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صاُها، َهزه حهِيث الفتخاح ةِيث صوفى ٌِشر ىٍجيص حشب اهلل فى ةيرة كاهس فػ
انشاءها اىفلير حادم اىلوم شيخ غتر اىلادر اىصوفي، اهلل ٌَ اآلفات واىفتن
تغٍره اهلل ةيػفػه اىفاغوي ضِث دٍص وتطػين بػر اىف وذالذٍائه، اىلاهسي
.ٌَ هجسة اىِبي غييه وغلى آىه واصحاةه افظو اىصيوات وزكي اىخياميت
கஹல்பட்டினம் ஸஸ்புல்யஹஹ் சபப ஷூபி ன்ஷல் தமப்பு விழஹ வஹழ்த்துப்
பஹடல்கள்:
பஹடிவர்கள்: கஹதமுல் கவ் ஶய்கு அப்துல் கஹதர் ஆயம் ஷூபி கஹஸரி
(கத்தஷல்யஹஸு ஷர்ஸுல் அஜீஸ்) அவர்கள்,
தமப்பு விழஹ ஆண்டு: ஸஜ்ரி
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َىمَ ا ْى َح ٍْ ُر يَا اهللُ ف ِ ْي كُوِّ َى ْحظَ ِث
َغلٰى كُوِّ َن ْػ ٍَا َواُْخِفَا ِء ا ْى َتي ِ َّي ِث
ஆண்டஶண சகன றஃத்கபின் ஶதரிலும், இன்னும் சகன தனரய்களும் ட்டுண்டு
ஶதரறன்

ஶதரிலும்

ஒவ்வரரு

சணத்றலும்

சகன

புகழும்

உணக்ஶக

உரித்ரணரகும்.

َح َت ْو َت ِالَهْ ِو اهللِ حِشْةِمَ ة ِ ِْ َي ًث
ٍ َش
ِ َب َلاهِس ِ َفت َ ٍن ذَا
ف َوغِشَّة
ََ ت
சறநப்பும்,

றப்புமுஷட

கரல்தட்டத்றல்

உன்னுஷட

அஹ்லுல்னரஹ்களுக்கு ஒரு கட்டிடத்ஷக் வகரடுத்ரய்.

اُ ْوى ٰئِمَ حِشْ ُب اهللِ اَ َال ا ِ َّن حِشْةَ ُه
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هُ ًُ اىُ ٍُ ْفي ِ ُج ْو َن ا ْىفَائِظ ُْو َن ة ِ َج َِّ ِث
அர்கள்
அர்கஶப

அல்னரஹ்ின்

கூட்டத்ரர்கள்.

சுர்க்கத்ஷக்

றச்சரக

வகரண்டு

அணின்

தரக்கறம்

கூட்டத்ரர்கள்
வதற்நர்களும்,

வெசலனர்களுரரர்கள்.

َّ َوه ًُْ غَاىِتُ ْو حِشْ ِب
اىش َيا غِي ْ ِن َا ْدب َ ْر َت
ِخ آ َي ِث
َ َو ٌَ َْ َي َخ َو َّل ا
ُ ِ هلل ٰا
ஶலும் அர்கள் ஷத்ரனுஷட கூட்டங்கஷப றஷகப்தர்களுரகும். இதுதற்நற
“ர்கள்

அல்னரஹ்ஷமம்,

வகரண்டர்கஷபமம்
அத்ஷக

அனுஷட

ங்களுக்கு

அல்னரஹ்ின்

தூஷமம்,

கரரிஸ்ர்கபரக

கூட்டத்ரர்கஶப

இன்னும்

ஆக்கறக்

ஈரன்

வகரண்டரர்கஶபர

றஷகப்தர்கபரகும்”

ன்ந

றருசணத்றன் இறுற ரக்கறம் அநறிக்கறநது.

ُ
ِّم بِ ُص ْوف ِ ْي ٌَ ِْش ِ ٍل ىِي َّخب َ ُّر ِك
ْ ِّ ن َط
اب اى َِّ ِب ْي اَهْو ُص َّف ِث
ِ ة ِ ٍَ ِْش ِ ِل اَ ْص َح
ரம் ரகத் ஶரர்கபரண அஹ்லு சுப்தத்ரந்ஷகரர்களுஷட ஸ்னத்ஷக்
வகரண்டு தகத்ஷ ரடி இற்கு “மழதி ன்மறல்” ன்று வதர் ஷக்கறஶநரம்.
(

ِ ْك اهللِ َغ َْ ُش ْغ ِو غَي ْرِه
ِ ْ َح َذ َّي ْو اى ِ ِز
ةُهُ ْو ًرا َوٰا َص ًاال َوف ِ ْي كُوِّ َى ٍَّ ِث
அர்கள்

கரஷனிலும்,

ரஷனிலும்

ஒவ்வரரு

சமும்

அல்னரஹ்ின்

ஞரதகத்றற்கரகஶ அணல்னர தரக்குகஷப ிட்டும் ணித்றருந்ரர்கள்.

اضٍِهِ َيتَب َ َّخيُ ْو َن َف َِ ْلتَر ِْي
ِ ْ ة ِ ِز
ْ ْك
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ة ِ َه ْريِه ِ ًْ ُ َ ْج ُف ْو ا ْى ٍَ َِ َام بِ َغ ْف َي ِث
ஶலும்

அனுஷட

அர்களுஷட

ஞரதகத்றஶனஶ

ஶர்ஷரண

றஷ

மூழ்கற
ரமும்

இருந்ரர்கள்.
தின்

ஆஷகிணரல்

வரடர்ந்து

டப்ஶதரம்.

நறரக தூங்குஷ ிட்வடரறப்ஶதரம்.

هلل َا ْو غظل ٰى
َ ْك ا
ُ ُ ك ِ َيا ًٌا ُك ُػ ْو ًدا ُ َ ْز
ِْك اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن ة ِ َح ْي َل ِث
ِ ْ ُجُِ ْو ٍب بِف
றன்நர்கபரகவும்,
சரய்துக்

உட்கரர்ந்ர்கபரகவும்,

வகரண்டும்,

ல்னரர்களும்

இன்னும்

சறந்ஷணகஶபரடும்,

ட்டரக

கூடிிருந்து

ஒரு

வகரண்டும்

அல்னரஹ்ஷ றக்ரு வசய்ஶரம்.

ٌُ َساكِتُ ُه فِى ا ْى َلي ِْب َد ْو ًٌا ةِه ِ ٍَّ ِث
ٍ َوَُتْرُ ُك َد ْػ َوا
ت ض َِوا ُه ة ِ ُج ٍْ َي ِث
ப்ஶதரதும் ஶரக முழு கணத்ஷமம் வகரண்டு கல்தில் அஷண முநரகதர
வசய்ஶரம். அணல்னர ஊசரட்டங்கஷப ிடுஶரம்.

ُ
ْقأ ُ َن َرائ ِ ًحا
َ ْ َوُ َ ْخيُ ْو ُ ُْقآًُا ذ ًَّ َن
َغل ٰى ا ْى ٍُ ْص َػفٰى َو ْاالَ ْوى ِ َيا ِء ْاالَ ِج َّي ِث
குர்ஆஷணமம்
மல்னம்

ஓதுஶரம்.

அர்கள்

தின்ணர்

ஶதரிலும்,

முஸ்தர

லுப்தரண

தி

மல்னல்னரயள

தரரன்கபரகற

ஶதரிலும் புகழ்கஷபமம் தடிப்ஶதரம்.

ٍٍِّي ٌَ َع اى َّخ ْطي ِ ْي ًِ َش ْوكًا َغيَىا ْى َِّ ِب ْي
ْ نُ َصل
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ِا
ْاىٍ ْسأ ُ ٌَع َ ٌَ َْ َرا ٌَ ُه ةِا ْى ٍَ َح َّت ِث
َ ِ ٍذ
இன்னும்

தி

ஆஷசஶரடு

மல்னல்னரயள

மனரத்தும்

அஷனயற

சனரமும்

மல்னம்

வசரல்ஶரம்.

அர்கள்

வணன்நரல்

ஶதரிலும்

ரர்

ரஷ

ஆஷசஶரடு ிரும்திக் வகரண்டிருக்கறநரர்கஶபர அருடஶணஶ இருப்தரர்.

َِو َض ْط ٍَ ُع َص َال َة ا ْى َػا ِشلِي ْ َن ة ِ َِ ْف ِطه
ِ َي َس ٰي ك ُ َّو حِي ْ ٍن َكي َْب اَهْ ِو ا ْىو ِ َدا َدة
தி மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள், அர்கள் ஶதரில் ஆஷசஶரடு
சனரத்து

வசரல்கறநர்களுஷட

சனரத்ஷ

அர்கஶப

ஶரில்

ந்து

ஶகட்தரர்கள். ஒவ்வரரு ஶமும் ஆஷசமஷடர்களுஷட கல்ஷத தரர்ப்தரர்கள்.

اس اُِ َّ ُه فِى ا ْى ٍَ ِريْ َِ ِث
ٌ َ َُُي ُل ْو ُل ا
ِ َف َل ْع َف ُه َو غَي ٌَع ةَ ْو بِ َلي ِْب ْاالَو ِ َّدة
ரகம்

அர்கள்

வசரல்கறநரர்கள்.

ீணரில்

அது

சுத்

ட்டுஶ

நரகும்.

இருக்கறநரர்கள்
அர்கள்

ன்று

ங்கஷப

சறன

ெணங்கள்

உகந்ர்களுஷட

கல்திலுறருக்கறநரர்கள்.

َاْكا
ً ِ َيهُ َُ َجٍِ ْي َع ا ْى َوكْجِ ِهلِل ذ
ُ ََوى ًَْ ي
م فِي َحا ٍل بِ َط ْهو ٍ َوغَ ْف َي ِث
அர்கள் ல்னர ஶங்கபிலும் (ல்னர றஷனஷகபிலும்) அல்னரஹ்ஆனரஷ
றக்று வசய்கறநர்கபரகஶ இருப்தரர்கள். ஒரு றஷனஷிஶனமம் நறரகவும்,
ஞரதகறல்னரனறருகக் ஶில்ஷன.

َْكن ِ ْي َو َاَُا
َ َ َح ِريْ ٌد َاَُا ٌَ َػ ُه ا ِ ْن ذ
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ْْكؤا ةا ِ ْىٍظ ِػ َّي ِث
ُ َ َجي ِ ْي ٌص ى ِ ٍَ َْ اِذ
அடிரன் ன்ஷண றஷணக்கும்ஶதரது ரன் அனுடஶணஶ இருக்கறஶநன். ன்ஷண
றஷணக்கறநர்கஶபரடு

ரன்

ஒன்நரகஶ

இருக்கறநணரகும்)

ன்ததுயீது

குத்மறரகும்.

ْشى اِذَا ُفشَُْا ةِيُ ْل َيا ٌُ َح ٍَّ ِر
ٰ ْ َُفت
َن ُف ْو ُز ةِيُ ْل َيا اهللِ ٌِ َْ غَي ْر ِرِيْ َت ِث
ஆகஶ

ல்ரநரரகஶரகும்.

மல்னல்னரயள
தரக்கறம்

அஷனயற

ரம்

மல்னம்

வதறுஶரரணரல்,

அருஷ

அர்களுஷட

சந்ஶகறல்னரல்

ரகம்

முயம்து

ரிசஷணஷக்

வகரண்டு

அல்னரயளத்ஆனரின்

ரிசஷணஷக் வகரண்டும் தரக்கறம் வதறுஶரம்.

ْ هلل َغ َِّا ك ُ َّو ٌَ َْ َو َه َب َو
اشت َ ٰرى
ُ َجشَى ا
َّ َى ُه ْاالَ ْر َض َو
. اىطاعِ ْي ة ِ ِػ ْي ِب غَوِيَّ ِث
இற்கரக

(ன்மறலுக்கரக)

னறம்

வகரடுத்ர்களுக்கும், (இற்கரக

ஆஸ்றகள்)

ரங்கறணர்களுக்கும் ணமுந்து முற்சற வசய்ர்களுக்கும்

َو ٌُ ِْ ِف ُل َها ٌَ ًاال َى ُه ًْ َا ْجسُ َص َر َك ٍث
ٌُ َظا َغ َف ًث َح ْجس ِ ْي ى ِ َي ْوم ِا ْىل ِ ٰي ٍَ ِث
இன்னும்

இற்கரக

வரட்டும்

ற்கூனற

வதரருளுிர்களுக்கும்,
வகரடுப்தரணரக!

அர்களுக்கு

அல்னரயளத்ஆனர
கறரத்து

டக்கக் கூடிரண சகத்கரின் தன்டங்கரண ற்கூனற உண்டு.

ٍ اِىٰهِي ك ِ َِا ٌِ َْ حُ َّس َها
ت َو َحا ِض ٍر
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ِّ َ َْ ٌِ َو
س ٌِ َْ اُِ ْ ٍص َو ِج َِّ ِث
ٍ َش َد َِّا
ஆண்டஶண!
ீங்கு)கஷப

ரண
ீ

கருங்கஷப

ிட்டும்,

இன்னும்

ிட்டும்,

ணிர்கபில்

வதரநரஷக்கரர்(களுஷட

றன்றும்

ெறன்கபில்

றன்றும்

குப்தக்கரர்கஷப ிட்டும்,

ِّ َ َْ ٌِ َو
َش َاهْ ِو اىشَّيْع َوا ْى َتغ ِ ْي َواى َّس ٰدى
َو َو ِّف ْق َى َِا ُض ْت َو ا ْى ُه ٰرى َوا ْى َج ٍَا َغ ِث
இன்னும்

றஶகடர்கள், அறச்சரட்டிக்கரர்கள், ரசகரர்களுஷட

ிட்டும்

ங்கஷப

கரப்தரற்றுரரக!

ங்களுக்கு

ஶர்ஷரண

ீங்குகஷப
சுன்ணத்

ெரஅத்துகபின் றில் (டக்க) ல்னருள் புரிரரக!

ًْ َو َغ ٍِّ ْس اِىٰه ِ ْي َك ْيب َ َِا َو ُكيُ ْوةَ ُه
اىَّط ْي َل ِث
ُّ ِ بِف َْي ِض ُكيُ ْو ٍب ى
ِ َّ يش ُي ْو ِخ
ஆண்டஶண!
ரீகத்றன்

ங்களுஷட

இருத்ஷமம்,

வய்குரர்களுஷட

அர்களுஷட

இருங்களுஷட

இருத்ஷமம்

அருஷபக்

வகரண்டு

தரிறக்கச் வசய்ரரக!

ًُ َار َض َغ َِّا َو َغ ِْ ُه
ْ ر َِطا َء َك ُ َ ْػيُ ُب ف
ِ َو َر ِّطه ِ ًْ َغ َِّا َو َغ َْ كُوِّ ا ِ ْد َوة
(ஆண்டஶண) உன்னுஷட வதரருத்த்ஷ ரங்கள் ஶடுகறஶநரம். ஆஷகிணரல்
ங்கஷப

வரட்டும், இன்னும்

அர்கஷபத் வரட்டும்

வதரருந்றக் வகரள்ரரக.

ஶலும் ங்கஷப வரட்டும் அர்கஷப வதரருத்ரக்கற ஷப்தரரக!

َو َصوِّ َو َض ِّي ًْ َيا َر َجائ ِْي َغل َى اى َِّ ِب ْي
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س ٌِ َْ كُوِّ َو ْص ٍَ ِث
ِ س اى َِّا
ِ ٌُشَك ِّ ْي نُ ُف ْو
ன்னுஷட ஶட்டஶ! (ன் ரஶண) ெணங்களுஷட ஆன்ரக்கஷப ல்னரம்
சகன

ிண்ங்கள், ஶரங்கஷப

ிட்டும், தரிசுத்ரக்கும்தடிரண

ரகம்

மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் ஶதரிலும்,

اب َا ْز َوا ِجهِ َغلٰى
ِ َغل َى ْاآل ِل َو ْاالَ ْص َح
َغ ِشي ْ َرحِهِ َوا ْى َحا ٌِيِي ْ َن ىٍِِ َّي ِث
அர்களுஷட

கறஷபரர்கள்,

ஶரர்கள்,

அர்களுஷட

ஷணிரர்கள்,

அர்களுஷட ரர்க்கத்ஷ தூக்கற சுந்துக் வகரண்டு திச்சரம் வசய்கறநர்கள்
ஶதரிலும் மனரத்தும் சனரமும் வசரல்ரரக!

اَ َي َاربَّ ُص ْوف ِ ْي ٌَ ِْش ِ ٍل َض ِّي ٍَ َِّ ُه
َغ َِ ا ْى َه َرم ِ َواىت َّ ْت ِريْو اَ ِّر ْخ بِ ْف ِػ َِ ِث
மழதி

ன்மறனறன்

ஶதரகஶண!

அஷ

இடிந்து

ஶதரஷ

ிட்டும்

(அன்

ஶரக்கத்ஷ) ரற்றுஷ ிட்|டும் கரப்தரற்றுரரக!

ٍ يرا ةِآ َجس
ً ْصا ٌَ ِش
ً ْ ى ِ َػام ِا ْىب ِ َِا َك
اىَّطيَّ ِث
ِ ةَ َِ ْو َها بِشَ ْو ٍق ٌَ َع ُديُ ْو
ِ َّ ص
அன்தஶண!

இந்

துஆின்

அச்சங்கஷப)

சறந்றத்து

தரர்த்து

கல்னரல் கட்டிரக,ரபிஷகரக கட்டி ருத்ஷ யறஜ்ரி

அஷ

(ன்மறஷன)

1395 ன்று

கித்துக்

வகரள்! அர்கள் அஷ கனப்தற்ந ணஶரடு வதரும் கறழ்ச்சறரக சந்ஶரரக
கட்டிிருக்கறநரர்கள்.
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