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 جماد  باشد این جانها در آن میدان زین نهاد  چون خبرها هست بیرون 2.28

 جان خود مظهر هللا شد جان ِ مظهر درگاه شد  لاو جان ِ 2.29

 دندشآن  و آمد كه جسم ِ تجان ِ دندآن مالیك جمله عقل و جان بُ  2.30

 آن روح را خادم شدند  همچو تن از سعادت چون بر آن جان بر زدند 2.31

 رده بودكه عضو مُ   یك نشد با جان رده بودپر داز آن   از جان ،آن بلیس 2.32

 مطیع جان نشد  دست بشكسته فدای آن نشد ،چون نبودش آن 2.33

 هست   كرد  تاند ،كان به دست اوست گر آن عضوش شكست ،جان نشد ناقص 2.34

 ؟ طوطیی كو مستعد آن شكر ؟ دگر كو گوش ِ ،دیگر هست  ِر  سِ  2.35

 بسته طرف  دن خوایطوطیان عام از  طوطیان خاص را قندی است ژرف 2.36

 لن فاعالت فعو  ، نیمعنی است آن ؟كاتنز آن   صورت كی چشد درویش ِ 2.37

 كه پسند  خر آمد به خلقت  ،لیك قند از خر عیسی دریغش نیست  2.38

 شكر ریختی  قنطار ِ  پیش خر خر را گر طرب انگیختی ،قند 2.39

 هم مُ   رو را  ره این است  ،این شناس "مع لی  أفواههُ  "ن ْختِممعنی  2.40

 گران  ختم ِ  بو كه برخیزد ز لب خاتم پیغمبران تا ز راهِ  2.41

 احمدی برداشتند آن به دین ِ بگذاشتند ختمهائی كانبیا 2.42

 بر گشود"  ا ف ت ْحنا إِن"  م ِد  از  قفلهای ناگشاده مانده بود 2.43

 جنان  درآنجا  ،دین و دراین جهان  این جهان و آن جهان ،او شفیع است 2.44

 هشان نماتو م   :وآنجهان گوید كه تو رهشان نما :این جهان گوید كه 2.45

 م ال یعلمون انهُ  ،قومی اهدِ  پیشه اش اندر ظهور و در كمون 2.46

 ستجاب او مُ  در دو عالم دعوتِ  او هر دو باب م ِباز گشته از د   2.47

 خواهند بود مثل او نی بود و، نی ودجُ كه به  ،بهر این خاتم شدست او 2.48



 ؟صنعت بر تو است  ی ختم ِئتو گو نی رد  ُاستاد دستچونكه در صنعت ب   2.49

 حاتمی  ان روح بخش در جهان ِ تو خاتمی ختمها  در گشادِ  2.50

 اندر گشاد ،اندر گشاد ،كل گشادُُ  المراد  محمد هست اشاراتِ  2.51

 فرزندان او بر قدوم و دور ِ صد هزاران آفرین بر جان او 2.52

 جان و دلش  زاده اند از عنصر ِ قبلشمُ  آن خلیفه زادگان ِ 2.53

 نسل وی اند ،لبی مزاج آب و گِ  یا از ری اند ،ریگر ز بغداد و ه   2.54

 ل است جوشد مُ میهر جا كه   لمُ   ِم  خُ  گل است ُ رویدمی هر جا كه گل  ُ شاخ ِ 2.55

 چیز دگر نی ،عین خورشید است ر زند خورشید سرسگر ز مغرب  2.56

 ای كردگار ،هم به ستاری خود كور دار از این دم   ان راجویعیب  2.57

 بسته ام من ز آفتاب بی مثال  د خصالب   خفاش ِ  چشم ِ :گفت حق 2.58

 آن شمس نیز اندر خفاست  ِانجم و كاست از نظرهای خفاش كم   2.59

  شمس آمد، در یقین، ب در ِ ُمنیر شمس پیر  * انجم آمد چون مرید و 2.60

 

 ابله انصدقند و راه زن صد هزار ضعفِ  نكوهیدن ناموسهای پوسیده كه مانع ذوق ایمان و دلیل ِ. 3

 نادان

 ای صقال روح و سلطان الهدی  ای ضیاء الحق حسام الدین بیا 3.1

 صورت امثال او را روح ده  شروح دهمو مثنوی را مسرح  3.2

 ان شوندپر    جان سوی خلدستان ِ تا حروفش جمله عقل و جان شوند 3.3

 شدند صرمستح حرفِ  سوی دام ِ هم به سعی تو ز ارواح آمدند 3.4

 جانفزا و دستگیر و مستمر باد عمرت در جهان همچون خضر 3.5

 آسمان  تا زمین گردد ز لطفت  و الیاس مانی در جهان ،چون خضر 3.6



 دچشم ب   گر نبودی طمطراق ِ تو جزوی ز صد فتمی از لطفِ گ 3.7

 زخمهای روح فرسا خورده ام  زهر آب دم بدِ  لیك از چشم ِ 3.8

 شرح حالت می نیارم در بیان  جز به رمز ذكر حال دیگران 3.9

 لیست پای دل اندر گِ  یمكه از او دلیست این بهانه هم ز دستان ِ 3.10

 مانع شده   دوش ب  یا گ ،دچشم ب   صد دل و جان عاشق صانع شده 3.11

 عربان مهول  تِ مینمودش شنع رسول  ِآن عم   ،خود یكی بوطالب 3.12

 او بگردانید دین معتمد خود كز طفل ِ ؟كه چه گویندم عرب 3.13

 در پی احمد چنین بی ره براند * منصب اجداد و آبا را بماند 3.14

 تا رهاند مرو را  از پی آن  * آن رسول ِ پاکباز مجتبی 3.15

 بهر تو شفاعتتا كنم با حق  تو بگو یك شهادت ،ای عم :گفتش 3.16

 ز االثنین شاع جاو   ر  سِ  كل   لیكن فاش گردد از سماع :گفت 3.17

 پیش ایشان خوار گردم زین سبب  این عرب من بمانم در زبان ِ 3.18

 ؟حق  د دلی با جذبِ دی این ب  كی بُ  ما سبق گر بودیش لطفِ الیك  3.19

 یث خب اختیاراتِ ۀ زین دو شاخ ای تو غیاث المستغیث ،الغیاث 3.20

 مات گشتم كه بماندم از فغان  من ز دستان و ز مكر دل چنان 3.21

 زین كمین فریاد كرد از اختیار چرخ با صد كار و بار ؟من كه باشم 3.22

 اختیارۀ ه امانم زین دو شاخدِ  كریم و بردبار كای خداوندِ  3.23

راط  المستقیمۀ جذب یكراه 3.24  ای كریم  ،دترد   ۀبه ز دو راه الص ِ

 ی ئلیك خود جان كندن آمد این دو یئقصد توم هگر چه هم ،زین دو ره 3.25

 لیك هرگز رزم همچون بزم نیست  گر چه بجز تو عزم نیست ،زین دو ره 3.26

 حملنهاآیت اشفقن ان ی   در نبی بشنو بیانش از خدا 3.27



 ؟ مرا تیا كه آن حال ،كاین بود به د هست در دل چون وغااین ترد   3.28

 فر   و خوف و امید بهی در كر   در تردد میزند بر همدگر 3.29

 جان ما را کن تو شاد  مر ،ای خدا * زین ترد د عاقبتمان خیر باد 3.30

 

آن و بیان شکوهیدن و ترسیدن آسمان و زمین اختیار و اسباب ۀ مناجات و پناه جستن به حق از فتن. 4

 از اختیار

 دائم المعروف، دارای جهان * ای کریم دوالجالل مهربان 4.1

 خیر، شاِه بی بدلیک کثیر ال * یا کریم العفو حی  لم یزل 4.2

 ای مجید  ور نه ساكن بود این بحر از تو رسید لم این جزر و مد  او   4.3

 از كرم   د كن مرا همبی ترد   د دادیمهم از آنجا كاین ترد   4.4

 ای ذكور از ابتالیت چون اناث  ابتالیم میكنی آه الغیاث 4.5

 ه مذهب مكن د   مذهبی ام بخش و  یا رب مكن  ؟ تا به كی این ابتال 4.6

 خویش  همچو پاالن شكل ِ  ز اختیار ِ شت ریشپُ هم ی ام الغر و اشترُُ  4.7

 وه گه شود آنسو كشان ژاآن ك وه گه شود اینسو گراناین كژا 4.8

 ار رانواۀ تا ببینم روض ناهموار را بفكن از من حمل ِ 4.9

 م رقودبل هُ  ،ایقاظ نی ،می چرم جود كهف از باغ ِ همچو آن اصحابِ  4.10

 بی اختیار ،جز چو گو ،ر نگردمب خفته باشم بر یمین یا بر یسار 4.11

 دین   ِای رب   ،یا سوی ذات الشمال هم به تقلیب تو تا ذات الیمین 4.12

 همچو ذرات هوا بی اختیار صد هزاران سال بودم در مطار 4.13

 ارتحال  ،یادگارم هست در خواب گر فراموشم شدست آن وقت و حال 4.14

 خ زین منا  جان میجهم در مسرح ِ چار شاخ میرهم زین چار میخ ِ 4.15



 ای صمد ،خوابۀ میچشم از دای ودآن ایام ماضیهای خ   شیر ِ 4.16

 خود سر مستِ  میگریزد در سر  خود ز اختیار و هستِ   جمله عالم 4.17

 بر خود مینهند ب نگ ،خمر و ننگِ تا دمی از هوشیاری وارهند 4.18

 اختیاری دوزخ است و فکر ِ ذكر  جمله دانسته كه این هستی فخ است 4.19

 هتدی ای مُ  ،یا به شغل ،یا به مستی دیمیگریزند از خودی در بیخو 4.20

 شی بی فرمان شد اندر بی هُ  نكه آز نفس را زآن نیستی وا میكشی 4.21

د 4.22  ُحسن ِ احد تا که بیند اندر آن  * نیستی باید که آن از حق بو 

 من حبس اقطار الزمن   نفذوات ان لیس  للجن و ال لالنس 4.23

 لی من تجاویف السماوات الع ال نفوذ اال بسلطان الهدی 4.24

 من حراس الشهب روح المتقی  اال بسلطان یقی ،ال هدی 4.25

 كبریا نیست ره در بارگاهِ  تا نگردد او فنا ،هیچ كس را 4.26

 نیستی   عاشقان را مذهب و دین این نیستی  فلك معراج ِ هست 4.27

 ایاز محرابِ   در طریق عشق پوستین و چارق آمد از نیاز 4.28

 یف و خوب بودظاهر و باطن لط گر چه او خود شاه را محبوب بود 4.29

 خش آیینه ای سلطان را رُ  سن ِحُ  گشته بی كبر و ریا و كینه ای 4.30

 دشمنتهای كار او محمود  شد مفقودچونكه از هستی خود  4.31

 كبر كردی احترازاز كه ز خوف  ایاز زآن قوی تر بود تمكین ِ 4.32

 كبر را و نفس را گردن زده  او مهذب گشته بود و آمده 4.33

 برای حكمتی دور از وجل  یا لیا پی تعلیم میكرد آن حی   4.34

 بند هستیست   نیستی كز نسیم ِ چارقش ز آن شد پسند یا كه دیدِ  4.35

 تا بیابد آن نسیم عیش و زیست  كان بر نیستیست ،تا گشاید دخمه 4.36



 تا بیابد بوی عیش ِ آن جهان * تا نبندد دخمه بر این ُمردگان 4.37

 ه سلسل   ك روسبُ  هست بر جان ِ این مرحله ملك و مال و اطلس ِ 4.38

 دشت   ز جان  ،چاهی ماند در سوراخ ِ  ه گشتزرین بدید و غر  ۀ سلسل 4.39

 خی گل رُ  ُنقشش  ،ر زهر وی پُ ئافع به معنی دوزخی ،صورتش جنت 4.40

 گذر آنجا  لیك هم بهتر بود ز من را سقر ندهد ضررگر چه مؤ 4.41

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

 آمد دوزخی   صبحگاهِ ه ب اوك خیگل رُ  ُن زی ،ای ناقصان ،الحذر 4.43

 گلخنی ُدتر است از کاو حقیقت ب   * الفرار ای غافالن زآن گلشنی 4.44

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

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

 زانذار ِ من  یرد تو راخواب میگ من * لیک تلخ آمد تو را گفتار ِ 4.47

 وز حیات خویش برخوردار شو * خواجه آخر یک زمان بیدار شو 4.48

 در فنا و نیستی تفتیش کن کن ُ * هین روش بر گیر و ترک ریش  4.49

 

، چون دختر را با مهتر زاده ای عقد س داشتخود پنهان هوۀ زادخواجه حكایت غالم هندو كه به . 5

 داشتگفتن نۀ و او زهر ندانستعلت او  . کسو میگداخت هكردند غالم رنجور شد

 پروریده كرده او را زنده ای  خواجه ای را بود هندو بنده ای 5.1

 در دلش شمع هنر افروخته  علم و آدابش تمام آموخته 5.2

 آن اكرام ساز  شلطف در كنار ِ از طفولیت به ناز هپرورید 5.3

 خوش گوهری   گشی ،سیم اندامی دختری یکبود هم این خواجه را  5.4

 گران  بذل میكردند كابین ِ راهق گشت دختر طالبانمُ چون  5.5



 گری  هشخوا ،دم به دم ،بهر دختر هر مهتری جانبمیرسید از  5.6

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

 خار از یك زخم ِ  خ زردكه شود رُ  صورت هم ندارد اعتبار سن ِحُ  5.8

  از سادگیبه مال ه بود غر   اوك مهترزادگی سهل باشد نیز  5.9

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

 عبرتی گیر از بلیس   كم پرست و نفیس چه شدر هنر را نیز اگر پُ  5.11

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

 غیب بین ۀ ز آنت نگشاید دو دید ای امین ،علم گر چه دانی دقتِ  5.13

 ف پرسد از بیش و كمیش عر  از مُ  او نبیند غیر دستاری و ریش 5.14

 كه نور بازغی  خود همی بینی  ف فارغیعر  تو از مُ  ،عارفا 5.15

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

 همه خیل و تبار د او فخر ِكه بُ  صالح اختیار كرد یك دامادِ  5.17

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

 بر روی زمین  بی زر او گنجیست  هدند و دیننها تابع زُ ای :گفت 5.19

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

 گشت بیمار و ضعیف و زار زود كاندر خانه بود  خاجهپس غالم ِ 5.21

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

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

 ش ریاو در سینه  ازد مچه می آ گر خویش آن غالمك دم نزد از حال ِ 5.24

 ل اواحوادر خال انرس باز پُ  تو :گفت خاتون را شبی شوهر كه 5.25

 خود پیش تو پیدا كند غم ِ كاو ، او را بودتو بجای مادری 5.26



 دیگر رفت نزدیك غالم  روز ِ المچونكه خاتون كرد در گوش این ك 5.27

 تی دوسبا دو صد مهر و دالل و  پس سرش را شانه میكرد آن ستی 5.28

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

 عنودۀ كه دهی دختر به بیگان از تو این نبودمن ید ام   گفت: 5.30

 ؟ حیف نبود كاو رود جای دگر ما خسته جگر ،ما وۀ خواجه زاد 5.31

 وز بام زیر اندازدش   ،كه زند ز خشمی كامدش ،ت آن خاتونخواس 5.32

 كه طمع دارد به خواجه دختری  هندوی مادر غری ،كاو كه باشد 5.33

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

ای 5.35  باشد او امینرده كه ما گمان بُ  را ببینخائن  این چنین گر 

 خواستم کز خشم بُکشم مر ورا او مرا* حال خود را اینچنین گفت  5.36

 

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

 نه سیخ سوزد نه كباب خام ماند

 یم و بدهیمش به توكه از او بر   بگورا او  ،صبر كن :گفت خواجه 6.1

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

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

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

 ما مجنون ِ همما و  لیلی آن ِ ما ما هم در این كانون ِ آتش ِ 6.5

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

 است و شرف  آدمی فربه ز عز   لیك از علف ،ودجانور فربه ش 6.7

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



  چنینجنبد اینمی ننم زباخود  مهین از این ننگِ :گفت آن خاتون 6.9

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

 و زین لطف خوش تا رود علت از ا شه  دم د   ،نی مترس و :گفت خواجه 6.11

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

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

 هزاران شكر گفت  ،گل سرخ و ُچون  فتـُ زفت گشت و فربه و سرخ و شك 6.14

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

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

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

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

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

 ت مبارك اتصال باد ،كای فرج میدادند و گال مژدهتا جماعت  6.20

 ن كل از بیخ و بُ  ُعلت از وی رفت  نن سخُ ایفرج را مر تا یقین شد  6.21

 ا همچو زن ـ  نامردی را بست ح   به فن عشرتاندر شب  ،بعد از آن 6.22

 دادش خروس بنمودش و ماكیان  چون عروس  ر نگارش كرد ساعدپُ  6.23

 د را بپوشانید اوامر   نگِل نكو هعروسانۀ مقنعه و حل 6.24

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

 از دف زنان  ز برون نشنید كس و هندوك فریاد میكرد و فغان 6.26

 آن نعره زن ۀ كرد پنهان نعر مرد و زنۀ ضرب دف و كف و نعر 6.27

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

 رج حمام رفت دامادان ف رسم ِ زفت روز آوردند طاس و بوق 6.29



 كون دریده همچو دلق تونیان  رنجور جان بسرفت در حمام  6.30

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

 كاو كند روز امتحان  مباداكه  مادرش آن جا نشسته پاسبان 6.32

 ه بدادآنگهان با هر دو دستش د  و ساعتی در وی نظر كرد از عناد 6.33

 با چو تو ناخوش عروس بد فعال  لكس را مبادا اتصا: خود گفت 6.34

 كیر خر  تر ازكیر زشتت شب ب   تر  خاتونان همچورویت  روز  6.35

 

 . در حقیقت حکایت و بیان آنکه هر نفسی همچو آن هندو مبتال است7

 پیش از امتحان  ،ست از دورا بس خوش این جهان نعیم ِ هجمل ،نیهمچن 7.1

 شد سراب با آن ،چون روی نزدیك مینماید در نظر از دور آب 7.2

 چون نو عروس  خویش را جلوه دهد ، از بس چاپلوسگنده پیر است او و 7.3

 او را مچش ۀ نیش آلود نوش ِ آن گلگونه اش هین مشو مغرور ِ 7.4

 كالصبر مفتاح الفرج  ،صبر كن تا نیفتی چون فرج اندر حرج 7.5

 خوش نماید ز اولت انعام او او دانه، پنهان دام ِ آشكارا  7.6

 زار زار چند نالی در ندامت  ارهوشیای  ه دام،چون بپیوستی ب 7.7

 جان دهی  ، مرگ و،د ونیست اال در شهی ،وزیری و ،میری و نام ِ 7.8

 ندنهكه بر گردن   چون جنازه نه بر زمین رو چون سمند بنده باش و  7.9

 بار ِ مردم گشته چون اهل قبور خود خواهد كفور جمله را حمال ِ 7.10

 عالی ركاب  نصب شود م فارس ِ  بر جنازه هر كه را بینی به خواب 7.11

 ند این كبارنهادبار بر خلقان  بر خلق است بار  زانكه آن تابوت 7.12

 درویش به  ،سروری را كم طلب بر خویش نه ،خود بر كس منه بار ِ 7.13



 اندر دو پا قرست تا نیاید نِ  یمركب اعناق مردم را مپا 7.14

 هی ویران دِ  ،كه به شهری مانی و هیه دِ د    مركبی را كاخرش تو 7.15

 گشود ُتا نباید رخت در ویران  شهرت نمود   هش اكنون كه چون ه دِ د   7.16

ست  د ه ِدهش اكنون كه صد بُستانت هست 7.17  تا نمانی عاجز و ویران پ ر 

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

ن ة  و رامن كفیلم مر ت ،چون نخواهی 7.19 أ ُج   وی  و دیدار خدا الم 

 د سوارتا یكی روزی كه گشته بُ  شد عیارن كفالت اآن صحابی ز 7.20

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

 بی خواهشی خود میدهد ،داند و دآنكه از دادش نیاید هیچ ب   7.22

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

 كفر از بهر اوست چو  ،كفر ایمان شد چون اشارت كرد دوست  د نماندب   7.24

 گذردهای عالم بُ یآن ز نیك او پیش آورد دی كه امر ِهر ب   7.25

 در اوست  ركه صد هزاران دُ  ،هه مدِ د   ز آن صدف گر خسته گردد نیز پوست 7.26

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

 هی ه د  تو از د   تا رهد دستان ِ هیه د  د    ِچو زر   ،باز رو در كان 7.28

 ه دهندد  هم از ندامت آخرش  ه دهنددل ر    ب د را چو درصورتِ  7.29

 د ه میدهد ،چو زن ،ذوق ِ دزدی را تلخی میزهد دزد را چون قطع  7.30

 د ه بدادن زین بریده دست بین حزین دیدۀ د ه دادن از دستِ  7.31

 وقِت تلخی، عیش را د ه میدهند همچنین قالب و خونی و لوند 7.32

 سیان میكشدشان سوی كارنِ  باز توبه میآرند هم پروانه وار 7.33

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



 باز چون طفالن فتاد و ملح ریخت  گریخت او ،شسوخت پر   ،چون بیامد 7.35

 زود  شمع لهیبِ زد بر  تنخویش سود دیگر بر گمان و طمع ِ بار ِ 7.36

 و مست  ناسی  دل باز كردش حرص ِ واپس بجست ر،پدیگر سوخت  بار ِ 7.37

 ه میدهدشمع را د   ،همچو هندو كز سوختن وا میجهد  آن زمان 7.38

 وی به صحبت كاذب و مغرور سوز شب فروز ت تابان چو ماهِ خ  كای رُ  7.39

 

ْرِب   ما أ ْوق ُدوالَ  آیه كُ عموم بیان در . 8  اطفاه اللهناراً ِلْلح 

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

  نارهم حتی انطفاأطفأ هللا  الوغینار    اوقدوا كلماهم  8.2

 عزم نیست  زانكه اهل ِ ،گشته ناسی جا مایستایندال   عزم كرده كه 8.3

 بگماشته  اوسیان نِ  آنحق بر  صدقی كاشته چون نبودش تخم ِ  8.4

 دزنمی کل ُ آن ستاره ش را كفِ  دل میزند ه آتش زن  گر چه بر 8.5

 

 و غفلِت آن مردآتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را . 9

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

 كاتش زند ،بر گرفت آتش زنه معتمدآن  شب رفه ای بشنید* سُ  9.2

 برگرفت آتش زنه، زد آن وحید صاحب خانه شب آوازی شنید 9.3

 تا ِسر  ِ آواز را بیند علن میزد آتش بهر شمع افروختن 9.4

 ست پ   ، کردیشسوخته یون گرفتچ زمان پیشش نشست دردزد آمد  9.5

 فنا   آتشۀ استار  تا شود انگشت را مینهاد آنجا سر ِ 9.6

 كشدكه دزدش می ُآناین نمیدید  در  می مُ  خود  اوپنداشت ك خواجه می 9.7



 یش زودد استاره از تر  ر  می مُ  این سوخته نمناك بود :خواجه گفت 9.8

 خویش  نزدِ كشی را  ُمی ندید آتش  پیش بهبسكه ظلمت بود و تاریكی  9.9

 كافر نبیند از عمش ۀ دید كشی اندر دلش ُاین چنین آتش  9.10

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

 ؟ كی رود ،كی آید ،بی خداوندی ودروز و شب به خ   :چون نمیگوئی كه 9.12

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

 هنر بیبگو ای  ،یا كه بی بنا ؟ تربا بنا بود معقول ،خانه 9.14

د بی اوستادی خوب کار؟ * خانه ای با این بزرگی  و وقار 9.15  کی بو 

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

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

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

 ؟ ی بصیرئگیرا زیا  باشد اولی  ضریر  ِشل   از كفِ  ب،خو صنعتِ  9.19

 دنمحنت میزن بر سرت دبوس ِ ندنپس چو دانستی كه قهرت میك 9.20

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

 دفع نزع جان  ،تیر میانداز ل بر آسمانوغهمچو اسپاه مُ  9.22

 ی گروئاو چون در كفِ  ؟چون روی روبُ   انیاگر ت ،یا گریز از وی 9.23

 وش ای دست خ   ؟از كف او چون رهی نرستی از كفش ،در عدم بودی 9.24

 تقوی ریختن  خون ِ پیش عدلش  گریختنبُ   بود ستن آرزو جُ  9.25

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

 دیدی فساد ،آن  ِچون شدی در ضد   بدیدی صد گشاد  چون چنین رفتی 9.27

 ضد  را از ضد  شناسند ای جوان * چون شدی در ضد ، بدانی ضد  آن 9.28



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

 

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

 گر چه مفتی  برون گوید فصول گوش کن "استفت قلبک" از رسول 10.1

 چنین می بایدش  اینآزمودی ك آیدش آرزو بگذار تا رحم 10.2

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

 ای غوی  ،داد می بینی و داور چون تو مراقب می شوی مم به د  د   10.4

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

  رفعتشوآن فضیلت در کمال ِ ران سوی ایاز و ُرتبتش  * باز 10.6

 

 سلطان کیاست او رانمودن . حسد بردن امیران بر ایاز و 11

 عاقبت بر شاه خود طعنه زدند چون امیران از حسد جوشان شدند 11.1

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

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

 تفك که: رو ای مؤگفت میری را  لككاروانی دید از دور آن م 11.4

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

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

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

  ؟وتمنرختش چیست هان ای م :گفت تا سوی یمن :رفت و آمد گفت 11.8

 آن نفر واپرس رختِ  برو  :كه ماند حیران، گفت بامیری دگر 11.9

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



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

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

 !ای عجب ؟گفت: در ری چیست تسعیر ز رجب* باز گشت و گفت هفتم ا 11.13

 شه فرستاد آن دگر را زان عدد * چون نمیدانست، دیگر د م نزد 11.14

 و فر اندر كر   ،ست رای و ناقصسُ  همچنین تا سی امیر و بیشتر 11.15

 ز ادراِک کمال ناقص و عاجز هر یکی رفتند بهر یک سوال 11.16

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

 ا پرسید راست راو برفت این جمله  ؟ز كجاستک راكاروان  آنبپرس  :كه 11.18

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

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

 

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

 كار جهد نیست  ست،از عنایتها ین فنیستاك :امیران شگفتندپس ب 12.1

 گل را بوی نغز ُبخت است ۀ داد ه را روی نغزحق است م   قسمتِ  12.2

ه میزند * بلکه سلطان چون عنایت میکند 12.3  از تفاخر خیمه بر م 

 اجتهاد تقصیر است و دخل ِ ریع ِ زاد قشبلكه آنچ از ن :گفت سلطان 12.4

 انا ظلمنا نفسنا نا ب  ر   ؟ ور نه آدم كی بگفتی با خدا 12.5

 ؟ حزم ما چه سود ،چون قضا این بود خت بودكاین گناه از ب   :خود بگفتی 12.6

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

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

 ؟ د بی اختیارد كی بواین ترد   د مانده ایم اندر دو كاردر ترد   12.9



 است، ای عمو بسته شكه دو دست و پا او؟ دیكی گو ،این كنم یا آن كنم 12.10

  ؟ رمیا باال پ   ، كه روم در بحر ؟ ر سرمبد هیچ باشد این ترد   12.11

  ؟ تا بابل روم  حریا برای سِ  ؟ موصل روم  این تردد هست كه 12.12

 بر سبلتی  د ور نه آن خنده بو   د را بباید قدرتیپس ترد   12.13

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

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

 از سایه مبین  تو ،بین دجنبش از خو رم خود ببینجُ   گرد ورد خود بر  گِ  12.16

 بصیر خصم را میداند آن میر ِ میر كه نخواهد شد غلط پاداش ِ 12.17

 د شب به غیرینیا  تو روز ِ مزدِ  به غیر  د تبینیا ،وردیعسل خ تو 12.18

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

 بگیرد دامنت  یهمچو فرزند زاید از جان و تنت انك ،تو فعل ِ 12.20

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

 هست تصویر خدای غیب دان  یك آنل ؟كی ماند به دزدی  دار 12.22

 داد چنین صورت بساز از بهر ِ اینك شحنه چو حق الهام داد در دل ِ 12.23

 ؟ سزا رنامناسب چون دهد داو م باشی و عادل قضاتا تو عالِ  12.24

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

 ؟ خواهی گروز كه  ،قرض تو كردی نروید غیر جو ،چون بكاری جو 12.26

 ن پاداش ده بر ایخود  هوش ِگوش و  رم خود را بر كس دیگر منهجُ  12.27

 كن آشتی  ُحق  با جزا و عدل ِ  كه تو خود كاشتی ،هرم بر خود نِ جُ  12.28

 از بخت نی  ،خود شناس د ز فعل ِب   د كردنیرنج را باشد سبب ب   12.29

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



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

 ره ی   ن یعمل بمثقال ٍكه فم   مردانه سر آور به ره ،توبه كن 12.32

 حق نپوشد ذره ای  كافتابِ  ه ایكم شو غر    نفس در فسون ِ 12.33

 جسمانی پدید این خورشیدِ  پیش ِ ای مفید  ن ذرات جسمیآهست  12.34

 ارخورشید حقایق آشك پیش ِ خواطر و افتكار هست ذراتِ  12.35

 سر  غیب است این، مکن فکری در آن * پیش حق پیدا و، پیش تو نهان 12.36

 

تا مرغان نهاده وار به سر  لهكال ُگل و الله ۀ در گیاه پیچیده بود و دست د راحكایت آن صیاد كه خو. 13

 دانستن آن مرغ زیرک آن راگیاه پندارند، و 

 بود آنجا دام از بهر شكار مرغزار رفت مرغی در میان ِ 13.1

 و آن صیاد آنجا نشسته در كمین  چندی نهاده بر زمینۀ ندا 13.2

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

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

 مرد تاخت  سویپس طوافی كرد و  رغك آمد سوی او از ناشناختمُ  13.5

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

 اینجا مقتنع و برگ  با گیاه نقطعمُ  ،زاهدم من یمرد :گفت 13.7

 خویش  م اجل را پیش ِنیبزانكه می  گزیدم دین و كیش ُزهد و تقوی را  13.8

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

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

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

 آن به آید كه زنخ كمتر زنم  ای صنم ،خ را بست خواهندن چون ز   13.12



 نادوخته ۀ آخر استت جام ای به زربفت و كمر آموخته 13.13

 ؟دل چرا در بی وفایان بسته ایم  سته ایمكز وی رُ   رو به خاك آریم 13.14

 عاریت بستیم طمع  ما به خویش ِ طبعچار  و خویشانمان قدیمی  جد   13.15

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

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

 ای بی وفا، کنامه میآید به جان ر صفااز نفوس و از عقول پُ  13.18

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

 شندشب كشانشان سوی خانه میكِ  در بازی خوشند هر چندكودكان  13.20

 ردقبا و كفش بُ  شهادزد ناگ ردخُ  بازی طفل ِ وقتِ   د برهنهشُ  13.21

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

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

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

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

 خلق را من دزد جامه دیده ام  گزیده اممن به صحرا خلوتی بُ  13.26

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

 ردخُ  غرق بازی گشته ما چون طفل ِ ردكله را این ببُ  ُ ،رد آنبه را بُ جُ  13.28

 ك ال تعدخل هذا اللعب بش  اجل نزدیك شدك شبانگاهِ ن 13.29

 باز پس   جامه ها از دزد بستان سزد ر  در دُ  ،هین سوار توبه شو 13.30

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

 هان ناگو بدزدید آن قبایت اك لیك مركب را نگه میدار از آن 13.32

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



 

حكایت آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نكردند به حیله جامه هاش را هم . 14

 دزدیدند

 ریدبُ  او حبلو  رددزد قچ را بُ  آن یكی قچ داشت از پس می كشید 14.1

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

 واویلتا و گریه وفغان  در دزد را بر سر چاهی بدید آن 14.3

 زرم در چه فتاد همیان ِ :گفت ؟ای اوستاد ه ای ناالن از چ :گفت 14.4

 را با دل خوشی و مس بدهم مر تخُ  بیرون كشی گر توانی در روی  14.5

 گر کنی با من چنین لطف و کرم * هست در همیان من پانصد درم 14.6

 ه قچ است ی د  این بها :خود باگفت  به دستدرم بدهم تو را حالی صد  14.7

 اشتر بداد ُحق عوض  ،گر قچی شد ه در گشادد   ،ر بسته شددگر دری  14.8

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

 طاعون آورد  طمع ،حزم نبود ده بر  باید كه ره تا دِ  حازمی  14.10

 چون خیال او را به هر دم صورتی  فتنه سیرتی ست ییكی دزد آن 14.11

 ن دغایوا ره ز ،در خدا بگریز و اال خدا ،د مكر اوكس ندان 14.12

 

نهی كرد از آن  و آلهعلیه صلی اله مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی كه مصطفی ۀ مناظر. 15

 "فی االسالم ةال رهبانی"ت خود را كه امّ 

 هب نیك نیست احمد را تر   دین ِ خواجه در خلوت مایست :رغ گفتشمُ  15.1

   ای فضول ؟ر گرفتیببدعتی چون  آن رسول فرمودهب نهی از تر   15.2

 امر معروف و ز منكر احتراز جمعه شرط است و جماعت در نماز 15.3



 منفعت دادن به خلقان همچو ابر د خویان كشیدن زیر صبرب   رنج ِ 15.4

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

 وم باش محك ،هلسنت احمد م   ت مرحوم باشام   در میان ِ 15.6

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

 نیست مطلق اینکه گفتی، هوش دار در جوابش گفت صیاد عیار 15.8

 نیک چون با  ب د نشیند، ب د شود هست تنهائی به از یاران ِ ب د 15.9

 چو سنگ است و كلوخ همعاقل  پیش ِ هر كه را نبود رسوخ عقل ِ زآنکه 15.10

 صحبت او عین رهبانیت است  ت استنی  ه نانش م  چون حمار است آنك 15.11

 بگذر از وی تا نمانی بی هنر هوش او سوی علف باشد چو خر 15.12

 فهو آت  بعد حین ٍ آتِ  كل  ُُ  فاتنكه غیر حق همه گردد رُ آز 15.13

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

 انی خورد ب رهیچ از سایه نت گر چه سایه عکس شخص است، ای پسر 15.15

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

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

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

 چونكه مرده جو بود ،اندمرده اش  او بودۀ قبل حكم او هم حكم ِ 15.19

 كه كلوخ و سنگ او را صاحب است  د راهب استهر كه با این قوم باش 15.20

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

 زین كلوخان صد هزار آفت رسد دنه زخود كلوخ و سنگ كس را ر   15.22

 كاین چنین ره زن میان ره بود پس جهاد آنگه بود :گفت مرغش 15.23

 یر مردمن آید شیا بر ره نا یاری و نبرد  از برای حفظِ  15.24



 كه مسافر همره اعدا شود عرق مردی آنگهی پیدا شود 15.25

 امت او صفدرانند و فحول  سیف بوده ست آن رسولالچون نبی  15.26

 غار و كوه  مصلحت در دین عیسی  مصلحت در دین ما جنگ و شكوه 15.27

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

 و شور بر شر    ت بر زندو  تا به ق د یاری و زورگر بو   ،آری :گفت 15.29

 یار میباید در این جا فردوار * قوتی باید در این ره مردوار 15.30

 آسان بجه  ال یطاق از در فرار  پرهیز به ،تیچون نباشد قو   15.31

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

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

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

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

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

 كز رمه شیشك به خود تنها رود گیرا بود زمانگرگ اغلب آن  15.37

 وردخویش خ   خون ِ در چنین مسبع ز آنكه سنت با جماعت ترك كرد 15.38

 ه و بی یار افتی در مضیق بی ر   ره جماعت چون رفیق هست سنتِ  15.39

د 15.40  اسب با اسبان یقین خوشتر رود راِه سنت با جماعت به بو 

 غافالن ِ خفته را آگه مدان لیک هر گمراه را همره مدان 15.41

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

 در  تو ب  ۀ فرصتی جوید كه جام ردخِ  كاو بود خصم ِ یهمرهی ن 15.43

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

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



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

 نه ولی  ،ناین چنین همره عدو دا یار را ترسان كند ز اشتر دلی 15.47

 تا نریزد بر تو زهر آن زشت خو * یار ب د مار است، هین بگریز از او 15.48

د آن راه زن 15.49  مرد نبود آنکه افتد زیر ِ زن یار را از ره بر 

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

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

 كه نه راه هر مخنث گوهر است  ر از شور و شر استدین ز آن رو پُ  راهِ  15.52

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

 نردبان رایها ؟یار چه بود ر نشان پایهاپُ  ؟راه چه بود 15.54

 نشاط ودنب تبی جمعیتلیک  گیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط 15.55

 دو  باو صد تو  ن سیر ِبا رفیقا خوش رودبه راه تنها او آنكه  15.56

 ت پذیرشود قو   ،در نشاط آید ای فقیر ،خر ز یاران  با غلیظی 15.57

 صد تو شود  ه از تعبابر وی آن ر هر خری كز كاروان تنها رود 15.58

 در  تا كه تنها آن بیابان را بُ  سیخ افزون خوردزخم چوب و چند  15.59

 روچنین تنها م  این ،گر نه ای خر خوش شنو :را میگوید آن خرو مر ت 15.60

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

 ست بجُ  یاران رامعجزه بنمود و  سترُ هر نبیی اندر این راه دُ  15.62

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

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

 ؟ی كاغذها رقم تد بر روكی فِ  گر نباشد یاری حبر و قلم 15.65

 دبادش بر   ،گر نه پیوندد به هم این حصیری كه كسی می گسترد 15.66



 پس نتایج شد ز جمعیت پدید حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید 15.67

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

 بحثشان شد اندر این معنی دراز بگفت از اهتزاز آنبگفت و  این 15.69

 ماجرا را موجز و كوتاه كن  ل خواه كنمثنوی را چابك و د 15.70

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

 بی وصیست  امانت از یتیم ِ :گفت ؟آن كیستزگندم  :بعد از آن گفتش كه 15.72

 نكه پندارند ما را موتمن آز ایتام است امانت پیش من مال ِ 15.73

 زمان بر من حالل ردار این هست مُ  م و مجروح حالمن مضطر   :گفت 15.74

 ای امین و پارسا و محترم  ؟ ز این گندم خورمکدستوری  هست 15.75

 بی ضرورت گر خوری مجرم شوی  رورت هم تویفتی ض  مُ  :گفت 15.76

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

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

 و االنعام خواند  چند او یاسین فخ بماند درو بخورد آن گندم  پس 15.79

 سیاه  پیش از آن بایست این دودِ  چه افسوس و چه آه ،درماندن بعدِ  15.80

 س ر   ای فریاد :میگو كه دم به دم آن زمان كه حرص جنبید و هوس 15.81

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

 ص را آواره کن، ای هوش مندحر * آه و دود و ناله آن د م کار بند 15.83

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

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

 موتی و اصطبر ال تنح لی بعد   نح علی قبل موتی و اعتفر 15.86

 ءخل البكا  بعد طوفان النوی  لی قبل ثبوری فی النوی ابكِ  15.87



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

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

 

 بعد از بردن دزدان اسباب کاروان راپاسبان  . های و هوی کردن16

 حارس مال و قماش آن مهان پاسبانی بود در یک کاروان 16.1

 زیر هر خاكی فشرد رختها را رددزد اسباب بُ   وفت خُ  شب پاسبان 16.2

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

 خود هم او بُد راهزن ،گرم گشته * پاسبان در هی هی و چوبک زدن 16.4

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

 ردند از پیشم شتاب رختها بُ  دزدان آمدند اندر نقاب :گفت 16.6

 ؟ریگ  مردِ تو ای چه  ؟پس چه میكردی ریگ  ِای چون تل   :گفتندش كهقوم  16.7

 باشكوه  ،با شجاعت ،با سالح و ایشان گروه ،دممن یك كس بُ  :گفت 16.8

 "برجهید" هن كدز بایستینعره  اگر در جنگ كم بودت امید :گفت 16.9

 كشیمت بی دریغ  ُور نه  ،شكه خمُ  آن دم كارد بنمودند و تیغ :گفت 16.10

 هیهای و فغان فریاد و این زمان  ستم دهانب  من آن زمان از ترس  16.11

 ی كنم هاین زمان چندان كه خواهی  ن دمم كه دم زنمایست آن زمان ب   16.12

 بی نمك باشد اعوذ و فاتحه  فاضحه رد دیو ِچونكه عمرت بُ  16.13

 هست غفلت بی نمكتر ز آن یقین  نینگر چه باشد بی نمك اكنون ح   16.14

 ای عزیز ،یالن را نظر كنذل :كه می نال نیز  همچنین هم بی نمك 16.15

دبی گاه  ،قادری 16.16  ای اله  ؟از تو چیزی فوت كی شد گاهه یا ب  چبو 

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



 

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

 بشنودزاهدان را  كه فسون ِ بود آناین سزای  :گفت آن مرغ 17.1

 یتیمان از گزاف  خورد مال ِ هك سزای آن نشاف ی،ن :گفت زاهد 17.2

 كه فخ و صیاد لرزان شد ز درد بعد از آن نوحه گری آغاز كرد 17.3

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

 كر بخشی آیتیست تو در شُ  دستِ  تو سرم را راحتیست زیر دستِ  17.5

 بی قرار ،بی قرارم ،بی قرارم راز سر من بر مدا ویشخۀ سای 17.6

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

 ؟رسی در غمی ی را بپُ ئناسزا چه باشد گر دمی ،گر نیم الیق 17.8

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

 ردحس در جیب ك ه گهر از نور ِد   سیب كرد نكرم آ  خاك گرگین را  17.10

 رده از آن مُ ۀ كه بشر شد نطف نهان پنج ِ ،ظاهر و پنج حس   17.11

 ریشخندنبود ریش توبه  هجز ب ای نور بلند ،توبه بی توفیقت 17.12

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

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

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

 بنده نیست  بودِ   بی خداوندیت نكه بی تو زنده نیستآز ؟چون گریزم 17.16

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

 فرزانگی از و  سیرم از فرهنگ  دیوانگیعاشقم من بر فن ِ 17.18

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



 لحاف این ناگهان بجهم ز زیر  در حیا پنهان شدم همچون سجاف 17.20

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

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

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

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

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

 ؟طرف  اینجانت چون بماندست  چشم ِ گر ز بی سویت ندادست او علف 17.26

 كه از آن سوراخ او شد معتلف  ز آن شد معتكفا سوراخ  در ،گربه 17.27

 یابید او طعام  كز شكار مرغ دیگر همی گردد به بامۀ گرب 17.28

 حارس برای جامگی  دگرو آن  آن یكی را قبله شد جوالهگی 17.29

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

 ریدبهر كار او ز هر كاری بُ  ریدكه حق را شد مُ  ،او دارد  كار 17.31

 بازی میكنند ر خاک دتا به شب  این روز چند ،چون كودكان ،دیگران 17.32

 ش میدهداوسواس عشوه ۀ دای میجهد هكاو ز یقظ خوابناكی 17.33

 راو كه كسی از خواب بجهاند ت رو بخسب ای جان كه نگذاریم ما 17.34

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

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

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

 

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

 شب را منتظر بود تا خوابش ربود. معشوق آم جیبش را پُر گردکان نمود و رفت



 خویش  اندر عهدِ   پاسبان عهد عاشقی بودست در ایام پیش 18.1

 خود شاهنشاهِ  ماتِ  ،مات و  شاه ه خودما وصل ِ سالها در بندِ  18.2

 كه فرج از صبر زاینده بود دعاقبت جوینده یابنده بو   18.3

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

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

 گرد هش از زیر ِچون پدید آمد م   مرد قربان كرد و نانها بخش كرد 18.6

 غار آن یار ِۀ وعد بر امیدِ  همی مرد انتظاردر آن حجره شب  18.7

 اوفتاد و گشت بی خویش و غنود * منتظر بنشست و خوابش در ربود 18.8

 عاشق دل داده را خواب؟ ای شگفت! * ساعتی بیدار بُد، خوابش گرفت 18.9

 صادق الوعدانه آن دلدار او نصف اللیل آمد یار او بعدِ  18.10

 از آستین او درید اندكی عاشق خود را فتاده خفته دید 18.11

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

 آستین و گردكانها را بدید چون سحر از خواب عاشق بر جهید 18.13

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

 چون حرس بر بام چوبك میزنیم  ن ایمنیمآما ز ،ای دل بی خواب 18.15

 یم از غم خود اندك است ئهر چه گو ما در این مطحن شكستگردكان  18.16

 ه بعد از این دیوانه راپند كم دِ  ؟ چند این صالی ماجرا ،عاذال 18.17

 ؟ چند خواهم آزمود ،آزمودم هجران شنودۀ من نخواهم عشو 18.18

 بیگانگیست  دری ور  اندر این ره هر چه غیر شورش و دیوانگیست 18.19

 تدبیر راۀ دم سلسلكه دری ن زنجیر راآهین بنه بر پایم  18.20

 گر دو صد زنجیر آری بگسلم  قبلمنگار مُ  غیر آن جعدِ  18.21



 یست أای عاشق م ،بر در ناموس راست نیست ،ای برادر ،عشق و ناموس 18.22

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

 شرم و حیاۀ كه دریدم پرد بیا ،شرم و اندیشه  ِای عدو   18.24

 ی ئسخت دل یارا كه در عالم تو یئز جادوجان ا ای ببسته خوابِ  18.25

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

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

 ؟ ال یجوز :بگوید هكیست آن كس ك بسوز ،خود را همی سوزیۀ خان 18.28

 یتر است عاشق چنین اولۀ خان ای شیر مست ،خوش بسوز این خانه را 18.29

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

 ر كوی بیخوابان گذردیك شبی  ای پدر  خواب را بگذار امشب 18.31

 كشته اند ُهمچو پروانه به وصلت  نها را كه مجنون گشته اندآبنگر  18.32

 عشق  حلق ِ ی ئگو هی گشتئاژدها عشق بنگر این كشتی خلقان غرق ِ 18.33

 همچون كوه را او كهربا عقل ِ دلرباو ید ی ناپداژدهائ 18.34

 جو طبله ها را ریخت اندر آبِ  گه شد از اوآهر عطار ك عقل ِ 18.35

 احد كفوا ً  لم یكن حقا لهُ  ی تا ابدئرو كز این جو بر نیا 18.36

  ؟ ندانم آن و این نم :یئچند گو چشم بگشای و ببین ،رای مزو   18.37

 درآ  و قیومی حی   در جهان ِ برآ از وبای زرق و محرومی  18.38

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

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

 ن مست هست یبر سر هر كوی چند ؟ ستپ چند نازی تو بدین مستی   18.41

 نیست خوار آن یك  ،جمله یك باشند و یار ر شود سر مستِ گر دو عالم پُ  18.42



 ی ئتن پرستی نار ؟دبو  خوار ك ئیاری نیابد خواراین ز بسی 18.43

ه 18.44  کی کساد آید بر ِ صاحب وله ؟ گر جهان پُر شد ز تاِب نور م 

 ؟خوش التهاب  كی بود خوار آن تفِ  ر شد ز نور آفتابگر جهان پُ  18.45

  واسع بود و رام كه ارض هللاچون با این جمله باالتر خرام ،لیك 18.46

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

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

 ساز مستِ  روح و مستِ ۀ در دمند سرافیلی شو اندر امتیاز رو  18.49

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

 میدانیم كیست  :ی آنكهئتا بگو ؟ بهر چیست "و آن ندانم ،این ندانم" 18.51

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

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

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

 مست  تركِ  ُموز ای پدر ز آن بیااین  ستنفی بگذار و همان هستی پر   18.55

 

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

بُون  من کاس ٍ کان   كروا و إذا سكروا طابوا، الخالولیائه إذا شربوا س   و قوله تعالی إِنَّ االْبرار  یْشر 

 مزاجها کافورا ً 

 می نوشدتا هر كه مجرد است از آن  ---جوشد در خم اسرار بدان میمی 

 ما می نخوریم جز حاللی  --- خوری حرامستمی كه تو میاین 

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

 مطرب خواه شد  خمر وز خمار ِ سحر آگاه شد   تركی ُ  اعجمی 19.1



 دآن بو    مست نقل و قوت و قوتِ ُُ  مطرب جان مونس مستان بود 19.2

 مطرب چشدتی از دم ِباز مس مطرب ایشان را سوی مستی كشد 19.3

 دتن از این مطرب چر   وین شرابِ  دحق بدان مطرب بر   آن شرابِ  19.4

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

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

 من در تن است ؤگبر و م اشتراكِ  لفظ دایم رهزن است اشتراكِ  19.7

 نگردر  ،تا كه در هر كوزه چبود ن كوزه های بسته سرچو  جسمها 19.8

 ممات  ر از زهر ِن تن پُ آۀ كوز حیات ر از آبِ تن پُ  اینۀ كوز 19.9

 تو گمرهی  عاشقیور به ظرفش  شهی  گر به مظروفش نظر داری 19.10

 جان  مانندِ  ،درونانمعنیش در  این جسم دانۀ لفظ را مانند 19.11

 ر فن بین بودپُ  جان ِ ،جانۀ دید ما تن بین بودئتن داۀ دید 19.12

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

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

  ؟یئعارف كی بود معدوم شپیش ِ می :چونكه عارف گفت  هللا هللا 19.15

 رحمان بود می  هم ِفرا و كی ت شیطان بودۀ تو چون باد فهم ِ 19.16

 رد شتاب این بدان و آن بدین دا طرب با شرابم ،این دو انبازند 19.17

 ندمطربانشان سوی میخانه بر   م مطرب چرندر خماران از د  پُ  19.18

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

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

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

 ما بیدار كرد تركِ  ُمطربان را  چونكه كردند آشتی شادی و درد 19.22



 الكاس یا من ال اراك  ُلنی انِ   كه  مطرب آغازید بیتی خوابناك 19.23

 القرب حجاب االشتباه  ة ُغای أنت وجهی ال عجب ان ال اراه 19.24

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

 لبعیدداء لِ كم اقل یا یا نِ  اقرب أنت من حبل الورید جئت 19.26

 كی اكتم من معی ممن اغار بل اغالطهم أنادی فی القفار 19.27

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

 

 و پنهان شدنعلیه السالم و گریختن عایشه  پیغمبرۀ خانبآمدن ضریر . 20

 تنور هر خمیر ی نوا بخش ِ كا اندر آمد پیش پیغمبر ضریر 20.1

 ای ساقیم  ،المستغاث ،مستغاث من مستسقی ام  آب و ای تو میر ِ 20.2

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

 رشكناك  از غیوری رسول ِ پاك زانكه واقف بود آن خاتون ِ 20.4

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

 چونكه از زشتی و پیری آگهند ا دهندپیران شوی را قم   گنده 20.6

 یزدانیش عون  ای فر   ؟ستد  كی بُ  چون جمال احمدی در هر دو كون 20.7

 صد تو را رسد غیرت آن خورشیدِ  نازهای هر دو كون او را رسد 20.8

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

 نه پیش نور من رسوا شویدور  ال شوید بی نظیرم  در شعاع ِ 20.10

 م و  نمایم كه ر    اال ؟مو  كی ر   ب شومئاز كرم من هر شبی غا 20.11

 این مطار رید گردِ ر زنان پ  پ   تا شما بی من شبی خفاش وار 20.12

 و معجب شوید ُسست و منکرباز  ری عرضه كنیدهمچو طاوسان پ   20.13



 ایاز همچو چارق كاو بود شمع ِ از امتیازبنگرید آن پای زشت  20.14

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

 كن امر ُ ،نهی كردست از درازی ن سخنایدراز است زیرا   ،كن ُترك  20.16

 

را نمی و ت اوپنهان میشوی كه  راعایشه را كه چ و آلهعلیه حضرت رسول صلی هللا امتحان كردن . 21

 بیند

 ن كم شو نها ،راو او نمی بیند ت گفت پیغمبر برای امتحان 21.1

 رابینم ومن  ، لیکاو نبیند كرد اشارت عایشه با دستها 21.2

 نصوح  یر ز تشبیهات و تمثیل اپُ  عقل است بر خوبی روح غیرتِ  21.3

 ؟عقل بر وی این چنین رشكین چراست  روح راست هبا چنین پنهانیی ك 21.4

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

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

 نمی بیند اثراو را كافتاب  ؟از كه پنهان میكنی ای رشك ور 21.7

 كنم  شكز خودش خواهم كه پنهان رشك از آن افزونتر است اندر تنم 21.8

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

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

 اند حجاب از سوی دیگر بدر   ترسم ار خامش كنم آن آفتاب 21.11

 افزونتر شود ،آن میل ،كه ز منع ما اظهر شود در خموشی گفتِ  21.12

 ن اعرف شودال جوش احببتُ  ش كف شودد بحر غر  گر بغر   21.13

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

 گل  ُولشان از بوی تا كنی مشغ گل ُر روی ببلبالنه نعره زن  21.15



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

 در حقیقت هر دلیلی ره زن است  ن خورشید كاو بس روشن استآپیش  21.17

 

 . آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم ِ امیر ِ تُرک22

 نمی دانم ؟هیبی دل چه می خواۀ از این آشفت ---- نمی دانم ؟گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی

 و جواب مطرب امیر رابخوان میدانی چه ترك كه آنخطاب کردن و 

 لست اسرار أ   ،نغمه در حجابِ  مست تركِ  نزدِ مطرب آغازید  22.1

 چه میخواهی ز من  کهندانم  یم ندانم كه تو ماهی یا وثن یم 22.2

 یا در عبارت آرمت  ،تن زنم چه خدمت آرمت تاندانم  می 22.3

 تو كجا ،من كجایم ،ندانمن م دانیستی از من جُ  گر !عجب ای 22.4

 كشی گاه در خون می   ،رگاه در ب   كشی  ندانم كه مرا چون می می 22.5

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

 ما را زین حراره دل گرفت  تركِ ُُ  از شگفت ،"می ندانم"د شد چون ز ح   22.7

 یددورب ا علیها بر سر مطب ترك و دبوسی كشید ُبر جهید آن  22.8

 د است كشی این دم ب   ُمطرب  ی،ن :گفت گرز را بگرفت سرهنگی به دست 22.9

 سرش  بربكوبم  ،كوفت طبعم را شاین تكرار بی حد و مر   :گفت 22.10

 مقصود بر گودانی بزآنچه می گه مخور ُمی ندانی  ،قلتبانا 22.11

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

 نز هری  م،ز بلخ ین :یئتو بگو ؟ی مریک ؟یئز كجاچون بگویم: ا 22.13

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

 دراز راهِ  در كشی در نی و نی  نه طراز، موصل نه ،نه ز بغداد و 22.15



 هست تنقیح مناط این جایگه  باز ره ئیاز كجا تاخود بگو  22.16

 نه شراب و نه كباب  :یئتو بگو ؟ چه خوردی ناشتاب که: یا بپرسم 22.17

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

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

 زانكه مقصودم خفیست  :گفت مطرب ؟ی دراز از بهر چیستئسخن خااین  22.20

 نفی كردم تا بری ز اثبات بو می رمد اثبات پیش از نفی تو 22.21

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

 

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

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

 ما

  د ناورده ایردن اصل بُ زانكه مُ  جان بسی كندی و اندر پرده ای 23.1

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

 دبام را كوشنده نامحرم بو   دچون ز صد پایه دو پایه كم بو   23.3

 ؟ ه كی رودآب اندر دلو از چ   ن یك گز ز صد گز كم بودس  چون ر   23.4

 "االخیر من  "ننهی اندر او که تا  ای امیر ی ئاین كشتی نیا غرق ِ 23.5

 كشتی وسواس و غی را غارق است  طارق است نكا اصل دان " آخر من  " 23.6

 ش چونكه مستغرق شودكشتی هُ  ازرق شود  گنبدِ  ُ  آفتابِ  23.7

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

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

 تن  چشم ِ  آمدگوش ۀ زانكه پنب شكن را درمنی  ،گرز بر خود زنُُ  23.10



 این منی  ،اندر فعالم ،ستوعكس ت ای دنی  همگرز بر خود میزنی ُُ  23.11

 ده ای چییدرپخویش  در قتال ِ من دیده ای عكس خود در صورتِ  23.12

 پنداشت اومی خود را خصم  عكس ِ ه شد فروهمچو آن شیری كه در چ   23.13

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

 دمی بی دام نیست  ئهاندر این نش ضد اعالم نیست نفی ِاین زمان جز  23.15

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

 وی روری ستبدیلی كه در  مرگِ چنان مرگی كه در گوری روی ین 23.17

 زنگی سترد ۀصبغ ،ی شدئروم ردبمُ  طفلیآن   شدبالغ چون مرد  23.18

 خار غمناكی نماند ،ح شدغم فر ت خاكی نماندأهی ،زر شد   خاك 23.19

 رده را خواهی كه بینی زنده تومُ  كای اسرار جو :مصطفی زین گفت 23.20

 جانش شده بر آسمان  ،رده ومُ  میرود چون زندگان بر خاكدان 23.21

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

 عقل  به ین ،ردن فهم آیداین به مُ  ست نقلزانكه پیش از مرگ او كرد   23.23

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

 ین یقمیرود ظاهر کاو رده را مُ  ببیند بر زمین اوهر كه خواهد ك 23.25

  صادقینیقی امیر الشد ز صد   ببین :مر ابو بكر تقی را گو 23.26

 تا به حشر افزون كنی تصدیق را ت نگر صدیق راأاندر این نش 23.27

 و عقد حل   ئشزانكه حل شد در فنا د نقدپس محمد صد قیامت بو 23.28

 صد قیامت بود او اندر عیان  ثانی است احمد در جهانۀ زاد 23.29

 ؟ تا قیامت راه چند ،ی قیامتکا رسیده اندزو قیامت را همی پُ  23.30

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



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

 ز آن طرف آورده ام این صیت و صوت  موت رده ام من قبل ِهمچنان كه مُ  23.33

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

 ن انوار باشد یا ظالم کاخواه  ندانیش تمام این،تا نگردی  23.35

 ال جمعشق را دانی  ،عشق گردی عقل را دانی كمال ،عقل گردی 23.36

 نور گردی، هم بدانی آن و این نی یقین* نار گردی، نار را دا 23.37

 این  دی ادراك اندر خوردِ گر بُ  بینین دعوی مُ بر ارهان گفتمی بُ  23.38

 گر رسد مرغی قنق انجیر خوار هست انجیر این طرف بسیار خوار 23.39

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

 با پسركه پدر گوید در آن دم  را را وصیتها شم  هآن سخن 23.41

 بغض و رشك و كین  د بیخ ِتا ببر   عبرت بدینرحمت و تا بروید  23.42

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

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

 ها را برون افكن ز جیب نظراین  بیور غرضها زین نظر گردد حج 23.45

 با عاجز گزیده معجزیست  زآنکه یستأخشك بر عجزی مدر نیاز  23.46

 باید گشاد ،چشم در زنجیر نه زنجیرت نهاد ،عجز زنجیریست 23.47

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

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

 ام  گر بوده تبُ  و، ت شكن دعویبُ  بوده ام از نصیحتهای تو كر   23.50

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

 كندگاه جنبش میگوش تو بی سالها این مرگ طبلك میزند 23.52



 

 . تشبیه مغفلی که عمر ضایع کند و در نزع بیدار شود به ماتم اهل حلب24

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

  !شگفت ، ایطبل او بشكافت از ضرب از نعره گرفتاین گلوی مرگ  24.2

 ردن این زمان دریافتیرمز مُ  افتیتدر دقایق خویش را در 24.3

 

 . رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن25

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

 قیم ماتم آن خاندان دارد مُ  یمرد آید مرد و زن جمعی عظگِ  25.2

 برای كربال ،عاشورا ،شیعه كاد اندر بُ ننوحه كنتا به شب  25.3

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

 ر همی گردد همه صحرا و دشت پُ  از غریو و نعره ها در سرگذشت 25.5

 عاشورا و آن افغان شنید روز ِ یك غریبی شاعری از ره رسید 25.6

 جستجوی آن هیهای كرد قصدِ  و آن سو رای كرد ،بگذاشت شهر را 25.7

 ؟ بر كه این ماتم فتاد ؟چیست این غم رسان میشد اندر افتقادرس پُ پُ  25.8

 ردخُ  این چنین مجمع نباشد كار ِ ردزفت باشد كه بمُ  یاین رئیس 25.9

 یدا هشما اهل دِ  ،كه غریبم من و القاب او شرحم دهید ،نام او 25.10

 او تا بگویم مرثیه ز الطافِ  ؟ او چیست نام و پیشه و اوصافِ  25.11

 م ر  تا از اینجا برگ و اللنگی ب   شاعرم كه مردِ  ،مرثیه سازم 25.12

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

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



 گوشوار ق ِعش  قدر عشق گوش ؟ صه خوارقمن كی بود این ؤپیش م 25.15

 نوح  شهره تر باشد ز صد طوفان ِ آن پاك روح من ماتم ِؤپیش م 25.16

 

 حلبۀ نكته گفتن آن شاعر جهت طعن شیع. 26

 ؟ چه دیر اینجا رسید ؟ن غمآست د  كی بُ  ؟ لیك كو دور یزید ،آری :گفت 26.1

 ن حكایت را شنیدای ،انگوش كر   آن خسارت را بدید ،چشم كوران 26.2

 از عزا دكه كنون جامه دریدی ؟ خفته بودستید تا اكنون شما 26.3

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

 ؟یم دست ئیم و چون خار  د   ونجامه چ ستز زندانی بج    سلطانی  روح ِ 26.5

 تند بندسسگچو بُ  ،وقت شادی شد چونكه ایشان خسرو دین بوده اند 26.6

 ر را انداختندكنده و زنجیُُ  دولت تاختند سوی شادُروان ِ 26.7

 ه از ایشان آگهی ذر   گر تو یك و شاهنشهی هملك است و گدور ِ  26.8

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

 كهن  جز این خاكِ  دبین نمی چون كن ُخرابت نوحه  بر دل و دین ِ 26.10

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

 ؟سخی  كو كف   ،گر بدیدی بحر ؟ خیی دین فر  مكو از ت خ  در رُ  26.12

 و میغ را خاصه آن كاو دید دریا  آب را نكند دریغ ،آن كه جو دید 26.13

 

 دانه ای از خرمنیبه که اقی حق و خزاین رحمت او را نابیننده رزّ بر دنیا به موری تمثیل حریص . 27

 نمی بیندسعت آن خرمن می كوشد و 

 اعمی بود پُرز خرمنهای  اوك ن شودلرزا از آنبر دانه   مور 27.1



 م عظینمی بیند چنان چاش ِ چون دانه را با حرص و بیم یکشد می كِ  27.2

 ی ئای ز كوری پیش تو معدوم ش هی :صاحب خرمن همی گوید كه 27.3

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

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

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

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

 م م چون باز باشد سوی ی  خُ  چشم ِ م ز نم  كند یك خُ  ُكوه را غرقه  27.8

  م با جیحون بر آورد اشتلمخُ  مخُ  چون به دریا راه شد از جان ِ 27.9

 ر چه نطق احمدی گویا بودگ دریا بودۀ گفت "قُلْ "ن سبب یز 27.10

 كه دلش را بود در دریا نفوذ ذبو بحر ِ  ِر  او جمله دُ ۀ گفت 27.11

 ؟دریا بوداز ی چه عجب گر ماه ما بود  ِدریا چون ز خم   دادِ  27.12

 مر می بینی و او مستقرق وت مر قحس افسرد بر نقش ِ چشم ِ 27.13

 آخر اول است  ،نه اول آخر ور احول است ۀدید ی اوصافِ ئاین دو 27.14

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

 مانده محرومان ز قهرش در عذاب * پاک از آغاز و آخر آن عذاب 27.16

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

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

 شد خطاِب او خطاِب ذوالجالل * بلکه وحدت گشته او را در وصال 27.19

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

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

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



 بی دوئی یک گشته در دریای جان ه جو در وی روان* اهل دل همچونک 27.23

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

 رده زنده كردن است زانكه بعث از مُ  ردن استروز بعث اول مُ  شرطِ  27.25

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

 سلم  از تركِ  ؟یم سلمئكجا جو از علم از تركِ  ؟یم علمئاز كجا جو 27.27

 دست  از تركِ  دست؟یم ئاز كجا جو هست از تركِ  ؟یم هستئاز كجا جو 27.28

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

 هستی را همه معدوم دید ذاتِ  دیده ای كاو از عدم آمد پدید 27.30

 گر دو دیده مبدل و انور شود ودبمنتظم محشر  این جهان ِ 27.31

 د فهمش حرام كه بر این خامان بو   ن حقایق ناتمامآز آن نماید  27.32

 گر چه حق آمد سخی  ،مشد محر   خوش بر دوزخی جناتِ  نعمتِ  27.33

 خلد عهدِ  چون نبود از وافیان ِ لدخُ  شهدِ  گردددر دهانش تلخ  27.34

 ؟نبد چو نبود مشتری دست كی جُ  مر شما را نیز در سوداگری 27.35
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 جمع گشتی چند موش از حمیتی  دی جمعیتیدر دل موش ار بُ  95.18



 هر یکی بر وی زدندی حربه ای * بر زدندی خویش را بر گربه ای 95.19

 هله ای بی مُ ۀ خویش را بر گرب ی حمله ایئبر زدندی چون فدا 95.20

 و آن دگر گوشش دریدی هم بناب  آن یكی چشمش بكندی از ضراب 95.21

 از جماعت گم شدی بیرون شواش  اشدگر سوراخ كردی پهلو و آن 95.22

 هوش  ،به بانگ گربه ،بجهد از جانش موش لیك جمعیت ندارد جان ِ 95.23

 ارنزگربۀ  از یکیخشك گردد  موشان صد هزار گر بود اعدادِ  95.24

 ؟ ش چه بندد خواب راهی هُ انبُ  ؟ ه چه غم قصاب راانبُ گلۀ از  95.25

 ران جهدگو ۀ ِتا بر گل ،شیر را جمعیت دهد ،ماِلك  اْلُمْلِك است 95.26

 کس نیارد گفتنش از راه پرت * در زمانیشان بسازد ترت و مرت 95.27

 شیر صول ِ چون عدم باشند پیش ِ ه شاخ و دلیرد   صد هزاران گور ِ 95.28

 د چون ماء مزن تا بو   ،یوسفی را بدهد ملك حسن ،ماِلك  اْلُمْلِك است 95.29

 دختری  كه شود شاهی غالم ِ اختری خی بنهد شعاع ِدر رُ  95.30

 دكه ببیند نیم شب هر نیك و ب   ودخ   نور ِ  دیگر بنهد اندر روی 95.31

 رخسار و در ذات الصدوری د و در  ردند نوریوسف و موسی ز حق بُ  95.32

 او توبره آویخته   پیش رو روی موسی بارقی انگیخته 95.33

رنور رویش آنچنان بِ  95.34  رگ مار چشم از دو   دكه زمر   دی بصرُُ

 ساتره  گردد آن نور قوی را تا توبره  او ز حق درخواسته*  95.35

 امین  عارفی آمد كآن لباس ِ از گلیمت ساز هین :گفت ،توبره 95.36

 تارش تافته ست پود و ر بجان  نور ِ نور صبری یافته ست بر  كآن كسا 95.37

 آن  ما را بر نتابد غیر ِ نور ِ واننخواهد شد ِص  ،جز چنین خرقه 95.38

 در  ر د  نورش ب    طور همچو كوهِ  دس   ار پیش آید بهر ِ  كوه قاف 95.39



 یافت اندر نور بیچون احتمال  رجال ابدان ِ قدرت  از كمال 95.40

 قدرتش جا سازد از قاروره ای  آنچه طورش بر نتابد ذره ای*  95.41

ه ای اندر زجاجی ساخت جا آنچه طورش برنتابد، ای کیا 95.42  ذر 

 قاف و طور ش د ز نوركه همی در   جاجی جای نورزُ  ةِ گشت مشكا 95.43

 این سراج  و افالك تافته بر عرش  جاجدلشان زُ  ،دان ةجسمشان مشكا 95.44

 چون ستاره زین ضحی فانی شده  این نور آمده نورشان حیران ِ 95.45

 ال یزال و لم یزل  از ملیكِ  لسُ رُ  زین حكایت كرد آن ختم ِ 95.46

 با عال در عقول و در نفوس ِ نگنجیدم در افالك و خال :كه 95.47

 بی ز كیف  ،بی چگونه ،بی ز چون و در دل مومن بگنجیدم چو ضیف 95.48

 خت تیابد از من پادشاهیها و  فوق و تحت ،ن دلتا به داللی آ 95.49

 ن زم   همزمین و  همبر نتابد  من خوبی   این ،ینهئبی چنین آ 95.50

 م یینه ای بر ساختئبس عریض آ میم تاختاسب ترح    بر دو كون 95.51

 رس ولی شرحش مپُ  ،بشنو آیینه رسپنجاه عُ   هر دمی زین آینه 95.52

 ت فاکقمر را می ش او كه نفوذِ  تبافرده خویشش پ   كز لبس ِ ،نآحاصل  95.53

 دو تو  دی كوهِ ر بُ و  پاره گشتی او دی پرده ز غیر لبس ِگر بُ  95.54

 ؟حق چه فن زدی  با نور ِ  توبره ز آهنین دیوارها نافذ شدی 95.55

 عارفی ۀ خرق  بود وقت شور گشته بود آن توبره صاحب تفی 95.56

 زآنکه بود از خرقۀ یک با حضور * گشته بود آن توبره ستار نور 95.57

 كاوست با آتش ز پیش آموخته  سوخته ش رهین ِز آن شود آت 95.58

 باد داد  هر دو دیده ،خود صفورا رشاد عشق آن نور ِ یهوا در 95.59

 ریدآن چشمش پ    روی او و نور ِ ست یك چشم و بدیداوال بر ب   95.60



 آن قمر بر گشاد و كرد خرج ِ آن دگر ،بعد از آن صبرش نماند و 95.61

 جان دهد ،طاعت  ِچون بر او زد نور نان دهد همچنان مرد مجاهد  95.62

 ؟ ز دستت رفت حسرت می خوری چون چشم عبهری که: پس زنی گفتش 95.63

 تا همی كردم نثار  دیده بودی حسرت میخورم كه صد هزار :گفت 95.64

 ه چون گنج در ویران نشست م   ،لیك ه ویران شدستچشمم ز م   روزن ِ 95.65

 ؟و خانه ام  وثاقیاد آرد از  كاین ویرانه ام  كی گذارد گنج 95.66

 دید موسی را ز نورش ساز داد این و دو چشمش باز داد * حق شنید 95.67

 از خزینۀ خاص بُد، ویران نشد * از نظر این نور زو پنهان نشد 95.68

 فتادی در شباك هر قصوردر عبور روی یوسفی وقتِ  نور ِ 95.69

 گذر دریوسف است این سو به سیران  پس بگفتندی درون خانه در 95.70

 بقاع  ابِ اصح شفهم كردندی زانكه بر دیوار دیدندی شعاع 95.71

 ف شر  این دارد از سیران یوسف  خانه ای را كش دریچه ست آن طرف 95.72

 كن  ُوز شكافش فرجه ای آغاز  كن ُهین دریچه سوی یوسف باز  95.73

 روشن است  دیده  كز جمال دوست آن دریچه كردن است ،عشق ورزی 95.74

 رسبشنو ای پ ،ستواین به دست ت پس هماره روی معشوقه نگر 95.75

 اندیش را غیر كن ادراكِ دور ُ خویش راكن در اندرونها  ُراه  95.76

 كن  ُدشمنان را زین صناعت دوست  كن ُدوای پوست  ،كیمیا داری 95.77

 كسی رهاند روح را از بی   اوك سیبدان زیبا ر   ،چون شدی زیبا 95.78

 مش د   غم را ۀ زنده كرده مرد شنم    پرورش مر باغ جانها را 95.79

 ؟ ن دهدگوناگو صد هزاران ملكِ  دون دهد جهان ِ همه ملكِ  ین 95.80

 ق بی درس و سب   ،تعبیر لكتِ مُ  حق  جمالش داد لكِ بر سر مُ  95.81



 علمش سوی كیوان كشید لكتِ مُ  سنش سوی زندان كشیدحُ  لكتِ مُ  95.82

 سن استوده ترحُ  علم از ملكِ  ملكِ  شه غالم او شد از علم و هنر 95.83

 

 و آگاهی از فوِت محتسب و آمدن به تبریز دارواممرد رجوع به حكایت . 96

 در ره آمد سوی آن دار السالم  وام تحن از بیم ِمم آن غریبِ  96.1

 ل ستان خفته امیدش فراز گِ  گلستان ُشد سوی تبریز و كوی  96.2

 بر امیدش روشنی بر روشنی  تبریز سنی  ز دار الملكرو 96.3

 ال خیمصر  یوسفِ  از نسیم ِ رجالۀ جانش خندان شد از آن روض 96.4

 جاء اسعادی و طارت فاقتی  یا حادی انخ لی ناقتی :گفت 96.5

 تبریزا مناجات الصدور ان   ابركی یا تاقتی طاب االمور 96.6

 ان تبریزا لنا نعم المفاض  اسرحی یا ناقتی حول الریاض 96.7

 گلستان  ُشهر تبریز است و كوی  گشا ز اشترانبار بُ  ،ساربانا 96.8

 عرشیست این تبریز راۀ شعشع فردوسی است این پالیز را  ِفر   96.9

 عرش بر تبریزیان  از فراز ِ روح انگیز جان موج ِهر زمانی  96.10

 بگذشت آن حبیب  :خلق گفتندش كه محتسب جست آن غریب چون وثاق ِ  96.11

 او روی زردۀ مرد و زن از واقع دنیا نقل كرد او پریر از دار ِ 96.12

 بوی عرش  چون رسید از هاتفانش  عرشی سوی عرشرفت آن طاوس ِ 96.13

 زود زود   ردید آفتابشنو   در  خلق بود سایه اش گر چه پناه ِ 96.14

 گشته بود آن خواجه زین غمخانه سیر ریرو كشتی از این ساحل پ  راند ا 96.15

 یا او نیز در پی جان بدادئگو بی هوش اوفتاد ،رد ونعره ای زد م   96.16

 همرهان بر حالتش گریان شدند پس گالب و آب بر رویش زدند 96.17



 جان  رده باز گشت از غیبِ نیم مُ  تا به شب بی خویش بود و بعد از آن 96.18

 

، ثُمَّ الَِّذین  نمودنكردن و انابت  خالقاد نعمتهای یمخلوق و غریب از اعتماد بر  کردن آناستغفار . 97

بِِّهْم یْعِدلُون    ك ف ُروا بِر 

 بودم به خلق امیدوار ،مجرمم ای كردگار :چون به هوش آمد بگفت 97.1

 عطای تو نبود هیچ آن كفو   و جود گر چه خواجه بس سخاوت كرد 97.2

 تو باال و قد ،او قبا بخشید و در خر  تو سر پُ  ،كله بخشید و ُاو  97.3

 سوار تو عقل ِ ،او ستورم داد و زر شمار تو دستِ  ،او زرم داد و 97.4

 نقلم داد و تو طعمه پذیر ُخواجه  تو چشم قریر ،خواجه شمعم داد و 97.5

 تو طیبات ۀ وعد ،وعده اش زر تو عمر و حیات ،او وظیفه داد و 97.6

 ین رهد چون او در وثاقت او و ص تو چرخ و زمین ،او وثاقم داد و 97.7

 که دل و دست ورا کردی تو راد * آنچه او داد، ای ملک، هم از تو داد 97.8

 نانش از تو رسید ،ستوت نان از آن ِ نافرید او زر ،ستوت زر از آن ِ 97.9

 كز سخاوت میفزودی شادیش  آن سخا و رحم هم تو دادیش 97.10

 بار ِ منت بر کسی کی مینهی ؟ * من چه میگویم، همه تو میدهی 97.11

 تم نشناخقبله ساز اصل را  خود ساختمۀ او را قبلمر  ،من 97.12

 ؟و طین  ماءعقل میكارید اندر  دین كآن دیان ِ ،ما كجا بودیم 97.13

 خاك را میگسترید وین بساطِ  چون همی كرد از عدم گردون پدید 97.14

 قفل با مفتاحها ،و ز طبایع ز اختران میساخت او مصباحها 97.15

 د و این فراش مضمر این سقف كر پنهان و فاش  ای بسا بنیادها 97.16

 اوست  آیاتِ  آدم مظهر ِ وصفِ  اوصاف علوست اسطرالبِ  ُآدم  97.17



 جوست  اندر آبِ   ماه همچو عكس ِ اوست عكس ِ ،هر چه در وی مینماید 97.18

 ازل دارد ثبوت  اوصافِ  بهر ِ عنكبوتبر سطرالبش نقوش ِ 97.19

 شروح  باعنكبوتش درس گوید  روح ز خورشیدِ اغیب و تا ز چرخ ِ 97.20

 عام اوفتاد بی منجم در كفِ  رشاد البِ این سطر عنكبوتِ  97.21

 غیب بین   غیب را چشمی بباید این انبیا را داد حق تنجیم ِ 97.22

 ه درون عكس خود را دید هر یك چ   ه دنیا فتادند این قروندر چ   97.23

ه دید و از بیرون ندید 97.24 ه دوید * عکس در چ   همچو شیر گول اندر چ 

 ه شد فرودكه در چ  ور نه آن شیری  چه در چاهت نمود هراز برون دان  97.25

 ژیان  چاه است آن شیر ِ در تگِ كای فالن ،رد خرگوشیش از رهبُ  97.26

 سر بركنش  ،چون از او غالبتری كین از وی بكش و در رو اندر چاه 97.27

 ر جوش شدخویشتن پُ  ز خیال ِو خرگوش شدۀ آن مقلد سخر 97.28

 آن قالب نیست   این بجز تقلیبِ  آب نیست دادِ  او نگفت این نقش  97.29

 شش غلط در هر ششی  ای زبون ِ چو كینی می كشی  دشمنتو هم از  97.30

 آنجا مشتق است  قهر  كز صفاتِ  حق است آن عداوت اندر او عكس ِ 97.31

 شست  ُ خویش  باید آن خو را ز طبع ِ ستورم تجُ  س ِعکگنه در وی ز  ُو آن  97.32

 آیینه بودۀ را او صفحو ت مر رویت نمود آن زشتت اندر خلق ُُِ  97.33

 ینه مزن ئبر آ ،ینهئاندر آ ای حسن ،خویش دیدی چونكه قبح ِ 97.34

 خاك تو بر عكس اختر میزنی  سنیۀ میزند بر آب استار 97.35

 ما را زیر دست  سعدِ  مرتا كند  نحس در آب آمده ستۀ كاین ستار 97.36

 چون كه پنداری ز شبهه اخترش  استیال بریزی بر سرشاز خاك  97.37

 دردی كه آن اختر نمانتو گمان بُ  غیب راند سویپنهان گشت و   عكس 97.38



 هم بدان سو بایدش كردن دوا نحس هست اندر سماۀ آن ستار 97.39

 ست یسو آننحس  عكس ِ ،نحس این سو بلكه باید دل سوی بی سوی بست 97.40

 آن داد است اندر پنج و شش  عكس ِ داد حق شناس و بخششش  داد 97.41

 رده ریگ تو بمیری وآن بماند مُ  خسان افزون ز ریگ گر بود دادِ  97.42

 ای كژ نگر ،كن ُاصل بینی پیشه  ؟ آخر چند پاید در نظر ،عكس 97.43

 دراز با عطا بخشیدشان عمر ِ نیاز حق چو بخشش كرد بر اهل ِ 97.44

 محیی الموتاست فاجتازوا إلیه  خالدین شد نعمت و منعم علیه 97.45

 تو آن   آن تو باشی و  آنچنان كه با تو در آمیزد چو جان  حق دادِ  97.46

 طاب مست قوتِ  بدهدت بی این دو  ر نماند اشتهای نان و آبگ 97.47

 فربهی پنهانت بخشد آن سری  حق در الغری ،فربهی گر رفت 97.48

 جان او میدهد لك را قوتِ هر م   از بو میدهد ری را قوت چون پ   97.49

 زنده ت میكند  حق به عشق خویش ؟ سند آنجان چه باشد كه تو سازی ز 97.50

 نان مخواه   تو از او آن رزق خواه و جان مخواه  عشق خواه و زو حیاتِ  97.51

 ذو الجالل  تابان صفاتِ   اواندر  صاف و زالل ،دان خلق را چون آب 97.52

 روان  چرخ در آبِ ۀ چون ستار علمشان و عدلشان و لطفشان 97.53

 پادشاهان جملگان عاجز ورا * پادشاهی زیبد آن خالق را 97.54

 حق  آگاهی   رآتِ مِ   فاضالن حق پادشاهان مظهر شاهی   97.55

 نیست آب آن آب و، ماه آن ماه است  قرنها بگذشت و این قرن نویست 97.56

 لیك مستبدل شد آن قرن و امم  فضل آن فضل هم ،عدل آن عدل است و 97.57

 بر دوام  برقرار و  وین معانی  ای همام ،قرنها بر قرنها رفت 97.58

 عكس ماه و عكس اختر برقرار آب مبدل شد در این جو چند بار 97.59



 بلكه بر اقطار عرض آسمان  پس بنایش نیست بر آب روان 97.60

 دان كه بر چرخ معانی مستویست  تمعنویس این صفتها چون نجوم ِ 97.61

 ایشان عكس مطلوبی او عشق ِ خوبی اوۀ خوب رویان آین 97.62

 ؟ما در آب كی ماند خیال ئدا و خال هم به اصل خود رود این خد   97.63

 خود جمله اوست  ،خود چون بمالی چشم ِ جوست جمله تصویرات عكس آبِ  97.64

 خل   دوشاب است ،دوشاب است و خل   ین حولزگذار بُ  :باز عقلش گفت 97.65

 غیور از شاهِ   ای احول شرم دار  ؟خواجه را چون غیر گفتی از قصور 97.66

 جنس این موشان تاریكی مگیر در گذشته ست از اثیر اوخواجه را ك 97.67

 نسبت مكن او را به طین  ،منگر و خواجه را از چشم ابلیس لعین*  97.68

 مبینش استخوان  ،مغز بین او را گران مبین جسم ِ ،خواجه را جان بین*  97.69

 ساجد مدان  ،آنكه او مسجود شد مخوان "رشب پ  "ه خورشید را همر 97.70

 نیست  بنمود خودعكس  در مثال ِ این عكس نیست و، عكسها را ماند 97.71

 روغن كنجد نماند ،روغن گل جامد نماندیخ آفتابی دید و  97.72

 بر گردان ورق  ،نیستند از خلق حق بدل گشته اند ابدال ِچون مُ  97.73

 ؟ مسجود مالیك چون شود ،اكخ ؟ چون بود ،دو، وحدانیتۀ قبل 97.74

 ر سیب كردپُ  آن  دامنش را دیدِ  سیب مرد چون در این جو دید عكس ِ 97.75

 صد جوال   رچونكه شد از دیدنش پُ  ؟ كی باشد خیال ،آنچه در جو دید 97.76

 در مثال عکس ِ حق، معنیست عکس * عکسها را ماند این و، نیست عکس 97.77

ق ِ بُوا ك ذ  كم و صم  كآن بُ  ،ن مكنجا ،تن مبین و 97.78 ا جا  بِاْلح   هم ئل مَّ

یت" 97.79 م  یت  إِذ ر  م   ست دیدن خالق شد   ،دیدن او ستد  احمد بُ  "ما ر 

 رحمة للعالمینش خواند از آن * حق مر او را بر گزید از انس و جان 97.80



 این روزن است  دیدن ِ ،روز دیدن حق كردن است خدمتِ  ،خدمت او 97.81

 و فرقد است آفتاب ۀ عذرینی  درخشان از خود است ،خاصه این روزن 97.82

 نی   لیك از راه و سوی معهود هم از آن خورشید زد بر روزنی 97.83

 آگهی آن نشد ز را روزنو هست  در میان شمس و این روزن رهی 97.84

 اندر این روزن بود نورش به جوش  تا اگر ابری بر آید چرخ پوش 97.85

 مألفت   روزن و خور در میان ِ این هوا و شش جهت غیر راهِ  97.86

 این طبق  میوه میروید ز عین ِ یح حقتسب ،مدحت و تسبیح او 97.87

 عیب نبود گر نهی نامش درخت  لخت  لخت    سیب روید زین سبد خوش 97.88

 ره آمد نهان  ،هر دو میان ِ زك سیب خوان این سبد را تو درختِ  97.89

 از ثمر زین سبد روید همان نوع  ربارو   آنچه روید از درختِ  97.90

 نشین  ش میاین سبد خوۀ زیر سای بخت بین پس سبد را تو درختِ  97.91

 محموده خوان  ؟شخوانینان چرا می ای مهربان ،نان چو اطالق آورد 97.92

 رمه بین و سرمه دان سُ  ره را خاكِ  چون چشم روشن كرد و جان  هر   خاكِ  97.93

 ؟من چرا باال كنم رو در عیوق  چون ز روی این زمین تابد شروق 97.94

 ؟خشك كی ماند كلوخ  ،در چنین جو ای چشم شوخ ،هستش مخوان ،شد فنا 97.95

  ؟ زال چه باشد زور ِ  ،ستمن رُ یبا چن ؟ كی تابد هالل ،پیش این خورشید 97.96

 مارتا ز هستیها بر آرد او د   غالب است آن كردگار ،طالب است و 97.97

 محو دان  خود ۀ بنده را در خواج دو مخوان ،دو مدان و ،و یدو مگو 97.98

 رده و مات و دفین فانی است و مُ  خواجه آفرین خواجه هم در نور ِ 97.99

 گم كنی هم متن و هم دیباجه راُُ  ا بینی ز حق این خواجه راچون جد 97.100

 دو قبله مبین  ،این یكی قبله ست كن ز طین ُدل را هین گذاره  چشم ِ 97.101



 رفت خف  ،آتشی در خف فتاد و ماندی از هر دو طرف ،چون دو دیدی 97.102

 

به نامش ن به سبب ای خبازكه داشت عمر نام  ان است کهشهر كاش غریبِ آن مثل دو بین همچون . 98

 یكیست هادكان ۀكرد، و او فهم نكرد كه هم تحوال اندكان دیگر

 فروشد به صد دانگت لواش بكس ن كاش اندر شهر ِ  گر عمر نامی تو 98.1

 این عمر را نان فروشید از كرم  رمم  عُ  :چون به یك دكان بگفتی 98.2

 به كزین پنجاه نان  ،ز آن یكی نان رو بدان دیگر دكان :او بگوید 98.3

 نیست دكان دگر :او بگفتی احول او اندر نظرگر نبودی  98.4

 علی   رشدی عم   ،كاشی بر دل ِ ن نااحولیایپس زدی اشراق  98.5

 اوای نان ،این عمر را نان فروش ینجا گوید آن خباز راا این از 98.6

 آن نان، که هست آن ِ علیدر كشید ، از احولیچون شنید او هم عمر*  98.7

 او اندر کشیدنان ز پیش ِ روی  به دكان بعید شفرستادپس  98.8

 من  كن ز آواز ِ ُیعنی فهم  ،راز من ای انباز ِ ،هر را نان دِ م  عُ  ه:ك 98.9

 هین عمر آمد كه تا بر نان زند میكند تاو همت ز آن سو حوال 98.10

 محروم شو نان  در همه كاشان ز  برو ،چون به یك دكان عمر بودی 98.11

 بی زحیر ،بی حواله ،نجاآنان از  بگیر ،ور به یك دكان علی گفتی 98.12

 ای مادر فروش  ،د بینیص  یاحول ر شد ز نوشچو بی ب   ،دو بین ی احول 98.13

 چون نبوی علی  ،مر میگردچون عُ  از احولی ،خاك اندر این كاشان ِ 98.14

 خیرکه ثم   ،ه نقل نونه گونگو دیر  هست احول را در این ویرانه 98.15

 هر دو سراۀ عرص ،ر بیندوست پُ  راو حق شناس آمد ت ور دو چشم ِ 98.16

 ر خوف و رجاپُ  اندر این كاشان ِ جا به جا  ۀوالوارهیدی از ح 98.17



 ظن مبر ،تو خیالش ،همچو هر جو ا شجرباندر این جو غنچه دیدی  98.18

  بینی تو روشحق حقیقت گردد و  این عكس نقوش را از عین ِو كه ت 98.19

 ر میشودسبد پُ  ،عكس می بیند میشود ر  چشم از این آب از حول حُ  98.20

 مشو عریان چو بلقیس از حباب  پس نه آب ،پس به معنی باغ باشد این 98.21

 ران هین به یك چوب این خران را تو م   خران شتِ گوناگونست بر پُ  بار ِ 98.22

 ر است رم  م   بار سنگِ ،بر یكی خر بار لعل و گوهر است ،بر یكی خر 98.23

 عكسش مخوان  ،اندر این جو ماه بین رانبر همه جوها تو این حكمت م   98.24

 حق بود  چه اندر وی نمایدهر  دام و دد نه آبِ  ،خضر است این آبِ  98.25

 م ه  ر  م، هم هم حدیث ،من نه عكسم مه  من م   :ماه گوید ،جو زین تگِ 98.26

 دار دست   ر ویبخواه  ،خواه باال چه بر باالست هستهر  اندر این جو  98.27

 ه روی راماه دان این پرتو م   از دگر جوها مگیر این جوی را 98.28

 و تخت و هم ز دین از نعیم و تاج  * اندر این جو هر چه میخواهی ببین 98.29

 باز بین و شکر ُکن بهر ِ زیاد * اندر این جو هر چه داری تو ُمراد 98.30

 گشت موجود اندر او بی بُعد و بون * جمله مطلوبات خلق ِ هر دو کون 98.31

 

و رفتن آن غریب به تربت  یشهر تبریز و جمع شدن اندك چیزۀ توزیع كردن پای مرد در جمل. 99

 نوحه گفتنبر سر گور او به طریق  محتسب به زیارت و این قصه را

   آن مرد لبیباز دردِ  گریه کرد آن غریب ،این سخن پایان ندارد 99.1

 او رنجور شد پای مرد از دردِ  او مشهور شد آن وام ِۀ واقع 99.2

 ز طمع میگفت هر جا سر گذشت و شهر گشت ردِ گِ   از پی توزیع 99.3

  ستآن كدیه پر    غیر صد دینار هیچ نآورد از ره كدیه به دست 99.4



 بس شگفت  شد به گور آن كریم ِ پای مرد آمد به دو دستش گرفت 99.5

 كند مهمانی فرخنده ای  ُ اوك چون توفیق یابد بنده ای :گفت 99.6

 خود ایثار جاه او كند جاهِ  خود ایثار راه او كند مال ِ 99.7

 چون به احسان كرد توفیقش قرین  شكر خدا باشد یقین ُ شكر اوُُ  99.8

 دلحق بو  او ال شك به حق مُ  ا ًحق بود حق شكر ِ ُ تركِ   ،شكرش ُ تركِ ُ   99.9

 خواجه هم و شکر نیز میكن ذكر  شكر میكن مر خدا را در نعم 99.10

 او هم فریضه ست و سزاست  خدمتِ  اگر چه از خداست ،مادر رحمتِ  99.11

لُّوا علیه زین سبب فرمود حق  99.12  كه محمد بود محتال إلیه  ص 

 ؟ راو تمن هین چه كردی آنچه دادم  در قیامت بنده را گوید خدا 99.13

 آن روزی و نان  چون ز تو بود اصل ِ  شكر تو كردم به جان ،ای رب :گوید 99.14

 فن و چون نكردی شكر آن اكرام  نكردی شكر من ،نه :گویدش حق 99.15

 ؟ز دست او رسیدت نعمتم  ین و ستمحیف بر كریمی كرده ای  99.16

 گشت گریان زار و آمد در نشید چون به گور آن ولی نعمت رسید 99.17

 مرتجی و غوث ابناء السبیل  ه هر نبیلای پشت و پنا :گفت 99.18

 احسان و برت   عام ای چو رزق ِ ارزاق ما بر خاطرت ای غم ِ 99.19

 در خراج و خرج و در ایفاء دین  ای فقیران را عشیره و والدین 99.20

 سوی دوران مطرمر داده تحفه  گهر ُنزدیكان  ای چو بحر از بهر ِ 99.21

 هر خراب  نج ِرونق هر قصر و گ ای آفتاب ،پشت ما گرم از تو بود 99.22

 ه ای چو میكائیل راد و رزق دِ  رهدر ابرویت گِ ندیده کس ای  99.23

 عنقای غیب   مكرمت ای به قافِ  ای دلت پیوسته با دریای غیب 99.24

 همتت هرگز نكفت   سمت سقفِ  ؟ از مالم چه رفت :یاد نآورده كه 99.25



 را چون نسل تو گشته عیال و مر ت در ماه و سال  ای من و صد همچو من 99.26

 ما ما و بختِ  ما و فخر ِ  نام ِ ما ما و رختِ  و جنس ِما  نقدِ  99.27

 ردبُ ما و رزق مستوفی ب عیش ِ ردما بمُ  بختِ  ، لیکردیتو نمُ  99.28

 در میان ِ ما و حق  تو رابطه * این همه از حق بُد و، تو واسطه 99.29

 م ع  نِ   ایثار ِ گاهِ   صد چو حاتم مزم و كر  بدر  كااللف  واحدِ  99.30

 ردكانهای شمرده میدهدگِ  ار مرده بمرده میدهد  حاتم 99.31

 كز نفیسی می نگنجد در نفس  نفس هر دهی درتو حیاتی می 99.32

 بی كساد و بی شمار  ِزر   نقدِ  بس پایدار تو حیاتی میدهی  99.33

 راو كوی ت  ای فلك سجده كنان راو وارثی نابوده یك خوی ت 99.34

 مهربان  شبان ِ  هللاچون كلیم  غم لطفت شبان خلق را از گرگِ 99.35

 

 فند از کلیم هللا و شفقت و مهربانی او. گریختن گوس100

 نعل ریخت  ،پای موسی آبله شد گریخت هللاگوسفندی از كلیم  100.1

 او و آن رمه غایب شده از چشم ِ در پی او تا به شب در جستجو 100.2

 گرد از وی فشاند  پس كلیم هللا  ست و ماندگوسفند از ماندگی شد سُ  100.3

 ون مادرش همچ کرد زشنوا می رششت و س  كف همی مالید بر پُ  100.4

 نی   چشم هر و رحم و آبِ غیر مِ  یرگی و خشم نیتنیم ذره  100.5

 ؟ ستم نمودبر خود چرا اِ   تو طبع ِ گیرم بر منت رحمی نبود :گفت 100.6

 نبوت را همی زیبد فالن  :كه با مالیك گفت یزدان آن زمان 100.7

 صبی  ، چهرنابُ ، چه كرد چوپانی خود هر نبی که: مصطفی فرمود 100.8

 ی جهان ئحق ندادش پیشوا تحانكردن و آن امبی شبانی  100.9



 حق شبان   كردشان پیش از نبوت  قار و صبرشانتا شود پیدا و   100.10

 ری شبان یمن هم بوده ام د :گفت ؟ ای پهلوان همتو که:  گفت سائل 100.11

 تمرؤچنان آرد كه باشد مآن بشر كاو شبانی   هر امیری  100.12

 در  او بجای آرد به تدبیر و خِ  ودموسی وار اندر رعی خ   حلم ِ 100.13

 ی ئمه روحان بر فراز چرخ ِ یئحقش دهد چوپان  جرمال 100.14

 بر كشید و داد رعی اصفیا آنچنان كه انبیا را زین رعا 100.15

 كردی آنچه كور گردد شانیت  باری در این چوپانیت ، توخواجه 100.16

 جاودانه بخشدت  سروری   دانم آنجا در مكافات ایزدت 100.17

 ایفای تو بر وظیفه دادن و  چون دریای تو  ِبر امید كف   100.18

 ؟ی تا شود این درد صاف ئتو كجا نه هزار از زر گزاف ُام كردم و 100.19

 چندان ز من  دو صدیم بستان ئگو ؟تا كه خندان چون چمن ،یئتو كجا 100.20

 با غریب خسته دل آری به جا ؟ تو کجائی تا دو صد لطف و عطا 100.21

 با من خسته بجا آری نعم  ؟ * تو کجائی تا به صد چندان کرم 100.22

 چون خداوندان كنی   لطف و احسان ؟ كنیی تا مرا خندان ئتو كجا*  100.23

 ایمنم  فاقه   و  تا كنی از وام ؟ ری در مخزنمی تا ب  ئتو كجا 100.24

 از بهر دلم   كاین هم گیر :گفته و تو مفضلم  بس :من همی گویم 100.25

 ؟چون بگنجد آسمانی در زمین  ؟ طین گنجد جهانی زیر ِ ُچون همی  100.26

 هم این زمان  ،دگیزن هم به وقتِ  رونی زین جهانتو بُ  ،حاش هلل 100.27

 گسترداو بر زمین می ُۀ سای رددر هوای غیب مرغی می پ   100.28

 ؟دل است ۀ كی اندر خور پای  جسم دل استۀ سایۀ سایۀ سای  جسم 100.29

 تن در جامه خواب  ،در فلك تابان و او چون آفتاب روح ِ ،خفته  مرد 100.30



 تن تقلب میكند زیر لحاف  جان نهان اندر خال همچون سجاف 100.31

 منتفیست   هر مثالی كه بگویم مختفیست "امر ربین مِ "روح چون  100.32

 خوش و اسرار تو و آن جواباتِ  ؟ كر بار توشِ  كو لعل ِ !ای عجب 100.33

 مشكلهای ما قفل ِ آن كلیدِ  ؟ قند خا كو آن عقیق ِ  !ای عجب 100.34

 آنكه كردی عقلها را بی قرار ؟ كو آن دم چون ذو الفقار !ای عجب 100.35

 كو و كو و كو و كو كو و كو و گوئی فاخته سان؟ ای عموچند  100.36

 ؟د چو شیر و بیشه اش م آنجا بُ ئدا كو همانجا كه دل و اندیشه اش*  100.37

 قدرت است و نزهت است و فطنت است  ؟ رحمت است كو همانجا كه صفاتِ  100.38

 اندوه و حزن میرود در وقتِ  ؟كو همانجا كه امید مرد و زن 100.39

 صحتی  بر امیدِ  داردچشم  ؟ كو همانجا كه به وقت علتی 100.40

 ی ئشت و كشتی بهر كِ ئباد جو یئزشت ه بهر دفع ِآنطرف ك 100.41

 عبارت میكند "یا هو"چون زبان  آنطرف كه دل اشارت میكند 100.42

 كاش جوالهانه ما كو گفتمی  كو همی ی كون ،است "هللامع "او  100.43

 روحها را میزند صد گونه برق  ؟ عقل ما كو تا ببیند غرب و شرق 100.44

 د  باقی ماند م   ،و ی شد جزرفمنت دد به بحری در زب  جزر و مدش بُ  100.45

 هست صد دینار از این توزیع و بس  سمن بی دست ر   ،نه هزارم وام وُُ  100.46

 تو خوش  ای خاكِ  ،می روم نومید شكِ ش م  م در كِ ه اماند ،حق كشیدت 100.47

 روی و همتت دست و ای همایون  ر حسرتتهمتی میدار در پُ  100.48

 خون   یافتم در وی به جای آب عیون آمدم بر چشمه اصل ِ 100.49

 آن آب نیست   آب ،آن جویست هم جو مهتاب نیست ، اگرچرخ استآن  چرخ  100.50

 ؟كو آن آفتاب  ،اختران هستند ؟كو آن مستطاب ،حسنان هستندمُ  100.51



 پس به سوی حق روم من نیز هم  ای محترم ،تو شدی سوی خدا 100.52

 لدینا محضرون  هست حق كل   مجمع و پای علم ماوی القرون 100.53

 ردنقاش  ر كفِ دهست حاضر  گر با خبر ،گر بی خبر  نقشها 100.54

 ثبت و محوی میكند آن بی نشان  اندیشه شانۀ دم به دم در صفح 100.55

 سخا را می برد ،بخل می آرد رضا را می برد ،خشم می آرد 100.56

بدرود عجز و عطا کارد همی * که برد حقد و صفا آرد همی 100.57 ُِ 

 هیچ خالی نیست زین اثبات و محو نیم لحظه مدركاتم شام و غدو 100.58

 ؟ كوزه از خود كی شود پهن و دراز رسازكوزه گر با كوزه باشد كا 100.59

 ؟تلف ؤریده و مور نه چون گردد بُ  دروگر معتكف چوب در دستِ  100.60

 ؟در  چون بدوزد یا د    خود آن ور نه  خیاطی بود جامه اندر دستِ  100.61

 ؟تهی  ُر یا شود پُ  کیخود  آن ور نه  ای منتهی ،شك با سقا بودمُ  100.62

 ی  شهصنع ِ كفِ  اندرپس بدان ك یک دمی پُر میشوی یک د م تهی 100.63

 ؟ صنع از صانع چه سان شیدا شود دوز آگه بودچشم بند از چشم  100.64

 هنرسفیه بی  منگر از چشم ِ خود نگر تو به چشم ِ ،چشم داری 100.65

 ؟ گوالن را چرا باشی گرو گوش ِ خود شنو تو به گوش ِ ،گوش داری 100.66

 كن  ُخود اندیشه  عقل ِ و هم برای  بی ز تقلیدی نظر را پیشه كن 100.67

 تا شوی از سر  گفِت من خبیر ن یک حکایت در نظیرماز  * بشنو 100.68
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 گوید:خویش چنان كه حكیم در الهی نامه  هاو را بر دید عماد الملك آن را در دل شاه و گزیدن شاه گفتِ 

 یوسفی یابی از گزی كرباس --- چون زبان حسد شود نخاس



از داللی برادران یوسف حسودانه در دل مشتریان آن چندان حسن پوشیده شد و زشت نمودن گرفت كه 

اِهِدین    و  كانُوا فِیِه ِمن  الزَّ

 سلطان نبودش یك قرین ۀ در گل گزین ُبود امیری را یكی اسبی  101.1

 زمشاه خوار  ناگهان دید اسب را گاهپ  او سواره گشت در موكب 101.2

 اسب بود رشه ب چشم ِ ،تا به رجعت و رنگ او ربود شه را فر   چشم ِ 101.3

 خوشتر نمودی زآن دگری هر یك كه افكندی نظر یبر هر آن عضو 101.4

 نادر صفت را داده بُد ر او محق  روحنت  گشی و  غیر چستی و 101.5

 راه  عقل او زند بر كاین چه باشد ك پادشاه پس تجسس كرد عقل ِ 101.6

 از دو صد خورشید دارد روشنی  و سیر است و غنیر است من پُ  چشم ِ 101.7

 حقی  نا  نیم اسبم در رباید من بی ذقی خ شاهان بر ِای رُ  101.8

 نه خاصیات این  ،جذبه باشد آن جادو آفرین  ی كردستئجادو 101.9

 درد  فزودبفاتحه ش در سینه می  فاتحه خواند و بسی الحول كرد 101.10

 دفع آمد وحید و فاتحه در جر   او را فاتحه خود می كشید  زانكه 101.11

 تنبیه اوست    ور رود غیر از نظر تمویه اوست   گر نماید غیر هم 101.12

 حق هر لحظه نادر آوریست  كار ِ ب آن سریستاپس یقین گشتش كه جذ 101.13

 خدا می شود مسجود از مكر ِ ز ابتال  نگینرگاو  ،نگینراسب  101.14

 ی ئروحان ی و ن ت را فر  نیست بُ  ت را ثانییپیش كافر نیست بُ  101.15

 در جهان تابیده از دیگر جهان  نهان اندر نهان ؟جاذب چیست آن 101.16

 ببین    تو می تانی ،من نمی بینم عقل محجوب است و جان هم زین كمین 101.17

 همراز گشت  تملك مبا خواص ِ شه ز سیران باز گشتشاهنچونكه  101.18

 تا بیارند اسب را ز آن خاندان  پس به سرهنگان بفرمود آن زمان 101.19



 همچو كوه  امیر ِ همچو پشمی گشت  همچو آتش در رسیدند آن گروه 101.20

 زنهاری ندید  جز عماد الملك رسید حزن بر لبجانش از درد و  101.21

 م ههر مقتول   بهر هر مظلوم و د پای علمكه عماد الملك بُ  101.22

 پیش سلطان بود چون پیغمبری  سروری زو نبُد خودمحترم تر  101.23

 ض و شب خیز و حاتم در سخائرا بی طمع بود و اصیل و پارسا 101.24

 آزموده رای او در هر مراد با تدبیر و راد  مایون رای وبس ه 101.25

 او چون هالل  غیب  خورشیدِ  طالبِ  هم به مال  جان سخی و هم به بذل ِ 101.26

 لت ملتبس فقر و خُ  لباسدر  او غریب و محتبس ،در امیری 101.27

 پیش سلطان شافع و دفع ضرر بود هر محتاج را همچون پدر 101.28

 خلقان و جدا او بر عكس ِخلق ُُ  خدا چون حلم ِ  مر بدان را ستر 101.29

 شاه با صد البه او را منع كرد فرد  بارها می شد به سوی كوه 101.30

 سلطان را از او شرم آمدی  چشم ِ رم را شافع شدیصد جُ  رهر دم ا 101.31

 فتاددرپایش سر برهنه كرد و  راد رفت او پیش عماد الملكِ  101.32

 هر مغیر من گیرد حاصلنتا  بگیر ،گو، م با هر چه دارمحر   :كه 101.33

 ای خیر دوست  ،ردم یقینگر برد مُ  اوست جانم رهن ِ ،یكی اسب است این 101.34

 نخواهم زیستن   من یقین دانم گر برد این اسب را از دست من 101.35

 زود دست  ،ای مسیحا ،بر سرم مال داده است ام چون خدا پیوستگی 101.36

 ی تزویری است ب ،این تكلف نیست صبر هست  وز عقارم ،زنزر و از  101.37

 امتحان كن امتحان گفت و قدم  ری باورممیندا  گر  اندر این 101.38

 سلطان در دوید آشفته حال  پیش ِ چشم مال گریان   آن عماد الملك 101.39

 العباد رب    رازگویان با خدا پیش سلطان ایستاد  لب ببست و 101.40



 ن اندیشه اش این می تنیدآ واندر سلطان می شنید راز   ایستاده 101.41

 تن جز تو پناه نشاید ساخ شك گر آن جوان كژ رفت راه ،كای خدا 101.42

 گر چه او خواهد خالص از هر اسیر وی مگیر و بر خود كن تو از آن ِ 101.43

 همه  ،تا سلطان  ،ی گیرئاز گدا زانكه محتاجند این خلقان همه 101.44

 ستن از شمع و ذبالی جُ ئرهنما با كمال با حضور آفتابِ  101.45

 چراغ  نورستن از ی جُ ئروشنا خوش مساغ با حضور آفتابِ  101.46

 هوا فعل ِ  كفر نعمت باشد و اشد ز ماادب ب تركِ   بی گمان 101.47

 همچو خفاشند ظلمت دوستدار لیك اغلب موشها در افتكار 101.48

 می پرورد هم كرم را خورشید  كرمی میخورد در شب ار خفاش  101.49

 كرم از خورشید جنبنده شدست  در شب ار خفاش از كرم است مست 101.50

 خود را نواله میدهد دشمن ِ آفتابی كه ضیا زو می زهد 101.51

 آخر از خورشید هم یابد سند ی که او ره  ُگم کند* لیک خفاش 101.52

 بازش راست بین و روشنیست  چشم ِ لیك شهبازی كه او خفاش نیست 101.53

 او در ادب خورشید مالد گوش ِ  او نمو ،چو خفاش ،گر به شب جوید 101.54

 ؟ را باری چه شدو ت ،علتی دارد لد ُگیرم كه آن خفاش  :گویدش 101.55

 گر ز آفتاب یدتو ر ی س  تا نتاب مالشت بدهم به زجر از اكتئاب 101.56
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بِّكاْذُكْرنِی ِعنْ  :گفتن  د  ر 

 ی ئسعدان ،خاضعی ،با نیازی یئچنانكه یوسف از زندانآن 102.1

 مستوی  یگرد، در کار شه پیش ِ چون بیرون روی :گفت ،خواست یاری 102.2



 ز حبس نیزاد واخر   اوتا مرا  آن عزیز كن پیش تختِ من  یادِ  102.3

 ؟زندانی دیگر را خالص  مردِ  ی در اقتناصئكی دهد زندان 102.4

 فانیند دار ِ انتظار مرگِ زندانیند یاهل دنیا جملگ 102.5

 ی ئجان او كیوان ،تن به زندان یئیكی فردان  جز مگر نادر 102.6

 ن نیماند یوسف حبس در بضع س   پس جزای آنكه دید او را معین 102.7

 ردوز دلش دیو آن سخن از یاد بُ  دیو از عقلش سترد  یوسف یادِ  102.8

 ماند در زندان ز داور چند سال  نیكو خصال كآمد از آن خطائیز 102.9

 فتی در سوادرچون خفاش  ،تا تو ؟ داد كه چه تقصیر آمد از خورشیدِ  102.10

 از ریگ و سراب  جوئیتا تو یاری  ؟ هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب 102.11

 باز داری چشم  ، آخر تویوسفا اش طبعند و مجازاگر خف  عام 102.12

 ؟ باری چه بود  سلطان دیده را باز ِ گر خفاشی رفت در كور و كبود 102.13

 پوسیده عماد كه مساز از چوبِ  رم اوستادپس ادب كردش بدین جُ  102.14

 تا نیاید در دلش ز آن حبس درد لیك یوسف را به خود مشغول كرد 102.15

 نه غسق یادش آمد زندان كه نه  انس و مستی داد حق ُآن چنانش  102.16

 خم ر خون و و  ناخوش و تاریك و پُ  نیست زندانی وحش تر از رحم 102.17

 بیش  لحظه گردد جسمهر  در رحم  چون گشادت حق دریچه سوی خویش 102.18

 حواس   تنغرس ِچون گل ز شكفت ب بی قیاس ز ذوق ِ ،اندر آن زندان 102.19

 پشت  او سوی از زهار دمیگریزی درشتآید زآن رحم بیرون شدن  102.20

 قصر و حصون از ستن ابلهی دان جُ  روننز بُ  ،لذت از درون دان راهِ  102.21

 رادترش و بی مُ  ُ  وآندگر در باغ مست و شاد زندانكنج  ُآن یكی در  102.22

 من  ای میر ِ ،است هگنج در ویران كن بدن ُویران  ،قصر چیزی نیست 102.23



 كاو شد خراب   مست آنگه خوش شود شراب این نمی بینی كه در بزم ِ 102.24

 كنش  ُآبادان  وز گنج  ،گنج جو كنش  رب   ،ر نقش است خانهگر چه پُ  102.25

 وصال  بر گنج ِ  ردهوین صور چون پ   تصویر و خیالو ر نقش خانه ای پُ  102.26

 راین سینه همی جوشد صو   اندرك زر پرتوهایگنج است و  تابش 102.27

 تن  پرده ای بر روی جان شد شخص ِ هم ز لطف و جوش جان با ثمن 102.28

 اجزای كف  پرده شد بر روی آب  ا شرف عکس ِ آِب بهم ز لطف و  102.29

 ز ماست میرود آن هم  كآنچه بر ما كه در افواه خاست  پس مثل بشنو 102.30

 دور دست  صافی اوفتاده  ز آبِ  ستكف پر   این تشنگان ِ ،زین حجاب 102.31

 خفاشی می كنیم   شب پرستی و میبا چو تو قبله و ام ،آفتابا 102.32

 ستجارای مُ  ،یشان بخرزین خفاش مطار ،كن این خفاشان را ُسوی خود  102.33

 گیرمرا بگرفت، تو او را م اوك ضال است و مغیر  رماین جوان زین جُ  102.34

 گشته جوشان چون اسد در بیشه ها این اندیشه ها در عماد الملك  102.35

 طایرش  جان ِ قدسدر ریاض  ظاهرش ایستاده پیش سلطان  102.36

 مست   تازه شربِ  ُهر دمی میشد به  او به اقلیم أ  لست  چون مالیك 102.37

 خوش عالمی   همچون لحد در تن ِ ر غمیرون پُ یو بشور ر پُ اندرون  102.38

 تا چه پیدا آید از غیب و سرار در انتظار  د واو در این حیرت بُ  102.39

  اسپاهیان ،خوارزمشاهدر بر  اسب را اندر كشیدند آن زمان 102.40

 نبود گو ت به قد  اسبی آنچنان  كبود اندر زیر این چرخ ِ ،الحق 102.41

 یده رائآن برق مه زا امرحب ده راربودی رنگ او هر دی می 102.42

 نه جو ،صرصر علف بودش  یائگو تیز رو  همچون عطارد ،هاهمچو م 102.43

 می برد اندر مسیر و مذهبی  آسمان را در شبیۀ ماه عرص 102.44



 ؟ از چه منكر میشوی معراج را رد ابراج راچون به یك شب مه بُ  102.45

 دو نیم شد  مه او ءكه به یك ایما یتیم  ِر  صد چو ماه است آن عجب دُ  102.46

 خلق بود س  فهم ِ حهم به قدر  ه نمودم   آن عجب كاو در شكافِ  102.47

 هست از افالك و اخترها برون  كار و بار انبیا و مرسلون 102.48

 نظاره كن آن كار و بار یو آنگه هم ز افالك و دوار شورون تو بُ  102.49

 هوا نشنوی تسبیح مرغان ِ در میان بیضه ای چون فرخها 102.50

 گذشت ی حال و سرگوسلطان ز اسب و  معجزات اینجا نخواهد شرح گشت 102.51

 از سگ و از اسب فر كهف یافت  حق بر هر چه تافت لطفِ  آفتابِ  102.52

 سنگ را و لعل را داد او نشان  لطفش را تو یكسان هم مدان تابِ  102.53

 و بس  و تابانی   گرمی    سنگ را مقتبس نور ِلعل را زآن هست  102.54

 اضطراب  یآنچنان نبود كز آب آنكه بر دیوار افتد آفتاب 102.55

 روی خود سوی عماد الملك كرد چون دمی حیران شد از وی شاه فرد 102.56

 از زمین  ین ،از بهشت است این مگر ؟بس خوب اسبی نیست این ،كای اخی 102.57

 ؟دیو  تو چون فرشته گردد از میل ِ ای خدیو :پس عماد الملك گفتش 102.58

 ولیك  ،بس گش و رعناست این مركب گردید نیك در نظر آنچ آوری  102.59

 آن سرش   یئچون سر گاو است گو اندر پیكرش سرهست ناقص آن  102.60

 خوار كرد اواسب را در منظر  در دل خوارمشه این كار كرد 102.61

 یابی یوسفی  از سه گز كرباس  چون غرض دالله گشت و واصفی 102.62

 ایمان شود ر ِدُ   ۀدیو دالل جان شود فراق ِ چونكه هنگام ِ 102.63

 یق آب اندر آن تنگی به یك ابر ایمان را شتاب  پس فرو شد ابله 102.64

 نی    ریقحجز ت هقصد آن دالل ابریق نی ،وآن خیالی باشد و 102.65



 صدق را بهر خیالی میدهی  این زمان كه تو صحیح و فربهی 102.66

 كان گرد   نهمچو طفالمی ستانی  كانز   یر  میفروشی هر زمان دُ  102.67

 نیست نادر گر بود اینت عمل  اجل پس در آن رنجوری روز ِ 102.68

 پوسیده ای  ،دق وقتِ  ،زیهمچو جو در خیال صورتی جوشیده ای 102.69

 لیك آخر می شود همچون هالل  هست از آغاز چون بدر آن خیال 102.70

 فاترش  فارغ آیی از فریبِ  گر تو اول بنگری چون آخرش 102.71

 از دورش ببین  ،كن ُامتحانش كم  ای امین ،پوسیده ست دنیا جوز ِ 102.72

 ل آم و آن عماد الملك با چشم ِ حال شاه دید آن اسب را با چشم ِ 102.73

 پنجاه گز ،آن پایان نگر چشم ِ دو گز همی دید از لغز ه چشم ش 102.74

 دش  كز پس صد پرده بیند جان ر   یزدان میكشدکه آنتا چه ُسرمه ست  102.75

 پس بدان دیده جهان را جیفه گفت  چون به آخر بود جفت ،مهتر چشم ِ 102.76

 اسب  مهر ِ شه  رد اندر دل ِسُ پس فِ  كه بشنود او و حسب عیبشیكی  نآز 102.77

 قول او شنید ،هوش خود بگذاشت گزید ُاو  چشم ِ ،اشتگذخود بُ  چشم ِ 102.78

 ر دل شه سرد كردبآن  ،از نیاز فرد ان ِن دی  ، کااین بهانه بود 102.79

 در چون بانگِ  د در میانآن سخن بُ  در ببست از حسن او پیش بصر 102.80

 كه از آن پرده نماید مه سیه  پرده كرد آن نكته را بر چشم شه 102.81

 جهان غیب از گفت و فسون در  ی كه بر سازد حصونئاپاك بن   102.82

 یا فراز ،واشده ست این تا كه بانگِ دان گفت را از قصر راز در بانگِ 102.83

 در ال تبصرون  ،تبصرون این بانگ روناز حس بُ  در  ،بانگ در محسوس و 102.84

 تا چه در از روض جنت باز شد چنگ حكمت چونكه خوش آواز شد 102.85

 ؟ میشود در وا تا خود چه ،از سقر وا میشود چو در  ،دب   گفتِ  بانگِ 102.86



 ای خنك او را كه واشد منظرش  چو دوری از درش ،ر بشنود   بانگِ 102.87

 بر حیات و راحتی بر میزنی  چون تو می بینی كه نیكی میكنی 102.88

 آن حیات و ذوق پنهان میشود چونكه تقصیر و فسادی میرود 102.89

 این كركسان   ردارت كشندكه به مُ  خسان دید خود مگذار از دیدِ  102.90

  ؟ ای اچی ،هین عصایم كش كه كورم ؟ رو بندی كه چیچون نرگس ف چشم ِ 102.91

 از تو كورتر باز بین، کاو هست  گزیدی در سفر ُآن عصا كش كه  102.92

 متن   جز بر امر و نهی یزدانی زن "هللاحبل ه "دست كورانه ب 102.93

 مر عاد را صرصری  كاین هوا شد  رها كردن هوا  " ؟هللاحبل "چیست  102.94

 از هواست  ،رغ را پرها ببستهم از هواست ،در زندان نشسته  خلق 102.95

 از هواست  ،شرم رفته از مستوریان  از هواست ،گرمۀ ماهی اندر تاب*  102.96

 از هواست  ،دار چار میخ و هیبتِ  از هواست ،نارۀ شعلو شحنه  خشم ِ*  102.97

 احكام جان را هم ببین ۀ شحن اجسام دیدی بر زمینۀ شحن 102.98

 ه در خفاست شكنج ،لیك تا نجهی خود اشكنجه هاست ،روح را در غیب 102.99

 گردد آشكار  از ضد    انكه ضد  ز دمار چون رهیدی بینی اشكنجه  102.100

 ؟دشت و رنج چاه  او چه داند لطفِ  سیاه ه زاد و در آبِ آنكه در چ   102.101

 حق  غراق از تسنیم ِدر رسد سُ  حق چون رها كردی هوا از بیم ِ 102.102

 نحو السلسبیل  هللامن جناب  ق فی هواك سل سبیلال تطر   102.103

 ان ظل العرش اولی من عریش  وی مثل الحشیشال تكن طوع اله 102.104

 زودتر زین مظلمه بازم خرید ریداسب را واپس ب   :گفت سلطان 102.105

 س البقرأشیر را مفریب زین ر با دل خود شه نفرمود این قدر 102.106

 گاو شاخ ِ ،رو ندوزد حق بر اسبی پای گاو اندر میان آری ز داو 102.107



 ؟ ب او عضو گاوكی نهد بر جسم اس بس مناسب صنعت است این شهره زاو 102.108

  ستقصرهای منتقل پرداخت ستابدان را مناسب ساخت  زاو 102.109

 ن صهریج هاایسوی آن، از سوی  تخریجها ،در میان قصرها 102.110

 چندین فضا  خرگهی در میان ِ و ز درونشان عالم بی منتها 102.111

 قعر چاه را ،گه نماید روضه گه چو كابوسی نماید ماه را 102.112

 م به دم چون میكند سحر حالل د از ذو الجالل ،دل و چشم قبض و بسطِ  102.113

 حق نما  حق را ،را زشت و هازشت مصطفی حق از زین سبب درخواست  102.114

 از پشیمانی نیفتم در قلق  چون بگردانی ورق تا به آخر  102.115

 مالك الملكش بدان ارشاد كرد فرد آن عماد الملكِ  ؟مكر كه كرد 102.116

 تو ممیز باش مر ب د را ز نیک * حیلۀ محمود این باشد، ولیک 102.117

 قلب بین اصبعین كبریاست  این مكرهاستۀ سرچشم  حق  ِمكر 102.118

 پالس آن اندر   آتشی داند زد كه سازد در دلت مكر و قیاسآن 102.119

 

 پای مرد خواب دیدنوام دار و  غریبِ حکایت به  . باز گشتن103

 چون غریب از گور خواجه باز گشت  خوش سرگذشت آنبی نهایت آمد  103.1

 د دینار را با او سپردهر صمُ  ردخویش بُ ۀ پای مردش سوی خان 103.2

 گل شكفت  ُكز امید اندر دلش صد  لوتش آورد و حكایتهاش گفت 103.3

 آن لب گشودۀ با غریب از قص سر او دیده بودیُ   سرآنچه بعد العُ  103.4

 خوابشان انداخت تا مرعای جان  نیم شب بگذشت و افسانه كنان 103.5

 ر صدر سراداندر آن شب خواب  آن همایون خواجه را دید پا مرد  103.6

 آنچه گفتی من شنیدم یك به یك  ای پای مرد با نمك :ه گفتخواج 103.7



 ستم گشودناتبی اشارت لب ن لیك پاسخ دادنم فرمان نبود 103.8

 هر بر لبهای ما بنهاده اندمُ  ما چو واقف گشته ایم از چون و چند 103.9

 نهدم عیش و معاش تا نگردد مُ  تا نگردد رازهای غیب فاش 103.10

 پردۀ دعوی ورانتا نسوزد  * تا نگردد هیچکس واقف بر این 103.11

 مت نیم خام حک تا نماند دیگِ غفلت تمامۀ تا ندرد پرد 103.12

 تا نبیند دیدنی را عین ریب * برنیفتد از طبق سرپوش غیب 103.13

ا  ،ما همه نطقیم كر شد نقش گوش ،ما همه گوشیم 103.14  لب خموش  ام 

 بل همه عینیم ما بی میغ و غین * ما همه عینیم گر شد نقش ِ عین 103.15

 جملگی شمسیم، گر چه ذره ایم قطره ایم* غرق دریائیم گر چه  103.16

 در جهان جاودان گشته معاف * بی حجاب دُرد گل آبیم صاف 103.17

عین است آن  ،این جهان پرده ست وک دیدیم این زمان  هر چه ما دادیم 103.18

 جهان 

 تخم در خاكی پریشان كردن است  روز كشتن روز پنهان كردن است 103.19

 ا شدن روز پاداش آمد و پید وقت بدرودن گه منجل زدن 103.20

 

وام آن دوست را كه آمده بود و نشان دادن جای دفن  گفتن خواجه در خواب به آن پای مرد وجوهِ . 104

 گیردمیآن هیچ باز از و پیغام به وارثان كه البته را، آن سیم 

 من همی دیدم كه او خواهد رسید مهمان جدید بشنو اكنون دادِ  104.1

 ه پاره گهربسته بهر او دو س ده بودم از وامش خبریمن شن 104.2

 تا كه ضیفم را نگردد سینه ریش  كه وفای وام او هستند و بیش 104.3

 برگزار :گو ،وام را از بعض این نه هزار ُ وام دارد از ذهب او 104.4



 كن  ُمرا هم درج  ئی،ر دعا گوو خرج كن :گو ،ن بسیآفضله ماند ز 104.5

 م شته است این قس  ودر فالن دفتر ن تا آن به دست خود دهم  خواستم 104.6

 عدن  ر  دُ ، خفیه بسپارم بدو تا كه من  مهلت ندادم خود اجل 104.7

 او شته نام ِون، ی ودر خنور   او وام ِ لعل و یاقوت است بهر ِ 104.8

 آن یار پیشین خورده ام  من غم ِ در فالن طاقیش مدفون كرده ام 104.9

 فاجتهد بالبیع ان ال یخدعوك  لوكجز مُ  ،نداندمی آن  قیمتِ  104.10

 ه رسول آموخت سه روز اختیارك غرار كن تو از خوفِ  ُدر بیوع آن  104.11

 كه رواج آن نخواهد هیچ خفت  در میفت آن مترس و  از كسادِ  104.12

 مو به مو بیان  ُکنت را وین وصی   وارثانم را سالم من بگو 104.13

 آن مهمان نهند پیش ِ ،بی گرانی تا ز بسیاری آن زر نشكهند 104.14

 هر كه را خواهی بده  ،بگیر و :گو نخواهم این فره :ور بگوید او 104.15

 باز ناید هیچ شیر  سوی پستان ستانم نفیرنباز  ،چه دادمز آن 104.16

 رسول  بر قول ِ   صدقه ِسترد  مُ  گشته باشد همچو سگ قی را اكول 104.17

 تا بریزند آن عطا را بر درش  اید آن زرشین ،ور ببندد در 104.18

 ان را مستردلحصمۀ نیست هدی زر میبرد گذرد هر كه آنجا بُ *  104.19

 ام من نذرها با ذو الجالل  كرده بهر او بنهاده ام آن از دو سال 104.20

 خود زیانشان اوفتد بیست چندان  ز آن ستد  ور روا دارند چیزی 104.21

 ر گشودمحنت بر ایشان ب   صد در ِ گر روانم را پژوالنند زود 104.22

 كه رساند حق را در مستحق  لبق  از خدا اومید دارم من  104.23

 گشادلب به ذكر آن نخواهم بر ُ دیگر او را شرح دادۀ دو قضی 104.24

 هم نگردد مثنوی چندین دراز و راز ر  د دو قضیه سِ تا بمان 104.25



 گه نوحه كنان  ،ن وخواناگه غزل  بر جهید از خواب انگشتك زنان 104.26

 مست و خوش بر خاستی  ،پای مردا ؟در چه سوداهاستی ،مهمان :گفت 104.27

 گنجی تو در شهر و فالكه نمی ُ ای بو العال ،تا چه دیدی خواب دوش 104.28

 دوستان ۀ ه رمیده ستی ز حلقك تو هندوستان خواب دیده پیل ِ 104.29

 آفتابی دیده ام  شبدر دل  سوداناك خوابی دیده ام :گفت 104.30

 آن سپرده جان پی دیدار را بیدار راۀ خواب دیدم خواج 104.31

 آن سپرده جان به راِه کبریا خواجه را دیدم به خواب، ای بوالعال 104.32

  از امر ِ خداواحد كااللف  معطی المنیۀ خواب دیدم خواج 104.33

 ردتا كه مستی عقل و هوشش را ببُ  ین چنین بر می شمردمست و بیخود ا 104.34

 رد او آمد فرازه گِ خلق انبُ  در میان خانه افتاد او دراز 104.35

 شی ای نهاده هوشها در بی هُ  ای بحر خوشی :گفت ،با خود آمد 104.36

 ی ئدل دار  بسته ای در بی دلی یئبیدار خواب در بنهاده ای  104.37

 فقر  ِبسته اندر غل  طوق دولت  فقر  ِكنی در ذل   ُپنهان منعمی  104.38

 ج مآتش اندر آب سوزان مند هان مندرجاندر ضد پن ضد   104.39

 دخلها رویان شده از بذل و خرج  نمرود درج در آتش ِ ای روضه 104.40

 السماح یا اولی النعمی رباح  نجاح شاهِ  تا بگفته مصطفی  104.41

 انما الخیرات نعم المرتبط دقات قطمن الص   ما نقص مال   104.42

  ةعصمت از فحشا و منكر در صال زكاتجوشش و افزونی زر در  104.43

 ز گرگانت شبان   و آن صالتت هم كیسه ات را پاسبان  آن زكاتت 104.44

 مرگ  زندگی جاودان در زیر ِ شیرین نهان در شاخ و برگۀ میو 104.45

 زاده زمین را میوه ای   ز آن غذا زبل گشته قوت خاك از شیوه ای 104.46



 ی ئمسجود ،ساجدی در سرشتِ  یئدر عدم پنهان شده موجود 104.47

 علمی مشمع   درون نوری ووز  ظلمین و سنگ از برونش مُ آه 104.48

 چندان روشنی  چشم  در سوادِ  هزاران ایمنی  درج در خوفی 104.49

 گنج در ویرانه ای بنهاده ای  شه زاده ای  تن  گاو ِ اندرون ِ 104.50

 یعنی بلیس  ،نی ؟گاو بیند شاه تا خری پیری گریزد ز آن نفیس 104.51

 

چنین  ،فالن جا ،در این سفر در ممالك منخود را که: پسر  حكایت آن پادشاه و وصیت كردن سه. 105

 رد آن مگردیدبه فالن قلعه مروید و گِ  ،هللا هللا ،اما .اب نصب كنیدترتیب نهید و فالن جا چنین نوّ 

 صاحب نظر  هر سه صاحب فطنت و سه پسر او رابود پادشاهی  105.1

 و فر   در سخا و در وغا و كر   استوده تر ُهر یكی از دیگری  105.2

 همچون سه شمع   شه قرة العینان ِ شه زادگان استاده جمع ،شه پیش ِ 105.3

 می كشید آبی نخیل آن پدر از ره پنهان ز عینین پسر 105.4

 مام و باب  میرود سوی ریاض ِ این چشمه شتاب تا ز فرزند آبِ  105.5

 زین هر دو عین   گشته جاری عینشان تازه می باشد ریاض والدین 105.6

 ك گردد برگ و شاخ آن نخیل خش چون شود چشمه ز بیماری علیل 105.7

 ز فرزند آن شجر نم می كشید :كه خشكی نخلش همی گوید پدید 105.8

 یا غافلین  ،متصل با جانتان ای بسا كاریز پنهان همچنین 105.9

 تو سمین  تا گشته جسم ِ  مایه ها و زمین هاسمانآای كشیده ز  105.10

 پایه پایه زین و آن ببریده ای تن ز اجزاء جهان دزدیده ای 105.11

 پارها بر دوختی بر جسم و جان آفتاب و آسماناز زمین و  105.12

 بار نستانند از تو این و آن یا تو پنداری که بردی رایگان 105.13



 لیک آرد دزد را تا پای دار کالۀ دزدیده نبود پایدار 105.14

 كانچه بگرفتی همی باید گزارد كم همی باید فشارد ،عاریه ست این 105.15

 بیهده ست  آن دگرها ،روح را باش كان ز وهاب آمده ست ،جز نفختُ  105.16

 نی به نسبت با صنیع محكمش  نسبت به جان میگویمش ،بیهده 105.17

 

جذاب از چشمه نحیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اۀ بیان استمداد عارف از سرچشم. 106

ها اعتماد  كه آدمی چون بر مددهای آن چشم ،الغرور ذلك التجافی عن دار ِ ةكه عالم ،های آبهای بیوفا

 . چنانکه حکیم راستست شودم سُ ئباقی داۀ چشم كند در طلبِ 

 كز عاریه ها ترا دری نگشاید --- كاری ز درون جان تو می باید

 به ز آن جویی كه آن ز بیرون آید --- آب از درون خانهۀ یك چشم

 فارغت آرد از این كاریزها چیزها كاریز اصل ِ ،حبذا 106.1

 كاهد خوشی  ،هر چه ز آن صد كم شود تو ز صد ینبوع شربت می كشی 106.2

 چشمه ها گردی غنی  ز استراق ِ سنیۀ چون بجوشد از درون چشم 106.3

 به ز رودی کان نه در کاشانه ای * چشمۀ آبی درون خانه ای 106.4

 دل بود دردِ  ،هاین قر  ۀ راتب ل بودقرة العینت چو ز آب و گِ  106.5

 امن باشد بر فزون  در زمان ِ قلعه را چون آب آید از برون 106.6

 كند ُتا كه اندر خونشان غرقه  كند ُقه رد آن حلچونكه دشمن گِ  106.7

 ز آنها پناه   تا نباشد قلعه را آن سپاه بندندبیرون را ب آبِ  106.8

 رون شیرین از بُ  به ز صد جیحون ِ شوری از درون آن زمان یك چاهِ  106.9

 همچو دی آید به قطع شاخ و برگ  قاطع االسباب و لشكرهای مرگ 106.10

 روی یار بهار ِ  جز مگر در جان در جهان نبود مددشان از بهار 106.11



 یوم العبور كاو كشد پا را سپس  "دار الغرور" ز آن لقب شد خاك را  106.12

 چیزی نچید ،بچینم درد تو :كه چپ میدوید از راست وزپیش از آن  106.13

 كه در میان  ُدور از تو رنج و ده  غمان را وقتِ و او بگفتی مر ت 106.14

 م من دیده ا :راو خود نمی گوید ت مست د  ب   چون سپاه رنج آمد  106.15

 را در رزم آرد با حیل و كه ت پی شیطان بدین سان زد مثل  حق 106.16

 در بال و، در جفا و، در عنا * که تو را گوید که: من پُشتم تو را 106.17

 تو من میدوم  در خطرها پیش ِ من با توام ،را یاری دهمو ت مر 106.18

 تنگ  اندر وقتِ هم باشم  تصمخل خدنگ تیر ِ  گهِ   اسپرت باشم 106.19

 هال مردانه باش  ،شیری ،رستمی انتعاشجان فدای تو كنم در  106.20

 اغخدعه و مكر و د آن جوال ِ  سوی كفرش آورد زین عشوه ها 106.21

 گشادرا بر ُخنده لب  قهاو بقه در خندق فتادو چون قدم بنهاد  106.22

 رو كه بیزارم ز تو  رو :گویدش من طمعها دارم ز تو ،هی بیا 106.23

 داردست از من ب تو ،من همی ترسم كردگار تو نترسیدی ز عدل ِ 106.24

 ؟كی رهی   تو بدین تزویرها هم از بهی گشتخود او جدا  :گفت حق 106.25

 سنگسار رو سیاهند و حریفِ  شمار فاعل و مفعول در روز ِ  106.26

 در بئس المهاد ،عدند وبُ   هِ در چ   یقین در حكم وداد  ره زده و ره زن 106.27

 از خالص و فوز می باید شكیفت  كاو را فریفت ،گول را و غول را 106.28

 آنجا آفلند  غافلند اینجا و لنداینجا در گِ  هم خر و خر گیر  106.29

 در بهار فضل آیند از خزان  نآكه واگردند از  جز كسانی را  106.30

 او نعم االمیر ،امر او گیرند و خدا توبه پذیر ،توبه آرند و 106.31

 عرش لرزد از انین المذنبین  چون بر آرند از پشیمانی حنین 106.32



 اال می كشدبه ب ،دستشان گیرد لدكه مادر بر و    آنچنان لرزد 106.33

 غفور نك رب   ،فضل و نك ریاض ِ كای خداتان واخریده از غرور 106.34

 نه از ناودان  ،از هوای حق بود جاودان برگ و رزق ِ  تان ینا بعد از 106.35

 مشك كرد تشنه چون ماهی بتركِ  چون كه دریا بر وسایط رشك كرد 106.36

 کاین حدیث از حد  امکان است بیش * قصۀ شهزادگان آور به پیش 106.37

 

 راخود وداع وصیت  ردن شاه وقتِ و اعادت کشدن شهزادگان در ممالك پدر بعد از وداع  روان. 107

 سفر رسم ِ  پدر سوی امالكِ  ه كردند آن هر سه پسرعزم ر   107.1

 تدبیر دیوان و معاش ره از  در طواف شهرها و قلعه هاش 107.2

 داد اجازتشان چو نی ت دید جزم * خواستند از شه اجازت، گاِه عزم 107.3

 طاع پس بدیشان گفت آن شاه مُ  كردند و وداع شاه بوس ِ دست 107.4

 دست افشان روید ،هللافی امان  عازم شوید  شدكِ  تاندل هر كجا 107.5

 كله داران قبا ُتنگ آرد بر  "باش رُ هُ "نامش  که غیر آن قلعه 107.6

 بترسید از خطر  دور باشید و ذات الصور ز آن دژ ِ ،هللا هللا 107.7

 ست ال و نگار و صورتجمله تمث و پستسقف  رجهاش و بُ   رو و پشتِ  107.8

 ش نظرهاگكند یوسف به نا ُتا  رو  ر صُ زلیخا پُ ۀ جرهمچو آن حُ  107.9

 مكید آنخود كرد  ر نقش ِخانه را پُ  كه یوسف سوی او می ننگریدچون 107.10

 او بی اختیار  روی او را بیند ذارنگرد آن خوش عُ بتا به هر سو  107.11

 شش جهت را مظهر آیات كرد فرد یزدان ِ روشنان  ۀبهر دید 107.12

 ندر  ربانی چ   سن ِحُ  از ریاض ِ نگرندابه هر حیوان و نامی كتا  107.13

 حیث ولیتم فثم وجهه  بهر این فرمود با آن اسپه او 107.14



 حق را ناظرید آب  در درون ِ گر در عطش آبی خورید  از قدح  107.15

 نظرای صاحب  ،صورت خود بیند راو در آب د    آنكه عاشق نیست 107.16

 بگو ؟ون كه را بنیدپس در آب اكن صورت عاشق چو فانی شد در او 107.17

 از صنع غیور همچو مه در آب  حق بیند اندر روی حور سن ِحُ  107.18

 استور نیست غیرتش بر دیو و بر ُ غیرتش بر عاشقی و صادقیست 107.19

 ردآن دیوی بمُ  ،جبرئیلی گشت و رددیو اگر عاشق شود هم گوی بُ  107.20

 بایزید كه یزیدی شد ز فضلش  اسلم الشیطان آن جا شد پدید 107.21

  ۀ پُر از شکوهلعالحذر زآن ق ای گروه ،ندارداین سخن پایان  107.22

 كه فتید اندر شقاوت تا ابد ه زندستان ر  هین مبادا كه هو   107.23

 بی غرض  بشنوید از من حدیثِ  از خطر پرهیز آمد مفترض 107.24

 به  پرهیز   از كمینگاه بال سر تیز به ی خرد ئدر فرج جو 107.25

 رز آن قلعه حذاور نمی فرمود  گر نمیگفت این سخن را آن پدر 107.26

 خود نمی افتاد آن سو میلشان  خود بدان قلعه نمیشد خیلشان 107.27

 از قالع و از مناهج دور بود بس مهجور بودو، كان نبد معروف  107.28

 در هوس افتاد و در كوی خیال  دلشان ز آن مقال  منع اوكرد که چون 107.29

 ست ن را باز جُ ای ر  كه بباید سِ  ستن منع در دلشان برُ آرغبتی ز 107.30

 "ما منع  االنسان حریص  "چونكه  ؟ متنعكیست كز ممنوع گردد م 107.31

 هوا تحریض شد اهل ِ لیک بر تقی تبغیض شد نهی بر اهل ِ 107.32

 خبیر هم از این یهدی به قلبا ً كثیر پس از این یغوی به قوما ً 107.33

 هوا بل رمد ز آن نی حماماتِ  ؟ آشنا مام ِكی رمد از نی حِ  107.34

 یم و اطعناها تن ها بر سمعنا خدمتها كنیم :گفتندبه شه پس  107.35



 تو كفر باشد غفلت از احسان ِ رو نگردانیم از فرمان تو 107.36

 د از ایشان جداخود بُ  ز اعتمادِ  خدا استثنا و تسبیح ِ ،لیك 107.37

 گفته شد در ابتدای مثنوی  ملتوی استثنا و حزم ِ ذكر ِ 107.38

 جز محراب نیست   صد جهت را قصد جز یك باب نیست ،صد كتاب ار هست 107.39

 یك دانه است  ۀین هزاران سنبلو یك خانه است نتهیق را ماین طرُ  107.40

 جمله یك چیز است اندر اعتبار گونه گونه خوردنیها صد هزار 107.41

 سرد شد اندر دلت پنجه طعام  از یكی چون سیر گشتی تو تمام 107.42

 كه یكی را صد هزاران دیده ای  در مجاعت پس تو احول دیده ای 107.43

 نیز کژی تدبیرو ز طبیبان و  گفته بودیم از سقام آن كنیز 107.44

 غافل و بی بهره بودند از سوار همچو اسب بی عذار ،بیبانكان ط 107.45

 گام  از تحویل ِ شان مروح م  سُ  از قرع لگام هرر زكامشان پُ  107.46

 استادی نما  ست استض چُ ئرا ما ناشده واقف كه نك بر پشتِ  107.47

 سوار دوست كام  جز ز تصریفِ  نیست سر گردانی ما زین لگام 107.48

 ده آن خاری بُ  لیک ،گل نمودهُُ  ستانها شدهگل سوی بُ  ُما پی  107.49

 ؟ بر گلوی ما كه میكوبد لگد در  هیچشان این نی كه گویند از خِ  107.50

 یزدان محتجب  گشته اند از مكر ِ سببۀ آن طبیبان آنچنان بند 107.51

 خر   باز یابی در مقام گاو گر ببندی در صطبلی گاو نر 107.52

 ؟ن خفیه كارای تا كی است ،یئكه نجو خری باشد تغافل خفته وار از 107.53

 ؟او مگر افالكی است  ،نیست پیدا ؟كاین مبدل تا كی است :خود نگفته 107.54

  ؟ دیده ای ،سوی چپ رفته ست تیرت انیده ایتیر سوی راست پر   107.55

 خویش را تو صید خوكی ساختی  ی به صیدی تاختیئسوی آهو 107.56



 افتاده به حبس و، نارسیده سود  در پی سودی دویده بهر كبس 107.57

 ده اندر آن خویش را دیده فتا چاهها كنده برای دیگران 107.58

 ؟پس چرا بد ظن نگردی در سبب  رب    رادت كرددر سبب چون بیمُ  107.59

 دیگری ز آن مسكبه عریان شده  بس كسی از مكسبی خاقان شده 107.60

 زنان مدیون شده  بس كس از عقدِ  زنان قارون شده بس كس از عقدِ  107.61

 بهتر بود  كنی ُتكیه بر وی كم  خر بود  ِم  گردان چو دُ   پس سبب 107.62

 زیراست  پنهان شكه بس آفتها ی هم دلیردگرر سبب گیری ند 107.63

 این قدر  ز نمایدزانكه خر را بُ  استثناست این حزم و حذر ر  سِ  107.64

 کم نموده تا ندارند ایچ قدر * مشرکان را دو دو چشم اهل بدر 107.65

 ز است بُ  خر  ،ز احولی اندر دو چشمش ز استگربُ  ُگر چه  ،آنكه چشمش بست 107.66

 ب حق بود ابصار راچون مقل او بگرداند دل و افکار را 107.67

 دام را تو دانه ای بینی ظریف  چاه را تو خانه ای بینی لطیف 107.68

 می نماید كه حقیقتها كجاست  تقلیب خداست ،این تسفسط نیست 107.69

 جملگی او بر خیالی می تند حقایق می كند آنكه انكار ِ 107.70

 چشمی بمال  ،هم خیالی باشدت خیال حسبان ِ :می گوید كههاو  107.71

 

و وصیتهای پدر  علی ما منع،به جانب قلعۀ ممنوعه عنها بحکم االنسان حریص  شهزادگانرفتن . 108

الم یأتکم نذیر، و گفتن را فراموش کردن و در بال افتادن و نفس لوامه با ایشان بزبان حال گفتن: 

 ایشان در جواب: لو کنانسمع اونعقل ما کانا فی اصحاب السعیر

 د تو بنده ندانست خریدنخوب ب --- و لیكن ،ما بندگی خویش نمودیم

 طریق   بر گرفتند از پی آن دژ آن فریق ،این سخن پایان ندارد 108.1



 مخلصان بیرون شدندۀ از طویل گندم منهی زدند بر درختِ  108.2

 سوی آن قلعه بر آوردند سر چون شدند از منع و نهیش گرمتر 108.3

 باش رُ هُ  صبر سوز ِۀ تا به قلع بر ستیز قول شاه مجتبی 108.4

 بر گشته ز روز  در شب تاریك پند توز عقل آمدند از رغم ِ 108.5

 رسوی ب   از پنج ،در بحر و  پنج در خوش ذات الصورۀ اندر آن قلع 108.6

 راز جو ،باطن پنج از آن چون حس   رنگ و بو ظاهر  چون حس   ،پنج از آن 108.7

 بی قرار بسمیشدند از سو به سو  زآن هزاران صورت و نقش و نگار 108.8

 ت پرست ت تراش و بُ ی بُ تا نگرد كم باش مست  رو  زین قدحهای صُ  108.9

 لیك از جام نیست  ،باده در جام است یستأم ،گذرور بُ از قدحهای صُ  108.10

 تا از آن سو بشنوی بانگ و خروش گوشبگشا پهن  باده بخش  سوی *  108.11

  گوش دار، آوازت آمد دم به دم كم  نیاید جام  ،چون رسد باده*  108.12

 گوی گندم ب صورتِ  ،قشر و تركِ ُ   بجوی "دلبندم" معنی   ،آدما 108.13

 ای نبیل  ،دان كه معزول است گندم خلیل گی آرد شد بهر ِیچونكه ر 108.14

 دود كز آتشی زاده ست  همچنان د در وجودمصورت از بی صورت آ 108.15

 آید مالل  چون پیاپی بینی اش  ر در خصالمصو   غیبی كمترین  108.16

 بی آلتی  زاده صد گون آلت از  بی صورتی حیرت محض آردت  108.17

 ر آدمی مصو   جان سازد  جان ِ دستها بافد همی ،بی ز دستی 108.18

 می شود بافیده گوناگون خیال  كاندر دل از هجر و وصال آنچنان 108.19

 ؟ هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر ؟ هیچ ماند این موثر با اثر 108.20

 نیست دست  شدست خایند از ضرر ك ستا نوحه را صورت ضرر بی صورت 108.21

  هد المقلتفهیم را ج   تحیل ای مستدل ،این مثل ناالیق است 108.22



 با حواس و آلتی  نگاردتن  صورتی نمایدبی صورت   صنع 108.23

 داندر آرد جسم را در نیك و ب   ودآن بر وفق خ    تا چه صورت باشد 108.24

 صابر شود ،صورت مهلت بود شاكر شود ،نعمت بود صورتِ  108.25

 باالن شود ،صورت رحمی بود ناالن شود ،صورت زخمی بود 108.26

 سپرگیرد  ،صورت تیری بود گیرد سفر ،ری بودسیصورت  108.27

 خلوت كند ،صورت غیبی بود عشرت كند ،صورت خوبان بود 108.28

 صورت چنگی بود، ساز آورد * صورت خوبی بود، ناز آورد 108.29

 آرد به غصب  ،صورت بازو وری صورت محتاجی آرد سوی كسب 108.30

 گون گونِ  از خیال ِ  داعی فعل واندازه ها باشد برون  این ز حد   108.31

 اندیشه ها صورتِ   ِ جمله ظل   بی نهایت كیشها و پیشه ها 108.32

 هر یكی را بر زمین بین سایه اش  وشبر لب بام ایستاده قوم خ   108.33

 چون سایه بر اركان پدید ،و آن عمل صورت فكر است بر بام مشید 108.34

 دو بهم  ،وصلت  لیك در تاثیر و فكرت مكتتم ،فعل بر اركان و 108.35

 شیست هُ  بیخودی و بی آن ۀ فاید خوشیست كز جام ِ  آن صور در بزم 108.36

 وقاع  فایده ش بی هوشی وقتِ  لعب و جماع  زن و صورت مرد و 108.37

 بی صورت است  قوتِ  آن ۀ فاید كان نعمت است  صورت نان و نمك 108.38

 یعنی ظفر ،فایده ش بی صورتی تیغ و سپر آن صورتِ   در مصاف 108.39

 گشت طی  ،چون به دانش متصل شد صورتهای وی ،و متعلی ۀمدرس 108.40

 ؟ حب نعمتندپس چرا در نفی صا بی صورتند صورتِ این صور چون  108.41

 پس صورها بندۀ بی صورتند * پیش او رویند و در نفی  اوفتند 108.42

 ؟ خویشش جحود چیست پس بر موجدِ  این صور دارد ز بی صورت وجود 108.43



 او این كار ِ  خود نیست غیر عكس  او انكار ِ  خود از او یابد ظهور 108.44

 معمار دان ۀ اندیشۀ سای هر مكان دیوار و سقفِ  صورتِ  108.45

 نیست سنگ و چوب و خشتی آشكار افتكار حل ِگر چه خود اندر م 108.46

 صورت اندر دست او چون آلت است  یقین بی صورت است فاعل مطلق  108.47

 مر صور را رو نماید از كرم  ن بیصورت از كتم عدمآگه گه  108.48

 از كمال و از جمال و قدرتی  تا مدد گیرد از او هر صورتی 108.49

 رنگ و بودر   كد آمدند از بهر ِ باز بی صورت چو پنهان كرد رو 108.50

 باشد آن عین ضالل   گر بجوید دیگر كمال صورتی از صورت 108.51

 بابت ارشاد کردش از وداد * جز مگر آن صورتی کآن میر زاد 108.52

 به محتاجی دگر  خود احتیاج ِ هنرای بی  ؟پس چه عرضه میكنی 108.53

 صورت به تشبیهش مجو ،ظن مبر مگو ،چون صور بنده ست بر یزدان 108.54

 ر ناید به پیش كز تفكر جز صو   در افنای خویش  در تضرع جوی و 108.55

 به  ِدر تو   صورتی كان بی تو زاید غیر صورتت نبود فرهز ور  108.56

 ای روی  ،بی صورت كشیدت ذوق ِ جا می رویشهری كه آن صورتِ  108.57

 كه خوشی غیر مكان است و زمان  پس به معنی میروی تا المكان 108.58

 از برای مونسی اش میروی  او شوی نزدیاری كه  صورتِ  108.59

 ن مقصود غافل آمدی آگر چه ز سوی بی صورت شدی  نیپس به مع 108.60

 سبل  كز پی ذوق است سیران ِ كل   ُ د معبودِ حق بو    حقیقت در 108.61

 گم كرده اند ُر س   ،ر اصل استگر چه س   م كرده اندسوی دُ  ی خودرو ،لیك 108.62

 م دُ   از راهِ  ری س   دهد دادِ می گم ُاین ضاالن ِ پیش ِ ،رلیك آن س   108.63

 گم  ُر كردند پا و س    دیگر قوم ِ ماین ز دُ  ،دادآن ز سر می یابد آن  108.64



 كل بشتافتند ُسوی  ،كم آمد از  جمله یافتند ،گم شد جمله ُچونكه  108.65

 

روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر  ذات الصور نقش ِ ۀ در قصر قلعآن سه پسر شاه دیدن . 109

 ؟كه این صورت كیست  ،و در فتنه افتادن و تفحص كردنبرادر سه 

 سن و شكوه صورتی دیدند با حُ  آن گروه ،این سخن پایان ندارد 109.1

 لیك زین رفتند در بحر عمیق  دیده بودند آن فریق  زآن  خوب تر 109.2

 افیون ناپدید  كاسه ها محسوس و این كاسه رسید ازافیونشان   زانكه 109.3

 بال هر سه را انداخت در چاهِ  باش رُ هُ ۀ قلع  خویش کار ِكرد  109.4

 ای بی امان  ،االمانیاذاالمان  بی كمان تیر غمزه دوخت دل را 109.5

 آتشی در دین و دلشان بر فروخت  سنگین بسوخت قرنها را صورتِ  109.6

 فتنه اش هر لحظه دیگرگون بود ؟خود چون بود  انی بودروحچونكه  109.7

 مانند سنان   چون خلش میكرد شه زادگان صورت در دل ِ عشق ِ 109.8

 ای دریغ  :گفت ید و میئدست می خا اشك می بارید هر یك همچو میغ 109.9

 آن بی ندید  چندمان سوگند داد شه ز آغاز دید ،ما كنون دیدیم 109.10

 كه خبر كردند از پایانمان  بسیار است از آن  ِانبیا را حق   109.11

 نیابی زو مطار  یر  وین طرف پ   خار غیرنروید   كانچه میكاری 109.12

 كه تیر آن سو جهد  رر من پ  با پ   تا ریعی دهد گیر تخم از من  109.13

 دست آخر آن واجب بُ  :یئهم تو گو آن و هست  اجبی  تو ندانی و 109.14

  آن توئی که برتر از ما و من است است که تناما نه این تو  ،او تو است 109.15

 هست اندر سوی و تو از بی سوئی این توئی ظاهر که پنداری توئی 109.16

 نی مدان، میدان شکر  را توی خود صدف لرزان چرائی؟ ای گهر بر 109.17



 توی خود را یاب و بگذر از دوئی وئیتوی بیگانه است با تو این ت 109.18

 آمده ست از بهر تنبیه و صلت  لتتوی آخر سوی توی او   109.19

 خود بینی چنین  مردِ  من غالم ِ توی تو در دیگری آمد دفین 109.20

 یش از آن بپیر اندر خشت بیند  در آینه بیند جوانانآنچه  109.21

 یاغی شدیم  پدر  با عنایاتِ  خویش بیرون آمدیم ز امر شاهِ  109.22

 و آن عنایتهای بی اشباه را شاه را تیم قول ِسهل دانس 109.23

 بی ملحمه  ،بالۀ كشتخسته و  نك در افتادیم در خندق همه 109.24

 بودمان تا این بال آمد به پیش  خویش خود و فرهنگِ تكیه بر عقل ِ 109.25

 دق   آنچنان كه خویش را بیمار بی زرقد را  بی مرض دیدیم خو 109.26

 گشتیم و شكاربعد از آنكه بند  پنهان كنون شد آشكار علتِ  109.27

 یك قناعت به كه صد لوت و طبق  حق رهبر به است از ذكر ِۀ سای 109.28

 ذکر ذکر حق و ذکر بوالحسن * در قناعت خوانده باشی، ای خسن 109.29

 گهر را از حصا ُچشم بشناسد  بهتر از سیصد عصا بینا  چشم ِ 109.30

 این در جهان  !عجب ؟صورت كه بود نر زمادر تفحص آمدند اند 109.31

 كشف كرد آن راز را شیخی بصیر ر مسیرص دبعد بسیاری تفح   109.32

 او بی روی پوش  د پیش ِرازها بُ  بل از وحی هوش ،گوش نه از طریق ِ 109.33

 چین است این ۀ صورت شه زاد پروین است این رشكِ  نقش ِ :گفت 109.34

 در بها و در جمال و در کمال * دختری دارد شه چین بی مثال 109.35

 ایوانست او  در مكتم پرده و پنهانست او پری همچو جان و چون  109.36

 شاه پنهان كرد او را از فتن  نه زن  ه داردسوی او نه مرد ر   109.37

 او د مرغ هم بر بام ِكه نپر   او غیرتی دارد ملك بر نام ِ 109.38



 هیچ كس را این چنین سودا مباد كش چنین سودا فتاد  وای آن دل 109.39

 و آن نصیحت را كساد و سهل داشت  جهل كاشت این سزای آنكه تخم ِ 109.40

 پیش   خود با عقل م من كار ِر  كه ب   خویش تدبیر ِ اعتمادی كرد بر 109.41

 دسد رپانصكه ز تدبیر خرد  دبه بو   ِنیم ذره ز آن عنایت  109.42

 بمیر وش پیش عنایت بكِ  پا  ای امیر  خویشتن گیر مكر ِ تركِ  109.43

 سود نیست تا تو نمیری  ،زین حیل معدود نیستۀ این بقدر حیل 109.44

  بهره بردار از وجودرو بمیر و  * تا نمیری سود کی خواهی ربود؟ 109.45

 

 و کرم او و آنکه اگر کسی بزبان از او سوال کردی، هیچ ندادیبخارا در حكایت صدر جهان . 110

 عمل  سن ِحُ   بود با خواهندگان اجل  ِصدردر بخارا خوی آن  110.1

 زر نثار تا به شب بودی ز جودش  داد بسیار و عطای بی شمار 110.2

 می افشاند جود ،بود تا وجودش پیچیده بود هازر به كاغذ پاره  110.3

 بدهند باز  آنچه گیرند از ضیا پاك باز همچو خورشید و چو ماهِ  110.4

 گنج اندر خراب  ،زر از او در كان و آفتاب ؟دبو  كِ   خاك را زر بخش 110.5

 به ئزو خا  امتی ُتا نماند  را راتبهفرقه ای هر صباحی  110.6

 آن سخا  روز دیگر بیوگان را دی روزی عطامبتالیان را بُ  110.7

 شتغل مُ  روز دیگربا فقیهان  قلمُ  بر علویان  روز دیگر 110.8

 وام  روز دیگر بر گرفتاران  عام  روز دیگر بر تهی دستان 110.9

 روز دیگر بر ضعیفان ِ اسیر * روز دیگر بر یتیمان ِ صغیر 110.10

 روز دیگر مر مکاتب را کفیل * روز دیگر بهر ابناء السبیل 110.11

 ان دهگشاید نو، زر نخواهد هیچ  با زبانزاو   یكه كس ،دشرط آن بُ  110.12



 ش دیوارو   ،ایستاده مفلسان رهش بر حوالی   لیك خامش  110.13

 مال  یك حبه  دی زین گنه زو نبرُ  هر كه كردی ناگهان با لب سؤال 110.14

 * بر همه اهل بخارا سایه اش د یاسه اشمن صمت منكم نجا بُ  110.15

 خامشان را بود كیسه و كاسه اش  بر خموشی داشت عشق و تاسه اش * 110.16

 جفت  كه منم با جوع  ،ه زكاتمدِ  پیری بگفتروزی یكی    ًنادرا 110.17

 پیر اندر شگفت   ِمانده خلق از جد   پیرش جد گرفت  منع كرد از پیر و 110.18

 ی بی شرم ترئاز من تو :پیر گفت ای پدر  بس بی شرم پیری :گفت 110.19

 كان جهان با این جهان گیری به جمع  طمعبه خواهی میكاین جهان خوردی و  110.20

 رد آن توفیر راپیر تنها بُ  ر رامال داد آن پی ،خنده ش آمد 110.21

 تسو یکه زر ندید و نیم حب   ایچ خواهنده از او  ن پیرایغیر  110.22

 یك فقیه از حرص آمد در فغان  ناگهان  روز فقیهان نوبتِ  110.23

 نبودش هیچ سود ،گفت هر نوعی كرد زاریها بسی چاره نبود 110.24

 مبتال قوم ِ ناكس اندر صفِ  پیچید پا  رگو  روز دیگر با 110.25

د آن شه گمان کاشکسته پاستتا  ساق بست از چپ و راست تخته ها بر 110.26   بر 

 از لباد  رو بپوشید  دیگر روز ِ چیزی نداد ،دیدش و بشناختش 110.27

 در میان اعمیان برخاست او * تا گمان آید که نابیناست او 110.28

 آن عزیزگفتن  از گناه و جرم ِ هیچ چیزندادش  ،هم بدانستش 110.29

 نان او چادری بر سر كشیدچون ز كیدچونكه عاجز شد ز صد گونه م   110.30

 دست   پنهان كرد  سر فرو افكند و در میان بیوگان رفت و نشست 110.31

 در دلش آمد ز حرمان حرقه ای  ندادش صدقه ای هم شناسیدش  110.32

 راه  ه پیش ِنِ  ،كه بپیچم در نمد پیش كفن خواهی پگاه پسرفت  110.33



 اینجا گذر  تا كند صدر جهان گرنشین و می نِ  ،هیچ مگشا لب 110.34

 كفن  زر در اندازد پی وجهِ  پندارد به ظن رده مُ  ،بیندكه   بو 110.35

  کدیه خوهمچنان كرد آن فقیر ِ بدهم به تو ه اینیم  هر چه بدهد 110.36

 آنجا فتاد معبر صدر جهان  در نمد پیچید و بر راهش نهاد 110.37

 وددست بیرون كرد از تعجیل خ   بر روی نمدانداخت زر چند  110.38

 ند از او آن ده دله تا نهان نك تا نگیرد آن كفن خواه آن صله 110.39

 ز پست او  پی دستکرد از سر برون  رده از زیر نمد بر كرد دستمُ  110.40

 كرم   ای ببسته بر من ابوابِ  چون بستدم :گفت با صدر جهان 110.41

 من نبردی هیچ جود جنابِ  زا ای عنود ،ردیتا نمُ  ،لیكن :گفت 110.42

 دس  غنیمتها ر   ردن مُ  یكز پ این بود "قبل موتُ   موتوا " ِر  سِ  110.43

 ای حیله گر ،در نگیرد با خدا هیچ فرهنگ دگر  ردنغیر مُ  110.44

 جهد را خوف است از صد گون فساد به ز صد گون اجتهاد ،یك عنایت 110.45

 تجربه كردند این ره را ثقات  و آن عنایت هست موقوف ممات 110.46

 یست أی مئجا ،هان و هان ،بی عنایت بلكه مرگش بی عنایت نیز نیست 110.47

 ؟ زمرد كی شود افعی ضریربی  پیر این افعی ِ ،د باشدمر  آن زُ  110.48

 

 در خانقاه با لوطی و تدبیر امردكوسه امرد و حكایت . 111

 د در وطن آمدند و مجمعی بُ  امردی و كوسه ای در انجمن 111.1

 شب  ثلثِ   ِشد زمان ،روز رفت و مشتغل ماندند قوم محتجب 111.2

 عسس  ترسهم بخفتند آن سو از  ز آن عزب خانه نرفتند آن دو كس 111.3

 لیك همچون ماه بدرش بود رو چار مو  زنخدان بر  دكوسه را بُ  111.4



 بیست خشت   خودهم نهاد اندر پس ِ امرد به صورت بود زشت كودكِ  111.5

 شتهی خشتها را نقل كرد آن مُ  از گمرهیرد شب ب بُ لوطیی د   111.6

 ؟هی تو كیستی ای سگ پرست  :گفت ستاو از جا بج   ،زد کودکدست بر  111.7

 ؟ی خشت چون برداشتی تو س :گفت ؟ این سی خشت چون انباشتی :گفت 111.8

 ابله و بی خاصیت مانند دیگ * گفت: ای فی النار خرس ُمرده ریگ 111.9

 رتقدمُ   كردم اینجا احتیاطِ  خود از ضعفِ  ،بیمارم و یكودك 111.10

 ی؟چون نرفتی جانب دار الشف اگر داری ز رنجوری تفی :گفت 111.11

 غلقی گشادی از سقامت مُ  اوك یك طبیب مشفقیۀ یا به خان 111.12

 من ممتحن  كه به هر جا میروم  ؟انم شدنتآخر من كجا  :گفت 111.13

 دی می برآرد سر به پیشم چون د   لحدیمُ  ،پلیدی ،چون تو زندیقی 111.14

 در وی امان  زمانمن ندیدم یك  بود بهتر مكان اوخانقاهی ك 111.15

 كف خایه فشار  ر نطفهچشمها پُ  خوار خمررو به من آرند مشتی  111.16

 مالش به كیرمیدهد  غمزه دزدد  زیر زیر راوآنكه ناموسیست خود  111.17

 نیست، لیکن زین نظر دین پُر خطر * یار ِ با ناموس را غیر نظر 111.18

  ؟ خام چون بود خر گله و دیوان ِ عام بازار ِ   خانقه چون این بود 111.19

 ؟ خر چه داند خشیت و خوف و رجا ؟ ناموس و تقوی از كجا؟  خر كجا  111.20

 ؟ اما عقل كو ،زن و بر مرد بر  عقل باشد ایمنی و عدل جو 111.21

 افتم اندر افتتان  ُهمچو یوسف  یزم من روم سوی زنانور گر 111.22

 من شوم توزیع بر پنجاه دار یوسف از زن یافت زندان و فشار 111.23

 جان من كنند اولیاشان قصدِ  از جاهلی بر من تنند آن زنان  111.24

 ؟از آن  ینی از اینم ن چون چون كنم زنان ین ،ز مردان چاره دارم ین 111.25



 ریست او با آن دو مو از غم ب   :فتگ بعد از آن كودك به كوسه بنگریست 111.26

 زشت  و ز چو تو مادر فروش كنگِ خشت فارغ است از خشت و از پیكار ِ 111.27

 كون  پیرامونبهتر از سی خشت  نمون بهر ِ چار مو  دانبر زنخ 111.28

 از هزاران كوشش طاعت پرست  عنایت بهتر استۀ ذره ای سای 111.29

 ه كندر   ود را خ ،دو صد خشت است  گر ر كندطاعت ب   زانكه شیطان خشتِ  111.30

 تا بسازد خویشتن را بهره ای * با عنایت او ندارد زهره ای 111.31

 از عطای آن سو است   آن دو سه مو تو استۀ بنهاد  ر استخشت اگر پُ  111.32

 ُخرد منگر، همچو کوهی دان  کالن در حقیقت هر یکی مو را از آن 111.33

 شاهنشهیست ۀ صله و كان امان نام ستاز آن مو  ُکهی هر یك ،در حقیقت 111.34

 خیره سری   بر كند آن جمله را تو اگر صد قفل بنهی بر دری 111.35

 دل بشكهد پهلوانان را از آن  هری نهداگر مُ  از موم   شحنه ای 111.36

 سیما در وجوه  چون فر    د شدهس   همچو كوه  عنایت آن دو سه تار ِ 111.37

 زشت  سب از دیو ِخُ ایمن م   هم  لیك  ای نیكو سرشت ،گذارخشت را م   111.38

 سب و غم مداروآنگهان ایمن بخُ  دست آر در  كرم زآن دو تا مو   رو 111.39

 دآنچنان علمی كه مستنبه بو   دبه بو   ِاز عبادت   معالِ  نوم ِ 111.40

 با دست و پا اعجمی  به ز جهدِ  آن سكون سابح اندر آشنا 111.41

 به رود از اعجمی با انتطاح * دست و پا ساکن به آب اندر سباح 111.42

 و غرق شد اعجمی زد دست و پا میرود سباح ساکن چون عُمد 111.43

 بحار علم است غواص ِ طالبِ  و كنار ی است بی حد  ئعلم دریا 111.44

 جوو  سیر از جستهیچ نگردد می  او مر ِگر هزاران سال باشد عُ  111.45

 



 بیان حدیث منهومان ال یشبعان طالب العلم و طالب الدنیادر . 112

 منهومان هما ال یشبعان  :اینكه حق بگفت اندر بیان كان رسول ِ 112.1

 تدبیراتها العلم و  طالبُ  و توفیراتها الدنیا طالبُ  112.2

 ای پدر ،دنیا باشد این علم غیر ِ پس در این قسمت چو بگماری نظر 112.3

 رهبرت  گردد  ز ینجا و كند   كت  ؟ غیر دنیا پس چه باشد آخرت*  112.4

 کان ب رد ز اینجات آنجا، ای امین غیر دنیا آخرت باشد یقین 112.5

 

 و مقاله ی برادر بزرگتر شاهزادگان با همدیگر در آن قضیهبحث . 113

 رنج و حزن درد و یک هر سه را یك  رو به هم كردند هر سه مفتتن 113.1

 سقیم   هر سه از یك رنج و یك علت ندیم هر سه در یك فكر و یك سودا  113.2

 در سخن هم هر سه را حجت یكی  در خموشی هر سه را خطرت یكی 113.3

 شان خون ف  مصیبت بر سر خوان ِ شانهر سه یك زمانی اشك ریزان  113.4

 بر زده با سوز چون مجمر نفس  هر سه كس یك زمان از آتش دل  113.5

 ؟غیر ما نه نر بودیم اندر نصح ِ خیر ای اخوان ِک :آن بزرگین گفت 113.6

 فقر و زلزله خوف و از بال و  لههر كه به ما كردی گِ   از حشم 113.7

 الفرج  كالصبر مفتاحُ  ،صبر كن ؟ كم نال از حرج :می گفتیمنما  113.8

 ؟چه شد ،منسوخ شد قانون !ای عجب ؟ اكنون چه شد ماصبر  این كلیدِ  113.9

  ؟ خوش ماندر آتش همچو زر خندی اندر كش مكشک :ما نمی گفتیم 113.10

 مگردانید رنگ  ،هین :گفته ما كه جنگ تنگاتنگِ وقتِ   مر سپه را 113.11

 زیر پا  جمله سرهای بریده آن زمان كه بود اسبان را وطا 113.12

 چون سنان   ید قاهرئآ به پیش :كه كنان ُخویش را هی هی  ما سپاهِ  113.13



 نكه صبر آمد چراغ و نور صدرآز جمله عالم را نشان داده به صبر 113.14

 در چادر شدیم   زشت چون زنان ِ ! چه خیره سر شدیم ،ما شد نوبتِ  113.15

 دار شرم   از خود ،كن خود را و ُگرم  ای دلی كه جمله را كردی تو گرم 113.16

 ؟تن زدی از چه  ،نوبت تو گشت دیای زبان كه جمله را ناصح بُ  113.17

 ؟چه شد هیهای تو ،ست این دموت دور ِ ؟ شكر خای تو كو پندِ  ،ای خرد 113.18

 بجنبان ریش را ،نوبت تو شد رده صد تشویش راای ز دلها بُ  113.19

 خود خندیده ای  پیش از این بر ریش ِ ریش ار كنون دزدیده ای  از غری 113.20

  ؟ تن زدی شد، چونتو  مهمان ِ   درد دیدرمان بُ   دیگران چون به دردِ  113.21

 وای وای  ،در غم خود چون زنانی های های  دیگرانی پندِ  وقتِ *  113.22

 ؟ تو چه گرفت آواز ِ ،بانگ بر زن تو د ساز ِبانگ بر لشكر زدن بُ  113.23

 بغلتاقی بپوش   ز آن نسیج خود ه سال بافیدی به هوشآنچه پنج   113.24

 دست بیرون آر و گوش خود بكش  وشیاران بود خ   از نوایت گوش ِ 113.25

 گم مكن  ُپا و دست و ریش و سبلت  م مكنود را دُ خ ،دی پیوستهسر بُ  113.26

 خویش را در طبع آر و در نشاط ست بر روی بساطوبازی آن ت 113.27

 تا بدانی اندر این معنی سند * این حکایت گوش کن، ای با ِخرد 113.28

 

 . به مجلس کشیدن پادشاهی فقیهی را و بزخم ُمشت بطبع آوردن114

 ش یك فقیهی بر در  می گذشت آن  وشخ   پادشاهی مست اندر بزم ِ 114.1

 لعل در خوردش دهید وز شرابِ  ین مجلس كشیدا كش در كرد اشارت  114.2

 ش چون زهر مارست در مجلس ترُ شِ  پس كشیدندش به شه بی اختیار 114.3

 از شه و ساقی بگردانید چشم  نپذرفت او به خشم ،عرضه كردش 114.4



  مارخوشتر آید از شرابم زهر  ستم شرابكه به عمر خود نخورد 114.5

 شما زین وا رهید ،تا من از خویش و زهری دهید مرا ی هین به جای م 114.6

 مرگ درد  چون  گشته در مجلس گران عربده آغاز كرد ،نخورده  یمِ  114.7

 دل  در جهان بنشسته با اصحابِ  لهمچو اهل نفس و اهل آب و گِ  114.8

 رار جز در یشربون بی ااز مِ  حق ندارد خاصگان را در كمون 114.9

 كالم از غیر  او،ابد از حس نمی ی جام  عرضه میدارند بر محجوب 114.10

 شان دادِ   كه نمی بیند به دیده رو همی گرداند از ارشادشان 114.11

 نصح اندر درونشان در شدی  سر   دیه بُ گر ز گوشش تا به حلقش ر   114.12

 جز قشور سوزان  كافكند در نار ِ چون همه نار است جانش نیست نور 114.13

  ؟ زفتكی شود از قشر معده گرم و  گفت رفت مغز بیرون ماند و قشر ِ 114.14

 نار را با هیچ مغزی كار نیست  جز كه قشر افشار نیست  دوزخ نار ِ 114.15

 نه بهر سوختن  ،بهر پختن دان ور بود بر مغز ناری شعله زن 114.16

 مستمر دان در گذشته و نامده  این قاعده  تا كه باشد حق حكیم 114.17

 دور از او ؟مغز را پس چون بسوزد مغفور از او  نغز و قشرها مغز ِ 114.18

 احمرش  شرابِ  رداشتها آ بكوبد بر سرش گر  از عنایت 114.19

 این شهان  بزم ِ  رب وچون فقیه از شُ  ماند او بسته دهان  ور نكوبد 114.20

 ده به طبعش آر هی  ؟چه خموشی ای نیك پیبگفت: با ساقی  شاه 114.21

 برد خودهر كه را خواهد به فن از  هست پنهان حاكمی بر هر خرد 114.22

 زنجیر اوچون اسیران بسته در  آفتاب مشرق و تنویر او 114.23

 فن   نیم چون بخواند در دماغش  نچرخ اندر آرد در زم    چرخ را 114.24

 نرد وی است استادِ  ،مهره زو دارد خره كرددگر را سُ  كاو عقل ِ ،عقل 114.25



 آن زحیر  سیلی در كشید از بیم ِ گیر :گفت ،چند سیلی بر سرش زد 114.26

 در ندیمی و مضاحك رفت و الغ  شاد و خندان شد چو باغ ،مست گشت و 114.27

 سوی مبرز رفت تا میزك كند انگشتك بزد ،گیر و خوش شد شیر 114.28

 شاه  ز قرناقان ِ ُرخ سخت زیبا  چو ماه  در مبرز دیدیك كنیزك  114.29

 تن ستم پرداز ماند  عقل رفت و دهانش باز ماند ،چون بدید او را 114.30

 زد دو دست  بربر كنیزك در زمان  مشتاق و مست ،مرها بوده عزبعُ  114.31

 سودی نداشت  ،بر نیامد با وی و اشتبس طپید آن دختر و نعره فر 114.32

 اونان چون خمیر آمد به دستِ  لقا در وقتِ   مرد زن به دستِ  114.33

 زو بر آرد چاق چاقی زیر مشت  شتگه درُ   گاهیش نرم و  بسرشدُِ  114.34

 در همش آرد گهی یك لخته ای  گاه پهنش واكشد بر تخته ای 114.35

 از تنور و آتشش سازد محك  گه نمك  ب وآگاه در وی ریزد  114.36

 اندر این لعبند مغلوب و غلوب  د مطلوب و طلوبیچنین پیچ این 114.37

 هر عشیق و عاشقی را این فن است  را با زن است  تنها نه شو  این لعب 114.38

 رامین مفترض   پیچشی چون ویس و از قدیم و حادث و عین و عرض 114.39

 پیچش هر یك ز فرهنگی دگر لعب هر یكی رنگی دگر ،لیك 114.40

 زن را بد گسیل    مكن ای شوی كه شوی و زن را گفته شد بهر مثیل 114.41

 ؟ تو خوش امانت داد اندر دستِ  او دستِ  نه ینگا  ،آن شب گردك 114.42

 از بد و نیكی خدا با تو كند ای معتمد ،او كنی تو باكانچه  114.43

 حق امانت دادش اندر دسِت تو * این زن ِ دنیا که هست او مسِت تو 114.44

 دینی عفیفی ماندش و نی زاه حاصل، آنجا آن فقیه از بیخودی 114.45

 او اندر آن پنبه فتاد آتش ِ فقیه افتاد بر آن حور زاد آن 114.46



 سر بریده می طپید زن چو مرغ  قالبها چخید ،جان به جان پیوست و 114.47

  جان ؟بیم خوف و چه  ،چه دین ،چه حیا ؟چه ارسالن ،ه ملكشراب و چچه  114.48

 حسین  ین ،نجاشد آ حسن پیدا ین ر عین و غینچشمشان افتاده اند 114.49

م و دل گشت شاد ن از آن دیگر مراد* یافت هر یکشا 114.50  طبع ِ هر یک خر 

 انتظار شاه هم از حد گذشت  ؟كو طریق باز گشت ،شد دراز و 114.51

 القارعه و زلزله  آنجا  یافت  شاه آمد تا ببیند واقعه 114.52

 تفت   بربود  می جام ِ ،سوی مجلس ست و برفتبر ج   جایآن فقیه از  114.53

 د فعال ب   دو جفتِ  خونۀ تشن ر نكالر شرار و پُ پُ  ،شه چو دوزخ 114.54

 زهر تلخ و خونی گشته همچون جام ِ خشم و قهراز ر چون فقیهش دید پُ  114.55

 در طبعش آر  هین ؟چه نشستی خیره ارکكای گرم  ،بانگ زد بر ساقی اش 114.56

 راو آن دختر ت ،آمدم با طبع ای كیا :گفت ،خنده آمد شاه را 114.57

 بداد جودم ز آن خورم كه یار را  كار من عدل است و داد ،پادشاهم 114.58

 میدهد در خورِد یار از پنج و شش * آنچه آن را میخورم از ترش و خوش 114.59

 یار و توش  خوردِ  آن را بهكی دهم  ننوشم همچو نوش یچه آن را مآن 114.60

 خاص خویشتن  میخورم بر خوان ِ زآن خورانم من غالمان را كه من 114.61

 خام  کهیا  ،خود ز پخته ،كه خورم من زآن خورانم بندگان را از طعام 114.62

 نه پالس  ،ز آن بپوشانم حشم را ن چو پوشم از خز و اطلس لباسم 114.63

 م گفت مما تلبسون ألبسوهُ  ذو فنون شرم دارم از نبی   114.64

 اطعموا االذناب مما تاكلون  مصطفی كرد این وصیت با بنون 114.65

 از عطای خاص ِ کشاف الکروب * شد فقیه و بُرد با خود جفت خوب 114.66

 ست و راغب كرده ای ی چُ در صبور دیگران را بس به طبع آورده ای 114.67



 دور اندیش را كن عقل ِ ُپیشوا  هم به طبع آور به مردی خویش را 114.68

 ر شودعرش و كرسی ب   جان به اوج ِ ر شودچون قالووزی صبرت پُ  114.69

 بركشانیدش به باالی طباق  صبرش شد براق نکهمصطفی بین چو 114.70

 از بال او را در ِ رحمت گشاد * چون صبوری پیشه کرد ایوب ِ راد 114.71

 صبر وامگذار تا بتوان ز دست صبر صدر آمد به هر حالت که  هست*  114.72

 کاندر این تعجیل در پیچیده ای * صبر مفتاح الفرج نشنیده ای 114.73

 بیدالن را صبر شد آرام ِ دل * صبر آرد عاشقان را کام ِ دل 114.74

 واز حدیث عاشقان بر گو سخن * حد ندارد این سخن کوتاه کن 114.75

 

در امكان به مقصود نزدیكتر مام ماجرا به جانب والیت چین تا به قتاشاه زادگان بعد از  . رفتن115

 اگر  راه وصل مسدود است به قدر امكان نزدیك شدن محمود است باشند

 کانتظار توست آن شهزادگان * باز گرد ای عاشق و  زوتر بران 115.1

 عشق در خود گوشمالی دادشان * هر سه شهزاده چو کار افتادشان 115.2

 آن لحظه بود ،ای یار من ،هر چه بود شتند زودروان گ  این بگفتند و 115.3

 بعد از آن سوی بالد چین شدند یقین شدندصد    صبر بگزیدند و 115.4

 راه معشوق نهان برداشتند لك را بگذاشتندوالدین و مُ  115.5

 عشقشان بی پا و سر كرد و فقیر ادهم از سریرهمچو ابراهیم  115.6

 خویش را افكند اندر آتشی  سر خوشی  یا چو ابراهیم مرسل 115.7

 پیش عشق و خنجرش حلقی كشید یا چو اسماعیل صبار مجید 115.8

 



او شیفتۀ زنان عرب چون زلیخا  با جمال و کمال وحكایت امرؤ القیس كه پادشاه عرب بود و . 116

 ، باید طالب معنی شدمگر دانست اینها همه تمثال صورتی اند ،بودند

 عرب ۀ هم كشیدش عشق از خط امرؤ القیس از ممالك خشك لب 116.1

 شاعر و صاحب اصول، اندر کمال ود نازک طبع و هم صاحب جمال* ب 116.2

 سرد شد ملک و عیال و منزلش * چونکه زد عشق حقیقی بر دلش 116.3

 از میان مملکت بگریخت تفت * نیم شب دلقی بپوشید و برفت 116.4

 شاهی از ملوك  :با ملك گفتند تا بیامد خشت میزد در تبوك 116.5

 خشتی میزند و  شكار عشق شد امرؤ القیس آمدست اینجا به كد 116.6

 خو  نیکای ملیكِ : اوبا گفت  شد پیش او  آن ملك بر خاست شب 116.7

 را رام از بالد و از جمال و مر ت دو ملكت شد كمال  یوسف وقتی 116.8

 تو و آن زنان ملك مه بی میغ ِ تو گشته مردان بندگان از تیغ ِ 116.9

 صد جان شود  تو ما از وصل ِ جان ِ ما بود بختِ  ،پیش ما باشی تو 116.10

 تو ای به همت ملكها متروكِ  تو مملوكِ  من  لكِ و هم مُ هم من  116.11

 روی پوش   ناگهان وا كرد از سر   او خموش  فلسفه گفتش بسی و 116.12

 سر گردانش كرد ،همچو خود در حال تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد 116.13

 و كمر بیزار شد تاجاو هم از  او بگرفت و با او یار شد دستِ  116.14

 ت نكرده ست این گنه عشق یك كر   ن دو شهآتا بالد دور رفتند  116.15

 من االخیر  داو به هر كشتی بو   بر طفالنست شیر  بر بزرگان شهد و 116.16

 تا به قعر از پای تا فرقش کند * که چو در کشتی شود غرغش کند 116.17

 هست شهره در میان انس و جان * قصۀ کیُخسرو آن شاه زمان 116.18

 تبارلك و از مُ بربود عشقشان  بی شمار بس ملوكِ  ،غیر این دو 116.19



 همچو مرغان گشته هر سو دانه چین  چین گردِ   جان این سه شه بچه هم 116.20

 زانكه رازی با خطر بود و خطیر زهره نی تا لب گشایند از ضمیر 116.21

 كمان   زه كرده ِ  عشق خشم آلوده ن زمانیکجو آصد هزاران سر به  116.22

 م خیره كشی م به د  خوی دارد د   خوشی عشق خود بی خشم در وقتِ  116.23

 چون كه خشم آلود شد ؟من چه گویم لحظه كاو خشنود شداین بود آن  116.24

 او ن شمشیر ِآ  كشد این عشق و ُكش  او جان فدای شیر ِ مرج ِ ،لیك 116.25

 ن بندگی آۀ سلطنتها مرد به از هزاران زندگی ش كشتنُُ  116.26

 خطرپست گفتندی به صد خوف و  دگریکبا كنایت رازها با  116.27

 هم دم نبود را جز آسمانآه  حرم نبودخدا م  از راز را غیر  116.28

 خبر ایرادِ  بهر ِ از داشتند اصطالحاتی میان همدگر 116.29

 سروری اندوختند طمطراق  لسان الطیر عام آموختند زین 116.30

 خام  مردِ   رغانمُ  ناجغافل است از  آواز مرغ است آن كالم صورتِ  116.31

 هست غیر ،دیو گر چه ملك گیرد ؟طیر كو سلیمانی كه داند لحن ِ 116.32

 لمناش نیست ع  ،علم مكرش هست و ایست هدیو بر شبه سلیمان كرد 116.33

 لمناش بودمنطق الطیری ز ع   چون سلیمان از خدا بشاش بود 116.34

 ن ن لدُ مِ  كه ندیدستی طیور ِ ی فهم كنئتو از آن مرغ هوا 116.35

 هر خیالی را نباشد دست باف  جای سیمرغان بود آن سوی قاف 116.36

 افتد فراق  بعد العیان  آنگهش  آن اتفاق كه دید   خیالی را هر 116.37

 كایمن است از هر فراق آن منقبت  بهر مصلحت  اق قطعفر ین 116.38

 لحظه ای در ابر  خور گردد نهان جسم ِ چو جانبهر استبقای آن  116.39

 آفتاب از برف یك دم در كشد * بهر اسبقای آن روحی جسد 116.40



 ایشان اصطالح  هین مدزد از حرفِ  ز ایشان صالح بهر جان خویش جو  116.41

 یوسف كرده بود  چیز هنام جمل از سپندان تا به عود  آن زلیخا 116.42

 آن معلوم كرد  محرمان را سر   نام او در نامها مكتوم كرد 116.43

 "با ما گرم شد  كان یار"دی این بُ  "موم ز آتش نرم شد"چون بگفتی  116.44

 "بید سبز شد آن شاخ ِ"ور بگفتی  "مه بر آمد بنگرید"ور بگفتی  116.45

 "خوش همی سوزد سپند"ور بگفتی  * ور بگفتی "آبها خوش میطپند" 116.46

 * "دست بر هم رقص و مستی میکنند" "ندتنبرگها خوش می "بگفتی  ور 116.47

  "از گفتبشه شه"ِسر  ور بگفتی  "گل به بلبل راز گفت" ُور بگفتی  116.48

  "بر افشانید رخت"ور بگفتی كه  ؟"چه همایون است بخت"ور بگفتی  116.49

 "بر آمد آفتاب " هین ور بگفتی  "سقا آورد آب"ور بگفتی كه  116.50

 "ش یك لخته اندب رحوائج از "یا  "پخته انددوش دیگی "ور بگفتی  116.51

  "عكس می گردد فلك"ور بگفتی  "هست نانها بی نمك"ور بگفتی  116.52

  "درد سر شد خوشترم"ور بگفتی  "به درد آمد سرم"ور بگفتی كه  116.53

 که مخالف با موافق گشت جفت * محرمان را زآن خبر بُد، که چه گفت 116.54

 دی او بُ  راق ِف ،ور نكوهیدی دیاو بُ  اعتناق ِ ،گر ستودی 116.55

 دی یوسف بُ  ،او خواهِ   او و قصدِ  گر بر هم زدیاصد هزاران نام  116.56

 او جام ِاز مست  ،می شدی او سیر و او چو گفتی نام ِ ،گرسنه بودی 116.57

 باطن شدی  یوسف شربتِ  نام ِ او ساكن شدی تشنگیش از نام ِ 116.58

 درد او در حال گشتی سودمند بلند ز آن نام ِ ،دی دردیشور بُ  116.59

 این  ،دوست نام ِ  كند در عشق ُاین  ما بودی او را پوستینسر وقتِ  116.60

 چو نبود عشقناك   این عمل نكند پاك می خوانند هر دم نام ِ  عام 116.61



 از نام او  ورا  می شدی پیدا هو آنچه عیسی كرده بود از نام ِ 116.62

 ذكر اینست آن  ،ذكر آن این است و چونكه با حق متصل گردید جان 116.63

 در اوست انك  بدراپس ز كوزه آن ت دوست ر از عشق ِپُ  خالی از خود بود و  116.64

 آن بعاد گریه بوهای پیاز ِ وصل داد خنده بوی زعفران ِ 116.65

 عشق و وداد این نباشد مذهبِ  رادهر یكی را هست در دل صد مُ  116.66

 آفتاب آن روی را همچون نقاب  آفتاب  روز  یار آمد عشق را 116.67

 دست از وی بدار ،است "عابد الشمس" آنكه نشناسد نقاب از روی یار 116.68

 دل سوزی عاشق هم اواو،  دل هم روزی عاشق هم او روز او و  116.69

 نان و آب و جامه و دارو و خواب  از عین آب  ماهیان را نقد شد 116.70

 شیر غیر ِ نداند در دو عالم  می ز پستان شیر گیر ،همچو طفل است او 116.71

 راه نبود این طرف تدبیر را طفل داند هم نداند شیر را 116.72

 تا بیابد فاتح و مفتوح را روح را  گرد نامه ن ای گیج كرد  116.73

 نه سیل و جو ،حاملش دریا بود بلك اندر او ،گیج نبود در روش 116.74

 قلزم شودۀ همچو سیلی غرق گم شود ُچون بیابد او كه یابد  116.75

 این بود  "زر ندادم  ردیتا نمُ " آنگه تین بودگردد گم چون دانه  116.76

 

دتی و متواری شدن در بالد چین در شهر تخت گاه و گفتن بی طاقت شدن برادر بزرگتر بعد از م. 117

او القی راسی   -- اما قدمی تنیلنی مقصودیکه: من رفتم الوداع تا خود را بر شاه چین عرضه کنم. 

 كفوادی ثمه

 جااینیا سر بنهم همچو دل از دست  --- یا پای رساندم به مقصود و مراد

 كیف ترشدها هللااضلها  --- عاذل العاشقین دع فئهیا  و نصیحت برادران او را سود ناداشتن،



 من  ز انتظار آمد به لب این جان ِ من ای اخوان ِ :آن بزرگین گفت 117.1

 مر مرا این صبر در آتش نشاند صبرم نماند ،الابالی گشته ام 117.2

 عشاق شد من عبرتِ ۀ واقع طاقت من زین صبوری طاق شد 117.3

 راق آمد نفاق در ف زنده بودن  من ز جان سیر آمدم اندر فراق 117.4

 تا عشق سر بخشد مرا  سر ببر ؟ كشد مرافرقتش بُ  چند دردِ  117.5

 سر ننگ من است  ،زندگی زین جان و دین من از عشق زنده بودن است 117.6

 زانكه سیف افتاد محاء الذنوب  ، جانها را کند پاک از عیوبتیغ 117.7

 هوای صاف یافت  من  جان ِ ماهِ  ماهم بتافت ،چون غبار تن بشد 117.8

 میزنم  "ان فی موتی حیاتی" ای صنم ،عشقت ل ِعمرها بر طب 117.9

 ؟كی ز طوفان بال دارد فغان  ی كردست جانئبادعوی مرغ 117.10

 كشتی اش بر آب بس باشد قدم  ؟ ز اشكستن كشتی چه غم  را  بط 117.11

  ؟ من از این دعوی چگونه تن زنم د جان و تنمزنده زین دعوی بو   117.12

  یاب نولی كذ ،عی هستممد   یخواب ن کنولی ،خواب می بینم 117.13

 بر فروزم روشنی  ،همچو شمعم گر مرا صد بار تو گردن زنی 117.14

 بس   آن ماه شب روان را خرمن ِ ار خرمن بگیرد پیش و پس  آتش 117.15

 نبی  ز یعقوبِ  ،حیلت اخوان كرده یوسف را نهان و مختبی 117.16

 ی ئغماز  پیرهن  كرد آخر یئحیلت ساز زخفیه كردندش  117.17

 خود را بی خبر خطار مكن ز ا :كه آن دو گفتندش نصیحت در سمر 117.18

 جلدی و شك  ازهین مخور این زهر  هین منه بر ریشهای ما نمك 117.19

 چون نبودت قلبی بصیر ؟چون روی جز به تدبیر یكی شیخی خبیر 117.20

 افتد در خطر  رد در اوج وبر پ   ریده پ  ئكه نارو  وای آن مرغی 117.21



 رهبری  عقل ِ ،چون ندارد عقل عقل باشد مرد را بال و پری 117.22

 جوی باش  یا نظرور  ،یا نظرور جوی باش  مظفریا  ،یا مظفر 117.23

 نه از روی صواب  ،از هوا باشد رد این قرع بابخِ  بی ز مفتاح ِ 117.24

 دوا و ز جراحتهای هم رنگِ عالمی در دام می بین از هوا 117.25

 اشگرف برگ    در دهانش بهر صید مار بر سینه چو مرگایستاده  117.26

 گیاست  او شاخ ِمرغ پندارد كه  چون حشیشی او به پاست  در حشایش 117.27

 مرگ  مار ِ در فتد اندر دهان ِ چون نشیند بهر خور بر روی برگ 117.28

 دراز كرمان ِ گرد دندانهاش  كرده تمساحی دهان خویش باز 117.29

 ید و بر دندان نشاندئكرمها رو خور كه در دندانش ماندۀ از بقی 117.30

 مرج پندارند آن تابوت را مرغكان بینند كرم و قوت را 117.31

 فرو بندد دهان   در كشدشان و او ناگهان ،رغر شد ز مچون دهان پُ  117.32

 باز آن تمساح دان  چون دهان ِ نان ر ز نقل و پُ  ُر ز پُ  این جهان ِ 117.33

 دهر ایمن مباش  تمساح ِ از فن ِ بهر كرم و طعمه ای روزی تراش 117.34

 مكرناك  بر سر خاكش حبوبِ  روبه افتد پهن اندر زیر خاك 117.35

 آن مكر دان   ه مكرپای او گیرد ب تا بیاید زاغ غافل سوی آن 117.36

 ؟هتر است كاو مِ   چون بود مكر بشر صد هزاران مكر در حیوان چو هست 117.37

 اندر آستین  زهرر خنجری پُ  مصحفی در كف چو زین العابدین 117.38

 ر سحر و فن پُ  او بابلی  در دل ِ ای موالی من :گویدت خندان كه 117.39

 پیر خبیر هین مرو بی صحبتِ  قاتل صورتش شهد است و شیر زهر ِ 117.40

 نور برق  رد ِتاریكی است گِ  ز وسو مكر است و زرق  ه لذات هواجمل 117.41

 تو دراز راهِ  رد او ظلمات و گِ  نور كوته و كذب و مجاز، برق 117.42



 انی راندن تاسب   به منزل ین به نورش نامه تانی خواندن ین 117.43

 شرق  انوار ِ  از تو رو اندر كشد برق آنكه باشی رهن ِ جرم ِ ،لیك 117.44

 چون تو جوئی از عطارد نور و تاب آفتاب* خشم گیرد بر دلت آن  117.45

 شب میل میل   مظلمیۀ در مفاز بی دلیل می كشاند مكر برقت  117.46

 ن سوی اوفتی یگه بد ،ن سواگه بد جوی اوفتی درگاه  ،كه  بر گاه  117.47

 رو بگردانی از او  ور ببینی ای جاه جو ،خود نبینی تو دلیل 117.48

 د این دلیل مر مرا گمراه گوی شصت میل  كه سفر كردم در این ره 117.49

 ز امر او را هم ز سر باید گرفت  گر نهم من گوش سوی این شگفت 117.50

 ای خواجه برو ،هر چه بادا باد عمر خود كردم گرو  من در این ره 117.51

 كن پی وحی چو شرق  ُه شر آن ر  عُ  چو برق ی لیك در ظن ،راه كردی 117.52

 ز شرقی مانده ای   و ز چنان برقی ظن ال یغنی من الحق خوانده ای 117.53

 این كشتی ببند هآن كشتی ب کهیا  ای نژند ،درآ در كشتی ما ینه 117.54

 ؟ چون روم من در طفیلت كوروار ؟چون ترك گیرم گیر و دار :گوید او 117.55

صد ننگ است از  ،ن یكی ننگ است وآز یقین   به از تنها  كور با رهبر 117.56

 این 

  در بحرهایمی  ازمی گریزی  اژدهامی گریزی از پشه در  117.57

 شور و شر لوطیان ِ در میان ِ پدرمی گریزی از جفاهای  117.58

  گردد وبال تتا ز نرتع نلعب از ماللمی گریزی همچو یوسف  117.59

ج  117.60  ؟ آن عنایت یار كو ،لیك ،راو مر ت افتی همچو او ُدر چه زین تفر 

 تا حشر سر  بر نیاوردی ز چه پدر گر نبودی آن به دستوری  117.61

 ر بادخی ،چون این است میلت :گفت او اذن داد آن پدر بهر دل ِ 117.62



 شداو جهودانه بماند از ر   شدهر ضریری كز مسیحی سر كِ  117.63

 شد از این اعراض او كور و كبود اگر چه كور بود ،قابل ضو بود 117.64

 با من است   ضریریكحل ِ ،ای عمی من دو دست بربزن  :گویدش عیسی 117.65

 جان بر زنی  بر قمیص یوسفِ  بیابی روشنی ،ار كوری  از من 117.66

 ره است  اندر آن اقبال و منهاج ِ تشكس ت رسد بعدِ كار و باری كِ  117.67

 ای پیر خر ،پیر خر ای ،ترك كن كار و باری كه ندارد پا و سر 117.68

 ترک گیر، ای بوالفضول ِ گیج ِ مست * کار و باری کان ندارد پا و دست 117.69

 رشاد پیر ِ ، ولی ،پیر گردون نی استاد و سر لشكر مباد ُ غیر پیر 117.70

 ست ر  بظلمت  و ازدید روشنایی  پیر را شد زیر دست گر ،در زمان 117.71

 ترك تاز   ضاللتدهد در سود ن دراز كار ِ ین ،شرط تسلیم است 117.72

 پیر ،پیر ،پیر جویم ،پیر جویم اثیر من نجویم زین سپس راهِ  117.73

 از كمان  ؟   تیر پران از كه گردد آسمان پیر باشد نردبان ِ 117.74

 كرد با كركس سفر بر آسمان  گران نمرودِ  ،ز ابراهیم بی  117.75

 بر گردون نپرد كركسی  ،لیك ی باال او بسیاز هوا شد سو 117.76

 اینت خوبتر ،كركست من باشم سفر ای مردِ  :گفتش ابراهیم 117.77

 وی بر آسمان شبی پریدن بر  چون ز من سازی بباال نردبان 117.78

 دل چو برق  این بی ز زاد و راحله آنچنان كه میرود تا غرب و شرق 117.79

 خواب  قتِ در و ،شهرها مردم ِ حس   آنچنان كه میرود شب ز اغتراب 117.80

 خوش نشسته میرود در صد جهان  آنچنان كه عارف از راه نهان 117.81

 ؟از كی است   این خبرها ز آن والیت گر ندادستش چنین رفتار دست 117.82

 صد هزاران پیر بر وی متفق  حقمُ  وین روایاتِ  ،این خبرها 117.83



 ظنون  آنچنان كه هست در علم ِ یك خالفی نی میان این عیون 117.84

 نهار وین حضور كعبه و وسطِ  تار ی آمد اندر لیل ِآن تحر   117.85

 نردبانی نایدت زین كركسان  ر جوی از كسانپ  و  خیز ای نمرود  117.86

 او با جیفه خواری متصل  پر   ای مقل ،جزوی كركس آمد عقل ِ 117.87

 میل   میل  سدره  ِمی پرد تا ظل   جبرئیل ابداالن چو پر   عقل ِ 117.88

 كس نی ام كر ،ردارم وفارغ از مُ  نیكو پی ام  گشم ،سلطانم باز ِ 117.89

 ر من بهتر از صد كركست یك پ   كه من باشم كست  كركس كن تركِ  117.90

 كسب را  پیشه را و  استا ُباید  ؟ دوانی اسب را نچند بر عمیا 117.91

 در مچین   زورا خویش  ،عاقلی جو رسوا مكن در شهر چین را خویش 117.92

 آن  رو بر وفق ِ  هین هوا بگذار و زمان آنچه گوید آن فالطون ِ 117.93

 ل ْم یلد  بهر شاه خویشتن كه به جد  اندر چین :دجمله میگوین 117.94

 زن را ره نداد بلكه سوی خویش  شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد 117.95

 ان كرد جفت ر  بُ  گردنش با تیغ ِ هر كه از شاهان از این نوعش بگفت 117.96

 كه دارم من عیال کن بت زود ثا چونكه گفتی این مقال :شاه گوید 117.97

 تیزم ایمنی  از تیغ ِیافتی  مر مرا دختر اگر ثابت كنی 117.98

 تو دلق ِ شم از صوفی جان بر كِ  تو ور نه بی شك من ببرم حلق ِ 117.99

 ذب آمیغ توكِ   ای بگفته الفِ  رد هیچ از تیغ توسر نخواهی بُ  117.100

 ریده خندقی ر ز سرهای بُ پُ  ای از جهل گفته ناحقی ،بنگر 117.101

 زین غلو ر ز سرهای بریده پُ  از قعر خندق تا گلو ،خندقی 117.102

 هگردن خود را بدین دعوی زد هاین دعوی شد جمله اندر كار 117.103

 این چنین دعوی میندیش و میار اعتبار ن ببین این را به چشم ِیه 117.104



 ؟ راو ای دادر ت ،كی بر این میدارد ما عمر ِ تلخ خواهی كرد بر ما  117.105

 راه نیست  آن از حسابِ  ی،بر عم آنك آگاه نیست ،گر رود صد سال 117.106

 باكان مرو در تهلكه  همچو بی در مرو در معركه ،بی سالحی 117.107

 مرا زین گفته ها آید نفور :كه گفت آن ناصبور  این همه گفتند و 117.108

 منجل است  وقتِ  ،كشت كامل گشتُِ  ر آتش مرا چون منقل استسینه پُ  117.109

 شاندفعشق آتش  ،بر مقام صبر اكنون آن نماند ،دصدر را صبری بُ  117.110

 ر بادحاضران را عم ،در گذشت او رد آن شبی كه عشق زادمن مُ  صبر ِ 117.111

 آهن سردی مكوب  ،ز آن گذشتم از خطاب و از خطوب ،ای محدث 117.112

  ؟ اجزای منۀ فهم كو در جمل كن پای من ُرها  نهی ،سر نگونم 117.113

 كشتن خوشم  ُبا  ،چون فتادم زار تا توانم می كشم ،اشترم من 117.114

 مطلق است  من مزاح ِ پیش دردِ  ر سر مقطوع اگر صد خندق استپُ  117.115

 زیر گلیم    هوا این چنین طبل ِ و بیممن نخواهم زد دگر از خوف  117.116

 یا روی صنم  ،یا سر اندازی و من علم اكنون به صحرا میزنم 117.117

 به شمشیر  ضراب  ، ریده بهآن بُ  كان نبود سزای آن شراب ،حلق 117.118

 به  سپید و كور   آن چنان دیده كان نبود ز وصلش در فره  دیده 117.119

 سر نكو كه نبود آن بر ،بركنش او گوش كان نبود سزای راز ِ 117.120

 قصاب  به ساطور ِ   آن شكسته به اندر آن دستی كه نبود آن نصاب 117.121

 او جان نپیوندد به نرگس زار ِ ی كه از رفتار اوئآنچنان پا 117.122

 سر است  عاقبت دردِ  ،كانچنان پا تر است در حدید اولی ،آن چنان پا 117.123

 



حق را كه آن مقصود از  ءبسطت عطاکه اگر چه داند  ،بیان مجاهد كه دست از مجاهده باز ندارد. 118

امید در این طریق معین  اورساند كه در وهم او نبوده باشد و بطرف دیگر و به سبب عمل دیگر بدو 

كه حق تعالی آن روزی را از در دیگر رساند كه او آن تدبیر نكرده باشد، و   شایدهمین در میزند  ، بسته

یُث ال یْحت ِسُب، العبد یدبر و  یقدر، و بود كه بنده را هم بندگی بود كه مرا از غیر این در  هللایْرُزْقهُ ِمْن ح 

این در می زنم، حق تعالی او را هم از این در روزی رساند، فی الجمله این ۀ برساند اگر چه من حلق

 همه درهای یك سرای است

 سوی وطن  ومر    یا چو باز آیم  من   كام می بیابمیا درین ره  118.1

 بیابم در حضر چون سفر كردم  سفر بو كه موقوف است كامم بر 118.2

 گرددم روشن شود اشکال حل * تا حساب خطوتین ِ فقد و  وصل 118.3

د می ُجستمی چندین ورا ؟ 118.4  چون نبود از من جدا یک، ای فتی * کی به ج 

 ست بدانم كه نمی بایست جُ  تا ستد و چُ ن بجویم ج  ایار را چند 118.5

 من ز   ن ِرد دوراتا نگردم گِ  ؟ من گوش ِ ازكی رود  آن معیتِ  118.6

 سفرهای دراز جز كه از بعدِ  ؟راز  كنم من از معیت فهم ُكی  118.7

 نه طردآید، به گوش آن تا كه عكس  هر كرددل را مُ   حق معیت گفت و 118.8

 او بر گشاد شهر از دلبعد از آن مُ  راه داد چون سفرها كرد و دادِ  118.9

 دو خطا گرددش روشن ز بعدِ  با صفا آن حسابِ   چون خطائین 118.10

  ؟ ستمیكی او را جُ  ،این معیت را اگر دانستمی :دبعد از آن گوی 118.11

 ناید آن دانش به تیزی فكر سفر بود موقوفِ  آن  دانش ِ 118.12

 آن وجودۀ گری ،بسته و موقوف شیخ بود وام ِ آنچنان كه وجهِ  118.13

 كبار آن شیخ ِ توخته شد وام ِ یی بگریست زارئكودك حلوا 118.14

 نوی مث پیش از این اندر خالل ِ گفته شد آن داستان معنوی 118.15



 مطمعی   تا نباشد غیر آنت در دلت خوف افكند از موضعی 118.16

 رادت از كسی دیگر دهدو آن مُ  دیگر نهدۀ دئدر طمع خود فا 118.17

 یدم میوه از آن عالی درخت آك سخت ر بسته در یك جای بای طمع  118.18

 بل ز جای دیگر آید آن عطا نخواهد شد وفا ینجاآن طمع ز 118.19

 داداکرام و  ودش نیتِ نبچون  ؟ آن طمع را پس چرا در تو نهاد 118.20

 نیز تا باشد دلت در حیرتی  از برای حكمتی و صنعتی 118.21

 ؟رادم از كجا خواهد رسیدمُ  اینك ای مستفید ،تا دلت حیران بود 118.22

 بیش  قلب تو در  تا شود ایقان ِ خویش خویش و جهل ِ تا بدانی عجز ِ 118.23

 ؟زین طمع   فچه رویاند مصر  ز كه  ود در منتجعشهم دلت حیران  118.24

 ی ئازنان تری تا ز خیاطی ب   یئی در درزئری روزطمع دا 118.25

 كه ز وهمت بود آن مكسب بعید د پدیدیتو در زرگری آ رزق ِ 118.26

 گشودتو را از جای دیگر در چون  ؟ بهر چه بود  یئپس طمع در درز 118.27

 كم را در ما سبق شت آن حُ وكه ن حق بهر نادر حكمتی در علم ِ 118.28

 پیشه ات   كل ُبود تا كه حیرانی  نیز تا حیران بود اندیشه ات 118.29

 سدخارج از سعی ج    یا ز راهی زین سعیم رسد  یار یا وصال ِ 118.30

 تا از كجا خواهد گشاد ،می تپم رادمن نگویم زین طریق آید مُ  118.31

 تا كدامین سو رهد جان از جسد ریده مرغ هر سو می فتدسر بُ  118.32

 رجی دیگر از ذاِت البروج یا ز بُ  راد من بر آید زین خروجا مُ ت 118.33

 

 مرد میراث یافته که در خرج اسراف کرده و مفلس شدیت حكا. 119
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 رنج افزون جوید و درد و حنین یابند و اینجمله رنجوران شفا  134.4

 زین مرض خوشتر نباشد صحتی  ندیدم شربتی  خوشتر از این سم   134.5

 ساعتی  ،سالها نسبت بدین دم زین گنه بهتر نباشد طاعتی 134.6

 جان نهاده بر طبق   دل كباب و ن شه زین نسقآد پیش مدتی بُ  134.7

 نم جدیدهر لحظه قربااو  زامن  ریده از هر كسی یك سر بُ اش :گفت 134.8



  آن سنیصد هزاران سر خلف داد  غنیاز سر  و، من فقیرم از زر 134.9

 عشق نتوان باختن  ،با یكی سر نتوان تاختن ،در عشق، با دو پا 134.10

 تن نادر است   با هزاران پا و سر هر كسی را خود دو پا و یك سر است 134.11

 هست این هنگامه هر دم گرمتر كل هدر ُزین سبب هنگامه ها شد  134.12

 یك دخان  هفت دوزخ از شرارش  اندر المكانمعدن گرمیست  134.13

 زآنکه ایشان راست پر ناز و نعیم * زآتش دوزخ گریزان شد جحیم 134.14

 

 . در بیان حدیث "جر یا مؤمن فان نورک اطفا ناری"135

 می شود دوزخ ضعیف و منطفی  ای صفی ،از این رو مومنز آتش  135.1

 شم رد آتمُ   ور نه ز آتشهای تو ای محتشم ،بگذر سبك :گویدش 135.2

 این نفس  ند او را یپخسا چهبین  بسو دوزخ اوست  كه كبریتِ  ،كفر 135.3

 نه شرار ،تا نه دوزخ بر تو تازد سپاراو زود كبریتت بدین سو 135.4

 كساد ور نه گردد هر چه من دارم  گذر كن همچو باد :گویدش جنت 135.5

 تو والیتهای چین  ،من بتی ام من خوشه چین ،كه تو صاحب خرمنی 135.6

 زو امان ،مر آن را ین ،مر این را ین و هم جنانهست لرزان زو جحیم  135.7

 

 . وفات یافتن برادر بزرگ آن شاهزادگان و مالزمت کردن برادر میانه پادشاه چین را136

 جان بر نتافت  ،د وصبر بس سوزان بُ  چاره را فرصت نیافت ،رفت عمرش 136.1

 عمر او آخر رسید ،نارسیده این میكشید  مدتی دندان كنان 136.2

 رفت و شد با معنی معشوق جفت  و شد در نهفتا زامعشوق  صورتِ  136.3

 بی حجابش خوشتر است  اعتناق ِ شتر استوش گر ز شعر شلبس   :گفت 136.4



 میخرامم در نهایات الوصال  او از خیال ،من شدم عریان ز تن 136.5

 بنهفتنیست  هر چه آید زین سپس  گفتنیست  این مباحث تا بدینجا 136.6

 نگردد آشكار  هست بیگار و ی صد هزارئر بگوو ،گر بپوشی 136.7

 چوبین بود نت مركبِ آبعد از  سیر اسب و زین بود  تا به دریا 136.8

 یان را رهبر است ئدریا خاص آن  مركب چوبین به خشكی ابتر است 136.9

 بحریان را خامشی تلقین بود این خموشی مركب چوبین بود 136.10

 آن سو میزندزنعره های عشق  ملولت میكند انهر خموشی ك 136.11

 ؟گوشش كجاست  !عجب :او همی گوید ؟ستخامش چرا !عجب :یئتو همی گو 136.12

 كر تیز گوشان زین سمر هستند  او بی خبر ،من ز نعره كر شدم 136.13

 صد هزاران بحث و تلقین میكند آن یكی در خواب نعره میزند 136.14

 كر زآن شور و شر خفته خود آن است و  بی خبر آناین نشسته پهلوی  136.15

 اهی است او خود م ،غرقه شد در آب چوبین شكست آن كسی كش مركبِ  136.16

 نام نیست   حال او را در عبارت نادریست ،نه خموش است و نه گویا 136.17

 شرح این گفتن برون است از ادب  هر دو هست آن بو العجب ،ین دوانیست  136.18

 لیك در محسوس از این بهتر نبود این مثال آمد ركیك و بی ورود 136.19

 جانش پُر آذر، جگر پُر سوز تفت * حاصل آن شهزاده از دنیا برفت 136.20

 

او و نواختن پادشاه بود فراش رنجوری بر كوچك برادر برادر كه آن ۀ به جناز هآمدن برادر میان. 137

 م غیبی و عینی بدو رسید از نظر شاهئصد هزار غنارا تا مالزم شود و 

 آن بزرگ آمد فقطۀ بر جناز آن وسط  كوچكین رنجور بود و 137.1

 این هم ماهی است   وكه از آن بحر است  ؟ این كی است ،قاصد :شاه دیدش گفت 137.2



 خردتر ُز آن برادر   این برادر پور آن پدر :پس معرف گفت 137.3

 شكار كرد او را هم بدین پرسش  كه هستی یادگار  شه نوازیدش 137.4

 جانی بدید   غیر جان خود  در تن ِ وحید  شاهِ  شهای آناز نواز 137.5

  کس به صد خلوت همینیابد  انك عالمیعالی  یافتدر دل خود  137.6

 که نیابد صوفی آن در صد چله یافت عالی غلغله* در دل خود  137.7

 پیش او چون نار خندان می شكافت  افتیكوه سنگ و عرصه و دیوار و  137.8

 باب  فتح ِ  دم به دم میكرد صد گون ابآفتپیش او چون  ذره ذره  137.9

 گاه صاع   خاك گه گندم شدی و گه شعاعو باب گه روزن شدی  137.10

 جدید یهر دمی خلقپیش چشمش  بس كهنه و قدید  در نظرها چرخ 137.11

 بی شك چنین چشمش رسد  از قضا زیبا چونكه وارست از جسد روح ِ 137.12

 بدید  محرمان بیند آنچه چشم ِ صد هزاران غیب پیشش شد پدید 137.13

 آن بر گشود ر صورتِ بچشم را  كتب برخوانده بود ُآنچه او اندر  137.14

 كحل عزیزی در بصر ُیافت او  از غبار مركب آن شاه نر 137.15

 "ه ْل ِمْن مزید" جزو جزوش نعره زن  امن میكشیدد  بر چنین گلزار 137.16

 م است گلشنی كز عقل روید خر   قل روید یك دم استنگلشنی كز  137.17

 وافرحتاه  گلشنی كز دل دمد  گردد تباه  ل دمدگلشنی كز گِ  137.18

 گلدسته دان  ُ یك دو سه  زآن گلستان دانسته مان ۀ با مز  علمهای 137.19

 بر خود بسته ایم   گلزار در ِكه  گلدسته ایم ُاین دو سه  زآن زبون ِ 137.20

 دریغا از بنان  هر دم، می فتد  آنچنان مفتاحها هر دم به نان 137.21

 زنان  وۀرد چادر گردی و عشگِ  نان ور دمی هم فارغ آرندت ز  137.22

 ر نان و زن پُ  ملك شهری بایدت  استسقات چون شد موج زن  باز 137.23



 هفت سر  این زمانی ،یك سرت بود ؟ اژدها گشتی مگر ،مار بودی 137.24

 فخ بود دوزخ   حرص تو دانه ست و دوزخ بود  اژدهای هفت سر 137.25

 این خانه را  كن درهای نوباز ُ بسوزان دانه را ،دام را بدران 137.26

 بی خبر داری صدا ،همچو كوهی ای نر گدا ،چون تو عاشق نیستی 137.27

 ای معتمد ،غیر است آن صداعكس ِ ؟ كوه را گفتار كی باشد ز خود 137.28

 عكس نیست  غیرجمله احوالت ب یستكه عكس دیگر روزآن  تو گفتِ  137.29

 عوان  و خشم ِ  یادقو  و شادی  دیگران عكس ِهست خشم و ذوقت  137.30

 كه دهد او را به كینه زجر و درد ؟آن ضعیف آخر چه كرد  آن عوان را 137.31

 جهد كن تا گرددت این واقعه  ؟ المعه خیال ِ تا به كی عكس ِ 137.32

 تو بود و بال ِ ر  تو با پ   سیر ِ تا كه گفتارت ز حال تو بود 137.33

 طیر الجرم بی بهره است از لحم ِ غیر ر ِصید گیرد تیر هم با پ   137.34

 الجرم شاهش خوراند كبك و سار از كوهسار صید آرد به خود   ،باز 137.35

 الجرم شاهش خوراند لحم ِ کبک خود آرد صید شبک * باز  با پ ر  ِ 137.36

 در هباست  و   ر هوابهمچو خاكی  از هواست  منطقی كز وحی نبود 137.37

 چند خط بر خوان  "و النجم"ز اول  د خواجه را این دم غلطگر نمای 137.38

 ان هو اال بوحی احتوی  "ما ینطق محمد عن هوی"تا كه  137.39

 و قیاس  ه تحری  جسمیان را دِ  چون نیستت از وحی یاس ،احمدا 137.40

 وا نگفت و گفت از وحی خدا * تا بدانی که محمد از هوا 137.41

 وصال ۀ بی نیست در كعكه تحر   رداری حاللكز ضرورت هست مُ  137.42

 ت پیشه گیرد از هواهر كه بدع   واجتهادات هدی  یبی تحر   137.43

 شدتا تختش كِ   سلیمان است ین كشد ُ رد باد ور ب  ب   همچو عادش  137.44



 اكول  در كف مردِ   ههمچو بر   حمال خذول باد است   عاد را 137.45

 قصاب وار بكشدش  ُتا  می برد  همچو فرزندش نهاده بر كنار 137.46

 اغیار بود ،پنداشتندمی یار  بود ز استكبار را باد  یانعاد 137.47

 خردشان بشكست آن بئس القرین ُُ  چون بگردانید ناگه پوستین 137.48

 همچو عاد پیش از آن كت بشكند او  باد كه بس فتنه ست   باد را بشكن 137.49

 این باد ذیل  كند از دستتان بر   ر كبر خیلكای پُ   :هود دادی پند 137.50

 كرد اعتناق چند روزی با شما  از نفاق  لشكر حق است باد و 137.51

 باد دست  بر آرد   چون اجل آید خود راست است با خالق ِ ر  او به سِ  137.52

 مرگ كشت  همچون ،وجان همچون بود  این همان باد است كایمن میگذشت 137.53

 خشم آن دست میگردد دبوس  وقتِ  آنكس كه بكردت دست بوس دستِ  137.54

 و فر كر   با  ،روان  ،آیان هر نفس  ن بین رهگذراباد را اندر ده 137.55

 دروبه دندان در  ،حق چو فرماید ایمن بود آنلق و دندانها از ح 137.56

 زار و علیل   دندان داردش دردِ  باد و ثقیلۀ ذر  كوه گردد 137.57

 ای مستعان    ر این باد راكه بب   بر آرد او ز جان  یارب  یارب و 137.58

 ن دندان در استغفار شواز بُ  دی زین باد روغافل بُ  ،ای دهان 137.59

 كند ُ خوان هللا  منكران را درد چشم سختش اشكها باران كند 137.60

 وحی حق را هین پذیرا شو ز درد رددان نپذرفتی ز م   یزم ِچون د   137.61

 گه شور و شر ،گه خبر خیر آورم بشر از شاهِ  پیكم  :باد گوید 137.62

  ؟ خود كیم غافل ز شاهِ   من چو تو امیر خود نیم ،زانكه مأمورم 137.63

 تو مال ِ ح چون سلیمان گشتمی  تو گر سلیمان وار بودی حال ِ 137.64

 من واقفت   خود كردمی بر راز ِ كفت گشتمی ملكِ  ،عاریه ستم 137.65



 را روزی سه چارو میكنم خدمت ت من مستعار  یئچون تو یاغ ،لیك 137.66

 برجهم  یاغیانه   ز اسپه تو پس چو عادت سر نگونیها دهم 137.67

 غم شودۀ مای  كایمانت آن زمان  تو محكم شود تا به غیب ایمان ِ*  137.68

 آن زمان خود سركشان بر سر دوند من شوندؤم آن زمان خود جملگان 137.69

 نی دو روزه مستعار و نی سقیم رو نماید پادشاهی  مقیم 137.70

 در زیر دار  همچو دزد و راه زن آن زمان زاری كنند و افتقار 137.71

 ی ئتو خود ۀ شحن  دارین و مالكِ  گر در غیب گردی مستوی ،لیك 137.72

 خود زنی  طبل ِهم تو   هم تو شاه و كنی ُكار خود   ار وپیکرستی از  137.73

 حلق و دهان  اینخاك کاش خوردی  جهان چون گلو تنگ آورد بر ما  137.74

 لیك خاكی را كه آن رنگین شدست  آمدست  خاك خواری این دهان خود  137.75

 ای پسر  رنگین است و نقشین خاكِ  این شكر  این شراب و  این كباب و 137.76

 كوست  اكِ این هم خ لحمش داد و  رنگِ چونكه خوردی و شد آنها لحم و پوست 137.77

 دنجمله را هم باز خاكی میكن دنل میزنهم ز خاكی بخیه بر گِ  137.78

 جمله یك رنگند اندر گور خوش  و حبش چاق و رومی  بهندو و ق 137.79

 مستعار ملکِ جمله رو پوش است و  و نگار نقشكان همه   تا بدانی 137.80

 همچون جرس  غیر آن بر بسته دان  است و بس هللاِصْبغ ة   باقی  رنگِ 137.81

 تا ابد باقی بود بر عابدین  یقین  رنگ تقوی و ،صدق و رنگِ 137.82

 عاق  تا ابد باقی بود بر جان ِ و نفاق شرکشك و کفران و رنگ  137.83

 او فنا جسم ِ  باقی و او رنگِ دغا ی فرعون ِئچون سیه رو 137.84

 دین  تا یوم ِ وآن بجا  ،تن فنا شد صادقین روی خوبِ  برق و فر   137.85

 ن اندر عبس آضحاك و  ایندایم  زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس 137.86



 طفل خویان را بر آن جنگی دهد دهد رهنگیو ف ی  خاك را رنگ 137.87

 ندمزكف می آن  كودكان از حرص ِ  از خمیری اشتر و شیری پزند 137.88

 درنگیرد این سخن با كودكان  شیر و اشتر نان شود اندر دهان 137.89

 رفته از سر جهِد اسباب و دکان ما چون کودکان ن پُر خاکِ م* دا 137.90

 او اندك است  تِ قو    شكر باری جهل و پندار و شك استكودك اندر  137.91

 لنگ مورانند و میری میکنند * وای از آن طفالن که پیری میکنند 137.92

 است  آلتبی فن و بی   شكر این كه طفل را استیزه و صد آفت است 137.93

 یب لببالی هر  ،گشته از قوت ناادیب طفل ِ ن پیران ِآوای از  137.94

 شت فرعونی جهانسوز از ستم گ همه چون سالح و جهل جمع آید ب 137.95

 كه ز فرعونی رهیدی و ز كفور از قصور  درویش ای مردِ  ،كنشكر ُ 137.96

 ایمن از فرعونی و هر فتنه ای  ظالم نه ای  شكر كه مظلومی و 137.97

 کاتشش را نیست از هیزم مدد خالی اشکم، الف اللهی نزد 137.98

 نان مانع است از مكر و ریو كش غم ِ دیو خالی بود زندان ِ اشكم ِ 137.99

 دیو را در وی غریو تاجران ِ دیو بازار ِ  ر لوت دانپُ  شكم ِا 137.100

 عقلها را تیره كرده از خروش  الشی فروش انتاجران ساحر 137.101

 كرده كرباسی ز مهتاب و غلس  ز سحری چون فرس گرددخم روان  137.102

 ممیز میزنند ر چشم ِبخاك  چون بریشم خاك را بر می تنند 137.103

 حسودی میدهندبر كلوخیمان  عودی میدهند چندلی را رنگِ 137.104

 نگی دهدچهمچو كودكمان بر آن  خاك را رنگی دهد او پاك آن ك 137.105

 كان   ِهمچون زر   در نظرمان خاك  چون طفلكان ن ر خاكماپُ  دامن ِ 137.106

 ؟كی نشاند با رجال  طفل را حق  جدالطفل را با بالغان نبود  137.107



 نام ه ب خوانندشغوره   پخته نبود تا هست خام  گر كهنه شود  میوه 137.108

 هش  ُ هر تیز طفل و غوره ست او بر ِ شترُ   ُصد ساله آن خام ِ گر شود 137.109

 هم در آن طفلی خوف است و امید او سپید گر چه باشد مو و ریش ِ 137.110

 حق کند با من غضب، یا خود کرم * ماند خواهم  نارسیده، یا  ِرس م 137.111

 ؟م با من كند كرم آن كر   !ای عجب یا نارسیده ماندم ،كه رسم 137.112

  ؟ یئانگور مرا  ۀبخشد این غور یئدوربا چنین ناقابلی و  137.113

 "ال تیأسوا" و آن كرم میگویدم  نیستم امیدوار از هیچ سو 137.114

 ما را میكشد ال تقنطوا گوش ئی نکوخاقان ما طو آنکرد  137.115

 اندازان رویم  چون صال زد دست  گر چه ما زین ناامیدی در گویم 137.116

 در دویدن سوی مرعای انس  سپدست اندازیم چون اسبان س 137.117

 نی   جام جام پردازیم و آنجا  گام نی  آنجا دازیم و گام ان 137.118
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