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 :جلسه صد و سی و یکم
 
  رنجورستی صوفمٔهی که بھانیگمان بردن کاروان:   داستانشیپ
 

  کنشی خود را خودی صیری شھمچو
  کنشی و خوی اجنب عشؤهترک

 
  خادم دان مراعات خسانھمچو

  بھتر ز عشؤه ناکسانیکس یب
 
  مردمان خانه مکننی زمدر

  مکنگانهی خود کن کار بکار
 
 
  توی تن خاکگانهی بستیک

  توی اوست غمناکی براکز
 
 یدھ ی منیری تو تن را چرب و شتا

 ی فربھینی خود را نبجوھر
 

……….. 
 

 : ی اصلداستان
 

 323 تیم ب دودفتر
  
  زنری شاه باز را به خانٔه کمپافتنی
 
 ختی کو از شه گرستی نه آن بازنید

 ختی آرد بی کو مری آن کمپیسو
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  پزد اوالد رای که تتماجتا
 زاد را  آن باز خوش خوشدید
 
  بست و پرش کوتاه کردکشیپا

  و قوتش کاه کرددی ببرناخنش
 

  نااھالن نکردندت بسازگفت
  ناخن شد دراز فزود از حد وپر
 

  کندمارتی ھر نااھل بدست
  کندمارتی مادر آ که تیسو

  
 قی رفی دان انی جاھل را چنمھر

 قی در طرشهی رود جاھل ھمکژ
 

  شدگاهی شه در جست و جو بروز
  و آن خرگاه شدری آن کمپیسو

 
  ناگه باز را در دود و گرددید

  زار و نوحه کردستی برو بگرشه
 

 ار تست کی جزانی ھرچند اگفت
  ما درستی در وفای نباشکه
 

  دوزخ فراری از خلد زی کنچون
  اصحاب ناریستوی از ال غافل

 
 ری آنک از شاه خبی سزانیا

 ریپ  بخانٔه گندهزدی بگررهیخ
 

  پر بر دست شاهدیمال ی مباز
  من کردم گناهگفت ی زبان میب
 

 می کجا زارد کجا نالد لئپس
 می کری اکی بجز نیری تو نپذگر
 
  کندجو تی شه جان را جناطفل

  کندکوی شه ھر زشت را نزانک
 
  مایھایکی که نی مکن زشترو

  مایبای آن زشی آمد پزشت
 

 ی خود را سزا پنداشتخدمت
 ی جرم از آن افراشتی لواتو
 

  ترا ذکر و دعا دستور شدچون
  دعا کردن دلت مغرور شدزان

 
  تو خود را با خدایدی دسخن ھم

 ن افتد جدا گمانی بسا کو زیا
 
 نی بر زمندی با تو شه نشگرچه 

 نی نشکوتری بشناس و نشتنیخو
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 شوم ی ممانی شه پشی گفت اباز
 شوم ی کردم نو مسلمان متوبه

 
 ریرگی و شی تو مستش کنآنک

 ری کژ رود عذرش پذی ز مستگر
 

  مرای ناخن رفت چون باشگرچه
  رادی کنم من پرچم خورشبر
 

 می پرم رفت چون بنوازورچه
 می گم کند در بازی بازچرخ

 
  که را بر کنممی کمر بخشگر
  علمھا بشکنمی کلکی دھگر
 

  از پشه نه کم باشد تنمآخر
  به پر برھم زنمی نمرودملک

 
 ری گلی تو مرا بابیفی ضعدر
 ری گلی خصم مرا چون پیکی ھر
 

 قی فندق افکنم بندق حرقدر
 قی در فعل صد چون منجنبندقم

 
  نخود سنگم ھست مقدارگرچه

  نه سر ماند نه خودجای در ھکیل
 

  عصاشکی آمد در وغا با یموس
 رھاشی بر آن فرعون و بر شمشزد

.....  
 

  بنده رامی نان نماممی کرمن
  طمع آن زنده رااندی بگرتا
 
 ی بمالد مادری طفلینیب

 ی خوردی و وا جوداری شود بتا
 

 خبر ی گرسنه خفته باشد بکو
 ر در زو مھخلد ی دو پستان موان

 
 ةی کنزا رحمة مخفکنت

 ةی امة مھدفابتعثت
 

  بجانییجو ی که می کراماتھر
  در آنی نمودت تا طمع کرداو
 

  بت بشکست احمد در جھانچند
  گشتند امتانی رب گوای که تا
 

  کوشش احمد تو ھمی نبودگر
  چو اجدادت صنمیدیپرست یم
 
  سرت وا رست از سجدٔه صنمنیا

 مم حق او را بر ای بدانتا
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  رستن بگونی شکر ایی بگوگر
   بت باطن ھمت برھاند اوکز
 

  از بتاندی سرت را چون رھانمر
  بدان قوت تو دل را وا رھانھم

 
 ی از آن برتافتنی ز شکر دسر
 یافتی مفتش راثی پدر مکز
 

  چه داند قدر مالیراثی ممرد
  زالافتی جان کند و مجان یرستم

 
  بجوشد رحمتمانمی بگرچون

 نده بنوشد نعمتم خروشآن
 

 مشی نخواھم داد خود ننماگر
 مشی کردم بسته دل بگشاچونش

 
 ھاست هی موقوف آن خوش گررحمتم

  از بحر رحمت موج خاستستی گرچون
 

 ی بالھام حق تعالمانی جھت غرهی احمد خضروخی شدنی خرحلوا
 

 
 

 :جلسه صد و سی و دوم
 
 

 ی معنوی از مثنوییس و داستانھا شموانی از دی غزلریشرح و تفس:  جلسهنیبرنامٔه ا
 

  به بعد3439دفتر پنجم،  بیت 
 

آورد در راه زاھدى بود امر معروف  حكايت آن امیر كه غالم را گفت كه مى بیار غالم رفت و سبوى مى مى
كرد زد سنگى و سبو را بشكست امیر بشنید و قصد گوشمال زاھد كرد، و آن قصه در عھد دين عیسى 

 كرد كرد و از تنعم منع مى كه ھنوز مى حرام نشده بود و لیكن زاھد تقززى مىعلیه السالم بود 
 
 

  اى چاره اى          كھف ھر مخمور و ھر بى           بود امیرى خوش دلى مى باره
 

            مشفقى مسكین نوازى عادلى            جوھرى زر بخششى دريا دلى
 

  بان و راز دان و دوست بین ین                  راه          شاه مردان و امیر المؤمن
 

            دور عیسى بود و ايام مسیح               خلق دل دار و كم آزار و ملیح
 

            آمدش مھمان به ناگاھان شبى            ھر امیرى جنس او خوش مذھبى
 

  ه بود آن وقت مأذون و حالل          باده مى بايستشان در نظم حال           باد
 

  شان كم بود و گفتا اى غالم            رو سبو پر كن به ما آور مدام           باده
 

           از فالن راھب كه دارد خمر خاص            تا ز خاص و عام يابد جان خالص
 

 خمدان كنداى ز آن جام راھب آن كند            كه ھزاران جره و            جرعه



 5 

 
  ى پنھانى است            آن چنانك اندر عبا سلطانى است           اندر آن مى مايه

 
          تو به دلق پاره پاره كم نگر                    كه سیه كردند از بیرون زر

 
          از براى چشم بد مردود شد                 وز برون آن لعل دود آلود شد

 
  ھاست ھاست         گنجھا پیوسته در ويرانه     گنج و گوھر كى میان خانه      

 
            گنج آدم چون به ويران بد دفین              گشت طینش چشم بند آن لعین

 
  گفتش كه طینم سد تست كرد در طین سست سست    جان ھمى          او نظر مى

 
 د            در زمان در دير رھبانان رسید         دو سبو بستد غالم و خوش دوي

 
 ى چون زر خريد                 سنگ داد و در عوض گوھر خريد          زر بداد و باده

 
 اى كان بر سر شاھان جھد              تاج زر بر تارك ساقى نھد           باده

 
  ندگان و خسروان آمیختهھا و شورھا انگیخته                      ب           فتنه

 
            استخوانھا رفته جمله جان شده            تخت و تخته آن زمان يكسان شده

 
           وقت ھشیارى چو آب و روغنند              وقت مستى ھمچو جان اندر تنند

 
            چون ھريسه گشته آن جا فرق نیست    نیست فرقى كاندر آن جا غرق نیست

 
  برد آن غالم            سوى قصر آن امیر نیك نام           اين چنین باده ھمى

 
  اى اى            خشك مغزى در بال پیچیده           پیشش آمد زاھدى غم ديده

 
           ديده ھر ساعت دلش در اجتھاد            روز و شب چفسیده او بر اجتھاد

 
  ن و خاك آمیخته            صبر و حلمش نیم شب بگريخته          سال و مه در خو

 
            گفت زاھد در سبوھا چیست آن             گفت باده گفت آن كیست آن

 
            گفت آن آن فالن میر اجل                      گفت طالب را چنین باشد عمل

 
  ى شیطان و آن گه نیم ھوش    باده          طالب يزدان و آن گه عیش و نوش        

 
  مى چنین پژمرده است        ھوشھا بايد بر آن ھوش تو بست           ھوش تو بى

 
          تا چه باشد ھوش تو ھنگام سكر            اى چو مرغى گشته صید دام سكر

  
 

اه باال بود و اين شیخ اسالم از  ضیاء دلق كه سخت دراز بود و برادرش شیخ اسالم تاج بلخ بغايت كوتحكايت
برادرش ضیا ننگ داشتى، ضیا در آمد به درس او و ھمه صدور بلخ حاضر به درس او، ضیا خدمتى كرد و 

  در دزدىبگذشت، شیخ اسالم او را نیم قیامى كرد سرسرى، گفت آرى سخت درازى پاره ا
 
  
 

  آن تاج شیخ اسالم بود         آن ضیاء دلق خوش الھام بود                دادر
 

            تاج شیخ اسالم دار الملك بلخ              بود كوته قد و كوچك ھمچو فرخ
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           گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون          اين ضیا اندر ظرافت بد فزون

 
 و نازحد دراز               بود شیخ اسالم را صد كبر           او بسى كوته ضیا بى

 
            زين برادر عار و ننگش آمدى                 آن ضیا ھم واعظى بد با ھدى

 
           روز محفل اندر آمد آن ضیا                    بارگه پر قاضیان و اصفیا

 
            كرد شیخ اسالم از كبر تمام                 اين برادر را چنین نصف القیام

 
    گفت او را بس درازى بھر مزد                اندكى ز آن قد سروت ھم بدزد       

 
          پس ترا خود ھوش كو يا عقل كو            تا خورى مى اى تو دانش را عدو

 
            روت بس زيباست نیلى ھم بكش          ضحكه باشد نیل بر روى حبش

 
  ھوشى و ظلمت جو شوى غوى            تا تو بى         در تو نورى كى در آمد اى 

 
           گر حالل آمد پى قوت عوام                 طالبان دوست را آمد حرام

 
           عاشقان را باده خون دل بود                چشمشان بر راه و بر منزل بود

 
  قالووز خرد با صد كسوف         در چنین راه بیابان مخوف                    اين 

 
            خاك در چشم قالووزان زنى                 كاروان را ھالك و گمره كنى

 
            نان جو حقا حرام است و فسوس          نفس را در پیش نه نان سبوس

 
           دشمن راه خدا را خوار دار                   دزد را منبر منه بر دار دار

 
           دزد را تو دست ببريدن پسند                از بريدن عاجزى دستش ببند

 
           گر نبندى دست او دست تو بست        گر تو پايش نشكنى پايت شكست

 
          تو عدو را مى دھى و نى شكر            بھر چه گو زھر خند و خاك خور

 
   شكست      او سبو انداخت و از زاھد بجست         زد ز غیرت بر سبو سنگ و

 
           رفت پیش میر و گفتش باده كو             ماجرا را گفت يك يك پیش او

 
  
 

 . داستان در جلسهء بعد استنیادامهء ا> -------- 
 
 

  امیر خشم آلود براى گوشمال زاھدرفتن
 
  
 

  ى زاھد كجاست نما خانه          میر چون آتش شد و بر جست راست    گفت ب
 

  دانش مادر غرش          تا بدين گرز گران كوبم سرش               آن سر بى
 

           او چه داند امر معروف از سگى            طالب معروفى است و شھرگى
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          تا بدين سالوس خود را جا كند             تا به چیزى خويشتن پیدا كند

 
  كند با اين و آن    كاو ندارد خود ھنر اال ھمان                 كه تسلس مى       

 
            میر بیرون جست دبوسى به دست       نیم شب آمد به زاھد نیم مست

 
            خواست كشتن مرد زاھد را ز خشم      مرد زاھد گشت پنھان زير پشم

 
                 زير پشم آن رسن تابان نھانشنید از میر آن           مرد زاھد مى

 
           گفت در رو گفتن زشتى مرد               آينه تاند كه رو را سخت كرد

 
  وار آھنین                       تات گويد روى زشت خود ببین           روى بايد آينه  

 
  
 

  مات كردن دلقك سید شاه ترمذ راحكايت
 
  

   شاه با دلقك ھمى شطرنج باخت              مات كردش زود خشم شه بتاخت         
 

  زد بر سرش           گفت شه شه و آن شه كبرآورش               يك يك از شطرنج مى
 

           كه بگیر اينك شھت اى قلتبان                    صبر كرد آن دلقك و گفت االمان
 

 ختن فرمود میر                      او چنان لرزان كه عور از زمھرير          دست ديگر با
 

           باخت دست ديگر و شه مات شد               وقت شه شه گفتن و میقات شد
 

           بر جھید آن دلقك و در كنج رفت                  شش نمد بر خود فگند از بیم تفت
 

 ر شش نمد                        خفت پنھان تا ز زخم شه رھد          زير بالشھا و زي
 

            گفت شه ھى ھى چه كردى چیست اين     گفت شه شه شه شه اى شاه گزين
 

           كى توان حق گفت جز زير لحاف                  با تو اى خشم آور آتش سجاف
 

  زنم شه شه به زير رختھات             مى         اى تو مات و من ز زخم شاه مات     
 

           چون محله پر شد از ھیھاى میر                   وز لگد بر در زدن وز دار و گیر
 

            خلق بیرون جست زود از چپ و راست          كاى مقدم وقت عفو است و رضاست
 

     كمتر است از عقل و فھم كودكان          مغز او خشك است و عقلش اين زمان       
 

            زھد و پیرى ضعف در ضعف آمده                  و اندر آن زھدش گشادى ناشده
 

           رنج ديده گنج ناديده ز يار                           كارھا كرده نديده مزد كار
 

  كس است  كه در اين وادى پر خون بى         مر و را درد و مصیبت اين بس است            
 

            چشم پر درد و نشسته او به كنج                رو ترش كرده فرو افكنده لنج
 

 ش عقلى كه به كحلى پى برد          نه يكى كحال كاو را غم خورد                      نى
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        كار در بوك است تا نیكو شدنكند با حزر و ظن                           اجتھادى مى

 
           ز آن رھش دور است تا ديدار دوست             كاو نجويد سر رئیسیش آرزوست

 
            ساعتى او با خدا اندر عتاب                        كه نصیبم رنج آمد زين حساب

 
     كه ھمه پران و ما ببريده بال          ساعتى با بخت خود اندر جدال                 

 
           ھر كه محبوس است اندر بو و رنگ               گر چه در زھد است باشد خوش تنگ

 
           تا برون نايد از اين تنگین مناخ                      كى شود خويش خوش و صدرش فراخ

 
            كارد و استره نشايد ھیچ داد          زاھدان را در خال پیش از گشاد         

 
  مراديھا و غم ى آن بى          كز ضجر خود را بدراند شكم                       غصه

 
 

 مصطفى علیه السالم خود را از كوه حرى از وحشت دير نمودن جبرئیل علیه السالم و نمودن انداختن
  ا دولتھا در پیش استجبرئیل علیه السالم خود را به وى كه مینداز تر

 
  
 

 :سوم و یجلسه صد و س
 
  از موالنا  یاتی و شرح رباعشی ادامٔه داستان جلسٔه پریشرح و تفس:  جلسهنیرنامٔه اب
 
  
 
 .) داستان در جلسٔه قبل گفته شده استنیقسمت اول ا(
 
  
 

  به بعد3495 تی پنجم، بدفتر
  
 

  امیر خشم آلود براى گوشمال زاھدرفتن
 
  
 

  ى زاھد كجاست        میر چون آتش شد و بر جست راست    گفت بنما خانه   
 

  دانش مادر غرش          تا بدين گرز گران كوبم سرش               آن سر بى
 

           او چه داند امر معروف از سگى            طالب معروفى است و شھرگى
 

          تا به چیزى خويشتن پیدا كند         تا بدين سالوس خود را جا كند    
 

  كند با اين و آن           كاو ندارد خود ھنر اال ھمان                 كه تسلس مى
 

            میر بیرون جست دبوسى به دست       نیم شب آمد به زاھد نیم مست
 

  ر پشم          خواست كشتن مرد زاھد را ز خشم      مرد زاھد گشت پنھان زي
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  شنید از میر آن               زير پشم آن رسن تابان نھان           مرد زاھد مى
 

           گفت در رو گفتن زشتى مرد               آينه تاند كه رو را سخت كرد
 

  وار آھنین                       تات گويد روى زشت خود ببین           روى بايد آينه  
 
  

  مات كردن دلقك سید شاه ترمذ راحكايت
 
  

            شاه با دلقك ھمى شطرنج باخت              مات كردش زود خشم شه بتاخت
 

  زد بر سرش           گفت شه شه و آن شه كبرآورش               يك يك از شطرنج مى
 

  ن دلقك و گفت االمان         كه بگیر اينك شھت اى قلتبان                    صبر كرد آ
 

           دست ديگر باختن فرمود میر                      او چنان لرزان كه عور از زمھرير
 

           باخت دست ديگر و شه مات شد               وقت شه شه گفتن و میقات شد
 

  فگند از بیم تفت         بر جھید آن دلقك و در كنج رفت                  شش نمد بر خود 
 

           زير بالشھا و زير شش نمد                        خفت پنھان تا ز زخم شه رھد
 

            گفت شه ھى ھى چه كردى چیست اين     گفت شه شه شه شه اى شاه گزين
 

           كى توان حق گفت جز زير لحاف                  با تو اى خشم آور آتش سجاف
 

  زنم شه شه به زير رختھات          اى تو مات و من ز زخم شاه مات                 مى
 

           چون محله پر شد از ھیھاى میر                   وز لگد بر در زدن وز دار و گیر
 

            خلق بیرون جست زود از چپ و راست          كاى مقدم وقت عفو است و رضاست
 

        مغز او خشك است و عقلش اين زمان          كمتر است از عقل و فھم كودكان    
 

            زھد و پیرى ضعف در ضعف آمده                  و اندر آن زھدش گشادى ناشده
 

           رنج ديده گنج ناديده ز يار                           كارھا كرده نديده مزد كار
 

  كس است  مر و را درد و مصیبت اين بس است             كه در اين وادى پر خون بى        
 

            چشم پر درد و نشسته او به كنج                رو ترش كرده فرو افكنده لنج
 

 ش عقلى كه به كحلى پى برد          نه يكى كحال كاو را غم خورد                      نى
 

  كند با حزر و ظن                      كار در بوك است تا نیكو شدن  اجتھادى مى         
 

           ز آن رھش دور است تا ديدار دوست             كاو نجويد سر رئیسیش آرزوست
 

            ساعتى او با خدا اندر عتاب                        كه نصیبم رنج آمد زين حساب
 

  ساعتى با بخت خود اندر جدال                    كه ھمه پران و ما ببريده بال          
 

           ھر كه محبوس است اندر بو و رنگ               گر چه در زھد است باشد خوش تنگ
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           تا برون نايد از اين تنگین مناخ                      كى شود خويش خوش و صدرش فراخ

 
       زاھدان را در خال پیش از گشاد                    كارد و استره نشايد ھیچ داد    

 
  مراديھا و غم ى آن بى          كز ضجر خود را بدراند شكم                       غصه

 
  
 

  مصطفى علیه السالم خود را از كوه حرى از وحشت دير نمودن جبرئیل علیه السالم و نمودنانداختن
  جبرئیل علیه السالم خود را به وى كه مینداز ترا دولتھا در پیش است

 
  

  انداختى           مصطفى را ھجر چون بفراختى               خويش را از كوه مى
 

            تا بگفتى جبرئیلش ھین مكن                 كه ترا بس دولت است از امر كن
 

  نداختن            باز ھجران آوريدى تاختن          مصطفى ساكن شدى ز ا
 

 فگندى از غم و اندوه او           باز خود را سر نگون از كوه او                  مى
 

  بديل           باز خود پیدا شدى آن جبرئیل                 كه مكن اين اى تو شاه بى
 

     تا بیابید آن گھر را او ز جیببود تا كشف حجاب                      ھمچنین مى
 

 كشند          اصل محنتھاست اين چونش كشند           بھر ھر محنت چو خود را مى
 

            از فدايى مردمان را حیرتى است             ھر يكى از ما فدايى سیرتى است
 

   فداى آن شدن          اى خنك آن كه فدا كردست تن               بھر آن كار زد
 

            ھر يكى چون كه فدايى فنى است          كاندر آن ره صرف عمر و كشتنى است
 

            بارى اين مقبل فداى اين فن است          كاندر او صد زندگى در كشتن است
 

  مند و نیك نام           عاشق و معشوق و عشقش بر دوام       در دو عالم بھره
 

         يا كرامى ارحموا اھل الھوى                   شانھم ورد التوى بعد التوى   
 

           عفو كن اى میر بر سختى او                  در نگر در درد و بد بختى او
 

           تا ز جرمت ھم خدا عفوى كند                زلتت را مغفرت در آگند
 

  اى اى           در امید عفو دل در بسته سبو بشكسته          تو ز غفلت بس 
 

 شكافد مو قدر اندر سزا           عفو كن تا عفو يابى در جزا                   مى
 
   
 

 گفتن امیر مر آن شفیعان را و ھمسايگان زاھد را كه گستاخى چرا كرد و سبوى ما را چرا شكست جواب
  ام كه سزاى او را بدھم م كرد كه سوگند خوردهمن در اين باب شفاعت قبول نخواھ

 
            میر گفت او كیست كو سنگى زند         بر سبوى ما سبو را بشكند

 
           چون گذر سازد ز كويم شیر نر              ترس ترسان بگذرد با صد حذر
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   را پیش مھمانان خجلى ما را چرا آزرد دل                      كرد ما           بنده

 
            شربتى كه به ز خون اوست ريخت        اين زمان ھمچون زنان از ما گريخت

 
           لیك جان از دست من او كى برد            گیر ھمچون مرغ باال بر پرد

 
            تیر قھر خويش بر پرش زنم                  پر و بال مرده ريگش بر كنم

 
           گر رود در سنگ سخت از كوششم       از دل سنگش كنون بیرون كشم

 
            من برانم بر تن او ضربتى                    كه بود قوادگان را عبرتى

 
            با ھمه سالوس با ما نیز ھم                داد او و صد چو او اين دم دھم

 
  برآمد آتشى ده بد سركشى   از دھانش مى          خشم خون خوارش ش

 
   
 

  بار دست و پاى امیر را بوسیدن و البه كردن شفیعان و ھمسايگان زاھددوم
 

            آن شفیعان از دم ھیھاى او                  چند بوسیدند دست و پاى او
 

  باده خوشى بى          كاى امیر از تو نشايد كین كشى            گر بشد باده تو 
 

           باده سرمايه ز لطف تو برد                    لطف آب از لطف تو حسرت خورد
 

            پادشاھى كن ببخشش اى رحیم          اى كريم ابن الكريم ابن الكريم
 

 ى اين قد و خد             جمله مستان را بود بر تو حسد           ھر شرابى بنده
 

  اى اى                ترك كن گلگونه تو گلگونه       ھیچ محتاج مى گلگون نه    
 

 ھا ات شمس الضحى      اى گداى رنگ تو گلگونه           اى رخ چون زھره
 

  جوشد نھان            ز اشتیاق روى تو جوشد چنان           باده كاندر خنب مى
 

  جويى عدم نم           وى ھمه ھستى چه مى          اى ھمه دريا چه خواھى كرد 
 

           اى مه تابان چه خواھى كرد گرد           اى كه مه در پیش رويت روى زرد
 

            تو خوش و خوبى و كان ھر خوشى       تو چرا خود منت باده كشى
 

   آويز برت          تاج كرمناست بر فرق سرت                 طوق َأْعَطْیناَك
 

  اند و او غرض           جوھر است انسان و چرخ او را عرض      جمله فرع و پايه
 

            اى غالمت عقل و تدبیرات و ھوش         چون چنینى خويش را ارزان فروش
 

            خدمتت بر جمله ھستى مفترض          جوھرى چون نجده خواھد از عرض
 

  ويى از كتبھا اى فسوس            ذوق جويى تو ز حلوا اى فسوس          علم ج
 

            بحر علمى در نمى پنھان شده             در سه گز تن عالمى پنھان شده
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            مى چه باشد يا سماع و يا جماع           تا بجويى زو نشاط و انتفاع
 

  اى شد جام خواه اى از خمره              زھرهاى شد وام خواه              آفتاب از ذره
 

  كیفى شده محبوس كیف          آفتابى حبس عقده اينت حیف           جان بى
 

  جواب گفتن امیر ايشان راباز
 

             گفت نه نه من حريف آن میم                من به ذوق اين خوشى قانع نیم
 

  گردم چنان گاھى چنین مچون ياسمین     كژ ھمى          من چنان خواھم كه ھ
 

 گردم به ھر سو ھمچو بید           وارھیده از ھمه خوف و امید                 كژ ھمى
 

            ھمچو شاخ بید گردان چپ و راست       كه ز بادش گونه گونه رقصھاست
 

  ى را كى پسندد خواجه ھى          آن كه خو كردست با شادى مى           اين خوش
 

           انبیا ز آن زين خوشى بیرون شدند         كه سرشته در خوشى حق بدند
 

           ز انكه جانشان آن خوشى را ديده بود    اين خوشیھا پیششان بازى نمود
 

           با بت زنده كسى چون گشت يار          مرده را چون در كشد اندر كنار
 
  
 
ى آن عالم و آب و كوزه  كه در و ديوار و عرصه  اين آيت كه َو ِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلِھَي اْلَحَیواُن َلْو كاُنوا َيْعَلُموَنفسیرت

اند و سخن گوى و سخن شنو و جھت آن فرمود مصطفى علیه السالم كه الدنیا  و میوه و درخت ھمه زنده
 نبودى آخرت ھم جیفه بودى، جیفه را براى مردگیش جیفه گويند نز اتیجیفه و طالبھا كالب و اگر آخرت را ح

 براى بوى زشت و فرخجى 
 

 اند اند             نكته دانند و سخن گوينده            آن جھان چون ذره ذره زنده
 

  شان آرام نیست            كاين علف جز اليق انعام نیست           در جھان مرده
 

   كه را گلشن بود بزم و وطن            كى خورد او باده اندر گولخن          ھر
 

           جاى روح پاك علیین بود                     كرم باشد كش وطن سرگین بود
 

           بھر مخمور خدا جام طھور                   بھر اين مرغان كور اين آب شور
 

   دست          پیش او حجاج خونى عادل است          ھر كه عدل عمرش ننمود
 

 آگھند           دختران را لعبت مرده دھند                 كه ز لعب زندگان بى
 

            چون ندارند از فتوت زور و دست           كودكان را تیغ چوبین بھتر است
 

 ست اندر ديرھا نگاريده          كافران قانع به نقش انبیا                    كه 
 

  مان پرواى نقش سايه نیست           ز آن مھان ما را چو دور روشنى است   ھیچ
 

            اين يكى نقشش نشسته در جھان     و آن دگر نقشش چو مه در آسمان
 

            اين دھانش نكته گويان با جلیس         و آن دگر با حق به گفتار و انیس
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      گوش ظاھر اين سخن را ضبط كن        گوش جانش جاذب اسرار كن      
 

 ى بشر           چشم سر حیران ما زاَغ البصر           چشم ظاھر ضابط حلیه
 

            پاى ظاھر در صف مسجد صواف          پاى معنى فوق گردون در طواف
 

  ن درون وقت و آن بیرون حین          جزو جزوش را تو بشمر ھمچنین         اي
 

            اين كه در وقت است باشد تا اجل       و آن دگر يار ابد قرن ازل
 

            ھست يك نامش ولى الدولتین           ھست يك نعتش امام القبلتین
 

           خلوت و چله بر او الزم نماند               ھیچ غیمى مر و را غايم نماند
 
  اش اش     كى حجاب آرد شب بیگانه          قرص خورشید است خلوت خانه 
 

           علت و پرھیز شد بحران نماند             كفر او ايمان شد و كفران نماند
 

            چون الف از استقامت شد به پیش       او ندارد ھیچ از اوصاف خويش
 

  خويش    شد برھنه جان به جان افزاى خويشى خوھاى            گشت فرد از كسوه
 

           چون برھنه رفت پیش شاه فرد            شاھش از اوصاف قدسى جامه كرد
 

            خلعتى پوشید از اوصاف شاه              بر پريد از چاه بر ايوان جاه
 

  الى طشت          اين چنین باشد چو دردى صاف گشت   از بن طشت آمد او با
 

            در بن طشت ار چه بود او دردناك          شومى آمیزش اجزاى خاك
 

           يار ناخوش پر و بالش بسته بود            ور نه او در اصل بس برجسته بود
 

           چون عتاب اْھِبُطوا انگیختند                 ھمچو ھاروتش نگون آويختند
 

   ھاروت از مالك آسمان                   از عتابى شد معلق ھمچنان          بود
 

           سر نگون ز آن شد كه از سر دور ماند    خويش را سر ساخت و تنھا پیش راند
 

           آن سبد خود را چو پر از آب ديد            كرد استغنا و از دريا بريد
 

 ند              بحر رحمت كرد و او را باز خواند          بر جگر آبش يكى قطره نما
 

  خدمتى               آيد از دريا مبارك ساعتى علتى بى           رحمتى بى
 

           اللَّه اللَّه گرد دريا بار گرد                      گر چه باشند اھل دريا بار زرد
 

        سرخ گردد روى زرد از گوھرىگرى                    تا كه آيد لطف بخشايش
 

            زردى رو بھترين رنگھاست                   ز انكه اندر انتظار آن لقاست
 

            لیك سرخى بر رخى كان المع است     بھر آن آمد كه جانش قانع است
 

  دان علیل          كه طمع الغر كند زرد و ذلیل               نیست او از علت اب
 

  سقم               خیره گردد عقل جالینوس ھم           چون ببیند روى زرد بى
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            چون طمع بستى تو در انوار ھو           مصطفى گويد كه ذلت نفسه

 
  ى غربالى است سايه لطیف و عالى است         آن مشبك سايه           نور بى

 
  خواھند تن          پیش عنینان چه جامه چه بدن  ھمى          عاشقان عريان

 
            روزه داران را بود آن نان و خوان            خر مگس را چه ابا چه ديگدان

 بار استدعاى شاه از اياز كه تاويل كار خود بگو و مشكل منكران را و طاعنان را حل كن كه ايشان را در دگر
  نیستآن التباس رھا كردن مروت 

 
 
  

 : و چھارمیجلسه صد و س
 
  از موالنا  یاتی و شرح رباعشی داستان دو جلسٔه پیانیبخش سوم و پا:  جلسهنینامٔه ابر
 
  
 .) داستان در  دو جلسٔه قبل گفته شده استنیقسمت اول و دوم ا(
 
 

  به بعد3535 تی پنجم، بدفتر
 
 

حشت دير نمودن جبرئیل علیه السالم و نمودن  مصطفى علیه السالم خود را از كوه حرى از وانداختن
  جبرئیل علیه السالم خود را به وى كه مینداز ترا دولتھا در پیش است

 
  

  انداختى            مصطفى را ھجر چون بفراختى               خويش را از كوه مى
 

   از امر كن          تا بگفتى جبرئیلش ھین مكن                 كه ترا بس دولت است
 

            مصطفى ساكن شدى ز انداختن            باز ھجران آوريدى تاختن
 

 فگندى از غم و اندوه او           باز خود را سر نگون از كوه او                  مى
 

  بديل           باز خود پیدا شدى آن جبرئیل                 كه مكن اين اى تو شاه بى
 

  بود تا كشف حجاب              تا بیابید آن گھر را او ز جیب       ھمچنین مى     
 

 كشند          اصل محنتھاست اين چونش كشند           بھر ھر محنت چو خود را مى
 

            از فدايى مردمان را حیرتى است             ھر يكى از ما فدايى سیرتى است
 

  ه فدا كردست تن               بھر آن كار زد فداى آن شدن          اى خنك آن ك
 

            بارى اين مقبل فداى اين فن است          كاندر او صد زندگى در كشتن است
 

  مند و نیك نام            عاشق و معشوق و عشقش بر دوام       در دو عالم بھره
 

               شأنھم ورد التوى بعد التوى          يا كرامى ارحموا اھل الھوى      
 

           عفو كن اى میر بر سختى او                  در نگر در درد و بد بختى او
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           تا ز جرمت ھم خدا عفوى كند                زلتت را مغفرت در آگند
 

  اى  در بستهاى           در امید عفو دل           تو ز غفلت بس سبو بشكسته
 

 شكافد مو قدر اندر سزا           عفو كن تا عفو يابى در جزا                   مى
 
   
 

 گفتن امیر مر آن شفیعان را و ھمسايگان زاھد را كه گستاخى چرا كرد و سبوى ما را چرا شكست جواب
  بدھمام كه سزاى او را  من در اين باب شفاعت قبول نخواھم كرد كه سوگند خورده

 
            میر گفت او كیست كو سنگى زند         بر سبوى ما سبو را بشكند

 
           چون گذر سازد ز كويم شیر نر              ترس ترسان بگذرد با صد حذر

 
  ى ما را چرا آزرد دل                      كرد ما را پیش مھمانان خجل           بنده

 
  كه به ز خون اوست ريخت        اين زمان ھمچون زنان از ما گريخت          شربتى 

 
           لیك جان از دست من او كى برد            گیر ھمچون مرغ باال بر پرد

 
            تیر قھر خويش بر پرش زنم                  پر و بال مرده ريگش بر كنم

 
      از دل سنگش كنون بیرون كشم         گر رود در سنگ سخت از كوششم   

 
            من برانم بر تن او ضربتى                    كه بود قوادگان را عبرتى

 
            با ھمه سالوس با ما نیز ھم                داد او و صد چو او اين دم دھم

 
  برآمد آتشى            خشم خون خوارش شده بد سركشى   از دھانش مى

 
   

  بار دست و پاى امیر را بوسیدن و البه كردن شفیعان و ھمسايگان زاھددوم
   
 

            آن شفیعان از دم ھیھاى او                  چند بوسیدند دست و پاى او
 

  باده خوشى            كاى امیر از تو نشايد كین كشى            گر بشد باده تو بى
 

 يه ز لطف تو برد                    لطف آب از لطف تو حسرت خورد          باده سرما
 

            پادشاھى كن ببخشش اى رحیم          اى كريم ابن الكريم ابن الكريم
 

 ى اين قد و خد             جمله مستان را بود بر تو حسد            ھر شرابى بنده
 

  اى                ترك كن گلگونه تو گلگونهاى              ھیچ محتاج مى گلگون نه
 

 ھا  ات شمس الضحى      اى گداى رنگ تو گلگونه           اى رخ چون زھره
 

  جوشد نھان            ز اشتیاق روى تو جوشد چنان            باده كاندر خنب مى
 

  جويى عدم ى          اى ھمه دريا چه خواھى كرد نم           وى ھمه ھستى چه م
 

           اى مه تابان چه خواھى كرد گرد           اى كه مه در پیش رويت روى زرد
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            تو خوش و خوبى و كان ھر خوشى       تو چرا خود منت باده كشى
 

            تاج كرمناست بر فرق سرت                 طوق َأْعَطْیناَك آويز برت
 

  اند و او غرض ت انسان و چرخ او را عرض      جمله فرع و پايه          جوھر اس
 

            اى غالمت عقل و تدبیرات و ھوش         چون چنینى خويش را ارزان فروش
 

            خدمتت بر جمله ھستى مفترض          جوھرى چون نجده خواھد از عرض
 

     ذوق جويى تو ز حلوا اى فسوس          علم جويى از كتبھا اى فسوس         
 

            بحر علمى در نمى پنھان شده             در سه گز تن عالمى پنھان شده
 

            مى چه باشد يا سماع و يا جماع           تا بجويى زو نشاط و انتفاع
 

  خواه اى شد جام  اى از خمره اى شد وام خواه                 زھره           آفتاب از ذره
 

  كیفى شده محبوس كیف          آفتابى حبس عقده اينت حیف            جان بى
 

  جواب گفتن امیر ايشان راباز
 

             گفت نه نه من حريف آن میم                من به ذوق اين خوشى قانع نیم
 

  م چنان گاھى چنینگرد           من چنان خواھم كه ھمچون ياسمین     كژ ھمى
 

 گردم به ھر سو ھمچو بید           وارھیده از ھمه خوف و امید                 كژ ھمى
 

            ھمچو شاخ بید گردان چپ و راست       كه ز بادش گونه گونه رقصھاست
 

            آن كه خو كردست با شادى مى           اين خوشى را كى پسندد خواجه ھى
 
          انبیا ز آن زين خوشى بیرون شدند         كه سرشته در خوشى حق بدند 
 

           ز انكه جانشان آن خوشى را ديده بود    اين خوشیھا پیششان بازى نمود
 

           با بت زنده كسى چون گشت يار          مرده را چون در كشد اندر كنار
 
  
 

--------- 
 

 :پنجم جلسه صد و سی و 
 
 

 : جلسهنیمتن نثر داستان ا
  

 .ام ضعیف شده است حافظه:  پیش پزشك رفت و گفتپیرمردي،
 .به علِت پیري است:  پزشك گفت

 .بیند ھايم ھم خوب نمي چشم:  پیر
 .علت آن پیري است, اي پیر ُكھن:  پزشك

 .كند پشتم خیلي درد مي:  پیر
 اي پیرمرد الغر اين ھم از پیري است:  پزشك

 خورم برايم خوب نیست ھرچه مي: یر پ
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 .ضعف معده ھم از پیري است:  طبیب گفت
 كشم نفسم مي گیرد وقتي نفس مي:  پیر گفت
 .آيد رسد صدھا مرض مي تنگي نفس ھم از پیري است وقتي فرا مي:  پزشك

ل نداري و مگر عق! اي احمق تو از علم طب ھمین جمله را آموختي؟:  پیرمرد بیمار خشمگین شد و فرياد زد
پزشك آرام . اي عقلي در جا مانده تو خِر احمق از بي. داني كه خدا ھر دردي را درماني داده است نمي
 !اين خشم و غضبت ھم از پیري است. اي پدر عمر تو از شصت بیشتر است: گفت

 
 

  به بعد3088 تی دوم، بدفتر
 
 

  او رابی و جواب گفتن طبھای از رنجوربی به طبیرمردی گفتن پتی شکا
 
 

 شتنی از دماغ خورمی را که من               در زحیبی مر طبیری گفت پ
 

  آن ضعف دماغ               گفت بر چشمم ز ظلمت ھست داغستیری گفت از پ
 

 می عظدیآ ی               گفت پشتم درد ممی قدخی شی استیری گفت از پ
 

  نبود گوارخورم یگفت ھر چه م نزار                 خی شی استیری گفت از پ
 

 ستیری              گفت وقت دم مرا دمگستیری گفت ضعف معده ھم از پ
 

  دو صد علت شودیری انقطاع دم بود                        چون رسد پی گفت آر
 

 ی آموختنی تو ھمیبی               از طبی بر دوختنی احمق بری گفت ا
 
  نداد              که خدا ھر رنج را درمان نھاد دانشنی مدمغ عقلت ای ا
 

 یگیپا  ز کوتهی ماندنی                    بر زمیگیما  تو خر احمق ز اندک
 

 ستیری خشم ھم از پنی غضب ونی عمر تو شصت       ای گفت ابشی پس طب
 

 فی و صبرت شد ضعیدار شتنی          خوفی چون ھمه اوصاف و اجزا شد نح
 

  کندی جرعه ندارد قکی کند                 تاب یتابد دو سخن زو ھ بر ن
 

 ست بهی طاتی که از حقست مست          در درون او حیری جز مگر پ
 

 ی و آن نبی آن ولزستی             خود چه چی و در باطن صبرستی از برون پ
 

  حسدنیخان را ا شانی با استی و بد                  چکی نشی پدااندی گر نه پ
 

 نی و کیساز لی بغض و حنی استی               چنیقی علم الدانندشان ی ور نم
 

 زی تری بر شمششی خوی                    چون زنندزی رستخی جزای ور بدانند
 

  در درونستش نھانامتی او را چنان              صد قنی مبخندد ی بر تو م
 

  اوستی تو او باالیشیت             ھرچه اند اوسی دوزخ و جنت ھمه اجزا
 

  آن خداستدی ناشهی فناست               آنک در اندیرای پذیشی ھرچه اند
 

 ستی کاندر خانه کدانند ی          گر ھمستی ز چی خانه گستاخنی بر در ا
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 کنند ی اھل دل جد می                در جفاکنند ی مسجد ممی ابلھان تعظ

 
  مسجد جز درون سرورانستی خران          نی اقتی حقنیجازست ا آن م

 
 گاه جمله است آنجا خداست                سجدهاستی کان اندرون اولی مسجد

 
  را خدا رسوا نکردی قرنچی نامد به درد                   ھی تا دل اھل دل

 
  پنداشتندیم آددندی                   جسم دداشتند ی مای قصد جنگ انب

 
  ھمانی که تو باشیترس ی            چون نمانینیشی در تو ھست اخالق آن پ

 
  برستی کجا خواھیشانی ھمه چون در تو ھست         چون تو زھای آن نشان

 
 
 

 : و ششمیجلسه صد و س
 ٣۶۴۴دفتر پنجم بیت 

 
لف، و عارف در رضا بدان ھاى مختلف به مھمانان مخت   تمثیل تن آدمى به مھمان خانه و انديشه

وار، كه در خلیل به اكرام ضیف  ھاى غم و شادى چون شخص مھمان دوست غريب نو از خلیل انديشه
  پیوسته باز بود بر كافر و مومن و امین و خاين و با ھمه مھمانان رو تازه داشتى

 
  نخانه اين تن اى جوان         ھر صباحى ضیف نو آيد دوا           ھست مھمان

 
            ھین مگو كاين ماند اندر گردنم                كه ھم اكنون باز پرد در عدم

 
  وش                   در دلت ضیف است او را دار خوش            ھر چه آيد از جھان غیب

 
   
 

  آن مھمان كه زن خداوند خانه گفت كه باران فرو گرفت و مھمان در گردن ما ماندحكايت
 
   

   آمد قنق                  ساخت او را ھمچو طوق اندر عنقگھانی          آن يكى را ب
 

           خوان كشید او را كرامتھا نمود               آن شب اندر كوى ايشان سور بود
 

  ى خواب كن            مرد زن را گفت پنھانى سخن               كامشب اى خاتون دو جامه
 
         بستر ما را بگستر سوى در                  بھر مھمان گستر آن سوى دگر  
 

            گفت زن خدمت كنم شادى كنم            سمع و طاعه اى دو چشم روشنم
 

            ھر دو بستر گستريد و رفت زن              سوى ختنه سور كرد آن جا وطن
 

  و شوھرش                نقل بنھادند از خشك و ترش          ماند مھمان عزيز 
 

            در سمر گفتند ھر دو منتجب                سر گذشت نیك و بد تا نیم شب
 

           بعد از آن مھمان ز خواب و از سمر         شد در آن بستر كه بود آن سوى در
 

   كه ترا اين سوست اى جان جاى خفت          شوھر از خجلت بدو چیزى نگفت         
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  ام            كه براى خواب تو اى بوالكرم                 بستر آن سوى دگر افكنده

 
           آن قرارى كه به زن او داده بود               گشت مبدل و آن طرف مھمان غنود

 
  برشان آمد شگفت          آن شب آن جا سخت باران در گرفت       كز غلیظى ا

 
 ست و آن سو آن عمو           زن بیامد بر گمان آن كه شو                  سوى در خفته

 
            رفت عريان در لحاف آن دم عروس          داد مھمان را به رغبت چند بوس

 
  ترسیدم اى مرد كالن              خود ھمان آمد ھمان آمد ھمان            گفت مى

 
           مرد مھمان را گل و باران نشاند             بر تو چون صابون سلطانى بماند

 
           اندر اين باران و گل او كى رود               بر سر و جان تو او تاوان شود

 
            زود مھمان جست و گفت اى زن بھل      موزه دارم غم ندارم من ز گل

 
 وان گشتم شما را خیر باد             در سفر يك دم مبادا روح شاد          من ر

 
           تا كه زوتر جانب معدن رود                   كاين خوشى اندر سفر ره زن شود

 
           زن پشیمان شد از آن گفتار سرد           چون رمید و رفت آن مھمان فرد

 
  امیر            گر مزاحى كردم از طیبت مگیر          زن بسى گفتش كه آخر اى

 
            سجده و زارى زن سودى نداشت          رفت و ايشان را در آن حسرت گذاشت

 
  لگن            جامه ازرق كرد ز آن پس مرد و زن          صورتش ديدند شمعى بى

 
 ھشت از ظلمت شب گشته فردشد و صحرا ز نور شمع مرد             چون ب            مى

 
 ى خويش را          از غم و از خجلت اين ماجرا            كرد مھمان خانه خانه

 
            در درون ھر دو از راه نھان                    ھر زمان گفتى خیال میھمان

 
  نبودفشاندم لیك روزيتان            كه منم يار خضر صد گنج جود               مى

 
 فكر ھر روزينه كه اندر دل آيد به مھمان نو كه از اول روز در خانه فرو آيد و تحكم و بد خويى كند به تمثیل

  خداوند خانه و فضیلت مھمان نوازى و ناز مھمان كشیدن
 

 ات ھر روز نیز             ھر دمى فكرى چو مھمان عزيز            آيد اندر سینه
 

  ى جان به جاى شخص دان        ز انكه شخص از فكر دارد قدر و جان          فكر را ا
 

 كند  زند              كارسازيھاى شادى مى            فكر غم گر راه شادى مى
 

 روبد به تندى او ز غیر            تا در آيد شادى نو ز اصل خیر            خانه مى
 

              تا برويد برگ سبز متصلفشاند برگ زرد از شاخ دل            مى
 

 كند بیخ سرور كھنه را                  تا خرامد ذوق نو از ما و را             مى
 

           غم كند بیخ كژ پوسیده را                  تا نمايد بیخ رو پوشیده را
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  كه بھتر آورد          غم ز دل ھر چه بريزد يا برد               در عوض حقا

 
  ى اھل يقین            خاصه آن را كه يقینش باشد اين         كه بود غم بنده

 
            گر ترش رويى نیارد ابر و برق              رز بسوزد از تبسمھاى شرق

 
 رود            سعد و نحس اندر دلت مھمان شود     چون ستاره خانه خانه مى

 
  ن كه او مقیم برج تست            باش ھمچون طالعش شیرين و چست          آن زما

 
            تا كه با مه چون شود او متصل            شكر گويد از تو با سلطان دل

 
           ھفت سال ايوب با صبر و رضا              در بال خوش بود با ضیف خدا

 
          پیش حق گويد به صد گون شكر او          تا چو واگردد بالى سخت رو      

 
            كز محبت با من محبوب كش              رو نكرد ايوب يك لحظه ترش

 
           از وفا و خجلت علم خدا                    بود چون شیر و عسل او با بال

 
 ش او تو باز رو          فكر در سینه در آيد نو به نو               خند خندان پی

 
            كه اعدنى خالقى من شره               ال تحرمنى انل من بره

 
            رب اوزعنى لشكر ما ارى                  ال تعقب حسره لى ان مضى

 
           آن ضمیر رو ترش را پاس دار              آن ترش را چون شكر شیرين شمار

 
  ست ابر و شوره كش  ر ھست ظاھر رو ترش            گلشن آرنده          ابر را گ

 
            فكر غم را تو مثال ابر دان                  با ترش تو رو ترش كم كن چنان

 
           بو كه آن گوھر به دست او بود            جھد كن تا از تو او راضى رود

 
                 عادت شیرين خود افزون كنى          ور نباشد گوھر و نبود غنى 

 
            جاى ديگر سود دارد عادتت                ناگھان روزى بر آيد حاجتت

 
           فكرتى كز شاديت مانع شود              آن به امر و حكمت صانع شود

 
   صاحب قران          تو مخوان دو چار دانگش اى جوان        بو كه نجمى باشد و

 
           تو مگو فرعى است او را اصل گیر        تا بوى پیوسته بر مقصود چیر

 
           ور تو آن را فرع گیرى و مضر               چشم تو در اصل باشد منتظر

 
            زھر آمد انتظار اندر چشش               دايما در مرگ باشى ز ان روش

 
 دان آن را بگیرش در كنار            باز ره دايم ز مرگ انتظار          اصل 
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 : و ھفتمیجلسه صد و س
 
 

آمدن دوستان به بیمارستان جھت "شرح داستان . 2 شی داستان جلسٔه پریتتمٔه تفس. 1:  جلسهنیبرنامٔه ا
 شمس وانی از د1316شرح مختصر غزل شمارٔه . 3.  آمده استریکه متن آن در ز" پرسش ذو النون مصرى

 یزیتبر
 
 

 1386دفتر دوم، بیت 
 

            آب گفت آلوده را در من شتاب               گفت آلوده كه دارم شرم از آب
 

 من اين آلوده زايل كى شود  من كى رود          بى           گفت آب اين شرم بى
 

 لحیاء يمنع اإليمان بود         ز آب ھر آلوده كاو پنھان شود                ا
 

 ى حوض تن گلناك شد            تن ز آب حوض دلھا پاك شد           دل ز پايه
 

 كن حذر  ى حوض تن مى  ى حوض دل گرد اى پسر           ھان ز پايه           گرد پايه
 

  يبغیان         بحر تن بر بحر دل بر ھم زنان                 در میانشان َبْرَزٌخ ال 
 

 غژ بدو واپس مغژ           گر تو باشى راست ور باشى تو كژ         پیشتر مى
 

           پیش شاھان گر خطر باشد به جان         لیك نشكیبد از او با ھمتان
 

 تر از شكر بود              جان به شیرينى رود خوشتر بود          شاه چون شیرين
 

   سالمت مر ترا                  اى سالمت جو تويى واھى العرى         اى مالمت گر
 

  ى آتش است           جان من كوره ست با آتش خوش است    كوره را اين بس كه خانه
 

           ھمچو كوره عشق را سوزيدنى است      ھر كه او زين كور باشد كوره نیست
 

           جان باقى يافتى و مرگ شدبرگى ترا چون برگ شد               برگ بى
 

  ى جانت گل و سوسن گرفت           چون ترا غم شادى افزودن گرفت            روضه
 

           آن چه خوف ديگران آن امن تست           بط قوى از بحر و مرغ خانه سست
 

  من اى حبیب         باز ديوانه شدم من اى طبیب                باز سودايى شدم 
 

  ى تو ذو فنون            ھر يكى حلقه دھد ديگر جنون  ھاى سلسله           حلقه
 

           داد ھر حلقه فنونى ديگر است              پس مرا ھر دم جنونى ديگر است
 

           پس فنون باشد جنون اين شد مثل         خاصه در زنجیر اين میر اجل
 

 چنان ديوانگى بگسست بند              كه ھمه ديوانگان پندم دھند         آن 
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    آمدن دوستان به بیمارستان جھت پرسش ذو النون مصرى
 

          اين چنین ذو النون مصرى را فتاد            كاندر او شور و جنونى نو بزاد
 

  ید از وى جگرھا را نمكرس           شور چندان شد كه تا فوق فلك             مى
 

           ھین منه تو شور خود اى شوره خاك       پھلوى شور خداوندان پاك
 

 ربود           خلق را تاب جنون او نبود                      آتش او ريشھاشان مى
 

          چون كه در ريش عوام آتش فتاد            بند كردندش به زندانى نھاد
 

    چون كه حكم اندر كف رندان بود             الجرم ذو النون در زندان بود      
 

  رود شاه عظیم                در كف طفالن چنین در يتیم           يك سواره مى
 

  اى  اى                   آفتابى مخفى اندر ذره           در چه دريا نھان در قطره
 

 ذره نمود                    و اندك اندك روى خود را بر گشود         آفتابى خويش را 
 

 ى ذرات در وى محو شد               عالم از وى مست گشت و صحو شد           جمله
 

 گمان منصور بر دارى بود           چون قلم در دست غدارى بود               بى
 

      الزم آمد َيْقُتُلوَن األنبیاء         چون سفیھان راست اين كار و كیا    
 

 زيند          يوسفان از رشك زشتان مخفیند            كز عدو خوبان در آتش مى
 

 دھند اند              كز حسد يوسف به گرگان مى          يوسفان از مكر اخوان در چه
 

   گرگى است زفت         از حسد بر يوسف مصرى چه رفت          اين حسد اندر كمین
 

           الجرم زين گرگ يعقوب حلیم                 داشت بر يوسف ھمیشه خوف و بیم
 

           گرگ ظاھر گرد يوسف خود نگشت         اين حسد در فعل از گرگان گذشت
 

           صد ھزاران گرگ را اين مكر نیست          عاقبت رسوا شود اين گرگ بیست
 

 گمان بر صورت گرگان كنند    ز انكه حشر حاسدان روز گزند              بى      
 

          حشر پر حرص خس مردار خوار             صورت خوكى بود روز شمار
 

           زانیان را گند اندام نھان                        خمر خواران را بود گند دھان
 

 رسید           گشت اندر حشر محسوس و پديد  مى         گند مخفى كان به دلھا
 

  اى آمد وجود آدمى                      بر حذر شو زين وجود ار ز آن دمى           بیشه
 

           در وجود ما ھزاران گرگ و خوك              صالح و ناصالح و خوب و خشوك
 

  چون كه زر بیش از مس آيد آن زر است         حكم آن خور است كان غالبتر است       
 

           سیرتى كان بر وجودت غالب است         ھم بر آن تصوير حشرت واجب است
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    كردن مريدان كه ذو النون ديوانه نشده است قاصد كرده استفھم

 
 ى ذو النون شدند          سوى زندان و در آن رايى زدند          دوستان در قصه  

 
  اى و آيتى است      كاين مگر قاصد كند يا حكمتى است       او در اين دين قبله    

 
          دور دور از عقل چون درياى او                 تا جنون باشد سفه فرماى او

 
          حاش هللا از كمال جاه او                       كابر بیمارى بپوشد ماه او

 
 مه اندر خانه شد                  او ز ننگ عاقالن ديوانه شد         او ز شر عا

 
           او ز عار عقل كند تن پرست                  قاصدا رفته ست و ديوانه شده ست

 
          كه ببنديدم قوى و ز ساز گاو                 بر سر و پشتم بزن وين را مكاو

 
  یات                چون قتیل از گاو موسى اى ثقات         تا ز زخم لخت يابم من ح

 
  ى گاو موسى گش شوم          تا ز زخم لخت گاوى خوش شوم            ھمچو كشته

 
          زنده شد كشته ز زخم دم گاو               ھمچو مس از كیمیا شد زر ساو

 
 خوار را ى خون  آن زمره         كشته بر جست و بگفت اسرار را          وا نمود

 
 اند ام آشفته اند        كاين زمان در خصمى          گفت روشن كاين جماعت كشته

 
           چون كه كشته گردد اين جسم گران       زنده گردد ھستى اسرار دان

 
 ى اسرار را          جان او بیند بھشت و نار را                    باز داند جمله

 
       وا نمايد خونیان ديو را                          وا نمايد دام خدعه و ريو را   
 

           گاو كشتن ھست از شرط طريق            تا شود از زخم دمش جان مفیق
 

           گاو نفس خويش را زوتر بكش                تا شود روح خفى زنده و بھش
 
  

   ن به حكايت ذو النورجوع
 

          چون رسیدند آن نفر نزديك او               بانگ بر زد ھى كیانید اتقوا
 

           با ادب گفتند ما از دوستان                  بھر پرسش آمديم اينجا به جان
 

           چونى اى درياى عقل ذو فنون             اين چه بھتان است بر عقلت جنون
 

   گلخن كى رسد در آفتاب               چون شود عنقا شكسته از غراب         دود
 

           وامگیر از ما بیان كن اين سخن            ما محبانیم با ما اين مكن
 

          مر محبان را نشايد دور كرد                 يا به رو پوش و دغل مغرور كرد
 

                      رو مكن در ابر پنھانى مھا         راز را اندر میان آور شھا 
 

  ايم ايم          در دو عالم دل به تو در بسته          ما محب و صادق و دل خسته
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           فحش آغازيد و دشنام از گزاف              گفت او ديوانگانه زى و قاف

 
   بگريختند از بیم كوب         بر جھید و سنگ پران كرد و چوب          جملگى

 
          قھقھه خنديد و جنبانید سر                 گفت باد ريش اين ياران نگر

 
           دوستان بین، كو نشان دوستان            دوستان را رنج باشد ھمچو جان

 
           كى كران گیرد ز رنج دوست دوست       رنج مغز و دوستى آن را چو پوست

 
        نه نشان دوستى شد سر خوشى        در بال و آفت و محنت كشى   
 

           دوست ھمچون زر بال چون آتش است    زر خالص در دل آتش خوش است
 

 ى لقمان زيركى لقمان را   امتحان كردن خواجه
 

--------- 
 

 : شمسوانی از د1316 شماره غزل
 

  خشمک پابسته به خلخالکی نازک و ایالک      ا خی زلفک و ای عاشق ای رو که نه ارو   
               بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالکچکی آن زلفک و آن پچدی با مرگ کجا پ

  از زرک و از مالکی که جدا مانی نازک نازک دل دل جو که دلت ماند              روزی ا
  قد ھمچو قد دالکمکیو دل م             دل ھمچی دلتنگ چرا گردی اشکسته چرا باش

  زالکنی رب برھان او را از ننگ چنای           ی ترسی از زال چه می تو رستم دستان
  سرمستک و خوش حالکی گشتی در خواب و چنان باشد       بر چرخ ھمدمی من دوش تو را د

  زھره به من بنگر   سرمستم و آزادم ز ادبارک و اقبالکی ای گفتی و می گشتی م
  سالکیکی کم            رو خدمت آن مه کن مردانه یذی وانگه غم از مست نبیشی درو

  بر ھفت فلک بگذر افسون زحل مشنو             بگذار منجم را در اختر و در فالک
  من خرقه ز خور دارم چون لعل و گھر دارم          من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک

  والکی لب ال تخدعنری گفت به زی چشم ترم بنگر                  م عرب گفتم دراری با 
  گفت مرا خندان کم تکتم احوالکی     ملتی دو صد حنهی پختم در سی گفتم و می م

  قالکنی درمانده در ای بلبل قوالی تو       نیدی چون باز سپنی خامش کن و شه را ب
 
   

--------- 
 
 
 
  

  : و ھشتمیجلسٔه صد و س
  
 3116تر دوم، بیت ف
 

 كرد  ى پدر خويش نوحه مى  ى جوحى و آن كودك كه پیش جنازه   قصه
   

 كوفت سر  نالید و بر مى            كودكى در پیش تابوت پدر                  زار مى
 برند               تا ترا در زير خاكى بسپرند            كاى پدر آخر كجايت مى

 ى تنگ و زحیر              نى در او قالى و نه در وى حصیر ندت خانهبر            مى
           نى چراغى در شب و نه روز نان          نى در او بوى طعام و نه نشان

           نى درش معمور و نى در بام راه          نى يكى ھمسايه كاو باشد پناه
 ى كور و كبود        چون رود در خانه          چشم تو كه بوسه گاه خلق بود    

  ماند نه رنگ  زينھار و جاى تنگ               كه در او نه روى مى  ى بى            خانه
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 فشرد  شمرد         وز دو ديده اشك خونین مى            زين نسق اوصاف خانه مى
 برند  ى ما مى   را خانه          گفت جوحى را پدر اى ارجمند             و اهللا اين

 ھا شنو           گفت جوحى را پدر ابله مشو              گفت اى بابا نشاني
  ترديد و شك  ى ما راست بى  ھا كه گفت او يك به يك      خانه           اين نشاني

           نى حصیر و نه چراغ و نه طعام            نه درش معمور و نه صحن و نه بام
            زين نمط دارند بر خود صد نشان          لیك كى بینند آن را طاغیان

 ضیا             از شعاع آفتاب كبريا  ى آن دل كه ماند بى           خانه
 نوا از ذوق سلطان ودود            تنگ و تاريك است چون جان جھود       بى

             نى گشاد عرصه و نه فتح باب         نى در آن دل تافت نور آفتاب    
           گور خوشتر از چنین دل مر ترا             آخر از گور دل خود برتر آ

  گیرد ترا زين گور تنگ  اى و زنده زاد اى شوخ و شنگ      دم نمى           زنده
  رو نما          يوسف وقتى و خورشید سما             زين چه و زندان بر آ و

           يونست در بطن ماھى پخته شد         مخلصش را نیست از تسبیح بد
           گر نبودى او مسیح بطن نون               حبس و زندانش بدى تا يبعثون
           او به تسبیح از تن ماھى بجست         چیست تسبیح آيت روز َأَلْسُت

  ھاى ماھیان بیح جان         بشنو اين تسبیح         گر فراموشت شد آن تس
          ھر كه ديد اللَّه را اللھى است             ھر كه ديد آن بحر را آن ماھى است

 ) نطق ساحل      صدف حرف و جواھر دانش دل،ی ھستاستی دریکی (                                           
  ن ماھى و روح    يونس محجوب از نور صبوح          اين جھان درياست و ت

          گر مسبح باشد از ماھى رھید            ور نه در وى ھضم گشت و ناپديد
 بینى كه كورى اى نژند            ماھیان جان در اين دريا پرند                تو نمى

  شان عیان  ا تا ببینىزنند آن ماھیان            چشم بگش           بر تو خود را مى
 بینى پديد                گوش تو تسبیحشان آخر شنید            ماھیان را گر نمى

            صبر كردن جان تسبیحات تست            صبر كن كان است تسبیح درست
            ھیچ تسبیحى ندارد آن درج                 صبر كن الصبر مفتاح الفرج

     صبر چون پول صراط آن سو بھشت        ھست با ھر خوب يك الالى زشت       
  گريزى وصل نیست             ز انكه الال را ز شاھد فصل نیست           تا ز الال مى

           تو چه دانى ذوق صبر اى شیشه دل     خاصه صبر از بھر آن نقش چگل
                   مر مخنث را بود ذوق از ذكر          مرد را ذوق غزا و كر و فر   

          جز ذكر نه دين او و ذكر او                    سوى اسفل برد او را فكر او
           گر بر آيد بر فلك از وى مترس               كاو بعشق سفل آموزيد درس

   علو جنباند جرسراند فرس              گر چه سوى           او بسوى سفل مى
  ى نان را رھى است           از علمھاى گدايان ترس چیست            كان علمھا لقمه

   
   كودك از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص كه اى كودك مترس كه من نامردمترسیدن

 
           كنگ زفتى كودكى را يافت فرد           زرد شد كودك ز بیم قصد مرد

    گفت ايمن باش اى زيباى من            كه تو خواھى بود بر باالى من       
 ران مرا           من اگر ھولم مخنث دان مرا              ھمچو اشتر بر نشین مى

            صورت مردان و معنى اين چنین          از برون آدم درون ديو لعین
 كوفت باد        كه بر او آن شاخ را مى         آن دھل را مانى اى زفت چو عاد  

           روبھى اشكار خود را باد داد               بھر طبلى ھمچو خیك پر ز باد
            چون نديد اندر دھل او فربھى            گفت خوكى به ازين خیك تھى

   كه التقل          روبھان ترسند ز آواز دھل                  عاقلش چندان زند
 

 شرح شده 64 داستان در جلسٔه نیا  ( رفت   تیر اندازى و ترسیدن او از سوارى كه در بیشه مىى  قصه
 .)است

   
  شد اندر بیشه بر اسبى نجیب           يك سوارى با سالح و بس مھیب        مى

 را در كشید          تیر اندازى به حكم او را بديد              پس ز خوف او كمان 
 
 

--------- 
 

 : شمسوانی از د771 شماره غزل
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  که چو جسم و جان نماند          دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددی عاشقان بکوشھله

  خاکدان نماندی                    ھله تا دو چشم حسرت سودیی دل و جان به آب حکمت ز غبارھا بشو
  ھمه جاودان نماندینی که عشق جان آنست       جز عشق ھر چه ب نه که ھر چه در جھانست نه

  که به آسمان نماندگری آسمان دی عدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب                  سو
  شد غم نردبان نماندی ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان                       پر عشق چون قو

  ز جھان جھان نماندی را ببستدهی ست           چو دو ددهیه جھان درون د کرونی جھان ز بنی تو مب
  خور چه که ناودان نماندی دل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا                        تو ز بام آب م

 ند غزل را                   منگر تو در زبانم که لب و زبان نمانی ای تو ز لوح دل فروخوان به تمام
  و ترکش عمل کمان نماندری                   چو برفت ترشی کمان و نفس و سخن چو تی تن آدم

 
 

---------  
  

  : و نھمیجلسٔه صد و س
  
 :  جلسهنیبرنامٔه ا» 
 

  "التماس كردن ھمراه عیسى علیه السالم زنده كردن استخوانھا را از او "تی شرح حکا
  

  : جلسهنیمتن ا
 
 

 141 دوم بیت دفتر
 

  كردن ھمراه عیسى علیه السالم زنده كردن استخوانھا را از اوالتماس
 

  ى عمیق          گشت با عیسى يكى ابله رفیق            استخوانھا ديد در حفره
           گفت اى ھمراه آن نام سنى                 كه بد آن تو مرده را زنده كنى

                     استخوانھا را بد آن با جان كنم         مر مرا آموز تا احسان كنم 
           گفت خامش كن كه آن كار تو نیست      اليق انفاس و گفتار تو نیست

 تر تر               وز فرشته در روش دراك          كان نفس خواھد ز باران پاك
 خزن افالك شد         عمرھا بايست تا دم پاك شد                تا امین م

           خود گرفتى اين عصا در دست راست     دست را دستان موسى از كجاست
           گفت اگر من نیستم اسرار خوان            ھم تو بر خوان نام را بر استخوان
           گفت عیسى يا رب اين اسرار چیست     میل اين ابله در اين بیگار چیست

 خود نیست اين بیمار را            چون غم جان نیست اين مردار را         چون غم 
 ى بیگانه را جويد رفو ى خود را رھا كرده ست او            مرده          مرده

           گفت حق ادبارگر ادبار جوست              خار رويیده جزاى كشت اوست
       ھان و ھان او را مجو در گلستان         آن كه تخم خار كارد در جھان          

          گر گلى گیرد به كف خارى شود            ور سوى يارى رود مارى شود
           كیمیاى زھر و مار است آن شقى         بر خالف كیمیاى متقى

 
 

  457 دوم بیت دفتر
 

  ى زنده شدن استخوانھا به دعاى عیسى علیه السالم  قصهتمامى
 

        خواند عیسى نام حق بر استخوان        از براى التماس آن جوان   
          حكم يزدان از پى آن خام مرد               صورت آن استخوان را زنده كرد

  اى زد كرد نقشش را تباه          از میان بر جست يك شیر سیاه            پنجه
             مغز جوزى كاندر او مغزى نبوداش بر كند مغزش ريخت زود          كله

           گر و را مغزى بدى اشكستنش             خود نبودى نقص اال بر تنش
           اين سزاى آن كه يابد آب صاف             ھمچو خر در جو بمیزد از گزاف
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  جوى سر         گر بداند قیمت آن جوى خر                  او بجاى پا نھد در
           او بیابد آن چنان پیغمبرى                    میر آبى زندگانى پرورى

           چون نمیرد پیش او كز امر كن               اى امیر آب ما را زنده كن
           ھین سگ نفس ترا زنده مخواه            كاو عدوى جان تست از ديرگاه

  خوانى را كه آن            مانع اين سگ بود از صید جان         خاك بر سر است
  وار از چه بر خون عاشقى اى بر استخوان چون عاشقى    ديوچه          سگ نه

           آن چه چشم است آن كه بینايیش نیست       ز امتحانھا جز كه رسوايیش نیست
  گرى   مدتى بنشین و بر خود مىگرى                           ديده آ بر ديگران نوحه

 تر شود          ز ابر گريان شاخ سبز و تر شود            ز آنكه شمع از گريه روشن
           ھر كجا نوحه كنند آن جا نشین            ز آنكه تو اولیترى اندر حنین

 اند انىاند            غافل از لعل بقاى ك          ز آن كه ايشان در فراق فانى
 

          ز آن كه بر دل نقش تقلید است بند        رو به آب چشم بندش را برند
           ز آن كه تقلید آفت ھر نیكويى است       كه بود تقلید اگر كوه قوى است

  ش دان چو او را نیست چشم          گر ضريرى لمترست و تیز خشم            گوشت پاره
  گويد ز مو باريكتر                    آن سرش را ز آن سخن نبود خبر         گر سخن

           مستیى دارد ز گفت خود و لیك              از بر وى تا به مى راھى است نیك
          ھمچو جوى است او نه او آبى خورد        آب از او بر آب خواران بگذرد

 ار                  ز آن كه آن جو نیست تشنه و آب خوارگیرد قر          آب در جو ز آن نمى
 ى زارى كند                  لیك بیگار خريدارى كند          ھمچو نايى ناله

  گر باشد مقلد در حديث                 جز طمع نبود مراد آن خبیث          نوحه
  لیك كو سوز دل و دامان چاكگر گويد حديث سوزناك                            نوحه

  ھاست                 كاين چو داود است و آن ديگر صداست          از محقق تا مقلد فرق
          منبع گفتار اين سوزى بود                     و آن مقلد كھنه آموزى بود

  گردون حنین         ھین مشو غره بدان گفت حزين             بار بر گاو است و بر 
           كافر و مومن خدا گويند لیك                  در میان ھر دو فرقى ھست نیك

           آن گدا گويد خدا از بھر نان                   متقى گويد خدا از عین جان
           گر بدانستى گدا از گفت خويش            پیش چشم او نه كم ماندى نه پیش

     سالھا گويد خدا آن نان خواه                 ھمچو خر مصحف كشد از بھر كاه      
           گر بدل در تافتى گفت لبش                 ذره ذره گشته بودى قالبش
  برى          نام ديوى ره برد در ساحرى                 تو به نام حق پشیزى مى

 
  را به گمان آن كه گاو اوست روستايى در تاريكى شیر خاريدن

 
--------- 

 
 : شمسوانی از د806 شماره غزل

 
 دی آی جھان می کز آن سوستیمی نسای             دی آی خوش از روضه جان می بونی رب اای
 دی آی نور صفات از چه مکان منی رب اای جوشد               ی از چه وطن ماتی آب حنی رب اای 

 دی آی قھقھه از حور جنان منی                  عجب ازدی خیجوق ملک م غلغله از نی عجب ا
 دی آی که دل بال زنان مرستی گردد              چه صفی چه سماعست که جان رقص کنان م

 دی آی طبق زر به نشان منی          ماه با استی که فلک چون تتقنی چه کابستی چه عروس
 دی آی چرا بانگ کمان مستی ننینست                    ور چن قضا پراری تنی چه شکارست که ا

 دی آی دو دست                    کانک از دست بشد دست زنان مدی مژده مژده ھمه عشاق بکوب
 دی آی موج گمان منی بحر چنی                       وز سوزدی خی بانگ امان می از حصار فلک

 دی آی مانی جان بمی را چه کنانی نکنم                   خود بانشی بس کنم گر چه که رمزست ب
 

--------- 
   
  

 :جلسٔه صد و چھلم 
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 .)دی کنکی کلنجــای اات،ی ابنی از ای بخشیسی و ترجمٔه انگلی متن فارسدنی دیبرا  (1896 تیدفتر اول، ب
   
 
  بھار با خود آر            دم بدم در تو خزانست وکدمی برادر عقل ی ا
 

 نیاسمی            پر ز غنچه و ورد و سرو و نی باغ دل را سبز و تر و تازه ب
 

  گل نھان صحرا و کاخی برگ پنھان گشته شاخ         ز انبھی ز انبھ
 
  آن گلزار و سرو و سنبلستی که از عقل کلست       بویی سخنھانی ا
 

  که آنجا مل نبودیدی که آنجا گل نبود           جوش مل دیدی گل دی بو
 

  تا خلد و کوثر مر ترابرد ی بو قالووزست و رھبر مر ترا                م
 

  بازعقوبی دٔهی دیی چشم باشد نورساز             شد ز بوی بو دوا
 

  کندیاری را دهی دوسفی ی کند               بوی را تاردهی بد مر دی بو
 

  و آشوب باشهی ھمچو او با گر باش     عقوبی یستی نوسفی تو که 
 

 ی در تن کھنه نویابی            تا بی غزنومی پند از حکنی بشنو ا
 

  مگردیی گرد بدخوی ھمچو ورد               چون نداردی ببایی ناز را رو
 

  و دردنای و ناز              سخت باشد چشم ناببای نازی زشت باشد رو
 
  مکنیعقوبی و آه ازی     جز ن مکن  ی نازش و خوبوسفی شی پ
 

  و فقر خود را مرده سازازی            در نازی بد نی مردن ز طوطی معن
 

  خوب و فرخنده کندشتی ترا زنده کند               ھمچو خویسی تا دم ع
 

  رنگ رنگیی شود سرسبز سنگ     خاک شو تا گل نمای از بھاران ک
 

  خاک باشی زمانکی    آزمون را خراش      دلی سالھا تو سنگ بود
 
   

--------- 
 
 

 .)دی کنکی کلنجــای اات،ی ابنی ایسی و ترجمٔه انگلی متن فارسدنی دیبرا  (817 تی دفتر اول، ب
 
   

  کندی ما را جانب زارلی کند          میاریمان   خدا خواھد کهچون
 
  اوستانیر دل که آن بونی ھمای اوست    وانی که آن گری خنک چشمی ا
 

 ستیا  مبارک بندهنی                مرد آخربستیا  آخر خندههی آخر ھر گر
 

  روان رحمت شودی ھر کجا آب روان سبزه بود                   ھر کجا اشک
 
 --- 
 

  سرخ و سبز و زرد راینی درد را                تا ببافزای در درون خود ب
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  سه نور رانی از اشی پینی        تا بب سبز و سرخ و بور راینی ببی ك
  اندرونالی رنگ خنی نور برون           ھمچنی رنگ بدی دستی ن

  نور نور چشم خود نور دل است       نور چشم از نور دل ھا حاصل است
  باز نور نور دل، نور خداست             كاو زنور عقل و حس پاك و جداست

 
      

--------- 
 

 : شمسوانی از د806ه  شمارغزل
 
 دی آی جھان می کز آن سوستیمی نسای             دی آی خوش از روضه جان می بونی رب اای
 دی آی نور صفات از چه مکان منی رب اای جوشد               ی از چه وطن ماتی آب حنی رب اای 

 دی آیاز حور جنان م قھقھه نی                  عجب ازدی خی غلغله از جوق ملک منی عجب ا
 دی آی که دل بال زنان مرستی گردد              چه صفی چه سماعست که جان رقص کنان م

 دی آی طبق زر به نشان منی          ماه با استی که فلک چون تتقنی چه کابستی چه عروس
 دی آیان م چرا بانگ کمستی ننی قضا پرانست                    ور چنری تنی چه شکارست که ا

 دی آی دو دست                    کانک از دست بشد دست زنان مدی مژده مژده ھمه عشاق بکوب
 دی آی موج گمان منی بحر چنی                       وز سوزدی خی بانگ امان می از حصار فلک

 دی آی مانی ب جانمی را چه کنانی نکنم                   خود بانشی بس کنم گر چه که رمزست ب
 

---------. 
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