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 ای که از این تنگ قفس می پَری   -۱

 رَخت به باالیِ فلک می بَری 

 ن بعد از این زندگیِ تازه ببی  -۲

 چند از این زندگیِ سَرسَری

 دَلقِ شپشناک در انداختی   -۳

   جانِ برهنه شده، خود خوش تری

 جامه یِ این جسم، غالمانه بُود  -۴

  گیرکنون پیرهنِ مهتری

 مرگ حیات است، حیات است مرگ   -۵

  عکس نماید به دلِ کافری

 جمله ی جان ها که از این تَن شُدَند   -۶

 و نِهان اَند کنون چون پَریحَیّ 

 بر سر دریاست چو کِشتی روان   -۷
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  روح، که بود از تنِ خود لنگری

 خانه تن گر شکند ، هین ! منال   -۸

  خواجه! یقین دان که ز زندان دَری

 
 

۱ 
 ای که از این تنگ قفس می َپری

 َرخت به باالِی فلک می َبری
 

ن و  بگگه از تنگگگ قفگگس پریگگدن ف از قفگگس تنگگگ تگگن رهگگا شگگد 

آسگگمانهجهان مینگگویی پریگگدن   بگگاالی فلگگکف این گگا یعنگگی بگگه  

 آسمان هجهان دیگری  

۲ 
 زندگِی تازه ببین بعد از این
 چند از این زندگِی َسرَسری

 
زنگگدگی سَرسَگگریف زنگگدگی سگگنجی   این گگا بگگه معنگگی زنگگدگی 

 آمده است  م ازی و میرا هنه جهان حقیقی و جاودانی
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۳ 
 تیَدلِق شپشناک در انداخ

 جاِن برهنه شده ، خود خوش تری
 

دلقف جامه ژنده   لباس منگدرس و پگاره پگاره    دلگق شپشگناکف      

لباس ژنده که سراسر آلوده به شپش هحقارتی باشگد  هتعبیگری   

است از حقارت تن در مقایسه با روحی ]لبگاس منگدرس و پگاره    

پگگاره تگگن را کگگه پگگر از شگگپش ایگگن جهگگان بگگود، رهگگا کگگردی،   

یرا جان بدون جسم ه جان برهنه = جان بی لباس هدرانداختیی ز

 تنی خوش تر است 

۴ 
 جامه ِی این جسم ، غالمانه ُبود

 گیرکنون پیرهِن مهتری
 

]ب ای رختی مانند جامه بندگان هلباس تگنی کگه اکنگون آن را    

رها کردی، لباس سروری و بزرگی همهتریی به تگو عنگا شگده    

 است [
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۵ 
 مرگ حیات است ، حیات است مرگ

 عکس نماید به دِل کافری
 

]آنچه که به نظر ما زنده بودن است در اصگ  مردگگی اسگت و    

آنچه که به نظر ما مرگ می رسد، آغاز زندگی و حیات است  

ناباوران هکافران = ماده گرایانی این فرایند را برعکس می بینند 

 و باور دارند [

۶ 
 ین َتن ُشَدندجمله ی جان ها که از ا

 َحّی و ِنهان َاند کنون چون َپری
 

]همۀ جان هایی که از تن جدا شگدند، زنگده هحَگیّی انگد، ولگی      

 مانند فرشتگان از دیده های ما پنهان اند [

۷ 
 بر سر دریاست چو ِکشتی روان
 روح ، که بود از تِن خود لنگری
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زمگین  »]اکنون  روح هکشتیی از جسم کگه ماننگد لنگگری او را    

کرده بود، رها شده و در دریا هجهان مینویی در حرکگت  « رگی

 است [

۸ 
 خانه تن گر شکند ، هین ! منال

 خواجه! یقین دان که ز زندان َدری
 

]ای انسان هخواجهی! آگاه باش ههینی، اگر خانگه تگن  شکسگت    

همرگ پدیدآمدی نالگه و ندبگه نکگن  منمگان بگاش کگه روح از       

 زندان رهایی یافته است [
 

*** 

 


