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نیستها را هست بیند الجرم چشم او خانه خیال است و عدم  1.113
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ای شه نیست، مه شد ناپدید: گفتچون كه او تر كرد ابرو، مه ندید    2.7
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ِهالل پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر و تنبیه نمودن او را. 2



كو بگیرد در گلویت چون خسی زآنكه فرزین بندها داند بسی   2.22

چیست آن خس؟ مهر جاه و مالهادر گلو ماند خس او سالها   2.23

در گلویت مانع آب حیات مال خس باشد، چو هست آن بی ثبات   2.24

ره زنی را، برده باشد ره زنی گر برد مالت عدوی پر فنی   2.25

ز ابلهی آن را ؼنیمت می شمرددزدكی از مارگیری مار برد    3.1

مار ُكشت آن دزد خود را زار زاروارهید آن مارگیر از زخم مار    3.2

از جان مار من پرداختش : گفتمارگیرش دید پس بشناختش    3.3

كش بیابم مار بستانم از اودر دعا می خواستی جانم از او    3.4

من زیان پنداشتم آن سود شدشكر حق را كان دعا مردود شد    3.5

وز كرم می نشنود یزدان پاكبس دعاها كان زیان است و هالك    3.6

کان دعا را باز میگرداند او مصلح است و مصلحت را داند او*     3.7

میبرد ظن َبد و، آن َبد بود وان دعا گوینده شاکی میشود*     3.8

وز کرم حق آن بدو ناورد راست می نداند کو بالی خویش خواست*     3.9

استخوانها دید در گور عمیق گشت با عیسی یكی ابله رفیق    4.1

كه بدان تو مرده زنده میكنی ای روح هللا، آن نام سنی: گفت    4.2

استخوانها را بدان با جان كنم مر مرا آموز تا احسان كنم    4.3

الیق انفاس و گفتار تو نیست خامش كن، كه این كار تو نیست: گفت    4.4

وز فرشته در روش چاالكتركان نفس خواهد ز باران پاك تر    4.5

تا امین مخزن افالك شدعمرها بایست کادم پاك شد    4.6

دست را دستان ِ موسی از كجاست ؟خود گرفتی این عصا در دسِت راست    4.7

هم تو بر خوان نام را بر استخوان اگر من نیستم اسرار خوان: گفت    4.8

میل این ابله در این گفتار چیست؟ یارب این اسرار چیست؟: گفت عیسی    4.9

چون ؼم جان نیست این ُمردار را؟چون ؼم خود نیست این بیمار را؟   4.10

مرده بیگانه را جوید رفوُمرده خود را رها كردست او   4.11

خار روئیده جزای ِكشِت اوست ادبار، گر ادبار جوست: گفت حق   4.12

هان و هان او را مجو در  ُگلستان آن كه تخم ِ خار كارد در جهان   4.13

ور سوی یاری رود، ماری شودگر  ُگلی گیرد به كؾ، خاری شود   4.14

بر خالِؾ كیمیای متقیكیمیای زهر ِ مار است آن شقی   4.15

کو ندارد میوه ای ما نند بید هین مکن بر قول و فعلش اعتمید*    4.16

تا شبی در خانقاهی شد ُقنق صوفیی می گشت در دور افق    5.1

او به صدر ُصفه با یاران نشست یك بهیمه داشت در آُخر ببست    5.2

دفتری باشد حضور یار بیش پس مراقب گشت با یاران خویش    5.3

جز دل اسپید همچون برؾ نیست دفتر صوفی سواد حرؾ نیست    5.4

دزدیدن شخصی ماری را از مارگیری و گزیدن و کشتن او. 3

التماس كردن همراه عیسی علیه السالم از او زنده كردن استخوان را. 4

اندرز كردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و الحول گفتن خادم. 5



زاد صوفی چیست؟ انوار قدم زاِد دانشمند، آثار قلم    5.5

گام آهو دید و بر آثار شدهمچو صیادی سوی اشكار شد    5.6

بعد از آن خود ناؾ آهو رهبر است چند گاهش گام آهو در خور است    5.7

الجرم زآن گام در كامی رسیدچون كه شكر گام كرد و ره ُبرید    5.8

بهتر از صد منزل گام و طواؾ رفتن یك منزلی بر بوی ناؾ    5.9

سیر عارؾ هر دمی تا تخت شاه سیر زاهد هر مهی تا پیشگاه*    5.10

بهر عارؾ فتحت ابوابهاست آن دلی كو مطلع مهتابهاست   5.11

با تو سنگ و با عزیزان گوهر است با تو دیوار است و با ایشان در است   5.12

پیر اندر خشت بیند بیش از آن آنچه تو در آینه بینی عیان   5.13

جان ایشان بود در دریای جودپیر ایشان اند، كاین عالم نبود   5.14

پیشتر از كشت، بر برداشتندپیش از این تن، عمرها بگذاشتند   5.15

پیشتر از بحر، ُدّرها سفته اندپیشتر از نقش، جان پذرفته اند   5.16

جانشان در بحر قدرت تا به حلق مشورت می رفت در ایجاد خلق    6.1

بر مالیك خفیه خنبك می زدندچون مالیك مانع آن می شدند    6.2

پیش از آن كاین نفس كل، پا بست شدمطلع بر نقش هر كه هست شد    6.3

پیشتر از دانه ها نان دیده اندپیشتر ز افالك، كیوان دیده اند    6.4

بی سپاه و جنگ بر نصرت زدندبی دماغ و دل، پر از فكرت بدند    6.5

ور نه خود نسبت به دوران رویت است آن عیان نسبت به ایشان فكرت است    6.6

بهر توست این لفظ فکر ای فکرناک فکر چه؟ آنجا همه نور است پاک*     6.7

چون از این دو رست مشكل حل شودفكرت از ماضی و مستقبل بود    6.8

دیده پیش از كان صحیح و زیؾ رادیده چون بی كیؾ هر با كیؾ را    6.9

خورده می ها و نموده شورهاپیشتر از خلقت انگورها   6.10

در شعاع شمس می بینند فی در تموز گرم می بینند دی   6.11

در فنای محض شی را دیده انددر دل انگور می را دیده اند   6.12

روح از معدوم، شی را دیده است روح از انگور، می را دیده است   6.13

آفتاب از جودشان زربفت پوش آسمان در دور ایشان جرعه نوش   6.14

هم یكی باشند و هم ششصد هزارچون از ایشان مجتمع بینی دو یار   6.15

در عدد آورده باشد بادشان بر مثال موجها اعدادشان   6.16

در درون روزن ابدانهامفترق شد آفتاب جانها   6.17

آنكه شد محجوب ابدان در شكیست چون نظر بر قرص داری، خود یكیست   6.18

نفس واحد روح انسانی بودتفرقه در روح حیوانی بود   6.19

مفترق هرگز نگردد نور اوچون كه حق رّش علیهم نورهُ   6.20

روح حیوانی سفال جامده است روح انسانی کنفس واحده است*    6.21

واقؾ این ِسّر بجز هللا نیست عقل جز از رمز این آگاه نیست*    6.22

کّر مادر زاد را ُسرنا چکار؟ عقل را خود با چنین سودا چه کار؟*    6.23 ََ

مشورت کردن خدای تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق. 6



تا بگویم وصؾ خالی زآن جمال یك زمان بگذار ای همره مالل   6.24

هر دو عالم چیست؟ عكس خال اودر بیان ناید جمال خال او   6.25

نطق می خواهد كه بشكافد تنم چون كه من از خال خوبش دم زنم   6.26

تا فزون از خویش باری می كشم همچو موری اندر این خرمن خوشم   6.27

تا بگویم آنچه فرض و گفتنی است كی گذارد آنكه رشك روشنی است   6.28

جر كند، از بعد جر، مّدی كندبحر، كؾ پیش آرد و، سّدی كند    7.1

مستمع را رفت دل جای دگراین زمان بشنو چه مانع شد مگر    7.2

اندر آن سودا فرو شد تا ُعنق خاطرش شد سوی صوفی قنق    7.3

سوی آن افسانه بهر وصؾ حال الزم آمد باز رفتن زین مقال    7.4

همچو طفالن، تا كی از جوز و مویز؟صوفی صورت مپندار ای عزیز    7.5

گر تو مردی، زین دو چیز اندر گذرجسم ما جوز و مویز است ای پسر    7.6

بگذراند مر ترا از نه طبقور تو اندر بگذری، اكرام حق    7.7

لیك هین، از َكه جدا كن دانه رابشنو اكنون صورت افسانه را    8.1

چونكه در وجد و طرب آخر رسیدحلقه آن صوفیان مستفید    8.2

از بهیمه یاد آورد آن زمان خوان بیاوردند بهر میهمان    8.3

راست كن بهر بهیمه كاه و جودر آُخر برو: گفت خادم را كه    8.4

از قدیم این كارها كار من است ال حول، این چه افزون گفتن است ؟: گفت    8.5

كان خرک پیر است و دندانهاش سست تر كن آن جوش را از نخست: گفت    8.6

از من آموزند این ترتیبهاالحول، این چه می گویی مها؟: گفت    8.7

داروی منبل بنه بر پشت ریش پاالنش فرو نه پیش پیش: گفت    8.8

جنس تو مهمانم آمد صد هزارالحول آخر این حكمت گزار: گفت    8.9

هست مهمان جان ما و خویش ماجمله راضی رفته اند از پیش ما   8.10

الحول از توام بگرفت شرم : گفتآبش ده و لیكن شیر گرم: گفت   8.11

الحول این سخن كوتاه كن : گفتاندر جو تو كمتر كاه كن: گفت   8.12

ور بود تر، ریز بر وی خاك خشك جایش را بروب از سنگ و ُپشك: گفت   8.13

با رسول اهل كمتر گو سخن الحول ای پدر الحول كن: گفت   8.14

الحول ای پدر شرمی بدار: گفتبستان شانه پشت خر بخار: گفت   8.15

تا ز ؼلطیدن نیفد او ببند دم افسار را کوته ببند: گفت*    8.16

بهر خر چندین مرو اندر جوال الحول، ای پدر چندین منال: گفت*    8.17

زانکه شب سرماست ای کان هنر بر پشتش فکن جل زودتر: گفت*    8.18

استخوان در شیر نبود، تو مجو الحول، ای پدر چندین مگو: گفت*    8.19

میهمان آید مرا از نیک و بد من ز تو استاترم در فن َخود*    8.20

من ز خدمت چون گل و چون سوسنم الیق هر میهمان خدمت کنم*    8.21

رفتم كاه و جو آرم نخست : گفتخادم این گفت و میان بربست ُچست   8.22

التزام کردن خادم تیمار بهیمه را و تخلف نمودن. 8

بسته شدن تقریر معنی حكایت به سبب میل مستمعان به استماع ظاهر. 7



خواب خرگوشی بدان صوفی فتادرفت و از آُخر نكرد او هیچ یاد   8.23

كرد بر اندرز صوفی ریش خندرفت خادم جانب اوباش چند   8.24

خوابها می دید با چشم فرازصوفی از ره مانده بود و شد دراز   8.25

پاره ها از پشت و رانش میربودكان خرش در چنگ گرگی مانده بود   8.26

ای عجب آن خادم مشفق كجاست الحول این چه مالیخولیاست: گفت   8.27

گه به چاهی می فتاد و گه به گوباز می دید آن خرش در راهرو   8.28

فاتحه میخواند با القارعه گونگون می دید ناخوش واقعه   8.29

رفته اند و جمله درها بسته اندچاره چیست؟ یاران َجسته اند: گفت   8.30

نی كه با ما گشت هم نان و نمك؟ ای عجب کان خادمك: باز می گفت   8.31

او چرا با من كند بر عكس؟ كین من نكردم با وی اال لطؾ، ولین   8.32

ور نه جنسیت وفا تلقین كندهر عداوت را سبب باید سند   8.33

كی بر آن ابلیس جوری كرده بود؟آدم با لطؾ وجود: باز می گفت   8.34

كه همی خواهد مر او را مرگ و دردآدمی مر مار و كژدم را چه كرد؟   8.35

این حسد در خلق آخر روشن است گرگ را خود خاصیت بدریدن است   8.36

بر برادر این چنین ظنم چراست؟ این گمان بد خطاست: باز می گفت   8.37

هر كه بد ظن نیست، كی ماند درست؟ حزم سوء الظن توست: باز گفتی   8.38

كه چنان بادا جز ای دشمنان صوفی اندر وسوسه، و آن خر چنان   8.39

كژ شده پاالن دریده پالهنگ آن خر مسكین میان خاك و سنگ   8.40

گاه در جان كندن و، گه در تلؾ خسته از ره، جمله شب بی علؾ   8.41

جو رها كردم، كم از یك مشت كاه خر همه شب ذكر گویان، کای اله   8.42

رحمتی كه سوختم زین خام شوخ ای شیوخ: با زبان حال می گفت   8.43

مرغ خاكی بیند اندر سیل آب آنچه آن خر دید از رنج و عذاب   8.44

آن خر بیچاره از جوع البقربس به پهلو گشت آن شب تا سحر   8.45

مستمند از اشتیاق کاه و جو ناله میکرد از فراق کاه وجو*    8.46

نالها میکرد از شب تا بروز همچنین در محنت و در درد و سوز*    8.47

زود پاالن جست بر پشتش نهادروز شد خادم بیامد بامداد   8.48

كرد با خر آنچه با سگ می سزدخر فروشانه دو سه زخمش بزد   8.49

كو زبان تا خر بگوید حال خویش؟ خر جهنده گشت از تیزی نیش   8.50

رو در افتادن گرفت او هر زمان چونكه صوفی بر نشست و شد روان    9.1

جمله رنجورش همی پنداشتندهر زمانش خلق بر می داشتند    9.2

و آندگر در زیر گامش جست لخت آن یكی گوشش همی پیچید سخت    9.3

و آن دگر در چشم او می دید رنگ و آن دگر در نعل او می جست سنگ    9.4

دی نمی گفتی كه شكر این خر قویست؟ ای شیخ این ز چیست؟: باز می گفتند    9.5

جز بدین شیوه نباشد راه بردآن خر كاو به شب الحول خورد: گفت    9.6

شب مسبح بود و روز اندر سجودچونكه قوت خر به شب الحول بود    9.7

گمان بردن كاروانیان كه مگذ بهیمه صوفی رنجور است. 9



خویش کار خویش باید ساختن چون ندارد کس ؼم تو ممتحن*     9.8

از سالم علیكشان كم جو امان آدمی خوارند اؼلب مردمان    9.9

كم پذیر از دیو مردم دمدمه خانه دیو است دلهای همه   9.10

هم چو آن خر در سر آید در نبرداز دم دیو آنكه او الحول خوَرد   9.11

و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریوهر كه در دنیا خورد تلبیس دیو   9.12

در سر آید همچو آن خر از ُخباطدر ره اسالم و بر پول صراط   9.13

دام بین، ایمن مرو تو بر زمین عشوه های یار بد منیوش هین   9.14

آدما ابلیس را در مار بین صد هزار ابلیس الحول آر بین   9.15

تا چو قصابی كشد از دوست پوست دم دهد گوید ترا ای جان و دوست   9.16

وای آن كز دشمنان افیون چشددم دهد تا پوستت بیرون كشد   9.17

دم دهد تا خونت ریزد زار زارسر نهد بر پای تو قصاب وار   9.18

ترك عشوه اجنبی و خویش كن همچو شیران، صید خود را خویش ُكن   9.19

بی كسی بهتر ز عشوه ناكسان همچو خادم دان مراعات خسان   9.20

كار خود كن كار بیگانه مكن در زمین مردمان خانه مكن   9.21

كز بر ای اوست ؼمناكی توكیست بیگانه تن خاكی تو   9.22

جوهر جان را نبینی فربهی تا تو تن را چرب و شیرین میدهی   9.23

روز مردن گند او پیدا شودگر میان ُمشك تن را جا شود   9.24

مشك چه بود؟ نام پاك ذو الجالل مشك را بر تن مزن بر دل بمال   9.25

روح را در قعر گلخن می نهدآن منافق مشك بر تن می نهد   9.26

گندها از فكر بی ایمان اوبر زبان نام حق و، در جان او   9.27

بر سر مبرز، گل است و سوسن است ذكر با او همچو سبزۀ گلخن است   9.28

جای آن گل مجلس است و عشرت است آن نبات آن جا یقین عاریت است   9.29

مر خبیثین را خبیثات است هین طیبات آمد به سوی طیبین   9.30

گورشان پهلوی كین داران نهندكین مدار، آنها كه از كین گمرهند   9.31

جزو آن كل است و خصم دین تواصل كینه دوزخ است و، كین تو   9.32

جزو سوی كل خود گیرد قرارچون تو جزو دوزخی هین هوش دار   9.33

عیش تو باشد چوجنت پایدار ور تو جزو جنتی ای نامدار*    9.34

كی دم باطل قرین حق شود؟تلخ با تلخان یقین ملحق شود   9.35

ما بقی تو استخوان و ریشه ای ای برادر تو همان اندیشه ای   9.36

ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی گر گل است اندیشۀ تو گلشنی   9.37

ور تو چون بولی، برونت افكنندگر گالبی، بر سر و جیبت زنند   9.38

جنس را با جنس خود كرده قرین طبلها در پیش عطاران ببین   9.39

صحبت ناجنس گور است و لحد تو رهائی جو ز ناجنسان بجد*    9.40

زین تجانس زینتی انگیخته جنسها با جنسها آمیخته   9.41

برگزیند یك یك از همدیگرش گر در آمیزند عود و ِشكرش   9.42

نیك و بد در همدگر آمیختندطبلها بشكست و جانها ریختند   9.43



تا جدا گردد از ایشان کفر و دین حق فرستاد انبیا را بهر این*    9.44

تا گزید این دانه ها را بر طبق حق فرستاد انبیا را با ورق   9.45

پیش از ایشان جمله یکسان مینمود مومن و کافر مسلمان وجهود*    9.46

كس ندانستی كه ما نیك و بدیم پیش از ایشان ما همه یكسان بدیم   9.47

چون جهان شب بود و ما چون شب روان بود نقد وقلب در عالم روان   9.48

ای ؼش دور شو، صافی بیا: گفتتا بر آمد آفتاب انبیا   9.49

چشم داند لعل را و سنگ راچشم داند فرق كردن رنگ را   9.50

چشم را زآن می خلد خاشاكهاچشم داند گوهر و خاشاك را   9.51

عاشق روزند آن زرهای كان دشمن روزند این قالبكان   9.52

تا ببیند اشرفی تشریؾ اوزآنكه روز است آینۀ تعریؾ او   9.53

روز بنماید جمال سرخ و زردحق قیامت را لقب زآن روز كرد   9.54

روز پیش مهرشان چون سالهاست پس حقیقِت روز، ّسر اولیاست   9.55

عكس ستاریش، شام چشم دوزعكس راز مرد حق دانید روز   9.56

حی  نور ضمیر مصطفی زآن سبب فرمود یزدان، َو الضحی   9.57 َو الضُّ

از برای آنكه این هم عكس اوست قول دیگر كاین ُضحی را خواست دوست   9.58

خود فنا چه الیق گفت خداست؟ ورنه، بر فانی قسم گفتن خطاست   9.59

پس فنا چون خواست رب العالمین؟از خلیلی ال اُحب االفلین   9.60

 اْْلِفلِیَن گفت آن خلیل   9.61 كی فنا خواهد از این رب جلیل؟ ال أُِحبُّ

وین تن خاكّی زنگاری اوباز َو اللَّیِل است، ستاری او   9.62

هین ما وّدعك : با شب تن گفتآفتابش چون بر آمد زآن فلك   9.63

زآن حالوت شد عبارت ما قلی وصل پیدا گشت از عین بال   9.64

حال چون دست و، عبارت آلتیست هر عبارت خود نشان حالتیست   9.65

همچو دانۀ كشت كرده ریگ درآلت زرگر به دست كفشگر   9.66

پیش سگ ِنه استخوان، نه پیش خرو آلت اسكاؾ پیش َبرزگر   9.67

بود انا هللا در لب فرعون زوربود انا الحق در لب منصور نور   9.68

شد عصا اندر كؾ ساحر هباشد عصا اندر كؾ موسی گوا   9.69

در نیاموزید آن اسم صمدزین سبب عیسی بدان همراه َخود   9.70

سنگ بر گل زن تو، آتش كی جهد؟كو نداند، نقص بر آلت نهد   9.71

جفت باید جفت شرط زادن است دست و آلت همچو سنگ و آهن است   9.72

در عدد شك است و آن یك بی شكیست آن كه بی جفت است و بی آلت یكیست   9.73

متفق باشند در واحد یقین آنكه دو گفت و سه گفت و بیش ازین   9.74

آن دو سه گویان، یكی گویان شونداحولی چون رفع شد، یكسان شوند   9.75

گرد برمیگرد، از چوگان اوگر یكی گویی تو در میدان او   9.76

كو ز زخم دست شه رقصان شودگوی آنگه راست و بی نقصان شود   9.77

داروی دیده بكش از راه گوش گوش دار ای احول اینها را به هوش   9.78

می نپاید میرود تا اصل نوربس كالم پاك در دلهای كور   9.79



می رود چون كفش كژ در پای كژو آن فسون دیو در دلهای كژ   9.80

چون تو نا اهلی، شود از تو بری گر چه حكمت را به تكرار آوری   9.81

ور چه میالفی بیانش میكنی ور چه بنویسی نشانش میكنی   9.82

بندها را بگسلد بهر گریزاو ز تو رو در كشد ای پر ستیز   9.83

علم باشد مرغ دست آموز توور نخوانی و ببیند سوز تو   9.84

همچو باز شه، به خانۀ روستااو نپاید پیش هر نااوستا   9.85

سوی آن كمپیر كاو می آرد بیخت علم آن باز است، كو از شه گریخت   10.1

دید آن باز خوش و خوش زاد راتا كه ُتتماجی پزد اوالد را   10.2

ناخنش ببرید و قوتش كاه كردپایكش بست و پرش كوتاه كرد   10.3

َپر فزود از حد و ناخن شد درازنااهالن نكردندت به ساز: گفت   10.4

سوی مادر آ، كه تیمارت كنددست هر نااهل بیمارت كند   10.5

كژ رود جاهل همیشه در طریق ِمهر جاهل را چنین دان ای رفیق   10.6

عاقبت زخمت زند از جاهلی جاهل ار با تو نماید همدلی*    10.7

سوی آن كمپیر و آن خرگاه شدروز شه در جستجو بی گاه شد   10.8

شه بر او بگریست زار و نوحه كرددید ناگه باز را در دود و گرد   10.9

كه نباشی در وفای ما درست هر چند این جزای كار توست: گفت  10.10

ؼافل از ال یستوی، اصحاب نارچون كنی از خلد در دوزخ فرار؟  10.11

خیره بگریزد به خانۀ گنده پیراین سزای آنكه از شاه خبیر  10.12

هر که مایل شد بدو خوار و ؼبیست گنده پیر جاهل این دنیا دنیست*   10.13

عاقل آن باشد که زین جاهل برست هست دنیا جاهل و جاهل پرست*   10.14

آن رسد با او که با آن شاهباز هر که با جاهل بود همراز باز*   10.15

من كردم گناه : بی زبان می گفتباز میمالید پر بر دست شاه  10.16

گر تو نپذیری بجز نیك؟ ای كریم پس كجا نالد؟ كجا زارد لئیم؟  10.17

جز بدرگاه تو ای آمرزگار َسر کجا بنهد ظلوم شرمسار؟*   10.18

ز آنكه شه هر زشت را نیكو كندلطؾ شه جان را، جنایتجو كند  10.19

زشت آید پیش آن زیبای مارو مكن زشتی كه نیكیهای ما  10.20

تو لوای جرم از آن افراشتی خدمت خود را سزا پنداشتی  10.21

ز آن دعا كردن دلت مؽرور شدچون تو را ذكر و دعا دستور شد  10.22

ای بسا كس زین گمان افتد جداهم سخن دیدی تو خود را با خدا  10.23

خویشتن بشناس و نیكوتر نشین گر چه با تو شه نشیند بر زمین  10.24

توبه كردم نو مسلمان می شوم ای شه پشیمان می شوم: باز گفت  10.25

گر ز مستی كژ رود، عذرش پذیرآنكه تو مستش كنی و شیر گیر  10.26

بر كنم من پرچم خورشید راگر چه ناخن رفت چون باشی مرا  10.27

چرخ بازی کم كند در بازیم ور چه پرم رفت چون بنوازیم  10.28

گر دهی ِكلكی، علمها بشكنم گر كمر بخشیم، ُكه را بر كنم  10.29

یافتن پادشاه باز خویش را در خانۀ كمپیر و مبتال شدن. 10



ملك نمرودی به پر بر هم زنم آخر از پشه نه كم باشد تنم  10.30

هر یكی خصم مرا چون پیل گیردر ضعیفی تو مرا بابیل گیر  10.31

بندقم در فعل صد چون منجنیق قدر فندق افكنم، گردد خریق  10.32

لیک در هیجا نه سر ماند نه خود گرچه سنگم هست مقدار نخود*   10.33

زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش موسی آمد در وؼا با یك عصاش  10.34

بر همه آفاق تنها بر زده ست هر رسولی یك تنه كان در زده ست  10.35

موج طوفان گشت از او شمشیر خونوح چون شمشیر در خواهید ازو  10.36

ماه بین بر چرخ و بشكافش جبین احمدا خود كیست اسپاه زمین؟  10.37

دور توست این دور نه دور قمرتا بداند سعد و نحس بی خبر  10.38

آرزو می برد زین دورت مقیم دور توست ایرا كه موسای كلیم  10.39

كاندر او صبح تجلی می دمیدچون كه موسی رونق دور تو دید  10.40

آن گذشت از رحمت، اینجا رویت است یا رب، آن چه دور ِ رحمت است؟: گفت  10.41

از میان ِ دورۀ احمد بر آرؼوطه ده موسای خود را در بحار  10.42

راه آن خلوت بدان بگشودمت یا موسی بدان بنمودمت: گفت  10.43

پا بكش، زیرا دراز است این گلیم كه تو زآن دوری درین دور، ای كلیم  10.44

تا بگریاند طمع آن زنده رامن كریمم نان نمایم بنده را  10.45

تا شود بیدار واجوید خوری بینی طفلی بمالد مادری  10.46

و آن دو پستان می خلد از مهر، دركاو گرسنه خفته باشد بی خبر  10.47

فابتعثت أمة مهدیةكنُت كنزا رحمة مخفیة  10.48

او نمودت تا طمع كردی در آن هر كراماتی كه می جویی به جان  10.49

تا كه یا رب گوی گشتند امتان چند بت بشكست احمد در جهان  10.50

می پرستیدی چو اجدادت صنم گر نبودی كوشش احمد، تو هم  10.51

تا بدانی حق او را بر امم این سرت وارست از سجدۀ صنم  10.52

كز بت باطن همت برهاند اوگر توانی شكر این رستن بگو  10.53

هم بدان قوت تو دل را وارهان مر سرت را چون رهانید از بتان  10.54

كز پدر میراث ارزان یافتی سر ز شكر دین از آن بر تافتی  10.55

رستمی جان كند و مجان یافت زال مرد میراثی چه داند قدر مال؟  10.56

آن خروشنده بنوشد نعمتم چون بگریانم بجوشد رحمتم  10.57

چونش كردم بسته دل، بگشایمش گر نخواهم داد، خود ننمایمش  10.58

چون گرست از بحر رحمت موج خاست رحمتم موقوؾ آن خوش گریه هاست  10.59

تا نگرید طفل کی جوشد لبنتا نگرید ابر کی خندد چمن  10.60

از جوانمردی كه بود آن نامداربود شیخی دائما او وامدار   11.1

خرج كردی بر فقیران جهان ده هزاران وام كردی از مهان   11.2

خان و مان و خانقه درباخته هم به وام او خانقاهی ساخته   11.3

خدمت عشاق بودی کام او احمد خضرویه بودی نام او*    11.4

حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه بجهة غریمان به الهام حقتعالی. 11



كرد حق بهر خلیل، از ریگ آردوام او را حق ز هر جا می گزارد   11.5

دو فرشته می كنند دائم ندادر بازارها: گفت پیؽمبر كه   11.6

وی خدا تو ممسكان را ده تلؾ كای خدا، تو منفقان را ده خلؾ   11.7

حلق خود قربانی خالق كردخاصه آن منفق كه جان انفاق كرد   11.8

كارد بر حلقش نیارد كردگارحلق پیش آورد اسماعیل وار   11.9

تو بدان، قالب بمنگر گبر َوش پس شهیدان، زنده زین رویند و خوش  11.10

جان ایمن، از ؼم و رنج و شقاچون خلؾ دادستشان جان بقا  11.11

می ستد، می داد، همچون پای مردشیخ وامی، سالها این كار كرد  11.12

تا بود روز اجل، میر اجل تخمها می كاشت تا روز اجل  11.13

در وجود خود نشان مرگ دیدچونكه عمر شیخ در آخر رسید  11.14

شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع وام خواهان گرد او بنشسته جمع  11.15

درد دلها یار شد با درد ُشش وام خواهان گشته نومید و ترش  11.16

نیست حق را چار صد دینار زر؟این بد گمانان را نگر: شیخ گفت  11.17

الؾ حلوا بر امید دانگ زدكودكی حلوا ز بیرون بانگ زد  11.18

كه برو آن جمله حلوا را بخرشیخ اشارت كرد خادم را به سر  11.19

یك زمانی تلخ در من ننگرندتا ؼریمان چونكه آن حلوا خورند  11.20

تا خرد آن جمله حلوا زان پسردر زمان خادم برون آمد ز در  11.21

نیم دینار است و اند: گفت كودكکاین همه حلوا به چند؟: گفت او را  11.22

نیم دینارت دهم دیگر مگونی، از صوفیان افزون مجو: گفت  11.23

تو ببین اسرار ِسر اندیش شیخ او طبق بنهاد اندر پیش شیخ  11.24

نك تبرك، خوش خورید این را حالل كرد اشارت با ؼریمان كاین نوال  11.25

خوش همی خوردند حلوا همچو قند بهر فرمان جملگی حلقه زدند*   11.26

دینارم بده ای با خرد: گفتچون طبق خالی شد، آن كودك ِستد  11.27

وام دارم، میروم سوی عدم از كجا آرم درم: شیخ گفتا  11.28

ناله و گریه بر آورد و حنین كودك از ؼم زد طبق را بر زمین  11.29

كای مرا بشكسته بودی هر دو پای ناله میکرد و فؽان و های های  11.30

بر در این خانقه نگذشتمی كاشكی من ِگرد گلخن گشتمی  11.31

سگ دالن همچو گربه روی شوصوفیان طبل خوار لقمه جو  11.32

گرد آمد گشت بر كودك حشراز ؼریو كودك آنجا خیر و شر  11.33

تو یقین دان كه مرا استاد كشت پیش شیخ آمد كه ای شیخ درشت  11.34

او مرا بكشد، اجازت میدهی؟ گر بر اُستا روم دست تهی  11.35

رو به شیخ آورده، كاین بازی چه بود؟و آن ؼریمان هم به انكار و ُجحود  11.36

از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ مال ما خوردی مظالم میبری  11.37

شیخ دیده بست و بر وی ننگریست تا نماز دیگر آن كودك گریست  11.38

در كشیده روی چون مه در لحاؾ شیخ فارغ از جفا و از خالؾ  11.39

فارغ از تشنیع و گفِت خاص و عام با اجل خوش، با ازل خوش، شاد كام  11.40



از ترش روئی خلقش چه گزند؟آنكه جان در روی او خندد چو قند  11.41

كی خورد ؼم از فلك وز خشم او؟آنكه جان بوسه دهد بر چشم او  11.42

از سگان و عوعو ایشان چه باك؟ در شب مهتاب مه را بر سماك  11.43

مه وظیفۀ خود به رخ میگستردسگ وظیفۀ خود به جا می آورد  11.44

آب نگذارد صفا بهر خسی كاَرك خود میگزارد هر كسی  11.45

آب صافی میرود بی اضطراب خس خسانه میرود بر روی آب  11.46

ژاژ میخاید ز كینه بو لهب مصطفی مه می شكافد نیم شب  11.47

و آن جهود از خشم سبلت میكندآن مسیحا مرده زنده می كند  11.48

خاصه ماهی كاو بود خاص اله؟ بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟  11.49

در سماع از بانگ چؽزان بی خبرمی خورد شه بر لب جو تا سحر  11.50

همت شیخ آن سخا را كرد بندهم شدی توزیع كودك دانگ چند  11.51

قوت پیران از آن بیش است نیزتا كسی ندهد به كودك هیچ چیز  11.52

یك طبق بر كؾ ز پیش حاتمی شد نماز دیگر آمد خادمی  11.53

هدیه بفرستاد كز وی بد خبیرصاحب مالی و حالی پیش پیر  11.54

نیم دینار دگر اندر ورق چار صد دینار بر گوشۀ طبق  11.55

و آن طبق بنهاد پیش شیخ فردخادم آمد شیخ را اكرام كرد  11.56

خلق دیدند آن كرامت را از اوچون طبق را از ؼطا واكرد رو  11.57

كای سر شیخان و شاهان این چه بود؟آه و افؽان از همه برخاست زود  11.58

ای خداونِد خداوندان رازاین چه سّر است این چه سلطانی است باز؟  11.59

بس پراكنده كه رفت از ما سخن ما ندانستیم ما را عفو كن  11.60

الجرم قندیلها را بشكنیم ما كه كورانه عصاها می زنیم  11.61

هرزه گویان از قیاس خود جواب ما چو كّران ناشنیده یك خطاب  11.62

گشت از انكار خضری زرد روما ز موسی پند نگرفتیم كاو  11.63

نور چشمش آسمان را می شكافت با چنان چشمی كه باال می شتافت  11.64

از حماقت چشم موش ِ آسیاكرده با چشمت تعصب، موسیا  11.65

من بحل كردم شما را آن جدال آن همه گفتار و قال: شیخ فرمود  11.66

الجرم بنمود راه راستم سّر این آن بود كز حق خواستم  11.67

لیك موقوؾ ؼریو كودك است آن دینار اگر چه اندك است: گفت  11.68

بحر بخشایش نمی آید به جوش تا نگرید كودك حلوا فروش  11.69

كام خود موقوؾ زاری دان نخست ای برادر طفل طفل چشم توست  11.70

بی تضرع کامیابی مشکل است کام تو موقوؾ زاری دل است*   11.71

خار محرومی بگل مبدل شود گر همی خواهی که مشکل حل شود*   11.72

پس بگریان طفل دیده بر جسدگر همی خواهی كه آن خلعت رسد  11.73

كم گری تا چشم را ناید خلل زاهدی را گفت یاری در عمل   12.1

چشم بیند، یا نبیند، آن جمال از دو بیرون نیست حال: گفت زاهد   12.2

ترسانیدن شخصی زاهدی را، كه كم گری تا كور نشوی. 12



در وصال حق دو دیده چه كم است گر ببیند نور حق خود چه ؼم است؟   12.3

این چنین چشم شقی، گو كور شوور نخواهد دید حق را گو برو   12.4

چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست ؼم مخور از دیده گان، عیسی تراست   12.5

نصرت از وی خواه كاو خوش ناصر است عیسی روح تو با تو حاضر است   12.6

بر دل عیسی منه تو هر زمان لیك پیکار تن ُپر استخوان   12.7

ذكر او كردیم بهر راستان همچو آن ابله كه اندر داستان   12.8

كام فرعونی مخواه از موسی ات زندگی تن مجو از عیسی ات   12.9

عیش كم ناید، تو بر درگاه باش بر دل خود كم نه اندیشۀ معاش  12.10

یا مثال كشتیی مر نوح رااین بدن خرگاه آمد روح را  12.11

خاصه چون باشد عزیز درگهی ترك چون باشد بیابد خرگهی  12.12

جز که استیزه نمیداند طریق چونکه عیسی دید کان ابله رفیق*    13.1

بخل میپندارد او از گمرهی می نگیرد پند او از ابلهی*    13.2

از برای التماس آن جوان خواند عیسی نام حق بر استخوان   13.3

صورت آن استخوان را زنده كردحكم یزدان از پی آن خام مرد   13.4

پنجه ای زد كرد نقشش را تباه از میان بر جست یك شیر سیاه   13.5

مؽز جوزی كاندر او مؽزی نبودكله اش بر كند و مؽزش ریخت زود   13.6

خود نبودی نقص، اال بر تنش گر ورا مؽزی ُبدی، زاشكستنش   13.7

ز آن رو كه تو زو آشوفتی : گفتچون شتابش كوفتی؟: گفت عیسی   13.8

در قسمت نبودم رزق خورد: گفتچون نخوردی خون مرد؟: گفت عیسی   13.9

صید خود ناخورده رفته از جهان ای بسا كس همچو آن شیر ژیان  13.10

جسته بی وجهی وجوه از هر گروهقسمتش كاهی نه و، حرصش چو كوه  13.11

دشمنان در ماتم او کرده سور جمع کرده مال و رفته سوی گور*   13.12

سخره و پیکار از ما وارهان ای میسر كرده ما را در جهان  13.13

آنچنان بنما به ما، آن را كه هست طعمه بنموده به ما، وآن بوده شست  13.14

بود خالص از برای اعتبارای مسیحا این شكار: گفت آن شیر  13.15

خود چه كاراستی مرا با مردگان؟ گر مرا روزی ُبدی اندر جهان  13.16

همچو خر در جو بمیزد از گزاؾ این سزای آنكه یابد آب صاؾ  13.17

او بجای پا نهد در جوی سرگر بداند قیمت آن جوی خر  13.18

میر آبی، زندگانی پروری او بیابد آنچنان پیؽمبری  13.19

ای امیر آب ما را زنده كن چون نمیرد پیش او؟ كز امر كن  13.20

كاو عدوی جان توست از دیرگاه هین سگ این نفس را زنده مخواه  13.21

مانع این سگ بود از صید جان خاك بر سر استخوانی را كه آن  13.22

دیوچه وار از چه بر خون عاشقی؟ سگ نه ای بر استخوان چون عاشقی؟  13.23

ز امتحانها جز كه رسوائیش نیست آن چه چشم است؟ آنكه بیناییش نیست  13.24

این چه ظن است؟ اینكه كور آمد براه سهو باشد ظنها را گاه گاه  13.25

تمامی قصۀ زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السالم. 13



مدتی بنشین و بر خود میگری کرده ای بر دیگران نوحه گری  13.26

نور شمع از گریه روشن تر شودز ابر گریان شاخ سبز و تر شود  13.27

زآنكه تو اولیتری اندر حنین هر كجا نوحه كنند آنجا نشین  13.28

ؼافل از لعل بقای كانی اندزآنكه ایشان در فراق فانی اند  13.29

رو به آب چشم، بندش را برندزآنكه بر دل نقش تقلید است بند  13.30

كه بود تقلید اگر كوه قوی است زآنكه تقلید آفت هر نیكوئیست  13.31

گوشِت پاره اش دان چو او را نیست چشم گر ضریری لمترست و تیز خشم  13.32

آن سرش را زآن سخن نبود خبرگر سخن گوید ز مو باریكتر  13.33

از بر وی تا به می راهیست نیك مستیی دارد ز گفت خود، ولیك  13.34

آب از او بر آب خواران بگذردهمچو جوی است او، نه آبی میخورد  13.35

زآنكه آن جو نیست تشنه و آب خوارآب در جو زآن نمی گیرد قرار  13.36

لیك پیکار خریداری كندهمچو نائی نالۀ زاری كند  13.37

جز طمع نبود مراد آن خبیث نوحه گر باشد مقلد در حدیث  13.38

لیك كو سوز دل و دامان چاك؟ نوحه گر گوید حدیث سوزناك  13.39

كاین چو داود است و آن دیگر صداست از محقق تا مقلد فرقهاست  13.40

و آن مقلد كهنه آموزی بودمنبع گفتار این سوزی بود  13.41

بار بر گاو است و بر گردون حنین هین مشو ؼره بدان گفت حزین  13.42

نوحه گر را مزد باشد در حساب هم مقلد نیست محروم از ثواب  13.43

در میان هر دو فرقی هست نیك كافر و مومن خدا گویند، لیك  13.44

متقی گوید خدا از عین جان آن گدا گوید خدا از بهر نان  13.45

بی طمع پیش آی و هللا را بخوان هللا هللا میزنی از بهر نان*   13.46

پیش چشم او نه كم ماندی نه پیش گر بدانستی گدا از گفت خویش  13.47

همچو خر مصحؾ ِكشد از بهر كاه سالها گوید خدا آن نان خواه  13.48

ذره ذره گشته بودی قالبش گر بدل در تافتی گفت لبش  13.49

تو به نام حق پشیزی می بری؟ نام دیوی ره برد در ساحری  13.50

شیر گاوش خورد و بر جایش نشست روستایی گاو در آُخر ببست   14.1

گاو را می ُجست شب آن ُكنج كاوروستایی شد در آُخر سوی گاو   14.2

پشت و پهلو گاه باال گاه زیردست می مالید بر اعضای شیر   14.3

زهره اش بدریدی و دل خون شدی ار روشنی افزون بدی: گفت شیر   14.4

كاو در این شب گاو می پنداردم این چنین گستاخ زآن میخاردم   14.5

نی ز نامم پاره پاره گشت طور؟حق همی گوید كه ای مؽرور كور   14.6

النصدع ثم انقطع ثم ارتحل كه لو انزلنا كتابا للجبل   14.7

پاره گشتی و دلش پر خون شدی از من ار كوه احد واقؾ بدی   14.8

الجرم ؼافل در این پیچیده ای از پدر وز مادر این بشنیده ای   14.9

بی نشان، بی جای، چون هاتؾ شوی گر تو بی تقلید از آن واقؾ شوی  14.10

خاریدن روستایی در تاریكی شیر را به ظن آن كه گاو است. 14



تا بدانی آفت تقلید رابشنو این قصه پی تهدید را   15.1

مركب خود ُبرد و در آُخر كشیدصوفیی در خانقاه از ره رسید   15.2

نی چو آن صوفی كه ما گفتیم پیش آبكش داد و علؾ از دست خویش   15.3

چون قضا آید چه سود از احتیاط؟احتیاطش كرد از سهو و خباط   15.4

كاد فقر أن یکن كفرا یبیرصوفیان درویش بودند و فقیر   15.5

بر كژی آن فقیر دردمندای توانگر تو که سیری هین مخند   15.6

خر فروشی در گرفتند آن همه از سر تقصیر آن صوفی رمه   15.7

بس فسادی كز ضرورت شد صالح كز ضرورت هست مرداری مباح   15.8

لوت آوردند و شمع افروختندهم در آن دم آن خرك بفروختند   15.9

كامشبان لوت و سماع است و وله ولوله افتاد اندر خانقه  15.10

چند از این زنبیل و این دریوزه چند؟چند از این صبر و از این سه روزه چند؟  15.11

دولت امشب میهمان داریم ماما هم از خلقیم و جان داریم ما  15.12

كانكه آن جان نیست جان پنداشتندتخم باطل را از آن می كاشتند  15.13

خسته بود و دید آن اقبال و نازو آن مسافر نیز از راه دراز  15.14

نرد خدمتهاش خوش می باختندصوفیانش یك به یك بنواختند  15.15

وآن یکی پرسیدش از جای نشست آن یکی پایش همی مالید و دست*   15.16

وآن یکی بوسید دستش را و رو وآن یکی افشاند گرد از رخت او*   15.17

گر طرب امشب نخواهم كرد، كی؟ گفت چون میدید میالنشان به وی  15.18

خانقه تا سقؾ شد پر دود و گردلوت خوردند و سماع آؼاز كرد  15.19

ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن دود مطبخ گرد آن پا كوفتن  15.20

گه به سجده صفه را میروفتندگاه دست افشان قدم می كوفتند  15.21

ز آن سبب صوفی بود بسیار خواردیر یابد صوفی آز از روزگار  15.22

سیر خورد او، فارغ است از ننگ دق جز مگر آن صوفیی كز نور حق  15.23

باقیان در دولت او میزینداز هزاران اندكی زین صوفیند  15.24

مطرب آؼازید یك ضرب گران چون سماع آمد ز اول تا كران  15.25

زین حراره جمله را انباز كردخر برفت و خر برفت آؼاز كرد  15.26

كؾ زنان، خر رفت و خر رفت ای پسرزین حراره پای كوبان تا سحر  15.27

خر برفت آؼاز كرد اندر حنین از ره تقلید آن صوفی همین  15.28

روز گشت و جمله گفتند الوداع چون گذشت آن جوش و نوش و آن سماع  15.29

گرد از رخت آن مسافر میفشاندخانقه خالی شد و صوفی بماند  15.30

تا به خر بر بندد آن همراه جورخت از حجره برون آورد او  15.31

رفت در آُخر خر خود را نیافت تا رسد در همرهان او می شتافت  15.32

زانكه خر دوش آب كمتر خورده است آن خادم به آبش برده است: گفت  15.33

ریش بین، جنگی بخاست : گفت خادمخر كجاست؟: خادم آمد، گفت صوفی  15.34

من ترا بر خر موكل كرده ام من خر را به تو بسپرده ام: گفت  15.35

فروختن صوفیان بهیمۀ صوفی مسافر را بجهت سفره و سماع. 15



آنچه من بسپردم واپس سپاربحث با توجیه كن حجت میار  15.36

باز ده آنچه فرستادم به تواز تو خواهم آنچه من دادم به تو  15.37

بایدش در عاقبت واپس سپردكه دستت هر چه برد: گفت پیؽمبر  15.38

نك من و تو خانۀ قاضی دین ور ِنه ای از سركشی راضی باین  15.39

حمله آوردند و بودم بیم جان من مؽلوب بودم، صوفیان: گفت  15.40

اندر اندازی و جوئی زآن نشان؟ تو جگر بندی میان گربگان  15.41

پیش صد سگ، گربۀ پژمرده ای در میان صد گرسنه گرده ای  15.42

قاصد جان من مسكین شدندگیرم كز تو ظلما بستدند: گفت  15.43

كه خرت را میبرند، ای بی نوا؟تو نیایی و نگویی مر مرا  15.44

ور نه توزیعی كنند ایشان زرم تا خر از هر كه بود من واخرم  15.45

این زمان هر یك به اقلیمی شدندصد تدارك بود چون حاضر ُبدند  15.46

این قضا خود از تو آمد بر سرم من كه را گیرم كه را قاضی برم؟  15.47

پیش آمد این چنین ظلمی مهیب چون نیایی و نگویی ای ؼریب  15.48

تا ترا واقؾ كنم زین كارهاوهللا آمدم من بارها: گفت  15.49

از همه گویندگان با ذوق ترتو همی گفتی كه خر رفت ای پسر  15.50

زین قضا راضیست مردی عارؾ است باز می گشتم كه او خود واقؾ است  15.51

مر مرا هم ذوق آمد گفتنش آن را جمله می گفتند خوش: گفت  15.52

كه دو صد لعنت بر این تقلید بادمر مرا تقلیدشان بر باد داد  15.53

کاب رو را ریختند از بهر نان خاصه تقلید چنین بی حاصالن  15.54

وین دلم زآن عكس ذوقین میشدی عكس ذوق آن جماعت میزدی  15.55

كه شوی از بحر بی عكس، آب كش عكس چندان باید از یاران َخوش  15.56

چون پیاپی شد، شود تحقیق آن عكس كاول زد تو آن تقلید دان  15.57

از صدؾ مگسل، نگشته قطره ُدرتا نشد تحقیق از یاران مُبر  15.58

بردران تو پرده های طمع راصاؾ خواهی چشم عقل و سمع را  15.59

عقل او بر بست از نور لمع زانكه آن تقلید صوفی از طمع  15.60

ماند در خسران و کارش شد تباه زانکه صوفی را طمع بردش زراه*   15.61

مانع آمد عقل او را ز اطالع طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع  15.62

در نفاق آن آینه چون ماستی گر طمع در آینه برخاستی  15.63

راست كی گفتی ترازو وصؾ حال؟ گر ترازو را طمع بودی به مال  15.64

آخر االمر اندر این هامون شوی گیرم کز طمع قارون شوی: گفت*   15.65

من نخواهم مزد پیؽام از شماهر نبی میگفت با قوم از صفا  15.66

داد حق داللیم هر دو سریمن دلیلم حق شما را مشتری  15.67

مزد باید داد تا گوید سزا هست مزد کار مر دالل را*   15.68

گر چه خود بو بكر بخشد چل هزارچیست مزد كار من؟ دیدار یار  15.69

كی بود ِشبه َشبه ُدر عدن؟ چل هزار او نباشد مزد من  15.70

تا بدانی كه طمع شد بند گوش یك حكایت گویمت بشنو به هوش  15.71



با طمع كی چشم و دل روشن شودهر كه را باشد طمع الكن شود  15.72

همچنان باشد كه موی اندر بصرپیش چشم او خیال جاه و زر  15.73

گر چه بدهی گنجها، او حّر بودجز مگر مستی كه از حق پر بود  15.74

این جهان در چشم او مردار شدهر كه از دیدار برخوردار شد  15.75

الجرم از حرص او بی نور بودلیك آن صوفی ز مستی دور بود  15.76

در نیاید نكته ای در گوش حرص صد حكایت بشنود مدهوش حرص  15.77

مانده در زندان وبند بی امان بود شخصی مفلسی بی خان و مان   16.1

بر دل خلق از طمع چون كوه قاؾ لقمۀ زندانیان خوردی گزاؾ   16.2

زانكه آن لقمه ربا كاوش َبردزهره نی كس را كه لقمۀ نان خورد   16.3

او گدا چشم است اگر سلطان بودهر كه دور از رحمت رحمان بود   16.4

گشته زندان دوزخی، زان نان ربامر مروت را نهاده زیر پا   16.5

ز آن طرؾ هم پیشت آید آفتی گر گریزی بر امید راحتی   16.6

جز به خلوت گاه حق آرام نیست هیچ كنجی بی دد و بی دام نیست   16.7

نیست بی پا مزد و بی دق الحصیركنج زندان جهان ناگزیر   16.8

مبتالی گربه چنگالی شوی و هللا ار سوراخ موشی در روی   16.9

گر خیاالتش بود صاحب جمال آدمی را فربهی هست از خیال  16.10

می گدازد همچو موم از آتشی ور خیاالتش نماید ناخوشی  16.11

با خیاالت خوشان دارد خدادر میان مار و كژدم گر ترا  16.12

كان خیالت كیمیای مس شودمار و كژدم مر ترا مونس شود  16.13

كان فرح وآن تازگی پیش آمدست صبر شیرین از خیال خوش شدست  16.14

ضعؾ ایمان ناامیدی و زحیرآن فرح آید ز ایمان در ضمیر  16.15

حیث ال صبر فال إیمان له صبر از ایمان بیابد سر ُكله  16.16

هر كه را نبود صبوری در نهادخداش ایمان نداد: گفت پیؽمبر  16.17

هم وی اندر چشم آن دیگر نگارآن یكی در چشم تو باشد چو مار  16.18

و آن خیال مومنی در چشم دوست زانكه در چشمت خیال كفر اوست  16.19

گاه ماهی باشد او و گاه شست كاندر این یك شخص هر دو فعل هست  16.20

نیم او حرص آوری، نیمیش صبرنیم او مومن بود نیمیش گبر  16.21

باز منكم كافٌر گبر كهن فمنكم مومٌن: گفت یزدانت  16.22

نیمۀ دیگر سپید و همچو ماه همچو گاوی نیمۀ جلدش سیاه  16.23

هر كه آن نیمه ببیند، كد كندهر كه این نیمه ببیند، رد كند  16.24

لیک اندر دیده یعقوب، نوراز جمال یوسؾ، اخوان در نفور  16.25

چشم فرع و چشم اصلی ناپدیداز خیال بد مر او را زشت دید  16.26

هر چه آن بیند، بگردد این بدان چشم ظاهر سایۀ آن چشم دان  16.27

سایه با خورشید پا دارد بجا؟ سایۀ اصل است فرع، اما کجا*   16.28

این دكان بر بند و بگشا آن دكان تو مكانی، اصل تو در المكان  16.29

قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانیان ازو در فغان. 16



شش در است و شش دره، مات است ماتشش جهت مگریز زیرا در جهات  16.30

مظطرند از دست آن خرقلتبان این سخن را نیست حد، زندانیان*   16.31

اهل زندان در شكایت آمدندبا وكیل قاضی ادراك مند   17.1

باز گو آزار ما زین مرد دون كه سالم ما به قاضی بر كنون   17.2

یاوه تاز و طبل خوار است و مضركاندر این زندان بماند او مستِمر   17.3

ور به صد حیلت گشاید طعمه ای مرد زندانی نیابد لقمه ای   17.4

كلوا: حجتش این كه خدا گفتهدر زمان پیش آید آن دوزخ گلو   17.5

از وقاحت بی صال و بی سالم چون مگس حاضر شود در هر طعام*    17.6

كر كند خود را، اگر گوئیش بس پیش او هیچ است لوت شصت كس*    17.7 ََ

ظل موالنا، ابد پاینده بادزین چنین قحِط سه ساله، داد داد   17.8

یا وظیفه كن ز وقفی لقمه ایش گو ز زندان تا رود این گاومیش   17.9

داد كن المستؽاث المستؽاث ای ز تو خوش هم ذكور و هم اناث  17.10

گفت با قاضی شكایت یك به یك سوی قاضی شد وكیل با نمك  17.11

پس تفحص كرد از اعیان خویش خواند او را قاضی از زندان به پیش  17.12

كه نمودند از شكایت آن رمه گشت ثابت پیش قاضی آن همه  17.13

سوی خانۀ مرده ریگ خویش شوخیز زین زندان برو: گفت قاضی  17.14

همچو كافر جنتم زندان توست خان و مان من احسان توست: گفت  17.15

خود بمیرم من ز درویشی و كدگر ز زندانم برانی تو به رد  17.16

رب أنظرنی إلی یوم القیام ای سالم: همچو ابلیسی كه می گفت  17.17

تا كه دشمن زادگان را می كشم كاندر این زندان دنیا من خوشم  17.18

وز برای زاد ره نانی بودهر كه او را قوِت ایمانی بود  17.19

تا بر آرند از پشیمانی ؼریومی ستانم گه به مكر و گه به ریو  17.20

گه به زلؾ و خال بندم دیدشان گه به درویشی كنم تهدیدشان  17.21

وآنچه هست از قصد این سگ در خم است قوت ایمانی در این زندان كم است  17.22

قوت ذوق آید برو یك بارگی از نماز و صوم و صد بی چارگی  17.23

قد هلكنا آه من طؽیانه أستعیذ هللا من شیطانه  17.24

هر كه در وی رفت، او آن می شودیك سگ است و در هزاران می رود  17.25

دیو پنهان گشته اندر زیر پوست هر كه سردت كرد میدان كاو در اوست  17.26

تا كشاند آن خیالت در وبال چون نیابد صورت، آید در خیال  17.27

چون خیالت فاسد آمد جا به جا از خیاالت تو می آید بال*   17.28

گه خیال علم و گاهی خان و مانگه خیال فرجه و گاهی دكان  17.29

گه خیال ماجرا و داوری گه خیال مکسب و سودا گری*   17.30

گه خیال بوالفضول و بوالحزن گه خیال نقره و فرزند و زن*   17.31

گه خیال مفرش و گاهی فراش گه خیال کاله و گاهی قماش*   17.32

گه خیال میػ و ماغ و لیػ و الغ گه خیال آسیا و باغ و راغ*   17.33

شكایت كردن اهل زندان پیش وكیل قاضی از دست آن مفلس. 17



گه خیال نامها و ننگها گه خیال آشتی و جنگها*   17.34

هین بروب از دل چنین تبدیلها هین برون کن از سر این تخییلها*   17.35

از زبان تنها نه، بل از عین جان هان بگو الحولها اندر زمان  17.36

اینك اهل زندانت گوا: گفتمفلسی را وانما: گفت قاضی   18.1

می گریزند از تو می گریند خون ایشان متهم باشند، چون: گفت   18.2

زین ؼرض باطل گواهی می دهندوز تو میخواهند هم تا وارهند   18.3

هم بر ادبار و بر افالسش گواما: جمله اهل محكمه گفتند   18.4

موال، دست ازین مفلس بشو: گفتهر كه را پرسید قاضی حال او   18.5

گرد شهر او مفلس است و بس قالش كش بگردانید فاش: گفت قاضی   18.6

طبل افالسش عیان هر جا زنیدكو به كو او را منادی ها کنید   18.7

قرض ندهد هیچ كس او را تسوهیچ كس نسیه نبفروشد بدو   18.8

هیچ زندانش نخواهم كرد من هر كه دعوی آردش اینجا به من   18.9

نقد و كاال نیستش چیزی به دست پیش من افالس او ثابت شده است  18.10

تا بود كافالس او ثابت شودآدمی در حبس دنیا زآن بود  18.11

هم منادی كرد در قرآن مامفلسی دیو را یزدان ما  18.12

هیچ با او شركت و سودا مكن كاو دؼا و مفلس است و بد سُخن  18.13

مفلس است او، َصرفه از وی كی بری؟ ور كنی او را بهانه آوری  18.14

اشتر ُكردی كه هیزم می فروخت حاضر آوردند چون فتنه فروخت  18.15

هم موكل را به دانگی شاد كردكرد بی چاره بسی فریاد كرد  18.16

تا به شب، و افؽان او سودی نداشت اشترش بردند از هنگام چاشت  18.17

صاحب اشتر پی اشتر دوان بر شتر بنشست آن قحط گران  18.18

تا همه شهرش عیان بشناختندسو به سو و كو به كو می تاختند  18.19

كرده مردم جمله در شكلش نگه پیش هر حمام و هر بازارگه  18.20

ترك و ُکرد و رومیان و تازیان ده منادی گر، بلند آوازیان  18.21 َُ

کاین همه تخم جفا ها کاشته جملگان آوازها برداشته*   18.22

نان ربائی، نر گدائی، بی حیا بی نوائی، بد ادائی، بی وفا*   18.23

قرض ندهد كس مر او را یك پشیزمفلس است این و ندارد هیچ چیز  18.24

مفلسی، قلبی، دؼایی، دبه ای ظاهر و باطن ندارد حبه ای  18.25

چونكه او آید، گره محكم زنیدهان و هان با او حریفی كم كنید  18.26

من نخواهم كرد زندان مرده راور به حكم آرید این پژمرده را  18.27

با شعار نو دثار شاخ شاخ خوش دم است او و گلویش بس فراخ  18.28

عاریه است آن، تا فریبد عامه راگر بپوشد بهر مكر آن جامه را  18.29

ُحله های عاریت دان ای سلیم حرؾ حكمت بر زبان ناحكیم  18.30

دست تو چون گیرد آن ببریده دست؟ گر چه دزدی جامه ای پوشیده است  18.31

كرد گفتشچون شبانه از شتر آمد به زیر  18.32 منزلم دور است و دیر: َُ
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جو رها كردم، كم از اخراج كاه بر نشستی اشترم را از پگاه  18.33

هوش تو كو؟ نیست اندر خانه كس؟ تا اكنون چه می كردیم پس؟: گفت  18.34

رفت و، تو نشنیده ای این واقعه؟ طبل افالسم به چرخ سابعه  18.35

پس طمع كر می كند گوش، ای ؼالم گوش تو ُپر بوده است از طمع خام  18.36

مفلس است و مفلس است این قلتبان تا كلوخ و سنگ بشنید این بیان  18.37

بر نزد، كاو از طمع پر بود پرتا به شب گفتند و در صاحب شتر  18.38

در ُحُجب بس صورت است و بس صداهست بر سمع و بصر ُمهر خدا  18.39

از جمال و از كمال و از كرشم آنچه او خواهد رساند آن به چشم  18.40

از سماع و از بشارت وز خروش وآنچه او خواهد رساند آن به گوش  18.41

وقت حاجت حق كند آن را عیان گر چه تو هستی كنون ؼافل از آن  18.42

از پی هر درد درمان آفریدیزدان مجید: گفت پیؽمبر كه  18.43

که ای خدا، درمان کار من رسان گر چه درمان جوئی و گوئی بجان*   18.44

بهر درد خویش، بی فرمان اولیك زآن درمان نبینی رنگ و بو  18.45

تا که نگشاید خدایت روزنی کون پر چاره است و هیچت چاره نی*   18.46

هین بنه، چون چشم كشته سوی جان چشم را ای چاره جو، در المكان  18.47

كه ز بی جایی جهان را جا شدست این جهان از بی جهت پیدا شدست  18.48

گر تو از جان طالب مولیستی باز گرد از هست سوی نیستی  18.49

جای خرج است این وجوِد بیش و كم جای دخل است این عدم، از وی مرم  18.50

جز معطل در جهان هست کیست؟كارگاه صنع حق چون نیستیست  18.51

فی المناجات. 19

دست گیر و جرم ما را در گذار ای خدای پاک بی انباز و یار*    19.1

كه تو را رحم آورد آن ای رفیق یاد ده ما را سخنهای رقیق   19.2

ایمنی از تو مهابت هم ز توهم دعا از تو اجابت هم ز تو   19.3

مصلحی تو، ای تو سلطان سُخن گر خطا گفتیم اصالحش تو كن   19.4

گر چه جوی خون بود نیلش كنی كیمیا داری كه تبدیلش كنی   19.5

این چنین اكسیرها ز اسرار توست این چنین میناگریها كار توست   19.6

ز آب و ِگل نقش تن آدم زدی آب را و خاك را بر هم زدی   19.7

با هزار اندیشه شادی و ؼم نسبتش دادی به جفت و خال و عم   19.8

زین ؼم و شادی جدائی داده ای باز بعضی را رهائی داده ای   19.9

كرده ای در چشم او هر خوب زشت برده ای از خویش و پیوند و سرشت  19.10

وانچه ناپیداست مسند می كندهر چه محسوس است او رد می كند  19.11

یار بیرون، فتنۀ او در جهان عشق او پیدا و معشوقش نهان  19.12

عشق بر صورت نه، بر روی ستی این رها كن عشقهای صورتی  19.13

خواه عشق این جهان خواه آن جهان آنچه معشوق است صورت نیست آن  19.14

چون برون شد جان، چرایش هشته ای؟ آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای  19.15

عاشقا واجو، كه معشوق تو كیست صورتش بر جاست، این سیری ز چیست؟  19.16



عاشقستی هر كه او را حس هست آنچه محسوس است اگر معشوقه است  19.17

كی وفا صورت دگرگون می كند؟چون وفا آن عشق افزون می كند  19.18

تابش عاریتی دیوار یافت پرتو خورشید بر دیوار تافت  19.19

واطلب اصلی كه تابد او مقیم بر كلوخی دل چه بندی ای سلیم؟  19.20

خویش بر صورت پرستان دیده بیش ای كه تو هم عاشقی بر عقل خویش  19.21

عاریت میدان ذهب بر مّس توپرتو عقل است آن بر حس تو  19.22

ور نه چون شد شاهد تو پیر خر؟چون، زر اندود است خوبی در بشر  19.23

كان مالحت اندر او عاریه ُبدچون فرشته بود همچون دیو شد  19.24

اندك اندك خشك می گردد نهال اندك اندك می ستاند آن جمال  19.25

ْسُه بخوان  19.26 ْرهُ ُنَنكِّ دل طلب كن، دل منه بر استخوان رو ُنَعمِّ

دولتش از آب حیوان ساقی است كان جمال دل جمال باقی است  19.27

هر سه یك شد چون طلسم تو شكست خود هم او آب و، هم او ساقی و مست  19.28

بندگی كن ژاژ كم خا، ناشناس آن یكی را تو ندانی از قیاس  19.29

بر مناسب شادی و بر قافیت معنی تو صورت است و عاریت  19.30

بی نیاز از نقش گرداند ترامعنی آن باشد كه بستاند ترا  19.31

مرتو را بر نقش عاشق تر كندمعنی آن نبود كه كور و كر كند  19.32

بهرۀ چشم این خیاالت فناست كور را قسمت خیال ؼم فزاست  19.33

خر نبینند و به پاالن بر زنندحرؾ قرآن را ضریران معدنند  19.34

چند پاالن دوزی ای پاالن پرست؟ چون تو بینایی، پی خر رو كه َجست  19.35

كم نگردد نان، چو باشد جان تراخر چو هست، آید یقین پاالن ترا  19.36

خود به پشتش رو نهد پاالن او خر چو باشد کم نیاید ای عمو*   19.37

جان تو سرمایۀ صد قالب است پشت خر دكان مال و مكسب است  19.38

خر برهنه نی، كه راكب شد رسول خر برهنه بر نشین ای بو الفضول  19.39

و النَّبی قیل سافر ماشیاالنَّبی قد ركب معروریا  19.40

بار این و آن بسی پذرفته است بلکه آن شه بس پیاده رفته است*   19.41

چند بگریزد ز كار و بار، چند؟شد، خر نفس تو، بر میخیش ببند  19.42

خواه در صد سال و خواهی سی و بیست بار صبر و شكر، او را بردنیست  19.43

هیچ كس ندرود، تا چیزی نكاشت هیچ وازر، وزر ؼیری بر نداشت  19.44

خام خوردن علت آرد در بشرطمع خام است آن، مخور خام ای پسر  19.45

من هم آن خواهم، چرا جویم دكان كان فالنی یافت گنجی ناگهان  19.46

كسب باید كرد تا تن قادر است كار بخت است آن و آن هم نادر است  19.47

پا مكش از كار، آن خود در پی است كسب كردن گنج را مانع كی است؟  19.48

كه اگر این كردمی، یا آن دگرتا نگردی تو گرفتار اگر  19.49

منع كرد و گفت آن هست از نفاق كز اگر گفتن رسول با وفاق  19.50

وز اگر گفتن بجز حسرت نبردكان منافق در اگر گفتن بمرد  19.51

از جمال عافیت ناخورده بر ای بسا کس مرده در بوک و مگر*   19.52



این سخن بشنو که دریابی مگر ور نمی یابی تو نقصان اگر*   19.53

تمثیل بر حقیقت سخن و اطالع بر کشف آن. 20

دوستی بردش سوی خانۀ خراب آن ؼریبی خانه میجست از شتاب   20.1

پهلوی من مر ترا مسكن شدی این را اگر سقفی بدی: گفت او   20.2

در میانه داشتی حجرۀ دگرهم عیال تو بیاسودی اگر   20.3

هم بیاسودی اگر بودیت جا ور رسیدی میهمان روزی تو را*    20.4

خانۀ تو بودی این معمور جا کاشکی معمور بودی این سرا*    20.5

لیك ای جان، در اگر نتوان نشست آری پهلوی یاران خوش است: گفت   20.6

وز خوش تزویر اندر آتشنداین همه عالم طلب كار خوشند   20.7

لیك قلب از زر نداند چشم عام طالب زر گشته، جمله پیر و خام   20.8

بی محك زر را مكن از ظن گزین پرتوی بر قلب زد خالص ببین   20.9

نزد دانا خویشتن را كن ِگروگر محك داری گزین كن، ور نه رو  20.10

ور ندانی ره، مرو تنها تو پیش پس محك باید میان جان خویش  20.11

آشنایی كو كشد سوی فنابانگ ؼوالن هست بانگ آشنا  20.12

سوی من آئید، نك نام و نشان بانگ می دارد كه هان ای كاروان  20.13

تا كند آن خواجه را از آفالن نام هر یك میبرد ؼول، ای فالن  20.14

عمر ضایع، راه دور و روز دیرچون رسد آن جا ببیند گرگ و شیر  20.15

مال خواهم، جاه خواهم، و آب روچه بود آن بانگ ؼول ای نیکخو؟  20.16

منع كن تا كشؾ گردد رازهااز درون خویش این آوازها  20.17

چشم نرگس را از این كركس بدوزذكر حق كن، بانگ ؼوالن را بسوز  20.18

رنگ می را واشناس از رنگ كاس صبح صادق را ز كاذب واشناس  20.19

دیده ای پیدا كند صبر و درنگ تا بود كز دیده گان هفت رنگ  20.20

گوهران بینی به جای سنگهارنگها بینی بجز این رنگها  20.21

آفتاب چرخ پیمائی شوی گوهر چه؟ بلكه دریائی شوی  20.22

تو برو در كارگه بینش عیان كار كن، در كارگه باشد نهان  20.23

خارج آن كار نتوانیش دیدكار چون بر كار كن پرده تنید  20.24

آنكه بیرون جست، از وی ؼافل است كارگه، چون جای باش عامل است  20.25

تا ببینی صنع و صانع را بهم پس درآ در كارگه، یعنی عدم  20.26

پس برون كارگه پوشیدگیست كارگه چون جای روشن دیده گیست  20.27

الجرم از كارگاهش كور بودرو به هستی داشت فرعون عنود  20.28

تا قضا را باز گرداند ز درالجرم میخواست تبدیل قدر  20.29

زیر لب می كرد هر دم ریشخندخود قضا بر سبلت آن حیله مند  20.30

تا بگردد حكم و تقدیر اله صد هزاران طفل كشت او، بی گناه  20.31

كرد در گردن هزاران ظلم و خون تا كه موسی نبی ناید برون  20.32

وز برای قهر او آماده شدآن همه خون كرد و موسی زاده شد  20.33

دست و پایش خشك گشتی ز احتیال گر بدیدی كارگاه ال یزال  20.34



وز برون میكشت طفالن را گزاؾ اندرون خانه اش موسی معاؾ  20.35

بر دگر كس، ظّن حقدی میبردهمچو صاحب نفس، كاو تن پرورد  20.36

خود حسود و دشمن او آن تن است كاین عدّو و آن حسود و دشمن است  20.37

او به بیرون میدود، كه كو عدو؟او چو موسی و تنش فرعون او  20.38

بر دگر كس، دست میخاید به كین نفس او در خانۀ تن نازنین  20.39

هم به زخم خنجر و هم زخم مشت آن یكی از خشم مادر را بكشت   21.1

یاد ناوردی تو حق مادری از بد گوهری: آن یكی گفتش كه   21.2

او چه كرد آخر بتو؟ ای زشت خوهی تو مادر را چرا كشتی؟ بگو   21.3

می نگوئی کو چه کرد، آخر چه بود؟ هیچکس کشته است مادر؟ ای عنود*    21.4

كشتمش كان خاك ستار وی است كاری كرد كان عار وی است: گفت   21.5

ؼرق خون در خاک گور آؼشتمش متهم شد با یکی زآن کشتمش*    21.6

پس هر روز مردی را كشم : گفتآن كس را بكش ای محتشم: گفت   21.7

نای او ُبرم به است از نای خلق كشتم او را، رستم از خونهای خلق   21.8

كه فساد اوست در هر ناحیت نفس توست آن مادر بد خاصیت   21.9

هر دمی قصد عزیزی می كنی پس بكش او را كه بهر آن دنی  21.10

از پی او با حق و با خلق جنگ از وی این دنیای خوش بر توست تنگ  21.11

كس ترا دشمن نماند در دیارنفس كشتی، باز رستی ز اعتذار  21.12

از برای انبیا و اولیاگر شكال آرد كسی بر گفت ما  21.13

پس چراشان دشمنان بود و حسود؟كانبیا را نی كه نفس كشته بود؟  21.14

بشنو این اشكال و شبهت را جواب گوش نه تو ای طلب كار صواب  21.15

زخم بر خود میزدند ایشان چنان دشمن خود بوده اند آن منكران  21.16

دشمن آن نبود كه خود جان می كنددشمن آن باشد كه قصد جان كند  21.17

او عدوی خویش آمد در حجاب نیست خفاشك عدوی آفتاب  21.18

رنج او، خورشید هرگز كی كشد؟تابش خورشید او را می ُكشد  21.19

مانع آید لعل را از آفتاب دشمن آن باشد كز او آید عذاب  21.20

از شعاع جوهر پیؽمبران مانع خویشند جملۀ كافران  21.21

چشم خود را كور و كژ كردند خلق كی حجاب چشم آن فردند خلق؟  21.22

از ستیزۀ خواجه، خود را می كشدچون ؼالم هندویی كاو كین كشد  21.23

تا زیانی كرده باشد خواجه راسر نگون می افتد از بام سرا  21.24

ور كند كودك عداوت با ادیب گر شود بیمار دشمن با طبیب  21.25

راه عقل و جان خود را خود زدنددر حقیقت ره زن جان خودند  21.26

ماهیی گر خشم میگیرد ز آب گازری گر خشم گیرد ز آفتاب  21.27

عاقبت كه بود سیاه اختر از آن تو یكی بنگر كه را دارد زیان  21.28

هان مشو هم زشت رو، هم زشت خوگر ترا حق آفریده زشت رو  21.29

ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ ور َبَرد كفشت، مرو در سنگالخ  21.30

مالمت كردن مردمان شخصی را كه مادر را به تهمت بکشت. 21



می فزاید كمتری در اخترم تو حسودی كز فالن من كمترم  21.31

بلكه از جمله كمیها بدتر است خود حسد نقصان و عیب دیگر است  21.32

خویشتن افكند در صد ابتری آن بلیس از ننگ و عار كمتری  21.33

خود چه باال، بلكه خون پاال بوداز حسد میخواست تا باال بود  21.34

وز حسد خود را به باال می فراشت آن ابو جهل از محمد ننگ داشت  21.35

ای بسا اهل از حسد نااهل شدبو الحكم نامش ُبد و بوجهل شد  21.36

هیچ اهلیت به از خوی نكومن ندیدم در جهان جست و جو  21.37

تا پدید آید حسدها در قلق انبیا را واسطه ز آن كرد حق  21.38

کار خدمت دارد و ُخلق حسن درگذر از فضل و از چستی و فن*   21.39

حاسد حق هیچ دیاری نبودزانكه كس را از خدا عاری نبود  21.40

زآن سبب با او حسد برداشتی آن كسی كش مثل خود پنداشتی  21.41

پس حسد ناید كسی را از قبول چون مقرر شد بزرگی رسول  21.42

تا قیامت آزمایش دائم است پس به هر دوری ولیی قائم است  21.43

هر كسی كاو شیشه دل باشد شكست هر كه را خوی نكو باشد، برست  21.44

خواه از نسل عمر خواه از علی است پس امام حّی قائم آن ولی است  21.45

هم نهان و هم نشسته پیش رومهدی و هادی وی است ای راه جو  21.46

آن ولیی كم از او، قندیل اوست او چو نور است و خرد جبریل اوست  21.47

نور را در مرتبت ترتیبهاست وانكه زین قندیل كم مشكاة ماست  21.48

پرده های نور دان چندین طبق زانكه هفصد پرده دارد نور حق  21.49

صؾ صؾ اند این پرده هاشان تا امام از پس هر پرده قومی را مقام  21.50

چشمشان طاقت ندارد نور پیش اهل صؾ آخرین از ضعؾ خویش  21.51

تاب نارد از شعاعی بیشتروآن صؾ پیش از ضعیفی بصر  21.52

رنج جان و فتنۀ این احول است روشنیی كاو حیات اول است  21.53

چون ز هفصد بگذرد، او یم شوداحولیها اندك اندك كم شود  21.54

كی صالح آبی و سیب تر است؟ آتشی كاصالح آهن یا زر است  21.55

نی چو آهن، تابشی خواهد لطیؾ سیب و آبی خامیی دارد خفیؾ  21.56

كاو جذوب تابش آن اژدهاست لیك آهن را لطیؾ، آن شعله هاست  21.57

زیر پتك و آتش است او سرخ و َخوش هست آن آهن فقیر جور كش  21.58

در دل آتش رود بی رابطه حاجب آتش بود بی واسطه  21.59

پختگی ز آتش نیابند و خطاب بی حجابی آب و فرزندان آب  21.60

همچو پا را در روش، پا تابه ای واسطه دیگی بود، یا تابه ای  21.61

می شود سوزان و می آرد نمایا مكانی در میان تا آن هوا  21.62

شعله ها را با وجودش رابطه ست پس فقیر آن است كاو بی واسطه ست  21.63

آب حیوانی که ماند تا ابد پس فقیر آن است کو خود را دهد*   21.64

میرسد از واسطۀ این دل به فن پس دل عالم وی است ایرا كه تن  21.65

دل نجوید، تن چه داند جست و جو؟دل نباشد، تن چه داند گفت وگو؟  21.66



پس نظرگاه خدا دل، نی تن است پس نظرگاه شعاع آن آهن است  21.67

با دل صاحب دلی كاو معدن است باز این دلهای جزوی چون تن است  21.68

لیك ترسم تا نلؽزد فهم عام بس مثال و شرح خواهد این كالم  21.69

اینكه گفتم هم نبد جز بی خودی تا نگردد نیكوئی ما بدی  21.70

مر گدا را دستگه بر در بودپای كج را كفش كج بهتر بود  21.71

امتحان کردن پادشاه آن دو غالم را كه نو خریده بود. 22

با یكی ز آن دو، سخن گفت و شنیدپادشاهی دو ؼالم ارزان خرید   22.1

از لب شكر چه زاید؟ شكرآب یافتش زیرك دل و شیرین جواب   22.2

این زبان پرده است بر درگاه جان آدمی مخفی است در زیر زبان   22.3

سّر صحن خانه شد بر ما پدیدچونكه بادی پرده را در هم كشید   22.4

گنج زر، یا جمله مار و كژدم است كاندر آن خانه گهر یا گندم است   22.5

ز انكه نبود گنج زر بی پاسبان یا در او گنج است و ماری بر ِكران   22.6

كز پس پانصد تامل دیگران بی تامل او سخن گفتی چنان   22.7

جمله دریا، گوهر گویاستی گفتی اندر باطنش دریاستی   22.8

حق و باطل را از او فرقان شدی نور هر گوهر كه زو تابان شدی   22.9

ذره ذره حق و باطل را جدانور فرقان فرق كردی بهر ما  22.10

هم سإال و هم جواب از ما ُبدی نور گوهر نور چشم ما شدی  22.11

چون سإال است این نظر در اشتباه چشم كژ كردی، دو دیدی قرص ماه  22.12

تا یكی بینی تو مه را، نک جواب راست گردان چشم را در ماهتاب  22.13

هست هم نور و شعاع آن گهرفكرتت را كژ مبین، نیكو نگر  22.14

از من شنو آن را بهل : چشم گفتهر جوابی كان ز گوش آید به دل  22.15

چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال گوش دالل است و چشم اهل وصال  22.16

در عیان دیدها تبدیل ذات در شنود گوش تبدیل صفات  22.17

پختگی جو، در یقین منزل مكن ز آتش ار علمت یقین شد از سُخن  22.18

این یقین خواهی در آتش در نشین تا نسوزی نیست آن عین الیقین  22.19

ور نه قل در گوش پیچیده شودگوش چون نافذ بود، دیده شود  22.20

تا كه شه با آن ؼالمانش چه كرداین سخن پایان ندارد باز گرد  22.21

آن دگر را كرد اشارت كه بیاآن ؼالمك را چو دید اهل ذكا   23.1

جد چو گوید طفلكم تحقیر نیست كاِؾ رحمت گفتمش تصؽیر نیست   23.2

بود او گنده دهان دندان سیاه چون بیامد آن دوم در پیش شاه   23.3

جست و جویی كرد هم زاسرار اوگر چه شه ناخوش شد از دیدار او   23.4

دور بنشین لیك زآن سو تر مران با این شكل و این گنده دهان: گفت   23.5

نی جلیس و یار و هم بقعه ُبدی كه تو زاهل نامه و رقعه ُبدی   23.6

تو مریض و ما طبیب ُپر فنیم تا عالج آن دهان تو كنیم   23.7

براه كردن شاه یكی از آن دو غالم را و از دیگری پرسیدن و باز گفتن او آنچه در وی است. 23



نیست الیق از تو دیده دوختن بهر كیكی نو گلیمی سوختن   23.8

تا ببینم صورت عقلت نكوبا همه بنشین، دو سه دستان بگو   23.9

سوی حمامی كه رو خود را بخارآن ذكی را پس فرستاد او به كار  23.10

صد ؼالمی در حقیقت، نی یكی تو چه زیركی: وین دگر را گفت  23.11

نزد ما آ که تو به زآن یار بد باز قابل تر بدی زآن یار َخود*   23.12

از تو ما را سرد می كرد آن حسودآن نه ای كه خواجه تاش تو نمود  23.13

حیز و نامرد و چنان است و چنین او دزد و كژ است و كژنشین: گفت  23.14

راست گویی من ندیدستم چو اوپیوسته ُبدست او راست گو: گفت  23.15

حلم و دینداری و احسان وسخا راستی و نیکخوئی و حیا*   23.16

هر چه گوید، من نگویم تهمت است راست گویی در نهادش خلقت است  23.17

متهم دارم وجود خویش راكژ نگویم آن نكو اندیش را  23.18

من نبینم در وجود خود، شهاباشد او در من ببیند عیبها  23.19

كی ُبدی فارغ وی از اصالح خویش هر كسی گر عیب خود دیدی ز پیش  23.20

الجرم گویند عیب همدگرؼافلند این خلق از خود بی خبر  23.21

من ببینم روی تو، تو روی من من نبینم روی خود را ای شمن  23.22

نور او از نور خلقان است بیش آن كسی كه او ببیند روی خویش  23.23

زانكه دیدش دید خالقی بودگر بمیرد، نور او باقی بود  23.24

روی خود محسوس بیند پیش رونور حسی نبود آن نوری كه او  23.25

آنچنان كه گفت او از عیب تواكنون عیبهای او بگو: گفت  23.26

كدخدای ملكت و كار منی تا بدانم كه تو ؼم خوار منی  23.27

گر چه هست او مر مرا خوش خواجه تاش ای شه من بگویم عیبهاش: گفت  23.28

عیب او صدق و ذكا و همدمی عیب او مهر و وفا و مردمی  23.29

آن جوانمردی كه جان را هم بدادكمترین عیبش جوانمردی و داد  23.30

چه جوانمردی بود كان را ندیدصد هزاران جان خدا كرده پدید  23.31

بهر یك جان، كی چنین ؼمگین شدی؟ ور بدیدی، كی به جان بخلش بدی؟  23.32

كاو ز جوی آب نابینا بودبر لب جو بخل آب آن را بود  23.33

داند او پاداش خود در یوم دین هر كس از یقین: گفت پیؽمبر كه  23.34

هر زمان جودی دگرگون زایدش كه یكی را ده عوض می آیدش  23.35

پس عوض دیدن، ضد ترسیدن است جود جمله از عوضها دیدن است  23.36

شاد دارد دید ُدر خّواض رابخل نادیدن بود اعواض را  23.37

زانكه كس چیزی نبازد بی بدیل پس به عالم هیچ كس نبود بخیل  23.38

دید دارد كار، جز بینا نرست پس سخا از چشم آید نی ز دست  23.39

هست او در هستی خود عیب جوعیب دیگر آنكه خود بین نیست او  23.40

با همه نیكو و با خود َبد ُبدست عیب جوی وعیب گوی خود ُبدست  23.41

مدح خود در ضمن مدح او میارجلدی مكن در مدح یار: گفت شه  23.42

شرمساری آیدت از ما ورازانكه من در امتحان آرم ورا  23.43
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مالَِك اْلُمْلِك و به رحمان و رحیم نی وهللا باهلل العظیم: گفت   24.1

نی به حاجت بل به فضل و كبریاآن خدایی كه فرستاد انبیا   24.2

آفرید او شهسواران جلیل آن خداوندی كه از خاك ذلیل   24.3

بگذرانید از تك افالكیان پاكشان كرد از مزاج خاكیان   24.4

وانگه او بر جملۀ انوار تاخت بر گرفت از نار و نور صاؾ ساخت   24.5

تا كه آدم معرفت زآن راه یافت آن سنا برقی كه بر ارواح تافت   24.6

پس خلیفه ش كرد آدم كان بدیدآن كز آدم ُرست و دست شیث چید   24.7

در هوای بحر جان، ُدربار شدنوح از آن گوهر چو برخوردار شد   24.8

بی حذر در شعله های نار رفت جان ابراهیم از آن انوار زفت   24.9

پیش دشنۀ آبدارش سر نهادچونكه اسماعیل در جویش فتاد  24.10

آهن اندر دست با  فش نرم شدجان داود از شعاعش گرم شد  24.11

دیو گشتش بنده فرمان و مطیع چون سلیمان شد وصالش را رضیع  24.12

چشم روشن كرد از بوی پسردر قضا یعقوب چون بنهاد سر  24.13

شد چنان بیدار در تعبیر خواب یوسؾ مه رو چو دید آن آفتاب  24.14

ملكت فرعون را یك لقمه كردچون عصا از دست موسی آب َخورد  24.15

هفت نوبت جان فشاند و باز یافت جان جرجیس از فرش چون راز یافت*   24.16

کرد در جوؾ درختش جان فدی چونکه زکریا ز عشقش دم زدی*   24.17

در درون ماهی او آرام یافت چونکه یونس جرعه ای زآن جام یافت*   24.18

سر به طشت زر نهاد از ذوق او چونکه یحیی مست گشت از شوق او*   24.19

چشم را در باخت از بهر لقا چون شعیب آگاه شد زین ارتقا*   24.20

در بال چون دید آثار وصال شکر کرد ایوب صابر هفت سال*   24.21

آب حیوان یافتند و کم زدند خضر و الیاس از میش چون دم زدند*   24.22

بر فراز چرخ چارم برشتافت نردبانش عیسی مریم چو یافت  24.23

قرص مه را كرد او در دم دو نیم چون محمد یافت آن ملك و نعیم  24.24

با چنان شه صاحب و صدیق شدچون ابو بكر آیت توفیق شد  24.25

حق و باطل را چو دل فاروق شدچون عمر شیدای آن معشوق شد  24.26

نور فایض بود و ذوالنورین گشت چون كه عثمان آن عیان را عین گشت  24.27

گشت او شیر خدا درمرج جان چون ز رویش مرتضی شد ُدر فشان  24.28

عرش را ُدرین و قرطین آمدند روشن از نورش چو سبطین آمدند*   24.29

گوشوار عرش ربانی شدند چونکه سبطین از سرش فارغ بدند*   24.30

وآن سر افکنده براهش مست وار آن یکی از زهر، جان کرده نثار*   24.31

خود مقاماتش فزون شد از عددچون جنید از ُجند او دید آن مدد  24.32

نام قطب العارفین از حق شنیدبایزید اندر مزیدش را چو دید  24.33

شد خلیفۀ عشق و ربانی نفس چون كه كرخی كرخ او را شد حرص  24.34

گشت او سلطان سلطانان دادپور ادهم مركب آن سو راند شاد  24.35



گشت او خورشید رای و تیز طرؾ و آن شقیق از شق آن راه شگرؾ  24.36

چون به لحظۀ لطؾ شد ملحوظ شاه شد فضیل از رهزنی ره پیر راه*   24.37

سرنهاد اندر بیابان طلب بشر حافی را مبشر شد ادب*   24.38

مصر جان را همچو شکر خانه شد چونکه ذوالنون از ؼمش دیوانه شد*   24.39

بر سریر سروران شد جاه او چون سری بی سر شد اندر راه او*   24.40

سر فرازانند ز آن سوی جهان صد هزاران پادشاهان نهان  24.41

هر گدایی نامشان را بر نخواندنامشان از رشك حق پنهان بماند  24.42

باد بر جان و روان پاکشان رحمت و رضوان حق در هر زمان*   24.43

كاندر آن بحرند همچون ماهیان حق آن نور و حق روحانیان  24.44

نیست الیق، نام نو میجویمش بحر جان و جان بحر ار گویمش  24.45

مؽزها نسبت بدو باشند پوست حق آن آنی كه این و آن از اوست  24.46

هست صد چندان كه این گفتار من كه صفات خواجه تاش و یار من  24.47

باورت ناید، چه گویم ای كریم؟ آنچه می دانم ز وصؾ آن ندیم  24.48

چند گویی آن این و آن اواكنون از آن ِ خود بگو: شاه گفت  24.49

از تگ دریا چه ُدر آورده ای تو چه داری و چه حاصل كرده ای؟  24.50

نور جان داری كه یار دل شود؟روز مرگ این حس تو باطل شود  24.51

هستت آنچه گور را روشن كند؟در لحد كاین چشم را خاك آگند  24.52

پر و بالت هست تا جان بر پرد؟آن زمان كاین دست و پایت بر درد  24.53

ُمستعار او را مدان، ای مست عار نور دل از جان بود، ای یار ؼار*   24.54

جان باقی بایدت بر جا نشاندآن زمان كاین جان حیوانی نماند  24.55

بل حسن را سوی یزدان بردن است شرط من جا بالحسن، نی كردن است  24.56

این عرضها كه فنا شد چون بری؟ جوهری داری ز انسان یا خری؟  24.57

چون كه ال یبقی زمانین انتفی این عرضهای نماز و روزه را  24.58

لیك از جوهر برند امراض رانقل نتوان كرد مر اعراض را  24.59

چون ز پرهیزی كه زایل شد مرض تا مبدل گشت جوهر زین عرض  24.60

شد دهان تلخ، از پرهیز شهدگشت پرهیز عرض جوهر به جهد  24.61

داروی مو كرد، مو را سلسله از زراعت خاكها شد سنبله  24.62

جوهر فرزند حاصل شد ز ماآن نكاح زن عرض ُبد، شد فنا  24.63

جوهر كّره بزائیدن ؼرض جفت كردن اسب و اشتر را عرض  24.64

گشت جوهر میوه اش، اینك ؼرض هست آن بستان نشاندن هم عرض  24.65

جوهری ز آن كیمیا، گر شد بیارهم عرض دان كیمیا بردن بكار  24.66

زین عرض جوهر همی یابد صفاصیقلی كردن عرض باشد شها  24.67

دخل آن اعراض را بنما، مرم پس مگو كه من عملها كرده ام  24.68

سایۀ بز را پی قربان مكش این صفت كردن عرض باشد خمش  24.69

گر تو فرمایی عرض را نقل نیست شاها بی قنوط عقل نیست: گفت  24.70

هرعرض كان رفت باز آینده نیست پادشاها جز كه یاس بنده نیست  24.71



فعل بودی باطل و اقوال قشرگر نبودی مر عرض را نقل و حشر  24.72

حشر هر فانی بود كون دگراین عرضها نقل شد لون دگر  24.73

الیق گله بود هم سایقش نقل هر چیزی بود هم الیقش  24.74

صورت هر یك عرض را نوبتیست روز محشر هر عرض را صورتیست  24.75

جنبش جفتی و جفتی با ؼرض بنگر اندر خود، نه تو بودی عرض؟  24.76

در مهندس بود چون افسانه هابنگر اندر خانه و كاشانه ها  24.77

بود موزون صفه و سقؾ و درش کان فالن خانه كه ما دیدیم َخوش  24.78

آلت آورد و درخت از بیشه هااز مهندس آن عرض و اندیشه ها  24.79

جز خیال و جز عرض و اندیشه ای چیست اصل و مایۀ هر پیشه ای؟  24.80

درنگر، حاصل نشد جز از عرض جمله اجزای جهان را بی ؼرض  24.81

ُبنیت عالم چنان دان در ازل اول فكر آخر آمد در عمل  24.82

در عمل ظاهر به آخر می شودمیوه ها در فكر دل اول بود  24.83

اندر آخر حرؾ اول خواندی چون عمل كردی شجر بنشاندی  24.84

آن همه از بهر میوه مرسل است گر چه شاخ و بیخ و برگش اول است  24.85

اندر آخر خواجۀ لوالك بودپس سری كه مؽز آن افالك بود  24.86

نقل اعراض است این شیر و شؽال نقل اعراض است این بحث و مقال  24.87

اندر این معنی بیامد َهْل أتی جمله عالم خود عرض بودند تا  24.88

وین صورها از چه زاید؟ از فكراین عرضها از چه زاید؟ از صور  24.89

عقل چون شاه است و صورتها ُرُسل این جهان یك فكرت است از عقل كل  24.90

عالم ثانی جزای این و آن عالم اول جهان امتحان  24.91

آن عرض زنجیر و زندان می شودچاكرت شاها جنایت می كند  24.92

آن عرض، نی خلعتی شد در نبرد؟بنده ات چون خدمت شایسته كرد  24.93

این از آن و، آن از این زاید بسیراین عرض با جوهر آن بیضه است و طیر  24.94

این عرضهای تو، یك جوهر نزاد؟چنین گیر المراد: گفت شاهنشه  24.95

تا بود ؼیب این جهان نیك و بدمخفی داشتست آن را خرد: گفت  24.96

كافر و مومن نگفتی جز كه ذكرزانكه گر پیدا شدی اشكال فكر  24.97

نقش دین و كفر بودی بر جبین پس عیان بودی نه ؼیب، ای شاه این  24.98

چون كسی را زهرۀ تسخر بدی؟ كی درین عالم بت و بتگر بدی؟  24.99

در قیامت، كه كند جرم و خطا؟پس قیامت بودی این دنیای ما 24.100

لیك از عامه، نه از خاصان ُخودشه پوشید حق پاداش بد: گفت 24.101

از امیران خفیه دارم، نز وزیرگر به دامی افكنم من یك امیر 24.102

وز صورهای عملها صد هزارحق به من بنمود پس پاداش كار 24.103

ماه را بر من نمی پوشد ؼمام تو نشانی ده، كه من دانم تمام 24.104

چون تو می دانی كه آن چه ُبود، چیست؟ پس، از گفت من مقصود چیست؟: گفت 24.105

آنكه دانسته، برون آید عیان حكمت در اظهار جهان: گفت شه 24.106

بر جهان ننهاد رنج طلق و دردآنچه می دانست تا پیدا نكرد 24.107



تا بدی یا نیكئی از تو نجست یك زمان بی كار نتوانی نشست 24.108

شد موكل، تا شود ِسّرت عیان این تقاضاهای كار از بهر آن 24.109

چون ضمیرت میکشد آنرا بکار ورنه کی گیرد گالبۀ تن قرار؟*  24.110

هست بی كاری چون جان كندن عیان تاسۀ تو آن کشش را شد نشان*  24.111

چون سر رشتۀ ضمیرت می كشدپس گالبۀ تن كجا ساكن شود؟ 24.112

بر تو بیکاری بود چون جان کنشتاسۀ تو شد نشان آن کشش 24.113

هر سبب مادر اثر از وی ولداین جهان و آن جهان زاید ابد 24.114

تا بزائید او اثرهای عجب چون اثر زائید آن هم شد سبب 24.115

دیده ای باید منور، نیك نیك این سببها نسل بر نسل است لیك 24.116

تا بدید از وی نشانی یا ندیدشاه با او در سخن اینجا رسید 24.117

لیك ما را ذكر آن دستور نیست گر بدید آن شاه جویا، دور نیست 24.118

باز پرسیدن شاه حال از غالم دیگر. 25

سوی خویشش خواند آن شاه همام چون ز گرمابه بیامد آن ؼالم   25.1

بس لطیفی و ظریؾ و خوب روگفت صحا لك نعیم دایُم   25.2

تا از این دیگر شود اوبا خبر پس سوی کاری فرستاد آن دگر*    25.3

ای چو ماه اندر َظلم : بعد از آن گفتپیش بنشاندش بصد لطؾ و کرم*    25.4

نیکخوئی نیکخوئی نیکخو ماه روئی جعد موئی مشکبو*    25.5

كه همی گوید برای تو فالن ای دریؽا گر نبودی در تو آن   25.6

دیدنت ملك جهان ارزیده ای شاد گشتی هر كه رویت دیده ای   25.7

كز برای من بگفت آن دین تباه رمزی ز آن بگو ای پادشاه: گفت   25.8

كاشكارا تو دوایی، خفیه درداول وصؾ دو روئیت كرد: گفت   25.9

در زمان دریای خشمش جوش كردخبث یارش را چو از شه گوش كرد  25.10

تا كه موج هجو او از حد گذشت كؾ بر آورد آن ؼالم و سرخ گشت  25.11

همچو سگ در قحط سرگین خوار بودكاو ز اول دم كه با من یار بود  25.12

دست بر لب زد شهنشاهش كه بس چون دمادم كرد هجوش چون جرس  25.13

از تو جان گندست و از یارت دهان دانستم تو را از وی، بدان: گفت  25.14

تا امیر او باشد و مؤمور توپس نشین ای گنده جان از دور تو  25.15

راحة االنسان فی حفظ اللسان بهر این گفتند اکابر در جهان*   25.16

همچو سبزۀ گولخن دان ای كیادر حدیث آمد كه تسبیح از ریا  25.17

با خصال بد، نیرزد یك تسوپس بدان كه صورت خوِب  نكو  25.18

چون بود ُخلقش نكو، در پاش میرور بود صورت حقیر و ناپذیر  25.19

بگذر از نقش سبو و آب جوچند بازی عشق با نقش سبو؟  25.20

طالب معنی شو و معنی بجو چند باشی عاشق صورت بگو*   25.21

عالم معنی بماند جاودان صورت ظاهر فنا گردد، بدان  25.22

از صدؾ ُدر را  گزین، گر عاقلی صورتش دیدی ز معنی ؼافلی  25.23

گر چه جمله زنده اند از بحر جان این صدفهای قوالب در جهان  25.24



چشم بگشا، در دل هر یك نگرلیك اندر هر صدؾ نبود گهر  25.25

زانكه كمیاب است آن ُدر ثمین كان چه دارد، وین چه دارد، می گزین  25.26

در بزرگی هست صد چندان كه لعل گر به صورت بنگری كوهی به َشكل  25.27

هست صد چندان كه نقش چشم توهم به صورت دست و پا و پشم تو  25.28

كز همه اعضا، دو چشم آمد گزین لیك پوشیده نباشد بر تو این  25.29

صد جهان گردد به یك دم سر نگون از یك اندیشه كه آید در درون  25.30

صد هزاران لشكرش در تک بودجسم سلطان گر به صورت یك بود  25.31

هست محكوم یكی فكر خفی باز شكل و صورت شاه صفی  25.32

گشته چون سیلی روانه بر زمین خلق بی پایان ز یك اندیشه بین  25.33

لیك چون سیلی جهان را خورد و بردهست آن اندیشه، پیش خلق ُخرد  25.34

میدواند جمله را روز و شبان خلق عالم چون رمه است وحق شبان*   25.35

قائم است اندر جهان هر پیشه ای پس چو می بینی كه از اندیشه ای  25.36

كوهها و دشتها و نهرهاخانه ها و قصرها و شهرها  25.37

زنده از وی همچو از دریا سمك هم زمین و بحر و هم مهر و فلك  25.38

تن سلیمان است و اندیشه چو مور؟پس چرا از ابلهی پیش تو كور  25.39

هست اندیشه چو میش و كوه گرگ می نماید پیش چشمت ُكه بزرگ  25.40

ز ابر و بق و رعد داری لرز و بیم عالم اندر چشم تو هول و عظیم  25.41

ایمن و ؼافل، چو سنگی بی خبروز جهان فكرتی، ای كم ز خر  25.42

آدمی خو نیستی، خر كّره ای زانكه نقشی، وز خرد بی بهره ای  25.43

بو نداری، وز خدا دیوانه ای جهل محضی وز خرد بیگانه ای*   25.44

شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل سایه را تو شخص می بینی ز جهل  25.45

کز لطافت چون هوای دلکش است نک ز ؼیبت یک نمود آرایش است*   25.46

آگهی نبود بصر را، زان لطیؾ تا به جسمی، در نمی پیچد، کثیؾ*   25.47

از هزاران تیشه و تیػ و تبر باز افزونست هنگام اثر*   25.48

بر گشاید بی حجابی، پر و بال باش تا روزی كه آن فكر و خیال  25.49

نیست گشته این زمین سرد و گرم كوهها بینی شده چون پشم نرم  25.50

جز خدای واحِد حّی َودودنه سما بینی، نه اختر، نه وجود  25.51

تا دهد مر راستیها را فروغ یك فسانه راست آمد یا دروغ  25.52

حسد بردن حشم بر آن بنده خاص. 26

بر گزیده بود بر جمله حشم پادشاهی بنده ای را از كرم   26.1

ده یِك قدرش، ندیدی صد وزیرجامگی او وظیفۀ چل امیر   26.2

او ایازی بود و شه محمود وقت از كمال طالع و اقبال و بخت   26.3

پیش از این تن بود، هم پیوند و خویش روح او با روح شه در اصل خویش   26.4

بگذر از اینها كه نو حادث شدست كار آن دارد، كه پیش از تن ُبَدست   26.5

چشم او بر ِكشتهای اول است چشم عارؾ، راست گو، نی احولست   26.6

چشم او آنجاست روز و شب گروآنچه گندم كاشتندش وآنچه جو   26.7



حیله ها و مكرها، باد است بادآنچ آبست است، شب جز آن نزاد   26.8

زآنكه بیند حیلۀ حق بر سرش كی شود دل خوش به حیلتهای گش   26.9

جان تو، نه زآن جهد، نه زین جهداو درون دام، دامی می نهد  26.10

عاقبت بر روید آن ِكشتۀ اله گر بروید ور بریزد صد گیاه  26.11

این دوم فانیست و، آن اول درست ِكشت نو كارند بر ِكشت نخست  26.12

تخم ثانی فاسد و پوسیده است تخم اول كامل و بگزیده است  26.13

گر چه تدبیرت هم از تدبیر اوست افكن این تدبیر خود را پیش دوست  26.14

آخر آن روید كه اول كاشته ست كار آن دارد كه حق افراشته ست  26.15

چون اسیر دوستی، ای دوستدارهر چه كاری از برای او بكار  26.16

هر چه آن نه كار حق، هیچ است هیچ ِگرد نفس دزد و كار او مپیچ  26.17

نزد مالك دزد شب رسوا شودپیش از آن كت روز دین پیدا شود  26.18

مانده روز داوری بر گردنش رخت دزدیده به تدبیر و فنش  26.19

تا بؽیر دام او دامی نهندصد هزاران عقل با هم بر جهند  26.20

كی نماید قوتی؟ با باد، َخس دام خود را سخت تر یابند و بس  26.21

در نبی، وهللا خیر الماکرین ور نداری باور از من، رو ببین*   26.22

در سإالت فایده هست؟ ای عنودگر تو گویی، فائدۀ هستی چه بود؟  26.23

چه شنویم این را؟ عبث، بی عائده گر ندارد این سإالت فائده  26.24

پس جهان بی فایده نبود، ببین ور سوالت فائده دارد یقین*   26.25

پس جهان بی فایده آخر چراست؟ گر سإالت را بسی فائیده هاست  26.26

از جهتهای دگر ُپر عایده ست ور جهان از یك جهت بی فایده ست  26.27

مر ترا چون فایدست، از وی َمایست فائدۀ تو گر مرا فایده نیست  26.28

گر چه بر اخوان عبث بد زایده حسن یوسؾ عالمی را فایده  26.29

لیك بر محروم بانگ چوب بودلحن داودی چنان محبوب بود  26.30

لیك بر قبطی منكر بود خون آب نیل از آب حیوان ُبد فزون  26.31

بر منافق مردن است و ژندگی هست بر مومن شهیدی زندگی  26.32

كه نه محرومند از وی امتی چیست در عالم؟ بگو یك نعمتی  26.33

هست هر جان را یكی قوِت دگرگاو و خر را فایده چه در ِشكر؟  26.34

پس نصیحت كردن او را رایضیست لیك اگر آن قوت بر وی عارضیست  26.35

گر چه پندارد كه آن خود قوت اوست چونكسی كاو از مرض، ِگل داشت دوست  26.36

روی در قوت مرض آورده است قوت اصلی را فرامش كرده است  26.37

قوت علت همچو چوبش كرده است نوش را بگذاشته سّم خورده است  26.38

قوت حیوانی مر او را ناسزاست قوت اصلی بشر نور خداست  26.39

كه خورد او روز و شب از آب و ِگل لیك از علت در این افتاد دل  26.40

كو ؼذاُی؟ والسما، ذات الحبك روی زرد و پای سست و دل سبك  26.41

خوردن آن بی گلو و آلت است آن ؼذای خاصگان دولت است  26.42

مر حسود و دیو را از دود فرش شد ؼذای آفتاب از نور عرش  26.43



آن ؼذا را نه دهان ُبد، نه طبق در شهیدان یْرَزقوَن فرمود حق  26.44

دل ز هر علمی صفائی میبرددل ز هر یاری ؼذائی میخورد  26.45

چشم از معنی او حساسه ای است صورت هر آدمی چون كاسه ای است  26.46

و ز ِقران هر قرین چیزی بری از لقای هر كسی چیزی خوری  26.47

الیق هر دو، اثر زاید یقین چون ستاره با ستاره شد قرین  26.48

وز ِقران سنگ و آهن هم شرراز ِقران مرد و زن زاید بشر  26.49

میوه ها و سبزها، ریحانهاو ز ِقران خاك با بارانها  26.50

دل خوشی و بی ؼمی و ُخرمی و ز ِقران سبزه ها با آدمی  26.51

می بزاید خوبی و احسان ماوز ِقران ُخّرمی با جان ما  26.52

چون بر آید از تفّرج كام ماقابل خوردن شود اجسام ما  26.53

خون، ز خورشیِد خوش ِ گلگون بودسرخ روئی، از ِقران خون بود  26.54

وان ز خورشید است و از وی میرسدبهترین رنگها ُسرخی بود  26.55

شوره گشت و ِكشت را نبود محل هر زمینی كان قرین شد با زحل  26.56

چون ِقران دیو با اهل نفاق قوت اندر فعل آید ز اتفاق  26.57

بی همه طاق و طرم، طاق و طرم این معانی راست از چرخ نهم  26.58

امر را طاق و طرم ماهیتست خلق را طاق و طرم عاریتیست  26.59

بر امید ِعز، در خواری خوشنداز پی طاق و طرم خواری كشند  26.60

گردن خود كرده اند از ؼم چو دوك بر امید عز ده روزۀ خدوك  26.61

كاندر این عّز، آفتاب روشنم چون نمی آیند اینجا كه منم؟  26.62

آفتاب ما ز مشرقها برون مشرق خورشید، برج قیرگون  26.63

نی بر آمد، نی فرو شد، ذات اومشرق او نسبت ذرات او  26.64

در دو عالم آفتابی بی فئیم ما كه واپس مانده ذرات وئیم  26.65

هم ز فّر شمس باشد این سبب باز گرد شمس می گردم، عجب  26.66

هم از او َحبل سببها منقطع شمس باشد بر سببها مطلع  26.67

از كه؟ از شمس، این شما باور كنید؟صد هزاران بار ببریدم امید  26.68

صبر دارم من؟ و یا ماهی ز آب؟ تو مرا باور مكن، كز آفتاب  26.69

عین ُصنع آفتاب است ای حسن ور شوم نومید، نومیدی من  26.70

هیچ هست، از ؼیر هستی، چون َچَرد؟عین ُصنع، از نفس صانع، چون ُبرد؟  26.71

گر ُبراق و تازیان، ور خود خرندجمله هستیها از این روضه چَرند  26.72

می نبیند روضه را، زآن است  رّد لیک اسب کور، کورانه چَرد*   26.73

هر دم آرد رو به گردابی جدیدوانكه گردشها از آن دریا ندید  26.74

تا كه آب شور او را كور كرداو ز بحر عذب آب شور َخورد  26.75

ز آب من ای كور، تا یابی بصربحر می گوید به دست راست َخور  26.76

كاو بداند نیك و بد را، كز كجاست؟ هست دست راست اینجا ظّن راست  26.77

راست می گردی گه و، گاهی دو تونیزه گردانی است ای نیزه كه تو  26.78

ور نه ما آن كور را بینا كنیم ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم  26.79



داروش كن، كوری چشم حسودهان ضیاء الحق حسام الدین، تو زود  26.80

داروی ظلمت كش و استیز فعل توتیای كبریائی، تیز فعل  26.81

ظلمت صد ساله را زو َبر كندآنكه، گر بر چشم اعمی َبر زند  26.82

ای نهال میوه دار، افشان ثمر جمله کوران را دوا کن، ای قمر*   26.83

كز حسودی بر تو می آرد ُجحودجمله كوران را دوا كن، جز حسود  26.84

جان مده، تا همچنین جان میكنم مر حسودت را، اگر چه آن منم  26.85

کور میگردد ز بود آفتاب آنكه او باشد حسود آفتاب  26.86

اینت افتاده ابد در قعر چاه اینت درد بی دوا كاو راست، آه  26.87

كی بر آید این مراد او؟ بگونفی خورشید ازل بایست او  26.88

باز كور است آنكه شد گم كرده راه باز، آن باشد كه باز آید به شاه  26.89

گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه. 27

راه را گم كرد و در ویران فتادباز، در ویرانه بر جؽدان فتاد   27.1

لیك كورش كرد سرهنگ قضااو همه نور است، از نور رضا   27.2

در میان جؽد و ویرانش سپردخاك در چشمش زد و از راه برد   27.3

پّر و بال نازنینش می كنندبر سری جؽدانش بر سر میزنند   27.4

باز، آمد تا بگیرد جای ماولوله افتاد در جؽدان كه ها   27.5

اندر افتادند در دلق ؼریب چون سگان كوی، ُپر خشم و مهیب   27.6

صد چنین ویران رها كردم به جؽدباز گوید، من چه در خوردم به جؽد؟   27.7

سوی شاهنشاه راجع میشوم من نخواهم بود اینجا، میروم   27.8

نی مقیمم، میروم سوی وطن خویشتن مكشید ای جؽدان، كه من   27.9

ور نه ما را ساعد شه، باز جاست این خراب، آباد در چشم شماست  27.10

تا ز خان و مان شما را بر كندباز حیلت می كند: جؽد گفتا  27.11

بر كند ما را به سالوسی ز وكرخانه های ما بگیرد او به مكر  27.12

و هللا از جملۀ حریصان بدتر است می نماید سیری، این حیلت پرست  27.13

دنبه مسپارید ای یاران به خرس او خورد از حرص، طین را همچو ِدبس  27.14

تا برد او، ما سلیمان را ز راه الؾ از شه میزند وز دست شاه  27.15

مشنوش، گر عقل داری اندكی خود چه جنس شاه باشد مرؼكی  27.16

هیچ باشد الیق لوزینه سیر؟جنس شاه است او، و یا جنس وزیر  27.17

هست سلطان با حشم جویای من آنچه می گوید، ز مكر و فعل و فن  27.18

اینت الؾ خام و دام گول گیراینت مالیخولیای ناپذیر  27.19

مرؼك الؼر چه در خورد شهیست؟ هر كه این باور كند، از ابلهیست  27.20

مر ورا یاری گری از شاه كو؟كمترین جؽد ار زند بر مؽز او  27.21

بیخ جؽدستان شهنشه بر كندار یك پر من بشكند: گفت باز  27.22

دل برنجاند، كند با من جفاجؽد چبود؟ خود اگر بازی مرا  27.23

صد هزاران خرمن، از سرهای بازشه كند توده به هر شیب و فراز  27.24

هر كجا كه من روم، شه در پی است پاسبان من عنایات وی است  27.25



بی خیال من، دل سلطان سقیم در دل سلطان خیال من مقیم  27.26

می پرم بر اوج دل چون پرتوش چون بپراند مرا شه در روش  27.27

پرده های آسمانها می درم همچو ماه و آفتابی می پرم  27.28

انفطار آسمان از فطرتم روشنی عقلها از فكرتم  27.29

جؽد كه بود؟ تا بداند سّر مابازم و در من شود حیران هما  27.30

صد هزاران بسته را آزاد كردشه برای من، ز زندان یاد كرد  27.31

از دم من جؽدها را باز كردیك دمم با جؽدها دمساز كرد  27.32

فهم كرد از نیك بختی، راز من ای خنك جؽدی كه در پرواز من  27.33

گر چه جؽدانید، شهبازان شویددر من آویزید، تا بازان شوید  27.34

هر كجا افتد، چرا باشد ؼریب؟ آنكه باشد با چنان شاهی حبیب  27.35

گر چو نی نالد، نباشد بی نواهر كه باشد شاه دردش را دوا  27.36

طبل بازم میزند شه از كنارمالك ملكم، نیم من طبل خوار  27.37

حق گواه من، به رؼم مدعی طبل باز من، ندای ارجعی  27.38

لیك دارم در تجلی، نور از اومن نیم جنس شهنشه، دور از او  27.39

آب جنس خاك آمد در نبات نیست جنسیت ز روی شكل و ذات  27.40

طبع را جنس آمدست آخر مدام باد جنس آتش آمد در قوام  27.41

مای ما، شد بهر مای او، فناجنس ما چون نیست جنس شاه ما  27.42

پیش پای اسب او گردم چو گردچون فنا شد مای ما، او ماند فرد  27.43

هست بر خاكش، نشان پای اوخاك شد جان و، نشانیهای او  27.44

تا شوی تاج سر گردن كشان خاك پایش شو، برای این نشان  27.45

نقل من نوشید پیش از َنقل من تا كه نفریبد شما را شكل من  27.46 َُ

قصِد صورت كرد و بر هللا زدای بسا كس را كه صورت راه زد  27.47

هیچ این جان با بدن مانسته هست؟ آخر این جان با بدن پیوسته است  27.48

نور دل، در قطرۀ خونی نهفت تاب نور چشم با پیه است جفت  27.49

عقل چون شمعی درون مؽز سرشادی اندر ُگرده و، ؼم در جگر  27.50

لهو در نفس و شجاعت در جنان رایحه در انؾ و منطق در لسان*   27.51

عقلها در دانش چونی، زبون این تعلقها نه بی كیؾ است و چون  27.52

جان از او ُدری ستد، در جیب كردجان ُكل با جان جزو آسیب كرد  27.53

حامله شد از مسیح دل فریب همچو مریم، جان از آن آسیب جیب  27.54

آن مسیحی كز مساحت برتر است آن مسیحی نه، كه بر خشك و تر است  27.55

از چنین جانی شود حامل جهان پس ز جان جان، چو حامل گشت جان  27.56

این  َحَشر را وا نماید محشری پس جهان زاید جهان دیگری  27.57

من ز شرح این قیامت قاصرم تا قیامت گر بگویم بشمرم  27.58

شرح گویم قاصر آیم ای پسر تا قیامت این قیامت را اگر*   27.59

حرفها دام َدم شیرین لبی است این سخنها خود به معنی، یاربی است  27.60

چونكه لبیكش ز یارب میرسدچون كند تقصیر؟ پس، چون تن زند؟  27.61



لیك سر تا پای بتوانی چشیدهست لبیكی كه نتوانی شنید  27.62

وز چنین لبیک پنهان برخوری یک مثل آوردمت تا پی بری*   27.63

كلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب. 28

بر سر دیوار تشنۀ دردمندبر لب جو بود دیواری بلند   28.1

عاشقی مستی ؼریبی بی قرار تشنه ای مستسقئی زار و نزار*    28.2

از پی آب، او چو ماهی، زار بودمانعش از آب آن دیوار بود   28.3

بر فلک میشد فؽان ِ زار او شد حجاب آب او دیوار او*    28.4

بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب ناگهان انداخت او خشتی در آب   28.5

مست كرد آن بانگ آبش، چون نبیذچون خطاب یار، شیرین لذیذ   28.6

گشت خشت انداز، وز آنجا خشت كن از صفای بانگ آب، آن ممتحن   28.7

فایده چه زین زدن خشتی مرا؟آب میزد بانگ، یعنی هی ترا   28.8

من از این صنعت ندارم هیچ دست آبا، مرا دو فایده است: تشنه گفت   28.9

كاو بود مر تشنگان را چون سحاب فایدۀ اول سماع بانگ آب  28.10

ُمرده را زین زندگی تحویل شدبانگ او چون بانگ اسرافیل شد  28.11

باغ می یابد از او چندین نگاریا چو بانگِ رعِد ایام بهار  28.12

یا چو بر محبوس، پیؽام نجات یا چو بر درویش، ایام زكات  28.13

میرسد سوی محمد بی دهن چون دم رحمان بود، كان از یمن  28.14

كان به عاصی در شفاعت میرسدیا چو بوی احمد مرسل بود  28.15

میزند بر جان یعقوب نحیؾ یا چو بوی یوسؾ خوب لطیؾ  28.16

سوی عاصی میرسد بی انتقام یا نسیم روضۀ دار السالم*   28.17

میرسد پیؽام، کای ابله بیا یا سوی مّس سیه از کیمیا*   28.18

یا فرستد ویس رامین را پیام یا ز لیلی بشنود مجنون کالم*   28.19

بر كنم آیم سوی ماء معین فایدۀ دیگر كه هر خشتی كزین  28.20

پست تر گردد به هر دفعه كه كندكز كمی خشت دیوار بلند  28.21

فصل او، درمان وصلی میبودپستی دیوار ُقربی می شود  28.22

موجب قربی كه، َو اْسُجْد َو اقترب سجده آمد كندن خشت لزب  28.23

مانع این سر فرود آوردن است تا كه این دیوار، عالی گردن است  28.24

تا نیابی زین تن خاكی نجات سجده نتوان كرد بر آب حیات  28.25

زودتر بر می كند خشت و َمدربر سر دیوار هر كو تشنه تر  28.26

او كلوخ زفت تر كند از حجاب هر كه عاشق تر بود بر بانگ آب  28.27

نشنود بیگانه، جز بانگ ُبلـُق او ز بانگ آب، ُپر می تا ُعنق  28.28

مؽتنم دارد، گزارد وام خویش ای خنك آنرا كه او ایام پیش  28.29

صحت و زور دل و قوت بوداندر آن ایام كش قدرت بود  28.30

میرساند بی دریؽی بار و َبرو آن جوانی همچو باغ سبز و تر  28.31

سبز می گردد زمین تن بدان چشمه های قَوت و شهوت روان  28.32

معتدل اركان و بی تخلیط و بندخانه ای معمور و سقفش بس بلند  28.33



قصر محکم، خانه روشن، ُپر صفا نور چشم وقوت ابدان بجا*   28.34

سر فرود آور، بکن خشت و مدر هین ؼنیمت دان جوانی ای پسر*   28.35

گردنت بندد به َحْبٌل ِمْن َمَسدپیش از آن كایام پیری در رسد  28.36

هرگز از شوره نبات خوش نُرست خاك شوره گردد و ریزان و سست  28.37

او ز خویش و دیگران نامنتفع آب زور و آب شهوت منقطع  28.38

چشم را، نم آمده، تاری شده ابروان، چون پار ُدم زیر آمده  28.39

رفته نطق و طعم و دندانها ز كاراز تشنج، رو چو پشت سوسمار  28.40

تن ضعیؾ و دست و پا چون ریسمان پشت دو تا گشته دل سست و طپان*   28.41

ؼم قوی و دل تنک، تن ناُدُرست بر سر ره  زادکم مرکوب سست*   28.42

دل ز افؽان همچو نای انبان شده خانه ویران کار بی سامان شده*   28.43

نفس کاهل، دل سیه، جان ناصبور عمر ضایع، سعی باطل، راه دور*   28.44

جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ موی بر سر همچو برؾ، از بیم مرگ*   28.45

كارگه ویران، عمل رفته ز سازروز بیگه ،الشه لنگ و ره دراز  28.46

قوِت بر كندن آن، كم شده بیخهای خوی َبد محكم شده  28.47

در میان ره نشاند او خار بن همچو آن شخص درشت خوش سخن  28.48

 ِبكن این را، نكند: بس بگفتندشره گذریانش مالمت گر شدند   29.1

پای خلق از زخم آن پر خون شدی هر دمی آن خار ُبن افزون شدی   29.2

پای درویشان بخستی زار زارجامه های خلق بدریدی ز خار   29.3

یافت آگاهی ز فعل آن خبیث چونکه حاکم را خبر شد زین حدیث*    29.4

آری، بر كنم روزیش من : گفتاین بكن: چون به جد حاكم بدو گفت   29.5

شد درخت خار او محكم نهادمدتی فردا و فردا وعده داد   29.6

پیش آ، در كار ما واپس مؽژای وعده كژ: گفت روزی حاكمش   29.7

عجل ال تماطل دیننا: گفتاالیام یا عم بیننا: گفت   29.8

كه به هر روزی كه می آید زمان تو كه می گویی كه فردا، این بدان   29.9

وین َكننده پیر و مضطر می شودآن درخت بد، جوان تر می شود  29.10

خار َكن در سستی و در كاستن خار بن در قّوت و برخاستن  29.11

خار كن هر روز، زار و خشكترخار ُبن هر روز و هر دم سبز و تر  29.12

زود باش و روزگار خود مبراو جوانتر می شود، تو پیرتر  29.13

بارها در پای خار آخر زدت خار بن دان هر یكی خوی بدت  29.14

بر سر راه ندامت آمدی بارها از فعل بد نادم شدی*   29.15

حس نداری، سخت بی حس آمدی بارها از خوی خود خسته شدی  29.16

كه ز ُخلق زشت تو هست آن رسان گر ز خسته گشتن دیگر كسان  29.17

تو عذاب خویش و هم بیگانه ای ؼافلی، باری ز زخم خود نه ای  29.18

تو علی وار این در خیبر بكن یا تبر بردار و مردانه بزن  29.19

هین طریق دیگران را برگزین ورنه چون صدیق و فاروق مهین*   29.20

فرمودن والی آن مرد را كه آن خار ُبن را كه نشانده ای بر سر راه  بر كن. 29



وصل كن با نار، نور یار رایا به گلُبن وصل كن این خار را  29.21

وصل او گلبن ُكند خار تو راتا كه نور او ُكشد نار تو را  29.22

كشتن آتش به مومن ممكن است تو مثال دوزخی او مومن است  29.23 َُ

كاو به مومن البه گر گردد ز بیم مصطفی فرمود از گفت جحیم  29.24

هین كه نورت سوز نارم را ربودگویدش بگذر ز من ای شاه زود  29.25

زانكه بی ضد، دفع ضد ال یمكن است پس هالك نار، نور مومن است  29.26

كان ز قهر انگیخته شد، این ز فضل نار، ضد نور باشد روز عدل  29.27

آب رحمت بر دل آتش گمارگر همی خواهی تو دفع شر نار  29.28

آب حیوان روح پاك محسن است چشمۀ آن آب رحمت مومن است  29.29

زانكه تو از آتشی، او زآب جوپس گریزان است نفس تو از او  29.30

كاتشش از آب ویران می شودزآب، آتش، زآن گریزان می شود  29.31

حس شیخ و فكر او نور خوش است حس و فكر تو همه از آتش است  29.32

چك چك از آتش برآید، برجهدآب نور او چو برآتش چكد  29.33

تا شود این دوزخ نفس تو سردچون كند چك چك تو گویش، مرگ و درد  29.34

پشت نکند، عدل و احسان تو راتا نسوزد او گلستان تو را  29.35

از یکی نه نام ماند نه نشان یک شرر از وی هزاران گلستان*   29.36

الله و نسرین و سیسنبردهدبعد از آن چیزی كه كاری بردهد  29.37

باز گرد ای خواجه، راه ما كجاست؟ باز پهنا میرویم از راه راست  29.38

كه خرت لنگ است و منزل دور دوراندر آن تقریر بودیم ای خسور  29.39

کج مرو، رو راست، اندر شاهراه بار تو باشد گران، در راه چاه*   29.40

راه دریا گیر تا یابی رشد سال شصت آمد که در شستت کشد*   29.41

شد خالص از دام و از آتش رهید آنکه عاقل بود در دریا رسید*   29.42

ُمرده گرد و، رو سوی دریا ز دشت چونکه بیگه گشت و آن فرصت گذشت*   29.43

اینچنین هرگز کند بر خود کسی؟ ورنه در تابه شوی بریان بسی*   29.44

گفته شد اینجا برای اعتبارحال آن سه ماهی و آن جویبار  29.45

واستعن باهلل ثم اجهد تصب فانتبه ثم اعتبر ثم انتصب  29.46

جز سیه رویی و فعل زشت نی سال بی گه گشت، وقت كشت نی  29.47

بایدش بر كند و بر آتش نهادكرم در بیخ درخت تن فتاد  29.48

آفتاب عمر سوی چاه شدهین و هین، ای راه رو، بی گاه شد  29.49

پّر افشانی بكن، از راه جوداین دو روزك را كه زورت هست زود  29.50

تا در آخر بینی آنرا برگ و بار این قدر تخمی كه ماندستت، بکار*   29.51

تا بروید زین دو دم، عمر درازاین قدر عمری که ماندستت، بباز  29.52

هین فتیله اش ساز و روؼن زودترتا نمردست این چراغ با گهر  29.53

تا به كلی نگذرد ایام ِكشت هین مگو فردا، كه فرداها گذشت  29.54

در بیان معنی فی التاخیر آفات. 30

كهنه بیرون كن، گرت میل نویست پند من بشنو، كه تن، بند قویست   30.1



بخل تن بگذار و پیش آور سخالب ببند و كؾ ُپر زر بر گشا   30.2

هر كه در شهوت فرو شد، برنخاست ترك شهوتها و لذتها سخاست   30.3

وای او، كز كؾ چنین شاخی بهشت این سخا، شاخیست از سرو بهشت   30.4

بركشد این شاخ، جان را بر سماعروة الوثقی است این ترك هوا   30.5

مر تو را باال، كشان تا اصل خویش تا برد شاخ سخا، ای خوب كیش   30.6

وین َرَسن صبر است، بر امر اله یوسؾ حسنی تو، این عالم چو چاه   30.7

از رسن ؼافل مشو، بیگه شدست یوسفا آمد رسن درزن دو دست   30.8

فضل و رحمت را بهم آمیختندحمد هلل، كین رسن آویختند   30.9

تا ببینی بارگاه پادشاه در رسن زن دست وبیرون رو ز چاه*   30.10

عالمی بس آشكارا، ناپدیدتا ببینی عالم جان جدید  30.11

و آن جهان هست، بس پنهان شده این جهان نیست، چون هستان شده  30.12

كژنمائی، پرده سازی می كندخاك بر باد است و بازی می كند  30.13

باد را دان عالی و عالی نژادخاك همچون آلتی در دست باد  30.14

بادبین، چشمی بود نوعی دگرچشم خاكی را به خاك افتد نظر  30.15

وانكه پنهان است، مؽز و اصل اوست اینكه بر كار است، بی كار است و پوست  30.16

هم سواری داند احوال سواراسب داند اسب را، كاو هست یار  30.17

بی سوار این اسب خود ناید بكارچشم حس اسب است و نور حق، سوار  30.18

ور نه پیش شاه باشد اسب ردپس ادب كن اسب را از خوی بد  30.19

چشم او بی چشم شه مضطر بودچشم اسب از چشم شه رهبر بود  30.20

هر كجا خوانی، بگوید نی، چرا؟چشم اسبان جز گیاه و جز چرا  30.21

آنگهی جان سوی حق راؼب شودنور حق بر نور حس راكب شود  30.22

شاه باید تا بداند شاه راه اسب بی راكب، چه داند رسم راه؟  30.23

حّس را آن نور نیكو صاحب است سوی حسی رو كه نورش راكب است  30.24

معنی ُنوٌر َعلی  ُنوٍر این بودنور حس را نور حق تزیین بود  30.25

نور حقش می برد سوی علی نور حسی می كشد سوی ثری  30.26

نور حق دریا و حس چون شبنمی است ز انكه محسوسات دونتر عالمی است  30.27

جز به آثار و به گفتار نكولیك پیدا نیست آن راكب  ِبرو  30.28

هست پنهان در سواد دیده گان نور حسی كاو ؼلیظ است و گران  30.29

چون ببینی نور آن دنیی ز چشم؟ چونكه نور حس نمی بینی ز چشم  30.30

چون خفی نبود ضیایی كان صفی ست؟ نور حس با این ؼلیظی ُمختفی ست  30.31

عاجزی پیشه گرفت از داد ؼیب این جهان چون خس به دست باد ؼیب  30.32

گاه خشکش میکند، گاهیش َتر گه به بحرش میبرد، گاهیش َبر*   30.33

اسب در جوالن و ناپیدا سواردست پنهان و قلم بین خط گزار  30.34

گه درستش میكند، گاهی شكست گه بلندش می كند گاهیش پست  30.35

گه گلستانش كند، گاهیش خارگه یمینش می برد گاهی یسار  30.36

جانها پیدا و پنهان جان جان تیر پران بین و ناپیدا كمان  30.37



تیر پرتابی، ز شصت آگهی ست تیر را مشكن كه این تیر شهی ست  30.38

كار حق بر كارها دارد سبق ما َرَمیَت إِْذ َرَمیَت گفت حق  30.39

چشم خشمت خون نماید شیر راخشم خود بشكن، تو مشكن تیر را  30.40

تیر خون آلوده از خون تو َتربوسه ده بر تیر و پیش شاه َبر  30.41

و آنچه ناپیدا، چنان تند و حرون آنچه پیدا، عاجز و پست و زبون  30.42

گوی چوگانیم، چوگانی كجاست؟ ما شكاریم، این چنین دامی كراست؟  30.43

می دمد می سوزد، این نفاط كو؟می درد، می دوزد، این خیاط كو؟  30.44

ساعتی زاهد كند زندیق راساعتی كافر كند صدیق را  30.45

تا ز خود خالص نگردد او تمام زانكه مخلِص در خطر باشد مدام  30.46

آن رهد كاو در امان ایزد است زانكه در راهست و رهزن بیحد است  30.47

مرغ را نگرفته است، او مقنص است آینۀ خالص نگشت، او مخلِص است  30.48

در مقام امن رفت و، ُبرد دست چونكه مخلـَص گشت، مخلـَص باز رست  30.49

هیچ نانی گندم خرمن نشدهیچ آیینه دگر آهن نشد  30.50

هیچ میوۀ پخته با كوره نشدهیچ انگوری دگر ؼوره نشد  30.51

رو چو برهان محقق نور شوپخته گرد و از تؽیر دور شو  30.52

بنده ام، سلطان شدی : چونكه گفتیچون ز خود رستی همه برهان شدی  30.53

دیده ها را كرد بینا و گشودور عیان خواهی صالح الدین نمود  30.54

دید هر چشمی كه دارد نور هوفقر را از چشم و از سیمای او  30.55

با مریدان داده بی گفتی سبق شیخ فعال است، بی آلت چو حق  30.56

مهر او گه ننگ سازد، گاه نام دل به دست او چو موم نرم رام  30.57 َُ

باز آن نقش نگین، حاكی كیست؟ ُمهر مومش حاكی انگشتریست  30.58

سلسلۀ هر حلقه، اندر دیگر است حاكی اندیشۀ آن زرگر است  30.59

گه ُپر است از بانگ، این ُكه، گه تهیست این صدا در كوه دلها، بانگ كیست؟  30.60

بانگ او، زین كوه دل، خالی مبادهر كجا هست، او حكیم است، اوستاد  30.61

هست ُكه، كآواز صد تا می كندهست ُكه، كاوا ُمثنا می كند  30.62

صد هزاران چشمۀ آب زالل می زهاند كوه از آن آواز و قال  30.63

آبهای چشمه ها خون می شودچون ز ُكوه، آن لطؾ بیرون می شود  30.64

كه سراسر طور سینا، لعل بودز آن شهنشاه همایون، نعل بود  30.65

ما كم از سنگیم، آخر ای گروه جان پذیرفت و ِخَرد، اجزای كوه  30.66

نه بدن از سبز پوشان می شودنه ز جان یك چشمه جوشان می شود  30.67

نه صفای جرعۀ ساقی در اونه صدای بانگ مشتاقی در او  30.68

این چنین ُكه را بكلی بر كنندكو حمیت؟ تا ز تیشه و ز كلند  30.69

بو كه در وی تاب مه یابد رهی بو كه بر اجزای او تابد مهی  30.70

پس قیامت، این كرم كی می كند؟چون قیامت كوهها را بر كند  30.71

آن قیامت زخم و این چون مرهم است این قیامت ز آن قیامت كی كم است؟  30.72

هر بدی، كاین حسن دید، او محسن است هر كه دید این مرهم، از زخم ایمن است  30.73



و ای ُگل رویی كه جفتش شد خریؾ ای خنك زشتی كه خوبش شد حریؾ  30.74

زنده گردد نان و عین آن شودنان ُمرده چون حریؾ جان شود  30.75

تیرگی رفت و همه انوار شدهیزم تیره حریؾ نار شد  30.76

آن خری و ُمردگی یكسو نهاددر نمكسار ار َخر ُمرده فتاد  30.77

پیسها یك رنگ گردد اندر اوصبؽة هللا هست رنگ ُخم هو  30.78

از طرب گوید منم ُخم، ال تلُم چون در آن ُخم افتد و گوئیش ُقم  30.79

رنگ آتش دارد، اال آهن است آن منم ُخم، خود انا الحق گفتن است  30.80

ز آتشی میالفد و خامش َوش است رنگ آهن محو رنگ آتش است  30.81

پس انا النار است الفش بی زبان چون به سرخی گشت همچون زر كان  30.82

گوید او من آتشم، من آتشم شد ز رنگ و طبع ِ آتش ُمحتشم  30.83

آزمون كن دست را بر من بزن آتشم من، گر ترا شك است و ظن  30.84

روی خود بر روی من، یك دم بنه آتشم من، بر تو گر شد مشتبِه  30.85

هست مسجود مالیك ز اجتباآدمی چون نور گیرد از خدا  30.86

رسته باشد جانش از طؽیان و شك نیز مسجود كسی كاو چون ملك  30.87

ریش تشبیه و مشبه را بخندآتش چه؟ آهن چه؟ لب ببند  30.88

بر لب دریا خمش كن، لب گزان پای در دریا منه، كم گو از آن  30.89

لیك می نشكیبم از ؼرقاب بحرگر چه صد چون من ندارد تاب بحر  30.90

خونبهای عقل و جان این بحر دادجان و عقل من فدای بحر باد  30.91

چون نماند پا، چو بطانم در اوتا كه پایم میرود رانم در او  30.92

حلقه گر چه كژ بود، نی بر در است؟ بی ادِب حاضر، ز ؼایب خوشتر است  30.93

پاك كی گردد برون حوض مرد؟ای تن آلوده، به گرد حوض گرد  30.94

او ز طهر خویش هم دور اوفتادپاك، كاو از حوض مهجور اوفتاد  30.95

پاكی اجسام كم میزان بودپاكی این حوض بی پایان بود  30.96

سوی دریا راه پنهان دارد این زانكه دل حوضی است، لیكن در كمین  30.97

ور نه اندر خرج كم گردد عددپاكی محدود تو، خواهد مدد  30.98
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كه دارم شرم از آب : گفت آلودهدر من شتاب: آب گفت آلوده را   31.1

بی من این آلوده زایل كی شود؟این شرم بی من كی رود؟: گفت آب   31.2

الحیاء یمنع اإلیمان بودز آب، هر آلوده، كاو پنهان شود   31.3

تن ز آب حوض دلها پاك شددل ز پایۀ حوض تن گلناك شد   31.4

هان ز پایۀ حوض تن، میكن حذرگرد پایۀ حوض دل َگرد ای پسر   31.5

در میانشان َبْرَزٌخ ال یبؽیان بحر تن بر بحر دل بر هم زنان   31.6

پیشتر می ؼژ بدو، واپس مؽژگر تو باشی راست، ور باشی تو كژ   31.7

لیك نشكیبند عالی همتان پیش شاهان گر خطر باشد بجان   31.8

جان به شیرینی رود خوشتر بودشاه چون شیرین تر از شكر بود   31.9

ای سالمت جو، رها کن تو مرا ای مالمت گو، سالمت مر ترا  31.10



كوره را این بس، كه خانۀ آتش است جان من كوره ست و، با آتش خوش است  31.11

هر كه او زین كور باشد، كودنیست همچو كوره عشق را سوزیدنیست  31.12

جان باقی یافتی و، مرگ شدبرگ بی برگی ترا چون برگ شد  31.13

روضۀ جانت ُگل و سوسن گرفت چون ز ؼم، شادیت افزودن گرفت  31.14

بط قوی از بحر و، مرغ خانه سست آنچه خوؾ دیگران، آن امن توست  31.15

باز سودائی شدم من ای حبیب باز دیوانه شدم من ای طبیب  31.16

هر یكی حلقه دهد دیگر جنون حلقه های سلسلۀ تو ذو فنون  31.17

پس مرا هر دم جنونی دیگر است داِد هر حلقه، فنونی دیگر است  31.18

خاصه در زنجیر این میر اجل پس جنون باشد فنون، این شد مثل  31.19

كه همه دیوانگان پندم دهندآنچنان دیوانگی ُبگسست بند  31.20
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كاندر او شور و جنونی نو بزاداین چنین ذو النون مصری را فتاد   32.1

میرسید از وی جگرها را نمك شور چندان شد كه تا فوق فلك   32.2

پهلوی شور خداوندان پاك هین منه تو شور خود، ای شوره خاك   32.3

آتش او ریشهاشان می ربودخلق را تاب جنون او نبود   32.4

بند كردندش به زندان المرادچونكه در ریش عوام آتش فتاد   32.5

گر چه زین ره تنگ می آیند عام نیست امكان واكشیدن این لجام   32.6

كاین ُگُره كورند و، شاهان بی نشان دیده این شاهان ز عامه خوؾ جان   32.7

الجرم ذو النون در زندان بودچونكه حكم اندر كؾ رندان بود   32.8

در كؾ طفالن، چنین ُدّر  یتیم یك سواره میرود شاه عظیم   32.9

آفتابی مخفی اندر ذره ای ُدّر چه؟ دریائی نهان در قطره ای  32.10

و اندك اندك روی خود را بر گشودآفتابی خویش را ذره نمود  32.11

عالم از وی مست گشت و صحو شدجملۀ ذرات در وی محو شد  32.12

الجرم منصور بر داری بودچون قلم در دست ؼداری بود  32.13

الزم آمد یْقُتلُوَن األنبیاءچون سفیهان راست این كار و كیا  32.14

ا َتَطیْرنا بكم انبیا را گفته، قوم راه گم  32.15 از سفه، إِنَّ

ز آن خداوندی كه گشت آویخته جهل ترسا بین، امان انگیخته  32.16

پس مر او را امر كی تاند نمود؟چون به قول اوست مصلوب جهود  32.17

عصمت َو أَْنَت ِفیِهْم چون بود؟چون دل آن شاه ز ایشان خون بود  32.18

باشد از قالب خاین بیشترزر خالص را و زرگر را خطر  32.19

كز عدو، خوبان در آتش می زیندیوسفان از رشك زشتان مخفیند  32.20

كز حسد، یوسؾ به گرگان می دهندیوسفان از مكر اخوان در چهند  32.21

این حسد اندر كمین گرگیست زفت از حسد بر یوسؾ مصری چه رفت؟  32.22

داشت بر یوسؾ همیشه خوؾ و بیم الجرم زین گرگ یعقوب حلیم  32.23

این حسد در فعل از گرگان گذشت گرگ ظاهر، ِگرد یوسؾ خود نگشت  32.24

ا َذَهْبنا نستبق رحم كرد این گرگ، و ز عذر لبق  32.25 آمده كه إِنَّ



عاقبت رسوا شود این گرگ، بایست صد هزاران گرگ را این مكر نیست  32.26

بی گمان بر صورت گرگان كنندزانكه حشر حاسدان روز گزند  32.27

صورت خوكی بود، روز شمارحشر ُپر حرص خس ُمردار خوار  32.28

خمر خواران را بود، گند دهان زانیان را گند، اندام نهان  32.29

گشت اندر حشر محسوس و پدیدگند مخفی كان به دلها میرسید  32.30

بر حذر شو زین وجود، ار آدمی بیشه ای آمد وجود آدمی  32.31

نیست کس را در نجات او شکی ظاهر و باطن اگر باشد یکی*   32.32

صالح و ناصالح و خوب و خشوك در وجود ما هزاران گرگ و خوك  32.33

چونكه زر بیش از مس آمد، آن زر است حكم آن خو راست، كو ؼالبتر است  32.34

هم بر آن تصویر حشرت واجب است سیرتی كان بر وجودت ؼالب است  32.35

ساعتی یوسؾ ُرخی، همچون قمرساعتی گرگی در آید در بشر  32.36

از ره پنهان، صالح و كینه هامیرود از سینه ها در سینه ها  32.37

میرود دانائی و علم و هنربلكه خود از آدمی در گاو و خر  32.38

كسك میشود رهوار و رام  32.39 َُ َُ َُ َُ خرس ِ بازی،  میكند بر هم سالم اسب ُس

یا شبان شد، یا شكاری، یا حرس رفت در سگ ز آدمی حرص و هوس  32.40

رفت، تا جویای رحمن گشته بوددر سگ اصحاب خوئی زان ُرقود  32.41

گاه دیو و گه ملك، گه دام و ددهر زمان در سینه نوعی َسر كند  32.42

تا به دام سینه ها، پنهان ره است زآن عجب بیشه، كه هر شیر آگه است  32.43

ای كم از سگ، از درون عارفان دزدئی كن، از ُدر و مرجان جان  32.44

چونكه حامل می شوی باری شریؾ چونكه دزدی، باری آن ُدر لطیؾ  32.45

بند بر پا، دست بر سر، ز افتقاد چونکه ذوالنون سوی زندان رفت شاد*   32.46

بهر پرسش سوی زندان نزد او دوستان از هر طرؾ بنهاده رو*   32.47

سوی زندان و در آن رائی زدنددوستان در قصۀ ذو النون شدند   33.1

او در این دین قبله ای و آیتیست كاین مگر قاصد كند، یا حكمتی است   33.2

تا جنون باشد سفه فرمای اودور دور از عقل چون دریای او   33.3

كابر بیماری بپوشد ماه اوحاش هلل از كمال جاه او   33.4

او ز ننگ عاقالن دیوانه شداو ز شّر عامه اندر خانه شد   33.5

قاصدا رفتست و دیوانه شدست او ز عار عقل ُكنِد تن پرست   33.6

بر سر و پشتم بزن، وین را مكاوكه ببندم ای فتی وز ساز گاو   33.7

چون قتیل از گاو موسی، ای ثقات تا ز زخم لخت، یابم من حیات   33.8

همچو كشتۀ گاو موسی، گش شوم تا ز زخم لخت گاوی خوش شوم   33.9

همچو مس از كیمیا شد زر ساوزنده شد كشته، ز زخم ُدّم گاو  33.10

وا نمود آن زمرۀ خون خوار راكشته بر جست و بگفت اسرار را  33.11

تخم این آشوب ایشان ِکشته اندكاین جماعت ُكشته اند: گفت روشن  33.12

زنده گردد هستی اسرار دان چونكه ُكشته گردد این جسم گران  33.13

فهم كردن مریدان كه ذو النون دیوانه نیست و به قصد چنین كرده. 33



باز داند جملۀ اسرار راجان او بیند بهشت و نار را  33.14

وا نماید دام خدعه و ریو راوا نماید خونیان دیو را  33.15

تا شود از زخم ُدمَّش جان ُمفیق گاو كشتن هست از شرط طریق  33.16

تا شود روح خفی زنده و ُِبهش گاو نفس خویش را زوتر ُِبكش  33.17

حال ذوالنون با مریدان بازگو این سخن را مقطع و پایان مجو*   33.18
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بانگ بر زد، هی كیانید اتقواچون رسیدند آن نفر نزدیك او   34.1
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چون شود عنقا شكسته از ؼراب دوِد ُگلخن، كی رسد در آفتاب؟   34.4

ما محبانیم، با ما این مكن وامگیر از ما، بیان كن این سُخن   34.5

یا به رو پوش و دؼل مؽرور كردمر محبان را نشاید دور كرد   34.6

ایکه بحر علم و عقلی، استجب راز را اندر میان ِنه با محب*    34.7

رو مكن در ابر پنهانی، مهاراز را اندر میان آور شها   34.8

در دو عالم دل به تو در بسته ایم ما محب و صادق و دل خسته ایم   34.9

در میان نه راز و قصد جان مکن راز را از دوستان پنهان مکن*   34.10

جز طریق امتحان مخلص ندید چونکه ذوالنون این سخن ز ایشان شنید*   34.11

گفت او دیوانگانه زی و قاؾ فحش آؼازید و دشنام از گزاؾ  34.12

جملگی بگریختند از بیم كوب بر جهید و سنگ پران كرد و چوب  34.13
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دوستان را رنج باشد همچو جان دوستان بین، كو نشان دوستان؟  34.15

رنج مؽز و، دوستی آن را چو پوست كی كران گیرد ز رنج دوست، دوست؟  34.16

در بال و آفت و ِمحنت ِكشی نی نشان دوستی شد سر خوشی  34.17

رو مگردان گر تو نیکو خوستی رنج بر خود گیر گر تو دوستی*   34.18

زر خالص در دل آتش خوش است دوست همچون زر، بال چون آتش است  34.19
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روز و شب در بندگی چاالك بود؟نی كه لقمان را كه بندۀ پاك بود؟   35.1

بهترش دیدی ز فرزندان خویش خواجه اش میداشتی در كار پیش   35.2
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بی مه و خورشید نورش بازغ است شاه آن دان كاو ز شاهی فارغ است   35.8
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در حقیقت بنده، لقمان خواجه اش خواجۀ لقمان، به ظاهر خواجه وش  35.10



در نظرشان گوهری كم از خسیست در جهان باژگونه زین بسیست  35.11

نام و رنگی عقلشان را دام شدمر بیابان را مفازه نام شد  35.12

در قبا گویند كاو از عامه است یك ُگُره را خود معرؾ، جامه است  35.13
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سّر مخلوقات چبود پیش او؟آنكه واقؾ گشت بر اسرار هو  35.20 َِ
بر زمین رفتن چه دشوارش بود؟آنكه بر افالك رفتارش بود  35.21

موم چه بود در كؾ او؟ ای ظلوم در كؾ داود كاهن گشت موم  35.22

بندگی بر ظاهرش دیباچه ای بود لقمان بنده شكلی، خواجه ای  35.23

بر ؼالم خویش پوشاند لباس چون رود خواجه به جائی ناشناس  35.24

مر ؼالم خویش را سازد امام او بپوشد جامه های آن ؼالم  35.25

تا نباید زو كسی آگه شوددر پیش، چون بندگان در ره شود  35.26

من بگیرم كفش، چون بندۀ كمین گوید ای بنده، تو رو بر صدر شین  35.27

مر مرا تو هیچ توقیری منه تو درشتی كن مرا، دشنام ده  35.28

تا به ؼربت، تخم حیلت كاشتم ترك خدمت، خدمت تو داشتم  35.29

تا گمان آید كه ایشان َبرده اندخواجگان این بندگیها كرده اند  35.30

كارها را كرده اند آمادگی چشم پر بودند و سیر از خواجگی  35.31

خویشتن بنموده خواجۀ عقل و جان وین ؼالمان هوا بر عكس آن  35.32

ناید از بنده بؽیر بندگی آید از خواجه ره افكندگی  35.33

تعبیت ها هست بر عكس، این بدان پس از آن عالم، بدین عالم  ُچنان  35.34

بود واقؾ، دیده بود از وی نشان خواجۀ لقمان از این حال نهان  35.35

از برای مصلحت، آن راهبرراز میدانست، خوش میراند خر  35.36

لیك خشنودی لقمان را بجست مر ورا آزاد كردی از نخست  35.37

كس نداند ِّسر آن شیر و فتی زانكه لقمان را مراد این بود، تا  35.38

این عجب كه ِّسر ز خود پنهان كنی چه عجب گر ِّسر ز َبد پنهان كنی؟  35.39

تا بود كارت سلیم از چشم بدكار پنهان كن تو از چشمان  َخود  35.40

و انگه از خود بی ز خود چیزی بدزدخویش را تسلیم كن، بردار مزد  35.41

تا كه پیكان از تنش بیرون كنندمی دهند افیون به مرد زخم مند  35.42

او بدان مشؽول شد، جان میبرندوقت مرگ، از رنج او را میدرند  35.43

از تو چیزی در نهان خواهند بردچون به هر فكری كه دل خواهی سپرد  35.44

می درآید دزد زآن سو كایمنی هر چه اندیشی و تحصیلی كنی  35.45

تا ز تو چیزی برد كان کهتر است پس بدان مشؽول شو كان بهتر است  35.46



کشتی مالش به ؼرقاب اوفتدبار بازرگان چو در آب اوفتد  35.47

هر چه نازلتر بدریا افکنددست اندر كالۀ بهتر زند  35.48

ترك كمتر گوی و بهتر را بیاب چون كه چیزی فوت خواهد شد در آب  35.49

تا ز روی حق نگردی شرمسار نقد ایمان را بطاعت گوش دار*   35.50

حرص و ؼفلت را برد دیو دنی چونکه نقدت را نگهداری کنی*   35.51
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بنده بود او را و با او عشق باخت خواجۀ لقمان چو لقمان را شناخت*    36.1

كس سوی لقمان فرستادی ز پی هر طعامی كاوریدندی به وی   36.2

قاصدا تا خواجه پس خوردش خوردتا كه لقمان دست سوی آن برد   36.3

هر طعامی كو نخوردی ریختی سور او خوردی و شور انگیختی   36.4

این بود پیوستگی بی منتهاور بخوردی بی دل و بی اشتها   36.5

لیک ؼایب بود لقمان آن زمانخربزه آورده بودند ارمؽان   36.6

زود رو فرزند لقمان را بخوان کایفالن: گفت خواجه با ؼالمی   36.7

خواجه پس بگرفت سکینی بدست چونکه لقمان آمد و پیشش نشست*    36.8

همچو ِشكر خوردش و چون انگبین چون ُبرید و داد او را یك ُبرین   36.9

تا رسید آن گرجها تا هفدهم از خوشی كه خورد، داد او را دوم  36.10

تا چه شیرین خربزه ست، این بنگرم این را من خورم: ماند گرجی، گفت  36.11

طبعها شد مشتهی و لقمه جواو چنین خوش میخورد كز ذوق او  36.12

هم زبان كرد آبله، هم حلق سوخت چون بخورد از تلخیش آتش فروخت  36.13

بعد از آن گفتش كه ای جان جهان ساعتی بی خود شد از تلخی آن  36.14

لطؾ چون انگاشتی این قهر را؟نوش چون كردی تو چندین زهر را؟  36.15

یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ این چه صبر است این صبوری از چه روست؟  36.16

كه مرا عذریست، بس كن ساعتی چون نیاوردی به حیلت حجتی؟  36.17

خورده ام چندان كه از شرمم دو ُتوگفت من از دست نعمت بخش تو  36.18

می ننوشم، ای تو صاحب معرفت شرمم آمد كه یكی تلخ از كفت  36.19

رسته اند و ؼرق دانه و دام توچون همه اجزایم از انعام تو  36.20

خاك صد ره بر سر اجزام بادگر ز یك تلخی كنم فریاد و داد  36.21

اندر این بطیخ، تلخی كی گذاشت؟ لذت دست شكر بخشت که داشت  36.22

از محبت مسها زرین شوداز محبت تلخها شیرین شود  36.23

از محبت دردها شافی شوداز محبت ُدردها صافی شود  36.24

وز محبت سرکه ها ُمل میشود از محبت خارها ُگل میشود*   36.25

وز محبت بار ُبختی میشود از محبت دار تختی میشود*   36.26

بی محبت روضه گلخن میشود از محبت ِسجن گلشن میشود*   36.27

وز محبت دیو حوری میشود از محبت نار نوری میشود*   36.28

بی محبت موم آهن میشود از محبت سنگ روؼن میشود*   36.29

وز محبت ؼول هادی میشود از محبت ُحزن شادی میشود*   36.30



وز محبت شیر موشی میشود از محبت نیش نوشی میشود*   36.31

وز محبت قهر زحمت میشود از محبت سقم صحت میشود*   36.32

وز محبت شاه بنده می شوداز محبت مرده زنده می كنند  36.33

كی گزافه بر چنین تختی نشست؟ این محبت هم نتیجۀ دانش است  36.34

عشق زاید ناقص، اما بر جماددانش ناقص كجا این عشق زاد؟  36.35

از صفیری بانگ محبوبی شنیدبر جمادی رنگ مطلوبی چو دید  36.36

الجرم خورشید داند برق رادانش ناقص نداند فرق را  36.37

بود در تاویل نقصان عقول چونكه ملعون خواند ناقص را رسول  36.38

نیست بر مرحوم الیق لعن و زخم زانكه ناقص تن بود مرحوم رحم  36.39

موجب لعنت سزای دوری است نقص عقل است آنكه بد رنجوری است  36.40

لیك تكمیل بدن مقدور نیست زانكه تكمیل خردها دور نیست  36.41

جمله از نقصان عقل آمد پدیدكفر و فرعونی هر گبر عنید  36.42

در نبی، كه ما علی االعمی حرج بهر نقصان بدن آمد فرج  36.43

آفل از باقی ندانی بی صفابرق آفل باشد و بس بی وفا  36.44

بر كسی كه دل نهد بر نور اوبرق خندد، بر كه می خندد؟ بگو  36.45

آن چو ال شرقی و ال ؼربی كی است؟ نورهای برق ببریده پی است  36.46

نور باقی را همه ابصار دان برق خود را یخطؾ األبصار دان  36.47

نامه را در نور برقی خواندن بر كؾ دریا فرس را راندن  36.48

بر دل و بر عقل خود خندیدن است از حریصی، عاقبت نادیدن است  36.49

نفس باشد كاو نبیند عاقبت عاقبت بین است عقل از خاصیت  36.50

مشتری مات زحل شد، نحس شدعقل كاو مؽلوب نفس، او نفس شد  36.51

در كسی كه كرد نحست درنگرهم درین نحسی بگردان این نظر  36.52

او ز نحسی سوی سعدی نقب زدآن نظر كه بنگرد این جزر و مّد  36.53

ضد به ضد پیدا كنان در انتقال زآن همی گرداندت حالی به حال  36.54

کی ز یسری بار یابی لطفها ؟ تا که از عسری نبینی خوفها*   36.55

لذت ذات الیمین یرجی الرجال تا كه خوفت زاید از ذات الشمال  36.56

عاجز آید از پریدن یکسره تا دو پر باشی كه مرغ یك پره  36.57

یا بده دستور تا گویم تمام یا  رها كن، تا نیایم در كالم  36.58
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بیند اندر نار فردوس و قصورجان ابراهیم باید تا به نور  36.60
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 اْلفلین چون خلیل از آسمان هفتمین  36.62 بگذرد كه ال أُِحبُّ

جز مر آن را كاو ز شهوت باز شداین جهان تن ؼلط انداز شد  36.63
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باز باید گشت و كرد آن را تمام دور ماند از جر، جرار كالم   37.2



چون درختی را نداند از درخت؟ باؼبان ملك با اقبال و بخت   37.3
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چشم آخر بین گشاد اندر سبق چشم آُخر بین ببست از بهر حق   37.8
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در نهانی مكر می انگیختنداز حسد جوشان و كؾ می ریختند  37.10

بیخ او را از زمانه بر كنندتا ؼالم خاص را گردن زنند  37.11
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می زدی خنبك بر آن كوزه گران در تماشای دل بد گوهران  37.14

تا كه شه را در فقاعی افكنندمكر می سازند قومی حیله مند  37.15

در فقاعی كی بگنجد ای خران؟ پادشاهی بس عظیم و بی كران  37.16

آخر این تدبیر از او آموختنداز برای شاه دامی دوختند  37.17

همسری آؼازد و آید به پیش نحس، شاگردی كه با استاد خویش  37.18

پیش او یكسان و هویدا و نهان با كدام استاد، استاد جهان  37.19

پرده های جهل را خارق بده چشم او ینظر بنور هللا شده  37.20

پرده ای بندد به پیش آن حكیم از دل سوراخ چون كهنه گلیم  37.21

هر دهانی گشته اشكافی بر آن پرده می خندد بر او با صد دهان  37.22

ای كم از سگ، نیستت با من وفاگوید آن استاد مر شاگرد را  37.23

همچو خود شاگرد گیر و كوردل خود مرا استا مگیر آهن گسل  37.24

بی منت آبی نمی گردد روان نه از منت یاری است در جان و روان؟  37.25

چه شكنی این كارگاه ای نادرست پس دل من كارگاه بخت توست  37.26

نی به قلب، از قلب باشد روزنه گویی اش پنهان زنم آتش زنه  37.27

دل گواهی می دهد زین ذكر توآخر از روزن ببیند فكر تو  37.28

هر چه گویی خندد و گوید نعم لیک در رویت نمالد از كرم  37.29

او همی خندد بر آن اسگالشت او نمی خندد ز ذوق مالشت  37.30

كاسه زن، كوزه بخور، اینك سزاپس خداعی را خداعی شد جزا  37.31

صد هزاران گل شكفتی مر تراگر بدی با تو ورا خندۀ رضا  37.32

آفتابی دان كه آید در حمل چون دل او در رضا آرد عمل  37.33

در هم آمیزد شكوفه و سبزه زارزو بخندد هم نهار و هم بهار  37.34

چون بدانی رمز خنده در ثمار؟چون ندانی تو خزان را از بهار  37.35

افكنند اندر جهان بی نواصد هزاران بلبل و قمری نوا  37.36

می نبینی، چون بدانی خشم شاه؟ چون كه برگ روح خود زرد و سیاه  37.37

می كند روها سیه همچون كتاب آفتاب شاه در برج عتاب  37.38



آن سپیدی، و آن سیه، میزان ماست آن عطارد را ورقها جان ماست  37.39

تا رهند ارواح از سودا و عجزباز منشوری نویسد سرخ و سبز  37.40
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تا بیابی از معانی حصه ای اندر این معنی شنو تو قصه ای*   37.42

كه خدایش عقل صد مرده بدادرحمت صد تو بر آن بلقیس باد   38.1

از سلیمان چند حرفی با بیان هدهدی نامه بیاورد و نشان   38.2

با حقارت ننگرید اندر رسول خواند او آن نكتهای با شمول   38.3

حس چو كفی دید و دل دریاش دیدچشم هدهد دید و جان عنقاش دید   38.4

چون محمد با ابو جهالن به جنگ عقل با حس زین طلسمات دو رنگ   38.5

 القمركافران دیدند احمد را بشر   38.6 چون ندیدند از وی اْنَشقَّ

دیدۀ حس، دشمن عقل است و كیش خاك زن در دیدۀ حس بین خویش   38.7

بت پرستش گفت و ضد ماش خوانددیدۀ حس را خدا اعماش خواند   38.8

زانكه حالی دید و فردا را ندیدزانكه او كؾ دید و دریا را ندید   38.9

او نمی بیند ز گنجی یک تسوخواجۀ فردا و حالی پیش او  38.10

آفتاب آن ذره را گردد ؼالم ذره ای ز آن آفتاب آرد پیام  38.11

هفت بحر آن قطره را باشد اسیرقطره ای كز بحر وحدت شد سفیر  38.12

پیش خاكش سر نهد افالك اوگر كؾ خاكی شود چاالك او  38.13

پیش خاكش سر نهند امالك حق خاك آدم چونكه شد چاالك حق  38.14

ماُء اْنَشقَّْت آخر از چه بود؟  38.15 از یكی چشمی كه خاكی بر گشودالسَّ

خاك بین كز عرش بگذشت از شتاب خاك از ُدردی نشیند زیر آب  38.16

جز عطای مبدع وهاب نیست آن لطافت پس بدان كز آب نیست  38.17

ور ز ُگل او بگذراند خار راگر كند سفلی، هوا و نار را  38.18

كاو ز عین درد انگیزد دواحاكم است و یْفَعُل هللا ما یشاء  38.19

تیرگی و ُدردی و ثقلی كندگر هوا و نار را سفلی كند  38.20

راه گردون را بپا مطوی كندور زمین و آب را علوی كند  38.21

بس جگرها کاندر این ره گشت خون نیست کس را زهره تا گوید، که چون؟*   38.22

 َمْن تشاء  38.23 خاكیی را گفت پرها بر گشاپس یقین شد كه ُتِعزُّ

زیر هفتم خاك با تلبیس شوآتشی را گفت، رو ابلیس شو  38.24

ای بلیس آتشی، رو تا ثری آدم خاكی، ُبرو تو بر سما  38.25

در تصرؾ دائما من باقی ام چار طبع و علت اولی نی ام  38.26

نیست تقدیرم به علت، ای سقیم كار من بی علت است و مستقیم  38.27

این ؼبار از پیش بنشانم به وقت عادت خود را بگردانم به وقت  38.28

گویم آتش را كه رو گلزار شوبحر را گویم كه هین ُپر نار شو  38.29

چرخ را گویم فرو رو پیش چشم كوه را گویم سبك شو همچو پشم  38.30

هر دو را سازم چو دو ابر سیاه گویم ای خورشید مقرون شو به ماه  38.31
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چشمۀ خون را به فن سازیم مشك چشمۀ خورشید را سازیم خشك  38.32

یوغ بر گردن ببنددشان اله آفتاب و مه چو دو گاو سیاه  38.33

انكار فلسفی در آیه إِْن أَْصَبَح ماُؤُكْم َغْوراً. 39

ماُإُكْم َؼْوراً ز چشمه، بندم آب مقرئی می خواند از روی كتاب   39.1

چشمه ها را خشك و خشكستان كنم آب را در ؼورها پنهان كنم   39.2

جز من بی مثل با فضل و خطرآب را در چشمه كه آرد دگر؟   39.3

میگذشت از سوی مكتب آن زمان فلسفی منطقی مستهان   39.4

گفت آریم آب را ما با كلندچون كه بشنید آیت او، از ناپسند   39.5

آب را آریم از پستی ز برما بزخم بیل و تیزی تبر   39.6

زد طپانچه هر دو چشمش كور كردشب بخفت و دید او یك شیر مرد   39.7

با تبر نوری بر آر، ار صادقی؟ گفت زین دو چشمۀ چشم، ای شقی   39.8

نور فایض از دو چشمش ناپدیدروز بر جست و دو چشم كور دید   39.9

نور رفته از كرم ظاهر شدی گر بنالیدی و مستؽفر شدی  39.10

ذوق توبه، نقل هر سر مست نیست لیك استؽفار هم در دست نیست  39.11

راه توبه بر دل او بسته بودزشتی اعمال و شومی جحود  39.12

چون شكافد توبه آن را بهر َكشت دل به سختی همچو روی سنگ گشت  39.13

بهر ِكشتن خاك سازد كوه راچون شعیبی كو؟ كه تا او از دعا  39.14

گشت ممكن امر صعب و مستحیل از نیاز و اعتقاد آن خلیل  39.15

سنگ الخی مزرعی شد، با اصول یا به دریوزۀ مقوقس، از رسول  39.16

مس كند زر را و، صلحی را نبردهمچنین بر عكس، آن انكار مرد  39.17

خاك قابل را كند سنگ و حصاكهربای مسخ آمد این دؼا  39.18

مزد رحمت قسم هر مزدور نیست هر دلی را سجده هم دستور نیست  39.19

كه كنم توبه، در آیم در پناه هین بپشتی آن مكن جرم و گناه  39.20

شرط شد برق و سحابی توبه رامی بباید تاب و آبی توبه را  39.21

واجب آمد ابر و برق این شیوه راآتش و آبی بباید میوه را  39.22

كی نشیند آتش تهدید و خشم؟ تا نباشد برق دل و ابر دو چشم  39.23

تا نباشد خندۀ برق، ای پسر تا نباشد گریۀ ابر از مطر*   39.24

كی بجوشد چشمه ها ز آب زالل؟ كی بروید سبزۀ ذوق وصال؟  39.25

كی بنفشه عهد بندد با سمن؟ كی گلستان راز گوید با چمن؟  39.26

كی درختی سر فشاند در هوا؟كی چناری كؾ گشاید در دعا؟  39.27

بر فشاندن گیرد ایام بهار؟كی شكوفه آستین پر نثار  39.28

كی گل از كیسه بر آرد زر برون؟ كی فروزد الله را رخ همچو خون؟  39.29

كی چو طالب فاخته كوكو كند؟كی بیاید بلبل و گل بو كند؟  39.30

لك چه باشد؟ ملك لک، ای مستعان كی بگوید لكلك آن لك لك به جان؟  39.31

كی شود چون آسمان بستان منیر؟كی نماید خاك اسرار ضمیر؟  39.32

من كریم، من رحیم، كلهااز كجا آورده اند این حله ها؟  39.33



آن نشان پای مرد عابدی است آن لطافتها نشان شاهدی است  39.34

چون ندید او را، نباشد انتباه آن شود شاد از نشان، كاو دید شاه  39.35

دید رب خویش و شد بی خویش و مست روح آن كس كاو به هنگام أَ لَْسُت  39.36

چون نخورد او می، چه داند بوی كرد؟او شناسد بوی می، كاو می بَخورد  39.37

همچو دالالن شهان را داله است زانكه حكمت همچو ناقۀ ضاله است  39.38

كاو دهد وعده و نشانی مر تراتو ببینی خواب در یك خوش لقا  39.39

كه بپیش آید ترا فردا فالن كه مراد تو شود اینك نشان  39.40

یك نشانی كه ترا گیرد كناریك نشانی آن كه او باشد سوار  39.41

یك نشان كه دست بندد پیش تویك نشانی كه بخندد پیش تو  39.42

چون شود فردا نگویی پیش كس یك نشانی اینکه این خواب از هوس  39.43

كه نیایی تا سه روز اصال به گفت زان نشان با والد یحیی بگفت  39.44

این نشان باشد كه یحیی آیدت تا سه شب خامش كن این نیك و بدت  39.45

كاین سكوت است آیت مقصود تودم مزن سه روز از این ای نیک خو  39.46

وین سخن را دار اندر دل نهفت هین میاور این نشان را تو به گفت  39.47

این چه باشد؟ صد نشانهای دگراین نشانها گویدش همچون شكر  39.48

كه همی جویی بیابی از اله این نشان ِ آن ُبَود، كان ملك و جاه  39.49

و انكه می سوزی سحرگه در نیازآن كه می گریی به شبهای دراز  39.50

همچو دوكی گردنت باریك شدآن كه بی آن روز تو تاریك شد  39.51

چون زكات پاك بازان رختهات وآنکه دادی وآنچه داری، در زكات  39.52

سر فدا كردی و گشتی همچو مورختها دادی و خواب و رنگ رو  39.53

چند پیش تیػ رفتی همچو خودچند در آتش نشستی همچو عود  39.54

خوی عشاق است و ناید در شمارزین چنین بی چارگیها صد هزار  39.55

آنکه بودی آرزویش سالها چونکه اندر خواب دیدی حالها*   39.56

از امید آن دلت پیروز شدچون كه شب این خواب دیدی روز شد  39.57

كان نشان و آن عالمتها كجاست ؟چشم گردان كرده ای بر چپ و راست  39.58

گر رود روز و نشان ناید به جای بر مثال برگ می لرزی، كه وای  39.59

چون كسی كاو گم كند گوساله رامی دوی در كوی و بازار و سرا  39.60

گم شده اینجا كه داری كیستت؟ خواجه، خیر است این دوادو، چیستت؟  39.61

كس نشاید كه بداند ؼیر من گویی اش خیر است لیكن خیر من  39.62

چون نشان شد فوت، وقت موت شدگر بگویم یك نشانم، فوت شد  39.63

گویدت منگر مرا دیوانه واربنگری در روی هر مرد سوار  39.64

رو به ُجستجوی او آورده ام گویی اش من صاحبی گم كرده ام  39.65

رحم كن بر عاشقان معذور داردولتت پاینده بادا ای سوار  39.66

جد خطا نكند، چنین آمد خبرچون طلب كردی به جد، آمد نظر  39.67

پس گرفت اندر كنارت، سخت سخت ناگهان آمد سواری نیك بخت  39.68

بی خبر گفت، اینت سالوس و نفاق تو شدی بی هوش و افتادی به طاق  39.69



او نداند كان نشان وصل كیست او چه می بیند در او، این شور چیست؟  39.70

آن دگر را، كی نشان آید پدید؟این نشان در حق او باشد كه دید  39.71

شخص را جانی به جانی میرسیدهر زمان كز وی نشانی می رسد  39.72

این نشانها ِتْلَك آیاُت الكتاب ماهی آواره  را پیش آمد آب  39.73

خاص آن جان را بود كاو آشناست پس نشانیها كه اندر انبیاست  39.74

دل ندارم، بی دلم، معذور داراین سخن ناقص بماند و بی قرار  39.75

خاصه آن، كاو عشق از وی عقل بردذره ها را كی تواند كس شمرد  39.76

می شمارم بانگ كبك و زاغ رامی شمارم برگهای باغ را  39.77

می شمارم بهر رشد ممتحن در شمار اندر نیاید لیك من  39.78

ناید اندر حصر، گر چه بشمری نحس كیوان یا كه سعد مشتری  39.79

شرح باید كرد بهر نفع و ضرلیك هم بعضی از این هر دو اثر  39.80

شمه ای مر اهل سعد و نحس راتا شود معلوم آثار قضا  39.81

شاد گردد از نشاط و سروری طالع ِ آن كس كه باشد مشتری  39.82

احتیاطش الزم آید در اموروانكه را طالع زحل از هر شرور  39.83

ز آتشش سوزد مر آن بی چاره راگر نگویم آن زحل استاره را  39.84

آتشی ناید به یکباره بتاببس کن ای بیهوده تا زان آفتاب*   39.85

در دمی نی نور ماند نی نشان از کواکب در سپهر بی کران*   39.86

وز دگر گفتارها معزول شو آنچه بر دارد، بدان مشؽول شو*   39.87

بر ندارد جز که آن لطؾ عمیم جنبش اختر نیاید جز عقیم*   39.88

اندر آتش دید ما را، نور داداْذُكُروا هللا، شاه ما دستور داد  39.89

نیست الیق مر مرا تصویرهاگفت اگر چه پاكم از ذكر شما  39.90

در نیابد ذات ما را بی مثال لیك هرگز مست تصویر و خیال  39.91

وصؾ شاهانه از آنها خالص است ذكر جسمانه خیال ناقص است  39.92

این چه مدح است؟ این مگر آگاه نیست شاه را گوید كسی جواله نیست  39.93

مناجات کردن شبان با حق تعالی در عهد موسی علیه السالم. 40

كاو همی گفت ای کریم و ای اله دید موسی یك شبانی را به راه   40.1

چارقت دوزم كنم شانه سرت تو كجائی تا شوم من چاكرت؟   40.2

جمله فرزندان و خان و مان من ای خدای من فدایت جان من*    40.3

جامه ات را دوزم و بخیه زنم تو کجائی تا که خدمتها کنم؟*    40.4

شیر پیشت آورم ای محتشم جامه ات شویم شپشهایت كشم   40.5

من تو را ؼمخوار باشم همچو خویش ور تو را بیمارئی آید به پیش*    40.6

وقت خواب آید، بروبم جایكت دستكت بوسم بمالم پایكت   40.7

روؼن و شیرت بیارم صبح و شام گر بدانم خانه ات را من ُمدام*    40.8

خمرها، چؽراتهای نازنین هم پنیر و نانهای روؼنین*    40.9 َُ

از من آوردن،  ز تو خوردن تمام سازم و آرم به پیشت صبح و شام*   40.10

ای به یادت هی هی و هیهای من ای فدای تو همه ُبزهای من  40.11



گفت موسی با كی استت؟ ای فالن زین نمط بیهوده می گفت آن شبان  40.12

این زمین و چرخ از او آمد پدیدگفت با آن كس كه ما را آفرید  40.13

خود مسلمان ناشده كافر شدی گفت موسی، های خیره سر شدی  40.14

پنبه ای اندر دهان خود فشاراین چه ژاژ است؟ این چه كفر است و فشار؟  40.15

كفر تو دیبای دین را ژنده كردگند كفر تو جهان را  َگنده كرد  40.16

آفتابی را چنینها، كی رواست؟ چارق و پا، تا به الیق مر تراست  40.17

آتشی آید بسوزد خلق راگر نبندی زین سخن تو حلق را  40.18

جان سیه گشته، روان مردود، چیست؟ آتشی گر نامدست، این دود چیست؟  40.19

ژاژ و گستاخی، تو را چون باور است؟ گر همی دانی كه یزدان داور است  40.20

حق تعالی زین چنین خدمت ؼنی است دوستی بی خرد، خود دشمنی است  40.21

جسم و حاجت در صفات ذو الجالل با كه می گویی تو این؟ با عم و خال  40.22

چارق او پوشد كه او محتاج پاست شیر او نوشد كه در نشو و نماست  40.23

آنكه حق گفت او من است و، من خود اوور برای بنده است این گفت وگو  40.24

من شدم رنجور، او تنها نشدآن كه گفت، انی مرضت لم تُعد  40.25

در حق آن بنده این هم بیهدست آن كه بی یسمع و بی یبصر شدست  40.26

دل بمیراند سیه دارد ورق بی ادب گفتن سخن با خاص حق  40.27

گر چه یك جنسند مرد و زن همه گر تو مردی را بخوانی فاطمه  40.28

گر چه خوش خوی و حلیم و ساكن است قصد خون تو كند تا ممكن است  40.29

مرد را گویی، بود زخم سنان فاطمه مدح است، در حق زنان  40.30

در حق پاكی حق، آالیش است دست و پا در حق ما استایش است  40.31

والد و مولود را او خالق است لَْم یلِْد لَْم یولَْد او را الیق است  40.32

هر چه مولود است، او زین سوی جوست هر چه جسم آمد، والدت وصؾ اوست  40.33

حادث است و محدثی خواهد یقین زانكه از كون و فساد است و مهین  40.34

و ز پشیمانی تو جانم سوختی گفت ای موسی، دهانم دوختی  40.35

سر نهاد اندر بیابانی و رفت جامه را بدرید و آهی كرد تفت  40.36
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بندۀ ما را ز ما كردی جداوحی آمد سوی موسی از خدا   41.1

نی برای فصل كردن آمدی تو برای وصل كردن آمدی   41.2

أبؽض األشیاء عندی، الطالق تا توانی پا منه اندر فراق   41.3

هر كسی را اصطالحی داده ایم هر كسی را سیرتی بنهاده ایم   41.4

در حق او شهد و در حق تو سم در حق او مدح و در حق تو ذم   41.5

در حق او ورد و در حق تو خار در حق او نور و در حق تو نار*    41.6

در حق او قرب و در حق تو رددر حق او نیک و در حق تو بد*    41.7

از گران جانی و چاالكی همه ما بری از پاك و ناپاكی همه   41.8

بلكه تا بر بندگان جودی كنم من نكردم خلق تا سودی كنم   41.9

سندیان را اصطالح سند مدح هندوان را اصطالح هند َمدح  41.10



پاك هم ایشان شوند و ُدر فشان من نگردم پاك از تسبیحشان  41.11

ما درون را بنگریم و حال راما برون را ننگریم و قال را  41.12

گر چه گفِت لفظ، ناخاضع بودناظر قلبیم، اگر خاشع بود  41.13

پس طفیل آمد عرض، جوهر ؼرض زانكه دل جوهر بود، گفتن عرض  41.14

سوز خواهم، سوز، با آن سوز سازچند ازین الفاظ و اضمار و مجاز  41.15

سربسر فكر و عبارت را بسوزآتشی از عشق در جان بر فروز  41.16

سوخته جان و روانان دیگرندموسیا، آداب دانان دیگرند  41.17

بر ِده ویران، خراج و ُعشر نیست عاشقان را هر نفس سوزیدنیست  41.18

گر بود پر خون شهید، او را مشوگر خطا گوید، و را خاطی مگو  41.19

این خطا از صد ثواب اولی تر است خون شهیدان را ز آب اولی تر است  41.20

چه ؼم ار ؼواص را پاچیله نیست در درون كعبه رسم قبله نیست  41.21

جامه چاكان را، چه فرمایی رفوتو ز سر مستان قالویزی مجو  41.22

عاشقان را مذهب و ملت خداست ملت عشق از همه دینها جداست  41.23

عشق در دریای ؼم، ؼمناك نیست لعل را گر ُمهر نبود، باك نیست  41.24
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رازهایی كان نمی آید بگفت بعد از آن در ِسّر موسی حق نهفت   42.1

دیدن و گفتن به هم آمیختندبر دل موسی سخنها ریختند   42.2

چند پرید از ازل سوی ابدچند بی خود گشت و چند آمد به  َخود   42.3

زانكه شرح این ورای آگهیست بعد از این، گر شرح گویم، ابلهیست   42.4

ور نویسم، بس قلمها بشكندور بگویم، عقلها را َبر َكند   42.5

تا قیامت باشد آن بس مختصر ور بگویم شرحهای معتبر*    42.6

گر تو خواهی از درون خود بخوان الجرم کوتاهکردم من زبان*    42.7

در بیابان در پی چوپان دویدچونكه موسی این عتاب از حق شنید   42.8

گرد از پردۀ بیابان بر فشاندبر نشان پای آن سرگشته راند   42.9

هم ز گام دیگران پیدا بودگام پای مردم شوریده  َخود  42.10

یك قدم چون پیل، رفته بر اُریب یك قدم چون رخ، ز باال تا نشیب  42.11

گاه چون ماهی، روانه بر شكم گاه چون موجی، بر افرازان علم  42.12

همچو رّمالی كه رملی بر زندگاه بر خاكی نوشته حال  َخود  42.13

گاه ؼلطان همچو گوی از صولجان گاه حیران ایستاده، گه دوان*   42.14

گفت مژده ده كه دستوری رسیدعاقبت دریافت او را و بدید  42.15

هر چه میخواهد دل تنگت بگوهیچ آدابی و ترتیبی مجو  42.16

ایمنی، و ز تو جهانی در امان كفر تو دین است، و دینت نور جان  42.17

بی محابا رو، زبان را بر گشاای معاؾ یْفَعُل هللا ما یشاء  42.18

من كنون در خون دل آؼشته ام گفت ای موسی از آن بگذشته ام  42.19

صد هزاران ساله زآنسو رفته ام من ز سدرۀ منتهی بگذشته ام  42.20

گنبدی كرد و ز گردون بر گذشت تازیانه بر زدی، اسبم بگشت  42.21



آفرین بر دست و بر بازوت بادمحرم ناسوت ما الهوت باد  42.22

آنچه می گویم نه احوال من است حال من اكنون برون از گفتن است  42.23

نقش توست آن نقش، آن آیینه نیست نقش می بینی كه در آیینه ایست  42.24

در خور نای است، نی در خورد مرددم كه مرد نائی اندر نای كرد  42.25

همچو نافرجام آن چوپان شناس هان و هان، گر حمد گوئی، گر سپاس  42.26

لیك آن نسبت به حق هم ابتر است حمد تو نسبت بدان، گر بهتر است  42.27

كاین نبوده آنچه می پنداشتندچند گوئی؟ چون ؼطا برداشتند  42.28

چون نماز مستحاضه رخصت است این قبول ذكر تو، از رحمت است  42.29

ذكر تو آلودۀ تشبیه و چون با نماز او بیالودست خون  42.30

لیك باطن را نجاستها بودخون پلید است و به آبی میرود  42.31

كم نگردد از درون مرد كاركان به ؼیر آب لطؾ كردگار  42.32

معنی سبحان ربی دانیی در سجودت كاش رو گردانیی  42.33

مر بدی را تو نكویی ده جزاكای سجودم چون وجودم ناسزا  42.34

تا نجاست ُبرد و، گلها داد َبراین زمین از حلم حق دارد اثر  42.35

در عوض بر روید از وی ؼنچه هاتا بپوشد آن پلیدیهای ما  42.36

كمتر و بیمایه تر از خاك بودپس چو كافر دید، كاو در داد و ُجود  42.37

جز فساد جمله پاكیها نُجست از وجود او ُگل و میوه نُرست  42.38

حسرتا، یا لیتنی ُكنت تراب گفت، واپس رفته ام من در ذهاب  42.39

همچو خاكی، دانه ای می چیدمی كاش از خاكی، سفر نگزیدمی  42.40

زین سفر كردن ره آوردم چه بود؟چون سفر كردم، مرا راه آزمود  42.41

در سفر سودی نبیند پیش روزآن همه میلش سوی خاك است، كاو  42.42

در ره او هیچ، نه صدق و نیازروی واپس كردنش از حرص و آز  42.43

در مزید است و حیات و در نماهر گیا را، كش بود میل ُعال  42.44

در كمی و خشكی و نقص و ؼبین چون كه گردانید سر سوی زمین  42.45

در تزاید، مرجعت آنجا بودمیل روحت، چون سوی باال بود  42.46

آفلی حق ال یحب اْلفلین ور نگونساری، سرت سوی زمین  42.47
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ای كه یك دم ذكر تو عمر درازگفت موسی، ای كریم كارساز   43.1

چون مالئك، اعتراضی كرد دل نقش كژمژ دیدم اندر آب و گل   43.2

و اندر آن تخم فساد انداختن كه چه مقصود است نقشی ساختن؟   43.3

مسجد و سجده كنان را سوختن آتش ظلم و فساد افروختن   43.4

جوش دادن از برای البه رامایۀ خونابه و زردآبه را   43.5

لیك مقصودم عیان و رویت است من یقین دانم كه عین حكمت است   43.6

حرص رویت گویدم نی، جوش كن آن یقین میگویدم، خاموش كن   43.7

كاین ُچنین نوشی همی ارزد به نیش مر مالیك را نمودی سّر خویش   43.8

بر مالیك گشت مشكلها بیان عرضه كردی نور آدم را عیان   43.9



میوه ها گویند، سر برگ چیست حشر تو گوید، كه سر مرگ چیست  43.10

سابق هر بیشئی، آخر كمیست ّسر خون و نطفه حسن، آدمیست  43.11

آنگهی بروی نویسد او حروؾ لوح را اول بشوید بی وقوؾ  43.12

بر نویسد بر وی اسرار، آن گهان خون كند دل را ز اشك مستهان  43.13

كه مر آن را دفتری خواهند ساخت وقت شستن لوح را باید شناخت  43.14

اولین، بنیاد را بر می كنندچون اساس خانه ای می افکنند  43.15

تا به آخر بر كشی ماء معین گل بر آرند اول از قعر زمین  43.16

كه نمی دانند ایشان ِسّر كاراز حجامت، كودكان گریند زار  43.17

می نوازد نیش خون آشام رامرد خود زر میدهد حّجام را  43.18

میرباید بار را از دیگران میدود حمال زی بار گران  43.19

این چنین است، اجتهاد كار بین جنگ حماالن برای بار بین  43.20

تلخها هم پیشوای نعمت است چون گرانیها اساس راحت است  43.21

حفت النیران، من شهواتناحفت الجنة، بمكروهاتنا  43.22 َُ

سوختۀ آتش قرین كوثر است تخم ِ مایۀ آتشت، شاخ تر است  43.23

آن جزای لقمه ای و شهوتیست هر كه در زندان قرین محنتیست  43.24

آن جزای كارزار و محنتیست هر كه در قصری قرین دولتیست  43.25

دان كه اندر كسب كردن صبر كردهر كه را دیدی به زّر و سیم ِ فرد  43.26

منصب خرق سببها آن ِ اوست آن كه بیرون از طبایع جان اوست  43.27

تو كه در حسی، سبب را گوش داربی سبب بیند چو دیده شد گذار  43.28

چشم چشمه، معجزات انبیابی سبب بیند، نه از آب و گیا  43.29

این سبب همچون چراغ است و فتیل این سبب همچون طبیب است و علیل  43.30

پاك دان زینها چراغ آفتاب شب چراؼت را فتیلی نو بتاب  43.31

سقؾ گردون را ز كهگِل پاك دان رو تو كهگِل ساز بهر سقؾ خان  43.32

خلوت شب در گذشت و روز شدوه كه چون دل دار ما ؼم سوز شد  43.33

جز به درد دل مجو دل خواه راجز به شب جلوه نباشد ماه را  43.34

الجرم چون خر، برون پرده ای ترك عیسی كرده، خر پرورده ای  43.35

طالع خر نیست، ای تو خر صفت طالع عیسی است علم و معرفت  43.36

پس ندانی، خر خری فرمایدت نالۀ خر بشنوی رحم آیدت  43.37

طبع را بر عقل خود سرور مكن رحم بر عیسی كن و ،بر خر مكن  43.38

تو از او بستان و، وام جان گزارطبع را ِهل، تا بگرید زار زار  43.39

زانكه خربنده ز خر واپس بودسالها خربنده بودی، بس بود  43.40

كاو به آخر باید و، عقلت نخست ، مرادش نفس توست"اخرُوهّن"ز   43.41

فكرش اینكه، چون علؾ آرد بدست؟ هم مزاج خر شدست، این عقل پست  43.42

در مقام عاقالن منزل گرفت آن خر عیسی، مزاج دل گرفت  43.43

از سوار زفت گردد، خر نحیؾ زانكه ؼالب، عقل بود و خر ضعیؾ  43.44

این خر پژمرده گشتست اژدهاو ز ضعیفی ِ عقل تو، ای خر بها  43.45



هم از او صحت رسد، او را مهل گر ز عیسی گشته ای رنجور دل  43.46

كه نبود اندر جهان، بی رنج، گنج ای مسیح خوش نفس، چونی ز رنج؟  43.47

چونی ای یوسؾ ز اخوان حسود؟چونی ای عیسی ز دیدار یهود؟  43.48

چون شب و روزی، مدد بخشای عمرتو شب و روز از پی این قوم ُؼمر  43.49

چه هنر زاید ز صفرا؟ درِد سرآه از این صفرائیان بی هنر  43.50

ما نفاق و حیله و دزدی و زرق تو همان كن كه كند خورشید شرق  43.51

دفع این صفرا بود، سركنگبین تو عسل، ما سركه در دنیا و دین  43.52

تو عسل بفزا، كرم را وامگیرسركه افزودیم ما قوم زحیر  43.53

ریگ اندر چشم چه افزاید؟ عمااین سزید از ما، چنین آمد ز ما  43.54

كه بیابد از تو هر ناچیز چیزآن سزد از تو أیا كحل عزیز  43.55

از تو جمله اهد قومی ُبد خطاب ز آتش این ظالمانت، دل كباب  43.56

این جهان از عطر و ریحان آگنندكان عودی، در تو گر آتش زنند  43.57

تو نه آن روحی كه اسیر ؼم شودتو نه آن عودی كز آتش كم شود  43.58

باد، كی حمله برد بر اصل نور؟عود سوزد، كان ِ عود از سوز، دور  43.59

ای جفای تو نكوتر از وفاای ز تو مر آسمانها را صفا  43.60

از وفای جاهالن آن به بودزانكه از عاقل جفایی گر رود  43.61

جاهل آرد معرفت را بر زبان عاقل آرد معرفت را در میان*   43.62

بهتر از مهری كه از جاهل رسدگفت پیؽمبر، عداوت از خرد  43.63

دشمن دانا به از نادان ِ  دوست دوستی با مردم دانا نکوست*   43.64

رنجانیدن امیری خفته ای را كه مار در دهانش رفته بود. 44

در دهان خفته ای میرفت مارعاقلی بر اسب می آمد سوار   44.1

تا رماند مار را، فرصت نیافت آن سوار آن را بدید و میشتافت   44.2

چند دبوسی قوی بر خفته زدچون كه از عقلش فراوان ُبد َمدد   44.3

یک سوار ُترک با دبوس دید خفته از خواب گران چون برجهید*    44.4

گشت حیران، گفت آیا این چه بود؟ خفته زآن ضرب گران برجست زود*    44.5

چونکه افزون کوفت، او شد زو روان بی محابا  ُترک دبوسی گران*    44.6

برد او را زخم آن دبوس سخت   44.7 زو گریزان تا به زیر یك درخت َُ

گفت از این خور، ای به درد آویخته سیب پوسیده بسی ُبد ریخته   44.8

كز دهانش باز بیرون می فتادسیب چندان مرد را در خورد داد   44.9

قصد من كردی؟ چه کردم مر تورا ؟بانگ می زد، کای امیر، آخر چرا  44.10

تیػ زن یك بارگی خونم بریزگر ترا  ز اصل است با جانم ستیز  44.11

ای ُخنك آن را كه روی تو ندیدشوم ساعت كه شدم بر تو پدید  44.12

ملحدان جایز ندارند این ستم بی جنایت، بی گنه، بی بیش و كم  44.13

ای خدا، آخر مكافاتش تو كن می جهد خون از دهانم با سُخن  44.14

اوش میزد، كاندر این صحرا ُبدوهر زمان می گفت او نفرین نو  44.15

میدوید و باز در رو می فتادزخم دبوس و سوار همچو باد  44.16



پا و رویش صد هزاران زخم شدممتلی و خوابناك و سست ُبد  44.17

تا ز صفرا، قی شدن بر وی فتادتا شبانگه می كشید و می گشاد  44.18

مار با آن خورده بیرون جست از اوزو بر آمد خورده ها، زشت و نكو  44.19

سجده آورد آن نكو كردار راچون بدید از خود برون آن مار را  44.20

چون بدید، آن دردها از وی برفت سهم آن مار سیاه زشِت زفت  44.21

یا خدایی كه ولی نعمتی گفت خود تو جبرییل رحمتی  44.22

مرده بودم جان نو بخشیدی ام ای مبارك ساعتی كه دیدی ام  44.23

یا در افتد ناگهان در كوی توای خنك آن را كه بیند روی تو  44.24

من گریزان از تو مانند خران تو مرا جویان مثال مادران  44.25

صاحبش در پی ز نیكو گوهری خر گریزد از خداوند از خری  44.26

لیك تا گرگش ندرد، یا ددش نه از پی سود و زیان می جویدش  44.27

چند گفتم ژاژ و بیهوده ترا؟ای روان پاك بستوده ترا  44.28

من نگفتم، جهل من گفت، آن مگیرای خداوند و، شهنشاه و، امیر  44.29

گفتن بیهوده كی تانستمی شمه ای زین حال اگر دانستمی  44.30

گر مرا یك رمز میگفتی ز حال بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال  44.31

خامشانه بر سرم میكوفتی لیك خامش كرده می آشوفتی  44.32

خاصه این سر را، كه مؽزش كمتر است شد سرم كالیوه، عقل از سر بجست  44.33

آن چه گفتم از جنون، اندر گذارعفو كن ای خوب روی ِ خوب كار  44.34

زهرۀ تو آب گشتی آن زمان گفت اگر من گفتمی رمزی از آن  44.35

ترس از جانت بر آوردی دمارگر ترا من گفتمی اوصاؾ مار  44.36

شرح آن دشمن كه در جان شماست مصطفی فرمود، گر گویم به راست  44.37

نی رود ره، نی ؼم كاری خوردزهره های پر دالن هم بر درد  44.38

نه تنش را قوت صوم و نمازنی دلش را تاب ماند در نیاز  44.39

همچو میشی، پیش گرگ از جا رودهمچو موشی پیش گربه ال شود  44.40

پس كنم ناگفته تان من پرورش اندر او نی حیله ماند، نی روش  44.41

دست چون داود در آهن زنم همچو بو بكر ربابی تن زنم  44.42

مرغ پر بركنده را بالی شودتا محال از دست من حالی شود  44.43

دست ما را دست خود فرمود احدچون یُد هللا َفْوَق أَیِدیِهْم بود  44.44

بر گذشته ز آسمان هفتمین پس مرا دست دراز آمد یقین  44.45

 القمردست من بنمود بر گردون هنر  44.46 مقریا بر خوان كه اْنَشقَّ

با ضعیفان شرح قدرت كی رواست این صفت هم بهر ضعؾ عقلهاست  44.47

ختم شد و هللا أعلم بالصواب خود بدانی چون بر آری سر ز خواب  44.48

آن دم از تو جان تو گشتی جدا گر تو را من گفتمی این ماجرا*   44.49

نی ره و پروای قی كردن ُبدی مر ترا نی قوت خوردن ُبدی  44.50

رب یّسر، زیر لب می خواندم می شنیدم فحش و خر می راندم  44.51

ترك تو گفتن مرا مقدور، نه از سبب گفتن مرا دستور، نه  44.52



اهد قومی إنهم ال یعلمون هر زمان می گفتم از درد درون  44.53

كای سعادت، ای مرا اقبال و گنج سجده ها می كرد آن رسته ز رنج  44.54

قوت شكرت ندارد این ضعیؾ از خدا یابی جزاها ای شریؾ  44.55

آن لب و چانه ندارم، وآن نواشكر، حق گوید ترا، ای پیشوا  44.56

زهر ایشان، ابتهاج جان بوددشمنّی عاقالن، زین سان بود  44.57

این حكایت بشنو از بهر مثال دوستّی ابلهان، رنج و ضالل  44.58

حکایت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس. 45

شیر مردی رفت و فریادش رسیداژدهایی خرس را در می كشید   45.1

آن زمان كافؽان ِ مظلومان َرَسدشیر مردانند در عالم مدد   45.2

آن طرؾ چون رحمت حق میدوندبانگ مظلومان ز هر جا بشنوند   45.3

آن طبیبان مرضهای نهان آن ستونهای خللهای جهان   45.4

همچو حق، بی علت و بی رشوتندمحض مهر و داوری و رحمتند   45.5

گوید از بهر ؼم و بی چارگیش این چه یاری می كنی یك بارگیش؟   45.6

در جهان دارو نجوید ؼیر دردمهربانی شد شكار شیر مرد   45.7

هر كجا فقری، نوا آنجا رودهر كجا دردی، دوا آن جا رود   45.8

هر کجا پستیست، آب آنجا دود هر کجا مشکل، جواب آنجا رود*    45.9

تا بجوشد آبت از باال و پست آب کم جو، تشنگی آور بدست*   45.10

تشنه باش، هللا اعلم بالصواب تا سقاهم ربهم آید خطاب*   45.11

و آنگهان خور ُخمر رحمت، مست شوآب رحمت بایدت، رو پست شو  45.12

بر یكی رحمت فرو ما، ای پسررحمت اندر رحمت آمد تا به سر  45.13

بشنو از فوق فلك، بانگ سماع چرخ را در زیر پا آر، ای شجاع  45.14

تا به گوشت آید از گردون خروش پنبۀ وسواس بیرون كن ز گوش  45.15

تا ببینی باغ و سروستان ِ ؼیب پاك كن دو چشم را از موی عیب  45.16

تا كه ریح هللا در آید در مشام دفع كن از مؽز و از بینی زكام  45.17

تا بیابی از جهان طعم شكرهیچ مگذار از تب و صفرا اثر  45.18

تا برون آیند صد گون خوب روی داروی مردی كن و عنین مپوی  45.19

تا كند جوالن به ِگرد آن چمن كندۀ تن را، ز پای جان بكن  45.20

بخت نو دریاب از چرخ كهن ؼل بخل از دست و گردن دور كن  45.21

عرضه كن بی چارگی بر چاره گرور نمی تانی به كعبۀ لطؾ، َپر  45.22

رحمت كلی قوی تر دایه ای است زاری و گریه قوی سرمایه ای است  45.23

تا كه كی آن طفل گریان میشوددایه و مادر بهانه جو بود  45.24

تا بنالید و شود شیرش پدیدطفل حاجات شما را آفرید  45.25

تا بجوشد شیرهای ِمهرهاش گفت اْدُعوا هللا، بی زاری مباش  45.26

در ؼم مایند، یك ساعت تو صبرهای هوی باد و شیر افشان ابر  45.27

ماِء ِرْزقُُكْم نشنیده ای؟  45.28 اندر این پستی چه بر چفسیده ای؟ ِفی السَّ

می كشد گوش تو تا قعر سفول ترس و نومیدیت دان، آواز ؼول  45.29



آن ندائی دان كه از باال رسیدهر ندایی كه ترا باال كشید  45.30

بانگ گرگی دان كه او مردم َدَردهر ندایی كه ترا حرص آورد  45.31

این بلندیهاست سوی عقل و جان این بلندی نیست از روی مكان  45.32

سنگ و آهن، فایق آمد بر شررهر سبب باالتر آمد از اثر  45.33

گر چه در صورت به پهلویش نشست آن فالنی فوق آن سركش نشست  45.34

جای دور از صدر باشد مستخؾ فوقی آنجاست از روی شرؾ  45.35

در عمل هنگام فوقی الیق اند سنگ و آهن زین جهت كه سابق اند  45.36

ز آهن و سنگ است زین رو پیش و بیش و آن شرر از روی مقصودی خویش  45.37

لیك این هر دو تنند و، جان شررسنگ و آهن اول و، پایان شرر  45.38

در صفت از سنگ و آهن برتر است آن شرر گر در زمان واپس تر است  45.39

در هنر از شاخ او فایق تر است در زمان شاخ از ثمر سابق تر است  45.40

پس ثمر اول بود، آخر شجرچون كه مقصود از شجر آمد ثمر  45.41

زانکه طولی دارد اضمار و مجاز سوی خرس و اژدها گردیم باز*   45.42

شیر مردی كرد از چنگش رهاخرس چون فریاد كرد از اژدها  45.43

اژدها را او بدین قوت بكشت حیلت و مردی بهم دادند پشت  45.44

تا که آن خرس از هالک تن برست اژدها را او بدین حیلت ببست*   45.45

لیک فوق حیلۀ تو حیله ای است اژدها را هست قوت، حیله نیست  45.46

در نبی، وهللا ُ خیر الماکرین ماِکران بسیار، لیکن باز بین*   45.47

كز كجا آمد، سوی آؼاز روحیلۀ خود را چو دیدی، باز رو  45.48

چشم را سوی بلندی نه، هالهر چه در پستی است، آمد از عال  45.49

گر چه اول خیرگی آرد، بال روشنی بخشد نظر اندر عال  45.50

گر نه خفاشی نظر آن سوی كن چشم را در روشنایی خوی كن  45.51

شهوت حالی حقیقت گور توست عاقبت بینی نشان نور توست  45.52

مثل آن نبود كه یك بازی شنیدعاقبت بینی، كه صد بازی بدید  45.53

كز تكبر ز اوستادان دور شدز آن یكی بازی چنان مؽرور شد  45.54

او ز موسی از تكبر سر كشیدسامری وار، آن هنر در خود چو دید  45.55

وز معلم چشم را بر دوخته او ز موسی آن هنر آموخته  45.56

تا كه آن بازی او جانش ربودالجرم موسی، دگر بازی نمود  45.57

تا شود سرور بدان، خود سر رودای بسا دانش كه اندر سر َدود  45.58

در پناه قطب صاحب رای باش سر نخواهی كه رود، تو پای باش  45.59

گر چه شهدی، جز نبات او مچین گر چه شاهی، خویش فوق او مبین  45.60

نقد تو قلب است و، نقد اوست كان فكر تو نقش است و، فكر اوست جان  45.61

كو و كو گو، فاخته سان، سوی اواو تویی، خود را بجو در اوی او  45.62

همچو خرسی، در دهان اژدها ور ُتُرش میآیدت قند رضا  45.63

در دهان اژدهایی همچو خرس ور نخواهی خدمت ابنای جنس  45.64

و ز خطر بیرون كشاند، مر ترابو كه، استادی، رهاند مر ترا  45.65



چون كه كوری، سر مكش از راه بین زارئی میكن، چو زورت نیست، هین  45.66

خرس رست از درد، چون فریاد كردتو كم از خرسی؟ نمی نالی ز درد؟  45.67

ناله اش را تو خوش و مرحوم كن ای خدا این سنگ دل را موم كن  45.68

گفتن نابینای سائل كه من، دو كوری دارم، مرا رحم کنید. 46

من دو كوری دارم، ای اهل زمان بود كوری كه همی گفت، االمان   46.1

چون دو كوری دارم و من در میانپس دو باره رحمتم آرید، هان   46.2

این دو کوری را بیان کن، نیک نیک از تعجب مردمان گفتند لیک*    46.3

آن دگر كوری چه باشد؟ وانمازانکه یك كوریت می بینیم ما   46.4

زشت آوازی و كوری، شد دوتاگفت زشت آوازم و، ناخوش صدا   46.5

مهر خلق، از بانگ من، كم میشودبانگ زشتم مایۀ ؼم می شود   46.6 َِ
مایۀ خشم و ؼم و كین میشودزشت آوازم، به هر جا كه رود   46.7

این چنین ناگنج را، ُگنجا كنیدبر دو كوری رحم را دوتا كنید   46.8

* لطؾ آواز دلش، آواز راكرد نیكو چون بگفت این راز را   46.9

خلق شد بر وی به رحمت یك دله زشتی آواز كم شد زین گله  46.10

آن سه كوری زشتی سرمد بودوانكه آواز دلش هم َبد بود  46.11

بو كه دستی بر سر زشتش نهندلیك وهابان كه بی علت دهند  46.12

زو دل سنگین دالن چون موم شدچون كه آوازش خوش و مظلوم شد  46.13

ز آن نمی گردد اجابت را رفیق نالۀ كافر چو زشت است و شهیق  46.14

كاو ز خون خلق چون سگ بود مست اْخَسُإا، بر زشت آواز آمدست  46.15

نالۀ تو نبود این، ناخوش بودچونكه نالۀ خرس رحمت ِكش بود  46.16

باز خون بی گناهی خورده ای دان كه با یوسؾ تو گرگی كرده ای  46.17

ور  ِجراحت كهنه شد، رو داغ كنتوبه كن و ز خورده استفراغ كن  46.18

نصرت از حق میطلب، نعم النصیر بازگرد از گرگی، ای روباه پیر*   46.19

تتمۀ حكایت خرس و آن ابله كه به وفای او اعتماد كرده بود. 47

و آن كرم ز آن مرد، مردانه بدیدخرس هم از اژدها چون وارهید   47.1

شد مالزم در پی آن ُبردبارچون سگ اصحاب كهؾ، آن خرس ِ زار   47.2

خرس حارس گشت، از دل بستگی آن مسلمان سر نهاد از خستگی   47.3

ای برادر، مر ترا این خرس كیست؟ آن یكی بگذشت و گفتش، حال چیست؟   47.4

گفت بر خرسی منه دل، ابلهاقصه واگفت و حدیث اژدها   47.5

او بهر حیله كه دانی راندنیست دوستی ز ابله، بتر از دشمنیست   47.6

ور نه خرسی چه نگری؟ این مهر بین گفت و هللا از حسودی گفتی این   47.7

این حسودی من، از مهرش به است گفت مهر ابلهان، عشوه ده است   47.8

خرس را مگزین، مهل هم جنس راهی بیا با من بران این خرس را   47.9

گفت كارم این بد و بختت نبودگفت رو رو كار خود كن ای حسود  47.10

ترك او كن تا منت باشم حریؾ من كم از خرسی نباشم ای شریؾ  47.11

با چنین خرسی مرو در بیشه ای بر تو دل می لرزدم ز اندیشه ای  47.12



نور حق است، این نه دعوی و، نه الؾ این دلم هرگز نلرزید از گزاؾ  47.13

هان و هان بگریز، از این آتشكده مومنم ینظر بنور هللا شده  47.14

بد گمانی مرد را سدی است زفت این همه گفت و به گوشش در نرفت  47.15

گفت رفتم چون نه ای یار رشیددست او بگرفت و دست از وی كشید  47.16

بوالفضوال، معرفت كمتر تراش گفت رو بر من تو ؼم خواره مباش  47.17

  تو نیم  47.18 لطؾ بینی، گر بیایی در پیم باز گفتش من عدوِّ

گفت آخر یار را ُمنقاد شوگفت خواب آمد مرا، بگذار و رو  47.19

در جوار دوستی، صاحب دلی تا بخسبی در پناه عاقلی  47.20

خشمگین شد، رو بگردانید زودر خیال افتاد مرد، از جد او  47.21

یا طمع دارد، گدا و تونی است كاین مگر قصد من آمد، خونی است  47.22

كه بترساند مرا زین هم نشین یا گرو بسته ست با یاران بدین  47.23

کاینچنین  ِجد میکند در کار من یا حسد دارد ز مهر یار من*   47.24

یك گمان نیك اندر خاطرش خود نیامد هیچ از ُخبث ِسرش  47.25

او مگر مر خرس را، هم جنس بودظن نیكش جملگی بر خرس بود  47.26

وز شقاوت او مطیع جهل بود بد گمان و ابله و نااهل بود*   47.27

گمره و مؽرور و کور و خار و ورد بد رگ و خود رای و بد بخت ابد *   47.28

رو سیه، حاصل تبه، فاسد خیال خرس را بگزید بر صاحب کمال*   47.29

خرس را دانست اهل مهر و دادعاقلی را از خری تهمت نهاد  47.30

كای بد اندیش، از شقاوت وز ضالل گفت موسی با یكی مست خیال   48.1

با چنین برهان و این  ُخلق كریم صد گمانت بود در پیؽمبریم   48.2

صد خیالت میفزود و شك و ظن صد هزاران معجزه دیدی ز من   48.3

طعن بر پیؽمبری ام میزدی از خیال و وسوسه تنگ آمدی   48.4

تا رهیدیت از شر فرعونیان گرد از دریا بر آوردم عیان   48.5

وز دعایم جوی از سنگی دویدز آسمان چل سال، كاسه و خوان رسید   48.6

آب خون شد بر عدوی ناسزا چوب شد در دست من نر اژدها*    48.7

آفتاب از عکس نورم شد شهاب شد عصا مار و، کفم شد آفتاب*    48.8

از تو ای سرد، آن تَوُهم كم نكرد؟این و صد چندین و، چندین گرم و سرد   48.9

سجده كردی، كه خدای من تویی بانگ زد گوساله ای از جادویی  48.10

زیركی باردت را خواب بردآن توهمهات را سیالب برد  48.11

چون نهادی سر چنان؟ ای زشتخوچون نبودی َبد گمان در حق او؟  48.12

وز فساِد سحر احمق گیر اوچون خیالت نامد از تزویر او؟  48.13

كه خدایی بر تراشد در جهان سامریی خود كه باشد؟ ای سگان  48.14

وز همه اشكالها عاطل شدی ؟چون در این تزویر او یكدل شدی؟  48.15

در رسولی ام تو چون كردی خالؾ؟ گاو می شاید خدایی را به الؾ؟  48.16

گشت عقلت صید سحر سامری پیش گاوی سجده كردی از خری  48.17

گفتن موسی علیه السالم گوساله پرست را، كه این خیال اندیشی تو از كجاست. 48



اینت جهل وافر و عین ضالل چشم دزدیدی ز نور ذو الجالل  48.18

چون تو كان جهل را كشتن سزاست شه بر آن عقل و گزینش كه تو راست  48.19

كاحمقان را این همه رؼبت شکفت؟ گاو زرین بانگ كرد، آخر چه گفت؟  48.20

لیك حق را، كی پذیرد هر خسی؟ ز آن عجبتر دیده ای از من بسی  48.21

عاطالن را چه خوش آید؟ عاطلی باطالن را چه رباید؟ باطلی  48.22

گاو سوی شیر نر، كی رو نهد؟زانكه هر جنسی رباید جنس َخود  48.23

جز مگر از مكر تا او را خوردگرگ بر یوسؾ كجا عشق آورد؟  48.24

چون سگ كهؾ از بنی آدم شودچون ز گرگی وارهد، َمحرم شود  48.25

دید صدقش، گفت هذا صادُق چون محمد را ابوبکر نکو*   48.26

گفت هذا لیس وجه كاذُب چون ابو بكر از محمد ُبرد ُبو  48.27

دید صد شق قمر، باور نكردچون نُبد بو جهل از اصحاب درد  48.28

زو نهان كردیم، حق پنهان نگشت دردمندی كش ز بام افتاد طشت  48.29

چند بنمودیم و او آنرا ندیدوانكه او جاهل ُبد، از دردش بعید  48.30

واشناسی صورت زشت از نكوآینۀ دل صاؾ باید تا در او  48.31

زیر لب الحول گویان، ره گرفت آن مسلمان ترك آن ابله گرفت   49.1

در دل او بیش میزاید خیال گفت، چون از جد و پند و از جدال   49.2

امر أَْعِرْض َعْنُهْم پیوسته شدپس ره پند و نصیحت بسته شد   49.3

قصه با طالب بگو، بر خوان َعَبس چون دوایت می فزاید درد، پس   49.4

بهر فقر او را نشاید سینه خست چون كه اعمی طالب حق آمدست   49.5

تا بیاموزند عام، از سروران تو حریصی بر رشاد مهتران   49.6

مستمع گشتند و گشتی خوش كه بوك احمدا، دیدی كه قومی از ملوك   49.7

بر عرب اینها سرند و بر حبش این رئیسان یار دین گردند  َخوش   49.8

زانكه الناُس علی دین الملوك بگذرد این صیت از بصره و َتبوك   49.9

رو بگردانیدی و تنگ آمدی زین سبب تو از ضریر مهتدی  49.10

تو ز یارانی و وقت تو فراخ كاندر این فرصت كم افتد این ُمناخ  49.11

این نصیحت میكنم نز خشم و جنگ مزدحم می گردیم در وقت تنگ  49.12

بهتر از صد قیصر است و صد وزیراحمدا نزد خدا این یك ضریر  49.13

معدنی باشد فزون از صد هزارهین بیار" الناس معادن"یاد   49.14

بهتر است از صد هزاران كان مس معدن لعل و عقیق مكتنس  49.15

سینه باید پر ز عشق و درد و دوداحمدا، اینجا ندارد مال سود  49.16

پند او را ده كه حق اوست پنداعمی روشن دل آمد در مبند  49.17

تلخ كی گردی؟ چو هستی كان قندگر دو سه ابله ترا منكر شدند  49.18

حق برای تو گواهی میدهدگر دو سه احمق ترا تهمت نهند  49.19

آنكه حق باشد گواه او را، چه ؼم؟ گفت از اقرار عالم فارؼم  49.20

آن دلیل آمد كه آن خورشید نیست گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست  49.21

ترك کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه، پند آن مغرور خرس را. 49



كه منم خورشید تابان جلیل نفرت خفاشكان باشد دلیل  49.22

آن دلیل ناگالبی می بودگر گالبی را جعل راؼب شود  49.23

در محكی اش در آید نقص و شك گر شود قلبی خریدار محك  49.24

شب نیم روزم كه تابم در جهان دزد شب خواهد، نه روز، این را بدان  49.25

تا كه كاه از من نمی یابد گذارفارقم فاروقم و ؼربال وار  49.26

تا نمایم كاین نقوش است آن نفوس آرد را پیدا كنم من از سبوس  49.27

وانمایم هر سبك را از گران من چو میزان خدایم در جهان  49.28

خر خریداری و در خور كاله ای گاو را داند خدا گوساله ای  49.29

من نه خارم كاشتری از من چردمن نه گاوم تا كه گوساله ام  َخرد  49.30

بلكه از آیینۀ من روفت گرداو گمان دارد كه با من جور كرد  49.31

تملّق كردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس. 50

مر مرا تا آن فالن دارو دهدگفت جالینوس با اصحاب  َخود   50.1

این دوا خواهند از بهر جنون پس بدو گفت آن یكی کای ذو فنون   50.2

گفت در من كرد یك دیوانه رودور از عقل تو این، دیگر مگو   50.3
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در زحیرم از دماغ خویشتن گفت پیری مر طبیبی را كه من   95.1

گفت در چشمم ز ظلمت هست داغ گفت از پیریست آن ضعؾ دماغ   95.2

گفت پشتم درد میآید عظیم گفت از پیریست ای شیخ قدیم   95.3

گفت هر چه میخورم نبود گوارگفت از پیریست ای شیخ نزار   95.4

گفت وقت دم مرا دم گیری است گفت ضعؾ معده هم از پیری است   95.5

چون رسد پیری دو صد علت شودگفت آری انقطاع دم بود   95.6

گفت از پیریست این بیچارگی گفت کم شد شهوتم یکبارگی*    95.7

گفت کز پیریست در ُکنجت نشاندگفت پایم سست شد از ره بماند   95.8

گفت کز پیریست این رنج و عنا گفت پشتم چون کمانی شد دو تا*    95.9

گفت از پیریست ای مرد حلیم گفت تاریکست چشمم ای حکیم*   95.10

از طبیبی تو همین آموختی ؟گفت ای احمق بر این بر دوختی  95.11

كه خدا هر درد را درمان نهادای مدمػ عقلت این دانش نداد؟  95.12

بر زمین ماندی ز كوته پایگی تو خر احمق، ز اندك مایگی  95.13

این ؼضب وین خشم هم از پیری است پس طبیبش گفت کای عمر تو شصت  95.14

خویشتن داری و صبرت شد ضعیؾ چون همه اجزا و اعضا شد نحیؾ  95.15

تاب یك جرعه ندارد، قی كندبر نتابد دو سخن، زان هی كند  95.16

در درون او حیات طیبه است جز مگر پیری كه از حق است مست  95.17

خود کیانند آن ولّی و آن نبی ؟از برون پیریست و در باطن صبی  95.18

چیست با ایشان خسان را این حسد ؟گر نه پیدایند پیش نیك و بد  95.19

چیست این بؽض و حیل سازی و كین ؟ور نمی دانندشان علم الیقین  95.20

چون زنندی خویش بر شمشیر تیزور همی دانند بعث و رستخیز  95.21

صد قیامت در درون استش نهان بر تو میخندد، مبین او را چنان  95.22

هر چه اندیشی تو، او باالی اوست دوزخ و جنت همه اجزای اوست  95.23



وآنكه در اندیشه ناید، آن خداست هر چه اندیشی، پذیرای فناست  95.24

گر همی دانند كاندر خانه كیست بر در این خانه گستاخی ز چیست؟  95.25

در جفای اهل دل جّد می كنندابلهان تعظیم مسجد می كنند  95.26

نیست مسجد جز درون سروران آن مجاز است، این حقیقت ای خران  95.27

سجده گاه جمله است، آنجا خداست مسجدی كان اندرون اولیاست  95.28

هیچ قومی را خدا رسوا نكردتا دل مرد خدا نامد به درد  95.29

جسم دیدند آدمی پنداشتندقصد جنگ انبیا می داشتند  95.30

چون نمی ترسی كه تو باشی همان ؟در تو هست اخالق آن پیشینیان  95.31

نایدت هر بار دلو از چه درست عادت آن ناسپاسان در تو ُرست*   95.32

چون تو زیشانی، كجا خواهی ِبَرست آن نشانیها همه چون در تو هست  95.33

قصۀ كودكی كه در پیش تابوت پدر خود مینالید و سخن جوحی. 96

زار می نالید و بر می كوفت سركودكی در پیش تابوت پدر   96.1

تا ترا در زیر خاكی بسپرندكای پدر آخر كجایت می برند ؟   96.2

نی در او قالی و نه در وی حصیرمیبرندت خانۀ تنگ و زحیر   96.3

نی در آن بوی طعام و نی نشان نی چراؼی در شب و نی روز، نان   96.4

نی در آن بهر ضیائی، هیچ جامنی درش معمور و نی سقؾ و نه بام   96.5

نی یکی همسایه كاو باشد پناه نی در آن از رهر مهمان آب چاه   96.6

چون شود در خانۀ كور و كبود ؟جسم تو كه بوسه گاه خلق بود   96.7

كاندر آن نی روی میماند نه رنگ خانه ای بی زینهار و جای تنگ   96.8

وز دو دیده اشك خونین میفشردزین نسق اوصاؾ خانه میشمرد   96.9

وهللا این را خانۀ ما میبرندگفت جوحی با پدر کای ارجمند  96.10

گفت ای بابا نشانیها شنوگفت جوحی را پدر، ابله مشو  96.11

خانۀ ما راست بی تردید و شك این نشانیها كه گفت او یك به  َیك  96.12

نی درش معمور و نی صحن و نه بام نی حصیر و نی چراغ و نی طعام  96.13

لیك كی بینند آن را طاؼیان ؟زین نمط دارند بر خود صد نشان  96.14

از شعاع آفتاب كبریاخانۀ آن دل كه ماند بی ضیا  96.15

بی نوا از ذوق سلطان ودودتنگ و تاریك است، چون جان جهود  96.16

نی گشاِد عرصه و، نی فتح باب نی در آن دل تافت نور آفتاب  96.17

آخر از گور دل خود برترآگور خوشتر از چنین دل مر ترا  96.18

دل نمی گیرد ترا زین گور تنگ ؟ زنده ای و، زنده زاد، ای شوخ شنگ  96.19

زین َچه و زندان برآ و رو نمایوسؾ وقتی و خورشید سما  96.20

مخلصش را نیست از تسبیح ُبدیونست در بطن ماهی پخته شد  96.21

حبس و زندانش ُبدی تا یبعثون گر نبودی او مسبح، بطن نون  96.22

چیست تسبیح؟ آیت روز الستاو به تسبیح از تن ماهی بَجست  96.23

بشنو این تسبیحهای ماهیان گر فراموشت شد آن تسبیح جان  96.24

هر که دید هللا را، اللهی استهر که دید آن بحر را، او ماهی است  96.25



یونس محجوب از نور صبوح این جهان دریا و تن ماهی و روح  96.26

ورنه در وی هضم گشت و ناپدیدگر مسبح باشد، از ماهی رهید  96.27

تو نمی بینی، كه كوری و نژندماهیان جان در این دریا پرند  96.28

چشم بگشا تا ببینی شان عیان بر تو خود را میزنند آن ماهیان  96.29

نی در ایشان کبر و کین و نی حسدماهیانی جمله روح بی جسد  96.30

گوش تو تسبیحشان آخر شنیدماهیان را گر نمی بینی بدید  96.31

صبر كن، كانست تسبیح درست صبر كردن، جان تسبیحات توست  96.32

صبر كن کالصبُر مفتاُح الفرج هیچ تسبیحی ندارد آن َدَرج  96.33

هست با هر خوب یك الالی زشت صبر چون پول صراط، آن سو بهشت  96.34

زانكه الال را ز شاهد فصل نیست تا ز الال میگریزی وصل نیست  96.35

خاصه صبر از بهر آن شوخ چگل تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل  96.36

مر مخنث را بود ذوق از ذكرمرد را ذوق از ؼزا و كّر و فّر  96.37

سوی اسفل برد او را فكر اوجز ذكر نی دین او نی ذكر او  96.38

كاو به شوق سفل آموزید درس گر برآید تا فلك از وی مترس  96.39

گر چه سوی علو جنباند جرس او بسوی سفل میراند فرس  96.40

كان علمها لقمۀ نان را رهیستاز علمهای گدایان ترس چیست ؟  96.41

ور نمیدانی شنو از باب تو این سخنها را نکو دریاب تو*   96.42

ترسیدن كودكی از شخص صاحب جثه و تسکین او آن کودک را. 97

زرد شد كودك ز بیم قصد مردكنگ زفتی كودكی را یافت فرد   97.1

كه تو خواهی بود بر باالی من گفت ایمن باش ای زیبای من   97.2

همچو اشتر برنشین، میران مرامن اگر هولم مخنث دان مرا   97.3

از برون آدم، درون دیو لعین صورت مردان و معنی این چنین   97.4

كه بر او آن شاخ را میكوفت بادآن ُدُهل را مانی ای زفت چو عاد   97.5

بهر طبلی، همچو خیك پر ز بادروبهی اشكار خود را باد داد   97.6

گفت خوكی به ازین خیك تهی چون ندید اندر دهل او فربهی   97.7

عاقلش چندان زند كه ال تقل روبهان ترسند ز آواز دهل   97.8

قصۀ تیر اندازی و ترسیدن او از سواری كه در بیشه میرفت. 98

میشد اندر بیشه، بر اسبی نجیب یك سواری با سالح و بس مهیب   98.1

پس ز خوؾ او كمان را در كشیدتیر اندازی به حكم او را بدید   98.2

من ضعیفم، گرچه زفت استم جسدتا زند تیری، سوارش بانگ زد   98.3

كه كمم در وقت جنگ از پیر زن هان و هان منگر تو در زفتی من   98.4

بر تو میانداختم از ترس خویش گفت رو كه نیك گفتی ور نه نیش   98.5

بی رجولَیت چنان تیؽی به مشت بس كسان را كالت پیكار كشت   98.6

رفت جانت چون نباشی مرد آن گر بپوشی تو سالح رستمان   98.7

هر كه بی سر بود از این شه برد سرجان سپر كن، تیػ بگذار ای پسر   98.8

هم ز تو زائید و هم جان تو خست آن سالحت حیله و مكر تو است   98.9



ترك حیله كن كه پیش آید ُدول چون نكردی هیچ سودی زین حیل  98.10

ترك فن گو میطلب رب المنن چون یكی لحظه نخوردی بر ز فن  98.11

خویشتن گولی كن و بگذر ز شوم چون مبارك نیست بر تو این علوم  98.12

یا الهی، ؼیر ما علمتناچون مالیك گو كه ال ِعْلَم لنا  98.13

در میان عقل و جهل بوالفضول یک حکایت بشنو ای صاحب قبول*    99.1

هر که شد مؽرور عقل او کور نیست حیله و مکر اندر این ره سود نیست* ؟   99.2

یک جوال زفت از دانه پری یك عرابی بار كرده اشتری   99.3

هر دو را او بار کرده بر شتر وان جوال دیگرش را ریگ ُپر*    99.4

یك حدیث انداز كرد او را سإال او نشسته بر سر هر دو جوال   99.5

واندر آن پرسش بسی درها بسفت از وطن پرسید و آوردش به گفت   99.6

چیست آکنده؟ بگو مصدوق حال بعد از آن گفتش كه این هر دو جوال   99.7

در دگر ریگی، نه قوت مردم است گفت اندر یك جوالم گندم است   99.8

گفت تا تنها نماند آن جوال گفت تو چون بار كردی این رمال؟   99.9

در دگر ریز از پی فرهنگ راگفت نیم گندم آن تنگ را  99.10

گفت شاباش ای حكیم اهل و ُحرتا سبك گردد جوال و هم شتر  99.11

تو چنین عریان پیاده در لؽوب این چنین فكر دقیق و رای خوب  99.12

كش بر اشتر بر نشاند نیك مردرحمش آمد بر حكیم و عزم كرد  99.13

شمه ای از حال خود هم شرح كن باز گفتش ای حكیم خوش ُسخن  99.14

تو وزیری یا شهی، بر گوی راست این چنین عقل و كفایت كه تو راست  99.15

بنگر اندر حال و اندر جامه ام گفت این هر دو نیم از عامه ام  99.16

گفت نی این و نه آن، ما را مكاوگفت اشتر چند داری؟ چند گاو؟  99.17

گفت ما را كو دكان و كو مكان گفت رختت چیست؟ باری در دكان؟  99.18

نی متاع و نیست مطبخ نیست آش نیست قوت و نی رخوت، نی قماش*   99.19

كه توئی تنها رو و محبوب پندگفت پس از نقد پرسم، نقد چند؟  99.20

عقل و دانش را گهر تو بر تو است كیمیای مس عالم با تو است  99.21

نیست عاقل تر ز تو کس در جهان گنجها بنهاده باشی هر مکان*   99.22

در همه ملكم وجوه قوت شب گفت و هللا نیست یا وجه العرب  99.23

هر كه نانی میدهد آنجا روم پا برهنه تن برهنه میدوم  99.24

نیست حاصل جز خیال و درد سرمر مرا زین حكمت و فضل و هنر  99.25

تا نیاید شومی تو بر سرم پس عرب گفتش كه شو دور از برم  99.26

نطق تو شوم است بر اهل زمن دور بر، آن حكمت شومت ز من  99.27

ور ترا ره پیش، من واپس شوم یا تو آن سو رو، من این سو میروم  99.28

به بود زین حیله های مرده ریگ یك جوالم گندم و دیگر ز ریگ  99.29

به بود زین حکمت تو ای مهین کاین جوال گندم و ریگم یقین*   99.30

حکایت اعرابی و ریگ در جوال كردن و مالمت دانشمند و تعلیم کردن او را که گندم جوال را . 99

دو حصه نما که بار عدل آید



كه دلم با برگ و جانم متقی است احمقی ام بس مبارك احمقیست  99.31

جهد كن تا از تو این حكمت رودگر تو خواهی كت شقاوت كم شود  99.32

حكمتی بی فیض نور ذو الجالل حكمتی كز طبع زاید وز خیال  99.33

حكمت دینی برد فوق فلك حكمت دنیا فزاید ظن و شك  99.34

بر فزوده خویش بر پیشینیان زوبعان زیرك آخر زمان  99.35

فعل ها و مكرها آموخته حیله آموزان جگرها سوخته  99.36

باز داده، كان بود اكسیر سودصبر و ایثار و سخای نفس و جود  99.37

راه آن باشد كه پیش آید شهی فكر آن باشد كه بگشاید رهی  99.38
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شد مطیعش جان جملۀ چیزهاجان چو افزون شد، گذشت از انتها 102.36

زانكه او بیش است و، ایشان در كمی مرغ و ماهی و پری و آدمی 102.37
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سوزنان را رشته ها تابع بوند ماهیان سوزنگر دلقش شوند*   103.1

ز آمد ماهی شدش وجدی پدیدچون نفاذ امر شیخ آن میر دید  103.2

شه تنی را كاو لعین درگه است گفت اه، ماهی ز پیران آگه است  103.3

ما شقی زین دولت و، ایشان سعیدماهیان از پیر آگه، ما بعید  103.4

گشت دیوانه ز عشق فتح باب سجده كرد و رفت گریان و خراب  103.5

در نزاع و در حسد با كیستی ؟ پس تو ای ناشسته رو، در چیستی؟  103.6

بر مالیك ترك تازی می كنی با ُدم شیری تو بازی می كنی  103.7

هین ترفع كم شمر آن خفض رابد چه می گویی تو خیر محض را ؟  103.8

شیخ كه بود؟ كیمیای بی كران بد چه باشد؟ مس محتاج و مهان  103.9

كیمیا از مس، هرگز مس نشدمس اگر از كیمیا قابل نبد 103.10

شیخ كبود؟ عین دریای ازل بد چه باشد؟ سركشی اندر عمل*  103.11

شیح کبود؟ عکس انوار خدا بد که باشد؟ ظالم ظلمت فزا*  103.12

شیخ آب کوثر است اندر تموز بد چه باشد؟ آتشی پر دود و سوز*  103.13

آب كی ترسید هرگز ز التهاب؟ دائم آتش را بترسانند ز آب 103.14

در بهشتی، خارچینی می كنی در رخ مه، عیب بینی می كنی 103.15

هیچ خار آن جا نیابی، ؼیر توگر بهشت اندر روی، تو خار جو 103.16

رخنه می جویی ز بدر كاملی می بپوشی آفتابی در ِگلی 103.17

بهر خفاشی كجا گردد نهان ؟آفتابی كو بتابد در جهان 103.18

ؼیبها از رشك پیران ؼیب شدعیبها از رد پیران عیب شد 103.19

در ندامت چابك و بر كار باش باری، ار دوری ز خدمت، یار باش 103.20

آب رحمت را چه بندی از حسد؟تا از آن راهت نسیمی میرسد 103.21

حیث ما كنتم فولوا وجهكم گر چه دوری، دور می جنبان تو ُدم 103.22

دم به دم جنبد برای عزم خیزچون خری در ِگل فتد، از گام تیز 103.23

داند او كه نیست آن جای معاش جای را هموار نكند بهر باش 103.24

كه دل تو زین وحلها بر نجست حس تو از حس خر كمتر ُبَدست 103.25

چون نمی خواهی كز آن دل بر كنی در وحل تاویل رخصت می كنی 103.26

حق نگیرد عاجزی را از كرم كاین روا باشد مرا؟ من مضطرم 103.27



این گرفتن را نبینی از ؼرورخود گرفتستت، تو چون كفتار كور 103.28

از برون جوئید، كاندر ؼار نیست می بگویند اندرون كفتار نیست 103.29

رفت تازان او بسوی آب  َخور نیست در سوراخ کفتار، ای پسر*  103.30

او همی گوید، ز من کی آگهند؟این همی گویند و بندش می نهند 103.31

كی ندا كردی كه آن كفتار كو؟گر ز من آگاه بودی این عدو 103.32

ؼافل آن کفتار، از این ریشخند تا که بربندند و بیرونش کشند*  103.33

كه خدا از من بسی دیدست عیب آن یكی میگفت در عهد شعیب  104.1

و ز كرم یزدان نمیگیرد مراچند دید از من گناه و جرمها  104.2

در جواب او فصیح از راه ؼیب حق تعالی گفت در گوش شعیب  104.3

و ز كرم نگرفت در جرمم اله كه بگفتی چند كردم من گناه  104.4

ای رها كرده ره و بگرفته تیه عكس میگویی و مقلوب ای سفیه  104.5

در سالسل مانده ای پا تا به سرچند چندت گیرم و تو بی خبر  104.6

كرد سیمای درونت را تباه زنگ تو بر توَیت ای دیگ سیاه  104.7

جمع شد تا كور شد ز اسرارهابر دلت زنگار بر زنگارها  104.8

آن اثر بنماید ار باشد جوی گر زند آن دود بر دیگ نوی  104.9

بر سپیدی آن سیه رسوا شودزانكه هر چیزی به ضد پیدا شود 104.10

بعد از این بروی كه بیند ای عنود؟چون سیه شد دیگ، پس تاثیر دود 104.11

دود را با روش هم رنگی بودمرد آهنگر كه او زنگی بود 104.12

رویش ابلق گردد از دود آوری مرد رومی گر كند آهنگری 104.13

تا بنالد زار و گوید ای اله پس بداند زود تاثیر گناه 104.14

خاك اندر چشم اندیشه كندچون كند اصرار و بد پیشه كند 104.15

بر دلش آن جرم، تا بی دین شودتوبه نندیشد، دگر شیرین شود 104.16

شست بر آیینه زنگ پنج توآن پشیمانی و یا رب رفت از او 104.17

گوهرش را زنگ، كم كردن گرفت آهنش را زنگها خوردن گرفت 104.18

آن نوشته خوانده آید در نظرچون نویسی كاؼذ اسپید بر 104.19

فهم ناید، خواندنش گردد ؼلطچون نویسی بر سر بنوشته خط 104.20

هر دو خط شد كور و معنیی ندادكان سیاهی بر سیاهی اوفتاد 104.21

پس سیه كردی چو جان كافرش ور سوم باره نویسی بر سرش 104.22

ناامیدی مس و، اكسیرش نظرپس چه چاره؟ جز پناه چاره گر 104.23

تا ز درد بی دوا بیرون جهیدناامیدیها به پیش او نهید 104.24

ز آن دم جان در دل او گل شكفت چون شعیب این نكته ها با او بگفت 104.25

گفت اگر بگرفت ما را كو نشان؟ جان او بشنید وحی آسمان 104.26

آن گرفتن را نشان می جوید اوگفت یا رب دفع من می گوید او 104.27

جز یكی رمز از برای ابتالش گفت ستارم نگویم رازهاش 104.28
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آن كه طاعت دارد از صوم و دعایك نشانی آن كه می گیرم و را 104.29

لیك یك ذره ندارد ذوق جان از نماز و از زكات و ؼیر آن 104.30

لیك یك ذره ندارد چاشنی میكند طاعات و افعال سنی 104.31

جوزها بسیار و در وی مؽز نی طاعتش نؽزست و معنی نؽز نی 104.32

مؽز باید تا دهد دانه شجرذوق باید تا دهد طاعات َبر 104.33

صورت بی جان نباشد جز خیالدانۀ بی مؽز كی گردد نهال؟ 104.34

از تفکر همچو خر در ِگل بماند چون شعیب این نکتها بر وی بخواند*  104.35
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كژنگر باشد همیشه عقل كاژآن خبیث از شیخ می الئید ژاژ  105.1

خمر خوار است و َبد و کارش تباهکه منم بر حال زشت او گواه  105.2

او ز تقوی عاری است و مفلسی دیدمش اندر میان مجلسی  105.3

تا ببینی فسق شیخت را عیان ور كه باور نیستت خیز امشبان  105.4

گفت بنگر فسق و عشرت كردنی شب ببردش بر سر یك روزنی  105.5

روز همچون مصطفی، شب بو لهب بنگر آن سالوس روز و، فسق شب  105.6
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كاندرونش می نگنجد یك سپندگفت جامم را چنان پر كرده اند 105.10

این سخن را كژ شنیده ؼره ای بنگر اینجا هیچ گنجد ذره ای؟ 105.11

دور دار این را ز شیخ ؼیب بین جام ظاهر، خمر ظاهر نیست این 105.12

كاندر او اندر نگنجد بول دیوجام می، هستی شیخ است ای فلیو 105.13

جام تن بشكسته، نور مطلق است ُپر و ماالمال از نور حق است 105.14

او همان نور است، نپذیرد خبث نور خورشید ار بیفتد بر حدث 105.15

هین به زیر آ، منكرا، بنگر به وی شیخ گفت این خود نه جام است و نه می 105.16

كور شد آن دشمن كور و كبودآمد و دید انگبین خاص بود 105.17

رو برای من بجو می، ای كیاگفت پیر آن دم مرید خویش را 105.18

من ز رنج از مخمصه بگذشته ام كه مرا رنجی است مضطر گشته ام 105.19

بر سر منكر ز لعنت باد خاك در ضرورت هست هر مردار پاك 105.20

بهر شیخ از هر خمی او می چشیدگرِد خمخانه بر آمد آن مرید 105.21
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چشم گریان دست بر سر می زدندجمله رندان نزد آن شیخ آمدند 105.24
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جان ما را هم بدل كن از خبث كرده ای می را تو مبدل از حدث 105.26

كی خورد بندۀ خدا اال حالل؟ گر شود عالم پر از خون مال مال 105.27



یا رسول هللا تو پیدا و نهفت عایشه روزی به پیؽمبر بگفت  106.1

می دود در خانه ناپاك و دنی هر كجا باشد نمازی می كنی  106.2

كرد مستعمل به هر جا كه رسیدگر چه میدانی که هر طفل پلید  106.3

هر کجا روی زمین، بگشای راز بی مصلی میگذاری تو نماز*   106.4

حق نجس را پاك گرداند، بدان گفت پیؽمبر كه از بهر مهان  106.5

پاك گردانید تا هفتم طبق سجده گاهم را از آن رو لطؾ حق  106.6

ور نه ابلیسی شوی اندر جهان هان و هان ترك حسد كن با شهان  106.7

تو اگر شهدی خوری زهری بودكاو اگر زهری خورد شهدی شود  106.8

لطؾ گشت و نور شد هر نار اوكاو َبدل گشت و َبدل شد كار او  106.9

ور نه مرؼی چون كشد مر پیل را؟قوت حق بود مر بابیل را 106.10

تا بدانی آن صالبت از حق است لشكری را مرؼكی چندی شكست 106.11

رو بخوان تو سورۀ اصحاب فیل گر تو را وسواس آید زین قبیل 106.12

كافرم گر تو از ایشان بو بری ور كنی با او مری و همسری 106.13
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در ربود و شد روان او از مری موشكی در كؾ مهار اشتری  107.1

موش ؼّره شد كه هستم پهلوان اشتر از چستی كه با او شد روان  107.2

گفت بنمایم ترا، تو باش خوش بر شتر زد پرتو اندیشه اش  107.3

كاندر او گشتی زبون پیل سترگ تا بیامد بر لب جوئی بزرگ  107.4

گفت اشتر ای رفیق كوه و دشت موش آنجا ایستاد و خشك گشت  107.5

پا بنه مردانه، اندر جو درآاین توقؾ چیست؟ حیرانی چرا؟  107.6

در میان ره، مباش و تن مزن تو قالووزی و پیش آهنگ من  107.7

من همی ترسم ز ؼرقاب ای رفیق گفت این جوئی شگرؾ است و عمیق  107.8

پا در آن بنهاد آن اشتر شتاب گفت اشتر تا ببینم حد آب  107.9

از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش ؟گفت تا زانوست آب ای كور موش 107.10

كه ز زانو، تا به زانو فرق هاست گفت مور توست و ما را اژدهاست 107.11

مر مرا صد گز گذشت از فرق سرگر ترا تا زانو است ای پر هنر 107.12
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بگذران زین آب مهلك مر مراگفت توبه كردم از بهر خدا 107.15

برجه و بر كودبان من نشین رحم آمد مر شتر را گفت هین 107.16

بگذرانم صد هزاران چون ترااین گذشتن شد مسلم مر مرا 107.17

تا رسی از چاه روزی سوی جاه چون پیمبر نیستی، پس رو، براه 107.18

خود مران کشتی چو كشتیبان نه ای تو رعیت باش چون سلطان نه ای 107.19

دست خوش میباش تا گردی خمیرچون نه ای كامل، دكان تنها مگیر 107.20

گفتن عایشه پیغمبر صلی هللا علیه اله و سلم را كه تو بی مصال چون است که همه جا نماز . 106
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هین مپوش اطلس، برو در ژنده باشچونکه آزادیت نامد، بنده باش 107.21
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خشم آید بر كسی كت واكشدچون ز عادت گشت محكم خوی بد 107.25

واِكشد از ِگل ترا، باشد عدوچون كه تو ِگل خوار گشتی، هر كه او 107.26

مانعان راِه ُبت را دشمنندبت پرستان چونكه خو با  ُبت كنند 107.27

دید آدم را بتحقیر از خری چون كه كرد ابلیس خو با سروری 107.28

تا كه او مسجود چون من كس شودكه به از من، سروری دیگر بود؟ 107.29

كاو بود تریاق النی ز ابتداسروری زهر است، جز آن روح را 107.30

كاو بود اندر درون تریاق زاركوه اگر ُپر مار شد، باكی مدار 107.31

هر كه بشكستت شود خصم قدیم سروری چون شد دماؼت را ندیم 107.32

كینه ها خیزد ترا با او بسی چون خالؾ خوی تو گوید كسی 107.33

خویش بر من میر و سرور میكندكه مرا از خوی من بر میكند 107.34

كی فروزد از خالؾ آتش در او؟ چون نباشد خوی بد سركش در او*  107.35

کی فروزد از خالؾ آتشکده ؟چون نباشد خوی بد محکم شده 107.36

در دل او خویش را جا میكندبا مخالؾ او مدارا میكند 107.37

مور شهوت شد ز عادت همچو مارزانكه خوی بد بگشتست استوار 107.38

ورنه اینك گشت مارت اژدهامار شهوت را بكش در ابتدا 107.39

تو ز صاحب دل كن استفسار خویش لیك هر كس مور بیند مار خویش 107.40

تا نشد شه، دل نداند مفلسم تا نشد زر، مس نداند من مسم 107.41

جور میكش ای دل از دل دار توخدمت اكسیر كن مس وار تو 107.42

كه چو روز و شب، جهانند، از جهان كیست دلدار؟ اهل دل، نیكو بدان 107.43

متهم كم كن به دزدی شاه راعیب كم گو، بندۀ هللا را 107.44

پس رو هر دیو باشی مستهان ورنه باشی هیچ هیچ از هیچیان*  107.45

كرامات آن درویش كه در كشتی بدزدی متهمش كردند. 108

ساخته از رخت مردی پشتیی بود درویشی درون كشتیی  108.1

جمله را ُجستند و او را هم نمودیاوه شد همیان زر، او خفته بود  108.2

كرد بیدارش ز ؼم، صاحب درم كاین فقیر خفته را جوئیم هم  108.3

جمله را جستیم، نتوانی تو َرست كه در این كشتی چرمدان گمشدست  108.4

تا ز تو فارغ شود اوهام خلق دلق بیرون كن برهنه شو ز دلق  108.5

متهم كردند فرمان در رسان گفت یا رب مر ؼالمت را خسان  108.6

یا معاذی، ِعنَد کّل شدةیا ؼیاثی، ِعنَد کّل کربة  108.7

یا َمالذی، ِعنَد کّل ِمحنٍةیا ُمجیبی ِعنَد کّل َدعَوٍة  108.8

سر برون كردند هر سو در زمان چون به درد آمد دل درویش از آن  108.9

در دهان هر یكی ُدّری شگرؾ صد هزاران ماهی از دریای ژرؾ 108.10



در دهان هر یكی ُدّری، چه ُدرصد هزاران ماهی از دریای ُپر  108.11

كز اله است این، ندارد شركتی هر یكی دری خراج ملكتی 108.12

مر هوا را ساخت كرسی و نشست ُدر، چند انداخت در كشتی و َجست 108.13

او فراز اوج و كشتی اش به پیش خوش ُمرّبع، چون شهان بر تخت خویش 108.14

تا نباشد با شما دزد گداگفت او، كشتی شما را، حق مرا 108.15

من خوشم جفت حق و، با خلق طاق تا كه را باشد خسارت زین فراق؟ 108.16

نه مهارم را به ؼمازی دهدنی مرا او تهمت دزدی نهد 108.17

از چه دادندت چنین عالی مقام؟ بانگ كردند اهل كشتی كای همام 108.18

و ز حق آزاری بی چیزی حقیرگفت از تهمت نهادن بر فقیر 108.19

كه نبودم در فقیران بد گمان حاش هلل بل ز تعظیم شهان 108.20

كز پی تعظیمشان آمد عبس آن فقیران لطیؾ خوش نفس 108.21

بل پی آنكه، بجز حق هیچ نیست آن فقیری، بهر پیچا پیچ نیست 108.22

كرد امین مخزن هفتم طبق متهم چون دارم آنها را؟ كه حق 108.23

متهم حس است، نی نور لطیؾ متهم نفس است، نی عقل شریؾ 108.24

كش زدن سازد، نه ُحجت گفتنش نفس سوفسطایی آمد، میزنش 108.25

بعد از آن گوید، خیالی بود آن معجزه بیند، فروزد آن زمان 108.26

چون مقیم چشم نامد روز و شب؟ ور حقیقت بودی آن دید عجب 108.27

نی قرین چشم حیوان می شودآن مقیم چشم پاكان می بود 108.28

كی بود طاوس اندر چاه تنگ ؟كان عجب زین حس دارد عار و ننگ 108.29

من ز صد یك گویم و، آنهم چو موتا نگویی مر مرا بسیار گو 108.30

تشنیع کردن صوفیان پیش شیخ بر آن صوفی که بسیار میگوید. 109

پیش شیخ خانقاهی آمدندصوفیان بر صوفئی، شنعت زدند  109.1

تو از این صوفی بجو، ای پیشواشیخ را گفتند، داِد جان ما  109.2

گفت این صوفی سه خو دارد گران گفت آخر چه گله ست ای صوفیان؟  109.3

در خورش، افزون خورد، از بیست كس در سخن بسیار گو، همچون جرس  109.4

صوفیان كردند پیش شیخ زحؾ ور بخسبد، هست چون اصحاب كهؾ  109.5

كه به هر حالی كه هست، اوساط گیرشیخ رو آورد پیش آن فقیر  109.6

نافع آمد ز اعتدال أخالِطهادر خبر، خیر األمور أوساِطها  109.7

در تن مردم پدید آید مرض گر یكی خلطی فزون شد از عرض  109.8

كان فراق آرد یقین در عاقبت بر قرین خویش مفزا در صفت  109.9

هم فزون آمد ز گفت یار نیك نطق موسی بود با اندازه، لیك 109.10

گفت رو، تو مكثری، هذا ِفراق آن فزونی با ِخضر، آمد شقاق 109.11

چند گوئی؟ رو وصال آمد به سر موسیا بسیار گوئی در گذر*  109.12

ور نه با من گنگ باش و، كور شوموسیا بسیار گوئی، دور شو 109.13

تو به معنی رفته ای بگسسته ای ور نرفتی وز ستیزه شسته ای 109.14

عاشقان و تشنۀ گفِت تواندرو بر ِ آنها كه هم جفت تواند 109.15



گویدت سوی طهارت رو، بتازچون حدث كردی تو ناگه در نماز 109.16

خود نمازت رفت، بنشین ای ؼوی ور نرفتی، خشك جنبان میشوی 109.17

ماهیان را پاسبان حاجت نبودپاسبان بر خوابناكان بر فزود 109.18

جان عریان را تجلی زیور است جامه پوشان را نظر بر گاُزر است 109.19

یا چو ایشان، فارغ از، تن جامه شویا ز عریانان به یك سو باز رو 109.20

جامه كم كن، تا ره اوسط روی ور نمی تانی كه كل عریان شوی 109.21

عذر گفتن فقیر با شیخ خانقاه. 110

عذر را با آن ؼرامت كرد جفت پس فقیر آن شیخ را احوال گفت  110.1

چون جوابات ِخضر، خوب و صواب مر سإال شیخ را داد او جواب  110.2

كش خضر بنمود از رب علیم آن جوابات سإاالت كلیم  110.3

از پی هر مشكلش مفتاح دادگشت مشكلهاش حل افزون زیاد  110.4

در جواب شیخ همت بر گماشت از خضر، درویش هم میراث داشت  110.5

لیك اوسط نیز هم با نسبت است گفت راِه اوسط ار چه حكمت است  110.6

لیك باشد موش را آن همچو یم آِب جو، نسبت به اشتر هست كم  110.7

دو خورد، یا سه خورد، هست اوسط آن هر كه را باشد وظیفه، چار نان  110.8

او اسیر حرص، مانند بط است ور خورد هر چار، دور از اوسط است  110.9

شش خورد میدان كه اوسط آن بودهر كه او را اشتها ده نان بود 110.10

مر ترا شش گرده، هم دستیم؟ نی چون مرا پنجاه نان هست اشتهی 110.11

من به پانصد در نیایم در نحول تو به ده ركعت نماز آئی ملول 110.12

و آن یكی تا مسجد از خود می شودآن یكی تا كعبه حافی میرود 110.13

وآن یكی جان كند، تا یك نان بدادآن یكی در پاكبازی جان بداد 110.14

كه مرا آن را اول و آخر بوداین وسط، در با نهایت میرود 110.15

در تصور گنجد اوسط یا میان اول و آخر بباید تا در آن 110.16

كی بود او را میانه منصرؾ ؟بی نهایت چون ندارد دو طرؾ 110.17

گفت لو كان له البحر مداداول و آخر نشانش كس نداد 110.18

نیست مر پایان شدن را هیچ امیدهفت دریا گر شود كلی مدید 110.19

زین سخن هرگز نگردد هیچ كم باغ و بیشه گر بود یك سر قلم 110.20

وین حدیث بی عدد باقی بودآن همه ِحبر و قلم فانی شود 110.21

خواب پندارد مر آن را، گمرهی حالت من، خواب را ماند گهی 110.22

شكل بیكار مرا بر كار دان چشم من خفته، دلم بیدار دان 110.23

ال ینام قلبی عن رب األنام گفت پیؽمبر كه عینای تنام 110.24

چشم من خفته، دلم در فتح باب چشم تو بیدار و دل خفته به خواب 110.25

حس دل را هر دو عالم منظر است مر دلم را پنج حس دیگر است 110.26

بر تو شب، بر من همان شب چاشت گاه تو ز ضعؾ خود مكن در من نگاه 110.27

عین مشؽولی مرا گشته فراغ بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ 110.28

مر ترا ماتم، مرا سور و دهل پای تو در ِگل، مرا ِگل گشته  ُگل 110.29



میدوم بر چرخ هفتم چون ُزحل در زمینم با تو ساكن در محل 110.30

برتر از اندیشه ها پایۀ من است همنشینت من نیم، سایۀ من است 110.31

خارج اندیشه پویان گشته ام زانكه من ز اندیشه ها بگذشته ام 110.32

زانكه بنا حاكم آمد بر بنیحاكم اندیشه ام، محكوم نی 110.33

زآن سبب خسته دل و ؼم پیشه اندجمله خلقان سخرۀ اندیشه اند 110.34

چون بخواهم از میانه بر جهم قاصدا خود را به اندیشه دهم 110.35

كی بود بر من مگس را دست رس ؟من چو مرغ اوجم، اندیشه مگس 110.36

تا شكسته پایگان بر من تنندقاصدا زیر آیم از اوج بلند 110.37

بر پرم همچون طیور الصافات چون ماللم گیرد از سفلی صفات 110.38

بر نچسبانم دو پر، من با سریش پر من ُرسته است هم از ذات خویش 110.39

جعفر طّرار را پر عاریه است جعفر طیار را پر، جاریه است 110.40

نزد سكان افق معنیست این نزد آنكه لم یذق دعویست این 110.41

دیگ تی و پر یكی پیش ذباب الؾ و دعوی باشد این پیش ؼراب 110.42

تن مزن چندان كه بتوانی بخورچونكه در تو میشود لقمه گهر 110.43

در لگن قی كرد و پر ُدر شد لگن شیخ روزی بهر دفع سوء ظن 110.44

پیر بینا، بهر كم عقلی مردگوهر معقول را محسوس كرد 110.45

قفل نه بر حلق و، پنهان كن كلیدچون كه در معده شود، پاكت پلید 110.46

هر چه خواهد گو بخور، او را حالل هر كه در وی لقمه شد نور جالل 110.47

بیان آن دعوی كه عین آن دعوی گواه صدق خویش است. 111

نیست دعوی گفِت معنی الن ِ من گر تو هستی آشنای جان من  111.1

هین مترس از شب، كه من خویش توام گر بگویم نیمه شب پیش توام  111.2

چون شناسی بانگِ خویشاونِد خوداین دو دعوی پیش تو معنی بود  111.3

هر دو معنی بود، پیش فهم نیك پیشی و خویشی دو دعوی بود لیك  111.4

كاین دم از نزدیك یاری میجهدقرِب آوازش گواهی میدهد  111.5

شد گوا بر صدق آن خویش عزیزلذت آواز خویشاوند نیز  111.6

مینداند بانگ بیگانه ز اهل باز بی الهام احمق كاو ز جهل  111.7

جهل او شد مایۀ انكار اوپیش او دعوی بود گفتار او  111.8

عین این آواز، معنی بود راست پیش زیرك، كاندرونش نورهاست  111.9

كه همی دانم زبان تازیان یا، به تازی گفت یك تازی زبان؟ 111.10

گر چه تازی گفتنش دعوی بودعین تازی گفتنش معنی بود 111.11

كاتب و خط خوانم و من ابجدی یا نویسد كاتبی بر كاؼذی؟ 111.12

هم نوشته شاهد معنی بوداین نوشته، گر چه خود دعوی بود 111.13

در میان خواب سجاده به دوش یا بگوید صوفئی، دیدی تو دوش 111.14

با تو اندر خواب در شرح نظرمن بدم آن، وآنچه گفتم خواب در 111.15

آن سخن را پیشوای هوش كن گوش كن، چون حلقه اندر گوش كن 111.16

معجز نو باشد و راز كهن چون ترا یاد آید آن خواب، این سخن 111.17
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