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  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  اسرار الشهود

ـــرحيم ـــرحمن ال ـــه ال  هســـت بســـم اللّ
 نــام حــق ســر دفــرت هــر دفــرت اســت
 افتتــــــــــاح نامهــــــــــا از نــــــــــام او

ـــي ـــد ب ـــتحم ـــدا را اليقس ـــت خ  عل
 آن خداونـــدي كـــه در عـــرض وجـــود
 حمــــد قــــويل چيســــت اقــــرار زبــــان

ــــالح ــــايل اتص ــــد ح ــــان و دل م  ج
ـــو  در حقيقـــت حمـــد آن باشـــد كـــه ت
 گفــــت پيغمــــرب كــــه ال احصــــي ثنــــا
ــار كــس ــر ي ــالم نيســت غي ــه ع  چــون ب
ـــت ـــرآت اوس ـــان م ـــه ذرات جه  جمل
 جملـــه عـــالم عابـــد و معبـــود اوســـت

ـــي ـــه موجـــودات ب ـــانجمل  كـــام و زب
ـــــزه ذاتـــــت از فهـــــم عقـــــول  اي من
 عقــل كــل از جــام عشــقت بــاده نــوش

ـــه ـــكاي نوشـــيده از عجرع  شـــقت مل
 ز آتــش عشـــقت فـــروزان مهـــر و مـــاه
 مشــــرتي افروختــــه شــــمعي ز نــــور
ـــر ســـر دوان ـــر و بهـــرام از طلـــب ب  تي
 گـــرد كويـــت نـــه فلـــك انـــدر طـــواف
ـــند ـــقت عناصـــر سرخوش ـــي عش  از م

ــــته رواناآب  ــــت گش ــــو در پي  زان س
ــر جمــاد  ريختــي يــك جرعــه دردي ب
ــرد ــوش ك ــرده از وي ن ــات م ــون نب  چ

 شمشاد از نشاطش سبز و خوشو سرو 
 شــــــد بنفشــــــه ســــــرنگون از درد او
ــــــــه دارد داغ دل  از خمــــــــارش الل

 جامـــه چـــاك ل زمســـتيگـــياســـمني و 
ــه خــاك ــاده رو ب ــل فت ــت و اليعق  مس
ــه جــان  ورد و ريحــان عاشــق رويــت ب

ــــــديم  ــــــات اســــــرار ق  مصــــــحف آي
 دايســـت ابـــرت اســـتخنـــام آنچـــه بـــي

 هـــر دو عـــالم جرعـــه نـــوش از جـــام او
ــــت ــــروي عاشقس ــــول ب ــــت و معل  عل

 مــان خــود را بــه نقشــي وانمــودهــر ز
ــــي طاعــــت و اعمــــال  دان حمــــد فعل

ـــر ز آب و گـــل ـــاك و برت ـــر صـــفات پ  ب
ــــو ــــاد ه ــــا ي ــــاً ب ــــي دايم ــــوده باش  ب
 حامـــــد تـــــو هـــــم تـــــويي يـــــا ربنـــــا
 حامــد و محمــود هــم خــود بــود و بــس
ــات اوســت ــي مصــحف آي ــه بين ــر چ  ه
 هــر چــه بينــي ســاجد و مســجود اوســت

ــــــد او گ ــــــانيوحم ــــــدا و نه ــــــد پي  ن
ـــــل بوالفضـــــولدور عوز صـــــفاتت   ق

 نفــس كــل مســتانه از شــوقت بــه جــوش
ــك ــه گــرت چــون فل ــرگردان ب ــته س  گش
 زهــــره و كيــــوان بــــدين دعــــوي گــــواه
ـــــت گشـــــته ناصـــــبور ـــــب كاري  در طل
ــــو در گــــرد جهــــان ــــاي ت  گشــــته جوي
 چرخ و انجم را ازيـن شـيوه اسـت الف
ــــــــو در آتشــــــــند  از هــــــــواي روي ت
 خــــاك ازيــــن ســــودا فتــــاده در زيــــان

ــاد همســت و بيخــود گشــت و در را  اوفت
ـــر بـــرآورد از زمـــني و جـــوش كـــرد  س

ـــوايش گشـــته رقصـــان بنـــده  وشدر ه
 جامـــه نيلـــي كـــرده اســـت از گـــرد او
 از غمــــش او را فروشــــد پــــا بــــه گــــل

 خندنـــد و گـــاهي دردنـــاكگـــاه مـــي
 آيــد بــه جــاي خــون ز تــاكبــاده مــي

ـــان ـــته ده زب ـــو گش ـــوق ت ـــن از ش  سوس



٣ 

 هــــر گيــــاهي كــــه برآمــــد از زمــــني
 جملــۀ حيــوان از مــي عشــق تــو مســت
 بلبـــل از شـــوق گـــل رويـــت بـــه جـــان
ــــو ــــان در كــــوي ت ــــه كوكــــو زن  فاخت

 يـر مسـت جـام عشـقجمله وحش و ط
 گشته انسان مست و بيخود زان شراب
ـــا از جـــام وصـــلت ســـر خوشـــند  انبي

ـــاد ـــقان از ب ـــتعاش ـــو مس ـــق ت  ۀ عش
ـــي مســـت جـــام و  حدتنـــداهـــل معن

ــوي ــت و گ ــان در گف ــريعت عالم  در ش
ــه را دل ســوي تســت  در حقيقــت جمل
ـــو ـــدر طـــوف ت ـــه ان ـــان در كعب  حاجي
ــــو ــــوق ت ــــان از ش ــــاجد مؤمن  در مس
ـــــو ـــــوامع آتـــــش ســـــوداي ت  در ص
ـــو ـــد درد آشـــام مســـت از عشـــق ت  رن
 در كنشـــــت و ديـــــر ترســـــا و يهـــــود

 پرســـتان را تـــويي مطلـــوب جـــانبـــت
 گشــت امــرت را مســخر هــر كــه هســت

ـــــــده ـــــــامدي  ام ذرات عـــــــالم را تم
 هــــر يكــــي را مســــتي و ذوق دگــــر
 جــــان جملــــه بـــــا جمالــــت آشـــــنا

 اي مســت و خــراباز جرعــهآن يكــي 
ــار  هــر يكــي ســر مســت جــام وصــل ي

 د آبجوينــــــغرقــــــۀ آبنــــــد و مــــــي
ــــو ــــدار ت ــــب دي ــــه طال ــــته جمل  گش
 هـــر يكـــي نـــوعي تـــرا جويـــان شـــده

 دگــــرغافــــل آن يــــك از ثنــــاي يــــك
 جملــــه در تســــبيح ودر تهليــــل تــــو
ــــو ــــاي ت ــــه جوي ــــا هم ــــافر و ترس  ك
 هـــر يكـــي گشـــته ز اســـمي مســـتفيض
 مظهــر هــادي بــه صــدق از جــان و دل
 بـــا وجـــود آنكـــه ايـــن جوهـــا روان

ـــــه  ـــــت جمل ـــــودبازگش ـــــا ب  در دري
ــه از  ــه آب جمل ــر چ ــودگ ــر ب ــك بح  ي

 شـــودهـــر كـــه در لـــذت مقيـــد مـــي

 مســـت عشـــقش ديـــدم از عـــني اليقـــني
 پســـت گشـــته جويـــاي تـــو از بـــاال و

ـــــــــان ـــــــــۀ زار و فغ ـــــــــاً در نال  دايم
ــــــو ــــــوق روي ت ــــــري ز ش ــــــۀ قم  نال
ــام عشــق ــر يــك گشــته درد آش ــان ه  ج
ــــاب ــــو دارد دل كب ــــق ت ــــش عش  ز آت
 اوليـــــــا از عشـــــــق تـــــــودر آتشـــــــند
 عارفــان زيــن جــام گشــته نيســت هســت
ـــــد  اهـــــل صـــــورت درد نـــــوش كثرتن
 در طريقــت ســالكان در جســت و جــوي
 جـــان هـــر يـــك در هـــواي روي تســـت

ـــــان  ـــــا راهب ـــــودر كليس  در خـــــوف ت
ـــــــو ـــــــافران در بتكـــــــده از ذوق ت  ك
ـــــو ـــــاي ت ـــــان غوغ ـــــات مغ  در خراب
ــــو  زاهــــد بيچــــاره پســــت از عشــــق ت
ــــود ــــو ب  روي دلهــــاي همــــه ســــوي ت
ــان ــوب ج ــو محب ــت روي ت  هســت از ب

 پرســـت و مـــؤمن و ترســـا و مســـتبـــت
ــــو مســــت مــــدام  از شــــراب عشــــق ت
ــــر ــــوق دگ ــــو ش ــــك ز ت ــــر ي  در دل ه
ـــوا ـــا ن  هـــر يكـــي از خـــوان عشـــقت ب

 دريـــــاي شـــــراب وشـــــيدهنوان دگـــــر 
ـــار ـــان در زينه ـــه ج ـــران ب ـــم هج  وز غ
 بيخـــود از مســـتي و گويـــان كـــو شـــراب
 جــــان هــــر يــــك واقــــف اســــرار تــــو
 در ثنايــــت يــــك بيــــك گويــــان شــــده
ـــرب ـــد آن يـــك بيخ ـــي از حم ـــن يك  وي
 از نســـيم وصـــل هـــر يـــك بـــرده بـــو
 در درون جــــان هــــر يــــك جــــاي تــــو
 فــيض آن يــك فــيض ديگــر را نقــيض
 شــــد عــــدوي مظهــــر اســــم مضــــل

 قعــــر و كــــراندريــــاي بــــيشــــد از آن 
 گـــر بـــه جـــويش چنـــد روزي جـــا بـــود

 نمــــودلــــذت هــــر يــــك بنــــوعي مــــي
ـــي ـــرد رد م ـــر ب ـــق گ ـــه مطل ـــودره ب  ش
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 بـــنيمرارو نظـــر در بحـــر كـــن جـــو
 از يــــاد خــــدا و طــــاعتشهــــر چــــه 

 هــر چــه مشــغولت كنــد از يــاد دوســت
ــداز ــه دور ان ــر چ ــارده ــل ي  ت از وص

  

 تاكـــــه باشـــــي عـــــارف ســـــر يقـــــني
ـــــتش ـــــو جـــــز آف ـــــد مگ ـــــت آي  مانع
 دشمنش دان يف المثل گر جان و پوست
ــــمار ــــت ش ــــمن جان ــــت دش  در حقيق

  
  

    
اشارت به بعضي از احوال و اطوار صوري و  مناجات و استدعا به متابعت امر ادعوني استجب لكم و

  معنوي سالكان راه طريقت كثرهم اللّه تعايل بني االنام

 منان الكريمتيا الهي ان
 تا بكي باشم ز ديدارت جدا

 اي ده كز خودم سازد خالصباده
 باز كن آخر در ميخانه را

 صال گو عاشقان را الصاللا
 مست گردن از مي وحدت چنان

 از جام شراب ستم كنم ساقيا
 اي ده تا رهم از نيك و بدباده

 از مكان و المكانم بگذران
 والهم كن در جمال خويشنت
 جان و دل را آشنا كن با وصال
 لوح سرم پاك كن از نقش غير
 يك دم از ديدار خود دورم مكن
 محو گردان از نظر نقش دويي
 ديدۀ بينا دل دانا ببخش
 از اسيري جان ما آزاد كن

 نيازق جهان كن بيخلاز همه 
 جان ما را مطلع انوار كن
 از شراب نيستي ده جام ما
 عجز و مسكيني و دوريشيم بخش
 از ريا و كرب و نخوت دور دار
 در صراط عدل دارش استوار
 در ره تحقيق ثابت كن قدم
 قلب و قالب را ز عرفان نور بخش
 از شراب انس او را مست كن

 صاحب االكرام و المن العظيم 
 روي بنما تا كنم جان را فدا

 خرب در بزم خاصتا در آيم بي
 خانۀ افسانه را در ببند اين

 وارهان از ننگ و هشياري مرا
 كه نماند هيچم از كثرت نشان
 تا بكي باشم ز هشياري خراب
 مست گردان تا شوم فاني ز خود

 نشانم ساز از نام و نشانبي
 تا بر آسايم دمي از ما و من

 از ين وهم و خيال راوارهان ما 
 شك عني ديرتا نمايد كعبه بي

 مكناز وصال خويش مهجورم 
 تا يكي گردد من و ما و تويي
 تا به ميدان يقني تازيم رخش
 از غم عشقت دلم را شاد كن
 كار سازا كار اين بيچاره ساز
 سر ما را محرم اسرار كن
 محو كن از لوح هستي نام ما
 گنج فقر و محو بيخويشيم بخش
 در غم و شادي دلم مسرور دار
 تا بود ز افراط و تفريطش كنار

 ه كيوان او علمزد باتا برافر
 عارفش گردان به حق نور بخش
 نيست گردانش پس آنگه هست كن
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 غرقه گردانش به درياي فنا
 هر آاليشي انش زپاك گرد

 مست جام عشق گردان جان او
 ديدۀ جانش به رويت باز كن
 شمع انوار تجلي برفروز

 امت بخش در اطوار فقرقستا
 در دلش تابان كن انوار صفا

 امت بخش در راه يقنياستق
 صدق و اخالص و وفا روزيش كن
 عشق ده كز عقل بيزار آورد
 جان او محرم كن اندر بزم خاص

 ان افزاش كنواله رخسار ج
 جمال راهر زمان نوعي نما او 

 عمر كان بي روي جانان بگذرد
 آرزوي ما بجز ديدار نيست

 لقاي دوست ما را شوق نيستبي
 جمالش مرگ بهرت از حياتبي

 گر نمايد دوست در دوزخ جمال
 در بهشت ار وعدۀ ديدار نيست
 گر مراد او جفاي عاشقست

 فا و جور و ناز دلربانجخود 
 جست، خان و مان فداعاشق رن

 هر جفا كان دلرب زيبا كند
 صلح و جنگ اوست مطلوب دلم
 عاشق ذاتم نه عاشق بر صفات
 عاشقم بر وي نه بر نيك و بدش
 گر نوازد ور گدازد حاكمست
 گر دهد دشنام و گر گويد دعا

 گرداندمگر كشد گر زنده مي
 من نگردم بيش و كم در عشق يار

 استدهوصل و هجران پيش او يكسان ش
 من نبينم در دو عالم غير يار
 نيك و بد آيينۀ رخسار اوست
 اي كريم و منعم و آمرزگار
 دولت ديدار و گنج معرفت

 تا برون آرد سر از جيب بقا
 از غش و دردش بده پااليشي
 خلق را با بهره كن از خوان او
 سر او با وصل خود همراز كن
 ظلمت هستي ما و من بسوز
 تاكه يابد لذت اسرار فقر
 آشناكن جان او را با وفا

 ل خود را يا معنيهمرهش كن فض
 جامه چاك است و قبا دوزيش كن
 از چنني مستيش هشيار آورد
 از غم دنياي دون سازش خالص
 در مقام نيستي مأواش كن
 تاكه باشد هر دمش تازه وصال
 از حساب عمر جانم نشمرد
 دايۀ جانم به غير يار نيست
 دايۀ عاشق بجز معشوق نيست

 هجرش ممات ،وصل او چون زندگي
 وزخ بهشت اهل حالهست آن د

 جان عاشق را به جنت كار نيست
 جان عاشق در وفايش صادقست
 بهرت از ناز و وفاي ديگران
 در جفا خود بيند آثار صفا
 چون وفا در جان عاشق جا كند
 قهر و لطفش هست محبوب دلم

 ثبات كي شود جانم ز جورش بي
 حدش تا كه رنجم از جفاي بي

 همچنان جانم به عشقش قايسمت
 ت ورد جان عاشق جز ثنانيس

 خواندمگر براند گر به خود مي
 ني يكي گل دانم و ديگر چو خار
 بر دلم شادي و غم تاوان شده است
 نيست غير يار در دار و ديار
 از همه ذرات ديدم روي دوست
 از ره احسان و لطف بيشمار
 روزيم گردان ز محض موهبت



۶ 

 داشنم را با يقني مقرون بدار
 استقامت ده به شرع مصطفي

  

 و از حجاب جهل و شك بيرونم آر
 ر خداآن امني مخزن س

  
  صلي الله عليه واله وسلميف نعت النبي االمي العربي المحمدي الختمي 

 آن حبيب خاص رب العالمني
 گشته تابان مهر و مه از روي او
 از جمال اوست عالم را صفا
 اوست ايجاد جهان را واسطه
 رهنماي خلق و هادي سبل
 والضحي و الشمس وصف روي او
 يك پياده در ركابش جربئيل

 ز المكاني جان اوباشاه
 قرب او ادني شده او را مقام
 عارف اطوار سر جزو و كل
 آنكه شد عالم طفيل ذات او
 شنونكتۀ كنت نبياً مي

 ح استملآن مليحي كز دو عالم ا
 چونكه شد از بهر معني در فشان
 علت غايي ز امر كن فكان
 گر به صوت هست آدم بوالبشر
 پادشاهي كه لعمرك تاج اوست

 قي ز ايوانش فلككمرتين طا
 هست راه او صراط مستقيم
 گشت ما ينطق گواه قال او
 گفت الم نشرح ز شرح صدر او

 خالفت در جهان راداد حق او 
 شد فاوحي بر كمال او گواه
 گفت حق ال تقربوا مال اليتيم
 بود بر خوان خدا او ميهمان
 از خدا لوالك آمد در خطاب
 حق همي گويد ترا ما ودعك

 مازاغ البصرديد تو  شاهد
 از نور تو شمع انبيا روشن

 صد هزاران آفرين ذوالجالل

 آن شفيع خلق عالم يوم دين 
 منزل جانها خم گيسوي او
 گشته از خوانش دو گيتي بانوا

 ابطهدر ميان خلق و خالق ر
 لمقتداي انبيا ختم رس

 الليل شرح موي اوآيت و
 لو دنوت بر كمالش شد دليل
 رحمة للعالمني در شأن او
 ما رميت شرح حالش را تمام
 خلق اول روح اعظم نفس كل
 يل مع اللّه كاشف حاالت او
 گر ديل داري به عشقش كن گرو
 در بيان سر معني افصح است
 كرده است الفقر فخري را عيان
 نيست غير از ذات آن صاحبقران

 پدر رااو به معني هست آدم 
 عرش و كرسي پايۀ معراج اوست
 پاسبان درگهش گشته ملك

 علي خلق عظيم راگفته حق او 
 فاستقم آمد نشان حال او
 هر دو عالم پر زنور بدر او

 شرح آن قم فانذر آمده در
 ماكذب آمد دلش را از اله
 كي رسد كس را مقام آن كريم
 گفت ابيت عند ربي در بيان

 جنابعالم هست مقصود آنكز دو 
 هر كجا خواهي شد اللّه معك
 معجزت پيدا ز انشق القمر
 آستانت اوليا را ملتجي
 بر روان پاك آن نيكو خصال
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 بر روان آل و اصحاب گزين
 بر روان پاك جمله اوليا

 چني خرمنشگشته جمله خوشه
  

 بر جميع تابعني پاكدين
 محرمان خاص درگاه خدا
 دست اميد همه بر دامنش

  
  
  
  

  يف منقبت االمام الكامل المكمل السيد محمد النور بخش قدس سره العزيز

 ملك دين را آنكه حايل مقتداست
 آن محمد نام عيسي مرتبت
 آمده از غيب نامش نور بخش
 باطن او مخزن سرّ علي است
 ختم شد بر ذات او فضل و كمال
 هست او را برزخ جامع مقام
 قطب اقطاب جهان هادي الورا
 آن محمد سيرت و حيدر خصال

 ت دلشيمهبط فيض بالغا
 غوث اعظم دين و ملت را پناه

 هر جامع امام االصفيامظ
 اين مدار هفت طاق بيستون
 منحصر شد رهربي در ذات او
 آنكه بر اقليم تمكني حاكم است
 هادي الخلق ايل الحق است او
 در شريعت در طريقت پيشوا
 بود ذاتش جامع اطوارها
 منبع آداب و اخالق حسن
 گشت از انفاس او داير فلك
 وارث علم و كمال انبيا

 مالش نام بودهر چه در عالم ك
 ايسالكانش هر يكي اعجوبه

 در درياي واليت هر يكي
 بوده هر يك شهسوار ملك دين
 گشته هر يك واقف اسرار حق
 پيشواي رهروان راه دين

 زبدۀ اوالد ختم انبياست 
 ملك معني را سليمان منزلت

 نور بخشبوده چون خورشيد ذاتش 
 قرة العني نبي است و ويل است
 در كمالش كي رسد وهم و خيال
 قصر معني از وجودش شد تمام
 مهدي دوران و فخر اوليا
 همتش را هر دو عالم پايمال
 مجمع البحرين شد زاب و گلش
 فقر و دانش بر كماالتش گواه
 گشته بر تخت واليت پادشا
 مظهر اين نه رواق نيلگون

 ات اوهست منشور جهان آي
 امت قايم استدر طريق استق

 الحق علي الخلق است او تحج
 در حقيقت رهروان را رهنما
 كرده دورش فخر بر ادوارها

 اف رب ذوالمننمجمع اوص
 بوده در تقديس سابق بر ملك
 پيشواي اوليا كهف الورا
 جمله در ذات شريف او نمود
 ايبر بساط رهربي منصوبه

 دري چرخ هدايت هر يكي
 ايل در اقليم يقنيهر يكي و

 جان هر يك غرقۀ انوار حق
 محرمان قرب رب العالمني
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 هر يكي در دور خود گشته جنيد
 كم مبادا از سر اهل جهان

  

 چون اسيري ديده آزادي ز قيد
 سايۀ فرخندۀ اين كامالن

  
در نصيحت و تحريض در سلوك و رياضت و تهذيب اخالق سيۀ بحسنه و مخالفت نفس و هوي و 

  عرفامتابعت پير كامل رهنما و بيان روش اوليا و طريق وصول به مقامات 

 پاك شو از نخوت و حرص و حسد
 از تكرب وز رعونت دور باش
 هر كه از اخالق بد وارسته شد
 لطف و احسان و كرم را پيشه كن
 رو فتوت را شعار خويش ساز
 در سخاوت كوش و در بذل و عطا
 اول از نفس و هوي بيزار شو

 پرستخودپرستي را رها كن حق
 كي ز دست نفس خود يابد خالص

 گذر خدا را بنده باشاز خودي ب
 نيستي بپذير و هستي را بهل
 كار نايد طمطرق و گفت و گوي
 گر روي اين راه را بي راهرب

 روياندرين ره گر به تنها مي
 گر سفر خواهي بجو اول رفيق
 صحبت غالب طلب گر طالبي

  

 تا كه باشي بندۀ پاك احد 
 تاشتا كه گردي زاولياي خواجه

 داو به اوصاف نكو پيوسته ش
 نيكويي كن وز بدي انديشه كن
 عفت و حكمت دثار خويش ساز
 تا بيابي تو مقام اصفيا

 ه كوي عشق جانان خوار شوپس ب
 رستند هر كه او از خود بت پرست

 تا نگردد بندۀ خاص الخواص
 پيش ره بينان چو خاك افكنده باش
 خاك ره شو زير پاي اهل دل

 ي پيري بجويگر سلوك ره كن
 خرب بي سي ايكي تو در منزل ر

 ريشخند و سخرۀ شيطان شوي
 پس برو ايمن ز رهزن در طريق
 تا به مطلوبي رساند غالبي

  
  در طريق ارادت و بيان آداب مريد نسبت با پير كامل

  

 گر هواي اين سفر داري دال
 شمرخود ارادت ترك عادت مي

 گر ارادت بدو راه طالب است
 چون ارادت در درون پيدا شود

 صادق اي مريد در ارادت باش
 دامن رهرب بگير و راه جوي
 گر روي صد سال در راه طلب

 رفيقي هر كه شد در راه عشقبي

 دامن رهرب بگير و برترآ 
 شمرترك عادت را سعادت مي

 زل غالب استليك بر ديگر منا
 راه حق را او به جان جويا شود
 شد ارادت قفل اين در را كليد
 هر چه داري كن نثار راه اوي
 راهرب نبود چه حاصل زين تعب
 عمر بگذشت و نشد آگاه عشق
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 گر همي خواهي بداني حرفتي
 خدمت استاد كردن بايدت

 حاكم مطلق شناس راپير خود 
 خاك ره شو زير پاي كامالن

  

 يا كه استادي شوي در صنعتي
 شايدتپس قياس اين و آن مي

 تا به راه فقر گردي حق شناس
 تا كه گردي تاج فرق رهروان

  
  صف الحال بالنسبة ايل اهل الكمالو

  

 من كه بگذشتم ز نقش آب و گل
 اممن كه دامن از جهان بر چيده

 من كه دارم از همه عالم فراغ
 من كه از سر دو عالم آگهم
 من كه بر فرق سالطني افسرم

 و فرش كردم زير پا شمن كه عر
 من كه آزادم ز قيد هر چه هست
 من كه از دنيا و عقبي فارغم

 مالم ز عجز و افتقارميروي 
 چني خرمن اهل دلمخوشه

 از قبول حضرت صاحب كمال
 دست پير دهبه اختيار خود 

 اوال تجريد شو از هر جه هست
 شوباش چون مرده به دست مرده

 هر چه فرمايد مطيع امر باش
 خاموش باش ،مگو ،تا نگويد او

 هر چه او گويد همه الهام دان
 بدهر چه آيد در دلت از نيك و 

 صدق پو راهتو  ،دانده ميگر چ
 تا شوي واقف ز حال نيك و بد
 سر مكش از خدمت اهل دالن

 رهت واقف كند زل وزنتا ز م
 خدمت اهل دالن كردن به جان
 ايقهر و لطفش را به جان شو بنده

 گر بگويد هر چه هستت نيست كن
 كن چنانرو به صدق دل چنان مي

 ام از جان و دلرهروان را بنده 
 امعشق اهل دل به جان بگزيده

 ام در سينه داغمهر كامل كرده
 بر در اهل دالن خاك رهم
 پيش ايشان از گدايان كمرتم

 م از خاك ايشان توتياكنمي
 خاك پست ام چونپيش ايشان گشته

 غموز سپهر فضل چون مه باز
 دايماً بر آستان اين كبار
 خاك راه رهروان كاملم
 برترم از هر چه انديشد خيال

 رضايش در جهان گامي منهبي
 بشو يكباره دست وانگهي از خود

 تا بگرداند ترا او سو بسو
 توتياي ديده كن از خاك پاش

 تو گوش باش ،گويد سخناو چو مي
 گفت او را تو ز حق اعالم دان

 نپوشان ور نه خواهي گشت ردمي
 مكن پنهان از او ،بيندگر چه مي

 ايمني يابي ز مكر ديو و دد
 رو مگردان از قفاي كامالن
 تا چو معروفت به حق عارف كند

 شك بدانصل جانان كند بياو
 ايباش پيشش بندۀ افكنده

 د كه ده را بيست كنيا بفرماي
 تاكه گردي راه بني و راهدان
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 باش اندر پيش پيربا ادب مي
 شو هرگز مجو آزادگي بنده

 لطف بيغايت شمر بيداد شيخ
 رو نثار راه او كن خويش را
 خويش را هرگز از او بهرت مخواه
 گر براند از ادارت پيش شو
 گر درشتي كرد دلتنگي مكن
 امر و نهيش را به جان تسليم شو
 هستي خود نيست كن در پيش پير
 هر كرا باشد ارادت بيشرت

 وط ره است اي راهرررهنما ش
 دل قبولصدق  هر چه گويد كن به

 اشتهار خلق آفات ره است
 طالبان را نخوت وكرب و ريا
 بندگي اينجا به از سلطاني است
 خود عالمات محبت اي رفيق
 با ادب بتوان وصال دوست يافت

 روي دوست نيبا ادب ديدن توا
 چون ادب بگذاشت سالك در طريق
 اي خداي صاحب جود و كرم

 را  وارهاناز همه خلق بد او 
 در دل او آتش شوقش فروز

 فرمايدتپير ره دان هر چه مي
 گر بگويد خويش در آتش فكن
 چون بود عشقت نخواهي سوخنت

  

 هان مشو زنهار گستاخ و دلير
 عزت و دولت طلب ز افتادگي
 تا بيابي بهره از ارشاد شيخ
 گر همي خواهي دوا اين ريش را

 هاي شرط راهبشنو آخر نكته
 ور بخواند با ادب در پيش رو
 ور به نرمي گويدت گنگي مكن
 روبر هواي نفس خود اين ره م

 بازي پيش شير ههان مكن روبا
 اوست در راه سعادت پيشرت

 بني غافل مشوهان و هان از راه
 چون بوالفضولحجت و برهان مجو 

 كي بجويد شهره هر كو آگه است
 از خدا و اوليا سازد جدا
 وين خرابي بهرت از عمراني است
 شد مراعات ادب اندر طريق

 ادب نتوان شتافتاندرين ره بي
 وان شدن در كوي دوستادب نتبي

 گشت در درياي قهر حق غريق
 آورش بيرون ازين چاه ظلم
 بانوا سازش ز خلق نيكوان
 هر چه دارد نقش غيريت بسوز
 گر خالف او كني كي شايدت
 اندرآ خود را به آتش خوش فكن
 بلكه خواهي همچو زر افروخنت

  
  
  
  
  حكايت

  شيخ سليمان و بيان رسوخ ارادت يكي از مريدان

 حكايت بشنو از پير و مريداين 
 شيخ داراني كه شيخ فقر بود

 ت بر مزيدداكه گردي در ارتا 
 بو سليمان نام و قطب عصر بود
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 يك مريدي داشت با صدق و صفا
 اتفاقاً بود روزي مجلسي

 هاي روحبخششيخ گرم نكته
 هاشيخ هر دم در معارف نكته

 آن مريد آمد به پيش شيخ دين
 گفت با شيخش تنورم سوختست

 گويي بگو تا آن كنمآنچه مي
 شيخ مشغول سخن بود آن زمان

 د دردمنديمر بار ديگر آن
 گوييا دلتنگ شد آن شيخ دين
 رفت از آنجا آن مريد با يقني
 با يكي گفتا كه احمد را طلب
 زانكه با من عهد بست آن با وفا
 چون نظر كردند آن مرد صبور
 ني مر او را از چنان آتش گزند
 آتش ابراهيم را ريحان بود
 ني سر يك موي او شد سوخته

 ايد مرد رااينچنني صدقي بب
 هر كه را نبود ارادت اين چنني
 گر همي خواهي كه يابي وصل يار
 هر كه باشد در ارادت استوار
 كو ارادت كو مريد اينچنني
 يك نظر منظور اهل دل شوي
 گر همي خواهي كه گردي كيميا

  

 بود احمد نام آن كان وفا
 سليمان حاضر و مردم بسي بو

 اهل مجلس را ز ذوقش نيز بخش
 خوش همي گفتي به اخوان الصفا
 شيخ گرم معرفتهاي يقني
 در تنور آتش عجب افروختست
 هر چه فرمايي مگر ز انسان كنم
 خود نگفت اورا چنني كن يا چنان
 گفته را واگفت با شيخش بلند
 گفت او را رو در آن آش نشني

 نگه شيخ دينچون زماني شد پس آ
 كو مگر اندر تنور است اي عجب
 كو خالف ما نجويد هيچ جا
 رفته بود و خوش نشسته در تنور
 ني يكي عضوش ز آتش دردمند

 ر نمرود را سوزان بودليك م
 بد ز آتش چو شمع افروخته بلكه

 ن درد راتا بيابد او دوا آ
 آن ارادت نيست مقرون با يقني
 خويش را در راه مردان كن نثار
 از مريدي برخورد پايان كار
 تاكه گردد در طريقت راهبني
 به كه بر باالي گنج زر شوي
 باش مقبول دل اهل خدا

  
  در تحريض متابعت قطب عالم كه شيخ مرشد كامل زمانه است

  

 خواهي بياگر وصال دوست مي
 خواجۀ دل زنده قطب عالم است

 كامل است آنمهدي و هادي ره 
 اوستز آفرينش مقصد و مقصود 

 رهنما آنست كو ره ديده است
 منزل امن و خطر دانسته است

 بنده شود اين خواجۀ دل زنده را 
 مركز دوران چرخ اعظم است
 كز خودي وارسته با حق واصل است
 اوست مغز و جمله عالم همچو پوست

 ده استيدگر منزلهاي جان گر
 از بد و نيك جهان وارسته است
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 دينبايد كه داند علمپير مي
 باشدش از هر مقامي صد نشان
 پير آن باشدكه بينا شد به دوست
 از دو عالم يار بيند او عيان
 پير آن باشد كه از عني العيان
 اينچنني رهرب چو بيني زينهار
 هر چه او گويد به صدق دل شنو

  

 تا بود رهدان و رهبني از يقني
 نز شنيده بلكه از عني العيان
 جملۀ عالم طفيل ديد اوست

 ند غير او فاش و نهانخودنبي
 د عياننيهر چه بيند حق در او ب

 دامنش را گير و دست از او مدار
 خاك او شو در ره غوالن مرو

  
اند و در بيان احوال جماعتي كه خود را مرشد دانسته و راهربي نمايند و يف الحقيقه راهزنان راه حق

  اندضال و مضل

 رهزنان چون رهنما پنداشتي
 نشناختياشقيا از اوليا 

 هتر از خود پير رااي اعميكرده
 غول را كردي تصور رهنما
 ساختي دجال را مهدي پير
 خود نه پيرست او كه شيطان رهست
 از كمال اهل معني ره نربد
 آنكه هرگز ره نداند اي رفيق
 اهل بدعت شيخ سنت كي بود
 آنكه بازد عشق با روي بتان

 ه باشد دايماً صورت پرستكآن
 جمال صورتستهر كه حيران 

 آنكه ميلش سوي لهوست و سماع
 الف فقر اندر جهان انداخته
 صد فسون و مكر دارد در درون
 رهزني چون نام خود رهبني كند
 گويد او كه من قالووز رهم

 كرد آن مكر و دروغ ورهر كه با
 گم شد و هرگز به منزل ره نربد

 اي نفس و هوي را پيشواكرده
 فتنور عرفان در دل و جانت نتا

 نيستت از عارفان شرم و حيا
 واي آن طالب كه در دامش فتاد

  

 احمد و بوجهل چون هم داشتي 
 ن درباختيآدين و دنيا را از 

 الجرم هرگز نداني ره ز چاه
 تا كه گشتي منكر اهل خدا
 خر ز عيسي وانداني اي فقير
 از طريق رهروان كي آگهست
 بخش او از جام صورت بود درد

 اندر طريقرهنمايي چون كند 
 ره نديد او كي ترا رهرب شود
 رهنما نبود، بود از رهزنان
 دامن معني كجا گيرد به دست
 اهل معني نيست صاحب شهوتست
 وجد و حاالتش نباشد جز خداع
 رهرب و رهزن ز هم نشناخته
 مخلص و صادق نمايد از برون

 هالكت افكند درعاميان را 
 وز منازلهاي اين ره آگهم

 يت بيفروغماند از نور وال
 در بيابان هالكت زار مرد
 الجرم بويي نيابي از خدا
 تو همي گويي چو من عارف كه يافت
 دعوي عرفان و تلبيس و هوي
 هر چه بودش نقد او بر باد داد

  



١٣ 

و اشارت به آنكه زاد اين  نيازدر بيابان شوق و عشق و احوال و اطوار عاشقان و مشتاقان جانباز با سوز و 
  جز است و بيچارگي و شكست و نيستي و منع طمطراق خوديسفر پر خطر ع

 ان و زاريستزاد راه او فغ
 گر تو خواهي دولت ديدار يار
 گريه و زاري نشان درد بود

 گريه خود نايد به كارديدۀ بي
 شق عجزست و نيازعزاد راه 

 وصف عاشق ذلت و بيچارگي است
 شو به زاري و فغانروز و شب مي

 ق غافلستهر كه بيدردست از ح
 سوز جان و درد و غم بايد بسي
 من نخواهم جاه و مال و طمطراق
 از عمل وز علم و زهدت سود نيست

 عزت و دولت همه در خواريست 
 باش گريان همچو ابر نوبهار
 هر كه سوز و درد دارد مرد بود
 ناله و زاريست عاشق را شعار

 روي بگذر ز نازگر درين ره مي
 استنيستي و غربت و آوارگي 

 ر همي خواهي كه يابي زونشانگ
دردمند عشق با سوز دلست 

 گردي تو كسي هره بو ك ينتا در
 درد خواهم سوز عشق  و اشتياق
 جز شكست و نيستي بهبود نيست

  

  حكايت بايزيد بسطامي قدس اللّه سره

  

 وايل اقليم عرفان بايزيد
 گفت حق فرمود الهامي بدل
 كه خزينه ما ز هر جنسي پر است

 عت مقبول خود اينجا بسي استطا
 حد است علم و اسرار و معارف بي

 اين اشارات و ارادات و فنون
 گر مرا خواهي بيا چيزي بيار
 گفتم آن چيزي كه نبود مر  ترا
 گفت آن عجز است و خواري و نياز
 فقر و مسكيني ز خود آوارگي
 عارفان را اينچنني آمد خطاب
 مرد رعنا دان كه از حق غافلست

 انداني كاندرين ره رفتهرهرو
 هستي خود از ميان برداشتند
 دايۀ خود را بجستند اين فريق

 اند ايشان به راه ذوالمننكرده

 آنكه دايم بود عشقش بر مزيد 
 وازي و اعالمي بدلآمد آ

 اندرين گنجينه هر نقدي دراست
 خدمت اليق بسي با هر كسي است

 حساب و بيعداست زهد و تقوي بي
 خود ز بسياريست از احصاء فزون
 كان نباشد نزد من اي مرد كار
 خود چه باشد گو الهي مرمرا
 نيستي و درد و سوز جانگداز
 دلشكسته بودن و بيچارگي

 هل صوابخويشنت بني كي بود ز ا
 در طريق اهل عرفان جاهلست
 انداينچنني هشيار و آگه رفته

 انگاشتند ضخويش را معدوم مح
 اند اندر طريقبيخود از خود رفته

 ذل و خواري را شعار خويشنت
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 در خور عارف نباشد ما و من
 شك دو منچون تو من گويي بود بي

 بهر جنت زاهدان را جست و جوست
 عاشقانت را به جان باشد مريد

  

 مني بايد شدناندرين ره بي
 من كجا گنجد به راه ذوالمنن
 در دل عاشق نگنجد غير دوست
 هر كسي كو لذت عشقت چشيد

  
در طلب و كيفيت حال طالب و اطوار و آداب طلب كاري و بيان وصف الحال در عالمت طلب  ضتحري

  و طالب

  

 آتش درد طلب دردل فروز
 بگذر از ناموس در راه طلب
 هر كه در راه طلب مردانه است
 تا طلب در باطنت ظاهر نشد
 آن ديل كو هست خايل از طلب
 آن سري كورا هواي دوست نيست

 روي يار نيست ديده كو بينا به
 آن زبان كز ياد او خايل بماند
 جان كه جويانت نباشد كوبكو
 عقل كو ديوانۀ عشق تو نيست
 روح كو روح خيالت را نيافت
 هر كه او جوياي اسرار تو نيست

 وي نيست داغ سينه كز عشق تو بر
 گوش كو گفتار جانان نشنود

 كو ندارد بوي دوست يهر مشام
 ستو نه بهر عقد ذكر اوكدست 

 پا كه جز در راه جست و جو نهي
 جان نداردهر كه جوياي تو نيست
 خلقت عالم براي جست و جوست

 ه طالب نيست انسانش مخوانكهر 
 مبادا هر كه را نبود طلب جان

 در ره عشقش گذر از گفت و گو
 باش تا يابي كمالدر طلب مي

 از طلب كاري مشو غافل دمي
 هر كه غافل شد دمي از ياد دوست

 هر چه يابي غير مطلوبت بسوز 
 راه ربوار رو در الابايل

 از خيال كفر و دين بيگانه است
 در بالي عشق جان صابر نشد
 دايماً بادا پر از رنج و تعب
 زو مجو مغزي كه او جز پوست نيست
 كور به چون در خور ديدار نيست
 الل بهرت چون نشايد غير خواند
 مردۀ بيجان بود جانش مگو

 رهزني است رانيست بادا زآنكه جان 
 بر وي نتافتجسم خوان چون نور جان 

 سر مبادش چون طلب كار تو نيست
 ز آتش دوزخ مباد او را فراغ

 ر عاقبت بهرت شودگر شود ك
 نقش بيجان است و محض رنگ و بوست
 او بريده به به تيغ قهر دوست
 آن شكسته به كه يابي آگهي
 دل ندارد هر كه شيداي تو نيست
 هر كه جويانيست چون نقش سبوست

 يست جانزانكه دارد صورت اما ن
 باش در كوي غمش پست طلب
 جستجو كن جستجو كن جستجو

 ب منشني اگر خواهي وصاللاز ط
 يمهرا مر تا بيابي درد دل

 او نه صاحب درد و مرد حستجوست
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 تو از جام طلب سر مست شورو 
 زاد راه عشق جانان جست و جوست
 تا نيايد در دلت درد طلب
 هر كه او برگشت از ياد خدا
 طالب آن باشد كه تا روز پسني

 در طريق حظ نفس خود نجويد
 در طريق جست و جوي وصل يار
 طالب آنگه ره به وصل او برد

  

 جان و دل در راه جانان كن گرو
 جو آرد ترا تا وصل دوستوجست

 او مرد طلب راهنيستي در 
 مرتدي باشد درين ره بينوا

 نياسايد يقنياز طلب يكدم 
 دايماً با درد و غم باشد رفيق
 دين و دنيا كرده باشد آن نثار
 كه سوي دنيا و عقبي ننگرد

  
  حكايت

  

 اياندرين معني بگويم قصه
 داشتم ياري كه يار شوق بود
 در حضر چون جان و تن با هم بديم
 مياتفاقاً سوي تربيز آمد

 هر زمان بوديم در جاي دگر
 قضااتفاق افتاد روزي از 

 در محله صاحب آبادي برون
 مد دواناز عقب ديديم ميآ

 دويدتعجيلي كه در ره مي او ز
 يسترا حال چدر تعجب تا كه او 

 يار با ما گفت بايد ايستاد
 زانكه خايل نيست از حكمت يقني

 د به نزد ما رسيدچون دوان آم
 گفتمش بهر خدا يكدم بايست
 او جواب ما نگفت و يك نظر

 همه حيران كه چيست او دوان و ما
 زود همچون برق از ما درگذشت
 در عقب ما جمله نظاره كنان
 بود آنجا چشمۀ آبي روان
 در زمان رفتيم تا پرسيم حال

 م ديدم او بيهوش بودديچون رس
 صرب كردم تا بهوش آيد مگر

 ايتا برد هر طالبي زو حصه 
 عارف حق بني و صاحب ذوق بود

 شديمدر سفر با هم مصاحب مي
 قرب شش ماهي بهم آنجا بديم
 ديده هر دم در تماشاي دگر
 هر دو با هم از سر ذوق و صفا

 كرديم با ذوق درونسير مي
 يك جواني خوب رويي همچو جان
 عقل حيران ماند كاين خواهد پريد

 سبب البته نيستدن بيكاين دوي
 تا برپسيمش چكارت اوفتاد

 سبب او را دويدن اينچننيبي
 ره ز ما گرداند و زان بهرت دويد
 اين دويدن راست گو از بهر چيست
 هم به سوي ما نكرد اندر گذر
 او گريزان اينچنني از بهر كيست
 در تعجب ما همه زين سرگذشت
 تا چه خواهد بود حال اين جوان

 جا بيفتاد آن جوانچون رسيد آن
 تا شود معلوم كارش را مآل
 از شراب بيخودي مدهوش بود
 گويد از احوال خود ما را خرب
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 اي شد يافت از خود آگهيلحظه
 وانشست و خاك از رو پاك كرد

 اروي و ريجمله گفتيمش كه بي
 ايمزانكه ما حيران حالت گشته

 از تو چون جستيم ما در ره خرب
 ما نميدانيم احوال تو چيست
 گفت يكدم پيش از اين آنجا بدم
 پس روان گشتم به سوي خانه زود
 يك زمان در فكر آن بودم  كه تا
 عاقبت ياد آمدم كاين جايگاه
 من ز خانه سوي جست و جوي كفش
 در طلب ما را نبود از خود خرب
 من نبودم واقف از گفت شما

 ينسان دوانچون بدينجا آمدم ز
 من بجا راچون بديدم كفش خود 

 خربمن ز شادي گشتم از خود بي
 اينچنني بايد طلب اي مرد كار
 گر تويي جوياي حق اي خواجه تاش

 دويدآن چنان از بهر كفشي مي
 جان طالب واصل مطلوب شد
 در نگر آخر كه او از بهر كفش

 ي دعوي درد و طلبنمايمي
 هر كه در راه طلب او پا نهاد
 تا كه گردد واصل جانان خويش
 طالبان را در دو عالم كار نيست

 سوداي طلب در سر گرفت ههر ك
 بهر تفهيم است اين تمثيل من
 گر چه گستاخيست اين نوع مثال

 دان رهروا اين منزل تنبيه
 صورتش منگر سوي معني نگر

 جالل و هترك مال و عشرت و جا
 رنگ سرخش اندرين ره زرد شد
 گر هم عالم شود محكوم او
 خنده رفت و گريه شد او را شعار

 جويد به غير از وصل دوستاو نمي

 چشم را بگشود آن سرو سهي
 بركشيد از سوز دل او آه سرد
 تو بيان كن شرح حال خود به ما
 ايمخود از اين معني به خون آغشته

 تو نكردي هيچ سوي ما نظر
 و نيستحكمت چبازگو اين حال بي

 ساعتي اينجاي آسوده شدم
 م نبودشفكدم چون به خانه آم

 در كجا من كفش خود كردم رها
 كفش را بگذاشتم رفتم به راه

 دويدم زين قبل بر سوي كفشمي
 خود چه حاجت گفتگوي خير و شر
 عذر من بپذير از بهر خدا

 در زمان رايافتم مطلوب خود 
 بر سر كفش اوفتادم جابجا

 ديدم من اثراز خودي ديگر ن
 اي طالب برو شرمي بدارتو نه

 كمر از جوياي كفش آخر مباش
 ترك جمله كرد تا مطلوب ديد

 محبوب شد آندل نثار وصل 
 آنچنان كه گفته شد ميراند رخش

 جنبي عجبچون كلوخ از جا نمي
 نفس خود را يكدم آسايش نداد

 كند هر دم فدا صد جان خويشمي
 در دل طالب بغير از يار نيست
 دل ز فكر هر دو عالم برگرفت
 تا مگر طالب كند فهم سخن
 ليك ديدم اين مثل را شرح حال
 كه ز هر چيزي شوي اسرار خوان

 طلب معني ز صورت در گذرمي
 كرد از بهر جمال ذوالجالل
 دين و دنيا بر دل او سرد شد
 يا علوم جمله شد معلوم او
 بينوايي شد نواي دوستدار

 اوست زانكه مطلوب دلش ديدار
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 از هواي خود گذشتند اين گروه
 چون اسير لشكر عشقش شدند

 نجويد بيش و كمعقل و شادي مي
 از غبار هستي خود خانه را
 چون به پيش يار دل در بند شد

 ان و جهان برخاستندج از سر
 دارو ساختندزهر قاتل نوش

 ملك و مال و دولت و فرزند و زن
 در تو گر درد طلب آيد پديد
 دشمن جان تو گردد ملك و مال
 خان و مان و باغ و فرزند و سرا
 نيست چيزي در جهان بيفايده
 هر چه بيني محض خير و حكمت است
 زانكه نايد فعل باطل از حكيم

 بهر طبع كجمن طريق راست 
 دايماً با جست و جو همراه باش
 در طريق جست و جو يكروي باش
 باش در راه طلب ثابت قدم
 هر كه دارد در جهان گنج طلب
 دنيي و عقبي حجاب طالبست
 طالبا بيرون كن از دل فكر غير
 جز خيالش در دل خود جا مده
هر چه مشغولت كند از ياد دوست 
 هر چه مانع آيدت از وصل يار

 كبازي شيوۀ رندان بودپا
 هر كرا درد طلب دامان گرفت
 ترك فرزند و زن و احباب گفت
 ترك ناز و لذت وعيش و طرب
 اطلس و زربفت و كمخاب و قصب
 اشرتان و اسرت و اسب بدو
 آتشي از عشق جانان برفروز

 يد دشمن استهر چه غير از دوست آ
 گر به حق خواهي كه گردي آشنا

 جابهر چه در راه خدا آمد ح
  

 در بال گشتند ثابت همچو كوه
 آتش اندر خرمن هستي زدند
 جملگي دردند و سوز و عشق و غم

 اند ايشان به جاروب فنارفته
 پيش ايشان زهر همچون قند شد
 بزمي اندر نيستي آراستند
 تا به عشق او علم افراختند
 در ره حق چيست غير از راهزن

 تو ديدگويم عيان خواهي آنچه مي
 بالرزند و عيال آمد وبر تو ف

 سازدت از وصل جانان بينوا
 تونصيب خويش جو زين مايده
 گر ترا زو راحت و گر زحمت است
 فعل حق باطل نباشد اي سليم

 گذارم نيست بر اعمي حرجمي
 همره دل زندۀ درگاه باش
 با دودل جوينده گو هرگز مباش
 تا بيابي بوي اسرار قدم
 خود نبيند بينوايي و تعب

 مد هر چه در ره حاجبستكفر آ
 ذكر غير جان محو كن از صفحۀ

 در دل و جان بار غير او منه
 از علي بشنو كه طاغوت تو اوست

 شك او را در طريقت بت شماربي
 شد رند آن بود ههر كه را اين شيو

 ترك خان و مان وترك جان گرفت
 ترك خورد وخواب گفت روز و شب او

 داد در رنج و تعبگفت و تن در
 ست غير از پرده اندر راه ربني

 ارزد دو جوچون شود رهزن نمي
 چون حجاب است اين همه كلي بسوز
 در ره حق سالكان را رهزن است
 بايدت بيگانه گشنت از هوي
 زو تربا طالبان را شد ثواب
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  حكايت شيخ سري
  

 نقل آمد از كبار اوليا
 دين هرهنماي سالكان را

 داشت در بغداد روزي مجلسي
 مشغول وعظ و پند خلق بود او

 از نديمان خليفه يك جوان
 خادمان و نايبان از پيش و پس
 بود احمد نام آن زيبا جوان
 باش گفتا تا درين مجلس رويم

 بايد شدنما به جايي كه نمي
 دل از آنجا اين زمان بگرفته است

 مجلس نشست آنپس فرود آمد در 
 شيخ مشغول نصيحت بود و پند

 يخ گفتن سخنها شدر ميان آ
 در ضعيفي همچو انسان هيچ نيست
 همچو انسان با خدا از نوع خلق
 هست انسان قابل هر نيك و بد
 چون نكو گردد چنان گردد نكو
 حاش للّه چونكه بد شد آدمي
 بل اضل در شأن او نازل بود
 ننگ آيد جمله را از صحبتش
 زانكه انسان بهر عرفان آمدست
 چون كه او مقصود خلقت را گذاشت

 ز فطرت از هوي سر زير شد او
 سلطنت بگذاشت اكنون كد كند
 زين عجبرت نيست در عالم يقني
 كز خدا با اين ضعيفي آدمي
 اين سخن بر جان احمد همچو تير

 ها كرد آنكه تا بيهوش شدگريه
 بعد از آن برخاست زار و ناتوان
 آن شب و آن روز را از سوز و درد
 روز ديگر خود پياده آمد او

 ر درد در مجلس نشستبا دل پ

 از سري آن سرور اهل صفا 
 آن ويل خاص رب العالمني
 جمع گشته خاص و عام آنجا بسي
 بهر حق نه از براي نان و دلق
 با رخ چون ماه و قد دلستان
 با تجمل او سواره بر فرس

 گذشت از پيش آن مجلس چنانمي
 ن مرد خدا را بشنويمپند اي

 خود بسي رفتيم بهر شغل تن
 رويم آنجا كه جان آشفته استمي

 مستمع گشت و در گفتار بست
 از گزند درهانيجان خلقان مي

 كاندرين عالم هويدا و نهفت
 گر چه در معني جهان زو در كمي است
 كس نشد عاصي ز بهر فرج و دلق
 زان شود گاهي فرشته گاه دد

 يد هم از اوكه ملك را رشك آ
 از همه ديو و دد آمد در كمي
 از همه انعام او پسرت شود

 غيرتششمارد ديو و دد بيمي
 شهوت شدست يپكرده  نآترك 

 رايت عصيان به عالم برفراشت
 تدبير شدكار آن بيچاره بي

 و ليكن بد كند دنيك پندار
 بنگر آخر گر تو داري درد دين

 ترسد شود عاصي هميچون نمي
 شيخ آمد دلپذير از كمان

 همچو مستان واله و مدهوش شد
 كنانسوي خانۀ خويش شد گريه

 هم نگفت او هيچ و هم چيزي نخورد
 با دل اندوهگني و زرد رو
 بود مخمور و دگر شد باز مست



١٩ 

 چونكه مجلس گشت آخر بيقرار
 سرد او را شد دل از كار جهان
 آمد آن بيخود دگر روز سيم

 چون زعفران و ديده تربا رخ 
 ميان خلق بازاندر آن مجلس 

 داشت گوش و هوش با گفتار شيخ
 مد به پيشآ چونكه مجلس شد تمام

 گفت اي استاد استادان دين
 سخن روز اول چونكه گفتي اين

 آن سخن كلي مرا بگرفته است
 كار دنيا بر دل من سرد شد
 من همي خواهم كه گيرم خلوتي
 ديده را بر بندم از كار جهان
 شرح راه فقر و سير سالكان

 جويي بجوشيخ گفت او را چه ره
 يا طريق خاص گويم يا كه عام
 گفت راز هر دو كن با من بيان
 گفت راه عام اول گويمت

 ت اي مرد كاررو نماز پنج وق
 گر بود مالت زكوة مال ده
 استطاعت گر بود بگزار حج
 ور تو راه خاص جويي اي پسر

 كلي بشوي دست از كار جهان
 ترك فرزند و زن و احباب گو
 ترك خودبيني كن و بينام باش
 گر دهندت مال و دنياي بسي

 باش با ياد خدادايماً مي
 با تو گفتم من بيان هر دو راه

 مرشد اين بيان د زچون شنيد احم
 بيخودانه روي در صحرا نهاد

 زنان يك پيرهروز ديگر ناگه
 اي امام پيش شيخ آمد بگفتا

 بود فرزندي مرا تازه جوان
 بود عايل همت و بس با حيا
 آمد او روزي خرامان شاد بخت

 شد به سوي خانه، دل پردرد يار
 بود كارش در جهان ناله و فغان
 پا و سر در راه عشقش كرده گم

 يخرببود تنها و پياده ب
 آمد و بنشست با سوز و نياز
 تا مگر بويي برد ز اسرار شيخ
 تا كند با شيخ عرض حال خويش
 پيشواي جمله ارباب يقني
 گشت اندر گردنم همچون رسن

 م صد راز پنهان گفته استبا دل
 جوي من پر درد شد تجان عشر

 وز همه خلقان بجويم عزلتي
 ترك گويم مال و ملك و خان و مان

 و درد رهروان بازگو اطوار
 يا شريعت يا طريقت بازگو

 خواهي بخواه اي نيكنامهر چه مي
 تا مگر گردم ز هر دو رازدان

 آب رحمت شويمت در شريعت ز
 گزاربي تعلل با جماعت مي

 اي از خود بنهروزۀ سي روزه
 ور نباشد نيست بر تو خود حرج
 ترك دنياي دني گو سربسر
 اندك و بسيار از دنيا مجوي

 ال و جملۀ اسباب گوترك م
 ش و رعنا مباشيبگذر از آسا

 يسرد كن و مپذير چيزي از ك
 ساز از درد و غمش جان را فدا
 خود تو داني اين بود راه اله
 آمد او بيرون از آنجا در زمان
 فارغ از غم با خيال دوست شاد
 زنمو كنان و رو خراشان نعره

 رهرب خلق جهان از خاص و عام
 سرو روان با قد و باالي چون

 خوب روي و خوب خلق و باصفا
 يك زمان در مجلس وعظت نشست
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 هم از آن مجلس گدازان بازگشت
 چند روزي شد كه اكنون غايب است

 اودانم چه شد احوال من نمي
 يابم نشانزنده و مرده نمي

 سوخت جانم در فراق او تمام
 كرد زن بسيار زاري و فغان
 اشرحم آمد شيخ را بر گريه

 هيچ دلتنگي مكن جز خير نيست
 دامنش درد طلب بگرفته است
 او ز كار و بار دنيا سير شد
 ترك دنيا و اهل دنيا گفته است
 چونكه آيد پيش ما بار دگر

 نه بيقرارزن شد سوي خاپيره
 تو چه داني حال زار عاشقان
 قدر اهل درد داند اهل درد
 هر كه گردد مبتال اندر فراق
 گر چنني حايل شود پيدا ترا
 درد و سوز عشق را درمان مجوي
 يكزمان بگذار شرح درد عشق
 آن جوان از درد و سوز شوق حق
 در فراق آن جوان پاكباز
 تو كه بيدردي چه داني درد را

 سخنته آن يك بيعاشق حق گش
 هر يكي گشته ز ديگر جام مست
 چون برآمد مدتي آمد نهان
 رنگ گلنارش شده چون زعفران
 گشته گردآلود روي مهوشش
 ايدر بر افكنده پالس كهنه

 گشته باالي چو سرو او دوتا
 آب حسرت از دو چشم او روان

 سري كاي مرد كار راگفت خادم 
 زن را گو خربپس برو آن پيره

 وردش روان در پيش پيرخادم آ
 بعد از آن آن زال را كرده خرب

 شنيد گفت و گوياحمد آنجا مي

 خود نگفت او هيچ با ما سرگذشت
 شوق او بر جان و بر دل غالب است

 ام جوياي او من كوبكوگشته
 چيست تدبير من اي شيخ جهان
 چارۀ كارم بكن اي نيكنام
 گشت آب از چشمۀ چشمش روان
 گفت اي مادر مشو ناخوش منش

 ند تو من گويم كه چيستحال فرز
 جانش از سوداي عشق آشفته است
 از وجود خود بكل دلگير شد
 سالك راه حقيقت گشته است
 كس فرستم تا ترا گويد خرب

 م فرزند گريان زار زاراز غ
 درد بيدرمان و سوز بيدالن

 مرد ستدردي نباشد نيهر كرا 
 او شناسد سوز ودرد اشتياق
 با تو گويد شرح درد بيدوا

 عاشق از سرو سامان مگويپيش 
 بازگو سوز دل آن مرد عشق
 روز و شب در گريه و آه و قلق

 ازدزن پيوسته در سوز و گپيره
 عاشقان را درد بهرت از دوا

 زنهآن پير شدهعاشق عاشق 
 هر يكي را باده نوعي ديگر است
 پيش شيخ خويشنت آن نوجوان
 از رياضت بس ضعيف و ناتوان

 كششدرهم و ژوليده موي دل
 ايعمرش رخنهكرده غم ديوار 

 فزاچهرۀ او دوستان را غم
 دل از جان و جهان هاز غمش شست

 اول احمد را به پيش من بيار
 تا بيايد بنگرد روي پسر
 گيرساختش از خوان احسان بهره

 آمدند اهل و عيالش سر به سر
 داد دل را شستشويزان نفس مي
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 وشكسان خود به گتكآمدش صو
 احمد سوي صحرا بازگشت تخواس

 گفت زن او را مرا در زندگي
 ختي فرزند دلبندم يتيماس

 چون پسر خواهد ترا من چون كنم
 من ندارم طاقت اين دردسر
 احمدش گفتا مشو اندوهگني
 جامۀ نيكو برون كرد از پسر
 كهنه زنبيلي به دست او نهاد
 مادر فرزند چون آن حال ديد
 گفت با احمد كه فرزندم گذار
 در زمان فرزند خود را در ربود
 زن چو احمد را به راه عشق حق
 عشق او چون ديد هر دم بر مزيد
 درد احمد در دل زن كار كرد

 سخنگفت زن گيرم وكيلت بي
 بگفت و بازگشت خود جواب زن

 مدتي رفت و نيامد زو خرب
 بعد ماه چند در پيش سري

 ن احمد مرااگفت اي شيخ زم
 جان به لب آمد مرا درياب زود
 زنده بودم در جهان از بوي تو
 در زمان برخاست شيخ نامدار
 اوفتاده ديد احمد را به خاك
 ني به زيرش فرش و ني بالني به سر
 شيخ آمد بر سرش بنشست زود

 جانش بر لب و جنبان زبان بود
 گفت آن زمانشنيد آهسته ميمي

 ز خاك شيخ اوستاداپس سرش 
 چشم را بگشاد احمد شيخ ديد
 كز غم دنيا بكل يابم فراغ

 برم جان زين جهان پر جفامي
 احمد آمد پيش شيخ اوستاد
 گفت شيخا آن چنان كه جان ما
 جان و دل از رنج در راحت فتاد

 كز فراق او همي كردند جوش
 ش در آن صحرا و دشتزانكه جا بود

 كردي نيستت شرمندگي بيوه
 كي پسندد اينچنني كاري كريم
 ديده و دل تا به كي پر خون كنم

 آيي پسر با خود بربگر نمي
 برم فرزند تو فارغ نشنيمي

 پس پالس كهنه افكندش برب
 با پسر گفتا روان شو همچو باد
 سخت بيطاقت شد وعقلش پريد
 رمن ندارم طاقت اين كار و با
 بس عجايب حالت او را رخ نمود
 ديد از خلق جهان برده سبق
 كردكلي آن زمان قطع اميد
 شددلش زين گفت و گو يكباره سرد

 گر خواهي گشايد پاي مناتا 
 روي بر صحرا نهاد و كوه و دشت
 كس ندانست او كجا دارد مقر
 يك شبي آمد فقيري بر دري
 گفت رو با شيخ گو اي پيشوا

 ردن چاره سودگر چه نبود وقت م
 جان سپارم عاقبت بر روي تو
 رفت تا بيند كه او را چيست كار
 در درون گور خانه دردناك
 آمده جان بر لب و تشنه جگر
 از غم احمد دلش پر درد بود

 گويد نهانمستمع شد تا چه مي
 بهر روزي اينچنني كردم چنان
 پاك كرد و بر كنار خود نهاد
 گفت اي استاد وقت آن رسيد

 م از بادۀ شادي اياغدركش
 همرهم همت كن اي كان وفا
 دست و پاي شيخ را او بوسه داد
 سراوارهانيدي از اين ظلمت

 در دو عالم حق ترا راحت دهاد
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 غول سخنشيخ و احمد هر دو مش
 بود احمد را عيال و يك پسر
 هر دو را آورد با خود آن زمان
 چشم مادر چونكه بر احمد فتاد
 ديد فرزندي چنان خوب و لطيف
 آنچنان تازه جواني همچو جان
 نعره زد خود را به پايش درفكند
 مي بسوزي جان اين بيچاره را

 كنانمادر از سويي چنان گريه
 نكودك از سويي به فرياد وفغا
 كودكش افتاد در پاي پدر
 اهل مجلس جمله گريان زار و زار
 آتشي افتاد در جان همه

 كرده تا دمي كوشش بسيار
 ن قول ايشان را قبولنكرد آ خود

 هر كه دارد اين طلب در راه حق
 اين چنني در راه حق بايد شدن

 سازد تراهر چه از حق دور مي
 هر چه گردد مانع راه خدا

 را اي امامگفت احمد شيخ دين 
 از چه فرموديد ايشان را خرب
 شيخ فرمودند مادر پيش ازين
 رحمم آمد پس پذيرفتم ازو

 حكمت استاين خرب كردن كجا بي
 كند تعليم سالك پير راهمي

 همت عايل چنني بايد ترا
 اين بگفت و شد نفس زو منقطع
 پس سري ناالن و گريان و حزين
 تا بسازد ساز تجهيز و كفن

 آيد برونا كه ميديد خلقي ر
 شيخ پرسيد از يكي كآخر كجا
 گفت او مر شيخ را كاي پرهرن

 آسمان شيخا ندادوش آمد ز
 گو برو يتا گزارد او نماز

 جلمه خلق شهر با سوز و گداز

 زنمد دوان آن پيرهناگهان آ
 بود سالش پنج و شش يا بيشرت
 هر سه با هم گريه و زاري كنان
 پس عجب حايل در آندم دست داد

 و نحيف موي ژوليده رخش زرد
 همچو مويي گشته زار و ناتوان
 گفت آخر جان مادر تا به چند
 رحم ناري بر خود و بر ما چرا

 زنانزن ز يك سوي دگر نعره
 رفته آه هر يكي تا آسمان
 شد سري گريان ز حال آن پسر
 شد در آن ساعت قيامت آشكار
 در خروش آمد ملك زين دمدمه
 آورند او را سوي خانه همي

 ر ايشان شد ملولبلكه از گفتا
 شك سبقبرد از طالبان بيمي

 ترك كردن خانه و فرزند و زن
 بت شمار آنرا تو در راه خدا
 گر نگويي ترك آن باشد خطا
 مقتدا و رهنماي خاص و عام
 كار ما خواهد زيان شد سر بسر

 كرد زاريها چننيآمد و مي
 تا ترا با او نمايم روبرو
 هر چه كامل كرد عني رحمت است

 روي را الهي ار تو مييعن
 تا شوي اليق به توحيد خدا
 شد حجاب تن ز روحش مرتفع
 رفت سوي شهر با جان غمني
 آن شهيد عشق جانان را به فن
 از درون شهر دل پر درد و خون

 روند اين خلق برگو ماجرامي
 اين خرب رانيست گويي خود شما 

 هر كه خواهد بر ويل خاص ما
 وجسوي گورستان شود ويرانه

 روند آنجا كه بگزارند نمازمي
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 ن مردانه مرداينچنني شد حال آ
 چون درين ره كرد ترك آرزو
 اين چه عشق است و چه ذوق است و طلب

 رهست طالبان را اين سخن پير
 تو گمان داري كه مرد طالبي

 ها و هوسكو ترا ترك هوي
 عجب و كرب و خوديينيت كو ترك

 ترك خورد روز و خواب شب كجاست
 نالۀ جانسوز و دردآلود كو
 زاري و درد و فغان و آه كو
 هر كه غالب گشت بر نفس و هوي
 هر كه درد عشق سوزد دامنش
 هر كرا درد رياضت تافته است

 ت خواهي برگ و سازگر ز وصل دوس
 هستي خود ساز وقف نيستي
 رو فداي عشق او كن جان و دل

  

 در طلب جان را به حق تسليم كرد
 داستان شد در طريقت جست او
 اين چه سوز است و نياز بوالعجب
 اين كسي داند كه جانش آگهست
 بر طلبكاران عالم غالبي
 كو خالف نفس در ره يكنفس
 نيستي و عجز و مسكينيت كو
 آه سرد و نالۀ يا رب كجاست

 پالود كوخونروي زرد و اشك 
 ترك ملك و حرص مال و جاه كو

 شك طالب راه خدااوست بي
 دل بگرفته از ما و منش و جان

 شرك است ايمان يافته استهر كه بي
 هر چه داري در ره جانان بباز
 نيست چون گشتي بداني كيستي
 عاشقانه خودپرستي را بهل

  
    

  ا و اوليادر بيان تاثير صحبت و خواص آن و فايدۀ مصاحبت فقر

 صحبت طالب طلب اي مرد دين
 شمر صحبت به عامزهر قاتل مي

 چون مصاحب گشت مس با كيميا
 بيد چون گردد مصاحب با نبات
 صحبت دانا عجايب رحمتست
 عند ذكر الصالحني اي راه بني
 خاصه فيض صحبت كامل كه او
 طالبا اكسير اعظم صحبت است
 صحبت كامل ترا كامل كند

 گزين دالصحبت اهل دالن ب
 در دل صاحب دالن جايي بگير
 تا نگردي خاك راه كامالن
 از روان پاك ايشان جو دعا
 صحبت نيكان طلب كن در جهان
 هر كه كرد او صحبت نيك اختيار

 ه طالب نيست زو دوري گزينهر ك 
 هست صحبت را اثرهاي تمام
 شد زر خالص ز صحبت اي كيا
 هم بهاي او شود در كاينات
 صحبت نادان درين ره زحمتست
 تنزل الرحمت شنو مرد يقني
 نيست از خود گشت هست از نور هو
 در حقيقت كيميا اين دولت است
 خدمت مردان ترا واصل كند
 جان فداي راه ايشان كن هال
 رهروان را نيست از رهرب گريز
 كي شوي با بهره از اسرارشان
 تا امان يابي ز هر مكر و دغا
 با بدان منشني كه گردي بد بدان
 در ميان خلق گردد نامدار
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 مرد را بشناس از هم صحبتش
 صحبت نيكان طلب كن مرد باش

 گسل اي دل از حضور اهل دلن
 هر كه دور از صحبت اهل دلست

 ي بايد بلندطالبان را همت
 گر همي خواهي كه اهل دل شوي
 هر كه در عالم كمايل يافتست
 گر همي خواهي كه يابي قرب رب
 صحبت كامل به از هر طاعتست
 هر كه خدمت كرد او مخدوم شد
 صحبت اهل دالن درياب زود

 شناس اي مرد راهناقص از كامل
 عنايات خدا اين ديد كوبي

 دهيگر هدايت ور ضاللت مي
  

 از مصاحب دان تو حفظ رفعتش
 در ره مردان چو مردان فرد باش
 ور نه گردي پيش حق خوار و خجل
 از خدا دور است و اين بس مشكلست

 ن همت نيست پيش حق پسنددو
 در طريق كامالن كامل شوي
 از حضور  اهل حايل يافتست
 صحبت اهل دالن از جان طلب
 طاعت شايسته ترك عادتست
 هر كه عجب آورد او محروم شد

 فرصت شمر بشتاب زود راعمر 
 تا نيفتي سرنگون در قعر چاه
 جز به لطف او مرا اميد كو
 هم مضل و هم تو هادي رهي

  
توان برد كه من ال شيخ له ه سلوك و تصفيه بي ارشاد شيخ كامل راهنما ره به مطلوب نميكان آندر بي

  ان كنتم تحبون اللّه فاتبعوني: فشيخه الشيطان و من لم ير مفلحا ال يفلح ابداً، قال

  

 كي ازين معني بيابي تو نشان
 اندرين ره گر نداري پيشوا
 شرط اين ره چيست پير راهدان

 گر نداري راهربدر طريقت 
 صد هزاران سال اگر طاعت كني
 ور بروز آري تو شبهاي دراز
 دايماً با روزه باشي سال و ماه
 وردهاي اوليا آري بجا

 بخواني اصطالحات و فصوصور 
 پير رهدان رهربت چون نباشد

 كي شوي واقف تو از اسرار دين
 در طريقت عارف حق كي شوي
 هيچ كس را نيست ره سوي وصال

 مجذوب مطلق كو به حق جز مگر
 او به محض جذبه راهي يافتست

 تا نگردي خاك راه كامالن 
 كي ز وصل دوست گردي بانوا

 آخر بخوان الرفيق آنگه طريق
 كي خرب يابي ز حق اي بيخرب
 ور تو عمري در رياضت بر تني
 در خشوع و ذكر و در فكر و نماز
 در رياضت خويشنت كاهي چو كاه
 دايماً به گريه باشي و عنا
 جمع گرداني فتوحات و نصوص

 ها برتن سركي شود مكشوف اي
 كي شود حاصل ترا ذوق يقني
 گر نكردي كامالن را پيروي

 شد رهربش صاحب كمالتا نبا
 واصل است و نيست كس را هيچ دق
 نور حق بي سعي بر وي تافتست
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 د ز مجذوبان يقنيايرهربي ن
 ز مجذوبان مجو اي پرهرن رو

 گر چه آن مجذوب از حق آگهست
 او چو مست و بيخود و ال يعقل است
 وانكه دارد عقل و تابع شد بدو

  
  

 اتفاق كامالن اينست اين
 اندرين ره هيچ چيزي جز نظر

 شك گمرهستتابع مجذوب بي
 كردن تكليف بر وي باطلست
 هست احكام شريعت را عدو

  

  در بيان اقسام سالكان راه اله و تفاوت مراتب ايشان

  

 ند سالكان راه ديناچار قسم
 اولني مجذوب سالك آمدست
 حق فرستادش به سوي خلق زود
 با همه قربي كه دارد با خدا
 زانكه هر كو مقتداي راه شد
 گر نباشد در عمل ثابت قدم

 تمسقاي     رياضت   در     چون   مقتدا 
 زانكه باشد تابع اعمال پير
 ديگر آنكه شأن حق بيغايت است

 حد الجرمچونكه معروف است بي
 كندعمرها گر او رياضت مي

 دم بدم بيند جمال ديگر او
 رودندرين ره مياگر دو صد سال 

 در نماز از بس كه بر پا ايستاد
 حال پيغمرب نگر با آن كمال
 سورۀ طه بدان نازل شدست
 رهنمايي اليق آن كاملست
 نيست اكمل در طريقت زو كسي
 سالها بايد فلك بر سر رود

  
 سالك مجذوب خوانو آن دوم را 

 در رياضت در عبادت سالها
 ل انوار شدچون دل او قاب

 ربودشاهباز جذبه او را در

 حال هر يك را زمن بشنو يقني 
 ق واصل شدستكاول از جذبه به ح

 ره نمود تا كه خلقان جهان را
 از رياضت نيست يك ساعت جدا

گا  شد هاز بد و نيك مقام آ
 ق را از دست غمچون رهاند خل

 تابعش را ميل طاعت دايمست
 هر مريد صادق از صدق ضمير
 هر زمانش نوع ديگر آيت است
 معرفت بيغايت آيد نيز هم

 كندروز و شب را صرف طاعت مي
 الجرم دايم بود در جست و جو

 شودهر دم از هر نوع حيران مي
 عاقبت در پاش آماس اوفتاد
 فاستقم بودش خطاب از ذوالجالل

ت خلق جهان اين آمدست غير
 كو ز خود فاني، به جانان واصلست
 جز خدا او را نباشد مونسي
 تاكه پيري اينچنني پيدا شود

  
 از هستي برست كو سلوكي كرد و

 كرد سعي و گشت قابل جذبه را
 جان پاكش قابل اسرار شد
 جان او شد محرم بزم شهود
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 در مقام وصل جانان راه يافت
 اينچنني كامل بجو گر رهروي

  
 شمرپس سيم مجذوب مطلق مي

 دايماً حيران ديدار خداست
 از خودي بگذشت و واصل شد به دوست
 او ز مستي گشت از خود بيخرب

 سب انكار ايشان گر كندمحت
 اند اين قوم بر خوان خداكشته

 رو به صدق دل بجو ز ايشان نظر
  

 جذبه است چارمينش سالك بي
 روداو به عقل خويش اين ره مي

 چون نشد حالش به كوي عشق پست
 يا ندارد پير تا پاكش كند
 در ارادت گر شدي او مستقيم

 پرستسد راه سالكان حق
 ل نشدجذبه چون واص سالك بي

 چون نشد واصل نباشد رهنما
 ان اي پسريمباش مهمان كر

 هر چه جويي از محل خود بجوي
 اينچنني كس را اگر تابع شوي
 زين چهار آن هر دو كاول گفته شد
 امزين دو كآخر شرح ايشان داده

 وين يكي از خودپرستي بينواست
 اين يكي را مستي خود پرده است
 اين يكي از خود ره حق بسته است
 زانكه او مجذوب مطلق ابرتست
 رهرب راه طريقت او بود

گاه نيستسالك بي  جذبه خود آ
 از ره و منزل چو واقف نيست او

  
  

گاه يافت از خدا  جان و دل آ
 شويتا ز وصل دوست با بهره 

  
 كو ز تاب نور حق شد بيخرب
 از خيال عقل و دانشها جداست
 مست سرمد از مي ديدار اوست
 ديگران را چون شود او راهرب

 سر كندغيرت حق در دمش بي
 كي بود انكار اين مستان روا
 منكر تابع مشو اي بيخرب

  
 كو سلوكي كرد و از هستي برست
 چون ندارد عشق كي واصل شود

 و پيوسته مستاز مي هستي است ا
 از او احوال خود يا نهان دارد

 با غم هجران كجا بودي نديم
 در ميان پرده خلق بد شدست
 در طريقت الجرم كامل نشد
 زو مجو چيزي كه هست او بينوا
 با لئيمان كم نشني جان پدر
 با زمستان از گل و ريحان مگوي
 ره نيابي عاقبت گردي غوي

 و اين در سفته شدمرشد راهند 
 يد بيش و كمي هرگز نيارهرب

 وان دگر از نور حق در خود فناست
 وان يكي خود را در او گم كرده است
 وان دگر از خود زحق وارسته است
 صورت او زهر و معني شكرست
 رودكو به احكام شريعت مي

 واقف اين منزل و اين راه نيست
 رهنمايي چون كند آخر بگو
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  سطام وحيد التقوي بودحكايت زاهدي كه به وقت بايزيد در ب

 زاهدي در وقت سلطان بايزيد
 بود بس صاحب قبول و با تبع
 صايم الدهر و به شب قايم چو شمع
 هرگز او از صحبت سلطان دين
 خود نبد خايل ز اخالصي كه داشت

 هاي بايزيدچون شنيدي گفته
 شيخ روزي در مقام اوليا
 گفت زاهد شيخ دين را كاي امام

 ه صايممكه به روز آخر هميش
 ام پيوسته ترك خواب و خوركرده
 كنم تصديق اين احوال و فنمي

 دانم حجاب ما ز چيستخود نمي
 بايزيدش گفت صد سال دگر
 در نماز و روزه باشي دايماً
 گفت زاهد شيخ را كآخر چرا
 شيخ گفتش زانكه محجوبي به خود
 گفت زاهد چيست دردم را دوا

 كه تو هرگز قبول راشيخ گفت او 
 ت شيخا من نيم مرد فضولگف

 شيخ گفت او را همني ساعت برو
 جامه و دستار بر كن اي سليم
 توبرۀ پر جوز در گردن فكن
 شاخ هستي را بكن از بيخ و بن
 گو كه يك سيلي هر آن كو زد مرا
 در تمام شهر گرد و گو چنني

 د مر ترانشناسهر كجا كه مي
 زانكه اين هستي حجاب محكم است

 وانم كرد اينگفت زاهد كي ت
 شيخ گفت او را كه اول گفتمت
 غير از اين خود نيست دردت را دوا

در ره مويل حجاب زين برت 
 ها كشيدسالها گر چه رياضت

 جان او چون واصل جانان نشد

 بود در بسطام در تقوي وحيد 
 در ميان شهر شهره در ورع
 دايم از خوفش روان در ديده دمع
 بايزيد آن شاه ارباب يقني
 بدمالزم صبح و شام و عصر و چاشت
 زان سخن ذوقش شدي دايم مزيد

 گفت با اهل صفارمزها مي
 مدت سي سال اكنون شد تمام
 شب همه شب در عبادت قايمم

 يابم اثرگويي نميزانچه مي
 هميشه اين سخن دارمدوست مي

 تو پوشيده نيست واقفم كن چون ز
 روز تا شب با همه شب تا سحر
 هم نخواهد بود بويي زين ترا
 سد راهم چيست گو بهر خدا
 هستي تو هست در راه تو سد
 تو طبيبي كن عالج جان ما

 هي شد ملولمي نخواهي كرد و خوا
 هر چه فرمايي به جان دارم قبول
 شوريش و موي سر تراش و پاك

 بر ميان بند يك ازاري از گليم
 رو به بازار آنگهي بي ما و من
 كودكان هر محلت گرد كن

 دهم يك جوزش از بهر خدامي
 از سر صدق و ز اخالص و يقني

 كن كه اينستت دواهمچنني مي
 سكندر كي كم است اين سد از سد

 اي داناي دين گو دواي ديگر
 تو نخواهي كرد كاين كاريست سخت
 هست اين درمان دردت زاهدا
 نيست رهرو را اگر داري خرب
 چون نرست از خود وصال حق نديد
 دردمندان را از او درمان نشد



٢٨ 

 از چنني سالك نيايد رهربي
 چون به وصل دوست او را ره نشد
 سالكان را رهنمايي چون كند

 بارچون به وصل دوست او را نيست 
 دم كني ور نه سرگردان شوي سر

 در ره حق سالكا بيخود درآي
 گذاشتگر چه عمري در رياضت مي

 چون شوي دور از خودي بر ما رسي
 اي دل از مردان حق غافل مشو

 شانبا تو گفتم مجملي ز احوال
 گر خدا جويي بجو اين قوم را

 دان هستي خودسد راه خويش
 گر همي خواهي كه بيني روي يار

 كه او در ره گرفتار خودست هر
 پردۀ خود از ميان بردار زود
 نيستي از خويش عني وصل اوست
 تا تو با خويشي بود وصلش محال
 خودپرستي كار محجوبان بود
 هر كه خود از خويش خايل كرده است
 پاك كن زنگ دويي از خويشنت

 آيينه دل را ز زنگپاك كن 
 ساز جاروبي ز عشق اي مرد كار

 ش خود را پاك كناز غبار خوي
 سد خود را از ره خود دور كن

  

 چون نشد او از حجاب خود بري
 از ره و منزل ز حق آگه نشد
 در طريقت پيشوايي چون كند

 و دست از وي بدار رو سر خود گير
 شك خدا را گم كنيدر خودي بي

 همچو آن زاهد مرو راه خداي
 چونكه نگذشت از خودي سودي نداشت
 تا تو با خويشي بود وصلش محال
 جان به عشق اين جماعت كن گرو
 تا بداني زين نشانها حالشان
 زانكه ايشانند خاصان خدا
 نيست شو زين هستي و پستي خود

 ستي برآرپردۀ ه ازخويش را 
 دايماً محجوب از يار خودست
 در پس پرده ببني ديدار زود
 بگذر از هستي دلت گر وصل جوست
 بيخود از خودشو كه تا يابي وصال
 نيستي اين درد را درمان بود
 گوي دولت از ميان او برده است
 تا ز خود بيني جمال ذوالمنن
 تا ببيني هر چه خواهي بيدرنگ
 ارخانۀ دل را بروب از هر غب
 پس به خود ديدار يار ادراك كن
 وز وصالش جان ودل پر نور كن

  
  

  حكايت به خواب ديدن ذات گرامي حق را بايزيد بسطامي

  

 بايزيد آن حجت اسالم و دين
 گفت ديدم يك شبي حق را به خواب
 ره به تو چون است در تو چون رسم
 من ندارم بيجمال تو قرار
 گفت ترك خود بگو ما را بياب

 العارفنيآن خليفه حق و قطب 
 المآبگفتمش اي درگهت خير

 ره به وصل خود نما اي مونسم
 رهنمايي شو به خود اي كردگار
 نيست جز ترك خودي راه صواب
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 ا بگذار و بيخود جوش دارخويش ر
 چون حجاب راه تو هستي تست
 هر كه از خود رست از هجران برست

 رأيي خدا را نيستي دتا تو خو
 هر كه او از خود خالصي يافتست
 بايزيد وقت چه بود در جهان
 گر ز پندار خودي آيي برون
 چون حجاب جان تو پندار تست
 تا تو خود بيني نبيني دوست را

 او هتوان گفنت بكي ز ما و من 
 تا درين ره ما و من باقي بود

 پردۀ ديدار اوست مايي و ما
 چون فنا آيينۀ نقش بقاست

 نهان است او ز تو ،تا تويي پيدا
 نيست كن خود را به راه عشق او
 چون كه سرت پاك شد از نقش غير
 تا نشد خايل دلت از غير دوست

 واريينهاز كدورت پاك شو آ
 ش ببنيخو خويش را آيينه ساز و

 اوال بر بند چشم از خويشنت
 از كدورتهاي هستي پاك شو
 تا تو با خويشي ز هر كم كمرتي
 با خودي عني وبال آمد ترا
 نيستي از خلق عني هستي است
 شد حجاب روي جانان ما و من

 نقاب ما به ما بنما جمالبي
 نيست گردان هستي ما را تمام
 از جمال خود فكن پردۀ جمال

 پردۀ ما از ميان گر بر افتد
 ستمنتهاي كار مردان نيستي

 نيستي آيينۀ هستي شدست
 يابد بيگمان ره به بزم وصل

 مان شويدچون ز درد عشق بيدر
  

 دارون بزم جانان هوشاندر
 در خودي زنهار منگر سست سست
 از مي جام وصالش گشت مست
 بيخود از خود شو بدان تا كيستي
 پرتو نورش به عالم تافتست
 آنكه از دست خودي يابد امان
 يار بر بيني برون و اندرون
 بيخود از خود شو كه اين ديدار تست
 از خودي شو محو بنگر آن لقا

 وصل دوست جوما و من بگذار و 
 جان تو با وصل محرم كي شود
 پردۀ خود برفكن از روي دوست
 گر بقا خواهي بقا اندر فناست
 تو نهان شو تا كه پيدا گردد او
 بعد از آن در بزم وصلش راه جو
 آن زمان نه كعبه بيني و نه دير
 كي نمايد حسن او از مغز و پوست
 تا تواني ديد رويش آشكار

 اليقنيعكس روي دوست از عني 
 تا به وصل او رسي از ما و من
 در طريق نيستي چاالك شو
 چونكه با حقي ز خلقان برتري
 بيخودي محض كمال آمد ترا
 خويشنت بيني خمار و مستي است
 جان من يكدم نقاب از رخ فكن
 جان ما كن محرم بزم وصال
 تا رسد از وصل او جانم به كام
 وارهان ما را از اين وهم و خيال

 نمايد از كون و مكانروي او ب
 ستشيوۀ رندان رهدان نيستي

 ق هستي آمدستسد راه عش
 جانفشان اننهر كه شد در راه جا

 در هواي نيستي رقصان شويد
  

  



٣٠ 

  در بيان وصف الحال و تحريض در رياضت و اشارت به موت اختياري بحكم موتوا قبل ان تموتوا

 من درين ره چون كه گشتم محو عشق
 و ما و توييچون فنا گردد من 

 آن عجايبها كه در راه فنا
 اي زان در بيان گر آورمشمه

 آتشي در خرمن هستي زنم
 نيست دستوري كه راز شاه را

 اند از بيش و كمعاقبت هم گفته
 رو رياضت كش كه تا بيني عيان
 زنگها ز آيينۀ دل دور كن
 گر حيات جاودان خواهي بيا
 دامن رندان جان افشان بگير

 همه نام و نشان گر بميري از
 شنورمز موتوا از پيمرب مي

 تا نگردي نيست از هستي تمام
 هر كه مرد از جان به جانان زنده شد

  

 يافتم ذوق دگر از صحو عشق 
 بيگمان گردد يكي نقش دويي

 ام كي شرح آن باشد رواديده
 هاي عقلها را بردرمپرده

 دل بكلي از دو عالم بر كنم
 محرمان گويند نزد هر گدا
 گر رسد دستوري از شاه كرم
 آنچه كردم اندرين معني بيان
 از جمال يار جان مسرور كن
 خاك ره شو پيش ارباب صفا
 از هوي و از هوس كلي بمير
 زندۀ جاويد گردي در جهان
 زندگي خواهي پي اين مرگ رو
 كي به وصل او رسي اي مرد خام
 در حيات سرمدي پاينده شد

  
  

  ازل و مراتب سير سالكاندر بيان قيامات انفسي و من

 نفس اماره چو مرد از خوي بد
 شد قيامتهاي نفس ظاهرش
 خود قيامتهاي انفس هست چار
 بعد از آن كربي دگر عظمي بدان
 مردن نفس از هوي صغري شمار
 دل چو طبع روح گيرد در رشاد
 روح چون گردد خفي كربي شود
 اين قيامتها چو شد عني اليقني
 ويآن زمان مرآت وجه حق ش

 محو گردي در تجلي جمال
 در دلت نور خدا تابان شود
 مرده و زنده به امر پير شو

  

 ديد موتوا را به ديده سر خود 
 ديد من مات عيان چشم سرش
 آن يكي صغري دگر وسطي شمار
 تاكه گردي عارف اسرار جان
 از هوي چون مرد، دل شد آشكار
 خواند وسطي نام او را اوستاد

 شود محو هستيها بكل عظمي
 منكشف گردد به دل حق اليقني
 بگذري از قيد حق مطلق شوي
 راه يابي در نهايات وصال
 جان پاكت واصل جانان شود
 تا نگردي تو به خود بيني گرو

  
بحسنه و آثار و اسرار آن و در بيان آنكه بهشت و  ئهاشارت به اخالق ذميمه و حسنه و تهذيب اخالق سي
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  .است و اين هر دو در دار دنيا با انسان است ه و سيئهنتايج اعمال و اخالق حسن خدوز

 نيست مردم هر كرا خلق بدست
 صاحب خلق بد آمد همچو ديو
 خلق بد ز افعال بد هم بدترست
 خلق بد مردود دال سازدت

 كندخلق بد بيعقل و بيفن مي
 سايۀ دوزخ چه باشد خلق بد
 گر ز خوي بد كني خود را بري

 بد چون شوي پاك از همه اخالق
 هفت دوزخ خلق بد را شد مثال
 آتش دوزخ چه باشد ظلم و كني
 حرص و شهوت مار و مورست و سگست
 كرب و عجبت را پلنگ و شير دان
 شد مثال مال دنياوي حدث

 خرگوش مكرست و حيلو روبه 
 دان كه ميمون صورت تقليد بود
 خرس در معني يقني الحاد بود
 يوز در معني است خشم و بد ديل

 ا خارپشت آمد مثالاختفا ر
 فتار است دزدي نهانكدان كه 

 آن زباني چيست نفس پر ستيز
 گر ز آتش صورت فعل بدست
 مالك دوزخ هواي نفسي است
 ذكر و طاعتهاي با روي و ريا
 جنت و دوزخ بود اعمال تو
 چونكه روح و عقل شد ز ايشان اسير

 كنند از چند چيز از تو سئوالمي
ميحق    كنند آن جمله را معروضمي

 رسد از حق جزاي هر عمل
 صورت عدلست ميزان و صراط

 دوزخست بانحراف از هر دو جان
 راه اوسط شو كه شد خير االمور

 ازي بر صراط حق عبورستا ن
  

 در حقيقت چون سباعست و ددست 
 دايماً با خلق در مكرست و ريو
 زانكه اصل هر بدي خلق بدست
 از خدا و خلق دور اندازدت

 كندجمله دشمن ميدوستان را 
 خوي بد آمد به راه دوست سد
 ره به خلق نيك انساني بري
 اسلم الشيطان ترا گردد سند
 هشت جنت خلق نيكو را مآل

 يك ببنيديدۀ معني گشا يك
 رهروان را كي درين معني شك است

 امانننگ و ناموس اژدهاي بي
 اي باشد عبثزانكه دنيا جيفه

 خودمثال بخل موشست و جعل
 از تقليد كس را هيچ سود نيست

 غيرتي خوكي نمودصورت بي
 و كينه و بيحاصلي گربه حقد

صورت تشنيع و غيبت شد شغال 
 جو امانشد طمع گرگي از او مي

 زينهار اي جان من از وي گريز
 ستروح را از وي عذاب سرمد

 مانع لذات روح قدسي است
 قوم و حميم اندر جزات زگش

 فاش گردد حسن و قبح حال تو
 ن هر دو منكر با نكيراشد مي

 يا تو از اهل رشادي يا ضالل
 تا كه باطل را جدا سازد ز حق
 صدق صادق را، دغايان را دغل
 بر صراط حق گذر با احتياط
 اعتدال اندر وسط چون برزخست
 تا رهي از دوزخ پر شر و شور

 رو قصو كي رسي در جنت و حور
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  در بيان آنكه ترقي در طور مراتب نفس به طريق تنزل است

 نفس تا اماره باشد آتش است
 چونكه شد لوامه بر طبع هواست
 چونكه گردد ملهمه غالب بر او
 مطمئنه چون شود يابد قرار
 خلق آن باشد تواضع با خضوع

 چو نفست پاك شدبد از صفات 
 خرامد چون ماليك بر فلكمي

 بهرت از هر طاعت استخلق نيكو 
 خلق نيك آمد صراط المستقيم

 داننيكجنت آن روح خلق 
 چون به خلق نيك شد او متصف
 خلق نيكو شد به معني راه راست

 بايد و ليكقول و فعلت نيك مي
 دانخلق اصل و قول و فعلش فرع

 مصدر افعال و اقوال است خلق
 خلق نيكو وصف هر انسان بود

 حق هر كرا اخالق نيكو داد
 من نديدم به ز خلق نيك هيچ
 دوستي با مرد نيكو خلق كن
 خلق نيكو شد بهشت و حور عني

 ستروضۀ رضوان همه خلق نكو
 هر كه دارد در جهان خلق نكو
 جملۀ اخالق و اوصاف اي پسر

 نمايد گاه نورگاه نارت مي
 شودگه نبات و گاه حيوان مي

 ذكر تسبيحت بهر دم بيدرنگ
 ور و نباتانگو سيب و زردآلو 

 الله و گلها و ريحان و سمن
 هر يكي را معني خاصي دگر
 حور غلمان هر يكي اوصاف تست

 درهاي ثمني قصر مرواريد و
 جوي خمر و جوي شير و جوي آب
 مستي و شوق است جوهاي شراب

 استدايماً با سوخنت او را خوش  
 مختلف احوال با خوف و رجاست
 وصف ماهيه بود اي رازجو
 گردد او چون خاك دايم با وقار
 وصف او تمكني و عجز است و خشوع
 روح تو از خاك بر افالك شد

د با ملك از باشهمدم و همر
 بر خالف نفس جان را راحت است
 شد مثال خلق بد نار جحيم
 جنت عارف يقني خود هست آن

 الم معرتفبر كمالش گشت ع
 هر كه دارد خلق بد دور از خداست
 زانهمه نيكي به است افعال نيك
 فرع را چون اصل گفنت كي توان
 منبع مجموع اخالق است خلق
 آدمي با خلق بد حيوان شود

 برد از خلق عالم او سبقمي
 خوي بد مر آدمي را كرد گيج
 وانكه خويش بد بود مشنو سخن
 خوي بد را دوزخ سوزان ببني

 نيكت را جزا ديدار اوست خلق
 دان جان او مخزن اسرار حق

 هر زمان گردد ممثل در صور
 گاه دوزخ گاه جناتست و حور

 شودگه معادن گاه انسان مي
 هاي رنگ رنگنمايد ميوهمي

 شد نماز و ذكر و تسبيح و صلوة
 جمله طاعات است و اخالق حسن
 زان معاني جو ز دانايان خرب

 صاف تست مهر و مه روحست و قلب
 شد دل پر نور او اي مرد دين
 جمله اوصاف تو آمد در حساب
 شد مثال ذكر و فكرت جوي آب
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 ذوق طاعتها و لذات عمل
 صورت علم لذني جوي شير

 ت و اخالص اي پسرسسيم و زر صدق
 معنويعلم توحيد است در 

 الجورد آمد ورع اي متقي
 كهربا باشد عبادت در مثال

 دان حدس و امعان نظر الماس
 شد زجاجه رقت قلب اي عزيز
 گشت چيني معرفتهاي يقني
 شد عبادتها و طاعات اي پسر
 چون شود اوصاف و اخالقت نكو
 گر گرفتار صفات بد شدي
 آتش سوزان و زقوم و عذاب

  

 نمايد صورت جوي عسلمي
 گير مرده طفل را گر شير نبود

 نگرلعل و مرواريد حكمت مي
 شد زمرد عفت ار دانا شوي
 گشت فيروزه عبادات سني
 هست ياقوت حقيقي اعتدال
 انگشت مينا دقت فهم اي جو

 جرم زهر و توبه پازهر است نيز
 خود محبت سنگ مقناطيس بني
 آن طعام و شربت همچون شكر
 هشت جنت خود تويي اي نيكخو
 هم تو دوزخ هم عذاب سرمدي
 هم تو داري فهم كن نيكو بياب

  
  

  حكايت

  دويدعاريف كه در صحرا به سردي هوا دچار شده به طلب آتش سوي ده مي
  

 به راهرفت يك روزيعاريف مي
 ابر پيدا گشت و باريدن گرفت

 چناندويد از دست باران آنمي
 چون در آن صحرا از آن سرما گذشت
 او ز هول جان به سوي ده شتافت
 چون رسيد آنجا به گرد ده دويد
 بر در خانه رسيد آواز داد
 در زمان آمد بر او كردش سالم
 پس تواضع كرد او با ميهمان

 رسيباز پرسيد از كجاها مي
 ام آتش بيارگفت سرما خورده
 اش آتش نبودگوييا در خانه

 بستد آتش را سوي خانه شتافت
 در تعجب ماند از آن حال غريب

 بود صحرا و نبود آنجا پناه 
 اش تر گشت و چاهيدن گرفتجامه

 كرد دشمن قصد جان كه تو گويي
 يك ده ويران بديد آن سوي دشت
 تا تواند او ز سرما چاره يافت
 عاقبت يك خانۀ معمور ديد
 صاحب خانه جوابش باز داد
 عارفش گفتا عليكم والسالم
 اندرون خانه بردش در زمان
 كرد از احوال او پرسش بسي
 نيست پرواي سخن معذور دار
 رفت تا بستاند از همسايه زود

 ديد آنجا و مهمان را نيافتخرقه 
 پيش او آمد خياالت عجيب
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 آتشي افروخت تا بيند كه چيست
 اي شد خرقه جنبيدن گرفتلحظه

 آمد و در پيش آتش خوش نشست
 هر زمان نوعي خيالش آمدي
 عاقبت پرسيد او از ميهمان

 ن كار عجبزانكه حيرانم دري
 گفت مهمانش كه ما را سرد بود
 چونكه تو دير آمدي گفتم روم
 بهر آتش زود در دوزخ شدم
 هفت دوزخ گشتم و آتش نبود
 در عجب ماندم كه آن آتش كجاست
 عاقبت با مالك دوزخ عيان
 سوي آتش بهر حق شو رهربم
 گفت مالك نيست اينجا آتشي
 گفتمش ديوانه و سرخوش نيم

 نجا آمدمبر نشان دوزخ اي
 انبيا دادند از دوزخ نشان
 آن نشان انبيا از كذب نيست
 گفت آري آن نشانها راست است
 نيست اينجا آتشي بشنو ز من

 ي از آتش شهوت بسوختكآن ي
 آتش هر يك بود نوعي دگر
 آتش دوزخ بود كز خشم تست
 هفت دوزخ چيست اخالق بدت
 زينهار اي جان من صد زينهار

 ي از نيك و بدزانكه هر چه اينجا كن
 آن مشقتهاي جمله انبيا
 كي عبث باشد بگو اي بيخرب
 آنچه گفتم هست از عني اليقني

 دان و راست گوي و راست بنيراست
 حشر تو بر صورت اعمال تست

 ايبيني هم از خود ديدههر چه مي
 مرغ معني صورت همت شناس

 رغ خانگيفكر دنيايي است م
 سماعهست بلبل عشق و رندي و 

 آن مگر جن بود يا نه خود پري است
 ميهمان در خرقه لرزيدن گرفت
 صاحب خانه ز حيرت لب ببست

 تر شديدمبدم زان حال حيران
 هر كجا بودي مدار از من نهان
 واقفم گردان ز اسرار عجب
 از غم سرما دلم پر درد بود

 وزخ شومتا كه گرم از آتش د
 هر طرف جويندۀ آتش بدم
 من نه آتش ديدم و ني نيز دود
 دوزخ سوزان ز آتش چون جداست
 گفتم از آتش بده ما را نشان
 تا مگر از دست سرما جان برم

 اي يا سرخوشيتو مگر ديوانه
 گو خرب ز آتش كه جوياي ويم
 من نديدم آتش و حيران شدم
 زآتش سوزان به خلقان جهان

 و احوال چيستمشكلم حل كن بگ
 تو يقني ميدان كه شك برخاسته است

 ن با خويشنتآهر كسي آرد خود 
 وان يكي از كينه آتش برفروخت
 فهم كن او را كه تا يابي خرب
 با تو گفتم من سخنهاي درست
 هشت جنت هست اعمال خودت
 نيك كن پيوسته دست از بد بدار
 مونست خواهدشدن اندر لحد
 وان رياضتهاي جمله اوليا

 يده گر داري در آن حكمت نگرد
 ني به استدالل و تقليد است اين
 راستي كن كج مرو در راه دين
 هر چه ديدي نيك و بد احوال تست
 ايگر جزاي نيك و گر بد ديده

 همت آمد كار دينت را اساس
 شكيفكر شهواني خروس است بي

 شد هما فكر قناعت و انقطاع
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 آمد دعوت قابل به راهباز 
 فكر سرداري بود دال عقاب
 خودنمايي بود طاوس اي پسر
 قاز چبود فكرهاي شست و شو
 بط چه باشد حرص دنياي دني
 در قناعت گشت آن موسيچه فاش
 خود كبوتر چيست اي داناي كل
 هست قمري صورت اطوار دل
 كوف آمد ذكر صهو و انزوا
 بوم استبعاد شد از اوليا

 وحيد بوتيماردانبعد از آن ت
 خود شرت مرغ است تدبير خطا
 صرف همت در فنا عنقا شناس
 رب ارباب است عنقاي بقا
 عارف اسرار مرغان گر شوي

 هاي دلمن چه گويم شرخ عالم
 محرم اسرار دل اهل دلست
 دل چه باشد مخزن گنج يقني

  

 چرغ و شاهني است قرب پادشاه
 ل رسل بهر خطابهدهد ارسا

 كركس و زاغ است دنيا سربسر
 فاخته طاعات و ذكر دل بگو
 جوجه باشد حال دنياي غني
 هست تيهو حيلتي اندر معاش
 ذكر دل گهگاه ارسال رسل
 گوش كن از عارفان اسرار دل
 ساز تعليم علوم انبيا
 صورت تقليد دان خفاش را

 لك را حصول مال خوانمرغ لك
 را مرغ آبي چيست پاكي نفس

 با فنا سيمرغ را ميكن قياس
 منطق الطير است اين اسرارها
 مرغ معني را به جان چاكر شوي
 با كسي كو را فروشد پا بگل
 هر كه نبود اهل دل ناقابلست
 اهل دل دان عارف اسرار دين

  
 در جامعيت انسان و تطابق ميان آفاق و انفس به مقتضاي سرنيهم آياتنا يف اآلفاق و يف انفسهم حتي

  .من عرف نفسه فقد عرفه ربه :يتبني لهم انه الحق و طريق معرفت نفس و خدا بحكم

 تو به معني جان جمله عالمي
 لوح محفوظ است در معني دلت
 در حقيقت خود تويي ام الكتاب
 صورت نقش الهي خود تويي
 تو به معني برتري از انس و جان
 انتخاب نسخه عالم تويي

 شكياز كمال قدرتش بني بي
 قش آدم را رقم نوعي زندن

 در  سه گز قالب نمايد او عيان
 ايبحر عمان آمده در كوزه

 هست انسان برزخ نور و ظلم
 برزخ جامع خط موهوم اوست
 آنچه مطلوب جهان شد در جهان

 هر دو عالم خود تويي بنگر دمي 
 جويي شود زو حاصلتهر چه مي

 هم ز خود آيات حق را بازياب
 عارف اشيا كماهي خود تويي
 هر چه بيني خود تويي نيكو بدان
 سرشناس علم اآلدم تويي
 كو دو عالم را نمايد در يكي
 كو دو عالم را از او پنهان كند
 هر چه بود و هر چه باشد در جهان

 ايزهالم از درش دريوكرده ع
 مطلع الفجرش از اين گفتند هم
 چون نمايد وهم تو معلوم اوست
 هم تو داري بازجو از خود نشان
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 من عرف زان گفت شاه اوليا
 دانش آفاق از انفس بخوان
 گر همي خواهي كه گردي حق شناس

 نيتحقيق و يقو بل ز راه كشف 
 گر به سر خود بيابي تو رهي

 ك بشناختيلهم ملك هم نه ف
 چون بداني تو كماهي خويش را
 كي شود اين سر ترا علم اليقني

 شانچون به عشق دوست باشي جانف
 شد مقيد روح تو در حبس تن
 تا نگردي بيخرب از خود تمام

 ا شو كاين فناگر بقا خواهي فن
 گر به كنه خود ترا باشد رهي

 ني همي گفت آن زمانسبحاآنكه 
 هم از اين رو گفت آن بحر صفا
 آن انا الحق كشف اين معني نمود
 ليس يف الدارين آنكو گفته است
 هر كس اين معني به نوعي باز گفت
 هر كه اين ره را به پايان برده است

 مي خواهي كه يابي زو نشانهگر 
 گر به امر پير رفتي اين طريق
 چون نماند از تويي با تو اثر

  

 عارف خودشو كه بشناسي خدا
 تاكه گردي عارف اسراردان

 ز راه قياسه اخويش را بشناس ن
 عارف خود شو كه حقدانيست اين
 هم ز خود هم از خدا تو آگهي

 ره يافتي چون به كنه خويشنت
 علم عالم حاصل آيد مر ترا
 تا نگردي محو حق اي نازنني
 پر ز خود بيني همه كون و مكان

 كرد فهم اين سخن كي تواني
 كي خرب يابي ز حق اي نيكنام
 چون به معني بنگري باشد بقا

 شك آگهياز خدا و خلق بي
 اين معاني گشته بود او را عيان

 ام غير خدانيست اندر جبه
 رت پيش تو دعوي نمودگر به صو

 در اين معني چه نيكو سفته است
 گر نهان و گر عيان اين راز گفت
 هم از اين معني بياني كرده است
 سر بنه بر خاك پاي كامالن
 مست گردي عاقبت هم زين رحيق
 بيگمان يابي از اين معني خرب

  
  حكايت

 سرور اقطاب عالم بايزيد
 راستي را او درين ره حجت است

 م گفت من اندر مثلهمچو بحر
 كو ندارد ساحل و قعر و ميان
 زو يكي پرسيد شيخا عرش چيست؟
 گفت كرسي چيست؟ گفتا كه منم
 باز پرسيد او كه چه بود خود قلم
 باز پرسيدش كه حق را بندگان

 اند بدلكه چو ابراهيم و موسي
 شيخ گفتا آن همه آخر منم

 آنچنان كه هست ديد راآنكه خود  
 صنعت استقول او چون فعل او بي

 ني چو عمان بلكه درياي ازل
 اول و آخر نشان رانيست او 

 شيخ گفت او را منم بر ظن مايست
 لوح گفتا، گفت دانا كه منم
 نمشيخ گفتش گر بداني هم م

 اند و هست حال اندر زمانگفته
 اند بدلچون محمد همچو عيسي

 عني آفتاب روشنممهم به 
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 گويند حق را در جهانگفت مي
 كائيل وارشان جربيل و ميبقل

 گفت صدق آور كه آن جمله منم
 مرد سائل گشت خاموش آن زمان
 زين تعجب دم نزد خاموش شد
 بايزيدش گفت هر كو در خدا
 در حقيقت هر چه هست اي مرد دين
 او چو فاني گشت اندر نور رب
 او چو خايل كرد خود را از خودي

 لم گشته است اجزاي اواهر دو ع
 مندمج در حرف او جمله حروف
 صد هزاران بحر در قطره نهان
 آن امانت كآسمانش در نيافت

 كنددر دل يك ذره مأوا مي
 المكان اندر مكان كرده مكان
 ايكي بگنجد بحر اندر قطره

 اين ابد عني ازل آمد يقني
 جويي عجبعني آبي آب مي

 پيش چشمت هست درياي روان
 منكه آبم تشنۀ آبم چرا
 شد به نقش موج ما دريا عيان

 بردار زود دراه خو ازرا  خويش
 كنيگنج عالم داري و كد مي

 كردي گداپادشاهي از چه مي
 جمله عالم هست حاجتمند تو

 پوش شداز تويي درياي تو خس
 مانع راه تو هم هستي توست
 گشت خورشيدت نهان در زير ميغ

 داري چرادوست مي دشمن خود
 كني شهباز خود را بال و پرمي
 سوي قافن آبري سيمرغ را مي

 كني بي آب و خورطوطيان را مي
 سازي هماپاي بند دام مي

 بلبل و قمري كني بسته زبان
 كني طاووس را اندر قفسمي

 بندگان بودند و هستند اين زمان
 وارباز عزرائيل و اسرافيل

 تا نپنداري من اين جان و تنم
 هاي همچو جانن نكتهچون شنيد آ

 نوش شدگوييا زان جرعه او مي
 محو گردد از خدا نبود جدا

 حق است و باطل نيست اين خود همه
 ببيند اي عجب راحق همه خود 

 ديد خود را عني نور ايزدي
 برتر از كون و مكان مأواي او
 مندرج در تحت صنف او صنوف

 اي گشته جهان اندر جهانذره
 وز قبول او زمني هم روي تافت

 كنداي جا ميدر درون جبه
 نشان گشته مقيد در نشانبي

 ايذرهمهر پنهان چون شود در 
 باطن اينجا عني ظاهر شد مبني

 گويي عجبنقد خود را نسيه مي
 ديده را بستي از آني در گمان
 وز عطش اندر تب و تابم چرا
 موج سازد بحر را فاش و نهان
 كي كني تا با خودي از خويش سود

 كنيخودكه كرده آنكه با خود مي
 گنجها داري چرايي بينوا
 تو گدايانه چه گردي گرد كو

 نماند بحر اگر در جوش شدخس 
 نيست شو تا ره به خود يابي درست
 قيمت خود را ندانستي دريغ
 دوستان را دشمن انگاري چرا
 جغد و بوتيمار را گويي برپ
 عكه را گويي درآ اندر مصاف

 نهي قند و شكرپيش زاغان مي
 پراني در هوامي رالكان لك

 كركسان آري كه موسيقي بخوان
 ين دريا فرسگفته بط را ران در
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 باز سازي مرغك اوباش را
 نفس دون را زيردستي تا بكي
 اين چه نادانيست يكدم با خود آي
 اسب تازي را بخر، خر را مخر

 سوداري هگر وصال دوست مي
 تابع روح را تا نگردد نفس

 مرغ جان از حبس تن يابد رها
 چون نكشتي اژدهاي نفس را

  

 رااين خفاش  اي عنقا توكرده
 پرستي تا بكيشو مسلمان بت

 سودا درآي ينخواهي درمي سود
 بيابان شو بدر ينتا تواني ز

 نفس را با روح گردان همنفس
 كي دوا يابي دل مجروح را
 گر به تيغ ال كشي اين اژدها
 هان مشو ايمن ز مكر اين دغا

  
  

متابعت نفس اصل همۀ بديهاست و به . نفسك التي بني جنبيكنكه بحكم اعدي عدوك در بيان آ
مقتضاي اوحي اللّه تعايل ايل موسي فقال يا موسي ان اردت رضائي فخالف نفسك فاني لم اخلق 

و معرفت حقيقي كه نتيجۀ وصول و قرب . مخالت نفس سر همه طاعتهاست. خلقا ينازعني غيرها
رجعنا من الجهاد االصغر ايل الجهاد : و به موجبمخالفت نفس و هوي غير ممكن است است، بي

طريقت  دراالكرب قيل و ما الجهاد االكرب يا رسول اللّه قال جهاد النفس، بر خالف نفس عمل نمودن 
  .واجب است

  

 چون ترا نفس تو شد اعدا عدو
 هر كه گردد او مطيع نفس بد
 خود خالف نفس در راه خدا
 بدترين دشمنت چون نفس تست

 كفر جهان اي مرد دينچون سر 
 كنيبر خالفش كن هر آنچه مي

 در خالف نفس شو ثابت قدم
  

 باش روز و شب از اوبر حذر مي 
 نبيند تا ابدروي نيكي مي

 بهرتين طاعت آمد مر تو را
 دوستي با وي مكن اي مرد سست
 بردن فرمان نفس آمد يقني
 تا رهي از مكر آن ديو دني
 تا گذر يابي به اسرار قدم

  
  كايتح

 وحي آمد سوي موسي از خدا
 بر خالف نفس ميكن هر چه هست

 كه خالق جهانم در جهان من
 كو منازع در خداوندي شود
 غير نفس آدمي كو دايما
 گر رضاي حق همي خواهي دال

 گر همي خواهي رضاي لطف ما 
 دشمن اين نفس سركش كن درست
 هيچ مخلوقي نياوردم عيان
 رودبر خالف حضرت ما مي

 ع ماست از حرص و هويدر نزا
 پيشه خودكن خالف نفس را
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 شد مطيع نفس بودن معصيت
 اصل طاعات و عبادات سني
 دفع اين دشمن اگر دستت دهد
 در صف مردان ميدان رهربي

 اصغر اي دل باز گرداز غزاي 
 جنگ با كافر غزاي اصغر است
 زانكه كشته كافران باشد شهيد
 هر كسي كو زين غزا محروم شد
 شرك را بگذار تا مؤمن شوي
 نفس را بگذار سوي دل خرام

  

 شبهه او را تقويتكفر دان بي
 شد خالف نفس آن ديو دني
 جان ز قيد هجر جانان وا رهد

 آوريمي گويي دولت را به كف
 در جهاد اكربآ اندر نربد
 اين جهاد نفس غزو اكرب است
 كشتۀ نفس است نزد حق طريد
 اين دو روزه عمر بر وي شوم شد

 ها كن تا مگر موقن شويشك ر
 آن بيت الحرام تا شوي ساكن در

  
دل مظهر علم الهي است و به  جامعيت او و اشارت بدانكه در انفس،در بيان حقيقت قلب انساني و 

محفوظ است كه ما وسعني ارضي و السمائي و لكن وسعني قلب عبدي المومن النقي التقي  مثابۀ لوح
و ان العرش و ماحواه فلا فلا مرة يف زاويه من زواياء قلب العارف ما وتفصيل سخن بايزيد بسطامي كه ل

  .مظهر حق است لاحسن بها و تنبيه بر آنكه د

 دل به معني جوهري روحاني است
 دل چه باشد غير نفس ناطقه
 آنكه دانا گفت عقل مستفاد
 استفاده گر كني زان دل بكن
 چون مجرد شد دل از حرص و هوي

 در اومعني كلي و جزوي ان
 انوار حقدل چه باشد مطلع 

 دل كه شد بر ياد غير او حرام
 در حقيقت دان كه دل شد جام جم
 دل بود مرآت وجه ذوالجالل
 پيش سالك عرش رحمانست دل
 لوح محفوظ ار بدانستي دلست
 حق نگنجد در زمني و آسمان
 در دل صايف توان ديدن عيان

 دل جمله عالم جرعه نوش جام
 در كام دلريخت ساقي بحرها 

 مخزن اسرار را دل شد كليد
 دريا را به يكدم در كشيد هفت

 دل نه از جسم است و نه جسماني است 
 آنكه از حق تافت بر وي بارقه
 در حقيقت دان كه بودش دل مراد
 تا بيابي تو علوم من لدن
 تافنت گيرد در آن نور خدا
 چون مشاهد گشت او را دل بگو
 دل چه باشد منبع اسرار حق

 الحرام گر بداني او بود بيت
 نمايد اندرش هر بيش و كممي

 در دل صايف نمايد حق جمال
 جمله عالم چون تن و جانست دل
 پيش دانا دل به از آب و گلست
 در دل مؤمن بنگجد اين بدان
 آنچه پنهان است از خلق جهان
 از مكان تا المكان يك گام دل
 هم نشد سيراب درد آشام دل
 گنج مخفي هست اندر دل پديد

 و نعرۀ هل من مزيدزند امي
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 خانه را يك جرعه كردساقي و خم
 تاب نور حق ندارد غير دل
 صد هزاران آسمان و آفتاب
 صد زمني و كوه ودشت و بحر و بر
 ايهست از درياي دل يك قطره

 وسعت دل برتر است از هر چه هست
 ملك دل را كس نديده غايتي

 هاي ملك دل را حصر نيستشهر
 قصرهاي شهر دل از گوهرست
 هر يكي شهري از آن صد عالمي
 خلق هر شهري به رنگ ديگرست
 آن يكي رنگش فروزان همچو ماه
 آن يكي نيلي و ديگر گون سفيد
 وان دگر يك را بود رنگش سياه
 خلق هر شهري به نوعي آمدست
 روي خلقي گشته تابان همچو خور

 غلمان و حور آن يكي شهري پر از
 خلق شهري واله روي نكو
 خلق شهري مست ديدار خدا
 خلق شهري گشته از مي جمله مست
 خلق شهري غرقۀ دريا شده
 خلق شهري جملگي سمع و بصر

 الت و كاري دگرهر يكي را ح
 عالم دل را نشاني ديگرست
 خاك و باد و آتش و آبي دگر

 رنگهاي رنگباغها و ميوه
 ي خوشياسمني و نرگس و گلها

 آيد درين عالم عيانهر چه مي
 چونكه عكس عالم دل شد جهان
 خلق و اطوارش همه نوعي دگر
 عرش و كرسي آسمانش ديگر است
 زاوش و برجيس و بهرامي دگر
 صد هزاران آفتاب و هر يكي
 هر يكي را برج ديگر منزل است

 تر از ديگريهر يكي تابنده

 تشنه لب هر دم برآورد آه سرد
 جاي كرده مغبچه در دير دل
 مشرتي و تير و زهره ماهتاب

 بيني دو صد چندين دگراينكه مي
 ايدر فضاي دل نمايد ذره

 مظهر علم الهي دل شدست
 در احاطه حق دل آمد آيتي
 پيش شهر دل دمشق و مصر چيست

 وديوارش همه سيم و زرست شفر
 هر يك دگرگون آدميكن اس

 ي سرخ و دگر يك اصفر استكآن ي
 رنگ آن يك زرد گشته همچو كاه
 گشته رنگ هر يكي نوعي پديد

 از بسياري جرم و گناه از چه
 هر يكي مشغول يك كاري شده است
 زشت گشته روي آن خلق دگر
 گشته خلق شهر ديگر غرق نور
 وگوخلق شهر ديگرش در گفت

 خلق آن ديگر شده مست هوي
 خلق شهري محتسب دره به دست
 از عطش در موج دريا آمده
 گشته خلق شهر ديگر كور و كر
 با خداي خويش ديدار دگر
 بحر و بر و كار و شأني ديگرست
 ابر و باران، مهر و مهتابي دگر
 گلستان و دلربان شوخ و شنگ
 بلبالن و قمريان آهكش
 هست عكس عالم دل بيگمان
 نفيض اين عالم از آن عالم بدا
 هر يكي با صد هزاران كر و فر
 مهر و ماه وعقل و جانش ديگر است
 تير و زهره مطرب و جامي دگر

 شكيدر مساحت مثل عالم بي
 اين كسي داند كه از اهل دل است
 نور هر يك در گذشته از ثري
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 هر يكي نوعي دگر گردان شده
 امل باري دگرگشته هر يك ح
 اش صد بتكدههست در هر گوشه

 د در اوينهر يكي مطلوب خود ب
 آن يكي از وي شراب ناب ديد
 آن يكي زو ملك و مال و جاه يافت
 آن يكي يابد از او فقر و غنا
 آن يكي را در جهان سازد گدا
 آن يكي را عشق بازي رو نمود
 آن يكي زو ترك دنيا يافته است

 است وان دگر را آرزوي جنت
 وان دگر اندر طريق عشق دوست
 وان دگر در بحر وصلش گشته غرق

 اللّه اين حالت كنديل مع
 اينكه گفتم وصف آن صاحبدلست
 واجب و ممكن همه در دل نمود
 نياآنچه از احوال دل كردم ب

 آنچه روشن شد به من احوال دل
 كي به تحرير و به تقرير و بيان
 گر از آن بسيار گويم اندكي

 سربسر نابود ديد راان كو جه
 محو شد در پرتو نور احد
 نيست جز وي مركز دور جهان
 بر همه خلقان رحيم و راحم است
 اوست بينا جمله كورند و كبود
 متصف گشته به اوصاف خدا

 كند جوالن به ملك المكانمي
 هر دو عالم را به نور دوست ديد
 او عليم و ديگران نسبت به او

 حقسليم از غير صاحب قلب 
 ايگشته عالم بهر او آيينه

 صاحب تمكني شده در قرب ذات
 در دو عالم ذات حق بيند عيان
 دل مسمي زان سبب آمد به قلب
 گه به طوف عالم علوي رود

 ز اشتياقش بي سر و سامان شده
 دور هر يك از پي كاري دگر
 هر طرف صد كعبه و صد معبده

 يند مراد خويش از اوهر يكي ب
 وان دگر معشوقه و اسباب ديد
 وان دگر جويندگي راه يافت
 دارد از وي ديگري رنج و عنا

 كند آن ديگري را پادشامي
 وان يكي از زهد و طاعت ديد سود
 روي دل از كل عالم تافته است
 دايماً خواهان حور و لذت است
 ترك غيرش گفته دايم وصل اوست

 رخاست فرقاز ميان يار و او ب
 تا مبادا منكري طعنه زند
 كز دو عالم برتر او را منزلست
 جان و دل بيرون ز عقل و فهم بود

 اي ميدان ز بحر بيكرانقطره
 گر بگويم شرح آن گردد خجل

 اي گفنت توانزان معاني شمه
 كي كجا فهمد بغير آن يكي
 بادۀ جام فنا را در كشيد
 كار او باالست از فهم و خرد

 وي گشته پيدا و نهانداير از 
 در بقاي صرف دايم قايم است
 او سميع وديگران كر در شنود
 اهل جود و صاحب صدق و صفا

 نشان بيند عيان اندر عيانبي
 پوست ديددوست را مغز و جهان را 

 جاهل و سرگشته با جهل دو تو
 كس ندارد در يقني بر وي سبق
 ايمرغ روحش را دو عالم چينه

 ات صفاتاهل تلوين در ظهور
 كرده در هر مظهري وصفي بيان

 كرب تقليب است در شادي و هب كو
 گه مطاف عالم سفلي شود
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 از وجهي نكوتاين تقلب عل
 گاه محض عقل گردد گاه نفس

 شود گه منطبعگاه مجرد مي
 گه منزه از همه عيب است و نقص

 شأني دگرهر زمان دارد ز حق 
 مظهر شأن الهي گشته است
 ظاهر و باطن در اين صورت بجو
 گه درآمد او درون بزم خاص
 هر ديل را كي كسي گويد كه دل
 اين چنني دل را تو از عارف طلب

 دل در اصطالح اين گروه نيست
 آنچه دل خوانند او را اين عوام

 دل جز اهل دل كس نداند قدر
 استواري كربياست دل مقام
 ه خداوج آيينۀ دل بود

 گر همي خواهي كه بيني روي دوست

 هم ز وجه بد شمر حيله مجو
 گه ملك گردد گهي چون ديو نحس

 شود گه منقطعگاه واصل مي
 گه ز غم ناالن گه از شادي به رقص
 هر نفس آرد سر از جايي بدر
 مظهر شأنش كماهي گشته است

 ا برزخ جامع بگونقش او ر
 گه برون در بدارندش خواص

 بهل راذكر آن دلهاي جاهل 
 ادبدل مجو زين مشت خام بي

 جز دل دانا كه حق دادش شكوه
 خانۀ ديو است ديگر والسالم
 نيست دل را نسبتي با آب و گل
 دل نباشد آنكه با كرب و رياست
 در دل صايف نمايد حق لقا
 دل به دست آور كه دل مرآت اوست

  
. مايدنعيت كه دارد عني آن ميمحسب جا بهگردد و دل در بيان آنكه هر صفت كه بر دل غالب مي

فكلهم اذا فكرت فيهم كالب ام : چنانچه حضرت مرتضي سالم اللّه عليه از دلهاي ناقصان خرب دارد كه
غير دل نيست  اب و اشارت بر آنكه اصل انسان دل است و در صورت نشأه انساني نظر گاه حقبام ذ حمار

ابن و نياتكم و ان يف جسد كه ان اللّه ال ينظر ايل صوركم و ال ايل اعمالكم و لكن ينظر ايل قلوبكم 
زيرا كه به اتفاق . فسد ساير الجسد، االوهي قلبآدم لمضغة اذا صلحت صلح ساير الجسد و اذا فسدت 

  .همه، انساينت انسان و كمال او به دل است

 صفامرتضي آن منبع صدق و
 كنمگفت هر گه من تفكر مي

 آن يكي خوكست در بيغيرتي
 آن يكي گرگ است در درندگي
 آن يكي در كرب چون شير و پلنگ
 دل بهر وصفي كه گردد متصف
 اصل انسان در حقيقت خود دلست
 داد پيغمرب از اين معني خرب
 هم نظر نبود به اعمال شما
 هست منظور خدا نيات تو

 آن وصي و جانشني مصطفي 
 كنمخلق عالم را تصور مي

 وان دگر خود همچو سگ شد شهوتي
 وان دگر پيوسته در خر بندگي
 وان دگر چون خر به قيد پالهنگ
 تو هماني گر جواني ور خرف
 باقي اعضا همه فرعش شدست
 ظرگفت حق را نيست بر صورت ن

 شد دل انسان نظرگاه خدا
 آن دل پر نفي و پر اثبات تو
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 ال نيكگر دلت نيك است شد افع
 شد صالح دل صالح اين بدن

 فاسدست انسان دل چو فاسد گشت
 گر به صورت متقي و زاهدست
 ظاهراً معمور ودر باطن خراب
 اهل دل از دل سعادت يافتند
 نقش غير از لوح دل شستند پاك
 انداز وصال دوست شاد و خرم

 بهره استهر كرا دل نيست او بي
 اسفل دارد او چون گاو و خر هرو ب
 همي گويد كه ايشان يف المثل حق
 نصيب از هر كمالند آن گروهبي

 اهل دل شو اهل دل شو اهل دل
 هر كرا دل نيست گوهر جانش مباد
 هر كرا باشد دل چون آينه

 توان ديدن عياندر چنني دل مي
 از غبار غير دل را صاف كن
 بر در دل باش دايم پاسبان
 مقصد و مقصود خلقت اين دلست

 اند از دل خوانده استهر چه عارف د
 ن ز استفت قلبك جو نشانسخاين 

  

 دل چو بد شد فعل بد گردد وليك
 نيست كس را اندرين معني سخن

 باده و گر عابدست گر حريف
 بد بود زيرا دلش با شاهدست
 او ب صورت آبي ودر معني سراب
 خنگ دولت سوي باال تاختند
 جامۀ هستي خود كردند چاك

 اندمهمد واصل جانان و با جان
 ز بينوايي شهره استادر جهان 

 نيستش كاري بغير از خواب وخور
 همچو گاوند و چو خر بل هم اضل
 غافل از ارباب حالند آن گروه
 ورنه همچون خر فروماني به گل
 هر كه بي سر گشت سامانش مباد
 حق همي بيند درون آينه
 آنچه پنهانست از خلق جهان

 سخنتا جمال يار بيني بي
 و مگذار در دل يك زمانغير ا

 جويي از اين دل حاصلستهر چه مي
 س دست افشانده استاز كتاب و در

 تا بداني علم عارف را بيان
  

و بيان آنكه علم » المريد الصادق غني عن علم العلما«:اشارت به سخن سيد الطايفه جنيد بغدادي كه
اللّه يجعل لكم فرقاناً بني الحق و الباطل و كما ان تتقو : ي كه كما قال اللّه تعايلباست نه كس لدنياوليا 

من رغب يف الدنيا و طالت آماله فيها اعمي اللّه قلبه و علي قدر ذلك : قال النبي عليه الصلوة و السالم
  :و من زهد عن الدنيا و قصر امله فيها اعطاه اللّه علما بغير تعلم؛ بيت

 برف نيست جز دل اسفيد همچون  دفرت صويف سواد و حرف نيست
  كه موالنا رومي در بيان معني فرموده است

 پير بغدادي جنيد رازدان
 گر مريدي در ارادت صادقست

 از علوم عالمان تغني اس او
 هر كسي كو را معلم حق بود
 هست از تعليم استاد او غني

 اين چنني فرمود هنگام نشان 
 بر كمال لطف ايزد واثقست
 نيست او را احتياج اين و آن
 نيست باطل هر چه گويد حق بود

 حاجت روشني است او چهعني نور 
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 شد ديل صايف كتاب و دفرتش
 آيت ان تتقوا اللّه باز خوان
 گفت پيغمرب مدينه علم و دين

 ر كه باشد طالب دنياي دونه
 هست در دنيا ورا طول امل

 خداوند جهان كور و كر داند
 هر كه زاهد گشت از دنياي دون
 كردكوته از همه اميد خود
 بي تعلم حق دهد او را علوم
 اين چنني دل هر كسي را چون دهند
 سالها راه طريقت گر روي
 ور تو گردي سالها خلوت نشني

 نيست تادلت خايل ز مال و جاه
 كي در عرفان گشايد جز به فكر
 ذكر را بايد دل خايل ز غير
 آن ديل پاكي كه در وي غير يار
 تا نگردي از حظوظ نفس دور
 جان طاعت چيست اخالص و يقني

  

 در سرش سرها پيدا نمايد
 متقي شو تا ببيني هر نهان
 آن حبيب خاص رب العالمني
 در چه حرص و حسد شد سرنگون
 در پي دنياست با دام و حيل
 زين سبب چشم دلش شد قدردان
 دل بري كرد از همه مكر و فسون

 دل برداشت سد از ميان يار و
 علمهاي برتر از درك فهوم

 نداري كه هر كس زين دهندتا نپ
 ور ز درد عشق عمري نغنوي

 با ذكر حق باشي قرين دايماً
 جان تو محرم درين درگاه نيست
 فكر صايف كي شود اال به ذكر
 دل كه در وي نيست جاي شر و خير
 هيچ دياري نيابي وقت كار
 كي دل و جانت شود روشن ز نور
 از تن بيجان چه حاصل خود ببني

  
لو صلي : اصل اعمال نيت است و اخالص در آن چنانچه در احاديث قدسيه آمده است كهكه آندر بيان 

العبد صلوة اهل السماء و االرض و صام صيام اهل السماء و االرض و طوي الطعام مثل المالئكه حتي ال 
استها، ة الدنيا او سمعتها او محمدتها او ريباس العاري ثم راي يف قلبه ذره من محبلتأكل شيئي و لبس 

ال يسكن يف جواري و ألظلمن قلبي حتي ينساني و ال اذيقه حالوة مناجاتي، نيت المؤمن خير من 
  .عمله

 بشنواز اخبار قدسي اين سخن
 وحي فرموده است حق با اهل راز
 گر گزارد اهل ارض و آسمان
 چون ماليك در نوردد او طعام

 لباس او شود ريانبودن ع
 من كه از سر ضميرم با خرب

 ستايش جويد و نام نكو يا
 در جوار ما نيابد او مكان
 آينه جان و دلش سازيم تار

 در گوش كن دّر گفتۀ حق را چو 
 اي چندان نمازگر گزارد بنده

 روزه دارد نيز هم مانند آن
 يا نپوشد هيچ چيزي والسالم
 موي جلد تن پالس او شود

 كنم آنگه نظردر دل او مي
 يا بزرگي را كند او آرزو

 ن دوستاناناورم نامش مي
 از چه اين غفلت كه شد زنگ و غبار
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 ما را فراموش آن دني تاكند
 سازمش محروم در وقت نياز
 لذت و ذوق مناجات و نياز

 كارسازيم اي خداوند كر
 ن مونس جان و دلمك ياد خود

 اين چه استغنا چه بيباكيست اين
 زندآتشي در جان عاشق مي

 در نماز و روزه باش گاه گويد
 گاه گويد عاقل و هشيار باش
 گاه گويد جمع گردان ملك ومال
 گه همي گويد بجو رزق حالل

 ناني بجو كن حرفه گاه گويد
 گه كند جويندۀ دنياي دون
 گاه گويد عارف اسرار شو

 گويد كه ترك هر دو گوگاه مي
 گاه الكاسب حبيب اللّه گفت
 هر زمان آرد دگر راهي به پيش

 كند در المكانمكانم مي گه
 گاه شيخ شهرم و گه رندمست
 دد گه در آرد در دلم صد ديو و

 گه غريق بحر انوارم كند
 ه فلك جايم دهدگه برون نُ

 گه چنان سازد كه رشك آرد ملك
 ندكگاه عاقل گاه مجنون مي

 گاه ساز همچو دود گلخنم
 گه ز طبع نفس بر ظلمت تنم
 گاه مال گاه شيخ و گاه رند

  

 شنيتا نبيند او ز رويم رو
 اي طاعات و نمازهاز حالوت

 وين نيابد هيچ در هنگام راز
 ساز دل بيچاره را ده برگ و اين

 از قيدهاي مشكلم وارهان
 با كه بتوان گفت آخر چيست اين
 عاشقان را در جهان رسوا كند
 باز گويد مست و عاشق باش فاش

 ارزد به الشاين نمي گاه گويد
 كن پايمال راباز گويد هر دو 

 يد رزق جويي شد وبالگاه گو
 مان بگووترك خان گاه گويد
 ميل عقبي در درون گاه آرد

 گاه گويد از همه بيزار شو
 جز جمال جانفزاي ما مجو
 گاه ترك كسب شرط راه گفت
 وه كه بس حيرانم اندر كار خويش
 گه كند جانم اسير خاكدان
 گه برد باال گهي آرد به پست

 كند از غير خودگاه خايل مي
 سير قيد پندارم كندگه ا

 دهد گه درون خاك مأوايم
 رد فلكآگه زنامم ننگ مي

 كندگاه فارغ گاه مفتون مي
 گاه ديگر سبز و تر چون گلشنم
 گاه از نور تجلي روشنم
 گه ز روم و گه عرب گاهي ز هند
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و معتزيل و  به تقدير الهي است و اشاره به مسائل مختلف فيه ميان اشعريدر بيان آنكه جميع افعال 
سني و شيعي و محقق و مقلد و ايماء اصطالحات صوفيه و منع از اظهار اسرار و تحريص به اخفاء آن 

  :بحكم

 ل يل انت ممن يعبد الوثناءبلق  و رب جوهر علم لو ابوح به

  .و عمل بر مقتضاي كلموا الناس علي قدر عقولهم

 من ندارم اختيار خويشنت
 او بهر ساعت بهانه نو كند

 اه گويد نيك از من بد ز توگ
 گاه گويد هست جمله از قضا
 گاه گويد باطل آمد اين رمه
 گويد اين يك كافر و آن مؤمن است
 گويد اين ضالست و آن هادي دگر

 عابدست آنگويد اين يك عاصي و 
 باز گويد هر چه هست از من بدان
 بلكه جمله عالم هستي منم
 در حقيقت چون به غير دوست نيست

 ث نبود كه عني حكمت استاين عب
 اختـــــــالف امتـــــــــان انبيــــــــا
 اختالف خلق و خالق چون بود
 ره برين رحمت نربدي جاهلي
 گنج ايمانست زير هر طلسم

 مايد وصف خاصناو بهر جا مي
 كرده در هر مظهري نوعي ظهور
 گر به صورت گشت بيگانه زما
 غير دريا گر نمايد موج آب

 اي عاقالن شدم باز ديوانه
 دارم از ديوانگي صد غلغله
 زلف و جعد تابدار و پر گره

 وشبهردو عالم مست زلف مشك
 پاي ما زين بند چون آزاد شد

 سند كن قول و فعل كامالن را
 توسن عرفان بود تند و حرون

 ام مجبور امر ذوالمننگشته 
 آتشي در خرمن صربم زند
 گاه گويد جز ره نيكي مرو
 گاه گويد گفت من بد از رضا

 اند اين همهگويد كه حقگاه مي
 آن يكي در شك و ديگر موقن است
 وان يكي رهزن، دگر شد راهرب
 آن يكي ميخواره وان يك زاهدست
 زانكه هستم خالق هر دو جهان
 من به نقش هر دو عالم روشنم
 در ميان اين اختالف آخر ز چيست
 اختالف امتي چون رحمت است

 مد اي فتيآچون ز عني حكمت 
 رحمت اين بيگمان افزون بود

 ني بيحاصليكاعرتاضي مي
 ي عني اسمپيش عارف شد مسم

 عني يك ديگر شمر تو عام و خاص
 او به ما نزديك و ما زو دور دور
 او به معني هست با ما آشنا
 عني دريا دان تو امواج و حباب
 در خور مجنون بود بند گران
 خواهم از زنجير زلفش سلسله

 ون زرهچحلقه حلقه گشته درهم 
 گشته بر حسن جمالش روي پوش

 بنياد شدخانۀ تقليد بي
 همي خواهي ز حق يابي مدد گر

 هان عنانش را بكش اي ذو فنون
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 گر عنان او رها كردي بجست
 وارگه به دارت آورد حالج

 گه به زنديقي ترا نسبت كند
 نوني شوي مشهور شهرگه به مج

 كند از شهر خويشگه برونت مي
 تا تواني رهروي هشيار باش
 سر حق را جز به اهل حق مگو

  

 خيره گشت و اختيارت شد ز دست
 گه بر خلقان شوي مطعون و خوار

 دهدگه به الحادت گواهي مي
 گه اسير آيي تو در زندان دهر
 گه برون از مذهب و دين است و كيش
 راز جانت را مكن با خلق فاش
 غير راه كامالن اي دل مپو

  
ن آنكه شرط را ه سالك صدق و اخالص است و امتحان اهل كالم موجب خذالن دين و دنيا ميدر بيا

  .گردد و ممتحن ملعون است

 صدق و اخالص است زاد رهروان
 صدق كي آيد به كارطالب بي

 امتحان اهل دل نبود صالح
 هر كه او را بهره از ايمان بود
 هر كه گردد رهروان را ممتحن

 اين راه رارو هان به پاي صدق
 امتحان كامالن نبود روا

 كنيامتحان اهل دل گر مي
  

 هر كه مخلص گشت باشد رهرو آن 
 اي صادق نبيني وصل يارگر نه

 بيند فالحممتحن هرگز نمي
 روددر طريق امتحان كي مي

 گشت مردود قلوب انس و جن
 دور دان از امتحان اين شاه را
 هر كه گردد ممتحن يابد سزا

 كنيسر مين و بيخويشنت بيجا
  
  حكايت

  جنيد بغدادي

 پير بغدادي جنيد آن رهنما
 ز حسداهر كسي كردند آغ

 صد كمال ار هست پوشاند حسد
 د حسدآممانع جمله كمال 

 گفت پيغمرب حسد ايمان برد
 از حسد بگذر درآ در راه دين

 ن حاسدانت آبا خليفه عاقب
 بجكايات عح گويد ميكو ه

 د خلقافتنزين سخن در فتنه مي
 گفت با ايشان خليفه در جواب

 چو كردم منع او تحجزانكه بي

 چونكه شد اندر طريقت پيشوا 
 ايي كي رسدگفنت او را پيشو

 بحر قلزم را بجوشاند حسد
 خلق عالم را وبال آمد حسد
 همچو آن آتش كه هيزم را خورد
گاه دين  گر همي خواهي شوي آ

 ن شيخ زمانعرض كردند حال آ
 عجب كنند از وي رواياتمي

 گردند خلق تيمبتالي بدع
 حجتي نبود صوابمنع او بي

 و گو در ميان خلق افتد گفت
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 ز آن پيدا شودافتنه ديگر
 ببايد آزمايش كرد زودمي

 آن خليفه داشت يك زيبا كنيز
 در جمال ودر مالحت دلپذير

 عاشق روي نكوش هبد خليف
 گفت تا پوشد لباس فاخرش
 گرد رويش بسته درهاي ثمني
 يك كنيز ديگرش همراه كرد

 ن جا گفت رو اي خوبروالدر ف
 كامدم پيش تو اي شيخ انام
 زانكه دل بگرفتم از كار جهان
 هست ما را مال بيحد و شمار
 پيش تو از بهر اين كار آمدم

 صالح كار ما تا بيندشي
 را اي پيشوامگر بخواهي تو 

 رو به طاعت آورم در صحبتت
 اندرين معني نما سعي بليغ
 كن رو گشاده خويش بر وي عرضه

 آمد آن مهرو روان پيش جنيد
 آنچه تعليمش نمود اندر نهفت

 ن زيبا نگاريك نظر بر روي آ
 سر به پيش افكند شيخ اوستاد

 اي شد سر برآورد آن زمانلحظه
 رخ آن زن دميد آه را چون در

 بر نيامد زو نفس در حال مرد
 ليا هر كو كندامتحان او

 و منند كه بي ما اين جماعت را
 ا دل اندوهگنيخادمه شد ب

 شد خليفه بيقرار از درد و غم
 اهل دالن باگفت هر نادان كه 

 اين ببيند كه نبايد ديدنش
 پس خليفه گفت مرد اينچنني
 در زمان برخاست شد پيش جنيد

 چنانداد كآخر آنچون دلت مي
 گفت شيخش كاي امير المؤمنني

 باال شود كار او زين بيشرت
 تا به حجت منع او بتوان نمود
 بود در پيش خليفه بس عزيز

 نظيردر همه عالم به خوبي بي
 ۀ آن رنگ و بوشدايماً آشفت

 زود آرايند هر گون زيورش
 دست و پايش پر ز خلخال گزين

 دريا برانگيزند گرد آنتا از 
 نيد آخر بگوجبا  روبرو شو

 از سر صدق و ز اخالص تمام
 بار گران تطاق رانيست ما 

 گيرد قراروين دلم با كس نمي
 تا بگويم پيشت احوال ندم
 زانكه هستي تو امام و رهنما
 مال خود سازم همه پيشت فدا
 چون كنيزان باشم اندر خدمتت
 روي خود بنما چو خور در زير ميغ
 تا مگر بفريبد او را اين سخن

 ز رعنا پيش صيد دتا مگر ساز
 يخ گفتاو دو صد چندان همه با ش

 اختياراوفتاد آن شيخ را بي
 گشت خاموش و جواب زن نداد
 كرد آهي دردناك از سوز جان
 در خسوف افتاد و جان از وي پريد
 بر سر يك امتحان جان را سرپد
 خويش را بر تيغ فوالدي زند

 جانت كنندامتحان كم كن كه بي
 ش را چننيلبا خليفه گفت حا

 آتشي افتاد در وي از ندم
 نبايد كرد آن كه ميآن كند 

 زين گلستان اين بود گل چيدنش
 پيش خود نتوان طلب كردن يقني
 گفت كاي لطف خدا را گشته صيد
 زار سوزي ماه رويي همچو جان
 رحم تو بر مؤمنان آمد چنني
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 ت مرااخواستي چل ساله طاع
 اين همه بيخوابي و جان كندنم

 ا دهي بر باد جوجو خرمنمت
 فعل حق دان هر چه كردند اوليا
 در ميا با اوليا اندر نربد

 آور كه تا بيني عيان صدق پيش
 كنيامتحان شيخ دين گر مي

 در حقيقت امتحان اهل حق
 گر نداري صدق و اخالص و يقني
 گر به پيشت فعل ايشان بد نمود

  

 اين سلوك و اين رياضات مرا
 در طلب پيوسته خونها خوردنم
 من كيم تا در ميان گويم منم

 د ايشان فناانزانكه در حق گشته
 چون چنني كردي چنني خواهند كرد
 آنچه دادند اوليا از وي نشان
 زنددست حيرت بسكه بر سر مي

 امتحان حق بود بي هيچ دق
 جايي نشني ودر ره مردان مر

 آن ز جهل تست اي مرد عنود
  

  حكايت شيخ زنجاني

 شيخ زنجاني ويل خاص حق
 ي جمله در كشف و صفااپيشو

 قوم را گفت هر كو گفتۀ اين
 نور ايمان محو گردد از دلش
 زانكه تصديق كالم اوليا
 هر چه گويد پير دانا كن قبول
 اعرتاض شيخ زهر قاتل است
 آنچه باشد بر خالف طبع تو
 كو ز درك حكمت افعال خضر
 با كماالتي چنان آن پر هرن
 خضر با موسي همي گويد عيان
 آنچه كردم در برت گر بد نمود

 شيد شدحكمت آن گر ز تو پو
 ن حق شمارآهر چه فرمايد ترا 

 شرط راه عشق ترك عادتست
 نمايم صدق آرقصه كوته مي

 سعادت در ربود يدانگو ز م
 هر كرا صدقي نباشد در جهان

 ص و وفاستصدق و اخال راآنكه او 
 ان دينطچاكري كن پيش آن سل

 كي بيابي از غم هجران فرج
 گر روي اين راه بر تسليم رو

 بوالفرج كو برد از عالم سبق 
 در تجلي و فنا و در بقا
 نشنود در گوش وحي جانفزا
 خود نباشد غير ظلمت حاصلش
 واجب آمد پيش ارباب صفا

 و برهان مجو اي بوالفضول تحج
 معرتض از هر كمايل عاطل است

 د آورد روقصۀ موسي به يا
 بر قصور و عجز خود آمد مقر
 تاب همراهي نماندش در سفر
 گر تو با مايي مرپس از اين و آن

 شك نيك بوددر حقيقت دان كه بي
 خودمشو منكر كه خواهد ديده شد
 هيچ انكاري به فرمانش ميار
 رسم و عادت در طريقت آفتست
 گر همي خواهي كه گردي مرد كار
 موداندرين ره هر كه اخالصي ن

 اي از كامالننيست او را بهره
 جان پاكش منبع نور و صفاست
 تا مگر گردي ز ارباب يقني
 تا ز حكمش نفس خود آرد حرج
 پيش شاه رهرب خود بنده شو
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 و دل بايد گزيدكسب حق از جان
 هر كه بر ميزان كامل گشت راست
 وزن كن خود ر به ميزان كمال
 وزن كامل گر به ميزان تو شد

 پسندد ناقص استهر چه ناقص مي
 هان به عقل خودمرو اين راه را
 ناقص ار شكر دهد زهرش شمار
 صلح ناقص دشمني و جنگ دان
 كامل ار با تو كند صد دشمني
 دشمني شد دوستي ناقصان
 چون فلك خواهي كه باشي سر بلند
 اندرين ره چون نهادي پاي صدق
 گر مقام اوليا داري هوس

 جان را بال و پر د مرغصدق آم
 باشد كه بنمايي عيان نصدق آ

 چيست اخالص آنكه از غير خدا
 بدگماني در حق مرد خدا

 صدق در دوزخ درستمؤمن بي
 صدق و اخالصت در آرد در بهشت

 كامالن چون كني تصديق قول
 صدق با اهل خدا صدق خداست

 كند حق كرده استهر چه كامل مي
  

 بايد شنيدوسوسه شيطان نمي
 راه او شد در حقيقت راه راست
 تا نبيني خويش را نقصان حال

 شك ز نقصان تو شدنقص او بي
 آمد خالص استگر قبول مخلص 

گاه را  طعنه كم زن مردم آ
 زهر كامل شد چو قند خوشگوار
 جنگ كامل دوستي و صلح خوان

 فزايد زان عدوات روشنيمي
 هر چه ناقص كرده باشد ناقص آن
 خويش را بر صدق و بر اخالص بند
 شد مقيم و منزلت مأواي صدق
 رهرب تو اندرين ره صدق بس
 پر برآور جانب جانان برپ

 اي در سر جانهان كردهآنچه پن
 كني خالص تو قلب و روح رامي

 موجب بعد از خدا گردد ترا
 كافر ار با صدق شد ز آتش برست

 اي دوزخ سرشتباش صادق گر نه
 از خدا يابي عوض خلد و جنان
 مرد حق از حق مگو هرگز جداست
 صورت كامل به رويش پرده است

  
  حكايت حسن بصري

  

 ممقتداي دين حسن خير االنا
 داشت در همسايه يك آتشرپست
 گشت او بيمار و در نزع اوفتاد
 شيخ عالم قطب آفاق جهان
 چون به بالينش شد و پرسيد حال
 دود آتش كرده رويش را سياه
 رحم آمد شيخ را بر حال او
 چونكه مهر شيخ جنبيدن گرفت
 شيخ گفتا عاقبت از حق برتس

 آنكه شهر بصره شد او را مقام 
 نام او شمعون و چون پروانه مست
 شد از آن اگاه شيخ اوستاد

 ت تا شمعون ببيند در زمانرف
 ديد زار و ناتوان همچون هالل
 عمر او رفته، شده كارش تباه
 در چنني دم زانچنان احوال او
 بحر افضالش خروشيدن گرفت

 رس دفعل خود فريا خويش را زين
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 در ميان دود آتش سالها
 پرستوقت آن آمد كه گردي حق

 شو مسلمان و به حق ايمان بيار
 گفت شمعونش كه اي شيخ عزيز

 شدمگر نبودي اين سه مؤمن مي
 كننداول آنكه ذم دنيا مي

 وان دگر گويند حق دان مرگ را
 پس سيوم گويند ديدار خدا
 هيچ كاري كه رضاي حق در اوست
 اندكرب مقتاً را فرامش كرده

 رهزن راهست قول بيعمل
 گر باشد چنانگويند آنچه مي

 گر نباشد از چه باشد گفتنش
 شيخ گفتا كاين نشان آشناست
 مؤمنان را هست اقراري به حق

 اي هفتاد سال آتشرپستبوده
 آرد به جاحق تو آتش نمي

 گر بدارد حق نخواهد سوخنت
 ادخوش بيا تا دست بر آتش نه
 ادشيخ دست خويش بر آتش نه

 مويش نشد آزرده زانر يكس
 ل شمعون دميدصبح دولت در د

 گفت شيخا چيست تدبيرم بگو
 شيخ گفتش شو مسلمان اين زمان
 گفت شمعون شيخ را حجت بده
 كه عقوبت نبودم در آخرت
 در زمان آن شيخ خطي درنوشت

 ول بصره كودگفت شمعونش ع
 هم بگفت شيخ بنوشتند زود

 ها بسيار كردها و گريهناله
 دين پذيرفت و به اسالم آمد او

 ين وصيت كرد زودپس حسن را ا
 چون بميرم گفت فرما تا مرا
 پس مرا بر دست خود در خاك نه
 تا مرا حجت بود پيش خدا

 اي ضايع تو عمر پربهاكرده
 ز آتش سوزنده واداري تو دست
 تا ببخشد بر تو فضل كردگار

 مم سه چيزباز ميدارد ز اسال
 شدمدر ره حق چون تو موقن مي
 دوندروز و شب اندر پي او مي

 د ساز و برگ رانسازخود نمي
 را حق بود روز جزامؤمنان 

 نسازند از براي ديد دوستمي
 اندتا چه باطل در خيال آورده

 گفت بيكردار را نبود محل
 فعل هم بايد بود در خورد آن
 مشكلم اينست بشنو از منش

 ه بيگانگي آخر چراستاين هم
 نيست باطل بيعمل گفتار حق
 خودنداري غير باد اين دم به دست
 گر در آيي همچو من سوزد ترا
 آتش سوزنده يك مويم ز تن
 تا يقني گردد ازين شك وارهيم

 اي در جان شمعون اوفتادشعله
 چونكه شمعون ديد احوال چنان
 ذوق ايمان گشت در جانش پديد

 تم چاره جوام كن زانكه هسچاره
 چارۀ تو اين بود تحقيق دان
 خط خود را هم بر آن حجت بنه

 صيتعحق ببخشد جمله كفر و م
 آن فعل زشتكه نگيرد حق ترا ز

 ها نويسندم بر اوتا گواهي
 آن زمان شمعون بسي زاري نمود
 آمد از افغان او دلها بدرد
 از صفاي ذوق ايمان برد بو
 وقت مردن بني چه اخالصي نمود
 پاكشويي شويد اي بحر صفا
 خط كه بنوشتي به دست من بده
 تا بود اين خط امان جان مرا
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 شيخ گفتش اين وصيتها تمام
 چون شنيد از شيخ شمعون اين جواب
 در زمان جان را به حق تسليم كرد
 صدق و اخالصش نگر اي مرد راه
 قول كامل بني چو كرد از جان قبول

 تصديق كرد هر كه قول اهل حق
 شيخ گفتش تا بشويندش بساز
 بعد از آن كاغذ به دست او بداد

 مد به راهآاز سر اخالص چون 
 بدگماني كفر باشد در طريق
 شيخ را ز انديشه آن شب هيچ خواب

 گفت اين چه بودهر زمان با خويش مي
 اممن كه در درياي حيرت غرقه

 چون بگيرم دست ديگر غرقه را
 هم دست نيستچونكه در ملك خودم 

 از چه گشتم من به راه حق فضول
 اندرين انديشه خوابش در ربود
 ديد شمعون را خرامان در بهشت
 بود تاجي از مرصع بر سرش
 شيخ پرسيدش كه بر گو حال چيست

 پرسي خربگفت شمعونش چه مي
 جاي ما حق در جوار خويش داد
 پس ز عني لطف ديدارم نمود

 ش كرد اندر حق منلآنچه فض
 غايت است علت و بي حق بي فضل

 چون برآرد بحر غفران موجها
 از كمال رحمتت اي كردگار

 عفو كاه جرم را هپيش كو
 گفت شمعون با حسن باري كنون
 خط خود بستان به اين حاجت نبود
 چون حسن بيدار شد زان خواب خوش
 در مناجات آمد و گفت اي خدا
 جز به محض لطف و فضل كردگار

 انيدرگه ز نيست كس را اندرين
 دهيچونكه گرب كهنه را ره مي

 ام از تو قبول اي خوش پيامكرده
 ها بر هم نهاد و شد به خوابديده

 شد به حضرت با دل پر سوز و درد
 قول و فعلش هست بر حالش گواه
 ني چرا گفت و نه چون چون بوالفضول

 و دردشاد گشت و وارهيد از رنج 
 كرد بر وي شيخ و اصحابش نماز

 ش نهادرپس به دست خويش در گو
 صدق بردش كشكشان تا پيشگاه
 صدق رهرو را بود نعم الرقيق
 نامد اندر چشم و بودش اضطراب
 بس عجب سودا كه ما را رخ نمود

 امندانم كز كدامني فرقهمي
 از چه كردم حكم بر ملك خدا
 خط به ملك حق نوشنت بهر چيست

 او را من چرا گشتم حمول بار
 روح او در روضه جوالني نمود
 در درون مرغزاري جانسرشت
 حلۀ نيكو و تازه در برش

 بينم ز تو احوال چيستآنچه مي
 بيني دو صد چندان دگرآنچه مي

 در به روي من به فضل خود گشاد
 كي توانم شرح دادن كان چه بود
 كي به شرح و وصف آيد اي حسن

 ن يك آيت استاز كتاب فضلش اي
 محو گرداند گناه خلق را
 مؤمن و كافر همه اميدوار
 هيچ وزني نيست اي رب الوري
 از ضماني آمدي كلي برون
 هست بيحد رحمت و فضل ودود

 شاديها بسي زان خوش منش دكر
 رهي نيست نوميدي مرا از بي

 يابد درين درگاه باركس نمي
 چونكه سازي گرب را از محرمان

 ا از بيرهينيست نوميدي مر
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 زنبحر عفوت چونكه گردد موج
 نااميدي كفر دان در راه دين
 آيت غفاريش آمد گناه
 شد غناي او ز فقر ما عيان
 ما به هم محتاج و از هم ما گزير

  

 محو گرداند گناه مرد و زن
 آيت التقنطوا بشنو يقني
 بيگنه ظاهر نشد لطف اله
 مظهر صانع يقني مصنوع دان
 آينه جودكريمان شد فقير

  
  

لو لم تذنبوا الذهبت بكم و خلقت خلقاً يذنبوا و يستغفرون فاغفر لهم، تا : اشارت به حديث قدسي
  احكام اسمائي ظهور يابد

 حق فرموده استقدسثدر حدي
 گفت لو لم تذنبوا يعني شما

 دمي سوي عدممن شما را بر
 بكردندي گناهتا كه ايشان مي

 تا من ايشان را بيامرزيدمي
 تا كه غفاري من ظاهر شدي
 كي شود ظاهر تجلي رحيم
 مقتضاي اسم تواب و غفور

 گويم تمامدانم نميآنچه مي
 آيد به جوشبحر عرفان گر چه مي

 هر است و منتقمگر بگيرد قا
 ور همي بخشد رئوف است و رحيم

 برد غفار دانگر به جنت مي
 هست عاصي را به رحمت افتقار

  

 سر پنهان را عيان بنموده است 
 كرديد اين جرم و خطاگر نمي

 آفريدم خلق ديگر از كرم
 پس به استغفار گشتي عذر خواه

 ن گنه بخشيدميآاز رئويف 
 زان گناهان غافري پيدا بدي

 آمد مقيمگنه از ما نمي گر
 افتي تو دورهست جرم از ما چه مي

 ترسم كه لغزد پاي عامزانكه مي
 حاكم شرعم همي گويد خموش

 كند از ما سرانجام مهممي
 شود پيدا تجلي كريممي

 برد قهار خوانور به دوزخ مي
 رمان را الزم آمد انكسارجم
  

يكم اشد من الذنب اال و هو العجب العجب العجب، نبوا لخشيت علذلو لم ت :وي كهبدر بيان حديث ن
نبني احب ايل ذانني الم«. خوشا معصيتي كه مرا به عذر آورد. بيزارم از آن طاعتي كه مرا به عجب آورد

  .چه هر چه موجب نيستي و عجز است به حقيقت طاعت مقبول است» اللّه من زجل المسبحني

 طاعتي كه عجب آورد يا غرور
 لولم تذنبوا گفت پيغمرب كه

 زانكه باشد در گنه عجز و نياز
 را گر عجب هستتليك در طاعت 

 عجب و نخوت بار داد وطاعتي ك
 گفت بيزارم از آن طاعت كه او

 معصيت كو چون كند از يار دور 
 بر شما بودي مرا خوف دو تو
 حق همي بخشد چو كردي توبه باز
 هر كه معجب گشت از دوزخ نرست

 هر معصيت گفت اوستادبدتر از 
 موجب عجب آمد و كرب دو تو
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 اي خوشا آن معصيت كو عاقبت
 هر كه داد او جاي نخوت را به سر
 هر گناهي كو ندامت آورد
 چون بناي كار بر فقر و فناست

 المذنبني گفت پيغمرب انني
 هاي زار عاشق پيش حقناله

 هر چه رو بر عجز دارد طاعتست
 افتقار و عجز و درويشي خوشست
 نيست خايل هيچ شئي از حكمتي
 آيينۀ هستي چه باشد نيستي

  

 ز و مسكنتجبه ع راآورد ما 
 طاعتش چون معصيت آمد مضر

 چون سالمت آورد طاعتش خوان
 كفر اين ره هستي و كرب و رياست
 پيش حق به از حنني الذاكرين
 بر فغان ذاكران دارد سبق
 اندرين ره عجب و نخوت آفتست
 نيكخواهي خيرانديشي خوشست

 شوي عارف بيابي لذتي گر
 نيستي بگزين گر ابله نيستي

  
  در بيان حقيقت عشق و آثار و احكام آن

  

 عشق چه بود قطره دريا ساخنت
 عشق آن باشد كه باطل حق شود
 عشق از هستي خود وارسنت است
 اندعشق افراط محبت گفته

 عشق شد ايجاد عالم را سبب
 عشق آمد واسطه كون و مكان

 وثقاي دينعشق آمد عروة ال
 المتنيعشق عاشق را بود حبل

 قعر و كرانعشق دريايي است بي
 در دل عاشق چو عشق آتش فروخت

گر مقام عشق مأواي تو شد 
 عشق مرآت جمال روي اوست

 عشق و تجريد و فناست ،دين عاشق
 عشق را هر دم دگرگون جلوه است
 گاه مؤمن گه مغ و ترسا كند
 عشق دارد صد هزاران شعبده

 كندسير خط و خالت ميگه ا
 گاه زاهد گاه فاسق سازدت

 آرد ملك را بر زمنيعشق مي
 كندعشق مشرك را موحد مي

 از دو عالم با خدا پرداخنت 
 و مطلق شود دقيد را بگذار

 در مقام سرمدي پيوسنت است
 انددر اين معني چه نيكو سفته
 رب گوش كن احببت ان اعرف ز

 گر نبودي عشق كي بودي جهان
 يقنيعشق باشد رهرب راه 

 عاشقي باالترست از كفر و دين
 عشق بيرونست از شرح و بيان
 هر چه جز معشوق بود آنجا بسوخت
 بر فراز نه فلك جاي تو شد
 عشق آرد مر ترا تا كوي دوست
 مذهبش تفريد و ترك ما سواست
 گاه زاهد سازدت گه رند ومست
 گاه شيخ شهر و گه رسوا كند
 گاه بتخانه كند گه معبده

 كندو حالت مي گاه مست وجد
 گه مخالف گه موافق سازدت

 برد خاكي به چرخ هفتمنيمي
 كندگه محقق را مقلد مي
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 عشق اسيري را كند آزاد و فرد
 ايعشق دارد هر زماني جلوه

 عشق آدم را اسير دانه كرد
 آن عشق طوفاني كندنوح را ز

 عشق ابراهيم در نار آورد
 عشق اسمعيل را قربان كند

 ف را از آن سازد غالمعشق يوس
 عشق يوسف را بدارند قبا
 عشق در داود چون آمد پديد
 عشق چون بيند سليمان با وفا
 عشق با ايوب چون دارد حضور
 عشق يونس را چو از جان سير كرد

 با يحيي نمود عشق استغنا چو
 به كوه طور برد عشق موسي را

 بردعشق عيسي را به گردن مي
 دوستعشق احمد را برد تا وصل 

 عشق احمد را بود معراج دين
 اي با هر ديلعشق دارد جلوه

 عشق در هر مظهري نوعي نمود
 عشق بايد تا خرد انور شود
 كيميا ساز است عشق عقل سوز
 مو كشانت عشق پيش شه برد
 عقل كي بيند جمال عشق را
 رودعقل در راه سالمت مي

 دارد نظرعقل در اسباب مي
 عقل گويد دنيي و عقبي بجو
 عقل گويد علم آموز و هرن

 جويد هميشه جاه و مالعقل مي
 ۀ صحو و بقاروز گويدعقل 

 عقل گويد عشق ويراني كند
 گويد برو كنجي نشنيعقل مي
 گويد كه ترك خويش كنعشق مي
 ويد ز خود فاني بباشگُعشق مي
 د هان نباشي خود نماعشق گوي

 يدگز يدستي باعشق گويد ني

 عشق آزادان در آرد در كمند
 ايعشق با هر كس نمايد عشوه

 دام او شد دانه تا افسانه كرد
 تا كه بر دعويش برهاني كند
 از مه و خورشيد بيزار آورد
 ديدۀ يعقوب را گريان كند

 مر زليخا را به دامتا كه آرد 
 پس به زندان آورد با صد جفا
 موم شد در دست او سنگ و حديد
 آورد بلقيس از تخت سبا
 در ميان صد بال باشد صبور
 در ميان ماهيي جاگير كرد
 دايماً با خوف و حزن و گريه بود
 بهر ديد دوست سوي نور برد
 بردنيست كس واقف كه تا چون مي

 وستاللّه در بيان حال ايل مع
 تا مقام او شود حق اليقني
 گر جنيد و بايزيد و بوعلي
 عشق را هر دم ظهور تازه بود
 كيميا بايد كه تا مس زر شود

 ظلماني كند روشن چو روز ،عشق
 عقل كي در بزم وصلش ره برد
 يا چه داند او كمال عشق را
 رودعشق خود راه مالمت مي

 گويد مسبب را نگرعشق مي
  مگوگويد بجز مويلعشق مي
 گويد ز هستي درگذرعشق مي

 عشق گويد جمله را كن پايمال
 عشق گويد كو ره محو و فنا
 عشق گويد عقل ناداني كند
 عشق گويد ني برو رنجي گزين

 گويد كه خود را پيش كنعقل مي
 عقل گويد در بقاء مأوا تراش
 عقل گويد هر يكي را صد نما

 گويد كه هستي كن پديدعقل مي
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 غم طلبعشق گويد درد و سوز و
 عشق گويد آتشي در جاه زن
 عشق گويد پاكباز و فرد باش
 عشق گويد از دو عالم پاك شو

 گويد كه وصل يار جوعشق مي
 شومگويد قلندر ميعشق مي
 گويد طلب راه خمولعشق مي

 عشق گويد نامرادي پيشه كن
 عشق گويد نوش كن جام فنا

 گردان هر چه هست ستعشق گويد ني
 كاينات زند درعشق آتش مي

 عشق گويد دير و ناقوست كجاست
 كنمعشق گويد خانه ويران مي

 كنم لعشق گويد در بال منز
 روم سويي سفرمي عشق گويد

 عشق گويد جز عيان چيزي مجو
 عشق گويد عقل سرگردان كجاست

 گويد كه رو ديوانه شوعشق مي
 عشق گويد عقل را مجنون كنم
 عشق گويد عاشق قالش باش

 تلوين بگذرم عشق گويد من ز
 عشق گويد پيشه كن بيچارگي
 عشق گويد دور كن طول امل
 عشق گويد فكر دنيا هيچ نيست

 اموشي به استخگويد كه عشق مي
 گويد كه هان درويش باشعشق مي

 عشق سوي كفر آرد مو كشان
 دين و ملت نيستي را شد عشق

 در ميان عشق و عقل اين گفت و گوست
 دره شاچونكه آمد عشق، عقل آو

 يار خواهي در طريق عشق رو
 دامن عشاق حق آور بدست
 در پناه عاشقان جايي بجوي
 گفتۀ ايشان چو در در گوش كن
 ترك كن اين عقل پر افسانه را

 و مرهم طلب عقل گويد شادي
 جو به فنعقل گويد آبرو مي

 عقل گويد كسب كن  عقل معاش
 عقل گويد از پي اين هر دو رو
 عقل گويد بر محال اين ره مپو

 شومفر مي عقل گويد شيخ با
 عقل گويد ني تو شهرت كن قبول
 عقل گويد عاقبت انديشه كن
 اوعقل گويد كي بودمستي ر

 عقل گويد رو معاش آور به دست
 ويد بر خذر زين ترهاتعقل گ

 عقل گويد ننگ و ناموست كجاست
 نمكعمران مي عقل گويد شهر

 عقل گويد خويش بر عشرت زنم
 عقل گويد شو مقيم اندر حضر
 عقل گويد در بيان برهان بگو

 سامان كجاستعقل گويد عشق بي
 عقل گويد عاقل و فرزانه شو
 عقل گويد عشق را مفتون كنم
 شعقل گويد زاهد قلماش با

 عقل گويد رو به تمكني آورم
 جو يك بارگيعقل گويد چاره
 هاي هر محلعقل سازد حيله

 عقل گويد طالب دنيا بسي است
 عقل گويد قل هم از امر شه است
 عقل گويد عاقبت انديش باش

 جويد نشانعقل از اسالم مي
 مرد عشقي گر ز خود فانيستي
 عشق قالش و خرد اسباب جوست

 اره شدوز جفاي او خرد بيچ
 وز خرد يكبارگي بيگانه شو

 باش پستپيششان چون خاك ره مي
 گرد هر در بيش ازين هرزه مپوي

 سامان سخنبشنو از عشاق بي
 ورزي پيشه كن اينجا بياعشق
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 اي از جام عشقنوش كن يك جرعه
 قبلۀ عشاق چه بود دير عشق
 رهزن راهست عقل حيله جو
 رهنماي عاشقان عشقست و بس
 دروهر كه راه عشق جانان مي

 به عشق او نهاد ويك قدم هر ك
 حق جهان را از محبت آفريد
 از خدا احببت ان اعرف شنو
 شد محبت را ظهور از اعتدال
 از محبت چون جهان را شد نظام

 كز محبت شور نيست هر ديل را
 هر كه با عشق و محبت آشناست
 در طريق عاشقان برتر مقام

 قاب آيد بروننگر محبت بي
 يك شررگر ز نور عشق تابد 

 جان كه از نور محبت باصفاست
 ي وصل از خاص و عاماهر كه شد جوي

 از محبت گشت ظاهر هر چه هست
 گر علم بيرون نزد سلطان عشق

 محبت روح و عالم همچو تن شد
 چونكه دارد عشق هر جايي ظهور

 شودجان بهر سويي كه مايل مي
 هيچ طالب را جز او مطلوب نيست
 غرق درياي محبت گر شوي

 چه دارد در جهان بود و نمود هر
 شد عالمات محبت در جهان
 صورت معشوق و عاشق را يقني
 عشق آمد رابطه اندر جهان

 عشق ما نبود تمامحسن او بي
 ناز معشوقي همي گردد عيان
 گر نياز عاشق ديوانه نيست
 سنگ خارا از محبت نرم شد
 اين محبت شاه را سازد گدا
 هر كسي كو از محبت نور يافت

 درين ره سالها هر كو شتافتان

 در دام عشق همچو ما آزاده شو
 همچو ما آزاد شو از غير عشق

 عشق نايد دفع او ۀجز ز شحن
 عشق شد فرياد رس را عاشقان

 ت بادۀ وصلش شودمس زود
 دولت عالم مر او را دست داد
 وز محبت هر دو عالم شد پديد

 محبت ساز جان و دل گرو در
 محبت كي شود پيدا كمالبي

 كارها بي عشق كي گردد تمام
 ز آفتاب عشق او را نور نيست
 محرم درگاه خاص كربياست
 از محبت نيست بشنو و السالم

 فسون راكند افسون عالم مي
 سوزد جگر راو خلق از تف ا

 او به بزم وصل جانان آشناست
 محبت نيست كار او تمامبي

 نمايد نيست هستوز محبت مي
 ملك جانها از چه شد ويران عشق
 گر نباشد جان چه كار آيد بدن
 ميل دل هر سو اگر باشد چه دور
 روداو به بوي دوست آن سو مي

 در دو عالم غير او محبوب نيست
 بشنوياز كمال عشق رمزي 

 ز طفيل عشق آمد در وجودا
 سود و زيان و ترك كرب و هستي

 آينه حسن و جمال عشق بني
 آينه معشوق و عاشق عشق دان

 گدا جود كرامكي نمايد بي
 از نياز عاشقان جانفشان

 داند كه چيستناز معشوقي نمي
 همچو يخ افسرد و از وي گرم شد

 ند او هر گدا را پادشاكمي
 روي تافت از غم و شادي بكلي

 محبت وصل جانان را نيافتبي
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 از محبت ذره خورشيد آمده است
 شوداز محبت مرده زنده مي

  

 اي دريا شده استوز محبت قطره
 شودوز محبت شاه بنده مي

  
  حكايت

 سلطان محمود و اياز

 

 گفت روزي شاه محمود و اياز
 با اياز خاص شاه پر نياز
 امسالها شد تا ز عشقت زنده

 مشكلم افتاد حل كن مشكلم
 هر زمان كاملرتم تمن به عشق
 ي كه هستم زارترليك هر چند

 تر گردي چراتو ز من بيگانه
 از غمم هر دم شوي دل شادتر

 ترمرا بندهتچونكه هر ساعت 
 تو ز جان زار اين برگشته سر
 آنچه بود اندر ميان ما و تو
 آن همه گستاخي و آن گفت و گو
 هست اكنون آن همه شكر و صواب

 دانم ز چيستسر اين حالت نمي
 روممي زانكه چنداني كه اين ره

 گفت با محمود اياز اي پادشا
 من مذلت داشتم از بندگي
 چون درآمد پاي عشق اندر ميان
 بنده اين ساعت شه فرخنده شد
 ناز سلطاني بدل شد با نياز
 چون اسير عشق گشتي اي امير
 عشق و شاهي كي بهم آيند راست
 عاشقي آمد اسيري سر بسر
 چون بود گستاخ پيش پادشا

 كنيري ميبا اسيري چون امي
 آنچه ما را بود اي شه آن زمان
 فر معشوقي ترا بيگانه كرد

 با ناز ونياز دخوش بهم بودن 
 گفت اي جان و دل را برگ و ساز
 امگر چه شاهم پيش تو چون بنده

 چيست برگو چارۀ جان و دلم
 درد و سوزت را به جان قابلرتم
 تردر طريق عشق تو در كار
 سر اين معني مكن پنهان ز ما

 جور ما استادتردر جفا و 
 ترمبر سر كوي تو افكنده

 تراي آزادهچه هر زمان بهر
 بيشرت از عشق اكنون گو كه كو
 آشناييها ميان ما و تو
 در ميان ما حجاب اندر حجاب
 خلق را بايد به حال من گريست
 هر زمان بينم كه واپسرت شوم
 آن زمان تو شاه بودي من گدا
 تو ز اوج سلطنت تا بندگي

 ما همه بر عكس آن گشت حال
 شاه اين دم بندۀ افكنده شد
 و اين نياز بندگي شد عني ناز

 گيرميري گوشه آور زعجز پيش
 عشق شاه و سلطنت پيشش گداست
 هست معشوقي اميري اي پسر

 گو باشد اسير و بينوابنده
 در ميان صد پرده هر ساعت تني

 ت كرد عشق دلستانآن نصيب
 شادماني شد بدل با سوز ودرد
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 تو دادحال بنده اكنون با ،عشق
 آفتاب عشق چون تابنده شد
 عشق و سلطاني ز هم دور است و دور
 چونكه كردي در جهان دعوي عشق
 عجز و زاري چون نشان عاشقست
 وصف معشوقست استغنا و ناز
 ترك هستي گو درآور راه عشق
 عزت شاهي به ذل بندگي
 هر كه در پندار ملك و جاه ماند
 در دل تو تا كه باشد غير دوست
 ذوق عشق و عاشقي آمد حرام
 عشق را هر دم دگر آوازه است

 روي دگر نمايد هر زمانمي
 آفتاب عشق شد چون نوربخش
 چون جمال عشق بنمود از نقاب
 ناز معشوقي تقاضاي نياز
 از نياز ماست ناز او عيان
 عاشق و معشوق محتاج همند
 طالب درد است و مرهم روز و شب

  
  

 وصف شاهي در نهاد من نهاد
 بنده خواجه گشت و خواجه بنده شد
 عاشقي خواهي ز شاهي شو نفور
 كو گواهي صدق بر معني عشق
 هر كرا هست اين نشان او صادقست
 وصف عاشق افتقار است ونياز
گاه عشق  گر همي خواهي شوي آ
 رو بدل كن در ره افكندگي
 غيرت عشقش ز پيش خود براند

 ني جاي اوستيار خوان خانۀ اغ
 هر ديل كو هست غيرش را مقام
 هر زمانش صد ظهور تازه است

 خربربايد دل ز عاشق بيمي
 يافت ذرات جهان زان نوربخش
 در كسوف آمد ز تابش آفتاب
 كرد تا پيدا نمايد جمله راز

 كند احببت زين معني بيانمي
 دو مرهمن هر دو باهم همچو درد

 درد آمد در جهان مرهم طلب
  

  تحكاي

  

 پادشاهي بود بس صاحب جمال
 گلخني شد عاشق آن پادشا
 چون به دام عشق او پابست شد
 گشت شهره شهر در عشق و جنون
 با وزير شاه گفتند آن گدا
 در ميان خلق فاش است اين سخن
 گفت با سلطان وزير احوال را
 شه ز غيرت همچو دريا شد به جوش
 گفت با سرهنگ شاه پر جفا

 ر كاردانشاه را گفت آن وزي

 در مالحت كس نديد او را مثال 
 ز اقتضاي يفعل اللّه ما يشا
 از مي ديوانگي سر مست شد
 عشق او بودي بهر ساعت فزون

 كند دعوي عشق پادشامي
 زين حكايت گشت شهري پر فنت
 كان گدا گشته است عاشق بر شما
 بيخرب شد زين خرب از عقل و هوش
 كز سياست كن سرش از تن جدا
 چونكه در عديل تو معروف جهان
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 كي روا باشد بهامر عاديل
 راختيا راچون به كار عشق كس 

 زندهر كجا كاين عشق خيمه مي
 چون سپاه عشق گيرد تاخنت
 اتفاقاً رهگذار پادشا
 بر سر ره بد نشسته گلخني
 چون رسيدي شاه آنجا دايما

 ن گدابود محتاج نياز آ
 از بهر گشت رشاه روزي شد سوا

 جلوه معشوقگي با ساز بود
 از قضا آن عاشق پر انتظار

 كرد شه هر سو نظردمبدم مي
 ناز شاهي بود جوياي نياز
 نازمعشوقي محل خودنديد
 چون تغير ديد از شه آن وزير
 پس بگفت اي پادشاه ملك و دين
 كه چرا بايد سياست كردنش
 نيست از عشقش زياني شاه را
 آنكه معشوق است از وجه دگر

 ي دگر معشوق دانروعاشق از 
 ز جوانمردي دمي انصاف دها

 آندم ار گفتي كسي با پادشا
 د با ديگرينكورزي ميعشق
 از كار وي بد آمدي را شاه

 تا نبودي هيچ سودايش از آن
 آري آري غيرت و صد غيرتش

  

 يزند خون بيديلربيگنه 
 نيست شاها اين سياست را گذار

 كندعقل را از بيخ و بن بر مي
 شور و فنتكند آفاق پر مي

 بود سوي گلخن آن بينوا
 تا مگر تابد ز رويش روشني
 هابا كمال حسن كردي جلوه

 مايد خويش رانناز شاهي تا 
 آمد و از پيش آن گلخن گذشت

 ن عاشق دمساز بودطالب آ
 رفته بد آندم به جايي بهر كار

 جست زان عاشق خربزبان ميبي
 ناز معشوق از نياز آمد به ساز

 د در وي پديدالجرم تغيير ش
 خدمتي آورد بر جا دلپذير
 من به خدمت عرض كردم پيش از اين
 هيچ نفعي نيست در آزردنش
 ناگزير است از نياز آن گدا

 خوان اگر يابي خربعاشقش مي
 هر دو را باهم چو جسم و روح خوان
 تا گشاده گردد از پايت گره
 كز غم تو گشت فارغ آن گدا
 غير شه بگزيد ديگر دلربي

 غيرت در درون سر بر زديبيخ 
 ور در ميانآراست گو انصاف 

 بيگمان سر بر زدي هر ساعتش
  

  ان اللّه ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء: در بيان

  

 حق همي گويد گناهان همه
 ليك اگر گيرند معشوق دگر
 زانكه بدتر از همه كفرو گناه
 گر به گوشه چشم سوي ديگري

 بخشم از كمال مرحمهمن ب 
 بخشم زانكه هستم دادگرنمن 

 بخشد الهن نمياشرك آمد ز
 از كمال عشق يكدم بنگري
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 دارد رواغيرت معشوق كي
  

 كان ببخشد گفت ال يغفر خدا
  

  حكايت حسن بصري

 ابعنياز امام عصر و شيخ ت
 پير بصره آنكه نامش بد حسن
 بهرتين وقت تو كي بوده است
 شيخ گفتا پيش ازين روزي پگاه
 اندر آن همسايه زن با شوهرش

 تو پنجاه سال من به سر بردم به
 در غم و شادي و در بود و نبود

 داشتمننگ و نامت را نگه مي
 در فراق و وصل و در شكر و گله
 سرد و گرمت را به جان كردم قبول

 كشمهر باليي نيز كايد مي
 ليك نتوانم شنيد اي بيوفا
 هستم امرت را به جان فرمان بري

 نخواهم تن بدين يك چيز دادمن 
 كشم پيوسته اين جور و جفامي

 ني براي آنكه تو ياري دگر
 وقت من خوش گشت از گفتار او
 گشت آب از چشمۀ چشمم روان

 ه گرت هست آگهيددل به دستش 
 غير جانان را درون جان و دل
 جز به عشق او مكن جان را گرو
 پاي بند عشق او كن جان و دل

 با پادشا الزم ار گفتي كسي
 هر ديل طاقت عشقش ندارد

 اي جهانهنديل بايد به پ يك
 نمايد عشق از كون و مكانمي

 وقف عشقش ساز ملك جان و دل
 آفتاب عشق چون تابد به جان
 عشق حق چون در دلت مأوا كند
 ايچون محبت يافت در دل ذره

 هر كه جامي از محبت نوش كرد

 ه ارباب يقنيملپيشواي ج 
 باز پرسيدند بر وجه حسن
 حالت خوش كي رخت بنموده است

 م خانه بودم ديرگاهمن به با
 شنيدم گفت كاي ناخوش منشمي

 با تو بودم يك جهت در جمله حال
 در كم و در بيش و در نقصان و سود

 كاشتمتخم مهرت را به دل مي
 مننبودم با تو يار ده دله
 من نگشتم از جفاي تو ملول
 با همه جور و جفايت دلخوشم
 آنكه بگزيني تو ياري را به ما

 ا ديگريكي توانم ديدنت ب
 حال من اينست اي نيكو نهاد
 تا ترا بينم ترا اي بيوفا
 برگزيني هر دم اي بيدادگر

 مي و جام و سبومست گشتم بي
 يافتم معني اليغفر از آن
 تا ز قيد هر دو عالم وارهي
 جا مده ور نه شوي خوار و خجل
 بندۀ حق شو پي باطل مرو
 جز خيال دوست اندر جان مهل

 رغ آن گداكز غم عشق توگشت فا
 چون كند در قطره دريا منزيل
 تا غم عشقش كند منزل در آن

 اند ذرات جهانآينه عشق
 تختۀ دل شو ز نقش آب و گل
 جان او را در جهان ماند نهان

 كند جان او را در زمان شيدا
 ايگشت عالم پيش او يك پرده

 ديوانه و مدهوش كرد راعقل 



۶٢ 

 ه يافتكلذت جام محبت هر
 مست جام عشقكي شود هشيار 

 هر كه در راه محبت قايم است
 هر كه را عشق و محبت داد حق
 جان ما از عشق چون يابد مدد
 از محبت آن زمان يابي اثر
 چون شراب بيخودي در داد عشق
 غير عاشق خود چه داند حال عشق

 روي دل از لذت كونني تافت
 ت از پيغام عشقعقل مجنون گش

 جنت و حورش حليم و نايم است
 ان نمايد فيل و بقسپيش او يك

 كي به هوش آيد ز مستي تا ابد
 ش گردي بيخربيكز وجود خو

 رسم مستي و جنون بنهاد عشق
 اي بشنو تو از احوال عشقشمه

  
  حكايت

  درويشي كه از عشق عابدي را مدهوش ديد

 گفت درويشي كه روزي از قضا
 بيابان مهيب در ميان آن

 بر زمني استاده او بر هر دو پا
 چشمها وا كرده بود اندر هوا
 نزد او رفتم كه تا پرسم سخن
 دادم آوازي جواب من نگفت
 دست بنهادم كه تا جنبانمش
 من ز حال او عجب حيران شدم

 بر حال خود دمي تا مگر آيد
 همچنان آن مست جام بيخودي

 ايام هيچ آناو به خود نامد در 
 مدم كاي ذوالمننمناجات آدر 

 واقفم گردان برين سر نهان
 ربوددر ن بودم كه خوابماندر آ

 سوي من ه آمددر زمان ديدم ك
 ايدر چه حايل وز چه حيران گشته

 گفتمش آخر بگو اين مرد كيست
 اندر كار او هگفت اين مردي ك

 زاهد و عابد بد او هفتاد سال
 در دل او كرد حق روزي نظر

 جست از خدانميجز محبت او 
 ايداد او را از محبت بهره

 شدم اندر بيابان با رضامي 
 م يكي شخص غريبناگهان ديد

 واله و حيران و سر سوي سما
 همچو كوهي ايستاده پا به جا
 خود نكرد او التفاتي سوي من
 در عجب ماندم از آن گفت و شنفت

 وشجنبيد قطعاً مردهاو نمي
 سه شبانروزي تمام آنجا بدم
 واقفم گرداند او از نيك و بد

 مخمور شراب سرمدي بود
 ب در پيچ پيچجاز حالش ع ماندم

 سخنواقف اين سر پنهان بي
 كشف كن اين داستان بر دل من

 مرغ جانم زين قفس طيران نمود
 پير نوراني و گفت اي ممتحن

 ايو سر گشته فتهوز چه رو آش
 اله بهر چيستواين چنني حيران و 

 اي حيران، شنو حالش نكوگشته
 مشتغل اندر عبادت اليزال
 چون ز غير حق نديد آنجا اثر

 دلش جا غير را اندر نبودمي
 ايعشري ز عشري ذره كقدر ي



۶٣ 

 زان محبت اينچنني حيران شدست
 پايش اندر خاك و سر سوي سما
 تا قيامت اينچنني استاده است
 حق تنش را از سباع و از هوام
 جن و انس و با ملك جمع ار شوند
 مقصد و مقصود از ايجاد ما
 اين جوابم داد و رفت از پيش من

 اكندهر كجا سلطان عشقش ج
 اي كريم منعم و پرودگار
 تا ازين فكر و خياالت عجب
 پردۀ ناموس را برهم درد

 چنانمست جام عشق گردد آن
 محو گردد در جمال با كمال

 هستي مجاز نيست گردد او ز
 از غم دنياي دون و ملك و مال
 پردۀ او باز برخيزد ز راه

 حق باز محبت گردد او محبو
 ستقوت و قوت يابد از ديدار دو

 رفت از فكر و خيال و خواب خور
 مدح و ذم پيش او يكسان نمايد

 آنچنان محو است در نور بقا
 ستيبيند پيش او اغيار ن ريا

 جز نظر بر حسن جان افزاي يار
 جمله وحدتست ،چون دويي برخاست

 ه او را ديدۀ بينا بودكهر 
 هر كه دارد در جهان نقش وجود
 گر تو هستي در جهان صاحبنظر

 بر ديدار او داريم ماديده 
 هي بهره يافتهر كه ز انوار ال

 عالم صورتست جمله ،معني اوست
 دانجاو چو دريا و دو عالم مو

 ديدۀ روشن بيار و نور بني
 حق چو جان و جمله عالم چون تن است

 كثرت حجاب وحدتست صورت
 نيست غير از يار در عالم عيان

 از كمال شوق زينسان آمدست
 هر دو ديده باز كره در هوا
 آتش عشقش به جان افتاده است

 القيامده است تا يومومنع فرم
 بيدارش كنند هيچ نتوانند

 جز محبت نيست يكدم با خدا
 من شدم بيدار و حيران زين سخن
 صد جهان در هر نفس شيدا كند

 اي بر ما گمارشمه محبت ينز
 وارهد اين جان پر رنج و تعب
 ننگ بگذارد ز هستي بگذرد

 د او نشانبايكز خودي هرگز ن
 فارغ آيد از فراق و از وصال

 خرب آيد ز ناز و وز نيازبي
 خاطرش آسوده باشد اليزال
 يابد او بي ما و من قرب اله

 شد مطلوب حق ،گر چه طالب بود
 ي به اوستفاني از خودگشته و باق

 از غم دنياي دون شد بيخرب
 گشت فارغ از وجود و از عدم

 داند بقا را از فناكو نمي
 جانان در جهان ديار نيست رغي

 نيست او را در دو عالم هيچ كار
 تا نپنداري مقام كثرتست

 حق در او پيدا بود ،هر چه بيند
 جمله مرآت جمال دوست بود

 ن منگر به روي او نگرادر جه
 ش در نظر ناريم ماغير حسن

 مهر نورش ديد كز هر ذره تافت
 ر چه بيني آيتستهاو كتاب 

 او مي و جمله جهان را جام خوان
 بهشت و حور بني ،ي كنفدل مص

 در كاينات اين روشن است همچو خور
 ظهور از كثرتست راگر چه وحدت 

 در حقيقت اوست پيدا و نهان
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حو بعد المحو و فرق بعد الجمع و اشارت به مشاهدۀ در بيان مراتب صحو و محو و فرق و جمع و ص
  كامالن و توحيد حقيقي و تنبيه بر آنكه يك حقيقت كه به صورت كثرت تجلي نموده و عني همه گشته

 محو وصحو و فرق و جمع و جمع جمع
 محو چه بود خويشنت كردن فنا
 از من و مايي بكلي شو فنا
 فرق چه بود عني غير انگاشنت

 جهان را غير يار از همه وجهي
 دانصاحب تعطيل اهل فرق

 نيست كلي هيچ غير هر كه گويد
 صاحب جمع است و پيشش نيست فرق

 اينكه خود گويد عيانجمع جمع است 
 عني خواند هر چه آيد در نظر
 صاحب اين مرتبه كامل بود
 صحو بعد المحو و فرق بعد جمع
 جمع جمع آمد مقام عارفان

 ستمشهد اهل كمال اين مشهد ا
 چشم بينا هر كه دارد در جهان
 هر كه او در صورت هر خير و شر
 زانكه هر چه در جهان دارد ظهور
 هر چه دارد در جهان نقش وجود
 آن يكي صورت دگر معني بود
 از ره صورت نمايد غير دوست

 د شنوفزان يكي ماعندكم ين
 گويي سفالكوزه چون بشكست مي

 كنون آن كوزه كو ،گوييخاك مي
 وال كاين همه صورت بروستآن هي

 تا نبيني آينه رخسار دوست
 گر نداري ديده از ما وام كن
 حسن ليلي رانيابد بيگمان
 روي عذرا كي براندازد نقاب
 روي او هر يك به روي ديده است

 چونكه دانستي شدي تو شمع جمع 
 نت از حق بقافصحو چه بود يا

 گر همي خواهي كه يابي آن بقا
 پنداشنت مجمع غيرش را عد

 شماربيند معطل ميهر كه مي
 كو نديد از حق درين عالم نشان
 در يقني اوست مسجد عني دير

 حر وحدت گشته غرقجان او در ب
 در مراياي همه فاش و نهان
 باز غيرش خواند از وجه دگر
 زانكه اين آن هر دو را شامل بود
 جمع جمع است بشنو ار داري توسمع
 نيست زين اعلي كمال كامالن
 قيد هست و نيست چون بيني سدست
 از پس هر ذره حق بيند عيان
 دوست بيند او بود صاحبنظر

 مات و نورهست او را بهره از ظل
 دو جهت در وي توان پيدا نمود
 هر چه گويي غير از اين دعوي بود
 چون نظر كردي به معني جمله اوست
 جز پي ما عنده باقي مرو
 چون سفالش خاك شد بنگر تو حال
 معني و صورت در آنجا باز جو
 هست هر جا آن صور نقش سبوست
 هر دو عالم در حقيقت عكس اوست

 سخنبياز جهان بنگر به رويش 
 ديدۀ مجنون كه تا بيند عيان
 تا نبيند ديدۀ وامق پر آب
 هر كسي حسنت ز سويي ديده است
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 نيست معشوقي دگر جز روي او
 عاشق و معشوق غير يار نيست
 فهم و دانش كو كه تا گويم سخن

 يقنيپرده بردارم ز اسرار 
 وانمايم هم در اينجا من عيان
 ديده كو تا يار بيند او عيان
 چون نديدم هيچ محرم در جهان
 يار پنهانست در زير نقاب
 پرد بردار و جمال يار بني
 نيست گردان چهرۀ موهوم را

 ل بنگر كه از يك شاخ رستگخار و 
 گر به صورت گل نمايد غير خار

 گل ضد همند گر بگويي خار و
 و گل يكيست ارخيي كه ور همي گو

 گويد رواستمرد عارف هر چه مي
 چون نداري ذوق عرفان اي فقيه

 منكر نگو اهر چه نبود مر تر
 برتر از فهم و خيال ما و تو

 اب صفابتو نداري ذوق ار
 آيت اليتهدوا از حق شنو
 سر عشق  از فهم وعقلت برترست
 مهر رويش بر همه ذرات تافت

 يافتادگ دديده از قهرش جما
 زو حسن و ثبات هيافت حيوان بهر

 مظهر گلشن بجز انسان نبود
 باز هر صنفي از او نوعي دگر

 ين خور بر همه يكسان بتافتا گر چه
 فتابآدر درون خانه نور 

 روزن از هر سو گشا اين خانه را
 سقف و ديوارش اگر سازي خراب
 چون حجاب نور حق ديوار ماست

 فتيوق نيستي درياگر تو ذ
 انم كه تو در چيستيدمن نمي

 گر تو برخيزي ز ما و من دمي
 اياز چه در ما و مني چسبيده

 جمله را دام دل آمد موي او
 در حقيقت غير او ديار نيست
 پر كنم جام و سبو از باده من
 فاش بنمايد به عالم يوم دين
 آنچه موجود است در دار جهان
 گوش كو تا بشنود راز نهان

 م نهان اسرار جانالجرم خواه
 همچو دريا كو نهان شد در حجاب
 ديده وا كن چهرۀ اسرار بني
 پرده بگشا شاهد معلوم را

 درست تا شود پيش تو اين معني
 ل عينند در اصل و تبارگ خار و
 وجهي اين سخن باشد پسند هم ز

 عارفان را كي درين معني شكيست
 ن هم خطاستجاهل ار گويد صواب آ
 الشك فيه قول رندان را شنو

 ه ره يابي بدوكصدق آور تا 
 هست عاشق را هزاران گفت وگو

 منكر اهل خدا آنگشته از 
 قايل اول قديمي هم مشو
 ذوق عاشق از مقام ديگرست
 هر يكي در خورد خود زو بهره يافت
 كرده از مهرش نبات استادگي
 گشت ز ايشان ظاهر انواع صفات

 نبود هر چه بود از وي از او پيدا
 فيضي به حكم دادگر يافته

 نور يافت ليك هر يك در خور خود
 هم به قدر روزنه افكند تاب
 تا شود اين خانه پر نور و ضيا
 پر شود خانه ز نور آفتاب
 نيست كن خود را كه اين هستي خطاست
 درفتاده اسب خود بشتافتي
 چون ننوشيدي تو جام نيستي
 هر دو عالم پر ز خود بيني همي

 ايشنيدهرمز موتوا گوييا ن
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 چون تو از هستي خود برخاستي
 تا نگردد كشف اين حالت به تو
 كشف در معني بود رفع حجاب
 پردۀ خود از ميان بردار زود

 و صفات اسما ،شد حجاب ذات
 تا تعني برنخيزد از ميان
 چهرۀ معني نهان در صورتست

 يست اهل كشف و وجدان در جهانك
 اين تعني شد حجاب روي دوست
 آنچه تو جوياي آني روز و شب

  شود از جمله زينيفچون دلت صا
 نيست گردد صورت باال و پست
 جمله ذرات جهان منصور وار
 پنبۀ پندار را از گوش جان
 آينه جان را مصفا كن ز زنگ
 گر لقاي يار داري آرزو
 بارآينه دل صاف كن از هر غ

 دل مصفا كن ز رنگ غير دوست
 سد راه تو تويي آمد بدان

  

 فايي صرف بزم آراستيدر ص
 وگب كي شوي واقف ز كنه خود

 د به روي تو نقاببود تو آم
 تا عيان بيني به روي يار زود
 پردۀ اسم و صفت شد كاينات

 ست و نخواهدشد عياننحق نها
 صورت و معني نقاب وحدتست
 آنك بيند روي جانان او عيان

 مله اوستجچونكه برخيزد تعني 
 نهان اي بوالعجب وز تويي شد او

 پردۀ ما و تو برخيزد ز بني
 حق عيان بيند به نقش هر چه هست
 دايماً گويان انا الحق آشكار
 گر بر آري بشنوي گفتارشان

 درنگتا نمايد روي جانان بي
 دل بود دل آينه ديدار جو

 ن بنمايدت رخسار ياراتا عي
 تا عيان بيني كه هستي جمله اوست

 و مكانورنه حق پيداست در كون 
  
  حكايت

  سائلي كه از پير بسطامي سئوال كرد
 

 آن يكي از پير بسطامي سئوال
 نيك بشنو تا چه گفت آن مقتدا
 گفت تو بر خيز اي سائل ز راه
 نقش هستي را ز لوح دل تراش
 نيست از خود شو كه تا يابي نجات
 زين معما كي كني تو فهم راز
 تا نيايي از لباس خود برون

 اين عايل مقام كي بيابي ره در
 زانكه بي ارشاد پير رهنما

 رويگر به امر پير اين ره مي
 گر به خودخواهي شدن اين راه دور

 كرد ره چونست سوي ذوالجالل 
 در گذر از خود رسيدي با خدا
 چون تو برخيزي عيان گردد اله
 تا نمايد فاش نقش جانفزاش
 چون تو برخيزي نشيند حق بجات

 ن به خود بيني گرفتاري تو بازچو
 وصل ره يابي درونكي به بزم 

 تا نگردد رهربت لطف كرام
 هيچ طالب ره نيابد با خدا
 عهده بر من عاقبت حق بني شوي

 ره عور و كور ينرهزنت سازد در
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 تا نشان ره نگويد پير راه
 رودهر كه او در عشق جانان مي

 ايمني نشنيدر پناه كاملي 
 تا به يمن دولت مردان حق
 ظاهرت باطن شود، غيبت حضور
 درد درمان گردد و هجران وصال
 نقش عالم سر بسر مبدل شود
 كل شئي هالك گردد عيان

 هاي نسيه رانقد بيني وعده
 پرده بردار از رخ و اسرار بني

 بكل ظن و خيال رخت بر بند و
 چون بنوشيدي شراب بيخودي
 مست گردي از مي جام وصال
 كفر برخيزد همه ايمان شود

 حسن دوست رو نمايد آفتاب
 بيند اينجا هر كه ارباب صفاست

 ز خالف نفس و از ارشاد پيرا
 رو رياضت كش كه تا يابي صفا

 وسها پاك شوهاز هوي و از 
  

  

 ره چه داند طالب راه اله
 پير بايد ورنه كارش بد شود
 سر مپيچ از حكم آن سلطان دين
 بر همه خلق جهان يابي سبق

 ها سرورماتمت سور آيد و غم
 نزديكي شود، نقصان كمال بعد

 باب تفصيل جهان مجمل شود
 رو نمايد آن قيامت اين زمان
 لذت و آرام و انوار بقا
 تا شود علم اليقني عني اليقني

 ايد رخ جمال با كمالمتا ن
 فارغ آيي از همه نيك و بدي
 محو باشي در جمال ذوالجالل
 مشكل عالم به حق آسان شود
 تاز پس هر ذره كو مغزست و پوس

 در قيامت آنچه موعود خداست
 كشف اين معني بجو اي بينظير
 از خالف طبع جو جان را جال
 همچو روح اللّه بر افالك شو

  

وصف الحال آنچه در روش اهل طريقت بر اين فقير روي نموده جه تنبيه طالبان و عاشقان ذكر كرده 
  .شودمي

 چونكه درد عشق دامانم گرفت
 شعله زن شد آتش عشقش چنان

 سوختمز آتش سوداي او مي
 ترك عشقش كرد يغما جان و دل

 او چون در دلم منزل گرفتعشق 
 كام جانم لذت عشقش چو يافت
 جز خيال او نبودم مونسي
 گه ز خمش مست بودم گه خمار

 نشناختمچارۀ اين درد مي
 دايماً لب خشك بودم ديدم تر

 كردم بياندرد خود با هر كه مي
 خداناگهان مردي ز ابدال 

 فتشحنۀ عقلش گريبانم گر 
 مكان د سوخته كون وكز نفس ش

 افروختمباز همچون الله مي
 جان ما را دل گرفت از آب و گل
 جان ما را از دو عالم دل گرفت
 از غم و فكر دو عالم روي تافت
 جز غمش همدم نگشتم با كسي
 گه ز زلف مشك بويش بيقرار

 ساختمروز و شب با سوخنت مي
 خون جگر قوت جانم بود از
 گفتي نشاننمياز دوايش كس 

 پيشم آمد از ره صدق و صفا
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 ن نزارترنگ رويم زرد ديد و
 گفت اي از درد عشقش چاره جو
 امگفتم از سوداي او ديوانه

 طالب يارم نه جوياي دليل
 بسي در باب علمگر چه كوشيدم 

 من ندانم چارۀ اين كار چيست
 گفت هر كو وصل حق را طالب است

 يك جهت تا به راه عشق باشد
 تا به راه عشق ارشادش كند

 نباشد در طريقهر كرا پيري 
 گفتمش پيري كه باشد راهرب
 كيست ايندم گو نشان او مرا

 ه را مقتداسترهرب كه ر آنگفت 
 قطب اقطاب است و غوث اعظم است
 هست چون خور در جهان او نوربخش
 چون شنيدم نام او بيخود شدم

 مقام گفتم آخر او كجا دارد
 تا به ارشاد تو گردم با خرب
 ويگفت اودر كوره فقر است ر

 مولدش از قاين است و حاليا
 اوست ايندم مقتداي اهل دين
 خادمان آستانش بيگمان
 سيد است و جامع جمله كمال
 آسمان فقر را خورشيد اوست
 چون شنيدم اين سخن زان مرد راه
 موجزن شد بحر شوقش در دلم
 عقل و صرب و طاقتم يكباره شد
 رفت از دستم زمام اختيار

 كم كيف وسال تاريخش بود بي
 غره ماه رجب يوم االحد
 صبحدم پنهان ز خويش و اقربا
 آمدم بيرون ز شهر الهجان

 بيخرد نتا مبادا دوستا
 شدم تنها به راهدو روزي مييك 

 هر دو آن يار موافق مهربان

 آمده جانم به لب از درد يار
 چيست احوال تو شرحش بازگو
 اموز غم دنياي دون بيگانه

 نيستم پرواي علم قال و قيل
 هيچ معلومم نشد ابواب علم

 وصال او چو نتوانيم زيستبي
 سوز عشق اندر دل او غالب است

 كامل معرفتپير بايد جست 
 وست دل شادش كنددر وصال د

 كي شود سر مست از جام رحيق
 از بد و نيك ره حق با خرب
 تا كنم بر امر او جان را فدا
 جملۀ اوتاد را او پيشواست
 وارث علم و كمال خاتم است

 گشته است نامش نوربخش زان سبب
 اي شد باز با خود آمدملحظه

 گو نشان منزل آن نيكنام
 از جمال جانفزاي او مگر

 اهي برو او را بجويخدا خو رگ
 كوه گيالن شد مقام آن كيا

 ان با يقنيرومقتداي ره
 هر يكي معروف گشته در جهان

 نظير اندر علوم و كشف حالبي
 مغز عالم اوست عالم همچو پوست
 گشت تابان در دلم صد مهر و ماه

 و سر بر زد از آب و گلماعشق 
 عشق بنشست و خرد آواره شد
 رز اشتياقش گشت جانم بيقرا

 ، ني بيش و كمهل بود ونچهشتصد و 
 يافتم از فيض رحماني مدد
 بهر طوف كعبۀ صدق و صفا
 يكتنه تنها پياده بهر آن

 و كارم بد شود مانعم آيند
 ن ديدم دو شخص نيكخواهآبعد از 

 هر دو از اسرار معني محرمان
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 ته مطلوب مراهر دو طالب گش
 راهم رفيق هر دو گشتند اندر آن

 مست جام شوق يمخوش همي رفت
 حبيبۀ وصل هر يكي از مژد

 دايماً با شادي و عيش و طرب
 از كمال شوق وعشق آن لقا
 چونكه شد نزديك ايام وصال
 بعد روزي چند با شوق تمام
 فآستان كعبۀ عز و شر

 معتكف بر آستان عز و ناز
 امام اولياآن روز ديگر 

 روز ميعاد و لقا بود آن زمان
 وقت ديدارست و هنگام وصال

 خش انس و جانبآفتاب نور
 ي دوستروزد را كه آخر شكر اي

 خادم اندر پيش و ما از پس روان
 چونكه ديدم روي آن قطب زمان
 اوفتادم در زمني چون خاك راه
 چون بديدم پرتو رخسار او

 ونكه با خود آمدم از بيخوديچ
 خواستم برخيزم و افتم به پاش
 ديدم آن سلطان دين بر پاي خاست
 خير مقدم گفت و پيش خود نشاند

 ر حريف چند گفتاز طريق فق
 روز ديگر حال مارا باز جست

گر براه عشق خواهي زد قدم 
 ر راه خداـــــــــــــــگفتمش اي رهب

 گفت اول توبه بايد كردنت
 تا نميري كي به حق زنده شوي
 امگفتمش بر حكم تو دل بسته

 هر چه فرمايي به جان فرمان برم
 توبه داد از هر چه در ره مانعست

 امر حق شمارامر كامل گفت 
 نهي حق دان هر چه مرشد نهي كرد
 صيقل جانست اين ترك هوي

 بكاري دو يار با صفادر طل
 هر سه با هم همزبان يار شفيق

 و ذوق ال عشقجمله با هم از كم
 ني افشان و فارغ از رقيبتسآ

 گشته آزاد از غم و رنج و تعب
 پا ز سر نشناختيم و سر ز پا
 آرزويش كرد صربم پايمال

 به درگاه امام مديم آخرآ
 گاه از هر طرفما را سجدهگشته 

 خوش همي بوديم با سوز و نياز
 و بنشست در دارالصفا آمد

 كه هان اي بيدالنآمد خادمي 
 مژده تشنگان كامد زاللمژده 
 بخشد به جان عاشقاننور مي

 ديد جاني كز فراقش چاره جوست
 تا شديم آنجا كه بود آن شاه جان
 بيخرب گشتم ز جان و از جهان
 از تجلي جمال روي شاه
 گشت تابان در دلم انوار هو
 در دلم جوشيد راز سرمدي
 جان و سر شكرانه گردانم فداش

 و راستيك بيك در بر گرفت از چپ 
 فشاند كي غم از خاطر يك دگر

 در درياي معاني خوش بسفت
 گفت اندر راه بايد بود چست
 ترك دنيا گوي و عقبي نيز هم
 بهر ارشاد آمدم راهي نما
 از هوي و از هوسها مردنت
 آب حيوان جو كه پاينده شوي
 امتو طبيب حاذق و من خسته

 كافرم سر ز امرت گر بپيچم
 افعستوز حريم قرب جان را د

 گر همي خواهي كه يابي وصل يار
 قند نوشي كن چه بايد زهر خورد
 از خالف نفس دل را شد صفا
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 باشهر كجا باشي به يادش شاد
 رط اين ره سالكا داني كه چيستش

 خانۀ دل را كه هست آن جاي يار
 دايماً با ياد او دلشاد باش
 هر چه آيد بر تو ميدان از قضا
 دايماً جوياي وصل يار باش

 وبيدار ش ،فلت تا بكيمست غ
 كرب و عجب و نخوت و ناموس و نام
 جز خيال دوست در دل جا مده
 اختيار خود به دست پير ده
 زهر اگر آيد ز دست كامالن
 عجز و مسكيني شعار خويش دان
 توتيا كن خاك پاي اهل دل
 بر هواي نفس راه حق مرو
 هر چه نپسندي تو آن بر خويشنت

 او يكروي باش قدر طريق عش
 گذراز همه لذات نفساني 

 از خدا غير از خدا چيزي مجوي
 اين وصيت كردنش ذكر خفي
 گفت اين ذكر خفي را ورد ساز

 گرازشب چو برخيزي تهجد مي
 گر تو داري طالبا دل در طلب

 يافت از ذكر خدا لدل چو صيق
 ندرو بنمايدتاهر چه باشد 

 الزم بر درشـــــــــا بودم مــــــساله
 كشيدم هيزم مطبخ به دوشمي

 خادم بودم اندر مطبخشگاه 
 بانه مكاري بودم و گه گلهگ

 روز تا شب پا برهنه گرسنه
 شب نه فرشم بود و نه بالني سر
 اكثر شبها ز روي شوق يار
 در مقام عشق و در كوي طلب
 در نماز و گريه و ذكر و نياز

 نشنيام خلوتودهــــــــها بنـــــــاربعي
 سير و رياضات وسلوك يناندر

 از غم دنياي دون آزاد باش
 نيست آنكه در هستي حق گردي تو

 از غبار غير دايم پاك دار
 نت بر تراشانقش غير از لوح ج

 بر قضاي حق بده جان را فدا
 ترك خواب شب بگو بيدار باش

 درد و غم هشيار شو در بال و
 ترك گو در راه عشق و شو تمام
 غير بار عشق او بر جان منه
 بر سر خود يك قدم هرگز منه
 نوش دارو خوانش و ترياك دان
 خويش را خواجه مگو درويش دان
 نيستي بگزين و هستي را بهل
 پند نيكو خواه را نيكو شنو
 بر كسي مپسند و بشنو اين سخن
 اشرو بدريا همچو آب جوي ب

 وصال حق خرب ازتا بيابي 
 بحر چون داري چرا جويي تو جوي
 با شرايط كرد تلقني آن صفي
 در طريقت باش دايم با نياز

 ذكر خفي كن بيشمار آنبعد از 
 ك زمان مگذار ذكر چار ضربي

 گشت چون آيينه روشن با صفا
 ه رحمانش چو گويي شايدتكدان 

 كمرتشغالم گشته محكوم 
 ه بگوشگشته بودم بندۀ حلق

 گه به پيش اشرتان باركش
 انــــــــــــــگاه فراش در آن آست

 ويدم بهر خدمت يكتنهدمي
 نه مراد نفس و نه خواب و نه خور
 گاه خندان گاه گريان زار زار
 در رياضت بود جانم روز و شب

 ام شبها بسي با سوز و سازبرده
 المنيـــــــــد قرب رب العــــــــــبر امي

 ذشت عمر ما به بوكسالها بگ
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 دوارـــــاميميودـــــفش بگه به لط
 چون ز آاليش مزكي گشت نفس
 عاقبت اندر ميان كش مكش
 گشت جانم واقف اسرار حق
 سوي باال جان من پرواز كرد
 ظلمت عالم مبدل شد به نور

م به معني صد جهان ديك جهان دي
 تر از ديگريهر يكي تابنده

 حق تجلي كرد بر من بيجهت
 شزان فنا چون آمدم ديگر به هو

 چونكه كردم نوش جام اليزال
 باز ديدم از كمال عشق و ذوق

 ل بيخودي منصور وارااز كم
 كرد پرواز از قفس شهباز جان
 بيگمان بشنو كه من در هر فلك
 ما حريفان و خدا ساقي شده
 جمله ذرات جهان را زين شراب
 هر يكي را مستي نوع دگر

 قي شدهادر ياد حق س ما جام
 لقا راهر زمان از تاب انو

 مد به صحوآجان از آن مستي چو مي
 باز از آنجا جان ما طيران نمود
 آشيان مرغ جان شد المكان

 دور و زمانصد هزاران دور بي
 ذات حق بي كيف با جمله صفات

 گشتي فناجملۀ ذرات مي
 آنچه بر جان و دلم شد منكشف
 باز ديدم جمله عالم شد سراب
 در كشيدم جمله را در يك نفس

 ي از خودي گشتم فناچون بكل
 هستي موهوم شد يكباره نيست
 قطره در دريا فتادن خود فناست
 چون ز خود فاني شدم باقي به حق
 ديدم آنگه خويش بحر بيكران
 از ظهور ما جهان قايم شده

 لرزان چون چنار،گه ز خوف قهر
 كوكب سعد آمد و بگذشت نحس
 جذبه عشقش مرا بربود خوش
 در دلم تابنده شد انوار حق

 ملك انباز كرد خويشنت را با
 گشت ظاهر معني اللّه نور
 صد هزاران آفتاب و آسمان

 ديگر به معني برتري ازهر يك 
 صفتدر فناي صرف گشتم بي

 ديگر و گفتا بنوش داد جام
 يافتم ره در نهايات وصال
 جمله ذرات جهان از تحت وفوق
 هر يكي گويان انا الحق آشكار
 بال برهم زد گذشت از آسمان

 صاحب با ملكمسالها بودم 
 مست و بيخود از مي باقي شده

 مست و خراب از عني اليقني ديدم
 اين يكي از مستي و آن يك بيخرب
 دههر دو عالم جرعۀ باقي ش

 شدم مستغرق جام فنامي
 شد از جام تجلي باز محومي

 درگذشت از عرش و فرش و هر چه بود
 المكان چه آنچه نايد در بيان
 در مقام المكان بودم مكان

 جهاتهر زمان كردي تجلي بي
 شدي اندر بقاباز پيدا مي

 فهم و ايمان كو كه گردد معرتف
 از تعطش بودم اندر اضطراب

 را زان سپس من نديدم خويشنت
 از حيات جاودان ديدم بقا
 كشف شد كاين جمله هستي خود يكيست
 عني دريا گشنت و قطره بقاست
 فارغ آمد جانم از درس و سبق
 جملۀ ذرات عالم موج آن
 هر دو عالم مظهر ما آمده
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 هستي ما گشته هستي جهان
 علم ما گشته محيط هر چه هست
 داير از ما بوده دوران زمان
 شرح آن حالت نيايد در صفت
 كي تواند قال گشنت گرد حال
 خود كجا آيد عيان اندر بيان
 بحر اندر كوزه كي گنجد بگو
 در نيابد جز قدم راز قدم

 يكدم بحال بيند قدمآنچه مي
 آن معاني كي شود مكشوف دل
 آنچه ديدم من به چشم دل عيان
 زانكه نامحدود نايد در حدود
 مي نيفزايد عبارت جز حجاب

 صفات گرددت مياچون حجاب ذ
 كشف اي معني شنو در نيستي

 ن كردم كه تاوصف حال خود از آ
 تا مگر پيدا شود در تو طلب
 واشناسي رهنما از رهزنان
 تا بداني هر كه شد جوياي گنج
 تا بداني پير بايد راه را

 رهنمارود بيره مي اينهر كه 
 گشت او هر كه مقتول محبت

 تا بداني طور كشف و حال را
كامل در ميان تا بداني كيست 

 كامالن را هست حاالتي چنني
 يل مع اللّه كاشف اين حالتست
 هست سبحاني درين معني گواه

 ام جز حق شنوست اندر جبهين
 هر كه دعوي كرد او از دو گواه
 چون نبي و هم ويل شاهد شدند
 مدعي را كي رسد انكار آن

  

  

 وجود ما همه كون ومكانبي
 ماضي و مستقبل و باال و پست

 نشان گشته مقيد در نشانبي
 زاران معرفتـــــد هگر بگويم ص

 در نيابد حال جز اهل كمال
 نشانكي توان جسنت نشان از بي

 حال كامل برتر است از گفت و گو
 دم شرح قلمـــــــده قـــــــــچيست نادي

 جاه سالــــــلم پنــــــــكي نويسد خود ق
 كي در آيد در عبارات و سجل
 نيست ممكن صد يكش كردن بيان

 د در قيودبحر مطلق چون در آي
 سر معني كي بگنجد در كتاب
 از صفت كي كشف خواهدگشت ذات
 چون شوي فاني بداني كيستي
 بو كه ره يابي به سر اوليا
 راه يابي در مقام قرب رب
 واقف آيي از طريق رهروان

 كشد او از براي گنج رنجمي
 گر همي جويي تو قرب شاه را
 كي شود با بهره از نور لقا

 گفت و گوبيخون بهايش حق بود 
 تا نگويي فقر قيل و قال را

 قعر و كراني بييآنكه شد دريا
 گر نداري كشف كن تصديق اين
 من رآني هم ازين يك آيتست

 اشتباهشد اناالحق نص برين بي
 منكر احوال ره بينان مشو
گشت قاضي عاجزش بي اشتباه 
 دعويم را هر دو مثبت آمدند
 نمنكرش گو ميكن انكار عيا

  

  حكايت

  آن شخص كه گنج يافته بود
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 آن يكي شخصي به ناگه گنج يافت
 شديهر كرا يكدم مصاحب مي

 رنج و به رنجاو همي گفتي كه بي
 هر كه گنجي ديد دولت يار شد

شود خواهد ميسر ميهرچه مي
 احتياجي نيست او را با كسي

 گفتي سخن دايماً زينسان همي
 هركسي گفتي بدو كاين گنج كو

 دالناو همي گفتي كه اي ساده
 آن يكي گفتي كه ممكن نيست اين

 ممكن گر چه هست كه وان دگر گفتي
 تو كجا و دولت گنج از كجا

 شدياو از اين انكار مضطر مي
 چشم كو تا گنج بيند در جهان
 سر بسر عالم پر از گنج روان

 ز گنج در ميان آن كس كه واقف شد
 اق گيجزرآن يكي گويان كه اين 

 وان دگر گويد كه دارد حب جاه
 تا فريبد او عوام الناس را
 آنكه باور كرد قول راستش
 او همي گويد ز گنج و جمله خلق
 او ز استعباد و از انكارشان

  انديشه كردنتعاقبت با خويش
 گفت از اقرار و از انكارشان
 خاطر خود را چرا دارم ملول

 ف اين گروه بيخردرغم ان
 دزد را كي ره توان دادن به گنج
 هر كسي را سوي گنج ار ره بدي
 پس ولو شاء كجا بودي صواب
 اهل صورت ره به معني كي برند
 كار حق ميدان كه عني حكمت است

 شناسكي شناسد اهل حق جز حق
 ره به حق بيواسطه اهل خدا

 شتافتشاط و شوق هر سو مياز ن 
 يا كسي پيشش به كاري آمدي

 ي كو يافت گنجساي خوشا حال ك
 خويش برخوردار شد او ز عمر

 كار عالم بر مراد او رود
 فارغست از منت هر ناكسي

 پروا ز طعن مرد و زنبود بي
 خودكه ديد آن گنج را آخر بگو
 يافتم من گنجهاي بيكران
 كس نيابد گنجهاي اينچنني

ت گنجي مر ترا اي خودپرست نيس
 نيست در خور اين سعادت مر ترا

 زدينعرۀ يا ليت قومي مي
 گوش كو تا بشنود آواز آن
 خلق از فقر و ز فاقه در فغان
 دايماً از طعنۀ خلقان به رنج

 كند دعوي گنج و نيست هيچمي
 كنـــــد او بر آلهافتــــرايي مي

 نمايد فربهي آماس رامي
 بيكران آراستش او ز گنج

 گشته از انكار غرقه تا به خلق
 گاه خوشدل بوده گه خاطر گران

 درد ددور كرد از خاطر خود گر
 نيست ما را عاقبت سود و زيان
 از پي انكار اين قوم فضول

 بردخور و مي ده بهر كو ميمي
 هر چه بايد آنچنان بايد مرنج
 هر گدايي اندرين ره شه شدي
 ابحق كجا كردي و لكن خط

 كي گدايان سلطنت را درخورند
 هر باليي كو فرستد رحمت است
 مرد حق را چون شناسي حق شناس
 چون نيابد كس بجز صاحب صفا
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 تا بيابي در حريم وصل راه
 شو گنج خواهي پيش صاحب گنج

 قول كامل را به جان تصديق كن
 صدق و اخالص است رهرب در طريق

 ندرنيايد اين سخگر به فهمت 
 آنچه مكشوفست بر جان و دلم
 گر به راه وصل جانت عشق جوست

 جويي ز حق گنج بقااي كه مي
 مخزن گنج معاني جان ماست
 سر پنهان شد ز نقش ما عيان
 صورت ما پردۀ معني بود

 يان معني استنيست اين دعوي ب
 اشناسز اهل دعوي ومرد معني 

 زان همي گفتند قوم بيخرب
 صورت ظاهر همي ديدند و بس

 اهل حق است ،دوستدار اهل حق
 مرد معني كي بود صورت پرست
 هر كه او وابستۀ صورت شود
 بگذر از نقش صور معني نگر
 سالكان كز يقيني وارهند

 روندراه وحدت آن جماعت مي
 هستي نما چون بماند نيستي

 در حقيقت آن زمان عارف شوي
 همه باشي يقني ،چون نباشي تو

 منتهاي سير سالك شد فنا
 من ندانم زين فنا و زين بقا
 تا نگردد رهربت قطب زمان

 و گو توان دريافت اينكي به گفت
 هر كرا ذوقي ندادند از ازل
 آنچه مكشوفست بر اهل شهود
 علم وحداني نشد حاصل به كسب

 عشق در راهت رفيقگر نباشد 
 ه طريقت عشق و بسارهرب ر

 درد عشق آمد دواي عاشقان
 عشق آمد رهرب كشف و عيان

 در سايۀ خاص اله جاي كن
 جز پي اين منعمان جايي مرو
 گفتۀ حق دان تو علم من لدن

 هاي آن فريقوحي حق دان گفته
 نقص در فهم است ني در گفت من

 ني شد حاصلماز ره صدق و يق
 صدق پيش آور كه ره يابي به دوست
 دست زن در دامن اهل خدا
 نقد عالم را ز ما جويي رواست
 علم عالم از كتاب ما بخوان

 كه اين دعوي بود دعقل پندار
 گفتۀ دعوي به معني الشي است

 كردن قياس او كي توان اين را به
 كانبيا هستند همچون ما بشر

 خسغافل از معني بدند آن قوم 
 من احب القوم حكم مطلق است
 پاي معني گير صورت ابرتست
 چون به معني بنگري كافر بود
 گر همي خواهي شوي صاحبنظر
 در حقيقت دان كه مردان رهند

 شوندكز وجود خويش فاني مي
 هست مطلق را ببيني در بقا
 كز خودي خود بكل بيرون شوي
 حاصلت آيد مقام العارفني
 قانيستي از خود بود عني ب
 صفاتا چه خواهي فهم كرد اي بي

 كي شود اين حال پيش تو عيان
 حال بايد تا شوي ز اهل يقني
 كي درين منزل بيابد او محل

 اي نتوان نموددر عبارت شمه
 سر اين معني به عشق آمد فحسب
 كي شوي واقف ز اسرار طريق
 عاشقان را عشق شد فريادرس
 از غم عشقست عاشق شادمان

 صل او نشانعشق بنمايد ز و
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 چون علم بيرون زند سلطان عشق
 شحنۀ گوي طريقت عشق بود
 راه عشق آمد صراط مستقيم
 عشق تعليمت كند اسرار دين
 عشق بگشايد نقاب از روي دوست
 عشق آمد چون مي و عالم سبو

 نب باال كشدعشق جان را جا
 كندعشق دار دل عمارت مي

 عشق چون جانست و عالم همچو تن
 ايستهبر جمال عشق عالم پرد

 بردجان و دل به يغما مي ،عشق
 نور رعشق سازد عاشقان را عو

 قبلۀ عاشق بغير از عشق نيست
 كعبۀ جان كوي جانانست و بس
 باش عاشق يا محب عاشقان

 اهل حق است ،دوستان اهل حق
  

 شود ملك خرد ويران عشقمي
 وايل ملك حقيقت عشق بود
 عاشقانه رو درين ره مستقيم
 عشق بنمايد ترا راه يقني
 عشق آرد مر ترا تا كوي دوست

 دان چه جام و چه سبومست اين مي
 عاشقان را آورد سوي رشد

 كندسوي ملك جان اشارت مي
 سخنخانۀ عشقست عالم بي

 ايستمردهگر نباشد عشق عالم 
 دردپردۀ ناموس عاشق مي

 كند آفاق را پر شر و شورمي
 مقصد عشاق غير از عشق چيست
 نيست مطلوب دلم جز يار كس

 ار رهروانمتا درآيي در ش
 من احب قوم حكم مطلق است

  
  حكايت ابراهيم ادهم

 شاه ملك دين و اقليم يقني
 آنكه مفتاح علوم انبياست
 آن براهيمي كه ابن ادهم است
 گفت اندر خواب ديدم جربئيل
 گفتمش برگو درين طومار چيست
 گفتمش برگو چها خواهي نوشت
 گفتمش خواهي نوشنت نام من

 ش زايشان اگر گويي نيمگفتم
 ختيمبواي بر گمراهي و بد

 زين سخن يك ساعتي انديشه كرد
 كاول نامه نويسم نام تو
 صد اميد از نااميدي شد پديد
 شاخ مهر اوليا در دل نشان
 همچو اكسير محبت در جهان
 گر همي خواهي مقام اوليا
 از تكرب بگذر و از طمطراق

 عارف اسرار رب العالمني 
 پيشواي جمله ارباب صفاست
 از همه شاهان عالم اعظم است
 بود در دستش صحيفه بس جميل
 گفت اين طومار خودمكتوب نيست
 گفت نام اولياي جانسرشت

 گو سخن اي كمنه زايشان گفت تو
 ني محب اين گروه خوش پيم
 غرقه در بحر غضب شد كشتيم
 گفت فرمان آمد از دادار فرد
 مست گردانم جهان از جام تو
 هر كه نيكي كرد هرگز بد نديد
 تخم عشق كامالن در جان فشان
 كيميا نبود به جان عاشقان
 جان فداي عشق ايشان كي هال

 نفاقاي شو كامالن را بيبنده
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 نيستي بگزين و هستي را بهل
 تا به يمن همت مردان راه
 چون محبت نيست در عالم خصال

 محبت هيچ كس كامل نشدبي
 احببت ايجاد جهان چونكه شد ز

 محبت ره به جانان كي بريبي
 از محبت آتشي افروختم

 شتم دلربم چون فرد بودفرد گ
 نشانطالبي خواهد ز عالم بي

 نشان شو از همه نام و نشانبي
 كي مقيد واصل مطلق شود

 محجوبي از او ،تا تويي با تست
 ما و من آمد حجاب روي يار
 از خمار ما و من هر كو برست
 هر كه از قيد تعني وارهيد
 در حقيقت ما و من سد رهست
 گشت روشن حادث از نور قديم
 گر برون آيي ازين ما و مني
 تا نگردي نيست از هستي تمام
 از خودي هر كو نميرد زنده نيست
 گر بقاي جاودان خواهي دال
 در تجلي جمال ذوالجالل
 نيستي آيينۀ هستي بود
 در مقام محو ثابت كن قدم
 محو كن از لوح هستي نقش غير
 چون بيفتد پردۀ ما و تويي

 مني بردار زود پردۀ ما و
 رخش تابان شود كه خورشيدچون 

 پاي بند حرص كردي مرغ جان
 تا بكي باشي اسير بند تن
 در هوايش درگذر از جسم و جان

 من يكدم بر آي از حجاب ما و
 پردۀ تو هستي موهوم تست
 پاي همت بر سر كونني نه
 تا بكي باشي تو محجوب خودي

 ر ايشان نقش كن بر جان و دلمه
 راه يابي در حريم قرب شاه

 م وصالشد محبت رهرب بز
 در مقام قرب حق واصل نشد
 جمله عالم را طفيل عشق دان
 كي به عرفان شهره گردي چون سري
 خار و خاشاك جهان را سوختم
 فرد را جز فرد كي درخورد بود
 عاشق آزاده جويد در جهان
 انتا ببيني روي جانان را عي

 نشان چون حق شودبي ،عارف حق
 زانكه شركست اين من و مايي تو
 گر خدا خواهي تو ما و من گذار
 از شراب وصل جانان گشت مست
 بي من و ما خويش را مطلق نديد
 من نگويد هر كه از حق آگهست
 در حقيقت غير حق باشد عدم
 هست مأوايت مقام ايمني
 خود ننوشي بادۀ وصل كرام

 پاينده نيست بقاي حق كسيبي
 ي شو فنالاز خودي خود بك

 محو مطلق شو اگر خواهي وصال
 تو نهان شو تا خدا پيدا شود
 تا شوي واقف ز اسرار قدم
 تا ببيني هست كعبه عني دير
 روي بنمايد جمال معنوي
 تا شوي از وصل برخوردار زود
 بي تو جانت واصل جانان شود
 بند بگشا تا پرد بر آسمان

 را از خويشنتدور كن اين بند 
 يك زمان جوالن نما در المكان
 وانگهي در بزم وصل او درآي
 وصل خواهي شو فنا از خود نخست
 وصل جانان از دو عالم هست به
 زانكه خودبني است اصل هر بدي
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 بيخود از خود شو كه تا حق بني شوي
 تييل در جهان جز نيساكي كم

 آنگهي تو عارف مطلق شوي
 هر كه شد بي ما ومن در راه دوست
 هر كه وارست از هوي و آرزو

 دا كن پيش جانان جان ودلرو ف
 ه جان ودل بباختكپيش جانان هر 

 تا نگردي سالكا در ره فنا
 راه عشقش گر فنا اندر فناست

 دريا به معني خود يكي است قطره و
 قطره در دريا فتاد و شد فنا

 ار عقل دان هستي غيراعتب
 صحو و محو و قرب و بعد و وصل و فصل
 زانكه غير حق ندارد خود وجود
 ثبت االرض عدم چون شد فنا
 در مقام كشف گر راهت دهند
 بود عالم جز نمودي بيش نيست
 هر كه او را ذوق اين اسرار نيست
 من كه چشم از غير حق بردوختم
 در دو عالم بر جمالش ناظرم

 بيند غير حقچشم حقبينم ن
 آنچه محروم شما مطلوب ماست
 درد آيد پيش ما درمان شود
 آنچه آمد مر ترا در ره دليل

  

 ورنه از عالم ز حق غافل روي
 تا توهستي هست مطلق نيستي

 حق شوي ،مايي گذاري كاين من و
 ستزآفرينش مقصد و مقصود او

 جان او محرم شد از اسرار هو
 ورنه همچون خر فروماني به گل

 ميدان بتاخت ينمركب عرفان در
 كي شوي از وصل جانان بانوا

 را زين فنا صد گون بقاست عاشقان
 غيرحق در هر دو عالم گو كه كيست
 عني دريا گشتنش آمد بقا
 در حقيقت كعبه آمد عني دير
 در حقيقت خود ندارد هيچ اصل

 م گه دور و گه نزديك بودچون عد
 تا چگونه يافت تمكني و بقا
 روشنت گردد گدايان چون شهند

 يقني بر ظن مايست شو زارباب
 با حقيقت حال او را كار نيست
 شمع جان از نور او افروختم

 ننگرمجز به رويش در جهان مي
 گشت باطل محو از روي ورق

 ضوب شما محبوب ماستغوآنچه م
 ان شودكفر عالم پيش ما ايم
 قال و قيلشدمرا مدلول آن بي

  
  حكايت بايزيد بسطامي

 پايان عرفان بايزيدبحر بي
 گفت چون از بايزيدي من برون
 چون نظر كردم به چشمم بيشكي
 طالب و مطلوب عني يكدگر

 دويي را هست در وحدت محال كه
 نيست اينجا جز يكي ايمان و كفر
 در پس در خويشنت را بازدار

 به چشم دل عيان تا ببيني خود

 آنكه چشم دهر مثل او نديد 
 آمدم ديگر نديدم چند و چون
 عاشق و معشوق را ديدم يكي

 ه اسمي مشتهرگشت در هر جا ب
 اندرين منزل بود كثرت محال
 در بيان اين زبان آمد به مهر
 وارپس درآ بيخود درون مردانه

 آنچه من كردم درين معني بيان
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 اوست عني جمله اشيا اي پسر
 هر كسي كو ديده گويد اين سخن
 ور به تقليد است گفتارش خطاست
 فرق كردن جز به توفيق خدا
 از خدا توفيق جو اندر جهان
 هر يكي دعوي كه هان ما رهربيم
 لطف او گر نيست ما را دستگير
 پس پناه آور به حق از مكر ديو

 نداهرو را رهزنان بيحدر
 دهندهر يكي نوعي فريبت مي

 آن يكي را دام شيخي لوت و بنگ
 كامالن فه حردوان يكي دزدي

 وان دگر را دام شيخي شد ريا
 گر برپسي گويد آن تقواست اين
 وان يكي تقليد دستاويز كرد
 يعني آه از آتش سوداي يار
 نيستش جز درد و سوز مال و جاه
 باطنش آلودۀ حرص و حسد

 النعام راتا فريبد عام كا
 مرغ اعمي چون نبيند دام او
 ليك شهبازي كه از نور اله
 ديده را بگشاد و دام و دانه ديد
 راه كامل شد طريق اعتدال
 وصف انسانيت اخالق حسن
 با تو گويم من صفات كامالن

  

 با تو گفتم راز پنهان سر بسر
 خاك پايش توتياي ديده كن
 نيست رهرب رهزن راه خداست

 اـــــنيست ممكن اهدنا يا ربن
 انما از رهزنــــتا بداني رهن

 مــــن راه حق را سروريــــاهادي
 رــــطان عقلها سازد اسيــــدان كه شي

 ريوتا امان يابي مگر از مكر و 
 الحذر طالب كه اعداي بدند

 نهندهر زمان دامي دگرگون مي
 وان دگر را شكلهاي شوخ و شنگ
 وان برد از راه مشت جاهالن
 شيد وزرقش كرده دور از كربيا

 ه دينالحذر زين رهزنان را
 هر دم از حيلت بر آرد آه سرد

 دل سوزانم و جسم فگار با
 با گدايي گويد او هستم چو شاه
 او به ظاهر كرد تقوي را سند
 دايماً گسرتده دارد دام را
 سرنگون افتد به دامش كامجو
 ديده روشن گردد و آيد ز چاه
 از جفاي بند و زندان وارهيد
 ناقصان سرگشتۀ تيه ضالل

 ندۀ شهوت شدنني چو حيوان ب
 تا بداني كامالن از ناقصان

  
ن ادر اخالق و اوصاف و آثار و سيرت و صورت سالكان واصل و كامالن مكمل و عارفان صاحبدل و بي

روش ارباب طريقت و منع از اخالق ذميمه و شيوۀ اهل دنيا و آنچه در طريق فقر و سلوك به وي روي 
  .نموده است

 فاوصف انسان دان كه صدق است و ص
 ترخاطر پاك و دل پاكيزه
 جان و دل با ياد جانان داشنت
 كار سالك چيست تسليم و رضا
 پيشه كن صرب و توكل در طريق

 اـــــر و از ريــــــايف ز كبــــاطن صــــــب 
 سر خايل از خيال سيم و زر
 كل عالم را عدم انگاشنت

 با قضا جز رضا تدبير نبود
 تا شوي ز اهل طريقت اي رفيق
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 اي پسروبر توكل راه دين ر
 هر كه كار خود گذارد با خدا
 فخر در فقر است شو جوياي فقر
 هان مكن در حرص عمر خود تلف
 نسبت عايل اگر خواهي بيا

 ن اي مرد كارراحت اندر زهد دا
 هر كه گفتارش نه محض حكمتست

 تستفكرهر كه خاموشي او بي
 نيازآنكه قانع گشت گردد بي

 هر كه كرد از خلق عزلت آشكار
 هست در وحدت سالمت اي پسر

 از غير خدا هچيست وحدت آنك
 از حسد و از كينه هر كو دست داشت

 اي در پيش عارف از ورعذره
 هر كه او آورد شهوت زير پا
 هر كه صرب آورد روزي در بال
 آنكه از دنيا سبكساري گزيد
 شد هالك جاودان آن بيخرد

 كردتو هر كه عيب ديگران پيش 
 كنندپرستي مياهل دنيا بت

 گر حضور دل نباشد در نماز
 با جانان بود هدل كه او پيوست

 بر در دل باش حاضر روز و شب
 من بزرگي در تواضع يافتم

 امدهمن رياست در نصيحت دي
 من مروت يافتم در صدق دل
 هر كه او با معرفت شد آشنا
 گفت عارف من نديدم هيچ شيئي
 پيش عارف جز خدا موجود نيست
 درد عشق و محنت و اندوه و غم
 صدق آن باشد كه با خلق جهان
 چيست اخالص آنكه از غير خدا
 خود فتوت چيست ايثار است و عفو
 هر چه داري رو فداي يار كن

 رت يافتي شكران آنچونكه قد

 تا بيابي منزل خير البشر
 حق بسازد كار او را از وفا

 كرد بر كونني فخر تا تواني
 بي شرفاـــاعت شو كه تا يــــدر قن

 متقي شو هست نيست چون بقا
 ب دنياست دايم خوار و زارراغ

 اين سخن ميدان كه عني آفتست
 آن نه خاموشيست عني غفلتست

 آز آدمي حيوان شود با حرص و
 او سالمت ديد روز اختيار
 كثرت آمد تفرقه جان پدر

 آيي در خال و در مالفرد 
 از مروت او علمها بر فراشت

 ت با جزعبهرت از صوم و صال
 گشت فارغ از همه رنج و عنا
 گشت برخوردار در هر دو سرا
 او نجات از هر بال و رنج ديد

 آوردكو به خود راه حسد مي
 عيبت بيش خوردنزد ايشان زهر 

 كننددوغ خورده هرزه مستي مي
 جز عقوبت زوچه حاصل گوي باز
 از صالت دايمون شادان بود
 تا نيابد راه دوري غير رب

 روي دل بر تافتماز تكرب 
 امنصح خلقان را به جان بگزيده

 جان كه بيصدق است خوارست و خجل
 مي نبيند در دو عالم غير را
 جز كه حق ديدم عيان در نقش وي
 غير حق برگو كه خود معبود كيست
 شيوۀ عاشق بود بي كيف و كم

 نمايي خود همانهر چه باشد مي
 جان و دل سازي مربا اي فتي

 لق در مستي و صحوحلم و نصح و خ
 با وجود احتياج ايثار كن
 عفو كن كآنست طرز عاشقان
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 حلم پيش آور به هنگام غضب
 با عدوات پند دادن مردميست
 خلق نيك آمد صفات آدمي
 هر كه صابر در بالي يار نيست
 در جفاي دوست هر كو صابرست
 نيست شاكر هر كه از ديدار دوست
 هر كه دارد لذتي از جود يار
 هر كه دارد آن جمال جانفزا
 عاشقان را گر به دوزخ جا كني
 دوزخ از خوي خوش حوري سرشت

 ات خايل شودگر بهشت از جلوه
 گرور بود جنت به دوزخ جلوه

 جنت و دوزخ كسي را در خور است
 پيش ما راهست هر جا دوزخست
 دوزخ و جنت يقني بشنو كه چيست
 هر كه از خلق جهان عزلت گزيد
 هر كرا انس است با خلق جهان
 حق تعايل بنده را چون دوست داشت

 اندا مشغول دنيا كردههر كر
 هر كه دنيا بر دل او سرد شد
 ترك دنيا در طريقت اصل دان
 هر چه مشغولت كند از ياد دوست
 هر چه گردد در طريق حق حجاب
 چيست دنيا مانع راه خدا

 گردد وسيله معرفتهر چه مي
 تداندازهر چه از حق دور مي

 هر چه از راه خدا مانع شود
 قيرغير حق مگذار در دل اي ف

  
  

 تا شوي مقبول و محرم نزد رب
 هر كه اين هر چار دارد آدميست
 ديو و دد دارد ز خلق بد كمي
 دعوي عشقش بجز پندار نيست
 از بال جان غمينش شاكرست
 او به خود بردارد و لذات جوست
 هست اندر كار عشقش مرد كار

 عالم مهيا شد ورالذت 
 دوزخش را جنت الماوي كني
 دلكش است و تازه چون باغ بهشت
 عاشق دل داده را دوزخ بود
 رقعاشقان را هست جنت در س

 برستكز درخت عشق جانش بي
 گر جهان جان بود گر برزخست
 جز فراق و جز وصال دوست نيست
 از بال و رنج و محنت وارهيد
 از سالمت دور باشد بيگمان

 اندوه و بال بر وي گماشت درد و
 اندجان او مغضوب مويل كرده

 فارغ از رنج و عنا و درد شد
 طاعت و سير و سلوكش فرع خوان
 دان كه نزد عارفان دنيا هموست
 هست آن دنيا ز من بشنو جواب
 ني قماش و ملك و مال و آسيا
 بهرتين طاعت آمد در صفت
 كفر راهش گر بخواني شايدت

 جب بودكفر باشد ترك آن وا
 تا بگردي در همه عالم امير

  

  حكايت ابراهيم ادهم

 گفت چون سلطان ملك معنوي
 ترك ملك بلخ و جاه و سلطنت
 مدتي در كوه نيشابور بود

 ابن ادهم مقتداي متقي 
 كرد و روي آورد سوي معرفت
 پس از آنجا رفت سوي مكه زود
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 شد مجاور در حرم آن شاه دين
 آن زمان كو ترك سلطاني نمود
 چونكه قابل گشت و با تمييز شد
 كرد از مادر سئوايل آن پسر

 باشد بگو اين زمان او خود كجا
 در جوابش گفت مادر دير شد
 مدتي پيدا نشد از وي نشان
 ترك ملك و پادشاهي و سپاه

 چون شنيد رااو ز مادر اين سخن 
 آتشي در جانش از مهر پدر
 درفراقش بيش ازين طاقت نماند

 ت طاق شداقصرب و طاقت ز اشتي
 بايد روانگفت سوي مكه مي

 پس بفرمود او كه در رستا و شهر
 ج هر كه دارد اين زمانرغبت ح

 شاهزاده چون روان شد سوي حج
 خلق بيحد همره شهزاده شد
 راويان گفتند خلق ده هزار
 بر اميد آنكه ديدار پدر
 جمله را او داد زاد و راحله
 مادر شهزاده همراه پسر
 روز و شب از شوق ديدار پدر

 شدندبانشاط و عيش در ره مي
 مايۀ شادي و غم گشته خيال

 من عجب سوداييم از خيالش
 بيش از اين تاب فراق رانيست ما 

 واي بر من گر تو ننمايي جمال
 ي ز روي همچو ماهريك نفس دو

 دوزخ عاشق فراق يار دان
 من كجا و صرب در هجران كجا

 جمال جانفزاي روي ياربي
 تا توانم ديد هر دم روي دوست
 عشق گويد هر دمم در گوش دل

 گويم مرا با من گذارمن نمي
 اي از حال من در ضمن آنشمه

 تا كه شد آخر امام المتقني
 يك پسر بودش و ليكن طفل بود

 ظ قرآن و با پرهيز بودحاف
 كه چگونه شد بگو حال پدر
 تا ز سر سازم قدم در جست و جو
 تا پدر از ملك و شاهي سير شد
 اين زمان در مكه دارد او مكان
 گفت و پا بنهاد در راه اله
 مرغ روحش در هواي او پريد
 اوفتاد و گشت پيدا زو شرر

 حسرتي بر خويش خواندآيت يا
 شدشوق او دستان هر آفاق 

 تا مگر آنجا بيابم زو نشان
 تا كند آنجا منادي خود به جهر

 از من ستان يازاد و مركب گو ب
 عالمي آمد به جست و جوي حج
 چونكه زاد و راحله آماده شد
 همرهي كردند با آن شهريار

د آن پسريناندر آنجا بو كه ب
 قافله آنپس روان شد سوي حج 

 راه سفر آنشد روانه اندر 
 ن پسر پا را ز سرندانست آمي

 ن بدندابا خيال وصل اوشاد
 وصالآمد عشقبازي با خيال 

 در فراق روي او شيداييم
 ز هجرش گشت طاق مطاقت و صرب

 زندگي بي روي تو باشد محال
 نمايد سال و ماهيش عاشق ميپ

 وصل و جانان شد بهشت جاودان
 يا بكش يا هر زمان رويم نما
 نيست عاشق را نه صرب و ني قرار

 دوست م در كويامچو خاك افتادهه
 حكايت را بهل آنال خود گو ح

 شرح حال ما برونست از شمار
 جان و روان كن اي مونس گوش
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 آن جماعت چون به مكه آمدند
 ديد شهزاده مرقع پوش چند
 شايد ايشان را خرب باشد از او
 رفت پيش صوفيان آن رشك خور
 صوفيان گفتند شيخ ماست او
 گفت با ايشان كه اين دم او كجاست

 ش اين دم او به صحرا شد روانگفت
 بهر درويشان خرد او نان چاشت

 شهزاده را جوشيد خونن زين سخ
 ل خويشكه گويد حاني مجال آن

 كه بيني حال ما گر همي خواهي
 تو چه داني حال زار عاشقان

 د ذوق عشقش را مذاقبايبمي
 سوي صحرا رفت آن شهزاده زود

 و نظر بر وي گماشت نزد او رفت
 مد به راهآسوي شهر آهسته مي

 زمان نبر شهزاده افتاد آ هگري
 سوي شهر مدآپير  در پي آن

 د آن پير صفاآمچون به بازار 
 بانگ زد من يشرتي حطباً بطيب

 خريد و نان بداد راهيزم او 
 دين ن سلطاندر نماز استاد آ

 گشت فارغ از نماز چونكه سلطان
 زنان زدان ومراديده را از 

 رسده هر آفت كه بر دل ميكزان
 كز اطراف جهان خاصه اين ساعت

 چون زليخا دلربان بيشمار
 هان اي سالكان يديده بردوزد

 سالكان را هر چه از حق مانعست
 با مريدان گفت پير راهرب
 چون نبودند آن مريدان بوالفضول
 حاجيان چون آمدند اندر طواف
 با مريدان آن شه عايل مقام
 در طواف آمد پسر سوي پدر
 در تعجب آن مريدان زان نظر

 ن سلطان شدندآي اجويو در پي
 گفت ايشان مردم صويف وشند

 ن كنم من جست وجواحال او ز ايش
 جست ز ابراهيم ادهم او خرب
 گر نشان جويي از او از ما بجو

 طان دين گوييد راستن سلآحال 
 تا بيارد هيزم و بفروشد آن

 خدا بر وي گماشت رااين رياضت 
 با دل پر خون به صحرا شد درون
 نه ديل كآرد قرار و صرب پيش

 سر گشته بني در صد بال آنحال 
 عاشق آن واي بر جاني كه نبود

 چون مذاقت نيست رو هذا فراق
 نمودديد او از دور شكل بي

 ر پشت داشتديد پيري هيزمي ب
 كرد او هيچ جز در ره نگاهنمي 

 ليك كرد او گريه را در دم نهان
 با دل پر خون و جان پر ز قهر
 پادشاه ملك تمكني و فنا
 زانميانه نانوايي بس لبيب
 پيش اصحاب خود آن نانها نهاد
 نان همي خوردند اصحاب گزين

 بحر راز آنگفت با اصحاب خود 
 هان نگهداريد در فاش و نهان

 ون ببيني اكثر از ديده بودچ
 آمدند از بهر حج صد كاروان
 همچو يوسف خوبرويان صد هزار

 د از نظر در صد زيانيتا نيفت
 ت دان كه كفر شايعستقدر حقي

 هان برپهيزيد ز آفات نظر
 پند پير از جان ودل كردند قبول
 از سر اخالص نه از روي گزاف
 بود اندر طوف با سعي تمام

 رويش نظر كرد آن شه نيك در
 بيند بروي آن پسركو چه مي
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 هد پند مريدن پير مادمي
 نكو كند رويخود تماشا مي

 عملكي بود مقبول قول بي
 از طواف كعبه چون فارغ شدند
 پس بگفتندش كه اي سلطان دين

 كني منع كسان از روي خوبمي
 كني اندر طوافمي رهخود نظا

 چون ترا طاعت شد وما را گناه
 مريدان گفت سلطان كرم با

 شيرخواره طفلكي بگذاشتم
 هست اين آن پسر همن چنان دانم ك

 ريدانش يكيروز ديگر از م
 قافله بلخ و هرات ياندر م
 اي خوش ديد از ديبا زدهخيمه

 ديد كرسي در ميان خيمه او
 خواند اودور قرآن را زبر مي

 چونك آن درويش آن حالت بديد
 بار جست و رفت پيش او نشست
 گفت اي شهزادۀ نيكو خصال

 ز بلخ نگفت اي درويش هستم م
 آشكار رال خود اكنم من حمي

 ده جوابي با زحيرداد شهزا
 شاهزاده آن زمان بگريست زار

 ندانم اوست يا نه آن پدرمي
 خود همي ترسم اگر گويم به كس
 زانكه او از ملك و از فرزند و زن
 تا تواند او جمال دوست ديد
 آتشي افتاد در جان همه
 گريۀ بسيار كرد او آن زمان

 ن سلطان دين ما را پدرهست آ
 ستآنكه ابراهيم ادهم نام او
 ايمما به بويش عزم كعبه كرده

 مادرم همراه شد از مرحمت
 گفت درويشش كه سلطان پير ماست

 رست برخيزيد زواوقت ديد

 از نظاره مهر جان جانفزا
 كي بود اين شيوۀ مرشد بگو
 كرب مقتاً گفت حق عز و جل
 آن مريدان جمله پيشش آمدند
 از خدا بادا ترا صد آفرين

 برتساني مريدان از وجوبمي
 روي آن حوريوش از روي گزاف
 حكمت اين بازگو اي پير راه

 مدمآ رونآن زمان كز بلخ بي
 اين پسر را من همان پنداشتم
 زين سبب كردم به روي او نظر
 رفت تا پرسد شود دفع شكي
 چون درآمد گشت ناظر از جهات
 خلق گرداگرد او جمع آمده
 بر سر كرسي نشسته ماهرو

 افشاند اواشك گرم از ديده مي
 در دل او مهر نورش شد پديد

 پرسيد احوايل كه هستباز مي
 تمامي شرح حالاز كجايي گو 

 چون چه پرسي حال عيشم هست تلخ
 چونكه بيصربم مرا معذور دار
 كه نديدم من پدر را اي فقير

 ام من بس نزارگفت پيري ديده
 چون كنم چون از كه پرسم زوخرب

 سقفباز بگريزد زما اندر 
 ر شد كز جمله مفروشد به فنود

 ملك دو عالم در كشيد دامن از
 زمزمهان و زاري و زان غزان ف

 گفت تا كي حال خود دارم نهان
 آنكه شد مر سالكان را راهرب
 عرصۀ عالم پر از انعام اوست

 ايممگني را نياز آوردهغجان 
 روز و شب با ماست او از عاطفت
 ظاهرش با باطنش تدبير ماست
 تا برم اين دم شما را سوي او
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 مادر و شهزاده همراهش شدند
 با مريدان خوش نشسته بود شاه
 چونكه زن ديدار سلطان را بديد

 آمد تا فلكناله و زاري بر
 مادر و فرزند در پاي پدر

 ينكه بعد از روزگاروه چه عيش است ا
 مبتالي درد هجران عاقبت
 طالبي آخر به مطلوبي رسد

 جمله حاضران و مادر و فرزند
 وارمدتي بودند پيشش مرده

 بيهوشي پسر زچون به هوش آمد 
 گفت با وي در چه ديني بازگو
 شكر ايزد را كه دادت دين حق

 اي يا ني بگوگفت قرآن خوانده
 گفت چيزي از علوم آموختي

 نصيبآري نيستم زو بي گفت
 شكر حق گفت و بسي بنواختش
 خواست آن سلطان رود از پيششان
 آن پسر بگرفت دامان پدر
 مادرش آمد بزاري و فغان
 كر اغثني يا الهي او ز جان
 شاهزاده در كنار شه فتاد
 آن پسر چون جان به حق تسليم كرد
 آن مريدان با دل اندوهگني
 كشف گردان سر اين حالت شها

 ه گفتا چون مر او را در كنارشا
 مهر او جنبيد در جان و دلم
 از خدا آمد ندا در جان ما

 كني دعوي كه بر ما عاشقيمي
 داري چراغير ما را دوست مي

 يكدل و دو دوستي نبود نكو
 نمايي منع ياران از نظرمي

 چون شنيدم اين ندا از حضرتش
 ساز كريمكاي خداوند سبب

 پسر كاين دلم را دوستي اين

 مدندآدين مي هتا به پيش شا
 در بر ركن يماني همچو ماه

 بركشيد يصربش رفت و آه عقل و
 آتشي افتاد درملك و ملك
 هر دو افتادندو گشته بيخرب
 عاشق بيدل ببيند روي يار
 يابد از وصل نگارش عافيت

 جسد درروح رفته باز آيد 
 انغگريۀ بسيار كردند و ف

 در تجلي جمال ان نگار
 پدر رادر كنار خود گرفت او 

 گفت بر دين محمد گفت او
 يني حقره نمودت مذهب و آ

 ام حفظش نكوگفت آري كرده
 ختيواز كمال نفس هيچ اند

 شاد شد سلطان ز گفتار عجيب
 جان غم پروده بيغم ساختش

 شانوارهاند جان خود از پيش
 دگر من ندارم گفت دست از تو

 كرد سلطان سر به سوي آسمان
 شد دعايش مستجاب اندر زمان
 آه سردي بركشيد و جان بداد

 اندوه دردگشت عالم تيره زان 
 جمله گفتند اين چه بود اي شاه دين
 حكمت اين را مكن پنهان ز ما
 تنگ بگرفتم چو يار غمگسار
 حب او بسرشت در آب و گلم

 روي راه جفادر محبت مي
 ورزي صادقيدر طريق عشق

 در محبت شرك كي باشد روا
 عاشق مايي به ترك غير گو

 كني روي پسرخود تماشا مي
 غيرتشدر مناجات آمدم از 

 صاحب الطاف و احسان عميم
 دارد ز تو اي دادگرباز مي
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 م نجاتيابپيش از آن كز عشق مي
 جان من بستان به حق دوستي
 مستجاب آمد دعا در حق او
 درنگر در غيرت اهل خدا
 هر كه زين حالت بماند در عجب
 هر دو ابراهيم فرزندان نثار

 اي واقف به حال عاشقانتو نه
 خواهي دالگر وصال دوست مي

 در محبت گر قدم خواهي نهاد
 رد فراقمن ندارم طاقت د

 چون بود در راه جانان جان حجاب
 مال و ملك و خانه و فرزند و زن

 ن رهزنان اي راهرويالحذر ز
 در طريق رهپيش و پس ميكن نظا

 گر همي خواهي ز هجرانش نجات
 هر چه مشغولت كند از ياد او
 وارهان خود را ز پندار خودي
 از مقام هستي خود شو برون

 شماردشمن مي ،هر چه غير دوست
 پردۀ پندار تو هستي توست
 گر ز قيد خود برون آيي تمام
 وقت آن آمد كه شبهاي دراز
 در هواي وصل پروازي كنم
 بلبل آسا زين قفس پران شوم
 همچو عنقا در عدم مأوا كنم

 نشان گردم ز هر نام و نشانبي
 از مكان و المكان بيرون شوم

 ن كنمدر فضاي آسمان جوال
 من وارهانم خويش را زين ما و

 نيست سازم هستي موهوم را
 چون برافتد از جمال او نقاب
 هستي عالم شود يكباره نيست
 صاف گردد ز آينه اين زنگها
 ز آتش سوداش چون آيم به  جوش
 چون برون آيم ز نام و ننگها

 روي آرم باز سوي ترهات
 يا ستان جانش به من گر دوستي
 جان او شد واصل ديدار هو

 در راهش فنا كند فرزندمي
 او چه داند حال ارباب طلب

 اند آخر به راه كردگاركرده
 زان عجب ماني ز حال اين و آن

 جان فدا جان فدا كن جان فدا كن
 جان و دل بر ياد جانان ده به باد
 بهر وصلت جان دهم از اشتياق
 چيست فرزند و زن اينجا بازياب
 در طريق عشق باشد راهزن

 روي ايمن مشوره ميگر درين 
 تا بداني چيست حال آن فريق
 ترك خود كن تا رهي از ترهات
 كفر راهش دان تو ترك آن بگو
 جمله اويي چون ز خود بيرون شدي
 پس درآور بزم وصل او درون
 دوست خواهي در رهش جان كن نثار
 از خودي بگذر كه كارت شد درست
 پر ز خود بيني دو عالم والسالم
 بر پرم زين آشيان بهر فراز
 خويش را با يار دمسازي كنم
 جسم بگذارم بكلي جان شوم
 در مقام قاف قربش جا كنم
 ز آفت هستي خود يابم امان

 و بيچون شوم چند و چون بگذارم
 بر فراز نه فلك طيران كنم
 تا نمايد غير من در انجمن
 تا كنم يكرنگ زنگ و روم را
 از پس هر ذره تابد آفتاب
 روي بنمايد پس اين پرده كيست
 صلح بينم در ميان جنگها
 از دل سوزان بر آرم صد خروش
 پس به يكرنگي بر آيد رنگها
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 تا بخود بيني گرفتاري چنني
 هستي تو هست فرسنگي عجب
 تا تو پيدايي خدا باشد نهان

 رب نيستص لقايشجان ما را بي
 گويد نشانصرب و هوش از عقل مي

 عشق هر جا آتشي افروخته است
 عاشقان را شد فرج ديدار دوست

 ام از عشق اوچونكه من ديوانه
 بيجمال دوست صرب آمد گناه
 هست نيكو صرب در كار جهان

 دوست بودن پيش مانفس بي يك
 كرد از غير خدا صرب بايد

 گشت بيصربي دليل عشق يار
 و صرب هجران از كجامن كجا 

 شك جان نهدگر بهاي وصل بي
 تو گر ما را بود صرب و قراربي

 روي تو شد كفر طريقصرب بي
 عشق هر ساعت گريبانم درد

  

 كي شوي واقف ز اسرار يقني
 از خود حق طلب پاك كن راه خود

 تو نهان شو تا خدا آيد عيان
 بيجمال دوست باري صرب كيست
 هست بيصربي نشان عاشقان
 صرب و عقل و هوش يكدم سوخته است
 دردمندان را دوا رخسار اوست
 صرب مفتاح الفرج با ما مگو

 زيم واحسرتاه بي تو يكدم گر
 ليك بد باشد ز روي همچو جان
 كفر باشد اندرين ره عاشقا

  از ديدار او باشد خطاصرب
 صرب را با  جان عاشق نيست كار
 يا بكش يا ره به وصل او نما
 جان به اميد وصالش جان دهد
 زين گنه اي جان دمار از من برآر
 حاش للّه گر پسندد اين فريق

 بردمي كش كشانم سوي جانان
  

  
  حكايت

 يك جواني دلربايي ماهرو
 زد طپانچه بر رخشهر زمان مي

 ندش بسي سودي نداشتمنع كرد
 هر يكي گفتي جوان شرميت نيست
 گفت او دارد گناهي بس عظيم

 كند دعوي عشقم بيخردمي
 عاشق زارم همي گويد به ما
 اندرين دعوي اگر صادق بدي

 ديدار يارعاشق ديوانه بي
 اينچنني عاشق به عالم كس شنيد
 دعوي عشقش اگر بودي صواب
 زين برت آخر چه باشد جرم پير

 بيكردار دان عار عظيمگفت 
 هست صرب و عشق ضد يكدگر

 زد سخت بر روي دو تومشت مي 
 زد پير اندر پاسخشدم نمي

 گفنت بسيار بهبودي نداشت
 باز گو كآخر گناه پير چيست
 نيست جاي رحم اي مرد سليم

 دهيچ سوز و هيچ در رانيست او 
 شد سه روزي كو نديدستي مرا

 بي ما ميسر كي شدييكدمش 
 يكنفس كي در جهان گيرد قرار
 كو سه روزي روي ياد خود نديد
 جنتش بي ما شدي عني عذاب
 كآنچه گويد آن نباشد در ضمير

 فعل لئيم ،چيست قول بيعمل
 عاشق صابر چه باشد درنگر



٨٧ 

 صرب محمودست در احكام هو
 لشكر عشقش چو آمد در نربد
 زاشتياقش صرب را دل خون شود
 گر دمي ننمايدم جانان جمال

 ام عالم بهمعاشق ديوانه
 عاشقان را چارۀ وصلي نما
 كي تواند عاشق بيدين و دل
 يار بيصربي چو بيند الجرم

 بگويم وصف حالاندرين معني 
 در دلم چون بحر عشقش موج زد
 شوق او از من قرار و صرب برد

 جمالش طاقت من طاق شدبي
 چون نظر بر حال زار من فكند
 رحمش آمد پرده از رخ دور كرد
 باز از روي كرم رويم نمود
 نقش عالم در ميان آورده است
 مهر رخسارش ز ذرات جهان
 اين زمان در هر چه افكندم نظر

 گويم بيان حال ماسته مياينك
 گر درين معني همي گويم دليل

 تسديدۀ بينا دليل ره بس
 چشم بينا و دل بينا طلب
 هر چه گويد عارف صاحبنظر
 مرد حق بني هر چه گفت از ديده گفت
 قول عارف نيست از تقليد و ظن
 كيست عارف هر كه حق بيند عيان
 جمله اشيا بيند او قايم به حق

 ون شد سايرهاي در دور چنقطه
 وهم را بگذار كاينجا غير نيست
 هر كه او بگذش از وهم و خيال
 كثرت اشيا وجود هستي است
 گر يكي صد بار بشماري يكيست
 از هزار ار زانكه برداري يكي

 ها نمودي بيش نيستاين تعني
 واحد از تكرار كي گردد كثير

 ليك مذمومست در ديدار او
 گردخوش برآرد از قرار و صرب 

 صرب با شوقش مقابل چون شود
 كي ز صربم ماند آثار و خيال
 بر زنم از اشتياقش دمبدم
 از قرار و صرب كم گو پيش ما
 صرب از ديدار آن ماه چگل
 رو نپوشاند ز عاشق از كرم
 تا بداني شوق حال با كمال
 فارغم كرد از خيال نيك و بد

 عشقش هوش و عقلم خورد و مرد دگر
 ن ترياق شدجان ما را زهر چو

 ديد جانم ناتوان و مستمند
 از تجلي جان و دل مسرور كرد
 چون بديدم جمله عالم دوست بود
 روي خود در پرده پنهان كرده است

 بان ديدم از عني العياناگشته ت
 بينم اندر روي رخش چون ماه و خور

 شك خطاستگر گمان بد بري بي
 بهره كي يابد ز ديدار خليل

 سستكدر خانه ت ار زانكه ساين بس
 تا كه گردي عارف اسرار رب

 شك ز ديد خود خربدهد بيمي
 پيش تو گر فاش گردد گر نهفت
 محض تحقيق و يقني است اين سخن
 از درون پردۀ كون و مكان
 گشته نقش غير عني متفق

 نمايد پيش چشمش دايرهمي
 اندرين دوران بجز يك نقطه چيست
 نزد وي عقل وي آمد در ضالل

 جود در عالم كي استجز خدا مو
 رين معني شكيستدعارفان را كي 

 پس هزار آنجا نماند بيشكي
 گر صد و گر صد هزار و گر يكي است
 كي بگويد اين سخن مرد خبير
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 كشف اين معني اگر خواهي بيا
 بعد نفي خلق كن اثبات حق

 ميان برخيزد اين ما و منياز 
 عقل رنگ عشق گيرد در روش
 رنگ بيرنگي نگيرد رنگها
 زين همه آلودگي پاكت كند
 پاك سوزاند همه خاشاك و خار
 عالم توحيد رخ بنمايدت
 پاي در نه اندرين وادي درآ

 اي در خورد وصل يار بنيگر نه
 هستي تو هست جرم بس عظيم
 خويش را ايثار راه عشق كن

 ر مغان آور به دستدامن پي
 هر كه دارد آرزوي راه راست
 هر كرا لطفي الهي رهرب است
 چون ز خود فاني شدي باقي به حق

  

 زن بر سر غير خدا تيغ ال
 تا كه گردي غرق بحر ذات حق
 پس گدا گردد بحق شاه و غني
 پس رسد از جانب جانان كشش
 دور گردد از رهت فرسنگها
 آتش اندر خرمن هستي زند
 پس نماند غير يار اندر ديار
 هر چه گفتم جمله باور آيدت

 كن شو به جانان آشنا ترك جان
 جمله طاعاتت گناه آمد يقني
 ترك خود كن بازجو وصل كريم
 گر تو مردي عاشقي بشنو سخن
 تا ز قيد خود تواني باز رست
 گو بيا كاين راه تجريد و فناست

 ز خود برستنيستي هستي شد و ا
 الحق هست حقگر همي گويي انا

  
  حكايت

 پير بغدادي جنيد نامدار
 آنكه در فضل و كمال معنوي
 گفت سي سالست تا گويد سخن
 هستي من نيست خود اندر ميان

 از اين معني خرب رانيست خلقان 
 غيرت حق چشمها بردوخته
 هر دو عالم غرق درياي وصال
 يار در آغوش و گويد يار كو

 آمد قصه ماهي و آبيادم 
 غرق آب و آب جويد روز و شب

 جويي ز جهل اي ناتمامآب مي
 شادي از غم وانميداني چرا
 دايۀ غيرت ترا در خواب كرد

 هاست اينگر بداني عني حكمت
 علم اين كم جو ز اوراق كتاب

  

 آن انيس حضرت پرودگار 
 نظيري بود گر واقف شوي بي

 از زبان من خدا دايم به من
 يابم نشاند اينجا نمياز جني

 اي دريغا ديدۀ صاحبنظر
 آرزويش هر دو كون افروخته
 در فراقش گشته از غم پايمال
 ديده بگشا بعد از آن ديدار جو

 تست از روي صواب شرح حال
 وصل از هجران نداند اي عجب
 غرق در آبي ز سر تا پا مدام
 وصل را هجران همي خواني چرا
 گر شدي بيدار وارستي ز درد

 پرواست اينشهد رندان بيم
 جويي بود عني صوابگر ز دل
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  اشارت به سخنان عيسي عليه السالم

 اللّه بودروحهعيسي مريم ك
 گفت با امت بگوييد اي گروه
 يا ز باالي فلك يا زير خاك
 اندعلم در جان و دلت بسرشته

 گنج دانش را درين كنج خراب
 منبع علم است دلهاي شما

 انبياتا بداني علمهاي 
 راز پنهان پيش تو پيدا شود
 آفتاب علم چون تابان شود
 گر شوي بيدار ازين خواب گران
 مخزن اسرار رباني تويي
 كي براندازد نقاب اسرار دين
 كشف اين معني طلب ز ارشاد پير
 علم معني از كتاب و اوستاد
 گر تو خواهي رفت راه ذوالمنن
 گر امان خواهي ز شيطان لعني

 له را گوش كن حال من ال شيخ
 هر كه شد در سايۀ اهل خدا
 در دل عارف هر آنكو جاي كرد
 شد دل عارف به معني چون چراغ
 گشت از نورش منور هر چه هست
 گر بدست آري چراغي اينچنني
 هر كه دارد اين چراغ او را چه باك
 جام جم غير از دل عارف مدان

  كو قابل ديدار اوستيلآن د
 ردل كه شد آيينۀ ديدار يا
 گر تو دل خواهي خالف نفس جوي
 از رياضت جسم تو گردد چو جان
 از هواي نفس اگر رو تافتي
 بر هواي خود اگر اين ره روي

 اين نفس دون اهر چه فرمايد تر
 مكرهاي نفس را غايت نيست

 حرص آرد در دلت كاين است زهد

گاه بوهوز   دمه اسرار حق آ
 علم در درياست يا در دشت و كوه
 تا شوي گاهي زبر گاهي مغاك
 اندتخم دانش در زمينت كشته

 اند پنهان تو از خود بازيابكرده
 چون ملك شو با ادب پيش خدا
 كشف گردد بر تو حال اوليا
 علم آيد جهلها رسوا شود
 مشكل عالم برت آسان شود

 نشانصد نشان يابي ز يار بي
 آني هم توييوانچه تو جوياي 

 تا ببيند محرمي ز اهل يقني
 تا ز مهر او شوي بدر منير
 حاصلت نايد مكن چندين عناد

 بينان بزندست در فرتاك ره
 رو بجو جا در پناه شيخ دين
 شيخه الشيطان ز دانا گوش كن
 گشت جانش آينۀ نور بقا
 وارهيد از رنج و محنتها و درد
 هست نورش را ز ظلمتها فراغ

 الم باال و پستجسم و جان ع
 از تو يابد نور شمع شرع دين
 زين همه تاريك و خوف و هالك
 كاندرو پيداست هر فاش و نهان
 مغز عالم اوست عالم همچو پوست
 هر دو عالم را طفيل او شمار
 رو به دريا تا بكي جويي تو جوي

 رسد دل را زياناز هوسها مي
 در مقام اهل دل ره يافتي
 ياز وصال دوست بويي نشنو

 تو خالفش كن كه هستي ذوفنون
 نمايد سعد عني نحس رامي

 زهر قاتل را كند شيرين چو شهد
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 و ريودر تو آرد صد هزاران مكر
 نور نمايد نار،او به چشمت مي

 نت آورد سوي هالكهر زما
 او به مكرت وابرد از دوستان
 هر چه گويد كذب دانش اي پسر
 گر به طاعت خواندت ايمن مباش
 گر به سوي روزه خواند يا نماز
 ور ترا او جانب حج آورد
 ور همي گويد زكات مال ده

 با ننگ و نام آنشهرتي جويد از 
 ور همي خواند ترا سوي غزا

  
  

 كند جنس ملك را عني ديومي
 زايل در نظر آرد چو حورپير
 فريبد گويدت جان فداكمي

 چون شوي تنها كند او قصد جان
 تا رهي از حيله و مكرش مگر
 زانكه او را هست مكري در قفاش

 اران مكر بازاندرون دارد هز
 آبرويت از ريا خواهد برد
 ريسمانش نيست خايل از گره
 واندرين دعوي مشو ايمن ز دام
 زو مشو غافل كه دارد صد دغا

  

  حكايت

 پيشزاهدي بودست در ايام
 ق از خلق گشته منقطعبهر ح

 جز به يادش بر نياوردي نفس
 نفس او پيوسته در رنج و تعب
 شب نياسودي ز ذكر و طاعتش

 دنيا گفته بهر آخرتترك 
 حاكم آن ملك روزي از قضا
 در دل زاهد درآمد خاطري
 ركن اسالم است با كافر جهاد
 گر كشم من كافري را غازيم
 گفت بل احيا خداي اليزال
 چون درين معني نمود او عزم جزم
 گفت اين خاطر اگر شيطاني است
 كار شيطان نيست غير از ره زدن
 چون به ظاهر فرق نتوانست كرد
 گشت مضطر در ميان اين و آن
 خاطر شيطاني است اين خاطرات

 خواهم بدانم تا چراگفت مي
 اين همه محنت چرا بر خود نهد
 آمد الهامش كه نفس پر دغا

 از خاليق در صالح و زهد بيش 
 روز و شب حكم خدا را متبع
 در گذشته از هوي و از هوس
 بر خالف طبع بودي در طلب

 د و فكر روز و ساعتشصرف ور
 گشته روح محض آن عيسي صفت
 كرد لشكر جمع از بهر غزا
 كز غزا خواهم كه يابم هم بري

 بهره شد غافل فتاد هر كه او بي
 زيمور كشندم در شهادت مي

 در حق اين كشتگان بي قيل و قال
 پرتوي افكند بر وي نور عزم

 نصيب از رحمت رحماني استبي
 ن شدنكي توان از شر نفس ايم

 كاين ز شيطانست يا رحمن فرد
 از خدا الهام آمد در زمان
 حق همي داند نهان و ظاهرت

 ميل غزا نفس شيطاني كند
 دهداز چه او خود را به كشنت مي

 زان همي خواند ترا سوي غزا
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 تا مگر او در غزا گردد شهيد
 هر يكي گويند از خاص و عوام
 والذين جاهدوا در شأن اوست
 هم بماند نام نيكش در جهان

 هد در عجبزين حكايت ماند زا
 تا شود مشهور نامش زين سبب
 التكلني گفت خير االنبيا

 گردد خالص از نفس شومهر كه مي
 گر بكشتي نفس را رستي ز غم
 هر كه او در دين و مذهب بارياست

  

 زان شهادت شهرتي آيد پديد
 كز غزا كشته شد آن خيراالنام
 بود زاهد شد شهيد راه دوست

 اضت او امانهم بيابد از ري
 كو وفات خويش خواهد با طرب
 بهر شهرت جان دهد اي بوالعجب

 هل با نفس ما را اي خدان وا
 هست قدرش برتر از درك فهوم
 گو نشني فارغ ز لذات و الم
 گر بميرد از خودي نفسش خطاست

  در بيان اموات

 چار كون آمد ممات سالكان
 پس سيوم اخضر چهارم احمرست

 ان سببموت ابيض جوع آمد ز
 هر كه دايم بهر حق او گرسنه است
 هر كه عادت كرد با كم خوارگي
 رو صفاي دل ز كمخواري بجو
 هست كمخواري شعار اوليا
 بعد ابيض موت اسود را شنو
 موت اسود شد تحمل بر اذا
 چون بيابد نفس بر ايذا حرج
 داند او ايذاي خلقان فعل حق

 در جفا راهاست او بلكه لذت
 يف اللّه آمده است چونكه او فاني

 گوش كنبعد اسود موت احمر 
 موت احمر شد خالف نفس بد
 هر كه او مرد از هواي نفس خويش
 ز آرزوي نفس هر كو مرده است
 گر بميري تو ز جهل و از ضالل
 مردگي اينجا به از صد زندگي
 بعد احمر موت اخضر را نمود

 پوشي استموت اخضر خود  مرقع
 كهنچون قناعت كرد با خرقه 

 آن يكي ابيض دوم اسود بدان 
 گويم بهرتستشرح هر يك گر ب

 كه صفا يابد دل از وي بس عجب
 وين روشن است شد منور باطنش

 شد دلش چون آينه يكبارگي
 ز سيري رنگ دلها توبتوشد 

 گشت سر صاحب دل از صفا
 ساز جان و دل درين معني گرو
 صرب بر ايذا بود مرگ و عنا
 يافت او از موت اسود صد فرج
 چون ز حق بيند ز آتش نيست دق

 يار خوشرت از وفازانكه جور 
 هر چه بيند عني حق دانسته است
 تا بداني سر علم من لدن
 خود مطيع اوست كم از ديو و دد
 در حقيقت از همه خلق است بيش
 از حيات جاودان دل زنده است
 زنده گردي از حيات ذوالجالل
 هر كه ميرد يابد او پايندگي
 اندرين مجلس چو عيش تازه بود

 ي استباده از جام قناعت نوش
 سخنسبز گردد باغ عيشش بي
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 از جمال مطلق ذاتي حق
 از لباس فاخر او مستغني است
 نقس ايشان را چوشد حاصل كمال
  بو نيست حاجت مهر خان را رنگ و

 حسن جانفزاهر كه او را هست 
 وانكه او را نيست روي همچو ماه
 تا به دام آرد مگر يك ساده دل
 نيست سلطان را تفاخر در لباس
 جود و تقوي شد لباس عارفان

 كامل كرد عني حكمتست هر چه
 زندگي ومردنش بهر خداست
 گر دلت با وصل جان شد آشنا

 اي در خورد وصل دوستانگر نه
 چون ترا در بزم وصلش بار شد
 شد غرض از آفرينش معرفت
 معرفت اينجا نتيجۀ ديدنست
 تا نگويي نيست عرفان گفت و گو
 شد نصيب عالمان گفت و شنود
 در ميان اين دو فرق بيحدست

 شنيده گويد و او ديده است آن
 هر عمل كو بهر رويست و ريا
 طاعتي كان خلق بهر حق كنند
 بندگي بهر رضاي حق نكوست

 كاري همان خواهي درودهر چه مي
 ستهر عمل كان با غرض آميخته

 در هر آن كاري كه رويت با خداست
 نيت خير است اصل هر عمل

  

 رو گردد به حق گيرد سبقتازه
 جاي گنج اندر دل ويراني است
 از پالس افزايدش حسن و جمال
 فارغست از رنگ و بو روي نكو
 رنگ مشاطه چه كار آيد ورا
 او به رنگ و بو همي گيرد پناه
 كو به مكر و حيله گردد مشتغل
 هست يكسان پيش او صوف و پالس

 ز صوف و پالس او را زياننيست ا
 گويد بري از صنعتستوانچه مي

 در دلش گنجايي غير از كجاست
 نيست در افعال و اقوالت خطا
 سود و سرمايه بكل گردد زيان
 جان پاكت محرم اسرار شد
 كيست انسان آنكه دارد اين صفت
 از گلستان رخش گل چيدنست

 بود ديدار اوبهر عارف مي
 هودقسم عارف ذوق حالست و ش

 اين به معني خير و اين ديگر بدست
 الجرم زين رو جهان گرديده است
 در حقيقت نيست مقبول خدا
 بيگمان بر دولت سرمد تنند

 ي باشد كسي كو غيرجوسته كبند
 گر مسلماني و گر گرب و يهود

 ستكه با هم ريخته قند و زهر آمد
 حق همي فرمايد آن مقبول ماست

 دغلباش مخلص در ره حق بي
  

  حكايت ذوالنون مصري

 شيخ ذوالنون مقتداي خاص و عام
گاه بود  آنكه او از جان و دل آ
 گفت يك روزي در ايام سفر
 كوه و صحرا جملگي پر برف بود
 ديدم آنجا در ميان ابر و ميغ

 االنامآن انيس حضرت رب 
 رهنماي رهروان راه بود

 پا و سرشدم در باديه بيمي
 هيچ جا روي زمني خايل نبود

 دريغريخت گربي بيارزني مي
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 گفتمش اي گرب بر گو قول راست
 گفت مرغان در سواد ابرتند

 پاشم اين ارزن كه تابهر آن مي
 من رحمت كند حق مگر زين رو به

 ايگفتمش از دين چرا بيگانه
 گفت باري گر قبول دوست نيست
 پس بود اين بينوا را خود همني
 گفت ذوالنون وقت من خوش شد از آن
 ديدم آنجا در طواف آن گرب را
 گفت ديدي عاقبت اي شيخ دين
 حق به روي من در ايمان گشاد
 هر چه بهر او كني باشد قبول

 ستين از در لطفش كسي نوميد
 گفت ذوالنون وقت من خوش شد از آن
 گرب چل ساله به مشت ارزني
 از همه بيگانگي پردازيش

 علت بخواندهر كرا حق خواند بي
 رو مكن با خود قياس كار او

 نشنيپس تو اي ذوالنون برو فارغ
 الابايل دان جناب كربيا
 از خيال و عقل و فهم اين برترست
 باد استغنا وزيدن چون گرفت

 ذار اين كار خود را با خداواگ
 گر تو خواهي جان بري از دست غم
 حظ نفس خود مجو در راه دوست
 رودهر كه راه عشق جانان مي

 در طريقت هست چون هستي گناه
 زاد اين ره نيست جز محو و فنا
 نفي خود كن آنگهي اثبات حق
 خويش را ايثار راه يار كن
 تو برون شو تا كه يار آيد درون

 ويش خود را وارهاناز حجاب خ
 برفشان از هر دو عالم آستني
 گر روي راه خدا بيخود برو
 اصل طاعتهاست محو و نيستي

 دام پاشيدن چراستدانۀ بي
 نيابند دانه و بس مضطرندمي

 سير گردند مرغكان بينوا
 در قيامت اين بود ما را سند
 ايكي قبول افتد كه پاشي دانه

 داند و بيند كه آخر بهر كيست
 كو همي گويد كه بهر كيست اين

 دوان ييدر طواف كعبه هر سو
 عاشق و زار و نزار و بينوا

 چننيكشتم بر آمد اينكانچه مي
 پس مرا در خانۀ خود بار داد
 انما االعمال بشنو از رسول
 بر همه التقنطوا چون حجتي است
 گفتم اي دانندۀ فاش و نهان
 از كمال مرحمت مؤمن كني
 آشناي رحمت خود سازيش

 علت براندوانكه را هم راند بي
 علت است علت مجوبي فعل او

 فعل او معلول با علت مبني
 خدانيست علت اليق فعل 

 اندرين ره بوعلي كور و كرست
 نيست سوزش كز پي افسون گرفت
 پيشۀ خود ساز تسليم و رضا
 غرقه كن خود را به درياي عدم
گاه دوست  مرد خودبني كي شود آ

 رودآسان مي ترك جان چون گفت
 نيست شو گر وصل خواهي وصل شاه
 اندرين ره توشه گر داري درآ
 بعد الاله بني آيات حق

 وصل برخوردار كنجان خود از 
 وصل بيچون را مجو در چند و چون
 جانفشان شو جانفشان شو جانفشان

ايمن نشنيدر مقام وحدت  آ 
 دوست خواهي از خودي بيگانه شو
 تا تو هستي كي شناسي نيستي
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 وارهان خود را ز قيد خويشنت
  

 مست وصلش كرد بر كونني تن
  

  

  تمثيل

 پير بسطامي چو در ميدان شتافت
 آمد الهامش كه اي خاص اله

 ت ما را هيچ خواستپير گفتا نيس
 تو صرب و آرامي مرانيست بي

 گفت حق تا از وجود بايزيد
 اين خواهش محال هست تا تو هستي

 اندرين ره در نگنجد ما و تو
 زين حجاب ما و من يكدم برآ

 مايي حجاب راه ما شد من و
 در حقيقت شد دويي كفر طريق
 كي شود پيدا جمال وحدتش
 چونكه گردد نور وحدت آشكار

 خورشيد جهان چون شد عيان نور
 كي توان از قيد خود گشنت خالص
 گر نباشد همت پيران راه
 گر تو خواهي قرب درگاه خدا

 فست و رهزن بيشمارراه پر خو
 از رفيقان سر مكش اي راهرو
 مغتنم دان سايۀ اهل كرم
 هر كه او در ظل اهل دل بود
 زانكه از اكسير قرب اوليا

 يرپذجان و دل پند مشفق را ز
 پير بايد اول وانگه سلوك

 كشدنه كه هر كس كو رياضت مي
 پير رهدان گر نباشد رهربت

  

 در مقام قرب جانان راه يافت 
 خواهي دلت از من بخواهچه ميهر 

 عاشقان را چون تو مطلوبي كجاست
 من ترا خواهم ترا خواهم ترا

 اي ماند نخواهد بو شنيدذره
 پس آنگه تعال نفس عاوال د
 گنجي در ميانه يا كه اويا تو 

 در مقام وصل او بي من درآ
 تا تو پيدايي نهان باشد خدا
 شو مسلمان تا نباشي زان فريق
 تا بود بر جا اثر از كثرتش
 رظلمت كثرت نماند برقرا
 در زمان گردد همه كوكب نهان
 جز به عون محرم درگاه خاص
 كي بيابد راهرو قرب اله
 دامن رهرب مكن يكدم رها

 با كاروان كن هوش دارهمرهي 
 زير پاشان همچو خاك را شو
 بر هواي خود منه در ره قدم

 شك ز اهل دل شودعاقبت بي
 شود مس وجودت كيميامي

 در دل اهل دالن رو جا بگير
 مربي هان مجو قرب ملوكبي

 از شراب وصل او جامي كشد
 از رياضت نيست جز درد سرت

  
  گردد بلكه موجب زيادتي بعد شودنمي اخالص وسيلۀ قرب يدر بيان آنكه عمل ب
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 اي بسا اعمال كان باشد وبال
 هر عمل كان موجب كرب و رياست

 اخالص اعمالت قبولنيست بي
 چون نداري نور تأييد خدا
 صورتش بيني ز معني غافلي
 پير بايد صاحب علم و عيان
 تا كه واقف سازدت از نيك و بد

 ه ز ارشادش شوي ايمن ز ديوكبود
 قرب حق سازي وطن در مقام

 سازمبا هواي نفس خود يكدم 
 گر به دست دشمنان گردي اسير
 با تو افعي گر درون جامه است
 با پلنگ و شير گر آيي به جنگ
 نيش عقرب به ز نفس بد فعال
 پند ناصح گوش كن از جان و دل
 هر كه شد مستغرق درياي راز
 مرغ جان زين دام و دانه كن خالص

 اهي طلببا گدايان كم نشني ش
 اين ده ويرانه با جغدان گذار

 چرا ،شاهباز دست سلطاني
 تو هماي دولتي اي ممتحن
 از ملك چون هست قدر تو فزون
 بلبل گلزار عالم چون تو نيست
 چون شوي بيدار زين خواب گران
 هان و هان اين دم كه هستت فرصتي
 هر چه آن اينجا نياوردي بدست

 آخرت دنياست هانكشتگاه 
 زه عمر را فرصت شماراين دو رو

 چونكه فرصت هست بنشان بيدرنگ
 خار بن را از زمني دل بكن
 هان درخت خار منشان در زمني

 كاري جو و گندم بكارهر چه مي
 بركن از بيخ و ز بن خار و تلو
 اين دمست آن وقت تخم انداخنت
 زانكه دنيا مزرع عقبي بود

 ن رو رب مالگفت پيغمرب ازي 
 در حقيقت آن عمل جرم و خطاست

 از قول رسول ستچون ريا شرك
 كي توان كرد نيك از بد جدا
 زانكه در علم طريقت جاهلي
 كو به نور كشف بيند هر نهان
 قول او باشد ز اعمالت سند
 وارهد جانت مگر از مكر و ريو
 ايمن آبي در سفر از راهزن
 التكلني بشنو از درياي راز

 شد نفس بد بر تو اميربه كه با
 بهرت از نفسي كه او خودكامه است
 بهرت از صلح است با نفس دو رنگ
 در پناه پير سازش پايمال
 نفس را با آرزوي خود مهل
 مشكل ار آيد دگر با خويش باز

 اللّه در بزم خاصهمچو روح
 غافلي بگذار و آگاهي طلب
 كن به قاف قرب چون عنقا گذار

 ن بينوادر جهان باشي چو بوما
 چند جويي جيفه چون زاغ و زغن
 پس چرا در دست شيطاني زبون
 بينوا چون صعوه بودن بهر چيست

 ت آن زمانه و واويال چه سودز آ
 جهدها كن تا بيابي دولتي
 تا نپنداري دال آنجات هست

 بدروي آخر همان ،هر چه كاري
 هان مشو از كار غافل زينهار

 هاي رنگ رنگآن نهال ميوه
 بنشان رياحني و سمندر عوض 

 تا نگردي تو پشيمان و حزين
 آيد به كارچون نمي تلخ دانه

 تاكه خار و خس نگيرد در گلو
 كارهاي روز حاجت خواسنت

 ات آنجا بودكشت كن تا بهره
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 هر چه كشتي جنس آن خواهي درود
  

 نيك و بد آنجا عيان خواهدنمود
  

. گشت خواهد نمودكند صورت همه در عالم معني به وي بازدر بيان آنكه انسان هر چه از نيك و بد مي
  .و تحريض بر آنكه نيكي دربارۀ خاليق موجب رضاي خالق است

 شنوائر مياز خدا تبلي السر
 كند با خاص و عامهر كه نيكي مي

 بد مباش و بد مگوي و بد مكن
 وانكه بد كردار باشد در جهان

 شمرفرصت نيكي غنيمت مي
 هر كه نيكي كرد هرگز بد نديد

 بياللّه نگفت الخلق عيال
 بهرتين خلق نزد حق پسند
 كار مردان چيست احسان و كرم
 پند گفنت بار غم برداشنت
 راحت خلقان طلب در رنج خويش
 گر همي خواهي قبول خاص و عام
 خويشنت را از همه كمرت شمار
 نخوت و كرب و ريا را دور دار
 باش همچون خاك ره خوار و ذليل
 پاس دلها دار و آزادي بكن

 ياز و افتقارپيشه كن عجز و ن
 صرب كن در محنت و رنج و بال
 از تنعم بگذر و عيش و نشاط
 ياد حق كن مونس جان و روان
 كار خود يكبارگي با حق گذار
 زاد اين ره چيست قول با عمل
 گر تو خواهي رفت راه ذوالمنن
 آن سالطني اقاليم يقني
 اندآن جماعت كز خودي وارسته

 فارغ از خود گشته و باقي به دوست
 مقصد و مقصود ايجاد جهان

 و جان مقتدا و رهنماي انس
 گر قبول خاطر ايشان شوي
 گر نظر بر حال زارت افكنند

 روز و شب جز در پي نيكي مرو 
 اوست از قول نبي خير االنام
 چون چنني كردي تويي مقصود كن
 اوست شر الناس اين نيكو بدان
 با همه نيكي كن از بد درگذر

 ويي كي شنيدگبدي كس را ن رو
 با عيالش كي كند بد جز غني

 نيكي كند هآن بود كو با هم
 بردباري دان و بخشيدن درم
 تلخ و ترشي را شكر انگاشنت
 تا تواني شد ز خلقان پيش و بيش

 واضع والسالمپيشۀ خود كن ت
 سر ز جيب فقر و درويشي برآر
 جان به عجز و مسكنت مسرور دار
 زير پاي هر ضعيف و هر جليل
 شاخ بيرحمي بكن از بيخ و بن

 فقر جان را كن نثار در طريق
 جان فداي عشق جانان كن هال
 هان مكن با اهل غفلت اختالط
 دل مربا ساز از فكر جهان
 هستي خود در ميان كلي ميار

 بيكردار را نبود محلگفت 
 دست در فرتاك رهبينان بزن
 حاكمان كشور دنيا و دين
 انددر مقام بيخودي پيوسته

 جملگي مغز آمده فارغ ز پوست
 محرمان بزم وصل دوستان
 آمده لوالك اندر شأن آن
 شد مسلم بر تو ملك معنوي
 از بال و محنتت ايمن كنند
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 در تو گر از عني رحمت بنگرند
 بردبارند و رحيم و مشفقند
 يك دعايي گر كند شيخ شفيق

 شان هست عني دوستيدشمني
  

 زودت از اسفل به اعلي افكنند
 س مطلقنددر اخوت حقشنا

 بهرت از صد ساله طاعت اي رفيق
 مغز گردو در گذار از پوستي

  
  حكايت معروف كرخي

 رهنماي سالكان راه هو
 با مريدان بود روزي درگذر
 با شراب و با كباب و با رباب
 جمله غرق بحر غفلت آمده
 همرهان گفند شيخا يك دعا
 شومي ايشان شود از خلق دور
 با مريدان گفت برداريد دست
 در تضرع آمد آن شيخ جهان
 اي تو واقف بر ضمير نيك و بد

 شانيبارالها همچنان كاينجا
 عيش خوش ده اندر آن عالم دگر
 زين دعا گشته مريدان در عجب

 دانيم سر اين سخنما نمي
 گويم بدوشيخ گفتا مي

 صرب پيش آريد اكنون تا خدا
 چونكه ديدند آن جماعت شيخ را

 ندها ريختتند و ميسساز بشك
 گريه و زاري كنان در پاي او

 شانتوبه كردند از مناهي جمله
 با مريدان گفت شيخ رازدان

 تعبشد همه مقصود حاصل بي
 بايست گشتني كسي را غرقه مي

 خيرخواهي شيوۀ مردان بود
 هست صلح و جنگشان از بهر حق
 قهر ايشان محض لطف آمد يقني
 گر ترش رويند و گر خندان شوند

 اند از مدح و ذمفارغ و آزاده
 برتر است از گفت ماوصف ايشان 

 آنكه شد معروف كرخي نام او 
 ديد جمعي از جوانان خمر خور
 سوي دجله خوش روان مست و خراب

 ر بسر موج ضاللت آمدهس
 كن كه تا غرقه شود مست فنا

 دم پاك تو اي شيخ غيور زا
 من دعا گويم اجابت زان سرست

 هاننگفت اي دانندۀ راز 
 پيش علمت روشنست اسرار بد

 امتناناي اين عيش خوش بيداده
 اي كريم كارساز دادگر
 كاين چه حالست اي امني سر رب
 حكمت اين را ز ما پنهان مكن

 همي داند چه حاجت گفتگو چون
 سر اين سازد هويدا بر شما

 شان افتاد بر اندامهالرزه
 جمله اندر دامنش آويختند
 جواوفتادند آن گروه عيش

 گشته هر كي در ره حق جانفشان
 شد فاش آن سر نهاناين زمان 

 ني به كس رنجي رسيد و ني كرب
 ني به دريا حاجت آمد ني به دشت

 رد آن بودهر كرا اين شيوه شد م
 الجرم دارند بر عالم سبق
 هزل ايشان جد شمر اي مرد دين
 بندۀ حقند و بر فرمان روند
 پيش ايشان غير حق باشد عدم
 عاجزم يا رب الاحصي ثنا
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 ر سر مويم اگر گردد زبانه
 گر کنم بر قدر خودوصف ايشان 

 زين جماعت آنچه معلوم منست
 نيست واقف كس ز حال اين گروه

 شانحكمت حق از پي تعظيم
 مظهر حقند و پنهان چون حقند
 چون به حق پيوسته دارند الفتي

 رهدهر كه او از هستي خود وا
 هر كه او با دوست باشد همنشني
 آن جماعت شاه و خلقان چاكرند
 ذات ايشانست خلقت را سبب

 قل تعالوا فانظروا حق تعاىل
 واجب و ممكن درين صورت نمود
 چون ز اسرار حقيقت غافلي
 گر مشامت بوي عرفان يافتي
 از خيال و وهم بگذر در طريق
 در طريقت هست عالم را نشان

 چون گويد سخن عارف آن باشد كه
 ا طاعتييكني چون عبادت مي

 جويد او را از خدا ،هر چه جويد
 يد نور معرفتبهر كجا تا

 هر كه عاقلرت بود عارفرت است
 آنكه دارد بر قضاي حق رضا
 عارفست آنكو ز ذرات جهان

  
  

 كي درآيد وصف ايشان در بيان
 يابم امان از طعن بدهم نمي

 آن كجا در حوصله جان و تنست
 خلق زين سو اوليا زان سوي كوه

 م همه خلقان نهانكرد از چش
 زانكه فارغ از دو عالم مطلقند
 صحبت خلقان نمايد كلفتي

 مه عالم نهدپاي بر فرق ه
 م دنيا و دينغهست فارغ از 

 جمله عالم پا و ايشان چون سرند
 طلبخواهي ز ايشان ميهر چه مي

 خوش بيا بنگر عجايبهاي هو
 ودمگنج معني اندرين ويران ن

 بهره از دانش نداري جاهلي
 در طلب كي روز ما برتافتي
 تا تواني يافت بويي زان فريق

 اي زان آورم اندر بيانشمه
 جمله گويد از خداي ذوالمنن

 باشد نه بهر سمعتيبهر حق 
 غير حق در پيش او باشد فنا

 كند روشن جهان را خور صفتمي
 از طريق معرفت واقفرت است
 اوست عارف نزد ارباب صفا
 ياننور حق بيند عيان اندر ع

  

  حكايت ابو تراب نخشبي

 عارف حق بوتراب نخشبي
 گفت اكنون هست بيشك هشت سال
 خود ندادم هيچ چيزي من به كس
 آن يكي گفتش چگونه باشد اين
 فهم اين معني به غايت مشكلست
 داد پاسخ شيخ عالم بوتراب

 باشد به دوستچشم جانم چونكه مي
 شدنقش غير از لوح جانم شسته 

 آنكه بود او عارف علم نبي 
 تا كه از فضل خداي ذوالجالل
 ني ز كس چيزي گرفتم يك نفس
 شرح اين را بازگو اي شيخ دين

 ستحل اين از هر كسي كي حاصل
 سائالن را از ره صدق و صواب

 بينم به عالم جمله اوستهر چه مي
 شد هدل به دلرب مونس و پيوست
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 انان در جهانمن نديدم غير ج
 هر چه گفتم بود با وي گفت و گو
 هر چه بگرفتم گرفتم هم از او
 اينچنني ديدند بينايان راه

 اي كو نور رخسارش نديدديده
 ديده را روشن كن از نور صفا
 چشم بينايي ببايد مر ترا
 كور مادرزاد كي باور كند
 ديدۀ بينا دل دانا بيار
 آفتابت ماند پنهان زير ميغ

 يده بدي در راه دوستگر ترا د
 گر تو خود را دور ميداني بيا
 از خدا اني قريب گوش كن
 ديده بايد تا ببيند آفتاب
 گر بداني نسبت ما را به دوست

  

 در حقيقت اوست پيدا و نهان
 م من از اونيدوانچه بشنيدم ش

 وانچه دادم هم ندادم جز بدو
 حبذا چشمي كه بيند روي شاه
 داو ندارد بهره زين گفت و شني
 وانگهي بنگر جمال آن لقا

 باور سخنهاي مرا تا كني
 گر همي گويي به الوان صد سند

 ز روي حق نگردي شرمسارتا 
 پرتو روشن نديدي صد دريغ

 بيني عيان ديدي كه اوستهر چه مي
 بشنو آخر نحن اقرب از خدا

 سخنحق محيط جمله آمد بي
 ديدۀ بينا نه زان چشم خراب
  آن زمان بيني كه هستي جمله اوست

  .هر چه هست حق است و عالم نمود وهمي بيش نيست هق و خالق و تحقيق آنكاشارت به مناسبت ميان خل

 ايماو چو خورشيدست و ما چون سايه
 تابع نور است سايه روز و شب
 هستي سايه يقني از نور دان

 ها از عكس نورنمايد سايهمي
 گردد جداسايه كي از نور مي

 گر نهان گردد زماني نور خور
 ي استنمود وهم ،سايه در معني

 ها چون محو نور خور شودسايه
 سايه را خورشيد تابان نور ساخت
 سايه بودم نور خور بر من بتافت
 امگر به پيش تو كنون من سايه

 خواني عجبمهر تابان ذره مي
 مصحف مجموع آياتش منم

 اندازه راقطره گويي بحر بي
 بوي نشنيدي ز عرفان الجرم

 اي وابستۀ وهم و خيالگشته
 هر لحظه باشي دورتراز خدا 

 ايمهمچو نور و سايه ما همسايه 
 سايه طلب يانور خواهي گو ب

 سايه را بيشك دليل نور خوان
 سايه را از نور نتوان كرد دور
 مگذر از ما گر همي خواهي خدا

 ابان شد ز سايه در گذرنور ت
 نور بيند هر كه او از وهم رست
 وصل او را در زمان در خور شود
 ظلمت ذرات را مستور ساخت
 زان تجلي سايه خود را نور يافت
 امخود نداري آگهي از مايه

 داني ز شبروز روشن را نمي
 جامع جمله كماالتش منم
 آفتابي را همي خواني سها

 هموانداني نور و ظلمت را ز 
 داري دمي دست از محالوانمي
 نمايد پيش تو عيبت هرنمي
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 اي محكوم شيطان رجيمگشته
 خودپرستي پيشه داري روز و شب

 ها را كور كردغيرت حق ديده
  اگر بودي ترابنيديدۀ حق

 بني كجاستاي دريغا ديدۀ حق
 و هو معكم همچو روز روشن است
 زين معيت نيست جانت را خرب

  عارف شوينتگر به نفس خويش
 نحن اقرب از كتاب حق بخوان

 ترحق به ما نزديك ،هست از جان
 نور توفيقش اگر تابان شود

 اين فراق جانستان دنپس نما
 درد بيدرمان همه درمان شود

 رميدآنچه از وي جان عاشق مي
 نمودت دوست بودآنكه دشمن مي

 مثبت يافتي هر چه منفي بود
 گر همي خواهي نشاني زين بيان
 خاك ره شو پيش ارباب صفا

 كامل شوي گر تو مقبول دل
 توتيا كن خاك پاي آن گروه
 چون محبت بهرتين خصلت است
 هر كه در بحر محبت غرقه شد
 از محبت نيست باالتر مقام
 از محبت گشت ايجاد جهان
 حق همي گويد منت هستم محب

 مهر من تو ذره باش ايدر هو
 در محبت ترك خود بيني بگو
 وصل خواهي عجز و زاري پيشه كن

 آن پريهر كرا باشد هواي 
 گر به عشق يار خود را گم كني
 زنماين ترانه چيست كاخر مي

 شود انديشه كنم ميگنيست چون 
 اين معما كي گشايد هر كسي

 نورد آخر تو اين اوراق رادر
 ذوق اين اين معني برون از فهم ماست

 نيستي آگه ز رحمن الرحيم
 دارو نيش پنداري عجبنوش

 نيست قسم خلق غير از سوز و درد
 او رخ از هر ذره بنمودي ترا
 عرصۀ عالم پر از نور بقاست
 او چو جان و جملۀ عالم تنست
 از خدا غافل مشو در خود نگر

 واقف شوي زين معيت آن زمان
 نسبت خود را به حق نيكو بدان

 ويان دربدرج ما ز دوري گشته
 از جهان مهر رخش رخشان شود
 حسن جانان روي بنمايد عيان
 شادماني آيد و غمها رود
 روي معشوق اندر او آمد پديد

 نمودت سود بودآنچه نقصان مي
 وحدت آمد روز كثرت تافتي
 سر مپيچ از خدمت صاحبدالن

 دمت از نور خدابو كه يابي خ
 محرم ديدار جان و دل شوي
 در محبت باش ثابت همچو كوه
 طالب حق را محبت دولت است
 بيگمان با كامالن هم خرقه شد

 محبت كي شود مردي تمامبي
 بشنو از احببت ان اعرف نشان
 شو محبم هم ز روي اقرتب
 بلكه پيش نور من مطلق مباش
 زانكه هستي هست جانت را عدو

 ز فراق انديشه كنورنه از رو
 از خودي خود ببايد شد بري
 نقد وصلش يابي و گردي غني
 من كيم با وي كه خود را گم كنم
 هست گويد تا كه گويد كن بكن
 فهم اين از عقل دور آمد بسي
 دار پنهان حالت عاشق را
 كشف اين از گفت و گوي ما جداست
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 گر همي خواهي بداني اين سخن
 بيخودانه شود نياز راه عشق
 عشق بايد عشق مرد راه را

 هرب اين راه غير از عشق نيستر
 پردگيستعاشقي رسوايي و بي

 ايخواهد دل آزادهعشق مي
 كندعشق در هر دل كه مأوا مي

 از غم عشقش هر آنكو شاد گشت
 گر چو ماهي ما درين دريا خوشيم
 زانكه حال اهل دل زان برترست
 چون نيابد اين بيان آن ذوق و حال

 اوليا ،از كمال غيرت حق
 ايمنيستي ما غرقه گر به بحر

 پيش تو حاضر نشسته روبرو
 ديده بايد روشن از نور اله
 بشنو از حق اولياء تحت قبا
 هر چه حق خواهد كه باشد آن نهان
 رحمت حق هيچ تبديلي نداشت
 چون نباشد رفع اين بر دست كس
 در خموشي از سخنهاي حكيم
 ليك گفت آن رهرب دين من صمت
 اتكم كنم اين گفت و گو بهر نج

 از همه قيدي شوم كلي خالص
 ها را وا كنملب ببندم ديده

 از همه خلق جهان گيرم كنار
 چون به بزم وصل او كردم مقام

  

 بي ما  و من در طريق عشق شو
گاه عشق  گر همي خواهي شوي آ
 تا تواند يافت وصل شاه را

 ايستهر كرا عشقي نباشد مرده
 عشق ورزي كار هر افسرده نيست
 ايجان غمرپود كار افتاده
 كنداز دويي آن دل مربا مي

 از همه قيد جهان آزاد گشت
 كشيمليك خود را سوي ساحل مي

 كز طريق گفت و گو آري بدست
 درنوردم اين بساط قيل و قال

 هاند از ديدهاين چنني پنهان شد
 ايمكس چه داند كز كدامني فرقه

 تو خربجويان كه آخر گو و گو
 تا درون پرده بيند روي شاه
 الجرم گشتند پنهان در حجاب

 ها ديدن عيانكي تواند ديده
 در قباب غيرت ايشان را گذاشت
 بس كنم يا رب توام فرياد رس
 گر چه نبود هيچ نفعي بر لئيم

 عرفتكم گو م ،اهليعني از نا
 روي آرم از صفاتش سوي ذات
 جاي سازم در مقام قرب خاص
 در جمالش جان و دل شيدا كنم
 تا كه مطلوبم درآيد در كنار
 واگذارم گفت و گو را والسالم

  
 


