
كشتي دل غرق دريايِ گناه است اي مسيح      كشتي دل غرق دريايِ گناه است اي مسيح      

سرگشته اينك در ميان موج كفر                       سرگشته اينك در ميان موج كفر                       امام  ماندهمانده

ام                          ام                            گر گناهم كوه گردد در ميان سينه     گر گناهم كوه گردد در ميان سينه     

پناه                     پناه                       گر نگاهي از تو آيد بر گدائي بي    گر نگاهي از تو آيد بر گدائي بي    

برد                              برد                                حاليا فضل تو ما را تا بمنزل مي     حاليا فضل تو ما را تا بمنزل مي     

تا بگيرم دامنت را، آمدم از كويِِ عشق                        تا بگيرم دامنت را، آمدم از كويِِ عشق                        

جان ما، در نور گفتار تو روشن آمده                            جان ما، در نور گفتار تو روشن آمده                            

هر كه را ديدم نگاه از هر دو عالم برگرفت     هر كه را ديدم نگاه از هر دو عالم برگرفت     

گناه گناه  بحر    بحر   در  اين   در  اين   دانم دانم    زآنكه مي زآنكه ميشادمانمشادمانم

گر نگيري دست من عمرم تباه است اي مسيح                   گر نگيري دست من عمرم تباه است اي مسيح                   

تا بساحل لطف تو، پشت و پناه است اي مسيح              تا بساحل لطف تو، پشت و پناه است اي مسيح              

در نگاهت صد هزاران كوه، كاه است اي مسيح               در نگاهت صد هزاران كوه، كاه است اي مسيح               

آن گدا در ملك باقي پادشاه است اي مسيح              آن گدا در ملك باقي پادشاه است اي مسيح              

ورنه هر برهان و عرفان همچو چاه است اي مسيح       ورنه هر برهان و عرفان همچو چاه است اي مسيح       

قلب مشتاقم بر اين دعوي گواه است اي مسيح            قلب مشتاقم بر اين دعوي گواه است اي مسيح            

بلكه هر خورشيد، بي نورت سياه است اي مسيح     بلكه هر خورشيد، بي نورت سياه است اي مسيح     

حاجتش از حضرت تو، يك نگاه است اي مسيح           حاجتش از حضرت تو، يك نگاه است اي مسيح           

از  دل  من  تا  به  درگاه   تو  راه  است  اي  مسيح               از  دل  من  تا  به  درگاه   تو  راه  است  اي  مسيح               


