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மகான் தைக்கா சாஹிபு காஹிரி வலியுல்லாஹ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு
அவர்கள் பாடியது

யஶஇயஶவ இல்யல்யஶவு யஶஇயஶவ இல்யல்யஶஹ்
யஶஇயஶவ இல்யல்யஶவு முவம்துர் ழூலுல்யஶஹ்
அஹ்துல்யஶ வல்லயஷ ழல்யஶ அயஶ வரின்னபீ
பிஸ்ஷ வரி முன்ஜயஷ ஶ ழய்ிதீ வன்னபீ
தவ்பதன் தரப்த்து ஷன்க ஶ ளஃபீஅல் முத்னிபி
ஃதவ்பி தஹ்வஷர் அன்ழஷலஶக ழய்ிதீ வன்னபீ
ஜுத் யஷஅப்தஷன் முஃப்யஷழஷன் ஷனின்சஷதஶதஷல் த்வபி
வுப்ப வஷப்பின் புஹ்புவஷன்ஶ ழய்ிதீ வன்னபீ
வஷஃப்த்து ஷன் னஃப்ஸீ வயஶக்க கப்ய இர்ஃபஶன ீ முபீ
தல்இதஶ முஜ்யஷஸ் ழதஶ ஶ ழய்ிதீ வன்னபீ
துக்த்து தஷக் வுஅதஷக்னஶ தஷக் வக்கஷன் ஶனபீ
ப்புனஶ யூ தீக்குனஶ ஶ துக்த்த ஶ வன்னபீ
ஜுர்த்த குல்ய ஜஶிரீக்க பிகறஶில் இபி
சஷர்யஷனஹ்ல ீ ன்னவஶக ழய்ிதீ வன்னபீ
ழுஃப்வு நள் தர்வீஷல் கஶழஷஃபியஷல் குபி
ழுன்வு அன் குல்யஷல் வயஶக்கஷ ழய்ிதீ வன்னபீ
ரிம்னவு குன் யவ்ல வத்தஶ பிகரஶில் இபி
தஷப்பிரீக்கஷ கஷ்ளஷஃபஶ ஷன் தஶிவஷ வன்னபீ
றள்ர அஃயுனு ல்வுதஶ தம்ழன் ஷனல் முவஜ்ஜபி
அய்னவு ஜ்ரிஅத்ப ஶஶ ழய்ிதீ வன்னபீ
கஶர பஹ்யல் வக்கஷ ஷன் தஶரிக் ஃபுயறஷ ல்அதபி
ஃபஶ அன்வஶயல் பலஶத்தஷயஷகஷனஶ வன்னபீ
கத்த த்ன ீ கத்த த்ன ீ கத்த த்ன ீ ஸ்பீ

1

www.sufimanzil.org
கல்யத்ன ீ கல்யத்ன ீ கல்யத்ன ீ ஶனபீ
யஜீதுல் வுப்பு ஷன்ன ீ அன் அஜூக னபீ
முன்ன ஃபள்யன் ஷன்க லுக்ஶ லஜ்வஷகும் வன்னபீ
நக்கஷ கல்பீ ஷன் துவூயஷல் ைரி சூில் அதபி
லஜ்வகும் ரஊ அயஶ லஜ்வஷஸ்ழபீ வன்னபீ
வஶதஷன் இயத் தரீகஷல் கஶதஷரிய்ில் முஜ்;தபீ
யஶஇயஶவ இல்யல்யஶவு முவம்துன் வயன்னபீ
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ஶ வீல் முஃஷன ீனக்பல் துஆ அப்தஷன்னபீ
அஹ்தஷன் ஆயஷன் லழஹ்பின் தஶபிஈ வரின்னபீ
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶ நபில்யஶஹ்
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶ வன்னபீ
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶழூயல்யஶஹ்
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶ வன்னபீ
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶ வபீபல்யஶஹ்
அஸ்ழயஶத்து லஸ்ழயஶமு அயக்க ஶ வன்னபீ

சகஷத சற்குய ளய்கு தக்கஶ ழஶவஷபு ஒயஷ சஶற்மஷ
அஹ்துல்யஶஹ் பத்த நஷன்மதபஶக ஓதஷடும் பர்க்கல்யஶம்
கஷ சர் வயன்னபீ லரல் ளபஶஅத்துடன் சுலர்க்கம்
நஷஃத்தும் யஷகஶவும் தந்தயள் ஆீ ன் ஶப்பல் ஆயீ ன்!!
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மகான் தைக்கா சாஹிபு காஹிரி வலியுல்லாஹ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு
அவர்கள் பாடியது

َلَ اِى َه ا ِ اَل اهللُ َلَ اِى َه ا ِ اَل اهللُ

َلَ اِى َه ا ِ اَل اهللُ ٌُ َد اٍ ٌد ار ُش ْو ُل اهلل

هلل ا ْى َو ل ِ ْي َصلي َغلي َخي ْر ِاى اِ ِب ْي
اَ ْخ ٍَ ُدا َ
َح ْو ةَ ًث طَي َْت ُج ٌِ ِْمَ يَا َشف ِْي َع ا ْى ٍُ ْذُ ِ ِب

بِ ْص ًِ َخي ْر ِ ٌُ ِْ َجـي ِ ْـي يَا َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
اك َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
ثَ ْو ِب ط َ ِّه ْر َغ َْ ش َِو َ

ُج ْد ى ِ َػ ْت ٍد ٌُ ْفي ِ ٍس ٌِ َِ ا ْن ِص َدادِا ْى ٍَ ْذ َه ِب
ا
ِع َفان ِ ْي ٌُ ِب ْي
خِف ُْج ٌِ َْ ن ْف ِس ْي َه ََل كًا َك ْت َو ِ ْ
ْك َخ ٍّق َيا ُ َ ِب ْي
ْك ه ُْو اَذ ِ ْك َِا ذ ِ ْ َ
ذُك ُْج ذ ِ ْ َ

ز ُْر َت ك ُ او َز ا ئ ِر ِيْمَ بِ َل َض ٓا ِء ا ْ َِل َر ِب

ُْك ِب
ُش ْف ُه َُظْ َر َة اى ارخ ِْي ًِ ا ْىكَا ِش ِف ىِي ُ َ
ض ٍِْ َِ ُه ُن َْ ى َْو او َختي بِ َل َض ٓا ِء ْاَل َِر ِب

ُخ اب خ ٍِّب ةُحْ ة ُ ٍح َيا َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
َدا ْىػِدي ٌُ ْجلِي اىصا دي َيا َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
َرةُّ َِا يُ ِذ ْي ُل َِا ٌَا ذُك َْج َيا َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
اك َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
ِسى ِ َِ ْدوِي ٌَ َْ ُ ا َد َ
ِْ

ُص ِْ ُه َغ َْ كُوِّ ا ْى َه ََل ِك َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
ط ِْب ةِّر ِ ْيل ِمَ ِّ
اىشفَا ٌِ َْ َد ٓا ئِهِ َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
َغ ْي َِ ُه ا ْجر ِ َغ ْذ َب ٌَا يَا َش ِّيد ِْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
ار ا ْى َت َوا طِ ِو ك ِ َِا َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
َار اَُ ْ َه ُ
ف َ

ظَ او اَ ْغي ُ ُن ا ْى ُهدي طَ ٍْ ًصا ٌِ ََ ا ْى ٍُ َدج ِاب
ض ْاَلَ َد ِب
ْحا ْى َد ِّق ٌِ َْ َحار ِْك ُفُ ُ ْو ِ
غَا َض ةَ ْ ُ
ْش ب ِ ْي
َك اد ٌَ ْخنِ ْي َك اد ٌَ ْخنِ ْي َك اد ٌَ ْخنِ ْي ٌَ ْ َ

ك َ اي ٍَ ْخنِ ْي ك َ اي ٍَ ْخنِ ْي ك َ اي ٍَ ْخنِ ْي َيا ُ َ ِب ْي
ٌَُا ف َْض ًَل ٌِّ ِْمَ ىُ ْل َيا َو ْجهِهُ ًْ َخي ْ َر اى اِ ِب ْي

ى ََيز ِيْ ُد ا ْى ُد ُّب ٌِنِّ ْي اَ ْن اَ ُز ْو َر َك ُ َ ِب ْي
ُ َ ِّق َك ْي ِب ْي ٌِ َْ دُ ُخ ْو ِل ا ْى َغي ْر ِ ُش ْو ِء ْاَلَ َد ِب
اىَّطيْ ِق ا ْى َلادِر ِِّي ا ْى ٍُ ْج َخ ِب ْي
َهاد ِ ًيا الِ َي ا ِ

َو ْج َههُ ًْ َض ُػ ْوا َغلي َو ْجهِ اىصا ِب ْي َخي ْ َر اى اِ ِب ْي
ََل اِى َه ا ِ اَل اهللُ ٌُ َد اٍ ٌد َخ ْيـرُ اى اِ ِب ْي ٣

َيا َرخ ِْي ًَ ا ْى ٍُ ْو ٌِِِي ْ َن اك َْت ْو دُ َغا َغ ْتدِ اى اِ ِب ْي

اَ ْخ ٍَ ٍد ٰا ٍل او َص ْدبٍ َحاةِع ِ ْي َخي ْر ِاى اِ ِب ْي
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اَ ىصا يو ةُ َو ا
هلل
اىص ََل ُم َغي َْيمَ يَا َر ُش ْو َل ا ْ

اَ ىصا يو ةُ َو ا
اىص ََل ُم َغي َْيمَ يَا َخيْرَ اى اِ ِب ْي
اَ ىصا يو ةُ َو ا
اىص ََل ُم َغي َْيمَ َيا َخي ْ َر اى اِ ِب ْي

اَ ىصا يو ةُ َو ا
هلل
اىص ََل ُم َغي َْيمَ يَا َخب ِ ْي َب ا ْ

اَ ىصا يو ةُ َو ا
اىص ََل ُم َغي َْيمَ َيا َخي ْ َر اى اِ ِب ْي

اَ ىصا يو ةُ َو ا
هلل
اىص ََل ُم َغي َْيمَ يَا ُ َ ِب َي ا ْ

يَ
َشك ََ
صاح ِٗبلِيَْ َشارِّ َ
ِث َسرْ ُكرَُ َش ْي ُخَ َت ْي َكا َ
اكَ ٗا ِث ُد ْمَ َفيْرَْ ِّك اَّل ْمَ
اَحْ َم ُدَ هللا َب ْي َتيَْ نِـ ْن َُد اَدَ َب َ
ل َش َفا َع ُّت ْو ُد َْم ٗسرْ َك ْمَ
ض َْ
َم ِك َميَْ َشيْرَْ َخيْرُ ال ان ِبيَْ َو ا
ارباَ ْال َعالَ ِمي َْنَ
نِعْ َم ُت َْم لِ َقا ُئ َْم َت ْن َتـرُضَْ ٰا ِميْن َي َ
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