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اىذرضيّث اىلصيرة
ெய்குன

ஸூபி

ஹழ்ரத்

கஹரி

கத்தஸல்லஹு

ஸர்ரஹுல்

அஜீஸ் அவர்கள் கர்வ ெய்தது.

ًبطً اهلل اىسحٍَ اىسحي
ُالَاِى ٰ َه ا ِ اال اهللُ َالاِى ٰ َه ا ِ اال اهلل
َال اِى ٰ َه ا ِ اال اهلل ٌُ َح اٍ ٌر ار ُض ْو ُل اهلل
هلل ا ْى َػي ِ ْي ًَ ْاالَ ْب َػ ِر َو ْاالَ ْ َْق ِب
َ َا ْح ٍَ ُر ا
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ٰاتٰى غُيُ ْو ًٌا ٌِ َْ َى ُرُ ْ ُه ى ِ َػ ْت ِر ٖه د
ُةَاهَى ا ْىكَي ِ ْي ًَ ةِهِ َف َلا َل اُِانِ ْي َضاُ ْدبِر
ا
ِرض اى اِ ِب ْي
َ ْ ةِاى ِز ْي ى ًَْ َت ْط َخ ِط ْػ ُه َض ِّير ِْي د
தூபநளகழனதும்,

சநீ நளகழனதுநள

அல்ளலஶத்தஆளளய
அளலழஸ்றளம்
ககளடுத்தளன்.

சர்ய

னகழ்கழறன்.

அயர்களுக்கு

அதுககளண்டு

யஸ்துகளமம்

அயன்

தன்னுளைன

தன்ிைத்தழழருந்து

அயர்கள்

அழமம்டினளகழன
அடிளந

ி

ககளஞ்சம்

கலீமுல்ளஹ்

ி

கழழ்ரு

இல்ளந
மூறள

அளலழஸ்றளம் அயர்கிைத்தழல், ீங்கள் யிங்கழக் ககளள்ளததளல் களறுளந
கசய்ன

இனளது

றள

சம்யங்கின்

கருத்ளத, ளன்

களண்ிக்கழறன் எ கருளந றசழளர்கள்.

َحا َهجِ ا ْى ُػ ُل ْو ُل َغ َْ ا ِ ْد َرا ِك غ ِ ْيٍِهِ َن ٍَا
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உங்களுக்கு
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www.sufimanzil.org

ِرض اى اِ ِب ْي
ُ ْ َحا َه ف ِ ْي ةَاق ِ ْي ِصفَاحِهِ َوى َْو د
அயனுளைன

ஏளன

சழளத்துகள

எல்றளர்களுளைன

னத்தழகளும்

சழத்ளத

ககளள்யதழலும்

எட்டிக்

தட்ைமழந்தது

எட்டிக்
றளல்

தட்ைமழந்து

ககளள்யளத
அயனுளைன

றளய்

யிட்ைது.

யிட்டும்

அழவு

எனும்

கழழ்ரு

ி

அயர்களலும் சரிறன.

ذ ُ اً اىصا ََلةُ َو ا
اىط ََل ُم َغل َى اى اِ ِب ِّي اَ او َال
ِّ ذَاُ ِ ًيا َغل َى
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ اب ٰاىِهِ د
ِ اىص َح
ின்ன சயளத்தும் சளமும் துயக்கநளக ி ளனகம் றல்ல்ளலஶ அளலழ
யறல்ம் அயர்கள் றரிலும், இபண்ைளயதளக அயர்கள் றதளமர்கள், கழளனளர்கள்
றரிலும் கழழ்ரு ி அளலழஸ்றளம் அயர்கள் றரிலும் உண்ைளயதளக.

ْج ْو ُدا ْى َج َواد ِ َواى اِ ٰرى ِ ِال هْخ ِٰرى ُض ْت َو اى ُه ٰرى
ِرض اى اِ ِب ْي
َ ْ ُج ُّو ا ْى َذ ََلئ ِِق ٌِ َْ َر ٰدى ا ِ ْح َيا ُء ُه د
ககளளை

யள்ளகழன

ழன்றுமுள்தளனிருக்கும்
ளளதனில்

றர்யமழ

அல்ளலஶத்தஆளயின்
ஜங்கள்

எல்ளம்

கறுயதற்களக

அயன்

கருங்ககளளைனில்

யமழறகட்ளை
ி

கழழ்ரு

யிட்டும்

றபள

அளலழஸ்றளம்

அயர்கள லனளத்றதளடு ளயத்தழருப்து.

ان بُ ْْشى ٌَ َْ َُحى ة ِ َِ ْحو ِ ٌَ ْول ٰى ةِا ْى َه َوا
َ َح
د ِْي َف ًث ٌِ ِْ ُه ُ َ ٰهى ى ِ َِ ْف ِطهِ َغ َِ ا ْى َه َوى
ِرض اى اِ ِب ْي
َ َد
َ ْ اب ٌَ َْ َدضا ا ى ََها يَا غ َْوذَ َِا د
எயன்

தனுளைன

எஜநளளகழன

அல்ளலஶத்தஆள

றரில்

ஆளச

ககளண்டு

அயனுளைன ளளதனில் ைந்தளறள, இன்னும் அயள னந்து தன் ப்ளற அதன்
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இச்ளசளன

யிட்டும்

யிக்கழளறள

அயனுக்கு

ல்நளபளனமுண்ைளகும்.

அயனுளைன ளயங்ககல்ளம் நது இபட்சகர் ி கழழ்ரு அளலழஸ்றளம்
அயர்கள்

களருட்ைளல்

அமழந்து

றளகும்.

ஆளல்

எயன்

ப்ளற

அழுக்களக்கழளறள அயன் றர் ககட்ைளன்.

اب ةَي ْ َن اىشَ ْيخِ َو ااى ِز ْي يُس ِ ْي
ِ َد اى ْج َغل َى ْاالٰ َد
رض اى اِ ِب ْي
ُ ْ ِ دُ الِ َى اهللِ ا ْى َػل ِ ِّي كِصا ُث ا ْىذ
ி

கழழ்ரு

அளலழஸ்றளம்

அயர்களுளைன

சரிளதனளகழது:-

கரய்குக்கும்,

முரீதுக்குநழளைனிலுண்ைள (ஆதளன) ஒழுக்கங்களப் ற்ழ அழயிக்கழது.

ِف َغ ِْ ُه ًْ اِذْ اَ ْضبَرُ ْو ُه ٌِ ْري ٍََا
ُّ ِ ذ ََاال َي
ْص اى اِ ِب ْي
ُّ
ِ ْ ِ اب َفي َْي ُل ْو َن ٍُ ْو َسي َكا َل ى ِ ْيذ
ُ َاىزة
அதளயது: இயள (முரீளத) கரய்கு றசளதழப்ளறபனளளல் அயளப யிட்டும் ஓை
நளட்ைளன். எங்கழலும் ஈளன றளல் யிபட்ை யிபட்ை தழரும் யருயளன். யந்து ி
மூறள

அளலழஸ்றளம்

அயளக்ள்

ி

கழழ்ரு

அளலழஸ்றளம்

அயர்கிைத்தழல் நன்ிப்ன றதடி கசளன்துறளல் கசளல்ழக் ககளள்யளன்.

ًْ رِ ْد ًء ٌُ َواف ِ ًلا َى ُه ًْ َال َيب ْ َر َح َْ َفاُِ ا ُه
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ُر َف َلا الِ َى اهللِ َى ُه َن َغ ْوذ ِ َِا د
றநலும்

அயர்களுக்கு

ீங்களநழருக்கவும்.
அயர்களப்

உதயினளயளகவும்,

ஏகன்ளல்

றளல்

அயர்கள்தளன்

அயனுக்கு

நது

இணங்கழயளகவும்
ககௌது

அல்ளலஶத்தஆள

யமழத்றதளமர்களகனிருக்கும்.

ِم َاليَ ْه َخر ِْي
ُ ز اِي اى اخ َو
ِْ اط ِع يَ ْس َحر ِْي ك َ ْاالَ ْغ َج
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ َزا َوي ا ْى ُػيُ ْو َم كَاى اِ ِب ْي ٌَع َ غ َْوذ ِ َِا د
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இன்னும்

தழுளநகனன்னும்

அஜநழளனப்

றளழருப்ளன்.

உ|டுப்ள

உடுத்தழக்

தன்னுளைன

ககளள்யளன். ஒன்றும்

கல்யிகள

எல்ளம்

கதரினளத

சுருட்டி

ளயத்து

யிடுயளன். ி மூறள அளலழஸ்றளம் அயர்கள் லழழ்ரு ி அயர்களுைன்
ைந்தது றளல்.

ت َكيْتِهِ ٌٍُ اي ًحا ة ِ ا
ِ اش ْه َوة
ِ َضي ْ ًرا ة ِ ُح ْو
َ
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ان ٌَ َْ اَ ْحي َ ْي ة ِ َج اٍ ٍع ى ََرى د
َ ُض ْت َح
சரீப இச்ளசளனக் ககளண்டு உப்ிைப்ட்ை இந்துறள கல்கனும் நீ ள சுநந்துக்
ககளண்டு ைப்ளன். நஜ்நவுல் ஹ்குளபில் - இரு கைலும் சந்தழக்குநழைத்தழல் ி
கழழ்ரு அளலழஸ்றளம் அயர்கிைத்தழல் றளதும் அந்த நீ ள உனிபளக்கழன
ளனன்

நகளத்

தூய்னயன்.

அயன்

இச்ளசனளல்

ீடிக்கப்ட்ை

அந்த

முரீதழன்

இந்துறள கல்கனும் நீ ள அயனுளைன கரய்கழன் யிளனத்கதன்னும் கைல்
தனவ்யத்தழன் கைறளடு சந்தழக்கும் நஜ்நஃ - சங்கம் சந்தழப்ிைத்தழலுள் தண்ணளப
ீ
ககளண்டு

அதன்

யின்ங்கள

றளக்கழ

உனிபளக்கழ

ளயத்தளன்.

உனிர்

கற்கழும்ின கல்னக்றக றசளம்.

َش َِ َار ُه ٌُ َح اي ة ِ ٍَا ِء ٌَ ْج ٍَ ِع و ِ َال َي ِث
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ُش ُي ْودِهِ ط ُ ْوب ٰى َى ُه َن َط ِّير ِْي َد
கரய்குைன்

சகயளசம்

கசய்யதளகழது

நஃஸ்றளதழகவ ன்” – ீங்கள்

சவறதயித்தநளனிருக்கும்.

உண்ளநனளர்களுளைன

சகயளசத்தழழருங்கள்

“கூனூ
-

என்று

குர்ஆன் ஆனத்தழல் என் ஆண்ைளக கழழ்ரு ி அளலழஸ்றளம் அயர்கின்
பப்ளகழன அல்ளலஶத்தஆளயின் ஏயல் யந்தழருக்கழது.

ُص ْح َت ُث ا
اىش ْيخِ َض َػا َد ٌة َوف ِ ْي ُن ْوُ ُْوا ٌَ َع
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ اىصا ادِكِي ْ َن َا ٌْسُ َر ِّب َض ِّير ِْي د
ஆளகனிளல்

கரய்கு

இல்ளது

தன்ளறறன

கஜனம்

கற்று

யிைளகநன்று

எண்ணுயின் எண்ணம் தயறு. அயன் யளழ்ளள் யணளக
ீ
றளகும். ஆண்ையள!
(எங்கள

யணளக
ீ

றளகளது)

கழழ்ரு

ி

அருள்யளனளக.
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َِط او ٌَ َْ ظَا ى ََػ اي ُه َي ُفو ُز ة ِ َِ ْف ِطه
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ َطا َع ُغ ٍْسُ ُه َاغِ ْد َي َار ِّب ةِا ْىذ
நல்களனுளைன

நகன்

கழழ்ரு

ி

அயர்களுளைன

யஸீனத்ளத

(உறதசங்கள)

கசளல் றயண்டுகநன்று ஆசழக்கழறன். (அளயனளகழது) 1. தளழற ீ னளருக்கும்
உகளரினளகறய

இரு.

ீ

ல்னளி

அளலழஸ்றளம்

அயர்கள்

களருட்ைளல்

கஜனம் கறுயளய்.

رض
َ َط
ُ ْ ِ خب ِل ذ
ْ ِ ْك َو َصايَااُِ ْ َِ ٌَ ْيكَا ٍن َد
طَاى ِ ًتا ُن َْ َُاف ِ ًػا َت ُفشْةِي َْتا ِء اى اِ ِب ْي
ُظَا َح ْط ًِا َال نُ َػي ِّ ْر ٌُ ْزُ ِ ًتا اِذَاُ ِر ِْم
ِرض اى اِ ِب ْي
ٍ َ ظَ ْػ َِمَ ى ِ َغي ْر ِ َو
ُ ْ َط َد ْغ َو ُر ْم د
2. எயளபமம் ற்ழ ல்கண்ணம் ளய. 3. ளயம் கசய்து ின் அல்ளஹ் இைத்தழல்
சழத்து

தவ்ள

கசய்தயள

மழக்களறத.

4. றதளயக்கல்ளது

ஓரிைத்தழற்கும்

ிபனளணம் கசய்னளறத. ி கழழ்ரு அளலழஸ்றளம் அயர்கள் கசளல்யளத ளடி
கயி.

َْ َُضيْ ًسا َال َحه
ِ َ ًَغابْ ًطا َوغَا ِط ًتا ذ ُ ا
ِرض اى ِِّ ِب ْي
ِ ْ َغ َْ ذُُ ُْوةِمَ اةْ ِم حُ ْس َح ًْ اىصا ف ِْي د
5. கடுகடுத்தயளகவும், றகளிக்கழயளகவும், தீங்கு கசய்கழயளகவும் இருக்களறத.
6. உன்னுளைன ளயங்கள ற்ழ எப்றளதும் அழுது ககளண்டு இரு. ரிசுத்த ி
கழழ்ரு அளலழஸ்றளம் அயர்கள் களருட்ைளல் உக்கு கழருள கசய்னப்டும்.

َ
ِّخ ْن الِ َى اى َغ ِر
َ ِّ غُ ِْ َي َث ا ْى َي ْوم ِ ف َََل حُأ
5
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رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ غ اُض َغ اٍا ىظاي َُػان ِ ْي ُّج ْحشَ ةِا ْىذ
7. இன்று

கழளைத்த

யளய்ள

ஒரு

கரும்

யளழ்கயன்று

எண்ணி

அதழல்

ல்

அநல்கள கசய்து ககளள். ளளக்'கு கசய்றயளம் என்று ிற்டுத்தளறத. 8. றதளய
அல்ளததழல்

தளனிடுயளத

யிட்டும்

உன்ள

களத்துக்

ககளள்.

ி

கழழ்ரு

அளலழஸ்றளம் அயர்கள் களருட்ைளல் உக்கு ற்கூழ ககளடுக்கப்டும்.

اك ا ْى َغ ْظ ِب
َ فَا َه ٌُ ْو ٰسي ا ِ اال فِى اهللِ فظاِيا
ِرضاى اِ ِب ْي
ُّ فَا ْحسُ َن َْ حُ اب
َ ْ اىرَُا َيا َض ِّير ِْي د
ி

மூறள

அளலழஸ்றளம்

அயர்கள்

கசளன்ளர்கள்:-

1. அல்ளஹ்யின்

யிரனத்தழற அல்ளது றகளிப்ளத ற்ழ எச்சரிக்ளக கசய்கழறன். 2. துன்னளயின்
ஆளசளன யிட்டு யிடுங்கள். என் ளனகறந! கழழ்ரு ிறன!

ُكي َْج َرب ِّ ْي اَدِ َي اِا ٌُ ْر َد َو ِص ْر ٍق َو َك ْر
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ٌُ َْ َك ْو ٌَ َِا َغ
ِ ْ ْح ِج ِص ْر ٍق ى ََرى د
ளன்

கசளல்கழறன்:-

ஆண்ையற!

எங்கள

உண்ளநனள

னகுதும்

தத்தழற

னகுதுயளத எங்கள் ஜங்கள உண்ளநனள னப்டும் தத்தழன் யமழனளக கழழ்ரு
ி அளலழஸ்றளம் அயர்கிைத்தழல் இழுத்துக் ககளண்டு றள.

ًُ ك ُ او َديْر ٍ َغا ِج ًَل اوٰا ِج ًَل ٌَا َن ْػ َي
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ ك ُ او ٌَاى ًَْ َت ْػ َي ًُ ُ َ ْرغُ ْو َك ةِا ْىذ
ஆண்ையற!

ீ,

எங்களுக்கு

துன்னளயிலும்

ஆகழபத்தழலும்

ளங்கள்

அழந்தும்

அழனளததுநளகழன எல்ள ன்ளநகளமம் தபறயண்டுகநன்று ளங்கள் கழழ்ரு ி
அளலழஸ்றளம்

அயர்கள்

களருட்ளைக்

றகட்கழறளம்.
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َْ ْىِرلِّ َطا ِء طَاىِتِي ْ َن ىِي َْت ََليَا َصاةِسِي
َ ىِي َْػ َطا َي
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ ْح ٌَ ِث ا ْىذ
ِ ِ اش
ْ ُ ِ اْكيْ َْ ة
உன்னுளைன களருத்தத்ளத றதடியர்களகவும் உன்னுளைன ளய்கின் றரில்
சப்று

கசய்தயர்களகவும்,

கசய்தயர்களகவும்

ி

ீ

கசய்த

கழழ்ரு

ழஃநத்துகின்

அளலழஸ்றளம்

றரில்

உக்கு

அயர்கின்

ன்ழ

சங்ளகளனக்

ககளண்டு றகட்கழறளம்.

ًْ هلل َال ُك او َة ا ِ اال ةِاهللِ الْ َغظ ِْي
ُ ٌَشَ ا َء ا
َ ٌَ
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ اىط ْو َء ةِا ْىذ
ِ ْ هلل ف
ُ َاْصفََا
ُ اشا َء ا
நளரள

அல்ளஹ்

-

அல்ளஹ்யின்

ளட்ைப்டிறன

ைக்கும்

கம்தங்கழன

அல்ளஹ்ளயக் ககளண்றை அல்ளது ஒரு யளகனள யழளநமம் கழளைனளது.
நளரளஅல்ளஹ் - அல்ளஹ்தஆளயின் ளட்ைப்டிறன ைக்கும். ஆண்ையற!
கழழ்ரு

ி

அளலழஸ்றளம்

அயர்கின்

களருட்ைளல்

எங்கள

யிட்டும்

தீங்ளக அகற்ழ யிடுயளனளக!

ُ َ ِّق َك ْيب َ َِا َغ َِ ْاالَغّ َْيارِ َوا ٌْ َ ََلُ ا ُه
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِعفَاًُا ة ِ َجاه ِ َض ِّير ِْي د
ْ ِ ُ ُْو ًرا َو
ஆண்ையற!

எங்கள்

நகழளநனின்

களருட்ைளல்

ரிசுத்தநளக்கழ

ளனகம்

ளயத்து

கழழ்ரு

எங்கள்
அதழற

ி

அளலழஸ்றளம்

அயர்களுளைன

லழருதனத்ளத

றயற்றுளநகள

யிட்டும்

ிபகளசத்ளதமம்

ஜளத்ளதமம்

ககளண்டு

ழபப்னயளனளக!

َو ِّض َػ َْ اَ ْر َزا َك َِا َواَ ْصي ِ َح َْ اَ ْح َوا َى َِا
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ ْح ٌَ ِث ا ْىذ
ْ ُ ِ َو َح ِّطن َ ْن ح ِ َخا ٌَ َِا ة
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ஆண்ையற! ி கழழ்ரு அளலழஸ்றளம் அயளக்ின் சங்ளகளனக் ககளண்டு
எங்களுளைன

இபணத்ளத

யிஸ்தீபநளக்கு!

எங்கள்

ழளளநகள

இணக்கநளக

ஆக்கழளய. எங்கள் ஒடுக்கத்ளத ல்முத்தழபளங்கத்துைற (கழநள ரலளதத்துைற)
ஆக்கழ ளய.

اك ف َََل َح ُرل ادَُا
َ َِ َها َغب ِ ْي ُر َك َضأ َ َى
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ ْح ٌَ ِث ا ْىذ
ْ ُ ِ َه ْت َي َِا ف َْو َق ا ْى ٍُ َِا ة
இறதள உது அடினளர்கள் உன்ிைத்தழல் றகட்கழறளம். எங்கள யிபட்டியிைளறத!
எங்களுக்கு கழழ்ரு ி அளலழஸ்றளம் அயர்கள் சங்ளகளன ககளண்டு எங்கள்
எண்ணத்துக்கு றநல் ககளடு.

ِف ٌِ ِْمَ اَ ْص ًَل
َ َال َى َِا ض َِو
ُّ ِ اك ٌَ ْو َال َال َن
رض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ِ َال ٌَ ََل َذ ا ِ اال اَُ ْ َج فَا ْح ًِ ةِا ْىذ
ஆண்ையள!

எங்களுக்கு

உன்ளயிட்டு
ஆளகனிளல்

உன்ல்ளது

அகநளட்றைளம்.
ி

கழழ்ரு

ளனில்ள.

ீறன

அல்ளது

அளலழஸ்றளம்

ளங்கள்
றயறு

ஒருறளதும்
தஞ்சநழல்ள.

அயர்களுக்களக

எங்கள

களத்தருள்யளனளக!

ٍ َيااِىٰه ِ ْي َصوِّ َض ِّي ًْ ٌَ ْع َح ِحياا
ت َغل َى
ِس ا
ِ اىزا
ِّ ِ ي ٰٓ ٓص
ِرض اى اِ ِب ْي
ِ ْ ت ٰا ٍل َص ْحت ِ ٖه د
ஆண்ையற! உது தளத்தழன் இபகசழனநளகழன னளஸீன் றல்ல்ளலஶ அளலழ
யறல்ம் அயர்கள் றரிலும், அயர்களுளைன கழளஞர்கள்,றதளமர்கள் றரிலும் ி
கழழ்ரு

அளலழஸ்றளம்

அயர்கள்

றரிலும்

சளமும் கசளல்யளனளக! ஆநீ ன்.
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களணிக்ளகறனளடு

சயளத்தும்,

