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 چون غم جان نیست این ُمردار را؟ مار را؟چون غم خود نیست این بی 4.10
 مرده بیگانھ را جوید رفو رده خود را رھا كردست اومُ  4.11
 اوست  شتِ خار روئیده جزای كِ  گر ادبار جوست، ادبار :گفت حق 4.12
 گلستان  ُھان و ھان او را مجو در  خار كارد در جھان آن كھ تخم ِ 4.13
 اری شودم ،ور سوی یاری رود خاری شود ،گلی گیرد بھ كف ُگر  4.14
 كیمیای متقی بر خالفِ  مار است آن شقی كیمیای زھر ِ 4.15
 نند بید میوه ای ماکو ندارد  * ھین مکن بر قول و فعلش اعتمید 4.16

 
 . اندرز كردن صوفی خادم را در تیمار داشت بھیمھ و الحول گفتن خادم5

 تا شبی در خانقاھی شد ُقنق  صوفیی می گشت در دور افق 5.1
 او بھ صدر ُصفھ با یاران نشست  بستیك بھیمھ داشت در آُخر ب 5.2
 دفتری باشد حضور یار بیش  پس مراقب گشت با یاران خویش 5.3
 جز دل اسپید ھمچون برف نیست  دفتر صوفی سواد حرف نیست 5.4
 زاد صوفی چیست؟ انوار قدم  زاِد دانشمند، آثار قلم 5.5
 گام آھو دید و بر آثار شد ھمچو صیادی سوی اشكار شد 5.6
 بعد از آن خود ناف آھو رھبر است  خور استچند گاھش گام آھو در  5.7
 الجرم زآن گام در كامی رسید چون كھ شكر گام كرد و ره بُرید 5.8
 بھتر از صد منزل گام و طواف  رفتن یك منزلی بر بوی ناف 5.9

 سیر عارف ھر دمی تا تخت شاه  * سیر زاھد ھر مھی تا پیشگاه 5.10
 بھر عارف فتحت ابوابھاست  آن دلی كو مطلع مھتابھاست 5.11
 با تو سنگ و با عزیزان گوھر است  با تو دیوار است و با ایشان در است 5.12
 پیر اندر خشت بیند بیش از آن  آنچھ تو در آینھ بینی عیان 5.13
 جان ایشان بود در دریای جود پیر ایشان اند، كاین عالم نبود 5.14
 پیشتر از كشت، بر برداشتند پیش از این تن، عمرھا بگذاشتند 5.15



 پیشتر از بحر، دُّرھا سفتھ اند تھ اندپیشتر از نقش، جان پذرف 5.16
 

 . مشورت کردن خدای تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق6
 جانشان در بحر قدرت تا بھ حلق  مشورت می رفت در ایجاد خلق 6.1
 بر مالیك خفیھ خنبك می زدند چون مالیك مانع آن می شدند 6.2
 پیش از آن كاین نفس كل، پا بست شد مطلع بر نقش ھر كھ ھست شد 6.3
 پیشتر از دانھ ھا نان دیده اند شتر ز افالك، كیوان دیده اندپی 6.4
 بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند بی دماغ و دل، پر از فكرت بدند 6.5
 ور نھ خود نسبت بھ دوران رویت است  آن عیان نسبت بھ ایشان فكرت است 6.6
 ای فکرناک  ،بھر توست این لفظ فکر * فکر چھ؟ آنجا ھمھ نور است پاک 6.7
 مشكل حل شود ،چون از این دو رست و مستقبل بود فكرت از ماضی 6.8
 دیده پیش از كان صحیح و زیف را دیده چون بی كیف ھر با كیف را 6.9

 خورده می ھا و نموده شورھا پیشتر از خلقت انگورھا 6.10
 )سایھ(می بینند فی  ،در شعاع شمس می بینند دی ،در تموز گرم 6.11
 ده انددر فنای محض شی را دی در دل انگور می را دیده اند 6.12
 روح از معدوم، شی را دیده است  روح از انگور، می را دیده است 6.13
 زربفت پوش  ،آفتاب از جودشان آسمان در دور ایشان جرعھ نوش 6.14
 ھم یكی باشند و ھم ششصد ھزار چون از ایشان مجتمع بینی دو یار 6.15
 در عدد آورده باشد بادشان  بر مثال موجھا اعدادشان 6.16
 ون روزن ابدانھادر در مفترق شد آفتاب جانھا 6.17
 در شكیست  ،آنكھ شد محجوب ابدان داری، خود یكیست (دانھ) چون نظر بر قرص 6.18
 نفس واحد روح انسانی بود تفرقھ در روح حیوانی بود 6.19
 مفترق ھرگز نگردد نور او (پاشید نور بر آنان) كھ حق رّش علیھم نورهُ چون 6.20
 روح حیوانی سفال جامده است  * روح انسانی کنفس واحده است 6.21
 واقف این ِسّر بجز هللا نیست  از رمز این آگاه نیست ء،* عقل جز 6.22
 کّر مادر زاد را سُرنا چکار؟  قل را خود با چنین سودا چھ کار؟* ع 6.23
 تا بگویم وصف خالی زآن جمال  یك زمان بگذار ای ھمره مالل 6.24
 ھر دو عالم چیست؟ عكس خال او در بیان ناید جمال خال او 6.25
 خواھد كھ بشكافد تنم نطق می زنم چونكھ من از خال خوبش دم 6.26
 تا فزون از خویش باری می كشم  ھمچو موری اندر این خرمن خوشم 6.27
 تا بگویم آنچھ فرض و گفتنی است  كی گذارد آنكھ رشك روشنی است 6.28

 
 . بستھ شدن تقریر معنی حكایت بھ سبب میل مستمعان بھ استماع ظاھر7

 جر، مدّی كندجر كند، از بعد  بحر، كف پیش آرد و، سدّی كند 7.1
 مستمع را رفت دل جای دگر این زمان بشنو چھ مانع شد مگر 7.2
 (گردن)اندر آن سودا فرو شد تا عُنق  (میھمان) خاطرش شد سوی صوفی قنق 7.3
 سوی آن افسانھ بھر وصف حال  الزم آمد باز رفتن زین مقال 7.4
 ھمچو طفالن، تا كی از جوز و مویز؟ صوفی صورت مپندار ای عزیز 7.5
 گر تو مردی، زین دو چیز اندر گذر مویز است ای پسر جسم ما جوز و 7.6



 را از نھ طبقو بگذراند مر ت ور تو اندر بگذری، اكرام حق 7.7
 

 . التزام کردن خادم تیمار بھیمھ را و تخلف نمودن8
 لیك ھین، از َكھ جدا كن دانھ را بشنو اكنون صورت افسانھ را 8.1
 یدچونكھ در وجد و طرب آخر رس حلقھ آن صوفیان مستفید 8.2
 از بھیمھ یاد آورد آن زمان  خوان بیاوردند بھر میھمان 8.3
 راست كن بھر بھیمھ كاه و جو در آُخر برو :گفت خادم را كھ 8.4
 از قدیم این كارھا كار من است  ؟ ال حول، این چھ افزون گفتن است گفت: 8.5
 كان خرک پیر است و دندانھاش سست  تر كن آن جوش را از نخست گفت: 8.6
 از من آموزند این ترتیبھا می گویی مھا؟ الحول، این چھ گفت: 8.7
 داروی منبل بنھ بر پشت ریش  پاالنش فرو نھ پیش پیش گفت: 8.8
 جنس تو مھمانم آمد صد ھزار الحول آخر این حكمت گزار گفت: 8.9

 ھست مھمان جان ما و خویش ما جملھ راضی رفتھ اند از پیش ما 8.10
 شرم الحول از توام بگرفت  گفت: آبش ده و لیكن شیر گرم گفت: 8.11
 الحول این سخن كوتاه كن  گفت: اندر جو تو كمتر كاه كن گفت: 8.12
 ور بود تر، ریز بر وی خاك خشك  جایش را بروب از سنگ و پُشك گفت: 8.13
 با رسول اھل كمتر گو سخن  الحول ای پدر الحول كن گفت: 8.14
 الحول ای پدر شرمی بدار گفت: بستان شانھ پشت خر بخار گفت: 8.15
 تا ز غلطیدن نیفد او ببند  ببنددم افسار را کوتھ  گفت:*  8.16
 بھر خر چندین مرو اندر جوال  الحول، ای پدر چندین منال گفت:*  8.17
 زانکھ شب سرماست ای کان ھنر  بر پشتش فکن جل زودتر گفت:*  8.18
 استخوان در شیر نبود، تو مجو  الحول، ای پدر چندین مگو گفت:*  8.19
 و بد  میھمان آید مرا از نیک * من ز تو استاترم در فن خود 8.20
 من ز خدمت چون گل و چون سوسنم  * الیق ھر میھمان خدمت کنم 8.21
 رفتم كاه و جو آرم نخست  گفت: خادم این گفت و میان بربست ُچست 8.22
 خواب خرگوشی بدان صوفی فتاد رفت و از آُخر نكرد او ھیچ یاد 8.23
 كرد بر اندرز صوفی ریش خند رفت خادم جانب اوباش چند 8.24
 خوابھا می دید با چشم فراز درازصوفی از ره مانده بود و شد  8.25
 پاره ھا از پشت و رانش میربود كان خرش در چنگ گرگی مانده بود 8.26
 ای عجب آن خادم مشفق كجاست  الحول این چھ مالیخولیاست گفت: 8.27
 گھ بھ چاھی می فتاد و گھ بھ گو باز می دید آن خرش در راھرو 8.28
 فاتحھ میخواند با القارعھ  گونگون می دید ناخوش واقعھ 8.29
 رفتھ اند و جملھ درھا بستھ اند چاره چیست؟ یاران َجستھ اند گفت: 8.30
 نی كھ با ما گشت ھم نان و نمك؟  ای عجب کان خادمك گفت:باز می  8.31
 او چرا با من كند بر عكس؟ كین  من نكردم با وی اال لطف، ولین 8.32
 ور نھ جنسیت وفا تلقین كند ھر عداوت را سبب باید سند 8.33
 كی بر آن ابلیس جوری كرده بود؟ جودآدم با لطف و گفت:باز می  8.34
 كھ ھمی خواھد مر او را مرگ و درد آدمی مر مار و كژدم را چھ كرد؟ 8.35
 این حسد در خلق آخر روشن است  گرگ را خود خاصیت بدریدن است 8.36



 بر برادر این چنین ظنم چراست؟  این گمان بد خطاست گفت:باز می  8.37
 ت، كی ماند درست؟ ھر كھ بد ظن نیس توستحزم سوء الظن : باز گفتی 8.38
 كھ چنان بادا جز ای دشمنان  صوفی اندر وسوسھ، و آن خر چنان 8.39
 كژ شده پاالن دریده پالھنگ  آن خر مسكین میان خاك و سنگ 8.40
 گاه در جان كندن و، گھ در تلف  خستھ از ره، جملھ شب بی علف 8.41
 جو رھا كردم، كم از یك مشت كاه  خر ھمھ شب ذكر گویان، کای الھ 8.42
 رحمتی كھ سوختم زین خام شوخ  ای شیوخ :ل می گفتبا زبان حا 8.43
 مرغ خاكی بیند اندر سیل آب  آنچھ آن خر دید از رنج و عذاب 8.44
 آن خر بیچاره از جوع البقر بس بھ پھلو گشت آن شب تا سحر 8.45
 مستمند از اشتیاق کاه و جو  * نالھ میکرد از فراق کاه وجو 8.46
 از شب تا بروز نالھا میکرد  * ھمچنین در محنت و در درد و سوز 8.47
 زود پاالن جست بر پشتش نھاد روز شد خادم بیامد بامداد 8.48
 كرد با خر آنچھ با سگ می سزد خر فروشانھ دو سھ زخمش بزد 8.49
 كو زبان تا خر بگوید حال خویش؟  خر جھنده گشت از تیزی نیش 8.50

 
 . گمان بردن كاروانیان كھ مگذ بھیمھ صوفی رنجور است9

 رو در افتادن گرفت او ھر زمان  نچونكھ صوفی بر نشست و شد روا 9.1
 جملھ رنجورش ھمی پنداشتند ھر زمانش خلق بر می داشتند 9.2
 و آندگر در زیر گامش جست لخت  آن یكی گوشش ھمی پیچید سخت 9.3
 و آن دگر در چشم او می دید رنگ  و آن دگر در نعل او می جست سنگ 9.4
 ر قویست؟ دی نمی گفتی كھ شكر این خ ای شیخ این ز چیست؟ :باز می گفتند 9.5
 جز بدین شیوه نباشد راه برد آن خر كاو بھ شب الحول خورد گفت: 9.6
 شب مسبح بود و روز اندر سجود چونكھ قوت خر بھ شب الحول بود 9.7
 کار خویش باید ساختن  ،خویش ممتحن ،* چون ندارد کس غم تو 9.8
 از سالم علیكشان كم جو امان  آدمی خوارند اغلب مردمان 9.9

 كم پذیر از دیو مردم دمدمھ  دیو است دلھای ھمھ خانھٔ  9.10
 در سر آید در نبرد ،ھم چو آن خر آنكھ او الحول خوَرد ،از دم دیو 9.11
 تعظیم و ریو ،دوست رو ،و ز عدوی ھر كھ در دنیا خورد تلبیس دیو 9.12
 باطخُ ھمچو آن خر از  ،در سر آید در ره اسالم و بر پول صراط 9.13
 ر زمین دام بین، ایمن مرو تو ب ھین ،عشوه ھای یار بد منیوش 9.14
 ابلیس را در مار بین  ،آدما صد ھزار ابلیس الحول آر بین 9.15
 از دوست پوست  ،شدتا چو قصابی كِ  ای جان و دوست ،راو گوید ت ،دم دھد 9.16
 وای آن كز دشمنان افیون چشد دم دھد تا پوستت بیرون كشد 9.17
 دم دھد تا خونت ریزد زار زار سر نھد بر پای تو قصاب وار 9.18
 ترك عشوه اجنبی و خویش كن  خویش ُكن ھمچو شیران، صید خود را 9.19
 ز عشوه ناكسان  ،بی كسی بھتر ھمچو خادم دان مراعات خسان 9.20
 كار بیگانھ مكن  ،كار خود كن در زمین مردمان خانھ مكن 9.21
 ای اوست غمناكی توبر كز تن خاكی تو ؟كیست بیگانھ 9.22
 جوھر جان را نبینی فربھی  تا تو تن را چرب و شیرین میدھی 9.23



 روز مردن گند او پیدا شود را جا شود گر میان ُمشك تن 9.24
 مشك چھ بود؟ نام پاك ذو الجالل  مشك را بر تن مزن بر دل بمال 9.25
 روح را در قعر گلخن می نھد مشك بر تن می نھد ،آن منافق 9.26
 گندھا از فكر بی ایمان او بر زبان نام حق و، در جان او 9.27
 است بر سر مبرز، گل است و سوسن  گلخن استۀ ذكر با او ھمچو سبز 9.28
 جای آن گل مجلس است و عشرت است  آن نبات آن جا یقین عاریت است 9.29
 مر خبیثین را خبیثات است ھین  طیبات آمد بھ سوی طیبین 9.30
 گورشان پھلوی كین داران نھند كین مدار، آنھا كھ از كین گمرھند 9.31
 خصم دین تو ،جزو آن كل است و اصل كینھ دوزخ است و، كین تو 9.32
 جزو سوی كل خود گیرد قرار دار چون تو جزو دوزخی ھین ھوش 9.33
 عیش تو باشد چوجنت پایدار  ای نامدار ،* ور تو جزو جنتی 9.34
 كی دم باطل قرین حق شود؟ تلخ با تلخان یقین ملحق شود 9.35
 ما بقی تو استخوان و ریشھ ای  ای برادر تو ھمان اندیشھ ای 9.36
 گلخنی ۀ تو ھیم ،ور بود خاری تو گلشنیۀ گر گل است اندیش 9.37
 ور تو چون بولی، برونت افكنند زنند (گردن) سر و جیبتگر گالبی، بر  9.38
 جنس را با جنس خود كرده قرین  طبلھا در پیش عطاران ببین 9.39
 صحبت ناجنس گور است و لحد  * تو رھائی جو ز ناجنسان بجد 9.40
 زین تجانس زینتی انگیختھ  جنسھا با جنسھا آمیختھ 9.41
 برگزیند یك یك از ھمدیگرش  گر در آمیزند عود و ِشكرش 9.42
 نیك و بد در ھمدگر آمیختند بشكست و جانھا ریختندطبلھا  9.43
 تا جدا گردد از ایشان کفر و دین  * حق فرستاد انبیا را بھر این 9.44
 تا گزید این دانھ ھا را بر طبق  حق فرستاد انبیا را با ورق 9.45
 پیش از ایشان جملھ یکسان مینمود  مسلمان وجھود ،* مومن و کافر 9.46
 س ندانستی كھ ما نیك و بدیم ك پیش از ایشان ما ھمھ یكسان بدیم 9.47
 چون جھان شب بود و ما چون شب روان  بود نقد وقلب در عالم روان 9.48
 ای غش دور شو، صافی بیا گفت: تا بر آمد آفتاب انبیا 9.49
 چشم داند لعل را و سنگ را چشم داند فرق كردن رنگ را 9.50
 خاشاكھا ،چشم را زآن می خلد چشم داند گوھر و خاشاك را 9.51
 عاشق روزند آن زرھای كان  بكاندشمن روزند این قال 9.52
 تا ببیند اشرفی تشریف او تعریف اوۀ زآنكھ روز است آین 9.53
 روز بنماید جمال سرخ و زرد حق قیامت را لقب زآن روز كرد 9.54
 روز پیش مھرشان چون سالھاست  پس حقیقِت روز، ّسر اولیاست 9.55
 عكس ستاریش، شام چشم دوز دانید روز ،عكس راز مرد حق 9.56
 نور ضمیر مصطفی  ،َو الضُّحی یزدان، َو الضحیزآن سبب فرمود  9.57
 از برای آنكھ این ھم عكس اوست  قول دیگر كاین ُضحی را خواست دوست 9.58
 چھ الیق گفت خداست؟  ،خود فنا قسم گفتن خطاست ،ورنھ، بر فانی 9.59
 پس فنا چون خواست رب العالمین؟ از خلیلی ال اُحب االفلین 9.60
 ی فنا خواھد از این رب جلیل؟ ك ال أُِحبُّ اْآلِفِلیَن گفت آن خلیل 9.61
 وین تن خاكّی زنگاری او باز َو اللَّیِل است، ستاری او 9.62



 )٣(والضحی: "ما ودّعك"ھین  :با شب تن گفت آفتابش چون بر آمد زآن فلك 9.63
  "ما قلی"زآن حالوت شد عبارت  وصل پیدا گشت از عین بال 9.64
 حال چون دست و، عبارت آلتیست  ھر عبارت خود نشان حالتیست 9.65
 كشت كرده ریگ درۀ ھمچو دان آلت زرگر بھ دست كفشگر 9.66
 پیش سگ ِنھ استخوان، نھ پیش خر و آلت اسكاف پیش بَرزگر 9.67
 زور ،در لب فرعون ،بود انا هللا در لب منصور نور ،بود انا الحق 9.68
 )گرد( شد عصا اندر كف ساحر ھبا شد عصا اندر كف موسی گوا 9.69
 آن اسم صمددر نیاموزید  زین سبب عیسی بدان ھمراه َخود 9.70
 سنگ بر گل زن تو، آتش كی جھد؟ كو نداند، نقص بر آلت نھد 9.71
 جفت باید جفت شرط زادن است  دست و آلت ھمچو سنگ و آھن است 9.72
 در عدد شك است و آن یك بی شكیست  آن كھ بی جفت است و بی آلت یكیست 9.73
 متفق باشند در واحد یقین  آنكھ دو گفت و سھ گفت و بیش ازین 9.74
 آن دو سھ گویان، یكی گویان شوند شد، یكسان شونداحولی چون رفع  9.75
 گرد برمیگرد، از چوگان او گر یكی گویی تو در میدان او 9.76
 كو ز زخم دست شھ رقصان شود گوی آنگھ راست و بی نقصان شود 9.77
 داروی دیده بكش از راه گوش  گوش دار ای احول اینھا را بھ ھوش 9.78
 صل نورمیرود تا ا ،می نپاید بس كالم پاك در دلھای كور 9.79
 در پای كژ ،می رود چون كفش كژ و آن فسون دیو در دلھای كژ 9.80
 چون تو نا اھلی، شود از تو بری  گر چھ حكمت را بھ تكرار آوری 9.81
 بیانش میكنی  ،ور چھ میالفی نشانش میكنی ،ور چھ بنویسی 9.82
 بھر گریز ،بندھا را بگسلد ای پر ستیز ،او ز تو رو در كشد 9.83
 باشد مرغ دست آموز تو علم ور نخوانی و ببیند سوز تو 9.84
 روستاۀ ھمچو باز شھ، بھ خان او نپاید پیش ھر نااوستا 9.85

 
 كمپیر و مبتال شدنۀ . یافتن پادشاه باز خویش را در خان10

  (الک) سوی آن كمپیر كاو می آرد بیخت آن باز است، كو از شھ گریخت ،علم 10.1
 دید آن باز خوش و خوش زاد را پزد اوالد را (آش)تا كھ ُتتماجی  10.2
 قوتش كاه كرد ،ناخنش ببرید و پایكش بست و پرش كوتاه كرد 10.3
 پَر فزود از حد و ناخن شد دراز نااھالن نكردندت بھ ساز گفت: 10.4
 سوی مادر آ، كھ تیمارت كند دست ھر نااھل بیمارت كند 10.5
 كژ رود جاھل ھمیشھ در طریق  ای رفیق ،ِمھر جاھل را چنین دان 10.6
 ت زند از جاھلی عاقبت زخم * جاھل ار با تو نماید ھمدلی 10.7
 سوی آن كمپیر و آن خرگاه شد روز شھ در جستجو بی گاه شد 10.8
 شھ بر او بگریست زار و نوحھ كرد دید ناگھ باز را در دود و گرد 10.9

 كھ نباشی در وفای ما درست  توستھر چند این جزای كار  گفت: 10.10
 غافل از ال یستوی، اصحاب نار چون كنی از خلد در دوزخ فرار؟ 10.11
 گنده پیرۀ خیره بگریزد بھ خان از شاه خبیراین سزای آنكھ  10.12
  (نادان) خوار و غبیست ،ھر کھ مایل شد بدو (پست) این دنیا دنیست ،* گنده پیر جاھل 10.13
 عاقل آن باشد کھ زین جاھل برست  * ھست دنیا جاھل و جاھل پرست 10.14



 آن رسد با او کھ با آن شاھباز  * ھر کھ با جاھل بود ھمراز باز 10.15
 من كردم گناه  گفت:بی زبان می  دست شاه باز میمالید پر بر 10.16
 گر تو نپذیری بجز نیك؟ ای كریم  پس كجا نالد؟ كجا زارد لئیم؟ 10.17
 ای آمرزگار  ،جز بدرگاه تو * َسر کجا بنھد ظلوم شرمسار؟ 10.18
 ھر زشت را نیكو كند ،ز آنكھ شھ لطف شھ جان را، جنایتجو كند 10.19
 زشت آید پیش آن زیبای ما رو مكن زشتی كھ نیكیھای ما 10.20
 تو لوای جرم از آن افراشتی  خدمت خود را سزا پنداشتی 10.21
 دلت مغرور شد ،ز آن دعا كردن چون تو را ذكر و دعا دستور شد 10.22
 ای بسا كس زین گمان افتد جدا ھم سخن دیدی تو خود را با خدا 10.23
 خویشتن بشناس و نیكوتر نشین  گر چھ با تو شھ نشیند بر زمین 10.24
 نو مسلمان می شوم  ،كردمتوبھ  ای شھ پشیمان می شوم گفت:باز  10.25
 گر ز مستی كژ رود، عذرش پذیر آنكھ تو مستش كنی و شیر گیر 10.26
 بر كنم من پرچم خورشید را چون باشی مرا ،گر چھ ناخن رفت 10.27
 بازی کم كند در بازیم  ،چرخ چون بنوازیم ،ور چھ پرم رفت 10.28
 گر دھی ِكلكی، علمھا بشكنم  گر كمر بخشیم، ُكھ را بر كنم 10.29
 بر ھم زنم  ،ملك نمرودی بھ پر م باشد تنمنھ ك ،از پشھ ،آخر 10.30
 ھر یكی خصم مرا چون پیل گیر در ضعیفی تو مرا بابیل گیر 10.31
 بندقم در فعل صد چون منجنیق  قدر فندق افكنم، گردد خریق 10.32
 لیک در ھیجا نھ سر ماند نھ خود  * گرچھ سنگم ھست مقدار نخود 10.33
 ھاش زد بر آن فرعون و بر شمشیر موسی آمد در وغا با یك عصاش 10.34
 بر ھمھ آفاق تنھا بر زده ست  ھر رسولی یك تنھ كان در زده ست 10.35
 شمشیر خو ،موج طوفان گشت از او نوح چون شمشیر در خواھید ازو 10.36
 ماه بین بر چرخ و بشكافش جبین  احمدا خود كیست اسپاه زمین؟ 10.37
 نھ دور قمر ،این دور توستدور  تا بداند سعد و نحس بی خبر 10.38
 آرزو می برد زین دورت مقیم  یمایرا كھ موسای كل توستدور  10.39
 كاندر او صبح تجلی می دمید چون كھ موسی رونق دور تو دید 10.40
 آن گذشت از رحمت، اینجا رویت است  ؟رحمت است آن چھ دور ِ ،یا رب گفت: 10.41
 احمد بر آرۀ دور از میان ِ حاره موسای خود را در بِ غوطھ دِ  10.42
 مت راه آن خلوت بدان بگشود یا موسی بدان بنمودمت گفت: 10.43
 پا بكش، زیرا دراز است این گلیم  كھ تو زآن دوری درین دور، ای كلیم 10.44
 آن زنده را ،تا بگریاند طمع من كریمم نان نمایم بنده را 10.45
 واجوید خوری  و،تا شود بیدار بینی طفلی بمالد مادری 10.46
 و آن دو پستان می خلد از مھر، در كاو گرسنھ خفتھ باشد بی خبر 10.47
 ت أمة مھدیةفابتعث كنُت كنزا رحمة مخفیة 10.48
 او نمودت تا طمع كردی در آن  ھر كراماتی كھ می جویی بھ جان 10.49
  ؟تا كھ یا رب گوی گشتند امتان ؟چند بت بشكست احمد در جھان 10.50
 می پرستیدی چو اجدادت صنم  گر نبودی كوشش احمد، تو ھم 10.51
 تا بدانی حق او را بر امم  صنمۀ این سرت وارست از سجد 10.52
 بت باطن ھمت برھاند او كز گر توانی شكر این رستن بگو 10.53



 تو دل را وارھان  ،ھم بدان قوت مر سرت را چون رھانید از بتان 10.54
 كز پدر میراث ارزان یافتی  سر ز شكر دین از آن بر تافتی 10.55
 رستمی جان كند و مجان یافت زال  مرد میراثی چھ داند قدر مال؟ 10.56
 آن خروشنده بنوشد نعمتم  چون بگریانم بجوشد رحمتم 10.57
 چونش كردم بستھ دل، بگشایمش  خود ننمایمش گر نخواھم داد، 10.58
 از بحر رحمت موج خاست  ،چون گرست رحمتم موقوف آن خوش گریھ ھاست 10.59
 ؟کی جوشد لبن ،تا نگرید طفل ؟کی خندد چمن ،تا نگرید ابر 10.60

 
 . حلوا خریدن شیخ احمد خضرویھ بجھة غریمان بھ الھام حقتعالی11

 آن نامداراز جوانمردی كھ بود  بود شیخی دائما او وامدار 11.1
 خرج كردی بر فقیران جھان  ده ھزاران وام كردی از مھان 11.2
 خان و مان و خانقھ درباختھ  ھم بھ وام او خانقاھی ساختھ 11.3
 خدمت عشاق بودی کام او  * احمد خضرویھ بودی نام او 11.4
 كرد حق بھر خلیل، از ریگ آرد وام او را حق ز ھر جا می گزارد 11.5
 ھ می كنند دائم ندادو فرشت در بازارھا :گفت پیغمبر كھ 11.6
 وی خدا تو ممسكان را ده تلف  كای خدا، تو منفقان را ده خلف 11.7
 حلق خود قربانی خالق كرد كھ جان انفاق كرد ،خاصھ آن منفق 11.8
 كارد بر حلقش نیارد كردگار حلق پیش آورد اسماعیل وار 11.9

 تو بدان، قالب بمنگر گبر َوش  پس شھیدان، زنده زین رویند و خوش 11.10
 جان ایمن، از غم و رنج و شقا ان جان بقاچون خلف دادستش 11.11
 داد، ھمچون پای مردمی ستد، می ی، سالھا این كار كردشیخ وام 11.12
 تا بود روز اجل، میر اجل  تخمھا می كاشت تا روز اجل 11.13
 در وجود خود نشان مرگ دید چونكھ عمر شیخ در آخر رسید 11.14
 ع ھمچو شم ،خوش گدازان ،شیخ بر خود وام خواھان گرد او بنشستھ جمع 11.15
 درد دلھا یار شد با درد ُشش  وام خواھان گشتھ نومید و ترش 11.16
 نیست حق را چار صد دینار زر؟ این بد گمانان را نگر گفت:شیخ  11.17
 الف حلوا بر امید دانگ زد كودكی حلوا ز بیرون بانگ زد 11.18
 كھ برو آن جملھ حلوا را بخر شیخ اشارت كرد خادم را بھ سر 11.19
 زمانی تلخ در من ننگرند یك چونكھ آن حلوا خورند(طلبکاران)  تا غریمان 11.20
 تا خرد آن جملھ حلوا زان پسر در زمان خادم برون آمد ز در 11.21
 نیم دینار است و اند :گفت كودك کاین ھمھ حلوا بھ چند؟ :گفت او را 11.22
 دیگر مگو ،نیم دینارت دھم نی، از صوفیان افزون مجو گفت: 11.23
 تو ببین اسرار ِسر اندیش شیخ  او طبق بنھاد اندر پیش شیخ 11.24
 نك تبرك، خوش خورید این را حالل  ارت با غریمان كاین نوالكرد اش 11.25
 خوش ھمی خوردند حلوا ھمچو قند  * بھر فرمان جملگی حلقھ زدند 11.26
 ای با خرد ،دینارم بده گفت: چون طبق خالی شد، آن كودك ِستد 11.27
 وام دارم، میروم سوی عدم  از كجا آرم درم :شیخ گفتا 11.28
 گریھ بر آورد و حنین نالھ و  كودك از غم زد طبق را بر زمین 11.29
 كای مرا بشكستھ بودی ھر دو پای  نالھ میکرد و فغان و ھای ھای 11.30



 بر در این خانقھ نگذشتمی  كاشكی من ِگرد گلخن گشتمی 11.31
 سگ دالن ھمچو گربھ روی شو صوفیان طبل خوار لقمھ جو 11.32
 رد آمد گشت بر كودك حشرگِ  از غریو كودك آنجا خیر و شر 11.33
 تو یقین دان كھ مرا استاد كشت  پیش شیخ آمد كھ ای شیخ درشت 11.34
 او مرا بكشد، اجازت میدھی؟  گر بر اُستا روم دست تھی 11.35
 رو بھ شیخ آورده، كاین بازی چھ بود؟ جحودو آن غریمان ھم بھ انكار و  11.36
 از چھ بود این ظلم دیگر بر سری؟  مظالم میبری ،مال ما خوردی 11.37
 ریست شیخ دیده بست و بر وی ننگ تا نماز دیگر آن كودك گریست 11.38
 در كشیده روی چون مھ در لحاف  شیخ فارغ از جفا و از خالف 11.39
 فارغ از تشنیع و گفِت خاص و عام  با اجل خوش، با ازل خوش، شاد كام 11.40
 از ترش روئی خلقش چھ گزند؟ آنكھ جان در روی او خندد چو قند 11.41
 كی خورد غم از فلك وز خشم او؟ آنكھ جان بوسھ دھد بر چشم او 11.42
 از سگان و عوعو ایشان چھ باك؟  بر سماك در شب مھتاب مھ را 11.43
 خود بھ رخ میگستردۀ مھ وظیف خود بھ جا می آوردۀ سگ وظیف 11.44
 آب نگذارد صفا بھر خسی  كاَرك خود میگزارد ھر كسی 11.45
 آب صافی میرود بی اضطراب  خس خسانھ میرود بر روی آب 11.46
 ژاژ میخاید ز كینھ بو لھب  مصطفی مھ می شكافد نیم شب 11.47
 و آن جھود از خشم سبلت میكند زنده می كندآن مسیحا مرده  11.48
 خاصھ ماھی كاو بود خاص الھ؟  ھرگز رسد در گوش ماه؟ ،بانگ سگ 11.49
 در سماع از بانگ چغزان بی خبر می خورد شھ بر لب جو تا سحر 11.50
 ھمت شیخ آن سخا را كرد بند ھم شدی توزیع كودك دانگ چند 11.51
 ت نیزقوت پیران از آن بیش اس تا كسی ندھد بھ كودك ھیچ چیز 11.52
 ز پیش حاتمی  ،یك طبق بر كف آمد خادمی ،شد نماز دیگر 11.53
 كز وی بد خبیر ،ھدیھ بفرستاد پیش پیر ،صاحب مالی و حالی 11.54
 نیم دینار دگر اندر ورق  طبقۀ چار صد دینار بر گوش 11.55
 و آن طبق بنھاد پیش شیخ فرد خادم آمد شیخ را اكرام كرد 11.56
 ا از اوخلق دیدند آن كرامت ر كرد رو چون طبق را از غطا وا 11.57
 كای سر شیخان و شاھان این چھ بود؟ آه و افغان از ھمھ برخاست زود 11.58
 ای خداونِد خداوندان راز این چھ سّر است این چھ سلطانی است باز؟ 11.59
 بس پراكنده كھ رفت از ما سخن  ما ندانستیم ما را عفو كن 11.60
 الجرم قندیلھا را بشكنیم  ما كھ كورانھ عصاھا می زنیم 11.61
 ھرزه گویان از قیاس خود جواب  ه یك خطابما چو كّران ناشنید 11.62
 گشت از انكار خضری زرد رو ما ز موسی پند نگرفتیم كاو 11.63
 نور چشمش آسمان را می شكافت  با چنان چشمی كھ باال می شتافت 11.64
 آسیا از حماقت چشم موش ِ موسیا ،كرده با چشمت تعصب 11.65
 من بحل كردم شما را آن جدال  آن ھمھ گفتار و قال :شیخ فرمود 11.66
 الجرم بنمود راه راستم  ّر این آن بود كز حق خواستمس 11.67
 كودك است  (فغان) لیك موقوف غریو آن دینار اگر چھ اندك است گفت: 11.68
 بحر بخشایش نمی آید بھ جوش  تا نگرید كودك حلوا فروش 11.69



 كام خود موقوف زاری دان نخست  توستطفل چشم  ،طفل ،ای برادر 11.70
 یابی مشکل است کام ،بی تضرع * کام تو موقوف زاری دل است 11.71
 خار محرومی بگل مبدل شود  * گر ھمی خواھی کھ مشکل حل شود 11.72
 پس بگریان طفل دیده بر جسد گر ھمی خواھی كھ آن خلعت رسد 11.73

 
 . ترسانیدن شخصی زاھدی را، كھ كم گری تا كور نشوی12

 كم گری تا چشم را ناید خلل  زاھدی را گفت یاری در عمل 12.1
 چشم بیند، یا نبیند، آن جمال  لاز دو بیرون نیست حا :گفت زاھد 12.2
 دو دیده چھ كم است  ،در وصال حق گر ببیند نور حق خود چھ غم است؟ 12.3
 این چنین چشم شقی، گو كور شو گو برو ،ور نخواھد دید حق را 12.4
 چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست  غم مخور از دیده گان، عیسی تراست 12.5
 خوش ناصر است  نصرت از وی خواه كاو عیسی روح تو با تو حاضر است 12.6
 بر دل عیسی منھ تو ھر زمان  لیك پیکار تن پُر استخوان 12.7
 ذكر او كردیم بھر راستان  ھمچو آن ابلھ كھ اندر داستان 12.8
 كام فرعونی مخواه از موسی ات  زندگی تن مجو از عیسی ات 12.9

 عیش كم ناید، تو بر درگاه باش  معاشۀ بر دل خود كم نھ اندیش 12.10
 یا مثال كشتیی مر نوح را این بدن خرگاه آمد روح را 12.11
 خاصھ چون باشد عزیز درگھی  ترك چون باشد بیابد خرگھی 12.12

 
 زنده شدن استخوانھا بھ دعای عیسی علیھ السالمۀ . تمامی قص13

 جز کھ استیزه نمیداند طریق  * چونکھ عیسی دید کان ابلھ رفیق 13.1
 بخل میپندارد او از گمرھی  * می نگیرد پند او از ابلھی 13.2
 از برای التماس آن جوان  نام حق بر استخوانخواند عیسی  13.3
 صورت آن استخوان را زنده كرد حكم یزدان از پی آن خام مرد 13.4
 پنجھ ای زد كرد نقشش را تباه  از میان بر جست یك شیر سیاه 13.5
 مغز جوزی كاندر او مغزی نبود كلھ اش بر كند و مغزش ریخت زود 13.6
 بر تنش  خود نبودی نقص، اال گر ورا مغزی بُدی، زاشكستنش 13.7
 ز آن رو كھ تو زو آشوفتی  گفت: چون شتابش كوفتی؟ گفت عیسی: 13.8
 در قسمت نبودم رزق خورد گفت: چون نخوردی خون مرد؟ :گفت عیسی 13.9

 صید خود ناخورده رفتھ از جھان  ھمچو آن شیر ژیان ،ای بسا كس 13.10
 وجوه از ھر گروه ،جستھ بی وجھی قسمتش كاھی نھ و، حرصش چو كوه 13.11
 دشمنان در ماتم او کرده سور  و رفتھ سوی گور* جمع کرده مال  13.12
 سخره و پیکار از ما وارھان  ای میسر كرده ما را در جھان 13.13
 آنچنان بنما بھ ما، آن را كھ ھست  طعمھ بنموده بھ ما، وآن بوده شست 13.14
 بود خالص از برای اعتبار ای مسیحا این شكار :گفت آن شیر 13.15
 ی مرا با مردگان؟ خود چھ كاراست گر مرا روزی بُدی اندر جھان 13.16
 از گزاف  (ادرار) ھمچو خر در جو بمیزد این سزای آنكھ یابد آب صاف 13.17
 او بجای پا نھد در جوی سر گر بداند قیمت آن جوی خر 13.18
 میر آبی، زندگانی پروری  او بیابد آنچنان پیغمبری 13.19



 ما را زنده كن  ،ای امیر آب چون نمیرد پیش او؟ كز امر كن 13.20
 از دیرگاه  توستكاو عدوی جان  مخواهھین سگ این نفس را زنده  13.21
 مانع این سگ بود از صید جان  خاك بر سر استخوانی را كھ آن 13.22
 از چھ بر خون عاشقی؟  ،دیوچھ وار بر استخوان چون عاشقی؟ ،سگ نھ ای 13.23
 ز امتحانھا جز كھ رسوائیش نیست  آن چھ چشم است؟ آنكھ بیناییش نیست 13.24
 ت؟ اینكھ كور آمد براه این چھ ظن اس سھو باشد ظنھا را گاه گاه 13.25
 مدتی بنشین و بر خود میگری  کرده ای بر دیگران نوحھ گری 13.26
 نور شمع از گریھ روشن تر شود ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود 13.27
 زآنكھ تو اولیتری اندر حنین  ھر كجا نوحھ كنند آنجا نشین 13.28
 غافل از لعل بقای كانی اند زآنكھ ایشان در فراق فانی اند 13.29
 رو بھ آب چشم، بندش را برند نقش تقلید است بندزآنكھ بر دل  13.30
 كھ بود تقلید اگر كوه قوی است  زآنكھ تقلید آفت ھر نیكوئیست 13.31
 گوشِت پاره اش دان چو او را نیست چشم  گر ضریری لمترست و تیز خشم 13.32
 آن سرش را زآن سخن نبود خبر گر سخن گوید ز مو باریكتر 13.33
 بھ می راھیست نیك  از بر وی تا مستیی دارد ز گفت خود، ولیك 13.34
 آب از او بر آب خواران بگذرد ھمچو جوی است او، نھ آبی میخورد 13.35
 زآنكھ آن جو نیست تشنھ و آب خوار آب در جو زآن نمی گیرد قرار 13.36
 لیك پیکار خریداری كند زاری كندۀ ھمچو نائی نال 13.37
 جز طمع نبود مراد آن خبیث  نوحھ گر باشد مقلد در حدیث 13.38
 لیك كو سوز دل و دامان چاك؟  ناكنوحھ گر گوید حدیث سوز 13.39
 كاین چو داود است و آن دیگر صداست  از محقق تا مقلد فرقھاست 13.40
 و آن مقلد كھنھ آموزی بود منبع گفتار این سوزی بود 13.41
 بار بر گاو است و بر گردون حنین  ھین مشو غره بدان گفت حزین 13.42
 نوحھ گر را مزد باشد در حساب  ھم مقلد نیست محروم از ثواب 13.43
 در میان ھر دو فرقی ھست نیك  ر و مومن خدا گویند، لیككاف 13.44
 متقی گوید خدا از عین جان  آن گدا گوید خدا از بھر نان 13.45
 بی طمع پیش آی و هللا را بخوان  * هللا هللا میزنی از بھر نان 13.46
 پیش چشم او نھ كم ماندی نھ پیش  گر بدانستی گدا از گفت خویش 13.47
 ر مصحف ِكشد از بھر كاه ھمچو خ سالھا گوید خدا آن نان خواه 13.48
 ذره ذره گشتھ بودی قالبش  گر بدل در تافتی گفت لبش 13.49
 تو بھ نام حق پشیزی می بری؟  نام دیوی ره برد در ساحری 13.50

 
 . خاریدن روستایی در تاریكی شیر را بھ ظن آن كھ گاو است14

 شیر گاوش خورد و بر جایش نشست  روستایی گاو در آُخر ببست 14.1
 گاو را می ُجست شب آن ُكنج كاو سوی گاو روستایی شد در آُخر 14.2
 پشت و پھلو گاه باال گاه زیر دست می مالید بر اعضای شیر 14.3
 زھره اش بدریدی و دل خون شدی  ار روشنی افزون بدی :گفت شیر 14.4
 كاو در این شب گاو می پنداردم  این چنین گستاخ زآن میخاردم 14.5
 شت طور؟نی ز نامم پاره پاره گ حق ھمی گوید كھ ای مغرور كور 14.6



 النصدع ثم انقطع ثم ارتحل  كھ لو انزلنا كتابا للجبل 14.7
 پاره گشتی و دلش پر خون شدی  از من ار كوه احد واقف بدی 14.8
 الجرم غافل در این پیچیده ای  از پدر وز مادر این بشنیده ای 14.9

 بی نشان، بی جای، چون ھاتف شوی  گر تو بی تقلید از آن واقف شوی 14.10
 

 صوفی مسافر را بجھت سفره و سماع ۀ. فروختن صوفیان بھیم15
 تا بدانی آفت تقلید را بشنو این قصھ پی تھدید را 15.1
 مركب خود بُرد و در آُخر كشید صوفیی در خانقاه از ره رسید 15.2
 نی چو آن صوفی كھ ما گفتیم پیش  آبكش داد و علف از دست خویش 15.3
 چون قضا آید چھ سود از احتیاط؟ احتیاطش كرد از سھو و خباط 15.4
 كاد فقر أن یکن كفرا یبیر درویش بودند و فقیرصوفیان  15.5
 بر كژی آن فقیر دردمند ای توانگر تو کھ سیری ھین مخند 15.6
 خر فروشی در گرفتند آن ھمھ  از سر تقصیر آن صوفی رمھ 15.7
 بس فسادی كز ضرورت شد صالح  كز ضرورت ھست مرداری مباح 15.8
 لوت آوردند و شمع افروختند ھم در آن دم آن خرك بفروختند 15.9

 كامشبان لوت و سماع است و ولھ  لھ افتاد اندر خانقھولو 15.10
 چند از این زنبیل و این دریوزه چند؟ چند از این صبر و از این سھ روزه چند؟ 15.11
 دولت امشب میھمان داریم ما ما ھم از خلقیم و جان داریم ما 15.12
 كانكھ آن جان نیست جان پنداشتند تخم باطل را از آن می كاشتند 15.13
 خستھ بود و دید آن اقبال و ناز اه درازو آن مسافر نیز از ر 15.14
 نرد خدمتھاش خوش می باختند صوفیانش یك بھ یك بنواختند 15.15
 وآن یکی پرسیدش از جای نشست  * آن یکی پایش ھمی مالید و دست 15.16
 وآن یکی بوسید دستش را و رو  * وآن یکی افشاند گرد از رخت او 15.17
 رد، كی؟ گر طرب امشب نخواھم ك گفت چون میدید میالنشان بھ وی 15.18
 خانقھ تا سقف شد پر دود و گرد لوت خوردند و سماع آغاز كرد 15.19
 ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن  دود مطبخ گرد آن پا كوفتن 15.20
 گھ بھ سجده صفھ را میروفتند گاه دست افشان قدم می كوفتند 15.21
 ز آن سبب صوفی بود بسیار خوار دیر یابد صوفی آز از روزگار 15.22
 ر خورد او، فارغ است از ننگ دق سی جز مگر آن صوفیی كز نور حق 15.23
 باقیان در دولت او میزیند از ھزاران اندكی زین صوفیند 15.24
 مطرب آغازید یك ضرب گران  چون سماع آمد ز اول تا كران 15.25
 زین حراره جملھ را انباز كرد خر برفت و خر برفت آغاز كرد 15.26
 كف زنان، خر رفت و خر رفت ای پسر زین حراره پای كوبان تا سحر 15.27
 خر برفت آغاز كرد اندر حنین  قلید آن صوفی ھمیناز ره ت 15.28
 روز گشت و جملھ گفتند الوداع  چون گذشت آن جوش و نوش و آن سماع 15.29
 گرد از رخت آن مسافر میفشاند خانقھ خالی شد و صوفی بماند 15.30
 تا بھ خر بر بندد آن ھمراه جو رخت از حجره برون آورد او 15.31
 خر خود را نیافت  رفت در آُخر تا رسد در ھمرھان او می شتافت 15.32
 زانكھ خر دوش آب كمتر خورده است  آن خادم بھ آبش برده است :گفت 15.33



 ریش بین، جنگی بخاست  :گفت خادم خر كجاست؟ :خادم آمد، گفت صوفی 15.34
 من ترا بر خر موكل كرده ام  من خر را بھ تو بسپرده ام گفت: 15.35
 آنچھ من بسپردم واپس سپار بحث با توجیھ كن حجت میار 15.36
 باز ده آنچھ فرستادم بھ تو ھم آنچھ من دادم بھ تواز تو خوا 15.37
 بایدش در عاقبت واپس سپرد كھ دستت ھر چھ برد :گفت پیغمبر 15.38
 قاضی دین ۀ نك من و تو خان ور ِنھ ای از سركشی راضی باین 15.39
 حملھ آوردند و بودم بیم جان  من مغلوب بودم، صوفیان گفت: 15.40
 زآن نشان؟ اندر اندازی و جوئی  تو جگر بندی میان گربگان 15.41
 پژمرده ای ۀ پیش صد سگ، گرب در میان صد گرسنھ گرده ای 15.42
 قاصد جان من مسكین شدند گیرم كز تو ظلما بستدند گفت: 15.43
 كھ خرت را میبرند، ای بی نوا؟ تو نیایی و نگویی مر مرا 15.44
 ور نھ توزیعی كنند ایشان زرم  تا خر از ھر كھ بود من واخرم 15.45
 زمان ھر یك بھ اقلیمی شدنداین  صد تدارك بود چون حاضر بُدند 15.46
 این قضا خود از تو آمد بر سرم  من كھ را گیرم كھ را قاضی برم؟ 15.47
 پیش آمد این چنین ظلمی مھیب  چون نیایی و نگویی ای غریب 15.48
 تا ترا واقف كنم زین كارھا وهللا آمدم من بارھا گفت: 15.49
 از ھمھ گویندگان با ذوق تر تو ھمی گفتی كھ خر رفت ای پسر 15.50
 زین قضا راضیست مردی عارف است  م كھ او خود واقف استباز می گشت 15.51
 مر مرا ھم ذوق آمد گفتنش  آن را جملھ می گفتند خوش گفت: 15.52
 كھ دو صد لعنت بر این تقلید باد مر مرا تقلیدشان بر باد داد 15.53
 کاب رو را ریختند از بھر نان  خاصھ تقلید چنین بی حاصالن 15.54
 ذوقین میشدی  وین دلم زآن عكس عكس ذوق آن جماعت میزدی 15.55
 كھ شوی از بحر بی عكس، آب كش  عكس چندان باید از یاران َخوش 15.56
 چون پیاپی شد، شود تحقیق آن  عكس كاول زد تو آن تقلید دان 15.57
 از صدف مگسل، نگشتھ قطره دُر تا نشد تحقیق از یاران مبُر 15.58
 بردران تو پرده ھای طمع را صاف خواھی چشم عقل و سمع را 15.59
 عقل او بر بست از نور لمع  از طمعزانكھ آن تقلید صوفی  15.60
 ماند در خسران و کارش شد تباه  * زانکھ صوفی را طمع بردش زراه 15.61
 مانع آمد عقل او را ز اطالع  طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع 15.62
 در نفاق آن آینھ چون ماستی  گر طمع در آینھ برخاستی 15.63
 راست كی گفتی ترازو وصف حال؟  گر ترازو را طمع بودی بھ مال 15.64
 آخر االمر اندر این ھامون شوی  گیرم کز طمع قارون شوی گفت:*  15.65
 من نخواھم مزد پیغام از شما ھر نبی میگفت با قوم از صفا 15.66
 داد حق داللیم ھر دو سری من دلیلم حق شما را مشتری 15.67
 مزد باید داد تا گوید سزا  * ھست مزد کار مر دالل را 15.68
 بخشد چل ھزار گر چھ خود بو بكر چیست مزد كار من؟ دیدار یار 15.69
 كی بود ِشبھ َشبھ دُر عدن؟  چل ھزار او نباشد مزد من 15.70
 تا بدانی كھ طمع شد بند گوش  یك حكایت گویمت بشنو بھ ھوش 15.71
 ؟با طمع كی چشم و دل روشن شود الكن شود ،ھر كھ را باشد طمع 15.72



 ھمچنان باشد كھ موی اندر بصر پیش چشم او خیال جاه و زر 15.73
 گر چھ بدھی گنجھا، او حّر بود دجز مگر مستی كھ از حق پر بو 15.74
 این جھان در چشم او مردار شد ھر كھ از دیدار برخوردار شد 15.75
 الجرم از حرص او بی نور بود لیك آن صوفی ز مستی دور بود 15.76
 در نیاید نكتھ ای در گوش حرص  صد حكایت بشنود مدھوش حرص 15.77

 
 . قصھ آن مفلس کھ در زندان بود و زندانیان ازو در فغان16

 مانده در زندان وبند بی امان  صی مفلسی بی خان و مانبود شخ 16.1
 بر دل خلق از طمع چون كوه قاف  زندانیان خوردی گزافۀ لقم 16.2
 زانكھ آن لقمھ ربا كاوش بَرد نان خوردۀ زھره نی كس را كھ لقم 16.3
 او گدا چشم است اگر سلطان بود ھر كھ دور از رحمت رحمان بود 16.4
 دوزخی، زان نان ربا گشتھ زندان مر مروت را نھاده زیر پا 16.5
 ز آن طرف ھم پیشت آید آفتی  گر گریزی بر امید راحتی 16.6
 جز بھ خلوت گاه حق آرام نیست  نجی بی دد و بی دام نیستھیچ كُ  16.7
 نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر كنج زندان جھان ناگزیر 16.8
 مبتالی گربھ چنگالی شوی  ار سوراخ موشی در روی ،و هللا 16.9

 گر خیاالتش بود صاحب جمال  یالآدمی را فربھی ھست از خ 16.10
 می گدازد ھمچو موم از آتشی  ور خیاالتش نماید ناخوشی 16.11
 با خیاالت خوشان دارد خدا در میان مار و كژدم گر ترا 16.12
 كان خیالت كیمیای مس شود مار و كژدم مر ترا مونس شود 16.13
 كان فرح وآن تازگی پیش آمدست  صبر شیرین از خیال خوش شدست 16.14
 ضعف ایمان ناامیدی و زحیر ن در ضمیرآن فرح آید ز ایما 16.15
 حیث ال صبر فال إیمان لھ  صبر از ایمان بیابد سر ُكلھ 16.16
 ھر كھ را نبود صبوری در نھاد خداش ایمان نداد :گفت پیغمبر 16.17
 ھم وی اندر چشم آن دیگر نگار آن یكی در چشم تو باشد چو مار 16.18
 و آن خیال مومنی در چشم دوست  زانكھ در چشمت خیال كفر اوست 16.19
 گاه ماھی باشد او و گاه شست  كاندر این یك شخص ھر دو فعل ھست 16.20
 نیم او حرص آوری، نیمیش صبر نیم او مومن بود نیمیش گبر 16.21
 باز منكم كافٌر گبر كھن  فمنكم مومنٌ  :گفت یزدانت 16.22
 دیگر سپید و ھمچو ماه ۀ نیم جلدش سیاهۀ ھمچو گاوی نیم 16.23
 ببیند، كد كندھر كھ آن نیمھ  ھر كھ این نیمھ ببیند، رد كند 16.24
 لیک اندر دیده یعقوب، نور از جمال یوسف، اخوان در نفور 16.25
 چشم فرع و چشم اصلی ناپدید از خیال بد مر او را زشت دید 16.26
 ھر چھ آن بیند، بگردد این بدان  آن چشم دانۀ چشم ظاھر سای 16.27
 سایھ با خورشید پا دارد بجا؟  اصل است فرع، اما کجاۀ * سای 16.28
 این دكان بر بند و بگشا آن دكان  مكانتو مكانی، اصل تو در ال 16.29
 شش در است و شش دره، مات است مات شش جھت مگریز زیرا در جھات 16.30
 مظطرند از دست آن خرقلتبان  * این سخن را نیست حد، زندانیان 16.31

 



 . شكایت كردن اھل زندان پیش وكیل قاضی از دست آن مفلس17
 اھل زندان در شكایت آمدند با وكیل قاضی ادراك مند 17.1
 باز گو آزار ما زین مرد دون  كھ سالم ما بھ قاضی بر كنون 17.2
 یاوه تاز و طبل خوار است و مضر كاندر این زندان بماند او مستِمر 17.3
 ور بھ صد حیلت گشاید طعمھ ای  مرد زندانی نیابد لقمھ ای 17.4
 كلوا :حجتش این كھ خدا گفتھ در زمان پیش آید آن دوزخ گلو 17.5
 از وقاحت بی صال و بی سالم  * چون مگس حاضر شود در ھر طعام 17.6
 كر كند خود را، اگر گوئیش بس  * پیش او ھیچ است لوت شصت كس 17.7
 ظل موالنا، ابد پاینده باد زین چنین قحِط سھ سالھ، داد داد 17.8
 یا وظیفھ كن ز وقفی لقمھ ایش  گو ز زندان تا رود این گاومیش 17.9

 داد كن المستغاث المستغاث  ای ز تو خوش ھم ذكور و ھم اناث 17.10
 گفت با قاضی شكایت یك بھ یك  وی قاضی شد وكیل با نمكس 17.11
 پس تفحص كرد از اعیان خویش  خواند او را قاضی از زندان بھ پیش 17.12
 كھ نمودند از شكایت آن رمھ  گشت ثابت پیش قاضی آن ھمھ 17.13
 مرده ریگ خویش شوۀ سوی خان خیز زین زندان برو :گفت قاضی 17.14
  توستجنتم زندان ھمچو كافر  توستخان و مان من احسان  گفت: 17.15
 خود بمیرم من ز درویشی و كد گر ز زندانم برانی تو بھ رد 17.16
 رب أنظرنی إلی یوم القیام  ای سالم گفت:ھمچو ابلیسی كھ می  17.17
 تا كھ دشمن زادگان را می كشم  كاندر این زندان دنیا من خوشم 17.18
 وز برای زاد ره نانی بود ھر كھ او را قوِت ایمانی بود 17.19
 تا بر آرند از پشیمانی غریو و گھ بھ ریو می ستانم گھ بھ مكر 17.20
 گھ بھ زلف و خال بندم دیدشان  گھ بھ درویشی كنم تھدیدشان 17.21
 وآنچھ ھست از قصد این سگ در خم است  قوت ایمانی در این زندان كم است 17.22
 قوت ذوق آید برو یك بارگی  از نماز و صوم و صد بی چارگی 17.23
 نھ قد ھلكنا آه من طغیا من شیطانھ هللاأستعیذ  17.24
 ھر كھ در وی رفت، او آن می شود یك سگ است و در ھزاران می رود 17.25
 دیو پنھان گشتھ اندر زیر پوست  ھر كھ سردت كرد میدان كاو در اوست 17.26
 تا كشاند آن خیالت در وبال  چون نیابد صورت، آید در خیال 17.27
 چون خیالت فاسد آمد جا بھ جا  * از خیاالت تو می آید بال 17.28
 گھ خیال علم و گاھی خان و مان دكانگھ خیال فرجھ و گاھی  17.29
 گھ خیال ماجرا و داوری  * گھ خیال مکسب و سودا گری 17.30
 گھ خیال بوالفضول و بوالحزن  * گھ خیال نقره و فرزند و زن 17.31
 گھ خیال مفرش و گاھی فراش  * گھ خیال کالھ و گاھی قماش 17.32
 گھ خیال میغ و ماغ و لیغ و الغ  * گھ خیال آسیا و باغ و راغ 17.33
 گھ خیال نامھا و ننگھا  یال آشتی و جنگھا* گھ خ 17.34
 ھین بروب از دل چنین تبدیلھا  * ھین برون کن از سر این تخییلھا 17.35
 از زبان تنھا نھ، بل از عین جان  ھان بگو الحولھا اندر زمان 17.36
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 اینك اھل زندانت گوا :گفت مفلسی را وانما :گفت قاضی 18.1
 می گریزند از تو می گریند خون  ھم باشند، چونایشان مت گفت: 18.2
 زین غرض باطل گواھی می دھند وز تو میخواھند ھم تا وارھند 18.3
 ھم بر ادبار و بر افالسش گوا ما :جملھ اھل محكمھ گفتند 18.4
 موال، دست ازین مفلس بشو گفت: ھر كھ را پرسید قاضی حال او 18.5
 بس قالش گرد شھر او مفلس است و  كش بگردانید فاش :گفت قاضی 18.6
 طبل افالسش عیان ھر جا زنید كو بھ كو او را منادی ھا کنید 18.7
 قرض ندھد ھیچ كس او را تسو ھیچ كس نسیھ نبفروشد بدو 18.8
 ھیچ زندانش نخواھم كرد من  ھر كھ دعوی آردش اینجا بھ من 18.9

 نقد و كاال نیستش چیزی بھ دست  پیش من افالس او ثابت شده است 18.10
 او ثابت شود (فقر) بود كافالستا  آدمی در حبس دنیا زآن بود 18.11
 ھم منادی كرد در قرآن ما مفلسی دیو را یزدان ما 18.12
 ھیچ با او شركت و سودا مكن  كاو دغا و مفلس است و بد سُخن 18.13
 مفلس است او، َصرفھ از وی كی بری؟  ور كنی او را بھانھ آوری 18.14
 اشتر ُكردی كھ ھیزم می فروخت  حاضر آوردند چون فتنھ فروخت 18.15
 ھم موكل را بھ دانگی شاد كرد بسی فریاد كرد كرد بی چاره 18.16
 تا بھ شب، و افغان او سودی نداشت  اشترش بردند از ھنگام چاشت 18.17
 صاحب اشتر پی اشتر دوان  بر شتر بنشست آن قحط گران 18.18
 تا ھمھ شھرش عیان بشناختند سو بھ سو و كو بھ كو می تاختند 18.19
 گھ كرده مردم جملھ در شكلش ن پیش ھر حمام و ھر بازارگھ 18.20
 ترك و ُکرد و رومیان و تازیان  ده منادی گر، بلند آوازیان 18.21
 کاین ھمھ تخم جفا ھا کاشتھ  * جملگان آوازھا برداشتھ 18.22
 نان ربائی، نر گدائی، بی حیا  * بی نوائی، بد ادائی، بی وفا 18.23
 قرض ندھد كس مر او را یك پشیز مفلس است این و ندارد ھیچ چیز 18.24
 ی، قلبی، دغایی، دبھ ای مفلس ظاھر و باطن ندارد حبھ ای 18.25
 چونكھ او آید، گره محكم زنید ھان و ھان با او حریفی كم كنید 18.26
 من نخواھم كرد زندان مرده را ور بھ حكم آرید این پژمرده را 18.27
 با شعار نو دثار شاخ شاخ  خوش دم است او و گلویش بس فراخ 18.28
 عاریھ است آن، تا فریبد عامھ را گر بپوشد بھر مكر آن جامھ را 18.29
 دان ای سلیم  (لباس قرضی) ُحلھ ھای عاریت حكمت بر زبان ناحكیم حرف 18.30
 دست تو چون گیرد آن ببریده دست؟  گر چھ دزدی جامھ ای پوشیده است 18.31
 منزلم دور است و دیر :كرد گفتش چون شبانھ از شتر آمد بھ زیر 18.32
 جو رھا كردم، كم از اخراج كاه  بر نشستی اشترم را از پگاه 18.33
 ھوش تو كو؟ نیست اندر خانھ كس؟  كردیم پس؟ تا اكنون چھ می گفت: 18.34
 رفت و، تو نشنیده ای این واقعھ؟  طبل افالسم بھ چرخ سابعھ 18.35
 پس طمع كر می كند گوش، ای غالم  گوش تو پُر بوده است از طمع خام 18.36
 مفلس است و مفلس است این قلتبان  تا كلوخ و سنگ بشنید این بیان 18.37
 ، كاو از طمع پر بود پربر نزد تا بھ شب گفتند و در صاحب شتر 18.38
 در ُحُجب بس صورت است و بس صدا ھست بر سمع و بصر ُمھر خدا 18.39



 از جمال و از كمال و از كرشم  آنچھ او خواھد رساند آن بھ چشم 18.40
 از سماع و از بشارت وز خروش  وآنچھ او خواھد رساند آن بھ گوش 18.41
 وقت حاجت حق كند آن را عیان  گر چھ تو ھستی كنون غافل از آن 18.42
 از پی ھر درد درمان آفرید یزدان مجید :فت پیغمبر كھگ 18.43
 کھ ای خدا، درمان کار من رسان  * گر چھ درمان جوئی و گوئی بجان 18.44
 بھر درد خویش، بی فرمان او لیك زآن درمان نبینی رنگ و بو 18.45
 تا کھ نگشاید خدایت روزنی  * کون پر چاره است و ھیچت چاره نی 18.46
 ن بنھ، چون چشم كشتھ سوی جان ھی چشم را ای چاره جو، در المكان 18.47
 كھ ز بی جایی جھان را جا شدست  این جھان از بی جھت پیدا شدست 18.48
 گر تو از جان طالب مولیستی  باز گرد از ھست سوی نیستی 18.49
 جای خرج است این وجوِد بیش و كم  جای دخل است این عدم، از وی مرم 18.50
 جز معطل در جھان ھست کیست؟ كارگاه صنع حق چون نیستیست 18.51

 
 . فی المناجات19

 دست گیر و جرم ما را در گذار  * ای خدای پاک بی انباز و یار 19.1
 كھ تو را رحم آورد آن ای رفیق  یاد ده ما را سخنھای رقیق 19.2
 ایمنی از تو مھابت ھم ز تو ھم دعا از تو اجابت ھم ز تو 19.3
 مصلحی تو، ای تو سلطان سُخن  گر خطا گفتیم اصالحش تو كن 19.4
 گر چھ جوی خون بود نیلش كنی  كنی كیمیا داری كھ تبدیلش 19.5
  توستاین چنین اكسیرھا ز اسرار  توستاین چنین میناگریھا كار  19.6
 ز آب و ِگل نقش تن آدم زدی  آب را و خاك را بر ھم زدی 19.7
 با ھزار اندیشھ شادی و غم  نسبتش دادی بھ جفت و خال و عم 19.8
 زین غم و شادی جدائی داده ای  باز بعضی را رھائی داده ای 19.9

 كرده ای در چشم او ھر خوب زشت  ده ای از خویش و پیوند و سرشتبر 19.10
 وانچھ ناپیداست مسند می كند ھر چھ محسوس است او رد می كند 19.11
 او در جھان ۀ یار بیرون، فتن عشق او پیدا و معشوقش نھان 19.12
  (زن) عشق بر صورت نھ، بر روی ستی این رھا كن عشقھای صورتی 19.13
 اه عشق این جھان خواه آن جھان خو آنچھ معشوق است صورت نیست آن 19.14
 چون برون شد جان، چرایش ھشتھ ای؟  آنچھ بر صورت تو عاشق گشتھ ای 19.15
 عاشقا واجو، كھ معشوق تو كیست  صورتش بر جاست، این سیری ز چیست؟ 19.16
 عاشقستی ھر كھ او را حس ھست  آنچھ محسوس است اگر معشوقھ است 19.17
 ون می كند؟كی وفا صورت دگرگ چون وفا آن عشق افزون می كند 19.18
 تابش عاریتی دیوار یافت  پرتو خورشید بر دیوار تافت 19.19
 واطلب اصلی كھ تابد او مقیم  بر كلوخی دل چھ بندی ای سلیم؟ 19.20
 خویش بر صورت پرستان دیده بیش  ای كھ تو ھم عاشقی بر عقل خویش 19.21
 عاریت میدان ذھب بر مّس تو پرتو عقل است آن بر حس تو 19.22
 ور نھ چون شد شاھد تو پیر خر؟ شرچون، زر اندود است خوبی در ب 19.23
 كان مالحت اندر او عاریھ بُد چون فرشتھ بود ھمچون دیو شد 19.24
 اندك اندك خشك می گردد نھال  اندك اندك می ستاند آن جمال 19.25



ْسھُ بخوان 19.26 ْرهُ نُنَّكِ  دل طلب كن، دل منھ بر استخوان  رو نُعَّمِ
 ت دولتش از آب حیوان ساقی اس كان جمال دل جمال باقی است 19.27
 ھر سھ یك شد چون طلسم تو شكست  خود ھم او آب و، ھم او ساقی و مست 19.28
 بندگی كن ژاژ كم خا، ناشناس  آن یكی را تو ندانی از قیاس 19.29
 بر مناسب شادی و بر قافیت  معنی تو صورت است و عاریت 19.30
 بی نیاز از نقش گرداند ترا معنی آن باشد كھ بستاند ترا 19.31
 تو را بر نقش عاشق تر كندمر معنی آن نبود كھ كور و كر كند 19.32
 چشم این خیاالت فناست ۀ بھر كور را قسمت خیال غم فزاست 19.33
 خر نبینند و بھ پاالن بر زنند حرف قرآن را ضریران معدنند 19.34
 چند پاالن دوزی ای پاالن پرست؟  چون تو بینایی، پی خر رو كھ َجست 19.35
 كم نگردد نان، چو باشد جان ترا خر چو ھست، آید یقین پاالن ترا 19.36
 خود بھ پشتش رو نھد پاالن او  * خر چو باشد کم نیاید ای عمو 19.37
 صد قالب است ۀ جان تو سرمای پشت خر دكان مال و مكسب است 19.38
 خر برھنھ نی، كھ راكب شد رسول  خر برھنھ بر نشین ای بو الفضول 19.39
 و النَّبی قیل سافر ماشیا النَّبی قد ركب معروریا 19.40
 ین و آن بسی پذرفتھ است بار ا * بلکھ آن شھ بس پیاده رفتھ است 19.41
 چند بگریزد ز كار و بار، چند؟ شد، خر نفس تو، بر میخیش ببند 19.42
 خواه در صد سال و خواھی سی و بیست  بار صبر و شكر، او را بردنیست 19.43
 ھیچ كس ندرود، تا چیزی نكاشت  ھیچ وازر، وزر غیری بر نداشت 19.44
 شرخام خوردن علت آرد در ب طمع خام است آن، مخور خام ای پسر 19.45
 من ھم آن خواھم، چرا جویم دكان  كان فالنی یافت گنجی ناگھان 19.46
 كسب باید كرد تا تن قادر است  كار بخت است آن و آن ھم نادر است 19.47
 پا مكش از كار، آن خود در پی است  كسب كردن گنج را مانع كی است؟ 19.48
 كھ اگر این كردمی، یا آن دگر تا نگردی تو گرفتار اگر 19.49
 منع كرد و گفت آن ھست از نفاق  فاقكز اگر گفتن رسول با و 19.50
 وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد كان منافق در اگر گفتن بمرد 19.51
 از جمال عافیت ناخورده بر  * ای بسا کس مرده در بوک و مگر 19.52
 این سخن بشنو کھ دریابی مگر  * ور نمی یابی تو نقصان اگر 19.53

 
 . تمثیل بر حقیقت سخن و اطالع بر کشف آن20

 خراب ۀ دوستی بردش سوی خان جست از شتابآن غریبی خانھ می 20.1
 پھلوی من مر ترا مسكن شدی  این را اگر سقفی بدی :گفت او 20.2
 دگرۀ در میانھ داشتی حجر ھم عیال تو بیاسودی اگر 20.3
 ھم بیاسودی اگر بودیت جا  * ور رسیدی میھمان روزی تو را 20.4
 تو بودی این معمور جا ۀ خان * کاشکی معمور بودی این سرا 20.5
 لیك ای جان، در اگر نتوان نشست  پھلوی یاران خوش استآری  گفت: 20.6
 وز خوش تزویر اندر آتشند این ھمھ عالم طلب كار خوشند 20.7
 لیك قلب از زر نداند چشم عام  طالب زر گشتھ، جملھ پیر و خام 20.8
 بی محك زر را مكن از ظن گزین  پرتوی بر قلب زد خالص ببین 20.9



 یشتن را كن ِگرونزد دانا خو گر محك داری گزین كن، ور نھ رو 20.10
 ور ندانی ره، مرو تنھا تو پیش  پس محك باید میان جان خویش 20.11
 آشنایی كو كشد سوی فنا بانگ غوالن ھست بانگ آشنا 20.12
 سوی من آئید، نك نام و نشان  بانگ می دارد كھ ھان ای كاروان 20.13
 تا كند آن خواجھ را از آفالن  نام ھر یك میبرد غول، ای فالن 20.14
 عمر ضایع، راه دور و روز دیر رگ و شیرچون رسد آن جا ببیند گ 20.15
 مال خواھم، جاه خواھم، و آب رو چھ بود آن بانگ غول ای نیکخو؟ 20.16
 منع كن تا كشف گردد رازھا از درون خویش این آوازھا 20.17
 چشم نرگس را از این كركس بدوز ذكر حق كن، بانگ غوالن را بسوز 20.18
 س رنگ می را واشناس از رنگ كا صبح صادق را ز كاذب واشناس 20.19
 دیده ای پیدا كند صبر و درنگ  تا بود كز دیده گان ھفت رنگ 20.20
 گوھران بینی بھ جای سنگھا رنگھا بینی بجز این رنگھا 20.21
 آفتاب چرخ پیمائی شوی  گوھر چھ؟ بلكھ دریائی شوی 20.22
 تو برو در كارگھ بینش عیان  كار كن، در كارگھ باشد نھان 20.23
 ش دیدخارج آن كار نتوانی كار چون بر كار كن پرده تنید 20.24
 آنكھ بیرون جست، از وی غافل است  كارگھ، چون جای باش عامل است 20.25
 تا ببینی صنع و صانع را بھم  پس درآ در كارگھ، یعنی عدم 20.26
 پس برون كارگھ پوشیدگیست  كارگھ چون جای روشن دیده گیست 20.27
 الجرم از كارگاھش كور بود رو بھ ھستی داشت فرعون عنود 20.28
 را باز گرداند ز در تا قضا الجرم میخواست تبدیل قدر 20.29
 زیر لب می كرد ھر دم ریشخند خود قضا بر سبلت آن حیلھ مند 20.30
 تا بگردد حكم و تقدیر الھ  صد ھزاران طفل كشت او، بی گناه 20.31
 كرد در گردن ھزاران ظلم و خون  تا كھ موسی نبی ناید برون 20.32
 وز برای قھر او آماده شد آن ھمھ خون كرد و موسی زاده شد 20.33
 دست و پایش خشك گشتی ز احتیال  ال یزالگر بدیدی كارگاه  20.34
 وز برون میكشت طفالن را گزاف  اندرون خانھ اش موسی معاف 20.35
 بر دگر كس، ظّن حقدی میبرد ھمچو صاحب نفس، كاو تن پرورد 20.36
 خود حسود و دشمن او آن تن است  كاین عدّو و آن حسود و دشمن است 20.37
 و عدو؟او بھ بیرون میدود، كھ ك او چو موسی و تنش فرعون او 20.38
 بر دگر كس، دست میخاید بھ كین  تن نازنینۀ نفس او در خان 20.39

 
 . مالمت كردن مردمان شخصی را كھ مادر را بھ تھمت بکشت21

 ھم بھ زخم خنجر و ھم زخم مشت  آن یكی از خشم مادر را بكشت 21.1
 یاد ناوردی تو حق مادری  از بد گوھری :آن یكی گفتش كھ 21.2
 چھ كرد آخر بتو؟ ای زشت خواو  ھی تو مادر را چرا كشتی؟ بگو 21.3
 می نگوئی کو چھ کرد، آخر چھ بود؟  * ھیچکس کشتھ است مادر؟ ای عنود 21.4
 كشتمش كان خاك ستار وی است  كاری كرد كان عار وی است گفت: 21.5
 غرق خون در خاک گور آغشتمش  * متھم شد با یکی زآن کشتمش 21.6
 پس ھر روز مردی را كشم  گفت: آن كس را بكش ای محتشم گفت: 21.7



 نای او بُرم بھ است از نای خلق  شتم او را، رستم از خونھای خلقك 21.8
 كھ فساد اوست در ھر ناحیت  آن مادر بد خاصیت توستنفس  21.9

 ھر دمی قصد عزیزی می كنی  پس بكش او را كھ بھر آن دنی 21.10
 از پی او با حق و با خلق جنگ  از وی این دنیای خوش بر توست تنگ 21.11
 ترا دشمن نماند در دیار كس نفس كشتی، باز رستی ز اعتذار 21.12
 از برای انبیا و اولیا گر شكال آرد كسی بر گفت ما 21.13
 پس چراشان دشمنان بود و حسود؟ كانبیا را نی كھ نفس كشتھ بود؟ 21.14
 بشنو این اشكال و شبھت را جواب  گوش نھ تو ای طلب كار صواب 21.15
 زخم بر خود میزدند ایشان چنان  دشمن خود بوده اند آن منكران 21.16
 دشمن آن نبود كھ خود جان می كند شد كھ قصد جان كنددشمن آن با 21.17
 او عدوی خویش آمد در حجاب  نیست خفاشك عدوی آفتاب 21.18
 رنج او، خورشید ھرگز كی كشد؟ تابش خورشید او را می ُكشد 21.19
 مانع آید لعل را از آفتاب  دشمن آن باشد كز او آید عذاب 21.20
 از شعاع جوھر پیغمبران  كافرانۀ مانع خویشند جمل 21.21
 چشم خود را كور و كژ كردند خلق  جاب چشم آن فردند خلق؟كی ح 21.22
 خواجھ، خود را می كشدۀ از ستیز چون غالم ھندویی كاو كین كشد 21.23
 تا زیانی كرده باشد خواجھ را سر نگون می افتد از بام سرا 21.24
 ور كند كودك عداوت با ادیب  گر شود بیمار دشمن با طبیب 21.25
 ن خود را خود زدندراه عقل و جا در حقیقت ره زن جان خودند 21.26
 ماھیی گر خشم میگیرد ز آب  گازری گر خشم گیرد ز آفتاب 21.27
 عاقبت كھ بود سیاه اختر از آن  تو یكی بنگر كھ را دارد زیان 21.28
 ھان مشو ھم زشت رو، ھم زشت خو گر ترا حق آفریده زشت رو 21.29
 ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ  ور بََرد كفشت، مرو در سنگالخ 21.30
 می فزاید كمتری در اخترم  ن من كمترمتو حسودی كز فال 21.31
 بلكھ از جملھ كمیھا بدتر است  خود حسد نقصان و عیب دیگر است 21.32
 خویشتن افكند در صد ابتری  آن بلیس از ننگ و عار كمتری 21.33
 خود چھ باال، بلكھ خون پاال بود از حسد میخواست تا باال بود 21.34
 ی فراشت وز حسد خود را بھ باال م آن ابو جھل از محمد ننگ داشت 21.35
 ای بسا اھل از حسد نااھل شد بو الحكم نامش بُد و بوجھل شد 21.36
 ھیچ اھلیت بھ از خوی نكو من ندیدم در جھان جست و جو 21.37
 تا پدید آید حسدھا در قلق  انبیا را واسطھ ز آن كرد حق 21.38
 کار خدمت دارد و ُخلق حسن  * درگذر از فضل و از چستی و فن 21.39
 د حق ھیچ دیاری نبودحاس زانكھ كس را از خدا عاری نبود 21.40
 زآن سبب با او حسد برداشتی  آن كسی كش مثل خود پنداشتی 21.41
 پس حسد ناید كسی را از قبول  چون مقرر شد بزرگی رسول 21.42
 تا قیامت آزمایش دائم است  پس بھ ھر دوری ولیی قائم است 21.43
 ھر كسی كاو شیشھ دل باشد شكست  ھر كھ را خوی نكو باشد، برست 21.44
 خواه از نسل عمر خواه از علی است  ولی استپس امام حّی قائم آن  21.45
 ھم نھان و ھم نشستھ پیش رو مھدی و ھادی وی است ای راه جو 21.46



 آن ولیی كم از او، قندیل اوست  او چو نور است و خرد جبریل اوست 21.47
 نور را در مرتبت ترتیبھاست  وانكھ زین قندیل كم مشكاة ماست 21.48
 ان چندین طبق پرده ھای نور د زانكھ ھفصد پرده دارد نور حق 21.49
 صف صف اند این پرده ھاشان تا امام  از پس ھر پرده قومی را مقام 21.50
 چشمشان طاقت ندارد نور پیش  اھل صف آخرین از ضعف خویش 21.51
 تاب نارد از شعاعی بیشتر وآن صف پیش از ضعیفی بصر 21.52
 این احول است ۀ رنج جان و فتن روشنیی كاو حیات اول است 21.53
 ز ھفصد بگذرد، او یم شود چون احولیھا اندك اندك كم شود 21.54
 كی صالح آبی و سیب تر است؟  آتشی كاصالح آھن یا زر است 21.55
 نی چو آھن، تابشی خواھد لطیف  سیب و آبی خامیی دارد خفیف 21.56
 كاو جذوب تابش آن اژدھاست  لیك آھن را لطیف، آن شعلھ ھاست 21.57
 زیر پتك و آتش است او سرخ و َخوش  ھست آن آھن فقیر جور كش 21.58
 در دل آتش رود بی رابطھ  د بی واسطھحاجب آتش بو 21.59
 پختگی ز آتش نیابند و خطاب  بی حجابی آب و فرزندان آب 21.60
 ھمچو پا را در روش، پا تابھ ای  واسطھ دیگی بود، یا تابھ ای 21.61
 می شود سوزان و می آرد نما یا مكانی در میان تا آن ھوا 21.62
 ت شعلھ ھا را با وجودش رابطھ س پس فقیر آن است كاو بی واسطھ ست 21.63
 آب حیوانی کھ ماند تا ابد  * پس فقیر آن است کو خود را دھد 21.64
 این دل بھ فن ۀ میرسد از واسط پس دل عالم وی است ایرا كھ تن 21.65
 دل نجوید، تن چھ داند جست و جو؟ دل نباشد، تن چھ داند گفت وگو؟ 21.66
 پس نظرگاه خدا دل، نی تن است  پس نظرگاه شعاع آن آھن است 21.67
 با دل صاحب دلی كاو معدن است  تن است باز این دلھای جزوی چون 21.68
 لیك ترسم تا نلغزد فھم عام  بس مثال و شرح خواھد این كالم 21.69
 اینكھ گفتم ھم نبد جز بی خودی  تا نگردد نیكوئی ما بدی 21.70
 مر گدا را دستگھ بر در بود پای كج را كفش كج بھتر بود 21.71

 
 . امتحان کردن پادشاه آن دو غالم را كھ نو خریده بود22

 با یكی ز آن دو، سخن گفت و شنید اھی دو غالم ارزان خریدپادش 22.1
 از لب شكر چھ زاید؟ شكرآب  یافتش زیرك دل و شیرین جواب 22.2
 این زبان پرده است بر درگاه جان  آدمی مخفی است در زیر زبان 22.3
 سّر صحن خانھ شد بر ما پدید چونكھ بادی پرده را در ھم كشید 22.4
 زر، یا جملھ مار و كژدم است گنج  كاندر آن خانھ گھر یا گندم است 22.5
 ز انكھ نبود گنج زر بی پاسبان  یا در او گنج است و ماری بر ِكران 22.6
 كز پس پانصد تامل دیگران  بی تامل او سخن گفتی چنان 22.7
 جملھ دریا، گوھر گویاستی  گفتی اندر باطنش دریاستی 22.8
 حق و باطل را از او فرقان شدی  نور ھر گوھر كھ زو تابان شدی 22.9

 ذره ذره حق و باطل را جدا ن فرق كردی بھر مانور فرقا 22.10
 ھم سؤال و ھم جواب از ما بُدی  نور گوھر نور چشم ما شدی 22.11
 چون سؤال است این نظر در اشتباه  چشم كژ كردی، دو دیدی قرص ماه 22.12



 تا یكی بینی تو مھ را، نک جواب  راست گردان چشم را در ماھتاب 22.13
 شعاع آن گھر ھست ھم نور و فكرتت را كژ مبین، نیكو نگر 22.14
 از من شنو آن را بھل  گفت:چشم  ھر جوابی كان ز گوش آید بھ دل 22.15
 چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال  گوش دالل است و چشم اھل وصال 22.16
 در عیان دیدھا تبدیل ذات  در شنود گوش تبدیل صفات 22.17
 پختگی جو، در یقین منزل مكن  ز آتش ار علمت یقین شد از سُخن 22.18
 این یقین خواھی در آتش در نشین  الیقین تا نسوزی نیست آن عین 22.19
 ور نھ قل در گوش پیچیده شود گوش چون نافذ بود، دیده شود 22.20
 تا كھ شھ با آن غالمانش چھ كرد این سخن پایان ندارد باز گرد 22.21

 
 . براه كردن شاه یكی از آن دو غالم را و از دیگری پرسیدن و باز گفتن او آنچھ در وی است23
 آن دگر را كرد اشارت كھ بیا اھل ذكا آن غالمك را چو دید 23.1
 جد چو گوید طفلكم تحقیر نیست  كاِف رحمت گفتمش تصغیر نیست 23.2
 بود او گنده دھان دندان سیاه  چون بیامد آن دوم در پیش شاه 23.3
 جست و جویی كرد ھم زاسرار او گر چھ شھ ناخوش شد از دیدار او 23.4
 سو تر مران  دور بنشین لیك زآن با این شكل و این گنده دھان گفت: 23.5
 نی جلیس و یار و ھم بقعھ بُدی  كھ تو زاھل نامھ و رقعھ بُدی 23.6
 تو مریض و ما طبیب پُر فنیم  تا عالج آن دھان تو كنیم 23.7
 نیست الیق از تو دیده دوختن  بھر كیكی نو گلیمی سوختن 23.8
 تا ببینم صورت عقلت نكو با ھمھ بنشین، دو سھ دستان بگو 23.9

 سوی حمامی كھ رو خود را بخار رآن ذكی را پس فرستاد او بھ كا 23.10
 صد غالمی در حقیقت، نی یكی  تو چھ زیركی گفت:وین دگر را  23.11
 نزد ما آ کھ تو بھ زآن یار بد  * باز قابل تر بدی زآن یار َخود 23.12
 از تو ما را سرد می كرد آن حسود آن نھ ای كھ خواجھ تاش تو نمود 23.13
 است و چنین حیز و نامرد و چنان  او دزد و كژ است و كژنشین گفت: 23.14
 راست گویی من ندیدستم چو او پیوستھ بُدست او راست گو گفت: 23.15
 حلم و دینداری و احسان وسخا  * راستی و نیکخوئی و حیا 23.16
 ھر چھ گوید، من نگویم تھمت است  راست گویی در نھادش خلقت است 23.17
 متھم دارم وجود خویش را كژ نگویم آن نكو اندیش را 23.18
 نبینم در وجود خود، شھامن  باشد او در من ببیند عیبھا 23.19
 كی بُدی فارغ وی از اصالح خویش  ھر كسی گر عیب خود دیدی ز پیش 23.20
 الجرم گویند عیب ھمدگر غافلند این خلق از خود بی خبر 23.21
 من ببینم روی تو، تو روی من  من نبینم روی خود را ای شمن 23.22
 نور او از نور خلقان است بیش  آن كسی كھ او ببیند روی خویش 23.23
 زانكھ دیدش دید خالقی بود نور او باقی بودگر بمیرد،  23.24
 روی خود محسوس بیند پیش رو نور حسی نبود آن نوری كھ او 23.25
 آنچنان كھ گفت او از عیب تو اكنون عیبھای او بگو گفت: 23.26
 كدخدای ملكت و كار منی  تا بدانم كھ تو غم خوار منی 23.27
  گر چھ ھست او مر مرا خوش خواجھ تاش ای شھ من بگویم عیبھاش گفت: 23.28



 عیب او صدق و ذكا و ھمدمی  عیب او مھر و وفا و مردمی 23.29
 آن جوانمردی كھ جان را ھم بداد كمترین عیبش جوانمردی و داد 23.30
 چھ جوانمردی بود كان را ندید صد ھزاران جان خدا كرده پدید 23.31
 بھر یك جان، كی چنین غمگین شدی؟  ور بدیدی، كی بھ جان بخلش بدی؟ 23.32
 و ز جوی آب نابینا بودكا بر لب جو بخل آب آن را بود 23.33
 داند او پاداش خود در یوم دین  ھر كس از یقین :گفت پیغمبر كھ 23.34
 ھر زمان جودی دگرگون زایدش  كھ یكی را ده عوض می آیدش 23.35
 پس عوض دیدن، ضد ترسیدن است  جود جملھ از عوضھا دیدن است 23.36
 شاد دارد دید ُدر خّواض را بخل نادیدن بود اعواض را 23.37
 زانكھ كس چیزی نبازد بی بدیل  نبود بخیلپس بھ عالم ھیچ كس  23.38
 دید دارد كار، جز بینا نرست  پس سخا از چشم آید نی ز دست 23.39
 ھست او در ھستی خود عیب جو عیب دیگر آنكھ خود بین نیست او 23.40
 با ھمھ نیكو و با خود بَد بُدست  عیب جوی وعیب گوی خود بُدست 23.41
 او میارمدح خود در ضمن مدح  جلدی مكن در مدح یار :گفت شھ 23.42
 شرمساری آیدت از ما ورا زانكھ من در امتحان آرم ورا 23.43

 
 . قسم غالم در صدق و وفای یار خود از طھارت ظن خود24

 ماِلَك اْلُمْلِك و بھ رحمان و رحیم   نی وهللا با¤ العظیم گفت: 24.1
 نی بھ حاجت بل بھ فضل و كبریا آن خدایی كھ فرستاد انبیا 24.2
 رید او شھسواران جلیل آف آن خداوندی كھ از خاك ذلیل 24.3
 بگذرانید از تك افالكیان  پاكشان كرد از مزاج خاكیان 24.4
 انوار تاخت ۀ وانگھ او بر جمل بر گرفت از نار و نور صاف ساخت 24.5
 تا كھ آدم معرفت زآن راه یافت  آن سنا برقی كھ بر ارواح تافت 24.6
 پس خلیفھ ش كرد آدم كان بدید آن كز آدم ُرست و دست شیث چید 24.7
 در ھوای بحر جان، دُربار شد ن گوھر چو برخوردار شدنوح از آ 24.8
 بی حذر در شعلھ ھای نار رفت  جان ابراھیم از آن انوار زفت 24.9

 آبدارش سر نھادۀ پیش دشن چونكھ اسماعیل در جویش فتاد 24.10
 آھن اندر دست با  فش نرم شد جان داود از شعاعش گرم شد 24.11
 و مطیع دیو گشتش بنده فرمان  چون سلیمان شد وصالش را رضیع 24.12
 چشم روشن كرد از بوی پسر در قضا یعقوب چون بنھاد سر 24.13
 شد چنان بیدار در تعبیر خواب  یوسف مھ رو چو دید آن آفتاب 24.14
 ملكت فرعون را یك لقمھ كرد چون عصا از دست موسی آب َخورد 24.15
 ھفت نوبت جان فشاند و باز یافت  * جان جرجیس از فرش چون راز یافت 24.16
 کرد در جوف درختش جان فدی  زدی* چونکھ زکریا ز عشقش دم  24.17
 در درون ماھی او آرام یافت  * چونکھ یونس جرعھ ای زآن جام یافت 24.18
 سر بھ طشت زر نھاد از ذوق او  * چونکھ یحیی مست گشت از شوق او 24.19
 چشم را در باخت از بھر لقا  * چون شعیب آگاه شد زین ارتقا 24.20
 صال در بال چون دید آثار و * شکر کرد ایوب صابر ھفت سال 24.21
 آب حیوان یافتند و کم زدند  * خضر و الیاس از میش چون دم زدند 24.22



 بر فراز چرخ چارم برشتافت  نردبانش عیسی مریم چو یافت 24.23
 قرص مھ را كرد او در دم دو نیم  چون محمد یافت آن ملك و نعیم 24.24
 با چنان شھ صاحب و صدیق شد چون ابو بكر آیت توفیق شد 24.25
 و باطل را چو دل فاروق شدحق  چون عمر شیدای آن معشوق شد 24.26
 نور فایض بود و ذوالنورین گشت  چون كھ عثمان آن عیان را عین گشت 24.27
 گشت او شیر خدا درمرج جان  چون ز رویش مرتضی شد دُر فشان 24.28
 عرش را دُرین و قرطین آمدند  * روشن از نورش چو سبطین آمدند 24.29
 گوشوار عرش ربانی شدند  * چونکھ سبطین از سرش فارغ بدند 24.30
 وآن سر افکنده براھش مست وار  آن یکی از زھر، جان کرده نثار*  24.31
 خود مقاماتش فزون شد از عدد چون جنید از ُجند او دید آن مدد 24.32
 نام قطب العارفین از حق شنید بایزید اندر مزیدش را چو دید 24.33
 عشق و ربانی نفس ۀ شد خلیف چون كھ كرخی كرخ او را شد حرص 24.34
 گشت او سلطان سلطانان داد پور ادھم مركب آن سو راند شاد 24.35
 گشت او خورشید رای و تیز طرف  و آن شقیق از شق آن راه شگرف 24.36
 لطف شد ملحوظ شاه ۀ چون بھ لحظ * شد فضیل از رھزنی ره پیر راه 24.37
 سرنھاد اندر بیابان طلب  * بشر حافی را مبشر شد ادب 24.38
 مصر جان را ھمچو شکر خانھ شد  * چونکھ ذوالنون از غمش دیوانھ شد 24.39
 بر سریر سروران شد جاه او  چون سری بی سر شد اندر راه او*  24.40
 سر فرازانند ز آن سوی جھان  صد ھزاران پادشاھان نھان 24.41
 ھر گدایی نامشان را بر نخواند نامشان از رشك حق پنھان بماند 24.42
 باد بر جان و روان پاکشان  * رحمت و رضوان حق در ھر زمان 24.43
 د ھمچون ماھیان كاندر آن بحرن حق آن نور و حق روحانیان 24.44
 نیست الیق، نام نو میجویمش  بحر جان و جان بحر ار گویمش 24.45
 مغزھا نسبت بدو باشند پوست  حق آن آنی كھ این و آن از اوست 24.46
 ھست صد چندان كھ این گفتار من  كھ صفات خواجھ تاش و یار من 24.47
 باورت ناید، چھ گویم ای كریم؟  آنچھ می دانم ز وصف آن ندیم 24.48
 چند گویی آن این و آن او از آن ِ خود بگواكنون  گفت:شاه  24.49
 از تگ دریا چھ دُر آورده ای  تو چھ داری و چھ حاصل كرده ای؟ 24.50
 نور جان داری كھ یار دل شود؟ روز مرگ این حس تو باطل شود 24.51
 ھستت آنچھ گور را روشن كند؟ در لحد كاین چشم را خاك آگند 24.52
 جان بر پرد؟پر و بالت ھست تا  آن زمان كاین دست و پایت بر درد 24.53
 ُمستعار او را مدان، ای مست عار  * نور دل از جان بود، ای یار غار 24.54
 جان باقی بایدت بر جا نشاند آن زمان كاین جان حیوانی نماند 24.55
 بل حسن را سوی یزدان بردن است  شرط من جا بالحسن، نی كردن است 24.56
 این عرضھا كھ فنا شد چون بری؟  جوھری داری ز انسان یا خری؟ 24.57
 چون كھ ال یبقی زمانین انتفی  ضھای نماز و روزه رااین عر 24.58
 لیك از جوھر برند امراض را نقل نتوان كرد مر اعراض را 24.59
 چون ز پرھیزی كھ زایل شد مرض  تا مبدل گشت جوھر زین عرض 24.60
 شد دھان تلخ، از پرھیز شھد گشت پرھیز عرض جوھر بھ جھد 24.61



  داروی مو كرد، مو را سلسلھ از زراعت خاكھا شد سنبلھ 24.62
 جوھر فرزند حاصل شد ز ما آن نكاح زن عرض بُد، شد فنا 24.63
 جوھر كّره بزائیدن غرض  جفت كردن اسب و اشتر را عرض 24.64
 گشت جوھر میوه اش، اینك غرض  ھست آن بستان نشاندن ھم عرض 24.65
 جوھری ز آن كیمیا، گر شد بیار ھم عرض دان كیمیا بردن بكار 24.66
 ابد صفازین عرض جوھر ھمی ی صیقلی كردن عرض باشد شھا 24.67
 دخل آن اعراض را بنما، مرم  پس مگو كھ من عملھا كرده ام 24.68
 بز را پی قربان مكش ۀ سای این صفت كردن عرض باشد خمش 24.69
 گر تو فرمایی عرض را نقل نیست  شاھا بی قنوط عقل نیست گفت: 24.70
 ھرعرض كان رفت باز آینده نیست  پادشاھا جز كھ یاس بنده نیست 24.71
 فعل بودی باطل و اقوال قشر گر نبودی مر عرض را نقل و حشر 24.72
 حشر ھر فانی بود كون دگر این عرضھا نقل شد لون دگر 24.73
 الیق گلھ بود ھم سایقش  نقل ھر چیزی بود ھم الیقش 24.74
 صورت ھر یك عرض را نوبتیست  روز محشر ھر عرض را صورتیست 24.75
 جنبش جفتی و جفتی با غرض  بنگر اندر خود، نھ تو بودی عرض؟ 24.76
 در مھندس بود چون افسانھ ھا ھ ھابنگر اندر خانھ و كاشان 24.77
 بود موزون صفھ و سقف و درش  کان فالن خانھ كھ ما دیدیم َخوش 24.78
 آلت آورد و درخت از بیشھ ھا از مھندس آن عرض و اندیشھ ھا 24.79
 جز خیال و جز عرض و اندیشھ ای  ھر پیشھ ای؟ۀ چیست اصل و مای 24.80
 درنگر، حاصل نشد جز از عرض  جملھ اجزای جھان را بی غرض 24.81
 بُنیت عالم چنان دان در ازل  اول فكر آخر آمد در عمل 24.82
 در عمل ظاھر بھ آخر می شود میوه ھا در فكر دل اول بود 24.83
 اندر آخر حرف اول خواندی  چون عمل كردی شجر بنشاندی 24.84
 آن ھمھ از بھر میوه مرسل است  گر چھ شاخ و بیخ و برگش اول است 24.85
 والك بودلۀ اندر آخر خواج پس سری كھ مغز آن افالك بود 24.86
 نقل اعراض است این شیر و شغال  نقل اعراض است این بحث و مقال 24.87
 اندر این معنی بیامد َھْل أتی  جملھ عالم خود عرض بودند تا 24.88
 وین صورھا از چھ زاید؟ از فكر این عرضھا از چھ زاید؟ از صور 24.89
 عقل چون شاه است و صورتھا ُرسُل  این جھان یك فكرت است از عقل كل 24.90
 عالم ثانی جزای این و آن  ھان امتحانعالم اول ج 24.91
 آن عرض زنجیر و زندان می شود چاكرت شاھا جنایت می كند 24.92
 آن عرض، نی خلعتی شد در نبرد؟ بنده ات چون خدمت شایستھ كرد 24.93
 این از آن و، آن از این زاید بسیر این عرض با جوھر آن بیضھ است و طیر 24.94
 ك جوھر نزاد؟این عرضھای تو، ی چنین گیر المراد :گفت شاھنشھ 24.95
 تا بود غیب این جھان نیك و بد مخفی داشتست آن را خرد :گفت 24.96
 كافر و مومن نگفتی جز كھ ذكر زانكھ گر پیدا شدی اشكال فكر 24.97
 نقش دین و كفر بودی بر جبین  پس عیان بودی نھ غیب، ای شاه این 24.98
 تسخر بدی؟ ۀ چون كسی را زھر كی درین عالم بت و بتگر بدی؟ 24.99

 در قیامت، كھ كند جرم و خطا؟ ن دنیای ماپس قیامت بودی ای 24.100



 لیك از عامھ، نھ از خاصان ُخود شھ پوشید حق پاداش بد گفت: 24.101
 از امیران خفیھ دارم، نز وزیر گر بھ دامی افكنم من یك امیر 24.102
 وز صورھای عملھا صد ھزار حق بھ من بنمود پس پاداش كار 24.103
 مام ماه را بر من نمی پوشد غ تو نشانی ده، كھ من دانم تمام 24.104
  ؟چون تو می دانی كھ آن چھ بُود، چیست پس، از گفت من مقصود چیست؟ گفت: 24.105
 آنكھ دانستھ، برون آید عیان  حكمت در اظھار جھان :گفت شھ 24.106
 بر جھان ننھاد رنج طلق و درد آنچھ می دانست تا پیدا نكرد 24.107
 تا بدی یا نیكئی از تو نجست  یك زمان بی كار نتوانی نشست 24.108
 شد موكل، تا شود ِسّرت عیان  ز بھر آناین تقاضاھای كار ا 24.109
 چون ضمیرت میکشد آنرا بکار  تن قرار؟ۀ * ورنھ کی گیرد گالب 24.110
 ھست بی كاری چون جان كندن عیان  تو آن کشش را شد نشانۀ * تاس 24.111
 ضمیرت می كشدۀ چون سر رشت تن كجا ساكن شود؟ۀ پس گالب 24.112
 بر تو بیکاری بود چون جان کنش تو شد نشان آن کششۀ تاس 24.113
 ھر سبب مادر اثر از وی ولد این جھان و آن جھان زاید ابد 24.114
 تا بزائید او اثرھای عجب  چون اثر زائید آن ھم شد سبب 24.115
 دیده ای باید منور، نیك نیك  این سببھا نسل بر نسل است لیك 24.116
 تا بدید از وی نشانی یا ندید شاه با او در سخن اینجا رسید 24.117
 را ذكر آن دستور نیست لیك ما  گر بدید آن شاه جویا، دور نیست 24.118

 
 . باز پرسیدن شاه حال از غالم دیگر25

 سوی خویشش خواند آن شاه ھمام  چون ز گرمابھ بیامد آن غالم 25.1
 بس لطیفی و ظریف و خوب رو گفت صحا لك نعیم دایمُ  25.2
 تا از این دیگر شود اوبا خبر  * پس سوی کاری فرستاد آن دگر 25.3
 ای چو ماه اندر َظلم  گفت: بعد از آن ندش بصد لطف و کرم* پیش بنشا 25.4
 نیکخوئی نیکخوئی نیکخو  * ماه روئی جعد موئی مشکبو 25.5
 كھ ھمی گوید برای تو فالن  ای دریغا گر نبودی در تو آن 25.6
 دیدنت ملك جھان ارزیده ای  شاد گشتی ھر كھ رویت دیده ای 25.7
 كز برای من بگفت آن دین تباه  رمزی ز آن بگو ای پادشاه گفت: 25.8
 كاشكارا تو دوایی، خفیھ درد روئیت كرد اول وصف دو گفت: 25.9

 در زمان دریای خشمش جوش كرد خبث یارش را چو از شھ گوش كرد 25.10
 تا كھ موج ھجو او از حد گذشت  كف بر آورد آن غالم و سرخ گشت 25.11
 ھمچو سگ در قحط سرگین خوار بود كاو ز اول دم كھ با من یار بود 25.12
 اھش كھ بس دست بر لب زد شھنش چون دمادم كرد ھجوش چون جرس 25.13
 از تو جان گندست و از یارت دھان  را از وی، بدانو دانستم ت گفت: 25.14
 تا امیر او باشد و مأمور تو پس نشین ای گنده جان از دور تو 25.15
 راحة االنسان فی حفظ اللسان  * بھر این گفتند اکابر در جھان 25.16
 گولخن دان ای كیاۀ ھمچو سبز در حدیث آمد كھ تسبیح از ریا 25.17
 با خصال بد، نیرزد یك تسو رت خوِب  نكوپس بدان كھ صو 25.18
 چون بود ُخلقش نكو، در پاش میر ور بود صورت حقیر و ناپذیر 25.19



 بگذر از نقش سبو و آب جو چند بازی عشق با نقش سبو؟ 25.20
 طالب معنی شو و معنی بجو  * چند باشی عاشق صورت بگو 25.21
 عالم معنی بماند جاودان  صورت ظاھر فنا گردد، بدان 25.22
 از صدف دُر را  گزین، گر عاقلی  عنی غافلیصورتش دیدی ز م 25.23
 گر چھ جملھ زنده اند از بحر جان  این صدفھای قوالب در جھان 25.24
 چشم بگشا، در دل ھر یك نگر لیك اندر ھر صدف نبود گھر 25.25
 زانكھ كمیاب است آن دُر ثمین  كان چھ دارد، وین چھ دارد، می گزین 25.26
 د چندان كھ لعل در بزرگی ھست ص گر بھ صورت بنگری كوھی بھ َشكل 25.27
 ھست صد چندان كھ نقش چشم تو ھم بھ صورت دست و پا و پشم تو 25.28
 كز ھمھ اعضا، دو چشم آمد گزین  لیك پوشیده نباشد بر تو این 25.29
 صد جھان گردد بھ یك دم سر نگون  از یك اندیشھ كھ آید در درون 25.30
 صد ھزاران لشكرش در تک بود جسم سلطان گر بھ صورت یك بود 25.31
 ھست محكوم یكی فكر خفی  شاه صفی باز شكل و صورت 25.32
 گشتھ چون سیلی روانھ بر زمین  خلق بی پایان ز یك اندیشھ بین 25.33
 لیك چون سیلی جھان را خورد و برد ھست آن اندیشھ، پیش خلق ُخرد 25.34
 میدواند جملھ را روز و شبان  * خلق عالم چون رمھ است وحق شبان 25.35
 ان ھر پیشھ ای قائم است اندر جھ پس چو می بینی كھ از اندیشھ ای 25.36
 كوھھا و دشتھا و نھرھا خانھ ھا و قصرھا و شھرھا 25.37
 زنده از وی ھمچو از دریا سمك  ھم زمین و بحر و ھم مھر و فلك 25.38
 تن سلیمان است و اندیشھ چو مور؟ پس چرا از ابلھی پیش تو كور 25.39
 ھست اندیشھ چو میش و كوه گرگ  می نماید پیش چشمت ُكھ بزرگ 25.40
 ز ابر و بق و رعد داری لرز و بیم  عظیمعالم اندر چشم تو ھول و  25.41
 ایمن و غافل، چو سنگی بی خبر وز جھان فكرتی، ای كم ز خر 25.42
 آدمی خو نیستی، خر كّره ای  زانكھ نقشی، وز خرد بی بھره ای 25.43
 بو نداری، وز خدا دیوانھ ای  * جھل محضی وز خرد بیگانھ ای 25.44
 زی و سھل شخص از آن شد نزد تو با سایھ را تو شخص می بینی ز جھل 25.45
 کز لطافت چون ھوای دلکش است  * نک ز غیبت یک نمود آرایش است 25.46
 آگھی نبود بصر را، زان لطیف  * تا بھ جسمی، در نمی پیچد، کثیف 25.47
 از ھزاران تیشھ و تیغ و تبر  * باز افزونست ھنگام اثر 25.48
 بر گشاید بی حجابی، پر و بال  باش تا روزی كھ آن فكر و خیال 25.49
 نیست گشتھ این زمین سرد و گرم  پشم نرم كوھھا بینی شده چون 25.50
 جز خدای واحِد حّی َودود نھ سما بینی، نھ اختر، نھ وجود 25.51
 تا دھد مر راستیھا را فروغ  یك فسانھ راست آمد یا دروغ 25.52

 
 . حسد بردن حشم بر آن بنده خاص26

 بر گزیده بود بر جملھ حشم  پادشاھی بنده ای را از كرم 26.1
 یِك قدرش، ندیدی صد وزیر ده چل امیرۀ جامگی او وظیف 26.2
 او ایازی بود و شھ محمود وقت  از كمال طالع و اقبال و بخت 26.3
 پیش از این تن بود، ھم پیوند و خویش  روح او با روح شھ در اصل خویش 26.4



 بگذر از اینھا كھ نو حادث شدست  كار آن دارد، كھ پیش از تن بُدَست 26.5
 اول است  چشم او بر ِكشتھای چشم عارف، راست گو، نی احولست 26.6
 چشم او آنجاست روز و شب گرو آنچھ گندم كاشتندش وآنچھ جو 26.7
 حیلھ ھا و مكرھا، باد است باد آنچ آبست است، شب جز آن نزاد 26.8
 حق بر سرش ۀ زآنكھ بیند حیل كی شود دل خوش بھ حیلتھای گش 26.9

 جان تو، نھ زآن جھد، نھ زین جھد او درون دام، دامی می نھد 26.10
 الھ ۀ عاقبت بر روید آن ِكشت هگر بروید ور بریزد صد گیا 26.11
 این دوم فانیست و، آن اول درست  ِكشت نو كارند بر ِكشت نخست 26.12
 تخم ثانی فاسد و پوسیده است  تخم اول كامل و بگزیده است 26.13
 گر چھ تدبیرت ھم از تدبیر اوست  افكن این تدبیر خود را پیش دوست 26.14
 ھ ست آخر آن روید كھ اول كاشت كار آن دارد كھ حق افراشتھ ست 26.15
 چون اسیر دوستی، ای دوستدار ھر چھ كاری از برای او بكار 26.16
 ھر چھ آن نھ كار حق، ھیچ است ھیچ  ِگرد نفس دزد و كار او مپیچ 26.17
 نزد مالك دزد شب رسوا شود پیش از آن كت روز دین پیدا شود 26.18
 مانده روز داوری بر گردنش  رخت دزدیده بھ تدبیر و فنش 26.19
 ا بغیر دام او دامی نھندت صد ھزاران عقل با ھم بر جھند 26.20
 كی نماید قوتی؟ با باد، َخس  دام خود را سخت تر یابند و بس 26.21
 در نبی، وهللا خیر الماکرین  * ور نداری باور از من، رو ببین 26.22
 در سؤالت فایده ھست؟ ای عنود ھستی چھ بود؟ۀ گر تو گویی، فائد 26.23
 چھ شنویم این را؟ عبث، بی عائده  گر ندارد این سؤالت فائده 26.24
 پس جھان بی فایده نبود، ببین  * ور سوالت فائده دارد یقین 26.25
 پس جھان بی فایده آخر چراست؟  گر سؤالت را بسی فائیده ھاست 26.26
 از جھتھای دگر پُر عایده ست  ور جھان از یك جھت بی فایده ست 26.27
 مر ترا چون فایدست، از وی َمایست  تو گر مرا فایده نیستۀ فائد 26.28
 ر چھ بر اخوان عبث بد زایده گ حسن یوسف عالمی را فایده 26.29
 لیك بر محروم بانگ چوب بود لحن داودی چنان محبوب بود 26.30
 لیك بر قبطی منكر بود خون  آب نیل از آب حیوان بُد فزون 26.31
 بر منافق مردن است و ژندگی  ھست بر مومن شھیدی زندگی 26.32
 كھ نھ محرومند از وی امتی  چیست در عالم؟ بگو یك نعمتی 26.33
 ھست ھر جان را یكی قوِت دگر ھ در ِشكر؟گاو و خر را فایده چ 26.34
 پس نصیحت كردن او را رایضیست  لیك اگر آن قوت بر وی عارضیست 26.35
 گر چھ پندارد كھ آن خود قوت اوست  چونكسی كاو از مرض، ِگل داشت دوست 26.36
 روی در قوت مرض آورده است  قوت اصلی را فرامش كرده است 26.37
 چوبش كرده است  قوت علت ھمچو نوش را بگذاشتھ سّم خورده است 26.38
 قوت حیوانی مر او را ناسزاست  قوت اصلی بشر نور خداست 26.39
 كھ خورد او روز و شب از آب و ِگل  لیك از علت در این افتاد دل 26.40
 كو غذاُی؟ والسما، ذات الحبك  روی زرد و پای سست و دل سبك 26.41
 خوردن آن بی گلو و آلت است  آن غذای خاصگان دولت است 26.42
 مر حسود و دیو را از دود فرش  عرششد غذای آفتاب از نور  26.43



 آن غذا را نھ دھان بُد، نھ طبق  در شھیدان یْرَزقوَن فرمود حق 26.44
 دل ز ھر علمی صفائی میبرد دل ز ھر یاری غذائی میخورد 26.45
 چشم از معنی او حساسھ ای است  صورت ھر آدمی چون كاسھ ای است 26.46
 و ز ِقران ھر قرین چیزی بری  از لقای ھر كسی چیزی خوری 26.47
 الیق ھر دو، اثر زاید یقین  ون ستاره با ستاره شد قرینچ 26.48
 وز ِقران سنگ و آھن ھم شرر از ِقران مرد و زن زاید بشر 26.49
 میوه ھا و سبزھا، ریحانھا و ز ِقران خاك با بارانھا 26.50
 دل خوشی و بی غمی و ُخرمی  و ز ِقران سبزه ھا با آدمی 26.51
 مامی بزاید خوبی و احسان  وز ِقران ُخّرمی با جان ما 26.52
 چون بر آید از تفّرج كام ما قابل خوردن شود اجسام ما 26.53
 خون، ز خورشیِد خوش ِ گلگون بود سرخ روئی، از ِقران خون بود 26.54
 وان ز خورشید است و از وی میرسد بھترین رنگھا سُرخی بود 26.55
 شوره گشت و ِكشت را نبود محل  ھر زمینی كان قرین شد با زحل 26.56
 ن دیو با اھل نفاق چون ِقرا قوت اندر فعل آید ز اتفاق 26.57
 بی ھمھ طاق و طرم، طاق و طرم  این معانی راست از چرخ نھم 26.58
 امر را طاق و طرم ماھیتست  خلق را طاق و طرم عاریتیست 26.59
 بر امید ِعز، در خواری خوشند از پی طاق و طرم خواری كشند 26.60
 گردن خود كرده اند از غم چو دوك  خدوكۀ بر امید عز ده روز 26.61
 كاندر این عّز، آفتاب روشنم  كھ منم؟چون نمی آیند اینجا  26.62
 آفتاب ما ز مشرقھا برون  مشرق خورشید، برج قیرگون 26.63
 نی بر آمد، نی فرو شد، ذات او مشرق او نسبت ذرات او 26.64
 در دو عالم آفتابی بی فئیم  ما كھ واپس مانده ذرات وئیم 26.65
 ھم ز فّر شمس باشد این سبب  باز گرد شمس می گردم، عجب 26.66
 ھم از او َحبل سببھا منقطع  ا مطلعشمس باشد بر سببھ 26.67
 از كھ؟ از شمس، این شما باور كنید؟ صد ھزاران بار ببریدم امید 26.68
 صبر دارم من؟ و یا ماھی ز آب؟  تو مرا باور مكن، كز آفتاب 26.69
 عین ُصنع آفتاب است ای حسن  ور شوم نومید، نومیدی من 26.70
 چون َچَرد؟ھیچ ھست، از غیر ھستی،  عین ُصنع، از نفس صانع، چون بُرد؟ 26.71
 گر بُراق و تازیان، ور خود خرند جملھ ھستیھا از این روضھ چَرند 26.72
 می نبیند روضھ را، زآن است  ردّ  * لیک اسب کور، کورانھ چَرد 26.73
 ھر دم آرد رو بھ گردابی جدید وانكھ گردشھا از آن دریا ندید 26.74
 تا كھ آب شور او را كور كرد او ز بحر عذب آب شور َخورد 26.75
 ز آب من ای كور، تا یابی بصر دست راست َخوربحر می گوید بھ  26.76
 كاو بداند نیك و بد را، كز كجاست؟  ھست دست راست اینجا ظّن راست 26.77
 راست می گردی گھ و، گاھی دو تو نیزه گردانی است ای نیزه كھ تو 26.78
 ور نھ ما آن كور را بینا كنیم  ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم 26.79
 روش كن، كوری چشم حسوددا ھان ضیاء الحق حسام الدین، تو زود 26.80
 داروی ظلمت كش و استیز فعل  توتیای كبریائی، تیز فعل 26.81
 ظلمت صد سالھ را زو بَر كند آنكھ، گر بر چشم اعمی بَر زند 26.82



 ای نھال میوه دار، افشان ثمر  * جملھ کوران را دوا کن، ای قمر 26.83
 كز حسودی بر تو می آرد ُجحود جملھ كوران را دوا كن، جز حسود 26.84
 جان مده، تا ھمچنین جان میكنم  را، اگر چھ آن منممر حسودت  26.85
 کور میگردد ز بود آفتاب  آنكھ او باشد حسود آفتاب 26.86
 اینت افتاده ابد در قعر چاه  اینت درد بی دوا كاو راست، آه 26.87
 كی بر آید این مراد او؟ بگو نفی خورشید ازل بایست او 26.88
 م كرده راه باز كور است آنكھ شد گ باز، آن باشد كھ باز آید بھ شاه 26.89

 
 . گرفتار شدن باز میان جغدان بھ ویرانھ27

 راه را گم كرد و در ویران فتاد باز، در ویرانھ بر جغدان فتاد 27.1
 لیك كورش كرد سرھنگ قضا او ھمھ نور است، از نور رضا 27.2
 در میان جغد و ویرانش سپرد خاك در چشمش زد و از راه برد 27.3
 نینش می كنندپّر و بال ناز بر سری جغدانش بر سر میزنند 27.4
 باز، آمد تا بگیرد جای ما ولولھ افتاد در جغدان كھ ھا 27.5
 اندر افتادند در دلق غریب  چون سگان كوی، پُر خشم و مھیب 27.6
 صد چنین ویران رھا كردم بھ جغد باز گوید، من چھ در خوردم بھ جغد؟ 27.7
 سوی شاھنشاه راجع میشوم  من نخواھم بود اینجا، میروم 27.8
 نی مقیمم، میروم سوی وطن  كھ من خویشتن مكشید ای جغدان، 27.9

 ور نھ ما را ساعد شھ، باز جاست  این خراب، آباد در چشم شماست 27.10
 تا ز خان و مان شما را بر كند باز حیلت می كند :جغد گفتا 27.11
 بر كند ما را بھ سالوسی ز وكر خانھ ھای ما بگیرد او بھ مكر 27.12
 تر است حریصان بدۀ و هللا از جمل می نماید سیری، این حیلت پرست 27.13
 دنبھ مسپارید ای یاران بھ خرس  او خورد از حرص، طین را ھمچو ِدبس 27.14
 تا برد او، ما سلیمان را ز راه  الف از شھ میزند وز دست شاه 27.15
 مشنوش، گر عقل داری اندكی  خود چھ جنس شاه باشد مرغكی 27.16
 ھیچ باشد الیق لوزینھ سیر؟ جنس شاه است او، و یا جنس وزیر 27.17
 ھست سلطان با حشم جویای من  و فعل و فن آنچھ می گوید، ز مكر 27.18
 اینت الف خام و دام گول گیر اینت مالیخولیای ناپذیر 27.19
 مرغك الغر چھ در خورد شھیست؟  ھر كھ این باور كند، از ابلھیست 27.20
 مر ورا یاری گری از شاه كو؟ كمترین جغد ار زند بر مغز او 27.21
 بیخ جغدستان شھنشھ بر كند ار یك پر من بشكند :گفت باز 27.22
 دل برنجاند، كند با من جفا جغد چبود؟ خود اگر بازی مرا 27.23
 صد ھزاران خرمن، از سرھای باز شھ كند توده بھ ھر شیب و فراز 27.24
 ھر كجا كھ من روم، شھ در پی است  پاسبان من عنایات وی است 27.25
 بی خیال من، دل سلطان سقیم  در دل سلطان خیال من مقیم 27.26
 ج دل چون پرتوش می پرم بر او چون بپراند مرا شھ در روش 27.27
 پرده ھای آسمانھا می درم  ھمچو ماه و آفتابی می پرم 27.28
 انفطار آسمان از فطرتم  روشنی عقلھا از فكرتم 27.29
 جغد كھ بود؟ تا بداند سّر ما بازم و در من شود حیران ھما 27.30



 صد ھزاران بستھ را آزاد كرد شھ برای من، ز زندان یاد كرد 27.31
 غدھا را باز كرداز دم من ج یك دمم با جغدھا دمساز كرد 27.32
 فھم كرد از نیك بختی، راز من  ای خنك جغدی كھ در پرواز من 27.33
 گر چھ جغدانید، شھبازان شوید در من آویزید، تا بازان شوید 27.34
 ھر كجا افتد، چرا باشد غریب؟  آنكھ باشد با چنان شاھی حبیب 27.35
 گر چو نی نالد، نباشد بی نوا ھر كھ باشد شاه دردش را دوا 27.36
 طبل بازم میزند شھ از كنار ن طبل خوارمالك ملكم، نیم م 27.37
 حق گواه من، بھ رغم مدعی  طبل باز من، ندای ارجعی 27.38
 لیك دارم در تجلی، نور از او من نیم جنس شھنشھ، دور از او 27.39
 آب جنس خاك آمد در نبات  نیست جنسیت ز روی شكل و ذات 27.40
 طبع را جنس آمدست آخر مدام  باد جنس آتش آمد در قوام 27.41
 مای ما، شد بھر مای او، فنا ست جنس شاه ماجنس ما چون نی 27.42
 پیش پای اسب او گردم چو گرد چون فنا شد مای ما، او ماند فرد 27.43
 ھست بر خاكش، نشان پای او خاك شد جان و، نشانیھای او 27.44
 تا شوی تاج سر گردن كشان  خاك پایش شو، برای این نشان 27.45
 ن ُ◌نقل من نوشید پیش از نَقل م تا كھ نفریبد شما را شكل من 27.46
 قصِد صورت كرد و بر هللا زد ای بسا كس را كھ صورت راه زد 27.47
 ھیچ این جان با بدن مانستھ ھست؟  آخر این جان با بدن پیوستھ است 27.48
 خونی نھفت ۀ نور دل، در قطر تاب نور چشم با پیھ است جفت 27.49
 عقل چون شمعی درون مغز سر شادی اندر ُگرده و، غم در جگر 27.50
 لھو در نفس و شجاعت در جنان  ن* رایحھ در انف و منطق در لسا 27.51
 عقلھا در دانش چونی، زبون  این تعلقھا نھ بی كیف است و چون 27.52
 جان از او دُری ستد، در جیب كرد جان ُكل با جان جزو آسیب كرد 27.53
 حاملھ شد از مسیح دل فریب  ھمچو مریم، جان از آن آسیب جیب 27.54
 است  آن مسیحی كز مساحت برتر آن مسیحی نھ، كھ بر خشك و تر است 27.55
 از چنین جانی شود حامل جھان  پس ز جان جان، چو حامل گشت جان 27.56
 این  َحَشر را وا نماید محشری  پس جھان زاید جھان دیگری 27.57
 من ز شرح این قیامت قاصرم  تا قیامت گر بگویم بشمرم 27.58
 شرح گویم قاصر آیم ای پسر  * تا قیامت این قیامت را اگر 27.59
 رفھا دام دَم شیرین لبی است ح این سخنھا خود بھ معنی، یاربی است 27.60
 چونكھ لبیكش ز یارب میرسد چون كند تقصیر؟ پس، چون تن زند؟ 27.61
 لیك سر تا پای بتوانی چشید ھست لبیكی كھ نتوانی شنید 27.62
 وز چنین لبیک پنھان برخوری  * یک مثل آوردمت تا پی بری 27.63

 
 . كلوخ انداختن تشنھ از سر دیوار در جوی آب28

 دردمندۀ بر سر دیوار تشن دبر لب جو بود دیواری بلن 28.1
 عاشقی مستی غریبی بی قرار  * تشنھ ای مستسقئی زار و نزار 28.2
 از پی آب، او چو ماھی، زار بود مانعش از آب آن دیوار بود 28.3
 بر فلک میشد فغان ِ زار او  * شد حجاب آب او دیوار او 28.4



 بانگ آب آمد بھ گوشش چون خطاب  ناگھان انداخت او خشتی در آب 28.5
 مست كرد آن بانگ آبش، چون نبیذ ار، شیرین لذیذچون خطاب ی 28.6
 گشت خشت انداز، وز آنجا خشت كن  از صفای بانگ آب، آن ممتحن 28.7
 فایده چھ زین زدن خشتی مرا؟ آب میزد بانگ، یعنی ھی ترا 28.8
 من از این صنعت ندارم ھیچ دست  آبا، مرا دو فایده است گفت:تشنھ  28.9

 ن را چون سحاب كاو بود مر تشنگا اول سماع بانگ آبۀ فاید 28.10
 ُمرده را زین زندگی تحویل شد بانگ او چون بانگ اسرافیل شد 28.11
 باغ می یابد از او چندین نگار یا چو بانِگ رعِد ایام بھار 28.12
 یا چو بر محبوس، پیغام نجات  یا چو بر درویش، ایام زكات 28.13
 میرسد سوی محمد بی دھن  چون دم رحمان بود، كان از یمن 28.14
 كان بھ عاصی در شفاعت میرسد یا چو بوی احمد مرسل بود 28.15
 میزند بر جان یعقوب نحیف  یا چو بوی یوسف خوب لطیف 28.16
 سوی عاصی میرسد بی انتقام  دار السالمۀ * یا نسیم روض 28.17
 میرسد پیغام، کای ابلھ بیا  * یا سوی مّس سیھ از کیمیا 28.18
 یا فرستد ویس رامین را پیام  * یا ز لیلی بشنود مجنون کالم 28.19
 بر كنم آیم سوی ماء معین  خشتی كزیندیگر كھ ھر ۀ فاید 28.20
 پست تر گردد بھ ھر دفعھ كھ كند كز كمی خشت دیوار بلند 28.21
 فصل او، درمان وصلی میبود پستی دیوار ُقربی می شود 28.22
 موجب قربی كھ، َو اْسُجْد َو اقترب  سجده آمد كندن خشت لزب 28.23
 مانع این سر فرود آوردن است  تا كھ این دیوار، عالی گردن است 28.24
 تا نیابی زین تن خاكی نجات  نتوان كرد بر آب حیات سجده 28.25
 زودتر بر می كند خشت و َمدر بر سر دیوار ھر كو تشنھ تر 28.26
 او كلوخ زفت تر كند از حجاب  ھر كھ عاشق تر بود بر بانگ آب 28.27
 نشنود بیگانھ، جز بانگ بُلـُق  او ز بانگ آب، پُر می تا عُنق 28.28
 گزارد وام خویش  مغتنم دارد، ای خنك آنرا كھ او ایام پیش 28.29
 صحت و زور دل و قوت بود اندر آن ایام كش قدرت بود 28.30
 میرساند بی دریغی بار و بَر و آن جوانی ھمچو باغ سبز و تر 28.31
 سبز می گردد زمین تن بدان  چشمھ ھای قَوت و شھوت روان 28.32
 معتدل اركان و بی تخلیط و بند خانھ ای معمور و سقفش بس بلند 28.33
 قصر محکم، خانھ روشن، پُر صفا  * نور چشم وقوت ابدان بجا 28.34
 سر فرود آور، بکن خشت و مدر  * ھین غنیمت دان جوانی ای پسر 28.35
 گردنت بندد بھ َحْبٌل ِمْن َمَسد پیش از آن كایام پیری در رسد 28.36
 ھرگز از شوره نبات خوش نُرست  خاك شوره گردد و ریزان و سست 28.37
 او ز خویش و دیگران نامنتفع  آب زور و آب شھوت منقطع 28.38
 چشم را، نم آمده، تاری شده  بروان، چون پار دُم زیر آمدها 28.39
 رفتھ نطق و طعم و دندانھا ز كار از تشنج، رو چو پشت سوسمار 28.40
 تن ضعیف و دست و پا چون ریسمان  * پشت دو تا گشتھ دل سست و طپان 28.41
 غم قوی و دل تنک، تن نادُُرست  * بر سر ره  زادکم مرکوب سست 28.42
 دل ز افغان ھمچو نای انبان شده  ن شده* خانھ ویران کار بی ساما 28.43



 نفس کاھل، دل سیھ، جان ناصبور  * عمر ضایع، سعی باطل، راه دور 28.44
 جملھ اعضا لرز لرزان ھمچو برگ  * موی بر سر ھمچو برف، از بیم مرگ 28.45
 كارگھ ویران، عمل رفتھ ز ساز روز بیگھ ،الشھ لنگ و ره دراز 28.46
 ، كم شده قوِت بر كندن آن بیخھای خوی بَد محكم شده 28.47
 در میان ره نشاند او خار بن  ھمچو آن شخص درشت خوش سخن 28.48

 
 . فرمودن والی آن مرد را كھ آن خار بُن را كھ نشانده ای بر سر راه  بر كن29

 بكن این را، نكند  ِ:بس بگفتندش ره گذریانش مالمت گر شدند 29.1
 پای خلق از زخم آن پر خون شدی  ھر دمی آن خار بُن افزون شدی 29.2
 پای درویشان بخستی زار زار ھای خلق بدریدی ز خارجامھ  29.3
 یافت آگاھی ز فعل آن خبیث  * چونکھ حاکم را خبر شد زین حدیث 29.4
 آری، بر كنم روزیش من  گفت: این بكن گفت:چون بھ جد حاكم بدو  29.5
 شد درخت خار او محكم نھاد مدتی فردا و فردا وعده داد 29.6
 ما واپس مغژپیش آ، در كار  ای وعده كژ :روزی حاكمش گفت 29.7
 عجل ال تماطل دیننا گفت: االیام یا عم بیننا گفت: 29.8
 كھ بھ ھر روزی كھ می آید زمان  تو كھ می گویی كھ فردا، این بدان 29.9

 وین َكننده پیر و مضطر می شود آن درخت بد، جوان تر می شود 29.10
 خار َكن در سستی و در كاستن  خار بن در قّوت و برخاستن 29.11
 خار كن ھر روز، زار و خشكتر ز و ترخار بُن ھر روز و ھر دم سب 29.12
 زود باش و روزگار خود مبر او جوانتر می شود، تو پیرتر 29.13
 بارھا در پای خار آخر زدت  خار بن دان ھر یكی خوی بدت 29.14
 بر سر راه ندامت آمدی  * بارھا از فعل بد نادم شدی 29.15
 حس نداری، سخت بی حس آمدی  بارھا از خوی خود خستھ شدی 29.16
 كھ ز ُخلق زشت تو ھست آن رسان  گر كسانگر ز خستھ گشتن دی 29.17
 تو عذاب خویش و ھم بیگانھ ای  غافلی، باری ز زخم خود نھ ای 29.18
 تو علی وار این در خیبر بكن  یا تبر بردار و مردانھ بزن 29.19
 ھین طریق دیگران را برگزین  * ورنھ چون صدیق و فاروق مھین 29.20
 ر راوصل كن با نار، نور یا یا بھ گلبُن وصل كن این خار را 29.21
 وصل او گلبن ُكند خار تو را تا كھ نور او ُكشد نار تو را 29.22
 ُ◌كشتن آتش بھ مومن ممكن است  تو مثال دوزخی او مومن است 29.23
 كاو بھ مومن البھ گر گردد ز بیم  مصطفی فرمود از گفت جحیم 29.24
 ھین كھ نورت سوز نارم را ربود گویدش بگذر ز من ای شاه زود 29.25
 ھ بی ضد، دفع ضد ال یمكن است زانك پس ھالك نار، نور مومن است 29.26
 كان ز قھر انگیختھ شد، این ز فضل  نار، ضد نور باشد روز عدل 29.27
 آب رحمت بر دل آتش گمار گر ھمی خواھی تو دفع شر نار 29.28
 آب حیوان روح پاك محسن است  آن آب رحمت مومن استۀ چشم 29.29
 زانكھ تو از آتشی، او زآب جو پس گریزان است نفس تو از او 29.30
 كاتشش از آب ویران می شود ن گریزان می شودزآب، آتش، زآ 29.31
 حس شیخ و فكر او نور خوش است  حس و فكر تو ھمھ از آتش است 29.32



 چك چك از آتش برآید، برجھد آب نور او چو برآتش چكد 29.33
 تا شود این دوزخ نفس تو سرد چون كند چك چك تو گویش، مرگ و درد 29.34
 راپشت نکند، عدل و احسان تو  تا نسوزد او گلستان تو را 29.35
 از یکی نھ نام ماند نھ نشان  * یک شرر از وی ھزاران گلستان 29.36
 اللھ و نسرین و سیسنبردھد بعد از آن چیزی كھ كاری بردھد 29.37
 باز گرد ای خواجھ، راه ما كجاست؟  باز پھنا میرویم از راه راست 29.38
 كھ خرت لنگ است و منزل دور دور اندر آن تقریر بودیم ای خسور 29.39
 کج مرو، رو راست، اندر شاھراه  راه چاه* بار تو باشد گران، در  29.40
 راه دریا گیر تا یابی رشد  * سال شصت آمد کھ در شستت کشد 29.41
 شد خالص از دام و از آتش رھید  * آنکھ عاقل بود در دریا رسید 29.42
 ُمرده گرد و، رو سوی دریا ز دشت  * چونکھ بیگھ گشت و آن فرصت گذشت 29.43
 ز کند بر خود کسی؟ اینچنین ھرگ * ورنھ در تابھ شوی بریان بسی 29.44
 گفتھ شد اینجا برای اعتبار حال آن سھ ماھی و آن جویبار 29.45
 واستعن با¤ ثم اجھد تصب  فانتبھ ثم اعتبر ثم انتصب 29.46
 جز سیھ رویی و فعل زشت نی  سال بی گھ گشت، وقت كشت نی 29.47
 بایدش بر كند و بر آتش نھاد كرم در بیخ درخت تن فتاد 29.48
 آفتاب عمر سوی چاه شد دھین و ھین، ای راه رو، بی گاه ش 29.49
 پّر افشانی بكن، از راه جود این دو روزك را كھ زورت ھست زود 29.50
 تا در آخر بینی آنرا برگ و بار  * این قدر تخمی كھ ماندستت، بکار 29.51
 تا بروید زین دو دم، عمر دراز این قدر عمری کھ ماندستت، بباز 29.52
 ترھین فتیلھ اش ساز و روغن زود تا نمردست این چراغ با گھر 29.53
 تا بھ كلی نگذرد ایام ِكشت  ھین مگو فردا، كھ فرداھا گذشت 29.54

 
 . در بیان معنی فی التاخیر آفات30

 كھنھ بیرون كن، گرت میل نویست  پند من بشنو، كھ تن، بند قویست 30.1
 بخل تن بگذار و پیش آور سخا لب ببند و كف پُر زر بر گشا 30.2
 نخاست ھر كھ در شھوت فرو شد، بر ترك شھوتھا و لذتھا سخاست 30.3
 وای او، كز كف چنین شاخی بھشت  این سخا، شاخیست از سرو بھشت 30.4
 بركشد این شاخ، جان را بر سما عروة الوثقی است این ترك ھوا 30.5
 مر تو را باال، كشان تا اصل خویش  تا برد شاخ سخا، ای خوب كیش 30.6
 وین َرَسن صبر است، بر امر الھ  یوسف حسنی تو، این عالم چو چاه 30.7
 از رسن غافل مشو، بیگھ شدست  درزن دو دست یوسفا آمد رسن 30.8
 فضل و رحمت را بھم آمیختند حمد ¤، كین رسن آویختند 30.9

 تا ببینی بارگاه پادشاه  * در رسن زن دست وبیرون رو ز چاه 30.10
 عالمی بس آشكارا، ناپدید تا ببینی عالم جان جدید 30.11
 و آن جھان ھست، بس پنھان شده  این جھان نیست، چون ھستان شده 30.12
 كژنمائی، پرده سازی می كند بر باد است و بازی می كند خاك 30.13
 باد را دان عالی و عالی نژاد خاك ھمچون آلتی در دست باد 30.14
 بادبین، چشمی بود نوعی دگر چشم خاكی را بھ خاك افتد نظر 30.15



 وانكھ پنھان است، مغز و اصل اوست  اینكھ بر كار است، بی كار است و پوست 30.16
 ھم سواری داند احوال سوار راسب داند اسب را، كاو ھست یا 30.17
 بی سوار این اسب خود ناید بكار چشم حس اسب است و نور حق، سوار 30.18
 ور نھ پیش شاه باشد اسب رد پس ادب كن اسب را از خوی بد 30.19
 چشم او بی چشم شھ مضطر بود چشم اسب از چشم شھ رھبر بود 30.20
 ھر كجا خوانی، بگوید نی، چرا؟ چشم اسبان جز گیاه و جز چرا 30.21
 آنگھی جان سوی حق راغب شود بر نور حس راكب شودنور حق  30.22
 شاه باید تا بداند شاه راه  اسب بی راكب، چھ داند رسم راه؟ 30.23
 حّس را آن نور نیكو صاحب است  سوی حسی رو كھ نورش راكب است 30.24
 معنی نُوٌر َعلی  نُوٍر این بود نور حس را نور حق تزیین بود 30.25
 وی علی نور حقش می برد س نور حسی می كشد سوی ثری 30.26
 نور حق دریا و حس چون شبنمی است  ز انكھ محسوسات دونتر عالمی است 30.27
 جز بھ آثار و بھ گفتار نكو لیك پیدا نیست آن راكب  ِبرو 30.28
 ھست پنھان در سواد دیده گان  نور حسی كاو غلیظ است و گران 30.29
 چون ببینی نور آن دنیی ز چشم؟  چونكھ نور حس نمی بینی ز چشم 30.30
 چون خفی نبود ضیایی كان صفی ست؟  ظی ُمختفی ستنور حس با این غلی 30.31
 عاجزی پیشھ گرفت از داد غیب  این جھان چون خس بھ دست باد غیب 30.32
 گاه خشکش میکند، گاھیش َتر  * گھ بھ بحرش میبرد، گاھیش بَر 30.33
 اسب در جوالن و ناپیدا سوار دست پنھان و قلم بین خط گزار 30.34
 ، گاھی شكست گھ درستش میكند گھ بلندش می كند گاھیش پست 30.35
 گھ گلستانش كند، گاھیش خار گھ یمینش می برد گاھی یسار 30.36
 جانھا پیدا و پنھان جان جان  تیر پران بین و ناپیدا كمان 30.37
 تیر پرتابی، ز شصت آگھی ست  تیر را مشكن كھ این تیر شھی ست 30.38
 كار حق بر كارھا دارد سبق  ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَت گفت حق 30.39
 چشم خشمت خون نماید شیر را تیر راخشم خود بشكن، تو مشكن  30.40
 تیر خون آلوده از خون تو َتر بوسھ ده بر تیر و پیش شاه بَر 30.41
 و آنچھ ناپیدا، چنان تند و حرون  آنچھ پیدا، عاجز و پست و زبون 30.42
 گوی چوگانیم، چوگانی كجاست؟  ما شكاریم، این چنین دامی كراست؟ 30.43
 این نفاط كو؟ می دمد می سوزد، می درد، می دوزد، این خیاط كو؟ 30.44
 ساعتی زاھد كند زندیق را ساعتی كافر كند صدیق را 30.45
 تا ز خود خالص نگردد او تمام  زانكھ مخِلص در خطر باشد مدام 30.46
 آن رھد كاو در امان ایزد است  زانكھ در راھست و رھزن بیحد است 30.47
 مرغ را نگرفتھ است، او مقنص است  خالص نگشت، او مخِلص استۀ آین 30.48
 در مقام امن رفت و، بُرد دست  ، مخلـَص باز رستچونكھ مخلـَص گشت 30.49
 ھیچ نانی گندم خرمن نشد ھیچ آیینھ دگر آھن نشد 30.50
 پختھ با كوره نشدۀ ھیچ میو ھیچ انگوری دگر غوره نشد 30.51
 رو چو برھان محقق نور شو پختھ گرد و از تغیر دور شو 30.52
 بنده ام، سلطان شدی  :چونكھ گفتی چون ز خود رستی ھمھ برھان شدی 30.53
 دیده ھا را كرد بینا و گشود یان خواھی صالح الدین نمودور ع 30.54



 دید ھر چشمی كھ دارد نور ھو فقر را از چشم و از سیمای او 30.55
 با مریدان داده بی گفتی سبق  شیخ فعال است، بی آلت چو حق 30.56
 ُ◌مھر او گھ ننگ سازد، گاه نام  دل بھ دست او چو موم نرم رام 30.57
 نگین، حاكی كیست؟  باز آن نقش ُمھر مومش حاكی انگشتریست 30.58
 ھر حلقھ، اندر دیگر است ۀ سلسل آن زرگر استۀ حاكی اندیش 30.59
 گھ پُر است از بانگ، این ُكھ، گھ تھیست  این صدا در كوه دلھا، بانگ كیست؟ 30.60
 بانگ او، زین كوه دل، خالی مباد ھر كجا ھست، او حكیم است، اوستاد 30.61
 ی كندھست ُكھ، كآواز صد تا م ھست ُكھ، كاوا ُمثنا می كند 30.62
 آب زالل ۀ صد ھزاران چشم می زھاند كوه از آن آواز و قال 30.63
 آبھای چشمھ ھا خون می شود چون ز ُكوه، آن لطف بیرون می شود 30.64
 كھ سراسر طور سینا، لعل بود ز آن شھنشاه ھمایون، نعل بود 30.65
 ما كم از سنگیم، آخر ای گروه  جان پذیرفت و ِخَرد، اجزای كوه 30.66
 نھ بدن از سبز پوشان می شود شود نھ ز جان یك چشمھ جوشان می 30.67
 ساقی در اوۀ نھ صفای جرع نھ صدای بانگ مشتاقی در او 30.68
 این چنین ُكھ را بكلی بر كنند كو حمیت؟ تا ز تیشھ و ز كلند 30.69
 بو كھ در وی تاب مھ یابد رھی  بو كھ بر اجزای او تابد مھی 30.70
 پس قیامت، این كرم كی می كند؟ چون قیامت كوھھا را بر كند 30.71
 آن قیامت زخم و این چون مرھم است  امت ز آن قیامت كی كم است؟این قی 30.72
 ھر بدی، كاین حسن دید، او محسن است  ھر كھ دید این مرھم، از زخم ایمن است 30.73
 و ای ُگل رویی كھ جفتش شد خریف  ای خنك زشتی كھ خوبش شد حریف 30.74
 زنده گردد نان و عین آن شود نان ُمرده چون حریف جان شود 30.75
 تیرگی رفت و ھمھ انوار شد ف نار شدھیزم تیره حری 30.76
 آن خری و ُمردگی یكسو نھاد در نمكسار ار َخر ُمرده فتاد 30.77
 پیسھا یك رنگ گردد اندر او صبغة هللا ھست رنگ ُخم ھو 30.78
 از طرب گوید منم ُخم، ال تلُم  چون در آن ُخم افتد و گوئیش ُقم 30.79
 است رنگ آتش دارد، اال آھن  آن منم ُخم، خود انا الحق گفتن است 30.80
 ز آتشی میالفد و خامش َوش است  رنگ آھن محو رنگ آتش است 30.81
 پس انا النار است الفش بی زبان  چون بھ سرخی گشت ھمچون زر كان 30.82
 گوید او من آتشم، من آتشم  شد ز رنگ و طبع ِ آتش ُمحتشم 30.83
 آزمون كن دست را بر من بزن  آتشم من، گر ترا شك است و ظن 30.84
 روی خود بر روی من، یك دم بنھ  آتشم من، بر تو گر شد مشتبھِ  30.85
 ھست مسجود مالیك ز اجتبا آدمی چون نور گیرد از خدا 30.86
 رستھ باشد جانش از طغیان و شك  نیز مسجود كسی كاو چون ملك 30.87
 ریش تشبیھ و مشبھ را بخند آتش چھ؟ آھن چھ؟ لب ببند 30.88
 بر لب دریا خمش كن، لب گزان  پای در دریا منھ، كم گو از آن 30.89
 لیك می نشكیبم از غرقاب بحر ندارد تاب بحر گر چھ صد چون من 30.90
 خونبھای عقل و جان این بحر داد جان و عقل من فدای بحر باد 30.91
 چون نماند پا، چو بطانم در او تا كھ پایم میرود رانم در او 30.92
 حلقھ گر چھ كژ بود، نی بر در است؟  بی ادِب حاضر، ز غایب خوشتر است 30.93



 ردد برون حوض مرد؟پاك كی گ ای تن آلوده، بھ گرد حوض گرد 30.94
 او ز طھر خویش ھم دور اوفتاد پاك، كاو از حوض مھجور اوفتاد 30.95
 پاكی اجسام كم میزان بود پاكی این حوض بی پایان بود 30.96
 سوی دریا راه پنھان دارد این  زانكھ دل حوضی است، لیكن در كمین 30.97
 ور نھ اندر خرج كم گردد عدد پاكی محدود تو، خواھد مدد 30.98

 
 خواندن آب، آلودگان رابپاکی . تمثیل در بیان31

 كھ دارم شرم از آب  :گفت آلوده در من شتاب :آب گفت آلوده را 31.1
 بی من این آلوده زایل كی شود؟ این شرم بی من كی رود؟ :گفت آب 31.2
 الحیاء یمنع اإلیمان بود ز آب، ھر آلوده، كاو پنھان شود 31.3
 تن ز آب حوض دلھا پاك شد حوض تن گلناك شدۀ دل ز پای 31.4
 حوض تن، میكن حذرۀ ھان ز پای حوض دل َگرد ای پسرۀ گرد پای 31.5
 در میانشان بَْرَزٌخ ال یبغیان  بحر تن بر بحر دل بر ھم زنان 31.6
 پیشتر می غژ بدو، واپس مغژ گر تو باشی راست، ور باشی تو كژ 31.7
 لیك نشكیبند عالی ھمتان  پیش شاھان گر خطر باشد بجان 31.8
 ی رود خوشتر بودجان بھ شیرین شاه چون شیرین تر از شكر بود 31.9

 ای سالمت جو، رھا کن تو مرا  ای مالمت گو، سالمت مر ترا 31.10
 آتش است ۀ كوره را این بس، كھ خان جان من كوره ست و، با آتش خوش است 31.11
 ھر كھ او زین كور باشد، كودنیست  ھمچو كوره عشق را سوزیدنیست 31.12
 جان باقی یافتی و، مرگ شد برگ بی برگی ترا چون برگ شد 31.13
 جانت ُگل و سوسن گرفت ۀ روض شادیت افزودن گرفت چون ز غم، 31.14
 بط قوی از بحر و، مرغ خانھ سست  توستآنچھ خوف دیگران، آن امن  31.15
 باز سودائی شدم من ای حبیب  باز دیوانھ شدم من ای طبیب 31.16
 ھر یكی حلقھ دھد دیگر جنون  تو ذو فنونۀ حلقھ ھای سلسل 31.17
 ونی دیگر است پس مرا ھر دم جن داِد ھر حلقھ، فنونی دیگر است 31.18
 خاصھ در زنجیر این میر اجل  پس جنون باشد فنون، این شد مثل 31.19
 كھ ھمھ دیوانگان پندم دھند آنچنان دیوانگی بُگسست بند 31.20

 
 . آمدن دوستان بھ بیمارستان جھت پرسش ذو النون مصری32

 كاندر او شور و جنونی نو بزاد این چنین ذو النون مصری را فتاد 32.1
 میرسید از وی جگرھا را نمك  وق فلكشور چندان شد كھ تا ف 32.2
 پھلوی شور خداوندان پاك  ھین منھ تو شور خود، ای شوره خاك 32.3
 آتش او ریشھاشان می ربود خلق را تاب جنون او نبود 32.4
 بند كردندش بھ زندان المراد چونكھ در ریش عوام آتش فتاد 32.5
 گر چھ زین ره تنگ می آیند عام  نیست امكان واكشیدن این لجام 32.6
 كاین ُگُره كورند و، شاھان بی نشان  ین شاھان ز عامھ خوف جاندیده ا 32.7
 الجرم ذو النون در زندان بود چونكھ حكم اندر كف رندان بود 32.8
 در كف طفالن، چنین ُدّر  یتیم  یك سواره میرود شاه عظیم 32.9

 آفتابی مخفی اندر ذره ای  دُّر چھ؟ دریائی نھان در قطره ای 32.10



 اندك روی خود را بر گشود و اندك آفتابی خویش را ذره نمود 32.11
 عالم از وی مست گشت و صحو شد ذرات در وی محو شدۀ جمل 32.12
 الجرم منصور بر داری بود چون قلم در دست غداری بود 32.13
 الزم آمد یْقتُلُوَن األنبیاء چون سفیھان راست این كار و كیا 32.14
 از سفھ، ِإنَّا تََطیْرنا بكم  انبیا را گفتھ، قوم راه گم 32.15
 ز آن خداوندی كھ گشت آویختھ  ان انگیختھجھل ترسا بین، ام 32.16
 پس مر او را امر كی تاند نمود؟ چون بھ قول اوست مصلوب جھود 32.17
 عصمت َو أَْنَت ِفیِھْم چون بود؟ چون دل آن شاه ز ایشان خون بود 32.18
 باشد از قالب خاین بیشتر زر خالص را و زرگر را خطر 32.19
 ی زیندكز عدو، خوبان در آتش م یوسفان از رشك زشتان مخفیند 32.20
 كز حسد، یوسف بھ گرگان می دھند یوسفان از مكر اخوان در چھند 32.21
 این حسد اندر كمین گرگیست زفت  از حسد بر یوسف مصری چھ رفت؟ 32.22
 داشت بر یوسف ھمیشھ خوف و بیم  الجرم زین گرگ یعقوب حلیم 32.23
 این حسد در فعل از گرگان گذشت  گرگ ظاھر، ِگرد یوسف خود نگشت 32.24
 آمده كھ ِإنَّا ذََھْبنا نستبق  ز عذر لبقرحم كرد این گرگ، و  32.25
 عاقبت رسوا شود این گرگ، بایست  صد ھزاران گرگ را این مكر نیست 32.26
 بی گمان بر صورت گرگان كنند زانكھ حشر حاسدان روز گزند 32.27
 صورت خوكی بود، روز شمار حشر پُر حرص خس ُمردار خوار 32.28
 ھان خمر خواران را بود، گند د زانیان را گند، اندام نھان 32.29
 گشت اندر حشر محسوس و پدید گند مخفی كان بھ دلھا میرسید 32.30
 بر حذر شو زین وجود، ار آدمی  بیشھ ای آمد وجود آدمی 32.31
 نیست کس را در نجات او شکی  * ظاھر و باطن اگر باشد یکی 32.32
 صالح و ناصالح و خوب و خشوك  در وجود ما ھزاران گرگ و خوك 32.33
 زر بیش از مس آمد، آن زر است چونكھ  حكم آن خو راست، كو غالبتر است 32.34
 ھم بر آن تصویر حشرت واجب است  سیرتی كان بر وجودت غالب است 32.35
 ساعتی یوسف ُرخی، ھمچون قمر ساعتی گرگی در آید در بشر 32.36
 از ره پنھان، صالح و كینھ ھا میرود از سینھ ھا در سینھ ھا 32.37
 میرود دانائی و علم و ھنر بلكھ خود از آدمی در گاو و خر 32.38
 خرس ِ بازی،  میكند بر ھم سالم  كسك میشود رھوار و راماسب ُسُ◌ُ◌ُ◌◌ُ  32.39
 یا شبان شد، یا شكاری، یا حرس  رفت در سگ ز آدمی حرص و ھوس 32.40
 رفت، تا جویای رحمن گشتھ بود در سگ اصحاب خوئی زان ُرقود 32.41
 گاه دیو و گھ ملك، گھ دام و دد ھر زمان در سینھ نوعی َسر كند 32.42
 تا بھ دام سینھ ھا، پنھان ره است  ستزآن عجب بیشھ، كھ ھر شیر آگھ ا 32.43
 ای كم از سگ، از درون عارفان  دزدئی كن، از دُر و مرجان جان 32.44
 چونكھ حامل می شوی باری شریف  چونكھ دزدی، باری آن دُر لطیف 32.45
 بند بر پا، دست بر سر، ز افتقاد  * چونکھ ذوالنون سوی زندان رفت شاد 32.46
 سوی زندان نزد او بھر پرسش  * دوستان از ھر طرف بنھاده رو 32.47

 
 . فھم كردن مریدان كھ ذو النون دیوانھ نیست و بھ قصد چنین كرده33



 سوی زندان و در آن رائی زدند ذو النون شدندۀ دوستان در قص 33.1
 او در این دین قبلھ ای و آیتیست  كاین مگر قاصد كند، یا حكمتی است 33.2
 تا جنون باشد سفھ فرمای او دور دور از عقل چون دریای او 33.3
 كابر بیماری بپوشد ماه او حاش ¤ از كمال جاه او 33.4
 او ز ننگ عاقالن دیوانھ شد او ز شّر عامھ اندر خانھ شد 33.5
 قاصدا رفتست و دیوانھ شدست  او ز عار عقل ُكنِد تن پرست 33.6
 بر سر و پشتم بزن، وین را مكاو كھ ببندم ای فتی وز ساز گاو 33.7
 وسی، ای ثقات چون قتیل از گاو م تا ز زخم لخت، یابم من حیات 33.8
 گاو موسی، گش شوم ۀ ھمچو كشت تا ز زخم لخت گاوی خوش شوم 33.9

 ھمچو مس از كیمیا شد زر ساو زنده شد كشتھ، ز زخم دُّم گاو 33.10
 خون خوار راۀ وا نمود آن زمر كشتھ بر جست و بگفت اسرار را 33.11
 تخم این آشوب ایشان ِکشتھ اند كاین جماعت ُكشتھ اند :گفت روشن 33.12
 زنده گردد ھستی اسرار دان  این جسم گران چونكھ ُكشتھ گردد 33.13
 اسرار راۀ باز داند جمل جان او بیند بھشت و نار را 33.14
 وا نماید دام خدعھ و ریو را وا نماید خونیان دیو را 33.15
 تا شود از زخم ُدمَّش جان ُمفیق  گاو كشتن ھست از شرط طریق 33.16
 تا شود روح خفی زنده و ِبُھش  گاو نفس خویش را زوتر ِبُكش 33.17
 حال ذوالنون با مریدان بازگو  ن سخن را مقطع و پایان مجو* ای 33.18

 
 . رجوع کردن بھ حكایت ذو النون با مریدان34

 بانگ بر زد، ھی كیانید اتقوا چون رسیدند آن نفر نزدیك او 34.1
 بھر پرسش آمدیم اینجا بھ جان  ما از دوستان :با ادب گفتند 34.2
 قلت، جنون؟ این چھ بھتان است بر ع چونی ای دریای عقل ذو فنون 34.3
 چون شود عنقا شكستھ از غراب  دوِد ُگلخن، كی رسد در آفتاب؟ 34.4
 ما محبانیم، با ما این مكن  وامگیر از ما، بیان كن این سُخن 34.5
 یا بھ رو پوش و دغل مغرور كرد مر محبان را نشاید دور كرد 34.6
 ایکھ بحر علم و عقلی، استجب  * راز را اندر میان ِنھ با محب 34.7
 رو مكن در ابر پنھانی، مھا آور شھا راز را اندر میان 34.8
 در دو عالم دل بھ تو در بستھ ایم  ما محب و صادق و دل خستھ ایم 34.9

 در میان نھ راز و قصد جان مکن  * راز را از دوستان پنھان مکن 34.10
 جز طریق امتحان مخلص ندید  * چونکھ ذوالنون این سخن ز ایشان شنید 34.11
 نگانھ زی و قاف گفت او دیوا فحش آغازید و دشنام از گزاف 34.12
 جملگی بگریختند از بیم كوب  بر جھید و سنگ پران كرد و چوب 34.13
 باد ریش این یاران نگر گفت: قھقھھ خندید و جنبانید سر 34.14
 دوستان را رنج باشد ھمچو جان  دوستان بین، كو نشان دوستان؟ 34.15
 رنج مغز و، دوستی آن را چو پوست  كی كران گیرد ز رنج دوست، دوست؟ 34.16
 در بال و آفت و ِمحنت ِكشی  ی شد سر خوشینی نشان دوست 34.17
 رو مگردان گر تو نیکو خوستی  * رنج بر خود گیر گر تو دوستی 34.18
 زر خالص در دل آتش خوش است  دوست ھمچون زر، بال چون آتش است 34.19



 
 لقمان زیركی لقمان راۀ . امتحان كردن خواج35

 ود؟روز و شب در بندگی چاالك ب پاك بود؟ۀ نی كھ لقمان را كھ بند 35.1
 بھترش دیدی ز فرزندان خویش  خواجھ اش میداشتی در كار پیش 35.2
 خواجھ بود و، از ھوا آزاده بود زانكھ لقمان، گر چھ بنده زاد بود 35.3
 چیزی از بخشش ز من درخواست كن  گفت شاھی شیخ را اندر سخن 35.4
 كھ چنین گویی مرا؟ زین برترآ ای شھ، شرم ناید مر ترا گفت: 35.5
 و آن دو بر تو حاكمانند و امیر حقیرمن دو بنده دارم و ایشان  35.6
 آن یك خشم و دیگر شھوت است  گفت: آن دو چھ اند؟ این زلت است :گفت شھ 35.7
 بی مھ و خورشید نورش بازغ است  شاه آن دان كاو ز شاھی فارغ است 35.8
 ھستی آن دارد كھ ھستی را عدوست  مخزن آن دارد كھ مخزن عار اوست 35.9

 حقیقت بنده، لقمان خواجھ اش در  لقمان، بھ ظاھر خواجھ وشۀ خواج 35.10
 در نظرشان گوھری كم از خسیست  در جھان باژگونھ زین بسیست 35.11
 نام و رنگی عقلشان را دام شد مر بیابان را مفازه نام شد 35.12
 در قبا گویند كاو از عامھ است  یك ُگُره را خود معرف، جامھ است 35.13
 نور باید تا بود جاسوس زھد یك ُگُره را ظاھراً سالوس زھد 35.14
 تا شناسد مرد را بی فعل و قول  باید پاك از تقلید و غول نور 35.15
 نقد او بیند، نباشد بنِد َنقل  در رود در قلب او، از راه عقل 35.16
 در جھان جان جواسیس القلوب  بندگان خاص عالم الغیوب 35.17
 پیششان مكشوف باشد ِّسر حال  در درون دل در آید چون خیال 35.18
 پوشیده آن بر عقل بازكھ شود  در تن گنجشك چھ بود برگ و ساز؟ 35.19
 ِ◌سّر مخلوقات چبود پیش او؟ آنكھ واقف گشت بر اسرار ھو 35.20
 بر زمین رفتن چھ دشوارش بود؟ آنكھ بر افالك رفتارش بود 35.21
 موم چھ بود در كف او؟ ای ظلوم  در كف داود كاھن گشت موم 35.22
 بندگی بر ظاھرش دیباچھ ای  بود لقمان بنده شكلی، خواجھ ای 35.23
 بر غالم خویش پوشاند لباس  ی ناشناسچون رود خواجھ بھ جائ 35.24
 مر غالم خویش را سازد امام  او بپوشد جامھ ھای آن غالم 35.25
 تا نباید زو كسی آگھ شود در پیش، چون بندگان در ره شود 35.26
 كمین ۀ من بگیرم كفش، چون بند گوید ای بنده، تو رو بر صدر شین 35.27
 مر مرا تو ھیچ توقیری منھ  تو درشتی كن مرا، دشنام ده 35.28
 تا بھ غربت، تخم حیلت كاشتم  خدمت، خدمت تو داشتم ترك 35.29
 تا گمان آید كھ ایشان بَرده اند خواجگان این بندگیھا كرده اند 35.30
 كارھا را كرده اند آمادگی  چشم پر بودند و سیر از خواجگی 35.31
 عقل و جان ۀ خویشتن بنموده خواج وین غالمان ھوا بر عكس آن 35.32
 بغیر بندگی  ناید از بنده آید از خواجھ ره افكندگی 35.33
 تعبیت ھا ھست بر عكس، این بدان  پس از آن عالم، بدین عالم  ُچنان 35.34
 بود واقف، دیده بود از وی نشان  لقمان از این حال نھانۀ خواج 35.35
 از برای مصلحت، آن راھبر راز میدانست، خوش میراند خر 35.36
 لیك خشنودی لقمان را بجست  مر ورا آزاد كردی از نخست 35.37



 كس نداند ِّسر آن شیر و فتی  این بود، تا زانكھ لقمان را مراد 35.38
 این عجب كھ ِّسر ز خود پنھان كنی  چھ عجب گر ِّسر ز بَد پنھان كنی؟ 35.39
 تا بود كارت سلیم از چشم بد كار پنھان كن تو از چشمان  َخود 35.40
 و انگھ از خود بی ز خود چیزی بدزد خویش را تسلیم كن، بردار مزد 35.41
 كھ پیكان از تنش بیرون كنند تا می دھند افیون بھ مرد زخم مند 35.42
 او بدان مشغول شد، جان میبرند وقت مرگ، از رنج او را میدرند 35.43
 از تو چیزی در نھان خواھند برد چون بھ ھر فكری كھ دل خواھی سپرد 35.44
 می درآید دزد زآن سو كایمنی  ھر چھ اندیشی و تحصیلی كنی 35.45
 ر است تا ز تو چیزی برد كان کھت پس بدان مشغول شو كان بھتر است 35.46
 کشتی مالش بھ غرقاب اوفتد بار بازرگان چو در آب اوفتد 35.47
 ھر چھ نازلتر بدریا افکند بھتر زندۀ دست اندر كال 35.48
 ترك كمتر گوی و بھتر را بیاب  چون كھ چیزی فوت خواھد شد در آب 35.49
 تا ز روی حق نگردی شرمسار  * نقد ایمان را بطاعت گوش دار 35.50
 غفلت را برد دیو دنی حرص و  * چونکھ نقدت را نگھداری کنی 35.51

 
 . ظاھر شدن فضل و زیركی لقمان پیش امتحان كنندگان36

 بنده بود او را و با او عشق باخت  لقمان چو لقمان را شناختۀ * خواج 36.1
 كس سوی لقمان فرستادی ز پی  ھر طعامی كاوریدندی بھ وی 36.2
 قاصدا تا خواجھ پس خوردش خورد تا كھ لقمان دست سوی آن برد 36.3
 ھر طعامی كو نخوردی ریختی  ی و شور انگیختیسور او خورد 36.4
 این بود پیوستگی بی منتھا ور بخوردی بی دل و بی اشتھا 36.5
 لیک غایب بود لقمان آن زمان خربزه آورده بودند ارمغان 36.6
 زود رو فرزند لقمان را بخوان  کایفالن :گفت خواجھ با غالمی 36.7
 ست خواجھ پس بگرفت سکینی بد * چونکھ لقمان آمد و پیشش نشست 36.8
 ھمچو ِشكر خوردش و چون انگبین  چون ُبرید و داد او را یك بُرین 36.9

 تا رسید آن گرجھا تا ھفدھم  از خوشی كھ خورد، داد او را دوم 36.10
 تا چھ شیرین خربزه ست، این بنگرم  این را من خورم :ماند گرجی، گفت 36.11
 طبعھا شد مشتھی و لقمھ جو او چنین خوش میخورد كز ذوق او 36.12
 ھم زبان كرد آبلھ، ھم حلق سوخت  خیش آتش فروختچون بخورد از تل 36.13
 بعد از آن گفتش كھ ای جان جھان  ساعتی بی خود شد از تلخی آن 36.14
 لطف چون انگاشتی این قھر را؟ نوش چون كردی تو چندین زھر را؟ 36.15
 یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟  این چھ صبر است این صبوری از چھ روست؟ 36.16
 ھ مرا عذریست، بس كن ساعتی ك چون نیاوردی بھ حیلت حجتی؟ 36.17
 خورده ام چندان كھ از شرمم دو ُتو گفت من از دست نعمت بخش تو 36.18
 می ننوشم، ای تو صاحب معرفت  شرمم آمد كھ یكی تلخ از كفت 36.19
 رستھ اند و غرق دانھ و دام تو چون ھمھ اجزایم از انعام تو 36.20
 خاك صد ره بر سر اجزام باد گر ز یك تلخی كنم فریاد و داد 36.21
 اندر این بطیخ، تلخی كی گذاشت؟  دست شكر بخشت کھ داشتلذت  36.22
 از محبت مسھا زرین شود از محبت تلخھا شیرین شود 36.23



 از محبت دردھا شافی شود از محبت ُدردھا صافی شود 36.24
 وز محبت سرکھ ھا ُمل میشود  * از محبت خارھا ُگل میشود 36.25
 وز محبت بار بُختی میشود  * از محبت دار تختی میشود 36.26
 بی محبت روضھ گلخن میشود  ت ِسجن گلشن میشود* از محب 36.27
 وز محبت دیو حوری میشود  * از محبت نار نوری میشود 36.28
 بی محبت موم آھن میشود  * از محبت سنگ روغن میشود 36.29
 وز محبت غول ھادی میشود  * از محبت ُحزن شادی میشود 36.30
 وز محبت شیر موشی میشود  * از محبت نیش نوشی میشود 36.31
 وز محبت قھر زحمت میشود  میشود * از محبت سقم صحت 36.32
 وز محبت شاه بنده می شود از محبت مرده زنده می كنند 36.33
 كی گزافھ بر چنین تختی نشست؟  دانش استۀ این محبت ھم نتیج 36.34
 عشق زاید ناقص، اما بر جماد دانش ناقص كجا این عشق زاد؟ 36.35
 از صفیری بانگ محبوبی شنید بر جمادی رنگ مطلوبی چو دید 36.36
 الجرم خورشید داند برق را اند فرق رادانش ناقص ند 36.37
 بود در تاویل نقصان عقول  چونكھ ملعون خواند ناقص را رسول 36.38
 نیست بر مرحوم الیق لعن و زخم  زانكھ ناقص تن بود مرحوم رحم 36.39
 موجب لعنت سزای دوری است  نقص عقل است آنكھ بد رنجوری است 36.40
 ت لیك تكمیل بدن مقدور نیس زانكھ تكمیل خردھا دور نیست 36.41
 جملھ از نقصان عقل آمد پدید كفر و فرعونی ھر گبر عنید 36.42
 در نبی، كھ ما علی االعمی حرج  بھر نقصان بدن آمد فرج 36.43
 آفل از باقی ندانی بی صفا برق آفل باشد و بس بی وفا 36.44
 بر كسی كھ دل نھد بر نور او برق خندد، بر كھ می خندد؟ بگو 36.45
 غربی كی است؟  آن چو ال شرقی و ال نورھای برق ببریده پی است 36.46
 نور باقی را ھمھ ابصار دان  برق خود را یخطف األبصار دان 36.47
 نامھ را در نور برقی خواندن  بر كف دریا فرس را راندن 36.48
 بر دل و بر عقل خود خندیدن است  از حریصی، عاقبت نادیدن است 36.49
 نفس باشد كاو نبیند عاقبت  عاقبت بین است عقل از خاصیت 36.50
 مشتری مات زحل شد، نحس شد فس شدعقل كاو مغلوب نفس، او ن 36.51
 در كسی كھ كرد نحست درنگر ھم درین نحسی بگردان این نظر 36.52
 او ز نحسی سوی سعدی نقب زد آن نظر كھ بنگرد این جزر و مدّ  36.53
 ضد بھ ضد پیدا كنان در انتقال  زآن ھمی گرداندت حالی بھ حال 36.54
 کی ز یسری بار یابی لطفھا ؟  * تا کھ از عسری نبینی خوفھا 36.55
 لذت ذات الیمین یرجی الرجال  كھ خوفت زاید از ذات الشمال تا 36.56
 عاجز آید از پریدن یکسره  تا دو پر باشی كھ مرغ یك پره 36.57
 یا بده دستور تا گویم تمام  یا  رھا كن، تا نیایم در كالم 36.58
 كس چھ داند مر ترا مقصد كجاست؟  ور نھ این خواھی نھ آن، فرمان تو راست 36.59
 بیند اندر نار فردوس و قصور نورجان ابراھیم باید تا بھ  36.60
 تا نماند ھمچو حلقھ بند در پایھ پایھ بر رود بر ماه و خور 36.61
 بگذرد كھ ال أُِحبُّ اآلفلین  چون خلیل از آسمان ھفتمین 36.62



 جز مر آن را كاو ز شھوت باز شد این جھان تن غلط انداز شد 36.63
 

 حاسدان بر غالم خاص سلطان و حقیقت آنۀ قصۀ . تتم37
 بر غالم خاص و سلطان خرد امیران و حسدشاه و ۀ قص 37.1
 باز باید گشت و كرد آن را تمام  دور ماند از جر، جرار كالم 37.2
 چون درختی را نداند از درخت؟  باغبان ملك با اقبال و بخت 37.3
 و آن درختی كھ یكش ھفصد بود آن درختی را كھ تلخ و رد بود 37.4
 چون ببیندشان بھ چشم عاقبت  كی برابر دارد اندر مرتبت؟ 37.5
 گر چھ یكسانند این دم در نظر كان درختان را نھایت چیست بر 37.6
 از نھایت وز نخست آگاه شد شیخ كاو ینظر بنور هللا شد 37.7
 چشم آخر بین گشاد اندر سبق  چشم آُخر بین ببست از بھر حق 37.8
 تلخ گوھر، شور بختان بوده اند آن حسودان، بد درختان بوده اند 37.9

 نی مكر می انگیختنددر نھا از حسد جوشان و كف می ریختند 37.10
 بیخ او را از زمانھ بر كنند تا غالم خاص را گردن زنند 37.11
 بیخ او در عصمت هللا بود چون شود فانی چو جانش شاه بود؟ 37.12
 ھمچو بو بكر ربابی، تن زده  شاه از آن اسرار واقف آمده 37.13
 می زدی خنبك بر آن كوزه گران  در تماشای دل بد گوھران 37.14
 تا كھ شھ را در فقاعی افكنند مكر می سازند قومی حیلھ مند 37.15
 در فقاعی كی بگنجد ای خران؟  پادشاھی بس عظیم و بی كران 37.16
 آخر این تدبیر از او آموختند از برای شاه دامی دوختند 37.17
 ھمسری آغازد و آید بھ پیش  نحس، شاگردی كھ با استاد خویش 37.18
 پیش او یكسان و ھویدا و نھان  با كدام استاد، استاد جھان 37.19
 پرده ھای جھل را خارق بده  شده هللابنور  چشم او ینظر 37.20
 پرده ای بندد بھ پیش آن حكیم  از دل سوراخ چون كھنھ گلیم 37.21
 ھر دھانی گشتھ اشكافی بر آن  پرده می خندد بر او با صد دھان 37.22
 ای كم از سگ، نیستت با من وفا گوید آن استاد مر شاگرد را 37.23
 كوردل ھمچو خود شاگرد گیر و  خود مرا استا مگیر آھن گسل 37.24
 بی منت آبی نمی گردد روان  نھ از منت یاری است در جان و روان؟ 37.25
 چھ شكنی این كارگاه ای نادرست  توستپس دل من كارگاه بخت  37.26
 نی بھ قلب، از قلب باشد روزنھ  گویی اش پنھان زنم آتش زنھ 37.27
 دل گواھی می دھد زین ذكر تو آخر از روزن ببیند فكر تو 37.28
 ر چھ گویی خندد و گوید نعم ھ لیک در رویت نمالد از كرم 37.29
 او ھمی خندد بر آن اسگالشت  او نمی خندد ز ذوق مالشت 37.30
 كاسھ زن، كوزه بخور، اینك سزا پس خداعی را خداعی شد جزا 37.31
 صد ھزاران گل شكفتی مر ترا رضاۀ گر بدی با تو ورا خند 37.32
 آفتابی دان كھ آید در حمل  چون دل او در رضا آرد عمل 37.33
 در ھم آمیزد شكوفھ و سبزه زار بھار زو بخندد ھم نھار و ھم 37.34
 چون بدانی رمز خنده در ثمار؟ چون ندانی تو خزان را از بھار 37.35
 افكنند اندر جھان بی نوا صد ھزاران بلبل و قمری نوا 37.36



 می نبینی، چون بدانی خشم شاه؟  چون كھ برگ روح خود زرد و سیاه 37.37
 می كند روھا سیھ ھمچون كتاب  آفتاب شاه در برج عتاب 37.38
 آن سپیدی، و آن سیھ، میزان ماست  طارد را ورقھا جان ماستآن ع 37.39
 تا رھند ارواح از سودا و عجز باز منشوری نویسد سرخ و سبز 37.40
 چون خط قوس و قزح در اعتبار سرخ و سبز افتاد نسخ نو بھار 37.41
 تا بیابی از معانی حصھ ای  * اندر این معنی شنو تو قصھ ای 37.42

 
 دل بلقیس از صورت حقیر ھدھد. عكس تعظیم پیغام سلیمان (ع) در 38

 كھ خدایش عقل صد مرده بداد رحمت صد تو بر آن بلقیس باد 38.1
 از سلیمان چند حرفی با بیان  ھدھدی نامھ بیاورد و نشان 38.2
 با حقارت ننگرید اندر رسول  خواند او آن نكتھای با شمول 38.3
 حس چو كفی دید و دل دریاش دید چشم ھدھد دید و جان عنقاش دید 38.4
 چون محمد با ابو جھالن بھ جنگ  ین طلسمات دو رنگعقل با حس ز 38.5
 چون ندیدند از وی اْنَشقَّ القمر كافران دیدند احمد را بشر 38.6
 حس، دشمن عقل است و كیش ۀ دید حس بین خویشۀ خاك زن در دید 38.7
 بت پرستش گفت و ضد ماش خواند حس را خدا اعماش خواندۀ دید 38.8
 دید و فردا را ندید زانكھ حالی زانكھ او كف دید و دریا را ندید 38.9

 او نمی بیند ز گنجی یک تسو فردا و حالی پیش اوۀ خواج 38.10
 آفتاب آن ذره را گردد غالم  ذره ای ز آن آفتاب آرد پیام 38.11
 ھفت بحر آن قطره را باشد اسیر قطره ای كز بحر وحدت شد سفیر 38.12
 پیش خاكش سر نھد افالك او گر كف خاكی شود چاالك او 38.13
 پیش خاكش سر نھند امالك حق  خاك آدم چونكھ شد چاالك حق 38.14
 از یكی چشمی كھ خاكی بر گشود السَّماُء اْنَشقَّْت آخر از چھ بود؟ 38.15
 خاك بین كز عرش بگذشت از شتاب  خاك از دُردی نشیند زیر آب 38.16
 جز عطای مبدع وھاب نیست  آن لطافت پس بدان كز آب نیست 38.17
 ور ز ُگل او بگذراند خار را گر كند سفلی، ھوا و نار را 38.18
 كاو ز عین درد انگیزد دوا م است و یْفعَُل هللا ما یشاءحاك 38.19
 تیرگی و دُردی و ثقلی كند گر ھوا و نار را سفلی كند 38.20
 راه گردون را بپا مطوی كند ور زمین و آب را علوی كند 38.21
 بس جگرھا کاندر این ره گشت خون  * نیست کس را زھره تا گوید، کھ چون؟ 38.22
 یی را گفت پرھا بر گشاخاك پس یقین شد كھ تُِعزُّ َمْن تشاء 38.23
 زیر ھفتم خاك با تلبیس شو آتشی را گفت، رو ابلیس شو 38.24
 ای بلیس آتشی، رو تا ثری  آدم خاكی، بُرو تو بر سما 38.25
 در تصرف دائما من باقی ام  چار طبع و علت اولی نی ام 38.26
 نیست تقدیرم بھ علت، ای سقیم  كار من بی علت است و مستقیم 38.27
 این غبار از پیش بنشانم بھ وقت  عادت خود را بگردانم بھ وقت 38.28
 گویم آتش را كھ رو گلزار شو بحر را گویم كھ ھین پُر نار شو 38.29
 چرخ را گویم فرو رو پیش چشم  كوه را گویم سبك شو ھمچو پشم 38.30
 ھر دو را سازم چو دو ابر سیاه  گویم ای خورشید مقرون شو بھ ماه 38.31



 ك خون را بھ فن سازیم مشۀ چشم خورشید را سازیم خشكۀ چشم 38.32
 یوغ بر گردن ببنددشان الھ  آفتاب و مھ چو دو گاو سیاه 38.33

 
 . انكار فلسفی در آیھ إِْن أَْصبََح ماُؤكُْم َغْوراً 39

 ماُؤكُْم َغْوراً ز چشمھ، بندم آب   مقرئی می خواند از روی كتاب 39.1
 چشمھ ھا را خشك و خشكستان كنم  آب را در غورھا پنھان كنم 39.2
 من بی مثل با فضل و خطرجز  آب را در چشمھ كھ آرد دگر؟ 39.3
 میگذشت از سوی مكتب آن زمان  فلسفی منطقی مستھان 39.4
 گفت آریم آب را ما با كلند چون كھ بشنید آیت او، از ناپسند 39.5
 آب را آریم از پستی ز بر ما بزخم بیل و تیزی تبر 39.6
 زد طپانچھ ھر دو چشمش كور كرد شب بخفت و دید او یك شیر مرد 39.7
 با تبر نوری بر آر، ار صادقی؟  قیچشم، ای شۀ گفت زین دو چشم 39.8
 نور فایض از دو چشمش ناپدید روز بر جست و دو چشم كور دید 39.9

 نور رفتھ از كرم ظاھر شدی  گر بنالیدی و مستغفر شدی 39.10
 ذوق توبھ، نقل ھر سر مست نیست  لیك استغفار ھم در دست نیست 39.11
 راه توبھ بر دل او بستھ بود زشتی اعمال و شومی جحود 39.12
 چون شكافد توبھ آن را بھر َكشت  ھمچو روی سنگ گشتدل بھ سختی  39.13
 بھر ِكشتن خاك سازد كوه را چون شعیبی كو؟ كھ تا او از دعا 39.14
 گشت ممكن امر صعب و مستحیل  از نیاز و اعتقاد آن خلیل 39.15
 سنگ الخی مزرعی شد، با اصول  مقوقس، از رسولۀ یا بھ دریوز 39.16
 صلحی را نبردمس كند زر را و،  ھمچنین بر عكس، آن انكار مرد 39.17
 خاك قابل را كند سنگ و حصا كھربای مسخ آمد این دغا 39.18
 مزد رحمت قسم ھر مزدور نیست  ھر دلی را سجده ھم دستور نیست 39.19
 كھ كنم توبھ، در آیم در پناه  ھین بپشتی آن مكن جرم و گناه 39.20
 شرط شد برق و سحابی توبھ را می بباید تاب و آبی توبھ را 39.21
 جب آمد ابر و برق این شیوه راوا آتش و آبی بباید میوه را 39.22
 كی نشیند آتش تھدید و خشم؟  تا نباشد برق دل و ابر دو چشم 39.23
 برق، ای پسر ۀ تا نباشد خند ابر از مطرۀ * تا نباشد گری 39.24
 كی بجوشد چشمھ ھا ز آب زالل؟  ذوق وصال؟ۀ كی بروید سبز 39.25
 كی بنفشھ عھد بندد با سمن؟  كی گلستان راز گوید با چمن؟ 39.26
 كی درختی سر فشاند در ھوا؟ ف گشاید در دعا؟كی چناری ك 39.27
 بر فشاندن گیرد ایام بھار؟ كی شكوفھ آستین پر نثار 39.28
 كی گل از كیسھ بر آرد زر برون؟  كی فروزد اللھ را رخ ھمچو خون؟ 39.29
 كی چو طالب فاختھ كوكو كند؟ كی بیاید بلبل و گل بو كند؟ 39.30
 ای مستعان  لك چھ باشد؟ ملك لک، كی بگوید لكلك آن لك لك بھ جان؟ 39.31
 كی شود چون آسمان بستان منیر؟ كی نماید خاك اسرار ضمیر؟ 39.32
 من كریم، من رحیم، كلھا از كجا آورده اند این حلھ ھا؟ 39.33
 آن نشان پای مرد عابدی است  آن لطافتھا نشان شاھدی است 39.34
 چون ندید او را، نباشد انتباه  آن شود شاد از نشان، كاو دید شاه 39.35



 دید رب خویش و شد بی خویش و مست  أَ لَْستُ روح آن كس كاو بھ ھنگام  39.36
 چون نخورد او می، چھ داند بوی كرد؟ او شناسد بوی می، كاو می بَخورد 39.37
 ھمچو دالالن شھان را دالھ است  ضالھ استۀ زانكھ حكمت ھمچو ناق 39.38
 كاو دھد وعده و نشانی مر ترا تو ببینی خواب در یك خوش لقا 39.39
 آید ترا فردا فالن كھ بپیش  كھ مراد تو شود اینك نشان 39.40
 یك نشانی كھ ترا گیرد كنار یك نشانی آن كھ او باشد سوار 39.41
 یك نشان كھ دست بندد پیش تو یك نشانی كھ بخندد پیش تو 39.42
 چون شود فردا نگویی پیش كس  یك نشانی اینکھ این خواب از ھوس 39.43
 كھ نیایی تا سھ روز اصال بھ گفت  زان نشان با والد یحیی بگفت 39.44
 این نشان باشد كھ یحیی آیدت  كن این نیك و بدتتا سھ شب خامش  39.45
 كاین سكوت است آیت مقصود تو دم مزن سھ روز از این ای نیک خو 39.46
 وین سخن را دار اندر دل نھفت  ھین میاور این نشان را تو بھ گفت 39.47
 این چھ باشد؟ صد نشانھای دگر این نشانھا گویدش ھمچون شكر 39.48
 ھمی جویی بیابی از الھ  كھ این نشان ِ آن بَُود، كان ملك و جاه 39.49
 و انكھ می سوزی سحرگھ در نیاز آن كھ می گریی بھ شبھای دراز 39.50
 ھمچو دوكی گردنت باریك شد آن كھ بی آن روز تو تاریك شد 39.51
 چون زكات پاك بازان رختھات  وآنکھ دادی وآنچھ داری، در زكات 39.52
 سر فدا كردی و گشتی ھمچو مو رختھا دادی و خواب و رنگ رو 39.53
 چند پیش تیغ رفتی ھمچو خود نشستی ھمچو عود چند در آتش 39.54
 خوی عشاق است و ناید در شمار زین چنین بی چارگیھا صد ھزار 39.55
 آنکھ بودی آرزویش سالھا  * چونکھ اندر خواب دیدی حالھا 39.56
 از امید آن دلت پیروز شد چون كھ شب این خواب دیدی روز شد 39.57
 ھا كجاست ؟كان نشان و آن عالمت چشم گردان كرده ای بر چپ و راست 39.58
 گر رود روز و نشان ناید بھ جای  بر مثال برگ می لرزی، كھ وای 39.59
 چون كسی كاو گم كند گوسالھ را می دوی در كوی و بازار و سرا 39.60
 گم شده اینجا كھ داری كیستت؟  خواجھ، خیر است این دوادو، چیستت؟ 39.61
 كس نشاید كھ بداند غیر من  گویی اش خیر است لیكن خیر من 39.62
 چون نشان شد فوت، وقت موت شد شانم، فوت شدگر بگویم یك ن 39.63
 گویدت منگر مرا دیوانھ وار بنگری در روی ھر مرد سوار 39.64
 رو بھ ُجستجوی او آورده ام  گویی اش من صاحبی گم كرده ام 39.65
 رحم كن بر عاشقان معذور دار دولتت پاینده بادا ای سوار 39.66
 جد خطا نكند، چنین آمد خبر چون طلب كردی بھ جد، آمد نظر 39.67
 پس گرفت اندر كنارت، سخت سخت  گھان آمد سواری نیك بختنا 39.68
 بی خبر گفت، اینت سالوس و نفاق  تو شدی بی ھوش و افتادی بھ طاق 39.69
 او نداند كان نشان وصل كیست  او چھ می بیند در او، این شور چیست؟ 39.70
 آن دگر را، كی نشان آید پدید؟ این نشان در حق او باشد كھ دید 39.71
 شخص را جانی بھ جانی میرسید ی رسدھر زمان كز وی نشانی م 39.72
 این نشانھا ِتْلَك آیاُت الكتاب  ماھی آواره  را پیش آمد آب 39.73
 خاص آن جان را بود كاو آشناست  پس نشانیھا كھ اندر انبیاست 39.74



 دل ندارم، بی دلم، معذور دار این سخن ناقص بماند و بی قرار 39.75
 قل بردخاصھ آن، كاو عشق از وی ع ذره ھا را كی تواند كس شمرد 39.76
 می شمارم بانگ كبك و زاغ را می شمارم برگھای باغ را 39.77
 می شمارم بھر رشد ممتحن  در شمار اندر نیاید لیك من 39.78
 ناید اندر حصر، گر چھ بشمری  نحس كیوان یا كھ سعد مشتری 39.79
 شرح باید كرد بھر نفع و ضر لیك ھم بعضی از این ھر دو اثر 39.80
 و نحس راشمھ ای مر اھل سعد  تا شود معلوم آثار قضا 39.81
 شاد گردد از نشاط و سروری  طالع ِ آن كس كھ باشد مشتری 39.82
 احتیاطش الزم آید در امور وانكھ را طالع زحل از ھر شرور 39.83
 ز آتشش سوزد مر آن بی چاره را گر نگویم آن زحل استاره را 39.84
 آتشی ناید بھ یکباره بتاب * بس کن ای بیھوده تا زان آفتاب 39.85
 دمی نی نور ماند نی نشان  در * از کواکب در سپھر بی کران 39.86
 وز دگر گفتارھا معزول شو  * آنچھ بر دارد، بدان مشغول شو 39.87
 بر ندارد جز کھ آن لطف عمیم  * جنبش اختر نیاید جز عقیم 39.88
 اندر آتش دید ما را، نور داد ، شاه ما دستور دادهللاْذكُُروا  39.89
 نیست الیق مر مرا تصویرھا گفت اگر چھ پاكم از ذكر شما 39.90
 در نیابد ذات ما را بی مثال  مست تصویر و خیال لیك ھرگز 39.91
 وصف شاھانھ از آنھا خالص است  ذكر جسمانھ خیال ناقص است 39.92
 این چھ مدح است؟ این مگر آگاه نیست  شاه را گوید كسی جواله نیست 39.93

 
 . مناجات کردن شبان با حق تعالی در عھد موسی علیھ السالم40

 گفت ای کریم و ای الھ كاو ھمی  دید موسی یك شبانی را بھ راه 40.1
 چارقت دوزم كنم شانھ سرت  تو كجائی تا شوم من چاكرت؟ 40.2
 جملھ فرزندان و خان و مان من  * ای خدای من فدایت جان من 40.3
 جامھ ات را دوزم و بخیھ زنم  * تو کجائی تا کھ خدمتھا کنم؟ 40.4
 شیر پیشت آورم ای محتشم  جامھ ات شویم شپشھایت كشم 40.5
 من تو را غمخوار باشم ھمچو خویش  بھ پیش * ور تو را بیمارئی آید 40.6
 وقت خواب آید، بروبم جایكت  دستكت بوسم بمالم پایكت 40.7
 روغن و شیرت بیارم صبح و شام  * گر بدانم خانھ ات را من ُمدام 40.8
 ُ◌خمرھا، چغراتھای نازنین  * ھم پنیر و نانھای روغنین 40.9

 تمام  از من آوردن،  ز تو خوردن * سازم و آرم بھ پیشت صبح و شام 40.10
 ای بھ یادت ھی ھی و ھیھای من  ای فدای تو ھمھ بُزھای من 40.11
 گفت موسی با كی استت؟ ای فالن  زین نمط بیھوده می گفت آن شبان 40.12
 این زمین و چرخ از او آمد پدید گفت با آن كس كھ ما را آفرید 40.13
 خود مسلمان ناشده كافر شدی  گفت موسی، ھای خیره سر شدی 40.14
 پنبھ ای اندر دھان خود فشار فر است و فشار؟این چھ ژاژ است؟ این چھ ك 40.15
 كفر تو دیبای دین را ژنده كرد گند كفر تو جھان را  َگنده كرد 40.16
 آفتابی را چنینھا، كی رواست؟  چارق و پا، تا بھ الیق مر تراست 40.17
 آتشی آید بسوزد خلق را گر نبندی زین سخن تو حلق را 40.18



 ان مردود، چیست؟ جان سیھ گشتھ، رو آتشی گر نامدست، این دود چیست؟ 40.19
 ژاژ و گستاخی، تو را چون باور است؟  گر ھمی دانی كھ یزدان داور است 40.20
 حق تعالی زین چنین خدمت غنی است  دوستی بی خرد، خود دشمنی است 40.21
 جسم و حاجت در صفات ذو الجالل  با كھ می گویی تو این؟ با عم و خال 40.22
 حتاج پاست چارق او پوشد كھ او م شیر او نوشد كھ در نشو و نماست 40.23
 آنكھ حق گفت او من است و، من خود او ور برای بنده است این گفت وگو 40.24
 من شدم رنجور، او تنھا نشد آن كھ گفت، انی مرضت لم تعُد 40.25
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 ای خدا، آخر مكافاتش تو كن  می جھد خون از دھانم با سُخن 44.14
 اوش میزد، كاندر این صحرا بُدو زمان می گفت او نفرین نوھر  44.15
 میدوید و باز در رو می فتاد زخم دبوس و سوار ھمچو باد 44.16
 پا و رویش صد ھزاران زخم شد ممتلی و خوابناك و سست بُد 44.17
 تا ز صفرا، قی شدن بر وی فتاد تا شبانگھ می كشید و می گشاد 44.18
 خورده بیرون جست از اومار با آن  زو بر آمد خورده ھا، زشت و نكو 44.19
 سجده آورد آن نكو كردار را چون بدید از خود برون آن مار را 44.20
 چون بدید، آن دردھا از وی برفت  سھم آن مار سیاه زشِت زفت 44.21
 یا خدایی كھ ولی نعمتی  گفت خود تو جبرییل رحمتی 44.22
 مرده بودم جان نو بخشیدی ام  ای مبارك ساعتی كھ دیدی ام 44.23
 یا در افتد ناگھان در كوی تو روی تو ای خنك آن را كھ بیند 44.24
 من گریزان از تو مانند خران  تو مرا جویان مثال مادران 44.25
 صاحبش در پی ز نیكو گوھری  خر گریزد از خداوند از خری 44.26
 لیك تا گرگش ندرد، یا ددش  نھ از پی سود و زیان می جویدش 44.27
 چند گفتم ژاژ و بیھوده ترا؟ ای روان پاك بستوده ترا 44.28
 من نگفتم، جھل من گفت، آن مگیر ای خداوند و، شھنشاه و، امیر 44.29
 گفتن بیھوده كی تانستمی  شمھ ای زین حال اگر دانستمی 44.30
 گر مرا یك رمز میگفتی ز حال  بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال 44.31
 خامشانھ بر سرم میكوفتی  لیك خامش كرده می آشوفتی 44.32
 ، كھ مغزش كمتر است خاصھ این سر را شد سرم كالیوه، عقل از سر بجست 44.33
 آن چھ گفتم از جنون، اندر گذار عفو كن ای خوب روی ِ خوب كار 44.34



 تو آب گشتی آن زمان ۀ زھر گفت اگر من گفتمی رمزی از آن 44.35
 ترس از جانت بر آوردی دمار گر ترا من گفتمی اوصاف مار 44.36
 شرح آن دشمن كھ در جان شماست  مصطفی فرمود، گر گویم بھ راست 44.37
 نی رود ره، نی غم كاری خورد ن ھم بر دردزھره ھای پر دال 44.38
 نھ تنش را قوت صوم و نماز نی دلش را تاب ماند در نیاز 44.39
 ھمچو میشی، پیش گرگ از جا رود ھمچو موشی پیش گربھ ال شود 44.40
 پس كنم ناگفتھ تان من پرورش  اندر او نی حیلھ ماند، نی روش 44.41
 دست چون داود در آھن زنم  ھمچو بو بكر ربابی تن زنم 44.42
 مرغ پر بركنده را بالی شود محال از دست من حالی شودتا  44.43
 دست ما را دست خود فرمود احد فَْوَق أَیِدیِھْم بود هللاچون یدُ  44.44
 بر گذشتھ ز آسمان ھفتمین  پس مرا دست دراز آمد یقین 44.45
 مقریا بر خوان كھ اْنَشقَّ القمر دست من بنمود بر گردون ھنر 44.46
 ن شرح قدرت كی رواست با ضعیفا این صفت ھم بھر ضعف عقلھاست 44.47
 ختم شد و هللا أعلم بالصواب  خود بدانی چون بر آری سر ز خواب 44.48
 آن دم از تو جان تو گشتی جدا  * گر تو را من گفتمی این ماجرا 44.49
 نی ره و پروای قی كردن بُدی  مر ترا نی قوت خوردن بُدی 44.50
 رب یّسر، زیر لب می خواندم  می شنیدم فحش و خر می راندم 44.51
 ترك تو گفتن مرا مقدور، نھ  ن مرا دستور، نھاز سبب گفت 44.52
 اھد قومی إنھم ال یعلمون  ھر زمان می گفتم از درد درون 44.53
 كای سعادت، ای مرا اقبال و گنج  سجده ھا می كرد آن رستھ ز رنج 44.54
 قوت شكرت ندارد این ضعیف  از خدا یابی جزاھا ای شریف 44.55
 ن نواآن لب و چانھ ندارم، وآ شكر، حق گوید ترا، ای پیشوا 44.56
 زھر ایشان، ابتھاج جان بود دشمنّی عاقالن، زین سان بود 44.57
 این حكایت بشنو از بھر مثال  دوستّی ابلھان، رنج و ضالل 44.58

 
 . حکایت آن مرد ابلھ کھ مغرور بود بر تملق خرس45

 شیر مردی رفت و فریادش رسید اژدھایی خرس را در می كشید 45.1
 ظلومان َرَسدآن زمان كافغان ِ م شیر مردانند در عالم مدد 45.2
 آن طرف چون رحمت حق میدوند بانگ مظلومان ز ھر جا بشنوند 45.3
 آن طبیبان مرضھای نھان  آن ستونھای خللھای جھان 45.4
 ھمچو حق، بی علت و بی رشوتند محض مھر و داوری و رحمتند 45.5
 گوید از بھر غم و بی چارگیش  این چھ یاری می كنی یك بارگیش؟ 45.6
 دارو نجوید غیر درددر جھان  مھربانی شد شكار شیر مرد 45.7
 ھر كجا فقری، نوا آنجا رود ھر كجا دردی، دوا آن جا رود 45.8
 ھر کجا پستیست، آب آنجا دود  * ھر کجا مشکل، جواب آنجا رود 45.9

 تا بجوشد آبت از باال و پست  * آب کم جو، تشنگی آور بدست 45.10
 تشنھ باش، هللا اعلم بالصواب  * تا سقاھم ربھم آید خطاب 45.11
 و آنگھان خور ُخمر رحمت، مست شو پست شوآب رحمت بایدت، رو  45.12
 بر یكی رحمت فرو ما، ای پسر رحمت اندر رحمت آمد تا بھ سر 45.13



 بشنو از فوق فلك، بانگ سماع  چرخ را در زیر پا آر، ای شجاع 45.14
 تا بھ گوشت آید از گردون خروش  وسواس بیرون كن ز گوشۀ پنب 45.15
  غیب  ِتا ببینی باغ و سروستان پاك كن دو چشم را از موی عیب 45.16
 تا كھ ریح هللا در آید در مشام  دفع كن از مغز و از بینی زكام 45.17
 تا بیابی از جھان طعم شكر ھیچ مگذار از تب و صفرا اثر 45.18
 تا برون آیند صد گون خوب روی  داروی مردی كن و عنین مپوی 45.19
 تا كند جوالن بھ ِگرد آن چمن  تن را، ز پای جان بكنۀ كند 45.20
 بخت نو دریاب از چرخ كھن  نغل بخل از دست و گردن دور ك 45.21
 عرضھ كن بی چارگی بر چاره گر لطف، پَرۀ ور نمی تانی بھ كعب 45.22
 رحمت كلی قوی تر دایھ ای است  زاری و گریھ قوی سرمایھ ای است 45.23
 تا كھ كی آن طفل گریان میشود دایھ و مادر بھانھ جو بود 45.24
 تا بنالید و شود شیرش پدید طفل حاجات شما را آفرید 45.25
 تا بجوشد شیرھای ِمھرھاش  هللا، بی زاری مباش گفت اْدعُوا 45.26
 در غم مایند، یك ساعت تو صبر ھای ھوی باد و شیر افشان ابر 45.27
 اندر این پستی چھ بر چفسیده ای؟  ِفی السَّماِء ِرْزقُكُْم نشنیده ای؟ 45.28
 می كشد گوش تو تا قعر سفول  ترس و نومیدیت دان، آواز غول 45.29
 ئی دان كھ از باال رسیدآن ندا ھر ندایی كھ ترا باال كشید 45.30
 بانگ گرگی دان كھ او مردم دََرد ھر ندایی كھ ترا حرص آورد 45.31
 این بلندیھاست سوی عقل و جان  این بلندی نیست از روی مكان 45.32
 سنگ و آھن، فایق آمد بر شرر ھر سبب باالتر آمد از اثر 45.33
 گر چھ در صورت بھ پھلویش نشست  آن فالنی فوق آن سركش نشست 45.34
 جای دور از صدر باشد مستخف  ز روی شرففوقی آنجاست ا 45.35
 در عمل ھنگام فوقی الیق اند  سنگ و آھن زین جھت كھ سابق اند 45.36
 ز آھن و سنگ است زین رو پیش و بیش  و آن شرر از روی مقصودی خویش 45.37
 لیك این ھر دو تنند و، جان شرر سنگ و آھن اول و، پایان شرر 45.38
 گ و آھن برتر است در صفت از سن آن شرر گر در زمان واپس تر است 45.39
 در ھنر از شاخ او فایق تر است  در زمان شاخ از ثمر سابق تر است 45.40
 پس ثمر اول بود، آخر شجر چون كھ مقصود از شجر آمد ثمر 45.41
 زانکھ طولی دارد اضمار و مجاز  * سوی خرس و اژدھا گردیم باز 45.42
 شیر مردی كرد از چنگش رھا خرس چون فریاد كرد از اژدھا 45.43
 اژدھا را او بدین قوت بكشت  دادند پشت حیلت و مردی بھم 45.44
 تا کھ آن خرس از ھالک تن برست  * اژدھا را او بدین حیلت ببست 45.45
 تو حیلھ ای است ۀ لیک فوق حیل اژدھا را ھست قوت، حیلھ نیست 45.46
 در نبی، وهللا ُ خیر الماکرین  * ماِکران بسیار، لیکن باز بین 45.47
 ی آغاز روكز كجا آمد، سو خود را چو دیدی، باز روۀ حیل 45.48
 چشم را سوی بلندی نھ، ھال ھر چھ در پستی است، آمد از عال 45.49
 گر چھ اول خیرگی آرد، بال  روشنی بخشد نظر اندر عال 45.50
 گر نھ خفاشی نظر آن سوی كن  چشم را در روشنایی خوی كن 45.51
  توستشھوت حالی حقیقت گور  توستعاقبت بینی نشان نور  45.52



 د كھ یك بازی شنیدمثل آن نبو عاقبت بینی، كھ صد بازی بدید 45.53
 كز تكبر ز اوستادان دور شد ز آن یكی بازی چنان مغرور شد 45.54
 او ز موسی از تكبر سر كشید سامری وار، آن ھنر در خود چو دید 45.55
 وز معلم چشم را بر دوختھ  او ز موسی آن ھنر آموختھ 45.56
 تا كھ آن بازی او جانش ربود الجرم موسی، دگر بازی نمود 45.57
 تا شود سرور بدان، خود سر رود دودای بسا دانش كھ اندر سر َ 45.58
 در پناه قطب صاحب رای باش  سر نخواھی كھ رود، تو پای باش 45.59
 گر چھ شھدی، جز نبات او مچین  گر چھ شاھی، خویش فوق او مبین 45.60
 نقد تو قلب است و، نقد اوست كان  فكر تو نقش است و، فكر اوست جان 45.61
 سان، سوی او كو و كو گو، فاختھ او تویی، خود را بجو در اوی او 45.62
 ھمچو خرسی، در دھان اژدھا  ور ُتُرش میآیدت قند رضا 45.63
 در دھان اژدھایی ھمچو خرس  ور نخواھی خدمت ابنای جنس 45.64
 و ز خطر بیرون كشاند، مر ترا بو كھ، استادی، رھاند مر ترا 45.65
 چون كھ كوری، سر مكش از راه بین  زارئی میكن، چو زورت نیست، ھین 45.66
 خرس رست از درد، چون فریاد كرد ز درد؟تو كم از خرسی؟ نمی نالی  45.67
 نالھ اش را تو خوش و مرحوم كن  ای خدا این سنگ دل را موم كن 45.68

 
 . گفتن نابینای سائل كھ من، دو كوری دارم، مرا رحم کنید46

 من دو كوری دارم، ای اھل زمان  بود كوری كھ ھمی گفت، االمان 46.1
 من در میانچون دو كوری دارم و  پس دو باره رحمتم آرید، ھان 46.2
 این دو کوری را بیان کن، نیک نیک  * از تعجب مردمان گفتند لیک 46.3
 آن دگر كوری چھ باشد؟ وانما زانکھ یك كوریت می بینیم ما 46.4
 زشت آوازی و كوری، شد دوتا گفت زشت آوازم و، ناخوش صدا 46.5
 ِ◌مھر خلق، از بانگ من، كم میشود غم می شودۀ بانگ زشتم مای 46.6
 خشم و غم و كین میشودۀ مای رود زشت آوازم، بھ ھر جا كھ 46.7
 این چنین ناگنج را، ُگنجا كنید بر دو كوری رحم را دوتا كنید 46.8
 لطف آواز دلش، آواز را*  كرد نیكو چون بگفت این راز را 46.9

 خلق شد بر وی بھ رحمت یك دلھ  زشتی آواز كم شد زین گلھ 46.10
 آن سھ كوری زشتی سرمد بود وانكھ آواز دلش ھم بَد بود 46.11
 بو كھ دستی بر سر زشتش نھند كھ بی علت دھند لیك وھابان 46.12
 زو دل سنگین دالن چون موم شد چون كھ آوازش خوش و مظلوم شد 46.13
 ز آن نمی گردد اجابت را رفیق  كافر چو زشت است و شھیقۀ نال 46.14
 كاو ز خون خلق چون سگ بود مست  اْخَسُؤا، بر زشت آواز آمدست 46.15
 ین، ناخوش بودتو نبود اۀ نال خرس رحمت ِكش بودۀ چونكھ نال 46.16
 باز خون بی گناھی خورده ای  دان كھ با یوسف تو گرگی كرده ای 46.17
 ور  ِجراحت كھنھ شد، رو داغ كن توبھ كن و ز خورده استفراغ كن 46.18
 نصرت از حق میطلب، نعم النصیر  * بازگرد از گرگی، ای روباه پیر 46.19

 
 حكایت خرس و آن ابلھ كھ بھ وفای او اعتماد كرده بودۀ . تتم47



 و آن كرم ز آن مرد، مردانھ بدید ھم از اژدھا چون وارھیدخرس  47.1
 شد مالزم در پی آن بُردبار چون سگ اصحاب كھف، آن خرس ِ زار 47.2
 خرس حارس گشت، از دل بستگی  آن مسلمان سر نھاد از خستگی 47.3
 ای برادر، مر ترا این خرس كیست؟  آن یكی بگذشت و گفتش، حال چیست؟ 47.4
 ر خرسی منھ دل، ابلھاگفت ب قصھ واگفت و حدیث اژدھا 47.5
 او بھر حیلھ كھ دانی راندنیست  دوستی ز ابلھ، بتر از دشمنیست 47.6
 ور نھ خرسی چھ نگری؟ این مھر بین  گفت و هللا از حسودی گفتی این 47.7
 این حسودی من، از مھرش بھ است  گفت مھر ابلھان، عشوه ده است 47.8
 خرس را مگزین، مھل ھم جنس را ھی بیا با من بران این خرس را 47.9

 گفت كارم این بد و بختت نبود گفت رو رو كار خود كن ای حسود 47.10
 ترك او كن تا منت باشم حریف  من كم از خرسی نباشم ای شریف 47.11
 با چنین خرسی مرو در بیشھ ای  بر تو دل می لرزدم ز اندیشھ ای 47.12
 نور حق است، این نھ دعوی و، نھ الف  این دلم ھرگز نلرزید از گزاف 47.13
 ھان و ھان بگریز، از این آتشكده  شده مومنم ینظر بنور هللا 47.14
 بد گمانی مرد را سدی است زفت  این ھمھ گفت و بھ گوشش در نرفت 47.15
 گفت رفتم چون نھ ای یار رشید دست او بگرفت و دست از وی كشید 47.16
 بوالفضوال، معرفت كمتر تراش  گفت رو بر من تو غم خواره مباش 47.17
 در پیم  لطف بینی، گر بیایی باز گفتش من عدّوِ  تو نیم 47.18
 گفت آخر یار را ُمنقاد شو گفت خواب آمد مرا، بگذار و رو 47.19
 در جوار دوستی، صاحب دلی  تا بخسبی در پناه عاقلی 47.20
 خشمگین شد، رو بگردانید زو در خیال افتاد مرد، از جد او 47.21
 یا طمع دارد، گدا و تونی است  كاین مگر قصد من آمد، خونی است 47.22
 بترساند مرا زین ھم نشین كھ  یا گرو بستھ ست با یاران بدین 47.23
 کاینچنین  ِجد میکند در کار من  * یا حسد دارد ز مھر یار من 47.24
 یك گمان نیك اندر خاطرش  خود نیامد ھیچ از ُخبث ِسرش 47.25
 او مگر مر خرس را، ھم جنس بود ظن نیكش جملگی بر خرس بود 47.26
 وز شقاوت او مطیع جھل بود  * بد گمان و ابلھ و نااھل بود 47.27
 گمره و مغرور و کور و خار و ورد  رای و بد بخت ابد  * بد رگ و خود 47.28
 رو سیھ، حاصل تبھ، فاسد خیال  * خرس را بگزید بر صاحب کمال 47.29
 خرس را دانست اھل مھر و داد عاقلی را از خری تھمت نھاد 47.30

 
 . گفتن موسی علیھ السالم گوسالھ پرست را، كھ این خیال اندیشی تو از كجاست48

 كای بد اندیش، از شقاوت وز ضالل  یالگفت موسی با یكی مست خ 48.1
 با چنین برھان و این  ُخلق كریم  صد گمانت بود در پیغمبریم 48.2
 صد خیالت میفزود و شك و ظن  صد ھزاران معجزه دیدی ز من 48.3
 طعن بر پیغمبری ام میزدی  از خیال و وسوسھ تنگ آمدی 48.4
 تا رھیدیت از شر فرعونیان  گرد از دریا بر آوردم عیان 48.5
 وز دعایم جوی از سنگی دوید چل سال، كاسھ و خوان رسیدز آسمان  48.6
 آب خون شد بر عدوی ناسزا  * چوب شد در دست من نر اژدھا 48.7



 آفتاب از عکس نورم شد شھاب  * شد عصا مار و، کفم شد آفتاب 48.8
 از تو ای سرد، آن تَوھُم كم نكرد؟ این و صد چندین و، چندین گرم و سرد 48.9

 جده كردی، كھ خدای من تویی س بانگ زد گوسالھ ای از جادویی 48.10
 زیركی باردت را خواب برد آن توھمھات را سیالب برد 48.11
 چون نھادی سر چنان؟ ای زشتخو چون نبودی بَد گمان در حق او؟ 48.12
 وز فساِد سحر احمق گیر او چون خیالت نامد از تزویر او؟ 48.13
 كھ خدایی بر تراشد در جھان  سامریی خود كھ باشد؟ ای سگان 48.14
 وز ھمھ اشكالھا عاطل شدی ؟ او یكدل شدی؟ چون در این تزویر 48.15
 در رسولی ام تو چون كردی خالف؟  گاو می شاید خدایی را بھ الف؟ 48.16
 گشت عقلت صید سحر سامری  پیش گاوی سجده كردی از خری 48.17
 اینت جھل وافر و عین ضالل  چشم دزدیدی ز نور ذو الجالل 48.18
 ن سزاست چون تو كان جھل را كشت شھ بر آن عقل و گزینش كھ تو راست 48.19
 كاحمقان را این ھمھ رغبت شکفت؟  گاو زرین بانگ كرد، آخر چھ گفت؟ 48.20
 لیك حق را، كی پذیرد ھر خسی؟  ز آن عجبتر دیده ای از من بسی 48.21
 عاطالن را چھ خوش آید؟ عاطلی  باطالن را چھ رباید؟ باطلی 48.22
 گاو سوی شیر نر، كی رو نھد؟ زانكھ ھر جنسی رباید جنس َخود 48.23
 جز مگر از مكر تا او را خورد عشق آورد؟گرگ بر یوسف كجا  48.24
 چون سگ كھف از بنی آدم شود چون ز گرگی وارھد، َمحرم شود 48.25
 دید صدقش، گفت ھذا صادُق  * چون محمد را ابوبکر نکو 48.26
 گفت ھذا لیس وجھ كاذُب  چون ابو بكر از محمد بُرد بُو 48.27
 دید صد شق قمر، باور نكرد چون نبُد بو جھل از اصحاب درد 48.28
 زو نھان كردیم، حق پنھان نگشت  كش ز بام افتاد طشتدردمندی  48.29
 چند بنمودیم و او آنرا ندید وانكھ او جاھل بُد، از دردش بعید 48.30
 واشناسی صورت زشت از نكو دل صاف باید تا در اوۀ آین 48.31

 
 . ترك کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغھ، پند آن مغرور خرس را49

 ول گویان، ره گرفت زیر لب الح آن مسلمان ترك آن ابلھ گرفت 49.1
 در دل او بیش میزاید خیال  گفت، چون از جد و پند و از جدال 49.2
 امر أَْعِرْض َعْنُھْم پیوستھ شد پس ره پند و نصیحت بستھ شد 49.3
 قصھ با طالب بگو، بر خوان َعبَس  چون دوایت می فزاید درد، پس 49.4
 بھر فقر او را نشاید سینھ خست  چون كھ اعمی طالب حق آمدست 49.5
 تا بیاموزند عام، از سروران  ی بر رشاد مھترانتو حریص 49.6
 مستمع گشتند و گشتی خوش كھ بوك  احمدا، دیدی كھ قومی از ملوك 49.7
 بر عرب اینھا سرند و بر حبش  این رئیسان یار دین گردند  َخوش 49.8
 زانكھ الناُس علی دین الملوك  بگذرد این صیت از بصره و َتبوك 49.9

 یدی و تنگ آمدی رو بگردان زین سبب تو از ضریر مھتدی 49.10
 تو ز یارانی و وقت تو فراخ  كاندر این فرصت كم افتد این ُمناخ 49.11
 این نصیحت میكنم نز خشم و جنگ  مزدحم می گردیم در وقت تنگ 49.12
 بھتر از صد قیصر است و صد وزیر احمدا نزد خدا این یك ضریر 49.13



 معدنی باشد فزون از صد ھزار یاد "الناس معادن" ھین بیار 49.14
 بھتر است از صد ھزاران كان مس  ق مكتنسمعدن لعل و عقی 49.15
 سینھ باید پر ز عشق و درد و دود احمدا، اینجا ندارد مال سود 49.16
 پند او را ده كھ حق اوست پند اعمی روشن دل آمد در مبند 49.17
 تلخ كی گردی؟ چو ھستی كان قند گر دو سھ ابلھ ترا منكر شدند 49.18
 حق برای تو گواھی میدھد گر دو سھ احمق ترا تھمت نھند 49.19
 آنكھ حق باشد گواه او را، چھ غم؟  گفت از اقرار عالم فارغم 49.20
 آن دلیل آمد كھ آن خورشید نیست  گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست 49.21
 كھ منم خورشید تابان جلیل  نفرت خفاشكان باشد دلیل 49.22
 آن دلیل ناگالبی می بود گر گالبی را جعل راغب شود 49.23
 نقص و شك در محكی اش در آید  گر شود قلبی خریدار محك 49.24
 شب نیم روزم كھ تابم در جھان  دزد شب خواھد، نھ روز، این را بدان 49.25
 تا كھ كاه از من نمی یابد گذار فارقم فاروقم و غربال وار 49.26
 تا نمایم كاین نقوش است آن نفوس  آرد را پیدا كنم من از سبوس 49.27
 وانمایم ھر سبك را از گران  من چو میزان خدایم در جھان 49.28
 خر خریداری و در خور كالھ ای  گوسالھ ایگاو را داند خدا  49.29
 من نھ خارم كاشتری از من چرد من نھ گاوم تا كھ گوسالھ ام  َخرد 49.30
 من روفت گردۀ بلكھ از آیین او گمان دارد كھ با من جور كرد 49.31

 
 . تملّق كردن دیوانھ جالینوس را و ترسیدن جالینوس50

 دھد مر مرا تا آن فالن دارو گفت جالینوس با اصحاب  َخود 50.1
 این دوا خواھند از بھر جنون  پس بدو گفت آن یكی کای ذو فنون 50.2
 گفت در من كرد یك دیوانھ رو دور از عقل تو این، دیگر مگو 50.3
 چشمكم زد آستین من درید ساعتی در روی من خوش بنگرید 50.4
 كی رخ آوردی بھ من آن زشت رو؟ گر نھ جنسیت بدی در من از او 50.5
 ھ غیر جنس خود را بر زدی؟ كی ب گر ندیدی جنس خود، كی آمدی؟ 50.6
 در میانشان ھست قدر مشترك  چون دو كس بر ھم زند بی ھیچ شك 50.7
 صحبت ناجنس گور است و لحد كی پرد مرغی بجز با جنس  َخود؟ 50.8

 
 . سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغ دیگر كھ جنس او نبود51

 در بیابان زاغ را با لكلكی  آن حكیمی گفت دیدم ھم تكی 51.1
 تا چھ قدر مشترك یابم نشان  ، بجستم حالشاندر عجب ماندم 51.2
 خود بدیدم ھر دوان بودند لنگ  چون شدم نزدیك، من حیران و دنگ 51.3
 با یكی جغدی كھ او فرشی بود خاصھ شھبازی كھ او عرشی بود 51.4
 وین دگر خفاش كز سجین بود آن یكی خورشید علیین بود 51.5
  وین یكی كوری، گدای ھر دری آن یكی نوری، ز ھر عیبی بری 51.6
 وین یكی كرمی، كھ در سرگین تند آن یكی ماه ی، كھ بر پروین زند 51.7
 وین یكی گرگی، و یا خر، یا جرس  آن یكی یوسف رخی عیسی نفس 51.8
 وین یكی در كاھدان ھمچون سگان  آن یكی پران شده در ال مكان 51.9



 وین یکی در گلخنی در تعزیت آن یکی سلطان عالی مرتبت 51.10
 دگر از بینوائی منفعل وین آن یکی  َخلقی ز اکرامش ِخجل 51.11
 وین دگر در خاک خواری بس نھان آن یکی سرور شده ز اھل زمان 51.12
 مر جعل را در چمین خوشتر وطن  بلبالن را جای می زیبد چمن 51.13
 این ھمی گوید، كھ ای گنده بغل  با زبان معنوی گل با ُجعَل 51.14
 ھست آن نفرت كمال گلستان  گر گریزانی ز گلشن بی گمان 51.15
 می زند، كای خس، از این در دور باش  ، دور باشغیرت من بر سر تو 51.16
 این گمان آید كھ از كان منی  ور بیامیزی تو با من ای دنی 51.17
 زآنکھ پندارند کو زآن من است  * گر درآمیزد، ز نقصان من است 51.18
 موش و دریا باشد و، ماھی و خاک  * گر درآمیزد بمن آن زھرناک 51.19
 من پلیدی را گماشت؟ چون سزد بر  حق مرا چون از پلیدی پاك داشت 51.20
 در من آن بد رگ كجا خواھد رسید؟ یك رگم ز ایشان بُد و، آن را برید 51.21
 كھ مالیك سر نھندش از محل  یك نشان آدم آن بود از ازل 51.22
 ننھدش سر، كھ منم شاه و رئیس  یك نشان دیگر آنكھ آن بلیس 51.23
 او نبودی آدم، او غیری بُدی  پس اگر ابلیس ھم ساجد شدی 51.24
 ھم جحود آن عدو برھان اوست  لك میزان اوستھم سجود ھر م 51.25
 ھم گواه اوست كفران سگك  ھم گواه اوست اقرار ملك 51.26
 تا چھ کرد آن خرس با آن شیر مرد  * این سخن پایان ندارد باز گرد 51.27

 
 . تتّمھ قصھ آنمرد مغرور بر وفای خرس و ھالکت او52

 وز ستیز آمد مگس، زو باز پس  شخص خفت و خرس میراندش مگس 52.1
 آن مگس پس باز می آمد دوان  د بارش راند از روی جوانچن 52.2
 بر گرفت از كوه سنگی سخت زفت  خشمگین شد با مگس خرس و برفت 52.3
 بر رخ خفتھ گرفتھ جای ساز سنگ آورد و مگس را دید باز 52.4
 بر مگس تا آن مگس واپس خزد بر گرفت آن آسیا سنگ و بزد 52.5
 م فاش كرداین مثل بر جملھ عال سنگ روی خفتھ را خشخاش كرد 52.6
 كین او مھر است و، مھر اوست كین  مھر ابلھ، مھر خرس آمد یقین 52.7
 گفت او زفت و، وفای او نحیف  عھد او سست است و، ویران و ضعیف 52.8
 بشكند سوگند مرد كژ سُخن  گر خورد سوگند ھم باور مكن 52.9

 تو میفت از عھد سوگندش بھ دوغ  چون كھ بی سوگند گفتش بُد دروغ 52.10
 صد ھزاران مصحفش خود خورده گیر عقل او اسیرنفس او میر است و  52.11
 گر خورد سوگند زآن بدتر کند چونكھ بی سوگند پیمان بشكند 52.12
 كھ كنی بندش بھ سوگند گران  زآنكھ نفس آشفتھ تر گردد از آن 52.13
 حاكم آن را بر درد بیرون جھد چون اسیری بند بر حاكم نھد 52.14
 د راھم زند بر روی او سوگن بر سرش كوبد ز خشم آن بند را 52.15
 اْحفَظُوا أَیمانَكُْم با وی مگو  تو ز اوفوا بالعقودش دست شو 52.16
 در نگیرد گفت سوگندش فروغ  * ھر کھ او گوید بنزد ما دروغ 52.17
 تن كند چون تار و، ِگرد او تند و آنكھ داند عھد با کھ میکند 52.18

 



 . رفتن رسول خدا بعیادت صحابی رنجور و بیان فائده عیادت53
 و اندر آن بیماری او چون تار شد ار شداز صحابھ خواجھ ای بیم 53.1
 چون ھمھ لطف و كرم بُد خوی او مصطفی آمد عیادت سوی او 53.2
 فایده آن باز با تو عایده است  در عیادت رفتن تو فایده است 53.3
 بو کھ  ُقطبی باشد و شاه جلیل  فایده اّول كھ آن شخص علیل 53.4
 دکھ نمیدانی تو ھیزم را ز عو چون تو چشم دل نداری ای عنود 53.5
 ھیچ ویران را مدان خالی ز گنج چونکھ گنجی ھست در عالم مرنج 53.6
 چون نشان یابی بجد میکن طواف قصد ھر درویش میکن بیگزاف 53.7
 گنج می پندار اندر ھر وجود چون تو را آن چشم باطن بین نبود 53.8
 شھ نباشد، فارس اسپھ بود ور نباشد قطب، یار ره بود 53.9

 گر پیاده ور سوارھر كھ باشد،  پس صلھ یاران ره الزم شمار 53.10
 كھ بھ احسان بس عدو گشتست دوست  ور عدو باشد ھم، این احسان نكوست 53.11
 ز آنكھ احسان كینھ را مرھم شود ور نگردد دوست، كینش كم شود 53.12
 از درازی خائفم، ای یار نیك  بس فواید ھست غیر این، ولیك 53.13
 ھمچو بتگر، از حجر، یاری تراش  حاصل این آمد، كھ یار جمع باش 53.14
 رھزنان را بشكند پشت و سنان  ھ انبوھی و جمع كاروانزآن ك 53.15

 
 . وحی آمدن از حقتعالی بھ موسی كھ چرا بھ عیادت من نیامدی54

 كای طلوع ماه دیده تو ز جیب  آمد از حق سوی موسی این عتیب 54.1
 من حقم، رنجور گشتم، نامدی  مشرقت كردم ز نور ایزدی 54.2
 ت؟ این بكن یا رب بیان این چھ رمز اس گفت سبحانا، تو پاكی از زیان 54.3
 چون نپرسیدی تو از روی كرم؟  باز فرمودش، كھ در رنجوریم 54.4
 عقل گم شد، این گره را بر گشا گفت یا رب، نیست نقصانی تو را 54.5
 گشت رنجور، او منم، نیكو ببین  خاص گزینۀ گفت آری، بند 54.6
 ھست رنجوریش، رنجوری من  ھست معذوریش، معذوری من 54.7
 او نشیند در حضور اولیا ا خداھر كھ خواھد ھمنشینی ب 54.8
 تو ھالكی، زآنكھ جزو  بی ُكلی  از حضور اولیا گر بگسلی 54.9

 بی كسش یابد، سرش را او خورد ھر كھ را دیو از كریمان وابَُرد 54.10
 مكر شیطان باشد این نیكو بدان  یك بَد است، از جمع رفتن یك زمان 54.11

 
 . جدا كردن باغبان، صوفی و فقیھ و علوی را از ھمدیگر55

 دید چون دزدان بھ باغ خود، سھ مرد باغبانی چون نظر در باغ كرد 55.1
 ھر یكی شوخی فضولی یوفئی  یك فقیھ و یك شریف و صوفیی 55.2
 لیك جمع اند و، جماعت رحمت است  گفت، با اینھا مرا صد حجت است 55.3
 پس ببرمشان نخست از یکدگر بر نیایم یك تنھ با سھ نفر 55.4
 تنھا شد سبیلش بر كنم  چون كھ ھر یكی را من بھ سوئی افكنم 55.5
 تا كند یارانش را، با او تباه  حیلھ كرد و كرد صوفی را بھ راه 55.6
 یك گلیم آور برای این رفاق  گفت صوفی را برو سوی وثاق 55.7
 تو فقیھی وین شریف نامدار رفت صوفی، گفت خلوت با دو یار 55.8



 ما بھ پّر دانش تو می پریم  ما بھ فتوای تو نانی میخوریم 55.9
 سید است، از خاندان مصطفاست  اده و سلطان ماستوین دگر شھ ز 55.10
 تا بود با چون شما شاھان جلیس  كیست آن صوفی؟ شكم خوار خسیس 55.11
 ھفتھ ای بر باغ و راغ من تنید چون بیاید مر ورا پنبھ كنید 55.12
 ای شما بوده مرا چون چشم ِ  راست  باغ چھ بود؟ جان من آن شماست 55.13
 یاران نمی باید شكیفت آه كز  وسوسھ كرد و مر ایشان را فریفت 55.14
 خصم شد اندر پیش با چوب زفت  چون بھ ره كردند صوفی را و رفت 55.15
 اندر آید باغ مردم تیز تیز گفت ای سگ، صوفئی کو از ستیز 55.16
 از كدامین شیخ و پیرت این رسید؟ این ُجنیدت ره نمود، یا  بایزید؟ 55.17
 نیم كشتش كرد و سر بشكافتش  كوفت صوفی را چو تنھا یافتش 55.18
 ای رفیقان پاس خود دارید نیك  وفی، آن ِ من بگذشت، لیكگفت ص 55.19
 نیستم اغیارتر زین قلتبان  مر مرا اغیار دانستید، ھان 55.20
 این چنین ضربت، جزای ھر دنیست  این چھ من خوردم شما را خوردنیست 55.21
 چوب قھرش مر شما را خوردنیست  * رفت بر من، بر شما ھم رفتنیست 55.22
 چون صدا ھم باز آید سوی تو واین جھان كوه است و گفت وگوی ت 55.23
 یك بھانھ كرد زآن پس جنس آن  چون ز صوفی گشت فارغ باغبان 55.24
 كھ ز بھر چاشت پختم من ُرقاق  كای شریف من برو سوی وثاق 55.25
 تا بیارد آن رقاق و قاز را بر در خانھ بگو قیماز را 55.26
 تو فقیھی، ظاھر است این و یقین  چون بھ ره كردش بگفت ای مرد دین 55.27
 مادر او را، كھ داند تا چھ كرد ی، می كند دعوی سرداو شریف 55.28
 عقل ناقص، وآنگھانی اعتمید بر زن و بر فعل زن دل می نھید 55.29
 بستھ است اندر زمانھ بس غبی  خویشتن را بر علی و بر نبی 55.30
 این برد ظن در حق ربانیان  ھر كھ باشد از زنا  وز  زانیان 55.31
 بیند خانھ را ھمچو خود گردنده ھر كھ بر گردد سرش از چرخھا 55.32
 حال او ُبد، دور ز اوالد رسول  آنچھ گفت آن باغبان بوالفضول 55.33
 كی چنین گفتی برای خاندان؟  گر نبودی او نتیجھ مرتدان 55.34
 در پیش رفت آن ستمكار سفیھ  خواند افسونھا شنید آن را فقیھ 55.35
 دزدی از پیغمبرت میراث ماند؟ گفت ای خر، اندر این باغت كھ خواند؟ 55.36
 تو بھ پیغمبر چھ میمانی؟ بگو می ماند بدوشیر را بچھ ھ 55.37
 كھ كند با آل یاسین خارجی  با شریف آن كرد، آن دون از کجی 55.38
 چون یزید و شمر با آل رسول؟  تا چھ كین دارند دائم دیو و غول؟ 55.39
 با فقیھ او گفت با چشم پر آب  شد شریف از ظلم آن ظالم خراب 55.40
 ، زخم میخور بر شكم چون دھل شو پای دار اكنون، كھ ماندی فرد و كم 55.41
 از چنین ظالم تو را من كم نیم  گر شریف و الیق و ھمدم نیم 55.42
 احمقی کردی، تو را بئس العوض  * مر مرا دادی بدین صاحب غرض 55.43
 چھ فقیھی؟ ای تو ننگ ھر سفیھ  شد از او فارغ بیامد كای فقیھ 55.44
 كاندر آئی و، نگوئی امر ھست ؟ فتوی ات این است ای ببریده دست؟ 55.45
 شافعی گفتست این؟ ای ناسزا  حنیفھ داد این فتوی تو را؟* بو  55.46
 یا بُدست این مسئلھ اندر محیط؟ این چنین رخصت بخواندی در وسیط؟ 55.47



 دست او، کین ِ دلش را، داد داد  * این بگفت و دست بر وی برگشاد 55.48
 این سزای آنكھ از یاران بُرید گفت حقستت، بزن، دستت رسید 55.49
 تا چرا ببریدم از یاران بکین؟  نین* من سزاوارم بھ این و صد چ 55.50
 میزنم بر سر کھ شد ناموس تو گوش کردم خدعھ و افسوس تو 55.51
 کرد بیرونش ز باغ و در ببست زد ورا القصھ بسیار و بخست 55.52
 اینچنین آید مر او را جملھ بَد  * ھر کھ تنھا ماند از یاران َخود 55.53
 استوین صلھ از صد محبت حاملھ  پس عیادت از برای این صلھ است 55.54

 
 . رجعت بھ قصھ مریض و عیادت پیغامبر صلی هللا علیھ و آلھ56

 آن صحابی را بھ حال نزع دید در عیادت شد رسول بی ندید 56.1
 در حقیقت گشتھ ای دور از خدا چون شوی دور از حضور اولیا 56.2
 كی فراق روی شاھان زآن كم است؟  ھجر ھمراھان غم استۀ چون نتیج 56.3
 شوی ز آن سایھ بھتر ز آفتاب  تا سایھ شاھان طلب ھر دم شتاب 56.4
 بو کھ آزادت کند صاحب دلی  * رو بخسب اندر پناه مقبلی 56.5
 ور حضر باشد، از این غافل مشو گر سفر داری، بدین نیت برو 56.6
 گنج پنھانی ز درویشی بجو  * فاختھ سان، روز و شب، کوکو تو گو 56.7
 جستجو کن، جستجو کن، جستجو  * در بدر میگرد و میرو کو بھ کو 56.8
 جھد کن وهللا اعلم بالصواب توانی زاولیا رو بر متابتا  56.9

 
. رفتن بایزید بسطامی بھ کعبھ و در راه بھ خدمت بزرگی رسیدن و گفتن آن بزرگ کھ کعبھ منم مرا 57

 طواف کن
 از برای حج و عمره میدوید سوی مكھ، شیخ امت، بایزید 57.1
  مر عزیزان را بكردی بازُجست او بھ ھر شھری كھ رفتی از نخست 57.2
 كاو بر اركان بصیرت متكی است  گرد می گشتی، كھ اندر شھر كیست؟ 57.3
 باید اول، طالب مردی شوی  گفت حق، اندر سفر ھر جا روی 57.4
 در تبع آید، تو آن را فرع دان  قصد گنجی كن، كھ این سود و زیان 57.5
 كاه خود اندر تبع می آیدش  ھر كھ كارد، قصد گندم باشدش 57.6
 می ُجو، مردمی ُجو، مردمی مرد كھ بكاری، بر نیاید گندمی 57.7
 چون كھ رفتی، مكھ ھم دیده شود قصد كعبھ كن چو وقت حج بود 57.8
 در تبع عرش و مالیك ھم نمود قصد در معراج، دیِد دوست بود 57.9

 نیت خیرت بسی گلھا شکفت  * سید، االعمال بانیات، گفت 57.10
 این چنین فرمود سلطان دول  * نیت مؤمن بود بھ از عمل 57.11

 
 رید. حكایت پیر و م58

 او را بدیدۀ پیر آمد خان خانھ ای نو ساخت روزی نو مرید 58.1
 امتحان كرد آن نكو اندیش را گفت شیخ آن نو مرید خویش را 58.2
 گفت تا نور اندر آید زین طریق  روزن از بھر چھ كردی ای رفیق؟ 58.3
 تا از این ره بشنوی بانگ نماز گفت آن فرع است، این باید نیاز 58.4
 نیت آنرا کن، کھ آن میبایدت  * نور، خود اندر تبع می آیدت 58.5



 تا بیابد خضر وقت خود كسی  بایزید اندر سفر ُجستی بسی 58.6
 دید در وی فّر و گفتار رجال  دید پیری با قدی ھمچون ھالل 58.7
 ھمچو پیلی دیده ھندستان بھ خواب  دیده نابینا و دل چون آفتاب 58.8
 چون گشاید آن نبیند، ای عجب ! چشم بستھ خفتھ بیند صد طرب 58.9

 دل درون خواب روزن می شود در خواب روشن می شود بس عجب 58.10
 عارف است او، خاك او در دیده كش  وآنكھ بیدار است و بیند خواب  َخوش 58.11
 مسکنت بنمود و در خدمت شتافت  * بایزید او را چو از اقطاب یافت 58.12
 یافتش درویش و ھم صاحب عیال  پیش او بنشست و می پرسید حال 58.13
 رخت غربت را كجا خواھی كشید؟ گفت، عزم تو كجا ای بایزید؟ 58.14
 گفت، ھین با خود چھ داری زاِد ره؟  گفت قصد كعبھ دارم از ولھ 58.15
 ردی است ۀ نك ببستھ سخت در گوش گفت دارم از درم نقره دویست 58.16
 وین نكوتر از طواف حج شمار گفت طوفی كن بھ گردم ھفت بار 58.17
 دان كھ حج كردی و حاصل شد مراد و آن درمھا پیش من نھ ای جواد 58.18
 صاف گشتی، بر صفا بشتافتی  عُمره كردی، عمر باقی یافتی 58.19
 كھ مرا بر بیت خود بگزیده است  حق آن حقی كھ جانت دیده است 58.20
 سّر اوست  ِۀ خلقت من نیز خان بّر اوست ِۀ كعبھ ھر چندی كھ خان 58.21
 و اندر این خانھ، بجز آن حّی نرفت  تا بكرد آن كعبھ را، در وی نرفت 58.22
 صدق بر گردیده ای ۀ گرد كعب دیده ای چون مرا دیدی خدا را 58.23
 تا نپنداری كھ حق از من جداست  خدمت من طاعت و حمد خداست 58.24
 تا ببینی نور حق اندر بشر چشم، نیكو باز كن در من نگر 58.25
 گفت یا عبدی مرا ھفتاد بار  * کعبھ را یکبار بیتی گفت یار 58.26
 صد بھا و عّز و صد فر یافتی  * بایزیدا کعبھ را دریافتی 58.27
 ھمچو زرین حلقھ اش در گوش داشت  زید آن نكتھ ھا را ھوش داشتبای 58.28
 منتھی در منتھا آخر رسید آمد از وی، بایزید اندر مزید 58.29

 
 . دانستن پیغمبر كھ سبب رنجوری آن شخص از گستاخی بوده است در دعا59

 خوش نوازش كرد یار غار را چون پیمبر دید آن بیمار را 59.1
 گوئی آن دم حق مر او را آفرید زنده شد او چون پیمبر را بدید 59.2
 كامد این سلطان بر من بامداد گفت، بیماری مرا این بخت داد 59.3
 از قدوم این شھ پر خاصیت  تا مرا صحت رسید و عاقبت 59.4
 ای مبارك درد و بیخوابی شب  ای خجستھ رنج و بیماری و تب 59.5
 حق چنین رنجورئی داد و سقم  نك مرا در پیری از لطف و كرم 59.6
 بر جھم ھر نیم شب، البد شتاب  تا من ھم ز خوابدرد پشتم داد  59.7
 دردھا بخشید حق از لطف خویش  تا نخسبم جملھ شب چون گاومیش 59.8
 دوزخ از تھدید من خاموش كرد زین شكستن رحم شاھان جوش كرد 59.9

 مغز تازه شد، چو بخراشید پوست  رنج گنج آمد، كھ رحمتھا در اوست 59.10
 م و سستی و دردصبر كردن بر غ ای برادر موضع تاریك و سرد 59.11
 كان بلندیھا ھمھ در پستی است  حیوان و جام مستی استۀ چشم 59.12
 در بھار است آن خزان، مگریز از آن  آن بھاران مضمر است اندر خزان 59.13



 می طلب در مرگ خود عمر دراز ھمره غم باش و با وحشت بساز 59.14
 مشنوش، چون كار او ضد آمد است  آنچھ گوید نفس تو، كاینجا بَد است 59.15
 این چنین آمد وصیت در جھان  فش كن كھ از پیغمبرانتو خال 59.16
 تا پشیمانی در آخر كم بود مشورت در كارھا واجب شود 59.17
 تا کھ گردان شد برین سنگ آسیا سعیھا کردند بسیار انبیا 59.18
 خلق را گمراه و سرگردان کند نفس میخواھد کھ تا ویران کند 59.19
 انبیا گفتند با عقل امیم  گفت امت، مشورت با كی كنیم؟ 59.20
 كاو ندارد عقل و رای روشنی  گفت، گر كودك در آید یا زنی 59.21
 تو خالف آن كن و در راه  ُافت  گفت با او مشورت كن وآنچھ گفت 59.22
 زانكھ زن جزویست و، نفست كّل شر نفس خود را زن شناس و زان بتر 59.23
 ھر چھ گوید، كن خالف آن دنی  مشورت با نفس خود گر میكنی 59.24
 مكار است، مكری زایدت  نفس گر نماز و روزه میفرمایدت 59.25
 ھر چھ گوید، عكس آن باشد كمال  مشورت با نفس خود اندر فعال 59.26
 رو بر ِ  یاری بگیر، آمیز او بر نیائی با وی و استیز او 59.27
 پیشھ گر کامل شود از پیشھ گر عقل قوت گیرد از عقل دگر 59.28
 كاو برد از سحر خود تمییزھا من ز مكر نفس دیدم چیزھا 59.29
 كو ھزاران بار آنھا را شكست  زه بھ دستوعده ھا بدھد ترا تا 59.30
 نو نھدۀ اوت ھر روزی بھان عمر اگر صد سال خود مھلت دھد 59.31
 جادویی مردی ببندد مرد را گرم گوید وعده ھای سرد را 59.32
 كھ نروید بی تو از شوره گیا ای ضیاء الحق حسام الدین بیا 59.33
 از پی نفرین دل آزرده ای  از فلك آویختھ شد پرده ای 59.34
 عقل خلقان در قضا گیج است کاج  ھم قضا داند عالج این قضا را 59.35
 آن كھ كرمی بود افتاده بھ راه  اژدھا گشتست آن مار سیاه 59.36
 شد عصا، ای جان موسی مست تو اژدھا و مار اندر دست تو 59.37
 تا بھ دستت اژدھا گردد عصا حكم  ُخذھا ال تخف، دادت خدا 59.38
 ه صبح نو بنما ز شبھای سیا ھین ید بیضا نما ای پادشاه 59.39
 ای دم تو از دم دریا فزون  دوزخی افروخت بر وی دم فسون 59.40
 دوزخ است، از مكر بنموده تفی  بحر مكار است و بنموده كفی 59.41
 تا زبون بینیش و جنبد خشم تو زآن نماید مختصر در چشم تو 59.42
 مر پیمبر را بھ چشم اندك نمود ھمچنان كھ لشكر انبوه بود 59.43
 یدی، از آن كردی حذرور فزون د تا بر ایشان زد پیمبر بی خطر 59.44
 احمدا، ور نھ تو بد دل میشدی  آن عنایت بود و فضل ایزدی 59.45
 آن جھاد ظاھر و باطن، خدا كم نمود او را و اصحاب ورا 59.46
 تا ز عُسری او نگردانید رو تا میسر كرد یسری را بر او 59.47
 زآن نمودن روز او نوروز بود كم نمودن مر ورا، پیروز بود 59.48
 دان کھ خرگوشش نماید شیر نر آنكھ حق پشتش نباشد از ظفر 59.49
 کھ حقش یار و طریق آموز بود  * کم نمودن بس خجستھ روز بود 59.50
 تا بھ چالش اندر آید از غرور وای اگر صد را یكی بیند ز دور 59.51
 ز آن نماید شیر نر چون گربھ ای  زآن نماید ذوالفقاری حربھ ای 59.52



 چنگ  و اندر آردشان بدین حیلت بھ تا دلیر اندر فتند احمق بھ جنگ 59.53
 آن فلیوان جانب آتش كده  تا بھ پای خویش باشند آمده 59.54
 پف كنی، كاو را برانی از وجود كاه برگی می نماید تا تو زود 59.55
 زو جھان گریان و، او در خنده است  ھان كھ آن  َكھ، كوھھا بر كنده است 59.56
 صد چو عوج بن عنق شد غرق او می نماید تا بھ كعب این آب جو 59.57
 می نماید قعر دریا، خاك خشك  مشك می نماید موج خونش تلّ  59.58
 تا در او راند از سر مستی و زور خشك دید آن بحر را فرعون كور 59.59
 فرعون كی بینا بود؟ۀ دید چون در آمد، در تگ دریا بود 59.60
 حق كجا ھم راز ھر احمق شود؟ دیده بینا از لقای حق شود 59.61
 راه بیند، خود بود آن بانگ غول  قند بیند، خود شود زھر قتول 59.62
 تیز می گردی بده آخر زمان  آخر زمانۀ فلك در فتن ای 59.63
 نیش زھر آلوده ای در فصد ما خنجر تیزی تو اندر قصد ما 59.64
 بر دل موران مزن چون مار زخم  ای فلك، از رحم حق آموز رحم 59.65
 كرده گردان بر فراز این سرا چرخ تراۀ حق آنكھ چرخ 59.66
 كنی پیش از آن كھ بیخ ما را بر  كھ دگرگون گردی و رحمت كنی 59.67
 تا نھال ما ز آب و خاك ُرست  حق آنكھ دایگی كردی نخست 59.68
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 حكمتی بی فیض نور ذو الجالل  حكمتی كز طبع زاید وز خیال 99.33
 حكمت دینی برد فوق فلك  حكمت دنیا فزاید ظن و شك 99.34
 بر فزوده خویش بر پیشینیان  زوبعان زیرك آخر زمان 99.35



 فعل ھا و مكرھا آموختھ  سوختھحیلھ آموزان جگرھا  99.36
 باز داده، كان بود اكسیر سود صبر و ایثار و سخای نفس و جود 99.37
 راه آن باشد كھ پیش آید شھی  فكر آن باشد كھ بگشاید رھی 99.38
 نی بھ مخزنھا و لشكر شھ شود شاه آن باشد كھ از خود شھ بود 99.39
 ھمچو عز ملك دین احمدی تا بماند شاھی او سرمدی 99.40
 گشتھ دور از ملک او عین الکمال  شرعش را زوال * تا قیامت نیست 99.41

 
 . كرامات ابراھیم ادھم بر لب دریا و تعجب امیر مرید100

 كاو ز راھی بر لب دریا نشست  ھم ز ابراھیم ادھم آمدست 100.1
 یك امیری آمد آنجا ناگھان  دلق خود میدوخت آن سلطان جان 100.2
 دشیخ را بشناخت سجده كرد زو آن امیر از بندگان شیخ بود 100.3
 شكل دیگر گشتھ حلق و خلق او خیره شد در شیخ و اندر دلق او 100.4
 برگزید آن فقر، بس باریك حرف  كاو رھا كرد آن چنان ملك شگرف 100.5
 میزند بر دلق سوزن چون گدا  * ترك كرده ملك ھفت اقلیم را 100.6
 چون گدا بر دلق سوزه میزند ملک ھفت اقلیم ضایع میکند 100.7
 یر است و دلھا بیشھ اش شیخ چون ش شخ واقف گشت از اندیشھ اش 100.8
 نیست بر وی مخفی اسرار نھان چون رجا و خوف در دلھا روان 100.9

 در حضور حضرت صاحب دالن  دل نگھدارید ای بی حاصالن 100.10
 كھ خدا ز ایشان نھان را ساتر است  پیش اھل تن ادب بر ظاھر است 100.11
 زانكھ دلشان بر سرائر فاطن است  پیش اھل دل ادب بر باطن است 100.12
 با حضور آئی نشینی پایگاه  كوران بھر جاه تو بعكسی پیش 100.13
 نار شھوت را از آن گشتی حطب  پیش بینایان كنی ترك ادب 100.14
 بھر كوران روی را میزن جال چون نداری فطنت و نور ھُدی 100.15
 ناز میكن با چنین گندیده حال  پیش بینایان حدث بر روی مال 100.16
 خواست سوزن را بھ آواز بلند شیخ سوزن زود در دریا فکند 100.17
 سوزن زر در لب ھر ماھئی  ھزاران ماھی اللھیی صد 100.18
 كھ بگیر ای شیخ سوزنھای حق  سر بر آوردند از دریای حق 100.19
 کھ بگیر ای شیخ سوزنھای ھو  * سوزن زرین در آن دندان او 100.20
 واده از فضلت نشان راستم  * گفت الھی، سوزن خود خواستم 100.21
 سوزن او را گرفتھ در دھان  * ماھی دیگر بر آمد در زمان 100.22
 ملك دل بھ، یا چنان ملك حقیر؟ رو بدو كرد و بگفتش ای امیر 100.23
 باطنی جوی و بھ ظاھر برمایست  این نشان ظاھر است این ھیچ نیست 100.24
 باغ و بستان را كجا آنجا برند ؟ سوی شھر از باغ شاخی آورند 100.25
 بلكھ آن مغز است و این عالم چو پوست  خاصھ باغی كاین فلك یك برگ اوست 100.26
 بوی افزون جوی و، كن دفع زكام  باغ گام برنمیداری سوی آن 100.27
 تا كھ آن بو نور چشمانت شود تا كھ آن بو جاذب جانت شود 100.28
 وانماید مر تو را راه َرَشد  تا کھ آن بو سوی بستانت کشد 100.29
 سینا کندۀ سینھ ات را سین چشم نابینات را بینا کند 100.30
 بھر بو ألقوا علی وجھ أبی  گفت یوسف، ابن یعقوب نبی 100.31



 دائماً، قرة عینی فی الصالة گفت احمد در عظات بھر این بو 100.32
 زانكھ این ھر پنج، ز اصلی رسُتھ اند پنج حس با یکدگر پیوستھ اند 100.33
 ما بقی را ھر یكی ساقی شود قّوت یك قّوت باقی شود 100.34
 عشق اندر دل فزاید صدق را دیدن دیده فزاید عشق را 100.35
 حسھا را، ذوق مونس میشود صدق، بیداری ھر حس میشود 100.36

 
 آغاز منور شدن حواس عارف بھ نور غیب  .101

 مابقی حسھا ھمھ مبدل شوند چونکھ یك حس در روش بگشاد بند 101.1
 گشت غیبی بر ھمھ حسھا پدید چون یكی حس غیر محسوسات دید 101.2
 پس پیاپی جملھ ز آن سو بر جھند چون ز جو َجست از گلھ یك گوسفند 101.3
 چران   در چرا از أَْخَرَج اْلَمْرعی گوسفندان حواست را بران 101.4
 تا بگلزار حقایق ره برند تا در آنجا سنبل و ریحان چرند 101.5
 حسھا در آن جنت کشدۀ جمل ھر ِحست پیغمبر حسھا شود 101.6
 بی زبان و بی حقیقت بی مجاز حسھا با حس تو گویند راز 101.7
 تخییلھاست ۀ وین توھم مای كاین حقیقت قابل تاویلھاست 101.8
 در میان ھیچ تاویلی نگنجد  آن حقیقت کان بود عین و عیان 101.9

 مر فلك ھا را نباشد از تو بد حس تو شدۀ چونكھ ھر حس بند 101.10
 مغز آن ِ كھ بود؟ قشر آن ِ اوست  چون كھ دعوی میرود در ملك پوست 101.11
 دانھ آن ِ كیست؟ آن را كن نگاه  چون تنازع افتد اندر تنگ كاه 101.12
 این پدید است آن خفی، زین رو ملغز پس فلك قشر است و، نور روح مغز 101.13
 جسم ھمچون آستین، جان ھمچو دست  روح مخفی آمدست جسم ظاھر، 101.14
 حس بسوی روح زوتر ره بََرد باز عقل از روح مخفی تر بود 101.15
 این ندانی كھ ز عقل آکنده است  جنبشی بینی، بدانی زنده است 101.16
 جنبش مس را بھ دانش زر كند تا كھ جنبشھای موزون سر كند 101.17
 ھست  فھم آید مر ترا كھ عقل زآن مناسب آمدن افعال دست 101.18
 زانكھ او غیب است و او زآن سر بود روح وحی از عقل پنھان تر بود 101.19
 روح وحیش، ُمدرك ھر جان نشد عقل احمد از كسی پنھان نشد 101.20
 در نیابد عقل، كان آمد عزیز روح وحیی را مناسبھاست نیز 101.21
 زانكھ موقوف است، تا او آن شود گھ جنون بیند، گھی حیران شود 101.22
 ل موسی بود در دیدش كدرعق چون مناسبھای افعال خضر 101.23
 پیش موسی، چون نبودش حال او نامناسب مینمود افعال او 101.24
 عقل موشی چون بود؟ ای ارجمند عقل موسی چون شود در غیب بند  101.25
 چون بیابد مشتری خوش بر فروخت  علم تقلیدی بود بھر فروخت 101.26
 دائما بازار او با رونق است  مشتری علم تحقیقی حق است 101.27
 مشتری بی حد، كھ هللا اشتری  ع و شریلب ببستھ مست در بی 101.28
 محرم درسش، نھ دیو است و پری  درس آدم را فرشتھ مشتری 101.29
 شرح كن اسرار حق را مو بھ مو آدم أنبئھم بأسما درس گو 101.30
 در تلّون غرق و بی تمكین بود آنچنان كس را كھ كوتھ بین بود 101.31
 خاك باشد موش را جای معاش  موش گفتم، زانكھ در خاك است جاش 101.32



 ھر طرف او خاك را كردست چاك  ھھا داند، ولی در زیر خاكرا 101.33
 قدر حاجت موش را حسی دھند نفس موشی نیست، اال لقمھ رند 101.34
 می نبخشد ھیچ كس را ھیچ چیز زانكھ بی حاجت خداوند عزیز 101.35
 نافریدی ھیچ، رب العالمین  گر نبودی حاجت عالم زمین 101.36
 كوه گر نبودی، نافریدی با ش وین زمین مضطرب محتاج كوه 101.37
 ھفت گردون ناوریدی از عدم  ور نبودی حاجت افالك ھم 101.38
 جز بھ حاجت كی پدید آمد عیان؟  آفتاب و ماه و این استارگان 101.39
 قدر حاجت مرد را آلت بود پس كمند ھستھا، حاجت بود 101.40
 قدر حاجت میرسد از حق عطا  * پس چو حاجت شد کمند ھستھا 101.41
 ریای جودتا بجوشد در كرم د پس بیفزا حاجت ای محتاج زود 101.42
 حاجت خود مینماید خلق را این گدایان بر ره و ھر مبتال 101.43
 تا از این حاجت بجنبد رحم مرد كوری و شلّی و بیماری و درد 101.44
 كھ مرا مال است و انبار است و خوان  ھیچ گوید نان دھید ای مردمان؟ 101.45
 زانكھ حاجت نیست چشمش بھر نوش  چشم ننھاده ست حق در كور موش 101.46
 فارغ است از چشم او در خاك تر شم و بصرمیتواند زیست بی چ 101.47
 تا كند خالق از آن دزدیش پاك  جز بھ دزدی او برون ناید ز خاك 101.48
 چون مالیك جانب گردون رود بعد از آن پر یابد و مرغی شود 101.49
 او بر آرد ھمچو بلبل صد نوا ھر زمان در گلشن شكر خدا 101.50
 ای كننده دوزخی را تو بھشت  كای رھاننده مرا از وصف زشت 101.51
 استخوانی را دھی سمع، ای غنی  در یكی پیھی نھی تو روشنی 101.52
 چھ تعلق فھم اشیا را بھ اسم ؟ چھ تعلق آن معانی را بھ جسم ؟ 101.53
 جسم جوی و، روح آب سایر است  لفظ چون وكرست و، معنی طایر است 101.54
 نیست بی خاشاک خوب و زشت ذکر  * در روانی روی آب جوی فکر 101.55
 او دوان است و، تو گوئی عاكف است  تاو روان است و، تو گویی واقف اس 101.56
 چیست بر وی نو بھ نو خاشاكھا ؟ گر نبودی سیر آب از خاكھا 101.57
 نو بھ نو در میرسد اشكال بكر ھست خاشاك تو صورتھای فكر 101.58
 نیست بی خاشاك محبوب و وحش  روی آِب جوی، فكر اندر روش 101.59
 از ثمار باغ غیبی شد دوان  قشرھا بر روی این آب روان 101.60
 زانكھ آب از باغ می آید بھ جو مغز، اندر باغ جوقشرھا را  101.61
 بنگر اندر سیر این جوی و نبات  گر نبینی رفتن آب حیات 101.62
 زو كند قشر صور زوتر گذر آب چون انبھ تر آید در گذر 101.63
 غم نپاید در ضمیر عارفان  چون بغایت تیز شد این جو روان 101.64
 ب پس نگنجید اندر او، اال كھ آ چون بغایت ممتلی بود و شتاب 101.65

 
 . طعنھ زدن بیگانھ ای در شان شیخی و جواب گفتن مرید شیخ او را102

 كاو بد است و نیست بر راه رشاد آن یكی یك شیخ را تھمت نھاد 102.1
 مر مریدان را كجا باشد مغیث ؟ شارب خمر است و سالوس و خبیث 102.2
 ُخرد نبود این چنین ظن بر كبار آن یكی گفتش، ادب را ھوش دار 102.3
 كھ ز سیلی تیره گردد صاف او ز اوصاف اودور از او و دور ا 102.4



 ، بر گردان ورق توستاین خیال  این چنین بھتان منھ بر اھل حق 102.5
 بحر قلزم را ز ُمرداری چھ باك ؟  این نباشد، ور بود، ای مرغ خاك 102.6
 کش تواند قطره ای از كار برد نیست دون القلتین و حوض خرد 102.7
 میترس از آن ھر كھ نمرودیست گو  آتش ابراھیم را نبود زیان 102.8
 روح در عین است و، نفس اندر دلیل  نفس نمرود است و، عقل و جان خلیل 102.9

 كاو بھ ھر دم در بیابان گم شود این دلیل راه، رھرو را بود 102.10
 از دلیل و راھشان باشد فراغ  واصالن را نیست جز چشم و چراغ 102.11
 گفت بھر فھم اصحاب جدال  گر دلیلی گفت آن مرد وصال 102.12
 گیتی كندۀ گر چھ عقلش ھندس تی تی كند بھر طفلی نو پدر، 102.13
 گر الف چیزی ندارد گوید او كم نگردد فضل استاد از علو 102.14
 گوید او ُحطی و ھّوز کلمن  از پی تعلیم آن بستھ دھن 102.15
 از زبان خود برون باید شدن  در زبان او بباید آمدن  102.16
 جملگی از خود بباید گم شدن تا بیاموزد ز تو او علم و فن  102.17
 الزم است این پیر را در وقت پند چو طفالن ویند پس ھمھ خلقان 102.18
 آن بکفر و گمرھی آکنده را آن مرید شیخ، بد گوینده را  102.19
 ھین مکن با شاه و با سلطان ستیز  گفت تو خود را مزن بر تیغ تیز  102.20
 خویش را از بیخ ھستی برکند  حوض با دریا اگر پھلو زند  102.21
 ز مردار شما تیره گردد او نیست بحری کاو کران دارد، کھ تا 102.22
 شیخ و نور شیخ را نبود كران  كفر را حد است و، اندازه بدان 102.23
 كل شی ء غیر وجھ هللا فناست  پیش بی حد، ھر چھ محدود است، الست 102.24
زانكھ او مغز است و، این دو رنگ و  كفر و ایمان نیست آنجایی كھ اوست 102.25

 پوست 
 چون چراغ خفیھ اندر زیر طشت  آن وجھ گشتۀ این فناھا پرد 102.26
 پیش آن سر، این سر تن كافر است  پس سر این تن، حجاب آن سر است 102.27
 چیست مرده؟ بی خبر از جان شیخ  كیست كافر؟ غافل از ایمان شیخ 102.28
 ھر كھ را افزون خبر، جانش فزون  جان نباشد، جز خبر در آزمون 102.29
 از چھ؟ زآن رو كھ فزون دارد خبر جان ما از جان حیوان بیشتر 102.30
 كاو منزه شد ز حس مشترك  ملك پس فزون از جان ما، جان 102.31
 باشد افزون، تو تحیر را بھل  وز ملك، جان خداوندان دل 102.32
 جان او افزون تر است از بودشان  زآن سبب آدم بود مسجودشان 102.33
 امر كردن ھیچ نبود در خوری  ور نھ، بھتر را سجود دون تری 102.34
 كھ  ُگلی سجده كند در پیش خار كی پسندد عدل و لطف كردگار ؟ 102.35
 چیزھاۀ شد مطیعش جان جمل افزون شد، گذشت از انتھاجان چو  102.36
 زانكھ او بیش است و، ایشان در كمی  مرغ و ماھی و پری و آدمی 102.37

 
 ابراھیم ادھم بر لب دریا و آن امیر مریدۀ قصۀ . بقی103

 سوزنان را رشتھ ھا تابع بوند  * ماھیان سوزنگر دلقش شوند 103.1
 ش وجدی پدیدز آمد ماھی شد چون نفاذ امر شیخ آن میر دید 103.2
 شھ تنی را كاو لعین درگھ است  گفت اه، ماھی ز پیران آگھ است 103.3



 ما شقی زین دولت و، ایشان سعید ماھیان از پیر آگھ، ما بعید 103.4
 گشت دیوانھ ز عشق فتح باب  سجده كرد و رفت گریان و خراب 103.5
 در نزاع و در حسد با كیستی ؟  پس تو ای ناشستھ رو، در چیستی؟ 103.6
 بر مالیك ترك تازی می كنی  ازی می كنیبا دُم شیری تو ب 103.7
 ھین ترفع كم شمر آن خفض را بد چھ می گویی تو خیر محض را ؟ 103.8
 شیخ كھ بود؟ كیمیای بی كران  بد چھ باشد؟ مس محتاج و مھان 103.9

 كیمیا از مس، ھرگز مس نشد مس اگر از كیمیا قابل نبد 103.10
 شیخ كبود؟ عین دریای ازل  * بد چھ باشد؟ سركشی اندر عمل 103.11
 شیح کبود؟ عکس انوار خدا  د کھ باشد؟ ظالم ظلمت فزا* ب 103.12
 شیخ آب کوثر است اندر تموز  * بد چھ باشد؟ آتشی پر دود و سوز 103.13
 آب كی ترسید ھرگز ز التھاب؟  دائم آتش را بترسانند ز آب 103.14
 در بھشتی، خارچینی می كنی  در رخ مھ، عیب بینی می كنی 103.15
 نیابی، غیر تو ھیچ خار آن جا گر بھشت اندر روی، تو خار جو 103.16
 رخنھ می جویی ز بدر كاملی  می بپوشی آفتابی در ِگلی 103.17
 بھر خفاشی كجا گردد نھان ؟ آفتابی كو بتابد در جھان 103.18
 غیبھا از رشك پیران غیب شد عیبھا از رد پیران عیب شد 103.19
 در ندامت چابك و بر كار باش  باری، ار دوری ز خدمت، یار باش 103.20
 ت را چھ بندی از حسد؟آب رحم تا از آن راھت نسیمی میرسد 103.21
 حیث ما كنتم فولوا وجھكم  گر چھ دوری، دور می جنبان تو دُم 103.22
 دم بھ دم جنبد برای عزم خیز چون خری در ِگل فتد، از گام تیز 103.23
 داند او كھ نیست آن جای معاش  جای را ھموار نكند بھر باش 103.24
 كھ دل تو زین وحلھا بر نجست  حس تو از حس خر كمتر بُدَست 103.25
 چون نمی خواھی كز آن دل بر كنی  یل رخصت می كنیدر وحل تاو 103.26
 حق نگیرد عاجزی را از كرم  كاین روا باشد مرا؟ من مضطرم 103.27
 این گرفتن را نبینی از غرور خود گرفتستت، تو چون كفتار كور 103.28
 از برون جوئید، كاندر غار نیست  می بگویند اندرون كفتار نیست 103.29
 او بسوی آب  َخور رفت تازان  * نیست در سوراخ کفتار، ای پسر 103.30
 او ھمی گوید، ز من کی آگھند؟ این ھمی گویند و بندش می نھند 103.31
 كی ندا كردی كھ آن كفتار كو؟ گر ز من آگاه بودی این عدو 103.32
 غافل آن کفتار، از این ریشخند  * تا کھ بربندند و بیرونش کشند 103.33

 
 یب او را. دعوی كردن آن شخص كھ خدای تعالی مرا نمی گیرد بھ گناه و جواب شع104

 كھ خدا از من بسی دیدست عیب  آن یكی میگفت در عھد شعیب 104.1
 و ز كرم یزدان نمیگیرد مرا چند دید از من گناه و جرمھا 104.2
 در جواب او فصیح از راه غیب  حق تعالی گفت در گوش شعیب 104.3
 و ز كرم نگرفت در جرمم الھ  كھ بگفتی چند كردم من گناه 104.4
 رده ره و بگرفتھ تیھ ای رھا ك عكس میگویی و مقلوب ای سفیھ 104.5
 در سالسل مانده ای پا تا بھ سر چند چندت گیرم و تو بی خبر 104.6
 كرد سیمای درونت را تباه  زنگ تو بر تویَت ای دیگ سیاه 104.7



 جمع شد تا كور شد ز اسرارھا بر دلت زنگار بر زنگارھا 104.8
 آن اثر بنماید ار باشد جوی  گر زند آن دود بر دیگ نوی 104.9

 بر سپیدی آن سیھ رسوا شود ا شودزانكھ ھر چیزی بھ ضد پید 104.10
 بعد از این بروی كھ بیند ای عنود؟ چون سیھ شد دیگ، پس تاثیر دود 104.11
 دود را با روش ھم رنگی بود مرد آھنگر كھ او زنگی بود 104.12
 رویش ابلق گردد از دود آوری  مرد رومی گر كند آھنگری 104.13
 تا بنالد زار و گوید ای الھ  پس بداند زود تاثیر گناه 104.14
 خاك اندر چشم اندیشھ كند صرار و بد پیشھ كندچون كند ا 104.15
 بر دلش آن جرم، تا بی دین شود توبھ نندیشد، دگر شیرین شود 104.16
 شست بر آیینھ زنگ پنج تو آن پشیمانی و یا رب رفت از او 104.17
 گوھرش را زنگ، كم كردن گرفت  آھنش را زنگھا خوردن گرفت 104.18
 آن نوشتھ خوانده آید در نظر چون نویسی كاغذ اسپید بر 104.19
 فھم ناید، خواندنش گردد غلط چون نویسی بر سر بنوشتھ خط 104.20
 ھر دو خط شد كور و معنیی نداد كان سیاھی بر سیاھی اوفتاد 104.21
 پس سیھ كردی چو جان كافرش  ور سوم باره نویسی بر سرش 104.22
 ناامیدی مس و، اكسیرش نظر پس چھ چاره؟ جز پناه چاره گر 104.23
 ون جھیدتا ز درد بی دوا بیر ناامیدیھا بھ پیش او نھید 104.24
 ز آن دم جان در دل او گل شكفت  چون شعیب این نكتھ ھا با او بگفت 104.25
 گفت اگر بگرفت ما را كو نشان؟  جان او بشنید وحی آسمان 104.26
 آن گرفتن را نشان می جوید او گفت یا رب دفع من می گوید او 104.27
 جز یكی رمز از برای ابتالش  گفت ستارم نگویم رازھاش 104.28
 آن كھ طاعت دارد از صوم و دعا یك نشانی آن كھ می گیرم و را 104.29
 لیك یك ذره ندارد ذوق جان  از نماز و از زكات و غیر آن 104.30
 لیك یك ذره ندارد چاشنی  میكند طاعات و افعال سنی 104.31
 جوزھا بسیار و در وی مغز نی  طاعتش نغزست و معنی نغز نی 104.32
 مغز باید تا دھد دانھ شجر ذوق باید تا دھد طاعات بَر 104.33
 صورت بی جان نباشد جز خیال نھال؟بی مغز كی گردد ۀ دان 104.34
 از تفکر ھمچو خر در ِگل بماند  * چون شعیب این نکتھا بر وی بخواند 104.35

 
 طعنھ زدن آن مرد بیگانھ در شیخۀ قصۀ . بقی105

 كژنگر باشد ھمیشھ عقل كاژ آن خبیث از شیخ می الئید ژاژ 105.1
 خمر خوار است و بَد و کارش تباه کھ منم بر حال زشت او گواه 105.2
 او ز تقوی عاری است و مفلسی  اندر میان مجلسی دیدمش 105.3
 تا ببینی فسق شیخت را عیان  ور كھ باور نیستت خیز امشبان 105.4
 گفت بنگر فسق و عشرت كردنی  شب ببردش بر سر یك روزنی 105.5
 روز ھمچون مصطفی، شب بو لھب  بنگر آن سالوس روز و، فسق شب 105.6
 ت جام شب نعوذ با¤ و در دس روز عبد هللا او را گشتھ نام 105.7
 گفت شیخا مر ترا ھم ھست غر؟ دید شیشھ در كف آن پیر پُر 105.8
 دیو می میزد شتابان ناشتاب  تو نمی گفتی كھ در جام شراب؟ 105.9



 كاندرونش می نگنجد یك سپند گفت جامم را چنان پر كرده اند 105.10
 این سخن را كژ شنیده غره ای  بنگر اینجا ھیچ گنجد ذره ای؟ 105.11
 ر دار این را ز شیخ غیب بین دو جام ظاھر، خمر ظاھر نیست این 105.12
 كاندر او اندر نگنجد بول دیو جام می، ھستی شیخ است ای فلیو 105.13
 جام تن بشكستھ، نور مطلق است  پُر و ماالمال از نور حق است 105.14
 او ھمان نور است، نپذیرد خبث  نور خورشید ار بیفتد بر حدث 105.15
 گر بھ وی ھین بھ زیر آ، منكرا، بن شیخ گفت این خود نھ جام است و نھ می 105.16
 كور شد آن دشمن كور و كبود آمد و دید انگبین خاص بود 105.17
 رو برای من بجو می، ای كیا گفت پیر آن دم مرید خویش را 105.18
 من ز رنج از مخمصھ بگذشتھ ام  كھ مرا رنجی است مضطر گشتھ ام 105.19
 بر سر منكر ز لعنت باد خاك  در ضرورت ھست ھر مردار پاك 105.20
 شیخ از ھر خمی او می چشیدبھر  گرِد خمخانھ بر آمد آن مرید 105.21
 گشتھ بُد پر از عسل خم نبید در ھمھ خمخانھ ھا او می  ندید 105.22
 ھیچ خمی در نمی بینم عقار گفت ای رندان، چھ حال است این چھ كار؟ 105.23
 چشم گریان دست بر سر می زدند جملھ رندان نزد آن شیخ آمدند 105.24
 جملھ می ھا از قدومت شد عسل  در خرابات آمدی شیخ اجل 105.25
 جان ما را ھم بدل كن از خبث  ی می را تو مبدل از حدثكرده ا 105.26
 خدا اال حالل؟ ۀ كی خورد بند گر شود عالم پر از خون مال مال 105.27

 
. گفتن عایشھ پیغمبر صلی هللا علیھ الھ و سلم را كھ تو بی مصال چون است کھ ھمھ جا نماز 106

 میگذاری
 فت یا رسول هللا تو پیدا و نھ عایشھ روزی بھ پیغمبر بگفت 106.1
 می دود در خانھ ناپاك و دنی  ھر كجا باشد نمازی می كنی 106.2
 كرد مستعمل بھ ھر جا كھ رسید گر چھ میدانی کھ ھر طفل پلید 106.3
 ھر کجا روی زمین، بگشای راز  * بی مصلی میگذاری تو نماز 106.4
 حق نجس را پاك گرداند، بدان  گفت پیغمبر كھ از بھر مھان 106.5
 دانید تا ھفتم طبق پاك گر سجده گاھم را از آن رو لطف حق 106.6
 ور نھ ابلیسی شوی اندر جھان  ھان و ھان ترك حسد كن با شھان 106.7
 تو اگر شھدی خوری زھری بود كاو اگر زھری خورد شھدی شود 106.8
 لطف گشت و نور شد ھر نار او كاو بَدل گشت و بَدل شد كار او 106.9

 ور نھ مرغی چون كشد مر پیل را؟ قوت حق بود مر بابیل را 106.10
 تا بدانی آن صالبت از حق است  دی شكستلشكری را مرغكی چن 106.11
 اصحاب فیل ۀ رو بخوان تو سور گر تو را وسواس آید زین قبیل 106.12
 كافرم گر تو از ایشان بو بری  ور كنی با او مری و ھمسری 106.13

 
 . كشیدن موش مھار شتر را و متعجب شدن موش در خود107

 در ربود و شد روان او از مری  موشكی در كف مھار اشتری 107.1
 موش غّره شد كھ ھستم پھلوان  ز چستی كھ با او شد رواناشتر ا 107.2
 گفت بنمایم ترا، تو باش خوش  بر شتر زد پرتو اندیشھ اش 107.3



 كاندر او گشتی زبون پیل سترگ  تا بیامد بر لب جوئی بزرگ 107.4
 گفت اشتر ای رفیق كوه و دشت  موش آنجا ایستاد و خشك گشت 107.5
 ندر جو درآپا بنھ مردانھ، ا این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟ 107.6
 در میان ره، مباش و تن مزن  تو قالووزی و پیش آھنگ من 107.7
 من ھمی ترسم ز غرقاب ای رفیق  گفت این جوئی شگرف است و عمیق 107.8
 پا در آن بنھاد آن اشتر شتاب  گفت اشتر تا ببینم حد آب 107.9

 از چھ حیران گشتی و رفتی ز ھوش ؟ گفت تا زانوست آب ای كور موش 107.10
 كھ ز زانو، تا بھ زانو فرق ھاست  ژدھاستو ما را ا توستگفت مور  107.11
 مر مرا صد گز گذشت از فرق سر گر ترا تا زانو است ای پر ھنر 107.12
 تا نسوزد جسم و جانت زین شرر گفت گستاخی مكن بار دگر 107.13
 با شتر مر موش را نبود سُخن  تو مری با مثل خود موشان بكن 107.14
 بگذران زین آب مھلك مر مرا گفت توبھ كردم از بھر خدا 107.15
 برجھ و بر كودبان من نشین  م آمد مر شتر را گفت ھینرح 107.16
 بگذرانم صد ھزاران چون ترا این گذشتن شد مسلم مر مرا 107.17
 تا رسی از چاه روزی سوی جاه  چون پیمبر نیستی، پس رو، براه 107.18
 خود مران کشتی چو كشتیبان نھ ای  تو رعیت باش چون سلطان نھ ای 107.19
 میباش تا گردی خمیر دست خوش چون نھ ای كامل، دكان تنھا مگیر 107.20
 ھین مپوش اطلس، برو در ژنده باش چونکھ آزادیت نامد، بنده باش 107.21
 چون زبان حق نگشتی، گوش باش  أَنِصتُوا را گوش كن، خاموش باش 107.22
 با شھنشاھان تو ِمسكین وار گو ور بگویی، شكل استفسار گو 107.23
 راسخی شھوتت از عادت است  ابتدای كبر و كین از شھوت است 107.24
 خشم آید بر كسی كت واكشد گشت محكم خوی بد چون ز عادت 107.25
 واِكشد از ِگل ترا، باشد عدو چون كھ تو ِگل خوار گشتی، ھر كھ او 107.26
 مانعان راِه بُت را دشمنند بت پرستان چونكھ خو با  بُت كنند 107.27
 دید آدم را بتحقیر از خری  چون كھ كرد ابلیس خو با سروری 107.28
 جود چون من كس شودتا كھ او مس كھ بھ از من، سروری دیگر بود؟ 107.29
 كاو بود تریاق النی ز ابتدا سروری زھر است، جز آن روح را 107.30
 كاو بود اندر درون تریاق زار كوه اگر پُر مار شد، باكی مدار 107.31
 ھر كھ بشكستت شود خصم قدیم  سروری چون شد دماغت را ندیم 107.32
 كینھ ھا خیزد ترا با او بسی  چون خالف خوی تو گوید كسی 107.33
 خویش بر من میر و سرور میكند ر میكندكھ مرا از خوی من ب 107.34
 كی فروزد از خالف آتش در او؟  * چون نباشد خوی بد سركش در او 107.35
 کی فروزد از خالف آتشکده ؟ چون نباشد خوی بد محکم شده 107.36
 در دل او خویش را جا میكند با مخالف او مدارا میكند 107.37
 مور شھوت شد ز عادت ھمچو مار زانكھ خوی بد بگشتست استوار 107.38
 ورنھ اینك گشت مارت اژدھا شھوت را بكش در ابتدامار  107.39
 تو ز صاحب دل كن استفسار خویش  لیك ھر كس مور بیند مار خویش 107.40
 تا نشد شھ، دل نداند مفلسم  تا نشد زر، مس نداند من مسم 107.41
 جور میكش ای دل از دل دار تو خدمت اكسیر كن مس وار تو 107.42



 جھانند، از جھان كھ چو روز و شب،  كیست دلدار؟ اھل دل، نیكو بدان 107.43
 متھم كم كن بھ دزدی شاه را هللا راۀ عیب كم گو، بند 107.44
 پس رو ھر دیو باشی مستھان  * ورنھ باشی ھیچ ھیچ از ھیچیان 107.45

 
 . كرامات آن درویش كھ در كشتی بدزدی متھمش كردند108

 ساختھ از رخت مردی پشتیی  بود درویشی درون كشتیی 108.1
 را ُجستند و او را ھم نمودجملھ  یاوه شد ھمیان زر، او خفتھ بود 108.2
 كرد بیدارش ز غم، صاحب درم  كاین فقیر خفتھ را جوئیم ھم 108.3
 جملھ را جستیم، نتوانی تو َرست  كھ در این كشتی چرمدان گمشدست 108.4
 تا ز تو فارغ شود اوھام خلق  دلق بیرون كن برھنھ شو ز دلق 108.5
 متھم كردند فرمان در رسان  گفت یا رب مر غالمت را خسان 108.6
 یا معاذی، ِعندَ کّل شدة ی، ِعندَ کّل کربةیا غیاث 108.7
 یا َمالذی، ِعندَ کّل ِمحنةٍ  یا ُمجیبی ِعندَ کّل دَعَوةٍ  108.8
 سر برون كردند ھر سو در زمان  چون بھ درد آمد دل درویش از آن 108.9

 در دھان ھر یكی دُّری شگرف  صد ھزاران ماھی از دریای ژرف 108.10
 دُّری، چھ دُردر دھان ھر یكی  صد ھزاران ماھی از دریای پُر  108.11
 كز الھ است این، ندارد شركتی  ھر یكی دری خراج ملكتی 108.12
 مر ھوا را ساخت كرسی و نشست  دُر، چند انداخت در كشتی و َجست 108.13
 او فراز اوج و كشتی اش بھ پیش  خوش ُمربّع، چون شھان بر تخت خویش 108.14
 تا نباشد با شما دزد گدا گفت او، كشتی شما را، حق مرا 108.15
 من خوشم جفت حق و، با خلق طاق  رت زین فراق؟تا كھ را باشد خسا 108.16
 نھ مھارم را بھ غمازی دھد نی مرا او تھمت دزدی نھد 108.17
 از چھ دادندت چنین عالی مقام؟  بانگ كردند اھل كشتی كای ھمام 108.18
 و ز حق آزاری بی چیزی حقیر گفت از تھمت نھادن بر فقیر 108.19
 كھ نبودم در فقیران بد گمان  حاش ¤ بل ز تعظیم شھان 108.20
 كز پی تعظیمشان آمد عبس  ن فقیران لطیف خوش نفسآ 108.21
 بل پی آنكھ، بجز حق ھیچ نیست  آن فقیری، بھر پیچا پیچ نیست 108.22
 كرد امین مخزن ھفتم طبق  متھم چون دارم آنھا را؟ كھ حق 108.23
 متھم حس است، نی نور لطیف  متھم نفس است، نی عقل شریف 108.24
 نش كش زدن سازد، نھ ُحجت گفت نفس سوفسطایی آمد، میزنش 108.25
 بعد از آن گوید، خیالی بود آن  معجزه بیند، فروزد آن زمان 108.26
 چون مقیم چشم نامد روز و شب؟  ور حقیقت بودی آن دید عجب 108.27
 نی قرین چشم حیوان می شود آن مقیم چشم پاكان می بود 108.28
 كی بود طاوس اندر چاه تنگ ؟ كان عجب زین حس دارد عار و ننگ 108.29
 گویم و، آنھم چو مو من ز صد یك تا نگویی مر مرا بسیار گو 108.30

 
 . تشنیع کردن صوفیان پیش شیخ بر آن صوفی کھ بسیار میگوید109

 پیش شیخ خانقاھی آمدند صوفیان بر صوفئی، شنعت زدند 109.1
 تو از این صوفی بجو، ای پیشوا شیخ را گفتند، داِد جان ما 109.2



 گفت این صوفی سھ خو دارد گران  گفت آخر چھ گلھ ست ای صوفیان؟ 109.3
 در خورش، افزون خورد، از بیست كس  و، ھمچون جرسدر سخن بسیار گ 109.4
 صوفیان كردند پیش شیخ زحف  ور بخسبد، ھست چون اصحاب كھف 109.5
 كھ بھ ھر حالی كھ ھست، اوساط گیر شیخ رو آورد پیش آن فقیر 109.6
 نافع آمد ز اعتدال أخالِطھا در خبر، خیر األمور أوساِطھا 109.7
 د مرض در تن مردم پدید آی گر یكی خلطی فزون شد از عرض 109.8
 كان فراق آرد یقین در عاقبت  بر قرین خویش مفزا در صفت 109.9

 ھم فزون آمد ز گفت یار نیك  نطق موسی بود با اندازه، لیك 109.10
 گفت رو، تو مكثری، ھذا ِفراق  آن فزونی با ِخضر، آمد شقاق 109.11
 چند گوئی؟ رو وصال آمد بھ سر  * موسیا بسیار گوئی در گذر 109.12
 با من گنگ باش و، كور شو ور نھ موسیا بسیار گوئی، دور شو 109.13
 تو بھ معنی رفتھ ای بگسستھ ای  ور نرفتی وز ستیزه شستھ ای 109.14
 گفِت تواندۀ عاشقان و تشن رو بر ِ آنھا كھ ھم جفت تواند 109.15
 گویدت سوی طھارت رو، بتاز چون حدث كردی تو ناگھ در نماز 109.16
 خود نمازت رفت، بنشین ای غوی  ور نرفتی، خشك جنبان میشوی 109.17
 ماھیان را پاسبان حاجت نبود ابناكان بر فزودپاسبان بر خو 109.18
 جان عریان را تجلی زیور است  جامھ پوشان را نظر بر گاُزر است 109.19
 یا چو ایشان، فارغ از، تن جامھ شو یا ز عریانان بھ یك سو باز رو 109.20
 جامھ كم كن، تا ره اوسط روی  ور نمی تانی كھ كل عریان شوی 109.21

 
 . عذر گفتن فقیر با شیخ خانقاه110

 عذر را با آن غرامت كرد جفت  فقیر آن شیخ را احوال گفت پس 110.1
 چون جوابات ِخضر، خوب و صواب  مر سؤال شیخ را داد او جواب 110.2
 كش خضر بنمود از رب علیم  آن جوابات سؤاالت كلیم 110.3
 از پی ھر مشكلش مفتاح داد گشت مشكلھاش حل افزون زیاد 110.4
 ماشت در جواب شیخ ھمت بر گ از خضر، درویش ھم میراث داشت 110.5
 لیك اوسط نیز ھم با نسبت است  گفت راِه اوسط ار چھ حكمت است 110.6
 لیك باشد موش را آن ھمچو یم  آِب جو، نسبت بھ اشتر ھست كم 110.7
 دو خورد، یا سھ خورد، ھست اوسط آن  ھر كھ را باشد وظیفھ، چار نان 110.8
 او اسیر حرص، مانند بط است  ور خورد ھر چار، دور از اوسط است 110.9

 شش خورد میدان كھ اوسط آن بود تھا ده نان بودھر كھ او را اش 110.10
 مر ترا شش گرده، ھم دستیم؟ نی  چون مرا پنجاه نان ھست اشتھی 110.11
 من بھ پانصد در نیایم در نحول  تو بھ ده ركعت نماز آئی ملول 110.12
 و آن یكی تا مسجد از خود می شود آن یكی تا كعبھ حافی میرود 110.13
 كند، تا یك نان بدادوآن یكی جان  آن یكی در پاكبازی جان بداد 110.14
 كھ مرا آن را اول و آخر بود این وسط، در با نھایت میرود 110.15
 در تصور گنجد اوسط یا میان  اول و آخر بباید تا در آن 110.16
 كی بود او را میانھ منصرف ؟ بی نھایت چون ندارد دو طرف 110.17
 گفت لو كان لھ البحر مداد اول و آخر نشانش كس نداد 110.18



 ت مر پایان شدن را ھیچ امیدنیس ھفت دریا گر شود كلی مدید 110.19
 زین سخن ھرگز نگردد ھیچ كم  باغ و بیشھ گر بود یك سر قلم 110.20
 وین حدیث بی عدد باقی بود آن ھمھ ِحبر و قلم فانی شود 110.21
 خواب پندارد مر آن را، گمرھی  حالت من، خواب را ماند گھی 110.22
 شكل بیكار مرا بر كار دان  چشم من خفتھ، دلم بیدار دان 110.23
 ال ینام قلبی عن رب األنام  عینای تنامگفت پیغمبر كھ  110.24
 چشم من خفتھ، دلم در فتح باب  چشم تو بیدار و دل خفتھ بھ خواب 110.25
 حس دل را ھر دو عالم منظر است  مر دلم را پنج حس دیگر است 110.26
 بر تو شب، بر من ھمان شب چاشت گاه  تو ز ضعف خود مكن در من نگاه 110.27
 شغولی مرا گشتھ فراغ عین م بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ 110.28
 مر ترا ماتم، مرا سور و دھل  پای تو در ِگل، مرا ِگل گشتھ  ُگل 110.29
 میدوم بر چرخ ھفتم چون ُزحل  در زمینم با تو ساكن در محل 110.30
 من است ۀ برتر از اندیشھ ھا پای من استۀ ھمنشینت من نیم، سای 110.31
 خارج اندیشھ پویان گشتھ ام  زانكھ من ز اندیشھ ھا بگذشتھ ام 110.32
 زانكھ بنا حاكم آمد بر بنی كم اندیشھ ام، محكوم نیحا 110.33
 زآن سبب خستھ دل و غم پیشھ اند اندیشھ اندۀ جملھ خلقان سخر 110.34
 چون بخواھم از میانھ بر جھم  قاصدا خود را بھ اندیشھ دھم 110.35
 كی بود بر من مگس را دست رس ؟ من چو مرغ اوجم، اندیشھ مگس 110.36
 ان بر من تنندتا شكستھ پایگ قاصدا زیر آیم از اوج بلند 110.37
 بر پرم ھمچون طیور الصافات  چون ماللم گیرد از سفلی صفات 110.38
 بر نچسبانم دو پر، من با سریش  پر من ُرستھ است ھم از ذات خویش 110.39
 جعفر طّرار را پر عاریھ است  جعفر طیار را پر، جاریھ است 110.40
 نزد سكان افق معنیست این  نزد آنكھ لم یذق دعویست این 110.41
 دیگ تی و پر یكی پیش ذباب  پیش غراب الف و دعوی باشد این 110.42
 تن مزن چندان كھ بتوانی بخور چونكھ در تو میشود لقمھ گھر 110.43
 در لگن قی كرد و پر دُر شد لگن  شیخ روزی بھر دفع سوء ظن 110.44
 پیر بینا، بھر كم عقلی مرد گوھر معقول را محسوس كرد 110.45
 قفل نھ بر حلق و، پنھان كن كلید چون كھ در معده شود، پاكت پلید 110.46
 ھر چھ خواھد گو بخور، او را حالل  ھر كھ در وی لقمھ شد نور جالل 110.47

 
 . بیان آن دعوی كھ عین آن دعوی گواه صدق خویش است111

 نیست دعوی گفِت معنی الن ِ من  گر تو ھستی آشنای جان من 111.1
 ھین مترس از شب، كھ من خویش توام  گر بگویم نیمھ شب پیش توام 111.2
 چون شناسی بانِگ خویشاونِد خود این دو دعوی پیش تو معنی بود 111.3
 ھر دو معنی بود، پیش فھم نیك  پیشی و خویشی دو دعوی بود لیك 111.4
 كاین دم از نزدیك یاری میجھد قرِب آوازش گواھی میدھد 111.5
 شد گوا بر صدق آن خویش عزیز لذت آواز خویشاوند نیز 111.6
 مینداند بانگ بیگانھ ز اھل  باز بی الھام احمق كاو ز جھل 111.7
 انكار اوۀ جھل او شد مای ود گفتار اوپیش او دعوی ب 111.8



 عین این آواز، معنی بود راست  پیش زیرك، كاندرونش نورھاست 111.9
 كھ ھمی دانم زبان تازیان  یا، بھ تازی گفت یك تازی زبان؟ 111.10
 گر چھ تازی گفتنش دعوی بود عین تازی گفتنش معنی بود 111.11
 كاتب و خط خوانم و من ابجدی  یا نویسد كاتبی بر كاغذی؟ 111.12
 ھم نوشتھ شاھد معنی بود شتھ، گر چھ خود دعوی بوداین نو 111.13
 در میان خواب سجاده بھ دوش  یا بگوید صوفئی، دیدی تو دوش 111.14
 با تو اندر خواب در شرح نظر من بدم آن، وآنچھ گفتم خواب در 111.15
 آن سخن را پیشوای ھوش كن  گوش كن، چون حلقھ اندر گوش كن 111.16
 شد و راز كھن معجز نو با چون ترا یاد آید آن خواب، این سخن 111.17
 جان صاحب واقعھ، گوید بلی  گر چھ دعوی مینماید، این ولی 111.18
 آن ز ھر كھ بشنود موقن بود مومن بودۀ پس چو حكمت ضال 111.19
 چون بود شك؟ چون كند خود را غلط؟ چونكھ خود را پیش او یابد فقط 111.20
 در قدح آب است، بستان زود آب  تشنھ ای را چون بگویی تو، شتاب 111.21
 از برم، ای مدعی، مھجور شو ین دعویست، روھیچ گوید تشنھ؟ كا 111.22
 جنس آب است و از آن ماء معین  یا گواه و حجتی بنما كھ این 111.23
 كھ بیا من مادرم، ھان ای ولد یا بھ طفل شیر، مادر بانگ زد؟ 111.24
 تا كھ با شیرت بگیرم من قرار طفل گوید مادرا، حجت بیار؟ 111.25
 ست  روی و آواز پیمبر معجزه در دل ھر امتی كز حق مزه ست 111.26
 جان امت در درون سجده كند چون پیمبر از برون بانگی زند 111.27
 از كسی نشنیده باشد گوش جان  زانكھ جنس بانگ او اندر جھان 111.28
 از زبان حق شنود، انی قریب  آن غریب، از ذوق آواز غریب 111.29

 
 . سجده كردن مسیح و یحیی علیھما السالم در شكم مادر یکدیگر را112

 بود با مریم نشستھ رو بھ رو  ز او* مادر یحیی چو حامل بُد ا 112.1
 پیشتر از وضع حمل خویش گفت  مادر یحیی بھ مریم در نھفت 112.2
 كاو اولو العزم و رسول آگھیست  كھ یقین دیدم درون تو شھیست 112.3
 كرد سجده حمل من، اندر زمن  چون برابر اوفتادم با تو من 112.4
 كز سجودش در تنم افتاد درد این جنین، مر آن جنین را سجده كرد 112.5
 سجده ای دیدم ز طفلم در شكم  گفت مریم، من درون خویش ھم 112.6

 
 . اشكال آوردن نادانان بر این قصھ و جواب دادن ایشان را113

 خط بكش، زیرا دروغ است و خطا ابلھان گویند این افسانھ را 113.1
 بود از بیگانھ دور و، ھم ز خویش  * زانكھ مریم وقت وضع حمل خویش 113.2
 از برون شھر، او وا پس نشد مریم اندر حمل، جفِت کس نشد 113.3
 تا نشد فارغ، نیامد ھم درون  از برون شھر، آن شیرین فسون 113.4
 بر گرفت و برد تا پیش تبار چون بزائید آنگھانش بر كنار 113.5
 گوید او را این سخن در ماجرا مادر یحیی كجا دیدش؟ كھ تا 113.6
 غایب آفاق او را حاضر است  این بداند كانكھ اھل خاطر است 113.7
 مادر یحیی كھ دور است از بصر آید در نظر پیش مریم حاضر 113.8



 چون مشبك كرده باشد پوست را دیده ھا بستھ، ببیند دوست را 113.9
 از حكایت گیر معنی ای زبون  ور ندیدش نز برون و نز درون 113.10
 ھمچو شین بر نقش آن چفسیده ای نی چنان افسانھ ھا بشنیده ای 113.11
 بیان ؟ چون سخن نوشد ز دمنھ بی تا ھمی گفت آن كلیلھ بی زبان 113.12
 فھم آن چون كرد بی نطقی بشر؟ ور بدانستند لحن ھمدگر 113.13
 شد رسول و خواند بر ھر دو فسون؟  در میان شیر و گاو آن دمنھ، چون 113.14
 چون ز عكس ماه ترسان گشت پیل؟  چون وزیر شیر شد گاو نبیل؟ 113.15
 ور نھ كی با زاغ لكلك را مریست؟  این كلیلھ و دمنھ جملھ افتریست 113.16
 معنی اندر وی بسان دانھ ایست  پیمانھ ایستای برادر قصھ چون  113.17
 ننگرد پیمانھ را گر گشت نقل  معنی بگیرد مرِد عقلۀ دان 113.18

 
 . سخن گفتن بھ زبان حال و فھم كردن آن114

 گر چھ گفتی نیست آنجا آشكار ماجرای بلبل و گل، گوش دار 114.1
 بشنو و معنی گزین ز افسانھ، تو ماجرای شمع با پروانھ، تو 114.2
 ھین بباال پر مپر، چون جغِد پست  ست، سّر گفت ھستگر چھ گفتی نی 114.3
 گفت خانھ اش از كجاش آمد بدست؟  ُرخ استۀ گفت در شطرنج، كاین خان 114.4
 فرخ آن كس كاو سوی معنی شتافت  خانھ را بخرید یا میراث یافت؟ 114.5
 گفت چونش كرد بی جرمی ادب؟  گفت نحوی، زید عمروا قد ضرب 114.6
 بی گناه او را بزد ھمچون غالم  عمرو را جرمش چھ بُد؟ كان زید خام 114.7
 گندمش بستان، كھ پیمانھ است رد معنی بودۀ گفت این پیمان 114.8
 گر دروغ است آن، تو با اعراب ساز زید و عمرو از بھر اعرابست ساز 114.9

 زید چون زد بی گناه و بی خطا؟ گفت نی، من آن ندانم عمرو را 114.10
 بود عمرو یك واوی فزون دزدیده گفت از ناچار و الغی بر گشود 114.11
 چون كھ از حد برد، حد او را سزد زید واقف گشت و دزدش را بزد 114.12

 
 . پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطالن115

 كژ نماید راست در پیش كژان  گفت اینك راست پذرفتم بھ جان 115.1
 گویدت این دوست، در وحدت شكیست  گر بگویی احولی را مھ یكیست 115.2
 ین سزای بد خو است راست دارد، ا ور بدو خندد كسی، گوید دو است 115.3
 الخبیثات الخبیثین زد فروغ  بر دروغان جمع می آید دروغ 115.4
 راست پیش او نباشد معتبر  * ھر کھ او جنس دروغ است ای پسر 115.5
 چشم كوران را عثار سنگالخ  دل فراخان را بود دست فراخ 115.6
 از دروغ و از خیانت َرستھ شد  * ھر کھ را دندان ِصدقی ُرستھ شد 115.7

 
 آن خورد نمیردۀ رخت كھ ھر كھ میو. جستن آن د116

 كھ درختی ھست در ھندوستان  گفت دانائی بھ رمز، ای دوستان 116.1
 نی شود او پیر و، نی ھرگز بُمرد او خورد و بُردۀ ھر كسی كز میو 116.2
 بر درخت و میوه اش شد عاشقی  پادشاھی این شنید از صادقی 116.3
 سوی ھندستان روان كرد از طلب  قاصدی دانا ز دیوان ادب 116.4



 ِگرد ھندستان برای جست و جو لھا میگشت آن قاصد از اوسا 116.5
 نی جزیره ماند و نی كوه و نھ دشت  شھر شھر از بھر این مطلوب گشت 116.6
 كاین نجوید، جز مگر مجنون ِ بند ھر كھ را پرسید، كردش ریشخند 116.7
 بس كسان گفتند کای صاحب فالح  بس كسان صفعش زدند اندر مزاح 116.8
 كی تھی باشد؟ كجا باشد گزاف؟  صاف جست و جوئی چون تو زیرك سینھ 116.9

 وین ز صفع آشكارا سخت تر وین مراعاتش یكی صفعی دگر 116.10
 در فالنجا بُد درختی بس سترگ  می ستودندش بھ تسُخر، كای بزرگ 116.11
 بس بلند و پھن و ھر شاخیش گبز در فالن بیشھ درختی ھست سبز 116.12
 می شنید از ھر كسی نوعی خبر قاصد شھ بستھ در جستن كمر 116.13
 میفرستادش شھنشھ مالھا حت كرد آنجا سالھابس سیا 116.14
 عاجز آمد آخر االمر از طلب  چون بسی دید اندر آن غربت تعب 116.15
 ز آن غرض غیر خبر پیدا نشد ھیچ از مقصود اثر پیدا نشد 116.16
 او عاقبت ناجستھ شدۀ جست امید او بگسستھ شدۀ رشت 116.17
 اشك می بارید و می بّرید راه  كرد عزم بازگشتن سوی شاه 116.18

 
 ح كردن شیخ ِسّر آن درخت را با آن طالب مقلد. شر117

 اندر آن منزل كھ آیس شد ندیم  بود شیخی عالمی قطبی كریم 117.1
 ز آستان او براه اندر شوم  گفت من نومید پیش او روم 117.2
 چونكھ نومیدم من از دلخواه من  تا دعای او بود ھمراه من 117.3
 اشك میبارید مانند سحاب  رفت پیش شیخ با چشم پر آب 117.4
 ناامیدم، وقت لطف این ساعت است  خا وقت رحم و رأفت استگفت شی 117.5
 چیست مطلوب تو، رو با چیستت؟  گفت وا گو، كز چھ نومیدیستت 117.6
 از برای جستن یك شاخسار گفت شاھنشاه كردم اختیار 117.7
 آب حیات ۀ او مایۀ میو كھ درختی ھست نادر در جھات 117.8
 ان جز كھ طنز و تسخر این سرخوش سالھا جستم، ندیدم یك نشان 117.9

 این درخت علم باشد در علیم  شیخ خندید و بگفتش ای سلیم 117.10
 آب حیوانی ز دریای محیط بس بلند و بس شگرف و بس بسیط 117.11
 زآن ز شاخ معنیی بی بار و بر  * تو بھ صورت رفتھ ای، ای بی خبر 117.12
 زآن نمی یابی کھ معنی ھشتھ ای تو بھ صورت رفتھ ای، گم گشتھ ای 117.13
 اه بحرش نام شد، گاھی سحاب گ گھ درختش نام شد، گھ آفتاب 117.14
 كمترین آثار او عمر بقاست  آن یكی كش صد ھزار آثار خاست 117.15
 آن یكی را نام باشد بی شمار گر چھ فرد است او، اثر دارد ھزار 117.16
 در حق شخص دگر باشد پسر آن یكی شخص ترا باشد پدر 117.17
 در حق آن دیگری لطف و نكو در حق دیگر بود قھر و عدو 117.18
 در حق دیگر کسی وھم و خیال  عم و خال * در حق دیگر بود او 117.19
 صاحب ھر وصفش از وصفی عمی  صد ھزاران نام و آن یك آدمی 117.20
 ھمچو تو نومید و اندر تفرقھ است  ھر كھ جوید نام گر صاحب ثقھ است 117.21
 تا بمانی تلخ كام و شور بخت  تو چھ بر چسبی بر این نام درخت 117.22
 ای پھلوان رو معانی را طلب  * صورت ظاھر چھ جوئی ای جوان؟ 117.23



 معنی اندر وی چو مغز، ای یار دوست  * صورت و ھیئت بود چون قشر و پوست 117.24
 تا صفاتت ره نماید سوی ذات  در گذر از نام و بنگر در صفات 117.25
 چشم تو یک رنگ بیند نیک و بد  * گو شوی در ذات و آسائی ز خود 117.26
 چون بھ معنی رفت، آرام اوفتاد اختالف خلق از نام اوفتاد 117.27
 تا نمانی تو اسامی را ِگرو  معنی مثالی خوش شنو* اندرین  117.28

 
 . بیان منازعت چھار كس جھت انگور با ھمدگر بعلت آنکھ زبان یکدیگر را نمیدانستند118

 ھر یکی از شھری افتاده بھ ھم چار كس را داد مردی یك درم 118.1
 جملھ با ھم در نزاع و در غضب  * فارس و ترک و رومی و عرب 118.2
 ھم بیا کاین را بھ انگوری دھیم ون وارھیم ؟فارسی گفتا، از این چ 118.3
 من َعنَب خواھم، نھ انگور ای دغا آن عرب گفتا معاذ هللا ال 118.4
 من نمی خواھم عنب، خواھم ُازم  آن یكی کز ترك بُد گفت ای  ُکزم 118.5
 ترك كن، خواھم من استافیل را آنكھ رومی بود گفت، این قیل را 118.6
 مھا غافل بُدندكھ ز ِسّر نا در تنازع آن نفر جنگی شدند 118.7
 پُر بُدند از جھل و، از دانش تھی  مشت بر ھم میزدند از ابلھی 118.8
 گر بُدی آنجا، بدادی صلحشان  صاحب ِسری عزیزی صد زبان 118.9

 آرزوی جملھ تان را میخرم  پس بگفتی او كھ من زین یك درم 118.10
 این درمتان میكند چندین عمل  چونكھ بسپارید دل را بی دَغل 118.11
 چار دشمن میشود یك، ز اتحاد المرادیك درمتان میشود چار  118.12
 گفِت من آرد شما را اتفاق  گفِت ھر یكتان دھد جنگ و فراق 118.13
 تا زبانتان من شوم در گفت و گو پس شما خاموش باشید أنصتوا 118.14
 نزاع است و سخط ۀ در اثر مای * گر سخنتان می نماید یك نمط 118.15
 ستنزاع و تفرقھ اۀ در اثر مای ور سخنتان در توافق موثقھ است 118.16
 گرمی خاصیتی دارد ھنر گرمی عاریتی ندھد اثر 118.17
 چون خوری، سردی فزاید بی گمان  سركھ را گر گرم كردی، ز آتش آن 118.18
 طبع اصلش سردی است و تیزی است  زانكھ آن گرمی آن دھلیزی است 118.19
 چون خوری گرمی فزاید در جگر ور بود یخ بستھ دوشاب، ای پسر 118.20
 شد آن وین از عمی كز بصیرت با پس ریای شیخ بھ ز اخالص ما 118.21
 تفرقھ آرد دَم اھل َحَسد از حدیث شیخ جمعیت رسد 118.22
 كاو زبان جملھ مرغان را شناخت  چون سلیمان كز سوی حضرت بتاخت 118.23
 انس بگرفت و برون آمد ز جنگ  در زمان عدلش آھو با پلنگ 118.24
 گوسفند از گرگ ناورد احتراز شد كبوتر ایمن از چنگال باز 118.25
 تحادی شد میان پَر زنان ا او میانجی شد میان دشمنان 118.26
 ھین سلیمان جو، چھ میباشی غوی؟  تو چو موری، بھر دانھ میدوی 118.27
 و آن سلیمان جوی را ھر دو بود دانھ جو را، دانھ اش، دامی شود 118.28
 نیستشان از ھمدگر یك دم امان  مرغ جانھا را در این آخر زمان 118.29
 كاو دھد صلح و، نماند جور ما ھم سلیمان ھست اندر دور ما 118.30
ٍة را یاد گیر قول 118.31  تا بھ إال و َخال ِفیھا نذیر ِإْن ِمْن أُمَّ
 حق و صاحب ھمتی ۀ از خلیف گفت خود خالی نبودست امتی 118.32



 كز صفاشان بی غش و بی غل كند مرغ جانھا را چنان یكدل كند 118.33
 مسلمون را گفت نفس واحده  مشفقان گردند ھمچون والده 118.34
 طلق بدندور نھ ھر یك دشمن م نفس واحد از رسول حق شدند 118.35
 باشد از توحید بی ما و توئی  * اتحادی خالی از شرک و دوئی 118.36

 
 . برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار بھ بركت وجود مبارک پیغمبر خدا علیھ السالم119

 یك ز دیگر جان خون آشام داشت  دو قبیلھ كاوس و خزرج نام داشت 119.1
 و صفامحو شد در نور اسالم  كینھ ھای كھنھ شان از مصطفی 119.2
 ھمچو اعداد عنب در بوستان  اوال اخوان شدند آن دشمنان 119.3
 در شكستند و تن واحد شدند و ز دم اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ بھ پند 119.4
 واحد شودۀ چون فشردی شیر صورت انگورھا اخوان بود 119.5
 چون كھ غوره پختھ شد شد یار نیك  غوره و انگور ضدانند لیك 119.6
 ر ازل حق كافر اصلیش خواندد غوره ای كاو سنگ بست و خام ماند 119.7
 در شقاوت نحس ملحد باشد او نھ اخی نھ نفس واحد باشد او 119.8
 افھام خیزد در جھان ۀ فتن گر بگویم آنچھ او دارد نھان 119.9

 دود دوزخ از ارم مھجور بھ چشم کاو آن رو نبیند، کور بھ 119.10
 از دم اھل دل آخر یك دلند غورھای نیك كایشان قابلند 119.11
 تا دوئی برخیزد و كین و ستیز یزسوی انگوری ھمی رانند ت 119.12
 تا یكی گردند، وحدت وصف اوست  پس در انگوری ھمی درند پوست 119.13
 ھیچ یك با خویش، جنگی در نبست  دوست دشمن گردد ایرا ھم دو است 119.14
 صد ھزاران ذره را داد اتحاد آفرین بر عشق كل اوستاد 119.15
 یك سبوشان كرد دست كوزه گر ھمچو خاك مفترق در رھگذر 119.16
 ھست ناقص، جان نمی ماند بدین  جسمھای ماء و طینكھ اتحاد  119.17
 فھم را ترسم كھ آرد اختالل  گر نظایر گویم اینجا و مثال 119.18
 از نشاط دور بینی در عما ھم سلیمان ھست اكنون، لیك ما 119.19
 ھمچو خفتھ در سرا كور از سرا دور بینی كور دارد مرد را 119.20
 وز رفیق و ھمنشینش بی خبر میکند از مشرق و مغرب گذر 119.21
 در گرھھا باز كردن ما عشیق  ولعیم اندر سخنھای دقیقم 119.22
 در شكال و در جواب آیین فزا تا گره بندیم و بگشائیم ما 119.23
 گاه بندد تا شود در فن تمام  ھمچو مرغی كاو گشاید بنِد دام 119.24
 عمر او اندر گره كاریست خرج  او بود محروم از صحرا و مرج 119.25
 افتد مدام  لیك پرش در شكست خود زبون او نگردد ھیچ دام 119.26
 نگسلد یك یك از این كّر و فرت  با گره كم كوش، تا بال و پرت 119.27
 و آن كمینگاه عوارض را نبست  صد ھزاران مرغ پرھاشان شكست 119.28
 نقبوا فیھا ببین َھْل ِمْن محیص  حال ایشان از نبی خوان ای حریص 119.29
 حل نشد اشكال انگور و عنب  از نزاع ترك و رومی و عرب 119.30
 در نیاید، بر نخیزد این دوئی  ویتا سلیمان امین معن 119.31
 بشنوید این طبل باز شھریار مرغان منازع باز وارۀ جمل 119.32
 ھین ز ھر جانب روان گردید شاد ز اختالف خویش سوی اتحاد 119.33



 نحوه ھذا الذی لم ینھكم  حیث ما كنتم فولوا وجھكم 119.34
 كان سلیمان را دمی نشناختیم  كور مرغانیم و بس ناساختیم 119.35
 ویران شدیم ۀ الجرم واماند زان شدیمھمچو جغدان دشمن با 119.36
 قصد آزار عزیزان خدا می كنیم از غایت جھل و عما 119.37
 پر و بال بی گنھ كی بر كنند؟ جمع مرغان كز سلیمان روشنند 119.38
 بی خالف و كینھ، آن مرغان خوشند بلكھ سوی عاجزان چینھ كشند 119.39
 می گشاید راه صد بلقیس را ھدھد ایشان پی تقدیس را 119.40
 باز ھمت آمد و، ما زاغ بود ھ صورت زاغ بودزاغ ایشان، گر ب 119.41
 آتش توحید در شك می زند لكلك ایشان كھ لك لك می زند 119.42
 باز سر پیش كبوترشان نھد و آن كبوترشان ز بازان نشكھد 119.43
 در درون خویش گلشن دارد او بلبل ایشان كھ حالت آرد او 119.44
 كز درون قند ابد رویش نمود طوطی ایشان ز قند آزاد بود 119.45
 بھتر از طاوس پّران دگر ن ایشان در نظرپای طاوسا 119.46
 در تعلق راه علیین زند کبک ایشان خنده بر شاھین زند 119.47
 منطق الطیر سلیمانی كجاست؟  منطق الطیر، آن ِ خاقانی ِصداست 119.48
 چون ندیدستی سلیمان را دمی  تو چھ دانی بانگ مرغان را ھمی؟ 119.49
  از برون مشرقست و مغربست پّر آن مرغی كھ بانگش مطرب است 119.50
 وز ثری تا عرش در كّر و فریست  ھر یك آھنگش ز كرسی تا  ثریست 119.51
 عاشق ظلمت چو خفاشی بود مرغ كاو بی این سلیمان میرود 119.52
 تا كھ در ظلمت نمانی تا ابد با سلیمان خو كن ای خفاش ِ  ردّ  119.53
 ھمچو گز قطب مساحت میشوی  یك گزی ره گر بدان سو میروی 119.54
 لنگی و لوكی میرھی  از ھمھ وآنكھ لنگ و لوك آن سو میجھی 119.55

 
 بط بچگان كھ مرغ خانگی میپروردشانۀ . قص120

 كرد زیر پَر، چو دایھ تربیت  تخم ِ بطی، گر چھ مرغ ِ خانھ ات 120.1
 دایھ ات خاكی بُد و، خشكی پرست  مادر تو بّط آن دریا بُدست 120.2
 آن طبیعت جانت را از مادر است  میل دریا كھ دل تو اندر است 120.3
 دایھ را بگذار، كاو بد رایھ است  ن دایھ استمیل خشكی مر تو را زی 120.4
 اندرآ در بحر معنی، چون بطان  دایھ را بگذار بر خشك و بران 120.5
 تو مترس و سوی دریا ران شتاب  گر ترا دایھ بترساند ز آب 120.6
 نی چو مرغ خانھ، خانھ كنده ای  تو بطی، بر خشك و بر تر زنده ای 120.7
ْمنا بَِنی آدََم شھی 120.8  ھم بھ خشکی پا نھی  ھم بھ دریا تو ز َكرَّ
 از حملنا ھم علی البر پیش ران  كھ حملنا ھم علی البحری بھ جان 120.9

 جنس حیوان ھم ز بحر آگاه نیست  مر مالیك را سوی بر راه نیست 120.10
 تا روی ھم بر زمین، ھم بر فلك  تو بھ تن حیوان، بھ جانی از ملك 120.11
 با دل یوحی إلیھ دیده ور تا بھ ظاھر مثلكم باشد بشر 120.12
 روح او گردان بر آن چرخ برین  كی فتاده بر زمینقالب خا 120.13
 بحر میداند زبان ما تمام  ما ھمھ مرغابیانیم ای غالم 120.14
 در سلیمان تا ابد داریم سیر پس سلیمان بحر آمد ما چو طیر 120.15



 تا چو داود آب سازد صد زره  با سلیمان پای در دریا بنھ 120.16
 ر است لیك غفلت، چشم بند و ساح آن سلیمان پیش جملھ حاضر است 120.17
 او بھ پیش ما و ما از وی ملول  تا ز جھل و خوابناكی و فضول 120.18
 چون نداند كاو گشاید ابر سعد تشنھ را درِد سر آرد بانگ رعد 120.19
 بی خبر از ذوق آب آسمان  چشم او ماندست در جوی روان 120.20
 از مسبب الجرم محجوب ماند مركب ھمت سوی اسباب راند 120.21
 بر سببھای جھان؟كی نھد دل  آنكھ بیند او مسبب را عیان 120.22
 از نجات و از فالح و از نجاح او مسبب یابد او در یک صباح 120.23
 دَه  یکی زآن گنج حاصل ناورند  آنچھ در صد سال مشت حیلھ مند 120.24

 
 . حیران شدن حاجیان در كرامات آن شیخ زاھد كھ بر روی ریگ گرم صحرا نشستھ بود121

 در عبادت غرق چون عبادیھ  زاھدی بُد در میان بادیھ 121.1
 دیده شان بر زاھد خشك اوفتاد حاجیان آنجا رسیدند از بالد 121.2
 از سموم بادیھ بودش عالج  جای زاھد خشك بود، او تر مزاج 121.3
 و آن سالمت در میان آفتش  حاجیان حیران شدند از وحدتش 121.4
 ریگ كز تفش بجوشد آِب دیگ  در نماز استاده بُد بر روی ریگ 121.5
 بر بُراق و دلدل است یا سواره  گفتئی سر مست بر سبزه و گل است 121.6
 یا سموم او را بھ از باد صباست  یا كھ پایش بر حریر و ُحلھ ھاست 121.7
 با خشوع و با خضوع و با نیاز ایستاده تازه رو اندر نماز 121.8
 مانده بُد ِاستاده در فکر دراز با حبیب خویشتن میگفت راز 121.9

 تا شود درویش فارغ از نماز پس بماندند آن جماعت با نیاز 121.10
 زآن جماعت، زنده ای روشن ضمیر راق باز آمد فقیرچون ز استغ 121.11
 جامھ اش تر بود ز آثار وضو دید كابش میچكید از دست و رو 121.12
 دست را برداشت، كز سوی سماست  پس بپرسیدش، كھ آبت از كجاست؟ 121.13
 یا گھی باشد اجابت، گاه رد گفت، ھر گاھی كھ خواھی میرسد؟ 121.14
 ما را یقین  تا ببخشد حال تو مشكل ما حل كن، ای سلطان دین 121.15
 تا ببریم از میان ُزنّارھا وانما سری ز اسرارت بھ ما 121.16
 كھ اجابت كن دعای حاجیان  چشم را بگشود سوی آسمان 121.17
 تو ز باال بر گشودستی درم  رزق جویی را ز باال خو گرم 121.18
 ِفی السَّماِء ِرْزقُكُْم كرده عیان  ای نموده تو مكان از المكان 121.19
 ود پیدا شد، چو پیل آب كش ز در میان این مناجات، ابر خوش 121.20
 در گو و در غارھا مسكن گرفت  ھمچو آب از مشك باریدن گرفت 121.21
 حاجیان جملھ گشاده مشكھا ابر میبارید چون مشك اشكھا 121.22
 ابر چون مشکی دھان را بر گشود یک عجایب در بیابان رو نمود 121.23
 میبریدند از میان ُزنّارھا یك جماعت، ز آن عجایب كارھا 121.24
 زین عجب وهللا أعلم بالرشاد در ازدیاد قوم دیگر را یقین 121.25
 ناقصان سرمدی تّم الكالم  قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام 121.26

 پایان دفتر دوم
 



 


