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   جل و عالی تعالی باردي التوحیف

   خاک راماني و اديآنکه جان بخش       پاک را ني جان آفرنيآفر

  باد او نهاد را عمر بر انيخاک     او نهاد ادي را بر آب بنعرش

   بداشتی پستتيخاک را در غا     بداشت ی را در زبردستآسمان

   آرام دادمايوان دگر را دا       را جنبش مادام داد یکي آن

   کردی جانشي ستون کرد و زمیب     کرد ی برپای مهي چون خآسمان

  ديوز دو حرف آورد نه طارم پد     دي در شش روز هفت انجم پدکرد

  با فلک در حقه هر شب مهره باخت    ه ساخت  حقني انجم ز زری مهره

  مرغ جان را خاک در دنبال کرد     تن را مختلف احوال کرد دام

  شي خوميکوه را افسرده کرد از ب     شي خومي را بگذاشت در تسلبحر

   و خون را مشک کرداقوتيسنگ را      لب خشک کرد ی را از تشنگبحر

   خاک او نمودی کف همه کار ازنيا     را در صورت پاک اونمود روح

   زنده کردمانيتن به جان و جان به ا    سرکش را به شرع افکنده کرد عقل

   او افراخت سریتا به سرهنگ      داد و هم کمر غي را هم تکوه

   بسته کرداي دریگاه پل بر رو     آتش دسته کرد ی گل در روگاه

  بر سر او چار صد سالش بداشت     پشه بر سر دشمن گماشت مين

  صدر عالم را درو آرام داد     را به حکمت دام داد یعنکبوت

   در کمرمانيکرد او را با سل    سر ی را کمر چون موی موربست

   طاسش بدادزحمت ی بنيطاء و س       اوالد عباسش بداد خلعت

   آمدندني ای از پگاه یگاه و ب       آمدند ني که ره بیانيشوايپ

  افتنديز و حسرت هم ره جان عج     افتندي رتي حني خود را عجان

   در آن ماتم چه کردیعمرها بر و    درنگر اول که با آدم چه کرد  

   هزاریتا چه برد از کافران سال      نوح را غرقاب کار بازبنگر

   و آتشش منزل شدهقيمنجن       دل شده ني را بمي ابراهباز

  اري یکبش او قربان شده در کو       سوگوار ني را بلي اسمعباز
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  چشم کرده در سر کار پسر    رگردان نگر  سعقوبي در باز

  ی و چاه و زندان بر سریبندگ     ی را نگر در داوروسفي باز

   درشيمانده در کرمان و گرگان پ       ستمکش را نگر وبي اباز

   چند گاهیآمده از مه به ماه     را نگر گم گشته راه ونسي باز

  د فرعون و شده تابوت مههيدا     را نگر ز آغاز عهد ی موسباز

  موم کرده آهن از تف جگر      گر را نگر   داود زرهباز

  وي بر باد چون بگرفت دیملک و       وي خدماني بنگر کز سلباز

  اره بر سر دم نزد خاموش شد     که دل پر جوش شد ني آن را بباز

   چو شمعی در طشتدهيزار سر بر     جمع شي را نگر در پيیحي باز

   از جهودان چند بارمتيشد هز     دار ی را نگر کز پایسي عباز

   از کافرانديچه جفا و رنج د       غامبراني بنگر تا سر پباز

   ترک جان بودزيبلکه کمتر چ     آسان بود ني که ای چنان دانتو

   نماندرفتم ی کز شاخ میگر گل     چون دگر گفتم نماند مي گوچند

  یچارگ ی چاره جز بندانم یم     یکبارگي شدم رتي حی کشته

  ري عقل پتيگم شده در جست و جو     ري بشی تو طفل خرد در راهیا

   رسمیاز زعم من در منزه ک     رسم ی من آنگه کی چنان ذاتدر

  اني از سود و زی و سوداني زین      اني و نه در عيینه تو در علم آ

   رسدی بودانينه ز فرعونت ز     رسد ی هرگزت سودی ز موسنه

  ستي جز تو چتي و غاحد ی بیچون توئ     ستي جز تو کتينها ی بی خدایا

  یکي کجا ماند ديچون به سر نا     یشک ی بتينها ی از بزي چچيه

   پرده پنهان ماندهريتو بز      مانده راني خلق حی جهانیا

   در پرده پنهانم مسوزني ازشيب     آخر و جانم مسوز ري برگپرده

   بازم رهانی همه سرگشتگنيز     ناگهان رتي شدم در بحر حگم

  ام  ماندهرونيوز درون پرده ب     ام  گردون مانده بحر اني مدر

   مرا تو هم برآریتو درافکند     بحر نامحرم برآر ني را زبنده
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   منی وای دست من ایريگر نگ     من ی من بگرفت سر تا پانفس

  یمن ندارم طاقت آلودگ       یهودگي آلودست از بجانم

  کن نه در خونم کش و خاکم باي       پاکم بکن ی آلودگني ازاي

   بدشي از خوام دهي دکويکز تو ن     ترسند از تو من ترسم ز خود خلق

   جانبخش پاکیزنده گردان جانم ا     خاک ی بر روروم ی مام يی مرده

  اند  برگشتهاي همه سرگشته اي    اند   و کافر به خون آغشتهممن

  ی بود برگشتگني ایور بران     ی بود سرگشتگني ای بخوانگر

  ام  تا سر چون فلک سرگشتهیپا     ام  غشته دل به خون آپادشاها

   از طلبدي نفس فارغ مباشکي     من با شماام روز و شب یا گفته

  ميا هي و ما هم سایديتو چو خرش     ميا هي همساکدگري با ني چنچون

  گاني حق همسایگر نگه دار     گانيسرما ی بی معطی بود اچه

  غي چو مبارم یم اشک اقتيز اشت      غي با دری پر درد و جانیبا دل

   ترامي جویگم بباشم تا به ک       ترا مي برگوشي خوغي درگر

   آمدمگاه یدولتم ده گرچه ب     برم شو زان که گم راه آمدم ره

   شدزار یدر تو گم گشت وز خود ب     شد اري تو دولت ی در کوهرکه

   از صد هزاریکي رديبوک درگ       قرار ی و هستم بدي نومستمين

  

   نان و نمک خورده را نکشتري اس کهیاري عتيحکا

  با وثاقش برد دستش بسته باز    خسته باز   بدان دلیاري عخورد

   نان داد آن ساعت زنشی پاره     آرد زند در گردنش غي که تشد

  خسته را در دست نان  آن دلديد     آن زمان غي مرد با تامدي بچون

  داد و بس التي نان را عنيگفت ا     کس چي هی نانت که داد اني اگفت

  گفت بر ما شد ترا کشتن حرام     آن پاسخ تمام دي چون بشنمرد

   نتوان برد دستغي او با تیسو    که نان ما شکست ی هر مردزانک

  غي به تزميمن چگونه خون او ر    غي ما جان دری  از نان خوارهستين
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  ام خورده ینان همه بر خوان تو م      ام   سر تا به راه آوردهخالقا

  ی آن کس بسکند ی میحق گزار     ی نان کسبشکند ی می کسچون

   خوردم حق گزارارينان تو بس     صد هزار ی تو بحر جود دارچون

  ام  راندهیغرق خون بر خشک کشت      ام   درماندهني اله العالماي

  دست بر سر چند دارم چون مگس     رس ادي و مرا فرري من گدست

   سوز منیه خواهسوختم صد ره چ     گناه آمرز و عذرآموز من یا

   کردم بپوشی بسیناجوان مرد     تو آمد به جوش ري از تشوخونم

  تو عوض صد گونه رحمت داده باز     ز غفلت صد گنه را کرده ساز من

   نگرني آن شد ایديگر ز من بد د       نگر ني در من مسکپادشاها

  بر دل و بر جان پر دردم ببخش     ندانستم خطا کردم ببخش چون

   از شوق تو زارديگر یجان نهان م     آشکار دينگر ی من گر مچشم

  ام هرچه کردم با تن خود کرده    ام   و گر بد کردهکي گر نخالقا

  ا مریهايحرمت یمحو کن ب       مرا یهاي کن دون همتعفو

   او فکندش الجرمی با روهيبخ     به هم  یسي با عدي چون دیسوزن

  ز دود کرد ایلوفريگلشن ن     را از الله خون آلود کرد غيت

   گرفتروني و لعل از و بقيتا عت     پاره خاک را در خون گرفت پاره

   خود بر خاک راهیشانيکرد پ   و ماه دي سجودش روز و شب خورشدر

   را وجودماي سسجده ی بود بیک     از سجود شاني ايیماي سهست

   سوختهیاهيشب ز قبضش در س     افروخته دي از بسطش سپروز

   ره برساختهکي را پیهدهد    اخته  را طوق از زر سيیطوط

  زند ی سر میا بر درش چون حلقه     زند ی گردون در رهش پر ممرغ

   دهدیشب برد روز آورد روز     دهد یروز  را دور شبانچرخ

   همه عالم کندیوز کف و دود     در گل دمد آدم کند ی دمچون

   مکشوف راهیا گه کند از گربه     شگاهي را ره دهد در پی سگگه

   را به سگ نسبت کندیرمرديش     را مرد آن قربت کند یسگ چون
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   بر خوان فلکدي خورشی گرده       نهد از بهر سکان فلک او

   دهدی را سخن دانیگاه مور       دهد یماني را سلی عصائگه

  دي آورد طوفان پدیوز تنور       دي آورد ثعبان پديی عصااز

   کنداز هاللش نعل در آتش     سرکش کند یا  فلک را کرهچون

   زار آوردی گاو زر در ناله       آورد داري پدی از سنگناقه

  زر فشاند در خزان از شاخسار      آرد در نثار مي زمستان سدر

   کندکانياو ز غنچه خون در پ      به خون پنهان کندکاني پی کسگر

  الله را از خون کله بر سر نهد       برنهد ی را چار ترکنياسمي

  گه کند در تاجش از شب نم گهر      گه نهد بر فرق نرگس تاج زر

   استاده زوستنيآسمان گردان زم   عقل کار افتاده جان دل داده زوست 

   اوري گشت از تشویبحر آب     او ري شد از تقدی چون سنگکوه

  هم فلک چون حلقه بر در مانده است     خاک بر سر مانده است نشي زمهم

  ستي نشيانه ب ز فکيهفت دوزخ      ستي نشي ستانه بکي خلدش هشت

  اند  مستغرق که سحر مطلقستيچ    اند   او مستغرقدي در توحجمله

   ذرات بر ذاتش گواهی جمله   تا به ماه ی هست از پشت ماهگرچه

  کي به کيدو گواهش بس بود بر        فلک ی خاک و بلندیپست

   آوردروني از جمله بشيسر خو     دو خاک و آتش و خون آورد با

  بعد از آن جان را درو آرام داد    بامداد  ما گل کرد در چل خاک

   شدنندهيعقل دادش تا به دو ب   چو در تن رفت و تن زو زنده شد جان

   گرفتيیعلم دادش تا شناسا     گرفت يیناي بدي را چون دعقل

   گشت و تن در کار دادرتيغرق ح     شناسا شد به عقل اقرار داد چون

   بار اوستريگردن به زجمله را      خواه دوست نجاي اري دشمن گخواه

   عجب او خود نگه دار همهیوا       او بر نهد بار همه حکمت

   بشستاي از دری را رونيپس زم     کرد از نخست ني زمخي را مکوه

   در هواستی و ماهیگاو بر ماه   بر پشت گاو استاد راست ني زمچون
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   و بسچستي همه هني اچستي هچيه   است و بس چي بر هستي همه بر چپس

   نگاهدارد ی مچي همه بر هنيک     کن در صنعت آن پادشاه فکر

  يشک ی باشد بچي همه پس هنيا     یکي باشد از چي همه بر هچون

   خاک اوستیعرش و فرش اقطاع مشت   جزو و کل برهان ذات پاک اوست  

  بگذر از آب و هوا جمله خداست     بر آبست و عالم بر هواست عرش

  ستي نشي بی جمله اسمنياوست و بس ا   ستي نشي بی و عالم جز طلسمعرش

   او وگر هست آن هم اوستري غستين     عالم و آن عالم اوست ني کدرنگر

   حرف و عبارت مختلفکيجمله      ذاتست اما متصف کي جمله

   شاه را در صد لباسنديگر بب     که باشد شه شناس ديبا ی ممرد

  ستيلط کردن ز چ غنيچون همه اوست ا     ستي که کداند ی غلط نبود که مدر

   معطل را بودی نظر مردنيا      غلط افتادن احول را بود در

   کور و جهان پر ز آفتابدهايد     تاب ستي کس رانچي هغاي دریا

  ی و خود را گم کنینيجمله او ب     ی خرد را گم کنني ایني نبگر

  نشست وز همه دورند و با او هم    عجب دامن به دست ی دارند اجمله

  دي عالم تو و کس ناپدی جمله       دي خود بس ناپديیداي ز پیا

   جان جانی نهان اندر نهان ایا   نهان در جسم و تو در جان نهان جان

   از همهشي و خودهيجمله از خود د     از همه شي و هم پشي ز جمله پیا

   کسچي هابدي تو چون راه یسو     تو پر پاسبان، در پر عسس بام

  ستي کس آگاه نچيوز صفاتت ه    ستي و جان را گرد ذاتت راه نعقل

  يیآشکارا بر تن و جان هم تو     يی در جان گنج پنهان هم توگرچه

   بر خاک راهت جان فشانايانب     نشان ی جانها ز کنهت بی جمله

   بردی هرگز ره به کنهت ککيل     برد ی پی اگر از تو وجودعقل

   تمامی فرو بستیدستها کل     تمام ی در هستدي جاويی توچون

  يی هم آن توی  آن نهميهرچه گو      يی درون جان برون جان تویا

  عقل را سر رشته گم در راه تو     درگاه تو ی  خرد سرگشتهیا
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   نشاننميب یوز تو در عالم نم      اني عنمي عالم به تو بی جمله

   رازی دانای از تو استيخود نشان ن      داد باز ی از تو نشانیهرکس

   ذره گردکي از راه تو ديهم ند    بازکرد  چشم گردون ني چندگرچه

  گرچه بر سرکرد خاک از درد تو     هرگز گرد تو دي هم دني زمنه

   گوشديمال ی می در رویهر شب     از شوق تو رفته ز هوش آفتاب

   سپرانداختهرتيهر مه از ح       از بهر تو بگداخته زي نماه

   خشک لب باز آمدهتر یدامن     در شورت سرانداز آمده بحر

   در گل تا کمر گه ماندهیپا     را صد عقبه بر ره مانده کوه

   سرکش شدهني بر آتش چنیپا     از شوق تو چون آتش شده آتش

   آمدهیمايباد در کف باد پ      آمده ی سر و پای تو بی بباد

  وابش از شوق تو بگذشته ز سر       بر جگر ی را نامانده آبآب

  اک بر سرمانده خیخاکسار     تو بر در مانده ی در کوخاک

  چون کنم چون من ندارم معرفت     در صفت يیاي چون نمي گوچند

   و پس آگاه روشي از پنگر یم     در راه رو ی دل طالبی تو اگر

  جمله پشتاپشت همراه آمده      به درگاه آمده ني را بسالکان

   دگریپس ز هر ذره بدو راه     دگر ی با هر ذره درگاههست

  ی ره بدان درگه رونيوز کدام     ی رو رهني تا کدامی چه دانتو

  انستي عيیو آن زمان کورا نهان جو    نهانست يی جواني زمان کورا عآن

   آنگه بوداني عيیور نهان جو     نهان آنگه بود  يی جوانيگر ع

   اورونستيآن زمان از هر دو ب     او چونست ی چو بيی بهم جوور

  ی مگویزين چ آستي نيیهرچه گو     ی مجویزي گم چچي هی نکردتو

  يی رابشناس صد چندان توشيخو     يی آن توی و انچ دانيی گوآنچ

   بدو نه از خردزديراه از و خ     بدو بشناس او را نه به خود تو

  ستي هر مرد و هر نامرد نقيال   ستي را وصف او درخورد نواصفان

   و نه در صفتديکو نه در شرح آ     شد با معرفت رهي از آن همشعجز
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  ستي نشي بیزو خبر دادن محال     ستي نشي بیالي خی و خلق ازقسم

  اند هرچ ازو گفتند از خود گفته    اند   و گر بد گفتهکي نتي به غاکو

  نشانست ی خود بیزانک در قدوس   انستي از عروني از علمست و ببرتر

  افتي کس نی جز جان فشانیا چاره     افتي کس نینشان ی نشان جز بزو

  ی اال الذستي نیبيزو نص     یخود ی و بی کس را درخودچيه

   نه خداست آن فهم تستیهرچ دان     وهم تست یتي ذره در دو گذره

   آنجا که اوستی رسد جان کسیک     آنجا که اوست ی او آن کسستين

  هرچ خواهم گفت او زان برتراست   هزاران طور از جان بر ترست صد

  دان بماندجان ز عجز انگشت در دن     بماند راني او حی در سوداعقل

  ستي کو هست نگهيجان پاک آنجا    ستي را بر گنج وصلش دست نعقل

  یا  به خون آغشتهیدل جگر خوار     یا  جان در کار او سرگشتهستيچ

  اسي چون در قی کار بديزانک نا   حق شناس ی ااسي قني مکن چندیم

   گشت و جان مبهوت شدرانيعقل ح     جاللش عقل و جان فرتوت شد در

   از کل کليی جزوکي کس چيه     و از رسل  اءيز انبچون نبود ا

  در خطاب ماعرفناک آمدند     بر خاک آمدند ی عاجز روجمله

  او شناسا شد که جز با او نساخت     که باشم تا زنم الف شناخت من

   سودا و هوسنتيبا که سازد ا   کس ستي جزو در هر دو عالم نچون

  سخن شش پنج زن ني ایتو ندان     ز جوهر موج زن يیاي درهست

  افتيال شد و االء الاال ن     افتي ناي او آن جوهر و درهرکه

   بودی گفتن آسان کنيبا منت ا     بود ی آن موصوف شد آن کهرچ

  دتيدم مزن چون در عبارت نا     دتي مگو چون در اشارت ناآن

   زو علم دارد نه نشانینه کس       اني نه برديپذ ی اشارت منه

   و بسنستيتو ز تو ال شو، وصال ا     و بس نستي مباش اصال، کمال اتو

   بودني ای نبود فضولنيهرچ ا     بود ني ای درو گم شو حلولتو

   باشی روکي قبله و کي دل و کي   باش ی سوکي ی رو و از دویکي در
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  با پدر در معرفت شو هم صفت       معرفت ی بی زاده فهي خلیا

   در سجودششيجمله افتادند پ     آورد از عدم حق در وجود هرچ

  رتشيدر پس صد پرده برد از غ     آخر به آدم فطرتش دي رسچون

  ساجدند آن جمله تو مسجود باش     آدم تو بحر جود باش ی اگفت

  افتيمسخ و ملعون گشت و آن سر درن     او سربتافت ی  کز سجدهیکي آن و

   مگذار و کار من بسازعميضا    ازين ی بی رو گشت گفت اهي سچون

   آدم و هم پادشاهفستيهم خل     ملعون راه یت ا گفی تعالحق

   فردا سپندش سوز تونيبعد از     او امروز تو ی چشما روباش

   طلسمتر بي عجانيکس نسازد ز  جزو کل شد چون فرو شد جان به جسم  

  مجتمع شد خاک پست و جان پاک     خاک ی داشت تن پستی بلندجان

   اسرار شدی  اعجوبهیآدم     شد اري بلند و پست با هم چون

   کار اويی کار هر گداستين     کس واقف نشد ز اسرار او کيل

  مي دل پرداختزي نینه زمان       مي و نه بشناختمي بدانستنه

  ستي آه نکي ی زانک کس را زهره     ستي راه نی جز خموشيی گوچند

  ی از قعرش کسستي آگه نکيل      ی بساي درني ای از روآگهند

  بشکند آخر طلسم و بند جسم    م  چون طلسیتي در قعرست گگنج

   رفتشي چو جسم از پدايجان شود پ     رفت شي چون طلسم از پیابي گنج

  گرستي دی را جان تو جسمبيغ     گرستي دی از آن جانت طلسمبعد

   به درمانش مپرسی دردنيدر چن     مپرس انشي به پارو ی منيهمچن

  یاز کس ستيغرقه گشتند و خبر ن     ی بساني پای بحر بني بن ادر

  ست و ذره عالمست  ذرهیعالم     که بحر اعظمست ی بحرني چندر

   هم بدانني هم کوپله ست ای ذره     بحر را عالم، بدان ني ست اکوپله

   بحر کمنيکم شود دو کوپله ز      ذره هم کي عالم و دي نماکو

  قي عقاي قدر دارد زهيسنگ ر     قي بحر عمني چه داند تا درکس

   بشناختمیا تا کمال ذره    ل درباختم  و دني و جان و دعقل
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   مپرسیپرس ی ذره مکيگر همه    مپرس ی بدوز از عرش وز کرسلب

   بدوختدني ز پرسديهر دو لب با    بسوخت يی تو چون در سر موعقل

   والسالميی چند گویچند پرس       ذره تمام کي نداند کنه کس

  رار قکي بر ماي دایقرار یب      داري گردون سرنگون ناپاستيچ

  یا  در پردهی  در پردهی پرده     یا  ره او پا و سر گم کردهدر

  يی توان کردن گر دانیک     يی سلطانني چنني و عقد احل

   بردی سر کني ایاو به سرگردان     برد ی سر پني که اخواهد ی مچرخ

  ستياوچه داند تا درون پرده چ   ستي کرده چی جز سرگشته و پچرخ

   در گشته استني سر و بن گرد ایب  ه است  سال بر سر گشتني که چنداو

   پرده بازني ايی شود بر چون تویک       در درون پرده راز نداند یم

  رتستي اندر حرتي اندر حرتيح     عالم عبرت است و حسرتست کار

   ترسترانيخلق هر ساعت درو ح     تراست انيپا ی راه بني زمان اهر

   راهدي رفت افزون دهرکه افزون     راه دي راه رو چون دی دانچيه

  ی داشتی عدد حصر و شماریب     ی داشتی کرد و کارتي نهایب

  ام دهي دبي غاشيجمله را از خو       ام دهي پر عجائب دکارگاه

  ستي آگاه نیا  از ذرهیا ذره     ستي کس را راه نشي کنه خویسو

  ی و پشت دست خاواري در دیرو   ی پشت و رو نه سر نه پای کارهست

   هم زان تومکيگر بدم گر ن      توم رانيو ح شي خویمبتال

   در من نظریکل شوم گر تو کن     تو من، در من نگر ی جزوم بمين

   آررونمي همه بني اانيوز م     دل پر خونم آر ی نظر سوکي

  ی کس در گرد من نرسد همچيه     ی دمشمي ناکس خوی تو خوانگر

  م ترا باشی بسم گر ناکسنيا      باشم ترا ی که باشم تا کسمن

   تومی خاک سگ کویهندو       توم ی توانم گفت هندویک

   دارم ز توانيداغ همچون حبش     دارم ز تو  اني جان بر میهندو

   دل شدمیتا شدم هندوت زنگ     هندوت چون مقبل شدم مي نگر
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   کن بنده را در گوش تویا حلقه      با داغ را مفروش تو یهندو

   بسدياغ توم جاوحلقه و د     کس دي ز فضلت ناشده نومیا

   او مرد توستيخوش مبادش زانک ن   دل در درد تو ستي را خوش نهرکه

   جان منردي دردت بمیزانک ب       درمان من ی دردم ده اذره

   دردت دل عطار رای ذره     را دار ني دني کافر را و دکفر

   منی در ماتم شبهایحاضر     من ی ربهااي ز ی رب آگاهاي

   فرستی ظلمتم نورانيدر م    رست  فی از حد بشد سورماتمم

   هم تو باشرميکس ندارم دست گ     ماتم تو باش ني من در امرد یپا

   دهمي نفس ظلمانیستين        ده مي نور مسلمانلذت

  یا هي مرا سای از هستستين       یا هي ال شده در ساام ی ذره

   رشته تابکيبوک از آن تابم رسد      زان حضرت چون آفتاب لميسا

   زنم در رشته منیدرجهم دست     سرگشته من ی ون ذره مگر چتا

   روشن که هستی عالمرمي گشيپ   روزن که هست ني از امي برون آپس

   زان سان که بودیداشتم آخر کس     جان که بود ني بر لبم اامدي نتا

  هم ره جانم تو باش آخر نفس     جان ندارم جز تو کس دي برآچون

   منی وای تو هم راهم نباشگر     من ی بماند جای ز من خالچون

  ی کنی کرد اگر خواهیتوان یم     ی کنی آن دارد که هم راهیرو

  

  )ص(در نعت رسول 

  یصدر و بدر هر دو عالم مصطف      گنج وفا ني و داي دنی خواجه

  نينور عالم رحمة للعالم       نيقي یاي شرع و درآفتاب

   خاک اونشيجان رها کن آفر     پاکان خاک جان پاک او جان

   همهمانيآفتاب جان و ا     و سلطان همه ني کونی خواجه

   ذاتدي خورشی  حق خواجهی هيسا     ناتي معراج و صدر کاصاحب

   قبله کرده خاک اویعرش و کرس     فتراک او ی  دو عالم بستههر
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   آشکارا و نهانیمقتدا     جهان و آن جهان ني ایشوايپ

  اي و اولاي اصفیرهنما       اي انبني و بهترنيمهتر

   و امام جز و کلبي غیمفت       سبل ی اسالم و هادیمهد

   بودشي از همه در پزيدر همه چ     بود شي بمي کز هرچه گویا خواجه

  انما انا رحمة مهدات گفت   عرصات گفت ی  را خواجهشتنيخو

  افتي از نام او آرام زيعرش ن     افتي از وجودش نام یتي دو گهر

   در وجودلشيعالم بر طفخلق      شبنم آمدند از بحر جود همچو

  اصل معدومات و موجودات بود     او مقصود مخلوقات بود نور

   از نور او صد بحر نورديآفر   آن نور مطلق در حضور دي چو دحق

  دي جهان را آفریبهر او خلق     دي آن پاک جان را آفرشي خوبهر

  ستيتر ازو موجود ن پاک دامن     ستي را جزو مقصود ننشيآفر

  بي رچيه یبود نور پاک او ب     بي غبي از غديپد اول شد آنچه

   و لوح و قلمیگشت عرش و کرس     علم زد ی از آن آن نور عالبعد

   و آدمستستيتي علم ذرکي     علم از نور پاکش عالمست کي

   کردگارشيدر سجود افتاد پ    چون شد آن نور معظم آشکار  

  ده بودعمرها اندر رکوع استا       اندر سجود افتاده بود قرنها

   تمامیدر تشهد بود هم عمر       امي بودند مشغول قسالها

   امت نمازی فرض شد بر جمله       راز یاي نماز نور آن دراز

  رگاهي تا دجهت یدر برابر ب   بداشت آن نور را چون مهر و ماه حق

  یبرگشاد آن نور را ظاهر ره       ی ناگهقتي حقیاي به درپس

   اوفتاد از عزو نازیوش در وج     بحر راز ی آن نور رودي بدچون

  هفت پرگار فلک شد آشکار   طلب بر خود بگشت او هفت بار در

  دي گشت و طلب آمد پدیکوکب     دي او رسی نظر کز حق بسوهر

  افتي نام ی گشت و کرسیعرش عال     افتي از آن نور پاک آرام بعد

   از صفاتش خاستندکيبس مال   عکس ذاتش خاستند ی و کرسعرش
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  وز دل پر فکرش اسرار آشکار    اسش انوار آشکار  از انفگشت

   نفسی من روحهيبس نفخت ف     روح از عالم فکرست و بس سر

   جمعاري سبب ارواح شد بسنيز   شد آن انفاس و آن اسرار جمع چون

   کل مبعوث از آن شد الجرمیسو       نور او آمد امم لي طفچون

  ار کل خلق روزگیاز برا     او مبعوث تا روز شمار گشت

   سببني مسلمان زطانشيگشت ش   را طلب طاني به دعوت کرد شچون

   الجن آشکارلةي را لانيجن     دعوت هم به اذن کردگار کرد

  زي شب به دعوت خواند نکيجمله را     زي را با رسل بنشاند نانيقدس

  شاهدش بزغاله بود و سوسمار     چو کرد او آشکار واني حدعوت

   الجرمششيرنگون گشتند پس       عالم بود هم  ی بتهایداع

   حصاتی کردزان حيدر کفش تسب     ذرات بود آن پاک ذات یداع

  افتيدعوت کل امم هرگز که      افتي عز که ني ونتي زني ااي انبز

   هر ذات بودیذات او چون معط     او چون اصل موجودات بود نور

   و نهانشدايدعوت ذرات پ     آمد دعوت هر دو جهانش واجب

   همت او آمدندنيخوشه چ    امت او آمدند  و کل چون جزو

   قبلني و بس زدي او گویامت     عمل ی بی از بهر مشتروزحشر

  ی امت او را فدفرستد یم      ی جان آن شمع هدی براحق

   کار اوفتادنيکار اوست آنرا که ا     چو او بود اوستاد ی همه کاردر

  ستي گرديبا ی مشيزيبهر هر چ     ستي ننگریزي او هرگز به چگرچ

   که هستی اوست مقصودیوز رضا     که هست ی پناه اوست موجوددر

  یا هرچ ازو بگذشت خادم دسته     یا  اوست در هر رستهرعالميپ

   کسچي هنديآن کجا در خواب ب     او بود و بس تي از خاصآنچ

  دي دشي از پديهم چنانک از پس بد  دي دشي و کل را خودي را کل دشيخو

  معجز و خلق و فتوت را برو        کرده حق نبوت را بروختم

  نعمت خود را برو کرده تمام     فرمود بهر خاص و عام دعوتش
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  نا فرستاده به عهد او عذاب     را داده مهلت در عقاب کافران

  سر کل با او نهاده در نهان    معراجش روان ی در شب سوکرده

  ني او در خافقی ظلیظل ب     ني از عز و شرف ذوالقلتبوده

  افتهي ی حسابیهم کل کل ب       افتهي یتر کتاب ز حق بههم

   معراج اونياحترام مرسل       ازواج او  نيامهات ممن

  ايعالمان امتش چون انب       شواي پس رو بدند او پايانب

   ناملي و در انجتيبرده در تور      تعاالش از کمال احترام حق

  افتهي اهللا خلعت نيميپس      افتهي قدر و رفعت ی از ویسنگ

  مسخ منسوخ آمده در امتش     گشته خاک او از حرمتش قبله

   امتاننيامت او بهتر       بتان ی او سرنگونبعثت

   آب دهانش پر زاللی قطره   خشک را در خشک سال ی چاهکرده

  مهر در فرمانش از پس تافته       از انگشت او بشکافته ماه

  داشته مهر نبوت آشکار     دواري دو کتف او خورشاني مبر

   القرونري خی فرالخلقيو هو خ     البالد او رهنمون ريخ در گشته

  افتي راه ی هرکه در ومنيگشت ا     افتي اهللا تي بفي زو تشرکعبه

   زان گشت آشکارهيدر لباس دح    دار   از دست او شد خرقهليجبرئ

  افتي زي نی و طهورافتي یمسجد     افتي زي چتر ی در عهدش قوخاک

   آمد کو ز دفتر بر مخوانیما    اني ذره چون بودش عکي کي سر

   زمان اوست پسی عهدنيبهتر     زفان حق زفان اوست پس چون

   دگریجز زفان او زفانها     محشر محو گردد سر به سر روز

  شوق کرد از حضرت عزت سال     حال گشت ی دم آخر که بر متا

   در نمازی برفتیليجوش او م   در بحر راز ی شدخود ی دلش بچون

   ژرفیاي زند دریاريجوش بس     شگرف یاي دل او بود درچون

  الي خقي ضني ازميتا برون آ       بالل اي شدن گفته ارحنا در

   گفته اوراي حماي ینيکلم      باز در باز آمدن آشفته او  
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   جان ز صدکي تا برد ندانم یم     خرد شديندي شد آمد چون بزان

  تسي از وقت او آگاه نزيعلم ن     ستي را در خلوت او راه نعقل

  ليگر بسوزد در نگنجد جبرئ     لي به خلوت جشن سازد با خلچون

  وار جهي از دهشت شود موسیموس     جانش آشکار مرغي شود سچون

   آمدش از حق خطابنيخلع نعل     بر بساط آن جناب ی موسرفت

   المقدس غرق نوریگشت در واد     دور ني او شد از نعلکي به نزدچو

   باللني آواز نعلشنود یم     در معراج شمغ دوالجالل باز

   راهنيهم نبود آنجاش با نعل     عمران اگر چه بود شاه یموس

  کرد حق با چاکر درگاه او     که بهر جاه او ني بتي عنانيا

  شي خوی راهش سونيداد با نعل     شي خوی را کرد مرد کوچاکرش

  ديچاکر او را چنان قربت بد     دي عمران چو آن رتبت بدیموس

   همت او کن مراليدر طف     او کن مرا  رب ز امتاي گفت

   مقامی عالني اافتي یسي عکيل   حاجت مدامني خواست ای موسگرچه

   او دعوت کندنيخلق را بر د     چون ترک آن خلوت کند الجرم

  اني بر خاکش نهد جان بر میرو       ز چارم آسمان دي آني زمبا

  زان مبشر نام کردش کردگار       نامدار حي او شد مسهندو

  یدي زان جهان باز آیکو چو رفت     یديبا ی می کسدي گوی کسگر

   شکچي در دل ما هیتا نماند     کي به کي مشکل ما یبرگشاد

  در دو عالم جز محمد زان جهان       و نهان داي نامد کس ز پباز

  دي رسيی آنجا به دانایهر نب        دي رسيینايآنچ او آنجا بب

  چون کمر شد بر درش یکوه حال     لعمرک تاج آمد بر سرش چون

   او همهلي شاه و خمياوست دا     او همه لي سلطان و طفاوست

   لب خشک شدیبحر را زان تشنگ   او پر مشک شد ی جهان از موچون

  تا به چوب و سنگ غرق کار اوست     اوست داري دی  کو نه تشنهستيک

   دور دورشد ی حنانه می ناله     نور یاي به منبر برشد آن درچون
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  و آن ستون از فرقتش رنجور شد       پر نور شد ستون ی بآسمان

   مراديچون عرق از شرم خون آ     مرا دي او در گفت چون آوصف

   توانم داد شرح حال اویک       عالم و من الل او حي فصاو

  واصف او خالق عالم بس است     ناکس است ني اقي الی او کوصف

  ن پاک توصد جهان جان خاک جا     جهان با رتبت خود خاک تو یا

   سرگردان شدهزيسرشناسان ن     شده راني در وصف تو حايانب

   سحابی تو کار فرمای هيگر       تو آفتاب ی  خندهلي طفیا

   تستی چه جا،یا  خفتهیميدر گل     تست ی گرد خاک پایتي دو گهر

  مي بر قدر گلیپس فرو کن پا     مي کری امتي برآور از گلسر

   جمله کم ببود از فرع تواصل     شد شرع همه در شرع تو محو

   نام تستیهم بر نام اله      ابد شرع تو و احکام تست تا

   از سبلندي تو آنيجمله با د      و از رسل اي بود از انبهرک

  یشک ی آمد بدياز پس تو با     یکي از تو شي پش،ي پامدي نچون

  ی جا هم توکيسابق و آخر به      ی از عالم توشي پس و هم پهم

   عز رسدني چندزي رانینه کس    د تو هرگز رسد   در گرینه کس

  کرد وقف احمد مرسل احد       هر دو عالم تاابد یخواجگ

  ام باد در کف ، خاک بر سر مانده      ام   رسول اهللا بس درماندهاي

  من ندارم در دو عالم جز تو کس     در هر نفس يی کسانرا کس تویب

   کنچاره ی کار من بی چاره    خواره کن   من غمی نظر سوکي

  توبه کردم عذر من از حق بخواه    ام عمر از گناه   کردهعي ضاگرچه

   مرای سو درساءيهست از الت     مرا ی ز التاء من بود ترسگر

   دممکي یتا شفاعت خواه باش     و شب بنشسته در صد ماتمم روز

   را مهر طاعت در رسدتيمعص     شفاعت در رسد کي درت گر از

  لطف کن شمع شفاعت برفروز     روز هري تی شفاعت خواه مشتیا

   شمع توشي پميپرزنان آئ       جمع تو اني چو پروانه متا
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  وار جان به طبع دل دهد پروانه       آشکار ندي شمع تو ببهرک

   تو بس استیهر دو عالم را رضا     تو بس است ی جان را لقای دهيد

  نور جانم آفتاب چهرتست      درد دل من مهرتست یدارو

   زفان من نگرغيگوهر ت     دارم کمر اني بر م درت جانبر

  ام در رهت از قعر جان افشانده    ام   گهر کان از زفان افشاندههر

  کز تو بحر جان من دارد نشان     شدم از بحر جان گوهرفشان زان

   شد نشان من ز توینشان یب      جان من ز تو افتي ی نشانتا

   من نظر دری کنیکز سر فضل       گهر ی عالی آنست احاجتم

  يم داری جاودانینشان یب      مي دارینشان ی نظر در بزان

   پاک ذاتی مرا ایپاک گردان     همه پندار و شرک و ترهات  نيز

   نگاهی من داریحق هم نام       اهي سی نگردانمي گنه رواز

   حلقه شدههيگرد من آب س       راه تو منم غرقه شده طفل

  

   که فرزندش در آب افتادی مادرتيحکا

  جان مادر در تب و تاب اوفتاد     را طفل در آب اوفتاد یدرما

  یايآب بردش تا بناب آس     ی دست و پازد ی طفل مري تحدر

  دي برکشی درز آب حالیشد سو     دي شد در ناو مادر کان بدخواست

  زيبر سر آن آب از پس رفت ن     زي از پس رفت و آن طفل عزآب

   و در برگرفتیل حاردادشيش     درجست او را برگرفت مادرش

   گرانی غرقاب را ناونيهست ا     ز شفقت داده مهر مادران یا

  مي ناو آب حسرت اوفتشيپ     مي اوفترتي در آن گرداب حچون

   از اضطرابميزن ی ميیدست و پا     سرگردان چو آن طفل در آب مانده

   خود کن نگاهی از کرم در غرقه     مشفق طفالن راه ی نفس اآن

  برکش از لطف و کرم در ز آب ما      رتاب ما  کن بر دل پیرحمت

   ما خوان کرمشي از پريبرمگ       ما را ز پستان کرم ردهيش



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ١٩ 

  از صفات واصفان پاک آمده     وصف و ادراک آمده ی ورایا

   خاک خاک توميالجرم هست     برفتراک تو دي کس نرسدست

  اهل عالم خاک خاک تو شدند      پاک تو شدند اراني تو خاک

  دشمن است او دوست داران ترا     ترا اراني ستي نی خاکهرک

   صدق و صفای چار رکن کعبه       بوبکر و آخر مرتضا اولش

  ري منديو آن دگر در عدل خورش     ري در صدق هم راز و زیکي آن

  آن دگر شاه اولوالعلم و سخا       اي آزرم و حیاي دریکي آن

  

   اهللا عنهی ابوبکر رضنيمنورالمي املةيفض یف

   الغار اوستی اذهما فني اثنیثان     اوست ارياول که اول  ی خواجه

   از همه برده سبقزيدر همه چ     اکبر قطب حق قي صدني دصدر

  ی مصطففي در صدر شرختير       اي حق از بارگاه کبرهرچ

  ختي رقيالجرم تا بود ازو تحق     ختي رقي صدی نهي همه در سآن

  دي سنگ و خوش دم درکشلب ببست از    دي دم درکشکي دو عالم را به چون

   بسوزی برآورديی شب هومين     همه شب تا به روز ی فرو بردسر

   تتاری خون آهویمشک کرد     مشک بار ی برفتني او تا چیهو

  ني تا به چنجاي جست ازديعلم با     ني سبب گفت آفتاب شرع و دنيز

   زفانشدينا به سنگ و هنگ هو گو   به حکمت در دهانش ی زان بودسنگ

   جز آلهی نامچي هديتا نگو     سنگش بر زفان بگرفت راه  کهین

   به کاردي آی کسنگ یمردم ب       وقار دي آدي تا پددي باسنگ

   بر صدر اویميگفت کاش آن مو     از قدراو دي بديی عمر موچون

   او بود بعد رسولني اثنیثان     قبول نشي اثنی ثانی تو کردچون

  

  عنه اهللا ی عمر رضنيمنورالمي املةي فضیف

  نيظل حق فاروق اعظم شمع د     ني شرع آفتاب جمع دی خواجه
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   سبقشيدر فراست بوده بر وح     کرده عدل و انصافش به حق ختم

  تا مطهر شد ز طاها و درست   حق طاها برو خواند از نخست آنک

   هوستی و هو درهایفرخ آنک از ها     و هوست ی طاها در دل او هایها

   عمرغمبريهست او از قول پ     دارد بر صراط اول گذر آنک

   مقامی عالیآرد زه او بدست       اول حلقه دار السالم آنک

  آخرش با خود برد آنجا که هست   نخستش حق نهد در دست دست چون

  افتي جنبش، زلزله آرام لين     افتي از عدل او انجام ني دکار

   نبود ز شمعیا هي کس را ساچيه     جمع چي جنت بود واندر هشمع

   دوروي او دهي از ساختيچون گر     نبود ز نور یا هيا چون سا رشمع

  انشي عی خدا گشتی قلبیاز را     بر زفانش قتي حقی سخن گفتچون

  سوختش یگه ز نطق حق زفان م     سوختش ی ز درد عشق جان مگه

   نامدارنيگفت شمع جنت است ا   زار سوخت ی که او مدشي دی نبچون

  

   اهللا عنهیض عثمان رنيمنورالمي املةي فضیف

  بل خداوند دو نور پر حق است     سنت که نور مطلق است ی خواجه

   عثمن عفان آمدستنيصدر د     غرق قدس و عرفان آمدست آنک

   عثمن گرفتنيرالممنياز ام     گرفت ماني اتي کان رایرفعت

  افتي ني النوریاز دل پر نور ذ     افتي ني کونی  کان عرصهیرونق

   کان وفااي و حیبحر تقو       به قول مصطفا ی ثانوسفي

   باختهشانيجان خود در کار ا     به جان پرداخته ی القربی ذکار

  یا وستهي رحم پوستهيازچه پ     یا  که تا بنشستهدندشي برسر

  شتريامتش در عهد او شد ب     در جهان و هم هنر تي هداهم

  هم ز حکمش گشت قرآن منتشر     منتشر ماني به عهد او شد اهم

   از عثمن ملکميشرم دارد دا       بر فلک یگفت سادات ديس

  حق نخواهد کرد با عثمن عتاب     گفت در کشف و حجاب امبري پهم
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   دست او دست رسولیبد به جا     قبول عتي نبود او تا کند بچون

  ی بودمبي غانيگر چو ذوالنور      ی گفتند ما برسودمحاضران

  

   اهللا عنهی رضی علنيمنورالميلةامي فضیف

  نيکوه حلم و باب علم و قطب د     ني راستیشوايحق پ ی خواجه

  یرخدايابن عم مصطفا، ش       ی کوثر، امام رهنمایساق

   معصوم، داماد رسولی خواجه       مجتبا، جفت بتول یمرتضا

   آمدهیصاحب اسرار سلون       آمده ی رهنموناني بدر

   االطالق اوستی مطلق علیمفت     به استحقاق اوست شک ی بمقتدا

  ستي شکی او کنشيعقل را در ب     ستيکي حق یبهاي از غی علچون

   ذات اهللا استی ممسوس فیهم عل     جان آگه است ی علکمي ز اقضهم

   کرد راستدهياو بدم دست بر     گر زنده خاست ی کسیسي دم عاز

   دوش رسولیبت شکن بر پشت     اندر کعبه آن صاحب قبول گشته

  بي ز جضاي بدي یزان برآورد     بي بود مکنونات غرشي ضمدر

   ذوالفقار آنجا قراری گرفتیک       آشکار شي نبودضاي بدي گر

  شي به چه اسرار خویگه فرو گفت     شي از کار خوی در جوش آمدگاه

  تافين ی و محرم مگشت یدر درون م      افتين ی همه آفاق هم دم مدر

  

  ديدرتعصب گو

   در بغض و در حب ماندهمايدا       گرفتار تعصب مانده یا

  یزن یپس چرا دم در تعصب م   یزن ی تو الف از عقل و از لب مرگ

   ز بوبکر و عمردي آی کليم     خبر ی بی استي نلي خالفت مدر

  شواي پسر را پیهر دو کردند     در آن دو مقتدا ی اگر بودليم

  گراني بر دیمنع واجب آمد     دو گر بودند حق از حق وران هر

  اجب را روادار آمدندترک و       آمدند داري را گر ناپدمنع
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  اري اختاي کن بيجمله راتکذ      اري در منع ی کسآمد ی نمگر

   قبولی نکردستغامبريقول پ     اصحاب رسول بي تکذی کنگر

   قرنها قرن منستنيبهتر     روشن است ی نجممياري هر گفت

  اند  با دوست داران مننيآفر      اند   مناراني خلق نيبهتر

   توان گفتن ترا صاحب نظریک    ر  چون نزد تو باشد بتنيبهتر

  مرد ناحق را کنند از جان قبول     که اصحاب رسول ی روا داریک

   باطل رواني استيبر صحابه ن       مصطفا ی نشانندش به جااي

   جمع قرآن پس خطاستارياخت     راست ستي جمله شان گر نارياخت

   حق ور کنندقيحق کنند و ال     کنند غامبري که هرچ اصحاب پبل

   و سه هزاری سبي تکذیکن یم     تن را ز کار کي معزول ی کنتا

  تا به زانو بند اشتر، کم نکرد   دم نکرد کي کار او جز به حق آنک

   ظن مدارني برد ایور ک حق ز حق     به کار زدي در آویني چو چنداو

  ی کجا هرگز بدیلونيدر اق     ی بدزي اگر جاقي در صدليم

  یا  به زخم درهی پسر، کشتیک     یا  ذرهی بودلي عمر گر مدر

  فارغ از کل الزم درگاه بود       مرد راه بود  قي صدمايدا

   کس، شرم دارني چننيظلم نکند ا     و دختر کرد بر سر جان نثار مال

   بود اوتيزانک در معجز درا       بود او تي از قشر رواپاک

  گاهي او بر جانديخواجه را ننش      بر منبر ادب دارد نگاه آنک

   تواند گفت کسیناحق او را ک     و پس شي همه از پني انديبب چون

   خارکند ی خشت و گه مزد یگاه م     که عدلش بود کار ی فاروقباز

  یخواست ی در شهر وره میشد یم       ی در منه شهر را برخاستبا

  هفت لقمه نان طعام او و بس     حبس هوس ني دری هر روزبود

   نان اوی بودالمال تيز بنه      با نمک بر خوان او ی بودسرکه

   سرشري زی بالشیدره بود     بسترش ی گر بخفتی بودگير

   وقت خوابی را آب بردزن وهيب     همچو سقا مشک آب یبرگرفت
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  ی شب پاس لشگر داشتی جمله     ی دل ز خود برداشتی برفتشب

   در عمری نفاقینيب ی مچيه     صاحب نظر ی گفت افهي حذبا

   منی نکند تحفه آرد سوليم    من  ی من در روبي کو عی کسکو

   چرا برداشت اویهفده من دلق     او داشت ی خالفت بر خطا مگر

  ميبر مرقع دوخت ده پاره اد     مي نه جامه دست دادش نه گلچون

   کندیلي ممکن کو به کس مستين     کند یلي خی سان شاهني زآنک

  دي نه بر باطل کشی همه سختنيا    دي گل کشی خشت و گاهی گاهآنک

  ی را در سلطنت بنشاندشيخو      یراند ی خالفت از هوا مگر

   اوامي از کفر در ایشد ته       هاء منکر از حسام او شهر

  ني از قهر اري انصافت بمستين      ني از بهر ایکن یگر تعصب م

   زهر اوی گر نخوردیريچند م     نمرد از زهر و تو از قهر او او

  اسي خود قیت خواجگاز خالف     جاهل ناحق شناس ی انگر یم

   غمت صد آتش افتد در جگرنيز     به سر دي آی خواجگني تو گر ابر

  ی صد گونه آفت بستدی عهده     ی خالفت بستدشاني ز ای کسگر

  د که در گردن بوی خلقی عهده     آسان تا که جان در تن بود ستين

  

  خواست خالفت را بفروشدی  عمر که متيحکا

  گفت افکندم خالفت در فروش      آمد به جوشسي اوشي عمر پچون

   بودیناري گر به دفروشم یم     بود یداري خالفت گر خرنيا

  گفت تو بگذار و فارغ در گذر   از عمر دي حرف بشنني اسي اوچون

  شگاهي شود در پرديباز برگ     ز راه د،ي هرک رابافکن،ي بتو

  ري نفارانيآن زمان برخاست از      ري خالفت خواست افکندن امچون

  خلق را سرگشته از بهر خدا      شواي پی گفتندش مکن اهجمل

   کردقي که بر تحقايآن نه بر عم     کرد قي در گردنت صدی عهده

   زمان از تو برنجد جان اونيا     سر از فرمان او یچيپ ی تو مگر
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   حجت برو شد سخت ترنيکار از     حجت محکم عمر ني ادي شنچون

  

   بر دشمنی شفقت کردن مرتضتيحکا

  ناگهان آن زخم زد بر مرتضا     آن بدبخت آخر از قضا چونک

   کجاستزميمرتضا گفتا که خون ر     کردند راست ی را شربتیمرتض

  زانک او خواهد بدن هم ره مرا     او را ده نخست آنگه مرا شربت

   خواهدم کشتن به زهرنجاي ادريح     قهر نتي بردند او گفت اشربتش

   نابکارني شربتم ایوردگر بخ       گفتا به حق کردگار مرتضا

   قدمی حق در جنت المأوشيپ     او به هم ی بی ننهادمی هممن

   در بهشتشد ی او نمی بیمرتض   را چون بکشت آن مرد زشت مرتضا

   بودني هرگز کشيقيبا چو صد     بود ني عدو چون شفقتش چندبر

   چون ظن بردی دشمنقشيبا عت     غم دشمن خورد یني چندآنک

   دوست دارکي را قي صدیچون عل       کنار ین ب نارد جهااني مبا

  وز خالفت راندن محروم بود     مظلوم بود ی مرتضيی گوچند

   پسری اريظلم نتوان کرد بر ش     است و تاج سر رحقي شی علچون

  

   را با چاه و پر خون شدن چاهشي اسرار خوی گفتن مرتضتيحکا

   چاهگفت آب آرند لشگر را ز     فرود آمد به راه يی جامصطفا

   آبستيگفت پر خونست چاه و ن      بازآمد پر شتاب ی مردرفت

  شي در چاه گفت اسرار خویمرتض     شي ز درد کار خوی پندارگفت

   آبش نبودیالجرم چون تو شد     آن تابش نبود دي چون بشنچاه

   بودی موری نهي کیدر دلش ک     بود ی شورني در جانش چنآنک

   نبود خموشنيا را جان چنمرتض     جان تو جوش زند ی تعصب مدر

  شناس زانک در حق غرق بود آن حق     اسي بر خود قمکن ی را ممرتضا

   اوزارست ی تو باالتيوز خ     چنان مستغرق کار است او هم
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  ی مصطفلي خشي پیجنگ جست     ی مرتضی بودنهي چو تو پر کگر

  ی نکرد او باکسیپس چرا جنگ       یتر آمد بس  ز تو مردانهاو

   طلبیاو چو بر حق بود حق کرد     عجب ی اقيبود صد به ناحق گر

  ني جستند کنيچون نه بر منوال د       ني الممنام لي خدري حشيپ

   به زوردريدفع کرد آن قوم را ح   چندان جنگ و شور دي چون دالجرم

   پدر آهنگ کردیداند او سو     با دختر تواند جنگ کرد وانک

  ی از علیو الم دان اي و نيع      ی از علینشان ی پسر تو بیا

  واو نشسته تا کند صد جان نثار     قرار ی بیشي ز عشق جان خوتو

  ی بسی کرار غم خورددريح     ی کشته کسی صحابه گر شداز

  زيخوار شد بر چشم من جان عز     زي چرا من هم نگشتم کشته نتا

  ی علی نهادست ایخنيآن تو      ی علی چه فتادست ای گفتخواجه

  

  الل چوب خوردن بتيحکا

   صد چوب و دوالکيبر تن بار     بالل ی روزگهي جاکي بر خورد

   احدگفت ی احد مگفت یهم چنان م     عدد ی روان شد زو ز چوب بخون

  حب و بغض کس نماند در رهت     ناگهت ی خاری شود در پاگر

   خطاستیزو تصرف در چنان قوم     مبتالست ی او در دست خارآنک

  ني تو چنراني بود حیچند خواه     ني تو چنشاني چنان بودند اچون

  اند وز زبان تو صحابه خسته    اند   زفافت بت پرستان رستهاز

   نگاهی گر زفان داری بردیگو     اهي سواني دیکن ی می فضولدر

  

   در بسترشی غار و خفتن علی بسوی رفتن مصطفتيحکا

   بودقي تحقی  غرقهکيجان هر      بود قي بود و اگر صدی علگر

  خفت آن شب بر فراشش مرتضا     مصطفا شد ی م غاری بسوچون

  تابماند جان آن صدر کبار     نثار دري حشتني جان خوکرد
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   جان او در باخت جانیهم برا       جهان قي غار، صداري شيپ

  جان فشانان در پناه او شدند     دو جان بازان راه او شدند هر

  ثارهر دو جان کردند بر جانان ن     مردوار شاني تعصب کن که اتو

   درد آناي ني درد اايکو ترا      مرد آن اي ني مرد ای تو هستگر

  ري گشهي اندني خموش و ترک ااي     ري گشهي پی جان فشانشاني اهمچو

  خبر ی بی عقل و جانیوز خدا     پسر ی و بوبکر ای دانی علتو

  مرد حق شو روز و شب چون رابعه     واقعه ني رها کن سر به مهر اتو

   درد بودنياز قدم تا فرق ع    او صد مرد بود  زن بود کي نه او

   رسته، مستغرق شدهیاز فضول       غرق نور حق شده مي دابود

  

   ازرابعهیسخن

   رسولاراني ز يیگو یتو چه م     صاحب قبول ی کادي پرسیکي زو

   خبراراني توانم داد از یک     به سر ميآ ی من از حق نمگفت

  ی مردم دارمیس پروا نفکي     ی در حق جان و دل گم دارمگرنه

  یخار در چشمم شکست اندر ره     ی نه من بودم که در سجده گهآن

  خبر ی بودم بشيمن ز خون خو     خونم روان شد از بصر ني زمبر

   بودی دل کار زن و مردیک     بود ی دردني چنني او را اآنک

  اسي شناسم در قی را کیگريد     نبودم تا که بودم خودشناس چون

   رد و قبولنيدست کوته کن از     خدا و نه رسول  ره نهني درتو

  از تبرا و توال پاک شو     ره خاک شو ني دری خاکی کفتو

  یجمله را تو پاک دان و پاک گو   ی سخن از خاک گوی خاکی کفچون

  

  از پروردگار که کار امتش را باو سپارد )ص(غمبريدر خواست پ

   گذارگفت کار امتم با من     عالم بخواست از کردگار ديس

   نفسکيبر گناه امت من        کس چي هی اطالعابدي نتا
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  شمار ی آن گناه بینيگر بب     صدر کبار ی گفتش ای تعالحق

  ی پنهان شواني وز میشرم دار     ی شوراني تاب آن حی ندارتو

   بهتان تراکي شد زو دل به ريس     کو بود هم چون جان ترا شهيعا

   بازشي خود فرستادیپس بجا     بانگ از اهل مجاز یدي شنتو

  یپر گنه هستند در امت بس     ی کستر ی از گرامی بگشتچون

  امت خود را رهاکن با اله       گناه ی تاب چندانی ندارتو

  از گناه امتت نبود نشان   که کس را در جهان یخواه ی تو مگر

  کز گنه شان هم ترا نبود خبر     گهر ی عالی اخواهم ی چنان ممن

  کار امت روز و شب با من گذار    و با کنار  راني از می بنه پاتو

   کار از حکم تو راستني شود ایک     امت چون نه کار مصطفاست کار

   تعصب باش و عزم راه کنیب     حکم و زفان کوتاه کن مکن یم

  ري گشي خوقيدر سالمت رو طر     ري گشياند آن پ  کردهشاني اآنچ

  ارين عدل اخت نه چون فاروق کاي     وار قي قدم در صدق نه صداي

   بحر جود و علم باشدري چو حاي     و حلم باش اي چو عثمن پر حاي

   روري بردار و سرخود گیپا      رو ري مزن دم، پند من بپذاي

  ی هر نفس کافرتریمرد نفس     یدري چه مرد صدق و علم حتو

   بباشمني نفس را ایچون بکشت     کافر را بکش ممن بباش نفس

  مکن ی می رسولني اشياز سر خو     نمک ی می فضولني تعصب ادر

   رسولاراني ز يیچه سخن گو     در شرعت سخن تنها قبول  ستين

   نگاهوستمياز تعصب دار پ     اله ی ای فضولني در من استين

   منواني قصه در دنيگو مباش ا     گردان از تعصب جان من پاک
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  مجمع مرغان

   شدهی هر وادکي پقتيدر حق       شده ی هدهد هادیمرحبا ا

   تو خوشري منطق الطمانيبا سل     تو خوش ري به سر حد سبا سیا

  یاز تفاخر تا جور زان آمد       ی آمدماني سر سلصاحب

   رازداری را تو باشمانيتا سل     را در بند و زندان باز دار ويد

  ی قصد شادروان کنمانيبا سل     ی که در زندان کنی را وقتويد

   زن در معرفتقاري موسزيخ     صفت ی موسی چهي موسیا  خهخه

   خلقت را سپاسیقيلحن موس     شناس یقي از جان مرد موسگردد

   بر کوه طوری چهيالجرم موس     آتش ز دور ی دهي دی موسهمچو

   و مرغ طور شوی آقاتيهم به م     دور شو یمي ز فرعون بههم

   بشنو نه به گوشعقل یفهم کن ب     خروشان ی و بزفان ی کالم بپس

  ني آتشی طوقدهيحله درپوش     ني نشی طوبیوط طی امرحبا

  ستي و سخیحله از بهر بهشت     ستي دوزخی آتش از براطوق

  خوش تواند کرد بر آتش نشست   آن کس که از نمرود رستلي خلچون

   اله در آتش نه قدمليچون خل     بزن نمرود را همچون قلم سر

   باک طوقت چهنيحله پوش، از آتش     از وحشت نمرود پاک ی شدچون

   از کوه عرفان در خرامیخوش خوش     کبک خرامان در خرام یا  خهخه

  حلقه بر سندان دار اهللا زن     راه زن ني ای وهي در شقهقهه

  یا  ز کوهت ناقهديتا برون آ     یا  خود در هم گداز از فاقهکوه

   روانیني بني و انگبري شیجو      جوان یابي ی  مسلم ناقهچون

  دتيخود به استقبال صالح آ     دتيآ گر مصالح ران ی مناقه

   خشمزي بود تند و تیچند خواه     تنگ باز تنگ چشم  یمرحبا ا

   بندیتا ابد آن نامه را مگشا      بند ی عشق ازل بر پای نامه

   ابد را تا ازلیني بیکيتا        مادرزاد کن با دل بدل عقل

  در درون غار وحدت کن قرار     طبع بشکن مردوار چارچوب
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   ترادي غار آاريصدر عالم      ترا ديغار اندر قرار آ به چون

   تاج الستی بر فرق بلدهيد     دراج معراج الست یا  خهخه

   ستانیزاري نفس بیاز بل     به جان یدي الست عشق بشنچون

   شود کار تو در گرداب راستیک     نفس گرداب بالست ی بلچون

  ان برفروز جان شو و جیسيپس چو ع     بسوز یسي را همچون خر عنفس

   بازشي پديتا خوشت روح اله آ     بسوز و مرغ جان را کار ساز خر

  ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق      باغ عشق بي عندلی امرحبا

  تا کنندت هر نفس صد جان نثار     بنال از درد دل داودوار خوش

  یخلق را از لحن خلقت رهنما     ی برگشای به معنی داودحلق

  همچو داود آهن خود کن چو موم    نفس شوم  زره بر یوندي پچند

   در عشق چون داود گرمیتو شو     آهنت چون موم نرم ني شود اگر

  سر  از زخم مار هفتیسوخت     طاوس باغ هشت در یا  خهخه

   فکندرونتيوز بهشت عدن ب     مار در خونت فکند ني اصحبت

  اهي دل سعتيکردت از سد طب     ز راه ی سد ره و طوببرگرفتت

   اسرار راني استهي شای شویک     مار را ني هالک ایگردان نتا

   در بهشترديآدمت با خاص گ    مار زشت ني باشدت زی خالصگر

  ني دل غرق بحر نور بی چشمه      ني خوش تذرو دوربیمرحبا ا

   حبس محنت ماندهیمبتال       چاه ظلمت مانده اني میا

   برآریسر ز اوج عرش رحمان     برآر ی چاه ظلمانني را زشيخو

   در مصر عزت پادشاهیتا شو    بگذر از زندان و چاه وسفي همچو

  دتي همدم آقي صدوسفي       دتي مسلم آی ملکني چنگر

  شاد رفته تنگ دل باز آمده      دمساز آمده ی قمریا  خهخه

  یا  حبس ذوالنون ماندهقيدر مض     یا  که در خون ماندهی دل زانتنگ

   نفسی بد خواهدي دیخواهچند      نفس ی ماهی  شده سرگشتهیا

   سود فرق ماه رایتا توان     بدخواه را ی ماهني بکن اسر
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   در بحر خاصی شوونسيمونس      نفست خالص ی بود از ماهگر

  تا گهر بر تو فشاند هفت صحن      لحن ی فاخته بگشای امرحبا

   کردنتيیوفا یزشت باشد ب     بود طوق وفا در گردنت چون

  ی خوان از سر تا به پاتيوفا یب     یا بجی وجودت تا بود موئاز

   از خردیابي راه ی معنیسو     ز خود يی و برون آيی درآگر

   آوردتيخضر آب زندگان     آورد تي معانی خرد سوچون

  رفته سرکش سرنگون بازآمده      باز به پرواز آمده یا  خهخه

  یا  ماندهیتن بنه چون غرق خون     یا  ماندهی مکش چون سرنگونسر

  ی آمدیالجرم مهجور معن       ی آمدايمردار دن ی بسته

   و درنگرريپس کاله از سر بگ      درگذر ی هم ز عقباي ز دنهم

   توی جادي آنيدست ذوالقرن     تو ی رایتي بگردد از دو گچون

  یگرم شو در کار و چون آتش درآ    ی خوش درآن،ي مرغ زریمرحبا ا

   کل بدوز چشم جاننشيز آفر     بسوز ی از گرمدي آشتي پهرچه

   ترادي آشينزل حق هر لحظه ب     ترا دي آشي هرچه پی بسوزچون

   را وقف کن بر کار حقشتنيخو     دلت شد واقف اسرار حق چون

   حق بماند والسالمیتو نمان     در کار حق مرغ تمام ی شوچون

***  

  آنچ بودند آشکارا و نهان      کردند مرغان جهان یمجمع

  اري شهر از شهرچي هی خالستين    ار  زمان در دور کني گفتند اجمله

  ستي بودن راه نشاه ی بني ازشيب     ستي مارا شاه نمي بود که اقلچون

  مي کنی را طلب کاریپادشاه     مي کنیاري ار دي دگر را شاکي

   نماند در سپاهیبينظم و ترت     پادشاه ی چون کشور بود بزانک

  مدند آی شاهیايسر به سر جو       آمدند یگاهي همه با جاپس

***  

  قرار ی جمع آمد بانيدر م       آشفته دل پرانتظار هدهد
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   بر سرشقتي بود از حقیافسر     در برش قتي بود از طریا حله

   آگاه آمدهکياز بد وز ن       بود در راه آمده ی وهمزيت

  بي غکي حضرت و هم پديهم بر     بي رچيه ی مرغان منم بی اگفت

  ت صاحب اسرارآمدمهم ز فطن     ز هر حضرت خبردار آمدم هم

  افتي اسرار یدور نبود گر بس       افتي بسم اهللا در منقار آنک

  کار چي با من هستي کس را نچيه     در غم خود روزگار گذارم یم

   همزيخلق آزادند از من ن     من آزادم ز خلقان ، الجرم چون

   نباشد از سپاهیهرگزم درد      منم مشغول درد پادشاه چون

   منشي بني زیرازها دانم بس        شتنيو ز وهم خميآب بنما

   آمدمشي او بليالجرم از خ     آمدم شي در سخن پماني سلبا

   و نکرد او را طلبدياو نپرس    عجب ی شد ز ملکش ابي غاهرک

   روانی طلب کاريیکرد هر سو   زمان کي ی گشتم از وبي چو غامن

   قدر بسني را تا ابد ایهدهد     نفس کي از من نشکفت ی مزانک

   او در پرده هم راز آمدمشيپ       او بردم و باز آمدم ی نامه

   بر فرق اگر افسر بودبدشيز     بود غامبري او مطلوب پهرک

  ري طچي هرشي رسد در گرد سیک     ري آمد به خی مذکور خداهرک

  ام گشته ی اندر ره به سر میپا     ام گشته ی در بحر و بر مسالها

  ام  در عهد طوفان رفتهیعالم      ام   رفتهاباني و کوه و بیواد

  ام مودهي پی عالم بسی عرصه      ام   در سفرها بودهماني سلبا

  ام چون روم تنها چو نتوانسته      ام   را دانستهشي خوپادشاه

  ديمحرم آن شاه و آن درگه شو     دي با من گر شما هم ره شوکيل

  شي خوینيد ی بري از تشویتا ک     شي خویني از ننگ خودبديواره

   و بد برستکيدر ره جانان ز ن   باخت جان از خود برست ی در وهرک

  دي کوبان سر بدان درگه نهیپا     دي و قدم در ره نهدي فشانجان

   که هست آن کوه قافیدر پس کوه     خالف ی بی ما را پادشاههست
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   و ما زو دور دورکياو به ما نزد       وري سلطان طمرغي او سنام

   نام اوی حد هر زفانستين       عزتست آرام او مي حردر

   درشيهم ز نور و هم ز ظلمت پ     شتري هزاران پرده دارد بصد

  یا  بهرهی از وافتيکو تواند      یا  کس را زهرهستيدر دو عالم ن

  در کمال عز خود مستغرق است       او پادشاه مطلق است مايدا

  ست رسد علم و خرد آنجا که اویک    ز خود آنجا که اوست دي به سر نااو

   ازويیصد هزاران خلق سودا       ازو يیباي بدو ره،نه شکنه

  ستي ادراک نی هيعقل را سرما   ستي او چون کار جان پاک نوصف

   ماندرهيدر صفاتش با دو چشم ت    ماند رهي هم عقل و هم جان خالجرم

  دي جمال اونديیناي بچيه       دي کمال او نديی داناچيه

  افتي ره ننشي رفت و بیش از پدان      افتي ره ننشي کمالش آفردر

  الي مشت خیهست اگر بر هم نه     خلقان زان کمال و زان جمال قسم

   مه سپردی چون توانیتو به ماه     ره سپرد ني توان ای کیالي خبر

   آنجا بودی و هوی و هایها یها     آنجا بود ی هزاران سر چو گوصد

   کوته استی که راهیتا نپندار   بر رهست اي بس که دری که خشکبس

   ژرف ژرفايزانک ره دورست و در     ره را شگرف ني ادي بایرمرديش

  ميرو ی و خندان مانيدر رهش گر     ميرو ی مراني آن دارد که حیرو

   بودی عارستني او زیورنه ب     بود ی از و کارميابي نشان گر

   مدارجانان ی جان بیگر تو مرد      به کار دي اگر آجانان ی بجان

   درگاه راني اديجان فشاندن با       راه را ني تمام اديبا ی ممرد

   مردکاریتا توان گفتن که هست     شست از جان مردوار دي بادست

  زيهمچو مردان برفشان جان عز     زي چچي هرزدي جانان نی چو بجان

  بس که جانان جان کند بر تو نثار     مردوار ی برفشانی تو جانگر

  

  مرغي ستيحکا
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   شبمي ننيگر بگذشت بر چ جلوه     عجب ی امرغي کار سیابتدا

  یالجرم پر شورشد هر کشور     ی پری فتاد از وني چاني مدر

   درگرفتی آن نقش کارديهرک د     از آن پر برگرفت ی نقشی کسهر

  نستي ازنياطلبو العلم و لو بالص     نستي پر اکنون در نگارستان چآن

  ر جهان دی همه غوغا نبودنيا       اني نقش پر او عی نگشتگر

  جمله انمودار نقش پر اوست     همه آثار صنع از فر اوست نيا

   گفتن سخنني ازشي بقي الستين   وصفش رانه بن داستي نه سر پچون

  دي و پا اندرنهديسر به راه آر     دي اکنون از شما مرد رههرک

***  

   از عزت آن پادشاهقرار یب     گاهي مرغان شدند آن جای جمله

   کرداري بسی صبری بیکيهر      کار کرد شاني او در جان اشوق

   آمدندشيعاشق او دشمن خو     آمدند شي ره کردند و در پعزم

   از رفتنش رنجور بودیهرکس     چون ره بس دراز و دور بود کيل

   دگر گفتند بازی عذریکيهر      کار ساز کي ره را بود هر گرچه

  

   بلبلتيحکا

   و نه هستستي نوز کمال عشق نه      درآمد مست مست داي شبلبل

   راز داشتی جهانی هر معنريز     در هر هزار آواز داشت يیمعن

  کرد مرغان را زفان بند از سخن     نعره زن ی در اسرار معانشد

   تکرار عشقکنم ی شب می جمله     برمن ختم شد اسرار عشق گفت

  تا زبور عشق خوانم زار رار     افتاده کار کي چون داود ستين

   زار من استی  چنگ از نالهريز    تار منست  ز گفی اندر نیزار

  در دل عشاق جوش از من بود     پر خروش از من بود گلستانها

   دگریدر دهم هر ساعت آواز     دگر ی هر زمان رازميبازگو

   جان من شور آوردايهمچو در     چون بر جان من زور آورد عشق
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   آمد مست شداريگرچه بس هش     از دست شد دي شور من بدهرک

   رازچي هميتن زنم، با کس نگو     دراز ی سالی محرمنمي نبنچو

   نثاریتي بر گشي خویمشک بو     کند معشوق من در نوبهار چون

  حل کنم بر طلعت او مشکلم      با او دلم ی بپردازم خوشمن

   شوداي کم گودهيبلبل شور       شود داي معشوقم چو ناپباز

  یشک یند براز بلبل گل بدا     یکي هر ابدي رازم درنزانک

   محو مطلقمشيکز وجود خو     چنان در عشق گل مستغرقم من

  زانک مطلوبم گل رعنا بس است   سرم از عشق گل سودا بس است در

  ی را بس بود عشق گلیبلبل       ی نارد بلبلمرغي سطاقت

   کار مرايیبرگ ی بود بیک     بود صد برگ دلدار مرا چون

  ی من خندد خوشی رواز همه در     ی بشکفد چون دلکشی که حالگل

   منش ظاهر شودیخنده بر رو     پرده گل حاضر شود  ريچون ز ز

  ی از عشق چنان خندان لبیخال       ی شبکي تواند بود بلبل یک

***  

   منازيی در عشق رعناني از اشيب   به صورت مانده باز ی گفت اهدهدش

  کارگر شد بر تو و کارت نهاد     خارت نهاد ی گل بسی روعشق

   زوالردي گیا حسن او در هفته   ه هست بس صاحب جمال اگر چگل

  ديکامالن را آن مالل آرد پد     دي کان زوال آرد پدیزي چعشق

   زارت کشدی روز و شب در ناله     گل گرچه در کارت کشد ی خنده

  ر نه در تو، شرم داخندد یبرتو م     از گل که گل هر نوبهار درگذر

  

  شد که عاشق دختر پادشاه یشي دروتيحکا

   پر عاشق و گمراه داشتیعالم     چون ماه داشت ی دختریاريشهر

   خوابش مست بودميزانک چشم ن       بود وستي پيیداري را بفتنه

   از لبش لب خشک داشترابيلعل س   از کافور و زلف از مشک داشت عارض
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  ی رسوا شدیعقليعقل از ال      ی شدداي پیا  جمالش ذرهگر

  ی و بگداختیز خجل بفسردا      ی شکر طعم لبش بشناختگر

  ريچشم افتادش بر آن ماه من     ري اسیشي درورفت ی قضا ماز

  نان آوان مانده بد بر نانوا     نوا ی در دست داشت آن بیا گرده

  گرده از دستش شد و در ره فتاد     او چون بر رخ آن مه فتاد چشم

   خوش خوش برگذشتديخوش درو خند     چو آتش برگذشت ششي از پدختر

  دي را بر خاک غرق خون بدشيخو     دي او چون بدی گدا پس خنده آن

   زمانکي پاک شد در مهيزان دو ن     جان مي نان داشت آن گدا و نمين

   و از سوز همهيدم نزد از گر     قرارش بود شب نه روز هم نه

   برو چون ابر زاری افتادهيگر     اري آن شهری  خندهی کردادي

   دختر خفته بودیبا سگان کو     سال القصه بس آشفته بود هفت

   عجب واقف بر آنیجمله گشتند ا     دختر و خدمت گران خادمان

  تا ببرند آن گدا را سر چو شمع     کردند آن جفا کاران به جمع عزم

   بود جفتی کی را چون منيیچون تو     نهان دختر گدا را خواند و گفت در

   و بروزي برخن،يبر درم منش     و برو زي تو دارند، بگرقصد

  ام از جان که گشتم از تو مست شسته     گدا گفتا که من آن روز دست آن

   تو هر ساعت نثاریباد بر رو     قرار ی هزاران جان چون من بصد

   ده جوابی سالم را به لطفکي    چون مرا خواهند کشتن ناصواب  

   تو در من آن زمانیديازچه خند     گاني رایديبر ی مرا سر مچون

  خبر ی بی آن ادميخند یبر تو م     هنر ی بی ادمتيد ی چون مگفت

   خطاستدني تو خندی در روکيل     رواست دني تو خندی سر و روبر

  د بوچيهرچه بود اصال همه آن ه    چو دود ششي بگفت و رفت از پنيا

  

  ی طوطتيحکا

   با طوق زریدر لباس فستق      آمد با دهان پر شکر یطوط
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   از پر اويیهر کجا سرسبز       از فر او یا  گشته با شهپشه

  زآمدهيدر شکر خوردن پگه خ     آمده زي سخن گفتن شکر ردر

   سازد قفسني را آهنیچون من     کس چي دل و هر هني هر سنگگفت

   آب خضرم در گدازیز آرزو     زندان آهن مانده باز ني در امن

  بوک دانم کردن آب خضرنوش     مرغانم از آنم سبزپوش خضر

   آبکي خضرم ی بس بود از چشمه      تاب مرغي در بر سارمي نمن

  ييی چون هر جای هر جاروم یم     ييی نهم در راه چون سوداسر

  یسلطنت دستم دهد در بندگ      ی ز آب زندگابمي نشان چون

***  

  مرد نبود هرک نبود جان فشان     نشان ی ز دولت بی گفت اهدهدش

   تراديآ اري درخورد یتا دم      ترا دي بکار آني ز بهر اجان

  ی پوستی نداریرو که تو مغز     ی و جان دوستی خواهواني حآب

  در ره جانان چو مردان جان فشان   کرد، بر جانان فشان ی چه خواهجان

  

  یا وانهيبا د )ع( خضریگفتگو

   مرد تمامیخضر با او گفت ا       مقام ی عالی وانهي آن دبود

  کار من ديايگفت با تو برن     من اري ی که باشی آن داریرا

  رگاهيتابماند جان تو تا د     چند راه واني آب حی خوردزانک

   جانان ندارم برگ آنیزانک ب     ترک جان مي در آنم تابگومن

  من به تو هر روز جان افشانده     مانده ی تو اندر حفظ جانچون

  م از هم والسالميباش یدور م    آن باشد که چون مرغان ز دام بهتر

  

   طاووستيحکا

  نقش پرش صد چه بل که صد هزار    ن طاوس آمد زرنگار  از آبعد

   آغاز کردی هر پر او جلوه    جلوه کردن ساز کرد ی عروسچون
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   را شد قلم انگشت دستانينيچ     نقش بست بمي تا نقاش غگفت

  کي نه نیرفت بر من از قضا کار     کي مرغانم وللي من جبرگرچه

   از بهشتی به خوارمفتاد یتا ب     جا مار زشت کي شد با من به اري

   منی من شد پایتخت بند پا     من ی بدل کردند خلوت جاچون

  ی باشد به خلدم رهنمایرهبر     ی جاکي تارني آن دارم کزعزم

   که در دروان رسمنميبس بود ا     نه آن مردم که در سلطان رسم من

   منی جایبس بود فردوس عال     من ی را پروامرغي بود سیک

   دگریتا بهشتم ره دهد بار     دگر یکار ندارم در جهان من

***  

   از پادشاهیا هرکه خواهد خانه   ز خود گم کرده راه ی گفت اهدهدش

   از حضرت سلطان به استیا خانه     زان به است ني او ایکي نزدیگو

   دل مقصد صدق است و بسی خانه     نفس است خلد پر هوس ی خانه

  مينات النع خردست جی قطره     مي عظیاي حق هست درحضرت

   بود سودا بودايهرچ جز در     بود اي باشد هرکه را درقطره

   شتافتدي شب نم چرا باکي یسو     افتي راه ی توانی ماي به درچون

   ذره بازکي تواند ماند از یک     راز دي داند گفت با خورشهرک

  وانک جان شد عضو را با او چه کار     کل شد جزو را با او چه کار هرک

  نيکل طلب، کل باش، کل شو ،کل گز     ني کل بب،ی مرد کلی تو هستگر

  

  قصه رانده شدن آدم از بهشت

   فتادرونيکز بهشت آدم چرا ب      سال از اوستاد یکرد شاگرد

   فرو آورد سریچون به فردوس      گهر ی عالی بود آدم همگفت

   بهشتت کرده از صد گونه بندیکا       بلند ی برداشت آوازیهاتف

   دون مایزيسر فروآرد به چ     ما روني جهان ب در هر دوهرک

   دوست دستريزانک نتوان زد به غ    هست   هرچی بر ومي زوال آرما
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   به کاردي کجا آجانان ی بیجا     جانان صد هزار شي باشد پیجا

  گر همه آدم بود افکنده شد     زنده شد یزي جز جانان به چهرک

  د آنجا جگر دهنیزي چنيکاول       آمد خبر ني جنت را چناهل

   بازردنديزان جگر خوردن ز سرگ     جنت چون نباشد اهل راز اهل

  

   بطتيحکا

  ابي الثري جمع با خانيدر م     برون آمد ز آب ی به صد پاکبط

  تر روتر پاک  پاککيکس ز من      در هر دو جهان ندهد خبر گفت

  پس سجاده باز افکنده بر آب     بر صواب ی هر لحظه غسلام کرده

  ی در کراماتم شکی باقستين     یکير آب چون استد  من بهمچو

   پاکی هم جامه و هم جامميدا     پاک ی مرغان منم با رازاهد

  زانک زاد و بود من در آن بود     سود آب ی در جهان بابمي نمن

  شستم از دل کاب هم دم داشتم     غم داشتم ی در دل عالمگرچ

   کامافتيانم  چون تویمن به خشک     مدام نجاي منست ای در جوآب

   کناررمي آب چون گانياز م     مرا با آب افتادست کار چون

   از آب نتوان شست دستني چننيا    هست   هرچمي از آبست دازنده

  دي نتوانم پرمرغيزانک با س       دي کجا دانم بری ره وادمن

   کاممرغي از سافتي تواند یک       آبش تمام ی  باشد قلهآنک

***  

  گرد جانت آب چون آتش شده    وش شده  خی به آبی گفت اهدهدش

   آب آمد و آبت ببردی قطره     آب خوش خوابت ببرد اني مدر

  ی آب جويیگر تو بس ناشسته رو     ی هست از بهر هر ناشسته روآب

  دنتي ديی هر ناشسته رویرو      باشد همچو آب روشنت چند

  

   درباره دو عالمیا وانهي ددهيعق
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  الي خني با چندستي دو عالم چنيک      سال ی مردیا وانهي از دکرد

  هست  و نهستي آبست نه نی قطره     هر دو جهان باال و پست ني کگفت

   نگارني آبست با چندی قطره     آب آشکار ی  از اول قطرهگشت

  گر همه ز آهن بود گردد خراب     آب ی کان بود بر روی نگارهر

  هم بنا بر آب دارد درنگر    تر   ز آهن سختستي نیزي چچيه

   بودیگر همه آتش بود خواب       بود ی بر آبادي رابنهرچ

  ر استوانادي بآب ی بود بیک     داري آب هرگز پادستي ندکس

  

  داستان کبک

  ديسرکش و سرمست از کان در رس     ديکبک بس خرم خرامان در رس

   در جوش آمدهدهيخون او از د       پوش آمده ی منقاروشسرخ

   درغي تشي پديگنج یگاه م       کمر یغيت ی بديبر ی مگاه

  ام بر سر گوهر فراوان گشته    ام   در کان گشتهوستهي من پگفت

  تا توانم بود سرهنگ گهر       و کمر غي با توستهي پام بوده

   آتش خوش حاصلمنيبس بود ا      زد در دلم ی گوهر آتشعشق

   در درونم خون کندزهيسنگ ر     کند روني آتش چو سر بني اتفت

   کردريتأخ یسنگ را خون کرد و ب     کرد ريأث که چون تیدي دیآتش

  ام هم معطل هم مشوش مانده    ام   سنگ و آتش ماندهاني مدر

   بر سنگ خوابکنم یدل پر آتش م   در تفت و تاب خورم ی مزهي رسنگ

   آخر به خورد و خواب منديبنگر     اصحاب من ی اديي بگشاچشم

   جنگ کردديبا کس از چه نيبا چن   بخفت و سنگ خورد ی بر سنگآنک

  زانک عشق گوهرم بر کوه بست   به صد اندوه خست ی سختني در ادل

   باشد برگذرزيملکت آن چ     جز گهر ردي دوست گیزي چهرک

   مداموستهيجان او با کوه پ     گوهر جاودان دارد نظام ملک

   و کمرغي لحظه با تکي ستمين       کوهم و مرد گهر اري عمن
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   مدامميجو ی مغيزان گهر در ت      گوهر بر دوامغي بود در تچون

  افتمي تر ینه ز گوهر گوهر     افتمي گوهر چي چو گوهر هنه

   من در سنگ گوهر در گلستیپا     راه مشکل است مرغي ره سچون

   رسمی در گل کیدست بر سر پا     رسم ی دل کی قومرغي به سمن

   گهر آرم به چنگاي رميابمي    همچو آتش برنتابم سوز سنگ  

   به کاردي کجا آگوهر یمرد ب       که گردد آشکار دي باگوهرم

***  

   عذر لنگی چندم آریچند لنگ   چو گوهر جمله رنگ ی گفت اهدهدش

  گهر ی بازمانده بیتو به سنگ       و منقار تو پر خون جگر پا

   سنگی آهن دل از سودانيتو چن   کرده رنگ ی سنگستي گوهر چاصل

   بودینگ آنک در رنگ سیهست ب      بود ی نماند رنگ او سنگگر

   نخواستی سنگیزانک مرد گوهر   نخواست ی او رنگستيي را بوهرک

  

   اوی انگشترني ونگماني سلتيحکا

  ی داشت در انگشترمانيکان سل     ی گوهر رانبود آن سرورچيه

   دانگمي نی خود بود سنگنيو آن نگ     بود چندان نام و بانگ نشي نگزان

  ني زمی حکمش شد همه روريز     ني کرد آن گوهر نگماني سلچون

  دي آفاق در فرمان بدی جمله     دي ملک خود چندان بدماني سلچون

   دانگ سنگ داشتميهم بنا بر ن    شادروان چل فرسنگ داشت گرچه

   داری پامي قدر سنگ است دانيز   کار و بار ني مملکت وني چون اگفت

  نيچن هم یبازماند کس به ملک     ني و داي که در دنخواهم ی نممن

   آشکاردمي ملک دنيآفت ا       من به چشم اعتبار پادشاها

   کس را مده هرگز دگرنيبعد از     مختصر ی آن در جنب عقبهست

  اري اختی بافلي زنبکنم یم     ندارم با سپاه و ملک کار من

  آن گهر بودش که بند راه شد     شاه شد ماني زان گوهر سلگرچه
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  بهشت عدن گردد آشنابا      اي به پانصد سال بعد از انبزان

   کندني چو تو سرگشته را تمکیک     کند ني اماني گهر چون با سلآن

   جانان جان مکنی رویجز برا   کان مکن ني چندستي گهر سنگچون

   در طلبمي را باش دایجوهر     گوهر طلب ی ز گوهر برکن ادل

  

  یداستان هما

   بخشهيخسروان را ظل او سرما     بخش هي سای جمع آمد هماشيپ

  کز همه در همت افزون آمد او     آمد او وني بس همای همازان

   چو مرغان دگری مرغميمن ن       پرندگان بحر و بر ی اگفت

   آمدستداريعزلت از خلقم پد       در کار آمدست مي عالهمت

   و جمدوني افرافتيعزت از من      سگ را خوار دارم الجرم نفس

  اند  مرد منیع ن طبیبس گدا     اند   پرورد منهي ساپادشاهان

  دهم ی می سگ اماننيروح را ز     دهم ی می سگ را استخواننفس

   مقامی عالني اافتيجان من زان      را چون استخوان دادم مدام نفس

   سر از فر اوديچيچون توان پ       ز ظل پر او زدي شه خآنک

   به دستدي آیا تا ز ظلش ذره     نشست دي را در پر او باجمله

   کار منیبس بود خسرو نشان     من اريکش  سرمرغي شود سیک

***  

   برخود مخندني از اشي بن،ي در چهيسا    غرورت کرده بند ی گفت اهدهدش

   زمانني ایهمچو سگ با استخوان     زمان ني ای خسرو نشانستتين

  يی را از استخوان برهانشيخو      يی ننشانی را کاشکخسروان

   زمانني ازندي تو خجمله از ظل     گرفتم خود که شاهان جهان من

   خود مانند بازیجمله از شاه       فردا در بال عمر داز کيل

  ر روز شمای ماندیدر بالک      اري شهریدي تو گر ندی هيسا
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  احوال سلطان محمود در آن جهان

   او به خوابدي محمود را دی شبکي     بود بر راه صواب يیپاک را

   دار القرارحال تو چونست در     روزگار کوي سلطان نی اگفت

  زي سلطانست خیدم مزن چه جا     زي تن زن خون جان من مرگفت

   سقطی از مشتبدي زیسلطنت ک       پندار و غلط مي سلطانبود

  سلطنت او را سزاوار آمدست     که سلطان جهاندار آمدست حق

  شي خوی ز سلطاندارم یننگ م     شي خویراني عجز و حدمي بدچون

  اوست سلطانم تو سلطانم مخوان   ان  مخوشانمي ، جز پری تو خوانگر

  ی بودميی در گداايگر به دن     ی او راست و من برسودمسلطنت

  ی و شاه نی بودمیخاشه روب     ی جاه نی صد چاه بودیکاشک

   جو مراکي کي خواهند یباز م     شو مرا روني بچي دم هني استين

  ی خود داد جای هيکو مرا در سا     ی بادا بال و پر آن هماخشک

  

   بازتيحکا

   پرده بازیکرد از سر معال       جمع آمد سر فراز شي پباز

  شي خوی از کله دارزد یالف م     شي خوی از سپه دارکرد ی منهيس

  چشم بربستم ز خلق روزگار     اري من از شوق دست شهرگفت

   به دست پادشاهميتا رسد پا     کاله ريام ز  از آن بگرفتهچشم

  ام  کردهاضتيهمچو مرتاضان ر    ام   پروردهی ادب خود را بسدر

  از رسوم خدمت آگاهم برند       بر شاهم برند ی اگر روزتا

   او شتابی روهودهيچون کنم ب     به خواب نمي را بمرغي کجا سمن

   بس بودگاهمي پانيدر جهان ا     از دست شاهم بس بود یا زقه

   بر دست شاهکنمي میسرفراز     گاهي را پای ندارم ره روچون

   شومانيپا ی بیبه که در واد     سلطان شوم ی ستهيا اگر شمن

  گاهي جاني ایعمر بگذارم خوش     شاه ی آن دارم که من بر رویرو
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  کنم ی میگاه در شوقش شکار       کنم ی می شه را انتظارگاه

***  

  از صفت دور و به صورت مانده باز   به صورت مانده باز ی گفت اهدهدش

   بودباي برو زی کیدشاهپا     را در ملک اگر همتا بود شاه

   اوست و بسی همتا به شاهیزانک ب    کس مرغي چون سستي را نسلطنت

  ی سریمغز یسازد او از خود ز ب     ی نبو آنک در هر کشورشاه

  جز وفا و جز مدارا نبودش       آن باشد که همتا نبودش شاه

   کندی گرفتارگري زمان دکي       کند ی گر وفاداراي دنشاه

  تر کي بود تارشک یکار او ب     تر کيو نزد اشي باشد پهرک

   باشد پر خطروستهيجان او پ       از شاه باشد بر حذر مايدا

   زو خوش استی که دوریدور باش از و     المثل چون آتش است  ی فايشاه دن

   شاهان دور باشکي شده نزدیک     شاهان دور باش شي بود در پزان

  

   و آنرا نشانه مگرفتگذاشتي بر سر غالم خود مري که تی پادشاهتيحکا

   برميگشت عاشق بر غالم س       گهر ی بود بس عالیپادشاه

  ی دمی و نه آسودینه نشست     ی بت دمآن ی چنان عاشق که بشد

   داشتشي چشم خوشي در پمايدا     داشت شي غالمانش برتبت باز

  ی او بگداختميآن غالم از ب     ی انداختري چون در قصر تشاه

   بر فرق غالمبي سیپس نهاد     مدام یف کرد هدیبي از سزانک

  ري چون زری گشتميو آن غالم از ب     ري به تی حالی را بشکافتبيس

   چو زرتي روی کز چه شد گلگونه     خبر ی بی مرددي مگر پرسزو

   از چه خاستتي زرد رونيشرح ده ک   تر است   شهشي همه حرمت که پنيا

   مرایبي آسرشيتگر رسد از      مرا یبي سنهد ی بر سر مگفت

   خود نبودیدر سپاهم ناتمام     خود نبود ی انگارم غالمديگو

   ز بخت پادشاستندشيجمله گو     راست ري تدي چنان باشد که آور
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  يچ هچيام جان پر خطر، بر ه بر چه     چي پچي دو غم در پني ااني ممن

  

  ماري بوتتيحکا

  شي خوماري مرغان من و تیگفت ا      شي پماري درآمد زود بوتپس

   منی آواینشنود هرگز کس     من ی خوشتر جااستي لب دربر

  ی ز من در عالمازارديکس ن      ی من هرگز دمی کم آزاراز

   و مستمندني اندوهگمايدا       دردمند نمي نشاي لب دربر

   نجوشم چون کنمد،ي آغيچون در     آب دل پر خون کنم ی آرزوز

   خشک لبرميبه م ايبر لب در     عجب ی اا،ي من اهل درمي نچون

   قطره نوشکي کرد از و ارميمن ن     صد گونه جوش زند ی ماي درگرچه

   دلم گردد کبابرتيز آتش غ     قطره آب کي کم شود اي ز درگر

   سودا بس بودوهي شنيدر سرم ا     بس بود اي را عشق دری منچون

   نباشد االمانمرغميتاب س     زمان ني نخواهم ااي غم درجز

   وصلمرغي از سافتي تواند یک     آبست اصل ی  او را قطرهآنک

   پر نهنگ و جانورايهست در     خبر ی باي ز دری گفت اهدهدش

  گاه آرامست او را گاه زور     تلخست آب او را گاه شور گاه

   همندهيگه شونده گاه بازآ      هم ندهي و ناپازستي چمنقلب

   و مردبس که در گرداب او افتاد     کرد خرد ی بزرگان را که کشتبس

  از غم جان دم نگه دارد درو     چون غواص ره دارد درو هرک

  یمرده از بن با سرافتد چون خس     ی دم کساي زند در قعر درور

   نداشتی دلداردي اومکس چيه     نداشت ی کس کو وفادارني چناز

   کارانيغرقه گرداند ترا پا       با کنار يیاي ناي تو از درگر

   در خروشیگاه در موج است و گاه  وش  او خود ز شوق دوست جزند یم

   هم از و آرام دلیابيتو ن     کام دل  ابدين یاو چو خود را م

   اوی روی بیتو چرا قانع شد     او ی ز کویا  چشمهاي درهست
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  اي با درور دهي مرد دیگفتگو

   کبودی چرا داراي دریگفت ا     شد فرود اي به دری مردور دهيد

  یا دهي آتش، چرا جوشچي هستين       یا دهي ماتم چرا پوشی جامه

  کز فراق دوست دارم اضطراب     آن نکو دل را جواب اي درداد

  ام از درد او  کردهیليجامه ن     من مرد او مي نی ز نامردچون

  ز آتش عشق آب من شد جوش زن    ام مدهوش من   لب بنشستهخشک

   گردم بر درشدي جاوی زنده      از کوثرش یا  قطرهابمي بگر

  ب در ره او روز و شرديبم یم  ون من صد هزاران خشک لب  چورنه

  

   کوفتيحکا

  یا رانهي وام دهيگفت من بگز     یا وانهي چون دشي آمد پکوف

   منباده ی بروم ی میدر خراب     زاده من ی در خرابام یعاجز

  افتميهم مخالف هم مشوش      افتمي خوش ی بسی معمورگرچه

   رفتن چو مستدشي بایبدر خرا     خواهد نشست یتي در جمعهرک

   گنجی جایزانک باشد در خراب     به رنج سازم ی می جای خرابدر

   ره نبودی گنجم جز خرابیسو     ره نمود ی گنجم در خرابعشق

  شي گنج خوی طلسمی بابميبوک      شي بردم از همه کس رنج خودور

   منی دل خودراني ایباز رست     من ی پای به گنجی فرو رفتگر

  ستيزانک عشقش کار هر مردانه ن     ستي جز افسانه نمرغي بر سعشق

  یا رانهي و وديعشق گنجم با     یا  در عشق او مردانهمي نمن

***  

   به دستیمن گرفتم کامدت گنج    ز عشق گنج مست ی گفت اهدهدش

  ريعمر رفته ره به سر نابرده گ     ري سر آن گنج خود را مرده گبر

  ستياز زر بت کند او آزرهرک     ستي گنج و عشق زر از کافرعشق
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  ی آخر ز قوم سامریستين       ی بود از کافردني پرستزر

   صورتش گردد بدلامتيدر ق     خلل ردي کز عشق زر گی دلهر

  

   زر او بازمانده بودیا  که پس از مرگ حقهی مردتيحکا

  چون بمرد و زو بماند آن حقه زر     خبر ی بی زر داشت مردی حقه

  صورتش چون موش دو چشمش پر آب    خواب  فرزندش به دي دی سالبعد

   زودگشت ی اندر گرد آن میموش    در آن موضع که زر بنهاده بود پس

   حالی بر گوی آمدنجايکز چه ا     فرزندش کزو کردم سال گفت

   راهافتيمن ندانم تا بدو کس       گاهي جانيام ا  زر بنهادهگفت

  ر نخاستگفت هر دل را که مهر ز     آخر صورت موشت چراست گفت

   پسری افکني و زر بريپند گ     نگر ی و در من منستي اصورتش

  

   صعوهتيحکا

  قرار ی تا سر همچو آتش بیپا     و تن نزار في آمد دل ضعصعوه

   و قوت آمدمقوت ی و بدل یب     و فرتوت آمدم راني من حگفت

  ستي نمي قوت موریفيوز ضع     ستي نمي بازو و زوری موسهمچو

  زي عزمرغي رسم در گرد سیک     زي نچيپا نه ه نه پر دارم نه من

   رسدی هرگز کمرغيصعوه در س     رسد ی مرغ عاجز کني او اشيپ

  ستي چون من کسقي الیوصل او ک    ستي جهان او را طلب کاران بسدر

  دي راه نتوانم بریبر محال     دي وصال او چو نتوانم رسدر

  هش بسوزم در راي رمي بماي     درگهش ی بسويی نهم روگر

   ز چاهميجو ی خود باز موسفي     گاهي جاني من مرد او، امي نچون

   آخرش در روزگارابميباز    ام در چاهسار   گم کردهیوسفي

   به ماهیبر پرم با او من از ماه     خود را ز چاه وسفي ابمي بگر

***  
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  ی صد سرکشیکرده در افتادگ     ی و خوشی زشنگی گفت اهدهدش

   تو درخورمی سالوسني استين    خرم  ی کني تو من ای سالوسجمله

   همه تو هم بسوزنيگر بسوزند ا     در ره نه، مزن دم، لب بدوز یپا

  لي ندهند کمتر کن حوسفتي     المثل ی فی به معنیعقوبي تو گر

   هست بر عالم حراموسفيعشق        مدام رتي آتش غفروزد یم

  

  وسفي و فراق عقوبي تيحکا

  بصر ی از فراقش بعقوبيت گش     از پدر وسفي جدا افتاد چون

   در زفانشمي مانده داوسفينام      دگانشي بحر خون از دزد ی مموج

   گذروسفيبر زفان تو کند        آمد هرگز گرد گر ليجبرئ

  ني و مرسلاي انبانياز م      ني نامت بعد ازمي گردانمحو

   از زفانوسفيگشت محوش نام     درآمد امرش از حق آن زمان چون

  مي مقینام او در جان خود گشت      مي ندی بودشوسفي نام گرچه

  شي خویخواست تا او را بخواند سو     شي در خواب پی را شبوسفي ديد

   فرسوده زودی تن زد آن سرگشته     آمد آنچ حق فرموده بود ادشي

   دردناکتي به غای آهديبرکش     از جان پاک ی طاقتی از بلکن

  ی خداديگو یآمد که م ليجبرئ   ی او ز جادي ز خواب خوش بجنبچون

   آن زمانیدي برکشی آهکيل     بر زفان وسفي نام ی نراندگر

   چه سودی توبه بشکستقتيدر حق       آه تو دانم که بود اني مدر

  دکن ی که با ما مني بیعشق باز     کند ی کار سودا مني را زعقل
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  پرسش مرغان

  خبر ی بیعذرها گفتند مشت     سر به سر گريبعد از آن مرغان د

   گفتزيگر نگفت از صدر کز دهل     گفت زي نی از جهل عذریکي هر

   درازگردد یدار معذورم که م     با تو باز کي کي عذر مي بگوگر

   کند عنقا به چنگی کس کني چننيا   تنگ و لنگ ی را بود عذری کسهر

  چنگ از جان باز دارد مردوار    عنقا راست از جان خواستار هرک

  ستي نوانهي اگر دمرغي از سديشا     ستي دانه نی ساني را در آشهرکه

   هم چلهی باشمرغيچون تو با س     را حوصله یا  دانهی ندارچون

   با پهلوانی چون خوریدوستکان    پهلوان ی مکي به ی کردی تهچون

   جست گنج از آفتابیچون توان     را گنج و تاب یا  ذرهی ندارچون

   تا به فرقاي دری از پایچون رو   و غرق زي ناچی  در قطرهی شدچون

  ني استي نيیکار هر ناشسته رو     ني استي نيی آن خودهست بوزآنچ

***  

  سر به سر کردند از هدهد سال     حال دندي مرغان چو بشنی جمله

  ی و مهتریختم کرده بهتر     ی سبق برده ز ما در ره بریکا

   و نه تن نه توانبال ی و بپر یب     و ناتوان في ضعی همه مشتما

  عي باشد بد،یگر رسد از ما کس     عي رفمرغي آخر به سمي رسیک

  ی رازجوايزانک نتوان شد به عم     ی با او بازگوستي ما چنسبت

  ی او رغبت بدی را سویکيهر        ی ما و او نسبت بدانيگرم

  درنگر کو از کجا ما از کجا       گدا ی ما مورمانستي سلاو

   بلندمرغير گرد س رسد دیک      چاه بند اني را می مورکرده

   بودی کی چو مائی به بازونيا       بود ی کيی کار گدایخسرو

   بود از بددالنکوي نیعشق ک      حاصالن ی بیهدهد آنگه گفت کا

  ی و بددلی عاشقديراست نا     یحاصل ی بني چندازاني گدایا

   کوبان آمد و جان بازشدیپا     بازشد ی را در عشق چشمهرکه
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  آشکارا کرد رخ چون آفتاب     از نقاب غمري بدان کانگه که ستو

   پاک او فکندی هيپس نظر بر سا     بر خاک او فکند هي هزاران ساصد

   مرغ هر دم آشکارنيگشت چند     خود کرد بر عالم نثار ی هيسا

   هنری بی بدان اني اوست ای هيسا     مرغان عالم سر به سر صورت

  سب درست آن حضرت نیسو     نخست ی بدانستني بدان چون انيا

   راز فاشني مکن ایچون بدانست      آنگه بباش ني ببی بدانستحق

   حق بوديیحاش هللا گر تو گو     او از کسب مستغرق بود هرک

  ی مستغرقماي در حق داکيل     ی آنچ گفتم نه حقی تو گشتگر

   بودی کی سخن کار فضولنيا     بود ی کی مستغرق حلولمرد

  یستي و گر زیر مرد گیفارغ      یستي که ظل کی بدانستچون

  دار هي هرگز سامرغي سیستين     آشکار مرغي سچي هی نگشتگر

   در جهانی هرگز نماندیا هيسا     نهان یگشت ی ممرغي اگر سباز

   آشکار آنجا شودزياول آن چ       شود داي پیا هي سانجاي اهرچ

  ستتي منور ننهييدل چو آ     ستتي گر نني بمرغي سی دهيد

  وز جمالش هست صبر المحال    ن جمال  چشم آستي را نی کسچون

   ساختنهيياز کمال لطف خود آ     جمالش عشق نتوانست باخت با

   او در دل نگری روینيتا بب     دل در دل نگر نهيي از آهست

  

   صاحب جمال بوداري که بسی پادشاهتيحکا

   و مثالمثل یدر جهان حسن ب     بود بس صاحب جمال یپادشاه

   اوداري دیتي آيیدر نکو     عالم مصحف اسرار او ملک

  افتيکو تواند از جمالش بهره      افتي کس آن زهره چي هندانم یم

   اویخلق را از حد بشد سودا     او ی عالم پر شد از غوغایرو

  ی به روی گلگون فرو هشتیبرقع    ی به کوی برون راندیزي شب دگاه

  گناه ی از تن بشيدنديسر بر     آن برقع نگاه ی سوی کردهرک
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   زفانش در زمانیقطع کردند     بر زفان ی نام او براندکوان

   زان محالیعقل و جان برباد داد     زان وصال ی کردشهي اندی کسور

   کارنتي عشق و انتي ابمردند یم     کز غم عشقش هزار ی بودروز

   زار زاری و بمردیجان بداد     جمالش آشکار یدي دی کسگر

   درازیصد زندگانبهتر از     نواز   از عشق رخ آن دلمردن

  ی همی را تاب او بودینه کس     ی زو دمی را صبر بودی کسنه

   عجبی ااو یصبر نه بااو و ب      طلب ني زمي دابودند ی مخلق

  اني عی بنمودشي خویشاه رو     زمان کي ی را تاب بودی کسگر

   او نداشتدي جز در شنیلذت     او نداشت دي چون کس تاب دکيل

   و دل پر درد اومردند یجمله م    د او  مری خلقچي هامدي نچون

   توان کردن نگاهنهيکاندر آ       پادشاه ی فرمود حالنهيآ

  یافتي ی نشانشيهرکس از رو       ی تافتی منهي را از آیرو

   اوستداري دی نهييدل بدان کا     دوست اري جمال یدار ی تو مگر

  ني کن جان جالل او ببنهيآ     ني بدست آر و جمال او ببدل

  

   صاحب جمال بوداري که بسی پادشاهتيحکا

  قصر روشن ز آفتاب آن جمال       تست بر قصر جالل پادشاه

  ني حاصل ببی هوش را در ذره      ني را در دل ببشي خوپادشاه

   آمدستباي زمرغي سی هيسا     کان به صحرا آمدست ی لباسهر

  اليخ ی بیني بمرغي را سهيسا       جمال دي بنمامرغي ترا سگر

   بودمرغي سی هي سایديهرچ د   بود مرغ ی مرغ و گر س همه چلگر

   آن نبود روايی گويیگر جدا     چون نبود جدا مرغي را سهيسا

  ی وانگه رازجوهيدر گذر از سا     ی دو چون هستند با هم بازجوهر

  یا هي رسد سرمامرغتي ز سیک     یا هي در ساني چنی تو گم گشتچون

   آفتابیني بهين ساتو درو     فتح باب کي شود داي ترا پگر
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   والسالمیني بديخود همه خورش     مدام یني گم بدي در خورشهيسا

  

  رفت ی می اسکندر که خود به رسولتيحکا

   فرستادن رسوليی جایخواست    چون اسکندر آن صاحب قبول گفت

   نهانی و خود رفتیديجامه پوش     رسد آخر خود آن شاه جهان چون

   فرموده استني اسکندر چنیفتگ     آنچ کس نشنوده است ی بگفتپس

   رسول اسکندر است آنجا و بسنيک     کس دانست ی همه عالم نمدر

  گرچه گفت اسکندر و باور نداشت    کس چون چشم اسکندر نداشت چيه

   ره نبود دل گم راه راکيل     هر دل شاه را ی سوی راههست

   درون هم خانه بودیغم مخور خورد     بود گانهي برون حجره شد بگر

  

  ازي محمود و اتيحکا

   از چشم سلطان دور شدتيعاف     از چشم بد رنجور شد ازي اچون

   فتادیماريدر بال و رنج و ب       فتاد ی بر بستر زارناتوان

  ی را خواند شاه حق شنایخادم     اسي خبر آمد به محمود از اچون

   ز شه افتاده بازی ایپس بدو گو     ازي اکي تا به نزدرو ی مگفت

  کز غم رنج تو رنجورم ز تو     تو زان دورم ز تو یو از ردور

   منماي ندانم یتا تو رنجور     کنم ی تو فکرت می که رنجورتا

   و بسکيجان مشتاقم بدو نزد     تنم دور اوفتاد از هم نفس گر

   از تو منی زمانبي غاستمين     از تو من ی مشتاق جانام مانده

   کردماري تو ب را چوینينازن       کرد اري بسی بد بدکارچشم

   و همچون دود رویهمچو آتش آ     بگفت و گفت در ره زود رو نيا

  وار  برقرو یهمچو آب از برق م     نهاري مکن در ره توقف زپس

   تنگميما دو عالم بر تو گردان     ساعت درنگ کي در راه ی کنگر

   آمد چو بادازي اکيتا به نزد      ستادي سرگشته در راه اخادم
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   اوشيمضطرب شد عقل دوراند     او شيشسته پ سلطان را نديد

   اوفتادمي در رنج دااييگو       بر اندام خادم اوفتاد لرزه

  ختني زمان خونم بخواهد رنيا     ختني با شه چون توان آوگفت،

  ینه باستادم نه بنشستم ز پا    ی جاچي سوگندان که در ره هخورد

  گاهي جانيا دي از من چون رسشيپ       تا پادشاه یا  ندانم ذرهمن

   کردم کافرمري تقصنيگر در       اگر دارد اگر نه باورم شه

  ني خادم دریا  تو راهی بریک     ني محرم دریستي گفتش نشاه

   اویرو ی بی دمبميزانک نشک     او  ی دارم سودهي دزدیمن ره

   را در جهانیتا خبر نبود کس     نهان مي زمان زان ره بدو آهر

  ستيرازها در ضمن جان مابس       ستي ما بساني مدهي دزدراه

  در درون پرده آگاهم ازو     برون گرچه خبر خواهم ازو از

  انيدر درون با اوست جانم در م     انيروني از بپوشم ی اگر مراز

***  

   بردند اسرار کهنی پکين    سخن ني همه مرغان شنودند اچون

  افتندي رغبت ريالجرم در س       افتندي نسبت مرغي با سجمله

  جمله همدرد و هم آواز آمدند     به ره بازآمدند کسرين  سخنيز

   ره داد کارني آخر درميچون ده       استاد کار ی کادندي بپرسزو

   روش هرگز تمامني افانياز ضع     مقام ی عالني نبود در چنزانک

  

  جواب هدهد

   ز جانشديکانک عاشق شد نه اند     گفت آن زمان نيهدهد رهبر چن

  ی فاسقیخواه زاهد باش خواه     یاشق عدي بترک جان بگوچون

   آمدستانيجان برافشان ره به پا     دل تو دشمن جان آمدست چون

   کنداري و ددهيپس برافکن د     کن ثاري ره جانست، جان اسد

  ی ترا کز جان برآديور خطاب آ      ی برآماني از اندي ترا گوگر
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  را برفشان و جان ري گمانيترک ا     و آن را برفشان ني ، ای که باشتو

   برترستمانيعشق گو از کفر و ا     بس منکرست ني که ادي گویمنکر

   با جان چه کاریا عاشقان را لحظه     چه کار ماني را با کفر و با اعشق

  اره بر فرقش نهند او تن زند     آتش بر همه خرمن زند عاشق

   عشق رادي مشکل ببای قصه     عشق را دي و خون دل ببادرد

  کن  درد از ما وامیگر ندار      کن  ر جام خون جگر دايساق

  دوز در گه پرده گاه جان را پرده    سوز   پردهدي ببای را دردعشق

   درد از همه عشاق بهی ذره       عشق از همه آفاق به ی ذره

   تمامیدرد ی نبود عشق بکيل       آمد مدام ناتي مغز کاعشق

  ستي ن درخوردیدرد را جز آدم    ستي را عشق هست و درد نانيقدس

  در گذشت از کفر و از اسالم هم     را در عشق محکم شد قدم هرکه

  دتي کفر ره بنمایفقر سو     دتي فقر در بگشای سوعشق

   جان نماندني تن تو گم شد و انيا     نماند ماني اني کفر وني ترا اچون

   اسرار راني چنني اديمرد با     کار را ني ای شوی از آن مردبعد

   و مترسمانيدرگذار از کفر و ا     و مترس  درنه همچو مردانیپا

   کارشي پرمردانيبازشو چون ش     بدار  ی دست از طفل،یچند ترس

   راه اوفتدنيباک نبود چون در       ترا صد عقبه ناگاه اوفتد گر

  

   سمعانخي شتيحکا

   بودشي بميدر کمال از هرچ گو     بود شي خورعهدي سمعان پخيش

   چارصد صاحب کمالديبا مر     بود او در حرم پنجاه سال خيش

   روز و شباضتي از راسودين یم     عجب ی کان او بود ایدي مرهر

   کشف هم اسرار داشتانيهم ع     داشت اري عمل هم علم با هم هم

   بودکرده ی بود تا میعمره عمر     آورده بود ی پنجه حج بجاقرب

   سنت را فرو نگذاشت اوچيه     داشت او حد ی صلوة وصوم بخود
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   آمدندشيخو ی بشي او از خوشيپ      که در عشق آمدند یانياشويپ

  یدر کرامات و مقامات قو     ی مرد معنوبشکافت ی میمو

  یافتي یاز دم او تن درست     یافتي ی و سستیماري بهرک

   بود در عالم علميیمقتدا     و غم ی الجمله در شادی را فخلق

  دين در خواب دچند شب بر هم چنا     دي اصحاب دی  خود را قدوهگرچه

   را بر دوامی بتیکرد یسجده م     مقام ی حرم در رومش افتادکز

   زمانني اغايگفت دردا و در     جهان داري خواب بني ادي بدچون

   دشوار در راه اوفتادی عقبه       در چاه اوفتاد قي توفوسفي

   برممانيترک جان گفتم اگر ا     غم جان برم ني ندانم تا ازمن

  ني در ره چنیا کو ندارد عقبه     ني زمیه رو تن بر همکي ستين

  شگاهيراه روشن گرددش تا پ     گاهي جاني کند آن عقبه قطع اگر

   دارزیدر عقوبت ره شود بر و     بماند در پس آن عقبه باز ور

   گفت کارم اوفتاددانيبا مر       اوستاد ري از ناگاه پآخر

   زود معلومني اريتا شود تدب     روم زود ی رفت سوديببا یم

   کردند با او در سفریرو پس       معتبر  ديچار صد مرد مر

   رومی سر تا پاکردند یطوف م     روم ی از کعبه تا اقصاشدند یم

  یبر سر منظر نشسته دختر     ی منظری قضا را بود عالاز

  اش صد معرفت در ره روح اهللا     صفت ی ترسا و روحانیدختر

  زوال یما ب بود ایآفتاب     سپهر حسن در برج جمال بر

   اویزردتر از عاشقان در کو     او ی از رشک عکس روآفتاب

   زلف او زنار بستالياز خ     دل در زلف آن دلدار بست هرک

   در ره نانهاده سرنهادیپا     جان بر لعل آن دلبر نهاد هرک

  ی شدني صفت پر چنيروم از آن مشک    ی شدني صبا از زلف او مشکچون

   طاق بودی به خوبشيهر دو ابرو    ود  عشاق بی  دو چشمش فتنههر

  جان به دست غمزه با طاق او فکند     عشاق او فکند ی نظر بر روچون
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   بر طاق او بنشسته بودیمردم     بسته بود ی بر ماه طاقشيابرو

  ی جان صد صد آدمی کردديص     ی مردمی چشمش چو کردمردم

   بس آب داری بود آتش پاره     زلف تاب دار ري او در زیرو

  نرگس مستش هزاران دشنه داشت     تشنه داشت ی جهانرابشي سعلل

  از دهانش هر که گفت آگه نبود     را چون بر دهانش ره نبود گفت

  انشي چو زلفش بر میبسته زنار     شکل دهانش ی چشم سوزنهمچو

   در سخن آن داشت اویسيهمچو ع     در زنخدان داشت او نيمي سچاه

  اوفتاده در چه او سرنگون   غرق خون وسفي هزاران دل چو صد

   داشتی بر روهي شعر سیبرقع   داشت ی در مودفشي خورشیگوهر

   آتش درگرفتخيبند بند ش    دختر ترسا چو برقع بر گرفت  

  شي خوی موکيبست صد زنارش از   شي خوی برقع روري نمود از زچون

   کردشي کارخویعشق آن بت رو     کرد شي آنجا نظر در پخي شگرچه

   اوفتادی آتش بود و برجایجا     اوفتاد ی دست و در پا به کل ازشد

  ز آتش سودا دلش چون دود شد     بودش سر به سر نابود شد هرچ

   اوماني از زلف بر اختيکفر ر     دختر کرد غارت جان او عشق

  دي خريی بفروخت رسواتيعاف     دي خريی داد و ترساماني اخيش

   گشتري وز جان سديتا ز دل نوم     گشت ري برجان و دل او چعشق

   مشکل استیعشق ترسازاده کار    دلست ی رفت چه جاني چون دگفت

  جمله دانستند کافتادست کار     زار دندي دني چندانشي مرچون

  سرنگون گشتند و سرگردان شدند     شدند راني به سر در کار او حسر

   نبودی چون بود به بودیبودن      نبود ی سودی دادندش بسپند

  نبرد ی درمان مچيزانک دردش ه     نبرد یفرمان م پندش داد هرک

   بردیدرد درمان سوز درمان ک       برد ی آشفته فرمان کعاشق

  چشم بر منظر، دهانش مانده باز     تا شب همچنان روز دراز بود

   گناهريشد نهان چون کفر در ز     اهي در شعر سکي شب تارچون
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  ور درگرفتخ  غمرياز دل آن پ   کان شب اختر درگرفت ی چراغهر

   شدشيخو ی بی بارگکيالجرم      شد شي صد بیکي او آن شب عشق

  خاک بر سر کرد و ماتم درگرفت     دل از خود هم ز عالم برگرفت هم

   زاردينال ی از عشق و مديطپ یم     دمش نه خواب بود و نه قرار کي

  ستي مگر شمع فلک را سوز ناي      ستي رب امشبم را روز نايگفت 

  ی شبهاکسنيخود نشان ندهد چن     یام شبها بس ه بوداضتي ردر

  بر جگر جز خون دل آبم نماند     شمع از سوختن خوابم نماند همچو

  کشند ی سوزند و روزم میشب هم   کشند ی شمع از تفت و سوزم مهمچو

  ام  تا سر غرقه در خون ماندهیپا   ام   شب در خون دل چون ماندهجمله

   روز خود چون بگذردندانم یم     بگذرد خوني دم از شب صد شبهر

   بودیروز و شب کارش جگر سوز     بود ی روزني شب چنکي راهرکه

  ام  امشب بودهشيمن به روز خو    ام   در تب بودهاري و شب بسروز

  ساختند ی شبم مني ایاز برا     پرداختند ی که می من روزکار

  شمع گردون را نخواهد بود سوز     رب امشب را نخواهد بود روز اي

   امشبستامتي مگر روز قاي     عالمت امشبست ني چندني رب ااي

   ز شرم دلبرم در پرده شداي     از آهم شمع گردون مرده شد اي

   اویرو ی بیورنه صد ره مردم   او ی چون موهي دراز است و سشب

   عشقی طاقت غوغاندارم یم     عشق ی بسوزم امشب از سودایم

   کنمی زارشتنيکام خو به اي     کنم ی کو تا وصف غم خوارعمر

   چو مردان رطل مردافکن کشماي     در دامن کشم ی کو تا پاصبر

   کندیاري مرا در عشق او اي       کند یداري کو تا عزم ببخت

   آورمشي عقل در بلتي به حاي      آورم شي کو تا علم در پعقل

   خاک و خون سر برکنمري ز زاي     کو تا خاک ره بر سر کنم دست

  اري ی رونميچشم کو تا بازب      اري ی کوميجو کو تا بازیپا

   دممکي رديدست کو تا دست گ     غمم  کي کو تا دل دهد در اري
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   کنمیاريهوش کو تا ساز هش       کنم ی کو تا ناله و زارزور

   چه کارني چه درد است اني چه عشق است انيا    اري عقل و رفت صبر و رفت رفت

   اویگشتند آن شب از زارجمع        او ی به دلداراراني ی جمله

   برآری وسواس را غسلني ازيخ     کبار خي شی گفتش اینيهمنش

  خبر ی بیام صد بار غسل ا کرده     گفتش امشب از خون جگر خيش

   راستحيتسب ی شود کار تو بیک     کجاست حتي گفت تسبکي دگر آن

   زنار بستانيتا توانم بر م      ز دست فکندمي بحمي تسبگفت

   رفت بر تو توبه کنيیگر خطا     رکهني پیت ا گفکي دگر آن

   و حال و محالیخي از شبميتا     کردم توبه از ناموس و حال گفت

   خود را جمع کن اندر نماززيخ     راز ی دانای گفت اکي دگر آن

  کار چيتا نباشد جز نمازم ه     آن نگار ی کو محراب روگفت

  ا سجده کن در خلوت خدا رزيخ     سخن ني زی گفت تا ککي دگر آن

  یباستي او زی روشيسجده پ     ینجاستي من ایرو  اگر بتگفت

  ستي نتي نفس درد مسلمانکي     ستي نتيماني دگر گفتش پشآن

  ني ازشيتا چرا عاشق نبودم پ     ني ازشي بماني کس نبود پشگفت

   خذالن بر دلت ناگاه زدريت     راه زد وتي دگر گفتش که دآن

  زند ی مبايگو بزن چون چست و ز     زند ی که راهم میوي گر دگفت

   گمراه شدني چنني اري پني اديگو     دگر گفتش که هرک آگاه شد آن

  گ سالوس بشکستم به سنی شهيش     من بس فارغم از نام وننگ گفت

  مياز تو رنجورند و مانده دل دو ن      مي قدارانيآن دگر گفتش که 

  غافل بود و آن نيدل ز رنج ا     چون ترسا بچه خوش دل بود گفت

   کعبه بازی امشب بسوميتا شو     بساز اراني دگر گفتش که با آن

   مستريام در د  کعبهاريهوش     هست ري اگر کعبه نباشد دگفت

   و عذر من بخواهنيدر حرم بنش    زمان کن عزم راه ني دگر گفت اآن

  عذر خواهم خواست، دست از من بدار       سر بر آستان آن نگار گفت
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   هرکو آگهستستيمرد دوزخ ن   دوزخ در ره است  دگر گفتش کهآن

   آه منکيهفت دوزخ سوزد از      اگر دوزخ شود هم راه من گفت

   کار زشتنيباز گرد و توبه کن ز      بهشت دي دگر گفتش که امآن

   هستی کوني ادمي بایگر بهشت     هست ی روی بهشتاري چون گفت

  حق آزرم دار را به یحق تعال     دگر گفتش که از حق شرم دار آن

  من به خود نتوانم از گردن فکند     آتش چو حق درمن فکند ني اگفت

   آور و ممن بباشمانيباز ا     دگر گفتش برو ساکن بباش آن

   مخواهمانيهرک کافر شد ازو ا     مخواه راني جز کفر از من حگفت

   درماريتن زدند آخر بدان ت     کارگر امدي نی سخن در وچون

   پرده برونني خود ازديتا چه آ    لشان ز خون  دی  زن شد پردهموج

   افکند سرغيهندو شب را به ت     سپر ني روز، آخر چو با زرترک

   خور غرق نوری شد چو بحر از چشمه     جهان پر غرور ني کگري دروز

   او در کار شدیبا سگان کو     شد اري ی خلوت ساز کوخيش

  ن مهش چوی شد ز رويیهمچو مو     بنشست بر خاک رهش معتکف

   اویصبر کرد از آفتاب رو   او  ی روز و شب در کویقرب ماه

   برنگرفت سر زان آستانچيه       دلستان ی شد بماري بعاقبت

   آستان آن درشنيبود بال     آن بت بسترش ی خاک کوبود

  دختر آگه شد ز عاشق گشتنش     او بگذشتنش ی نبود از کوچون

  قرار ی بی از چه گشتخي شیگفت ا    ساخت آن نگار ی را اعجمشتنيخو

   نشستاني ترسایزاهدان در کو    از شراب شرک مست ی کنند، ایک

   بارآوردیوانگيهر دمش د       اقرار آورد خي به زلفم شگر

  یا دهي دل دزددهيالجرم دزد     یا دهي گفتش چون زبونم دخيش

   منازني من نگر، چندازيدر ن       با من بساز اي دلم ده باز اي

   درنگربمي غررويعاشق و پ      کبر درگذر  سر ناز و تاز

   سر درآراي سرم از تن ببر اي   نگار ی استي نی من چون سرسرعشق
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  ی بازم از لب جان دهیگر تو خواه     ی فشانم برتو گر فرمان دهجان

   مقصد و به بود منتي و کویرو     و سود من اني لب و زلفت زیا

  ر خوابم مکنگه ز چشم مست د      ز تاب زلف در تابم مکن گه

   از تومصبر ی و باري ی و بکس یب     چون ابر از توم دهي چو آتش، ددل

   کز عشق تو بردوختمني بسهيک     تو بر جانم جهان بفروختم یب

   دارم ز چشمني تو چشم ایزانک ب     ز چشم بارم ی باران ابر مهمچو

   دل در غم بماندد،ي دتي رودهيد     در ماتم بماند دهي ز دست ددل

  دي کس نددميوآنچ من از دل کش     دي کس نددمي ددهي من از دآنچ

   خورم چون دل نماندیخون دل تاک     دلم جز خون دل حاصل نماند از

   مزننيدر فتوح او لگد چند    مزن ني مسکني بر جان اني ازشيب

   روزگاردياي بیگر بود وصل       من بشد در انتظار روزگار

   کنمی تو جان بازی سر کوبر     کنم ی سازني بر جان کمی شبهر

  دهم یجان به نرخ خاک ارزان م     دهم ی بر خاک درت، جان میرو

   دمساز کنشتني دمم با خوکي     نالم بر درت ، در باز کن چند

   چون کنمی تو صبوری بام، هيسا     چون کنم ی از تو دور،یآفتاب

  در جهم در روزنت چون آفتاب     از اضطراب ام هي همچون ساگرچه

   سرگشته سرني بدیگر فرو آر     پر ريگردون را درآرم ز هفت

   سوختهیز آتش جانم جهان      با خاک جان سوخته روم یم

  دست از شوق تو بر دل مانده     از عشق تو در گل مانده یپا

   پنهان ز منني از اشي بیچند باش     جان ز من تي ز آرزوديبرآ یم

  دار فن کن، شرمساز کافور و ک    خرف از روزگار ی گفت ادخترش

   مکنی قصد دل باز،ی گشتريپ    مکن ی دمت سر دست دمسازچون

   که عزم من تراديبهترم آ     زمان عزم کفن کردن ترا نيا

  افتني ی نان نخواهیريچون به س       افتني ی پادشاهی توانیک

  من ندارم جز غم عشق تو کار     صد هزار يی گفتش گر بگوخيش
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   کردريعشق بر هر دل که زد تأث     رمردي را چه جوان چه پیعاشق

  اري اختديچار کارت کرد با     مردکار ی دختر گر تو هستگفت

   بدوزماني را ادهيخمر نوش و د     بت و قرآن بسوز شي کن پسجده

  کار چي ندارم هگري دی با سه       اري گفتا خمر کردم اختخيش

   ندانم کرد منگري دی و آن سه    بر جمالت خمر دانم خورد من  

   پاکت از اسالم شستديدست با   تو چست ی کارني دختر گر درگفت

  ستي نشي بيیعشق او جز رنگ و بو   ستي نشي خواري او هم رنگ هرک

   به جان فرمان کنميیوانچ فرما     آن کنم يی گفتش هرچ گوخيش

   از زلف در حلقم فکنیا حلقه     تن مي سی در گوش توم احلقه

   در خروشيی خمر ، آیون بنوشچ     و خمر نوش اي و بزي برخگفت

   در فغاندانيآمدند آنجا مر       رمغاني را بردند تا دخيش

  دي داندازه ی را حسن بزبانيم     ديد  بس تازهی الحق مجلسخيش

  زلف ترسا روزگار او ببرد       عشق آب کار او ببرد آتش

   خاموش دمگهي آن جاديدرکش     عقلش نماند و هوش هم ی ذره

  شي از کار خودينوش کرد و دل بر     شي خواريت  بستد ز دسی مجام

   شد صد هزاریکيعشق آن ماهش    اري جا شد شراب و عشق کي به چون

  خي شديلعل او در حقه خندان د     خي شدي آب دندان دیفي حرچون

   مژگانش فتادی سوني خونليس      از شوق در جانش فتاد یآتش

  زلف او در گوش کرد از یا حلقه     بخواست و نوش کرد گري دیا باده

   استاد داشتیحفظ قرآن را بس    ادداشتي ني در دفي صد تصنقرب

  دي او رفت و الف او رسیدعو    دي از ساغر به ناف او رسی مچون

  باده آمد عقل چون بادش برفت     برفت ادشي بود از ادشي هرچ

   او بشستريپاک از لوح ضم   که بودش از نخست ی هر معنخمر،

   رفت پاکی بود کلگريهرچ د    اندش صعبناک  آن دلبر بمعشق

   جان او پرشور کردايهمچو در   چون شد مست، عشقش زور کردخيش
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   آنجا ز دستیکبارگي شد خيش   در دست و مست ی مدي صنم را دآن

  خواست تا ناگه کند در گردنش     خوردنش ی بداد و دست از مدل

  ار نه دی در عشق، معنیمدع     تو مرد کار نه ی گفت ادخترش

  ييی زلف پر خم دارنيمذهب ا     ييی قدم در عشق محکم دارگر

  یزانک نبود عشق کار سرسر      ی زلفم نه قدم در کافرهمچو

  ادداري را کفر سازد یعاشق      با عشق نبود سازگار تيعاف

  ی دم دست در گردن کننيبا من ا       ی گر تو به کفر من کناقتدا

   ردانکي عصاانکي رو، ازيخ       اقتدا نجاي کرد ای نخواهور

  دل ز غفلت بر قضا بنهاده بود     عاشق گشته بس افتاده بود خيش

   نبودی نفس او را سر هستکي     نبود ی زمان کاندر سرش مستآن

   شد ز دستی و کلیاوفتاد از پا   عاشق گشت مست خي زمان چون شنيا

   ترسا شد او،ی از کسدينترس یم     با خود و رسوا شد او امديبرن

   را سرگشته چون پرگار کردخيش     کارکرد ی بس کهنه دروی مودب

   توانی کیدلبرش حاضر، صبور     کهنه و عشق جوان ی را مريپ

  مست و عاشق چون بود رفته ز دست   شد از دست و مست روي خراب آن پشد

  ی بگویخواه ی چه مدل یاز من ب     یرو  ماهی شدم اطاقت ی بگفت

   بت مصحف بسوزم مست مستشيپ    ت پرس  نگشتم بتیاري به هشگر

  یخواب خوش بادت که در خورد من     ی زمان مرد منني گفت ادخترش

  م والسالی چون پخته گشتیخوش بز     خام خام ی در عشق بودني ازشيپ

  دي گزشاني ره ایخيکان چنان ش      دي رساني ترساکيچون خبر نزد

  ر بستبعد از آن گفتند تا زنا     مست ري دی را بردند سوخيش

  خرقه آتش در زد و در کار شد     زنار شد ی  چون در حلقهخيش

  ادکردي یخينه ز کعبه نه ز ش      آزاد کرد شتني خوني ز ددل

   بازشستشي نوباوه روني چننيا      درست ماني سال اني چندبعد

   کردشيعشق ترسازاده کار خو     کرد شي دروني خذالن قصد اگفت
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   بتر چه بود که کردم آن کنمنيز     فرمان کنم ني بعد ازدي گوهرچ

   چو گشتم مست مستدميبت پرست     نبودم بت پرست یاري هشروز

   کندني اثي ام الخبای شکیب     کند ني کسا کز خمر ترک دبس

   چه ماندگري کرده شد، دیهرچ گفت     دختر دلبر چه ماند ی گفت اخيش

  عشق ز دمي آنچ من دناديکس مب     ز عشق دمي خوردم، بت پرستخمر

   رسوا شودني چنیخيو آن چنان ش     شود داي شی چو من از عاشقکس

   رازیاي در دلم درزد یموج م     پنجه سال را هم بود باز قرب

  برد ما را بر سر لوح نخست   درجست چست ني عشق از کمی ذره

  خرقه با زنار کردست و کند     کردست و کند اري بسني از اعشق

   سرگردان عشقبيسرشناس غ    ق  کعبه است ابجد خوان عشی تخته

  یکي شدن با من ی خواهیتا تو ک     ی اندکی همه خود رفت برگونيا

   وصل بودديهرچ کردم بر ام     وصل تو براصل بود ی بناچون

  افتني يیچند سوزم در جدا      افتني يی خواهم و آشناوصل

  ري و تو بس فقنميمن گران کاب       ري اسري پی دختر گفت اباز

   و زر کارت به سرميس ی شود بیک      خبر ی بی مرا اديبا و زر ميس

   و روري پی بستان ز من ایا نفقه     و رو ري تو سر خود گی ندارچون

  وار و مرد باش صبرکن مردانه    رو فرد باش   سبکدي خورشهمچو

   الحق به سریبر ی مکويعهد ن     بر مي سرو قد سی گفت اخيش

   سخن آخر بداروهي شنيت ازدس     نگار باي زی ندارم جز تو اکس

  مي و سر اندازیدر سرانداز       مي دم از نوع دگر اندازهر

  در سر و کار تو کردم هرچ بود     تو بخوردم هرچ بود ی تو بخون

   و سود شدانيکفر و اسالم و ز     ره عشق تو هر چم بود شد در

   با من قرارني چنني ایتو نداد     ز انتظار قرارم ی بی دارچند

  اند دشمن جان من سرگشته     اند   من برگشتهاراني ی جمله

  نه مرا دل ماند و نه جان ، چون کنم   چنان، من چون کنم شاني و اني چنتو
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   تو در بهشتیبا تو در دوزخ که ب     سرشت ی عالی دارم من ادوستر

  دل بسوخت آن ماه را از درد او     آمد مرد او خي چون شعاقبت

   مدامی کن مرا سالیخوک ران    ام  ناتمی را کنون اني کابگفت

   و غمی در شادميعمر بگذار     بگذرد، هر دو بهم ی چو سالتا

  افتيکانک سرتافت او ز جانان سرن     از فرمان جانان سرنتافت خيش

  اري اختی کرد سالیخوک وان       کبار خي و شرکعبهي پرفت

   زنار بستاي سوخت ديخوک با     صد خوک هست ی نهاد هر کسدر

   را افتاد بسري خطر آن پنيک     کس چي هی ایبر یان ظن م چنتو

   در سفرديسر برون آرد چو آ    خطر ني هست ای درون هر کسدر

  یا  که مرد ره نهیسخت معذور      یا  اگر آگه نهشيتو ز خوک خو

   صد هزارینيهم بت و هم خوک ب     چون مرد کار ی قدم در ره نهگر

   عشقی شو رسواخينه همچون شور   کش، بت سوز، اندر راه عشق خوک

  کز فرو ماندن به جان درماندند       چنان درماندند نانشي نشهم

   اویاري از دنديبازگرد       او ی آن گرفتاردندي بدچون

  ختنديدر غم او خاک بر سر ر      ختندي او بگری از شومجمله

   در کار سستی آمد که اخي ششيپ     جمع، چست اني در میاري بود

   گفت رازدي فرمان، باز باستيچ     کعبه باز یز سو امروميرو یم

  مي کنيی را محراب رسواشيخو     مي کنيی همه هم چون تو ترسااي

   ماميهمچو تو زنار بربند       ما مي تنهات نپسندني چننيا

  ني زمني زتو ی بميزيزود بگر      ني هم چندتي دمي چو نتواناي

   مامينير چ دتيدامن از هست       ما ميني در کعبه بنشمعتکف

   رفت زوددي باديهر کجا خواه     گفتا جان من پر درد بود خيش

   بسیدختر ترسام جان افزا     بس ی جارمي مرا جانست، دتا

  ديا  جمله کار افتادهنجايزانک ا      ديا  ارچه بس آزادهد،يندان یم

  ی مرا در هر غمی بودیهم دم       ی دمی شما را کار افتادگر
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  زي تا چه خواهد بود نندانم یم       زيعز قاني رفی ادي گردباز

  کان ز پا افتاده سرگردان کجاست     راست ديي ز ما پرسند، برگوگر

   دهر ماندیدر دهان اژدها     پر خون و دهن پر زهر ماند چشم

  ضا اسالم از قريکرد آن پ آنچ     کافر در جهان ندهد رضا چيه

   ناصبوریخي و شنيشد ز عقل و د     نمودندش ز دور  يی ترسایمو

   خلقش فکندی در زفان جمله     او چون حلقه در حلقش فکند زلف

  ی افتد بسني چنني ره انيگو در     ی کسردي مرا در سرزنش گگر

   از مکر و خطرمنيکس مبادا ا     ره کان نه بن دارد نه سر ني چندر

   خوکان شتافتی را سویخوک وان     بتافت اراني از ی بگفت و رونيا

  ستنديز یگه ز دردش مرده گه م     ستندي غمش بگر ازاراني که بس

  مانده جان در سوختن، تن درگداز       کعبه باز ی رفتند سوعاقبت

   در راه ترسا ماندهنيداده د       در روم تنها مانده خشانيش

   پنهان شدهی  در گوشهیکيهر      شده راني حاي از حشاني اوانگه

  ت از کل شست بوددر ارادت دس     چست بود یاري را در کعبه خيش

  تر  را آگاهخي شیزو نبود       و بس راهبر نندهي بس ببود

   حاضرمگرگهياو نبود آنجا     سفر ی چون از کعبه شد سوخيش

  ی خلوت سرای تهخشيبود از ش      ی بازآمد بجاخي شدي مرچون

  خيباز گفتندش همه احوال ش     خي حال شداني از مردي پرسباز

  وز قدر او را چه کار آمد به سر    ر  قضا او را چه بار آمد ببکز

   ببستشي به صد سومانيراه بر ا     ببست شي موکي به يی ترسایمو

  خرقه گشتش مخرقه، حالش محال     کنون با زلف و خال بازد ی معشق

   ساعت اوني اکندي میخوک وان     بازداشت از طاعت او ی کلدست

   چار کرد زنار داردانيبر م     درد اري بسی  زمان آن خواجهنيا

   شناختنتوان ی مشياز کهن گبر     بتاخت ني در دی ما گرچه بسخيش

   درگرفتی چون زر کرد و زاریرو   آن قصه بشنود، از شگفت  ديچون مر
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   نه مرد و نه زنانیدر وفادار      دامنان تر ی گفت اداني مربا

   به کاری روزني جز چندي نااري      صد هزار دي کار افتاده بااري

  شي پدي او از چه نگرفتیاري     شي خوخي شاري ديود شما بگر

   بودی و وفاداریحق گزار     بود یاري ني باد، آخر اشرمتان

   بستستيبا یجمله را زنار م     بر زنار دست خي نهاد آن شچون

   شدستيبا یجمله را ترسا هم      شد ستيبا ی برش عمدا نماز

  فق بودنست از مناديکانچ کرد     و موافق بودنست یاري نه نيا

   بود اگر کافرشوددي بااري     شود اوري راشي خواري هرک

   صد هزاریخود بود در کامران     اري توان دانست ی ناکاموقت

   از نام و ننگديختيجمله زو بگر     چون افتاد در کام نهنگ خيش

  ستي سر سرکشد از خامنيهرک از       ستي بر بد نامادي را بنعشق

  ني ازشي با او پميبارها گفت     نيز اشي بی گفتند آنچ گفتجمله

   و غمی در شادميهم نفس باش       تا با او بهم مي آن کردعزم

  مي خريی و ترسامي براندازنيد     مي خريی و رسوامي بفروشزهد

   بازمي گردکي به کيکز بر او      کارساز خي شدي آن دی روکيل

   زودخي ما را شديبازگردان     سود خي ما شیاري از دي ندچون

   رازمي و ننهفتميقصه برگفت     باز مي همه بر حکم او گشتام

  دي بر مزیگر شما را کار بود    دي از آن اصحاب را گفت آن مربعد

   شمای سرا پایدر حضورست      شما ی جایستي در حق نجز

   سبقگري از آن دی بردیکيهر       حق  شيدر تظلم داشتن در پ

  انتظار ی را بخي شیبازداد     قرار ی شما را بیدي چو حق دتا

   بازديگرد یاز در حق از چه م     احتراز دي کردشي خوخي ز شگر

  شي تن سر ز پکي اوردنديبرن   شي آن سخن از عجز خودندي شنچون

   زودميزيکار چون افتاد برخ   خجلت چه سود ني گفت اکنون ازمرد

   ماميپاش یدر تظلم خاک م       ما مي درگاه حق باشالزم



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ٦٦ 

   خود همهخي آخر به شميدر رس      اغذ همه  از کمي پوشرهنيپ

  معتکف گشتند پنهان روز و شب     روم رفتند از عرب ی سوجمله

   بود کاریگه شفاعت گاه زار     را صد هزار یکي در حق هر بر

   مقامکي از چي هچدنديسرنپ     چنان تا چل شبان روز تمام هم

   نان و نه آبهم چو شب چل روز نه   را چل شب نه خور بود و نه خوابجمله

   صعب ناکیدر فلک افتاد جوش     تضرع کردن آن قوم پاک از

   از آن ماتم کبوددنديجمله پوش     در فراز و در فرود سبزپوشان

   دعااندر هدفريآمدش ت     صف شي آنک بود از پآخراالمر

  بود اندر خلوت از خود رفته باز     پاک باز دي چل شب آن مربعد

  شد جهان کشف بر دل آشکار      درآمد مشک باری دم بادصبح

  اهي سیسويدر برافکنده دو گ     چو ماه آمد ی مدي را دیمصطف

   اوی سر موکيصد جهان وقف        او ی حق آفتاب روی هيسا

  نمود ی درو گم مدشيد یهرک م       نمود ی و تبسم مديخرام یم

   دستري اهللا دستم گی نبیکا   جست ی از جادي آن را چو ددي مرآن

  ی ما گم راه شد راهش نماخيش      ی از بهر خدا،یق خلیرهنما

   را برون کردم ز بندختيرو که ش     بهمت بس بلند ی گفت ایمصطف

   کردشي را در پخيدم نزد تا ش     کرد شي کار خوتي عالهمت

  اهي بس سی و غباریبود گرد     رگاهي و حق از دخي شاني مدر

  ذاشتم ظلمتش نگانيدر م       غبار از راه او برداشتم آن

  یمنتشر بر روزگار او هم     ی از بهر شفاعت شب نمکردم

  توبه بنشسته گنه برخاستست     غبار اکنون ز ره برخاستست آن

   ز راهزدي توبه برخکياز تف      که صد عالم گناه دان ی منيقي تو

  محو گرداند گناه مرد و زن     موج زن دي چون درآبحراحسان

   زد کسمان پرجوش شدیا نعره     آن مدهوش شد ی از شادمرد

   داد و عزم راه کردیمژدگان      اصحاب را آگاه کرد ی جمله
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   خوک وانخي آنجا که شديتا رس     و دوان اني با اصحاب گررفت

   خوش شدهیقرار ی بانيدر م     چون آتش شده ديد ی را مخيش

  انيهم گسسته بود زنار از م       فکنده بود ناقوس مغان هم

   پرداختهی دليیهم ز ترسا      ه  انداختی کاله گبرکهم

  دي دنور ی باني را در مشتنيخو     دي چون اصحاب را از دور دخيش

  هم به دست عجز سر بر خاک کرد    ز خجلت جامه بر تن چاک کرد هم

   برفشاندنيريگاه از جان جان ش     برفشاند ني چون ابر اشک خونگاه

   خون بسوختگه ز حسرت در تن او     گردون بسوخت ی  ز آتش پردهگه

   سر به سررشيشسته بودند از ضم       اسرار قرآن و خبر حکمت

  یچارگيبازرست از جهل و از ب        یکبارگي آمدش اديجمله با 

  یستي و بگریدر سجود افتاد     یستي به حال خود فرونگرچون

  وز خجالت در عرق گم گشته بود    چو گل در خون چشم آغشته بود هم

   مبتالشیمانده در اندوه و شاد    بناش  آنچنان اصحادندي بدچون

   شکرانه جان افشان همهیوز پ      او رفتند سرگردان همه شيپ

   تو بازدي خورششي شد از پغيم     راز برده ی پی را گفتند اخيش

   پرستزدانيبت پرست روم شد     نشست ماني برخاست از ره و اکفر

  سولشد شفاعت خواه کار تو ر       قبول یاي زد ناگاه درموج

   ماتمستیشکر کن حق را چه جا     زمان شکرانه عالم عالمست نيا

   آشکاردي همچو خورشیکرده راه     قار یاي را که در درزدي امنت

   گناهنيتوبه داند داد با چند     اهي داند کرد روشن را سآنک

   جمله بر هم سوزد اوديهرچ با       توبه چو برافروزد او آتش

   عزم راهیبودشان القصه حال     گاهي آن جاکنم، ی کوته مقصه

   حجازیرفت با اصحاب خود سو    کرد و شد در خرقه باز ی غسلخيش

   در کنارش آفتابیکاوفتاد     از آن پس دختر ترسا به خواب ديد

   زمانني روان شو اختي شیکز پ       زبان ی آنگاه بگشادآفتاب
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   کرده، پاک او بباشدشي پلیا     خاک او بباش روي او گمذهب

   بازري تو ره او گقتيدر حق      مجاز یچو آمد در ره تو ب او

  ی نمایچون به راه آمد تو هم راه     ی به راه او درآ،ی رهش برداز

  ش آگه ببایآگه ی بنيچند از     همره بباش ی بسی زنش بودره

   از دلش چون آفتابداد ینور م    چون درآمد دختر ترسا ز خواب  

   کرد آن درد از طلبقرارش یب     آمد عجب دي پدی دلش درددر

  دست در دل زد،دل از دستش فتاد      در جان سرمستش فتاد یآتش

  در درون او چه تخم آورد بار     قرار ی او که جان بندانست یم

  ی عالمبي خود را در عجاديد       ی افتاد و نبودش هم دمکار

  ستي شد، زفان را راه نديگنگ با     ستي کانجا نشان راه نیعالم

   عجبی اختيهم چو باران زو فرور     ناز و طرب ی آن جملگ زماندر

  دي خون دوانيخاک بر سر در م     دي دوروني زد جامه دران بنعره

   شد دوانداني و مرخي شیاز پ     دل پردرد و شخص ناتوان با

  ديدوي می داد از دست بر پیپا     ديدو ی چو ابر غرقه در خون مهم

   گذشتديبا ی می سونيز کداما   او که در صحرا و دشت ندانست یم

   خوشديمال ی خود در خاک میرو     خوش دينال ی و سرگشته معاجز

   مانده از هر کار بازام یعورت     کار ساز ی خدای اگفتي مزار

   آگه زدمیتو مزن بر من که ب     را ره زدم يی راه چون تومرد

   خطاکردم، بپوشندانستم، یم     رابنشان ز جوش تي قهاربحر

  ري ، مرا تو دست گرفتمي پذنيد     ري مگنيم بر من مسک کردهرچ

  ستي نميحصه از عزت بجز خوار     ستي نمياري از کسم رميبم یم

   برونيیکامد آن دختر ز ترسا     را اعالم دادند از درون خيش

   زمان در راه مانيکارش افتاد ا       با درگاه ما افتي يیآشنا

  همدم و همساز شوبابت خود       آن بت بازشو شي و پبازگرد

   داشت برجانان فشاندی جانمين   بگفت آن ماه و دست از جان فشاند  نيا



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ٦٩ 

  غي دری زو جدا شد انيريجان ش      غي مري پنهان آفتابش زگشت

   رفت بازقتي حقیاي دریسو     بحر مجاز ني بود او دریا قطره

  ميرو یرفت او و ما همه هم م     ميرو ی ز عالم می چون بادجمله

   داند که هست آگاه عشقی کسنيا     در راه عشق ی افتد بسني چننيز

  منستي و مکر و اديرحمت و نوم     در ره ممکنست نديگو ی مهرچ

   نتواند ربودی گوبهي نصیب       اسرار نتواند شنود ني انفس

  دي شندينه بنفس آب و گل با     دي شندي از جان و دل بانيقي نيا

   در ده که ماتم سخت شدیا نوحه     دل با نفس هر دم سخت شد جنگ

  

  عزم راه کردن مرغان

  آن زمان گفتند ترک جان همه    سخن مرغان همه نيچون شنودند ا

   شد صد هزاریکيعشق در جانان      قرار شاني از دل امرغي سبرد

  ره سپردن را باستادند چست     بس درست ی ره کردند عزمعزم

   اندر حل و عقدديا بيیشوايپ     زمان ما را به نقد ني گفتند اجمله

  یزانک نتوان ساختن از خودسر       ی کند در راه ما را رهبرتا

   ژرفیاي درنيبوک بتوان رست از ا     شگرف دي بای ره حاکمني چندر

   آن کنمدي و بد هرچ او بگوکين     خود را به جان فرمان کنم حاکم

   ما افتد مگر تا کوه قافیگو     الف داني مني ازی بود کارتا

   بر ما اوفتدمرغي سی هيسا       واال اوفتد دي خورش درذره

   و بسنستي اقي زد، طرديقرعه با     کس ستي گفتند حاکم نعاقبت

   کهتران مهتر بودانيدر م     بر هرک اوفتد سرور بود قرعه

   خموشنجاي مرغان شدند ای جمله   سخن، کم گشت جوش نجاي ادي رسچون

   را اقرارقراران ین بدرگرفت آ     بدست قرعه شان افتاد کار چون

  قرعه شان بر هدهد عاشق فتاد     فتاد قي افکندند ، بس القرعه

  باختند ی فرمود سر میگر هم     او را رهبر خود ساختند جمله
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   هم رهبرستشروي ره پنيهم در     کردند آن زمان کو سرورست عهد

   همزي جان، تن نستي نیغيزو در     هم زي حکم اوست، فرمان نحکم

***  

  تاج بر فرقش نهادند آن زمان       چو آمد پهلوان ی هادهدهد

   و ماه آمدندی وان ماههيسا     هزاران مرغ در راه آمدند صد

   از آن نفر برشد به ماهريالنف     ز راه ی آمد سر واددي پدچون

   اوفتادشاني در جان ایآتش     زان راه برجان اوفتاد  یبتيه

   و چه سری بال و چه پاچه پر و چه     دگر کي آن همه بر دنديبرکش

   بس گران و ره درازشانيبار ا    باز   دست از جان بشسته پاکجمله

   عجبی اري نه شر نه خیا ذره     عجب ی اري السی خالی راهبود

   بود نه کاهش دروشينه فزا       و آرامش درو ی خامشبود

***  

   شماستادي ز فرنيهدهدش گفت ا     چراست ی گفتش که ره خالیسالک

  

  ديزيبا ريتح

   شهردي دیاز خروش خلق خال     ز شهر روني بی آمد شبديزيبا

  شب شده از پرتو او مثل روز      فروز   بود بس عالمیماهتاب

   کار دگر را خاستهیکيهر        پر انجم آراسته آسمان

   در صحرا و دشتديجنب یکس نم     که در صحرا بگشت ی چندانخيش

  رب در دلم افتاد شور ايگفت      آمد به زور دي پدی بر ویشورش

   ز مشتاقان چراستی خالني چننيا    درگه که در رفعت تر است ني چنبا

   را راه ندهد پادشاهیهر کس     راه راني حی گفتش که ایهاتف

  کز در ما دور باشد هر گدا     کرد اقتضا ني در چنني اعزت

  غافالن خفته را دور افکند      عز ما نور افکند مي حرچون

   را بار بود از صد هزاریکيتا       مردان انتظار  بودند سالها
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***  

  بال و پر پرخون، برآوردند به ماه     راه مي مرغان ز هول و بی جمله

  دي درمان ناپددنديد یدرد م       دي ناپداني پادنديد ی مراه

   درویکاسمان را پشت بشکست       درو ی استغنا چنان جستباد

   شکچيه ی درو بدسنج ی مچيه       که طاوس فلک یاباني بدر

   زمانکيطاقت آن راه هرگز      دگر را در جهان ی بود مرغیک

  گاهي جاکيجمع گشتند آن همه      آن مرغان ز راه دندي بترسچون

  جمله طالب گشته و به خرد شده      هدهد آمدند از خود شده شيپ

   شاهشي نتوان شدن در پادب یب       راه ی دانای بدو گفتند اپس

  یا بر بساط ملک سلطان بوده      یا  بودهانمي سلشي پی بستو

  یا موضع امن و خطر دانسته     یا  خدمت سر به سر دانستهرسم

  یا دهي گرد جهان گردیهم بس      یا دهي ره دني ابيهم فراز و ش

   ما را امام حل و عقديیچون تو     ساعت به نقد ني ما آنست کیرا

  خود را ساز راه قوم نيپس بساز ا     گاهي جاني ای سر منبر شوبر

   سلوکنيزانک نتوان کرد بر جهل ا     رسم و آداب ملوک يی گوشرح

  یدل  راه را فارغديببا یم     ی راهست در دل مشکلیکي هر

   درستی از بعد آن عزمميتا کن     ما حل کن نخست ی دلهامشکل

  شي خوی شبهت از دلهاني اميبستر   شي خوی از تو مشکلهامي بپرسچون

   شبهه ندهد نور بازانيدر م     راه دراز ني کميدان ی مزآنک

  مي و تن سر بدان درگه نهدل یب     مي چو فارغ گشت، تن در ره دهدل

***  

   شد و آغازکردیبر سر کرس     از آن هدهد سخن را ساز کرد بعد

   بخت شدی عالدي دشيهرک رو     با تاج چون بر تخت شد هدهد

  مرغان سر به سر ليصف زدند از خ     شتري هدهد صد هزاران بشيپ

   به همیتا کنند آن هر دو تن مقر      به هم ی آمد بلبل و قمرشيپ
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   در جهانشاني افتاد ازیغلغل     آن زمان دندي دو آنجا برکشهر

   مدهوش شدی آمد ولقرار یب     هرکه را در گوش شد شاني الحن

  دي پدخود یکس نه باخود بود و نه ب       دي آمد پدی را حالتیکي هر

   بازکردی معانیپرده از رو    ن هدهد سخن آغازکرد  از آبعد

***  

   به حقیتو بچه از ماسبق برد     برده سبق یا  گفتش کهیليسا

   ما تفاوت از چه خاستانيدر م     راست اني و ماجويیاي تو جوچون

   آن مای و دردیقسم تو صاف     گنه آمد ز جسم و جان ما چه

  ی دمکيت بر ما چشم افتادس      ی را همماني سللي سایگفت ا

   نظرکي دولت مرا زان نيهست ا     به زر ی من نافتمي ني امي به سنه

  ی طاعت بسني اسيزانک کرد ابل     یآرد کس  بدستني به طاعت ایک

  ی بارد برو هر ساعتیلعنت       ی طاعتدي نبادي گوی کسور

   بر بهایپس منه طاعت چو کرد     نفس طاعت رها کي مکن در تو

   بر تو اندازد نظرمانيتا سل   به سر بر یخود م به طاعت عمر تو

  ی زان آمدشتري بميهرچ گو      ی آمدماني تو مقبول سلچون

  

  ريگي مسعود و کودک ماهتيحکا

  اوفتاده بود از لشگر جدا     شاه مسعود از قضا ی روزگفت

  ی نشسته کودکاي بر درديد       یکي ی تنها براند ی تگ مباد

   نشستششيشه سالمش کرد و درپ      فکنده بود شست اي بن دردر

  هم دلش آغشته هم جان خسته بود     بنشسته بود ني اندوهگیکودک

  زده  ماتمکي چون تو دميمن ند    زده   غميی کودک چرای اگفت

  پدر ی زمان ما بني اميهفت طفل     پر هنر ري امی گفت اکودکش

   است و تنها ماندهشيسخت درو       بر جا مانده مي داریمادر

  اندر اندازم، کنم تا شب مقام     هر روز دام ،يی ماهیا براز
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  ري امیقوت ما آنست تا شب، ا     ري با صد زحيی ماهرمي بگچون

   با تو به هميیتا کنم همباز     طفل دژم ی ای گفتا خواهشاه

  شاه اندر بحر شست اندازشد     و انباز شد ی کودک راضگشت

   گرفتیماهالجرم آن روز صد      گرفت ی کودک دولت شاهشست

  شي دولت عجب دارم ز خونيگفت ا     شي پدي چو کودک دی همه ماهآن

   درافتادت به دامی همه ماهنيک     غالم ی اتي به غای داریدولت

   خبریابي خود ري گیگر ز ماه       پسر ی ای گفتا گم بباششاه

   تو شد پادشاهري گیزانک ماه      گاهي جاني ای تر از منیدولت

  طفل گفتش قسم خود کن آشکار     مرکب سوار  بگفت و گشت برنيا

   افتد آن مراديآنچ فردا ص     دهم، نکنم جدا ني امروز اگفت

   خود ندهم به کسديالجرم من ص     بود بس ی ما فردا تو خواهديص

   انباز رفتیخاطر شه از پ     بازرفت واني چون به اگري دروز

   نشاند در مسندشيشه بانباز     و کودک رابخواند  یرفت سرهنگ

  شاه گفتا هرچ هست انباز ماست     شاها او گداست گفتي میهرکس

   بگفت و همچو خود سلطانش کردنيا     رد نتوانش کرد ميرفتي پذچون

   کمالني آخر ایکز کجا آورد     سال ی از آن کودک طلب کارکرد

   بر من گذشتیزانک صاحب دولت     گذشت وني آمد و شی شادگفت

  

   رفت که به بهشتيی خونتيحکا

   مگر او را به خوابی آن صوفديد     در عقاب ی را کشت شاهيیخون

  گذشت یگاه خرم گه خرامان م     گذشت ی بهشت عدن خندان مدر

  یا  بودهی در سرنگونمايدا     یا  بودهی گفتا تو خونشيصوف

  دي نتوان رسني بدیزانچ تو کرد       دي منزلت آمد پدني کجا ااز

  ی اعجمبي آنجا حبگذشت یم    ی چون خونم روان شد به رزمگفت

   نگاهینيکرد درمن طرفة الع     راه ري آن پرچشمي نهان در زدر
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   نظرکي از عزت آن افتمي     دگر ني و صد چندفي همه تشرنيا

   فتادی دم به صد سر پکيجانش در      فتاد ی بر وی چشم دولتهرک

   خبریابي ی کشياز وجود خو       را نظر ی بر تو مردفتديتان

  یکس ی بدني بریره بنتوان     ی بسيی به تنهایني بنش توگر

   مرواي درني دراياز سر عم       راه را تنها مرو د،ي باريپ

   پناه آمد ترایدر همه کار       ما البد راه آمد ترا ريپ

   برد راهی توانی عصا کش کیب     ز چاه ی تو هرگز راه نشناسچون

  قالوز ره است در راهت ريپ     ترا چشمست و نه ره کوته است نه

  ینبودش در راه هرگز خجلت     ی شد درظل صاحب دولتهرک

  خار در دستش همه گل دسته شد     شد وستهي پی او در دولتهرک

  

   سلطان محمود و خارکنتيحکا

  اوفتاد از لشگر خود برکنار     شکار ی محمود شد سویناگه

   سردي خاری بفتاد ویخار و     خر راند ی خارکش میرمرديپ

  خار او افتاده و خرمانده      دش چنان درمانده  محموديد

   سواری گفت خواهم ا،ی خواهاري     قرار ی بی شد محمود و گفت اشيپ

  انيمن کنم سود و ترا نبود ز     چه بود از آن ی کنیاري مرا گر

  بي غرانيلطف نبود از نکو رو     بي نصنميبب ی متيي نکو رواز

   خاری دست چون گل سویبرد حال     اري آن شهرري کرم آمد به زاز

   لشگر خود راند بازیرخش سو     او بر خر نهاد آن سرفراز بار

   از پس خارکشديآ ی میبا خر     بارکش یري لشگر را که پگفت

   اوی من آن روی رونديتا بب     او ی از هر سوديري فرو گره

   شاهشي را جز پريره نماند آن پ      بگرفتند راه ري بر پلشگرش

  ی ظالم لشگرنتيچون برم راه ا     ی با الغر خر با خود گفتريپ

  دي شاه رفتن راه دیهم بسو     دي چتر شاه دد،يترس ی مگرچه
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  رراهي او را، خجل شد پديچون بد     شاه کي تا نزدراند ی خرک مآن

   اوفتاد و در عناتيدر عنا       آشنا ی چتر روري زديد

  شيمال خوام محمود را ح کرده     شي حال خومي رب با که گواي گفت

   منشي کار تو بگو در پستيچ     من شي دروی با او گفت اشاه

   ره مسازی را اعجمشتنيخو     تو کارم کژ مباز یدان ی مگفت

  روز و شب در دشت باشم خارکش       و بارکش لي معام یرمرديپ

  ی دهی گر مرا نانیتوان یم       ی بفروشم، خرم نان تهخار

   تا زر دهم، خارت به چندنرخ کن     نژند  ري پی گفت اارشيشهر

   زرانيکم بنفروشم ز ده هم     ز من ارزان مخر ني شه ای اگفت

   ارزان فروشی دو جو ارزد، زهنيا     ابله خموش ی گفتند الشگرش

  کي نستيداري خرني کم افتد انيز     کي دو جو ارزد ولني گفتا اريپ

  خار من صد گونه گلزارم نهاد     چون دست بر خارم نهاد یمقبل

   خردیناري به دیهربن خار     خرد ی خارني چندي کرا باره

   دست بر خارم نهاديیتا چو او       نهاد ارمي خار بسینامراد

  نيچون ز دست اوست صد جان ارزد ا   ني است کارزان ارزد ای خارگرچه

***  

   چون آرم به راهیناتوانم، رو     پشت سپاه یا  گفتش کهیگريد

   نامد هرگزمشي ره پني چننيا     ندارم قوت و بس عاجزم من

   منزلشني در نخسترميمن بم     دورست و راه مشکلش یواد

  ستي نه کار هرکسی کارني چننيو     ستي در ره بسني آتشیکوهها

   شدی طلب در جونيبس که خونها ز     شد ی ره گوني هزاران سر درصد

  وانک او ننهاد سر، بر سرفتاد     سرنهاد نجاي هزاران عقل اصد

  اي از حدندي در سرکشیچادر     اير ی که مردان بیراه ني چندر

   زارزارمرمي بیگر کنم عزم   جز غبار زدي چه خني چو من مسکاز

***  
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  ني تو دل دربند ازی داریتا به ک     ني فسرده چند ازی گفت اهدهدش

  ستيکي هر دو ،ی خواه نرويخواه م     ستي قدراند کگهي جاني ترااچون

   در به دری در ورنديم یخلق م     سر  چون نجاست سر بهاي دنهست

   به دراي در دنرنديم یزار م    هزاران خلق همچون کرم زرد صد

   نجاست زار زارنيبه که در ع     خوار  ميري منيما اگر آخر در

   دم از غم هم رواستني ارميگر بم   طلب گر از تو و از من خطاست نيا

   انگار هست همانگري خطا دکي     ارهستي خطاها در جهان بسچون

   بودی و حجامیبه ز کناس     بود ی را عشق بدنامی کسگر

   مرا کمتر غم استني اريتو کمش گ     کم است ی سودا ز طرارني ارميگ

  ی همه سوداکنیچون نظر آر     یاکني تو دل دراي درني ازگر

   کسدي آنجا تو چون نرسیچون رس    هوس ني غرورست ادي گوی کسگر

  به که دل در خانه و دکان نهم     دهم  هوس گر جانني غرور ادر

   ماميدي نفس از خود نگردکي       ما ميدي و بشنميدي همه دنيا

  ازي نی بی مشت گدانيچند از     از خلق شد بر ما دراز کارما

   جان ما از حلق پاکديايبرن     از خود و از خلق پاک یري نمتا

  ستي ن پردهنيمرد او کو محرم ا     ستي مرده نی او از خلق کلهرک

   از خلق نامرد ره استیا زنده     پرده جان آگه است ني امحرم

  چون زنان دست آخر از دستان بدار     مرد کار ی درنه گر تو هستیپا

  ستي نه کار سرسرني انستيکار ا    ستي طلب گر کافرني دان کنيقي تو

   گو سر درآرنيهرک دارد برگ ا     بار ستي بر گی درخت عشق ببر

   دل گرفتیجان آن کس راز هست     منزل گرفت ی هني چون در سعشق

   افکندرونيسرنگون از پرده ب     درد در خون افکند ني را امرد

  بکشدش وانگاه خواهد خون بها     نکند رها شتني دمش با خوکي

  ريور دهد نانش، به خون باشد خم      ريزح ی نبود بش،ي دهد آبگر

  برو هر لحظه زور آرد شيعشق ب    ور بود از ضعف عاجزتر ز مور  
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  رخب ی لقمه هرگز بکي خورد یک     چون افتاد در بحر خطر مرد

  

  ی نوقانخي شتيحکا

  رنج راه آمد برو رنجور شد       شد شابوري بنی نوقانخيش

  یا توشه یگرسنه افتاده بد ب       باژنده در گوشه یا هفته

   نان مرا کن سر به راهی گرده     اله ی گفت ایا  برآمد هفتهچون

   خاکشابوري نداني می جمله     لحظه پاک ني گفتش برو ایهاتف

   نان خر تو بخور،یابي جو زر مين    سر به سر داني مخاک ی برو بچون

  ی را چه اشکالم بدیوجه نان     ی اگر جاروب و غربالم بدگفت

   ده خونم مخورمي نانجگر یب      برجگر ی آبچي ندارم هچون

  دتي کن اگر نان بایبخاک رو       دتي گفتا که آسان بایهاتف

  یتا ستد جاروب و غربال از کس      ی بسهاي رفت و کرد زارريپ

  افتي غربال، آن زر باز نيآخر     شتافت ی میاپي و پرفت ی مخاک

  دي نانوا و نان خریرفت سو     دي شد نفس او کان زر بدشادمان

  ادي جاروب و غربالش بیشد هم       که مرد نانوا نانش بداد تا

  ريدر تگ استاد و برآمد زو نف       ري اندر جان پ افتادیآتش

  زر ندارم چون دهم تاوان کنون   سرگردان کنون ستي چون من نگفت

  یا رانهي را افکند در وشيخو     یا وانهي چون درفت ی معاقبت

   با جاروب خود غربال همديد    شد خوار و دژم رانهي در آن وچون

  اهي جهان بر من سیاکرد چرنيا     اله ی و پس گفت اري شد پشادمان

   نان منني اريگو برو جان بازگ     نان خوش بر جان من ی کردزهر

   خورشنان ی بنان چي هديخوش نه آ     ناخوش منش یا  گفتا کههاتفش

  درفزودم نان خورش، منت بدار     نان تنها در کنار ی نهادچون
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  دندي ژنده به او بخشیا  برهنه که جبهیا وانهي دتيحکا

   و خلق آراستهرفت یبرهنه م       دل برخاسته وانهيد آن بود

  هم چو خلقان دگر کن خرمم     ده محکمم ی  رب جبهاي گفت

  نيآفتاب گرم دادم درنش       ني آواز داد و گفت ههاتقش

   نبود ترا به ز آفتابیا جبه     عذاب ی دارمي رب تا کاي گفت

  سخن ی جبه بخشم بکيتا ترا      صبرکن گري رو ده روز دگفت

   آورد بر هم دوختهیا جبه     بشد ده روز، مرد سوخته چون

   بودشيزانک آن بخشنده بس درو     بود شي بی هزاران پاره بر وصد

   زان روز بازی بر دوختیا ژنده     راز ی دانای مجنون گفت امرد

   دوختستي بای همه ژنده همنيک    ات جامها جمله بسوخت   خزانهدر

  ی ز که آموختی درزني چننيا     ی هزاران ژنده بر هم دوختصد

   شدن در راه اوديبا یخاک م       با درگاه او ستي آسان نکار

  گه بسوخت و گه فروخت از نار و نور     درگه ز دور ني کسا کامد بدبس

  دي ندی حسرت گشت و مقصودنيع   دي رسی به مقصودی پس از عمرچون

  

  به کعبه رفتن رابعه

   تاج الرجالیبر پهلو زهگشت     رابعه در راه کعبه هفت سال 

   تمامی حجافتميگفت آخر      حرم آمد به کام کي به نزدچون

   عذر زنانش آشکاریشد هم     کعبه کرد روز حج گزار قصد

   به پهلو هفت سالمودميراه پ   ذوالجالل ی از راه و گفت ابازگشت

  ني چنی در رهم خاریاو فکند     ني چنی روز بازاردمي بدچون

   گذارشمي خوی  نه اندر خانهاي     من ده قرار ی  مرا در خانهاي

   شناسد قدر صاحب واقعهیک       چون رابعه ی نباشد عاشقتا

   از رد و قبولزديخ یموج برم     بحر فضول ني دریگرد ی تو متا

  دهند ی رازت مريگه درون د     دهند ی کعبه بازت مشي ز پگه
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  ین افزون کیتيهر نفس جمع     ی کنروني گرداب سر بني ازگر

  اي گردد ترا چون آسیسر بس      مبتال ی گرداب مانني درور

   مگسکي وقت تو از بشولد یم      نفس کي یابي نتي جمعیبو

  

   در عذاب بودکي که از مگس و کیا وانهي دتيحکا

   نامدارزي او شد آن عزشيپ     خوار وانهي دیکي ی در کنجبود

  یتي جمعتتيهست در اهل       یتي ترا اهلنميب ی مگفت

   و مگسکي از کستيچون خالصم ن      ز کس ابمي یتي جمعی کفتگ

   خوابکي از کدمي شب نای جمله     روزم مگس دارد عذاب ی جمله

  مغز آن سرگشته دل پر دود شد     چو در نمرود شد ی سارخکمين

  بي و سار پخک و مگس دارم نصکيک     بي مگر نمرود وقتم کز حبمن

***  

  ی گنه چون ره برد آنجا کسبا      ی گفتش گنه دارم بسیگريد

   را در کوه قافمرغي رسد سیک     خالف ی مگس آلوده باشد بچون

   قرب پادشاهافتي تواند یک     ز ره سر تافت مرد پر گناه چون

***  

   ازودي و کرم جاوخواه یلطف م     ازو دي غافل مشو نومی اگفت

  خبر ی بیکار دشوارت شود ا       سپر یندازي نی به آسانگر

   او نزولی هر شب برای بدیک     را قبول بي مرد تای نبودگر

   در نخواهد شد فرازنيتوبه کن ک    ست باز   در توبه،ی گنه کردگر

  ی همدي بازآشيصد فتوحت پ     ی ره تو دمني دريی به صدق آگر

  

   مرد توبه شکنتيحکا

  توبه کرد از شرم، بازآمد به راه     گناه یاري بود آن مرد بسکرده

   شهوت گرفتیتوبه بشکست و پ    چون قوت گرفت  نفس گري دبار
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   گناه افتاده بودیدر همه نوع       ز راه افتاده بود گري دیمدت

  وز خجالت کار شد بس مشکلش     درآمد در دلش ی از آن دردبعد

  خواست تا توبه کند زهره نداشت     بهره نداشت ی حاصلی بجز بچون

  یا داشت در خونابهدل پر آتش    یا  بر تابهی وهي و شب چون قلروز

  ز آب چشم او همه بنشست بود     بود وستي در رهش پی غبارگر

  سازگارش کرد، کارش ساز داد      آواز داد شي سحرگه هاتفدر

   فالنی ایچون در اول توبه کرد       خداوند جهان ديگو ی مگفت

   نگرفتمتی ولتوانستم یم       رفتمتي کردم، توبه بپذعفو

  ناک دادمت مهل و نگشتم خشم     پاک  توبهی چون شکستگري دبار

   دگريی تو که بازآیآرزو     خبر ی بی زمان اني چنانست اور

  ميا ستادهيتو غرامت کرده باز ا      ميا  آخر که در بگشادهیبازآ

  

   گفتکي و خدا خطابش را لبکردي که بت را خطاب می مرد بت پرستتيحکا

  شنود یحضرت م ز یکيبانگ لب   در سد ره بود ني روح االمی شبکي

  داندش ی می تا کسندانم یم     خواندش ی زمان مني گفت ایا بنده

  ستينفس او مرده است او دل زنده ا     ستي بنده ای قدر دانم که عالنيا

  زو نگشت آگاه در هفت آسمان     تا بشناسد او را آن زمان خواست

   گرد عالم دربگشتگريبار د     بگشت اي و در دردي گردني زمدر

  ی نمای او آخر مرا راهیسو     ی خدای آن بنده را، گفت ادي ندهم

   شو معلوم کنري دانيدر م     گفت عزم روم کن ی تعالحق

   بت را زارزارخواند یکان زمان م     آشکار دشي و بدلي جبرئرفت

   حضرت بازآمد در خروشیسو     آمد از آن حالت بجوش ليجبرئ

   راز بازني من زشيپپرده کن در      ازين ی بی زفان بگشاد گفت اپس

   او را جوابیتو به لطف خود ده     کند بت را خطاب یري در دآنک

   زان غلط کردست راهنداند، یم     اهي گفت هست او دل سی تعالحق
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   نکردم ره غلطدانم یمن چو م     ز غفلت ره غلط کرد آن سقط گر

  لطف ما خواهد شد او را عذر خواه     شگاهي کنون راهش دهم تا پهم

  در خدا گفتن زفانش برگشاد    بگفت و راه جانش برگشاد  نيا

  علتست ی برود ی منجايکانچ ا     آن ملتست ني تو که ای بدانتا

   توچي افکنده، کمتر پستي نچيه     تو چي هی درگه ندارني برگر

  دخرن ی بر درگاه او هم مچيه       خرند ی همه زهد مسلم منه

  

   فروشني و انگبی صوفتيحکا

   شنودی راه آوازانيدر م     در بغداد زود رفت ی ميیصوف

  ی سخت ارزان، کو کسفروشم یم     ی دارم بسني گفت انگبیکي کان

   گفت دور،یچي به هیچي هیده یم     مرد صبود ی گفت ای صوفخيش

   به کسیزي دهد چی کیچيکس به ه     بوالهوس ی ایا وانهي مگر دتو

  ی برترآی هست کهنجاي دکان زکي     ی درآی صوفیا  گفتش کهیهاتف

  مي دهزتي نی بسیور دگر خواه     مي دهزتي ما همه چیچي به هتا

  افتهي ذرات را دری جمله       تافته ی رحمت آفتابهست

  ی کافریدر عتاب آمد برا     یغامبري که با پني او برحمت

  

   و قارونی موستيحکا

   ترا هفتاد باری موسیخواند ا     گفت قارون زار زار ی تعالحق

   خطابی رهم کردکي یگر بزار     باز او را جواب چيه ی ندادتو

  ی در سرش افکندمنيخلعت د     ی شرک از جان او برکندمشاخ

   به خاکیخاکسارش سر فروداد   به صد دردش هالکی موسی ایکرد

  يی بوددهيدر عذابش آرم       يی بوددهي تو او را آفرگر

   نعمت کندیاهل رحمت را ول     رحمت کند رحمتان ی بر بآنک

  غي اشک مکيدر بر آن جرمها      غيدر ی فضلش بیاهاي درهست
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  یشي آرد از آالري تغیک     یشي را باشد چنان بخشاهرک

   جباران کندلي را از خشيخو     کاران کند   گنهبي او عهرک

  

   احتراز جستیا  خودپسند که از مردهی زاهدتيحکا

   راه تابوتش بهبردند یگفت م     بمرد آن مرد مفسد در گناه چون

   کرد بر مفسد نمازديتا نبا     کرد احتراز ،ی آن زاهددي بدچون

   همچون آفتابیدر بهشت و رو   به خواب دشي شب آن زاهد مگر ددر

   مقامی عالني ایاز کجا آورد     غالم ی زاهد گفتش آخر امرد

   همهیالودي تا فرقت بیپا     همه ی تو تا بودی گنه بوددر

  کار کرد رحمت بر من آشفته     تو کردگار یرحم ی از بگفت

  کند ی کار و رحمت مني اکند یم     کند ی که حکمت مني بی بازعشق

   با چراغفرستد ی را میکودک     چون پر زاغ ی او در شبحکمت

   و روزيکان چراغ او بکش، برخ     زروي فرستد تی از آن بادبعد

  خبر ی بی آن چراغ ایکز چه کشت     طفل را در ره گذر ردي بگپس

   با او به صد شفقت عتابکند یم     طفل را تا در حساب رديبگ زان

  یستي نیحکمتش را عشق باز     یستي نی همه کس جز نمازگر

   آمد مدامني چننيالجرم خودا     نبود تمام ني حکمت جز چنکار

   رحمتستی راحصه بحری قطره     ره او صد هزاران حکمتست در

   پسریت در کار ا تسیاز برا   پسر ی هفت پرگار اني و شب اروز

  خلد و دوزخ عکس لطف و قهرتست     از بهر تست وني روحانطاعت

  اند جزو و کل غرق وجودت کرده    اند   جمله سجودت کردهانيقدس

  ی از تو کسشي بستيزانک ممکن ن     ی خود منگر بسی حقارت سواز

   ذلني را عاجز مکن در عشيخو     تو جزوست و جانت کل کل جسم

  ديجان تو بشتافت عضوت شد پد     ديت شد پد تو درتافت جزوکل

   ازوستی جان از کل جدا، عضوستين   ازوست ی تن از جان جدا ، جزوستين
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   نابشد تاابدیجزو و کل گفت     راه واحد ني عدد نبود درچون

   شوق تودي تافزاببارد یم     هزاران ابر رحمت فوق تو صد

   کلی تست خلعتهایاز برا     کل ی وقت رفعتهادي درآچون

  اند  تو بر فذلک کردهیاز پ    اند   کردهکي مالی چندانهرچ

   نثاردانيبر تو خواهد کرد جاو     کردگار شان،ي طاعات ای جمله

  

  زي روز رستخی  عباسه دربارهی گفته

  زي خلق افتد در گربتيچون زه     زي عباسه که روز رستخگفت

  اهي ساعت سکي گردد به هايرو     و غافالن را از گناه انيعاص

   ماندهشاني پری از نوعکيهر       مانده راني حهيسرما ی بخلق

  صد هزاران ساله طاعت از ملک     تا نه فلک ني از زمی تعالحق

   مشت خاکنيوافکند اندر سر ا     بستاند همه از لطف پاک پاک

   خلق راهني ازنند یاز چه بر ما م     آله ی کازدي بانگ خکي مالاز

  اني سود و زني زستيچون شما را ن     اني روحانی ادي گوی تعالحق

   مدامدي گرسنه باینان برا     تمام گردد ی ن را کار مايخاک

***  

  گرمي مرغ شاخ دیهر زمان      گفتش مخنت گوهرم یگريد

   و هستستي نی و گاهستيگاه هست و ن     رندم، گاه زاهد ،گاه مست گاه

  گاه جانم در مناجات افکند       نفسم در خرابات افکند گاه

  چون کنم در چاه و زندان مانده      مانده راني هر دو حاني ممن

***  

  ی صفت نبود بسکيزانک مرد      ی بود در هر کسني ای بارگفت

   بعثت درستی شدی را کايانب     از نخست ی همه کس پاک بودگر

  ی به صد آهستگيیبا صالح آ     ی بود در طاعتت دلبستگچون

  یروندهد به آرام و خوشتن ف     ی سرکشی که نکند کره عمرتا
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   توی مطلوب سر تا پای کرده      تو ی تنورستان غفلت جایا

   زنگار دلستست،ي چرخوردنيس     چون شنگرف اسرار دلست اشک

  ی از مخنث گوهرديکم نه آ     ی نفس سگ را پرورمي تو داچون

  

   از بغدادیشدن شبل گم

  راه برد ی او کجا میکس بسو      چندگاه ی شد از بغداد شبلگم

  ی کسدشي دیا در مخنث خانه     ی جستندش به هر موضع بسباز

  تر بنشسته بود و خشک لب چشم       ادب ی بی آن گروهاني مدر

  ی تست آخر بازگوی چه جانيا     ی برنگ راز جوی گفت ایليسا

  ی نه مرد و نه زنايدر ره دن     ی قومند چون تردامنني اگفت

  ني چند ازی نه مردني در دینه زن     ني در راه دی ولشانم،ي چو امن

  شي خوی من از مرددارم یشرم م     شي خوی شدم در ناجوانمردگم

   خود دستارخوان راه کردشير     را آگاه کرد شي جان خوهرک

  کرد بر استادگان عزت نثار     اري مردان دل خرد کرد اختهمچو

   بتری باشی را از بتشتنيخو     در نظر يی ز مويی آشي تو بگر

  کند ی که او بت می باشیبتگر     کند ی گر تفاوت م و ذمتمدح

   آزر مباش،یزديور تو مرد ا    گر مباش   بت،ی  تو حق رابندهگر

   برتر مقامیاز مقام بندگ     خاص و عام اني ممکن در مستين

  ی مجویمرد حق شو، عزت از عز   ی مجوی دعوني از اشي کن بیبندگ

   به خلقی را صوفشي خويیچون نما     دلق ري ترا صد بت بود در زچون

   سرگردان مدارشي بني را زشيخو     مردان مدار ی  مخنث، جامهیا

  

  خصومت دو مرقع پوش

  دو مرقع پوش در دار القضا     در خصومت آمدند و در جفا 

  ساز  خوش نباشد جنگیگفت صوف     برد باز ی را به کنجشاني ایقاض
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  ديا در سر کرده خصومت از چه نيا      ديا  در بر کردهمي تسلی جامه

  ني هدي لباس از سر براندازنيا     ني اهل جنگ و کدي شما هستگر

  ديدر خصومت از سر جهل آمد     دي جامه را اهل آمدني شما اور

  ی قودارم ی مرقع شرم منيز     ی نه مرد معنوام ی که قاضمن

   سان مرقع داشتننيبه بود ز     دو را بر فرق مقنع داشتن هر

   کرد حل اسرار عشقی توانیک  زن در کار عشق  نه ی تو نه مردچون

   از بالیبرفکن برگستوان       مبتال ی به سر راه عشقگر

  ی بر باد و ترک جان کنیسر ده     ی کنداني مني عزم ای بدعوگر

   باز توی نمانيیتا به رسوا     مفر از تو ني ازشي بی به دعوسر

  

   که عاشق شاه مصر شدی مفلستيحکا

   بر شاه عاشق گشت زاریمفلس     نامدار  ی اندر مصر شاهبود

  راه را  عاشق گمیخواند حال     خبر آمد ز عشقش شاه را چون

  اري کن اختیکياز دو کار اکنون      اري بر شهری چون عاشق شدگفت

  ی نه، در عشقم به ترک سر بگواي     ی کشور بگوني به ترک شهر، واي

  ی آوارگاي ی خواهدنيسر بر      ی بارگکي تو گفتم کار تو با

  اريکرد او را شهر رفتن اخت     نبود آن مرد عاشق مرد کار چون

   ز تندشيشاه گفتا سر ببر     شتنيخو ی برفت آن مفلس بچون

   فرمود شاهدنشيازچه سربر     گناه ی گفتا که هست او بیحاجب

   عشق من صادق نبودقيدر طر     گفتا زانک او عاشق نبود شاه

  اري اختنجاي ای کرددنيسربر      مرد کاری که بودی چنان بودگر

   برو تاوان بوددنيعشق ورز     به از جانان بود ی سر بر وهرک

  ی از مملکت برخاستاريشهر     ی خواستدني ز من او سربرگر

   اوشي درویخسرو عالم شد     او شي کمر در پی بستاني مبر

   سازدش نهمار زوددنيسربر    دار بود ی چون در عشق دعوکيل
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  تر دارد او  دامنستيمدع    سر سر دارد او  در هجرم هرکه

  کم زند در عشق ما الف دروغ     فروغ ی بدان گفتم که تا هر بنيا

***  

  چون روم ره زانک هم ره رهزنست     گفتش که نفسم دشمن است یگريد

  من ندانم تا ز دستش جان برم     سگ هرگز نشد فرمان برم نفس

   سگ رعنا مراني استيو آشنا ن     شد گرگ در صحرا مرا آشنا

   در آشنااوفتد یتا چرا م     وفا ی بنيام ز  ماندهبي عجادر

   مالت کرده خوشی پایهم چو خاک   سگ در جوالت کرده خوش  یگفت ا

  هم سگ و هم کاهل و هم کافرست     تو هم احول و هم اعورست نفس

   فروغردي نفس تو گیاز دروغ      اما دروغ دتي بستای کسگر

   فربه شودني چنني ایکز دروغ    سگ به شود ني آن که ای روستين

  ی و غافلیدل ی و بیکودک       یحاصل ی در اول همه ببود

  یوانگي دی  شعبهیوز جوان       یگانگي در اوسط همه ببود

  جان خرف درمانده تن گشته نزار     بود کار یري در آخر که پبود

  راستهي نفس سگ پني شود ایک     به جهل آراسته ی عمرني چنبا

  ستيحاصل یحاصل ما الجرم ب     ستي ز اول تا به آخر غافلنچو

  ی سگ کند آخر کسیبندگ     ی سگ بسني دارد در جهان ابنده

   پر آتش استیزانک نفست دوزخ     وجود نفس بودن ناخوش است با

   نخوتستري زمهریگاه در و     شهوتست ري به دوزخ در سعگه

  ريت آتش است و زمهرکو دو مغزس   ري الحق زان خوش است و دل پذدوزخ

  ی دمرديم ی سگ کافر نمنيو     ی هزاران دل بمرد از غم همصد

  

  افتي که عمر دراز ی گور کنتيحکا

   بازی گویزي گفتش که چیليسا     دراز ی گورکن عمری مردافتي

   خاکري در زیا دهي دبيچه عجا     در مغاک ی گور کندی چو عمرتا
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   هفتاد سالیفسم هم سگ ننيک     حسب حال بي عجادمي دني اگفت

   طاعت نبردکي دمم فرمان کي     ساعت نمرد کي و دي کندن دگور

  

   نفسی گفتار عباسه درباره

   همه گر پر شوند از کافراننيا     حاضران ی عباسه گفت ای شبکي

   قبولماني کنند ایاز سر صدق     پر فضول ی همه از ترکمانپس

   و اندستيار و ب صد هزني اايانب       تواند بود، اما آمدند نيا

  اني در مردي بماي مسلمان اي     زمان کي نفس کافر ني شود اتا

   تفاوت از چه خاستني چندانيدر م     کرد و آن رواست ارستندي ننيا

  مي کافر پرورشيدر درون خو      مي همه در حکم نفس کافرما

  ني بود آسان چنیکشتن او ک     ني نفس نافرمان چنني استيکافر

  بس عجب باشد اگر گردد تباه   نفس از دو راه ني ارديگ ی مدد مچون

  مي نفس سگ او را ندنيروز و شب ا       مي سوار مملکت آمد مقدل

   سگ در شکاردود یبر بر او م     سوار تازد ی که می چنداناسب

   هم چندان گرفتزينفس از دل ن     دل از حضرت جانان گرفت هرک

   در کمندرآرديلم شدر دو عا   کرد بند ی سگ را به مردني اهرک

   مردچي هابديگرد کفشش را ن   کرد شي سگ را زبون خوني اهرک

  گرانيخاک او بهتر ز خون د     گران ی سگ را نهد بندني اهرک

  

  پوش با پادشاه  سالک ژندهیگفتگو

   آن پادشاهديناگهان او رابد     راه ري پشد ی مد،ي پوشیا ژنده

   تن زن خموشخبر، ی بیگفت ا ريپ   ژنده پوش ی تو، هان ااي من به گفت

  ستيکانک او خود را ستود آگاه ن     ستي ما را خود ستودن راه نگرچه

  یشک یبه ز چون تو صد هزاران، ب   یکي چون شد واجبم، چون من کيل

   برساختستینفس تو از تو خر     نشناختست ني دی جانت روزانک
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  ري بار او اسريتو شده در ز     ري امیا  بر تو نشستهیوانگه

  تو به امر او فتاده در طلب     سرت افسار کرده روز و شب بر

   کرد و بسیکام و ناکام آن توان     کس چي هی ترا، ادي فرماهرچ

  نفس سگ را هم خر خود ساختم     بشناختم ني چون من سر دکيل

  نفس سگ بر تست ، من هستم برو     خرم شد نفس، بنشستم برو چون

   بهتر ز چون تو صد هزاریچون من     سوار گردد ی خر من بر تو مچون

  یدر تو افکنده ز شهوت آتش     ی گرفته بر سگ نفست خوشیا

  از دلت و ز تن ز جان قوت ببرد       شهوت ببرد شي تو آراآب

   و نقصان عقل و ضعف هوشیريپ       گوش ی و کردهي دیرگيت

   اجل را چاکرندريسر به سرم     سپاه و لشگرند ني و صد چندنيا

   رسدی ما در مري از پس میعني     رسد ی لشگر موستهي و شب پروز

   و هم نفست ز راهیهم تو بازافت     سپاه يی درآمد از همه سوچون

  ی با او به هم برساختیعشرت   ی با نفس سگ در ساختی خوشخوش

  ی قدرت او آمدردستيز       ی بست عشرت او آمدیپا

  ز تو هم ز سگ، سگ ایتو جدا افت     گرد تو شاه و حشم دي درآچون

   شدديپس به فرقت مبتال خواه     شد  دي جدا خواهنجايگر ز هم ا

  مي با هم رسیزانک در دوزخ خوش     مي کم رسنجاي مخور گر با هم اغم

  

   دو روباه که شکار خسرو شدندتيحکا

   شدندگري دکيپس به عشرت جفت      دو روبه چون به هم هم برشدند آن

   دو روبه را ز هم افکند بازآن     و باز وزي در دشت شد با یخسرو

  ی آخر بگوم،يما کجا با هم رس    یجو  رخنهی ز نر، کپرسد ی مماده

   دوزان شهرنيبر دکان پوست     اگر ما را بود از عمر بهر گفت

***  

   وقت حضورزند یراه بر من م     از غرور سي گفتش که ابلیگريد
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  د شوردر دلم از غبن آن افتا     به زور ميآ ی چو با او برنممن

   باشدمیاتي حی معنیوز م     باشدم ی نجاتی کنم کز وچون

   به تگزدي نگرسياز برت ابل     نفس سگ ني توست اشي تا پگفت

   تستسي آرزو ابلکي کيدر تو      تست سي از تلبسي ابلی عشوه

   والسالمدي زاسيدر تو صد ابل     خود تمام ی آرزوکي ی کنگر

   آمدستطانيسر اقطاع شسر به        که زندان آمدست اي دنگلخن

   کس را با تو کارچيتا نباشد ه      از اقطاع او کوتاه دار دست

  

   گله داشتسي که از ابلی غافلتيحکا

   گلهیاري بسسيکرد از ابل     آن صاحب چله شي شد پیغافل

   تباهی بر من به طرارنيکرد د      راه سي زد از تلبسمي ابلگفت

  زي نسي ابلني ازشي پآمده بد     زي جوانمرد عزی گفتش امرد

  خاک از ظلم تو بر سر کرده بود     بود از تو و آزرده بود یمشتک

   دشمنستاي آنک دنستيمرد من ن      جمله اقطاع منست اي دنگفت

   من کوتاه کنیايدست از دن     بگو او را که عزم راه کن تو

   من زد چنگ سختیايزانک در دن     آهنگ سخت کنم ی منشي به دمن

   کارم والسالمچي با او هستين    شد ز اقطاعم تمام  روني بهرک

  

  نارياحوال مالک د

  زي تو نیمن ندانم حال خود، چون     زي را گفت آن عزناري دمالک

  برم ی مطانيپس همه فرمان ش     خورم ی برخوان خدا نان مگفت

  ستي نتي بجز قولیاز مسلمان     ستي نتي از ره برد و الحولوتيد

  یخاک بر فرقت که مردار آمد       ی گرفتارآمداي غم دندر

   محکم بدارمتيگو ی زمان منيا       نثار اي ترا گفتم که کن دنگر

   دادن آسانش ز دستی توانیک   تو هر دولت که هست ی بدو دادچون
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   تو بازیمان ی کز چه میندان یم     آز یاي دری  ز غفلت غرقهیا

  تيعص و تو در مبارند یاشک م      تي دو عالم در لباس تعزهر

  آرزو و آز تو جانت ببرد       ببرد مانتي ذوق ااي دنحب

  مانده از فرعون وز نمرود باز     حرص و آز اني آشاي دنستيچ

  گاه شدادش به شدت داشته      بگذاشته ی قارون کرده قگاه

   در دام اوختهيتو به جان آو      نام او ی کرده الشی تعالحق

   ترای الشنيوده زالشه ناب     ترا ی دون تا کیاي دنني ارنج

   دستءی الشني ذره زکيتا دهد    و مست راني بمانده روز و شب حتو

   بود ممکن که او مردم بودیک     گم بود ی ذره الشکي در هرک

   کمیاو بود صد باره از الش     دم ءی رابگسست در الشهرک

   همهی ،گرفتاریکار ی بستيچ     همه یکار ی بست،ي چاي دنکار

   دگر را سوختهیهر زمان خلق      خته  آتش افرواي دنهست

  زي گریري گر ازو گیرمرديش     زي آتش سوزنده تني شود اچون

   آتش بسوزنيورنه چون پروانه ز     آتش بدوز ني چشم ازراني شهمچو

   آن مغرور مستديسوختن را شا   هرک چون پروانه شد آتش پرست  

  نفس هر ی ممکن گر نسوزستين     و پس شي همه آتش ترا در پنيا

   آتش نسوزد جان تراني چننيک      آن ترا ی تا هست جادرنگر

  

   ناسپاسیا  با خواجهیا وانهيپند د

   خدا رحمت کن و کارم بسازیکا     در وقت نماز گفت ی میا خواجه

   زود ازویبپوش یگفت رحمت م      ازو دي بشنیا وانهي سخن دآن

  مان از تکبر هر زیخرام یم     در جهان ی ز ناز خود نگنجتو

   به زر بنگاشتهوارشيچار د     سر بر فلک افراشته یمنظر

   بود بر پرده راستی کنجايرحمت ا     کرده راست زکي غالم و ده کنده

   آخر شرم داری رحمت داریجا     جمله کار ني تو بنگر تا تو با اخود
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  يی رحمت داری تو جایآنگه     يی گرده قسمت دارکي چو من گر

  ی حال روني ادتي نفس ننماکي     یرو ز ملک و مال ی نگردانتا

   فارغ چو مردان از همهیتا شو     ساعت بگردان از همه ني ایرو

  

  نيد  پاکیگفتار مرد

  یمرد را در نزع گردانند رو     یجو لهي حی گفت مشتیني دپاک

   مدامیستي بادهي گردانیرو     را بر دوام خبر ی بني اني از اشيپ

   چه سودی چون اکنون بگردانیور     چه سود ی شاخ بنشانزاني ربرگ

  ی مجوی تو زو پاکردياو جنب م     ی را آن لحظه گردانند روهرک

***  

  عشق زر چون مغز شد در پوستم     گفتش که من زر دوستم یگريد

  همچو گل خندان بنتوانم نشست     نبود به دست ی مرا چون گل زرتا

   مرایمعن ی و بیکرد پر دعو       مرا اي و زر دناي دنعشق

***  

  از دلت صبح صفت پنهان شده     شده راني حی از صورتی اگفت

   ماندهی صورت چو موریا بسته     مانده ی و شب تو روز کورروز

  چي ، هستي اصل صورت چی معنستيچ     چي باش در صورت مپی معنمرد

  تو چو طفالن مبتال گشته به رنگ   سنگ دهي به صورت رنگ گردانزر

  نهاريبت بود ، در خاکش افکن ز     که مشغولت کند از کردگار زر

   قفل فرج استر استیهم برا    در خورست تي به غايی اگر جازر

  يی برخوردارزينه ترا هم ن       يیاري را از زر تو ی کسنه

   راشي گه خویگاه او را خون خور    را شي دروی جو زر دهکي تو گر

   اوستی تو بر پشتیداغ پهلو     با خلق دوست ی زری به پشتتو

  دتيبا یچه دکان آن مزد جان م       دتيبا ی نو مزد دکان ماهم

  زي پشکيتا درآمد از دکانت      زي شد و عمر عزنتيري شجان
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   دل بر همه بنهاده تونيپس چن     داده تو یچي به هیزي همه چنيا

   بکشد روزگاررينردبانت از ز     دار ري صبرم هست تا در زکيل

   بودزتي صد آتش تیکيهر      بود  زتيدر جهان چندانک آو

  زي عزی دست ندهد ایزي بننيد       زي ننتي ددي هم ببااي دنغرق

   در تو افتد ولوله،یابيچون ن     اندر مشغله يی فراغت جوتو

   تنفقوایلن تنالوا البر حت     چار سو ی که داریزي چیا نفقه

   گرفتديبا یگر بود جان، ترک م     گرفت ديبا ی هست آن ترک مهرچ

   و آن نتوان گذاشتنيمال و ملک و ا  دست جان نتوان گذاشت  ترا در چون

  آن پالست بند راهت آمدست    گاهت آمدست   خوابی پالسگر

   با حق هم پالسري از تزویتا ک  شناس   حقی پالست خوش بسوز اآن

  مي گلی فردا ز پهنای رهیک     مي ز بنجاي آن پالس ای نسوزگر

   اوی سر تا پایز واگم شود ا     او ی خود شد وای وادي صهرک

   مدامینيهر دو را در خاک و خون ب    غالم ی دو حرف آمد، الف واو اوا

   خاک خواراني منيپس الف را ب     خون قرار اني در مني را بواو

  

  داشت ی خود پنهان مخي که زر از شیدي نومرتيحکا

   خود مگرخيکرد زر پنهان ز ش     زر هي داشت اندک مایدي مرنو

   او زر در نهفتداشت یهمچنان م     نگفت ی میزي چ،دانست ی مخيش

   با هم در سفررفتند یهر دو م       راهبر ري راه و پدي مرآن

   دو راهیواشکارا شد در آن واد       اهي آمد بس سشي پشانييواد

  مرد را رسوا کند بس زود زر     زانکش بود زر ديپرس ی ممرد

  گاهي جاني اميرو ره نيدر کدام     دو راه داي راگفتا چو شد پخيش

   شد رواستی که خواهیپس به هر راه     کان خطاست فکني معلومت بگفت

   اومي به تگ از بزدي بگرويد     او مي سردي را جفت گی کسگر

   مدامی بشکافد به طراریمو     جو از زر حرام کي حساب در
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   اودي آسنگ ی سنگ بريدست ز     او دي چون خر لنگ آني در دباز

   بودراني رسد، حی دارنيچون بد    د، سلطان بود  رسی به طرارچون

   بسته در درون چه بماندیپا     را زر راه زد، گم ره بماند هرک

   چاه دم دارد شگرفنيدم مزن ک     چاه ژرف ني کن ززي پره،یوسفي

  

  دي بصره از رابعه پرسخي که شیا نکته

   در عشق صاحب واقعهیگفت ا      رابعه شي بصره پخي شرفت

  یا دهي نه دی نه خواندیبر کس     یا دهي کس نشنچي ه کزی نکته

  آن بگو کز شوق جان من شدست     روشن شدست شتني ترا از خوآن

  سمانيچند پاره رشته بودم ر     زمان خي شی گفتش که ارابعه

   آمد حاصلمميدو درست س     و بفروختم خوش شد دلم بردم

  تم آن در آن دستم گرفني درنيا   دست آن زمان کي دو نگرفتم به هر

  راه زن گردد فرو نتوان گرفت   جفت مي که چون شد سدمي ترسزانک

   گون نهدگريصد هزاران دام د     جان و دل در خون نهد اي دنمرد

   والسالمرديچون بدست آرد بم     زر از حرام ی به دست آرد جوتا

  او بماند در غم و زور وبال     او را بود آن زر حالل وارث

  دل ز عشق زر چو شمع افروخته    ا بفروخته  رمرغي به زر سیا

   زری کس را گنج گنج و روستين     در ی مونگنجد ی ره مني درچون

   به زوررندتي بگيیاز سر مو     هم چو مور ی اینه  قدم در رهگر

  تسي نی کوني ای  کس را زهرهچيه     ستي نی محابا رويی سر موچون

  

  ل خوش کرده بود دی مرغی که پس از سالها عبادت به نوایعابد

  چار صد ساله عبادت داشت او     کز حق سعادت داشت او یعابد

   پرده با حق گفته بودريراز ز     رفته بود روني خلق باني ماز

  گر نباشد او و دم، حق هم بس است  دم بس است   دمش حق بود و او همهم
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  اني آشیبر درختش کرد مرغ     اني در می بودش درختیطيحا

   آواز او صد راز بودکي ريز    خوش آواز بود  خوش الحان ومرغ

   اوی بدمسازی انسیاندک     او ی عابد از خوش آوازافتي

   کرد و گفت، با آن مرد کاریرو     آن روزگار غامبري پی سوحق

   روز و شبی همه طاعت بکردنيا     عجب ی گفت، کاخر اديببا یم

  ی آخرم بفروختیتا به مرغ     یسوخت ی از شوق من مسالها

   کردت آخر در جوالیبانگ مرغ     از کمال رکي مرغ زی بودرچهگ

   مرا بفروختهیتو ز نااهل       و آموخته دهي ترا بخرمن

  مي ز تو آموختیما وفادار      مي تو، تو بفروختداري خرمن

  دم مباش  همی بم،ييدمت ما هم     هم مباش ی ارزان فروشني بدتو

***  

   خوش استی و بود من جازانک زاد     گفتش دلم پر آتش است یگريد

  ی او جان فزای خلق را نظاره     ی زرنگار و دلگشای قصرهست

  چون توانم برگرفتن دل ازو     مرا حاصل ازو ی شادیعالم

   گزندی وادنيچون کشم آخر در      مرغانم در آن قصر بلند شاه

   نشستی آن چنان قصریچون کنم ب     ز دست ی چون دهم کلیاريشهر

   در سفر داغ و المنديتا که ب      باغ ارم  عاقل رفت از چيه

***  

   کرد تویسگ نه گلخن چه خواه      دون همت نامرد تو ی اگفت

   گلخن کنوننيقصر تو چندست از     دون  یاي دنی  جملهنيگلخنست ا

  با اجل زندان محنت آمدست     تو گر خلد جنت آمدست قصر

  ت نشس منزلني دری افتادقيال     مرگ را بر خلق دست ی نبودگر

  

   زرنگار کردی که قصریاري شهرتيحکا

   صد هزاری بر وناريخرج شد د     زرنگار ی کرد قصریاريشهر
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   نظامشيپس گرفت از فرش آرا     شد آن قصر بهشت آسا تمام چون

   نثاری خدمت با طبقهاشيپ     اري از هر دآمدند ی می کسهر

   نشاندی آورد و بر کرسشي خوشيپ     را بخواند ماني و ندماني حکشه

   هست از حسن و کمالی باقچيه     حال چي قصر مرا در هني اگفت

  ني چنندي و نه بدي کس نه دچيه     ني زمی گفتند در روی کسهر

   است سختبي ماندست و آن عیا رخنه   بخت کي نی برجست، گفت ایزاهد

  بي قصر فردوسش ز غیتحفه داد     بي قصر را آن رخنه عی نبودگر

  یا  تو جاهل فتنهیزيهم برانگ       یا خنه ردمي گفتا من ندشاه

   بازلي هست آن ز عزرائیا رخنه     سرفراز ی به شاهی گفت ازاهدش

  ورنه چه قصر تو و چه تاج و تخت     کرد سخت ی آن رخنه توانبوک

  مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت   قصرست خرم چون بهشت ني اگرچه

  ستي چلهي را حني ات،سي نی باقکيل   ستي زینجاي هست است،ي نی باقچيه

   منازني چندیرخش کبر و سرکش     مناز ني و قصر خود چندی سرااز

   توی وادي تو بگوبيبا تو ع     تو ی و جای از خواجگی کسگر

  

   زرنگار کردی که سرايی بازارتيحکا

   زر نگاريی سرایاز سر عجب       آشفته کار يی آن بازارکرد

  ز کرد از بهر عام آغایدعوت     او تمام ی چون شد سراعاقبت

   عجبی انندي او ببیتا سرا     را به صد ناز و طرب ی خلقخواند

  دي او را بدیا وانهياز قضا د     ديدو ی مخود ی دعوت ، مرد بروز

   خام رگی امي تو ریبر سرا     به تگ مي زمان کاني خواهم اگفت

   بگفت و گفت زحمت دور دارنيا     مشغولم، مرا معذور دار کيل
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   اوی عنکبوت و خانه تيحکا

   روزگارگذارد ی میاليدر خ       قرار ی آن عنکبوت بی دهيد

   راشي خوی سازد به کنجیا خانه      را شي وهم دوراندردي گشيپ

   مگسکيتا مگر در دامش افتد      بسازد از هوس ی دامبوالعجب

  برمکد از عرق آن سرگشته خون     مگس افتد به دامش سرنگون چون

  رگاهيقوت خود سازد از و تا د     گاهيکند بر جا از آن خشکش بعد

  یچوب اندر دست، استاده بپا     ی باشد که آن صاحب سرایناگه

   نفسکي کند در دايجمله ناپ     آن عنکبوت و آن مگس ی خانه

   آن عنکبوتی چون مگس در خانه   ساخت قوت ی وانک دروا،ي دنهست

  دتيآگم شود تا چشم بر هم        دتي مسلم آاي همه دنگر

  یکن ی میطفل راه پرده باز     یکن ی می سرفرازی به شاهگر

  خبر ی بیملک گاوان را دهند ا     مغز خر ی مطلب گر نخوردملک

  ستي نشي بیمرد او ، کان بانگ باد   ستي نشي از کوس و علم دروهرک

   دانگمي کمتر ارزد نیباد بانگ    در علم، در کوس بانگ ی بادهست

   منازني چندیدر غرور خواجگ      از  متني چندیهودگي بابلق

  درنگ یدرکشند آخر ز تو هم ب     از پلنگ دندي آخر درکشپوست

   نگو سار آمدنايگم شدن به        آمدن داري محال آمد پدچون

   کردنتی ز بازیسر بنه تا ک     کردنت ی ممکن سرفرازستين

   بنه در سرمکنی ز سربازاي     مکن گري دی سرورني بنه ااي

   جان توی جانت، وابالیوا     باغ تو زندان تو  وی سر ایا

   ناصبوری جهان ايیمايچند پ     خاکدان پر غرور ني گذر زدر

  نيپس قدم در ره نه و درگه بب      ني و ره ببیچشم همت برگشا

   تو ز عزت در جهانیخود نگنج     بدان درگاه جان یدي رسانچون

  

  دي رسیشي به درواباني گران جان که در بی مردتيحکا



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ٩٧ 

  دي رسیشي به درویابانيدر ب   ديدو ی گران جان می سبک مردبس

   شرم داریبپرس یگفت آخر م    کار شي دروی تو ای چون دارگفت

   جهانم در زماننيتنگ تنگ است ا      جهان ني ای در تنگناام مانده

   فراخت تنگناستابانيدر ب     راست ستي نی گفتنچي گفتش امرد

   هرگز به مايیتو کجا افتاد       تنگنا ی نبودنجاي اگر اگفت

  دهند ی آتش میآن نشان زان سو     دهند ی خوش می  ترا صد وعدهگر

   آتش حذرني کن ازرانيهم چو ش       درگذر اي دنستي تو چآتش

  دتي آشي خوش شدن پیپس سرا     دتي آشي دل خوی گذر کردچون

   و جان نفورري و دل اسفيتن ضع     سخت دور ی و راهشي در پیآتش

   برساختهني چنی کارانيدر م      ز جمله فارغ و پرداخته  تو

   نه نشانیکز جهان نه نام دار     جهان، جان برفشان یدي دی بسگر

   توچي کم پني ازشي بميچند گو     تو چي هیني نه بیني بی بسگر

  

   به اویدلي و پند بقرار ی که بی مردیسوگوار

   زارگفت ی می وانگه،یقرار یب     سوگوار شد ی پس تابوت ماز

  ی شدروني جهان بدهي نادچيه     ی من چون شدی دهي جهان نادیکا

  ديگفت صد باره جهان انگار د     دي و کار ددي چون آن شنیدل یب

   مرد توی خواهدهيهم جهان ناد     برد تو ی خواهشي جهان با خوگر

  ی درد را مرهم کنیعمر شد ک       ی عالم کنی  که تو نظارهتا

  سي جان نفنيدر نجاست گم شد ا     سيفس خس تو از نی نپردازتا

  

  سوخت ی که عود می غافلتيحکا

  ی آنجا کسی از خوشزد یآخ م     ی غافل بسیکي آن سوخت ی معود

   عود زارني بسوخت ايیتا تو آخ گو     نامدار زي را گفت آن عزمرد

***  
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   مرا کردست بندیعشق دلبند     مرغ بلند ی گفتش که ایگريد

   کردشيعقل من بر بود و کار خو     کرد شي پ او آمد مرا درعشق

   زد در همه خرمن مرایو آتش     او ره زن مرا ی روالي خشد

   صبر کردن زان نگارديکفرم آ     قرار ابمي ی او نمی نفس بکي

  شي من سرگشته پرميراه چون گ   شي دلم در پس بود در خون خوچون

   گرفتديبا ی مشيصد بال در ب     گرفت ديبا ی مشي در پيیواد

  یچون توانم بود هرگز راه جو     ی آن ماه رورخ ی بی زمانمن

   درگذشتمانيکار من از کفر و ا     از دارو و درمان درگذشت دردم

   در جان من از عشق اوستیآتش    من از عشق اوست ماني من و اکفر

  هم دمم در عشق او اندوه بس     اندوه کس ني ندارم من در اگر

   فکندرونميزلف او از پرده ب    نم فکند  او در خاک و در خوعشق

   اوداري از دبمي نفس نشککي     شدم در کار او طاقت ی چو بمن

   اکنون چون کنمنستيحال من ا   را هم غرقه در خون چون کنم خاک

***  

  یا  تا سر در کدورت ماندهیپا     یا  دربند صورت ماندهی اگفت

   صفتواني حی ایهست شهوت باز   عشق معرفت ستي صورت، نعشق

   بودیمرد را از عشق تاوان     بود ی را که نقصانی جمالهر

   گشتن زان جمالستيکفر باشد ن     را که خود نبود زوال ی جمالهر

  کرده نام او مه ناکاسته     از خلط و خون آراسته یصورت

   عالم ازونيتر نبود در زشت   گر شود آن خلط و آن خون کم ازو  

   چون بوديی آخر کان نکویدان    د  حسن او ز خلط و خون بوآنک

  ی جوبي حسن از غبست،يحسن در غ    ی جوبي گرد صورت عی گردچند

  اري ماند نه داري دینه هم     کار شاني برافتد پرده از پگر

   بدل گردد به ذلیعزها کل        گردد صورت آفاق کلمحو

   دگرکي گردد همه با یدشمن       مختصر ی صورتیدوست
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   استیبي عی کز بنستي ایدوست      ستيبي غی او را دوستوانک

  ردتي که ناگه گیمانيبس پش     ردتي ره گی دوستني نه اهرچ

  

  کردي مهي گری شبلشي که از مرگ دوستش پی دردمندتيحکا

  ستي ز چهي گرني که ادشي پرسخيش     ستيگر ی می شبلشي پیدردمند

   جان منیاز جمالش تازه بود     بود آن من ی دوستخاي شگفت

   از ماتمشاهيشد جهان بر من س    رد و من بمردم از غمش  بمید

  نستي از شي بتي چه غم باشد، سزانيا   نستي ازشيخو ی گفتا چون دلت بخيش

   زار تویري تا نمرديکو نم     تو اري ی اني گزگري دیدوست

   او غم جان آوردیدوست     کز مرگ نقصان آورد یدوست

  رت فتد در صد بالهم از آن صو     شد در عشق صورت مبتال هرک

   کند در خون نشسترتيو او از آن ح   ز دست روني آن صورت شود بزودش

  

   شدماني خود پشزي که از فروختن کنی تاجرتيحکا

   چون قند داشتی با لبزکي کنکي     چند داشت ی و ملکی مالیتاجر

   شدچارهي گشت و بس بمانيبس پش      بفروخت تا آواره شد ناگهش

   باز افزون از هزاردشيخر یم     قرار یاو ب یا  خواجهشي پرفت

  نفروختش ی او باز می خواجه     سوختش ی او جگر می آرزوز

   بردوامیفشاند یخاک بر سر م      ره مدام اني در مشد ی ممرد

   آن کس استی سزای داغني چننيو    داغم بس است ني که ایگفت ی مزار

   فروختیناريدلبر خود را به د     حماقت رفت، چشم عقل دوخت کز

   را برخاستهشي خوانيتو ز       آراسته ني چنی بازارروز

  ستي نو رهبریا  حق هر ذرهیسو   ستي نفس ز انفاس عمرت گوهرهر

   دوستی نعمتهاشيعرضه ده بر خو     اوست ی قدم تا فرق نعمتهااز

  یا  بس صبور افتادهيیدر جدا       یا  کز که دورافتادهی بدانتا
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   مانده بازیري به غیتو ز نادان     و ناز  ترا پرورده در صد عزحق

  

   خود را رها کردی که سگ تازی خسروتيحکا

  اري بی سگبان سگ تازیگفت ا     در دشت شکار رفت ی میخسرو

  جلدش از اکسون و اطلس دوخته       آموخته ی خسرو را سگبود

  فخر را در گردنش انداخته     مرصع ساخته ی گهر طوقاز

   در گردنشنيشميرشته ابر    جنش  زرش خلخال و دست ابرناز

   آن سگ به دست خود گرفتی رشته     آن سگ را سگ بخرد گرفت شاه

   استخوانیدر ره سگ بود لخت    در قفاش آن سگ دوان شد، ی مشاه

  بنگرست آن شاه سگ استاده بود     کاستخوان افتاده بود شد ی نمسگ

  کاتش اندر آن سگ گمراه زد      چنان بر شاه زد رتي غآتش

   چون توان کردن نگاهیري غیسو     چون من پادشاه شي آخر پگفت

   را در جهانادب ی بني اديسر ده   زمان ني را بگسست و گفتش ارشته

   رشته کارآن ی که بیبهترش بود   سوزن آن سگ صد هزار ی بخوردگر

   اندام سگ پر خواستستی جمله     سگبان گفت سگ آراستست مرد

  اطلس و زر و گهر ما را هواست سزاست  سگ دشت و صحرا را ني اگرچه

   و زر او بگذار و روميدل ز س     گفتا هم چنان بگذار و رو شاه

  ني چنندي را آراسته بشيخو       ني بعد ازدي آشي اگر باخوتا

  افتستي يی جدایوز چو من شاه       افتستي يی کاشنادي آادشي

  افتهي يیو آخر از غفلت جدا       افتهي يی در اول آشنایا

  نوش کن با اژدها مردانه جام       نه تمام یقي در عشق حقیپا

   خون بهاستدنيعاشقان را سربر     داو اژدهاست ی پانجاي ازانکه

   دهدیاژدها را صورت مور      دهد ی جان مرد را شورآنچ

  د خون خودانی در ره او تشنه     و گر صداند  یکيعاشقانش گر 
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  خون خود سرخ کرد خود را به ی حالج که در دم مرگ روتيحکا

   بر زباننرفتش یجز انا الحق م     شد آن حالج بر دار آن زمان چون

   او انداختندیچار دست و پا       نشناختند ی زبان او همچون

  ی حالت کسني ماند دریسرخ ک     ی بسی از وختي شد خون برزرد

   هم چو ماهی به رودهيدست بر     و ماه دي آن خورشدي درمالزود

   خود گلگونه بر کردم کنونیرو     مردست خون ی ه چون گلگونگفت

  ی بسنجاي باشدم ايیسرخ رو       ی نباشم زرد در چشم کستا

   مگردمي بترسنجايظن برد کا     در نظر مي را من زرد آهرکه

  ستي نی رونجاي گلگونه انيجز چن   ستي نی سر موکي مرا از ترس چون

   به کاردين آ آن زماشيرمرديش     دار ی چون نهد سر سوی خونمرد

   بودیمي مرا بيی جاني چنیک     بود یمي می  جهانم حلقهچون

   خورد و خورميدر تموز افتاده دا     هفت سر ی که را با اژدهاهر

   سر دار اوفتدشيزي چنيکمتر     اوفتد اري بسشي بازني چننيز

  

  دندي که سر پسرش را بردي جنتيحکا

   در بغداد حرففتگ ی می شبکي     آن بحر ژرف د،ي جنن،ي دیمقتدا

   تشنه دل در آستانشیسرنهاد       آسمانش ی کز بلنديیحرفها

   پسرباي زیکي او ديهم چو خورش      راه بر دي بس برنا، جنداشت

   جمعش افکندند خوارانيپس م     آن پسر را زار زار دندي برسر

  دم نزد، آن جمع را دل داد باز     پاک باز دي آن سر، جندي بدچون

  ميبرنهادم من در اسرار قد     ميه امشب بس عظ کیگي آن دگفت

  ني ازدي و کم ناشي بنيهم بود ز     ني چندي گرم بایگي چنان ددر

***  

   و برگزاد ی دورست و من بیواد     ز مرگ ترسم ی گفتش که میگريد

   منزلمني در نخستديجان برآ     دلم ترسد ی کز مرگ مني چننيا
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   زار زاررمي بمديل آچون اج     اجل با کار و بار ري منم مگر

   و هم دستش شکستغيهم قلم شد ت   دست غي تکي خورد او از اجل هرکه

  غي دری در دست، استي نیغيجز در     غي دست و تی کز جهانغاي دریا

***  

   استخوانیچند خواهد ماند مشت     ناتوان في ضعی گفت اهدهدش

  مغز او در استخوان بگداخته      چند در هم ساخته یاستخوان

   دژمی از دو دم تا کیهست باق     و کم شي که عمرت بی دانی نمتو

  شد به خاک و هرچ بودش باد برد     که هرکه زاد، مرد ی دانی نمتو

  اند  بردنت آوردهیهم برا      اند   بودنت پروردهی براهم

   طشت هر شب غرق خوننيوز شفق ا   گردون هم چو طشت سرنگون هست

   در طشت اوبرد یهمه سر م نيا       زن در گشت او غي تآفتاب

  ی که با خاک آمدی آبی قطره       ی اگر آلوده گر پاک آمدتو

   نبرداي تواند کرد با دریک     آب از قدم تا فرق درد  ی قطره

  ی جان دهی هم بزاریهم بسوز    ی در جهان فرمان دهی تو عمرگر

  

   مرگ ققنستيحکا

  ستان مرغ در هندونيموضع ا     دلستان ی ققنس طرفه مرغهست

   سوراخ بازی بسی در ویهمچون     عجب دارد دراز ی منقارسخت

   جفتش، طاق بودن کار اوستستين     صد سوراخ در منقاراوست قرب

   دگری هر آواز او رازريز     دگر ی در هر ثقبه آوازهست

  قرار ی بی گردد از ویمرغ و ماه      بهر ثقبه بنالد زار زار چون

   شوندهشي بانگ او بی خوشدر     پرندگان خامش شوند ی جمله

   ز آوازش گرفتیقيعلم موس     بود دمسازش گرفت یلسوفيف

  وقت مرگ خود بداند آشکار      عمر او بود قرب هزار سال

  شي آرد گرد خود ده خر، مه بزميه    شي ببرد وقت مردن دل ز خوچون
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  در دهد صد نوحه خود را زار زار       قرار ی بدي آزمي هاني مدر

   برآرد دردناکگري دیا نوحه     از جان پاک یا قبه بدان هر ثپس

   دگری کند نوعگري دی نوحه  گر   که از هر ثقبه هم چون نوحهچون

  هر زمان برخود بلرزد هم چو برگ     نوحه از اندوه مرگ اني مدر

  وز خروش او همه درندگان       او همه پرندگان ري نفاز

  ی بارگکيدل ببرند از جهان        ی چون نظارگندي او آیسو

   جانورردي ماري او بسشيپ     غمش آن روز در خون جگر از

   شوندجان ی بی قوتی از بیبعض     شوند راني او حی از زارجمله

   جان سوز اوی خون چکد از ناله     بود آن روز او ی عجب روزبس

   و پسشيبال و پر برهم زند از پ     نفس کي چون عمرش رسد با باز

  بعد آن آتش بگردد حال او        جهد از بال اوروني بیآتش

  ی خوش خوش همزمشيپس بسوزد ه       ی فتد آتش همزميزود در ه

   خاکستر شوندزيبعد از اخگر ن   هر دو چون اخگر شوند زمي و همرغ

  دي ز خاکستر پددي آیققنس      دي اخگر پدیا  نماند ذرهچون

   ققنس بچه سر برکندانياز م     چو خاکستر کند زمي آن هآتش

   نابزادديکو پس از مردن بزا     اوفتاد نيس را در جهان ا کچيه

   کارت دهندی هم بسیريهم بم     دهند ارتي چو ققنس عمر بسگر

   فرد بودی فردجفت، ی بولد، یب       در ناله و در درد بود سالها

   نداشتی و فرزندیمحنت جفت       نداشت یوندي همه آفاق پدر

  اکسترش بر باد دادآمد و خ     داد ادي االمرش اجل چون آخر

  ليکس نخواهد برد جان چند از ح      تو که از چنگ اجل ی بدانتا

  ستي که کس را برگ نني ببي عجانيو     ستي نمرگ ی همه آفاق کس بدر

  گردن آنرا نرم کردن الزمست   اگر چه بس درشت و ظالمست مرگ

  د کار اوفتانيتر از جمله، ا سخت     اوفتاد اري ما را کار بسگرچه
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   که در مرگ پدری پسریگوارسو

   پدری اگفت ی و مديبار یاشک م       پسر شد ی تابوت پدر مشيپ

  شي پشيهرگزم نامد به عمر خو    شي که جانم کرد ری روزني چننيا

   روز هم نامد به سرنيهرگزش ا     گفت آنک او بودت پدر يیصوف

  کار بس مشکل پدر را اوفتاد     کان پسر را اوفتاد ی کارستين

   آمدهیمايخاک بر سر باد پ     آمده ی سر و پای بايه دن بیا

   بدستی رفت جز بادیهم نخواه    نشست ی به صدر مملکت خواهگر

  

   در دم مرگیبيگفتار نا

   رازني در عی کادي پرسیکيزو       را چون اجل آمد فراز یبينا

  چي گفت هبنتوان یگفت حالم م     چي پچي تو چونست وقت پحال

  عاقبت با خاک رفتم والسالم      عمرتمام  همه مودمي پبار

  ی برگ و روی دارد بزارختنير   ی درمان مرگ را جز مرگ بوستين

  ميا جان نخواهد ماند و دل بنهاده      ميا  همه از بهر مردن زادهما

  نيرزمي زاي زمان شد توتنيا     ني نگري عالم داشت در زآنک

   زودزيناچگشت در خاک لحد     بود زي در چرخ فلک خون روانک

  اند  هم آشفتهنيبلک خفته ا      اند   پرخفتهنيرزمي زی جمله

   ره گورش اول منزل استنيکاندر   مشکل است ی بنگر تا چه راهمرگ

   و زبرري شود زنتيريجان ش      مرگت خبر ی بود از تلخگر

  

   با خم آبیسي عیگفتگو

  بود طعم آب خوشتر از جالب   خوش آب يی از جوی آبیسي عخورد

   خورد و رفتی از خم آبزي نیسيع    زان آب خم پر کرد و رفت یکي آن

   ماند از آنبي و عجاديباز گرد     تلخش دهان ی ز آب خم همشد

  ی بگوني آبست، سر اکيهر دو      ی خم و آب جوني رب آب ااي گفت
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  ني ترست از انگبنيري دگر شنيو     ني چرا تلخ است آب خم چنتا

   کهنی منم مردیسي عیگفت ا     آن خم آمد در سخن یسي عشيپ

  ام هم کوزه هم خم هم طغار گشته     هزار ی نه کاسه من بارني اريز

  زي مرگم کار نی جز تلخستين     زي کنندم خم هزاران بار نگر

  ني چننيريآب من زانست ناش      ني چنني مرگم ای از تلخميدا

  از خود را ز غفلت خر مسني ازشيب     راز وشي غافل، ز خم بنی اآخر

  ی رازجودي از آنکت جان برآشيپ     ی رازجوی ایا  را گم کردهشيخو

   راز توی شناسی کیريچون بم     زنده خود را باز تو یابي نگر

   اثرچينه بمردن از وجودت ه     ترا از خود خبر یاري بهشنه

   نامردم شدهکيزاده مرده ل     نابرده، مرده گم شده ی پزنده

   راشي خوابديپس چگونه باز     را شي هزاران پرده آن دروصد

  

   سقراط با شاگردش در دم مرگیگفتگو

   اوستادی گفت اش،يبود شاگرد     چون سقراط در نزع اوفتاد گفت

  مي در خاکت کنی جانيدر کدام     مي تن پاکت کنم،ي کفن سازچون

   والسالمیدفن کن هر جا که خواه     غالم ی اميابي اگر تو بازگفت

   تو بازی باي ی نبردم، مرده کیپ   دراز ی چو خود را زنده در عمرمن

   نبود از خود خبرمي موی سرکي     چنان رفتم که در وقت گذر من

***  

   دم از من بر مرادکي امديبرن     اعتقاد کي نیا  گفتش کهیگريد

  ام  عالم بودهیمستمند کو    ام   عمرم که در غم بودهی جمله

   در ماتم استیا کز غمم هر ذره     غمست  دل پر خون من چندانبر

  ام کافرم، گر شاد هرگز بوده      ام   و عاجز بودهراني حمايدا

   منشي پرمي چون راه گیبر سر    من شي جمله غم در خوني زام مانده

   بس خرممی دلی سفر بودنيز       غمم یني نقد چندی نبودگر
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  اکنون چون کنمبا تو گفتم جمله،    چون دل هست پر خون، چون کنم کيل

***  

   تا سر غرق سودا آمدهیپا       آمده داي مغرور شی اگفت

   زمانکي بگذرد در یتابجنب       جهان ني و مراد اینامراد

  بگذرد ی آن نفس میعمر هم ب     بگذرد ی نفس مکي آن در هرچ

  زي و بدو منگر تو نريترک او گ    زي بگذر تو نبگذرد، ی جهان مچون

  ستيهرک دلبندد درو دل زنده ن    ستي نندهيا که آن پیزي هر چزانک

  

  خورد ی شربت نمی که از دست کسینيب راه

  هرگز او شربت نخورد از دست کس       نفس ی بود بس عالیني براه

   هرگز رغبتتستيچون به شربت ن     به حضرت نسبتت ی گفت ایليسا

   زودتررديتا که شربت باز گ       استاده زبر نمي بی مردگفت

  زهر من باشد اگر شربت خورم     موکل بر سرم یرد مني چنبا

   بود کاتش بودی نه جالبنيا     موکل شربتم چون خوش بود با

   جو ارزد اگر صد عالمستمين     دمست کي ی داری آنرا پاهرچ

  ستي که نی بر اصلاديچون نهم بن     ستي که نی ساعته وصلکي یازپ

   منازنيند نفس چکياز مراد      سرفراز ی از مرادی تو هستگر

   باشد منالی چون دمینامراد     حال رهي تی شدت از نامرادور

  يیآن ز عز تست نه از خوار     يی رسد گر زاری ترا رنجگر

   کس ندهد نشان از کربالچيه       رفت از بال اي آن بر انبآنچ

   نمودی را گنجنندهيدر صفت ب     نمود ی در صورت ترا رنجآنچ

  تيهست از احسان و برش عالم     تي در هر دمرسد ی متي عناصد

   رنج آن اوی اندکیبرندار       از احسان او ادي اردين یم

  ی تا سر پوستی مغزا،پارهيت       ی کجا باشد نشان دوستنيا
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   را با رغبت خوردی تلخی وهي که از دست شاه می چاکرتيحکا

  یا وهي می را داد روزیچاکر       یا وهي شکوي بود نیپادشاه

   خوشتر نخورد او زان طعاميیگفت   آن غالم خورد یم او خوش هی وهيم

   آنکرد یپادشا را آرزو م   آن خورد ی کان چاکرش می خوشاز

   خوش طعامني ایخور یزانک بس خوش م     غالم یا  بمن دهمهي نکي گفت

  ديتلخ بود،ابرو از آن درهم کش     دي و شه چون چشوهي شه را مداد

   که کردنيري چنان شی تلخني چننيو   خود که کرد ني غالم ای هرگز اگفت

   صد هزاردميچون ز دستت تحفه د     اري شهری با شاه گفت ای رهآن

  یا وهيبازدادن را ندانم ش      یا وهي ز دستت تلخ آمد مگر

   رسدی مرا رنجی تلخکي به یک     رسد ی ز دستت هر دمم گنجچون

   کند از دست توی مرا تلخیک     محنت پست تو ري شدم در زچون

   کن آن گنج است بسدان ی منيقيتو      ترا در راه او رنجست بس گر

   بنهاده استني تو، چون چنیچون کن   افتاده است ی او بس پشت و روکار

  اند  خوردهی خون دل کی بی لقمه    اند   چون سر به راه آوردهپختگان

  ندا  نشکستهی نان تهجگر یب    اند   که بر نان و نمک بنشستهتا

  

   از روزگار خودی صوفیگفتار مرد

   روزگاریگذار ی چون می اخیکا     نامدار ی را گفت مرديیصوف

   ماندهام یخشک لب ، تر دامن        ماندهام ی من در گلخنگفت

  تا که نشکستند آنجا گردنم       نشکستم اندر گلخنم ی گرده

  ی هميیگو ی باز ماي ی خفته     ی دميی جوی تو در عالم خوشگر

   صراطی مردانه زان سویتا رس   اطيآن کن احت در ،يی جوی خوشگر

  ستي نی موکي یزانک رسم خوش دل   ستي نی عالم روی در کوی دلخوش

   تا خوش بودیدر زمانه کو دل     که چون آتش بود نجاي هست انفس

   نقطه کس ندهدنشانکي یدل خوش     در جهان ی بگردی چو پرگارگر



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ١٠٨ 

  

  خواست ی خوشدلی مهنه دعاخي که از شیرزني پتيحکا

   ده به منيی دعاني را هیدلخوش      رزني مهنه را آن پخي شگفت

  ني ازشي تاب اکنون بارمين یم     ني ازشي پیمراد ی بدميکش یم

  مي بود هر روزی آن وردشک یب      مي آموزی خوش دلی دعاگر

  تا گرفتم من پس زانو حصار     شد روزگار ی گفتش مدتخيش

  افتمي و نه دمي نه دیا ذره     بشتافتم ی بس،یخواه ی منچيا

   باشد مرد رای روی کیخوش دل       درد را ني ادي پددي دوا ناتا

  

  ی خوشدلی  دربارهديگفتار جن

  دي قچي هی خدا، بدي صیگفت ا      دي جنشي بنشست در پیليسا

  گفت آن ساعت که او در دل بود     حاصل بود ی مرد کی دلخوش

   راهی ناکام مرد تستیپا     که ندهد دست وصل پادشاه تا

   تاب آفتابستيزانک او را ن     صواب نمي بی را سرگشتگذره

   شودروني بی از آن سرگشتگیک     گر صد بار غرق خون شود ذره

   او غره بودست،ي نديهرک گو       تا ذره بود ذره بود ذره

   رخشان نه اوستی ذره است و چشمه     بگردانند او را آن نه اوست گر

   باشد درستیا اصل او هم ذره    خست  نزدي او از ذره برخهرک

   اودي ذره تا جاوکيهم بود      او دي به کل گم گشت در خورشگر

   تگ زند در خود بودیگرچه عمر     و گر بس بد بود کي گر بس نذره

   با آفتابی شویتا تو در گشت    خراب ی ذره چون مستی ایرو یم

  شکار آینيتا تو عجز خودبب     قرار ی چو ذره بی دارم، اصبر
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  کرد ی پرواز مدي که به طلب خورشی خفاشتيحکا

   چشم آفتابستي دمم چون نکي     باب چي خفاش گفت از هی شبکي

  ی بارگکيتا بباشم گم درو      یچارگي به صد بی عمرشوم یم

  گاهيعاقبت آخر رسم آن جا     در سال و ماه روم ی بسته مچشم

  اران سال هستره ترا تا او هز     مغرور مست ی گفت ای چشمزيت

   رسدیمور در چه مانده بر مه ک     رسد ی ره کني چو تو سرگشته ابر

  دي پددي کارم چه نقش آنيتا از     دي پرخواهم ی مست،ي نی باکگفت

  تا نه قوت ماندش نه بال و پر     خبر ی مست و برفت ی مسالها

   عاجز مانده بازبال، ی بپرو یب     جان سوخته، تن در گداز عاقبت

   بگذشتم مگرديگفت از خورش     خبر دشي ز خورشآمد ی نمچون

  یا  رفتهی که گامیني بیره نم     یا  گفتش که تو بس خفتهیعاقل

  ام  و پر سرگشتهبال یزان چنان ب    ام   کزو بگذشتهيی گویوانگه

   شدزيآنچ ازو آن مانده بود، آن ن     شد زي سخن خفاش بس ناچنيز

   از زفان جان خطابیکرد حال       آفتاب ی بسوی سر عجزاز

   به دورتر بر شو دگریا پاره     ور دهي بس دیافتي ی مرغگفت

***  

  ی بجاآرم یچون بود گر امر م     ی رهنمای ازو کادي پرسیگريد

   فرمان او را انتظارکنم یم       ندارم با قبول و رد کار من

  گر ز فرمان سرکشم تاوان کنم     به جان فرمان کنم دي فرماهرچ

***  

   نبود کمالشتري بنيمرد را ز     سال ني مرغ ای ای کردوکي نگفت

   آسان برستيیاز همه دشوار   فرمان کرد، از خذالن برست هرک

   طاعتی عمرامر یبهتر از ب     ساعتت کي بر امر در یطاعت

  ی کس نه کسني ایسگ بود در کو      ی بسی کشد سختفرمان یهرک ب

  بود چو بر فرمان نبود نانيجز ز   و زان چه سود دي کشی سختی بسسگ
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  ی عالمدياز ثوابش پر برآ     ی دمی بر فرمان کشد سختوانک

  يز تو، در تصرف برمخی بنده     زي فرمان راست در فرمان گرکار

  

   توجه کرداني زندانشي که به استقبالش شهر را آراسته بودند و او فقط به آرای خسروتيحکا

   سازکردند ی میخلق شهر آرا     باز شي به شهر خوشد ی میخسرو

   داشتشي همه در پشيبهر آرا   داشت شي کز آن خویزي چی کسهر

   اال بند و غلزي نیزي چچيه     زندان را نبود از جزو و کل اهل

   داشتنددهي دریهم جگرها      داشتند دهي بری چندی سرهم

   برساختندیشي همه آرانيز     چند انداختند زي نيی و پادست

   آشکارنتي و زبي شهر از زديد     ارير به شهر خود درآمد شهچون

   زود شاهادهيشد ز اسب خود پ     آنجا که زندان بود، شاه دي رسچون

   داداري و زر بسميوعده کرد و س     زندان را چو برخود بارداد اهل

  ی با من بگونيگفت شاها سر ا     ی بود شه را رازجویني نشهم

  یا دهياکسون د و بايشهر در د     یا دهي افزون دشي هزار آراصد

  ختنديب یمشک و عنبر در هوا م     ختندير ی مني و گوهر در زمزر

   باززي چکي آن ی سویننگرست     احتراز ی و کردیدي همه دآن

   کارنتي ایني بدهيتا سربر      در زندان چرابودت قرار بر

  ی و جز دست و پادهيجز سربر     ی دل گشایزي چچي هنجاي استين

   نشستدي چرا باشانيدر بر ا     دست هدي همه برني ااننديخون

  گراني بازی چهيهست چون باز       گراني آن دشي گفت آراشاه

  شي بر تو آن خوکردند یعرضه م   شي و در شان خووهي در شی کسهر

  اند  اهل زندان کردهنجايکارم ا    اند   آن قوم تاوان کردهی جمله

  تن ز سر سر از تن، ی جدا بودیک     گذر نجاي امر من ای نکردگر

   عنان برتافتمنجايالجرم ا     افتمي ی روان منجاي خود احکم

  اند در غرور خود فرو آسوده    اند   آن همه در ناز خود گم بوده
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   شدهراني حکم و قهر من حريز      اهل زندانند سرگردان شده 

  تر درباخته گاه خشک و گاه       دست و گاه سر درباخته گاه

   داریتاروند از چاه و زندان سو    ار  بنشسته، نه کار و نه بمنتظر

   مراشاني را و گه اشانيگه من ا     زندان مرا ني گلشن شد االجرم

  تالجرم شه را به زندان رفتن اس     بفرمان رفتن است ناني ره بکار

  

  دي را در خواب دی و ترمذديزي که بایا  خواجهتيحکا

  صاف بودقطب عالم بود و پاک او     اکاف بود ی  کز تخمهیا خواجه

  ی را در رهی و ترمدديزيبا     ی ناگهدمي شب در خواب دگفت

  ی هر دو، کردم رهبرشاني اشيپ     ی دو دادندم به سبقت سرورهر

   احترامخميکز چه کردند آن دو ش     آن کردم تمام ري از آن تعببعد

   برآمد از جگری آهخودم یب     که در وقت سحر ني اري تعببود

   تا که درگاهم گشادزد یحلقه م     شاد  تا راهم گرفت ی من مآه

   من خطابی زفان کردند سویب     آمد مرا آن فتح باب دي پدچون

  ديزيخواستند از ما برون از با     دي و آن چندان مرراني همه پکان

   از ما نخواستچيزانک ما را خواست ه     از جمله مرد مرد خاست ديزيبا

   و آن مرا نبود صوابنيگفتم ا   خطاب ني چون بشنودم آن شب اگفت

   ترا چون خواهم و مرد تو نهاي     ز تو چون خواهم و درد تو نه من

  کار من بر وفق فرمانست راست     مرا آنست خواست يی فرماآنچ

   باشد مرای تا خواستميمن ک       باشد مرا ی نه راستی کژنه

   را رفتن به فرمان بس بودیا بنده       مرا آن بس بود يی فرماآنچ

  سبقتم دادند برخود الجرم     محترم خين آن هر دو ش سخنيا

  با خداوندش سخن در جان رود     بر فرمان رود وستهي چون پبنده

   الفوستهي پی از بندگزند یم     گزاف ی نبود آنک از روبنده

  دي پدديامتحان کن تا نشان آ       دي پددي وقت امتحان آبنده
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   خرقان در دم آخرخيگفتار ش

   عجبی گفت اني چنني خرقان اخيش     آمد به لب  آخر که جان دردم

   مناني دل بریباز کردند       جان من ی بشکافتندیکاشک

   که درچه مشکلمیشرح دادند       دلم ی نمودنداني به عالمپس

   کژ مبازد،ي راست نایبت پرست       راز ی که با دانای بدانندتا

  س کچي هی استي افکندگیبندگ     هوس گري باشد و دني ایبندگ

  ی ترا ممکن شود افکندگیک       ی نه بندگیکن ی ميی خدانه

  بنده و افکنده شو ، زنده بباش     و هم بنده بباش شي خوفکني بهم

  زيدر ره حرمت بهمت باش ن     زي بنده به حرمت باش نی شدچون

  زود راند از بساطش پادشاه     حرمت به راه ی بنده بدي درآگر

   نعمت تمامني ای به حرمت باشگر     حرام حرمت ی حرم بر مرد بشد

   که با خلعت شاه گرد راه از خود پاک کرد و بردارش کردندیا  بندهتيحکا

  بنده با خلعت برون آمد به راه       شاه دي بخشی را خلعتیا بنده

   خلعت آن بسترد زودنيباست     او بنشسته بود ی ره بر روگرد

   گرد راهپاک کرد از خلعت تو     پادشاه ی با شاه گفت ایمنکر

   آن سرگشته را بر دار کردیحال     انکارکرد یحرمت ی بر آن بشه

   بودمتيق یبر بساط شاه ب       بود حرمت ی آنک بی بدانتا

***  

  ی پاک رای چون بود ایپاک باز     ی گفتش که در راه خدایگريد

   بر دوامفشانم یهرچ دارم م     دل بر من حرام ی مشغولهست

  زانک در دست آن چو کژدم گرددم      گم گرددمدمي در دست آهرچ

  چيبرفشانم جمله چند از بند ه     چي را در بند هشي ندارم خومن

   اوی رونمي ببیبوک در پاک     او ی در کوکنم ی می بازپاک

***  

   راه بس بودني زاد ایپاک باز     ره نه ره هر کس بود ني اگفت
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  ک فروآسود پایرفت در پاک   او در باخت هر چش بود پاک هرک

   بسوزيی تا سر مویهرچ دار     بر مدوز دهي بر در، دردوخته

  ني نشیجمع کن خاکسترش در و     ني آتشی کل به آهی بسوزچون

   از همهیورنه خون خور تا که هست     از همه ی برستی کردني چنچون

   توزي دهلني در ای گامی نهیک     تو زي چکي کي خود ز ی نبرتا

   را بازکش از هرچ هستشتنيخو    نتوان نشستی زندان بسني درچون

   توزيري ندارد دست از تیک     تو زي چکي کي وقت مرگ زانک

  بعد از آن آنگاه عزم راه کن       اول ز خود کوتاه کن دستها

   نبودتی سفر کردن نمازنيا       نبودت ی در اول پاک بازتا

  

  داشتي ترکستان دوست مري که پیزيدو چ

   دوست ترزدارميفت من دو چگ     کستان خبر رتري از خود پداد

   جز فرزند منستي نکي دگر نيو      اسبست ابلق گام زن یکي آن

   خبرني به شکر ابخشم یاسب م     پسر ني به مرگ اابمي خبر گر

  زي جان عزی دهيچون دو بت در د    زي دو چني که هستند انميب ی مزانک

   جمعشي پیدم مزن از پاک باز     همچو شمع ی و نسازی نسوزتا

  کار خود تا بنگرد بر هم زند     دم زند ی او در پاک بازهرک

   آن خوردیهم در آن ساعت قفا     کو به شهوت نان خورد ی بازپاک

  

  ی خرقانخي بادنجان خوردن شتيحکا

   شوق بادنجانش بودیروزگار     بود وانشي که عرش ای خرقانخيش

   بادنجان به زورميتا بدادش ن     آورد شور خي از خشم شمادرش

  سر ز فرزندش جدا کردند زود     بادنجان که بود مي بخورد آن نچون

   در آستان او نهادیمدبر    زاد   درآمد شب، سر آن پاکچون

   هزاری شما بارشيام پ گفته       گفتا، نه من آشفته کار خيش
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   بر جان خوردیتا بجنبد ضربت     بادنجان خورد چي گدا گر هنيک

  ني با او کار من آسان چنستين     ني زمانم چون بسوزد جان چنهر

  شي خواري ی بی زد دمارديدم ن     شي او در کشد در کار خوهرکرا

  برتراز جنگ و مدارا اوفتاد     که ما را اوفتاد ني کارست اسخت

   کارفتادستي بیبا همه دان     را نه دانش نه قرار ی دانچيه

   در رسدی امتحانیکاروان       در رسد یهماني می زمانهر

  زي چو خواهد بود نديآ ی مزين     زي غم هست بر جان عز صدگرچه

   زارختيسر به سر را خون نخواهد ر      از کتم عدم شد آشکار هرکه

   اوزي خون رکي ثاريجان کنند ا     او زي هزاران عاشق سر تصد

   خون جانها زار زارزديتا بر     به کار دي جانها از آن آی جمله

  

  ديا که جان داده بودند د ذالنون که چهل مرقع پوش رتيحکا

  هي و زاوعصا یبر توکل، ب     هي در بادشدم ی ذو النون مگفت

  گاهي جاکيجان بداده جمله بر      به راه دمي مرقع پوش را دچل

   در جان پر جوشم فتادیآتش     فتاد هوشمي در عقل بیشورش

  ی ز پایسروران را چند انداز     ی خدای چه کارست اني آخر اگفتم

  ميده ی متشاني و خود دميخود کش       مي کار آگهنيا کز گفتیهاتف

   کارنستي اتيگفت تا دارم د     کشت زار ی آخر چند خواهگفت

  ماندم ی متي تا تعزکشم یم       ماندم ی متي خزانه تاددر

  گرد عالم سرنگونش درکشم     وانگه به خونش درکشم بکشمش

   اویسر تا پا و سر گم شد ز یپا     او ی از آن چون مح وشد اجزابعد

   سازم خلعتششيوز جمال خو       دارم آفتاب طلعتش عرضه

   کنمشي کونيمعتکف بر خاک ا     کنم شي روی  او گلگونهخون

  شي خویپس برآرم آفتاب رو     شي خوی در گردانمش در کوهيسا

   منی در کویا هي بماند سایک       من ی برآمد آفتاب روچون
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  ه واهللا اعلم با الصواب چزين     شد در آفتاب زي چون ناچهيسا

  زانک نتوان بود جز با او به دست   محو شد، از خود برست ی دروهرکه

  ی مگویني جان و چندکن یصرف م     ی مگویني شد و از محو چندمحو

  شتنيمرد را گو گم شود از خو      من شي بني زی دولتندانم یم

  

  افتندي فرعون ی  که سحرهیدولت

  افتي فرعون ی  کان سحرهیدولت     افتي در کون کس چي هندانم یم

  افتندي مانيآن زمان کان قوم ا     افتندي شاني چه دولت بود کاآن

   کسچي هندي دولت نبنيهرگز ا     آن نفس شاني جداکردند ازجان

   نهادند از جهانرونيپس دگر ب     نهادند آن زمان ني قدم در دکي

  ديند نکوتر بر ني زی شاخچيه     دي بهتر ندی آمد شدني ازکس

***  

   خبری معننيهست همت را در     صاحب نظر ی گفتش که ایگريد

  في دارم شری همتقتيدر حق   في هستم من به صورت بس ضعگرچه

   مرای باری همتیهست عال     مرا یاري بسستي ز طاعت نگر

***  

   کشف و هرچ هستستيهمت عال      عشاق الست سي مغناطگفت

  دي شد پدی حالزيست، آن چهر چه ج     دي پدی که را شد همت عالهر

   را زان ذره پستديکرد او خورش     ذره همت داد دست کي را هرک

  پر و بال مرغ جانها همت است     ملک جهانها همت است ی نطفه

  

   شدوسفي داري خرسماني که به ده کالوه ریرزني پتيحکا

  سوختند ی از شوق او مانيمصر     بفروختند ی را چو موسفي گفت

  پنج ره هم سنگ مشکش خواستند     برخاستند یبس داراني خرچون

   چند در هم رشته بودیسمانير     به خون آغشته بود یري پی زنزان
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   فروشی دالل کنعانیگفت ا     جمع آمد در خروش اني مدر

  ام  رشتهسمانشيده کالوه ر    ام   پسر سر گشتهني ای آرزوز

   سخنیدست در دست منش نه ب     کن عي زمن بستان و با من بنيا

  ميتي در ني درخورد تو استين     مي سلی آمد مرد را، گفت اخنده

  رزني پی اسمانتيمه تو و مه ر     صد گنجش بها در انجمن هست

  ني پسر را کس بنفروشد بدنيک       نيقي گفتا که دانستم رزنيپ

   اوستداراني زن از خرني اديگو   بس که چه دشمن چه دوست نمي اکيل

  افتي نی حالمنتها یملکت ب     افتي نی کو همت عالی دلهر

   او فکندی در پادشاهیآتش       ز همت بود کان شاه بلند آن

  ديصد هزاران ملک صدچندان بد    دي خسران بدی را چون بسیخسرو

  زارشدي همه ملک نجس بنيز     همتش در کار شد ی بپا کچون

  ني شود با ذره هرگز هم نشیک     ني بدي همت چون شود خورشچشم

  

   فقری  ادهم دربارهمي با ابراهشي دروی مردیگفتگو

  شي خویشي ز درویکرد یناله م     شي خویشيخو ی دانم ز بیکي آن

   مگریدستيفقر تو ارزان خر       پسر ی ادهم امي ابرهگفتش

  دار  آنگه شرمیشيکس خرد درو     به کار دي سخن ناني گفتش کامرد

  ام دهيبخرپس به ملک عالمش      ام دهي به جان بگزی من بارگفت

   هر دم هنوزارزدم یزانک به م     دم به صد عالم هنوز کي خرم یم

   را به کل کردم وداعیپادشاه     متاع ني من اافتمي به ارزم چون

   تو نهخوانم، ی مشيشکر آن برخو     تو نه دانم، ی من قدر مالجرم

  سالها با سوختن در ساختند     همت جان و دل درباختند اهل

  ني در گذشت و هم ز دايهم ز دن     نيضرت شد قر همتشان به حمرغ

  یا  نعمت نهیدور شو کاهل، ول     یا  همت نهني چنني تو مرد اگر
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   با سنجری غورخي شیگفتگو

   پلري در زوانگانيرفت با د     گشته کل ی آن به کل،ی غورخيش

   گروهني پل چه قومند اريگفت ز     سنجر با شکوه رفت ی قضا ماز

   جان ما همهستي نرونياز دو ب     پا همه یو ب سر ی گفتش بخيش

   مداممتي برآرايزود از دن     بر دوام ی تو ما را دوست دارگر

   کارنتي امي برآرنتيزود از د     نه دوست دار ی تو ما را دشمنور

  ني را رسوا ببشي درنه خویپا       ني ما را ببی و دشمنیدوست

   هوسنياق و ز طم طرني زیواره      نفس کي يی پل درآري بزگر

   درخورد شماستيحب و بغضم ن       مرد شما مي گفتا نسنجرش

   تا نسوزد خرمنمنکيرفتم ا       شما را دوستم نه دشمنم نه

  ستي نمي شما کارکيبا بدو ن     ستي نمي شما هم فخر و هم عاراز

  زتري خود سر تريهر زمان در س     پر زي تی آمد همچو مرغهمت

   بودی کنشيدر درون آفر       بود ی کنشي بپرد جز ببگر

   برترستی و مستیاريکو ز هش     برترست یتي او ز آفاق گريس

  

   عالمی  دربارهیا وانهيسخن د

  ستي من که چمي عالم بگونيگفت ا    ستيگر ی خوش میا وانهي شب دمين

   از جهل خود سودا دروميپز یم       سر برنهاده، ما درو یا حقه

  که پر دارد بپرد تا ازلهر      اجل ردي حقه برگني سراچون

   حقه ماند مبتالانيدر م     پر بود، در صد بال ی او بوانک

  عقل را دل بخش و جان را حال ده     بال ده ی همت را به معنمرغ

  مرغ ره گرد و برآور بال و پر     سر رندي از آن کز حقه برگشيپ

   همشي از همه در پیتا تو باش     هم شي نه، بال و پر بسوز و خواي

***  

  چون بود در حضرت آن پادشا     گفتش که انصاف و وفا یگريد
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  ی هم نکردم با کسيیوفا یب       ی داد انصافم بسی تعالحق

  رتبت او چون بود در معرفت     صفت ني چون جمع آمد ای کسدر

***  

  هر که منصف شد برست از ترهات     انصافست سلطان نجات گفت

   در رکوع و در سجودیبه ز عمر     در وجود دي تو گر انصاف آاز

  برتر از انصاف دادن در نهان     در هر دو جهان ستي فتوت نخود

   دارادي افتد، ی کم خالاياز ر     او انصاف بدهد آشکار وانک

  ی الحق بساند داده ی خود مکيل     ی انصاف، مردان از کسنستدند

  

  رفت ی می بشر حافشي احمد حنبل که پتيحکا

  شرح فضل او برون از حصر بود       حنبل امام عصر بود احمد

  ی آمدی بشر حافشيزود پ     ی آمدی ز فکر و علم خالچون

  یدر مالمت کردنش بشتافت     یافتي بشرش شي در پی کسگر

  ی آدمزدياز تو داناتر نخ       ی آخر تو امام عالمگفت

  یدو ی سر پا برهنه مني اشيپ     ینشنو ی سخن مديگو ی مهرک

   و سننثي بردم در احادیگو     که من ی گفتني حنبل چناحمد

  کياو خدا را به زمن داند ول     کي نکي من زو به بدانم نعلم

   نگرناني زمان انصاف ره بکي     خبر ی خود بیانصاف ی ز بیا

  

   محمود گشت و مسلمان شدري پادشاه هندوان که استيحکا

  ريشد مگر در لشگر محمود اس       ري بود پی را پادشاههندوان

  شد مسلمان عاقبت آن پادشاه     بردندش سپاه  بر محمودچون

   اوافتي يیوز دو عالم هم جدا       او افتي يی نشان آشناهم

  دل ازو برخاست ، در سودا نشست     تنها نشست ی مهي از آن در خبعد

  روز از شب، شب بتر از روز بود   و در سوز بود هي و شب در گرروز
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   را از کار اوشد خبر محمود      زار او ی شد نالهای بسچون

  شتريگفت صد ملکت دهم زان ب     در شي خوشي محمودش به پخواند

  ني ازشي بیزمگري ن،يیچند گر   ني ازشي نوحه مکن بر خو،ی شهتو

   ز بهر ملک و جاهميگر یمن نم     پادشاه ی هندوش گفت اخسرو

   گر کند از من سالامتيدر ق     که فردا ذوالجالل ميگر ی همزان

   تخم جفایکاشته با چون من       وفا یمرد ب بد عهد ی اديگو

   پر سوار سرفرازیبا جهان       تو محمود باز شي پامدي نتا

   بودروني از خط وفا بیبار     چون بود ني من، اادي ی نکردتو

  یگريبهر تو، تو خود ز بهر د     ی کردن لشگرستيبا ی مگرد

  ادشمنتيدوستت خوانم بگو        نامد از منت ادي ی سپاهیب

   نبود رواني چنیدر وفادار       از من وفا از تو جفا یبک تا

   راجوابيیوفا ی بنيچون دهم ا     خطاب ني ای رسد از حق تعالگر

   راري پني جوان ای زانست اهيگر     را ري کنم آن خجلت و تشوچون

   شنوی نکوکاروانيدرس و د     شنو ی و انصاف وفادارحرف

   کوتاه کنني دست ازنيورنه بنش      تو عزم راه کن ی وفادارگر

   روای در باب جوان مردستين     شد ز فهرست وفا  رونيهرچ ب

  

   دادندگريکدي کافر که مهلت نماز به ی و مردی غازی مردتيحکا

  خواست مهلت تا که بگزارد نماز     بس سرفراز ی از کافريیغاز

   کردشيبازآمد جنگ هر دم ب     کرد شي نماز خوی بشد غازچون

  شي شد ز پروني بزيمهل خواست او ن     شي زان خویاز کافر را نمبود

   بت بر خاک سریپس نهاد او سو     تر   کافر پاکدي بگزیا گوشه

  گاهي جاني اافتميگفت نصرت      سر بر خاک راه دي چون دشيغاز

   آواز داد از آسمانشيهاتف     نهان ی زند بر ویغي تا تخواست

  ی بجایآر یو عهد مخوش وفا      ی از سر تا بپای همه بد عهدیکا
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   جهل است جهلی زنغشيتو اگر ت     چو اول داد مهل غتي نزد تاو

  گشته کژ، بر عهد خودنا مانده     و او فو العهد برنا خوانده یا

  ني ازشي مکن تو بیناجوامرد     ني ازشي کرد کافر پيی نکوچون

  ی کنیبا کسان آن کن که با خود م     یکن ی کرد و تو بد ميی نکواو

  ی ترا، گر ممنیکو وفادار       یمنياز کافر وفا و ا بودت

  ی کم آمدیدر وفا از کافر       ی مسلمان، نامسلم آمدیا

  شي خوی سر تا پاديدر عرق گم د   شي خوی سخن از جاني زی غازرتف

   ماندهراني اندر دست، حغشيت     مانده اني گردي چون دکافرش

  د از من بازخواست زمان کردننيک   بر گفت راست یا  از چهاني گرگفت

   من از قهر توماني گرني چننيا       گفتند از بهر توم وفا یب

   زارستي زد بعد از آن بگریا نعره     قصه کافر آشکار ني ادي شنچون

  شي خووبي دشمن معیاز برا     شي که با محبوب خوی جبارگفت

  حساب ی بيیوفا یچون کنم من ب     عتاب ني کند چندی وفاداراز

   آورمنييشرک سوزم، شرع آ     آورم  نيم تا دعرضه کن اسال

  ني چنی من از خداوندخبر یب       ني چنی بر دلم بندغاي دریا

  ادب ی تو بیا  کردهيیوفا یب     طلب ی بی که با مطلوب خود ابس

  کي به کي دي بگوتيجمله در رو     صبرم هست تا طاس فلک کيل

  

   آنهای او آمدند و گفتگوشيپ يی به چاره جوی و ده برادرش که در قحطوسفي تيحکا

   آمدند از راه دوروسفي شيپ     برادر قحطشان کرده نفور ده

   از تنگ حالخواستند ی میا چاره       گفتند حال یچارگ ی سر باز

   آن زمانی بود طاسوسفي شيپ     بود در برقع نهان وسفي یرو

  طاسش اندر ناله آمد زار زار     آشکار وسفي زد بر طاس دست

   آواز طاسني کديدان ی مچيه     حکمت شناس وسفي ی حالگفت

   زفانی از سر عجزوسفي شيپ      برادر برگشادند آن زمان ده
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   ز طاسديکس چه داند بانگ آ     حق شناس ري عزی گفتند اجمله

   جمله سستی با شما اديکو چه گو     آنگه گفت من دانم درست وسفي

  ني ازشينش ب برادر بود حسکي     ني ازشي شما را پديگو ی مگفت

   بر بود از شمای گويیدر نکو     داشت، که بود از شما وسفي نام

   آواز درني بدديگفت برگو     زد بر طاس از سر باز در دست

  گناه ی بی گرگدياورديپس ب     را به چاه وسفي دي افکندجمله

   از آن خون گشت خونعقوبيتا دل      از فسون ديدي در خون کشرهنيپ

   دگریطاس را آورد در کار     دگر یار بکي زد بر طاس دست

  دي را بفروختی مه رووسفي     دي پدر را سوختديگو ی مگفت

   حاضرانیشرم تان باد از خدا ا     ، کافران ني کنند ای برادر کبا

   نان آمدهیآب گشتند، از پ     آمده راني سخن آن قوم حزان

  برخود آن ساعت جهان بفروختند     را چنان بفروختند وسفي گرچه

  جمله در چاه بال ماندند باز     به چاه افکندنش کردند ساز چون

   حصه اوردي برنگنيبشنود ز     قصه او ني باشد آن کی چشمکور

   خبری بی همه، اني تست ای قصه     در آن قصه نظر  نيتو مکن چند

  یا  کردهيی به نور آشناین       یا  کردهيیوفا ی تو از بآنچ

   هستشي تو زان بستيکار ناشا    زند بر طاس دست ی عمری کسگر

  در نهاد خود گرفتارت کنند     کنند دارتي تا از خواب بباش

   ترای و خطاهایهايکافر       ترا ی تا فردا جفاهاباش

   برتو شمارند آن همهکي به کي     عرضه دارند آن همه تي روشيپ

   تا بماند عقل و هوشندانم یم     به گوش دي آواز طاس آی بسچون

   گرفتارآمدهیدر بن طاس    لنگ در کار آمده  ی چو موریا

   هست طشت غرق خوننيدر گذر ک     سرنگون ی گرد طاس گردچند

   ترادي دگر آیهر دم آواز       مبتال ی طاس ماناني مدر

   از آوازطاسیورنه رسوا گرد     حق شناس ی برآر و درگذراپر
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***  

   در آن حضرت روایهست گستاخ     شواي پی ازو کادي پرسیگريد

  مي بچي هدي درآیبعد از آنش از پ     مي عظابدي يی گستاخی کسرگ

  ی برفشان و رازگویدر معن     ی آنجا، بازگوی بود گستاخچون

***  

   بودتيمحرم سر الوه     بود تي هر کس را که اهلگفت

   رازدار پادشاستميزانک دا     او را رواست يی کند گستاخگر

  وار  گستاخیي کند گستاخیک     رازدان و رازدار ی مردکيل

   رواستی از ويی نفس گستاخکي   ز چپ باشد ادب حرمت زراست چون

   تواند بود شه را رازداریک     اشتروان که باشد برکنار مرد

   باززي وز جان نمانيماند از ا     چون اهل راز يی کند گستاخگر

   شاهشي در پيی گستاخی زهره     در سپاه  ی تواند داشت رندیک

  ی او از خرمیهست گستاخ       ی اعجم وشاقدي به راه آگر

   از فرط حبيیگر کند گستاخ     رب داند نه رب داند نه رب جمله

   آب از زور عشقی بر رورود یم     بود از شور عشق وانهي چه داو

   چون آتش بودوانهيزانک آن د     او، خوش بود ی بود گستاخخوش

   بودیمرد مجنون را مالمت ک       بود ی ره آتش سالمت کدر

  دي ز تو بتوان شنيیهرچ تو گو       دي پددي آیوانگي ترا دونچ

  

  پوش  ژندهی وانهي خراسان و ددي غالمان عمتيحکا

  دي شد خراسان را عمدايزانک پ     دي خراسان بود دولت بر مزدر

  ی ساعد، مشک بوميسرو قامت، س     ی غالمش بود ترک ماه روصد

  ن در همچو روزشب شده در عکس آ    فروز   شبی در گوش دریکي هر

   سپرني برو زرمنيسر به سر س       کاله شفشه و با طوق زر با

   رانري زی را نقره خنگیکيهر        اني مرصع بر می کمرهابا
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  ی و جان بر سری حالیدل بداد     ی لشگرکي آن ی رویدي دهرک

   سر پا برهنهدهي پوشیا ژنده     بس گرسنه یا وانهي قضا داز

   حورلي خني استنديگفت آن ک    ور  غالمان را ز دلي آن خديد

   شهرماستدي غالمان عمنيک     شهرش جوابش داد راست ی جمله

   دودوانهياوفتاد اندر سر د     زود وانهي قصه آن دني ادي شنچون

  دي از عماموزيبنده پروردن ب     دي عرش مجی  دارندهی اگفت

   شاخ باشني الزم ایبرگ دار     ، گستاخ باش یا وانهي ازو دگر

   و بر خود مخندیپس مکن گستاخ     شاخ بلند ني برگ ای ندارور

   چون پروانگانسوزند ی مشيخو      وانگاني دی بود گستاخخوش

  گاهي جز زان جاکيچه بدو چه ن       آن قوم راه دي نتوانند دچيه

  

   بر سرش خوردی پناه برد و خشتیا رانهي که از سرما به ویا وانهي دتيحکا

   گرسنهشد ی راه ماهيدر م      هنه  تن بری وانهي آن دگفت

  تر شد آن سرگشته از باران و برف     شگرف يی و سرمای بارانبود

  یا رانهي تا ورفت یعاقبت م      یا  بودش و نه خانهی نهفتنه

   ز بامی خشتیبر سرش آمد هم     گام رانهي نهاد از راه در وچون

  ی آسمان برکرد رویمرد سو   ی شکستش خون روان شد همچو جوسر

   زدنی نکوتر خشت نتواننيز     زدن ی کوس سلطانی تا کگفت

  

  دي گرفت و آنرا گرگ درتي به عاری که خری مردتيحکا

  یا هي بستد خر از همساتيعار       یا هيسرما ی بزي در کاربود

   خر برفتیچون بخفت آن مرد حال     و خوش بخفت اي آسی سورفت

  تاوان خواست مرد بود گريروز د     و بخورد دي آن خر را بدرگرگ

   آن زمانزي کارريتا بنزد م     از ره دوان آمدند ی دو تن مهر

   تاوان کراستني کدنديزو بپرس     برگفتند راست ري مشي پقصه
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  سردهد در دشت صحرا گرسنه     تنه کي گفتا هرک گرگ ريم

   جستستيهردو را تاوان ازو با    تاوان برو باشد درست ني شک ایب

  کند ی هرچ او مستي تاوان نچيه     کند ی مکوي ن تاوان چهني رب ابا

   برگذشتشاني به دیزانک مخلوق     زنان مصر چون حالت بگشت بر

  یا  تابد ز دولت خانهیحالت     یا وانهي عجب باشد که بر دچه

   اوشي از پس و از پچيننگرد ه     او شيخو ی در آن حالت شود بتا

   همهدي بدو جو،ديجمله زو جو     همه دي بدو گود،ي زو گوجمله

  

  وانهي مرد دی  مصر و مردن مردم و گفتهیقحط

   نانگفتند ی و ممردند یخلق م     ناگهان ی اندر مصر قحطخاست

   بودخورده ی زنده مرده را ممين     ره خلق بر هم مرده بود ی جمله

  دي و نامد نان پدمردند یخلق م     یداي چون آن بدوانهي قضا داز

  ني رزق کمترآفریچون ندار      نيد و اي دنی  دارندهی اگفت

  عذر خواهد باز چون آگه شود     درگه شود ني او گستاخ اهرک

   نه خواستینيريعذر آن داند به ش    درگه نه راست ني بددي گوی کژگر

  

  زنند ی بر سرش خورد و گمان برد کودکان بر سر او سنگ می که تگرگیا وانهي دتيحکا

  زانک سنگ انداختندش کودکان     خون از دل چکان وانهي آن دبود

  یبود اندر کنج گلخن روزن       ی آخر تا به کنج گلخنرفت

   آمد در نثاروانهيبر سرد     آشکار ی از آن روزن تگرگشد

   زبان خود درازهودهيکرد ب   باز نشناخت ی تگرگ از سنگ مچون

  کز چه اندازند بر من سنگ و خشت       دشنام زشت ی بسوانهي دداد

   زمانني مگر هم کودکانند انيک    انه افتادش گمان  بود آن خرهيت

   گلخن فتادی  در خانهیروشن     بگشاد باد ی دريی که از جاتا

  دل شدش از دادن دشنام تنگ    ز سنگ نجاي دانست او تگرگ اباز
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  سهو کردم، هرچ گفتم آن منم     گلخنم ني بود ارهي رب تاي گفت

   با او مصافیز سرکشتو مده ا     الف وهي شني ای وانهي زند دگر

   دل بودی کس و بی و بقرار یب      بود عقلي مست ال نجاي اآنک

  يیآرام یهر زمانش تازه ب       يی عمر در ناکامگذارد یم

   را معذورداروانهيعاشق و د     او دور دار ی وهي زفان از شتو

  ی شک ز معذوران کنیجمله آن ب     ی کننوران ی نظر در سر بگر

  

   گذارش بر گور جهودان افتاد کهی واسطی گفته

   سرو سامان شدهی بريوز تح     سرگردان شده رفت ی میواسط

   اوفتادشانشيپس نظر زانجا بپ     برگور جهودانش اوفتاد چشم

  کي گفتن ولی بنتوان با کسنيا     کي جهودان، گفت معذورند ننيا

  دي کشی او را بر قاضنيخشمگ     دي شنی کس قاضی سخن از ونيا

   نبودی راضنيکرد انکار و بد    نبود ین در خور قاض او چوحرف

  اند از حکم تو معذور راه گر نه     قوم تباه ني گفتش که ایواسط

   زماننيجمله معذوران راهند ا       آسمان ی از حکم خداکيل

***  

  ام بندهي و زقيعشق او را ال    ام   گفتش که تا من زندهیگريد

   منوستهي پزنم یشقش مالف ع       بنشسته من ام دهي همه ببراز

  ام دهي که بس ببروندميدر که پ     ام دهي همه خلق جهان را دچون

   سودانه کار هرکس استني چننيو     عشق او بس است ی من سوداکار

   به کارديآ ی جانم نماييگو     اري آوردم به جان در عشق کار

   بر طاعت جانان کشمیجام م     آن آمد که خط در جان کشم وقت

  با وصالش دست در گردن کنم    ش چشم و جان روشن کنم  جمالبر

***  

   را بر کوه قافمرغي سنينش هم     و به الف ی نتوان شد به دعوگفت
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   کسچيکو نگنجد در جوال ه     عشق او مزن در هر نفس الف

   کار بازیپرده اندازد ز رو       فراز دي آی دولتمي نسگر

  شيبه خلوت گاه خوفرد بنشاند    شي ترا خوش درکشد در راه خوپس

   ترای بود دعویمغز آن معن     ترا ی دعوگهي جاني بود اگر

   بودی او ترا کاریدوست       بود ی تو آزاریدوستدار

  

   و منکرري به نکديزيپاسخ با

  دي در خوابش مگر آن شب مرديد     ديزي بااي برفت از دار دنچون

  ري وز نکیچون ز منکر درگذشت     ري پستهي شای سالش کرد کاپس

   سال از کردگارنياز من مسک     چون کردند آن دو نامدار گفت

  نه شما را نه مرا هرگز کمال     سال ني را که نبود زشاني اگفتم

   سخن گفتن بود از من هوسنيا     اوست بس مي خدامي اگر گوزانک

   حالدي و ازو پرسديباز گرد     به نزد ذوالجالل نجاي اگر زکيل

   باشم خدا را نامداریا بنده     کار تني مرا او بنده خواند اگر

   بند خودم بگذارد اویا بسته      مرا از بندگان نشمارد او ور

  من اگر خوانم خداوندش چه سود     نبود وندشي آسان چو پی کسبا

   اویچون زنم الف خداوند       او ی نباشم بنده و بندچون

  ام  که خواند بندهدي او باکيل      ام   سرافکندهشي خداونددر

  یقي التيتو به عشق او به غا      ی عاشقدي او درآی ز سوگر

   تو بودیدان که آن درخورد رو     تو بود ی کان ز سوی عشقکيل

  ی آتشی شد ز شادیتو توان     ی اگر با تو دراندازد خوشاو

  هنر ی ازو هر بابدي خبر یک     خبر ی بی اني آن دارد نه اکار
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   اوازيجو و راز و ن  حقشي دروتيحکا

  قرار یوز محبت همچو آتش ب     ز فرط عشق زار یشي دروبود

  هم ز تاب جان زفانش سوخته     ز تفت عشق جانش سوخته هم

   بس مشکلش افتاده بودیمشکل     از جان در دلش افتاده بود آتش

   زارگفت ی سخن مني و استيگر یم       قرار ی بشد ی راه ماني مدر

   چون همه اشکم بسوختميچند گر     و دل از آتش رشکم بسوخت جان

   از گزافیازچه با او درفکند     الف شي بني گفتش مزن زیهاتف

  یشک یاو درافکندست با من ب     یکي درفکندم با ی من کگفت

   را تواند داشت دوستيیتا چو او   بود آن مغز و پوست ی را کی منچون

  بسدل چو خون شد خون دل او خورد و    چه کردم، هرچ کرد او کرد و بس من

  نهاري در سر زشيتو مکن از خو     چو با تو درفکند و داد بار او

  مي از گلی پای کنروني نفس بکي     مي تا در آن کار عظی که باشتو

   مدامبازد یعشق او با صنع م     غالم ی تو گر او عشق بازد ابا

  محو گرد وصنع با صانع گذار     کار چي و نه بر هچي بس هیا  نهتو

   هم ز جانيی برآمانتيهم ز ا     انيود را در م تو خی آردي پدگر

  

   محمود که مهمان گلخن تاب شدتيحکا

   رند گلخن تاب شدهمانيم     محمود دل پر تاب شد ی شبکي

   خوشافشاند ی در گلخن همزهير     بر خاکسترش بنشاند خوش رند

   کرد شاه و خورد زودرونيدست ب     او آورد زود شي پی نانخشک

  عذر خواهد من سرش برم ز تن    شب ز من  امی آخر گلخنگفت

  گاهي جایدي گفتش که دیگلخن     چون عزم رفتن کرد شاه عاقبت

   ناخوانده خود مهمان منیآمد     من واني و ایدي و خفتم دخورد

   زودزيپس قدم در راه نه، سر ن     زود زي گر بار افتدت، برخگرد

   خوششپا ی میا زهي گو ریگلخن     خوش باش ی سرما نبودت مور
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  متي تا من برابر آميمن ک     متي از تو نه کمتر آشي نه بمن

  هماني شد مگرشيهفت بار د     شد از گفتار او شاه جهان خوش

   بخواهیزيآخر از شاه جهان چ     را گفت شاه ی آخر گلخنروز

  شاهش آن حاجت بگرداند روا     آن گدا دي اگر حاجت بگوگفت

   گلخن بگونين، ترک ا کیخسرو     گفتش حاجتت با من بگو شاه

   گاه گاهدي مهمانم آنيهم چن      حاجتمند آنم من که شاه گفت

   او بس استیتاج فرقم خاک پا     او بس است ی من لقایخسرو

   کارهستني گلخن تاب را اچيه     هست اري از دست تو بساريشهر

  ی گلشنی پادشاهتو یبه که ب      ی تو در گلخن نشسته گلختبا

   رحلتمنجاي باشد ازیکافر    آمد دولتم  گلخن درني ازچون

   دهمیآن به ملک هر دو عالم ک     نهم ی پی گر وصالنجاي تو ابا

   به از تو که خواهم من ز توستيچ     گلخنم روشن ز تو ني بود ابس

   راچي بر تو هرگز هنديگر گز     را  چي دل پر پنيمرگ جان باد ا

  یمن از تو هم تو خواهم یآنچ م     ی خواهم و نه خسروی نه شاهمن

   مرای گه گاهیآ ی مهمانيم     مرا ی مکن شاه،ی تو بس باششه

   بودنيآن تو او را غم و بار ا     بود ني ترا کار ادي او باعشق

  زي دامن مکن کوتاه ننيدست از   زي خواه نی ترا عشق است، از وگر

  یکيبحر دارد، قطره خواهد از      یشک ی بششي زان خوردي بگدل

  

   آب خواستگري دیاز سقا که يیسقا

   صفشي دگر در پيی سقاديد     به کف ی آن سقا مگر آبشد یم

   خواست از آنی رفت و آبکي آن شيپ     آب در کف آن زمان کي ني ایحال

   خوش بخوری آب دارنيچون تو هم ا     خبر ی بی ز معنی گفتش امرد

  زانکه دل بگرفت از آن خود مرا     بخرد مرا یا  دهی آبني هگفت

  ري نو به گندم شد دلیاز برا      ري از کهنه سی آدم را دلودب
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  هرچ بودش جمله در گندم بسوخت     گندم فروخت کي جمله به کهنها

   بر در زدشیا عشق آمد حلقه    ز دل سر بر زدش ی شد، دردعور

  زشديکهنه و نو رفت واو هم ن     شد زي فروغ عشق چون ناچدر

   به باختیچيرچ دستش داد در هه   بساخت یچي با هچ،ي نماندش هچون

  ی کار ما و کار هر کسستين     ی ز خود بگرفتن و مردن بسدل

***  

  شتنيام حاصل کمال خو کرده     گفتش که پندارم که من یگريد

  ام  مشکل کردهیاضتهايهم ر    ام   حاصل کردهشي کمال خوهم

   مشکل ببودگهي جانيرفتنم ز     کار من حاصل ببود نجاي هم اچون

   در کوه و در صحرا به رنجدود یم     ز گنج زدي کس را که برخی دهيد

***  

   گم وز مراد من نفوریدر من     طبع پر غرور سي ابلی اگفت

   معرفت دورآمدهیاز فضا      مغرور آمده شي خوالي خدر

  افتهي ی در مغزت نشستويد       افتهي ی بر جان تو دستنفس

   آن پندار تستتسيور ترا ذوق     ارتستي در ره ستي ترا نورگر

  ستي نشي بی محاليیگو یهرچ م     ستي نشي بیالي و فقر تو خوجد

  نفس تو باتست، جز آگه مباش       ره مباش ی روشنني اغره

   نشستمني کس اچي تواند هیک   به دست  یغي تی ز بی خصمنيبا چن

  ديزخم کژدم از کرفس آمد پد     دي ز نفس آمد پدی ترا نورگر

   جز ذره مباشدي خورشیا چون نه    مباش  بدان نور نجس غره تو

   شودينه ز نورش هم بر خورش       شو دي ره نومیکي ز تارنه

  زي پشکيخواندن و راندن نه ارزد      زي عزی ایشي تو پندار خوتا

  بر تو گردد دور پرگار وجود     ز پندار وجود يی برون آچون

  چي در دست هیستينبودت از ن     چي هست هی ترا پندار هستور

   با شدتی و بت پرستیکافر     با شدت ی گر طعم هستیا ذره
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   و پسشي از پدتي باران آريت     نفس کي ی به هستيی آدي پدگر

  صد قفا را هر زمان گردن بنه     رنج جان را تن بنه ،ی تو هستتا

   در آرد روزگاریصد قفات از پ     آشکار ی خود به هستيی تو آگر

  

   رها کردی بر الف زدن او باد که خرشی بوبکر نشابورخي شتيحکا

   شد برون از خانقاهدانيبا مر      به راه ی بوبکر نشابورخيش

   رهایکرد ناگه خر مگر باد       اصحابنا ی بر خر بود بخيش

  ديدر ی زد، جامه بر هم میا نعره     دي را زان باد حالت شد پدخيش

  و ازدي الجمله نپسندی کس فچيه     ازو دي کان دی هم کسداني مرهم

   حالخي شی در که کردانجايکاخر ا     سال ی از ویکي از آن کرد آن بعد

  بود از اصحاب من بگرفته راه     نگاه کردم ی که می چندانگفت

  ديزي از باميگفتم الحق کم ن     دي و هم از پس مرشي هم از پبود

   ز جان برخاستهدانميبا مر     آراسته شي که امروز خوني چنهم

  درروم در دشت محشر سرفراز     عز و ناز  دری فردا خوشیشک یب

   رهای بادگهي جانيکرد خر ا     فکر کردم، از قضا ني چون اگفت

   چند از گزافدهد، یخر جوابش م     الف وهي شني ازند ی آن کو میعني

   حالم بود و حالم زان فتادیجا     سبب چون آتشم در جان فتاد نيز

  یا  ماندهی دور دورقتياز حق     یا  ماندهی تو در عجب و غرورتا

   حضورت را بسوز،یحاضر از نفس    بر هم زن، غرورت رابسوز عجب

   دگری فرعونیدر بن هر مو     دگر ی بگشته هر دم از لونیا

   ماندستیصد نشان از تو نفاق     ماندست ی ذره باقکي ز تو تا

   باشد ترایبا دو عالم دشمن       باشد ترا یمني گر ای مناز

  ی روشن شویگر همه شب در شب     ی تن شوی در فنای تو روزگر

   مبتالی نگردیسيتا به ابل     در صد بال ی از منی مگو امن
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  سي از ابلی موسيی رازجوتيحکا

   بازی جوی رمزسيکاخر از ابل     به راز ی گفت با موسی تعالحق

   رمزخواهی موسسيگشت از ابل     به راه ی را موسسي ابلدي بدچون

   همچومنیمن مگو تا تو نگرد     سخن کي ني اادداري مي داگفت

   باشد ترای نه بندگیکافر      باشد ترا ی زندگيی به موگر

  ستي مرد در بدنامکينان ن       ستي را انجام در ناکامراه

   زمانکي سر برزند در یصد من     ره کامران ني اگر باشد درزانک

  

  ی مبتدی  دربارهنيد  پاکی مردی دهيعق

   درستیکي را کو به تاریمبتد     ستکوتري گفت آن نیني دپاک

   رشدش در وجودچيپس نماند ه     گم شود در بحر جود ی به کلتا

  غره گردد وان زمان کافر شود     گر برو ظاهر شود یزي چزانک

   اونه چشم تونديچشم مردان ب     در تست از حسد و از خشم تو آنچ

   را رهاشانيتو ز غفلت کرده ا     پر اژدها ی در تو گلخنهست

  شان مانده  خفت و خورشی فتنه    شان مانده   و شب در پرورشروز

   حرامیقدر ی عجب هر دو ز بیو     تو از خاک وز خون شد تمام اصل

  هم نجس هم مختصر آمد به تو     آمد به تو تر کي که او نزدخون

  هم حرام افتد بال شک هم نجس     در بعد دلست از قرب حس هرچ

  يیني فارغ کجا بنشني چننيا       يینيب ی درون ميیدي پلگر

  

  دي دامن در نچدي پلی که از سگیخيش

  دي دامن در نچچي از آن سگ هخيش     دي پلشد ی می سگیخي بر شدر

   سگ آخر احترازني زیچون نکرد     بزرگ پاک باز ی گفت ایليسا

  ديهست آن در باطن من ناپد     دي دارد پلی سگ ظاهرني اگفت

   دگر را هست در باطن نهاننيا     اني او را هست بر ظاهر عآنچ
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   زو که با من هم تگ استزميچون گر     سگست روني درون من چو بچون

  ستيکي قله ني که ایشيصد نجس ب       ستي درون اندکیدي پلور

   چه به کاهی بازمانیچه به کوه     آمد بند راه رتي اندک حگرچه

  

   خود بودشي مشغول ری که در زمان موسی عابدتيحکا

  ميدر عبادت بود روز و شب مق      ميودست در وقت کل بیعابد

  افتين ی تابش منهيز آفتاب س     افتين ی مشي ذوق و گشای ذره

   خود را شانه کردشي ریگاه گاه     مرد کي بس نکو آن نیشي رداشت

   سپه ساالر طوری او شد کاشيپ     را ز دور ی موسدي عابد دمرد

  ه ذوق دارم من نه حالتا چرا ن     حق که از حق کن سال ی برااز

   آن سخن، حق گفت دورديبازپرس     القصه شد بر کوه طور مي کلچون

   ماندشي خوشي مشغول رمايدا   ماند شي آنک از وصل ما دروگوهر

  ستيگر ی مرد و مکند ی خود مشير     ستي آمد قصه بر گفتا که چیموس

   زمانني ایشي مشغول ریگفت هم     دوان ی موسی آمد سوليجبرئ

   بودشي برکند هم درویور هم     بود شي اگر آراست در تشوشير

   چه به راستیچه به کژ زو بازمان     او برآوردن خطاست ی نفس بکي

   خون ناآمدهیاي درنيغرق ا       خود برون ناآمده شي زراز

   درستاي درنيعزم تو گردد در     نخست ی خود بپردازشي ز رچون

  ی ناپروا شوشي خوشيهم ز ر     ی شواي در درشي رني تو بااور

  

   بزرگش وبال او بودشي که در آب افتاد و ری ابلهتيحکا

  ی ناگهايغرقه شد در آب در     ی بس بزرگ آن ابلهیشي رداشت

  گفت از سر برفکن آن تو بره     سره ی مگر مردی از خشکدشيد

   منستشي تشوش،ي رني خود استين   منست شي آن تو به ره، رستي نگفت

   خواهد کشت زارنتيتو فروده ا    کار نتي و اشي رنتي احسنت اگفت
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   نهتي و آزرمشيبرگرفته ر    نه تي خود شرمشي چو بز از ریا

   بودی و هامانیدر تو فرعون       بود یطاني و شی ترا نفستا

   فرعون راني آنگاه اري گشير     کون را ی درکش همچو موسپشم

  وار انه کن مردشيشاريجنگ ر     و سخت دار ري فرعون گني اشير

  ري گشي ره در پش،ي رني زتيتا ک     ري گشي خوشي درنه، ترک ریپا

  ستي نشي خوشي ری دمت پرواکي    ستي نشي بجز تشوشتي از رگرچه

  یا  خود را شانهشيکو ندارد ر      یا  آن بود فرزانهني ره ددر

   را دستار خوان ره کندشير     خود آگه کند شي را از رشيخو

   اوابدي ینه بجز از دل کباب       او بداي ی بجز خونابه آبنه

   آبغي مارديور بود دهقان، ن       آفتاب ندي بود گازر، نبگر

  

  آمد ی باران مشست ی که هرگاه جامه ميی صوفتيحکا

  اهي عالم سی  جملهی کردغيم     گاه گاه ی چون جامه شستيیصوف

  ی صد غم خوارگغيگرچه بود از م     ی بارگکي چون پر شوخ شد جامه

   آمد و آن حال شدداي پغيم       بقال شد ی اشنان سویپ از

  دي خردي بای همزميرو که مو     دي پدی چون گشتغي می گفت امرد

  خرم ی نه اشنان م،يیآ یتو چه م      خرم ی پنهان مزي ازو مومن

  دست از صابون بشستم از تو پاک    به خاک زمي تو چند اشنان فرو راز

***  

  تا به چه دلشاد باشم در سفر      نامور ی گفتش بگو ایگريد

   بود در رفتنمی رشدیاندک       کم شود آشفتنم ،يی بگوگر

  تا نگردد از ره و رفتن نفور     مرد را در راه دور دي بارشد

  بي از خو به عکنم یخلق را رد م     بي ندارم من قبول و رشد غچون

***  

   آزاد باشی ندهيوز همه گو     بدو دلشاد باش ی تا هستگفت
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  جان پر غم را بدوکن زود شاد     بدو جانت تواند بود شاد چون

   گنبد گردان بدوستیزندگ     مردان بدوست ی دو عالم شاددر

  چون فلک در شوق او گردنده باش     او زنده باش ی تو هم از شادپس

   نفسکي یتا بدان تو شاد باش     کس چي هی زو بهتر، بگو استيچ

  

  پلنگان انس کرده بود که در کوهسار با یا وانهي دتيحکا

  با پلنگان روز و شب کرده قرار     عجب در کوه سار ی مجنونبود

  ی کانجا شدی در خود کسیگم شد       ی شدداي پی گاهش حالتگاه

  ی داشتگريحالت او حال د     ی روز آن حالتش برداشتستيب

   مدامی و برگفتیکرد یرقص م    روز از صبح دم تا وقت شام ستيب

   اندوه نهچي و هی همه شادیا     انبوه نه چي ه وميي دو تنهاهر

  دل بدو ده دوست دارد دوست دل     هر که را با اوست دل ردي بمگر

   شد و آزاد گشتیمحو از هست     او دلشاد گشت ی از هستهرک

   کل در پوست توچيتا نگنجد ه     کن از دوست تو دي جاویشاد

  

  کردي می که از داشتن خداوند شادیزي عزتيحکا

   و از ناز حالکنم ی میتا ز شاد     گفت شد هفتاد سال یزيز عآن

   هستميوندي پشيبا خداوند     هست مي خداوندباي زني چننيک

  بي غيیباي به زی شادی کنیک     بي عيیاي بجوی تو مشغولچون

  ني ببي بود هرگز غی توانیک     ني ببي تو به چشم عا،ي جوبيع

   مطلق شاد شوبيپس به عشق غ       خلق آزاد شو بي از عاوال

   در آنی تو کوربيور بپرسم ع     گراني دبي به عی بشکافیمو

  يی مقبوليیوبيگرچه بس مع     يی مشغولشتني خوبي به عگر
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  کردي مالمت می را بر مستگري که مست دی مستتيحکا

   کار آبیآب کارش برده کل     خراب عقل،ي سخت الی مستبود

   پا و سر گم کرده بودی خراباز   وصاف از بس که در هم خورده بود درد

  پس نشاند آن مست را اندر جوال     مالل ی را گرفت از ویاريهوش

  شي دگر در راه پیآمدش مست     شي خوی تا برد با جابرگرفتش

  ی بسی کرد بد مستی و مشد یم     ی هر زمان با هر کسگري دمست

   حالرهي آن مست را بس تديچون بد     اول، آنک بود اندر جوال مست

   و آزاد و فردیرفت یتا چو من م     خورد ستي مدبر دو کم بای افتگ

   نهشي بنيهست حال ما همه ز       نه شي آن خود،يد ی او مآن

   نهقي را الوهي شنيالجرم ا     که تو عاشق نه ی زانني ببيع

  یديد ی جمله هنر مبهايع     يیديد ی ز عشق اندک اثر مگر

  

  ديز نقصان عشق د را پس ااري چشم بي که عی عاشقتيحکا

  یگشت عاشق پنج سال او بر زن     ی خصم افکنردلي شی مردبود

   آشکاریدي سر ناخن سپکي    بر چشم آن زن همچون نگار داشت

   نظری برافکندیاريگرچه بس     خبر ی مرد بودش بیدي سپزان

  اري چشم بي ز عابدي خبر یک     عاشق چون بود در عشق زار مرد

   آن درد رادي آمد پديیدارو    مرا را  از آن کم گشت عشق آنبعد

   آسان گرفتشتنيکار او برخو    آن زن در دلش نقصان گرفت عشق

   شد آشکاری گفت کیدي سپنيا     اري چشم بي آن مرد عدي بدپس

   آن زمان آورد همبيچشم من ع     آن ساعت که شد عشق تو کم گفت

  ديشد پد زان ني در چشمم چنبيع     دي ترا در عشق نقصان شد پدچون

   کور دلی خود ابي عکي نيهم بب     از وسوسه پر شور دل یا کرده

   بازبي از جی ره بجوکيآن خود      باز بي را عگراني ديی جوچند

  گراني دبي عینبودت پروا     گران دي تو آبي چو بر تو عتا
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   و گفتار آن مستزدي را می که مستی محتسبتيحکا

   محتسب کم کن تو شوری گفت امست     به زور زد ی آن مرد را ممحتسب

   ز راهی و افکندی آوردیمست     گاهي جاني کز نام حرام ازانک

  ی کسنديب ی نمی آن مستکيل     یتر از من بس  تو مستيیبود

  زي نشي از خویداد بستان اندک     زي نشي بني من مرو زی جفادر

***  

  گاهيزو چه خواهم گر رسم آن جا     سرهنگ راه ی گفتش که ایگريد

   تا چه خواهم من ازوندانم یم     شود بر من جهان روشن ازو ونچ

  ی من بدو، آن خواهمدميچون رس       ی اگر آگاهمزي نکوتر چاز

***  

   خواهد، او را خواه ازویزيزو که چ     آگاه ازو یا  جاهل نهی اگفت

   به استیخواه ی که میزيکو زهر چ     بهست ی را درخواست آگاهمرد

   ازوی که آن خواهیزو چه به دان       ازو ی همه عالم گر آگاهدر

   او شودیذره ذره آشنا     او شود ی در خلوت سراهرک

   بر شوت بازگردد از درشیک     از خاک درش افتي يی بوهرک

  

   رودبار در وقت مرگی بوعلی گفته

  گفت جانم بر لب آمد ز انتظار       رودبار ی مردن بوعلوقت

  اند  بنهادهیبهشتم مسنددر      اند   را در همه بگشادهآسمان

  ی عاشق درآی کادارند یبانگ م     ی خوش سرااني بلبل قدسهمچو

   مقامني ادستيزانک هرگز کس ند     خرام ی می پس به شادکن ی مشکر

   دستقي جانم از تحقندارد یم     هست قي توفني انعام و اني اگرچه

  ر درازم انتظای عمریا داده     چه کار ني ترا با اديگو ی مزانک

  یسر فرو آرم به اندک رشوت     ی برگم تا چو اهل شهوتستين
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   نه بهشتنجايمن نه دوزخ دانم ا     تو با جان من در هم سرشت عشق

   مراگري جز تو کس دابديدر ن     همچو خاکستر مرا ی بسوزگر

  ی اگر تو بگذرن،ينگذرم من ز     ی نه کافرن،ي ترادانم، نه دمن

  هم تو جانم را و هم جانم ترا      ترا خواهم، ترا دانم، ترا من

  يی جهانم و آن جهانم هم تونيا     يی من در همه عالم توحاجت

   برآريی نفس با من به هم هوکي     برآر يی دل شده، موني احاجت

   ز تويی ز من هويیجان ببر، ها     ز تو يی من گر سرکشد موجان

  

   خداوند به بندگان توسط داوداميپ

   مشت خاکیبندگانم را بگو کا    اک  داود پی گفت ای تعالحق

   مرای کردن نه زشتستیبندگ     مرا ی دوزخ نه بهشتستگرنه

   کارچي با من شما را هیستين     نار چي نور و هچي هی نبودگر

  مي و بدي نه از اومميديپرست یم     مي چو استحقاق آن دارم عظمن

  ی بدیپس شما را کار با من ک     ی بدی رجا و خوف نه در پگر

   مدامدمي جان پرستانيکز م     چون من خداوندم مدام سزد یم

  پرست یپس به استحقاق ما را م     دست ري را گو بازکش از غبنده

   بر همش در هم شکنیچون فکند     آن جز ما بود در هم فکن هرچ

   روز توکيجمع کن خاکسترش      پاک در هم سوز تو ،ی شکستچون

  نشان ی از باد عزت بتا شود     همه خاکستر آنگه برفشان نيا

   ز خاکستر برونيیجو یآنچ م     کنون دي ترا آی کردني چنچون

   دور کردشتي دان کان ز خونيقيتو      ترا مشغول خلد و حور کرد گر

  

   محمود سلطنت را به او دادنکهي از اازينارضا بودن ا

  تاج دارش کرد و بر تختش نشاند     خاص را محمود خواند ازي اگفت

   کشور تراستني کن که ایپادشاه    ادمت، لشگر تراست  دی شاهگفت
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  ی کنیحلقه در گوش مه و ماه     ی کنی که تو شاهخواهم ی همآن

  اهي سرتيجمله را شد چشم از آن غ     و سپاه لي آن بشنود از خهرکه

   احترامنيدر جهان هرگز نکرد ا     با غالم ی شاهگفت ی می کسهر

   از کار سلطان زار زارستيگر یم      اري هوشازي آن ساعت اکيل

  یا گانهي وز خرد بیندان یم     یا وانهي گفتندش که تو دجمله

   شادکامني بنشه،ي گرني چندستيچ     غالم ی ایدي رسی به سلطانچون

   از راه صوابديگفت بس دور     جواب ی آن قوم را حالازي اداد

  شتني از خواندازدم یدور م       آگه که شاه انجمن یستين

  بازمانم دور مشغول سپاه     تا من ز شاه ميغول مشدهد یم

   زمانکي ی از وبيمن نگردم غا     به حکم من کند ملک جهان گر

   نفسکي مي نجوی ازو دورکيل     آن توانم کرد و بس دي گوهرچ

   اوداريملکت من بس بود د     چه خواهم کرد ملک و کار او من

  اسيز ا کردن درآموز ایبندگ    شناس   و حقی تو مرد طالبگر

  همچنان بر گام اول مانده     به روز و شب معطل مانده یا

   نزولی از اوج جبارکنند یم     بوالفضول ی از بهر تو ای شبهر

   گام، نه روز و نه شبیريبرنگ     ادب ی بی خود چو مردی ز جاتو

   احترازی و کردیتو ز پس رفت      باز شي از اوج عزت پآمدند

  نيبا که بتوان گفت آخر درد ا       ني تو مرد ایستي نغاي دریا

   آگه بودی رازکنيجان توز    تا بهشت و دوزخت در ره بود  

   ز شامدي دولت برونت آنيصبح ا     تمام يی هر دو برون آني ازچون

   االلباب راستی ذوونيزانک عل     اصحاب راست ني جنت نه اگلشن

  نه بدان ده نيدرگذر، نه دل بد     ده آن بدان ني بدني چو مردان، اتو

   مرد توی تو باشی باشیگر زن     فرد تو ی ز هر دو درگذشتچون
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  مناجات رابعه با خداوند

  بساز ی مايدشمنان را کار دن     راز ی دانای که ایرابعه گفت

   کار آزادم مدامنيزانک من ز      را آخرت ده بردوام دوستان

   دمت مونس شومکيکم غمم گر      و آخرت مفلس شوم اي ز دنگر

   از تو مرای تو بسميزانک دا     از تو مرا ی مفلسني بود ابس

   خواهم، کافرمچي بجز تو هاي     هر دو عالم بنگرم ی بسوگر

   پل او را بودري زايهفت در     او هست، کل او را بود هرکرا

  زيمثل دارد، جز خداوند عز     زي بود و هست و خواهد بود نهرچ

  ی وناگزرينظ ی بمياوست دا     ري نظیابي جزو يی را جوهرچ

  

  خطاب خالق با داود

   خطابغامبريکرد با داود پ      خالق آفاق من فوق الحجاب 

  خوب و زشت و آشکارا و نهان   که هست آن در جهان یزي هر چگفت

   و نه همتا مرایابينه عوض       عوض اال مرا یابي را جمله

  اشمن بسم جان تو، تو جان کن مب   من مباش ی عوض نبود مرا، بچون

  ري ناگزی نفس غافل مباش اکي      ري حلقه گني تو منم، اريناگز

   آن مخواهد،ي آستيهرچ جز من ن     جان مخواه ی من بقای بیا لحظه

   کار آمدهنيروز و شب در درد ا       طلب کار جهاندار آمده یا

   امتحان معبود تویگر ز رو     در هر دو جهان مقصود تو اوست

  چيدر جهان مفروش تو او را به ه       چيپ چي تو بفروشد جهان پبر

   تو برویني گر جان گزیکافر     تو برو یني بود هرچ آن گزبت

  

   محمود که الت را به هندوان نفروخت و آنرا سوزاندتيحکا

  لشگر محمود اندر سومنات     آن بت که نامش بود الت افتندي

  خواستند یده رهش هم سنگ زر م     از بهر بت برخاستند هندوان
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   سوختشی برکرد و حالیآتش       نفروختش ی گونه شاه مچيه

   فروختستشيببا یزر به از بت، م     سوخت ستيبا ی گفتش نمیسرکش

   کردگارديبر سر آن جمع گو     که در روز شمار دمي ترسگفت

   بت فروشنيزانک هست آن بت تراش ا     گوش دي و محمود را دارآزر

  ش پرستان را بسوختوآن بت آت     چون محمود آتش برفروخت گفت

  گانشي رایخواست شد از دست حال     انشي از مامدي من جوهر بستيب

   بودني من مکافات ایوز خدا       بود ني الت اقي گفتا الشاه

   در به دریتا چو بت در پا نه افت     سر به سر ی آن بتها که داربشکن

   ز پوستزدي جوهر فرو ریتا بس   چون بت را بسوز از شوق دوست نفس

   گفتن مکن کوتاه دستیاز بل     الست یدستي به گوش جان شنچون

   توشي بني سر درمکش زیاز بل     تو شي عهد الست از پیا بسته

   درستی شود انکارآن کردیک     درست ی بدو اقرار آوردچون

  پس به آخر کرده انکار الست      به اول کرده اقرار الست یا

   شد در آخر عاق توینچون توا     تو ثاقي میا  در اول بستهچون

   وفا کن، کژ مبازیهرچ پذرفت     اوست، پس با او بساز رتيناگز

  

   بدهدشاني را به درومي نذر کرد غناني فتح غزنی محمود که براتيحکا

   به حرب هندواننيرفت از غزن     چون محمود شاه خسروان گفت

  ديدل از آن انبوه پر اندوه د      دي انبوه دی را لشگرهندوان

   لشگر ظفرني برابميگفت اگر       کرد آن روز شاه دادگر  نذر

   راهشانيجمله برسانم به درو     گاهي جاني کافتدم امتي غنهر

  شمار ی گرد آمد بمتيبس غن     اري نصرت شهرافتي چون عاقبت

  برتر از صد خاطر حکمت شناس     اسي از قمتي جزو غنکي بود

  افتندي متي هزناي روهيوآن س     افتندي متي غنروني ز حد بچون

   رسانشاني را به درومتي غننيک     از کسان ی را گفت حالی کسشه
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   درستمي عهد وفا آنيتا در     با حق نذر دارم از نخست زانک

  خبر ی بیچون توان دادن به مشت     مال و زر ني گفتند چندیهرکس

  کشند ی منهي بگو تا در خزاي     کشند ی منهي سپه را ده که کاي

   بماندراني و آن حني اانيدر م     سرگردان بماند شهي اندني درشه

   بودوانهي و ددل ی بی مردکيل     بود بس فرزانه بود ینيبوالحس

   از دور او را پادشاهديچون بد     آن سپاه اني او در مگذشت یم

   آن کنمديزو بپرسم، هرچ گو      را فرمان کنم وانهي آن دگفت

  گاهي سخن وز جاديگو غرض یب     چو آزادست از شاه و سپاه او

  انيپس نهاد آن قصه با او در م     را شاه جهان وانهي آن دخواند

  گاهي جانيکارت آمد با دوجو ا      پادشاه ی گفت اوانهي ددل یب

  زي عزی اشينديتو بدوجو زو م     زي داشت با او کار نی نخواهگر

   دوجو کم، شرم دارنجايپس مکن ز     دگر با اوت خواهد بود کار ور

  او بکرد آن خود، آن تو کجاست   چو نصرت داد و کارت کرد راست  حق

  اريعاقبت محمود داشت آن شهر    عاقبت محمود کرد آن زر نثار 

***  

  گاهي است آن جاجيچه بضاعت را   به حضرت برده راه ی گفت ایگريد

  مي بود آنجابرتر جيآنچ را     مي سودا درني چون بد،يی بگوگر

  سي تحفه نبود جز خسیمردم ب     سي نفدي بایا  شاهان تحفهشيپ

***  

  ی آن برابنديآنچ آنجا آن ن     ی اگر فرمان برلي سای اگفت

   بودباي زیبردن آن بر تو ک     کانجا بود ی برنجاي تو زهرچ

   هستاري بسونيطاعت روحان     و اسرار هست گهي هست آنجاعلم

  ی آنجا نشان ندهد کسنيزانک ا     ی بسبر ی جان و درد دل مسوز

   گاهشي جگر تا پی بوبرد یم     آه کي ی از سردرددي برآگر

  قشر جانت نفس نافرمان تست     خاص مغز جان تست گاهيجا
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  يد پددي خالص آیمرد را حال     دي پددي خاص آی اگر از جاآه

  

  خاي به دستور زلوسفي چوب خوردن تيحکا

   را به زندان بازداشتوسفيرفت      حشمت واعزاز داشت خاي زلچون

  پس بزن پنجاه چوب محکمش     دمش ني گفت بنشان ای غالماب

  ی دم آهش بشنوم از دور جانيک     ی چنان بازو گشاوسفي تن بر

   دل بارش نداددي دوسفي یرو     کارش نداد ی غالم آمد بسآن

   بگشاد سختنيدست خود بر پوست      بخت کي مرد ندي دینيپوست

   زار زاروسفي کرد ی میا ناله     استوار زد ی که می هر چوبمرد

   صبوریتر زن ا  آخر سختیگفت     ز دور ی بانگ بشنودخاي زلچون

   بر تو اندازد نظرخايگر زل     فر دي خورشوسفي ی گفت امرد

  چي پچي شک اندازد مرا در پیب     چي بر تو زخم چوب هندي نبچون

   داری را پای قویبعد از آن چوب     دار ی کن دوش، دل برجابرهنه

   باشدتی نشاننديچون ترا ب     باشدت یانيربت ز ضني اگرچه

   افتاد در هفت آسمانیغلغل     آن زمان وسفي برهنه کرد تن

   زد که در خاکش فکندیسخت چوب     کرد دست خود بلند ی حالمرد

  گاهي آه بود از جانيگفت بس، ک     زو شنود آن بار آه خاي زلچون

   بودزي نيیجا ز نيآه آن باد ا       زبودي آن آهها ناچني ازشيپ

   کارگرديآه صاحب درد آ    گر   صد نوحهی بود در ماتمگر

   ماتم زدهنيحلقه را باشد نگ     صد غم زده یا  بود در حلقهگر

   مرد تویدر صف مردان نباش     مرد صاحب درد تو ی نگردتا

   قرار و روز همابديشب کجا      که درد عشق دارد، سوز هم هر

  

   کندداري نماز بیخواست او را برا که از غالمش یا  خواجهتيحکا

   شست بودايدست پاک از کار دن     چست بود ی را غالمی زنگخواجه
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   نمازیکرد یتا به وقت صبح م     شب آن غالم پاک باز ی جمله

   کنداري مرا بیزيشب چو برخ     غالم کارکن ی گفتش اخواجه

   داد بازیآن غالم او را جواب      وضو سازم کنم با تو نماز تا

   نبود رواستدارگريگر کسش ب     آن زن را که درد زه بخاست گفت

  يیکار یروز و شب در کار نه ب       يیداري بیستي ترا دردگر

   که او کارت کنددي بایگريد     کند دارتي که بدي بای کسچون

  ستي کس مرد ننيخاک بر فرقش که ا   ستي درد نني حسرت و اني که را اهر

  محو شد هم دوزخ او را هم بهشت   سرشت  درد دل در همني که را اهر

  

   اهل جنت و اهل دوزخی  دربارهی طوسیگفتار بوعل

   جد و جهد بودیسالک واد     عهد بود ري که پی طوسیبوعل

  دي هرگز رسچکسيمن ندانم ه     دي چنان جا کو به ناز و عز رسآن

  اهل جنت را بپرسند آشکار     فردا اهل دوزخ زار زار گفت

   با ما حسب حالدييحال خود گو     ذوق وصال  جنت وی خوشکز

  اني فردوس برخاست از میخوش     زمان ني اندي جنت جمله گواهل

   بنمود آفتاب آن جمالیرو     ما را در بهشت پر کمال زانک

   شدکيهشت خلد از شرم آن تار     شد کي جمال او به ما نزدچون

  انخلد را نه نام باشد نه نش     فروغ آن جمال جان فشان در

  شي پندياهل دوزخ در جواب آ     شي اهل جنت حال خوندي بگوچون

   آنچنانست، آنچنانديهرچ گفت     همه فارغ ز فردوس و جنان یکا

  مياز قدم تا فرق غرق آتش     مي ناخوشی ما کاصحاب جازانک

  اري ی از رویحسرت واماندگ     چون بنمود ما را آشکار یرو

  ميا  جدا افتادهيی چنان رووز     ميا  اگه که ما افتادهمي شدچون

   مااديآتش دوزخ ببرد از        آتش حسرت دل ناشاد ما ز

  ز آتش دوزخ کجا ماند خبر      کارگر دي آتش آني کجا کهر
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  دي پدرتيکم تواند کرد از غ    دي را شد در رهش حسرت پدهرک

  دتيدر جراحت ذوق و راحت با     دتي و آه و جراحت باحسرت

  یمحرم خلوت گه روح آمد     ی آمد منزل تو مجروحني درگر

   بر جراحت، دم مزننه یداغ م     دم از عالم مزن ی تو مجروحگر

  

   گرفتيی نماز بر مصالی  اجازهی که از نبی مردتيحکا

   نمازيیتا گزارد بر مصال     ازي پر نی در خواست مردی نباز

   زمانني و خاک گرمست اگيگفت ر     نداد او را در آن ی دستورخواجه

  یزانک هر مجروح را داغست رو    ی نه بر خاک گرم و خاک کویرو

   بود مجروح راکوتريداغ ن     جراحت روح را ینيب ی تو مچون

   تو نگاهی توان کردن بسویک       گاهي جاني داغ دل ایاري نتا

  اهل دل از داغ بشناسند مرد     درد داني دل آور که در مداغ

***  

  اهي سی وادني ما شد دری دهيد     راه ی دارایا  گفتش کهیگريد

  قي رفی راه انيچند فرسنگ است ا     قي طرني ادينما ی ماستي سپر

***  

   درگه است،ی هفت وادیچون گذشت     در ره است ی ما را هفت وادگفت

   از فرسنگ آن آگاه کسستين     راه کس ني در جهان زامدي نوا

  ر نا صبوی ایچون دهندت آگه     راه دور ني بازکس زامدي نچون

  خبر ی خبر بازت دهد از بیک     گم سر به سر گهي شدند آنجاچون

  کنار ی عشق است از آن پس، بیواد       طلب آغاز کار ی وادهست

   صفتی استغنیپس چهارم واد      آن معرفت ستي وادمي سپس

   صعب ناکرتي حیپس ششم واد      پاک دي توحی پنجم وادهست

   روش نبود ترای رونيبعد از       فقرست و فنا ی وادنيهفتم

   قطره قلزم گرددتکيگر بود      روش گم گرددت ،ی افتدرکشش
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   طلبی وادانيب

   صدتعبی هر زماندي آشتيپ      طلب ی به واديی فرو آچون

   بودنجاي گردون، مگس ایطوط     بود نجاي بال در هر نفس اصد

   قلب گردد کارهانجايزانک ا      سالها دي بانجاتي و جهد اجد

   در باختندتي بانجايملک ا       انداختن دتي بانجاي املک

   آمدندي بارونتيوز همه ب       آمدن دي خونت بااني مدر

   پاک کرد از هرچ هستديدل ببا     معلومت به دست چي نماند هچون

   ز حضرت نور ذاترديتافتن گ     دل تو پاک گردد از صفات چون

  ر طلب گردد هزاکيدر دل تو      شود آن نور بر دل آشکار چون

  دي ناخوش پدیور شود صد واد     دي شود در راه او آتش پدچون

  وار بر سر آتش زند پروانه     وار وانهي را از شوق او دشيخو

  شي خوی خواهد از ساق،ی میا جرعه     شي خوی طلب گردد ز مشتاقسر

  هر دو عالم کل فراموشش شود   ز آن باده چون نوشش شود یا جرعه

   از جان طلبکند یسر جانان م     بماند خشک لب اي دری غرقه

   جان ستان نهراسد اویز اژدها     آن که سربشناسد او ی آرزوز

  دشي بگشای تا دررديدرپذ     دشي آشي و لعنت گر به هم پکفر

  ني در آن و ایزانک نبود زان سو   ني درش بگشاد، چه کفر و چه دچون

  

   بر آدمسي سجده نکردن ابلتيحکا

   بود و خاکیدر تن آدم که آب  ن پاک  جاني اديدم ی چون حق مگفت

   از جان نه اثرابندينه خبر      سر به سر کي ماللي تا خخواست

   زمانني ادي آدم سجده آرشيپ       آسمان اني روحانی اگفت

   آن سر پاکدي تن ندکيالجرم      خاک ی آن همه بر روسرنهادند

   کسچي هندي از من نبیا سجده     نفس ني آمد و گفت اسي ابلباز

   گردن مراني غم چون هست استين       سر از تن مرا ندازندي بگر
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  ستي باک ننم،يسر نهم تا سر بب     ستي که آدم خاک ندانم ی هممن

  ني او زانکه بود او در کمديسر بد     ني را سر بر زمسي نبود ابلچون

  گاهي جاني ایدنيتو به سر در د     جاسوس راه ی گفتش ای تعالحق

   در جهانيیبکشمت تا برنگو    ادم نهان  که بنهیدي چون دگنج

   که بنهد پادشاهیهر کجا گنج     از سپاه روني بستي نهي خفزانک

  بکشد او را و خطش بر جان نهد     بر چشم آنکس کان نهد یشک یب

  اري کرد اختدتي بادنيسر بر      اري اختی گنجدي دی گنجمرد

  ترا سخن باشد همه عالم نيا     دم ترا ني نبرم سر ز تن اور

   ز کار افکنده راني کن ایا چاره     بنده را ني رب مهل ده ااي گفت

  طوق لعنت کردم اندر گردنت     گفت مهلت بر منت ی تعالحق

   متهمامتي تا قیتابمان       تو کذاب خواهم زد رقم نام

  چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک     گفت آن گنج پاک سي از آن ابلبعد

  بنده آن تست قسمت آن تو      آن تست رحمت آن تو لعنت

  ستي ناکي همه ترد،يزهر هم با     ستي مرا لعنست قسمت، باک نگر

  ادب یلعنت برداشتم من ب     خلق را لعنت طلب  دميچون بد

  ی غالبی طالب به معنی تو نه     ی طلب گر طالبدي باني چننيا

   او گم، هست نقصان در طلبستين     تو او را روز و شب یابي ی نمگر

  

   که گاه مردن زنار بسته بودی شبلتياحک

   پرانتظاری دلدهيچشم پوش     قرار ی بی مردن بود شبلوقت

   بنشسته بودیبر سر خاکستر     بسته بود رتي زنار حاني مدر

   بر سر اویگاه خاکستر بکرد     اشک در خاکستر او ی گرفتگه

   کس را که او زنار بستیا دهيد     که هست ی وقتني گفتش چنیليسا

   چون کنمگدازم ی مرتيچون ز غ    چه سازم، چون کنم سوزم، ی متگف

   سوختسي ابلرتي زمان از غنيا   من کز هر دو عالم چشم دوخت جان
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   افسوسم بکسدياز اضافت آ     او راست بس ی خطاب لعنتچون

   دگریزي کس دهد چگرياو به د      تفته و تشنه جگر ی شبلمانده

   تو مرد راهیا گ با گوهر نهسن     تفاوت باشدت از دست شاه گر

  کار چي هنجايپس ندارد شاه ا   ،از سنگ خوار ی از گوهرزي عزگر

   از دست اوستنيآن نظرکن تو که ا   و گوهر را نه دشمن شو نه دوست سنگ

   به دستی گهر آریريبه که از غ     زند معشوق مست ی ترا سنگگر

  ره نثار جان کند در یهر زمان      کز طلب در انتظار دي بامرد

   آسودنش ممکن شودینه دم     از طلب ساکن شود ی زماننه

  باد ی ره بني باشد دریمرتد       از طلب ی فرو افتد زمانگر

  

  ابدي را بیلي تا لختيب ی مجنون که خاک متيحکا

   خاکختيب ی ره گذر مانيکو م     دردناک یزي مجنون را عزديد

  نيقي ميجو یم را هیليگفت ل    ني چنيیجو ی مجنون چه می اگفت

   بود در خاک شارع در پاکیک     ز خاک یابي را کجا یلي لگفت

   دمش آرم به دستکي يیبوک جا   هر جا که هست مشيجو ی من مگفت

  

   صبری  همدان دربارهوسفيگفتار 

   کارینايصاحب اسرار جهان، ب      همدان، امام روزگار وسفي

   در هرچ هستبنگرد ی ور مدهيد     که از باال و پست ی چندانگفت

   خبرپرسد ی گم کرده موسفي     دگر عقوبي ذره کي کي هست

   روزگاردي هر دو برآنيتا در       در ره او انتظار دي بادرد

   اسرار بازنيسر مکش زنهار از ا     کار باز یابي هر دو نني درور

   باشد اهل درد رایصبر خود ک     مرد را دي ببای طلب صبردر

  ی از کسیابي راه يیبوک جا     یبس وگر نه، ی کن گر خواهصبر

   با خود به همنيهم چنان با خود نش     که باشد در شکم ی آن طفلهچو
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  ی خور خون دمی همدينانت اگر با     ی دمروني درون خود مشو باز

   بسرونستي همه سودا ز بنيو     آن طفل شکم خونست بس قوت

  کار کار تو از دست ديتا برآ   مردوار ني خورو در صبر بنشخون

  

   صبری  دربارهريضم  روشنیري مهنه با پدي ابوسعخي شیگفتگو

  مي پر خون، دل دو ندهيشد به صحرا د     مي عظی مهنه بود در قبضخيش

   نورختير ی و ازو مبست یگاو م     را ز دور يی روستایري پديد

  شرح دادش حال قبض خود تمام     او شد و کردش سالم ی سوخيش

  دياز فرود فرش تا عرش مج     ديسع بوی گفت ادي چون بشنريپ

   کرت، به صد کرت مدامکينه به      جمله پر ارزن تمام ني کنند اگر

   هزاری ارزن پس از سالی دانه     آشکار ندي که چی بود مرغور

  مرغ صد باره بپردازد جهان       زمان ني ز بعد با چندگر

   زود باشد آن هنوزدايبو سع     جان هنوز ابدي نيی درش بواز

  یطالب صابر نه افتد هر کس      ی بسديبا ی را صبر ملبانطا

  دي پدديمشک در نافه ز خون نا       دي پددي طلب در اندرون ناتا

  گر همه گردون بود در خون رود     رود روني چون طلب بی دروناز

   اوستواري او ، صورت دستيزنده ن     را نبود طلب، مردار اوست هرک

   بودجان ی بیحاش هللا صورت     نبود طلب مرد آن بود هرکرا

  تر  گرمی که باشديدر طلب با     گهر ی ترا گنجدي به دست آگر

  هم بدان گنج گهر دربند شد      از گنج گهر خرسند شد آنک

   کو بت بازماندزيشد بتش آن چ     بازماند یزي او در ره بچهرک

  ی شدعقليکز شراب مست ال     ی شددل ی بی تنک مغز آمدچون

  زي هست نتينها ی چون بطلب یم     زي نمست ی مکي مشو آخر به یم

  

  زيب  خاکی محمود و مردتيحکا
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   سر بر خاک راهدي دیزيخاک ب     سپاه ی بشد ی محمود می شبکي

  شي بازو بند خود،يشاه چون آن د     شي خاک بی کوهی بد هر جاکرده

   سمندیپس براند آنگاه چون باد       کوه خاک او فکند اني مدر

   مشغول کارني او را همچنديد     اريز آمد شهر دگر شب باپس

  یافتيده خراج عالم آسان      یافتي آخر آنچ دوش آن گفتش

  ازين ی بی کن که گشتیپادشاه     تو باز یزيب ی بس خاک مهمچنان

  افتمي ني نهان زیآن چنان گنج     افتمي ني گفت آن ززشي بخاک

   کارنستياتا که جان دارم مرا      در دولتم شد آشکار ني ازچون

  دتيسر متاب از راه تا بنما      دتي ره باش تا بگشاني امرد

  ستي در بسته ننيتو طلب کن زانک ا     ستي نوستهي جز دو چشم تو پبسته

  

   و جواب رابعه به اوخواستي مشي که گشای مردتيحکا

  ی بر من گشای خدا آخر دریکا     ی خداشي در پگفت ی میخود یب

   در بسته بودني ای غافل کیگفت ا      ود  آنجا مگر بنشسته برابعه

  

   عشقی وادانيب

  دي کانجا رسیغرق آتش شد کس     دي پددي عشق آی وادني ازبعد

   خوش مبادششي عستيوانک آتش ن     بجز آتش مباد ی وادني درکس

  گرم رو سوزنده و سرکش بود     آن باشد که چون آتش بود عاشق

  خوش بر آتش صد جهاندر کشد خوش      زمان کي نبود شي اندعاقبت

  نيقي نه شک شناسد نه یا ذره     ني داند نه دی نه کافریا لحظه

   نه آن بودنيخود چو عشق آمد نه ا     بود کساني و بد در راه او کين

  ستي به دندان تو نني تو، ایمرتد     ستي سخن آن تونني ای مباحیا

  د به نقنازد یوز وصال دوست م     دارد، پاک دربازد به نقد هرچ

   بودنجاي او را نقد هم اکيل       فردا بود ی  را وعدهگرانيد
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  ی تواند رست از غم خوارگیک     ی بارگکي را شي نسوزد خوتا

   تواند دل فروختیدر مفرح ک     در وجود خود نسوخت شمي به رتا

   خود رسد ناگاه بازیتا بجا     در سوز و گداز وستهي پطپد یم

   فتداي تا بوک در درطپد یم     چو بر صحرا فتد اي از دریماه

   عقل زودزديعشق کامد در گر     آتشست و عقل دود نجاي اعشق

  ستيعشق کار عقل مادر زاد ن     ستي عشق استاد نی در سوداعقل

   کز کجاستیني ببنجاياصل عشق ا     بخشند راست یا دهي دبتي ز غگر

   عشقیسر ببر افکنده از مست   عشق ی برگ از هستکي کي هست

  با تو ذرات جهان هم راز شد     باز شد یبين چشم غ ترا آگر

   پا و سرینيعشق را هرگز نب     نظر يی به چشم عقل بگشاور

   عشق راديمردم آزاده با       عشق را دي کارافتاده بامرد

  یقي الی تو، عشق را کیا مرده      ی نه عاشقیا تو نه کار افتاده

  س صد جان نثارتا کند در هرنف     ره صد هزار ني دردي دل بازنده

  

   فقاع فروش شدی که عاشق کودکیا  خواجهتيحکا

   شدچاره ی بی کودکیوز فقاع     از خان و مان آواره شد یا خواجه

   ازويی رسوایگشت سر غوغا     ازو يی ز فرط عشق سوداشد

   فقاعی از وديخر ی و مفروخت یم     اعي او را بود اسباب و ضهرچ

   شدشي صد بیکي دل یشق آن بع    شد شي بس دروچ،ي نماندش هچون

   از جان مدامري و سیگرسنه بود     نان او را تمام دادند ی مگرچه

  ديخر ی می و فقاعبرد یجمله م     ديرس ی که نانش می چندانزانک

   صد تنهی دم فقاعکيتا خرد        گرسنه ی بنشسته بودمايدا

   کن آشکارنيعشق چه بود سر ا     آشفته کار ی گفتش که ایليسا

   فقاعکي ی برایجمله بفروش     آن باشد که صد عالم متاع گفت

  او چه داند عشق را و درد را       مرد را فتدي نی کارني چنتا
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   رفتیلي لی و با گوسفندان به کودي مجنون که پوست پوشتيحکا

  ی همی ره ندادندلهيدر قب      ی مجنون را دمزي نیلي لاهل

  تد ازو مجنون مست بسیپوست    در آن صحرا نشست ی چوپانداشت

   را کرد همچون گوسفندشتنيخو     شد، پوست اندر سرفکند سرنگون

   گوسفندانم گذارانيدر م     شبان را گفت بهر کردگار آن

   زمانکي یلي لی بوابميتا ب     اني ران رمه، من در میلي لیسو

   از دوست منی ساعترميبهره گ     پوست من ري نهان از دوست، زتا

  یستي تو مردیدر بن هر مو     یستي دردني دم چنکي ترا گر

   نبوددانتي مردان میروز       درد مردانت نبود غاي دریا

   دوست شدیدر رمه پنهان به کو     پوست شد ري مجنون چو زعاقبت

   هوش ازوليپس به آخر گشت زا   برخاست اول جوش ازو ی خوشخوش

  تبرگرفتش آن شبان بردش به دش   درآمد عشق و آب از سرگذشت چون

   بنشست آن آتش ز آبیتا دم     آن مست خراب ی زد بر روآب

   به صحرا درنشستیکرد با قوم   مگر مجنون مست ی از آن، روزبعد

   سرفرازی ایا سر برهنه مانده   تن از قومش به مجنون گفت باز کي

   نفسني اارمي من بيیگر بگو     و بس یتر دار  کان دوستیا جامه

  ستي جامه بهترم از پوست نچيه     ستي دوست نی هرجامه سزاگفت

   سپندسوزم ی مزيچشم بد را ن      خواهم از آن گوسفند یپوست

   دوستستیليپوست خواهد هرک ل     و اکسون مجنون پوستست اطلس

   جز پوست منیا  ستانم جامهیک     دوست من ی در پوست بوام برده

  ی پوستیچون ندارم مغز بار     ی از دوستافتي خبر از پوست دل

  پس صفات تو بدل گرداندت      کز خرد بستاندت  ديق باعش

  بخشش جانست و ترک ترهات     در محو صفات تيزي چنيکمتر

  ني چنی جان بازستي نیزانک باز     ني چنی درنه گر سرافرازیپا
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   او با محمودی شد و گفتگوازي که عاشق ای مفلستيحکا

  یلس سخن شد فاش در هر مجنيا     ی آن مفلسازي عاشق بر اگشت

   حق شناسی آن گدایديدو یم     اسي اندر ره ای سواره گشتچون

  ی جز بگویرند هرگز ننگرست    ی آن مشک موی آمدداني به مچون

  ازي گشت عاشق بر ايیکان گدا      سخن گفتند با محمود باز آن

   تمامی آن رند در عشقديدو یم     شد غالم داني چون به مگريروزد

   چوگان خورده بودی چون گوييیگو      آورده بود ازي ای درگوچشم

   چو کاهشي جانش چون جو و روديد     او سلطان نگاه ی پنهان سوکرد

  ی چو گوداني می از هر سوديدو یم   ی چون چوگان و سرگردان چو گوپشت

   پادشاهی هم کاسگیخواست     گدا ی محمود و گفتش اخواندش

  مي ن را ز تو کمتریعشق باز       مييگو ی گفتش گر گدا مرند

  یگي سرمای هي سرمانيهست ا     یگيسا  و افالس است در همعشق

   شکچيه یعشق مفلس را سزد ب     نمک رديگ ی از افالس معشق

   چو من دل سوختهديعشق را با      افروخته ی دلی جهان دارتو

   نفسکيصبر کن در درد هجران    و بس ی تو دارنچي وصل است اساز

   داری پایهجر را گر مرد عشق    کار و باری چه سازني را چندوصل

   نظریدار ی میجمله چون برگو     خبر ی بی ز هستی گفتش اشاه

  من چو او و او چو من آغشته است    گو چو من سرگشته است راي زگفت

   در چوگان اوميي گوکيهر دو        من او داند و من آن او قدر

  ميا ه تن به جان استادی سرو بیب     ميا  افتادهی دو در سرگشتگهر

   غم ازوی مشتمييگو یباز م     خبر دارد ز من، من هم ازو او

  کاسب او را نعل بوسد گاه گاه     راه  ی آمد از من گوتر یدولت

   محنت کش ترمی من از گوکيل     پا و سرم ی بی همچون گوگرچه

  شده بر جان خورد  دلی گدانيو     برتن زخم از چوگان خورد یگو

  اسي آخر ادود ی او میاز پ     اسيق ی گرچه زخم دارد بیگو
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   ازوشي او و من در پی بميدرپ     ازو شي اگر چه زخم دارم بمن

   دور افتاده استوستهي گدا پنيو     گه گه در حضور افتاده است یگو

  رسد ی می وصلش سروریاز پ     رسد ی می او را چون حضورآخر

  د بری و از من گوافتي ی وصلیگو     برد ی ز وصلش بوارمي ی نممن

   منشي پی افالس کردیدعو     من شي دروی گفت اارشيشهر

   گوای را دارشي خویمفلس     نوا ی بی دروغ ايیگو ی نمگر

  مي مجلس نني اهل اام، یمدع     مي تا جان من بود مفلس نگفت

  جان فشاندن هست مفلس را نشان    اگر در عشق گردم جان فشان کيل

   عشقیورنه مکن دعوجان فشان،      عشق ی محمود کو معنی تو ادر

   جانان ناگهانیداد جان بر رو     از جهان شي بگفت و بود جاننيا

  اهيشد جهان محمود را زان غم س   به داد آن رند جان بر خاک راه چون

   دست بردینيتو درآ تا خود بب    خرد ستي تو جان بازکي به نزدگر

  ی بانگ درای ره بشنونيتا تو ز     ی ساعت درآکي ندي ترا گوگر

   تمامی جمله در بازیکانچ دار     مدام ی پا و سرگردی چنان بچون

   و زبر باشد تراريعقل و جان ز     تا خبر باشد ترا ،ی درافتچون

  

   که در عجم افتاد و سر گذشت او با قلندرانی عربتيحکا

  ماند از رسم عجم او در عجب      از عرب ی عجم افتاد خلقدر

   قلندر راه افتادش مگربر     خبر ی آن بگذشت ی نظاره مدر

   سخنکي یهر دو عالم باخته ب     شنگ را، نه سر نه تن ی مشتديد

   از هم پاک ترکي هریديدر پل     کم زن مهره دزد پاک بر جمله

   جمله مستدهي ناچشی دردچيه     به دست ی دزدی  را کردهیکي هر

   فتادلشيعقل و جان بر شارع س     فتاد لشي آن قوم را مدي بدچون

  افتنديآب برده عقل و جانش        افتندي چنانش انيقلندر چون

   بود بسني و کم اشياو درون شد ب     کس چي هی گفتندش درآ اجمله
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  شي و گم شد مردشيمحو شد از خو     شي دردکي مست از ی رندکرد

  ی کسی ندب حالکيبرد ازو در    ی و زر بودش بسمي و ملک و سمال

   دادرونشيلندر عور سر بوز ق      افزونش داد ی آمد دردیرند

  عور و مفلس، تشنه جان و خشک لب     همچنان تا با عرب شد ی ممرد

  یا  کجا تو خفتهمت،يکو زر و س       یا  او گفتند بس آشفتهاهل

   در عجم رفتن ترانيشوم بود ا     و زر شد، آمد آشفتن ترا ميس

  شرح ده تا من بدانم حال تو     راهت زد، کجا شد مال تو دزد

  یاوفتاده بر قلندر ناگه     ی خرامان در رهرفتم ی مگفت

   منزي و زر رفت وشدم ناچميس       من زي نندانم ی مگري دچيه

   و بس قال اندرانستيگفت وصف ا     قلندر کن مرا ني وصف اگفت

   مانده بوديیزان همه قال اندرا      مانده بود يی فنای اعرابمرد

   توري نه به جان بپذايجان ببر       تو ري سر خود گاي درنه یپا

   در کار عشقیجان فشانان سرکن    به جان اسرار عشق  یريگر تو بپذ

   دربنهيیماندت قال اندرا       برهنه ی و بمانی فشانجان

  

   را کردماري که قصد کشتن معشوق بی عاشقتيحکا

   صاحب جمالیکيگشت عاشق بر      صاحب کمال ی همتی عالبود

   و زردکي بارزرانيشد چو شاخ خ     قضا معشوق آن دل داده مرد از

   شدکيمرگش از دور آمد و نزد     شد کي روشن بر دلش تارروز

   دوانآمد ی در دست میکارد     عاشق را خبر دادند از آن مرد

   آن نگاررديتا به مرگ خود نم     جانان رابخواهم کشت زار گفت

  یا دهي کشتن چه حکمت دنيتو در     یا دهي گفتند بس شورمردمان

   ساعت بخواهد مرد زارنيکو خود ا   کشتن بدار ني و دست اززي مرنخو

  یسر نبرد مرده را جز جاهل     ی ندارد مرده کشتن حاصلچون

  در قصاص او کشندم زار زار   اري چون بر دست من شد کشته گفت
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   او بسوزندم چو شمعیاز برا     جمع شي پامت،ي قزدي چو برخپس

   نه بسنميسوخته فردا ازو ا     شوم زو کشته امروز از هوس تا

   او نام منیا  کشتهايسوخته       کام من نجاي بود آنجا و اپس

  وز دو عالم دست کوتاه آمدند     راه آمدند ني جان باز اعاشقان

   از جهان برداشتندیدل به کل     برداشتند اني جان از مزحمت

  شي کردند با جانان خویخلوت   شي خوجان ی باني چو برخاست از مجان

  

  داد ی نملي که جان به عزرائاهللا لي خلتيحکا

  نداد ی آسان مليجان به عزرائ      اهللا درنزع اوفتاد لي خلچون

   آخر جان مخواهشي خوليکز خل     از پس شو، بگو با پادشاه گفت

  لي جان کن سبشتني خوليبر خل     لي خلی گفت اگر هستی تعالحق

  غيود که دارد جان در خلياز خل     غي ستد از تو به تدي بای همجان

   جانلي به عزرائینده یازچه م     شمع جهان ی گفتش که ایحاضر

   آخر جان نگاهیدار یتو چرا م     بودند جان بازان راه عاشقان

  اني باشد در مليچونک عزرائ     آخر ترک جان مي من چون گوگفت

  لي خلیا  خواهیگفت از من حاجت       لي سر آتش درآمد جبرئبر

  زانک بند راهم آمد جز اله     او آن دم نگاه ی نکردم سومن

   منلي دهم جان را به عزرائیک     من لي سر از جبردميچي بپچون

  اري جان بديتا از و شنوم که گو   کرد خوش خوش جان نثار ارمي نزان

   جان مرای جو ارزد جهانمين     به جان دادن رسد فرمان مرا چون

   و بسنستي سخن اد،يه او گوتا ک    دهم من جان به کس ی دو عالم کدر

  

   معرفتی وادانيب

   پا و سری بيیمعرفت را واد      نظر شي پدتي از آن بنمابعد

   راهیاريمختلف گردد ز بس     گاهي جاني کس نبود که او اچيه
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  گرستيسالک تن، سالک جان، د     گرستي نه هم آن دی ره دروچيه

  و زوال ی در ترقميهست دا     جان و تن ز نقصان و کمال باز

  دي آمد پدشي بر حد خویکيهر      دي آمد پدشي بس ره که پالجرم

  لي پريعنکبوت مبتال هم س      لي راه خلني تواند شد دریک

   بودیقرب هر کس حسب حال و     بود ی هر کس تا کمال وريس

   بدستدي کمال صرصرش آیک     که هست ی بپرد پشه چندانگر

  ري طچي هفتديرگز نهم روش ه     ري چون مختلف افتاد سالجرم

  افتستي محراب و آن بت یکي نيا     افتستي تفاوت نجاي زمعرفت

   صفتی ره عالنياز سپهر ا       بتابد آفتاب معرفت چون

  شي صدر خوقتي در حقابديباز     شي شود بر قدر خوناي بیکي هر

   برو گلشن شودايگلخن دن      ذراتش همه روشن شود سر

   جز دوست اویا  ذرهنديخود نب     از درون نه پوست او ندي بمغز

   مدامندي او بیذره ذره کو       مدام ندي او بی روندي بهرچ

   چون آفتابدتيبنما یروز م     نقاب ري هزار اسرار از زصد

   گردد تمامني اسرار بیکيتا      هزاران مرد گم گردد مدام صد

   بحر ژرفني ایتا کند غواص     شگرف ی درو جاندي بایکامل

  دي پدیهر زمانت نو شود شوق     دي پدیشود ذوق ز اسرارت گر

   بودنجايصد هزاران خون حالل ا       بود نجاي بر کمال ایتشنگ

  ديزي ساعت از هل من کيدم مزن       دي دست تا عرش مجیاريگر ب

   خاک ره بر فرق کنیورنه بار    را در بحر عرفان غرق کن شيخو

  تي تعزیدارپس چرا خود را ن      تي خفته اهل تهنی ایا گرنه

   ماتم هجران بداری بارزيخ     اري از وصل يی شادی ندارگر

   اسرار توطلب ی من،ي منشزيخ       تو اري جمال یني بی نمگر

  رفسا ی بی تا چند باشیچون خر     طلب کن شرم دار یدان ی نمگر
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   سنگ شدني که در کوه چی مردتيحکا

  نيبر زم ز چشمش بارد یاشک م     ني سنگ شد در کوه چی مردبود

  سنگ گردد اشک آن مرد آشکار    زار زار زدي چون اشک رني زمبر

  غي زو نبارد جز درامتيتا ق     غي فتد در دست می از آن سنگگر

  ی شدن او را بجودي بانيگر به چ    ی علم آن مرد پاک راست گوهست

   ز کافر نعمتانیسنگ شد، تا ک     همتان ی بی  علم از غصهزانک

  ی چون جواهر ره نمایعلم در و   ی محنت سراني است اکي تارجمله

  یجوهر علمست و علم جان فزا     ی جاکي تارني بر جانت درره

   برراه ی بیا چون سکندر مانده     پا و سر ی بیکي تارني درتو

  ی کستر ماني پشیابي را شيخو     ی جوهر بسني ازیري تو برگگر

   بود بسی تو خواهتر مانيهم پش     کس چي هی جوهرت ادي نباور

   تراتر ماني پشابميهر زمان      جوهر ترا ني بود ور نبود اگر

  تن ز جان و جان ز تن پنهان گمست   جهان و آن جهان در جان گمست نيا

  ی خاص آدمیهست آنجا جا     ی گم در گمني ازی برون رفتچون

   نفس صد گونه رازکي در ی بریپ     خاص باز ی بجانجاي زی رسگر

   تویگم شود در نوحه سر تا پا     تو ی وای ره بازمانني درور

   مگردي آدي طلب در تو پدنيا   مخور ی مخسب و روز در هم مشب

  خورد روز و خواب شب کم گرددت     تو تا طلب کم گرددت طلب یم

  

   گرفتبي که خفته بود و معشوق بر او عی عاشقتيحکا

   خفته بودی بزاریبر سر خاک     از فرط عشق آشفته بود یعاشق

   او را خفته وز خود رفته بازديد     فراز نشي معشوقش به بالرفت

   عاشق اونيبست آن بر آست     او قي بنبشت چست و الیا رقعه

  رقعه برخواند و برو خون بار شد     شد داري از خواب چون بعاشقش

   گوشمي سی اگر بازارگانزيخ     مرد خموش ی نوشته بود کانيا
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   کن تا به روز و بنده باشیندگب     شب زنده باش ،ی تو مرد زاهدور

   عاشق چه کاری دهيخواب را با د    دار   مرد عاشق، شرمی تو هستور

   ز سوزديمايشب همه مهتاب پ     به روز ديماي عاشق باد پمرد

   در عشق ما الف دروغمزن یم    فروغ ی بی نه آن، ایني تو نه اچون

  تنشي بر خوی ولم،يعاشقش گو     جز در کفن ی بخفتد عاشقگر

  یخواب خوش بادت که نااهل آمد   ی تو در عشق از سر جهل آمدچون

  

  خفت ی نمچي عاشق که هی پاسبانتيحکا

  قرار ی بود و بخواب یروز و شب ب     بود عاشق گشت زار یپاسبان

   دم شب بخفتکي خواب ی بیکاخر ا     گفت خواب ی با عاشق بی دمهم

   دو کارني را زی کسدي آیخواب ک     اري عشق ی شد با پاسبانگفت

  خاصه مرد پاسبان عاشق بود     بود قي الی را خواب کپاسبان

   ببستگري بر آن دکي نيبود آن ا     در سر ببست يی سربازني چنچون

  یکي خواب از نيوام نتوان کردن ا      ی اندکابمي چگونه خواب من

  کند ی میپاسبان را پاسبان     کند ی می شبم عشق امتحانهر

  یزد ی و تارک میگه ز غم بر رو     یزد یوبک م و چیرفت ی مگاه

   دگری آن زمان خوابشيديعشق د   و خور خواب ی دم آن بکي ی بخفتگر

  ی فغان برداشتیتا بخفتند     ی شب خلق را نگذاشتی جمله

   لحظه خوابکي ستتي شب نی جمله     در تف و تاب یا  گفتش کهیدوست

  ستيبجز اشک آب ن عاشق را یرو     ستي مرد پاسبان را خواب نگفت

   بودیآب ی بیعاشقان را رو      بود یخواب ی را کار بپاسبان

   بروندي بود ممکن که خواب آیک     برون دي خواب آب آی ز جاچون

   بار شدايخواب ز چشمش به در       ارشدي ی و پاسبانیعاشق

   در مغز اوفتادشيخواب یکار ب      نغز اوفتاد ی را عاشقپاسبان

  یا ندهيخواب خوش بادت اگر گو     یا ندهير جو مرد اگی امخسب یم
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   دلیزانک دزدانند در پهلو     دل ی در کوی کن بسیپاسبان

  جوهر دل دار از دزدان نگاه     از دزدان دل بگرفته راه هست

   و معرفتدي پدديعشق زود آ     شد صفت ی پاسبانني ترا اچون

  برون یخواب ی ز بديمعرفت با     خون  یاي درني درشک یمرد را ب

  داربرديچون به حضرت شد دل ب     برد اري بسیخواب ی او بهرک

   دلیخواب کم کن در وفادار     دل یداري بستيخواب ی ز بچون

   نتواند رهانداديغرقه را فر    چون وجودت غرقه ماند م،ي گوچند

  در محبت مست خفتند آن همه       همه شاني رفتند تا پعاشقان

   کردستيبا ینوش کردند آنچ م     زن سر که آن مردان مرد ی همتو

  دي هر دو عالم را کلديزود با     دي که را شد ذوق عشق او پدهر

   ژرفیاي شود دریور بود مرد     شگرف ی باشد شود مردی زنگر

  

   عشق و معرفتی گفتار عباسه درباره

   بر هرک تابد درد عشقیا ذره     مرد عشق ی عباسه گفت ای کسبا

   ازودي بس که مرد آی استيور زن    و  ازدي زای زن،ی بود مردگر

   بزادمي که از مریديمرد نشن      تو که از آدم بزاد یدي ندزن

   مدامديکار هرگز بر تو نگشا       تمام ديبا ی نتابد آنچ متا

  دتي هرچ در دل آديحاصل آ     دتي بتابد، ملک حاصل آچون

  شمر ني از دی عالمن،ي زیا ذره    شمر ني دان و دولت اني ازي نملک

   جاودانی بمانعيتا ابد ضا     جهان ني قانع به ملک ای شوگر

   صفتني اديجهد کن تا حاصل آ     سلطنت در معرفت مي داهست

  بر همه خلق جهان سلطان بود      مست عالم عرفان بود هرک

   شودینه فلک در بحر او فلک     شود ی او ملکشي عالم پملک

  کنار ی بحر ب شربت زکيذوق        ملوک روزگار ی بدانندگر

   ز دردیدندي ندگري دکي یرو     ز درد ینندي در ماتم نشجمله
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  نينش رانهي وی وانهي محمود و دتيحکا

  یا وانهي دیدل ی آنجا بديد     یا رانهي مگر محمود در وشد

   که داشتی بار آن کوهريپشت ز     که داشت ی فرو برده به اندوهسر

  انت زنم صد دور باشورنه بر ج     گفتش دورباش د،ي را چون دشاه

  ی کافر نعمتشي خویدر خدا     ی که تو دون همت،ی شاهیا  نهتو

  ی مگوگري سخن با من بگو، دکي     ی محمودم، مرا کافر مگوگفت

   و زبرري زیا کز که دور افتاده     خبر ی بی ايیدان ی اگر مگفت

   بر سر مداميیزيجمله آتش ر      خاکستر و خاکت تمام یستين

  

  ستغنا ای وادانيب

   بودی و نه معنینه درو دعو       استغنا بود ی وادني ازبعد

  ی دم کشورکي بر هم به زند یم     ی صرصریازين ی از بجهد یم

   بودنجاي شرر اکيهفت اخگر      بود نجاي شمر اکي اي درهفت

  ستي افسرده اخيهفت دوزخ همچو      ستيا  مردهنجاي ازي جنت نهشت

   سببی بی اجرليهر نفس صد پ     عجب ی انجاي را هم ای مورهست

  کس نماند زنده در صد قافله     را شود پر، حوصله ی کالغتا

   برفروختیتا که آدم را چراغ   هزاران سبز پوش از غم بسوخت صد

   حضرت دروگر گشت نوحنيتا در    شد ز روح ی هزاران جسم خالصد

   با سرفتاداني از مميتا براه     هزاران پشه در لشگر فتاد صد

   گشتدهي اهللا صاحب دميتا کل     گشت دهي هزاران طفل سر ببرصد

   محرم اسرار شدیسيتا که ع     هزاران خلق در زنار شد صد

  افتي معراج ی شبکيتا محمد      افتي هزاران جان و دل تاراج صد

   مکنی کن خواهچي هنجايخواه ا      نه کهن نجاي نه نو دارد اقدر

  یا دهي دینان دانم که خوابهمچ       یا دهي دی دل کبابی جهانگر

   فتادانيپا ی در بحر بیشب نم     هزاران جان فتاد اي درني درگر
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   شد ز آفتابیا هي با سایا ذره    فروشد صد هزاران سر بخواب گر

   از درختی برگريدر جهان کم گ   افالک و انجم لخت لخت ختي برگر

   چاه مور لنگ شد در قعریپا     در عدم شد تا به ماه ی ز ماهگر

  ستي همان انگار نیگي رنيدر زم     ستي بارنکي دو عالم شد همه گر

   قطره باران در گذرکياز سر      وز مردم اثر وي نماند از دگر

   اگر نبود چه باکیواني حیمو  ها به خاک    تنی  جملهني اختيگر بر

   برگ کاهکي ني زمیکم شد از رو     تباه ی جزو و کل کلنجاي شد اگر

   گشت گماي در هشت دریا قطره   نه طشت گم ني گشت ا رهکي به گر

  

   که پسر جوانش به چاه افتادی مردتيحکا

   به چاهوش وسفياوفتاد آن ماه        چو ماه يی ده ما بود برنادر

  یعاقبت ز آنجا بر آوردش کس     ی زبر افتاد خاک او را بسدر

  اربا دو دم آورده بودش کار و ب     گشته بود و روزگار ی بر وخاک

   گام بودکيتا بدان عالم ازو       محمد نام بود رتي نکو سآن

   جان پدری چراغ چشم وایا   پسر ی چنان، گفت ادشي پدر دچون

   سخن گو، گفت آخر کو سخنکي       بکن ی محمد، با پدر لطفیا

   بود و بسني بگفت و جان بداد، انيا     کس چي محمد، کو پسر، کو هکو

  تا محمد کو و آدم، درنگر     سالک صاحب نظر ی ادرنگر

   کواتي و کلاتينام جزو       کو اتي آخر کو و ذرآدم

   و مردم ،کو ملکوي کو د،یکو پر     کو فلک ا،ي کو کوه و درن،ي زمکو

  کو کنون آن صد هزاران جان پاک    کنون آن صد هزاران تن زخاک کو

  چيه چي کو جان و تن، کو ه،یکو کس     چي پچي به وقت جان بدادن پکو

   آنک هستیزي و ببيیگر بسا   دو عالم را و صد چندان که هست هر

   ترادي آچيبا سر غربال ه       ترا دي آچي پچي پی سراچون
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   عالم وجودی  همدان دربارهوسفيگفتار 

   پاک و دل آگاه داشتی نهيس     همدان که چشم راه داشت وسفي

   فرش از آن در تحتشيپس فرو شو پ     عرش ی بر شو عمرها باالگفت

  زي ذره چکي کي ک،يچه بدو چه ن     زي بود و هست و خواهد بود نهرچ

  بود فرزند نبود آمد چه سود     بود یاي جمله از درني است اقطره

  مي سلی تو از جهل ایدان یسهل م    مي سلی سهل اني چنی وادني استين

   منزلتکي قطع جز فتديهم ن     ره از خون دلت اي شود درگر

  یگام اول باشدت چون بنگر     ی دم بسپر راه هری جهانگر

  دي درد را درمان ندني کس اچيه      دي نداني سالک راه را پاچيه

  یا  مردهی وگاهیگه مردار     یا  همچو سنگ افسرده،ی باستگر

  ی نشنويیتا ابد بانگ درا     یدو ی ممي و دای به تگ استور

  تنه ترا مردن به و نه زادن     و نه استادنت ستي شدن رونه

   استادت چه سودنستيکار سخت ا     کارا که افتادت چه سود مشکال

   در کار کوشني کار و هنيترک کن ا   مرد خموش ی ازن ی مزن، سر مسر

  ارکنيکار خود اندک کن وبس     بترک کار کن، هم کارکن هم

   کارانيکار باشد با تو در پا      بود درمان کار ی اگر کارتا

  ی بود آنجا بسیکار یبا تو ب       ی نباشد کار درمان کسور

   باشد درستنيکردن و ناکردن ا   نخست ی که آن کردی کن کارترک

   شناخت و کار ساختیبوک بتوان   کار، چون بتوان شناخت ی شناسچون

   نوحه گریخواه مطرب باش، خواه       و استغنا نگر ني بیازين یب

  بسوخت نجايکز تف او صد جهان ا     فروخت نجاي استغنا چنان ابرق

   چه باکی وادنيگر جهان نبود در    به خاک  زدي فرو رنجايصد جهان ا

  

  ديکشي خاک می  که صورت افالک بر تختهی مردتيحکا

   خودشي خاک آورد در پیا تخته     خرد ی بمي کان حکی باشدهيد
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   آرد آشکارارهيثابت و س     کند آن تخته پر نقش و نگار پس

  ني بری کند گاهیه بر آن حکمگ      ني و هم زمدي فلک آرد پدهم

  ديهم افول و هم عروج آرد پد     دي نجوم و هم برون آرد پدهم

   موت و والدت برکشدی خانه     نحوست، هم سعادت برکشد هم

   بعد از آنردي آن تخته گی گوشه   حساب نحس کرد و سعد از آن چون

  آن همه نقش و نشان هرگز نبود     آن هرگز نبود يی گوبرفشاند،

  چيهست همچون صورت آن تخته ه      چي پچي عالم پر پني اصورت

  ني نشی کم گرد و در کنجنيگرد ا     ني گزی کنجن،ي تاب ایاري نتو

   شدندنجاي انشان یاز دو عالم ب     شدند نجاي مردان زنان ای جمله

   کاه توی نسنجیگر همه کوه     راه تو ني طاقت ای ندارچون

  

  ی مستغنیريگفتار پ

  پرده شد از عالم اسرار باز     را از اهل راز  مردی مردگفت

   زودري به خواه و گیخواه یهرچه م     زود ري پی در حال گفت ایهاتف

   در بالميمبتال بودند دا       اي کانبدمي گفتا من بدريپ

   بودشي را آن همه در پايانب     بود شي بيی کجا رنج و بالهر

  بي غرري پني رسد راحت بدیک       بي را چون بال آمد نصايانب

  يیکاش در عجز خودم بگذار     يی نه عزت خواهم و نه خوارمن

   تواند بود گنجیکهتران را ک   مهتران در دست و رنج بي نصچون

  من ندارم تاب، دست از من بدار       کار ی بودند سر غوغاايانب

   زان چه سودفتدي نیتا ترا کار     خود چه سود اني گفتم از مهرچ

  یا  بال و پرافتادهیهمچو کبک     یا فتاده در بحر خطر اگرچه

  يی ره خواهني چنني سلوک ایک       يی نهنگ و قعر اگر آگاهاز

   با کناری آری جان کیچون درافت       قرار ی بی از پندار ماناول
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   در عسل ماندشي که به کندو رفت و دست و پای مگستيحکا

  یا  عسل در گوشهی کندوديد     یا  ز بهر توشهشد ی مگس مآن

  یا در خروش آمد که کو آزاده     یا  ز شوق آن عسل دل دادهشد

  در درون کندوم بنشاند او     بستاند او ی جوني من مسککز

  ني بود در انگبکوتريمنج ن       ني چندي وصلم گر ببرآشاخ

  یدر درون ره دادش و بستد جو     ی شوروني ب،ی کارش را کسکرد

  ستش در عسل شد استوار و دیپا     مگس را با عسل افتاد کار چون

  تر شد بند او  سختدنيوز چخ      او وندي سست شد پدني طپدر

  تر از زهر کشت  سختنميوانگب     خروش آمد که ما را قهر کشت در

   جهمروني بی درماندگنيبوک از     دادم، دو جو اکنون دهم ی جوگر

   بجز بالغ مبادی وادنيمرد ا     فارغ مباد ی دمی وادني درکس

   روزگاریگذار یتا به غفلت م     دل آشفته کار ی اتسيروزگار

   دگری را عمرليکو کنون تحص     به سر ی بردیحاصل ی در بعمر

  بازپر، وز جان وز دل قطع کن     مشکل قطع کن ی وادني و ازيخ

  یتر  وز مشرکان غافلیمشرک     ی تا با جان و بادل هم برزانک

   بگردانند کاریتغنورنه ز اس     برافشان در ره و دل کن نثار جان

  

  پوش که عاشق دختر سگبان شد  خرقهیخي شتيحکا

   دختر سگبان قراریبرد از و     خرقه پوش و نامدار یخي شبود

   موج خوناي چو درزد یکز دلش م     چنان در عشق آن دلبر زبون شد

   اوی با سگان در کویشب بخفت       او ی روندي آنک بدي امبر

  راه شد  چون دلت گمخايگفت ش       دختر از آن آگاه شد مادر

   و بسی ما هست سگبانی شهيپ     هوس ني اگر بر دست دارد اريپ

  ی کنی عقد و مهمانیبعد سال     ی کنی و سگبانیري ماگرنگ

  خرقه را بفکند و شد در کار چست    اندر عشق سست خي نبود آن شچون
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   کار شدني ای از پیقرب سال     در دست در بازار شد ی سگبا

   کسچي هی گفت اديچون چنانش د     که بودش هم نفس گري دیصوف

   که کردني و هرگز ای چرا کردنيا     مرد مرد ی سال بودی سمدت

   قصه بازني زیزانک اگر پرده کن     غافل مکن قصه دراز ی اگفت

   کار راني ایبا تو گرداند هم      اسرار را ني داند ای تعالحق

  از دست من بر دست توسگ نهد      تو وستي پی  طعنهندي ببچون

   مرد راهامدي دم نکيخون شد و       دلم از درد راه ني امي گوچند

  ی تن نشد اسرارجوکيوز شما        ی گواري شدم بسهودهي ببمن

  دي از حرف من آگه شویآنگه      دي شما اسرار دان ره شوگر

  ی کو رهبر کسد،يجمله در خواب     ی در ره بسني ازشي بمي بگوگر

  

  دي بگویا  خواست تا نکتهخي که از شیدي مرتيحکا

   گفت دورخشي شی برگویا نکته     را گفت از حضور خي شیدي مرآن

  اني من نکته آرم در میآنگه     زمان ني اديي شما روها بشوگر

   زان چه سود،يی مستان نکته گوشيپ   زان چه سود ،يی نجاست مشک بودر

  

  دي توحی وادانيب

  دتي آدي و تجرديمنزل تفر      دتي آدي توحی وادني از ابعد

   برکنندباني گرکيجمله سر از      درکنند اباني بني چون زهايرو

  یکي ره در ني باشد دریکيآن      ی عدد، گر اندکیني بی بسگر

   باشد تمامیکي ک،ي اندر کيآن      مدام کي اندر کي باشد ی بسچون

   ترادي کان در عدد آیکيزان      ترا دي کان احد آکي آن ستين

  از ازل قطع نظر کن وز ابد     از عدد ني برونست از احد وونچ

  اني ماند در مچي هیهر دو را ک     ازل گم شد، ابد هم جاودان چون

   همهني اچي بود دو اصل جز پیک     همه ني اچي بود هیچي همه هچون
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   عالمی  دربارهیا وانهي دی دهيعق

  زي چهي ماني عالم، شرح ده استيچ     زي عزی را مردوانهي آن دگفت

   بسته از صد گونه رنگیهمچو نخل     عالم پر نام و ننگ ني هست اگفت

  یشک ی موم گردد بکيآن همه      یکي مالد ی نخل مني به دست اگر

  ستي نزي چکيرو که چندان رنگ جز    ستي نزي نیزي همه مومست و چچون

  ی نه تونجاي ازدي برخینه من     ی باشد همه، نبود دویکي چون

  

   دادی به بوعلی که کاغذ زریرزنيپ تيحکا

   بستان ز منني زر برد کیکاغذ      زن ري آن پی بوعلشي پرفت

  زيچ چيجز ز حق نستانم از کس ه     زي گفتش عهد دارم من که نخيش

  ی آخر احولیاز کجا آورد     ی بوعلی در حال گفت ارزنيپ

  یا  اگر احول نهري غینيچند ب     یا  ره مرد عقد و حل نهني درتو

  ستي نري و دیزانک آنجا کعبه ن     ستي نري آنجا غدهي را در دمرد

  داريهم بدو ماند وجودش پا       ازو بشنو سخنها آشکار هم

  هم جزو کس رانداند جاودان     زمان کي ندي جزو کس را نبهم

   بودکوي ننيهم برون از هرسه ا     درو، هم زو و هم با او بود هم

   همه آدم بود مردم نشدگر     وحدت گم نشد یاي در درهرک

  بي غبي دارد اندر غیآفتاب     بي از اهل هنر وز اهل عکي هر

   براندازد نقابرد،يبا خودش گ     بود کان آفتاب ی روزعاقبت

  دي و بد رسکي که ندان ی منيقيتو      دي او در آفتاب خود رسهرک

   همه سودا بودیچون تو گم گشت     بود نجاي و بد اکي ن،ی تو باشتا

   و ره درازی بسیني و بد بکين     باز شي در وجود خویو مان تور

  یدرگرفت خود گرفتار آمد       ی آمدداري پدیچي که از هتا

  يی معطل بودی از هستیعني     يی اکنون چو اول بودیکاشک

   به کف با خاک شویبعد از آن باد     پاک شو ی صفات بد به کلاز
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   چه گلخن تراتهاسيديچه پل       که اندر تن ترا ی کجا دانتو

  اند  گم کردهشتنياند و خو خفته    اند   پردهري و کژدم در تو زمار

  ی را همچو صد ثعبان کنیکيهر        ی کنشاني فراايی سر موگر

   تو دوزخ کار هستیتا بپرداز     را دوزخ پر مار هست  یهر کس

   در خاک تویخوش به خواب اندر شو     پاک تو کي کي ز يی برون آگر

   سخت تا روز شمارگزندت یم    خاک چه کژدم چه مار  ري زورنه

  ستي خاکی کرمري گیهرکه خواه     ستي پاکني زخبر ی کو بی کسهر

   بازی آديبا سر اسرارتوح     حرف مجاز ني عطار ازی ایتاک

   ز راهزدي مرد برخگاهيجا     گاهي جاني سالک چون رسد امرد

   اودي آايگوگنگ گردد، زانک        او دي آداي که پراي شود، زگم

   باشد صفت نه جان، نه عضویصورت   گردد، کل شود، نه کل، نه جزو جزو

   فزون از صد هزارديصد هزار آ     برون از هر چهار دي چهار آهر

   خشک لبینيصد هزاران عقل ب       سر عجب ني ارستاني دبدر

   کو ز مادر زاد کریمانده طفل       افتاده بدر ستي کنجاي اعقل

  سر ز ملک هر دو عالم تافتست     سر تافتست ني برهرک ایا ذره

   از جهانيیچون نتابد سر چو مو   اني در ميی موستي کس نني چو اخود

   کس استنيگر وجودست وعدم هم ا   هم کس است ني کل استي کس نني اگرچه

  

   با پروردگاری لقمان سرخسازيراز و ن

  اه و سرگشته و گم کرده ررميپ      اله ی کای لقمان سرخسگفت

  پس خطش بدهند و آزادش کنند     شد شادش کنند ري کو پیا بنده

  اهي سیام مو  کردهیهمچو برف     پادشاه ی اتي کنون در بندگمن

   بخشمي ، خط آزادرگشتميپ     بخش مي بس غم کشم، شادی بنده

   خواهد خالصیهر که او از بندگ   حرم را خاص خاص ی گفت ایهاتف

   هر دو و درنه قدمني اريترک گ     به هم فشي گردد عقل و تکلمحو
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   والسالمدي نبافميعقل و تکل     پس ترا خواهم مدام ی االهگفت

   در جنونزد ی کوبان دست میپا     وز عقل آمد برون في ز تکلپس

  ستمي پس چستم،ي نیبنده بار       ستمي اکنون من ندانم کگفت

   نماندی در دل غم و شادیا ذره      نماند ی شد محو، آزادیبندگ

  عارقم اما ندارم معرفت     صفت ی گشتم، نگشتم بصفت یب

  یمحو گشتم در تو و گم شد دو       ی من تواي ی ندانم تو منمن

  

   معشوق خود را در آب افکندی که در پی عاشقتيحکا

  عاشقش خود را درافکند از شتاب     در آب ی قضا افتاد معشوقاز

  خبر ی بی از آن کادي پرسیکي نيا     دگر کي آن دو تن با دندي رسچون

  اني تو خود را در میاز چه افکند     من افتادم در آن آب روان گر

  نشناختم یزانک خود را از تو م     من خود را در آب انداختم گفت

  یکي من یکي تو يیبا تو     یشک ی شد که تا شد بیروزگار

  ی تو تواي توم، ايبا توم من ،      ی من توم، چند از دواي ی منتو

   تن والسالمکي ميهر دو تن باش     و من تو بر دوام یمن باش تو چون

   بتافتدتي برخاست توحیچون دو     افتي برجاست در شرکست ی توتا

   بودني اديگم شدن کم کن تو، تفر     بود ني ادي درو گم گرد، توحتو

  

   و حسن در روز عرض سپاهازي محمود و اتيحکا

   محمود بودروز عرض لشگر     فرخ و مسعود بود ی روزگفت

   بر آنجا رفت شاه،يیبود باال     و سپاه لي پعدد ی به صحرا بشد

   عرض انجمنکردند یهر سه م      و هم حسن ازي بر او هم اشد

  همچو از مور و ملخ بگرفته راه      و سپاه لي عالم از پی روبود

  دي ندگري دی از آن لشگر کسشيب     دي عالم آن چنان لشگر ندچشم

   پسری خاص خود گفت، اازيبا ا      اه نامور  زفان بگشاد شپس
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  من همه آن تو، تو سلطان من     و لشگر آن من لي پني چندهست

   و برقرارازيسخت فارغ بود ا     لفظ شاه نامدار ني گفت اگرچه

   مرا گفتست شاهنيخود نگفت او ک     گاهي جاني را خدمت نکرد اشاه

   احترامني چندتي شاهکند یم     غالم ی حسن آشفته وگفت اشد

  ی خدمتی و نکنیپشت خم نده     ی حرمتی استاده چون بني چنتو

   شاهشي در پني نبود ایشناس حق     نگاه یدار ی چرا حرمت نمتو

   را موافق دو جوابنيگفت هست ا     خطاب ني القصه بشنود اازي اچون

   پادشاهشيگر کند خدمت به پ   و راه یرو ی بني جواب آنست ککي

   اوشي پی بزاردي سخن گواي     او شي پیه خوار به خاک افتد باي

  جمله باشد در برابر آمدن       از شاه و کمتر آمدن شتريب

   آورمداري خود را پدانيدر م     کار آورم ني تا سر بدمي کمن

   فرمان همه فرمان اوستم،يمن ک     آن اوست في آن اوست و تشربنده

  امروز کرد ازي کرم کو با انيو     کرد روزي شه پی هر روزآنچ

   تا مکافاتش کنندندانم یم     ذاتش کنند ی  دو عالم خطبهگر

  دي پدمي چرا آايمن که باشم،       دي پدمي معرض کجا آغيمن در

  مشي تا در برابر آستميک     مشي کنم خدمت نه در سر آین

   حق شناسازي ایگفت احسنت ا     اسي قول از اني حسن بشنود اچون

   هر دم به صد انعام شاهیقيال     ه  شاامي بدادم من که در اخط

   تو گفتن صوابشي آن پستيگفت ن     بگفتش کو جواب گري حسن دپس

  ی سخن را سخت محرم بودمنيا     ی من و شه هر دو با هم بودمگر

  یستي چون تو سلطان نم،يچون بگو     یستي تو چون محرم آن نکيل

  اه از حساب آن سپزيشد حسن ن     حسن را زود بفرستاد شاه پس

   شود نبود حسنيیگر حسن مو   در آن خلوت نه ما بود و نه من چون

  یآن جواب خاص با من باز گو     ی گفتا خلوت آمد، راز گوشاه

   نگاهني من مسکی سوکند یم     هر گه از کمال لطف شاه گفت
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   وجودم سر به سرگردد یمحو م       نظر کي فروغ پرتو آن در

   آن ساعت ز راهزميخ یپاک برم       آفتاب فر شاه یاي حاز

   افتم در سجودشتيچون به خدمت پ     ز من نام وجود ماند ی نمچون

   آن هست هم شاه جهانميمن ن     را آن زمان ی کسینيب ی تو مگر

  یکن ی تو با خود میاز خداوند    یکن ی لطف و اگر صد مکي تو گر

   بابچي در هی خدمتدي آیزو ک     کو گم شود در آفتاب یا هيسا

   تویگم شده در آفتاب رو     تو ی در کویا هي ساازتي اهست

   او نماندی کن تو دانیهرچ خواه     او نماند ی شد از خود بنده فانچون

  

  رتي حی وادانيب

  دتي درد و حسرت آميکار دا       دتي آرتي حی وادني ازبعد

   باشدتیغي درنجاي ایهر دم     باشدت یغي چو تنجاي نفس اهر

  روز و شب باشد، نه شب نه روز هم       هم  باشد، درد باشد، سوزآه

  غي دری انگارد ی خون مچکد یم     غي کس نه به تني ای هر موازبن

  ني بس سوخته از درد ایخي اي       ني باشد فسرده مرد ایآتش

   مانده و گم کرده راهريدر تح     گاهي جاني چون رسد اراني حمرد

   همزيم نجمله گم گردد از و گ     بر جانش رقم دي زد توحهرچ

  یا  نهاي ی که هستيی گویستين       یا  نهاي ی مستندي بدو گوگر

  اني عاي ی نهاناي یبر کنار       اني از می بروناي یاني مدر

  ی نه تواي ی هر دو توی  نهاي       ی هر دواي يی باقاي يیفان

   منزيوان ندانم هم ندانم ن      من زي چندانم ی اصال مديگو

  مينه مسلمانم نه کافر، پس چ       مي اما ندانم بر کعاشقم

  ی پرعشق دارم هم تهیهم دل       ی از عشقم ندارم آگهکنيل

  

  یخبر ی غالم پس از وصل در عالم بري شد و تحفتهي شی دختر پادشاه که بر غالمتيحکا
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   بودوانشي چون ماه در ایدختر     کافاق در فرمانش بود یخسرو

  ینخدان بر سر و چاه و زوسفي     ی بود آن رشک پريی نکواز

   با روح داشتی رگشيهر سرمو     او صد دل مجروح داشت ی طره

  وانگه از ابروش در قوس آمده      مثل فردوس آمده شي روماه

  ی ثنا خوان آمدنشيقاب قوس     ی پران آمدري ز قوسش تچون

   رااري هشی بسیدر ره افکند     مستش ز مژگان خار را نرگس

  ده عذرا برده از ماه سپهرهف     چهر دي آن عذر اوش خورشیرو

   روح القدس مبهوت بودمايدا     که جان را قوت بود اقوتشي دو در

   زکاتی وز لبش جستیتشنه مرد     اتي لبش، آب حیدي بخندچون

   سرنگون در قعر چاهیاوفتاد     در زنخدانش نگاه ی کردهرکه

  ی فرو چاهش شدی رسن حالیب    ی چون ماهش شدی رودي صهرکه

   همچو ماهی خدمت غالمیاز پ       پادشاه شيپ القصه یآمد

  مهر و مه راهم محاق و هم زوال     آنک داد او از جمال ،ی غالمچه

  مثل او در حسن سر غوغا نبود       عالمش همتا نبود طي بسدر

  ی رودي در آن خورشی ماندندرهيخ     ی هزاران خلق در بازار و کوصد

  م پادشاه آن غالی روديد     از قضا دختر نگاه ی روزکرد

   اوفتادرونيعقل او از پرده ب    ز دستش رفت و در خون اوفتاد دل

  افتي شور ی به تلخنشيريجان ش   افتي زور ی رفت و عشق بر وعقل

   کردشهي پیقرار یعاقبت هم ب      کرد شهي اندشتني با خویمدت

  اقيدر گداز و سوز دل پر اشت   از فراق سوخت ی از شوق و مگداخت یم

   مرتبهی سخت عالیدر اغان      مطربه  زکيده کنبود او را 

  ی جان فزاشاني ایلحن داود     ی زن، بلبل سراقاري موسجمله

  ترک نام و ننگ و ترک جان بگفت     بگفت شاني خود در حال با احال

   بکاردي کجا آيیجان چنان جا     شد عشق جانان آشکار هرکرا

  م نبود تمامدر غلط افتد که ه     با غالم مي اگر عشقم بگوگفت
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  ی را رسد چون من کسی غالمیک     ی دارد بساني را هم زحشمتم

   زار زاررميدر پس پرده بم     خود آشکار ی  قصهمي نگوور

  ام  و درماندهصبرم یچون کنم، ب    ام   کتاب صبر بر خود خواندهصد

  ی آگابدي او نابميبهره      ی خواهم کزان سرو سهی همآن

  کار جان من به کام دل شود      مقصود من حاصل شودني چنگر

  جمله گفتندش که دل ناخوش مکن   سخن ني خوش آواز آن شنودند اچون

  آن چنان کو را خبر نبود از آن     نهان مشي تو آرشي به شب پما

   آورد و جامشي تا میگفت حال     غالم شي شد نهان پزکي کنکي

   فکندی در وشيشيخو یالجرم ب     فکند ی در مشيهوش ی بیدارو

   شدشي پزکي کنبايکار آن ز   شد شي غالم از خوی بخورد آن مچون

  خبر یبود مست و از دو عالم ب      بر مي تا شب آن غالم سروز

   آمدندزاني او افتان و خشيپ     آمدند زاني شب آمد آن کنچون

   دخترششيدر نهان بردند پ     نهادند آن زمان بر بسترش پس

  افشاندند یبر فرق مجوهرش       بر تخت زرش بنشاندند زود

  چشم چون نرگس گشاد از هم تمام     آن غالم ی مستمي شب چون نمين

   از کنارش تا کنارنيتخت زر    همچو فردوس آن نگار  ی قصرديد

   عود برهم سوختندزميهمچو ه      دو شمع برافروختند نيعنبر

  عقل جان را کرده، جان تن را وداع     سر سماع کي آن بتان دهيبرکش

   به نور شمع دریديهمچو خورش     جمع در اني می شب م آنبود

   دختر غالمی گم شده در چهره     و کام ی آن همه خوشاني مدر

   نه در آنی عالم به معننينه در   نه عقل و نه جان ره،ي بود او خمانده

  جان او از ذوق در حال آمده     پر عشق و زفان الل آمده نهيس

   داشتقاريوش بر آواز موسگ    دار داشت   دلی  بر رخسارهچشم

  افتهيتر  هم دهانش آتش       افتهي عنبر ی مشامش بوهم

   بدادی در پیا  را بوسهینقل م     بداد ی در حال جام مدخترش
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   بماندراني حیدر رخ دختر هم     جانان بماند ی  او در چهرهچشم

   سرديخار ی و مديبار یاشک م       زفانش کارگر آمد ی نمچون

   صد هزاری فشاندشياشک بر رو     همچون نگار  زمان آن دخترهر

  جگر ی بیگه نمک در بوسه کرد     چون شکر ی لبش را بوسه دادگه

   خوششیگاه گم شد در دو جادو     کرد زلف سرکشش شاني پرگه

   چشم بازخود یمانده بد با خود نه ب     دل نواز شي غالم مست پوان

  از مشرق تمامتا برآمد صبح      آن غالم بود ی نظاره مني درهم

   ز دستنجاي شد غالم ایاز خراب    برآمد صبح و باد صبح جست چون

   بازشي خویزود بردندش بجا     به خفت آنجا غالم سرفراز چون

   از خود خبری آخر اندکافتي     بر مي از آن چون آن غالم سبعد

   چون بود از آن سوزش چه سودیبودن    شور آورد و ندانستش چه بود  

   سریآب او بگذشت از باال     نبودش بر جگر ی آبچي هگرچه

   بر هم کند و سر بر خاک کردیمو    در زد جامه بر تن چاک کرد دست

   قصه بازنيگفت نتوانم نمود ا     از آن شمع طراز دندي پرسقصه

   آن به خوابندي کس هرگز نبچيه     مست و خراب اني عدمي من دآنچ

  ز ندانم آن گذشت هرگیبر کس     گذشت راني تنها بر من حآنچ

   رازچي هندي نبتر بي عجانيز       گفت باز ارمي ندمي من دآنچ

  یکي و بازگو از صد یبا خود آ       ی گفتند آخر اندکی کسهر

  یگري داي ام دهيکان همه من د     یگريام چون د  من درماندهگفت

   همهدمي گرچه من ددميمن ند       همه دمي چو بشندمي نشنچيه

  یا دهي و شوروانهي دني چننيک     یا دهي دی گفتش که خوابیغافل

  يیداري بايتا که خوابم بود        يی پندارمي من آگه نگفت

  ام دهي صفت بشنیاري به هشاي     ام دهي دی ندانم کان به مستمن

   نه آشکارا نه نهانیحالت    تر حال نبود در جهان   عجبنيز

  ش بود و آن مدهوني اانينه م     توانم گفت و نه خاموش بود نه



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ١٧٤ 

   نشانابمي ی ذره مکينه از و      ز جان گردد ی محو می زماننه

   حالچي در هنبودش ی کس مچيه     از کمال ی صاحب جمالام دهيد

   واهللا اعلم باالصوابی ذره     او آفتاب ی  چهرهشي پستيچ

  ني ازشي من پام دهيگرچه او را د     ني ازشي بمي چه گودانم ی نمچون

  يما دهي و آن شورني اانيدر م     ميا دهياد ناي دهي چو او را دمن

  

  ستيگر ی که بر خاک دختر میمادر

  ستي آن زن بنگری سوینيراه ب     ستيگر ی بر خاک دختر میمادر

   به حقداند ی و مستيزانک چون ما ن     زن برد از مردان سبق ني اگفت

   سان نا صبورنيوز که افتادست ز     گم شده ماندست دور ني کدامکز

  ستي گرديبا یداند او تا بر که م   ستي که چداند ی چون حال م اوفرخ

  ام ماتم زده روز و شب بنشسته     غم زده ني ای  آمد قصهمشکل

   چو باران زار زارميگر یبر که م       مرا معلوم تا در درد کار نه

   شدهرانيام ح کز که دور افتاده     شده اني گرني نه آگاهم چنمن

   بردی خود بوی زانکه از گم گشته   برد ی گو زن از چون من هزاراننيا

   مرارتي و کشت در حختيخون بر     حسرت مرا ني و ای نبردم بومن

  دي منزل ناپدزيبل که هم شد ن     دي منزل که شد دل ناپدني چندر

   پندار را در گم شدستی خانه     عقل را سر گم شدست سمانير

  ر گم کند را دشيچار حد خو     او آنجا رسد سرگم کند هرکه

  یافتي نفس درکيسر کل در       یافتي دری رهنجاي ای کسگر

  

   را گم کرده بوددشي که کلی با مردی صوفکيگفتار 

  دي گم کردم کلگفت ی میکيکان      دي شنی آوازرفت، ی ميیصوف

   بر خاک راهنيزانک دربستست ا     گاهي جاني اافتستي یدي کلکه

   ماند، چون کنموستهيپ ی غصه     در من بسته ماند، چون کنم گر
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   برو، گو بسته باشیدان یدر چو م     گفتا؛که گفتت خسته باش شيصوف

  ی کسدي شک نبود که بگشاچيه      ی بسیني در بسته چو بنشبر

   جان منبسوزد ی مريکز تح     تو سهل است و دشوار آن من کار

  ی بود هرگز نه دردمينه کل     ی نه سريی کارم رانه پاستين

  یافتي دریا  بگشادهايبسته      ی بشتافتی بسی صوفني اکاش

   حالستي کس تا چچي نداند هیم     الي جز خیبي مردم را نصستين

   اکنون مکنیا تا کنون چون کرده   چون کنم، گو چون مکن دي که گوهر

   حسرت فتادعدد یهر نفس در ب     فتاد رتي حی که او در وادهر

   برمیند من چون پ چو گم کردیپ     برم ی تا کی و سرگشتگرتيح

  یرانمي حیدانم یکه اگر م       یدانم ی می کاشکندانم یم

   کفر شدماني گشت و امانيکفر ا     شکر شد تي شکانجاي مرا امر

  

  کرد ی نصر آباد که پس از چهل حج طواف آتشگاه گبران مخي شتيحکا

   مردنتيکرد چل حج بر توکل ا     نصرآباد را بگرفت درد خيش

   از ارکي با ی کسدشيبرهنه د     و تن نزار دي سپی از آن موبعد

  ی و بگشاده کفیبسته زنار     ی و در جانش تفی دلش تابدل

   در طوافیگرد آتش گاه گبر      و الف ی نه از سر دعوآمده

   چه کار تست آخر شرم دارنيا     بزرگ روزگار ی گفتم اگفت

  یحاصل آن جمله آمد کافر     ی حج و بس سرورني چندیا کرده

   بودیاهل دل را از تو بدنام     بود ی کار از سر خامني چننيا

  ستي که آتش گاه کني ایندان یم   ستي راه کني کرد، اخي شني کدامنيو

  آتشم در خانه و رخت اوفتاد     گفتا کار من سخت اوفتاد خيش

   نام و ننگ من ببادیداد کل     آتش مرا خرمن بباد ني ازشد

   منشي بني زیا لهي ندانم حمن     من شي کار خووي کالیا گشته

   زمانکي گذارد نام و ننگم یک     آتش به جان ني چنني ادي درآچون
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   آمدمزار یازکنشت و کعبه ب       کار آمدم ني گرفتار چنتا

  دي پدديهمچو من صد حسرتت آ       دي پددي آرتتي گر حیا ذره

  

  دي خود را به خواب دري که پیدينومر

   شب به خوابکي را شي خوري پديد     بود دل چون آفتاب یدي مرنو

   کانجا چون نشستیکار تو برگو     دلم در خون نشست رتي از حگفت

   سوختمرتي من ز حیتا تو رفت       فراقت شمع دل افروختم در

  یکار تو چونست آنجا، بازگو     ی رازجونجاي گشتم ارتي ز حمن

  ست به دندان پشت دمي داگزم یم     و مست رانيام ح  گفتش ماندهريپ

  گاهي جاني امي تررانياز شما ح     زندان و چاه ني در قعر ای بسما

   مرااي از صد کوه در دنشيب       مرا ی عقبرتي از حیا ذره

  

   فقری وادانيب

   سخن گفتن روانجاي بود ایک      فقرست و فنا ی وادني ازبعد

   بودیهوشي و بی و کریلنگ       بود ی فراموشی وادنيع

   تودي خورشکي ز ینيگم شده ب     تو دي جاوی هي هزاران ساصد

  ی ماند بجاینقشها بر بحر ک     ی چون بجنبش کرد رایبحرکل

   سوداست بسني استي نديهرک گو     بس استي دو عالم نقش آن درهر

   آسوده شدی  گم بودهمايدا     کل گم بوده شد یاي در درهرک

  ی جز گم بودگچي هابدين یم      ی پر آسودگیاي درني دردل

   رازش دهندی گردد، بسنيصنع ب     بازش دهند ی گم بودگني ازگر

   درددانيچون فرو رفتند در م       پخته و مردان مرد سالکان

   قدم را کس نبودگريالجرم د     پس چه بود ني شدن اول قدم، زگم

   اگر مردم شدندري گیتو جماد     همه در گام اول گم شدند چون

   خاکستر شودندی جاکيو بر هر د     چون به آتش در شوند زمي و هعود
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  در صفت فرق فراوان باشدت   باشدت کساني به صورت هر دو نيا

  در صفات خود فروماند بذل     گم شود در بحر کل یدي پلگر

   بودباي زانياو چون بود در م     بود اي درني دری اگر پاککيل

  ني باشد اروني عقل بالياز خ     ني او و او بود، چون باشد انبود

  

  دشيبا مر) محمد (یمعشوق طوسگفتار 

   در گدازمي گفت دایديبا مر   معشوق طوس، آن بحر راز ی شبکي

   مداميی از ضعف چون مویپس شو     تمام ی چو اندر عشق بگدازتا

  اري سازدت در زلف یگاهيجا   نزار يی شود شخص تو چون موچون

   اوی شود در مويی شک او مویب     او ی شود در کويی چون موهرک

   درنگرني بني چنني ای در مویمو     ور دهي و دني راه بیو هست تگر

  تي از بدديهفت دوزخ سر برآ     تي نماند از خوديی سر موگر

  

  ستيگر ی مامتي قمي که از بیگفتار عاشق

  ستي زچهي گرني کدي پرسیزو کس   ستيگر ی مگر خون می روزیعاشق

  ار آشکتي روفيچون کند تشر       فردا کردگار نديگو ی مگفت

  خاصگان قرب خود را بار عام     هزاران سال بدهد بردوام چل

   افتند، خو کرده به نازازيدر ن     باز ندي زمان زانجا به خود آکي

   نهندشمي خوی دهي نفس در دکي     دهند شمي که با خومي گری همزان

  شتني غم خوني کشتن ازتوان یم    من شي نفس با خوکي کنم آن چون

  ميني بخود یبا خدا باشم چو ب       ميني بد بميني که با خود بتا

   باشدميی خداني عیخود یب     باشدم يی زمان کز خود رهاآن

   بقانکيچون فنا گشت از فنا ا     فنا نکي ااني او رفت از مهرک

  بر صراط و آتش سوزان گذر     و زبر ري دل زی ترا هست اگر

  ر زاغ چون پداکندي پیا دوده    مخور کاتش ز روغن در چراغ غم
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   بدردي آیاز وجود روغن     بر آن آتش کند روغن گذر چون

   را قالب قرآن کندشتنيخو     ره پر آتش سوزان کند گرچه

  ی االرسچي منزل به هنيتو بد     ی رسنجاي که تو ایخواه ی تو مگر

   کنشي از عدم درپیپس براق    کن شيخو ی را اول ز خود بشيخو

   پر از فنا کن نوش تویا هکاس     در پوش تو یستي از نیا جامه

   بر سرفکنکني لم لسانيط     در برفکن ی سر کم کاستپس

  چي که هيی بر آن جایزيرخش ناچ     چي ز هيی رکاب محو کن مادر

   کمری بربند از الشاني میب      و زبر ري زی در کمیانيبرم

  بعد از آن در چشم کش کحل نبود     زود ی کن جسم وز هم بگشاطمس

   قسم دوم هم گم بباشنيپس از ا   دم گم بباش  کي به  همنيگم شو وز

  ی در عالم گم بودگیتا رس     ی آسودگني بدرو ی منيهمچن

   خبريی زان عالم ترا موستين     اثر يی عالمت موني بود زگر

  

  خواستند ی پروانگان که از مطلوب خود خبر متيحکا

   طالب شمع آمدندیفيدر مض     پروانگان جمع آمدند ی شبکي

  یکو خبر آرد ز مطلوب اندک       یکي ديبا ی مگفتند ی ملهجم

   از شمع نورافتيدر فضاء قصر      ز دور ی پروانه تا قصریکي شد

  وصف او بر قدر فهم آغاز کرد     و دفتر خود بازکرد بازگشت

  ی از شمع آگهستيگفت او را ن     ی کو داشت در جمع مهیناقد

  ر شمع زد از دور در را بشيخو     گذشت از نور در گري دیکي شد

  شمع غالب گشت و او مغلوب شد     زنان در پرتو مطلوب شد پر

   باز گفتیاز وصال شمع شرح     راز گفت ی و مشتزي او نبازگشت

  زي تو نی نشان دادی ککيهمچو آن    زي عزی استي نشان نني گفت اناقدش

   کوبان بر سر آتش نشستیپا   مست مست شد ی برخاست میگريد

   گم کرد با او خوش به همشتنيخو    رد با آتش به هم  درکش کدست
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   اوی اعضایسرخ شد چون آتش     او ی گرفت آتش ز سر تا پاچون

  شمع با خود کرده هم رنگش ز نور     او را ز دور دي چو دشاني اناقد

   خبر دارست و بسنيکس چه داند، ا     پروانه در کارست و بس ني اگفت

   جمله او دارد خبرانياز م     اثر ی هم بخبر ی شد هم بآنک

   زمانکي ز جانان یابي خبر یک     از جسم و جان خبر ی بی نگردتا

  صد خط اندر خون جانت باز داد     نشانت باز داد يی از موهرکه

  گاهي جاني کس اچيدر نگنجد ه     گاهي جاني محرم نفس کس استين

  

   که او را قفا زدی با کسی صوفیگفتار مرد

  ی دلني محکمش سنگیزد قفا     یحاصل ی چون برفت ی ميیصوف

   خورد اويیگفت آنک از تو قفا     پر خون سر از پس کرد او ی دلبا

   برد و رفتاني به پایعالم هست     سالست تا او مرد و رفت ی سقرب

   بداری سخن، شرمدي گویمرده ک     نه کار ی همه دعوی گفتش امرد

  یا  محرم نهی مانده يیتا که مو     یا  هم دم نهیزن ی که تو دم متا

  انيهست صد عالم مسافت در م     اني اضافت در ميی بود موگر

  ی مشکل رسی  ماندهيیتا که مو     ی منزل رسني تا بدی تو خواهگر

   بر آتش بسوزیتا از ارپا     را برفروز ی آتش،ی دارهرچ

  برهنه خود را به آتش در فکن     از کفن شي مندچ،ي نماندت هچون

   پندار تو کمتر شودی ذره     خاکستر شود  تو و رخت توچون

   که صد ره زن بمانددان یدر رهت م   سوزن بماند کي از تو یسي چو عور

   او فکندی بر روهيسوزنش هم بخ   او فکند ی رخت در کویسي عگرچه

   ملک و مال و آب و جاهديراست نا     گاهي جاني وجود ادي حجاب آچون

   آغاز کنیبه خود در خلوتپس     از خود بازکن کي کي ی دارهرچ

  ی و بدیکي ز نيیتو برون آ     یخود ی درونت جمع شد در بچون

   شوقي عشق را الیپس فنا   ی و بد، عاشق شوکي نماندت نچون
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   گناه او را محکوم به مرگ کردندني که عاشق پسر پادشاه شد و بدی مفلستيحکا

  سر پباي زیکي وسفيداشت چون      فر دي ماه وش، خورشیپادشاه

   خلق آن حشمت و آن عز نداشتچيه     به حسن او پسر هرگز نداشت کس

   خداوندان همهشي روی بنده       او بودند دلبندان همه خاک

  ی نو به صحرا آمدیآفتاب     ی آمدداي به شب از پرده پگر

  ستي نی موکي او یزانک مه از رو   ستي نی او را وصف کردن رویرو

   به چاهیصد هزاران دل فرو رفت     از آن زلف دو تاه ی رسن کردگر

   برهمه عالم درازیکار کرد     عالم سوز آن شمع طراز زلف

   نتوان گفت در پنجاه سالچيه    جمال وسفي شست زلف آن وصف

  ی عالم زدی آتش اندر جمله     ی چون نرگس اگر بر هم زدچشم

  بهار ی بیصد هزاران گل شکفت     نثار ی او چون شکر کردی خنده

  چيزانک نتوان گفت از معدوم ه     چي خود نشد معلوم ه دهانشاز

  ی به صد خون آمدشيهر سر مو     ی آمدروني پرده بري ز زچون

   از آن بود آن پسرشي بميهرچ گو     جان و جهان بود آن پسر ی فتنه

   و پسشي از پغي تشيبرهنه بود     فرس داني می سوی برون راندچو

   در ساعت ز راهشيدبرگرفتن     نگاه ی آن پسر کردی سوهرک

   و بن شد ز عشق آن پسرسر یب       خبر ی بيی گدایشي دروبود

   گفتن نداشتی  زهرهشد یجانش م     ازو جز عجز و آشفتن نداشت قسم

   اوکشت یعشق و غم درجان و در دل م     آن درد را هم پشت او افتي بچون

  چشم از خلق جهان بربسته بود    او بنشسته بود ی و شب در کوروز

  جن ی با غم بگشت یهمچنان م     کس محرم نبودش در جهان چيه

  مي دل دو نیمنتظر بنشسته بود   مي چو سی چو زر، اشکيیروز و شب رو

   ز دوریکان پسر گه گاه بگذشت     نا صبور ی گدای زان بودزنده

  ی بازار پر غوغا شدی جمله     ی شدداي زاد، از دور چون پشاه

  زي درگری سر آمدندکيخلق      زي صد رستخی جهان برخاستدر



عطار نيشابوری                                                                                                         منطق الطير  
 

    TorbatJam.com ١٨١ 

  شدند یهر زمان در خون صد کس م     شدند ی و از پس مشي از پچاوشان

   سپاهی فرسنگ بگرفتکيقرب      به ماه یرفت ی بردا برد مبانگ

   ز پای و در افتادشيسر بگشت     بانگ چاوش آن گدا یدي شنچون

  ی ماندروني بشيوز وجود خو     ی و در خون ماندی آوردشيغش

   خون زار زاریستيتا برو بگر     در آن دم صد هزار یستيبا چشم

   روانی او گشتريگاه خون از ز     آن ناتوان ی شدیلي چون نگاه

   از رشک اویگاه اشکش سوخت     ز آهش اشک او ی بفسردگاه

   نانمي نبودش نی دستیوز ته      جان مي مرده، نمي کشته، نمين

   به دستديان شه زاده چون آآن چن     افتاده پست ني کس را چنني چننيا

   ببرردي درگديخواست تا خورش       خبر ی بود آن بهي ذره سامين

  گاهي نعره زد آن جاکيآن گدا      با سپاه ی آن شه زاده روزشد یم

   شدشيگفت جانم سوخت و عقل از پ     شد شيخو ی برآمد نعره و بزو

  نيز اشي صبر و طاقت من بستين   ني ازشي خواهم سوخت جان خوچند

   سر ز دردزد یهر زمان بر سنگ م     آن سرگشته مرد گفت ی سخن منيا

  پس روان شد خون ز چشم و گوش او   هوش او لي گشت زان،ي بگفت اچون

   شاه شدشيعزم غمزش کرد، پ       شه زاده زو آگاه شد چاوش

  قرار ی بیعشق آوردست رند      اري تو شهری زاده گفت بر شه

  کز تف دل مغز او پر جوش شد    د  چنان مدهوش شرتي از غشاه

  دي بسته، سر نگوسارش کشیپا      دي بردارش کشديزي برخگفت

   کردند گرد آن گدایا حلقه       پادشا لي زمان رفتند خدر

   خون فشانیبر سر او گشت خلق     دار کردندش کشان ی بسوپس

  نه کسش آنجا شفاعت خواه بود     کس آگاه بود چي ز دردش هنه

  ريز آتش حسرت برآمد زو نف     رير آوردش و ز داري به زچون

   دارري زی سجده بارکيتا کنم        مهلم ده ز بهر کردگار گفت

   خاکی خود بر رویتا نهاد او رو     خشم ناک ري دادش آن وزمهل
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  گناه یچون بخواهد کشت شاهم ب       اله ی سجده گفتا ااني مپس

  ال آن پسر گردان جمميروز     خبر ی بمي از آن کز جان برآشيپ

  زي نثاري او ایجان کنم بر رو      زي بار نکي او ی رونمي ببتا

  صد هزار جان توانم داد خوش     آن شه زاد خوش ی رونمي ببچون

   راه تستني ای عاشقتست و کشته     بنده حاجت خواه تست پادشاها

   کافر هنوزميگر شدم عاشق، ن     در هنوز ني ای  از جان بندههستم

  حاجت من کن روا کارم برآر   صد هزار ی آربر ی تو حاجت مچون

  گاهي او آمد مگر بر جاريت   حاجت آن مظلوم راه ني بخواست اچون

  ريدرد کردش دل ز درد آن فق     ري آن راز او پنهان و زدي شنچون

  ستيحال آن دل داده برگفتش که چ     ستيگر ی پادشاه و مشي پرفت

  ه حاجاتش بگفت سجدانيدر م      او در مناجاتش بگفت یزار

  خوش شد و بر عفو کردن دل نهاد     ازو در دل فتاد  یشاه را درد

  سر مگردان آن ز پا افتاده را    زاده را   گفت آن شهی حالشاه

  خوار شو  خونی  آن سرگشتهشيپ     دار شو ري ززي زمان برخنيا

   تست او، دل او بازدهدل یب       را آواز ده شي خومستمند

  دينوش خور با او که زهر تو چش     دير تو کش کن با او که قهلطف

   من آرشي با خودش پ،يیايچون ب     گلشن آر ی سوري رهش برگاز

   در وصاليی با گدانديتا نش     جمال وسفي ی  آن شه زادهرفت

  ني خلوت نشی تا شود با ذره     ني آتشی رودي آن خورشرفت

  یشتا کند با قطره دست اندرک     ی پر گوهر خوشیاي آن دررفت

  دي برزنی دستد،ي برکوبیپا     دي بر سر زنگهي جاني ای خوشاز

   شدداري بی  فتنهامتيچون ق       دار شد ريزاده ز  آن شهآخر

  دي خاک افتاده دیسرنگون بر رو     دي گدا را در هالک افتاده دآن

   پر حسرتش حاصل شدهیعالم     از خون دو چشمش گل شده خاک

   همزي بتر چه بود دگر، آن ننيز     هم زي گشته، گم شده، ناچمحو
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  زاده را آب در چشم آمد آن شه     آن به خون افتاده را دي چنان دچون

   مگر با اشک شاهآمد یبر نم     تا پنهان کند اشک از سپاه خواست

  گشت حاصل صد جهان درد آن زمان   چون باران روان کرد آن زمان اشک

   آمدستبر سرش معشوق عاشق     او در عشق صادق آمدست هرک

   ترادي آشيعاشقت معشوق خو     ترا دي آشي به صدق عشق پگر

  از سر لطف آن گدا را خواند خوش      فش ديزاده خورش  شهعاقبت

   بوددهي ز دورش دیاري بسکيل       بود  دهيآن گدا آواز او نشن

   پادشاهی روديدر برابر د   از خاک راه ی گدا برداشت روچون

   تابچي هاردي نسوزد، یرچه مگ       آب یاي سوزنده با درآتش

  ی خوشايقربتش افتاد با در       ی آتشدل ی بشي آن دروبود

   کشت زاریتوان ی منميچون چن     اري شهری به لب آورد، گفت اجان

   هرگز نبودييی بگفت و گونيا     لشگر گر بز نبود ني احاجت

   و بمرددي باز خندیهمچو شمع     و بمرد دي زد، جان ببخشیا نعره

   مطلق شد و معدوم گشتیفان    صال دلبرش معلوم گشت  وچون

   عشق با مردان چه کردیتا فنا       درد داني دانند در مسالکان

  ختهيلذت تو با عدم آم       ختهي وجودت با عدم آمیا

   خبرشي ز آساافتي ی توانیک       و زبر ري زی مدتیاري نتا

  یا  بستهی برقشيوز خالشه پ     یا  جستهی بگشاده چو برقدست

  ی درآوانهيعقل برهم سوز د     ی چه کارتست مردانه درآنيا

  اي بنظاره بی نفس بارکي     ايمي کني کرد تو ای نخواهگر

   شوشي اندشي پشي نفس در خوکي     شو شيخو ی چو من بیشي اندچند

  ی رسیشيخو یدر کمال ذوق ب     ی رسیشي آخر به دروی دمتا

   منرياست از عقل شر و خبرتر      من ريام نه غ  که نه من ماندهمن

  یچارگي جز بستي من نی چاره     ی بارگکي شتني شدم در خوگم

   روزن بتافتکيهر دو عالم هم ز       فقر چون بر من بتافت آفتاب
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   به آبیمن بماندم باز شد آب       پرتو آن آفتاب دمي چو دمن

   انداختماهيجمله در آب س     بردم و گه باختم  یهرچ گاه

   نماندچمي پی  ماندم ذرههيسا     نماند چميشدم، ه گشتم، گم محو

   زمان آن قطره بازني اابمين یم     بودم، گم شدم در بحر راز قطره

  ستيدر فنا گم گشتم و چون من بس     ستي گم گشتن نه کار هر کسگرچه

  گاهي جانيکو نخواهد گشت گم ا     تا به ماه ی در عالم ز ماهستيک

  

   راه وصالی  دربارهی از نورینيد سال پاک

   از ما تا وصالزديگفت ره چون خ     سال ی کرد از نوریني دپاک

   رفت راه دور دورديببا یم     نار و نور اي ما را هر دو درگفت

   نفسکي جذبت کند در يیماه     باز پس اي هفت درني ای کنچون

  دي را درکشني و آخرنياول     دي چون دم برکشنهي کز سيیماه

  ی بحر استغناش جاانيدرم     ی نه پاداي نه سرش پی حوتهست

   دم درکشدکي به یخلق را کل     نهنگ آسا دو عالم درکشد چون

  

  مرغي سشگاهي در پمرغ یس

  سرنگون گشتند در خون جگر     سر به سر ی سخن مرغان وادنيز

   ناتوانی مشتی بر بازوستين     کمان وهي شني دانستند کجمله

   مردند زاریر آن منزل بسهم د     قرار ی بشاني سخن شد جان انيز

  سر نهادند از سر حسرت به راه     گاهي همه مرغان همه آن جاوان

   درازیصرف شد در راهشان عمر      و فراز بي رفتند در شسالها

   تواند شرح آن پاسخ نمودیک     ره رخ نمود ني را درشاني اآنچ

   نگاهکي کي ی آن ره کنی عقبه     به راه يی فروآی تو هم روزگر

  اند روشنت گردد که چون خون خورده      اند   کردهشاني آنچ ایدانباز

   گاهشي ره برد تا آن پیکم ره       آن سپاه اني االمر از مآخر
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  دي آنجا رسیکياز هزاران کس      دي آنجا رسی همه مرغ اندکزان

   شدندداي محو و ناپیباز بعض     شدند اي دری  غرقهی بعضباز

  شنه جان دادند در گرم و گزندت       بر سر کوه بلند ی بعضباز

  گشت پرها سوخته، دلها کباب       را ز تف آفتاب ی بعضباز

   تباهيی دم به رسواکيکرد در      راه ري را پلنگ و شی بعضباز

  در کف ذات المخالب ماندند       ماندند بي غازي نی بعضباز

  تشنه در گرما بمردند از تعب     خشک لب اباني در بی بعضباز

  یا وانهي را کشتند چون دشيخو      یا  دانهیآرزو ز ی بعضباز

  باز پس ماندند و مهجور آمدند     سخت رنجور آمدند ی بعضباز

  گاهيباز استادند هم بر جا     راه یبهاي در عجای بعضباز

  تن فرو دادند فارغ از طلب     طرب ی در تماشای بعضباز

  ی آنجا اندکدندي نرسشيب      یکيعاقبت از صد هزاران تا 

  گاهي آن جای سدندي نرسشيب      راه بردند ی پر مرغ میلمعا

  دل شکسته، جان شده، تن نادرست   و پر، رنجور و سست بال ی تن بیس

  برتر از ادراک عقل و معرفت     وصفت وصف ی بدندي دیحضرت

  یسوخت ی زمان مکيصد جهان در        ی افروختی استغنا همبرق

  شتريه و انجم بصد هزاران ما       هزاران آفتاب معتبر صد

   کوبان آمدهیهمچو ذره پا       آمده راني حدنديد ی مجمع

   حسابني اشي محوست پی ذره     عجب چون آفتاب ی گفتند اجمله

   رنج برد ما به راهغاي دریا       گاهي جاني ما اميي آدي پدیک

  مي که ما پنداشتني زان دست استين     مي برداشتشتني به کل از خودل

   بسمل ماندندميهمچو مرغ ن     ماندند دل یب همه مرغان چو آن

   همزي نیتا برآمد روزگار     هم زي و گم، ناچبودند ی ممحو

  یچاوش عزت برآمد ناگه       ی درگهی عالشاني از پآخر

  بال و پرنه، جان شده، در تن گداز     مرغ خرف را مانده باز ی سديد
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  نده شان مانده نه پر ماینه ته       مانده ري تا سر در تحیپا

  ديا  منزل گه از بهر چهنيدر چن     ديا  قوم از شهر کهی هان اگفت

   کجا بودست آرام شمااي     نام شما حاصالن ی بی استيچ

   ناتوانی مشتنديبا چه کارآ     در جهان دي شما را کس چه گواي

   ما را پادشاهمرغيتا بود س       گاهي جاني امي گفتند آمدجمله

  مي رهقراران ی و بدالن یب       مي همه سرگشتگان درگهما

  مي به درگاه آمدیاز هزاران، س        مي راه آمدني شد تا دریمدت

   حضرت حضورنيتا بود ما را در       از راه دور مي آمدیدي امبر

   کند در ما نگاهیآخر از لطف       پسندد رنج ما آن پادشاه یک

  همچو در خون دل آغشتگان     سرگشتگان ی آن چاوش کاگفت

  اوست مطلق پادشاه جاودان     و گرنه در جهان دي شما باشگر

   پادشاهني بر در ایهست مور     هزاران عالم پر از سپاه صد

  ري حقی مشتی اديگرد بازپس     ري جز زحزدي شما آخر چه خاز

   شددي جاوی کان زمان چون مرده     شد دي چنان نومکي سخن هر زان

   سر به راهیوارگر دهد ما را بخ       معظم پادشاه ني گفتند اجمله

   از عز نبوديیور بود زو خوار     هرگز نبود يی را خواری کسزو

  

  دادي محي عالم ترجی  همهني را بر آفریلي مجنون که دشنام لی گفته

  ني آفریهر زمان بر من کنند     ني زمی مجنون گر همه روگفت

   باد و بسیليمدح من دشنام ل       کس چي هني نخواهم آفرمن

  بهتر از ملک دو عالم نام او     دشنام او کي  صد مدحخوشتراز

  زي چه خواهد بود نیگر بود خوار     زي عزی خود با توگفتم امذهب

***  

  پس برآرد از همه جانها دمار       آشکار دي برق عزت آگفت

   چه سودی از عزت و خواریآنگه   چه سود ی بسوزد جان به صد زارچون
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   افروختهجان ما و آتش       آن گروه سوخته بازگفتند

  زانک او را هست در آتش حضور     شود پروانه از آتش نفور یک

   کارنتيسوختن ما را دهد دست، ا     اري ما را دست ندهد وصل گرچه

  ستي راه ننجاي جز ادنيپاک پرس     ستي آن دلخواه نی سودني رسگر

  

  کردند یپاسخ پروانه به پرندگان که او را از سوختن منع م

   پروانه کردند آشکاری قصه      گار  پرندگان روزی جمله

  في جان شرني ای در بازیتا به ک     في ضعی با پروانه گفتند اجمله

   محالني زیجان مده بر جهل، تا ک     نخواهد بود از شمعت وصال چون

   را جوابماني آن سلیداد حال   سخن پروانه شد مست و خراب نيز

  و برسم تمامگر درو نرسم در     مدام دل ی بس که من بنمي اگفت

***  

   درد آمدندی  تو سر غرقهیپا     همه در عشق او مرد آمدند چون

   تازه بوديی روزيلطف او را ن     برون ز اندازه بود ی استغنگرچه

   گشادگري دی هر نفس صد پرده     لطف آمد و در برگشاد حاجب

   کاروستيپس ز نور النور در پ     آشکار ی او حجابی جهان بشد

   نشاندبتي عزت و هريبر سر    ند قربت نشاند  را در مسجمله

   همهاني تا پاديگفت بر خوان       آن همه شي بنهاد پی رقعه

  ل حادهي شورني معلوم اشود یم       آن قوم از راه مثال ی رقعه

  

   هنگام فروش او دادندوسفي که برادران ی خطتيحکا

  ده برادر چون ورا بفروختند     کانجم سپندش سوختند یوسفي

  ديخر ی خواست، کار زان مشانيخط ا     ديخر ی مشاني دعرش چو زمالک

  پس گرفت آن ده برادر را گواه     گاهي ستد زان قوم هم بر جاخط

  دي رسوسفيآن خط پر غدر با      دي را خروسفي مصر زي عزچون
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  گاهيده برادر آمدند آن جا     پادشاه وسفي چون گشت عاقبت

   او انداختندشي در پ راشيخو     نشناختند ی باز موسفي یرو

  آب خود بردند تا نان خواستند     جان خواستند ی  را چارهشتنيخو

   زبانی دارم به عبرانیمن خط     مردمان ی گفت اقي صدوسفي

  ی نان به خشم بسديگر شما خوان      ی کسلمي خواند از خاردين یم

  اريشادمان گفتند شاها خط ب     اري خوان بدند واختی عبرجمله

   خود نشنود چند از غروری قصه   حال از حضور نيد آنک ا دل باکور

   برفتادشانيلرزه بر اندام ا     را بداد شاني اوسفي شاني اخط

   دانستند راندزي نیثينه حد     زان خط توانستند خواند ی خطنه

   ماندندوسفي کار یمبتال      از غم در تأسف ماندند جمله

  جان آن همهشد ز کار سخت      زبان آن همه ی شد حالسست

  ديوقت خط خواندن چرا خامش شد     دي شدهش ی بييی گووسفي گفت

   خط خواندن و گردن زدننيبه از     گفتندش که ما و تن زدن جمله

***  

   پر اعتباری در خط آن رقعه     مرغ زار ی نگه کردند آن سچون

   همهانيبود کرده نقش تا پا    بودند آن همه   کردهشاني اهرچ

  کي چون نگه کردند نرانيکان اس   کي بود لنيسخت ا همه خود بود آن

   خود را به چاه انداختهوسفي      ساخته  یقيرفته بودند و طر

   بفروختهیوانگه او را بر سر     سوخته ی را به خواروسفي جان

   در هر نفسیوسفي یفروش یم       کس چي هی تو گدایندان یم

   شدن خواهدشگهي پیشوايپ     چون پادشه خواهد شدن وسفتي

   شدن هم برهنهی او خواهیسو     به آخر هم گدا، هم گرسنه تو

   فروختدي باگانياز چه او را را   از و کار تو بر خواهد فروخت چون

  اي محض و جان شد توتیايشد ح     اي و حري آن مرغان ز تشوجان

   از نور حضرت جان همهافتندي     شدند از کل کل پاک آن همه چون
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   شدندراني دگر حیباز از نوع    جان شدند  نو ی  از سر بندهباز

  شان نهيپاک گشت و محو گشت از س      شان نهيري دی  و ناکردهکرده

  جمله را از پرتو آن جان بتافت       بتافت شاني قربت از پآفتاب

   از جهاندندي دمرغي سی چهره     جهان مرغي سی ز عکس روهم

   بودمرغيآن س مرغ ی سني اشک یب     مرغ زود ی نگه کردند آن سچون

   شدندراني دگر حیباز از نوع     جمله سرگردان شدند ري تحدر

   مرغ مدامی سمرغيبود خود س      تمام مرغي سدندي را دشيخو

  گاهي جاني کني امرغي سنيبود ا     نگاه ی کردندمرغي سی سوچون

   آن دگرشاني امرغي سنيبود ا     نظر ی کردندشي خوی بسوور

   و کمشي بی بودمرغي سکيهر دو     هم  بی نظر در هر دو کردندور

  ني نشنود ایدر همه عالم کس     ني بود اکي آن و آن کي ني ابود

   تفکر وز تفکر ماندندیب       ماندند ري همه غرق تحآن

   زفان کردند از آن حضرت سالیب     حال  چي از هچيچون ندانستند ه

   درخواستندی و تويیحل ما     در خواستند ی سر قوني اکشف

   حضرت چون آفتابني است نهيکا   زفان آمد از آن حضرت خطاب  یب

   درونديجان و تن هم جان و تن ب      درو ندي بشتني خودي که آهر

  دي آمدداي پنهيي آني دریس     دي آمدنجاي مرغ ای شما سچون

   بازديي بگشاشي از خویا پرده      باز ديي چل و پنجاه مرغ آگر

  ديا دهي و خود را دديني را بشيخو     ديا دهي به سر گردیاري بسگرچه

   رسدی کاي بر ثریچشم مور     رسد ی بر ما کدهي کس را دچيه

   به دندان برگرفتیلي پی پشه     که سندان برگرفت ی موردهيد

   آن نبود،یدي و شنیو آنچ گفت     آن نبود یدي چو د،ی دانستهرچ

  ديا رده که هر کس کی همه مردنيو     ديا  که از پس کردهی همه وادنيا

  ديا  ذات صفت را خفتهیواد      ديا  رفتهيی در افعال ماجمله

  ديا  ماندهجان ی و بصبر ی و بدل یب     ديا  ماندهراني مرغ حی شما سچون
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  مي گوهریقي حقمرغيزانک س      ميتري اولی بسیمرغي به سما

   بازديابي را شيتا به ما در خو     در صد عز و ناز دي ما گردمحو

   گم شد والسالمدي در خورشهيسا       آخر بر دوام  او گشتندمحو

   و نه سر ماند و نه بندنديچون رس     سخن ني اگفت ی و مرفتند ی که متا

  ره رو و ره برنماند و راه شد       سخن کوتاه شد نجاي االجرم

  

   که بر خاکستر حالج نشستیسخن عاشق

   سوختهیگشت آن حالج کل       چون در آتش افروخته گفت

  بر سر آن طشت خاکستر نشست     بدست یمد مگر چوب آیعاشق

  ی خاکستر خوشديشور یباز م     ی زفان بگشاد هم چون آتشپس

   انا الحق او کجاستزد یکانک خوش م     راست ديي برگوگفت ی میوانگه

   همهیديد ی و میوانچ دانست       همه یدي آنچ بشنی گفتآنچ

  ستي نرانهي ونيا تيمحو شو چون جا     ستي همه جز اول افسانه نآن

  گر بود فرع و اگر نبود چه باک     و پاک ی اصل مستغند،ي بااصل

   والسالمهيمان نه سا گونه ذره     بر دوام یقي حقدي خورشهست

***  

  شي زمان نه پس نه پی بیقرنها     شي برآمد صد هزاران قرن بچون

   کل به خود دادند بازیفنا یب     را بناز ی از آن مرغان فانبعد

   آمدندشيدر بقا بعد از فنا پ     آمدند شي با خوشيمه خو هچون

  زان فنا و زان بقا کس را سخن    هرگز، گر نوست و گر کهن ستين

   دورست از شرح و خبرنيشرح ا     چنان کو دور دورست از نظر هم

  شرح جستند از بقا بعد الفنا       از راه مثال اصحابنا کنيل

   آن را ساختندي بایابنو کت       توان پرداختن نجاي کجا اآن

  آن شناسد کو بود آنرا سزا       اسرار البقا بعد الفنا زانک

   منزل قدمني زد دری توانیک     در وجود و در عدم ی تو هستتا
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   ابله ترای اديآ یخواب چون م     ماند نه آن در ره ترا ني نه اچون

   آخر چه سودني ایگر به آخر دان     نگر تا اول و آخر چه بود در

  تا شده هم عاقل و هم کار ساز     پرورده در صد عز و ناز ی هنطف

  شيداده او را معرفت در کار خو      شيکرده او را واقف اسرار خو

  زان همه عزت درافکنده بذل     از آنش محو کرده محو کل بعد

   او را چندگاهیباز کرده فان      او را خاک راه دهي گردانباز

   با او گفته بازکي او، لیگفته ب     فنا صد گونه راز ني ااني مپس

   ذلني عی عزت کرده بر ونيع     داده کل يی از آن او را بقابعد

   توشي آخر فرواندیبا خود آ     تو شي پی تا چه داری چه دانتو

  گاهي مقبول شاه آن جای شویک      نگردد جان تو مردود شاه تا

  ی راستینيدر بقا هرگز نب       ی در فنا کم کاستیابي نتا

   به عزت ناگهترديباز برگ     در رهت ی اندازد بخوارلاو

   رسدی هست در تو ک،یتا تو هست     رسد ی از پتي شو تا هستستين

   رسد اثبات از عز بقایک       فنا ی محو خواری نگردتا

  

   بود عالم زان اویپادشاه

  هفت کشور جمله در فرمان او       بود عالم زان او یپادشاه

  یقاف تا قاف جهانش لشگر       ی اسکندری در فرماندهبود

  مه دو رخ بر خاک ره آن جاه را       او دو رخ نهاده ماه را جاه

  ري خرده دان و خرده گیدر بزرگ     ري وزی عالیکي آن خسرو داشت

   سر به سرشيحسن عالم وقف رو     پر هنر ري پسر داشت آن وزکي

  دي چندان عز ندزي نباي زچيه     دي او هرگز نديیباي به زیکس

   شد به روزروني نتوانست بچيه     که بود آن دلفروز يی نکو رواز

  ی آشکارا آمدامتيصد ق       یداآمدي به روز آن ماه پگر

  یتر زو آدم تا ابد محبوب       ی در جهان خرمزديبرنخ
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   مشک نابی هم رنگ و بویا طره     داشت آن پسر چون آفتاب یا چهره

  لبش لب خشک بود ی بوانيآب ح       بان آفتابش مشک بود هيسا

   شکل دهانشی بود هم چون ذره       آفتاب دلستانش اني مدر

  در درونش صد ستاره گم شده       مردم شده ی  او فتنهی ذره

   چون شد نهانیا  درون ذرهیس     در جهان دي ستاره ره نماچون

   به پشت افتاده بازیدر سرافراز     او سرفراز ی او بر پشتزلف

   دم صد شکنکيصد جهان جان را به     تن  مي آن سی  شکن در طرههر

   صد اعجوبه داشتیدر سر هر مو     منسوبه داشت ی او بر رخ بسزلف

  يیخود کجا بد آن کمان را بازو      يی بر شکل کمانش ابروبود

  ی صد ساحریا کرده از هر مژه     ی افسون گرش در دلبرنرگس

  بات و سرسبز از ننيريچون شکر ش     اتي آب حی  او سرچشمهلعل

   حد کمالی  سرچشمهیطوط     جمال  يیخط سبزش سرخ رو

  ستيکان گهر از عزت خود برد گ     ستي گخرد ی از دندان او بگفتن

   کرده حالی و مستقبل از ویماض     جمال مي جی  خالش نقطهمشک

   به سرآمد یاز وجود او نم       پسر باي آن زيیباي زشرح

  ق او از دست شد عشیو ز بال     از و القصه مست مست شد شاه

   از غم آن بدر بودیچون هالل     قدر بود ی سخت عالی شاهگرچه

   بدرآمد یکز وجود خود نم     چنان مستغرق عشق پسر شد

   اوشي خوی دل بی خون راندیجو     او شي در پیا  لحظهی نبودگر

   هوسني صبر بودش زینه زمان     نفس کي او ی قرارش بود بنه

  یمونس او بودش به روز و شب هم     ی دمیاسودي او نی و شب بروز

   بدان مه چهره بازیگفت یراز م       روز دراز ی شبش بنشاندتا

   نه قراریشاه را نه خواب بود     آشکار ی گشتکي شب تارچون

   او نگاهی به رویکرد یشاه م     شاه شي پی پسر در خواب رفتوان

   ستانیبود ی شب خفته می جمله     فروغ و نور شمع دلستان در
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  یستي صد گونه خون بگریهر شب     یستينگر ی می در آن مه روشه

  ی او افشاندیگاه گرد از مو       ی او افشاندی گل بر روگاه

  غيدر ی بیبر رخ او اشک راند    غي ز درد عشق، چون باران ز مگه

  ی قدح پرداختشيگاه بر رو       ی ساختی با آن ماه جشنگاه

   الزم خود داشتشیودتا که ب     خود نگذاشتش شي نفس از پکي

   بستی خسرو پامي بود از بکيل     نشست مي توانست آن پسر دایک

   از تنشی سرفکندرتيشه ز غ      رامنشي دم از پکي یگر برفت

   آن پسری رونندي بیتا دم       هم مادر او هم پدر یخواست

  رگاهي قصه برآمد دنيتا بر     شاه مي زهره نبود از بکشانيل

   رخ همچون نگاردي خورشیدختر       اري شهریگي در همسابود

  همچو آتش گرم شد در کار او       او داري پسر شد عاشق دآن

   آغازکردشي خوی چون رویمجلس     سازکرد ی با او نشستی شبیک

  بود آن شب از قضا آن شاه مست     با او درنشست شاه ی نهان باز

  اه در کف، بجست از خوابگیا دشنه     پادشاه ی مستمي شب چون نمين

  عاقبت آنجا که بود آنجا شتافت    افتين ی مچشي پسر را جست ، هآن

  دي دوستهي پیهر دو را در هم دل     دي با آن پسر بنشسته دیدختر

   فتادش در جگررتيآتش غ        آن حال شاه ناموردي بدچون

  یگريچون بود معشوق او با د   ی سلطان سری و عشق و آنگهمست

  ی ابلهنتي ا،یگري دیديچون گز     ی با خود گفت بر چون من شهشاه

  ی کس هرگز نکرد آن با کسچيه       ی تو بسی من کردم بجاآنچ

  یکن ی منيريرو بکن، الحق که ش      ی کنني مکافات من آخر ادر

  هم سر افرازان عالم پست تو       گنجها در دست تو دي کلهم

  هم مرا هم درد و هم محرم مدام     مرا هم راز و هم همدم مدام هم

   ساعت مکاننياز تو پردازم هم       در نهان يی با گدایني نشدر

  تا ببستند آن پسر را استوار     اري بگفت و امر کرد آن شهرنيا
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   خام از چوب شاهليکرد همچون ن       خاک راه اني خام او مميس

   بارش زدندی  صفهانيدر م    بعد از آن شد گفت تا دارش زدند  

  ديسرنگون آنگه به دارش برکش     دي درکشی اول پوست از وگفت

  تا هم آخر او به کس نکند نگاه      کو گشت اهل پادشاه ی کستا

   سر مستش ز دارزنديتا در آو     ربودند آن پسر را زار و خوار در

   جان پدریخاک بر سر گفت ا       آگاه از حال پسر ري وزشد

   که دشمن شد شهتنيچه قضا بود ا     چه خذالن بود کامد در رهت نيا

  عزم کرده تا کنند او را تباه       آنجا دو غالم پادشاه بود

   شب چراغی را داد دریکيهر      پر درد و داغ ی آمد دلري وزآن

   گناهیني چندستي پسر را ننيو     پادشاه ني امشب هست مست اگفت

  قرار ی گردد وهم بمانيهم پش      شاه نامدار اري شود هشچون

  یکياه از صد زنده نگذارد ش     یشک ی او را کشته باشد بهرک

   کسچي هندي شه نبديايگر ب     نفس ني غالمان جمله گفتند اآن

  پس کند بردار ما را سرنگون     خون ی جوزدي از ما بردرزمان

  ريبازکردش پوست از تن همچوس      ري آورد از زندان وزيیخون

  خاک از خونش گل گل رنگ کرد     زدار آونگ کرد سرنگوسارش

   از پس پرده جهانديتا چه زا    د درپرده نهان  پسر را کروآن

   از خشمش جگرسوخت یهمچنان م     دگر ی شد روزاري چون هششاه

   از جفاديگفت با آن سگ چه کرد      غالمانرا بخواند آن پادشا آن

   صفه بارش بدارانيدرم     استوار مي گفتندش که کردجمله

  ونبر سردارست اکنون سرنگ     سرتاسر برون مي کردپوستش

  شاد گشت از پاسخ آن دو غالم    شاه چون بشنود آن پاسخ تمام  

  ی ورفعتی منصبکي هرافتي      ی را داد فاخر خلعتیکيهر 

   بردارش تباهديخوار بگذار       رگاهي گفتا همچنان تا دشاه

   خلق روزگاررندي گیعبرت       نابکار دي پلني زکار اتا
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  درد کرد از بهر اوجمله را دل      قصه خلق شهر او ني شنود اچون

  ی هر کسنشناختندش یباز م       ی آمدند آنجا بسدرنظاره

   سرنگوندهي درکشیپوست از و     خلقان غرق خون دندي دیگوشت

   در نهانیهمچو باران خون گرست     آن چنان دشي که و مه هرک دآن

   و آه بودغيشهر پردرد و در       تا شب ماتم آن ماه بود روز

  شي گشت از کردار خومانيشه پش     شيار خو دلدی چند، بی روزبعد

   را مور کردردليعشق شاه ش    او کم گشت، عشقش زور کرد خشم

  یروز و شب بنشسته در خلوت خوش     ی وشوسفي با چنان یپادشاه

  در خمار وصل چون داند نشست     از شراب وصل مست مي دابوده

  س بود و بی زاروستهيکار او پ     نفس کي طاقت نماندش عاقبت

  اقي صبر و قرار از اشتیگشت ب     از درد فراق سوخت ی او مجان

   پر خون کرد و سر بر خاک راهدهيد       فروشد پادشاه یماني پشدر

   خون و خاکستر نشستانيدر م     کرد و در برخود ببست یلي نجامه

   از چشم خون افشانش خوابديدر رم   خورد از آن پس نه شراب ی طعامنه

   دارري زی خالاريکرد از اغ   اريون شد شهر در آمد شب، برچون

   کار آن پسرآورد ی مادي       دار آن پسر ري تنها زرفت

  شي آمدادي فریازبن هر مو     شي آمدادي کار او کي کيچون ز 

  هر زمانش ماتم نو تازه شد       اندازه شد ی دل او درد ببر

   زارديمال ی میخون او در رو      زار دينال ی سر آن کشته مبر

   کند اویپشت دست از دست برم     او افکند ی را در خاک مشيخو

  ی زصد باران بسی بودشتريب     ی کسی شمار اشک او کردگر

   اشک و سوزاني در میهمچو شمع     شب بود تنها تا بروز ی جمله

  اري شهری رفتشيبا وثاق خو     آشکار ی صبح گشتمي نسچون

  ی با سرشد هر زمانبتيدرمص     ی خاک وخاکستر شدانيدرم

   مقامی شد شه عاليیهمچو مو     برآمد چل شبان روزتمام چون
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   اوماري او بماريگشت درت       دار او ري فرو بست وبزدر

   درسخن با شاه لبديتا گشا   نداشت آن زهره درچل روزوشب کس

   ساعت بخوابکي ديآن پسر را د   پس چل شب نه نان خورد و نه آب از

  ازقدم در خون نشسته تا بفرق      همچون ماه اودراشک غرقیرو

  ی سرتابپایازچه غرق خون شد     ی جان فزافي لطی گفتش اشاه

   توميی وفای از بني چننيو       توم يی در خون ز آشناگفت

   پادشاهی بود ای وفادارنيا     گناه ی پوست از من بیبازکرد

   کندني کافر اچيکافرم گر ه       کند ني آخر اارخودي با اري

  ی وسرنگوسارم کنیسربر     ی تا تو بردارم کن چه کردممن

   داد بستانم ز توامتيتا ق     ز تو بگردانم ی اکنون میرو

  داد من بستاند از تو کردگار     دادارآشکار واني شود دچون

  درزمان درجست دل پر خون زخواب   جواب  نيشاه چون بشنود از آن مه ا

  کلشتر شدمش  سختیهرزمان     غالب گشت برجان ودلش شور

   شدوستي وغم پوستيضعف درپ     وازدست شد وانهي بس دگشت

   بس زار زار آغاز کردی نوحه       دربازکرد یوانگي دی خانه

   تو جان ودلمريچون شود از تشو     حاصلم ی جان ودلم، بی اگفت

   من آمدهی  کشتهیپس بزار      من آمده ی  سر گشتهی بسیا

  کردم بدست خود که کرد من نچيا   من گوهر شکست خود که کرد همچو

  ام تا چرا معشوق خود را کشته    ام   گر من به خون آغشتهسزد یم

   پسری ايیخط مکش در آشنا       پسر ی ايی آخر کجادرنگر

  ام  بد جمله با خود کردهنيزانک ا    ام   مکن بد گرچه من بد کردهتو

  خاک بر سر بر سر خاک از توام     و غمناک از توم راني حني چنمن

   منراني کن بر دل حیرحمت     جان من ی ترا اميجا جو کاز

   مکن با من جفا،یتو وفادار     وفا ی تو از من بیدي جفا دگر

   پسری ایزيخون جانم چند ر     خبر ی خون بختمي تنت گر راز
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   کز قضا بر من برفتنيخود چه بود ا     خطا بر من برفت ني بودم کمست

   زنده مانم در جهانیو من ک تیب     ناگهان ی از من برفتشي تو پگر

   نماندشمي دو دم بکي یزندگان     نماند شمي سر خوکدمي تو چون یب

   تو نثاریتا کند در خون بها     اري تو شهری به لب آورد بجان

   منشي خوی ترسم از جفاکيل     شتني من ز مرگ خونترسم یم

   گناهني خواست عذر اارديهم ن     جانم عذر خواه دي شود جاوگر

  غي درد و درني ایوز دلم گم گشت       غي به تیدي حلقم ببریکاشک

   تا فرق من از حسرت بسوختیپا     بسوخت رتي حني جانم درخالقا

  اقيچند سوزد جان من در اشت      ندارم طاقت و تاب فراق من

   دگردارم یزانک من طاقت نم     دادگر ی من بستان به فضل اجان

   شدهوشي بی خامشانيدر م     تا خاموش شد گفت ی منيهمچن

  دي در رستيشکر ما بعد شکا      دي در رستي عناکي پعاقبت

  گاهي آن جاريبود پنهان آن وز     ز حد بگذشت درد پادشاه چون

  پس فرستادش بر شاه جهان     آن پسر را در نهان اراستي بشد

  غي خسرو رفت با کرباس و تشيپ     غي از پرده برون چون مه ز مآمد

   زارديبار یهمچو باران اشک م       اري شهرشي افتاد پني زمدر

   زمانني امي تا چه گوندانم یم     آن ماه را شاه جهان دي بدچون

   چون فتادبي عجانيکس چه داند ک     در خاک و پسر در خون فتاد شاه

  ستيدر چو در قعرست هم ناسفتن     ستي ناگفتنني بعد ازمي گوهرچ

   خاصوانيوش رفتند در اهر دو خ     از فراق او خالص افتي چون شاه

  ستي ناري موضع اغنجايزانک ا     ستي کس واقف اسرار نني ازبعد

   آن حال، گوش کر شنودديکور د     شنود گري گفت آن دکي آن آنچ

  ور دهم آن شرح خط برجان دهم      آنرا که شرح آن دهم مي کمن

  ام در طرح من تن زنم چون مانده     چون دهم آن شرح من دهينارس

   شرح آن مرانديزود فرما     مرا شانيزت باشد از پ اجاگر
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  گاهي جاني استي نی رویجز خموش   گاهي جاني استي نی موکي سر چون

   زفانغي تی گوهریجز خموش     زمان  کي ابدي ممکن آنک ستين

   آمدستشي خویعاشق خاموش     آمدست شي سوسن ده زفان بگرچه

   والسالمم،ي گو چندد،يکار با     سخن کردم تمام ی زمان بارنيا

  

   وصف حالهیف

   اسرار هر دم صد هرازی نافه     اعطار بر عالم نثار ی ایکرد

  وز تو در شورند عشاق جهان     تو پر عطرست آفاق جهان از

   عشاق زنی  پردهیگه نوا     االخالق زن ی دم عشق علگه

   دادهي سرماني اميعاشقان را دا     داد هي تو عشاق را سرماشعر

  وري و مقامات طريمنطق الط     نور دي چو بر خورش شد بر توختم

  ی درآواني دنيجان سپر زار و بد     ی درآداني مني بدی سر درداز

  دي ناپدداني مزيبل که شد هم ن     دي که شد جان ناپدداني مني چندر

   دروی ترا گرددي ننمایرو       درو ی از سر درديیاي نگر

   همه بر کام زنیم گایگر زن     ازل درد تو چون شد گام زن در

   شود زنده دل مبهوت تویک       قوت تو ی نگردد نامرادتا

   جان درد تستیدر دو عالم دارو   حاصل کن که درمان درد تست درد

   نگاهیاز سر شعر و سر کبر     مرد راه ی کتاب من مکن ادر

   باورمی درد دارکيتا ز صد        نگه کن دفترم ی سر درداز

   را نگاهني کند ایکز سر درد      اهشگي دولت آن برد تا پیگو

  ی درد و کارافتادگد،يدرد با      ی و سادگی گذر از زاهددر

  هرک درمان خواهد او جانش مباد     درمانش مباد ستي دردهرکرا

   کو تا ابد نرسد به آبیا تشنه     و خواب خورد ی تشنه و بدي بامرد

  افتي نی عاشقان گردقياز طر    افتي نی سخن دردوهي شني زهرک

   برخوردار شدافتي درنيوانک ا     را خواند مرد کار شد ني اهرک
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  اند  مرد اسرار منیاهل معن     صورت غرق گفتار من اند اهل

   و عام رابيخاص را داده نص     را  امي است اشي کتاب آرانيا

  خوش برون آمد جوابش از حجاب     کتاب ني ادي دیا  افسردهخي چو گر

  بي بخشد نصشتريزانک هر دم ب     بي دارد عجیتي من خاصنظم

  دتي هر بار خوشتر آیشک یب      دتي آسري خواندن می بسگر

   پرده بازفتدي نیجيجز به تدر     در خدر ناز ی عروس خانگنيز

  یدر سخن ننهد قلم بر کاغذ     یخود ی چون من بزي نامتي قتا

   نشاننکيختم شد بر من سخن ا     درفشان قتي از بحر حقهستم

  ی پسندد آن ثنا از من کسیک       ی بسمي گوشتنيخو ی ثناگر

   نور بدر منستيزانک پنهان ن     خود منصف شناسد قدر من کيل

  یشک یخود سخن دان داد بدهد ب     ی خود سر بسته گفتم اندکحال

  ام  ماندهامتيگر نمانم تا ق    ام   من بر فرق خلق افشاندهآنچ

  ادگاري نيود ا گردم، بس بادي       زفان خلق تا روز شمار در

   تذکرهني زی کم نگردد نقطه     رهي نه داني از هم ازدي برگر

   او حجابشيپس براندازد ز پ     کتاب ني ادي را ره نمای کسگر

   دارادي را گو ندهيدر دعا گو     ادگاري ني رسد زشي به آساچون

   دوستانی به خود ادمي دارادي     بوستان نيام ز  کردهی فشانگل

   جلوه و بگذشت زودیکرد لخت   که بود یدر آن نوع خود را یکي هر

  جلوه دادم مرغ جان بر خفتگان     همچون رفتگان زي من نالجرم

   دل گردد بر ازداري نفس بکي    دراز ی عمریا  سخن گر خفتهنيز

   منماريمنقطع گردد غم و ت       کار من دي برآمي دایشک یب

  و شمع افروختم را چیتا جهان   سوختم  یبس که خود را چون چراغ

   تا که از دود چراغیشمع خلد     شد از دودم دماغ ی مشکاتهمچو

  زاتش دل بر جگر آبم نماند    خوردم رفت، شب خوابم نماند روز

  ی تن زن و اسرار جو،يیچند گو     ی گواري بسی دلم گفتم که ابا
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   سخنميگو ی بسوزم گر نمیم       مکن بمي غرق آتشم عگفت

   ساعت خموشکيچون توانم بود     ونه جوش  صد گزند ی جانم مبحر

  ني بددارم ی را مشغول مشيخو      ني بدآرم ی نمی فخری کسبر

  ني من مرد امي چون نميچند گو     ني درد ای خالستي از دل نگرچه

  ستي پالودگیکار مردان از من     ستيهودگي بی  همه افسانهنيا

  رسوده شد چون سخن فديزوچه آ     شد هودهي بني که او مشغول ادل

   استغفار کردهودهي همه بنيز     ترک جان نهمار کرد دي ببایم

   و خاموش بودديجان فشاندن با    بحر جان در جوش بود ی خواهچند

  

   هنگام نزعني دی دانای گفته

  ني ازشي من پیگفت اگر دانستم     ني دی به نزغ افتاد آن داناچون

   تلفی عمری کردمیدر سخن ک     شنو بر گفت چون دارد شرف نيک

   بودکوتريآن سخن ناگفته ن     چون زر بود یکوي سخن از نگر

   دردنتي ما گفت آمد، ای حصه      مردان مرد ی  آمد حصهکار

   ترای بودنيقي ميگو یآنچ م     ترا ی بودني چو مردان درد دگر

  ستيا  ترا افسانهميگو یهرچ م     ستيا گانهي خود دلت بی آشناز

  ی خوشميگو یتا منت افسانه م     یرکش بخسب از ناز همچون ستو

   تو خوش بخفتدتيخواب خوشتر آ   خوشت عطار اگر افسانه گفت خوش

  ميختيبس گهر کز حلق خوک آو     ميختي رو غم رگي که ما در ربس

  مي خوان گرسنه برخاستنيبس کز     مي خوان فرو آراستني که ما ابس

  و درمان نبردبس که دارو کردش      که گفتم نفس را فرمان نبرد بس

  شستم از خود دست و رفتم برکنار     کار چي نخواهد آمد از من هچون

   به دست من نخواهد گشت راستنيک     کرد خواست شاني ازدي حق باجذبه

   بهتر شودني آنک ازی روستين    تر شود   هر لحظه چو فربهنفس

   دم به نشدکي همه بشنود نيا     نشنود او کزان فربه نشد چيه
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  نهاري رب زاي پند، ردياو نگ     زار ی من به صد زاررمي بمتا

  

   بر اسکندر هنگام مردن اوسيپند ارسطاطال

  ني شاه دی گفت اسيارسطاطال     ني بمرد اسکندر اندر راه دچون

   تمامني پند امروزنيخلق را ا      مدام یداد ی پند می که بودتا

  در قفاستزنده دل شو زانک مرگت      دل که گرداب بالست ی اري گپند

  خبر ی بیبا تو گفتم فهم کن ا    زفان و نطق مرغان سر به سر من

   پرندی از اجل برمشيکز قفص پ     عاشقان مرغان درند اني مدر

  گرستي دیزانک مرغان را زفان     گرستي دیاني را شرح و بجمله

   همه مرغان شناختنيکو زفان ا    ساخت ري اکسی آن کسمرغي سشيپ

  انيوناني حکمت انيدر م       انين دولت روحای شناسیک

   مرد توني در حکمت دی شویک     فرد تو ی آن حکمت نگردتااز

   آگاه عشقني دواني در دستين     نام آن برد در راه عشق هرک

   فلسفهیدوستر دارم ز فا     به حق المعرفه نجاي کفر اکاف

   کرد از کفر احترازیتو توان     اگر پرده شود از کفر باز زانک

   بر مردم آگه زندشتريب     علم لزج چون ره زند  آنکيل

  ی چنان فاروق برهم سوختیک     ی افروختی از آن حکمت دلگر

  شمع دل زان علم بر نتوان فروخت   بسوخت وناني چون حکمت ني دشمع

  ني فشان در درد دونانيخاک بر      ني مرد دی بست اثربي حکمت

   کار شگرفني ا تو مردیستين     عطار حرف ی تو ايی گوی به کتا

   خاکی بر رویستيخاک شو از ن     پاک ی آروني بشي وجود خواز

  ی تاج فرق هر کسی گشتستين     ی مال هر خسی پای تو هستتا

  شگاهيره دهندت در بقا در پ      فنا شو تا همه مرغان راه تو

   ره هرکس بودري سخن پنيک       تو رهبر تو بس بود  ی گفته

   نه بسنميام، ا  کردهشانيذکر ا      کسچي مرغان ره را همي نگر
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  دي رسیقسم من زان رفتگان درد     دي رسی زان کاروان گردآخرم

  

   به اویري و خطاب پگفت ی که از مردان حق سخن میصوف

   سخنيیچند از مردان حق گو      کهن ري را گفت آن پيیصوف

   از مردان مدامنديگو یآنک م     زنان را بردوام دي خوش آگفت

  ام  قصه از جان گفتهنيخوش دلم ک    ام   گفتهشاني ازشان،ي زمي نگر

   به زان که اندر کام زهری بسنيا     ندارم از شکر جز نام بهر گر

  ستيگانگي سخن بنيعقل را با ا     ستيوانگي من دواني دی جمله

  یوانگي دني ای بوابديتا ن      یگانگي نگردد پاک از بجان

   عجبی ام،يگم ناکرده جوچند      عجب ی ام،ي ندانم تا چه گومن

  ام  غفلت گفتهکاران یدرس ب    ام   حماقت ترک دولت گفتهاز

  هم به خود عذر گناه من بخواه     گم کرده راه ی اندي مرا گوگر

   صد عمر خواستني توانم عذر ااي     کار راست ني تا شود اندانم یم

  ی مستغرق اشعارمني چنیک     ی بر راه او در کارمی دمگر

   مدامی شرگشتني شعرم شنيش      مقام ی راه او بود مرا درگر

  ستي کردن جاهلدي را دشتنيخو     ستيحاصل ی گفتن حجت بشعر

  یهم به شعر خود فروگفتم بس     ی در جهان محرم کسدمي ندچون

  ی و راز جویجان فشان و خون گر     ی بازجويی تو مرد رازجوگر

  ام  راندهیحرف زي خون رنيتا چن    ام   من خون سرشک افشاندهزانک

   خون از حرف منی تو بویبشنو     به بحر ژرف من ی مشام آرگر

   حرف بلندني ااکشيبس بود تر     که شد از زهر بدعت دردمند هر

  سوخته دارم جگر چون ناک ده     ده اکي عطارم من و ترگرچه

  گر تنها جخورم یالجرم زان م     خبر ی نمک بس بی بی خلقهست

  شي چشم خویتر کنم از شوروا    شيه پ سفررميچون ز نان خشک گ

   را مهمان کنملي جبریگه گه      کنم اني دلم آن سفره را براز
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   توانم نان هر مدبر شکستیک   مرا روح القدس هم کاسه است چون

   نانم و آن نان خورشنيبس بود ا     نخواهم نان هر ناخوش منش من

   منیفناي کنز القتيشد حق      من ی عنا القلب جان افزاشد

   شود در منت هر سفله پستیک    هست شي گنجني چنني توانگر کهر

  مي نی هر ناسزاواری بسته      مي نی را که دربارزدي اشکر

   نهمینام هر دون را خداوند     نهم ی ز کس بر دل کجا بندمن

  ام  را تخلص کردهینه کتاب      ام   ظالم خوردهچي طعام هنه

   و قوت روحم بس استقوت جسم     ممدوحم بس است مي عالهمت

   مراناني بشتني خوني زیتا به ک      مرا نانيشي خود بردند پشيپ

   صد بال شاد آمدمانيدر م       ز کار خلق آزاد آمدم تا

  کي و خواه نديخواه نامم بد کن     کي بدخواه نی  زمرهني زفارغم

  ام کز همه آفاق دست افشانده    ام   چنان در درد خود درماندهمن

  يی از من بودتر راني حیتو بس      يیدرد من بشنود و غي درگر

   قسم منیغي جز درد و درستين   و جان رفت وز جان و جسم من جسم

  

   هنگام مرگنيب  راهیگفتار مرد

  گفت چون ره را ندارم زاد و برگ      مرگ چيچاپي وقت پیني براه

  ام  به حاصل کردهیپس از و خشت    ام   گل کردهی خجلت کفی خواز

   بهر کفنام دهي برچی ژنده     من زي پر اشک دارم نی شهيش

  دي سرنهريآخرم آن خشت ز     دي دهی زان اشک اگر خوناولم

  ام  سر به سر به سرشتهغاي دریا    ام   کفن در آب چشم آغشتهوان

   آنگه به خاکدي کنمميزود تسل     پاک دي کفن چون در تنم پوشآن

  غيکم نبارد جز دربر سر خا     غي تا محشر ز مد،ي کردني چنچون

  ستي با باد نتوانست زیا پشه     ستي بهر چغاي درني چندني ایدان

   سودا و محالنتي اابد،ين یم     وصال ديجو ی مدي از خورشهيسا
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   کارستي او را نیشيجز محال اند    آشکار ی خود محالني هست اگرچه

   دگرشهي بهتر چه اندنياو از     سر شهي اندني او ننهد درهرک

   مشکل دلمنيچون بپردازم از       بهر دم مشکلم نمي بتر سخت

   ماندهايخشک لب غرقاب در     چون من فرد و تنها مانده ستيک

   کسچينه مرا هم درد و محرم ه     کس چي مرا هم راز و هم دم هنه

   مراینه ز ظلمت خلوت روح     مرا ی ممدوحلي ز همت منه

   همزيد ن و سر بکينه سر ن     هم زي دل کس نه دل خود ننه

   دربان مرایلي سینه قفا       سلطان مرا ی  لقمهی هوانه

   دممکي ینه بدل از خلق دور     دمم کي ی صبوريی به تنهانه

   داد از خود خبرريهمچنان کان پ      و زبر ري احوال من زهست

  

  گذارد ی مخود ی عمر بسال ی که سینيد  پاکی گفته

   بر دوامگذارم ی مخود یعمر ب     سال تمام ی گفت سیني دپاک

  ديبر یآن زمان کو را پدر سر م     دي در خود ناپدلي اسمعهمچو

   داشتلي دم که اسمعکيهمچو آن    گذاشت ی بود آنکس که او عمرچون

   روز و شبگذارم یعمر خود چون م     حبس تعب ني چه داند تا درکس

   چر ابر نوبهارميگر یگاه م     چو شمع از انتظار سوزم ی مگاه

  ی در سر او آتشینينب یم     ی خوشینيب ی شمع م فروغتو

   راهنهي بود هرگز درون سیک     کند در تن نگاه روني از بآنک

  ی از سر، سر ز پای پاندانم یم    ی جاچي ه،يی خم چوگان چه گودر

   بودچيکانچ کردم وانچ گفتم ه     سود چي وجودم خود نکردم هاز

  ميکار ی در ب گشتعيعمر ضا     مياري از کس ستي نغاي دریا

  چون بدانستم، توانستم نبود     توانستم ندانستم ، چه سود چون

  ی بارگکي ی  چارهندارم یم    یچارگي زمان جز عجز و جز بنيا
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   آمدی که پس از مردن به خواب جوانمردیگفتار شبل

   به خوابی جوامرددشيبعد از آن د     خراب ی جاني ازی بشد شبلچون

  گفت ؛ چون شد در حسابم کار سخت   بخت کين ی حق با تو چه کرد اگفت

  دي و عجز من بدیديضعف و نوم     دي دشمن بدشتني مرا بس خوچون

  مي بارگکيپس ببخشود از کرم        ميچارگي آمد بدان برحمتش

   لنگ در چاهم ترایهمچو مور       راهم ترا ی چارهي بخالقا

  ام  کهاي کدامم اي کجاام اي    ام   که من اهل چهدانم ی نممن

  یدل ی بیقرار ی بيینوا یب       یحاصل ی بیدولت ی بیتن یب

   از عمر ناپرداختهی بهره      در خون جگر بگداخته عمر

   آمدهانيجان به لب عمرم به پا     چه کرده جمله تاوان آمده هر

   گم شدهیصورتم نامانده معن     گم شده ني ز دستم رفته و ددل

   ماندهراني هر دو حانيدر م      نه کافر نه مسلمان مانده من

  مانده سرگردان و مضطر، چون کنم     مسلمانم نه کافر، چون کنم نه

   پندار آمدهواري در دیرو       تنگم گرفتارآمده ی دردر

  ی نمای ز راه افتاده را راهنيو     ی در برگشاني اچارهي من ببر

  چي ز اشک و آه هدياساين یم     چي زاد راه هستي را گر نبنده

  اهي سوانيهم ز اشکش شست د    وخت از آهش گناه  سی توانهم

   منزل استني کو درخور اايگو ب   اشکش حاصل است یاهاي که درهر

  ستيگو برو کو را بر ما کار ن     ستي خون بار نی دهي او را دوانک

  

  ربودند ی که نقد از هم میاني راهبر از روحانیريسال پ

   مگری خلقاني از روحانديد     راهبر یري پرفت ی می رهدر

  اني آن ز هم روحانربودند یم     اني در مجي سخت رای نقدبود

   حالديي نقد برگوني استيگفت چ     سال ی کرد آن قوم را حالريپ

  گاهي جاني اگذشت ی میدردمند     رراهي پی گفت اشي روحانمرغ
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   اشک گرم بر خاک و برفتختير     ز دل پاک و برفت ی آهديبرکش

   دگر در راه دردکي از ميبر یم    ه سرد  کنون آن اشک گرم و آما

   هستمي بارني اچيگر ندارم ه     هست مياري رب اشک و آه بساي

  گاهي متاع آن جانيبنده دارد ا     دارد آنجا اشک راه يی رواچون

   منواني از اشک من دیپس بشو     کن از آه صحن جان من پاک

  افتهي ناهي جز سوانيدل چو د       افتهي گم راه، ره ناروم یم

  ی جانم بشوی از دو عالم تخته     ی بشووانمي باش و دمي نماره

  جان اگر دارم خجل دارم ز تو       درد دل دارم ز تو تينها یب

   صد عمر دگرمي بودیکاشک     در اندوه تو بردم به سر عمر

  یبردم ی دگر میهر زمان درد     یبردم ی در اندوهت به سر متا

  ري من تو گري دست گیدست من ا   ري از دست خود در صد ز حام مانده

  

   که به در خانقاه او آمدی مهنه با مستدي ابوسعتيحکا

   خانقاهاني در میبود روز       مهنه با مردان راه ديبوسع

  وار تا دران خانقاه آشفته     قرار ی بزاني آمد اشک ریمست

   آغازکرديی و بدمستهيگر       بازکرد ی از ناسازگارپرده

   شفقت بر سرشی از روستاديا      در برش  آمددي کو را دخيش

  زي به من ده دست و خ،یباش یاز چه م     زي کم ستنجاي مست ای هان اگفت

   کار تویريگ  دستخاي شستين     تو اري ی حق تعالی گفت امست

  سر فرورفته مرا با او گذار     مردوار ی و رفتري سر خود گتو

  ی آمدیريمور در صدر ام     ی آمدیريگ  ز هر کس دستگر

   من در شمار تو بروستمين     کار تو، برو ستي نیريگ دست

   زرد اویسرخ گشت از اشک رو     در خاک اوفتاد از درد او خيش

   من تو باشرياوفتادم دست گ     من تو باش ري همه تو ناگزیا

   جز تو دستردي چاهم که گنيدر چن     بست ی در چاه زندان پاام مانده
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  هم دل محنت کشم فرسوده شد       آلوده شد مي تن زندانهم

  عفو کن کز حبس وز چاه آمدم      بس آلوده در راه آمدم گرچه

  

  االت پروردگار در روز حشرو به سیزيپاسخ عز

  گر کند در دشت حشر از من سال     گفت فردا ذوالجالل یزي عزآن

   الهی از زندان چه آرند اميگو     ز راه ی فرو مانده چه آوردیکا

   آمدهراني و سر گم کرده حیپا      دان آمده  ادبارم ز زنغرق

   راه تومیبنده و زندان       در کف خاک درگاه توم باد

   مرای از فضل درپوشیخلعت     مرا ی آن دارد که نفروشیرو

  ی فرو خاکم بریدر مسلمان       ی پاکم بری همه آلودگنيز

   از هرچ کردم خوب و زشتیبگذر   نهان گردد تنم در خاک و خشت چون

   سزاستیامرزي گر بگانميرا     چون رواست گانمي رادنيآفر

  

  گفتار نظام الملک در حال نزع

   در دست بادروم ی میگفت اله    چون نظام الملک در نزع اوفتاد 

   که گفت از تو سخندميهرکرا د     رب ، به حق آنک من اي خالقا،

   شدمارشي او کردم و یاري     شدم دارشي خری همه نوعدر

   به کس نفروختمیهرگزت روز       آموختم  تویداري خربر

  یهرگزت نفروختم چون هر کس     ی تو کردم بسیداري خرچون

   کنمياري ،ی تواراني ی باري       کن ميداري آخر خردردم

  کان دمم جز تو نخواهد بود کس     نفس کي ده مياري رب آن دم اي

   دست از خاک منفشانديچون ب     پر خون دوستان پاک من دهيد

   دامن فضل تو چسترميتا بگ     در آن ساعت درست ی دست بدهتو
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   لنگی از مورمانيال سلوس

   لنگ از عجز آن سالی مورشيپ     کرد با چندان کمال ماني سلچون

   گل به غم به سر شستهنيتا کدام    تر   ز من آغشتهی ای برگوگفت

   در گور تنگنيگفت خشت واپس     آن ساعت جوابش مور لنگ داد

   پاکديمنقطع گردد همه اوم     به خاک ونددي که پی خشتنيواپس

  ناتي از کاديمنقطع گردد ام   پاک ذات ی خاک اري مرا در زچون

   منی فضل از سویتو مگردان رو     من ی بپوشد خشت آخر روپس

  ی سوچي از هاري ممي با روچيه     ی به خاک آرم سرگشته روچون

   الهی ایاري نمي با روچيه     آن دارد کزان چندان گناه یرو

  عفو کن از هرچ رفت و در گذار       کردگار ی ای مطلقمي کرتو

  

  آورد ی او می که شوخ بر بازویمي مهنه با قادي ابوسعتيحکا

   افتاد و مرد خام بودشيميقا       مهنه در حمام بود ديبوسع

   اوی روشيجمع کرد آن جمله پ      او ی آورد تا بازوخي ششوخ

   چه باشد در جهانیتا جوامرد    ان  پاک جی را گفتا بگو اخيش

   چشم خلق ناآوردنستشيپ     گفتا شوخ پنهان کردنست خيش

   اوی افتاد آن زمان در پاميقا       او ی بود بر باالی جوابنيا

   استغفار کردمي خوش شد، قاخيش     اقرار کرد شي خوی به نادانچون

  پادشاها، کارسازا ، مکرما       پروردگارا ، منعما خالقا،

  ی فضلت شب نمیايهست از در      ی خلق عالمی جوانمردچون

   در صفاتيی ببایوز جوانمرد       اما به ذات يی مطلق توميقا

  اري چشم ما مشيشوخ ما با پ     ما در گذار یشرم ی و بیشوخ

 

  پايان
  "و من اهللا التوفيق"


