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 گوهر عرفان  

  

  ♦گوهر عرفان
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  از هر شكست، همت و عزِم جوان طلب
  تا كي خراب و خسته به دريوزة نشاط

  مبارزه مردانگي عيان نشود بي
  ياِر پست بود دشمِن بلند بهتر ز

  جويي اگر نشاط، به غم شادمان بزي
  جهاِن گذشتنيخاكداِن  بگذر ز

  خبر كشمكش زيست با گر نيستي ز
  اند چشم حقيقت نگر به تو گر داده

  جوي راه در روشنِي شعر نظيري به
  جوي از يورش سپاه مسرت امان به

  هستي ز نيستي بجو، از مرگ جان طلب
  تا كي فكنده سر چو گدايان نان طلب
  خواهي كه سرفروش شوي، هفتخوان طلب
  لطف از زمين مجو، ستم از آسمان طلب

  جوِر خزان طلب رنگينِي بهار ِز
  هاي كوِه بقا آشيان طلب بر قله

  »طلبمي جو شراب كهنه، حريف جوان «
  عالم فاني نشان طلب نشان به از بي

  بيان طلب  فكر شاعر جادو همت ز
  داري چو ذوق عشق، غم جاودان طلب
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  جنّت براي آن روند به آن مي كه مي
  ساقي الله روي  جام شراب گير ز

  شادستي از ربودِن ايمان و دل چرا
  ريدست سمن ب  در ميكده بيا و ز

  پيش جور بماني خميده سر؟ تا كي به
  جهان در وجود آر  يك تازه كربال به

  دلسوزي و خلوص و صفا و شكستگي
 دالن ولي روي به محفل روشن چون مي

  ما بيا و از در پيرمغان طلب  با
  عيش مدام از سخن گلرخان طلب

  ما نقد جان طلب  اي حسن دلفروز، ز
  رطل گران بگير و مي ارغوان طلب

  جابران زمانه امان طلب؟  تا كي ز
  دت از گلوي تشنگان طلبذوق شها

  دامن دلخستگان طلب  اين جنسها ز
طلب رمغان  ا روان  ور  سر و  دل  ور   ن

  يعني متاع گوهر عرفان سؤال كن
  چه بزادي همان طلب هر حصول هر به
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