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 هبىهو األ
 
 

 چه تونورى نزاد امکانوکه جهان   اى حيات العرش خورشيد وداد
 از سّر بقا  يک دو حرىف گفتم     گر نبودى خلق حمجوب از لقا
 جمنونت شوندات که دهلا مجله   ات که جاهنا مجله مرهونت شوند
 دست دو  روحها هبر نثار اندر    ات ببيىن عاملى جمنون و مست 

 بر فشانند بر قدومت رايگان     د امر تو اى فخر زمان ات رس
 کنار هرات ببينندت عيان از     خورشيد وار برآر ازکوه جانسر

 گاه را اينخّرم کن ز لطف وسبز    جلوه ده آنروى مهچون ماه را 
 انکه شاه مهرتى کوثرى کن ز   جويد ز حبرت کوثرىقطره مى

 و چرا از لطف بيچون  دهشوا      را  ذرّه گشته ملتمس نور تو
 از فضلت هبا  وى ات بيايد بر     دانه بگشاده دهان سوى مسا 
 عرش و اى مري داير  اى مليک    قطره هاى رمحتت بر وى ببار 

 آنروى را  خوش متاشا ده کنون     توى را اين پردهء صدکنخرق
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 اى ما بر بند ز لطفت توشههبر     اى زانکه در فضلت نباشد شبهه
 هبجت مل ده کنون اين شرب را     غرب را اينکنونکنکلمشرق

 طور انوار  رختاز ات ببينند      نور دل را نور ده ز انوار نور
 دينت را دمشنان  هني بکش اين     هان بکش آن تيغ الّلهيت را 

 حربيت را  لحدخوش بسوزان م      رّّبنيت را  بر فروزان انر
 و مجله ظلماىن بسوز  سر بر آر  مجله خّفاشند اى خورشيد روز

 اين مشع شب افسرده را نور ده     آلوده را کن اين درد غمصاف
 فکان کن ات شود پيدا ز امرت      جبان عاملى قائم بتو چون تو

 نکته هاگومي مهى از خوى تو      اى هباى جان بياد روى تو 
 ات ببينم دّر عشقت که خرد      بر آرم جاهنا را از خرد  ات

 ات بسوزم پرده هاى قدسيان      جهان بر فروزم آتشى اندر 
 نور غيىب را کنم کشف نقاب     آرم از حجاب حور معىن را بر

 ّبز گومي چون جبان ّبز آمدى     رمزى از اسرار عشق سرمدى 
 ات مناند وصف هسىت در ميان      انرى در بيان طرياىبياخوش
 هاى ىب رصد نقد کن اين قلب    کن اين قلبهاى پر حسد اپک

 هم هبوش آيند از جام قدمي   کرميات که بيهوشان عهدت اى
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 دورکن هم هوش و ىب هوشى زما     احلان قدس اى اير ما بلکه از
 ردگان ميک حياتى عرضه کن بر   شاه جان        اى سرافيل هبا اى

 وا رهانش از هوا و آب و گل     اغصان دل  ز سدره  اّول بود 
 ات ز مشعش مشسها ّبزغ شود   عرض فارغ شود جوهر و ززات

 اشراق و ظل پس مقّدس دارش از     دل ارضدرکنغرسهنالتاين
 هم ز وهم مشرک آزادش منا    ّبدش مناخمتلفحفظ ازتوهم

 از آمسان  فرع او را بگذران   جانارضراصل او اثبت منا د
 ات زحشرت بر جهند اين مردگان      نو هبارى تو ز نو آور عيان 

 از هوش تو هوش اطيار بقا     تو جوشازعشقدرايهاىجوش
 سدره موسى منا اينجا عيان     بوى پرياهن بوز از مصر جان 
 حقايق بيشمار  آمدزين هبار      اى نگار از روى توآمد هبار 

 هوست هر دل از وى کوثرى از فضل  دوستازحسندفرتىوىازهرگل
 حول وى مجله گلها طائف اندر        خزان انيد ز پى هباران رااين
 اين هبارى که رواهنا را کند      کند درکشجانکهنههبارىاين

 آورد  عشق يزدان و اين هباران     آن هباران شوق خوّبن آورد 
 و اين هباران را بقا ّبشد لقب      آن هباران را فنا ّبشد عقب 
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 و اين هبار از نور روى دلستان      جهان فصل خيزد درازهبارآن
 و اين هباران انله ها دارد کنون      الله ها آرد برون  آن هباران

 بر زده خرگاه ات عرش اله      اين هبار سرمدى از نور شاه 
 گر تو چشمت هست بنگر هومشند      شدند او داخلخرگاهدرهمجل

 اين هباران خيمه بر گردون زند   شاه ما چون پرده از رخ بفکند 
 حجاب اين هباران بر فروزد ىب   اير ما چون بفکند از رخ نقاب 

 رويش در گلستان ننگرمي ما ز     ما برويش در هباران اندرمي 
 ما ز مشسش ّبزغيم اندر جهان     ذکر کان ما بذکرش فارغيم از 

 يوسفان بيىن که آيند در نظار     خوش هبار وزد زينبرنسيمىگر
 يوسفان روح بيىن در جهان     گر نسيمى بر وزد زين بوستان 

 فتوح روح را هر دم رسد صد گون   مهچو روحگرددکهبيىنجسمها
 دارد ولی کو حمرمى صد بيان    دمى اين ربيع قدس جاانن هر

 کى مبعنيش رسند اين انکسان     مقّدس از لسان اين بيان ّبشد
 اورا موت نيست جانست وبيان اين  نيستصوتولفظوگفتازبياناين

 جان نثار آورده هر دم صد هزار     عاشقان بيىن تو اندر اين هبار 
 ىن بود اين ربيع قدس رّبّ      بود روحاىن اين هبار عّز 
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 جان فانّيت کشد جام بقا     گر وزد بر تو نسيمى زين سبا 
 از اوست هماينجانکهکنفدايشجان  کوى دوستآيدت ازگرنسيمى

 سنبل جتريد بني از زلف اير     در اين هبار  اللهء توحيد بني
 مجلگى از شوق او در جستجو    جو طرفزينمعرفتهاىغنچه

 سبزه هايش دفرتى از خّد اير     قّد نگار سروهايش حاکى از 
 قمراينش از مجال دوست مست     بلبالنش مست از جام الست 

 مجله مستند از نسيم فضل هو      عندليبان در هواى وصل او 
 جان خلقان از حسد طاهر شود      نغمه اين بلبل ار ظاهر شود 

 م جلالج شد فلک هسىت زين کر      بيان مّواج شد معىن زينحبر
 صد حقايق بر دمد از سّر اير      زين هبار آيد شقائق که برهر

 دست فضلش ميکند بر تو نثار      اير جعدمهى ازآيدمشکبوى
 روى اير کو مهى گردد بنار      بني بنار مهچون مسندراوزلف

 که سوزد مغز و پوست انله ها دارد  عندليب قدسى از هجران دوست
 شعله اندر جان خاصان افکند     زدرد هجر خود آهى کشد گر 

 حبيب فضل اىمگري از لطف اينوا  غري خاصانرا نباشد زين نصيب
 انکسان ات ز عطرت بو برند اين     بر وزان مشک اهلى را زجان 
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 ىن هبارى کز پيش آيد خزان      اين هبار روح ّبشد جاودان 
 و ز هوايش نور نوح آيد برون      قدس روح آيد برون زين هبار

 گونه ملک پس ببخشد هرکه را صد     بفلک بر نشاند اهل کشىت را
 ات برون آيد ز مغرب آفتاب      از نقاب آاى مجال اّلّل برون

 اسرار غيىب بر گشا  خمزن      انفهء علم لدىّن بر گشا 
 اين بيهشان ندخوش شو مخرتات ز     اين مردگان برندمشکت بوزات

 بپوشان اى ودود خلعت عّزت   جودالرض وحدت را زذلیاين
 را چشان شهد غنا فقر حبىت      فانىي را پوش از ثوب بقا 

 درد امکان و هسىت را نقاب بر     ات برون آيد بکّلى از حجاب 
 مشع سان اندر زجاج راجعون     و سرمست آيد او برون خودىب

 آر از وى تو پديد صد گلستان     دميد گلستانتازرخااينچونکه
  قدم پس هبر برگى منا سر     هر گلستان را ّبمسى زن رقم 
 پر کند نورت زمني و آمسان      ات که انوار رخت آيد عيان 

 غفلت زين سقيم  بر دران احجاب     اى کرمي رمحت زّبدىوزانبر
 روحهاى اپک اى سلطان مه     در پناه سدرهء خود جاى ده 
 سّد مکن اين ّبب از هبر خدا      ّبىب از رضوان معىن بر گشا 
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 رمزى ز احسانت بيان  ات کنم   جهاندرآمي ىب حجاب اندرات
 رمز حق در نزد انداانن مگو      گفت اّلّل اّلّل اى مرد نکو 

 ردم بساز و ّب مگوى نرمکنرم     اى لسان اّلّل راز اّلّل اّلّل 
 پس کند فارغ ز بيم اين و آن      لطف توگريد دستشان مگرهم

 در هواى قرب او سيار شو      پر معىن بر گشا طّيار شو 
 چون جبان پوئى در آئى در قدم      طى قدم نه درجانقرب او ّب

 شوى زاهل سجود چونمشکلنيست     طى افالک وجود آىن پس به
 اى ات برى از آب حيوان حّصه     اى مي نکتهدر بيان اين بگو 

 ات برى راهى ّبقليم لقا      ات شوى واقف ز رضوان بقاء 
 ات چه روح اندر هوايش بر پرى      ات بطّى االرض معىن پى برى 

 کى برى بوئى تو از رضوان دل    گلدامدرزماناينهسىتتوچون
 کن تو جانرا از حدود   پس مقّدس  پس برهنه شو تو از ثوب قيود 

 ات شوى در ملک جاهنا تو امري     منري کنظلمت دل را ز نورش
 بر دلت انوار طورش ّبرق است  استمشرقنورشرفتظلمتچونکه
 هم نسيم عّز روحاىن وزيد   پديد صبح آمدرفتليلتچونکه

 آب حيوانش جتّلى اله   تباه نفساينوظلماتاينتوپس
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 ىب تعب از مخر حيوان بر خورى   بگذرى ظلمات نفستنزيتوگر
 ات شوى فارغ از اين ظلمت سرا     در آ جانخضرظلپس تو اندر

 عني حيات خبشد دو صدوين خضر    ممات برهيد ازنوشيد وخضرآن
 خود منوده جان نثار شاه فرد      کرد   آب حيوان بر مهه انفاق

 آىن شد پديد صد چشمهزين خضر  يد جهدى منود آنگه رسخضرآن
 خضر را چشمه ها از پى روان وين  شد از پى چشمه دوان خضرآن
 اتکىن صيد معاىن صد هزار     آ زين شکار ّبزجان توهباىاى

 صيد معىن آر از صحراى طور      گور صيد گورانرا هبل از هبر 
 ز هسىت گذشتمجله اکه جاهناات  بدشتعشاقانکردى جانصيد

 پيش بلبل گوئى اى سلطان گل     اسرار گل تو ازنيست فرصت ات
 ات که ّبز آرد معاىن زان داير     پران ّبزى ز ساعد اى نگار بر

 بر گشا گنجى تو از مفتاح کن      کن صيدمعىنسيمرغزماناين
  ارض و مسااى ز نورت روشن اين     وفا کناکنونوعدهکردىآنچه

 ات که رضوانت شود رشک جنان     از هبار خود بکن خّرم جهان 
 در فضاى اين هبارستان جان     دمان از حقائق بس شقائق بر

 شرح مل در دل بگو ّب خسروان     عيان کنبلبلگل رمزهرپس ز
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 هم است چوناينجاانحمرموحمرم    است انحمرمزمانايناينجازانکه
 انفه هاى مشک روحاىن بيار      از زلفني اير  اى صباى صبح

 ات صدف لوءلوء مهى آرد ببار    اى سحاب فضل روحاىن ببار
 ذکر طّى االرض معىن ّبز ماند      اسرار َلدىّن ّبز ماند  شرح

 انر نفست را بدل ميکن بنور     جام غرور پس تو اى خممور از
 ز حبس اين قفس  ات رها گردى  يک نفسکىن طى جهان درات

 ىن خرب از مغز دارى ىن ز پوست  دوستظلکه اندرائىپيش از آن
 ز انوار آن روى نکو ىب خرب      اپى معنّيت بگل ّبشد فرو 

 آن زمان دل از جهاىن بر کىن     کىن جان مسکنشاهبظلّ چون
 آخر ساعت گذشىت ز آفتاب      اول ساعت بدى اندر تراب 

 اى سالک بدان ىب قدم کردى تو      هاى جان پس آبىن طى عامل
 بر وزيد و شد معطر اين جهان      جان عطرستانبوئى ززماناين
 بر وزيد و برد مجله آنچه بود   جودرضوانآنجان ازمشکّبز

 مست و هشيارى مهه يکجا برفت  برفتاينجازدستهوشىىبوهوش
 مناندصحوى همهشيار وت شدمس   مناندهمحموىوحموهمشدصحو
 فاىن آمد چونکه شد شاهم عيان  جهانرسم ايناسم وبود ازآنچه
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 مى نيارد که ز قدرش بو برد     قرن او پرد صددوگرزانکه امسا
 او ز مجله اپک آمد اى رشيد  گوشت شنيدهمچشمت ديد وآنچه
 انن ّب خربسّر جاکى شوى از   بصر ىباىوچشمگوشاينّبتوپس

 گوش ديگر ّبز کن آنگه شنو     چشم ديگر بر گشا از اير نو 
 چشم عارف بيند اسرار ِقدم     چشم جاهل مى نبيند جز قدم 

 چشم جاهل مى نبيند روى شاه   هزاران ساله راه صدعارفچشم
 تو بر اسرار اهلى برده پى      را گفت کى عارىف سائلی مر

 از روز الست  هيچ ايدت آيد  گشته مستعنايت  مخرازتووى
 کو بدى بود و نباشد اين شگفت  صوت وگفتآنمراآيدايدگفت

 آن صداى خوب جان افزاى او   هست در گوشم مهى آواى او 
 سفته بود دّر اسرار اهلى     که بر تر رفته بود عارف ديگر

 ر نشد ما در آن يوميم و آن قاص    گفت آن روز خدا آخر نشد 
 ما در آن روز و نباشد اين عجب      ندارد شب عقب يوم اوّبقى 

 مى نبيىن عرش و فرشى بر قرار     گر رود ذوقش ز جان روزگار 
 ال يزول امد پديد از حضرتش      زانکه يوم سرمدى از قدرتش 

 پند اسرار اهلى هوشدار    دارگوشمعمااينجاناىتوپس
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 ات که جان سازى فداى طلعتش      زحکمتش ابرىجاناتکه رزق
 ات بنوشى جامى از احسان او      اتکه هر دم بشنوى احلان او 

 ات چشى راح ازل ز اهنار عشق     عشق اسراربرات شوى واقف تو
 صد ّبرم کشند اين کافران گر دو     خسان سيف اينزرخ نگردامن

 در انتها هم بيادت جان دهم      مخر تو نوشيد جامن ز ابتدا 
 عامل حتقيق و دانش را بسوز      اى هبا يک آتشى از نو فروز 

 بر گشا رمزى ز اسرار هنان     جهان اوصافزاراجانکناپک
 بر فکن ات فلک لفظى بشکىن      موجى از درايى ژرف معنوى 

 رم مهچو صفدر پرده ها را بر د  خود رهمازاتيک قدح در ده که
 هم ز دستت قدرت حق آشکار      اى زامست سدره هسىت ببار 
 منقلب گه ساکن از تدبري تو      اى جهاىن در کف تقدير تو 

 اين جهات خمتلف اى شاه مه     و هم زو نور ده مشعايننور ده
 در زجاج حفظ حفظش کردهئى   ئىکردهکه روشناين چراغى را

 و ز فتيله امر کردّيش رشد      هم ز ُدهن جود دادّيش مدد 
 ات شود ظاهر از او انوار تو     پس ز ّبد ظلم حفظش دار تو 
 اى تو ماه امر و شاه امّنا   دست دمشن از سرش کوته منا 
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 در ميان ِگردّبد پر بال   بنگر اين مشعت که گشته مبتال 
 نزد امکانش تو مات درمکنپس  چون ز انوار مجالت نور ايفت

 دادهئى بيهش مکنهوششچونکه  مکن   خامشروشنشکردىچونکه
 وى ز قهرت شري عصفورى بود   خورشيدى شود اى ز مهرت ذرّه

 مشعت ميان اى کردگار  اين مانده     از هر کنار بر وزيده ّبدها
 ور خنواهى آتش آندم بفسرد   گر تو خواهى آب آتش ميشود

 ز امرت بر دمد از انر نور وى   حکمت ديو گردد مهچه حور اى ز
 بر فزايد روح و هم نورى بود   دهىن شود چونّبدخواهىتوگر

 خرمن هسىت عشاقان بسوخت     فروخت برچه انرتاى هباء اّللّ 
 صد هزاران سدره بر سينا زدى      يک شرر از انر بر دهلا زدى 

 يد دويد مو سيا اينجا بسر ّب    پديد  آمد دل سدره هاپس ز هر
 بنگريد و وارهيد از قبطيان      ات که انر اّلّل معىن را ز جان 

 بر مگرد و جان بده در راه عشق     اى ذبيح اّلّل ز قرّبنگاه عشق 
 ات شوى مقبول اهل اين داير     در کوى اير ىب سر و بيجان بيا

 ّب صليب از راه و هم بريه بيا     وادى عشق است روح اّلّل بيا 
 اى تو شاه جان و هم هباج جسم   ز فلک بگذر هم از معراج جسم ا
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 ّبز ميآئى تو مهماندار روح      بلبل روحى تو بر گلزار روح 
 سوى مقصد آى اينجا رايگان   ساعد شه مسکنت اى ّبز جان 

 خويش را در حبر نوراىن فکن   شکنتنفلکپس تو هم اى نوح
 ات برون آرى سر از جيب اله   خمواه  خودحفظونفساينکنغرق

 ات در آئى در پناه حفظ شاه   خمواه کشىتازوشاهازخواهحفظ
 بگذر از نعل و ردا عراين بيا   هم تو اى موسى بطور جان بيا 
 ز انکه انر آمد مهى از زلف اير   ات شوى واقف تو از اسرار انر 

 رو سامان عشقسهمکفر و اميان   زلف او انرى که سوزد جان عشق 
 هم تبارش گردن دوران مخد   زلف او انرى که بر فاران مچد

 جان پيش اين کوران ميار  لؤلؤ    انر اسرارازبس کن اى ورقا تو
 مى بدرد صف امکان چون ورق   حق دستکزسيفى بوداين عصا

 و اين عصا از امر حق آمد پديد     آن عصا از دوحهء بستان دميد 
 اين عصا از انر دل ّبشد کنون     آب و گل آمد برون  ازآن عصا
 مى بسوزد پرده هاى غّل و غش   انرى بود کز شعله اش اين عصا
 ميشناسد موءمن از کافر جحود   ّبدى بود کز قوم هود اين عصا

 عهد عيسى گشت روحدرهم عصا  عصا در عهد نوح آنکشىت آمد
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 طور جان مهى ّبيد رسيد پس ب  موسيا انرت ز جان شعله کشيد 
 جان پرّان گذر مهچو ّبد از ملک    گذر امياننعل چه از جان و از

 ات ببزم ّبقى آن گل رخان      جان مکان اى طريفاىنازپربر
 روح صد عيسى دميد از نفخهاش   آتش موسى پديد از سدره اش 
 کشيد   جان شعلهزانر اين موسى    انر آن موسى ز طور آمد پديد 

 هست ظاهر چون مثر از ورقها      در ميان کوه جان بس فرقها 
 کف او بيضا و قلبش طور اوست    و انرش نور دوست سينه اش سينا

 اين مهان بيضا که امر آرد پديد    پديد آمدامرزکهبيضااين نه آن
 اير ما چون پرده از رخ بر دريد     عشق آمد پديد اين زمان فاران

 مى ندامن کز کجا آيد مدام     مشام بردمى جان ميآيد اينبو 
 ميوزد بوئى که جان گردد نثار      اين قدر دامن که از زلفني اير 

 جان ما ّب ايد او مهراز شد      انفه مشک اهلى ّبز شد 
 از سباى قدس رمحاىن بوز      اى نسيم صبح روحاىن بوز 

 هسىت ات الست رند از ارضبرپ  ات ز بوى عنربت جاهناى مست 
 بر پريد او ات هواى ال مکان   چونکه عنقاى بقا از قاف جان 

 اتييد آن سلطان جان کرد از     هم بيک پر سري آفاق جهان 
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 نغمه هاى او برونست از مشار    ّبز آمد اين زمان از عرش اير 
 و ز لب لعلش شب آمد چون هنار     چون هبار آمداز گل رويش دى

 در نياز مجله معشوقان ز هجرش     کار عشاقان ز زلفش شد دراز 
 صفدر يزدان ز تريش مستمند      گردن ُگردان مبويش در کمند 

 شاهان در طلب هم ز وصلش جان     از لبش جاهناى عشاقان بلب 
 بنگرى گشت روشن گر تو نيکو      از مجالش چشم جان معنوى 
 چشمه هاى نور کى گشىت روان     ن گر نبودى چشم او اندر جها

 و ز رخش گلهاى معىن بر دميد     پديد از گلش بس گلستان آمد
 جان عيسى روح جو از روى او    انر موسى نور جو در کوى او 

 صد جهان روشن کند چون آفتاب     حجاب گر شىب آيد برون او از
 ى ايرصبح انيد جز ز نور رو     ليل نبود جز ز زلف آن نگار 

 جان نثار آوردهاند از هبر عشق  اندر شهر عشق شهرايران مجله 
 وز لبش دل مخر جان اندر کشيد     پديد  ّلّل امجال اول مجا از 
 هم ز هبرش سينه هاشان خسته است  مجلهء عامل مبويش بسته است  

 در مقام دست او دل را بريد  مجال آنروى ديد  چون زليخاى
 صد هزاران روح عيسى شد پديد  دميد برچونخودروح ازنفسيک
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 وصف آن نورى کزو هستت حيات  ذو صفاتاىبودوصف اونهاين
 بگذرى حبر معىن از هزاران     برى بر وصف مجالش پىتوگر

 وصف او خود چون بود اميرد دين   که ّبشد اينچنني پرتويکوصف
 دنيا هم ز عقىب دل بريد  هم ز  بديد مجال اوچونچشم عاشق

 اوج عنقاهاى عشق از اوج او     موج درايهاى عشق از موج او 
 بتافت ظلم ّبشد گر بغري او   ايفت نورچشمشزتوچشمچونکه

 حيف ّبشد گر فتد بر ديگران     جان چشمگرفتهاوچونکه نور از
 ان ات نه بيىن جز مجالش در جه  گشته عيان حقچشمچشم تو از

 دّر اين در خفيه سفتم اى شفيق    بسته گفتم اى رفيق سرسّر اين
 ات نيابد غري راه کوى او     ات نيفتد چشم بد بر روى او  

 اين ظلماتيان ات رهى از قيد      بدان اينکّل اعضامهچنني در
 رازهاى جاىن از سازش شنيد   د شنينغمهء رازشچونتوگوش

 خلق جهان چشم بر او کن از اين  شته عيان چونکه صنع ايزدى گ
 بر هزاران ملک معىن پى برى     جهانرا بنگرى چشمشّبگر تو

 کوى او مى نپرد مرغ او جز    مى نبيند چشم او جز روى او 
 فراقش انر دهلا بر فروخت  و ز  عشاقان بسوخت جانوصالشاز
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 ز وصلش اى پسر هم ز هجر و هم     پس بسوزد عاشق بيجان و سر 
 ات شوى پرّان ز قيد اين جهان     خود بدان رفيقحقعشقتوپس

 جان و دل در ملک ّبقى افکىن      کىن فاىنجانّبشدکهآنعشق
 ات به معراج اهلى بر پرى      گر پى برى معىن شنوسّر اين

 ميوه هاى قدس نوراىن دهد      که خنلت ّبر روحاىن دهد ات
 اى غمام از فضل هو رشحى ببار     زلف او عطرى بيار ازاى نسيم 

 الله هاى عشق آرد بس نکو      ات رايض جان عشاقان او 
 ز قيد ما سواه چونکه اپک آمد      اله اين دل عاشق بود عرش 

 او به بيت و بيت او مستور شد     معمور شد بيت اوحّبشچون ز
 دل نباشد اى جوان او جز  بيت  نبود بدان سنگ وِگلبيت او از

 شد مقامش چونکه آمد طور او     نور او شد ازچونکه قلبت اپک
 بر دوام  جلوه معشوق آمد     متام شدعاشقبيت اّللّ چونکه

 فضل سوخت عرفان و علم وخرمن  سوخت عقلحجابآمدعشقّبز
 تو سر بسر مجله حکم او بدان   پسر اىدربيتنيستغريشچونکه

 او بگريد آن زماناو ببيند  بدان   اوازدستوگوشوچشمتوپس
 خمزن اسرار او ادانى اوست   اقصاى اوست مسجدعارفجان
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 اين نصيحت را جبان ّبيد شنود      نو ّبيد منود ئى اکنون زچاره
 ات رسى در رفرف اصل اى پسر     گذر دو دروصل هروهجرهم ز

 هم ز وصلش در تب و هم انخوشى     هجرى يقني در آتشى و درتات
 ميدان فنا که بود غريش در آن      اپى نه بر عرصه اپک بقا 

 اى غريه ديدهور تو رمز ليس     اى گر حديث کان للّله خوانده
 ات شوى فارغ ز وصل و هجر اير      اپى مهت اندرين ره تو گذار 

 يزدان در ميان نباشد غريجان که     سرار چونکه دانسىت يقني ز ا
 آن اپک را  ات ببيىن جلوه     خاشاک را برانجانآبپس ز

 ات ببيىن در دلت نور مجال     ات ببيىن تو وصال اندر وصال 
 بلکه هجرش مى نباشد از ورا      نبود ورا ضدکهاين بود وصلی

 پند پدر دارى گوش برتو گر    اى پسر شرکبودتوهجرووصل
 وحدت سلطان هو ات هواى      برو برپرمهازين دو عقبه چون

 در راى تو وهم بد پيدا شود      که بلغزد اپى تو ليک ترسم 
 بيخ  وسواس دل از بُن بر کنم     کنم معىنواجب آمد شرح اين

 شور کرب و انز و شّر ووارهى از     ات نيفىت زين بيان اندر غرور 
 چون در تو عيانکه شده بيچند و     وصل او را تو جتّليش بدان  
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 که او ظاهر شودجهد آن کن ات     نور او در تو وديعه او بود  
 ات نه بيىن بعد از اين هجران اير    نگار  اىجوخوداو زوصلتوپس 
 ى ليک از غفلت پى اينان دو             خمزن کنز اهلى هم توئى  

 خويش را در هجر و گمراهى بدان    تو اوصافش عيان ات نگردد در 
 از صفات و اسم و رمسش اى لبيب   نصيب ىب نکردت خود جوداو ز 

 يهود تو مبند آن ّبب ها مهچون      او زلطفش ّبهبا بر تو گشود 
 اين زمان بشناس او را هم ز عشق   عشق زانله ىن را  شنيدىچون 
 خرب از شه مگر ات نباشى ىب  انئى نگر ىنصوتشنيدى چون

 زان سبب ىن را حجاب خود گزيد   اغيار ديد  جهان درانئىچونکه 
 ات که جز انئى نه بيىن در جهان  يکزمان حجابت ايندر بر تو پس

 ات ببيىن جلوه وّهاب را   مهچو صفدر بردران احجاب را  
 ات که آيد انئيت اندر واثق   فراق  اندر مهچو ىن خبروش تو

 سينه هاى عاشقان آيد به جوش   خروش  دل درانئى  آيددرچون
 ات بسوزى در جهان وصف مىن      ىن تو مهى آتشى بفروز زين 

 غري ىن ّبقى مناند در ميان   جهان سوزد در ميمچون از مىن
 ئى خود نبيىن اى خبري غري ان بصري نورش چشمت ازگردد چونکه 
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 از اين گلزارها ات برى بوئى     انئى بشنو اين اسرارها  پس ز
 خرمن هسىت سلطاىن بسوخت   فروختبر عشقشيک شرر از انر 

 پرده اجالل سلطاانن دريد   رخ برکشيد    مجالش پرده از چون
 ر بر دريد او صدر جان شهراي    مژگان نگار تريى زچون خورد 

 افتاد او به بند بنده گشت و آنگه     آندم فکند  سراتج شاهى را ز
 در دم ّبدى فتاد  اي چه کاهى  فتاد صيادىصيدى دست  مهچو

 شرح گويد درد هجران و فراق     گر بود پيکى رود سوى عراق 
 تري هجرت سينهء شاهان بدوخت   بسوخت مشتاقان  جانفراقت کز

 صد هزاران قاف ّبشد در ميان     جان و تو اى شهر  در ميان ما
 اي رود ّبد صبا گويد خرب     که آه پر شرر نيست پيکى جز

 از چشم راند جان ز هجرش حبرها   ماند  کواتهبسى خنلش دست از
 خوش بران ات کوى آن زورائيان     پيش جاانن يکزمان ازاى صبا

 اير برترفت ازچونکهمباندىچون     مدينه کردگار کىپس بگويش
 چون حسني اندر زمني کربال     اير تو در حبس و زندان مبتال 

 يک حبيب و اين مهه ديو عنيد   هزارانش يزيد صد و يک حسني
 اي چه روح اّلّل ميان سبطيان      چون کليم اندر ميان قبطيان 
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 اپاين و راه آن چهى که نبودش   مهچو يوسف اندر افتاده بچاه 
 بسته شد هم زين قفس راه نفس      بلبلت شد مبتلی اندر قفس 

 


