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  تـعرفـم يهاـلـــگ
  آنودرجه والیت  نواسه شاه جهان سأالن بیز جالب تیحکا

  
  : ستان عزیزوخواننده گان محترم  دو         

 کیونواسه شاه جهان پادشاه  بیدختراورنگ ز سأزیب النچنین روایت بوده که شبی در خواب 
که با دیدن چنین  دیایم وبطرفش سواربوده ریش يدرباال کهرا دیده  نیآ نور سرخ جامهی صشخ

 که دخترمگفت  شیبرا شخصآنزده و غیچباآواز بلند  ایرو درعالماز ترس جان  سأالن بیزصحنه 
     . کار نداردهیچ باتو رمنیش دینترس

را  درجه والیت قدرنیوا دیهست یکه پدرجان شما ک میگوید وحشت زده تحالبا سأالن بیز 

به دنیا هیچ  که هستم شیرسرخ پادشاد من : دخترم دند کهفرمو آنجناب ؟.  دیچطوربدست آورده ا
خود ریاضت میکشم تا این درجه  حضرت پروردگارعالم ادیبها را  وروز هاشب ندارم ووعال قه کار

 .من یپادشاه ایخوب است وشما یکه پادشاه دیوحاال بگوئ را بدست آوردم

 تیدرجه والکشم ایا امکان دارد که ریاضت ب گفت که پدرجان اگرمن هم بمانند شما  سأالن بیز 
  .داشته باشم  شما را
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لی بشما و  دیتوانیم دهیدرجه بمقام باالترهم رس نیازا دیکه دخترم اگرخواسته باش آنمبارك فرمودند
  .ید ئسپري مینماونوش  شیدرع راتانشب وروز که خیلی مشکل بوده

   باشمخداوند ج خود  رضاي خدمتدر شهیتا هم دیکه پدرجان مرا هم دوعا بکن گفت سأالن بیز

قادروتوانا  وبه لطف خداوند دیبنوش آنرا کهفرمودندآب را بدست اش داده و السیگ کیآنجناب 
ت ادوعاحاجطالب  شیباال برا ازعالمآنشخص بزرگوار  بعدآو  .رسید  خواهید به بمقصد تان ج

 زبان آنکه  واب بیدارشدهاز خ سأزیب النگردیده وزمانیکه غایب بعد ازنظراش  یلحظکه  شده
                                  .است  بوده چنین آنکه اولین شعرگردیده شعر جاري  بهفورآ

    قرآورده امـفـروب کنیشاه ام ول دختر            
 است سأالن بیاست نام من ز نیگرهم نتیوز بیز                                  

 نموده اریرا اخت ینیگوشه نشبکلی  سأالن بیز ز همان تاریخ به بعدکه ا چنین روایت بوده
  .همیشه در خدمت مردمان غریب واهل تصوف قرار داشت بطورو

  
 که وفرمودند ریش طلب نمودهپسرخود را بدربا پادشاه جناب شاه جهان يکه روز ومیگویند 

بوده    دیگر عالم کیدر سأالن بیکه نواسه ام ز شودیم نطرفیبااهفته  ینچند یاز ط اورنگ زیب
  . که گپ از چه قراراست دیآنرا روشن نمائ فیهرچه زودترتکل

را خواسته وفرمودند که هرچه زود  سألنا بیخاص ز يزهایاز کن یکی بیروز بعد اورنگ ز چند 
   .خصوصی دخترم را کشف نموده که چرا گوشه گیر شده است  رازي تر
جان بعد  سأالن بیزهمه روزه  که شودیم نطرفیباا  هفته نیدازمدت چنقربانت شوم  که زگفتیکن

 جناب و یکندوارباخود صبحت م وانهیو درفته قصرتاج محل  باغ يدرگوشه ها نمار عصري از ادا
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یکی ازدوستانش که آنهم را به پسر سأالن بیتا ز  گرفت میتصم درعالم فکر فرورفته و بیاورنگ ز
 . دیئنما یخورداربوده عروسبر خاصیهندوستان از نفوذ  درشهر

 بیومتوجه شد که ز هش بداخل باغ رفتبخاطرصبحت نمودن بادختر بیاورنگ ز إ نکهیصه اخـال
  است پسندمرا دردنیازیکه خداوندآ چهارچدیگوینشسته وباآوازبلند م تنها درگوشه باغ سأالن
  .اریهم قامت  یکی و  ءذار ع گل یکی  ء یساق یکی  ء شراب یکی 
 ؟ یچه گفت ایح یبدختر  يا که گفت تیبا عصبانبی خبر استاده بود  اش ه درعقبک پدرش 

                                   .ت  پسند اس زیچهار چ ایدردنمرا  اخداوندکه گفت دوباره   سأالن بیز
خوش  مطلب پدرش نیچن دنیباشنکه  استغفار هم یکیو  ء  روزه یکی ء   حیتسب یکی  ء نماز یکی

بکلی گوشه  میشود که شما ازمدت چندین ماه بااینطرف جان سأالن بیز مزیشده وگفت که دخترعز
 تیهمرا       يزنا شوهر یگ هزند کیکه درمورد شر خواهمیممن  امروز کرده ایدوارینشنی رااخت
  . میصحبت نما

لی ازکرامات خا بوده و یآدم تصوف کی موصوف برعالوه یکهبنام عبداهللا  مازدوستان یکپسریکه 
داشته ومن  بیشماري اخالصمندانگفته میتوانم که درهرگوشه وکنار شهرهندوستان ومیباشد هم ن
   ؟...ستینظرتان چ شانیدر مورد ا ایا مینما یگرفتم که ترا با نامبرده عروس میتصم

که نفر مورد  دیگوئیگفت که پدرجان شما مو جواب داده احترامآ شپدر شنهادیدرمورد پ سأالن بیز
  ؟   هم  دارد تیدرجه وال مات واکرنظرتان 

 خواهمیم گفت که پدرجان اگراجازه شما باشد منسأالن بیز.  دخترم  مگفت یکه بل فرمود شدرپ  
 درجه تاچه اندازه که واقعآ نامبرده میبا شخص مورد نظر تان مالقات نما کیازنزد کمراتبهیتا 

 . رمیگیم میتصم شانینمودن خود با ا یسبعدآ در قسمت عرو داشته و تیوال

   و مکنیروان م نجایحاال موصوف را درا نیمن هم یگفت که دخترم چرا نرویش را بوسیده و پدرش
                                . ………………….…………………مرا هم قبول است دیکه گرفت میدرحصه هرتصم

درباغ تاج محل آمده که بعد  شد نظرورمشخص  بیز بدستوراورنگ ساعت بعد إ خالصـه اینکه
ستورپدر  که بد خواهمیعبداهللا است وم نموده وگفتند که نام من یخودرا معرف مکیسالم علاداي از 

 . میصبحت نما ش ودراینجا گرد تیهمرا یتا ساعت جانت
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 و فرمودند گفته استبرایم تان شخصیت قبآل پدرم در مورد  یفرمودند که چرا ن سآالن بیز 
  ؟ دیدار هم والیت ودرجه کرامات دیهست ذآدم بانفو سري هندوستان اتشمادرسر کهیرعالوه ب
 يخودرا برا وکرامات تیتا درجه وال توانمیکه من چطورمه بود وخیال درهمین فکرمقابل  شخص 
 يهردوآنها درکنارجو کهیدرحال .شود یراض میکردن همرا یعروس بهکه سازم  بتثاأسالن بیز

 گریوقت نماز د حاالکه  گفت عبداهللا نامو  درفتنیازهرجهت قصه کرده م ر تاج محلقص آب روان
چهاررکعت نمازفرص دیگررا  آب روان ي همینمن درباال کهاگراجازه شما باشد  شده و

  .یم ئمینمابحضورخداوند ج ادا نموده وبعدآ صبحت 

  
آب روان  يدارد که شما در باال چطور امکان نیعبداهللا ا يخنده نموده وفرمودند که ا سأالن بیز

   ؟ دینماز تانرا بخوان
   .چطور ایو میگویکه من راست م دیمتوجه باش نصورتآدراست ریخ عبداهللا گفت که 

آب  برويش گرفته و یاهشانه  ينمازخودرا از باال يجاخداوند بزرگ ج را یاد نموده و  آنجناب
شده وبه خواندن ه استادجا بجادر باالي آب ج که جاي نماز موصوف به امرخداوند  روان انداخته

ه بطرف دست راست نموده وبعد از اداي چهار رکعت نماز فرض زمانیک  نماز فرض عصرشروع
 نیزم سطحاز سأالن بینماز ز يبقدرت خداوند ج جامتوجه میشود که  خودسالم میگرداند
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 پروردگارعالمت حضرر بحضواستاده و شیدرباال سأزیب الن لندتر بوده وشخصمترب میدرحدودن
  .دینمایش را ادا م ا نمازفرض

 سأالن بیز  يفورآ خودرا درقدمها عبداهللا نام شخصکرامات وعلم والیت شان  نیچن دنید باکه 
  .  میخواهدانداخته ومغدرت 

 همیشه بطوردایم گوشه نشنی را اختیار نموده و جان زیب النسأبی بی قابل یاد آوریست که و  
که تا آخرین مرحله زنده گی اش با هیچ شخص  داشتهن غریب واهل تصوف قرار درخدمت مردما

  .عروسی نکرده وچنانچه در یکی از اشعارخود اینطورسروده است که 
       ش نشد  هیچ کس خریدار سأنشد  ــــ   پیر شد زیب الندر گردن یاري  خم بیشکند دستی که
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