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

 فه با یاران نشست او به صدر صُ  ر ببستیك بهیمه داشت در آخُ  5.2

 دفتری باشد حضور یار بیش  راقب گشت با یاران خویشپس م 5.3

 جز دل اسپید همچون برف نیست  دفتر صوفی سواد حرف نیست 5.4

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

 بر آثار شدو گام آهو دید  همچو صیادی سوی اشكار شد 5.6

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

 الجرم زآن گام در كامی رسید ریدچون كه شكر گام كرد و ره بُ  5.8

 بهتر از صد منزل گام و طواف  رفتن یك منزلی بر بوی ناف 5.9



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

 بهر عارف فتحت ابوابهاست  آن دلی كو مطلع مهتابهاست 5.11

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

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

 جان ایشان بود در دریای جود كاین عالم نبود ،پیر ایشان اند 5.14

 بر برداشتند ،پیشتر از كشت عمرها بگذاشتند ،پیش از این تن 5.15

 ها سفته اندر  دُ  ،پیشتر از بحر جان پذرفته اند ،پیشتر از نقش 5.16

 

 . مشورت کردن خدای تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق6

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

 بر مالیك خفیه خنبك می زدند چون مالیك مانع آن می شدند 6.2

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

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

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

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

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

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

 دیده پیش از كان صحیح و زیف را دیده چون بی كیف هر با كیف را 6.9

 خورده می ها و نموده شورها پیشتر از خلقت انگورها 6.10

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

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



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

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

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

 در عدد آورده باشد بادشان  بر مثال موجها اعدادشان 6.16

 اهدر درون روزن ابدان مفترق شد آفتاب جانها 6.17

 كه شد محجوب ابدان در شكیست آن خود یكیست ،ر قرص داریبچون نظر  6.18

 نفس واحد روح انسانی بود تفرقه در روح حیوانی بود 6.19

 مفترق هرگز نگردد نور او علیهم نورهُ  چون كه حق رش   6.20

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

ر  بجز هللا نیست  عقل جز از رمز این آگاه نیست*  6.22  واقف این س 

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

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

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

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

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

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

 

 به استماع ظاهر انبسته شدن تقریر معنی حكایت به سبب میل مستمع. 7

 ی كندمد   ،ز بعد جر، اجر كند ی كندسد   ،كف پیش آرد و ،بحر 7.1

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

 نق اندر آن سودا فرو شد تا عُ  سوی صوفی قنقخاطرش شد  7.3



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

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

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

 از نه طبق بگذراند مر ترا اكرام حق ،گذریبور تو اندر  7.7

 

 . التزام کردن خادم تیمار بهیمه را و تخلف نمودن8

 كه جدا كن دانه رااز   ،لیك هین بشنو اكنون صورت افسانه را 8.1

 چونكه در وجد و طرب آخر رسید حلقه آن صوفیان مستفید 8.2

 از بهیمه یاد آورد آن زمان  خوان بیاوردند بهر میهمان 8.3

 هر بهیمه كاه و جوراست كن ب ر برودر آخُ  :گفت خادم را كه 8.4

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

 پیر است و دندانهاش سست  کكان خر تر كن آن جوش را از نخست گفت: 8.6

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

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

 جنس تو مهمانم آمد صد هزار حكمت گزار نالحول آخر ای گفت: 8.9

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

 الحول از توام بگرفت شرم  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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 رفتم كاه و جو آرم نخست  گفت: تسربست چُ بخادم این گفت و میان  8.22

 ادفتخواب خرگوشی بدان صوفی  ر نكرد او هیچ یادرفت و از آخُ  8.23

 كرد بر اندرز صوفی ریش خند رفت خادم جانب اوباش چند 8.24

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

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

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

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

 ا القارعه بفاتحه میخواند  گونگون می دید ناخوش واقعه 8.29

 رفته اند و جمله درها بسته اند سته اندیاران ج   ؟چاره چیست گفت: 8.30

  ؟كه با ما گشت هم نان و نمك ین ن خادمكکاای عجب  گفت:باز می  8.31

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

 ور نه جنسیت وفا تلقین كند هر عداوت را سبب باید سند 8.33

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

 دردهمی خواهد مر او را مرگ و  هك ؟آدمی مر مار و كژدم را چه كرد 8.35

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



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

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

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

 كژ شده پاالن دریده پالهنگ  خاك و سنگآن خر مسكین میان  8.40

 گه در تلف  ،گاه در جان كندن و جمله شب بی علف ،خسته از ره 8.41

 كم از یك مشت كاه  ،جو رها كردم ای الهگویان، کخر همه شب ذكر  8.42

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

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

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

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

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

 زود پاالن جست بر پشتش نهاد روز شد خادم بیامد بامداد 8.48

 سگ می سزد باكرد با خر آنچه  خر فروشانه دو سه زخمش بزد 8.49

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

 

 رنجور استمگذ بهیمه صوفی گمان بردن كاروانیان كه . 9

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

 جمله رنجورش همی پنداشتند هر زمانش خلق بر می داشتند 9.2

 و آندگر در زیر گامش جست لخت  شش همی پیچید سختآن یكی گو 9.3

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

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



 ردبد راه شابجز بدین شیوه ن آن خر كاو به شب الحول خورد گفت: 9.6

 شب مسبح بود و روز اندر سجود ل بودچونكه قوت خر به شب الحو 9.7

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

 از سالم علیكشان كم جو امان  آدمی خوارند اغلب مردمان 9.9

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

 هم چو آن خر در سر آید در نبرد داز دم دیو آنكه او الحول خور   9.11

 و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریو ر دنیا خورد تلبیس دیوهر كه د 9.12

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

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

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

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

 كز دشمنان افیون چشد آنوای  دم دهد تا پوستت بیرون كشد 9.17

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

 ترك عشوه اجنبی و خویش كن  كنصید خود را خویش ُ  ان،همچو شیر 9.19

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

 كار خود كن كار بیگانه مكن  ه مكندر زمین مردمان خان 9.21

 كز بر ای اوست غمناكی تو كیست بیگانه تن خاكی تو 9.22

 را نبینی فربهی  جانجوهر  تا تو تن را چرب و شیرین میدهی 9.23

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

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

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



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

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

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

 است هین  خبیثاترا خبیثین مر  د به سوی طیبینمطیبات آ 9.30

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

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

 جزو سوی كل خود گیرد قرار هوش دار هینچون تو جزو دوزخی  9.33

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

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

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

 گلخنی ۀ ور بود خاری تو هیم تو گلشنیۀ گر گل است اندیش 9.37

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

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

 صحبت ناجنس گور است و لحد  ی جو ز ناجنسان بجدتو رهائ*  9.40

 زین تجانس زینتی انگیخته  جنسها با جنسها آمیخته 9.41

 دیگرش همبرگزیند یك یك از  كرشگر در آمیزند عود و ش   9.42

 نیك و بد در همدگر آمیختند طبلها بشكست و جانها ریختند 9.43

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

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

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

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



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

 صافی بیا ،ای غش دور شو گفت: یاتا بر آمد آفتاب انب 9.49

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

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

 عاشق روزند آن زرهای كان  دشمن روزند این قالبكان 9.52

 تا ببیند اشرفی تشریف او تعریف اوۀ زآنكه روز است آین 9.53

 روز بنماید جمال سرخ و زرد كردحق قیامت را لقب زآن روز  9.54

 است هرشان چون سالهروز پیش م ر اولیاستس   ،روز پس حقیقت   9.55

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

 و  الضُّحی  نور ضمیر مصطفی   و  الضحی ،زآن سبب فرمود یزدان 9.57

 برای آنكه این هم عكس اوست  از حی را خواست دوستقول دیگر كاین ضُ  9.58

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

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

بُّ اْْلف ل ین  گفت آن خلیل 9.61   ؟كی فنا خواهد از این رب جلیل ال أُح 

 زنگاری او ن تن خاكی  یو ستاری او ،باز و  اللَّیل  است 9.62

 عك هین ما ود   :با شب تن گفت آفتابش چون بر آمد زآن فلك 9.63

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

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

 كشت كرده ریگ درۀ همچو دان آلت زرگر به دست كفشگر 9.66
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 ی از دست آن مفلسشكایت كردن اهل زندان پیش وكیل قاض. 17

 اهل زندان در شكایت آمدند با وكیل قاضی ادراك مند 17.1

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

 یاوه تاز و طبل خوار است و مضر ركاندر این زندان بماند او مستم   17.3

 ور به صد حیلت گشاید طعمه ای  د لقمه ایبنیا یمرد زندان 17.4

 كلوا :هحجتش این كه خدا گفت وزخ گلودر زمان پیش آید آن د 17.5

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

 یش بس ئاگر گو ،كر كند خود راَ   * پیش او هیچ است لوت شصت كس 17.7

 ابد پاینده باد ،ظل موالنا داد داد ،سه ساله زین چنین قحط   17.8

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

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



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

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

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

 مرده ریگ خویش شوۀ سوی خان خیز زین زندان برو :گفت قاضی 17.14

  توستهمچو كافر جنتم زندان  توستخان و مان من احسان  گفت: 17.15

 و كد درویشیخود بمیرم من ز  گر ز زندانم برانی تو به رد 17.16

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

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

 وز برای زاد ره نانی بود ایمانی بود ه او را قوت  هر ك 17.19

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

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

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

 است 

 یك بارگی  ووت ذوق آید برق از نماز و صوم و صد بی چارگی 17.23

 قد هلكنا آه من طغیانه  من شیطانه هللاأستعیذ  17.24

 می شود آناو  ،هر كه در وی رفت یك سگ است و در هزاران می رود 17.25

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

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

 چون خیالت فاسد آمد جا به جا  ت تو می آید بالاز خیاال*  17.28

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

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



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

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

 گه خیال میغ و ماغ و لیغ و الغ  گه خیال آسیا و باغ و راغ*  17.33

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

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

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

 

 ضیزندانی با قا مفلسۀ قصۀ تتم. 18

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

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

 زین غرض باطل گواهی می دهند ز تو میخواهند هم تا وارهندو 18.3

 هم بر ادبار و بر افالسش گوا ما :جمله اهل محكمه گفتند 18.4

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

 مفلس است و بس قالش  وگرد شهر ا كش بگردانید فاش :گفت قاضی 18.6

 طبل افالسش عیان هر جا زنید کنیدها ی كو به كو او را مناد 18.7

 قرض ندهد هیچ كس او را تسو فروشد بدونبهیچ كس نسیه  18.8

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

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

 تا بود كافالس او ثابت شود آدمی در حبس دنیا زآن بود 18.11

 هم منادی كرد در قرآن ما مفلسی دیو را یزدان ما 18.12

 هیچ با او شركت و سودا مكن  نكاو دغا و مفلس است و بد سخُ  18.13



  ؟رفه از وی كی بریص   ،مفلس است او ور كنی او را بهانه آوری 18.14

 كردی كه هیزم می فروخت اشتر ُ ردند چون فتنه فروختحاضر آو 18.15

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

 و افغان او سودی نداشت  ،شببه تا  اشترش بردند از هنگام چاشت 18.17

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

 ان بشناختندتا همه شهرش عی سو به سو و كو به كو می تاختند 18.19

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

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

 کاین همه تخم جفا ها کاشته  جملگان آوازها برداشته*  18.22

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

 او را یك پشیزمر قرض ندهد كس  چیزمفلس است این و ندارد هیچ  18.24

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

 زنیدگره محكم  ،دیچونكه او آ هان و هان با او حریفی كم كنید 18.26

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

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

 فریبد عامه را آن، تاعاریه است  گر بپوشد بهر مكر آن جامه را 18.29

 های عاریت دان ای سلیم ه لحُ  حرف حكمت بر زبان ناحكیم 18.30

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

 منزلم دور است و دیر :كرد گفتشَُ  چون شبانه از شتر آمد به زیر 18.32

 كم از اخراج كاه  ،جو رها كردم هبر نشستی اشترم را از پگا 18.33

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



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

 ای غالم  گوش،پس طمع كر می كند  ر بوده است از طمع خامگوش تو پُ  18.36

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

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

 ب بس صورت است و بس صداجُ در حُ  هر خداهست بر سمع و بصر مُ  18.39

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

 از سماع و از بشارت وز خروش  نچه او خواهد رساند آن به گوشآو 18.41

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

 از پی هر درد درمان آفرید یزدان مجید :گفت پیغمبر كه 18.43

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

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

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

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

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

  مولیستیطالب گر تو از جان  باز گرد از هست سوی نیستی 18.49

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

 جز معطل در جهان هست کیست؟ رگاه صنع حق چون نیستیستكا 18.51

 

 . فی المناجات19

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

 را رحم آورد آن ای رفیق و كه ت قیقریاد ده ما را سخنهای  19.2



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

 ن ای تو سلطان سخُ  ،مصلحی تو كنگر خطا گفتیم اصالحش تو  19.4

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

  توستاسرار ز این چنین اكسیرها  توستاین چنین میناگریها كار  19.6

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

 با هزار اندیشه شادی و غم  جفت و خال و عم بهنسبتش دادی  19.8

 ی داده ای ئزین غم و شادی جدا ی داده ایئضی را رهاباز بع 19.9

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

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

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

 بر روی ستی  ،نهصورت  عشق بر این رها كن عشقهای صورتی 19.13

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

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

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

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

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

 تابش عاریتی دیوار یافت  پرتو خورشید بر دیوار تافت 19.19

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

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

 تو یدان ذهب بر مس  عاریت م پرتو عقل است آن بر حس تو 19.22

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



 دو عاریه بُ ا كان مالحت اندر چون فرشته بود همچون دیو شد 19.24

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

ْسهُ بخوان 19.26 ْرهُ نُن ك    دل منه بر استخوان  ،دل طلب كن رو نُع م  

 دولتش از آب حیوان ساقی است  مال دل جمال باقی استكان ج 19.27

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

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

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

 نقش گرداند ترابی نیاز از  معنی آن باشد كه بستاند ترا 19.31

 بر نقش عاشق تر كند تو رامر معنی آن نبود كه كور و كر كند 19.32

 چشم این خیاالت فناست ۀ بهر كور را قسمت خیال غم فزاست 19.33

 خر نبینند و به پاالن بر زنند حرف قرآن را ضریران معدنند 19.34

  ؟چند پاالن دوزی ای پاالن پرست ستپی خر رو كه ج   ،چون تو بینایی 19.35

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

 خود به پشتش رو نهد 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

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

 افر ماشیاو النَّبی قیل س النَّبی قد ركب معروریا 19.40

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

 ؟چند ،چند بگریزد ز كار و بار ندببر میخیش ب ،خر نفس تو ،شد 19.42

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

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



 خام خوردن علت آرد در بشر مخور خام ای پسر ،است آنطمع خام  19.45

 دكان  ، چرا جویمن خواهمآ من هم كان فالنی یافت گنجی ناگهان 19.46

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

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

 یا آن دگر ،اگر این كردمیكه  تا نگردی تو گرفتار اگر 19.49

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

 وز اگر گفتن بجز حسرت 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 که دریابی مگر  ور نمی یابی تو نقصان اگر*  19.53

 

 ر حقیقت سخن و اطالع بر کشف آنبل یمث. ت20

 خراب ۀ دوستی بردش سوی خان آن غریبی خانه میجست از شتاب 20.1

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

 دگرۀ در میانه داشتی حجر هم عیال تو بیاسودی اگر 20.3

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

 تو بودی این معمور جا ۀ خان ی این سراکاشکی معمور بود*  20.5

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

 وز خوش تزویر اندر آتشند این همه عالم طلب كار خوشند 20.7

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

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

 رونزد دانا خویشتن را كن گ   ور نه رو ،گر محك داری گزین كن 20.10



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

 كشد سوی فنا وآشنایی ك بانگ غوالن هست بانگ آشنا 20.12

 و نشان  نامنك  ،یدئسوی من آ بانگ می دارد كه هان ای كاروان 20.13

 ند آن خواجه را از آفالن تا ك ای فالن ،نام هر یك میبرد غول 20.14

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

 رو و آب ،جاه خواهم ،مال خواهم ای نیکخو؟بود آن بانگ غول  هچ 20.16

 منع كن تا كشف گردد رازها از درون خویش این آوازها 20.17

 چشم نرگس را از این كركس بدوز بانگ غوالن را بسوز ،ذكر حق كن 20.18

 از رنگ كاس واشناس رنگ می را  كاذب واشناسدق را ز صاصبح  20.19

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

 گوهران بینی به جای سنگها رنگها بینی بجز این رنگها 20.21

 ی شوی ئآفتاب چرخ پیما ی شویئبلكه دریا ؟گوهر چه 20.22

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

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

 از وی غافل است  ،ستجآنكه بیرون  چون جای باش عامل است ،كارگه 20.25

 تا ببینی صنع و صانع را بهم  یعنی عدم ،پس درآ در كارگه 20.26
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 سر به طشت زر نهاد از ذوق او  چونکه یحیی مست گشت از شوق او*  24.19

 چشم را در باخت از بهر لقا  چون شعیب آگاه شد زین ارتقا*  24.20

 در بال چون دید آثار وصال  کر کرد ایوب صابر هفت سالش*  24.21

 آب حیوان یافتند و کم زدند  خضر و الیاس از میش چون دم زدند*  24.22

 شتافت برچارم  چرخبر فراز  نردبانش عیسی مریم چو یافت 24.23

 قرص مه را كرد او در دم دو نیم  چون محمد یافت آن ملك و نعیم 24.24

 ه صاحب و صدیق شدبا چنان ش چون ابو بكر آیت توفیق شد 24.25

 حق و باطل را چو دل فاروق شد چون عمر شیدای آن معشوق شد 24.26

 النورین گشت ونور فایض بود و ذ چون كه عثمان آن عیان را عین گشت 24.27

 گشت او شیر خدا درمرج جان  ر فشانچون ز رویش مرتضی شد دُ  24.28

 عرش را دُرین و قرطین آمدند  روشن از نورش چو سبطین آمدند*  24.29

 گوشوار عرش ربانی شدند  طین از سرش فارغ بدندچونکه سب*  24.30

 وآن سر افکنده براهش مست وار  آن یکی از زهر، جان کرده نثار*  24.31

 خود مقاماتش فزون شد از عدد ند او دید آن مددچون جنید از جُ  24.32

 نام قطب العارفین از حق شنید دید چو بایزید اندر مزیدش را 24.33

 عشق و ربانی نفس ۀ شد خلیف چون كه كرخی كرخ او را شد حرص 24.34

 گشت او سلطان سلطانان داد پور ادهم 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 به لحظ شد فضیل از رهزنی ره پیر راه*  24.37



 سرنهاد اندر بیابان طلب  بشر حافی را مبشر شد ادب*  24.38

 مصر جان را همچو شکر خانه شد  غمش دیوانه شد چونکه ذوالنون از*  24.39

 بر سریر سروران شد جاه او  چون سری بی سر شد اندر راه او*  24.40

 سر فرازانند ز آن سوی جهان  صد هزاران پادشاهان نهان 24.41

 هر گدایی نامشان را بر نخواند نامشان از رشك حق پنهان بماند 24.42

 پاکشان  باد بر جان و روان رحمت و رضوان حق در هر زمان*  24.43

 كاندر آن بحرند همچون ماهیان  روحانیانحق آن نور و حق  24.44

 نام نو میجویمش  ،نیست الیق بحر جان و جان بحر ار گویمش 24.45

 د پوست نمغزها نسبت بدو باش حق آن آنی كه این و آن از اوست 24.46

 هست صد چندان كه این گفتار من  كه صفات خواجه تاش و یار من 24.47

  ؟چه گویم ای كریم ،باورت ناید آنچه می دانم ز وصف آن ندیم 24.48

 چند گویی آن این و آن او خود بگو اكنون از آن   گفت:شاه  24.49

 ر آورده ای از تگ دریا چه دُ  ؟تو چه داری و چه حاصل كرده ای 24.50

 ؟نور جان داری كه یار دل شود روز مرگ این حس تو باطل شود 24.51

 ؟هستت آنچه گور را روشن كند در لحد كاین چشم را خاك آگند 24.52

 ؟پر و بالت هست تا جان بر پرد دست و پایت بر درد اینزمان ك آن 24.53
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 مو را سلسله  ،داروی مو كرد زراعت خاكها شد سنبلهاز  24.62

 جوهر فرزند حاصل شد ز ما شد فنا ،دآن نكاح زن عرض بُ  24.63

 یدن غرض ئه بزاجوهر كر   جفت كردن اسب و اشتر را عرض 24.64

 ك غرض میوه اش، اینگشت جوهر  هست آن بستان نشاندن هم عرض 24.65

 یارگر شد ب ،جوهری ز آن كیمیا هم عرض دان كیمیا بردن بكار 24.66

 د صفایابزین عرض جوهر همی  صیقلی كردن عرض باشد شها 24.67

 مرم  ،دخل آن اعراض را بنما پس مگو كه من عملها 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  شاها بی قنوط عقل نیست گفت: 24.70

 ت باز آینده نیست عرض كان رفهر پادشاها جز كه یاس بنده نیست 24.71

 شرقفعل بودی باطل و اقوال  گر نبودی مر عرض را نقل و حشر 24.72

 حشر هر فانی بود كون دگر این عرضها نقل شد لون دگر 24.73

 الیق گله بود هم سایقش  نقل هر چیزی بود هم الیقش 24.74

 صورت هر یك عرض را نوبتیست  محشر هر عرض را صورتیست روز 24.75

 نبش جفتی و جفتی با غرض ج ؟نه تو بودی عرض ،بنگر اندر خود 24.76

 در مهندس بود چون افسانه ها بنگر اندر خانه و كاشانه ها 24.77

 بود موزون صفه و سقف و درش  وشن فالن خانه كه ما دیدیم خ  کا 24.78

 از بیشه ها درختآلت آورد و  از مهندس آن عرض و اندیشه ها 24.79



 جز خیال و جز عرض و اندیشه ای  ؟هر پیشه ایۀ چیست اصل و مای 24.80

 حاصل نشد جز از عرض  ،درنگر زای جهان را بی غرضجمله اج 24.81

 نیت عالم چنان دان در ازل بُ  اول فكر آخر آمد در عمل 24.82

 در عمل ظاهر به آخر می شود میوه ها در فكر دل اول بود 24.83

 اندر آخر حرف اول خواندی  چون عمل كردی شجر بنشاندی 24.84

 ت آن همه از بهر میوه مرسل اس اول استش برگبیخ و گر چه شاخ و  24.85

 لوالك بودۀ اندر آخر خواج پس سری كه مغز آن افالك بود 24.86

 ال غنقل اعراض است این شیر و ش نقل اعراض است این بحث و مقال 24.87

 اندر این معنی بیامد ه ْل أتی  جمله عالم خود عرض بودند تا 24.88

 از فكر ؟از چه زاید هاوین صور از صور ؟این عرضها از چه زاید 24.89

 ل سُ عقل چون شاه است و صورتها رُ  كل این جهان یك فكرت است از عقل 24.90

 عالم ثانی جزای این و آن  عالم اول جهان امتحان 24.91

 آن عرض زنجیر و زندان می شود چاكرت شاها جنایت می كند 24.92

 ؟خلعتی شد در نبرد ین ،آن عرض بنده ات چون خدمت شایسته كرد 24.93

 رآن از این زاید بسی ،این از آن و این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر 24.94

 ؟یك جوهر نزاد ،این عرضهای تو چنین گیر المراد :گفت شاهنشه 24.95

 تا بود غیب این جهان نیك و بد مخفی داشتست آن را خرد :گفت 24.96

 كافر و مومن نگفتی جز كه ذكر زانكه گر پیدا شدی اشكال فكر 24.97

 نقش دین و كفر بودی بر جبین  ای شاه این ،پس عیان بودی نه غیب 24.98

  ؟تسخر بدیۀ چون كسی را زهر ؟یكی درین عالم بت و بتگر بد 24.99
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 وز صورهای عملها صد هزار حق به من بنمود پس پاداش كار 24.103
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 برون آید عیان  ،آنكه دانسته حكمت در اظهار جهان :گفت شه 24.106

 بر جهان ننهاد رنج طلق و درد آنچه می دانست تا پیدا نكرد 24.107

 ی از تو نجست ئتا بدی یا نیك یك زمان بی كار نتوانی نشست 24.108

 ت عیان ر  تا شود س   ،شد موكل این تقاضاهای كار از بهر آن 24.109

 چون ضمیرت میکشد آنرا بکار  تن قرار؟ۀ ورنه کی گیرد گالب*  24.110

 دن عیان بی كاری چون جان كن هست شد نشانآن کشش را تو ۀ * تاس 24.111

 می كشد تضمیرۀ چون سر رشت ؟تن كجا ساكن شودۀ البگپس  24.112

 بر تو بیکاری بود چون جان کنش و شد نشان آن کششتۀ تاس 24.113

 هر سبب مادر اثر از وی ولد این جهان و آن جهان زاید ابد 24.114

 ید او اثرهای عجب ئتا بزا ید آن هم شد سببئچون اثر زا 24.115

 نیك نیك  ،دیده ای باید منور این سببها نسل بر نسل است لیك 24.116

 یا ندید ا بدید از وی نشانیت شاه با او در سخن اینجا رسید 24.117

 لیك ما را ذكر آن دستور نیست  دور نیست ،گر بدید آن شاه جویا 24.118
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 سوی خویشش خواند آن شاه همام  چون ز گرمابه بیامد آن غالم 25.1



 بس لطیفی و ظریف و خوب رو گفت صحا لك نعیم دایمُ  25.2

 وبا خبر تا از این دیگر شود ا پس سوی کاری فرستاد آن دگر*  25.3

 ای چو ماه اندر  ظلم  بعد از آن گفت: ندش بصد لطف و کرمپیش بنشا*  25.4

 نیکخوئی نیکخوئی نیکخو  ماه روئی جعد موئی مشکبو*  25.5

 كه همی گوید برای تو فالن  ای دریغا گر نبودی در تو آن 25.6

 ی ه ادیدنت ملك جهان ارزید یاشاد گشتی هر كه رویت دیده  25.7

 كز برای من بگفت آن دین تباه  هرمزی ز آن بگو ای پادشا گفت: 25.8

 خفیه درد ،كاشكارا تو دوایی یت كردئاول وصف دو رو گفت: 25.9

 در زمان دریای خشمش جوش كرد خبث یارش را چو از شه گوش كرد 25.10

 تا كه موج هجو او از حد گذشت  كف بر آورد آن غالم و سرخ گشت 25.11

 دخوار بوسرگین همچو سگ در قحط  كاو ز اول دم كه با من یار بود 25.12

 دست بر لب زد شهنشاهش كه بس  چون دمادم كرد هجوش چون جرس 25.13

 از تو جان گندست و از یارت دهان  بدان ،را از ویو 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  بهر این گفتند اکابر در جهان*  25.16

 گولخن دان ای كیاۀ همچو سبز ز ریادر حدیث آمد كه تسبیح ا 25.17

 نیرزد یك تسو ،با خصال بد نكو  پس بدان كه صورت خوب   25.18

 در پاش میر ،لقش نكوچون بود خُ  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  بدان ،دصورت ظاهر فنا گرد 25.22



 گر عاقلی  ،گزین را  راز صدف دُ  صورتش دیدی ز معنی غافلی 25.23

 گر چه جمله زنده اند از بحر جان  این صدفهای قوالب در جهان 25.24

 در دل هر یك نگر ،چشم بگشا لیك اندر هر صدف نبود گهر 25.25

  ر ثمینزانكه كمیاب است آن دُ  می گزین ،وین چه دارد ،كان چه دارد 25.26

 در بزرگی هست صد چندان كه لعل  كلكوهی به ش   بنگریگر به صورت  25.27

 هست صد چندان كه نقش چشم تو هم به صورت دست و پا و پشم تو 25.28

 دو چشم آمد گزین  ،كز همه اعضا لیك پوشیده نباشد بر تو این 25.29

 صد جهان گردد به یك دم سر نگون  از یك اندیشه كه آید در درون 25.30

 ودب تکصد هزاران لشكرش در  ك بودجسم سلطان گر به صورت ی 25.31

 هست محكوم یكی فكر خفی  باز شكل و صورت شاه صفی 25.32

 گشته چون سیلی روانه بر زمین  خلق بی پایان ز یك اندیشه بین 25.33

 لیك چون سیلی جهان را خورد و برد ردپیش خلق خُ  ،هست آن اندیشه 25.34

 میدواند جمله را روز و شبان  خلق عالم چون رمه است وحق شبان*  25.35

 م است اندر جهان هر پیشه ای ئقا پس چو می بینی كه از اندیشه ای 25.36

 كوهها و دشتها و نهرها خانه ها و قصرها و شهرها 25.37

 ز دریا سمك ازنده از وی همچو  هم زمین و بحر و هم مهر و فلك 25.38

 ؟تن سلیمان است و اندیشه چو مور پس چرا از ابلهی پیش تو كور 25.39

 ش و كوه گرگ یدیشه چو مهست ان كه بزرگمی نماید پیش چشمت ُ 25.40

 لرز و بیم داری رعد بق و ز ابر و  عالم اندر چشم تو هول و عظیم 25.41

 بی خبر یچو سنگ ،ایمن و غافل ای كم ز خر ،وز جهان فكرتی 25.42

 ه ای خر كر   ،آدمی خو نیستی وز خرد بی بهره ای ،زانكه نقشی 25.43



 بو نداری، وز خدا دیوانه ای  جهل محضی وز خرد بیگانه ای*  25.44

 شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل  را تو شخص می بینی ز جهلسایه  25.45
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 تا دهد مر راستیها را فروغ  یك فسانه راست آمد یا دروغ 25.52
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 اله ۀ شتعاقبت بر روید آن ك   گر بروید ور بریزد صد گیاه 26.11
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 تخم ثانی فاسد و پوسیده است  تخم اول كامل و بگزیده است 26.13
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 آخر آن روید كه اول كاشته ست  سته دارد كه حق افراشت كار آن 26.15

 ای دوستدار ،چون اسیر دوستی هر چه كاری از برای او بكار 26.16

 هیچ است هیچ  ،هر چه آن نه كار حق رد نفس دزد و كار او مپیچگ   26.17

 نزد مالك دزد شب رسوا شود روز دین پیدا شود تپیش از آن ك 26.18

 داوری بر گردنش  مانده روز رخت دزدیده به تدبیر و فنش 26.19

 یر دام او دامی نهندغتا ب صد هزاران عقل با هم بر جهند 26.20

 خس   ،با باد ؟كی نماید قوتی دام خود را سخت تر یابند و بس 26.21

 در نبی، وهللا خیر الماکرین  ور نداری باور از من، رو ببین*  26.22

 ای عنود ؟در سؤالت فایده هست ؟هستی چه بودۀ دئفا ،گر تو گویی 26.23

 ده ئبی عا ،عبث ؟چه شنویم این را دهئن سؤالت فاگر ندارد ای 26.24

 پس جهان بی فایده نبود، ببین  ور سوالت فائده دارد یقین*  26.25

  ؟پس جهان بی فایده آخر چراست یده هاستئر سؤالت را بسی فاگ 26.26

 ر عایده ست از جهتهای دگر پُ  ور جهان از یك جهت بی فایده ست 26.27

 ایست از وی م   ،ایدستمر ترا چون ف تو گر مرا فایده نیستۀ دئفا 26.28

 گر چه بر اخوان عبث بد زایده  حسن یوسف عالمی را فایده 26.29

 لیك بر محروم بانگ چوب بود لحن داودی چنان محبوب بود 26.30

 منكر بود خون  قبطیلیك بر  د فزونآب نیل از آب حیوان بُ  26.31



 بر منافق مردن است و ژندگی  هست بر مومن شهیدی زندگی 26.32

 كه نه محرومند از وی امتی  بگو یك نعمتی ؟چیست در عالم 26.33

 دگر هست هر جان را یكی قوت   ؟كرگاو و خر را فایده چه در ش   26.34

 پس نصیحت كردن او را رایضیست  گر آن قوت بر وی عارضیستالیك  26.35

 گر چه پندارد كه آن خود قوت اوست  ل داشت دوستگ   ،چونكسی كاو از مرض 26.36

 است روی در قوت مرض آورده  قوت اصلی را فرامش كرده است 26.37

 قوت علت همچو چوبش كرده است  خورده است نوش را بگذاشته سم   26.38

 قوت حیوانی مر او را ناسزاست  قوت اصلی بشر نور خداست 26.39

 ل ز آب و گ  اكه خورد او روز و شب  لیك از علت در این افتاد دل 26.40

 ذات الحبك  ،والسما ؟كو غذایُ  روی زرد و پای سست و دل سبك 26.41

 ردن آن بی گلو و آلت است خو آن غذای خاصگان دولت است 26.42

 مر حسود و دیو را از دود فرش  شد غذای آفتاب از نور عرش 26.43

قون  فرمود حق 26.44  نه طبق  ،دآن غذا را نه دهان بُ  در شهیدان یْرز 

 ی میبردئدل ز هر علمی صفا ی میخوردئدل ز هر یاری غذا 26.45

 چشم از معنی او حساسه ای است  صورت هر آدمی چون كاسه ای است 26.46

 ران هر قرین چیزی بری و ز ق   هر كسی چیزی خوریاز لقای  26.47

 اثر زاید یقین  ،الیق هر دو چون ستاره با ستاره شد قرین 26.48

 شرر همران سنگ و آهن وز ق   ران مرد و زن زاید بشرق   از 26.49

 ریحانها ها،میوه ها و سبز ران خاك با بارانهاو ز ق   26.50

 رمی دل خوشی و بی غمی و خُ  ران سبزه ها با آدمیو ز ق   26.51

 می بزاید خوبی و احسان ما می با جان مار  ران خُ ق   وز 26.52



 ج كام ماچون بر آید از تفر   قابل خوردن شود اجسام ما 26.53

 گلگون بود خوش   ز خورشید   ،خون ران خون بوداز ق   ،یئسرخ رو 26.54

 ن ز خورشید است و از وی میرسداو رخی بودبهترین رنگها سُ  26.55
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 خود كرده اند از غم چو دوك گردن  خدوكۀ بر امید عز ده روز 26.61

 آفتاب روشنم  ،كاندر این عز   ؟چون نمی آیند اینجا كه منم 26.62

 آفتاب ما ز مشرقها برون  برج قیرگون ،مشرق خورشید 26.63

 ذات او ،فرو شد ین ،بر آمد ین مشرق او نسبت ذرات او 26.64

 یم ئدر دو عالم آفتابی بی ف یمئذرات و هما كه واپس ماند 26.65

 شمس باشد این سبب  هم ز فر   جبع ،باز گرد شمس می گردم 26.66
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 نع آفتاب است ای حسن عین صُ  نومیدی من ،ور شوم نومید 26.70

 ؟در  چون چ   ،از غیر هستی ،هیچ هست ؟ردچون بُ  ،از نفس صانع ،نععین صُ  26.71

 ور خود خرند ،راق و تازیانگر بُ  ندجمله هستیها از این روضه چر   26.72

د*  26.73  می نبیند روضه را، زآن است  رد   لیک اسب کور، کورانه چر 



 جدید گردابیهر دم آرد رو به  وانكه گردشها از آن دریا ندید 26.74
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 ز بود آفتاب  کور میگردد آنكه او باشد حسود آفتاب 26.86
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 گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه. 27
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 لیك كورش كرد سرهنگ قضا از نور رضا ،او همه نور است 27.2

 سپرد در میان جغد و ویرانش خاك در چشمش زد و از راه برد 27.3



 و بال نازنینش می كنند پر   بر سری جغدانش بر سر میزنند 27.4
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 كردم به جغد رهاصد چنین ویران  ؟من چه در خوردم به جغد ،باز گوید 27.7
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 بر كند ما را به سالوسی ز وكر خانه های ما بگیرد او به مكر 27.12
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 گر عقل داری اندكی  ،مشنوش خود چه جنس شاه باشد مرغكی 27.16
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 كند با من جفا ،دل برنجاند خود اگر بازی مرا ؟جغد چبود 27.23

 از سرهای باز ،صد هزاران خرمن شه كند توده به هر شیب و فراز 27.24



 شه در پی است  ،هر كجا كه من روم پاسبان من عنایات وی است 27.25

 ان سقیم دل سلط ،بی خیال من در دل سلطان خیال من مقیم 27.26

 می پرم بر اوج دل چون پرتوش  چون بپراند مرا شه در روش 27.27

 پرده های آسمانها می درم  همچو ماه و آفتابی می پرم 27.28

 انفطار آسمان از فطرتم  روشنی عقلها از فكرتم 27.29

 ما تا بداند سر   ؟جغد كه بود حیران همادر من شود بازم و  27.30

 آزاد كرد صد هزاران بسته را ز زندان یاد كرد ،شه برای من 27.31

 از دم من جغدها را باز كرد یك دمم با جغدها دمساز كرد 27.32

 راز من  ،فهم كرد از نیك بختی ای خنك جغدی كه در پرواز من 27.33

 شهبازان شوید ،گر چه جغدانید ازان شویدبتا  ،در من آویزید 27.34

  ؟چرا باشد غریب ،هر كجا افتد آنكه باشد با چنان شاهی حبیب 27.35

 نباشد بی نوا ،گر چو نی نالد اهر كه باشد شاه دردش را دو 27.36
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 نور از او ،لیك دارم در تجلی دور از او ،من نیم جنس شهنشه 27.39

 آب جنس خاك آمد در نبات  نیست جنسیت ز روی شكل و ذات 27.40

 طبع را جنس آمدست آخر مدام  قوام باد جنس آتش آمد در 27.41

 فنا ،شد بهر مای او ،مای ما جنس ما چون نیست جنس شاه ما 27.42

 پیش پای اسب او گردم چو گرد او ماند فرد ،چون فنا شد مای ما 27.43

 نشان پای او ،هست بر خاكش نشانیهای او ،خاك شد جان و 27.44

 تا شوی تاج سر گردن كشان  برای این نشان ،خاك پایش شو 27.45



 قل من نقل من نوشید پیش از ن َُ  ریبد شما را شكل منتا كه نف 27.46

 صورت كرد و بر هللا زد قصد   ای بسا كس را كه صورت راه زد 27.47

  ؟هست ستههیچ این جان با بدن مان آخر این جان با بدن پیوسته است 27.48

 خونی نهفت ۀ در قطر ،نور دل تاب نور چشم با پیه است جفت 27.49

 شمعی درون مغز سر عقل چون غم در جگر ،گرده وشادی اندر ُ 27.50

 لهو در نفس و شجاعت در جنان  رایحه در انف و منطق در لسان*  27.51

 زبون  ،عقلها در دانش چونی این تعلقها نه بی كیف است و چون 27.52

 در جیب كرد ،ری ستدجان از او دُ  كل با جان جزو آسیب كردجان ُ 27.53

 حامله شد از مسیح دل فریب  جان از آن آسیب جیب ،همچو مریم 27.54

 آن مسیحی كز مساحت برتر است  كه بر خشك و تر است ،نه آن مسیحی 27.55

 از چنین جانی شود حامل جهان  چو حامل گشت جان ،پس ز جان جان 27.56

 ر را وا نماید محشری حش     این پس جهان زاید جهان دیگری 27.57

 من ز شرح این قیامت قاصرم  تا قیامت گر بگویم بشمرم 27.58

 آیم ای پسر شرح گویم قاصر  تا قیامت این قیامت را اگر*  27.59

 م شیرین لبی است حرفها دام د   یاربی است ،این سخنها خود به معنی 27.60

 یارب میرسد زچونكه لبیكش  ؟چون تن زند ،پس ؟چون كند تقصیر 27.61

 لیك سر تا پای بتوانی چشید هست لبیكی كه نتوانی شنید 27.62

 وز چنین لبیک پنهان برخوری  یک مثل آوردمت تا پی بری*  27.63

 

 از سر دیوار در جوی آب كلوخ انداختن تشنه. 28

 دردمندۀ بر سر دیوار تشن بر لب جو بود دیواری بلند 28.1



 عاشقی مستی غریبی بی قرار  تشنه ای مستسقئی زار و نزار*  28.2

 زار بود ،او چو ماهی ،از پی آب 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 به گوشش چون خطاب  در آبناگهان انداخت او خشتی  28.5

 چون نبیذ ،مست كرد آن بانگ آبش شیرین لذیذ ،چون خطاب یار 28.6

 ز آنجا خشت كن و ،گشت خشت انداز آن ممتحن ،از صفای بانگ آب 28.7

 ؟فایده چه زین زدن خشتی مرا یعنی هی ترا ،آب میزد بانگ 28.8

 چ دست من از این صنعت ندارم هی مرا دو فایده است ،ابآ گفت:تشنه  28.9

 اب سحكاو بود مر تشنگان را چون  اول سماع بانگ آبۀ فاید 28.10

 رده را زین زندگی تحویل شدمُ  بانگ او چون بانگ اسرافیل شد 28.11

 باغ می یابد از او چندین نگار ایام بهار رعد   یا چو بانگ  28.12

 پیغام نجات  ،یا چو بر محبوس ایام زكات ،یا چو بر درویش 28.13

 میرسد سوی محمد بی دهن  كان از یمن ،چون دم رحمان بود 28.14

 كان به 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 ابله بیا  یا سوی مس  سیه از کیمیا*  28.18

 یا فرستد ویس رامین را پیام  یا ز لیلی بشنود مجنون کالم*  28.19

 بر كنم آیم سوی ماء معین  دیگر كه هر خشتی كزینۀ فاید 28.20

 پست تر گردد به هر دفعه كه كند كز كمی خشت دیوار بلند 28.21

 درمان وصلی میبود ،فصل او قربی می شودپستی دیوار ُ 28.22



 و  اْسُجْد و  اقترب  ،موجب قربی كه سجده آمد كندن خشت لزب 28.23

 مانع این سر فرود آوردن است  عالی گردن است ،تا كه این دیوار 28.24

 زین تن خاكی نجات  یتا نیاب سجده نتوان كرد بر آب حیات 28.25

 درزودتر بر می كند خشت و م   بر سر دیوار هر كو تشنه تر 28.26

 او كلوخ زفت تر كند از حجاب  هر كه عاشق تر بود بر بانگ آب 28.27

 ق ـُ لبُ جز بانگ  ،نشنود بیگانه نقر می تا عُ پُ  ،او ز بانگ آب 28.28

 گزارد وام خویش  ،مغتنم دارد ای خنك آنرا كه او ایام پیش 28.29

 صحت و زور دل و قوت بود اندر آن ایام كش قدرت بود 28.30

 رمیرساند بی دریغی بار و ب   و آن جوانی همچو باغ سبز و تر 28.31

 سبز می گردد زمین تن بدان  ت و شهوت روانچشمه های قو   28.32

 كان و بی تخلیط و بندمعتدل ار ی معمور و سقفش بس بلنداخانه  28.33
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