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 ای غافالن بفهمید
 

 :لفای این شعر حضرت ابوالمعانی بیدـتـدر اق
 

 مشائیگر ـظـ، هر سو نرت آفرینستـ یـ دل ح
 مدر خانه هیچ کس نیست آئینه است و مائی

 
 

 ای غافالن بفهمید 
 
 

 مچندی زعمری خود را، در قیِد این ســرائــــی
 میم و در شـــنائیـهیـــچ ، همچــــون حباِب دریا

 

 ایجـ، یکسر غرور باز عـرش چو رانده ، مارا
 مر برائــــــیـ، از خـــود اګنخوت رهـــی ندارد

 

 تپوشـیده راز حکمت ، از فهم ما برون نیســـ
 مګشائی ، هر جلوه هم عیان اســــت ، ما دیده ګر

 

 ده هــــر کجا بُر، مـــا را بفـکِر منی تویی ها
 ماز خویش اګـــــــــر برائـــیم ،با خلق آشــــنائی

 

 تداِم هوس چـــو مارا ، رسوای عالمی ســـاخ
 مدر بنِد حرص و آزیـــم ، خـــود را چه وانمائی

 

 تاعمال ما نیکو نیست ، پندار نیک در او نیس
 ماز زشتی ئی درون است ، درچنګ صد بال ئی

 

 تریایی ،پـــــــنداِر ما همــین اس در جــامه ئی
 مخلق خــــدا فریبیم ، هر چــــــند و ،َبر مـــالئی

 

 مباطــن مثال دیو ئــیم ،ظاهر فرشــته ګانـــــــی
 مدر بیرهی روانیم ، یک عـــــمر در خطـــــائی
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 تسر را اګــــر بــــدزدیم ، در زیِر بـال خجـــل
 مــــم ، بر اوجِ کـبریائیبا یک دو ګــام ازین وه
 

 نرګ ګلشـ، درشـاخ و برمزو اشــــارتی اسـت

 مما را به فـــــهم آرد ، تـا در ســــــخن بـــــیائی
 

 اِز مـا رـ، بنیاِد ، عـــــجاز آب و ِګل سرشــــتند
 مګر حاِل ما همین اســـــت ،مغرور خود چرائی

 

 م، در عـــالــم تــوهـــــاز عجِز ما همـــین بس

 م، در فـهم هــــم نه آئیکز ذَره بیش و نیســــتیم
 

 د، ای غافــــالن ، بفــهمیساِز نفس چه ګـــــوید
 معالم چــو در خروش است ،ما نیز در نوائـــــی

 

 مَرد نهــــا دیـ، ګـــــــوِش خِ چونبَر آســتان دل 
 م، جز که مائی، کـــس نیستجاـنـآمد صدا که ای
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