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 عـرفـتـــهاي مــلــــگ    
  تـــادشاه وقـسرپـوپ زيـریـبـتمس ـضرت شــح تـیکاـــح  

   
  اینست فوتو ومرقد جناب شمس صاحباینست زیارت ومجسمه جناب شمس صاحب      

  !دوستان عزیز وخواننده گان محترم  
جمع  محل دورهمآنتعداد مردم که  شتمیگ هیقر کیاز حضرت شمس يکه روز میگویند

را مخاطب قرار داده وفرمودندکه اي برادردر اینجا  یشخص آنجنابو . نمودندیم هیشده وگر
  ؟.. دیکنیم هیگر چه گپ است که شمایان

 کهیدر حال قرار داشته دوست منپسر درباالي چهارپائی اي فقیر جان کهموصوف جواب داده 
 پیوست   )ج(برحمت خداوند جان بحق داده و امروز هم میباشدصاحب چند اوالد خورد سال 

ي دوست حاالپسر نیمن هموکردن نبوده  هیموضوع قابل گر نیکه ا فرمودندحضرت شمس 
  سازمیم هزند تانرا ازخواب بیدار کرده و

یک نگاه عمیق بطرف شخص مرده رفته و یچهارپائ يدرباال حضرت شمس ! خـال صـه اینکـه
   پسر تان چیست ؟نام  دان فایده نداشتهگریه کردن چن کهفرمودند  و پدر متوفا نموده

 . پدرمتوفا گفت که فقیر جان نام پسرم عبداهللا است

ضر بودند ومتوجه حرکات حضرت شمس قریه حا اهالی مردمان از زیاد ددرحالیکه تعدا
  .که این آدم دیوانه از جان مرده چه میخواهد شدند

عبداهللا به امرخداوند  يدندکه  افرموجناب شمس با آوازبلند باالي شخص مرده صدا زده و
در حالیکه سه مراتبه گفتار خودرا تکرار نموده که در همین   . دیدارشویب از خواب )ج(بزرگ

شخص  نیا وانهیآدم د يگفت که ا نزدیک آنجناب آمده و محل دانیسف شیازر یکتن اثنا
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 جوان را ایناش  یچهارپائ يکه دوباره زنده شود چرا درباال امکان ندارد چیمرده است ه
  . میکنید رهخمس

شده  یشمس سخت جالل حضرت جناب  هیقر انمردم گفتن ادیکم وز يسخن ها ندیباشن 
   .ید  ودارشیب ازخواب به امر شمس حاال عبداهللا يکه افرمودندو

با که ه نموده وزنده شد صرفه) ج (به امرخداوند قادر وتوانا نام همان بود که شخص عبداهللا 
که بخاطر  ناصاحب چند تن مال و ندحیران شد مردمان محل همه صحنه جالبدیدن چنین 

را  وانهیمرد د نیکه ا د به اتفاق هم فیصله نمودندجنازه  درآنجا حضور داشتناداي نماز
 اریمالصاحبان هوش يشمس فرمودند که ا جنابو زده استزیکفرآمهاي گپ که دیبکش

 . دیخواهیما ازوجود من چه مهستم وحاال ش وانهیآدم د من یک بگفته شما

  میکه شما رازنده پوست کن میخوایکه ما م دگفتن آنها
بدن آنجناب خون که از  دآنمبارك را مال صاحبان آنقدر لت وکوب نمودن :خـال صـه اینکه 

 یآنقدر گرسنگ در عرض راهکه  هگرفت شیراه شهررا درپ و باعالم افسرده گی شده جاري
خودرا  توبه بسیارمشکال رفتن را نداشته ه اصطالح قدرت وتوان راهنموده که ب غلبه شیباال

 نان  کدانهیبنام خدا ج برادرپول ندارم  يوگفت که ا سانیدهر وائیدوکان نان کی دردهن
 .دیبده برایم

  
 يبا قهرو غضب گفت که ا نان کنی را در دست داشت هاي شخص نانوا در حالیکه سیخ  

 . کنمیچشمان تانرا کورمکنی نان  خیس نیهم وگرنه بادیدور شو مرویشیعاجل از پ وانهیآدم د
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 دیفروش نمائ رانان قرص انه هزارانکه اگرروز یکنمدوعا م وانان يشمس فرمودند که ا حضرت
  .دبرکت نباش خیرو نوع چیدرفروش تان ه

دانـه   سـت یب اضـافتراز آن موظـف  کـه نفر  رفتـه  رستوران کیدرمقابل  آنجناب ! بـه هـمه حال
حضـرت   دیـ نمایآتـش گذاشـته وپختـه م    يدرباالو درکشیده کباب يها خیرا درس شگجگن

واگر بنام خـدا ج یـک دو    وپول هم ندارم هستمگرسنه  اریمن بس برادر يشمس فرمودند که ا
ــرات  ــرایم خی ــاب ب ــدد ســیخ کب ــاب شــخص .شــومیخوش مهی ــهیمردد يگفــت کــه ا یکب   وان

شـده ودسـتان    یسـخت جاللـ   یبزشت کبا آمد پیشبا وآنجناب دیگم کن خودرا ازنظرمفورآ

  
همان بود که  یکش یکش بروید شگانجگن يکباب برده وگفتند که ا يها خیس خودرا بطرف
 . دندیآتش بر يازباال کی کاهی زنده شده و کانشجتمامآ گن قادر وتوانا بقدرخداوند

توسط نموده و دایآهن را پ چهرپا کیراه  عرضدر درپیش گرفته که بیابان راراه آنجناب و
که فرمودندنموده و آفتاب بطرفو یک نگاه عمیق  دهیخودرا بربدن گوشت ران  مقدارکآن ی

  دیوکباب مرا پخته کن  شده نیئپاهستم حاال شمس من  کیو یشمس توهست کاي آفتاب ی

 نآگرمی تابش  يشده که به اثر نیئاندازه پا کی)ج (امرخداوند  به همان بود که آفتاب
 خود را از دست داده تااینکه شرین نفرجان هاي ده هاپخته شده و مباركکباب آن کهیبرعالو

آوازه بگوش پادشاه واین  بوده شمس  حضرت جنابکه کار ، کار ددانستن ان آن شهرمردم
آمده به اصطالح سرلچ و پابرهنه درهمان دشت سوزان  نفر صدهاوقت رسیده که آنهم بشمول 

   .شوندیالك مه شهر ما تمامآ مردمان وگرنه دیشمس دوعا کن ایوگفتند که 
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 دیخود برو يشمس پس درجا ایحضرت شمس بطرف آفتاب نگاه نموده وگفت که  جناب
 .ید باش نیئپا زهین کی ملتاندر شهر  کنیول

به  ندبک ي جاده به اصطالح سرگین خودرامیگویند که اگر در شهر ملتان اسپ گادي در رو
میشود  لیتبد در ظرف چند دقیقه همان سرگین روي جاده به خاکستر آفتاب اثر شدت گرمی

بجه چهاربعد از ساعت  مردمان  عمومبطور دوکانهاي آنجا بسته بوده و آواز طرف روز اکثر
وتاصبح صادق  شوندیم رونیپهراهن نازك ب کیخود با  ياز خانه هاکاروبارشان بمنظورعصر

  . مصروف خرید وفروش جنس هاي خود میباشند

با  اینشسته ودرعالم رو درکنار دریاجناب روزدیگري آنمیگویند که  : هــر صـورت بـه
تریک اسپ ازمسافه نسبتآ دور اثنا نیبوده که درهمازیپروردگارعالم درعرض ونحضرت 

شده مقابل آنجناب دست به ادب استاد  در مسالم علیک يادابعد از وسوار شکاري پیدا شده 
  ؟ ... توکیستی وچه میخواهی  آنجناب فرمودند کهو
 بخاطر شکار آهوشخص اسپ سوار گفت که اي  فقیر جان من بچه پادشاه این شهر هستم و 

حضرت شمس . چه میخورید  سوزان ابانیوب دشت نیدر اشما  و گذرم بااینطرف شده است
درا خو بدن گوشت مقداریک سنگی باالیم غلبه کردهقبل گر اي بچه پادشاه روزفرمودند که 

 بچه پادشاه يداده وفرمودند که ا بچه پادشاه يبرا آنراباقیماندمقداروکباب کرده خوردم 
   .ن م یشینان درو ایولذت داردشما خوب  یکه نان پادشاه دیبخورشما  کباب را نیا باقیمانده

 دستمال نیگوشت را ازدست آنجناب گرفته و درب کبابپادشاه مقدار بچه :  نـکهیصـه ا خـال
آمده  ی اشقصرپادشاه در زمانیکه یبعداز خداحافظ و گذاشته  ست داشتنی خانم خوددو

 يرا براه ودستمال انداخت اش سگ رايوب دهیدستمال کش نیگوشت کباب شده را از ب همان
را کباب  خون يه هاکل  و بوده خدا بیامرزم خانم ینشان نیکه ا فرمودخود داده و يزیکن

 . دیاوریاره بدوبرا دستمالم شسته وخوب 

 يلکه ها  نکهیتا ا دهیسی، ل دهیسیل با زبان خود به اصطالح آلودکباب راخون هاي  لکه زیکن
که ه پادشاه دادبچه  يدوباره دستمال را برابعد از شستن آب دستمال گم شده و يخون ازرو

  .ري نمود آنهم ازایشان ابرازتشک
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تا  و بطرف تشناب رفته دارشدهیاب بنمازازخوي آنروزشخص پادشاه بمنظوروضو وادافرداو
را  شیآفتابه  وضو زاشیومتوجه شده که کن وضو کرده اطاعت خداوند ج را بجا بیا ورد

خراب شده وراسآ دراطاق خواب  یبکلعصاب پادشاه ابا بی تفاوتی کنیز  کهآب نکرده پراز
  .است  درخواب هنوز هم شیزیومتوجه شده که کن رفته خودزیکن

مرا پراز آب  يچرا آفتابه وضو قیناال زیکن يکه افرمودند  باالیش صدا زده و پادشاهجناب  
  ؟ که نماز من قضا میشود  یدتشناب نگذاشت نینکرده ودر ب

عرش معال  انتاکنون مرغکنیز جواب داده وگفت که قربانت شوم من بی تفاوت نیستم ولیکن 
       را پر از آب نکردمتاني ه وضوکه یه همین اساس آفتاب استراحت بوده و آذان نگفته است

 نیچه ا يازرو زیکن يمطلب شخص پادشاه سخت تکان خورده وفرمودند که ا نیچن دنیشن با
  ؟.دیگوئیسخن را م

 يخون دستمال پسر شمارا همرا يلکه ها من کهیگفت که قربانت شوم زمان جواب دادهزیکن 
حظه به بعد چشمانم روشن شده که ل ج ازهمانقادر وتوانابقدرت خداوند  دمیزبانم چوش

شان بوده هاي بال  ریکه سرآنها هنوزهم درز توانمیم دهیان عرش معال را دحاال من مرغ نیهم
پادشاه فورآ پسرخودرا طلب نموده وفرمودند که موضوع ازچه  شخص .هستندواستراحت 

 ؟. قراراست

توته  کی میبرا ریقف درویش شخص به شکار رفته بودم  گذشته کهروزپسرپادشاه گفت  
که  یداین کباب از گوشت جان من است  بگیرو بخور کهو گفت داده شده را گوشت کباب 

راست بگویم پدر جان که دلم طاقت  .ویا کباب جان من  لذت داشتهنان پادشاهی شما خوب 
 . سگ خود انداختم يآنرا  براکرده نتوانسته 

که پسرم خداوند ج فرمودندو خورده فسوسا بار ء بار پادشاه شخصموضوع  نیچن دنیباشن
 يبرا جقادر وتوانا  خداوند لاز برکت همان دستما که ترا خواسته بود ولیکن صدافسوس

مرغان عرش را  در عالم  روشن و درجه والیت را عطا نموده که آذان دادن دوچشم مازیکن
 .                 ده کرده میتواند باال مشاه
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هم دوچشم  گانس يخداوند بزرگ ج برا وقت بااینطرف ازهمان که دنیگویم  نوهمچنا
 نکهیبخاطر ا دیآینم کهیمال درخانه که سگ باشد درآنجا انزرگگفته بروشن داده است که ب

  . تواندیکرده م دههبمانند روزروشن مشا زرایشب همه چازطرف 

  
ده بودم آنرا نقل در یک محفل تصوفی شنی1348در سال که را  تیحکا نیا :دوسـتان عـزیز 
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