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ரளதழலீ நள
1.

உகஸநல்ளம் ைத்திக்கும் உனர்யள அல்ளஹ்யின்

அகழல்ள அபேள்ஸபேகும் அபுல்லறனுஷ் ரளதழழஹன!
2.

த்தழபபம் ீக்கழனபேள் கஹன கண்டுயந்த

பத்தழபனளம் ினிளர் பழுணயக்கும் ரளதழழஹன!
3.

சவபமகு ஸற்ழந்த சழப்புைன கழநபளயின்

ஹபமகப் ஸபேக்க யந்த ஹறுைன ரளதழழஹன!
4.

ஸதளல்லழஜ்ரீ நூற்றுத் ஸதளண்ணூற்று பன்தில்

ல்யபேக தந்தழட்ை ளனகஹப ரளதழழஹன!
5.

ஞளத்ண யளனிஸனும் ற்ட்ைம் ஸற் லதர்

யளத்ண யமழனதில் யந்ணதழத்த ரளதழழஹன!
6.

ஸநய்ஞ்ஞள ஹநதகின் ஹநன்நபறு நபதில்

அஞ்ஞளம் ஹளக்கயந்த அபேம்புகமழன் ரளதழழஹன!
7.

ணண்டுகழ அழஞபே ணிசுநள கபைந்ண

ஹயண்டுகழன் ககஸளம் யிபேம்ிபணர் ரளதழழஹன!
8.

ல்ழவுக் கஞ்சழனநளம் ஜ்பத்தீன் இஸ்ஃலளி

ஸசளல்ழவுத் தழநத்ணம் சுயத்ணணர்ந்த ரளதழழஹன!
9.

அழவுகப் ஹஸபளிகள் ஆக்கழனபேள் நூல்கள்தபேம்

ஸசழவுைன ஞளஸநளம் ஹசகரித்த ரளதழழஹன!
10.

பற்தழனளம் ஃளஸ்கரில் பலம்நதழப்னுல் அழஸனன்ளர்

ஸசளற்ஸளமழயில் ஸசளக்கழயிட்ை ஹசளதழநழகு ரளதழழஹன!
11.

லஜ்ஜத இநனிஹ ஆர்யபைன் ழஹயற்ழ

ஸநச்சுகழன் ழனைந்த ஹநதயழ ரளதழழஹன!
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12.

ளற்சுயபம் மச்சுயபம் ணிந்ணயிடும் ஸநய்ஞ்ஞள

ஹநற்சுயன ளடிழன் ஹநன்நனிநளம் ரளதழழஹன!
13.

அபேஞள யமழபனில் அப்ணறளம் இப்னுநரீஷ்

குபேஞள உஹதசம் ஸகளண்டுயந்த ரளதழழஹன!
14.

கஸல்ளம் ஹளன்ிபேந்ணம் இபஸயல்ளம் ஸதளழுதழபந்ணம்

ழகரில்ள நஹனளதழ ஸஞ்சுயந்த ரளதழழஹன!
15.

இஹனச் ஸசல்யபேறும் இல்லளநளம் உதழப்ைந்ண

ழயள ஞளபறும் ீடுபுகழ் ரளதழழஹன!
16.

அவுபனளல் நளந்தபேக்ஹக அரினணி ஸசய்கஸய

இபணர்த்ணம் ஆணனி ற்ஸடுத்த ரளதழழஹன!
17.

ரளதழளயளம் தழனதச் சளர்ந்தளற்றும் அவுபனளல்

ரளதழழனளம் ட்ைநதச் சளர்த்தழஹப ரளதழழஹன!
18.

இணினில் தித்தன்ந ய்தழயிட்ை இனல்த

பபைஹ குழக்கழன் பணஸனரின் ரளதழழஹன!
19.

ல்ஹளர்கள் ழந்தழபேந்த நள ணிஸ்கர்

யல்ஹளின் யழனளக யபஹயற் ரளதழழஹன!
20.

ஸளய்யிக்கம் கூழயந்த புல்ழனர்க்குத் தழபேநனின்

ஸநய்யிக்கக் களட்ையந்த ஹநன்நபறும் ரளதழழஹன!
21.

ன்ஸழக்குப் பும்ள ழவுறுத்ணம் ஸசனத்ணம்

யன்நபைன் கண்டித்ண யமழகளட்டும் ரளதழழஹன!
22.

ல்டினளர் ச்ஸசளல்ழ ளடுசுற்றும் ஹளழகச்

ஸசளல்டினளல் தழபேத்தழயிட்ை ஸசளல்பஹச ரளதழழஹன!
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23.

ஸஞ்சகத்ண ஹர்நனற் ீதழதழ இப்னுர்பளஹ்

யஞ்சகத்த யழ்த்தழஸயன்
ீ
யளய்நபறும் ரளதழழஹன!
24.

சழச்சுயர்க்குக் கயிபளல் சக்கழனக் களட்டினணம்

அச்சுயஹப ஸயடித்ணயிட்ை அற்புதம் ஸசய் ரளதழழஹன!
25.

அக்கூைத் தன்பேைன் அந்தழநக்ரிப் ஸதளழுயதற்குச்

சழக்கூைம் யிட்டுயந்த சவரினஹப ரளதழழஹன!
26.

அழயில்ள கழப்தபசன் பெபு நளழக்ஷள

ஸழனில்ளப் ிமபணப ஸழகளட்டும் ரளதழழஹன!
27.

அன்புைஹ யிபேந்தித்த அபூபெசுப் பெினப்

ண்புைஹ யளழ்த்தழநழகப் னன்யித்த ரளதழழஹன!
28.

ற்புதல்யர் பயரிளல் ற்ஸசல்யி எபேயரிளல்

ஸளற்புைன இல்த்தளல் புகழ்யித்த ரளதழழஹன!
29.

தண்நி ளனகத்தழன் தைனில்ளத் தரிசனளல்

தழண்நநழகப் ஸற்றுயிட்ை தீன்சுஹன ரளதழழஹன!
30.

பத்ணி ஆணனி பபைஹ ற்றுநழஸ்ரின்

தத்ணயத்ண யித்தகர்கள் தநத்தழபேத்ணம் ரளதழழஹன!
31.

நளறுஸசய்னள நளந்தபேறும் நளண்புைன லஶநதபளயில்

ஊறுகழன் கழணற்பேஹக உந்ணயிட்ை ரளதழழஹன!
32.

இளலஶஸனனும் தழக்பேைஹ இபஸயல்ளம் யிமழத்தழபேந்ண

இளலீன அைந்ணயிட்ை இஹனர் ரளதழழஹன!
33.

கனில்ளத் ஸதளழுகனிஹ கைசழசுஜஷத் ஸசய்தழைவும்

இனயச் ஹசர்ந்ணயிட்ை ந்தழநளம் ரளதழழஹன!
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34.

அரின லழஜ்ரீ அறுநூற்ம் த்தளறு ரவ்யளழல்

உரினி த்தழிஹ உனிர்ணந்த ரளதழழஹன!
35.

உறுபத்ண ளனகர்ஹளல் உனர்சழத்தீக் உநழப்ஹளல்

அறுத்ண பன்ளண்டும் அயிப ரளதழழஹன!
36.

அடுத்ணயபேம் இஹனர் அபுல்அப்ள சுல்பர்சவ

ஸதளடுத்ணயபேம் கலீளயளய்த் ஸதளைர்களணும் ரளதழழஹன!
37.

ஸஞ்சப இனயின் ஹனபறு யமழனினுக்குப்

ஞ்சசவக் ஸகளள்கனிப் ரிந்தித்த ரளதழழஹன!
38.

அகத்தழிலும் புத்தழிலும் அல்ளஹ்ய அஞ்சுதற்களய்

இகத்தழப ஹயண்டிநக்கள் இைர்ீக்கும் ரளதழழஹன!
39.

ஸசளல்ழிலும் ஸசனழிலும் ரரீஅத்தப் ஹணிைஹய

ஸசளல்ழிக்கக் கூறுகழன் ஹசளதழநழகு ரளதழழஹன!
40.

யறுநனிலும் யத்தழிலும் யல்ஹளளம் இனயப்

ஸளறுநபைன் பன்ஹளக்கப் புகலுகழன் ரளதழழஹன!
41.

அபேட்ஸகளைகள் நழகுந்தழடினும் அயநழகவும் குந்தழடினும்

அபேட்ஸரிஹனள னுக்கழணங்க அபேினசவர் ரளதழழஹன!
42.

ழயள இன்த்தழல் ீள்ணனரில் சழக்குழனும்

இனின்ளல் தழபேம்ிைஹய இனம்புகழன் ரளதழழஹன!
43.

ற்பள் ளனிளல இல்ல்ளஹ் வுைல்ளஹ்

ஹதற்பறு தழக்ரிபண்டும் ஹதர்ந்ஸதடுத்த ரளதழழஹன!
44.

ன்நநழகும் லழஸ்புல்ஹ்ர் ளள்ஹதளறும் ஏதழயரின்

இன்நனறும் ன்றுபத்த இினயிநளம் ரளதழழஹன!
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45.

களற்ழலுறு ணசழனினும் கைனஸத் தக்களண்ஹளன்

ஆற்லுறு சூஃிஸனன்ஹ அந்த ஸரய்கு ரளதழழஹன!
46.

ஞளத்தழல் இனய ஞளப உணர்ந்தயர்க்குக்

களஸநல்ளம் த்ணல் கத்ஸபன்ீர் ரளதழழஹன!
47.

நசூள இக்ளச நயளநல் ஏதழயரின்

இபணர்வு நழகுஸநன்ஹ டுத்ணபத்தீர் ரளதழழஹன!
48.

ஃக்ஸகன் னும் சூளயப் சழீக்கழ உணவுஸறும்

இக்குைஹ ஏதழயப இனம்புகழன் ரளதழழஹன!
49.

ீதழி தீங்ககற்ப் ின்சூள ளறழஹன

ஏதழயபச் ஸசளன்ஸயங்கள் உத்தநஹப ரளதழழஹன!
50.

ஸசளல்லுண்ந புப்ைஹய சூபத்ணல் கத்ஹபளதச்

ஸசளல்லுகழன் ஸபேம்ஸரய்ஹக ஹசளழகர் ரளதழழஹன!
51.

இஸளபேத்த பைன்பு இணந்தநனள நதழப்ஸல்ளம்

ழனளநல் அமழபஸந ழகழ்த்ணஸநளழ ரளதழழஹன!
52.

ளட்ைபைன் ஹதட்ைஸநளம் ல்யிதஹந ழஹய

ஈட்டுநழ தயக்குஸ இனம்புநழநளம் ரளதழழஹன!
53.

அகம்புபம் எிநழகஹய ஆர்யபஹளர் இபளப்ஹளண

தழகமழன யணங்குயதற்குத் ஸதபேட்டுகழன் ரளதழழஹன!
54.

இபேநனிலும் ஸயற்ழஸ இன்குணங்கள் ணியநதழ

ஸபேம்ஸளறுந ஹயண்டுஸநன்ஹ ஹசுகழன் ரளதழழஹன!
55.

இபகசழனக் ஸகளைபைஹ இந்தழுயி யளழ்ஹயளர்கள்

இஹகளம் தயிர்ப்ஸப இனம்புநழநளம் ரளதழழஹன!
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56.

ன்ரின சவைர்கஹ ன்னுைன நூல்கஸனும்

ஸளன்ரின கபேத்ணபத்த புகழுைன ரளதழழஹன!
57.

ஆையரில் ீடுைன ஆனிபத்ஹதள ைளனிபநளம்

சவைர்கப் ஸற்ழபேந்த சவர்ஸரய்கு ரளதழழஹன!
58.

இம்நனிலும் நறுநனிலும் இபேஞ்சழப் அித்தழடுஹநளர்

ஸசம்நபறு ளட்ைனிச் ஸசப்ிட்ை ரளதழழஹன!
59.

தளபணினில் சழந்ஹதளங்கும் தரீகத்ணஷ் ரளதழழனின்

சவபணினின் தநனிளல் சழந்ஹதளங்கும் ரளதழழஹன!
60.

அயஹனளர்கள் அகநகழம அபேநபறு நழக்கழனத்தழன்

சுயஸளபேந்த உபனளற்றும் சுகந்தநர் ரளதழழஹன!
61.

குனளண நழல்ளண குன்ழழடு தீஸந

நனளத எியமங்கும் நளஹநத ரளதழழஹன!
62.

ஆபளத அழயைன ஆர்யபைன் யபேஹயளரின்

தீபளத ஹயட்கனித் தீர்த்ணயக்கும் ரளதழழஹன!
63.

களத்தழன் குணஸவும் ஸகௌஸதவும் இநளஸநவும்

ஞளத்தழல் ஸனர்ளட்டும் ளனகஹப ரளதழழஹன!
64.

இவ்வுகழன் யிமழஸனவும் இசழர்ரின் ளஸயவும்

ஸசவ்வுபனின் பூஸ்ரினிநளம் சழப்ிக்கும் ரளதழழஹன!
65.

என்ள உனர்ஸளபே உள்த்தழல் ற்ழ யத்ணக்

குன்ளத சழப்ைந்த குணபுக்ர் ரளதழழஹன!
66.

கழநளயின் ஸளபேளுணர்ந்ண களய யணங்கழயந்த

யழநளர்கள் ஹபபஹச யமழத்ணணனளம் ரளதழழஹன!
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67.

ணிவுைஹ இன்பகபம் ரிவுபபம் இன்பேளும்

அணிகளய்ப் பூண்டிங்கும் அன்ஸளழுகும் ரளதழழஹன!
68.

ீதழனிளல் ணன்புறுஹயளர் ிணிீக்கும் நளநபேந்ஹத

ஹசளதழனிளல் ஹசளர்யகற்ழச் சுகநிக்கும் ரளதழழஹன!
69.

களணகில் ஹதன்ளய்ச்சழ கீக்கும் சழப்புைன

ஏணந ஸநளமழபேகழ உயப்ைபம் ரளதழழஹன!
70.

ளபேக நளந்தரிகின் சழதளகம் ஹளக்கழடுஹநளர்

ஊபேணிஹளல் னன் யிக்கும் உனர்ஸரய்கு ரளதழழஹன!
71.

கதழனித்ணக் களக்கயபேம் கைல்லழஸ்பு ஹ்ஸபன்னும்

ழதழனித்ண ீணித்தழல் ழத்தழபேக்கும் ரளதழழஹன!
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