
                                                     ÜÇÜNCÜ SELÂM

Et atâ-bahş-ı ukuul eyle medet                      Ey akıllar bahşeden Rabbim , medet et .Sen is-
Sensiz olmaz kimsede kudret ebed               temedikçe kimsenin birşey istemeye gücü yetmez

Hem taleb senden hem ihsân ey Muiz          Ey yüce Rabbim , taleb de senden , ihsan da.
Evvel-ü âhir sen oldun biz kimiz                   Evvel de sen âhir de , biz kim oluyoruz
Kaadie-ü âli senin sem'ü kelâm                     Yüce olan sensin kulak da söz de senin. Biz
Cümlemiz â-şey'ü , sensin ber-devam          hiçbir şeyiz , dâim olan sensin
                                          
                                          Ey ki hezar âferin , bu nice Sultân olur
                                          Kulu olan kişiler Husrev-i handân olur
                                         Her ki bugün Velede inanu-ben yüz süre
                                         Yoksul ise bay olur , bay ise Sultan olur

Ol zaman bu Mesnevîden va'lidim                        Babam bu Mesnevî'yi söylemekte sustuğu
Çün hamûş oldu ana ol dem dedim                      zaman ona dedim ki ;

Kim nedir vech-i edüp keff-i sühân                      "Sözü bırakmanızın , ilâhi ilmin kapısını
Beste olmuştur der-i ilm-i ledün                           kapatmanızın sebebi nedir ?"

Didi nutkum oldu mağlub-i melâl                         Dedi ki ;"Süzüm , usunca mağlîb oldu.Artık
Haşre dek yok kimseye anda makaal                   haşre kadar kimseye bir söz söylemem"

Vakt-i rıhletdir güzargâh oldu Hû                       "Göçme vakti geldi , yolumuz Hakk'adır.Her-
Küll-i şey'in Hâlik illâ vechehû                            şey helâk olur,anck onun hakikati bâkidir"

Bende hiç ümmid yoktur sû be sû                       Hiçbir tarafdan ümidim yok , ancak o kerem sa-
Söyler ancak ol kerem lâ-tey 'esû                        hibi ,"Me'yus olmayınız" diye buyurmuştur

Eyleyüp Sultanımız lûtf-ı dü'tû                             Sultanımız bize kat kat lûtuflar eyleyip "Ümmi-
Gûş-mâl etmektedir lâ-taknetû                             nizi kesmeyin"diye kulağımızı çekmektedir 

Gerçi kim bu ye'sden  üftâdeyiz                          Gerçi biz bu ye'sden dolayı düşkünüz ama 
Dest'-girin lûtfuna âmadeyiz                                Hakk'ın lûtfuna da âmâdeyiz

Dest-ü pâ âmâde çün esb-i nefis                         Gezip dolaşacağımız çayırlığa giderken , uysal
Eylemekde azm-i mer'âyı enis                             atlar gibi yürümeğe hazırız

Gam endâzız o ca'ya gam yok                            Adımımızı atarız ama , orada adım atılmaz.Ka-
Cânımız pür anda ammâ câm yok                      dehimizi doldururuz ama , orada kadeh yoktur

Çünkü anda cümle şey rûhânidir                       Çünkü onda herşey rûhânidir
Mâni ender mânî-i Rabbânîdir                            Mâni içinde mâni Râbdan (Tanrıdan) gelir

Oldu sûret sâye mâ'nâ âfitab                             Mânânın sâyesinde-korumasında-görüntü par-
Nûr-i bî-sâye olur ferş-i herâb                            ladı.Korumasız nûrla yeryüzü harâb olur 

Çünkü anda hışt-beri-hışt olmadı                       Çünkü onda mızrak , mızraktan kurtulmadı
Nûr-i mehde sâye-i zişt olmadı                           Ayın nûrunda çirkinlik gölge olmadı

Hışt-ı zerrin olsa da olsun fedâ                           Altından yapılmış mızrak olsa da fedâ olsun Çün-
Çün bedeldir rûşen-i vahy ana                            kü Tanrı buyruğunun parlaklığı ona bedeldir

End-i kâk-i kûh def'i sâyedir                                Dağın bitimi gölgenin savaşmasıdır
Nûr için sad-pâre olmak mâyedir                        Nûr için yüz parça olmak yerindedir (gerektir)


