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 ست خدا ”این” اگر ،ناشناسمخدا

 دا ناشناســــــــخ، اشناسمدانـــــخ      خ دانا که منــــخبر داری ای شی

 وب تکفیردارم هراســـــچ نه از      ین ره سخندر ویم ـنه سربسته گ

 م اعتباری نداشتر  ب    دایتـــــــخ      دم در وجودـع دم ازـون قـزدم چ

 اری نداشتــــــــافتخ  پرستیدنش      و آلوده بود  تو ننگین دای ــــــخ

 بسته چشم توئی نچو طاعت که بر      سان اسیر نیاز بدین  دائیــــــــخ

 و گه آید به خشم م ـگه آید به رح      ر دو رکعت نمازــکه به  ،خدائی

 زبانی نفهمد کالم ر ــــــــدیگ  به      ز در زبان عربــــکه ج ،خدائی

 خرمن خاص وعامکین  بهبسوزد       که ناگه شود در غضب ،دائیــخ

 اهان تباهرش کند بی گنــــــکه قه      لهوسواودسر و بـخدائی چنان خ

 اند تنی پرگناهــــــــــز دوزخ ره      شنودی یک مگسوـــبه پاداش خ

 و رو آباد را زیر رـــــــــکند شه      دائی که با شهپر جبرئیلــــــــــخ

 رانی فروــــــر بیکــــــــکبرد لش      دائی که در کام دریای نیلـــــــخ

 ار کسی چاره سازـک  ردد بهــنگ      که بی مزد و مدح و ثنا ،دائیــخ

 ای تو دارد نیازــــــــبه مدح و ثن      اره، ورنه چراـــــبیچ  خدا نیست

 افسون کنند چو دیوی که اش باید      گه سرکش است وخدای تو گه رام 

 چون کنند؟ ”شفاعتگران“ رنهـوگ       خوش است” یدالل باز” دل او به
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 دست آورده ان را بـــــــتدل بندگ       ورح وخدای تو با وصف غلمان 

 رچه هست آوردـــبه زیر نگین ه       تهدید و زوربه  وفریب  مکر وه ب

   غ حکمـــــتی  چون کشد تهدید ه ب      ل تو مانند خان مغ    دایــــــــــــخ

 صم و بکم ،بیانور  ــــــمانند که ب       لرمای ک  ــــــــــکارف ز تهدید آن 

 بیگناه  از  ارهـــــــــــکگنه داند ن       موجه آید برش برـقه  چو دریای

 سیاه سپید و ر، ـــ  کاف و  مسلمان        ند فوج فوجگرو افــــف  به دوزخ

 ز کس نبیند گزندــان گشته کـــنه        ریا صارـح تو اندر  دایـــــــــخ

 ردد چماقش بلندــــــگ تکفیر  به         چرا به چون و رــکسی دم زند گ

 بزمکی ساخته ،اندرون عرشه ب       وبیانر  ــــــــخیل ک با  تو  خدای 

 رمخانه پرداختهــــــــــار حــبه ک       که از کار خلق جهان ،چو شاهی

 ترا راه نیست جز   او اه ـبه درگ       توه تو ب در خلوت   گشته   انــنه

 کسی در جهان جز تو آگاه نیست        ار اوــــاز ک و رم اوـــمح توئی 

 ع کج اندیش توستکه مخلوق طب       سان خدائی بناز بدین  !دــتو زاه

 ریش توست  قـــخدائی چنین الی       ابند آزــــو پ از استــــنی رـــاسی

 ست اژدها، خدا نیست این جانور       ویم سخنـــنه پنهان نه سربسته گ

 که من ،من ای شیخ دانا از مرنج

 ست خدا ”این” رــگا ،ناشناسمخدا

 

 

 

  

 

 


