
مقدمه دفتر ششم. 1

میل می جوشد به قسم ِ سادسی ای حیات دل، حسام الدین، بسی    1.1

در جهان گردان  حسامی نامه ای گشت از جذِب چو تو عالمه ای    1.2

در تمام مثنوی ِقسم ِ ششمپیش کش بهر رضایت میکِشم*     1.3

قسم ِ سادس، در تمام مثنوی پیش كش می آرمت، ای معنوی    1.4

كی یطوؾ حوله من لم یطؾ ؟شش جهت را  نور ِده  زین شش َصحؾ    1.5

مقصِد او جز كه  جذِب یار نیست عشق را با پنج و با شش كار نیست    1.6

رازهای گفتنی، گفته شودبو كه فیما بعد دستوری رسد    1.7

زین كنایاِت دقیق ِ مستتربا بیانی كآن بود نزدیكتر    1.8

راز اندر گوش ِ ُمنكر  راز نیست راز، جز با راز دان  انباز نیست    1.9

با قبول و ناقبول، او را چه كار ؟لیك  دعوت وارد است از كردگار   1.10

دم به دم  انكار ِ قومش میفزودنوح  ُنه صد سال دعوت مینمود   1.11

هیچ اندر ؼار ِ خاموشی خزید ؟هیچ از گفتن عنان واپس كشید ؟   1.12

هیچ واگردد ز راهی  كاروان ؟زآنکه از بانگ و عالالی سگان   1.13

ُسست گردد بدر را در سیر  تگ ؟یا شب مهتاب، از ؼوؼای سگ   1.14

هر كسی بر خلقِت خود میتندَمه فشاند نور و سگ عوعو كند   1.15

در خور ِ آن گوهرش، در ابتالهر كسی را خدمتی داده قضا   1.16

من َمَهم، سیران خود را کی هلم ؟ چونكه نگذارد سگ آن بانگِ سقم   1.17

پس شكر را واجب  افزونی بودچونكه سركه، سركگی افزون كند   1.18

كاین دو باشد اصل ِ هر اسكنجبین قهر، سركه، لطؾ، همچون انگبین   1.19

اندر آن اسكنجبین آید خلل انگبین گر زآنکه كم باشد ز خل   1.20

نوح را  دریا فزون میریخت قندقوم  بر وی سركه ها میریختند   1.21

پس ز سركۀ اهل ِ عالم میفزودقند او را ُبد مدد از بحر ِ جود   1.22

بلكه صد قرن است آن عبد العلی واحِد كااللؾ  كه بَود؟ آن ولی   1.23

پیش ِ او  جیحونها زانو زندخم  كه از دریا در او راهی بود   1.24

چون شنیدند آن مثال و دمدمه خاصه آن دریا، كه دریاها همه   1.25

كه قرین شد نام ِ اعظم با اقل شد دهانشان تلخ زین شرم و  خجل   1.26

این جهان  از شرم میگردد َجهان در قران ِ این جهان  با آن جهان   1.27

ور نه خس را با اخص چه نسبت است ؟این عبارت تنگ و قاصر رتبت است   1.28

بلبل از آواز خوش كی كم  ُكند ؟زاغ در رز نعرۀ زاؼان زند   1.29

در مزاِد یْفَعل هللا ما یشاءپس خریدار است هر یك را جدا   1.30
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بوی  ُگل  قوِت دماغ ِ سر خوش است نقل ِ خارستان ؼذای آتش است   1.31

خوك و سگ را شكـّر و حلوا بودگر پلیدی پیش ِ ما رسوا بود   1.32

آبها بر پاك كردن می تنندگر پلیدان این پلیدیها كنند   1.33

آتشی محوش کند در یک نفسور جهانی ُپر شود از خار و خس*    1.34

ور چه تلخانمان پریشان میكنندگر چه ماران  زهر افشان میكنند   1.35

مینهند از شهد  انبار ِ شكرنحلها  بر كوه و كندو و شَجر   1.36

زودتر  تریاقاتشان بر میكنندزهرها هر چند زهری میكنند   1.37

ذره با ذره  همچو دین  با كافری این جهان جنگ است چون  ُكّل بنگری   1.38

و آن دگر سوی یمین  اندر طلب آن یكی ذره همی َپّرد به چپ   1.39

جنگِ فعلیشان ببین اندر ركون ذره ای باال و  آن دیگر نگون   1.40

زین تخالؾ، آن تخالؾ را بدان جنگِ فعلی هست از جنگِ نهان   1.41

جنگ او بیرون شد از وصؾ و حساب ذّره ای  كاو محو شد در آفتاب   1.42

جنگش اكنون  جنگِ خورشید است و بس چون ز ذّره محو شد نفس و نفس   1.43

" إِّنا إِلَیِه راجعون"از چه؟ از رفت از وی جنبش ِ طبع و سكون   1.44

و از رضاع اصل  مسترضع شدیم ما به بحر ِ نور خود راجع شدیم   1.45

الؾ كم زن از اصول ِ بی اصول در فروع راه، ای مانده ز ؼول   1.46

نیست از ما، هست َبین االصبعین جنگِ ما و صلح ِ ما در نور ِ عین   1.47

در میان ِ جزوها  حربیست هول جنگِ فعلی، جنگِ طبعی، جنگِ قول   1.48

در عناصر درنگر  تا حل شوداین جهان  زین جنگ قائم می بود   1.49

كه بر ایشان سقِؾ دنیا ُمستویست چار عنصر، چار استون قویست   1.50

استن آب  ِاشكنندۀ آن شررهر ستونی  ِاشكنندۀ آن دگر   1.51 ُُ

الجرم جنگی شدند از ضّر و سودپس بنای خلق بر اضداد بود   1.52

هر یكی با هم مخالؾ در اثرهست احوالت خالِؾ یکدگر   1.53

با دگر كس  سازگاری چون كنی؟ چونكه هر دم راه خود را میزنی   1.54

هر یكی با دیگری در جنگ و كین موج ِ لشكرهای احوالت ببین   1.55

پس چه مشؽولی به جنگِ دیگران ؟مینگر در خود چنین جنگِ گران   1.56

در جهان ِ صلح ِ یك رنگت َبردتا مگر زین جنگ، حقـّت واخرد   1.57

زآنكه تركیِب وی از اضداد نیست آن جهان جز باقی و آباد نیست   1.58

چون نباشد ضد، نبَود جز بقااین تفانی از ضد آید  ضد را   1.59

كه نباشد شمس و ضدش زمهریرنفی ضد كرد از بهشت آن بی نظیر   1.60

صلحها باشد اصول جنگهاهست بی رنگی اصول رنگها   1.61

وصل باشد اصل هر هجر و فراق آن جهان است اصل ِ این ُپر ؼم وثاق   1.62

وز چه زاید وحدت این اضداد را ؟این مخالؾ از چه آید وز کجا ؟   1.63

خوی خود در فرع كرد ایجاد  اصل زآنكه ما فرعیم و، چار اضداد اصل   1.64

خوی او این نیست، خوی كبریاست گوهر جان  چون ورای فصلهاست   1.65

چون نبی  كه جنگ او بهر خداست جنگها بین  كان اصول صلح هاست   1.66



شاد آن، کاین جنگ او بهر خداستطرفه آن جنگی که اصل صلح هاست*    1.67

شرح این ؼالب نگنجد در دهان ؼالب است و چیر در هر دو جهان   1.68

هم ز قدر تشنگی نتوان ُبرید؟آِب جیحون را اگر نتوان كشید   1.69

فرجه ای كن در جزیرۀ مثنوی گر شدی عطشان بحر معنوی   1.70

مثنوی را معنوی بینی و بس فرجه كن چندان كه اندر هر نفس   1.71

آب، یك رنگی خود پیدا  ُكندباد،  َكه را، ز آِب جو، چون وا  َكَند   1.72

میوه های ُرسته ز آِب جان ببین شاخه های تازۀ مرجان ببین   1.73

آن همه بگذارد و دریا شودچون ز حرؾ و صوت  دم  یكتا شود   1.74

هر سه جان گردند اندر انتهاحرؾ گوی و، حرؾ نوش و، حرفها   1.75

ساده گردند از ُصَور، گردند خاك نان دهنده و، نان ستان و، نان ِ پاك   1.76

در مراتب  هم ممیز  هم مدام لیك معنیشان بود در سه مقام   1.77

نی نشد: هر كه گوید شد،  تو گویشخاك شد صورت، ولی معنی نشد   1.78

گه ز صورت هارب و گه مستقردر جهان روح هر سه منتظر   1.79

باز هم  ز امرش مجرد میشوددر صور رو، در رود: امر آید*    1.80

خلق صورت، امر ِ جان  راكب بر آن و  له االمرش  بدان" له الخلق"پس،    1.81

جسم بر درگاه و جان در بارگاه راكب و مركوب در فرمان ِ شاه   1.82

اركبوا: شاه گوید جیش جان را كهچونكه خواهد كآب آید در سبو   1.83

انزلوا: بانگ آید از نقیبان كهباز جانها را چو خواهد بر علو   1.84

كم كن آتش، هیزمش افزون مكن بعد از این باریك خواهد شد سُخن   1.85

دیگِ ادراكات، ُخرد است و فرودتا نجوشد دیگهای ُخرد زود   1.86

در ؼمام ِ حرفشان پنهان كندپاك سبحانی كه سیبستان كند   1.87

پرده ای، كز سیب  ناید ؼیر  بو زین ؼمام ِ صوت و حرؾ و گفت وگوی   1.88

تا سوی اصلت برد بگرفته گوش باری، افزون كش تو این بو را به هوش   1.89

تن بپوش از باد و بوِد سرِد عام بو نگهدار و  بپرهیز از ُزكام   1.90

ای هواشان از زمستان سردترتا نینداید مشامت از اثر   1.91

میجهد انفاسشان از تّل برؾ چون جمادند و، فسرده و، تن شگرؾ   1.92

تیػ خورشید حسام الدین بزن چون زمین  زین برؾ در پوشد كفن   1.93

گرم كن ز آن شرق این درگاه راهین بر آر از شرق سیؾ هللا را   1.94

سیلها ریزد ز  ُكه ها بر  ُتراب برؾ را خنجر زند آن آفتاب   1.95

با منجم روز و شب حربیست اوزانكه ال شرقی و ال ؼربیست او   1.96

قبله كردی از لئیمی و عمی ؟كه چرا جز من نجوم بی هدی   1.97

 اآلفلین ناخوشت آید مقال آن امین   1.98 در نبی كه ال أُِحبُّ

 القمراز قزح، در پیش مه بستی كمر   1.99 ز آن همی رنجی ز انَشقَّ

شمس پیش توست عالی مرتبت "شمُس كّوَرت"منكری این را كه   1.100

"إذا النجم هوی "ناخوشت آید از ستاره دیده تصریِؾ هوا  1.101

ای بسا نانی كه ریزد ِعرق ِ جان خود موثرتر نباشد مه ز  نان  1.102



ای بسا آبا  كه كرد او تن خراب خود موثرتر نباشد ُزهره ز آب  1.103

میزند بر گوش تو بیرون ِ پوست ِمهر او در جان توست و  پنِد دوست  1.104

پند تو در ما نگیرد هم، بدان پند ما  در تو نگیرد، ای فالن  1.105

آن ِ اوست "  مقالید السماوات"كه جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست  1.106

لیك بی فرمان حق  ندهد اثراین سخن همچون ستاره ست و قمر  1.107

میزند بر گوشهای وحی جواین ستاره  بی جهت  تاثیر او  1.108

تا نَدراند شما را گرِگ مات كه بیائید از جهت تا بی جهات  1.109

شمس ِ دنیا در صفت خفاش ِ اوست آنچنان كه لمعۀ ُدر پاش اوست  1.110

پیِك ماه اندر تب و در دّق اوست هفت چرخ ِ ازرقی  در  رّق اوست  1.111

مشتری  با نقِد جان  پیشش شده ُزهره چنگ مسئلت در وی زده  1.112

لیك، خود را می نبیند آن محل در هوای پای بوس ِ او ُزَحل  1.113

و آن عطارد صد قلم بشكست از اودست و پا  مریخ  چندین َخست از او  1.114

كای رها كرده تو جان، ُبگزیده رنگ با منجم، این همه انجم به جنگ  1.115

كوكِب هر فكر او  جان ِ نجوم جان وی است و، ما همه نقش و رقوم  1.116

بهر توست این لفِظ فكر، ای فكرناك فكر كو؟ آنجا همه نور است پاك  1.117

هیچ خانه درنگنجد نجم ِ ماهر ستاره خانه دارد بر عال  1.118

نور ِ نامحدود را  حد كی بود ؟جان ِ بیسو در مكان كی در رود ؟  1.119

تا كه دریابد ضعیفی عشقمندلیك تمثیلی و تصویری كنند  1.120

تا كند عقل ِ محمد را گسیل مثل نبود، لیك آن باشد مثیل  1.121

زانكه دل ویران شدست و، تن درست عقل ِ سر تیز است، لیكن پای ُسست  1.122

فكرشان  در ترك شهوت،  هیچ هیچ عقلشان در عقل ِ دنیا  پیچ پیچ  1.123

صبرشان در وقِت تقوی  همچو برق صدرشان در وقِت دعوی  همچو شرق  1.124

همچو عالم بی وفا  وقِت وفاستعالِمی، اندر هنرها خود نماست  1.125

در گلو و معده  ُگم گشته چو نان وقِت خود بینی نگنجد در جهان  1.126

َبد نماند، چونكه نیكو جو شوداین همه اوصافشان  نیكو شود  1.127

چون به جان پیوست  یابد روشنی گر منی  َگنده بود همچون منی  1.128

از درخِت بخِت او روید حیات هر جمادی  كاو كند رو در نبات  1.129

خضروار از چشمۀ حیوان خوردهر نباتی كاو به جان رو آورد  1.130

رخت را در عمر ِ بی پایان نهدباز، جان چون رو سوی جانان نهد  1.131
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ماند در سوراخ ِ چاهی، جان  ز  دشت سلسلۀ زرین بدید و ؼّره گشت   4.39

افعئی ُپر زهر و، نقشش  ُگل ُرخی صورتش جنت، به معنی دوزخی   4.40

لیك هم بهتر بود ز آنجا  گذرگر چه مإمن را سقر ندهد ضرر   4.41

لیك جنت به ورا  فی كّل ِ حال گر چه دوزخ دور دارد زو نكال   4.42

كاو به گاِه صبح آمد دوزخی الحذر، ای ناقصان، زین  ُگل ُرخی   4.43

کاو حقیقت َبدتر است از  ُگلخنیالفرار ای ؼافالن زآن گلشنی*    4.44

که بسوزاند دهان را چون شررزینهار ای جاهالن زآن  ُگل شکر*    4.45

زهر قتالست، زآن دوری گزینکاین انگبین: چند گویم مر تو را*    4.46

خواب میگیرد تو را  زانذار ِ منلیک تلخ آمد تو را گفتار ِ من*    4.47
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پروریده كرده او را زنده ای خواجه ای را بود هندو بنده ای    5.1

در دلش شمع هنر افروخته علم و آدابش تمام آموخته    5.2

در كنار ِ لطفش  آن اكرام سازپروریده از طفولیت به ناز    5.3

حكایت غالم هندو كه به خواجه زادۀ خود پنهان هوس داشت، چون دختر را با مهتر زاده ای . 5

کس علت او ندانست و او زهرۀ گفتن نداشت. عقد كردند غالم رنجور شده و میگداخت



سیم اندامی، گشی  خوش گوهری بود هم این خواجه را یک دختری    5.4
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بهر دختر، دم به دم، خواهش گری میرسید از جانب هر مهتری    5.6

روز آید، شب رود اندر جهات مال را نبود ثبات: گفت خواجه    5.7

كه شود ُرخ زرد  از یك زخم ِ خارُحسن ِ صورت هم ندارد اعتبار    5.8

كاو بود ؼّره به مال از سادگی سهل باشد نیز  مهترزادگی    5.9

شد ز فعل ِ زشت خود  ننگِ پدرای بسا مهتر پسر  كز شور و شر   5.10

كم پرست و  عبرتی گیر از بلیس ُپر هنر را نیز اگر چه شد نفیس   5.11

او ندید از آدم   اال نقش ِ طین علم بودش، چون نبودش عشق ِ دین   5.12

ز آنت نگشاید دو دیدۀ ؼیب بین گر چه دانی دقِت علم، ای امین   5.13

از ُمعّرؾ پرسد از بیش و كمیش او نبیند ؼیر دستاری و ریش   5.14

خود همی بینی  كه نور بازؼی عارفا، تو از ُمعّرؾ فارؼی   5.15

كه از او باشد به دو عالم فالح كار، تقوی دارد و دین و صالح   5.16

كه ُبد او فخر ِ همه خیل و تباركرد یك داماِد صالح اختیار   5.17

مهتری و ُحسن و استقالل نیست او را مال نیست: پس زنان گفتند   5.18

بی زر او گنجیست  بر روی زمین اینها تابع ُزهدند و دین: گفت   5.19

دست پیمان و نشانی و قماش چون به جد تزویج دختر گشت فاش   5.20

گشت بیمار و ضعیؾ و زار زودپس ؼالم ِ خاجه كاندر خانه بود   5.21

علِت او را طبیبی كم شناخت همچو بیمار دقی او میگداخت   5.22

داروی تن در ؼم ِ دل باطل است عقل میگفتی كه رنجش از دل است   5.23

گر چه می آمد از او در سینه ریش آن ؼالمك دم نزد از حال ِ خویش   5.24

باز ُپرس اندر خال احوال اوتو: گفت خاتون را شبی شوهر كه   5.25

كاو ؼم ِ خود پیش تو پیدا كندتو بجای مادری، او را بود   5.26

روز ِ دیگر رفت نزدیك ؼالم چونكه خاتون كرد در گوش این كالم   5.27

با دو صد مهر و دالل و دوستی پس سرش را شانه میكرد آن ستی   5.28

نرم كردش تا در آمد در بیان آنچنان كه مادران مهربان   5.29

كه دهی دختر به بیگانۀ عنوداّمید من از تو این نبود: گفت   5.30

حیؾ نبود كاو رود جای دگر ؟خواجه زادۀ ما و، ما خسته جگر   5.31
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كه طمع دارد به خواجه دختری كاو كه باشد، هندوی مادر ؼری   5.33

بشنو این شگفت : گفت با خواجه كهصبر اولی بود، خود را گرفت: گفت   5.34

ما گمان ُبرده كه باشد او امیناین چنین گّرای خائن را ببین   5.35

خواستم کز خشم ُبکشم مر وراحال خود را اینچنین گفت او مرا*    5.36

كه از او بّریم و بدهیمش به توصبر كن، او را بگو: گفت خواجه    6.1

صبر فرمودن خواجه مادر دختر را كه غالم را زجر مكن من او را بی زجر از این طمع باز . 6

آورم كه نه سیخ سوزد نه كباب خام ماند



تو تماشا كن كه دفعش چون كنم تا به مکر این از دلش بیرون كنم    6.2

كه حقیقت، دختر ما آن ِ توست میدان درست: تو دلش خوش كن، بگو    6.3

چونكه دانستیم، تو اولیتری ما ندانستیم، ای خوش مشتری    6.4

لیلی آن ِ ما و هم مجنون ِ ماآتش ِ ما هم در این كانون ِ ما    6.5

فكر شیرین مرد را فربه كندتا خیال و فكر خوش بر وی زند    6.6

آدمی فربه ز عّز است و شرؾ جانور فربه شود، لیك از علؾ    6.7

جانور فربه شود از حلق و نوش آدمی فربه شود از راه گوش    6.8

خود زبانم می نجنبد اینچنین از این ننگِ مهین: گفت آن خاتون    6.9

گو بمیر آن خائن ابلیس خواینچنین ژاژی چه خایم بهر او ؟   6.10

تا رود علت از او زین لطؾ خوش نی مترس و، دم َدَهش: گفت خواجه   6.11

هل كه صحت یابد آن باریك ریس دفع او را، دلبرا، بر من نویس   6.12

می نگنجید از تبختر بر زمین چون بگفت آن خسته را خاتون چنین   6.13

چون  ُگل سرخ و، هزاران شكر گفتزفت گشت و فربه و سرخ و شكـُفت   6.14

كه مبادا باشد این افسون و فن ای خاتون من: گه گهی میگفت   6.15

در پی اینیم فارغ باش هاما: لیک خاتون جزم میگفتش که*    6.16

رفت از وی علت و آمد بگشتخواجه چون دیدش که سرخ و زفت گشت*    6.17

تا فزون میشد نشاطش چون خروساو دلش دادی به تزویر و فسوس*    6.18

كه همی سازم فرج را وصلتی خواجه جمعیت بكرد و دعوتی   6.19

كای فرج، بادت مبارك اتصال تا جماعت مژده میدادند و گال   6.20

علت از وی رفت  ُكل از بیخ و ُبن تا یقین شد مر فرج را این سُخن   6.21

امردی را بست َحنـّا همچو زن بعد از آن، اندر شب عشرت به فن   6.22

ماكیان بنمودش و دادش خروس ُپر نگارش كرد ساعد  چون عروس   6.23

لنگِ امَرد را بپوشانید اومقنعه و حلۀ عروسانه نكو   6.24

ماند هندو با چنان كنگِ درشت شمع را هنگام خلوت زود  ُكشت   6.25

وز برون نشنید كس  از دؾ زنان هندوك فریاد میكرد و فؽان   6.26

كرد پنهان نعرۀ آن نعره زن ضرب دؾ و كؾ و نعرۀ مرد و زن   6.27

چون بود در پیش سگ انبان ِ آرد ؟تا به روز آن هندوك را میفشارد   6.28

رسم ِ دامادان فرج حمام رفت روز آوردند طاس و بوق زفت   6.29

كون دریده همچو دلق تونیان رفت در حمام بس رنجور جان   6.30

پیش او بنشست دختر چون عروس آمد از حمام در گردك فسوس   6.31

كه مبادا كاو كند روز امتحان مادرش آن جا نشسته پاسبان   6.32

وآنگهان با هر دو دستش َده بدادساعتی در وی نظر كرد از عناد   6.33

با چو تو ناخوش عروس بد فعال خود كس را مبادا اتصال: گفت   6.34

كیر زشتت شب َبتر از  كیر خرروز  رویت همچو خاتونان  تر   6.35

در حقیقت حکایت و بیان آنکه هر نفسی همچو آن هندو مبتال است. 7

بس خوش است از دور، پیش از امتحان همچنین، جمله نعیم ِ این جهان    7.1



چون روی نزدیك، آن باشد سراب مینماید در نظر از دور آب    7.2
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نیست اال درد و، مرگ و، جان دهی نام ِ میری و، وزیری و، شهی    7.8
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تا نباید رخت در ویران  ُگشودَده ِدهش اكنون كه چون  َشهرت نمود   7.16

تا نمانی عاجز و ویران َپَرست َده ِدهش اكنون كه صد ُبستانت هست   7.17

گر همی خواهی، ز كس چیزی مخواه جنت از اله: گفت پیؽمبر كه   7.18

َجّنة ُ الَمؤوی  و دیدار خداچون نخواهی، من كفیلم مر تو را   7.19

تا یكی روزی كه گشته ُبد سوارآن صحابی زان كفالت شد عیار   7.20

خود فرود آمد، ز كس آن را نخواست تازیانه از كفش افتاد راست   7.21

داند و، بی خواهشی خود میدهدآنكه از دادش نیاید هیچ َبد   7.22

آنچنان خواهش  طریق انبیاست ور به امر حق بخواهی  آن رواست   7.23

كفر ایمان شد، چو كفر از بهر اوست َبد نماند  چون اشارت كرد دوست   7.24

آن ز نیكیهای عالم ُبگذردهر َبدی كه امر ِ او پیش آورد   7.25

َده مِده، كه صد هزاران ُدر  در اوستز آن صدؾ گر خسته گردد نیز پوست   7.26

سوی شاه و، هم مزاج باز گرداین سخن پایان ندارد باز گرد   7.27

تا رهد دستان ِ تو از َده َدهی باز رو در كان، چو زّر ِ َده َدهی   7.28

از ندامت آخرش هم َده دهندصورِت َبد را چو در دل َره دهند   7.29

ذوق ِ دزدی را، چو زن، َده میدهددزد را چون قطع  تلخی میزهد   7.30

َده بدادن زین بریده دست بیندیدۀ َده دادن از دسِت حزین   7.31

وقِت تلخی، عیش را َده میدهندهمچنین قالب و خونی و لوند   7.32

باز ِنسیان میكشدشان سوی كارتوبه میآرند هم پروانه وار   7.33

نور دید و  بست آن سو بار راهمچو پروانه  ز دور آن نار را   7.34

باز چون طفالن فتاد و ملح ریخت چون بیامد، سوخت پّرش، وا گریخت   7.35

خویشتن زد بر لهیِب شمع  زودبار ِ دیگر بر گمان و طمع ِ سود   7.36

باز كردش حرص ِ دل  ناسی و مست بار ِ دیگر سوخت پر، واپس بجست   7.37



همچو هندو، شمع را َده میدهدآن زمان  كز سوختن وا میجهد   7.38

وی به صحبت كاذب و مؽرور سوزكای ُرَخت تابان چو ماِه شب فروز   7.39

لما أَْوَقُدوا  ناراً لِْلَحْرِب اطفاه هللا. 8 ََ در بیان عموم آیه ُك

كاوهن  الرحمن  كید الكافرین باز از یادش رود توبه و انین    8.1

أطفؤ هللا نارهم حتی انطفاكلماهم  اوقدوا  ناَر الوؼی    8.2
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آن ستاره ش را كِؾ  ُکل میزندگر چه بر  آتش زنه  دل میزند    8.5

آتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را و غفلِت آن مرد. 9

از ره پنهان در آمد همچو گرگرفت دزدی شب به خانۀ یک بزرگ    9.1

بر گرفت آتش زنه، كاتش زندُسرفه ای بشنید شب آن معتمد*     9.2

برگرفت آتش زنه، زد آن وحیدصاحب خانه شب آوازی شنید    9.3

تا ِسّر ِ آواز را بیند علنمیزد آتش بهر شمع افروختن    9.4

چون گرفتی سوخته، کردیش َپست دزد آمد در زمان پیشش نشست    9.5

تا شود  استارۀ آتش   فنامینهاد آنجا سر ِ انگشت را    9.6

این نمیدید آنكه دزدش می ُكشدخواجه می پنداشت كاو خود  می ُمَرد    9.7

می ُمَرد استاره از تّریش زوداین سوخته نمناك بود: خواجه گفت    9.8

می ندید آتش  ُكشی را نزِد خویش بسكه ظلمت بود و تاریكی به پیش    9.9

دیدۀ كافر نبیند از عمش این چنین آتش  ُكشی اندر دلش   9.10

هست با گردنده  گرداننده ای چون نمیداند دل داننده ای ؟   9.11

بی خداوندی، كی آید، كی رود ؟روز و شب به َخود: چون نمیگوئی كه   9.12

این چنین بی عقلی خود، ای مهین گرِد معقوالت میگردی  ببین   9.13

یا كه بی بنا، بگو ای بی هنرخانه، با بنا بود معقولتر ؟   9.14

کی بَود بی اوستادی خوب کار؟خانه ای با این بزرگّی و وقار*    9.15

یا كه بی كاتب، بیندیش ای پسرخط، با كاتب بود معقولتر؟   9.16

چون بود بی كاتبی؟ ای متهم جیم ِ گوش و، عین ِ چشم و، میم ِ فم   9.17

یا به گیراننده ای، داننده ای شمع، روشن بی ز گیراننده ای ؟   9.18

باشد اولی  یا ز گیرائی بصیر ؟صنعِت خوب، از كِؾ شّل ِ ضریر   9.19

بر سرت دبوس ِ محنت میزنندپس چو دانستی كه قهرت میكنند   9.20

سوی او كش در هوا  تیر ِ خدنگ پس بكن دفعش، چو نمرودی به جنگ   9.21

تیر میانداز، دفع نزع جان همچو اسپاه ُمؽول بر آسمان   9.22

چون روی؟ چون در كِؾ اوئی گرویا گریز از وی، اگر تانی  ُبرو   9.23

از كؾ او چون رهی؟ ای دست َخوش در عدم بودی، نرستی از كفش   9.24

پیش عدلش  خون ِ تقوی ریختن آرزو ُجستن  بود  ُبگریختن   9.25

در گریز از دامها، روی آر  زواین جهان دام است و، دانه ش آرزو   9.26

چون شدی در ضّد ِ آن، دیدی فسادچون چنین رفتی  بدیدی صد گشاد   9.27



ضّد را از ضّد شناسند ای جوانچون شدی در ضّد، بدانی ضّد آن*    9.28

گر چه مفتیتان برون گوید خطوب استفت القلوب: پس پیمبر گفت*    9.29

"استفت قلبک و لو افتاک المفتون"در بیان حدیث . 10

گر چه مفتّی برون گوید فصولاز رسول" استفت قلبک"گوش کن    10.1

آزمودی كاین چنین می بایدش آرزو بگذار تا رحم آیدش   10.2

تا روی از حبس ِ او در  ُگلشنش چون نتانی جست، پس خدمت كنش   10.3

داد می بینی و داور، ای ؼوی َدم به َدم چون تو مراقب می شوی   10.4

كار ِ خود را كی گذارد آفتاب ؟ور ببندی چشم خود را ز احتجاب   10.5

وآن فضیلت در کمال ِ رفعتشباز  ران سوی ایاز و ُرتبتش*    10.6

حسد بردن امیران بر ایاز و نمودن سلطان کیاست او را. 11

عاقبت بر شاه خود طعنه زدندچون امیران از حسد جوشان شدند   11.1

جامگی سی امیر  او چون َبرد ؟كاین ایاز ِ تو ندارد سی خرد   11.2

سوی صحرا  و  ُكهستان صید گیرشاه بیرون رفت با آن سی امیر   11.3

رو ای مإتفك : گفت میری را کهكاروانی دید از دور آن ملك   11.4

كز كدامین شهر اندر میرسد ؟رو بپرس آن كاروان را بر رصد   11.5

عزمش تا كجا؟ درماند  وی : گفتز  ری: رفت و پرسید و بیامد كه   11.6

تا كجا ؟: باز پرس از كاروان كهرو ای بو العال: دیگری را گفت   11.7

رختش چیست هان ای موتمن؟ : گفتتا سوی یمن: رفت و آمد گفت   11.8

برو  واپرس رخِت آن نفر: كهماند حیران، گفت بامیری دگر   11.9

اؼلب آن  كاسه های رازی است از هر جنس هست: باز آمد گفت  11.10

ماند حیران آن امیر ِ ُسست پی كی بیرون شدند از شهر ری؟: گفت  11.11

تا که کی بودست نقل ِ کاروانرو واپرس هان: آن دگر را گفت*   11.12

!در ری چیست تسعیر؟ ای عجب: گفتباز گشت و گفت هفتم از رجب*   11.13

شه فرستاد آن دگر را زان عددچون نمیدانست، دیگر َدم نزد*   11.14

ُسست رای و ناقص، اندر كّر و فرهمچنین تا سی امیر و بیشتر  11.15

ناقص و عاجز ز ادراِک کمالهر یکی رفتند بهر یک سوال  11.16

امتحان كردم ایاز خویش رامن روزی جدا: گفت امیران را كه  11.17

او برفت این جمله را پرسید راست بپرس آن كاروان را کز كجاست؟: كه  11.18

حالشان دریافت  بی ریبی و شك بی وصیت، بی اشارت، یك به یك  11.19

كشؾ شد، زو  آن به یكدم شد تمام هر چه زین سی میر اندر سی مقام  11.20

مدافعۀ امرا آن حجت را به شبهۀ جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را. 12

از عنایتهاست، كار جهد نیست كاین فنیست: پس بگفتندش امیران   12.1

دادۀ بخت است  ُگل را بوی نؽزقسمِت حق است َمه را روی نؽز   12.2

از تفاخر خیمه بر َمه میزندبلکه سلطان چون عنایت میکند*    12.3

ریع ِ تقصیر است و دخل ِ اجتهادبلكه آنچ از نقش زاد: گفت سلطان   12.4

َرَبنا  انا ظلمنا نفسناور نه آدم كی بگفتی با خدا ؟   12.5



چون قضا این بود، حزم ما چه سود ؟كاین گناه از َبخت بود: خود بگفتی   12.6

تو شكستی جام و، ما را میزنی ؟ أؼویتنی: همچو ابلیسی كه گفت   12.7

هین مباش اعور چو ابلیس ِ خلق بل قضا حق است و، جهِد بنده حق   12.8

این ترّدد كی بود بی اختیار ؟در ترّدد مانده ایم اندر دو كار   12.9

كه دو دست و پاش بسته است، ای عمواین كنم یا آن كنم، كی گوید او؟  12.10

كه روم در بحر،  یا باال َپرم ؟ هیچ باشد این ترّدد بر سرم ؟  12.11

یا برای ِسحر  تا بابل روم ؟ این تردد هست كه  موصل روم ؟  12.12

ور نه آن خنده بَود  بر سبلتی پس ترّدد را بباید قدرتی  12.13

جرم ِ خود را چون نهی بر دیگران ؟بر قضا كم نه بهانه  ای جوان  12.14

می  خورد عمرو و، بر احمد حّد ِ خمر؟خون  ُكند زید و  قصاص او به عمر؟  12.15

جنبش از خود بین، تو از سایه مبین ِگرد خود بر َگرد و  ُجرم خود ببین  12.16

خصم را میداند آن میر ِ بصیركه نخواهد شد ؼلط پاداش ِ میر  12.17

مزِد روز ِ تو  نیاید شب به ؼیرتو عسل خوردی، نیاید تب  به ؼیر  12.18

تو چه كاریدی كه نامد ریع كشت ؟در چه كردی جهد  كان واتو نگشت ؟  12.19

همچو فرزندی بگیرد دامنت فعل ِ تو، كان زاید از جان و تنت  12.20

فعل دزدی را   نه داری میزنند ؟فعل را   در ؼیب صورت میكنند  12.21

هست تصویر خدای ؼیب دان دار  كی ماند به دزدی؟ لیك آن  12.22

كاین چنین صورت بساز از بهر ِ داددر دل ِ شحنه چو حق الهام داد  12.23

نامناسب چون دهد داور سزا ؟تا تو عالِم باشی و عادل قضا  12.24

چون كند حكم  احكم ِ این حاكمین ؟چونكه حاكم این  ُكند اندر گزین  12.25

قرض تو كردی، ز كه خواهی گرو ؟چون بكاری جو، نروید ؼیر جو  12.26

گوش و هوش ِ خود بر این پاداش ده ُجرم خود را بر كس دیگر منه  12.27

با جزا و عدل ِ حق  ُكن آشتی ُجرم بر خود ِنه، كه تو خود كاشتی  12.28

َبد ز فعل ِ خود شناس، از بخت نی رنج را باشد سبب َبد كردنی  12.29

كلب را كهدانی و كاهل كندآن نظر در بخت، چشم احول كند  12.30

متهم كم  ُكن جزای عدل رامتهم كن نفس خود را، ای فتی  12.31

كه فَمن یعمل بمثقال ٍ َیره توبه كن، مردانه سر آور به ره  12.32

كافتاِب حق نپوشد ذره ای در فسون ِ نفس  كم شو ؼّره ای  12.33

پیش ِ این خورشیِد جسمانی پدیدهست آن ذرات جسمی  ای مفید  12.34

پیش ِ خورشید حقایق آشكارهست ذراِت خواطر و افتكار  12.35

سّر ؼیب است این، مکن فکری در آنپیش حق پیدا و، پیش تو نهان*   12.36

بود آنجا دام از بهر شكاررفت مرؼی در میان ِ مرؼزار   13.1

و آن صیاد آنجا نشسته در كمین دانۀ چندی نهاده بر زمین   13.2

وز  ُگل و الله ورا بر سر کاله* خویش را پیچیده در برگ و گیاه   13.3

حكایت آن صیاد كه خود را در گیاه پیچیده بود و دستۀ گل و الله  ُكالله وار به سر نهاده تا . 13

مرغان گیاه پندارند، و دانستن آن مرغ زیرک آن را



تا در افتد صیِد بیچاره ز راه *در کمین بنشسته و کرده نگاه    13.4

پس طوافی كرد و سوی مرد تاخت ُمرؼك آمد سوی او از ناشناخت   13.5

در بیابان، در میان این وحوش ؟كیستی ای سبز پوش؟: گفت او را   13.6

با گیاه و برگ اینجا مقتنع مردی زاهدم من، ُمنقطع: گفت   13.7

زانكه می بینم اجل را پیش ِ خویش زهد و تقوی را  ُگزیدم دین و كیش   13.8

كسب و دكان ِ مرا برهم زده مرِگ همسایه  مرا واعظ شده   13.9

خو نباید كرد با هر مرد و زن چون به آخر فرد خواهم ماندن  13.10

آن به آید كه  ُكنم  خو با احدروی خواهم كرد آخر در لحد  13.11

آن به آید كه زنخ كمتر زنم چون َزَنخ را بست خواهند، ای صنم  13.12

آخر استت جامۀ نادوخته ای به زربفت و كمر آموخته  13.13

دل چرا در بی وفایان بسته ایم ؟رو به خاك آریم  كز وی ُرسته ایم  13.14

ما به خویش ِ عاریت بستیم طمع جّد و خویشانمان قدیمی  چار طبع  13.15

با عناصر داشت  جسم ِ آدمی سالها هم صحبتی و هم دمی  13.16

روح ِ اصل ِ خویش را كرده نكول روح ِ او خود از نفوس و از عقول  13.17

نامه میآید به جان، کای بی وفااز نفوس و از عقول ُپر صفا  13.18

! رو ز یاران ِ كهن بر تافتی یاركان ِ پنج روزه یافتی  13.19

شب كشانشان سوی خانه میِكشندكودكان هر چند در بازی خوشند  13.20

دزد ناگاهش قبا و كفش ُبردُشد برهنه  وقِت بازی طفل ِ ُخرد  13.21

كان كاله و پیرهن رفتش ز یادآنچنان گرم او به بازی در فتاد  13.22

رو ندارد كه سوی خانه رودشد شب و  بازی او شد بی مدد  13.23

باد دادی رخت و گشتی مرتعب ؟" انما الدنیا لعب"نی شنیدی   13.24

روز را ضایع مكن در گفت وگوپیش از آنكه شب شود  جامه بجو  13.25

خلق را من دزد جامه دیده ام من به صحرا خلوتی ُبگزیده ام  13.26

نیم عمر از ؼصه های دشمنان نیم عمر از آرزوی دلستان  13.27

ؼرق بازی گشته ما چون طفل ِ ُخردُجبه را ُبرد آن،  ُكله را این بُبرد  13.28

خل هذا اللعب بشك ال تعدنك شبانگاِه اجل نزدیك شد  13.29

جامه ها از دزد بستان  باز پس هین سوار توبه شو، در ُدزد َرس  13.30

بر فلك تازد به یك لحظه ز پست مركب توبه عجایب مركب است  13.31

كاو بدزدید آن قبایت ناگهان لیك مركب را نگه میدار از آن  13.32

پاس دار این مركبت را  دم به دم تا ندزدد مركبت را نیز هم  13.33

دزد قچ را ُبرد و حبل او ُبریدآن یكی قچ داشت از پس می كشید   14.1

تا بیابد كان قچ ُبرده كجاست چونكه آگه شد  دوان شد چپ و راست   14.2

در فؽان و گریه و واویلتابر سر چاهی بدید آن دزد را   14.3

همیان ِ زرم در چه فتاد: گفتناالن از چه ای  ای اوستاد؟: گفت   14.4

حكایت آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نكردند به حیله جامه هاش را . 14
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ُخمس بدهم مر تو را با دل خوشی گر توانی در روی  بیرون كشی   14.5

گر کنی با من چنین لطؾ و کرمهست در همیان من پانصد درم*    14.6

این بهای َده قچ است : گفت با خودصد درم بدهم تو را حالی به دست   14.7

گر قچی شد، حق عوض  ُاشتر بدادگر دری در بسته شد، َده در گشاد   14.8

جامه ها را هم ببرد آن دزد تفت جامه ها بر كند و اندر چاه رفت   14.9

حزم نبود، طمع  طاعون آوردحازمی  باید كه ره تا ِده بَرد  14.10

چون خیال او را به هر دم صورتی آن یكی دزدیست  فتنه سیرتی  14.11

در خدا بگریز و، وا ره زین دؼاكس نداند مكر او، اال خدا  14.12

دین ِ احمد را تّرهب نیك نیست خواجه در خلوت مایست: ُمرغ گفتش   15.1

بدعتی چون بر گرفتی؟ ای فضول  از تّرهب نهی فرمود آن رسول   15.2

امر معروؾ و ز منكر احترازجمعه شرط است و جماعت در نماز   15.3

منفعت دادن به خلقان همچو ابررنج ِ َبد خویان كشیدن زیر صبر   15.4

گر نه سنگی، چه حریقی با مدر؟ای پدر" خیر ناس ان ینفع الناس"   15.5

سنت احمد َمهل، محكوم باش در میان ِ اّمت مرحوم باش   15.6

جهد کن کز رحمت آری تاج ِ سرچون جماعت رحمت آمد ای پسر*    15.7

نیست مطلق اینکه گفتی، هوش داردر جوابش گفت صیاد عیار   15.8

نیک چون با  َبد نشیند، َبد شودهست تنهائی به از یاران ِ َبد   15.9

پیش ِ عاقل همچو سنگ است و كلوخ زآنکه عقل ِ هر كه را نبود رسوخ  15.10

صحبت او عین رهبانیت است چون حمار است آنكه نانش َمنَیت است  15.11

بگذر از وی تا نمانی بی هنرهوش او سوی علؾ باشد چو خر  15.12

كّل آِت بعد حین ٍ فهو آت زآنكه ؼیر حق همه گردد ُرفات  15.13 ُُ

ملک و مالک عکس آن یک مالک استهر چه جز آن وجه باشد هالک است  15.14

هیچ از سایه نتانی خورد َبرگر چه سایه عکس شخص است، ای پسر  15.15

اصل سایه را بجو، ای کاروانهیچ سایه نیست بی شخصی روان*   15.16

در مسبب رو، گذر کن از سببهین ز سایه شخص را میکن طلب  15.17

صحبتش شوم است، باید کرد ترکیار جسمانی بود رویش به مرگ  15.18

مرده اش دان، چونكه مرده جو بودحكم او هم حكم ِ قبلۀ او بود  15.19

كه كلوخ و سنگ او را صاحب است هر كه با این قوم باشد راهب است  15.20

سوی کان لعل رو از بهر ِ جودبگذر از سنگ و کلوخ ِ بی وجود*   15.21

زین كلوخان صد هزار آفت رسدخود كلوخ و سنگ كس را َره زند  15.22

كاین چنین ره زن میان ره بودپس جهاد آنگه بود: گفت مرؼش  15.23

بر ره نا ایمن آید شیر مرداز برای حفِظ  یاری و نبرد  15.24

كه مسافر همره اعدا شودعرق مردی آنگهی پیدا شود  15.25

امت او صفدرانند و فحول چون نبی السیؾ بوده ست آن رسول  15.26

مناظرۀ مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی كه مصطفی صلی اله علیه و آله نهی كرد . 15
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مصلحت در دین عیسی  ؼار و كوه مصلحت در دین ما جنگ و شكوه  15.27

مصلحت جو گر توئی مرد خدامصلحت داده است هر یک را جدا*   15.28

تا به قّوت بر زند  بر شّر و شورآری، گر بَود یاری و زور: گفت  15.29

یار میباید در این جا فردوارقوتی باید در این ره مردوار*   15.30

در فرار از ال یطاق  آسان بجه چون نباشد قّوتی، پرهیز به  15.31

فکرتی کن، در نگر انجام کارصنعت این است ای عزیز نامدار*   15.32

ورنه کی دانی تو راه و چاه را ؟یار میجو تا بیابی راه را*   15.33

ور نه یاران كم نیاید یار راصدق ِ دل بباید كار را: گفت  15.34

زانكه بی یاران بمانی بی مددیار شو تا یار بینی بی عدد  15.35

دامن یعقوب مگذار  ای صفی دیو گرگ است و، تو همچون یوسفی  15.36

كز رمه شیشك به خود تنها رودگرگ اؼلب آن زمان گیرا بود  15.37

در چنین مسبع ز خون ِ خویش َخوردآنكه سنت با جماعت ترك كرد  15.38

بی َره و بی یار افتی در مضیق هست سنِت ره جماعت چون رفیق  15.39

اسب با اسبان یقین خوشتر رودراِه سنت با جماعت به بَود  15.40

ؼافالن ِ خفته را آگه مدانلیک هر گمراه را همره مدان  15.41

همدل و همدرد، جویان ِ احدهمرهی را جو کز او یابی مدد  15.42

فرصتی جوید كه جامۀ تو َبَردهمرهی نی كاو بود خصم ِ ِخرد  15.43

كه تواند كردت آنجا نهبه ای میرود با تو كه یابد عقبه ای  15.44

هین منوش از نوش او، کان هست نیشمیرود با تو برای سوِد خویش  15.45

گویدت بهر رجوع از راه  درس یا بود  ُاشتر دلی، چون دید ترس  15.46

این چنین همره عدو دان، نه ولی یار را ترسان كند ز اشتر دلی  15.47

تا نریزد بر تو زهر آن زشت خویار َبد مار است، هین بگریز از او*   15.48

مرد نبود آنکه افتد زیر ِ زنیار را از ره بَرد آن راه زن  15.49

آفتی، در دفع ِهر جان شیشه ای راه، جان بازی است در هر عیشه ای  15.50

حازمی باید که مرِد ره بودراِه دین هر گمرهی خود کی رود؟*   15.51

كه نه راه هر مخنث گوهر است راِه دین ز آن رو ُپر از شور و شر است  15.52

همچو پرویزن به تمییز سبوس در ره این ترس امتحانهای نفوس  15.53

یار چه بود؟ نردبان رای هاراه چه بود؟ ُپر نشان پایها  15.54

لیک بی جمعیتت نبود نشاطگیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط  15.55

با رفیقان سیر ِ او صد تو بَودآنكه او تنها به راه خوش رود  15.56

در نشاط آید، شود قّوت پذیربا ؼلیظی  خر ز یاران، ای فقیر  15.57

بر وی آن راه از تعب  صد تو شودهر خری كز كاروان تنها رود  15.58

تا كه تنها آن بیابان را ُبَردچند زخم چوب و سیخ افزون خورد  15.59

گر نه ای خر، اینچنین تنها َمروخوش شنو: مر تو را میگوید آن خر  15.60

با رفیقان بی گمان خوشتر رودآنكه تنها خوش رود اندر رصد  15.61

معجزه بنمود و یاران را بُجست هر نبیی اندر این راه ُدُرست  15.62



كی بر آید خانه ها و انبارها ؟گر نباشد یاری دیوارها  15.63

سقؾ چون باشد معلق در هوا ؟هر یكی دیوار اگر باشد جدا  15.64

كی ِفتد بر روی كاؼذها رقم ؟گر نباشد یاری حبر و قلم  15.65

گر نه پیوندد به هم، بادش بَرداین حصیری كه كسی می گسترد  15.66

پس نتایج شد ز جمعیت پدیدحق ز هر جنسی چو زوجین آفرید  15.67

بس شکال افتاد و شد نزدیک شبدر میان مرغ و صیاد، ای عجب*   15.68

بحثشان شد اندر این معنی درازاین بگفت و آن بگفت از اهتزاز  15.69

ماجرا را موجز و كوتاه كن مثنوی را چابك و دل خواه كن  15.70

نفس او بیطاقت آمد در گشادمرغ را چون دیده بر گندم فتاد*   15.71

امانت از یتیم ِ بی وصیست : گفتگندم زآن كیست؟: بعد از آن گفتش كه  15.72

زآنكه پندارند ما را موتمن مال ِ ایتام است امانت پیش من  15.73

هست ُمردار این زمان بر من حالل من مضطّرم و مجروح حال: گفت  15.74

ای امین و پارسا و محترم هست دستوری کز این گندم خورم ؟  15.75

بی ضرورت گر خوری مجرم شوی ُمفتی َضرورت هم توی: گفت  15.76

ور خوری، باری ضمان آن بده ور ضرورت هست هم، پرهیز به  15.77

توسنش سر بستد از جذِب عنان مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان  15.78

چند او یاسین  و االنعام خواندپس بخورد آن گندم و در فخ بماند  15.79

پیش از آن بایست این دوِد سیاه بعِد درماندن، چه افسوس و چه آه  15.80

ای فریاد َرس : دم به دم میگو كهآن زمان كه حرص جنبید و هوس  15.81

گرمی حرص تو همچون یخ شودپیش از آن کاین دانه بر تو یخ شود*   15.82

حرص را آواره کن، ای هوش مندآه و دود و ناله آن َدم کار بند*   15.83

بو كه بصره وارهد هم ز آن شكست كان زمان پیش از خرابی بصره است  15.84

قبل هدم البصره و الموصل ابك لی یا باكیی یا ثاكلی  15.85

ال تنح لی بعَد موتی و اصطبرنح علی قبل موتی و اعتفر  15.86

بعد طوفان النوی  َخل البكاءابِك لی قبل ثبوری فی النوی  15.87

آن زمان بایست یاسین خواندن آن زمان كه دیو میشد راه زن  15.88

آن زمان چوبك بزن، ای پاسبان پیش از آن كه اشكسته گردد كاروان  15.89

های و هوی کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را. 16

حارس مال و قماش آن مهانپاسبانی بود در یک کاروان   16.1

رختها را زیر هر خاكی فشردپاسبان شب ُخفت و  دزد اسباب ُبرد   16.2

رفته دیدند رخت و سیم و اشتران روز شد، بیدار گشت آن كاروان   16.3

گرم گشته، خود هم او ُبد راهزنپاسبان در هی هی و چوبک زدن*    16.4

كه چه شد این رخت و، این اسباب كو؟کای حارس  بگو: پس بدو گفتند   16.5

رختها ُبردند از پیشم شتاب دزدان آمدند اندر نقاب: گفت   16.6

پس چه میكردی؟ چه ای تو مرِد ریگ ؟ای چون تّل ِ ریگ: قوم گفتندش كه   16.7

با سالح و، با شجاعت، باشكوه من یك كس ُبدم، ایشان گروه: گفت   16.8



"برجهید"نعره بایستی زدن كه اگر در جنگ كم بودت امید: گفت   16.9

كه خُمش، ور نه  ُكشیمت بی دریػ آن دم كارد بنمودند و تیػ: گفت  16.10

این زمان فریاد و هیهای و فؽان آن زمان از ترس من َبستم دهان  16.11

این زمان چندان كه خواهی هی كنم آن زمان َبست این دمم كه دم زنم  16.12

بی نمك باشد اعوذ و فاتحه چونكه عمرت ُبرد دیو ِ فاضحه  16.13

هست ؼفلت بی نمكتر ز آن یقین گر چه باشد بی نمك اكنون َحنین  16.14

ذلیالن را نظر كن، ای عزیز: كههمچنین هم بی نمك  می نال نیز  16.15

از تو چیزی فوت كی شد؟ ای اله قادری، بی گاه چبَود  یا به گاه  16.16

كی شود از قدرتش مطلوب  ُگم ؟ال تاسوا َعلی  ما فاتكم: گفت  16.17

حواله كردن مرغ گرفتاری خود را به مكر ِ صیاد، و صیاد  به حرص. 17

كه فسون ِ زاهدان را بشنوداین سزای آن بود: گفت آن مرغ   17.1

كه خورد مال ِ یتیمان از گزاؾ نی، سزای آن نشاؾ: گفت زاهد   17.2

كه فخ و صیاد لرزان شد ز دردبعد از آن نوحه گری آؼاز كرد   17.3

بر سرم، جانا، بیا  می مال دست كز تناقضهای دل پشتم شكست   17.4

دسِت تو در ُشكر بخشی آیتیست زیر دسِت تو سرم را راحتیست   17.5

بی قرارم، بی قرارم، بی قرارسایۀ خویش از سر من بر مدار   17.6

در ؼمت، ای رشك سرو و یاسمن خوابها بیزار شد از چشم من   17.7

ناسزائی را بُپرسی در ؼمی ؟گر نیم الیق، چه باشد گر دمی   17.8

كه بر او لطفت چنین درها گشودمر عدم را خود چه استحقاق بود؟   17.9

َده گهر از نور ِ حس در جیب كردخاك گرگین را  َكرم آن سیب كرد  17.10

كه بشر شد نطفۀ ُمرده از آن پنج حّس ظاهر و، پنج ِ نهان  17.11

جز به ریش توبه نبود ریشخندتوبه بی توفیقت، ای نور بلند  17.12

توبه سایه ست و، تو ماه روشنی ِسبلتان توبه  یك یك  بر كنی  17.13

چون ننالم ؟  چون بیفشاری دلم ای ز تو ویران دكان و منزلم  17.14

بی تو هرگز کار کی گردد تمام؟چونکه بی تو نیست کارم را نظام*   17.15

بی خداوندیت  بوِد بنده نیست چون گریزم؟ زآنكه بی تو زنده نیست  17.16

زانكه بی تو گشته ام از جان ملول جان ِ من بستان تو، ای جان را اصول  17.17

سیرم از فرهنگ و از فرزانگی عاشقم من بر فن ِ دیوانگی  17.18

چند از این صبر و زحیر و ارتعاش چون بدرد شرم  گویم راز فاش  17.19

ناگهان بجهم ز زیر این لحاؾ در حیا پنهان شدم همچون سجاؾ  17.20

آهوی لنگیم، و او شیر شكارای رفیقان، راهها را بست یار  17.21

در كِؾ شیر نر خونخواره ای جز كه تسلیم و رضا  كو چاره ای ؟  17.22

روحها را میكند بی خورد و خواب او ندارد خواب و خور، چون آفتاب  17.23

تا ببینی در تجلی روی من كه بیا من باش، یا هم خوی من  17.24

خاك بودی، طالب احیا شدیور ندیدی، چون چنین شیدا شدی ؟  17.25

چشم ِ جانت چون بماندست این طرؾ ؟گر ز بی سویت ندادست او علؾ  17.26



كه از آن سوراخ او شد معتلؾ گربه، در سوراخ  از آن شد معتكؾ  17.27

كز شكار مرغ یابید او طعام گربۀ دیگر همی گردد به بام  17.28

و آن دگر حارس برای جامگی آن یكی را قبله شد جوالهگی  17.29

كه از آن سو دادیش تو قوِت جان آن یكی بیكار و، رو در المكان  17.30

بهر كار او ز هر كاری ُبریدكار  او دارد، كه حق را شد ُمرید  17.31

تا به شب در خاک  بازی میكننددیگران، چون كودكان، این روز چند  17.32

دایۀ وسواس عشوه اش میدهدخوابناكی كاو ز یقظه میجهد  17.33

كه كسی از خواب بجهاند تو رارو بخسب ای جان كه نگذاریم ما  17.34

همچو تشنه كه شنود او بانگِ آب هم تو خود را بر كنی از بیخ ِ خواب  17.35

همچو باران میرسم از آسمان بانگ آبم من به گوش تشنگان  17.36

بانگِ آب و، تشنه و، آن گاه خواب ؟برجه ای عاشق، بر آور اضطراب  17.37

پاسبان عهد  اندر عهِد خویش عاشقی بودست در ایام پیش   18.1

شاه  مات و، ماِت شاهنشاِه خودسالها در بنِد وصل ِ ماه خود   18.2

كه فرج از صبر زاینده بودعاقبت جوینده یابنده بَود   18.3

كه بپختم از پی تو لوبیاكامشب بیا: گفت روزی یار او   18.4

تا بیایم نیم شب من بی طلب در فالن حجره نشین تا نیم شب   18.5

چون پدید آمد َمهش از زیر ِ گردمرد قربان كرد و نانها بخش كرد   18.6

بر امیِد وعدۀ آن یار ِ ؼارشب در آن حجره همی مرد انتظار   18.7

اوفتاد و گشت بی خویش و ؼنودمنتظر بنشست و خوابش در ربود*    18.8

!عاشق دل داده را خواب؟ ای شگفتساعتی بیدار ُبد، خوابش گرفت*    18.9

صادق الوعدانه آن دلدار اوبعِد نصؾ اللیل آمد یار او  18.10

اندكی از آستین او دریدعاشق خود را فتاده خفته دید  18.11

كه تو طفلی، گیر این، می باز نردگردكان  چندش  اندر جیب كرد  18.12

آستین و گردكانها را بدیدچون سحر از خواب عاشق بر جهید  18.13

آنچه بر ما میرسد  آن هم ز ماست شاِه ما همه صدق و وفاست: گفت  18.14

چون حرس بر بام چوبك میزنیم ای دل بی خواب، ما زآن ایمنیم  18.15

هر چه گوئیم از ؼم خود اندك است گردكان ما در این مطحن شكست  18.16

پند كم ِده بعد از این دیوانه راعاذال، چند این صالی ماجرا ؟  18.17

آزمودم، چند خواهم آزمود ؟من نخواهم عشوۀ هجران شنود  18.18

اندر این ره  روی در بیگانگیست هر چه ؼیر شورش و دیوانگیست  18.19

كه دریدم سلسلۀ تدبیر راهین بنه بر پایم آن زنجیر را  18.20

گر دو صد زنجیر آری بگسلم ؼیر آن جعِد نگار ُمقبلم  18.21

بر در ناموس، ای عاشق مؤیست عشق و ناموس، ای برادر، راست نیست  18.22

نقش بگذارم، سراسر جان شوم وقِت آن آمد كه من عریان شوم  18.23

حکایت آن عاشق که شب بر امید وعدۀ معشوق بیامد بدان وثاق که اشارت کرده بود و . 18

معشوق آم جیبش را ُپر گردکان نمود و رفت. بعضی از شب را منتظر بود تا خوابش ربود



كه دریدم پردۀ شرم و حیاای عدّو ِ شرم و اندیشه، بیا  18.24

سخت دل یارا كه در عالم توئی ای ببسته خواِب جان از جادوئی  18.25

تا خنك گردد دل عشق، ای سوارهین گلوی صبر گیر و میفشار  18.26

ای دل ِ ما خاندان و منزلش تا نسوزم، كی خنك گردد دلش ؟  18.27

ال یجوز ؟: كیست آن كس كه بگویدخانۀ خود را همی سوزی، بسوز  18.28

خانۀ عاشق چنین اولیتر است خوش بسوز این خانه را، ای شیر مست  18.29

زانكه شمعم من، به سوزش روشنم بعد ازین، من سوز را قبله كنم  18.30

یك شبی در كوی بیخوابان گذرخواب را بگذار امشب  ای پدر  18.31

همچو پروانه به وصلت  ُكشته اندبنگر آنها را كه مجنون گشته اند  18.32

اژدهائی گشته گوئی  حلق ِ عشق بنگر این كشتی خلقان ؼرق ِ عشق  18.33

عقل ِ همچون كوه را او كهربااژدهائی ناپدید و دلربا  18.34

طبله ها را ریخت اندر آِب جوعقل ِ هر عطار كآگه شد از او  18.35

لم یكن حقا لُه  كفوا ً احدرو كز این جو بر نیائی تا ابد  18.36

من ندانم آن و این ؟ : چند گوئیای مزّور، چشم بگشای و ببین  18.37

در جهان ِ حّی و قیومی  درآاز وبای زرق و محرومی  برآ  18.38

بود" می دانم"، "ندانمهات"وین شود" بینم"، همی "نمی بینم"تا   18.39

زین تلّون نقل  ُكن در استواش بگذر از مستی و، مستی بخش باش  18.40

بر سر هر كوی چندین مست هست چند نازی تو بدین مستّی پست ؟  18.41

جمله یك باشند و، آن یك  نیست خوارگر دو عالم ُپر شود سر مسِت یار  18.42

خوار كبَود؟ تن پرستی نارئی این ز بسیاری نیابد خوارئی  18.43

کی کساد آید بر ِ صاحب وله ؟گر جهان ُپر شد ز تاِب نور َمه  18.44

كی بود خوار آن تِؾ خوش التهاب ؟گر جهان ُپر شد ز نور آفتاب  18.45

چونكه ارض هللا واسع بود و رام لیك، با این جمله باالتر خرام  18.46

برتر از وی در زمین ِ قدس هست گر چه این مستی چو باز ِ اشهب است  18.47

بر ُمقرب شیر او چون روبه استمست ز ابرار و، ُمقرب زآن به است  18.48

در دمندۀ روح و مسِت مسِت سازرو  سرافیلی شو اندر امتیاز  18.49

پیشه شد"  این ندانم، و آن ندانم"مست را چون دل مزاح اندیشه شد  18.50

میدانیم كیست : تا بگوئی آنكهبهر چیست ؟" این ندانم، و آن ندانم"  18.51

نفی بگذار و ز ثبت آؼاز كن نفی بهر ثبت باشد در سخن  18.52

آنكه آن هست است، آن را پیش آرهین واگذار" نیست این و، نیست آن"  18.53

ترک و مطرب را بگو  واحوال ِ شبنفی بگذار و همان هستی طلب*   18.54 ُُ

این بیاموز ای پدر ز آن  ُترِك مست نفی بگذار و همان هستی پَرست  18.55

ان هلل تعالی شرابا اعده "استدعای امیر ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معنی حدیث . 19

الولیائه إذا شربوا َسكروا و إذا سكروا طابوا، الخ  و قوله تعالی إِنَّ االْبراَر یْشَرُبوَن من کاس ٍ کان 

مزاجها کافورا ً



وز خمار ِ خمر  مطرب خواه شداعجمی   ُتركی   سحر آگاه شد   19.1

نقل و قوت و قوِت مست  آن بَودمطرب جان مونس مستان بود   19.2 ُُ

باز مستی از دم ِمطرب چشدمطرب ایشان را سوی مستی كشد   19.3

وین شراِب تن از این مطرب چَردآن شراِب حق بدان مطرب بَرد   19.4

لیك فرق است این حسن تا آن حسن هر دو گر یك نام دارد در سخن   19.5

لیك، خود كو آسمان؟ کو ریسمان؟ اشتباهی هست لفظی در میان   19.6

اشتراِك گبر و مإمن در تن است اشتراِك لفظ دایم رهزن است   19.7

تا كه در هر كوزه چبود،  درنگرجسمها  چون كوزه های بسته سر   19.8

كوزۀ آن تن ُپر از زهر ِ ممات كوزۀ این تن ُپر از آِب حیات   19.9

ور به ظرفش عاشقی تو گمرهی گر به مظروفش نظر داری  شهی  19.10

معنیش در اندرون، ماننِد جان لفظ را مانندۀ این جسم دان  19.11

دیدۀ جان، جان ِ ُپر فن بین بوددیدۀ تن دائما تن بین بود  19.12

صورتش ضال است و هادی معنوی پس ز نقش ِ لفظهای مثنوی  19.13

هادی بعضی و بعضی را ُمضل كاین قرآن ز دل: در نبی فرمود  19.14

پیش ِعارؾ كی بود معدوم شئی؟ می: هللا هللا  چونكه عارؾ گفت  19.15

كی تو را فهم ِ می  رحمان بودفهم ِ تو چون بادۀ شیطان بود  19.16

این بدان و آن بدین دارد شتاب این دو انبازند، مطرب با شراب  19.17

مطربانشان سوی میخانه بَرندُپر خماران از َدم مطرب چرند  19.18

دل شده چون گوی، در چوگان ِ اوست آن سر میدان و  این پایان اوست  19.19

در سر ار صفراست  آن سودا شوددر سر آنچه هست  گوش آنجا رود  19.20

والد و مولود آنجا یك شوندبعد از آن  این دو  به بیهوشی روند  19.21

مطربان را  ُترِك ما بیدار كردچونكه كردند آشتی شادی و درد  19.22

كه  َاِنلنی  ُالكاس یا من ال اراك مطرب آؼازید بیتی خوابناك  19.23

ؼایة ُ القرب حجاب االشتباه أنت وجهی ال عجب ان ال اراه  19.24

من وفور االلتباس ِ المشتبك أنت عقلی ال عجب  ِان لم  َارك  19.25

كم اقل یا یا ِنداء لِلبعیدجئت اقرب أنت من حبل الورید  19.26

كی اكتم من معی ممن اؼاربل اؼالطهم أنادی فی القفار  19.27

بشنو اکنون نکته ای صاحب تمیزاین سخن پایان ندارد، ای عزیز*   19.28

آمدن ضریر بخانۀ پیغمبر علیه السالم و گریختن عایشه و پنهان شدن. 20

كای نوا بخش ِ تنور هر خمیراندر آمد پیش پیؽمبر ضریر   20.1

مستؽاث، المستؽاث، ای ساقیم ای تو میر ِ آب و  من مستسقی ام   20.2

عایشه بگریخت بهر احتجاب چون در آمد آن ضریر از در شتاب   20.3

از ؼیوری رسول ِ رشكناك زانكه واقؾ بود آن خاتون ِ پاك   20.4

ما می نخوریم جز حاللی--- این می كه تو میخوری حرامست 

وز شراب خدای مست شوی--- جهد كن تا ز نیست هست شوی 

تا هر كه مجرد است از آن می نوشد--- می در خم اسرار بدان میجوشد 



زانكه رشك از ناز خیزد یا بنون هر كه زیباتر بود  رشكش فزون   20.5

چونكه از زشتی و پیری آگهندگنده پیران شوی را قّما دهند   20.6

كی ُبَدست؟ ای فّر یزدانیش عون چون جمال احمدی در هر دو كون   20.7

ؼیرت آن خورشیِد صد تو را رسدنازهای هر دو كون او را رسد   20.8

در كشید، ای اختران، زو روی راكه در افکندم به كیوان گوی را   20.9

ور نه پیش نور من رسوا شویددر شعاع ِ بی نظیرم  ال شوید  20.10

كی َرَوم؟ اال  نمایم كه َرَوم از كرم من هر شبی ؼائب شوم  20.11

َپر زنان َپرید گرِد این مطارتا شما بی من شبی خفاش وار  20.12

باز ُسست و منکر و معجب شویدهمچو طاوسان َپری عرضه كنید  20.13

همچو چارق كاو بود شمع ِ ایازبنگرید آن پای زشت از امتیاز  20.14

تا نگردید از منی ز اهل ِ شمال رو نمایم صبح بهر گوشمال  20.15

نهی كردست از درازی، امر ُكن ترك  ُكن،  زیرا دراز است این سخن  20.16

او نمی بیند تو را، كم شو نهان گفت پیؽمبر برای امتحان   21.1

او نبیند، لیک من بینم وراكرد اشارت عایشه با دستها   21.2

ُپر ز تشبیهات و تمثیل ای نصوح ؼیرِت عقل است بر خوبی روح   21.3

عقل بر وی این چنین رشكین چراست ؟با چنین پنهانیی كه روح راست   21.4

آنكه پوشیدست نورش روی اواز كه پنهان می كنی ای رشك خو؟   21.5

فرِط نور اوست رویش را نقاب میرود بی روی پوش این آفتاب   21.6

كافتاب او را نمی بیند اثراز كه پنهان میكنی ای رشك ور؟   21.7

كز خودش خواهم كه پنهانش كنم رشك از آن افزونتر است اندر تنم   21.8

باد و چشم و گوش خود در جنگِ  من ز آتش ِ رشِك گران آهنگِ من   21.9

پس دهان بر بند و گفتن را بهل چون چنین رشكیستت، ای جان و دل  21.10

از سوی دیگر بدّراند حجاب ترسم ار خامش كنم آن آفتاب  21.11

كه ز منع، آن میل، افزونتر شوددر خموشی گفِت ما اظهر شود  21.12

جوش احببُت الن اعرؾ شودگر بؽّرد بحر ؼّرش كؾ شود  21.13

عین اظهار سخن، پوشیدن است حرؾ گفتن، بستن ِ آن روزن است  21.14

تا كنی مشؽولشان از بوی  ُگل بلبالنه نعره زن بر روی  ُگل  21.15

سوی روی  ُگل نپرد هوششان تا به  ُقل مشؽول گردد گوششان  21.16

در حقیقت هر دلیلی ره زن است پیش آن خورشید كاو بس روشن است  21.17

آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم ِ امیر ِ ُترک. 22

و خطاب کردن ترك كه آنچه میدانی بخوان و جواب مطرب امیر را

در حجاِب نؽمه، اسرار أَلست مطرب آؼازید نزِد ترِك مست   22.1

می ندانم که چه میخواهی ز من می ندانم كه تو ماهی یا وثن   22.2

امتحان كردن حضرت رسول صلی هللا علیه و آله عایشه را كه چرا پنهان میشوی كه او تو را . 21

نمی بیند

از این آشفتۀ بی دل چه می خواهی؟ نمی دانم---- گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی؟ نمی دانم 



تن زنم، یا در عبارت آرمت می ندانم تا چه خدمت آرمت   22.3

من ندانم، من كجایم، تو كجاگر نیستی از من ُجدا! ای عجب   22.4

گاه در َبر، گاه در خون می َكشی می ندانم كه مرا چون می َكشی   22.5

می ندانم، می ندانم ساز كردهمچنین، لب در ندانم باز كرد   22.6

ترِك ما را زین حراره دل گرفت ، از شگفت"می ندانم"چون ز َحد شد    22.7 ُُ

با علیها بر سر مطرب دویدبر جهید آن  ُترك و دبوسی كشید   22.8

نی، مطرب  ُكشی این دم َبد است : گفتگرز را بگرفت سرهنگی به دست   22.9

كوفت طبعم را، بكوبم بر سرش این تكرار بی حد و مَرش: گفت  22.10

زآنچه میدانی بگو مقصود برقلتبانا، می ندانی  ُگه مخور  22.11

می ندانم، می ندانم، در مكش آن بگو، ای گیج، كه میدانی اش  22.12

نی ز بلخم، نز هری : تو بگوئیاز كجائی؟ کی مری؟: چون بگویم  22.13

نه ز شام و نه عراق و باردیننه ز هند و نه  ز روم و نه ز چین*   22.14

در كشی در نی و نی  راِه درازنه ز بؽداد و، نه موصل، نه طراز  22.15

هست تنقیح مناط این جایگه خود بگو تا از كجائی باز ره  22.16

نه شراب و نه كباب : تو بگوئیچه خوردی ناشتاب ؟: یا بپرسم که  22.17

نه ز شیر و نه ز شکر   نه عسلنه بقول و نه پنیر و نه بصل*   22.18

آنچه خوردی آن بگو تنها و بس نه قدید و نه ثرید و نه عدس  22.19

زانكه مقصودم خفیست : گفت مطرباین سخن خائی دراز از بهر چیست؟  22.20

نفی كردم تا بری ز اثبات بومی رمد اثبات پیش از نفی تو  22.21

چون بمیری مرگ گوید راز رادر نوا آرم به نفی این ساز را  22.22

و تفسیر بیت حکیم سنائی" موتوا قبل ان تموتوا"در معنی حدیث . 23

زانكه ُمردن اصل ُبد ناورده ای جان بسی كندی و اندر پرده ای   23.1

بی كمال ِ نردبان  نائی به بام تا نمیری نیست جان كندن تمام   23.2

بام را كوشنده نامحرم بَودچون ز صد پایه دو پایه كم بَود   23.3

آب اندر دلو از َچه كی رود ؟چون َرَسن یك گز ز صد گز كم بود   23.4

"مّن االخیر"تا که ننهی اندر او ؼرق ِ این كشتی نیائی  ای امیر   23.5

كشتی وسواس و ؼی را ؼارق است اصل دان كان طارق است"  مّن آخر"   23.6

كشتی ُهش چونكه مستؽرق شودآفتاِب   ُگنبِد  ازرق شود   23.7

مات شو در صبح، ای شمع طرازچون نمردی، گشت جان كندن دراز   23.8

دان كه  پنهان است  خورشیِد جهان تا نگشتند اختران ِ ما نهان   23.9

زانكه پنبۀ گوش آمد  چشم ِ تن گرز بر خود زن، منی را در شكن  23.10

عكس توست، اندر فعالم، این منی گرز بر خود میزنی هم  ای دنی  23.11

در قتال ِ خویش درپیچیده ای عكس خود در صورِت من دیده ای  23.12

عكس ِ خود را خصم می پنداشت اوهمچو آن شیری كه در َچه شد فرو  23.13

كه ادریس از چنین مردن بهشتی گشت --- بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 

پیش از ما



تا ز ضد، ضد را بدانی اندكی نفی، ضِد هست باشد بی شكی  23.14

اندر این نشئه دمی بی دام نیست این زمان جز نفی ِ ضد اعالم نیست  23.15

مرگ را بگزین و َبردر آن حجاب بی حجابت باید آن، ای ذو لباب  23.16

مرِگ تبدیلی كه در سوری روی نی چنان مرگی كه در گوری روی  23.17

رومئی شد، صبؽۀ زنگی ستردمرد چون بالػ شد  آن طفلی بُمرد  23.18

ؼم فرح شد، خار ؼمناكی نماندخاك   زر شد، هیؤت خاكی نماند  23.19

ُمرده را خواهی كه بینی زنده توكای اسرار جو: مصطفی زین گفت  23.20

ُمرده و، جانش شده بر آسمان میرود چون زندگان بر خاكدان  23.21

گر بمیرد، روح او را نقل نیست جانش را این دم به باال مسكنیست  23.22

این به ُمردن فهم آید، نی به عقل زانكه پیش از مرگ او كرَدست نقل  23.23

همچو نقلی   از مقامی تا مقام نقل باشد، نی چو نقل ِ جان ِ عام  23.24

ُمرده را کاو میرود ظاهر یقین هر كه خواهد كاو ببیند بر زمین  23.25

شد ز صّدیقی امیر الصادقین ببین: مر ابو بكر تقی را گو  23.26

تا به حشر افزون كنی تصدیق رااندر این نشؤت نگر صدیق را  23.27

زانكه حل شد در فنائش حّل و عقدپس محمد صد قیامت بود نقد  23.28

صد قیامت بود او اندر عیان زادۀ ثانی است احمد در جهان  23.29

کای قیامت، تا قیامت راه چند ؟زو قیامت را همی ُپرسیده اند  23.30

كه ز محشر حشر را ُپرسد كسی ؟با زبان حال میگفتی بسی  23.31

یا كرام " موتوا قبل موت"رمز ِ بهر این گفت آن رسول خوش پیام  23.32

ز آن طرؾ آورده ام این صیت و صوت همچنان كه ُمرده ام من قبل ِ موت  23.33

دیدن هر چیز را شرط است این پس قیامت شو  قیامت را ببین  23.34

خواه کان انوار باشد یا ظالم تا نگردی این، ندانیش تمام  23.35

عشق گردی، عشق را دانی جمال عقل گردی، عقل را دانی كمال  23.36

نور گردی، هم بدانی آن و ایننار گردی، نار را دانی یقین*   23.37

گر ُبدی ادراك اندر خورِد این گفتمی ُبرهان بر این دعوی ُمبین  23.38

گر رسد مرؼی قنق انجیر خوارهست انجیر این طرؾ بسیار خوار  23.39

دم به دم در نزع و اندر ُمردننددر همه عالم اگر مرد و زنند  23.40

كه پدر گوید در آن دم با پسرآن سخنها را وصیتها شَمر  23.41

تا ببّرد بیخ ِ بؽض و رشك و كین تا بروید رحمت و عبرت بدین  23.42

تا ز نزع ِ او بسوزد دل تو راتو بدان نیت نگر در اقربا  23.43

دوست را در نزع و اندر فقد دان كل آت آت آن را نقد دان  23.44

این نظرها را برون افكن ز جیب ور ؼرضها زین نظر گردد حجیب  23.45

زآنکه با عاجز گزیده معجزیست در نیاز خشك بر عجزی مؤیست  23.46

چشم در زنجیر نه، باید گشادعجز زنجیریست، زنجیرت نهاد  23.47

باز بودم، بسته گشتم، این ز چیست ؟ای هادی زیست: پس تضرع كن كه  23.48

ز قهرت دم به دم " لفی خسرم"كه سخت تر افشرده ام در شر قدم  23.49



ُبت شكن دعوی و، ُبت گر بوده ام از نصیحتهای تو كّر بوده ام  23.50

مرگ مانند خزان، تو اصل ِ برگ یاِد صنعت فرض تر یا یاِد مرگ ؟  23.51

گوش تو بیگاه جنبش میكندسالها این مرگ طبلك میزند  23.52

تشبیه مغفلی که عمر ضایع کند و در نزع بیدار شود به ماتم اهل حلب. 24

این زمان كردت ز خود آگاه، مرگ گوید اندر نزع از جان  آه مرگ   24.1

! طبل او بشكافت از ضرب، ای شگفتاین گلوی مرگ از نعره گرفت   24.2

رمز ُمردن این زمان دریافتیدر دقایق خویش را درتافتی   24.3

رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن. 25

باب ِ انطاكیه اندر تا به شب روز عاشورا همه اهل ِ حلب   25.1

ماتم آن خاندان دارد ُمقیم ِگرد آید مرد و زن جمعی عظیم   25.2

شیعه، عاشورا، برای كربالتا به شب نوحه كنند اندر ُبكا   25.3

كز یزید و شمر دید آن خاندان بشمرند آن ظلمها و امتحان   25.4

ُپر همی گردد همه صحرا و دشت از ؼریو و نعره ها در سرگذشت   25.5

روز ِ عاشورا و آن افؽان شنیدیك ؼریبی شاعری از ره رسید   25.6

قصِد جستجوی آن هیهای كردشهر را بگذاشت، و آن سو رای كرد   25.7

چیست این ؼم؟ بر كه این ماتم فتاد ؟ُپرس ُپرسان میشد اندر افتقاد   25.8

این چنین مجمع نباشد كار ِ ُخرداین رئیسی زفت باشد كه بُمرد   25.9

كه ؼریبم من، شما اهل ِده ایدنام او، و القاب او شرحم دهید  25.10

تا بگویم مرثیه ز الطاِؾ اوچیست نام و پیشه و اوصاِؾ او ؟  25.11

تا از اینجا برگ و اللنگی َبَرم مرثیه سازم، كه مرِد شاعرم  25.12

تو نه ای شیعه، عدوی خانه ای تو دیوانه ای: آن یكی گفتش كه  25.13

ماتم ِ جانی كه از قرنی به است روز ِ عاشورا  نمیدانی كه هست ؟  25.14

قدر عشق گوش  عشق ِ گوشوارپیش مإمن كی بود این قصه خوار ؟  25.15

شهره تر باشد ز صد طوفان ِ نوح پیش مإمن ماتم ِ آن پاك روح  25.16

نكته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعۀ حلب. 26

كی ُبَدست آن ؼم؟ چه دیر اینجا رسید ؟آری، لیك كو دور یزید ؟: گفت   26.1

گوش كّران، این حكایت را شنیدچشم كوران، آن خسارت را بدید   26.2

كه كنون جامه دریدید از عزاخفته بودستید تا اكنون شما ؟   26.3

زانكه َبد مرگیست این خواب ِ گران پس عزا بر خود كنید، ای خفتگان   26.4

جامه چون َدّریم و چون خائیم دست ؟روح ِ سلطانی   ز زندانی بَجست   26.5

وقت شادی شد، چو ُبگسستند بندچونكه ایشان خسرو دین بوده اند   26.6

كنده و زنجیر را انداختندسوی شاُدروان ِ دولت تاختند   26.7 ُُ

گر تو یك ذّره از ایشان آگهی دور ِ ملك است و گه و شاهنشهی   26.8

زانكه در انكار نقل و محشری ور نه ای آگه، برو بر خود گری   26.9

چون نمی بیند جز این خاِك كهن بر دل و دین ِ خرابت نوحه  ُكن  26.10

پشت دار و، جان سپار و، چشم سیرور همی بیند چرا نبود دلیل؟  26.11



گر بدیدی بحر، كو كّؾ سخی ؟در ُرَخت كو از می دین فّرخی ؟  26.12

خاصه آن كاو دید دریا را و میػ آن كه جو دید، آب را نكند دریػ  26.13

كاو ز خرمنهای ُپر اعمی بودمور  بر دانه از آن لرزان شود   27.1

چون نمی بیند چنان چاش ِعظیم می ِكشد یک دانه را با حرص و بیم   27.2

ای ز كوری پیش تو معدوم شئی هی: صاحب خرمن همی گوید كه   27.3

كاندر آن دانه به جان پیچیده ای تو ز خرمنهای ما آن دیده ای   27.4

مور لنگی، رو سلیمان را ببین ای به صورت ذره، كیوان را ببین   27.5

وارهی از جسم  گر جان دیده ای تو نه ای این جسم، بل آن دیده ای   27.6

هر چه چشمش دیده است، آن چیز اوست آدمی دیدست و باقی لحم و پوست   27.7

چشم ِ ُخم چون باز باشد سوی َیم كوه را ؼرقه  ُكند یك ُخم ز نَم   27.8

ُخم با جیحون بر آورد اشتلم چون به دریا راه شد از جان ِ ُخم   27.9

گر چه نطق احمدی گویا بودگفتۀ دریا بود" قُْل"زین سبب   27.10

كه دلش را بود در دریا نفوذگفتۀ او جمله ُدّر ِ بحر ِ بوذ  27.11

چه عجب گر ماهی از دریا بود؟داِد دریا چون ز خّم ِ ما بود  27.12

تو قمر می بینی و او مستقرچشم ِ حس افسرد بر نقش ِ قمر  27.13

ور نه اول آخر، آخر اول است این دوئی اوصاِؾ دیدۀ احول است  27.14

کاندر او بحریست بی پایان و سرهین گذر از نقش ُخم، در ُخم نگر*   27.15

مانده محرومان ز قهرش در عذابپاک از آؼاز و آخر آن عذاب*   27.16

زنده از وی آسمان و هم زمیناین چنین ُخم را تو دریا دان یقین*   27.17

شد ز سو در بی سوئی در عین وصلگشته دریائی دوئی در عین وصل*   27.18

شد خطاِب او خطاِب ذوالجاللبلکه وحدت گشته او را در وصال*   27.19

تا شود بر دار ِ شهرت او سوارحقم، منصور وار: بعد از آن گوید*   27.20

مقبل اندر جستجو ماهر شودتا چنین سر در جهان ظاهر شود*   27.21

تا میسر گرددش دیدار ِ هوتا فزاید در جهاد و کوشش او*   27.22

بی دوئی یک گشته در دریای جاناهل دل همچونکه جو در وی روان*   27.23

بعث را جو، كم كن اندر بعث بحث هی، ز چه معلوم گردد این؟ ز بعث  27.24

زانكه بعث از ُمرده زنده كردن است شرِط روز بعث اول ُمردن است  27.25

كز عدم ترسند و آمد آن پناه جمله عالم زین ؼلط كردند راه  27.26

از كجا جوئیم سلم؟ از ترِك سلم از كجا جوئیم علم؟ از ترِك علم  27.27

از كجا جوئیم دست؟ از ترِك دست از كجا جوئیم هست؟ از ترِك هست  27.28

دیدۀ معدوم بین را   هست بین هم تو تانی كرد، یا نعم المعین  27.29

ذاِت هستی را همه معدوم دیددیده ای كاو از عدم آمد پدید  27.30

گر دو دیده مبدل و انور شوداین جهان ِ منتظم محشر بود  27.31

كه بر این خامان بَود فهمش حرام ز آن نماید آن حقایق ناتمام  27.32

تمثیل حریص بر دنیا به موری نابیننده رّزاقی حق و خزاین رحمت او را که به دانه ای از . 27
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شد محّرم، گر چه حق آمد سخی نعمِت جناِت خوش بر دوزخی  27.33

چون نبود از وافیان ِ عهِد خلددر دهانش تلخ گردد شهِد ُخلد  27.34

دست كی ُجنبد چو نبود مشتری ؟مر شما را نیز در سوداگری  27.35

آن نظاره، گول گردیدن بودكی نظاره  اهل ِ بخریدن بود ؟  27.36

از پی تؽییر وقت و ریشخندُپرس ُپرسان، كاین به چند و آن به چند؟  27.37

نیست آن كس مشتری و كاله جواز ملولی كاله میخواهد ز تو  27.38

جامه كی پیمود او؟ پیمود بادكاله را صد بار دید و باز داد  27.39

كو مزاج گنگلّی و سرسری ؟كو قدوم و كّر و فّر مشتری ؟  27.40

جز پی گنگل  چه جوید جبه ای؟ چونكه در ملكش نباشد حبه ای  27.41

پس چه شخص زشت، او چه سایه ای؟ در تجارت نیستش سرمایه ای  27.42

مایه آنجا عشق و دو چشم ِ تر است مایه در بازار این دنیا زر است  27.43

عمر رفت و، باز گشت او خام و تفت هر كه او بی مایه در بازار رفت  27.44

هی چه ُپختی بهر خوردن؟ هیچ باهی كجا بودی برادر؟ هیچ جا  27.45

لعل زاید معدن آبسِت من مشتری شو تا بجنبد دسِت من  27.46

دعوت دین كن، كه دعوت وارد است مشتری گر چه كه ُسست و بارد است  27.47

در رِه دعوت طریق نوح گیرباز پّران كن، حمام روح گیر  27.48

با قبول و رّد ِ خلقانت چه كارخدمتی میكن برای كردگار  27.49

درگهی بود و، رواق ِ مهتری آن یكی میزد سحوری بر دری   28.1

كای مستمد: گفت او را قائلینیم شب میزد سحوری را به جد   28.2

نیم شب نبود گِه این شّر و شوراوال، وقت سحر زن این سحور   28.3

كاندر این خانه درون، خود هست كس ؟دیگر آنكه، فهم  ُكن ای بو الهوس   28.4

روزگار خود چه یاوه میبری ؟كس در اینجا نیست جز دیو و پری   28.5

هوش باید تا بداند، هوش كو ؟بهر گوشی میزنی دؾ، گوش كو ؟   28.6

تا نمانی در تحیر و اضطراب گفتی، بشنو از چاكر جواب: گفت   28.7

نزد من نزدیك شد صبح ِ طرب گر چه هست این دم بر ِ تو نیمشب   28.8

جمله شبها پیش چشمم روز شدهر شكستی نزد من پیروز شد   28.9

پیش من آب است، نی خون، ای نبیل پیش تو خون است آِب رود نیل  28.10

پیش داود نبی موم است و رام در حق تو آهن است آن و رخام  28.11

مطرب است او پیش داود اوستادپیش تو  ُكه بس گران است و جماد  28.12

پیش احمد بس فصیح و قانت است پیش تو آن سنگ ریزه ساكت است  28.13

پیش احمد عاشقی دل ُبرده ایست پیش تو استُون مسجد ُمرده ایست  28.14

ُمرده و پیش خدا دانا و رام جمله اجزای جهان پیش عوام  28.15

"نیست كس، چون می زنی این طبل را ؟كاندر این قصر و سرا"وآنچه گفتی   28.16

صد اساس ِ خیر و مسجد مینهندبهر حق این خلق زرها میدهند  28.17

سحوری زدن شخصی بر در سرای خالی نیمه شب و اعتراض معترض و جواب دادن او را. 28



خوش همی بازند چون عشاق ِ مست ؟مال و تن، در راِه حج ِ دور دست  28.18

این سخن کی گوید آنکش آگهیست ؟ ؟" كان خانه تهیست"هیچ میگویند   28.19

آنكه از نور الهستش ضیاُپر همی بیند سرای دوست را  28.20

پیش چشم ِعاقبت بینان تهی بس سرای ُپر ز جمع و انبهی  28.21

تا بروید در زمان پیش تو اوهر كه را خواهی تو در كعبه بجو  28.22

او ز بیت هللا كی خالی بود ؟صورتی كاو فاخر و عالی بود  28.23

باقی مردم برای احتیاج او بود حاضر منزه از رتاج  28.24

بی ندائی میكنیم آخر چرا ؟كاین لبیكها: هیچ می گویند  28.25

از ندا لبیک تو چون شد تهی ؟کو ندا تا خود تو لبیکی دهی؟*   28.26

هست هر لحظه ندائی از احدبلكه توفیقی كه لبیك آورد  28.27

بزم جان افتاد و خاكش كیمیامن به بو دانم كه این قصر و سرا  28.28

تا ابد بر كیمیایش میزنم مّس خود را بر طریق زیر و بم  28.29

در ُدر افشانی ز بخشایش بحورتا بجوشد زین چنین ضرِب سحور  28.30

جان همی بازند بهر كردگارخلق در صّؾ ِ قتال و كارزار  28.31

و آن دگر در صابری یعقوب وارآن یكی اندر بال ایوب وار  28.32

وآن دگر چون احمد اندر صّؾ ِ حربآن یکی پون نوح در اندوه و کرب*   28.33

وآن دگر در استقامت چون عمراین ز دنیا چون ابوذر  بر حذر*   28.34

بهر حق، از طمع جهدی میكنندصد هزاران خلق تشنه و مستمند  28.35

میزنم بر در به امیدش  سحورمن هم از بهر خداونِد ؼفور  28.36

به ز حق كی باشد، ای دل، مشتری ؟ مشتری خواهی كه از وی زر َبری  28.37

میدهد نور ضمیر مقتبس میخرد از مالت انبانی نجس  28.38

میدهد ُملكی برون از وهم ِ مامیستاند این یخ ِ جسم ِ فنا  28.39

میدهد كوثر، كه آرد قند رشك میستاند قطرۀ چندی ز اشك  28.40

میدهد هر آه را صد جاه و سودمیستاند آِه ُپر سودا و دود  28.41

نسیه را بگذار تا نکنی زیاننقد آور تا کنی سودی از آن*   28.42

خواند" اواه"مر خلیلی را بدان باِد آهی، كابر اشِك چشم راند  28.43

كهنه ها بفروش و ملك نو بگیرهین، در این بازار گرم بی نظیر  28.44

تاجران ِ انبیا را  ُكن سندور تو را شكی و ریبی ره زند  28.45

می نتاند که كشیدن رختشان بسكه افزود آن شهنشه بختشان  28.46

قصۀ بالل حبشی و شوق او و رنجانیدن خواجه او را، و معلوم کردن صدیق حال او را. 29

خواجه اش میزد برای گوشمال تن فدای خار میكرد آن بالل   29.1

بندۀ بد، منكر دین منی كه چرا تو یاِد احمد میكنی ؟   29.2

او احد میگفت بهر افتخارمیزد اندر آفتابش او به خار   29.3

آن احد گفتن به گوش او برفت تا كه صدیق آن طرؾ بر می گذشت   29.4

ز آن احد می یافت بوی آشناچشم او ُپر آب شد، دل ُپر عنا   29.5

كز جهودان خفیه میدار اعتقادبعد از آن، خلوت بدیدش، پند داد   29.6



كردم توبه پیشت، ای همام : گفتعالم السّر است، پنهان دار كام   29.7

آن طرؾ از بهر كاری می برفت روز دیگر از پگه صدیق تفت   29.8

بر فروزید از دلش شور و شرارباز احد بشنید و ضرب زخم ِ خار   29.9

عشق آمد، توبۀ او را بَخوردباز پندش داد و، باز او توبه كرد  29.10

عاقبت از توبه او بیزار شدتوبه كردن زین نمط بسیار شد  29.11

كای محمد، ای عدوی توبه هافاش كرد، اسُپرد تن را در بال  29.12

توبه را  ُگنجا كجا باشد در او؟ای تن من، وی رِگ من ُپر ز تو  29.13

از حیاِت خلد، توبه چون كنم ؟توبه را زین پس ز دل بیرون كنم  29.14

چون قمر روشن شدم از نور عشق عشق قهار است و من مقهور عشق  29.15

من چه دانم تا كجا خواهم فتاد ؟برِگ كاهم پیش تو، ای تند باد  29.16

مقتدی بر آفتابت میشوم گر هاللم، ور باللم، میدوم  29.17

در پی خورشید پوید سایه وارماه را با زفتی و زاری چه كار ؟  29.18

ریش خنِد سبلِت خود میكندبا قضا هر كاو قراری میدهد  29.19

رستخیزی، و آنگهانی فکر كار ؟كاِه برگی پیش باد، آنگه قرار ؟  29.20

یك دمی باال و یك دم پسِت عشق گربه در انبانم، اندر دسِت عشق  29.21

نی به زیر آرام دارم، نی زَبراو همی گرداندم بر گرِد َسر  29.22

بر قضای عشق، دل بنهاده اندعاشقان، در سیل ِ تند افتاده اند  29.23

روز و شب گردان و ناالن بی قرارهمچو سنگ آسیا   اندر مدار  29.24

آن جو راكد است : تا نگوید كس كهگردشش بر جوی جویان شاهد است  29.25

گردش دوالِب گردونی ببین گر نمی بینی تو جو را در كمین  29.26

ای دل، اختر وار، آرامی مجوچون قراری نیست گردون را از او  29.27

هر كجا پیوند سازی  ُبگسلدگر زنی در شاخ دستی، كی هلد ؟  29.28

در عناصر، گردش و جوشش نگرگر نمی بینی تو تدبیر قدر  29.29

باشد از ؼلیان ِ بحر ِ با شرؾ زانكه گردشهای آن خاشاك و كؾ  29.30

پیش ِ امرش موج ِ دریا بین به جوش باِد سر گردان ببین اندر خروش  29.31

ِگرد میگردند و میدارند پاس آفتاب و ماه، دو گاو خراس  29.32

مركِب هر نحس و سعدی میشونداختران هم  خانه خانه میدوند  29.33

وین حواست كاهلند و ُسست پی اختران چرخ، گر دورند، هی  29.34

شب كجایند و به بیداری كجا ؟اختران ِ چشم و گوش و هوش ما  29.35

گاه در نحس و فراق و بی ُهشی گاه در سعد و وصال و دل خوشی  29.36

گاه تاریك و زمانی روشن است ماِه گردون چون در این گردیدن است  29.37

گه سیاستگاه برؾ و زمهریرگه بهار و صیؾ، همچون شهد و شیر  29.38

سخره و سجده كن ِ چوگان ِ اوست چونكه كلّیات پیش او  چو  گوست  29.39

پیش حكمش چون نباشی بی قرار ؟تو كه یك جزوی، دال، زین صد هزار  29.40

گه در آخور حبس و، گاهی در مسیرچون ستوری باش در حكم امیر  29.41

چون گشاید، چابک و برجسته باش چونكه بر میخت ببندد، بسته باش  29.42



در سیه روئی کسوفش میدهدآفتاب ار بر فلك كژ میجهد  29.43

تا نگردی تو سیه رو دیگ واركز ذنب پرهیز كن، هین هوش دار  29.44

میزند هان   که چنین روئی   چنین ابر را هم تازیانۀ آتشین  29.45

گوشمالش میدهد، كه گوش داربر فالن وادی ببار، این سوم بار  29.46

اندر آن فكری كه نهی آمد مایست عقل ِ تو از آفتابی بیش نیست  29.47

تا نیاید آن کسوفت، رو به پیش كژ منه، ای عقل، تو هم گام ِ خویش  29.48

منکسؾ بینی و، نیمی نور تاب چون گنه كمتر بود، نیم آفتاب  29.49

این بود تقریر در داد و جزاكه به قدر جرم می گیرم تو را  29.50

بر همه اشیا سمیعیم و بصیرخواه نیك و خواه َبد، فاش و ستیر  29.51

خلق از خالق خوش پدفوز شدزین گذر كن ای پدر، نوروز شد  29.52

باز آمد آِب جان در جوی ماباز آمد شاه ما در کوی ما  29.53

نوبت توبه شكستن میزندمیخرامد بخت و دامن میزند  29.54

فرصت آمد، پاسبان را خواب ُبردتوبه را بار دگر سیالب ُبرد  29.55

َرخت را امشب گرو خواهیم كردهر خماری، مست گشت و باده َخورد  29.56

لعل اندر لعل، اندر لعل ِ ماز آن شراِب لعل و لعل ِ جان فزا  29.57

خیز و دفع ِ چشم َبد   اسپند سوزباز ُخّرم گشت مجلس دل فروز  29.58

تا ابد جانا، چنین می بایدم نعرۀ مستانه خوش میآیدم  29.59

زخم ِ خار او را  ُگل و ُگلزار شدنك هاللی با باللی یار شد  29.60

جان و جسمم گلشن ِ اقبال شدگر ز زخم خار، تن ؼربال شد  29.61

جان ِ من مست و خراب آن ودودتن به پیش زخم ِ خار آن جهود  29.62

بوی یار مهربانم میرسدبوی جانی سوی جانم میرسد  29.63

بر باللش حبذا آن حبذااز سوی معراج آمد مصطفی  29.64

باز گفتن صدیق صورت حال بالل را نزد حضرت رسول صلی هللا علیه و آله و سلم. 30

این شنید، از توبۀ او دست شست چونكه صدیق از بالل ِ َدم ُدُرست   30.1

گفت حال آن بالل با وفابعد از آن صدیق نزد مصطفی   30.2

این زمان از عشق اندر دام ِ توست كان فلك پیمای میمون بال ِ ُچست   30.3

در حدث مدفون شدست آن زفت گنج باز ِ سلطان است ز آن جؽدان به رنج   30.4

َپّر و بالش بی گناهی میكنندجؽدها بر باز  ِاستم میكنند   30.5

ؼیر خوبی ُجرم یوسؾ چیست پس ؟ُجرم او این است كاو باز است و بس   30.6

هستشان بر باز از آن خشم ِ جهودُجؽد را ویرانه باشد زاد و بود   30.7

الله زار و جویبار و گلِستانكه چرا می  یاد آری تو از آن؟*    30.8

یا ز قصر و ساعد آن شهریاریا چرا یادت بَود از آن دیار؟   30.9

فتنه و تشویش در میافکنی در ِده جؽدان فضولی میكنی  30.10

تو خرابه دانی و خوانی حقیرمسكن ما را كه شد رشِك اثیر  30.11

مر تو را سازند شاه و پیشواشید آوردی كه تا جؽدان ِ ما  30.12

میكنی " ویران"نام این فردوس، وهم و سودائی در ایشان می تنی  30.13



كه بگوئی ترِك شید و تّرهات بر سرت چندان زنیم، ای بد صفات  30.14

تن برهنه  شاخ خارش میزنندپیش ِ مشرق چار میخش میكنند  30.15

او احد میگوید و سر مینهداز تنش صد جای خون بر میجهد  30.16

ِسّر بپوشان از جهودان ِ لعین پنهان دار دین: پندها دادم كه  30.17

تا در توبه بر او بسته شدست عاشق است، او را قیامت آمدست  30.18

این محالی باشد، ای جان بس سطبرعاشقی و توبه، یا امكان ِ صبر  30.19

توبه وصِؾ خلق و، آن وصِؾ خداتوبه ِكرم و، عشق همچون اژدها  30.20

عاشقی بر ؼیر او باشد مجازعشق، ز اوصاِؾ خدای بی نیاز  30.21

ظاهرش نور، اندرون دود آمدست زانكه آن مس ِ زر اندود آمدست  30.22

بفسرد عشق ِ مجازی آن زمان چون رود نور و شود پیدا دخان  30.23

بفسرد، نی عشق ماند، نی هواچون شود پیدا دخان ِ ؼم فزا*   30.24

جسم ماند گنده و ُرسوا و َبدوا رود آن ُحسن   سوی اصل ِ َخود  30.25

وا رود عكسش ز دیوار سیاه نور مه راجع شود هم سوی ماه  30.26

نی جمالش ماند و فرخندگینی در او نوری بود، نی زندگی*   30.27

گردد آن دیوار بی مه  دیو  وارپس بماند آب و ِگل بی آن نگار  30.28

بازگشت آن زر، به كان ِ خود نشست قلب را، كان زر ز روی او بَجست*   30.29

رو سیه تر زو، بماند عاشقش پس مس رسوا بماند دود َوش  30.30

هر زمانی الجرم شد بیشترعشق ِ بینایان بود بر كان ِ زر  30.31

مرحبا ای كان ِ زر ال شّك فیك زانكه كان را در زری نبود شریك  30.32

وا رود زر تا به كان از المكان هر كه قلبی را كند انباز ِ كان  30.33

مانده ماهی، رفته ز آن گرداب، آب عاشق و معشوق ُمرده ز اضطراب  30.34

امر نور اوست، خلقان چون ظالل عشق ِ رّبانی است خورشیِد كمال  30.35

رؼبت افزون گشت او را هم به گفت مصطفی زین قصه چون  ُگل بر ِشكفت   31.1

هر سر مویش زبانی شد جدامستمع چون یافت همچون مصطفی   31.2

این بنده مر او را مشتریست : گفتاكنون چاره چیست؟: مصطفی فرمود   31.3

در زیان و حیِؾ ظاهر ننگرم هر بها كه گوید او را میخرم   31.4

سخرۀ خشم َِعدّو هللا شدست آمدست" اسیر هللا فی االرض"كاو    31.5

اندر این من میشوم انباز ِ توكای اقبال جو: مصطفی فرمود   31.6

مشتری شو، قبض  ُكن از من ثَمن تو وكیلم باش و نیمی بهر من   31.7

سوی خانۀ آن جهوِد بی امان صد خدمت كنم، رفت آن زمان: گفت   31.8

بس توان آسان خریدن، ای پسركز كِؾ طفالن  ُگهر: گفت با خود   31.9

میخرد با ُملك دنیا دیو ِؼول عقل و ایمان را از این قوم جهول  31.10

كه خَرد ز ایشان دو صد گلزار راآنچنان زینت دهد ُمردار را  31.11

وصیت كردن مصطفی علیه السالم صدیق را كه چون بالل را مشتری می شوی هر آینه . 31

ایشان از ستیز بر خواهند فزود بهای او را، مرا در این فضیلت شریك خود كن وكیل من باش و 

نیم بها از من بستان



كز خسان صد كیسه برباید به ِسحرآنچنان مهتاب بنماید به ِسحر  31.12

پیش ایشان شمع ِ دین افروختندانبیاشان تاجری آموختند  31.13

انبیا را در نظرشان زشت كرددیو و ؼول ساحر، از سحر و نبرد  31.14

تا طالق افتد میان ِ جفت و شوزشت گرداند به جادوئی عدو  31.15

تا چنین جوهر به خس بفروختنددیده هاشان را به سحری دوختند  31.16

هین بخر زین طفل ِ نادان، كاو خر است این گهر از هر دو عالم برتر است  31.17

آن  ِاشك را، َدر ُدر و دریا شكیست نزد خر، خر ُمهره و گوهر یكیست  31.18

كی بود حیوان  ُدر و پیرایه جو ؟ُمنكر بحر است و گوهرهای او  31.19

كاو بود در بنِد لعل و ُدر َپرست در سر حیوان خدا ننهاده است  31.20

گوش و هوش ِ خر بود در سبزه زارمر خران را هیچ دیدی گوشوار ؟  31.21

كه گرامی گوهر است، ای دوست، جان بخوان" والتین"در " احسن التقویم"  31.22

احسن التقویم از عرشش فزون از فکرت ُبرون" احسن التقویم"  31.23

من بسوزم، هم بسوزد مستمع گر بگویم قیمت این ممتنع  31.24

رفت این صدیق سوی آن خران لب ببند اینجا و، خر این سو مران  31.25

رفت بی خود در سرای آن جهودحلقۀ در زد، چو در را بر گشود  31.26

از دهانش بس كالم سخت َجست بیخود و سر مست و ُپر آتش نشست  31.27

این چه حقد است، ای عدوی روشنی ؟كاین ولی هللا را چون میزنی؟  31.28

ظلم بر صادق دلت چون میدهد ؟گر تو را صدقیست اندر دین َخود  31.29

كاین گمان داری تو بر شه زاده ای ای تو در دین جهودی ماده ای  31.30

منگر ای مردوِد نفرین ِ ابددر همه، ز آئینۀ كژ ساز َخود  31.31

گر بگویم،  ُگم كنی تو پای و دست آنچه آن دم از لِب صدیق َجست  31.32

از دهان او روان، از بیجهات آن ینابیع الحكم، همچون فرات  31.33

نه ز پهلو مایه دارد، نه از میان همچو از سنگی كه آبی شد روان  31.34

بر گشاده آِب مینا رنگ رااسپر خود كرده حق آن سنگ را  31.35

او روان كردست بی ُبخل و فتورهمچنان، كز چشمۀ چشم ِ تو نور  31.36

روی پوشی كرد در ایجاِد دوست نه ز پیه آن مایه دارد، نه ز پوست  31.37

مدرِك صدق ِ كالم و كاذبش در خالی گوش، باِد جاذبش  31.38

كه پذیرد حرؾ و صوِت قصه خوان این چه باد است اندر آن ُخرد استخوان ؟  31.39

در دو عالم ؼیر یزدان نیست كس استخوان و باد، رو پوشست و َبس  31.40

، ای مثاب "االذنان من الرأس"زانكه ُمستمع او، قائل او، بی احتجاب  31.41

زر بده بستانش، ای اكرام خوگر رحمت همی آید بر او: گفت  31.42

بی مإنت حل نگردد مشكلت از منش واخر چو میسوزد دلت  31.43

بنده ای دارم نكو، لیكن جهودصد خدمت كنم، پانصد سجود: گفت  31.44

در عوض ِده تن سیاه و دل ُمنیرتن سپید و دل سیاهستش، بگیر  31.45

بود الحق سخت زیبا آن ؼالم پس فرستاد و بیاورد آن همام  31.46

آن دل چون سنگش از جا رفت زودآنچنان كه ماند حیران آن جهود  31.47



سنگشان از صورتی مومین بودحالت صورت پرستان این بود  31.48

كه بدین افزون بده بی هیچ ُبدباز كرد استیزه و راضی نشد  31.49

تا كه راضی گشت حرص آن جهودیك نصاب نقره هم بر وی فزود  31.50

داد گوهر، سنگ بستد در عوضبیع کرد و داد و بستد بیؽرض*   31.51

دادم اسود، ابیضی آورده امبر خیال آنکه سودی کرده ام*   31.52

یافت ایجاب و قبول هر دوانمنعقد چون گشت بیع اندر میان*   31.53

خندیدن جهود و پنداشتن كه صدیق مغبون است و ندانستن بهای بالل را. 32

از سر افسوس و طنز و ؼّش و ؼل قهقهه زد آن جهوِد سنگ دل   32.1

در جواب پرسش، او خنده فزوداین خنده چه بود؟: گفت صدیقش كه   32.2

در خریداری این اسود ؼالم اگر  ِجّدت نبودی و ؼرام: گفت   32.3

خود به ُعشر اینش می بفروختم من ز استیزه نمی افروختم   32.4

تو گران كردی بهایش را به بانگ كاو به نزد من نیرزد نیم دانگ   32.5

گوهری دادی به جوزی چون صبی ای ؼبی: پس جوابش داد صدیق   32.6

من به جانش ناظرستم، تو به لون كاو به نزد من همی ارزد دو كون   32.7

از برای رشِك این احمق كدهزّر سرخ است و سیه تاب آمده   32.8

درنیابد زین نقاب آن روح رادیدۀ این هفت رنگِ جسمها   32.9

دادمی من جمله ملك و مال ِ خویش گر مكیسی كرده ای در بیع بیش  32.10

دامنی زر كردمی از ؼیر وام ور مكیس افزوده ای، من ز اهتمام  32.11

در ندیدی، حقه را نشكافتی سهل دادی زانكه ارزان یافتی  32.12

زود بینی كه چه ؼبنت اوفتادحقۀ سر بسته جهل ِ تو بداد  32.13

همچو زنگی در سیه روئی تو شادحقۀ ُپر لعل را دادی به باد  32.14

بخت و دولت چون فروشد خود كسی عاقبت واحسرتا گوئی بسی  32.15

چشم َبد بختت بجز ظاهر ندیدبخت با جامۀ ؼالمانه رسید  32.16

خوی زشتت كرد با او َمكر و فن او نمودت بندگی خویشتن  32.17

ُبت پرستانه بگیر، ای ژاژخااین سیاه اسرار ِ تن اسپید را  32.18

، ای جهود"لكم دیٌن َو لِی ِدیِن"هین این تو را و آن مرا، ُبردیم سود  32.19

ُجلش اطلس، اسب او چوبین بودخود سزای ُبت پرستان این بود  32.20

وز برون َبر بسته صد نقش و نگارهمچو گور ِ كافران ُپر دود و نار  32.21

و ز درونش خون ِ مظلوم و وبال همچو مال ظالمان، بیرون جمال  32.22

و ز درون خاِك سیاه بی نبات چون منافق، از ُبرون صوم و صالت  32.23

نی در او نفع ِ زمین، نی قوت برهمچو ابر ِ بی نم ِ ُپر قّر و قر  32.24

آخرش رسوا و اول با فروغ همچو وعدۀ مكر و گفتار دروغ  32.25

آن ز زخم ضرس ِ محنت چون خالل بعد از آن بگرفت او دسِت بالل  32.26

جانب شیرین زبانی میشتافت شد خاللی، در دهانی راه یافت  32.27

که به جان او کرده ُبد دینش قبولآوریدش تا به نزد آن رسول*   32.28

طبتم فادخلوها بابها: گفت* چون بدید آن خسته روی مصطفی  32.29



خَر مؽشیا ً فتاد او بر قفاچون بالل این را شنید از مصطفی  32.30

چون به هوش آمد ز شادی اشك راندتا به دیری بی خود و بیهوش ماند  32.31

كس چه داند بخششی كاو را رسید ؟مصطفی اش در كنار خود كشید  32.32

مفلسی بر گنج ُپر توفیر زدچون بود مّسی كه بر اكسیر زد ؟  32.33

كاروان ِ گم شده زد بر رشادماهئی پژمرده در بحر اوفتاد  32.34

گر زند بر شب، بر آید از شبی آن خطاباتی كه گفت آن َدم نبی  32.35

من نتانم باز گفت آن اصطالح روز ِ روشن گردد آن شب، چون صباح  32.36

تا چه گوید با نبات و با دقل خود تو دانی كافتاب اندر حَمل  32.37

می چه گوید با ریاحین و نهال خود تو میدانی كه آن آِب زالل  32.38

چون دم و حرؾ است از افسونگران صنع حق با جمله اجزای جهان  32.39

صد سخن گوید نهان بی حرؾ و لب جذِب یزدان با اثرها و سبب  32.40

لیك تاثیرش از او معقول نیست نی كه تاثیر از قدر معمول نیست  32.41

دان مقلد در فروعش، ای فضول چون مقلد بود عقل اندر اصول  32.42

چنان كه تو ندانی و السالم : گوچون باشد مرام ؟: گر بپرسد عقل  32.43

در عتاب آمد زمانی بعد از آنسیِد کونین، سلطان جهان*   32.44

كه مرا انباز  ُكن در مكرمت ای صدیق، آخر گفتمت: گفت   33.1

باز گو احوال، ای پاکیزه کیشتو چرا تنها خریدی بهر خویش؟*    33.2

كردمش آزاد من بر روی توما  دو بندگان ِ كوی تو: گفت   33.3

هیچ آزادی نخواهم زینهارتو مرا میدار بنده و یار ِ ؼار   33.4

بی تو بر من محنت و بیدادی است كه مرا از بندگیت آزادی است   33.5

خاص كرده عام را، خاصه مراای جهان را زنده كرده ز اصطفا   33.6

كه سالمم كرد قرص ِ آفتاب خوابها میدید جانم در شباب   33.7

همره او گشته بودم ز ارتقااز زمینم بر كشید او تا سما   33.8

هیچ گردد مستحیلی وصِؾ حال ؟این ماخولیا بود و محال: گفتم   33.9

آفرین آن آینۀ خوش كیش راچون تو را دیدم، بدیدم خویش را  33.10

جان من مستؽرق اجالل شدچون تو را دیدم، محالم حال شد  33.11

مهر ِ این خورشید از چشمم فتادچون تو را دیدم من، ای روح البالد  33.12

جز به خواری ننگرد اندر َزمن گشت عالی همت از تو چشم ِ من  33.13

حور ُجستم، خود بدیدم رشِك حورنور ُجستم، خود بدیدم نور ِ نور  33.14

یوسفستانی بدیدم در تو  من یوسفی ُجستم لطیؾ و سیم تن  33.15

جنتی بنمود از هر جزو تودر پی جنت ُبَدم در جستجو  33.16

هست این نسبت به تو، قدح و هجاهست این نسبت به من، مدح و ثنا  33.17

مر خدا را پیش موسّی كلیم همچو مدح ِ مرِد چوپان سلیم  33.18

چارقت وادوزم و پیشت نهم كه بجویم اشپشت شیرت دهم  33.19

معاتبه کردن حضرت رسول صلی هللا علیه و آله و سلم با صدیق وعذر گفتن صدیق رضی هللا . 33

عنه



گر تو هم رحمت  ُكنی، نبود شگفت قدح ِ او را، حق به مدحی بر گرفت  33.20

ای ورای فهم ها و وهم هارحم فرما بر قصور فهم ها  33.21

از جهان كهنه ای، نو در رسیدایها العشاق، اقبال ِ جدید  33.22

صد هزاران نادرۀ عالم در اوست زین جهان، كاو چارۀ بیچاره جوست  33.23

افرحوا یا قوم، قد زال الحرج ابشروا یا قوم، إذ جاء الفرج  33.24

ارحنا، یا بالل : در تقاضا كهآفتابی رفت در كازۀ هالل  33.25

كوری او، بر مناره رو بگوزیر لب میگفتی از بیم ِ عدو  33.26

خیز ای ُمدبر، رِه اقبال گیرمیدمد در گوش ِ هر ؼمگین بشیر  33.27

هین كه تا كس نشنود رستی خمش ای در این حبس و در این گند و شپش  33.28

كز ُبن هر مو بر آمد طبل زن چون كنی خاُمش كنون؟ ای یار من  33.29

این چندین ُدهل را بانگ كو؟: گویدآنچنان كر شد عدوی رشك خو  33.30

این آسیب چیست؟ : او ز كوری گویدمیزند بر روش ریحان كه طریست  33.31

كور حیران، كز چه دردم می كشد؟می شكنجد حور، دستش می ِكشد  33.32

خفته ام، ُبگذار تا خوابی كنم این كشاكش چیست بر دست و تنم ؟  33.33

چشم ُبگشا، كان َمه نیكو پی است آنكه در خوابش همی جوئی، وی است  33.34

كان تجمل یار با خوبان فزودز آن بالها بر عزیزان بیش بود  33.35

نیز كوران را بشوراند گهی الغ با خوبان كند در هر رهی  33.36

تا ؼریو از كوی كوران برجهدخویش را یك َدم بدین كوران دهد  33.37

لیك چونی به وهم درنارد--- داند اعمی كه مادری دارد 

کاین زندگی تن صفت حیوان است--- این راه ز زندگّی دل حاصل کند 

بشنو اكنون قصۀ ضعِؾ هالل چون شنیدی بعض ِ اوصاِؾ بالل   34.1

خوی َبد را بیش كرده بد كشش از بالل او پیش بود اندر روش   34.2

سوی سنگی میروی از گوهری نه چو تو پس رو، كه هر دم پس تری   34.3

خواجه از ایام و سالش بر رسیدآن چنان، كان خواجه را مهمان رسید   34.4

باز گوی و در مُدزد و بر شمرعمرت چند سال است ای پسر؟: گفت   34.5

ای برادر خوانده، یا که پانزده هجده، هفده، یا خود شانزده: گفت   34.6

باز میرو تا به فرج ِ مادرت واپس واپس، ای خیره سرت: گفت   34.7

حكایت در تقریر همین سخن. 35

رو آن اسِب اشهب را بگیر: گفتآن یكی اسبی طلب كرد از امیر   35.1

او واپس رواست و بس حرون : گفتچون؟: آن را من نخواهم، گفت: گفت   35.2

قصۀ هالل كه بندۀ مخلص بود خدای را، صاحب بصیرت بی تقلید، پنهان شده در بندگی . 34

مخلوقان جهت مصلحت، نه از عجز، چنانكه لقمان و یوسف از روی ظاهر و غیر ایشان، بنده ای 

سایس بود امیری را و آن امیر مسلمان بود اما كور

اگر با این دانش تعظیم این مادر كند، ممكن بود كه از عمی خالص یابد، كه إذا اراد هللا بعبد خیرا 

فتح عینی قلبه لیبصره بهما الغیب



دمش را به سوی خانه  ُكن : گفتسخت پس پس میرود او سوی ُبن   35.3

زان سبب پس پس رود آن خود َپرست ُدّم این استور ِ نفست شهوت است   35.4

ای مبدل، شهوت عقبیش  ُكن شهوِت او را، كه ُدم آمد ز ُبن   35.5

سر ُكند آن شهوت از عقل ِ شریؾ چون ببندی شهوتش را از رؼیؾ   35.6

سر كند قّوت ز شاخ نیكبخت همچو شاخی كه بُبری از درخت   35.7

گر رود، واپس رود تا مكتنؾ چونكه كردی ُدّم ِ او را آن طرؾ   35.8

نی سپس رو، نی حرونی را گروحبذا اسبان ِ رام پیش رو   35.9

تا به بحرینش چو پهنای گلیم گرم رو، چون جسم ِ موسای كلیم  35.10

كه بكرد او عزم در سیران حّب هست هفصد ساله راِه آن حقب  35.11

سیر جانش تا به علیین بودهمِت سیر ِ تنش  چون این بود  35.12

خر بطان در پایگاه انداختند شهسواران در سباقت تاختند  35.13

در دهی آمد، دری را باز دیدآنچنان كه كاروانی در رسید  35.14

چند روز اینجا بیندازیم َرختاندر این سرمای سخت: آن یكی گفت  35.15

و آنگهانی اندرآ تو اندرون نی، بینداز از برون: بانگ آمد  35.16

در میا با آن، كه این مجلس سنیست هم ُبرون افكن هر آنچ افكندنیست  35.17

سایس و بندۀ امیر ِ مومنی ُبد هالل استاد دل جان روشنی  35.18

لیك سلطان ِ سالطین بنده نام سایسی كردی در آخور آن ؼالم  35.19

از فراوان کس شده در پیش همسایس اسبان و نفس ِ خویش هم*   35.20

كه نبودش جز بلیسانه نظرآن امیر از حال ِ بنده بی خبر  35.21

پنج و شش میدید و، اصل پنج نی آب و ِگل میدید و، در وی گنج نی  35.22

هر پیمبر این چنین ُبد در جهان رنگ طین میدید و در وی دین نهان  35.23

بر مناره شاه باز ُپر فنی آن مناره دید و، بر وی مرغ  نی  35.24

لیك موئی بر دهان ِ مرغ  نی و آن دگر میدید مرؼی َپر زنی  35.25

هم ز مرغ و هم ز موی آگه بَودآنكه او ینظر بنور هللا بَود  35.26

تا نبینی مو   بنگشاید گره آخر چشم سوی موی نه: گفت  35.27

و آن دگر ِگل دید ُپر علم و عمل آن یكی ِگل دید نقشین در وحل  35.28

پس ز حلمت نور یابد قوم ِ لدعلم اندر نور چون فرؼوده شد*   35.29

با سخن هم نور را همره کندشیخ ِ نورانی ز َره آگه کند*   35.30

که ببخشد مرده را جان ِ اَبدجان ِ جمله معجزات این است َخود*   35.31

خواه سیصد مرغ گیر و، یا دو مرغ تن منارۀ علم و طاعت همچو مرغ  35.32

ؼیر مرؼی می نبیند پیش و پس مرِد اوسط، مرغ بین است او و َبس  35.33

كه بدآن پاینده باشد جان ِ مرغ موی آن نوریست پنهان آن ِ مرغ  35.34

هیچ عاریت نباشد كار ِ اومرغ كان موی است در منقار ِ او  35.35

پیش او نه عایت باشد نه وام علم ِ او از جان ِ او جوشد ُمدام  35.36

رنجور شدن هالل و بیخبری خواجۀ او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت، و واقف شدن . 36

حضرت مصطفی صلی هللا علیه وآله و سلم، و رفتن آنحضرت به عیادت او



مصطفی را وحی شد ؼّماز ِ حال از قضا رنجور شد روزی هالل   36.1

كه َبر او ُبد كساد و بی خطرُبد ز رنجوریش خواجه ش بی خبر   36.2

هیچ كس از حال او آگاه نی خفته  ُنه روز اندر آخور محسنی   36.3

عقل ِ صد چون قلزمش هر جا رسان آنكه كس بود و شهنشاِه كسان   36.4

كه فالن مشتاق تو بیمار شدوحیش آمد، رحم ِ حق ؼمخوار شد   36.5

رفت از بهر عیادت آن طرؾ مصطفی بهر هالل با شرؾ   36.6

و آن صحابه در پیش چون اختران در پی خورشیِد وحی آن مه روان   36.7

للسری قدوه و للطاؼی رجوم اصحابی نجوم: ماه میگوید كه   36.8

او ز شادی بی دل و جان بر جهیدكان سلطان رسید: میر را گفتند   36.9

كان شهنشه بهر ِ آن میر آمدست بر گمان ِ آن، ز شادی زد دو دست  36.10
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لیك از صد دشمنت دشمن تر است گر چه اندر پرورش تن مادر است  45.24

ور قوی شد، مر تو را طاؼوت كردتن چو شد بیمار، دارو جوت كرد  45.25

نه شتا را شاید و، نه صیؾ راچون زره دان این تن ُپر حیؾ را  45.26

كه گشاید صبر كردن صدر رایار َبد نیكوست بهر صبر را  45.27

صبر  ُگل با خار اذفر داردش صبر مه با شب منور داردش  45.28

كرده او را ناعش ابن اللبون صبر ِ شیر اندر میان فرث و خون  45.29

كردشان خاص حق و صاحب ِقران صبر جملۀ انبیا با منكران  45.30

دانكه او آن را به کسب و صبر ُجست هر كه را بینی یكی جامه ُدُرست  45.31



هست بر بی صبری او آن گواهر كه را دیدی برهنه و بی نوا  45.32

كرده باشد با دؼایی اقتران هر كه مستوحش بود ُپر ؼصه جان  45.33

از فراق او نخوردی این قفاصبر اگر كردی ز اُلؾ آن بیوفا  45.34

 اآلفلین "با لبن كه خوی با حق ساختی چون انگبین  45.35 "ال أُِحبُّ

كاتشی مانده به راه از كاروان الجرم تنها نماندی همچنان  45.36

در فراقش ُپر ؼم و بی خیر شدچون ز بی صبری قرین ؼیر شد  45.37

پیش خائن چون امانت مینهی؟ صحبتت چون هست زّر ِ ده دهی  45.38

ایمن آید از افول و از عتوخوی با او كن، كامانتهای تو  45.39

خوی های انبیا را پروریدخوی با او كن كه خو را آفرید  45.40

پرورندۀ هر صفت خود رّب بودَبّره ای بدهی، رمه بازت دهد  45.41

گرگ و یوسؾ را مفرما همرهی َبّره پیش گرگ امانت مینهی  45.42

هین مكن باور، كه ناید زو بهی گرگ اگر با تو نماید روبهی  45.43

عاقبت زخمت زند از جاهلی جاهل ار با تو نماید همدلی  45.44

فعل هر دو بی گمان پیدا شوداو دو آلت دارد و خنثی بود  45.45

تا كه خود را خواهر ایشان كندمر ذكر را از زنان پنهان كند  45.46

تا كه خود را جنس آن مردان كندشله از مردان به كؾ پنهان كند  45.47

شله ای سازیم بر خرطوم اوز آن  ُكس مكتوم ِ او: گفت یزدان  45.48

درنیفتند از فن او در جوال تا كه بینایان ما ز آن دو دالل  45.49

هین ز جاهل ترس اگر دانش وری حاصل آن، کز هر ذكر ناید نری  45.50

كم شنو كان هست چون سم كهن دوستی جاهل ِ شیرین سخن  45.51

جز ؼم و حسرت از او نفزویدت جان مادر، چشم ِ روشن گویدت  45.52

كه ز مكتب بچه ام بس شد نزارمر پدر را گوید آن مادر چهار  45.53

بر وی این جور و جفا كم كردئی از زن دیگر اگر آوردئی  45.54

این فشار آن زن بگفتی نیز هم از جز از تو گر ُبدی این بچه ام  45.55

سیلی بابا به از حلوای اوهین بجه زین مادر و تیبای او  45.56

اولش تنگی و آخر صد گشادهست مادر نفس و، بابا عقل ِ راد  45.57

تا نخواهی تو، نخواهد هیچ كس ای دهندۀ عقلها فریاد رس  45.58

ما كئیم؟ اول توئی، آخر توئی هم طلب از توست و، هم آن نیكوئی  45.59

ما همه الشیم با چندین تراش هم تو گوی و،هم تو بشنو، هم تو باش  45.60

كاهلی جبر مفرست و خمودزین حوالت رؼبت افزا در سجود  45.61

جبر هم زندان و بنِد كاهالن جبر باشد پّر و بال ِ كامالن  45.62

آب  مومن را و خون  مر گبر راهمچو آِب نیل دان این جبر را  45.63

بال، زاؼان را به گورستان بَردبال، بازان را سوی سلطان بَرد  45.64

كاو چو پازهر است و پنداریش سم باز گرد اكنون تو در شرح عدم  45.65

رو ز محموِد عدم ترسان مباش همچو هندو بچه، هان ای خواجه تاش  45.66

آن خیالت الشی و تو الشئی از وجودی ترس كاكنون در وئی  45.67



هیچ نی، مر هیچ نی را ره زده ست الشئی بر الشئی عاشق شده ست  45.68

لیَس للماضین َهم الموت انما لهم حسره الفوت: قوله علیه السلم. 46

كه هر آنكاو كرد از دنیا گذرراست فرمود آن سپهدار بشر   46.1

گشت نامعقول ِ تو بر تو عیان چون برون رفت این خیاالت از میان   46.2

بلكه هستش صد دریػ از بهر فوت نیستش درد و دریػ و ؼبن ِ موت   46.3

زآنکه هم با حسرت فوتند جفتلیس للماظین هّم الموت گفت*    46.4

مخزن ِ هر دولت و هر برگ راكه چرا قبله نكردم مرگ را ؟   46.5

آن خیاالتی كه  ُگم شد در اجل قبله كردم من همه عمر از حَول   46.6

زآنست، كاندر نقشها كردیم ایست حسرِت آن ُمردگان از مرگ نیست   46.7

كؾ ز دریا ُجنبد و یابد علؾ ما ندیدیم آنكه این نقش است و كؾ   46.8

تو به گورستان رو، آن كفها نگرچونكه بحر افكند كفها را به بر   46.9

بحر افكنده ست در بحرانتان كو جنبش و جوالنتان؟: پس بگو  46.10

كه ز دریا  ُكن، نه از ما، این سإال تا بگویندت، به لب نی، بل به حال  46.11

خاك، بی بادی كجا آید به اوج ؟ نقش ِ چون كؾ، كی بجنبد بی ز موج ؟  46.12

كؾ چو دیدی، قلزم ایجاد بین چون ؼبار ِ نقش دیدی  باد بین  46.13

باقیت، شحمی و لحمی، پود و تارهین ببین، كز تو نظر آید به كار  46.14

لحم ِ تو مخمور را نامد كباب شحم ِ تو در شمعها نفزود تاب  46.15

در نظر رو، در نظر رو، در نظردر  ُگداز این جمله تن را در بصر  46.16

یك نظر، دو كون دید و روی شاه یك نظر، دو گز همی بیند ز راه  46.17

ُسرمه جو، وهللا اعلم بالسراردر میان این دو فرقی بی شمار  46.18

كوش تا دائم بر آن بحر ایستی چون شنیدی شرح ِ بحر ِ نیستی  46.19

كاو خال و بی نشان است و تهیست چونكه اصل ِ كارگاه آن نیستیست  46.20

نیستی جویند و جای انكسارجمله استادان پی اظهار ِ كار  46.21

كارگاهش نیستی و ال بودالجرم، استاِد استادان، صمد  46.22

كار حق و كارگاهش آن َسر است هر كجا این نیستی افزون تر است  46.23

از همه ُبردند درویشان َسبق چون هست باالئین طبق" نیستی"  46.24

كار، فقر ِ جسم دارد، نی سإال خاصه درویشی كه شد بی جسم و مال  46.25

قانع آن باشد كه مال ِ خویش باخت سائل آن باشد كه جسم او گداخت  46.26

كاوست سوی نیست اسبی راهوارپس ز درد اكنون شكایت بر مدار  46.27

فكر اگر جامد بود، رو ذكر كن این قدر گفتیم، باقی فكر كن  46.28

ذكر را خورشیِد این افسرده سازذكر آرد فكر را در اهتزاز  46.29

كار ُكن، موقوِؾ آن جذبه مباش اصل، خود جذب است، لیك ای خواجه تاش  46.30

ناز  كی در خورِد جانبازی بود ؟زانكه  َترِك كار چون نازی بود  46.31

امر را و نهی را  می بین ُمدام نی قبول اندیش، نی رّد، ای ؼالم  46.32

چونکه دیدی صبح، شمع آنگه  ِبكش مرغ ِ جذبه  ناگهان پّرد ز عش  46.33

مؽزها می بیند او در عین ِ پوست چشمها چون شد، گذاره نور ِ اوست  46.34



بیند اندر قطره  ُكّل ِ بحر رابیند اندر ذره خورشیِد بقا  46.35

باز گشتن به حکایت صوفی بر لب جو و قاضی. 47

َسر نشاید باد دادن از عمی در قصاص ِ یك قفا: گفت صوفی   47.1

بر من آسان كرد سیلی خوردنم خرقۀ تسلیم اندر گردنم   47.2

اگر مشتش زنم من خصم وار: گفتدید صوفی خصم ِ خود را سخت زار   47.3

شاه فرماید مرا زجر و قصاص او به یك مشتم بریزد چون رصاص   47.4

او بهانه میکند تا در فتدخیمه ویرانست و بشكسته وتد   47.5

كه قصاصم افتد اندر زیر تیػ بهر این ُمرده، دریػ آید، دریػ   47.6

عزمش آن شد كش سوی قاضی بَردچون نمیتانست كؾ بر خصم زد   47.7

زآن سوی حق است دایم میل ِ اوكه ترازوی حق است و كیل ِ او*    47.8

مؤمن است از قید دیو و قبله اش مخلص است از مكر دیو و حیله اش   47.9

قاطع جنگ دو خصم و قیل و قال هست او مقراض احقاد و جدال  47.10

فتنه ها ساكن كند، قانون ِ اودیو در شیشه كند، افسون ِ او  47.11

سركشی بگذارد و گردد تبع چون ترازو دید خصم ِ ُپر طمع  47.12

از قسم راضی نگردد ابلهیش ور ترازو نیست، گر افزون دهیش  47.13

از پی بیدانشی و ابلهیشکی شود راضی ز تو طبع تهیش؟*   47.14

قطره ای از بحر ِ عدل ِ رستخیزهست قاضی رحمت و دفع ِ ستیز  47.15

لطِؾ آِب بحر از او پیدا بودقطره، گر چه ُخرد و كوته پا بود  47.16

تو ز یك قطره ببینی دجله رااز ؼبار ار پاك داری كله را  47.17

تا شفق ؼماز ِ خورشید آمده ست جزوها بر حال ِ  ُكلها شاهدست  47.18

" كال و الشفق"آنچه فرمودست آن قسم بر جسم ِ احمد راند  حق  47.19

گر از آن یك دانه خرمن دان ُبدی مور  بر دانه چرا لرزان ُبدی ؟  47.20

در مكافاِت جفا مستعجل است بر سر حرؾ آ، كه صوفی بی دل است  47.21

از تقاضای مكافی ؼافلی ای تو كرده ظلمها، چون خوش دلی ؟  47.22

كه فرو آویخت ؼفلت پرده هات یا فراموشت شدست آن كرده هات  47.23

گر نه خصمیهاستی اندر قفاتجرم گردون رشک بردی بر صفات  47.24

اندك اندك عذر میخواه از عقوق لیك محبوسی برای آن حقوق  47.25

آِب خود روشن كن اكنون با ُمحب تا به یك بارت نگیرد ُمحتسب  47.26

رفتن صوفی سوی آن سیلی زن و بردن او را به قاضی. 48

دست زد چون مدعی در دامنش رفت صوفی سوی آن سیلی زنش   48.1

كاین خر ِ ادبار را بر خر نشان اندر آوردش بر قاضی كشان   48.2

آنچنان كه رای تو بیند سزایا به زخم ِدّره او را ِده جزا   48.3

بر تو تاوان نیست آن باشد جباركانكه از زجر تو میرد در دمار   48.4

فارغ از دوزخ رود تا خلد پیشوآنکه از تو زخم بیند مرِگ خویش*    48.5

نیست بر قاضی ضمان، كاو نیست ُخردبر حد و تعزیر قاضی هر كه ُمرد   48.6

آینۀ حق است و باشد مستحق نائب حق است و، سایۀ عدل ِ حق   48.7



نی برای عرض و خشم و دخل ِ خودكاو ادب از بهر مظلومی  ُكند   48.8

گر خطائی شد، دیت بر عاقله ست چون برای حق و روز ِ آجله ست   48.9

سوی بیت المال برگردان ورقعاقله او کیست؟ دانی؟ هست حق*   48.10

وآنكه بهر خود زند، او ضامن است آنکه بهر حق زند، او آمن است  48.11

آن پدر را خون بها باید شمردگر پدر زد مر پسر را او بمرد  48.12

خدمت او هست واجب بر ولدزانكه او را بهر كار خویش زد  48.13

بر معلم نیست چیزی، ال تخؾ چون معلم زد صبی را شد تلؾ  48.14

هر امینی هست حكمش همچنین كان معلم نائب افتاد و امین  48.15

پس به زجر اُستا نبودش كار جونیست واجب خدمِت استا بر او  48.16

الجرم، از خون بها دادن نَرست ور پدر زد، او برای خود زده ست  48.17

بیخودی شو، فانی و درویش وارپس خودی را سر بُبر با ذو الفقار  48.18

، ایمنی "ما َرَمیَت إِْذ َرَمیَت "چون شدی بیخود، هر آنچه تو ُكنی  48.19

هست تفصیلش به فقه اندر ُمبین آن ضمان بر حق بود، نی بر امین  48.20

مثنوی  دكان ِ فقر است، ای پدرهر دكانی راست بازار دگر  48.21

قالِب كفش است، اگر بینی تو چوب در دكان ِ كفش، گر چرم است خوب  48.22

بهر گز باشد، اگر آهن بودپیش بزازان، قز و ادكن بَود  48.23

رحمت اندر رحمت، اندر رحمت استمثنوی ما دكان وحدت است  48.24

بیگمانی جمله را ُبت دان یقین ؼیر واحد، هر چه بینی اندر این*   48.25

" كالؽرانیق العلی"همچنان دان ُبت ستودن، بهر دام ِ عامه را  48.26

لیك آن فتنه ُبد، از سوره نبودزود" و النجم"خواندش اندر سورۀ   48.27

هم ِسری بود، آنكه َسر بر َدر زدندجمله كفار آن زمان ساجد شدند  48.28

با سلیمان باش و، دیوان را مشوربعد از این حرفیست پیچا پیچ و دور  48.29

و آن ستمكار ِ ضعیِؾ زار زارهین حدیِث صوفی و قاضی بیار  48.30

هم در تقریر قصه قاضی و صوفی. 49

تا بر او نقشی کنیم از خیر و شرثبت العرش، ای پسر: گفت قاضی   49.1

کاین خیالی گشته است اندر سقام كو زننده؟ كو محل ِ انتقام ؟   49.2

شرع بر اصحاِب گورستان كجاست ؟شرع، بهر زندگان و اؼنیاست   49.3

صد جهت ز آن ُمردگان فانی ترندآن گروهی كز فقیری بی سرند   49.4

صوفیان از صد جهت فانی شدندُمرده از یك روست فانی در گزند   49.5

هر یكی را خونبهای بی شمارمرگ یك قتل است و، این سیصد هزار   49.6

ریخت بهر خونبها انبارهاگر چه  ُكشت این قوم را حق بارها   49.7

كشته گشته، زنده گشته چند بارهمچو جرجیس اند هر یك در ِسرار   49.8 ُُ

بزن زخمی دگر: می بزارد كهكشته از ذوق ِ سنان دادگر   49.9

كشته بر قتل ِ دوم عاشق تر است وهللا از عشق وجود جان پرست  49.10 ُُ

حاكم ِ اصحاب گورستان كی ام ؟من قضا دار َحی ام: گفت قاضی  49.11

گورها در دودمانش آمده ست این به صورت گر نه در گور است َپست  49.12



گور را در ُمرده بین، ای كور، توبس بدیدی ُمرده اندر گور، تو  49.13

عاقالن از گور كی خواهند داد ؟گر ز گوری بر تو خشتی اوفتاد  49.14

هین َمكن با نقش گرمابه نبردِگرِد خشم و كینۀ ُمرده َمگرد  49.15

كان كه زنده َرد كند، حق كرد َردشكر كن كه زنده ای بر تو نزد  49.16

كه به حق زنده ست آن پاكیزه پوست خشم ِ احیا، خشم ِ حق و زخم ِ اوست  49.17

زود قصابانه پوست از وی كشیدحق بكشت او را و در پاچه اش دمید  49.18

نفخ ِ حق نبود چو نفخۀ آن قصاب نفخ در وی باقی آمد تا مآب  49.19

این همه زین است و باقی جمله شین فرق بسیار است بین النفختین  49.20

و آن حیات، از نفخ ِ حق شد ُمستمراین حیات از وی ُبرید و شد مضر  49.21

هین برآ  زین قعر ِ َچه، باالی صرح این دم، آن دم نیست كاید آن به شرح  49.22

نقش هیزم را كسی بر خر نهد ؟نیستش بر خر نشاندن مجتهد  49.23

پشت تابوتیش اولیتر سزدبر نشسِت او نه ُپشِت خر ِسزد  49.24

هین مكن در ؼیر موضع ضایعش ظلم چه بود؟ وضع، ؼیر موضعش  49.25

سیلی ام زد بی قصاص و بی تسو ؟پس روا داری كه او: گفت صوفی  49.26

صوفیان را صفع اندازد به الش ؟کی روا باشد كه هر خرسی قالش  49.27

با چنین بیمار کمتر کن ستیزچه باک از صفع خیز: گفت صوفی را*   49.28

دارم زین جهان من شش درم : گفتهین چه داری صوفیا از بیش و كم ؟  49.29

وآن سه دیگر را بدو ده بی سُخن سه درم تو خرج  ُكن: گفت قاضی  49.30

سه درم میبایدش تّره و رؼیؾ زار و رنجور است و درویش و ضعیؾ  49.31

لیک آن رنجور، زار و سخت حالقاضی و صوفی به هم در قیل و قال*   49.32

از قفای صوفی آن ُبد خوبتربر قفای قاضی افتادش نظر  49.33

كه قصاص سیلیم ارزان شدست راست میكرد از پی سیلیش دست  49.34

سیلی زدن رنجور قاضی را و سرزنش كردن صوفی قاضی را. 50

سیلئی آورد قاضی را فرازسوی گوش قاضی آمد بهر ِ راز   50.1

تا روم آزاد بی خرخاش و وصم هر شش را بیارید، ای دو خصم: گفت   50.2

حكم ِ تو عدل است ال شك، نیست ؼّی هی: گشت قاضی طیره، صوفی گفت   50.3

چون پسندی بر برادر؟ ای امین آنچه نپسندی به خود، ای شیخ ِ دین   50.4

هم در آن َچه عاقبت خویش افكنی این ندانی؟ كز پی من َچه كنی   50.5

آنچه خواندی كن عمل، جان ِ پدرنخواندی از خبر؟" من حفر بئرا"   50.6

كان تو را آورد سیلی بر قفااین یكی ُحكمت چنین ُبد در قضا   50.7

!تا چه آرد بر سر و بر پای تو !وای بر احكام دیگرهای تو    50.8

!كه برای نفقه بدهش سه درم !ظالمی را رحم آری از كرم    50.9

كه به دست او دهی حكم و عنان ؟دسِت ظالم را بُبر، چه جای آن  50.10

كه نژاِد گرگ را او شیر دادآن ُبزی را مانی، ای مجهول داد  50.11

جواب با صواِب قاضی صوفی را در این ماجرا. 51

هر جفا و هر قفا كارد قضاواجب آیدمان رضا: گفت قاضی   51.1



گر چه شد رویم تُرش كالحق مرخوش دلم در باطن از حكم ِ زَبر   51.2

ابر گرید، باغ خندد شاد و خوش این دلم باغ است و چشمم ابر َوش   51.3

باؼها در مرگ و جان كندن رسندسال ِ قحط، از آفتاِب خیره خند   51.4

چون سر بریان چه خندان مانده ای ؟خوانده ای ؟" و ابكوا كثیرا"ز امر حق    51.5

گر فرو باری تو همچون شمع  دمع روشنی خانه باشی همچو شمع   51.6

ذوق گریه بین، كه هست آن كان ِ قندذوق ِ خنده دیده ای؟ ای خیره خند   51.7

حافظ فرزند شد از هر ضررآن تُرش روئی مادر یا پدر   51.8

پس جهنم خوشتر آید از جنان چون جهنم گریه آرد یاِد آن   51.9

گنج در ویرانه ها جو، ای کلیم خنده ها در گریه ها آمد كتیم  51.10

آِب حیوان را به ظلمت ُبرده اندذوق در ؼمهاست، پی  ُگم كرده اند  51.11

چشمها را چار ُكن در احتیاطباژگونه نعل از ده تا رباط  51.12

یار ُكن با چشم ِ خود، دو چشم ِ یارچشم خود را چار ُكن در اعتبار  51.13

یار را باش و مکن از ناز اؾ بخوان اندر صحؾ" أَْمُرُهْم ُشوری"  51.14

است راه " یار"چونكه نیكو بنگری، یار باشد راه را پشت و پناه  51.15

اندر آن حلقه مكن خود را نگین چونكه در یاران رسی خاُمش نشین  51.16

جمله جمعند و، یك اندیش و خموش در نماز جمعه بنگر خوش به هوش  51.17

چون نشان جوئی، مكن خود را نشان رختها را سوی خاموشی كشان  51.18

در داللت دان تو یاران را نجوم در بحر هموم: گفت پیؽمبر كه  51.19

نطق، تشویش نظر باشد، مگویچشم بر استارگان ِنه، ره بجوی  51.20

گفِت تیره در عقب گردد روان گر دو حرِؾ صدق گوئی، ای فالن  51.21

فی شجون جّره جُر الكالم این نخواندی؟ كالكالم ای مستهام  51.22

كه سخن، بی شک، سخن را می ِكشدهین مشو شارع در آن حرِؾ رَشد  51.23

از پی صافی شود تیره روان نیست در ضبطت، چو بگشادی دهان  51.24

چون همه صاؾ است، بگشاید رواست آنكه معصوم ِ ره وحی خداست  51.25

كی هوا زاید ز معصوم ِ خدا ؟"ما ینطق رسوٌل بالهوی"زانكه   51.26

تا نگردی همچو من سخرۀ مقال خویشتن را ساز منطیقی ز حال  51.27

سؤال كردن صوفی از قاضی و جواب قاضی مر او را. 52

این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟چون ز یك كان است زر: گفت صوفی   52.1

این چرا هشیار و آن مست آمدست ؟ چونكه اینجمله از یك دست آمدست   52.2

این چرا زهر است و آن نوش ِ روان ؟چون ز یك دریاست این جوها روان   52.3

صبح صادق، صبح كاذب از کجاست ؟چون همه انوار از شمس ِ بقاست   52.4

از چه آمد راست بینی و حَول ؟چون ز یك ُسرمه ست ناظر را كحل   52.5

نقدها چون ضرِب خوب و نارواست ؟چونكه دار الضرب را سلطان خداست   52.6

این خفیر از چیست و آن یك   راه زن ؟"راِه من"چون خدا فرمود َره را    52.7

چون یقین شد الولد سّر ابیه ؟چون ز یک بطنند آن حبر و سفیه   52.8

صد هزاران جنبش از عین قرار ؟وحدتی كه دید با چندین هزار   52.9



یك مثالی در بیان این شنوصوفیا، خیره مشو: گفت قاضی  52.10

ور نبینی، حال را نیکو بخواناین ببین و، حال این را نیک دان*   52.11

حاصل آمد از قرار دلستان بی قراری درون ِ عاشقان  52.12

عاشقان چون برگها لرزان شده آن چو ُكه در ناز ثابت آمده  52.13

آِب رویش، آِب روها ریخته خندۀ او گریه ها انگیخته  52.14

بر سر دریای بی چون میطپداین همه چون و چگونه چون زند  52.15

ز آن بپوشیدند هستیها حلل ضّد و نّدش نیست در ذات و عمل  52.16

بلكه زو بگریزد و بیرون جهدضد، ضد را بود و هستی كی دهد ؟  52.17

مثل، مثل خویشتن را كی كند ؟نّد چبود؟ مثل ِ مثل نیك و بد  52.18

این چه اولیتر از آن در خالقی ؟ چونكه دو مثل آمدند، ای متقی  52.19

چون كفی در بحر، بی نّد است و ضّدبر شمار برگ ُبستان، ضّد و نّد  52.20

، چگونه گنجد اندر ذاِت بحر ؟"چون"بی چگونه بین تو ُبرد و ماِت َبحر  52.21

، ز جان كی شد ُدرست؟ "چگونه و چون"این كمترین ِ لعبِت او، جان ِ توست  52.22

از بدن ناشی تر آمد عقل و جان پس چنان بحری، كه در هر قطره زآن  52.23

عقل ِ كل اینجاست از ال یعلمون ؟" چند و چون"كی بگنجد در مضیق ِ   52.24

بوی ُبردی هیچ از آن بحر ِ معاد ؟كای جماد: عقل گوید مر جسد را  52.25

بوی از سایه كه جوید، جان ِ عم ؟من یقین سایۀ توام: جسم گوید  52.26

كه سزا، گستاخ تر از ناسزاست كاین نه آن حیرت سراست: عقل گوید  52.27

باز، اینجا، نزد تیهو َپر نهدشیر، این سو، پیش آهو سر نهد  52.28

خدمت ذره كند چون چاكری اندر اینجا آفتاِب انوری  52.29

چون ز مسكینان همی جوید دعا ؟این تو را باور نیاید، مصطفی  52.30

عین تجهیل از چه رو تفهیم بود ؟از پی تعلیم بود: گر بگوئی  52.31

در خرابیها نهاد آن شهریاربلكه میداند كه گنج ِ بیشمار  52.32

گر چه هر جزویش جاسوس وی است َبد گمانی، نعل ِ معكوس وی است  52.33

زین سبب هفتاد، بل صد فرقه شدبل حقیقت در حقیقت ؼرقه شد  52.34

صوفیا، خوش پهن ُبگشا گوش ِ جان با تو قلماشیت خواهم گفت، هان  52.35

منتظر می باش خلعت بعد از آن مر تو را هر زخم كاید ز آسمان  52.36

ِگرِد ران با گردن آمد، ای امینچون قفا دیدی، صفا را هم ببین  52.37

که نه تاج و تخت بخشد ُمستندكان نه آن شاه است، كت سیلی زند  52.38

سیلئی را رشوِت بی ُمنتهاجمله دنیا را َپر پشه بها  52.39

ُچست َدر ُدزد و، ز حق سیلی ستان گردنت زین طوق ِ زرین جهان  52.40

ز آن بال، سرهای خویش افراشتندآن قفاها كانبیا برداشتند  52.41

تا به خانه او بیابد مر تو رالیك حاضر باش در خود، ای فتی  52.42

نیابیدم به خانه هیچ كس : كهور نه خلعت را َبَرد او باز پس  52.43

ابروی رحمت گشادی جاودان ؟چه بودی كاین جهان: گفت آن صوفی  52.44

بر نیآوردی ز تلوینهاش نیش هر دمی، شوری نیاوردی به پیش  52.45



دی نبودی باغ ِ عیش اندوز راشب ندزدیدی چراغ روز را  52.46

ایمنی را خوؾ نآوردی كَرب جام ِ صحت را نبودی سنگِ تب  52.47

گر نبودی خرخشه در نعمتشخود چه كم گشتی ز جود و رحمتش؟  52.48

تیره کم بودی روان انس و جانحال بودی خوب و خوش بر جملگان*   52.49

دائما ً در جان ُبدی هم شوق خوشجاودان بودی حضور ذوق خوش*   52.50
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از بال و فقر و از رنج و محن همچنین، ای خواجۀ تشنیع زن  62.10

لیك از تلخی ُبعِد حق به است بی شك این ترك هوا تلخی ده است  62.11



لیك این بهتر ز ُبعد، ای ممتحن گر جهاد و صوم سخت است و خشن  62.12

چونی تو ای رنجور ِ من ؟ : گویدترنج كی ماند دمی كه ذو المنن ؟  62.13

لیك آن ذوق تو پرسش كردن است ور نگوید كت نه آن فهم و فن است  62.14
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وانگه از نادیدگان ناشی تری ؟ دیده ای عمری تو داد و داوری  62.20
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بس به بی ریشی جهان را دیده ام نی، من پیش از او زائیده ام: گفت   63.2
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ماند پنبه، رفت تابستان ز  یادهمچو تابستان كه از وی پنبه زاد  63.21
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در تنت افسانه گوی نعمتی همچنین هر جزو جزوی، ای فتی  63.24



هر یكی حاكی حالی خوش بودچون زنی كه بیست فرزندش بَود  63.25
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شد دلیل ِعشق بازّی بهارحامالن و بچگانشان در كنار  63.27
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حامل از تمثالهای حال و قال همچنین اجزای مستان ِ وصال  63.31
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گم نكردی راه چندین فیلسوؾ گر نبودی این بزوغ اندر خسوؾ  63.53

دیده بر خرطوم داغ ِ ابلهی زیركان و عاقالن از گمرهی  63.54

باقی قصۀ فقیر ِ روزی طلب بی واسطۀ كسب. 64
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آن گروهی كش ُبدند اندر كمین پس خبر كردند سلطان را از این   67.3
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ای شه پیروز جنگ و دژ گشابو كه بختت بر كند زین كان ؼطا  67.10

تیر میانداخت و بر می كند چاه مدت شش ماه و افزون پادشاه  67.11
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گر چه این َدم نوبت ُبحران توست چون تو آن ِ او شدی، بحر آن ِ توست  68.26

زآنچه پنهانست، یا رب زینهاراین خود آن ناله ست كاو كرد آشكار  68.27
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كاین چنین ُپر جوش چون دریاستی با كه خفتی؟ و ز چه پهلو خاستی ؟  68.33

در دل دریای آتش راندی خواندی"  َابیُت عند ربی"یا   68.34
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یوسفم را قعر چاه اولیتر است چون كه اخوان را دل ِ كینه ور است  68.41
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زانكه در اسرار همراز وی ام بانگ او تو نشنوی، من بشنوم   76.2

دوست كی باشد به معنی ؼیر دوست ؟طالب گنجش مبین، خود گنج اوست   76.3

سجده پیش آینه ست، از بهر روسجده خود را میكند هر لحظه او   76.4

بی خیالی زو نماندی هیچ چیزگر بدیدی ز آینه او یك پشیز   76.5

دانش ِ او محو نادانی شدی هم خیاالتش، هم او، فانی شدی   76.6

"انی انا"َسر بر آوردی عیان، كه دانشی دیگر ز نادانّی ما   76.7

كآدمید و، خویش بینیدش دمی ندا آمد همی" اْسُجُدوا آلَدَم "   76.8

تا زمین شد عین چرخ الجورداحولی از چشم ایشان دور كرد   76.9

گشته ال اال هللا و، وحدت شكفت ال اله گفت و، اال هللا گفت  76.10

وقِت آن آمد كه گوش ِ ما  ِكشدآن حبیب و آن خلیل با َرشد  76.11

آنچه پوشیدیم از خلقان، مگودهان زینها بشو: سوی چشمه كه  76.12

تو به قصِد كشؾ  گردی ُجرم دارور بگوئی، خود نگردد آشكار  76.13



قائل این، سامع این، هم منم لیك، من اینك پریشان می تنم  76.14

رنج كیشند این گروه، از رنج گوصورت درویش و، نقش گنج  گو  76.15

میخورند از زهر قاتل، جام، جام چشمۀ رحمت بر ایشان شد حرام  76.16

تا كنند این چشمه ها را خشك بندخاكها ُپر كرده دامن، میكشند  76.17

منطمس زین مشِت خاِك نیك و َبدكی شود این چشمۀ دریا مدد؟  76.18

بی شما، من تا ابد پیوسته ام با شما من بسته ام: لیك گوید  76.19

خاك خوار و، آب را كرده رهاقوم، معكوسند اندر ُمشتها  76.20

اژدها را ُمتكا دارند خلق ضّد طبع ِ انبیا دارند خلق  76.21

هیچ دانی از چه دیده بسته ای ؟چشم بند خلق چون دانسته ای ؟  76.22

یك به یك بئس البدل دان آن تو رابر چه بگشادی َبدل این دیده ها ؟  76.23

آیسان را از كرم دریافته ست لیك، خورشید عنایت تافته ست  76.24

عین كفران را انابت ساخته نرِد بس نادر ز رحمت باخته  76.25

منفجر كرده دو صد چشمۀ ودادهم از این َبد بختی خلق، آن جواد  76.26

ُمهره را، از مار پیرایه دهدؼنچه را، از خار سرمایه دهد  76.27

و ز كِؾ معسر برویاند یساراز سواِد شب برون آرد نهار  76.28

كوه با داود گردد هم رسیل آرد سازد ریگ را بهر خلیل  76.29

بر گشاید بانگِ چنگ و زیر و َبم كوِه با وحشت، در آن ابر ظلم  76.30

ترِك آن كردی، عوض از ما بگیرخیز، ای داوِد از خلقان نفیر  76.31 َُ
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از پی این گنج، كردم یاوه تازای دانای راز: گفت آن درویش   77.1

نی تانی جست و، نی آهستگی دیو ِ حرص و آز و مستعجل تگی   77.2

كؾ سیه كردم، دهان را سوختم من ز دیگی لقمه ای نندوختم   77.3

ز آن گره زن، این گره را حل كنم خود نگفتم چون در این ناموقنم   77.4

هین مگو ژاژ از گمان، ای یاوه گوقول ِ حق را، هم ز حق تفسیر جو   77.5

ُمهره كاو انداخت، او بُربایدش آن ِگره كاو زد، هم او بگشایدش   77.6

كی بود آسان رموز من لدن ؟گر چه آسانت نمود اینسان سخن   77.7

چون تو در بستی، تو كن هم فتح ِ باب یا رب توبه كردم زین شتاب: گفت   77.8

در دعا كردن ُبدم هم بی هنربر سر خرقه شدم بار دگر   77.9

این همه از عكس توست، این هم توئی كو هنر؟ كو من؟ كجا دل مستوی ؟  77.10

همچو كشتی ؼرقه میگردد در آب هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب  77.11

تن چو ُمرداری فتاده بی خبرخود نه من میمانم و، نه آن هنر  77.12

خود همی گوید الست و، خود بلی تا سحر، جملۀ شب، آن شاِه علی  77.13

یا نهنگی خورد  ُكل را، كرد و ُمردكو بلی؟ گو جمله را سیالب ُبرد  77.14

از نیام ِ ظلمِت شب بر كندصبحدم، چون تیػ ِ گوهر دار َخود  77.15

آن نهنگ، آن خورده ها را قی كندآفتاِب شرق  شب را طی كند  77.16

منتشر گردیم اندر بو و رنگ َرسته چون یونس، ز معدۀ آن نهنگ  77.17



كاندر این ظلمات ُپر، راحت شدندخلق چون یونس ُمسبح آمدند  77.18

چون ز بطن حوِت شب آید به درهر یكی گوید به هنگام سحر  77.19

گنج ِ رحمت بنهی و چندین چشش كای كریمی كاندر آن لیل وحش  77.20

از شِب همچون نهنگِ ذو الحبك چشم تیز و، گوش تازه و، تن سبك  77.21

هیچ نگریزیم ما با چون تو كس از مقاماِت وحش، روزین سپس  77.22

زنگئی دیدیم شب را، حور بودموسی آن را نار دید و نور بود  77.23

دیدۀ تیزی گشی، ُبگزیده ایما نمیخواهیم ؼیر از دیده ای*   77.24

تا نپوشد بحر را خاشاك و خس بعد از این، ما دیده خواهیم از تو  بس  77.25

كؾ زنان بودند، بی این دست و پاساحران را چشم چون َرست از عما  77.26

هر كه لرزد بر سبب، ز اصحاب نیست چشم بنِد خلق  جز اسباب نیست  77.27

در  ُگشاد و ُبرد تا صدر سرالیك حق، بی َپرده ای اصحاب را  77.28

معتقان ِ رحمتند از بنِد   ِرق با كفش، ناُمستحق و ُمستحق  77.29

كه بر این جان و بر این دانش زدیم در عدم ما مستحقان كی ُبدیم ؟*   77.30

تا چنین عقلّی و جانی رو نموددر عدم ما را چه استحقاق بود ؟  77.31

ای بداده خلعِت  ُگل  خار راای بكرده یار  هر اؼیار را  77.32

هیچ نی را، بار دیگر، چیز  ُكن خاِك ما را، ثانیا ً، پالیز  ُكن  77.33

ور نه خاكی را چه زهرۀ این ندا ؟ این دعا تو امر كردی ز ابتدا  77.34

این دعای خویش را  ُكن مستجاب چون دعامان امر كردی، ای عجاب  77.35

نی امیدی مانده، نی خوؾ و نه باس شب شكسته كشتی فهم و حواس  77.36

تا ز چه فن ُپر كند؟ بفرستدم ُبرده در دریای حیرت ایزدم  77.37

وین دگر را كرده ُپر وهم و خیال آن یكی را كرده ُپر نور جالل  77.38

رای و تدبیرم به حكم من ُبدی گر به خویشم هیچ رای و فن ُبدی  77.39

زیر دام ِ من ُبدی مرؼان ِ من شب نرفتی هوش بی فرمان ِ من  77.40

وقِت خواب و بی ُهشّی و امتحان بودمی آگه ز منزلهای جان  77.41

این معجبی من ز چیست ؟! ای عجبچون كفم زین حّل و عقِد او تهیست  77.42

باز زنبیل دعا برداشتم دیده را نادیده خود انگاشتم  77.43

جز دلی، وآن تنگ تر از چشم ِ میم چیزی ندارم، ای كریم" الؾ"چون   77.44

تنگ است، الؾ زآن نر گداست " ام"میم ِ این الؾ، وین میم، اّم بوِد ماست  77.45

میم ِ دلتنگ، آن زمان ِ عاقلیست ای الؾ چیزی ندارد، ؼافلیست  77.46

در زمان هوش اندر پیچ ِ من در زمان بی ُهشی خود هیچ من  77.47

بر چنین هیچی منه " دولت"نام ِ پیچ ِ دیگر بر چنین پیچی منه  77.48

این صد عنا" دارم است"چون ز وهم ِ خود ندارم هیچ، به سازد مرا  77.49

رنج دیدم، راحت افزائیم كن ور ندارم هم، تو دارائیم كن  77.50

بر در ِ تو چون كه دیده نیستم هم در آِب دیده عریان بیستم  77.51

سبزه ای بخش و نباتی  زین چراز آِب دیده، بندۀ بی دیده را  77.52

همچو عینین نبی هطالتین ور نماند آب، آبم ده ز عین  77.53



با چنان اجالل و اقبال و سبق او چو آِب دیده ُجست از جوِد حق  77.54

من  ُتهی دسِت قضا و کاسه لیس چون نباشم ز اشِك خون باریك ریس  77.55

اشِك من باید كه صد جیحون بودچون چنان چشم  اشك را مفتون بود  77.56

كه بدان یك قطره جن و انس رست قطره ای زآن، زین دو صد جیحون  ِبه است  77.57

چون نجوید آِب شوره  خاِك زشت چونكه باران جست آن روضۀ بهشت  77.58

با اجابت  یا رِد اویت چه كار ؟ای اخی، دست از دعا كردن مدار  77.59

دست از آن نان می بباید  ُشست زودنان، كه سّد و مانع ِ این آب بود  77.60

ز آب دیده نان ِ خود را ُپخته كن خویش را موزون و چست و سخته كن  77.61

الهام آمدن فقیر را و کشف شدن آن مشکل بر او. 78

كشؾ شد این مشكالت از ایزدش اندر این بود او، كه الهام آمدش   78.1

؟" اندر كش تو زه"كی بگفتم من  كه گفتم بر کمان تیری بنه: گفت   78.2

گفتمت، نی َپر ُكنش " در كمان نه"می نگفتم کاین كمان را سخت كش   78.3

صنعِت قّواسئی برداشتی از فضولی، تو كمان افراشتی   78.4

در كمان نه تیر و، پّریَدن مجوترِك این سخته كمانی، رو بگو   78.5

زور بگذار و، به زاری جو ذهب چون بیفتد تیر، آنجا می طلب   78.6

تو فکندی تیر فكرت را بعیدآنچه حق است اقرب، از حبل الورید   78.7

صید نزدیك و، تو دور انداخته ای كمان و تیرها بر ساخته   78.8

کآزماید قّوِت بازوی اوهر که او دور است، دور از روی او*    78.9

وز چنین  َگنج است او مهجورترهر كه دور اندازتر، او دورتر  78.10

گو بدو كاو را سوی گنج است ُپشت فلسفی خود را ز اندیشه  ِبكشت  78.11

از مراِد دل جداتر میشودچندانكه افزون میدود: گو بدو  78.12

نگفت، ای بی قرار"  جاهدوا عنا"بگفت آن شهریار" جاَهُدوا ِفینا"  78.13

بر فراز قلۀ آن كوِه زفت همچو كنعان، كاو ز ننگِ نوح رفت  78.14

سوی  ُكه می شد، جداتر از مناص هر چه افزونتر همی ُجست او خالص  78.15

هر صباحی سخت تر جستی كمان همچو این درویش بهر گنج و كان  78.16

بودی از گنج و نشان بدبخت ترهر كمانی كاو گرفتی سخت تر  78.17

جان ِ نادانان به رنج ارزانی است این مثل اندر زمانه جانی است  78.18

الجرم رفت و دكان ِ نو گشادزانكه جاهل داشت ننگ از اوستاد  78.19

گنده و ُپر كژدم است و ُپر ز مارآن دكان باالی استاد، ای نگار  78.20

سوی سبزه و گلستان و آب خوردزود ویران كن دكان و باز گرد  78.21

از  ُكِه عاصم، سفینۀ فور ساخت نی چو كنعان كاو ز كبر و ناشناخت  78.22

و آن ُمراد او را ُبده، حاضر به جیب علم ِ تیر اندازیش آمد حجیب  78.23

گشته ره رو را  چو ؼول و راه زن ای بسا علم و ذكاوات و فطن  78.24

تا ز شّر فیلسوفی میرهندبیشتر اصحاِب جنت ابلهند  78.25

ترِک خود  ُکن، تا كند رحمت نزول خویش را عریان  ُكن از فضل و فضول  78.26

زیركی ُبگذار و، با گولی بساززیركی، ضّد ِ شكست است و نیاز  78.27



تا چه خواهد زیركی را پاك باززیركی شد دام برد و طمع و گاز  78.28

ابلهان از ُصنع در صانع شدند زیركان  با صنعتی قانع شدند  78.29

دست و پا باشد نهاده بر كنارزانكه طفل ِ ُخرد را مادر نهار  78.30

تا نگردی ُممتحن اندر هنریك حكایت بشنو اینجا ای پسر   79.1

همرهی كردند با هم  در سفرآن جهود و  مومن و  ترسا مگر   79.2

چون خرد، با نفس و با آهریمنی با دو گمره  همره آمد مومنی   79.3

همره و هم ُسفره  پیش همدگرمرؼّزی و رازی افتد در سفر   79.4

جفت شد در حبس، پاك و بی نمازدر قفس افتند زاغ و  جؽد و  باز   79.5

مشرقّی و مؽربی قانع به همكرده منزل شب به یك موضع به هم   79.6

روزها با هم ز سرما و  ز برؾ مانده در منزل ز  َره  ُخرد و شگرؾ   79.7
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كار خدمت دارد و  ُخلق ِ حسن در گذر از فضل و از جلدّی و فن  83.22



"ما خلقت اإلنس، إال یعبدون "بهر این آوردمان یزدان ُبرون  83.23

كآن فن از باُب اللهش مردود كردسامری را آن هنر چه سود كرد ؟  83.24

كه فرو بردش به قعر خود زمین چه كشید از كیمیا قارون؟ ببین  83.25

سر نگون رفت او ز كفران در سقربو الحكم آخر چه بر بست از هنر ؟  83.26

نی گپ دّل علی النار الدخان خود هنر آن دان كه  دید آتش عیان  83.27

در حقیقت از دلیل ِ آن طبیب ای دلیلت گنده تر نزِد لبیب  83.28

ژاژ میخا در  ُکمیزی  می نگرچون دلیلت نیست جز این، ای پسر  83.29

در كؾ دّل علی عیب العمی ای دلیل ِ تو مثال آن عصا  83.30

پیشی ما  پیش دانایان قلیلای دلیل ما چو فکر ما ذلیل*   83.31

كه نمی بینم، مرا معذور دارؼلؽل و طاق و طرنب و گیر و دار  83.32

مسخرۀ او دلقك آگاه بودسید ترمد كه آنجا شاه بود   84.1

ُجست االقی تا شود او ُمستتم داشت كاری در سمرقند او مهم   84.2

آردم پیؽام ِ خوِب بافروزکانکه او در پنج روز: زد منادی   84.3

تا شود میر و عزیز اندر دیاربخشم او را زّر و گنج ِ بیشمار   84.4

بر نشست و تا به ترمد میدویددلقك اندر ِده ُبد و چون این شنید   84.5

از دوانیدن فرس را  زآن نمطمركبی دو  اندر آن ره شد سقط   84.6

وقِت ناهنگام َره ُجست او به شاه پس به دیوان در دوید از  َگرِد راه   84.7

شورشی در وهم ِ آن سلطان فتادفجفجی در جملۀ دیوان فتاد   84.8

تا چه تشویش و بال حادث شدست ؟خاص و عام شهر را دل شد ز دست   84.9

یا بالی مهلكی از ؼیب خاست یا عدوی قاهری در قصِد ماست  84.10

چند اسب قیمتی در راه  ُكشت كه ز ِده دلقك به سیران درشت  84.11

تا چرا آمد چنین اشتاب دلق ؟جمع گشته بر سرای شاه  خلق  84.12

ؼلؽل و تشویش در ترمد فتاداز شتاب او و فحش و اجتهاد  84.13

و آن دگر از وهم  واویال  ُكنان آن یكی دو دست بر زانو زنان  84.14

هر دلی رفته به صد گونه خیال از نفیر و فتنه و خوؾ و نكال  84.15

تا چه آتش اوفتاد اندر پالس ؟هر كسی فالی همی زد از قیاس  84.16

هین چه بود ؟: چون زمین بوسید، گفتاراه ُجست و، راه دادش شاه زود  84.17

دست بر لب می نهاد او  كه خمش هر كه می پرسید حالی ز آن  ُتُرش  84.18

جمله در تشویش گشته دنگِ اووهم می افزود زین فرهنگِ او  84.19

یك دمی ُبگذار تا من دم زنم كای شاه كرم: كرد اشارت دلق  84.20

كه فتادم در عجایب عالمی بو كه باز آید به من عقلم دمی  84.21

تلخ گشتش هم گلو و هم دهن بعد یك ساعت كه شاه از وهم و ظن  84.22

كه از او خوشتر نبودش همنشین كه ندیده بود دلقك را چنین  84.23

هر كه در سه روز یا چهار روز به سمرقند رود چندین خلعت : منادی كردن سید ملك ترمد كه. 84

زر دهم، و شنیدن دلقك و از ِده تاختن به شهر ترمد به نزدیک شاه که من باری نمیتوانم رفتن



شاه را بس شاد و خندان داشتی دائما دستان و الغ افراشتی  84.24

كه گرفتی شه شكم را با دو دست آنچنان خندانش كردی در نشست  84.25

رو در افتادی  ز خنده كردنش كه ز زور ِ خنده  خوی كردی تنش  84.26

دست بر لب میزند، كای شه خمش باز امروز، اینچنین زرد و  ُتُرش  84.27

شاه را تا خود چه آید از نكال ؟وهم در وهم و، خیال اندر خیال  84.28

زانكه خوارزمشاه  بس خون ریز بودكه دل شه با ؼم و پرهیز بود  84.29

یا به حیلت، یا به سطوت، آن عنودبس شهان ِ آن طرؾ را  ُكشته بود  84.30

وز فن ِ دلقك همی وهمش فزودوین شه ترمد از او در وهم بود  84.31

این چنین آشوِب تو از شّر كیست ؟زوتر باز گو، تا حال چیست ؟: گفت  84.32

زد منادی بر سر هر شاهراه من در ِده شنیدم آنكه شاه: گفت  84.33

تا سمرقند او چو پیکِ بافروزكه كسی خواهم كه تازد در سه روز  84.34

چون شود حاصل ز پیؽامش ؼرضگنجها بدهم ورا اندر عوض  84.35

ندارم آن توان : تا بگویم كهمن شتابیدم بر تو بهر آن  84.36

تار ِ این امید را بر من متن این چنین کاری نیاید خود ز من  84.37

كه دو صد تشویش در شهر اوفتادلعنت بر این زودیت باد: گفت شه  84.38

آتش افكندی در این مرج و حشیش از برای این قدر، ای خام ریش  84.39

كه الػ خانیم در فقر و عدم همچو این خامان ِ با طبل و علم  84.40

خویشتن را بایزیدی ساخته الِؾ شیخی در جهان انداخته  84.41

محفلی واكرده در دعوت كده هم ز خود، سالك شده واصل شده  84.42

قوم ِ دختر را نبوده زان خبرخانۀ داماد ُپر آشوب و شر  84.43

شرطهائی كان ز سوی ماست  شدكار نیمی راست شد: ولوله كه  84.44

زین هوس  سرمست و خوش برخاسته خانه ها را ُروفته و آراسته  84.45

مرؼی آمد این طرؾ ز آن بام؟ نی ز آن طرؾ آمد یكی پیؽام؟ نی  84.46

یك جوابی ز آن حوالیتان رسید ؟زین رساالت مزید اندر مزید  84.47

زانكه از دل سوی دل، ال ُبد، ره است نی، ولیكن، یار ما زین آگه است  84.48

از جواب نامه، ره خالی چراست ؟پس، از آن یاری كه امید شماست  84.49

لیك بس  ُكن، پرده ای زین برمدارصد نشان است از ِسرار و از جهار  84.50

كه بال آورد بر خویش از فضول باز رو تا قصۀ دلق ِ جهول  84.51

بشنو از بندۀ كمینه  یك سُخن ای حق را ُستن: پس وزیرش گفت  84.52

رای او گشت و  پشیمان زآن شده ست دلقك از ِده  بهر كاری آمده ست  84.53

او به مسخرگی ُبرون  شو میكندز آب و روؼن  كهنه را نو میكند  84.54

باید افشردن مر او را بی دریػ ؼمد را بنمود و، پنهان كرد تیػ  84.55

بی گمان او را همی باید فشارداو میان بنمود و پنهان کرد کارد*   84.56

نه نماید دل، نه بدهد روؼنی پسته را، یا جوز را تا نشكنی  84.57

در نگر در ارتعاش و رنگِ اومشنو این دفع ِ وی و فرهنگِ او  84.58

زانكه ؼماز است سیما و ُمنم سیماهم فی وجههم: گفت حق  84.59



كه به شّر بسرشته آمد این بشراین ُمعاین هست  ضِد آن خبر  84.60

صاحبا، در خون این مسكین مكوش گفت دلقك با فؽان و با خروش  84.61

كآن نباشد حّق و صادق، ای امیربس گمان و وهم آید در ضمیر  84.62

 إِثٌم است، ای وزیر  84.63  َبْعَض الظنِّ نیست استم راست، خاصه بر فقیرإِنَّ

از چه گیرد آنكه می خنداندش ؟شه نگیرد آنكه می رنجاندش  84.64

كاشِؾ این مكر و این تزویر شدگفِت صاحب پیش شه جا گیر شد  84.65

چاپلوس و زرق او را كم خریددلقك را سوی زندان َبرید: گفت  84.66

تا ُدُهل وار  او دهدمان آگهی می زنیدش چون ُدُهل اشكم تهی  84.67

بانگِ او آگه كند ما را ز  ُكل زآنکه هم ُپر، هم تهی باشد ُدُهل  84.68

آنچنان كه گیرد این دلها قرارتا بگوید ِسّر خود از اضطرار  84.69

دل نیارامد به گفتار دروغ چون طمانینه ست صدق ِ با فروغ  84.70

خس نگردد در دهان هرگز نهان كذب چون خس باشد و، دل چون دهان  84.71

تا بدانش، از دهان بیرون  ُكندتا در او باشد زبانی میزند  84.72

چشم افتد در نم و بند و گشادخاصه كاندر چشم افتد خس ز باد  84.73

تا دهان و چشم زین خس وارهدما، پس این خس را زنیم اكنون لگد  84.74

روی حلم و مؽفرت را كم خراش ای ملك، آهسته باش: گفت دلقك  84.75

من نمی َپّرم، به دسِت تو درم تا بدین حد چیست تعجیل ِنقم ؟  84.76

اندر آن مستعجلی نبود رواآن ادب كه باشد از بهر خدا  84.77

می شتابد، تا نگردد منقضی وانچه باشد طبع و خشم عارضی  84.78

انتقام و ذوق از او فایت شودترسد ار آید رضا، خشمش رود  84.79

خوِؾ فوِت ذوق نبود جز سقام شهوِت كاذب شتابد در طعام  84.80

تا گوارنده شود آن، نی گره اشتها صادق بود، تاخیر به  84.81

تا ببینی رخنه را، بندش كنی تو پی دفع ِ بالیم میزنی  84.82

ؼیر آن رخنه بسی دارد قضاتا از آن رخنه ُبرون ناید بال  84.83

چاره احسان باشد و عفو و كرم چارۀ دفع بال نبود ستم  84.84

داو ِ مرضاك  بصدقه، یا فتی الصدقة ترّد للبال: گفت  84.85

كور كردن چشم ِ حلم اندیش راصدقه نبود سوختن درویش را  84.86

لیك چون خیری كنی در موضعش نیكوست خیر و موقعش: گفت شه  84.87

موضع شه، پیل هم  نادانی است موضع ِ ُرخ، شه نهی، ویرانی است  84.88

شاه را صدر و، فرس را درگهست در شریعت، هم عطا، هم زجر هست  84.89

ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش  84.90

ظلم چه بود؟ آب دادن خار راعدل چه بود؟ آب ِده اشجار را*   84.91

از ؼضب، و ز حلم و، از نصح و مكیدنیست باطل هر چه یزدان آفرید  84.92

شّر مطلق نیست زینها هیچ نیزخیر مطلق نیست زینها هیچ چیز  84.93

علم  از این رو واجب است و نافع است نفع و ضّر هر یكی  از موضع است  84.94

در ثواب، از نان و حلوا  ِبه بودای بسا زجری كه بر مسكین رود  84.95



سیلی اش از خبث مستنقا كندزانكه حلوا  گرمی و صفرا كند  84.96

كه رهاند آنش از گردن زدن سیلیی در وقت بر مسكین بزن  84.97

چوب بر گرد اوفتد، نی بر نمدزخم در معنی فتد بر خوی َبد  84.98

بزم، مخلص را و، زندان  خام رابزم و زندان هست هر بهرام را  84.99

چرك را در ریش مستحكم كنی شق ّ باید ریش را مرهم كنی 84.100

نیم سودی باشد و پنجه زیان تا خورد مر گوشت را در زیر آن 84.101

چرک ناگه در میان پنهان شوداز تؾ آن اندرون ویران شود*  84.102

لیک میگویم تحّری پیش آرمن نمی گویم گذار: گفت دلقك 84.103

صبر كن، اندیشه میكن روز ِ چندهین رِه صبر و تؤنی، در َمبند 84.104

گوشمال ِ من به ایقانی  ُكنی در تؤنی بر یقینی َبر زنی 84.105

ا"در روش  84.106 چونکه میشاید شدن بر استواخود چرا ؟" یْمِشی ُمِكّبً

بر پیمبر امر ِ شاِوْرُهْم  بدان مشورت  ُكن با گروِه صالحان 84.107

كز تشاور سهو و كژ كمتر شودبرای این بود"  أَْمُرُهْم ُشوری" 84.108

بیست مصباح، از یكی روشن تر است کاین خردها، چون مصابیح انور است 84.109

مشتعل گشته ز نور ِ آسمان بو كه مصباحی فتد اندر میان 84.110

ُسفلی و علوی به هم آمیخته ست ؼیرت حق پرده ای انگیخته ست 84.111

بخت و روزی را همی كن امتحان ِسیُروا می طلب اندر جهان: گفت 84.112

آنچنان عقلی كه بود اندر رسول در مجالس می طلب، اندر عقول 84.113

كاو ببیند ؼیبها از پیش و پس زانكه میراث از رسول آن است و بس 84.114

كه نتابد شرح آن  این مختصردر بصرها می طلب هم  آن بصر 84.115

از ترهب، وز شدن خلوت به كوه بهر این كردست منع  آن باشكوه 84.116

كآن نظر بخت است و اكسیر بقاتا نگردد فوت  این نوع التقا 84.117

بر سر توقیعش از سلطان صحیست در میان صالحان یك اصلحیست 84.118

كفو او نبود كبار انس و جن كآن دعا شد با اجابت مقترن 84.119

حجِت ایشان بر حق داحض است در ِمری اش آنكه حلو و حامض است 84.120

عذر و حجت، از میان برداشتیم كه، چو ما او را به خود افراشتیم 84.121

پس تحّری بعد از آن  مردود دان قبله را چون كرد دسِت حق عیان 84.122

كه پدید آمد معاد و مستقرهین بگردان از تحّری رو و سر 84.123

سخرۀ هر قبلۀ باطل شوی یك زمان زین قبله گر  ذاهل شوی 84.124

بجهد از تو خطرِت قبله شناس را ناسپاس" تمییز ده"چون شوی  84.125

نیم ساعت هم ز همراهان َمُبرگر از این انبار خواهی َبّر و ُبر 84.126

مبتال گردی تو با بئس القرین كاندر آن دم كه بُبّری زان معین 84.127

حكایت تعلق موش با ُچغز و بستن پای خود بر پای او و صید کردن زاغ ایشان را. 85

بر لب جو  گشته بودند آشنااز قضا موشی و چؽزی با وفا   85.1

هر صباحی گوشه ای می آمدندهر دو تن  مربوِط میقاتی شدند   85.2

از وساوس  سینه می پرداختندنرِد دل  با همدگر می باختند   85.3



همدگر را قصه خوان و ُمستمع هر دو را دل از تالقی ُمتسع   85.4

را تؤویل دان " الجماعة رحمه"رازگویان، با زبان و بی زبان   85.5

پنج ساله قصه اش یاد آمدی آن اشر، چون جفِت آن شاد آمدی   85.6

بستگیی نطق  از بی الفتیست جوش ِ نطق، از دل، نشان ِ دوستیست   85.7

بلبلی  ُگل دید  كی ماند خمش ؟ دل كه دلبر دید  كی ماند تُرش ؟   85.8

زنده شد، در بحر گشت او مستقرماهی بریان ز آسیِب خضر   85.9

صد هزاران لوح ِ ِسّر دانسته شدیار چون با یار خوش بنشسته شد  85.10

راز كونینش نماید آشكارلوح ِ محفوظ است پیشانی یار  85.11

اصحابی نجوم : مصطفی زین گفتهادی راه است یار اندر قدوم  85.12

نه، كو مقتداست " نجم"چشم اندر نجم، اندر ریگ و دریا رهنماست  85.13

گرد منگیزان، ز راِه بحث و گفت چشم را با روی او میدار جفت  85.14 َُ

چشم بهتر از زبان ِ با عثارزانكه گردد نجم پنهان  زآن ؼبار  85.15

كآن نشاند  َگرد و، ننگیزد ؼبارتا بگوید آنكه وحی استش شعار  85.16

گشاد" علم االسماء"ناطقۀ او چون شد آدم مظهر وحی و وداد  85.17

از صحیفۀ  دل روی  گشتش زبان نام هر چیزی، چنانكه هست آن  85.18

جمله را خاصیت و  ماهّیتش فاش میگفتی زبان از رإیتش  85.19

نی چنان كه هیز را خوانی اسدآنچنان نامی كه اشیا را سزد  85.20

بود هر روزیش تذكیر نوی نوح،  ُنه صد سال در راه سوی  85.21

نی رساله خوانده، نی قوت القلوب لعل ِ او گویا  ز یاقوت القلوب  85.22

بلكه ینبوع ِ كشوؾ و شرح ِ روح وعظ را نآموخته هیچ از شروح  85.23

آِب نطق از  ُگنگ جوشیده شودزآن میی، كآن می چو نوشیده شود  85.24

حكمِت بالػ بخواند  چون مسیح طفل ِ نو زاده شود حبر و فصیح  85.25

صد ؼزل آموخت داوِد نبی از  ُكهی، كه یافت زآن می  خوش لبی  85.26

هم زبان و  یار ِ داوِد ملیك جمله مرؼان ترك كرده جیك جیك  85.27

چون شنید آهن  صدای دسِت او چه عجب كه مرغ گردد مسِت او ؟  85.28

مر سلیمان را چو حّمالی شده صرصری، بر عاد  قتالی شده  85.29

هر صباح و هر مسا  یك ماهه راه صرصری، میبرد بر سر تخِت شاه  85.30

گفِت ؼائب را كنان محسوس ِ اوهم شده حمال و، هم جاسوس ِ او  85.31

سوی گوش آن ملك بشتافتی باد چون گفتار ِ ؼایب یافتی  85.32

ای سلیمان و شه صاحب قران فالنی این چنین گفت آن زمان: كه  85.33

ای مصباح ِ هوش : چؽز را روزی كهاین سخن پایان ندارد، گفت موش   86.1

تو درون آب داری  ترك تازوقتها خواهم كه گویم با تو راز   86.2

نشنوی در آب از عاشق فؽان بر لِب جو، من تو را نعره زنان   86.3

می نگردم از مالقاِت تو سیرمن بدین وقِت معین، ای دلیر   86.4

تدبیر موش با چغز كه میان ما وسیلتی باید که بوقت حاجت بر ِ تو نمیتوانم آمدن و سخن گفتن. 86



عاشقان را فی صالة  دائمون پنج وقت آمد نماز، ای رهنمون   86.5

كاندر این سرهاست نی پانصد هزارنی به پنج آرام گیرد آن خمار   86.6

سخت ُمستسقیست جان ِ صادقان طریق ِ عاشقان"  ُزرؼبا"نیست     86.7

زانكه بی دریا ندارند  ُانس ِ جان طریق ماهیان" ُزر ؼبا"نیست    86.8

با خمار ِ ماهیان  خود جرعه ایست آِب این دریا، كه هایل بقعه ایست   86.9

وصل سالی متصل، پیشش خیال یك دم ِ هجران بر ِ عاشق  چو سال  86.10

در پی هم، این و آن، چون روز و شب عشق مستسقیست، مستسقی طلب  86.11

چون ببینی شب، بر آن عاشق تر است روز بر شب عاشق است و ُمضطر است  86.12

از پی این یكی زمانشان ایست نیست نیستشان از جست و جو یك لحظه ایست  86.13

این بر آن مدهوش و، آن بی هوش ِ این این گرفته پای آن، آن گوش ِ این  86.14

در دل عذرا همیشه وامق است در دل معشوق جمله عاشق است  86.15

در میانشان فارق و مفروق نیست در دل ِ عاشق  بجز معشوق نیست  86.16

بگنجد این دو را ؟" ُزر ؼبا"پس چه بر یكی اشتر بود این دو درا  86.17

هیچ كس با خود به نوبت یار بود ؟نمود ؟" ُزر ؼبا"هیچ كس با خویش   86.18

فهم ِ این موقوؾ شد بر مرِگ مردآن یكیی نه، كه عقلش فهم كرد  86.19

رخت هستی را به سوی یار ُبردجز مگر مردی که پیش از مرگ ُمرد*   86.20

قهر ِ نفس از بهر چه واجب شدی ؟ور به عقل ادراِك این ممكن ُبدی  86.21

نفس  ُكش ؟ : بی ضرورت، چون بگویدبا چنان رحمت كه دارد شاِه ُهش  86.22

مبالغه كردن موش در البه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی. 87

من ندارم بی ُرخت  یك دم قرارای یار عزیز مهر كار: گفت   87.1

شب، قرار و سلوت و خوابم توئی روز، نور و مكسب و تابم توئی   87.2

وقت و بی وقت از كرم یادم كنی از مرّوت باشد ار شادم كنی   87.3

راتبه كردی وصال، ای نیك خواه در شبانروزی وظیفۀ چاشتگاه   87.4

در هوایت طرفه انسانیستممن بدین یکبار قانع نیستم*    87.5

با هر استسقا قرین  جوع البقرپانصد استسقاستم اندر جگر   87.6

ِده زكاِت جاه و، بنگر در فقیربی نیازی از ؼم ِ من، ای امیر   87.7

لیك لطِؾ عام تو زآن برتر است این فقیر ِ بی ادب نا َدر خور است   87.8

آفتابی  بر حدثها میزندمی نجوید لطِؾ عام تو َسند   87.9

و آن حدث  از خشكئی هیزم شده نور او را، زآن، زیانی نا ُبده  87.10

بر در و دیوار حمامی بتافت تا حدث در  ُگلخنی شد، نور یافت  87.11

چون بر او برخواند خورشید آن فسون بود آالیش، شد آرایش كنون  87.12

تا زمین  باقی حدثها را بَخوردشمس هم معدۀ زمین را گرم كرد  87.13

هكذا یمحو االله السیئات جزو خاكی گشت و ُرست از وی نبات  87.14

هکذا یؽفر لمن یعطی الؽفورجزو خاکی گشت، شد او ُپر ز نور*   87.15

هکذا یسر هم اله للعبادجزو خاکی گشت از وی بار شاد*   87.16

كش نبات و نرگس و نسرین  ُكندبا حدث كان بدترین است این  ُكند  87.17



حق چه بخشد در جزا و در عطا ؟تا به نسرین ِ مناسك در وفا  87.18

طیبین را تا چه سان دولت دهد ؟چون خبیثان را چنین خلعت دهد  87.19

كان نگنجد در زبان و در لؽت آن دهد حقشان، كه ال عین رأت  87.20

روز ِ من روشن كن از  ُخلق حسن ما كه ایم؟ این را بیان کن، یار من  87.21

كه ز ُپر زهری چو مار كوهیم منگر اندر زشتی و مكروهیم  87.22

چون شوم  ُگل، چون مرا او خار ِكشت؟ ای كه من زشت و، خصالم جمله زشت  87.23

زینت طاوس ِده  این مار رانو بهارا، ُحسن ِ ُگل ِده خار را  87.24

لطِؾ تو در فضل و در فن منتهی در كمال زشتی ام  من منتهی  87.25

تو بر آر، ای حسرِت سرو سهی حاجت این منتهی، ز آن منتهی  87.26

از كرم، گر چه ز حاجت او بریست چون بمیرم، فضل ِ تو خواهد گریست  87.27

خواهد از چشم ِ لطیفت اشك َجست بر سر گورم بسی خواهی نشست  87.28

چشم خواهی بست از مظلومیم نوحه خواهی كرد بر محرومیم  87.29

حلقه ای در گوش ِ من  ُكن زین سُخن اندكی ز آن لطفها اكنون بكن  87.30

بر فشان بر مدرِك ؼمناِك من آنچه خواهی گفت تو با خاِك من  87.31

ای قدمهای تو را  جانم فراش صوفئی را گفت خواجۀ سیم پاش   88.1

یا كه فردا چاشتگاهی  سه دَرم یك ِدَرم خواهی تو امروز؟ ای شهم   88.2

كه دهی امروز و، فردا صد درم ِده نیمی دَرم، راضی ترم: گفت   88.3

نك قفا پیشت كشیدم، نقد ِده سیلی نقد، از عطای نسیه  به   88.4

كه قفا، هم سیلیش مسِت تو است خاصه آن سیلی كه از دسِت تو است   88.5

خوش ؼنیمت دار نقِد این زمان هین بیا، ای شادی جان و جهان   88.6

سر مِكش زین جوی، ای آِب روان َدر َمُدزد آن روی ماه از شب روان   88.7

وز لِب جو سر بر آرد یاسمین تا لِب جو خندد از آِب معین   88.8

پس بدان، از دور، كآنجا آب هست چون ببینی بر لِب جو سبزه َمست   88.9

كه بود ؼماز ِ باران  سبزه زارسیماُهم وجوهٌ  كردگار: گفت  88.10

كه بود در خواب  هر نفس و نَفس گر ببارد شب، نبیند هیچ كس  88.11

هست بر باران پنهانی دلیل تازگی هر  ُگلستان ِ جمیل  88.12

رجوع به حکایت چغز و موش. 89

لیك شاِه رحمت و وهابئی ای اخی، من خاكیم، تو آبئی   89.1

كه  گه و بیگه به خدمت میرسم آن چنان  ُكن از عطا و از قَسم   89.2

می نبینم از اجابت  مرحمت بر لِب جو، من به جان میخوانمت   89.3

زانكه تركیبم ز خاكی ُرسته شدآمدن در آب  بر من بسته شد   89.4

تا تو را از بانگِ من آگه كندیا رسولی، یا نشانی  ُكن َمدد   89.5

آخر آن بحث  این آمد قراربحث كردند اندر این كار آن دو یار   89.6

تا ز جذِب رشته، گردد كشؾ  رازكه به دست آرند یك رشتۀ دراز   89.7

وفی التاخیر " البه كردن موش مر چغز را كه بهانه میندیش و در امر من تأخیر مینداز که . 88
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بسته باشد، دیگری بر پای تویك سری بر پای این بندۀ دو تو   89.8

اندر آمیزیم، چون جان با بدن تا به هم آئیم زین فن ما دو تن   89.9

میكشاند بر زمینش  ز آسمان هست تن چون ریسمان بر پای جان  89.10

رسته از موش ِ تن آید در خوشی چؽز جان در آِب خواب بی هشی  89.11

چند تلخی زین ِكشش جان میَچشدموش ِ تن ز آن ریسمان بازش  ِكشد  89.12

عیشها كردی درون ِ آب   چؽزگر نبودی جذِب موش گنده مؽز  89.13

بشنوی از نوربخش ِ آفتاب باقیش، چون روز برخیزی ز خواب  89.14

ز آن سر دیگر تو بر پا  ُعقده زن یك سر رشته گره بر پای من  89.15

مر تو را، نك شد سر رشته پدیدتا توانم من در این خشكی كشید  89.16

كه مرا در ُعقده آرد این خبیث تلخ آمد بر دل ِ چؽز این حدیث  89.17

چون در آید، ز آفتی نبود تهی هر كراهت در دل ِ مرِد بهی  89.18

نور ِ دل، از لوح ِ  ُكل كردست فهم وحی حق دان آن فراست را، نه َوهم  89.19

با  ِجد آن پیلبان و، بانگِ هیت امتناع پیل از سیران ِ بیت  89.20

با همه لت، نی كثیر و نی قلیل جانب كعبه نرفتی پای پیل  89.21

یا بُمرد آن جان ِ هول افزای اوگفتئی که خشك شد پاهای او  89.22

وان خسان را گول و گمره میکندپیل را حق  جان آگه میکند*   89.23

پیل ِ نر صد اسبه گشتی گام زن چونكه كردندی سرش سوی یمن  89.24

چون بود حس ِ ولّی با ورود ؟حّس ِ پیل از زخم ِؼیب آگاه بود  89.25

بهر یوسؾ با همه اخوان ِ اونی كه یعقوِب نبّی پاك خو  89.26

تا َبَرندش سوی صحرا یك زمان از پدر چون خواستند آن دادران  89.27

یك دو روزش مهلتی ِده، ای پدرمیندیش از ضرر: جمله گفتندش  89.28

یوسؾ خود بسُپری با حافظین تو چرا ما را نمیداری امین ؟*   89.29

ما در این دعوت امین و ُمحسنیم تا به هم در مرجها بازی كنیم  89.30

میفروزد در دلم درد و َسقم این دانم، كه نقلش از بَرم: گفت  89.31

كه ز نور عرش دارد دل فروغ این دلم هرگز نمیگوید دروغ  89.32

و ز قضا آن را نكرد او اعتدادآن دلیل قاطعی ُبد بر فساد  89.33

كه قضا در فلسفه بود آن زمان در گذشت از وی نشانی آن چنان  89.34

بو العجب، افتادن بینای راه این عجب نبود كه كور افتد به چاه  89.35

چشم بندش یفعل هللا ما یشاست کاین قضا را گونه گون تصریفهاست  89.36

موم گردد بهر آن ُمهر آهنش هم بداند، هم نداند، دل فنش  89.37

چون در این شد، هر چه خواهد، باش گومیل او: گوئیا دل گویدی كه  89.38

در عقالش جان معقل میكندخویش را هم زین مؽفل میكند  89.39

آن نباشد مات، باشد ابتالگر شود مات اندر این آن بوالعال  89.40

یك هبوطش، بر معارجها بَردیك بال، از صد بالیش وا خَرد  89.41

از خمار صد هزاران زشِت خام خام شوخی كه رهانیدش مدام  89.42

َجست از  ِرّق ِ جهان، و آزاد شدعاقبت او پخته و استاد شد  89.43



شد ممیز، وز خالیق  باز َرست از شراِب الیزالی گشت مست  89.44

واز خیال ِ دیدۀ بی دیدشان ز اعتقاِد ُسسِت ُپر تقلیدشان  89.45

پیش ِ جزر و مّد بحر بی نشان ؟چه فن زند ادراكشان! ای عجب  89.46

ُملك و شاهّی و وزارتها رسیدز آن بیابان این عمارتها رسید  89.47

میرسند اندر شهادت، جوق جوق ز آن بیابان ِعدم  مستان ِ شوق  89.48

می رسد در هر مسا و ؼادیه كاروان در كاروان  زین بادیه  89.49

كه رسیدم، نوبِت ما شد، تو روآید و گیرد وثاق ِ ما گرو  89.50

زود بابا رخت برگردون نهادچون پسر چشم ِخرد را بر گشاد  89.51

وآن  از آن سو صادران و  واردان جادۀ شاه است این، زین سو روان  89.52

می نبینی، قاصد جای نویم نیك بنگر، ما نشسته میرویم  89.53

بلكه از بهر ؼرضها در َمآل بهر مالی  می نگیری راس ِ مال  89.54

كه مسیر و  روش در ُمستقبل است پس مسافر آن بود، ای َره َپَرست  89.55

دم به دم در میرسد خیل خیال همچنان كز پردۀ دل  بی كالل  89.56

چون پیاپی جانب دل میرسندگرنه تصویرات از یك مؽرسند  89.57

سوی چشمۀ دل شتابان از ظماجوق جوق  اسپاِه تصویرات ما  89.58

دائما ً پیدا و پنهان میشوندَجرّه ها ُپر میكنند و میروند  89.59

دایر  اندر چرخ ِ دیگر آسمان فكرها را اختران ِ چرخ دان  89.60

نحس دیدی، صدقه  واستؽفار ُكن سعد دیدی، شكر  ُكن، ایثار  ُكن  89.61

طالعم ُمقبل  ُكن و چرخی بزن ما كه ایم این را؟ بیا ای شاِه من  89.62

زآنكه  زآسیب ذنب  جان شد سیاه روح را تابان  ُكن از انوار ِ ماه  89.63

از َچه و جور ِ َرَسن  بازش رهان از خیال و وهم و ظن  بازش رهان  89.64

َپر بر آرد، بر َپرد  ز آب و ِگلی تا ز دلداری خوِب تو  دلی  89.65

عذر این زندانی خود در پذیرای عزیز مصر، جانم دست گیر*   89.66

یوسِؾ مظلوم  در زندان توست ای عزیز مصر و، در پیمان ُدرست  89.67

 الُمحسنین در خالص او یكی خوابی ببین  89.68 زود، كان هللا ُیِحبُّ

هفت گاو فربهش را میخورندهفت گاو الؼر ُپر از گزند  89.69

ُسنبالِت تازه اش را میچرندهفت خوشۀ زشِت خشِك ناپسند  89.70

هین مباش، ای شاه، این را مستجیزقحط از مصرت برآمد، ای عزیز  89.71

هین ز دستان ِ زنانم وارهان یوسفم در حبس ِ تو، ای شه نشان  89.72

شهوِت مادر فکندم، كه اهبطوااز سوی عرشی كه بودم مربط او  89.73

از فن ِ زالی  به زندان َرحم پس فتادم زآن كمال ِ مستتم  89.74

الجرم كیِد زنان باشد عظیم روح را از عرش آرد در حطیم  89.75

چونكه بودم روح و، چون هستم بدن اول و آخر هبوط من  ز  زن  89.76

یا بر آن یعقوِب بیدل  رحم آربشنو این زاری یوسؾ در عثار  89.77

كه فکندندم چو آدم از جنان ناله از اخوان كنم، یا از زنان ؟  89.78

كز بهشِت وصل  گندم خورده ام زآن مثال برِگ دی پژمرده ام  89.79



و آن سالم و، سلم و، پیؽام تو راچون بدیدم لطؾ و اكرام تو را  89.80

در سپندم نیز چشم َبد رسیدمن سپنِد چشم ِ َبد كردم پدید  89.81

چشمهای ُپر خمار توست و بس دافع هر چشم َبد  از پیش و پس  89.82

"نعم الدوا"مات و مستؤصل كند چشم َبد را چشم نیكویت، شها  89.83

چشم بد را، چشم ِ نیكو میكندبل ز چشمت كیمیاها میرسد  89.84

چشم ِ بازش سخت با همت شده ست چشم شه بر چشم ِ باز ِ دل زده ست  89.85

می نگیرد باز ِ شه  جز شیر نرتا ز بس همت كه یابید از نظر  89.86

هم شكار توست و، هم صیدش توئیشیر چه ؟  كآن شاهباز معنوی  89.87

 اآلفلین"نعره های شد صفیر باز ِ جان در مرج ِ دین  89.88 " ال أُِحبُّ

از عطای بی حدت  چشمی رسیدباز ِ دل را، كز پی تو میپرید  89.89

هر حسی را قسمتی آمد مشاع یافت بینی بوی و، گوش از تو سماع  89.90

نبود آن حس را فتور و مرگ و شیب هر حسی را چون دهی ره سوی ؼیب  89.91

تا كه بر حسها  ُكند  آن حس  شهی مالُك الملكی، به حس چیزی دهی  89.92

تا که کار حس  از آن باال شودجهد کن تا حّس تو باال رود*   89.93

حكایت سلطان محمود غزنوی و رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ایشان مطلع شدن. 90

با گروهی قوم دزدان باز َخوردیک شبی میگشت شه محمود، فرد   90.1

من هم یكی ام از شما: گفت شهكئی ای بو الوفا ؟: پس بگفتندش   90.2

هین بگوئید از فن و فرهنگِ خویش ای گروه مكر كیش: آن یكی گفت   90.3

كاو چه دارد در جبلت از هنرتا بگوید با حریفان در سمر   90.4

هست خاصیت مرا اندر دو گوش ای گروه فن فروش: آن یكی گفت   90.5

ز دیناری، دو دانگ : قوم گفتندشكه بدانم  سگ چه میگوید به بانگ   90.6

جمله خاصّیت مرا  چشم اندر است ای گروه  زر پرست: آن دگر گفت   90.7

روز بشناسم مر او را، بی گمان هر كه را شب بینم اندر قیروان   90.8

كه زنم من نقبها با زور ِ دست خاصیتم در بازو است: گفت یك   90.9

كار من در خاكها  بو بینی است خاصیتم در بینی است: گفت یك  90.10

كه رسول آن را پی چه گفته است سّر الناس ِ معادن داد دست  90.11

چند نقد است و، چه دارد او ز كان من ز خاِك تن بدانم، كاندر آن  90.12

و آن دگر دخلش بود كمتر ز خرج در یكی كان زّر ِ بی اندازه درج  90.13

خاِك لیلی را بیابم بی خطاهمچو مجنون  بو كنم هر خاك را  90.14

گر بود یوسؾ، و گر آهرمنی بو  ُكنم، دانم ز هر پیراهنی  90.15

ز آن نصیبی یافت این بینی من همچو احمد، كه بَرد بو از یمن  90.16

یا كدامین خاك  صفر و ابتر است كه كدامین خاِك همسایۀ زر است  90.17

كه كمندی افكنم  طول علم نك خاصیت در پنجه ام: گفت یك  90.18

کنگرش در سخت گردانم کمندقصر اگر چه چند باشد بس بلند*   90.19

که کمندش ُبرد سوی تخت و بختهمچو احمد، که کمند انداخت سخت*   90.20

تا كمندش ُبرد سوی آسمانش همچو احمد كه كمند انداخت جانش  90.21



" ما َرَمیَت إِْذ َرمیت"آن ز من دان، کای كمند انداز بیت: گفت حقش  90.22

مر تو را خاصیت اندر چه بود ؟كای سند: پس بپرسیدند از شه  90.23

كه رهانم مجرمان را از نقم در ریشم بود خاصیتم: گفت  90.24

چون بجنبد ریش من، ایشان رهندُمجرمان را چون به جالدان دهند  90.25

طی كنند آن قتل و آن تشویش راچون بجنبانم به رحمت ریش را  90.26

چون خالص ِ روز محنتما توئی قطب ما توئی: قوم گفتندش كه  90.27

سوی قصر آن شه میمون شدندبعد از آن  جمله بهم بیرون شدند  90.28

میگوید كه سلطان با شماست : گفتچون سگی بانگی بزد از دست راست  90.29

کاین هست از وثاق بیوه ای : گفتخاك بو كرد آن دگر از ریوه ای  90.30

تا شدند آن سوی دیوار بلندپس كمند انداخت استاِد كمند  90.31

خاِك مخزن شاهیست فرد: گفتجای دیگر خاك را چون بوی كرد  90.32

هر یكی از مخزن اسبابی كشیدنقب زن  زد نقب و در مخزن رسید  90.33

قوم ُبردند و نهان كردند تفت بس زر و  زربفت و  گوهرهای زفت  90.34

حلیه و، نام و، پناه و، راهشان شه معین دید منزلگاهشان  90.35

روز در دیوان بگفت آن سر گذشت خویش را دزدید از ایشان، باز گشت  90.36

تا كه هر سرهنگ دزدی را ببست پس روان گشتند سرهنگان مست  90.37

وز نهیِب جان ِ خود لرزان شدنددست بسته سوی دیوان آمدند  90.38

یار شبشان بود آن شاِه چو ماه چون كه  ِاستادند پیش تخِت شاه  90.39

روز دیدی، بی شكش بشناختی آنكه شب بر هر که چشم انداختی  90.40

بود با ما دوش، شب گرد و قرین این: شاه را بر تخت دید و گفت  90.41

این گرفِت ما هم از تفتیش اوست آنكه چندین خاصیت در ریش اوست  90.42

بر گشاد از معرفت لب با حشم عارؾ شه بود چشمش، الجرم  90.43

فعل ما میدید و ِسرمان می شنودَو ُهَو َمَعُكْم ، این شاه بود: گفت  90.44

جمله شب با روی ماهش عشق باخت چشم ِ من َره ُبرد شب شه را شناخت  90.45

كاو نگرداند ز عارؾ هیچ  رواّمت خود را بخواهم من از او  90.46

كه بدو یابید هر بهرام عون چشم ِعارؾ دان امان هر دو كون  90.47

كه ز جز حق، چشم او  ما زاغ بودز آن محمد شافع هر داغ بود  90.48

ناظر حق بود و، زو بودش امیددر شب دنیا كه محجوب است شید  90.49

دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت دو چشمش ُسرمه یافت" أَ لَْم َنْشَرْح " از   90.50

گردد او ُدّر ِ یتیم ِ با َرشدمر یتیمی را كه حق سرمه ِكشد  90.51

آنچنان مطلوِب را طالب شودنور او بر ُدّرها ؼالب شود  90.52

نهاد"  شاهد"الجرم نامش خدا  در نظر بودش مقاماُت العباد  90.53

كه ز شب خیزش ندارد سر گریزآلت شاهد  زبان و چشم ِ تیز  90.54
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باز گفته پیش او شرح ِ َرَصدهر یكی نام خود و احوال َخود  93.20

كه بدان یابند َره در همدگرچیست جنسیت؟ یكی نوع ِ نظر  93.21

چون نهد در تو، تو گردی جنس ِ آن آن نظر كه كرد حق در وی نهان  93.22

بی خبر را كه كشاند؟ با خبرهر طرؾ چه می كشد تن را ؟ نظر  93.23

او مخنث گردد و کون میدهدحق چو اندر مرد خوی زن نهد  93.24

طالب زن گردد آن زن  سعتری چون نهد در زن خدا خوی نری  93.25

همچو فرخی در هوا جوئی سبیل چون نهد در تو صفاِت جبرئیل  93.26

از زمین بیگانه، عاشق بر سمامنتظر، بنهاده دیده  در هوا  93.27

صد َپَرت گر هست  در آخور َپری چون نهد در تو صفتهای خری  93.28

از خبیثی شد زبون موش ِ خواراز پی صورت نیامد موش   خوار  93.29

از پنیر و جوز  واز دوشاب َمست طعمه جوی و خائن و ظلمت َپرست  93.30

ننگِ موشان باشد و عار وحوش باز ِ اشهب را چو باشد خوی موش  93.31

چون بگشت و دادشان خوی بشرخوی آن هاروت و ماروت، ای پسر  93.32

در َچه بابل ببسته َسر نگون در فتادند از لََنْحُن الصافون  93.33

بردن پریان عبدالغوث را مدتی در میان خود و بعد از آن به شهر آمدن پیش فرزندان و باز . 93

پیش پریان رفتن به حکم جنسیت معنی و همدلی او با ایشان



لوح ِ ایشان  ساحر و مسحور شدلوح ِ محفوظ از نظرشان دور شد  93.34

موسئی بر عرش و فرعونی ُمهان َسر همان و، َپر همان، هیكل همان  93.35

خو پذیری گل و روؼن ببین در پی خو باش و، با خوش خو نشین  93.36

تا نهد بر گور او دل روی و كؾ خاِك گور از ُمرده هم یابد شرؾ  93.37

چون مشرؾ آمد و اقبال ناك خاك  از همسایگی ِ جسم ِ پاك  93.38

گر دلی داری  ُبرو  دلدار جوگو" الجار  ُثم الّدار"پس تو هم   93.39

سرمۀ چشم ِ عزیزان میشودخاك تو هم سیرِت جان میشود  93.40

به ز صد زنده به نفع و ابتشارای بسا  در گور خفته  خاك وار  93.41

صد هزاران زنده در سایۀ وی اندسایه بوده او و، خاكش سایه مند  93.42

جانب تبریز آمد  وام دارآن یكی درویش، ز اطراؾ دیار   94.1

بود در تبریز  بدر الدین عمرنه هزارش وام ُبد از زر مگر   94.2

هر سر مویش یكی حاتم كده محتسب بود او یکی بحر آمده   94.3

سر نهادی، خاِك پای او شدی حاتم ار بودی  گدای او شدی   94.4

در كرم شرمنده بودی ز آن نوال گر بدادی تشنه را بحری زالل   94.5

بودی آن در همتش ناالیقی ور بكردی ذّره ای را مشرقی   94.6

كاو ؼریبان را ُبدی خویش و نسیب بر امید او  بیامد آن ؼریب   94.7

وام ِ بی حد  از عطایش توخته با درش بود آن ؼریب آموخته   94.8

كه به بخششهاش واثق بود  مردهم به پشتی آن كریم  او وام كرد   94.9

بر امید قلزم ِ اكرام ِ اوال  ُابالی گشته بود و وام جو  94.10

همچو  ُگل خندان از آن روض الكرام وام داران رو تُرش، او شاد كام  94.11

چه ؼم استش از سبال بو لهب ؟گرم شد پشتش ز خورشیِد عرب  94.12

كی دریػ آید ز سقایانش آب ؟جو  كه دارد عهد و پیوند سحاب  94.13

كی نهند این دست و پا را  دست و پا ؟ساحران ِ واقؾ  از دسِت خدا  94.14

بشكند كلۀ پلنگان را به ُمشت روبهی كه هست او را شیر ُپشت  94.15

قلعه نزِد گام خنگش جرعه ای چونكه جعفر رفت سوی قلعه ای   95.1

تا در قلعه ببستند از حذریك سواره تاخت تا قلعه به كر   95.2

اهل كشتی را چه زهره با نهنگ ؟زهره نی كس را كه پیش آید به جنگ   95.3

كه چه چاره ست اندرین وقت؟ ای مشیرروی آورد آن ملك سوی وزیر   95.4

پیش او آئی به شمشیر و كفن آنكه ترك گوئی مکر و فن: گفت   95.5

انما المیت میت االحیاء--- لیس من مات فاستراح بمیت 

آمدن جعفر رضی هللا عنه به تنهائی به گرفتن قلعه و مشورت كردن ِ َملك آن قلعه با وزیر در . 95

دفع او، و گفتن وزیر كه زنهار ُملک را به وی تسلیم كن كه او موید است و از حق جمعیت عظیم 

دارد در جان ِ خویش

داستان مرد وظیفه دار از محتسب تبریز که وامها كرده بود بر امیِد وظیفه و بیخبر بود از . 94

بیت. وفات او، و از هیچکس واخ گزارده نمی شد اال از محتسب متوفی گزارده شد



منگر خوار در فردّی َمرد: گفتآخر نی که او مردیست فرد: گفت   95.6

همچو سیماب است لرزان پیش اوچشم ُبگشا، قلعه را بنگر نكو   95.7

گوئیا  شرقی و ؼربی با وی است بر سر ِ زین، آنچنان محكم پی است   95.8

خویشتن را پیش او انداختندچند كس همچون فدائی تاختند   95.9

سر نگون سار اندر اقدام ِ سمندهر یكی را او به گرزی میفکند  95.10

كه همی زد یك تنه بر امتی داده بودش صنع ِ حق جمعیتی  95.11

كثرت اعداد از چشمم فتادچشم ِ من  چون دید روی آن قباد  95.12

پیش او بنیاِد ایشان ُمندكیست اختران بسیار و، خورشید ار یكیست  95.13

گربه را نی ترس باشد، نی حذرگر هزاران موش پیش آرند سر  95.14

نیست جمعیت درون ِ جانشان گر به پیش آیند موشان، ای فالن  95.15

جمع معنی خواه، هین از كردگارهست جمعیت به صورت در فشار  95.16

جسم را بر باد قائم دان، چو اسم نیست جمعیت ز بسیاری جسم  95.17

جمع گشتی چند موش از حمیتی در دل موش ار ُبدی جمعیتی  95.18

هر یکی بر وی زدندی حربه ایبر زدندی خویش را بر گربه ای*   95.19

خویش را بر گربۀ بی ُمهله ای بر زدندی چون فدائی حمله ای  95.20

و آن دگر گوشش دریدی هم بناب آن یكی چشمش بكندی از ضراب  95.21

از جماعت گم شدی بیرون شواش و آن دگر سوراخ كردی پهلواش  95.22

بجهد از جانش، به بانگ گربه، هوش لیك جمعیت ندارد جان ِ موش  95.23

خشك گردد از یکی گربۀ نزارگر بود اعداِد موشان صد هزار  95.24

انُبهی ُهش چه بندد خواب را ؟از گلۀ انُبه چه ؼم قصاب را ؟  95.25

شیر را، تا بر گلۀ ِ گوران جهدمالَِك اْلُمْلِك است، جمعیت دهد  95.26

کس نیارد گفتنش از راه پرتدر زمانیشان بسازد ترت و مرت*   95.27

چون عدم باشند پیش ِ صول ِ شیرصد هزاران گور ِ َده شاخ و دلیر  95.28

یوسفی را، تا بَود چون ماء مزن مالَِك اْلُمْلِك است، بدهد ملك حسن  95.29

كه شود شاهی ؼالم ِ دختری در ُرخی بنهد شعاع ِ اختری  95.30

كه ببیند نیم شب هر نیك و َبدبنهد اندر روی دیگر  نور ِ َخود  95.31

در َید و رخسار و در ذات الصدوریوسؾ و موسی ز حق ُبردند نور  95.32

پیش رو  او توبره آویخته روی موسی بارقی انگیخته  95.33

ردی بصر  95.34 ُُ كه زمّرد  از دو چشم مار  گرنور رویش آنچنان ِب

گردد آن نور قوی را ساتره او ز حق درخواسته  تا توبره*   95.35

كآن لباس ِعارفی آمد  امین از گلیمت ساز هین: توبره، گفت  95.36

نور ِ جان بر پود و تارش تافته ست كآن كسا  بر نور صبری یافته ست  95.37

نور ِ ما را بر نتابد ؼیر ِ آن جز چنین خرقه، نخواهد شد ِصوان  95.38

همچو كوِه طور  نورش َبر َدَردكوه قاؾ  ار پیش آید بهر ِ َسد  95.39

یافت اندر نور بیچون احتمال از كمال قدرت  ابدان ِ رجال  95.40

قدرتش جا سازد از قاروره ای آنچه طورش بر نتابد ذره ای*   95.41



ذّره ای اندر زجاجی ساخت جاآنچه طورش برنتابد، ای کیا  95.42

كه همی دّرد ز نورش  قاؾ و طورگشت مشكاِة ُزجاجی جای نور  95.43

تافته بر عرش و افالك  این سراج جسمشان مشكاة دان، دلشان ُزجاج  95.44

چون ستاره زین ضحی فانی شده نورشان حیران ِ این نور آمده  95.45

از ملیِك ال یزال و لم یزل زین حكایت كرد آن ختم ِ ُرُسل  95.46

در عقول و در نفوس ِ با عالنگنجیدم در افالك و خال: كه  95.47

بی ز چون و، بی چگونه، بی ز كیؾ در دل مومن بگنجیدم چو ضیؾ  95.48

یابد از من پادشاهیها و تخت تا به داللی آن دل، فوق و تحت  95.49

بر نتابد هم زمین و هم زَمن بی چنین آئینه، این خوبّی من  95.50

بس عریض آئینه ای بر ساختیم بر دو كون  اسب ترّحم تاختیم  95.51

بشنو آیینه، ولی شرحش مُپرس هر دمی زین آینه  پنجاه ُعرس  95.52

كه نفوِذ او قمر را می شکافت حاصل آن، كز لبس ِ خویشش َپرده بافت  95.53

پاره گشتی  ور ُبدی كوِه  دو توگر ُبدی پرده ز ؼیر لبس ِ او  95.54

توبره  با نور ِ حق چه فن زدی ؟ز آهنین دیوارها نافذ شدی  95.55

بود وقت شور  خرقۀ عارفی گشته بود آن توبره صاحب تفی  95.56

زآنکه بود از خرقۀ یک با حضورگشته بود آن توبره ستار نور*   95.57

كاوست با آتش ز پیش آموخته ز آن شود آتش رهین ِ سوخته  95.58

خود صفورا، هر دو دیده  باد داددر هوای عشق آن نور ِ رشاد  95.59

نور ِ روی او و  آن چشمش َپریداوال بر َبست یك چشم و بدید  95.60

بر گشاد و كرد خرج ِ آن قمربعد از آن صبرش نماند و، آن دگر  95.61

چون بر او زد نور ِ طاعت، جان دهدهمچنان مرد مجاهد  نان دهد  95.62

چون ز دستت رفت حسرت می خوری ؟چشم عبهری: پس زنی گفتش که  95.63

دیده بودی  تا همی كردم نثارحسرت میخورم كه صد هزار: گفت  95.64

لیك، َمه چون گنج در ویران نشست روزن ِ چشمم ز َمه ویران شدست  95.65

یاد آرد از وثاق و خانه ام ؟كی گذارد گنج  كاین ویرانه ام  95.66

دید موسی را ز نورش ساز دادحق شنید این و دو چشمش باز داد*   95.67

از خزینۀ خاص ُبد، ویران نشداز نظر این نور زو پنهان نشد*   95.68

درفتادی در شباك هر قصورنور ِ روی یوسفی وقِت عبور  95.69

یوسؾ است این سو به سیران در گذرپس بگفتندی درون خانه در  95.70

فهم كردندیش اصحاِب بقاع زانكه بر دیوار دیدندی شعاع  95.71

دارد از سیران یوسؾ این شَرؾ خانه ای را كش دریچه ست آن طرؾ  95.72

وز شكافش فرجه ای آؼاز  ُكن هین دریچه سوی یوسؾ باز  ُكن  95.73

كز جمال دوست  دیده روشن است عشق ورزی، آن دریچه كردن است  95.74

این به دست توست، بشنو ای پسرپس هماره روی معشوقه نگر  95.75

دور ُكن ادراِك ؼیر اندیش راراه  ُكن در اندرونها خویش را  95.76

دشمنان را زین صناعت دوست  ُكن كیمیا داری، دوای پوست  ُكن  95.77



كاو رهاند روح را از بی َكسی چون شدی زیبا، بدان زیبا َرسی  95.78

زنده كرده مردۀ ؼم را  َدمش پرورش مر باغ جانها را  نَمش  95.79

صد هزاران ملِك گوناگون دهد ؟نی همه ملِك جهان ِ دون دهد  95.80

ُملكِت تعبیر، بی درس و سَبق بر سر ُملِك جمالش داد  حق  95.81

ُملكِت علمش سوی كیوان كشیدُملكِت ُحسنش سوی زندان كشید  95.82

ملِك علم از ملِك ُحسن استوده ترشه ؼالم او شد از علم و هنر  95.83

رجوع به حكایت مرد وامدار و آمدن به تبریز و آگاهی از فوِت محتسب. 96

در ره آمد سوی آن دار السالم آن ؼریِب ممتحن از بیم ِ وام   96.1

خفته امیدش فراز ِگل ستان شد سوی تبریز و كوی  ُگلستان   96.2

بر امیدش روشنی بر روشنی روز دار الملك  تبریز سنی   96.3

از نسیم ِ یوسِؾ مصر خیال جانش خندان شد از آن روضۀ رجال   96.4

جاء اسعادی و طارت فاقتی یا حادی انخ لی ناقتی: گفت   96.5

اّن تبریزا مناجات الصدورابركی یا تاقتی طاب االمور   96.6

ان تبریزا لنا نعم المفاض اسرحی یا ناقتی حول الریاض   96.7

شهر تبریز است و كوی  ُگلستان ساربانا، بار ُبگشا ز اشتران   96.8

شعشعۀ عرشیست این تبریز رافّر ِ فردوسی است این پالیز را   96.9

از فراز ِ عرش بر تبریزیان هر زمانی موج ِ روح انگیز جان  96.10

بگذشت آن حبیب : خلق گفتندش كهچون وثاق ِ محتسب جست آن ؼریب  96.11

مرد و زن از واقعۀ او روی زرداو پریر از دار ِ دنیا نقل كرد  96.12

چون رسید از هاتفانش  بوی عرش رفت آن طاوس ِعرشی سوی عرش  96.13

در  نَوردید آفتابش  زود  زودسایه اش گر چه پناه ِ خلق بود  96.14

گشته بود آن خواجه زین ؼمخانه سیرراند او كشتی از این ساحل َپریر  96.15

گوئیا او نیز در پی جان بدادنعره ای زد َمرد و، بی هوش اوفتاد  96.16

همرهان بر حالتش گریان شدندپس گالب و آب بر رویش زدند  96.17

نیم ُمرده باز گشت از ؼیِب جان تا به شب بی خویش بود و بعد از آن  96.18

مجرمم، بودم به خلق امیدوارای كردگار: چون به هوش آمد بگفت   97.1

هیچ آن كفّو عطای تو نبودگر چه خواجه بس سخاوت كرد و جود   97.2

او قبا بخشید و، تو باال و قداو  ُكله بخشید و، تو سر ُپر خَرد   97.3

او ستورم داد و، تو عقل ِ سواراو زرم داد و، تو دسِت زر شمار   97.4

خواجه  ُنقلم داد و تو طعمه پذیرخواجه شمعم داد و، تو چشم قریر   97.5

وعده اش زر، وعدۀ تو طیبات او وظیفه داد و، تو عمر و حیات   97.6

در وثاقت او و صد چون او رهین او وثاقم داد و، تو چرخ و زمین   97.7

که دل و دست ورا کردی تو رادآنچه او داد، ای ملک، هم از تو داد*    97.8

نان از آن ِ توست، نانش از تو رسیدزر از آن ِ توست، او زر نافرید   97.9

استغفار کردن آن غریب از اعتماد بر مخلوق و یاد نعمتهای خالق كردن و انابت نمودن، ُثمَّ . 97
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كز سخاوت میفزودی شادیش آن سخا و رحم هم تو دادیش  97.10

بار ِ منت بر کسی کی مینهی ؟من چه میگویم، همه تو میدهی*   97.11

قبله ساز اصل را نشناختم من، مر او را قبلۀ خود ساختم  97.12

عقل میكارید اندر ماء و طین ؟ما كجا بودیم، كآن دیان ِ دین  97.13

وین بساِط خاك را میگستریدچون همی كرد از عدم گردون پدید  97.14

و ز طبایع، قفل با مفتاحهاز اختران میساخت او مصباحها  97.15

مضمر این سقؾ كرد و این فراش ای بسا بنیادها  پنهان و فاش  97.16

وصِؾ آدم مظهر ِ آیاِت اوست آدم  ُاسطرالِب اوصاؾ علوست  97.17

همچو عكس ِ ماه  اندر آِب جوست هر چه در وی مینماید، عكس ِ اوست  97.18

بهر ِ اوصاِؾ ازل دارد ثبوت بر سطرالبش نقوش ِعنكبوت  97.19

عنكبوتش درس گوید با شروح تا ز چرخ ِؼیب و از خورشیِد روح  97.20

بی منجم در كِؾ عام اوفتادعنكبوِت این سطرالِب رشاد  97.21

ؼیب را چشمی بباید  ؼیب بین انبیا را داد حق تنجیم ِ این  97.22

عكس خود را دید هر یك َچه درون در َچه دنیا فتادند این قرون  97.23

همچو شیر گول اندر َچه دویدعکس در َچه دید و از بیرون ندید*   97.24

ور نه آن شیری كه در َچه شد فروداز برون دان هر چه در چاهت نمود  97.25

در تگِ چاه است آن شیر ِ ژیان ُبرد خرگوشیش از ره، كای فالن  97.26

چون از او ؼالبتری، سر بركنش در رو اندر چاه و كین از وی بكش  97.27

وز خیال ِ خویشتن ُپر جوش شدآن مقلد سخرۀ خرگوش شد  97.28

این بجز تقلیِب  آن قالب نیست او نگفت این نقش  داِد آب نیست  97.29

ای زبون ِ شش ؼلط در هر ششی تو هم از دشمن  چو كینی می كشی  97.30

كز صفاِت قهر  آنجا مشتق است آن عداوت اندر او عكس ِ حق است  97.31

باید آن خو را ز طبع ِ خویش  ُشست و آن  ُگنه در وی ز عکس ِ ُجرم توست  97.32

مر تو را او صفحۀ آیینه بودخلق ِ زشتت اندر آن رویت نمود  97.33

اندر آئینه، بر آئینه مزن چونكه قبح ِ خویش دیدی، ای حسن  97.34

خاك تو بر عكس اختر میزنی میزند بر آب استارۀ سنی  97.35

تا كند مر سعِد ما را زیر دست كاین ستارۀ نحس در آب آمده ست  97.36

چون كه پنداری ز شبهه اخترش خاك از استیال بریزی بر سرش  97.37

تو گمان ُبردی كه آن اختر نماندعكس  پنهان گشت و سوی ؼیب راند  97.38

هم بدان سو بایدش كردن دواآن ستارۀ نحس هست اندر سما  97.39

نحس این سو، عكس ِ نحس آن سویست بلكه باید دل سوی بی سوی بست  97.40

عكس ِ آن داد است اندر پنج و شش داد  داد حق شناس و بخششش  97.41

تو بمیری وآن بماند ُمرده ریگ گر بود داِد خسان افزون ز ریگ  97.42

اصل بینی پیشه  ُكن، ای كژ نگرعكس، آخر چند پاید در نظر ؟  97.43

با عطا بخشیدشان عمر ِ درازحق چو بخشش كرد بر اهل ِ نیاز  97.44

محیی الموتاست فاجتازوا إلیه خالدین شد نعمت و منعم علیه  97.45



آنچنان كه  آن تو باشی و  تو آن داِد حق  با تو در آمیزد چو جان  97.46

بدهدت بی این دو  قوِت مستطاب گر نماند اشتهای نان و آب  97.47

فربهی پنهانت بخشد آن سری فربهی گر رفت، حق در الؼری  97.48

هر َملك را قوِت جان او میدهدچون َپری را قوت  از بو میدهد  97.49

حق به عشق خویش  زنده ت میكندجان چه باشد كه تو سازی زآن سند ؟  97.50

تو از او آن رزق خواه و  نان مخواه زو حیاِت عشق خواه و  جان مخواه  97.51

اندر او  تابان صفاِت ذو الجالل خلق را چون آب دان، صاؾ و زالل  97.52

چون ستارۀ چرخ در آِب روان علمشان و عدلشان و لطفشان  97.53

پادشاهان جملگان عاجز وراپادشاهی زیبد آن خالق را*   97.54

فاضالن  ِمرآِت آگاهّی حق پادشاهان مظهر شاهّی حق  97.55

ماه آن ماه است و، آب آن آب نیست قرنها بگذشت و این قرن نویست  97.56

لیك مستبدل شد آن قرن و امم عدل آن عدل است و، فضل آن فضل هم  97.57

وین معانی  برقرار و  بر دوام قرنها بر قرنها رفت، ای همام  97.58

عكس ماه و عكس اختر برقرارآب مبدل شد در این جو چند بار  97.59

بلكه بر اقطار عرض آسمان پس بنایش نیست بر آب روان  97.60

دان كه بر چرخ معانی مستویست این صفتها چون نجوم ِ معنویست  97.61

عشق ِ ایشان عكس مطلوبی اوخوب رویان آینۀ خوبی او  97.62

دائما در آب كی ماند خیال ؟هم به اصل خود رود این خّد و خال  97.63

چون بمالی چشم ِ خود، خود جمله اوست جمله تصویرات عكس آِب جوست  97.64

خّل دوشاب است و، دوشاب است  خل ُبگذار زین حول: باز عقلش گفت  97.65

شرم دار  ای احول  از شاِه ؼیورخواجه را چون ؼیر گفتی از قصور؟  97.66

جنس این موشان تاریكی مگیرخواجه را كاو در گذشته ست از اثیر  97.67

منگر و، نسبت مكن او را به طین خواجه را از چشم ابلیس لعین*   97.68

مؽز بین او را، مبینش استخوان خواجه را جان بین، مبین جسم ِ گران*   97.69

آنكه او مسجود شد، ساجد مدان مخوان" شب َپر"همره خورشید را   97.70

در مثال ِ عكس خود بنمود نیست عكسها را ماند و، این عكس نیست  97.71

روؼن گل، روؼن كنجد نماندآفتابی دید و یخ جامد نماند  97.72

نیستند از خلق، بر گردان ورق چون ُمبدل گشته اند ابدال ِ حق  97.73

خاك، مسجود مالیك چون شود ؟قبلۀ وحدانیت، دو، چون بود ؟  97.74

دامنش را دیِد آن  ُپر سیب كردچون در این جو دید عكس ِ سیب مرد  97.75

چونكه شد از دیدنش ُپر  صد جوال آنچه در جو دید، كی باشد خیال ؟  97.76

در مثال عکس ِ حق، معنیست عکسعکسها را ماند این و، نیست عکس*   97.77

ا جائهم تن مبین و، جان مكن، كآن ُبكم و صّم  97.78   لَمَّ َكذُبوا ِباْلَحقِّ

دیدن او، دیدن خالق شَدست احمد ُبَدست" ما َرَمیَت إِذ َرَمیت"  97.79

رحمة للعالمینش خواند از آنحق مر او را بر گزید از انس و جان*   97.80

روز دیدن، دیدن ِ این روزن است خدمت او، خدمِت حق كردن است  97.81



نی ذریعۀ آفتاب و فرقد است خاصه این روزن، درخشان از خود است  97.82

لیك از راه و سوی معهود  نی هم از آن خورشید زد بر روزنی  97.83

هست و روزن را نشد زآن آگهی در میان شمس و این روزن رهی  97.84

اندر این روزن بود نورش به جوش تا اگر ابری بر آید چرخ پوش  97.85

در میان ِ روزن و خور  مؤلفت ؼیر راِه این هوا و شش جهت  97.86

میوه میروید ز عین ِ این طبق مدحت و تسبیح او، تسبیح حق  97.87

عیب نبود گر نهی نامش درخت سیب روید زین سبد خوش  َلخت  َلخت  97.88

كز میان ِ هر دو، ره آمد نهان این سبد را تو درخِت سیب خوان  97.89

زین سبد روید همان نوع  از ثمرآنچه روید از درخِت بارَور  97.90

زیر سایۀ این سبد خوش می نشین پس سبد را تو درخِت بخت بین  97.91

نان چرا میخوانیش؟ محموده خوان نان چو اطالق آورد، ای مهربان  97.92

خاِك ره را ُسرمه بین و سرمه دان خاِك َره  چون چشم روشن كرد و جان  97.93

من چرا باال كنم رو در عیوق ؟چون ز روی این زمین تابد شروق  97.94

در چنین جو، خشك كی ماند كلوخ ؟شد فنا، هستش مخوان، ای چشم شوخ  97.95

با چنین ُرستم، چه باشد زور ِ زال ؟ پیش این خورشید، كی تابد هالل ؟  97.96

تا ز هستیها بر آرد او َدمارطالب است و، ؼالب است آن كردگار  97.97

بنده را در خواجۀ خود  محو دان دو مگوی و، دو مدان و، دو مخوان  97.98

فانی است و ُمرده و مات و دفین خواجه هم در نور ِ خواجه آفرین  97.99

گم كنی هم متن و هم دیباجه راچون جدا بینی ز حق این خواجه را 97.100 ُُ

این یكی قبله ست، دو قبله مبین چشم ِ دل را هین گذاره  ُكن ز طین 97.101

آتشی در خؾ فتاد و، رفت خؾ چون دو دیدی، ماندی از هر دو طرؾ 97.102

كس نبفروشد به صد دانگت لواش گر عمر نامی تو  اندر شهر ِ كاش   98.1

این عمر را نان فروشید از كرم ُعَمرم: چون به یك دكان بگفتی   98.2

ز آن یكی نان، به كزین پنجاه نان رو بدان دیگر دكان: او بگوید   98.3

نیست دكان دگر: او بگفتیگر نبودی احول او اندر نظر   98.4

بر دل ِ كاشی، شدی عّمر  علی پس زدی اشراق این نااحولی   98.5

این عمر را نان فروش، ای نانوااین از اینجا گوید آن خباز را   98.6

در كشیدآن نان، که هست آن ِ علیچون شنید او هم عمر، از احولی*    98.7

نان ز پیش ِ روی او اندر کشیدپس فرستادش به دكان بعید   98.8

راز، یعنی فهم  ُكن ز آواز ِ من ُعَمر را نان ِده، ای انباز ِ من: كه   98.9

هین عمر آمد كه تا بر نان زنداو همت ز آن سو حوالت میكند  98.10

در همه كاشان ز  نان  محروم شوچون به یك دكان عمر بودی، برو  98.11

نان از آنجا، بی حواله، بی زحیرور به یك دكان علی گفتی، بگیر  98.12

احولی  صد بینی، ای مادر فروش احولی  دو بین، چو بی َبر شد ز نوش  98.13

مثل دو بین همچون آن غریِب شهر كاشان است که عمر نام داشت كه خباز به سبب این . 98

نامش به دكان دیگران حوالت كرد، و او فهم نكرد كه همۀ دكانها یكیست



چون ُعمر میگرد، چون نبوی علی اندر این كاشان ِ خاك، از احولی  98.14

گونه گونه نقل نو، که ثّم خیرهست احول را در این ویرانه  دیر  98.15

دوست ُپر بین، عرصۀ هر دو سراور دو چشم ِ حق شناس آمد تو را  98.16

اندر این كاشان ِ ُپر خوؾ و رجاوارهیدی از حوالۀ  جا به جا  98.17

همچو هر جو، تو خیالش، ظن مبراندر این جو ؼنچه دیدی با شجر  98.18

حق حقیقت گردد و بینی تو روش كه تو را از عین ِ این عكس نقوش  98.19

عكس می بیند، سبد ُپر میشودچشم از این آب از حول ُحّر میشود  98.20

پس مشو عریان چو بلقیس از حباب پس به معنی باغ باشد این، نه آب  98.21

هین به یك چوب این خران را تو َمران بار ِ گوناگونست بر ُپشِت خران  98.22

بر یكی خر، بار سنگِ َمرَمر است بر یكی خر، بار لعل و گوهر است  98.23

اندر این جو ماه بین، عكسش مخوان بر همه جوها تو این حكمت َمران  98.24

هر چه اندر وی نماید  حق بودآِب خضر است این، نه آِب دام و دد  98.25

من نه عكسم، هم حدیثم، هم َرَهم من َمَهم: زین تگِ جو، ماه گوید  98.26

خواه باال، خواه بر وی  دار دست اندر این جو  هر چه بر باالست هست  98.27

ماه دان این پرتو َمه روی رااز دگر جوها مگیر این جوی را  98.28

از نعیم و تاج و تخت و هم ز دین اندر این جو هر چه میخواهی ببین*   98.29

باز بین و شکر ُکن بهر ِ زیاداندر این جو هر چه داری تو ُمراد*   98.30

گشت موجود اندر او بی ُبعد و بونجمله مطلوبات خلق ِ هر دو کون*   98.31

گریه کرد از درِد آن مرد لبیب این سخن پایان ندارد، آن ؼریب   99.1

پای مرد از درِد او رنجور شدواقعۀ آن وام ِ او مشهور شد   99.2

وز طمع میگفت هر جا سر گذشت از پی توزیع  ِگرِد شهر گشت   99.3

ؼیر صد دینار  آن كدیه پَرست هیچ نآورد از ره كدیه به دست   99.4

شد به گور آن كریم ِ بس شگفت پای مرد آمد به دو دستش گرفت   99.5

كاو  ُكند مهمانی فرخنده ای چون توفیق یابد بنده ای: گفت   99.6

جاِه خود ایثار جاه او كندمال ِ خود ایثار راه او كند   99.7

چون به احسان كرد توفیقش قرین شكر او  ُشكر خدا باشد یقین   99.8

حقا ً او ال شك به حق ُملحق بَودترِك  ُشكرش، َترِك  ُشكر ِ حق بود   99.9

نیز میكن ذكر و شکر خواجه هم شكر میكن مر خدا را در نعم  99.10

خدمِت او هم فریضه ست و سزاست رحمِت مادر، اگر چه از خداست  99.11

كه محمد بود محتال إلیه زین سبب فرمود حق  َصلُّوا علیه  99.12

هین چه كردی آنچه دادم من تو را ؟در قیامت بنده را گوید خدا  99.13

چون ز تو بود اصل ِ آن روزی و نان ای رب، شكر تو كردم به جان: گوید  99.14

چون نكردی شكر آن اكرام و فن نه، نكردی شكر من: گویدش حق  99.15

نی ز دست او رسیدت نعمتم ؟بر كریمی كرده ای حیؾ و ستم  99.16

توزیع كردن پای مرد در جملۀ شهر تبریز و جمع شدن اندك چیزی و رفتن آن غریب به تربت . 99

محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور او به طریق نوحه گفتن



گشت گریان زار و آمد در نشیدچون به گور آن ولی نعمت رسید  99.17

مرتجی و ؼوث ابناء السبیل ای پشت و پناه هر نبیل: گفت  99.18

ای چو رزق ِ عام  احسان و برت ای ؼم ِ ارزاق ما بر خاطرت  99.19

در خراج و خرج و در ایفاء دین ای فقیران را عشیره و والدین  99.20

داده تحفه مر سوی دوران مطرای چو بحر از بهر ِ نزدیكان  ُگهر  99.21

رونق هر قصر و گنج ِ هر خراب پشت ما گرم از تو بود، ای آفتاب  99.22

ای چو میكائیل راد و رزق ِده ای ندیده کس در ابرویت ِگره  99.23

ای به قاِؾ مكرمت  عنقای ؼیب ای دلت پیوسته با دریای ؼیب  99.24

سقِؾ سمت  همتت هرگز نكفت از مالم چه رفت ؟: یاد نآورده كه  99.25

مر تو را چون نسل تو گشته عیال ای من و صد همچو من  در ماه و سال  99.26

نام ِ ما و فخر ِ ما و بخِت مانقِد ما و جنس ِ ما و رخِت ما  99.27

عیش ِ ما و رزق مستوفی بُبردتو نُمردی، لیک بخِت ما بُمرد  99.28

در میان ِ ما و حق  تو رابطهاین همه از حق ُبد و، تو واسطه*   99.29

صد چو حاتم  گاِه ایثار ِ  ِنَعم واحِد كااللؾ  در بزم و كَرم  99.30

ِگردكانهای شمرده میدهدحاتم  ار مرده بمرده میدهد  99.31

كز نفیسی می نگنجد در نفس تو حیاتی میدهی در هر نفس  99.32

نقِد زّر ِ بی كساد و بی شمارتو حیاتی میدهی  بس پایدار  99.33

ای فلك سجده كنان  كوی تو راوارثی نابوده یك خوی تو را  99.34

چون كلیم هللا  شبان ِ مهربان خلق را از گرِگ ؼم لطفت شبان  99.35

گریختن گوسفند از کلیم هللا و شفقت و مهربانی او. 100

پای موسی آبله شد، نعل ریخت گوسفندی از كلیم هللا گریخت  100.1

و آن رمه ؼایب شده از چشم ِ اودر پی او تا به شب در جستجو  100.2

پس كلیم هللا  َگرد از وی فشاندگوسفند از ماندگی شد ُسست و ماند  100.3

می نوازش کرد همچون مادرش كؾ همی مالید بر ُپشت و َسرش  100.4

ؼیر ِمهر و رحم و آِب چشم  نی نیم ذره تیرگی و خشم نی  100.5

طبع ِ تو  بر خود چرا ِاستم نمود ؟گیرم بر منت رحمی نبود: گفت  100.6

نبوت را همی زیبد فالن : كهبا مالیك گفت یزدان آن زمان  100.7

كرد چوپانی، چه ُبرنا، چه صبی خود هر نبی: مصطفی فرمود که  100.8

حق ندادش پیشوائی جهان بی شبانی كردن و آن امتحان  100.9

كردشان پیش از نبوت   حق شبان تا شود پیدا َوقار و صبرشان 100.10

من هم بوده ام دیری شبان : گفتتو هم ای پهلوان ؟: گفت سائل که 100.11

آنچنان آرد كه باشد مإتمرهر امیری  كاو شبانّی بشر 100.12

او بجای آرد به تدبیر و ِخَردحلم ِ موسی وار اندر رعی َخود 100.13

بر فراز چرخ ِ مه روحانئی الجرم  حقش دهد چوپانئی 100.14

بر كشید و داد رعی اصفیاآنچنان كه انبیا را زین رعا 100.15

كردی آنچه كور گردد شانیت خواجه، تو باری در این چوپانیت 100.16



سرورّی جاودانه بخشدت دانم آنجا در مكافات ایزدت 100.17

بر وظیفه دادن و  ایفای توبر امید كّؾ ِ چون دریای تو 100.18

تو كجائی تا شود این درد صاؾ ؟وام كردم  ُنه هزار از زر گزاؾ 100.19

گوئیم بستان دو صد چندان ز من تو كجائی، تا كه خندان چون چمن؟ 100.20

با ؼریب خسته دل آری به جاتو کجائی تا دو صد لطؾ و عطا ؟ 100.21

با من خسته بجا آری نعم تو کجائی تا به صد چندان کرم ؟*  100.22

لطؾ و احسان  چون خداوندان كنی تو كجائی تا مرا خندان كنی ؟*  100.23

تا كنی از وام  و  فاقه  ایمنم تو كجائی تا َبری در مخزنم ؟ 100.24

كاین هم گیر  از بهر دلم : گفتهبس  و تو مفضلم: من همی گویم 100.25

چون بگنجد آسمانی در زمین ؟چون همی  ُگنجد جهانی زیر ِ طین ؟ 100.26

هم به وقِت زندگی، هم این زمان حاش هلل، تو ُبرونی زین جهان 100.27

سایۀ او بر زمین می ُگسترددر هوای ؼیب مرؼی می َپرد 100.28

جسم  كی اندر خور پایۀ دل است ؟جسم  سایۀ سایۀ سایۀ دل است 100.29

در فلك تابان و، تن در جامه خواب مرد  خفته، روح ِ او چون آفتاب 100.30

تن تقلب میكند زیر لحاؾ جان نهان اندر خال همچون سجاؾ 100.31

هر مثالی كه بگویم  منتفیست مختفیست" ِمن امر ربی"روح چون  100.32

و آن جواباِت خوش و اسرار توكو لعل ِ ِشكر بار تو ؟! ای عجب 100.33

آن كلیِد قفل ِ مشكلهای ماكو آن عقیق ِ قند خا ؟! ای عجب 100.34

آنكه كردی عقلها را بی قراركو آن دم چون ذو الفقار ؟! ای عجب 100.35

كو و كو و كو و كو و كو و كوچند گوئی فاخته سان؟ ای عمو 100.36

دائم آنجا ُبد چو شیر و بیشه اش ؟كو همانجا كه دل و اندیشه اش*  100.37

قدرت است و نزهت است و فطنت است كو همانجا كه صفاِت رحمت است ؟ 100.38

میرود در وقِت اندوه و حزنكو همانجا كه امید مرد و زن؟ 100.39

چشم دارد بر امیِد صحتی كو همانجا كه به وقت علتی ؟ 100.40

باد جوئی بهر ِكشت و كشتئی آنطرؾ كه بهر دفع ِ زشتئی 100.41

عبارت میكند" یا هو"چون زبان آنطرؾ كه دل اشارت میكند 100.42

كاش جوالهانه ما كو گفتمی است، نی كو كو همی" مع هللا"او  100.43

روحها را میزند صد گونه برق عقل ما كو تا ببیند ؼرب و شرق ؟ 100.44

منتفی شد جزر و، باقی ماند َمّدجزر و مدش ُبد به بحری در زَبد 100.45

هست صد دینار از این توزیع و بس نه هزارم وام و، من بی دست َرس 100.46

می روم نومید، ای خاِك تو خوش حق كشیدت، مانده ام در ِكش َمِكش 100.47

ای همایون دست و روی و همتت همتی میدار در ُپر حسرتت 100.48

یافتم در وی به جای آب  خون آمدم بر چشمه اصل ِ عیون 100.49

جو هم آن جویست، آب  آن آب نیست چرخ  آن چرخ است، اگر مهتاب نیست 100.50

اختران هستند، كو آن آفتاب ؟ُمحسنان هستند، كو آن مستطاب؟ 100.51

پس به سوی حق روم من نیز هم تو شدی سوی خدا، ای محترم 100.52



هست حق كٌل لدینا محضرون مجمع و پای علم ماوی القرون 100.53

هست حاضر در كِؾ نقاش درنقشها  گر بی خبر، گر با خبر 100.54

ثبت و محوی میكند آن بی نشان دم به دم در صفحۀ اندیشه شان 100.55

بخل می آرد، سخا را می بردخشم می آرد، رضا را می برد 100.56

بدرود عجز و عطا کارد همیکه برد حقد و صفا آرد همی*  100.57 ُِ

هیچ خالی نیست زین اثبات و محونیم لحظه مدركاتم شام و ؼدو 100.58

كوزه از خود كی شود پهن و دراز ؟كوزه گر با كوزه باشد كارساز 100.59

ور نه چون گردد ُبریده و مإتلؾ ؟چوب در دسِت دروگر معتكؾ 100.60

ور نه آن  خود  چون بدوزد یا َدَرد؟جامه اندر دسِت خیاطی بود 100.61

ور نه آن  خود کی شود ُپر یا  ُتهی ؟ُمشك با سقا بود، ای منتهی 100.62

پس بدان كاندر كِؾ صنع ِ شهی یک دمی ُپر میشوی یک َدم تهی 100.63

صنع از صانع چه سان شیدا شود ؟چشم بند از چشم دوز آگه بود 100.64

منگر از چشم ِ سفیه بی هنرچشم داری، تو به چشم ِ خود نگر 100.65

گوش ِ گوالن را چرا باشی گرو ؟گوش داری، تو به گوش ِ خود شنو 100.66

هم برای و  عقل ِ خود اندیشه  ُكن بی ز تقلیدی نظر را پیشه كن 100.67

تا شوی از سّر گفِت من خبیربشنو از من یک حکایت در نظیر*  100.68

یوسفی یابی از گزی كرباس--- چون زبان حسد شود نخاس 

در گلۀ سلطان نبودش یك قرین بود امیری را یكی اسبی  ُگزین  101.1

ناگهان دید اسب را  خوارزمشاه او سواره گشت در موكب  پگاه  101.2

تا به رجعت، چشم ِ شه بر اسب بودچشم ِ شه را فّر و رنگ او ربود  101.3

هر یكی خوشتر نمودی زآن دگربر هر آن عضوی كه افكندی نظر  101.4

حق مر او را داده ُبد نادر صفت ؼیر چستی و  گشی و  روحنت  101.5

كاین چه باشد كاو زند بر عقل  راه پس تجسس كرد عقل ِ پادشاه  101.6

از دو صد خورشید دارد روشنی چشم ِ من ُپر است و سیر است و ؼنی  101.7

نیم اسبم در رباید  نا حقی ای ُرخ شاهان بر ِ من بی ذقی  101.8

جذبه باشد آن، نه خاصیات این جادوئی كردست  جادو آفرین  101.9

فاتحه ش در سینه می بفزود  دردفاتحه خواند و بسی الحول كرد 101.10

فاتحه در جّر و دفع آمد وحیدزانكه  او را فاتحه خود می كشید 101.11

ور رود ؼیر از نظر   تنبیه اوست گر نماید ؼیر هم   تمویه اوست 101.12

كار ِ حق هر لحظه نادر آوریست پس یقین گشتش كه جذاب آن سریست 101.13

از داللی برادران یوسف حسودانه در دل مشتریان آن چندان حسن پوشیده شد و زشت نمودن 

اِهِدیَن گرفت كه َو كاُنوا فِیِه ِمَن الزَّ

دیدن خوارزمشاه در سیران در موكِب خود اسبی بس نادر و تعلق او به آن اسب و سرد . 101
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:نامه گوید



می شود مسجود از مكر ِ خدااسب رنگین، گاو رنگین  ز ابتال 101.14

نیست ُبت را فّر و نی  روحانئی پیش كافر نیست ُبت را ثانیی 101.15

در جهان تابیده از دیگر جهان چیست آن جاذب؟ نهان اندر نهان 101.16

من نمی بینم، تو می تانی   ببین عقل محجوب است و جان هم زین كمین 101.17

با خواص ِ مملكت همراز گشت چونكه شاهنشه ز سیران باز گشت 101.18

تا بیارند اسب را ز آن خاندان پس به سرهنگان بفرمود آن زمان 101.19

همچو پشمی گشت  امیر ِ همچو كوه همچو آتش در رسیدند آن گروه 101.20

جز عماد الملك  زنهاری ندیدجانش از درد و حزن بر لب رسید 101.21

بهر هر مظلوم و  هر مقتول هم كه عماد الملك ُبد پای علم 101.22

پیش سلطان بود چون پیؽمبری محترم تر زو نُبد خود سروری 101.23

رائض و شب خیز و حاتم در سخابی طمع بود و اصیل و پارسا 101.24

آزموده رای او در هر مرادبس همایون رای و  با تدبیر و راد 101.25

طالِب خورشیِد ؼیب  او چون هالل هم به بذل ِ جان سخی و  هم به مال 101.26

در لباس فقر و ُخلت ملتبس در امیری، او ؼریب و محتبس 101.27

پیش سلطان شافع و دفع ضرربود هر محتاج را همچون پدر 101.28

خلق او بر عكس ِ خلقان و جدامر بدان را ستر  چون حلم ِ خدا 101.29 ُُ

شاه با صد البه او را منع كردبارها می شد به سوی كوه  فرد 101.30

چشم ِ سلطان را از او شرم آمدی هر دم ار صد ُجرم را شافع شدی 101.31

سر برهنه كرد و درپایش فتادرفت او پیش عماد الملِك راد 101.32

تا نگیرد حاصل من هر مؽیرحَرم با هر چه دارم، گو، بگیر: كه 101.33

گر برد ُمردم یقین، ای خیر دوست این یكی اسب است، جانم رهن ِ اوست 101.34

من یقین دانم  نخواهم زیستن گر برد این اسب را از دست من 101.35

بر سرم مال، ای مسیحا، زود دست چون خدا پیوستگی ام داده است 101.36

این تكلؾ نیست، بی تزویری است از زر و زن، وز عقارم  صبر هست 101.37

امتحان كن امتحان گفت و قدم اندر این  گر  مینداری باورم 101.38

پیش ِ سلطان در دوید آشفته حال آن عماد الملك  گریان  چشم مال 101.39

رازگویان با خدا  رّب العبادلب ببست و  پیش سلطان ایستاد 101.40

واندر آن اندیشه اش این می تنیدایستاده  راز  سلطان می شنید 101.41

كش نشاید ساختن جز تو پناه كای خدا، گر آن جوان كژ رفت راه 101.42

گر چه او خواهد خالص از هر اسیرتو از آن ِ خود كن و بر وی مگیر 101.43

از گدائی گیر،  تا سلطان، همه زانكه محتاجند این خلقان همه 101.44

رهنمائی ُجستن از شمع و ذبالبا حضور آفتاِب با كمال 101.45

روشنائی ُجستن از نور چراغ با حضور آفتاِب خوش مساغ 101.46

كفر نعمت باشد و  فعل ِ هوابی گمان  ترِك ادب باشد ز ما 101.47

همچو خفاشند ظلمت دوستدارلیك اؼلب موشها در افتكار 101.48

كرم را خورشید هم  می پرورددر شب ار خفاش  كرمی میخورد 101.49



كرم از خورشید جنبنده شدست در شب ار خفاش از كرم است مست 101.50

دشمن ِ خود را نواله میدهدآفتابی كه ضیا زو می زهد 101.51

آخر از خورشید هم یابد سندلیک خفاشی که او ره  ُگم کند*  101.52

چشم ِ بازش راست بین و روشنیست لیك شهبازی كه او خفاش نیست 101.53

در ادب خورشید مالد گوش ِ اوگر به شب جوید، چو خفاش، او نمو 101.54

علتی دارد، تو را باری چه شد ؟گیرم كه آن خفاش  ُلد: گویدش 101.55

تا نتابی َسر تو دیگر ز آفتاب مالشت بدهم به زجر از اكتئاب 101.56

با نیازی، خاضعی، سعدانئی آنچنانكه یوسؾ از زندانئی  102.1

پیش ِ شه، در کار گردی مستوی چون بیرون روی: خواست یاری، گفت  102.2

تا مرا او واخَرد از حبس نیزیاِد من كن پیش تخِت آن عزیز  102.3

مرِد زندانی دیگر را خالص ؟كی دهد زندانئی در اقتناص  102.4

انتظار مرِگ دار ِ فانینداهل دنیا جملگی زندانیند  102.5

تن به زندان، جان او كیوانئی جز مگر نادر  یكی فردانئی  102.6

ماند یوسؾ حبس در بضع َسنین پس جزای آنكه دید او را معین  102.7

وز دلش دیو آن سخن از یاد ُبردیاِد یوسؾ  دیو از عقلش سترد  102.8

ماند در زندان ز داور چند سال زآن خطائی كآمد از نیكو خصال  102.9

تا تو، چون خفاش رفتی در سوادكه چه تقصیر آمد از خورشیِد داد ؟ 102.10

تا تو یاری جوئی از ریگ و سراب هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب ؟ 102.11

یوسفا، آخر تو داری چشم  بازعام  اگر خفاش طبعند و مجاز 102.12

باز ِ سلطان دیده را  باری چه بود ؟گر خفاشی رفت در كور و كبود 102.13

كه مساز از چوِب پوسیده عمادپس ادب كردش بدین ُجرم اوستاد 102.14

تا نیاید در دلش ز آن حبس دردلیك یوسؾ را به خود مشؽول كرد 102.15

كه نه زندان یادش آمد نه ؼسق آن چنانش  ُانس و مستی داد حق 102.16

ناخوش و تاریك و ُپر خون و َوخم نیست زندانی وحش تر از رحم 102.17

در رحم  هر لحظه گردد جسم بیش چون گشادت حق دریچه سوی خویش 102.18

بشكفت چون گل ز ؼرس ِ تن حواس اندر آن زندان، ز ذوق ِ بی قیاس 102.19

میگریزید از زهار او سوی پشت زآن رحم بیرون شدن آید درشت 102.20

ابلهی دان ُجستن از قصر و حصون راِه لذت از درون دان، نز ُبرون 102.21

وآندگر در باغ   ُترش و بی ُمرادآن یكی در  ُكنج زندان مست و شاد 102.22

گنج در ویرانه است، ای میر ِ من قصر چیزی نیست، ویران  ُكن بدن 102.23

مست آنگه خوش شود  كاو شد خراب این نمی بینی كه در بزم ِ شراب 102.24

گنج جو، وز گنج  آبادان  ُكنش گر چه ُپر نقش است خانه، َبر َكنش 102.25

وین صور چون َپرده  بر گنج ِ وصال خانه ای ُپر نقش و تصویر و خیال 102.26

كاندر این سینه همی جوشد صَورتابش گنج است و پرتوهای زر 102.27

مواخذۀ یوسف صدیق علیه السالم به حبس بضع سنین به سبِب یاری خواستن از غیر حق . 102
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پرده ای بر روی جان شد شخص ِ تن هم ز لطؾ و جوش جان با ثمن 102.28

پرده شد بر روی آب  اجزای كؾ هم ز لطؾ و عکس ِ آِب با شرؾ  102.29

كآنچه بر ما میرود آن هم ز ماست پس مثل بشنو  كه در افواه خاست 102.30

ز آِب صافی اوفتاده  دور دست زین حجاب، این تشنگان ِ كؾ پَرست 102.31

شب پرستی و  خفاشی می كنیم آفتابا، با چو تو قبله و امیم 102.32

زین خفاشیشان بخر، ای ُمستجارسوی خود  ُكن این خفاشان را، مطار 102.33

كاو مرا بگرفت، تو او را مگیراین جوان زین ُجرم  ضال است و مؽیر 102.34

گشته جوشان چون اسد در بیشه هادر عماد الملك  این اندیشه ها 102.35

در ریاض قدس جان ِ طایرش ایستاده پیش سلطان  ظاهرش 102.36

هر دمی میشد به  ُشرِب تازه  مست چون مالیك  او به اقلیم أَ لست 102.37

در تن ِ همچون لحد  خوش عالمی اندرون ُپر شور و بیرون ُپر ؼمی 102.38

تا چه پیدا آید از ؼیب و سراراو در این حیرت ُبد و  در انتظار 102.39

در بر خوارزمشاه، اسپاهیان اسب را اندر كشیدند آن زمان 102.40

آنچنان اسبی به قّد و تگ نبودالحق، اندر زیر این چرخ ِ كبود 102.41

مرحبا آن برق مه زائیده رامی ربودی رنگ او هر دیده را 102.42

گوئیا  صرصر علؾ بودش، نه جوهمچو ماه، همچون عطارد  تیز رو 102.43

می برد اندر مسیر و مذهبی ماه عرصۀ آسمان را در شبی 102.44

از چه منكر میشوی معراج را ؟چون به یك شب مه ُبرد ابراج را 102.45

كه به یك ایماء او مه شد دو نیم صد چو ماه است آن عجب ُدّر ِ یتیم 102.46

هم به قدر فهم ِ حّس خلق بودآن عجب كاو در شكاِؾ َمه نمود 102.47

هست از افالك و اخترها برون كار و بار انبیا و مرسلون 102.48

و آنگهی نظاره كن آن كار و بارتو ُبرون شو هم ز افالك و دوار 102.49

نشنوی تسبیح مرؼان ِ هوادر میان بیضه ای چون فرخها 102.50

ز اسب و سلطان گوی حال و سرگذشت معجزات اینجا نخواهد شرح گشت 102.51

از سگ و از اسب فر كهؾ یافت آفتاِب لطِؾ حق بر هر چه تافت 102.52

سنگ را و لعل را داد او نشان تاِب لطفش را تو یكسان هم مدان 102.53

سنگ را  گرمّی و تابانّی و بس لعل را زآن هست نور ِ مقتبس 102.54

آنچنان نبود كز آبی اضطراب آنكه بر دیوار افتد آفتاب 102.55

روی خود سوی عماد الملك كردچون دمی حیران شد از وی شاه فرد 102.56

از بهشت است این مگر، نی از زمین كای اخی، بس خوب اسبی نیست این؟ 102.57

چون فرشته گردد از میل ِ تو  دیو؟ای خدیو: پس عماد الملك گفتش 102.58

بس گش و رعناست این مركب، ولیك در نظر آنچ آوری  گردید نیك 102.59

چون سر گاو است گوئی  آن سرش هست ناقص آن سر اندر پیكرش 102.60

اسب را در منظر او خوار كرددر دل خوارمشه این كار كرد 102.61

از سه گز كرباس  یابی یوسفی چون ؼرض دالله گشت و واصفی 102.62

دیو داللۀ  ُدر ِ ایمان شودچونكه هنگام ِ فراق ِ جان شود 102.63



اندر آن تنگی به یك ابریق آب پس فرو شد ابله  ایمان را شتاب 102.64

قصد آن دالله جز تحریق   نی وآن خیالی باشد و، ابریق نی 102.65

صدق را بهر خیالی میدهی این زمان كه تو صحیح و فربهی 102.66

می ستانی همچو طفالن گرَدكان میفروشی هر زمان ُدّری  ز كان 102.67

نیست نادر گر بود اینت عمل پس در آن رنجوری روز ِ اجل 102.68

همچو جوزی، وقِت دق، پوسیده ای در خیال صورتی جوشیده ای 102.69

لیك آخر می شود همچون هالل هست از آؼاز چون بدر آن خیال 102.70

فارغ آیی از فریِب فاترش گر تو اول بنگری چون آخرش 102.71

امتحانش كم  ُكن، از دورش ببین جوز ِ پوسیده ست دنیا، ای امین 102.72

و آن عماد الملك با چشم ِ مآل شاه دید آن اسب را با چشم ِ حال 102.73

چشم ِ آن پایان نگر، پنجاه گزچشم شه  دو گز همی دید از لؽز 102.74

كز پس صد پرده بیند جان َرَشدتا چه ُسرمه ست آنکه یزدان میكشد 102.75

پس بدان دیده جهان را جیفه گفت چشم ِ مهتر، چون به آخر بود جفت 102.76

پس ِفُسرد اندر دل ِ شه  مهر ِ اسب زآن یكی عیبش كه بشنود او و حسب 102.77

هوش خود بگذاشت، قول او شنیدچشم ِ خود ُبگذاشت، چشم ِ او  ُگزید 102.78

از نیاز، آن بر دل شه سرد كرداین بهانه بود، کان دّیان ِ فرد 102.79

آن سخن ُبد در میان  چون بانگِ دردر ببست از حسن او پیش بصر 102.80

كه از آن پرده نماید مه سیه پرده كرد آن نكته را بر چشم شه 102.81

در جهان ؼیب از گفت و فسون پاك بّنائی كه بر سازد حصون 102.82

تا كه بانگِ واشده ست این، یا فرازبانگِ در دان گفت را از قصر راز 102.83

تبصرون این بانگ، در ال تبصرون بانگ در محسوس و، در  از حس ُبرون 102.84

تا چه در از روض جنت باز شدچنگ حكمت چونكه خوش آواز شد 102.85

از سقر، تا خود چه در وا میشود ؟بانگِ گفِت َبد، چو در  وا میشود 102.86

ای خنك او را كه واشد منظرش بانگِ َدر بشنو، چو دوری از درش 102.87

بر حیات و راحتی بر میزنی چون تو می بینی كه نیكی میكنی 102.88

آن حیات و ذوق پنهان میشودچونكه تقصیر و فسادی میرود 102.89

كه به ُمردارت كشند  این كركسان دید خود مگذار از دیِد خسان 102.90

هین عصایم كش كه كورم، ای اچی ؟ چشم ِ چون نرگس فرو بندی كه چی ؟ 102.91

باز بین، کاو هست  از تو كورترآن عصا كش كه  ُگزیدی در سفر 102.92

جز بر امر و نهی یزدانی  متن زن" حبل هللا"دست كورانه به  102.93

كاین هوا شد  صرصری  مر عاد را؟  رها كردن هوا" حبل هللا"چیست  102.94

مرغ را پرها ببسته، از هواست خلق  در زندان نشسته، از هواست 102.95

رفته از مستوریان  شرم، از هواست ماهی اندر تابۀ گرم، از هواست*  102.96

چار میخ و هیبِت دار، از هواست خشم ِ شحنه و شعلۀ نار، از هواست*  102.97

شحنۀ احكام جان را هم ببین شحنۀ اجسام دیدی بر زمین 102.98

لیك تا نجهی، شكنجه در خفاست روح را در ؼیب، خود اشكنجه هاست 102.99



زانكه ضّد  از ضّد  گردد آشكارچون رهیدی بینی اشكنجه  دمار102.100

او چه داند لطِؾ دشت و رنج چاه ؟آنكه در َچه زاد و در آِب سیاه102.101

در رسد ُسؽراق از تسنیم ِ حق چون رها كردی هوا از بیم ِ حق102.102

من جناب هللا نحو السلسبیل ال تطّرق فی هواك سل سبیل102.103

ان ظل العرش اولی من عریش ال تكن طوع الهوی مثل الحشیش102.104

زودتر زین مظلمه بازم خریداسب را واپس َبرید: گفت سلطان102.105

شیر را مفریب زین رأس البقربا دل خود شه نفرمود این قدر102.106

رو ندوزد حق بر اسبی، شاخ ِ گاوپای گاو اندر میان آری ز داو102.107

كی نهد بر جسم اسب او عضو گاو ؟بس مناسب صنعت است این شهره زاو102.108

قصرهای منتقل پرداختست زاو  ابدان را مناسب ساختست102.109

از سوی آن، سوی این صهریج هادر میان قصرها، تخریجها102.110

در میان ِ خرگهی  چندین فضاو ز درونشان عالم بی منتها102.111

گه نماید روضه، قعر چاه راگه چو كابوسی نماید ماه را102.112

دم به دم چون میكند سحر حالل قبض و بسِط چشم و دل، از ذو الجالل102.113

زشتها را زشت و، حق را  حق نمازین سبب درخواست از حق  مصطفی102.114

از پشیمانی نیفتم در قلق تا به آخر  چون بگردانی ورق102.115

مالك الملكش بدان ارشاد كردمكر كه كرد؟ آن عماد الملِك فرد102.116

تو ممیز باش مر َبد را ز نیکحیلۀ محمود این باشد، ولیک* 102.117

قلب بین اصبعین كبریاست مكر ِ حق  سرچشمۀ این مكرهاست102.118

آتشی داند زد  اندر آن پالس آنكه سازد در دلت مكر و قیاس102.119

باز گشتن به حکایت غریِب وام دار و خواب دیدن پای مرد. 103

چون ؼریب از گور خواجه باز گشت بی نهایت آمد آن خوش سرگذشت  103.1

ُمهر صد دینار را با او سپردپای مردش سوی خانۀ خویش ُبرد  103.2

كز امید اندر دلش صد  ُگل شكفت لوتش آورد و حكایتهاش گفت  103.3

با ؼریب از قصۀ آن لب گشودآنچه بعد الُعسر  ُیسر او دیده بود  103.4

خوابشان انداخت تا مرعای جان نیم شب بگذشت و افسانه كنان  103.5

اندر آن شب خواب در صدر سرادید پا مرد  آن همایون خواجه را  103.6

آنچه گفتی من شنیدم یك به یك ای پای مرد با نمك: خواجه گفت  103.7

بی اشارت لب نتانستم گشودلیك پاسخ دادنم فرمان نبود  103.8

ُمهر بر لبهای ما بنهاده اندما چو واقؾ گشته ایم از چون و چند  103.9

تا نگردد ُمنهدم عیش و معاش تا نگردد رازهای ؼیب فاش 103.10

تا نسوزد پردۀ دعوی ورانتا نگردد هیچکس واقؾ بر این*  103.11

تا نماند دیگِ حکمت نیم خام تا ندرد پردۀ ؼفلت تمام 103.12

تا نبیند دیدنی را عین ریببرنیفتد از طبق سرپوش ؼیب*  103.13

ما همه نطقیم، اّما  لب خموش ما همه گوشیم، كر شد نقش گوش 103.14

بل همه عینیم ما بی میػ و ؼینما همه عینیم گر شد نقش ِ عین*  103.15



جملگی شمسیم، گر چه ذره ایمؼرق دریائیم گر چه قطره ایم*  103.16

در جهان جاودان گشته معاؾبی حجاب ُدرد گل آبیم صاؾ*  103.17

کاین جهان پرده ست و، عین است آن جهان هر چه ما دادیم  دیدیم این زمان 103.18

تخم در خاكی پریشان كردن است روز كشتن روز پنهان كردن است 103.19

روز پاداش آمد و پیدا شدن وقت بدرودن گه منجل زدن 103.20

من همی دیدم كه او خواهد رسیدبشنو اكنون داِد مهمان جدید  104.1

بسته بهر او دو سه پاره گهرمن شنیده بودم از وامش خبر  104.2

تا كه ضیفم را نگردد سینه ریش كه وفای وام او هستند و بیش  104.3

برگزار: وام را از بعض این، گووام دارد از ذهب او  ُنه هزار  104.4

ور دعا گوئی، مرا هم درج  ُكن خرج كن: فضله ماند زآن بسی، گو  104.5

در فالن دفتر نوشته است این قَسم خواستم  تا آن به دست خود دهم  104.6

خفیه بسپارم بدو، ُدّر عدن خود اجل مهلت ندادم  تا كه من  104.7

در خنوّری و، نوشته نام ِ اولعل و یاقوت است بهر ِ وام ِ او  104.8

من ؼم ِ آن یار پیشین خورده ام در فالن طاقیش مدفون كرده ام  104.9

فاجتهد بالبیع ان ال یخدعوك قیمِت آن می نداند، جز ُملوك 104.10

كه رسول آموخت سه روز اختیاردر بیوع آن  ُكن تو از خوِؾ ؼرار 104.11

كه رواج آن نخواهد هیچ خفت از كساِد آن مترس و  در میفت 104.12

وین وصّیت را بیان  ُکن مو به مووارثانم را سالم من بگو 104.13

بی گرانی، پیش ِ آن مهمان نهندتا ز بسیاری آن زر نشكهند 104.14

بگیر و، هر كه را خواهی بده : گونخواهم این فره: ور بگوید او 104.15

سوی پستان  باز ناید هیچ شیرز آنچه دادم، باز نستانم نفیر 104.16

ُمسترّد ِ صدقه بر قول ِ رسول گشته باشد همچو سگ قی را اكول 104.17

تا بریزند آن عطا را بر درش ور ببندد در، نیاید آن زرش 104.18

نیست هدیۀ مصلحان را مستردهر كه آنجا ُبگذرد  زر میبرد*  104.19

كرده ام من نذرها با ذو الجالل بهر او بنهاده ام آن از دو سال 104.20

بیست چندان  خود زیانشان اوفتدور روا دارند چیزی  ز آن ستد 104.21

صد در ِ محنت بر ایشان َبر گشودگر روانم را پژوالنند زود 104.22

كه رساند حق را در مستحق از خدا اومید دارم من  َلبق 104.23

لب به ذكر آن نخواهم بر ُگشاددو قضیۀ دیگر او را شرح داد 104.24

هم نگردد مثنوی چندین درازتا بماند دو قضیه ِسّر و راز 104.25

گه ؼزل خوانان و، گه نوحه كنان بر جهید از خواب انگشتك زنان 104.26

پای مردا، مست و خوش بر خاستی مهمان، در چه سوداهاستی؟: گفت 104.27

كه نمی ُگنجی تو در شهر و فالتا چه دیدی خواب دوش، ای بو العال 104.28

كه رمیده ستی ز حلقۀ دوستان خواب دیده پیل ِ تو هندوستان 104.29

گفتن خواجه در خواب به آن پای مرد وجوِه وام آن دوست را كه آمده بود و نشان دادن . 104

جای دفن آن سیم را، و پیغام به وارثان كه البته از آن هیچ باز میگیرد



در دل شب آفتابی دیده ام سوداناك خوابی دیده ام: گفت 104.30

آن سپرده جان پی دیدار راخواب دیدم خواجۀ بیدار را 104.31

آن سپرده جان به راِه کبریاخواجه را دیدم به خواب، ای بوالعال 104.32

واحد كااللؾ از امر ِ خدا خواب دیدم خواجۀ معطی المنی 104.33

تا كه مستی عقل و هوشش را بُبردمست و بیخود این چنین بر می شمرد 104.34

خلق انُبه ِگرد او آمد فرازدر میان خانه افتاد او دراز 104.35

ای نهاده هوشها در بی ُهشی ای بحر خوشی: با خود آمد، گفت 104.36

بسته ای در بی دلی  دل دارئی خواب در بنهاده ای  بیدارئی 104.37

طوق دولت بسته اندر ؼّل ِ فقرمنعمی پنهان  ُكنی در ذّل ِ فقر 104.38

آتش اندر آب سوزان مندمج ضّد اندر ضد پنهان مندرج 104.39

دخلها رویان شده از بذل و خرج روضه ای در آتش ِ نمرود درج 104.40

السماح یا اولی النعمی رباح تا بگفته مصطفی  شاِه نجاح 104.41

انما الخیرات نعم المرتبطما نقص ماّل من الّصدقات قط 104.42

عصمت از فحشا و منكر در صالة جوشش و افزونی زر در زكات 104.43

و آن صالتت هم  ز گرگانت شبان آن زكاتت  كیسه ات را پاسبان 104.44

زندگی جاودان در زیر ِ مرگ میوۀ شیرین نهان در شاخ و برگ 104.45

ز آن ؼذا  زاده زمین را میوه ای زبل گشته قوت خاك از شیوه ای 104.46

در سرشِت ساجدی، مسجودئی در عدم پنهان شده موجودئی 104.47

وز درون نوری و  شمع معلمی آهن و سنگ از برونش ُمظلمی 104.48

در سواِد چشم  چندان روشنی درج در خوفی  هزاران ایمنی 104.49

گنج در ویرانه ای بنهاده ای اندرون ِ گاو ِ تن   شه زاده ای 104.50

گاو بیند شاه؟ نی، یعنی بلیس تا خری پیری گریزد ز آن نفیس 104.51

هر سه صاحب فطنت و  صاحب نظرپادشاهی بود او را سه پسر  105.1

در سخا و در وؼا و كّر و فّرهر یكی از دیگری  ُاستوده تر  105.2

قرة العینان ِ شه  همچون سه شمع پیش ِ شه، شه زادگان استاده جمع  105.3

می كشید آبی نخیل آن پدراز ره پنهان ز عینین پسر  105.4

میرود سوی ریاض ِ مام و باب تا ز فرزند آِب این چشمه شتاب  105.5

گشته جاری عینشان  زین هر دو عین تازه می باشد ریاض والدین  105.6

خشك گردد برگ و شاخ آن نخیل چون شود چشمه ز بیماری علیل  105.7

ز فرزند آن شجر نم می كشید: كهخشكی نخلش همی گوید پدید  105.8

متصل با جانتان، یا ؼافلین ای بسا كاریز پنهان همچنین  105.9

مایه ها  تا گشته جسم ِ تو سمین ای كشیده ز آسمانها و زمین 105.10

پایه پایه زین و آن ببریده ایتن ز اجزاء جهان دزدیده ای 105.11

در این سفر در ممالك من، فالن جا، : حكایت آن پادشاه و وصیت كردن سه پسر خود را که. 105

اما، هللا هللا، به فالن قلعه مروید و ِگرد آن . چنین ترتیب نهید و فالن جا چنین نّواب نصب كنید
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همچنان كز آتشی زاده ست  دودصورت از بی صورت آمد در وجود 108.15

چون پیاپی بینی اش  آید مالل كمترین ؼیبی  مصّور در خصال 108.16

زاده صد گون آلت از  بی آلتی حیرت محض آردت  بی صورتی 108.17

جان ِ جان سازد  مصّور آدمی بی ز دستی، دستها بافد همی 108.18

می شود بافیده گوناگون خیال آنچنان كاندر دل از هجر و وصال 108.19

خوب بد تو بنده ندانست خریدن--- ما بندگی خویش نمودیم، و لیكن 

رفتن شهزادگان به جانب قلعۀ ممنوعه عنها بحکم االنسان حریص علی ما منع، و . 108
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هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر ؟هیچ ماند این موثر با اثر ؟ 108.20

دست خایند از ضرر كش نیست دست نوحه را صورت ضرر بی صورت است 108.21

حیلت تفهیم را َجهد المقل این مثل ناالیق است، ای مستدل 108.22

تن نگارد با حواس و آلتی صنع  بی صورت نماید صورتی 108.23

اندر آرد جسم را در نیك و َبدتا چه صورت باشد  آن بر وفق َخود 108.24

صورت مهلت بود، صابر شودصورِت نعمت بود، شاكر شود 108.25

صورت رحمی بود، باالن شودصورت زخمی بود، ناالن شود 108.26

صورت تیری بود، گیرد سپرصورت سیری بود، گیرد سفر 108.27

صورت ؼیبی بود، خلوت كندصورت خوبان بود، عشرت كند 108.28

صورت چنگی بود، ساز آوردصورت خوبی بود، ناز آورد*  108.29

صورت بازو وری، آرد به ؼصب صورت محتاجی آرد سوی كسب 108.30

داعی فعل  از خیال ِ گوِنگون این ز حّد  واندازه ها باشد برون 108.31

جمله ظّل ِ  صورِت اندیشه هابی نهایت كیشها و پیشه ها 108.32

هر یكی را بر زمین بین سایه اش بر لب بام ایستاده قوم َخوش 108.33

و آن عمل، چون سایه بر اركان پدیدصورت فكر است بر بام مشید 108.34

لیك در تاثیر و  وصلت، دو بهم فعل بر اركان و، فكرت مكتتم 108.35

فایدۀ آن  بیخودی و بی ُهشیست آن صور در بزم  كز جام ِ خوشیست 108.36

فایده ش بی هوشی وقِت وقاع صورت مرد و زن و  لعب و جماع 108.37

فایدۀ آن  قوِت بی صورت است صورت نان و نمك  كان نعمت است 108.38

فایده ش بی صورتی، یعنی ظفردر مصاؾ  آن صورِت تیػ و سپر 108.39

چون به دانش متصل شد، گشت طی مدرسۀ تعلیم و، صورتهای وی 108.40

پس چرا در نفی صاحب نعمتند ؟این صور چون صورِت بی صورتند 108.41

پس صورها بندۀ بی صورتندپیش او رویند و در نفی  اوفتند*  108.42

چیست پس بر موجِد خویشش جحود ؟این صور دارد ز بی صورت وجود 108.43

نیست ؼیر عكس  خود  این كار ِ اوخود از او یابد ظهور  انكار ِ او 108.44

سایۀ اندیشۀ معمار دان صورِت دیوار و سقِؾ هر مكان 108.45

نیست سنگ و چوب و خشتی آشكارگر چه خود اندر محل ِ افتكار 108.46

صورت اندر دست او چون آلت است فاعل مطلق  یقین بی صورت است 108.47

مر صور را رو نماید از كرم گه گه آن بیصورت از كتم عدم 108.48

از كمال و از جمال و قدرتی تا مدد گیرد از او هر صورتی 108.49

آمدند از بهر ِ كد  در رنگ و بوباز بی صورت چو پنهان كرد رو 108.50

گر بجوید  باشد آن عین ضالل صورتی از صورت دیگر كمال 108.51

بابت ارشاد کردش از ودادجز مگر آن صورتی کآن میر زاد*  108.52

احتیاج ِ خود  به محتاجی دگرپس چه عرضه میكنی؟ ای بی هنر 108.53

ظن مبر، صورت به تشبیهش مجوچون صور بنده ست بر یزدان، مگو 108.54

كز تفكر جز صَور ناید به پیش در تضرع جوی و  در افنای خویش 108.55



صورتی كان بی تو زاید  در تو  ِبه ور ز ؼیر صورتت نبود فره 108.56

ذوق ِ بی صورت كشیدت، ای روی صورِت شهری كه آنجا می روی 108.57

كه خوشی ؼیر مكان است و زمان پس به معنی میروی تا المكان 108.58

از برای مونسی اش میروی صورِت یاری كه نزد او شوی 108.59

گر چه زآن مقصود ؼافل آمدی پس به معنی  سوی بی صورت شدی 108.60

كز پی ذوق است سیران ِ سبل در حقیقت  حق بَود معبوِد  ُكّل 108.61

گر چه َسر اصل است، َسر  ُگم كرده اندلیك، روی خود سوی ُدم كرده اند 108.62

میدهد داِد َسری  از راِه  ُدم لیك آن َسر، پیش ِ این ضاالن ِ ُگم 108.63

قوم ِ دیگر  پا و َسر كردند  ُگم آن ز سر می یابد آن داد، این ز ُدم 108.64

از  كم آمد، سوی  ُكل بشتافتندچونكه  ُگم شد جمله، جمله یافتند 108.65

صورتی دیدند با ُحسن و شكوه این سخن پایان ندارد، آن گروه  109.1

لیك زین رفتند در بحر عمیق خوب تر  زآن  دیده بودند آن فریق  109.2

كاسه ها محسوس و  افیون ناپدیدزانكه  افیونشان از این كاسه رسید  109.3

هر سه را انداخت در چاِه بالكرد کار ِ خویش  قلعۀ ُهش ُربا  109.4

االمان یاذاالمان، ای بی امان تیر ؼمزه دوخت دل را بی كمان  109.5

آتشی در دین و دلشان بر فروخت قرنها را صورِت سنگین بسوخت  109.6

فتنه اش هر لحظه دیگرگون بودچونكه روحانی بود  خود چون بود؟  109.7

چون خلش میكرد  مانند سنان عشق ِ صورت در دل ِ شه زادگان  109.8

ای دریػ : دست می خائید و می گفتاشك می بارید هر یك همچو میػ  109.9

چندمان سوگند داد  آن بی ندیدما كنون دیدیم، شه ز آؼاز دید 109.10

كه خبر كردند از پایانمان انبیا را حّق ِ بسیار است از آن 109.11

وین طرؾ َپّری  نیابی زو مطاركانچه میكاری  نروید ؼیر خار 109.12

با َپر من َپر  كه تیر آن سو جهدتخم از من گیر  تا ریعی دهد 109.13

آخر آن واجب ُبدست : هم تو گوئیتو ندانی واجبّی  آن و هست 109.14

آن توئی که برتر از ما و من است او تو است، اما نه این تو که تن است 109.15

هست اندر سوی و تو از بی سوئیاین توئی ظاهر که پنداری توئی 109.16

توی خود را  نی مدان، میدان شکربر صدؾ لرزان چرائی؟ ای گهر 109.17

توی خود را یاب و بگذر از دوئیتوی بیگانه است با تو این توئی 109.18

آمده ست از بهر تنبیه و صلت توی آخر سوی توی اّولت 109.19

من ؼالم ِ مرِد خود بینی چنین توی تو در دیگری آمد دفین 109.20

پیر اندر خشت بیند بیش از آن آنچه اندر آینه بیند جوان 109.21

با عنایاِت پدر  یاؼی شدیم ز امر شاِه خویش بیرون آمدیم 109.22

و آن عنایتهای بی اشباه راسهل دانستیم قول ِ شاه را 109.23

خسته و كشتۀ بال، بی ملحمه نك در افتادیم در خندق همه 109.24

دیدن آن سه پسر شاه در قصر قلعۀ ذات الصور نقش ِ روی دختر شاه چین را و بیهوش . 109
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بودمان تا این بال آمد به پیش تكیه بر عقل ِ خود و فرهنگِ خویش 109.25

آنچنان كه خویش را بیمار  دق بی مرض دیدیم خود را  بی زرق 109.26

بعد از آنكه بند گشتیم و شكارعلِت پنهان كنون شد آشكار 109.27

یك قناعت به كه صد لوت و طبق سایۀ رهبر به است از ذكر ِ حق 109.28

ذکر ذکر حق و ذکر بوالحسندر قناعت خوانده باشی، ای خسن*  109.29

چشم بشناسد  ُگهر را از حصاچشم ِ بینا  بهتر از سیصد عصا 109.30

این در جهان ! صورت كه بود؟ عجبدر تفحص آمدند اندر زمان 109.31

كشؾ كرد آن راز را شیخی بصیربعد بسیاری تفّحص در مسیر 109.32

رازها ُبد پیش ِ او بی روی پوش نه از طریق ِ گوش، بل از وحی هوش 109.33

صورت شه زادۀ چین است این نقش ِ رشِك پروین است این: گفت 109.34

در بها و در جمال و در کمالدختری دارد شه چین بی مثال*  109.35

در مكتم پرده و  ایوانست اوهمچو جان و چون پری  پنهانست او 109.36

شاه پنهان كرد او را از فتن سوی او نه مرد َره دارد  نه زن 109.37

كه نپّرد مرغ هم بر بام ِ اوؼیرتی دارد ملك بر نام ِ او 109.38

هیچ كس را این چنین سودا مبادوای آن دل  كش چنین سودا فتاد 109.39

و آن نصیحت را كساد و سهل داشت این سزای آنكه تخم ِ جهل كاشت 109.40

كه َبَرم من كار ِ خود با عقل  پیش اعتمادی كرد بر تدبیر ِ خویش 109.41

كه ز تدبیر خرد پانصد رسدنیم ذره ز آن عنایت  ِبه بَود 109.42

پا  بِكش پیش عنایت و بمیرترِك مكر ِ خویشتن گیر  ای امیر 109.43

زین حیل، تا تو نمیری  سود نیستاین بقدر حیلۀ معدود نیست 109.44

رو بمیر و بهره بردار از وجود تا نمیری سود کی خواهی ربود؟*  109.45

بود با خواهندگان  ُحسن ِ عمل در بخارا خوی آن صدر ِ اجل  110.1

تا به شب بودی ز جودش  زر نثارداد بسیار و عطای بی شمار  110.2

تا وجودش بود، می افشاند جودزر به كاؼذ پاره ها پیچیده بود  110.3

آنچه گیرند از ضیا  بدهند بازهمچو خورشید و چو ماِه پاك باز  110.4

زر از او در كان و، گنج اندر خراب خاك را زر بخش  ِكبَود؟ آفتاب  110.5

تا نماند  ُامتی  زو خائبه هر صباحی فرقه ای را راتبه  110.6

روز دیگر بیوگان را  آن سخامبتالیان را ُبدی روزی عطا  110.7

با فقیهان روز دیگر ُمشتؽل روز دیگر بر علویان  ُمقل  110.8

روز دیگر بر گرفتاران  وام روز دیگر بر تهی دستان  عام  110.9

روز دیگر بر ضعیفان ِ اسیرروز دیگر بر یتیمان ِ صؽیر*  110.10

روز دیگر مر مکاتب را کفیلروز دیگر بهر ابناء السبیل*  110.11

زر نخواهد هیچ و، نگشاید دهان شرط آن ُبد، كه كسی زاو  با زبان 110.12

ایستاده مفلسان، دیوارَوش لیك خامش  بر حوالّی رهش 110.13

حكایت صدر جهان در بخارا و کرم او و آنکه اگر کسی بزبان از او سوال کردی، هیچ ندادی. 110



زو نبُردی زین گنه  یك حبه  مال هر كه كردی ناگهان با لب سإال 110.14

بر همه اهل بخارا سایه اش* من صمت منكم نجا ُبد یاسه اش 110.15

خامشان را بود كیسه و كاسه اش *بر خموشی داشت عشق و تاسه اش  110.16

ِده زكاتم، كه منم با جوع  جفت نادرا ً  روزی یكی پیری بگفت 110.17

مانده خلق از جّد ِ پیر اندر شگفت منع كرد از پیر و  پیرش جد گرفت 110.18

از من توئی بی شرم تر: پیر گفتبس بی شرم پیری  ای پدر: گفت 110.19

كان جهان با این جهان گیری به جمع كاین جهان خوردی و میخواهی به طمع 110.20

پیر تنها ُبرد آن توفیر راخنده ش آمد، مال داد آن پیر را 110.21

نیم حّبه زر ندید و یک تسوؼیر این پیر  ایچ خواهنده از او 110.22

یك فقیه از حرص آمد در فؽان نوبِت روز فقیهان  ناگهان 110.23

گفت هر نوعی، نبودش هیچ سودكرد زاریها بسی چاره نبود 110.24

ناكس اندر صِؾ قوم ِ مبتالروز دیگر با  رگو  پیچید پا 110.25

تا بَرد آن شه گمان کاشکسته پاست تخته ها بر ساق بست از چپ و راست 110.26

روز ِ دیگر  رو بپوشید  از لباددیدش و بشناختش، چیزی نداد 110.27

در میان اعمیان برخاست اوتا گمان آید که نابیناست او*  110.28

از گناه و جرم ِ گفتن آن عزیزهم بدانستش، ندادش هیچ چیز 110.29

چون زنان او چادری بر سر كشیدچونكه عاجز شد ز صد گونه َمكید 110.30

سر فرو افكند و  پنهان كرد  دست در میان بیوگان رفت و نشست 110.31

در دلش آمد ز حرمان حرقه ای هم شناسیدش  ندادش صدقه ای 110.32
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او القی --  اما قدمی تنیلنی مقصودی . من رفتم الوداع تا خود را بر شاه چین عرضه کنم: گفتن که

راسی كفوادی ثمه

یا سر بنهم همچو دل از دست اینجا--- یا پای رساندم به مقصود و مراد 

اضلها هللا كیف ترشدها--- و نصیحت برادران او را سود ناداشتن، یا عاذل العاشقین دع فئه 



واقعۀ من عبرِت عشاق شدطاقت من زین صبوری طاق شد  117.3
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زندگی زین جان و، سر ننگ من است دین من از عشق زنده بودن است  117.6

زانكه سیؾ افتاد محاء الذنوب تیػ، جانها را کند پاک از عیوب  117.7

ماِه جان ِ من  هوای صاؾ یافت چون ؼبار تن بشد، ماهم بتافت  117.8

میزنم " ان فی موتی حیاتی"عمرها بر طبل ِ عشقت، ای صنم  117.9

كی ز طوفان بال دارد فؽان ؟دعوی مرؼابئی كردست جان 117.10
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یا نظرور، یا نظرور  جوی باش یا مظفر، یا مظفر  جوی باش 117.23

از هوا باشد، نه از روی صواب بی ز مفتاح ِ ِخرد این قرع باب 117.24
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از فن ِ تمساح ِ دهر ایمن مباش بهر كرم و طعمه ای روزی تراش 117.34

بر سر خاكش حبوِب مكرناك روبه افتد پهن اندر زیر خاك 117.35

پای او گیرد به مكر  آن مكر دان تا بیاید زاغ ؼافل سوی آن 117.36
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در دل ِ او بابلی  ُپر سحر و فن ای موالی من: گویدت خندان كه 117.39

هین مرو بی صحبِت پیر خبیرزهر ِ قاتل صورتش شهد است و شیر 117.40

سوز و تاریكی است ِگرد ِ نور برق جمله لذات هوا  مكر است و زرق 117.41

ِگرد او ظلمات و  راِه تو درازبرق، نور كوته و كذب و مجاز 117.42

نی به منزل  اسب تانی راندن نی به نورش نامه تانی خواندن 117.43
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در مفازۀ مظلمی  شب میل میل می كشاند مكر برقت  بی دلیل 117.46
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ُعشر آن َره  ُكن پی وحی چو شرق راه كردی، لیك در ظنی  چو برق 117.52
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زآن یكی ننگ است و، صد ننگ است از این كور با رهبر  به از تنها   یقین 117.56

می گریزی از یمی در بحرها می گریزی از پشه در اژدها 117.57

در میان ِ لوطیان ِ شور و شرمی گریزی از جفاهای پدر 117.58
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اندر آن اقبال و منهاج ِ ره است كار و باری ِكت رسد بعِد شكست 117.67
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بی پریدن بر شوی بر آسمان چون ز من سازی بباال نردبان 117.78
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این در روزی رساند، فی الجمله این همه درهای یك سرای است
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تقریر هذا
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بر یکی قید است و بر دیگر مرادبر یکی بند است و بر دیگر گشاد*  123.21

بر یکی بیگانه بر دیگر چو خویشبر یکی نوش است و بر دیگر چو نیش*  123.22

بر یکی عیش است و بر دیگر تعببر یکی روز است و بر دیگر چو شب*  123.23

بر یکی راح است و بر دیگر کدوبر یکی محبوب و بر دیگر عدو*  123.24

بر یکی اعجاز و بر دیگر فسونبر یکی آب است و بر دیگر چو خون*  123.25

بر یکی سنگ است و بر دیگر صنمبر یکی حلوا و بر دیگر چو سّم*  123.26

بر یکی حبس است و بر دیگر فتوحبر یکی جسم است و بر دیگر چو روح*  123.27

بر یکی نان است و بر دیگر سنانبر یکی تیر است و بر دیگر کمان*  123.28

بر یکی هجر است و بر دیگر وصالبر یکی نقص است و بر دیگر کمال*  123.29

كعبه با حاجی  گواه و نطق جوهر جمادی، با نبی  افسانه گو 123.30

كاو همی آمد به من  از دور راه بر مصلی  مسجد آمد هم گواه 123.31

لیک بر نمرود  آن مرگ است و دردبا خلیل  آتش  ُگل و ریحان بود 123.32

می نگردم از بیانش سیر من بارها گفتیم این را، ای حسن 123.33

این همان نان است، چون گشتی ملول ؟ بارها خوردی تو نان دفع ِ ذبول 123.34

كه همی سوزد از او تخمه و مالل در تو جوعی میرسد نو، ز اعتدال 123.35

نو شدن  با جزو جزوش عقد شدهر كه را درِد مجاعت نقد شد 123.36

با مجاعت، از شكر، به  نان ِ جولذت از جوع است، نه از نقل ِ نو 123.37

این ماللت، نی ز تكرار كالم پس ز بی جوعیست و، از تخمۀ تمام 123.38

وز فریب مردمت  ناید مالل ؟چون ز دكان و مكاس و قیل و قال 123.39

شصت سالت، سیرئی نامد از آن ؟ چون ز ؼیبت، و اكل ِ لحم ِ مردمان 123.40

بی ماللت همچو  ُگل بشکفته تومدحها در صیِد شله گفتِه تو 123.41

گرم تر صد بار از بار ِ نخست بار آخر گوئی اش سوزان و ُچست 123.42

درد هر شاخ ملولی خو كنددرد، داروی كهن را  نو كند 123.43



كو ملولی آن طرؾ كه درد خاست ؟ كیمیای نو كننده   دردهاست 123.44

درد جو و، درد جو و، درد، دردهین مزن تو از ملولی آِه سرد 123.45

ره زنند و، زرستانان، رسم باژخادع دردند و درمانهای ژاژ 123.46

وقت خوردن، گر نماید سرد و خوش آِب شوری نیست درمان ِ عطش 123.47

ز آِب شیرینی  كز او صد سبزه ُرست لیك خادع گشت و، مانع شد ز ُجست 123.48

از شناس ِ زّر خوش، هر جا كه هست همچنین هر زّر قلبی مانع است 123.49

كه ُمراِد تو منم، گیر  ای مریدبال و َپّرت را به تزویری ُبرید 123.50

خار بود، ار چه به ظاهر ورد بوددردت چینم و، خود درد بود: گفت 123.51

تا شود دردت مصیب و  مشك بیزرو، ز درمان دروؼین میگریز 123.52

گفتن عسس خواب خود را با غریب و نشان گنج دادن در خانۀ او. 124

مرد نیكی، لیك گول و احمقی نی دزدی تو و نی فاسقی: گفت  124.1

نیست عقلت را تسوئی روشنی بر خیال و خواب چندین ره كنی  124.2

پیش گیری از سر ِ جهل و ز آزبر خیالی این چنین راه دراز  124.3

كه به بؽداد است گنجی مستتربارها من خواب دیدم مستمر  124.4

بود آن، خود نام ِ كوی آن حزین در فالن کو، در فالن موضع دفین  124.5

نام خانه گفت و نام کوی اوهست در خانۀ فالنی، رو بجو  124.6

که برو آنجا بیابی گنج را دیده ام این خواب را من بارها  124.7

تو به یك خوابی بیائی بی مالل هیچ من از جا نرفتم زین خیال  124.8

همچو او  بی قیمت است و الشی است خواِب احمق  الیق عقل وی است  124.9

از پی نقصان ِ عقل و ضعِؾ جان خواِب زن كمتر ز خواِب مرد دان 124.10

پس ز بی عقلی چه باشد خواب؟ بادخواِب ناقص عقل و گول   آمد كساد 124.11

پس مرا آنجا چه فقر و شیون است ؟گنج در خانۀ من است: گفت با خود 124.12

زانكه اندر ؼفلت و در پرده ام بر سر گنج از گدائی ُمرده ام 124.13

صد هزار الحمد بی لب او بخواندزین بشارت مست شد، دردش نماند 124.14

آِب حیوان بود در حانوِت من ُبد موقوِؾ این لت،  لوِت من: گفت 124.15

كوری آن وهم كه مفلس ُبدم رو كه زین لت صاحب لوتی شدم 124.16

یافتم من آنچه میخواهد دلمخواه احمق گو و خواهی عاقلم 124.17

هر چه خواهی گو مرا، ای َبد دهان من ُمراِد خویش دیدم  بی گمان 124.18

پیش تو ُپر درد و  پیش خود خوشم تو مرا ُپر درد گو، ای محتشم 124.19

پیش تو گلزار و  پیش خویش خواروای اگر بر عكس بودی این مطار 124.20

مثل. 125

تو را اینجا نمی داند كسی : كهبا فقیری گفت روزی یك خسی  125.1

خویش را من نیك میدانم كیم گر می نداند عامی ام: گفت او  125.2

او ُبدی بینای من، من كور ِ خویش وای اگر بر عكس بودی درد و ریش  125.3

بخت  بهتر از لجاج و روی سخت احمقم گیر، احمقم من نیك بخت  125.4

ور نه بختم داد، عقلم میدهداین سخن بر وفق ِ ظنت میجهد  125.5
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ساجد و راكع، ثناگر، شكر گوباز گشت از مصر، تا بؽداد او  126.1

ز انعكاس روزی و راِه طلب جمله ره حیران و مست او زین عجب  126.2

و ز كجا افشاند بر من سیم ِ جود؟كز كجا اومیدوارم كرده بود؟  126.3

كردم از خانه برون، گمراه و شاداین چه حكمت بود؟ كان کان ِ ُمراد  126.4

هر دم از مطلب جداتر می ُبدم تا شتابان در ضاللت میشدم  126.5

حق وسیلت كرد اندر ُرشد و سودباز عین ِ آن ضاللت را به جود  126.6

كژروی را  مقصِد عرفان  ُكندگمرهی را  منهج ِ ایمان  ُكند  126.7

تا نباشد هیچ خاین بی رجاتا نباشد هیچ محسن بی وجا  126.8

ذو اللطؾ الخفی : كرد تا گوینداندرون زهر  تریاق آن حفی  126.9

در گنه خلعت نهد آن مؽفرت نیست مخفی در نماز آن مكرمت 126.10

ذل شده عّز و ظهور ِ معجزات ُمنكران را قصِد اذالل ثقات 126.11

عین ِ ذل، عز رسوالن آمده قصدشان، ز انكار، ِذّل دین ُبده 126.12

معجزه و برهان چرا نازل شدی ؟گر نه انكار آمدی از هر َبدی 126.13

كی كند قاضی تقاضای گواه ؟خصم ِ منكر  تا نشد مصداق خواه 126.14

بهر صدق ِ ُمدعی در بی شكی معجزه همچون گواه آمد، ز كی ؟ 126.15

معجزه میداد حق و  مینواخت طعن چون می آمد از هر ناشناخت 126.16

جمله ذل او و  قمع او شده مكر ِ آن فرعون  سیصد تو شده 126.17

تا كه جرح ِ معجزۀ موسی كندساحران آورده حاضر نیك و َبد 126.18

اعتبارش را ز دلها بر كنندتا عصا را باطل و رسوا كنند 126.19

اعتبار آن عصا  باال شدهعین ِ آن مكر  آیت موسی شده 126.20

تا زند بر موسی و قومش سبیل لشكر آرد بیعدد  تا حول ِ نیل 126.21

کاو به تحت االرض و هامون در رودایمنّی  امِت موسی شود 126.22

وهم از سبطی كجا زائل شدی ؟گر به مصر اندر ُبدی، او نامدی 126.23

تا بدانی كامن در خوؾ است  رازآمد و در سبط افكند او گداز 126.24

نار بنماید، ولی نوری بودآن بود لطؾ خفی، كاو را صمد 126.25

ساحران را اجر بین در قطع ِ پانیست مخفی مزد دادن در تقا 126.26

ساحران را وصل داد اندر ُبرش نیست پنهان وصل اندر پرورش 126.27

ساحران را سیر بین در قطع ِ پانیست مخفی سیر با پای روا 126.28

كه گذر كردند از دریای خون عارفان ز آنند دائم آمنون 126.29

الجرم باشند هر دم  در مزیدامنشان از عین خوؾ آمد پدید 126.30

خوؾ هم بین در امیدی، ای صفی امن دیدی گشته در خوفی خفی 126.31

عیسی اندر خانه رو پنهان كندآن امیر از مكر بر عیسی تند 126.32

خود ز شبه عیسی آمد  تاج    داراندر آید تا شود او تاجدار 126.33

من امیرم  بر جهودان خوش پیم هی میاویزید، من عیسی نی ام 126.34

عیسی است، از دست ما تخلیص جوزوتَرش  بر  دار  آویزید، كاو 126.35



برگ او نی گردد و  بر سر خوردچند لشكر میرود تا بر خورد 126.36

عید پندارد، بسوزد همچو عودچند بازرگان رود بر بوی سود؟ 126.37

زهر پندارد، بَود آن انگبین چند در عالم بود بر عكس این؟ 126.38

روشنیها و ظفر آمد به پیش بس سپه بنهاد دل بر مرِگ خویش 126.39

آمده تا افكند حّی را چو میت ابرهه با پیل  بهر ُذل ِ بیت 126.40

جمله را ز آن جای سر گردان كندتا حریم كعبه را ویران كند 126.41

كعبۀ او را همه قبله كنندتا همه زوار  ِگرد او تنند 126.42

كه چرا در كعبه ام آتش زنند ؟و ز عرب كینه كشد اندر گزند 126.43

موجب اعزاز آن بیت آمده عین سعیش  عزت كعبه شده 126.44

تا قیامت عزشان ممتد شده مكیان را عّز یكی ُبد، صد شده 126.45

از چه است این؟ از عنایاِت قدراو و كعبه اش میشود مخسوؾ تر 126.46

آن فقیران ِ عرب منعم شده از جهاز ابرهۀ  همچون دده 126.47

بهر اهل بیت خود زر می كشداو گمان ُبرده كه لشكر می كشد 126.48

در تماشا بود بر ره  هر قدم وین ِهَمم" فسخ ِ عزایم"اندر این   126.49

كارش از لطؾ خدائی  ساز یافتخانه آمد، گنج ِ زر را باز یافت 126.50

ایمنیها مینهد در خوؾ و بیمتا بدانی حکمت فرد قدیم 126.51

گوش هوش آور به من، بشنو بیانیادم آمد قصۀ شهزادگاه*  126.52

هست پاسخها  چو نجم اندر سمااندر جان ما: آن دو گفتندش كه  127.1

ور بگوئیم، آن دلت آید به دردگر نگوئیم آن، نیاید راست نرد  127.2

و ز خموشی اختناق است و سقم همچو چؽزیم اندر آب از گفت الم  127.3

ور بگوئیم، این سخن دستور نیست گر نگوئیم، آتشی را نور نیست  127.4

انما الدنیا و ما فیها متاع در زمان بر جست، كای یاران  وداع  127.5

كه مجال گفت كم بود آن زمان پس بُرون َجست او  چو تیری از كمان  127.6

زود مستانه ببوسید او زمین اندر آمد مست پیش شاه چین  127.7

اول و آخر ؼم و زلزالشان شاه را مكشوؾ یك یك حالشان  127.8

لیك چوپان واقؾ است از حال میش میش مشؽول است در مرعای خویش  127.9

كه علؾ خوار است و، َكه در ملحمه بداند زآن  رمه"  كلكم راع" 127.10

لیك چون دؾ در میان ِ سور بودگر چه در صورت از آن صؾ دور بود 127.11

مصلحت آن ُبد كه خشك آورده بودواقؾ از سوز و لهیب آن  وفود 127.12

لیك خود را کرده قاصد اعجمی در میان جانشان ُبد آن سمی 127.13

معنی آتش بود در جان ِ دیگ صورِت آتش بود پایان ِ دیگ 127.14

معنی معشوق ِ جان در رگ چو خون صورتش بیرون و معنی اندرون 127.15

َده معرؾ شاهد حالش شده شاه زاده نزد شه زانو زده 127.16

لیك میكردی معرؾ كار ِ خویش گر چه شه عارؾ ُبد از كل پیش پیش 127.17

مكرر كردن برادران پند برادر بزرگ و قبول نکردن او و بی طاقتی او و خود را بی دستری . 127

پدر بدربار پادشان چین رسانیدن



به بَود از صد معرؾ، ای صفی در درون  یك ذره نور ِ عارفی 127.18

آیت محجوبی است و حزر و ظن گوش را رهن ِ معرؾ داشتن 127.19

دید خواهد چشم او عین العیان آنكه او را چشم ِ دل شد دیدبان 127.20

بل ز چشم دل رسد ایقان اوبا تواتر نیست قانع جان ِ او 127.21

در بیان حال ِ او بگشود لب پس معرؾ نزد شاِه منتجب 127.22

پادشاهی  ُكن كه او آن ِ تو است شاها صیِد احسان تو است: گفت 127.23

بر سر ِ سرمسِت او میمال دست دست در فتراك این دولت زدست 127.24

كالتماسش هست  یابد این فتی هر منصبی و ملكتی: گفت شه 127.25

بخشمش اینجا و ما خود بر سری بیست چندان ملك كاو شد ز آن َبری 127.26

جز هوای تو هوائی كی گذاشت ؟تا شاهیت در وی عشق كاشت: گفت 127.27

كه  شهی  اندر دل او سرد شدبندگّی َ تش چنان در خورد شد 127.28

از پی تو در ؼریبی تاخته است شاهی و شهزادگی در باخته است 127.29

كی رود او بر سر خرقۀ دگر ؟صوفئی کانداخت خرقه  َوجد  در 127.30

آنچنان باشد كه من مؽبون شدم میل سوی خرقه ای داده و نَدم 127.31

كه نمی ارزید آن یعنی بدین باز ده آن خرقه این سو، ای قرین 127.32

ور بیاید، خاك بر سر بایدش دور از عاشق كه این فكر آیدش 127.33

كه حیاتی دارد و حس و خَردعشق ارزد صد چو خرقۀ كالبد 127.34

پنج دانگِ هستیش درِد سر است خاصه خرقۀ ملك دنیا كابتر است 127.35

من ؼالم ملك عشق ِ بی زوال ملك دنیا  تن پرستان را حالل 127.36

جز به عشق خویش مشؽولش مكن عامل عشق است، معزولش مكن 127.37

عین ِ معزولی است، نامش منصب است منصبی  كانم ز رویت ُمحجب است 127.38

فقد استعداد بود و ضعِؾ تن موجب تاخیر اینجا آمدن 127.39

بر یكی حبه نگردی محتوی بی ز استعداد بر كانی روی 127.40

گر چه سیمین بر بود، كی بر خورد ؟همچو عنینی كه بكری را خرد 127.41

نی كثیر استش ز نور و نی قلیل چون چراؼی بی ز زیت و بی فتیل 127.42

كی شود مؽزش ز ریحان خرمی ؟در گلستان آید اندر اخشمی 127.43

بانگِ چنگ و بربطی در پیش ِ كرهمچو خوبی  دلبری  مهمان ؼّر 127.44

زآن چه یابد؟ جز هالك و جز خساریا چو مرغ ِ خاك  كاید در بحار 127.45

جز سپیدی ریش و مو نبود عطایا چو بی گندم شده در آسیا 127.46

مو سپیدی بخشد و ضعِؾ میان آسیای چرخ بر بی گندمان 127.47

ملك بخش آمد  دهد كار و كیالیك  با  باگندمان این آسیا 127.48

تا ز جنت  زندگانی زایدت اول استعداِد جنت بایدت 127.49

چه حالوت  وز قصور و از قباب طفل نو را  از شراب و  از كباب 127.50

تو برو  تحصیل ِ استعداد  ُكن حد ندارد این مثل، كم گو سُخن 127.51

شوق از حد رفت و  آن نامد به دست بهر استعداد تا اكنون نشست 127.52

بی ز جان  كی مستعد گردد جسد ؟استعداد هم از شه رسد: گفت 127.53



شد كه صید شه كند، خود صید گشت لطفهای شه ؼمش را در نوشت 127.54

صید را ناكرده قید، او قید شدهر كه در اشكار چون تو صید شد 127.55

پیش از آن اندر اسیری شد رهین هر كه جویای امیری شد یقین 127.56

نام ِ هر بندۀ جهان، خواجۀ جهان عكس میدان  نقش دیباچۀ جهان 127.57

صد هزار آزاد را  كرده گرواین تن ِ كژ فكرِت معكوس رو 127.58

چند دم پیش از اجل  آزاد زی مدتی بگذار از این حیلت پزی 127.59

همچو دلوت  سیر  جز در چاه نیست ور در آزادیت، چون خر، راه نیست 127.60

رو حریِؾ دیگری جز من بجومدتی رو ترِك جان ِ من بگو 127.61

دیگری را ؼیر من  داماد كن نوبت من شد، مرا آزاد كن 127.62

عمر من ُبردی، كسی دیگر بجوای تن ِ صد كاره، ترِك من بگو 127.63

قصۀ زن جوحی و عشوه دادن او قاضی را و به مکر و حیله در صندوق کردن. 128

رو به زن كردی، كه ای دل خواِه من هر زمان جوحی ز درویشی به فن  128.1

تا بدوشانیم از صیِد تو شیرچون سالحت هست  رو صیدی بگیر  128.2

بهر چه دادت خدا ؟ از بهر صیدقوس ِ ابرو  تیر ِ ؼمزه  دام ِ كید  128.3

دانه بنما، لیك در خوردش مده رو پی مرؼی  شگرفی دام ِنه  128.4

كی خورد دانه چو شد محبوس ِ دام ؟كام بنما و  ُكن او را تلخ كام  128.5

كه مرا افؽان ز شوی ده دله شد زن ِ او نزد قاضی در ِگله  128.6

از جمال و از مقال آن نگارقصه كوته  ُكن، كه شد قاضی شكار  128.7

من نتانم فهم كردن این ِگله اندر محكمه است و ؼلؽله: گفت  128.8

وز ستمكاری شو شرحم دهی گر به خلوت آئی، ای سرو سهی  128.9

آنچه حق باشد، تو زین ؼمگین مباشفهم آن بهتر کنم، بدهم سزاش 128.10

شوهرت را نرم سازم بی عتومر مرا معلوم گردد حال ِ تو*  128.11

باشد از بهر ِگله  آمد  شدی خانۀ تو ز هر نیك و َبدی: گفت 128.12

صدر ُپر وسواس و ُپر ؼوؼا بودخانۀ سر جمله  ُپر سودا بود 128.13

و آن صدور از صادران فرسوده اندباقی اعضا ز فكر آسوده اند 128.14

گرد خالی تا رسد از امر   ُکنهمچو شاخ از برگ و از میوۀ کُهن 128.15

از پی آن کهنگی بی هیچ ریببرگها و میوه های نو ز ؼیب 128.16

آن شقایقهای پارین را بریزدر خزان و باِد خوِؾ حق گریز 128.17

كه درخِت دل برای آن نماست کاین شقایق  منع ِ نو اشكوفه هاست 128.18

سر ز زیر خواب در یقظه بر آرخویش را در خواب  ُكن زین افتكار 128.19

رو به ایقاظا كه تحسبهم رقودهمچو آن اصحاب كهؾ، ای خواجه زود 128.20

خانۀ این كنیزك بس تهیست : گفتکای صنم، تدبیر چیست؟: گفت قاضی 128.21

بهر ِ خلوت سخت نیكو مسكنیست خصم در ِده رفت و  حارس نیز نیست 128.22

كار شب بی ُسمعه است و بی ریاامشب ار امكان بَود  آنجا بیا 128.23

زنگی شب  جمله را گردن زَدست جمله جاسوسان ز خمر ِ خواب  مست 128.24

آن شكر لب، و آنگهانی، از چه لب؟ خواند بر قاضی فسون های عجب 128.25



بخور، آن گاه خورد: چون حوا گفتشچند با آدم بلیس افسانه كرد ؟ 128.26

از كِؾ قابیل  بهر زن فتاداولین خون در جهان ِ ظلم و داد 128.27

واهله بر تابه  سنگ انداختی نوح تابۀ خانه میپرداختی 128.28

آب صافی وعظ او تیره شدی مكر ِ زن بر فّن ِ او چیره شدی 128.29

كه نگه دارید دین  زین گمرهان قوم را پیؽام كردی از نهان 128.30

خوانده باشی قصۀ آن فاجرهلوط را زن همچنین ُبد کافره*  128.31

مانده در زندان برای امتحانیوسؾ از کید زلیخای جوان*  128.32

باشد از شومّی زن در هر مکانهر بال کاندر جهان بینی عیان*  128.33

قاضی زیرك سوی زن بهر دّبمكر ِ زن پایان ندارد، رفت شب 128.34

زان نوازش شاد شد قاضّی فردزن دو شمع و ُنقل ِ مجلس راست كرد  129.1

تا بر آسایند اندر خلوتیچونکه بنشستند با هم ساعتی  129.2

گشت جان ِ ُپر ؼمش زآن وصل شادچون نشست او پهلوی زن با مراد  129.3

ُجست قاضی مهربی  تا در خزداندر آن دم، جوحی آمد، در بزد  129.4

رفت در صندوق از خوؾ آن فتی ؼیر صندوقی ندید او خلوتی  129.5

ای وبالم در ربیع و در خریؾ ای حریؾ: اندر آمد جوحی و گفت  129.6

تا ز من فریاد داری هر زمان ؟من چه دارم كه فدایت نیست آن ؟  129.7

در حقم ناگفتنی ها گفته ایگفت شخصی نزد قاضی رفته ای*   129.8

گاه مفلس خوانیم، گه قلتبان بر لب خشكم گشادستی زبان  129.9

آن یكی از توست و، دیگر از خدااین دو علت گر بود، ای جان، مرا 129.10

هست مایۀ تهمت و  پایۀ گمان من چه دارم ؼیر این صندوق؟ كان 129.11

صله واگیرند از من   زین ظنون خلق پندارند، زر دارم درون 129.12

از عروض و سیم و زر خالیست  نیك صورت صندوق بس عالیست، لیك 129.13

اندر آن سله نیابی، ؼیر مارچون تن ِ زراق خوب و با وقار 129.14

پس بسوزم در میان چار سومن بَرم صندوق را فردا به كو 129.15

كه در این صندوق  جز لعنت نبودتا ببیند مومن و گبر و جهود 129.16

خورد سوگندان  كه نكنم جز چنین هی در گذر ای مرد  از این: گفت زن 129.17

خویشتن را کرده ُبد مانند مستبا رسن صندوق را در دم ببست*  129.18

زود آن صندوق بر پشتش نهاداز پگه حمال آورد او چو باد 129.19

كای حمال و، ای حمال : بانگ میزداندرونش قاضی از بیم نكال 129.20

كز چه سو در میرسد بانگ و خبر ؟كرد آن حمال از هر سو نظر 129.21

یا پری ام می كند پنهان طلب !هاتؾ است این داعی من، ای عجب 129.22

هاتؾ نیست، باز آمد به خویش : گفتچون پیاپی گشت آن آوازه بیش 129.23

ُبد ز صندوق و كسی در وی نهان عاقبت دانست كان بانگ و فؽان 129.24

گر چه بیرون است، در صندوق رفت عاشقی كاو در پی معشوق رفت 129.25

رفتن قاضی به خانۀ زن جوحی و حلقه زدن جوحی به تندی و خشم بر در و گریختن قاضی . 129

در صندوق



جز كه صندوقی نبیند از جهان عمر در صندوق ُبرد از انُدهان 129.26

از هوس او را در آن صندوق دان آن سری كه نیست فوق آسمان 129.27

او ز گوری  سوی گوری میرودچون ز صندوق بدن بیرون شود 129.28

ای حمال و  ای صندوق كش : گفتاین سخن پایان ندارد، قاضی اش 129.29

نایبم را زودتر، با آن همه از من آگه  ُكن درون محكمه 129.30

همچنین بسته  به خانۀ ما بَردتا خرد این را به زر زین بی خرد 129.31

تا ز صندوق ِ بدن ما را خرندای خدا، بگمار قومی رحم مند 129.32

كه خرد؟ جز انبیا و مرسلون خلق را از بنِد صندوق ِ فسون 129.33

كه بداند كاو به صندوق اندر است از هزاران كس، یکی خوش منظر است 129.34

کاو ز روح ِ اینجهان دارد هراسآنکه داند، تو نشانش  آن شناس*  129.35

تا بدان ضد  این ضدش گردد عیان آنجهان را دیده باشد پیش از آن 129.36

عارؾ ضالۀ خود است و موقن است زین سبب كه علم  ضالۀ مومن است 129.37

او در این ادبار  كی خواهد طپید ؟آنكه هرگز روز ِ نیكو را ندید 129.38

یا ز اول خود ز مادر بنده زادیا به طفلی  در اسیری اوفتاد 129.39

هست صندوق ِ صّور میدان اوذوق ِ آزادی ندیده جان ِ او 129.40

از قفس  اندر قفس دارد  ُگذردائما محبوس عقلش در صّور 129.41

در قفسها میرود  از جا  به جامنفذش نی از قفس سوی عال 129.42

این سخن با انس و جن آمد ز هودر نبی  ان استطعتم تنفذوا 129.43

جز به سلطان و  به وحی آسمان منفذ نیست از گردونتان: گفت 129.44

او سمائی نیست،  صندوقی بَودگر ز صندوقی  به صندوقی رود 129.45

درنیابد  كاو به صندوق اندر است فرجۀ صندوق نو نو منكر است 129.46

همچو قاضی جوید اطالق و رهاگر نشد ؼّره بدین صندوقها 129.47

كاو نباشد بی هراس و بی فؽان آنكه داند این شناسش زآن نشان 129.48

كی بر آید یك دمی  از جانش شاد ؟همچو قاضی باشد او را ارتعاد 129.49

که برو در محکمۀ قاضی چو بادرهروی را گفت آن حمال شاد*  129.50

بر سر قاضی بیامد قارعهنایبش را گوی کاین شد واقعه*  129.51

زو بخر سربسته این صندوق راشؽل را بگذار و زود اینجا بیا*  129.52

هر که زو بشنید این  خیره بماندچونکه رهرو شد رسالت را رساند*  129.53

نایب قاضی حسن را از ؼمشُبرد القصه خبر صندوق کش*  129.54

آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری كردن صندوق را از جوحی. 130

 ُنهصد بیشتر  زر میدهند: گفتصندوقت به چند؟: نایب آمد  گفت  130.1

گر خریداری تو پیش آ، زر شمارمن نمی آیم فروتر از هزار  130.2

قیمت صندوق خود پیدا بودشرمی دار، ای كوته نمد: گفت  130.3

بیع ما زیر گلیم؟ این راست نیست بی رإیت  شری  خود فاسدیست: گفت  130.4

تا نباشد بر تو حیفی، ای پدربرگشایم، گر نمی ارزد  مخر  130.5

سر ببسته میخرم، با من بسازای ستار، بر مگشای راز: گفت  130.6



تا نبینی ایمنی  بر كس مخندستر ُكن  تا با تو ستاری كنند  130.7

خویش را اندر بال بنشانده اندبس در این صندوق چون تو مانده اند  130.8

بر دگر كس آن  ُكن از رنج و گزندآنچه بر خود خواهدت بودن پسند  130.9

می بکن از نیک و از َبد با کسانآنچه تو بر خود روا داری همان 130.10

بر کسی مپسند هم، ای بی هنروآنچه نپسندی به خود از نفع و ضّر 130.11

میدهد پاداش  پیش از یوم ِ دین زآنكه بر مرصاِد حق اندر كمین 130.12

تخت دادش بر همه جانها بسیطآن عظیم العرش عرش او محیط 130.13

هین مجنبان جز به دین و داد  دست گوشۀ عرشش به تو پیوسته است 130.14

نوش بین در داد و، بعد از ظلم  نیش رو مراقب باش بر احوال ِ خویش 130.15

میرسد با هر کسی چون بنگردپس همینجا خود جزای نیک و َبد 130.16

هیچ او با این نماند، نیک بینوآنجزا کانجا رسد در یوم ِ دین 130.17

دوزخ و نار است جای ناسزابیحد و بی عد بود آنجا جزا 130.18

است " بادی اظلم"لیك هم میدان كه آری، آنچه كردم استم است: گفت 130.19

اندر شادئیم " سواد وجه"با "بادئیم"یك به یك ما : گفت نایب 130.20

او نبیند، ؼیر او بیند ُرخش همچو آن زنگی كه ُبد شادان و خوش 130.21

داد صد دینار، آن از وی خریدماجرا بسیار شد در من یزید 130.22

هاتفان و ؼیبیانت میخرندهر زمان صندوقئی، ای نا پسند 130.23

زآنکه در صندوق ِ ؼمها مانده ایاین یقین میدان کاسیر و بنده ای 130.24

هر یکی بر تو چو صندوقیست  َسّدبنِد هر چه گشته ای از نیک و َبد 130.25

کی شوی، ای جان، ز ؼم دلشاد تو؟تا نگردی زاین همه آزاد تو 130.26

"من كنت مواله، فهذا علٌی مواله"در بیان جدیث نبوی که . 131

نام خود، و آن ِ علی، موال نهادزین سبب پیؽمبر ِ با اجتهاد  131.1

ابن ِعّم ِ من علی موالی اوستهر كس را منم موال و دوست: گفت  131.2

بنِد رقّیت ز پایت بر  َكندکیست موال ؟  آنكه آزادت  ُكند  131.3

مومنان را ز انبیا آزادی است چون به آزادی نبّوت هادی است  131.4

همچو سرو و سوسن  آزادی كنیدای گروه مومنان، شادی كنید  131.5

بی زبان، چون گلستان ِ خوش خضاب لیك می گوئید هر دم  ُشكر ِ آب  131.6

شكر ِ آب و  شكر ِ عدل ِ نو بهاربی زبان گویند سرو و سبزه زار  131.7

مست و رقاص و خوش و عنبر فشان حله ها پوشیده و  دامن كشان  131.8

جسمشان چون ُدرج  ُپر ُدّر ِ ثمارجزو جزو آبستن از شاِه بهار  131.9

خاُمشان  بی الؾ و گفتاری فصیح مریمان بی شوی  آبست از مسیح 131.10

هر زبان  ُنطق از فر ِ او یافته ست ماِه ما  بی  ُنطق خوش بر تافته ست 131.11

نطق آدم  پرتو آن َدم بودنطق ِعیسی  از فر ِ مریم بود 131.12

پس نبات دیگر است اندر نبات تا زیادت گردد از  ُشكر، ای ثقات 131.13

" عز من طمع"اندر این طور است "ذل من قنع"عكس آن اینجاست  131.14

از خریداران خود ؼافل مشودر جوال ِ نفس  خود چندین مرو 131.15



آنچنان فرمود، ای صاحب دالنتا نمانی تو پریشان حال از آن*  131.16

باز آمدن زن جوحی سال دیگر نزد قاضی و شناختن قاضی او را. 132

ای ُچست زن : رو به زن كرد و بگفتبعِد سالی، باز آن جوحی ز فن  132.1

پیش قاضی از گلۀ من گو سُخن آن وظیفۀ پار را تجدید  ُكن  132.2

مر زنی را كرد آن زن  ترجمان زن بر قاضی در آمد با زنان  132.3

یاد ناید از بالی ماضیش تا بنشناسد ز گفتن  قاضیش  132.4

لیك، آن صد تو شود  ز آواز ِ زن هست فتنۀ ؼمزۀ ؼماز زن  132.5

ؼمزۀ تنهای زن  سودی نداشت چونکه نتوانست آوازی فراشت  132.6

تا دهم كار تو را با وی قراررو تو خصمت را بیار: گفت قاضی  132.7

كاو به وقت لقیه  در صندوق بودجوحی آمد، قاضیش نشناخت زود  132.8

در شری و بیع و در نقص و فزون زو شنیده بود آواز  از ُبرون  132.9

کز جان شرع را هستم ؼالم : گفتنفقۀ زن چرا ندهی تمام ؟: گفت 132.10

مفلس این لعبم و  شش پنج زن لیك  اگر میرم  ندارم من كفن 132.11

یاد آورد آن دؼل  و آن باختش زین سخن قاضی مگر بشناختش 132.12

پار و اندر شش َدَرم انداختی آن شش پنج  با من باختی: گفت 132.13

با دگر كس باز، دست از من بدارنوبت من رفت امسال آن قمار 132.14

محترز گشته است زین شش پنج نرداز شش و از پنج عارؾ گشت  فرد 132.15

از ورای آن همه  كرد آگهت َرست او زین پنج حس و شش جهت 132.16

جاوز االوهام طرا و اعتزل شد اشاراتش، اشاراِت ازل 132.17

چون بر آرد یوسفی را از درون ؟زین َچِه  شش گوشه گر نبود برون 132.18

جسم ِ او چون دلو در چه، چاره  ُكن واردی باالی چرخ ِ بی ُستن 132.19

رسته از چاه و  شه  مصری شده یوسفان چنگال در دلوش زده 132.20

دلو او فارغ ز آب، اصحاب جودلوهای دیگر از چه آب  جو 132.21

دلو او قوت و حیاِت جان حوت دلوها ؼّواص ِ آب از بهر قوت 132.22

دلو او در اصبعین ِ زورمنددلوها وابستۀ چرخ ِ بلند 132.23

این مثالی بس ركیك است، ای اچی دلو چه ؟ یا حبل چه ؟  یا چرخ چی ؟ 132.24

كفو او نی آمد و نی آمدست از كجا آرم مثالی بی شكست؟ 132.25

صد كمان و تیر درج ناوكی صد هزاران َمرد  پنهان در یكی 132.26

صد هزاران خرمن اندر حفنه ای فتنه ای"  ما رمیت إذ رمیتی" 132.27

ناگهان آن ذره ُبگشاید دهان آفتابی در یكی ذّره نهان 132.28

پیش آن خورشید، چون َجست از كمین ذره ذره گردد افالك و زمین 132.29

هین بشو، ای تن، از این جان هر دو دست این چنین جانی  چه در خورِد تن است؟ 132.30

چند تاند بحر در مشكی نشست ؟ ای تن گشته وثاق جان، بس است 132.31

ای مسیحان نهان در جوِؾ خرای هزاران جبرئیل اندر بشر 132.32

واقؾ است از خوؾ و رست از بند و بدای کلیم هللا نهان اندر نمد*  132.33

گنج ِ ربانی نهان در مار ِ تنای حبیب هللا نهان در ؼار ِ تن*  132.34



ای ؼلط انداز ِ عفریت و بلیس ای هزاران كعبه پنهان در كنیس 132.35

مر بلیسان را ز تو  ویران دكان سجده گاه المكانی در مكان 132.36

كنم ؟" دین"صورتی دون را لقب چون كه چرا من سجدۀ این طین كنم ؟ 132.37

تا ببینی شعشعۀ نور ِ جالل نیست صورت، چشم را نیكو بمال 132.38

باز آمدن به قصۀ شاهزاده و مالزمت او در حضرت پادشاه. 133

هفت گردون دیده در یك مشت  طین شاهزاده پیش شه حیران ِ این  133.1

لیك جان با جان دمی خامش نبودهیچ ممكن نی به بحثی لب گشود  133.2

این همه معنیست، پس صورت ز چیست؟ آمده در خاطرش  كاین بس خفیست  133.3

خفته ای، مر خفته را بیدار كن صورتی از صورتت بیزار  ُكن  133.4

و آن سقامت، می جهاند از سقام آن كالمت  میرهاند از كالم  133.5

رنجهایش حسرِت هر راحت است پس سقام ِ عشق   جان ِ صحت است  133.6

ور نمی شوئی، جز این جانی بجوای تن، اكنون دسِت خود زین جان بشو  133.7

در بیان نوازش و احترام شاه چین شاهزادۀ غریب را. 134

او از آن خورشید چون َمه  میگداخت حاصل  آن شه  نیك او را مینواخت  134.1

همچو ماه اندر گدازش  تازه روآن  ُگداز ِ عاشقان باشد نمو  134.2

نالد این رنجور، كم افزون كنیدجمله رنجوران، دوا دارند امید*   134.3

رنج افزون جوید و درد و حنینجمله رنجوران شفا یابند و این  134.4

زین مرض خوشتر نباشد صحتی خوشتر از این سّم  ندیدم شربتی  134.5

سالها نسبت بدین دم، ساعتی زین گنه بهتر نباشد طاعتی  134.6

دل كباب و  جان نهاده بر طبق مدتی ُبد پیش آن شه زین نسق  134.7

من از او هر لحظه قربانم جدیدشاه از هر كسی یك سر ُبرید: گفت  134.8

صد هزاران سر خلؾ داد آن سنی من فقیرم از زر و، از سر ؼنی  134.9

با یكی سر، عشق نتوان باختن با دو پا، در عشق، نتوان تاختن 134.10

با هزاران پا و سر  تن نادر است هر كسی را خود دو پا و یك سر است 134.11

هست این هنگامه هر دم گرمترزین سبب هنگامه ها شد  ُكل هدر 134.12

هفت دوزخ از شرارش  یك دخان معدن گرمیست اندر المكان 134.13

زآنکه ایشان راست پر ناز و نعیمزآتش دوزخ گریزان شد جحیم*  134.14

"جر یا مؤمن فان نورک اطفا ناری"در بیان حدیث . 135

می شود دوزخ ضعیؾ و منطفی ز آتش مومن از این رو، ای صفی  135.1

ور نه ز آتشهای تو  ُمرد آتشم بگذر سبك، ای محتشم: گویدش  135.2

بین چه پخسایند او را  این نفس كفر، كه كبریِت دوزخ اوست و بس  135.3

تا نه دوزخ بر تو تازد، نه شرارزود كبریتت بدین سو واسپار  135.4

ور نه گردد هر چه من دارم  كسادگذر كن همچو باد: گویدش جنت  135.5

من بتی ام، تو والیتهای چین كه تو صاحب خرمنی، من خوشه چین  135.6

نی مر این را، نی مر آن را، زو امانهست لرزان زو جحیم و هم جنان  135.7

وفات یافتن برادر بزرگ آن شاهزادگان و مالزمت کردن برادر میانه پادشاه چین را. 136



صبر بس سوزان ُبد و، جان بر نتافت رفت عمرش، چاره را فرصت نیافت  136.1

نارسیده، عمر او آخر رسیدمدتی دندان كنان  این میكشید  136.2

رفت و شد با معنی معشوق جفت صورِت معشوق از او شد در نهفت  136.3

اعتناق ِ بی حجابش خوشتر است لبَسش گر ز شعر شوشتر است: گفت  136.4

میخرامم در نهایات الوصال من شدم عریان ز تن، او از خیال  136.5

هر چه آید زین سپس  بنهفتنیست این مباحث تا بدینجا  گفتنیست  136.6

هست بیگار و  نگردد آشكارگر بپوشی، ور بگوئی صد هزار  136.7

بعد از آنت مركِب چوبین بودتا به دریا  سیر اسب و زین بود  136.8

خاص آن  دریائیان را رهبر است مركب چوبین به خشكی ابتر است  136.9

بحریان را خامشی تلقین بوداین خموشی مركب چوبین بود 136.10

نعره های عشق زآن سو میزندهر خموشی كان ملولت میكند 136.11

گوشش كجاست ؟! عجب: او همی گویدخامش چراست؟! عجب: تو همی گوئی 136.12

تیز گوشان زین سمر هستند  كرمن ز نعره كر شدم، او بی خبر 136.13

صد هزاران بحث و تلقین میكندآن یكی در خواب نعره میزند 136.14

خفته خود آن است و  كر زآن شور و شراین نشسته پهلوی آن بی خبر 136.15

ؼرقه شد در آب، او خود ماهی است آن كسی كش مركِب چوبین شكست 136.16

حال او را در عبارت  نام نیست نه خموش است و نه گویا، نادریست 136.17

شرح این گفتن برون است از ادب نیست این دو، هر دو هست آن بو العجب 136.18

لیك در محسوس از این بهتر نبوداین مثال آمد ركیك و بی ورود 136.19

جانش ُپر آذر، جگر ُپر سوز تفتحاصل آن شهزاده از دنیا برفت*  136.20

بر جنازۀ آن بزرگ آمد فقطكوچكین رنجور بود و  آن وسط  137.1

كه از آن بحر است و  این هم ماهی است قاصد، این كی است ؟: شاه دیدش گفت  137.2

این برادر  ز آن برادر  ُخردترپور آن پدر: پس معرؾ گفت  137.3

كرد او را هم بدین پرسش  شكارشه نوازیدش  كه هستی یادگار  137.4

در تن ِ خود  ؼیر جان   جانی بدیداز نوازشهای آن شاِه  وحید  137.5

كان نیابد کس به صد خلوت همی در دل خود یافت عالی عالمی  137.6

که نیابد صوفی آن در صد چلهدر دل خود یافت عالی ؼلؽله*   137.7

پیش او چون نار خندان می شكافت عرصه و دیوار و سنگ و كوه یافت  137.8

دم به دم میكرد صد گون  فتح ِ باب ذره ذره  پیش او چون آفتاب  137.9

خاك گه گندم شدی و  گاه صاع باب گه روزن شدی و گه شعاع 137.10

پیش چشمش هر دمی خلقی جدیددر نظرها چرخ  بس كهنه و قدید 137.11

از قضا  بی شك چنین چشمش رسدروح ِ زیبا چونكه وارست از جسد 137.12

آنچه چشم ِ محرمان بیند  بدیدصد هزاران ؼیب پیشش شد پدید 137.13

چشم را بر صورِت آن بر گشودآنچه او اندر  ُكتب برخوانده بود 137.14

آمدن برادر میانه به جنازۀ برادر كه آن برادر كوچك بر فراش رنجوری بود و نواختن . 137

پادشاه او را تا مالزم شود و صد هزار غنائم غیبی و عینی بدو رسید از نظر شاه



یافت او  ُكحل عزیزی در بصراز ؼبار مركب آن شاه نر 137.15

"َهْل ِمْن مزید"جزو جزوش نعره زن  بر چنین گلزار  دامن میكشید 137.16

گلشنی كز عقل روید خّرم است گلشنی كز نقل روید یك دم است 137.17

گلشنی كز دل دمد  وافرحتاه گلشنی كز ِگل دمد  گردد تباه 137.18

زآن گلستان  یك دو سه  ُگلدسته دان علمهای  با مزۀ  دانسته مان 137.19

كه در ِ گلزار  بر خود بسته ایم زآن زبون ِ این دو سه  ُگلدسته ایم 137.20

می فتد هر دم،  دریؽا از بنان آنچنان مفتاحها هر دم به نان 137.21

ِگرد چادر گردی و عشوۀ زنان ور دمی هم فارغ آرندت ز  نان 137.22

ملك شهری بایدت  ُپر نان و زن باز  استسقات چون شد موج زن 137.23

یك سرت بود، این زمانی  هفت سرمار بودی، اژدها گشتی مگر ؟ 137.24

حرص تو دانه ست و  دوزخ  فخ بوداژدهای هفت سر  دوزخ بود 137.25

باز ُكن درهای نو  این خانه رادام را بدران، بسوزان دانه را 137.26

همچو كوهی، بی خبر داری صداچون تو عاشق نیستی، ای نر گدا 137.27

عكس ِؼیر است آن صدا، ای معتمدكوه را گفتار كی باشد ز خود ؟ 137.28

جمله احوالت بؽیر عكس نیست گفِت تو  زآنرو كه عكس دیگریست 137.29

شادی و قّوادی و خشم ِ عوان خشم و ذوقت هست عكس ِ دیگران 137.30

كه دهد او را به كینه زجر و دردآن عوان را  آن ضعیؾ آخر چه كرد؟ 137.31

جهد كن تا گرددت این واقعه تا به كی عكس ِ خیال ِ المعه ؟ 137.32

سیر ِ تو با َپّر و بال ِ تو بودتا كه گفتارت ز حال تو بود 137.33

الجرم بی بهره است از لحم ِ طیرصید گیرد تیر هم با َپر ِ ؼیر 137.34

الجرم شاهش خوراند كبك و سارباز،  صید آرد به خود  از كوهسار 137.35

الجرم شاهش خوراند لحم ِ کبکباز  با َپّر ِ خود آرد صید شبک*  137.36

همچو خاكی بر هوا  و  در هباست منطقی كز وحی نبود  از هواست 137.37

بر خوان  چند خط" و النجم"ز اول گر نماید خواجه را این دم ؼلط 137.38

ان هو اال بوحی احتوی "ما ینطق محمد عن هوی"تا كه  137.39

جسمیان را ِده تحرّی و قیاس احمدا، چون نیستت از وحی یاس 137.40

وا نگفت و گفت از وحی خداتا بدانی که محمد از هوا*  137.41

كه تحّری نیست در كعبۀ وصال كز ضرورت هست ُمرداری حالل 137.42

هر كه بدَعت پیشه گیرد از هوابی تحّری  واجتهادات هدی 137.43

نی سلیمان است  تا تختش ِكشدهمچو عادش  َبر َبرد باد و  ُكشد 137.44

همچو بّره  در كؾ مرِد اكول عاد را  باد است  حمال خذول 137.45

می برد  تا  ُبكشدش  قصاب وارهمچو فرزندش نهاده بر كنار 137.46

یار می پنداشتند، اؼیار بودعادیان را باد  ز استكبار بود 137.47

خردشان بشكست آن بئس القرین چون بگردانید ناگه پوستین 137.48 ُُ

پیش از آن كت بشكند او  همچو عادباد را بشكن  كه بس فتنه ست  باد 137.49

بر َكند از دستتان  این باد ذیل كای ُپر كبر خیل:  هود دادی پند 137.50



چند روزی با شما كرد اعتناق لشكر حق است باد و  از نفاق 137.51

چون اجل آید  بر آرد  باد دست او به ِسّر با خالق ِ خود راست است 137.52

بود همچون جان و، همچون مرگ كشت این همان باد است كایمن میگذشت 137.53

وقِت خشم آن دست میگردد دبوس دسِت آنكس كه بكردت دست بوس 137.54

هر نفس  آیان،  روان،  با كّر و فرباد را اندر دهان بین رهگذر 137.55

حق چو فرماید، به دندان در رودحلق و دندانها از آن ایمن بود 137.56

درِد دندان داردش  زار و علیل كوه گردد  ذرۀ باد و ثقیل 137.57

كه بَبر این باد را   ای مستعان یارب و  یارب  بر آرد او ز جان 137.58

از ُبن دندان در استؽفار شوای دهان، ؼافل ُبدی زین باد رو 137.59

منكران را درد  هللا خوان  ُكندچشم سختش اشكها باران كند 137.60

وحی حق را هین پذیرا شو ز دردچون َدم ِ یزدان نپذرفتی ز َمرد 137.61

گه خبر خیر آورم، گه شور و شرپیكم  از شاِه بشر: باد گوید 137.62

من چو تو  ؼافل ز شاِه خود كیم ؟ زانكه مؤمورم، امیر خود نیم 137.63

چون سلیمان گشتمی  حمال ِ توگر سلیمان وار بودی حال ِ تو 137.64

كردمی بر راز ِ خود  من واقفت عاریه ستم، گشتمی ملِك كفت 137.65

میكنم خدمت تو را روزی سه چارلیك، چون تو یاؼئی  من مستعار 137.66

ز اسپه تو  یاؼیانه  برجهم پس چو عادت سر نگونیها دهم 137.67

آن زمان  كایمانت  مایۀ ؼم شودتا به ؼیب ایمان ِ تو محكم شود*  137.68

آن زمان خود سركشان بر سر دوندآن زمان خود جملگان مإمن شوند 137.69

نی دو روزه مستعار و نی سقیمرو نماید پادشاهّی مقیم 137.70

همچو دزد و راه زن  در زیر دارآن زمان زاری كنند و افتقار 137.71

مالِك دارین و  شحنۀ خود  توئی لیك، گر در ؼیب گردی مستوی 137.72

هم تو شاه و  هم تو طبل ِ خود زنی رستی از پیکار و  كار خود  ُكنی 137.73

کاش خوردی خاك این حلق و دهان چون گلو تنگ آورد بر ما  جهان 137.74

لیك خاكی را كه آن رنگین شدست این دهان خود  خاك خواری  آمدست 137.75

خاِك رنگین است و نقشین  ای پسراین كباب و  این شراب و  این شكر 137.76

رنگِ لحمش داد و  این هم خاِك كوست چونكه خوردی و شد آنها لحم و پوست 137.77

جمله را هم باز خاكی میكنندهم ز خاكی بخیه بر ِگل میزنند 137.78

جمله یك رنگند اندر گور خوش هندو و قبچاق و رومّی و حبش 137.79

جمله رو پوش است و ملکِ مستعارتا بدانی  كان همه نقش و نگار 137.80

ؼیر آن بر بسته دان  همچون جرس رنگِ باقی  ِصْبَؽَة هللا است و بس 137.81

تا ابد باقی بود بر عابدین رنگِ صدق و، رنگ تقوی و  یقین 137.82

تا ابد باقی بود بر جان ِ عاق رنگ کفران و شك و شرک و نفاق 137.83

رنگِ او باقی و  جسم ِ او فناچون سیه روئی فرعون ِ دؼا 137.84

تن فنا شد، وآن بجا  تا یوم ِ دین برق و فّر روی خوِب صادقین 137.85

دایم این ضحاك و آن اندر عبس زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس 137.86



طفل خویان را بر آن جنگی دهدخاك را رنگّی و فرهنگی دهد 137.87

كودكان از حرص ِ آن  كؾ میمزنداز خمیری اشتر و شیری پزند 137.88

درنگیرد این سخن با كودكان شیر و اشتر نان شود اندر دهان 137.89

رفته از سر جهِد اسباب و دکاندامن ُپر خاِک ما چون کودکان*  137.90

شكر باری  قّوِت او اندك است كودك اندر جهل و پندار و شك است 137.91

لنگ مورانند و میری میکنندوای از آن طفالن که پیری میکنند*  137.92

شكر این كه  بی فن و بی آلت است طفل را استیزه و صد آفت است 137.93

گشته از قوت، بالی هر لبیب وای از آن پیران ِ طفل ِ ناادیب 137.94

گشت فرعونی جهانسوز از ستم چون سالح و جهل جمع آید به هم 137.95

كه ز فرعونی رهیدی و ز كفورشكر ُكن، ای مرِد درویش  از قصور 137.96

ایمن از فرعونی و هر فتنه ای شكر كه مظلومی و  ظالم نه ای 137.97

کاتشش را نیست از هیزم مددخالی اشکم، الؾ اللهی نزد 137.98

كش ؼم ِ نان مانع است از مكر و ریواشكم ِ خالی بود زندان ِ دیو 137.99

تاجران ِ دیو را در وی ؼریواشكم ِ ُپر لوت دان  بازار ِ دیو137.100

عقلها را تیره كرده از خروش تاجران ساحران الشی فروش137.101

كرده كرباسی ز مهتاب و ؼلس خم روان گردد ز سحری چون فرس137.102

خاك بر چشم ِ ممیز میزنندچون بریشم خاك را بر می تنند137.103

بر كلوخیمان حسودی میدهندچندلی را رنگِ عودی میدهند137.104

همچو كودكمان بر آن چنگی دهدپاك آن كاو  خاك را رنگی دهد137.105

در نظرمان خاك  همچون زّر ِ كان دامن ِ ُپر خاكمان  چون طفلكان137.106

طفل را حق  كی نشاند با رجال ؟طفل را با بالؽان نبود جدال137.107

پخته نبود  ؼوره خوانندش به نام میوه  گر كهنه شود  تا هست خام137.108

طفل و ؼوره ست او بر ِ هر تیز  ُهش گر شود صد ساله آن خام ِ  ُتُرش137.109

هم در آن طفلی خوؾ است و امیدگر چه باشد مو و ریش ِ او سپید137.110

حق کند با من ؼضب، یا خود کرمماند خواهم  نارسیده، یا  ِرَسم* 137.111

با من كند كرم آن كَرم ؟! ای عجبكه رسم، یا نارسیده ماندم137.112

بخشد این ؼورۀ مرا  انگورئی ؟ با چنین ناقابلی و دورئی137.113

"ال تیؤسوا"و آن كرم میگویدم  نیستم امیدوار از هیچ سو137.114

گوش ما را میكشد ال تقنطواکرد آن خاقان ما طوئی نکو137.115

چون صال زد دست  اندازان رویم گر چه ما زین ناامیدی در گویم137.116

در دویدن سوی مرعای انس دست اندازیم چون اسبان سپس137.117

جام پردازیم و آنجا  جام  نی گام اندازیم و  آنجا  گام نی137.118

معنی اندر معنی و ربانی است زانكه آنجا جمله اشیا جانی است137.119

نور ِ بی سایه بود اندر خراب هست صورت سایه، معنی آفتاب137.120

نور مه را سایۀ زشتی نماندچونكه آنجا خشت بر خشتی نماند137.121

چون بجای خشت وحی و روشنیست خشت اگر زّرین بود بر كندنیست137.122



پاره گشتن بهر این نور  اندك است كوه بهر دفع سایه مندك است137.123

پاره شد تا در درونش هم زندبر برون ِ  ُكه چو زد نور ِ صمد137.124

واشكافد از هوس چشم و دهان گرسنه  چون بر كفش زد قرص ِ نان137.125

از میان چرخ برخیز  ای زمین صد هزاران پاره گشتن ارزد این137.126

شب ز سایۀ توست، ای یاؼّی روزتا كه نور چرخ گردد سایه سوز137.127

بالؽان را تنگ میدارد مكان این زمین چون گاهوارۀ کودكان137.128

شیر در گهواره بر طفالن فشاندبهر طفالن حق زمین را َمهد خواند137.129

طفلكان را زود بالػ  ُكن  شهاخانه تنگ آمد از این گهواره ها137.130

تا تواند رفت بالػ بی درنگهان مکن ای گاهواره خانه تنگ137.131

تا تواند كرد بالػ انتشارخانه ایگهواره رو ضیق مدار* 137.132

در بیان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاه. 138

از درون شاه  در جانش  جری چون مسلم گشت بی بیع و شری  138.1

ماِه جانش، همچو از خورشید   ماه قوت میخوردی ز نور جان شاه  138.2

دم به دم در جان ِ مستش میرسیدراتبۀ جانی ز شاِه بی ندید  138.3

ز آن ؼذایی كش مالیك میخورندآن نه كش ترسا و مشرك میخورند  138.4

گشت طؽیانی ز استؽنا پدیداندرون خویش استؽنا بدید  138.5

چون عنان خود بدین شه داده ام ؟نه من هم شاه و هم شهزاده ام ؟: كه  138.6

پس چرا باشم ؼباری را تبع ؟چون مرا ماهی بر آمد با لمع  138.7

ناز ِ ؼیر  از چه كشم  من بی نیاز ؟آب در جوی من است و وقِت ناز  138.8

وقِت روی زرد و چشم ِ تر نماندسر چرا بندم چو درِد سر نماند ؟  138.9

باز باید كرد دكان ِ دگرچون شكر لب گشته ام عارض قمر 138.10

همچو من شهزاده ای اکنون کجاست ؟سرو قّد و، ماه ُرخساری مراست*  138.11

صد هزاران ژاژ خائیدن گرفت زین منی چون نفس زائیدن گرفت 138.12

تا بدانجا چشم ِ َبد هم میرسدصد بیابان ز آن سوی حرص و حسد 138.13

چون نداند آنچه اندر سیل و جوست ؟بحر ِ شه، كه مرجع هر آب اوست 138.14

ناسپاسّی عطای بكر اوشاه را دل درد كرد از فكر ِ او 138.15

!این سزای داد من بود؟ ای عجب ای خس واهی ادب: گفت آخر 138.16

تو چه كردی با من از خوی خسیس ؟ من چه كردم با تو زین گنج ِ نفیس ؟ 138.17

كه ؼروبش نیست تا روز ِ شمارمن تو را  ماهی  نهادم در كنار 138.18

تو زدی در دیدۀ من خار و خاك ؟در جزای آن عطای نور ِ پاك 138.19

تو شده در حرب من تیر و كمان ؟من تو را بر چرخ گشته نردبان 138.20

عكس درِد شاه اندر وی رسیددرِد ؼیرت آمد اندر شه پدید 138.21

پردۀ آن گوشه گشته  بر دریدمرغ ِ دولت در عتابش بر طپید 138.22

از سیه كاری خود ناخوش اثرچون درون خود بدید آن خوش پسر 138.23

خانۀ شادی او ُپر ؼم شده آن وظیفۀ لطؾ و نعمت كم شده 138.24

ز آن گنه گشته سرش خانۀ خماربا خود آمد او ز مستّی عقار 138.25



مؽز را بگذاشت، کلی دید پوستهر که خود بینی کند در راِه دوست*  138.26

زآنکه از خود بین نیاید، جز فساددشمن من در جهان   خود بین مباد*  138.27

که خوری، خود بین شوی اندر زمانِمی  از آن آمد حرام اندر جهان*  138.28

وین همه از نفس خود بین زایدتبهتر از خود در تصّور نایدت*  138.29

اینچنین می خواره  خوار و مرتد استآنکه با خود میخورد می، با خود است*  138.30

وآنکه بی او دم زند،  بادش وبالوآنکه با او میخورد  بادش حالل*  138.31

چشم بگشایم ببینم روی اوچونکه با او می  خورم از جام ِ هو*  138.32

هم ز می خوردن شود این حاصلمبعد از آن از خود به کلی ُبگسلم*  138.33

تا کی اندر بنِد این جان و دلی ؟ایکه میخواهی که از خود ُبگسلی*  138.34

تا ببینی یار ِ دل رنجان ِ منجان به جانان واگذار، ای جان ِ من*  138.35

ؼم خور او باش و از وی شاد شودل به دلداری ده و آزاد شو*  138.36

زود او را باز گیر از شیر  تونفس ِ خود بر خود مگردان چیر تو*  138.37

خواه شیر و خواه خمر و انگبینهر چه هست آن مستئی دارد یقین*  138.38

که بکرد آن آدمی را اعجمیمستی گندم ُبد آن، ای آدمی*  138.39

خلد بر وی بادیه و هامون شده خورده گندم، حله زو بیرون شده 138.40

زهر ِ آن ما و منیها  كار كرددید  كان شربت ورا بیمار كرد 138.41

همچو جؽدی شد به ویرانۀ مجازجان ِ چون طاوس  در گلزار ِ ناز 138.42

در زمین میراند گاوی  بهر ِكشت همچو آدم دور ماند او از بهشت 138.43

شیر را كردی اسیر ُدّم ِ گاوای هندوی زاو: اشك میراند او كه 138.44

بی حفاظی با شه فریادرس كرده ای ای نفس ِ سرِد َبد نفس 138.45

بر تو شد هر گندم ِ او  كژدمی دام ُبگزیدی ز حرص ِ گندمی 138.46

قید بین بر پای خود   پنجاه من در سرت آمد هوای ما و من 138.47

كه چرا گشتم ضِد سلطان ِ خویش ؟نوحه میكرد این نمط  بر جان خویش 138.48

با انابت چیز دیگر یار كردآمد او با خویش و  استؽفار كرد 138.49

رحم  ُكن، كان درد بی درمان بوددرد   كان از وحشِت ایمان بود 138.50

چون رهید از صبر  در حین صدر ُجست مر بشر را خود مبا جامۀ دُرست 138.51

كاو نه دین اندیشد آنگه   نی سدادمر بشر را پنجه و ناخن مباد 138.52

نفس   كافر نعمت است و گمره است آدمی اندر بال   ُكشته به است 138.53

گشت طاؼی چونکه فارغ شد ز  ناننفس کافر خود همی ندهد امان*  138.54

زآنکه زار و عاجز و مضطر بودآدمی خود مبتال بهتر بود*  138.55

بر كه رحم آمد تو را از هر كئیب ؟ای نقیب: حق به عزرائیل می گفت  139.1

لیك نتوان امر را اهمال كردبر جمله دلم سوزد به درد: گفت  139.2

در عوض قربان كند بهر فتی كاشكی یزدان مرا: تا بگویم  139.3

از كه دل ُپر سوز و بریان تر شدت ؟بر كه بیشتر رحم آمدت؟: گفت  139.4

خطاب حقتعالی به عزرائیل كه تو را رحم بر كه بیشتر آمد از این خالیق كه قبض روح . 139

ایشان كردی، و جواب دادن او حضرت عزت را



در شكستم  ز امر   تا شد ریز ریزروزی كشتیی بر موج  تیز: گفت  139.5

جز زنی با طفلکی اندر رمه قبض كن جان ِ همه: بس بگفتی  139.6

موجها آن تخته را میراندندهر دو آن بر تخته ای درماندند  139.7

از خالص هر دو ام دل گشت شادچون به ساحل او فکند آن تخته  باد*   139.8

طفل را بگذار تنها   ز امر ِ  ُكن جان ِ مادر قبض  ُكن: باز گفتی  139.9

خود تو میدانی چه تلخ آمد مراچون ز مادر بگسلیدم طفل را 139.10

تلخی آن طفل از یادم نرفت بس بدیدم درد ماتمهای زفت 139.11

موج را گفتم فکن در بیشه ایش آن طفل را از فضل ِ خویش: گفت حق 139.12

ُپر درخِت میوه دار ِ خوش اكل بیشۀ ُپر سوسن و ریحان و  ُگل 139.13

پروریدم طفل را با صد دالل چشمه های آِب شیرین  زالل 139.14

اندر آن روضه فکنده  صد نواصد هزاران مرغ ِ مطرب خوش صدا 139.15

كردم او را ایمن از صدمۀ فتن َبسترش كردم ز برِگ نسترن 139.16

بر او آهسته وز: باد را گفتمكاو را مگز:  گفته مر خورشید را 139.17

بر او مگرای تیز: برق را گفتمبر او باران مریز: ابر را گفتم 139.18

پنجه ای بهمن بر این روضه ممال زین چمن، ای دی  مبر آن اعتدال 139.19

ذکر كرامات شیبان راعی و بیان معجزۀ هود. 140

وقِت جمعه  بر رعا خط میكشیدهمچو آن شیبان  که از گرِگ عنید  140.1

نی در آید گرگ و دزِد  با گزندتا برون ناید از آن خط گوسفند  140.2

كاندر آن  صرصر  امان ِ آل بودبر مثال ِ دائرۀ  تعویِذ هود  140.3

و ز برون،  مثله  تماشا میكنیدهشت روزی اندر این خط تن زنید  140.4

تا دریدی عظم و لحم از یکدگربر هوا ُبردی  فکندی بر حجر  140.5

تا چو خشخاش  استخوان ریزان شدی یك  ُگره را بر هوا بر هم زدی  140.6

مثنوی اندر نگنجد شرح ِ آن آن سیاست را كه لرزید آسمان  140.7

گرِد خط و دایرۀ آن هود گردگر به طبع این میكنی، ای باِد سرد  140.8

بیا در خط راعی کن گزند: گوور به حرص این میکند گرگ نژند*   140.9

یا بیا و محو  ُكن از مصحؾ  این ای طبیعی، فوق طبع  این ملك بین 140.10

یا معلم را بمال و سهم ِده مقریان را منع  ُكن، بندی بنه 140.11

عجز ِ تو  تابی از آن روز ِ جزاست عاجزی و خیره، كاین عجز از كجاست ؟ 140.12

وقت شد  پنهانیان را  نك خروج عجزها داری تو در پیش، ای لجوج 140.13

در دو عالم خفته اندر ظّل ِ دوست خّرم آن، كاین عجز و حیرت  قوِت اوست 140.14

مرده شد، دین ِ عجایز بر گزیدهم در آخر عجز ِ خود را او بدید 140.15

از عجوزی  در جوانی راه یافت چون زلیخا   یوسفی بر وی بتافت 140.16

آِب حیوان  در درون ِ ظلمت است زندگی  در مردن و  در محنت است 140.17

زیر پا بنهاد از جهل و عمیهمچنان نمرود  آن الطاؾ را*  140.18

رجوع به قصۀ پروردن حق تعالی نمرود را به شیر ِ پلنگ. 141

از سموم و صرصر  آمد در امان حاصل، آن روضه چو باغ عارفان  141.1



او را شیر ده، طاعت نمود: گفتمیك پلنگی طفلكان نوزاده بود  141.2

تا كه بالػ گشت و زفت و شیر مردپس بدادش شیر و خدمتهاش كرد  141.3

تا در آموزند نطق و داوری چون فطامش شد، بگفتم با پری  141.4

كه به گفت اندر نیاید فّن ِ من پرورش دادم مر او را زین چمن  141.5

بهر مهمانی كرمان   بی ضررداده من ایوب را مهر ِ پدر  141.6

بر پدر من اینت قدرت،  اینت یدداده كرمان را بر او مهر ِ ولد  141.7

چون بود شمعی كه من افروختم ؟ مادران را مهر  من آموختم  141.8

تا ببیند لطِؾ من  بی واسطه صد عنایت كردم و  صد رابطه  141.9

تا بود هر استعانت از منش تا نباشد از سبب در ِكش مكش 141.10

شكوه ای نبود ز هر یار َبدش تا خود از ما هیچ عذری نبودش 141.11

كه بپروردم ورا  بی واسطه این حضانت دید با صد رابطه 141.12

كه شد او نمرود و   سوزندۀ خلیل شكر او آن بود،   ای بندۀ جلیل 141.13

كرد ز استكبار و استكثار  جاه همچنان، كاین شاهزاده  شكر ِ شاه 141.14

چونكه صاحب ملك و اقبالی بَوم كه چرا من تابع ؼیری شوم ؟ 141.15

از تجبر بر دلش پوشیده گشت لطفهای شه، كه ذكر آن گذشت 141.16

زیر پا بنهاد  از جهل و عمی همچنان نمرود  آن الطاؾ را 141.17

كبر و دعوی خدائی میكنداین زمان كافر شد و  ره میزند 141.18

با سه كركس   تا  ُكند با من قتال رفته سوی آسمان ِ با جالل 141.19

كشت او   تا یابد ابراهیم راصد هزاران طفل ِ بی تلویم را 141.20

زاد خواهد دشمنی بهر ِ قتال كاندر حكم سال: كه منجم گفت 141.21

هر كه میزائید   می كشت از خباطهین بكن در دفع ِ آن خصم احتیاط 141.22

ماند خونهای دگر در گردنش كوری او  رست طفل ِ وحی كش 141.23

تا ؼرورش داد ظلماِت نسب !از پدر یابید آن ملك؟ ای عجب  141.24

او ز ما یابید گوهرها به جیب دیگران را  گر  َام و  َاب شد حجیب 141.25

چه بهانه مینهی بر هر قرین گرِگ درنده ست نفس ِ بد یقین 141.26

نفس ِ زشت ِ كفرناِك  ُپر سفه در ضاللت هست صد كل را كله 141.27

سلسله از گردن سگ بر مگیرای بندۀ فقیر: زین سبب میگویم 141.28

كاو َبد رگ است "  ذلت نفسه"باش گر معلم گشت این سگ  هم  سگ است 141.29

بر سهیلی چون ادیم طائفی فرض می آری بجا گر طائفی 141.30

هم شوی چون موزه ای بر پای دوست تا سهیلت واخرد از ننگِ پوست 141.31

بنگر اندر مصحؾ، آن چشمت كجاست ؟جمله قرآن  شرح ِ خبث نفسهاست 141.32

در قتال ِ انبیا  مو میشكافت ذكر نفس عادیان كآلت بیافت 141.33

میفتاد اندر جهان   میزد لهب قرن قرن  از نفس ِ شوم ِ بی ادب 141.34

ُبرد او را بعِد سالی  سوی گورقصه كوته  ُكن   كه رأی نفس ِ کور  142.1

رجوع به قصۀ شاهزاده که زخم خورده از خاطر شاه، پیش از استكمال ِ فضایل دیگر از . 142

دنیا برفت



خشم ِ مریخیش  آن خون كرده بودشاه  چون از محو شد سوی وجود  142.2

دید كم از تركشش  یك چوبه تیرچون به تركش بنگرید  آن بی نظیر  142.3

اندر حلق ِ او آن تیر ِ توست : گفتكو آن تیر؟ و از حق باز ُجست: گفت  142.4

آمده ُبد تیر او بر مقتلی عفو كرد آن شاِه دریا دل،   ولی  142.5

اوست جمله هم كشنده، هم ولیست كشته شد، در نوحۀ او میگریست  142.6

هم كشندۀ خلق و  هم ماتم كنیست ور نباشد هر دو او   پس جمله نیست  142.7

كان بزد بر جسم و   بر معنی نزدشكر میكرد آن شهیِد  زرد خّد  142.8

تا ابد معنی بخواهد شاد زیست جسم ِ ظاهر، عاقبت خود رفتنیست  142.9

دوست بی آزار  سوی دوست رفت آن عتاب از رفت هم  بر پوست رفت 142.10

آخر از عین الكمال او ره گرفت گر چه او فتراِك شاهنشه گرفت 142.11

صورت و معنی بكلی او ربودو آن سیم  كاهلترین هر سه بود 142.12

می سزد  گر زین نمانی در شگفتدختر و  ملک و خالفت او گرفت*  142.13

من ؼریق ِ بحر معنی، تو عجولمن ز طول قصه گشتستم ملول*  142.14

یافت مقصود از کریم و کار سازآن کهین از ذلت و عجز و نیاز 142.15

گفته بود اندر وصیت  پیش پیش آن یكی مردی بوقِت مرِگ خویش  143.1

وقؾ ایشان كرده او جان و روان سه پسر بودش  چو سه  سرو ِ روان  143.2

آن بَرد،  زین هر سه كاو كاهلتر است هر چه كاله و سیم و زر است: گفت  143.3

بعد از آن جام ِ شراب مرگ خوردگفت با قاضی و بس اندرز كرد  143.4

نگذریم از حكم او ما سه یتیم كای كریم: گفته فرزندان به قاضی  143.5

آنچه او فرمود  بر ما نافذ است سمع و طاعه میكنیم، او راست دست  143.6

سر نپیچیم، ار چه قربان میكندما چو اسماعیل  ز ابراهیم ِ خود  143.7

تا بگوید قصه ای از كاهلیش گفت قاضی هر یكی با عاقلیش  143.8

تا بدانم حال هر یك بی شكی تا ببینم كاهلی هر یكی  143.9

صورت معنی به کل او را ربودآن سوم کاهلترین ِ هر سه بود 143.10

زآنكه  بی شدیار   خرمن میبرندعارفان از دو جهان كاهلترند 143.11

كار ایشان را چو یزدان میكندكاهلی را كرده اند ایشان سند 143.12

می نیاسایند از كد  صبح و شام كار یزدان را نمی بینند عام 143.13

در ره عقبی ز مه گو میبرندکار دنیا را ز کل کاهلترند*  143.14

تا بدانم حّد آن  از كشِؾ رازهین ز حّد كاهلی گوئید باز 143.15

تا ببینم من به چه حد کاهلیدهین ز حّد کاهلی شرحی دهید*  143.16

چون بجنبد پرده  ِسرها واصل است بی گمان، خود هر زبان پردۀ دل است 143.17

می بپوشد صورت  صد آفتاب پرده ای كوچك،  چو یك شرحۀ كباب 143.18

لیك، بوی از صدق و كذبش مخبر است گر بیان نطق كاذب نیز هست 143.19

هست پیدا از سموم  گولخن آن نسیمی كه بیاید از چمن 143.20

مثل ِ وصیت كردن آن شخص كه سه پسر داشت  که میراث او بکاهل ترین اوالد او دهند. 143



هست پیدا در نفس چون مشك و سیربوی صدق و بوی كذب گول گیر 143.21

هست ظاهر همچو عود و انگزهبوی اخالص و نفاق بی مزه*  143.22

از مشام ِ فاسد خود  ُكن  ِگله گر ندانی یار را از  ده دله 143.23

بیگمان گشته است چشمت فاسدیور ندانی تو عجوز از شاهدی*  143.24

بیگمان شد حّس ذوق تو خدرور تو نشناسی شکر را از صبر*  143.25

هست بی شک حس ِ سمع ِ تو خرابور یکی شد صوِت بلبل با ؼراب*  143.26

حّس لمس تو به تو بنمود پشتور یکی گشتت سمور و خار ُپشت*  143.27

هست پیدا  چون فن ِ روباه و شیربانگ هیزان و شجاعان ِ دلیر 143.28

وانگهی راه طلب در پیش کنچارۀ کار حواس ِ خویش  ُکن*  143.29

چون بجنبد  تو بدانی  چه اباست یا زبان همچو سر ِ دیگ است راست 143.30

دیگ شیرین را ز سكباج ِ تُرش از بخار آن بداند تیز ُهش 143.31

وقِت بخریدن بدید اشكسته رادست بر دیگ نوی چون زد فتا 143.32

در چندی شناسی مرد را ؟: گفتآن یکی پرسید صاحب درد را*  143.33

ور نگوید،  دانمش اندر سه روزدانم مرد را در حین ز پوز: گفت 143.34

ور نگوید،  در سخن پیچانمش ار بگوید  دانمش: و آن دگر گفت 143.35

لب ببندد، در خموشی در روداگر این مكر بشنیده بود: گفت 143.36

تا ابد پوشیده بادم حال ِ اینمیرو گوی تا هفتم زمین: گفت*  143.37

واندر آن نقصان ِ دینم چه بود؟حال یکتن گر ندانم، چه شود؟*  143.38

تمثیل. 144

گر خیالی آیدت در شب فراآنچنانكه گفت مادر بچه را  144.1

تو خیالی زشت بینی ُپر ز كین یا به گورستان و جای سهمگین  144.2

او بگرداند ز تو  در حال   رودل قوی دار و بكن حمله بر او  144.3

آن خیال دیو وش بگریخت تفتزآنکه بی ترسی به سویش هر که رفت  144.4

اینچنین گر گفته باشد مادرش آن خیال دیووش: گفت كودك  144.5

ز امر مادر، پس من آنگه چون كنم ؟حمله آرم، افتد اندر گردنم  144.6

آن خیال زشت را هم مادریست تو همی آموزی ام كه  ُچست ایست  144.7

ؼالب از وی گردد  ار خصم اندكیست دیو و مردم را ملقن آن یكیست  144.8

هللا هللا، رو تو هم زآن سوی باش تا كدامین سوی باشد آن یراش  144.9

حیله را دانسته باشد آن همام اگر از مكر ناید در كالم: گفت 144.10

من خامش نشینم پیش ِ او: گفتِسّر او را چون شناسی؟ راست گو 144.11

تا بر آیم بر سر ِ بام ِ فرج صبر را سلم كنم پیش درج 144.12

هست روزی بعِد هر تلخی شکرهست مر هر صبر را آخر ظفر 144.13

منطقی بیرون از این شادی و ؼم ور بجوشد در حضورش از دلم 144.14

از ضمیر ِ چون سهیل  اندر یمن من بدانم  كاو فرستاد آن به من 144.15

زانكه از دل جانب دل  روزنه ست در دل من آن سخن  زآن میمنه ست 144.16

بسته شد دیگر نمی آید برونهست باقی شرح این لیکن درون*  144.17



منتی هم بر دل و بر تن نهم مر بزرگی ورا گردن نهم*  144.18

ختم شد، وهللا اعلم بالصواب چون فتاد از روزن دل آفتاب*  144.19
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کای زنده دم: شد خُمش گفتم روامدتی زین مثنوی چون والدم  145.1

از چه بر بستی در ِ علم ِ لُدناز چه رو دیگر نمیگوئی سُخن ؟  145.2

ماند ناسفته ُدر ِ سّوم پسرقصۀ شهزادگان نامد به سر  145.3

نیستش با هیچکس تا حشر گفتنطقم چون شتر زین پس بخفت: گفت  145.4

بسته شد، دیگر نمی آید برونهست باقی شرح این، لیکن درون  145.5

ار بگوید، من زبان بستم ز گفتهمچو اشتر ناطقه اینجا بخفت  145.6

کل شّی هالک اال وجهُهوقت رحلت آمد و جستن ز جو  145.7

در دل آنکس که دارد زنده جانباقی این گفته آید بی زبان  145.8

مژده   کامد وقت کز ؼم وارهمگفتگو آخر رسید و عمر هم  145.9

بگذرم زین نم، در آیم در یمیدر جهان ِ جان کنم جوالن همی 145.10

از یمی نم  یافت زآن خوبست و گشزآنکه اینعالم  ز  نم زنده است و خوش 145.11

در جهان ِ یم ببین تا چون شودچونکه جان در خاک و نم زنده بود 145.12

نم چو قطره دان و بی اندازه یمیم چو شهر است و چو دروازه است نم 145.13

در یم ِ جانان  که تا یابی بقازین نمی، کاو همچو جانست،  اندرآ 145.14

پس ز راه جان طلب کن این شرؾچونکه نم از بحر جانست اینطرؾ 145.15

جستن اندر خاک یم بیهوده است تا تو را آنجا بَرد کاو بوده است 145.16

موج ِ بحر ِ جان سوی جانان بَردجزو هر خاکی  به خاکستان بَرد 145.17

بی لب و بی کام میگو نام ِ ربپس ز جان  َکن، وصل ِ جانان را طلب 145.18

در جهان ِ جان بمانی جاودانتا رهی از حبس این فانی جهان 145.19

می بکاری تا شوی آخر هالکتخمهای عمر را در شوره خاک 145.20

بی عوض ضایع کنی هر دم، چرا ؟اینچنین عمر عزیز بی بها 145.21

تا دهی گلزار و گیری خار زارؼبن می ناید تو را؟ ای مرِد کار 145.22

خّرم آنکش حق به سوی خویش خواندعمر کان شد صرؾ در دنیا  نماند 145.23

در ره حق، گردد آن نامنتهیعمر معدوِد شمرده چون دهی  145.24

عمر َده روزه که در طاعت رودبیشمار و بیحد و بیعد شود 145.25

صد هزاران  ُگل بر از یک خار توهین تجارت کن در این بازار تو 145.26

دانه برگیری ز فضل کردگاراز یکی دانه که کاری صد هزار 145.27

بیشمار است آنطرؾ کان بر بودخود شمار آنجا بود کاخر بود 145.28

از خودی بگذر زمانی با خود آسوی کّل خود رو ای جزو جدا 145.29

گفتگو و صلح و جنگت چون حبابدر تن همچون سبو هستی چو آب 145.30

بر سر آب درون، ای نامورچون حباب است این نقوش و این صور 145.31

تا شود ِسّر درون پیدا برونیا چو کفی بر سر آب درون 145.32

مینماید خوردنیها در تنوراز تؾ و از کّؾ و از بوی قذور 145.33



میشود ظاهر بر ِ پیر و جوانتا که شیرینی و یا ترشی است آن 145.34

میشود پیدا که چه سان است جانهمچنین از قول و فعل مردمان 145.35

مإمن است او یا که کافر، یا ولیستجان او در مرتبه چون است و چیست؟ 145.36

تا نگردد آِب شیرین ناگوارآب را اندر سبو بی یم مدار 145.37

رنگ و بوی و طمع آب از وی رودکاب ساکن بی مدد ناخوش بود 145.38

هست مؽبون و گرفتار ِ شکیستهر که دو روزش یکی ست: گفت احمد 145.39

ُپر ز بادی، همچو انبان ِ تهیبی یقینی میزید در ابلهی 145.40

میشود صافیش ُدردی همچو کؾهر دمی پس میرود از پیش ِ صؾ 145.41

هر دمی او زشت و ابتر میشودرنج او هر لحظه َبد تر میشود 145.42

بی عذاب بحر در نار ِ عذابسوی دوزخ میرود آن رّد باب 145.43

هر دمی ؼفلت تو را واپس بردپیش از آنکه کار تو آنجا رسد 145.44

بگذر از استاره و چرخ علیلرو به سوی اصل خود همچون خلیل 145.45

سر بر آن ایوان و آن درگاه نهپای همت بر خور و بر ماه نه 145.46

تا نمانی همچو ابلیسی جدااین خودی را خرج کن اندر خدا 145.47

تا شوی دریای بیحد و کرانآب جان را ریزد اندر بحر جان 145.48

هین خمش وهللا اعلم بالصوابقصه کوته کن، که رفتم در حجاب 145.49

گم نشد نقد و به اخوانی رسیدشکر کاین نامه به عنوانی رسید*  145.50

هر که از این بر رود آید به بامنردبان آسمان است این کالم*  145.51

بل به بامی کز فلک برتر بودنه به بام چرخ کان اخضر بود*  145.52

گردشش باشد همیشه زآن هوابام گردون را از او آید نوا*  145.53
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