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                      هوالعزيز            
 

مناجاتهای خواجه عبداهللا به سبب شور ، عمق و حال که در آنها وجود دارد از دير باز حتی در زمان حيات او دلهای خاص و     
ات و به سخن ديگر راز و نياز اين مناجات ها که در حقيقت بيان آزادانهء فکری در يافت های پير هر. عام را صيد کرده است

بنده ايست که جانش از شور و شوق و عشق لبريز است با خدای خودش و از آن حاالتيست که به گفتهء پير هرات در آن ميان 
بنده و اهللا، چيزی و کسی نمی گنجد، بنابر اطالعاتی که در طبقات الصوفيه، مقامات خواجه عبداهللا انصاری و نفحات االنس آمده 

از احوال پدر ابو منصور محمد يعنی ابی معاد . ت، پدر او ابومنصور محمد انصاری مردی صادق، متقی، قرا و با ورع بوداس
علی بن محمد و پدر او محمد بن احمد و پدران آنها اطالعی در دست نداريم، جز اينکه می دانيم ابو منصور مت انصاری در 

رات آمده است و در آنجا ساکن شده است و ابو منصور مت از فرزندان ابو ايوب زمان عثمان بن عفان با احنف بن قيس به ه
انصاری است که پيامبر اکرم بهنگام مهاجرت به مدينه در خانهء او فرود آمد و ابو ايوب خود از شمار اصحاب صفه بود و برای 

، درست معلوم نيست که ابو منصور محمد در عزابه روم شده بود در آنجا در گذشت و در ديوار قسطنطنيه او را بخاک سپردند
چه سالی به قصد هرات بلخ را ترک کرده است، همين قدر ميدانيم که در بلخ زنی، عالقهء خويش را به ازدواج با ابومنصور 

باری ابو . محمد، با پير او در ميان گذاشته است ولی او نپذيرفته است ولی پير به او گفته که آخر زنی خواهی و ترا پسری آيد
با وجود خصوصيات ابومنصور . منصور محمد انصاری به هرات بازگشت و در اين شهر با دختری که نمی شناسيم ازدواج کرد

و خانواده اش و روابط او با اهل دين و معرفت ميتوان گفت، همسور او نيز بايد پروردهء دامان خانواده ای بوده باشد کم بتواند 
سر انجام در رروز جمعه دوم شعبان سال سيصد . وقعات مردی مشکل پسند چون ابو منصور باشدپاسخگوی سخت گيری ها و ت

روايات متعدد . هرات عبداهللا بدنيا آمد) قندز( سيصد و هشتاد و پنج خورشيدی در کهندژ) ثور(و نود و شش برابر با ارديبهشت 
همهء آنها بوی بزرگی و جالل و شکوه و کرامت برای نوزاد به در بارهء زاده شدن عبداهللا در مقامات و نفحات آمده است که از 

خداوند به عبدالهه هوش و حافظه ای خارق العاده عطا کرده بود و شايد بدليل همين هوش سرشار . دنيا آمده به مشام ميرسد
ربيت و آموزش فرزند به پدر او ابومنصور سعی بليغ در ت) چهار سالگی(وشگفتی بود که او را خيلی زود به مدرسه فرستاند، 

دلگرمی و شور . روايات است که ابو منصور خوابی در باره ء عبداهللا ديده بود هر روز تعبير تازه ای از آن می يافت. کار بست
شوق آميخته با وسواس پدر در تربيت و تعليم عبداهللا ُخرد سال چه به سبب آن خواب و بروز آثار و عاليم هوش وافر و فراست 

در شگوفايی استعداد فرزند هيچ چيز ديگری نبوده ) پدر و مادر(اگر سهم و تاثير . ر فرزند، هر روز بيشتر و بيشتر ميشدعظيم د
.           لقمه در دهان عبداهللا می نهاد) مادر(باشد اين هماهنگی بس که به هنگام درس در راه کسب علم و فضل به دست خويش 

                                                                         
عبداهللا مراحل و مراتب . پس از آنکه پدرش دو باره به بلخ بازگشت به احتمال زياد ما در نيز يکی از نقطه های اتکای او بود   

ستادان او را که با استعداد و حافظه او از همان زمان توجه ا. کسب علم و فضل و دانش و کمال را يکی پس از ديگری می پيمود
روش او در کسب علم و دانش چنين بود که بامداد پگاه قرآن خواندن . دقت بوسيله پدرش انتخاب شده بودند به خود جلب ميکرد

نزد مقری ميرفت و پس از آن به درس خواندن مشغول ميشد، مشق روی ورق مينوشت و از حفظ ميکرد، هنگامی که از اين کار 
چاشتگاه بود و از زمان رفتن نزد اديب و نوشتن و حفظ کردن ساعات روز و شب را برای انجام درسهای ها فراغت می يافت 

 مختلف تقسيم کرده بود، لحظه ای فراغت نداشت و بيشتر روز ها تا شب هنگام و پس از نماز خفتن هنوز گرسته بود و درين 
.                                               ه در دهان او مينهاد  لقموقت شب نيز در نور چراغ مشغول نوشتن حديث بود و مادرش                  

  
در نه سالگی بدان درجه از فهم و دانش رسيده بود که می توانست از محضر استادانی چون قاضی ابو منصور ازدی و جارودی 

در همين سن او بيش از هفتاد هزار و به . ر آمد و مجلس گفتامالی حديث کند و در چهارده سالگی بدان پايه رسيد که بر منبر ب
.روايتی صد هزار بيت تازی از شعرای مقتدم و متأخر عرب از حفظ داشت و اين موضوع در طبقات الصوفيه نيز پيداست  
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بهره مند شود، نام بعضی از آنان  بهر حال عبداهللا در کودکی و نوجوانی موفق شد از محضر استادان بزرگی که در هرات بودند  
چون قاضی ابو منصور ازدی هروی، ابوالفضل جارودی، خواجه امام يحيی عماز، عبداهللا طاقی و بشری سجزی هروی است و 

بنابر روايت ابن طاهر حافظ از گفته شيخ االسالم وی دوازده هزار حديث ياد . عدهء ديگر را مورخان و معاصران او نام برده اند
ت و بر اساس آنچه در نفحات االنس آمده است سيصد هزار حديث با هزار، هزار اسناد به سبب همين تبحر و تسلط او در داش

حديث بود که صابونی از و دچار شگفتی می شد و اسحاق قراب حافظ در مجالس او حاضر می شد و محضر او را بر مجالس 
فته بود تا وقتی که عبداهللا زنده است ممکن نيست که کسی بتواند بر رسول الٌله ديگر ترجيح ميداد و او در بارهء خواجه عبداهللا گ

                                                                                                                                       .دروغی ببندد) ص(
چنانکه او . سه شرط را الزم می دانست، سرعت رفتار، سرعت کتابت و سرعت قراءـتخواجه عبداهللا انصاری برای محدث 

خود نيز چنين بود، او در طلب حديث در سال چهار صد هفده هجری به نيشابور رفت و از ابوسعيد صيرافی و ابو نصر مقری ا 
. م نيز از گروه کثيری حديث فرا گرفتابولحسن طرازی که بزرگترين محدثان بودند حديث نوشت، و همچنينی به طوس و بسطا

وی در اين راه رنجهايی را بر خويشت هموار کرد که کمتر کسی کرده بود و يک نمونه از آن پيمودن راه ميان نيشابور و دزبار 
 قرآن عبداهللا درس تذکير و تفسير. بحالت رکوع در زير باران بود تا جزوه های حديث را که بر شکم خود گرفته بود خيس نشود

را نزد خواجه اما يحيی عمار فراگرفته بود و همگاميکه خود به تفسير قرآن پرداخت بنابه روايت ابن طاهر حافظ از صد و هفت 
.       به اين ترتيب خواجه عبداهللا هم از جوانی در شمار بزرگترين محدثان و نمفسران روزگار خويش درآمد. تفسير استفاده کرد

                                                                
خواجه کمتر . خواجه عبداهللا چنانکه خواجه امام يحيی عمار وصيت کرده بود در سن بيست و شش سالگی بر جای استاد نشست

چهارصدو چنانکه گفته شد نخستيين سفر او در چهارصد وهفده بود و سفر دوم او به نيشابور در سال . از هرات خارج شده است
در همين سفر بود که به بغداد نيز رفت و بنابه گفتهء ذهبی در سير اعالم النباله . بيست و سه به قصد زيارت حج صورت گرفت

در اين شهر با ابو ُمحمد خالل ديدار کرد، باری کاروان حجاج از بغداد می گذشت به سبب ايمن نبودن راه حج به خراسان 
چون خواجه عبداهللا به هرات رسيد ديگر باره .  بسطام نيز در بازگشت ازين سفر انجام شده باشدبازگشت و شايد سفر به طوس و

موسم حج فرا رسيده بود و عبداهللا نيز بار ديگر به قصد گزار حج با کاروان حجاج از هرات بيرون شد و برای سومين بار وارد 
اين بار نيز به سبب نا امنی راه . پس از توقف در آنجا راهی ری گرديدنيشابور گرديد و به خانقاه ابن باکويه شيرازی فرود آمد و 

ها قافله ناگزير به بازگشت به سوی خراسان شد، ولی در ری با ابو حاتم خاموش ديدار کرد و زمانی ه بس دور ازين سفر، 
از ميان علما و . ن را سوخته بودمحمود غزنوی به ری حمله کرده بود و بسيار از قرامطه را بردار کردده بود و کتابهای آنا

مشايخ دايمه ی مذاهب، تنها ابو حاتم بود که حق سخن گفتن بر سر منبر داشت، بر سر راه بازگشت از ری به خراسان در دامغان 
بوالعباس با ُمحمد قصاب دامغانی که او را بار ها در خانقاه شيخ عمو در هرات ديده بود مالقات کرده و از وی در بارهء پير او، ا

تا آنجا که از منابع موجود بر می آيد پس ازين سفر هرگز به اختيار خويش از هرات . قصاب آملی پرسش کرده بود، ديدار کرد
کار او هر روز در هرات باال ميگرفت به امالی حديث می پرداخت، در خانقاه شيخ عمو تذکير ميکرد و در جايگاه . بيرون نرفت

مخالفان و مبتدعان را بی باکانه مورد حمله . مار سخن ميگفت و حاضران را موعضه و ارشاد مينموداستاد خويش امام يحيی ع
قرار ميداد، سخت گيری او با مخالفان سنت و مبتدعان عرصه را بر آنان هر روز تنگ تر ميکرد و همين امر باعث شد کم کم 

نتيجهئ اين توطيه ها و .  و اتهامات ناروا و ارادهء کشتن او دادمخالفت نهانی و بد گويی از شيخ االسالم جای خود را به توطيه
نخستين بار در سال چهارصد و سی و . قصد ها گاهی منجر به تبعيد و زمانی به نفی بلد و وقتی به منع او از سخن گفتن ميانجاميد

کيوان تبعيد کردند و خواجه عبداهللا در اين او را از شهر هرات به ش. سه مخالفان مردم هرات را بر عليه شيخ االسالم برانگيختند
دو سال در شکيوان کتابهايی در رد مخالفان تصنيف کرد و ااحتماآل اين همان تبعيد و منع او از مجلس گفتن است که در طبقات 

جالس تذکير شيخ االسالم انصاری در بازگشت از اين تبعيد عالوه بر مجالس وعظ و خطابه در م. الصوفيه بدان اشارت شده است
خويش به تفسير قرآن پرداخت و در مدت يک سال يکبار آنرا بپايان برد، دو سال بعد نيز مخالفان توطيه ای ديگر کردند و مردم 
. هرات را وا داشتند که محضری عليه او بنويسند و بر اساس آن شيخ االسالم را به پوشنگ تبعيد کردند و او در آنجا زندانی شد

باآنکه مخالفان دست از آزار او بر نداشته بودند سالهای بعد تا . وی دوباره به هرات بازگشت. زندانی پنج ماه بودمدت اين تبعيد 
حدودی با فراغت به تفسير و تذکير پرداخت و فرصتی پيش آمد تا مجالس او توجه عدهء کثيری از مردم هرات را به خود جلب 

تر مخالفان گرديد، ولی به سبب آنکه عميدالملک کندری نيز با اشاعره و کند و اين موضوع خود موجب خشم و کينهء بيش
رواهفض مخالف بود مخالفان يارای اقدامات حاد عيله او نداشتند، پس از بر افتادن عميد الملک مخالفان خواجه مخالفت های 

 در حضور نظام الملک شدند، خواجه اين بار پيروان شافعی و حنفی خواستار مناظره با خواجه. پنهان خويش را آشکار کردند
عبداهللا خواه نا خواه بايد در مجلس وزير حاضر می شد، که وزير خواست اءـمهء شافعی و حنفی را با وی در ميان گذاشت و 
گفت اگر در اين مناظره حق با تو بود آنان به مذهب تو خواهند گراييد، در غير اينصورت تو در گشتن از مذهب خويش و يا 

.ار سکوت در بارهء آنان مختاریاختي  
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با آنان بر اساس آنچه در آستين دارم مناظره خواهم کرد، در :  خواجه در حاليکه به استين های دستان خود اشاره ميکرد گفت
يگری مناظرهء د. و اين کاری بود که مخالفان توان انجام آنرا نداشتند. استين راست مصحف او بود و در آستين چپش صحيحين

نيز در يکی از سالهای پس از تبعيد اول او به بلخ ميان شيخ االسالم و پيروان شافعی شعرای دربارگاه خواجه نظام الملک 
صورت گرفت و اين بار مخالفان بر آن بودند که در محضر وزير سوالی از او بنمايند که اگر خواجه عبداهللا به همان صورت که 

خ دهد، از چشم وزير بيفتد و اگار پاسخ ندهد از چشم مريدان و ياران و طرفداران خود بی اعتبار در هرات بيان ميکرده است پاس
شود، که يکی از پيروان شافعی که علوی دبوسی نام داشت در محضر وزير از شيخ االسالم پرسيد که چرا ابوالحسی اشعری را 

هب اشعری داشت و حساسيت اين سوال نيز همينجاست، خواجه لعن می کند؟  بايد ياد آوری کرد که خواجه نظام الملک خود مذ
من اشعری را نمی شناسم و : عبداهللا قدری سکوت کرد تا آنکه نظام الملک از وی خواست که جواب گويد، خواجه عبداهللا گفت

ی است، لعنت می کسی را که اعتقاد ندارد خدای عزو جل در آسمان است و قرآن کالم خدا، در مصحف است و نبی امروز هم نب
کنم و خواجه عبداهللا انصاری پس از بيان اين سخنان با هيبت و صولتی خاص بر زبان آورده بود از جای بر خاست و از مجلس 

ُمراد شما همين : بيرون آمد و کسی را با او يارای سخن گفتن نبود، نظام الملک، علوی دبوسی و يارانش را مالمت کرد و گفت
پس خلعت و صلتی از ! ه بودم که وی در هرات اينگونه سخن ميگويد به سعی شما امروز به گوش خود شنيدمبود؟ من قبآل شنيد

دنبال شيخ االسالم فرستاد که وی نپذيرفت و بی درنگ به سوی هرات روانه شد، همهء اين امور با حسادت و سعايت مخالفان 
ت و محبوبيت بيشتر او در ميان مردم گرديد، مجالس او شکوه و برای بی آبرويی و کوبيدن وی انجام ميشد در عمل موجب شهر

جالل بيشتر از پيش يافت و سالهای بعد با آرامشی نسبی همراه بود، چنانکه در طبقات ابن رجب آمده است خليفه ی بغداد القايم 
اجه نظام الملک خلعت های بامراهللا در سال چهارصدو شصت و دو، والمقتدی در سال چهارصد و هفتاد و چهار با وساطت خو

.                                                                               فاخر و القاب برای خواجه عبداهللا و فرزندش عبدالهادی فرستادند
                             

ی و نابينايی گذشت ولی نه کوری و نه پيری هيچکدام هشت سال آخر عمر او يعنی از سال چهارصد و هفتاد و سه به بعد در کور
او را از تفسير و تذکير و مخالفت با مخالفان باز نداشت، خوااجه عبداهللا در سه نوبت قرآن را تفسير نمود، نوبت اول در حقيقت 

 و تبيين بيان احکام قصه ترجمه تحت اللفظی و دقيق آيات به پارسی در نوبت دوم همان ترجمهء آيات قرآن بر مبنای شرع تفسير
ها و داستانها و تاريخ و نقد آرای اصحاب مذاهب و شأن نزول آيات و در نوبت سوم تفسير آيات بر مبنای طريقت صورت گرفته 

خواجه عبداهللا نه تنها محدث و مفسر عاليمقام و عارفی وارسته و ُپر سوز و بزرگ بود، بلکه خطيبی بليغ و واعظی توانا و . است
ری استاد نيز بود، به گفتهء او شايد تا سالهای آخر عمر شش هزار شعر تازی بر وزن درست و راست سروده بود و شايد شاع

اين قصيده در ذکر . قصيده ای که ابن راجب ده بيت از آن را در کتاب خويش آورده است يکی از معروفترين قصايد او باشد
ان او سروده است و از سلسلهئ راويان قصيده معلوم می شود که اغلب اصول سنت و ستايش احمد حنبل و اصحاب و پيرو

مريدان خواجه عبداهللا و حنبليان آنرا از حفظ داشته اند، از جمله دو زن به نامهای زينب بنت احمد و عحيبه بنت ابی بکر و 
عانی و صورت اقبال در فنون فضايل العقد مة عبدلرحمن عبدالجبار فامی در تاريخ هرات او را بکر الزمان، زنادلفلک و واسط

ميخواند و نيکوی زبان و عباراتش را مشهور تر از آن می داند که به حجت و برهان نيازمند باشد، خود پير هرات به هنگام ذکر 
ر من سخن می گويم از آن که او می گفت وعامه می باشند اما انکا: حسين منصور حالج در مقايسهء سخن خويش با او گفته است

با سخن من نوری است ک مرد مستمع پيش آن در می شود و می پندارد که آن خود مايه يی اوست نيست که آن نور . نمی آرند
ذوق و شور عرفانی با تعاليم مدرسه و اشتغال به وعظ و تفسير که در پير هرات وجود . سخن است که در زندگانی می رود

سی گذاشته شود که بعد ها بوسيله حميدالدين بلخی و شيخ اجل سعدی شيرازی به داشت سبب شد که پايه های سبکی در نثر فار
کمال رسيد ويژگی مهم نثر مسجع سادگی و روانی آن است نه صنعت گری، اشعار فارسی پير هرات ينيز با تحقيق و بر رسی 

باعی باشد که بيشتر آنها در کشف به نظر ميرسد تراوش های طبع ظير هرات بيشتر ر. دقيق از اشعار ديگران بايد جدا شود
پير هرات از نظر بکار بردن شعر در نثر نيز از پيشگامان اين راه بشمار ميآيد، پير هرات . االسرار و آثار فارسی او آمده است

د عمر من هرگاه آفتاب بدانجا رس. من بهار را بسيرا دوست دارم، آفتاب به هفدهم درجهء ثور بود دکه من زاده شده ام: گفته بود
هر کس را بتی است يعنی : تمام گردد، و جای ديگر عالقهء خويش را با شور و شوق در مورد بهار چنين بيان کرده است

اگر خداوند مرا در بهاران به سوی خويش خواند ُنطع بيايد آن روز : معشوقه ای، و وقت بهار بت من است و وقتی ديگر گفته بود
 او را درين مورد راست کرد و روز جمعه بيست و دوم ذی الحجه سال چهار صدو هشتاد و يک از خوف باران، و خداوند گمان

دو هفته بپيش از بهار رخت به سرای ديگر کشيد و روز شنبه با وجود باران و آب فراوان او را در گازرگاه همانجا که در 
. بهاران به تماشای گل و الله ميرفت بخاک سپردند  

» ن حضرت دوست والسالم بر عاشقا«   
 نژاد فرد لرستانی 
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 بســــــــــم اهللا الـــــــرحمــــــن الرحيـــــــم
 

                                                   بسمک القدوس قدسنی منی        
 
 
 

  ده                         يا رب دل پــــاک و جان آگـاهم ده                  آه شـــــب و گريهء سحر گـاهم
 در راه خود اول ز خودم بيخود کن                  بيخود چو شدم زخود بخود راهم ده                      
 

يکتای بی همتايی ، قيوم توانايی ، بر همه چيز بينايی ، در همه حال دانايی ، از عيب مصفايی ، از شرک مبرايی ،  يــــاله
.ی ، داروی دلهايی ، شاهنشااه فرمانفرمايی ، مغزز بتاج کبريايی ، بتو رسد ُملک خدايی اصل هر دواي  

  
                                   .   و ما را عيان ز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان ، لطف تنام تو ما را جوا يــــاله

 
               .، چه عزيز است آنکس که تو خواهی اهی ، مومنان را گواهی ضعيفان را پناهی ، قاصدان را بر سر ر یــــاله

 
             –ای ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ، ای اول بی هدايت و ای آخر بی نهايت ای ظاهر بی صورت و یــــاله

دهء راز ها ، ای شنونده             ، ای داننباطن بی سيرت ، ای حی بی ذلت ای ُمعطی بی فطرت  و ای بخشندهء بی منت   
             آواز ها ، ای بينندهء نماز ها ، ای شناسندهء نامــها ، ای رســـانندهء گامها، ای ُمبــــّرا از عوايق ، ای مطـلع بر

                  ما حقايق ، ای مهربان بر خاليق عذر های ما بپذير که تو غنی و ما فقير و بر عيبهای ما مگير که تو قوی و 
                 .                        حقير ، از بنده خطا آيد و ذلت و از تو عطا آيد و رحمت 

                ای کامکاری که دل دوستان در کـنف توحيد تو است و ای ار گذاری که جان بندگان در صدف تقدير تو  الهــــی
                 حيلت نيست ، ای جـباری که گردنکشــان را با تو روی مقــاومـت نيسـت ، ایاست ، ای قهاری که کس را بتو

                 حکيمی روندگان ترا از بالی تو گريز نيست ، ای کريمی که بندگان را غِِِِِير از تو دست آويز نيست ، نگاه دار تا
                        .              ر دان نشويم پريشان نشويم و در راه آر تا ســــــــر گــــــــ

                در جالل رحمانی ، در کمال سبحانی ، نه محتاج زمانی ، و نه آرزومنـد مکانــی ، نه کس بتو ماند و نه الهــــی
              .           بکسی مانی ، پيداست که در ميان جانی ، بلکه جان زنده بچيزی است که تو آنـــی 

                 کجا باز يابيم آنروز که تو ما را بودی و من نبودم ، تا باز به آن روز رسم ميان آتش و دودم اگـر بدو  الهــــی
              .                   کيستی آن روز يابم ُپر سودم و ربود خود را يابم به نبود خود خشنودم 

                ستی چه آيد ، و آنرا که نخواندی کی آيد ، نا کشته را از آب چيست ، و ناخوانده را جواباز آنچه نخوا الهــــی
                   .چيست ، تلخ را چه سود اگرش آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آنکه بوی گل در کنار است 

  
                .                                    ر چه غير از تو بود بينداخت و علم مهر تو افراخت ههر آه ترا شناخت   الهــــي

 
 آنکس که ترا شناخت جانرا چه کند        فرزند وعيال و خانمان را چه کند                

                      ديوانهء تو هر دو جهان را چه کند  ش بخشی ـی هر دو جهانـــنک         ديوانه 
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                 هر که ترا شناسد کار او باريک و هر که ترا نشناسد راه او تاريک ، تو را شناختن از تو رستن است یــــاله
            .                                         و بتو پيوستن از خود گذشتن است 

                          .                              و جهان دوستی حضرت تو گــُــزيدم بر من آراستی خريدم و از هر دالهــــی  
 

                     .                                                   اگر طاعت بســــی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم الهــــی 
 

                                 .    لق جدا شدم و در هر جهان شيــــدا شدم نهان بودم پيدا شدم تا بتو آشــــنا شدم از خالهــــی 
  

                   کوشــــش بنده چيست ؟ کار خواست   . از بنده با حکم ازل چه برآيد و بر آنچــــه ندارد چــــه بايد الهــــی 
                     د ؟                       تو دارد ، بجهد خويش نجات خويش کی توان

                   ای سزای کرم و ای نوازندهء عالم ، نه بآخر شاديست نه با ياد تو غم ، خصمی و شفيعی و گواهی الهــــی 
.                                                           و حـــَــــکــــَــــم   

                 و دوســــتان را بدشمنان می نمايی ، درويشان را غم و اندوه دهی ، بيمار کنی و خود بيمارستان     تالهــــی 
                  کنی ، درمانده کنی و خود درمان کنی ، از خاک آدم کنی و بادی چندان احسان کنی ، سعداتش بر سر ديوان 

                  جلسش روضهء رضوان کنی ، نا خوردن گنــــدم با وی پيمان کنی  ،  کنی و بفردوس او را ميهمان کنی ، م
                  و خوردن آن در علم غيب پنهان کنی ، آنکه او را زندان کنی و سالها گريان کنی ، جباری تو کار جباران    

                            .         با دوستان کنــــی کنی ، خــــداوندی تو کار خــــداوندان کنی ، تو عتاب و جنگ همه
                         .                            از پيش خطر و از پس راهم نيست ، دستم گيــــر که جز تو پناهم نيست  الهــــی 

 
                                 .                                 ندارم دستم گيــــر که دست آويز ندارم ، و عذرم بپذير که پای گــــريز الهــــی 

 
                 خود را از همه بتو وابســــتم ، اگر بداری ترا پرســــتم و اگر نداری خود پرســــتم نوميــــد مساز       الهــــی 

                        .                                   بگــــير دســــتم 
     هر سر گشته ،ای دور نظر وای نيکو حضر و ای نيکو کار نيک منظر ، ای دليل هر برگشـــته ، و ای راهنمای الهــــی 

 ای چاره ساز هر بيچاره و ای آرندهء هر آواره ، ای جامـــع هـــر پراکـــنده و ای رافــع هر افتاده دســـت ما گيـــر ای    
.                                                    شــــــــــنده بخشـــــــــــاينــــــــده بخ  

     کار آن دارد که با تو کاری دارد ، يار آن دارد که چون تو ياری دارد ، او که در هر دو جهان ترا دارد هر گـــــز ــــی اله
                                              .         کــــی تــــو را بگــــذارد 

         
     در سر گريســنی دارم دراز ، ندانم از حسرت گريم يا از ناز ، گريستن از حسـرت بهر يتيم و گريســتن شــــمع   الهــــی 

.                    بهـر ناز ، از ناز گريستن چــون بود اين قصه ايست دراز   
                

                       .                يـــــک چــــند بيـــاد تــــو نــــازيــــدم ، ايــــنم بــــس کــــه صحــبت تــــو ارزيــــدم الهــــی 
 

                                   نه جز از ياد تو دل است نه جز از يافت تو جان ف پس بيدل و بی جان کی توان ؟        الهــــی 
 

                                     .    يــــاد تــــو در ميــــان دل و زبــــان اســــت و مهــــر تــــو ميــــان ســــر و جــــان الهــــی
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        ار تــــو در گرفتی و ما نگرفتيم ، قســــمت خود نهادی و   شــــاد بدانيــــم که اول تــــو بودی و ما نبوديم ، کی ــــاله
.                                                  رســـــــــــــــول خود فرســــــــــتادی   

  
          بريده مکنهر چه بی طلب بما دادی بسزا واری ما تباه مکن ف و هر چه بجای ناکرد از نيکی بعيب ما از ماالهــــی 

        .                                   و هر چه سزای ما ساختی بنا بسزايی ما جدا مکن 
  

                      .                         آنچه ما خود کشــــتيم به بر ميار و آنچه تو ما را کشتی آفت ما از آن باز دار  الهــــی 
           

           نفسهای جوانمردانی از نزديک نشانت می دهند و بر تر از آنی و دورت پندارند و نزديکتر از جانی موجود  ــــیاله
.               ، حاضــــر دلهای ذاکرانی ، ملکا تو آنی که خود گفتــــی و چنانکه گفتــــی آنی   

 
           ه قطره يی از شراب محبت بر دل ما ريزی تا که ما را بر آب و در اين درگاه همه ما نيازمند روزی باشيم کالهــــی 

.                                                             آتش بر هم آميزی   
 

                .                            ديگران مست شرابند و من مست ساقی ، مستی ايشان فانی است و از من باقی الهــــی 
 
 مست تو ام از جـُـــرعه و جام آزادم     مـُــرغ توام از دانه و دام آزادم                   

                                   مقصود من از کعبه و بتخانه تويی تو     ورنه من ازين هر دو مقام آزادم   
                                                       

              .                           روزگاری ترا می جســــتم خود را می يافتم ، اکنون خود را ميجويم و ترا می يابم الهــــی  
 

                               .                          تــــا از مهــــر تــــو اثــــر آمــــد ، ديــــگر مهـــر مــــا بســــر آمــــد الهــــی 
     

              .         مهربان فرياد رس ، عزيز آن کس که او با تو يک نفس ، نفسی که آنرا حجاب نايد از پس  ای الهــــی 
 

                  .        گـــهی بخود نگرم گويم از من زار تر کيست ، گـــهی بتو نگرم گيوم از من بزرگوار تر کيست الهــــی 
 

                    .                    ای ســــزای کرم ، ای نوازندهء عالم ، نه با وصل تو اندوه است و نه با ياد تو غم الهــــی 
 

         ادای شــکر ترا هيچ زبان نيست و دريای فضــل ترا هيچ کران نيست و سر حقيقت تو بر هيچکس عيان     الهــــی 
.                                          نيست ، هدايت کن بر ما رهی که بهتر از آن نيست   

 
 يارت ز رهء  راست نشانی خواهم       باز بادهء آب و خاک جانی خواهم              
 از نعمت خود چــو بهره مندم کردی     در شــــکر گزاريت زبانی خواهم              
 

                     .        ما از غافالنيم نه از کافرانيم ف نگاهدار تا پريشان نشويم و در دراه آر تا سگردان نشويم ی ــــاله
 

        پسنديدگان ترا بتو جستند و به تو پيوستند ، نا پسنديدگان تو را بخود جستند و بگسستند نه او که پيوست   الهــــی 
.                                          که گسست بعذر رسيد بشکر رسيد ، نه او   
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        اين همه نوازش از تو بهرهء ما ست که در هر نفس چندين سوز و نور غايت تو پيداست چون تو مواليی   الهــــی 
               کراست ؟ و چون تو دوســـت کجاســـت ؟                                  

 
       خود کردم و خود خريدم ، آتش بر خود ، خود افروزانيدم ، از دوستی آواز دادم دل و جان را فراناز دادم ،   الهــــی 

       .                                            اکنون که در غرقابم دستم گير که گرم افتادم 
 

م     بر درد گنــــه هزار فرياد کنم                   هر روز من از روز پسـين ياد کن  
 از ترس گـــناه خود شـــوم غمگيـن بــاز    از رحــمت او خاطــر خود شاد کنم                      

     
          فراموش نکردنچه ياد کنم که خود همه يادم ف من خرمن نشان خود فرا باد دادم ياد کردن کسب است والهــــی           

          .                           زندگانی و رای دو گيتی و کسب است چنانکه دانی   
   

            چندی به کسب تو ياد تو ورزيدم ، باز يک چندی بياد خود را نازيدم ، اکنون که يا د بشناختم خاموش  الهــــی 
           را بسزيدم ، فرياد از ياد باندازهء ديدار بهنگام و از آشــنايی به نشــان و گرديدم ، چون من کيست که اين مرتبت

.                                              دوستی به پيــــغام    
              

                            کار آن کس کند که تواند ، عطا آن کس بخشد که دارد ، پس بنده چه تواند و چه دارد ؟   الهــــی 
 

                    .            تو دوختی من در پوشيدم و آنچه در جام ريختی نوشيدم هيچ نيايد از آنچه کوشــــيدم الهــــی 
  

                   .   و بی مهر تو کرا سر و جان است چون تو توانايی کر توان است ، در ثناء تو کرا زبان است الهــــی 
 

                    .        بشناخت تو زندگانيم ، به نصرت تو شادانيم ف بکرامت تو نازانيم و بغزت تو عزيزانيم الهــــی 
 

             ما بتو زنده ايم هرگز کی ميريم ف ما که بتو شادمانيم کی اندوهگين شويم ف ما که بتو نازانيم چون الهــــی    
.                             آريم ، ما که بتو عزيزيم هرگز چون ذليل شويم   بی تو بسر  

         
        چه غم دارد که تو را دارد و کرا شايد که تو را نستايد ، آزادا آن نفس که بياد تو بازان و آباد آن دل که   الهــــی 

                                    .     بمهر تو نازان و شاد آن کس که با تو در پيمان است 
 
 ما را سر و سودای کـس ديگر نيست      در عشق تو پروای کس ديگر نيست             

  دل جای تو شد جای کس ديگر نيست            رد در دل    ـــی نگيـــری جاجز تو دگ
 

     اکامی او را خون ريزی بايد هر که قصد تو کند       هر که تو را جويد اينقدر راســـتخيزی بايد يا به تيغ نالهــــی 
.                                  روزش چنين است يا بهرهء درويش خود چنين است   

      
      همــــگان در فــــراق می سوزند و دوســــتدار در ديدار ، چــــون دوست ديده ور گشــــت دوســــتدار را  الهــــی 

ــــکيبايــــی چـــه کار ؟                                                            شـ  
      .                        با بهشت چه سازم و با حور چه بازم ، مرا ديده يی ده که از هر نظری بهشتی سازم  الهــــی 
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     ويندهء تو را با بهشت چکار است؟                                    گـُـل بهشت در چشم عارفان خار است و جالهــــی 
 

                                           .            اگار بهشت چشــــم و چــــراغ است بی ديدار تو درد و داغ است الهــــی 
 

      .                                      کار کريمان است بهشت بی ديدار تو زندان است و زندانی بزندان برون نهالهــــی 
 

      مطلوب ما بر آر. اگر بدوزخ فرستی دعوی دار نيستم و اگر به بهشت فرمايی بی جمال تو خريدار نيستم الهــــی 
.                                                که جز وصال تو طلبکار نيستم   

          
وز محشر عاشقانرا با قيامت کار نيست      کار عاشق جز تماشای و صال يار نيست          ر  

 از سر کــويش اگر ســوی بهشتم می برند     پای ننهم که در آنــجا وعدهء ديدار نيست          
         

     اندی از ضعيف جـُـز خطا چه آيد ؟تو ما را جاهل خواندی از جاهل جـُـز خطا چه آيد ؟ تو ما را ضعيف خوالهــــی 
 

      تو ما را برگرفتــــی و کســــی نگفت که بر دار ، اکنــــون که بر گرفتـــی وا مگــــذار و در سايهء لطف الهــــی 
.                                               و عنايــــــــت خـــــــــود ميــــدار   

          
      عارف تو را بنور تو ميداند و از شعاع وجود عبارت نمی تواند ف موحد تو را بنور قـُــرب می شناسد و ــی الهــ

     در آتش می سوزد ، مسکين او که تو را به صنايع شــــناخت درويش او که ترا بداليل ُجست از صنايع آن بايد  
.                                ه از آن زيبد ُجست که از آن گـُنجد و از داليل آن بايد خواست ک  

     
      دانی چه شادم ،  نه آنکه بخويشتن بتو افتادم ، تو خواستی من نخواستم ف دولت بر بالين ديدم چون از الهــــی 

.                                                      خــــــــــواب بــــــر خاســـــــــتم   
   .                                                 چون من کيست که اينکار را ســـزيدم ، اينم بس محبت ترا ارزيدم الهــــی 

 
    از آن خوان که بهر پاکان نهادی نصيـــب من بينوا کو ، اگـــر نعمتت جـُز بطاعت نباشد پس آنرا بيـــع     الهــــی 

    ؟ اگر در بها مـُزد خواهی ندارم و اگر بی بها بهی بخـــش ما کو ؟ اگر از سگان تو ام       خوانند لطف و عطا کو
 اســـتخوانـی و اگر از کسان تو مرحبا کو؟                                     
            

     دبير ، بار خدايا در ماندم از تـــو  يک دل پـُر درد دارم و يک جان پـُر زجر ، خداوندا اين بيجاره  را چه تالهــــی 
.             ليکن در ماندم در تـــو، اگر غايب باشم گويی کـُجايی ، و چون بدرگاه آيم در را نگشايی   

  
      هر کس را آتش در دل است و اين بيچاره آتش بر جان ، از آنست که هر کس را سرو سامانی اســـت و  الهــــی 

.                                              را نـــــــه ســــــر و نــــــه سامان اين درويـش  
  

      موجود نفسهای جوانمردانی ، حاضر ذاکرانی ، از نزديــــک نشانت ميــدهند و بر تر از آنــی و از دورت الهــــی 
                       .                            می پندارند نزديکتر از جانی 
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      .                            دلی ده که شـــــوق طاعت افزون کند و توفيــــق طاعتی ده که ببهشت رهنون کند الهــــی 
 

                  .                    نفسی ده که حلقهء بندگی تو گوش کند و جانی ده که زهر حکمت تو نوش کند الهــــی 
 

      .                                                             دانايی ده که در راه نيفتيم و بينايی ده که در چاه نيفتيم الهــــی 
 

                          .           ز مهـــر عبوديت تو ديدهء ده که جز تماشای ربوبيت نه بيند و دلی ده که غير االهــــی 
 

                       .              آالی تو گوييــم پايی ده که با آن کوی مهـــر تو پوييم و زبانی ده که با آن شکرالهــــی 
 

                     .         ده نه دل َالـَـم داغ در آتش حســـرت آويختيم  چون پروانه در چراغ ، نه جان رنج ديالهــــی 
 

        دريايی نشستم که آنرا کـــــراندر سر آب دارم ، در دل آتش ، در باطن ناز دارم ، در باطن خواهش درالهــــی 
        .    نيست ، بجان من درديست که آنرا درمان نيست ، ديدهء من بر چيزی آيد که وصف آن بزبان نيست 

 
       و ای حکيمی که پوشـــــندهء خطايی و ای احدی که در ذات و صفاتای کريمی که بخشــــــندهء عطايی الهــــی 

       بيهمتايی و ای خالقی که راهنمايی و ای قادری که خداييرا سزايی ، بذات اليزال خود و بصفات با کمال خود و   
        خود ده ، چشــــــــــم بعزت جالل خود و بعظمت جمال خود که جــــــان ما را صــــفای خود ده ، دل ما را هوای

.                                           ما را ضياء خود ده و ما را آن ده که آن بـــــه   
 

و مرا انابتــی روزی کن           شايستهء خويش طاعتی روزی کن               ـــيا رب ت  
                جــهان فراغتی روزی کن زان پيش که فارغ شوم از کار جهان          اندر دو

  
     ای بينندهء نماز ها ، ای پذيرندهء نياز ها ، ای دانندهء راز ها و ای شنوندهء آواز ها ای مطلع بر          الهــــی 

          حقايق و ای مهربان بر خاليق عذر های ما بپذير که تو غنـــی و ما فقير ، عيبهای ما مگير که تو قوی و ما  
       حقير اگر بگيری بر ما حجــــت نداريم و اگر بسوزی طاقـــت نداريم ، از بنـــده خطــا آيـــد وذلـــت  و تو عطا   

.                                                                آيد و رحــــــــمت   
     .                                     ر آنکه او را هيچ حجت نيست بحق آنکه ترا هيچ حاجت نيست رحمت کن بالهــــی 

 
      در دل ما ُجــز محــبت مکار و بر اين جانــها جز الطاف و مــرحـمت مـدار و بر اين کشــت ها ُجــز باران الهــــی 

                   .                                              رحـــــــمت مبــــــــار
     .                                         تو بر رحمت خود و من بر حاجت خويش ف تو توانگری و من درويش الهــــی 

 
 يارب ز کرم بحال من رحمت کن       بر اين دل ناتوان من رحمت کن                   

هء اشکبار من رحمت کن                   در سيــنهء دردمنــد من راحت نه       بر ديد  
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    .                                            بر هر که داغ محبت خود نهادی ، خرمن وجودش را بباد نيستی در دادی الهــــی 
 

                                                     .  همه آتشها محبت تو سرد است و همه نعمتها بی لطف تو درد است الهــــی 
  

    مخلصان بمحبت تو مينازند و عاشقان بسوی تو ميتازند ، کار ايشــــان تو بســــز که ديـــگران نســــازند ،   الهــــی 
.                                   ايشــــان را تـــو نواز که ديــــگران ننوازند   

               
                    .                    گرفتار آن محبت تو گـُلی است محنت و بال خار آن ، آن کدام دل است که نيست الهــــی 

 
                  .                           م از هر دو جهان محبت تو گزيدم و جامهء بال بــُريدم و پردهء عافيت دريدالهــــی 

 
 يارب ز شــــراب عشــق ســرمســـتم کن       وز عشــق خودت نيست کن و هستم کن              
 از هر چه بُجـز عشـق خودت تهی دستم کن          يکباره به بنــــد عشـــق پا بســـتم کن              
            

     .سر و چون در خود نگرم از جملهء خاکسارانم و خاک بر سرچون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر الهــــی 
 

     مرا دل بهر تو در کار است وگر نه مرا با دل چکار است ، آخر چراغ مرده را چه مقدار است ؟                 الهــــی 
 

     .                              شدم تا بتو آشنا شدم ، از خلق جدا شدم ، در دو جهان شيدا شدم ، نهان بودم و پيداالهــــی 
 
 نی از تو حيات جاودان می خواهم       نی عيش و تنعــــم جهان می خواهم                
 نی کام دل و راحت جان می خواهم      هر چيز رضای تـُست آن می خواهم               
 

     .                ستانه ام ، آشنايی با خود ده که از کاينات بيگانه ام اگر مستم و اگر ديوانه ام از مقيمان اين آ الهــــی 
 

     در سر خمار تو داريم در دل اسرار تو داريم و بزبان اشعار تو داريم ف اگر گوييم ثنای تو گوييم و            الهــــی 
                            .                     اگــــر جوييــــم رضــــای تـــو جوييــــم 

     .                  بر عجـــز خود آگاهم و بر بيچـــارگی خود گواهم ف خواست خواست تو است من چه خواهم الهــــی 
 
 گر درد دهد بما و گر راحت دوست     ا ز  دوست هر آنچيز که آيد نيکوست            

    مقصود رضای او خشنودی ا وست              ما را نبـود نظــــر بخوبی و بــدی   
 

بروز کار آمدم بنده وار با لب پـُر توبه و زبان پـُر استغفار ، خواهی بکرم عزيز دار خواهی خوار که من        الهــــی   
.                                              خجلم و شرمسار و تو خداوندی و صاحب اختيار   

.                                                                     اگــــر خامم پخته ام کن و اگــــر پخته ام سوخته ام کن ی الهــــ  
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.از ُکشـتهء تو خون نيايد و از سوختهء تو درد ، ُکشـتهء تو بُکشتن شاد است و سوختهء تو بسوختن خوشنودالهــــی   
  

.                                       روی بنما تا در روی کســـی ننــــگريم و دری بگشـــی تا بر در کــس نگـُـذريم ی الهــــ   
 
 پيوسته دلم دم ار رضای تو زند     جان در تن  من نفس برای تو زند                      

ای تو زند                      گر بر سر خاک من گياهی رويد      از هــر بر گی بوی وف  
  

.         بحرمت ذاتی که تو آنی ، بحرمت صفاتی که چنانی و بحرمت نامی که تتو دانی بفرياد رس که ميتوانی الهــــی   
 

          مُکش اين چـــــراغ افــــروخته را ُمســـوز اين دل ســـوخته را و َمَدر اين پردهء دوخته را و مران اين  الهــــی 
.                                                               بنــــدهء  نو آمـــوخته را   

.                                         اگر تن مجرم است دل مطيع است و اگر بنده بد کار است َکَر م تو شفيع است الهــــی   
 

ـنده     احســـان تو ســوی بندگان آينده                                  بادا کـــََرم تو بــر همـــه پايـ  
 بر بندهء خود گناه را سخت مگير    ای داور بخشـــندهء بخشــاينده                                   
                                

ها طاق ابروی تو است و مسجد اقصی دلها حريم کوی تو   قبلهء عارفان خورشيد روی تو است و محراب جانالهــــی   
                          . است ، نظری بسوی ما فرما که نظر ما بسوی تو است 

                                      
مومنان را صبوح  بنام آن خدايی که نام او راحت روح است و پيغام او مفتاح فتــوح و سالم او در وقت صباح الهــــی   

          .    و ذاکر او مرهم دل مجروح و مهر او بال نشـــينان را کشتی نوح عذر های ما بپذير و بر عيب ما مگير 
     

  اقــــرار کـــردم بمفلسی و هيــــچ کســـی ، ای يگانه که از هـــر چيز مقٌدسی چه شود اگر مفلسی را در نفس  الهــــی 
.                                                         ــــرياد رســــی آخــــــر بف  

        
.               از هيچ همه چيز توانی و از همه چيز بهيچ نمايی که گويم چنين يا چنانی تو آفرينندهء اين و آنی الهــــی   

 
گر نيست                  ما را سرو سودای کس ديگر نيست      از عشق تو پروای کس دي  

 جـُـز تو دگــری جای نگيـرد در دل     دل جای تو شد جای کس ديگر نيست                 
              

ای آنکه گردون رام تقدير تو است و رقبهء عالميان مسخر تدبير تو است و سر سرکشان بستهء تو و جبارانالهــــی   
  و فردوس ُبستان تو و در آسمانها سلطان تو و زمين بُحکم و فرمان تو ، در دلها   شکســـتهء تو و دوزخ زندان تو

.                         پنهان تو ، در آخرت عيان تو که عبداهللا عذر بکاست اما غذر نخواست   
   
 ای واقف اسرار ضميير همه کس    در حالت عجز دستگير همه کس                    

   هــر گـُـنهم تـــوبه ده و عـــذر پذيــر     ای تـــوبه ده و عــذر پذير همه کس                      از       
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.                              بفضل خود قايمی و بشــکر خود شکور ، بعلم عارف نزديکی و از وهمها همه دور الهــــی    
 

.                         از سه آفت نگاه دار از وساوس شيطانی و خواهشهای نفسانی و غرور نادانی  عبداهللا راالهــــی   
 

.   اگر عبداهللا را خواهی گداخت دوزخی بايد پااليش او را و اگر خواهی نواخت بهشت ديگر بايد آرايش او را الهــــی   
 

.                                                        تر وجود پاک بودی کاشــــکی عبداهللا خاک بودی تا نامش از دفالهــــی    
 

.                                       اگر کاسنی تلخست از بوستان است و اگر عبداهللا ُمجرمست از دوستان است  الهــــی   
  

                                                                .     چون آتش فراق داشتی دوزخ ُپر آتش از چه افراشتی  الهــــی
  

  .              چون سگ را در اين درگاه بار است و سنگر او ديدار است عبداهللا را با نا اميدی چه کار است   الهــــی
  

             در بارگهــت سگان ره را بــار است      سگ را بار است و سنگ را ديدار است      
 چون سگ صفت سنگدل از رحمت تو     نوميد نيم که سنگ و سگ را بار است                   
 

  گوهر اصطفا در دامن آدم تو ريختی و گرد عصيان بر فرق ابليس تو بيختی و اين دو جنس مخالف را با هم الهــــی 
.                         نه تو انگيختی آميختی ، از روی ادب اگر بد کرديم بر ما مگير که گرد فت  

 
.                         تو دوختی در پوشـــيدم و آنچه در جام ريختی نوشـــيدم هيچ نيامد از آنچه ميکوشـــيدم الهــــی   

 
                                  .  من غالم آن معصيتم که مرا بعذر آرد و ازآن طاعت بيزامرم که مرا تعُجب آرد الهــــی  

                        
                 .                     گدای تو بکار خود شادان است ، هر که گدای تو شد در دو عالم سلطان است الهــــی 

 
                                             .غير از المهای تو جای شادی نيست و ُجز از بندگيت روی آزادی نيست الهــــی 

 
.             کار ااگر بگفتار است بر سر همه گويندگان تاجم و اگر بکردار است چون سليمان بموری محتاجم الهــــی   

 
                                                 .کدام درد بود ازين بيــــش که معشـــوق توانگر و عاشــــق درويــش الهــــی 

 
من کيستم که ترا خواهم چون از قيــــمت خـــود آگاهم ، از هر چه می پندارم کمترم و از هر دمی که           الهــــی   

.                                                        می شــمارم بــد تــرم   
               

               .          شرم گناه زرد داريم حسرت درد داريم و ُرخ از بر سر از خجالت گرد داريم و در دل از الهــــی 
 
 منم بندهء عاصيم رضای تو کجاست      تاريک دلم نور و ضيای تو ُکجاست                   
 ما را تو بهشت اگر بطاعــــت بخشی     آن بيع بود لـُطف و عطای تو کجاست                 
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                                  .                       از مدت ارزومندی روزی ماند و از درد فراق بدل سوزی ماند ـی  الهـــ
 

.از يادگار فردی ماند و از ُعـمر گذشــته دردی ماند و از جسم پوسـيده گردی و از حسـرت بسينه آه سردی الهــــی    
 

اهی اســت پس در اين جــهان تايب کيـسـت و اگـــر به پشيـمانی اســت پس                اگر توبــه به بيــگنالهــــی    
                                               در جــهان عاصــی کيـست؟       

                              
ــقراری ُرسـت ، نه ُخــرسندم نه صبـــور      صبــر از من رميد و طاقت من شد ُسست ، تخــم آرام کشتم بيالهــــی   

                                   .              و مهجـــورم نه رنجــــور 
                       

آفريدی ما را رايگان و روزی .  تو منزلی و دوستان تو در راه پس نه دل عذر خواه است و نه زبان کوتاه الهــــی   
.                           ا را رايگان بياُمرز ما را رايگان که تو خدايی نه بازارگان دادی م  

 
.             خلق بشادی از بال برهــند ، من بشادی مبتال شدم ، همه شـــادی بخود رسانند من ترا يکتا شدم  الهــــی   

 
ر تدبير تو است ، سر سر کشان بستهء تو و جباران گردن گردون رام تقدير تو است و رقبهء علميان مسٌخالهــــی   

 ُکشتهء  تو و دوزخ زندان تو ، فردوست ُبستان تو ، در آسمان سلطان تو ، عزت و کبريايی از آن تو ، در قيامت 
.                                   مطيعان راحلهء احسان تن ، بر توقيع هر نيکبخت عنوان تو   

 
جحان مداوا نکند      در عشــق تو جان ز غم محـابا نکند                 دل درد تو را ب  

 ما راز غمـــت بکس نگوييم اگر      بوی جگـــر ســــوخته رســـوا نکند                
 

شراب شوق در جان منصور حٌالج افزون شد ، آن شراب در آن نگنجيد سر بيرون شد ، ابليس جرعهء الهــــی                                             
  

.                    نيافت جاويد ملعون شد ، بجـــرعهء از آن شراب اويس قرنی ميمون شد      
 

                                           فــــراق کوه را هامـــون کند ، هامـــون را جيـــحون کند ، حيـــحون را پر خــون کند ، دانی که با اين    الهــــی
                                               .  دل ضعيــــــف چــــــون کنـــــــــد 

                                                       
تهء خود نام کن بوقت رفتن بر  داشنظر خود بر ما مدام کن و اين شادی خود بر ما تمام کن ، ما مرا بر  الهــــی   

.          جان ما سالم کن ، صديقان از گناه پشـــيمانند واز طاعت خجل ، عذر بر زبان دارند و تشوير در دل   
 

، دريغا   همه از حيرت بفريادند و من از حيرت شادم ، به يک لبقيک درب همه ناکامی بر خود بگشادم   الهــــی  
خداوندا در آتش حيرت آويختم چـــون پـروانه در چــراغ ،  . ــتم تا لطف تو را دريازمروزگاری که نميدانسـ  

.                                     نــه جان رنج طپش ديده و نــه دل الم داغ   
                 

    دان بيطاقتــــــی می پويم ، يپيوسته در گفت و گويم ، تا وا ننمايی در جســت و جويم از بيقراری در مالهــــی  
.                                                              در ميان کارم اما نمی  پويم   
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                 .    مرکب وا ايستاد و قدرم بفـــرسود ، همراهان برفتند و اين بيچاره را جـُـز حيرت نيفزود الهــــی  
 

ه ذکر کـــردن يافت من تو را بخوداگر کسی تو را به ُجستن يافت من ترا بگريختن يافتم ، اگر کسی تو را ب  ــیالهــ  
خدايا وسيلت به تو هم تويی ،فراموش کـــردن يافتم ، اگر کســـی ترا  بطلب يافت من خود طلب از تو يافتم ،   

                                    .        اول تو بــــودی و آخــــر هم تــــويـــی 
 
 تا در رهء عشق ا و مجــــرد نشوی     هرگز زخود خويش بيخود نشوی                
 دنيا همه بند تو اســــت بر درگهء ا و    در بنـــد قبول باش تا رد نشـــوی               
   

لی به کرم ، ای قٌسـام پيش از لوح و قلم ، بادا روزی که بازای مهيمن اکرم ، ای محتجب معًظـم ، ای متج  الهــــی  
از دل بيرون کنم اين حســــرت و نــــدم و با دوست بياسايم. رهم از زحمت حوا و آدم ، آزاد شوم از بند وجود عدم   

                                                                      .  يکدم 
                                                

ای نزديکــتر به ما از ما ، مهربانتر از ما بمه ما ، نوازندهء ما بی ما ، َبَکرم خويش نه بسزای ما ، هر    الهــــی  
.      هرچه کردی بجای ما ، بخود کردی نه سزای ما چه کرديم تاوان بر ما ، هر چه تو کردی باقی بر ما ،   

 
                       !                 ای حجــت را ياد  و انس را يادگار ، خود حاضــری ما را ُجـستن چه کار ؟  الهــــی

 
      .       هر کسی را اميدی و اميد رهی ديدار ، رهی را بی ديدار نه به ُمـزد نياز است نه به  بهشت کار   الهــــی

 
  عزيز آن کس که بها تو يک نفس ، ای يافته و يافتنی از مـُريد چه نشان دهند     ای مهربان فرياد رس ،  الهــــی 

       ُجـز بی خويشتنی ، همه خلق را محنت از دوری است و ُمـريد را از نزديکی ، همه را تشـــــنگی از نايافت آب 
        .                                          و ُمـريد را از سيــــــرابی 

  
      يافته می جويم ، با ديده ور ميگويم چه َجـويم که دارم ف که بينم چه گويم ، شيـــفتهء اين جســـت و    الهــــی

.                                          جويم ، گـرفتار ايــن گفـــت و گـــويم   
 

  به کس نسپارم                    تا جـان دارم غم تو را غمخوارم      بی جان غم عشق تو
  

     تو موجود عارفانی ، آرزوی دل مشـــقانانی ، ياد آور زبان مٌداحانی ، چونت نخوانم که نيوشـــندهء      الهــــی
    آواز راعيانی ف چونت نستانم که شاد کنندهء دل بندگانی ، چونت ندانم که زين جـــهانی و دوست نــدارم که   

.                                                   ـــــش جـــــــانـــــی عــي  
 
 يارب ز شراب عشــق سر مســـتم کن    در عشق خودت نيست کن وهستم کن           
 از هـــرچه ز عشـــق خود تهـــــی دستم کن    يکبـــاره بـــــه بنـــد عشـــق پا بستم کن                
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        تا بنده را خواندی بنده در ميان مردم تنهاست و تا گفتی بيا هفت اندام او شنواست از آدمی چه آيد     الهــــی
         بيش از خوف و رجاست  قدر او پيداست کيسه تهی و باد پيماست ، اين کار پيش از آدم و حواست ، و عطا

     .        ت ، به ناز کسی است که از سبب ديدن رهاست و با خود به جفاست اما آدمی بسبب ديدن مبتالس
 

ای دوســت بجـملگــی تــو را گشـــتم مــن   حقا که دراين سخن نه ذوق است و نه فن        
      گــــر تـــو ز خــودی خــود بـرون جســــتی پــاک     شــــايـــد صنـــمـا بجــای تــو هســتم  مــن

      
.   اگر کسی بترا بطلب يافت من خود طلب از تو يافتم ، اگر کسی ترا به جـُستن يافت من بگريختن يافتم   الهــــی  

 خداوندا چون وجود تو پيش از طلب و طالب است طالب از آن جهت در طلب است که بيقراری بر او غالب است ، 
.                ق ديده ور شد و پردهء غزت بجاست عجب آنست که يافت نقد شد و طلب بر نخاست ح  

 
    چه شود که دلم را بگشايی و از خود مرهـــمی بر جانم نهـــی ، من ُسـود چون جويم که دو دســتم از     الهــــی 

.                                          مايه تهی ، مگر که بفضل خود افگنی مرا در روز بهی   
  

     نسيمی از باغ دوستی دميد دل را فدا کرديم ، بويی از حزينهء دوستی يافتيم به پادشاهی سر عالم ندا    هــــیال
.                                        کرديم ، برقی از مشرق حقيقت تافت آب گل کم انگاشتيم   

  
             در راه تو است زندان است هر دل که نه در    هر شادی که بی تو است اندوه است هر منزلی که نه  الهــــی

.    يک نفس با تو بدو گيتی ارزان است يک ديدار از تو بهزار جان رايگان است . طلب تو است ويران است   
 
 تا دلم فتنه بر جمال تو شد       بندهء ُحسن دوالجالل توشد                          
 

ت ايام دوستان تو با تو و چه نيکو است معاملت ايشان در ارزوی ديدار تو چه خوش گفت   چه زيباس   الهــــی  
 و گوی ايشان در راه جست و جوی تو ، آن ديده که ترا ديد به ديدن جـُز تو کی پرواز و آن جان که با تو صحبت

         يافت با اب و خاک چند سازد ؟                                              
   

   پروردگارا. آب عنايت تو بسنگ رسيد ، سنگ بار گرفت ، از سنگ ميوه ُرست ميوه طعم و مزه گرفت   الهــــی
   .                    ياد تو دل را زنده کرد و تخــــم مهر افگند ، درخت شادی رويانيد و ميوه آزادی داد 

  
  ت و قدم و حدانيت تو راه اضافت برداشت تا رهی گم کرد آنچـــه در پهنای عزت تو جای اشارت نگذاش  الهــــی 

.                                            دســـت داشـــت و نا چيز شــد هر چه می پنداشـــت   
   

سيراب مشــرب می شناسم اما وا خوردن نمی يارم ، دل تشــنه و در آرزوی قطرهء ميزارم سـقايه مرا   الهــــی  
 نکند ، من در طلب دريايم ، بر هزار چشمه گذر کردم تا که دريا دريابم ، در آتش عشـــق غريقی ديدی ؟ من       
.چنانم ، در دريا تشـــنه ای ديدی ؟ من آنم ، راست بحيرت زدهء مانم که دربيابانم ، فريادم رس که از باليی به فغانم  

 
.                     ت ، کی هرگز بخانه رسد کسی که غربت او را وطن است غريب تو را غربت وطن اس  الهــــی  
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.                                              مشــــتاق ُکـشــتهء دوستی و ُکـشــتهء دوست ديدار ترا کفن است   الهــــی  
 

ا تو ، چـــه خوش بازاری است بازار عارفان در کار چـــه خوش روزگاری است روزگار دوســـتان تو بالهــــی    
 تو ، چـــه آتشين است َنفسهای ايشان در ياد تو ، چـــه خوش دردی است َدرد مشتاقان در ُسوز شوق و مهر تو ،

.                                    چـــه زيباست گفت و گوی ايشان در نام و نشان تو   
 

ه رازی دارد    با شوق تو هـــر سوخته سازی دارد          با صنع تو هـــر مورچ  
  ای خــالق ذوالجالل نــوميـــد مکــن     آنرا کـــه بدر َگـَهـَت نيــازی دارد          

  
    ای سزاوار ثنای خويش ، ای شکر کنندهء عطای خويش ای شيرين نمايندهء بالی خويش ، بنده به الهــــی   

  .        ثنای تو عاجز و بعقل خود از شناخت منـٌت تو عاجز و به توان خود از سزای تو عاجز ذات خود از
  

.     چه دانم ؟ تو دانی گرفتار آن دردم که داروی آنی ، بندهء آن ثنايم که توت سزاوار آنی ، من در تو الهــــی    
گفت من ثنای تو را نتوانم شــمرد   ) ص(یتو آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی ، تو آنی که مصطف  

.                                 و آن گـــونه کـــه تـــو بر نفس خوييش ثنـــا گفــــتی   
   

چه ياد کنم که خود همه يادم ، من خرمن نشان خود همه را فرا باد نهادم ، ای يادگار جانها و ياد       الهــــی    
.               د کردهء زبانها ، بفضل خود ما را ياد کن و بياد لطيفی ما را شاد کن داشتهء دلها و يا  

 
جـُز از شناخت و تو شادی نيست و جـُز از يافت تو زندگانی نه ، زندهء بی تو چون ُمـردهء زندانی     الهــــی    

               .                               است و زنده به تو زندهء جاودانی است 
 

مران کسی را که خود خواندی ، ظاهر مکن ُجـرمی را که پوشـــيدی ، کــــريما ميان ما و تو داور     الهــــی    
.                                   تويی ، آن کن که ســـزاوار آنی نه آن چنان که سزاوار ماست   

 
.        زای آنی ، اگر الف است بجای آنی اگـر صدقست وفای آنی اگـر اين آه از ما دعوی است تو سالهــــی    

.       خدايا اگـر دعوی است ُسخن راست است اگر صدق است کار راست است اگر دعوی است نه بيداد است   
 

   اول بيخودی که جـُز تو را از دل نخاست ، دوم تصديقی که : از سه چيز که دارم  در يکی نگاه کن  الهــــی  
.                 هر چه گفتم راست ، سوم چون با ذکرم خاست دل و جان جـُز تو را نخواست   

 
از دو دعوی به زينهارم و از هر دو به فـضل تـو فـرياد خواهـم ، از آنکه پندارم بخود چيـــزی دارم، الهــــی    

                          .                        يا پندارم کـــه بر تـــو حقــی دارم 
     .               خداوندا از آنجا که بوديم برخاستيم ليکن به آنجا نرســيديم که خواستيم 

            
نزديک نفسهای دوستانی ، حاضر دل ذاکرانی ، از نزديک نشانت ميدهند و بر تر از آنی در دورت    الهــــی    

، ندانم که در جـــانی يا جـــانرا جـــانی نه اين و نه آنی ، جـــان را زندگانی   ميجويند و تو نزديکتر از جانی   
.                                                        ميـــــيابد تـــو آنـــی   

، او راخدايا هر که نه ُکشــته ای خودی ُمـردار است و مغبون کسی است که نصيب او از دوســـتی گفتار است   
.                    که راه جـــان و دل بکار است او را با دوست چه کار است   
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کشيديد آنچه کشيديم همه نوش گشت چون آوای قبول شنيديم دانی که هرگز در مهر شکيبا نبوديم   الهــــی    
 و بهر کــوی که رسيديم حلقهء در دوستی تــو گرفتيم و بهر راه که رفتيم بر ُبـوی تــو آن راه ُبـريديم ، دل رفت

.                              مبـــارک باد ، گـــر جـــان برود در راه پسنديديم   
           

يم قرب بر انگيختی با آتش دوستی آب گــل    آتش يافت با نور شــناخت آميختی و از باغ وصال نسالهــــی    
.                        ســـوختی تا ديدهء عارف را ديدار خود آمــوختی   

              
عنايت تو کوه است و فضل تو دريا ، کوه کی فرسود و دريا کی کاست ، عنايت تو کی جست و فضلالهــــی    

.                 که دوست يکتاست تو کی وا خواست ، پس شادی يکی است   
               

از کـََرم تو هميـــن چشـــم داريم و از لطف تو هميـــن گوش داريم بياُمـرز ما را که بس آلوده ايم به الهــــی    
 کردار خويــش بس درمانده ايم به وقت خويـش بس مغروريم به پندار خويــش بس محبوســيم در ســــرای  

.                          ــش باز خوان ما را بَکرم خويــش بازده ما را باحسان خويــش خوي  
 
 دل کيست که گوهری فشاند بی تو    يا تن که بود که ملک راند بی تو             
 والـــه که خـــود راه ندارد  بی تو    جا ن زهره ندارد که بماند بی تو             

               
    تا آمــوختن را آمــوختم ، آمــوخته را جمله بسوختم ، اندوخته را بر انداختم و انداخته را بيندوختمالهــــی  

.                                            نيست را بفروختم تا هست را بيفروختم   
 

      که گويم پيمانه بينداخــتم و از عاليق وا    تا يگانگی بشـــناختم ، در آرزوی بگــداختم ، کی باشدالهــــی  
.                                              پرداختم و بود خويش جمله در باختم   

 
 کـی باشد کين قفس بپروازم         در باغ الهی آشــيان سازم                             
 

     يگويی بُگـريز ، گاه فرمايی بيا ، گاه گويی بپرهيز ، خدای اين نشانگاه ميگويی فرود آی ، گاه م الهــــی  
    قربت است ، يا محض رستاخيز ؟ هرگز بشارت نديدم تهديد آميز ، ای مهربان ُبردبار ، ای لطيف نيک بار،

.                                    آمد بدرگاه ، خواهی به ناز دار و خواهی خوار دار  
 

وند اين خلق عالم سر بسر خصمان من     من روا دارم نگارا چون تو باشی آن من       گر ش  
 

    اين دل من کان حسرت است و تن من مايهء درد و غم  خدايا نيارم گفت که اينهمه چرا بهره من ، الهــــی  
   ط بر گزيدی ، بلکه به خود    خداوندا ما نه ارزانی بوديم تا ما را بر گزيدی و نه نا ارزانی بوديم که به غل

   .                               ارزانی کـردی تا برگزيدی و هر عيب که ميديدی بپوشيدی 
 

   .           تا مهر تو پيدا گشت همه مهر با جفا گشت و تا نيکی تو پيدا گشت همه جفا ها وفا گشت  الهــــی  
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.يدهء آشــنايان ، يادت آيين منزل مشتاقان ، يافتنت چراغ دل ُمـريدان انست جان دوستان نامت نور دالهــــی    
 

چه خوش روزی که خورشيد جالال تو به ما نظر ميکند ، چه خوش وقتی که مشتار از مشـــاهدهء     الهــــی  
ــروازی کند و دل خود نثارجمال تو ما را خبری دهد ، جان خود را طعمهء باز ســـازيم که در فضای طلب تو پ  

.                              دوســــــتی کنيــــم که بر ســــــر کـــــوی تـــــو آوازی دهد   
 

نصيب اين بيچاره از اين کار همه درد است ، مبارک باد که مرا اين درد فرد است حاق که هــر کس   الهــــی    
                                                . بدين درد ننازد جوانمـــرد است 

  
 هــر درد کــه زين دلم قدم بر گيرد    دردی دگـــرش بجــای در بر گيرد             
 زان با ما در صحبت ا ز سر گيرد    کآتش چو رسد به سوخته اندر گيرد             
          

و بودی ، آتش يافتنی با نور شناختن تو آميختی ، از باغ وصال نسيم   شاد بدانم که اول من نبودم ت الهــــی    
 قرب تو انگيختی ، باران وحدانيت بر گرد بشريت تو ريختی به آتش دوستی آب و گل سوختی تا ديدهء عارف

.                                                      به ديدار خود آموختی   
 

م روزی         با او گله های روز هجران نکنم                     گر روز وصال باز بين  
 

            جالل عزت تو جای اشارت نگذاشت و محو اثبات تو راه اضافت برداشت تا گم گشت آنچه بنده در    الهــــی  
.                                                               دست داشت   

         .             از آن تو می فزود و از آن بنده می کاست تا آخر همان ماند که اول بود راست خداوندا
 

           محنت همـــه در نهــاد آب و گل ماست      پيش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست  
  

            ميان آتش و دودم اگر به دو      روز نرسم « آن روز کجا باز يابم که تو مرا بودی و من نبودم تا بآ الهــــی 
            کهخدايا من ُکـجا بودم . گيتی آن روز را باز يابم بر ُســودم و اگر بود تو خود را در يابم به نبود خود خشنودم 

     .                                       تو مــرا خواندی من نه منــم که تو مــرا ماندی 
 

             مران کسی را که تو خود خواندی ف آشکار مکن گناهی را که تو خود پوشــيدی ، کريما خـــود     ــــی  اله
              بر گرفتی و کس نگفت که بردار ، اکنون که بر گرفتی مگذار و در سايهء لطف خود ميدار و ُجـز به فضل    

                                        .                 و رحمت خـــود مسپار 
 

               آب عنايت تو به سنگ رسيد ، سنگ بار گرفت ، سنگ درخت رويانيد درخت ميوه بار گرفت چـــه الهــــی  
            درختی ؟ درختی که بارش همه شادی ، مزه اش همه انس و بويش همه آزادی درختی که ريشهء آن در زمين

       .                     شاخ آن برای رضا ، ميوهء آن معرفت و صفا ، حاصل آن ديدار و لقا وفا ،
 

بنام تو زبانها گويا شده ، بنام تو جانها شيدا شده ، بيگانه آشـــنا شده ، زشت ها زيبا شده ، کار ها هويدا      الهــــی   
ن ، دلهای عارفان سوزان ، ســــر های والـــه های خـــرو شان    شده ، راهها پيدا شده ، بنام تو چشم مشتاقان گريا  

.                                                          تنهای عاشـــقان  بيجان   
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بحال کسی که از اين  تو جانها اســــير پيغام تو ، عارف افتاده بدام تو مشتاقان مست مهر از از جام تو خوشا  الهــــی           
جام شربتی چشيد يا در اين راه منزلی ُبـريد ، دل وی بنور حق افروخته و بروح انس زنده و بفروصال فرخنده ، گهی     

.                        در حيرت شهود مکاشف جالل ، گهی در بحر وجود غرقهء لطف و جمال   
 

صل ُرخت گلی دمد بر گل من                  در عشـق تو من کيم که در منزل من      از و  
 اين بس نبود ز عشـق تو حاصل من      کاراســتهء وصل تو باشد دل من                    
 

از وجود تو هر مفلسی را نصيبی از َکَرم تو هر دردمندی را طبيبی است از سعت رحمت تتو هر کســـی را     الهــــی    
ری بخشش تو هر نيازمندی را قطره ايست بر سر هر مومن از تو تاجی است و در دل هر محب    بهــره ای و از بسيا  

.                                        از تو سراجی است و هر منتظری را آخر روز ديداريست   
 

  از بخت خود چون بپرهيزماين چه بد تر روزی است ترسم که مرا از تو ُجـز حسرت نه روزی است ، خداونداالهــــی  
.                              و از بودنی ُکـجا گريزم ؟ و ناچاره را چه آميزم ؟ و در هامون کجا گريزم   

 
کريما دل من کان حسرت است و تن من مايهء درد و غم نيارم گفت که اينهمه چرا بهمره من نــه دســـت      الهــــی    

                                                                 .    رسد مرا چاره من 
 
 مرا تا باشـــد اين درد نهانی           تو را جويم که درمانم تو دانی                                    
      

   .              سهای راز داران ای گشــايندهء زبان مناجات گــويان و انس افزای خلوتهای ذاکران و حاضر نف الهــــی 
.                           خـــداوندا در حاجت کسی نظــر کن که او تو را يک حاجت بيش نيست   

 
   دعــوی صــاقانی ، فرزنــدهء نفسهای دوستانی ، آرام دل غريبانی ، چــون در ميان جان حاضری از بيدلی  الهــــی   

   زندگانی را جانی و آييــن زياد به خود از خود ترجمانی ، به حق تو بر توت که ما در سايهء    ميــگويم که کـُجايی ،
             .                                        غرور ننشانی و بوصال خود رسانی 

 
   تو معروفم ، تا جـــان دارم  بهر صفت که هستم بر خواست تو موقوفم ، به هر نام که مرا خوانند به بندگی الهــــی  

    رخت از اين کــوی بر ندارم ، هر کس که تو آن اديی بهشت او را بنده اســت و آن کس که تو در زند گانی او هســتی
.                                                           زنـــــده جــــاويد اســـــت   

 
   .            کنی ، ديگران چــه داد و چــه بيداد ، و اگــر تو عدل کنی فضـــل ديگرا چون باد اگــر تو فضـــلالهــــی  

  .             خــداوندا گفتار تو راحت دل است و ديدار تو زندگی جان ، زبان بياد تو نازد و دل بهـر جان به عيان 
 

    حيـران گشــت و جــان شيــدا ، تا کــی در استتار و تجلی کــی    چنــد نهــان باشی و چند پيدا ؟ کــه دلــم الهــــی  
.                                                          بود آن تجلی جــاودانی   

    خـداوندا چــند خــوانی ورانی ، بگداختم در آرزوی روزی که در آن روز تو مانی ، تا کــی افگــنی و بر گيــری ،  
.                                           اين چــه وعده اســت بدين درازی و بدين ديری   

 
    –اين بوده و هست و بودنی ، من بقدر شآن تو نادانم و ســزای تو را نتوانم در بيچارگی خود گردانم ، روزالهــــی  

   يکی بفغانم که خود بر هيچ چيز هست ماندنم ندانم ، چشمبروز بر زيانم ، چـون منی چــون بود ار نگريستن در تار
  .      بر روی دارم که تو مانی و من نمانم چــون من کيست اگر آن روز ببينم اگر به بينم بجان فدای آنم 

    .            خـداوندا آنچــه من از تو ديدم ، دو گيـــتی بيارايد ، شــگفت آنکه جان من از تو نمی آيد 
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    روزگاری تو را می جستم خود را می يافتم ، اکنون خود را می جويم تو را می يابم ای محب را ياد و انس الهــــی  
 را يادگار ، چون حاضری اين جستن بچه کار ؟                                           
 

   ه جويم ، که می بينم چه گويم ؟ شيفتهء اين جـُست و جويم   يافته می جويم ، با ديده در ميگويم که دارم چالهــــی  
.            گرفتار اين گفت و گويم ، ای پيش از هـــر روز و جدا از هر کس مرا درين سوز هزار مطرف نه بس   
             .خـداوندا سزد که اکنون سموم قهـر از آن باز داری و ُکشتهء عنايت ازلی را به رعايت ابدی َمَدد کنی 

 
  به عنايت ازلی تخم هــدايت  کاشــتی ، به رســـالت پيــامبـران آب دادی ، به ياری و توفيـــق پـروردی      الهــــی  

.                                                         بنـــظر خـــود بــار آوردی   
  

.ملهء بشريت در جنب آن ناپديد بود بس تاريکی بينم ، باز ناگاه نوری تابد که جگاه گريم که در اختيار ديوم ازالهــــی    
 خـدايا از تو می گفتم و گاه از تو می نيوشــــيدم ميان ُجـرم خود و لطف تو می انديشيدم ، کشيدا آنچـــه کشيـــدم  همه

               .                                      نوش گشت چــون آوای تو شنيدم 
 

        بـر گــرفتی نه بگــذار ، و در تو در ازل ما را بــر گــرفتی و کســـی نگـــفت کـــه بردار ، اکـــنون کـــه الهــــی  
     .                                                     سايهء لطــــف تو خــــود ميدار 

 
       ش بر تر است پرسش در جنـــب آن افتنی است ، خواهندهء آن کيست ؟ و آنچه از پاداآنچه نا خواسته يالهــــی  

     .           چيست ؟ پس هر چه از باران منـٌت است بهار آن دمی است و دانش و کوشش محنت آدمی است 
 

       به درد خود کسی را چه   مرا دردی است که بهی مباد ف اين درد مرا صواب است ، با خرسندی دردمندی  الهــــی
   .                                                           حســـــــاب اســـــــت 

 
       گاهی بخود نگرم گويم از من زار تر کيست ، گاهی به تو نگرم گويم از من بزرگوار تر کيست ؟ بنده چون الهــــی  

    :                            ز کوفتگی و شکســتگی خود گويد بهی خود نگرد بزبان تحــقير ا
 

    پـُر آب دو ديـــده و پـُرآتش جگـــرم          پـُر باد دو دســتم و پـُر از خاک َسرم             
       

             :           و چـون به لطف الهــی و فضــل ربـٌانی نگرد ، بزبان شادی و نعمت آزادگی گويد 
 

     چه کند عرش که او غاشــيهء من بکشد         چون به دل غاشــيهء حکم و قضای تو کشم            
       بوی جان آيدم از لب چو حديث تو کنم         شــاخ عز رويدم از دل چو بالی تو کشم              

   
       .       روز بهی ، چه باشد اگر بر اين دل خسته ام مرهـــــم نهــی آمدم با دو دست تهی ف سوختم به اميد   الهــــی 

 
       از آرندهء غم پشيمانی در دلهای آشـــنايان و ای افگنده ُســـوز در دل تايبان ای پــذيــرنــدهء گـــناهــکاران الهــــی 

     ست نگرفتی ، دســـتگير که چــون تــو دســتگير و معترفان ف کسی باز نيامد تا باز نياوردی و کسی راه نيافت تا د
دوا نيست و از اين غم       نيست درياب که جـُز تو پناه نيست و پرسش ما را ُجـز تو جواب نيست و درد ما را جـُز تو   

.                                                              جـُز تو ما را رااحت نيست   
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کار تو بی ما به نيکويی در گرفتی ، چـراغ خود را بی ما به مهربانی افروختی ، خلعت نور از غيب بی ما ،     الهــــی    
.به بنده نوازی فرســـــــتادی ، چــون رهی را به لطف خود به اين آرزو آوردی چــه شود به لطف خود ما را به سربری  
 

را به لطف پيدا گشتی تا قومی را بشراب انس مست کردی ، قومی را به دريای دهشـــت    تو دوســـتان خــود الهــــی    
 غرق کردی ، ندا از نزديک شنوانيدی و نشان از دور دادی ف رهی را باز خواندی و آنگاه خود نهان گشتی از وراء     

دانرا در وادی دهشــت گم کردی ، و    پرده خود را عرضه کردی و به نشان بزرگی خود را جلوه نموده تا آن جوانمر  
 ايشانرا در بيتابی و بی توانی سر گردان کردی ف داور آن داد خواهان تويی و داد ده آن فـــرياد کنان تويی و ديت آن    

اسايند ،  ُکـشــتگان تويی ، تا آن گـُم شده کی به راه آيد و آن غرق شده کـُجا به کران افتد ، و آن جانهای خسته کـُجا بي  
 و اين قصــهء نهانی را کی جواب آيد و شب انتظار آنان را کی بامداد آيد ؟                           
 
 يار از غم من خـــبر نــدارد گويی        يا خواب به من گـُذر ندارد گويی                          

ندارد گويی                           تاريک تر است هر زمانی شب من        يارب شب من سحر   
           

تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوســتان تابان کردی و چشمه های مهر در سر ايشان روان کردی ، تو پيدا و  الهــــی    
ان ، همه توای نور ديدهء آشنايان و سـُوز دل دوستان و سرور جان نزديک. به پيدايی خود در هر دو گيتی نا پيدا کردی   

.                  بودی و تويی ، تو نه دوری تا ترا جويـــنده نه غافل تا ترا پرسند ، نه ترا جز بتو يابند   
 خـداوندا يکبار اين پردهء من از من بردار، و عيب هستی من از من وادار و مرا در دست کوشش مگـُذار بار خـدايا    

.                                                 ن ما از ما وادار زباکــــردار از ما در ميــار و   
 

       ای کــردگار نيکو کار آنچــــــه. هر چــه نشـــان می شمردم پرده بود و هر چه مايه می دانستم بهيده بود الهــــی  
                               .   بی ما ساختی بی ما راست دار و آنچــــــه تو بر تاوی به ما مســـپار 

 
 از بسکه دو ديده در خيالت دارم            در هــرچــه نگه کنم تويی پندارم                      
 

راهم نما بخود و باز رهان مرا از بنده خود ، ای رساننده بخود برسانم که کسی نرسيده بخود ، بار الها ياد توالهــــی    
و سور ، شناخت تو ملک است و ياد تو سرور ، و صحبت و نزديکی تو نور ، جويــــندهء تو کـُشتهءعيش است و مهر ت  

.                                              با جان است و يافت تتو رســــتخيز بی صور   
 

  تو ، بردگی اســــــــــت و زنده به نه جـُز از شناخت تو شادی است نه جـُز از يافت تو زندگانی ، زندگانی بیالهــــی  
.                                                  تو هــــــم زنده و هــــــم زندگانی است   

 
 غم کی خورد آنکه شاد و ما نيش تويی        يا کی ُمـرد او که زندگانيش تويی                

      آن کس که بنقد اين جهانيش تويی                 در نيسيه آن جهـــــان کجا دل بندد    
 

ای يافته و يافتنی ، از مست چه نشان دهند ُجـز بی خويشتنی همه خلق را محنت از دوری است و اين بيچارهالهــــی    
.                         را از نزديکی ، همه را تشـــنگی از نايافت آب است و ما را از سير آبی   

 
ی عاشق دل سوخته اندوه مدار        روزی به مـُراد عاشقان گردد کار                       ا  
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ای دانندهء هر چيز و سازندهء هر کار و دارندهء هر کس نه کس را با تو انبازی و نه کس را از تو بی نيازیالهــــی    
است و نه بازی بار خدايا بنـــده را نه چون و چرا در کار تو کار به حکمت می اندازی و به لطف می سازی ، نه بيداد   

 دانشی و نه کسی را بر تو فرمايشی ، سزا ها همه تو ساختی و نوا ها همه تو ساختی نه از کس بتو نه از تو به کس ،
.                         همه از تو بتو همه تويی و بس ف خاليق فانی و حق يکتا بخود باقيست   

 
 نام تو شنيد بنده دل داد بتو        چون ديد ُرخ تو دل داد بتو                                
 

به عنايت هدايت دادی و به معونت ها بذر خدمت رويانيدی و به پيغام آب پذيرش دادی ، بنظر خويش ميوهء الهــــی    
.      ايی که خود ساختهء بگناه ما خراب نکنی محبت وارسانيدی اکنون سزد که سموم مکر از آن باز داری و بن  

.          خـداوندا تو ضعيفان را پناهی ، قاصدان را بر سر راهی و وجدان را گواهی چه باشد فزايی و نکاهی   
 
 روضهء روح من رضای تو باد          قبله گاهم در سرای تو باد                                           

ــهء ديـــدهء جـــهان بينم         تا بود گرد خاک پای تو باد                                          سـُـرم  
           گر همه رای تو فنای من است        کار من بر مــُراد رای تو باد                                          

م اين ذٌر در هوای تو باد                                            شــــد دلـــم ذٌره وار در هوست       دل  
 

تو آنی که از احاطت ادهام بيـــرونی و از ادراک عقــول مصــونی ، نه مـََدرک عيونی کار سازهر مفتونی و  الهــــی    
                    .      شاد ساز هر محزونی ، در حکم بی چرا و در ذات بی چند و در صفات بی چونی 

  
تو الله ُســــرخ لولو مکنونی          من مجنونم تو ليلی مجنونی                                    

 تو مشتريان با بضاعت داری         با مشتريان بی بضاعت چونی                     
 

   باد که مرا اين همه درد در خورد است بيچاره آن کس نصيب اين بيچاره از اين کار همه درد است مـُبارک الهــــی  
.                                از اين درد فرد است ، حقا که هر کس بدين درد ننازد نا جوانمرد است   

 
 من گريه به خنـــده در همی پيوندم       پنهان گريم به آشکارا خندم                          

ر که من خرسندم      آگاه نه ای که چون نيازمندم                         ای دوست گمان مب  
 

     در دل دوســـتان تـــو نور عنايت پيداست و جانها در آرزوی وصال تو حيران و شـــــيداست ، چون تـــو الهــــی  
           موال کراست ؟ و چون تو دوست کجاســـت ؟                                   

 
     .                         هر چه دادی نشان است و آيين فرداست و آنچه يافتيم پيغام است و خلعت بر جاست الهــــی  

                           .                     خدايا نشانت بيقراری دل و غارت جان است و خلعت وصال در ُمـشاهدهء جالل 
   

         ــر از پرده برون خواهی کرد        دانم که زمانــــه را زبون خواهی کرد   روزی  که س
       گر زيب و جمال از اين فزون خواهی کرد    يارب چه جگر هاست که خون خواهی کرد
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يی ، ای کريمی که دعا   ای خـداوندی که فلک و ملک را نگاهدارنده تويی ، ای بزرگی که از ماه تا مااهی دارنده تو  
 را نيوشنده تويی و جفا را پوشنده تويی ، ای لطيفی که عطا را دهنده تويی و خطا را برازنده تويی ای يکتايی که   

.                    در صفت جالل و جمال پاينده تويی ، عاصيان را شوينده تويی و طالبان را جوينده تويی   
 

  تويی     بگشای دری که در گشاينده تويی                    بنمای رهی که ره نماينده
 زنگار غمان گرفت دور دل دل من     بزدای که زنگ دل زداينده تويی                   
 

    در ذات بی نظيری در صفات بی مانندی و گناهکاران را آمرزگاری و ايشانرا راز داری زيبا صنع و شيرين الهــــی  
.           دانای راز ها ، عالم اسرار و معيوبان را خريداری ، درمانده را دستگير وبيچاره را دستياری گفتاری   

 
 ای مونس ديده با ضميرم ياری          اندر دل من نشســــتهء بيداری                  

     گر با دگری قرار گيرد دل من        از جان خودش مباد برخورداری             
 

  اگرناليدن من در درد از بيم زوال آنست که او که از زخم دوست بنالد در مهر دوست نامرد است ، ای جوان  الهــــی  
.زهرهء اين کار داری قصد راه کن و شربت بال نوش کن و دوست بر آن گواه دار اگر به عافيت به ناز دار سخن کوتاه کن   
 

   وی بال آوردی و بال و ُمـصيبتها را بايشان نمودی ، اين يک گروه هزار قسم شدند همهآن کرده را بر ســر ک الهــــی  
روی از بال برگردانيدند مگر يک گروه اندک که روی گردان نشدند و عاشــق وار سر به کوی بال نهادند و از بال نينديشيدند و 

:الی تو خورديم و يــــک يــــک بزبان حال می گفتند گفتند ما را همان دولت بس که تحمل اندوه تو گشــــــتيم و غم ب  
 
 من که باشم که به تن رخت وفای تو کنم         ديده حمــــال کنـــم بار جفـــای تو کشم             
 گر تو بر من به تن و جان و دلی حکم کنی        هر سه را رقص کنان پيش هوای تو کشم          
             

   .                 ای يادگار جانها و ياد رشتهء دلها ، به فضل خود ما را ياد کن ف و بياد لطفی ما را شاد کن  ــی  الهــ
 

    :                                            تو به ياد خودی و من بياد تو ، تو بر خواست خودی و من بر نهاد تو  الهــــی  
 

ـتهء دام تو       دل دلبـــــران دفتـــر نام تو                                     سر ســـــروران بسـ  
 بيــــک دم دو صد جان آزاد را       کند بنده يک دانه از دام تو                                      

                        بسا عقل آسوده دل را که کرد        سراسيمه يک قطره از جام تو            
                             

     - ذکر تو بهرهء مشتاق است و روشنايی ديده و دولتی جان و آيين جهان يک ذٌره فزودن به دوستی از دوالهــــی  
  جهان است يک لحظه با دوست خوشتر از جان است ف يکنفس با دوست ملک جاودان است ، عزيز آن بنده که    
   سزاوار آنست اين چه کار است که بی نام و نشان است ، شغل بنده است واز بنده نهان است ، رفيقی از آن بی طاقت 

  .                               و به آن يازان است و او که طالب آنست در ميان آتش نازان است 
 

                                     ار دســـتت ز آتـــش بود       ما را گـــل مفـــرش بود    
 هر چه از تو آی خوش بود       خواهــی شفـــا خوا الم                                         
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   ر زيانم ، چون منی چون    بقدر تو نادانم و سزای تو را ناتوانم در بيچارگی خود سرگردانم ، روز بروز ب الهــــی  
      بود چنانم ، و از نگريستن در تاريکی بفغانم که بر هيچ چيز هست ما ندانند چشم بر روزی دارم که تو بمانی و من 

.                                     نمانم ف چون من کيست که آنروز به بينم ف ور به بينم فدايی آنم   
 

   م بی پدر گريانم ف درمانده در دست خصمانم ، خستهء گناهم و از خوزشتن بر تاوانم ، خراب    چون يتي الهــــی  
.                                                         عمر و مفلـــــس روزگار ، مــــن آنم   

                           .                      خـداوندا فرياد رس که از نا کسی خود بفــــــريادم 
 

   دريغا که روزگار بر باد داديم و شکر نعمت ولی نعمت نُگـذارديم ، دريغا که قدر عـُمر خويشتن نشـــناختيمالهــــی  
   .             و از کار دنيا به اطاعت موال نپرداختيم ، دريغا که عـُمر عزيز بسر آمد و روزگار بـُگـذشت 

 
ـدان مال العتبــــار االعتبــــار         ای خـداونــــدان قال االعتــــذار االعتــــذار             ای خـداونـــ  

 پيش ازاين کاين جان عذرآورفروماند زنطق      پيش از آن کين چشم عبرت بين فرو ماند زکار           
ن لرزان رو سوی پروردگار            توبه پيش آريد و نادم از گـُنه کاری خويش        چشم گريان جا  

 
   ای نا دريافته يافته و نا ديدهء عيان ، ای در نهانی پيدا و در پيدايی نهان يافت تو روز است که خود بر آيد  الهــــی  

.                ناگهان يابندهء تو نه بشادی پرداز نه باندوهان ، بر سر ما را کاری که از آن عبارت نتوان   
 

زندگی همه با ياد تو ، شادی همه با يافت تو و جان آنست که در او شناخت تو است ، خـدايا موجود نفسهای الهــــی    
 جوانمردانی ، حاضر دلهای ذکر کنندگانی ازنزديکت نشان می دهند و بر تر از آنی ، از دورت می پندارند و نزديکتر 

.                   نه اينی و نه آنی جان را زندگی می يابد تو آنی از جانی ، ندانم که در جانی يا خود جانی ،   
 
 روزی که مرا وصل تو در چنگ آيد    از حال بهشتيان مرا ننــــگ آيد                      
 

انها عظيم شانی و هميشه مهربانی ، قديم احسان و روشن برهانی هم نهانی هم عيانی از ديده ها نهانی و ج الهــــی    
.                  را عيانی نه به چيزی مانی تا گويم که چنانی ، آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی آنی   

 
   او که حق بدليل جويد به بيم و طمع پرســـتد او که حق را باحسان دوست دارد روز محنت برگردد ، او که  الهــــی  

.                                              رد حق را بخويشتن جويد نا يافته يافته پندا  
 

  عارف تو را به نور تو ميداند و از شعاع وجود عبارت نميتواند در آتش مهـــــر می ســـــــوزد و از نار      الهــــی  
.                                                                 باز نمی پـــــردازد   

 
ين جهان و آن جهان و هر چه هست      عاشقان را روی معشوق است و بس              ا  

 گــــــر نباشد قـــــبلهء عالم مرا        قبلهء من کوی معشوقست و بس              
 

  باز نگيری و     تو آنی که از بنده نا سزا بينی و به عقوبت نشتابی ، از بنده کفر می شنوی و نعمت از او   الهــــی  
 توبت و انابت بر او عرصه کنی و به پيغام و خطاب خود او را باز خوانی و اگر باز آمد او را وعدهء مغفرت دهی    
 پس چون با دشمن بد کردار چنينی با دوستان نيکو کار چونی ؟                                     
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   يادگاری ، معنی دعوی صادقانی ، فروزندهء نفسهای دوستانی آرام دل غريبانی چوندر يافتی خود ياری و الهــــی  
 در ميان جانی ، از بيدلی ميگويم که کـُجايی جان را زندگی می بايد تو آنی به خود و از خود ترجمانی ، به حق تو بر

                    .             حودت که ما را در سايهء غرور ننشانی و به عز وصال خود رسانی 
 
 چشمم همی بخواهد ديدارت      گوشم همی بخواهد گفتارت                           
 همت بلند کردند اين هر دو      هر چند نيستند سزاوارت                              
 

ری توفيق رويانيدی و به نظر و احسان به عنايت ازلی تخم هدايت کاشتی ، به رسالت پيامبران آبدادی و بيا  الهــــی    
 خود به بر آوردی از لطف تتو ميخواهم که زهر های خشم از آن باز داری و نسيم داد بر او بجهانی و کاشتهء عنايت

.                                                    ازلی را به رعايت ابدی َمَدد کنی   
 

.م و زيادتی را ميسازم باميد آنکه چون در اين درد بگذارم در دو راحت هر دو بر اندازم وقت را بدرد ميناز  الهــــی    
 

دوستان تو سران و سرهنگانند و بی گنچ و خواسته تو نگرانند و بنام درويشانند و بحقيقت توانگران جهان  الهــــی    
                          .                  ايشانند ، درد ها دارند و از گفتن آن بيزبانند 

 
  خـداوندا من قدرو شان تو را ندارم و . هر چند از بد ســزای خويش بدردم ليکن از مفلس نوازی تتو شادم   الهــــی  

.                          سزای تو را نا توانم و در بيچارگی خود سر گردانم و روز بروز بر زيانم   
.                               اه تو زارم يا قصهء درد خود بتو پردازم خدايا من کيستم که بر درگ  

 
 در عشـق تو من کيم که در منزل من       از وصل رخت گلی دمد بر گل من                
 

     ، اگر من ای راهنما به َکَرم ، فرو ماندم در حيرت يکدم آن کدام است ؟ دمی که نه حوا در آن گنجد نه آدم  الهــــی  
.                            آن دم بيابم چون من کيست ؟ بيچاره زنده ای که بی نفسـش بايد زيست   

 
     از خــــود تو هــــر مفلسی را نصيــــبی و از کـــرم تو هــــر درد مندی را طبيبی و از وسعت رحمت تو     الهــــی  

.                                                    هر کســــــی را سهــــــمی است   
 ای يار بارم ده تا داســــتان درد خود به تو پردازم ، بر درگاه تو ميزارم و در اميد بينم تو مينازم يک نظر       

.                                                در من نگر تا دو گيــــــــتی به آب اندازم   
 
 مهــــــر تـــــــو بمهر خاتم ندهم        وصلت بدم  مسيح مريم ندهم                          
 عشقت به هزار باغ خرم ندهم        يکدم غم عو بهر دو عالم ندهم                       
         

ی ، پادشاهان گنج فضل تو داری وبی نظير هر چند ما گـُنه کاريم تو غفاری هر چند ما زشت کاريم تو ستار الهــــی    
.                                        و بی ياری سزاست که خطا های ما را در گذاری   

 
به نشانت بينندگانيم به نامت زندگانيم ، بفضلت شادانيم به مهرت نازانيم از جام مهر تو مست مايی ، صيد   الهــــی    

.                                                         ماييم عشــــــــق تو در دام  
 
 زنجيــــر معنبر تــــو دام دل مــــاست           عنبــر ز نسيم او غالم دل ماست                 
 در عشق تو چون خطی بنام دل ماست          گويی که همه جهان بکام دل ماست              
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دانی که من به خود به اين ورزم و نه بکفايت خود شمع هدايت افروزم از من چه آيد ؟ و از کردار مـــن چـــه ـــی  الهـ  
 گشـــايد طاعت من به توفيق تو خدمت بهدايت تو ، توبهء من برعايت تو ، شکر من بانعام تو، ذکر من بالهام تو همه 

.                                        من چــــه ام تويی من کيم اگـــــــر فضـــــل تو نباشد   
 
 هر که او را دلی و جانی بود      شد بميدان عاشقی گويش                              
 کشته گشتند عاشقان و هنوز      نشنيده است هيچکس بويش                           

  دل مگر سويش                        رحلت عاشـقان زهر سويی       هست از قصد
 

     کدام زبان به ستايش تو رسد ؟ کدام خرد صفت تو را بر تابد ، کدام شکر با نيکويی تو برابر آيد ، کدا م     الهــــی  
.                                                       بنده به گـُذاران عبادت تو رسد   

    باز ايستد و  که را بينی معيوب بينی ، هر کردار بينی همه با تقصير بينی ، با اينهمه باران رحمت تو خـدايا از ما هر
.                     جـُز گـُـل َکَرم نرويد ، چــون با دشمن با چنان پس با دوستان چه اندازه و چا پايان   

 
       اقت بسر بردن و نه جای گـُريز است ، اين چـــه تيغ است که اين سـُــوز امروز ما درد آميز است ، نه ط  الهــــی  

.                                            جنين تيز است ، نه جای آرام و نه روی پرهيز است   
 

                هر کس بر چيزی است و من ندانم بر چه ام ، بيمم آنست که کی دانسته شود که من کيم ؟            الهــــی  
 

       اين تن کان حسرت است و دل من مايهء درد و محنت ، می نيارم گفت کاين هره چرا بهرهء من ، نه       الهــــی  
.                                                        دست رسد مرا بر کان چاره من   

 
        توانم ، به بيچارگی خود سر گردانم و روزبروز در زيانم ، چون منی    بقدر تو نادانم ،  سزای تو را نا  الهــــی  

         چون بود ؟ چنانم و از نگريستن در تاريکی بفغانم که خود هستمان را بر هيچ دانم و چشم بر روزی دارم که تو   
                            .    مانی و من نمانم ، چون من کيست ؟ اگر آن روز به بينم به جان فدای آنم 

 
    در دل دوستانت نور عنايت پيداست و جانها در آرزوی وصالت حيران و شيداست چون تو موال کراست ؟  الهــــی  

   چون تو دوست کجاست ؟ هر چه دادی نشان است و آيين فرداست ، آنچه يافتيم پيغام است و خلعت بر خاست ،  
    .                           جان است و خلعت وصال در مشاهده جمال نشانت بيقراری دل و غارت 

 
 روزی که سر از پرده برون خواهی کرد        دانم که زمانــــه را زبــــون خوآهی کرد        
 گر زيب و جمال از اين فزون خواهی کرد         يارب چه جگر هاست که خون خواهی کرد     
 

      تدار از زبان خاموش است ولی حالش همه زبان است ، و اگر جان در سر دوستی کرد شايد ،  که  دوس  الهــــی  
      دوست را بجای جان است ، غرق شده آب نه بيند که گرفتار آن است به روز چراغ نيفروزند که روز خود چراغ 

                                      .                      جهـــــــــــــــــان اســــــــــــــت 
.                   خـداوندا گناه من زير حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گســــــتران و مرا ببخش   

 
      بود مـــن بر مـــن تاوان است ، تو يک بار بود بر مـــن تابان مصيبت مـــن بر مـــن گران اســـت ، تو   الهــــی  

.                                                             آب خود بر مـــن باران   
 

      خود را در بندگی چون با خود نگرم و کردار خود بنم گويم از من زار تر کيست ؟ و چون با تو نگرم و   الهــــی  
                             :                       تو بينم گويم از من بزرگوار تر کيست 

 
 
 

 26



 
 
 
 

        گويم که من از هر چه در عالم بترم                   ه به طينت خود افتد نظرم گاهی ک
 چون از صفت خويشتن اندر گذرم       از عرش همی بخويشتن درنگرم                       
 

              شوم و گاهی که با ا و نگرم همه راز  و ناز شوم ،     گاهی که بخود می نگرم همه سوز و نياز  الهــــی  
:                                                               چون بخود نگرم گويم   

 
   پر آب دو ديده و بس آتش جگرم             بر باد دو دستم و پر از خاک سرم                    

 
:                                                                  گويم چون باو نگرم  

 
 چه کند عرش که او غاشيه من نکشد       چون بدل غاشيه حکم وقضای تو کشم                     
 بوی جان آيدم از لب که حديث تو کنم        شاخ عز رويدم از دل که بالی تو کشم                   
 

     تو آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی چنانی ف عضيم شانی و بزرگ احسانی ، عزيز سلطانی ، ديان ومهربانی  الهــــی  
.                                هم نهانی و هم عيانی ديده را نهانی و جانرا عيانی من سزای تو ندانم وتو دانی   

 
 

      ر سر کسی نيايد ديدهء که بنظارهء تـــــــــو آيد هـرگـز باز پس نيايد ، اصل وصال دل  آنچه بر سر ما آيد بالهــــی  
.                                                              است و باقی زحمت آب و گل   

 
       .                 جان ما سالم کن نظر خود بر ما مدام کن و ما را بر داشتهء خود نام کن و بوقت رفتن بر   الهــــی  

 
       .                               فرمايی که بجوی و ميترسانی که بگريز ، مينمايی که بخواه و ميگويی پرهيز   الهــــی  

   
      ن شد از   زبانم در سر ذگر شد و ذکر سر مذکور ، دل در سر مهر شد و مهر در سر نور جان در سر عيا الهــــی  

.                                                                       بيان دور   
      

       نه نيستم نه هستم نه بريدم نه پيوستم نه بخود بيان بستم ، لطيــــفهء بـــودم از آن مستم اکـــــــنون زيــر الهــــی  
.                                                   ــــــــتم ســـــــــنگ اســـــــــت دســ  

 
       گريخته بودم تتو خواندی ترسيده بودم بر خوان نشاندی ابتدا ميترسيدم که مرا بگيری ببالی خويش ،      الهــــی  

         .                                 اکـــــــنون ميترسم که مرا بفريبی عطای خويش 
 

        چون بدانستم که توانگری درويشی است دوست درويشـــــــــــم چون وعدهء ديدار دوســـــــــــت کردی    الهــــی  
.                                                               غالم ديدهء خويشم   

 
       ال کنند ايمان ما را تو چراغ لحد ما گردانی ، چون در معاملهء چون ما را در حجرهء بی شمع و چراغ مبت  الهــــی  

.        خود مينگرم سزاوار همه عقوبتها هستم و چون در کرم تو نظاره ميکنم سزاوار همهء خداونديها هستی   
 

                  . باد دادم شادی نمی شناختم می پنداشتم که شادم اکــــــنون مرا چه شادی که شادی شناسی را ب  الهــــی  
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       حاجت بسيار دارم و بر همه چيز توانايی آنچه ميخواهم ميتوانی که باين بنده برسانی و از شر ظالمان مرا الهــــی  
    ی ، برهانی ای رحمت تو دسـتگـــــير ما و ای کرم تو عذر پذيــــر ما ، ای دانندهء هر حالی و شـــنوندهء هر شکواي

.                                             ای مجيب هر خواننده و ای قريب هر داننده   
 

       .                                                چون عزيزان بناز پرورده ما را فراموش کنند تو بر ما رحمت کن   الهــــی  
 

       .                    صمدأ ببرکت نواختگان حضرت تتو و ببرکت گـُداختگان هيبت تو غافالنيم نه کافرانيم ف  الهــــی  
 

         ببرکت متحيــــــــران جالل تو و ببرکــــــــت مقهوران قهـــــــــر تو که ما را بصحــــــــرای هدايت آری و از اين     الهــــی  
.                                                   نی وحشــــــــت آباد به روضهء اقدس رسا  

 
دانی که بی تو هيچکسم ، دستم گير که در تو رسم ، بظاهر قبول دارم بباطن تسليم نه از خصم باک دارم نه از   الهــــی  

  .          دشمن بيم ، اگر دل گويد چرا ؟ گويم ر افکنده ام و اگر خرد گويد چرا جواب دهم که من بنده ام
 

.                                             گر زارم ، در تو زاريدن خوش است ، ور نازم به تو نازيدن خوش است   الهــــی    
 

.                          غمگين شود و دشمن تو ابليس شاد ) ص(ما در دنيا معصيت ميکرديم دوست تو ُمـحمد  الهــــی    
 

ردت خستگان را بوی درمان آمده         ياد تو مر عاشقان را رات جان آمده                      از ز د  
در بيابان غمـــــــت اهللا گــويان آمده                       صد هزاران عاشق سر گشته بينم بر اميد         

شق گريان آمده                       سينه ها بينم ز سوز هجر تو بريان شده     ديده ها بينم ز درد ع  
 پير انصار از شراب شوق خورده جرعهء       همچو مجنون گرد عالم مست حيران آمده                
 
 

   ببرکت صديقان درگاه تو ، الهــــی ببرکت پاکان درگاه تو که حاجت اين بيچارهء درمانده را و مهمات جميع  ی  الهــــ
    را برآورده بگردانی و آنچه اميد ميداريم بعافيت و دوستکامی ب رسانی و پيش از مرگ توبهء نُصـوح مومنين ومومنان

   کرامت نمايی و ختم کار ها بکلمهء شهاد فرمايی ، يا آله العالمين و خير الناصرين بفضلک و َکَرمک يا اکرم االکرمين و 
.                                         له اجمعين و آ) ص(يا ارح الراحمين و صلی اهللا علی ُمـحـمـد   

 
 
       
                    

                  گزيده يی از مقاالت و مقامات پير انصار خواجه عبداهللا                   
 
            
 

.                              وهـــبت نا متنهای يگانه گوهير است از درج مکـرمت خزانهء الهـــی و ُدردانه ايتس از صدف م دل   
 
 دل آييــنهء جمال شاهی است           دل پرتو مظهــر الهی است                                          
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 و دل آتش سوزان است و بحر بيکران است همه جان است قصهء بی پايان است ، عقل و ادراک دردی حيران استعشق   
در ، يافت وی ناتوان ، نهان کـــنندهء عيان است و عيان کــنندهء نهان روح روح است و فتوح فتوح اگر خاموش باشد دلش 
چاک کند و از غير خود پاک کند و اگر بخروشد وی را زير و زبر کند و شــهر را خبر کند هم آتش است هم آب هم ظـُلمت است 

 درد آرد چنانکه علت حيات است سبب ممات است هر چند مايـــهء راحت است پيرايهء آفت هم آفتاب عشق درد است ليکن به
.                                                                                                                                                    است   

 
  وصال خويش        نشنيدهء که عشق سراسر بال بود                        ای آنکه ماندهء بطمع بر

 پـــروانهء ضعيف کنـــد جان و دل نثار     تا پيش شمع يک نفس او را بقا بود                      
 

رو گذارد و عاشق را دلی هر که قصد َحـــَرم دارد گو باديه ف. هر که عزيمت عاشقی دارد ، گو دل از جان بردارد ای عزيز 
.                                                                                                                  بايد بيغش وسينهء از شور اتش   

 
 از محنت محبت خانهء شير است کسی در آيد در او که از جان سير است از ماجرای درد عشق حکايت خطاست ودل عاشق 

.                                               اظهار شکايت نارواست بر هــرکــه پرتوتی از عشـــق تافت سعادت دنيا و آخرت دريافت   
 
 مقصود دل و ُمـراد جانی عشق است      سرمايهء عمر جاودانی عشق است                         

ه خضر     يعنی که حيات جاودانی عشق است                         آن عشق بود کز و بقا يافت  
 

رنجور است و طالب عقبا مزدور است و طالب موال مسرور است در رعايت دلها ميکـــوش و عيبها ميپوش و  دنيا طالب
                                                                 .                                                         ديـــــــن بدنيــــا مفـــروش 

 
جهد کن که مردی شوی و صاحب تجربت و دردی شوی ، حق سبحانه و تعالی خواست قدرت بيند عالم آفريد ،  درويش ای

ـرافت عقل و علــم و خواست صورت خود را بيند آدم آفريد ، آدمی را مظهــر آثار و قدرت و حکمت خود ساخت و او را بشـ
.                                                     منطق بنواخت آنکــه از معــرفت حــق دور اســـت تونه آدمــی بلکه ســــتور است   

 
ای حالج آنچه گفتی من بيش گفتم بصد بار بيش گفتم تتو در عبارت آوردی من در اشارت نهفتم ، توت در شريعت بخود 

جايی که نور شعله افروز و خرمن . بيآشفتی و من بر خود نياشفتمت الجرم تو در َمـسند بال افتادی و من در مهد عنايت خفتم 
يکی چهل سال علم آموخت و چراغی نيفروخت و . ظلمت پاک بسوزد و چون روز بجــلوه در آيد هنگامه شبرا باطل نمايد 

                                                                                                   .   ديگری حرفی نخوانده دل خلقی بسوخت 
 

محبت است و نشان دوســـتی نيستی و فارغ از خود پرستی بر سودای دوستی کردن خوش است و در نشان قـُـرب موال 
                                                                                         .                              دوستی بال کشيدن خوش است 

.                                اگــر بر روی آب روی َخـسی باشی و اگــر به هوا پر مگسی باشی دل بدست آر تا ، کســی باشــی   
 

وازی کردن بخشنودی شتافتن است اين امريست خجســته که بجـُز         نيکويی نمودن دلها ره يافتن است و دلنای عزيز   
.                          صاحبدالن مقبل در آن قدم نزنند و اين سريست سر بسته که غير صاحب نفسان اهل دل از آن دم نزنند   

                                                                  .              خوش عالمی است نيستی هر جا کــه ايســـــتی نگيوند کيســتی 
.                                                                                       عشــــــــــق چيســــــت ؟ شـــادی رفتــــه و غم آمــــده   

 
 
 
 
 
 
 

 29



 
 
 
 
 

ده جانی بر آمده ، ديده ای که به دوست آمده نزديک نيامده ، هر که در ايـــن راه     دمی فروش عاشــــــق کيســـــت ؟  
.دل است که بی وسيلهء او کامل نتوان بود . دل اسـت که بی کوشش آن معرفت حاصــل نتــوان نمود . قدم نهاد واپس نيامده   

که از ســــنگ و گــل است و در باطن کعبه ای ســاخته بدانکه حضــرت حــق ســبحانه در ظاهر کعبه ای بنا کرد  ای عزيز 
که از جان و دل است ، آن که بر داشته ابراهيم خليل اســـت و اين کعبه افراشـــته رب جليل است ، آن از احجار و خاک ٌرب و 

قــام ابراهيـــم و اين متصل اين به اسرارا پاک مرتب آن بمسـجد الحرام معروف و اين بمقصد االنام موصـوف ، آن ُمـشتمل بر م
به الهــام ٌرب الکريم آنجا منزل عرفات و مقامات است و آنجا مٌحـل حسنات است و کرامات است ، آن کعبــــهء حجــاز است و 

                                            .              اين کعبـــهء راز ها 
 
 

ـزل       يک کعبهء صورت است و يک کعبهء دل                   در راه خـدا دو کعبه آمد منـــ     
 تـــا بتـــوانی زيــــارت دلهـــا کن        کافزون ز هـــزار کعبه آمـــد يـــک دل                    
    

ود و بادل پـُر درد بايد هر کس داند حقيقت چيست ؟ داند عشــق کــدام است و عاشــق کيست در اين راه مرد بايد باز عزيز 
.                                                                              بود ، عاشــق بايد بی باک باشد اگر چه او را بيــم هالک باشد   

. هء فرسودگيست عشـق مايهء آسودگيست هـر چـند ماي. عشــق درديست که او را دوانيست و کار عشــق هـرگز بُدعا نيست 
.           دل عاشـق هميشه بيدار است و ديدهء او گهــر بار است . عاشــق هم آتش است وت هم آب و هم ظلمت و هم آفتاب   

.                                 هــر کــه عاشــق نيســـت ســتور است روز را چـه کند زانکه شـبپره کور است   
در رگ و پوست     تا کرد مرا تهــی و پــُر کــرد زدوست                عشق آمد شد چو جانم ان  

 اجـــزای وجــودم همگـی دوست گرفت     تا نيست ز من بر من و باقی همه اوست              
        

 از صوفی چگويم که زاهد مزدور ببهشــت مينازد و عارف به دوست. آنکه از معــرفت حق دور است نه آدم بلکه ســتور است 
.                                              صوفی خود اوست آب دارد و در ديده و آتش در نفس   

  در آن محل که محبت جــای گــيرد عافيت زهرهء آن .محــبت گلی است محنت و بال خار آن کدام دل است که نيست گرفتار آن
ای عزيز بهــشت و دوزخ بهانــه .  بايد گـفت و از او بايد شنود نيت بايد ســتود و از اوحـق را بوحدا .ندارد که پای گــيرد 

.                ای بهــشت سر تو ندارم درد سر مده ای دوزخ تن تو ندارم از خود خــبر مده  .اســت مقصود خـداوند خانه اســت 
  اگـــر بستهء عشقی خالصی مجــوی کــه عشق آتش سوزان .نيـــاز دارد ر شکســـته و              کار نه روزه و نماز دارد کا

است و بحــری بی پايان است هم جـــان است و هم جـــان را جـــانان است و قصــه بی پايان است و عقل از ادراک وی حيران 
                                                             . است و دل از دريافت وی ناتوان است 

عشق اگـر خاموش باشد دل را از غير خودش پاک کند و .  هــدايت همه درد است و نياز ، نهايت همه ناز است و کشف راز 
محــبت محــب را سوزد نه محــبوب را و عشق . اگـر بخروشد ويرا زير و زبر کند و از قصهء او شهــر و کويرا خبــر کند 

.                                                               لوب را طالب را سوزد نه مط  

 عاشق نبود هــر آنکه با جان باشد       جان را چه خطر بود چو جانان باشد                   
 در عشق هميشه عهد و پيمان باشد      گـه اين باشد به عشق و گـه آن باشد                    
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.                      ای عزيز مايهء دولت ابدی عاقبت انديشی است و سلطنت اصل در سلوک درويشی   

.                                 دانی که سالک طريقت کيست ؟ آنکسی که داند درويشی چيست   
نه کف پا را از او دردی نه پشت پا را از او گردی ، تا کسی از غرور عمل دنيوی درويش خاکی است بيخته و آبی بر او ريخته 

روی بر نتابد در سلک اهــل علم و درويشـــی در نيايد ، نصيب علم بسيار است و مقامات درويشی بی شمار ، اينهمه مرتبت نه 
.      به پوشــش خرقه و کاله است اين سعادت بکوشـش دل آگاه است   

                               

 آن دل که طواف کرد َگـَرد در عشق        هم خسته شود در آخر از خنجر عشق               
 اين نکته نوشته ايم بــر دفتـــر عشق       سر دوست ندارد آنکه دارد سر عشق                
 

.                              جوی جوانمرد چون ُدر است و بخيل چون جو ُدر از دريا جون نه از  
بر آی بقصد زيارت از خانه ها و نظر کن بديدهء عبرت بگورستانها تا به بينی چندين مقابر و مزار که خفته در آن  ای عزيز

زر و نازنينان گلعذار ، سعی کردند و کوشـــيدند و در آتش حرص وهوس جوشيدند جواهر در مياان بستند و ُســبو ها ُپـر از 
سيم کردند ، ُســود ها گرد آوردند وحيله ها نمودند و نقد ها ربودند عاقبت مردند و حسرتها بگور بردند ، انبار ها انباشتند و 
غم دنيا بر دل بگذاشتند ناگاه جمله را بدر مرگ کشانيدند و شــربت اجل جشانيدند چون مال حال دنيا فريفتگان چنين است که 

و بار ايشان اينست که ديدی پس از مرگ بينديش و حــجاب اهل بردار از پيش وگـرنه وای بر تو دوزخ شنيدی و عاقبت کار 
                                                                          .     بود ماوای تو

                                                     

  بايد کرد         وز ترک اساس مرگ می بايد کرد            هر چيز که هست ترک می
 در قطع تعلق از بــدن راحتهاست        وزخوا ب قياس مرگ می بايد کرد            
       

.                                      بدان که دوســتان خاک ترا جويانند و زبان حال گويانند   
پيران جاهل ديوانه ايد که نميبينيد و بر حال ما نمی نگريد که ما در خاک و خون خفته ايم و هره در ای جوانان غافل و  ای 

نقاب نهفته ايم هر يک ما دو هفته ايم که به هفته ای از ياد رفته ايم ما نيـــز پيش از شــما در بســاط کامرانی بوده ايم و 
مکيديم و عاقبت شربت مــرگ چشـــيديم و از زندگانی دنيا وفا نديديم تا خبــر پســـتان دنيا . انبساط جهــان فانی نموده ايم 

شديم و خود را ديديم جان بر باد فنا برداديم و بر خاک عنا افتاديم ، اينک رخساره بخــاک آميخته و دندان ما ريخته و زبان ما 
 ما پريده و ســـبزه از خاک ما دميــده ما در خاک تيره فرابسته و دهان ما در هم شکســته تمام اعضا زخم خورده و مــرغ روح

                              .                               شما بر خاک خيـــره 

 اٌن فی ذلک لعبره الولی االلباب و ا ليه ا لمرجو ا لمآب                                                   
 

 
ر کشيدن خود را        و زجملهء خلق بر گزيدان خود راعيب ا ست بزرگ ب  

ـــردمک ديده ببايد آموخـــت      دين همه کس را و نديدن خود رااز م  
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 يارب مکن از لطف پريشان ما را          هر چند که هست ُجـرم و عصيان ما را
  مگـــــردان ماراذات تو غنی و ما همـــــه محتاجيم           محتاج بغير خود

 
 

ــــمد و علــی و زهــرا      يارب به حسين و حسن و اين آل عبايارب بُمح  
ــــی منــت خلق يا علی اعلیکز لطف بر آر حاجتم در دوسرا         ب  

 
 

ــــرم دری برويک بگشا          راهی که در او نجات باشد به نمايارب ز ک  
رم           جز ياد تو هر چه هست بر از دل مامستغنی ام از هر دو جهان کن بگ  

 
 

 باز آ ، باز آ هر آنچه هستی باز آ           گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
 اين درگه ما درگه نوميدی نيست        صد بار اگر تو به شکستی باز آ

 
 

 گر از پ ی شهوت و هوا خواهی رفت         از من خبرت که بينوا خواهی رفت
 بنگر چه کسی و از کجا آمده ای          می دان چه ميکنی کجا خواهی رفت

 
 

 هر کس که هميشه بر مراد دل رفت         از خانهء عمر خويش بيحاصل رفت
 وانکس که برای نفس بر گشت زحق         سر گشته و حيران شد و بر باطل رفت

 
 

شين که بر مرادت کار استدر عشق تو خوشدلی زمن بيزار است         روشاد ن  
 تو کشتن من ميطلبی اين سهل است          من وصل تو ميجويم اين دشوار است

 
 
 

 يارب چه شود اگر مرا گيری دوست           کز بار گنه شد تن مسکينم پست
 گر در علمم آنچه ترا شايد نيست              اند کرمت آنچه مرا بايد هست

 
اوستصورت دوست            با ديده مرا خوشست تا دوست در چشمی دارم همه پر از   

     يا دوست بجای ديده ناديده خود اوست     از ديه و دوست فرق کردن نه نکوست        
 

             عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست           تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست                 
ستجودم همگی دوست گرفت                 ناميست زمن بر من و باقی همه او     اچزای و  
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  در حيات و چه در مماتيارب بنما مرا رهی سوی نجات           محتاج تو ام چه
    شرمنده مکن مرا به روز عرصات       سراسر بگذراز ُجـرم و گناه من 

 
                                  در عشق تو پروای کسی ديگر نيست   ما را سر سودای کسی ديگر نيست            

   ُجـز تو دگری جای نگيرد در دل            دل جای تو شد جای کسی ديگر نيست
 

 يار آمد و گفت خسته ميدار دلت          دايم باميد بسته ميدار دلت
ته ميدار دلتما را بشکستگان نظر ها باشد           ما را خواهی شکس  

 
 گر درد دهد بما و گر رااحت دوست            از دوست هر آنچه آيد نيکوست
 ما را نبود نظر به نيکی و بدی            مقصود رضا و خشنودی اوست

 
 
 

 آزار و جفا و حيله ها خوی تو است            عاشق کشتن رسم سر کوی تو است
    عذر تو عذار عنبرين بوی تو استهر روز جفا کنی و عذر آغازی         

ای در تو عيانها و نهانا همه هيچ             پندار و يقينها و گمانها همه هيچ                                             
   از ذات تتو مطلقا نشان نتوان داد            کانجا که تويی بود نشانها هه هيچ

            ان آتش سوزنده مرا سهل بودصد سال در آتشم اگر مهل بود
 با مردم نا اهل مبادا صحبت            کز مرگ بتر صحبت نا اهل بود

 شب خيز که عاشقان شب راز کنند            گرد در بام دوست پرواز کنند
 هر جا که دری بود بشب در بندند           اال در دوست را که شب باز کنند

الک شده فرد      سر بر خط فرمان تو دارد زن و مرداز ذات تو بر کل مم  
 گر جملهء کاينات کافــــر گردند        بر دامـــن کبــــريات ننشيند گــرد

 
 در باغ روم کوی تو ام ياد آيد         بر گل نگرم روی تو ام ياد آيد

و ام يا دآيددر سايه سرو اگر دمی بنشينم         سرو قد دلجوی ت  
 

وم در اختيار خود بی خبرند               يک قوم در اختيار حق بی خطرنديک ق  
 بگذشته ز راه هر دو قومی دگرند             کز خود نه به خويشتن همی در گذرند

 
 هر درد که زين دلم قـــدم بر گيرد             دردی دگرش بجای در بر گيرد

     کآتش چو به سوخته رسد در گيردزان با هر درد صحبت از سر گيرد           
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 من بی تو دمی قرار نتوانم کرد          احسان ترا شما نتوانم کرد
 گر بر تن من زبان شود هر مويی          يک شکر تو را هزار نتوانم کرد

 
 دانی که ترا عشق چه می فرمايد         گر نفس و هوا را بکشی می شايد

فس اماره مباش            تا بر تو در صفای دين بگشايددر بند هوای ن  
 

 آنکس که ببندگی قرارش باشد          با نيک و بد خلق چه کارش باشد
 گر بنده ای اختيار در بانی کن         آن خواجه بود که اختيارش باشد

 
 يارب بدلم غير خودت جا مگذار              در ديدهء من کرد تمنا مگذار

م گفتم زمن نمی آيد هيچ          رحمی رحمی مرا بمن وا مگذارگفت  
 

 در باديهء وصال آن ُشـره نگار             جانبازانند عاشقان رخ يار
دارر     در هر کنجی هزار سر بر سمانندهء منصور اناالحق گويان   

 
 يارب به دو نور ديده پيغمبر          يعنی به دو شمع دودمان حيدر

  من از عين عناين بنگر             دارم نظر آنکه نيفتم ز نظربرحال
 

 ای فضل تو دستگير من دستم گير               سير آمده ام زخويشتن دستم گير
 تا چند کنم توبه و تا کی شکنم              ای توبه ده و توبه شکن دستم گير

 
  آمده ام زار و حقيردر بارگه جاللت ای عذر پذير            درياب که من

 ای از تو همه رحمت است و از من نقصير      من هيچ نيم همه تويی دستم گير
 

 ای زاهد خود بين که نه ای محرم راز         چندين به نماز و روزه خويش مناز
يچه بود نماز بی صدق و نياز        باز  کارت زنياز می گشايد نه نماز  

 
راز                 باشد که بر ز شيب صيدی بفرازبازی بودم پريده از عالم   

  آمد برون رفتم بازاينجا چو کسی نيافتم محرم راز          زآن در که در
 

 ای جمله بيکسان عالم را کس              يک جو کرمت تمام عالم را بس
 من بيکسم و کسی ندارم جز تو                يارب بفرياد من بی کس رس

 
صف دوستان ما باش و مترس             خاک در استان ما باش و مترساندر   

 گر جمله جهان قصد بجان تو کنند          فارغ دل شو و زآن ما باش و مترس
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لت عجز دستگير همه کسای واقف اسرار ضمير همه کس           در حا  
  عذر پذير همه کسيارب تو مرا توبه ده و عذر پذير          ای توبه ده و

 
 دارم گنهان ز قطرهء بارا ن بيش           از شرم گنه فکنده ام سر در پيش

 آواز آمد دکه غم مخور ای بنده          تو در خور خود کنی و ما در خور خويش
 

     بر آب دودهء يتيمانم بخش يارب بکريمی کريمانم بخش      
    اين بار بسلطان خراسانم بخشصد بار بلطف و کرمت بخشيدی           

 
 هر دل که طواف کرد گرد در عشق     هم خسته شود در آخر از خنجر عشق
 اينک نکته نوشته ايم بر دفتر عشق      سر دوست ندارد آنکه دارد سر عشق

 
 گر فضل کنی ندارم از عالم باک            ور عدل کنی شوم به يک بار هالک

ق پاک           مشتی خاک چه آيد از مشتی خاکروزی صدبار گويم ای خال  
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