرف تازيانه               

   آند بر شير مست  هم سوارى مى       دان آه هر شيخى آه هست تو يقين مى               

    ليك آن بر چشم جان ملبوس نيست   گر چه آن محسوس و اين محسوس نيست               

   ى غيب دان هيزم آشان  پيش ديده               صد هزاران شير زير را نشان               

   تا آه بيند نيز او آه نيست مرد              ليك يك يك را خدا محسوس آرد               

   گفت آن را مشنو اى مفتون ز ديو              ديدش از دور و بخنديد آن خديو               

    هم ز نور دل بلى نعم الدليل                  از ضمير او بدانست آن جليل               

    آن چه در ره رفت بر وى تا آنون           خواند بر وى يك به يك آن ذو فنون               

    بر گشاد آن خوش سراينده دهن                 بعد از آن در مشكل انكار زن               

   ايست  آن خيال نفس تست آن جا مه               آآن تحمل از هواى نفس نيست               

    آى آشيدى شير نر بيگار من                آشيدى بار زن گرنه صبرم مى               
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   خود زير محملهاى حق  مست و بى                         اشتران بختيم اندر سبق               

   م تا بينديشم من از تشنيع عا               من نيم در امر و فرمان نيم خام               

    جان ما بر رو دوان جويان اوست              عام ما و خاص ما فرمان اوست               

    جان ما چون مهره در دست خداست               فردى ما جفتى ما نه از هواست               

  وداى بو نه ز عشق رنگ و نه س                 ناز آن ابله آشيم و صد چو او               

   ى ما تا آجاست  آر و فر ملحمه          اين قدر خود درس شاگردان ماست               

    جز سنا برق مه اهللا نيست             تا آجا آن جا آه جا را راه نيست               

   نور نور نور نور نور نور               از همه اوهام و تصويرات دور               

   تا بسازى با رفيق زشت خو             بهر تو گر پست آردم گفت و گو               

    از پى الصبر مفتاح الفرج             تا آشى خندان و خوش بار حرج               

    گردى اندر نور سنتها رسان              چون بسازى با خسى اين خسان               

  اند  از چنين ماران بسى پيچيده                   اند آانبيا رنج خسان بس ديده               

   بود در قدمت تجلى و ظهور                چون مراد و حكم يزدان غفور               

  مثل را ضدى نبود  و آن شه بى                ز ضدى ضد را نتوان نمود بى               

  

   جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًةحكمت در ِإنِّي

   اى  تا بود شاهيش را آيينه             اى پس خليفه ساخت صاحب سينه               

   وانگه از ظلمت ضدش بنهاد او                  حدودش داد او پس صفاى بى               

   آن يكى آدم دگر ابليس راه                 دو علم بر ساخت اسپيد و سياه               

    چالش و پيكار آن چه رفت رفت                  در ميان آن دو لشكرگاه زفت               

   ضد نور پاك او قابيل شد                    همچنان دور دوم هابيل شد               

   نمرود آمد اندر دور دور تا به          همچنان اين دو علم از عدل و جور               

   و آن دو لشكر آين گزار و جنگ جو                  ضد ابراهيم گشت و خصم او               

    فيصل آن هر دو آمد آتشش             چون درازى جنگ آمد ناخوشش               

   مشكل آن دو نفر تا شود حل                  پس حكم آرد آتشى را و نكر               
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    تا به فرعون و به موساى شفيق         دور دور و قرن و قرن اين دو فريق               

  فزود  چون ز حد رفت و ملولى مى                  سالها اندر ميانشان حرب بود               

   اند آى برد زين دو سبق تا آه م                    آب دريا را حكم سازيد حق               

   با ابو جهل آن سپهدار جفا              همچنان تا دور و طور مصطفى               

  اى آه جانشان را در ربود  صيحه                    هم نكر سازيد از بهر ثمود               

  خيز تيز رو يعنى آه باد زود                     هم نكر سازيد بهر قوم عاد               

    در حليمى اين زمين پوشيد آين               هم نكر سازيد بر قارون ز آين               

   برد قارون را و گنجش را به قعر                  تا حليمى زمين شد جمله قهر               

    دفع تيغ جوع نان چون جوشن است             اى را آاو ستون اين تن است لقمه               

   چون خناق آن نان بگيرد در گلو            چون آه حق قهرى نهد در نان تو               

   حق دهد او را مزاج زمهرير               اين لباسى آه ز سرما شد مجير               

    سرد همچون يخ گزنده همچو برف             ى شگرف تا شود بر تنت اين جبه               

   زو پناه آرى به سوى زمهرير               تا گريزى از وشق هم از حرير               

   اى ى عذاب ظله  غافل از قصه                      اى تو دو قله نيستى يك قله               

    خانه و ديوار را سايه مده                 امر حق آمد به شهرستان و ده               

    تا بدان مرسل شدند امت شتاب                      مانع باران مباش و آفتاب               

   اش از دفتر تفسير خوان  باقى                آه بمرديم اغلب اى مهتر امان               

    گر ترا عقلى است آن نكته بس است      چون عصا را مار آرد آن چست دست               

   ايست ى افسرده است و آرده  چشمه           تو نظر دارى و ليك امعانش نيست               

   آه بكن اى بنده امعان نظر                  ى فكر گويد نگارنده زين همى               

   ليك اى پوالد بر داود گرد              خواهد آه آهن آوب سرد آن نمى               

    دل فسردت روبه خورشيد روان                 تن بمردت سوى اسرافيل ران               

    نك به سوفسطايى بد ظن رسى             در خيال از بس آه گشتى مكتسى               

  شد ز حس معزول و محروم از وجود                او خود از لب خرد معزول بود               

    گر بگويى خلق را رسوايى است           خوايى است هين سخن خا نوبت لب               
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    چون ز تن جان رست گويندش روان          چيست امعان چشمه را آردن روان               

   باز رست و شد روان اندر چمن                آن حكيمى را آه جان از بند تن               

   بهر فرق اى آفرين بر جانش باد              دو لقب را او بر اين هر دو نهاد               

   گر گلى را خار خواهد آن شود                 در بيان آن آه بر فرمان رود               

  

  ول بادى هود عليه السالم در تخلص مومنان امت به وقت نز معجزه

    جمله بنشستند اندر دايره                    مومنان از دست باد ضايره               

   بس چنين آشتى و طوفان دارد او              باد طوفان بود و آشتى لطف هو               

  فها زند تا به حرص خويش بر ص                     پادشاهى را خدا آشتى آند               

   قصدش آن آه ملك گردد پاى بند            قصد شه آن نه آه خلق ايمن شوند               

    تا بيابد او ز زخم آن دم مناص          دود قصدش خالص آن خر آسى مى               

  غن آند يا آه آنجد را بدان رو                  قصد او آن نه آه آبى بر آشد               

    نه براى بردن گردون و رخت                   گاو بشتابد ز بيم زخم سخت               

    تا مصالح حاصل آيد در تبع              ليك دادش حق چنين خوف وجع               

    بهر خود آوشد نه اصالح جهان                 همچنان هر آاسبى اندر دآان               

    در تبع قايم شده زين عالمى                 هر يكى بر درد جويد مرهمى               

    هر يكى از ترس جان در آار باخت         حق ستون اين جهان از ترس ساخت               

    آرد او معمار اصالح زمين               حمد ايزد را آه ترسى را چنين               

   هيچ ترسنده نترسد خود ز خود                اند از نيك و بد اين همه ترسنده               

    آه قريب است او اگر محسوس نيست          پس حقيقت بر همه حاآم آسى است               

    ليك محسوس حس اين خانه نى                هست او محسوس اندر مكمنى               

    نيست حس اين جهان آن ديگر است     آن حسى آه حق بر آن حس مظهر است               

   بايزيد وقت بودى گاو و خر               حس حيوان گر بديدى آن صور               

   وان آه آشتى را براق نوح آرد             آن آه تن را مظهر هر روح آرد               

   او آند طوفان تو اى نور جو              گر بخواهد عين آشتى را به خو               
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    با غم و شاديت آرد او متصل             هر دمت طوفان و آشتى اى مقل               

   ها بين در همه اجزاى خويش  لرزه                گر نبينى آشتى و دريا به پيش               

    ترس دارد از خيال گونه گون             ون نبيند اصل ترسش را عيونچ               

    آور پندارد لگد زن اشتر است           مشت بر اعمى زند يك جلف مست               

   آور را گوش است آيينه، نه ديد               شنيد ز انكه آن دم بانك اشتر مى               

  اى پر طنگ بود  يا مگر از قبه                گويد آور نه اين سنگ بودباز                

   آن آه او ترس آفريد اينها نمود                   اين نبود و او نبود و آن نبود               

    هيچ آس از خود نترسد اى حزين             ترس و لرزه باشد از غيرى يقين               

   فهم آژ آردست او اين درس را                آن حكيمك وهم خواند ترس را               

  صحيحى آى رود  هيچ قلبى بى                  حقيقت آى بود هيچ وهمى بى               

    در دو عالم هر دروغ از راست خاست            ز راست آى دروغى قيمت آرد بى               

    بر اميد آن روان آرد او دروغ             راست را ديد او رواجى و فروغ               

    شكر نعمت گو مكن انكار راست         اى دروغى آه ز صدقت اين نواست               

   يا ز آشتيها و درياهاى او                  از مفلسف گويم و سوداى او               

    گويم از آل جزو در آل داخل است               ز آشتيهاش آآن پند دل استبل               

    صحبت اين خلق را طوفان شناس             هر ولى را نوح و آشتيبان شناس               

   ز آشنايان و ز خويشان آن حذر              آم گريز از شير و اژدرهاى نر               

  چرند ات مى  يادهاشان غايبى                  برند در تالقى روزگارت مى               

    از قف تن فكر را شربت مكى                  چون خر تشنه خيال هر يكى               

    شبنمى آه دارى از بحر الحيات              نشف آرد از تو خيال آن وشات               

   نجنبد در رآون  آن بود آآن مى              شان نشف آب اندر غصونپس ن               

  شود آشى هر سو آشيده مى  مى                    عضو حر شاخ تر تازه بود               

    هم توانى آرد چنبر گردنش                 گر سبد خواهى توانى آردنش               

  آشد  نآيد آن سويى آه امرش مى          اشف ز نشف بيخ خودچون شد آن ن               

    چون نيابد شاخ از بيخش طبى                 از نبى پس بخوان قاُموا ُآسالى               
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    بر فقير و گنج و احوالش زنم                آتشين است اين نشان آوته آنم               

    آتش جان بين آز او سوزد خيال                  آه سوزد هر نهالآتشى ديدى               

    زين چنين آتش آه شعله زد ز جان                   نه خيال و نه حقيقت را امان               

   ٍء هاِلٌك ِإلَّا وجهه  ُآلُّ َشْي             خصم هر شير آمد و هر روبه او               

   چون الف در بسم در رو درج شو             در وجوه و وجه او رو خرج شو               

    هست او در بسم و هم در بسم نيست              آن الف در بسم پنهان آرد ايست               

    وقت حذف حرف از بهر صالت           ى حروف گشته مات همچنين جمله               

    وصل بى و سين الف را بر نتافت     ست و بى و سين زو وصل يافت او صله               

    واجب آيد آه آنم آوته مقال           چون آه حرفى بر نتابد اين وصال               

    خامشى اينجا مهم تر واجبى است      چون يكى حرفى فراق سين و بى است               

   گويند الف او همى  بى و سين بى              از خود فنا شد مكتنفچون الف                

    همچنين قال اللَّه از صمتش بجست               وى است ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت بى                

    چون آه شد فانى آند دفع علل                     تا بود دار و ندارد او عمل               

   مثنوى را نيست پايانى اميد                     گر شود بيشه قلم دريا مداد               

   دهد تقطيع شعرش نيز دست  مى           چار چوب خشت زن تا خاك هست               

   خاك سازد بحر او چون آف آند            چون نماند خاك و بودش جف آند               

  ها از عين دريا سر آشد  بيشه                چون نماند بيشه و سر در آشد               

    حدثوا عن بحرنا إذ ال حرج                  بهر اين گفت آن خداوند فرج               

    هم ز لعبت گو آه آودك راست به           باز گرد از بحر و رو در خشك نه               

   جانش گردد با يم عقل آشنا                  تا ز لعبت اندك اندك در صبا               

    گر چه با عقل است در ظاهر ابى               يابد صبى عقل از آن بازى همى               

   جزو بايد تا آه آل را فى آند                     آودك ديوانه بازى آى آند               

   عاجز آورد از بيا و از بيا                       ريا نك خيال آن فقيرم بى               

   ام  ز انكه در اسرار هم راز وى                  بانگ او تو نشنوى من بشنوم               

    دوست آى باشد به معنى غير دوست           طالب گنجش مبين خود گنج اوست               
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  ست از بهر رو  سجده پيش آينه            آند هر لحظه او سجده خود را مى               

  خيالى زو نماندى هيچ چيز  بى                   گر بديدى ز آينه او يك پشيز               

    دانش او محو نادانى شدى                  هم خياالتش هم او فانى شدى               

   سر بر آوردى عيان آه انى انا                       دانشى ديگر ز نادانى ما               

    آآدميد و خويش بينيدش دمى                      اْسُجُدوا ِلآَدَم ندا آمد همى                

  رخ الجورد تا زمين شد عين چ               احولى از چشم ايشان دور آرد               

    گشت ال اال اللَّه و وحدت شكفت                      ال اله گفت و اال اللَّه گفت               

   وقت آن آمد آه گوش ما آشد                    آن حبيب و آن خليل با رشد               

  يديم از خلقان مگو آن چه پوش              سوى چشمه آه دهان زينها بشو               

   تو به قصد آشف گردى جرم دار                  ور بگويى خود نگردد آشكار               

    قائل اين سامع اين هم منم                  تنم ليك من اينك بر ايشان مى               

   گروه از رنج گو رنج آيشند اين              صورت درويش و نقش گنج گو               

   خورند از زهر قاتل جام جام  مى           ى رحمت بر ايشان شد حرام چشمه               

  ها را خشك بند  تا آنند اين چشمه                  آشند خاآها پر آرده دامن مى               

  زين مشت خاك نيك و بد مكتبس                 ى دريا مدد آى شود اين چشمه               

   ام شما من تا ابد پيوسته  بى                     ام ليك گويد با شما من بسته               

   خاك خوار و آب را آرده رها                     اند اندر مشتها قوم معكوس               

    اژدها را متكا دارند خلق                       ضد طبع انبيا دارند خلق               

   اى  هيچ دانى از چه ديده بسته                   اى چشم بند ختم چون دانسته               

   يك به يك بئس البدل دان آن ترا                 ها بر چه بگشادى بدل اين ديده               

    آيسان را از آرم دريافته ست                 ليك خورشيد عنايت تافته ست               

    عين آفران را انابت ساخته                  نرد بس نادر ز رحمت باخته               

  ى وداد  منفجر آرده دو صد چشمه              هم از اين بد بختى خلق آن جواد               

   مهره را از مار پيرايه دهد                  غنچه را از خار سرمايه دهد               

   و ز آف معسر بروياند يسار                  از سواد شب برون آرد نهار               
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    آوه با داود گردد هم رسيل                  آرد سازد ريگ را بهر خليل               

    بر گشايد بانگ چنگ و زير و بم                  آوه با وحشت در آن ابر ظلم               

   ترك آن آردى عوض از ما بگير                    خيز اى داود از خلقان نفير               

  

  انابت آن طالب گنج به حق تعالى بعد از طلب بسيار و عجز و اضطرار آه

  اى ولى االظهار تو آن اين نهان را آشكار

   از پى اين گنج آردم ياوه تاز                رويش اى داناى رازگفت آن د               

    نى تانى جست و نى آهستگى             زيو حرص و آز و مستعجل تگى               

    آف سيه آردم دهان را سوختم                   اى نندوختم من ز ديگى لقمه               

    ز آن گره زن اين گره را حل آنم                در اين ناموقنمخود نگفتم چون               

   هين مگو ژاژ از گمان اى سخت رو              قول حق را هم ز حق تفسير جو               

    مهره آاو انداخت او بربايدش                 آن گره آاو زد همو بگشايدش               

    آى بود آسان رموز من لدن             سانت نمود آن سان سخنگر چه آ               

    چون تو در بستى تو آن هم فتح باب            گفت يا رب توبه آردم زين شتاب               

  هنر  در دعاآردن بدم هم بى                    بر سر خرقه شدن بار دگر               

    اين همه عكس تو است و خود توى               من آجا دل مستوىآو هنر آو                

   گردد ز آب  همچو آشتى غرقه مى            هر شبى تدبير و فرهنگم به خواب               

  خبر  تن چو مردارى فتاده بى               مانم و نه آن هنر خود نه من مى               

   گويد الستى و بلى  خود همى              ى شب آن شاه على ملهتا سحر ج               

   يا نهنگى خورد آل را آرد و مرد               آو بلى گو جمله را سيالب برد               

   از نيام ظلمت شب بر آشد             صبحدم چون تيغ گوهر دار خود               

  ها را قى آند  اين نهنگ آن خورده                    طى آندآفتاب شرق شب را               

    منتشر گرديم اندر بو و رنگ        ى آن نهنگ رسته چون يونس ز معده               

   آاندر آن ظلمات پر راحت شدند                   خلق چون يونس مسبح آمدند               

   چون ز بطن حوت شب آيد به در                  نگام سحرهر يكى گويد به ه               
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    گنج رحمت بنهى و چندين چشش              آاى آريمى آه در آن ليل وحش               

    از شب همچون نهنگ ذو الحبك                چشم تيز و گوش تازه تن سبك               

    هيچ نگريزيم ما با چون تو آس                سپساز مقامات وحش رو زين               

   زنگيى ديديم شب را حور بود               موسى آن را نار ديد و نور بود               

    تا نپوشد بحر را خاشاك و خس          بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس               

  اين دست و پا  آف زنان بودند بى         ست از عماساحران را چشم چون ر               

    هر آه لرزد بر سبب ز اصحاب نيست                چشم بند خلق جز اسباب نيست               

   در گشاد و برد تا صدر سرا              ليك حق اصحاب و نااصحاب را               

   اند از بند رق  معتقان رحمت                    با آفش نامستحق و مستحق               

    آه بر اين جان و بر اين دانش زديم                  در عدم ما مستحقان آى بديم               

   وى بداده خلعت گل خار را                     اى بكرده يار هر اغيار را               

    هيچ نى را بار ديگر چيز آن                       پاليز آنخاك ما را ثانيا                

   ى اين بدى  ور نه خاآى را چه زهره                  اين دعا تو امر آردى ز ابتدا               

    اين دعاى خويش را آن مستجاب           چون دعامان امر آردى اى عجاب               

    نه اميدى مانده نه خوف و نه ياس               ته آشتى فهم و حواسشب شكس               

    تا ز چه فن پر آند بفرستدم                  برده در درياى رحمت ايزدم               

    و آن دگر را آرده پر وهم و خيال                 آن يكى را آرده پر نور جالل               

    راى و تدبيرم به حكم من بدى            گر به خويشم هيچ راى و فن بدى               

    زير دام من بدى مرغان من                فرمان من شب نرفتى هوش بى               

   هشى و امتحان  وقت خواب و بى                    بودمى آگه ز منزلهاى جان               

    اى عجب اين معجبى من ز آيست        آفم زين حل و عقد او تهى استچون               

    باز زنبيل دعا برداشتم                     ديده را ناديده خود انگاشتم               

   تر از چشم ميم  جز دلى دل تنگ               چون الف چيزى ندارم اى آريم               

    ميم ام تنگ است الف زو نر گداست                 لف وين ميم ام بود ماستاين ا               

    ميم دل تنگ آن زمان عاقلى است              آن الف چيزى ندارد غافلى است               
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    در زمان هوش اندر پيچ من               هشى خود هيچ من در زمان بى               

    نام دولت بر چنين پيچى منه                 يچ ديگر بر چنين هيچى منهه               

   آه ز وهم دارم است اين صد عنا                   خود ندارم هيچ به سازد مرا               

    رنج ديدم راحت افزاييم آن                     در ندارم هم تو داراييم آن               

    بر در تو چون آه ديده نيستم                   هم در آب ديده عريان بيستم               

  اى بخش و نباتى زين چرا  سبزه                     ديده را ى بى ى بنده آب ديده               

    همچو عينين نبى هطالتين                     ور نمانم آب آبم ده ز عين               

    با چنان اقبال و اجالل و سبق             او چو آب ديده جست از جود حق               

    من تهى دست قصور آاسه ليس         چون نباشم ز اشك خون باريك ريس               

   اشك من بايد آه صد جيحون بود           چون چنان چشم اشك را مفتون بود               

    آه بدان يك قطره انس و جن برست  اى ز آن زين دو صد جيحون به است قطره               

    چون نجويد آب شوره خاك زشت    ى بهشت چون آه باران جست آن روضه               

   با اجابت يا رد اويت چه آار              اى اخى دست از دعاآردن مدار               

  ببايد شست زود  دست از آن نان مى                 آه سد و مانع اين آب بودنان                

    ز آب ديده نان خود را پخته آن      خويش را موزون و چست و سخته آن               

  

   آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعالم آردن از حقيقت اسرار آن

    آشف شد اين مشكالت از ايزدش                آمدشاندر اين بود او آه الهام                

    آى بگفتندت آه اندر آش تو زه                 آاو بگفتت در آمان تيرى بنه               

    در آمان نه گفت او نه پر آنش             او نگفتت آه آمان را سخت آش               

    صنعت قواسيى برداشتى                  اشتىاز فضولى تو آمان افر               

   در آمان نه تير و پريدن مجو                 ترك اين سخته آمانى رو بگو               

    زور بگذار و به زارى جو ذهب              طلب چون بيفتد بر آن آن جا مى               

   تو فگنده تير فكرت را بعيد        لوريدآن چه حق است اقرب از حبل ا               

    صيد نزديك و تو دور انداخته                    اى آمان و تيرها بر ساخته               
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   وز چنين گنج است او مهجورتر                 هر آه دور اندازتر او دورتر               

    گو بدو آاو راست سوى گنج پشت               فلسفى خود را از انديشه بكشت               

  شود  از مراد دل جداتر مى               دود گو بدو چندان آه افزون مى               

  قرار  جاهدوا عنا نگفت اى بى                 جاَهُدوا ِفينا بگفت آن شهريار                

   ى آن آوه زفت  بر فراز قله           ح رفتهمچو آنعان آاو ز ننگ نو               

   شد جداتر از مناص  سوى آه مى        جست او خالص هر چه افزونتر همى               

   تر جستى آمان  هر صباحى سخت            همچو اين درويش بهر گنج و آان               

  تر  بود از گنج و نشان بد بخت                تر هر آمانى آاو گرفتى سخت               

    جان نادانان به رنج ارزانى است                اين مثل اندر زمانه جانى است               

   الجرم رفت و دآانى نو گشاد             ز انكه جاهل ننگ دارد ز اوستاد               

   گنده و پر آژدم است و پر ز مار                  آن دآان باالى استاد اى نگار               

   سوى سبزه و گلبنان و آب خورد               زود ويران آن دآان و باز گرد               

   ى فوز ساخت  از آه عاصم سفينه          ته چو آنعان آاو ز آبر و ناشناخت               

    و آن مراد او را بده حاضر به جيب                 اباش آمد حج علم تير اندازى               

    گشته ره رو را چو غول و راه زن                  اى بسا علم و ذآاوات و فطن               

  رهند  تا ز شر فيلسوفى مى                     بيشتر اصحاب جنت ابلهند               

    تا آند رحمت به تو هر دم نزول     ن از فضل و فضولخويش را عريان آ               

   زيرآى بگذار و با گولى بساز              زيرآى ضد شكست است و نياز               

   تا چه خواهد زيرآى را پاك باز            زيرآى دان دام برد و طمع و گاز               

    ابلهان از صنع در صانع شده                   هزيرآان با صنعتى قانع شد               

   دست و پا باشد نهاده بر آنار                ز انكه طفل خرد را مادر نهاد               

  

حكايت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود آه به منزل قوتى يافتند و ترسا و جهود سير بودند گفتند اين 

   صايم بود گرسنه ماند از آن آه مغلوب بودقوت را فردا خوريم مسلمان

   تا نگردى ممتحن اندر هنر                 يك حكايت بشنو اينجا اى پسر               
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   همرهى آردند با هم در سفر                آن جهود و مومن و ترسا مگر               

    چون خرد با نفس و با آهرمنى                   با دو گمره همره آمد مومنى               

   همره و هم سفره پيش همدگر                مرغزى و رازى افتند از سفر               

  نماز  جفت شد در حبس پاك و بى               در قفس افتند زاغ و جغد و باز               

   اهل شرق و اهل غرب و ما ورا             آرده منزل شب به يك آاروانسرا               

    روزها با هم ز سرما و ز برف          مانده در آاروانسرا خرد و شگرف               

   بگسلند و هر يكى جايى روند                چون گشاده شد ره و بگشاد بند               

   جمع مرغان هر يكى سويى پرد                  چون قفس را بشكند شاه خرد               

   در هواى جنس خود سوى معاد          پر گشايد پيش از اين پر شوق و باد               

    ليك پريدن ندارد روى و راه                 پر گشايد هر دمى با اشك و آه               

  گشاد  سوى آن آز ياد آن پر مى                    راه شد هر يك پرد مانند باد               

   چون آه فرصت يافت باشد راه او                 آن طرف آه بود اشك و آه او               

    از آجاها گرد آمد در بدن               در تن خود بنگر اين اجزاى تن               

    عرشى و فرشى و رومى و آشى                   آبى و خاآى و بادى و آتشى               

    اندر اين آاروانسرا از بيم برف               از اميد عود هر يك بسته طرف               

   در شتاى بعد آن خورشيد داد                برف گوناگون جمود هر جماد               

    آوه گردد گاه ريگ و گاه پشم               چون بتابد تف آن خورشيد خشم               

    چون گداز تن به وقت نقل جان                     در گداز آيد جمادات گران               

   شان آورد حلوا مقبلى  هديه            چون رسيدند اين سه همره منزلى               

    محسنى از مطبخ انى قريب              برد حلوا پيش آن هر سه غريب               

    برد آن آه در ثوابش بود امل                نان گرم و صحن حلواى عسل               

   الضيافة و القرى الهل الوبر                   الكياسه و االدب الهل المدر               

    اودع الرحمن فى اهل القرى                       الضيافة للغريب و القرى               

    ما له غير االله من مغيث                آل يوم فى القرى ضيف حديث               

   ما لهم ثم سوى اللَّه محيد                    آل ليل فى القرى وفد جديد               
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  د صايم روز آن مومن مگر بو              تخمه بودند آن دو بيگانه ز خور               

   بود مومن مانده در جوع شديد                  چون نماز شام آن حلوا رسيد               

    امشبش بنهيم و فردايش خوريم             آن دو آس گفتند ما از خور پريم               

   ردا لوت را پنهان آنيم بهر ف           صبر گيريم امشب از خور تن زنيم               

   صبر را بنهيم تا فردا بود            گفت مومن امشب اين خورده شود               

    قصد تو آن است تا تنها خورى                گرى پس بدو گفتند زين حكمت               

    افتاد تا قسمت آنيم چون خالف               گفت اى ياران نه آه ما سه تنيم               

   هر آه خواهد قسم خود پنهان آند          هر آه خواهد قسم خود بر جان زند               

   گوش آن قسام فى النار از خبر               آن دو گفتندش ز قسمت در گذر               

  مت بر هوا و بر خدا آرد قس               گفت قسام آن بود آاو خويش را               

    قسم ديگر را دهى دو گوستى                   ملك حق و جمله قسم اوستى               

    گر نبودى نوبت آن بد رگان              اين اسد غالب شدى هم بر سگان               

  نوايى بگذرد  شب بر او در بى           قصدشان آن آآن مسلمان غم خورد               

   گفت سمعا طاعه اصحابنا                بود مغلوب او به تسليم و رضا               

   بامدادان خويش را آراستند                پس بخفتند آن شب و برخاستند               

   ى داشت اندر ورد راه و مسلك               روى شستند و دهان و هر يكى               

   سوى ورد خويش از حق فضل جو                  يك زمانى هر آسى آورد رو               

    جمله را رو سوى آن سلطان الغ              مومن و ترسا جهود و گبر و مغ               

   هست واگشت نهانى با خدا             بلكه سنگ و خاك و آوه و آب را               

   رو به هم آردند آن دم ياروار              اين سخن پايان ندارد هر سه يار               

    آن چه ديد او دوش گو آور به پيش         آن يكى گفتا آه هر يك خواب خويش               

   قسم هر مفضول را افضل برد         هر آه خوابش بهتر اين را او خورد               

   خوردن او خوردن جمله بود                    آن آه اندر عقل باالتر رود               

   باقيان را بس بود تيمار او                      فوق آمد جان پر انوار او               

  د پس به معنى اين جهان باقى بو                     عاقالن را چون بقا آمد ابد               
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   تا آجا شب روح او گرديده بود               پس جهود آورد آن چه ديده بود               

    گربه بيند دنبه اندر خواب خويش              ام آمد به پيش گفت در ره موسى               

   ز نورمان گشتيم ناپيدا  هر سه                در پى موسى شدم تا آوه طور               

    بعد از آن ز آن نور شد يك فتح باب             هر سه سايه محو شد ز آن آفتاب               

    پس ترقى جست آن ثانيش چست                نور ديگر از دل آن نور رست               

  اشراق نور هر سه گم گشتيم ز آن            هم من و هم موسى و هم آوه طور               

   چون آه نور حق در او نفاخ شد             بعد از آن ديدم آه آه سه شاخ شد               

  شد سو به سو گسست از هم همى  مى            وصف هيبت چون تجلى زد بر او               

    همچو سم گشت شيرين آب تلخ                   آن يكى شاخ آه آمد سوى يم               

   ى دارو برون آمد معين  چشمه             آن يكى شاخش فرو شد در زمين               

    از همايونى وحى مستطاب              آه شفاى جمله رنجوران شد آب               

   تا جوار آعبه آه عرفات بود                    آن يكى شاخ دگر پريد زود               

    طور بر جا بد نه افزون و نه آم              باز از آن صعقه چو با خود آمدم               

   گدازيد او نماندش شاخ و شخ  مى                 ليك زير پاى موسى همچو يخ               

    نشيب گشت بااليش از آن هيبت               با زمين هموار شد آه از نهيب               

   باز ديدم طور و موسى برقرار                   باز با خود آمدم ز آن انتشار               

    پر خاليق شكل موسى در وجوه            و آن بيابان سر به سر در ذيل آوه               

   من آشان جمله سوى طور خوش دا           شان ى او خرقه چون عصا و خرقه               

   ى َأِرِني به هم در ساخته  نغمه                     جمله آفها در دعا افراخته               

   صورت هر يك دگرگونم نمود          باز آن غشيان چو از من رفت زود               

  م فهم شد اتحاد انبياي                        انبيا بودند ايشان اهل ود               

    صورت ايشان بد از اجرام برف                  ديدم شگرف باز امالآى همى               

    صورت ايشان به جمله آتشين                    ى ديگر ماليك مستعين حلقه               

  ود بس جهودى آآخرش محمود ب           گفت آن شخص جهود زين نسق مى               

   آه مسلمان مردنش باشد اميد               هيچ آافر را به خوارى منگريد               
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   آه بگردانى از او يك باره رو                 چه خبر دارى ز ختم عمر او               

   ام آه مسيحم رو نمود اندر من               بعد از آن ترسا در آمد در آالم               

    مرآز و مثواى خورشيد جهان                  من شدم با او به چارم آسمان               

    نسبتش نبود به آيات جهان                      خود عجبهاى قالع آسمان               

    زمين آه فزون باشد فن چرخ از                  هر آسى دانند اى فخر البنين               

  

   گفت من خورم حكايت اشتر و گاو و قچ آه در راه بند گياه يافتند هر يكى مى

    يافتند اندر روش بندى گياه               اشتر و گاو و قچى در پيش راه               

    هيچ آس از ما نگردد سير از اين            گفت قچ بخش ار آنيم اين را يقين               

   اين علف او راست اولى گو بخور                   ليك عمر هر آه باشد بيشتر               

   ست از مصطفى اندر سنن  آمده                        آه اآابر را مقدم داشتن               

   د عامدارن  در دو موضع پيش مى              گر چه پيران را در اين دور لئام               

   يا بر آن پل آز خلل ويران بود              يا در آن لوتى آه آن سوزان بود               

   ى فاسدى قرينه  عام نآرد بى                   خدمت شيخى بزرگى قايدى               

   شان قبحشان را باز دان از فر            خيرشان اين است چه بود شرشان               

  زد نقيب و چوب دار  خلق را مى             شد آن يك شهريار سوى جامع مى               

    و آن دگر را بر دريدى پيرهن             آن يكى را سر شكستى چوب زن               

  گناهى آه برو از راه برد  بى               دلى ده چوب خورد در ميانه بى               

    ظلم ظاهر بين چه پرسى از نهفت           خون چكان رو آرد با شاه و بگفت               

    تا چه باشد شر و وزرت اى غوى               روى خير تو اين است جامع مى               

    تا نپيچد عاقبت از وى بسى                يك سالمى نشنود پير از خسى               

   ز انكه دريابد ولى را نفس بد                    گرگ دريابد ولى را به بود               

    ليكش آن فرهنگ و آيد و مكر نيست ز انكه گرگ ار چه آه بس استمگرى است               

    مكر اندر آدمى باشد تمام                ور نه آى اندر فتادى او به دام               

    چون چنين افتاد ما را اتفاق               گفت قچ با گاو و اشتر اى رفاق               
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   پيرتر اولى است باقى تن زنيد                  هر يكى تاريخ عمر ابدا آنيد               

   با قچ قربان اسماعيل بود               گفت قچ مرج من اندر آن عهود               

   جفت آن گاوى آش آدم جفت آرد                 ام من سال خورد گاو گفتا بوده               

   آرد فلق  در زراعت بر زمين مى                جفت آن گاوم آش آدم جد خلق               

   ت سر فرو آورد و آن را بر گرف          چون شنيد از گاو و قچ اشتر شگفت               

   قال و قيل  اشتر بختى سبك بى                 در هوا برداشت آن بند قصيل               

    آاين چنين جسمى و عالى گردنى است              آه مرا خود حاجت تاريخ نيست               

   آه نباشم از شما من خردتر               خود همه آس داند اى جان پدر               

    آه نهاد من فزون تر از شماست         داند اين را هر آه ز اصحاب نهاست               

   هست صد چندان آه اين خاك نژند                   جملگان دانند آاين چرخ بلند               

   هاى خاآدان  آو نهاد بقعه                      هاى آسمان آو گشاد رقعه               

  

   جواب گفتن مسلمان آن چه ديد به يارانش جهود و ترسا و حسرت خوردن ايشان

    پيشم آمد مصطفى سلطان من                پس مسلمان گفت اى ياران من               

    با آليم حق و نرد عشق باخت         بر طور تاختپس مرا گفت آن يكى                

    برد بر اوج چهارم آسمان             و آن دگر را عيسى صاحب قران               

   بارى آن حلوا و يخنى را بخور                ى ديده ضرر خيز اى پس مانده               

  ى اقبال و منصب خواندند  نامه                     آن هنرمندان پر فن راندند               

   با ماليك از هنر دربافتند              آن دو فاضل فضل خود دريافتند               

   ى حلوا نشين  بر جه و بر آاسه                 اى سليم گول واپس مانده هين               

    اى عجب خوردى ز حلواى خبيص            يصپس بگفتندش آه آن گه تو حر               

    من آه بودم تا آنم ز آن امتناع               گفت چون فرمود آن شاه مطاع               

    گر بخواند در خوشى يا ناخوشى              تو جهود از امر موسى سرآشى               

    سر توانى تافت در خير و قبيح                  تو مسيحى هيچ از امر مسيح               

   ام حلوا و اين دم سر خوشم  خورده                  من ز فخر انبيا سرچون آشم               
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    تو بديدى وين به از صد خواب ماست          پس بگفتندش آه و اهللا خواب راست               

   آه به بيدارى عيانستش اثر             اى بو بطرخواب تو بيدارى است               

    آار خدمت دارد و خلق حسن            در گذر از فضل و از جلدى و فن               

    ما خلقت اإلنس إال يعبدون                 بهر اين آوردمان يزدان برون               

   آآن فن از باب اللهش مردود آرد              سامرى را آن هنر چه سود آرد               

    آه فرو بردش به قعر خود زمين                 چه آشيد از آيميا قارون ببين               

   سر نگون رفت او ز آفران در سقر            بو الحكم آخر چه بر بست از هنر               

    نه گپ دل على النار الدخان             آتش عيانخود هنر آن دان آه ديد               

    در حقيقت از دليل آن طبيب                     تر پيش لبيب اى دليلت گنده               

  نگر خور در گميزى مى  گوه مى            چون دليلت نيست جز اين اى پسر               

    در آفت دل على عيب العمى                      ااى دليل تو مثال آن عص               

  بينم مرا معذور دار  آه نمى          غلغل و طاق و طرنب و گير و دار               

  

منادى آردن سيد ملك ترمد آه هر آه در سه يا چهار روز به سمرقند روند به فالن مهم خلعت و اسب و 

  دن دلقك خبر اين منادى در دهغالم و آنيزك و چندين زر دهم، و شني

    و آمدن به اوالقى نزد شاه آه من بارى نتوانم رفتن

  ى او دلقك آگاه بود  مسخره                    سيد ترمد آه آن جا شاه بود               

    جست االقى تا شود او مستتم               داشت آارى در سمرقند او مهم               

   آردم ز آن جا خبر بدهم آنوز               زد منادى هر آه اندر پنج روز               

  دويد  بر نشست و تا به ترمذ مى                  دلقك اندر ده بد و آن را شنيد               

   از دوانيدن فرس را ز آن نمط                مرآبى دو اندر آن ره شد سقط               

    وقت ناهنگام ره جست او به شاه             پس به ديوان در دويد از گرد راه               

   شورشى در وهم آن سلطان فتاد                  ى ديوان فتاد فجفجى در جمله               

   ست  تا چه تشويش و بال حادث شده         خاص و عام شهر را دل شد ز دست               

    يا باليى مهلكى از غيب خاست              يا عدوى قاهرى در قصد ماست               
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    چند اسب تازى اندر راه آشت                 آه زده دلقك به سيران درشت               

    تا چرا آمد چنين اشتاب دلق                 جمع گشته بر سراى شاه خلق               

   غلغل و تشويش در ترمد فتاد                    از شتاب او و فحش اجتهاد               

    و آن دگر از وهم وا ويال آنان                آن يكى دو دست بر زانو زنان               

    هر دلى رفته به صد آوى خيال                   از نفير و فتنه و خوف نكال               

    تا چه آتش اوفتاد اندر پالس               زد از قياس هر آسى فالى همى               

   چون زمين بوسيد گفتش هى چه بود               راه جست و راه دادش شاه زود               

   شنهاد او آه خم  دست بر لب مى            پرسيد حالى ز آن ترش هر آه مى               

   جمله در تشويش گشته دنگ او                 افزود زين فرهنگ او وهم مى               

    يك دمى بگذار تا من دم زنم                آرد اشارت دلق آاى شاه آرم               

    آه فتادم در عجايب عالمى                  تا آه باز آيد به من عقلم دمى               

    تلخ گشتش هم گلو و هم دهن          بعد يك ساعت آه شه از وهم و ظن               

    آه از او خوشتر نبودش همنشين                     آه نديده بود دلقك را چنين               

    داشتى شاه را او شاد و خندان                    دايما دستان و الغ افراشتى               

    آه گرفتى شه شكم را با دو دست            آن چنان خندانش آردى در نشست               

    رو در افتادى ز خنده آردنش            آه ز زور خنده خوى آردى تنش               

   شزند آاى شه خم  دست بر لب مى            باز امروز اين چنين زرد و ترش               

    شاه را تا خود چه آيد از نكال                وهم در وهم و خيال اندر خيال               

  ريز بود  ز انكه خوارزمشاه بس خون                  آه دل شه با غم و پرهيز بود               

  سطوت آن عنود يا به حيله يا به              بس شهان آن طرف را آشته بود               

   و ز فن دلقك خود آن وهمش فزود                اين شه ترمد از او در وهم بود               

    اين چنين آشوب و شور تو ز آيست             گفت زوتر باز گو تا حال چيست               

    بر سر هر شاه راه زد منادى               گفت من در ده شنيدم آن آه شاه               

   تا سمرقند و دهم او را آنوز         آه آسى خواهم آه تازد در سه روز               

    تا بگويم آه ندارم آن توان                       من شتابيدم بر تو بهر آن               
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   ن اوميد را بر من متن بارى اي               اين چنين جستى نيايد از چو من               

   آه دو صد تشويش در شهر اوفتاد              گفت شه لعنت بر اين زوديت باد               

    آتش افكندى در اين مرج و حشيش                از براى اين قدر اى خام ريش               

   آه االقانيم در فقر و عدم                 همچو اين خامان با طبل و علم               

    خويشتن را بايزيدى ساخته                  الف شيخى در جهان انداخته               

   آده  محفلى واآرده در دعوى              هم ز خود سالك شده واصل شده               

  تر را نبوده زين خبر قوم دخ                  ى داماد پر آشوب و شر خانه               

   شرطهايى آه ز سوى ماست شد                 ولوله آه آار نيمى راست شد               

    زين هوس سر مست و خوش برخاستيم                      ها را روفتيم آراستيم خانه               

   رغى آمد اين طرف ز آن بام نى م                 ز آن طرف آمد يكى پيغام نى               

   يك جوابى ز آن حواليتان رسيد                  زين رساالت مزيد اندر مزيد               

    ز انكه از دل سوى دل ال بد ره است               نى و ليكن يار ما زين آگه است               

    از جواب نامه ره خالى چراست            پس از آن يارى آه اوميد شماست               

   ليك بس آن پرده زين در بر مدار         صد نشان است از سرار و از جهار               

    آه بال بر خويش آورد از فضول                 ى آن دلق گول باز رو تا قصه               

   ى آمينه يك سخن  بشنو از بنده            پس وزيرش گفت اى حق را ستن               

   ست  راى او گشت و پشيمانش شده                ست دلقك از ده بهر آارى آمده               

  آند  او به مسخرگى برون شو مى            آند ز آب و روغن آهنه را نو مى               

   دريغ  بايد افشردن مر او را بى                غمد را بنمود و پنهان آرد تيغ               

    نه نمايد دل نه بدهد روغنى                   پسته را يا جوز را تا نشكنى               

   در نگر در ارتعاش و رنگ او               مشنو اين دفع وى و فرهنگ او               

    ز انكه غماز است سيما و منم                   گفت حق سيماهم فى وجههم               

   آه به شر بسرشته آمد اين بشر                  اين معاين هست ضد آن خبر               

    صاحبا در خون اين مسكين مكوش                گفت دلقك با فغان و با خروش               

   آآن نباشد حق و صادق اى امير                بس گمان و وهم آيد در ضمير               
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   نيست استم راست خاصه بر فقير            ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم است اى وزير                

   خنداندش  از چه گيرد آن آه مى                 رنجاندش شه نگيرد آن آه مى               

   آاشف اين مكر و اين تزوير شد             ه جا گير شدگفت صاحب پيش ش               

   چاپلوس و زرق او را آم خريد                گفت دلقك را سوى زندان بريد               

   وار او دهدمان آگهى  تا دهل               زنيدش چون دهل اشكم تهى مى               

    بانگ او آگه آند ما را ز آل              اشد دهلتر و خشك و پر و تى ب               

   آن چنان آه گيرد اين دلها قرار                تا بگويد سر خود از اضطرار               

    دل نيارامد به گفتار دروغ              ست صدق با فروغ چون طمانينه               

    خس نگردد در دهان هرگز نهان       ون دهانآذب چون خس باشد و دل چ               

  اش از دهان بيرون آند  تا بد آن                    زند تا در او باشد زبانى مى               

   چشم افتد در نم و بند و گشاد            خاصه آه در چشم افتد خس ز باد               

   تا دهان و چشم از اين خس وارهد           آنون لگدما پس اين خس را زنيم ا               

    روى حلم و مغفرت را آم خراش                 گفت دلقك اى ملك آهسته باش               

   پرم به دست تو درم  من نمى                   تا بدين حد چيست تعجيل نقم               

   اندر آن مستعجلى نبود روا                   هر خداآن ادب آه باشد از ب               

   شتابد تا نگردد مرتضى  مى            و انچه باشد طبع و خشم عارضى               

   انتقام و ذوق آن فايت شود                ترسد ار آيد رضا خشمش رود               

    خوف فوت ذوق هست آن خود سقام                   شهوت آاذب شتابد در طعام               

   گره  تا گواريده شود آن بى                      اشتها صادق بود تاخير به               

    تا ببينى رخنه را بندش آنى                        زنى تو پى دفع باليم مى               

   غير آن رخنه بسى دارد قضا                   د بالتا از آن رخنه برون ناي               

    چاره احسان باشد و عفو و آرم                        ى دفع بال نبود ستم چاره               

    داو مرضاك بصدقه يا فتى                          گفت الصدقة مرد للبال               

   آور آردن چشم حلم انديش را                تن درويش راصدقه نبود سوخ               

    ليك چون خيرى آنى در موضعش             گفت شه نيكوست خير و موقعش               
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    موضع شه اسب هم نادانى است             موضع رخ شه نهى ويرانى است               

    شاه را صدر و فرس را درگه است          تدر شريعت هم عطا هم زجر هس               

    ظلم چه بود وضع در ناموقعش            عدل چه بود وضع اندر موضعش               

   از غضب و ز حلم و ز نصح و مكيد               نيست باطل هر چه يزدان آفريد               

   شر مطلق نيست زينها هيچ نيز              خير مطلق نيست زينها هيچ چيز               

    علم از اين رو واجبست و نافع است          نفع و ضر هر يكى از موضع است               

   در ثواب از نان و حلوا به بود            اى بسا زجرى آه بر مسكين رود               

  اش از خبث مستنقا آند  سيلى                اوان صفرا آند ز انكه حلوا بى               

    آه رهاند آنش از گردن زدن                سيليى در وقت بر مسكين بزن               

   چوب بر گرد اوفتد نه بر نمد                 زخم در معنى فتد از خوى بد               

   بزم مخلص را و زندان خام را              بزم و زندان هست هر بهرام را               

    چرك را در ريش مستحكم آنى                   شق بايد ريش را مرهم آنى               

    نيم سودى باشد و پنجه زيان            تا خورد مر گوشت را در زير آن               

  گويم تحريى بيار  من همى                  گويم گذار گفت دلقك من نمى               

  آن روز چند  صبر آن انديشه مى                  هين ره صبر و تانى در مبند               

    گوشمال من به ايقانى آنى                      در تانى بر يقينى بر زنى               

   چون همى شايد شدن در استوا                در روش َيْمِشي ُمِكبا خود چرا               

    بر پيمبر امر شاِوْرُهْم بدان                 مشورت آن با گروه صالحان               

   آز تشاور سهو و آژ آمتر رود                   براى اين بود َأْمُرُهْم ُشورى                

   تر است  بيست مصباح از يكى روشن          اين خردها چون مصابيح انور است               

    مشتعل گشته ز نور آسمان                 بو آه مصباحى فتد اندر ميان               

   ست  سفلى و علوى به هم آميخته                ست اى انگيخته غيرت حق پرده               

   آن امتحان  بخت و روزى را همى               طلب اندر جهان گفت ِسيُروا مى               

    آن چنان عقلى آه بود اندر رسول                طلب اندر عقول در مجالس مى               

    آه ببيند غيبها از پيش و پس      ز انكه ميراث از رسول آن است و بس               
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   آه نتابد شرح آن اين مختصر              طلب هم آن بصر در بصرها مى               

    از ترهب وز شدن خلوت به آوه               بهر اين آردست منع آن باشكوه               

   آآن نظر بخت است و اآسير بقا                    تا نگردد فوت اين نوع التقا               

    بر سر توقيعش از سلطان صحى است           در ميان صالحان يك اصلحى است               

    آفو او نبود آبار انس و جن                   آآن دعا شد با اجابت مقترن               

    حجت ايشان بر حق داحض است      اش آن آه حلو و حامض است در مرى               

    عذر و حجت از ميان برداشتيم              آه چو ما او را به خود افراشتيم               

    پس تحرى بعد از اين مردود دان             قبله را چون آرد دست حق عيان               

   آه پديد آمد معاد و مستقر              هين بگردان از تحرى رو و سر               

   ى باطل شوى ى هر قبله  سخره            يك زمان زين قبله گر ذاهل شوى               

    بجهد از تو خطرت قبله شناس               چون شوى تمييز ده را ناسپاس               

   نيم ساعت هم ز هم دردان مبر              گر از اين انبار خواهى بر و بر               

    مبتال گردى تو با بئس القرين              آه در آن دم آه ببرى زين معين               

  

ى دراز و بر آشيدن زاغ موش را و معلق شدن چغز  حكايت تعلق موش با چغز و بستن پاى هر دو به رشته

   و ناليدن او و پشيمانى او از تعلق با غير جنس و با جنس خود ناساختن

  جو گشته بودند آشنا بر لب                 از قضا موشى و چغزى با وفا               

  آمدند اى مى  هر صباحى گوشه                هر دو تن مربوط ميقاتى شدند               

  پرداختند  از وساوس سينه مى                    باختند نرد دل با همدگر مى               

   ا قصه خوان و مستمع همدگر ر                  هر دو را دل از تالقى متسع               

    الجماعة رحمه را تاويل دان                  زبان رازگويان با زبان و بى               

   اش ياد آمدى  پنج ساله قصه              آن اشر چون جفت آن شاد آمدى               

   الفتى است ى بستگى نطق از ب         جوش نطق از دل نشان دوستى است               

    بلبلى گل ديد آى ماند خمش               دل آه دل بر ديد آى ماند ترش               

   زنده شد در بحر گشت او مستقر                    ماهى بريان ز آسيب خضر               
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  سر دانسته شد صد هزاران لوح                  يار را با يار چون بنشسته شد               

   راز آونينش نمايد آشكار                لوح محفوظى است پيشانى يار               

    مصطفى زين گفت اصحابى نجوم                   هادى راهست يار اندر قدوم               

   تداست چشم اندر نجم نه آو مق             نجم اندر ريگ و دريا رهنماست               

    گرد منگيزان ز راه بحث و گفت              دار جفت چشم را با روى او مى               

   چشم بهتر از زبان با عثار            ز انكه گردد نجم پنهان ز آن غبار               

   غبار آآن نشاند گرد و ننگيزد             تا بگويد او آه وحى استش شعار               

  ى او علم االسماء گشاد  ناطقه              چون شد آدم مظهر وحى و وداد               

   ى دل روى گشتش زبان  از صحيفه              نام هر چيزى چنان آه هست آن               

    جمله را خاصيت و ماهيتش                 گفتى زبان از رويتش فاش مى               

   نه چنان آه هيز را خواند اسد                آن چنان نامى آه اشيا را سزد               

    بود هر روزيش تذآير نوى                 نوح نه صد سال در راه سوى               

   لوب نه رساله خوانده نه قوت الق                   لعل او گويا ز ياقوت القلوب               

    بلكه ينبوع آشوف و شرح روح              وعظ را نآموخته هيچ از شروح               

   آب نطق از گنگ جوشيده شود           ز آن ميى آآن مى چو نوشيده شود               

    حكمت بالغ بخواند چون مسيح                  طفل نو زاده شود حبر فصيح               

    صد غزل آموخت داود نبى        از آهى آه يافت ز آن مى خوش لبى               

    هم زبان و يار داود مليك            جمله مرغان ترك آرده جيك جيك               

   چون شنود آهن نداى دست او             چه عجب آه مرغ گردد مست او               

    مر سليمان را چو حمالى شده                  ر عاد قتالى شدهصرصرى ب               

    هر صباح و هر مسا يك ماهه راه          برد بر سر تخت شاه صرصرى مى               

   گفت غايب را آنان محسوس او               هم شده حمال و هم جاسوس او               

    سوى گوش آن ملك بشتافتى                     يب يافتىباد دم آه گفت غا               

    اى سليمان مه صاحب قران            آه فالنى اين چنين گفت اين زمان               
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توانم بر تو آمدن به وقت حاجت در آب، ميان ما وصلتى بايد آه چون  تدبير آردن موش به چغز آه من نمى

   خبر آردن و تو چون بر سر سوراخ موش خانه آيى من بر لب جو آيم ترا توانم

   مرا توانى خبر آردن الى آخره

    چغز را روزى آه اى مصباح هوش              اين سخن پايان ندارد گفت موش               

   تو درون آب دارى ترك تاز               وقتها خواهم آه گويم با تو راز               

   ى عاشقان  نشنوى در آب ناله                  بر لب جو من ترا نعره زنان               

  نگردم از محاآات تو سير  مى                   من بدين وقت معين اى دلير               

    عاشقان را فى صاله دائمون                  پنج وقت آمد نماز و رهنمون               

   آه در آن سرهاست نى پانصد هزار                  نه به پنج آرام گيرد آن خمار               

    سخت مستسقى است جان صادقان                ى عاشقان نيست زر غبا وظيفه               

   دريا ندارند انس جان  ز انكه بى                ى ماهيان نيست زر غبا وظيفه               

   اى است  با خمار ماهيان خود جرعه            اى است آب اين دريا آه هايل بقعه               

    وصل سالى متصل پيشش خيال             يك دم هجران بر عاشق چو سال               

    در پى هم اين و آن چون روز و شب           عشق مستسقى است مستسقى طلب               

   تر است  چون ببينى شب بر او عاشق    روز بر شب عاشق است و مضطر است               

    از پى همشان يكى دم ايست نيست           ايست نيستشان از جستجو يك لحظه               

   هوش اين  اين بر آن مدهوش و آن بى                اين گرفته پاى آن آن گوش اين               

    در دل عذرا هميشه وامق است              در دل معشوق جمله عاشق است               

    در ميانشان فارق و فاروق نيست             در دل عاشق بجز معشوق نيست               

   پس چه زر غبا بگنجد اين دو را                   بر يكى اشتر بود اين دو درا               

   هيچ آس با خود به نوبت يار بود              هيچ آس با خويش زر غبا نمود               

   فهم اين موقوف شد بر مرگ مرد                 آن يكيى نه آه عقلش فهم آرد               

    قهر نفس از بهر چه واجب شدى             ور به عقل ادراك اين ممكن بدى               

   ضرورت چون بگويد نفس آش  بى             با چنان رحمت آه دارد شاه هش               
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   مبالغه آردن موش در البه و زارى و وصلت جستن از چغز آبى

  رخت يك دم قرار  من ندارم بى                 گفت آاى يار عزيز مهر آار               

    شب قرار و سلوت و خوابم تويى               تابم تويىروز نور و مكسب و                

   وقت از آرم يادم آنى  وقت و بى                   از مروت باشد ار شادم آنى               

    راتبه آردى وصال اى نيك خواه            ى چاشتگاه در شبانه روزى وظيفه               

   با هر استسقا قرين جوع البقر                   ستم اندر جگرپانصد استسقا               

   ده زآات جاه و بنگر در فقير                   نيازى از غم من اى امير بى               

    ليك لطف عام تو ز آن برتر است               ادب نادر خور است اين فقير بى               

  زند  آفتابى بر حدثها مى                     ويد لطف عام تو سندنج مى               

    و آن حدث از خشكى هيزم شده                    نور او را ز آن زيانى نابده               

    در در و ديوار حمامى بتافت              تا حدث در گلخنى شد نور يافت               

    چون بر او بر خواند خورشيد آن فسون                    اليش شد آرايش آنونبود آ               

   تا زمين باقى حدثها را بخورد          ى زمين را گرم آرد شمس هم معده               

    هكذا يمحو االله السيئات      جزو خاآى گشت و رست از وى نبات               

   آش نبات و نرگس و نسرين آند               ه بدترين است اين آندبا حدث آ               

   حق چه بخشد در جزا و در عطا                     تا به نسرين مناسك در وفا               

   طيبين را تا چه بخشد در رصد              چون خبيثان را چنين خلعت دهد               

    آه نگنجد در زبان و در لغت                 حقشان آه ال عين رأتآن دهد               

    روز من روشن آن از خلق حسن                 ايم اين را بيا اى يار من ما آه               

   ام  آه ز پر زهرى چو مار آوهى                ام منگر اندر زشتى و مكروهى               

    چون شوم گل چون مرا او خار آشت       اى آه من زشت و خصالم جمله زشت               

   زينت طاوس ده اين مار را                   نو بهار حسن گل ده خار را               

    لطف تو در فصل و در فن منتهى                   ام من منتهى در آمال زشتى               

    تو بر آر اى حسرت سرو سهى                 جت اين منتهى ز آن منتهىحا               

    از آرم گر چه ز حاجت او برى است          چون بميرم فضل تو خواهد گريست               
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    خواهد از چشم لطيفش اشك جست              بر سر گورم بسى خواهد نشست               

   ام  چشم خواهد بست از مظلومى              ام خواهد آرد بر محرومىنوحه                

   اى در گوش من آن ز آن سخن  حلقه                  اندآى ز آن لطفها اآنون بكن               

    بر فشان بر مدرك غمناك من             آن آه خواهى گفت تو با خاك من               

  

 چغز را آه بهانه مينديش و در نسيه مينداز انجاح اين حاجت مرا آه فى التاخير آفات و البه آردن موش مر

الصوفى ابن الوقت و ابن دست از دامن پدر باز ندارد و آب مشفق صوفى آه وقت است او را به نگرش به 

 مستقبل فردا محتاج نگرداند چندانش مستغرق دارد در گلزار سريع الحسابى خويش نه چون عوام، منتظر

نباشد، نهرى باشد نه دهرى آه ال صباح عند اهللا و ال مساء، ماضى و مستقبل و ازل و ابد آن جا نباشد، آدم 

ى عقل جزوى است و روح حيوانى، در عالم المكان و ال  سابق و دجال مسبوق نباشد آه اين رسوم در خطه

 نفى تفرقه االزمنه چنان آه از اللَّه واحد فهم زمان اين رسوم نباشد پس او ابن وقتى است آه ال يفهم منه اال

   شود نفى دويى نى حقيقت واحدى

    اى قدمهاى ترا جانم فراش           ى سيم پاش صوفيى را گفت خواجه               

    يا آه فردا چاشتگاهى سه درم            يك درم خواهى تو امروز اى شهم               

    ز انكه امروز اين و فردا صد درم                   ترم ت دى نيم درم راضىگف               

    نك قفا پيشت آشيدم نقد ده                    سيلى نقد از عطاى نسيه به               

   اش مست تو است  آه قفا و سيلى         خاصه آن سيلى آه از دست تو است               

    خوش غنيمت دار نقد اين زمان            هين بيا اى جان جان و صد جهان               

    سر مكش زين جوى اى آب روان           در مدزد آن روى مه از شب روان               

    لب لب جو سر بر آرد ياسمين                    تا لب جو خندد از آب معين               

    پس بدان از دور آآنجا آب هست             ن ببينى بر لب جو سبزه مستچو               

  زار  آه بود غماز باران سبزه                    گفت سيماهم وجوه آردگار               

    آه بود در خواب هر نفس و نفس                   گر ببارد شب نبيند هيچ آس               

    هست بر باران پنهانى دليل                       تازگى هر گلستان جميل               

    ليك شاه رحمت و وهابيى                     اى اخى من خاآيم تو آبيى               
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   رسم گه به خدمت مى  آه گه و بى                آن چنان آن از عطا و از قسم               

   نبينم از اجابت مرحمت  مى            خوانمت بر لب جو من به جان مى               

   ز انك ترآيبم ز خاآى رسته شد                   آمدن در آب بر من بسته شد               

   تا ترا از بانگ من آگه آند                    يا رسولى يا نشانى آن مدد               

   آخر آن بحث آن آمد قرار          ث آردند اندر اين آار آن دو ياربح               

   تا ز جذب رشته گردد آشف راز            ى دراز آه به دست آرند يك رشته               

   بست بايد ديگرش بر پاى تو             ى دو تو يك سرى بر پاى اين بنده               

    اندر آميزيم چون جان با بدن                    يم زين فن ما دو تنتا بهم آي               

   آشاند بر زمينش ز آسمان  مى          هست تن چون ريسمان بر پاى جان               

    رسته از موش تن آيد در خوشى              هشى چغز جان در آب خواب بى               

  چشد  چند تلخى زين آشش جان مى           ن ريسمان بازش آشدموش تن ز آ               

   عيشها آردى درون آب چغز               گر نبودى جذب موش گنده مغز               

    بشنوى از نور بخش آفتاب        اش چون روز برخيزى ز خواب باقى               

    ز آن سر ديگر تو پا بر عقده زن                  يك سر رشته گره بر پاى من               

   مر ترا نك شد سر رشته پديد               تا توانم من در اين خشكى آشيد               

    آه مرا در عقده آرد اين خبيث                 تلخ آمد بر دل چغز اين حديث               

    چون در آيد از فنى نبود تهى                   هر آراهت در دل مرد بهى               

    نور دل از لوح آل آردست فهم        وصف حق دان آن فراست را نه وهم               

    با جد آن پيلبان و بانگ هيت                   امتناع پيل از سيران به بيت               

    با همه لت نه آثير و نه قليل                     جانب آعبه نرفتى پاى پيل               

   يا بمرد آن جان صول افزاى او                 گفتيى خود خشك شد پاهاى او               

    پيل نر صد اسبه گشتى گام زن            چون آه آردندى سرش سوى يمن               

   چون بود حس ولى با ورود                بودحس پيل از زخم غيب آگاه                

   بهر يوسف با همه اخوان او                  نه آه يعقوب نبى آن پاك خو               

    تا برندش سوى صحرا يك زمان               از پدر چون خواستندش دادران               
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   يك دو روزش مهلتى ده اى پدر               جمله گفتندش مينديش از ضرر               

    يوسف خود را به سيران و ظعين                  دارى امين آه چرا ما را نمى               

    ما در اين دعوت امين و محسنيم                    تا بهم در مرجها بازى آنيم               

   فروزد در دلم درد و سقم  مى                  برمگفت اين دانم آه نقلش از               

    آه ز نور عرش دارد دل فروغ                 گويد دروغ اين دلم هرگز نمى               

   و ز قضا آن را نكرد او اعتداد                     آن دليل قاطعى بد بر فساد               

    آه قضا در فلسفه بود آن زمان             انى آن چناندر گذشت از وى نش               

    بو العجب افتادن بيناى راه            اين عجب نبود آه آور افتد به چاه               

    چشم بندش يفعل اللَّه ما يشاست           گون تصريفهاست اين قضا را گونه               

    موم گردد بهر آن مهر آهنش                      اند دل فنشهم بداند هم ند               

   چون در اين شد هر چه افتد باش گو                     گوييا دل گويدى آه ميل او               

  آند  در عقالش جان معقل مى               آند خويش را زين هم مغفل مى               

   آن نباشد مات باشد ابتال            مات اندر اين آن بو العالگر شود                

   يك هبوطش بر معارجها برد                   يك بال از صد باليش واخرد               

    از خمار صد هزاران زشت خام                 خام شوخى آه رهانيدش مدام               

   جست از رق جهان و آزاد شد                      و استاد شدعاقبت او پخته               

    شد مميز از خاليق باز رست                 از شراب اليزالى گشت مست               

   ديدشان ى بى  وز خيال ديده                    ز اعتقاد سست پر تقليدشان               

   نشان  پيش جزر و مد بحر بى               د ادراآشاناى عجب چه فن زن               

   ملك و شاهى و وزارتها رسيد                ز آن بيابان اين عمارتها رسيد               

   رسند اندر شهادت جوق جوق  مى                  ز آن بيابان عدم مشتاق شوق               

   رسد در هر مسا و غاديه  مى                   زين باديهآاروان بر آاروان               

   آه رسيدم نوبت ما شد تو رو                        آيد و گيرد وثاق ما گرو               

   زود بابا رخت برگردون نهاد              چون پسر چشم خرد را بر گشاد               

    و آن از آن سو صادران و واردان           ن زين سو روانى شاه است آ جاده               
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   نبينى قاصد جاى نويم  مى                   رويم نيك بنگر ما نشسته مى               

    بلكه از بهر غرضها در مال                نگيرى راس مال بهر حالى مى               

    آه مسير و روش در مستقبل است              ى ره پرستپس مسافر اين بود ا               

   رسد خيل خيال  دم به دم در مى                آالل ى دل بى همچنانك از پرده               

  رسند  در پى هم سوى دل چون مى               گرنه تصويرات از يك مغرسند               

  ى دل شتابان از ظما  سوى چشمه                صويرات ماجوق جوق اسپاه ت               

  شوند  دايما پيدا و پنهان مى                  روند آنند و مى ها پر مى جره               

    داير اندر چرخ ديگر آسمان                    فكرها را اختران چرخ دان               

    نحس ديدى صدقه و استغفار آن                  ن ايثار آنسعد ديدى شكر آ               

    طالعم مقبل آن و چرخى بزن                 ايم اين را بيا اى شاه من ما آه               

    آه ز آسيب ذنب جان شد سياه                روح را تابان آن از انوار ماه               

    از چه و جور رسن بازش رهان           و وهم و ظن بازش رهاناز خيال                

    پر بر آرد بر پرد ز آب و گلى                    تا ز دل دارى خوب تو دلى               

    يوسف مظلوم در زندان تست           اى عزيز مصر و در پيمان درست               

    زود آاهللا ُيِحبُّ المحسنين                خوابى ببيندر خالص او يكى                

  خورند  هفت گاو فربهش را مى                      هفت گاو الغرى پر گزند               

  چرند اش را مى  سنبالت تازه             ى خشك زشت ناپسند هفت خوشه               

   هين مباش اى شاه اين را مستجيز             عزيزقحط از مصرش بر آمد اى               

    هين ز دستان زنانم وارهان               يوسفم در حبس تو اى شه نشان               

   شهوت مادر فگندم آه اهبطوا            از سوى عرشى آه بودم مربط او               

    از فن زالى به زندان رحم                    پس فتادم ز آن آمال مستتم               

    الجرم آيد زنان باشد عظيم              روح را از عرش آرد در حطيم               

    چون آه بودم روح و چون گشتم بدن                   اول و آخر هبوط من ز زن               

  دل رحم آر  يا بر آن يعقوب بى              بشنو اين زارى يوسف در عثار               

    آه فگندندم چو آدم از جنان                  ناله از اخوان آنم يا از زنان               
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   ام  آز بهشت وصل گندم خورده                 ام ز آن مثال برگ دى پژمرده               

   و آن سالم سلم و پيغام ترا                  چون بديدم لطف و اآرام ترا               

   در سپندم نيز چشم بد رسيد                 من سپند از چشم بد آردم پديد               

    چشمهاى پر خمار تست و بس                دافع هر چشم بد از پيش و پس               

   مات و مستاصل آند نعم الدوا                   چشم بد را چشم نيكويت شها               

  آند  چشم بد را چشم نيكو مى                  رسد بل ز چشمت آيمياها مى               

   ست  چشم بازش سخت با همت شده             ست چشم شه بر چشم باز دل زده               

  نگيرد باز شه جز شير نر  مى                تا ز بس همت آه يابيد از نظر               

    هم شكار تست و هم صيدش توى                   شير چه آآن شاه باز معنوى               

   هاى ال ُأِحبُّ اآلفلين  نعره              شد صفير باز جان در مرج دين               

  حدت چشمى رسيد  از عطاى بى                   پريد باز دل را آه پى تو مى               

    هر حسى را قسمتى آمد مشاع          يافت بينى بوى و گوش از تو سماع               

    نبود آن حس را فتور مرگ و شيب       هر حسى را چون دهى ره سوى غيب               

    تا آه بر حسها آند آن حس شهى              مالك الملكى به حس چيزى دهى               

  

  حكايت شب دزدان آه سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد

   ام از شما و بر احوال ايشان مطلع شدن الى آخره آه من يكى

   با گروهى قوم دزدان باز خورد         گشت فرد شب چو شه محمود بر مى               

  ام از شما  گفت شه من هم يكى                 و الوفاپس بگفتندش آيى اى ب               

    تا بگويد هر يكى فرهنگ خويش              آن يكى گفت اى گروه مكر آيش               

   آاو چه دارد در جبلت از هنر                   تا بگويد با حريفان در سمر               

    هست خاصيت مرا اندر دو گوش              فن فروشآن يكى گفت اى گروه               

    قوم گفتندش ز دينارى دو دانگ           گويد به بانگ آه بدانم سگ چه مى               

    جمله خاصيت مرا چشم اندر است             آن دگر گفت اى گروه زر پرست               

   گمان  روز بشناسم من او را بى               قيروانهر آه را شب بينم اندر                
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    آه زنم من نقبها با زور دست                گفت يك خاصيتم در بازو است               

    آار من در خاآها بو بينى است                گفت يك خاصيتم در بينى است               

    آه رسول آن را پى چه گفته است                     دستسر الناس معادن داد                

    چند نقد است و چه دارد او ز آان                  من ز خاك تن بدانم آاندر آن               

    و آن دگر دخلش بود آمتر ز خرج                اندازه درج در يكى آان زر بى               

  خطا  خاك ليلى را بيابم بى             مجنون بو آنم من خاك راهمچو                

    گر بود يوسف و گر آهرمنى                      بو آنم دانم ز هر پيراهنى               

    ز آن نصيبى يافت اين بينى من              همچو احمد آه برد بوى از يمن               

    يا آدامين خاك صفر و ابتر است           ى زر است ين خاك همسايهآه آدام               

    آه آمندى افكنم طول علم               ام گفت يك نك خاصيت در پنجه               

    تا آمندش برد سوى آسمانش           همچو احمد آه آمند انداخت جانش               

    آن ز من دان ما َرَمْيَت ِإْذ رميت                  انداز بيتگفت حقش اى آمند               

   مر ترا خاصيت اندر چه بود               پس بپرسيدند ز آن شه آاى سند               

    آه رهانم مجرمان را از نقم                     گفت در ريشم بود خاصيتم               

   چون بجنبد ريش من ايشان رهند              چون به جالدان دهندمجرمان را               

   طى آنند آن قتل و آن تشويش را               چون بجنبانم به رحمت ريش را               

    آه خالص روز محنتمان شوى                  قوم گفتندش آه قطب ما توى               

   سوى قصر آن شه ميمون شدند               مله بهم بيرون شدندبعد از آن ج               

   گويد آه سلطان با شماست  گفت مى       چون سگى بانگى بزد از سوى راست               

   اى  گفت اين هست از وثاق بيوه               اى خاك بو آرد آن دگر از ريوه               

   تا شدند آن سوى ديوار بلند                   اخت استاد آمندپس آمند اند               

   گفت خاك مخزن شاهى است فرد            جاى ديگر خاك را چون بوى آرد               

   هر يكى از مخزن اسبابى آشيد          نقب زن زد نقب و در مخزن رسيد               

    قوم بردند و نهان آردند تفت         رهاى زفتبس زر و زربفت و گوه               

    حليه و نام و پناه و راهشان                      شه معين ديد منزلگاهشان               
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    روز در ديوان بگفت آن سر گذشت          خويش را دزديد از ايشان باز گشت               

    تا آه دزدان را گرفتند و ببست              مستپس روان گشتند سرهنگان               

   وز نهيب جان خود لرزان شدند                  دست بسته سوى ديوان آمدند               

    يار شبشان بود آن شاه چو ماه                چون آه استادند پيش تخت شاه               

   شكش بشناختى  روز ديدى بى          انداختىآن آه چشمش شب به هرك                

    بود با ما دوش شب گرد و قرين                شاه را بر تخت ديد و گفت اين               

    اين گرفت ما هم از تفتيش اوست       آن آه چندين خاصيت در ريش اوست               

    بر گشاد از معرفت لب با حشم                 عارف شه بود چشمش الجرم               

  شنود ديد و سرمان مى  فعل ما مى                  گفت َو ُهَو َمَعُكْم اين شاه بود               

    جمله شب با روى ماهش عشق باخت          چشم من ره برد شب شه را شناخت               

   آاو نگرداند ز عارف هيچ رو                از اوامت خود را بخواهم من                

    آه بدو يابيد هر بهرام عون            چشم عارف دان امان هر دو آون               

   آه ز جز حق چشم او ما زاغ بود                  ز آن محمد شافع هر داغ بود               

   ناظر حق بود و زو بودش اميد             شيددر شب دنيا آه محجوب است               

    ديد آن چه جبرئيل آن بر نتافت         از َأ َلْم َنْشَرْح دو چشمش سرمه يافت               

   گردد او در يتيم با رشد            ى حق آشد مر يتيمى را آه سرمه               

   آن چنان مطلوب را طالب شود                    نور او بر درها غالب شود               

   الجرم نامش خدا شاهد نهاد                  در نظر بودش مقامات العباد               

   آه ز شب خيزش ندارد سر گريز                    آلت شاهد زبان و چشم تيز               

   گوش قاضى جانب شاهد آند                 گر هزاران مدعى سر بر زند               

    شاهد ايشان را دو چشم روشن است          قاضيان را در حكومت اين فن است               

   غرض سر ديده است ى بى  آاو به ديده            گفت شاهد ز آن به جاى ديده است               

   ى دل را غرض  پرده باشد ديده                   ست اما با غرض مدعى ديده               

    تا غرض بگذارى و شاهد شوى             خواهد آه تو زاهد شوى حق همى               

   بر نظر چون پرده پيچيده بود                 ى ديده بود آاين غرضها پرده               
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    حبك االشياء يعمى و يصم                  پس نبيند جمله را با طم و رم               

   پيشش اختر را مقاديرى نماند          در دلش خورشيد چون نورى نشاند               

   سير روح مومن و آفار را               حجاب اسرار را پس بديد او بى               

   تر ز روح آدمى  نيست پنهان            در زمين حق را و در چرخ سمى               

   روح را ِمْن َأْمِر َربِّي مهر آرد          باز آرد از رطب و يابس حق نورد               

   پس بر او پنهان نماند هيچ چيز           پس چو ديد آن روح را چشم عزيز               

    بشكند گفتش خمار هر صداع                  شاهد مطلق بود در هر نزاع               

    شاهد عدل است زين رو چشم دوست          نام حق عدل است و شاهد آن اوست               

   آه نظر در شاهد آيد شاه را                  منظر حق دل بود در دو سرا               

   اش ى جمله پرده سازى مايه بود                اش عشق حق و سر شاهد بازى               

   در شب معراج شاهدباز ما                 پس از آن لوالك گفت اندر لقا               

  شود  بر قضا شاهد نه حاآم مى                اين قضا بر نيك و بد حاآم بود               

   اد باش اى چشم تيز مرتضى ش                     شد اسير آن قضا مير قضا               

   آاى رقيب ما تو اندر گرم و سرد      عارف از معروف بس درخواست آرد               

  خبر مان بى  از اشارتهات دل               اى مشير ما تو اندر خير و شر               

    ما شده ديد سبب چشم بند                   اى يرانا ال نراه روز و شب               

   تا آه در شب آفتابم ديده شد                چشم من از چشمها بگزيده شد               

    پس آمال البر فى اتمامه             لطف معروف تو بود آن اى بهى               

   ات قاهره و انجنا من مفضح                  يا رب اتمم نورنا فى الساهرة               

    جان قربت ديده را دورى مده                يار شب را روز مهجورى مده               

    خاصه بعدى آه بود بعد الوصال              بعد تو مرگ است با درد و نكال               

   اش  باليدهى  آب زن بر سبزه                 اش ستت مكن ناديده آن آه ديده               

    تو مكن هم الابالى در خلش                    من نكردم الابالى در روش               

   آن آه او يك بار آن روى تو ديد           هين مران از روى خود او را بعيد               

    اللَّه باطلء ما سوى  آل شى                   ديد روى جز تو شد غل گلو               
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  آشد  ز انكه باطل باطالن را مى                        نمايندم رشد باطلند و مى               

    جنس خود را هر يكى چون آهرباست          ذره ذره آاندر اين ارض و سماست               

  شد مر آب را تف جگرآ  مى                 آشد تا مستقر معده نان را مى               

   مغز جويان از گلستان بويها                    چشم جذاب بتان زين آويها               

   آشد بوهاى خوش  مغز و بينى مى              ز انكه حس چشم آمد رنگ آش               

   ف خودمان ده امان تو به جذب لط                زين آششها اى خداى راز دان               

    شايد ار درماندگان را واخرى                  غالبى بر جاذبان اى مشترى               

   آن آه بود اندر شب قدر آن بدر             رو به شه آورد چون تشنه به ابر               

  با او بود گستاخ گو آن او                 چون لسان و جان او بود آن او               

    آفتاب جان تويى در يوم دين             گفت ما گشتيم چون جان بند طين               

   آز آرم ريشى بجنبانى به خير                وقت آن شد اى شه مكتوم سير               

   بد بختى فزود آن هنرها جمله                هر يكى خاصيت خود را نمود               

   ساريم و پست  ز آن مناصب سر نگون                   آن هنرها گردن ما را ببست               

  ها مدد  روز مردن نيست ز آن فن                     آن هنر فى جيدنا حبل مسد               

    چشم او سلطان شناس آه به شب بد          جز همان خاصيت آن خوش حواس               

   غير چشمى آو ز شه آگاه بود                  آن هنرها جمله غول راه بود               

   آه به شب بر روى شه بودش نظار              شاه را شرم از وى آمد روز بار               

  سگ آهفش لقب بايد نهاد خود                     و آن سگ آگاه از شاه وداد               

   آاو به بانگ سگ ز شير آگه شود                خاصيت در گوش هم نيكو بود               

   خبر نبود ز شب خيز شهان  بى        سگ چو بيدار است شب چون پاسبان               

   ارشان بايد گماشت هوش بر اسر              هين ز بد نامان نبايد ننگ داشت               

   خود نبايد نام جست و خام شد               هر آه او يك بار خود بد نام شد               

   تا شود ايمن ز تاراج و گزند                  اى بسا زر آه سيه تابش آنند               
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ريا نهد در درخش و تاب آن قصه آن آه گاو بحرى گوهر آاويان از قعر دريا بر آورد شب بر ساحل د

چرد، بازرگان از آمين برون آيد چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد بازرگان به لجم و گل تيره گوهر  مى

   را بپوشاند و بر درخت گريزد الى آخر القصه و التقريب

  ردچ  بنهد اندر مرج و گردش مى                   گاو آبى گوهر از بحر آورد               

   چرد از سنبل و سوسن شتاب  مى                   در شعاع نور گوهر گاو آب               

    آه غذايش نرگس و نيلوفر است              ى گاو آبى عنبر است ز آن فگنده               

   الل چون نزايد از لبش سحر ح                هر آه باشد قوت او نور جالل               

   ى او پر عسل  چون نباشد خانه          هر آه چون زنبور وحى استش تفل               

   ناگهان گردد ز گوهر دورتر                 چرد در نور گوهر آن بقر مى               

   ه تا شود تاريك مرج و سبزه گا                    تاجرى بر در نهد لجم سياه               

    گاو جويان مرد را با شاخ سخت              پس گريزد مرد تاجر بر درخت               

    تا آند آن خصم را در شاخ درج              بيست بار آن گاو تازد گرد مرج               

  هر آيد آن جا آه نهاده بد گ                چون از او نوميد گردد گاو نر               

  وار  پس ز طين بگريزد او ابليس                       لجم بيند فوق در شاهوار               

    گاو آى داند آه در گل گوهر است      آآن بليس از متن طين آور و آر است               

   اين محيض از نمازش آرد محروم             اْهِبُطوا افكند جان را در حضيض                

    اتقوا ان الهوى حيض الرجال            اى رفيقان زين مقيل و ز آن مقال               

    تا به گل پنهان بود در عدن                  اْهِبُطوا افكند جان را در بدن                

   ند و هر گل آاو نى اهل دل دان                    تاجرش داند و ليكن گاو نى               

    گوهرش غماز طين ديگرى است           هر گلى آاندر دل او گوهرى است               

    صحبت گلهاى پر در بر نتافت          و آن گلى آز رش حق نورى نيافت               

  بر گوش ما هست بر لبهاى جو                  اين سخن پايان ندارد موش ما               

  

  ى طلب آردن آن موش آن چغز را در لب جو و آشيدن سر رشته رجوع آردن به قصه

   تا چغز را در آب خبر شود از طلب او
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   بر اميد وصل چغز با رشد              آشد ى عشق رشته مى آن سرشته               

   ام آه سر رشته به دست آورده                  ى دل دم به دم تند بر رشته مى               

   تا سر رشته به من رويى نمود         همچو تارى شد دل و جان در شهود               

    در شكار موش و بردش ز آن مكان                   خود غراب البين آمد ناگهان               

   سحب شد چغز نيز از قعر آب من          چون بر آمد بر هوا موش از غراب               

    در هوا آويخته پا در رتم               موش در منقار زاغ و چغز هم               

   چغز آبى را چگونه آرد صيد              گفتند زاغ از مكر و آيد خلق مى               

   شكار زاغ بود چغز آبى آى          چون شد اندر آب و چونش در ربود               

   آبان شود جفت خسى  آاو چو بى                  چغز گفتا اين سزاى آن آسى               

    همنشين نيك جوييد اى مهان               اى فغان از يار ناجنس اى فغان               

   بر روى خوب همچو بينى بدى                عقل را افغان ز نفس پر عيوب               

    از ره معنى است نى از آب و طين                گفتش آه جنسيت يقين عقل مى               

   سر جنسيت به صورت در مجو         هين مشو صورت پرست و اين مگو               

   نيست جامد را ز جنسيت خبر        صورت آمد چون جماد و چون حجر               

   آشاند سو به سويش هر دمى  مى         ى گندمى جان چو مور و تن چو دانه               

    مستحيل و جنس من خواهد شدن                   مور داند آآن حبوب مرتهن               

   مور ديگر گندمى بگرفت و دو              آن يكى مورى گرفت از راه جو               

   آيد بلى  مور سوى مور مى                   تازد ولى جو سوى گندم نمى               

    مور را بين آه به جنسش راجع است                 رفتن جو سوى گندم تابع است               

   چشم را بر خصم نه نى بر گرو                تو مگو گندم چرا شد سوى جو               

    مور پنهان دانه پيدا پيش راه                      مور اسود بر سر لبد سياه               

  دانه بر  دانه هرگز آى رود بى                   عقل گويد چشم را نيكو نگر               

    هست صورتها حبوب و مور قلب             زين سبب آمد سوى اصحاب آلب               

    بد قفسها مختلف يك جنس فرخ           ز آن شود عيسى سوى پاآان چرخ               

   قفس آش آى قفس باشد روان  بى               اين قفس پيدا و آن فرخش نهان               
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   عاقبت بين باشد و حبر و قرير          اى خنك چشمى آه عقل استش امير               

   نى ز چشمى آز سيه گفت و سپيد              فرق زشت و نغز از عقل آوريد               

    عقل گويد بر محك ماش زن                چشم غره شد به خضراى دمن               

    مخلص مرغ است عقل دام بين                   آفت مرغ است چشم آام بين               

    وحى غايب بين بدين سو ز آن شتافت                ر بد آه عقلش درنيافتدام ديگ               

    سوى صورتها نشايد زود تاخت         جنس و ناجنس از خرد دانى شناخت               

    عيسى آمد در بشر جنس ملك            نيست جنسيت به صورت لى و لك               

  وار  مرغ گردونى چو چغزش زاغ              ق اين نيلى حصاربر آشيدش فو               

  

ى عبد الغوث و ربودن پريان او را و سالها ميان پريان ساآن شدن او و بعد از سالها آمدن او به شهر و  قصه

   فرزندان خويش و باز ناشكيفتن او از آن پريان به حكم جنسيت معنى و هم دلى او با ايشان

    چون پرى نه سال در پنهان پرى                 ود عبد الغوث هم جنس پرىب               

   و آن يتيمانش ز مرگش در سمر                شد زنش را نسل از شوى دگر               

    يا فتاد اندر چهى يا مكمنى             آه مر او را گرگ زد يا ره زنى               

   ست  خود نگفتندى آه بابايى بده               فرزندانش در اشغال مستجمله               

    گشت پيدا باز شد متواريه                   بعد نه سال آمد او هم عاريه               

    بود و ز آن پس آس نديدش رنگ بيش               يك مهى مهمان فرزندان خويش               

    آه ربايد روح را زخم سنان                   برد هم جنسى پريانش چنان               

    هم ز جنسيت شود يزدان پرست              ست چون بهشتى جنس جنت آمده               

    شاخ جنت دان به دنيا آمده                   نه نبى فرمود جود و محمده               

    قهرها را جمله جنس قهر دان               را جمله جنس مهر خوانمهرها               

   ز انكه جنس هم بوند اندر خرد                             الابالى الابالى آورد               

    هشت سال او با زحل بد در قدوم               بود جنسيت در ادريس از نجوم               

   هم حديث و محرم آثار او                  در مشارق در مغارب يار او               

   گفت او درس نجوم  در زمين مى              بعد غيبت چون آه آورد او قدوم               
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    اختران در درس او حاضر شده            پيش او استارگان خوش صف زده               

   شنيدند از خصوص و از عموم  مى                    ن آه خلق آواز نجومآن چنا               

    اختران را پيش او آرده مبين                   جذب جنسيت آشيده تا زمين               

   باز گفته پيش او شرح رصد                هر يكى نام خود و احوال خود               

   آه بدان يابند ره در همدگر                  جنسيت يكى نوع نظرچيست                

    چون نهد در تو تو گردى جنس آن             آن نظر آه آرد حق در وى نهان               

  خبر را آى آشاند با خبر  بى             آشد تن را نظر هر طرف چه مى               

  دهد  او مخنث گردد و گان مى              مرد خوى زن نهدچون آه اندر                

    طالب زن گردد آن زن سعترى              چون نهد در زن خدا خوى نرى               

    همچو فرخى بر هوا جويى سبيل                چون نهد در تو صفات جبرئيل               

   از زمين بيگانه عاشق بر سما                       هوامنتظر بنهاده ديده در               

    صد پرت گر هست بر آخور پرى                چون نهد در تو صفتهاى خرى               

   از خبيثى شد زبون موش خوار              از پى صورت نيامد موش خوار               

    از پنير و فستق و دوشاب مست          پرستطعمه جوى و خائن و ظلمت                

    ننگ موشان باشد و عار وحوش            باز اشهب را چو باشد خوى موش               

   چون بگشت و دادشان خوى بشر          خوى آن هاروت و ماروت اى پسر               

    در چه بابل ببسته سر نگون                    در فتادند از َلَنْحُن الصافون               

   لوح ايشان ساحر و مسحور شد             لوح محفوظ از نظرشان دور شد               

    موسيى بر عرش و فرعونى مهان             پر همان و سر همان هيكل همان               

    خو پذيرى روغن گل را ببين         در پى خو باش و با خوش خو نشين               

    تا نهد بر گور او دل روى و آف              خاك گور از مرد هم يابد شرف               

   ناك  چون مشرف آمد و اقبال                   خاك از همسايگى جسم پاك               

   گر دلى دارى برو دل دار جو                   پس تو هم الجار ثم الدار گو               

  شود ى چشم عزيزان مى  سرمه               شود خاك او هم سيرت جان مى               

   به ز صد احيا به نفع و انتشار                 وار اى بسا در گور خفته خاك               
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  اند ى وى  صد هزاران زنده در سايه                مند سايه برده او و خاآش سايه               

  

اى داشت از محتسب تبريز و وامها آرده بود بر اميد آن وظيفه و او را خبر نه از  داستان آن مرد آه وظيفه

  اند اى وام او گزارده نشد اال از محتسب متوفى گزارده شد چنان آه گفته وفات او، حاصل از هيچ زنده

   انما الميت ميت االحياء                   اح بميتليس من مات فاستر               

   جانب تبريز آمد وامدار               آن يكى درويش ز اطراف ديار               

   بود در تبريز بدر الدين عمر                 نه هزارش وام بد از زر مگر               

   آده  هر سر مويش يكى حاتم                 محتسب بد او به دل بحر آمده               

    سر نهادى خاك پاى او شدى                   حاتم ار بودى گداى او شدى               

    در آرم شرمنده بودى ز آن نوال                گر بدادى تشنه را بحرى زالل               

    بودى آن در همتش نااليقى                  اى را مشرقى ور بكردى ذره               

    آاو غريبان را بدى خويش و نسيب                      بر اميد او بيامد آن غريب               

   حد از عطايش توخته  وام بى                 با درش بود آن غريب آموخته               

   آه به بخششهاش واثق بود مرد                آردهم به پشت آن آريم او وام               

   بر اميد قلزم اآرام خو                     الابالى گشته زو و وام جو               

    همچو گل خندان از آن روض الكرام                وام داران رو ترش او شاد آام               

    چه غم استش از سبال بو لهب               عربگرم شد پشتش ز خورشيد               

    آى دريغ آيد ز سقايانش آب             چون آه دارد عهد و پيوند سحاب               

   آى نهند اين دست و پا را دست و پا                   ساحران واقف از دست خدا               

   ى پلنگان را به مشت  بشكند آله         نش پشتروبهى آه هست ز آن شيرا               

  

آمدن جعفر به گرفتن قلعه اى به تنهايى و مشورت آردن ملك آن قلعه در دفع او و گفتن آن وزير ملك را آه 

  زنهار تسليم آن و از جهل تهور مكن آه اين مرد مويد است

    و از حق جمعيت عظيم دارد در جان خويش الى آخره

   اى  قلعه پيش آام خشكش جرعه            اى چون آه جعفر رفت سوى قلعه               
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   تا در قلعه ببستند از حذر                 يك سواره تاخت تا قلعه به آر               

    اهل آشتى را چه زهره با نهنگ        زهره نه آس را آه پيش آيد به جنگ               

  ست اندرين وقت اى مشير  آه چه چاره                ى آورد آن ملك سوى وزيررو               

    پيش او آيى به شمشير و آفن              گفت آن آه ترك گويى آبر و فن               

   گفت منگر خوار در فردى مرد            گفت آخر نه يكى مردى است فرد               

   همچو سيماب است لرزان پيش او                   بگشا قلعه را بنگر نكوچشم                

    گوييا شرقى و غربى با وى است       شسته در زين آن چنان محكم پى است               

   خويشتن را پيش او انداختند                 چند آس همچون فدايى تاختند               

  سار اندر اقدام سمند  سر نگون              فگند ى را او به گرزى مىهر يك               

   زد يك تنه بر امتى  آه همى                  داده بودش صنع حق جمعيتى               

   آثرت اعداد از چشمم فتاد               چشم من چون ديد روى آن قباد               

    پيش او بنياد ايشان مندآى است       ر و خورشيد ار يكى استاختران بسيا               

   گربه را نه ترس باشد نه حذر              گر هزاران موش پيش آرند سر               

    نيست جمعيت درون جانشان               آى به پيش آيند موشان اى فالن               

   جمع معنى خواه هين از آردگار               ها فشارهست جمعيت به صورت               

    جسم را بر باد قايم دان چو اسم                 نيست جمعيت ز بسيارى جسم               

    جمع گشتى چند موش از حميتى                  در دل موش ار بدى جمعيتى               

   اى مهله ى بى  خويش را بر گربه                 اى حملهبر زدندى چون فدايى                

    و آن دگر گوشش دريدى هم بناب             آن يكى چشمش بكندى از ضراب               

    از جماعت گم شدى بيرون شواش              و آن دگر سوراخ آردى پهلواش               

    بجهد از جانش به بانگ گربه هوش                   موشليك جمعيت ندارد جان               

   گر بود اعداد موشان صد هزار         ى عيار خشك گردد موش ز آن گربه               

   انبهى هش چه بندد خواب را               ى انبه چه غم قصاب را از رمه               

  ى گوران جهد  شير را تا بر گله                 معيت دهدماِلَك اْلُمْلِك است ج                

   چون عدم باشند پيش صول شير              صد هزاران گور ده شاخ و دلير               
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    يوسفى را تا بود چون ماء مزن             ماِلَك اْلُمْلِك است بدهد ملك حسن                

    آه شود شاهى غالم دخترى                     شعاع اخترىدر رخى بنهد               

   آه ببيند نيم شب هر نيك و بد                بنهد اندر روى ديگر نور خود               

   در رخ و رخسار و در ذات الصدور             يوسف و موسى ز حق بردند نور               

    پيش رو او توبره آويخته                     انگيختهروى موسى بارقى               

  ى مار آر  آه زمرد از دو ديده              نور رويش آن چنان بردى بصر               

    گردد آن نور قوى را ساتره                  او ز حق درخواسته تا توبره               

    آآن لباس عارفى آمد امين                از هينتوبره گفت از گليمت س               

   ست  نور جان در تار و پودش تافته             ست آآن آسا از نور صبرى يافته               

    نور ما را بر نتابد غير آن            جز چنين خرقه نخواهد شد صوان               

   همچو آوه طور نورش بر درد                    سدآوه قاف ار پيش آيد بهر               

   چون احتمال  يافت اندر نور بى                    از آمال قدرت ابدان رجال               

   اى  قدرتش جا سازد از قاروره                 اى آن چه طورش بر نتابد ذره               

  درد ز نور آن قاف و طور  آه همى            جاى نورگشت مشكات و زجاجى                

    تافته بر عرش و افالك اين سراج           جسمشان مشكات دان دلشان زجاج               

    چون ستاره زين ضحى فانى شده                  نورشان حيران اين نور آمده               

    از مليك ال يزال و لم يزل                 م رسلزين حكايت آرد آن خت               

   در عقول و در نفوس با عال                   آه نگنجيدم در افالك و خال               

   ز آيف چگونه بى ز چون و بى  بى              در دل مومن بگنجيدم چو ضيف               

    يابد از من پادشاهيها و بخت                 و تحتتا به داللى آن دل فوق                

    بر نتابد نه زمين و نه زمن                     چنين آيينه از خوبى من بى               

   اى بر ساختم  بس عريض آيينه                   بر دو آون اسب ترحم تاختم               

    بشنو آيينه ولى شرحش مپرس                 پنجاه عرسهر دمى زين آينه                

   شناخت  آه نفوذ آن قمر را مى    حاصل اين آز لبس خويشش پرده ساخت               

   پاره گشتى گر بدى آوه دو تو                   گر بدى پرده ز غير لبس او               
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    توبره با نور حق چه فن زدى                     ىز آهنين ديوارها نافذ شد               

   ى عارفى  بود وقت شور خرقه               گشته بود آن توبره صاحب تفى               

    آاوست با آتش ز پيش آموخته                  ز آن شود آتش رهين سوخته               

   خود صفورا هر دو ديده باد داد                دو ز هوا و عشق آن نور رشا               

   نور روى او و آن چشمش پريد                   اوال بر بست يك چشم و بديد               

   بر گشاد و آرد خرج آن قمر            بعد از آن صبرش نماند و آن دگر               

   چون بر او زد نور طاعت جان دهد                   همچنان مرد مجاهد نان دهد               

   خورى  آه ز دستت رفت حسرت مى               پس زنى گفتش ز چشم عبهرى               

  آردم نثار  ديده بودى تا همى         خورم آه صد هزار گفت حسرت مى               

    ليك مه چون گنج در ويران نشست            ست روزن چشمم ز مه ويران شده               

   ام  ياد آرد از رواق و خانه                  ام آى گذارد گنج آاين ويرانه               

  فتادى در شباك هر قصور  مى                  نور روى يوسفى وقت عبور               

   يوسف است اين سو به سيران و گذر                   پس بگفتندى درون خانه در               

    فهم آردندى پس اصحاب بقاع                 ز انكه بر ديوار ديدندى شعاع               

    دارد از سيران آن يوسف شرف         ست آن طرف اى را آش دريچه خانه               

   اى آغاز آن  وز شكافش فرجه              هين دريچه سوى يوسف باز آن               

    آز جمال دوست سينه روشن است             آردن است ورزى آن دريچه عشق               

   اين به دست تست بشنو اى پدر                 پس هماره روى معشوقه نگر               

  دور آن ادراك غير انديش را                 راه آن در اندرونها خويش را               

    دشمنان را زين صناعت دوست آن                   آيميا دارى دواى پوست آن               

   آسى  آه رهاند روح را از بى               چون شدى زيبا بدان زيبا رسى               

   ى غم را دمش ده آرده مرده زن                پرورش مر باغ جانها را نمش               

   صد هزاران ملك گوناگون دهد                    نه همه ملك جهان دون دهد               

   درس و سبق  ملكت تعبير بى                    بر سر ملك جمالش داد حق               

  مش سوى آيوان آشيد ملكت عل               ملكت حسنش سوى زندان آشيد               
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  تر  ملك علم از ملك حسن استوده                 شه غالم او شد از علم و هنر               

  

  رجوع آردن به حكايت آن شخص وام آرده و آمدن او به اميد عنايت آن محتسب سوى تبريز

   ى آن دار السالم در ره آمد سو                   آن غريب ممتحن از بيم وام               

    خفته اوميدش فراز گل ستان                شد سوى تبريز و آوى گلستان               

    بر اميدش روشنى بر روشنى                    زد ز دار الملك تبريز سنى               

    وصال از نسيم يوسف و مصر      ى رجال جانش خندان شد از آن روضه               

    جاء اسعادى و طارت فاقتى                     گفت يا حادى انخ لى ناقتى               

   ان تبريزا مناجات الصدور                   ابرآى يا تاقتى طاب االمور               

   اض ان تبريزا لنا نعم المف                اسرحى يا ناقتى حول الرياض               

    شهر تبريز است و آوى گلستان                    ساربانا بار بگشا ز اشتران               

  ى عرشى است اين تبريز را  شعشعه                 فر فردوسى است اين پاليز را               

   يزيان از فراز عرش بر تبر              هر زمانى فوح روح انگيز جان               

    خلق گفتندش آه بگذشت آن حبيب          چون وثاق محتسب جست آن غريب               

  ى او روى زرد  مرد و زن از واقعه                   او پرير از دار دنيا نقل آرد               

   ش چون رسيد از هاتفانش بوى عر         رفت آن طاوس عرشى سوى عرش               

   در نورديد آفتابش زود زود                   اش گر چه پناه خلق بود سايه               

   گشته بود آن خواجه زين غم خانه سير             راند او آشتى از اين ساحل پرير               

  پى جان بداد گوييا او نيز در              هوش اوفتاد اى زد مرد و بى نعره               

   همرهان بر حالتش گريان شدند               پس گالب و آب بر رويش زدند               

    نيم مرده باز گشت از غيب جان          خويش بود و بعد از آن تا به شب بى               

  

يل بر عطاى مخلوق و با خبر شدن آن غريب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تعو

  ياد نعمتهاى حق آردنش و انابت بحق از جرم خود، ُثمَّ الَِّذيَن َآَفُروا ِبَربِِّهْم َيْعِدُلوَن

   مجرمم بودم به خلق اوميدوار         چون به هوش آمد بگفت اى آردگار               
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  فو عطاى تو نبود هيچ آن آ         گر چه خواجه بس سخاوت آرده بود               

   او قبا بخشيد و تو باال و قد                او آله بخشيد و تو سر پر خرد               

   او ستورم داد و تو عقل سوار              او زرم داد و تو دست زر شمار               

  اد و تو طعمه پذير خواجه نقلم د             خواجه شمعم داد و تو چشم قرير               

   ى تو طيبات اش زر وعده  وعده              او وظيفه داد و تو عمر و حيات               

    در وثاقت او و صد چون او سمين               او وثاقم داد و تو چرخ و زمين               

  از آن تست نانش از تو رسيد نان                   زر از آن تست زر او نافريد               

   اش فزودى شادى  آز سخاوت مى                اش آن سخا و رحم هم تو دادى               

    قبله ساز اصل را انداختم               ى خود ساختم من مر او را قبله               

   آاريد اندر آب و طين عقل مى                     ما آجا بوديم آآن ديان دين               

  گستريد  وين بساط خاك را مى           آرد از عدم گردون پديد چون همى               

   و ز طبايع قفل با مفتاحها             ساخت او مصباحها ز اختران مى               

   ر اين سقف آرد و اين فراش مضم                    اى بسا بنيادها پنهان و فاش               

    وصف آدم مظهر آيات اوست                آدم اسطرالب اوصاف علوست               

    همچو عكس ماه اندر آب جوست         نمايد عكس اوست هر چه در وى مى               

   دارد ثبوت بهر اوصاف ازل                   بر سطرالبش نقوش عنكبوت               

    عنكبوتش درس گويد از شروح           تا ز چرخ غيب و ز خورشيد روح               

  منجم در آف عام اوفتاد  بى                عنكبوت و اين سطرالب رشاد               

   ب بين غيب را چشمى ببايد غي                       انبيا را داد حق تنجيم اين               

    عكس خود را ديد هر يك چه درون                    در چه دنيا فتادند اين قرون               

   ور نه آن شيرى آه در چه شد فرود          از برون دان آن چه در چاهت نمود               

   آن شير ژيان در تگ چاه است               برد خرگوشيش از ره آاى فالن               

    چون از او غالبترى سر برآنش             در رو اندر چاه آين از وى بكش               

   از خيال خويشتن پر جوش شد                  ى خرگوش شد آن مقلد سخره               

   الب نيست اين بجز تقليب آن ق               او نگفت اين نقش داد آب نيست               
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    اى زبون شش غلط در هر ششى            آشى تو هم از دشمن چو آينى مى               

    آز صفات قهر آن جا مشتق است           آن عداوت اندر او عكس حق است               

    بايد آن خو را ز طبع خويش شست          و آن گنه در وى ز جنس جرم تست               

  ى آيينه بود  آه ترا او صفحه               خلق زشتت اندر او رويت نمود               

    اندر آيينه بر آيينه مزن           چون آه قبح خويش ديدى اى حسن               

   زنى  خاك تو بر عكس اختر مى                   ى سنى زند بر آب استاره مى               

    تا آند او سعد ما را زير دست           ست ى نحس در آب آمده آاين ستاره               

    چون آه پندارى ز شبهه اخترش                  خاك استيال بريزى بر سرش               

   تو گمان بردى آه آن اختر نماند          عكس پنهان گشت و اندر غيب راند               

   هم بدان سو بايدش آردن دوا             ى نحس هست اندر سما آن ستاره               

   سو است  نحس اين سو عكس نحس بى              سوى بست بلكه بايد دل سوى بى               

    عكس آن داد است اندر پنج و شش                 داد داد حق شناس و بخششش               

    تو بميرى و آن بماند مرده ريگ             گر بود داد خسان افزون ز ريگ               

   اصل بينى پيشه آن اى آژ نگر                   عكس آخر چند پايد در نظر               

   با عطا بخشيدشان عمر دراز              حق چو بخشش آرد بر اهل نياز               

    محيى الموتاست فاجتازوا إليه                 خالدين شد نعمت و منعم عليه               

    آن چنان آه آن تو باشى و تو آن               داد حق با تو در آميزد چو جان               

   اين دو قوت مستطاب  بدهدت بى                     گر نماند اشتهاى نان و آب               

    فربهى پنهانت بخشد آن سرى               فربهى گر رفت حق در الغرى               

  دهد  هر ملك را قوت جان او مى              دهد چون پرى را قوت از بو مى               

  آند ت مى  حق به عشق خويش زنده           جان چه باشد آه تو سازى زو سند               

    تو از او آن رزق خواه و نان مخواه           زو حيات عشق خواه و جان مخواه               

    اندر آن تابان صفات ذو الجالل          خلق را چون آب دان صاف و زالل               

   ى چرخ در آب روان  چون ستاره                  علمشان و عدلشان و لطفشان               

    فاضالن مرآت آگاهى حق                    پادشاهان مظهر شاهى حق               
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    ماه آن ماه است آب آن آب نيست          قرنها بگذشت و اين قرن نوى است               

    ليك مستبدل شد آن قرن و امم      عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم               

    وين معانى برقرار و بر دوام                  قرنها بر قرنها رفت اى همام               

   عكس ماه و عكس اختر برقرار              آب مبدل شد در اين جو چند بار               

    بلكه بر اقطار عرض آسمان                 پس بنايش نيست بر آب روان               

    دان آه بر چرخ معانى مستوى است           اين صفتها چون نجوم معنوى است               

   عشق ايشان عكس مطلوبى او                   ى خوبى او خوب رويان آينه               

    دايما در آب آى ماند خيال          هم به اصل خود رود اين خد و خال               

    چون بمالى چشم خود خود جمله اوست             تصويرات عكس آب جوستجمله               

    خل دوشاب است و دوشاب است خل               باز عقلش گفت بگذار اين حول               

   شرم دار اى احول از شاه غيور         خواجه را چون غير گفتى از قصور               

   جنس اين موشان تاريكى مگير           ست از اثير ا آه در گذشتهخواجه ر               

    مغز بين او را مبينش استخوان          خواجه را جان بين مبين جسم گران               

    منگر و نسبت مكن او را به طين                 خواجه را از چشم ابليس لعين               

    آن آه او مسجود شد ساجد مدان              پر مخوان خورشيد را شبهمره                

    در مثال عكس حق بنمودنى است            عكسها را ماند اين و عكس نيست               

   روغن گل روغن آنجد نماند                        آفتابى ديد او جامد نماند               

    نيستند از خلق بر گردان ورق                  اند ابدال حق مبدل گشتهچون                

   خاك مسجود ماليك چون شود                   ى وحدانيت دو چون بود قبله               

   دامنش را ديد آن پر سيب آرد        چون در اين جو ديد عكس سيب مرد               

    چون آه شد از ديدنش پر صد جوال               جو ديد آى باشد خيالآن چه در               

    َآذَُّبوا ِباْلَحقِّ َلمَّا جاءهم            تن مبين و آن مكن آآن بكم و صم               

   ست  ديدن او ديدن خالق شده              ست ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت احمد بده                

    روز ديدن ديدن اين روزن است             خدمت او خدمت حق آردن است               

   ى آفتاب و فرقد است  نى وديعه    خاصه اين روزن درخشان از خود است               
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    ليك از راه و سوى معهود نى             هم از آن خورشيد زد بر روزنى               

    هست روزنها نشد زو آگهى            ر ميان شمس و اين روزن رهىد               

    اندر اين روزن بود نورش به جوش                 تا اگر ابرى بر آيد چرخ پوش               

    در ميان روزن و خور مألفت                 غير راه اين هوا و شش جهت               

   رويد ز عين اين طبق  ميوه مى                   تسبيح او تسبيح حقمدحت و               

    عيب نبود گر نهى نامش درخت        سيب رويد زين سبد خوش لخت لخت               

    آه ميان هر دو راه آمد نهان             اين سبد را تو درخت سيب خوان               

   زين سبد رويد همان نوع از ثمر                  درخت بارورآن چه رويد از               

   نشين ى اين سبد خوش مى  زير سايه               پس سبد را تو درخت بخت بين               

   اش محموده خوان گويى  نان چرا مى               نان چو اطالق آورد اى مهربان               

    خاك او را سرمه بين و سرمه دان       ه چون چشم روشن آرد و جانخاك ر               

    من چرا باال آنم رو در عيوق           چون ز روى اين زمين تابد شروق               

    در چنين جو خشك آى ماند آلوخ          شد فنا هستش مخوان اى چشم شوخ               

    با چنان رستم چه باشد زور زال               يد آى تابد هاللپيش اين خورش               

   تا ز هستيها بر آرد او دمار         طالب است و غالب است آن آردگار               

   ى خود محو دان  بنده را در خواجه              دو مگو و دو مدان و دو مخوان               

    فانى است و مرده و مات و دفين              ر نور خواجه آفرينخواجه هم د               

   گم آنى هم متن و هم ديباجه را          چون جدا بينى ز حق اين خواجه را               

   ست دو قبله مبين  اين يكى قبله          چشم و دل را هين گذاره آن ز طين               

    آتشى در خف فتاد و رفت خف       يدى ماندى از هر دو طرفچون دو د               

  

مثل دو بين همچو آن غريب شهر آاش عمر نام آه از يك دآانش به سبب اين به آن دآان ديگر حواله آرد، 

و او فهم نكرد آه همه دآان يكى است در اين معنى آه به عمر نان نفروشند هم اينجا تدارك آنم من غلط 

تدارك  ر نيست چون بدين دآان توبه و تدارك آنم نان يابم از همه دآانهاى اين شهر، و اگر بىآردم نامم عم

   ام همچنين عمر نام باشم از اين دآان در گذرم محرومم و احولم و اين دآانها را از هم جدا دانسته
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    لواش آس بنفروشد به صد دانگت             گر عمر نامى تو اندر شهر آاش               

    اين عمر را نان فروشيد از آرم                چون به يك دآان بگفتى عمرم               

    ز آن يكى نان به آزين پنجاه نان                  او بگويد رو بدان ديگر دآان               

  ست دآانى دگر او بگفتى ني                  گر نبودى احول او اندر نظر               

    بر دل آاشى شدى عمر على                   پس زدى اشراق آن نااحولى               

   اين عمر را نان فروش اى نانبا                   اين ازينجا گويد آن خباز را               

  دآان بعيد پس فرستادت به            چون شنيد او هم عمر نان در آشيد               

    راز يعنى فهم آن ز آواز من             آاين عمر را نان ده اى انباز من               

   هين عمر آمد آه تا بر نان زند               آند او همت ز آن سو حواله مى               

  ن محروم شو در همه آاشان ز نا             چون به يك دآان عمر بودى برو               

  ز حير حواله و بى  نان از اينجا بى               ور به يك دآان على گفتى بگير               

    احول ده بينى اى مادر فروش           بر شد ز نوش احول دو بين چو بى               

   رد چون نبوى علىگ  چون عمر مى                اندر اين آاشان خاك از احولى               

   گوشه گوشه نقل نو اى ثم خير            هست احول را در اين ويرانه دير               

  ى هر دو سرا  دوست پر بين عرصه                ور دو چشم حق شناس آمد ترا               

  آاشان پر خوف و رجا اندر اين                  ى جا به جا وارهيدى از حواله               

   همچو هر جو تو خيالش ظن مبر              اندر اين جو غنچه ديدى يا شجر               

    حق حقيقت گردد و ميوه فروش               آه ترا از عين اين عكس نقوش               

  شود بد پر مىبيند س  عكس مى         شود چشم از اين آب از حول حر مى               

    پس مشو عريان چو بلقيس از حباب              پس به معنى باغ باشد اين نه آب               

    هين به يك چوب اين خران را تو مران                بار گوناگونست بر پشت خران               

   ى خر بار سنگ و مرمر است بر يك            بر يكى خر بار لعل و گوهر است               

    اندر اين جو ماه بين عكسش مخوان            بر همه جوها تو اين حكمت مران               

   هر چه اندر وى نمايد حق بود           آب خضر است اين نه آب دام و دد               

   نه عكسم هم حديث و همرهم من                 زين تگ جو ماه گويد من مهم               
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    خواه باال خواه در وى دار دست         اندر اين جو آن چه بر باالست هست               

   ماه دان اين پرتو مه روى را              از دگر جوها مگير اين جوى را               

   گريست از درد خواجه شد آئيب بس                اين سخن پايان ندارد آن غريب               

  

ى شهر تبريز و جمع شدن اندك چيز و رفتن آن غريب به تربت محتسب به  توزيع آردن پاى مرد در جمله

   زيارت و اين قصه را بر سر گور او گفتن به طريق توجه الى آخره

  رنجور شد پاى مرد از درد او                  ى آن وام او مشهور شد واقعه               

   گفت هر جا سر گذشت  از طمع مى                  از پى توزيع گرد شهر گشت               

    غير صد دينار آن آديه پرست                 به دست هيچ نآورد از ره آديه               

    بس شگفت شد به گور آن آريم              پاى مرد آمد به دو دستش گرفت               

   اى  آه آند مهمانى فرخنده                   اى گفت چون توفيق يابد بنده               

   جاه خود ايثار جاه او آند                       مال خود ايثار راه او آند               

    آرد توفيقش قرين چون به احسان                    شكر او شكر خدا باشد يقين               

   حق او ال شك به حق ملحق بود               ترك شكرش ترك شكر حق بود               

   آن شكر و ذآر خواجه هم  نيز مى                آن مر خدا را در نعم شكر مى               

   ضه ست و سزاست خدمت او هم فري              رحمت مادر اگر چه از خداست               

    آه محمد بود محتال إليه              زين سبب فرمود حق َصلُّوا عليه               

   هين چه آردى آن چه من دادم ترا                     در قيامت بنده را گويد خدا               

   ود اصل آن روزى و نان چون ز تو ب           گويد اى رب شكر تو آردم به جان               

    چون نكردى شكر آن اآرام فن               گويدش حق نه نكردى شكر من               

    نه ز دست او رسيدت نعمتم                 اى ظلم و ستم بر آريمى آرده               

  ر و آمد در نشيد گشت گريان زا             چون به گور آن ولى نعمت رسيد               

    مرتجى و غوث ابناء السبيل                  گفت اى پشت و پناه هر نبيل               

    اى چو رزق عام احسان و برت                  اى غم ارزاق ما بر خاطرت               

   رج و در ايفاء دين در خراج و خ                 اى فقيران را عشيره و والدين               
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   داده و تحفه سوى دوران مطر             اى چو بحر از بهر نزديكان گهر               

    رونق هر قصر و گنج هر خراب              پشت ما گرم از تو بود اى آفتاب               

   ائيل راد و رزق ده اى چو ميك                  آس گره اى در ابرويت نديده               

    اى به قاف مكرمت عنقاى غيب                 اى دلت پيوسته با درياى غيب               

    سقف سمت همتت هرگز نكفت                ياد نآورده آه از مالم چه رفت               

   ل تو گشته عيال مر ترا چون نس       اى من و صد همچو من در ماه و سال               

   نام ما و فخر ما و بخت ما                   نقد ما و جنس ما و رخت ما               

   عيش ما و رزق مستوفى بمرد                 تو نمردى ناز و بخت ما بمرد               

    ايثار نعم صد چو حاتم گاه                  واحد آااللف در رزم و آرم               

  دهد  گر دآانهاى شمرده مى                    دهد حاتم ار مرده بمرده مى               

   نگنجد در نفس  آز نفيسى مى                دهى در هر نفس تو حياتى مى               

  شمار  بىآساد و  نقد زر بى                   دهى بس پايدار تو حياتى مى               

   اى فلك سجده آنان آوى ترا                     وارثى نابوده يك خوى ترا               

    چون آليم اللَّه شبان مهربان              خلق را از گرگ غم لطفت شبان               

    نعل ريخت پاى موسى آبله شد                 گوسفندى از آليم اللَّه گريخت               

   و آن رمه غايب شده از چشم او                در پى او تا به شب در جستجو               

   پس آليم اهللا گرد از وى فشاند          گوسفند از ماندگى شد سست و ماند               

   ون مادرشنواخت از مهر همچ  مى              ماليد بر پشت و سرش آف همى               

    غير مهر و رحم و آب چشم نى                     نيم ذره طيرگى و خشم نى               

   طبع تو بر خود چرا استم نمود                گفت گيرم بر منت رحمى نبود               

   يبد فالنز  آه نبوت را همى                 با ماليك گفت يزدان آن زمان               

    آرد چوپانيش برنا يا صبى              مصطفى فرمود خود آه هر نبى               

    حق ندادش پيشوايى جهان                   شبانى آردن و آن امتحان بى               

   بانام دهرى ش  گفت من هم بوده               گفت سائل هم تو نيز اى پهلوان               

    آردشان پيش از نبوت حق شبان                  تا شود پيدا وقار و صبرشان               
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   آن چنان آرد آه باشد موتمر                     هر اميرى آاو شبانى بشر               

   خرد او بجاى آرد به تدبير و                وار اندر رعى خود حلم موسى               

    بر فراز چرخ مه روحانيى                      الجرم حقش دهد چوپانيى               

   بر آشيد و داد رعى اصفيا                  آن چنان آه انبيا را زين رعا               

   ات  آردى آن چه آور گردد شانى            ات خواجه بارى تو در اين چوپانى               

    سرورى جاودانه بخشدت                  دانم آن جا در مكافات ايزدت               

   بر وظيفه دادن و ايفاى تو                    بر اميد آف چون درياى تو               

    تو آجايى تا شود اين درد صاف              وام آردم نه هزار از زر گزاف               

   ام بستان و ده چندان ز من  گويى             تو آجايى تا آه خندان چون چمن               

    لطف و احسان چون خداوندان آنى                   تو آجايى تا مرا خندان آنى               

    ايمنم تا آنى از وام و فاقه                   تو آجايى تا برى در مخزنم               

    گفته آاين هم گير از بهر دلم                 گويم بس و تو مفضلم من همى               

    چون بگنجد آسمانى در زمين              گنجد جهانى زير طين چون همى               

   ن زمان هم به وقت زندگى هم اي                 حاش هللا تو برونى زين جهان               

  گسترد ى او بر زمين مى  سايه                 پرد در هواى غيب مرغى مى               

   ى دل است  جسم آى اندر خور پايه          ى دل است ى سايه ى سايه جسم سايه               

   ر جامه خواب در فلك تابان و تن د                 مرد خفته روح او چون آفتاب               

   آند زير لحاف  تن تقلب مى           جان نهان اندر خال همچون سجاف               

    هر مثالى آه بگويم منتفى است         روح چون من امر ربى مختفى است               

  تو و آن جوابات خوش و اسرار                  اى عجب آو لعل شكر بار تو               

   آن آليد قفل مشكلهاى ما                  اى عجب آو آن عقيق قند خا               

  قرار  آن آه آردى عقلها را بى            اى عجب آو آن دم چون ذو الفقار               

   آو و آو و آو و آو و آو و آو               ى آاشانه جو چند همچون فاخته               

    قدرت است و نزهت است و فطنت است            آو همانجا آه صفات رحمت است               

   اش  دايم آن جا بد چو شير و بيشه                 اش آو همانجا آه دل و انديشه               
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   و حزنرود در وقت اندوه   مى                 آو همانجا آه اميد مرد و زن               

    چشم پرد بر اميد صحتى                   آو همانجا آه به وقت علتى               

    باد جويى بهر آشت و آشتيى                  آن طرف آه بهر دفع زشتيى               

  آند  چون زبان يا هو عبارت مى               آند آن طرف آه دل اشارت مى               

    آاش جوالهانه ما آو گفتمى                 آوآو همى او مع اللَّه است بى               

   زند صد گونه برق  روحها را مى              عقل ما آو تا ببيند غرب و شرق               

   منتهى شد جزر و باقى ماند مد             جزر و مدش بد به بحرى در زبد               

    هست صد دينار از اين توزيع و بس             دست رس نه هزارم وام و من بى               

   روم نوميد اى خاك تو خوش  مى               حق آشيدت ماندم در آش مكش               

    اى همايون روى و دست و همتت                  دار در پر حسرتت همتى مى               

    يافتم در وى به جاى آب خون                  آمدم بر چشمه و اصل عيون               

    جوى آن جوى است آب آن آب نيست         چرخ آن چرخ است آن مهتاب نيست               

    اختران هستند آو آن آفتاب                محسنان هستند آو آن مستطاب               

    پس به سوى حق روم من نيز هم                  تو شدى سوى خدا اى محترم               

    هست حق آل لدينا محضرون                مجمع و پاى علم ماوى القرون               

   در آف نقاش باشد محتضر                   خبر گر با خبر نقشها گر بى               

   نشان آند آن بى  ثبت و محوى مى              شان ى انديشه دم به دم در صفحه               

  برد آرد سخا را مى  بخل مى                  برد آرد رضا را مى خشم مى               

   هيچ خالى نيست زين اثبات و محو                  نيم لحظه مدرآاتم شام و غدو               

   آوزه از خود آى شود پهن و دراز                گر با آوزه باشد آارساز آوزه               

    ور نه چون گردد بريده و موتلف                چوب در دست دروگر معتكف               

   ور نه از خود چون بدوزد يا درد                   جامه اندر دست خياطى بود               

    ور نه از خود چون شود پر يا تهى                     مشك با سقا بود اى منتهى               

    پس بدان آه در آف صنع ويى             شوى شوى تى مى هر دمى پر مى               

   صنع از صانع چه سان شيدا شود             چشم بند از چشم روزى آى رود               
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  خبر  منگر از چشم سفيهى بى               چشم دارى تو به چشم خود نگر               

   گوش گوالن را چرا باشى گرو             گوش دارى تو به گوش خود شنو               

    هم براى عقل خود انديشه آن                  ز تقليدى نظر را پيشه آن بى               

  

وارزمشاه در سيران در موآب خود اسبى بس نادر و تعلق دل شاه به حسن و چستى آن اسب و سرد ديدن خ

آردن عماد الملك آن اسب را در دل شاه و گزيدن شاه گفت او را بر ديد خويش چنان آه حكيم سنايى در 

  الهى نامه فرمود

   بى از گزى آرباس يوسفى يا                   چون زبان حسد شود نخاس               

  

  از داللى برادران يوسف حسودانه در دل مشتريان آن چندان حسن پوشيده شد و زشت نمودن گرفت

   آه َو آاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن

   ى سلطان نبودش يك قرين  در گله                بود اميرى را يكى اسبى گزين               

    ناگهان ديد اسب را خوارزمشاه                 در موآب بگاهاو سواره گشت               

   تا به رجعت چشم شه با اسب بود               چشم شه را فر و رنگ او ربود               

   هر يكش خوشتر نمودى ز آن دگر           بر هر آن عضوش آه افكندى نظر               

    حق بر او افكنده بد نادر صفت                  و روحنتغير چستى و گشى               

    آاين چه باشد آه زند بر عقل راه                   پس تجسس آرد عقل پادشاه               

    از دو صد خورشيد دارد روشنى        چشم من پر است و سير است و غنى               

   حقى  نيم اسبم در ربايد بى                  ذقى ن بىاى رخ شاهان بر م               

    جذبه باشد آن نه خاصيات اين                  جادويى آردست جادو آفرين               

  افزود درد ش در سينه مى  فاتحه               فاتحه خواند و بسى الحول آرد               

   فاتحه در جر و دفع آمد وحيد              آشيد حه خود مىز انكه او را فات               

    ور رود غير از نظر تنبيه اوست                 گر نمايد غير هم تمويه اوست               

    آار حق هر لحظه نادر آورى است   پس يقين گشتش آه جذبه ز آن سرى است               

  شود مسجود از مكر خدا  مى               سنگين ز ابتالاسب سنگين گاو                
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    نيست بت را فر و نه روحانيى                  پيش آافر نيست بت را ثانيى               

    در جهان تابيده از ديگر جهان              چيست آن جاذب نهان اندر نهان               

   تانى ببين بينم تو مى  من نمى     جان هم زين آمينعقل محجوب است و               

    با خواص ملك خود هم راز گشت     چون آه خوارزمشه ز سيران باز گشت               

    تا بيارند اسب را ز آن خاندان            پس به سرهنگان بفرمود آن زمان               

    همچو پشمى گشت امير همچو آوه               ههمچو آتش در رسيدند آن گرو               

   جز عماد الملك زنهارى نديد            جانش از درد و غبين تا لب رسيد               

    بهر هر مظلوم و هر مقتول غم                      آه عماد الملك بد پاى علم               

    پيش سلطان بود چون پيغمبرى                ورىتر خود نبد زو سر محترم               

   رايض و شب خيز و حاتم در سخا                  طمع بود و اصيل و پارسا بى               

   آزموده راى او در هر مراد            بس همايون راى و با تدبير و راد               

    طالب خورشيد غيب او چون هالل            ه مالهم به بذل جان سخى و هم ب               

    در صفات فقر و خلت ملتبس                در اميرى او غريب و محتبس               

   پيش سلطان شافع و دفع ضرر               بوده هر محتاج را همچون پدر               

   خلق او بر عكس خلقان و جدا                مر بدان را ستر چون حلم خدا               

   شاه با صد البه او را منع آرد                 شد به سوى آوه فرد بارها مى               

    چشم سلطان را از او شرم آمدى            هر دم از صد جرم را شافع شدى               

   سر برهنه آرد و بر خاك اوفتاد                  رفت او پيش عماد الملك راد               

   تا بگيرد حاصلم را هر مغير              آه حرم با هر چه دارم گو بگير               

    گر برد مردم يقين اى خير دوست         اين يكى اسب است جانم رهن اوست               

    من يقين دانم نخواهم زيستن              گر برد اين اسب را از دست من               

    بر سرم مال اى مسيحا زود دست                 چون خدا پيوستگيى داده است               

    اين تكلف نيست نى تزويرى است            از زن و زر و عقارم صبر هست               

    امتحان آن امتحان گفت و قدم                  ندارى باورم اندر اين گر مى               

    پيش سلطان در دويد آشفته حال                آن عماد الملك گريان چشم مال               
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   رازگويان با خدا رب العباد                لب ببست و پيش سلطان ايستاد               

  تنيد اش اين مى  و اندرون انديشه                    شنيد ايستاده راز سلطان مى               

    آه نشايد ساختن جز تو پناه           آاى خدا گر آن جوان آژ رفت راه               

   گر چه او خواهد خالص از هر اسير               تو از آن خود بكن از وى مگير               

    از گدايى گير تا سلطان همه                قان همهز انكه محتاجند اين خل               

    رهنمايى جستن از شمع و ذبال                        با حضور آفتاب با آمال               

    روشنايى جستن از شمع و چراغ                  با حضور آفتاب خوش مساغ               

   آفر نعمت باشد و فعل هوا                   اشد ز ماگمان ترك ادب ب بى               

   همچو خفاشند ظلمت دوستدار                    ليك اغلب موشها در افتكار               

  پرورد  آرم را خورشيد جان مى            خورد در شب ار خفاش آرمى مى               

    آرم از خورشيد جنبنده شده است      ست مستدر شب ار خفاش از آرمى ا               

  دهد  دشمن خود را نواله مى                     زهد آفتابى آه ضيا زو مى               

    چشم بازش راست بين و روشنى است               ليك شهبازى آه او خفاش نيست               

   در ادب خورشيد مالد گوش او            نموگر به شب جويد چو خفاش او                

   علتى دارد ترا بارى چه شد                  گويدش گيرم آه آن خفاش لد               

    تا نتابى سر دگر از آفتاب                مالشت بدهم به زجر از اآتئاب               

  

  ن به سبب يارى خواستن از غير حقى يوسف صديق عليه السالم به حبس بضع سني مواخذه

  و گفتن اْذُآْرِني ِعْنَد َربَِّك، مع تقريره

    با نيازى خاضعى سعدانيى                آن چنان آه يوسف از زندانيى               

    پيش شه گردد امورت مستوى        خواست يارى گفت چون بيرون روى               

   تا مرا هم واخرد زين حبس نيز                آن پيش تخت آن عزيزياد من                

    مرد زندانى ديگر را خالص                   آى دهد زندانيى در اقتناص               

  اند  انتظار مرگ دار فانى                     اند اهل دنيا جملگان زندانى               

    تن به زندان جان او آيوانيى                    نادر يكى فردانيىجز مگر                
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    ماند يوسف حبس در بضع سنين              پس جزاى آن آه ديد او را معين               

   و ز دلش ديو آن سخن از ياد برد                 ياد يوسف ديو از عقلش سترد               

    ماند در زندان ز داور چند سال               گنه آآمد از آن نيكو خصالزين               

   تا تو چون خفاش افتى در سواد             آه چه تقصير آمد از خورشيد داد               

    تا تو يارى خواهى از ريگ و سراب         هين چه تقصير آمد از بحر و سحاب               

   يوسفا دارى تو آخر چشم باز                 عام اگر خفاش طبعند و مجاز               

   باز سلطان ديده را بارى چه بود              گر خفاشى رفت در آور و آبود               

   آه مساز از چوب پوسيده عماد             پس ادب آردش بدين جرم اوستاد               

   تا نيايد در دلش ز آن حبس درد           يك يوسف را به خود مشغول آردل               

    آه نه زندان ماند پيشش نه غسق               آن چنانش انس و مستى داد حق               

    ناخوش و تاريك و پر خون و وخم                تر از رحم نيست زندانى وحش               

    در رحم هر دم فزايد تنت بيش        چون گشادت حق دريچه سوى خويش               

    خوش شكفت از غرس جسم تو حواس                قياس اندر آن زندان ز ذوق بى               

   گريزى از زهارش سوى پشت  مى         ز آن رحم بيرون شدن بر تو درشت               

    ابلهى دان جستن قصر و حصون             از درون دان نه از برونراه لذت               

  مراد  و آن دگر در باغ ترش و بى           آن يكى در آنج مسجد مست و شاد               

    گنج در ويرانى است اى مير من            قصر چيزى نيست ويران آن بدن               

    مست آن گه خوش شود آاو شد خراب                نى آه در بزم شراببي اين نمى               

    گنج جو و ز گنج آبادان آنش            گر چه پر نقش است خانه برآنش               

    وين صور چون پرده بر گنج وصال               اى پر نقش تصوير و خيال خانه               

  جوشد صور  آه در اين سينه همى                 نج است و تابشهاى زرپرتو گ               

    پرده شد بر روى آب اجزاى آف              هم ز لطف و عكس آب با شرف               

   اى بر روى جان شد شخص تن  پرده              هم ز لطف و جوش جان با ثمن               

    آآنچه بر ماست اى برادر هم ز ماست             نو آه در افواه خاستپس مثل بش               

    ز آب صافى اوفتاده دور دست          زين حجاب اين تشنگان آف پرست               
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   آنيم  شب پرستى و خفاشى مى                      آفتابا با چو تو قبله و امام               

   زين خفاشيشان بخر اى مستجار           خود آن اين خفاشان را مطارسوى               

   آه به من آمد ولى او را مگير      اين جوان زين جرم ضال است و مغير               

  ها  گشته جوشان چون اسد در بيشه                   ها در عماد الملك اين انديشه               

    در رياض غيب جان طايرش                   اده پيش سلطان ظاهرشايست               

   شد به شرب تازه مست  هر دمى مى                  چون ماليك او به اقليم َأ لست               

    در تن همچون لحد خوش عالمى          اندرون سور و برون چون پر غمى               

   تا چه پيدا آيد از غيب و سرار              اين حيرت بد و در انتظاراو در                

    پيش خوارزمشاه سرهنگان آشان                 اسب را اندر آشيدند آن زمان               

   آن چنان آره به قد و تك نبود                 الحق اندر زير اين چرخ آبود               

   مرحب آن از برق و مه زاييده را                ربودى رنگ او هر ديده را مى               

   گوييا صرصر علف بودش نه جو             همچو مه همچون عطارد تيز رو               

   برد اندر مسير و مذهبى  مى              ى آسمان را در شبى ماه عرصه               

  شوى معراج را  از چه منكر مى            ه يك شب مه بريد ابراج راچون ب               

    آه به يك ايماى او شد مه دو نيم           صد چو ماه است آن عجب در يتيم               

   هم به قدر ضعف حس خلق بود              آن عجب آاو در شكاف مه نمود               

    هست از افالك و اخترها برون                      انبيا و مرسلونآار و بار               

   و آن گهان نظاره آن آن آار و بار              تو برون رو هم ز افالك و دوار               

   نشنوى تسبيح مرغان هوا                 اى چون فرخها در ميان بيضه               

    ز اسب و خوارمشاه گو و سر گذشت             اينجا نخواهد شرح گشتمعجزات               

    از سگ و از اسب فر آهف يافت              آفتاب لطف حق بر هر چه تافت               

    سنگ را و لعل را داد او نشان             تاب لطفش را تو يكسان هم مدان               

    سنگ را گرمى و تابانى و بس                 ز آن هست گنج مقتبسلعل را               

    آن چنان نبود آز آب و اضطراب                      آن آه بر ديوار افتد آفتاب               

   روى خود سوى عماد الملك آرد         چون دمى حيران شد از وى شاه فرد               
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    از بهشت است اين مگر نه از زمين          اخى بس خوب اسبى نيست اينآاى                

   چون فرشته گردد از ميل تو ديو                پس عماد الملك گفتش اى خديو               

    بس گش و رعناست اين مرآب و ليك                  در نظر آنچ آورى گرديد نيك               

    چون سر گاو است گويى آن سرش              هست ناقص آن سر اندر پيكرش               

   اسب را در منظر شه خوار آرد             در دل خوارمشه اين دم آار آرد               

    از سه گز آرباس يابى يوسفى           چون غرض دالله گشت و واصفى               

   ديو دالل در ايمان شود                هنگام فراق جان شودچون آه                

    اندر آن تنگى به يك ابريق آب               پس فرو شد ابله ايمان را شتاب               

    قصد آن دالل جز تخريق نى                  و آن خيالى باشد و ابريق نى               

   دهى  صدق را بهر خيالى مى              تو صحيح و فربهىاين زمان آه               

   ستانى گردآان  همچو طفلى مى                 فروشى هر زمانى در آان مى               

    نيست نادر گر بود اينت عمل                پس در آن رنجورى روز اجل               

   اى  همچو جوزى وقت دق پوسيده                 اى هدر خيالت صورتى جوشيد               

   شود همچون هالل  ليك آخر مى             هست از آغاز چون بدر آن خيال               

    فارغ آيى از فريب فاترش               گر تو اول بنگرى چون آخرش               

    امتحانش آم آن از دورش ببين                  ست دنيا اى امين جوز پوسيده               

    و آن عماد الملك با چشم مال               شاه ديد آن اسب را با چشم حال               

   چشم آن پايان نگر پنجاه گز               ديد از لغز چشم شه دو گز همى               

   آز پس صد پرده بيند جان رشد       آشد مىست آن آه يزدان  آن چه سرمه               

    پس بدان ديده جهان را جيفه گفت             چشم مهتر چون به آخر بود جفت               

    پس فسرد اندر دل شه مهر اسب         زين يكى ذمش آه بشنود او و حسب               

   هوش خود بگذاشت و قول او شنيد           چشم خود بگذاشت و چشم او گزيد               

   از نياز آن در دل شه سرد آرد                   اين بهانه بود و آن ديان فرد               

   آن سخن بد در ميان چون بانگ در              در ببست از حسن او پيش بصر               

    آه از آن پرده نمايد مه سيه              هپرده آرد آن نكته را بر چشم ش               
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    در جهان غيب از گفت و فسون                پاك بنايى آه بر سازد حصون               

  ست اين يا فراز  تا آه بانگ واشده          بانگ در دان گفت را از قصر راز               

    تبصرون اين بانگ و در ال تبصرون      رونبانگ در محسوس و در از حس ب               

   تا چه در از روض جنت باز شد        چنگ حكمت چون آه خوش آواز شد               

   از سقر تا خود چه در وامى شود              شود بانگ گفت بد چو در وا مى               

    اى خنك او را آه واشد منظرش           بانگ در بشنو چو دورى از درش               

   زنى  بر حيات و راحتى بر مى             آنى بينى آه نيكى مى چون تو مى               

  شود  آن حيات و ذوق پنهان مى             رود چون آه تقصير و فسادى مى               

    آه به مردارت آشند اين آرآسان                  ديد خود مگذار از ديد خسان               

    هين عصايم آش آه آورم اى اچى          چشم چون نرگس فرو بندى آه چى               

   خود ببينى باشد از تو آورتر           و آن عصا آش آه گزيدى در سفر               

    جز بر امر و نهى يزدانى متن                     دست آورانه بحبل اللَّه زن               

   آاين هوا شد صرصرى مر عاد را               چيست حبل اللَّه رها آردن هوا               

    مرغ را پرها ببسته از هواست             خلق در زندان نشسته از هواست               

    رفته از مستوريان شرم از هواست             ى گرم از هواست ماهى اندر تابه               

    چار ميخ و هيبت دار از هواست            ى نار از هواست خشم شحنه شعله               

   ى احكام جان را هم ببين  شحنه                 ى اجسام ديدى بر زمين شحنه               

    ليك تا نجهى شكنجه در خفاست         هاست روح را در غيب خود اشكنجه               

   ز انكه ضد از ضد گردد آشكار            چون رهيدى بينى اشكنجه و دمار               

    او چه داند لطف دشت و رنج چاه               آن آه در چه زاد و در آب سياه               

    در رسد سغراق از تسنيم حق               چون رها آردى هوا از بيم حق               

    من جناب اللَّه نحو السلسبيل                  ال تطرق فى هواك سل سبيل               

    ان ظل العرش اولى من عريش              ال تكن طوع الهوى مثل الحشيش               

  زودتر زين مظلمه بازم خريد               گفت سلطان اسب را واپس بريد               

   شير را مفريب زين راس البقر                 با دل خود شه نفرمود اين قدر               
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   رو ندوزد حق بر اسبى شاخ گاو                 پاى گاو اندر ميان آرى ز داو               

  نهد بر جسم اسب او عضو گاو آى       بس مناسب صنعت است اين شهره زاو               

    قصرهاى منتقل پرداخته                   ز او ابدان را مناسب ساخته               

  ها  از سوى اين سوى آن صهريج                      در ميان قصرها تخريجها               

  ميان خرگهى چندين فضا در                  منتها و ز درونشان عالمى بى               

   گه نمايد روضه قعر چاه را                    گه چو آابوسى نمايد ماه را               

   آند سحر حالل  دم به دم چون مى          قبض و بسط چشم دل از ذو الجالل               

  و حق را حق نما زشت را هم زشت        زين سبب درخواست حق از مصطفى               

    از پشيمانى نيفتم در قلق                 تا به آخر چون بگردانى ورق               

   مالك الملكش بدان ارشاد آرد               مكر آه آرد آن عماد الملك فرد               

   است قلب بين اصبعين آبري          ى اين مكرهاست مكر حق سرچشمه               

    آتشى داند زدن اندر پالس             آن آه سازد در دلت مكر و قياس               

  

  ى آن پاى مرد و آن غريب وام دار و باز گشتن ايشان از سر گور خواجه رجوع آردن به قصه

   و خواب ديدن پاى مرد خواجه را الى آخره

    چون غريب از گور خواجه باز گشت            نهايت آمد اين خوش سر گذشت بى               

   مهر صد دينار را با او سپرد          ى خويش برد پاى مردش سوى خانه               

    آز اميد اندر دلش صد گل شكفت                 لوتش آورد و حكايتهاش گفت               

  ى آن لب گشود  با غريب از قصه             آن چه بعد العسر يسر او ديده بود               

    خوابشان انداخت تا مرعاى جان                 نيم شب بگذشت و افسانه آنان               

   اندر آن شب خواب بر صدر سرا              ديد پا مرد آن همايون خواجه را               

    آن چه گفتى من شنيدم يك به يك              خواجه گفت اى پاى مرد با نمك               

  اشارت لب نيارستم گشود  بى                     ليك پاسخ دادنم فرمان نبود               

  اند  مهر بر لبهاى ما بنهاده          ايم از چون و چند ما چو واقف گشته               

    تا نگردد منهدم عيش و معاش                   تا نگردد رازهاى غيب فاش               
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    تا نماند ديگ محنت نيم خام                      ى غفلت تمام تا ندرد پرده               

    ما همه نطقيم ليكن لب خموش             ما همه گوشيم آر شد نقش گوش               

   ست و عين است آن جهان  اين جهان پرده               مانهر چه ما داديم ديديم اين ز               

    تخم در خاآى پريشان آردن است           روز آشتن روز پنهان آردن است               

    روز پاداش آمد و پيدا شدن                   وقت بدرودن گه منجل زدن               

  

جوه وام آن دوست را آه آمده بود و نشان دادن جاى دفن آن سيم و گفتن خواجه در خواب به آن پاى مرد و

پيغام آردن به وارثان آه البته آن را بسيار نبينند و هيچ باز نگيرد و اگر چه او هيچ از آن قبول نكند يا 

 به بعضى را قبول نكند هم آن جا بگذارند تا هر انكه خواهد بر گيرد آه من با خدا نذرها آردم آه از آن سيم

   من و متعلقان من حبه اى باز نگردد الى آخره

  ديدم آه او خواهد رسيد  من همى                   بشنو اآنون داد مهمان جديد               

   بسته بهر او دو سه پاره گهر                 من شنوده بودم از وامش خبر               

    تا آه ضيفم را نگردد سينه ريش                   و بيشآه وفاى وام او هستند               

   وام را از بعض اين گو برگزار                  وام دارد از ذهب او نه هزار               

    در دعايى گو مرا هم درج آن            فضله ماند زين بسى گو خرج آن               

    در فالن دفتر نبشته است اين قسم               دست خود دهمخواستم تا آن به                

    خفيه بسپارم بدو در عدن                خود اجل مهلت ندادم تا آه من               

   در خنورى و نبشته نام او                 لعل و ياقوت است بهر وام او               

   ام  من غم آن يار پيشين خورده                ام فون آردهدر فالن طاقيش مد               

    فاجتهد بالبيع ان ال يخدعوك                    قيمت آن را نداند جز ملوك               

   آه رسول آموخت سه روز اختيار            در بيوع آن آن تو از خوف غرار               

    آه رواج آن نخواهد هيچ خفت                ترس و در ميفتاز آساد آن م               

   وين وصيت را بگو هم مو به مو                       وارثانم را سالم من بگو               

  گرانى پيش آن مهمان نهند  بى                    تا ز بسيارى آن زر نشكهند               

    گو بگير و هر آه را خواهى بده                   او نخواهم اين فرهور بگويد               



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٥٤ 

   سوى پستان باز نايد هيچ شير                   ز آن چه دادم باز ستانم نفير               

    مسترد نحله بر قول رسول           گشته باشد همچو سگ قى را اآول               

    تا بريزند آن عطا را بر درش                    دد در نبايد آن زرشور ببن               

  ى مخلصان را مسترد  نيست هديه               برد هر آه آن جا بگذرد زر مى               

   ام من نذرها با ذو الجالل  آرده                  ام آن از دو سال بهر او بنهاده               

   بيست چندان خود زيانشان اوفتد                ور روا دارند چيزى ز آن ستد               

   صد در محنت بر ايشان بر گشود                     گر روانم را پژوالنند زود               

    آه رساند حق را در مستحق                      از خدا اوميد دارم من لبق               

   لب به ذآر آن نخواهم بر گشاد              ى ديگر او را شرح داد دو قضيه               

   هم نگردد مثنوى چندين دراز                   تا بماند دو قضيه سر و راز               

    گه غزل گويان و گه نوحه آنان              بر جهيد از خواب انگشتك زنان               

    پاى مردا مست و خوش بر خاستى               گفت مهمان در چه سوداهاستى               

  گنجى تو در شهر و فال  آه نمى          تا چه ديدى خواب دوش اى بو العال               

   انى دوست ستى ز حلقه  آه رميده                   خواب ديده پيل تو هندوستان               

   ام  در دل خود آفتابى ديده                    ام گفت سوداناك خوابى ديده               

   آن سپرده جان پى ديدار را                  ى بيدار را خواب ديدم خواجه               

    واحد آااللف ان امر عنى            ى معطى المنى خواب ديدم خواجه               

   تا آه مستى عقل و هوشش را ببرد       شمرد خود اين چنين بر مى مست و بى               

   خلق انبه گرد او آمد فراز                    در ميان خانه افتاد او دراز               

   هشى  اى نهاده هوشها در بى               با خود آمد گفت اى بحر خوشى               

   دلى دل داريى اى در بى  بسته                   خواب در بنهاده اى بيداريى               

   طوق دولت بسته اندر غل فقر               توانگرى پنهان آنى در ذل فقر               

    آتش اندر آب سوزان مندرج                    ضد اندر ضد پنهان مندرج               

    دخلها رويان شده از بذل و خرج                  روضه اندر آتش نمرود درج               

    السماح يا اولى النعمى رباح                    تا بگفته مصطفى شاه نجاح               



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٥٥ 

   انما الخيرات نعم المرتبط                 ما نقص مال من الصدقات قط               

    عصمت از فحشا و منكر در صالت              جوشش و افزونى زر در زآات               

    و آن صالتت هم ز گرگانت شبان                  ات را پاسبان آن زآاتت آيسه               

    زندگى جاودان در زير مرگ          ى شيرين نهان در شاخ و برگ ميوه               

   اى  ز آن غذا زاده زمين را ميوه               اى زبل گشته قوت خاك از شيوه               

    در سرشت ساجدى مسجوديى                  در عدم پنهان شده موجوديى               

    اندرون نورى و شمع عالمى               آهن و سنگ از برونش مظلمى               

    در سواد چشم چندان روشنى                 درج در خوفى هزاران ايمنى               

   اى اى بنهاده  گنج در ويرانه                     اى اندرون گاو تن شه زاده               

    گاو بيند شاه نى يعنى بليس              تا خرى پيرى گريزد ز آن نفيس               

  

دشاه و وصيت آردن او سه پسر خويش را آه در اين سفر در ممالك من فالن جا چنين ترتيب حكايت آن پا

  نهيد و فالن جا چنين نواب نصب آنيد اما اللَّه اللَّه به فالن قلعه مرويد و گرد آن مگرديد

   هر سه صاحب فطنت و صاحب نظر                  بود شاهى شاه را بد سه پسر               

   در سخا و در وغا و آر و فر                  تر هر يكى از ديگرى استوده               

    قرة العينان شه همچون سه شمع               پيش شه شه زادگان استاده جمع               

  آشيد آبى نخيل آن پدر  مى                      از ره پنهان ز عينين پسر               

   رود سوى رياض مام و باب  مى               تا ز فرزند آب اين چشمه شتاب               

    گشته جارى عينشان زين هر دو عين                    باشد رياض والدين تازه مى               

    خشك گردد برگ و شاخ آن نخيل             چون شود چشمه ز بيمارى عليل               

  آشيد  آه ز فرزند آن شجر نم مى                   گويد پديد خشكى نخلش همى               

    متصل با جانتان يا غافلين                   اى بسا آاريز پنهان همچنين               

   سمينها تا گشته جسم تو   مايه                اى آشيده ز اسمان و از زمين               

   آانچه بگرفتى همى بايد گزارد            ست اين آم همى بايد فشارد عاريه               

   ست هده  روح را باش آن دگرها بى              ست جز نفخت آان ز وهاب آمده               
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   محكمش نى به نسبت با صنيع                گويمش هده نسبت به جان مى بى               

  

هاى آبهاى  ى حيات ابدى و مستغنى شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه بيان استمداد عارف از سرچشمه

ها اعتماد آند در طلب  وفا آه عالمه ذلك التجافى عن دار الغرور آه آدمى چون بر مددهاى آن چشمه بى

  ى باقى دايم سست شود چشمه

  ها ترا درى نگشايد  آز عاريه                بايد آارى ز درون جان تو مى               

   به ز آن جويى آه آن ز بيرون آيد                ى آب از درون خانه يك چشمه               

   فارغت آرد از اين آاريزها                        حبذا آاريز اصل چيزها               

    هر چه ز آن صد آم شود آاهد خوشى               آشى مىتو ز صد ينبوع شربت                

   ها گردى غنى  ز استراق چشمه         ى سنى چون بجوشد از درون چشمه               

  ى اين قره درد دل بود  راتبه                قرة العينت چو ز آب و گل بود               

    در زمان امن باشد بر فزون                  برونقلعه را چون آب آيد از               

   تا آه اندر خونشان غرقه آند              چون آه دشمن گرد آن حلقه آند               

    تا نباشد قلعه را ز آنها پناه                    آب بيرون را ببرند آن سپاه               

    به ز صد جيحون شيرين از برون            رى از درونآن زمان يك چاه شو               

    همچو دى آيد به قطع شاخ و برگ              قاطع االسباب و لشكرهاى مرگ               

   جز مگر در جان بهار روى يار                در جهان نبود مددشان از بهار               

   آاو آشد پا را سپس يوم العبور            ا دار الغرورز آن لقب شد خاك ر               

   آه بچينم درد تو چيزى نچيد      دويد پيش از آن بر راست و بر چپ مى               

    دور از تو رنج و ده آه در ميان                   او بگفتى مر ترا وقت غمان               

   ام گويد ترا من ديده  خود نمى                     بست دمچون سپاه رنج آمد               

    آه ترا در رزم آرد با حيل             حق پى شيطان بدين سان زد مثل               

   دوم  در خطرها پيش تو من مى                   آه ترا يارى دهم من با توام               

    مخلص تو باشم اندر وقت تنگ                    تير خدنگاسپرت باشم گه                

    رستمى شيرى هال مردانه باش                   جان فداى تو آنم در انتعاش               
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   آن جوال خدعه و مكر و دها               ها سوى آفرش آورد زين عشوه               

   او بقاها قاه خنده لب گشاد                   خندق فتادچون قدم بنهاد در                

   گويدش رو رو آه بيزارم ز تو                  هى بيا من طمعها دارم ز تو               

  ترسم دو دست از من بدار  من همى                   تو نترسيدى ز عدل آردگار               

    تو بدين تزويرها هم آى رهى              و جدا شد از بهىگفت حق خود ا               

   رو سياهند و حريف سنگسار                 فاعل و مفعول در روز شمار               

   در چه بعدند و در بئس المهاد           ره زده و ره زن يقين در حكم وداد               

   بايد شكيفت  از خالص و فوز مى             او را فريفتگول را و غول را آ               

   غافلند اينجا و آن جا آفلند               هم خر و خر گير اينجا در گلند               

    در بهار فضل آيند از خزان             جز آسانى را آه وا گردند از ان               

   امر او گيرند و او نعم االمير                      وبه پذيرتوبه آرند و خدا ت               

    عرش لرزد از انين المذنبين                چون بر آرند از پشيمانى حنين               

  آشد  دستشان گيرد به باال مى                 آن چنان لرزد آه مادر بر ولد               

   نك رياض فضل و نك رب غفور                ان واخريده از غرورآاى خدات               

    از هواى حق بود نه از ناودان             بعد ازينتان برگ و رزق جاودان               

   تشنه چون ماهى بترك مشك آرد           چون آه دريا بر وسايط رشك آرد               

  

   پدر بعد از وداع آردن ايشان شاه راروان شدن شه زادگان در ممالك

  و اعادت آردن شاه وقت وداع وصيت را

   سوى امالك پدر رسم سفر                عزم ره آردند آن هر سه پسر               

    از پى تدبير ديوان و معاش                 هاش در طواف شهرها و قلعه               

    پس بديشان گفت آن شاه مطاع                     آردند و وداعدستبوس شاه               

   فى امان اللَّه دست افشان رويد               هر آجاتان دل آشد عازم شويد               

   تنگ آرد بر آله داران قبا               غير آن يك قلعه نامش هش ربا               

   دور باشيد و بترسيد از خطر                  ه ز آن دژ ذات الصوراللَّه اللَّ               
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    جمله تمثال و نگار و صورت است         رو و پشت برجهاش و سقف و پست               

   تا آند يوسف به ناآامش نظر            ى زليخا پر صور همچو آن حجره               

   خانه را پر نقش خود آرد از مكيد           ننگريد وى او مىچون آه يوسف س               

  اختيار  روى او را بيند او بى        تا به هر سو آه نگرد آن خوش عذار               

   شش جهت را مظهر آيات آرد                   بهر ديده روشنان يزدان فرد               

   از رياض حسن ربانى چرند              نامى آه نگرندتا به هر حيوان و               

    حيث وليتم فثم وجهه                   بهر اين فرمود با آن اسپه او               

   در درون آب حق را ناظريد             از قدح گر در عطش آبى خوريد               

   صورت خود بيند اى صاحب بصر                آنكه عاشق نيست او در آب در               

   پس در آب اآنون آه را بنيد بگو            صورت عاشق چو فانى شد در او               

   همچو مه در آب از صنع غيور                حسن حق بيند اندر روى حور               

    غيرتش بر ديو و بر استور نيست           غيرتش بر عاشقى و صادقى است               

   جبرئيلى گشت و آن ديوى بمرد             ديو اگر عاشق شود هم گوى برد               

   آه يزيدى شد ز فضلش بايزيد                   اسلم الشيطان آن جا شد پديد               

    هين نگه داريد ز آن قلعه وجوه                اين سخن پايان ندارد اين گروه               

   آه فتيد اندر شقاوت تا ابد                  هين مبادا آه هوستان ره زند               

   غرض  بشنويد از من حديث بى                   از خطر پرهيز آمد مفترض               

   گاه بال پرهيز به  از آمين                در فرج جويى خرد سر تيز به               

  فرمود ز آن قلعه حذر  ور نمى             گفت اين سخن را آن پدر گر نمى               

   افتاد آن سو ميلشان  خود نمى                 شد خيلشان خود بدان قلعه نمى               

   از قالع و از مناهج دور بود             آان نبد معروف بس مهجور بود               

    در هوس افتاد و در آوى خيال          چون بكرد آن منع دلشان ز آن مقال               

    آه ببايد سر آن را باز جست            رغبتى زين منع در دلشان برست               

   ون آه االنسان حريص ما منع چ                 آيست آز ممنوع گردد ممتنع               

   نهى بر اهل هوا تحريض شد                   نهى بر اهل تقى تبغيض شد               
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   هم از اين يهدى به قلبا خبير                 پس از اين يغوى به قوما آثير               

   بل رمد ز آن نى حمامات هوا                      آى رمد از نى حمام آشنا               

    بر سمعنا و اطعناها تنيم                  پس بگفتندش آه خدمتها آنيم               

   آفر باشد غفلت از احسان تو                      رو نگردانيم از فرمان تو               

   ز اعتماد خود بد از ايشان جدا                         ليك استثنا و تسبيح خدا               

    گفته شد در ابتداى مثنوى                       ذآر استثنا و حزم ملتوى               

    صد جهت را قصد جز محراب نيست        صد آتاب ار هست جز يك باب نيست               

   ين هزاران سنبل از يك دانه است ا         اين طرق را مخلصش يك خانه است               

   جمله يك چيز است اندر اعتبار               گونه گونه خوردنيها صد هزار               

    سرد شد اندر دلت پنجه طعام              از يكى چون سير گشتى تو تمام               

   اى  آه يكى را صد هزاران ديده              اى در مجاعت پس تو احول ديده               

   و ز طبيبان و قصور فهم نيز                    گفته بوديم از سقام آن آنيز               

  بهره بودند از سوار  غافل و بى              عذار آان طبيبان همچو اسب بى               

    سمشان مروح از تحويل گام                  آامشان پر زخم از قرع لگام               

   رايض چستى است استادى نما                 ناشده واقف آه نك بر پشت ما               

    جز ز تصريف سوار دوست آام                نيست سر گردانى ما زين لگام               

    گل نموده آن و آن خارى بده                    ما پى گل سوى بستانها شده               

  آوبد لگد  بر گلوى ما آه مى             هيچشان اين نى آه گويند از خرد               

   اند از مكر يزدان محتجب  گشته                ى سبب آن طبيبان آن چنان بنده               

   باز يابى در مقام گاو خر                  گر ببندى در صطبلى گاو نر               

   آه نجويى تا آى است آن خفيه آار                  وار از خرى باشد تغافل خفته               

    نيست پيدا او مگر افالآى است             خود نگفته آاين مبدل تا آى است               

   اى  سوى چپ رفته است تيرت ديده                     اى تير سوى راست پرانيده               

    خويش را تو صيد خوآى ساختى                  سوى آهويى به صيدى تاختى               

    نارسيده سود افتاده به حبس                 در پى سودى دويده بهر آبس               
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    خويش را ديده فتاده اندر آن                      چاهها آنده براى ديگران               

    پس چرا بد ظن نگردى در سبب            مرادت آرد رب در سبب چون بى               

    ديگرى ز آن مسكبه عريان شده               بس آسى از مكسبى خاقان شده               

    بس آس از عقد زنان مديون شده             بس آس از عقد زنان قارون شده               

   تكيه بر وى آم آنى بهتر بود               پس سبب گردان چو دم خر بود               

   آه بس آفتهاست پنهانش به زير               ور سبب گيرى نگيرى هم دلير               

   ز انكه خر را بز نمايد اين قدر                سر استثناست اين حزم و حذر               

    ز احولى اندر دو چشمش خر بز است      آن آه چشمش بست گر چه گر بز است               

   آه بگرداند دل و افكار را                 چون مقلب حق بود ابصار را               

   اى بينى ظريف  دام را تو دانه                  اى بينى لطيف چاه را تو خانه               

   نمايد آه حقيقتها آجاست  مى               اين تسفسط نيست تقليب خداست               

  تند  جملگى او بر خيالى مى                      آند آن آه انكار حقايق مى               

    هم خيالى باشدت چشمى بمال                   گويد آه حسبان خيال او نمى               

  

  رفتن پسران سلطان به حكم آن آه االنسان حريص على ما منع،

    خوب بد تو بنده ندانست خريدن                ما بندگى خويش نموديم و ليكن               

  

 در چاه بال افتاند و ى ممنوع عنه، آن همه وصيتها و اندرزهاى پدر را زير پا نهادند تا به سوى آن قلعه

گفتند گريان و پشيمان َلْو ُآنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل ما ُآنَّا ِفي  گفتند ايشان را نفوس لوامه َأ َلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌرايشان مى مى

  َأْصحاِب السَِّعيِر

    طريق بر گرفتند از پى آن دژ                 اين سخن پايان ندارد آن فريق               

  ى مخلصان بيرون شدند  از طويله                     بر درخت گندم منهى زدند               

   سوى آن قلعه بر آوردند سر            چون شدند از منع و نهيش گرمتر               

   هش رباى صبر سوز  تا به قلعه                       بر ستيز قول شاه مجتبى               

   در شب تاريك بر گشته ز روز                     آمدند از رغم عقل پند توز               
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   پنج در در بحر و پنجى سوى بر             ى خوش ذات الصور اندر آن قلعه               

  ز جو پنج از آن چون حس باطن را    پنج از آن چون حس به سوى رنگ و بو               

  قرار شدند از سو به سو خوش بى  مى        ز آن هزاران صورت و نقش و نگار               

    تا نگردى بت تراش و بت پرست            زين قدحهاى صور آم باش مست               

   ت باده در جام است ليك از جام نيس             از قدحهاى صور بگذر مه ايست               

    چون رسد باده نيايد جام آم                  سوى باده بخش بگشا پهن فم               

    ترك قشر و صورت گندم بگوى                       آدما معنى دل بندم بجوى               

   نبيل دان آه معزول است گندم اى              چون آه رنگى آرد شد بهر خليل               

  ست دود  همچنانك از آتشى زاده          صورت آيد در وجود صورت از بى               

   اش آيد مالل  چون پياپى بينى              آمترين عيب مصور در خصال               

   آلتى  زاده صد گون آلت از بى              صورتى حيرت محض آردت بى               

    جان جان سازد مصور آدمى                    ز دستى دستها بافد همى بى               

   شود بافيده گوناگون خيال  مى          آن چنانك اندر دل از هجر و وصال               

   هيچ ماند بانگ و نوحه با ضرر                       هيچ ماند اين موثر با اثر               

    دست خايند از ضرر آه نيست دست    صورت است نوحه را صورت ضرر بى               

   ى تفهيم را جهد المقل  حيله                اين مثل نااليق است اى مستدل               

    تن برويد با حواس و آلتى              صورت بكارد صورتى صنع بى               

   اندر آرد جسم را در نيك و بد          ه صورت باشد آن بر وفق خودتا چ               

   صورت مهلت بود صابر شود                 صورت نعمت بود شاآر شود               

   صورت زخمى بود ناالن شود                صورت رحمى بود باالن شود               

   صورت تيرى بود گيرد سپر                فرصورت شهرى بود گيرد س               

   صورت غيبى بود خلوت آند               صورت خوبان بود عشرت آند               

    صورت باز و ورى آرد به غصب             صورت محتاجى آرد سوى آسب               

    داعى فعل از خيال گونه گون               ها باشد برون اين ز حد و اندازه               

  ها  جمله ظل صورت انديشه                       ها نهايت آيشها و پيشه بى               
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   اش  هر يكى را بر زمين بين سايه                   بر لب بام ايستاده قوم خوش               

   و آن عمل چون سايه بر ارآان پديد                صورت فكر است بر بام مشيد               

    ليك در تاثير و وصلت دو بهم                  فعل بر ارآان و فكرت مكتتم               

   هشى است خودى و بى ى او بى  فايده       آن صور در بزم آز جام خوشى است               

   هوشى وقت وقاع ش بى  فايده           صورت مرد و زن و لعب و جماع               

   صورت است ش آن قوت بى  فايده          صورت نان و نمك آان نعمت است               

  صورتى يعنى ظفر ش بى  فايده            در مصاف آن صورت تيغ و سپر               

   دانش متصل شد گشت طى چون به              مدرسه و تعليق و صورتهاى وى               

   پس چرا در نفى صاحب نعمتند             صورتند ى بى اين صور چون بنده               

   چيست پس بر موجد خويشش جحود          صورت وجود اين صور دارد ز بى               

   خود اين آار او نيست غير عكس                خود از او يابد ظهور انكار او               

   ى معمار دان ى انديشه  سايه              صورت ديوار و سقف هر مكان               

   نيست سنگ و چوب و خشتى آشكار                  گر چه خود اندر محل افتكار               

   چون آلت است صورت اندر دست او              صورت است فاعل مطلق يقين بى               

    مر صور را رو نمايد از آرم              صورت از آتم عدم گه گه آن بى               

    از آمال و از جمال و قدرتى                تا مدد گيرد از او هر صورتى               

   رنگ و بو آمدند از بهر آد در             صورت چو پنهان آرد رو باز بى               

    گر بجويد باشد آن عين ضالل              صورتى از صورتى ديگر آمال               

   احتياج خود به محتاجى دگر           گهر آنى اى بى پس چه عرضه مى               

   ظن مبر صورت به تشبيهش مجو           ست بر يزدان مگو چون صور بنده               

    آز تفكر جز صورت نايد به پيش          در تضرع جوى و در افناى خويش               

   تو زايد در تو به  صورتى آان بى                     ور غير صورتت نبود فره               

   صورت آشيدت اى روى  ذوق بى           روى صورت شهرى آه آن جا مى               

    آه خوشى غير مكان است و زمان               روى تا المكان پس به معنى مى               

   روى اش مى  از براى مونسى              صورت يارى آه سوى او شوى               
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    گر چه ز ان مقصود غافل آمدى          صورت شدى پس به معنى سوى بى               

    آز پى ذوق است سيران سبل                  حق بود معبود آلپس حقيقت               

  اند  گر چه سر اصل است سر گم آرده              اند ليك بعضى رو سوى دم آرده               

   دهد داد سرى از راه دم  مى                ليك آن سر پيش اين ضاالن گم               

    قوم ديگر پا و سر آردند گم             يابد آن داد اين ز دم ىآن ز سر م               

   از آم آمد سوى آل بشتافتند              چون آه گم شد جمله جمله يافتند               

  

  هوش شدن هر سه ى ذات الصور نقش روى دختر شاه چين را و بى ديدن ايشان در قصر اين قلعه

   ردن آه اين صورت آيستو در فتنه افتادن و تفحص آ

    صورتى ديدند با حسن و شكوه                 اين سخن پايان ندارد آن گروه               

    ليك زين رفتند در بحر عميق            خوب تر ز آن ديده بودند آن فريق               

  ها محسوس و افيون ناپديد ه آاس           ز انكه افيونشان در اين آاسه رسيد               

   هر سه را انداخت در چاه بال              ى هش ربا آرد فعل خويش قلعه               

   امان  االمان و االمان اى بى              آمان تير غمزه دوخت دل را بى               

   دين و دلشان بر فروخت آتشى در              قرنها را صورت سنگين بسوخت               

  اش هر لحظه ديگرگون بود  فتنه          چون آه او جانى بود خود چون بود               

   آرد مانند سنان  چون خلش مى             عشق صورت در دل شه زادگان               

   گفت اى دريغ و مىخاييد   دست مى              باريد هر يك همچو ميغ اشك مى               

  نديد  چندمان سوگند داد آن بى                  ما آنون ديديم شه ز آغاز ديد               

    آه خبر آردند از پايانمان                 انبيا را حق بسيار است از آن               

  ف پرى نيابى زو مطار وين طر            آارى نرويد جز آه خار آانچه مى               

   با پر من پر آه تير آن سو جهد                تخم از من بر آه تا ريعى دهد               

   ست  هم تو گويى آخر آن واجب بده                    تو ندانى واجبى آن و هست               

    آه در آخر واقف بيرون شو است          او تو است اما نه اين تو آن تو است               

   ست از بهر تنبيه و صلت  آمده                     توى آخر سوى توى اولت               



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٦٤ 

    من غالم مرد خود بينى چنين                   توى تو در ديگرى آمد دفين               

    پير اندر خشت بيند پيش از آن                   بيند جوان آن چه در آيينه مى               

    با عنايات پدر ياغى شديم                ز امر شاه خويش بيرون آمديم               

  اشباه را  و آن عنايتهاى بى                       سهل دانستيم قول شاه را               

   ملحمه ى بال بى  آشته و خسته                   نك در افتاديم در خندق همه               

    بودمان تا اين بال آمد به پيش          تكيه بر عقل خود و فرهنگ خويش               

    آن چنان آه خويش را بيمار دق            ز رق مرض ديديم خويش و بى بى               

   بعد از آن آه بند گشتيم و شكار                    علت پنهان آنون شد آشكار               

    يك قناعت به آه صد لوت و طبق             ى رهبر به است از ذآر حق سايه               

   چشم بشناسد گهر را از حصا                 چشم بينا بهتر از سيصد عصا               

    صورت آه بود عجب اين در جهان                     در تفحص آمدند از اندهان               

   آشف آرد آن راز را شيخى بصير                  بعد بسيارى تفحص در مسير               

   روى پوش  رازها بد پيش او بى         نه از طريق گوش بل از وحى هوش               

   ى چين است اين  صورت شه زاده              گفت نقش رشك پروين است اين               

   در مكتم پرده و ايوانست او         همچو جان و چون جنين پنهانست او               

    شاه پنهان آرد او را از فتن               سوى او نه مرد ره دارد نه زن               

   آه نپرد مرغ هم بر بام او                     غيرتى دارد ملك بر نام او               

   هيچ آس را اين چنين سودا مباد               واى آن دل آش چنين سودا فتاد               

    و آن نصيحت را آساد و سهل داشت             اين سزاى آن آه تخم جهل آاشت               

    آه برم من آار خود با عقل پيش                 اعتمادى آرد بر تدبير خويش               

   آه ز تدبير خرد سيصد رصد                     نيم ذره ز آن عنايت به بود               

   پا بكش پيش عنايت خوش بمير               ترك مكر خويشتن گير اى امير               

    زين حيل تا تو نميرى سود نيست                  ى معدود نيست اين بقدر حيله               
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دريغ او محروم شدى و آن  ى عام بى حكايت صدر جهان بخارا آه هر سائلى آه به زبان بخواستى از صدقه

دانشمند درويش به فراموشى و فرس حرص و تعجيل به زبان بخواست در موآب، صدر جهان از وى رو 

 خود را گاه زن آردى زير چادر و گاه نابينا آردى و چشم و ى نو ساختى و بگردانيد و او هر روز حيله

   روى خود بسته به فراستش بشناختى الى آخره

    بود با خواهندگان حسن عمل              ى اجل در بخارا خوى آن خواجه               

  دش زر نثار تا به شب بودى ز جو                   شمار داد بسيار و عطاى بى               

  افشاند جود  تا وجودش بود مى                 اى پيچيده بود زر به آاغذ پاره               

   آن چه گيرند از ضيا بدهند باز             همچو خورشيد و چو ماه پاك باز               

   ن و گنج اندر خراب زر از او در آا              خاك را زر بخش آى بود آفتاب               

    تا نماند امتى زو خايبه                  هر صباحى يك گره را راتبه               

   روز ديگر بيوگان را آن سخا                  مبتاليان را بدى روزى عطا               

   ير مشتغل با فقيهان فق                     روز ديگر بر علويان مقل               

    روز ديگر بر گرفتاران وام                 روز ديگر بر تهى دستان عام               

    زر نخواهد هيچ نگشايد لبان               شرط او آن بود آه آس با زبان               

   ش ايستاده مفلسان ديوارو                   ليك خامش بر حوالى رهش               

    زو نبردى زين گنه يك حبه مال             هر آه آردى ناگهان با لب سؤال               

   اش  خامشان را بود آيسه و آاسه                اش من صمت منكم نجا بد ياسه               

    جفت ده زآاتم آه منم با جوع                 نادرا روزى يكى پيرى بگفت               

    مانده خلق از جد پير اندر شگفت           منع آرد از پير و پيرش جد گرفت               

  تر شرم  پير گفت از من تويى بى                شرم پيرى اى پدر گفت بس بى               

    به جمع آان جهان با اين جهان گيرى    آاين جهان خوردى و خواهى تو ز طمع               

   پير تنها برد آن توفير را                 ش آمد مال داد آن پير را خنده               

   نيم حبه زر نديد و نه تسو                 غير آن پير ايچ خواهنده از او               

   آمد در فغان يك فقيه از حرص                       نوبت روز فقيهان ناگهان               

   گفت هر نوعى نبودش هيچ سود                    آرد زاريها بسى چاره نبود               
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   ناآس اندر صف قوم مبتال                     روز ديگر با رگو پيچيد پا               

   شكسته پاست تا گمان آيد آه او ا       ها بر ساق بست از چپ و راست تخته               

   روز ديگر رو بپوشيد از لباد                  ديدش و بشناختش چيزى نداد               

   از گناه و جرم گفتن هيچ چيز                  هم بدانستش ندادش آن عزيز               

   سر آشيد چون زنان او چادرى بر         چون آه عاجز شد ز صد گونه مكيد               

    سر فرو افكند و پنهان آرد دست                در ميان بيوگان رفت و نشست               

   اى  در دلش آمد ز حرمان حرقه                 اى هم شناسيدش ندادش صدقه               

    پيش راه آه بپيچم در نمد نه                رفت او پيش آفن خواهى پگاه               

   تا آند صدر جهان اينجا گذر                 نگر هيچ مگشا لب نشين و مى               

    زر در اندازد پى وجه آفن                 بو آه بيند مرده پندارد به ظن               

  قير صله جو همچنان آرد آن ف                 هر چه بدهد نيم آن بدهم به تو               

   معبر صدر جهان آن جا فتاد                 در نمد پيچيد و بر راهش نهاد               

   دست بيرون آرد از تعجيل خود                    زر در اندازيد بر روى نمد               

   ز او آن ده دله تا نهان نكند ا                تا نگيرد آن آفن خواه آن صله               

    سر برون آمد پى دستش ز پست                مرده از زير نمد بر آرد دست               

    اى ببسته بر من ابواب آرم               گفت با صدر جهان چون بستدم               

  دى هيچ جود اى جناب من نبر                  گفت ليكن تا نمردى اى عنود               

   آز پس مردن غنيمتها رسد                   سر موتوا قبل موت اين بود               

   در نگيرد با خداى اى حيله گر                 غير مردن هيچ فرهنگى دگر               

  ون فساد جهد را خوف است از صد گ              يك عنايت به ز صد گون اجتهاد               

    تجربه آردند اين ره را ثقات             و آن عنايت هست موقوف ممات               

   ايست عنايت هان و هان جايى مه  بى               عنايت نيز نيست بلكه مرگش بى               

   افعى ضريرزمرد آى شود  بى                    آن زمرد باشد اين افعى پير               
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اى خفتند، شبى اتفاقا امرد خشتها بر پشت خود  حكايت آن دو برادر يكى آوسه و يك امرد، در عزب خانه

انبار آرد، عاقبت دباب دب آورد و آن خشتها را به حيله و نرمى از پس او بر داشت، آودك بيدار شد به 

   تها را چرا نهادى الى آخرهجنگ آه اين خشتها آو آجا بردى و چرا بردى، او گفت تو اين خش

    آمدند و مجمعى بد در وطن                  اى در انجمن امردى و آوسه               

    روز رفت و شد زمانه ثلث شب                     مشتغل ماندند قوم محتجب               

   بخفتند آن سو از بيم عسس هم             خانه نرفتند آن دو آس ز آن عزب               

   ليك همچون ماه بدرش بود رو               آوسه را بد بر زنخدان چار مو               

    هم نهاد اندر پس آون بيست خشت             آودك امرد به صورت بود زشت               

   را نقل آرد آن مشتهى خشتها                  لوطيى دب برد شب در انبهى               

    گفت هى تو آيستى اى سگ پرست       دست چون بر وى زد او از جا بجست               

    گفت تو سى خشت چون بر داشتى             گفت اين سى خشت چون انباشتى               

  اط و مرتقد آردم اينجا احتي                آودك بيمارم و از ضعف خود               

   چون نرفتى جانب دار الشفا              گفت اگر دارى ز رنجورى تفى               

    آه گشادى از سقامت مغلقى                 ى يك طبيبى مشفقى يا به خانه               

    ممتحنروم من  آه به هر جا مى                    گفت آخر من آجا دانم شدن               

   برآرد سر به پيشم چون ددى  مى                 چون تو زنديقى پليدى ملحدى               

    من نديدم يك دمى در وى امان                    خانقاهى آه بود بهتر مكان               

  خايه فشار چشمها پر نطفه آف             رو به من آرند مشتى حمزه خوار               

  دهد مالش به آير  غمزه دزدد مى     و آن آه ناموسى است خود از زير زير               

    چون بود خر گله و ديوان خام                 خانقه چون اين بود بازار عام               

  خوف و رجا خر چه داند خشيت و                خر آجا ناموس و تقوى از آجا               

   بر زن و بر مرد اما عقل آو                    عقل باشد ايمنى و عدل جو               

    همچو يوسف افتم اندر افتتان                ور گريزم من روم سوى زنان               

   دار من شوم توزيع بر پنجاه            يوسف از زن يافت زندان و فشار               

   اولياشان قصد جان من آنند                 آن زنان از جاهلى بر من تنند               
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    چون آنم آه نى از اينم نه از آن            نه ز مردان چاره دارم نه از زنان               

   از غم برى است گفت او با آن دو مو           بعد از آن آودك به آوسه بنگريست               

    و ز چو تو مادر فروش آنگ زشت      فارغ است از خشيت و از پيكار خشت               

    بهتر از سى خشت گرداگرد آون                 بر زنخ سه چار مو بهر نمون               

    طاعت پرست از هزاران آوشش               ى عنايت بهتر است اى سايه ذره               

   گرد و صد خشت است خود را ره آند           ز انكه شيطان خشت طاعت بر آند               

    آن دو سه مو از عطاى آن سو است          ى تو است خشت اگر پر است بنهاده               

   ى شاهنشهى است هى صل  آان امان نامه      در حقيقت هر يكى مو ز آن آهى است               

    بر آند آن جمله را خيره سرى                 تو اگر صد قفل بنهى بر درى               

   پهلوانان را از آن دل بشكهد               اى از موم اگر مهرى نهد شحنه               

    فر سيما در وجوه سد شده چون               آن دو سه تار عنايت همچو آوه               

    ليك هم ايمن مخسب از ديو زشت              خشت را مگذار اى نيكو سرشت               

   و آن گهان ايمن بخسب و غم مدار            رو دو تا مو ز آن آرم با دست آر               

  نان علمى آه مستنبه بود آن چ                      نوم عالم از عبادت به بود               

   به ز جهد اعجمى با دست و پا                       آن سكون سابح اندر آشنا               

  رود سباح ساآن چون عمد  مى             اعجمى زد دست و پا و غرق شد               

  لم است غواص بحار طالب ع                حد و آنار علم دريايى است بى               

   او نگردد سير خود از جستجو                 گر هزاران سال باشد عمر او               

    اينكه منهومان هما ال يشبعان               آان رسول حق بگفت اندر بيان               

  

طالب الدنيا و طالب العلم آه اين در تفسير اين خبر آه مصطفى صلوات اللَّه عليه فرمود منهومان ال يشبعان 

علم غير علم دنيا بايد تا دو قسم باشد اما علم دنيا هم دنيا باشد الى آخره و اگر همچنين شود آه طالب الدنيا و 

   طالب الدنيا تكرار بود نه تقسيم، مع تقريره

  و تدبيراتها طالب العلم                          طالب الدنيا و توفيراتها               

   غير دنيا باشد اين علم اى پدر          پس در اين قسمت چو بگمارى نظر               
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    آت آند ز ينجا و باشد رهبرت                  غير دنيا پس چه باشد آخرت               

  

   بحث آردن آن سه شه زاده در تدبير آن واقعه

    هر سه را يك رنج و يك درد و حزن                  سه مفتتنرو به هم آردند هر               

    هر سه از يك رنج و يك علت سقيم           هر سه در يك فكر و يك سودا نديم               

    در سخن هم هر سه را حجت يكى          در خموشى هر سه را خطرت يكى               

    بر سر خوان مصيبت خون فشان              شان يزان جملهيك زمانى اشك ر               

    بر زده با سوز چون مجمر نفس             يك زمان از آتش دل هر سه آس               

  

   مقالت برادر بزرگين

   ما نه نر بوديم اندر نصح غير               آن بزرگين گفت اى اخوان خير               

    از بال و فقر و خوف و زلزله               از حشم هر آه به ما آردى گله               

    صبر آن آالصبر مفتاح الفرج                  گفتيم آم نال از حرج ما همى               

   اى عجب منسوخ شد قانون چه شد                اين آليد صبر را اآنون چه شد               

    اندر آتش همچو زر خنديد خوش                    گفتيم اندر آش مكش ما نمى               

    گفته ما آه هين مگردانيد رنگ               مر سپه را وقت تنگاتنگ جنگ               

   جمله سرهاى بريده زير پا                آن زمان آه بود اسبان را وطا               

    آه به پيش آييد قاهر چون سنان                 آنان هى ما سپاه خويش را هى               

   ز انكه صبر آمد چراغ و نور صدر              جمله عالم را نشان داده به صبر               

    چون زنان زشت در چادر شديم                 سر شديم نوبت ما شد چه خيره               

    گرم آن خود را و از خود دار شرم            اى دلى آه جمله را آردى تو گرم               

    نوبت تو گشت از چه تن زدى              اى زبان آه جمله را ناصح بدى               

   تو دور تست اين دم چه شد هيهاى                  اى خرد آو پند شكر خاى تو               

   نوبت تو شد بجنبان ريش را                اى ز دلها برده صد تشويش را               

   اى  پيش از اين بر ريش خود خنديده             اى از غرى ريش ار آنون دزديده               
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   واى واى در غم خود چون زنانى                     وقت پند ديگرانى هاى هاى               

    درد مهمان تو آمد تن زدى              چون به درد ديگران درمان بدى               

   بانگ بر زن چه گرفت آواز تو                بانگ بر لشكر زدن بد ساز تو               

   بپوش ز آن نسيج خود بغلتاقى               آن چه پنجه سال بافيدى به هوش               

    دست بيرون آر و گوش خود بكش              از نوايت گوش ياران بود خوش               

    پا و دست و ريش و سبلت گم مكن               سر بدى پيوسته خود را دم مكن               

  ر نشاط خويش را در طبع آر و د                  بازى آن تست بر روى بساط               

  

ذآر آن پادشاه آه ان دانشمند را به اآراه در مجلس آورد و بنشاند و ساقى شراب بر دانشمند عرضه آرد 

ساغر پيش او داشت رو بگردانيد و ترشى و تندى آغاز آرد، شاه ساقى را گفت آه هين در طبعش آر، 

   ساقى چندى بر سرش آوفت و شرابش در خورد داد الى آخره

   گذشت آن يك فقيهى بر درش  مى                پادشاهى مست اندر بزم خوش               

   وز شراب لعل در خوردش دهيد          آرد اشارت آش درين مجلس آشيد               

   شست در مجلس ترش چون زهر مار                 اختيار پس آشيدندش به شه بى               

    از شه و ساقى بگردانيد چشم        نپذرفت او به خشم آردش مىعرضه                

    خوشتر آيد از شرابم زهر ناب           ستم شراب آه به عمر خود نخورده               

   تا من از خويش و شما زين وا رهيد          هين به جاى مى به من زهرى دهيد               

   گشته در مجلس گران چون مرگ و درد                  عربده آغاز آردمى نخورده                

    در جهان بنشسته با اصحاب دل              همچو اهل نفس و اهل آب و گل               

    از مى احرار جز در يشربون             حق ندارد خاصگان را در آمون               

   يابد از آن غير آالم  حس نمى             ند بر محجوب جامدار عرضه مى               

   بيند به ديده دادشان  آه نمى                  گرداند از ارشادشان رو همى               

    سر نصح اندر درونشان در شدى             گر ز گوشش تا به حلقش ره بدى               

   آه افكند در نار سوزان جز قشور         ست جانش نيست نورچون همه نار ا               

    آى شود از قشر معده گرم و زفت            مغز بيرون ماند و قشر گفت رفت               
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    نار را با هيچ مغزى آار نيست           نار دوزخ جز آه قشر افشار نيست               

    بهر پختن دان نه بهر سوختن               نارى شعله زنور بود بر مغز                

    مستمر دان در گذشته و نامده                تا آه باشد حق حكيم اين قاعده               

   مغز را پس چون بسوزد دور از او               مغز نغز و قشرها مغفور از او               

    اشتها آيد شراب احمرش                 ر بكوبد بر سرشاز عنايت گ               

    چون فقيه از شرب و بزم اين شهان                   ور نكوبد ماند او بسته دهان               

    چه خموشى ده به طبعش آر هى               اش اى نيك پى گفت شه با ساقى               

   هر آه را خواهد به فن از سر برد               حاآمى بر هر خردهست پنهان               

   چون اسيران بسته در زنجير او                        آفتاب مشرق و تنوير او               

    چون بخواند در دماغش نيم فن              چرخ را چرخ اندر آرد در زمن               

   مهره زو دارد وى است استاد نرد             و عقل دگر را سخره آردعقل آا               

   در آشيد از بيم سيلى آن زحير             چند سيلى بر سرش زد گفت گير               

    در نديمى و مضاحك رفت و الغ      مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ               

   سوى مبرز رفت تا ميزك آند            ش شد انگشتك بزدشير گير و خو               

    سخت زيبا و ز قرناقان شاه               يك آنيزك بود در مبرز چو ماه               

   عقل رفت و تن ستم پرداز ماند               چون بديد او را دهانش باز ماند               

    بر آنيزك در زمان در زد دو دست            شتاق و مستعمرها بوده عزب م               

    بر نيامد با وى و سودى نداشت             بس طپيد آن دختر و نعره فراشت               

   چون خمير آمد به دست نانبا                  زن به دست مرد در وقت لقا               

    زو بر آرد چاق چاقى زير مشت               گه درشتبسرشد گاهيش نرم و               

   اى  در همش آرد گهى يك لخته                    اى گاه پهنش واآشد بر تخته               

    از تنور و آتشش سازد محك                گاه در وى ريزد اب و گه نمك               

    اندر اين لعبند مغلوب و غلوب              ب و طلوباين چنين پيچند مطلو               

    هر عشيق و عاشقى را اين فن است           اين لعب تنها نه شو را با زن است               

    پيچشى چون ويس و رامين مفترض             از قديم و حادث و عين و عرض               
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   پيچش هر يك ز فرهنگى دگر                  نگى دگرليك لعب هر يكى ر               

    آه مكن اى شوى زن را بد گسيل             شوى و زن را گفته شد بهر مثيل               

   خوش امانت داد اندر دست تو                آن شب گردك نه ينگا دست او               

   از بد و نيكى خدا با تو آند                  معتمدآانچه با او تو آنى اى                

    نه عفيفى ماندش و نه زاهدى            خودى حاصل اينجا اين فقيه از بى               

   آتش او اندر آن پنبه فتاد                   آن فقيه افتاد بر آن حور زاد               

  طپيد  چون دو مرغ سر بريده مى             قالبها چخيدجان به جان پيوست و               

    چه حيا چه دين چه بيم و خوف جان                 چه سقايه چه ملك چه ارسالن               

    نه حسن پيداست اينجا نه حسين              چشمشان افتاده اندر عين و غين               

    انتظار شاه هم از حد گذشت               و طريق باز گشتشد دراز و آ               

    ديد آن جا زلزله القارعه                           شاه آمد تا ببيند واقعه               

    سوى مجلس جام را بربود تفت               آن فقيه از بيم بر جست و برفت               

   ى خون دو جفت بد فعال  تشنه            خ پر شرار و پر نكالشه چو دوز               

   تلخ و خونى گشته همچون جام زهر          چون فقيهش ديد رخ پر خشم و قهر               

   چه نشستى خيره ده در طبعش آر           دار اش آاى گرم بانگ زد بر ساقى               

   آمدم با طبع آن دختر ترا                    را گفت اى آياخنده آمد شاه               

   ز آن خورم آه يار را جودم بداد              پادشاهم آار من عدل است و داد               

    آى دهم در خورد يار و خويش و توش          آن چه آن را من ننوشم همچو نوش               

   خورم بر خوان خاص خويشتن  مى          رانم من غالمان را آه منز آن خو               

    آه خورم من خود ز پخته يا ز خام              ز آن خورانم بندگان را از طعام               

    ز آن بپوشانم حشم را نه پالس           من چو پوشم از خز و اطلس لباس               

    ألبسوهم گفت مما تلبسون                     دارم از نبى ذو فنونشرم                

    اطعموا االذناب مما تاآلون             مصطفى آرد اين وصيت با بنون               

   اى  در صبورى چست و راغب آرده               اى ديگران را بس به طبع آورده               

   پيشوا آن عقل دور انديش را           طبع آور به مردى خويش راهم به                
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   جان به اوج عرش و آرسى بر شود               چون قالووزى صبرت پر شود               

    بر آشانيدش به باالى طباق       مصطفى بين آه چو صبرش شد براق               

  

حث و ماجرا به جانب واليت چين سوى معشوق و مقصود تا به قدر روان گشتن شاه زادگان بعد از تمام ب

  امكان به مقصود نزديكتر باشند، اگر چه راه وصل مسدود است به قدر امكان

    نزديكتر شدن محمود است الى آخره

   هر چه بود اى يار من آن لحظه بود                 اين بگفتند و روان گشتند زود               

   بعد از آن سوى بالد چين شدند                 صبر بگزيدند و صديقين شدند               

   راه معشوق نهان برداشتند                      والدين و ملك را بگذاشتند               

  پا و سر آرد و فقير  عشقشان بى                  همچو ابراهيم ادهم از سرير               

    خويش را افكند اندر آتشى              يا چو ابراهيم مرسل سر خوشى               

   پيش عشق و خنجرش حلقى آشيد                    يا چو اسماعيل صبار مجيد               

  

حكايت امرؤ القيس آه پادشاه عرب بود و به صورت عظيم بجمال بود، يوسف وقت خود بود و زنان عرب 

ى او و او شاعر طبع، قفا نبك من ذآرى حبيب و منزل، چون همه زنان او را به جان  ن زليخا مردهچو

اند آه بر  ى او بهر چه بود، مگر دانست آه اينها همه تمثال صورتى جستند اى عجب غزل او و ناله مى

لك و فرزند گريخت و اند، عاقبت اين امرؤ القيس را حالى پيدا شد آه نيم شب از م تختهاى خاك نقش آرده

  خود را در دلقى پنهان آرد و از آن اقليم به اقليم ديگر رفت در طلب آن آس آه از اقليم منزه است،

   َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيشاُء، الى آخره

   ى عرب  هم آشيدش عشق از خطه               امرؤ القيس از ممالك خشك لب               

    با ملك گفتند شاهى از ملوك                 زد در تبوك تا بيامد خشت مى               

  زند  در شكار عشق خشتى مى               ست اينجا به آد امرؤ القيس آمده               

   گفت او را اى مليك خوب رو            آن ملك بر خاست شب شد پيش او               

    مر ترا رام از بالد و از جمال               وقتى دو ملكت شد آماليوسف                

  ميغ تو  و آن زنان ملك مه بى                 گشته مردان بندگان از تيغ تو               
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   جان ما از وصل تو صد جان شود                  پيش ما باشى تو بخت ما بود               

   اى به همت ملكها متروك تو               م من و هم ملك من مملوك توه               

    ناگهان وا آرد از سر روى پوش                 فلسفه گفتش بسى و او خموش               

   همچو خود در حال سر گردانش آرد     تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد               

   او هم از تخت و آمر بيزار شد               و بگرفت و با او يار شددست ا               

   ست اين گنه  عشق يك آرت نكرده                   تا بالد دور رفتند اين دو شه               

   او به هر آشتى بود من االخير         بر بزرگان شهد و بر طفالنست شير               

   عشقشان از ملك بربود و تبار                شمار ير اين دو بس ملوك بىغ               

    همچو مرغان گشته هر سو دانه چين             جان اين سه شه بچه هم گرد چين               

   ز انكه رازى با خطر بود و خطير             زهره نى تا لب گشايند از ضمير               

    عشق خشم آلوده زه آرده آمان            صد هزاران سر به پولى ان زمان               

    خوى دارد دم به دم خيره آشى           خشم در وقت خوشى عشق خود بى               

   من چه گويم چون آه خشم آلود شد              اين بود آن لحظه آاو خشنود شد               

   آش آشد اين عشق و اين شمشير او                    ليك مرج جان فداى شير او               

   ى اين بندگى  سلطنتها مرده                  آشتنى به از هزاران زندگى               

   پست گفتندى به صد خوف و حذر                      با آنايت رازها با همدگر               

   آن را جز آسمان هم دم نبود                   راز را غير خدا محرم نبود               

   داشتندى بهر ايراد خبر                      اصطالحاتى ميان همدگر               

   طمطراق و سرورى اندوختند                  زين لسان الطير عام آموختند               

    غافل است از حال مرغان مرد خام              ورت آواز مرغ است آن آالمص               

   ديو گر چه ملك گيرد هست غير                  آو سليمانى آه داند لحن طير               

    علم مكرش هست و علمناش نيست                 ديو بر شبه سليمان آرد ايست               

   منطق الطيرى ز علمناش بود                چون سليمان از خدا بشاش بود               

   ستى طيور من لدن  آه نديده                  تو از آن مرغ هوايى فهم آن               

    هر خيالى را نباشد دست باف             جاى سيمرغان بود آن سوى قاف               
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    آن گهش بعد العيان افتد فراق                  خيالى را آه ديد آن اتفاقجز                

    آايمن است از هر فراق آن منقبت                    نه فراق قطع بهر مصلحت               

   آفتاب از برف يك دم در آشد                   بهر استبقاى آن روحى جسد               

    هين مدزدد از حرف ايشان اصطالح         بهر جان خويش جو از ايشان صالح               

  ى چيز يوسف آرده بود  نام جمله                 آن زليخا از سپندان تا به عود               

   محرمان را سر آن معلوم آرد                     نام او در نامها مكتوم آرد               

   اين بدى آان يار با ما گرم شد               چون بگفتى موم ز آتش نرم شد               

   ور بگفتى سبز شد آن شاخ بيد                   ور بگفتى مه بر آمد بنگريد               

  سوزد سپند  ور بگفتى خوش همى               طپند ور بگفتى برگها خوش مى               

    ور بگفتى شه سر شهناز گفت                ور بگفتى گل به بلبل راز گفت               

    ور بگفتى آه بر افشانيد رخت             ور بگفتى چه همايون است بخت               

    ور بگفتى آه بر آمد آفتاب                     ور بگفتى آه سقا آورد آب               

  اند  يا حوائج از پزش يك لخته                 اند ور بگفتى دوش ديگى پخته               

   گردد فلك  ور بگفتى عكس مى                  نمك ور بگفتى هست نانها بى               

    ور بگفتى درد سر شد خوشترم                 ور بگفتى آه به درد آمد سرم               

    ور نكوهيدى فراق او بدى                      گر ستودى اعتناق او بدى               

    قصد او و خواه او يوسف بدى               صد هزاران نام گر بر هم زدى               

  شدى او سير و مست جام او  مى                  گرسنه بودى چو گفتى نام او               

    نام يوسف شربت باطن شدى                 تشنگيش از نام او ساآن شدى               

   درد او در حال گشتى سودمند                  ور بدى درديش ز آن نام بلند               

    اين آند در عشق نام دوست اين                وقت سرما بودى او را پوستين               

    اين عمل نكند چو نبود عشقناك                  خوانند هر دم نام پاك عام مى               

  شدى پيدا و را از نام او  مى             آن چه عيسى آرده بود از نام هو               

    ذآر آن اين است و ذآر اينست آن            چون آه با حق متصل گرديد جان               

    پس ز آوزه آن تالبد آه در اوست      خالى از خود بود و پر از عشق دوست               
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   گريه بوهاى پياز آن بعاد                  خنده بوى زعفران وصل داد               

   اين نباشد مذهب عشق و وداد           هر يكى را هست در دل صد مراد               

    آفتاب آن روى را همچون نقاب                   يار آمد عشق را روز آفتاب               

   عابد الشمس است دست از وى بدار               آن آه نشناسد نقاب از روى يار               

   دل همو دل سوزى عاشق هم او                روز او و روزى عاشق هم او               

    نان و آب و جامه و دارو و خواب                  ماهيان را نقد شد از عين آب               

   او نداند در دو عالم غير شير       همچو طفل است او ز پستان شير گير               

   راه نبود اين طرف تدبير را                      طفل داند هم نداند شير را               

   تا بيابد فاتح و مفتوح را               گيج آرد اين گرد نامه روح را               

   حاملش دريا بود نه سيل و جو                گيج نبود در روش بلك اندر او               

  ى قلزم شود  همچو سيلى غرقه                  چون بيابد او آه يابد گم شود               

   تا نمردى زر ندادم اين بود                  دانه گم شد آنگهى او تين بود               

  

صبر شدن آن بزرگين آه  بعد مكث ايشان متوارى در بالد چين در شهر تخت گاه و بعد دراز شدن صبر، بى

  من رفتم الوداع خود را بر شاه عرضه آنم،

   او القى راسى آفوادى ثمه،                      اما قدمى تنيلنى مقصودى               

   يا سر بنهم همچو دل از دست آن جا              يا پاى رساندم به مقصود و مراد               

  

  و نصيحت برادران او را سود ناداشتن،

   اضلها اللَّه آيف ترشدها                        يا عاذل العاشقين دع فئه               

  

   الى آخره

    ز انتظار آمد به لب اين جان من                آن بزرگين گفت اى اخوان من               

   مر مرا اين صبر در آتش نشاند                     ام صبرم نماند الابالى گشته               

  برت عشاق شدى من ع  واقعه             طاقت من زين صبورى طاق شد               



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٧٧ 

    زنده بودن در فراق آمد نفاق               من ز جان سير آمدم اندر فراق               

   سر ببر تا عشق سر بخشد مرا                     چند درد فرقتش بكشد مرا               

   ر ننگ من است زندگى زين جان و س             دين من از عشق زنده بودن است               

    ز انكه سيف افتاد محاء الذنوب          تيغ هست از جان عاشق گرد روب               

    ماه جان من هواى صاف يافت                 چون غبار تن بشد ماهم بتافت               

   زنم  ان فى موتى حياتى مى               عمرها بر طبل عشقت اى صنم               

    آى ز طوفان بال دارد فغان                دعوى مرغ آبيى آردست جان               

   اش بر آب بس باشد قدم  آشتى                بط را ز اشكستن آشتى چه غم               

    من از اين دعوى چگونه تن زنم               زنده زين دعوى بود جان و تنم               

    مدعى هستم ولى آذاب نه               بينم ولى در خواب نه خواب مى               

    همچو شمعم بر فروزم روشنى                گر مرا صد بار تو گردن زنى               

    شب روان را خرمن آن ماه بس              آتش ار خرمن بگيرد پيش و پس               

    حيلت اخوان ز يعقوب نبى                آرده يوسف را نهان و مختبى               

    آرد آخر پيرهن غمازيى                خفيه آردندش به حيلت سازيى               

  خبر  آه مكن ز اخطار خود را بى              آن دو گفتندش نصيحت در سمر               

    هين مخور اين زهر بر جلدى و شك                   منه بر ريشهاى ما نمكهين                

   چون روى چون نبودت قلبى بصير                 جز به تدبير يكى شيخى خبير               

   بر پرد در اوج و افتد در خطر                 واى آن مرغى آه ناروييده پر               

    چون ندارد عقل عقل رهبرى                  عقل باشد مرد را بال و پرى               

    يا نظرور يا نظرور جوى باش                   يا مظفر يا مظفر جوى باش               

    از هوا باشد نه از روى صواب                 ز مفتاح خرد اين قرع باب بى               

   و ز جراحتهاى هم رنگ دوا                   بين از هوا عالمى در دام مى               

    در دهانش بهر صيد اشگرف برگ             ست بر سينه چو مرگ مار استاده               

    مرغ پندارد آه او شاخ گياست        در حشايش چون حشيشى او به پاست               

    در فتد اندر دهان مار و مرگ          ن نشيند بهر خور بر روى برگچو               
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   گرد دندانهاش آرمان دراز               آرده تمساحى دهان خويش باز               

   آرمها روييد و بر دندان نشاند            ى خور آه در دندانش ماند از بقيه               

   مرج پندارند آن تابوت را                  ينند آرم و قوت رامرغكان ب               

    در آشدشان و فرو بندد دهان          چون دهان پر شد ز مرغ او ناگهان               

    چون دهان باز آن تمساح دان               اين جهان پر ز نقل و پر ز نان               

    از فن تمساح دهر ايمن مباش            اى روزى تراش مهبهر آرم و طع               

    بر سر خاآش حبوب مكرناك                  روبه افتد پهن اندر زير خاك               

    پاى او گيرد به مكر آن مكر دان                     تا بيايد زاغ غافل سوى آن               

    چون بود مكر بشر آاو مهتر است       مكر در حيوان چو هستصد هزاران                

    خنجرى پر قهر اندر آستين            مصحفى در آف چو زين العابدين               

    در دل او بابلى پر سحر و فن               گويدت خندان آه اى موالى من               

  صحبت پير خبير  هين مرو بى        است و شيرزهر قاتل صورتش شهد                

    سور تاريكى است گرد نور برق             جمله لذات هوا مكر است و زرق               

   گرد او ظلمات و راه تو دراز                برق نور آوته و آذب و مجاز               

    نه به منزل اسب دانى راندن                 نه به نورش نامه تانى خواندن               

    از تو رو اندر آشد انوار شرق              ليك جرم آن آه باشى رهن برق               

   ى مظلمى شب ميل ميل  در مفازه                   دليل آشاند مكر برقت بى مى               

    گه بدين سو گه بدان سوى اوفتى             وفتىبر آه افتى گاه و در جوى ا               

   ور ببينى رو بگردانى از او                 خود نبينى تو دليل اى جاه جو               

    مر مرا گمراه گويد اين دليل         آه سفر آردم در اين ره شصت ميل               

    ز امر او را هم ز سر بايد گرفت            تگر نهم من گوش سوى اين شگف               

   هر چه بادا باد اى خواجه برو          من در اين ره عمر خود آردم گرو               

    عشر آن ره آن پى وحى چو شرق               راه آردى ليك در ظن چو برق               

   اى  و ز چنان برقى ز شرقى مانده               اى ظن ال يغنى من الحق خوانده               

   يا تو آن آشتى بر اين آشتى ببند                 هى در آ در آشتى ما اى نژند               
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   چون روم من در طفيلت آوروار           گويد او چون ترك گيرم گير و دار               

    ز ان يكى ننگ است و صد ننگ است از اين                   ا يقينآور با رهبر به از تنه               

   گريزى در يمى تو از نمى  مى                 گريزى از پشه در آژدمى مى               

   در ميان لوطيان و شور و شر                     گريزى از جفاهاى پدر مى               

    تا ز نرتع نلعب افتى در چهى             همچو يوسف ز اندهىگريزى مى               

   مر ترا ليك آن عنايت يار آو              در چه افتى زين تفرج همچو او               

   بر نياوردى ز چه تا حشر سر                 گر نبودى آن به دستورى پدر               

   گفت چون اين است ميلت خير باد                      او اذن دادآن پدر بهر دل                

   او جهودانه بماند از رشد            هر ضريرى آز مسيحى سر آشد               

   شد از اين اعراض او آور و آبود                قابل ضو بود اگر چه آور بود               

    اى عمى آحل عزيزى با من است          در من دو دستگويدش عيسى بزن                

    بر قميص يوسف جان بر زنى                از من ار آورى بيابى روشنى               

    اندر آن اقبال و منهاج ره است             آار و بارى آت رسد بعد شكست               

   ترك آن هى پير خر اى پير خر                 و سرآار و بارى آه ندارد پا                

   پير گردون نى ولى پير رشاد               غير پير استاد و سر لشكر مباد               

    روشنايى ديد آن ظلمت پرست          در زمان چون پير را شد زير دست               

   سود نبود در ضاللت ترك تاز                 شرط تسليم است نه آار دراز               

   پير جويم پير جويم پير پير                  من نجويم زين سپس راه اثير               

    تير پران از آه گردد از آمان                         پير باشد نردبان آسمان               

    آرد با آرآس سفر بر آسمان                      ننه ز ابراهيم نمرود گرا               

    ليك بر گردون نپرد آرآسى                  از هوا شد سوى باال او بسى               

   آرآست من باشم اينت خوبتر                    گفتش ابراهيم اى مرد سفر               

   پريدن بر روى بر آسمان  بى                بانچون ز من سازى بباال نرد               

   ز زاد و راحله دل همچو برق  بى         رود تا غرب و شرق آن چنان آه مى               

    حس مردم شهرها در وقت خواب          رود شب ز اغتراب آن چنان آه مى               
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   رود در صد جهان  خوش نشسته مى               آن چنان آه عارف از راه نهان               

    اين خبرها ز آن واليت از آى است               ستش چنين رفتار دست گر نداده               

    صد هزاران پير بر وى متفق                  اين خبرها وين روايات محق               

    آن چنان آه هست در علم ظنون                 ونيك خالفى نى ميان اين عي               

   وين حضور آعبه و وسط نهار                     آن تحرى آمد اندر ليل تار               

    نردبانى نايدت زين آرآسان             خيز اى نمرود پر جوى از آسان               

    پر او با جيفه خوارى متصل               عقل جزوى آرآس آمد اى مقل               

   پرد تا ظل سدره ميل ميل  مى                    عقل ابداالن چو پر جبرئيل               

   ام  فارغ از مردارم و آرآس نى                     ام باز سلطانم گشم نيكو پى               

    يك پر من بهتر از صد آرآست             آستترك آرآس آن آه من باشم               

   بايد استا پيشه را و آسب را                    چند بر عميا دوانى اسب را               

    عاقلى جو خويش از وى در مچين             خويشتن رسوا مكن در شهر چين               

    هين هوا بگذار و رو بر وفق آن                 آن چه گويد آن فالطون زمان               

   بهر شاه خويشتن آه َلْم يلد                گويند اندر چين به جد جمله مى               

   بلكه سوى خويش زن را ره نداد                 شاه ما خود هيچ فرزندى نزاد               

    گردنش با تيغ بران آرد جفت        ن نوعش بگفتهر آه از شاهان از اي               

    يا بكن ثابت آه دارم من عيال             شاه گويد چون آه گفتى اين مقال               

    يافتى از تيغ تيزم ايمنى                   مر مرا دختر اگر ثابت آنى               

   بر آشم از صوفى جان دلق تو                  توشك من ببرم حلق ور نه بى               

   اى بگفته الف آذب آميغ تو               سر نخواهى برد هيچ از تيغ تو               

    پر ز سرهاى بريده خندقى                  بنگر اى از جهل گفته ناحقى               

   پر ز سرهاى بريده زين غلو                    خندقى از قعر خندق تا گلو               

   گردن خود را بدين دعوى زدند                جمله اندر آار اين دعوى شدند               

   اين چنين دعوى مينديش و ميار               هان ببين اين را به چشم اعتبار               

  دارد اى دادر ترا  آى بر اين مى                اتلخ خواهى آرد بر ما عمر م               
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    بر عما آن از حساب راه نيست              گر رود صد سال آنك آگاه نيست               

   باآان مرو در تهلكه  همچو بى                 سالحى در مرو در معرآه بى               

  ها آيد نفور  آه مرا زين گفته             ناصبوراين همه گفتند و گفت آن                

    آشت آامل گشت وقت منجل است             سينه پر آتش مرا چون منقل است               

   بر مقام صبر عشق آتش نشاند           صدر را صبرى بد اآنون آن نماند               

   در گذشت او حاضران را عمر باد          دصبر من مرد آن شبى آه عشق زا               

    ز آن گذشتم آهن سردى مكوب            اى محدث از خطاب و از خطوب               

   ى اجزاى من  فهم آو در جمله                سر نگونم هى رها آن پاى من               

    چون فتادم زار با آشتن خوشم                      آشم اشترم من تا توانم مى               

    پيش درد من مزاح مطلق است           پر سر مقطوع اگر صد خندق است               

    اين چنين طبل هوا زير گليم           من نخواهم زد دگر از خوف و بيم               

    يا سر اندازى و يا روى صنم               زنم من علم اآنون به صحرا مى               

    آن بريده به به شمشير و ضراب                حلق آان نبود سزاى آن شراب               

    آن چنان ديده سپيد و آور به               ديده آان نبود ز وصلش در فره               

   برآنش آه نبود آن بر سر نكو                 گوش آان نبود سزاى راز او               

    آن شكسته به به ساطور قصاب              اندر آن دستى آه نبود آن نصاب               

  زار او  جان نپيوندد به نرگس                  آن چنان پايى آه از رفتار او               

    آانچنان پا عاقبت درد سر است               آن چنان پا در حديد اوليتر است               

  

بيان مجاهد آه دست از مجاهده باز ندارد اگر چه داند بسطت عطاى حق را آه آن مقصود از طرف ديگر و 

به سبب نوع عمل ديگر بدو رساند آه در وهم او نبوده باشد و همه وهم و اميد در اين طريق معين بسته 

حق تعالى آن روزى را از در ديگر بدو رساند آه او آن تدبير نكرده زند بو آه  ى همين در مى باشد، حلقه

باشد، َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب، العبد يدبر و اللَّه يقدر، و بود آه بنده را وهم بندگى بود آه مرا از غير 

زى رساند، فى الجمله زنم، حق تعالى او را هم از اين در رو ى اين در مى اين در برساند اگر چه من حلقه

  اين همه درهاى يك سراى است، مع تقريره
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    يا چو باز آيم ز ره سوى وطن                    يا درين ره آيدم اين آام من               

   چون سفر آردم بيابم در حضر             بو آه موقوف است آامم بر سفر               

   بايست جست  آه بدانم آه نمى               بجويم جد و چستيار را چندين               

    تا نگردم گرد دوران زمن               آن معيت آى رود در گوش من               

   جز آه از بعد سفرهاى دراز                 آى آنم من از معيت فهم راز               

   تا آه عكس آيد به گوش دل نه طرد            ر آردحق معيت گفت و دل را مه               

   بعد از آن مهر از دل او بر گشاد                چون سفرها آرد و داد راه داد               

   گرددش روشن ز بعد دو خطا               چون خطائين آن حساب با صفا               

    اين معيت را آى او را جستمى                   ستمىبعد از آن گويد اگر دان               

   نايد آن دانش به تيزى فكر                     دانش آن بود موقوف سفر               

  ى آن وجود  بسته و موقوف گريه                 آن چنان آه وجه وام شيخ بود               

   توخته شد وام آن شيخ آبار                   زارآودك حلواييى بگريست               

    پيش از اين اندر خالل مثنوى                     گفته شد آن داستان معنوى               

    تا نباشد غير آنت مطمعى              در دلت خوف افكند از موضعى               

   و آن مرادت از آسى ديگر دهد                دى ديگر نه در طمع خود فايده               

    آايدم ميوه از آن عالى درخت          اى طمع در بسته در يك جاى سخت               

   بل ز جاى ديگر آيد آن عطا              آن طمع ز آن جا نخواهد شد وفا               

   چون نخواهد ز آن طرف آن چيز داد               آن طمع را پس چرا در تو نهاد               

    نيز تا باشد دلت در حيرتى                     از براى حكمتى و صنعتى               

   آه مرادم از آجا خواهد رسيد                  تا دلت حيران بود اى مستفيد               

    تا شود ايقان تو در غيب بيش          شتا بدانى عجز خويش و جهل خوي               

    آه چه روياند مصرف زين طمع                  هم دلت حيران بود در منتجع               

    تا ز خياطى برى زر تا زيى                طمع دارى روزيى در درزيى               

   آه ز وهمت بود آن مكسب بعيد                 رزق تو در زرگرى آرد پديد               

   چون نخواست آن رزق ز آن جانب گشود              پس طمع در درزيى بهر چه بود               
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    آه نبشت آن حكم را در ما سبق                  بهر نادر حكمتى در علم حق               

   ات  تا آه حيرانى بود آل پيشه                    ات نيز تا حيران بود انديشه               

   يا ز راهى خارج از سعى جسد                  يا وصال يار زين سعيم رسد               

  تپم تا از آجا خواهد گشاد  مى                 من نگويم زين طريق آيد مراد               

   تا آدامين سو رهد جان از جسد                 دفت سر بريده مرغ هر سو مى               

    يا ز برجى ديگر از ذاِت البروج                 يا مراد من بر آيد زين خروج               

  

طلبى از يسار به مصر وفا شود آن جا گنجى است در فالن  حكايت آن شخص آه خواب ديد آه آن چه مى

ام آه گنجى است به بغداد در فالن محله در  مد آسى گفت من خواب ديدهمحله در فالن خانه چون به مصر آ

ى اين شخص بگفت آن شخص فهم آرد آه آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود  فالن خانه نام محله و خانه

  بايد جستن و ليكن اين گنج يقين ى خود نمى آه مرا يقين آنند آه در غير خانه

   و محقق جز در مصر حاصل نشود

   جمله را خورد و بماند او عور و زار                    بود يك ميراثى مال و عقار               

   چون به ناآام از گذشته شد جدا                     مال ميراثى ندارد خود وفا               

   نج و آسبش آم شتافت آاو به آد و ر                   او نداند قدر هم آآسان بيافت               

    آه بدادت حق به بخشش رايگان              ندانى اى فالن قدر جان ز آن مى               

  ها  ماند چون جغدان در آن ويرانه                ها نقد رفت و آاله رفت و خانه               

   ده برگى و يا بفرست مرگ يا ب            گفت يا رب برگ دادى رفت برگ               

   يا رب و يا رب اجرنى ساز آرد               چون تهى شد ياد حق آغاز آرد               

   گر است  در زمان خاليى ناله           چون پيمبر گفت مومن مزهر است               

    دست او خوش است پر مشو آاسيب           چون شود پر مطربش بنهد ز دست               

    آز مى ال اين سر مست است اين             تى شو و خوش باش بين اصبعين               

   آب چشمش زرع دين را آب داد             رفت طغيان آب از چشمش گشاد               

  

   سبب تاخير اجابت دعاى مومن
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   تا رود دود خلوصش بر سما                اى بسا مخلص آه نالد در دعا               

    بوى مجمر از انين المذنبين                   تا رود باالى اين سقف برين               

   آاى مجيب هر دعا وى مستجار                     پس ماليك با خدا نالند زار               

  داند بجز تو مستند  او نمى                    آند ى مومن تضرع مى بنده               

    از تو دارد آرزو هر مشتهى                  دهى تو عطا بيگانگان را مى               

    عين تاخير عطا يارى اوست             حق بفرمايد آه نز خوارى اوست               

    آن آشيدش موآشان در آوى من             حاجت آوردش ز غفلت سوى من               

   هم در آن بازيچه مستغرق شود                 گر بر آرم حاجتش او وا رود               

   دل شكسته سينه خسته گو بزار             نالد به جان يا مستجار گر چه مى               

   و آن خدايا گفتن و آن راز او                     آيد مرا آواز او خوش همى               

  فريباند به هر نوعى مرا  مى                   و آنكه اندر البه و در ماجرا               

  آنند  از خوش آوازى قفس در مى                  طوطيان و بلبالن را از پسند               

    آى آنند اين خود نيامد در قصص                  زاغ را و جغد را اندر قفص               

    آن يكى آمپير و ديگر خوش ذقن                  پيش شاهدباز چون آيد دو تن               

   آرد و آمپير را گويد آه گير             هر دو نان خواهند او زوتر فطير               

   آى دهد نان بل به تاخير افكند       خدو آن دگر را آه خوش استش قد و                

  پزند  آه به خانه نان تازه مى                  گزند گويدش بنشين زمانى بى               

  رسد  گويدش بنشين آه حلوا مى              چون رسد آن نان گرمش بعد آد               

  آند  وز ره پنهان شكارش مى                 آند هم بدين فن دار دارش مى               

   باش اى خوب جهان  منتظر مى            آه مرا آارى است با تو يك زمان               

  دان آه بهر اين بود  تو يقين مى                 مرادى مومنان از نيك و بد بى               

  

  ادند به مصرى آن شخص آه به او گنج نشان د رجوع آردن به قصه

   و بيان تضرع او از درويشى به حضرت حق

   آمد اندر يا رب و گريه و نفير             مرد ميراثى چو خورد و شد فقير               
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   آه نيابد در اجابت صد بهار             خود آه آوبد اين در رحمت نثار               

   آه غناى تو به مصر آيد پديد              و شنيدخواب ديد او هاتفى گفت ا               

   ت را قبول او مرتجاست  آرد آديه       رو به مصر آن جا شود آار تو راست               

    در پى آن بايدت تا مصر رفت       در فالن موضع يكى گنجى است زفت               

  گاه قند  رو به سوى مصر و منبت               درنگى هين ز بغداد اى نژند بى               

   گرم شد پشتش چو ديد او روى مصر           چون ز بغداد آمد او تا سوى مصر               

    يابد اندر مصر بهر دفع رنج                 ى هاتف آه گنج بر اميد وعده               

    هست گنجى سخت نادر بس گزين            فيندر فالن آوى و فالن موضع د               

   خواست دقى بر عوام الناس راند             ش بيش و آم چيزى نماند ليك نفقه               

    خويش را در صبر افشردن گرفت                ليك شرم و همتش دامن گرفت               

   ز انتجاع و خواستن چاره نديد                باز نفسش از مجاعت بر طپيد               

    تا ز ظلمت نايدم در آديه شرم            گفت شب بيرون روم من نرم نرم               

    تا رسد از بامهايم نيم دانگ        همچو شبكوآى آنم شب ذآر و بانگ               

   شد سو به سوى  و اندر اين فكرت همى            اندر اين انديشه بيرون شد به آوى               

   گفتش بخواه  يك زمانى جوع مى            شد شرم و جاه يك زمان مانع همى               

    آه بخواهم يا بخسبم خشك لب               پاى پيش و پاى پس تا ثلث شب               

  

وى از بهر شبكوآى و گدايى و گرفتن عسس او را و رسيدن آن شخص به مصر و شب بيرون آمدن به آ

 َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم، و قوله  مراد او حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم بسيار، َو َعسى

يه السالم اشتدى أزمة تنفرجى، تعالى َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا، و قوله تعالى ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا، و قوله عل

  و جميع القرآن و الكتب المنزلة فى تقرير هذا

    مشت و چوبش زد ز صفرا ناشكفت              ناگهانى خود عسس او را گرفت               

   ديده بد مردم ز شب دزدان ضرار                       اتفاقا اندر آن شبهاى تار               

   جست دزدان را عسس  پس به جد مى                  بود شبهاى مخوف و منتحس               

    هر آه شب گردد و گر خويش من است                   تا خليفه گفت آه ببريد دست               
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    آه چرا باشيد بر دزدان رحيم               بر عسس آرده ملك تهديد و بيم               

   يا چرا زيشان قبول زر آنيد            شان را از چه رو باور آنيد عشوه               

   رحمى است  بر ضعيفان ضربت و بى          رحم بر دزدان و هر منحوس دست               

    رنج او آم بين ببين تو رنج عام             هين ز رنج خاص مسكل ز انتقام               

   در تعدى و هالك تن نگر                   اصبع ملدوغ بر در دفع شر               

   گشته بود انبوه پخته و خام دزد                           اتفاقا اندر آن ايام دزد               

  عدد  چوبها و زخمهاى بى              در چنين وقتش بديد و سخت زد               

    آه مزن تا من بگويم حال راست            نعره و فرياد ز آن درويش خاست               

   تا به شب چون آمدى بيرون به آو                    گفت اينك دادمت مهلت بگو               

    راستى گو تا به چه مكر اندرى              اى زينجا، غريب و منكرى تو نه               

   آه چرا دزدان آنون انبه شدند               اهل ديوان بر عسس طعنه زدند               

    وا نما ياران زشتت را نخست                انبهى از تست و از امثال تست               

    تا شود ايمن زر هر محتشم                ور نه آين جمله را از تو آشم               

   آه نيم من خانه سوز و آيسه بر                    گفت او از بعد سوگندان پر               

   ام  من غريب مصرم و بغدادى                 ام دادى من نه مرد دزدى و بى               

  

   بيان اين خبر آه الكذب ريبه و الصدق طمانينه

    پس ز صدق او دل آن آس شكفت            زر بگفتى آن خواب و گنج  قصه               

   سوز او پيدا شد و اسپند او                 بوى صدقش آمد از سوگند او               

    آن چنان آه تشنه آرامد به آب                    دل بيارامد به گفتار صواب               

   اش تا غبى تمييز نيست  از نبى           ى استجز دل محجوب آاو را علت               

   بر زند بر مه شكافيده شود                 ور نه آن پيغام آز موضع بود               

    ز انكه مردود است او محبوب نى                مه شكافد و آن دل محجوب نى               

    نى ز گفت خشك بل از بوى دل            لچشمه شد چشم عسس ز اشك مب               

    يك سخن از شهر جان در آوى لب               يك سخن از دوزخ آيد سوى لب               
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    در ميان هر دو بحر اين لب مرج                بحر جان افزا و بحر پر حرج               

   از نواحى آيد آن جا بهرها                     چون يپنلو در ميان شهرها               

  ى پر سود مستشرف چو در  آاله                    ى معيوب قلب آيسه بر آاله               

   ور است  بر سره و بر قلبها ديده            تر است زين يپنلو هر آه بازرگان               

    و آن دگر را از عمى دار الجناح                   رباحشد يپنلو مر و را دار ال               

    بر غبى بند است و بر استاد فك             هر يكى ز اجزاى عالم يك به يك               

   بر يكى لطف است و بر ديگر چو قهر        بر يكى قند است و بر ديگر چو زهر               

   آعبه با حاجى گواه و نطق خو                    گو نبى افسانههر جمادى با                

   آمد به من از دور راه  آاو همى                  بر مصلى مسجد آمد هم گواه               

   باز بر نمروديان مرگ است و درد              با خليل آتش گل و ريحان و ورد               

   نگردم از بيانش سير من  مى                   ا گفتيم اين را اى حسنباره               

    اين همان نان است چون نبوى ملول               بارها خوردى تو نان دفع ذبول               

   سوزد از او تخمه و مالل  آه همى           رسد نو ز اعتدال در تو جوعى مى               

   نو شدن با جزو جزوش عقد شد                 هر آه را درد مجاعت نقد شد               

   با مجاعت از شكر به نان جو               لذت از جوع است نه از نقل نو               

    آن ماللت نه ز تكرار آالم      ى تمام جوعى است و ز تخمه پس ز بى               

    در فريب مردمت نايد مالل            دآان و مكاس و قيل و قالچون ز               

    شصت سالت سيريى نامد از آن             چون ز غيبت و اآل لحم مردمان               

  ملولى بارها خوش گفته تو  بى               ى آفته تو ها در صيد شله عشوه               

   تر صد بار از بار نخست  گرم            اش سوزان و چست ىبار آخر گوي               

   درد هر شاخ ملولى خو آند                     درد داروى آهن را نو آند               

    آو ملولى آن طرف آه درد خاست                     آيمياى نو آننده دردهاست               

   درد جو و درد جو و درد درد                 ز ملولى آه سردهين مزن تو ا               

   ره زنند و زرستانان رسم باژ                    خادع دردند درمانهاى ژاژ               

    وقت خوردن گر نمايد سرد و خوش               آب شورى نيست درمان عطش               
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    ز آب شيرينى آز او صد سبزه رست           مانع شد ز جستليك خادع گشت و               

    از شناس زر خوش هر جا آه هست               همچنين هر زر قلبى مانع است               

   آه مراد تو منم گير اى مريد                  پا و پرت را به تزويرى بريد               

   مات بود ار چه به ظاهر برد بود             م او خود درد بودگفت دردت چين               

   تا شود دردت مصيب و مشك بيز               گريز رو ز درمان دروغين مى               

    مرد نيكى ليك گول و احمقى                  گفت نه دزدى تو و نه فاسقى               

    نيست عقلت را تسويى روشنى              ب چندين ره آنىبر خيال و خوا               

   آه به بغداد است گنجى مستتر                  بارها من خواب ديدم مستمر               

    بود آن خود نام آوى اين حزين             در فالن سوى و فالن آويى دفين               

   نام خانه و نام او گفت آن عدو               النى رو بجوى ف هست در خانه               

    آه به بغداد است گنجى در وطن               ام خود بارها اين خواب من ديده               

   مالل  تو به يك خوابى بيايى بى                هيچ من از جا نرفتم زين خيال               

   قيمت است و الشى است  همچو او بى              مق اليق عقل وى استخواب اح               

    از پى نقصان عقل و ضعف جان           خواب زن آمتر ز خواب مرد دان               

  عقلى چه باشد خواب باد  پس ز بى            خواب ناقص عقل و گول آيد آساد               

    پس مرا آن جا چه فقر و شيون است         ى من است د گنج در خانهگفت با خو               

   ام  ز انكه اندر غفلت و در پرده                   ام بر سر گنج از گدايى مرده               

  لب او بخواند  صد هزار الحمد بى           زين بشارت مست شد دردش نماند               

    آب حيوان بود در حانوت من              فت بد موقوف اين لت لوت منگ               

    آورى آن وهم آه مفلس بدم               رو آه بر لوت شگرفى بر زدم               

  خواهى بگو  آن من شد هر چه مى              خواه احمق دان مرا خواهى فرو               

    هر چه خواهى گو مرا اى بد دهان                 گمان ويش ديدم بىمن مراد خ               

    پيش تو پر درد و پيش خود خوشم                  تو مرا پر درد گو اى محتشم               

   پيش تو گلزار و پيش خويش زار           واى اگر بر عكس بودى اين مطار               

   داند آسى  آه ترا اينجا نمى              با درويش روزى يك خسىگفت                



ششمدفتر معنوي                                                                                                                  مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٨٩ 

   ام دانم آى  خويش را من نيك مى                   ام نداند عامى گفت او گر مى               

    او بدى بيناى من من آور خويش        واى اگر بر عكس بودى درد و ريش               

    بخت بهتر از لجاج و روى سخت                گير احمقم من نيك بختاحمقم                

   ور نه بختم داد عقلم هم دهد               جهد اين سخن بر وفق ظنت مى               

  

باز گشتن آن شخص شادمان و مراد يافته و خداى را شكر گويان و سجده آنان و حيران در غرايب 

  ت آن در وجهى آه هيچ عقلى و فهمى بدان جا نرسداشارات حق و ظهور تاويال

   ساجد و راآع ثناگر شكر گو                 باز گشت از مصر تا بغداد او               

    ز انعكاس روزى و راه طلب       جمله ره حيران و مست او زين عجب               

   و ز آجا افشاند بر من سيم و سود                   آز آجا اوميدوارم آرده بود               

   آردم از خانه برون گمراه و شاد             ى مراد اين چه حكمت بود آه قبله               

   بدم  هر دم از مطلب جداتر مى                  شدم تا شتابان در ضاللت مى               

   حق وسيلت آرد اندر رشد و سود                 جودباز آن عين ضاللت را به               

   آژروى را محصد احسان آند                     گمرهى را منهج ايمان آند               

  رجا  تا نباشد هيچ خاين بى                    وجا تا نباشد هيچ محسن بى               

    آرد تا گويند ذو اللطف الخفى                   اندرون زهر ترياق آن حفى               

    در گنه خلعت نهد آن مغفرت             نيست مخفى در نماز آن مكرمت               

    ذل شده عز و ظهور معجزات                    منكران را قصد اذالل ثقات               

    عين ذل عز رسوالن آمده                  قصدشان ز انكار ذل دين بده               

    معجزه و برهان چرا نازل شدى                 گر نه انكار آمدى از هر بدى               

    آى آند قاضى تقاضاى گواه              خصم منكر تا نشد مصداق خواه               

   شكى  بهر صدق مدعى در بى                 معجزه همچون گواه آمد زآى               

   نواخت داد حق و مى  معجزه مى            آمد از هر ناشناخت طعن چون مى               

    جمله ذل او و قمع او شده                  مكر آن فرعون سيصد تو بده               

  ى موسى آند  تا آه جرح معجزه               ساحران آورده حاضر نيك و بد               
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   اعتبارش را ز دلها بر آند                  تا عصا را باطل و رسوا آند               

   اعتبار آن عصا باال رود                  عين آن مكر آيت موسى شود               

   زند بر موسى و قومش سبيل تا                   لشكر آرد او پگه تا حول نيل               

   او به تحت االرض و هامون در رود                         ايمنى امت موسى شود               

    وهم از سبطى آجا زايل شدى               گر به مصر اندر بدى او نامدى               

   آه بدان آه امن در خوف است راز                   آمد و در سبط افكند او گداز               

   نار بنمايد خود آن نورى بود               آن بود لطف خفى آاو را صمد               

   ساحران را اجر بين بعد از خطا                نيست مخفى مزد دادن در تقى               

    ساحران را وصل داد او در برش              نيست مخفى وصل اندر پرورش               

   ساحران را سير بين در قطع پا                   نيست مخفى سير با پاى روا               

    آه گذر آردند از درياى خون                      عارفان ز آنند دايم آمنون               

   الجرم باشند هر دم در مزيد                 امنشان از عين خوف آمد پديد               

    خوف بين هم در اميدى اى صفى                امن ديدى گشته در خوفى خفى               

   عيسى اندر خانه رو پنهان آند                 آن امير از مكر بر عيسى تند               

   خود ز شبه عيسى آيد تاج دار                      اندر آيد تا شود او تاجدار               

   ام  من اميرم بر جهودان خوش پى                  ام هى مياويزيد من عيسى نى               

   عيسى است از دست ما تخليط جو                    زوترش بر دار آويزيد آاو               

   برگ او فى گردد و بر سر خورد                 ردرود تا بر خو چند لشكر مى               

   عيد پندارد بسوزد همچو عود               چند بازرگان رود بر بوى سود               

    زهر پندارد بود آن انگبين                 چند در عالم بود بر عكس اين               

    روشنيها و ظفر آيد به پيش           ويشبس سپه بنهاده دل بر مرگ خ               

    آمده تا افكند حى را چو ميت                       ابرهه با پيل بهر ذل بيت               

   جمله را ز آن جاى سر گردان آند                    تا حريم آعبه را ويران آند               

  ى او را همه قبله آنند  آعبه                       تنندتا همه زوار گرد او                

  ام آتش زنند  آه چرا در آعبه                و ز عرب آينه آشد اندر گزند               
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    موجب اعزاز آن بيت آمده                   عين سعيش عزت آعبه شده               

    تا قيامت عزشان ممتد شده                  شدهمكيان را عز يكى بد صد               

   از چى است اين از عنايات قدر               تر ى او شده مخسوف او و آعبه               

    آن فقيران عرب توانگر شده                 ى همچون دده از جهاز ابرهه               

  آشيد  بهر اهل بيت او زر مى               آشيد او گمان برده آه لشكر مى               

    در تماشا بود در ره هر قدم                 اندر اين فسخ عزايم وين همم               

   آارش از لطف خدايى ساز يافت                   خانه آمد گنج را او باز يافت               

   

 را و تاب ناآوردن او پند را و در رميدن او از ايشان و شيدا و مكرر آردن برادران پند دادن بزرگين

  دستورى خواستن ليك از فرط عشق نه از گستاخى خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بى بى

    و ال ابالى، الى آخره

  سما هست پاسخها چو نجم اندر                 آن دو گفتندش آه اندر جان ما               

   ور بگوييم آن دلت آيد به درد                 گر نگوييم آن نيايد راست نرد               

    و ز خموشى اختناق است و سقم             همچو چغزيم اندر آب از گفت الم               

   تور نيست ور بگوييم آن سخن دس                 گر نگوييم آشتى را نور نيست               

    انما الدنيا و ما فيها متاع       در زمان بر جست آاى خويشان وداع               

    آه مجال گفت آم بود آن زمان       پس برون جست او چو تيرى از آمان               

    زود مستانه ببوسيد او زمين                   اندر آمد مست پيش شاه چين               

    اول و آخر غم و زلزالشان                شاه را مكشوف يك يك حالشان               

    ليك چوپان واقف است از حال ميش        ميش مشغول است در مرعاى خويش               

   مه آى علف خوار است و آى در ملح                          آلكم راع بداند از رمه               

   ليك چون دف در ميان سور بود    گر چه در صورت از آن صف دور بود               

   مصلحت آن بد آه خشك آورده بود               واقف از سوز و لهيب آن وفود               

    ليك قاصد آرده خود را اعجمى                 در ميان جانشان بود آن سمى               

    معنى آتش بود در جان ديگ                   صورت آتش بود پايان ديگ               
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    معنى معشوق جان در رگ چو خون            صورتش بيرون و معنيش اندرون               

    ده معرف شارح حالش شده                    شاه زاده پيش شه زانو زده               

   آردى معرف آار خويش  ليك مى        گر چه شه عارف بد از آل پيش پيش               

    به بود از صد معرف اى صفى                 در درون يك ذره نور عارفى               

    آيت محجوبى است و حزر و ظن                  گوش را رهن معرف داشتن               

    ديد خواهد چشم او عين العيان               او را چشم دل شد ديدبانآن آه                

   بل ز چشم دل رسد ايقان او                     با تواتر نيست قانع جان او               

    در بيان حال او بگشود لب                   پس معرف پيش شاه منتجب               

   بيرون شو است  پادشاهى آن آه بى               ها صيد احسان تو استگفت شا               

    بر سر سر مست او بر مال دست            ست دست در فتراك اين دولت زده               

    آالتماسش هست يابد اين فتى                 گفت شه هر منصبى و ملكتى               

    بخشمش اينجا و ما خود بر سرى          ان ملك آاو شد ز آن برىبيست چند               

    جز هواى تو هوايى آى گذاشت          گفت تا شاهيت در وى عشق آاشت               

   آه شهى اندر دل او سرد شد                 بندگى تش چنان در خورد شد               

    از پى تو در غريبى ساخته است            ر باخته استشاهى و شه زادگى د               

   آى رود او بر سر خرقه دگر        ى وجد در صوفى است انداخت خرقه               

    آن چنان باشد آه من مغبون شدم                  اى داده و ندم ميل سوى خرقه               

   ارزيد آن يعنى بدين  آه نمى              و اى قرينباز ده آن خرقه اين س               

    ور بيايد خاك بر سر بايدش              دور از عاشق آه اين فكر آيدش               

   آه حياتى دارد و حس و خرد             ى آالبد عشق ارزد صد چو خرقه               

   اش درد سر است  پنج دانگ مستى             ستى ملك دنيا آابتر خاصه خرقه               

   زوال  ما غالم ملك عشق بى                  ملك دنيا تن پرستان را حالل               

    جز به عشق خويش مشغولش مكن              عامل عشق است معزولش مكن               

    عين معزولى است و نامش منصب است           منصبى آانم ز رويت محجب است               

    فقد استعداد بود و ضعف فن                       موجب تاخير اينجا آمدن               
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    بر يكى حبه نگردى محتوى                    ز استعداد در آانى روى بى               

  بر بود آى بر خورد  گر چه سيمين                همچو عنينى آه بكرى را خرد               

    نه آثير استش ز شمع و نه قليل            فتيل ز زيت و بى چون چراغى بى               

    آى شود مغزش ز ريحان خرمى                    در گلستان اندر آيد اخشمى               

   بانگ چنگ و بربطى در پيش آر                همچو خوبى دلبرى مهمان غر               

   ز آن چه يابد جز هالك و جز خسار                همچو مرغ خاك آايد در بحار               

   جز سپيدى ريش و مو نبود عطا                     گندم شده در آسيا همچو بى               

    مو سپيدى بخشد و ضعف ميان                      گندمان آسياى چرخ بر بى               

   ملك بخش آمد دهد آار و آيا                       ليك با با گندمان اين آسيا               

    تا ز جنت زندگانى زايدت                        اول استعداد جنت بايدت               

    چه حالوت و ز قصور و از قباب              ز آبابطفل نو را از شراب و ا               

    تو برو تحصيل استعداد آن                حد ندارد اين مثل آم جو سخن               

    شوق از حد رفت و آن نامد به دست                   بهر استعداد تا اآنون نشست               

  ز جان آى مستعد گردد جسد  بى                   ز شه رسدگفت استعداد هم ا               

    شد آه صيد شه آند او صيد گشت               لطفهاى شه غمش را در نوشت               

   صيد را ناآرده قيد او قيد شد           هر آه در اشكار چون تو صيد شد               

    پيش از آن او در اسيرى شد رهين                 د يقينهر آه جوياى اميرى ش               

   ى جهان ى جهان خواجه  نام هر بنده            ى جهان دان نقش ديباچه عكس مى               

   صد هزار آزاد را آرده گرو                 اى تن آژ فكرت معكوس رو               

    چند دم پيش از اجل آزاد زى                    لت پزىمدتى بگذار اين حي               

   ات سير جز در چاه نيست  همچو دول           ور در آزاديت چون خر راه نيست               

   رو حريف ديگرى جز من بجو                   مدتى رو ترك جان من بگو               

    ديگرى را غير من داماد آن                       آننوبت من شد مرا آزاد               

   عمر من بردى آسى ديگر بجو                 اى تن صد آاره ترك من بگو               
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مفتون شدن قاضى بر زن جوحى و در صندوق ماندن و نايب قاضى صندوق را خريدن، باز سال دوم آمدن 

   ن قاضى آه مرا آزاد آن و آسى ديگر را بجوى الى آخر القصهزن جوحى بر اميد بازى پارينه و گفت

    رو به زن آردى آه اى دل خواه زن           جوحى هر سالى ز درويشى به فن               

   تا بدوشانيم از صيد تو شير         چون سالحت هست رو صيدى بگير               

   بهر چه دادت خدا از بهر صيد                   آيدقوس ابرو تير غمزه دام                

    دانه بنما ليك در خوردش مده                  رو پى مرغى شگرفى دام نه               

    آى خورد دانه چو شد در حبس دام                   آام بنما و آن او را تلخ آام               

    آه مرا افغان ز شوى ده دله                  قاضى در گلهشد زن او نزد                

   از مقال و از جمال آن نگار            قصه آوته آن آه قاضى شد شكار               

    من نتانم فهم آردن اين گله             گفت اندر محكمه است اين غلغله               

    از ستمكارى شو شرحم دهى               رو سهىگر به خلوت آيى اى س               

    باشد از بهر گله آمد شدى              ى تو ز هر نيك و بدى گفت خانه               

   صدر پر وسواس و پر غوغا بود                 ى سر جمله پر سودا بود خانه               

  اند  و آن صدور از صادران فرسوده                    اند باقى اعضا ز فكر آسوده               

   آن شقايقهاى پارين را بريز              در خزان و باد خوف حق گريز               

    آه درخت دل براى آن نماست               هاست اين شقايق منع نو اشكوفه               

   سر ز زير خواب در يقظت بر آر          فتكارخويش را در خواب آن زين ا               

   رو به ايقاظا آه تحسبهم رقود     همچو آن اصحاب آهف اى خواجه زود               

   ى اين آنيزك بس تهى است  گفت خانه          گفت قاضى اى صنم معمول چيست               

    بهر خلوت سخت نيكو مسكنى است        خصم در ده رفت و حارس نيز نيست               

  ريا سمعه است و بى  آار شب بى                 امشب ار امكان بود آن جا بيا               

   ست  زنگى شب جمله را گردن زده         جمله جاسوسان ز خمر خواب مست               

    آن شكر لب و آن گهانى از چه لب             هاى عجب خواند بر قاضى فسون               

   چون حوا گفتش بخور آن گاه خورد                    چند با آدم بليس افسانه آرد               

   از آف قابيل بهر زن فتاد               اولين خون در جهان ظلم و داد               
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    واهله بر تابه سنگ انداختى               نوح چون بر تابه بريان ساختى               

    آب صاف وعظ او تيره شدى                مكر زن بر آار او چيره شدى               

    آه نگه داريد دين زين گمرهان                    قوم را پيغام آردى از نهان               

  

   شم بر در و گريختن قاضى در صندوق الى آخرهى زن جوحى و حلقه زدن جوحى به خ رفتن قاضى به خانه

    قاضى زيرك سوى زن بهر دب                مكر زن پايان ندارد رفت شب               

  اين آب خورد  گفت ما مستيم بى        زن دو شمع و نقل مجلس راست آرد               

   جست قاضى مهربى تا در خزد                 اندر آن دم جوحى آمد در بزد               

    رفت در صندوق از خوف آن فتى                   غير صندوقى نديد او خلوتى               

    اى وبالم در ربيع و در خريف            اندر آمد جوحى و گفت اى حريف               

    آه ز من فرياد دارى هر زمان               من چه دارم آه فدايت نيست آن               

    گاه مفلس خوانيم گه قلتبان                  بر لب خشكم گشادستى زبان               

   آن يكى از تست و ديگر از خدا             اين دو علت گر بود اى جان مرا               

   ى گمان ى تهمت و پايه  هست مايه             من چه دارم غير آن صندوق آان               

    داد واگيرند از من زين ظنون                   خلق پندارند زر دارم درون               

    از عروض و سيم و زر خالى است نيك            صورت صندوق بس زيباست ليك               

   اندر آن سله نيابى غير مار               چون تن زراق خوب و با وقار               

   پس بسوزم در ميان چار سو                من برم صندوق را فردا به آو               

   آه در اين صندوق جز لعنت نبود                   تا ببيند مومن و گبر و جهود               

    خورد سوگند ان آه نكنم جز چنين         گفت زن هى در گذر اى مرد از اين               

   زود آن صندوق بر پشتش نهاد                  از پگه حمال آورد او چو باد               

   زد آاى حمال و اى حمال  بانگ مى               اندر آن صندوق قاضى از نكال               

  رسد بانگ و خبر  آز چه سود در مى              آرد آن حمال راست و چپ نظر               

   آند پنهان طلب ام مى  يا پرى           هاتف است اين داعى من اى عجب               

    گفت هاتف نيست باز آمد به خويش              چون پياپى گشت آن آواز و بيش               
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    بد ز صندوق و آسى در وى نهان              عاقبت دانست آان بانگ و فغان               

    گر چه بيرون است در صندوق رفت              عاشقى آاو در غم معشوق رفت               

    جز آه صندوقى نبيند از جهان               عمر در صندوق برد از اندهان               

    از هوس او را در آن صندوق دان                آن سرى آه نيست فوق آسمان               

  شود  او ز گورى سوى گورى مى              چون ز صندوق بدن بيرون رود               

    گفت اى حمال و اى صندوق آش               اش اين سخن پايان ندارد قاضى               

    نايبم را زودتر با اين همه                   از من آگه آن درون محكمه               

  ى ما برد  همچنين بسته به خانه            خرد تا خرد اين را به زر زين بى               

   تا ز صندوق بدنمان واخرند                  اى خدا بگمار قومى روحمند               

    آى خرد جز انبيا و مرسلون                  خلق را از بند صندوق فسون               

    آه بداند آاو به صندوق اندر است       از هزاران يك آسى خوش منظر است               

    تا بدان ضد اين ضدش گردد عيان              او جهان را ديده باشد پيش از آن               

   ى خود است و موقن است  عارف ضاله        ى مومن است زين سبب آه علم ضاله               

   او در اين ادبار آى خواهد طپيد              آن آه هرگز روز نيكو خود نديد               

   يا خود از اول ز مادر بنده زاد                   يا به طفلى در اسيرى اوفتاد               

   هست صندوق صور ميدان او                       ذوق آزادى نديده جان او               

   از قفس اندر قفس دارد گذر                 دايما محبوس عقلش در صور               

  رود از جا به جا  در قفسها مى                   منفذش نه از قفس سوى عال               

   اين سخن با جن و انس آمد ز هو                     در نبى ان استطعتم فانفذوا               

    جز به سلطان و به وحى آسمان                  گفت منفذ نيست از گردونتان               

   او سمايى نيست صندوقى بود              گر ز صندوقى به صندوقى رود               

    درنيابد آاو به صندوق اندر است            ى صندوق نو نو مسكر است فرجه               

   همچو قاضى جويد اطالق و رها                    گر نشد غره بدين صندوقها               

   هراس فغان و بى  آاو نباشد بى               آن آه داند اين نشانش آن شناس               

   آى بر آيد يك دمى از جانش شاد               همچو قاضى باشد او در ارتعاد               
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   آمدن نايب قاضى ميان بازار و خريدارى آردن صندوق را از جوحى الى آخره

  دهند  گفت نه صد بيشتر زر مى                نايب آمد گفت صندوقت به چند               

   گر خريدارى گشا آيسه بيار                    آيم فروتر از هزار من نمى               

   قيمت صندوق خود پيدا بود                  گفت شرمى دار اى آوته نمد               

    بيع ما زير گليم اين راست نيست       رويت شرى خود فاسدى است گفت بى               

  باشد بر تو حيفى اى پدر تا ن                   ارزد مخر بر گشايم گر نمى               

  خرم با من بساز  سر ببسته مى                 گفت اى ستار بر مگشاى راز               

   تا نبينى ايمنى بر آس مخند                  ستر آن تا بر تو ستارى آنند               

  اند ا اندر بال بنشانده خويش ر         اند بس در اين صندوق چون تو مانده               

   بر دگر آس آن آن از رنج و گزند               آن چه بر تو خواه آن باشد پسند               

   دهد پاداش پيش از يوم دين  مى          ز انكه بر مرصاد حق و اندر آمين               

   دادش بر همه جانها بسيط تخت              آن عظيم العرش عرش او محيط               

    هين مجنبان جز به دين و داد دست           ى عرشش به تو پيوسته است گوشه               

    نوش بين در داد و بعد از ظلم نيش              تو مراقب باش بر احوال خويش               

   دان آه بادى اظلم است ليك هم مى             گفت آرى اين چه آردم استم است               

    با سواد وجه اندر شادييم                  گفت نايب يك به يك ما بادييم               

    او نبيند غير او بيند رخش         همچو زنگى آاو بود شادان و خوش               

   داد صد دينار و آن از وى خريد                  ماجرا بسيار شد در من يزيد               

  خرند  هاتفان و غيبيانت مى                 هر دمى صندوقيى اى بد پسند               

  

در تفسير اين خبر آه مصطفى صلوات اللَّه عليه فرمود من آنت مواله فعلى مواله تا منافقان طعنه زدند آه 

   فرمايد الى آخره آرى آودآى خلم آلودمان هم مىبس نبودش آه ما مطيعى و چاآرى نموديم او را چا

   نام خود و آن على موال نهاد                     زين سبب پيغمبر با اجتهاد               

    ابن عم من على موالى اوست           گفت هر آاو را منم موال و دوست               
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   بند رقيت ز پايت بر آند                  آيست موال آن آه آزادت آند               

    مومنان را ز انبيا آزادى است              چون به آزادى نبوت هادى است               

   همچو سرو و سوسن آزادى آنيد                   اى گروه مومنان شادى آنيد               

   زبان چون گلستان خوش خضاب  بى                  گوييد هر دم شكر آب ليك مى               

   شكر آب و شكر عدل نو بهار               زار زبان گويند سرو و سبزه بى               

    مست و رقاص و خوش و عنبر فشان                    ها پوشيده و دامن آشان حله               

   جسمشان چون درج پر در ثمار                 هارجزو جزو آبستن از شاه ب               

   الف و گفتارى فصيح  خامشان بى               شوى آبست از مسيح مريمان بى               

   ست  هر زبان نطق از فر ما يافته             ست نطق خوش بر تافته ماه ما بى               

   نطق آدم پرتو آن دم بود                     بودنطق عيسى از فر مريم               

    پس نبات ديگر است اندر نبات              تا زيادت گردد از شكر اى ثقات               

    اندر اين طور است عز من طمع                 عكس آن اينجاست ذل من قنع               

   از خريداران خود غافل مشو               مرودر جوال نفس خود چندين                

  

  ى پارسال و شناختن قاضى او را، ى قاضى سال دوم بر اميد وظيفه باز آمدن زن جوحى به محكمه

    الى اتمامه

    رو به زن آرد و بگفت اى چست زن                 بعد سالى باز جوحى از محن               

   ى من گو سخن  پيش قاضى از گله                   پار را تجديد آنى آن وظيفه               

    مر زنى را آرد آن زن ترجمان                  زن بر قاضى در آمد با زنان               

   اش  ياد نايد از بالى ماضى                   اش نا بنشناسد ز گفتن قاضى               

    ليك آن صد تو شود ز آواز زن                  ى غماز زن فتنه غمزههست                

   ى تنهاى زن سودى نداشت  غمزه               تانست آوازى فراشت چون نمى               

   تا دهم آار ترا با او قرار           گفت قاضى رو تو خصمت را بيار               

   آاو به وقت لقيه در صندوق بود             ضيش نشناخت زودجوحى آمد قا               

    در شرى و بيع و در نقص و فزون                   زو شنيده بود آواز از برون               
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    گفت از جان شرع را هستم غالم                ى زن چرا ندهى تمام گفت نفقه               

    مفلس اين لعبم و شش پنجزن                   ر ميرم ندارم من آفنليك اگ               

    ياد آورد آن دغل و آن باختش              زين سخن قاضى مگر بشناختش               

    پار اندر شش درم انداختى                 گفت آن شش پنج با من باختى               

   با دگر آس باز دست از من بدار                  امسال آن قمارنوبت من رفت               

   محترز گشته است زين شش پنج نرد           از شش و از پنج عارف گشت فرد               

    از وراى آن همه آرد آگهت           رست او از پنج حس و شش جهت               

    جاوز االوهام طرا و اعتزل                      زلشد اشاراتش اشارات ا               

    چون بر آرد يوسفى را از درون           زين چه شش گوشه گر نبود برون               

    جسم او چون دلو در چه چاره آن                     ستن واردى باالى چرخ بى               

    رسته از چاه و شه مصرى شده                  وش زدهيوسفان چنگال در دل               

   دلو او فارغ ز آب اصحاب جو                   دلوهاى ديگر از چه آب جو               

    دلو او قوت و حيات جان حوت                دلوها غواص آب از بهر قوت               

   دلو او در اصبعين زورمند                       دى چرخ بلن دلوها وابسته               

    اين مثالى بس رآيك است اى اچى                دلو چه و حبل چه و چرخ چى               

   ست  آفو آن نه آيد و نه آمده                   شكست از آجا آرم مثالى بى               

    صد آمان و تير درج ناوآى                در يكىصد هزاران مرد پنهان               

   اى  صد هزاران خرمن اندر حفنه                      اى ما رميت إذ رميتى فتنه               

    ناگهان آن ذره بگشايد دهان                        آفتابى در يكى ذره نهان               

    پيش آن خورشيد چون جست از آمين                  افالك و زمينذره ذره گردد                

    هين بشو اى تن از اين جان هر دو دست           اين چنين جانى چه در خورد تنست               

    چند تاند بحر در مشكى نشست              اى تن گشته وثاق جان بس است               

   اى مسيحان نهان در جوف خر                  زاران جبرئيل اندر بشراى ه               

    اى غلط انداز عفريت و بليس              اى هزاران آعبه پنهان در آنيس               

    مر بليسان را ز تو ويران دآان                     گاه المكانى در مكان سجده               
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    صورتى را من لقب چون دين آنم               آه چرا من خدمت اين طين آنم               

   ى نور جالل  تا ببينى شعشعه             نيست صورت چشم را نيكو بمال               

  

   ى شاه زاده و مالزمت او در حضرت شاه باز آمدن به شرح قصه

    هفت گردون ديده در يك مشت طين                  شاه زاده پيش شه حيران اين               

   ليك جان با جان دمى خامش نبود             هيچ ممكن نى به بحثى لب گشود               

    اين همه معنى است پس صورت ز چيست        آمده در خاطرش آاين بس خفى است               

   اى هر خفته را بيدار آن  خفته               صورتى از صورتت بيزار آن               

   جهاند از سقام  و آن سقامت مى                   رهاند از آالم آن آالمت مى               

    رنجهايش حسرت هر راحت است             پس سقام عشق جان صحت است               

  شويى جز اين جانى بجو  ور نمى       اى تن اآنون دست خود زين جان بشو               

   گداخت  او از آن خورشيد چون مه مى           نواخت حاصل آن شه نيك او را مى               

   همچو مه اندر گدازش تازه رو                      آن گداز عاشقان باشد نمو               

   نالد اين رنجور آم افزون آنيد                 جمله رنجوران دوا دارند اميد               

    زين مرض خوشتر نباشد صحتى               خوشتر از اين سم نديدم شربتى               

    سالها نسبت بدين دم ساعتى                    زين گنه بهتر نباشد طاعتى               

    دل آباب و جان نهاده بر طبق                مدتى بد پيش اين شه زين نسق               

   من ز شه هر لحظه قربانم جديد            گفت شه از هر آسى يك سر بريد               

    صد هزاران سر خلف دارد سرم                من فقيرم از زر از سر محتشم               

    با يكى سر عشق نتوان باختن                 با دو پا در عشق نتوان تاختن               

    با هزاران پا و سر تن نادر است       هر آسى را خود دو پا و يك سر است               

   هست اين هنگامه هر دم گرمتر              ها شد آل هدر زين سبب هنگامه               

    هفت دوزخ از شرارش يك دخان                معدن گرمى است اندر المكان               

   شود دوزخ ضعيف و منطفى  مى            ز آتش عاشق از اين رو اى صفى               

    ور نه ز آتشهاى تو مرد آتشم                 گويدش بگذر سبك اى محتشم               
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   پخساند او را اين نفس  بين آه مى              آفر آه آبريت دوزخ اوست بس               

   تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار                  زود آبريتت بدين سودا سپار               

   ور نه گردد هر چه من دارم آساد               گويدش جنت گذر آن همچو باد               

   ام تو واليتهاى چين  من بتى         چين آه تو صاحب خرمنى من خوشه               

    نه مر اين را نه مر آن را زو امان            هست لرزان زو جحيم و هم جنان               

    صبر بس سوزان بد و جان بر نتافت         رفت عمرش چاره را فرصت نيافت               

   نارسيده عمر او آخر رسيد                 آشيد مدتى دندان آنان اين مى               

    رفت و شد با معنى معشوق جفت             صورت معشوق زو شد در نهفت               

   حجابش خوشتر است  اعتناق بى        گفت لبسش گر ز شعر و ششتر است               

   خرامم در نهايات الوصال  مى              من شدم عريان ز تن او از خيال               

    هر چه آيد زين سپس بنهفتنى است             اين مباحث تا بدين جا گفتنى است               

   هست بيگار و نگردد آشكار             ور بگويى ور بكوشى صد هزار               

  از اينت مرآب چوبين بود بعد                تا به دريا سير اسب و زين بود               

    خاص آن درياييان را رهبر است            مرآب چوبين به خشكى ابتر است               

   بحريان را خامشى تلقين بود                اين خموشى مرآب چوبين بود               

  زند شق آن سو مىهاى ع  نعره                 آند هر خموشى آه ملولت مى               

   گويد عجب گوشش آجاست  او همى          گويى عجب خامش چراست تو همى               

   تيز گوشان زين سمر هستند آر                 خبر من ز نعره آر شدم او بى               

  آند تلقين مى صد هزاران بحث و                 زند آن يكى در خواب نعره مى               

   خفته خود آن است و آر ز آن شور و شر                   خبر اين نشسته پهلوى او بى               

    غرقه شد در آب او خود ماهى است        و آن آسى آش مرآب چوبين شكست               

    عبارت نام نيست حال او را در       نه خموش است و نه گويا نادرى است               

    شرح اين گفتن برون است از ادب    نيست زين دو هر دو هست آن بو العجب               

   ليك در محسوس از اين بهتر نبود                 ورود اين مثال آمد رآيك و بى               
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ر آه آن آوچكين صاحب فراش ى براد متوفى شدن بزرگين از شه زادگان و آمدن برادر ميانين به جنازه

بود از رنجورى و نواختن پادشاه ميانين را تا او هم لنگ احسان شد، ماند پيش پادشاه صد هزار غنايم 

   غيبى و عينى بدو رسيد از دولت و نظر آن شاه، مع تقرير بعضه

  قطى آن بزرگ آمد ف  بر جنازه               آوچكين رنجور بود و آن وسط               

    آه از آن بحر است و اين هم ماهى است           شاه ديدش گفت قاصد اين آى است               

   اين برادر ز آن برادر خردتر                  پس معرف گفت پور آن پدر               

  ش شكار آرد او را هم بدين پرس                 شه نوازيدش آه هستى يادگار               

   در تن خود غير جان جانى بديد                       از نواز شاه آن زار حنيذ               

    آه نيابد صوفى آن در صد چله                    در دل خود ديد عالى غلغله               

   شكافت ندان مى پيش او چون نار خ            عرصه و ديوار و آوه سنگ بافت               

   آرد صد گون فتح باب  دم به دم مى                 ذره ذره پيش او همچون قباب               

    خاك گه گندم شدى و گاه صاع              باب گه روزن شدى گاهى شعاع               

  دمى خلق جديد پيش چشمش هر               در نظرها چرخ بس آهنه و قديد               

  شك چنين چشمش رسد  از قضا بى         روح زيبا چون آه وا رست از جسد               

   آن چه چشم محرمان بيند بديد             صد هزاران غيب پيشش شد پديد               

  گشود چشم را در صورت آن بر              آن چه او اندر آتب برخوانده بود               

   يافت او آحل عزيزى در بصر                     از غبار مرآب آن شاه نر               

   جزو جزوش نعره زن َهْل ِمْن مزيد                 آشيد بر چنين گلزار دامن مى               

   رم است گلشنى آز عقل رويد خ              گلشنى آز بقل رويد يك دم است               

    گلشنى آز دل دمد وا فرحتاه                   گلشنى آز گل دمد گردد تباه               

    ز آن گلستان يك دو سه گلدسته دان                    مان ى دانسته علمهاى با مزه               

   ايم لزار بر خود بسته آه در گ            ايم ز آن زبون اين دو سه گل دسته               

   فتد اى جان دريغا از بنان  مى                آن چنان مفتاحها هر دم به نان               

    گرد چادر گردى و عشق زنان               ور دمى هم فارغ آرندت ز نان               

   رى بايدت پر نان و زن ملك شه               باز استسقات چون شد موج زن               
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   يك سرت بود اين زمانى هفت سر                   مار بودى اژدها گشتى مگر               

  ست و دوزخ فخ بود  حرص تو دانه                   اژدهاى هفت سر دوزخ بود               

  از آن درهاى نو اين خانه را ب                  دام را بدران بسوزان دانه را               

  خبر دارى صدا  همچو آوهى بى              چون تو عاشق نيستى اى نر گدا               

   عكس غير است آن صدا اى معتمد                 آوه را گفتار آى باشد ز خود               

   الت بجز هم عكس نيست جمله احو   گفت تو ز آن سان آه عكس ديگرى است               

    شادى قواده و خشم عوان          خشم و ذوقت هر دو عكس ديگران               

   آه دهد او را به آينه زجر و درد         آن عوان را آن ضعيف آخر چه آرد               

    اين واقعه جهد آن تا گرددت                    تا به آى عكس خيال المعه               

   سير تو با پر و بال تو بود                   تا آه گفتارت ز حال تو بود               

  بهره است از لحم طير  الجرم بى                   صيد گيرد تير هم با پر غير               

  وراند آبك و سار الجرم شاهش خ             باز صيد آرد به خود از آوهسار               

    همچو خاآى در هوا و در هباست              منطقى آز وحى نبود از هواست               

   ز اول و النجم بر خوان چند خط               گر نمايد خواجه را اين دم غلط               

    بوحى احتوى ان هو اال                 تا آه ما ينطق محمد عن هوى               

    جسميان را ده تحرى و قياس              احمدا چون نيستت از وحى ياس               

   ى وصال  آه تحرى نيست در آعبه           آز ضرورت هست مردارى حالل               

  ز هوا هر آه بدعت پيشه گيرد ا                     تحرى و اجتهادات هدى بى               

   نه سليمان است تا تختش آشد               همچو عادش بر برد باد و آشد               

    همچو بره در آف مردى اآول                  عاد را باد است حمال خذول               

  وار برد تا بكشدش قصاب  مى                 همچو فرزندش نهاده بر آنار               

   يار خود پنداشتند اغيار بود                   عاد را آن باد ز استكبار بود               

    خردشان بشكست آن بئس القرين                    چون بگردانيد ناگه پوستين               

  او همچو عاد پيش از آن آت بشكند                ست باد باد را بشكن آه بس فتنه               

    بر آند از دستتان اين باد ذيل                هود دادى پند آاى پر آبر خيل               
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    چند روزى با شما آرد اعتناق                  لشكر حق است باد و از نفاق               

   بر آرد باد دست چون اجل آيد            او به سر با خالق خود راست است               

   هر نفس آيان روان در آر و فر                   باد را اندر دهن بين رهگذر               

   حق چو فرمايد به دندان در فتد                  حلق و دندانها از او ايمن بود               

    درد دندان داردش زار و عليل                     ى باد و ثقيل آوه گردد ذره               

    بود جان آشت و گشت او مرگ آشت           گذشت اين همان باد است آايمن مى               

   گردد دبوس  وقت خشم آن دست مى           بوس دست آن آس آه بكردت دست               

   آه ببر اين باد را اى مستعان              يا رب و يا رب بر آرد او ز جان               

   از بن دندان در استغفار شو               اى دهان غافل بدى زين باد رو               

   منكران را درد اللَّه خوان آند                  چشم سختش اشكها باران آند               

   وحى حق را هين پذيرا شو ز درد                چون دم مردان نپذرفتى ز مرد               

   گه خبر خير آورم گه شور و شر                       باد گويد پيكم از شاه بشر               

   ام  من چو تو غافل ز شاه خود آى                 ام ز انكه مأمورم امير خود نى               

   چون سليمان گشتمى حمال تو                   وار بودى حال تو گر سليمان               

    آردمى بر راز خود من واقفت                    ستم گشتمى ملك آفت عاريه               

  آنم خدمت ترا روزى سه چهار  مى                ليك چون تو ياغيى من مستعار               

    ز اسپه تو ياغيانه بر جهم                مپس چو عادت سر نگونيها ده               

  ى غم شود  آن زمان آايمانت مايه                تا به غيب ايمان تو محكم شود               

   آن زمان خود سرآشان بر سر دوند           آن زمان خود جملگان مومن شوند               

   همچو دزد و راه زن در زير دار                  قارآن زمان زارى آنند و افت               

   ى خود توى  مالك دارين و شحنه               ليك گر در غيب گردى مستوى               

    نه دو روزه و مستعار است و سقيم                       شحنگى و پادشاهى مقيم               

    هم تو شاه و هم تو طبل خود زنى               آار خود آنىرستى از بيگار و               

    خاك خوردى آاشكى حلق و دهان              چون گلو تنگ آورد بر ما جهان               

   ست  ليك خاآى را آه آن رنگين شده         ست اين دهان خود خاك خوارى آمده               
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   خاك رنگين است و نقشين اى پسر            اين شراب و اين شكراين آباب و                

    رنگ لحمش داد و اين هم خاك آوست    چون آه خوردى و شد آنها لحم و پوست               

  آند  جمله را هم باز خاآى مى               زند هم ز خاآى بخيه بر گل مى               

   اند اندر گور خوش  جمله يك رنگ               ق و رومى و حبشهندو و قفچا               

   جمله رو پوش است و مكر و مستعار               تا بدانى آان همه رنگ و نگار               

    غير آن بر بسته دان همچون جرس             رنگ باقى ِصْبَغَة اللَِّه است و بس               

    تا ابد باقى بود بر عابدين             رنگ صدق و رنگ تقوى و يقين               

    تا ابد باقى بود بر جان عاق              رنگ شك و رنگ آفران و نفاق               

   رنگ آن باقى و جسم او فنا                  چون سيه رويى فرعون دغا               

    تن فنا شد و آن بجا تا يوم دين                وى خوب صادقينبرق و فر ر               

    دايم آن ضحاك و اين اندر عبس   زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس               

   طفل خويان را بر آن جنگى دهد             خاك را رنگ و فن و سنگى دهد               

  گزند  آودآان از حرص آن آف مى                ى پزنداز خميرى اشتر و شير               

    درنگيرد اين سخن با آودآان              شير و اشتر نان شود اندر دهان               

    شكر بارى قوت او اندآى است        آودك اندر جهل و پندار و شكى است               

   قوت است فن و بى  شكر اين آه بى               استطفل را استيزه و صد آفت                

    گشته از قوت بالى هر رقيب                 واى از اين پيران طفل نااديب               

    گشت فرعونى جهان سوز از ستم               چون سالح و جهل جمع آيد بهم               

   آه ز فرعونى رهيدى و ز آفور          از قصورشكر آن اى مرد درويش                

   اى  ايمن از فرعونى و هر فتنه                 اى شكر آه مظلومى و ظالم نه               

   آآتشش را نيست از هيزم مدد                        اشكم تى الف اللهى نزد               

   آش غم نان مانع است از مكر و ريو                      يواشكم خالى بود زندان د               

   تاجران ديو را در وى غريو                   اشكم پر لوت دان بازار ديو               

    عقلها را تيره آرده از خروش                    تاجران ساحر الشى فروش               

    آرده آرباسى ز مهتاب و غلس          سحرى چون فرسخم روان آرده ز               
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  زنند  خاك در چشم مميز مى                تنند چون بريشم خاك را بر مى               

  دهند  بر آلوخيمان حسودى مى               دهند چندلى را رنگ عودى مى               

   همچو آودآمان بر آن جنگى دهد                 پاك آن آه خاك را رنگى دهد               

    در نظرمان خاك همچون زر آان                دامنى پر خاك ما چون طفلكان               

    طفل را حق آى نشاند با رجال                   طفل را با بالغان نبود مجال               

    پخته نبود غوره گويندش بنام               ست خامميوه گر آهنه شود تا ه               

   ست او بر هر تيز هش  طفل و غوره               گر شود صد ساله آن خام ترش               

   هم در آن طفلى خوف است و اميد               گر چه باشد مو و ريش او سپيد               

    اى عجب با من آند آرم آن آرم                      ام  ماندهآه رسم يا نارسيده               

    بخشد اين غوره مرا انگوريى                       با چنين ناقابلى و دوريى               

  گويدم ال تيأسوا  و آن آرم مى                     نيستم اوميدوار از هيچ سو               

  آشد ال تقنطوا  گوشمان را مى                    يما خاقان ما آردست طودا               

    چون صال زد دست اندازان رويم               گر چه ما زين نااميدى در گويم               

    در دويدن سوى مرعاى انيس                دست اندازيم چون اسبان سيس               

    جام پردازيم و آن جا جام نى                    م اندازيم و آن جا گام نىگا               

    معنى اندر معنى اندر معنى است           ز انكه آن جا جمله اشيا جانى است               

   سايه بود اندر خراب  نور بى               هست صورت سايه معنى آفتاب               

  ى زشتى نماند  نور مه را سايه         چون آه آن جا خشت بر خشتى نماند               

    چون بهاى خشت وحى و روشنى است          خشت اگر زرين بود بر آندنى است               

    پاره گشتن بهر اين نور اندك است                  آوه بهر دفع سايه مندك است               

   پاره شد تا در درونش هم زند                 بر برون آه چو زد نور صمد               

    واشكافد از هوس چشم و دهان          گرسنه چون بر آفش زد قرص نان               

    از ميان چرخ برخيز اى زمين             صد هزاران پاره گشتن ارزد اين               

  ى تست اى ياغى روز  شب ز سايه              آه نور چرخ گردد سايه سوزتا                

   دارد مكان  بالغان را تنگ مى            ى طفلكان اين زمين چون گاهواره               
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   در گواره شير بر طفالن فشاند          بهر طفالن حق زمين را مهد خواند               

   طفلكان را زود بالغ آن شها                ها تنگ آمد از اين گهوارهخانه                

   تا تواند آرد بالغ انتشار                 اى گواره خانه را ضيق مدار               

  

اى آه پادشاه زاده را پيدا شد از سبب استغنايى و آشفى آه از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد  وسوسه

  آرد، شاه را از راه الهام و سر خبر شد، دلش درد آرد، روح او را زخمى زد سرآشى مىناشكرى و 

    چنان آه صورت شاه را خبر نبود الى آخره

    از درون شاه در جانش جرى               بيع و شرى چون مسلم گشت بى               

   ه جانش همچو از خورشيد ماه ما             خوردى ز نور جان شاه قوت مى               

  رسيد  دم به دم در جان مستش مى                    نديد ى جانى ز شاه بى راتبه               

  خورند  ز آن غذايى آه ماليك مى           خورند آن نه آه ترسا و مشرك مى               

   گشت طغيانى ز استغنا پديد                     اندرون خويش استغنا بديد               

   ام  چون عنان خود بدين شه داده             ام آه نه من هم شاه و هم شه زاده               

    من چرا باشم غبارى را تبع                 چون مرا ماهى بر آمد با لمع               

  نياز  ناز غير از چه آشم من بى             آب در جوى من است و وقت ناز               

   وقت روى زرد و چشم تر نماند                سر چرا بندم چو درد سر نماند               

   باز بايد آرد دآان دگر           ام عارض قمر چون شكر لب گشته               

   زاران ژاژ خاييدن گرفت صد ه            زين منى چون نفس زاييدن گرفت               

  رسد  تا بدان جا چشم بد هم مى        صد بيابان ز آن سوى حرص و حسد               

    چون نداند آن چه اندر سيل و جوست             بحر شه آه مرجع هر آب اوست               

  ى عطاى بكر او ناسپاس                 شاه را دل درد آرد از فكر او               

    اين سزاى داد من بود اى عجب                  گفت آخر اى خس واهى ادب               

    تو چه آردى با من از خوى خسيس             من چه آردم با تو زين گنج نفيس               

  يست تا روز شمار آه غروبش ن                   من ترا ماهى نهادم در آنار               

   ى من خار و خاك  تو زدى در ديده                  در جزاى آن عطاى نور پاك               
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    تو شده در حرب من تير و آمان                 من ترا بر چرخ گشته نردبان               

  رد شاه اندر وى رسيد عكس د                   درد غيرت آمد اندر شه پديد               

  ى آن گوشه گشته بر دريد  پرده                مرغ دولت در عتابش بر طپيد               

   از سيه آارى خود گرد و اثر          چون درون خود بديد آن خوش پسر               

   پر غم شدهى شادى او   خانه            ى لطف و نعمت آم شده آن وظيفه               

  ى خمار  ز آن گنه گشته سرش خانه                   با خود آمد او ز مستى عقار               

    خلد بر وى باديه و هامون شده               خورده گندم حله زو بيرون شده               

   و منيها آار آرد زهر آن ما                ديد آان شربت و را بيمار آرد               

  ى مجاز  همچو جغدى شد به ويرانه               جان چون طاوس در گلزار ناز               

   راند گاوى بهر آشت  در زمين مى              همچو آدم دور ماند او از بهشت               

  آردى اسير دم گاو شير را             راند او آه اى هندوى زاو اشك مى               

   حفاظى با شه فريادرس  بى                   آردى اى نفس بد بارد نفس               

    بر تو شد هر گندم او آژدمى                  دام بگزيدى ز حرص گندمى               

   د پنجاه من قيد بين بر پاى خو                  در سرت آمد هواى ما و من               

    آه چرا گشتم ضد سلطان خويش        آرد اين نمط بر جان خويش نوحه مى               

   با انابت چيز ديگر يار آرد               آمد او با خويش و استغفار آرد               

  رمان بودد  رحم آن آان درد بى                 درد آان از وحشت ايمان بود               

    چون رهيد از صبر در حين صدر جست           ى درست مر بشر را خود مبا جامه               

   آه نه دين انديشد آن گه نه سداد                  مر بشر را پنجه و ناخن مباد               

   ر نعمت است و گمره است نفس آاف                    آدمى اندر بال آشته به است               

  

  خطاب حق به عزرائيل آه ترا رحم بر آه بيشتر آمد از اين خاليق آه جانشان قبض آردى،

  و جواب دادن عزرائيل حضرت را

    بر آه رحم آمد ترا از هر آئيب             گفت اى نقيب حق به عزرائيل مى               

   ليك ترسم امر را اهمال آرد                دردگفت بر جمله دلم سوزد به               
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    در عوض قربان آند بهر فتى                    تا بگويم آاشكى يزدان مرا               

   تر شدت  از آه دل پر ز سوز و بريان                 گفت بر آى بيشتر رحم آمدت               

   من شكستم ز امر تا شد ريز ريز               موج تيزگفت روزى آشتيى بر                

    جز زنى و غير طفلى ز آن رمه                 بس بگفتى قبض آن جان همه               

  راندند  تخته را آن موجها مى                اى درماندند هر دو بر يك تخته               

    طفل را بگذار تنها ز امر آن                 قبض آنباز گفتى جان مادر                

  دانى چه تلخ آمد مرا  خود تو مى                 چون ز مادر بگسليدم طفل را               

    تلخى آن طفل از فكرم نرفت                   بس بديدم دود ماتمهاى زفت               

    موج را گفتم فگن در بيشه ايش          از فضل خويشگفت حق آن طفل را               

    پر درخت ميوه دار خوش اآل             ى پر سوسن و ريحان و گل بيشه               

    پروريدم طفل را با صد دالل                    هاى آب شيرين زالل چشمه               

   اندر آن روضه فگنده صد نوا        صداصد هزاران مرغ مطرب خوش                

   ى فتن  آرده او را ايمن از صدمه                  بسترش آردم ز برگ نسترن               

   باد را گفته بر او آهسته وز             گفته من خورشيد را آاو را مگز               

   برق را گفته بر او مگراى تيز                 ابر را گفته بر او باران مريز               

   اى بهمن بر اين روضه ممال  پنجه              زين چمن اى دى مبر آن اعتدال               

  

   ى هود عليه السالم آرامات شيخ شيبان راعى و بيان معجزه

  آشيد خط مى وقت جمعه بر رعا             همچو شيبان راعى از گرگ عنيد               

   نه در آيد گرگ و دزد با گزند                تا برون نايد از آن خط گوسفند               

   آاندر آن صرصر امان آل بود                     ى تعويذ هود بر مثال دايره               

  آنيد تماشا مى و ز برون مثله            هشت روزى اندر اين خط تن زنيد               

   تا دريدى لحم و عظم از همدگر                 بر هوا بردى فگندى بر حجر               

    تا چو خشخاش استخوان ريزان شدى                يك گره را بر هوا در هم زدى               

    نگنجد شرح آن مثنوى اندر                آن سياست را آه لرزيد آسمان               
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  ى آن هود گرد  گرد خط و دايره           آنى اى باد سرد گر به طبع اين مى               

    يا بيا و محو آن از مصحف اين             اى طبيعى فوق طبع اين ملك بين               

   را بمال و سهم ده يا معلم                     مقريان را منع آن بندى بنه               

    عجز تو تابى از آن روز جزاست      عاجزى و خيره آاين عجز از آجاست               

    وقت شد پنهانيان را نك خروج           عجزها دارى تو در پيش اى لجوج               

    دوست در دو عالم خفته اندر ظل    خرم آن آاين عجز و حيرت قوت اوست               

   مرده شد دين عجايز را گزيد            هم در آخور هم در آخر عجز ديد               

    از عجوزى در جوانى راه يافت             چون زليخا يوسفش بر وى بتافت               

    آب حيوان در درون ظلمت است           زندگى در مردن و در محنت است               

  

   ى مادر و دايه در طفلى واسطه ى پروردن حق تعالى نمرود را بى جوع آردن به قصهر

    از سموم و صرصر آمد در امان            حاصل آن روضه چو باغ عارفان               

   گفتم او را شير ده طاعت نمود                  يك پلنگى طفلكان نوزاده بود               

   تا آه بالغ گشت و زفت و شير مرد             پس بدادش شير و خدمتهاش آرد               

    تا در آموزيد نطق و داورى                چون فطامش شد بگفتم با پرى               

    آى به گفت اندر بگنجد فن من            پرورش دادم مر او را ز آن چمن               

  ضرر  بهر مهمانى آرمان بى                     داده من ايوب را مهر پدر               

   بر پدر من اينت قدرت اينت يد                 داده آرمان را بر او مهر ولد               

    چون بود لطفى آه من افروختم                     مادران را داب من آموختم               

   واسطه  تا ببيند لطف من بى                صد عنايت آردم و صد رابطه               

    تا بود هر استعانت از منش                تا نباشد از سبب در آش مكش               

    شكوتى نبود ز هر يار بدش             ور نه تا خود هيچ عذرى نبودش               

   واسطه  آه بپروردم و را بى                  ضانه ديد با صد رابطهاين ح               

   ى خليل  آه شد او نمرود و سوزنده                ى جليل شكر او آن بود اى بنده               

    آرد استكبار و استكثار جاه              همچنان آاين شاه زاده شكر شاه               
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    چون آه صاحب ملك و اقبال نوم                   آه چرا من تابع غيرى شوم               

    از تجبر بر دلش پوشيده گشت                 لطفهاى شه آه ذآر آن گذشت               

    زير پا بنهاد از جهل و عمى                   همچنان نمرود آن الطاف را               

  آند  آبر و دعوى خدايى مى               زند اين زمان آافر شد و ره مى               

    با سه آرآس تا آند با من قتال                     رفته سوى آسمان با جالل               

   آشته تا يابد وى ابراهيم را                  تلويم را صد هزاران طفل بى               

    زاد خواهد دشمنى بهر قتال                 آه منجم گفت آاندر حكم سال               

  آشت از خباط زاييد مى  هر آه مى             هين بكن در دفع آن خصم احتياط               

    ماند خونهاى دگر در گردنش               آورى او رست طفل وحى آش               

    تا غرورش داد ظلمات نسب                  پدر يابيد آن ملك اى عجباز               

    او ز ما يابيد گوهرها بجيب            ديگران را گر ام و اب شد حجاب               

   نهى بر هر قرين  چه بهانه مى                  ست نفس بد يقين گرگ درنده               

    نفس زشت آفرناك پر سفه             لت هست صد آل را آلهدر ضال               

   سلسله از گردن سگ بر مگير             ى فقير گويم اى بنده زين سبب مى               

    باش ذلت نفسه آاو بد رگ است       گر معلم گشت اين سگ هم سگ است               

    بر سهيلى چون اديم طايفى                  ىآرى بجا گر طايف فرض مى               

   اى هم پاى دوست  تا شوى چون موزه                تا سهيلت واخرد از شر پوست               

    بنگر اندر مصحف آن چشمت آجاست              جمله قرآن شرح خبث نفسهاست               

   شكافت  در قتال انبيا مو مى                  افتذآر نفس عاديان آآلت بي               

   زد لهب  ناگهان اندر جهان مى                 ادب قرن قرن از شوم نفس بى               

  

   رجوع آردن بدان قصه آه شاه زاده زخم خورد از خاطر شاه، پيش از استكمال فضايل ديگر از دنيا برفت

   برد او را بعد سالى سوى گور             آه رشك آن غيورقصه آوته آن                

   چشم مريخيش آن خون آرده بود             شاه چون از محو شد سوى وجود               

   ديد آم از ترآشش يك چوبه تير            نظير چون به ترآش بنگريد آن بى               
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    گفت آاندر حلق او آز تير تست          حق باز جستگفت آو آن تير و از                

    آمده بد تير او بر مقتلى                  عفو آرد آن شاه دريادل ولى               

    اوست جمله هم آشنده و هم ولى است           گريست ى او مى آشته شد در نوحه               

   ى خلق و هم ماتم آنى است  هم آشنده             پس آل نيستور نباشد هر دو او                

   آان بزد بر جسم و بر معنى نزد                آرد آن شهيد زرد خد شكر مى               

    تا ابد معنى بخواهد شاد زيست            جسم ظاهر عاقبت هم رفتنى است               

   آزار سوى دوست رفت  دوست بى         ت هم بر پوست رفتآن عتاب ار رف               

    آخر از عين الكمال او ره گرفت               گر چه او فتراك شاهنشه گرفت               

   صورت و معنى بكلى او ربود               و آن سوم آاهلترين هر سه بود               

  

    برد مال مرا از سه فرزند من آه آاهل تر استوصيت آردن آن شخص آه بعد از من او

    گفته بود اندر وصيت پيش پيش          آن يكى شخصى بوقت مرگ خويش               

    وقف ايشان آرده او جان و روان            سه پسر بودش چو سه سرو روان               

    او برد زين هر سه آاو آاهلتر است         گفت هر چه در آفم آاله و زر است               

   بعد از آن جام شراب مرگ خورد               گفت با قاضى و بس اندرز آرد               

    نگذريم از حكم او ما سه يتيم            گفته فرزندان به قاضى آاى آريم               

    آن چه او فرمود بر ما نافذ است         آنيم او راست دست سمع و طاعه مى               

  آند  سر نپيچيم ار چه قربان مى                ما چو اسماعيل ز ابراهيم خود               

   اى از آاهليش  تا بگويد قصه                گفت قاضى هر يكى با عاقليش               

   شكى  تا بدانم حال هر يك بى                          تا ببينم آاهلى هر يكى               

  برند شد يار خرمن مى  ز آنك بى                 عارفان از دو جهان آاهلترند               

  آند  آار ايشان را چو يزدان مى                   اند ايشان سند آاهلى را آرده               

   نياسايند از آد صبح و شام  مى                    بينند عام آار يزدان را نمى               

   تا بدانم حد آن از آشف راز                    هين ز حد آاهلى گوييد باز               

    چون بجنبد پرده سرها واصل است         ى دل است گمان آه هر زبان پرده بى               
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   بپوشد صورت صد آفتاب  مى          ى آباب وچك چو يك شرحهى آ پرده               

    ليك بوى از صدق و آذبش مخبر است                 گر بيان نطق آاذب نيز هست               

    هست پيدا از سموم گولخن                     آن نسيمى آه بيايد از چمن               

   هست پيدا در نفس چون مشك و سير             وى آذب گول گيربوى صدق و ب               

    از مشام فاسد خود آن گله                      گر ندانى يار را از ده دله               

   هست پيدا چون فن روباه و شير                  بانگ هيزان و شجاعان دلير               

    چون بجنبد تو بدانى چه اباست         مچو سر ديگ است راستيا زبان ه               

    ديگ شيرينى ز سكباج ترش                      از بخار آن بداند تيز هش               

   وقت بخريدن بديد اشكسته را              دست بر ديگ نوى چون زد فتى               

   ور نگويد دانمش اندر سه روز              ر حين ز پوزگفت دانم مرد را د               

    ور نگويد در سخن پيچانمش               و آن دگر گفت ار بگويد دانمش               

   لب ببندد در خموشى در رود                  گفت اگر اين مكر بشنيده بود               

   گر خيالى آيدت در شب فرا                 بچه راآن چنان آه گفت مادر                

    تو خيالى بينى اسود پر ز آين               يا به گورستان و جاى سهمگين               

   او بگرداند ز تو در حال رو                دل قوى دار و بكن حمله بر او               

    گر بدو اين گفته باشد مادرش                   گفت آودك آن خيال ديووش               

    ز امر مادر پس من آن گه چون آنم                       حمله آرم افتد اندر گردنم               

    آن خيال زشت را هم مادرى است              ام آه چست ايست آموزى تو همى               

    غالب از وى گردد ار خصم اندآى است             ا ملقن آن يكى استديو و مردم ر               

    اللَّه اللَّه رو تو هم ز آن سوى باش                 تا آدامين سوى باشد آن يواش               

    حيله را دانسته باشد آن همام                 گفت اگر از مكر نايد در آالم               

   گفت من خامش نشينم پيش او             سر او را چون شناسى راست گو               

    تا بر آيم صبر مفتاح الفرج                   صبر را سلم آنم سوى درج               

    منطقى بيرون از اين شادى و غم               ور بجوشد در حضورش از دلم               

    از ضمير چون سهيل اندر يمن                 من بدانم آاو فرستاد آن به من               
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   ست  ز انكه از دل جانب دل روزنه         در دل من آن سخن ز آن ميمنه است               

    منتى هم بر دل و بر تن نهم                    مر بزرگى و را گردن نهم               

    ختم شد و اهللا اعلم بالصواب                  چون فتاد از روزن دل آفتاب               

  

  

  

  پايان دفتر ششم
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