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بِ ْص ًِ اهللِ اى َّر ْخٍ َِ اى َّرخ ِْي ًِ .
َص ََلةُا ْى َف ْخحِ
اشخِ َوا ِء َح َج ِّي َياح ِمَ َو ُن ِْهِ
َع ِ
ش ْ
اَىي ُه ًَّ َصوِّ َغلى َش ِّي ِدَُا ٌُ َد ٍَّ ٍد َو َغلى ٰا ِل َش ِّي ِدَُا ٌُ َد ٍَّ ٍد َ ْ
َفد ِا ْى َجا ٌِ ِع َوا ْىو ِ ْحر ِا ْى َوا ِش ِع َص ََل ًة ا َُشاهِ ُد
هُوِيَّ ِث َح َِزُّ ََلح ِمَ َاى ُِّ ْورِ ْاَلَ ْز َهر ِ َو ِّ ِّ
اىِّس ْاَلَةْ َهر ِ َوا ْى َ ْ
َعائ َِس ا ْى َجًَرُ ْو ِ
ة ِ َها َغ َجائ َِب ا ْى ٍَ َيهُ ْو ِ
ِطة ِ َها غُ ُي ْو َث
ت َو َا ْش َخ ٍْ ِ ُ
ت َو َا ْش َخ ْجل ِ ْي ة ِ َها َ َ
ت َي َاَله ُْو َت ُُوِّ َُا ُش ْو ٍ
ت َو َا ْر َح ُ
ت ا ْى َت ْه ٍُ ْو ِ
اض ة ِ َها َغ َْ َغ ََل َك ِث َُا ُش ْو ِ
اى َّر ْخ ٍُ ْو ِ
ت يَا ا َىي ُه .
்இந்த றயளத்தழற்குரின யிக்கத்த த்தளக களர்ய ெய்தயர்கள
அல்லம அஷ்ெய்கு ஸூபி ஹழ்ரத் கஹரி கத்தஸல்லஹு
்ஸர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள

ض ٌِ ْ َْل َش ٍَا
اَ ْى َد ٍْ ُد ِهلِل ٌِ َْلَ ْاَلَ ْر ِ
َو ٌَا َيشَ ا َب ْػ ُد َش ْيئًا َص ُغ َر اَ ْو َغظ ٍَُا
்யளனும் புயிபம் நற்யழன ெழழன அயன
்ளடும் ளருள் ழம் ளனன் தக்களம் புகழ

ذ ُ ًَّ اىصَّ ََلةُ ة ِ ٍَ ْد ٍُ ْود ِ َّ
اىص ََلم ِ َغلى
ٌُ َد ٍَّ ٍد َغي ْ ِن َر ْخ ٍُ ْو ٍ
َك ٌَا
ت غ ََدى َ َ
َو ْاَل ِل َواىصَّ ْد ِب ٌَا ف ََاز ا ْى ٍُ َّدا ُح َو ٌَا
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ف َك ْد ُرغِ ٍَا
ُ ْ َُِّس ْاَل
َ َشاُ ِ ْيهِ َخ
َ ِ اب َو َخ
யல்ளன் கழரு தளளம் ஓனள புகம ற்
யள்ல் பலம்நதப யளழ்த்தழ புகழ்யளபல்ளம்
ளக்கழனம் ற்று அயர் கயர் நம் புளுங்கழ
பக்குநறுந்துநயர் நளரம் ளகுங்களநல்ளம்
ளற்றும் றயளத்தும் புகழும் ெளநயர்கும் ஆல் அஸ்லளபு கட்கும்
உழத்தளகுநளம்.

َي َار ِّب َصوِّ َو َش ِّي ًْ ٌَا َح ُد ْو ُم َغلى
اشخ َِوا ِء َح َج ِّي َياح ِمَ د ِ َي ٍَا
ِ َع
ْ ش
َْ
اَى ُِّ ْورِ ْاَلَ ْز َهر ِ َوا ْلهُ ِْهِ ا ْى ُهوِيَّ ِث ِل
ِ َح َِزُّ ََل
س اَةْ َهر ٍ ُنخ ٍَِا
ٍ ّ ِ ت َو
َفد ِا ْى َجا ٌِ ِع َوا ْىو ِ ْحر ِا ْى َوش ِْي ِع َص ََل
ْ َ اَ ْى
ِ ًة ى ِ َػ َجائ َِب ٌَ َيهُ ْو
ت َشه ِ ْد ُّت َن ٍَا
ஆதழன உது தஜல்ழனளத்தழன் தரிப்ருரளம்
ளற்ிபகளெ ஒி இபகெழனநள ெழற்ளம்
இக்கத்தழன் லூயினத்தழற்கு குன்லளம் எல்ளநநந்த
ஒன்ளம் எதற்கும் யகு யிஸ்தீபநள யித்பளம்
எங்'கள் ி நீ தழல் ீ நநளகுநவும்
இன ெளத்து ெளம் ெளல்ழ அருள்புரியளய்.
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اش َخ ْجل ِ ْي
ْ َُعائ َِس ا ْى َجًَر
ْ ءوت ة ِ َها اََُا
ََ
ِط َو َن ٍَا
ُ ِ ٍْ َوغ َْي َد َر ْخ ٍُ ْوح ِمَ اَ ْش َخ
ُ اَ ْر َح
ِ اض َغ َْ غُ ْي َل ِث اى َِّا ُش ْو
ت ا ْى َت ْه ٍُ ْوة ِ َيا
ٍ ََله ُْو ُت ىِكُوِّ َُا ُش ْو
ت اَ َيا َواخ ٍَِا
நகூத்து யிளதங்கள் கண்டுகித்து னளபம்
நங்கனர் ஜரூத்தழன் களட்ெழன தடிடவும்
பஹ்பத்தழன் கழருள நளழ யருரழக்க யண்டிடவும்
ளறூத்தழன் களழுக்க யிட்டும் ிபண்டளடி ளகழடவும்
ளறூத்தழன் ளலுதுய ளன உதரு
ய்ளர் பலம்நர் நல் ளள்தளறும் ெளரியளய்

اك َخ ِديْ َد اََُا ٌِ َْ ُ ُْورِ اهللِ َن َذا
َ َه
هلل ي ُْػ ِط ْي اََُا ا ْى َلاش ًِْ ُخ ًذا ةِه ِ ٍَا
ُ َا
َفٍِ َْ َتشَ ُّف ِػهِ َو ُج ْود ِه ِ ْاَلَ ْش َيا
ُو ِج َد ْت َو ٌِ َْ ُج ْودِه ِ َكا ٌَ ْج ة ِ ٍَا َك َص ٍَا
அல்ளஹ்யின் நூபள னளன் எல்ளம் என் நூரில் ழன்றும்,
அல்ளஹ் களடுக்கழளன் னளன் யிினளகம் ெய்யனும்
இபண்டு லதீதழன்டி எல்ள ெழருஷ்டிகட்கும்,
அயற்ழன் உஜூத ி நன்ளடின களடுத்தளர்
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ின்ர் அயகளுக்கு யண்டின இணநீ ந்து
எல்ளம் அயர் ளருட்டளல் உண்டளகழ ழக்க ெய்தளர்

ف ََي ْػ َي ًُ ا ْى َخي َْق ٌِ ٍَّا ى ِ ًْ ٌَتَى ُخي ِ َلا
الِ َى َم ى َْي َس ى ِ ِػي ًِْ اهللِ ٌُزْ َدخ ٍَِا
எய எதழழருந்து எதற்களக எப்ளழுது
எங்கங்கு ளகுந எல்ள நயபழயளர்
அல்ளஹ்யின் அழவுக்கு இது ெநநளகள அயழவு
சுநள எல்னற் பூர்யகநளதுயளம்
ீ

اش ِّيد ِْي َش َِد ِْي ٌَ ْو ََل َي َا ْدر ِْننِ ْى
َ َي
َ ى ََض
اق خ َِيل ِ ْي ف َََل َحرُ َّدن ِ ْي غُ ْد ٌَا
ளனகநளயப ளதள என் ஆதளபந
தளளதுங்கும் ளதனில் எ களத்தருள்யப
ீ

اك َوىضا اَ ْىو ِ ْي ا ِ ََل اَ َخ ٍد
َ ٌَال ِ ْي ش َِو
َّ َييْو ِ ْي الِ َى
اىص ِّي ِد ا ْى َػ ْت ُد َّاى ِذ ْي ُ َ ِد ٌَا
உநனன்ழ னளருநழல் னளளதுங்கன் னளரிடபம்
அண்ணடி ளதந அழுதடுந ஒதுங்கழடுயளன்

ًُ ِط َدن ِّ ْي َفا ِ َّن ا ْى َػ ْت َد َغ ْت ُد ُن
ُ ْ ََل َح
َوا ِ ْن اَ َشا َء َوا ِ ْن َك ْدطَاى ٍََا َج َر ٌَا
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அந்த நந்தநளக தயழமத்தளலுநன்
அடித்து துபத்த யண்டளம் அடிந உநதடிந

ِِّسةِه
ُّ ُ َفا ِ ْن َغف َْو َت َغ َِ ا ْى َػ ْت ِد َي
ِّس ْاَلَ ْغ َدا َو ٌَ َْ َش َخ ٍَا
ُ ِ ٌَ ْخيِ ُب َو َي ْخ
அடிநக்கு நன்ிப்ளளல் அடிந ெந்தளரநளயளன்
அயன் கயன் அழுதழுது ர் கட்டு ஷ்டநளயளன்

ََل ُت ْشٌٍِ َ ْن ب ِ ْي َغ ُد ِّو ْي فَا ْى َػ ُد ُّو َغ ُد
َار َخ ًْ َخي ْ َر ٌَ َْ َرخ ٍَِا
ْ ٌّو ى ِ َج َِاةِمَ ف
கயன் ெந்தளரநளக என் தண்டிக்க யண்டளம்
கயன் ெபகத்தழற்கும் கய தளளகுயளன்

َّاك َيا
َ ا ِ ْش َخ َّد َش ْوق ِ ْي الِى ىُ ْل َيا ٌُ َدي
ٌَ ْوىضا َي ََل َصً ْ َرل ِ ْي َيا ٌُ ْوى ِ ًيا ن َِػ ٍَا
தழருபககளட்ெழ தடி என் ஆெ அதழகநளகழ
ளறுந இமந்தன் புன்னள ளற்ளதம் தளருநனள

ٌَتَى اُ ٌَ ِّر ُخ َخ ّ ٍد ْي ف َْو َق َك َد ٌَ ْيمَ َيا
ٌَ ْولى ٌَتى اَ ْخٍِ ُو اى َِّ ْػ َيي ْ ِن ٌُ ْي َخر ِ ٍَا
எப்ளது என் ென்ின உம் ளதம் புபட்டி உங்கள்
ளற்ளதபட்ெ பத்தழ சுநந்து தரியய்னள
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اك يَا
َ ِّشن ِ ْي ةِيُ ْل َي
ُ ِّ َه ْو ل ِ ْي َب ِشي ْ ٌر يُ َت
َجٍِ ْي َو َخي ٍْق َو ُخيُ ٍق َوا ْى َػ َطا ِش َ ََي
உடமகு குணநமகு இனற்க களடனமகள
உந கண்டு நகழழ்ய கட்டினம் கூறுயளருண்டள

َي َار ِّب َخ ِّب ْتنِ ْى اِى َْيهِ ك َ ْي اُ ْخظَ ْي
َقيْ َر َغي ْ ٍن ةِيُ ْل َيا ُه َو ٌُ ْي َخز ِ ٌَا
َِ
اب ُش َّدحِهِ رِ ْجي َْيهِ ٌُ ْي َخر ِ ٍَا
َ اَ ْغ َخ
اىر َخ ٍَا
ُّ ًَ َو َغانِفًا ةَاةَ ُه يَااَ ْر َخ
ஆண்டய அயப கண் குிப கண்டு அயர்
ளற்ளதம் பத்தழ அயர் யளனண்டின கழடக்க
என் அயரிடத்தழல் உகப்ளக்கழ யத்தருள்யளய்
அற்லநற்ளலழநீ  அற்லநற்ளலழநீ 

َو َصوِّ َش ِّي ًْ َغلى ه َذا ا ْى َدب ِ ْي ِب َوٰا
ُْك ٌَا
َ ْ ٍَل َو َص َداةَخِهِ يَا ا
َ ُ َك َم ال
இந்த லீபு நீ தும் ஆல் அஸ்லளபு நீ தும்
ெளல்யளய் ெயளத்து ெளம் கருணளகப அல்ளஹ்
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