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ஸெய்யிதினா ஸ ௌதுல் அஃலம் முஹ்யித்தீன் ஆண்டக
ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர் ள் திருக்

ாரண சரிதம்.

னயம்ட கரஸீம் இப்னு வய்கு னயம்ட அர்கள் ழுற அனத் றழ் டைனறனறனந்ட
றரக்கம்

வெய்ப்தட்டட.

ஆகஶ

இந்

கரெரிம்

அக்கரன

ழுப்தட்டட. ஆகஶ இஷ இறலுள்பதடி ஏடஶ ெரனச் ெறநந்ட.
பதம்
வதரன்ணகஷணத்டம் ஶெர் னி ரணிடர்கள் ஶதரற்றும் ண்கர்
குனற ஶவும் தரடர னயறய்ீன் ஶல் ன்ணர்
ரழ்த்டம் பர் ி ரஷன கூந கத்ன் வரற
இஷ கத்ஶண கரப்ன ரஶண
ஸதாங் ல்
ஆற அயட உயட ஆணஶண...
அல்னர எனஶண தில்னரஶண
ீற சுனயரஶண ரயீஶ ...
றத்ம் யீம் டய் ல்னஶண
ஶ ரற எபிரண னயம்டர்சூல்...
டய் தி ரமழலுல்னரஶ
ஶரறரி என வஞ்ெகத்றல்...
னயறய்ீன் பஷ வரற கூறுஶரஶ
ெறத்ர் ிபங்கற அனதக்கனம்...
ீணில் ிபங்கற உறு யத்ர
அனள் வகரண்டு றன்ந உடரணரனம்...
கணக அனறனனற யமன் யளஷமன்
றத்ஶ ிபங்கற வதரன்ணகத்ஷ...
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ீஶணரர்

ஶதச்சுக்குப்தடிஶ
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ீ ண்டரய் வண்டணிட்டு
னத்ரகஶ னத்ரய் அனெரனறஹ் ஈன்வநடுத்...
னயறய்ீன்

பஷ வரற கூறுஶரஶ

ஆற தி யறஜ்ரித்ட டைற்நறம்தத்ரரில்...
ீற வநறரண தினேல் ஆயறர் றகழ்த்டஶநன்
னயறய்த்ீன் னகஷ
னம் ரஷப ெரறம் உஷக்க...
ெரிரண னம் ிெரரித்றல்
ஏறஶணன் கரர்த்றஷக ட்டரம்ஶற...
உஷத்ஶன் றங்கள் ரள்ணிஶன
ஸதாங் ல்
கடஶன கஷரக ரித் னி...
கண்கள் அறல் றன்ந கறன ி
டிவுக் கறனம் ண்டுிற...
ள்பஷ கூறும் ஷ ஶதரலும்
னி ரணிடர்கள் ஶதரற்றும் னகழ்;...
கி கர் னன்னள்ஶபரனம்
னடினேம் கடல் டு ழுஶரறடும்...
னயறய்த்ீன் கம் ரழ்த்ற வரறலுற்ஶநன்
ரம் னயம்ட கரெலனம்...
உஷரனும் வெரன்ஶணன் கிதரடனறஶன
னிஶர் கறழ்னந ஷனெதற...
னவும் னர்ஶெரஷன வதன கரில்
ெறநறஶரர் இன ரன்கும் ணகறழ்ந்ட...
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வெய்கு னயம்ட வெல்ணரஶணரர்
ண வநறஶதர் னயம்ட னும்...
ஷனன் இஷ னற்றும் ெரற்நலுற்ஶநன்
ண்டு னர்ஶன் உண்டு கம்...
ரெம் வெய்னேம் ரஷ தனர
உண்டு ரணம் குற தரய்ந்றட...
உபினம் ில் ஶரஷக ிெறநற றற்க
கண்டு குில் கூ னள்பிிணங்கள்...
குஷனந்ஶரஷகரட கண்ல் தச்ெறகலம்
ி வகரண்டஷணத்ஷனேம் அண்டகறடக்க...
குபிக்கும் ி வ ய்னரணி ரட்டில்
ஶகம் குனநறஶ இடிஇடித்ட...
ினி குனநறஶ ஷ வதரற
ரக ன ி னக்கணிகள்...
கனங்கற டு ஶதனம் கண்ஶரடும்
ீ
க வென்ணல் றணி குபிக்க...
இணி கணி ர்க்கம் றக ிஷப
ரக்குக்கறணி ல் ங்கள் சூ...
பனம் வ ய்னரணி ரட்டிணிஶன
வகரண்டகஷன ஈரஷண குநறத்ட ப...
குனம் ஶர்ஷனேம் ெல ர் எழுங்கும்
இன்னும் நர க்கனள்ஶபரர்...
இஷநஶரன் தங்கறஶன இநக்கனள்ஶபரர்
வென்று ஷன றன்ணரர் தந்டிக்கும்...
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வெம்வதரன் ி ஶஷடகலம் ெறநக்கும்
கண்டு வகுஶந்ர்கள் குபிக்கும்...
கணகி வ ய்னரணி ரடு
ெறத்ற ிரெல் ெறக அகும்...
ீணின் உகந்றடும் ெறநப்தகும்
னத்டி ரெல் னகப்தகும்...
னஃீ ன் னஸ்னறம்கள் இனப்தகும்
றத்ம் கல்ர ங்கபனம்...
ீற வநறனேள்ப தட்டரம்
உத்னன் ஶகர உஷடஶரர் சூ...
உர்ந் வ ய்னரணி கம் ரஶண
வற்நற னல்தன ர்கஷப...
ீ
வற்நற வ ம்வகரண்ட ரிஶன
ீ
அனறவதற்ந ி இன யமன் யளஷமணரர்...
தின்னும் குனத்றல் உற்நற்கும்
த்டம் இடந்ட றத்ள்பல்...
வெய்ட அனெரனறஹ் னஃறணரஶ
சுத்ம் உடஶணரன் ெறறுர் ஶவும்...
டனக்கறகரகற இனக்கும் ரபில்
இனந்தற ிட்டு ழுந் னம்...
நந்ட னஷெனேம் ஸ்ட வகரண்டு
ல்ஶனரன் ரட்டம் ஶட்டம் வகரண்டு...
ிஷந்ட ஶல்றஷெ ஶரக்கற வெல்ன
வள்பம் றகுந்ட கஷ னப...
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கஷஶரம் ரடஷபின் கணினேம்
றந்ட அடவும் றஶ ...
னன்ஶண ந்ஶரர் கணி ஷண
னகறனரர் டுத்டஶ கண்ில் ஷத்ட...
றர்ம் வகரண்ஶட ன்ணவன்நரல்
ீறல்ஷன ரம் னெறக் குண்ரட...
இன்ணரர் கணி ன்னு ிெரரித்டரம்
இப்ஶதர கணினேஶ அனந்ஶடம்...
றண் றகரகற அனெரனறயரனம்
ீஶணரர் கஃதரஷ ஶரக்கறஶ...
றஷணத்ட அர்ஃஶல் றஷெஷ ஶரக்கற
ீர் அனெரனறஹ் டந்ட வெல்ன...
திந்ட னர் ரெனள்ப
னஞ்ஶெரஷனக்குள்ஶப னெற...
வதரி ெரஷகனேம் கண்டனம்
அஷணத்iனேம் தஷடத்ன் கறனஷத வகரண்டு...
அகனம் கறழ்ந்ர் கவு ட்ட
ன்ணத்றல் ந்வரன னஃறணரனம்...
ஷனரெல் றநந்ட தரர்க்கும்ஶதரட
ன்ந னஃறனும் றன்நறடவும்...
அப்டல்னர னஃறன் அனம் கண்டு
கற ெனரனம் டுத்டஷக்க...
றன்ந அனெரனறஹ் தித்ற வெரல்ன
ீர் ம்ஷனேம் அஷத்டச் வென்று...
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அன்று திச்சுண்ர கணிஷ ஷத்ட
அனலம் என வெரல்லும் ன்ணவன்று...
ன்று உஷத்ணர் அனெரனறயரர்
ஶவும் ன்தற ெறறு ஊரஶ...
அனசு னனறஅனற ன் குனத்றல்
யளஷமணரர் கறஷபிணில் உள்பர்ரன்...
இஷநஶரன் தங்கறஶனரன் ஸ்ரகஶ
ழுந்ட ந்ட ரன் ஆற்நங்கஷ...
கஷனேம் னண்டஶரர் வள்பறல்
கணினேம் றந்ட ரன் ந்றப்ஶதர...
திரிற வகரண்டஷ டுத்ஶன் ரனும்
திரிவும் றஷணிணில் ந்றப்ஶதர
ந்ட ரனம் னெறக்குண்ரட
ல்ஶனரன் ீறக்கு ெறரில்னஶ...
இந் கணிரர் கணிட ன்று
இப்ஶதரட ிெரித்ட னெறப்ஶதரவன்று...
னன்ஶணரன் கறனனரஷ ஶரக்கறரனும்
னடுகற டந்றட ெரஷக கண்ஶட...
ெந்ஶரரக கவுட்ட
ரனம் றநந்ீர்கள் ரனும் ந்ஶன்...
ந்ஶன் ண வெரல்ன அர் வரறட
ரடபம் கணி ன்னுஷடரகும்...
னன்ஶணரன் வகரடுத்ரன் உங்கலக்கு
உகந்ட னெறனேம் ன்று அர் உஷத்ரர்...
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அந் வரற ஶகட்டு அககறழ்ந்ட
அனந்ற இனக்கவும் அப்டல்னர னஃீ ன்...
உகந்ட கறஶ அர்க்கனம்
கணகம் இஷஷத்ட அனந்டவன்று...
அனந்ற அனெரனறயள கறழ்ந்றனக்க
அப்டல்னர னஃறன் உகந்ட வெரல்ரர்...
எனன் அனள் வதற்ந யமன் குனஶ
உஷக்ஶகலஶ ன் கனத்ஷ...
டநவுவதர ள்பல் யளஷமணரர் கறஷபில்
வரடுத்ட ந்ன் ரஶணரகும்...
கறனஷத உள்பன் கூட்டி ஷத்ரன்
கறனஷத கடனரண கண்ிஶ...
ன்ணில் அறகனம் ஃரிவதங்கும்
ங்கும் கறஷடர ங்கவண...
கண்ின் ிரண கரஶ
கனவரற என்று கனல் வெய்னேவண...
னன்ஶணரன் அஷத்ணன் ந்ணக்கு
வரய்குல் என்று வெரல்னக் ஶகப ீர்...
ரிஷ ணக்குஶ கண் குனடு
ரய் ஊஷட கரலும் னடம்...
ணட கரடஶ ந்ட
ரஶணரன் அஷத்ரன் ந்ணக்கு...
வதரன்ணரர்ஷண ம் சூட்டிக் வகரள்
னக அனஶ அககறழ்ந்ட...
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இணனம் வரிர ம்ன் ஷன
இஷநஶரன் ிறத்றட்டரன்...
கனல் வகரண்ஶடர வன்நரர்
அல்னர எனஷண ணறனத்ற...
அனெரனறஹ் ன்ணர் கறழ்ந்றனக்க
ல்ன ினரஷ னம் சூட்டி...
ங்ஷக உடன் ரர் கறழ்ந்றனக்க
ள்பிஷண கண்டு கண் ண்டு...
ல்ஶனரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
வெரல்னறல் அடங்கர டெஶண...
ஶ ரற உந்ன் எபிவடுத்ட
ள்பி ணக்வகன்று ஷத்ரய் ீஶர...
ல்னர ந்ன் ஹ்ரஶண ீ
இந் உனகறல் இவ்ங்குிவனர்க்கு...
இனக்கும் எப்ன ரம் ங்கும் கரஶரம்
ெந்றன் எபிிணில் அறகம் றன்னும்...
ஷல் ன்ஷணனேம் ண்ம் வெரன்ணரன்
ந்ட க்குஶ வதரய்னேஷத்ரர்...
ணட அநறஶ வெரன்ணரர் இப்ஶதர
அந் வரறஷனேம் அநற ஶடம்...
அர்ம் ணறணில் உகந்றனந்ஶ
உகந்ட ந்ர் ெனரனஷத்ட...
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உகந்ட இனந்ர் ஶகட்தரவப்ஶதர...
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தக வரறனேஶ வதரய்ரக
தகர்ந்ீர் ணக் ஶகட்க அர் வரறரர்...
தகனம் வெரல்ட வதரய்ல்னஶ
ஷதங்வகரடி டப்ன வெரல்னக் ஶகலம்...
யரனம் ிறண்டும் உகரரஶன
கண்டம் குனவடன்று வெரன்ஶணன் ரனும்...
ீர ஶகரதனம் வதரய்னேஷரர்
ரவு ீணில் உகப்தடவும்...
ஊஷ ன்ஶந ரனுஷத்ஶன்
தரெறம் ஶகபர வெிிணரஶன...
வதண்டம் வெிவடன்று ரனுஷத்ஶன்
யரம் டப்னக்கு நரரஶன...
கரல்னடம் ன்று வெரன்ஶணன் ரனும்
குற்நம் ணக்குஶ ற்தரடில்ஷன...
ஶகரவன்று அஷத்ரலும் ஶதசுறல்ஷன
உற்று உர்ந்ட குர்ஆன் னப்தஷனேம்...
ஊரர் னகந்ன்ஷண தரர்ப்தறல்ஷன
கத்ன் தங்கறஶன கறனஷத ஷத்ட...
கல்ன கறழ்ந்ட இனப்தறணரல்
னத்ற அநறந்ட வெரன்ணல்னரல்...
தகர்ந்ட வதரய்ில்ஷன தரக்கறஶ
ஶகட்டு அலஶ ணகறழ்ந்ட...
வல்னறடம் ந்ட உடல் னரித்ட
த்டம் வகரண்டு இனஶதனஶ...
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னத்றல் தத்ட ரள் அங்கறனந்ட
வதற்ந ரய் ந்ஷிடத்றல் ந்ட...
வதனற வகரடு ரர்த்ஷ தம் வெரல்னற
உத்றவு அர்கள் உகந்ட வதற்று...
உகந்ட வ ய்னரணி தட்டத்றல்
ந்ட அனெரனறஹ் குடிினந்ட...
ந்ட ர்த்கர் அண்ஷணனேம்
சுத் ிஸ்ரரகஶரன்...
டெண்கள் றறுத்றஶ ிரடனம்
தத்றதத்றரய் ரபிஷகனேம்...
வதரன்ணின் ற ஶதரஶன ஶஷடகலம்
த்டரகஶ என வரடிில்...
ணத்றற் கட்டிணரர் அண்ஷணனேம்
ெறத்றஷ கூடம் ிிபக்கும்...
வனில் ஷ கவுகலம்
கத்றதிடி றன்ணரர் தரத்றரரன்...
கத்ன் தங்கறஶன னற்ெறரகற
வற்நறவதற்நர் கறழ்ந்றனக்க...
ஶந்ர் வ ய்னரணிில் உள்பர்கள்
த்டம் வகரண்டு அனெரனறஷய...
ரழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ இனப்தஶ
இனந்ட திந்ட கறழ்ந்னம்...
கன் கெறம் ஶகபப்தனம்
னரீட ரங்கறஶ டப்தனம்...
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னத்ட ிரெல் உகப்தனம்
வதனற வகரடு ந்ட கரப்தனம்...
தினெ கடனரக டப்தனம்
கறனஷதனகரகற அனெரனறஷய...
ெறநந்ட ஶதரற்நற இனக்கும் ரபில்
க்கம் எழுக்கனம் வநற எழுங்கும்...
ன்ணர் அநறவும் வநற ீனம்
இக்கம் வகரனத்னம் ரிரஷனேம்...
இல்றல் வபிந்ட யரதிரகற
திக்கம் அடகரல் ரழ்வு ந்ட...
வதரிஶரன் ஷண ரடி ப்ஸ்மறல் னங்கற
குக்கறல்னரல் ரழ்ந்றனக்கறல்...
கறி ரட்டத்ரல் வனறந்ட ரடி
அனஷ தரத்றர அனெரனறயளம்...
அறுதட ட கில்னரல்
எனணிடத்றஶன ரட்டம் வகரண்டு...
உகந்ட டஆ வெய்ட இனக்கும் ரபில்
இஷநஶரன் கர்ப்தஷண ந்டுத்ட...
ழு னரய் ஷில்னரல்
வதனத் வ ய்னரணி தட்டத்றல்...
வதன ஆடுரடுகலம்
கனகற வனறந்ட வய்னேனரகற...
கடும்தஞ்ெரக இனக்கும் ரபில்
கனத்ட கனங்கற சுல்ரன் வெரல்ரர்...
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கணத் ந்றரிஷண தரர்த்ட
வதனப்தரணஶரர் ஆடுரடும்...
னனறனேம் கடினேம் ரஷண னல்
வதனப்தனள்பஶரர் தட்ெறகலம்...
வந்ட டினேட ீரில்னரல்
றனஷெ னகரண னரக்கு எனற...
இடம் ஶகட்கும்ஶதரட வெரல்ரர்
னன்ஶணரன் ஷண ஶடி ஶகட்டனம்...
வரறந்ரர் ஷில்ஷன னறல்
வரந்ட டுரநற ந்றரினேம்...
வரடிில் ஏடிஶ சுல்ரணிடம்
ந்ட ட ஶெறல்...
ஷில்னரரல் ண வரறந்ரர்
இம்த சுல்ரனும் ணஶங்கறஶ...
இநந்ட ஶதரகவும் ரபரச்சுட
ஷக ஶெப்தட்டு உனகற வெரல்ரன்...
கத்ன் அனள் வதற்நர் ரகறலும்
கற்நற ஶதர்கலஶ...
ரரகறலும் இங்ஶக உண்ஶடரவன்நரர்
வய்ரய் எனர் இங்கறனக்கறநரர்கள்...
ஶந்ஶ ரங்கலம் ிபம்னகறஶநரஶ
அப்ஶதர வரிந்றல் எனர் வெரல்ரர்...
அெனக்கெஶ ெறகரிஶ
இப்ஶதர ம்னஷட தட்டத்றல்...

12

www.sufimanzil.org
இனங்கும் அனெரனறயள ஶிரனம்
எப்னம் உஷனேம் இல்னர ரன்...
உஷடஶரன் அனள்வதற்ந தரத்றர ரன்
கற்னள்ப ங்ஷக இஶ அல்னரள்...
கரெறணிில் இனக்வகரப்ன ரனறல்ஷன
அறுஷடனேடன் வெரன்ணரர் வதரய்னேம் வய்னேம்...
அநறனரறப்ஶதர ண வரற
கனடம் வரற ஶகட்டு சுல்ரனுஶ...
கரரிஷப தரர்த்ட அஷத்ட ந்ட
அனஷ னகரகங்கம் டைறு...
உகந்ட தரனம் ஷத்னம்
றனரய் க்குஶ ங்கம் வள்பி...
ெறநந் னர்ெறர் தரம் ஷத்ட
கற்கண்டு ெலணி என ட்டிஶன...
கறரம்தஶரடு னம் என ட்டிஶன
டலுக்கரணஶரர் ெந்ணனம்...
டனங்கும்வகந் ரடரல்னற னல்ஷன
இனங்கனடன் அர்ஷணில் ந்ட...
இஷநஶரன் ெனரனம் டுத்டஷத்ட
உனகரரின் னன்ஶண ஷத்ட...
உத்றவு ஶகட்டு ரனங்கவபன்நரர்
ரறரஷனேம் அனுப்தி ஷக்க...
ஷனரெல் னக்கற கவுட்ட
ஶரிஶன ஶகட்டு ரறரஷ...
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ஶனடன் கூி தரனவணில்
ரற அலஶ ிஷந்ட ந்ட...
ரஷ றநந்டரன் ஶகட்கும்ஶதரட
ஏற ங்ஷகனேம் அனக்குஷக்க...
உகந்ட அள் வென்று உஷத்ணஶ
னஷெ னகரண தரத்றரரன்...
தகனம் வரற ஶகட்டு அககறழ்ந்ட
றனஷ ஷணனேஶ அஷத்ட ரவண...
ெலக்கறம் வென்றுஶ அஷத்டரனம்
எனன் ெனரனம் டுத்டஷத்ட...
உகந்ட கனடரர் ரறரனம்
கத்ன் அனள்வதற்ந கண்ிஶ...
உகந்ட ஶதரற்நறஶ ெரிஷ கூந
வதரண்ின் குடிரனம் ணகறழ்ந்ட...
அயஶரணிடத்றஶன டஆ வெய்வும்
ஆறுரம் ஷ அன்ஶணஶ...
ெகன தீஷடனேம் வரஷனந்ட ஏடஶ
ணத்டக்கரகஶ கஷனப...
வ கம் டனங்கறஶ சுல்ரனுஶ
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட

கரத்டம் ஈ...

ரரி அபித்ணன் அன்ஶணஶ
ல்ஶனரன் ஶதரிஶன கக்கறல்னரல்...
கூநறணரர் அப்ஶதர சுல்ரனுஶ
குடினேம் றஷனக்கஶ ஷத்ரரிப்ஶதர...
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னரித்னஶ அககறழ்ந்ட
னிில் அவ்னறர இஶரகும்...
ரரின வெய்ஶடம் இப்ஶதர
ங்ஷக ஷணனேஶ அஷனேவன்நரர்...
அநறரய் டடன் வெிஷகஶந்ட
அனெரனறஹ் ங்ஷக ஶிரனம்...
அர்கபினஷ அஷனேவன்று
இம்த சுல்ரனும் இர்கள் னக்கற...
அனஷ னகரஷ அஷத்ட ந்ட
அர்கபின ஶதனக்கும் அகனர்ம்...
ெரிரகஶ வகரடுக்க வெரல்னற
ெரற்ந சுல்ரனும் அர்கள் ஶகட்டு...
ரெரகஶ தரலும் தனம்
கறழ்ந்ட அஷத்டரன் இனனக்கும்...
ங்க கரசுடன் டைறு ஆதடம்
ஆஷட உடுப்னகள் றகுந்ட அபித்ட...
தசும் வதரன்னும் தரய அங்கறணி ெரம்
தரக்கு வற்நறஷன ெந்ணம் அர்க்கபித்ட...
உர்ந் ெரல்ஷ அனக்கு ஈந்ட
உகப்தரய் வெிஷக ஷத்ட அனுப்திண ீஶ...
ஷநின் வநறரக ஷணில் னக்கற
ல்ஶனரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற...
இஷநஶரன் ணக்கரக இஷந ஶனன்ன
னகந்றனனம் கல்தில் யக்கரய்...
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கஷந்டனகறஶ ணரட்டம் வகரண்டு
கல்ன உனகறஶ ீர் வெரரி...
ரன் னக்ஷகரன் ிஷந்ட கூி
ந்ன் தரத்றர ரச்ெறரனம்...
ங்கற டிகறநரர் கில்னரல்
ந்ட ன்ஷணனேம் னந்டகறநரர்...
ங்ஷக டஆஷனேம் கனனரக்கறஶணன்
ந்ன் குர்ெறணில் டிலும் ஶகரஶ...
இனங்கும் எபிஷனேம் டுத்ட வென்று
அங்கம் வதனகறட ரட வகர்ப்தம்...
அங்கு ஷத்டஶ அர் குஷநனேம்
அர்ம் ஶதர் அனனயம்ட ன்றும்...
ங்ஷக ணக்குஶ உஷத் ரனம்
இஷநஶரன் உஷத்றட

றப்ரிலும்...

எபிஷ டுத்டஶ என வரடிில்
இஷநஶரன் குர்ஷம ிட்டும் அவழும்த...
ிஷனேம் ரஶணரனம் அவ்னறரக்கலம்
ிஷந்ட ந்டஶ அர்கள் ஶகட்க...
இஷநஶரன் எபிஷ ீனறப்ஶதர
ங்ஶக வகரண்டு ஶதரநீவன்று ஶகட்க...
உஷத்ரர்

றப்ரில் அர்க்கு

உஷடஶரன் உஷத்ணன் வரற ஶகலம்...
வதரிஶரன் னயறய்ீன் ஆண்டஷ
திந்ற டன்ரில் ீன் டனங்க...
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கனத்றல் கறழ்நன் இனந்றணரல்
கக்கு ெரிரச்சு இப்தவுஶ...
எனன் அனுப்திணரன் வகரண்டு ஶதரஶநன்
உத் தரத்றர ரச்ெறரனக்ஶக...
ஶகரஷ ிற்நறணில் ஷக்க ஶதரஶநன்
குநறத்ட உஷக்கவும் அர் கறழ்ந்ட...
ஆற உஷப்தடி

றப்ரிலும்

அனெரனறயள ஷணவென்று னக்கற...
ஶ ரற டனங்கற எபிவுஷண
ஶரஷக தரத்றர ரனும் வகர்ப்தம்...
ரன் எபிஷனேம் ஷத்னம்
ங்ஷக க்குஶ உஷக்கனரணரர்...
ங்கள் ரரஶ இணிஶ
இஷநஶரன் கனல் வெய்ரன் உங்கள் டஆ...
டய்ஶரன் அனுப்திணரன் ன்ஷணனேஶ
டய்ஶரன் எபிஷக் வகரண்டு ஷத்ஶன்...
உங்கள் வகர்ப்தத்றல் ஷத்ட ஶதரஶநன்
உஷப்தட ஶதர் அனனயம்ட ன்றும்...
அங்ஶக அர் உஷத் கன்நறடவும்
ன்ணர் அனெரனறஷய ழுப்தி வெரல்ரர்...
னஷெ னகரஷ வெரல்ன ஶகலம்
ந்ரர் ஷனரட்டில் வதரிர் ஶதரல்...
வதரி னகரக அர் வரறந்ரர்
வதரிஶரன் வகரடுத்ரன் ஏர் குிவரன்றும்...
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கனற அனஶ தின் வரறந்ரர்
ஷன ஶதர் அனனயம்ட ன்றும்...
உறுற தண்ிஶ அர் டந்ரர்
உஷத் வரறஶகட்டு அனெரனறயரர்...
உள்பம் குபிர்ந்ட உடல் னரித்ட
எனன் ஶதரிஶன டஆ ிஷந்ட...
உகந்ட கறழ்ந்ங்ஶக இனனஶ
குஷநவரன்நனுகரல் இஷந ஶனன்ன...
னகழ்ந்றனந்றட ர னென்று
கனவும் ரித்றட திரிம் வகரண்டு...
கத்ன்ஷண வரழுட இனந்ணஶ
ரட்டம் ஷநதி யறஜ்த்ரண்டில்...
ரனூற்நழுதத்றண்டர ரண்டில்
கூடுி அனனயம்ரனம்...
ஶகரஷ அர் வகர்ப்தம் குனஷநில்
கன் குத்ரல் அர் ரிக்க...
றங்கபின் னென்நரம் ஆணடஶ
றங்கள் னென்நறணில் ஶந்ன் குப்தர...
றனரய் அனெரனறஹ் னன்ன வென்று
டங்க ெனரம்வன்ஶந டுத்டக் கூநற...
வெரல்லும் கும் வகரண்டு ங்ஷகர்
வகர்ப்தக் குிம் வெரல்லும் ரஶ...
ஶடுகறநட ரடு என்று
உங்கலஷட ஶரப்தில் டனநத்றல்...
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என்று றற்கறநட ஏடிப்தரனம்
உஷக்கும் வரறஶகட்டு ரர திர...
உள்பம் குபிர்ந்டஶ உடல்னரித்ட
இஷநஶரன் அனவபன்று ணறவனண்ி...
ங்கள் ஶரப்திஶன தரர்த்ட ரடி
ிஷந்ட வள்பரட்டி தரர்க்கும்ஶதரட...
ஶய்ந்ட றற்கஶ ஏடிந்ட
ஷநின் வநறனேள்ப ன் குனஶ...
ஷப வெரன்ணட வதரய்ல்னஶ
அென் வள்பரட்டி கறழ்ந்ட வெரல்ன...
அனெரனறஹ் ணகறழ்ந்றனக்க
இஷநஶரன் கறனஷத இட அல்னரல்...
இம்தக் கூடரட ரவரன்றும்
ீறனேள்பன் ஷண னகழ்ந்ட...
ீர் அனெரனறஹ் கறழ்ந்றனக்க
றனரய் தரத்றரரணனம்...
ரினந்டஶ ணகற
இனங்கும் அனெரனறஹ் ழுந்னபி...
எனன் இரவுஶ வரழுகவன்று
உகந்ட அதெரனறஹ் ஷணில் னக்கற...
கனத்றல் கறழ்ந்ர் வரழுறனக்க
கள்பன் அனுஶ கபவடுக்க...
ினப்தனற்நன் ிடுற ிட்ஶட
வபிப்தட்டரன் அன் சூஶ...
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ரரி ஷ வதரங்கற ரழ்வும் ஶதரட
ரழ்வும் கரன்கவும் க்கரக...
சூன் எனனும் வகரண்டரன் னல்
சூஷ வெய்வும் றஷணத்டக் வகரண்டு...
ந்ட தரர்ப்ஷதில் அனெரனறயரர்
அப்ஶதர இர வரழுஷக வரழுஷகில்...
னகுந்ட ஷணனக்கற எபித்றனந்ட
டம் உடன் வரங்கர் ந்ரட...
டுத்ட டில் வெய்ட இனக்கும் ஶம்
உத் டுெரம் உநக்கம் தரர்த்ட...
உள்ப னவனல்னரம் வகரள்ஷப வெய்ட
கறர் ிகஷப வகரள்ஷப வகரண்டு...
கணகிரஷன ஆதனம்
வகரத்டவல்னரம் றநந்வடுத்ட...
உடஶண குினேம் ரய்ஷண ழுப்த
ெறத்ம் ங்கறஶ றத்றஷஶர...
றனடன் திவகரண்டு ஶதரரவங்கரர்
ஶதரரன் ண வெரல்ன குினேஶ...
னஷ றடுக்கறட்டு ழுந்றனந்ட
ரனம் ன்ணஶ றனடன் ம்ள்...
ஷணில் இனப்வதண வெரல்லுட தரனம்
தரனம் ண வெரல்னற அனெரனறயரர்...
தநற ஷண ஶரறும் தரர்க்கும் ஶதரட
ெலரய் றனடனும் வபிில் னக்க...
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வெல்ர் அர்ரனும் தின்வரறரர்
ந்ன் ரரஶ றனடன்ரனும்...
இஶர வபி வதரரன் ழுந்டடஶண
உந்ன் ஷனரெல் னெவடன்நட...
உடஶண ிஶனரடி அஷடப்தரக
னடுகற கள்பன் ிஷன ள்பி...
னக றஷணக்கவும் குபினேஶ
உந்றணம் ிட்டு வபிில் ந்ட...
உத்ட அடித்றட றனடன் ரண்டரன்
றனடன் டஞ்ெறட குினேஶ...
வெல்ி ிர் வகர்ப்தம் வென்நறடஶ
அனெரனறஹ் ரனும் வெல்ினம்...
சூன் ரண்டரல் டக்கனற்று
னம் றகரகற ணட ள்பல்...
யக்கன் ன்வெய்ஶன் ன்ஶந றஷணத்ர்
வதரழுட உறக்கஶ அடுத் ட்டரர்...
ீ
அடுத் கள்பஷண அடித்ீவன்நரர்
கூடும் கபரிில் கூவநண சூன்...
வகரடி ரய்ந்ஷ சுற்நத்ரனம்
ரட்டம் றகரகற இஷப் தரர்த்ட...
கன் தனறிஶடன் ண வரறந்ரர்
ெரற்நற அனஶ கஷண டெக்கற...
ெனறத்ட னகம்ரடி டந்னம்
ரட்டிகரண சுல்ரன் ஶகரட்ஷட...
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ரண்டி அனஶ குழு னக
குழுில் வென்நறட ர பம்...
வகரங்கன் கனங்கற கர்ணனடன்
கனங்கர் ரட்டிர் ிகனடன்...
கரிகரர்கலடன் திநரினேம்
ல்னறஶரர் ன்ணர் வெட்டிரனம்...
ரவுத்ர்ரனம் ஶெரணகனம்
திள்ஷப சூணி வரட்டினம்...
திெரகரறஷடிடர ஶெஷணகலம்
வகஞ்ெ னகத்றஷ றஷகடல் ஶதரல்...
ெறம்ரெணங்கலம் சூழ்ந்றனக்க
ரழ்ரள் இந்ன் றனடஷணனேம்...
ள்பி ரிெஷண ெனெகறல்
ஶகரணடள்ப கள்பஷணனேம்...
குழுின் சுல்ரணின் னன்ஶண ஷத்ட
ஶெணரறதறரணர ெறகரிஶ...
ெலென் ஷனகண்டரர் அனெரனறயரர்
ரட்டரகறஶ இர் வரற...
ற சுல்ரனும் ஶகட்டுக் வகரண்டு
ரட்டிகரண ந்றரிக்ஶக...
ெரிஷ கூநறஶ ிஷடனப
ஶகட்டு ந்றரி ணடகந்ட...
கறனட அனெரனறஹ்ஷணனேஶ
கரட்டும் அஷ ீர் ண கூநறஶ...
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கணக ிஷட வகரடுத்ட அனுப்திணரஶண
அனுப்னம் ஶெகன் ன்ஷண கூட்டி...
அனும் ிஷந்ஶரடி ஷணில் னக்கற
ெறணந்ட இனுஶ கரட்டிடவும்...
கூட்டி சுல்ரனும் னன்தில்ிட்டு
அஷணத்ஷனேம் தஷடத்ஶரர் வதரி ரன்...
யமணரர் அனறனனற ன்குனஶ
கணத் ணிஷண அடித்ட வகரன்று...
ஷ வெய்ட ன்ண வெரல்லுவன்நரர்
உண்டு உநங்கற டுெரத்றல்...
உநங்கும் ஶஷபில் அனும்ந்ட
தரரினகுந்ன் றித்ஷ...
தரங்கற னணரம் ஷன சுற்நற
றனடன் கட்டிஶ ழும்னம்ஶதரட...
வெல்ி ிர் வகர்ப்தம் குினேஶ
றுடன்
ீ
கூி வரறந்டஶ...
வல்ன ன்ஷண ட்டி ழுப்திணரர்கள்
ிஷந்ட ரனுஶ ழுந்றனக்க...
கற டந்ணன் ஷணஷ ிட்டு
ழுி அனுஶ வபிஶநில்...
ரஶ சூம் வபி ஶதரகறநரன்
ரஶ கஷனேம் னட்வடன்நட...
ி ி றன்ணரர் ஏடிச்வென்று
ஷனரெல் கஷ அஷடக்கும் ஶதரட...
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கழும்தில்னர ணம் டுடுங்க
கத்ர உந்ன் கரல் ன்நரர்...
கள்பன் ரண்டஷ கலுஶஶண
தின்ஶண இணின்று ஏடிந்ட...
திநத்ற னடுகறட குந்ஷனேஶ
கண்ம் ிட்டன் னடுகறடவும்...
கடுக குினேம் வபிதிநந்ட
னன்ஶணரன் அனபரல் ஏர் அடிடிக்க...
னநறந்ட ிழுந்ன் வௌத்ரகறணரன்
அண்ஶன ங்கள் ர ஶகரஶ...
ஆண்ஶடரன் அநறஶ வெரன்ஶணன் உண்ஷ
றனடன் ன்ஷணத்ரன் ரணரட...
வெல்ிரட ஷக ீட்டில்ஷன
ினண்ட வதனNவுந்ன் அஷண ஶகட்டு...
ிண்டு ெலரிஶ தற்கடித்ட
இனிற இண்டும் வனப்ன ரி...
அனெரனறஷயப் தரர்த்ட உஷப்தரணப்ஶதர
கனடம் வரிட றெல்னஶர...
கரரிஷ வகர்ப்த குினேஶ
றனடன் வபிந்ரன் ன்று வெரன்ண...
வெரல்லும் வதரனபட வய்ஶர வதரய்ஶர
அறவு வெய்ட உனகறலுண்ஶடர...
அஷண எனத்னம் வகரல்னில்ஷன
தனறனேம் சுந்ட உட ஶதரில்...
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தரரில்னர வதரய் வரறந்ீர்
தறக்கு தறரக வெரன்ணரர் ஶதரஶர...
ல்ஶனரன் ணக்வகரப்தரகுஶர கரன்
கபவு வெய்றடும் கள்பஷணனேம்...
கடுகற வகரண்டட ீஶ ரகும்
வதரய்னேட வெரன்ணரய் னிினறப்ஶதர...
வதரனந் வெரல்னவும் ஶடம் கண்டரய்
ஷகத்றனறல்னர வதரய்னேஷத்ரய்...
ரட்ஶடரஶ ரங்கள் ண வரறந்ரர்
வய்னேம் வதரய்னேம் உட ரக்கரல்...
ந்ட சுந்ட உந்ணக்கு
டய்ன் கறஸ்மர அநறரஶன...
வெரல்லுரணப்ஶதர ெஷதனேள்ஶபரனக்கு
ந்ன் ெஷதிஶன உள்ப ஶதஶ...
கன் கர்ப்திஷண ஷணப் திரித்ட
ந்ட ீங்கலம் உங்கள் ஶதரில்...
ற தரனம் சுரஶன
இந் றரத்ஷ திரித்வரல்ஶனரனம்...
இம்னவண ஶகட்க அர் வரறரர்
கந் கறழ்கறன்ந கண்ிஶ...
கரரிஷ வகர்ப்தம் னென்று ரம்
குி வகரல்ட உனகறலுண்ஶடர...
ஶகரரஶண ங்கள் ர

ஶகரஶ

கபவு வெய்ஶரர் கள்பஷணனேம்...
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கடுக வகரன்நட இஶரகும்
தறக்குப் தறனேஶ வகரடுக்க ஶடம்...
தக்கம் தரெத்றல் வகரல்னில்ஷன
ழுத்ட வரற ஶகட்டு சுல்ரனுஶ...
ள்பல் னயம்ட ெகுள்ஶபரஶ
அநறில் உகந்ஶரர் அனெரனறஹ்...
அல்னரஹ் ணக்கரக இனஷக்கும்
றறுத்ற ஷத்ணன் இந்ஶஶ...
ீனேம் தறல்னர வதரய் வரறந்ரய்
ற ரகஶ வரறகறஶநன் ரன்...
எனன் அநறஶ வெரன்ஶணன் உண்ஷ
என ிண்ப்தம் ஶகள் ர ஶகரஶ...
கனடம் வரறனேஶ வதரய்ரணரல்
கரரிஷ ன்ஷண அஷத்ட ந்ஶ...
அர்கள் வரறஷனேம் ஶகட்டதின்னம்
அடிஶன் ன்ஷணனேம் ணறன்தடி...
நரல் ன்ஷண ஆக்கறஷணனேம்
ரஶண வெய்ர்கள்
ீ
திெகறல்னரல்...
அர் வரறந்ஷசுல்ரன் ஶகட்டு
இடவும் அநறஶரம் ன்ஶந றஷணத்ட...
கனரணப்ஶதர ந்றரிக்கு
கரரிஷ தரர்த்ட அனுப்னவணில்...
ஶரிஶன ன்ஷண வெிஷக ஷத்ட
றறெம் அர்கஷப அனுப்னவன்நரன்...
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கரரிஷ தரர்த்ட வெிஷக ந்ட
கடுக வகரடுரனம் ண உஷக்க...
ரரின வெய் அன் டந்ட
ங்ஷகணில் வெிஷகணில் ஷத்ட...
ரினடன்
ீ
டெக்கறஶ ரன்
ஶந்ன் ெனெகத்றல் டெக்கறஶரன்...
ஶந்ன் றனனன்ஶண இநக்கறஷத்ரன்
ஷத் உடஶணரன் றஷ ஷபத்ட...
ன்ணர் சுல்ரனும் வரறரணரன்
த்றஷெ னகழும் தி குனஶ...
ந்ன் உடப் திநப்தரணஶ
உத் வரறட ீங்கலஶ...
உஷத்ரல் உங்கபின் ஷனதிஷக்கும்
கத்ன் ணக்கு உகப்தரணஶ...
கனடவண ஶகட்க அர் வரறரர்
அண்ஶன ந்ன் ர

ஶகரஶ...

அல்னரஹ் அநறஶ வெரல்ன ஶகப ீர்
ன்ணர் ரபர் வரழுட ந்ட...
ிறு தெறரநற டனேpலும் ஶதரட
கன்ணறட்டன் ங்கள் னல்...
கழுத்டி ரஷன ஆதனம்
றன்ணனடஶணரன் னெட்ஷட கட்டி...
றனடன் ழும்தவும் குினேஶ
அந் ஶத்றல் குிட...
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அட்டி என ெப்ம் ஶதரட்டடவும்
ந்ட ம்னட னலுஷண...
ிரஷன கள்பன் வகரண்டு ஶதரணரன்
அட்டி உஷத்றட ரன் ிறத்ட...
ரபஷ ழுப்த அவழுந்ட
ெறந்ஷ டுரநற ஷணகள் ஶரறும்...
றனடஷணப் தரர்க்க வபிஶநறணரன்
வபிில் ஶதரஷகில் குி தின்னும்...
வபி கஷனேம் னெவடன்நட
ழுந்ட ரஶணரடி அஷடப்தர ஶணன்...
றனடன் தின்ணின்று னடுகும் ஶதரட
னன்ஶணரன் அனபரஶப னென்று ரம்...
னடுகும் அனனயம்ரனம்
கண்றட்டஶரர் கள்பஷணனேம்...
உனப அடித்றட றனடன் ரண்டரன்
றனடன் டிவும் குிட...
ல்ஶனரன் உிரல் ிறு டேஷ
ெடுற ந்ணர் ரபனம்...
கனத்ரல் அனுஶரன் இநந்ரர்
அடித்ட வகரன்நட குில்னரள்...
அஶண ரங்கலம் ஷக ீட்டில்ஷன
உஷடஶரன் அநறஶ வெரன்ஶணன் உண்ஷ...
எறத்ட ஷநத்ட ரன் வெரல்னில்ஷன
தகனம் வரறட ெரில்னஶ...
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தரரில் எப்னஶர இட வரறனேம்
உகந்ட இனவுனம் ஶதெறக்வகரண்டு...
எத்டக் கூடிஶ ந்ீர்கஶபர
னயம்ட தி ெகுள்ஶபரனம்...
ஞ்ெ தரக வெய்ற வெரல்ன
அகத்றல் தறல்னர ெரி ெஷதில்...
அனப ணனம்ரன் டிந்ீர்கஶபர
றனடன் தனறனேஶ சும்ர ஶதரகுஶர...
றனடனுக்வகரத் றனடிள்
கனங்கரபி ன்ஷண வெடக்கறஶரன்...
கழுில் ஶதரடு வணனேஷக்க
அனஷ தரத்றர ரச்ெறரனம்...
அனலம் வரறஶகட்டு ஷனகுணி
தனற டனங்கற குிட...
ஷதங்குடி ிற்நறல் இனந்ட வகரண்டு
அட்டி என ெப்னம் ஶதரட்டடவும்...
ரடர கழுில் ஷக்க வெரன்ணர
ஶர ஶதர்ஶகடர அட சுல்ரஶண...
ரர திர வெரல்ஷன வதரய்வன்நர ீ
தடங்கற ந்ஶரர் கள்பஷணனேம்...
த வகரன்நட ரன்ரணடர
கறனரகஶ உந்ண ெலஷ...
கறனஷத வெய்ட அநறரஶன
ன்ணடர வெரன்ணர அடதஶன...

29

www.sufimanzil.org
இகழ்ச்ெற ஶதெறணரல் ன் ரரஶ
உன்ணரனரகுஶர கழுில்ஷக்க...
உஷடஶரன் எனணரல் ஆகுல்னரன்
ிணதடுத்வும் னடினேடர...
ில்
ீ
வநறிணர வநற னெடஶண
அன்ஷண ணம் கூெ ீ ஶதெறணரய்...
அறவு ந்ட உந்ணக்கு
னன்ஶணரன் அநற வெரன்ண வரற...
னழுடம் வதரய் ன்நர அட சுல்ரஶண
உந்ன் ெறங்கரெணம் இந்ட...
உஷடஶரன் கறனஷதரல் ீ உனண்டு
ந்ன் டஶ ழுஶனரன்...
ன்திர ெலஷ ஆள் ரடர
ெந்ரதறல்ஷன அநற வெரன்ஶணன்...
திடித்டஶ ெணின் உந்ணக்கு
னன்ஶணரன் னஃணத்ட ீ வதறுரய்...
னெஶிரக கம் ஶெனரய்
ெறணந்ட உஷத்றட குிட...
ெறங்கரெணம் ிட்டு கல ழ் ிழுந்ட
ணட டுரநற கறறுகறறுத்ட...
ங்கற கறடந்றட தஷடன்ணனம்
கணகம் வதரனந்ற ந்றரினேம்...
ஷகஶெப்தட்டு ஏடி ந்ட
கணட வதரனந்ற ஶரஷக ந்ட...
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ெரற்றுரபப்ஶதர ல்ஶனரனஶ
எனணநறரல் வெய் திஷ...
உஷடஶரன் வதரறுப்தரன் ெனறரறன
கனம் அகனஶ ீங்கள் ரனும்...
கரரிஷ ஆரெம் ீர்த்டஶரன்
ரங்கற னர்கள்
ீ
ங்கஶஶ...
ங்கள் அடிஷகள் ரங்கபரஶரம்
அர்கலக்கல ந் ஶரர் வகுறனேம்...
ஶதர வகரடுத்டஶ குர்மள தண்
உணட ிஷணகலும் ரழ்னண்டு...
ிம்ற திடித்ஶரர் ிஷணகலும்
ெந்ரதறல்ஷன ன்றுஷத்ரர்...
ரடு கனள்ஶபரர் றரம் வெரன்ணரர்
ரன் குத்ட அநறரஶன...
ஶகடுனம்ஶதரட றவகட்ஶடரனம்
ெலரி ெர்ப்தம் தரய்ந் வன்று...
சூடுதட்டட ஆரறப்ஶதர
ினகுஶர ந்றரி ண உஷக்க...
ரடி ணம் ங்கற னகம் சூம்திஶ
ன்ணன் றஷனேள்ஶப ஷநந்ட றன்று...
ந்ன் உடப்திநப்தரணஶ
ட வகட்டஶரர் வநற னெடன்ரன்...
ணனம் கூெரட ஶதெறிட்ஶடன்
ல்ஶனரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட...
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ெறந்ஷ கறழ்ந்டஶ டஆ ிஷந்ட
வெப்னம் திஷட அகற்நற ன்ஷண...
உகந்ட கரக்கவும் கடனுக்ஶக
னஷெ அனறனனற ன் குனஶ...
வதற்ந திள்ஷப ஶதரல் ன்ஷண கரத்ட
வதரிஶரன் இடத்றஶன டஆிஷந்ட...
உத்றவு வெரல்லும் ன் ரரஶ
உகந்ட அன் ஶகட்க இர் வரறரர்...
கத்ன் அநறரல் வெய் திஷ
கரப்தரன் இஷநன் கனங்கரஶ ீ...
உத்றவு வெய் அன் கறழ்ந்ட
உகந்ட அனுஶ ஷண னக்கறஶ...
ன்ணர் சுல்ரனும் ரபிஷக னக்கற
ர் தட்டரஷட ஆதனம்...
அண்ல் அனெரனறஹ் அர் க்கு
ம்வதரன் ெரலுஷ ெரடரவும்...
ர்

ளப்தரவும்

ர்ஷக ெரல்வும்

ஷ தஷக்கனும் ி ரஷனனேம்...
னன்னூறு வதரன்னு யெதினேம்
னயறனரர் வகரண்டு ந்ட னன்ஶண ஷத்ஶ...
கனம் ஶரய்ந்ர் ஸ்லீம் வெய்ட
கண் ீர் ழும்திஶ ஸ்லீம் வெய்ட...
ிம்ற வதரனறஶ வரறரணப்ஶதர
ெ ஶெஷணனேம் அடி னுஶ...
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ங்கள் அடிஷரய் ரங்கபரஶரம்
தறனேம் றனேஶ ீங்கபரகும்...
தரனர் வரறனேஶ ப்தில்ஷனஶ
அறக வெல்னம் ெறங்கரெணனம்...
ஆலர்ீ ப்தில்ஷன இஷநனபரல்
இந் வரறஶகட்டு அன் வரறரன்...
ந்ன் உினஶ குஷநந்ட ஶதரச்சு
இணிஶல் திஷப்தில்ஷன ன் ரரஶ...
னன்ஶணரன் அபிஶன டஆ ிஷந்ட
னெஶிரஶணன் ஶரெரஶணன்...
ஶரெம் ரல் கரக்க கடன்
அந் வரற ஶகட்டு தரத்றர ரன்...
ஆண்ஶடரன் இடத்றஶன டஆ இனந்ட
ெந்ரதம் ஶண்டரம் ெனறப்னம் ஶண்டரம்...
ரஶணரன் வதரறுப்தரன் அன்ஷணஶ
ிந்ஷரய் வெரல்னற ன்நரடிஶ...
ெந்ஶரரகற ீ ண்டும் வெரல்ரர்
வரங்கஶ ணம் ெனறக்க ஶண்டரம்...
டய்ஶரன் வகரடுப்தரன் சுர்க்கப் தற
அங்கறல் தம் ஶண்டரம் கண்டீர்...
ஆன தி ெதரஅத்டம் வதறுர்ீ
தங்கம் ரட இணி உந்ணக்கு...
தஷடத்ன் கரப்தரன் டவுவணில்
ெங்ஷக அகு உள்ப தரத்றரரன்...
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ஷல் உஷத்றட அர் கறழ்ந்ட
ினப்தனற்நன் இனஷனேம்...
ிஷந்ட வெிஷக ணில் ஷத்ட
கனற வனறந்ன் கம் திந்ட...
கடுகற றஶகற அனுப்தி ஷத்ட
ெறகு திடித்ன் ணம் கனகற...
வெம்ல் அனுஶ ரபிஷக னக்கற
னத்ம் றகரகற ணம் ெஷடந்ட...
ன்ணன் தித்ரதம் வகரண்ட ண்ம்
இனந்ட இஷடந்ணன் ணனனகற...
றணனம் ரட்டரய் இனக்ஷகிஶன
ன்ணர் அனெரனறஹ் ஷணினம்...
இர்கள் ஷண னக்கற கறழ்ந்றனக்க
றரய் தரத்றர hச்ெறரனம்...
றங்கள் ந்ரக இனக்கும் ரபில்
அனஷ அனெரனறஹ் அர்க்கு...
உகப்தரய் அனுறணம் தரல் கரச்ெறஶ
னஷெ ரறரர் வகரடுத்ட ரரன்...
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் என வதரழுட
அனஷ ரறனேம் தரலு ன்ஷண...
அடுப்தில் ஷத்டஶ கரச்சுஷகில்
எனன் கறனஷதரல் கஷனட...
உஷடந்ட ெறநறட ரறரனம்
வதனற கனங்கறஶ ஏடி ந்ட...
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வதண்ின் குடி ணக்கு உஷப்தணரல்
கன ரகற ணம் கனங்க...
குி அட உம்ர ணக் கூிஶ
ந்ன் ரரஶ ெனறக்க ஶண்டரம்...
இப்ஶதர கஷனனம் அடுப்தில் ஷத்ட
ந்ட வனப்ஷதனேம் னெட்டச் வெரல்லும்...
ல்ஶனரன் வகரடுப்தரஶண தரனஷனேம்
ெந்ஶரரகற கஷனனஶ...
ரறஷண தரர்த்ட ஷய்னே வணில்
அந் வரற ஶகட்டு ரற அள்...
அடுப்தில் கஷனனம் ஷத்ணஶப
வதரிஶரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற...
வதரிஶரன் குத்ரல் தரல் கரய்ச்ெஶ
கனனம் தரல்ரய் றம்தி இனக்க...
திரினற்நள் இனக்கும் ரபில்
அனஷ தரத்றர ரச்ெறரனக்கும்...
உகப்தரய் ரனம் தத்ரகற
அனஷ க்குஶ ரம் ெங்ஷக...
அநறகுநற என்றும் கரரஶன
தவும் தரிில்னரறனக்கும் ஶதரட...
தஷடத்ஶரன் தரிரணம் தரக்கறஷ
இன்னும் ஶதரனஶ ிறு இனக்க...
கன் கறனஷத ன்ஶந றஷணத்ட
ன்ணர் அனெரனறயரர் க்கு...
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ன்றும் உஷத் அனனந்ற
வதரங்கற ினரனம் டில்ரகற...
னண்டு ழுந்ர் வெரல் கனனரய்
இன்னும்வதரல் வபி வெல்ட ஶதரல்...
றஶ

றன் ந்ட ஷநத்ட வகரண்டு

ெறணந்ட தல்கரட்டி ெஷடிரித்ட...
ெலரி பர்ந்ஶரங்கற தஷணம் ஶதரல்
கண்டம் வனப்ன ஶதரல் ஷடஶதரல் ரச்ெற...
கரலும் டெஷ ஶதரல் றன்று வகரண்டு
ணிஷ உஷண ரனும் ிட்டிடஶணர...
ஷன வபி ந்ட ரள் உனி
றன்ஷண ஷத்டஶ ஶதரட்டுிட்டு...
வெல்ி ிறு னக்கற இனந்ணஶ
அந் ஶஶ ிறப்ன ந்ட...
கறழ்ந்ட உஷத்றட ெலுஷகனேஶ
ெறந்ஷ கறழ்ந்ர் அனெரனறயளம்...
வெப்னம் வரற ஶகட்டு அர் வரறரர்
னன்ஶணரன் கறனஷதரல் இட ஶநறல்ஷன...
வரய்குஷன ந்ன் வதண்ிஶன
ெந்ஶரரகற இனனஶ...
ெரய்ந்ட டில் வகரள்ப அந்ஶஶ
ிறு றகுந்டரன் னற டுக்க...
ல்ஶனரன்

றப்ரிலுக்கு உஷக்கனரணரன்

ஷய்ல் ணக்குஶ ிறு வரந்ட...
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ிரய் இனக்கறநரள் ீனம்ஶதரய்
ணட

ணம் ல்னரம் க் கூடரட...

தரய் ீர் வென்று அனக்கு உஷனேம்
தக்க ணிர்கள் க் கூடரட...
ெயீஷ அனுப்தி ரனவன்நரன்
ரஶணரன் வரற கூநறஶ டந்ரர்...
டந்ட வென்நறட இஷந றன்நரன்
னம் ெலர்

றப்ரில் ணக்குப்ஶதர...

டரர் தரத்றர ீர் அஷத்ட
ரர க்கு ற்ந கஷட ெக்கும்...
றடரய் தன்ண ீனம் வதனங்கரனம்
ெலரய் டுத்ட ீர் டந்ட வென்று...
ெடங்குஷண ீர்த்ட ரரவுக்ஶக
ங்ஷகஷண டெக்கற உனரத்டவன்நரன்...
ணிஶரன் உஷத்ற;ட ரரஷனேம்
ரகணத்ஷனேம் ஶரக்கறிட்டு...
இணினடஶண ரம் னத்டங்கள்
இச்ஷெனடஶண ரம் தரர்க்கஶரன்...
கணினேடன் னவும் தன்ண ீனஶ
கரனம் வகு கஷட ெக்கும்...
திகலம் னவும் தட்டுபி
ஸதாங் ல்
தரஷர் ஷணிர் னக்கரர்...
னக்கறட சுர்க்க தன்ண ீர்
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வதரன்ி அெட்டி ீ றல்...
க்கஶ ந்ற ஶதரணட
ஷய்னரனஶ க்கரணரர்...
இக்கண ீர் ரஶண ஶஶண
ரடர் அகத்டம் ன்ஷண...
எக்கஶ இனக்கும் கரஷன
உஷத்ட குி ரஶண...
அநறவுள்ப அன்ஷணஶ ீனேம் ரன்
ன்ஷண அஹ்ட ரர்க்கத்டக்கு...
திநப்தட ெரிரணல்னஶ
ிஷனம் ரனும்ரன் ீனறப்ஶதர...
என ன னடஷ ஈந்றணரணரல்
உடுத்ட ரனுஶ திநப்ஶதன் ன்று...
அனகறல் இனப்தனக்கு உஷப்தரர் தீி
ன்ஷணனக்குஶ ஷய்ல் வெரல்ரர்...
உடுத்டில் வள்ஷப ண ஶகட்டட
உங்கற டபிப்தட ரஶண இரல்...
இடஶ ஶநறல்ஷன ரனவண
உடுத்ட வகரண்டு ரன் தசு வண்ஷில்...
இபகற ிபங்கறநரல்
ஷட அந திநப்ஶத...
ஷய்னரனஶ ிபங்க வெரல்னற
உடுத்ட வகரண்ஶட அனனயம்னம்...
வெல்ர் உறத்ணர் னரன் ரம்
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உர் றங்கள் கறஷ இில்
கறர் றகறம் சூழ்ட ஶதரல்
கங்கணரம் றகவும் தனடம் ஶதரன...
அனெரனறஹ் டம் அறுதரக
அறி ெஹ்ன ஶறல்...
அனனயம்டம் உறத்ரர் அன்ஶந
விருத்தம்
ித்ணம் வதரனலக்வகல்னரம். ிபங்கறித்ரர் கரஞ்சு, சுற்நறஷண கண்குஶனட்டும் சுடர்ி
கறிஶரன்.

றிவனழுந்

அப்டல்கரறனம்

ண்ம்

உறத்ரன்ஶந, ரணன்

பர்

வ ய்னரணிணில்

கற, ெரெ

கற.

டறறக

றக்வகட்டு

வெய்ட

றஷெவல்னர

கற, ஶகரணர் கற, அர்மளடன் குர்மளஶ கற, குத்வதரனற திரர்கலம் கற, ணன்
இப்லீமன்

கறடுகனங்க,

றல்

னச்சுடர்ரி

வகரள்லம்.

சுடர்

அனவதரனபரல்
ிண்ஶரடு

அஸ்ரரகற

அப்டல்

கரறர்

னஶனரன்

திஶ

ரினஷட
ீ

ண்டனஶகரனக்கு.

கரரி

உறத்ரன்
ரி

கூநற

வகௌடல்

எனறகலக்வகல்னரம்

கனத்டரகற

ங்கள்

ினபினறனந்ட

அஃனம்

அெரய்
வகௌட

என்நரய்
ந்டறத்

னயறய்ீன்

திநந்ரர். திநந்ணர் உனகவல்னரம் ீற னச்சுடர் வஞ்ஞரணம். றனந்ற ரழ்வு வகரண்டு
றங்கள் குஷநp குனத்றல், அனந்ம் அனற இம்த. அன்ணனல் அனெரனறயரர் ெறநந்ர்
ரவண;ஶந ஶெகு அப்டல் கரறர் திநந்ரவன்ஶந. றக்வகல்னரம் ீஶணரர் ரழ்த். ீன் திர்
வெறத்டம் ரழ்க. யக்கன் ஶர்ற னயம்ட கர அனவபன்ணரலும் ெறத்றனும் அறக
ெறத்ரய், வ கவல்னரம்

கல ர்த்ற

ஶவும்,

ெலக்கறம்

ரர்க்கம்

ஏங்க

வய்கு

அப்டல்னர

திநந்ரவன்ஶந. றடரய் வதனிின் ரஷன ெறந்ஷில். கறழ்ந்வன்ணரலும். தடிப்தர்
ஶகட்தனக்கும்,

திநந்ஷ

தக்கத்ஶரங்க அடித்றடும்

ஶகட்தரர்க்வகல்னரம்.

தடிப்தடடஶண

ன்ணத்றல் அனனயம்ட உறத்ரன்ஶந.
ஸதாங் ல்

உறத்ரர் உனகுக்கு அறதறரய்...
உத்ஷண ஶரறு திநஷ ஶரறும்
தறத் கண்ரடி ினத்டரஷன...
தறணரனரம் தக்கத்ட றனவுஶதரன
வதரிஶரன் அனள்வதற்ந அனனயம்ஶ...

39

வெரர்க்க

ரழ்வுடன்

www.sufimanzil.org
னஷஶ டுத்ட தன்ண ீரட்டி
றசூழ் னகத்ரர் வபி கஞ்ெணம்...
ிம்ிரக ஶம் வெரல்னற
டர் ீட்டிஶ ரனரட்டுரர்...
ஆரஶர எனன் னணர னத்ஶ
ன்தரனஶ எனனுக்கு உத்ஶ...
ஆனம் அறதறரஶணரன் ன்தரர்
அஷனேம் னகழ்ந்டஷப்தரர் ன்தரனஶ...
ள்பல் ஷணனேம் னத்றடுரர்
ெலரய் னகந்டஶ உநஶர ீனேம்...
வெரல்னற னகழ்ரர் வரங்கர்ன்ஷணனேம்
டுத்ட வரட்டினரட்டிஶ னகழ்ரர்
விருத்தம்
னத்ற வதற்ந னயம்ஷ னல்ன் ஶரக்கறஶ வரறரன் அர்ெறல் றன்ஶந
அரிட ஏர் குஷ ன்டிீஶணரர் உள்ப ெறன்ஶதர அவ்னறர னத்றஶன
றனடி தறந்ஶ றன்றும் இஷநன் உஷத்ரணப்ஶதர அநறந்ர்
அறுதத்றண்டரம் அவ்னறரரர் ல்ஶனரனம் ெறஷ ரழ்திந்ஶரர்
அநறவுணிஶன அநறரய் அல்னர ங்குஶ றஷநந்ஶண அவ்னறர
வதரந னட ெறட தடிஶஶட இனத்றட இண்டரய்
வெல்ர் ஶந்ஷ ிபக்கரம்
ஸதாங் ல்
குர்ெறல் ஶரங்கறச்ஶெ ினரத்ஷனேம்...
ஶகரரன் அனபரஶப தங்கு வெய்ஶரர்
எனன் குர்ஆஷண உள்பங்ஷகில்...
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உகந்ட ந் உத்ஶதஶ
தரிற டனங்கற தரர்த்றதரய்...
தகம்தர் தி றனஶதணரஶ
அர்சுனனற அனற ன் குனத்றல்...
யமணரர் குனத்டக்கு அறதறஶ
னத்ஶ ரிக்க த்றணஶ...
னயம்ட ீன் டனங்க ந்ஶ
யரத்றஶ ங்கள் கரஶ...
கண்டக் கடங்கர ப் வதரனஶப
ெறந்ஷ ிபங்கற ெறகரிஶ...
ீணில் வபிரண வௌ;பனஶ
த்றஷெ னகழும் இபஶெ...
ந்ற னகழ்ந்டஶ அககறழ்ந்ட
ரணம் டரகும் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற...
ங்ஷக ஷகில் வகரடுத்ஶெறணரர்
அஶக தரத்றர ஞ்ெணத்றல்...
டிின் ஶல்ஷத்ட ரனரட்டுரர்
ஶணரர் குஶனரஷெ குிஶனரஷெரய்...
வெம்வதரன் ி வரட்டினரட்டுரஶ
ரஶணரன் குர்ெறணில் டிலும் ஶகரஶ...
ரகம்ஷண ீர்த் ப் வதரனஶப
டய்ஶரன் யீரணி ந்றங்கற...
வரட்டி னரட்டவும் ம் வதற்ஶநரஶ
வய்ஶ ெஹ்ன ெரத்றஶன...

41

www.sufimanzil.org
ிட்டு டனங்கறச்ஶெ வய் வதரனஶப
ஷல் ணக்குஶ ன்றுஷத்ட...
ப் வதரனஶப ங்கள் ிஶ
ஷகில் குர்ஆனுக்கு உகந்ஶ...
கரரிஶன னகரட்டம் ீர்த்ஶ
ெங்கு ெத்றரணஶ...
ெனத்றம்ணில் ஆினத்ஶ
ங்கும் திெங்கரகஶ ரன்...
இப்னிிணில் ந் இபஶெ
ங்கம் வதரன்ி த்டர்ந்...
ங்கள் குனம் ஈஶடந ந்ஶ
வரங்கஶ ங்கள் ி ிபக்ஶக...
டய்ஶரன் அனள் வதற்ந னத்ஶெ
ஶ ரற டனங்கற ிிபக்ஶக...
டய்ஶரன் குர்ெறணில் டிலும் ஶகரஶ
ஆற அனஶப ப் வதரனஶப...
அநற தினேல்னர ஶகரத்ஶ
தரறற சூலும் தரக்கறஶ...
தரரில் ீன் ிபங்க ந்ஶ
ீற வநறனேள்ப றத்றனஶ...
வநறஶரன் ினரத்டம் உகந்ஶ
குடம் னடிஶந்ர் றகுள்ஶபரஶ...
ஷநந்

றன் ஷத்ர் அனறனனறஶ

னரணஶரர் ரதஶ...

42

www.sufimanzil.org
ணில் ீன் ிபங்க ந்ஶ
வகுரணம் வதற்ந ஶந்ரிடம்...
னஷடரித்
ீ
வய்ப் வதரனஶப
தகுரகற னத்றற...
தரரில் சூழ்ந்றட ந்ஶ
னஷெ னகரக ரனரட்டிஶ...
ரணம் னறனேம் தநஷகலம்
றனக ரறனேம் ஊர் ணனம்...
றக்க கடனஷன ஶதரடரஶன
வதனத் கரற்றுஶ அஷெந்றடரல்...
ஶதெரறனந்ஶ ன்வநழும்த
அனஷ னகரண ரரவுஶ...
உகப்தரய் டுத்ர் அறர்னெட்ட
உகந்ட அனந்ரல் னகம் ெரய்க்கவும்...
உஷடஶரன் னரன் திஷந ஶரண்டிடவும்
ெகன

ணங்கலம் திஷந கரரல்...

ெம்ெறம் தட்டுஷணில் னக்கற
னகழ்ந்ட ல்ஶனரனம் தரத்றரஶ...
திஷநனேஶ கரஶரம் ன்றுஷக்க
அகனம் கறழ்ந்டஶ அர் உஷக்க...
ஆணரல் ட குந்ஷனேஶ
வதரழுட உறக்குனன் இடஷனேம்...
டம் இடஷ அனந்ில்ஷன
திநந்ட இப்ஶதர திஷநனேம் ரஶண...
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திெகு இல்ஷன ஶரன்ன ஷக்கனரஶ
அந் வரற ஶகட்டு வ ய்னரணிலுள்ஶபரர்...
அஷணனம் ஶரன்ன ஷக்கனரணரர்
ெறந்ஷ கறழ்ந்டஶ தரத்றரரன்...
வெல்ர்க்குஶ அனனெட்ட
வெரந் ணிஶ அஷனேவணில்...
டனங்கும் அனெரனறஹ் டந்ட வென்று
ந்

ணங்கலம் கூட்டி ந்ட...

ல்னறஷக

ெர்க்கஷ ெந்ணனம்

ஷத்ஶன் னஃீ ன்கள் அஷணனம் றற்க...
னென்நரம் ரபிணில் தரங்கும் சூடி
கரறல் னஸ்தர ன்ஶதனம்...
கத்ன் ஶதரிNலு தரத்றயரவும்
ஆீ ன் கூநறஶ ல்ஶனரர்கலம்...
அகனம் கறஶ தரக்கறனம்
னஃீ ன் ணக்குஶ அனெரனறஹ்...
ெந்ணம் னவும் றகுந்பிக்க
அபித்ட ினந்ரக்கற வற்நற வதந...
ினந்டஶ வகரடுத்ட றகுந்பித்ட
வகுெரய் தம் கரசும் வதரன்னடஷ...
ஶஶனரன் ஶதரிஶன றகுந்பித்ட
அகனம் கறழ்ந்டஶ அனெரனறயளம்...
அனஷ தரத்றர ரறரனம்
ஷ கன; டனங்கற தரனகனக்கு...
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ஶெகு அப்டல்கரறர் ன்றுஷத்ணஶ
உஷத் ஶதனஶ கறழ்ந்னம்...
உகந்ட தரலுஶ வெலுத்றடவும்
இஷநஶரன் அனபரவன ந்டனரய்...
உனண்டு னண்டு ரம் ண்டடவும்
ஷிட்டு ழுந்ட ரம் டந்ஶரடிஶ...
வெய்ட அப்டல் கரறனஶ
ஶந்ர் க்குஶ ட ந்ஶ...
ிஷந்ஶரடிஶ ிஷபரடிடவும்
கறந்ட ரழ்கஶ ெரறனஷக...
ரஷனனேம் வெனம்ன ஷந கறழ்ந்ட
விருத்தம்
கூிட கனந்டஶ ஷனேம் னகஶ, ெந்றறங்கள் ஶரத்வும் ரிக்கம் றப ினத்ட
ரஷனகள் சுற்நறலும் றன்ணனறடவும். உங்கள் இத்றண னர்ஷெின் றில்
ீ
ரடஷபகலடன்
இடித்டஶ
அப்டல்கரறர்

டணறடலும்,
ஶதட

ரடம்

டலுங்கஶ

ெங்கல 

டஶ

குடன;
ந்றணில்

தத்றணர்
திதனம்

இஷநஞ்ெறஶ

வரங்கர்

குஷநில்னரல்

ஏர்ஷ

ிபங்கற உனகனம் ிபங்கஶ அர்ெட குர்சும் ிபங்க. உற்நணல் சுர்க்கனம் ற்றும்
ிபங்கஶ ஶதரட ீ நரரஷன கணக கண் வெல்னம் வெஷண னம் சூழும் வ ய்னரணி
ீ றல் றன்ஶந. ஷநின் க்கம்ஶதரல் வநறின் தடிஷ அனெரனறஹ் ஷந்ர் க்ஶக
கத்ணரவும் வெய்ஶ உஷனேம் னத்ம் ஞ்ெறபரஶன வெௌக்கறனடன் என உத்ணனத்ட
ரிக்கஶ றஷந றம்த
சூட்டிட

அஷநனேம்

றடுக்கறட்;டு

தபக்

கரனறட்டு

ச்ெறஷப

றன்நறட

னெற, அங்குள்ஶபரர்

தநஶ

வ்தத்டடன்

அனறகறஷபரனடன்

அறஶ.

தப்தி

அறஶ

ன்ணர்

ண்ிர்கள்

டரி

ரர்

ிரஷனகள்
சூஶ.

னி
ரர்

ெங்கல  ரகம் தரடஶ வதரன்ணின் ரி வதரனந்ற அகு தநவும் கண்ஶடனந ீ றல்.
ஸதாங் ல்
ண்டனம் னகழ் அனெரனறஹ்...
ஷந்னம் அப்டல் கரறனவும்
வென்று ஜ்னறமறல் ீஶணரர் சுழு
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ெறங்கற குடினேஶ றன்நறனங்க
வகரண்டல் குஷடஇட ெரந்ற ெ
ீ
ஶகரரன் ஶதரிஶன தரத்றயரவும்
ிண்டரர் ஆனறனம் றன்ஶநரவல்னரம்...
ிபங்க ஆறனும் கூநறணஶ
ஆீ ன் கூநறஶ அககறழ்;ந்ட...
அப்டல்கரறனக்கு னனஷெ ஶரறும்
னஃீ ன் அஷணனம் சூழ்ந்ட...
னத்ட ிகுஷட றன்நறனங்க
னறணிலுள்ப வதண்கள் ல்னரம்...
ீனர் ஆரத்ற ந்ற றற்க
னற றடுக்கறட னெற...
னதந் வரிரர்கள் னஷஶ
கிகள் தரடிஶ டணம் னரி...
கனஞ்ெற ந் கம்னரி இட
தணி ந்ணர் னனஷெ ஶரறும்...
தட்டரதகல் ஶதரன த்ரனடன்
ரவுத்ர் டடினேஶ ிண்வற...
ெங்கல ம் தரட பிணம் வெய்
வ்தத் கறடுகறடு கறவடன்ண...
ரலுறஷெனேஶ றன்நறனங்க
னஷெ ஶரறுஶ தணிந்ட...
வதரன்ணின் ிரடம் னகுந்ட
ெரிஷ நர னஃீ ன்கலம்...
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வெய்டரர்கலம் ஏற

ரத்ஶரடும்

வதனற வகரடு ந்டன தந்னறல்...
வதரன்ணின் ஸ்ீம் ணினறனக்க
னஷெ னகரண அனெரனறஹ்...
ிபம்திணரர் ினந்ட கக்கறல்ஷனஶ
கக்கறனடங்கரட தரக்கறஷனனேம்...
கரசு தனஶ ெந்ணனம்
க்கும் ல்னறஷக னனனம்...
ந்

ணத்டக்கு றகுந்பித்ட

குக்கறல்னரல் அதெரனறயரர்...
குநறத்ட தணிண்டு ரள் ினந்பித்ட
இக்கரகஶ அனபித்ட...
இனங்கும் ிரடம் ஷத்றனந்ர
அன்று வதரழுட ஶதரய் ற்ந ரபில்...
அகரன் வள்பிக் கறஷணில்
ஶெஷண ஜ்னறமறல் ஆனறறடம்...
வெல்ர்ஷணஶ குர்ஆன் ஏ
வகரண்டு தனள்ப யளசு ஷனரிடம்...
ஶகரரன் அனறதட தனஷக ன்ஷண
ன்றும் உள்பன் ன்ணனபரல்...
ழுற வகரடுக்கவும் தடித்ணஶ
குர்ஆன் னப்தடம் ரம் னென்நறல்...
ஶகரரன் கறனஷதரல் அர் ஏறஶ
னஷெ னகரனம் ட றல்...
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ந்ட அடித்றட சுல்ரனுக்கு
அனற வௌத்டஶ னடுகறடவும்...
ந்றரிஷணப் தரர்த்ட வரறரணப்ஶதர
எனன் அனள்வதற்ந அப்டல்கரறர்...
உஷத் வரறனேஶ ெரிரச்சு
னஷெ னகரனக்கு ட ழு...
ந்ட அடுத்ட ந்றரிஶ
இனப்ன க்கறல்ஷன இணிஶனரக...
இப்ஶதர அனெரனறயரர் க்கு
ினப்தனடன் ிஷடனேம் அனபிணஶ...
அனப ந்றரினேம் கனத்றல் கறழ்ந்ட
அன் ழுதட கஷனேம் அனங்கரித்ரன்...
அன் ழுந்டஶ அந்ஶஶ
ந்ஷ ன்ஷணனேம் அனங்கரித்ட...
வரங்கர் அப்டல்கரறஷ ஶெரடித்டரன்
ந்றரி ஶெஷண ினடடஶண...
ன்ணர் அனெரனறஹ் ரபிஷக னக்கற
ந்றரகஶ அனெரனறஷய...
ந்ஷஷண ற்நற னனஷெ ஶரறும்
னன்ஶணரன் அனபரஶன னெற...
னங்கறணரர் தீங்கற வடிடஶ
றண்னடஶணரன் இனப்தவரன்று...
ற்நற அனஶ தணி
ன்ணர் ணினம் றஷ சூஶ...
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குட வகரடினேஶ றன்நறனங்க
அந்கர் சுற்நற கட்டிம் கூந...
ஆபரத்ற ந்ற

கரிப்ஶதரட

வதரன்ணின் டரனம் டணம் வெய்...
னஷெ சுற்நற குழுில் னக்கரர்
வதரன்ணின் குனெறணில் அனெரனறயரர்...
வதரிஶரன் அனபரஶன ற்நறனக்க
ீ
றன்ணல் இடினேஶ றக உபி...
ஶந்ர் ணிர்கள் சூழ்ந்றனக்க
தன்ணரிம் ஶெஷணபம்...
தஷட ன்ணர் சூ தட்டனஶ
கண்ின் ிரண அப்டல் கரறர்...
வதரனட்டிணரல் கறரீடம் சூட்டிணரர்கள்
அண்ல் அனெரனறஹ் ரறனந்ட...
அசு வெலுத்றஶ வெங்ஶகரஶனரங்க
ன்ணர் ந்றரி தம் திந்ட...
அனற ப்தரல் டந்ட
கண்ம் கபவுகலம் இல்னரல்...
கண்டிப்ன வெய்ட றட்டரக
ன்ணம் டரனம் டிவுக் வகரண்டு...
ஷபில் வகரடுனெடி ரழ்டஶ
பிஶரர் னறஶர் ஆகறஶரன்...
இஷநஶரன் அனபரஶன றற பர்ந்ட
வரழுஷக க்கனம் னெரகரவும்...
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டய்ஶரன் தங்கறஶன கறனஷத ஷத்ட
தழுட தகர தி ெஷய...
தண்தரய் வகரண்டு ந்ரர் ல்ஶனரனஶ
ரழ்த்டனஷநகலம் ெர்த்டகலம்...
ன்ணர் வநறீ ம் நரஶன
வதரங்கும் குடிவல்னரம் திந்ட றக
னகழ்ந்ட ஶதரற்நவும் அனெரனறஷய
ங்ஷக குர்ல்னரம் னடித்ட ஷத்ட...
ன்ணர் அெரன்று இனக்கும்ரபில்
ெறங்கம் தசுஶ ஏர் டஷநில்...
ஶெர்ந்ட ீனண்டு னம் ீறஶ
ீற வநறரக வெங்ஶகரஶனரங்க...
ஶெனடன் உனரகற றன்று
தனந்ட கறபினேஶ ஏர் த்றல்...
ஆற கறனஷதரல் ஏர் தஞ்ெணத்றல்
அஷடனேம் கறடந்டஶ குஞ்சும் கூட்டும்...
ஶதரஷ ிஷபரட்டு தரம்னம் கல ரி
வதனஷ னகரக டர் இடத்றல்...
குஞ்சும் வதரரித்ட கபித்றடுரம்
ெரஷஶரர்கள் ஷணகள் ஶரறும்...
ணித்ட ிஷபரடும் னஷண னற
இந்தடிரக வநற ீனம்...
இஷநஶரன் அனபரஶன வெங்ஶகரஶனரங்க
ந்ட ன ன்ணர் றனஷக...
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கறழ்ந்ட அதெரனறஹ் வகரலுினக்க
ெறந்ர றரக ிவரறகற...
ீனும் டனங்கறஶ ஷ வதரற
வகரந்ரபரண திிசூல்...
வகரடினேம் டனங்கறட கந்டெரிின்
ய்ரிம் கன அரிெறனேடன்...
ந்டைறு ஆடு னன்னூறு எட்டகனம்
கக்கறனடங்கர கரய்கநறகள்...
டைறு ஷகரண ினந்ரக்கறஶ
வய்ஶரன் ணக்கரக வகரடுத்னம்...
ஶஶனரன் ஆெணத்றல் இனக்கும் ரபில்
னன்ஶண அெரண்ட சுல்ரனுஶ...
னன்ஶணரன் வ்த்ட ந்ட அடுத்றடவும்
ன்ணர் சுல்ரனும் வௌத்ரகறணரர்...
ண்ினடங்கற ெடங்கடவும்
றன்ணனடஶண ரன் னடித்ட ஷத்ட...
வெங்ஶகரஶனரங்கற அனெரனறயரர்
னன்ஶணரன் அனபரஶன வ ய்னரணிில்...
னகறனரர் அெரன ீண டனங்க
னஷெ னகரண வெய்ிகட ன்றும்...
ள்பல் னும் கரறர் எனறகள் தின்ன
தினஷெ னகரக ரன் திநந்ட...
வதனற வகரடுரஷ பர்ந்டனரய்
அர்ஷெ தஷடத்ன் ன்ணனபரல்...
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ந்ட ரக றஷநந் தின்ன
னஷெ னகரக சூயர தீி...
ங்ஷக ணக்கு தின் ெரனறயரவும்
இஷநஶரன் வகரடுத்ஷ பர்ந்டனரய்...
னகழும் அனெரனறஹ் ங்ஷகனக்கும்
ஷநனேம் வநறனேஶ எழுங்குகலம்...
ல்ஶனரன் தங்கறஶன கறனஷத உற்று
திஷநஷ தறக்கறண்ட றனகர்...
வதரன்ணரர் இண்ஷடனேம் னடித்ட
குஷநவரன்று அனுகரல் குந்ஷகலம்...
யளரன் வகரடுத்றட பர்ந்ஶரங்கறஶ
வதனப்தரகற வெய்ிட அஹ்டக்கு...
வதண்ரர் ஷணனேம் னடித்ட
கனத்றல் கறழ்ந்ர் ரழ்ந்றனக்க...
கரறன எனறக்கு ட ட்டரகஶ
வதனற டனங்கறஶ தறணரறுஶனஶ...
தஷடத்ஶரன் ினரத்ட ீ நற வெல்ன
றனஷெ க்கனம் னற்ெறரகற...
ீனும் டனங்கறNனே இனக்கும் ரபில்
றத்ர னும் என தட்டத்றல்...
ஶெர்ந்ட கூடி ரழும் அதிர்கஶப
வத் ரழ்வும் உரந் கூடி...
ிபக்கரணஶர் வனே உஷட
உத் ஷணிரர் ெரர தீி...
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உகப்தரய் குினேறல்னரரல்
னத்ற ழும்திஶ இனக்கும் ரபில்...
வதரிஶரன் கறனஷதரல் அப்டல் கரறறு
திநந் வ ய்னரணி தட்டத்றல்...
வதரிஶரன் அனபரஶன கரனம்
அசு தறனேஶ அனெரனறஹ்...
ஆலம் தறனேஶ வநற ீனம்
குனஶரய் குஷ்ட ஶரய் தன திினேம்...
ஶகரரன் அனஶபரங்கற ீர்ப்தடவும்
கஷந்ட வனறகறன்ந ங்ஷகனம்...
கரறல் அர்ஶகட்டு திரினற்ஶந
ெறந்ஷ கறழ்ந்டஶ ரபனக்கு...
வெப்தலுத்ஶ கரத்ஷ
உகந்ட அனுஶ ஶகட்டு உஷப்தரன்...
ங்ஷக உன்ணரஶன வகுனலும்
னன்ஶணரன் ஶதரிலும் திஶதரிலும்...
னலும் அபித்ஶஶண கக்கறல்னரல்
உகந்ட க்குஶ ல்னனும்...
கவு வகரடுக்கவுறல்ஷன வதரன்ிஶன
க்குஶ ட அறுதரச்ெற...
இணிஶல் குந்ஷக்கு ஆஷெில்ஷன
வெய்த அனுஶ அள் உஷப்தரள்...
வெல்ன் வதறுற்கு றல்ஷனஶ
ப்திறல்ஷன ரபஶ...
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வ ய்னரணி வென்று னஶரவணில்
ஷதரடுஷத்ள் ீர் வன்நரள்...
ரனும் ரட்ஶடன் ீஶவன்நரன்
ஶதரவன்று ண வெரல்ன அள் ழுந்ட...
ஶதர ணம் அனந்ற டில் உடுத்ட
ரக்கு வதந ணறஶனனேம்...
ரகரய் அள்ஶதரன்று டஷனேம் கூட்டி
வய்கு அர்கலக்கு தம் வெரல்னற...
வெிஷக ணில் நற னநப்தட்டரஶப
நறப் னநப்தட்டரள் றில் ங்கற...
வதரன்ணின் டரகும் வ ய்னரணில் ந்ட
ெறநந் ிரடம் வென்று னக்கற...
வெல்ி அலஶ இடுப்ன கட்டி
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந அப்டல்கரறர்...
இனங்கும் ிதரனர் னன்ன வென்று
றனடி ஶதரற்நற மலீம் வெய்ட...
றனரய் அலஶ னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
எனன் அனள் வதற்ந ெறகரிஶ...
உங்கபிடம் ந்ஶன் ரன் அடிரள்
ந்ஶன் ெலர்தரம் ஷணஶடிஶ...
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் ஷப என்று
ந்ட அனுப்னர்ீ ன் குனஶ...
ஷய்ல் உஷத்றட அள் ழுந்ட
னன்ஶணரன்

றல்னரில் னடுகற வென்று...

54

www.sufimanzil.org
னன்ஶணரணிடம் ஶகட்க அன் வரறரன்
ந்ன் தரனஶ இணிஶ...
ந்ன் அர்ெறணில் டிலும் ஶகரஶ
ந்ன் ரகத்ஷனேம் தரனவன்நரன்...
தரனவண வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட
தரனர் கத்ஷனேம் தரர்க்கும்ஶதரட...
கூறும் டரனக்கு குந்ஷனேஶ
யளரன் ஹ்த்றணில் இல்னரரஶன...
ஶர்தட ஷத்ரன் ந்றனந்ட
வடிஶரன் ஹ்த்றணில் குந்ஷனேஶ...
ெலனள்ப ங்ஷக உக்கறறப்ஶத
ெலரன் அஷக்கவும் இல்ஷனவன்நரர்...
இல்ஷனவண வெரல்ன அள் வரறரள்
இப்ஶதர ஶ ரெறம் ரன் ஶகட்கில்ஷன...
அல்னரஹ் அனபரஶன ந்ணக்கு
ஆண்திள்ஷப என்று வகரடுத்னுப்த ஶடம்...
வெரல்ன அனஶ ணகறந்ட
டய்ஶரன் வகரடுத்ணர் குந்ஷ என்று...
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ஶதரணரள் அள்
வதரிஶரன் கறனஷதரல் டந்ட ந்ட
வதரிஶரன் கறனஷதரல் கறழ்ந்ட அள்
ரபன் னன் டுத்டஷத்ரள்...
ள்ப னத்ரனம் கறழ்ந்றடஶ
கறழ்ந்ட ணம் ஶதரற்நற ழுந்ணஶப...
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டந்ட அள் வெல்ன ல்னனும்
தனத் வெௌனம் உண்டரச்சுட...
டரள் ணக்குஶ ரக்கு ீ ந்ீர்
ஷன உண்டரஶர ண வரற...
அஷப தின்னுஶ ஷக்க
வெப்னரபப்ஶதர அஷப் தரர்த்ட...
உஷடஶரன் வகரடுத்ணன் இண்டுதிள்ஷப
உந்ன் ணக்கும் இண்டுதிள்ஷப...
தனம் ஶரய்ந்ள் அக கறழ்ந்ட
தரத்றல் ழுடைறு வதரன்னு ஷத்ட...
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ஶதரணரள் அள்
டந்ட அள் ந்ட ரபர்னன் டுத்டஷக்க...
ரழ்த்டம் வரறஶகட்டு அள் கறழ்ந்ட
ணிஶரன் கறனஷத ன்ஶந றஷணத்ட...
ஷய்ல் உடன் கூடி கறழ்ந்றனக்க
ஷணி அலஶ கர்ப்தனற்று...
கத்ன் கறனஷதரல் னென்று திள்ஷப
ணிஷ அலஶ னம் னென்நறல்...
ஷன திநந்ட உனரகற
திக்கம் இல்னரல் பர்ந்றடவும்...
தீர்ஸ்கல ர் தக்கத்ரஶன
இஷநஶரன் அனபரஶன ினரத்ஶரங்கற...
இர் ட தறணரநடஆகற
ஷநின் வநறரக கறழ்ந்றனக்க...
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பனம் வ ய்னரணி தட்டனம்
குஷநவரன்று அடக னெமர வெய்குக்கு...
யளரின் அனபரல் னஸ்லீம்கலக்கு
வநறனேம் உனகத்றல் னரீடம் ஈந்ட...
ீடுறரக இனக்கும் ரபில்
னரீறல் உள்பர் எனன் அன்...
னஃீ ன் ணக்குஶ கில்னரல்
கனகற வனறந்டஶ னகரடிஶ...
கத்ன் ஶதரிலும் டஆிஷந்ட
உனகற அனுஶ இனக்கும் ரபில்...
உஸ்ரறடம் ந்ட னக்கற
றனடி ஶதரற்நற வரறரணரன்...
ஶெனேறல்னரல் இங்ஶக ந்ஶன்
ந்ஶன் ண வெரல்ன அர் கறழ்ந்ட...
ல்ஶனரன் ெறல்னரில் வென்று னக்கற
னன்ஶணரன் இடம் ஶகட்க அள் வரறரள்...
னெமர க்ீஷ தரனவன்நரன்
உகந்ட க்ீஷ தரர்க்கும் ஶதரட...
னடி ன்று வெரல்னற இனக்க கண்டரர்
ெறந்ஷ பண்டுஶ றனம்திஶ ந்ட...
வெப்னரப்ஶதர இணிடத்றல்
னன்ஶணரன் க்ீரில் குந்ஷனேஶ...
உணக்கு திள்ஷபனேறல்ஷன வன்நரர்
ெறந்ஷ கனங்கற அனண்ம்...
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வனில் னகவும் தள்பி கூடம்
ந்ட எனனும் ெறஶகறனும்...
வபிில் கண்டன் உதெரித்ட
உந்ன் ெனறப்ஶதட அழுஷகஶட...
உஷனேம் ணக் ஶகட்க அன் வரறரன்
ந்ன் டஷஶ ம்திஶ...
ணட ெனறப்ஷதனேம் கூந ஶகப ீர்
ந்ட வகுகரனம் கில்னரல்...
ந்ஶன் உணட உஸ்ரறடம்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ரன் உகந்ட ஶகட்க...
ெலரன் க்ீஷ தரர்த்னம்
உந்ன் க்குஶ கில்ஷன ன்று...
உஷக்கஶ ணம் வதரங்கறஶரன்
கனத்ட கனங்கறஶ அழுட ந்ஶன்...
கஷன இட அல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
உஷக்க இன் ஶகட்டு வரறரணப்ஶதர...
உஷடஶரன் அனள் வதற்ந அப்டல்கரறர்
றனப்தரம் கண்டு வரறந்டண்N;டர...
வெப்ன ண ஶகட்க இல்ஷனவன்நரர்
ினப்தனற்நன் ெனறப்ன அகற்நற...
ஶந்ரிடம் ந்ட ஸ்லீம் வெய்ஶ
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ெலுஷக கூந...
வதரிஶரன் னயறய்றன் கறழ்ந்வழுந்ட
அஹ்ஶரன் இடத்றஶன ஶகட்கும்ஶதரட...
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அல்னர உஷத்றட்டரன் இர் க்கு
வ யனம் டனங்கற ெறறு தரனஶ...
வெய்கு ரிகு வெரன்ண வரற
உகந்ட ீ இங்கு ந்ணஶ...
உஷடஶரன் ஹ்த்ஷ ீர் தரனவன்நரர்
தரனம் ண வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட...
தனஷகஷண தரர்க்க கில்னரரஶன
ரனம் ன ள்பல் ணம் ெஷடந்ட...
ஹ்றல் அஷத்ட ரஶர வன்ணில்
கூறுரணப்ஶதர இஷநனும்...
குந்ஷ ெறறுதிள்ஷப ன்ண னத்ற
ற்தரடரக ஶகட்கனரஶர...
குத்ஶரன் குீனரஶண ன்நரன்
உந்ன் க்ீரில் இல்னரடம்...
உண்டு றக எண்ரில்னரத்ரன்
ந்ன் இடத்டக்ஶக ெறறுதரனஶ...
இப்ஶதர ிஶரனம் வெய்ரஶ ீ
இந் ித்ஷனேம் ரன் அநறஶன்...
ழுனடிரிட்டரல் சும்ர இன
உந்ன் கறனஷதரல் ரனுறப்ஶதர...
உந்ன் ஹ்ீணில் ழுற ரஶன்
ரஶன் ண வெரல்ன அப்டல்கரறர்
ல்ஶனரன் ஹ்ீணில் வென்றுரனம்
ஏடம் எனன் கனம் டுத்ட...
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உகந்டஷனேஶ டஷத்ட ரனம்
ெலரய் குினேம் தறவணரன்றுரன்..ஃ.
ெறநக்க ழுறஶ கல றநங்கற
ஶஶ ந்ர் இனந்ட வகரண்டு...
றன்ந னஃீ ஷண தரர்த்டஷப்தரர்
உந்ன் ணக்கு தறவணரன ஆண்...
உகந்ட வகரடுத்ணன் இஷநனும்
ெறந்ஷ கனங்கரல் டவுவணில்...
ெலர்தரம் ஶதரற்நற டந்ட வென்று
வெரந் ஷணிக்கு டுத்டஷத்ட...
டய்ஶரன்ஷண னகழ்ந்ட கறழ்ந்றனக்க
னன்ஶணரன் உஷத்ணன் ெறறுதரனனக்கு...
வரறனேம் ப்திஶ னஃீ னுக்ஶக
ரக்கு அனபிணரல் ீனேம் இப்ஶதர...
ஷன தறவணரன்று உனரகுஶர
ரனக்கும் வதரிஶரஶண ரயீஶ...
அல்னர உஷணன்நற ஶறுனண்ஶடர
ற்ஷக வெய்வும் ன்ணரனரகுஶர...
ழுறஶணன் உஷண ரடி ப்தில்ஷனஶ
தரனர் உஷத்றட இஷந கறழ்ந்ட...
ஷதங்வகரடி வகர்ப்தம் தறவணரன ஆண்
ெலனனடஶணரன் அஷத்றடவும்...
வெல்ி ரனம் தத்ட வென்று
தரனன் தறவணரன்று ிபக்கறணம் ஶதரல்...
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தஷடத்ஶரன் அனபரஶன திநந்றடவும்
ஶகரனம்ஷண கண்டு ரரவுஶ...
குந்ஷில்னரல் இனந் தனன்
வதரிஶரன் குத்ணன் இந் ஷக...
வதனற கனங்கறஶ ரபனக்கு
கன அன்ஶகட்டு ணம் ெஷடந்ட...
கனங்கற ங்கறஶ இனக்கும் ஶம்
அனஷரகற ெறஶணகன் ரனும்...
உகந்ட ந்ணன் கண்டணஶண
கண்டு அனுஶ ணஷ ஶந;நற...
கடுகற அஷத்ன் ரபிஷக னக்கற
றன்று இனனம் ஸ்லீம் வெய்ட...
ீர் க்குஶ டுத்டஷக்க
என்றும் தப்தட ஶண்டரம் உஷடஶரணனள்
உகந்ட ரறனேம் தறவணன்று ஷத்ட
வண்டிப் தரட வகரடுத்ரரணரல்
கன் அனபரஶன உனரகுஶர
உனரகும் ீ தப்தடரஶ
உகந்ட ரறனேம் ஷனேவணில்
கனடம் வரறஶகட்டு ஸ்லீம் வெய்ட
கடுகற டந்ன் ீரறும் ஷத்ட
ெறறுர் க்குஶ அனம் ஊட்ட...
ெலரன் கறனஷதரல் உனரகும்
தரனவண உஷத்ட அகரகற...
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தறவணரன ஆஷனேம் பர்த்றடஶ
இந் ிம் னெமர ஶகட்டு...
ங்கற றடுக்கறட்டு ஷணநந்ட
ெறந்ஷ கனங்கறஶ றஷணக்கனரணரர்...
ெறறுதிள்ஷப ன்று ரறனந்ஶரம்
னன்ஶணரன் ினரத்ஷ அநறந்ஶரறல்ஷன...
ஶரெம் ந்ட இன்வநண ிழுந்ட
ந்ட னெமரவும் வெய்ட அப்டல் கரறர்...
னர் தரம் ணில் ஸ்லீம் வெய்ட
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந கண்ிஶ...
ட வகட்டஶரர் றர்னெடன்
திஷநஷ தறக்கறன்ந வதரிஶ...
னகழும் ரம் வரிரஶன
இடஷனேம் அநறஶரம் கல ர்த்றனேம் தனனம்...
ரனுனஷடஶரன் னடுகுல் ஆணடவும்
ெலுஷக அநறரல் ஶகட்ஶடன் ரனும்...
ரணன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட
ணட திள்ஷபஶதரல் ணக்கரகும்...
வு வெய்ர்கள்
ீ
ண உஷத்ட
ணட வதரங்கறஶ ீர் வெரரிந்ட...
ள்பல் கம் திடித்ட உனகறனக்க
உணடணம் ெற்று ெனறரஷனேம்...
உஷடஶரன் ினரத்ட உக்ஶகரகும்
கணகம் வதரனந்ற வெய்ட அப்டல்கரறர்...
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வரறஶகட்டு அர் வரறரர்
ஸ்லீம் ஸ்லீம் ன்வநண உஷத்ட...
ங்கள் தரனம் ெறெறல் வகரண்ஶடன்
கெறரகஶ ந்ன் கல்தில்...
குடிரய் றறுத்றஶ டைறு தங்கு
கென கரத்ட ீங்கபல்னரல்...
கத்ன் எனத்னக்கும் வகரடுக்கில்ஷன
னெமர இடம் ஶதரய் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற...
னடுகற டந்ணர் அர் ரபிஷக
அனம் டந்ட ரபிஷக னக்க...
அப்டல்கரறனம் கறழ்ந்றனக்க
நர வநறனேள்ப ெறறுதரனனக்கு...
பத்றல் இனந்ர் டுத்ஶரடரர்
அப்டல் திஸ்ரற ன்று எனர்...
அவ்னறர ணம் வதற்று வ ய்னரணிில்
த்றல் இனந்ஶரர் அவ்னறரவனும்...
ெரற்ந கூடரட கரஶ
கரம் கரட்ெற றகுறனேண்டும்...
கரெறணிில் உள்ஶபரனக்கு னரீட ீ ந்
ஏரிம் னம் அர் இனந்ட...
உனகறல் அஷடந்ணர் ண உஷக்க
கூந இர் ஶகட்டு ணட உகந்ட...
வகரண்டுஶதரய் கனஷனேம் கரட்டுவன்ஶந
கனஷ னகரனம் கரட்டுவன்ணில்...
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கனர்ஷண கரட்ட ஷனரட்டிஶன
னஷெ னகரனம் றன்று வகரண்டு...
ரழ்த்ட ரப்ஶதர ன்ணரணரல்
அநறில் உர்ந்ஶரர் அப்டல் திஸ்ரற...
அட்டி என ெப்ம் கூப்திடவும்
கனடம் வரறஶகட்டு றடுக்கறட்டு...
கடுக ழும்தவும் கனர் வடித்ஶ
இன திபப்தரகறட அர் ழுந்ட...
இனங்கும் தரனனக்கும் ெனரனஷத்ட
திநத்ற வெரல்னறஶ இர் வரறரர்...
வதரிஶரன் னடுகுனரணஶ
எனன் அனள்வதற்ந அவ்னறர ல்னரம்...
உகந்ட ன்கம் ஶெர்த்ழுரர்
ெரீஷ நரல் ீனம் இப்ஶதர...
கன் ணக்கு னடுகுன்ஶநர
னன்ஶணரன் ணக்குரன் னடுகறணடம்...
னடுகனரகரஶரர் ஶகட்டு வகரள்லம்
ன்னும் வரறஶகட்டு திஸ்ரறனேம்...
ரன் இடத்றஶன ஶகட்கும்ஶதரட
ிண்ம் அனுகரரன் இஷந வரறரன்...
ஶறணில் ன்ஷண கரப்தற்கு
உணட சுகனம் ிட்டு அகற்நற...
உர்ந்ட வடுரள் ெறனந்ட
றஷணவும் அநறவும் என்நரகற...
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னடுகற ன்தரனன் இல்னரிட்டரல்
ல்னர ெம்தத்டம் ரய்ந்ஷனேம்...
ர்த்ீதரகவ ஷத்டக் வகரண்டு
ம்றல் அடபவு இஷடிடரல்...
ெரிஅத்றனறனந்ட இஷடிடரல்
ெரீஅத்றல் ங்கற னடுகற வகரண்டரர்...
ெங்ஷக ங்ஷகனேம் வநற எழுங்கும்
 க்கனம் வநற ஶரட்ெனம்...
ரழ்வும் வெய்ட கறஷந ஶதரில்ரன்
அநற க்கனம் அஶ அல்னரல்...
உனகறவனரனனம் ற்று வகரள்பரர்
அநற வதரிஶரரம் டுத்ட...
அர்க்கு யறம்த் வெய்னேவன்நரர்
ஆண்ஶடரன் உஷத்றட அர் தந்ட...
அவ்னறர இடம் ந்ட ரழ்திந்ட
கரண்டரி னொதம் கண்ிஶ...
கத்ன் அனள் வதற்ந கண்ிஶ
டெண்டரி ிபக்கரணஶ...
ன்ஷண கரப்தீவன்று அப்டல் திஸ்ரற
உங்கள் கம் ன்ஷண அவ்னறரரவல்னரம்...
உகந்ட ெறம்ஶரல் ஶல் ஷத்டஷத்ரர்
ங்கள் கம் ன்ஷண ரனுறப்ஶதர...
ரங்கற வகரண்ஶடன் கல்னக்குள்ஶப
கன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ...
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ற்றுக் வகரண்ஶடன் ரன் ழுடைறு தங்கு
ங்ஷக ிஷட கூநற அடிதிந்ட...
அப்டல் திஸ்ரற இனவன்நரர்
ந்ட ிரடம் வென்று னக்கற...
ல்ஶனரன் னயறய்ீன் கறழ்ந்றனக்க
னன்ஶணரன் அனபரஶன அனெரனறஹ்...
னகறனரய் வ ய்னரணி வெங்ஶகரலுஶ
தந்ஶரதஸ்ரக அசு ஆழ்ஷகில்...
ண்டறனடர்கள் இல்னரலும்
அந் கரில் குர் இல்னரல்...
அனெரனறஹ் ன்ணர் னடித்ஶ
ங்கபரக இனக்கும் ரபில்...
ஷணில் ட்டினேம் வகரடு னெடிஶ
அங்கம் ஶதரனஶ றற பர்ந்ட...
ஆண்ஶடரன் தங்கறஶன கறனஷதனேற்று
ெங்ஷகங்ஷகனேம் வநறவரழுங்கும்...
ண க்கனம் ஶரட்ெ ரழ்வும்
ங்கள் வ ய்னரணி தட்டத்றல்...
னனறனேம் ரனும் என டஷநிஶன
னி ீர் உண்டு கறழ்ந்றனக்க...
னட ல்னறணம் கூடி ரழ்கும்
வனவுகள் ஶரறும் தனந்டகறபி...
ணித்ட ிஷபரடி அஷடகறடக்கும்
எற்று கூடிஶ தரம்ன கல ரி...
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உகந்ட வதரடம்திணில் ரழ்ந்றனக்கும்
வனவுகள் ஶரறும் ல்னற னல்ஷன
ெறநந் தர் ஏங்கற னர் வெரரினேம்
ரம் னென்று ஷ வதரறனேம்...
ன்ணர் அனெரனறஹ் வநற ீறரய்
கர றக்வகரன ண்ர்தந்ல்...
ீ
வகரடிதெறக்குஶ அனபித்ட
ஶதரரக கரசு தம்
னடஷ பிஶரனக்கு றகுந்பித்ட
ஶவநறனேஶ நரல்...
ஶந்ர் அெரண்டு இனக்கும் ரபில்
ன்ணர் அனெரனறயர் க்கு...
ட ழுதத்வட்டரக
றண்னடஶணரன் ட என்தடம்...
ீஶணரர் வ ய்னரணிில் வெங்ஶகரஶனரங்கற
னன்ஶணரன் வ்த்ட ந்றடவும்...
னகறனரர் வௌத்ரகற அடக்கறடவும்
கண்ில் வரற றன்ணரர் தரத்றர ரன்...
கரர் னஹ்ித்ீன் வெய்ிஹ்வும்
னஷெ னகரண சுயர தீி...
ஞ்ெற கறஷபஶர் அனெரனறயரவும்
எனன் அனபரஶன கறழ்ந்றனந்ட...
உஷடஶரன் ஶதரிஶன கறழ்ச்ெறரகற
ரனம் னகரனம் ினந்பித்ட...
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வெய்ிட னஹ்ித்ீன் ஆண்டனம்
னஷெ னகரக இனக்குன; ரபில் ...
ட தறவணரன்று பர்ந்ஶரங்கறஶ
வெய்ிட அப்டல் கரறனஶ...
வௌமறல் னங்கறஶ ினரத்ஶரங்கற
ம் அகற்நறஶ இனக்கும் ரபில் ...
அப்டல் கரறனம் என ரஷபில்
டய்ஶரன் குர்ஆனும் தஷ தரடம் ஏ...
வரங்கர் ழுந்ட னந்ஶரப்தில் 
ஶஶனரன்

றப்ரில் றெதரக...

ஶய்ந்ட றற்கவும் கண்டஶ
அகத்றல் ஶகரதனம் ழும்திடவும்...
அட்டி என அடி அடித்றடவும்
றஷகத்ட ரிெதனம் றனம்தி வகரண்டு...
வெல்ஶ ன்ஷண ன் அடித்ீர்
உகந்ட ஷண அடிக்க குக்கில்ஷன...
உனகறல் ீன் டனங்க குத்ரனும்ஷ
அகத்றல் ஶகரதம் உக்கு ட...
அனப ஶகலவண ெறறுதரனஶ
குர்ஆன் தனும் அநறரத்ரஶன...
கூெரல் ன்ஷண அடித்ீர் ீனம்
எனன் ஹ்வுஶ ஏறனந்ரல்...
உகந்ட ன்ஷணனேம் அடிக்கரட்டீர்
ெறறுஶ ீங்கள் தகுரறல் வென்று...
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வெல்ர் ஹ்ஶரறரனவன்று
வதனற வகரடு உஷத் கன்நறடவும்...
தீர்ஸ்கல ர் ணம் கூெறஶ
றனக

ரறக்கு வகரடுத் அநறவு...

ஶஶனரன் க்கு வகரடுத்ரணில்ஷன
னம் றகரகற ணட வரந்ட...
ிரடம் ஶஷட நறஶரன்
எனன் கறப்னரஷ ஶரக்கற தரர்க்க
உகந்ட யஜ் ட வெய் கண்ஶட
ந்ட ரரவுக்கு டுத்டஷக்க...
கறழ்ந்ட ரரவும் வரறரணரர்
ந்ன் கஶ ஹ்வு ஏறணரல்...
கன் குர்ஆனும் தன் வரினேம்
ெறந்ஷ கனங்கரஶ இபஶெ...
ெறனட ரலஶ வெல்ன ஶடம்
ந்ட ீனஶ தகுரடக்கு...
ல்ஶனரன் ஹ்ட ஏனரஶ
அன்ஷண உஷத்றட அப்டல் கரறர்...
அனலரப்ஶதர அஷப் தரர்த்ட
ன்ஷண இச்ெணம் றறுத்டன்ணரட...
இங்கு இனக்ஶகன் ரன் ன் ரரஶ
உங்கள் ணம் ெற்று ெனறக்க ஶண்டரம்...
உஷடஶரன் க்வகரண்டும் ிஷடனலர்ீ
ங்கள் குனத்டக்கு அறதறஶ...
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இப்ஶதர ணம் கரடுகள்பர் தம்
ெங்ஷக அகுள்ப ம் கணரர்...
வெய்ிஹ்ட ஷண அஷத்ட
அங்கம் தநறஶ உஷக்கனரணரர்...
அப்டல்கரறர் தகுரடக்ஶக
ஶதரஶநரம் ண வெரல்னற இனப்தரஶன...
னனஷ ஶரறும் ீனம் வென்று
ரரகறலும் இப்ஶதர தகுரடக்கு...
ிரதரம் வெய் ஶதரகும் ஶதஷ
ீர்க்க ிெரரித்ட தரனவன்ணில்...
வெல்ர் கறஶ ிெரரித்ட ரன்
ஶஶ ரரிடனம் ந்ட...
றச்ெம் ஶதரநரர் ரஷபவன்நரர்
ந்ட அர் வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட...
ிறு தெறரநற ிெரம் வரட்டு
ெந்றன் எபிஶதரல் தரகிந்ட...
ங்க ெரடர ெரரன் னட்டி
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்...
கத்ற

ம் ரடு இஷடில் னட்டி

னன்ஶணரன் அனபரஶன தம் வெரல்னற...
னகறனரர் க்குஶ ரரவுஶ
ங்ஷக தரத்றர ரணனம்...
ரற்தட ங்க கரசும் ஈ
ரங்கற உடன் வெய்ிட அப்டல் கரறர்...
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ங்கள் ெரரஷண ஶ ப்தினறட்டு
அங்கம் னரித்ட ஸ்லீம் வெய்...
அன்ஷண அனக்குஶ னத்றற
வரங்கர் ணக்குஶ னத்றற...
டுத்டஷத்டரன் வெரல்ரர் ரரவுஶ
ன் உிர் ஶதரகறலும் வதரய் வெரல்னரஶ....
ர்ம் ஷனகரக்கும் ன் கஶண
வதரன்ணின் வகரடிரனம் டுத்டஷத்ட...
ஶதரநர் ம்ஷ கூட்டி வகரண்டு
ன்ணர் ம்ஷனேம் த்ரரிடம்...
றகூட்டி அனுப்தி ிடுற ந்ட
னன்ஶணரன் அபிஶன டஆ ிஷந்ட...
னணர ரத்ட வெய்ட இனந்றடஶ
ிஷந்ட தகுரட டந்ட வென்று...
ஶஶனரன் கறனஷதரல் றனேம் ங்கற
ஷநின் வநறரண க்கத்டடன்...
ள்பல் ஷண கூட்டி ரலுரம்
குஷநவரன்நடகரல் றனேம் ரண்டி...
குத்டக்கல் வதனணம் ந்டுக்க
கஷந்ட அனகறஶன றன்று வகரண்டு...
கனந்ட ஶதெறஶ டக்கும் ஶதரட
கனக்கம் கண்டர் வெய்ிட அப்டல்கரறர்...
கனக்கம் அடஶ வெரல்லுவணில்
டனக்கரகற ஆண்டஶ...
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சூந கள்பர்கள் றகுறனேண்டும்
வதனத் ஸ்டகள் இனக்கும் னம்...
வதனத்ணம் ழுகர ற
ினக இடம்தரடு இல்னரட இடம்...
ஶஶ இட ரண்டி ஶதரணரல் னம்
அங்கு அடவரற வடுத்ட கூந...
ள்பல் அடஶகட்டு வரறரப்ஶதர
ணிஶரன் க்வகரன்றும் தம் ஶண்டரம்
ங்கள் ஆரெம் ஶண்டரம் கண்டீர்
கரட்டில் இஷநஶரனும் கரப்தரற்றுரன்
கடுக எட்டகத்ஷ ஏட்டுவன்ணில்
அிகள் அடஶகட்டு டனசு தண்
ந்ட ஷபந்ணர் கள்பர்கஶப
ந்ட ஷபத்ணர் அடித்னம்
திகள் னவனல்னரம் வகரள்ஷப வகரண்டு
ெந்ஶரெரகஶ அன் றனம்னஷகில்
வெய்ிட அப்டல்கரறர் ம்ஷ வகரண்டு
வகரத்ட வகரத்ரக ந்டள்ஶபரனம்
குத்ன ம்ஷனேம் ஷபந்ட வகரண்டு
ந் ஊர் ீங்கள் ங்ஶக ஶதரநீர்
இனங்கு தரனஶ வெரல்லுவன்நரன்
ந் ஊஷனேம் வெரல்ன ஶகப ீர்
இனக்கும் தற வ ய்னரணிரகும்
ந்ஷ ஶதட அனெரனறஹ்
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ன்ணர் ரரர் வதர் தரத்றரரன்
ந்ன் ஶதட அப்டல்கரறர்
இப்ஶதர ஹ்வு ஏ அனுப்தி ஷத்ரர்
ந்ட ரனுஶ தகுரடக்கு
ர்த்கனடன் கூடி ஶதரஶநவணன்நரர்
கனட வரற ஶகட்டு கள்பனம் ரன்
கல்ன கறழ்ந்ட ரம் றன்று வகரண்ட
றனட்டு கள்பனும் வெரல்ரணப்ஶதர
ில்லும் வரறஷனேம் தல்வனரபிவும்
தனற அனக்குஶ எப்தல்னஶ
தரரில் இஷப் ஶதரல் கண்டறல்ஷன
எனன் அனள் வதற்ஶநரர் இஶரகும்
வெரல்ட இன்னும் அநறஶரவண
ஏர்ஷரக இர் றஷணத்ட
உங்கள் ஷகினப்ன வெரல்லுவணில்
இனப்தட ரற்தட ங்க கரசு
இஶர திடி ன்று டுத்ட ஈ
கறுப்ன அகனர வநற னெடனும்
ஷகில் ரங்கறஶ ஷத்டக் வகரண்டு
அனள் னன்ணஶ டுத்ட ஈந்ரர்
அவ்னறர இல்னரல் ஶநல்னஶ
அநறவு இல்னர னெடர் இர் கள்பனும்
அன வநறனேள்பரர் ண றஷணத்ட
வதரி னகரகற இர் றஷணத்ரர்

73

www.sufimanzil.org
வதரி ஷனணின் னன்னிட்டு
கனடரப்ஶதர அணிடத்றல்
கனடம் ஷகவல்னரம் டுத்டஷக்கறல்
ெரிஷ அன்ஶகட்டு ண கறழ்ந்ட
ஷனன் இஷப் தரர்த்ட உஷக்கனரணரர்
ங்கறனந்ட ீர் ங்ஶக ந்ீவன்ணில்
ந்ன் தறனேம் வ ய்னரணி ஆகும்
ெங்ஷக அகுள்ப அனெரனறயரர்
ந்ஷ ரனுஶ அஶரகும்
ன்வதர் வெய்ட அப்டல்கரறர்
வரங்கர் யமணரர் ங்கல ெம் ரன்
டய்ஶரன் ஃப் ஏ தக்ரடக்கு
கன் அனபரஶன ஶதரஶநன் ரனும்
இனம் ஷநந்டவகரண்டு ன்ஷண ஶகட்டரர்
இனப்தட உறடம் ன்ணவன்நரர்
டுத்ட வகரடுத்ணர் ங்க கரசு
ினப்தனடன் ரங்கற ஷத்டக் வகரண்டு
ஶந்ணிடம் ரவன்று கூட்டி ந்ரன்
கனப்தத்ரனடன் கறட்ட ந்ட
கரஶ இவன்று ணறலுற்று
றநப்தனள்பன் டெர் ன்று
வஞ்ெம் உனகறஶ தஞ்ெணத்ஶ
கனத்றல் கறழ்ந்ன் ழுந்ட ந்ட
அகனம் ஶரய்ந்ன் அஷத்டந்ட
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வதனத் தபிங்கு கட்டினறஶனரன்
தீர்ஸ்கல ர் வகரடுஶதரய் ஷத்ட
ிரித்ரன் அதிரன் ஷனஷனேம்
வெய்ட அனந்ட ண உஷத்ரர்
உஷத் வரறஶகட்டு வெய்ட அப்டல்
கரறர் தெறரநற கறழ்ந்றனக்க
கஷந் ணரகற ணறலுற்நரன்
கரறல் இஷப்ஶதரல் ங்கு கரஶரம்
வதனத் தினேல்னர ங்கறெத்றல்
வதனறவகரடு ஈந்ரர் ஶகட்க னன்னும்
ற்ந எனர்ரன் வகரடுக்க ரட்டரர்
ணறல் குநறத்ன் திரினற்ஶந
ன்னுள் கறழ்ந்டஶ வரறரணரன்
ிில் வகரஷனவெய்ட ரடரஶணரம்
னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
னரீட ந்டஶ ங்கறபின்தரல்
வதரன்ணின் றனஶணி யதீஶத ங்கள்
னறஶரன் அனவபன்று ணறலுன்ணி
ண்ிரண தரிரஶணரன்
ர்த்கர் ம்ஷனேம் அஷனேவன்நரர்
அனலம் வரறஶகட்டு அஶணரடிஶ
அஷத்ட ந்ன் ினந்டரக்கற
வதரனலறக உள்ப ஷனனுஶ
வதரநறத்ட இக்கநற ெர்க்கனம்
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பி ட்டில் ஷத்ட
ஸ்லீம் வெய்ன் அனபிக்க
தனகவண வெரல்னற ணகறழ்ந்ட
தரனர் அனந்றஶ கறழ்ந்றனந்ரர்
கறழ்ந்றனந்ரர் வெய் வரனற
ன்ணர் னன்ணஶ தரலும் தனம்
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ெலணி ஷத்ட
வதரிஶரன் தரத்றல் கரசு ஆிம்
உகந்ட ஷத்ன் உனகற ஶகட்க
உள்பம் கறழ்ந்ட னரீட வதற்று
அகனம் கறழ்ந்ன் ஷனனுஶ
அச்ெம் வகரண்டன் அனலரணப்ஶதர
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந ன் குனஶ
இன்று ிட்டணன் வகரஷன கபவும்
ஷநின் வநறனேஶ ரங்கபரஶணரம்
ள்பல் வரற ப்தி டக்கரட்ஶடரம்
கஷனேம் கண்டட இன்றுனல்
கரர் கறனஷதரல் சுகனம் வதற்ஶநரம்
டஷ அநறர னெடஷ டனங்க ஷத்ீர்
வரஷனந்ட தரம் ண உஷத்ஶ
ர்த்கர் னஷனனேம் இர் னலும்
ரங்கற வகரடுத்ன் டஷனுப்தி
திநத்ற வகரண்டு இர்டக்க
வதரிஶரன் அனபரஶன தக்ரடக்கு
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கடுகற வனறந்டரன் தி ெகு
கெடு றகரகற தடுத்றனக்க
தனத் எட்டகம் தின்ஶண 
தரனர் னன்ணஶ னடுகறடஶ
ெகு ழுந்ட உஷக்குப்ஶதர
ரணன் னயறய்ீன் ெனரனக்ஶக
திநத்ற வெரல்னறஶ ீர வணில்
திட்டரன் டந்டஶ இவ்ஶெரஶணன்
னஷநனேம் நற ன் னயம்டக்கு தின்
னன்ஶணரன் ஷன நந்வல்ஶனரனம்
கரி குப்ரகற ெல் திடித்ட
கடுகற வனறந்டஶ இவ்ஶெரஶணன்
ன்ணர் தினேல்னர ீன் டனங்க
ல்ஶனரன் அஷத்ணன் இப்னிில்
அண்ஶன ிெரம் ீர்ந்ட ஶதரல்
அடிஷஷண வரட்டு டெக்கறடுர்ீ
ிண்ம் அகலும் ீன் டனங்கும்
ஶஶனரன் ணக்கரக ன்ஷண டெக்குர்ீ
வெரன்ண வரற ஶகட்டு இர் கறழ்ந்ட
டய்ஶரன்ஷண ஶதரற்நற டெக்கற ிட்டரர்
டெக்கற ிட்டிட ெல் அகன்று
டலுங்கும் தறணரறு டரகற
தரக்கறம் வதற்ஶநன் ஆண்டஶ
தரில் இஸ்னரம் ீன் டனங்க
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ரனக்கும் வதரிஶரன் ன்ணனபரல்
ஆனம் அடங்கலும் ீன்டனங்க
பனம் இற்ஷகனேம் என்நரச்சுட
இஸ்னரம்ரன் றன்று உஷத்ணின்தின்
ீஶணரர் கறழ்ந்றட றஷெ ஶரக்கறட
ர்த்கர் ரணம் கரத்ட ள்பல்
ன்று கறழ்ந்ட ல்ஶனரனம்ரன்
வகரண்டரடிஶரன் னகழ்ந்றனக்கறல்
இணி கற்கண்ஶட ீனறப்ஶதர
விட்டர கணிஶ வௌ;பனஶ
ரிம் கரிரய் ன்நன்ஷநக்கும்
ரகம் ீல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
ரன் அனள் வதற்ந ல் குனஶ
ரரல் னகழ்ந்ட டந்ட வென்று
ஶம் உனரகற கடஶனரஶ
ீர் இநங்கறஶ கந்டெரி வெய்ரர்
கந்டெரி வெய்ட கறழ்ந்வழுந்ட
கடஶனரம் வெல்ன தகுரடக்கு
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ிஷந்ஶகறஶ
வென்று ரல்னம் சுஷிநக்கற
ந்ட தகுரட ெலஷ னக்கற
ஜ்னறமறல் இனந்ஶரர் னயறய்ீவணன்ஶந
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட அர் ழுி
கட்டி இனந்றட வய்கு யம்ரத்
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ந்ரர் ஜ்னறமறல் ஃரினக்கு
ள்பல் ஷண வகரண்டு னயறய்ீவணன்று
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ழுி கட்டி
ெறநந் ஃரின வரழுனம்
னன்ஶணரன் அனபரஶன னயறய்ீனும்
னகழ்ந்ட வகரடு ஶதரய் அனபித்ட
ந்ட இரவும் வரழுனம்
கறழ்ந்றனந்ணர் னயறய்ீனும்
அகத்றல் ணம் கூெரல் ஆகறஶரன்
ஆண்ஶடரன் இடத்றஶன கனஷ வதரங்கற
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ஶகட்தரணரல்
வதரிஶரஶண ணக்கு அன ஶதெ
உகப்தரய் ணக்குஶ ஶதெ னம்
உஷடஶரன் கறனஷதனேம் வெய்ரவணன்று
அகத்றல் உறத்றட கறனஷத வெய்ரய்
அல்னரஹ்ஶ ந்ன் ஹ்ரஶண ீ
னன்ஶணரன் அபிஶன டஆ இக்க
னஶனரன் னயம்ஷ அஷத்ட கூறுரன்
உந்ன் ஶதர் னயறய்ீனும்
உகந்ட இனக்கறநரர் தகுரட தள்பி
ந்ட அனஶ அன ஶதெ
ணட கூெறஶ இனக்கறநரர் கரண்
ெறந்ஷ கனங்குகறநரர் ீனறப்ஶதர
வென்று அனஶ னத்றரனம்
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இஷநஶரன் உஷத்றட அவழுந்ட
இசூல் ஜ்னறமறல் ந்ட னக்கற
ஷநின் வநறரபஷ ரர்ழுி
ல்ஶனரன் அனள் வதற்ந ெறறுதரனஶ
அன ணரல் வரிில்ஷன
ஆனம்தி ஶகட்க அர் வரறரர்
இஷநஶரன் அஷத்ணன் யறந்டஸ்ரஶண
ணக்கு வ்ிம் வரினேவன்நரர்
வரிரட ண வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட
வெல்ர் ரிணில் தத்ட ம்
வதரிஶரன் தினேல்னர அனீ ந்ட
ஶதரணரர்கள் வதரன்னுனகம் ணில்
திரிரகறஶ இர் இனக்க
ஶதெ அன அஷ ஶதச்ெரக
அரி வதரிஶரனும் அனறனேல்னரஶ
அஷத்ட கூநறணரன் அந்ஶஶ
தகுரட னும் ஊரிஶனரன்
தள்பிணிலும் ந்றனக்கறநரர்கள்
னயறய்ீனும் ஹ்வு ஏ
உகந்ட இனக்கறநரர் அன ஶதெ
உகந்ட இனக்கறநரர் தஹ்ரகறணரர்
அன ஶதச்சு னழு ஶதச்ெரக
குரகஶ னத்றஷத்ட
ரணிங்குரனம் ண உஷத்ரர்

80

www.sufimanzil.org
இஷநஶரன் உஷத்றட அனறனேல்னரவுஶ
ழுந்ட ந்ர் ஜ்னறமறல் னக்கற
ெறந்ஷ தரனஶ ரர் ழுி
வெிஷக னனறஅனற ரய் உறழ்ீர்
னழு ஶதச்சுஶ அன வரற ஶதெற ந்றடவும்
அனறனேல்னர ிண்டனகம் ிஷந்ட க
திரினற்நர் அககறழ்ந்ட
ஶதெறணரர் அன அர்கலடன்
இஷநஶரன் அனபரஶன னயறய்ீனும்
இனந்ட தகுரட தள்பிணில்
ினகனடஶணரன் வய்கு யம்ரத்
ஶஶனரன் ஜ்னறமறல் ந்ட னக்க
ந்ட தஜ்னஶ வரழுித்ஶ ரன்
கறழ்ந்றனக்க னயறய்த்ீனும்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட அனறனம் இட
சுனக்க ஹ்வு ஏ வரடங்கறஶரன்
னன்ஶணரன் அனபரஶன னயறய்ீனும்
னென்று ரத்றல் தரடரக
தடித்ட ெறறுனம் ணறஶன ர்த்ீதரக
தரனர் ெறறுனம் ஶரஷரக
டுத்ட வரறட கூநரலும்
வெய்ட னயறய்த்ீன் ரழ் திந்ட
அடுக்க இனந்ர் அனுறணனம்
அர்கள் திிஷட வெய்றடவும்
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திடித்ரகறஶ னயறய்ீனும்
திரிரிஷடரய் இனந்றணஶ
இனக்கும் ரஷபில் என னஃீ னும்
ற்நற ெக்குஶ வய்கு யம்ரறடம்
ினப்தனடன் ந்ட ெனரனஷத்ட
ஶர் ம்ஷனேம் ஶகட்கனரணரர்
றஷகடல் ீ ட ஶதரகுற்கு
றனிணம் தத்ட ண ஶகட்கவும்
ஷநின் nறநறரனம் ணகறழ்ந்ட
ல்ஶனரன் தனஷகஷ தரர்க்கும்ஶதரட
அயரண யரத்ட ரற்தட ரள்
ஷநந்றனக்கவும் கண்டனம்
கனடரப்ஶதர இஷப் தரர்த்ட
யரத்ட ரற்தட ரள் கறடவும்
குறுகற இனக்கறநட தனஷகணில்
குநறப்ஷத அநறந்ட ரம் ஶதரக ஶடம்
எனன் கட்டஷப ரம் அநறஶரம்
ஏடும் கப்தஷன றறுத்ற ஷஶன்
உஷனேம் டஆ ஶகட்டு ர்த்கனம்
உள்பம் பர்ந்ட வய் நந்ட
ிஷந்ட அஶக வனறில்
ீ
ீ ரன் னயறய்த்ீன் ஶரனடன்
ஷநின் வநறரபனம் கூடறன்று
ரிக்க தந்ட அடித்ட றற்க
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ிஷந்ட ர்த்கர் அவ்ிடம் வென்று
டனங்கும் தரனஷ ஸ்லீம் வெய்ட
ஸ்லீம் வெய்ன் அனஶக றற்க
வெய்ிட னயறய்ீன் னகத்ஷப் தரர்க்க
தழுத் தம் ஶதரன இனந் னகம்
தஞ்ெஷணத்ர ஶதரல் சூம்திினக்க
னெறப்த உக்குஶந் ரனம்
வரறனேம் ண அன் ஶகட்க அன் வரறரன்
கென கரத்ட றகவுண்டரம்
கரறல் உடன் வென்று ஶகட்ஶடன் ரனும்
ீவு ணக்குஶ ஶதரற்கு
றனபம் தத்டம் ண ஶகட்கவும்
ஶஶனரன் தனஷகனேம் தரர்த்னம்
வன்நணர் உங்கள் ஆனறரஶணரர்
ெரவு ரற்தட ரபரக
ஹ்த்றணில் இப்ஶதர இனக்குவன்றும்
ீவு ணக்கு ீ னன்ணரட
வெப்திணரர் ஆனறம் இங்கு ந்ஶன்
ந்ஶன் ண ரட்டம் ஶவநரன்நறல்ஷன
ரழ்த் அனஶ இர் உஷப்தரர்
உந்ன் ணக்குஶ வௌத்றல்ஷன
உந்ன் வௌத்டஶ கணரகும்
ெந்ரதறல்ஷன டவுவணில்
ஸ்லீம் வெய்ர் னகந்ட ஶதரற்நற
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ெறந்ஷ கறழ்ந்ட தடஶகநறஶ
வென்நரன் ர்த்கன் ீடக்ஶக
வெரல்ன ர்கர் னயறய்ீனும்
ெலரன் இடத்றஶன டஆிஷந்ட
ல்னர ந்ன் ஹ்ரஶண ீ
ர்கன் ணக்கு ட டைறு
ல்னர றஷணஷனேம் அநறதஶண
ந்ன் டஆஷ கனனரக்கறஶ
அல்னர சுப்யரண யளஆனர
அறந் ழுத்ஷனேம் கனனரக்கறணரன்
உனக்கற அர்கலம் ெப்றட
உஷடஶரன் தனஷகஷ ஶி தரர்க்க
அநற வதரிஶரன் தனஷகணில்
அறந் ழுத்டஶ ட டைநரய்
வதனகற இனப்தஷ கண்டனம்
வதரிஶரன் அபிஶன டஆிஷந்ட
அனஷரகற னயறய்ீனும்
உகந்ட ிரடம் னக்கறணஶ
இஷநஶரன் னயறய்ீன் ரபிஷக னக்கற
கற ர்கன் ெக்கு ிற்று
றஷகடஶனரடி றனம்னஷகில்
வெய்கு யம்ரத் வெரன்ண ரள் அடுக்க
கஷந் ணரகற ர்கனும்
குத்ன ன்ஷணனேம் ணட இறுத்ற
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கஷந் ணரகற ங்கூம் ிட்டு
கனக்கம் ணரகற டில்ரணரல்
தடுத்ட டில் வகரள்ப வௌத்ரகறஶ
தரரில்

ணங்கலம் ந்ட கூடி

டுத்ட குபிப்தரட்டி
டுத்ட

கதனும் வெய்ட

ணரமரவும் வரழுித்ஶரன்

தடுக்ஷகணில் குறஶரண்டிஶரன்
தரங்கரய் அடக்கறஶ அகன்நறடவும்
றடுக்கறட்டு ழுந்ட அன் ிறத்வழுந்ரர்
ீஶணரர் னயறய்ீஷண னகந்ணஶண
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ கரெரிம்
வதரறுப்தரய் னடிந்ன் வகரடிில் கட்டி
கறழ்ந்ட அனுஶ தரய் டெக்கறட
ல்ஶனரன் அனபரஶன கஷ கண்டிட
உகந்ட அனுஶ வதரன் நரய்
வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனுக்கு
ெலணி ெர்க்கஷ கற்கண்டுஶ
னஷெ னகரனக்கு ஷக ஷகரய்
ஷத்ரன் ட்டிணில் கணிர்க்கஶ
தினஷெ னகரனக்கு வதரன்னடிப்ன
ஷத்ரன் தபிங்கற தீங்கரன் ட்டிஶன
அனஷ னகரனக்கு கறரம்ன னம்
உர்ந் ெரல்ஷ

ரறக்கரவும்

கனஷ னகரனக்கு டுத்ட ஷத்ட
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கத்றல் ஷத்ன் கறழ்ந்ணஶண
னகந்ட அனுஶ ஸ்லீம் வெய்ட
னரித்ட அனுஶ றற்கும்ஶதரட
கறழ்ந்ட னயறய்ீன் ஆண்டனம்
ல்ஶனரன் அபிஶன டஆ இனந்ட
உகந்ட ல்ஶனரனக்கும் திரினற்று
உகப்தரய் இனக்கவும் ர்கனும்
கறழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ிடுற வென்று
ஷணி ணக்குஶ டுத்டஷத்ரன்
உஷத்ட அனுஶ ணகறழ்ந்ட
உத் தெறரநற ழுந்னும்
ிஷந்ட அனுஶ வெய்கு யம்ரறடம்
ஶஶனரன் ெனரனம்; டுத்டஷக்க
உஷத் ெனரத்டக்கு தித்ற வெரல்னற
உகந்ட தரர்த்ணர் தனஷக ன்ஷண
ஷநந் ழுத்டஶ உனரகற
ட டைநரக கண்டஶ
ெந்ஶரரகற அஷ தரர்த்ட
ெரிஷ ஶகட்டுஶ கும்ஶதரட
ந்ட றர்த்ரஶர வதரிஶரர் ரனும்
ரழ்த்டம் ண ஶகட்க அர் வரறரர்
ெறந்ஷ வனறந்டஶ ரன் டந்ஶன்
ெலரன் னயறய்ீன் வனவு ணில்
ந்ட அர்கலம் ஶரனடன்
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ரிக்க தந்ட அடித்ட றன்நரர்
வந்ட ணனரகற னகம் சூம்திஶ
ஶந்ரிடம் வென்று ஸ்லீம் வெய்ட
ந்ட அர்கலம் னகத்ஷப் தரர்த்ட
ரட்டட ட வெரல்லுவன்நரர்
அந் வரறஶகட்டு ரனுப்ஶதர
அனலம் வரறஷ டுத்டஷத்ஶன்
உந்ன் வௌத்டஶ கணரம்
ெனறப்னம் அட ஶண்டரம் டவுவன்நரர்
டந்ஶ அர் டஆ ெறெறல் ஷத்ட
ரன் கறனஷதரல் ரனும் வென்று
தடகு ரனுஶ தரய் டெக்கறஶ
தரெற கடல் ரண்டி ீில் வென்று
தடகு இநக்கறஶ ெக்கு ிற்று
தரனர் கறனஷதரல் றனம்னஷகில்
டுகடல்ணில் னம்ஶதரட
ரலம் ெரிரக ங்கூம் ிட்ஶடன்
ங்கூம் ிட்டு தடுத்றனந்ஶன்
ரர் வரறப்தடி நரஶன
அங்கு வௌத்ரகற அடக்கற
அகன அர்கலம் ரன் ிறத்ட
வரங்கர் னயறய்ீன் தக்கத்ரஶன
டய்ஶரன் கறனஷதரல் ந்ட ஶெர்ந்ஶன்
அங்கு அர் கூந வய்கு யம்ரத்
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ஆண்ஶடரன் ஷன ட்டனரச்ஶெர
இந் ெறறுதிள்ஷப இவ்ழுஷரச்ஶெர
இணிஶல் ம்ஶதச்சு வதரய்ரச்சு
ந்ட இடஷ ரம் ஷக்குன்ணட
ணறல் கெடுஶ ஷத்னம்
ெறந்ஷணில் உன்ணி இனந்றடவும்
ெறநறட ரர் வென்று னயறய்ீனும்
ந்ரர் தகல்

ளம்ஆ வரழுஷக வர

அர்; னகவும் ஶெகு யம்ரவரனற
றர்தட்டரஶ றர் னயறய்ீனும்
இஷ அஷத்ட வகுடெம் வென்று
ெடரன் ஶகணி கஷில் வென்று
ெறனேம் வெய்றட றஷணத்னம்
தறரய் இனனம் எலக் வகரள்பவும்
தரனர் ம்ஷனேம் ள்பிிட்டு
வதரிஶரன் ினரத்ஷ அநறரஶன
வதரன்ணின் ிரடம் னகுந்ணஶ
னகழ்ந்ட அனஶ அனனந்ற
னரித்றனக்கவும் னயறய்ீனும்
உகந்ட ஶகிில் ிழுந்றடவும்
ஶஶனரன் கறனஷதரல் னங்கரல் ண்ர்ீ
குப்தரகறட னயறய்ீனும்
ள்பல்

ளம்ஆ ஷனனழுகற

தகுரகறஶ வபிஶநறஶ
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தள்பிணில் ந்ட உனரிணஶ
ெறறுர் உனரிஶ றற்கும்ஶதரட
ஶெகு யம்ரத் ஜ்னறஸ் னக்க
தனற டனங்கறஶ னயறய்ீஷண
தரர்த் உடஶண ணம் கனங்கற
கனத்ட கனங்கறஶ ஶெகு யம்ரத்
கண் ீர் ஆஶநரட அழுனம்
உனண்டு தந்ட ணறந்ட
ஆி டுரநற னனம்திணஶ
னனம்தி றன்நறட

ரஅத்ஶரறும்

னடஷ இவன்ண னடஷ ன்று
கனக்கம் அடஶட அழுஷகஶட
கனடம் ண ஶகட்க அர் வரறரர்
இனங்கும் தரனஷ ரன் ரனுஶ
இப்ஶதர கறற்நறணில் ள்பி ிட்ஶடன்
ல்ஶனரன் ணக்குஶ தரிரஶணன்
நந்ட ற வகட்ஶடன் உம்த்ஶரஶ
உம்த் அஷணனம் ன்ண

வெரல்ரர்

உக்கு அர் ன்ண தரம் வெய்ரர்
ளம்ஆ வர ந் னயறய்ீஶண
டஶரகம் வெய்வும் ணம் ந்ஶர
வெம்ல் ஷணனேம் வெிப்தரனண்ஶடர
ஶெகு வெய்ஷ வெிப்தரனண்ஶடர
உம்ரல் னடினேஶர வகரஷனகள் வெய்
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கரன் ணக்குஶ இற்ஷகரகுஶர
ஏறற வகட்ஶடரர் உனகறலுள்ஶபரர்
உஷடஶரன் வதரறுப்தரஶணர இட திஷனேம்
ஆற வரழுஷகக்கு இணிஶனரக
ரனம் இரத் வெய்க் கூடரவன்ஶந
ீர் னயறய்ீன் இரத் கல்னரட ஶநறல்ஷன
ெரற னஷநஶரர்கள் கூடி ஶதெற
வய்கு னயறய்ீன் வெய்கு யம்ரஷ
கண் ீஷ டஷடத்ஶ ஶற்நறஶரன்
கத்ம் வெய்ணர் இந் ஶஷப
ன்ஶல் னத்னம் இல்ஷன இப்ஶதர
ெற வெய் உம்ரள் னடினேஶரரன்
ன்ணர் னயறய்ீன் ெனறதகற்நற
கறழ்ந்றனக்கவும் இஷநனும்
அந் ஶஶ ஷக சூஷகரக
ஆண்ஶடரன் ஆக்கறட அர் தந்ட
ிம்ற னகம் சூம்தி இனந்றடஶ
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந னயறய்ீஶண
ல்ஶனரனம் ந்ட ஸ்லீம் வெய்ட
குஷநவரன்று அடகர ஆண்டஶ
குத்ஶத ங்கள் ெறகரிஶ
ஷநின் வநறனேஶ நர ங்கள்
ள்பஶன குத்தரவும் ஏடவன்நரர்
இஷநஶரன் அனவபன்று ணறவனண்ி
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இனங்கும் தரனனம் வம்தர் நற
குத்ன னயறய்ீன் குஶனரஷெனேம்
குிலும் ஏஷெனேம் ரகத்டடன்
குத்தர ஏற கல ஶ இநங்கற
ஶகரரன் அனபரஶன இரரய் றன்று
உத்

ரஅத்டம் வரழுித்ஶ ரன்

உஷடஶரன் ஶதரிஶன டஆ ிஷந்ட
னத்ற றகுந்ஶரர் னயறய்ீனும்
னகழ்ந்ட வரழுஶரன் இனந்ரர் தரர்
தனற டனங்கற னயறய்ீஷண
தல்னரக்கறல் ஷத்ட தணி
ினட தடசூ னெற
ஶறர் சூ னனஷ ஶரறும்
னஷ னகரண னயறய்ீஷண
தகுரட கர் சுற்நற தணி 
னஷெ னகரக ிரடம் னக்கற
தீர்ஸ்கல ர் கறழ்ந்றனந்ரர்
கறழ்ந்றனக்கவும் வதண் டரள்
ள்பல் ணக்குஶ ினந்ட வெரல்னற
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ அள் டந்ட
னனஷெகள் ஶரறும் அலம் வென்று
உகந்ட ஶடிஶறனந்ட அஷத்ட
என்றும் கறஷடரல் ித்டரடி
அகனம் ெஷடந்ட ிடுறந்ட
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அெந்ட இனக்கவும் றஷணவுந்ட
கனும் ஷபத்ஶரர் ஶெஷனனேம்
டரள் திடித்ட அள் கநற ெஷத்ட
வ கனம் டனங்கறஶ னயறய்ீஷண
வெல்ி அஷத்டவ ந்லம்
உகந்ட நஷில் அனறட்டு
உகப்தரய் தம்கநற தஷகனேம்
அகனம் கறஶ கணிஷகனேம்
அன்தரய் ஷத்ள் ெனரம் உஷக்க
னஷெ னகரனம் அனம் உண்
டரள் கன் ந்ட ஶெல் ஶடி
கனஷவதரங்கறஶ தரர்க்கும்ஶதரட
கரரணரஶன ணம் ெஷடந்ட
அனஷனகரக ரய் இடத்றல்
உகந்ட ஶகட்கவும் கண்றட்ட
அனஷ னகரனம் கறடந்டனண்டு
அதம் ிட்டன் அனணஶண
தழு தகர திஶதனம்
ஷதங்குடி ன்ஷண ஶகட்தரப்ஶதர
அழுகும் ஷகஶட வெரல்லுவணில்
அலம் வெய்றனேம் கூறுஷகில்
தழுட தடுத்றணரய் அன் ஶெஷன
தரம் இட வத் தரவண
ிழுந்ட அழுகறன்ந ெறறுஷணனேம்
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ஶர் அஷத்டஶ ெறட்ட ஷத்ஶ
ஆறுல் வெரல்னற ணஷ ஶற்நற
அர்கள் தெறரநற கறழ்ந் தின்ன
அர்கள் லும்ஷதனேம் கூட்டி ஷத்ட
ள்பல் டஆ ஶகட்க உனரகற
ஶகரர்த்ட ஶெலும் கூி றற்க
குந்ஷ அனுஶ ஶெஷன டெக்கற
ெலர்தரம் ன்ஷண ஸ்லீம்வெய்ட
வெல்ன டரலம் திரினள்ஶபரர்
ந்ட அலஶ கம் திந்ட
ள்பல் ன்ஷணனேம் னகுந்ட ஶதரற்நற
ெறந்ஷ கறழ்ந்ள் றனுப்தி
வெரல்னஶ ங்கள் னயறய்ீனும்
ந்ட ிரடம் வென்று னக்கற
ி வத்ஷணில் டின்வநழுந்ட
னன்ஶணரன் ஜ்லீஸ் ந்ட னக்க
னகறனரர் தஜ்னஶ வரழுணஶ
வரழுட னஹ்ித்ீன் கறழ்ந்றனந்ட
வரண்டல் க்குஶ யீட வெரல்ன
னழுடம் உஷடன் கறனஷதிணரல்
உகந்ட அர்கலம் ஶகட்டினக்க
ிஷபரடும் திள்ஷப ெறறுர்ரனும்
ஷத்ட கப்தலும் தரர்ப்ஶதரவன்று
ழுந்ட ஷகல்னம் ண்ரிஶனநற
ீ
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றஶ டந்றட ெறறுன் அன்
நற ிழுகச்ஶெ னயறய்ீன்
ரம் ரனுஶ றஷணத்றடவும்
ெறநரவும் னழுங்கறட அந்ஶஶ
வெரல்லும் ஶதட வெிில் ரப
கரறர் னயறய்ீன் ஷகஷ ீட்டி
அப்டல் கரறன ெறர அஷக
வரட்டு ெறறுஷண வபிில் ஷத்ட
த்றல் னங்கற னயற;ய்ீனும்
ரனும் ஷகர் டக்கறணஶ.
னஷெ னகரனம் ஷகடக்கற
ங்கற ஶரனம் ஶகட்தரணரர்
கனஷக்குஷடஶரர் வ்ெறல் ஶந்ர்
ஷகட ீட்டி டக்கறணட
தினஷெ னகரனம் வெரல்லுவணில்
தீர்ஸ்கல ர் வெரல்ரப்ஶதர
அனஷ னகரண திள்ஷபதத்ட
எட்டக ீ றல் நற தடகு தரர்க்க
ிஷந்ட டந்றட நற என
உனண்டு திள்ஷபனேம் கடனறல் ி
ெறறுன் றஷணத்ணன் ந்ன் ரம்
ெறநரவும் அவ்ஶஷப ிழுங்கறிட்டஶ
அடவும் ிழுங்கறட ஷகீட்டி ரன்
வகரடி ெறரின் அனகு ன்ஷண
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அறுத்ட ரனுஶ ெறறுன் ன்ஷண
அனகஷ ஷத்ட டக்கறஶண
ஏடிந்ட ரன் ரய் ந்ஷக்கு
டந் வெய்றனேம் உஷக்கனரணரர்
அந் வரறஶகட்டு அககறழ்ந்ட
ஷத்ரர் ெலணினேம் ெர்க்கஷனேம்
கஷணனேம் கூட்டிஶ ள்பனறடம்
கந் னர்தரம் ஸ்லீம் வெய்ட
கனத்றல் கறழ்ந்ணர் கல்ன உகந்ஶ
கறழ்ந்ட னயறய்ீன் ல்ஶனரனக்கும்
ிபம்திணரர் ெர்க்கஷ ெல ணினேஶ
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ அன் டந்ரன்
வதரிஶரன் னஹ்ித்ீன் கறழ்ந்வழுந்ட
உகந்ட ிரடம் வென்று னக்கற
உகப்தரய் தெறரநற டின்வநழுந்ட
அகஶரன் ஜ்லீஸ் ந்ட னக்கற
இஷநஶரன் இரவும் வரழுணஶ
எழுங்கு வநறனேள்ப னயறய்ீனும்
எனன் யஜ் த்ட வரழுறனந்ட
தழுடதகர திஶதனம்
தஷடத்ன் அபிஶன தகுறனக்க
னழுடம் உஷடன் ெப்னஶ
னகறனரர் வெிிணில் ிழுந்றடவும்
ரழ்த்டம் வரறஶகட்டு றடுக்கனட்டு
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ணறல் தனற்று ங்ஶக றன்நரர்
வணன்று ஶகட்கவும் இஷநவரறரன்
ந்ன் தரனஶ கண்ிஶ
ஶணின் அனம் வௌ;பறர்ம்
விட்டர கணிஶ னயல்னீஷ
ரஶ இஸ்னரம் ஆக்கறடவும்
ல்ஶனரன் உஷத்றட இர் தந்ட
ரணண ந்ன் ஆண்டஶண
அகத்றல் தம் வத் ெறறுதிள்ஷப ரன்
ெறநறஶரன் தறவணரன்று ல்னஶர
வற்கு டக்குஶ ரன் அநறஶன்
ந்ன் ஹ்ரஶண னயல்னீில்
உத் கரதிர்கள் வநற னெடர்கள்
அனஷ அநறரர்கள் ஶதனம் வகட்டரர்கள்
அனும் இடஞ்ெல் வெய்ரன் ஞ்ெகஶ
ஞ்ெகர் ன்நரன் ெறறுதரனஶ
ணறல் தம் ஶண்டரம் வெரல்ன ஶகலம்
அஞ்ெரஶனேம் ீங்கள் ீவு வென்று
அறுதத்றணரன்கு ஶெஶ
தஞ்ெ ரகர் ஶறர்கள்
தகரம்தர் ீணில் அஷத்ட ரனம்
வஞ்ெம் தறுட றநறஶன்
ீெம் றஷனனேம் ரணநறஶன்
அனலம் வரறஶகட்டு அன் வரறரன்
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ஆணரல் உன்கூட ரன் னஶன்
ெறநற தரனஶ தனம் ஶண்டரம்
ஶெரனறகரக்குள்ஶப ரன் னஶன்
திரினடன் ீனம் டவும் ண
வதரிஶரன் உஷத்றட இர் வரறரர்
திரினேம் ஶெஷணனேம் த்டனம்
தகரம்தர் வகரண்டும் அர் ரஷபில்
னயல்ன ீிணில் வெல்னில்ஷன
னட்டு ெலஷில் ன்ஷண வுகறநரய்
அகத்றல் தம் ஶண்டரம் ெறறுதரனஶ
ஆணரல் ீர் ஶகட்ட ங்கவபல்னரம்
உகப்தரய் னஶன் ரன் டவுவண
உஷடஶரன் உஷத்றட இர் வரறரர்
உகப்தரய் னட ற டரன்
உத் ரரனம் அனுப்னரஶபர
அனுப்னம் ணஷனேம் றனப்தி ஷப்ஶதன்
அற்கு தம் ஶண்டரம் ரஶணர ீஶர
ணிஷ ணறஶன னகழ்ந்றட ரனும்
றனுப்தவும் வெய்ட ஷப்ஶதன்
உணட ணம் ெற்று ெனறரஷனேம்
உணக்கு ினரத்ட றகுந்பிப்ஶதன்
ணட ஶதரிஶன கறனஷத ஷப்ஶதன்
க னட ஶண்டரம் ெறறுதரனஶ
னட ற ம் ஆண்டஶண
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டங்கல் அட வெரல்ன இல்ஷன ரனும்
வதனறவகரடு ரனும் ஶதரஶநன் உண்ஷ
வதரிஶரஶண ஊர்ிட்டு ஆறுரம்
எனன் ணிற ஶதரகனரஶர
உத் டஷ கூட்டி ஶதரகஶடம்
கனடம் வரறட ெரிடரன்
கடிணனடஶணரன் ரன் னஶன்
றநனம் வெரல்னறஶ இஷநனும்
ெறறுஶ வபிில் ரனவணில்
கடுக ழுந்டஶ வபிில் 
கத்ன் உஷத்றட்டரன் அர் க்கு
ிடி னன்ணஶ ீனம் சுனக்கரய்
ிறனேம் னெடிஶ ெனரத்ஶரட
டரர் ரெனறல் வெல்ன ஶெல் கூ
ழுத் ெப்னம் வெிில் ி
ிறத்ட ீர் தரனஷணரகும்
ஶந்ஶ கஷ ட்டும் ீஶ
ழுத் கவும் றநக்கும் தரனம்
ரெல்ணில் வென்று ெப்ம் ஶதரடும்
ிறத்ட ரரவும் னரர் கண்டரர்
ஶி உன்ஷணனேம் ஶரக்கற வெரல்ரர்
ரழ்த்டம் வரறட வெப்தரஶ ீர்
கறழ்ந்றனக்ஷகில் ீர் வரறனேம்
இஷநஶரன் உஷப்தடி னயறய்ீனும்
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இனற னெடி ெனரத்ஶர
ஷில் தரனம் தடரஶனரன்
வ ய்னரணிில் ந்ட iணில் னக்கற
ிஷந்ட ஶெலும் கூிடவும்
ிறத்ட தரர்த்ர் கவுட்ட
கவு றநக்கவும் ரெல் வென்று
ீஶணரர் என ெப்ம் ஶதரட்டு றன்நரர்
றனஷெ னகரனம் ெப்றட
றடுக்கறட்டு ழுந்ட ரரவுஶ
னஷெ டரனம் ஏடி ந்ட
ரர்ன ழுிஶ கூட்டிச் வென்று
எனன் கறஸ்மரவும் டுத்டஷக்க
உள்பம் கறழ்ந்ட அனபித்ரர்
அன்ணம் உண்டுஶ ஷககழுி
அப்டல் கரறனம் கறழ்ந்றனக்க
கண்ின் ிரண ம்திரனம்
கத்ன் அனள் வதற்ந ஸீயர தீி
தின்னும் ெரனறயர னெனஶ
தீர் ஸ்கல ர் வும் கண்டு
அந் ஶஶ ஏடிந்ட
அன்தரய் ஸ்லீனம் வெய்ணஶ
ஸ்லீம் வெய்ர் உகந்ட ஶகட்க
வெய்றகள் ன்ஷணனேம் டுத்டகூந
னெறரகஶ அர்கள் ஶகட்டு
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யளரஶ னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
மழயர தீினேம் ெரனறயரவும்
ல்ன ம்திர் ரரவுஶ
உகந்ட டஆ வெய்ட கறழ்ந்றனக்க
ன்ஷணனேம் ரகரய் னயல்னீஷ
இஸ்னரம் ஆக்கறஶ வும் வெரன்ணரன்;
ரகரய் ரரஶ இஷந உஷத்ரன்
வரறனேம் இட வெய்ற அர் க்கு
அகனம் கறழ்ந்ட ிஷடனள்ர்ீ
அர்கள் அடஶகட்டு றடுக்கனற்று
ஹ்ப் இடக்;ஶகரரன் ஏப் ஶதரண ீர்
ரன் உஷத்ரன்
ன்ஶந வரறந்ீர்
விருத்தம்
கறல்னரஶன அஶக ரபரய் அடிஶன் னந்ற ரன் றக ணறக்கரகற ிடுத்ணன்
தரர உன்ஷண அகற வதரனஶப ண்ி அன்ஷணரய் ரணினக்க இப்ஶதர ஶதரண கரல்
உஷ

னயல்னீவுக்கு

வெய்ரஶணர
ஶெனம்

குரய்

கண்டஶர்

உனகற

ன்ஶந.

கணவுறப்ஶதர

ரடி

ண்டுஷ

வன்நட

ஷகஶல்

கூந்ல்

ெரிரன்.

கனனரச்சு.

றன்ணரர்

தரர

ஶஶனரன்

றன்நஶரர்

ரய்

ிரிி

றஷனனேம்

னனம்தி

ிஷட
ரநற

வெரல்ரர்.

ந்ஷணஶர கஶண ரன் உந்ஷணஶர நந்ட இந் உனகறல் ரன் இனப்தட ந் ிம்
வெரல்லுரர்

வெரல்ட

இனக்ஶகஶரன்.
அல்னவண

ன்ணம்ர

இப்ஶதரட

னஶகன்

ஆற

வெரல்ட

இப்ஶதர

ல்ஶனரன்

ன்ணம்ர

வெரல்லுட

உண்ஷ

ஆற

வெரன்ணவரற
ல்னன்

அம்ர

இல்ஷனவண

வெரன்ண

உண்ஷவதண

வரற

உஷத்ரய்

கஶண ன்ண ன்ஷ டந்ஶக ீஷஶட ந்ஶர கஶண. ன்ண ீஷ வெய்ஶஶணர
ீஷ ன்று உஷப்தட சும்ர அற வெரன்ணட உண்ஷம்ர. ல்னிஷடனலம் ரனும்
இப்ஶதரட

வெரல்ட

உண்ஷம்ர.

அம்ர

ணNவு

கஶண

சும்ர

உஷத்ரய்.

ண்ரலும் உண்ரலும் இஷநன் ம்ரலும் உம்ரலும் அல்னஶர தரி தடுடனேம்
அகற்நறஶ

ஆிிடும்

ர்ம்

கனும்

தரர்ப்தரன்.

னயல்னீவுஷண

உகப்தரய்

ஆற

வதரிஶண ன்ணன் ீ னரஶண ட திஷகள் வெய்ஶஶணர ன் கன் வெரல் வரற
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வெரல்லுஶணன்.

வத்

றணிஶனரன்

னடு

இனந்ட

உத்ரணஶர

அடிரள்

இந்ப்தடி

வதற்ந

னனம்த

வகரடுிஷணஶர

னயறய்ீஷண

தறவணரன்று

அந்ப்தடி

ிபம்த

ெறந்ஷக்குரின் க ந்ட கறனஷத வெய் வு வெய்னள். ஆற ஷனரர் ணட னண்டு
வ ம் இன கரர் உந்ன் றனதற வெஞ்ெம் தரர ம் வதந இனந்ரக்கறல் க்குஶ
கறஶபெறல்ஷன
ஶதரட

டன; ஷத்ட

னஶர.

தரர

ீனம்

ரன்

டெம்

ெரண்ஶடர

ஶதரடண்ஶடர

ரஷப

ெறக்கு

ஶதரட

ம்ஷ

ிட்டு

அநறஶன்

ரனும்

ரட

உனர்ந்;ட தீி ல்கற ங்ஷக ம்தி ஶதரட கறஶரன் கண்டு னின் ரடிணஶ. ரடிஶ
னகனம்

சூம்தி

கண்தறப்ஶத

ிநட

ரடினேம்

வகரறத்ட

ிழுந்ட

ரர்

றன்ணரஶடிஶ
னம்

சூழ்ந்ர் உஷப்தரணரர்.
ஸதாங் ல்
ந்ன் கஶண கண்ிஶ
கன் ஷனிற ெஶர
னன்ஶணரன் அஷத்ணன் ன் கஶண
னயல்னீவு ன்வநழுந்ஷணஶர
இந் ிறக்ஶகர ன் ிற்நறல்
கன் ிறத்றட்டரன் ன் கஶ
கந் கறழ்கறன்ந கரஶ
கரடு வெடிஷன றனேறப்ஶதர
தரஷ உக்குஶ வரினேஶரரன்
தரனஶ இப்ஶதர ணி றஶ
ஆறவதரின் அனுப்திணரஶணர..
ரரகறலும் டஷ ரரர்கஶபர
டம் அநறர ெறறுதரனஶ
கனும் இப்ஶதர அனுப்திணரஶணர
கர கரனனம் வரஷனர ீவு
கரதிர் இனக்கும் தறரகுஶ
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டுத்ஶன்
ீஶரட

உண்ஷ

சுற்நறஶ

வெல்ஶ

னட

ஶதரல்
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அந் தறனேள்ஶபரர் வகரடி கரதிர்
அனஷ அநறர வதன னெடர்கள்
னந் தி இசூல் தினேம்
னயல்னீவுக்கு வெல்னில்ஷன
ந்ட வதனவுணம் கடி னனற
ரஷண ெறங்ஷக வத் னண்டும்
ந் ிம் ீனம் வெிக்க ஶதரநீர்
இக்கனல்னரரர் னயல்னீரர்
ரகம் ணக்குஶ ண்ர்ீ ஶகட்டரல்
டகம் அறல் ன்தரர் ரகல த்ரக்கரல்
னம் ஶதரனறனப்தர் குற்கு
வகரஷனக்கு அஞ்ெரர்கள் குடி வகடுப்தரர்
தரம் வரறஶதெற பிப்தரர்
தடுகுற வட்டி ெட்டி றறப்தரர்
ஶரகட வகரள்ரர் சூட வெய்ரர்
னெடர்கள் ஶரெம் வெய்ரர்கஶப
ண்டர் வகரடிஶரர் அந வகரடிஶரர்
ஞ்ெஷண சூணிம் கதடம் வத்
கண்டதடி வகட்ஶடரர் வெரல்லுன்ணரட
கன ெண்டரபர் ன் கஶ
ெண்டரபர் வதரல்னர சூட ரட
ணித் இடத்றஶன இனக்வகரன்ணரட
வென்று கர்ந்ட இவ்ிரய்
வெிப்தரர்கஶப ன் கஶ
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னன்ஶணரன் உஷனேஶ ப்தரஶன
உங்கள் டஶ இனதடஶன
அங்கு ீர் வென்று வெிக்குன்ணரட
அனஷ கரனஶ வெரல்லுவணில்
ன்ணரல் னடிரட ல் ட்ட
கன் குர்ஆணில் வெரல்லுக்கறட
னன்ஶணரன் ஷன ட்டிணர்
னெஶி இனலீஸ் ஆரவன்ஶந
ஆணரல் ன்ஷணனேம் இனலீமளக்ஶகர
இஷநன் குத்ணன் இவ்வுனகறல்
ஶரன்நரல் வெரன்ண ீர் ன் ரரஶ
டய்ஶரன் ஷன டுக்வகரன்ணரட
ஶரற ஶனக்கு ற்ந வரற
ஶஶனரன் ீறக்கு எப்தரகுஶர
ரணரய் ெஷத் ரணனும்
ந்ரன் ினரத்ட வதனவள்பரய்
ந்ன் ரரஶ ெபிரஷனேம்
கன் ல்ஷனனேம் ன் ல்ஷனனேம்
ந்ட ன்னுடன் ஶெரனறயரக்குள்
ந்றனக்கவும் தம் ணக்ஶகன்
னன்ஶணரன் றகூட்டி ஶதரரணம்ர
வரறக்கு றுவரற ிஷடனள்ரன்
ெந்ரதறல்ஷன ன் ரரஶ
ெனறப்னட ஶண்டரம் ிஷடனள்ர்ீ
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இந் ஷகவல்னரம் னயறய்ீனும்
இம்த அர் ஶகட்டு ணறபகற
னன்ஶணரன் அபிஶன டஆ இனந்ட
னந்ரஷண ந்ற தரத்றரவும்
ந்ட அர்கலம் டஆ ஶகட்டு
கணரர் ணக்குஶ ிஷடனலம்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட னயறய்ீனும்
ெறநந் ிரடம் ணித்றனந்ஶ
இஷநஶரன்ஷண ஶகட்க அன் வரறரன்
ந்ன் தரனஶ ெறகரிஶ
வநறனேம் நர றத்றனஶ
ீஶ உங்கள் ரரஷனேம்
தந்ரதஸ்ரக ஷத்ட ீனம்
தகுரட ந்ட ீங்கலஶ
அனலம் வரற ஶகட்டு அககறழ்ந்ட
அன்ஷண சுற்நத்ரர் அடங்கஷபனேம்
வென்நரர் அடங்கலம் தகுரடக்கு
ெறநந் ிரடம் வென்று னக்கற
ண்டரடும் ஶெரஷன னங்குனரல்
ரர ஷண ஷத்ட தந்ரதஸ்ரய்
அந் கரிலுள்ப ஶரரனக்கும்
ஆண்ஶடரன் வரறஷனேம் டுத்ட கூந
ண்டனம் னகழும் றஶ ஶகலம்
னயல்ன ீவுக்கு ணிறஶ
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ெறன்ணஞ்ெறறு திள்ஷப வெல்ன குஶர
வெல்ஶ ரங்கள் கூட ரஶரம்
னன்னும் தின்னும் அநறர ஶெம்
னழுனெடர் சுர அ வகரடிஶரர்
வெரன்ண வரற ஶகட்டு இர் வரறரர்
டய்ஶரன் க்வகரண்டு தனம் ஶண்டரம்
அன்ஷண ம்தினேம் ங்ஷகரனம்
அவ்ிடம் ீணரக்கற னம் அபவும்
ந்ட அடிக்கடி ிெரரித்டரன்
னபவும் ீங்கள் எத்ரஷெரய்
ெறந்ஷ றஷரக இனங்கவபன்றும்
ீஶணரர் னயறய்ீன் தரத்றயர ஏறணரஶ
றனஷெ னகரனம் டஆிஷந்ட
ீஶணரர் அஷணனம் ஆீ ன் கூந
னஷெ னகரனம் டந்ட வெல்ன
தகுரட கர் ஶரண்டி ஶரரனம்
தினஷெ னகரக றனுப்தி
திரித்டடன் அர் ஶரரனம்
கனஷக் வகரஷடஶர் னயறய்ீனும்
கடுக றஶகற டந்றணஶ
டந்ரர் வதனம்ற னயறய்ீனும்
ஆறுகர ற ரண்டிடவும்
கடுங்கரல் அஷெந்ட வரஷட இடுப்னம்
கடுப்ன டுத்றட னயறய்ீனும்
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ெடவு ந்றட கனஷ வதரங்கற
ணிஶரன் உஷத்றட்டரன் ஶெரனறஹ்க்கு
ெடவுடஶட ெனறப்னஶட
வெய்ிட தி ஶதரில் ெனரத்ஶரட
ஏடம் றக்கு ங்கர ற
உக்ஶகர வரஷனனேம் றசுனறப்ஶதர
தணிண்டு ரம் தணிண்டு ரள்
சுனக்கறஶணன் னத்ம் உக்கறல்ஷனகரண்
றனேம் வரஷனனேம் உந்ணக்ஶக
ணனம் அடுத்றடவும் டவுவணில்
உஷடஶரன் அனவபன்று ணறல் உண்ி
உள்பங்கரல் னற தடரஶனரன்
அடக்கற ங்கர ற வரஷன
அகனம் கற ிஷந்ஶகவும்
அடக்கற ிஷந்ஶரட னயறய்ீனும்
கனரனகறல் ந்ட கிஷக ிட
னகறல் டந்றட அதரத்டஶ
னன்ஶண ஶரண்டிட இர் கறழ்ந்ட
றடரன் உஷத்றட்டரன் இர்க்கு
வய்கு னயறய்ீன் அதர வதந
றுவண வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட
இனங்கும் னயறய்ீன் நற வெல்ன
டைறு டலுங்கற அவ்னறரரனம்
வரடிில் ழுந்ர் ரர்ழுி
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ரனம் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
ல்ஶனரன் அனள்வதற்ந ப்வதரனஶப
கரர்குஷடிடும் கரஶ
கண்ின் ிஶ ப் வதரனஶப
அவ்னறரரர்கலம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ஆண்டஶ ங்ஶக ஶதரநீவன்ணி
கழுரர் அப்ஶதர னயறய்ீனும்
கத்ன் உஷத்ரன் னயல்னீஷ
தினேல்னரீணில் அஷக்க வெரன்ணரன்
ஸ்ரஷணனேம் இஸ்னரம் ஆக்க
அவ்னறரர்கலம் கறழ்ரகற
ஆனேம் தறவணட்ட ஈந்ணஶ
ரிக்ஶெரட்டர ஶகரடரபினேம்
ஷி கூண்ட ண்டரனேம்
ஆிவதரன் ஶெரனறயரவும்
ம்வதரன் ஆெரில் அம்னடஶண
ரணிக்கும் சூரி கனடடஶண
ி கூெர ஶகரடினேம்
னணிக்கும் கம்னபி ஷகிறுடஶண
னனறத்N;ரல் னமல்னரதரய் அடஶ
ல்கறணரர் தின்னும் இட்டிண குல்னர
ரர் க்ஶகற்ந குப்தரனம்
இனங்கும் சுஷனரன் ஸ்தீஹ் என்றும்
ஈந்ரர் தரகுடு இண்டும்
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டனக்கரணஶரர் ில் ிெறநற
வெரல்ரர் ரக்கு ஷகஷகஶ
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
இம்த ஶகலஶ இட ழுஷ
ிஷனேம் ென்ணரஷெ டிஷக்கும்
ஶந்ர் ம்ஷனேம் திஷக்கும்
கடினனற ரஷண ங்க ஷக்கும்
கஶதர

றன்ஷண டத்ற ஷக்கும்

றஷகடல் ன்ஷண வரஷன ஷக்கும்
ீஶணரர் ணறணில் தனம் ஶண்டரம்
னன்ஶணரன் அனள்வதற்ந னயறய்ீஶண
னயல்னீிணில் வென்நீர் ஆணரல்
உந்ன் ணஶகரதம் அடங்கரடகரண்
ழுத் கரதிர் வநறனெடர்கள்
றத்றஷண வெய்ரர் வநற அநறரர்
ீஶ ணப் தரகம் அநறந்ட டவும்
கந்ம் கறழ்கறன்ந கரஶ
கத்ன் ல்ஷனனேத் இடஶரகும்
அல்னரஹ் ஶெரனறயரக்குள் இனப்தரஶன
அிடம் வென்நரக்கரல் வற்நறரகும்
மல்னல்னரயள தி ன் ஶதஶ
ெனறப்னடம் ஶண்டரம் ெந்ஶரம் ஶண்டும்
ங்கள் ஶகரதத்ஷ அகற்நறிடும்
டய்ஶரன் அனபரஶன இஸ்னரரரர்
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ல்ஶனரன் கறனஷதரல் ஶதரய் னவன்நரர்
ீ
ல்ஶனரன் ெனரம் உக்வகணஶ
மனரம் உஷத்றட திநத்ற வெரல்னற
வெய்ிட னயறய்ீன் ஆனேனம்
னனம் இடரக ஷந்றனக்க
ஷி ஶகரடரனற கூெரவுஶ
கல்தரல் கறழ்ந்ட ஶரபில்ஶதரட்டு
கரர் னனறஶரஷன இஷடில் சுற்நற
னட ஶரபில் னெல்னர தரனேம்
ரிக்க ஶகரடி ஷந்னம்
தனதன ஆனேம் டுத்ிந்ட
ல்ன தர குஶடநற டந்ணஶ
டந்ட வெல்னவும் ரன்றனகம்
ரன் கறனஷதரல் ஏடிந்ட
தரனம் ஶரய்ந்ட ஸ்லீம் வெய்ட
தரஷ றகூட்ட இர் கறழ்ந்ட
கடுக டந்றட கரணகனம்
கடு ஶகடு ஶல் டுடுங்க
தடுவுட ரண்டி டந்ட வெல்ன
னபி ினட்ெம் ந்டுத்டஶ
விருத்தம்
னபி ினட்ெறல் னஶனரகர் வரழுகும் ஶதரட ண் ஆந்ஷ சுகனம் ஆண்டஶ னக
தின் த்ஷ கூறும் அந்கர் னயறய்ீன் ரன் அிடத்றல் வரழுகறநரர். ரம் றண்ரய்
றஶ வென்நரல் ெறட வடிக்கும் ரஶண. றடீவண உஷக்க தின்னும் குரவுன அிந்
ஆந்ஷ

றடீவண

றரில்ரஶண

ஷடந

தநக்கும்ஶதரட
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தக்கத்றல்

ிழும்ஶதரட

றடீவண

தின்னும்

ன்ஷண

றனப்தரம்

ஶதரற்நற

வெரல்லும்

ஆற

உடன் ன்ணதினேம் அகறம் ஶதசுறப்ஶதரட ீற அயறன் குர்மறணில் றத்றஷ வெய்ஶ
ரங்கள்
ரகரிகரண

ங்கும்

ஶதர்

னயம்ட

ன்னுஷட

இனதரம்ணில்

ிழுந்ஶ

ரகர்

ழுத்ற

ம்ஷ

ந்னுடன்

வெந்றழுக்கு

ழுப்தி

உடம்தட

உகப்தரய்

கறனஷத

வழுகறணவும்

இனந்ஶெ

வெய்னள்வன்று
ீ
வந்ட

உனகுறப்ஶதர

ன்னுஷட ிணம் ன்ஷண ீ ணறல் டம் ீர்ப்தீர். ணறல் டம் அகற்ந உங்கள்
ணறனறல்னர

ிட்டரல்

ன்னுஷட

யரத்ட

ன்ஷண

உங்கபிடத்றல்

டிந்றடுஶன்

ணவும் அஞ்சும் ரர்த்ஷ ன்ஷண ஶகட்ட றடத்டடஶண தரடh னயறய்ீனும் தநஷக்கு
இப்தடித்ரன்
அஞ்ெகம்

தஷடத்

ன்ஷண

ஹ்ரஶண

ழுப்தி

ள்பதம்

வதரன்ணின்

ன்ஶந

அஞ்ெகம்ர

றஷணத்ட

கறழ்ந்ட

ங்கற

கஞ்ெம்

டஆ

ன்றும்

வெய்ட

பர்த்ீர்

ரஷஶ வகறவண ஶதரற்நற ழுந்டவும் தின் அஞ்ெகம் னகழ்ந்ட ணகறழ்ந்ட ரழ்த்ற
தநந்ட வெல்ன த்ஷ ிட்டு ழுந்ணஶ!
ஸதாங் ல்
ழுந்ட ஆய்ம் டுத்ட அிந்ட
இனங்கும் ிதர குட்டிஶனநற
னழுடம் உஷடன் கறனஷதிணரல்
னடுகற டந்ணர் ணந்ணிலும்
தழுட தகர தி ஶதனம்
தனம் ெபித்றட இஷநவரறரர்
அகுறக உள்ப ெறறுதரனஶ
ரஷண னகறநட தரஷ கரட்ட
உந்ன் ஶெரனறயரக்குள் ரணினக்க
உணக்கு தவன்ண கறஶனெவன்ண
ெந்ரதம் ஶண்டரம் ெனறப்ன ஶண்டரம்
ெகன தட்ெறகலம் னகறநறப்ஶதர
னன்ஶணரன் உஷத்றட தட்ெறகலம்
னன்ஶணரடி ந்ட ஸ்லீம் வெய்ட
ந்ட ரஷணகலம் தட்ெறகலம்
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ள்பலுடன் ஶதெற கரட்டும் தரஷ
தரஷனணனம் ரன் ந்டுக்க
தக்கறெரங்கள் தரஷ கரட்ட
ஆபர ினட்ெரய் ஶக்கும்
அகறன ஶங்ஷக கவ்ரரி னல்
ஶெல் குநறஞ்ெற கனந்ஶரஷ
ெந்ணம் குங்கும் லுறச்ஷெிட்டு
ஶகரனரகனரக பர்ந்ஶரங்கறட
குறத்ட ிஷபரட அந்ஶஶ
ந்ற குறதர தம் உற
ரெம் ஷண ெ
ீ ரஷ தனர
வகரத்ட வகரத்ரக ஶதரீச்ெஶ
குஷன ெரய்ந்றடும் ஶவணரழுக
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட னயறய்ீனும்
ெறநந் கணினேஶ டுத்ட அனந்ற
னன்ஶணரன் அனபரஶன டந்றடவும்
னல்ஷனம் ந்ட அடுத்றடவும்
னல்ஷன ல்னறஷக இனரச்ெற னத்ட
னந்றரிகள் வகரய்ர ரடஷபனேம்
வல்னறனேடன் ரர்த்ஷ னறச்ெஶ
றண்னுகுஶர ஶகரன் வல்னறனேம்
ில்ஷன னம் ஶென் வகரட்ஷடனேம்
ஶகம் உனரிட கறர் ஷநனேம்
ல்ஶனரன் அனபரஶன இனள் பரய்
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ந்ட அடித்றட ள்பலுஶ
அந் ணத்றல் ங்கற இனந்ட
ம்வதரன் குண்டரஷ னன்ஶண ஷத்ட
னன்ஶணரன்ஷண ஶகட்க அர்கனம்
னஶனரன் வகரடுத்றட டுத்ட அனந்ற
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட இனள்ணத்றல்
வெல்ர் னென்று ரள் டந்னம்
அந் ணம் ரண்டி வபிஶநவும்
அபகஷ ந்ட அடுத்டஶ
அனஷ னகரண னயறய்ீனும்
அெந்ட அனNன கஷஶரம் 
ஏர்ஷ னகஶரனும் ஶெரனறயரக்குள்
உக்கு ெனறப்ஶதட ஶகரதஶட
கனஷ னகரஶ ெனறப்ன ஶண்டரம்
கரலும் கடுத்ரல் கரல் இனந்ட டவும்
வதனற வகரடிரஷ உஷப்த ஶகட்டு
தீர் ஸ்கல ர் அங்கறனந்ட
எனன் இர வரழுஶரறும்
உகந்ட கூெரஷ னன்ஶண ஷத்ட
கனத்றல் உறத்றட அனதரணம்
கத்ன் இக்கறட இர் அனந்ற
ினப்தனடஶணரன் டெங்கறவழுந்ட
ஶஶனரன் தஜ்னஶ வரழுனம்
ஏர்ஷ னகரண தஜ்னக்குஶ
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உகந்ட வரழுர் ழுந்ணஶ
தனற டனங்கற னயறய்ீனும்
தறவணட்டு ஆனேம் டுத்ிந்ட
ினட டனங்கஶ இர்கள் ஶஶந
றஸ்னம் அடுத்றட இர் றஷணத்ட
கனஷனேஷடஶரனம் கண்னண்டு
கத்ஶரன் ன்ஷணனேம் ணறனத்ற
வதனத் றஸ்னம் இஷநனும்
னிில் அஷத்ரஶணர ன்ஶந றஷணத்ட
கனத்றல் கறழ்ந்ட ிஷந்வழுந்ட
கறஶரன் எபிிட வதரன் ரபிஷக
வதனப்தரணஶரர் றஸ்ன ரடு
தீர்ஸ்கல ர் னடுகற வெல்ன
ினப்தனற்நர் ினந்ஶகவும்
ிண்டம் உனரிஶ னஞ்ஶெரஷனனேம்
னகுல் ரெம் ல்னற னல்ஷன
ரடஷபனேடன் லுறச்ஷெனேம்
வனக்கள் ஶரறுஶ ரஷ தனர
ெறநந்ட குஷனெர ரணங்கள்
குறுக்கும் றுக்குஶ குறகள் தர
குிலும் ிலும் ரகம் தரட
வற்குடக்குஶ ஷ ஶஷட
ெறநந் தனகணி றஷனக் கண்ரடி
ெறறுத்ஷ இடறன்ணரர் தன கக்கறல்

113

www.sufimanzil.org
ெறநந்ட றன்று தந்டிப்தஶ
அடித்ட டந்றட வெரஞ்ெ கரனம்
ெற ம்வதரன்ஶஷடகள் ெறடவும்
ீ
றடுக்கறட னஶ அண்ரந்ட தரர்க்கறல்
வெம்வதரன் ிகள் தின்ணனரட
அடிஶல் அடிஷத்ட னயறய்ீனும்
அவ்ற
ீ ரண்டி றுற
ீ வெல்ன
கடுகற டந்ணர் வடுந்வனில்
கத்ன் குர்ஆன் ஏறனப்தனம்
ிஷந்ட அவ்ற
ீ ரண்டினம்
ஶந்ர் றுற
ீ வெல்லுஷகில்
வநற வநறரக வன்ணஞ்ஶெரஷனகலம்
வடி கழுகு னந்றரிஷக
ஷபந்ட இனனநம் கணி வெரரி
ரஷட தனஷனேம் கண்டனம்
இஷநஶரன் அனவபன்று ணறலுன்ணி
இனங்கு னயறய்ீன் றுற
ீ வென்நரர்
தரனெந்ஶரடு தசுங்கறபினேம்
த்றண ஶஷட ெறத்ற கூடம்
டெர டெனம் அஸ்ரன் கல ரி
டெக்க ிபக்கும் தந்லுஶ
ெலரய் ஶல்கட்டி வெம்தி வதரன்ஶஷட
ெறநந் க கவுகலம்
ரிக்க டெண்கள் றஷந றஷநரய்
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ச்ெற ஶஷடனேம் னஞ்ஶெரஷனனேம்
ஆி வதரன் டில் ஆஷட சூட்டி
ஆடுரர் கன்ணிர் அங்கறனந்ட
னரித்னஶ றன்று தரர்த்ட
னடஷ னடஷ ன்நர் றஷணத்ட
ரணின் எபி வகரண்டு வறுரய்ஶதரல்
ணட டுரநற றுற
ீ வென்நரர்
அஸ்னம் தற்தட்டு உடுத்ட
ஆதம் னண்டு ெறறு கன்ணிர்கள்
ல்னற னல்ஷனகள் னர்ந்ட
ரிக்க தந்ட ஶதரடுரனம்
ள்பிரர்கலம் ெறநறட றஷநரய்
கறழ்ந்ட குர்ஆன் ஏறனப்தனம்
ெல்னல்னரஹ் தின் ஶதனம்
ன்னுள் கறழ்ந்ட அணி னழுடம்
றஸ்ன ன்ணரஶனரன் ெஷந்ஶர
ணிஶரன் குத்ரணர ரநறஶரஶர
னன்ணரஶன இந் றஸ்ன ரட்ஷட
னயம்ட கலக்கு இநக்கறணரஶணர
இந்ரட்டு அறெம் ங்கும் இல்ஷன
இஷநஶரன் குத்ணன் றஸ்ன அஷக
ரிஷெ னகரண அனெரனறஹ்
ஷந்ர் கறழ்ந்ட றுற
ீ வெல்ன
வனக்கள் ஶரறுஶ ஞ்ெள் இஞ்ெற
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ெறநந் ிஶஷட ெறககும்
னக்கள் அடவண ரிக் வகரலந்ட
ண் ிஶஷட றஷனக் கண்ரடி
ெறறுத் தனகணி ரெல்கலம்
வெம்வதரன் கவும் றஷனிபக்கும்
தரர்த்ட கறழ்ந்ட றுற
ீ வெல்ன
தஞ்ெ ர்கறபி வகரஞ்ெறரட
ரத்ட ரரக்கள் வனக்கள் ஶரறும்
ரங்ஶகரற ஶதரிபக்கு வதரன்ணின் வகரடிகள்
றன்று ஶதரர் ிபக்கு ஶதரற்நற கறழ்ந்ட
வதரன்ணின் ஊஞ்ெனறல் இனந்ரடுரனம்
ற்ந ரட்டங்கள் இல்னரலும்
ங்கும் றஷநந்டஶ ஆடுரஶ
ரடங்கள் ஶரறும் இவ்ிரய்
ங்ஷகர் தசுங்கறபி ஷகில் ஷத்ட
ஆடல் தரடலும் குஶனரஷெனேம்
அணி னழுறலும் கண்டநறஶரன்
கூடரடவும் தடித்டஷனேம்
குத்ட ிபக்கும் குடல்ஷனேம்
ஶஷடகள் ஶரறும் தந்னறட்டு
வல்னறர் கூப்திட கட்டுரனம்
இந்தடிரக னனஷெ ஶரறும்
ண் வரஷனரட ிிபக்கும்
ெந்றகள் ஶரறும் றஷன ிபக்கும்
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டண்டு டண்டுகள் அஷ ிபக்கும்
தந்ட ஶதரஶன வதனிபக்கும்
தன்ணிரிம் வன ஏர் எபிரம்
னன்ஶணரன் எபிரஶண ெந்றவணரபி
னஶனரன் அஷத்ணன் றஸ்றஶன
யக்கன் அனபரஶன றஸ்ன அஷக
அடங்கலம் தரர்த்ஶரம் அணனபரல்
றக்க திிசூல் கபரர்
தீி தரத்றர

ன்ணத்டக்ஶகர

தக்கத்ரல் ந்ன் றஸ்ன ரட்ஷட
னயல்னீிணரல் ரம் கண்ஶடரம்
க்க வதரிஶரனும் உிிணரல்
ரனும் னடுகறட ஜ்னறமறல் னக்கற
ிஷந்ட ஆனேம்ஷண இநக்கற
னகப்தின் னன்ணரஶன ஷத்னம்
இஷநஶரன் இரவும் இரனடஶண
இனங்கும் னயறய்ீன் வரழுட ந்ட
ஷநின் வநறனேள்ப னயறய்ீனும்
ஷத்ரர் ஆனேம் அடஅடரய்
திஷநஷ தறக்கறன்ந னயறய்ீனும்
வதரன்னும் ஶெரனறயர னன்ஶண ஷத்ட
ரிக்க ஶகரடரபி னடனநம்
ஷி ஶகரட்டர இடடனநம்
ஆி வதரன் கூெர னன்ஶண ஷத்ட
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அம்ன ில்லுன டெில் ெரட்டி
னிப்னம் னெல்னர தரய் ிரித்ட
வதரன்ணின் ஶகரடி ஷன ரட்டில் ஷத்ட
ரிக்கும் சூரி கரட அநறனேம்
ம்னசு ன்ணிஶரகத்ன்நற
றக்க ெக்கம் கம்னபி கிறும்
ினங்கும் னனறஶரல் ில் ிெறநற
யக்கன் அனள் வதற்ந ஆெரவுஶ
அர்கள் னன்ஷத் ெரய்ந்றனக்க
க்ஶகரன் வரழுஷகனேள்ப னஃறஶணரர்கள்
வெய்ிட னயறய்ீன் ிெரரிரல்
தக்கல ஶ ண வெரல்னற அர்கள்
திக்கும் அநறரல் டந்ணஶ
டந்ட அர் வெல்ன னயறய்ீனும்
ரட்டட வகரண்டரர் தெறரஶன
கடுக தெறட ஆகறடவும்
கரதிர் ஸ்ர னயல்ன ீரர்
கடுங்கரதிர் ன்று ரறனந்ஶரம்
தரி அரில்ஷன இஶரகும்
அடந்ட டந் தக்கத்ரஶன
அநறவு வகட்ஶடரர்கள்; தகல னரணரர்கள்
இந் ரட்ஷடனேம் ஷக்குன்ணரட
ரித்ட ெரம்தனரய் ஆக்கஶடம்
ெறந்ஷ றஷணத்றட று றஷணவு
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ெலரன் வகரடுத்றட றஷணப்தரணரர்
ரர தரத்றர

ன்ணத்டக்ஶகர

னன்ஶணரர் தினேல்னர ெல ணனம்
உகந்ட வகரடுத்ரல் ரிக்குன்ணரட
ிறு தெறக்கரக ரித்ஶரரணரல்
ரர் ணக்குஶ ஶகரதரகும்
ரரர் க்கரக ணம் வதரறுத்ட
ரஶணரன் இடம் ஶகட்டரல் வகரடுக்கரஶணரன்
ஆரெம் வகரண்டு அரினக்க
ஆண்ஶடரன் உஷத்றட்டரன் ரினக்கு
கரய்ந் ணரகற றஸ்னதள்பி
கனஷவதரங்கறஶ ஶகரதம் வகரண்டு
ெறந்ஷ வரந்ர் இனப்தரஶன
ெலக்கறம் எடுக்கு டுத்ட வென்று
ந்ட ீனஶ ணஷ ஶற்நற
ிறு தெறரற்நற ரனவணில்
னன்ஶணரன் உஷத்றட நறம் தீி
னங்கும் வெரர்க்கத்ட எடுக்வகடுத்ட
ந்ட நறனம் ஸ் றட னக்கற
ள்பல் னன்ஷத்ட ெனரம் கூந
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கனடம் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
னன்ஶணரன் அனள்வதற்ந வரய்குஶன
வரறனேம் ீரன வெரல்லுவணில்
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ந்ட ஹ்ரில் னயம்டக்கு
ம் சூட்டும் நறம்தீி ரஶண
உங்கள் க்குஶ ஶதத்றரகும்
உம்ஷ அநறரஶர றஸ்நரர் ரனும்
னன்ஶணரன் ஷண வகட்டரல் வகரடுக்கரஶணரரன்
உங்கள் ஶகரதத்ஷ அடக்கற ீங்கள்
ந்ன் ஶதஶ கண்ிஶ
இனங்கும் தரனஶ தெறரனவணில்
ெந்ஶரரக இர் கறழ்ந்ட
ரனும் தெறரநற இனந்ணஶ
இஷநஶரன் ணக்கு உகப்தரணஶ
இனங்கும் தரனஶ உங்கள் ஶகரதத்ஷ
ஷநின் வநறரஷ ிழ்ந்ட ிடும்
னயல்னீில் வென்நரல் அங்கரகரட
ிஷந்ட ஆனேம் டுத்ட ீங்கலம்
னயல்ன ீவுக்கு வெல்லுவன்று
ிஷந்ட கறணரர் நறம் தீி
ிஷந்ட ஆனேம் னட்டிணஶ
னட்டி னயறய்ீன் ஆண்டனம்
வதரன்ணின் தர குட்டிஶனநற
ரட்டிகரக வடுந் வனில்
ங்கவண ஆெர ஷகதிடித்ட
டநவு வதரய்ள்பல் ிஷந்ஶகவும்
டலுங்கும் ஷண என்றுகுட்கு ழு வகரடி
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சூட்டி தநந்றட ஏரய் என்று
டனங்க வகரடிம் ஶதரட்டு றற்க
ெறநறட ரய்கலம் வனக்கள் ஶரறும்
ெறநந்ட டில் வகரள்ப கண்டனம்
கனத்ட கனங்கறஶ கடிக்குவன்று
கல்ன டுரநற னயறய்ீனும்
னத்ம் றகரகற றக தந்ட
இஷநஶல் அன்ன ன்னுள் றஷணத்னம்
அனஷ தரனனம் தம் றஷணத்ட
வனற
ீ ஶரக்கரல் டந்ணஶ
கடந்ட அவ்ற
ீ ரண்டும்ஶதரட
கரரிஷக கன் வெத் ெனறப்திணரஶன
டரள் உனகறஶ எத் குல்
ற ெப்னம் ஶதரட்டு அழுகறடஶ
றடரர் அடஶகட்டு ணம் ெனறத்ட
றஷகத்ட அனஶ றஷணக்கனரணரர்
ந் ெணத்ஷ ள்பிணரலும்
இந் ெணத்ஷ ள்லன்ணரட
ெணம் இட வத் வதரல்னரட
டுத்ட அடிஷக்க கூடுன்ணரட
அந் ஷணவென்று அழுஷக ரற்நற
அகன ஶடம் ரம் ண றஷணத்ட
ெறந்ஷ ணிலுண்ி அழுகும் ஷண
ெறறுர் ஷணணில் னகுந்ட றன்று
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லுத் ெப்னம் ஶதரட்டினக்க
ற கறினேம் ஏரரஶன
தனத் வெௌனம் தின்னும் 
வதரிஶரன் னயறய்ீன் வெௌறட
கனங்கற அழுகறன்ந கறி அள்
கடும் கரரக வெரல்ரபப்ஶதர
இஷனனேம் குஷனகலம் டலுங்கர ஶம்
ங்கு ீ ந்ரய் ரடர ன்நரள்
ந்ன் ரரஶ ரறஶ
ணக்கு தெறரதம் ீனவன்ணில்
இந் ெரத்றல் ண்ர்ீ ஶகட்டரய்
இந்ட றவகட்டு ஶதரணிரடர
ந்ட ன்ணிடம் ீனந்
றுஷண வென்று அனந்ற ஶதரடர
அந் வரற ஶகட்டு இர் வரறரர்
ரனக்கும் னம் வெய்ரல் தக்கத்ரரன்
ரகட ீர்த்ரல் இஷநனும்
ெனறப்ஷத அகற்றுரன் ரறஶ
கன் எனவுணரல் திரர்கபரல்
இந் ெனறப்தஷ அகற்றுண்ரட
தரகநறரல் கறினம்
தக்கல ன உன்ணரஶன னடிரட ஶதரடர
ஷகத்ட ஶதெரஶ ரறஶ
ரனும் றஸ்ரில்ஷன தகுரட கர்
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அகத்ஷ அறக்கம் ஶதெரவ ீ
அனகறஷப ரனும் ரறஶ
ஷக ரணம் வெரல்ன ந்ரணின்
தகுரட கனள்ஶபரர் ரடு றன்தரர்
ெகனடம் வரினேஶ ழுந்ட ஶதரடர
ண் ீர் வெத்ரலும் வகரடுக்கரட்ஶடன்
னம் வெரல்னற ரறஶ
னம் தன்ணிண்டு வென்நரலும் ீனண்ரல்
ினம்தி ரனுஶ ஶதரறல்ஷன..
ிப்தகற்நற ீர் அனந்ற ஶரஶன்
கன அனஶ ெப்றட்டு
கரர் னெல்னரஷ ஶதரட்டினந்ட
இனந்ட ஶதரடர ீ தஶ இல்ஷன
இடம் வகட்ட னெடன் ன்று வெரல்னறஶ
அறுஷ அலஶ அழுறனக்க
அடுத் ட்டரணம்
ீ
ஶகட்டினந்ட
அடுத்ட ஷணரஷப ழுப்தி வெரல்ரள்
எனன் தகல ன கறினேடன்
னந்ற ெண்ஷடனேம் ஶதரடுகறநரர்
ிறு தெறரஶ தகல ர் ரனும்
எனன் தகல ஷ ம்ட்டுக்கு
ீ
உகந்ட அஷத்ஶகற ரனவன்நரன்
அந் வரறஶகட்டு அவபழுந்ட
அிந்ட னடஷகள் வகரெறவடுத்ட
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ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ந்லம்
ெலரன் தக்கல ஶ ெனரம் உக்ஶக
னன்ஶணரன் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
னஶனரன் அனள் வதற்ந தக்கல ஶ ீனம்
இந் கறினேம் ரகம் ீரள்
ங்கள் ட்டுக்கு
ீ
ரனவன்நரள்
னஶன் ப்தில்ஷன ன் ங்ஷகஶ
ற கறினேடன் ெனறப்தகற்நற
அனந்ற ீன;ரல் ஶதரறல்ஷன
ரர் ட்டுக்கும்
ீ
ஶதரறல்ஷன
ிரித் னெல்னரஷ டுப்தறல்ஷன
ஶஶனரன் தக்கல ர் ரங்கபரகும்
கனடம் வரறஶகட்டு அடுத் ட்டரள்
ீ
கரலுடன் வென்று அள் ரய் வதரத்றணன்
ரனேம் வதரத்றட அரஶன
ண்ட கறினேம் வரறரணரள்
ரகரக அத் ந்ரள்
நற ண்வதரல்னர
ீ
வறு ிரன்
ீ
உந்ன் கன் வெத்ரல் வரினேடி
அக றவகட்;ட தக்கல னக்கரக
வந்ட கநறரக அழுகச்ஶெரன்
கஷடவகட்ட தக்கல னம் ரனும் ந்ரன்
உனத்ட இனந்ரக்கரல் அஷத்ட ஶதரடி
ஊரரி வதரல்னர வறு ிஶ
ீ
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எனன் தக்கல ர் அஷ ஷரடி
ன்ஷண ஷத்டக் வகரள் ரறஶ
னந்ற அஷத்ஶன் ரன் ன் ட்டுக்கு
ீ
ரஶன் ண வெரல்னற உன்ணிடத்றல்
அனந்ற உண்டு ெனறப்தகற்நற
அகனவண வெரல்னற இனப்தரஶன
உந்ன் இடத்றல் ீர் அனந்ரஶன
எனஶதரடம் அர் ஶதரறல்ஷன
ணக்கஷன அகற்றுரர் ரறஶ
தயீலு தண்ரல் ழுந்றனடி
ணிஷ அலஶ டுத்டஷத்ட
ண்ட கறிஷ டெக்கற ஷத்ரள்
கணத் கறினேம் வபிில் ந்ட
கனடரபப்ஶதர அஷப் தரர்த்ட
ஊரில் இனந்டண்டு றவகட்டரய் ீ
உத் டுெரம் உநக்கஶஷப
தரரில் ண்னம்
ீ
கறஷடரட ஶதர
தனறகரன் ன்னுடஶண ரட ஶதரட்டு
கூநற வெௌனம் னடுக்கற ந்ரய்
குடிஶகடன் வதரல்னர அநக் வகரடிஶரன்
வதனத் றஸ்ரிஶன ரிம் ஶதர்
தக்கல ரில் வதரின் இனுறப்ஶதர
கன ெண்டரபன் ன்னுடஶண
கடூம் வெய்ரஶண என றஷனரய்
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அனற தண்ிணரய் ண உஷத்ட
அழுட னனம்திஶ வகரடிலம்
வதரனற ிம்றஶ குடத்னஶக
வதரல்னர கறினேம் ண்ர்ீ ரர்த்ட
னெடன் குடித்ட ீ ழுந்டஶதரடர
னெபி அலஶ னன்ஶண ஷக்க
னெடன் ரணில்ஷன ரறஶ
வரறனேம் ெனறப்ஷதனேம் றர்த்ற தண்ி
அனந்டல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
அல்னர அநறஶ வெரன்ஶணன் உண்ஷ
கல் வெரல்னற ஶகபடி ீ
ண் ீர் அனந்றஶ ஶதரகுனன்ணரட
எனன் தக்கல ஷ ஷரடி
உந்ன் ெனறப்ஷதனேம் வெரல்னடி ீ
கனம் ன்நர் வறு ிடி
ீ
கடனறல் ரண்டன் னரஶணரடி
கனடம் வரறரன் வெரல்னனரகும்
கனரல் ிெத்ஷ கனனரஶர
கனடி சும்ர ரறஶ
கனம் அகனரற்நரர் ஶதரரர் அர்
னலம் திடித்ன் அஷனனேநரண்டி
வௌத்ர ஶதரணன் னடண்ஶடர
அனஷ ரறஶ சும்ர வெரல்லு
ஆண்ஶடரன் அகற்றுரன் உன் ெனறப்ஷத
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எனன் க்வகரண்டும் தப்தடரஶ
உஷனேம் ண ஶகட்க அள் வரறரள்
எனன் அனள் வதற்ந தக்கல ஶ ஶகலம்
உஷடஶரன் வகரடுத்ணன் தறணரறு திள்ஷப
இநந்ட ஶதரகஶ இனந்வரன்று
ழுந்ட டக்ஷகில் னனன் ரண்டரர்
திரிப்தட்டு ரன் பர்த்ஶன் திள்ஷப
உனரகற ட தத்றல்
வதனறவகரடும் ந்ன் ன் ட்டில்
ீ
வதண்டக்கு ஶரறம் ஶதரட்ஶடன் ரனும்
ஶதரட்ஶடன் தரிகன் ணக்கு
னரித்ன் னன்னூறு

ணத்டடஶண

ரட்டறல்னரட ன் கனும்
ரரி கடல் னழுடம் ரண்டிஶரன்
ரட்டிரக அனும் வென்று
ெக்கு ிற்நன் றனம்னஷகில்
ஆடதரடரய் னம்ஶதரட
ஆறகடனறல் ரழ்ந்ட ஶதரணரன்
ஶகட்ஶடன் வெய்றஷ வகரடி தரி
கறஶனெம் அஷடந்ஶன் தக்கல ஶ ரன் ரன்
ரழ்ந்ட தணிண்டு னடரிற்று
ஷனன் வௌத்ரணரன் இடஷனேம்
ரட்டம் றகரகற டிகறஶநன் ரன்
ரனேம் ஶதசுட ிறும் வகரறக்கறநறப்ஶதர
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ஶட்டம் அடல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
வெப்ன இடல்னரள் ஶவநரன்நறல்ஷன
ந்ன் கனுக்கு தரிெறட்ட
ந்றஷ ன்ஷண இன்நறில்
ந்ட று இடம் கல்ரனம்
ணிஷ ன்ஷண னடிக்கறநரர்ரன்
அந் ிெணத்ரஶன அழுஶன் ரனும்
அடஶ ெனறப்தல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
ந்ட தெறரநற ழுந்ட ஶதரவண
ள்பி உஷத்றட இர் வரறரர்
ந்ன் ரறஶ வெரல்ன ஶகள்
இநந் கன் ரஷப னரன் கண்டரய்
உந்ன் ணம் ெற்று ெனறரஶ ீ
உந்ன் னகள் னந்னன்
உந்ன் ன் ட்டில்ரன்
ீ
உத்

ரத்டகள் இனக்க கண்டரர்

இந் ிெத்ஷ டுத்ட கூறும்
இகழ்ந்ட அர்கலம் அடிக்க ந்ரன்
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் ஶல் ஆஷிட
னடுகற அர்கலம் ீ நறஶரன்
ந்ட அடித்ரல் கரல் என்றுக்கு டைறு
ரஶ ரன் அடிரங்கற ரஶன்
ெறந்ஷ நரல் டவுவணில்
ெலர் ஶகடன் குடிவகடுக்க ந்ரய்
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ீற வெரல்லுகறநரன் தரடி ீ
ணனடன் ஶதர் வகஶடர இட வரறனேம்
றரய் அள் வெரல்ன அடுத் ட்டரர்
ீ
வெய்ற அநறஶரம் ரம் ரறஶ
எனன் ஶெரஷணரய் கரடறப்ஶதர
என்றுக்கும் தம் ஶண்டரம் ரனும் ரஶன்
னடம் ரடம் அநறஶரம் ரம்
ரிட்டரல் ஶதரகட்டும் ரறஶ
கனத்ஷ வபிரக்கற அடுத் ட்டரன்
ீ
யக்கன் னயறய்ீன் டுத்ஶரடரர்
னரன் ரஷப லுயர் ஶம்
னட ற ம் ப்தில்ஷனஶ
எனன் அநறஶ ரனும் வெரன்ஶணன்
உகந்ட ஷணனக்கற னபவும்
இனப்ஶதன் ரனும் டவுவன்ணில்
இழுத்ட வகரண்டு ஶதரணரன் அடுத் ட்டரன்
ீ
கனத்ட கனங்கறஶ கறினம்
கல்ர ட்டில்
ீ
வென்நணஶ
வென்று அலஶ ன் ட்டில்
ீ
ஶெர்ந்

ணங்கலம்

ரத்டகலம்

அல்னர அனள்வதற்ந னெமரதி
அர்கள் ஶதனள்ப ஆனறரஶணர்
ல்ஶனரர் வதரிஶரனம் தந்னறஶன
றகரஹ் வெய்ஶ றஷணத்றனக்க
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மல்னல்னரஹ் தி றனப்ஶதனம்
ெற வகரண்டுஶதரய் கறி வென்று
ஷநின் வநறனேள்ப

ரஅத்ரஶ

ல்ஶனரன் மனரனம் உக்வகணஶ
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உத் ரற ீ ங்ஶக ந்ர
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந தக்கல ன ரனும்
ங்கற அழுஷகில் ண்ர்ீ ஶகட்டரர்
ிஷந்ட தரினேம் அனக்கு ஈந்ஶன்
உந்ன் ெனறப்ஷதனேம் வெரல்லுவன்நரர்
ந்ன் ெனறப்தஷ ஶகட்டனம்
இநந் கன் ரஷப லுயரில் னரன்
உந்ன் ஷன் ஷணில் வென்று
உகந்ட றகரஷயனேம் றறுத்டவன்நரர்
ந்ஶன் அடஶகட்டு ந்ற்கு
ள்பிஷண ம் சூட்டுண்ரட
அந் வரற ஶகட்டு அர் வரறரர்
ஆனதி ெஷய இக்க ந்ரய்
இநந் ணினும் னடண்ஶடர
இலம் கணரஶன ஷதத்றம் வகரண்டரள்
இனந் ஶதரிஶன னெமர ன்ஶதரர்
இஷப ள்பிஶ கஷ அஷடனேவன்நரர்
திநகு இனந்ஶரர் ஶரறணரனக்கு
வதரிஶரர் கண் கரட்ட அவழுந்ட
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ிஷந்ட னன் அள் வரறரள்
ஶஶனரன் னயறய்ீன் ஶனரஷ ன்று
ற கறினேம் ஆஷிட
ந்ட னஃீ னும் அெந்றனக்க
கனக்கரகற

ரத்டள்ஶபரனம்

கல்ன டுரநற இனப்தரஶன
உனக ரரின் நறம் ீ நற
உகந்ட றகரஹ் னடித்ஶரரணரல்
ஷனனேம் அட இண்டரய் வரித்ட ிழும்
க்கம் அட தண்கூடரவன்ஶந
இன்று றகரஹ் றறுத்ற ரனும்
இப்ஶதர வரறஷ அநறந்ட ரனும்
கண்டு தரர்த்ட ரம் வெய்ல்னரல்
கல்ரம் வெய்க் கூடரவன்று
ின்நரர் கறிக்கு ீனேறப்ஶதர
ஶஶனரன் லுயனக்கு ரறனந்ரல்
ன்நரடும் தி ெகறன்தடி
ஜ்னறமறல் உன்ஷணிட்டு கல்வனநறஶரம்
வெப்னம்தடி ந்ரல் னரகும்
வய்கு னயறய்ீனுக்கரக றறுத்ற ஷத்ஶரம்
ப்திரணரல் ெங்குரரி
ப்தரட வெரன்ஶணரம் டவுவணில்
உகப்தரய் உஷத்றட கறினம்
எடுக்கரகறஶ றடுக்கனற்று
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ப்தட வெரல்ன அடுத் ட்டரன்
ீ
ரறஷண கூட்டி ஷணில் ந்ட
ந் கறினேம் ரய் குநற
ள்பனறடம் வெரல்ன அர் கறழ்ந்ட
ெறந்ஷ ங்கரஶ ரறஶ
ஶென் னரன் லுயர் ஶம்
வெரந்ரணஶர் கன்ணினேம் ீ
ஶெரணம் வெய்ரய் தப்தடரஶ
னன்ஶணரன் அனபரஶன னரன் ரற
வரய்குல் ணக்கு ரக்கு ீ ந்ஶன்
கனஷக்குஷடஶரர் னயறய்ீனும்
கடற்கஷஶரம் ந்ட றன்று
எனன்ஷண ரடி னயறய்ீனும்
எனகரல் ஶவனரன கரல்ஷத்ட
வதனக என ெப்ம் ஶதரட்டு றற்க
வதரி ரனும் ன் ன் ன்நரன்
இநப்னம் திநப்னம் ரன் இல்னரவரன
க வதரிஶரஶண ம்திரஶண
உந்ன் ஜ்னறமள ிட்வடழுந்ட
னயல்னீவுக்கு கும்ஶதரடம்
ந்ட டுெரம் ஶஶனன்ணில்
டரள் அழுரள் எத் குல்
ந் ெணத்ஷ ள்பிணரலும்
இந் ெணத்ஷ ள்லன்ணரட
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அந் ஷணவென்று குல் அர்த்ற
அகனம் ண வெரல்னற அள் ஷணஶ
வென்று னக்கறஶ ண்ர்ீ ஶகட்டு
ெறணந்ட என ெப்ம் ஶதரட்டு றன்று
ந்ட கறினேம் கன் ெனறப்ஷத
ரனேம் ஏரல் அழுறனந்ரல்
கண்டு தின்வணரன ெப்றட்ஶடன்
வடி கறினேம் அில்ஷன
ன்றும் உள்பன் உந்ன் ெனறப்ஷத
இஹ்னரசு ஆக்குரன் ண வெப்திஶணன்
அந் வரற ஶகட்டு ண்ர்ீ ரர்த்ட
அறுஷ வகரடு ந்ட னன்ஶண ஷத்ரள்
உந்ன் ெனறப்தஷ வெரல்லுவன்ஶந
ந்ன் கனும்

ணம் னன்னூறும்

ெறந்ஷ கறழ்ந்டரன் ீில் வென்று
வெம்வதரன் ற்நறஶ றனம்னஷகில்
ந்ட அர்கலம் டுகடனறல்
ரண்டு தன்ணிண்டு னடரிற்று
ந்ன் ன் கள் ணக்கு
ந்ன் கஶண ரன் தரிெறட்ஶடன்
இன்று கல்ரம் ஆணரஶன
ங்கற ரனுஶ அழுறனந்ஶன்
வன்று உஷத்ணன் இட வரறனேம்
ஶறு ெனறப்வதரன்றுறல்ஷன ன்நரள்
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கன்று ிக்கறந தசுட ஶதரல்
கனங்கற கறணரள் அஷணப் தரர்த்ட
வன்ஶநன் அனக்கு ரன் ரக்கடவும்
ஶஶனரன் லுயனக்கு கன் னரவணன்று
ந்ன் ரக்குஶ வதரய் ஶதரகரல்
இநந் கனுடன் னன்னூறு

ணம்

ந்ட கப்தனறல் அடபவும்
ஷம் வதரன்வள்பி குஷநரலும்
ந்ன் சுப்யரஶண ரயீஶ
இப்ஶதர ரஷப லுயர் ஶம்
ந்ட ஶெவும் கறனஷத வெய்ரய்
ழுத் தகுஷ உனக்கற தரர்க்க
உனக்கற தகுஷ எத் கரனறல்
உகந்ட றன்நறட அர்மளம் குர்மளம்
தரிிக்கறநட னவ்யளகனம்
சுப்யரணல்னரவும் வரறரணப்ஶதர
அர்மளம் குர்மளம் னவ்யள கனம்
அகன கறறக்கறநட கரஷன டும்
எனன் உஷத்றட அர் வரறரர்
உகந்ட ரக்கு ஈந்ரல் கரவனடுப்ஶதன்
டுக்ஶகன் ண வெரன்ணரய் ெறறுதரனஶ
குந்ஷ னத்றர இஷண ஶகட்டரர்
அறந் ணினம் திஷப்தடண்ஶடர
அறுஷ ணக்கு ரக்ஷக ஈரனண்ஶடர
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னழுடம் உஷடஶரன் ீ வெரன்ண தறல்
வரறந்ஶன் ரக்கு ரன் ண வரற
அறந் ணிஷ ழுப்தி ரனும்
உறுற வெரன்ணட உண்ஶடரவன்ணில்
வரழுட ஜ்னறமறல் இனக்கும்ஶதரட
வெரன்ணரய் அல்னஶர ந்ணக்கு
உஷத்ரய் ரன் ஶகட்ட வல்னரம்
உகப்தரய் ரன் ரஶன் ட ன்நரல்
இஷநஶரன் உன் ல் ட்டரஶன
ழுந்ட ந்ணர் அணரஶனரன்
ிஷந்ட ஶகட்டு ரன் அணரஶனரன்
ஶஶனரன் கல் வெரல்லுன்ணரட
அந்தடிரஶன ரனும் ஶகட்ஶடன்
உஷத் வரறக்குஶ னக்கு ெரட்ெற
ல்னர ந்ன் ஹ்ரஶண ீ
ரக்கும் வகரடுத்ரக்கரல் னயல்னீவு
வெரல்Nலுன் என ரலம் ரனுறப்ஶதர
வெல்ட தகுரட றண்வண
ரனம் ஶதரகர ீவு அற்கு
இப்ஶதர உன்ஶதச்சு றகரஶன
உகந்ட ந்ஶன் ரன் இடவரஷனக்கும்
இன்னும் வரஷனக்கு ஶதரட ந்ிம்
ெறறுதிள்ஷப இட ன்ண னத்ற
வெத் ணிஷ ழுப்தி ரனும்
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னகறஶநரவன்று வெரன்ணடண்ஶடர
ெரிஷ நரல் ீில் வென்று
குஷநர குதிஷ இஸ்னரம் ஆக்கற
கரஶ ந்ரல் ஶண்டிவல்னரம்
னஶன் ஶகட்கனன் டவுவன்ணில்
ந்ரல் எற ரன் ஶதரகரட்ஶடன்
னஷெ னகரனம் உஷத்றடவும்
னக்ஷக கூிஶ ஶகட்தரணப்ஶதர
அனஷ னகரஶ வௌத்ரணஶதஷ
உிர் ிடுஶவணன்று உஷத்டண்ஶடர
கறனஷதக்குஷடஶரஶண ீ வெரல்னில்ஷன
ஶகட்டவல்னரம் வகரடுப்ஶத வணன்நரய்
அனபிணட வகரண்டு அனம் ஶகட்டரர்
ஆணரல் ீனேம் வகரடுக்க ஶடம்
வகரடுக்கரறனந்ரக்கரல் னயல்னீவுக்கு
குத்ன டுத்டி ஷப்தறல்ஷன
னடுக உஷத்றட னக்குகலம்
னன்ஶணரன் உஷத்றட்டரன் அஷப் தரர்த்ட
கடனறல் ீங்கலம் வென்றுனரிப் தரர்த்ட
கப்தல் ெறநர ழுப்தி வகரடுரவன்நரர்
விருத்தம்
கடனபவு வதரி ரன் உஷவெய் றகவும் ரஶணர் கணகத்டடஶண ஶடி இஷடிடரல்
ழுகடல்

ஶடி

ரடரர்

பரி

டறல்ஷன

ண

இர்

ரனும் இனிற கனஷ கூர்ந்றட ிகனும் னன்னூறு

ஏஶ

ரடிி

அகஶரன்

ணத்டடன் ீ ட திஶதர்

ஆச்ெரி றடரக்கறணரர் வ வண இணிட ரயறறகள் கறிர் ஶென் றகழ்ஶரடு என
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கரசு

அர்

எனஷக

இஷெத்ணர்.

கறிகள்

Nசுனேம்

ஈப்

ஶதரடும்

எவ்வரன

கரசும்

இஷநதி ஶதரிடம் இம்திஶ அர்கள் ரங்கறஶ ங்க கரசு ரிக்க ஶெரனறயரில்
ஏங்கறஶ இட்டுரஶண எனவதன ரன் ன்ஷண ரன்கு னும் ிெத்றணரலும் னவுடன்
னகுந்ட வகரண்டு தரனனம் அவ்ிட ிட்டு தகறர்ந்ட அங்ஶக கறழ்ந்ட வென்நரர். வென்நர்
கஷஶரரய்

வெரல்ரிம்

ஞ்சுகுஷடிட லுயர் வரழுட

இநக்கற

ஷத்ட

ஆண்டர்

கறழ்ந்ட ஸ்தீஹ்

கறழ்ந்றனக்க.
ஸதாங் ல்
ன்றுனள்பன் ன்ணனபரல்
இந் கப்தலும் ீ ண்டு ந்ஶன்
குெறரகற பிஶரனக்கும்
ஶகரரன் ஶதரிஶன ெக்கர வெய்
றஸ்ன ணிலுள்ப ீஶணரர்கலம்
ட்டு
ீ

ணங்கலம் ெவுனம் ஶகட்டு ந்ட

ஸ்லீம் வெய்ர் என்றுக்வகரன்று
ெகன

ண்டனம்

ணங்கலம் ணம் னரித்ட

னஸ்லீம் னஃறன்கள் ல்ஶனரர்கலம்
னற ரரனம் ந்ட கண்டரள்
ஷத் கறினேம் கண்ஷ உற்று
ணடனனகறஶ னனம்தலுற்நரள்
இஷநஶரன் தக்கல ர் டஆிணரலும்
கன் கறனஷதரல் இந் உிர்
கஷனேம் கண்டிஶர ன் கஶண
கட்டிஷத்ள் ீர் வெரரிந்ட
ிஷந்ட கூநறஶ கஷந்ழுட
க்கம் ீர்த்ள் கறழ்ந்ணஶப
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கறழ்ந்ட றற்கவும் கறினம்
ந்ட றஸ்ன உள்ஶபரர் ஶகட்தரணரல்
உகந்ட உம்றடம் வெரன்ணர் ரர்
உஷனேவணக் ஶகட்க அள்வரறரர்
வ கனம் டனங்கற ெறறுதரனனம்
ெறநந்ரனேம் றன் வட்டஶ
ந்ரர் ட தறணரநரக
ல்ஶனரன் அனள்வதற்ந தக்கல னம்
அந் ஶஷபில் கஷண ஶடி
அழுட இனக்கச்ஶெ இனம் ந்ட
ெந்றன் எபி றன்னும் ெறறுதரனநரர்
ண் ீர் வகட்வடரன ெப்றட்டரர்
ந் ஷகனேஶ அநறரஶன
ந்ட றட்டிஶணன் அஷப் தரர்த்ட
வெந்ரஷ னனகத்கும்
வெப்திணரர் அப்ஶதர வகுரய்
ந்ன் ரகன; ீனம் ரற
இஷநஶரன் அகற்றுரன் உன் ெனறப்ஷத
ந்டஷத்ணர் இக்கரய்
ந்ஶன் ணஶங்கற ீனனண்டு
ள்பல் றன னன்ஶண ந்ட றன்று
ெந்றன் அனக்குஶ எப்தல்னஶ
ில் அஷப் ஶதரல் ரனறல்ஷன
ங்கம் வதரன்ஶணிரணஶ
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உனகறல் அனக்வகரப்ன ெறஷடரவங்கும்
எனன் அனள்வதற்ந ஶகரரன் கரஶணரம்
இனங்கும் ெறெறஶன இத்றண குல்னரய்
இஷடில் னனற ஶரலும் வதரன்கிறும்
னட இடடஶ ஆனேனம்
னட ஶரனறஶன வதரன்ஶகரடினேம்
டனங்கும் தர குட்டிஶனநற
சூரின் எபிஶதரல் இனந்னம்
அனஷ ரறஶ உன் ெனறப்ஷத வெரல்
அகத்றல் அல்னரஹ் அன் ரற்றுரன்
தரிற டனங்கறஶ தக்கல ர்ரனும்
தகனவண ஶகட்டரர் ரன் வரறந்ஶன்
அனஷரகஶ அர் வரறந்ரர்
உந்ன் கன் ரஷப லுயரில் னரன்
உகந்ட றகரஹ்யட ழு னன்ஶண
அனக்கு உஷனேஶ ரறஶ
வகரஞ்சும் கறபி வரற இழுஷடஶரர்
கூறும்வரற ப்தி அடிக்க ந்ரன்
வஞ்சும் உரம்ன ீர் வரறனேம்
வடிஶரன் னயற;ய்ீன் ஶனரஷ ன்றும்
றஞ்ெற உன்ஷணனேம் அடிக்க ரட்டரர்
ீ நற அடித்ரக்கரல் ஏர் அடிக்கு
தத்ட டைறு ரங்கற ரஶன்
ஞ்ெ றக உள்ப ரறரஶ
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ெந்ரதறல்ஷன ரங்கற ரஶன்
ன்று கூந ரன் தந்ட
ன்குடி வகடுக்க ந்ரய் ன்ஶநன்
வகரண்டு னனல்ன ெறறுதரனனம்
கனங்கறழுகரஶ ண உஷத்ரர்
ன்று வரற வெரன்ஶணன் தப்தடரஶ
ரன் அனபரஶன உன்கன் னரன்
வென்றுஷத்ட ீ னபவும்
ெறநந்றனக்கறஶநன் ஶதரய்ரவன்நரர்
அந் வரற ஶகட்டு ரனும் ந்ட
அனப அர் ஶகட்டு அடிக்க ந்ரர்
ந்ட னடுகற ரன் ஆஷனேஶ
லுத்றஶணப்ஶதர னயறய்ீனும்
ெறந்ஷ டுரநற ல்ஶனரனம்
வெப்ன வரறஷ எப்னக் வகரண்டரர்
னன்ஶணரன் அனள்வதற்ந தக்கல ஶ ரனம்
வரறந் டஆஷனேம் கனனரக்கறணரன்
கண்ட அறெம் இடஶல்னரல்
கனஶரணரன்றுறல்ஷன ன்நரள்
ெண்டரப தரி வகரடிள் ரனும்
தக்கல ர் அனஷனேம் அநறரஶன
ண்டணரக ஶதெறிட்ஶடன்
ல்ஶனரன் வதரறுப்தரஶணர ன்திஷஷ
ண்ஷட ரினேட ன் ிறு ரினேட
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ல்ஶனரன் வதரறுப்தரஶணர ன்நழுரள்
கனட வரறஷனேம் றஷணத்லம்
கனங்கற ங்குரய் ீர் வெரரிரள்
இனந்ஶதவன;னரம் ணஷ ஶற்நற
இம்னரப்ஶதர ல்ஶனரர்கலம்
வதரிர் ஆணதடிிணரஶன
தன்ணிண்டு னடம் இந் உிர்
உனரக்கறணரர் னயறய்ீனும்
தங்கறனறனந்ட உி வெய்ரர்
உனகறல் வௌத்ரண ஶதவழுப்த
எனரல் னடிரட னயறய்ீன் அல்னரல்
பத்றல் எனரல் னடிரடகரண்
ெகல ரய் ந்ர் னயறய்ீன் ஆகும்
டனக்கரகஶ டுத்டக் கூநற
டய்ஶரன் அபிஶன டஆிஷந்ட
கனக்ககற்நறணரர் னயறய்ீனும்
கரர் ன்றும் னரவன்ஶந
இனந்ஶதவல்னரம் உண்ஷ வகரண்டு
இம்திணரப்ஶதர ஶரறனுக்ஶக
னஷெ ஶரறுஶ ீனம் வென்று
வதரிஶரன் னயறய்ீன் னரவன்று
ர்க்கம் வெய்ரல் ீஶணரர்கள்
வு வெய்னேஶ க்குறட்ஶட
றனம்தி ந்றட ஶரறணரனம்
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ீ ரன் னயறய்ீன் னரவன்ஶந
தன்ணிரிம் வனிலுள்ப
தரஷரர்கலம் டஆிந்ட
கண்ின் ிரண னயறய்ீனும்
கண்ிவனப்ஶதர ரம் கரண்ஶதரவன்று
ன்னுள் கறழ்ந்ட ணித்ணிஶ
ரணன் ஷயர்ரரி ஷத்டஶரன்
ண்ி ண்ிஶ னம் தக்கல னக்கு
இஶர அஶரவன்று அநறரணரர்
கன் னயறய்ீன் வதரனட்டிணரஶன
பிஶரர் னறஶரர் ஆகறடவும்
தரகனடன் ந்ட கறி கன்
தரம் இநக்கறஶ ிடுற ந்ட
ஶரஷக ினரஶன ஶெரதணனம்
டனக்கரகஶ னடித்னம்
கன் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
ற்நற கறவும் னயறய்ீனும்
ந்ரர் வடுந்வன ன்ஷண ிட்டு
ள்பல் குறுத்வன னகும்ஶதரட
ெறந்ஷ கறழ்ந்டஶ ெர்தடரற
ெறநக்க ஏடுஶ ரற்றுஷகில்
னன்ஶணரன் இஸ்ரில் அர் யரத்ஷ
னடுகற வகரடுஶதரக கல ஶ ிழுந்ரர்
அந் ஶத்றல் னயறய்ீனும்
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அர் யரத்ஷ றறுத்டன்ஶந
ரிக்க ஶெரட்டர ஶகரடரரினேம்
ள்பல் அனுப்திட அர் றறுத்
னணித்னஶ றற்கும் ஶதரட
ஷதங்வகரடி ரலுஶதர் ந்ரய்
கூடிர்கலம் டெக்கற வென்று
ஶகரஷ ஷண னக்கற அழுறனக்க
ஆி வதரன் ஶணி னயறய்ீனும்
அர்கள் ஷண வென்று ஷயர் ஶகட்டரர்
னஷெ னகரனம் ஶகட்டிடஶ
ங்ஷக னெத்ள் ஶகரதம் வகரண்டு
கனடரஶப அஷணப் தரர்த்ட
கரெறணிில் இனந்வரன்று றவகட்டரஶர
அனஷ கப்தஷண இந்ட ரங்கள்
உனகற அழுகச்ஶெ ஷயர் ஶகட்டரய்
வதனஷ ணனள்ப தக்கல ஷனேம்
திடித்ட ள்பி அஷடனேவன்நரள்
ெறநற கன்ணினேம் ழுந்ட வென்று
வெல்ர் க்குஶ ெனரனஷத்ட
அல்னர அனள் வதற்ந தக்கல ஶ ீர்
ன் க்ஷக வெரன்ணஷ அல்னரஹ்வுக்கரய்
வெரல்ஷன ீங்கலம் ணறல் ஷரர்
டனங்கும் தக்கல ஶ இனவன்ணில்
ல்ன ஷணரலம் ஷணில் னக்கற
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ரர் க்குஶ அனவடுத்ட
ள்பல் னத்ரனம் னன்ஶண ஷக்க
ிறு தெறரறும் ண உஷத்ஶன்
ெறநற கன்ணினேம் உனரி றன்று
ெறநறலம் ஏய்வு இல்னரஶன
கனத்ட கனங்கறஶ அழுட றற்க
கரறர் னயறய்ீன் கஷட கண்ஶரக்கற
னஷெ டரஶப ீனேறப்ஶதர
ஏய்வுறல்னரல் அழுஶட
வதரனற அடக்கறஶ இள் வரறரள்
வதரிஶரன் தக்கல ஶ வெரல்ன ஶகலம்
வெரல்ன வரஷனரட ன் ெனறப்ன
சுனக்கற வெரல்லுஶநன் ரில்னரரல்
ல்னஷனேள்பரர் ன் கப்தன்
குத்ரணனக்கு ரலு குர்
ல்னர குடிிலும் ரங்கள் பிஶரர்
கற என கரசு வகரண்டு னரர்
அல்னர அனபரஶன கணரஅத்டஶ
அன வநறரக னெறத்ட ந்ஶரம்
பிஷத் ணத்ரஶன ங்கஷபனேம்
ந்ற வகரடுப்தரர் ரனறல்ஷன
பிஷரகறஶணரம் ரங்கலஶ
இணிஶல் ஆரிப்தரர் ரனறல்ஷன
தழுடதட்டுஶ ன் கப்தன்

144

www.sufimanzil.org
தஷடத்ன் கபரில் ஆணரரிப்ஶதர
னழுட னஷடன் ஶெரஷணரல்
னடுகற ஷகவகட்ஶடன் ஆணரரஶன
ந்ன் ெனறப்ஷதனேம் உள்பகற்நற
ஈந்ஶன் அர்ந்ட தெறரறுர்ீ
ெறந்ஷ உனகறஶ னயறய்ீனும்
ெறந்ஷ கனங்கரஶ வதண்ஶெ
உந்ன் கப்தன் னெஶ னக்கரல்
உகந்ட ரறஷக ிறப்தரர் கண்டீர்
ந்ட ீஶ ெனறரஷனேம்
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் ழுந்றனப்தரர்
வதண்ரட ஶகட்டு ணகறழ்ந்ட
ல்ஶனரன் தக்கல ஶ தெறரறுவன்ணில்
உண்ஶன்  த
ீ ணம் வதண்ஶெ
உந்ன் கப்தன் யரத்வழுப்தி
தின்ணரல் ந்ட ரன் னெறப்ஶதன் ங்ஷக
வதரனற ெனறரல் இனவன்று
கன்ணி க்குஶ ரக்கும் ஈந்ட
கடுக டந்ரர் னயறய்ீனும்
னஷெ னகரனம் ரணம் னக்கற
ரண னக்ஷகஶரர் அடிடிக்க
றனம்தி தரர்த்ஶ டஷப்தரர்
ீணின் ிஶ ன் அடித்ீர்
கனடரப்ஶதர னயறய்ீனும்
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யரத்ஷ ிடுவண அர் வரறரர்
எனன் னரய் வகரண்டு ஶதரஶநன் ரன்
உத்வு இல்னரல் னடண்ஶடர
ெரிஷ அநறரல் அடிப்தடண்ஶடர
ெரத் னக்குஶ னயறய்ீனும்
கனஷ வதரங்கறஶ ஆனேத்ஷ
கண்டர் கரட்ட அடிஶல் அடி
வனப்ன தநக்கஶ அடித்றடவும்
வனப்தரவனநறந்ரலும் யரத்ஷ ிஶடன்
எனன் ஷன அநறந்றனந்ட
உங்கள் ணக்குஶ ஶகரதம் ட
ன்ஷண அடித்ட உக்வகன்ண தனன்
இம்த ஶகலஶ குர்மறல் ஶந்ஶ
வெரன்ண உடஶணரன் ணறபகற
டனங்கும் னயறய்ீன் அர்ந்றனக்க
னன்ஶணரன் இஸ்ரில் வரறரப்ஶதர
னன்ஶணரன் னரய் னயல்னீஷ
அண்ஶன இஸ்னரரக்க ஶதரரீர்
அடஷ றறுத்ற தகுரடக்ஶக
இப்ஶதர டந்ீர ல் ட்டி
இனங்கும் யரத்ஷ ிடுஶவணணில்
வெப்த னக்குஶ இர் கறழ்ந்ட
ெலரணிடம் வென்று னபவும்
உகப்தரய் இனவண உஷக்க
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குத்ன ஆனேம் கரல் ஷத்ட
வெப்தனடஶணரன் அர்மறல் வென்று
வெல்ர் என ெப்ம் ஶதரட்டடஶ
ந்ன் தரனஶ இணிஶ
இப்ஶதர ீவுக்கு கரஶன
ந் ஷகஶட வெரல்லுவணில்
ள்பல் னயறய்ீன் வரறரப்ஶதர
உந்ன் கறனஷதரல் வடுந்வனஷ ிட்டு
உஷடஶரன் குற்வனனகும் ஶதரட
ந்ணிடம் என ரட றன்று
பிஶரர் ெப்தடரஶனேஶ
ல்னர ன்னன்ஶண ள்பி ிட்டரய்
வௌத்ரகவும் ரலு வதண்கள்
இல்னரறஶன ரன் இனந்ட ந்ட
ற்நற வகரண்டு ஶதரணரர் வதண்கலஶ
வதரல்னர வெௌணனம் ஷடனேரச்சு
ஶதரஶரம் டக்ஶகஶ ஶதரஶரவன்று
ல்னஷண வென்று ஷயர் ஶகட்ஶடன்
ங்ஷக ெறறுகன்ணி அனபித்ஶ
வதரனற ிம்றஶ ஏய்ில்னரஶன
ஷதங்வகரடி ீர் வெரரிந்ட வென்று
ெரிஷ அநறந்ட ரன் ஶகட்கும்ஶதரட
ெனறப்ஷத உஷத்ணன் இஷப கன்ணி
உறுற வெரல்னறஶ ரக்கு ீ ந்ட
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உநங்கற னறப்தரர் னெஶ னக்கரல்
ெறறுதிள்ஷப னத்ற ன்ண இட
வ கத்றல் இநந்ஶரஷ ழுப்னற்கு
ினம்தி குத்ணன் இடக்குரஶணர
ஶஷன இடல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
அனஷ னகரஶ இஸ்னரரக்கற
உகந்ட ீனஶ னன்ணஶ
அனஷ டரஷப னம் சூட்டி
அகத்றல் வகரடி ழும் தநக்க ஷப்ஶதன்
ெறநற தரஶ டவுவணில்
வெய்ரய் ெக்கறல்ஷன உஷடஶண
ந்ஷில்னர ஶெரதணனம்
ங்ஷகரர்க்கு ரெரச்சுஶர
உந்ன் ஶதரிஶன இஷபகன்ணி
உகப்தரய் இனப்தரல் அலக்கரக
னன்ஶணரன் கறனஷத வெய்ஶடம்
னஶனரஶண கல் வெரல்லுன்ணரட
ந்ன் ரக்குஶ வதரய் ஶதரகரல்
பிஶரர் யரத்ஷனேம் ிடனரகுஶர
ிடவும் வெரன்ணரய் இணிஶனரக
ஶவும் யரத்டக்கு ன்நரடவும்
கடுகற ணறடம் க் கூடரட
கனடவண ஶகட்க அர் வரறரர்
னடுகற எனரலம் னறல்ஷன
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னகறனரர் யரத்ஷனேம் ிட்டுிடு
றடரர் உஷத்றட இஷநனும்
ஶெர்ந்ட யரத்ட டவன்நரன்
இஷநஶரன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
கற இஸ்ரில் ன்ஷண ஶகட்க
ிஷந்ட வென்நட யரத்டறப்ஶதர
ிபம்தி இஸ்ரில் வரறந்றடவும்
ஷநின் வநறரனம் ஷணில் ந்ட
ள்பல் உனரநற ஷயர் ஶகட்க
ெறநற கன்ணினேம் அககறந்ட
வெல்ர் ணக்குஶ ெனரனஷத்ட
தரணிில் இனத்றஷத்ட
வதரிஶரர் க்குஶ அர்க்கனட
கன்ணி டரலம் னன்ஶண ஷத்ட
ஷகக்கு ீர் ரர்த்ட உதெரித்ட
அண்ஶன ந்ன் ரரஶ ீர்
அனந்டவண வெரல்னற அனந்ற
னன்ஶணரன் ஶதரிஶன டஆிஷந்ட
னல்கள் றகுற வகரடுப்தரவணன்ஶந
னஷெ னகரனம் டஆிஷந்ட
ங்ஷகஶ ரன் னன் இட றஶ
னம்ஶதரட ரன் அழுஷக கண்ஶடன்
ஷணில் வகுடெம் வென்று னக்கற
றனம்தி ரன் வெறப்ன கண்ஶடன்

149

www.sufimanzil.org
வெப்னவண ஶகட்க அள் வரறரள்
எனன் அனள்வதற்ந தக்கல ஶ ஶகலம்
உம்ஷஶதரல் என அகுஷடஶரர்
திரினடன் ந்ட ஷயர் ஶகட்டரர்
திரவும் வௌத்ரகற அழுஶரம் ரங்கள்
வதரி க்ஷகனேம் ஶகரதம் வகரண்டரள்
திரவும் வௌத்ரகற அழுஶரம் ரங்கள்
உகந்ட ரன் ந்ட ெனறப்தகற்நற
றுஷ அகற்நறஶ ஷணில் வென்று
ள்பல் க்குஶ அனம் ஷத்ட
வதரனற ிம்றஶ அழுறினந்ஶன்
வதரிஶரன் ன்ஷணப் தரர்த்ட உஷக்கனரணரர்
ந்டஷத்ணன் அர் க்கு
ரர ிழுந் அப்தரிகள்
ெறந்ஷ கனங்கரல் ந்ன் திர
ெலர்டெக்கற இடஷனேம் கரப்டதரற்நறணரர்
இந் கத்றல் கூனற வெய்ட
இனங்கும் கரசு என்று வகரண்டு னரன்
னத்ற ஶதரகரல் ரங்கள் அஷ
னன்ஶணரன் அனபரஶன னெறத்றனந்ஶரம்
ெறந்ஷ கனங்குகறஶநரம் இப்ஶதரஶ
ஶெர்த்ட திடிப்தரர் எனனறல்ஷன
னழுடம் உஷடன் ழுறணரன்
ஊரிவனரனனம் அர்த்ில்ஷன
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தழுடதட்டு ரலு குரினறனந்ட
தரரினறனப்தவன்ண தனன்
அழுஶன் டக்கத்ரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
அல்னர ழுறணரன் ங்கள் ஷன
அந் வரறஶகட்டு அர் வரறந்ரர்
ங்ஷக ங்கரஶ உன் கப்தன்
ந்ட னெஶனக்கரல் ரறஷகில்
வௌத் யரத்ரகற ழுந்றனப்தரர்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட அர் உஷத்ரர்
வெப்னம்தடி அர் ழுந்ரர்
ந்ட ரங்கலம் கறழ்ச்ெறரஶணரம்
ல்ஶனரன் தக்கல ர் தக்கத்ரஶன
ெறறுஷ அகன்நட தக்கல ரஶன
வெப்த றுவரற இல்ஷனவண
ெரிஷ உஷத்ர் உம்ஷ ஶதரல் ரன்
ெரஷட கரடட அண்னரஶ
கன டரனம் அனம் ஶகட்டு
கத்ன் வகரடுப்தரன் அறக ரழ்வும்
ஏர்ஷ னகரஶ உஷத்னம்
உகந்ட டந்ணர் னயறய்ீஷண
டந்ட வெல்னவும் னயறய்ீவணன்று
ங்ஷகதின் அள் றஷணத்ட வகரண்டு
ங்ஷக கஷட வென்று தரர்த்லம்
ரஶணரன் தக்கல ர் அர் ரவணன்று
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டரள் றஷணத்ட உனகறஶரன்
ஷக ஶரெம் ஶதரஶணரம் ன்நநறந்ட
றடரர் னயறய்ீனும் றனம்தி தரர்த்ட
வெல்ர் ஷககரட்டி டந்ணஶ
ிஷந்ர் கதின் டரர்
வல்னற அலஶ க்கனற்று
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந தக்கல ர்
இல்ன வரிரல் ரறனந்ஶரம்
ஷில் ரனும் ப்வதரழுடம்
ெகல ரகஶ கரண்ஶதரவன்று
கஷந்ட உனகறஶ வதண்டரள்
கணினரகறலும் ரடரஶரரன்
இனந்ட கவும் னயறய்ீனும்
இனங்கும் றஸ்ன ல்ஷக ரண்டி
கனத்றல் றரண்டி டந்றடவும்
கடிற ரண்டி கரடு னக்கற
வறுப்ன ந்ர் ணம் ெஷட
ஶஶனரன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
அனஷ தரனஶ ெடவுஶட
உக்கு தட்ெறகள் டஷனகறநட
ினம்தி அனுடன் ஶதெற டவும்
ஶஶனரன் உஷத்றட தட்ெறகலம்
ெறநகு அடித்டஶ கூிஶரன்
ெறத் ந்ஷ ள்லர் ர்ம் ஶதரடி
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கர்ச்ெரன் கரஷட வகௌவ்ரரினேம்
கரகம் தனந்ட வெவ்ல்லூனம்
ெறனத் னஞ்ெறட் வரண்டலுட்டு
வெம்னகம் ரர குில் ிஶன
இஷநஶரன் அனபரஶன ணங்கள் ஶரறும்
இடடம் னடம் ஸ்லீம் வெய்ட
ிஷந்ட அடகலஶ தரஷ கூட்ட
ீ ரன் னயறய்ீன் ிஷந்ஶகவும்
கனர னகறல் ந்ட கிஷகிட
கரலும் றனற ஶரரஶன
ெறறுர் ணம் ரண்டி னகறஷன ணம்
ெறநந் ணம் ரண்டி தரஷனணம்
தரஷனணம் ரண்டி ஶக்ணம்
தனந்ட கறரிகலம் ஆறுரண்டி
ஶெரஷனகலம் னங்கரணம் ரண்டி ந்டுக்க
ஶெரதணரக அறனறனந்ட
தரர என்தட தம் அனந்ற
ரர் கறழ்ந்ட ழுந்னம்
ஶகரனஶகரனரக தட்ெறகலம்
கூி ிஷபரடி டந்டஶ
டந்ட வெல்னவும் ஆனம்
ரலுகர ற அகலும் தடர்ந்ட ந்ட
ஆனினட்ெட தம் வெரநற
அஷடந்ட ந்றகலம் குற தரய்ந்றட
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அறஶன குடிரக ரழ்ந்றனக்கும்
றடரஶகவும் அடகள் ந்ட
டெத்ட ஶதரற்நறஶ ங்கறடுரம்
ரிஷெ னகரனம் அககறந்ட
னெல்னர தரனேஶ ிரித்னம்
தரிஷெ னகரக ஆனேனம்
தின்னும் னன்னுரக சூ ஷத்ட
றனஷெ னகரனம் ஶகரடிஷ
ெறநப்தரய் சுனட்டிஶ ஷனக்கு ஷத்ட
எனன் ன்ஷணனேம் ணறல் ஷத்ட
உகந்ட லுயனஶ வரழுணஶ
இஷநஶரன் லுயனவ வரழுனம்
ழுந்ட ரலுறக்கும் ிஷந்ட தரர்த்ட
உஷந் னறனேம் வதரன்ண ீனரய்
உனக்கற ரர்த்ரஶதரல் இனந்றடவும்
ஷநின் வநறர் த்டிில்
ணட உகந்டஶ ந்றனந்ட
இஷநஶரன் அஷத்ணன் இந் ம்
ங்கும் ரம் கரஶரம் இந் னற
இஷநன் அனவபன்று ணறலுண்ி
இனக்கும்ஶதரட தெறவழும்த
அநற வதரிஶரனும் நறனக்கு
அனபிணரன் எடுக்கு வகரண்டு ஶதரஶவணன்று
வதரி னகரக அவழுந்ட
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தீர்ஸ்கல ர் னன்ஶண ஷத்ட
எனன் ெனரம் டுத்டஷக்க
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
னஷெ டரஶ ீரர் வெரல்லும்
ள்பல் னயம்ட தி க்கு
உரி ணம் சூட்டும் நறம் ரஶண
உக்கு தரட்டிரனம் கண்டீர்
அனஷ னகரஶ தெறரனவணில்
அககறழ்ந்ட டுத்டஷத்ட
ரிஷெ டரஶ இந்னற
கத்டவண ரழ்த்டவன்நரர்
ரழ்த்ஶகலம் இன் னடஷ
ர ன்ணரெற இனந்டிட
தழுத் தரக அரினந்ட
தஞ்ெ தரண்டர் கும் ஶதரட
அறவு ந்ட இர் க்கு
அர்கள் இனந்ட வெம்னரச்சு
னழுடம் உஷடன் கறனஷதவன்று
வரறந்ட அஶக இர் கறழ்ந்ட
கறழ்ந்ட னயறய்ீன் டிண்டனம்
ள்பல் டினவும் ென்ணரெறனேம்
உகந்ட ிண்ிஶன தநந்ட
எடுங்கர கரதிர் றல்தடஶ
அகத்றல் ஶகரதம் ழுந்றடவும்
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ம்வதரன் ஶெரட்டரவும் ஶகரடரரினேம்
உகந்ட கண் கரட்ட அடவழுந்ட
உஷத் ன்ணஷெ அடித்றடஶ
ின ன்ணரெற ணம் தநற
ஶஶ ெரற ீங்கள் ரன
ினி அன் ஶகட்க அர் வரறரர்
ஶர் னயறய்ீன் ங்கள் தரர
எனணனள் வதற்ந னயறய்ீனும்
உகந்ட த்றணில் ந்ட றற்க
கறனஷத கடனரர்ஶல் றல்தடவும்
வகட்ட தஶன ீ தநந்ட ந்ரய்
டடரவண வெரல்னற அடிஶனடி
டுங்க அடிக்கவும் தந்டஷப்தரன்
உஷடஶரன் னயறய்ீன் இனப்தடவும்
உகந்ட ரனுஶ அநறந்ஶணரகறல்
ஷடனேறல்னரல் னடண்ஶடர
வமய்ிட னயறய்ீன் டெணரஶ
அடிரவன்ஷணனேம் அடிரஷனேம்
அல்னர ஶனரஷ தி ஶனரஷ
அல்னர அனள் வதற்ந னெமர ஈமர
ஆம் தகம்தர் தி ஶனரஷ
ல்ன னயறய்ீன் தரத்ரஶண
ரஶன் எனஶதரடம் இடற ரன்
ல்ன னகழுள்ப டெரஶ
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ரனும் இணி ந்ரல் ன் ெறம் வடிக்கும்
வெரல்ன அனுஶ இனஷப்தரர்
வெரன்ண வரறனேஶ வெிில் ஶகட்டரல்
உன்ஷணனேம் ன்ஷணனேம் ரித்றடுரர்
உகந்ட டடரவண வெரல்னறஶ
ன்ணரசுஷண ெஷடதிடித்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் இடத்றிட
ன்ணர் ஷ கண்டு ன்ணரெறனேம்
னர்தரம் ன்ஷண குர்ஸீ தண்ி
வெரன்ணரன் அனுஶ இஷப் தரர்த்ட
டய்ஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
உங்கள் தரனம் ஶரக்கஶரன்
உத்ரய் ந்ஷ அனுப்திணரஶர
ெறங்க னனற அனற ன்குனத்றல்
வெம்ல் அனெரனறஹ் ஈன்வநடுத்
ங்கம்வதரன் ஶணிரணஶ
ரணன் குர்மறணில் டிலும் ஶகரஶ
ங்கும் திெங்கரணஶ
இங்கு இனப்தட அநறந்ஶணரகறல்
இந் றனேம் ரன் னறல்ஷன
இனந் ஷகனேஶ ரன் அநறஶன்
ந்ஶன் ிறிணரல் இடறஶ
றவகட்ட னெடன் அநறரஶன
ெந்ட குஷனனேஶ ஆண்டஶ
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ெற்ஶந அடிஷனேம் ினக்குர்கள்
ீ
ந்ட இணிஶல் அடித்ரல் ரனும்
ரண்டு ஶதரஶன் ரன் ெற்குனஶ
உங்கள் ணக்குஶ ரனுறப்ஶதர
உத்ஶ ன்ண தரம் வெய்ஶன்
அங்கம் குஷனனேஶ வௌமறல் ஶந்ஶ
ஆத்ர குன்றுஶ அடிஶனுக்கு
உங்கள் ணம் ெற்றும் இங்கஷனஶர
உஷடஶரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட
ெங்ஷக தினேல்னர ணக்கரகவும்
ெற்ஶந அடிஷ ிபக்குர்கள்
ீ
னப ன்ணரெற வரறந்றடவும்
ன்ணர் னயறய்ீன் ணறபகற
னஷெ னகரனம் அடி றறுத்ற
ங்கற கம் ஶதரற்நற அன் வரறரன்
அனஷ னகரண னெமர ஈமர
ஆம் தகரம்தர் ன் ஶனரஷ
எனன் ஶனரஷ உத்ரர்கள்ன் ஶனரஷ
றனஷெ னகரண தரத்ரஷ
வெத்ரலும் இடறவும் ரட்ஶடன்
உஷத் வரற ப்தி ந்ஶணரகறல்
உடஶண ெறசும் ண்டரகும்
அனப அனக்குஶ ணறபகற
அஷண ிடுகவும் ணறவனண்ி
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எனன் உஷத்றட்டரன் வதரல்னரன்
உகந்ட கூெரில் அஷடனேவன்நரன்
னன்ஶணரன் உஷத்றட னயறய்ீனும்
வரறந்ரர் ன்ணரெற ன்ஷணப் தரர்த்ட
உந்ன் வரறனேஶ ரச்சு
ீ
உஷடஶரன் உஷத்றட்டரன் திட்டவணன்று
கந்ன் கறழ்கறன்ந கரனம்
கனஷ கூெரஷ னன்ஶண ஷத்ட
உந்ன் குறஷெஷ ந்டிட்டு
லுத் கரதீஶ டேஷனேவன்நரர்
ந்ன் ெரீனம் சுண்டுில்
இந் கூெரில் ந்ிம்
ந்ட டேஷவும் ரட்டரவணில்
ஷனேம் ஷகிவநணில் டனம்தரக
ெறந்ஷ கனங்கஶ ன்ணரெறனேம்
றனடன் டேஷிறல் அன் டேஷ
கந்ம் கறழ்கறன்ந கரனம்
கனஷ கூெரில் அஷடத்ணஶ
அஷடத்ட அனஶ அஷண டெக்கற
ஆனம் வென்று வதரடம்தில் ஷத்ட
ஷடன் ென்ணரெற வகரடுத்ரஶரணரல்
ஶ உன்ஷண ரனும் ரிப்ஶதன் கண்டரய்
கடஶனநற ீ ண்டும் னபவும்
கனஷ கூெரவும் தணவன்று
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உஷடஶரன் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
உஷத்ட இனப்திடம் ந்ட றன்ஶந
தறவணட்டரனேம் டுத்ிந்ட
தர குட்டிஶனநற தரஷ கூட்ட
உறத்ட ரணம் தஷடகவபல்னரம்
குறத்ட தட்டம் வென்று
கறத் னயறய்ீன் ிஷெ வகரண்டு க
கடலும் ந்ஶகற றர்த்டஶ
கடலும் றர்த்றட னயறய்ீனும்
கனத்ட கனங்கறஶ கஷஶரம் ந்ட
றடரர் ணடஶ ெனறத்ட ரடி
றஷெனேம் வரிரல் னெச்ெரிந்ட
உஷடஶரஶண ந்ன் ஹ்ரஶண ீ
உந இல்ஷன நற க
டக்கு வற்குஶ வரிில்ஷன
னயல்னீவுக்கு வ்ிஶ
அநற வதரிஶரஶண ரனும் இப்ஶதர
அப கஷனேஶ கரரறப்ஶதர
றனஷெ னகரனம் ணறல் ீ
வெல்ர் கஷஶரம் உனரி றற்க
எனன் அனுஶ உஷப்தரணப்ஶதர
உக்கு ெனறப்ஶதட க்கஶட
னஷெ னகரண திரர்கள் ல்னரம்
ரரர் ெனறரறனவணில்
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னரர் கனங்கரீர் ெறறுதரனஶ
ந்ட அனுப்னரர் னயல்னீவு
ந்ன் தரனஶ இணிஶ
இடஞ்ெல் அட ஶண்டரம் றல்லுவன்ஶநன்
னன்ஶணரன் னயம்டஷணஷத்ட
வரறந்ரன் இஷநன் அந்ஶஶ
உந்ன் ஶதனம் கடஶனரம்ந்ட
உனரி றற்கறநரர் னயல்னீஷ
ந்ட இஸ்னரம் ஆக்குற்கு
அனற தண்ிஶணன் அர் க்கு
ெறந்ஷ கனங்குரர் கடஶனரம் ந்ட
ெலக்கறம் திரர் ல்ஶனரனம்
வென்றுந்ட அர்க்கு னத்றற
ஷகரய் உஷத்ட அனுப்தி ரனங்கள்
னன்ஶணரன் உஷத்றட தி சூல்
னங்கும் வெரர்க்கம்ிட்வடழுந்ணஶ
ரிஷெ தினேடன் ஆம்தி
ள்பல் சுஷனரன் ெறக்கந்னம்
ள்பல் னெமர ஈமரதி
றனஷெ னகரண இப்நரயறம் தி
ரிஷெ னகரண வெய்டதி
ள்பல் ரவூத் இஸ்ரில்தி
அனஷ னகரண அனதக்கனம்
அநற உர்உடரன் அனறனேல்னரஶ
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சுர்க்க டரர்கள் வரட்டினரடும்
டனங்கும் இரம் யமன் யளஷமன்
றக்க டெர்கள் தன்ண ீரிம் ஶதர்
றனேடன்
ீ
ந்ட கூடிணரர்கள்
யக்கன் உஷத்றட்டரன் தீிரர்க்கு
அஷணஶரர் சுர்க்கம் ிட்வடழுந்னப
க்க திரனம் தீிரனம்
பத்ஷ ிட்டர் ழுந்ணஶ
ர் ி னரக்குன்ணில் நற
ச்ெறம் கடிரபம்றகர் வட்டஶ
அனன் எபிஶதரன னகறனங்க
ஆஷெ ினரக்கு னெற
கனஷக்குஷடஶரர் தி க்கு
கனர னகறல் ந்ட கிஷகிட
னப ிகுப்தரம் ெனதந்டஶ
ெந்றவணரபி றன்ண ஶரர் சூழ்ந்ஶ
தடெனடஶணரன் திரவல்னரம்
தரஷரவல்னரம் சூழ்ந்ட
னட்ெத்றனதத்ற ரனரிம்
வநறனேள்ப ெறன்ண திரவல்னரம்
அச்ெகற்நறஶ னன்னூற்நற தறனென்நரம்
னர்மலீன் திரர்கலடன்
இச்ஷெ தினேடன் கூடிஶரன்
இநங்கறணரவல்னரனம் கடஶனரஶ
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ரிஷெ திரர் ஏரிம்
ள்பல் தி கள் தீிரனம்
றனஷெ னகரக ந்றநங்கற
வய்கு அப்டல்கரறர் னயறய்ீன்
னஷெ னகரக னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ள்பல் க்குஶ னத்றற
அனஷ னகரண திிசூல்
உகந்ட ரர் ழுி உஷக்கனரணரர்
னயல்னீவுக்கு ஶதரரீஶ ீனம்
னஶனரன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
அயஶரன் உக்குஶ ெரிரக
அனஶக இனந்டரன் ஶதசுகறநரன்
ெகன ஹ்த்டம் உக்ஶகரச்சு
ந்ரன் ினரத்ட அறகரக
வ கனம் டனங்கறஶ ெறறுதரனஶ
வெல்லும் னயல்னீவு வ ரகுஶ
வ ரகுஶ ஶதரகும் னன்ஶண
வெல்ஶ ணறல் தனக்ஶகன்
அச்ெட ஶண்டரம் ெனறப்னம் ஶண்டரம்
ஆகர ஸ்ரக்கள் இஸ்னரரரர்
ஷகஷப் திடித்வனகண்ில் ஷத்ட
யதீன னயம்ட கறழ்ந்டஷப்தரர்
டய்ஶரன் ல்ஶனரஷனேம் டெடிட்டரன்
டனங்கும் தரனஶ ெனறரஶனேம்
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யக்கு உறடம் ஶதசுகறநரன்
ரனறப்தடி இல்ஷனவண
றக்க ஶகரதத்ஷ இந்டிடும்
வற்நறரகுஶ ஶதரகனன்ஶண
க்க ெனறப்ஷதனேம் அகற்நறிடும்
ெனறப்தட ஶண்டரம் தனம் ஶண்டரம்
றக்க தினேல்னர டுத்டஷத்ட
ஶ ெனறப்ஷதனேம் அகற்நறணஶ
வதண்டம் குஷநறஶரர் வதரிஶரனரய்
னஷரர்கலம் சூழ்ந்றனக்க
ன்ணர் தினேல்னர ஶிரனம்
ற்ஶநரனம் தஷடசூ கிஷகிட
றன்னும் ெறசு சூத்ஶரடம்
னங்கும் ரட ஸ்தீஹ் ஏடம்
கண்ட இண்டுஶ மனரத்ஶரடம்
கரட இண்டுஶ தரங்கு கூறும்
வதரன்ணின் றனஶணி கனறர ஏ
ன ெந்றன் ஶதரல் னகறனங்க
வதரன்ணின் தறத் கண்ரடி ஶதரல்
தறணரறு ட றனகும்
றன்ணிவணரபிஶதரன றகர் வட்டஶ
தீி தரத்றர

ன்ணத்டஶ

ன்ணர் னயறய்ீன் வெல்ர்ம்ஷ
ரர்ன ழுிஶ னகழ்ந்ஶரடரர்
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னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ னத்றற
வதரன்ணின் குஷறர் டுத்டஷப்தரர்
அயஶரன் ஶெரனறயரக்குள் இனக்க
அகத்றல் தஶட ெனறப்னஶட
ெகன திரர்கலக்கும் யறரச்சுட
ங்கபிடறனந்ட ஶதசுகறநரன்
னயல்னீவுக்கு ஶதரண ீரணரல்
உங்கள் ஶகரதனம் அங்கரகரட
எடுங்கர கரதீனம் உம்ஷக் கண்டரல்
எடுங்கற அர்கலம் இஸ்னரரரர்
கண்ின் ிஶ குனக் வகரழுந்ஶ
கனஷகுஷடஶரர் ன் கஶ
வதரன்ணின் றனஶணி இபஶெ
வதரிஶரன் அனபரல் ஶதரய்னர்ீ
ன்ணர் தினேல்னர தி கபரர்
ரழ்த்ற ிஷடனேஶ அனக்கனப
அண்ல் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
அவ்ிடம்ஷண ிட்டு ழுந்ட ந்ஶ
அல்னர வரறந்ரன் ஶெரனறயரக்குள்
அனபிணரன் இரனக்கு றல்லுவன்று
வெரல்லும் அடரனும் வெிில்ரப
டனங்கும் னயறய்ீன் றடுக்கனற்று
ல்ன தினேல்னர னயம்டடன்
ரலுரர்கலம் அவ்னறரரனம்
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ந்ட இனக்கச்ஶெ ன்ஷணனேஶ
ள்பரய் இரத் வெய் வெரன்ணரய்
ெறந்ஷ ணிஶனரன் கூச்ெம் வத்
ெறன்ணஞ் ெறறுதிள்ஷப வெய்னரஶர
அந் வரறஶகட்டு இஷநவரறரன்
அகத்றல் தம் ஶண்டரம் வெரல்ன ஶகல
உந்ன் ெறசுஶ குர்சும் னட்ட
உந்ன் கம் னற அனஶக ஷத்ஶன்
ந்ன் ஷதத்டல் னகத்றமறஶன
ல்னர எனறரர்கலக்கும் உன்ஷக ஶனரம்
ந் ெந்ணம் உர்த்ற ஷத்ஶன்
ினரத்ட உக்குஶ அறகம் ஈந்ஶன்
ந்ட உக்குஶ வகரடுத்ல்னரல்
றுகரல் எனனக்கும் வகரடுக்கில்ஷன
உந்ன் ணக்குஶ கூச்ெம் ஶண்டரம்
எல வகரண்டு ீனம் வர ஷப்தீஶ
அல்னர எனனும் உஷத்றடஶ
எலவும் வகரண்டர் னன்ணினக்க
ரய்
ீ
னகழ் வகரண்டு தி இசூல்
ள்பல் உடஶணரன்

ரஅத்ட றற்க

ெலரய் னகழ்வகரண்ட திரர்கள்
ெறநந்ட தின்ணரக றன்நறடவும்
கூரய் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
கூடி அனம் வரழுித்ரஶ
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ரிஷெ னகரனம் வரழுித்ஶரன்
ல்ஶனரன் இடத்றஶன டஆிஷ
திரவல்னரம் ஆீ ன் கூநறட அககறழ்ந்ட
அனஷ னகரண னயறய்ீஶண
ஶெர்த்ட ழுிஶ ெனரத்ஶரற
ஏர்ஷ னகரக ல்ஶனரர்கலம்
உகந்ட ெனரனஷத்ட அககறழ்ந்ட
ல்ஶனரன் அனள்வதற்ந திரவல்னரம்
ள்பல் ணக்குஶ னத்ற வெரல்னற
அல்னர அனபரல் ஶதரய்ரனவன்று
அஷணஶரனம் ெனரம் டுத்டஷத்ட
ெனரனம் வெரல்னறரன் அஶகவும்
ணிஶரன் அனள்வதற்ந சுஷனரன் ெறக்கந்ர்
இந் கடல்iஷண ரண்டும்ஷக
இனந்ட தரர்த்டரன் ஶதரகஶடம்
ெறந்ஷ ணிலுன்ணி றன்நறடவும்
ெலரன் ஶெரனறயரக்குள் இனந்ட
ந்ன் தரனஶ இணிஶ
றர்த்டனம் அஷனஷ அர்த்டவன்நரன்
இஷநஶரன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
இனஷக கரட்டிட அஷன றற்கவுஶ
வதனக னங்கரல் ண்ர்ீ றன்று
ரக்கற இஷனனேவன்நரன்
திெகரல் னெல்னர ஶதரடுவன்நரன்
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உஷனேம்தடிஶ இர் ஶதரடவும்
ஊண்டி ஆெரவும் கிறு இஷனேவன்நரன்
அனலம்தடிஶ இர் வெய்வும்
அஷனேம் ஶெரட்டரஷ சுக்கரணரக
அந்தடிரக அிந்ட றற்க
ம்வதரன் ஶெரனறயரக்குள் ந்ட
ஶகரடரனற ங்கூம் ஶதரட்ஶடரம்
ரிக்க ஶகரடி றஷரய் அகற்நற
உந்ன் னனற ஶரஷன தரரக டெக்கற
உஶ நறஶ இனந்றரணரல்
ந்ட ிக் கப்தஶனரடும் தரனம்
ல்ஶனரன் உஷத்றட அர் நறஶ
ரிஷெ னள்பல் கறழ்ந்றனக்க
சுஷனரன் தினேம் கறலுறு தினேம் ந்ட
ரிஷெ னகரனக்கு ெனரனஷத்ட
ள்பல் திநத்ற வெரல்னற கறழ்ந்றனக்க
றனஷெ கடஶனரஶ இஷந அனபரல்
கறஶனெட ஶண்டரம் ஶகரதம் ஶண்டரம்
வென்று ீர் ஶதரய் ரனவன்று
அர்ஷம தஷடத்ஶரன் ன்ணனபரல்
ஆகர ஸ்ர ீில் வென்று
னயல்னீிணில் உம்ஷக் கண்டரல்
னழுடம் இஸ்னரம் ஆரர் கண்டீர்
அகத்றல் தம் ஶண்டரம் வ ரகும்
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ஆண்ஶடரன் ஶெரனறயரக்குள் இனப்தரஶன
உகந்ட இஸ்னரரரர் கண்டீர்
உக்கு தவன்ண டவுவன்று
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ டந்னம்
ஶதரணரர் ிண்டனகம் இனனஶ
ிண்ில் தநந்றட ிக் கப்தலும்
ிஷந்ட னென்நரம் ரள் ஏடிஷ
அண்ல் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
அெந்ட அனஶ தெறரக
னன்ஶணரன் உஷத்றட்டரன் நறனக்கு
னயறய்ீன் தெறரக இனப்தரஶன
ன்ணர் க்குஶ எடுக்வகடுத்ட
ிறு தெறரற்நற ரனவன்நரள்
இஷநஶரன் உஷத்றட எடுக்வகடுத்ட
இனங்கும் ி கப்தல் ந்றநங்கற
ஷநின் வநறரனக்கு ெனரனஷத்ட
ள்பல் திநத்ற வெரல்னற எடுக்ஷக ஷத்ட
திஷநஷ தறக்கறன்ந ெறறுதரனஶ
வதரிஶரன் வகரடுத்ணன் தெறரனவணில்
வநறின் றகவுள்ப வதண்ிஶன
ீரர் வெரல்லும் ணக் ஶகட்கவும்
ந்ன் இன கண்ிஶ ஶகலம்
கன் ஹ்ரில் ரஷபனேஶ
ந்ட னயம்டதி க்கு
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ரகரய் ம் சூட்டும் நறம் ரஶ
உந்ன் க்குஶ தரட்டிரகும்
உத்ஶ ெறரனவணில்
ெந்ஶரரக டுத்னந்ற
ரற கடல் வகுடெம் உண்ஶடர
அனஷ டரர்கள் தின்னரர்
அர்கள் உஷப்தரர் தப்தடரஶ
எனன் ஶெரனறயரக்குள்பினக்க
உக்கு தவன்ண ஶகரதவன்ண
கனத்றல் தம் ஶண்டரம் ெனறப்ன ஶண்டரம்
வகரடி ஶகரதத்ஷ ிட்டகற்நற
ெறநற தரனஶ இனவன்று
றனரய் ிண்டனகம் தநந்ணஶ
தநந்ட வென்நறட ிக் கப்தலும்
தரெறகடனறணில் ிஷந்ஶரடவும்
இவுதகனரக ஏடிடவும்
இனனம் சூம்திஶ இனந்றடவும்
ெறநந் ஶெரனறயரக்குள்பினறனந்ட
ெறறுஶ னகம் ஶெரம்தல் ட
னகுட ச்ெம் ஶதெற டவும்
ல்ஶனரன் உஷத்றட அர் கறழ்ந்ட
கனஷக்குஷட ரினக்கும் ஶதரட
கடனறல் ச்ெங்கள் றஷநறஷநரய்
றண்டு இனனநம் சுநர றனக்ஷக
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வதனத் இநரல் வகழுஶரங்கறலுஶ
தின்னும் ஶரல்தஷண உனட்டி
வெல் வகண்ஷடரஷப வய் டரய்
வதனத் ஆண் ீ ன் வதண் ீ னுஶ
தரஷந ீ னுடன் க ீ னும்
ெர ெரிரய் ந்ட றன்று
ஸ்லீனம் வெய்ட னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ரனம் ன்ணஶ ெறகரிஶ
ரரி கடனறஶன ங்ஶக ஶதரநீர்
கூநறணரப்ஶதர னயறய்ீனும்
வகரடி னயல்னீில் வென்று
ீரய் கரதீஷ இஸ்னரரக்க
கன் உத்றரல் ஶதரஶநவணன்நரர்
அநறவு வகட்டஶரர் வகரடி கரதீர்
அெடரர் ஶதர் வகடர் ஸ்ர கண்டீர்
உரி தரனஶ ெறகரிஶ
உங்கள் ஶகரதனம் அங்கரகரட
வெனக்கு டஶட ெனறப்ன ட
ெலரன் ஶெரனறயரக்குள் இனந்ட
வதனற வகரண்டு க்கு டஷவும்
தீர்ஸ்கல ர் தம் உக்ஶகன்
ினப்தனடன் ஶதெற ச்ெங்கலம்
ிஷந்ட டந்றட அர் கறழ்ந்ட
ிஷந்ட தத்ரம் ரள் ஏடிடவும்
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ஶர் க்குஶ ெறரக
கஷந் ணரக இனப்தனம்
கீ ர தீிக்கு உஷத்ணஶ
ீற இஷநடெர் கறழ்கறன்ந
இனங்கும் டரஶ கீ ர ீர்
உந்ன் ஶதனம் ிகப்தனறல்
உகந்ட இனக்கறநரர் தெறரக
ந்ட ீனஶ எடுக்வகடுத்ட
ந்ட தெறரற்நற ரனவன்ணில்
டய்ஶரன் உஷத்றட கீ ரதீி
னப்தட ரறர் வெரர்க்கம் ிட்ஶட
ிஷந்ட ந்ர் ிகப்தனறல்
ஶர் னன்ணஶ எடுக்கு ஷத்ட
இஷநஶரன் ெனரனம் டுத்டஷக்க
இம்னம் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
ஷநின் வநறரஶ ீரர் வெரல்லும்
னயறய்ீன் ஶகட்க அர் வரறரர்
குஷநவரன்நடகர க்கர கர்
யளஷலீ வன்நஶரர் கீ த்டரன்
னன்ஶணரன் னயம்ட ஶிரகும்
உங்கள் க்குஶ தரட்டிரகும்
கண்ின் ிரஶ தெறரறுவன்று
கல்ன கறழ்ந்ட டுத்னந்ற
இன்னும் வகுடெம் கடலுனண்ஶடர
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இம்னவண ஶகட்க அர் வரறரர்
தின்ணரல் னகறன்ந டரர் வெரல்ரர்
வதனற கனங்கரஶ இபஶெ
இஷநஶரன் ஶெரனறயரக்குள்பினக்க
க்கட ட ெனறப்னம் ட
ஷநின் வநறரஶ ீனறப்ஶதர
ங்கரறனவன்று ிஷந்ட வெரல்ன
கஷந்ட உனகறஶ ரட்டம் வகரள்ப
கனஷ ிக்கப்தல் ிஷந்ஶரடுரம்
தறஷணந்டரள் ஏடும்ஶதரட
ஶனரன் வெரனறயரக்குள் உஷத்ணஶ
ரிஷெ குரஶ னயறய்ீஶண
க்கட ஶட ெனறப்னம் ட
கனத்றல் ஶகரதனம் இனப்தறணரல்
கடலும் வரஷனில்ஷன அகற்நற ிட்டரன்
சுனக்கரகவும் கடனடவும்
ங்கள் ஶகரதத்ரல் வரஷனில்ஷன
ெறம் அடஶண்டரம் வெனக்கு ஶண்டரம்
வெப்த அனஶ சுக்குன் வெய்ரர்
சுக்குர் வெய்டஶ அரினக்க
டய்ஶரன் ஆிர ணக்குஷப்தரர்
றக்க தெறரக னயறய்ீனும்
ிபங்கும் ிகப்தல் இனப்தரஶன
இக்கஶரன் எடுக்வகடுத்ட
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இனங்கும் தரனஶ தெறர்த்டம்
தெற அகற்நறஶ ரனவணில்
வதண்ரர் ரற்தட ஶதனடஶண
ரிஷெ னகரண ஆிரவும்
ந்ட ிக் கப்தல் தறஷணந்ரம் ரள்
றனஷரர் சூ ஆிரவும்
ீஶணரர் னன்ணரக எடுக்கு ஷத்ட
எனன் ெனரனம் டுத்டஷக்க
உஷக்கும் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
கனடம் டரஶ ீரர் வெரல்லும்
கனடவண ஶகட்க அர் வரறரர்
அனஷ னகரஶ வெரல்ன ஶகப ீர்
அனதக்கர் ெறத்ீக் கபரர் ஆகும்
ரிஷெ னகரண தி இசூல்
ஶிரர் ஆகும் ஆிர ரன்
அனஷ னகரனக்கு தரட்டிரகும்
உங்கள் ஶகரதத்ஷ அடக்கஶண்டும்
ரிஷெ னகரஶ அடக்கற ீனம்
ிறு தெறரனவன்று உஷத்றடஶ
அல்னர அனள் வதற்ந அனெரனறயள
அனஷ குரனம் டுத்னந்ற
ல்ஶனரன் அனள் வதற்ந வதண்ிஶன
ழுத்டம் கடல் வகுடெனண்ஶடர
ல்ன டரனம் தின் னரர்
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ிலுரர் உக்கு தின் னஶரர்
அல்னர ஶெரனறயரக்குள்பினக்க
அகத்றல் ெனறப்ஶதட ஶகரதஶட
எனன் அனுப்திணரன் ங்கஷபனேம்
உக்கு ெனறப்தரரய் ந்ஷஶதரல்
வதனற வகரண்டு ரஶரம் ரங்கலஶ
வதனற கனங்கரஶ ெறறுதரனஶ
கன ஆிர அனஷப்தரர்
கடல் டெம் ஶகட்க ந்ஶரவல்னரம்
கனறணரர் இடவரற இந்ப்தடி
கத்ஶரனுஷத்ரஶணர உங்கலக்ஶக
கன வரறனேஶ றெல்னஶ
கவுத்டக்கப் ஶதரநரன் கரடறப்ஶதர
எனத்னம் க்கு ற ம் வெரல்னில்ஷன
என ஶதரடம் கஷ கரண்தறல்ஷன
ரிஷெ ஆிர ஶகட்க உகந்ட
ரிக்க ரஷன கழுத்றனறட்டு
கனடரப்ஶதர அஷப் தரர்த்ட
கண்ின் ிஶ ீ வெரல்னக் ஶகபரய்
றனஷெ னகரண சுஷனரன் தி
ஶிரர் ந் ரஷன இட
ரிஷெ ிரஷன கண்டட்டும்
னஷெ கடலுஶ வரஷனனேம் கண்டரய்
கனக குதீரண னயல்னீரர்
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கண்ட உடஶணரன் இஸ்னரரரர்
தினஷெ னகரஶ

றன் னங்கள்

வதனத் ர னும் அடிதிரர்
அர்ஷெ தஷடத்ஶரன் ன் அனபரல்
அல்னர க்வகரண்டும் தப்தடரஶ
அனஷ னகரண தரனனக்கு
ஆிர தீி னத்றற
ினப்தனடஶணரன் டுத்டஷத்ட
ிண்ில் தநந்றட ஆிரவும்
றனஷெ னகரனம் ணனம் ங்கற
வெப்ன ரப்ஶதர ண்ரணரல்
ெறந்ஷ கனங்கறஶ வரறரணரல்
றனகடல் ரண்டி ஶதரவப்ஶதர
ெறந்ஷ அடகூட்ட ணிர்ரழ்க்ஷக
ெந்ரதறல்ஷன வௌத் உண்ஷ
ந்ஶரம் ரய்வெரல் ட்டிஶரன்
ந்ரன் இப்ஶதரட கஷ்டட
னன்ஶணரன் வகரடுத்ரன் க்குறப்ஶதர
னடுகற தகுரட வெல்றல்ஷன
திெகு னவன்று அநறந்ஶரரணரல்
டுத்டி ஷக்க ரட்ஶடரம் ரனம்
ெரகஶ வரறந்ரஶ
ந்ட திெகு தடுகறஶநரம் ரம்
கஸ்ன கரத் உள்பனும்
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கஷனேம் ம்ஷ ஶெர்ப்தறல்ஷன
ற ம் எனத்னம் வெரல்னில்ஷன
ீர் னனம்திஶ வரறரணரர்
ெறந்ஷ உனகுஶ ெறறுதரனஶ
வெனக்கட ஶண்டரம் வெரல்ன ஶகப ீர்
ந்ன்ஶல் குற்நறல்ஷன இப்ஶதர
இனங்கும் தரனஶ ஶகரதத்ரஶன
ந்ட கடலுஶ வரஷனில்ஷன
னகுட ச்ெம் ஶதெற டவும்
னன்ஶணரன் உஷத்றட அம்ச்ெங்கலம்
னடுகற ந்ட ெனரம் உஷக்கும்
ந்ட சுநர றனக்ஷகனேடன்
கீ ன் தரஷந டரய் ஶபி
னன்ஶணரன் ெனரனஶ டுத்டக் கூநற
னயறய்ீன் கம் ரழ்த்ற வெரல்லும்
கந் கறழ்கறன்ந கரஶ
கத்ன் அனுப்திணரன் ங்கஷபனேம்
உந்னுடன் ஶதெற டக்க வெரன்ணரன்
உக்கு ெனறப்ஶதட னைனுஸ் தி
ந்ட அனஶ ீ ன் ிற்நறல்
னடம் தன்ணிண்டு இனந்ரல்ஶனர
அந் கஷ்டனம் உக்குனன்ஶநர
அல்னரஹ் ஶதரில் ஶகரதஶட
ந்டிக்கடி ரரவுஶ
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ந்ட கவும் னம் வதற்நீர்
னன்ஶணரன் அனுஶ இஷட ிடரல்
னடுகற ஶதெறட னம் வதற்நீர்
சுகனம் வதற்நீர்கள் ன்ணஶெ
டய்ஶரன் எனத்னக்கும் வகரடுக்கில்ஷன
அகத்றல் ஶகரதத்ரல் உக்குறப்ஶதர
ஆரெம் னகறநட ப்தில்ஷனஶ
உகந்ட ஶதெவும் ணகறழ்ந்ட
னகறனரர் தெறட ரட்டரக
அயஶரன் வ ய்ணம்ன தீினக்கு
இஷநஶரன் உஷத்றட்டரன் வ ய்ணம்னக்கு
அஷத்டக் கூநறணரன் அந்ஶஶ
உங்கள் ஶதனக்கு எடுக்வகடுத்ட
றஷகடல் ீ றல் வென்று ீங்கள்
ீஶணரர் தெறரற்நற ரனவன்ணில்
குஷநவரன்நடகர வ ய்ணம்ன தீி
யளரணி ழுதட ரறனேடன்
இஷநஶரன் ிக்கப்தல் ந்றநங்கற
இனங்கும் தரனனக்கு ெனரனஷக்க
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உகந்ட டரனம் எடுக்ஷகஷக்க
ஷநின் வநறரனம் ணகறழ்;ந்ட
ிஶன ீரர் வெரல்லுவணில்
இஷநஶரன் றனடெர் ஶிரனம்
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ன்வதர் வ ய்ணம்ன தீி ஆகும்
குஷநரணரண உர் யத்ரப்
குி ரணரகும் உக்கு தரட்டி
கனத்றல் ெனறப்ஶதட ஶகரதஶட
அகு வதரனந்றகண்ிஶ
எனன் ணக்கு உகப்தரணஶ
உங்கள் ஶகரதத்ஷ உள்படக்கற
தனகும்  த
ீ ணம் தனகுவண
தரனர் அனந்றஶ கறழ்ந்டஷப்தரர்
அனஷ டரஶப கடலுறப்ஶதர
அனப வகுடெம் உண்ஶடரவண
வெல்ிர் னரர் க்குப் தின்ணரல்
டரர் ரழ்த்டரர் உக்கு றதரஷனேம்
அனஷ டரஶப ந்ஶரவல்னரம்
உஷத்ரர் இட வரற னல்னஶ
கன வெரன்ணரஶணர உஷடனும்
கதடரய் ஶரத்டட ந்ணக்கு
ினடம் வதனம் ஶந்ஶ உக்குறப்ஶதர
ஶஶனரன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
உநவு வெய்னேம்னன் அடவுல்னரல்
உகந்ட ங்கஷப அனுப்னகறநரன்
கறக்கம் அடஶட ெனறப்னஶட
கறஶனெஶட ஶண்டரம் கண்ிஶ
வதனற வகரடு ந்ட ரய்ந்ஷ ஶதரல்
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ஶதெற ரங்கலம் ஶதரஶநரம் றம்
கனத்றல் ங்கரல் இனவன்று
கஷரற ன்ஷண ினறனறட்ஶட
ரிஷெ னகரஶ வெரல்னக் ஶகலம்
ன்ணர் சுஷனரன் தி கஷரறரம்
வதனற டனங்கறஶ கண்ிஶ
தஷகனேம் உனரகும்

றன் னங்கள்

றனஷெ னகரனக்கு தரம்தினேம்
றனகடல் வரஷனனேம் வ ரகும்
அனஷ னகரஶ ஷனரறனம்
உஷத்ட ிண்டனகம் தநந்ணஶ
தநந்ட அர் வெல்ன னயறய்ீனும்
தரனர் கறழ்ந்ட ிஷந்ஶரடும் கப்தல்
இஷநஶரன் அனபரஶன ிக்கப்தலும்
இனதடடன் தத்ட ரபரக
கறக்கறகரகற தெறவழும்த
கறனஷதரணன் ஷனெனுக்கு
உநவு வெய்ணன் எடுக்வகடுத்ட
உகந்ட ஶதரவணில் அவழுந்ட
ெறநந் ரறனேம் ழுதடடன்
ெலக்கறம் ந்ட இநங்கறணஶ
இநங்கற ஷனெனும் ெனரனஷத்டம்
இம்னம் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
திநஷ டனங்கற குில் ிஶன
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ஶதன ீரர் வெரல்லுவன்ண
அசுதறரண ரகர ர கள்
ஆன தி ஶி ரஶரகும்
ஶதன ஷனெனு உக்குப் தரட்டி
வதண்ரர் உஷத்றட்ட அர் கறழ்ந்ஶ
ெந்ஶரரகற எடுக்கனந்ற
வமய்ிட னயறய்ீன் கறழ்ந்டஷப்தரர்
ந்ன் ரரஶ கடலுறப்ஶதர
இம்னம் வகுடெம் உண்ஶடர வெரல்லும்
திந்ற னரஶர டரர் ரனும்
திநத்ற உஷப்தரர்கள் உந்ணக்கு
னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந கண்ிஶ
வரய் குல் க்கு தின்வு ரட்டரர்
னத்றற வெரல்னற ஷனென் தீி
னகழ்ந்ட

ஶதரற்நறஶ ரர்ழுி

கத்ீன ன்ணதி ஶிரகும்
கணக ெனறப்ஷத அகற்நற ஷத்ட
உத்றரண வதண் ிஶனர
உகந்ட ந்ஶரர் யளரணினேம்
த்டம் வகரண்டு ிண்டனகம்
ரஶண தநந்றட இரினந்ரர்
இனந்ட னயறய்ீன் ணட ரடி
கன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
வதனற டனங்கற ெறறுதரனஶ
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தட ஶண்டரம் ெனறப்னம் ஶண்டரம்
அனற வெரன்ணட நரண்ம்
ஆகர ஸ்ர யழறகஷப
ெரிஷ நரல் ீனம் வென்று
வமய்ிட னயறய்ீன் தி ீணிஶன
ணட தரனஶ வரறஷ ஶகலம்
இம்னம் வரறட நர ண்ம்
உந்ன் ணடஶ குெறரக
உகந்ட ரனுஶ அஷப்தடண்ஷ
ணறல் ஶகரதனம் அஷண இப்ஶதர
நந்ட ப்ஷமனேம் உர்ந்ீரகறல்
கணவு கண்டட ரடஶதரல்
கடலும் வரஷனனேம் இட ற ஶ
உந்ன் ஶகரதத்ஷ அகற்நறிட்டரல்
உடஶண கடலுஶ வரஷனனேம் கண்டரய்
ெந்ரதறல்ஷன ெறறுதரனஶ
ெனறத்ரல் ரனுஶ ன்ண வெய்ஶன்
ந்ட ீனஶ ெனறக்க ஶண்டரம்
க ீ னுஶ னகுறப்ஶதர
ந்ன் தரனஶ ஶதெற ட
க்கட ஶண்டரம் ெனறப்னம் ஶண்டரம்
னன்ஶணரன் உஷத்றட கீ னும்
னடுகற ந்ட தறணரநறஶன
ந்ட கண்டுஶ க ீ னும்
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ல்ஶனரன்ெனரம் டுத்டஷக்க
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ெறறுதரனனம்
வெப்னம் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
கந் கறழ்ரனம் கண்டரவரன
கனஷக்குஷடஶரர் னஃறணரஶ
ந்ட இஷ ஶகட்தரர் அஷப்தரர்த்ட
கீ ன் ங்ஶக ஶதரகுவன்ணில்
னன்ஶணரன் ழுரணினறனந்ட ரங்கள்
னஶனரன் தடுரணில் வென்று ீ ப
ந்ட கற்தித்ரன் ங்கஷபனேம்
ல்ஶனரன் கறரம் னடி ட்டும்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட இர் அநறந்ட
வெல்ஶ ங்ஶக ஶதரநீவன்நரர்
இஷநஶரன் அனபரஶன னயல்னீஷ
இஸ்னரரக்கவும் ஶதரஶநன் ணில்
கஷர குதிரண னயல்ன ீரர்
கரதிரிலும் வகரடி கரதிர்
ஷநின் வநறில்னர வநற னெடர்கள்
ல்ஶனரன் ணக்கஞ்ெர தகல னரரர்
ஷநின் வநறனேஶ அநறரர்
உங்கள் ஶகரதனம் அங்கரகரட
வதரிஶரன் ணக்கு உகப்தரணஶ
ங்கள் ஶகரதத்ஷ அகற்நற ிடும்
கறஶரன் உறத்ட அஷடந் தின்ன
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கனஶகம் சூ தெறவழும்த
அற இடித்டஶ றக னங்க
அக இனலம் னெஶ னக்கரல் ரறஷக
ெறரிடும் ரறஷக ப்தில்ஷனஶ
ரணன் அகற்றுரன் ப்தில்ஷனஶ
உஷத்ட அஶக ீ ன் னடகறல்
இனந்ட என னஃீ ன் ெனரனஷக்க
உஷக்கும் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
றக்க னஃீ ன் ங்ஶக ஶதரநீர்
உஷக்க னன்ஶதரல் இனஷத்ட
உகந்ட வென்நறடதின் எனர்
ிஷந்ட ந்ணர் ீ ன் ரிணில்
ஶர் ம்ஷக் கண்டு ெனரனஷத்ரர்
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உகந்ட னஃீ ன் ங்ஶக ஶதரநீர்
ஷநஶரர் ஶகட்டிட அர் வரறரர்
ரழ்த்டம் வரறஶதரன இனஷத்ட
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந னயறய்ீஷண
ழுந்ட ஶகரதத்ஷ ிட்டு ிடும்
உஷத் னஃீ னும் அகன்நறடஶ
உஷடஶரன் இனள் ந்ட அடுத்டஶ
ினத்ம்
ிகிர் குறத்ட டள்பிந்றடும் வகர்ப்தம் கண்கலம் றகரண்ம் கண்கள் றண்டு ர
ண்கலம் னபி ரஷட. ரஷடனேம் வரடர்ந்ட ீ ந வதரன்குனத்றன் ஶல் னனறந்றடும்
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இடினேம் ரஶண தபிங்கறடும் இடினேம் ரஶண. தபிங்கறடும் இடினேம் கரற்நரல் வதரனஶ
ெனறத்டரடி அறட ந்வன்று அன்ஷணனேம் இந்ஶரம் ரம் ிறண்டும் ீஶரட ிம்ற
டுங்கறஶ ஶணி உபநறட ிண்ிணரலும் ங்கறஶ னனம்தலுற்நரர். னனம்தி
னயறய்ீனும் திநகஷன ப்தி ரனும் தனட குஷநந்ட குன்நற னனட கரற்றும் ரலும்
கல்தட ரிர ண்ம் கஷந்டஶ வழுகரகற னட ஷநந்ட ரனும் ல்
வ்த்டந்டுத்டஶ.
வரங்கல்
ணட டுரநற னயறய்ீனும்
ரனேம் ினிஶ னனம்தி வெரல்ரர்
ணட ரய்ம்தி ஷண இந்ட
இந் கடனறஶன

ரள்ற்கு

உணக்கும் வதரனத்ரய் ீ உஷத்ட
இடக்ஶகர வகரடுந்ரய் ந்ஷணனேம்
ணக்கு வதரனத்ர இனந்றணரல்
ெரிரணன் ந்ன் ஹ்ரஶண
ந்ன் ஷனில் இவ்றல்
இஷடஞ்ெல் தடவன்று ழுறணரஶர
ந்ட ரனுஶ இந் கரற்நறல்
னத்ப்தடுட வதரனத்ம் ரஶணர
ெறந்ஷ கனங்கஶ ஷண குத்ரய்
ெலரன்ஷண கூி ெப்றட
னன்ஶணரன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
னயறய்ீஷண இங்கு வௌத்றல்ஷன
உந்ன் வௌத்ட தகுரறஶன
உக்கு வௌத்றல்ஷன தப்தடரஶ
ந்ட தஹ்ஷ உனக்கற தரனம்
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ஷனேம் கரற்றுஶ அகன கண்டரய்
னன்ஶணரன் உஷத்றட அககறழ்ந்ட
னயறய்ீன் தஹ்ஷ உனக்கறடவும்
ந்ட சூழ்ந்ஶரர் இடினேம் கரற்று
ல்ஶனரன் அகத்றட னயறய்ீனும்
இனலம் கரற்நறணில் அடிப்தட்டர்
ங்கற ங்கறஶ அரினக்க
எனன் உஷத்றட்டரன் நறனக்கு
உந்ன் ஶதனம் னி ீ றஶன
ெர்க்கம் திடித்ர் இனக்கறநரர் கரண்
ெந்ணம் வகரடுரெனள்ப
கனஷக்குஷடஶரர் னயறய்ீஷண
கனறர ில் வரட்டுனெக்கறஶனரன்
ரிஷெ னகரனம் ரெம் வகரண்டரல்
ணம் வபினேம் தனனுண்டரகும்
ர்ம் னகரனக்கு தரணக்கனம்
ெந்ணம் வகரண்டு குவணில்
எனன் உஷத்றட நறம் தீி
உகந்ட ெந்ணம் தரணக்கம் வகரண்டு
ிஷந்ட நறம் ிக்கப்தனறல்
ஶர் க்குஶ ெனரனஷத்ட
ெந்ணம் தரணக்கம் னன்ஶண ஷத்ட
ஷல் றன்நறட இனஷப்தரர்
ந் டரஶ ீரர் வெரல்லும்
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ல்ஶனரன் ஹ்ரில் னயம்டக்கு

வெரந் ம் சூட்டும் நறம் ரஶ

டனங்கும் தரனஶ உக்கு தரட்டி

கந் கறழ்கறன்ந கரஶ

கனறர ில் வகரண்டு ெந்ணத்ஷ

வரட்டு னெக்கறணில் ரெம் வகரண்டரல்

டம் அகலுவும் தனனண்டரகும்

ெட்டரக ரெம் வகரண்டு

ர்ஶ

தெறரனவணில்

ிட்டு அகன்நட ஆரெனம்

னரித்ட அனம் கறழ்ந்டஷப்தரர்

கனஷ டரஶ கடலுறப்ஶதர

கஷனேம் வகுடெம் கரடஶரரன்
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னரர் தின்வணரன டரர் ரனும்

ரழ்த்டரனக்கு றப்தரஷனேம்

னரhர் க்குப்தின் வும் ரட்டரர்

ஆரெம் ஶண்டரம் ெனறப்ன ஶண்டரம்

கனத்ட கனங்கரறனவணில்

கடுகிஷந்ணர் நறம் தீி

ட தறவணரன்நறல் க்குறப்ஶதர

ரரி கடனறணில் அறதட

தனம் ெனறத்டரன் உனகற

தஷடத்ஶரன் ம் ஷனில் ழுறணரஶணர

னம் தனரய் குத்ட ந்ரன்

ரஶண உணக்கு இக்கம்ரஶணர

இஷநஶரன் தங்கறஶன கறனஷத ஷத்ட
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இனங்கும் தரனஶ ெடவும் ஷக்க

ஷநின் வநறனேள்ப தரத்றனத்ட

ள்பல் க்குஶ இஷந உஷப்தரன்

றஷகடல் ீ ட னயறய்ீனும்

ங்கற ங்கறநரர் தரத்றனத்ஶ

ிஷந்ட ீர் வென்று ஆரெனம்

ினப்தகற்நறஶ ரனவன்நரன்

னன்ஶணரன் உஷத்றட திகபரர்

னெரிம் ரறரர்கள் சூ

கந் ஶ ெ ர்க்கங்கள்

கணகி ட்டில் ந்ற வகரண்டு
ந்றகறரி தட்டுறகர் வட்டஶ
ச்ெற ிரஷன திநஷ ரஶண
ந்ரர் ழு ஶகரடி ெந்றன் ஶதரல்
ட தறணரரம் றனஶக
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ந்ரர்

ன்ணத்ட தீினம்

ஷி ெறசு சூத்ஶரடம்
ெந்றன் எபி ஶதரன ிறகள் இண்டும்
ெனரத்ஶர ரடவும்
அந்ம் திநக்கஶ அல்யம்ட ஏற
அர்கள் ரெறனேம் கனறர ஏடம்
டனங்கும்கரட இண்டும் தரங்கு கூந
ழுஶகரடி ெந்றன் திநஷஶதரன
இநங்கறணரர் ிக்கப்தல் ன்ணிஶன ரன்
எபிவு திகரெம் றகர் வட்டஶ
எபிவுஷண வகரண்டு கண்னண்டு
ிறனேம் னெடிஶ னயறய்ீனும்
வய்னேம் நந்ட இனந்றடவும்
கனி உகந்ட தரத்றரவும்
ரணன் ெனரம் டுத்ஶரறணரர்
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உத் ரரஶ ீர்; ரர் வெரல்லும்?
கத்ன் ணக்கு உகப்தரணஶ
கனனடிரட ன் ெரிஷ
உத்ஶ ந்ன் கண்ிஶ
உஷக்கறஶநன் ஶகலம் ன்ெரிஷ
கத்ன் குர்மறணில் டிலும் ஶகரஶ
கண்ிஶ ீர் வெரல்ன ஶகலம்
னட்ெத்றனதத்ற ரனரிம்

190

www.sufimanzil.org
வநறனேள்ப திரனம் ன்திரவுரகும்
றச்ெம் னன்னூற்நற தறனென்நரம்
ிபங்கும் னர்மலீன் ன் ந்ஷரகும்
அச்ெகற்நறஶ ஆம் தி
அநற ரவூடம் ன் ந்ஷரகும்
தட்ெரகற ஈமர னெமர
தரரில் சுஷனரணரர் ன் ந்ஷரகும்
தின்ஶண இப்நரகறம் யறழ்ன தினேம்

திநகு இஸ்ரில் தி ந்ஷரகும்

னைனூஸ் தி அன்திரவும்

ற்நனள்ப அவுனறர திரவுரகும்

னன்ஶணரன் இஷந டெர் தி இசூல்

னயம்ட கபரர் ரஶரகும்

அர்மறல் னனறஅனற ஶிரகும்

திந்ற யமன் யளஷமன் ரன் ரரரகும்

த்றஷெனேள்ப ரர்க்வகல்னரம்
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ற்ந குஷநறர் ரஶணரகும்

கத்ன் ஹ்ரில் ன்நரட்டம் வெய்னேம்

யரத்டென்

ன்ணத்ட ன் ஶதரகும்

கீ த்ட தீி கபரரகும்

கண்ின் ிஶ ன்கஶ

உத்ஶ ன் குனக் வகரழுந்ஶ

உஷடஶரன் ணக்கு உகப்தரணஶ

ரிஷெ னகரஶ உக்குறப்ஶதர

ல்ஶனரன் ஶெரனறயரக்குள்பினக்க

றனஷெ னகரஶ தனக்ஶகன்

ன்ணத்ட தீி ரர்ழுி

ரிஷெ னகரனம் டுத்டஷத்ட
கறழ்ந்ட இனந்ணர் னயறய்ீனும்
கறழ்ந்ட இனக்கவும் தரத்றனத்ட
ள்பல் கபரனம் ரம்னனத்ஷ
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உகந்ட கடுரெறல் டித்னம்
உகப்தரய் ஈந்ர் வரறரணரர்
னயல்னீிணில் வென்நீரணரல்
னெடர் ீிணில் எனஶவுரன்
ெகனஶதஷனேம் கரல் வகரண்டு
ணிஶரன் ஷன ட்டிஶரன்
அந் ீஷனேம் ஆலறப்ஶதர
அிடம்வென்ந தின் அடுத்னம்
இந் ரம்னனம் ி ிடும்
ஈல் வநறத்ட உனகறறற்கும்
ந்ட ஆனேம்ஷண அனுப்னம்
ஷத்டக் வகரண்டு அடிதினேம்
ெறந்ஷ கனங்கும் வதரய்னேஷக்கும்
வெலுத் கம்தபி கிநனுப்தி
டனம்தரக்கறடும் ஶவுன்ஷண
டனங்கும் கூெரில் அஷடத்ட ஷனேம்
ினப்தனடன் ந்ட இஸ்னரரரர்
வற்நற உக்கரகும் தப்தடரஶ
கறரினேம் றர்க்கும் னப்தத்ஷந்றல்
கறஶனெட ஶண்டரம் கறக்கஶண்டரம்
எனரிணிஶலும் ரட்டரர்
உக்கு கஷ கரடம் ரற்தரம் ரள்
ணறல் ஶகரதத்ஷ அகற்நறிடும்
ல்ஶனரன் இனக்கச்ஶெ தனக்ஶகன்
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ணிஷ னம்ஶதரட ெனரத்ஶரட
ெனறப்னம் அகலும் ெந்ஶரரகும்
உணட ணம் ெற்றும் ெனறரறனம்
உஷடஶரன் கறனஷதரல் இஸ்னரரக்கற
ணட குறரக தகுரடக்கு
ரரஉடன் ஶெர்ப்தரன் தப்தடரஶ
ரிஷெ குரஶ தனம் ஶண்டரம்
ல்ஶனரன் இனக்க தம் உக்ஶகன்
றனஷெ னகரஶ வ ரகும்
ீஶணரர் ஶகரதத்ஷ அகற்நற ிடும்
ரிஷெ னகரஶ தப்தடரஶ
வதரிஶரன் னக்கு ந்ட அகற்றுரஶ
அகற்றுரர் னக்கு தப்தடரஶ
அச்ெட ஶண்டரம் ன் கஶ
வ கனம் டனங்கற தரத்றனத்ட
றனஷ ரனம் தநந்றடஶ
னகனம் ஶெரம்திஶ இரினக்க
னப்தத்ஷந்ரம் ரள் ெரிரக
தகரணஶரர் கறரினேம் ந்ட
தரெற கடனறணில் ஷநத்டக் வகரள்ப
கர்த்ட ணட ெடரகறன்ஷண
நந்ட னனம்னரஶ

விருத்தம்
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னனம்திஶ ெப்ம் ஶதரட தறர உந்ன்கரல் கனங்கறஶ ங்கற ங்கற கல்தட ரட்டம்
வகரள்ப
தரனம்

வதரினும்
ஶஶ

உஷப்தரணப்ஶதர

ெனறரவன்ஶந

வதரிட

ீர்கனங்க

எனவதனரன்

ஶண்டரம்.

ரனும்

ினகுட

உத்ஶரர்

னம்

னக்ஶக

ீங்கள்

வதனஷனஷணனேம் னென்நரய் வதரி டெம் தம்தம்ஶதரட்டு சுனக்கஶ ரித்ட ீங்கள் ெலக்கறம்
இண்டு தங்கரய் வதரனஷன டுரணிஶனற்நற தடுரணில் வகரண்டு ஶெர்த்ஶ ஶெர்த்ட ீர்
வதனம்

வபிச்ெம்

ெலக்கறம்

ஶதரடுவணில்

ஶற்றுஷில்னர

ரன்

ினம்திட

றப்ரிலும்கரத்ட ிஷந்ட  கடுகறஶ இஸ்ரில் ெலக்கறம் ீ க்கரிலும் ற்றுரம்தம்
ஶதரட்டு ழுரனும் தடுரனும் ந்ரம்.
ஸதாங் ல்
ழுரன் தடுரன் ன்ணிஶனற்நற
க வபிச்ெம் ஶதரட்டு றற்க
தழுட தகர தி ஶதனம்
தரவபிச்ெம் கண்டு அககறழ்ந்ட
னழுடம் உஷடன் கறனஷதிணரல்
னடுகற வென்நறட ரற்தட ரள்
வதரழுட ழும்திட கஷ ஶெர்ந்றட
வதரிஶரன் னயறய்ீன் அககறழ்ந்ட
கஷனேம் ிட்டர் கல றநங்கற
கணகிக் கப்தல் ஷண திரித்ட
இஷநஶரன் அனவபன்று ணறலுண்ி
டுத்ட ஆனேம் ஷந்ட கட்டி
ஷநின் வநறரனம் தரகுட்டிஶனநற
ஷி ஆெர ஷக திடித்ட
ிஷந்ட ன்ஷன ன்ணிஶனநற
ஶந்ன் ஶகரட்ஷடஷ கண்டணஶ
கண்டு கறழ்ந்ட னயறய்த்ீனும்
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கல்ன கறந்டஶ கல றநங்கற
வென்று டனகம் ன்ஷண ஶரக்கற
வெந்ரஷப் வதரன் கண்டனம்
றன்று அனஶ ஆனேனம்
பத்றல் ஷத்ர் ீரடிஶ
ண்டு னர்ந்ட னவடுத்ட
ஶர் ரெனம் வகரண்டணஶ
அகன்று அனஶ ிஷந்ட க
ஆகறலும் கும்கும் ஶிரனம்
ிகன்று னந ல்னற னல்ஷன
வகு ரெனள்ப ழுறச்ஷெனேம்
அகன்று இஷடிட ரக ற
ெந்ணம் னந்றரிஷக ஶதெலச்ெனஶ
னகண்டு ஷபந்ஶரங்கற கணி வெரநற
னயறய்ீன் அனந்ற டந்ணஶ
டந்ரர் வதனணம் என வரடிில்
டந்ட ணம் ரண்டி தரல் டனம்
கறடரர் னன்ணரக ணகறழ்ந்ட
ெலரணனவபன்று ணறலுண்ி
வகரடுரண தரல்டத்றல்
குத்ன னயறய்ீன் வென்று னக்கற
விருத்தம்
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அகஶரன் வகரடுத்ரன் ன்று உகந்ர் னெல்னர ஶதரட்டு அகத்றல் றஷணத்டக் வகரண்டு
ஆனேம் இநக்கற ஷத்ட னகழ்ந்ர் எல வகரண்டு வரழுறனக்க ந்டுத்டஶ லுயனம்
ரஶண.
ஸதாங் ல்
உகந்ட தில் வரழுறனக்க
உஷடஶரன் லுயர் ந்டுத்றடவும்
கறழ்ந்ட லுயனஶ வரழுனம்
ல்ஶனரன் அபிஶன டஆஇஷநந்ட
வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனும்
வெம்வதரன் ஶகரடி ஷனக்கு ஷத்ட
உகந்ட டில் வகரண்டு ழுந்றடவும்
உஷடஶரன் அஸ்ன ந்டுத்றடவும்
அஸ்னம் ஃரினம் வரழுனம்
ஆண்ஶடரன் இரவும் ரம் வரழுக
ெரகஶ டஆ ிஷந்ட
கறழ்ந்றனக்கவும் இஷநனும்
தசும்வதரன் தீி நறத்ஷனேம்
தரனர் தெறரற்நற ரனவணில்
உஷத்ட வரற ஶகட்டு;டஶண
கணகனடன் ந்ரர் நறம்தீி
ந்ட நறனம் ெனரனஷத்ட
ள்பல் றனனன்ஶண எடுக்குஷத்ட
னந்டம் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
வரய் குல் ீரர் வெரல்லுவணில்
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ந்ட ஹ்ரில் னயம்டக்கு
ரகரய் ம் சூட்டும் நறம் ரஶ
ெந்ஶரரகற னயறய்ீனும்
ரனும் தெறரநற கறழ்ந்ணஶ
கறழ்ந்றனக்கவும் நறம்தீி
னஷெ குரஶ ரபஶ
அகத்றல் தம் ஶண்டரம் ஶகரதம் ஶண்டரம்
ஆண்ஶடரன் வதரறந்ணன் வெரல்னக் ஶகலம்
வ கனம் டனங்கற இர னுக்கு
ஶவு ணக்கரக

கஷடவும்

கஷப உகப்தரக வகரடுக்கப் ஶதரணரன்
ற ஶட னம் இங்ஶக
னக இனதட ரபரகும்
ற ஶிிணரல் உக்கு வற்நற
அறுதத்ற ரலு வனிலுள்ஶபரர்
ஆன திீணில் ஆரர் கண்டீர்
எனன் உஷத்ணன் இடவரறனேம்
உத்ஶ ெனறரறனவன்நரன்
கனற நறனம் ிண்டனகம்
கடுகற ஷநந்ணர் அந்ஶஶ
கடுகற டந்றட னயறய்ீனும்
கத்ன் அபிஶன டஆிஷந்ட
னடுகனரகற னடஷரக
வரறந்ரன் இஷநன் அர்க்கு

198

www.sufimanzil.org
அடுக்க ரனுஶ டஷரக
அகனரறனக்ஷகில் தம் உணக்ஶகன்
ிடிற் கரனஶ ீர் ழுந்ட
ஶந்ன் அண்ஷ குஶ
ீ
ல்ஶனரன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
டத்றல் டில் வகரண்வடழுந்னம்
அல்னர அனள் வதற்ந னயறய்ீனும்
அவ்ல் தஜ்னஶ வரழுதின்ன
அல்னரஹ் இடத்றல் டஆ இந்ட
ல்னரர் னகழுள்ப தி ஶதனம்
ரன் இஸ்ரக் வரழுனம்
வதரல்னர ஸ்ரணி தட்டத்ட
வதண் வகரடிதத்ட ஶதர் ந்ணஶ
ந்றரி கறரிப்தட்டு வகரய்வடுத்ட
ஷி ரஷன வகரலுெற
கந் றக சும்
ீ
ல்னறனல்ஷன
கஷடனேம் ஷகஷபல் கறரிடஶ
ந்ரர் வப்தகுபம் ணக்கு
ள்பல் ஷண கண்டு றஷகத்ணஶண
றஷகத்ட அர்கலம் என்றுக்வகரன்று
றனரய் னர்ந்ட வரறரணரர்
ஷகக்கு ஷகரக ஶதச்சு ஶதெற
ள்பல் ன்னுஷட அஷக கண்டு
வரழுஷகக்கு அடங்கர இர்கலக்கு
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டய் ென்ணரெற ந் ஊஶர
ஷகத்ட அர்கலம் பிணம் ஶதெற
ரர் ஆணரல் இவ்ிடத்றல்
இனக்கறநரர் ென்ணரெற இர் வகரப்ஶதர
ங்கும் கறஷடரட இங்கு கண்ஶடரம்
ின ென்ணரெற ஆணறணரல்
ஶங்ஷக னனறனேம் ீண்டில்ஷன
தனற இனக்குஶ எப்தல்னஶ
தரரில் திநந்ர் இனறல்ஷன
ெறறுர் இர்ரனும் ட தத்ட
ெறநந் ங்கறெரகுவன்று
வதரன்ணின் டரனம் றன்று வகரண்டு
னரரக ஶதெற றற்க
ன்ணர் னயறய்ீன் ணறலுண்ி
ண்டு ஸ்ரஷ எட்டஶண்டும்
ன்னுள் ரஷ இழுத்ஷடத்ட
வெய்ிட னயறய்ீன் தஹ்னனக்கற
ிண்ினறடி ஶதரன றக னங்க
ில்னடி இல்னடி ிழுந்ட ஶதரல்
விருத்தம்
உன்ணிஶ னயறய்ீனும் என ரறஷக ம்டக்கற ிண்ிஶன இனந்ட ரனும் ில்னறடி
ிழுந்டஶதரல்
னெரறகள்

கன்ணிரர்

தின்ண

கண்டுஶெ

றன்ணிஶ

கஷனகலம்

இடிரக

ிழுந்ட

ஷபகள்

ஶெர்ந்ட

க்கனற்ஶந.

வதரன்ணரதம்

ன்ணிஷணற்று

ஶெ

ஷிணில் கறடந்டனண்டு கண்ிணரல் ீர் வெரநற கனக்கனம் றகுறவகரண்டு னன்ணன்
ஃரில் னடிந்றடும் ரகுஶதரன வதண்ிர்கள் கறக்கனற்று னறில் கறடந்ஶ.
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ஸதாங் ல்

வெத் ென்ஶதரல் அள் கறடக்க
ெலரன் னயறய்ீன் ிறத்டப் தரர்த்ட
த்டம் வகரண்டு இர் ழுப்த
ன்றஷணவு ந்ட ழுந்னம்
ெறத்றஷட றன்ணரர் ணம்

தநற

ெலக்கறம் ீர் வகரண்டு ஏர் னகரய்
னத்ற வகட்ஶடரஶ றன்ஶநரம் ரனம்
னற ென்ணரெற வதரல்னரர்
கனக்கம் வெய்ணர் ம்ஷனேம்
கரம் வரிரல் றன்று ிட்ஶடரம்
தனத் ென்ணரெற இஶரகும்
தின்ன ம்ஷ ழுப்திி;டரர்
பத்றல் வதரிஶரர் இஶ அல்னரல்
ஷில் கறஷடரட ங்கரஶ
உனகறல் இஷப் ஶதரல் அகுறல்ஷன
உகந்ட ரரஶர ம் வனில்
வதரன்ணின் டரனம் இவ்ிரய்
ஶதெற டந்ர் ஷணில்னக்கற
ண் ீர் குடனம் இநக்கற ஷத்ட
ென்ணரெற ெரிஷ ரய் ந்ஷக்கு
கன்ணிரர்கலம் டுத்டக் கூந
கரறஶன ஶகட்டு அர் கழ்ந்ட
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இந்கர் ன்ணில் ரரNh வன்று
ங்கற இனந்ணர் அஶ
அன்று வதரழுடஶதரய் ற்ந ரபில்
அப்டல் கரறறு டின்வநழுந்ட
ன்றுனள்பன் தஜ்ன வரழுட
கன் இஸ்ரக் வரழுனம்
றன்று உனரிட இஷநனும்
ீர் க்குஶ உஷக்கனரணரன்
வென்று ீனஶ னயல்னீஷ
சுற்நறப் தரர்த்டஶ ரனவன்நரன்
எனன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
உகந்ட ஆம் டுத்ிந்ட
தனற டனங்கற னயறய்ீனும்
தர குஶடநற டனம் ிட்டு
ினட டனங்கஶ ிஷந்னம்
ஶந்ன் ஶகரட்ஷட ரெல் றன்று
கனத்றல் றஷணத்ரர்கள் னயறய்ீனும்
கணத் ஶகரட்ஷட ிஸ்ீத்;ஷ
கண்டு கறழ்ந்ட னயறய்ீனும்
கடுகற டந்ணர் வனறஶ
ீ
வகரண்டு ஷனஶதரன ஶஷடகலம்
கூரய் அண்ஷண ெறத்ற கூடம்
ன்று ஷணஶரறும் னத்டகரன்கள்
ழு ம்வதரன் வள்பிரல் ங்கடம்
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றன்நட வெம்ன வங்கனத்ரல்
றறுத்ற இனந்ட ஷணகள் ஶரறும்
சுனக்கம் வடுப்தம் தரர்ப்ஶதரவன்று
சுற்நற ிஷந்ணர் னயறய்ீனும்
இர ன் ஶகரட்ஷட டெம் அட
ழுதறன் கரற என வரடிில்
ிஷரக சுற்நற னயறய்ீனும்
அண்ரந்ட தரர்த்ட வரறரணரர்
ெலரய் வகரத்பம் வெம்வதரன் ஶகரட்ஷட
ெறங்கரெ ஶஷட ஶகங்கள் ஶதர
டெர டெனம் கண்டக்வகட்டரட
டனங்கும் ிஶஷட எப்தினக்க
கண்டு கறழ்ந்டஶ னயறய்ீனும்
கடுகற ிஷந்ட ம் வனறஶ
ீ
வகரண்டு ஷனஶதரன ஶஷடகலம்
ஶகரன அண்ஷண ெறத்ற கூடம்
உண்டு ஷணஶரறும் னத்டயரஶணழு
ம்வதரன் வள்பி ங்கடர
றன்நட வெம்வதரன் வங்கனத்ரல்
றறுத்ற இனந்ட ஷணகள் ஶரறும்
ரிஷெ னகரண னயறய்ீனும்
ணறல் குநறத்றட னத்டம் ெறநற
வனி அனஶ னனம்தி றன்று
ஶர்ஷணப் தரர்த்ட கண்னண்டு
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உனண்டு கறடந்றட தின் டரள்
ஏடிந்ர் டுத்டஷத்ட
ெறறுர் ென்ணரெற ந் ஊஶர
வெய் ரக்கறஷண இஶ ன்று
ணறல் குநறத்ட றன்நறடவும்
றுற
ீ வென்று னயறய்ீனும்
கணத் ெப்னம் ஶதரட்டனம்
கடுகற ிஷந்ட றன்நரர்கவபல்னரம்
ணட டுரநற கறறுகறறுத்ட
ல்லுெரஷ கண் வகரக்கு ஶதரஶன
ிண்ரந்ர் அர் உனகுஷனந்ட
வய்னேம் நந்ட ிறகள் ஶெரர்ந்ட
கண்ரஶன கண்ர்ீ ஆஶரடவும்
கனங்குரர் வன றனேள்ஶபரhர்
ீ
கனங்கற ிண்ரந்ட றற்தரர் ெறனர்
ஷகஷப ஶெரர்ந்ட றற்தரர் ெறனர்
றனத்றல் கறடந்ட உனலரர் ெறனர்
வடி ம் ஶதரன றற்தரர் ெறனர்
தரனர் ம்ஷ கண்டு றற்தரர் ெறனர்
தனட வரற கூடி றற்தரர் ெறனர்
இனங்கும் தரனனம் இவ்வுனகம்
ங்கறனந்ட ங்ஶக ந்ஶ
கனடரப்ஶதர கண்ஶடரவல்னரம்
கரெறணிில் திநந்ர் இல்னஶ
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ினப்த ென்ணரெற இவ்ஷகுண்டரகும்
ஶஶனரன் இநக்கறணரன் இந் ஶெம்
தனற அனக்குஶ எப்தல்னஶ
தரனர் ென்ணரெற இரகுஶ
ெறறுர் ென்ணரெற ம்பில்
றஷகப்ன ரிரஷ வெய்ப்ஶதரரஶரரன்
இந்ிரக வனிலுள்ஶபரர்
இனங்கும் தரனஶ கண்டர்கள்
ெறந்ஷ கனங்கறஶ னனம்னரனம்
ஶட்டடரகற றற்தனம்
ந்ட கரஶர ன்தனம்
ரனேம் ினிஶ னனம்னரனம்
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கண்டு ங்கறஶ இனப்தனம்
னயல்னீவு தட்டம்
னன்னூற்நற தறணரறு டெம் உண்டும்
அகன ீபனம் எனறஷநரய்
அறுதத்றரலு வனவுனண்டு
உகந்ட வனவுஶ என்றுக்வகரன்று
எனகர ற டெனண்டும்
ெகன ிெரனனள்ப னயறய்ீனும்
ெறத் டந்ணர் என வரடிில்
வரடிில் வன ற
ீ ல்னரம் சுற்நற
றன்நரர் னயறய்ீனும்
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வகரடி கரதீஷ ீணில் ஆக்கரல்
கூடி தகுரடக்கு குணட்ணரட
அடிஶல் அடிஷத்ட அஷெரஶன
அண்ல் னயறய்ீனும் தெறரக
தடு கரதீர் தட்டம் ரண்டி 
தரஷ றகூட னந்ஶரப்னஶ
ந்ட றர்தட ரெல் ரனும்
ள்பல் தெறரல் னந்ஶரப்தில் வென்று
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ரடஷபனேம்
ெறநந் கணி வகரய்றடவும்
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கரல்கரர்கள் இனப்தரவன்றும்
ந்ட இனஶ தரர்க்கும்ஶதரட
னற கரதீனம் வகு டெஶ
றற்க அன் கண்ஷ தரர்த்னம்
ீர் ரடஷப கணி வகரய்றடஶ
யக்கன் னரய் அன்ந்ட
அட்டி கணினேம் தநறத்டக் வகரண்டு
உக்கறரக கணினேம் ஆய்ந்ரய்
ஊரில் இந்டண்டு றவகட்டரஶ
றக்க ர னும் கண்டரபிப்ஶதர
ரய்
ீ
உன் கரனறல் ினங்கறடுரன்
அனஷ வரிர யழற அன்
அட்டி அன் எனஅடி அடிக்க
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கனத்றல் ஶகரதனம் றக வதனகற
கணனரய் ரிக்கவும் ன்ஶந றஷணக்க
எனன் உஷத்றட்டரன் ஶெரனறயரக்குள்பினந்ட
உட அனஷனேம் அநறரஶணரரன்
ரிச்ெல் அடஶண்டரம் ெறறு தரனஶ
ந்ன் தஷகஷ தரனவன்நரன்
இனங்கும் னயறய்ீன் சுக்னவெய்ட
நறட்டுப் தரர்த்ரர் தனஷகஷண
இனங்கும் ஹ்னலு தனஷகன்ணில்
இஸ்னரகச்ஶெ ஏடி உண்டு ன்றும்
தனஷக ணிஶன ந்றனக்க
தஷ ிறவன்று றஷணத்டக் வகரண்டு
கனங்கற ங்கஶ யழற அன்
கரர் ம்ஷ டிதிடித்ஶ
ன்ணர் ம்ஷனேம் இழுத்னும்
றுக்கரனடிக்க ஷக ஏங்கறடஶ
னன்ஶணரன் அனபரஶன ஷகனடங்கற
தட்டம் ஶதரஶன றன்நறடவும்
அண்ரந்ட தரர்த்ட னயறய்ீனும்
அர்ரய் அனம் னெறடவும்
ிண்டம் கனங்கற யழற அன்
ஶர் ம்ஷனேம் இழுத்ணஶண
இழுத்ட அனுஶ அனட்டிடஶ
ர ரிடம் ஶதரக ரனவணில்
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ரழ்த்டரப்ஶதர அஷண தரர்த்ட
டிஷ ிடு அண்ஶ ரன் பிஶன்
இழுக்கரஶ அண்ஶ கணி என்றுக்கு
ழு கணி ரஶன் டிஷ ிடு
ழுத் அனுஶ அநறஶர வன்று
டிஷ ிட்டன் கணிவவடன்நரன்
எனன் ஷண ரடி ஶெரனறயரக்குள்
உகந்ட ஷகஶதரட நறம் தீி
ெறறுர் ஷகிஶன ழு கணி
வெல்ி ஈந்றட அஷண ரங்கற
தனம் அநறர யழறஷகில்
தனம் ஈந்றட ரங்கறக் வகரண்டு
றனடன் ீல்னரல் ஶறு ரனறல்ஷன
ெறநந் கணிழும் ங்ஶக ஆய்ந்ரய்
உந்ன் ஶரப்திணில் ஆில்ஷன
ஊரர் ஶரப்திணில் ஆய்ந்ட ந்ஶன்
அந் த்ஷ ீர் கரட்டுவன்நரன்
அப்ஶதர ஶெரனறயர ஷண ிரித்ட
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ல்ன னயறய்ீனும்
ெறநந்ட தரடர றற்குவணில்
அந் யழறனேம் உற்றுப் தரர்க்க
னம் அங்குரன் றன்நறடஶ
கண்டரன் அந் ம்ன்ஷணனேம்
கரர் ன்று ணறலுண்ி
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றன்ந யழறனேம் தின்னும் தரர்க்க
வடிஶரன் கறனஷதரல் ஷனஷனரய்
கண்டரன் ஷ ங்கஷன
கண்டக்கடங்கர தட்டனம்
ண்டரடும் ஶெரஷன னந்ஶரப்னரய்
ஷக கண்டிட ஶஶனரகஶ
கண்ட யழறனேம் ணம் தந்ட
கனத்ஷ அநறரல் ரடித்ஶரம்
றன்ந றஷனரநற ணம் தநற
ீர் கம்திடித்ட உனகறன்
ண்டன்ரன் ெரற ெறறுனெடன்ரன்
த்ரவன்நநறரல் அடித்ஶன்ரனும்
ெண்டரபன் ரன் வகரடி தரி
ரணன் ணக்கரய் ணம் வதரறுத்ட
அழுட உனகறட னயறய்ீனும்
தடுக்கரதீர் ஷண தரர்த்டஷப்தரர்
தன் அடித்ரன் ீ அடிக்கில்ஷன
வகரடி கரதீஶ ழுந்றனடர
குற்நம் க்வகரன்றும் வெய்ில்ஷன
றடரர் உஷத்றட அவணழுந்ட
வண்டணிட கணிவரன்றும் ஈந்ஶ
ினப்தனற்நன் டுத்டஷப்தரன்
ின ென்ணரெற ன்குனஶ
கனத்ஷ அநறரல் அடித்ஶன் னெடன்
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கத்ன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ஶ
வதனத் குடிிலும் ரன் பிஶன்
வதரி குடிக்கு திஷ ரல்
கனத்றல் கறழ்ந்றட ிஷடனள்ர்ீ
கரதீர் ஶகட்டிட அர் வரறரர்
வதரறுத்ஶன் ண வெரல்ன யழறன்
வதரிஶரர் ம்ஷனேம் கறழ்ந்ட ஶதரற்நற
இனப்திடம் ங்ஶக சுரற ர
இம்னவண ஶகட்க இர் வரறரர்
வதனத் ணத்றல் தரல்டங்கள்
திெகரறனப்தட ரஶரகும்
கனத்ஷ அநறர னெடன் ஶகட்டு
கணி ட்டு ீ ந்ஶ கனடரஶண
அனஷ னகரண குனவய்த்ஷ
ரரகறலும்கண்டு கணி வன்நரல்
கனடஶன் அனக்கு யழற ஶந்ன்
கணினேம் வகரடுத்ரன் ண வெரல்னறஶ
குனஶ ெரற ஶதரய் ரனவன்று
கும்திட்டு றற்க இர் ிஷந்ஶ
தனற டனங்கறட னயறய்ீனும்
தரல் டம்ந்ட னமல்னர ிரித்ட
அனஷ னகரண னயறய்ீனும்
ஆனேறநக்கற அமர் வரழுட
அனஷ னகரண ஃரின இர
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உகந்ட வரழுர் இனக்கும் ஶம்
திரிஷெ னகரண நறம் தீி
வதரிஶரன் எடுக்கு வகரண்டிநங்கறஷ
ரிஷெ னகரனம் ன்னன்ஶண ஷத்ட
ல்ஶனரன் ெனரனம் டுத்ஶரறணஶ
உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
உகந்ட டரர் ீரர் வெரல்லுவணில்
இஷநஶரன் ஹ்ரில் னயம்டக்கு
இன்தம் ம் சூட்டும் நறம் ரஶ
ஷநின் வநறரஶ உக்கு தரட்டிரகும்
ிறுதெறரஶன யழற ஶரப்தில்
தத்ஷ ீர் தநறக்கனரஶர
கஷர குதிரண யழற ஷகில்
கஷரய் இனந்ட ீர் அடிதடனரஶர
ெறறுர் தெறந்ரல் ஆற ரஶணரரன்
அனஷ டரனம் வெரன்ண ஶதரட
அப்டல் கரறஶ தெறரனவணில்
அனஷ னகரக டுத்டஷத்ட
உகந்ட இனக்கவும் அர் வரறரர்
ரிஷெ னகரஶ யழற ரஷப
ந்ட இஸ்னரறல் ஆரன் கண்டீர்
இஷநஶரன் அனபரஶன இணிஶனரக
யழற அணரஶன ல்ஶனரனஶ
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ஷநின் வநறனேள்ப தி ீணிஶன
னரர் தப்தடரறனம் ன்று
உஷத்ட டரனம் ிண்ிஶனக
உகந்ட கறழ்ந்ர் இனந்ணஶ
கறந்றனக்கவும் யழறன்
ந்ட அனும் ிடுற வென்று
னகழ்ந்ட அநறரரன் வதரஞ்ெரறிடம்
னற ென்ணரெற கரத்ஷ
உகந்ட அள் ஶகட்டு ணம் தநற
ஏஶகர ென்ணரஷெ அடிக்கனரஶர
அகனம் உனகறஶ வதண் வரறரள்
அனஷ ென்ணரஷெ அடித்ஶரவன்ஶந
வற்நற ரரம் வெரல்ன ந்ரய்
ின ென்ணரஷெ ீண்டனரஶர
ெத்ற ெறனுக்கு எப்தரகுஶர
ெண்டரப தரி அடிக்கனரஶர
த்டம் கூநறணரன் யழற ஶந்ன்
ஷன னழுத்ட ரபஶர ஶஷனவெய்ரய்
தக்றரய் ணம்வகரண்டு வதண் ிலும்
வதனற கனங்கறஶ அழுட வெரல்ரள்
அனஷ க்குஶ அடிகள் தட
ன ென்ணரஷெ அடித்ரய் ீனேம்
கனம் ந்ல்ஶனர சூந்றப்ஶதர
கன ெண்டரபி இடக்வகன்ண வெய்ஶரம்
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இனப்திடம் ங்ஶக யழற ஶந்ர
இனப்ன தரல்டம் வதண் ிஶன
ெறறுதிள்ஷப வெய்ற வ்ிஶர
ன்ண அற தடுகறஶநரம்ரன்
ஈல் ரினேஶ யழற ஶந்ர
இப்ஶதர ம் ஶரப்தில் அில் குனி
ரனம் அநறரல் அனந்டறப்ஶதர
வம்தி ிழுகுட அஶக ஶகரடி
ெலநற அடித்டரன் ன்றுஷத்ரய்
ெறநந் ென்ணரெற ணம் ஶகரிணரல்
னத்றனரக்கற உன் ங்கறெனம்
ரழ்வு குன்நறஶ ஶதரகும் ர
றனத்றல் ஶரடரள் தரிிப்தரள்
வடி கூந்ல் ிரித்ழுரள்
கனக்கரகுரள் ீர்வெரரிரள்
கரனறல் ஶரறரள் கநறடுரள்
தனனம் குஷநந்ட யழற அன்
தித்ட கனங்கறஶ அன் அழுடரன்
கனக்கட ட வதண்ிஶன
கரம் அநறரல் கனக்கம் வெய்ஶன்
னத்ற வகட்டஶரர் ீர் னெடன்ரன்
தனனும் வரிரல் அடித்ட ிட்ஶடன்
உத் ஷணிஶ உன் ணறன்தடி
உகந்ட டக்கறஶநன் அழுகரறன
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தத்ரன உஷத்றட ிலும் ஶகட்டு
தரங்கரய் ென்ணரஷெ அர்ஶகற்ந கணி
டய்ரகஶ ஶரப்தில் ஶதரய்
ஶெரனற தண்ரல் கணி டுத்ஶ
ெலக்கறரகஶ வகரண்டு ரவண
ெலர்ஶகடன் ஶரப்தில் வென்று னக்கற
ரக்கறஷ வகரண்டு கணினேம் னவும்
ஷனன் டுத்டஶ ிஷடனப
தரக்கறம் வதற்ந னயறய்ீனுக்கு
தரல்தம் ெர்க்கஷ கற்கண்டுடன்
ற்கும்தடிரக என ட்டிஶன
லுறச்ஷெ தம் றஷந ஷத்ஶ
றனம்த என ட்டில் தனப்தரிெற
ெறநந் கரர தசுின் வண்வனேம்
கனம் வரஷனஶ யழற ஶந்ர்
ின ென்ணரஷெ அடித் கம்
கனம் அகனஶ வகரய்த்றப்ஶதர
கத்ஷ ரித்ங்ஶக ஷய்னேவணில்
றுத்ட றுவரற அன் வெரல்னரலும்
ரஷப டுத்ன் கம் நறத்ஶ
ஷத்ரன் வதரன்ஷில் எனட்டிஶன
ரஷ இஷனனேம் கல ழ்ஶனறட்டு
ெறத்ரல் ிபங்கற னயறய்ீனுக்கு
ெலனம் டுத்டஶ கள் ஷனஶல்
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தத்ரன்ஷணக் கூட்டி திள்ஷப ரல்னம்
தரங்கற தரல்டம் ந்டனக்கற
னகனம் ஶெரர்ந்ரற் ஶதரல் இன கண்ில்
வரய் குல் ீர் வெரநறந்டஶ
ந்ன் குனஶ சுரற ர
ந்ன் கபிீ ந் ஶகரஶ
தகுத்ரன் ீர்னெடன் ன் கணள்
த்ரவன்நநறரல் அடித்ரணிப்ஶதர
னன்Nனூன் ணக்கரக ணம் வதரறுங்கள்
வய்ஶ உங்கள் ணம் ஶதரற்நறஶணன்
ந்ட ஷணக் கரப்தீர் ன்குனஶ
ரழ்த்ற அலஶ னன்ஶண ஷத்ட
னன்ஶண ஷத்ள் வண்டல் வெய்ட
வரய்குல் னகழ்ந்ட றன்நறடவும்
வதரன்ணின் ினரஶ ீனேறப்ஶதர
னனென் ஷகஷ ன் ரித்ரய்
ன்ணன் ணக்கும் னத்ரஶ
உந்ன் ணக்கு குற்நம் ட வெய்ரன்
ிணப்தடுத்றணரய் ீனேறப்ஶதர
வன்ந கட வதரனந்டஶரரன்
கண்ின் ிஶ ங்கள் கரஶ
கனம் வரஷனந்றடும் ன் குனஶ
ங்கள் ஷணனேம் கரப்தரற்றுர்ீ
ந்ன் ரரஶ குனக் வகரழுந்ஶ
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ங்ஷக உஷக்க இர் வரறரர்
ரஶ ன் கனத்ஷ வெரல்ன ஶகப ீர்
ங்ஷக ென்ணரெற ரணல்னஶரன்
ரனுஶ இனப்திடம் தகுரட கர்
உங்கள் ஶெனம் ீணிஶனரன்
உகந்ட அஷக்கவும் ந்ஶன் ரனும்
ன்ணதி ீணில் அஷக்க வெரல்னற
ரடி ந்ரல் ீனேறப்ஶதர
னன்ஶணரன் கனறரவும் வரறந்ரரணரல்
உந்ன் ஷகனேஶ வதரனந்டவணில்
அந் வரற ஶகட்டு வதண்ிலும்
வெரந் கன் ரலும் கனுஶ
உஷடஶரன் கனறரஷ வரறனேவணில்
உகந்ட ஆறுஶதனம் கனறர வெரல்ன
றடரர் கத்ஷனேம் ஆெரஷ வரட்டு
ெறநந் யழற ஷகில் ஷத்ட
உஷடஶரன் அனபரஶன கம் வதரனந்ற
உகந்ட டரர் ணம் னரித்ட
கனம் அள் ஶரய்ந்ட வரறரணரர்
தஷடத்ஶரன் அநறரல் வகட்ஶடரம் ரங்கள்
வதரய்ஷ திடித்ட னனத்ரட்டிஶணரம்
வதரிஶரன் அனள் வதற்ந கரஶ
வய்ஷ திடித்ஶரம் ரன் இணிஶனரக
ஶ த்றணரல் சுகனம் வதற்ஶநரம்
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ஷல் அலஶ னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
வமய்ிட திீணில் றப்தட்டள்
ஷகனேம் வதரனந்றஅள் டந்ட
வகரடி னத்டகள் ழுன்ஷண
கரலும் ஷனரய் ரநற கட்டிஶரன்
கடனறல் வகரண்டு ஶதரய் ரழ்த்ற ிட்டு
ஆனதி ீணில் ஏர்ஷரகற
அலம் ிடுறஷ டனெரகற
தரல்தம் ெலணி ெர்க்கஷ ெலPணிிட்டு
தரச்ஶெரர் ஆக்கற வதரன் ஷில் ஷத்ட
ர குனரண னயறய்ீனுக்கு
ங்ஷக வகரடுந்ட னன்ஶண ஷத்ரள்
ரிஷெ டரனம் ஸ்லீம் வெய்ட
ங்ஷக ஷககரட்டி றன்று வெரல்ரள்
எனன் ஶதரிஶன தரத்றயரவும்
உகந்ட வகரண்டு ந்ஶன் ண வரற
கனஷக்குஷடஶரர் னயறய்ீனும்
கத்ன் ஶதரிஶன டஆிஷந்ட
அனஷ டரலக்கு அறக ரழ்வு
ஆண்டஶண ீ வகரடு ணஶ
னஷெ னகரனம் டஆ ஶகட்கவும்
ல்ஶனரன் உஷத்றட ஶெரனறயரக்குள்
அனஷ டரலக்கு வதரனலீ ந்ஶன்
உகந்ட ஷணவென்று தரர்க்கச் வெரல்லும்
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கனடம் வரறஶகட்டு அர் வரறரர்
கத்ன் உஷத்றட்டரன் உன் ட்டுக்கு
ீ
வதரனலம் ஈந்ஶ ண உஷத்ரன்
ஶதரய் தரர்த்ட ந்ட வெரல்லுவன்நரர்
அந் வரற ஶகட்டு ஷணில் னக்கற
அலம் தரர்த்றட தரஷண ஶரறும்
ந்ட றஷநந்டஶ தம் இனக்க
கறழ்ந்ட அலஶ ஏடி ந்ட
னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந னயறய்ீன் கம்
வரய்குல் ஶதரற்நற வரறரணரன்
ந்ன் ஷணஶரறும் வதரன் தரய்
கன் வகரடுத்ரன் ன்றுஷத்ரள்
இஷநஶரன் அபிஶன டஆிஷந்ட
இறலும் வதனரழ்வு ீ வகரவடன்று
ஷநஶரர் டஆ வெய்ட ண கறழ்ந்ட
ிறு தெறரநற கறழ்ந்றனக்க
கஷநனேம் அகற்நறஶ வதரன்ிலும்
கனம் ஶரய்ந்ள் ஷணில் னக்கற
இஷநஶரன் தங்கறஶன கறனஷதனேற்று
ல் நரல் டந்ரர்கஶப
ெயறல் வபிந்ட அள் டந்ட
வெய்ிட னயறய்ீன் ஷணப் னகழ்ந்ட
உறுற வகரண்டள் அனுறணனம்
தீர்ஸ்கல னக்கு அனபித்ட
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னம் ரபிணில் ஶதர் அனக்கும்
ரற்நற ஷத்ரர்கள் னயறய்ீனும்
னனென் ணக்கு ஶதர் தஹ்னீன் ன்றும்
வதண்கள் ஶதர் தரத்றர ன்றும்
திள்ஷப ரலுக்கும் யமன் யளஷமன் ன்றும்
ஶதர் னயம்ட வமய்ிட ன்றும்
ள்பல் அனக்குஶ ஶதர் வகரடுத்ட
ரழ்வு உர்ந்டரன் இனக்கும் ரபில்
வல்லுரர் ந்ட தஹ்னீனும்
வகுரபரய் என ஶவுந்ட
வௌ;ல ிரண கண்ிஶ
ெறஷநஷ அறத்டஶ ஶதரகுறப்ஶதர
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
இங்கும் ரல் ரற்நம் வெய்ரல்
ஷநில் அர்கள் ல்ஶனரனஶ
னயம்ட ீணில் டனங்குறப்ஶதர
உஷத் வரற ஶகட்டு னயறய்ீனும்
உஷடஶரன் க்வகரண்டு தப்தடரஶ
கஷனேம் ிழுந்ட ர ன் கள்
கன்ணி வகரண்டு ஶதரக இனதடரள்
இனக்குவண வெரல்ன இர் வரறரர்
றர்த்டனம்

றன்ஷண திடித்ஷடப்ஶதரம்

கனக்கற அஷடக்கவும் றநனனண்டு
வகரன்று ஶதரடவும் றநனனண்டு
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கனத்றல் தம் ஶண்டரம் தஹ்னீஶண
கனடம் ஷக ஶகட்டரல் ரரர் இங்கு
ெறறுர் உஷத்றட அர் கறழ்ந்ட
வெல்ர் ஷணதப் ஶதரற்நற இனந்ரப்ஶதர
இனந்ட கறவும் இஷநனும்
இனக்கு உஷத்றட்டரன் ஶெரனறயரக்குள்
ிஷந்ட வதனகறன்ந ஶந்னுக்கு
வகுரள் குன் னறனேம் உண்டு
னந்ட ரத்றஷ தனறக்கில்ஷன
அறப்தடுகறநரன் ர ன் அன்
வதனம் னஷ

ஶதரடுகறநரன் அன் ஷணில்

வதனற வகரடு வென்று ீர்த்ட ஶ
இஷநஶரன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
ழுந்ட ஆனேம் இர்கள் அிந்ட
ஷநின் வநறரண தஹ்னீஶண
ள்பல் கூட்டிஶ ஶகரட்ஷட னக்கற
னஷநரய் றன்நறட ரெல் கரப்தரன்
னன்ஶண ந்டஅன் அடிதிந்ட
கஷரகுதிஶரனும் ஷகனேம்கட்டி
கனத்றல் கறழ்ந்ன் வரறரணரன்
ந் ஊர் ெரற ங்கு ந்ீர்
இம்னவண ஶகட்க அர் வரறரர்
ந்ன் இனப்திடம் தகுரடகர்
ந்ட தரல்டம் இனப்தடகரண்
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உந்ன் ர ர ணக்குறப்ஶதர
உதத்றரிம் ஶகட்டு ந்ஶன் ரனும்
ஆண்ஶடரன் அனபரஶன ீர்ப்ஶதன் ரனும்
னகறனரர் ஷணக் ஶகட்டு ரனவன்நரர்
அந் வரறஶகட்டு டெனுஶ
ர ணிடம் ஶகட்டு வரறரணரன்
ங்கள் சுரற ெறகரிஶ
இப்ஶதர ம்னஷட ஶகரட்ஷட ரெல்
ந்ரர் தஶெற ெறறுர் ரனும்
ட தறணரறு றல் அகரம்
இந் ஶெத்றல் அர்கலக்வகரப்த
ங்கும் ரன் கரஶன் ர ஶகரஶ
ெந்ற சூரின் எப்தல்னஶ
ென்ணரெற இர்கபரகும் ர
ினம் ென்ணரெற ம்ஷக் கண்டரல்
ிஷணனேம் கன்று ஏடும் ப்தில்ஷனஶ
கனம் வரஷனனேஶ கண்டவுடன்
கன வரறக்கு ரன் ன்ண வெரல்ஶன்
ின ென்ணரெற க்குறப்ஶதர
வள்பி குனசு வகரண்டு ஶதரகுவன்நரன்
ெறறுர் ம்ஷனேம் றறுத்றஶரன்
ெலக்கறம் னகறஶநன் டவுவன்நரன்
வன்ந வரறஶகட்டு ரெல் கரப்தரன்
வள்பி னக குனமளஶ வகரண்டு ந்ட
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ஆண்டர் க்குஶ அனும் ஶதரட்டு
அனும் ஆெரம் வெய்ட இனத்றஷத்ட
ிண்ட ிெகனம் டுத்டஷக்க
ஶர் கறழ்ந்ட இனந்றடவும்
ெண்டரப டஶரகற கரபிக்குஶ
டனங்கும் வள்பிரல் தனப்தரிெற
அென் ெஷத்ட அங்கு ஷத்ட
அநற னம் ெலணின் தரல் ஶெரறும்
தனசு தடனப்தட ென்ணரெறனேம்
தரல்ஶெரறு கற்ன ீதறட்டு
குமள தண்ிஶ னஷ

ஶதரட்டு

வகுஶம் வெல்ன னயறய்ீனும்
கனஷ வதரங்கறஶ ஶகரதம் வகரள்ப
கடிஶதரன ெப்ம் ி
அென் ஶகரட்ஷடனேம் அண்ஷணனேம்
அட்டி என ெப்ம் ஶதரட்டிடஶ
கனத் ஷனஶவு ந்வன்று
கனத்ட கனங்கறஶ ர ன் அன்
ினத்ட வகரண்டு ணம் தந்ட
ஶந்ன் ஷணிக்கு உஷக்கனரணரன்
கனத் ஷனஶவு ெப்ம்ஶதரன
கரடறப்ஶதர ீ கறஶ
வனரெல் றன்று தரர்த்ட ரஶன்
வெப்த அஶபரடி ந்ட தரர்க்க
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குர்மள தனஷகில் இஷ கண்டு
ஶகரஷ னண்டு கண் ீனம் னத்ட
கறட்ட ந்ள் ெர்க்கம் வெய்ட
கறபி வரறஷப் ஶதரல் வரறரணரள்
அட்டறஷெ னகழும் ென்ணரெறஶ
ர சுரற ன் குனஶ
கட்டஷபப்தடி ங்கள் ர ன்
கரபி ணக்குஶ னஷ

ஶதரட்டு

றட்டப் தடுத்றஶ னரரிப்ஶதர
வெல்ஶ ீங்கள் இனங்கவபன்நரள்
ந்ட ர னுக்கு டுத்டஷக்க
ின ென்ணரசும் ம் ரெனறஶன
ெந்றன் எபிஶதரன னகத்கும்
ெட்ஷட குப்தரனம் ஶன் எழுக
கந் கறழ்கறன்ந கரனக்கும்
கரனறல் ல்ன தரகுடும் னட்டி
ந்ட ஆனேம் தரிசுடஶண
ட தறணரறு றல் அஶக
ில்ஷன ன்று ஶகரதம்வகரண்டு
ற ெப்னம் உண்டரச்சுட
றவு வரிரல் ரறனந்ஶரம்
ெலக்கறம் ஶதரக ஶடவன்நரள்
றனஷ வரறந்றட தஞ்வெணித்ட
ெலக்கறம் ந்ட அடிதிந்ஶன்
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ஷகனேம் கரட்டி றன்று அனுஷப்தரன்
கரம் ென்ணரஷெ ன்குனஶ
ர சுரற ந்னுக்கு
அஶணக ரபரக குன் னற
வய்னேம் பர்ந்ட வனறகறஶநன் ரன்
ினக்குற்கு னந்ட உண்ஶடரவன்று
டய்ஶரன் கறனஷதரல் ினகும்தரன
வெரல்னற ஷகஶதரட்டு ெரம்னரி
ஷகரல் டுத்ட டேடக்கற அர்
ஷகில் வகரடுத்ட ிழுங்குவன்நரர்
அந்தடிஶரன் அர்ிழுங்க
அகன்நட னற அந்ஶஶ
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ர ன் அன்
வென்று ஷணனக்கற கரெரிம்
கந் கறழ்கறன்ந கரனக்கு
கணகி ட்டில் ஷத்னும்
ெந்றகரி ெரல்ஷ என்று
ங்க கரசுஶ டித்ட ஷத்ட
வதனத் ர னும் டுத்டக் வகரண்டு
திள்ஷப ன்ஷணனேம் கூட்டிந்ட
றனஷெ னகரண னயறய்ீணிடம்
வெம்ல் வகரண்டு ந்ட னன்ஶண ஷத்ட
ின ென்ணரஶெ ன்குனஶ
வகு ரபரகுட என ஶவு ந்ஶ
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இந் ீஷனேம் கரல் வகரண்டு
இந் குடிகள் னழுறலுஶ
ந்ட அற்குஶ இபங் கன்ணிஷ
னர னம் வகரடுத்ட ரஶரம்
ந்ட குடிவல்னரம் ெரிரச்சுட
ற ஶவுக்கு ம் குந்ஷஷ
உகந்ட கறழ்கறன்ந கரஶ
கஷனேம் ிழுந்ட இனக்குறப்ஶதர
ந்ன் குனஶ சுரற ர
இணி ட்டு ரபில் ஶவு னம்
அந் ஶஷனேம் அகற்றுற்கு
ர ரற்நங்கள் உண்ஶடரவன்று
ந்ட அகற்நவும் னந்டனண்டு
ஷந்ட இனக்கவும் றநனம் உண்டு
ெறந்ஷ கனங்கரஶ ர ஶகரஶ
ெறறுகன்ணி ழுந்றன ண வரறந்ரர்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட இனஷப்தரர்
றன்னும் னம்ஶதரட க்குஷத்ட
னந்றக்கரய் வகரண்டுஶதரய் ஷத்ரன்
னணிஷ வெய்ிப்ஶதன் தப்தடரஶ
உங்கள் க்கு ெனறப்ன ஶண்டரம்
உஷடஶரன் க்குண்டும் இனவன்நரர்
உஷத் னயறய்ீனும் ங்க கரஷெ
உகந்ட அபித்ரர்கள் றன்ஶநரர்க்ஶக
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றஷநந் னயறய்ீனும் ெரல்ஷனேம்
றன்ந தஹ்னீனுக்கும் ஈந்ரர்கஶப
ிஷந்ட ந்டஶ தரல்டத்றல்
ீ ர னயறய்ீன் னெல்னர ஶதரட்டு
இஷநஶரன் ஆனேம் இநக்கற ஷத்ட
இனங்கும் னயறய்ீன் இனந்ரர்கஶப
இனந்ட கறவும் தஹ்னீனும்
வென்று இனக்கு தரல்ெர்க்கஷ ஷத்ட
றனடிஶதரற்நற னன்ஶண ஷக்க
ீஶணரர் அனந்ற கறழ்ந்றனக்க
கனடரணப்ஶதர தஹ்னீனும்
வகரடி ஶவு னகறந ரபரச்சுட
இனங்கும் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
இன்று இவு ஶவு னகுவன்நரர்
வதனத் ஷனஶவு ந்றடரல்
வதரிஶரன் அனபரஶன றறுத்டவன்நரர்
னகறநஶ ன்று வெரல்னற ர னுஶ
ள்பி ன்ஷணனேம் ீரட்டிணரன்
ரல் இங்கு கரத்ீரணரல்
ெர்

ணங்கலம் தி ீணிஶன

டங்கல் இல்னரல் ந்றடுஶரம்
தனற வகரண்டன் டுத்டஷக்க
தீர்ஸ்கல ர் கறழ்ந்டஷப்தரர்
னகரல் இங்கு ந்ீரணரல்
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ெத்ஷ அநறனரம் தஹ்னீஶண
வதனத் ஷனஶவு தடும்தரட்ஷடனேம்
னண்டு உனபவும் ஷகதரர்த்றன ீ
கனத் ஷனஶவு வும் ஶடம்
கனஷ ி கூெரில் அஷடக்கஶடம்
வதனத் ர னும் கற ஶடம்
வதரிஶரன் கூத்ஷனேம் தரர்க்கனரஶ
தரர்க்கனரம் ரஷப என ெரத்றல்
தரஷன ஶவு தடும்தரட்ஷடனேம்
ற்ஷக வெய்ட ங்ஶக ன்ணில்
இனப்தட கரபி ஶகரினறஶன
கரக்குஶர கரபி தஹ்னீஶண
கண் வகட்ட ஶவும் கரப்தடண்ஶடர
ரனக்கும் வதரின் கரப்தல்னரல்
ரரலும் னடிரட தஹ்னீஶண
வதரய்ஷ திடித்ன் ெலரணல்ன
திஷ அணரரன் தஹ்னீஶண
வய்ஷ திடித்ன் ெலரன் ஆரன்
ஶஶனரன் ீரனம் றக வதறுரன்
ஷகில் தனணரகும் கனறரவுஶ
யதீன ெதரஅத்டம் றக வதனரன்
வய்னேம் வதரய்னேஶ திடிக்கனரஶ
ஶந்ன் கன்ணிரல் வரினரஶ
வரினவணில் அன் கறழ்ந்ட
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றனடி ஶதரற்நற கறழ்ந்றனக்க
ெறநற கன்ணிஷ ர னுஶ
ெறநந் ஞ்ெள் ீரட்டிஶரன்
ர் தட்டரங்கு அஷணத்னம்
ிர் ெலிஶ னத்ிந்ட
இனிற ஷகெனும் ீட்டிஶ ரன்
இனவகரப்ன அிந்ட தக்கறட்டு
னென்நரம் திஷநஶதரன தஷக்கன் அிந்ட
னத்ட தல்னரக்கு னெக்கிந்ட
ண்டரனர் ணக்கரெிந்ட
ங்க தஷக்கனும் டரஷனனேம்
னண்டரி ங்க கடம் இட்டு
வதரன்ணின் அஷஞரன் வகரடினேம் இஷடக்கிந்ட
கரண்டர ினொத கன்ணினக்கு
ஷகக்கு கஷரற ிலுக்கிந்ட
குண்டு ல்னறஷக னல்ஷன சூட்டி
குங்கும் கஸ்டெரி

ரிந்ட

ண்டனம் னகழும் கள் ன்ஷணனேம்
க ஶரிஶன ஷத்னும்
றன்னு ல்னறஷக ஷகப்திடித்ட
ஶரில் இனந்றட னெற
ண்டுஷனேம் கூந்ல் டரள் சூ
டரெல் ஶரக்கற டந்ணஶ
ின தனர் சூ கட்டிம் கூந
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வஞ்ெரஷ ஶதரட ரட்டிரட
றனஷ தனர் சூ குப்திகூட்ட
ஶனம் உனபிட்டற
கனத்ட கனங்கற ர ன் அன்
கண் ீர் வெரரிந்ட ரழுட
அனஷரர்கலம் ற்வநல்ஶனரனம்
அென்கள் ன்ஷண தரர்த்ட தரர்த்ஶ
அண்ரந்ழுட றற்தனம்
ினி னனம்திஶ அழுனம்
கண் ீர் வெரநறந்ட னனம்னரனம்
கஷனகள் ஶெரர்ந்ட றற்தனும்
ன்ஷண நந்ட றற்தனம்
ஷில் கறடந்ட உனலரனம்
ெறன்ணஞ்ெறநறலக்கு இட தனஶணர
றனம்தி இட ற ரரர்கஶபரரன்
றன்று அஷணனம் னனம்னரனம்
ர ன் ஶினேம் தரிிக்க
ண்டும் னஷ அட சூழ்ந்ட ஶதரல்
னி ஷக ஶெரர்ந்ட வகரண்டு ஷன
அண்ரந்ட தரர்த்ட உட னெப்தினேம்
குஷனந்ட உனகறஶ றற்தனம்
றன்று ஶெரம்திஶ அழுனம்
றஷணவு டுரநற றற்தனம்
இந் தடிரக ீிலுள்ஶபரர்
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ழுகடல்

னம் அஷனனடஶதரல்

ெறந்ஷ கனங்கறஶ டரெல் ந்ட
ெறறுத் இஷட றன்ஷண கல றநக்கற
ந்ட ர னும் னயறய்ீன் கம்
கறந்ட ஷணப்ஶதரற்நற வண்டல் வெய்ட
கந்னர் கம் ன்ணிஶன ரன்
கணத்ஶெஷண அடங்கலுஶ
வென்ணல் கறர்கள் ெரய்ந்ட ஶதரல்
றனனர் ஶதரற்நற கறடந்றடவும்
அண்ல் னயறய்ீன் ழுந்றனங்கவபன்று
அனலம் வரறஶகட்டு அவழும்திணரர்கள்
ன்ணன் ஷககட்டி ரனேம் வதரத்ற
ர ென்ணரஶெ ன் குனஶ
கண்ின் ினரனம் உங்கள் கரல்
கரத்ட ட்ெறக்க ஶடம் ர
ந்ன் னறனேஶ ீர்த்ஶ
ந்ன் குந்ஷனேம் கரப்தரற்றுர்ீ
ெறந்ர றஷரக ீர்ப்தீரகறல்
ீவு அடங்கலும் அடிஷரகும்
ந்ட அஷணஶரனம் தம் திரர்
ரக்கும் அனள்hக்கள்
ீ
ன்குனஶ
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் குறுஞ்ெறரிப்ன வகரண்டு
வரறரன் ர ன் ன்ஷணப் தரர்த்ட
தன் க்வகரண்டும் தனம் ஶண்டரம்
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தனத் ஶவு ந்ரணரல்
னப அடிப்ஶதன் திடித்ட அஷடப்ஶதன்
ன்ணர ணம் ெற்று ஷனரஶ ீ
குஷநவரன்நடகரட இஷநனபரல்
வகரண்டுஶதரய் ந்ரலம் ஷக்குறடம்
ெறறுத் இஷடறன்ஷண ஷத்ஶ ீனேம்
வெல்ர் உஷத்றட அன் கறழ்ந்ஶ
னகழ்ந்ட னடி திந்னும்
வதரன்ணின் ினரஷ ஶரில் ற்நற
கறழ்ந்ட ர னும் ற்றுள்ஶபரனம்
டரெல் ிட்டு டந்றடஶ
உகந்ட அர்வெரல்ன இர் ழுந்ட
உஷடஶரன் ஆனேம் டுத்ிந்ட
அகனம் கறழ்ந்ர் கல றநங்கற
ம்வதரன் தரகுட்டிஶனநற
ெக்கரக ரி இண்ஷடனேம்
ஷனஶல் இட்டு ெறனம்வதரனற
றக்க தினேல்னர னயம்ட ஶல்
கறழ்ந்ட ஷதத்டஶ ஏறடவும்
ெறக்கரல் ஏற ெறனம்வதரனற
ஶெஷணபவல்னரம் றனம்தி தரர்த்ட
றக்க ென்ணரஷெ தம் திந்ட
வல்லுரப்ஶதர ஶெஷண பம்
இந் அறெம் ங்கும் கரஶரம்
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இனம் த்ர ரகுவண
ந்ட ெறஷந னெழ்ரர் ப்தில்ஷனஶ
ன்று ஷப்தரர் ஶஷனேம் ஶரெறல்ஷன
ெந்ஶரெரக ஶகரில் னக்கற
ங்ஷக ன்ஷணனேம் கல ற;நக்கற
ந்

ணத்டக்கு ர்ம் ஈ

ள்பல் றர்தட அனக்கும் ஈ
அகனம் கறழ்ந்ட அஷண ரங்கற
அர்கள் ஶெரனறட்டு அகன்நறனக்க
உகந்ட கன்ணிஶ ரய் ந்ஷனேம்
உகந்ட வகரண்டுஶதரய் கரபினன்ஶண
ஷத்ட கறழ்ந்டஶ வதரங்கனறட்டு
ரிஷெ வதரரினேம் ஶதரட்டனும்
னகழ்ந்ட கற்னம் ீதம் இட்டு
னஶனரக ரகற ந்ணம்ர
ந்ன் ெரற குன வய்ஶ
ந்ன் குந்ஷ உங்கள் கரல்
ந்ஶன் உங்கள் கரல் கரப்தரற்றுர்ீ
ெண்டரப ஶவு ரலும்
ந்ட கரத்டஶ ந்ணம்ர
ள்பி ந்னுடன் ந்ரணரல்
உங்கள் ணக்குஶ றரவுக்கு
உகந்ட ஶனஶ ஏட்டி ஷப்ஶதன்
ஷப்ஶதன் ப்தில்ஷன உங்கலக்கு
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ள்பி றனவுபம் வெரல்லு அம்ர
ினம்தி அர் ஶகட்க னட இடம்
வல்னரணரஶன ணம் ெஷடந்ட
கச்சுஶர கரபி உன் ணட
கரட்டி வகரடுத்ரஶர ெண்டரபி ீ
ஷதங்வகரடி ன்ஷண இன்று இந்ஶன்
தரி உன்ஷண ம்தி ரச்சுட
ீ
ெண்டரபி உன்ஷண ம்திணடம்
ெண்டரப ஶவு எப்திணடம்
ஆண்ட அென் வெரல்னற னனம்திணடம்
அடகண்டு ள்பல் தடிில் ந
றன்ந ஶெகன் இர்கஷபப் தரர்த்ட
ீர் ங்ஶக ஶதரகறநீர்கள் றல்லுவன்நரன்
ிண்டரல் அனுஶ ஶவு கறட்ஶட
ஶதரநீர்கள் ஶதரஶரம் ன்நரன்
றன்ந ஶெகன் உஷத்றடவும்
ீர் றனம்திணரர் ஶகரதம் வகரண்டு
வென்று த்டி இர் இனந்ட
வெல்ர் ஶகரதிக்க இஷந வரறரன்
ண்டன் அநறரஶணர உனஷ
ணறல் ஶகரதத்ஷ உள்படக்கற
ெண்டரபன் றற்தரன் குனடரக
ெனரத்ஶரற டங்கவபன்று
ன்ந வரறஶகட்டு இவழுந்ட
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ஶதினேல்னர ெனரத்ஶரற
ஶெல் அனஶ அன் குனடரய் றற்க
ெலரன் னயறய்ீன் உள்கறழ்ந்ட
ல்ன திஶதர் டெண் ப்தில்
ரர் றன்நறட ரலுனநனம்
குத்ட ிபக்குஶ ஶதரட்டு ன்நரய்
குத்டிபக்குடன் ெ ிபக்கும்
ள்பி க்குஶ ஞ்ெள் இஞ்ெற
ஷடில் ஷத்ர் ரக்கரிெற ஶதரட்டு
வபிில் ந்ன் கஷ னட்டி
ஶந்ர் ென்ணரஶெ டைறு ஶதரய்
அஷத்ட ர னும் வகுறனேம்
அர்கலக்கு ீ ந்ட வரறரணப்ஶதர
கரபிக்கு னஷ

ஶதரட்டுக் வகரண்டு

கடூரகஶ அக்ணினேம்
வபிில் இனந்ட வெய்டவும்
வபிச்ெனம் ஶதரட்டு இனக்கவபன்று
றட்டம் வெய்ன் ர னுஶ
வென்நரன் ஶெஷண பத்டடஶண
அற்ந றஷெ னகழும் னயறய்ீனும்
அர்கலம் டெண்ிட்டு வபிில்ந்ட
ெப்னடஶணரன் னெல்னர ஶதரட்டு
வமய்ிட னயறய்ீன் ஆனேனம்
னட இடரக சூஷத்ட
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ள்பல் னயறய்ீன் இனக்கும்ஶதரட
ஶந்ன் கலஶ டுத்டஷப்தரள்
ின ென்ணரஶெ ன்குனஶ
ரன்ரன் ஶவுக்கு இஷநரகஶ
ெண்டரப ஶவு வதரல்னரட
ந்ட ஷனில் ினரவுஶ
ிஷந்ட ிரல் ஷநத்ட ஷத்ரள்
கரந்ரரி வதரல்னர ெண்டரபி ரன்
கனம் வரஷனக்கஶ ந்ஶன் ரனும்
இங்ஶக சுரற இனக்குன்ணரட
ழுந்ட ஶதரர்கள்
ீ
ன்குனஶ
ங்ஷக அள் வெரல்ன குறுஞ்ெறரிப்ன வகரண்டு
ரழ்த்டரப்ஶதர னயறய்ீனும்
ங்கள் உினஶ ஶதரறணரல்
ென்ணரெற உினஶ ரண்டரவபன்ண
தங்கம் ரட வதண்ிஶன
தன் க்குண்டும் வெரல்ன ஶகபரய்
கனத்ஷன ஶவு ந்ணரல்
கந அடிப்ஶதன் ரன் தரர்த்றன ீ
குறுக்கற அஷடக்கவும் னந்டனண்டும்
குஷன அடிக்கவும் னறஷனேண்டும்
இனப்தநறந்ரல் ரட்டரட
இணனம் வரிரல் ந்ரணரல்
அறுத்ட கறறப்ஶதன் ர ன் கன்ணி
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அற்கு தம் ஶண்டரம் சும்ர இன
இனப்தட ெரி ன்குனஶ
இப்ஶதர அற்குஶ றரி இல்ஷனஶ
வதனத்ஷன ஶஷ வெய்ிப்தற்கு
வதரிஶரன் ஆனேம் இனக்குடரன்
கன அலஶ டுத்டஷப்தரர்
கத்ன் ல்ஷனனேம் ன் ல்ஷனனேம்
ெறறுத் இஷடறன்ணி ெலரனுஶ
வெய்ிக்க வகரடுத்ட இனக்குட தரர்
ரிஷெ னகரண னயறய்ீனும்
ரஷ அடக்கறஶ னெச்ஷெ ிட
ினி குனநறஶ வள்பிடி ஶதரல்
ஶகம் உனரிட கன்ணினம்
கனத்ட கனங்கறஶ ர ன் கன்ணி
கரஶ ஶவு ந்வன்நரர்
ெறறுத் டரஶ வெய்ிக்கவும்
ெலரன் ஆனேம் இடல்னஶர
டய்ஶரன் ெப்னம் இடஶரகும்
னணினேம் ில்ஷன ன்அஶெ
ன்ணன் உன்ஷணனேம் கரபிிடம்
ஷத்ட தின்ெரட்டி ஶதரினக்க
கன்ணி ினரஶ தனக்ஶகன்
கனடரபப்ஶதர ர ன் கன்ணி
ன்ணர் அவ்ரஷெ எறந்ட ஶதரணரர்
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ரகரபி கரப்தட ங்குனண்ஶடர
ந்ன் ிறஶ னடிந்ல்னரல்
இஷடில் எனரனறல்ஷன ர
ந்ட அலஶ டுத்டஷத்ட
ஏய்ில்னரல் ீர் வெரநற
ெறந்ஷ கனங்கரஶ வதண்ஶெ
வெய்ிப்ஶதன் தரர்த்றன ர ன் கன்ணி
றுல் வெய்டஶ இர் உஷப்தரர்
னன்ஶணரன் க்குண்டும் தப்தடரஶ
கனற அலஶ கறழ்ந்றனக்க
கத்ன் உஷத்றட்டரன் நறம் ஆிெர
அனஷ டரஷ அஷத்ட வெரல்ரள்
ஆஷணஷன ஶவு னகுறப்ஶதர
னகுட ஶகம் வகரண்டடவும்
வகரடிரகவும் கனகுறப்ஶதர
வதரனத் ிபக்குஶ டேகனம் கண்டரய்
தரனரிடம் வென்று அனக்குஷத்ட
கனத்ட கனங்கரல் தரனனஶ
கரனரய் றன்று ிபக்கு டெண்டி
கனத் ஷனஶஷ அஷடத் தின்ன
கனற ரனங்கள் ன்றுஷத்ரன்
எனன் உஷத்றட நறம் ஆிெர
உகந்ட தரணக்கம் னன்ஶண ஷத்ட
வதனற வகரண்டு ெனரம் டுத்டஷக்க
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திநத்ற வெரல்னறஶ ீரவன்ணில்
கனடரப்ஶதர திிசூல்
யதீன னயம்ட ஶிரகும்
அனஷ அனதக்கர் கபரர் ஆகும்
ஆிெர ன்ஶதர் உக்குப் தரட்டி
தின்னும் நறம் டுத்டஷப்தரர்
வதரிஶரன் ஹ்மரில் னயம்டக்கு
னன்ஶணரன் ம் சூட்டும் நறம் ரனும்
உகந்ட உங்கலக்கு தரட்டிரகும்
றன்னும் னகுட வதன னெச்ெறடும்
ெறல்னறரகும் கடவும்
குத்ட ிபக்கும் டேகனவன்றும்
யளரன் அனுப்திணரன் ங்கஷபனேம்
ங்கள் இனஷனேம் அனுப்தி ஷத்ரன்
இனங்கும் தரனஶ தனம் ஶண்டரம்
உங்கள் க்கு கரனரக
உத்ஶ ந்ஶரம் ரங்கலஶ
றங்கள் வதரனந்றடும் தி ஶதஶ
ஶவு னகறந ஶரச்சு
ரங்கள் தெறரநற றநரகஶ
ிரறனங்கள் ீங்கலஶ
ிபக்கு டெண்டுகறஶநரம் ரங்கலஶ
ஶந்ஶ இனவன்று ிபக்கு டெண்ட
எபிவு டனங்கறஶ டரர் றற்க
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ஏர்ஷரகற ர ன் கன்ணி
ரழ்த்டரபப்ஶதர இஷப் தரர்த்ட
ந்ர் ரர் ன்குனஶ
ரழ்த்டவண ஶகட்டு அர் வரறரர்
ல்ஶனரன் அனுப்திணரன் தப்தடரஶ
தப்தடரறனம் ன்குனஶ
ஷதங்வகரடி ரனும் கனத்றலுற்நரள்
தனம் க்கரச்சு இணிஶனரக
ரர் ம்ஷனேம் கரப்தரற்றுர்ீ
அெனரர் கரனரய் றற்தரஶன
அறுத்ட குிப்தரர்

றன்ஷண

ஷகில் ஶகரன் ிற டரள் ரனும்
கனத்றலுற்நள் இனக்கும் ஶம்
கறழ்ந்ட இனக்கவும் ர ன் கன்ணி
ஷனஷ ிட்டு ஶவு றனம்னஷகில்
ஏஷெ ந்றட

இன் வெிில் ரப

ிஶரஷெ ஏ கடனறஷச்ெல் ஶதரலும்
இஷகள் ிரித்ட உதரித்ட றன்ந
தஷண ஶதரலும் ெஷட ிரித்ட
அகனம் ழுகரம் டெள் தநக்க
அண்டதிண்டனம் கறடுகறவடன்ஶந
ஷடஶதரல் ரெறனேம் ெரல் ிறும்
ண்ட கறடிஶதரலும் வகரண்டு ிறனேம்
ெஷடனேம் றனம் டெக்கற ிண்டனரி
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ெண்டரப ஶவு னெச்வெநற
அடர்ந்ட வதனம்ணம் ங்கள் ெர
ஆக்கறம் வகரண்டட ழு கரம்
ஷடந ழுந்ட ஶடவும்
ஷட ீ நறஶ னகும் ஶதரட
னகுட ெரற ஶடவும்
ணறல் தம் வத் ந்னுக்கு
கனத்ட கனங்குட ன்குனஶ
கண்டம் வரிில்ஷன ந்னுக்கு
இனக்கக் கூடரட ந்ன் உிர்
குட ெரற ப்தில்ஷனஶ
ெறறுத் இஷடறன்ணர ஷனரறன
வ கத்றல் இனக்கறஶநன் ழுந்றரஶ
இஷநன் ஶதரிஶன ரட்டம் வகரண்ஶடன்
ழுந்ட ந்ட ீ ன்ஷண வரடரஶ
எனன் க்குண்டும் ர கன்ணி
எடுங்கற வனறரஶ ரட்டுகறஶநன் தரர்
ங்கற ங்கரஶ ெனரத்ஶரட
ங்க அடிக்கறஶநன் தரர்த்றன ீ
ெறறுத் இஷடறன்ஶண ஷனரறன
ெந்ட குஷனஶ அடிக்கறஶநன் தரர்
கன வரறஶகட்டு கன்ணினம்
யதீன னயம்ட ஶல் ெனரத்ஶரட
னம் அகற்நற அர்கள் இனக்க
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ிண்டு ஶட னடுகற 
அண்ட ென்ணரஶெ டைறு ஶதரய்
அர்கபின் ஶல் னெச்வெநற
கனத் ஷனஶவு னடுகற 
கவு வநறத்ட டெபரச்ஶெ
வதரடிரகறட ர ன் கன்ணி
னத்ற ழும்திஶ னனம்திடவும்
னடுகற னம் ஶஷ அடக்கறஶநன் தரர்
வரய்குஶன தநரறனங்கவபன்று
டடித்ட தஷக்குஶ சுரற ர
டண்டுடண்டரகுஶ ன் ெரீம்
அடிக்கறஶநன்தரர் ர கன்ணி
அஞ்ெரவண வெரல்ன இள் கறழ்ந்ட
றனஷெ னகரண தி கபரர்
ன்ணத்ட தீி வனறந் ன்ஷண
ரிஷெ னகரனம் டுத்டெ
ீ
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் தநந்டவென்று
உஷத் என்தட டரத்றலும்
உஷத்ட தரய்ந்ட அணல் ழும்த
கனத் ஷனஶவு கஷந்டனகற
கண் ீர் கனங்கறஶ னனம்தனரணரர்
வகரண்டு தட்டஶர ஞ்ஷெ ஶதரலும்
குஷனந்ட உனகறஶ ண வெரல்லுரன்
இன்று ிஷணனேஶ வெய்ர் ரர்
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இடஷனேம் இல்னர அஶகடுரன்
கண்டு தரர்த்ட ரன் ஶதரக ஶடம்
கனத்ட கனங்கறஶ வெரல்னனட
ன்றுனள்ப தி ந்ரலுண்டும்
ஈமர னெமர தி ந்ரலுண்டும்
ரிஷெ னகரண இனநரயறம் தி
ள்பல் இஸ்ரில் ஆம் தி
கறனஷத கடனரண கறலுறு தினேம்
கறனஷத னகரண யமன் யளஷமணரர்
ெறறுர் னயறய்ீன் ந்ரலுண்டும்
வ கத்றல் இனப்தர்கள் வெய்டண்ஶடர
கனத்றல் தனதன றஷணிலுற்று
கனங்கற ஶவுஶ னனம்திடஶ
ெறந்ஷ கனங்குட ஶடவும்
ெறநகு எடிந்ட றற்குடகரன்
இங்ஶக னகம்ரடி னறல்ஷன
ஆனேத்ஷக் கூறுகறஶநன் தரர் ர கன்ணி
ஆந் ஶவுரன் தடும்தரட்ஷடனேம்
அனஷப் தரர்த்றன ண வெரல்னறஶ
னன்ஶணரன் ஶெரட்டர ஶகரடரனறனேம்
னடுகற வகரண்டுர வன்று அனுப்திணரஶ
அனஷ னகரனம் அனுப்திடவும்
அடகள் ண்டுஶ வென்று னக்கற
வதனத் ஷனஶஷ அடிஶல்அடி
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வதரிஶரன் ஆனேம் அடித்றடவும்
ிணி ஷனஶவு தந்டவும்
ஶஶ ீஙகள் ரர் வெரல்லுங்கள்
இஷநஶரன் னயறய்ீன் டெடர
ட்டி டவன்று அடிஶல் அடி
அடித்ட னடுகறட அன்தந்ட
ர சுரற அடிரீர்கள்
தடுத்டக் வகரண்டன் வகஞ்சுரணரம்
தரனர் டெஶ இணிஶல் ரனும்
டுத்டி ஷக்கரட்ஶடன் ரனும்
இநந்ரலும் ரட்ஶடன் சுரறரஶ
தடிக்குள் ெணித் னயம்ட ஶல்
தகரம்தர் டெர்ரர்கள் ஆஷ
அனஷ னகரண ஈமர னெமர
ஆம் தகரம்தர் தி ஶனரஷ
ினம்தி ரன் அங்ஶக னறல்ஷன
ஶர் னயறய்ீன் தரத்ரஷ
கனத்ஷன ஶவு வகஞ்ெறடவும்
கனடம் வரறட வெிில் ஶகட்டரல்
இனர் ம்ஷனேம் வனப்தல்னஶ
ரிப்தரர் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
ரிஷெ ஶெரட்டரவும் ஶகரடரனறனேம்
ரிஷெக் கனுஶ ழும்தரரல்
றனஷெ னகரனம் அட அநறந்ட
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ஶரீர்; வகரண்டு வெரன்ணரர்கள்
கன அடஶ ிஷந்ட ந்ட
கன அடகூறும் அஷப் தரர்த்ட
றனட்டுப் தஶன ீ ழுந்றனடர
ீஶணரர் ணக்ஶகரதம் ஆகுறப்ஶதர
ண்டகெடர ழுந்றனடர
ஷத்ட ெக்கம் ிர்திடித்ட
வகரன்நரர் ஶகரடரனற ஶெரட்டரவுஶ
கணலும் தநக்கஶ அடித்றடவும்
ெண்டரப ஶஷ இழுத்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் உஷப்தரணர்
ண்டனம் னகழும் ர கன்ணி
ண்டன் ஷணனேம் இழுத்ட ரரர்
கண்டு ீனேஶ தப்தடரஶ
கடுகற வனறந்ட னகறநட கரண்
றன்று அனஶ கறழ்ந்றனக்க
ிறகள் இண்டுஶ வனப்வதரி
வகரண்டு அனுஶ டரெனறல்
வகரள்பிக் கட்ஷடஶதரல் றறுத்றவகரண்டு
ெட்டம் ரறுல் வெய்றடவும்
ெண்டரப ஶவு ட்டிப் தரர்த்ஶ
இஷநஶரன் னயறய்ீன் ம்ஷக் கண்டு
ஈல் கனகற கம் திந்ஶ
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டர்கஶப
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கன் குர்மறணில் டிலும் ஶகரஶ
ஷநின் வநறனேள்ப ப்வதரனஶப
ரரதிரவுஶ இத்டெம்ரன்
றஷகடல் ஷனபனம் ரண்டி
ெலர்தரம் ஶரக்க னநப்தட்டீர்கஶபர
ந் வெய்றனேம் அநறந்ஶணரகறல்
ள்பஶன டுத்டி ஷக்க ரட்ஶடன்
ெந்ட குஷனனேட ஆண்டஶ
ெந்ஶந அடிஷ ினக்குர்கள்
ீ
ந்ன் ெரீம் குஷனனேட ர
இநந்டஶதரஶன் இணி அடித்ரல்
உகந்ட கறழ்கறன்ந கரஶ
கனம் ரன்என்றும் வெய்ில்ஷன
அங்கம் குஷனனேஶ ஆண்டஶ
ஆத்ர குன்றுஶ ப்வதரனஶப
ெங்ஷக அகுள்ப ரதஶ
ெற்று ணட இங்கஷனஶர
வதரங்கற அனுஶ ீர்வெரரி
வதரிஶரன் னயறய்ீன் ணறபகற
வரங்கர் அடிஷ றறுத்டவன்று
டெர் அடிரல் றன்நறடஶ
வதரன்ணி;ன் ினரனம் டுக்கனற்று
வதரனற ிம்றஶ இனக்க கண்டு
கண்ின் ினரஷ தரர்த்னம்
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கனங்கரஶ வதண்ஶ ெனரத்ஶரட
உன்ணி அர்கலம் டுத்டஷத்ட
உகந்ட இனக்கவும் ஶவு உஷக்கும்
னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
உங்கள் ணக்குரன் அடிஷரஶணன்
அடங்கர ஸ்ரஷ அடங்க ஷப்ஶதன்
ஆண்டர் வெரல்ஶல் டப்ஶதன் ரனும்
உஷடஶரன் ஶனரஷ திஶனரஷ
உத்ரர்கஶப ன்ஶனரஷ
ஆம் சுஷனரன் திஶனரஷ
ஆம் தகரம்தர் தி ஶனரஷ
ள்பஶன உங்கள் தரத்ரஷ
வும் ரட்ஶடன் ரன் ந்ஶணரகறல்
வல்லும் ெறனம் இண்டரகும்
ஶஶ ன்ஷண கரப்தரற்றுர்ீ
கள்ப ணஷ அநறரஶன
கரர் னயறய்ீன் ணறபகற
உள்பம் ணறஶன ிடுஶர வன்று
உஷப்தரகறட இஷந வரறரன்
வெரல்னறல் திட்டன் வகரடி கள்பன்
வெரல்ஷன ீ நறஶ டந்ன்ரன்
ள்பி ன்ஷணனேம் வகரஷன வெய்ன்
ண்டன் வதனம் ஶகடன் வெரல்திட்டன்
வதரல்னர வகரடின் ெண்டரபஷண
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வதரன்ணின் கூெரில் அஷடத்ட ீனம்
ல்னர அஷணனேம் வெம்றஷனேம்
ரன் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ஶ
வதரன்ணின் ல்ன கூெரஷ னன்ஶண ஷத்ட
னகு ன்று வெரல்ன அன் வரறரன்
உன்ணி டேஷனேஶ ன் ெரீம்
உத்வதனில் டேஷரவன்று
ெறன்ண ிலுஶ டேஷரவன்நரன்
றனடன் டேஷ னந்ட இனக்குவன்நரர்
கண்ரல் ஶரக்கறணரர் கிறு ன்ஷண
கம்தபி கிறு ழுந்டடஶண
ிஷந்ட வென்நட கிறு அடவும்
ஶஶனரன் கறனஷதரல் ஶவுன்ஷண
ஷத்ட இறுக்கறட டனம்தரக
ண்டர டேஷவதன்று டேஷந்றடவும்
இஷநஶரன் கறனஷதரல்அஷடத்றடவும்
இறுக்கற தின்ணரக ஷத்றடவும்
கஷந்ட உனகறன்ந ர ன் கன்ணி
கனக்கம் வபிந்டஶ றஶ ந்ட
கன்ணி ினரனம் னனம் சுற்நற
கனம் வரட்டன் தரம் திந்ஶ
வதரன்னும் றனஶணி ன்குனஶ
ஶதரண உிர் ீ ண்ட னண்ிஶ
அடிரன் ரனும் உங்கள் அடிஷ
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ட்ெறத்ட ன்ஷண கரப்தரற்நறண ீர்கள்
வதரன்னும் றிம் எட்டஷக ஶல்
ஶதரட்டு அனுப்னஶன் உங்கள் ஶெம்
தனற டனங்கற னயறய்ீனும்
தரங்கறஷண தரர்த்ட குறுஞ் ெறரிப்ன வகரண்டு
கனடம் டரஶப வெரல்ன ஶகபரய்
கத்ன் அனுப்திணரன் உங்கள் ஶெம்
எனன் றனத்டெர் திிசூல்
உண்ஷ ீணில் அஷக்க வெரன்ணரன்
ின ென்ணரசு ரணல்னஶ
ஶதடிக்கல்ஶனர ரனும் ந்ஶன்
க்க கர் ரழும்திிசூல்
னயம்ட தி றனப்ஶதரகும்
றக்க தகுரட இனப்திடம் கரண்
ிபங்கும் ஶதட னயறய்ீன் ஆகும்
யக்கன் கனறர வரறந்ீவணில்
அனப அள் ஶகட்டுவரறந்ணஶப
ெறக்கரல் கனறர றக ஏறஶ
ெலரன் தி ீணில் றப்தட்டரஶப
ீணில் றப்தட்டு ஏர்ஷரக்கற
வெல்ி அலஶ nநற எழுஙங்கு
னிப்தரகற தர்லு சுன்ணத்ட
னரரக திடித்ட அலம்
ஆி கனறரஷ றஷணில் இறுத்ற
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அறுஷ இஸ்னரத்றல் வபிந்லம்
ஶகர ணரக இன்தனற்று
யளரஷ எனவணன்று அநறந்ணஶப
அநறவும் தடித்ள் வௌ;பஷரய்
அல்னரஹ் னயம்ட ண உண்ஷ வகரண்டரள்
ெயள ற ரன்கும் றக வபிந்ட
வமய்ிட னயறய்ீஷண ரழ்திந்ட
திரினற்நள் இனக்கும்ஶதரட
வதரிஶரன் வெரர்க்கத்ட ஶெலுஶ
ெறநகு அடித்ட கூிடுரம்
ீணில் அஷணஶரனம் னரவன்று
குலும் ழுப்திஶ னென்றும்
கூி றன்நறட ர ன் கன்ணி
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
ங்ஶக ஶெல் கூவுவன்ஶந
அநற வதரிஶரன் வெரர்க்கறல்
அங்ஶக றன்று கூிட
ெறறுர் உஷத்றட அள் கறழ்ந்ட
ீன்ீன் னயம்ட ீஶண ன்நரள்
ங்கள் ரர்க்கனம் ரர்க்கறல்ஷன
உங்கள் ீஶண ரர்க்கம் ர
உங்கள் த்யல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
அனப ஶதய் திெரஷெ ம்தி வகட்ஶடரம்
ங்கள் அறர்ஷ்டம் ீங்கள் ந்ீர்
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இணிஶல் தறல்ஷன ன்குனஶ
ெங்ஷக அகுள்ப னயறய்ீஶண
ஸ்லீம் ஸ்லீம் ன்று அள் உகந்ணஶப
உகந்ட இனக்கவும் தஜ்ரக
உஷடஶரன் னயறய்ீன் வபிில் ந்ட
கறழ்ந்ட வகரண்டு றனத்றல் ஷக்க
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் தணித்டபி ி
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ எலக் வகரண்டு
னஷ அடதரர்த்ட எல வகரண்டிட
கறழ்ந்ட னயறய்ீன் னன்ஶண றன்று
ங்ஷக தின் றன்று வரழுிஶரன்
உகந்ட தரத்றயர ஏறஶரன்
உஷடஶரன் னயறய்ீன் இனந்ரர்கஶப
கறழ்ந்ட இனக்கவும் வதரழுட ழும்த
ன்ணர் ந்றரி ன்ஷண அஷத்ட
கள் ன்ஷண டுத்ட கணம் வெய்
ச்ெற ஶன ெஷனேவணில்
தகனம் வரற ஶகட்டு ச்ெணஶ
தரங்கரய் னடித்ன் வரறரணரன்
வதனத் ர னும் ஶகரட்ஷடிட்டு
ஶதரிஷெ டம்ரணம் னெற
னத் றகரகற ர ன் ஶி
ரரி வதரறந்ரஶதரல் ீர் வெரரி
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கனத்ட வடுங்கூந்ல் அிழ்ந்ட வெல்ன
கனங்கற னனம்திஶ வபிில் 
ெறறுத் இஷட றன்ணரல் ரற சூ
ஶ ஶ

ர னும் சூழ்ந்ட ரரர்

அண்டம் அறஶ அெற வற்நறட
ம்வதரன் வகரடினேஶ றன்நறனங்க
ண்டனம் அற ஶதரிஷெனேம்
ங்ஷகர் சூ குப்தி வகரட்ட
றன்று அழுஶரனம் ிழுதனம்
றனத்றல் கறடந்ட உனலரனம்
அண்டம் ஶரக்கறஶ அழுரனம்
ஆி டுரநற றற்தஶ
இந்ப்தடிரக ர ன்ஶெஷண
ங்கற னகம்ரடி ஶர் சூஶ
ந்ரன் ஶகரில் ெனெகறல்
ன்ணர்ஶெஷண ஷண றறுத்ற
ந்றரி ணக்கு உஷக்கனரணர்
றஶவு இனப்தடவும் இல்னரடம்
ந்ட தரர்த்ட ீ க ஶடம்
ற ஶெகன் அனுப்ன வன்நரன்
அந் வரறஶகட்டு ந்றரினேம்
ஆலம் இண்டுஶதர் அனுப்திஷக்க
ெறந்ஷ கனங்கறஶ அஶரடிஶ
ெறநந்ட தரர்த்ர் ஶவு இனக்கறநவன்று
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னத்ற கனங்கற அதறட்டு
ஶதரண ஶெகன் ஏடி
ெறந்ஷ கனங்கற ர னுஶ
ரிதட ஶெஷண ஏடிஶரன்
ஏடி வகுடெம் றன்நனும்
உன்று றற்கவும் னயறய்ீனும்
கறனட ஶெஷணனேம் னனறடிக்கும் னன்ஶண
கறபிடித்ட ஏடுட ர கன்ணி
ரடர ல்னறஷக னகத்பவும்
ள்பல் குறுஞ்ெறரிப்ன வகரண்டிடவும்
ரடி னகம் ஶெரம்தி ர கன்ணி
ரெல்தடி றன்று தரர்த்ணஶண
தரர்த்ட னகம் ஶெரம்தி ர ன் கண்டு
தரங்கற ன்ஷணப் தரர்த்ட ஷக ீட்டவும்
ிர்த்ட னகம் ஶெரம்தி கண்னம்
ீ
ீ ர னயறய்ீன் ரழ்திந்ட
ெரற்றுரபப்ஶதர ன் கப்தன்
ன்ஷண அஷக்கறநரர் ன்குனஶ
னத்ற கறந்டஶ இனஷப்தரர்
வதரன்ஷண தரர்த்ட ரனவன்நரர்
கந் டரலம் ிஷட ரங்கறஶ
கடுகற வென்நறட ர ன் அன்
தந்டஶதரல் டெக்கற டிில் ஷத்ட
தநற டடித்ன் அழுட வெரல்ரன்
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ந்ன் கபரஶ கண்ிஶ
இந் உினம் ீ ண்டு ந் வன்ண
ந்ஶர ஶவு ில்ஷனஶர
ழுத்டம் ண ஶகட்க அள் வரறரள்
ந்ன் கப்தஶ இணிஶ
இம் வகரண்ட ஶவு ந்றப்ஶதர
ெறந்ஷ கனங்கஶ ந் ஶஷ
வெய்ித்ட அஷடத்ரர்கள் கூெரிஶன
னந்ற உட னற ீர்த்ர்ரன்
னகறனரர் டத்றணில் இனந்ர்ரன்
ந்ட ரனம் ென்ணிரெற ன்று
ணறல் குநறத்ஶரம் அநறரஶன
ந் ல்னஷ வெரல்ன ஶகலம்
ல்ஶனரன் அனுப்திணரன் ம் ீஷ
ஆண்டன் இஸ்னரறல் அஷக்கச் வெரல்னற
தகுரட கர் ரழும் னயறய்ீன் ஆரர்
இந் னரறு வரிரஶன
இடம் வகட்ட கரபி கரப்தரய் ன்ஶந
றன்று அபிடம் னம் ஶகட்டரய்
ீனற ெண்டரபி கரத்ரஶனரரன்
ன்று ஶதரற்நறஶணரம் ஷணனேம்
ீ
இடம் வதரன் ரகரபி ெண்டரபினேம்
வகரண்டரடி றம் னஷ

வெய்ஶரம்

குற்நகற்நற குடி கரக்கில்ஷன
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ெண்டரப திெரஷெ ம்திஶரன்
ெரம்னரி கற்னம் ீதறட்ஶட
வதரய்ஷ திடித்ட திஷரடிஶணரம்
வதரிஶரன் ன்ஷணனேம் அநறரஶன
வய்ஷ திடித்ட இணிஶனரக
ஶ தினேல்னர ீணில் ஆணரள்
ஷகஶெறல்ஷன க்வகரண்டுறல்ஷன
கத்ன் ஶத்றல் ல்ஶனரனஶ
ந்ட கனறரவும் உஷத்ஶரரணரல்
ல்ன தி கறட்டும் வெரர்க்கம் ஶெர்ஶரம்
வதனத் ஷனஶ ந்ரனம்
ஶஶனரன் திெரஷெ அஷடத்ரனம்
ினத்ற திடித்ட இனந்ரனம்
ஶஶனரன் டரனம் ந்ரனம்
கனத்ட கனங்கரல் உஷத்ரனம்
கரர் அங்கறனந்ட வெய்ித்ரனம்
வதனத் ர னுக்கு டுத்டஷக்க
திரிம் வகரண்டன் ழுந்ணஶண
ழுந்ட ர னும் ஶெஷணனேடன்
இனங்கும் னயறய்ீன் இடத்றல் ந்ட
ிழுந்ட ல்ஶனரனம் ெம் வெய்
ீ ர னயறய்ீன் ழுந்றனங்கவபன்று
ழுந்ட ஷககட்டி ர னுஶ
டய்ஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
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எபிவு வரிரல் ரன் இனந்ஶன்
உங்கள் அனஷனேம் வரிந்றப்ஶதர
இநந் உிர் ீ ண்ட ரரவுக்கு
ன்ண வகரடுத்ரலும் எப்தரகுஶர
ெறஷெ அறுத்ட வெனிட்டரலும்
வெய் ன்நறக்கு எப்தரகுஶர
எனன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
உங்கள் அடிஷனேம் ரங்கபரஶரம்
கனத்றல் கறழ்ந்ன் டுத்டஷக்க
கரர் ம்ஷனேம் கம் திந்ஶ
ர் கூடரம் றக அடித்ட
வெௌரி தந்ஶல் கட்டினம்
றஷசு
ீ தண்ி ர ன் அன்
ெலணி கற்கண்டு தரல்தனம்
னடன்
ீ
ங்க ரம்னனத்றல்
ஶந்ர் னன் ஷத்ட குர்மள தண்ி
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
ங்கள் உிர் ீ ட்டி ெற்குனஶ
வ கனம் டனங்கற ிிபக்ஶக
வெல்ர் தெறரனவணில்
அகனம் கறழ்ந்ட னயறய்ீனும்
அர்கள் தெறரநற கறழ்ந்றனக்க
உகந்ட ந்ட என டரள்
உத் கனும் திள்ஷபனேம்
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நறஶதரணரல் ணம் ெஷடந்ட
ஷனஶல் ஷகஷத்ட அழுணஶப
னகர் னயம்ட அப்டல் கரறர்
னயறய்ீன் ந்ட வரறதனம்
எனர் ணக்கறல்ஷன எனர் டஷ
ஏடி டிந்ரர்கள் ிறப்தடிஶ
இநந்ட ஶதரணரர்கள் கப்தன் திள்ஷப
ழுப்தித் ஶடம் ன்குனஶ
வதரனற ிம்றஶ உனகற ஶகட்க
வதரிஶரன் இடத்றஶன டஆிஷந்ட
இஷநஶரன் ஶெரனறயரக்குள் இனந்டவகரண்டு
இனங்கும் ஆெரஷ அனுப்னவன்று
ஷநின் வநறனேள்ஶபரர் கண் கரட்டவும்
கறழ்ந்ட ஆெரவும் வென்று னக்கற
இடநறவௌத்ரண டைறு ஶதனம்
இஷநஶரன் ஆெரவும் ழுப்திடவும்
ிஷந்ட ந்ர் டைறு ஶதனம்
ஏறணரர் கனறர அந்ஶஶ
அந் னடஷ கண்ட அென்
அடினேம் திந்ன் டுத்ஶரடரன்
ந்ன் குனஶ கரஶ
இப்ஶதர ந்டைறு ென்ணரெறனேம்
அந் னெச்ெறஶன இநந்ட ஶதரணரர்
ல்ஶனரன் இடம் ஶகட்டு ழுப்னர்கள்
ீ
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னன்ஶணரன் இடத்றஶன டஆ ஶகட்கவும்
வரறந்ரர் அவ்ிம் ழுப்திணரஶ
ெந்ஶரரக ந்டைறு ஶதனம்
வமய்ிட னயறய்ீன் கம் திந்ட
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட கனறர வெரல்னற
ெலரன் திீணில் றப்தடவும்
ந்ட ர னும் ந்றரிக்கு
னயறய்ீஷண அஷத்ட ஶதரக ஶடம்
உகந்ட கறஶ தரிஷெஶரறும்
கற்னம் ெரம்னரி ீதறட்ஶட
ெறகரம் வெய்னேம் ன்றுஷக்க
வ ணத்றல் ெறங்கரம் வெய்ட
ங்கபரக வெிஷக ஷத்ட
க வகரடினேம் றக டனங்க
ெங்கல ம் தரட டணம் வெய்
 வௌதத்ட ிண்ற
ங்கும் திெங்கரகஶரன்
இஷநஶரன் னயறய்ீன் திரித்ஶரடும்
ந்ரர் தணி னயறய்ீனும்
டரர் றர் ந்ட றனஷ்டி சுற்நற
உகந்ட டரர் கம் தி
கட்டிம் கூந கம்னபி இட
ெறந்ஷ கறழ்ந்றட வெய்கப்டல்கரறர்
ெலர்தரம் ஶதரற்நற வண்டணிட்டு

257

www.sufimanzil.org
ந்ரர் ஶக குஷட றற்ந
னயறய்ீன் ஶகரட்ஷடில் னக்கறணஶ
ஶகரட்ஷட னக்கறட ணரனரத்றகள்
ஶகரனரகுனரக ஆனரத்றஶ
ரட்டிகரக வகரண்டு ந்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் சுற்நவும்
ரட்டறல்னரல் ர ஶகரஶ
ிபங்கறணரர் ஆிம் ங்ககரசு
கூட்டரகஶ ரறர்கள்
குர்மள தண்ிஶ கறழ்ந்ணஶ
கறழ்ந்ட ரறர் னகழ்ந்ஶற்நவும்
னயறய்ீன் வெிஷக ன்ஷண ிட்டு
உகந்ட அனஶ வகரலுில் வெல்ன
உத் ர னும் வகரஷட றற்ந
னகழ்ந்ட கன்ணிர்கள் ிெறநற டெ
வதரிஶரன் னயறய்ீன் ெறங்கரெணறனக்க
அகனம் கறழ்ந்ட அென்ஶெஷண
அடினர் ஶதரற்நற றன்நணஶ
விருத்தம்
னன்ணர் மழலுல்னரஹ் னயம்ட தி றனப்ஶதணரகும் வதரன்ணினும் த்றண வதரற்
குர்மளணிீ றல்
அென்

அண்ல்

ஶெஷணகஷபனேம்

னயறய்த்ீனும்

சூழ்ந்ட

றன்நரய்

அனன்

ஶதரல்

ற்நறனக்க
ீ

ரட்டிகரண

ர ன்

ன்

றண்ரய்

அஷச்ென்

தக்கல்

எட்டன்ஶல் ழு ஶகரடி உர்ந்ஶரர் ங்க கரசும் ரட்டம் இல்னரல் டுத்ட ஶதரட்டு
தகுரடக்கு அனுப்னவணில் சூட்டிடும் ிெனம் ஶகட்டு வெரல்தர் னயறய்ீனும் ஶந்ன்
ன்ண வெரன்ணரய் ஶந்ஶண னலும் ஈஶன். ெரந்ரக ரர்த்ஷ வெரன்ணரய். ெரிஷனேம்
அநறில்ஷன.

ஶதரறரய்

இஷநனும்
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ரந்கப்தடுத்
ஈந்றடும்

வெரன்ணரன்.

னனம்

ங்ஶக

ந்டரன்

உந்ன்

றஷெனேள்ஶபரர்

ஶஷ

அநற

இஷெத்றடும்

ஶடம்.

ர ன்

வெம்ஶன

ஶகட்தரன்.

கரட்டுவணில்

இஷெப்தனம் எடுங்க ஶண்டும். ஶஶனரன் ஶெரனறயரஷ வதரசுக்வகரன்று டுத்ட னன்ஶண
ஷத்ட

தரடர

ரய்த்றடும்
ஶந்ன்

ன்ணவன்நரர்.

வதரன்னும்

தரர்த்றட

வள்பிஷன

டுக்கனற்ஶந

வெரல்ரன்

ஶெரனறயரக்குள்

ஷனரய்
ெரற்நற

ந்ட

ிெனம்

றற்க

தனம்ஶதரல்
கண்டு

குற்நம்

ரற்றஷெ

ர்ஶ

ங்கம்
னகழும்

கரப்தரற்றுர்.
ீ

கரப்தரற்றும் னன்ஶண கூந கனஶ ஶரய்ந்ட ர ன் ரனும் திெகரய் கனறர வெரல்ன
ஶகரதத்ஷ அநறந்ட ஶறர் குஷ அநறஶரம் ன்நரய்.ற்தரடு ரனுரகற ல்ஶனரனம்
கனறர

வெரல்ன

வெரல்ரன்.

ஶதய்

தல்

உகப்தஷ

ஶகட்தரணப்ஶதர.

ழுகடல்

ர ன்

அநறர

ரனும்

னெடன்

வகரண்ட

அகத்றணில்

உள்

ில்ரக

குரய்

ஶடஷர.
ஸதாங் ல்
னண்டு குதினும் ஶகட்டிடஶ
ற ஸ்ரணி இன் ரன் ன்று
ப ிக் குண்டர னன்ஶண ஷத்ட
ழும்தி இனக்கவும் ழு கடலும்
தனத் னத்வரன்றும் அறனறனக்க
தரனர் உஷத்றட்டரர் அஷணப் தரர்த்ட
கனத்றல்னர னெடஶண டுடர வணில்
ஷகஶதரட்டு அனுஶ டபரிணரஶண
அென் ஷகஶதரட்டு டனரிடவும்
ஆினத்டஶ வன்தடரரய்
ினம் திடித்ட ணம் ஶகரிஶ
வட்கறத்ட அனுஶ ஶகட்கனரணரர்
குனஶ ன்ஷகில் னத்டவும்
குநறப்தரய் ட்டுட ரத்ட ன்ண
னடம் ரடம் அநறஷனஶர
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வகரள்பரரஶன
னத்வரன்று

ட

இகழ்ச்ெறரய்

ரனும்
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ந்ட உன்கள் டுப்தரள் தரன
அனஷ னகரண கன்ணிஶ
உகந்ட னத்ஷ டுீர் ன்ணில்
கனடம் வரற ஶகட்டு கன்ணினம்
கனம் ஶரய்ந்ன் திஸ்ற ஏற
எனன் கனறரஷ ணறலுண்ி
உகந்ட ஷகஶதரட நறம் தீி ந்ட
வதனக னத்டஶ ரரி ஈ
வதண்ரர் ரங்கறனன் குித்ணஶண
குிக்க னத்ஷக் கண்டனும்
குஷனந்ட அனுஶ டுத்டஷப்தரன்
னிகனள்ப னத்ட ந்ன் ஷகில்
தரனஶ ரரவன்ண வணில்
கலும் கனறரவும் வதரய்ரச்சு
கன்ணி ணடஶ வய்ரச்சு
ிலும் கனறரவும் எப்தில்னரரல்
ழுி ஏடிச்ஶெ னத்டவும்
உந்ன் ணறல் வதரய்னேம் வய்னேம்
உடஶண வரிந்ட க்குறப்ஶதர
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் உஷத்றடவும்
னகனம் ஶெரம்திஶ ;டஷப்தரன்
ந்ட றவகட்ட ீர் னெடன்ரன்
ணனம் வதரறுத்ட கனறரவுஶ
ந்ன் குனஶ வரறவன்று
ீ
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இம்த கனறரவும் அன் வரறந்ரன்
ஏர்ஷ கண்டன் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
உஷடஶரன் அனள்வதற்ந ெற்குனஶ
கனத் ஷனஶஷ வகரல்னரஶன
கரர் கூெரில் அஷடத்வன்ண
ினப்தனடன் ஶகட்க இர் வரறரர்
ஶஶனரன் தகுரறல் ரழ்க்க வெரன்ணரன்
கனடம் வரறஶகட்டு இன் வரறரன்
கனத் ஷனஶஷ தரர்க்கனரஶர
தரர்க்கனரம் ன்று னன்ஶண ஷத்ட
தரெறஷெ ீட்டுவணில்
ஆதரரய் ஶகரதம் வகரண்டு
அங்கற தநக்கஶ ிறகள் இண்டும்
ெலநற ெறணத்ட னெச்சு ிட்டு
ெறனம் ீட்டிட கண்வடல்ஶனரனம்
னம்
ீ
குஷனந்ட வய் நந்ட
ினி ல்ஶனரனம் உனண்டணஶ
உனண்டு ித்றட இர் கறழ்ந்ட
உகந்ட கூெரஷ அஷடத்ட ஷத்ட
ஶறுல் வெரல்னற ரய் உறழ்ீஷ
வெல்ர் னெறட ணம் வபிந்ட
ெர் ெண்டரப ஶடவும்
த்டம் குஷனந்ட இவ்னறஷ
இனப்தடண்ஶடர ெற்குனஶ
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றஶ இனக்ஷகில் அடகனரஶர
தனத் ெடனனம்

ஷட னடினேம்

தரங்கரய் அஷடத்ட ஷத்ீர்கஶப
தனத் ிறனேம் வனப்தரய் தரய்ந்ட
னண்டு கறடந்ஶரடி ரங்கலஶ
கனத் ஷனஶஷ வகரண்டு ஶதரட்டரல்
கனத்றல் தறல்ஷன ங்கள் ஶகரஶ
ணற;ல் தம் ஶண்டரம் ெனறப்ன ஶண்டரம்
ெலரன் உத்றரல் வகரண்டு ஶதரஶநன்
ெர்க்கம் திடித்ட ர ன் அன்
ெறக எனரல் னடிரவணில்
கனத்றல் தனற்று ங்கற றன்று
கலும் வரறனேஶ நரஶன
ினப்தனடன் றன்று ல் ஶகட்டு
ஶர் வரறப்தடி டந்ரணரர்
டந்ட னம் ரபில் னயறய்ீனும்
ர ன் ணக்குஶ வரறரணரர்
அஷடந்ட னத்டகள் ன்ஷணனேஶ
அடங்கலுஶ டுத்ட ீங்கலஶ
கடிணரகஶ அட ன்ஷணனேம்
கரல்ஷன ரநற கட்டிஶரன்
கடனறல் வகரண்டுஶதரய் ரழ்த்டவன்று
கடனறல் ரழ்த்றணரர் அந்ஶஶ
ரழ்த்ற ல்ஶனரனம் ந்ட கூடி...
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வமய்ிட னயறய்ீன் ரழ் திந்ட
ரழ்த்ற ஶதரற்நறஶ கறழ்ந்றனக்க
ரலீன் ன்ணiனேம் ஷத்ட
தரரண ெஷட னடிிநக்கற
தரினேம் டுத்ட தன்ண ீரட்டி
ரலக்கு ரள் தி ெஷய
டக்கும்தடிரக றட்டம் வெய்ஶன்
அனஷ னகரக னயறய்ீனும்
அறுதத்ற ரலு ீவுள்ஶபரஶ
ஏர்ஷ னகரக ீணினரக்கற
உகந்ட இஸ்னரறல் டப்தவல்னரம்
திரிஷெ னகரக டக்கும்தடி
தீர் ஸ்கல ர் ங்க ஷத்ட
கனப்ன அகற்நறஶ வபிரகற
கனறணரர் ஶதர் அனக்குஶரன்
னயல்னீில் ரழும் ர னுக்கு
னதரக் சுல்ரன் ன்ஶந வரறந்ட
ெகன ஶதனக்கும் ஶதர் வகரடுத்ட
பங்கரத்ணரன் ந்றரிக்கு
வபிந்ட உஷத்ரர் அப்டற் நயீம்
ஹ்ஸீஶ ன்று ஶதர் வகரடுத்ட
உகப்தரய் ெட்ஷட குப்தரனம்
உடுப்ன ெர்தந்டம் ஷனக்கு அிந்ட
வநறனேம் எழுங்கும் அனகலம்
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ஶரண இதரத்டம் னற்ெறகலம்
அநறவும் தடித்ரர்கள் ல்ஶனரனஶ
ந்ட ஶனம் வரழுஷக ஷத்ட
திரிஷெ னகரக இனத்றஷத்ட
தீர் ஸ்கல ர் வரறரணரர்
எனன் தள்பினேம் கட்டுவன்று
உத் சுல்ரனுக்கு உஷக்கனரணரர்
அறுதத்ற ரலு வன அடக்கும்
அறுதத்ற ரலு தள்பினேம்
ினப்தனடஶணரன் அடித்பனம்
ஶ ெப்னநத்ப சுஶ
ீ
குநறப்தரகறட சுல்ரனுஶ
ஶகரரிக்ஷக வெய்ரர் அந்ஶஶ
வதரறுப்தரய் ல்லு ச்ெஷணனேம்
வதரறுப்ன வெய்ணர் குத்டஷகரய்
குத்டஷக வெய்ட ரம் ஆநறல்
குத்தர தள்பி னகறத்னம்
கத்ன்

ளம்ஆ வரழுஷகனேஶ

கரறர் னயறய்ீன் றஷன றறுத்ற
குத்தர ஏற கல றநங்கற
குத்ன னயறய்ீன் வரழுரர்கள்
உற்று உர்ந்ட தரத்றயரவும்
உகப்தரக ஏற ஆீ ன் கூந
ஆீ ன் கூநறஶ அககறழ்ந்ட
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அப்டல் கரறர்; னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
னஃீ ன் னர்மலீன் அஷணஶரர்கலம்
னயம்ட ஶல் ெனரத்ஶரறஶரன்
கரறனரணஶரர் னயறய்ீஷண
கணகம் வதநஶரன் வெிஷக ஷத்ட
னறணிலுள்ப னஃீ ன் சூ
ஶரிஷெ ல்ஷனனேம் வெிஷக ஷத்ட
ரிஷெ னகரண னயறய்ீனும்
னயல்னீிணில் தரிஷெ ஶரறும்
ினட டனங்கற வகரஷட றற்ந
ஷ
ீ
ெங்கல ம் னெற
தனற டனங்கற;ட னகறனங்க
தரம் அட ங்கம் ரணினங்க
எனன் கறழ்ந்ட  ரத் ஈ
உள்பம் கறழ்ந்ட னயறய்ீனும்
கறழ்ந்ட னயறய்ீன் ஶகரட்ஷட னக்கற
ஷி குல்னரில் வென்று னக்கற
உகந்ட ெறங்கரெணத்றனறனந்ட
உஷடஶரன் ஷணப்ஶதரற்நற வரறரகற
அகனம் கறழ்ந்ட தெறனேரநற
அப்டல் கரறர் னயறய்ீனும்
ெகன அநறவும் வதரன் டரள்
ணித்ட அபள் தடித்ணஶ
தடித்ரள் டரள் தர்ல சுன்ணத்டம்
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தர்வபண னழுக்கும் வநற எழுங்கும்
டப்னம் ெயள ற ரன்கும்
ரர் தடித்ட னத்ற ஷத்ட
றடரகற இஸ்னரரகற
ீஶணரர் டின்று ழுந்னம்
னடுகற தஜ்ன க்றஶனரன்
ரிஷெ னகரனம் தரங்கு கூந
ண்டம் ிண்டஶ அநறடஶ
வனிலுணள்பஶரர் னஃீ வணல்னரம்
றடுக்கறட்வடழுந்ட ஏடிந்ட
திற வகரண்டர் எழுவு வகரண்டு
தின்ஶண றன்நறட வரழுிஶ ரன்
அனஷ னகரக ெனரம் வகரடுத்ட
உகந்ட தரத்றயர ஏறடஶ
தரத்றயர ஏற னயறய்ீனும்
தண்தரய் இனந்ஶரர்கள் ஆீ ன் கூந
ற்றஷெ னகழும் னயறய்ீனும்
ந்ட ஶதரற்நறஶ யீட ஶகட்க
ரழ்த்ற டுத்டரன் கறழ்ந்டஷத்ட
ல்ஶனரன் குர்ஆனும் னடித்ட ஷத்ட
உத்ட கறழ்ந்ட ல்ஶனரனஶ
திரிஷெ ஷண வென்று அஶ
ரிஷெ ந்டம் அங்கறனந்ட
ள்ப திீணில் றதடுத்றட
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ெரிஅத்டம் ரீகத்டம் யகல கத்டம்
ரணன் ஃரிதத்டம் னயப்தத்டஶ
ிரித்ட உஷத்ட ரிதடுத்ற
ஶஶனரன் னயறய்ீன் னரீடம் ஈந்டம்
ர்த்றதரக றர்தடுத்ற
ெகன அநறவும் வதரனந்றஶ ரன்
ல்ஶனரன் ஶதரிஶன கந்டெரினேம்
ரடு ஆடு எட்டகம் ந்டைறுஶ
அல்னர ஶதரிஶன குர்தரன் வெய்ட
ரிம் கன அரிெற ினந்ரக்கற
மல்னல்னரயள ஶதரிஶன வௌனறட ஏற
ெகன ஶதனக்கும் அனபித்ட
ல்ஶனரன் ஶதரிஶன ீன் கூநறஶ
கறழ்ந்ட அர் ரபிஷக வென்நரர்
வென்று ஷண னக்கற வெய்கு அப்டல் கரறறு
வெம்ல் ஷண னக்கற டின்வநழுந்ட
ன்றுனள்பன் ஷண னகழ்ந்ட
இனங்கும் தரனகர் தள்பி ந்ட
றன்று தஜ்னஶ வரழுனம்
ீர்

ரஅத்ஷ தரர்த்டஷப்தரர்

வகரண்டீர் ஈரனும் குஷநில்னரல்
யளரன் அனபரல் வெரர்க்கம் ஶெர்ர்ீ
ந்ட ரனுஶ னெம் ந்ட
னயல்ன ீிணில் இனந்டிட்ஶடன்
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ெறந்ஷ கனங்குரர் ரய் ம்தினேம்
ெறநந்ஶரர் ஶரரர் ங்குரர்கள்
ந்ட ரஷப தம் வென்று
ர ன் ணரட்டங் வகரண்டுஷப்தரர்
ந்ன் குனஶ ன்ண வெரன்ண ீர்
இப்ஶதர ரங்கலம் கூட னஶரம்
னஶரம் ண வெரல்னற அர் கறழ்ந்ட
ள்பல் தி ீஷண ணறறுத்ற
ஏர்ஷரகறஶ இனந்ீரணரல்
உகந்ட றஷணக்குனன் ன்ஷண கரண்தீர்
அநற வதரிஶரனும் ஹ்ெரிஶன
அரன வகரள்லம் ரன் ன்ஷணனேஶ
ஏர்ஷரகஶ ன்ஷண றஷணத்ரல்
உகந்ட ரர்ழுி வகரடுஶ ரன்
க்கட ஶண்டரம் வெரல்ன ஶகப ீர்
ல்ஶனரன் கறரத்ட அஷடரபனம்
இம்னஶநன் ஶகலம் ீஶணரர்கஶப
ஈரன் றகழுரர் இஷநஷ ீ நரர்
ஷகில் கூனறக்கு ணம் உகப்தரர்
ஷயர்

கரத்ஷ றுபிப்தரர்

வய்ஷ இகழ்ந்ட வதரய் கலுரர்
ஶஶனரன் கறரம் அடரகுஶ
வகரஷனனேம் கபவும் றகுற வெய்ரர்
ஶகரரன் அனும் ீற ீரன்
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கஷனனேம் திடிப்தரர்கள் அரிப்தரர்
கன்ணம் இடுரர் ெறகள் வெய்ரர்
அஷனரர் ஈரன் இல்னரரஶன
ஆஷெ உகப்தரர்கள் அறவு வெய்ரர்
ஷனஶநற வதண்கள் வெட்டு வெய்ரர்
ல்ஶனரன் கறரத்ட அஷடரபஶ
ரரி ஷகரனம் ஶகரஷடரகும்
ரநற தக்கத்ட ஶகரஷட கரனம்
நறப்ஶதனக்கும் கன்ணிப் தரனம்
கன் ஜ்னறமறணில் றத்றஷரம்
ரிம்
ீ
ஶதெற வகுபிரரர்
ஶம் றகழ்ரர்கள் ினக்கல் றன்தரர்
கரரிம் ஶகட்தரர் கரனகப்தரர்
கறரத் அஷடரபம் இடஶ ன்நரர்
ஃரிதத்ஷ ஶகட்தரர் ணம் டிரர்
க்கம் னஷந ஶதெற ஞ்ெணிப்தரர்
தகனம் ரட சுல்ரன் ஶதரலும்
தரி கல்தட ஷெத்ரன் ஶதரலும்
னகனம் ஷகப்வதல்னரம் கறனஷத ஷப்தரர்
னன்ிட்டு தின்ஶண னநம் ஶதசுரர்
ஷக இட தண்டரர் ரய்ந்ஷஶல்
ல்ஶனரன் கறரத் அஷடரபஶ
ஷத் அரணிம் ன்ஷண அறப்தரர்
ரில் அப்திம் னநம் ஶதசுரர்
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கற்ந ித்ஷஷ வதரிஶ ன்தரர்
யனரஷன இகழ்ரர் ரிஷெ ஷரர்
உற்ந ஷணினேம் னனெஷனேம்
உகப்ன ஷரர்கள் இகழ்ந்றனப்தரர்
வதற்ந திள்ஷபஷ அன ஶகடரய்
திரவும் பர்ப்தரர்கள் அஷடரபறஶ
ல்ஶனரன் கறரனம் டுத்டஷக்க
ணட உனகறஶ ல்ஶனரர்கலம்ரன்
அல்னர அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
ஆணரல் வ்ிம் டக்கப் ஶதரஶநரம்
வெரல்ன அர்கலம் இனஷப்தரர்
டனங்கும் கனறரஷ ணறனறனத்ற
அல்னர ஷன வகரண்டு ந்ஶரர்க்கு
ஆகறத்ட ரழ்வும் ப்தில்ஷனஶ
அனப ஶகலம் தி உம்த்ஶரஶ
அர் ஈரன் அச்ெம் இச்ெத்டக்கு
இனதறிலும் னரகும்
இன்தம் டன்தனம் வதரடவன்வநன்னும்
வதனத் ரழ்ிலும் பிஷரலும்
வதரிஶரன் ஶதரிஶன
ர்ம் னரன்

கரத்டம் ஈனேம்

ன்ணத்டஶ

ப்தில்ஷன வெரன்ஶணன் தி உம்த்ரஶ
கனக்கம் அட ஶண்டரம் க்கம் ஶண்டரம்
அல்யன்ணரமளக்கு அல்னர கரனரகும்
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னக்கல் வௌத்டக்கு வெௌரரினேம்
வௌத் னனன்ஶண ஶடிக் வகரள்லம்
இல்னக்கஷ ணில் குடிினந்ட
ழு னெச்ெற ஶனரட்டும் கனறரஷனேம்
டனக்கரகறஶ ீஶணரர்கஶப
சுறனஷண ரடி ங்கறடுங்கள்
கனக்கட இல்ஷன கஷஶெனரம்
கல்தரல் அநறந்ட ங்குஶ
ீ
ரிஷெ னகரனம் ணஷ ஶற்நற
ஜ்லீஸ் ஷண ிட்டு ரபிஷக னக்கற
திரிஷெ னகரக அனனந்ற
தீர் ஸ்கல ர் னயறய்ீனும்
தனற டனங்கற வத்ஷின் ஶல்
தரனர் டில் வகரண்டு ழும்தி ந்ட
எனன் ஸ் றறல் தஜ்ன வரழுட
உகந்ட னயறய்ீன் இனக்கும் ஶதரட
ெடரகற கள் ிெனம்
ெரற்ந ணம் கூெற இனக்கும்ஶதரட
றடரர் னயறய்ீன் அஷநறந்ட
வெங்ஶகரல் சுல்ரஷண தரர்த்டஷப்தரர்
ெடவுட ஶட னகம் ரட்டம் ட
ெரற்றும் ண ஶகட்க அர் வரறரர்
கடவுள் ெறத்டக்கு வரி னம்
கனக் கூடரட ன் ெனறப்ஷத
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ரித் ெனறப்ன வரினேறப்ஶதர
ரய்ந்ஷ இல்னர ஶெரதணனம்
ினம்தி வெய்ட உனகறலுண்ஶடர
ஶ வநறக்குஶ ெரிரஶர
ெரினேரகரட ன் குனஶ
ங்ஷக இநப்தட றண்ட
உரி கஷப உகரணரல்
உினம் இந்ரல் உத்ஶ
உினம் இக்கர இங்ஶக ந்ஶன்
உள்பம் உனகறஶ ன்ஷண நக்க
ஷக ஶெதட இஷந வரறரன்
கடி ெனறப்ஶதட கஷனஶட
ரணஶரர் தனஷக ன்ஷண
ரஶ தரனம் ண கூநறட
தனம் வபிந்ட தனஷக தரர்க்க
தரனர் ணக்கும் ெரிரக
ரகற தகுரறஶன
ரன்கு வதண்கள் யனரனரகஶ
திநக்க ழுதட னடத்டக்கு னன்
தீர் ஸ்கல னக்கு ஶ ரடிரக
இஷநஶரன் தனஷகில் ழுறினக்க
இஷநஶரன் இடத்றஶன ஶகட்தரணரர்
திநந் ங்ஷகனேம் ம்திரனம்
வதற்ந ரய் இல்னர ஶெரதணனம்
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உநவு வெய்ட உனகுக்கு ஆகுஶர
உகந்ட ஶகட்கவும் அன் வரறரன்
உத் ரய்ந்ஷ ரணல்னஶர
உக்கு தவன்ண வெய்னேவன்நரன்
உத் ர ரவுக்கு டுத்டஷக்க
உள்பம் கறழ்ந்ட சுல்ரனுஶ
வதற்ந ஶதட ம் குந்ஷ
வதரிஶரன்  ரத்ட வதற்நட ன்றும்
சுத்ம் வதரனந்றஶ னயறய்ீஷண
ஶெர்ப்தரன் தரக வெிஷக ஷத்ஶ
ரிஷெ னகரண அனெரனறயரனம்
ஷந்ணர் னயறய்ீனும் ஶகரட்ஷட னக்கற
தினஷெ னகரண ெறம்ரெணம்
தீர்ஸ்கல ர் கறழ்ந்றனக்க
ஏர்ஷ னகரண ந்றரிக்கு
உத் ிெனனம் வன்றுஷக்க
றனசு
ீ தண்ி ெறங்கரனம்
ணத்றல் ஶெரடினேம் ன்றுஷக்க
அந் வரறஶகட்டு ந்றரினேம்
அண்ஷண ஶகரட்ஷட அனங்கரித்ட
ந்ட ிஸ்ரம் னப்தந்னறட்டு
ஷி தச்ஷெ கத்ரல்
ிந்ஷ ிந்ஷரய் டெண்கள் கட்டி
ஶஶன கடஷ ச்ெத்ரல்
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வ கந் றஷரக றஷ ஷபத்ட
ெறம்ரெண ஶஷட வதரன் ஊஞ்ெஶன
வதரன் ஊஞ்ெனறட்டு தித்றஶன
வதரன்னு தபக்கரல் டெண் றறுத்ற
றன்ணின் எபிஶதரன ஷபதப்தி
ஶகம் ஷரக சூரிட்டு
உண்ரல் ங்கும் குத்னத்றல்
குத்ட ிபக்கு றஷன றறுத்ற
ன்ணல் ஶரறுஶ கண்ரடினேம்
ெரத்றெ ிபக்கு இட்டணஶ
ெிபக்கு டைறு ஆிரம்
ன்ணல் கண்ரடி டைறு ஆிரம்
னனஷெ ஶரறும் றஷனிபக்கும்
வதரன்ணின் கறந்ற ெிபக்கும்
வனங்க அடிக்கடி தபிங்கற;ல் ஆண்டரர்
ீனிதச்ஷெ றஷன ிபக்கும்
ெறக்க ெந்ண குங்கும்
வனற
ீ ங்கும் ரஷட ெ
ீ
இந்ப்தடிரக ஶெரடித்னம்
ிபங்கும் கண்னக்கு
ீ
ஶெரதணனம்
தந்ஶரதஸ்ரக ினந்டரக்கற
ரரி அறத்ணர் கக்கறல்னரட
ெறந்ஷ கறஶ ெந்ணனம்
வகட்;ட அபித்ணன் தரக்கறஷனனேம்
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ந்ஶதனக்கும் தகரசுஶ
ரரி அபித்ணன் வதரன்னடஷ
ெறறுத் இஷடறன்ணரர் டைெற
வெல்ர் க்குஶ ஶெரதணனம்
றப்தரகஶ றகரஹ் வெய்ட
வடிஶரன்

றப்ரிலுக்கு உஷக்கனரணரர்

ெறநப்தரகஶ னயறய்ீனுக்கு
ெலணம் வகரண்டு ஶதரவணஶ
அனக்ஷக வெய்ரன் ந்டைறு ன
அள்பி வதய்றடும் தற்தட்டுடஶண
ல்ன ஶகரர் ரனற வரன்றும்
ெனிக் கடனம் ங்கஷப
னன்ஷக ஶரரி ஶரள் கடனம்
னத்ட தல்னரக்கு த்றண ரஷன
ங்கரப தச்ஷெ கனம்
ஷம் தறத் வகரலுசுடஶண
ங்கும் திெங்கரகஶ ரன்
இனங்கும் தரடகம் ிரஷனஶ
ரிக்க னத்ட ிரஷனனேம்
ஷ கம் வதரன்ணி குடம்
ஆிப் வதரன்ட்டில் ஷத் உடஶண
அம்தர் கஸ்டெரி தன்ண ீர் னவும்
ரணில் எபிஶதரலும் த ரி
ஷகக்கு ஷகரய் டுத்னம்
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னித்னஶ இஷநறனனன்
னகழ்ந்ட னன்ஷத்ட றன்நணஶ
றகழ்ச்ெற இனக்ஷகில் இஷந வரறரன்
ீபவபி டரர் தத்ட ஶதனம்
றக்கடம் ரணம் டுத்ட ீனம்
ீ ர னயறய்த்ீன் இடத்றல் வென்று
க்க ஶெரதணம் னடித்ட ஷட
ரன் இங்கு ரனம் ன்றுஷக்க
யக்கன் உஷப்தடி இனம் கூடி
அென் ஷண ஷத்ட இநங்கறணஶ
இநங்கற

றப்ரில் ெனரனஷத்ட

இனங்கும் யளநரணி னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ஷத்ட தரணிின் ஶல்
ஶஶனரர் டேடஷ தப்திஷத்ட
ெறநக்க டம்ரணம் அடித்றடவும்
றடுக்கறட்டறனம் ிண்டம் ண்டம்
னெறர்ந்றட றடுக்கனற்று
னதரக் சுல்ரன் ழும்தி ந்ரன்
ன்ணல் றநந்ட தரர்த்னும்
வமய்ிட னயறய்ீன் இனக்கறநட
றன்ணின் எபிஶதரன ஷக ரம்
வல்னறர் சூழ்ந்ட இனக்கறநடம்
ண்டரணம் அடிக்கறநடம்
ஷ ஆதம் றன்னுகறநடம்
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ன்னுள் கறழ்ந்ட கண்னண்டு
ன்ஷணிக்கு உஷத்ட கறழ்ந்ணஶ
இந் னடஷ ங்கும் கரஶரம்
கன் அனுப்திணரன் ெலணனம்
ந்ட ஷக எனக்கரல் ிஷனரனும்
னி னலுக்கு எப்தல்னஶ
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட டைெற
வெம்லும் கூட்டிஶ ந் னக்கற
ெந்றவணரபி றன்னும் குர்மள ணில்
வமய்ிட அனகரஷில் ஷத்ணஶ
ஷத்ட றற்கவும் யளநரணிகள்
ரப்திள்ஷபக்கும் வதண்டக்கும் ஶகரர்ஷகலம்
கத்ன் அனுப்திணரன் ஷக ஷகனேம்
கட தன்ண ீர் ன சூட்டிணரர்கள்
தத்ஷ ரற்று ரனற என்றும்
ஷதங்வகரடி கழுத்றல் டுத்ிந்ட
வதற்று வதனகற ரழ்ந்றனங்கவபன்று
தீர் ஸ்கல ர் ஷக வகரடுத்ணஶ
வகரடுத்ட யளரணி ஶெரதணனம்
ஶகரரன் றனடெர் தி ஶதரிலும்
தடித்ட னகழ்ந்ணர் ங்கபனம்
தஶனரகம் அறரிட டம்ரணனம்
இடித் இடிஶதரல் னங்கறணரர்கள்
ழுனறனேம் றடுக்கறடஶ
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றடுக்கறட்வடல்ஶனரனம் ஏடிந்ட
ீஶணரர் அஷப் தரர்த்ட னகழ்ந்டஷப்தரர்
இந் னடஷ ங்கும் கரஶரம்
இப்ஶதர டைெற த்றணரஶன
னன்ஶணரன் அனுப்திணரன் ெலணனம்
உனகறல் இனப்ஶதரர் அவ்லுஷனேண்ஶடர
ந்ரர் னயறய்ீன் வதரனட்டிணரஶன
டிந் உிர் ீ ண்டு ழுப்திஷத்ட
கந் ரஷப னடித்ரர்
கத்ன் கறனஷதரல் னயறய்ீஶண
அங்குள்ப ஶதர்கள் னகழ்ந்டஷக்க
ரஷணஷண ஶெரடித்ட அந்ஶஶ
ங்க அனரில் இனஶதஷனேம்
ரிப்தரய் ஷத்ர் யளரணினேம்
வதரங்கனடன் சூ

றப்ரிலும்

அடித்ரர் டம்ரணம் கறடுகறவடன்ஶந
ங்கும் னசு றன்நற
ட்டுறக்குஶ ிட்டற
கட்டிம் கூந கரிஶதரட
கரனரஞ்ெற ந்ற கன்ணிர்கள்
ட்டு றஷெிலும் ரணம் ிட
ழுஶகரடி ெந்றஶணரஷெனேம் ஶதரல்
ெட்டரக னகறனங்க
வமய்ிட னயறய்ீன் தணி
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தட்டரதகல் ஶதரன த்ரப்திட்டு
தட்டம் சுற்நற ஷநஷ
இந்தடிரக ழுரலம்
இஷநஶரன் னயறய்ீன் தணிந்ட
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட டறன்ணரனம்
வெம்வதரன்ணரல் ஆபரத்ற ந்ற றற்க
ந்ட சுல்ரனும் ரிஷெ வெய்
ள்பல் னயறய்ீன் கறழ்ந்றனக்க
ெந்ற திநஷ டைெற
வமய்ிட னயறய்ீன் தணி ந்ட
ங்கபரக வதரன்னூஞ்ெனறல்
ஷத்ட ஆட்டிஶ யளரணிகலம்
ெங்ஷக அகுள்ப னயறய்ீஷண
ஸ்லீம் வெய்ட அர் ரணம்னக்கற
வதரங்கனடஶணரன் இனஶதனஶ
னரித்ட கறழ்ந்ட இனந்னம்
வரங்கர் ெடங்க ெரத்றனம்
வரடர்ந்ட தறஷணந்ரம் ரள்ணிஶன
தவண வெரல்னற சுல்ரனுஶ
தடகுணில் ெரரவணல்னரம் ற்நற
ஷதங்வகரடி ணக்கு றினம்
தணிண்டு ட்டில்
ீ
சுஷனேம் ஶதரட்டு
ஷல் ரறரர் ரற்தடம் ற்நற
ணக்கு ெக்கு கநற ஷகனேம்
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ரகஶ வெி ஷகணில்
ரர் வதரன்னும் இன ஶதனஶ
வென்நரர் தடகறல் யனரலுடஶண
ெலர் வகரஷடனேம் றக டனங்க
வன்நரர் ெனரனம் னயறய்ீனும்
ஶந்ன் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
றன்ந யனரவென்று தரனேம் டெக்கற
றறுத்ற சுக்கரஷண ஷணத்றனப்த
குன்நரல் கரத்ட ிஷந்ஶரடவும்
ஶகரரன் அனபரஶன னென்நரம் ரள்
கஷனேம் கண்டிட னயறய்ீனும்
கஷனேம் இநங்கறஶ தடங்கடித்ட
ிஷந்ட ெரரனும் இநக்கற ஷத்ட
ிகனடன் கத்ட ழுறஶரன்
ந் கத்ஷனேம் ரங்கற அர்
ந் குரவும் ிஷந்ட வெல்ன
இஷநஶரன் அனபரஶன இரினந்ட
ழும்தி ஆனம் ன்ணில் ந்ட
ர் கூடரம் றக அடித்ட
ஷி றண்டில் ெரய்ந்றனந்ட
கனஷ ஷகரர்க்கும் கரனரலுக்கும்
வகரடி தெறக்கு அனபித்ட
இஷநஶரன் அஸ்ன ஃரிஷதனேம்
இெரவும் வரழுட இனக்கும்ஶதரட
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எனன் உஷத்றட்டரன் நறனக்கு
எடுக்கு வகரடுத்ட ீர் னயறய்ீனுக்ஶக
ிறு தெறரற்நற ரனவணில்
நறம் தீினேம் எடுக்வகடுத்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் னன்ஷத்ட
ஷல் ெனரனம் டுத்டஷக்க
அனரர் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னற
அனஷ டரஶ ீர் ரர் வெரல்லுவணில்
தகரம்தர் தி ஹ்ெரிஶன
தரங்கரய் ம் கூ10ட்டும் நறம் ரஶ
ரிஷெ குரர் உக்கு தரட்டிரகும்
ல்ஶனரன் ணரனறனப்தரஶன
ெறறுத் இஷடறன்ணரர் டைெற
றனடி வகரண்டு ீர் ந்ீர்கஶபர
தனறட ல்ஶனரன் ெறறுதரனஶ
தரனர்க்ஶகற்ந தசுங்வகரடிஶர
கனத்றல் கூச்ெனம் உக்கறல்ஷனஶர
கல்ன கூெரல் இனப்தடண்ஶடர
கூச்ெம் க்வகன்ண ரறஶ
குந்ஷ ெறறுதிள்ஷப ரங்கபினனம்
ஶதச்ெறல் சூடஶ ரநறஶரம்
வதண்ின் இன்தனம் ரநறஶரம்
சூழ்ச்ெறநறரல் ஶரஷக ன்ஷண
சூட தண்ிஶ வகரண்டு ந்ீர்கள்
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கரட்ெற அனந்றணரல் தரனஶெ
கரர்கஶப இப்ஶதர வரினம்
ிண்டம் னஷநஶதெற தரிகரெம் ஶதெற
ஶர் தெறரனம் ண உஷக்க
உண்டு கறழ்ந்ட அவழும்தி
அவ்ல் தஜ்னஶ ரன் வரழுட
ங்கற னெல்னரணினறனக்க
ந்ட எனஶங்ஷக ெனரம் வெரல்னவும்
றன்று க்வகன்ண வெய்ரர்கஶபர
வரிரவண வெரல்னற டுடுங்கற
வகரண்டு ஶதரட்டரலும் க்கு தனன்
குநறத் அரணிம் ீ ஶடம்
ன்று றக வெரல்னற ஆெரரக
இஷநஶரன் னயறய்ீன் தரம் ஶரய்ந்ட
ன்நறனேடன் வெரல்னற ழுந்ீவன்நரர்
ரர் னயறய்ீன் வெரன்ண ஶதரட
வற்நறனேடன் ஶங்ஷக ஷனனேர்த்ற
ஶந்ர் னயறய்ீன் னகத்ஷப் தரர்த்ட
ஆண்ஶடரன் னகழ்ந்றடும் அனெரனறயள
அனஷ குரஶ வெரல்ன ஶகலம்
ஆனதி ஶரர் அஸ்யரதிகள்
அன்தரய் அஷணஶரர்கள் இனக்கும்ரபில்
ஶதரல் றக வெரல்ன எனனக்கு
திள்ஷபில்னரல் னகழ்ந்ட ண கஷனரகற
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ஶரய் க்குட்டி என்வநடுத்ட
றகழ்த்ற அிழ்த்ர் ிடும் ஶதரட
கனத்றல் னயறய்ீன் அரணிவன்று
கடுகற ிடுத்றடும் ரஷபிஶன
வதரனத்னடவணங்கள் கூட்டத்ரர்கள்
னகழ்ந்ட தெறரக இனக்கும்ஶதரட
வடித் ரினனற தெறகலக்கு
வணவும் னல்ஷனரன் னெறப்தடண்ஶடர
டடித்ட தஷத்ற;ட க்குட்டிஷ
டிந்ட தெறரநற றண்ஶடரவன்று
கனத்றல் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
கடுக அரணிம் உங்கள் ஶதரில்
வதரனத்ட றக வகரண்டு இனப்தறணரல்
னகழ்ந்ட றப்தரர்த்ட கரத்றனனேம்
ரித்ட கறந்ர் னயறய்ீஷணனேம்
வெப்தனடன் ரன் இடத்றல் ஶகட்டரர்
கனத்றல் கறழ்ந்ட அன் ட வெரல்ரன்
கனஷ னயறய்ீஶண வெரல்னக் ஶகலம்
வதரறுத்ல் றக ரனும் ங்கும் தரர்த்ஶன்
ஶதரற இஷ என்றும் இல்னரஶன
கனத்றல் ிெரரய் இனக்கும் ஶதரட
கடுகு க்குட்டி லுிம் வகரண்டு
றனத்னடன் வகரண்டு னன்ஶண ஷத்ஶன்
றன்று தெறரநற கஷபகள் ீர்ந்ட
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கனத்றல் வதரின் வெரன்ண ஶதரட
கனஷ னயறய்ீன் ட வெரல்ரர்
னகழ்ந்ட வதரடரகும் ல்ஶனரனக்கும்
றனத்னடன் ந்ன் அரணிம்ரன்
வதரனத் உணட அரணிம்ரன்
வெப்தி எனனக்கும் வதரடில்ஷனஶ
கனத்றல் னயறய்ீன் வெரல்னறதின்
கடுக றக வதரண்ஶர ஆஶர ன்நரர்
னநத்ரல் வெரல்னறஶ அன் ட வெரல்ரன்
னகழும் க்குட்டி தின்ணரகுவன்று
றகழ்த்ற வதரின் வெரன்ணஶதரட
ீறனேடன்ரன் இடஷக்கும்
கரடம் தனணட வ்பஶர
கனஷ னயறய்ீன் கக்கு ஶதரட்டரர்
கனத்ரல் கக்குஶ ரலு னட்ெம்
கூட்டிஷண உண்டும் ரஶவணன்நரர்
தனற னயறய்ீன் ஶகட்டஶதரட
னகழும் வதரி ரன் ட வெரல்ரன்
னந்ற றக ஶகட்டதடிிணரஶன
ரகரய் னஶன் ரன் என னட்ெம்ரன்
வதரனந்டம் றக னென்று னட்ெத்டக்கு
ஶதர கக்குகள் வெரல்ன ஶகலம்
கனத்ரல் என தங்கு கரற்நறஶனரன்
கடுக என தங்கு வனப்திஶனரன்
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வதரன ெறறுீரிஶன என தங்குரன்
ஶதர அறந்றடும் னென்று தங்கும்
னந்ற ஶகட்டரல் என கூறுரன்
ரகரய் னஶன் ன்று வெரன்ணரன்
கனத்றல் வதரின் வெரன்ணஶதரட
கனஷ னயறய்ீன் ரவன்நரர்கள்
றடத்றல்

றப்ரில் ரணம் ிட்டு

வென்று குறத்ங்ஶக ஶதரகலுற்நரர்
ஶதரணதிநகரஶன ணரெத்றல்
னகழும்

றப்ரில் ஏட்டிந்ட

றடத்றல் னயறய்ீன் கறனஷதரக
ெறநந் வதரின் க்குட்டிஷ
கனத்றல் னயறய்ீன் னன்ஶணிட
கனஷனேடன் தரர்த்ட ட வெரல்ரர்
ணட கறழ்ந்ங்ஶக ீணத்டக்கு
ரகரய் றகப்ஶதரய் ஶெ ஶடம்
இனங்கும் வதரிஶரன் ஷண கூிஶ
இனங்கும் னயறய்ீன் ட வெரல்ரர்
ணட அரணிம் உணட ஶதரிஶன
இனங்கும் வதரறுப்தரண தடிிணரஶன
டனங்கும் வதரிஶரன் ீ ஶதரக ஶடம்
டெற வத் வெரல்லுண்ரட
ணட றனதிக்கள் தரனகஶ
இநங்கற னறில் டந்ட இல்ஷன
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கனத்ரல் வதரிஶரஶண ரன் ஶதரகஶடம்
கடுக னயறய்ீன் ஶகட்ட ஶதரட
வதரறுத்ரல் ீனேஶ ஶதரக ஶண்டரம்
னகழும் வதரிஶரன் ெப்ம் ஶதரட்டரன்
கனத்றல் னகழ் ஶெனம் தரத்றரஶ
கடுக ஶதரவன்று வெரல்னனரஶர
றனந்டம் னகழ் வகரண்ட தி கஶப
வெப்தனடன் வெரல்ன கூடரவன்நரர்
ெறநந் னென்று ஶதனம் ஶதரகரிட்டரல்
வெப்தனடஶணரன் ரர் ஶதரரர்
கனத்ரல் வதரிஶரனும் ணகறழ்ந்ட
கனஷ னயறய்ீன் வெரல்ன ஶகலம்
வதனத்ரல் ரனுஶ ஶதரஶநவணன்றும்
னகழும்

றப்ரில் கல றநங்கற

த்ரல் ஷனிஶன கூவடடுத்ட
கரடம் கம்தபி ஶரபில் ஶதரட்டு
டத்டம் டினேஶ ஷகதிடித்ட
ஶரறும் அர் ெம் வெரல்லுற்நரர்
கனத்றல் கறழ்ந்டரன் தீி தரத்றரஶ
கனஷ வதரிஶரன் ட வெரல்ரன்
வதரறுத் ீணம் ஶதரய் னபவும்
னகழ்ந்ட கணி;டம் இனங்கவபன்ஶந
றனத்னடன் வெரல்னற தரக
வெல்ன

றப்ரில் கனன் ஶதரக
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கனத்றல் னயறய்ீன் ட வெரல்ரர்
கரடம்

றப்ரிஶன ீர் கள்பணரகும்

வதரனந்டம் கரட்டிஶன ிட்டு ஶதரட்டு
னகழ்ந்ட வகரண்டு ஶதரய் ிட்ஶடவணன்தரர்
றனந்டம் ஷந னட்ெம் ந்வன்று
ெல என யத்ட அர் ஷகிணரஶன
வதரறுந்டம் னகழ்ஶெனம் ங்கள் ஶதணரர்ரம்
னகழும் றக ஶரப்தில் னென்று கணி
கறழ்ந்ட தரண ரடஷப தம்
ரகரய் கணி னென்றும் ரங்கறக் வகரண்டு
அனந்டம் தினேல்னர எலச் வெய்றடும்
ஆண ண்ர்ீ என கஷனம்
னந்ற றகனென்று வகரண்டு ந்ரல்
ரகரய் ரனுஶ உறுற வகரள்ஶன்
ன்று னயறய்ீன் வெரன்ண தின்ன
கற
ன்நற

றப்ரில் தரணரர்
றப்ரில் ீணத்டக்கு

ரடி றகனட்ெம் ஷனேம் ஏட்டிக் வகரண்டு
வகரண்டு ீணத்ட ஶகரட்ஷடிலும்
றநந்ட அஷடஶ ெர ிட்டு
ன்று றக ரணர ரபனவு
கற வனஶரறும் தஷநகபிட்டரர்
என்றும் எனனம் ஶகபரஶன
ஏடித் வனவல்னரம் ஶடித் ஶடி
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வென்று றுவன வெல்லும்ஶதரட
ீஶணரர் ிபங்கற தள்பிணில்
ன்நறனேடஶணரன் அஸ்யரதிகள்
ந்ட அஷத்ர் ஶகட்கலுற்நரர்
இன்னும் தகுரறஶன அனெரனறஹ்
இனங்கும் குரர் னயறய்ீன் ரன்
அன்று அர்ிட்ட இஷடன் ரனும்
ஆற அனள் தடி னயல்னீஷ
வென்று இஸ்னரத்றல் ஆக்கஶதரக
ெறநப்தரய் னநப்தடும் ஶஷபிஶன
கண்ட

ணவல்னரம் கூட ஶதரக

கனத்றல் கறழ்ந்ங்ஶக வெரன்ண ஶதரட
ன்நற இஸ்னரத்றல் ஆக்கற ஶதரட்டு
ரன் கறனஷதரல் னகும் ஶதரட
னகும்ஶதரட ணரந்றத்றல்
ிம்ற னகம் சூம்தி இனக்கும் ஶதரட
ன்நற எனனம் ஶண்டரம் ன்று
ந்ட கப்தணரர் ன்ஷண கூிவென்று
ரிகட்டி அனுப்தி ஷத்ரர்
றனம்தி னம்ஶதரட ணரந்றத்றல்
கண்டு றகனட்ெம் ஷனேம் ஏட்டி
கனத்றல் னயறய்ீன் அனுப்தி ஷத்ரர்
வென்று தினேள்ப ன் கறஷபில்
ீரன் அஸ்யரதி டைறு ீணரம்
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வென்று றகிட்டு யத்ட ரங்கற
குநறத் தம் னென்றும் அர் ஶதணரர்ரன்
ெறநந் வ்ரில் எலச் வெய்றடும்
வென்று றக ண்ர்ீ ஶ வெரன்ணரர்
இந் றக னென்று அஷடரபனம்
கன் னயறய்ீன் ஶகட்டரவன்நரர்
அந் வரறஶகட்டு அஸ்யரதிஶ
ஆஷப றகிட்டு அஷக்கச் வெரன்ணரர்
வென்று றகஶதரய் அர் கறஷபில்
றணனம் இனந்ங்ஶக என ணின்
வதண்டு றகதிள்ஷப இல்னரஶன
தித்ர் ஶதரனஶ றரிந்ஷனரர்
ன்று றக வெரல்ன ஆஷப ிட்டு
இழுத்ட வகரண்டு ந்ட அரிடத்றல்
கனத்றல் கறழ்ந்ங்ஶக யத்ட ரங்க
கடுக தம் ரனும் தநறக்க ஶதரணரர்
ெறநந் றகற தரர்க்கும்ஶதரட
வெப்னம் தம் என்றும் கரரஶன
கனத்றல் அஸ்யரதிரர்கள் ஶதரய்
கிந்ட னறஷ தரர்க்கும்ஶதரட
றடத்றல் று ஶரப்தில் தரக
ெலரய் உநங்கறஶ ெனறப்தணரர்
கனத்றல் ெனறப்தரகற னஅத்றணரஶ
கடுக வவ்னரஷ றநவுவன்று
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இனந்

ணவல்னரம் வெரன்ணஶதரட

இனங்கும் னஅத்றனும் ழும்தினந்ட
டடித்ட தந்ஞ்ெற ஶரறணரனம்
டய் எலட வெய்ட வகரண்டு
டுத் கஷத்ரன் றநக்க வெரல்னற
ங்க கவுஶ றநக்கில்ஷன
உஷத்

ணவல்னரம் ெனறப்தரகற

உனகறறக வரந்ட இனக்கும் ஶதரட
கணத் வ்னரில் என ெப்ம் ரன்
கடுக இஷடஷண ச் வெரல்னறஶ
இனந்

ணவல்னரம் இஷடிஷணத்ரன்

கறகக் கூநற ட வெரல்ரர்
உஷத் வரற வெரல்னற  வெரல்னற
உண்ஷ என ெப்ம் உண்டரச்சுட
கனத்ரல் கறழ்ந்ங்ஶக இஷடனுஶ
கஷ றக ள்பி ஶதரகவும்ரன்
உஷத் இஷடனும் உள்ஶப வென்று
உண்ஷனேடன் ரலு ரபிஷகரன்
அடுத்ட றகப் ஶதெற இனந் தின்னும்
அகரய் றக னென்று தனம் வகரண்டு
கனத்ரல் ீணத்ரர் தரர்த்றனக்க
ண் ீஷ வகரண்டுஶ வபிில் ந்ரர்
உஷத்ட ீணத்ரர் ல்ஶனரர்கலம்
உள்பம் கறழ்ந்டஶ உடல் னரித்ட
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ெறரித்ட கறழ்ந்ணர் ெந்ஶரெரய்
வெப்னம் தம் னென்றும் ட ன்நரர்
கறத் வ்னரில் என னெஷபில்
கடுக ில் இனக்கக் கண்டு
டுத்ட றகக் வகரண்டு ஶதரகச் வெரல்னற
இனங்கும் என ெப்ம் ரனும் ஶகட்டு
ணட கறழ்ந்ங்ஶக ெந்ஶரெரக
ரகரய் தம் னென்றும் டுத்ட ந்ஶன்
உஷத்

ணவல்னரம் னயறய்ீஷண

உண்ஷனேடன் கர னஶரவன்று
டுத்ட இஷடனும் ட வெரல்ரர்
ரனும் றஸ்னக்கு

ஶதரய் தின்னும்

அடுத்ட னட றெவணஶ
அண்ல் னயறய்ீன் ன்று வெரன்ணரர்
ன்று றக வெரல்னற டுத்ரனம்
ழுந்ட இஷடனும் தரக
ன்நறனேடஶணரன்

ணங்கவபல்னரம்

ரகர் னயறய்ீன் தரம் இண்டும்
கண்ஶடரம் ஷனஶஶன ன்று வெரல்னற
குநறத்ட ெனரம் வெரல்னற அனுப்திணஶ
ஆற

றப்ரில் ரணம் இறல்

அன்தரய் னயறய்ீன் னன்ஶண ந்ரர்
ரகரய் றக னென்று அஷடரபனம்
ள்பல் னயம்ட தி ஶதரணரர்
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டுத்ட றக ஷத்ட ெந்ஶரரகற

இனங்கும் னயறய்ீன் இனக்கும்ஶதரட
வதனடம் னகழ் வகரண்ட றனங்கனம்
னகழ்ந்ட குடிரழும் வௌனரவன்னும்
ெறநந் அனதக்கர் ணகறழ்ந்ட
வெப்தனடன்ரன் அஷ தடித்ரல் ஶதரன
கனத்றல் னகழ் ஶெனம் னயறய்ீனும்
கனஷ ணடரன் கறழ்ந்றனந்ரர்
ணட கறழ்ந்ங்ஶக இனக்கும் ஶதரட
ரகரய் ழுதட ஶதனடஶண
டனங்கும் உஷடஷனேம் னனம்
சூழும்

ணவல்னரம் திநத்ஶ னரர்

அகு னகழ்ஶெனம் இபஷரண
அபரண டரஷப கண்ட ரற்நம்
ஶதரல் னகழ் வகரண்ட அனெரனறஹ்
திள்ஷப னயறய்ீன் ழும்திணரர்கள்
கனத்ரல் ழும்தஶ தீி தரத்றரவும்
ரனும் றக ரரர் னயறய்ீஷண
ெறநந்ட றகந்ட ெனரனம் வெரல்னற
ெறநந் எடுக்கஷ னன்ஶண ஷத்ரர்
ங்கள் னயம்ட தி கறஷபில்
இனங்கும் னகழ் வகரண்டு அனெரனறஹ்
வெரந்னடன் ந் கண்ிஶ
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டனங்கும் ணடட ஶதணரஶ
ந் எடுக்கஷ அனந்டவன்று
ரகரய் றக வெரல்னற அனஶக றன்நரர்
றன்ந ஶரிஶன ன்ஷணப் தரர்த்ட
ீற னயறய்த்ீனும் ட வெரல்ரர்
ந் டரட கறபி வரறஶ
ரகரய் ீர் ரனும் ரவணஶ
ந்ன் ீணத்டக்கு அெரய் ந்
ங்கள் னயம்ட ஷணிரர் ரம்
வெரந் உங்கலக்கு தரட்டிரர்ரன்
வெரல்ரர் ன்ஶதர் நறம் ன்று
ல்னவண வெரல்னற தெறரநறஶ
ரர் னயறய்ீன் ட வெரல்ரர்கள்
ெகன ஆனேம் டுத்ிந்ட
ம்திரன் தக்கல் டஆவும் ஶகட்டு
னடஷ னகழ்ஶெனம் ணரெத்றல்
தரஷ றீ றல் டக்கனரணரர்
வகரடி ணரந்ம் டக்கும்ஶதரட
ஶகரனனடஶணரன் ஆனம் ந்ட
வென்று த்றல் ென்ணரெறஷ
வெல்ர் டுத்ட வபிப்தடுத்
தந்ட ஶதரனஶ உனரக்கற
தனத் ஷனஶஷ அன்ஷனில் ஷத்ட
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வகரண்டுர வன்று அனஷத்ட
கூடரம் திடுங்கற சுஷ டுத்ட
வென்நரர் வதனணம் ன்ஷண ரடி
வெல்ர் டந்றடும் ில் இணனம்
கண்டுஷண ஶடும் கத்ரப் ஶதரன
கடுகற ரன் றனகம் ந்டஶ
ந்ட ரஷண கடினனற
ங்கற அட னன்னும் தரஷ கூட்ட
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட டைெற
வெல்ஶ இட ன்ண அறெஶ
னன்ஶணரன் உத்றவு ந்றப்ஶதர
னகறனரர் உஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
உகந்ட கறழ்கறன்ந கரனம்
கரணகம் ரண்டி தத்ரம் ரஶப
ந்ட னக்கறட றஸ்னன்ணில்
ள்பல் ஷண கண்டு ஆனறரஶணரர்
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ஸ்லீம் வெய்ட
வெல்ர் அஷத்ட ரபிஷக னக்கற
வெரந் ணரக இர் க்கு
டண்டரகஶ ிடுற ிட்டு
ந்ட தந்ஶரதஸ்ரக றஷ ஷபத்ட
கறழ்ந்ட இனந்ரர்கள் னயறய்ீனும்
அன்று வதரழுடஶதரய் ற்நரபில்
அகரண வள்பிக்கறஷ ரபில்
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வென்று ஸ் றறல் னயறய்ீனும்
ம்
ீ ஆ வரழுட அர் கறழ்ந்ட
றண்டுணில் ெரய்ந்ட னயறய்ீனும்
ீஶணரர் அஷணனக்கும் யீட வெரல்னற
ண்டுட னஷ சூழ்ந்ட ஶதரல்
ள்பல்ஷண கூ10ழ்ந்ட இனக்கும்ஶதரஶ
அந் ஶத்றல் வெம்திரந்ட
அனஷ உகந்ட ஶகட்டு றற்க
ந்ட ஜ்னறமறல் னகப்தினந்ட
ணின் குணிந்ட அங்ஶக தரர்த்றடவும்
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கண்டு ழும்திட தந்ட அடவும்
தந்ட ிழுந்ட வௌத்ரக
ந்ட இனந்ஶரனம் ணம் தந்ஶ
இனந்ட னஃீ ன்கள் ஷணநந்ட
இந் தரனம் க்கும் ஆச்சு
கனத்ட கனங்கறஶ னஃீ ஶணரனம்
கனம் திடித்ட வரறரப்ஶதர
ினம்தி அடந்ட யீட ஶகட்டு
ினப்தனற்நட றஷன வதநரல்
தனற டனங்கற ஆண்டஶ
தரர்த்றணரல் குற்நம் ங்கள் ஶதரில்
ந்ட அடஶஶன குற்நறல்ஷன
ல்ஶனரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட
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ெறந்ஷ கறஶ ழுப்னவணில்
ெலரன் னயறய்ீன் டுத்டஷப்தரர்
ந்ன் யீஷனேம் ஷநத்றணரல்
இநந்ட ஶதரச்சுட னஃறணரஶ
அந் வரறஶகட்டு இர் வரறரர்
ஆணரல் ங்கஷப அடித்டக் வகரல்லுங்கள்
அடித்டக் வகரல்லுர்ீ ங்கஷபனேம்
அல்னரஹ் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
டடித்ட தநறஶ இர் வரற
டனங்கும் தரனனம் ணறபகற...
டிந் தரந்ஷ ழுப்னவன்று
ள்பல் ஆெரஷ கண்கரட்டவும்
கடுகற ழுந்ட ஆெரவுஶ
கத்ன் கறனஷதரல் ட்டிடஶ
சுனண்டு கறடந்ஶரர் வெம்திரந்ட
றடுக்கறட்டு ழுந்ட கம் திந்ட
ினப்தனற்நட ழுந்ட வெல்ன
ஶஶனரன் கறனஷத ன்ஶந வரறந்ட
இனந் னஃீ ன்கள் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
இன்தனற்று யீட ஶகட்டிடஶ
கனங்கடல் ீ ண்டு ந்னும்
கரர் ிெணம் ஶகட்டிடவும்
ணட கறழ்ந்ன் ஏடி ந்ட
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ள்பல் கம் திடித்ட உனகற றற்க
கணகம் வதரனந்ற னயறய்ீனும்
கல்ன கறழ்ந்ட இனத்ற ஷத்ட
உணட ரரனம் சுகரக
உகப்தரய் இனக்கறநரர ண ஶகட்கவும்
ணனம் பர்ந்ட உனகறஶரன்
ள்பல் கறனஷதரல் இனக்கறநரர்கள்
கடல் ீ ண்டன் வெரல்ன இர் கறழ்ந்ட
கத்ன் அனவபன்று ணறலுண்ி
டவுவண வெரல்னற இர் கறழ்ந்ட
ஷத் கறிஷ தரர்ப்ஶதரவன்று
றடரர் டந்றட திரிம் வகரண்டு
றஷ கடல் ீ ண்ஶடரம் ஷணில் னக்கற
டனம் னரித்ட கறினம்
ெலக்கறம் ந்ட கம் திடித்ஶ
உனகற அழுகறட னயறய்ீனும்
உகந்ட இஷநஶரணிடம் டஆ ஶகட்கவும்
வதனத் டஶ இபஷரக்கற
வதண்குடி தறணரறு ரகறணரள்
கனத்றல் கறழ்ந்ட இரினக்க
கபரஞ்ெற ந் ஷககனம்
தனற டனங்கஶ னயறய்ீனுக்கு
தரல்தம் ெர்க்கஷ ெர்க்கஶ
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ினப்தனற்நன் அனபிக்க
ஶர் தெறரநற ழுந்னம்
கனத்றல் கறழ்ந்ட ிடுற வென்று
கன்ணினக்கு உஷத்ட கறழ்ந்ரனம்
எனன் ஸ் றறல் வென்றுனக்கற
உகந்றனக்கவும் ெத ரற
கனஷ னர்தரம் ணில் ிழுந்ட
கனம் திடித்ர் உனகறணஶ
உனகற கறழ்ந்ட அரினந்ட
உஷடஶரன் னயறய்ீன்ஷண னகழ்ந்ட
ினம்தி அனஶ அஷத்டக் வகரண்டு
ிபங்கும் ஷணனக்கற னயறய்ீனும்
வதனற வகரண்டர் அண்ரந்ட தரர்க்க
வதரிஶரன் கறனஷதரல் ழுவகரடி
எனன் அனபரஶன தநக்க கண்டு
உள்பம் கறழ்ந்ட டஆ இஷந்ரர்
கனடம் வரறனேஶ நரலும்
கத்ன் வகரடுத்ரன் ழு வகரடி
வதனத் னலுஶ றகுறீந்ட
வதரிஶரன் அபிஶன க்கல் வெய்ட
ஏர்ஷரகஶ அரினக்க
உகப்தரய் அபித்ரன் அர்க்கனம்
அனந்ற அனஶ திரினற்று
அர்கள் ிரடம் னக்கறணஶ
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ிரடம் னக்கற அகம் கறழ்ந்ட
ள்பல் டில் வகரண்டு ழுந்னம்
கணிந்ட உநரடி கறழ்ந்னம்
கரர் டில் வகரள்ப இஷநனும்
இணி தரனஶ றஸ்னறப்ஶதர
இன்த சுகனம் றகவும் ஆச்ஶெர
ணித்ட ீனஶ ந்றனக்கறல்
ண் ீர் வகரடுர ஶெரஷனச்ஶெர
னந்ற உனகுகறநரர் ரரவுஶ
ரடி வனறகறகறநர் அனு றணனம்
திற கனங்குகறநரர் ந்ஶனம்
தீர்ஸ்கல ர் இச்ெணனம்
இனக்கக் கூடரட இணிஶனரக
ழும்தி டவுவணில் இர் ிறத்ட
கனடம் ஷகவல்னரம் ஷணினக்கு
கனற அனவ ஸ் றறல் ந்ட
இஷநஶரன் தஜ்னஶ வரழுனம்
இனந் னஃீ னுக்கு டுத்டஷத்ரர்
எனன் உஷத்றட்டரன் தகுரடக்கு
உகந்ட தம் ரஷப ன்று
இனந் ஶதவல்னரம் ணடனகற
ப்ஶதர கரண்ஶதரம் ன்று ரங்கலஶ...
எனன் அனபரஶ ீங்கலஶ
உகந்ட ந்ீர்கள் ங்கபபில்
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திநக ென்ணரெற இன் ரர் இப்ஶதர
வதரன்னும் கூெரில் இனக்கறநரல்
ினப்தனற்நர் அர் ஶகட்கவும்
ிபம்னரப்ஶதர னயறய்ீனும்
எனன் னரய் னயல்ன ீஷ
உகந்ட வெல்லுஷகில் ஆனம்
ினப்தனற்று ரன் டி; வகரள்பில்
ிண்ில் தநந்ரர் ென்ணரெற அன்
ந்ன் ஶதரிஶன றல்தடவும்
ழும்தி ந்ன் ிண்ிஶனரன்
ந்ட ரனுஶ டில்ரகற
கறழ்ந்ட னபவும் இஷணக் கண்ஶடன்
னன்ஶணரன் ஶெரட்டரவும் ஶகடரரினேம்
னடுகற வகரண்டுர ன்றுஷத்ஶன்
அந் வரறஶகட்டு என வரடிில்
அடித்டக் வகரண்டு ந்ட ிட்டடஶ
ிட்டு ன்னன்னும் அடிஶல் அடி
ின ென்ணரஷெ அடிக்கும்ஶதரட
ெப்ம் தநறஶ வகஞ்ெறடவும்
டுத்ஶன் அடிஷனேம் ிட்டிடவும்
வன்று றன்நறட கம் திந்ட
வனறந்ட உனகறஶ உஷப்தரணரன்
ட்டி இன் ன்ஷண ிடனரவன்று
ணறல் குநறத்றட இஷந வரறரன்
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டஷ்டன் ஸ்ரணி வதரல்னரன்
டனங்கும் கூெரில் அஷடனேவன்நரன்
ெத் ணரக அஷடத்ஷண
டனில் ஷத்ஶகற னகும் ஶதரட
வகட்ட ஸ்ரணி னயல்னீஷ
வகடுற தண்ின் ஶஷனேம்
ட்டப் தடுத்றஶ வகரண்டு ந்ஶன்
ஸ்ரணி னன்ணரக இனப்தடவும்
இனப்தவண வெரல்ன அர் கறழ்ந்ட
இப்ஶதர ஶஷ தரர்க்கனரர
கனத்றல் கறழ்ந்டஶ அர் ஶகட்கவும்
கனஷ கூெரஷ வகரண்டு ரவன்று
வதனத் ென்ணரஷெ னன்ஷக்கவும்
வதரிஶரன் னயறய்ீன் றநந்ட வல்ன
ெறசு ன்ஷணனேம் ீட்டுவன்று
ெறநந் னற்நறஶன தரம்தட ஶதரல்
கனத் ஷனஶவு ெறசு ீட்ட
கண்ட இண்டுஶ வனப்ன ழும்த
உஷத் னெச்ெட ிட்டிடவும்
உள்பம் பர்ந்ட வய்நந்ட
ினத்ற ங்கற இனந்றடவும்
ஶி கண்டஷ அஷடத்ட ஷக்க
இனந் னஃீ ன்கள் அஷணஶரனஶ
ழும்தி னயறய்ீன் கம் திந்ஶ
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னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ அககறழ்ந்ட
வதரிஶரன் னயறய்ீன் ஷண கறழ்ந்ட
அகத்றல் றஷணத்ரன் கறிகன்
ஆண்ஶடரன் அனள் வதற்ந னயறய்ீனுக்கு
உகந்ட வகரடுப்தட ஶரவன்று
உனகற அனுஶ இனக்கும் ஶதரட
அயஶரன்

றப்ரிலுக்கு உஷக்கனரணரன்

அகத்றல் றஷணக்கறநரன் னயறய்ீனுக்ஶக
ஶெரங்கு வகரடுப்தறல் ண வெரல்னறஶ
ஶெரம்னநரர் ீனம் சுர்க்கதற
கரங்கு ீன தரினேம் என்று
கடுகற அன் ற
ீ வெல்லுவன்று
தரங்குடன் தரி

றப்ரில் அனங்கரித்ட

தசும்வதரன் ஶதரர்ஷ ஷககுத்டர
னங்கனள்ப ரெம் தரினேம் என்று
வதரிஶரர்

றப்ரில் வன றஶ
ீ

வெௌரரி ஶம் வகரண்டனம்
ெனங்ஷக வகரலுசும் ஶதரட்டிடஶ
திகரகஶ தரி டத்ற
தர கறிகன் வனில் 
னண றரல் அன்ண ஷட
வதரிஶரர்

றப்ரில் வகரண்டு வெல்ன

கணறகவுள்ப கறி கன்
கண்டடடஶண அன் ஏடிந்ட
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தரினேம் ிஷனட ஶரவணில்
தறணரிம் ங்க கரெடவும்
திரினற்நன் ஷணில் னக்கற
வதனற வகரண்டு ங்ககரவெடுத்ட
எனஷரகஶ அனக்கும் ஈந்ட
உர்ந் தரிஷனேம் ரங்கறக் வகரண்டு
அனஷ னகரண னயறய்ீன் இடம்
அர்கள் னன்ிட்டு திந்ட றன்ஶந
திந்ட அனுஶ கறழ்ந்ட றற்க
தரினேம் வகரடுத்ரன் இஷநஶரன் ன்ஶந
ணறல் றஷணத் அர் ஶகட்தரப்ஶதர
ரணம் தரிஶட உக்கும் ணில்
ெனறத்ட இனந்ஶன் ரன் வெௌரரினேம்
ரணன் கறனஷதரல் ம் வனில்
ணித்ட வகரண்டு ந்ரன் வெௌரரினேம்
ரனும் ிஷனஶகட்ஶடன் அர் கறழ்ந்ரர்
ங்ககரசுஶ தறணரிம்
ந்ரல் வகரடுப்ஶதன் ண வரறந்ரர்
அங்கம் னரித்ட ரனும் ஈந்ஶன்
அனம் வகரடுத்ட அகனப் ஶதரணரர்
இங்ஶக வகரண்டு ந்ஶன் ன்றுஷக்க
இஷநஶரன் வகரடுத்ரன் ன்ஶந றஷணத்ட
ெங்ஷக அகுள்ப னயறய்ீனும்
ெரற்றுரப்ஶதர இன்ஷணப் தரர்த்ட
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தறணரிம் கரசு வகரலுசு ிஷன
தரினேம் ணம் வெரர்க்க தரிரகும்
வதரிஶரன் வகரடுத்ரன் க்குறப்ஶதர
னத்றணில் ீனேம் றஷணத்ரஶன
றனேம் டனங்கற னயறய்ீனும்
தகுரட ணக்கு தரக
ீறனேம் டுத்ட எட்டகத்றன் ஶல்
ீர் னநப்தட்டரர் அந்ஶஶ
வதரன்ணின் டரனம் வெிஷக ஷத்ட
திநி ணிஶனநற னயறய்ீனும்
றன்ணிவணரபி ஶதரன டெ ிபங்க
ஶகம் குஷடிட தரி டத்
அன்ணஷடரய் வகரலுெற
ம்வதரன் தரினேம் டணம் வெய்
ிண் றனஷ ீ ன் சூழ்ந்டஶதரல்
றஸ்ன ணிலுள்ப னஃீ ன்கஶப
ிணி கணல் ெர்ப்த ரறனேடன்
ரரி கடல் ீ ண்ட னந்டைறு ஶதனம்
கணிரகறஶ றண்டு வெல்ன
கரறர் னயறய்ீன் டந்ட வெல்ன
இனந்ட ஶதரற்நறஶ னஃீ ன்கவபல்னரம்
இஷநஶரன் ெனரம் வெரல்னற றனம்திடவும்
திிஷடரக கடல் ீ ன்ஶடரனும்
தர டள்ப ெதரற
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இனடன் னன்னூறு

ணங்கள் சூ

இஷநஶரன் னயறய்ீன் தரஷ கூட்டி
ெரணரக ங்கற ற
வெய்ிட னயறய்ீன் அதரத்டக்கு
கணரகஶ னகும் ஶதரட
கத்ன்

றப்ரிலுக்கு உஷக்கனரணரர்

வௌவ்மறல் னயறய்ீன் ரரரிப்ஶதர
ெரற்ந அனஶ னடுகனரணரர்
விருத்தம்
எனன்

றப்ரிலுக்கு உஷத்ணன் அதரத்டள்ஶபரர் இனந்றட அவ்னறரரர்கள் இம்ன ீ

ன்ணரணரல் றனதி ஶதர் னயறய்ீனும் வ ர னரஶன. கனறஶ அர்கலக்கு
ீர் கடுகறஶ ரனவன்நரன் இஷநஶரன் உஷப்ன ஶகட்டு ழுந்டடன் அதர னக்கற ஷந
வநறனேள்ப னயறய்ீனும் னகறநரர் றஶ வென்று னஷநட வெய்ர்ீ ன்று டய்ஶரன்
உஷத்ரணிப்ஶதர. ிஷந்ட ீர் வெல்லும் ன்று ிஷந்ணர்
ஸதாங் ல்
ிஷந்ட அர் வெரல்ன அதரத்றஶன
ஶந்ர் இநங்கறஶ கூடரனம்
ஷநனேம் வநறனேள்பரர் தடங்கடித்ட
கறழ்ந்ட இனந்றட அவ்னறரரனம்
ிஷந்ட ந்ர் ஸ்லீம் வெய்ட
ீ ர னயறய்ீன் ழுி கட்டி
றஷநந்ட இனந்ர் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ீங்கள் ஶதரய் ரனம் ன்ஷண
வெரல்லும் ண ஶகட்க இர் கறழ்ந்ட
ஶெரதரக டுத்டஷப்தரர்
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அல்னர கறனஷத ன்ஶந றஷணத்ட
கறழ்ந்ட தெறரநற அங்கறனந்ட
அல்னர அனள் வதற்ந னயறய்ீனும்
அவ்ிடம் ஷணிட்டு ழுந்னபி
ல்னரர் னகழுள்ப தி ஶதனம்
ரடி தகுரறல் ஶரட்டம் ந்ஶ
ன ி கூடரம் றக அடித்ட
கறழ்ந்றனந்ர் ினந்டரக்கற
அன்ணம் தனகறஶ டின்வநழுந்ட
ஆலம் ிட்டணர் ம்தினக்கு
வெரன்ண வரற ஶகட்டு டெனம்
டர்ெர டந்ட ரபிஷக னக்கற
ன்ணர் ிெகனம் டுத்டஷக்க
ரண்ட உிர் ீ ண்டும் ந்ஶ
கரய்ந் திர் னஷப கண்டட ஶதரல்
கல்ன கறழ்ந் ம்தினம்
ரரனக்கு உஷத்ட அக கறழ்ந்ட
ங்ஷகரர்கலக்கு உஷப்தரணரர்
ரன் அனள் ன்று ணறல் ண்ி
ங்ஷகரர்கலம் டஆ இஷந்ட
ஆரெம் ஶதரக்கற அர் கறழ்ந்ட
அனங்கறர்ம் வெய்ரர் அந்ஶஶ
விருத்தம்
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ர் த்றண ி னனஷெ ஶரறும் உண்ிரய் தக்கரல் வதரனந்றஶ. ரணினம்
னகழும்

தகுரறல்

ணகறழ்ந்ட
ஶ ஶ

னிணரல்

தந்னறட்டு

ற

டனங்கும்

வெய்ட

கம் அநற ஆஷின் ஶல் அனரஷ ஶெரடித்ட

ன்று

ீஶணரர்கள்

வென்றுஷத்ட

ஶெர்ந்ஶன்.

அஹ்ட

ன்ஶதரர்

கரய் இனந்ஶரர்கலம்

வதரறந்றனக்கும்

ன்நனகறல்

னயறய்ீஷண ரன் கண்டு உண்டக வதரன் தரத்ஷ ீஶணரர்கள் ஸ்லீம் இட ெறநந்
வெய்ட அஹ்ஷ ரர்ழுி அககறழ்ந்ட அனகறல் இனக்க வ கம் னகழும் னயறய்ீஷண
வெங்கன

ரறரர்கலம்

ரர்ழுி

ெறக்கஶ

ஶதரரய்

டஷப்தரர்கள்.

வகரடி

னயல்னீஷ ஶகரர்க்கஶ இஸ்னரரக்கற டிவுஷடஶரர்கள் இங்ஶக ந்ட ல்னதம்ரன்
வடின் ன் ஆஶ அல்னரட ரரலும் கூடரவன்று ஏடி ன் ஷகஶெப்தட்டு உனகற
ீர்

ம்ஷ

ந்ம்ஶல்

ற்நற

ெகன

ணங்கலம்

ீன்

கூந

றனறன்ணரர்கள்

டணம்

வெய்ஶ ெந்றன் ஶதரல் எத் தகுரட ஊரிலுள்ப ரர்கலம் னத்டி ஆனரத்ற னன்
சுற்ந ெறத்றி ஶதரிஷக னெற வதரி ண்ஷட குடிக்கரனம் னரிஷக கணகன் ன்ண
வதரஷடக்கஶ

ர்த்றல்

ரலு

றக்கும்

றகர்
ீ

அனங்கல ம்

சுற்நறஶ

இல்னடஶண

ஸ் றடக்கு கற ஶகரங்கபில் னத்றலுறத் னயம்ட மழல் ஶதரில் உத்ட உர்ந்ட
தரத்றயர ஏறஶ ெறத் கற த்றண ிரடம் டனங்க ஆி வதரன் அண்ஷணில்
அககறழ்ந்ட னிப்தரய் ந்டவும் அன்ஷண ந்ஷ ணகற ஶதரரய் ற்றண குழுில்
ெந்றன் ஶதரல் னயறய்ீன் ரறனக்க அந்னள்ப ஆனறம்கள், உனரக்கள் ஆற அனள்
வதனந்டஷனஶ

ெல னள்ப

ஶரர்கலம் ெறநந்றனக்க

ஆறல்

றும்ன கஷடரஷண

னல் ண்தத்ட ரன்கு உினம் ர் ஶெர் னயறய்ீஷண ரழ்த்ஶ றநம் வதனகும்
உத் வெய்ட அஹ்டவும் உத் அன்ஷண ற்ஶநரர்கலம் ெறத்ம் கறழ்ந்ட ெறநக்க த்றிஶன
ஶெக்

னயம்டவும்

ஶதரரய்

ெறநந்

கரந்ரய்

கம்

ிபங்கும்

தி

ெறந்ஷ

ிகுழுில்

கற

ரர்

னயறய்ீன்

டணம்

னரி

ன்ணத்றல்

னஷெ

வெய்

ஶகரரனும் ஆக அஷடக்கரய் வள்பி இஷனனேம் அஶக த கரசும் கக்கறல்னரட அபித்ட
கண்ி வத்ஷின் ஶல் திக்கம் இல்னரல் ெரந்றனக்க திரினற்நரன்.
ஸதாங் ல்
வதரன்ணின் த்றண வத்ஷின் ஶல்
வதரிஶரன் னயறய்ீன் கறழ்ந்றனக்க
றன்ணின் எபி ஶதரன னகம் இனங்க
ிண்ினஷப் ஶதரல் சூழ்ந் ீ ன்கள் ஶதரன
ன்னுள் கறழ்ந்ட அனகறனறனக்க
ள்பல் ஶரரர் ம்ினம்
ன்ணர் ன்ணஷ ற்றுள்ஶபரனம்
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வமய்ிட னயறய்ீன் கறழ்ந்றனந்ரர்

கறழ்ந்ட னயறய்ீன் ல்ஶனரனக்கும்
ல்ஶனரன் கறனஷதரல் ினந்டரக்கற
அகனம் கறஶ அனபித்ட
அஷடக்கர வள்பிிஶன ெந்ணனம்
உகந்ட அள்ப ீர்கள் னயறய்ீனும்
உஷடஶரன் ஶதரிஶன தரத்றயரவும்
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ டஆ இஷந்ட
னரித்ட ஆீ ன் கூநறணரர்கள்
ஆீ ன் கூநறஶ அக கறழ்ந்ட
அனகரெணத்றல் கறழ்ந்றனக்க
னஃீ ன் அஷணஶரனம் ன்ண வெரல்ரர்
னயல்ன ீஷ இஸ்னரரக்கற
ரணிங்கு ந்ரன ன்ஷண
ெரற்றுர்ீ ங்கள் ப் வதரனஶப
ரம் இந் னறன்ஷண ிட்டு
ஸ்ரஷ இஸ்னரரக்குரஶ
ந்ன் உினக்கு உிரணஶ
ந்ன் ஶரஶ வெரல்ன ஶகலம்
ந்ட ரன் தட்டதரடு ன்ஷண
ரழுத் கூடரட வகரஞ்ெம் ஶகப ீர்
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் தடிப் தடிஶ
உகந்ட வெரல்னறஶ கடஶற்நனம்
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ெறந்ஷ கனங்கறஶ டுத்டஷக்க

ெறநந் ஶதவல்னரம் ஷண நந்ரர்
ன்ஷண நந்ட இனந்ஶரவல்னரம்
ங்கற ணஶகற ீர் வெரரி
அன்ஷணனேடன் ங்ஷக ம்தினம்
அங்குள்ஶபரர் அறெம் இஷண ஶகட்டு
னத்றரகற ணம் உனகற
னனம்தி அழுகறன்ந ஶரர்கலம்
ன்ணர் ம்ஷனேம் தரர்த்ட தரர்த்ட
வபிில் அகப்தட்ட னர் வெரரிந்ட ஶதரல்
விருத்தம்
ெந்றன் இனந்ஶரவல்னரம் ஶெரம்திஶ னகனம் ரடி கரய்ந்கம் ழும்தி ரந்ர் கல்தட
ரிர ண்ம் ெரந்கரண ரர்த்ஷ வெய்ிட உஷப்தணரர். உஷத்ரர் னயறய்ீனும்
உஷடஶரன்

ித்ரஶ

குஷநட

என்றுறல்ஷன.

யளரின்

ஶல்

ஶரடண்ஶடர

இஷநன் ிறத்ரஶந ரனம் ினகுன்நரஶ ெனறக்க ஶண்டரம். கண்டீர் ெந்ஶரெம்
ெனறப்தரகும்.

னனறவன்னும்

வௌத்ட

உண்ஷ

தின்

அட

என்றுறல்ஷன.

னறன்

அஷத்ரறு றணில் தட்ஶடரம் ரனம். ெனறப்தட ஶண்டரம் கண்டீர் கனவும் ெறறுஶ
ஶகப ீர்.
ஸதாங் ல்
அங்ஶக டந் கரனம்
அடவும் குஷநரல் டுத்டஷத்ட
இங்ஶக னம்ஶதரட டந்வல்னரம்
டுத்டஷத்றட இர் கறழ்ந்ட
ெங்ஷக அகுள்ப னயறய்ீஷண
ஸ்லீம் வெய்ர் அகன்நறடவும்
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வரங்கனடன் ந்ட றஸ்ன ரட்டரர்
டய்ஶரன் ெனரனஷத்ட அகன்நஷ
கண்டஷ கரனர் கறழ்ந்ட
அன்ணம் அனந்ற டின்வநழுந்ட
உகந்ட தஜ்னஶ வரழுட ழுந்ட
உஷடஶரன் இஸ்ரக்குரன் வரழுட
வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனும்
றன்னும் ென்ணரஷெ ஶரில் ஷத்ட
அகனம் கறழ்ந்ட தரிில் நற
அஷணஶரனம் சூழ்ந்ட டந்ரர்கஶப
டடவன்று னெற
கர்

ணங்கலம் சூழ்ந்ட 

கடஶனரம் ந்ட றன்று வகரண்டு
கனத் ஷனஶஷ ஆெரரஶன
டடிணரகஶ டெக்கற ெ
ீ
டஷ்ன் டுக்கடல் ிழுந்டடஶண
டஷ்ன் அன்ரனும் ஆனம்
தஷடத்ஶரன் அஷத்ரன் அந்ஶஶ
னம் ழும்திட னயறய்ீனும்
ர ென்ணரஷெ டுத்வநறந்ரர்
ினென்ணரஷெ வதரன் ஷனரய்
ிஷந்ணன் டுக் கடனறல்
கறரினேம் பர்ந்றட கண்வடல்னரனம்
கறனஷத கறனஷத ன்வநண உகந்ரர்
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இஷநஶரன் அனள் வதற்ந னயறய்ீஷண
ல்ஶனரனம் ஶதரற்நற கறழ்ந்ரர்கஶப
கறழ்ந்ட னகழ்ந்றட னயறய்ீனும்
ஷ ிரடம் ந்ட னக்கற
வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனும்
வெல்ர் தகுரறல் கறழ்ந்றனக்கறல்
உகந்ட னரனம் ஶதரஶரனரய்
உஷடஶரர்கஷப ந்ட கண்டரர்
அகனம் கறழ்ந்ர் இனக்கும் ரபில்
அர்கள் டம் இனதத்ற ரஶன
இனதத்ற ரலு டம் ஆகற
ழுந்ட ணம் னக்கற எத் கரல்ஶல்
எனகரல் ஶல் என கரலும் ஷத்ட
எனன் ஷண ரடி வௌவ்மறல் னங்கற
கறனஷதனேற்றுஶ றற்கும்ஶதரட
யறழ்று தினேம் ஈந்ரர் வரட்டி கநற
அனந்ற அனஶ ரட்;டம் வகரண்டு
அர்கள் திண்டு னடம் றற்க
தணிண்டு னடம் வென்நன்தின்
இஷநஶரன் தரனஶ உக்கு ினரத்றனந்ஶன்
இணி தரனஶ கரஷன டு
ல்னர னஶ உக்கு ஈந்ஶன்
கணில் இணிஶரஶ கரஶ
யனரலும் ரலுஶ குத்ட ஷத்ஶன்
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இணி டரஶ ணம் வெய் ணில்
இணனம் வரிரட இஷநஶண
இணனம் உஷத்றட அர் கறழ்ந்ட
இனங்கும் னயறய்ீன் ரபிஷக னக்கற
ணட ம்தினேம் ரரனஶ
ஸ்லீம் வெய்ர் அககறழ்ந்ட
ணட கணரஶ கண்ிஶ
இப்ஶதர தணிண்டு னடம் ட்டும்
ணரெம் ஶதரண ீர் ன் கஶ
ல்ஶனரன் வகரடுக்கரஶணர இங்கறனந்ரல்
தக வரறஶகட்டு இர் வரறரர்
தஷடத்ஶரன் ீரனம் கரண்தற்கு
அகத்றல் ங்கறணரல் கறட்டரறங்கு
ஆணரல் எத் கரனறன் ஶல்
உகந்ட தணிண்டு னடம் றன்ஶநன்
ஊடநக்கம் இல்னரஶனரன்
அயஶரன் னரய் யறழ்று தினேம்
அர்கள் ணட தெறரற்நறணரர்கள்
தெறனேம் ஆநறஶணன் வரட்டி கநற
தணிண்டு னடம் உநவு வெய்ஶன்
ஸீயத்ட ணக்குஶ றகுற ந்ரன்
ரலு யனரலுஶ உத்றவு
குெறரய் ணட னடிக்க வெரன்ணரன்
ஶகரஷ அர் ஶதர் வரறந்ரன் ஶகப ீர்
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ெரணஶரர் வெய்ிட ஹ்மளறன்
கபரர் ெரர தீினம்
வெய்ிடல் ஹ்டெம் ஈன்ந
வெய்ிட தீி ன்னுடஶண
டய்ஶரன் அனள் வதற்ந அப்டர் யீம்
டனங்கும் தீிர் யறரன் ஈமர
வெய்ிட இனநரகறம் ஈன்நவரன
ஷல் யவ்ர தீினம்
ஶஶனரன் உஷத்றட்டரன் ன் ரரஶ
வல்னறர் அண்ஷண வென்று ிபங்கறணஶ
ிபங்கற வும் அககறழ்ந்ட
தீி மளயர ெரனறயரவும்
ரபிஷகஷண ிட்டு அவழுந்ட
ங்ஷக ஷணனக்கற றஶ ந்ட
ழுி கறழ்ந்ட அஷத்ட வென்று
ப ிவத்ஷ ணில் ஷத்ட
அகு டிவு றன்ணரர் ஸ்லீம் வெய்ட
அர்கள் க்கு அனபித்ட
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ உதெரித்ட
வகரடுத்ரர் தரிெம் கரெரிம்
இந்தடிரக ரல்ரிடம்
இர்கள் தரிெம் ரங்கறஶரன்
ெந்ஶரெரகற ழுந்னம்
ங்கள் ஷண ந்ட உஷப்தரணரர்
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ந்ன் ணக்குஶ தரிெம் ஈந்ரர்
உகப்தரய் டுத்ர் னன்ஶண ஷத்ரர்
ரர னன் ஷக்க அர் கறழ்ந்ட
ள்பஶன ம் கூ10ட்ட உகப்தரகற
ஶகரரணரக ஷணகள் ஶரறும்
குத்ட ிபக்கும் னனம்
ஶரம்தர் ஶதரில் ிறகள் ஶரறும்
ல்ன டெண் ட்டி ஷன தப்தி
சூரணம் வெய்ட வகரடஷம்
வெரர்ரய் அனங்கரித்ரர் அங்ஶக
அனங்கல ர்ம் வெய்ட ினந்டரக்கற
அபித்ரர் ீஶணரர் கக்கறல்னரல்
டனக்கரகஶ அபித்ரனம்
ஶரஷகரர் ஷண வென்று னக்கற
இனங்கும் னயறய்ீன் ரித்றனந்ட
இனங்கும் டரர் ம் சூட்டிஶ
டனக்கரகஶ தறவணரனரள்
டனங்க தணி ந்ரர்கஶப
ந்ரர் தணி னெறவும்
டிவு ெந்ற திநஷ ஶர
னன்ஶணரன் அனபரஶன தணி ந்ட
னகறனரர் ஷணனக்கற கறழ்ந்றனந்ட
ந்ரர் ணட ரபிஷகக்கு
ள்பல் ிரடம் னகுந்னம்
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ெறந்ர றஷரக ற்நறனந்ட
ீ
ெலரன் ஶதரிஶன

கரத்ட ஈ

ரிஷெ னகரனம் றகுந்பித்ட
தகுரட ணில் கறழ்ந்றனக்கறல்
றனஷெ னகரனக்கு னப்தத்ஷந்றல்
வெம்ல் ஶெரதணம் னடித்ரனம்
தினஷெ னகரக ஷணி ரலுஶதர்
தீர் ஸ்கல ர் சுர்ரி வரன்னும்
அனஷெ தஷடத்ஶரன் ன்ணனபரல்
ஆடம் வதரன்னும் ம்தத்வரன்றும்
ம்தத்வரன்றுக்கு ரற்தத்வரன்றும்
ஆண்ஶடரன் இநக்கறணரன் இப்னிில்
இன்தனடஶணரன் திநந்றஶன
இனதத்ஶழு வதண்ரகும்
இனப்தட வதண் ரகும்
உனகறல் கிழ்ந்ட இனதட வதண்
கம்திரக ஆண்திள்ஷபனேம்
ிில் திநந் தறணரன்கு
இன்தனள்பஶரர் திள்ஷபகபில்
இநந்ட ரன்கு இனப்தட தத்ட
ெறநப்தரய் இனந்ரர்கள் னி ீ றஶன
விருத்தம்
அன அப்டல்னர, வெய்ட அப்டல் ஹ்யரப், வெௌவ்று வெய்ட யரஸீறன், அனக்கர், அப்டற்
ந ரக், ெர்னறன், அன னயம்ட

ரலுீன், அன வெய்ட
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ப்தரர், வெய்ட

ெம்சுீன், அனதக்கர், அப்டல்

அ ம
ீ
ளம், வெய்ட

அன

ஈமர, இனநரகறம்

ன்தர்கலம். அன அப்டற் ஹ்ரன் உடஶண அன அனல் தெல் னயம்ட னும் ன்ஷணஶ.
வமய்ிட

ெனரகுீன்

அப்ட

ெர்னணர

வனும்

ன்ஷணனேம்

அன

க்ரிய்ர, ஹ்ரவும்

ஷய்ல்ரர்கள் ழுடன் ந்ரய் தத்டம் ஆன்
ீ
சுடர் கறங்கள் ஶதரல் இனந்ரர்கஶப.
ஸதாங் ல்
வதண்டம் ஆடஶ பர்;ந்டடுரய்
வதரிஶரன் அனபரஶன ம் னடித்ட
என்று டைநரக வகபித்டவும்
உகப்தரய் ம் சூட்டி இனக்கும் ரபில்
ன்றுனள்பன் கறனஷத வகரண்டு
இர்கள் தஜ்ரிஶன எலவும் வகரண்டு
றன்று னகரர்கள் இெரவு ற்றும்...
டய்ர் வரழுரர் ரற்தட ரள்
உண்டல் இந் தடிரக...
எலவும் னநறரல் சுயளடடஶண
ன்ஷண நந்ட இஷநஶல் அன்ன...
ெறல்னரில் தன்ணிண்டு னெம் ற்றும்
ஆண திரண இல்னரஶன...
அர்கள் ஷணில் ெறல்னரவுஶ
கண்டம் னெடிஶ னயறய்ீனும்...
கல்ன கண்ரல் இஷநஶல் அன்ன
றன்னும் எபிிஷண ரிெறத்னம்...
ஶி ெறவடுத்ட இனந்ணஶ
ஶனரன் னயறய்ீன் ஆண்டஷகனேம்...
ர ன் கபரண டைெற
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கனத்றல் கறழ்ந்ர் தரணக்கவும்...
ஷகில் குந்ஷ ஷகவகரடுத்ட
வதனற வகரண்டர் னன்ஶண ிட்டு...
தீர்ஸ்கல ர் னன்ஶண ஷக்க
ெறறுவதண் ரர் குந்ஷவணில்...
ெறறுவதண் உங்கள் குந்ஷல்ஶனர
னன்ஶணரன் னெரகயரில் னடுகும் ஶதரட...
வரய்குல் கர்ப்தரணல்ஶனர
வதண்டம் திநந்ட உனரச்சு...
வதரிஶரன் ெறல்னரவும் தணிண்டரச்ஶெ
அன்ணஷட றன்ணரல் டுத்ஶரவும்...
ஆச்ெரிரக அககறழ்ந்ட
வதரன்ணரர் ன்ஷணனேம் னத்றிட்டு...
தீர்ஸ்கல ர் கறழ்ந்றனந்ரர்
அண்ல் னயறய்ீன் ஆண்டனம்...
அகுள்ப ரக்வகனும் தரிடவும்
னன்ஶணரன் அனபரஶன ரங்கறர்...
னயறய்ீன் ரய்கட்டி ஷத்ட
றன்ணனடஶணரன் ஶப்தம் ப்தம்...
ெறநப்தரய் வகரண்டரில் என னஃீ னும்
ன்ணில் கறழ்ந்ட றறஸ்க் ிட்டு...
வெய்ட இடரக னரீட ரங்கற
னன்ஶணரன் ீரர் வதனஶரவன்று...
னடுகற னஃீ னும் ஷணில் னக்கற
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ண்தரி ந்ணில் உனரி றற்க...
னயறய்ீன் றற்க கண்டனம்
கண்டவுடன் னஃீ ன் தின்னு ரங்கற...
கரறல் இவன்று ரனம் ந்ஶரம்
ஆண்டர் ணஷனேம் அநறரஶன...
அகத்றல் குனஶரனும் ெவுரரி ன்று
ண்ட குதிஶரனும் றஷணத்டக் வகரண்டு...
றனேம் கூட்டிஶ டந்னும்
ெண்டரப தரிரணனும்...
ெரிஷ அநறரல் ஸ்ர தட்டம்
ந்ட அனுஶ னடுகும்ஶதரட...
ஃரின ஆகவும் டத்றல் வென்று
ெறந்ஷ டுரநற தித்ரதம் வகரண்டு...
வெகடரகறஶ கறடந்ட உனலரள்
அந் ஶத்றல் ஸ்ர கண்டு...
அனும் கூப்திட ஶதெரரஶன
ந்ஊர் இர் வதரிஶரர் ஆகும்...
ண்ி அனுஶ ஏடி வென்ஶந
ஷனணிடம் ந்ட டுத்டஷக்க...
ஷனன் அடஶகட்டு ழும்தி ந்ட
னடனநரக இனந்னும்...
ற ெப்னம் கூிஶகட்க
னவும் இடனம் ஶதெரரஶன...
ல்ஶனரர் இவன்று ணறவனண்ி
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கனக்கரகறஶ ணட வரந்ட...
கடுகற ஷத்ஶன் ஷண அஷத்ஶ
ஷகஷ திடித்ட ீர் தரனவன்று...
ஷகனேம் தரர்த்ட அன் வரறரணரன்
ம் அெந்ட ஶரத்றப்ஶதர...
அட ஊஷ

ணிரகும்

ஷகம் அறல் கறஷடரறப்ஶதர
ங்கரபஶெம் ஈரக் ஶெம்
டய் தரிவுஷட ஈல் ஶடம்...
ஶரெம்

ணி தக்குவன்நரன்

அப்ஶதர ஷனன் வரறலுற்நரன்...
அடல்னரல் ஶவநரன்றும் வெய்னேன்ணரஶர
ப்தில்ஷன இப்ஶதர னெரிம்...
வெய்ட இடம் றற்கும் வெரல்ஷன ஶகப ீர்
இப்ஶதரட ஶகட்டரல் வகரடுப்தரர் அர்
கும் ன்று வெரல்ன இர் ழும்தி
ந்ட ஸ்ரவும் னயறய்ீன் கம்...
ரழ்த்ற ஶதரற்நறஶ கறழ்ந்டஷப்தரர்
ல்ஶனரன் னயறய்ீன் ஆண்டஷகஶ...
ந்ன் குனஶ சுரற ர
இப்ஶதர ங்கள் டந்ணிஶன
ந்ட வதரிர்

ணி திடித்ட

னண்டு ிக்கறநரர் னந்ற்கு....
ந் ித்றலும் கறஷடரறங்ஶக
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இனங்கும் தரிட ங்கபிடம்...
றற்குட ண வெரல்னற ந்ஶரம் ர

ீர் ஈந்றட அர் ரங்கறஶ...
தக்கும் வெய்ட னந்டம் ஈ
தர ிரறனேம் ீர்ந்றடவும்...
ெக்கறல்னரல் அர்கள் ஶகட்க
வெய்ிட னயறய்ீன் னெரிம்...
யக்கன் ஶதரிஶன யறர வெய்
அர்கள் தரினேஷட ஈல் ணில்...
க்கு திடித்ஶரர் னஃீ னுக்கு
னந்டம் ஈந்றட வபிவு ந்ட
ழுந்ட அனுஶ இனந்ட வகரண்டு
ந்ன் ிரறஷ வ்ிரய்...
தழுட அகன்நட வெரல்லுவன்று
தகர்ந்ரர் ஸ்ர அஷணர்கலம்...
னழுடம் உஷடன் கறனஷதனேள்ப
னயறய்ீன் னெரிம் தரினேம் ஈந்ரர்...
கறறத்ட ஈஷன டுத்றஶன
கணத் ரத்றஷ ஷத்றணரல்...
தனத்ட ெரீம் திஷத்ீர் ீனம்
தீர்ஸ்கல ர் தக்கத்ரஶன...
ிபக்கம் அநறர வநற னெடனும்
ன்றுஷத்றட அர் தந்ட...
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கனக்கரகற ணட வரந்ட
கனடரப்ஶதர ணம் வரந்ட
ல்ஷனகஷ ெற்றும் அநறரஶன
டம் வகட்டஶரர் ரன் னெடன்ரன்...
ந்ஶன் அன்ஶதரில் ரட்டம் வகரண்டு
ற றறஸ்கு ணிினறனந்ட...
னன்ஶணரன் ினரத்ஷ அநறரஶன
னடுகற ஈரஷண வெரல்ன னயறய்ீனும்...
ந்ட அர்கலம் உனரி றன்நரர்
ணறல் குநறத்ஶன் ெவ்ரரி ன்று...
ெந்ரதம் வகரண்டு ரனும் ந்ஶன்
ணினேம் திடித்ட ந்ணக்ஶக...
இந் னிிணில் ரனக்கரட
ழு ஶகரடி றிம் வகரடுத்ரலுஶ...
ந்ட க்குஶ கறஷடரறப்ஶதர
ள்பல் ஈந்ரர்கள் னெரிம்
இந் தடிரக அர் ஈரிட்டரல்
ணக்குஶ கறஷடரட ங்கஶணி...
னன்ஶணரன் அனஷப அநறரஶன
னெஶிரஶணன் ஷனன்ரஶ
உங்கள் ெரத்றத்றல் உள்ப ஶதர்கள்
என தரிரட ஈடண்ஶடர...
ங்கள் னயம்ட தி ஶனம்
ல்னரம் அகற்நற ந்ரல்ஶனர...
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ங்க டக்கு எப்தல்னஶ
ெரத்றம் குப்ஷதரணல்ஶனர...
கன் உஷத்றட்டரன் தி கனறர
ஈந்ரனக்கும் சுர்க்கம் ற்நரனக்குஶ
கட ஶண்டரம் இஷநனும்
ரன் வரறக்கு திெகு இல்ஷனஶ
ிகனள்ப ெரத்றனள்பக்கு
ஶறிணில் னத்ற வதற்நவன்று
கறகம் திடித்ட கறடந்டனண்டு
கல ழ் கம் ஆழ்ரர் ப்தில்ஷனஶ...
கனட வரற ஶகட்டு ல்ஶனரர்கலம்
கனக்கரகற வரறரணரர்...
வதரிஶரன் ஶம் அநறரஶன
வதரய்ஷ திடித்ட ிஷபரடிஶணரம்...
தறில் அனகரஶ குனினக்க
தரரில் வெய்ித்ஶர இடஷனேம்...
கஸ்ன கரத் வரிரஶன
கஷடவகட்ட திெரஷெ வகரண்டரடிஶணரம்...
றில்னரரஶன நந்ட வகட்ஶடரம்
ன்ணர் றஷணவும் நந்ஶரற;ப்ஶதர
இணிஶல் க்கு இஶ குன
இனக்க கூடரவன்ஶந றஷணத்ட...
உகந்ட ல்ஶனரனம் ஏர்ஷ வகரண்டு
கற்கண்டு ெலணி கணிர்க்கனம்...
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ணித்ணிரகஶ ட்டில் ந்ற
வெய்ிட னயறய்ீன் னன்ஶண ஷத்ட...

குணிந்ட ல்ஶனரனம் ஸ்கரித்ட
குத்ன ன்ஷணனேம் னகழ்ந்டஷப்தரர்...
ிகர் ண வெரல்னற ரறனந்ஶரம்
ஷகனேம் அநறரல் வகட்ஶடரம் ரங்கள்...
ங்கள் தரனம் ம்தி ந்ஶரம்
ங்கள் ஶத்றல் அஷத்ட வகரள்ர்...
ீ
அங்கு அர்கூந அககறழ்ந்ட
ஆனதி கனறர அர்கலக்குஷத்ட
வரங்கர் னயம்ட திீணில்
டனக்கரகறணரர் ல்ஶனரனஶ...
ெங்ஶகரஷெ ிட்டு ல்ஶனரனஶ
ெகும் தடிஶ ழுரஶன...
றஷணில் வகரண்டு அர் கறழ்ந்ட றற்க
றஷணவு வகட்டஶரர் னஃறணரனம்...
ணட வரந்டஶ கஷந்டனகற
ள்பல் கம் திடித்ட அழுறடவும்...
இணனம் வரிர னஃறணரஶ
ழுந்றனவன்று அர் ழும்தி...
கணற ெனறப்ஷதனேம் அகற்நற ஷத்ட
கரறர் னயறய்ீன் னரீடம் ஈந்ட
ணட குெறரக அனக்குஷத்ரர்
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னயம்ட ீணில் ந்ஶரனக்கு
ணட குனரக ீர் இனந்ட

ெஷக ழுத்ற இங்கறனந்ஶ
ெகனஶதனக்கும் ெற்குனரய்
வெய்ிட தினேல்னர வெங்ஶகரஶனரங்கற
அகனரறனந்ட அன வநற
அனக்கு னத்ற அங்கறனந்ட
வ கனம் டனங்கறஶ தி ீஷணனேம்
ீர்க்க தடித்டம் ன்வநண உஷத்ட
உகப்தரய் அனக்குஶ எப்திஷத்ட
உங்கள் தறக்கு ீர் குவன்நரர்
ிஷடனேம் வதற்நர் தறில் வென்று
ஶ வநறஷனேம் வரிப் தடுத்ற
ஷடஷ இஸ்னரரக்கற ஷத்ட
ஷெய்ரகஶ னஃறணரனம்
ஷடர் ஸ்ரவும் ர்றதரகற
ல்ஶனரன் னறல் னற்ெறரகற
ஷடதடி நரல் ல்ஶனரனஶ
ரஶண ந்வரக்குத்டம் ங்கறணரஶ
ங்கற இனஶ இனக்கும் ரபில்
ள்பனறடம் ந்ட ஏர் னஃீ னும்
ணக்கு கவும் திள்ஷப இல்னரரஶன
க்கம் றகரகற அவழுந்ட
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ணஶங்கறஶ னயறய்ீன் கம்
ிகர் திடித்ட வரறரணரர்
ணட உினக்கு தீரணஶ
கன் குர்மறணில் டிலும் ஶகரஶ
ணக்கு டஶ அறுதரச்சு
ங்கற டிகறஶநன் கில்னரல்
கக்கு கனத்ரண ரஷணனேம்
யதீன னயம்ட ங்கஷபனேம்
க்கும் னரெம் அவ்னறரஷனேம்
ணறல் குநறத்ஶன் ரன் என்றுறல்ஷன
ணக்கு கவு என்றும் ந்ட ீங்கள்
ன்ஷண அனுப்தரல் இணிறனந்ரல்
ந்ன் உிஷனேம் உங்கள் கம்
இநப்தட றண்ம் ன்று வரற
னன்ஶணரன் தனஷக தரர்க்கும்ஶதரட
னழுடம் னடரய் இனக்கக் கண்டு
ந்ட இனஶ வரறரணரர்
ல்ஶனரன் தனஷகில் உக்கறப்ஶதர
உந்ன் ணக்கு கி;ல்ஷனரன்
ஏர்ஷ வெய்ரஶ ழுந்றனம்
அந் வரறஶகட்டு அன் வரறரன்
அற்கு ஶ ரெறம் ஶகட்கில்ஷன
ந்ட அனுப்திணரள் குி என்று
ரறனந்ரல் இநப்தட உண்ஷ
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ந்ட அன் வெரல்ன ணட வதரங்கற
ல்ஶனரன் னயம்டக்கு டுத்ஶரடரன்
ெறந்ஷ கனங்குகறநரர் னயறய்ீனும்
கஷன அகற்நற ீர் ரனவன்நரன்
அந் வரற ஶகட்டு னயம்ரனம்
அர்கள் ஷணனக்கற ீஶணரனக்கு
ந் ித்றலும் வெரல்னறலுரய்
இங்கரணரஶன அர்கள் வென்று
ந்ட னயறய்ீன் ஶல் குற்நறல்ஷன
ஷன இல்னரிட்டரல் இநப்தட உண்ஷ
அந் வரறஶகட்டு இஷந வரறரன்
ஆணரல் என திள்ஷப உக்கு தரக்கற என்றும்
ந்ட ீனஶ ணட எப்திஶ
ரக்கு வகரடுத்ரல் ன்று வெரல்னற
ல்ஶனரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற...
ள்பல் னயறய்ீன் ட வெரல்ரர்
ந்ஶன் கவரன்றும் ழுந்றனம்
வமய்ிட உஷத்ற அர் கறழ்ந்ட
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் ஷனதிந்ட
னடுகற ிகனம் ஷணில் னக்கரர்
ஷணில் னக்கறஶ கறழ்ந்றனக்ஷகில்
ஷணி அலஶ கர்ப்தனற்று
இஷனேம் டஷில்னரன் ன்ணனபரல்
இனங்கும் ினத்ரய் ஏர் குி
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ஷணரல் ணக்குஶ திநந்றடவும்
னகழ்ந்ட ரரவும் வரடக்கு ீக்கற
னஷணந்ட டிலுஶ டுத்னம்
வதரிஶரன் னயறய்ீன் இடத்றல் ந்ஶ
கத்றல் குினேம் ஷத்னம்
கரர் ம்ஷனேம் ஸ்லீம் வெய்
சுஷண டுத்ர் னத்றட்டு
டனங்கும் தரனனக்கு ஶதனம் உட
னஶனரன் தக்கல ர் னயறய்ீன் ன்று
னஶனரன் வகரடுப்தரன் ினரத்டஶ
ண ெந்றர் ஷண னகழ்ந்ட ரழ்த்ற
ரரர் கம் ஈ அர் ரங்கறஶ
ிஷடனேம் வதற்நர் ஷணில் னக்கற
ிபங்க தரனர் பர்ந்டனரய்
டஷன ெறறுதிள்ஷப ட றல்
ஶரிடம் ந்ட கம் திந்ட
உஷடஶரன் குர்ஆன் ஏறஶ ரன்
உள்பம் கறழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ ரன்
ஷடனேம் ீக்கறஶ கரறனரக்கற
ீஶணரர் தங்கறஶன உகந்றனக்க
னம் னடித்ட ஆடம்வதண்டம்
க்கள் தறணரறு வதற்நனம்
கணகம் திநக்கஶ கபித்ரனம்
கரம் வதற்று இனக்கும் ரபில்

327

www.sufimanzil.org
தனம் றகுந்ட ரழ்வு ந்ட
தக்கல னடன் கூடி ஸ்ஶகறணரர்
ணட குறரகற ழும்தி ந்ட
ள்பல் ிஷட ரங்கற னநப்தட்டரஶ
னநப்திட்டஶ ஶெம் சுற்நற
தீர் ஸ்கல ர் ரம் ந்ட
ினகனட தட்டம் சுரல் ரங்கறஶ
வள்பி

ளம்ஆ குழுில் வென்று

வன ிெரகஶ றன்நறடவும்
ீஶணரர் ீரர் வெரல்லுவணில்
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந தகுரட ரன்
ந்ன் ரம் னயறய்ீன் ஆகும்
ந்ன் ரஶர உங்கள் ஶதஶர
ன் ன்று றஷணத்ன் ஶகட்கனரணரர்
உந்ன் தகுரறல் னயறய்ீவணன்று
உனகறல் திெங்கறல்ஷன ன்று
ந்ட ர னும் ணறலுற்று
ஸ்கர் தகல ஷ அஷடனேவன்நரர்
வெங்ஶகரல் சுல்ரனும் அஷடனேவன்று
ஶெகர் வகரடுஶதரய் அஷடத்ட ஷக்க
தங்கம் னட வரிரஶன
தகர்ந்ரன் ந்றரி ன்ஷண தரர்த்ட
அங்கர் லுஷ அநற ஶடம்
ரஷண குறஷ னென்நஷ ஶகரடி
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ெறங்கரரக ீனம் வென்று
ெறனம் வகரய்றங்கு ரனவன்நரன்
ிஷடனேம் வதற்நன் அன் ழுந்ட
ஶந்ன் ந்றரி னென்நஷ ஶகரடி
குடினேம் டனங்கஶ அன் ழும்த
ஶகரஷட இடிஶதரன னெற
உஷடஶரன் னயறய்ீன் ஆண்டர் ஶல்
ஏர்றத்ட அனுஶ னநத்றதட்டு
கடல்ஶதரல் ழும்திஶ ஶெஷணனேஶ
கடுகற தகுரட கரவணில்
ந்ட தரஷபம் இநங்கறஶரன்
ர் கூடரம் றகஅடித்ட
ெந்ஶரரக அனட அனந்ற
ப ிவத்ஷின் ஶல் தடுத்றனந்ட
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட அள் ழும்தி
வனசு
ீ தண்ி னெற
அந் ஶத்றல் னயறய்ீனும்
அவ்ல் தஜ்னஶ வரழுனம்
னஷெ னகரர் தல் வகரம்திட்டு
ள்பல் ெலண கண்ரடி தரர்க்க
தினஷெ னகழ் ஆணனம்
திரித்ட ரலு தங்கரக
கனற னகஶரனும் ழும்தி 
கரறர் னயறய்ீன் ழுந்னம்
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னஷெ னகரனம் னஃீ ணிடம்
னகுட தரஷபம் ஶகட்டு ரஶ
விருத்தம்
ிஷந்ர் ஶகட்க ஶந்ன் ந்றரினேம் உஷனேம் அட ஶந்ன் உங்கள் தகுரஷ ெறஷநனேம்
அஷ திடித்ட ீஶணரர் ெறம் வகரய்ட ிஷந்ட  வெரன்ணரர் ஶந்ன் ன்றுஷத்ரன்.
உஷத்றட டென் ஶகட்டு உள்பனம் பர்ந்ட ந்ட உஷத்ரன் ள்பல் ன்தரல் உங்கள்
ன்

ெறனம்

வகரய்ட

ரனவன்நரன்

ஷநத்றடர

ஶெஷண

ிஷந்றட ள்பல் ரனும் ஶஶனரன் கரப்தரன் ன்நரர்.
ஸதாங் ல்
கரப்தரன் ண வெரல்னற கறழ்ந்றனக்க
கத்ன் வதனஞ்ஶெஷண னடுகனரக
னதரணம் டுத்ட அனந்ற
ஷி கறண்ம் என்று அஷனேம்
ற்தரடு வெய் னென்நஷ ஶகரடி
ற்று ஶெஷண இறுத்ற ஷத்ஶ
கூர்ப்தரய்க்கு குடங்க ழ்ந்ரய்
ீ
ஶகரரன் அஷடத்ணர் என வரடிில்
வரடிில் அஷடத்றட அஷச்ெனுஶ
வரந்ட டுரநற ணம் ெஷடந்ட
ிடினன்ணஶ ந்ஶெஷண
ஶி னல்னட டுத்ரய்
கடுகற தநந்ட ரவன்ண
கரம் அநறஶரவன்று ணறலுண்ி
டிந்ரனஶ அநறரஶன
ந்ட றகூட்டி டந்னம்
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வதனத் சுல்ரனும் னன்ன வென்று
வதனற கனங்கறஶ வரறரணரன்
ர்த்கர் றகுந் தகுரறஶன
ர்கூடரம் றக அடித்ட
கனத்றல் கறழ்ந்ட அனனந்ற
கங்கறல் டினன் ரன் ழுந்ட
வதனத் ஶெஷணனேம் ரலு ெ(கு)ப்தரய்
திரித்ட ரனுஶ டக்கும்ஶதரட
ந்ரன் என டென் பஷ ஶகட்டரன்
ிபங்கறஶணன் அன் ஶகட்டு ஏடிவென்று
ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ரன் னடுகும்ஶதரட
ஶெஷண ஶதரணட வரிில்ஷன
ந்ற தரிஶெஷணரணனம்
ணத்றல் ஷநந்ட என்நறரஶணஶண
இந் ஷக ரணம் ங்குறல்ஷன
ங்கற ரனுஶ ஏடி ந்ஶன்
ந்ஶன் ண வெரல்ன சுல்ரன் வெரல்ரன்
க்கட ஶண்டரம் ஷ ஶகரடி
ெறந்ஷ நரல் ீனம் வென்று
ெறனம் அறுத்ட ீர் ரனவணில்
அந் வரறஶகட்டு அஷச்ெனுஶ
அனும் ஷ ஶகரடி ஶெஷண
ஶெஷண ந்ப்தடி டத்றஶரன்
தகுரட ல்ஷகில் இநங்கறணரஶண
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இநங்கற அனுஶ ழும்தி வெல்ன
இனங்கும் ெர்தத்டம் னஷணத்ட றன்நரர்

தரங்கற ஶெஷணனேம் ரடனம்
தநறகநற னடுக னயறய்ீனும்
சுங்கறஶனரன் அஷடந்ரய்
டனங்கும் ெர்ந்றல் அஷடத்னம்
உனங்கல் ிழுந்ஶரர் ஊரரிப்ஶதர
உள்பம் உனகறஶ டந்ணஶண
டந்ட அஷச்ெனும் சுல்ரணிடம்
ரவு டுரநற உஷக்கனரணரர்
றடரர் அடஶகட்டு ஷண நந்ட
ெறநகு எடிந்ஶரர் தநஷ ஶதரலும்
இடறு ந்ட க்கறப்ஶதர
றர்த்ட வதரனந்ரல் ம்ள் ஶெஷண
அடங்கர வதனஞ்ஶெஷண ஶதரணரனம்
ரரல் னடிரட இந் ரஷக
தச்ெத்ற தக்கல ஷ அஷனேவன்நரன்
ந்றரி ஏடி அஷத்ட
திரித்ட னனம்திஶ தித்ரதம் வகரண்டு
வதனற வகரண்டன் உஷப்தரணரன்
அஸ்ர டுத்ர் வகரடுக்கரட்டரர்
ஆறல் கிழ்ந் னத்ம்ரஶண
ெறந்ஷ கூறுர்ீ ந்ணக்கு ண உஷக்க
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ீர் ஷ டுத்ஶரடரர்
கரஶ வெய்ிக்கரன் ஆகுஶர

கெடு றஷணத்ரஶர இந்ரய் ீனேம்
ம் வெய்ரர் ஆண்டஶ
அர்தரம் வென்று உனகறணரகரல்
கரர் இங்கு ிட்டரவனரன்றும்
கத்ஶரன் அநறரன் ரன் அநறஶன்
னரகஶ எட்டகத்றன்ஶல்
ஶதரஶ ங்ககரசு டுத்ட
இஷநஶரன் அனள் வதற்ந னயறய்ீன் கம்
கற ீனஶ கரத்றனங்கள்
உஷத் வரறஶகட்டு சுல்ரனுஶ
உள்பம் பர்ந்ட அன் ழும்தி
ஷநின் வநறரனம் எட்டஷகின் ஶல்
உர்ந் ங்ககரசு டுத்ட
னஷநனேம் நரல் தக்கல னக்கு
னெரிம் ங்ககரசும் ஈந்ஶ
தின்னும் தக்கல னக்கு ஸ்ீனம்
வதனப்தரகஶ அனக்கு ஈந்ட
வதரன்னும் ெரல்ஷ ெரடரவும்
வதரன்ணரல் இஷத் தரகுனண்டு
ன்னுள் கறஶ அனக்கு ஈந்ட
வு வெய்னப ஶடவன்று
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ன்நற வரற

வெரல்ன தக்கல ர்கலஶ

ரன் கரப்தரன் ன்ஶந வரறந்ரர்
ல்னட ண வெரல்னற ர ன் ந்றரி
ரன் தக்கல ர்கள் னெனஶ
அல்னர அனள் வதற்ந னயறய்ீனுக்கு
ம்வதரன் டுத்ட ஈ தகுரறல் ந்ட
ல்னரர் னகரர்கள் திஶதர்னன்
ஸ்ன ஷத்ன் ஸ்லீம் வெய்
ல்ன னத்ரர் ஜ்னறமறல் னக்கற
ல்ஶனரன் யீட கறழ்ந்டஷக்க
ன்ணர் சுல்ரனும் என றஷனரய்
ணஶங்கறஶ றன்நறடவும்
அண்ல் னயறய்ீன் ெலடன் ந்ட
அடினர் ஶதரற்நறஶ றன்று வெரல்ரர்
வெரன்ண வரறக்கு ல்னரம் டுத்ட கூநற
டஷ்டன் திஷனேம் ணம் வதரறுத்ட
குனம் அநறந்றல்னர ஶரணரன்
ஶகரதித் கண்ரல் குபி தரர்ப்தீர்
குத்ஶத ங்கள் ப் வதரனஶப
ஶகரதித் கண்ரல் குபி தரர்த்ட
னத்ற வகட்டஶரர் சுல்ரஷணனேம்
வதரறுத்ட வதரின் ணக்கரகவும்
த்றஷண ஶகபரல் ஆண்டஶ
இனக்கும் தடிரய் உத்றவு
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ெற்ஶந கண் ஶரக்குர்கள்
ீ
ரழ்ந்ட கம் திடித்ட உனகறணரஶ
உனகற றன்நறட ணட இபகற
உஷடஶரன் னயறய்ீன் ஷகர்த்ற
ினம் திடித் சுல்ரனுஶ
வட்கறத்னுஶ இனந்டனகற
கனம் வரஷனட இல்ஷனவணில்
கஷந்ட உனகறஶ னனம்திினக்க
எனன் அனள் வதற்ந னயறய்ீனும்
உகந்ட ிரடம் வென்நனம்
கனஷ னகரர் அனனந்ற
கரர் ஜ்னறமறல் ந்ரர்கஶப
விருத்தம்
இனந்ணர் இஷடந்ட ரடி ஈரறு னடம்

ட்டும் குஷநந்டிர் வழுகரகற குணிந்ன்

ஶஷனிட்டு ங்கறஶ கனத்ட ஶணி றஷகப்தத்றனப்ஷத கண்டு இக்கனம் ணறலுற்று
ங்கு

ீர்

ந்ீவன்நரர்.

ந்ணன்

உங்கள்

தரம்

ள்பஶன

ெறெறன்

ஶல்

ஷத்ட

னன்ணணநறர னெடன் உங்கள் ீநறர ண்ம் ெந்ரதம் றஷணத்ரஶன ங்குகறஶநன்
வ்மறல்

ஶந்ஶ.

ந்ன்

குற்நம்

ன்ஷண

இஷநன்

ணக்குரக

வதரறுத்ட

ன்ஷண

ணகறுப்தகற்நற ன்ஷண ள்பஶன அனுப்னர்கள்
ீ
கண்வண ிற ீஶரட ெறந்ஷ கஷந்ட
உனகறணரஶ. ீங்கள் ன்ஶல் கறனஷத ஷத்ட ணக்குஶ னரீடம் ஈந்ட ணத்டர் அகற்நற
உனகறஶ கம் திடித்ட உள்பனம் பர்ந்ட ஶகட்கறல் கனடரர் னயறய்ீனும் கனங்கர
ழும் வரினேவன்ண னடம் ஶதரடம் ணிரல் ஆடண்ஶடர. எனன் ன் னரஶன
உணக்கு ஶதர் ரர் ெரகறப் அனஶ ந்ன் ெலடன். அரிடம் வென்று ீனம் கலு ீ ண
வரற. ன்ஷண கனப்ஷத அகற்நற ஷப்தரர். சுன னயறய்ீனும் ெரற்றுவண வரற
ஶகட்டு அனஶ ழுந்ட வென்று அடினர் ஶதரற்நற வெரல்ஶரம்;.
ஸதாங் ல்
ந்ன் குனஶ ப்வதரனஶப
கன் னயறய்ீன் அனுப்தி ஷத்ரர்
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ந்ஶ உங்கள் னடிில்
ண கனப்தகற்நற னரீட ணக்கு
ந்ட அனுப்னர்ீ ெற்குனஶ
ெரிஷ உஷத்றட அர் கறழ்ந்ட
டய்ஶரன் னரீட அனக்கும் ஈந்ட
னயறய்ீணிடம் அனுப்திணரஶ
அனுப்த அனஶ னயறய்ீணிடம்
ஆண ந்றரி சுல்ரனுஶ
குணிமள தண்ிஶ ஷகனேம் கட்டி
குத்ஶத ங்கள் ஆண்டஶ
ணட கறழ்ந்டஶ ிஷடனள்ர்ீ
ற சுல்ரனும் உஷக்க ஶகட்டு
உணட ெலஷக்கு ஶதரவன்றும்
உஷக்க இனம் வரறரப்ஶதர
றனஷெ னகரஶ ஆண்டஶ
ஶெறல் ஶதரய் ரன் ன்ண வெய்ஶன்
அனஷ னகரஶ ஶெஷணபம்
அஷண ழுந்டஶதரய் ன்ண தண்
அனஷ னகரஶ உங்கள் கம்
உகந்ட திிஷட வெய்ஶவணன்று
ரிஷெ னகரனம் ணறபகற
ண் வகரட்டஷண ீக்கறணரர்
ர் வகரட்டர ீக்கறடவும்
ண் னத்றெரல் ந்ரய்
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ன்ணன் தரிஶெஷண ந்றடவும்
ள்பல் ெர்ந்ஷ ீக்கறணரர்கள்
றண்னடன் ஶெஷண தத்ஷ ஶகரடி
ீஶணரர்கள் ழும்திட கண்டு  ன்
அண்ல் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
அடினர் ஶதரற்நற டந்ணஶ
டந் சுல்ரனும் ரறல் ந்ட
ின்நரன் ந்றரி ன்ஷண தரர்த்ட
உஷடஶரன் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
எழுக்கம் ெர்க்கம் வரிந்றப்ஶதர
றடரர் வெப்திட வதண்ஷனேஶ
வெய்ரர் ந்றரி அநறல்னறஶர
அடரர் ம்ஷனேம் அகற்நற ிட்டரர்
அர்கபிடம் ஶதரக கக்கறல்ஷனஶ
ந்ன் ந்றரி வெரல்ன ஶகபரய்
இப்ஶதர ம்னஷட உஸ்ரறடம்
அந்னடன் வென்று அர்கபிடம்
ஆமளக் ஃமளக் இன்ணவன்று
ெறந்ஷ கறஶ ஶகட்டுரவண
வெப்ன வரற ஶகட்டு உஸ்ரறடம்
ந்ட ந்றரி டுத்டஷக்க
ரர் ெரகறப் ிபம்தலுற்நரர்
உத்ர் குத்றணரஶன
உங்கள் சுல்ரனும் அனுப்தி ஷத்ணர்
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கத்ன் ெறதத்ஷ அநறில்ஷன
கனங்கும் றுதடி ரங்கறரவண
உத்றவு வதற்ந றுதடினேம்
உகப்தரய் ரங்கறஶ னன்ஶண ஷக்க
தத்ற தத்றரய் வனப்னம் தஞ்சும்
தநக்க வதரடினேஶ றப்தி ஷத்ஶ
றப்தி எட்டிஶ வகரடுத்னம்
ீற இடரக்கு வகரடுஶதரவணில்
உஷப்ஷத ஶகட்டன் டுத்ட வென்று
உத் சுல்ரனும் உஷக்கனரணரர்
றநப்னம் வரிந்ன் தரர்க்கும் ஶதரட
ீனேம் தஞ்சுரய் ரிந்றடஶ
கனத்ஷ அநறரல் றர் னெடனும்
கனட வரறக்கறட ெரில்னஶ
ெரில்ன ீனம் ஶகட்டு ரவண
ெரற்ந அனஶ இவழும்தி
திரினடன் ஶகட்க ரர் ெரகறன
தின்னும் உக்கரில் வனப்தஷண
உரி ஷகிஶன றப்தி ஷத்ட
உகந்ட ந் வதரனள் இடரன்
திரினடன் வெரல்ன அன் டந்ட
தீர் வகரடுத்ஷ தரனவன்நரன்
தரனவண வெரல்னற னன்ஶண ஷக்க
தரர்க்க அனஶ ல்னறஷக ன
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னரிப்தரகற வகரடுத்றட னவும்
னரெம் அநறர

வநறனெடனும்

ரரிப் அநறரல் ட வெரல்ரன்
ரன ித்ஷனேம் இடஶரகும்
கூநற அனுஶ

தின்னுஷப்தரன்

கூறும் வரறக்கறட ெரில்னஶ

இன்னும் ீர்ஶதரய் ஶகட்டுரவண

இம்த சுல்ரனும் டுத்டஷப்தரர்

ன்ணஶ ங்கள் ெறகரிஶ

ள்பனறடம் வென்று அர்தின்னும்

அண்ரல் உஸ்ரட வகரடுப்தரர் கண்டரர்

ஆஷகரல் ரம் இனனம் ஶதரக ஶடம்

வெரன்ண வரற ஶகட்டு அன் ழும்தி

டனங்கும் உஸ்ரட கம் திந்ட

தகுரட கர் ரழும் ங்கள் ஶகரஶ
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ள்பஶன ங்கள் ப் வதரனஶப

கல்னஶ ீங்கள் வெரன்ணவரற

ெகல ரகஶ உஷக்க ஶடம்

தகுஶ அநறரல் ஶகட்டரய் ீனேம்

தக்கற வரிந்ரஶ வரினம்

ங்கள் ெரகறஶத ன்குனஶ

ணக்கு வரிித்ரல் வரினம்

ஏர்ஷனேடன் ஶகட்க ரர் ெரகறன

உர்ந் குடரக்ஷகனேம் னன்ஶண ஷத்ட

டநவுனந ள்பல் ம் இழுத்ட

சுனப ரங்கறட அக்கறணினேம்

வனப்ன ழும்திஶ வகரழுந்டிட

றஷணவு டுரநற றன்நறடவும்
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ரிந் வனப்னஶ ெரம்தனரகற

இபகற

னட அஷனடிக்க

அஷனனேம் அடித்றட னயறய்ீனும்

அறகஶகனம் வகரண்டனம்

றஷனில் சுல்ரன் றற்கறநடம்

ீற நறஶ கறடக்கறநடம்

ல்னறனேம் வனப்தரன் ரடவும்

ண்ி ெரம்தனரணனம்

உனகறல் வழுகரணர் கண்டு

உஷடஶரன் ஆெரரல் அடித்டஶ

அடித்ரல் றக்குன னொகறரல்

அஷனனேம் எடுங்கறஶ ெரம்தனரகற

றடரர் றக்ன ெறத்த்றணரல்.
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றனம்த ட்டிட வனப்தரக

உஷடஶரன் னயப்தத் றக்ன கல்தில்

உகந்ஶரறட உனரஶ

உனரகறட ரர் ெரகறன

உஷடஶரன் னயறய்ீன் கம் திந்ட

கனத்றல் கறழ்ந்ர் னகழ்ந்றனக்க

கனடரப்ஶதர னயறய்ீனும்

அனஷ வகட்டஶரர் சுல்ரனுக்கு

உஷடஶரன் ெறதத்ஷ கரனரஶர

எனன் ணக்குஶ வதரனத்ரஶர

எனனக்கு அஷ வெரல்லுண்ரட

ணனம் வபிந்ஶரர்க்கு வெரல்னனரம்

ல்ஶனரன் ணக்குஶ வதரறுத்ரகுஶர
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எனனக்கு ினரத்ட கரண்திரஶ

கண்வகட்ட குனடர் றகுறனேண்டும்

குனில்னர னெடனக்கு வெரல்லுண்ரட

ணனம் வபிந்ஶரனக்கு வெரல்னனரகும்

ல்ஶனரன் க்குஶ ஶகரதரகும்

உணட ினரத்ஷ அகற்நற ிடுரன்

எனனக்கும் வெரல்னரN  இணிஶனரக

கணகம் வதனகறன்ந னயறய்ீனும்

கனற டந்றட இர் தந்ட

அல்னர ணக்குஶ சுக்ன வெய்ட

அநறவு வகட்டஶரர் சுல்ரனுக்கு

ல்ஶனரன் ெறதத்ஷ கண்டரய் ீனேம்

ணறல் உனகறணரல் கரண்தரய் ீனேம்
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ெறல்னரில் உகந்ட இனந்ட தரர்த்றனீ

வெப்த வரறட அநறரய் ீனேம்

ள்ப னத்ரர் ணட ஶற்நற

ரர் ெரகறன அனுப்திணரர்கஶப

விருத்தம்
அனுப்திட ஸ்ரகற அணிஷ ழுந்ட ர ன் அனுறணம் யரயளத்றல் றன்று அனப்
தரலுண்டு

ஶநற.

இணிடடன்

யக்ஷக

ரடி.

இவுதகல்

உர்ரகற.

கணிந்டடல்

டம்

டெணில் கல்தட வபிச்ெம் கண்ஶட கண்டுஶ யதிரகற. கல்தட கனக்கம் ீர்ந்ட அண்டனம்
திண்டம் என்நரய் அணனரய் கணஷனப் தற்நறெரன்நஷண வன்று ீ நற ெரங்கரய் குர்மறல்
றன்று ஶரன்றுஶ வெய்ஶ ரணரம் சூழ்த்றம் வபிந்வன்ஶந. சூழ்ச்ெரய்ந் கண்ில்
சுறனஷண

ன்ஷண

ரடி

கரட்ெறனேம்

றகவும்

வதற்ந

கனறரில்

தக்கத்ரஶன.

ஶதச்ெட

னெச்சுவரன்நரய் ஶதிஶ கரறனரகற தரச்ெறடு றக்ரிணரஶன தனன் வதற்நறனந்ரவன்ஶந.
ஸதாங் ல்
தனன் வதற்று அனஶ கறழ்ந்றனக்க
தரடர னயறய்ீன் தகுரறணில்
றஷணவு டனங்கற யரயளத்றஶன
ீறனேடன் ஶதெற கறழ்ந்றனக்க
கனந்ட ிஷபரடி இனக்கும்ஶதரட
கனறணரன் இஷந னயறய்ீனுக்கு
டனங்க ஸ்ர னரகூர் வென்று
டனக்கப் தடுத்டர்ீ ீன் வநறஷ
அஷனேம் ன்வநண கூநறட
ீர் னயறய்ீன் கறழ்ந்வழுந்ட
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திரிந்ட ந்ர் கனறதரஷனேம்
திரினடன் கூட்டி னரகூர்

வென்று

வனில் னஷகிஶன என டரள்
ெறந்ஷ கனங்கறஶ அழுறனக்க
ெரிஷ அநறந்டஶ அர்க்குஷத்ட
வெய்ிட னயறய்ீன் அள் ஷணஷ
வதனற வகரடு வென்று றன்று வகரண்:டு
வதண்ின் ினரஶ அம்ஷரஶ
வதனத் ெனறப்ஶதட வெரல்லுவன்று
வதண்ின் ினரனம் னனம்தி வெரல்ரள்
ெரிஷ அலஶ டுத்ட கூறுரள்
ெண்டரப

றன்னும் வகு கரனரய்

அரிற வகரண்டட ஆண்திள்ஷபஷ
அற்கு கரனவல்னரம் வகரடுத்ட ந்ரர்
தின்னும் னணிக்குஶ டகஷ
ந்ன் ணக்குஶ ஏர் குந்ஷ
வகரண்டு ஶதரகவும் னரரிப்ஶதர
கஷந்ட உனகறஶநன் ண வரற
என்றுக்கும் ீ தப்தடரஶ
உணட குந்ஷக்கு ரன் தறரய்
வென்று னகறஶநன் ஷனரஶ ீ
வெப்த னயறய்ீன் அள் கறழ்ந்ஶ
ல்னவண வெரல்ன ஆரித்ட
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ங்ஷக அனக்குஶ அனபித்ட
மல்னல்னரயள தின் ஶதனம்
ெகல ரகஶ அங்ஶக இனக்க
வகரள்லம் னன் இனந்ட வகரண்டு ஶெகன்
ஶகரஷிடம் ந்ட ஶகட்கும் ஶதரட
ல்ன ினரலும் இர்ம்ஷ
ல்க அர்கூட்டி டந்ட வென்ஶந
அென் குழுிணில் வகரண்டு ஶதரய் ிட்டு
அகு டிஷனேம் கண்டு ீ ட
திநஷ டனங்கற ெறறுன்ன்ஷண
திெரசுக்கு எப்ன வகரடுக்கனரஶர
ெறறுர் ணக்குஶ

கத்றல் கரஶரம்

ெறந்ஷணில் உன்ணி கறழ்ந்டஷப்தரர்
தரிற டனங்கறஶ ெறறுர்ன்ஷண
தன்ண ீரட்டிஶ ஶெரடினேவன்நரன்
வெரன்ண வரறஶகட்டு இனஷப்தரர்
டஷ்டன் ணக்குஶ ஶண்டரடர
றன்னுக்கு இஷரகற ஶதரிஶன
ெறங்கரம் ஶண்டரம் வகரண்டு ஶதரவன்று
ன்ணன் அடஶகட்டு ஶகரதம் வகரண்டு
ண்டஷண வகரண்டுஶதரய் ஷ ன்நரஶண
அென் உஷத்றட ஶெகனும்
அஷத்ட வகரண்டு ஶதரய் அம்ன் ஶகரில்
ிகனடன் ஷத்ட கஷ னட்டி
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ஶந்ன் ஶெகர் டந்றடவும்
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந னயறய்ீனும்
இனந்ட கற வதரழுஷட
ெறநந் கனறதர அனகறனக்க
வ கஶ ரறரக வபிச்ெம் ஶர
கறஶரன் ஷநந்ட ற ழும்த
கணத் னணினேஶ ழு னறக்குள்
தறஷ ிட்டட ழும்திடவும்
தரனம் னறனேம் திபந்றடவும்
அற என ெப்ம் ிட்டிடவும்
அண்டதிண்டனம் கறடுகறடு ன்று
ெறஷ ழு கரம் இனந்னும்
ெஷடனேம் ிரித்ட ஷகரல் தநறத்ஶன்
விருத்தம்
தனம்தஷணக்

கண்கள்; இண்டும்

தனப்தசும்

ஶதரன

வஞ்சும்

கறரீடனம்

ெறசும்

தத்டம்

ஶகரறநகுஶதரல் ரெறதத்டம் ினம் ஶதரல் ெஷடனேம் டெி ிண்ிஶன தநந்ட உனரி
ங்கலம்
கரனஷ

ண்ில்

டெப

ிண்ில்

ரக்கற

ஷிணில்

ெரய்ந்ட

ிடரய்

வனங்கற

றன்ஶந

கடனட

ஷடரய்

றநந்ட

ரெற

ஷனட

குறத்ட

றன்னும்

அடர்

வதனந்ண்டரனேம்

ரெல் ந்ஶ.
ஸதாங் ல்

டஷ்ட னணினேஶ னெச்ெறடஶ

டெபரகறட கடவும்
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இஷச்ெல்

கறடுகறடுத்ட

ஷடந

ற்நற

ஶதரலும்
தநந்ட

அம்னுஷட
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ெப்ம் தநறஶ தடிிஶனநற

ண்டரனேம் ஶரபில் இனந்றடவும்

அற்ந றஷெ னகழும் னயறய்ீனும்

அனுஷட ஶரள் ண்டரனேத்ஷ

ட்டிப் திடித்ட ஷபத்னம்

இடும் வதரன் கழுத்றஶன னட்டிஶரன்

உறக்க கறனும் ர னுஶ

உற்நஶெகன் ஷண அனுப்தி

ெறத் ஷக அஷ தரர்த்ட ரவண

பத்ட ர னும் ிஷடனப

கறத் ஶெகர் ஏடிந்ட

கரபி ெங்கற தரர்க்கும்ஶதரட

ெறன் அனுஶ இன திபப்தரய்
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பத்றல் கறடந்றட கண்டஷ

கண்டு கறழ்ந்ட ஶெகனம்

கரர் ம்ஷ ஶகட்கும் ஶதரட

ண்டரனேம் வகரண்டு ந்ஶண

டுத்ஶன் அஷண ஆனேத்ரஶன

ன்ந வரறஶகட்டு அன் கறழ்ந்ட

ஶந்ணிடம் ந்ட வென்றுஷக்க

இன்று எறந்ட ிஷணஅடவும்

இப்ஶதர அர் தரம் ஸ்கரித்ட

வகரண்டு ஶண்டும் ண றஷணத்ட

ஶகரரன் ஶெஷணனேம் ழுந்டடஶண

வென்று ஶகரில் னக்கறஶரன்

வெிஷக ணில் ஷத்ட டந்ணஶண
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டந்ட ஶதரிஷக வௌவ்தத்டடன்

கம் சுற்நறஶ தணி ந்ஶ

குடினேம் டனங்க னகம் இனங்க

ஶகரஷரர் ஆபரத்ற ந்ற றற்க

டண்டஶன கற்தணி ந்ட

ர் ிகுழுில் ஷத்னும்

அடினர் ஶதரற்நறஶ திந்னும்

அென் ஷககட்டி றன்றுஷப்தரர்

ின ென்ணரஶெ ன் குனஶ

ிக்கறணம் ீர்த் ங்கலஷட

கனம் வரஷனத்ீர்கள் ெற்குனஶ

கரெறணில் உம்ஷஶதரல் கண்டநறஶரம்

அனஷ அநறர வநறனெடன் ரன்
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அனலம் வரறனேம் அகற்நறண ீர்கள்

ர்ஶ உங்கள் அடிஷ ரங்கள்

ெரற வரறப்தடி டப்ஶதரம் ரங்கள்

ெரற ரணல்ன ென்ணரெறல்ஷன

ரஶணரன் அனுப்திணரன் ன்ஷணனேஶ

தரி ணிஶ வெரல்ன ஶகப ீர்

தஷடத்ஶரன் அநறரல் வகட்டீர் ீங்கள்

கரறல் னஸ்தர திீணிஶன

கனறர வெரன்ணரகரல் வெரர்க்கம் ஶெர்ர்ீ

னறணில் வதரல்னர இனலீஷெனேம்

னத்டயரஷணனேம் ம்தி வகட்டீர் ீங்கள்

ஷகறஸ்டரண ஷணனேம்
ீ

கறட்ட அஷக்கறஶநன் தரனவன்நரர்
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ெப்ம் தநற இர னுஶ

ெரிஷ அநறஶரம் ண றஷணக்க

அற்நறஷெ னகழும் னயறய்ீனும்

அஷடந் திெரசு ல்னரம் ஷக்க

கறட்ட ந்டஶ வநறவநறரய்

கறனஷத தம்ஶதரற்நற வரறனேப்ஶதர

ஆறஅனள் வதற்ந ப்வதரனஶப

ஆண்ஶடரன் குர்மறணில் டிலும் ஶகரஶ

ஶ ரற டனங்கற ிிபக்ஶக

டனங்கும் தரனஶ ங்கஷபனேம்

ீற வகட்டஶரர் ங்கஷபனேம்

ீஶ இங்கு ன் அஷத்ீர்

கூி அஷத்ட ன்ணவன்நரல்

352

www.sufimanzil.org
குடிரபப்தட்டன் ீல்னஶர

குடிகள் னழுடஶ னணினேம் ந்ட

குடிவகடுப்தட தரர்த்றனந்ரய்

இடிின் றரஶன ில் றற்குஶ

கன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ

குடிகள் கரப்தட உங்கபல்னரல்

குற்நம் அகற்ந ற்வநரனனுண்ஶடர

அடிில் டெணரஶ ரங்கபரகும்

ஆண்ஶடரர் வெரல்லுக்கு கல ழ் திஶரம்

உனண்ட திெரசுகள் றன்நறடவும்

அப்டல் கரறர் னயற;ய்ீனும்

கனத்றல் கறழ்ந்ட சூழ்ச்ெறனம்

கண்வகட்ட ர ன் தரர்த்ட ற;ற்க
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றனட்டு திெரசுகள் ல்னரற்ஷநனேம்

றனவுனம் தற்நறட என்றுக்வகரன்று

இனக்கற ஷனகரல் ஶனரக

ங்கற ங்கற கறடந்டனண்டு

உனண்டு ித்ஶரம் ண வெரல்லுரம்

உனகுட ரங்கள் ன்ண தரம் வெய்ஶரம்

கறனஷத கடனரஶ ரங்கலஶ

வகடுற என்றுஶ வெய்ில்ஷன

ன னகரஶ ரகஶ

பத்ஷ ிட்டு ரன் அகன்று ஶதரஶநரம்

குனஶ உங்கள் திரச்சு

குடிஶதரஶநரம் ரங்கள் ப்தில்ஷனஶ

ப்தில்ஷன ர இணிஶனரக
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பத்றல் ரங்கள் ந்ரல் இநந்டஶதரஶரம்

எப்தில்னர ரன் ன் ஶல் ஆஷ

உஷடஶரன் றனடெர் திஶனரஷ

ப்திறல்ஷன உங்கள் தரத்ரஶண

ப்தி ரன் ந்ரல் ெறம் வடிக்கும்

உகப்தரய் உஷத்றட னயறய்ீனும்

வகரடி திெரஷெனேம் அகற்நறணஶ

அகற்றும் ஷகக கண்டு ர ன் அன்

அடினர் ஶதரற்நற றன்றுஷப்தரன்

வ கனம் டனங்கற ிிபக்ஶக

வெல்ஶ ங்கலக்வகன்ண னத்ற

அகனம் கறழ்ந்ர் வரறரப்ஶதர

ஆனதி கனறர வரறனேவணில்
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உகந் கனறர உஷத்ட ல்ஶனரனம்

ஏர்ஷரகறஶ இஸ்னரரணரர்

இஸ்னரரகறஶ ல்ஶனரர்கலம்

கன் திீணில் றதட்டதின்

னெறரகஶ வநறீனம்

குத்ன னயறய்ீன் னத்ற ஷத்ட

கஷர ணஷனேம் கஷத்னம்

கனறர னட்டிஶ ீன் தப்தி

குெறரய் ஶகரிவனல்னரம் இடித்ட

ஸ் றட கட்டிஶ வரழுித்ரஶ

வரழுஷகனேடன் தர்ல சுன்ணத்ஷனேம்

டனங்கும் ர றன னஸ்யனம்

அழுக்கும் அகற்நறட னழுக்கு ஷக
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ம்தத்ஷந்ட தர்பரண ஷககலம்

ரழ்த்ற அனக்கு டர்ஷ்த்ரகற

ள்பல் னயறய்ீன் னநப்தட்டரஶ

னஷெ னகரனம் தகுரறல் ந்ட

கறழ்ந்றனக்கவும் ட ம்தடரம்

ஶதர் னகரக இனக்கும் ரபில்

ஆண்ஶடரன் ஷண ஶகட்டு அவுனறரரனம்

ஏர்ஷ னகரண னயறய்ீனும்

யறனேம்தடி யறில்னரலும்

கனடம் ஷகஶட ன்று ஶகட்க

கன ஶகலஶ அவ்னறரரஶ

ந்ன் ஹ்த்றஶன ழுடம்ஶதரட

ழுத்ட றச்ெ றகுந்றப்ஶதர
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ந்ட னயறய்ீன் கறட்ஶட றன்நரர்

னட னநம் தரர்த்ஶன் ரக்ஷக ீட்ட

ெறந்ஷ கறழ்ந்ட ழுறி;ட்ஶடன்

ெறத்ட அடல்னரல்

ஶவநரன்நறல்ஷன

னன்ஶணரன் உஷத்ற;ட அவ்னறரரனம்

னடுகுல் ெரிவன்வநண உகந்ரர்

உகந்ட அர்கலம் கறழ்ந்றனக்க

உஷடஶரன் னயற;ய்ீன் ஏரிில்

கறழ்ந்ட யஜ் த் வரழுறனக்க

ிரடம் ஶஶன ெற்குனஶ

உகந்ட கூிட ெறம் வடித்ட

உனண்டு கல ழ் ி ரர் ெரகறன

தகனம் வரற ஶகட்டு ஏடிந்ட
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தரர்க்க வௌத்ரகற கறடந்றடஶ

ணட டுரநற கறஶனெனற்று

னயறய்ீன் கம் திடித்டனகற றன்ஶந

கணகம் வதரனந்ற வ்மறல் ஶந்ஶ

கரஷட ட தரம் வெய்றப்ஶதர

இணனம் வரிரட தநஷக்கு ல்னரம்

கன் ஈநறவு வகரடுத்ரணல்ஶனர

ணட கறழ்ந்டஶ அல்னரவுக்கரய்

வௌத்ஷ யரத்ரக்கற ிடுவன்நரன்
ீ

உனகற அர் ஶகட்க ணட இபகற

உகந்ட ஆெரரல் ட்டிடவும்

எனன் அனபரஶன ழுந்டவும்

உகந்ட சுகறத்றட்டு டந்டவும்
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தனற டனங்கற னயறய்ீனும்

தஜ்ன வரழுட ழுந்டடஶண

ினப்தனடஶணரன் ரர் ெரகறஶத

ஶந்ர் கூட்டிஶ டந்ணஶ

டந்ட வகுடெம் கும்ஶதரட

ஸ்ர இண்டுஶதர் வபிக்கறனந்ட

றடரர் னயறய்ீன் ஶதரரர் ன்று

வெப்த அணிடம் இனஷத்ட

ெடவு ந்றட ெறம் வடிக்க

ெரிஷ அநறந்டஶ ரர் ெரகறன

அடினர் ஶதரற்நற உனகறஶரன்

ஆண்டஶ ஸ்ர அநறரஶணரரன்

னனம் அநறர கரதிர் அன்
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ரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட

டனங்க வெய்ர்கள்
ீ
அன் உிஶ

டய்ஶரன் அனள்வதற்ந ெறகரிஶ

கனக்கரகறஶ அர்கள் ஶகட்க

கரதிர் ெறம் வதரனந்றடவும்

ழுந்ட ந்டஶ தம் திந்ட

இனங்கும் னடி தம் திந்ட

கற அனுஶ வரறரணப்ஶதர

ந்ன் குனஶ ஆண்டஶ

கன் திீணில் அஷத்டக் வகரள்ர்ீ

ந்ட அன் வெரல்ன ணகறழ்ந்ட

ள்பல் தி ீணில் றப்தடுத்ற

ெறந்ஷ கறழ்ந்ட அன் டக்க

361

www.sufimanzil.org
ீணின் ிரண ரர் ெரகறன

தின்னும் வரடர்ந்ட அஶகவும்

வதரி ினட்ெம் ந்டுத்றடஶ

ெறந்ர ரஹ் ரஶ ீனறப்ஶதர

வரிரல் எபிக்கறஶநன் கண்டு வகரள்லம்

னயறய்ீன் கறழ்ந்டஷக்க

ரர் ெரகறன ன்ண வெரல்ரர்

னன்ஶணரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ

ஏங்கற னனறக்கு ரன் றரகுஶர

இந் வரறக்கு ரன் ன்ண வெய்ஶன்

னடம் னனறஶரடு றர்ப்தடண்ஶடர

ெந்ரதம் ஶண்டரம் ரஶ ீனம்

ெவும் தரர்க்கவும் ஶடம் கண்டரய்
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இந் இடந்ன்ணினறனவன்று

கற னயறய்ீன் ழு கடலுக்கப்தரல்

ெறந்ஷ கறழ்ந்ர் சுப்திக்குள்ஶப

ீஶணரர் னத்டக்குள் இனந்றடவும்

வரந்ட உனகறஶ ரர் ெரகறன

டெில் தரர்த்றட கண்டணஶ

கத்ன் கறனஷதரல் கண்டனம்

கடுகற கடஶனரம் ந்ட றன்று

ெப்ம் ஶதரட்டுஶ ெனரனஷக்க

வமய்ிட னயறய்ீன் வபிில் 

உத் வெௌனம் ெரிரச்ஶெ

உகந்ட ீ எபி ரன் கரடஶன்

த்டம் வகரண்டு இனஷக்க
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ஸ்லீம் வெய்ர் உஷப்தரணரர்

ரிஷெ னகரஶ ரனும் ரட்ஶடன்

னறஷ ணக்கறல்ஷன ரன் பிஶன்

றனஷெ னகரஶ வெௌம் ெரி

ீஶணரர் உஷட ரம் ெரிரகுஶர

னட ஶண்டரம் ஆண்டஶ

ங்கற அனஶ வகரஞ்சும்ஶதரட

ஏர்ஷ னகரஶ தனம் ஶண்டரம்

எபினேம் ரனுஶ கரண்தற்கு

கனடம் வரி ஶகட்டு தந்னம்

கத்ன் ன்ஷணனேம் ணறனத்ற

உனக்கறல் கல்தஷ வய்ரக்கற

உஷடஶரன் கறனஷதரல் அனு ஶதரனவும்
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னனம் ணிவனரட்டி இனந்றடவும்

தீர் ஸ்கல ர் தஹ்றனக்க

அர்மளம் குர்மளம் அண்டதிண்டம்

அடங்கலும் தரர்க்க கரரரஶன

எனன் தஹ்ஷ உனக்கறடவும்

உகந்ட அணல்ரக்க ரர் ெரகறன

கனகற வனறந்ட ஶஷரகற

யரத்ட குஷநந்ர் னன்குறக்க

தனற டனங்கற னயறய்ீனும்

தரர்த்டடஶண ணறபகற

ரிஷெ னகரனம் ரனம்

கறழ்ந்ட னெறத்றட அவழுந்ட

னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ
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னயறய்ீன் ங்கள் ப்வதரனஶப

ந்ன் உிர் ீ ட்டி இபஶெ

இணிஶனறனந்ரல் இநந்ட ஶதரஶன்

ெறந்ஷ இநங்கற கரப்தரற்றுர்ீ

ெலரஶண ரன் உங்கள் கரல் டெெறரகும்

கந் கறழ்கறன்ந கரஶ

கல்தரல் னகழ்ந்டஶ ஸ்லீம் வெய்ரர்

ெனறப்தட ஶண்டரம் ரர் ெரகறஶத

ரஶணரன் க்வகரன்றும் ரனவன்று

கனறர வெரன்ணஶரர் வௌனரஷனேம்

கரர் கூடி ரபிஷக னக்கற

கறழ்ரக ெலணிதரல் தனம்

ிபங்கற அனக்குஶ தெறனேம் அகற்நற

366

www.sufimanzil.org
தபிெனடஶணரன் ஸ் றட னக்கற

தண்தரய் லுயனஶ வரழுறனந்ஶ

லுயன வரழுஶ யீட வெரல்னற

உகந்ட இனக்கவும் றஸ்குள்பினந்ட

உகப்தரகற ஆனறரஶணரர்

உஷடஶரன் னயறய்ீன் தரர்ப்தற்கு

அகனம் கறழ்ந்ட ஆனறரஶணரர்

அனம் குர்ஆன் ஏற எட்டகத்றன் ஶல்

கறழ்ந்ட சுஷ ஶதரட்டு நறக் வகரண்டு

ந்ரர்கள் தகுரட கடஶனரஶ

னம்ஶதரட அர் றஷணிலுற்நரர்

ஷகம் ணில் க்வகறரில்ஷன ன்று

கனத்றல் றஷணத்றட இஷநனும்
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கனறணரப்ஶதர

றப்ரிலுக்கு

எனர் ஆனறனம் க்வகறரில்ஷன ன்று

உகந்ட ஶதரகறநரர் ினரத்ஷனேம்

ெனற வகரடு ரங்கற ரனவணில்

ெறட்டு குனி ஶதரல் ந்ட இநங்கறணரஶ

இநங்கற

றப்ரில் கடல் ீஷ

இஷத்ட வகரடுந்ட கஷில் ிட

ிஷந்ட ந்டஶ கடனறன் ீஷ

ஶரந்ட ஶரந்ஶ கஷில் ிட

றநவு வரிர ஆனறரஶணரர்

ெறட்டு குனிஷ கண்டனம்

ிஷந்ட னடுகறஶ றன்று வகரண்டு

ஶய்ப்தரய் அர் ஶகட்க அட வரறனேம்
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றக்க கடல்ீஷ இஷத்ட ரனும்

ீ னும் னெறக்க இஷக்கறஶநன்

க்கறட்டர் ஶகட்டிடவும்

ெரற்றும் குனினேம் உஷக்குப்ஶதர

யக்கன் அஷத்ணன் ஆனறரஶணரர்

உனகம் ணில் உனரக்கள் அறகனண்ஶடர

றக்க அநறவுகள் என்றுக்வகரன்று

ஶனரய் இனப்தஷ இல்ஷன ன்று

உந்ன் கல்திஶன றஷணத்ீல்ஶனர

உம்ஷ ஶதரல் ரனும் றில்னரல்

ந்ட ரனுஶ கஷடிஷத்ட

ிறு தெறரந அஷனகறஶநன் ரன்

அந் வரற ஶகட்டு ஆனறரணரர்
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ஆி டுரநற றன்நறடவும்

னன்ஶணரன்

றப்ரில் ரஶணரகும்

உந்ன் ினரத்ஷ வகரண்டு ஶதரஶநன்

ன்றுஷத்ட அகன்நறடவும்

ல்ஶனரன் ெறதத்ஷ அநறரஶன

கஷந்ட உனகறஶ கறரஶத ல்னரம்

கடனறல் ள்பிஶ ணட வரந்ட

உஷத்ட

றப்ரில் டந்றடவும்

உள்பம் டுரநற கஷந்டனகற

ஷநனேம் ஏறஶ ஷநந்ட வகட்ஶடரம்

உஷடஶரன் ெறதத்ஷ அநறரஶன

ிஷந்ட தகுரட தள்பி ந்ட

ீ ரன் னயறய்ீன் ஸ்லீம் வெய்ஶ
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உகந்ட ஆனறனம் ெனரனஷக்க

உஷத் ெனரத்டக்கு திநத்ற வெரல்னரரல்

அகனம் பர்ந்டஶ ஆனறம் தின்னும்

ணனம் வபிந்ஶ ஶகட்தரணரர்

உகந்ட ெனரத்டக்கு திநத்ற ீங்கள்

உகப்தரய் வெரல்னரத்ட ணரஶன

இஷநஶரன் னயறய்ீன் டுத்டஷப்தரர்

ணட குனடரல் வெரல்னில்ஷன

உந்ன் கல்னஶ குனடரச்சு

உற்ந அநறவுஶ ரச்சு
ீ

ந்ட உரனக்கு உர்த்ீர் ீனம்

ல்ஶனரன் ெறதத்ஷ அநறரஶன

உந்ன் ன்ஷனேம் தநறவகரடுத்ீர்
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உணட ெனரனம் குனடரச்சு

ந்ட ரன் திநத்ற வெரல்னில்ஷன

ஷதத்ட ரவபரன்றுக்கு ஆிம்ரன்

சுரய் கட்டிண ீர் தனணில்ஷனஶ

சுனற வகரடு ரற்தட திள்ஷபகலக்கு

தனும் அநறஶ ஏற வகரடுத்ீர்

தரிரகற ீர் றஷன இல்னரரல்

னம் தனஶ அநறில்ஷன

ரனும் ஶதரக்கற ீர் ரக
ீ

அனரர் க்கள் ெம்தத்ரஶன

ஆக டன்ரஷ ம்தி வகட்டீர்

வகட்டு ீனஶ குக்கரணரய்

வகட்டர் ஈஶடந ரட்டரர் கண்டீர்
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அற்ந றஷெ னகழும் னயறய்ீனும்

அனலம் வரற ஶகட்டு ஆனறரஶணரர்

தட்டரகற அன் ெஷடந்ட

தணிண்டு னடம் கரத்றனந்ட

ட்டரல் ஶஷனனேம் யறடத்டஶ

இன்னற்நனஶ டக்கும்ஶதரட

தணிண்டு னடம் வென்நதின்ன

தரடர னயறய்ீன் ணறஶனகற

கணிரய் அனனம் அர் ரிணில்

கரனஶ ினரத்ஶரங்கற

இணி அனனம் உண்டு ஶநற

இனங்கும் னயறய்ீன் கம் திடித்ட

திந்ட சுகறத்றட்டு ிஷடனேம்வதற்று
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தரம் அகற்நறஶ றற;கு வென்நரர்

வெல்ன ஆனறனம் னயறய்ீனும்

வெம்வதரன் ிரடம் கறழ்ந்றனக்க

அல்னர அனள் வதற்ந னயறய்ீனுக்கு

அறுதத்றண்டு டரக

ல்ன னத்ரர் அனெரனறயரர்

ஷந்ர் ந்ரர் ஃரின தட்டத்றல்

ல்ன னகழுள்பரர் வென்றுனக்கற

ரன் ஜ்னறமறல் இனக்கும்ஶதரஶ

ந்ட கண்டரர்கள் னஃறஶணரனம்

ள்பல் கம்ஶதரற்நற கறழ்ந்றனந்ட

கந் கறழ்கறன்ந கரஶ

கனஷ வதரங்கறஶ கரத்றனந்ட
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னன்ஶணரன் யீஷனேம் அனக்குஷக்க

உகந்ட ஶகட்டர் இனக்கும்ஶதரட

ந்ட யளறனேம் ன்ஷண ஶற்று

ஷன இடுக்கறஶ னம்ஶதரட

இஷநஶரன் னயறய்ீஷண வரறந்ரப்ஶதர

ட்டு வெவ்ரய்க்கு ண்வய் ஶய்த்ட

னஷநரய் னழுகறணரல் ஷனவடிக்கும்

வரறந்ரர் யீடஶ இஷடன் ஶகட்டு

ஷநின் வநறனேஶ அநறர னெடன்

ணறல் குநறத்ணன் ன்ணரணரல்

திநந்ரள் னல் இடஷனேம்

திெகரல் ரனம் னெழ்கற ரஶரம்

ன்றும் ெக்கரக குநறத்னும்
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கற ஆற்நறணில் குந்ஷன்ஷண

னண்டன் அனுஶ னழு கரட்டிஶ

னெடன் கஷ ஷத்ட அப்ன ஶய்த்ட

வென்று டு ஆற்நறல் னழுகும்ஶதரட

ந்ரன் அனுஶ அப்னநத்றல்

ண்டன் அனுஶ வதண் உனரய்

ரனறத திரம் ஆணடஶ

வதண்ின் ினரனம் றனகரய்

னரித்ட அலஶ றற்கும்ஶம்

ன்ணன் கஷஶரம் வெிஷக நற

னம் ஶதரறணில் அஷப கண்டு

வதண்ரர் ரர் ன்று ிெரரினேவன்று

ஶதர அஶணரடி ஶகட்குஶதரட
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வெரன்ணரள் ெரிஷனேம் அனும் ஶகட்டு

டிலும் வகரடுத்ட அஷத்ட ந்ஶ

ன்ணணிடம் ிட்டரர் அன் கறழ்ந்ட

ள்பி ன்ஷணனேம் வெிஷக ஷத்ட

றண்னடஶணரன் பிஷக னக்கற

வெல்ி அள் ழு திள்ஷப வதற்று

கன்ணி அலஶ ஆற்நறல் ந்ட

கரரிஷக உடன் ஷன னெழ்கற

ிண்டம் அகன்று ஶகிக்கப்தரல்

வல்ன ழும்திட ஆரகற

னண்டு குதிஶரனும் திள்ஷப ன்ஷண

ரரி இடுக்கறஶ ணகறழ்ந்ட

ினர ன்நன் றஷணத்டக் வகரண்டு
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ிடுற வென்நர்  யீட வெரல்ன

கனத்றல் கறழ்;ந்ர் அங்கறனக்க

கரதிர் ஷண வெல்ன ஷணி அள்

தனப்ன அடுப்திணில் ஷத்றனக்க

தரர்த்ட இஷடனும் ஷகத்ணஶண

ஷகத்ட அனுஶ ஶகரதம் வகரள்ப

ரரி வரறந்ணன் அஷணப் தரர்த்ட

ஷகத்ட அலஶ வரறரபப்ஶதர

வெல்லும் ஶதரறணில் ஶெரறு அடுப்திணில்

ஶக ஷத்ஶன் ீர் னம் ஶதரட

வந்ட தனப்ன வகு ஶரச்ஶெர

ஷகத்ட அலஶ ெலநற வெரல்ன

டந் கஷ ன்ஷண டுத்டஷக்க
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ெரிஷ ஷண ஶகட்டு அள் கறழ்ந்ட

ெரஸ்றம் வதரய்ில்ஷன இஷடன் னத்ற

திடரிில் அல்ஶனர றர்னெடன் ீர்

வதரிஶரர் வெரல்வரற ப்னஶரரன்

ஏர்ஷரகறஶ தெறனேம் ஆநற

உகந்ட அபிடம் ஶெர்;ந் ஶதனம்

ினம்தி அர்கலம் ஸ் றட னக்கற

ஶந்ர் ம்ஷனேம் திந்டஷப்தரர்

திந்ட ெரிஷனேம் டுத்டக் கூநற

தகரம்தர் ீணில் ஆக்கறஶரன்

கணிந்ட அர்கலம் கனறர வெரல்ன

கனப்னம் அகற்நறஶ றற பர்;ந்ட

இணி வதரனஷபனேம் இன்னற்நர்

379

www.sufimanzil.org
இஸ்னரம் டப்ஷதனேம் ஶர்ஷரக்கற

ணிஶரன் ஷன நரலும்

ெயறன் தடிஶரன் டந்ணஶ

ெயளம் வபிந்ட அரினக்க

வமய்ிட னயறய்ீன் ஜ்னறமறனறனக்க

ினகனடன் என டரள் ந்ட

ஶனடி ஶதரற்நறஶ ெலணி ஷத்ட

கனடரபப்ஶதர வதண் ிலும்

கரஶ ங்கள் ெற்குனஶ

ின

ரற ரங்கலஶ

வல்னற அள் ரச்ெற ன்ஷண ிட்டரள்

வதனத் ர்த்கன் ஷணி அள்

திள்ஷப தறவணரன்றும் வதண்டம்

வதற்நரள்
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ெறறுத் ணரகற ர்த்கனும்

வெவ்ி உடஶணரன் ஶதரரடிஶ

ினப்தனடஶணரன் ஆண்திள்ஷப இல்னரரஶன

ஶறு கல்ரம் வெய் ஶதரகறநரர்

உறுற வெரன்ணரள் ங்கள் ரச்ெற

உகந்ட வகர்;ப்தம் ஆில்னரிட்டரல்

டங்கல் அடில்ஷன வெய்ட வகரள்லம்

இப்ஶதர ரிப்ன இந் கர்ப்தம்

டரள் ஆஶர ன்று வெரல்னற

றப்ன அநறஶ அனுப்தி ஷத்ரள்

ெடரய் இனந்ள் ஶரக்குகறநரள்

ெரயறஶத ன்ணவன்று உஷக்க ஶடம்

டரள் ஶகட்டிட இனஷப்தரர்
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ஷன திநப்தரன் ன்று வரற

உஷத் வரற ஶகட்டு அள் கறழ்ந்ட

உற்ந ரச்ெறக்கு டுத்டஷக்க

கஷந் ணடஶ வபிரகற

கரனறனக்க அன்நறவு

ிஷந்ட னறனேஶ டுத்னம்

வல்னறள் ஶரக்க ர்த்கனும்

அஷணஶரர் ன்ஷணனேம் ஷத்ட

ட கிக்கு அநறிக்கவும்

திநந்றட வதண்டம் அன் ஶகட்கவும்

திநந்ட ஆண் ன்று அலஷத்ட

கனத்றல் கறழ்ந்டஶ ெர்க்கஷனேம்

கரசு தனஶ அபித்றனக்க
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வதனற வகரடுத்ரஶ அனுப்தி ஷத்ட

திெ கரரறு ஶகட்டுரவண

கன அலஶ ஏடி வென்று

கன அட ஶகட்டு ஶகரதம் வகரண்ஶட

திநந்ட ஆண் ஶதரவணஶ

தீர்ஸ்கல ர் உஷத்றடஶ

ினகனடன் வெரல்ன தணிண்டுஶ

ஶஶனரன் கறனஷதரல் ஆரகறடவும்

ெறநந் கரம் ன்ஷணக் கண்டு

ெலரன் ர்த்கன் ஶகட்கும்ஶதரட

கனறணரள் அப்ஶதர கரத்ஷ

கல்ர வதண்கலம் ஆண் ஆச்சுஶ

வதண்கள் தறவணரன்றும் ஆண் ஆணரல்
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திரினற்நர் ழுந்ட ந்ட

ன்ணர் னயறய்ீன் ஷணப் னகழ்ந்ட

ஷத்ரன் ெலணி ெர்க்கஷனேம்

வதண்கள் அடவல்னரம் ஆரச்ஶெ

திநந்ட என்றும் க்கு ஶதரடம்

னன்ஶணரன் அனள் வதற்ந ஆண்டஶ

னகறனரஶ ங்கள் ெற்குனஶ

ிகன் அனுஶ உனகற ஶகட்க

உன் ணறன் தடிஶரன் ஆகுவணில்

கனந்ட அனுஶ ஶெர்ந்ஶதனம்

கனறர வரறந்ணர் அந்ஶஶ

திினேம் டன்தனம் அகன்நறப்ஶதர

வதரிஶரர் த்றணரல் கஷஶநறஶணரம்
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ணிஶரன் னறல் னற்ெறரகற

ெகறன் வபிந்ன் கறழ்ந்ணஶண

கறழ்ந்ட ிகனும் குதிர் அகற்நற

ள்பல் ணக்குஶ எட்டகத்றன்ஶல்

உகந்ட ங்க கரசு டுத்ட

வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனுக்கு

வெம்வதரன் தரிவரன்றும் அனக்கல ந்ட

னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ வதண் வரடர்ந்ட

வதரிஶரன் னயறய்ீன் தகுரறல் ந்ட

ஏர்ஷரகற ர்த்கனும்

உத்றவு வதற்று அனும் வெல்ன

றனஷெ னகரனம் ணகறழ்ந்ட

ெறநந் ிரடம் ற்நறனக்க
ீ
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எனன் உஷத்றட்டரன் இர் க்கு

உகந்ட றறஷ்க்குக்கு குவணில்

அனஷரகற னயறய்ீனும்

உகப்தரய் றறஷ்குக்கு தள்பி வென்நரர்

வென்று ஜ்னறமறல் கறழ்ந்றனக்க

றறஷ்கறலுள்ஶபரர் னஸ்னறவல்னரம்

ண்டு ட னஷ சூழ்ந்ட ஶதரல் ெனரனஷத்ட

கன்று ஷணத் ஶடும் கத்ர ஶதரன

கரத்ட இனந்ர் யீட ஶகட்க

அந் ெத்றல் ிகனுஶ

வென்று வகுடெம் அனுக்கு கறஶ

றனம்தி னம்ஶதரட கள்பர் ந்ஶ

சுற்நற ஷபந்றட கள்பர்கலம்
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டனங்கும் னயறய்ீஷண றஷணத்றடவும்

உற்ந ிெனனம் வெிில் ரப

உகந்ட தரக்குநடு ன்ஷண

தற்ந அகற்நஶ கண் கரட்டவும்

தர குநடுஶ ிஷந்ட வென்று

சுற்நற ஷபந்ஶரர் கள்பஷணனேம்

சூர் அடிஶ டத்றிட்டு

இடுப்ன ஷககரல் னங்கரல் ண்ஷட

இனங்கும் தரகுநடுட

னடுகற அடித்றட கள்பனுஶ

னநறந்ட ிஷந்ஶரட அடித்டவும்

அடித்ட ினகறட கண்டனம்

அடிக்க றஷணத்ரல் ம்ஷனேம்
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ஆண்டர் தரகுநடட ன்று ண்ி

ஆதத்ட ீக்கற கரப்தரற்நறண ீர்

கறழ்ந்ட ிகனும் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற

றனேம் கூட்டிட குநடும் அட

உகந்ட தரஷனேம் கூட்டி

உஷடஶரன் னயறய்ீன் கறழ்ந்றனக்க

ெகன ஶதஷனேம் றட்டிக் வகரண்டு

வமய்ிட னயறய்ீன் இடத்றல் ிட

அகனம் கறழ்ந்ட ிகனுஶ

ஆிம் ங்ககரசு ஷத்ஶ

வரங்கர் ம்ஷனேம் ஸ்லீம் வெய்ட

வெரல்லுரப்ஶதர ிகனம்ரன்

உங்கள் ஶதர்ரம் றஷணத்றணரல்
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உிர் ீ ண்டு ந்ஶரம் இல்னரறனந்ரல்

ங்கள் னலும் இந்ட ரங்கள்

இநந்ட ஶதரஶரம் அிடத்றஶன

உங்கள் கறனஷதரல் ந்ட ஶெர்ந்ஶரம்

உகந்ட னகழ்ந்ர் டந்ட வெல்ன

ெறந்ஷ கறழ்ந்ர் னயறய்ீனும்

றறஷ்கு ஷண ிட்டு ழுந்னப

அந் கனள்ப னஃறஶணரனம்

ஆிம் ஶதர் தின் வரடர்ந்ட 

ந்ட தகுரறல் கறழ்ந்றனந்ட

ள்பல் ிஷடரங்கற அர்கலஶ

குந்னரண தி ஶதனம்

குர்ஆன் ஏற கறழ்ந்றனக்க
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அந் ஶத்றல் குடறல்

அஷடந்ட இனந் ஏர் னறடவும்

ந்ட வெனஷ ள்பிடவும்

ள்பல் ணக்ஶகரதரகறடவும்

ெறந்ஷ கனங்கற உிர் இந்ட

ெலரன் னயறய்ீன் னன்ஶண ி

வரந்ட ணஶங்கற ரர்ெரகறன

டைர் டனங்கற னயறய்ீஷண

கனம் திடித்ட உனகற வெரல்ரர்

கத்ன் ணக்கரக ணம்வதரறுத்ட

இணனம் வரிர னறணக்கு

ழுப்திிடஶடம் ணறநங்கற

ிணம் அகற்றுர்ீ ண உஷக்க
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ஶர் ஆெரரல் ட்டிடவும்

தஷத்ட டடித்டஶ னறடவும்

தண்தரய் ழுந்ட னம் சுற்நறஶ

னஷெ னகழ்ந்ட னறட வெரல்லும்

ள்பஶன உங்கள் அண்ஷணில்

எனஶதரடம் குடிினப்தறல்ஷன

ங்கள் ஶகரத்றம் அடங்கலஶ

ினம்தி ரங்கலம் குடி இனப்தறல்ஷன

வல்லும் வரற ப்தி இனந்ஶரரணரல்

ெறனம் வடிக்கும் ப்தில்ஷனஶ

வெப்தி அடவும் டந்டஶ

ஶஷன னம் வதரநற கணி ஶரறும்

ஶிவன்நரர்கள் ிகுபிக்க
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சுனம் ஷன கரவும் சூழும்

கணரெல் டனங்கும் அப்டற்ஹ்ரஶணரடும்

ரன்கு மளஹ்னம் ழுரஶன

ரன் அனள் வதற்று இனக்கும் ரபில்

ரப் திரரணஶரர் னயறய்ீனும்

ெலென் வெய்ிட னைசுனஶ

கனஷ றகவுள்ப கப்தல் நற

கஷனேம் இநங்கற கண்டர் ன்ணில்

ர்தட்டரங்கு ஷண இநக்கற

க்கம் வெய்ர் இனக்கும் ரபில்

அத்ட றக்க

ளம்ஆவுஶ

அடுக்க இனஶ ஸ் றட வென்று

கனஷக்குஷடஶரர் வெய்ிட னைசுன
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கரறல் தின்றன்று வரழுறனந்ரர்

வரங்கவனும் அப்டர்ஹ்ரனுஶ

டய்ஶரன் ிெனத்ஷ கூநரஶன

ங்கள் ினரத்ஷ கறழ்ந்டஷக்கறல்

வெய்ிட னைசுன சுகறரஶன

உங்கள் ிெனத்ஷ கூநரஶ ீர்

உஷடஶரன் ிெனத்ஷ கூறுவணில்

அங்கு அர்ஶகரதம் வகரண்டனம்

ரர் ீ ரர் வெரல்லுவண ஶகட்கவும்

ரிஷெ ன்ஊர் தகுரட ரன்

ள்பல் னயறய்ீன் ன்ஶதரகும்

அனஷ னகரக இனஷக்க

அவ்னறரரர்கபில் னயறய்ீவணன்று

393

www.sufimanzil.org
தினஷெ னகரக ீர் உஷத்ரய்

வதரி அவ்னறரஶர ண உஷக்க

றனஷெ னகரனம் கனஷ வதரங்கற

றடுக்கனற்நர் டுங்கலுற்நரர்

ெரீம் டுங்கறட இனந்ஶதர்கள்

வமய்ிட னைசுப் கம் திந்ட

அரி வதரிஶரன் ணக்கரகவும்

அர்கள் டுங்கஷன அகற்றுர்கள்
ீ

அநற ெலெனம் ஆிகரட்டிடவும்

உடுப்னம் டுங்கஷன அகற்நறடவும்

திரிறகரகற அப்டற்நயீம்

வதரிஶரன் னயறய்ீன் ண உஷத்ரர்

உஷத்ட வதரய் அல்ன அப்டற் நயீம்
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உனகுக்கு அறதற அஶ அல்னரல்

இஷநஶரன் னிில் இநக்கில்ஷன

ல்னர அவ்னறரவும் அனக்கு கல ரகும்

ஷநின் வநறரல் ினரத்ல்னரல்

ற்ஶநரனக்கு இஷந வகரடுக்கில்ஷன

குஷநவரன்றும் அடகரட னண்ிர்கரண்

னகழும் ிெனனம் அனக்ஶக ற்றுஶ

இப்ஶதர ல் ெரி னஃறணரஶ

இப்ஶதர இஷநரெல் கரப்தடரன்

ஷெஷரகஶ அந் ற

ெகன அவ்னறரக்கள் கணின் தரல்

னற்ெற வதநஶரன் னரன்ஶநர

னயறய்ீன் ஶதர் ர் ில்ஷனஶ
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ன்ீ ரண ரெல் கரப்தடரன்

ஶஶனரன் ிடுத்ணல் இன்ணவன்றும்

வெரந் உடுப்னடன் றநறல்

சுட்டும் ஆத்டம் இன்ணவன்றும்

னந்ட

றல்னரில் டள்பி இன்ணவன்று

வரறந்ரல் னயறய்ீன் றெரகுஶ

இந் ிெனம் வெரல்னரறனந்ரல்

அனலம் வரறட வதரய்ரகும்

ெந்ரதரக றஷணத்னம்

ெரற்ந அனஶ இர் வரறரர்

ல்ஶனரன் அனபிணரல் வெரல்லுரர்கள்;

ிஷந்ட ஆலஶ அனுப்னவண

ிஷந்ட ஆலஶ அனுப்திடவும்
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ல்னரர் னயறய்ீன் கடுரெறில்

ல்கும் கத்ட னக னன்னும்

ல்னர கரரிம் ஶகட்கில்ஷன

இடவல்னரம் றெம் இம்த ஶகலம்

அல்னர உஷணரெல் கூநறணவும்

அனலம் ிஷணரஶணன் அனபிணடம்

அனலம் கறஷனேம் றங்கபரகும்

அனலம் உடுப்தட ந்ன் உடுப்தடகரன்

வதரனலம் குல்யளல்னரஹ் ழுறணட

னகழும் றநனம் வங்கர ஶரள்

ெறநக்க அனந்ற டள்பி னென்று

வெப்த ஶடம் ன் ினரத்ஷ ஶகள்

அனலம் வதரனந்ற றக்று வெய்ில்
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ஆற ீ றணில் ந்ட உண்ஶடர

தநக்கறல் டுகடல் ரரி வதரய்ஷகில்

தரரபத்றன் கறஷப ிழுந்ஷணஶ

உநக்கம் திடித்ட ீ கறடக்க

உஷடஶரன் ினரத்ஷ அகற்நறடவும்

ெறநக்கும் கடல் டுஶ கறடக்க

ெறநந்ஷக ந்ட அடித்டண்N;டர

றக்க என ீவு ஶெர்ந்டண்ஶடர

றற்க றனகம் கண்N;டரடி ீஶ

ஏடி ீ றல் நறடவும்

உகப்தரக தரி ீ றல் நற றற்க

றன்றும் ஶதரர்ஷ தச்ஷெனேடன்

றன்ந னனற ெறங்கம் ஷண வட்டி
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சுட்டும் ினரத்ஷ உணக்கபித்ட

சுனக்க அனுப்திணட ரணல்னஶர

ரடி உணக்கு இப்தடி ரன் வெய்

ன்நற நந்ட வமய்ிட னைசுனஶ

ரக்கறஷ வெய்னேம் ஷக ட ன்ண

ெறநந்ட ழுறஶ கப்தனறஶன

கன் ஷகில் வகரடுத்ட அநறந்ட ீனேம்

டுகடனறல் னரன் அன் ெனம்

இஷண அபித்ட றகழும்

தரன் கரகறம் ஶஷில்ஷன

ன்று இஷண அபித்ட

கறலும் னரல் ரனவண

இஷெந்ட தடிந்ட ந்ணஶ
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இந் கரகறம் கண்னெக்கு

க அப்டற் நஹ்ரன் ஷத்ட

கரகறம் ன்ஷண உஷடத்டப் தரர்த்ட

ெறந்ஷ கனங்கறஶ க்கனற்று

ெறநக்கும் வமய்ிட னைசுஶதரன்

இந் ஶரஸ்ட ீர் உக்வகண

வரறந்ட னரய் கத்ட ஆகறதின்

னத்றில் னயறய்ீன் ன்ஷணனேஶ

னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ இனந்ணஶ

இனந்ட கறவும் னயறய்ீனும்

இனங்கும் தகுரறல் இனக்கும் ரபில்

ந்ணர் னஃீ ன் ஊர்ர்ப்தரய்

ள்பல் க்கரக ெரட ரவும்
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வரிந்ட வெய்ர் வகரண்டுந்ட

ீஶணரர் னன்ஷத்ட ஸ்லீம் வெய்ட

ெறநந் னஃீ னும் உஷப்தரணரர்

ெறந்ஷ ஷத்ட ரன் உங்கலக்கரய்

வகரண்டு ந்ஶன் ரன் ண உஷக்க

குத்ன னயறய்ீன் வரறரப்ஶதர

ன்று க்குஶ ஶஷில்ஷன

பிஶரரஷகரல் வகர:டுஶதர வணில்

டண்டு னடஷ கறறத்வரன்நரய்

டய்ஶரன் க்கல ந் என்வநடுத்ட

ன்றுஷத்ட அககறழ்ந்ட

ஶந்ன் ஃரின தட்டத்றல்

வென்று அஶகற டின்வநழுந்ட
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வகரண்டு ஶதரய் சுல்ரன் னன்ஶண ஷத்ட

குனுசு தண்ிஶ அர் றற்க

என்று ெரடர ங்ஶக ணில்

உஷடஶரன் னயறய்ீனுக்கு அபித்ஶரம் ணில்

னண்டு ிஷபரண ெரடரஷ

னயறய்ீன் தக்கல ர் ரங்கறணரஶர

தகனம் வரற ஶகட்டு ஷல் கரன்

தக்கல ர் அவன்று வெரல்னகுஶர

வ கம் டனங்கற தரடர அல்ஶனர

றக்நற ஶதசுகறநீர் ண வரற

இகழுரணப்ஶதர இஷணப் தரர்த்ட

றர்த்ட ன்னன்னும் ஶதெனரச்ஶெர

அகனம் ஶதசுகறநரன் இன் ன்ஷணனேம்
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அகன வகரண்டுஶதரய் ரினேவன்நரன்

ரினேவண வெரல்ன ஶெகனம்

ள்பி வகரண்டு ஶதரய் ரள் உனி

கனி ன்ஷணனேம் ஏங்கும்ஶதரட

கரறர் னயறய்ீன் ஷகஷ ீட்டி

உனி ரபஷ ட்டிடவும்

ஏங்கும் அன் ரனும் டடித்ட ி

வதரி னகரக இஷண டெக்கற

தீர் ஸ்கல ர் னன்ஷத்ணஶ

னன்ஶண ஷத்டஶ னயறய்ீனும்

னகறனரர் ணறணில் ஶகரதம் வகரள்பவும்

அந்கர் ஶெஷண தஷட ன்ணனம்

அென் னல் னற னங்கறடவும்
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ன்ஷரக ஆகறடவும்

ரரர் யஜ் ளக்கு ஶதரய் இனந்னம்

வதரன்ணரள் ன்ெலஷ ந்டுக்க

ன்ஷரக இனந்ற;டவும்

ந்ன் கன் ங்ஶக ெலஷ ங்ஶக

இந் ரரண ஷககள் ட

னன்ஶணரன் யஜ் ளஶ வெய் தனன்

னடிந்ட இவ்ரவண றஷணத்ட

ெறந்ஷ கனங்கறஶ ரரணள்

ெலரன் னயம்ட ங்கபிடம்

ந்ட ரம் வென்நரல் வரினம்

ணறல் குநறத்ர் ீணத்றஶன

ந்ட கும்தரில் வென்நலம்
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ள்பல் னயம்ட ம்ஷ ரடி

ெறந்ஷ உனகறஶ டஆ ஶகட்கவும்

வெம்ல் ிற ந்ட வரறரப்ஶதர

உந்ன் கன் ரனும் இநக்கில்ஷன

உஷடஶரன் னயறய்ீன் ஶகரதத்ரல்

னன்ஶணரன் அகற்நறணரன் னறினுள்ஶப

வரய்குஶன என்றுக்கும் தப்தடரஶ

ந்ட ரனுஶ னயறய்ீணிடம்

ரக்கு ரங்கறஶ னபவும்

இனவண வெரல்னற னயறய்ீணிடம்

ழுந்ட குப்தரில் வென்நறடவும்

வதரி னகரக னயம்னம்

தீர் ஸ்கல ஷ ரர்ழுி
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உரி கண்ிரணஶ

உங்கபிடம் னம்னன் ீங்கள் ந்ீர்

ிஷந்ட கத்ட அனுப்தி ஷத்ரள்

ள்பனறடம் ந்ட வகரண்டு ஶதரஶரம்

ன்ஷண ரடி ீங்கள்  குஶர

ன்ண ிெனம் றஷணத்ீர் ீங்கள்

றஷணத்ட ிெனம் ண ஶகட்கவும்

ள்பல் னயம்ட டுத்ஶரடரர்

ிஷணனேம் வரிரல் சுல்ரனுஶ

ிண்டம் உஷத்ணன் றவகட்டஷ

இஷில்னர ரன் ணக்கரகவும்

ஈன்ந ரரவுக்கரக ஶண்டி

ணட வதரனத்ட ழுப்தஶடம்
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ள்பல் அனஷனேம் அநறரஶணரரன்

ணட தரட்டணரர் னயம்னம்

வமய்ிட னயறய்ீன் னன்னுஷக்க

அந்ஶஶ ணறபகற

ணட ஶகரதனம் அகன்நறப்ஶதர

ழும்னரன் அன் டம் ஶதரனரய்

ணட குறரகற வரறந்றடவும்

தகுரஷ ிட்டு னயம்னம்

ெந்ஶரெரகற டரலக்கு

ெரற்றுரப்ஶதர னயம்னம்

உந்ன் கன் ன்ஷண கரண்தரய் ீனேம்

உகந்ட டவணில் அள் கறழ்ந்ட

னன்ஶணரன் னயம்ஷ னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
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வரய் குல் ந்ட கஷண கண்டு

ந்ன் கஶண கண்ிஶ

கன் னயறய்ீன் ன்நநறஶரஶண

ெறந்ஷணில் இப்தடி றஷணக்கனரஶர

ீர் ந்ல்ஶனர கறனஷத வெய்ரர்

தக்கல ர் ண வெரன்ணரய் ன் கஶ

தரரபம் வென்நர் அல்னஶர

இக்கஶ வென்று ஶடம்

ழு ஶகரடி தசும்வதரன் டுத்ட கட்டு ன்நரன்

இச்ெணஶ வென்று டுத்ட கட்டி

எட்டகத்றன் ஶல் சுஷனேம் ஶதரட்டு

ந்ட அர்கபின் கம் திடித்ட

உனகற அர்கலம் வென்று றற்க
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ர்க்கம் அட என்றும் ீ வெய்ில்ஷன

ரஶணரன் வெய்ரன் இந் ஶஷன

உன்ணரல் னடினே ஶர அஷண வட்ட

உனகற அழுகரஶ டவுவணில்

ன்ணரல் நந்ட றவகட்ஶடன் ரன்

ரஶணரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட

குன்நரல் ரக்கு அனலவங்கள்
ீ

குத்ன னயறய்ீன் ஆண்டஶ

ன்ணர இட னத்ற நந்டிட்டு

ணட வதரறுத்ஶன் டவுவன்நரர்

டவுவண வெரல்ன னயறய்ீனும்

ரர் தகுரறல் கறழ்ந்றனக்கறல்

றடரர் அனெரனறயரர் அர்க்கு
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வெம்வதரன் ஈந் ர்த்கனம்

டண்டஶனகர் னயறய்ீணிடம்

னந்ற தட்ஷடனேம் ஷண ரங்கற தரர்க்க

கடஷண ரங்கறண தறணரிம்

ஷகவரப்தனள்ப ங்க கரசுஶ

ஷந்றனக்கவும் கண்டு வகரண்டு

ிகர் இனவன்று உஷத்னம்

ஷநின் வநறரஶ அன் உஸ்ரடக்கு

ந்ட ந்டஶ ஶகட்கனரணரர்

உஷனேம் அட ஶகட்டு அன் உஸ்ரடக்கு

உற்ந ெலெனுக்கும் டக்கும் ரனம்

குஷநனேம் அகற்நறஶ உஸ்ரடம்ரன்

கத்ணனக்கும் டக்கும் ரனம்
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இஷநஶரன் னயறய்ீன் ங்கபிடம்

கற வகு ரலம் ஶகட்டினந்ரன்

அந் ஶத்றல் அஷண கூி

அணிடம் யத்டம் அர்கள் ஈந்ட

இந் கத்ஷனேம் ர ணிடம்

கற ீர் வகரடுத்ட ரனவணில்

அந் கத்ஷனேம் ரங்கற அன்

அெணிடம் ஷத்ட ஸ்லீம் வெய்

உகந்ட அனுஶ உஷடத்டப் தரர்த்ட

கறழ்ந்ட அனுஶ ரபிஷக னக்கற

தறணரிம் ங்க கரவெடுத்ட

தபிங்கு வதட்டிில் ஷத்ட னட்டி

கெதன் இடந்ன்ணில் எப்தி ஷத்ட
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கரசு டைறுஶ அனுக்கு ஈந்ட

அர்கள் ெனரனம் அனக்குஷத்ட

அனுப்த இனுஶ ரங்கறஶரன்

ிஷந்ட ந்ணன் ஸ்ர ஶெம்

ற
ீ டுத்வன னம்ஶதரட

ஷநனேம் அநறர ரினரள்

ஷி ஶஷட ணில் றன்று

ெறஷநில் அறகரணஶரர் ெறறுவதண்

ினரள் றற்க கண்டனும்

கஷ கரர ெலெனுஶ

கரல் வகரண்டன் ிடுற வென்று

கவுட்டி அங்கு எனவதண்

கடுகற ந்ள் கவும் ீக்க
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னம் றகுந் ெலெனுஶ

ன்ணி ணக்கு திஷனேம் ணில்

றனம் தறணரிம் ங்க கரசு

ஶரிஶன ணக்கு திஷனேம் ன்நரள்

அடவும் திஷனேம் ஶகட்டு ரவண

ஏடி அலஶ ஶகட்டு ந்ரள்

ந்வுடஶண அனக்கும் ஈ

கறழ்ந்ட அள்

வென்று றனம்திந்ட

ெறந்ஷ கறஶ வத்ஷிட்டு

வண்டு ஷனகரி அனக்கும் ஈந்ட

ெந்ஶரரக தடுத்றனக்க

ெஷல் தண்ி அள் அனபிக்க

ந்ட அனஶ அனனந்ற
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ஷ ி வத்ஷ டில்ரக

வென்று டறன்ணரர் அனனந்ற

ெலக்கறம் ந்ட ஷன ெரய்க்கவும்

வண்டு ஷன ெரய் னயறய்ீனும்

வெங்கத்ரல் ஏர் அடிஅடிக்க

ண்டுஷனேம் னங்கரல் டறன்ணரனம்

ணட டுரநற ழுந்றனந்ட

இன்று ம்ஷனேம் அடித்ர் ரர்

ன்று றஷணத்ள் ஶரெஷணரய்

ணறல் குநறத்ள் தின்னும் ெர

ள்பல் தின்னும் ஏர் அடிஅடிக்க

றஷணவு டுரநற வஞ்ெஷடத்ட

ஶரிஶன ழுந்ட இனந்டவகரண்டு
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இணனம் வரிரல் இர்கபிடம்

இப்ஶதர தனம் ரங்கறஶணரம் ரம்

கணகம் வதரனந்ற ர்த்கஷ

கரனரல் ட்டிஶ ழும்திஶரன்

ந் ஊர் ீரர் கரண்

இம்னம் றெஶ வதரய் வெரல்னரஶ

அந் வரற ஶகட்டு அன் வரறரன்

ஆண்டர் ெலெர் ரஶணரகும்

ந்ட ெரிஷனேம் டுத்டஷக்க

ினரன் ணஶங்கற உஷப்தரணரன்

ந்ன் குடிஷ வகடுக்க ந்ரய்

இந் னத்றரய் இங்கு ந்ரய்

றந்டஷண வெய்ரய் உஸ்ரடக்கு
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ீற வகட்டன் ீஶ ஆகும்

ல்ன ீிஷண வெய்ரவன்று

ல்கறணரள் தம் னழுஷனேம்

றல்னரஶ ழுந்றன ஶதரஶரவன்நரர்

றஷணவு டுரநற ந்னும்

அல்னர அனள் வதற்ந னயறய்ீன் கம்

அனும் ஷத்டஶ ஸ்லீம் வெய்

ல்னரர் னகழுள்ப திஶதனம்

ஷகத்ட அர்கலம் வரறரணரர்

உஸ்ரட ெலென் டந்ரனம்

என ரடு ெத்டனரண ரனம்

ஸ்ட வகரண்டு ீ அபித்ரனம்

ள்பி தந்ட வதரனள் ஈந்ரனம்
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த்டம் வகரண்டு ந்ட ஶெர்ந்ரனம்

ரன் ஶகட்ட யீடக்கு எப்தரச்ஶெர

வதற்நரய் திள்ஷப ம் னண்ரட

வதரிஶரர்கள் ஷக இடரன் கண்டரய்

ன்றுஷத்ர் அகம் கறழ்ந்ட

ிபக்கம் வெய்றட ெலெனுஶ

இன்றும் னள்ப ன்குனஶ

டம் வகட்டஶரர் றர்னெடன் ரன்

இன்று னத்றனேம் கற்தித்ீர்கள்

கன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ட

கண்டுஷண கரக்கும் கத்ரப் ஶதரன

கஷடப்ஶதரக கரனம் ன் குனஶ

கஷந்ட ணஶகற அழுறனக்க
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கெடர இடனத்ற நந்டிடும்

ஶந்ன் கனறரஷ றஷணினத்ற

ஶஶனரன் தறஷ தரர்த்ட உன

கஷநனேம் அகலும் கஷ ஶெனரய்

ென்ணரெற டப்ஷத ள்பிிடு

ஷநின் வநறஷ ழுரஶன

ங்கும் ண வெரல்னற அனுப்திணரஶ

அகன அனுஶ னயறய்ீனும்

அனஶக இனந் ர்த்கனக்கும்

உகப்தரய் தறணரிம் கரெபித்ட

ஊனக்கு ஶதரஶரவணில் அள் டக்க

வ கனம் டனங்கற னயறய்ீனும்

வெங்ஶகரஶனரங்கறஶ இனக்கும் ரபில்
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அகத்றல் வபிவல்னரம் ஶரறனந்ட

அவ்னறர ம்ஷனேம் ரட்டம் வகரண்டு

ின ென்ணரெற தகுரறல் ந்ட

ஶர் ம்ஷம் ிபக்கம் வெய்

எனஷ ன்ஷணனேம் அநறஶரவன்று

ஊனக்கு ஊர் றனேம் ஶகட்டன்

கனத்றல் கறழ்ந்ன் ஆறுரம்

கஷன றகரகற றரிந்ட அஷனந்ட

றனம்தி தகுரறல் ந்ட வெல்ன

ீஶணரர் வபிந்ட உகந்றனக்க

ந்ட அனுஶ ிெரரிக்கும் ஶதரட

ள்பல் வபிட்டில்
ீ
இனக்கறநரவணில்

அந் வரற ஶகட்டு அஶணகறஶ
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அவ்னறர கம் ஶதரற்நறஶ ஸ்லீம் வெய்

ந் ஊர் ீ ென்ணரெற ணில்

ந்ன் தற ஶரம் ஆகுஶ ண

ந்ஶன் உங்கள் கம் ஶடிரன்

னயம்ட தி ீணில் அஷத்டக் வகரள்ர்ீ

உள்ப ென்ணரஶெ வெரல்ன ஶகலம்

உணக்கும் க்குவரன வெௌனண்டும்

ரற இண்டிலும் ண்ர்ீ ிட்டு

ணனரய் வகரறத் தின் ரம் இனர்

ஆறணில் னங்கற ழுந்றடவும்

அற்கு ெம்றஶர வெரல்லுவணில்

உள்ப ென்ணரெற ல்னவணில்

உகந்ட ரற இண்டில் ண்ர்ிட்டு
ீ
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ணனரய் ரித்ட வகரறக்க ிட்டு

ணட ெலெரிடம் றரி வகரடுத்ட

ணட கறழ்ந்ட உஷக்கனரணரர்

ிண்ிணில் இனனம் டிந் தின்ன

இந் றரி இண்ஷடனேம் அஶ

உகந்ட டஷத்றடுங்ஶகர ண உஷத்ட

கணனரய் ரிகறன்ந ண்ரிணில்
ீ

கறக்க குறத்றட்டரர் இனனஶ

கறத்ட ஷத்றட றரிஷண

கணில் னங்கறர் ழுந்டடஶண

வதரிஶரன் அனபரஶன வபிில் ந்ட

னரங் வகரண்டு இனந்னம்

அறகம் குஷநச்ெல் தரர்க்க னட்ெம்
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அங்ஶக இண்டு னநத்றல் ஷத்ட

றரினேம் இண்ஷடனேம் ணித்ணிஶ

ெலரன் னயறய்ீன் ஷத்றடவும்

அநறில் உர்ந்ர் அனறரர் றரி

அம்தர் கஸ்டெரி ரக

உரி ென்ணரசு றரிடவும்

உடஶன ரற்நம் ஆணடஶ

திரிம் றகரகற ென்ணரெறனேம்

ஶதர இடக்கல்ஶனர ரடி ந்ஶன்

அஶக ஶகரடி கரனம் ங்கறணரலும்

ஆகர வெவனன்று ள்பி ரனும்

அஶக சுனம் ிட்டு ரனும்

னயம்ட தி ீணில் அனஷரகற
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கணகம் வதரனந்றஶ கற ந்ஶன்

கெடரய் அகற்றுர்ீ ண உஷக்க

ெறஶணகம் றகவுள்ப ென்ணரெறக்கு

வெப்திணரர் கனறர அந்ஶஶ

அஹ்ட தினேல்னர ீணினரக்கற

னஃீ ன்ணம் வதற்று அந்ஶஶ

அகனம் கறழ்ந்ட அர்மளகுர்மள

அண்ட திண்டனம் ஏர் எபிரய்

உகப்தரகற யரயளத்றணில்

என்நரக கனந்ன் ெலென் வதற்று

வ கனம் டனங்கஶ அவ்னறரரக

ீஶணரர் வதரனட்டிணரல் அகம் கறழ்ந்ரர்

கறழ்ந்றனக்கவும் தின்னுவரனர்
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ர ென்ணரெறனேம் வெரர்க்கம் கற

உகந்ட அனுஶ சுற்நறப் தரர்க்கறல்

எனகணி திநந்ஶரங்க கண்டு

அகனம் கறழ்ந்ட அஷண வகரய்ட

அவ்னறரிடம் ந்ட னன்ஶண ஷத்ரன்

உகந்ட ஸ்லீம் வெய்ட றற்க

உஷப்தரர் னயறய்ீன் அஷணப் தரர்த்ட

கணினேம் வகரடுந்ரய் சுர்க்கறல்

கெடரய் இன்னுஶரர் கணி வகரண்டுரவண

திந்ட அனுஶ கறஶரன்

கணினேம் கறஷடரல் சுற்நறப் தரர்த்ட

கரர் னன் ந்ட ஸ்லீம் வெய்

இணி கணி ங்ஶக றனடர இப்ஶதர
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ண்டரய் வதரய் வெரன்ணரய் ன்னன்ஶண

ட ித்ஷகள் கற்நரலும்ரன்

இனங்கும் சுர்;க்கம் கறட்டுடர

ரட திநத்றில் ந்றணரல்

ண்டர வெரர்க்கம் கணி வகரண்டு ந்ரய்

ஶகரடஷ கணி இடல்னஶர

வகரண்டு ந்ரய் ீ னெறக்குண்ரட

ெரத்றம் வெரன்ணரய் வரிரடஶதரல்

குஶர சுர்க்கம் னகுற்ஶக

னஷெ னகரனம் உஷத்ற;டவும்

ற ென்ணரெற ணடனகற

றனஷெ னகரஶ ரன் அடிஶன்

ீணில் றஷனரகற வகரள்லவணில்
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தினஷெ னகரக திீணிஶன

தீர் ஸ்கல ர் கனறர வெரல்ன

ஏர்ஷ னகரக கனறரவுஶ

உகந்ட ீணில் றப்தட்டரஶண

ீணில் றப்தட்டு உற்று உர்;ந்ட

ஶன் ரங்கணி உண்டு கறழ்ச்ெற வதற்று

டைணில் கனறரஷ தரய்ச்ெற ஷத்ட

டைனரல் தநரனறஶன குர்மறல் வென்று

ஶதி யரத்ஷனேம் தனப்தடுத்ற

வதரிஶரன் ன்ஷணனேம் னடுகனரக்கற

ஆி னரயர றஶ ரடி

ஆனம் தணரரகற இனந்ணஶ

யரயளத்றல் னங்கறஶ அன் ழும்தி
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அணனறல் உனகறஶ வய்ரக்கற

அனந்ற அனனம் உண்டு ஶநற

ஆண்ஶடரன் ெனெகம் னடுகனரகற

திரிந் உடலும் என்நரய் கூடி

வதரிஶரன் ீரனம் வதற்நனம்

வதரனந்ற அனுஶ ஶதரக்கறறல்

னகழ்ந்ட யரத்டஶ ீடுறரய்

இனக்க அனுஶ னயறய்ீனும்

இந்ப்தடிரக திீணிஶன

ெகறல்னரல் யளறகஷப

ரஶணரன் ினரத்ரல் இஸ்னரரக்கற

வதனக திீஷண தனப்தடுத்ற

வதரிஶரன் அனபரஶன கறனஷதனேற்று
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தக்கத்டம் ரழ்வும் றற பர்ந்ட

ள்பல் தகுரறல் இனக்கும் ரபில்

கறழ்;ந்ட ிரடம் ணினறனந்ட

ல்ஶனரன் குர்ஆன் ஏடஷகில்

உகந்ட வனற
ீ ஏர்டரள்

உத் கஷண சுந்ட வகரண்டு

அகனம் கறழ்ந்ள் வும் கண்டு

அஷப அஷனேம் ன்று ஆள் ிட

தகனம் வரற ஶகட்டு அள் ஏடிஶ

ஷதங்வகரடி ன்ஷண அஷத்ட ந்ஶ

னக அனனயம்ட இடம்

னன்ஶண ிட்டிட அர் கறழ்;ந்ட

றனி வகரடு வதண் ிஶன
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சுந்ட இனப்தஷ இநக்கற ஷனேம்

அறுஷ உக்கு இர் ரர் வெரல்லும்

இம்த அலஶ டுத்டஷப்தரர்

னனன் இரகும் ஆண்டஶ

டய்ஶரன் ிறத்றட்டரன் ன் ஷனில்

ின ழுறணரன் ன் ஷனில்

வபிில் சுந்ட ரன் ிறு பர்க்க

கனில் ிறத்றட்டரன் ந்ணக்கு

கரஶ சுந்ட ரன் கறஶ

ர்ர் அஷத்ரல் இங்கு ந்ஶன்

வு வெய்ர்கள்
ீ
ன்குனஶ

அனஷ வரற ஶகட்டு இர் கறழ்ந்ட

ஆண்ஶடரன் இடத்றஶன டஆிஷந்ட
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ஏர்ஷரகற ஆண்ஶடரர் ஶகட்க

உஷடஶரன் டஆ கனனரக்கறணரன்

கனஷ ி ஆெரஷண டுத்ட

கரர் ரண்டி அன் ழுந்ட

வதனற வகரண்டன் ஸ்லீம் வெய்ட

திரினற்நன் றன்நறடவும்

கனடரப்ஶதர னயறய்ீனும்

கவ்ப் உஷட ங்ஷக ீஶ ன்நரர்

தத்ர தத்றணி ஆணரஶன

தஷடத்ஶரன் உன் தங்கறனறனந்ரன் வதண்ஶ

கனற இனஶ ண கறழ்ந்ட

கனறர உஷத்ணர் இனஶதனஶ

ினம்தி இனனஶ கனறர வெரல்னற
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ிஷடனேம் வகரடுத்ணர் வன்ஶலுஶ

வதனத் னலுஶ இஷநவகரடுப்தரன்

வதரிஶரன் ஷன நரஶன

இனங்கவபண வெரல்னற அர் கறழ்ந்ட

கறஷண னக்கற கறழ்ந்றனந்ட

எனணனபரஶப றற பர்ந்ட

உகந்ட அர்கலம் பர்ந்றனக்க

னஷெ னகரண தகுரறணில்

ல்ஶனரன் தகரத்ற தக்கல ர் அர்

வதண்கள் தறவணரன்று திநந்ரஶன

வெப்திணரன் அன் ஷணினக்கு

அறுஷ இடஷ ணம் வதரறுத்ஶன்

ரனும் இட வகர்ப்தம் இல்னரிட்டரல்
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றனஷ ரன் உன்ஷண னரக் வெரல்ஶன்

வெப்தி அனுஶ டந்றடவும்

கன அன் வெரல் வதண் ிலும்

கஷன ணரகற னயறய்ீணிடம்

ந்ட அலஶ உனகறறன்று

னனன் ெரிஷஷ டுத்டக் கூந

னஷெ டரஶப ன் ங்ஷகஶ

ஷன திநப்தரன் ெனறரஶ ீ

கனட வரற ஶகட்டு ிடுற ந்ட

கன்ணி ினரனம் இனக்கும் ஶம்

எனணனபரஶன று வரந்ட

உகந்ட வதண்டஶ திநந்ற;டவும்

அறுஷ அலஶ ணம் ெஷடந்ட
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அலம் டிரகற ழுந்ணஶப

ழுந்டதின் அள் னயறய்ீணிடம்

இம்த அள் ஶகட்டு கறழ்ந்டஷப்தரர்

தழுறல்ஷன ணட வரற வதண்ிஶன

தரனன் அணரகும் ஶதரய் தரர்ீ

ழுத்டம் வரற ஶகட்டு அள் டந்ட

ஷனஷண தரர்க்க வதண்ரக

னழுடம் உஷடன் கறனஷத ன்று

னென்று ம் ஏடி ரனரந்ம்

அனக அள் றன்று உஷத்ட றற்க

ய்ஷத ஷநரல் இங்கு ந்ரய்

கனட வரறனேஶ ற ரகுவன்று

கன அள்ஶகட்டு ணம் கூெறஶ
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ந்ட அலஶ ய்ஷத னெடி

அஷ ரறஷக வென்று தரர்க்கும்ஶதரட

வெரன்ண வரறனேஶ ப்தில்னரல்

சுணம் இனந்றட ணம் கறழ்ந்ட

வதண்ின் ினரலும் ணட உகந்ட

னல்ன்ஷண டெக்கற அனனெட்டி

அன்ண ஷட றன்ணரர் கறழ்ந்றனக்க

அன்று ஶதரணஶரர் தக்கல னம் ந்ட

ன்ண னடஷ ண றஷணத்ட

இம்னவண ஶகட்க அள் வரறரள்

ந்ன் கஶ இணிஶ

இம்ன வரறஷ னயறய்ீணிடம்

ந்ட ரனுஶ உஷப்தரஶணன்

434

www.sufimanzil.org
ள்பல் உஷத்றட்டரர் அன்தடிஶ

ந்ன் தரக்கறம் உண்டரச்சுட

இல்னரறனந்ரல் ரன் உம்ஷ இந்ஶ

கந் டரலம் டுத்டஷக்க

கல்ன உனகறஶ அழுணஶண

அழுட னனம்திஶ ண வரறரன்

ஆண்ஶடரன் ெறதத்ஷ அநறரஶன

தகனம் வரறனேஶ அல்னரஹ்வுக்கரய்

தழுடம் வரறஶ ரன் கூநறஶணன்

னழுடம் உஷடன் கறனஷதிணரல்

வரய் குஶன ணம் வதரறுப்தரய்ன்நரர்

ரழ்த்ற அனுஶ னனம்தி வெரல்ன

ஷணி ணனம் வதரறுத்ஶவணன்நரள்
ணனம் வதரறுத்ள் கறழ்ந்றனக்கறல்
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ரழ்த்டகறஶநன் இன்னும் என கரம்
அஷணத்ஷனேம் தஷடத்ஶரன் ஆண்டன்
அனள் வதற்ந அப்டல் கரறனஶ
கறற்நறல் திடித்ட ள்லகறன்ந
கறனஷத அநறர வய்கு னயம்ட
ணட ஷகனேஶ சூஷகரக வெரத்ஷரக
ரணணிடம் ஶகட்தரணரர்
இநப்னம் திநப்னம் இல்னரவரன
க வதரிஶரஶண ரயீஶ
றநவுட ஶண்டி டக்கில்ஷன
ீிஷண ந்ட ஶனறட்டட ன்ண
கனடம் வரற ஶகட்டு அன் வரறரன்
கலும் வரறப்தி டக்கில்ஷன
கறனஷத ஷத்ட ீ னயறய்ீஶண
கறற்நறல் ள்பிட தரம் இட
ந் தரங்கள் வதரறுத்ரலுரம்
இந் தரம் ரன் வதரறுக்க ரட்ஶடன்
உகந்ட னயறய்ீன் இடத்றல் வென்று
ணட வதரனந்றஶ ரக்குீ ந்ரன்
உந்ன் ஷகனேஶ சுரத்றரகும்
உடஶண வென்று ீர் ரனவணில்
னன்ஶணரன் உஷத்றட இர் ழுந்ட
னயறய்ீன் கம் ஶதரற்நற அழுணஶ
அழுட கறடந்றட னயறய்ீனும்
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அழுகரீர் ழுந்றனம் ண உஷக்க
ழுந்ட அனஶ ெரிஷ கூந
கன் னயறய்ீன் ணறபகற
அழுட றற்கறன்ந யம்ரட ஷகில்
அனம் னெறட சுகரக
தழுட அகன்நறட ஆனறரஶணரர்
தரம் சுகறத்றட்டு டந்ணஶ
டந்ட வென்நறட னயறய்ீனும்
ன்நரய் ஶரனக்கு இடவரறனேம்
தழுட வெய்கறன்ந ஆனறறடம்
தண்தரய் னரீடள்ப ஶதர்கள் ஶகட்டு
றடரர் வெரல்லும் அெரத்றரய்
ீஶணரர் ஷண வென்று டில்ரக
உடஶண ஆனறனம் ழுந்டந்ட
உஷத்ரர் னரீரண ஶதர்கலக்கு
உஷடஶரன் னயறய்ீன் வெரன்ண வரற
உண்ஷ அடரனும் திெகறல்ஷனஶ
திெகு றஷணத்ல்ஶனர ந்ரய் ீனேம்
திஷ ந்ட ஶரிடும் ீனொம் வென்று
கல்னறக உள்ஶபரர் கம் திடித்ட
கரறர் எனறிடம் வதரறுப்தித்ஶரன்
அெஶட றஷணத்ரல் அகற்நஶண்டும்
ஆண்ஶடரன் இடம் ணில் வ்தர வெய்ட
அடினர் ஶதரற்நற ரனவன்நரர்
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இந் ிரக டுத்ஶரவும்
அர்கள் ணறணில் தனற்று ிறத்வழுந்ட
அவ்ல் தஜ்னஶ வென்நனம்
அவ்னறர னயறய்ீன் கம் திடித்ட
வ்ல் அடரனும் றஷணத்டக் வகரண்ஶடன்
வெவ்ரய் னர்ந்ட ணட திஷ
சுக்கரல் ரக்கு அனள்ர்கள்
ீ
ீங்கள் வெய்ட அப்டல் கரறர்
கள்ப ப்மள அகற்நரறணரல்
கெடு றஷணத்ஶன் ண வரறந்ஶன்
அல்னர ணக்கரக ணம் வதரறுத்ஶன்
அகலும் ண வெரல்ன அர் கறழ்ந்ட
ள்பரர் னத்ரஶ ஸ்லீம்வெய்ட
கறழ்ந்ட அவ்ல் தஜ்ன வரழுட
ல்னரர் னகழுள்பரர் திஶதனம்
ரன்ஷண ஶதரற்நற கறழ்ந்றனக்ஷகில்
மல்னல்னரயள தி சுன்ணத்டஶ
வமய்ிட னயறய்ீன் இடத்றல்ந்ட
ந்ன் குனஶ வ்மறல் ஶந்ஶ
இந் கனள்ப னெெர அனதக்கனம்
ன்ஶதர் ந்ட எலவுடன் சுன்ணத்ஷனேம்
மரக் ஷகில் ஶகரரஶன
னன்ஶணரன் தினேல்னர ெகுன்ஷண
னழுடம் தரக்குகறநரர் ண உஷக்க
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அந் வரறஶகட்டு னெமரஅனதக்கஶ
அஷத்ட அனக்கு தரன் வெரல்னற
அனுப்த அனஶ றுனரய்
அவ்ல் னயறய்ீன் னென்றும்
னரகஶ வெரல்னறிட
கல் ந்றட ரனரந்ம்
உணக்கு சுன்ணத்ட னஷந வெய்றட
அணலும் ழும்திஶ அனதக்கஶ
உணக்கு னணிவு அல்னர இநக்குகறன்நரன்
னன்ஶணரன் ினரத்ஷ அகற்நறிட்டரன்
ந்ட ீனஶ

இரக் ஶெம்

ணத்றல் தணிண்டு னடம் ற்றும்
இஷநஶரன் ஷண ரடி ன்ஷண ஶகட்டரல்
னடுகற சுகறத்றட்டரல் தரம் ீனம்
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கடிந்ட உஷத்றட அனம் வெல்ன
ந்ட அர் ன்ஷண கரரஶன
ர உனகறஶ தரிித்ஶ
ரிஷெ னகரண னயறய்ீன் கம்
ரர திந்ட அலஶ அழுட றற்க
றனஷெ னகரஶ ன் கனும்
றங்கள் இடஷ கரஶன் ரனும்
அனஷ குரஶ ங்ஶக ஶதரணரர்
ஆண்டஶ தரர்த்ட வெரல்லுவணில்
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றனரய் உன்கன் ணரந்த்ஶ
வென்நரன் அனுஶ குற்நத்ரஶன
னரன் தணிண்:டு னெம் வென்று
ள்பல் உஷத் ஷரரிப் ஶதரல்
இனகண் ழும்திஶ அள் அழுட றற்க
உனகற அழுகரஶ ரரஶ ீ
உந்ன் கஷண கரவன்நரல்
அனும் னரன் உங்கள் கூகம்
ஆறு ரத்டக்வகரன ம்ரஶ
கண்டு அணிடம் கனந்ட வகரள்லம்
கனங்கற ங்கரல் டவுவணில்
ன்று உஷத்றட ரரவுஶ
ிடுற அள்வென்று இஷநஶனன்ன
ன்றும் உள்பன் ன்ஷண வரழுட
இஷந்ட டஆவும் இந்லம்
அன்று அர் வெரன்ண குநறப்தநறந்ட
ஆறு ரம் கூகம் ந்ஶ
இஷநஶரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ஈன்ந ரரனம் றன்நறடவும்
ஷநின் வநறரனம் கூகம் ந்ட
ரர ன்ஷணனேம் கண்டு வகரண்டு
உஷனேம் ஶதெறஶ அர்கள்
உற்ந ரரனம் இந்ப்தடி
ஷனேம் கூகத்றல் இந்க் கரனம்
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னடம் தணிண்டு ரணரகவும்
ந்ரர் ஶரர் வௌனர எனற
ந்ட அர்கலம் ரரரிடம்
ந்ன் ஶரஶ ங்ஶக ண
ஶகட்க அலஶ வரறரப்ஶதர
இஷநஶரன் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
வரறந்ட ெரிஷனேம் டுத்டக் கூந
ெறந்ஷ பர்ந்ட ணம் உனகற
ெலரன்ஷண ரடி டஆ ஶகட்கவும்
இஷநஶரன் உஷத்றட்டரன் தினரல் எனறஶ
ன்ணரல் னடிரட ினகுற்ஶக
ஷநின் வநறனேள்ப னயம்றடம்
ஹ்மள தண்ிஶ அர் னெனரய்
உஷனேம் அட ஶகட்க ட னயறய்ீணிடம்
உகந்ட கம் திடித்ட உனகறணரக்கரல்
றனகடல் ஷண ள்பலுஶ
றனவுபம் தற்நறணரல் தினரல் எனறஶ
ந்ட ஶெனரன் உன்ஶெத்டக்கு
ள்பல் உனகற ன்நரடிஶ
னன்ஶணரன் தினேல்னர யற ரங்கறஶ
னயறய்ீனுடம் வென்று ரனவணில்
அந் வரறஶகட்டு தினரல் எனறனேம்
ஆன தினேல்னர யற ரங்கறஶ
ந்ட னயறய்ீன் இடம் உகந்ட
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ள்பல் ம்ஷனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ெறந்ஷ உனகற தினரல் எனறனேம்
வெம்ல் ம்ஷனேம் னந்றஶகட்க
னன்ஶணரன் ணக்கரக ணம் வதரறுத்ஶன்
உந்ன் ஶரஷ அஷத்ட ரவண
அந் வரறஶகட்டு அனம் வென்று
றல்னரில் கண்டு ரர் ழுி
ெறந்ஷ உனகற கஷந்ட அழுட
ெலென் ன்ஷணனேம் அஷத்ட ந்ஶ
ந்ட னயறய்ீன் கம் திந்ட
ள்பல் ம்ஷனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
னன்ஶணரன் னயறய்ீன் ினரத்ட ஈந்ட
னெமர அனதக்கர் ஷணனேம் அனுப்தி ஷக்க
ந்ட ரர ம்ஷனேம் கண்டு
கறழ்ந்ட இனந்ணர் அர்கலஶ
கந் கறழ்கறன்ந கரனம்
கத்ர ஷணப் னகந்ட இனக்கும்கரஷன
ப ிக்கட்டில் னயறய்ீனும்
ஷனகரி ஷண டிலும்கரஷன
டநவு அநறர வநறனெடனும்
டஷ்டன் அனுஶ கபவு வெய்
ினகனடன் ந்ட தரர்க்கும்ஶதரட
ீ ர னயறய்ீன் டில்ரக
றனடன் கன் றில்னரரல்
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ீஶணரர் டில் வகரள்லம் கட்டினறஶன
குங்குஶதரல் கூணி டந்ணஶண ண்டடுஶண
ழ்ந்ட னகவும் இர் ிறத்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் இனந்ட வகரண்டு
ழ்ந்ட னரன் ரடர ீ
றரய் ரடர ண உஷக்க
அனும் ந்டஶ குர்மள தண்ி
ந்ட அணப்ஶதர றனடனுஶ
த்றல் உர்ந்ஶரர் ன்குனஶ
ஷனில் ழுறணரன் ினரவுஶ
அணிணிஶன றனடி உண்டு
அனந் வெரல்னறஶ ன்ஷண குத்ரன்
கணடல்னரல் ஶவநரன்நறல்ஷன
கத்ன் க்குஶ திள்ஷப ஆறு
க்கரகஶ ணக்கு ஈந்ரன்
ி வபிப் ஶதரக ஷிடரரல்
கண ஷடரக வபிஶநரல்
ங்கள் ஆெரவுக்கு ஆஷெ ஷத்ஶன்
ந்ஶன் ண வெரல்ன அர் கறழ்ந்ட
ந்ட ஷணக்ஶகட்டரல்

வகரடுக்ஶகஶணரரன்

ந்ன் ஆெரவுக்கு ஆஷெ ஷத்ட
ழுந்ட ந்ரய் ீ ண உஷத்ட
அர்கள் ஆெரஷ ரவணடுத்ட
றனடன் ஷகவகரடுத்ட ஶதரய் ீனேம்
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ந்ன் ஆெர ண உஷீ
ஈரன் ங்ககரசு அடவும்
ன்றுஷத்ட அர்கள் வகரடுக்க
யளற ரங்கறஶ சுல்ரணிடம்
வென்று னன்ஷக்க ிஷனஶகட்டிட
றனடி வகரண்டு ந்ரய் ண உஷத்ட
வகரண்டுஶதரய் அஷண ினங்குெரத்ற
குத்னக்கு அனுப்தி ஷக்க அர் கறழ்ந்ட
இன்று அன் ஆெர கபரங்கில்ஷன
ஈந்ஶன் அனுக்கு உள்ப ிஷன
வகரடுங்கள் ண வெரல்ன ஆெர ரங்கற
வகரல்னரிடம் அர்கலம் அனுப்தி ஷக்க
கண்டு அர்கலம் ஶகரரணிடம்
வகரடுத்ட அர்கலம் வரறரணரர்
ஶகரரன் அட ஶகட்டு ிபக்கங் கூநற
ல்றில் ங்க கரசும் ஈ
ெந்ஶரரகற னயறய்ீணிடம்
தரத்றல் ஶரய்த்ன் கரசும் ஷத்ட
தகனரணப்ஶதர கள்பனுஶ
ந்ன் குனஶ சுரற ர
ந்ன் தீஷடனேம் கறந்றப்ஶதர
ந்ட ன்ஷணனேம் உங்கள் ீணில்
அஷத்ட வகரள்ப ஶடவணில்
ெந்ஶரரக கனறரவுஶ
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ெரற்ந அர்கலம் இனுஷத்ட
னன்ஶணரன் திீணில் றப்தட்டன்
னடுகனரகறஶ ஸ்லீம் வெய்ட
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ அனும்

வென்று

வதரிஶரன் ஷண ங்கற இனந்றடவும்
கறழ்ந்ட சுல்ரனும் ஆெரஷனேம்
ள்பனறடம் வகரடுத்ட ரனவன்று
உகந்ட ஶெகன் வகரண்டுந்ட
உகப்தரய் னன்ஷத்ட ஸ்லீம்வெய்ட
தகர்ந்ரன் ஶெகன் ங்கள் ஶகரரன்
தனம் வகரடுத்ட ஆெரஷனேம்
ஹ்சு தண்ிணரர் ங்கலக்கு
ரழ்த்ற அன் வகரடுத்ட கறணரஶணர
அனும் கஶ னயறய்ீனும்
இனந்ரர் தகுரறல் வெங்ஶகரஶனரங்கற
ஶரகம் பர்ந்ட டம் ீ நற
உகந்ட வரன்னூற்நற என்நரகறடவும்
தரகநறர ஸ்ர ஷகில்
தநஷ இனக்க குந்ஷனேஶ
ஶகம் வகரண்டட திடுங்கறக் வகரண்டு
ிஷந்ட னகவும் ஸ்ர அன்
ரகம் னறஷ வரடர்ந்ரய்
ஸ்ர தின் குந்ஷனேஶ
ிஷந்ட ந்றட ிரடத்றல்
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ினண்டு றல்ன்ஷண இடங்வகரடுவன்ணில்
உஷனேம் அடஶகட்டு இடம் வகரடுக்க
உகந்ட டேஷவும் னெடிக்வகரள்ப
ஷநின் வநறரனக்கு டுத்டஷக்க
ள்பல் அடஶகட்டு இனக்கட்டும்ஶதர
உஷனேம் வெய்றட அன் அகன
உற்ந திள்ஷபனேம் அறனறனக்க
றங்கள் னென்று வென்நன்தின்
ீஶணரர் எலக்வகரள்ப ண்ர்ீ ஶகட்க
வரங்கர் வரற ஶகட்டு றல் வடிக்க
டனங்கும் தரனனம் ண்ர்ீ வகரடுக்க
அங்கம் னரித்ட அர் ரங்கறஶ
அர்கள் எலக் வகரண்டு வரழுறனக்க
ெங்ஷக அகுள்ப னத்றனம்
ரஶணரன் கறனஷதரல் வபிப்தட்டஶ
அன்று வதரழுடஶதரய் ற்ந ரபில்
அகரண வள்பிக்கறஷ ரபில்
வென்று னயறய்ீன்

ளம்ஆவுஶ

ெலரய் வரழுித்ட யீடவெரல்ன
ண்டு டனஷ சூழ்ந்டஶதரல்
ஜ்லீஸ்ணினறனந்ட யீட ஶகட்க
வகரண்டு னனள்ப னஃறணரனம்
குபத்டக்ஶககவும் ணம் தந்ஶ
அடக்கற இனந்றட அஷநறந்ட
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அவ்ல் னயறய்ீன்

றப்தர ீக்க

டனம் வதற்நறட அனம் வென்று
ரனும் டய்ரகற ழுந்னம்
வரடர்ந்ட ீர் கஷ ந்னம்
டனங்கும் ஸ்ரஷ த்றல் டெக்கற
அடரய்  ஸ்
ீ
அஷ டய்ரக்கற
அனம் ஸ்ரஷ நந்ட வென்ஶந
ந்ட இனந்ர் யீட ஶகட்க
ள்பல் ஷண வென்று அர்றஷணத்ட
ந் டம் னக்கற அர் தரர்க்கவும்
த்றல் ஸ்ர கறடந்றடவும்
ெந்ஶரரகற அர் டுத்ட
வமய்ிட னயறய்ீன் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ந்ட அர்கள் ஷண வென்றுனக்கற
கறழ்ந்றனந்றட னயறய்ீனும்
இஷநஶரன் ஸ் றறல் ந்றனந்ட
கன் க்ீஷ தரர்த்டஷப்தரர்
ஷநின் வநறனேள்ப உம்த்ரஶ
வௌத்ட ஶஷபில் ல்ன சுர்க்கரற
னஷநனேம் அநறனரம் ன்ணரணரல்.
னென்று குனண்டும் கரற
இஷநஶரன் இநக்குரன் அர்க்கு
இம் அகலும் ற ெப்ம்
ற ெப்ம் னென்நரகும்
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இண்டு கரரிம் கறடந்டனலரள்
கனறர நந்ட கஷ்டப்தட்டு
யரத் அகன னத்ரகும்
தறரட என்று தரல் கம்
தங்கு தடுட றண்னஶ
எய்னன் ஏஷடில் ிழுரர்கள்
உஷனேம் கரற ன்று
சுர்க்கரறக்கு ரன்கு கும்
வெரல்ன ஶகலம் உம்த்ரஶ
ெக்ரத் யரனறஶனரன்
ெரற்றுரப்ஶதர னத்றற
யக்கன் அனபரஶன ஆரெறல்ஷன
அகலும் யரத் என வரடிஶ
திக்ன அனக்கறல்ஷன சுர்க்கரற
வதரிஶரன்

ன்ணத்டஶ வதறுரர்

ஈரன் றஷணரகும் இஸ்னரனஶ
இசூல் டப்தரகும் வநறனேடஶண
ஆரண கனறரஷ றஷணினத்ற
ப்ஸ் யம்ரஷண அகற்நற
ஆரண றக்ன யதீரகற
அஸ்ரல் ந்ரலம் ரெறல் ணிஶனநற
ஶரகஶ கனறரஷனேம்
றஷணில் இனத்றணரல் சுர்க்க ரழ்ர்ீ
னஷெ னகரனம் டுத்டஷத்ட
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ள்பல் ிரடம் னகுந்னம்
றனஷெ னகரனம் அனனந்ற
வெம்ல் க்கலக்கு டுத்டஷப்தரர்
அர்ஷெ தஷடத்ஶரன் ன்ணனபரல்
ஆகறர்

ரணம் க்ஶகரச்சு

தினஷெ னகரக ீங்கலஶ
ஶதரிப்தில்னரல் இனங்கவபன்று
ஶதரிப்ன ஶண்டரம் வௌத்டக்குஶ
திநந் அன்ஷநக்கு இநந் கரம்
ரன் உத்றவு ப்தில்னரட
க்கு தனம் னடுகனரச்சு
ஶ னஷநப்தடி நரஶன
ஶஶனரன் ஷன வகரண்டு ரனங்கள்
கரம் க்கும் திஇசூல்
யதீன ெஷய ழுரஶன
வகரண்டு ந்ஶரர்க்கு ரழ்வுறல்ஷன
ங்கும் க்கும் தி தரஅத்
ன்றும் வதநனரம் ீஶணரர்கஶப
இடறு ரட சுர்க்கம் ரழ்ர்ீ
இன்று ன்ஷணனேம் கண்டஶதர்கள்
இணிஶல் ரனஶ அஷக் கண்டரல்
ன்ஷணக் கரண்தரர்கள் ஆகறத்றல்
கத்ன் கறனஷதரல் ப்தில்ஷனஶ
ன்று னரீறன்கள் ஶரரனம்
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இணி உம்த்றல் ற்வநல்ஶனரனம்
தின்னும் கறரம் ரெறல் வென்று
ஶதரிப்ன ந்ரல் ன்ஷண ரடி
உண்ி கல்தட உனகறணரகரல்
உகந்ட ரர்ழுி வகரள்ஶன் ரன்
னன்னும் உள்பன் ந்ணக்கு
னழுடம் ஆக்கறஶணரன் வெரல்ஷன ஶகலம்
ன்ணதி உம்த் அஷணர்கலம்
ரணினம் ணில் ரழும்ரபில்
ிண்டம் அடடன்தம் தனரய் திிகள்
ினகர திி சூணிங்கள்
றண்னடன் ந்ட ஶரிட்டரகரல்
ீஶணரர் ன்ஷண ரடி ஆண்ஶடரணிடம்
ஶெர்ந்ட அர்கலம் ஶகட்ஶடரரகறல்
டய்ஶரன் உடஶண கனனரக்குரன்
கனலும் அட வெய்ரன் ப்தில்ஷனஶ
கஷ்டம் அகலும் கஷஶற்றுரன்
வௌத் யரத்டம் ட உடனறல்
குத்ரன் இஷநன் அநறந்ரில்ஷனஶர
தகுரணஶரர் ரிஅத் உடன்
தகனம் ரிகத் வௌத்ரகும்
வ்தர யகல கத் ஃரிதத்டரன்
ங்கற வகரண்டரல் கஷஶறுரன்
ெகனஶதனக்கும் டுத்டஷத்ட
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வமய்ிட னயறய்ீன் ஆண்டனம்
தகர்ந்ரர் வௌத் இணி னென்றுரள்
தனஷகணில் டுத்ட இனக்கனரச்சு
சுகரகஶ இடஷிலும்
டய்ஶரன் ம்ஷ ஷத்றனந்ரன்
ஹ்சு தண்ிஶணரம் ல்ஶனரனக்கும்
ணஸ்ரதறல்ஷன இனங்கவபன்நரர்
விருத்தம்
வதனற வகரடு ல்ஶனரனக்கும் தீர்ஸ்கல ர் ிகனடன் ரனுஷத்ட வல்னறணிில் ெறநக்கஶ
ஶதரர்ஷிட்டு ீஶணரர்
கணல்

ழும்த

கபர

டின்நறடவும் றநப்தனடன் இஷந ல் ீர் க்ஶக
ந்ட

அடுத்

வன்ஶந

வதரன்னு

றனஶணி

ளனம்

னஷனம்

ங்ஷகர்கலம் தரர்த்ட உபநறஶ வப்திணரல் கண்ர்ீ டம்த கரனறனேம் ரய் னனம்தி
வெரன்ணரர். னயறய்ீனும் ஶரஷகர் கம் க்ஶக
டய்ஶரன்
றெல்ன.

லும்
கறஶகட

இடஶரகும்.
ஶண்டரம்.

இனம்

வெரல்ன

ளனம் க்கறல்ஷன ஶரஷகஶ

ரலம்

ஶகலம்.

னறல்னஶர.

கறன்ணட

ங்ஶக.

இந்

டன்ர

டுத்டர

வண

ெறகனடன் கறன்ணம் டுத்ட ஈ ஶந்ரிடம் ரங்கற உஷப்தரணரர். வள்பரட்டி ஷகில்
வகரடுத்னம் ிஷந்ட ஷத்றனம் ிடுற வென்று கனந்ட ரனவன்று கடுகற அள்
வென்று

ஷத்றரிடம்

தரர்த்ட

கள்பட

அனஶ

ள்பல்

ில்ஷன

ீனந்றடவும்

வகரடுத்ரர்

கர ரவுக்கு

ஈஶழுஶனரகம்

ண

கரர்
அண்ட

உஷக்க, ரங்கற
குஷநனேம்

திண்ட

ஷத்ஶன்.

அஷணப்

ன்றுஷத்ணஶண.

உஷத்ட

ஏவரபிரய்

கண்டனம்

னந்

கறஷடரட. ள்பல் ீரல், ஷத்றணன் ற்றுக் வகரண்டரன். இஷநஶரன் அனபரஶன
வரிந்ட அனும் கற அனுஶ வென்று னக்கற ீஶணரர் னயறய்ீன் கம் திந்ட ெறநந்ட
றன்நர் உஷப்தரணரர்

ன்ணத்ட வதற்ந தி ஶதஶ.
ஸதாங் ல்

ண்ி வனப்திணில் னழு ஶகுஶர
ள்பல் றனஶணி அழுக்குனண்N;டர
ன்ணினடங்கர இஷந னன்நற
இனங்கும் றனஶஷட வெல்னனரஶர
ஆணரல் அனம் அனந்றிட்ஶடன்

451

www.sufimanzil.org
அகன்நட கனப்ன ந்ணக்கு
ிண்ம் அகன்நட அடிஶனுக்கு
ஶர் கறனஷதரல் சுர்க்கம் ஶெர்ந்ஶ
ஶெர்ந்ஶன் ஆண்டர் கறனஷதிணரல்
றனடி ஶதரற்நற கறழ்ந்றனக்க
கரய்ச்ெல் ழும்த கடிணரக
கத்ன் னயறய்ீன் ல்ஶனரனக்கும்
ெரந்ரக னத்றற
ள்பல் அர்கலம் டுத்ஶரறஶரன்
ெரந்ரக ஷணினக்கு
வமய்ிட னயறய்ீன் டுத்டஷப்தரர்
ெனறப்னட ஶண்டரம் ள்பபவும்
ெந்ஶரரக ீங்கலஶ
னனறரம் வௌத்டக்கு இஷரகரல்
வதர்pஶரன் ன்ஷணனேம் னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
ஆரண கனறரஷ ஶரக
றஷணில் இனத்றஶரன் ீங்கலஶ
கல்தரல் கறழ்;ந்ட இனந்ட ல்ஶனரனம்
ற கறரம் ஆகறர் ந்ட
ஶெனம்தடிரக டந்ட வகரள்ர்ீ
க்கள் ஷணிர் ெனர் வெய்ட
ல்ஶனரன் க்ர றகுற வெய்ட
யக்கன் அபிஶன கறனஷத ஷத்ட
அஞ்ெற ிறத்ட டஆிஷந்ட
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டக்கம் அகற்நறஶ டில்ரக
டனங்கும் டைெற ணரனம் கண்டு
றக்வகன்று ழுந்ட ணம் தநற
ீஶணரரிடம் ந்ட வரறரணரர்
இஷநஶரன் அனள்வதற்ந ஆண்டஶ
இல்னம் இடி கண்ஶடன் ரனும்
ஷநின் வநறரனம் ரஶ ஆகும்
ணறல் கறஶனெனம் ஶண்டரம் கண்டீர்
குஷந க்கு என்றுறல்ஷன ணில்
குடி ரழ்க்ஷக ல்னரம் ன்று ஶதரனரம்
யளரனேம் வகரடுப்தரன் குஷநச்ெனறல்ஷன
இஷநஶரன் க் வகரண்டு ஷணிஶ
இகரட இன வதண்ஶ ெனறரஶ ீ
கண்ட கணவும் தின்வணரனர்
கடுினேம் ிழுக கண்N;டன்
கண்ஶடன் ண வெரல்ன அர்வரறரர்
கடுிரனும் ரஶ ஆகும்
ன்நரடும் னங்குல் டரர் ரனும்
ள்பனறடம் ந்ட ணரம் கூநறணரர்
வன்நறஷெ ஶதரற்றும் ெறகரிஶ
வெம்ல் ரங்கறனறனேம் வரிக்க கண்ஶடன்
ங்கறனறனேம் கண்டட ரஶரகும்
ணறல் ெனறப்தட ஶண்டரம் கண்டீர்
ங்கனரக ல்ஶனரனஶ
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ணறல் கறஶனெறல்னரஶன
ெங்ஷக ங்ஷகரய் இனந்ட ல்ஶனரனம்
ரஶணரன் றனத்டெர் ெனரத்ஷனேம்
வதரங்கனடஶணரன் ணட உகந்ட
னகழ்ந்ட ஶதரற்நறஶ இனங்கவபன்நரர்
அண்ல் னயறய்த்ீன் ஆண்டனம்
அஷணஶரர்க்கும் டுத்டஷக்கனரணரர்
னன்ஶணரன் க்குஶ உஷத்ரணன்
வரறந்ரன் டைறு னடத்டக்கு னன்ஶணரன்
ன்ணதி க்கு உஷக்கனரணரன்
ரன் உஷப்தடி ஆம் அவ்லுள்ப ட்டும்
றண்னடஶணரன் ட்டுஶதஷ
ஶெர்த்ட ஏவும் றட்டம் வெய்ரன்
அண்ல் னயம்ட ஏற ந்ரர்
அந்தடிஶரன் ஏற ந்ஶன்
ணக்குப்தின் வெய்ிட ஆனறம் அவ்னறர
இந்தடி ஏறணரல் ற்றுக் வகரள்ஶன்
கக்கறல் அட என்றும் குஷநந்ரணரல்
கனல் வெய்ஶன் எனஶதரடம் ரன்
இன்னும் வெரல்லுகறஶநன் ஶகலங்கள் ீங்கள்
ந்ன் திர அனெரனறயரவும்
ணட ரரர் தரத்றரரன்
ங்ஷக மளயர ெரனறயரவும்
கலுகறஶநன் இன்னும் ஶகலம்
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ந்ன் ஶதர் கர ர அவ்னறர கவும்
அனெீட னதரக்கறல் ஃமளம் னும்
அனஷ கவும் ஶதர் வெரல்ன ஶகலம்
அனல் வெய்ிட தகர அர் ம்தினம்
அன வெய்ிட ஸ்கணி அர்கலம்
நரட ன்னுடன் ஶெர்த்ட ஏறணரல்
ங்கபட டஆ கனனரக்குஶன்
ஆண்ஶடரன் அநறஶ வெரன்ஶணன் உண்ஷ
அவ்ல் ஆகறர் உள்பட்டும்
டெண்டர ி ிபக்கரண என
சுர்க்க ரறகள் இர்கபரகும்
கரண்டரி னொதம் ஆணவரன
கண்டக்கடங்கர கரர்கள்
ன்நரடுரர் ரஷண ஹ்ரிஶன
ினரத்டஷடர் இஶ ன்நரர்
அனப ஶகலங்கள் உம்த்ரஶ
அகன்று யரத்ட குபிப்தரட்டுஷகில்
எனன் அனபரஶன ழுந்றனந்ட
உகந்ட

ணரமரில் ஷக்கும் ஶதரட

வதனறவகரடு ழுந்ட தடுத்றனக்கும்
வதனத் குப்தரில் ஷக்கும் ஶதரட
வதனறவகரடு ழுந்ட தடுத்றடுஶ
இந்ப்தடி னென்று குநறடவும்
இஷநஶரன் அனபரஶன கண்டர்கள்
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னன்ஶணரன் அனபரஶன அடக்கற ஷத்ட
னத்டி ரடம் ந்ட வென்று
ந்ட இரம்

ரஅத்ஷணனக்கும்

ல்ஶனரன் கறனஷதரல் ினந்டரக்கற
ெந்ஶரரகஶ அபித்றடவும்
ெகனஶதனம் அனந்ற டஆ இஷந்ட
வென்நரர் அர் ிடுற ந்ட
ெலரன் னயறய்ீன் ஶினம்
ண்டனம் னகஶ குப்தரவுஶ
ள்பல் வெய்ிட அஹ்டவும் வன்நரர் ஶகரத்றம்
க்கும் அப்ஶதர வகுற ஈந்ட
விருத்தம்
உஷப்தரணரர் ன்நரக ரஷப னகறனும் டுத்ட ல்கறணரர் தங்கலம் அஷணஶரர்க்கும்.
அனற

தண்ிட.

ீனரற்நங்கஷ

அஸ்றரனம்.

றகவும்

ஶதரட்டு

உறுறரகஶ.

ங்கூறட்டு. உர்ந் டெண்கள் தபம் தச்ஷெ றறுத்றஶ. சுற்ந ிஸ்ரனடன். ீனரி
ஷபதப்தி

தனத்

கரல்கள்

தபிங்கு

அரல்

தரங்கரய்

றறுத்றஶ.

அனங்கரித்ஶ

குத்டஶஷன வகரடுஷனேம். குநறத் றஷனக் கண்ரடினேம் த்றிஶன ங்க கம் றறுத்ற
ஷந்ரர்.

ச்ெறஷபப்

தப்தி

ெறத்ற

ஶஷன

ெறகங்கலம்

ண
ீ த்ட

கண்ரடி

ரெல்

ஶரறும் தத்ற தத்றரக தன கணினேம், தசும்வதரன் றஷனனேம் தடித்டஷநஶ, தசும்வதரன் வள்பி
ங்கத்ரலும், தபிங்கு

றஷனனேம்

றக

றறுத்ற

ிஸ்ரரக

தச்ஷெரல்

ிபங்கும்.

ரெல்ஶரறும் ன உகந்ட கஸ்டெரி ரெம் ரஷட டெ கவு ங்க வதரன் வள்பிரல்
தசும்வதரன் கவு றக றறுத்ற வதனற டனங்கஶ குப்தரவுஶ வதனப்தரகஶ டுத்ணஶ.
ன்ணன்ண ரணன்ண ன்ணன்ண ரணன்ண ரணன்ண ீ ன்ணர
தத்ஷ ரற்று வதரன்ணரல் ஷபகள் தப்தி
றப்தரய் வள்பி டெண்கள் றறுத்ற
வௌ;பி ெரறனங்கம் கற்னம் ரெம் 
ெறத்ற ன குத்ட கத்றரி னஶஷன
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அன்ஶல் கட்டி கண்ரடி
ெறத்ற ி ீத சுடர் எபிவு
தக்கத்டக்கு தக்கம் ரன் ல்ன தனகணி ரெனறட்டு
றக்கஶ ெந்ணத்ரல் ஷ னழுகற அனங்கரித்ட
ெறங்கர தச்ஷெ றஷன வெம்வதரன் தடித்டஷனேம்
ங்கம் வதரன் வள்பி டர ெடரண கவுகலம்
அங்கம் வதந குத்ட ம்வதரன்னும் தட்டுகபரம்
ங்கும் ஏவரபிரய் கன் ிிபக்கரய்
அங்கம் வதந குத்ட ஆகறர்

ரன் உள்பட்டும்

ங்கரல் ந்ரலம் ல்ஶனரன் கறனஷதிணரல்
ங்கும் திென்ணரய் ஈஶழு னண ட்டும்
அண்ல் னயறய்ீஷண ஆனவல்னரம் வகரண்டரட
ிண்னுகரல் ஶல்ிஷணகள் ரல்
ஞ்ெஷணகள் சூணிம் தனதிிகள்

ீண்டரல்

ஞ்ெவன்று ம்திஶணரர்க்கு வெய்ிட அப்டல் கரறவரனற
அஞ்ெரவண வெரல்னற அர்ஶல் திரினற்று
வஞ்சுஷணத் டி ீவரனற னயறய்ீனும்
குற்நம்

குஷந அகற்நறக் வகரண்டு வெரல்ரர் சுர்க்கணத்

ஆீ ன் அல்னர ஆீ ன் அஷணஶரனக்கும் இப்தடிஶ
ஶறறல் இனக்கச்ஶெ வடிஶரனும் உத்றவு
கரறல் னயறய்ீஷண கனஷ ஷத்டக் ஶகட்டுக் வகரண்டரல்
ரறல்னரல் ரனும் வகரடுப்ஶதன்  ரத்ன்ஶந
ஆணறணரல் ீங்கள் அனுனிிலுள்பர்கள்
கரறவரனற ஶதரில் கனஷ ஷத்ட உனகறணரக்கரல்
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ஆவு வெய்ரன் ஆண்டன் ப்தில்ஷனஶ.

ஸதாங் ல்
னஷெ னகரண னயறய்ீனும்
தகுரடணில் தரத்ரண தின்ன
ஏர்ஷரகற யழற அன்
உகந்ட பிஶரனும் தட்ெம் ஷத்ட
கனத்றல் கறழ்ந்ன் கரல் வகரண்டு
ஆஷெர் ஶதரில் வடுரபரக
வதனற வகரண்டன் வகரடுத்ரரில்
தீர்ஸ்கல ர் ணட உகந்ஶ
இஷநஶரன் அனபரஶன டஆ ஶகட்கவும்
க வதரின் கனல் வெய்வும்
ஷநின் வநறகறன்ந யழற அன்
ள்பல்

வதரனட்டிணரல் றற பர்ந்ட

னஷநனேம் நரல் அனுள்ப ட்டும்
னயறய்ீன் ஶதரில் ெகர வெய்
இஷநஶரன் ம் ந்டுத்றடவும்
இநப்தரகறட அர்கள்

ணம்

ந்ட கூடிஶ அன் ன்ஷணஶ
க்கப்தடிரக ரித்றடவும்
அந் திஶம் ஶகரஶன
அடவும் உனரய் இனந்றடஶ
இந் ஷகரணம் அநறரஶன
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இடம் வகட்ட னெடர் றுதடினேம்
ெந்ரதம் குநறத்ட ஷத்றனக்கறல்
குந்ட ீரல் இனந்றடவும்
தின்னும் ங்கஷப ஷத்டுக்கற
வதனக வனப்ஷத ஷத்ட னெட்டிடவும்
றன்னும் னடிவதற்ந சுல்ரணிடம்
னயறய்ீன் ணரறல் ந்ர்கள்
ன்ணநறில்னர வநறனெடனம்
ரன வரிரரல் யளற ன்ஷண
ன்ணிஷண னெட்டி னென்று ரபரய்
ஷத்ட ரிக்கறநரன் ஶகரட கண்டீர்
அணரல் னடிரட ரிப்தற்கு
ஆணரல் ீர்ஶதரய் டுத்டந்ட
அஷண ம்னஷட ெகறன் தடி
அஷண டய்ரக்கற அடக்குவன்றும்
ரம் அனனயம்னம்
ெரற்நற அகனஶ இர் ிறத்ட
கணம் றகரக ழுந்னம்
கனஷ ஷகஶஷட ந்றனந்ஶ
ஸ்ரஷணனேம் ஷத்ட
ர ன் ிபங்கவும் அன் வரற
றெரகவும் சுல்ரனுஶ
ீற வகட்டஶரர் ெண்டரபஶ
கஸ்ன அநறரல் வெய்ரநரன்ஶநர
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கரம் இவ்ிரணல்ஶனர
ஸ்ர ன்ஷணனேம் டுத்ட ந்ட
ல்ம் வெய்ட அடக்கறணஶ
அடக்கற அகனவும் னயறய்ீனும்
அந் ஶம் ந்ட அன் ரிணில்
உஷடஶரன் கனறரஷ ழுறஶ ரன்
உணக்கு சுர்க்கம் ண உஷத்ட
றடரர் அகன்நறட அர் கறழ்ந்ட
ெலரன் வதரனட்டிணரல் சுர்க்கம் ஶெர்ந்ரர்
அஷடக்கனம் ன்று அஶ றுிடரர்
ஆண்டன் ஶனன்ன தின்வணரனர்
றனஷெ னகரஶ ணறலுண்ி
ீஶணரர் ணக்கு ரன்கு குர்
னஷெ னகரஶ ம் கூட்டவும்
ஷகரணம் இல்னரரல் ணனஷடந்ட
னஷெ னகரனம் கல்ன உனகற
கரறர் னயறய்ீன் ஆண்டஶ
தினஷெ னகரக றஷணத்னம்
திநத்ற தட்டர் வபிிஶனகற
ஏர்ஷ வகரண்டர் த்டிில்
உகந்ட டஆ வெய்ட இனக்கும்ஶதரட
கனஷக்குஷடஶரர் னஃறணரனம் னயறய்த்ீன்
கண்டம் றண்டட ன்று ழும்த
ினர இனந்ர் ஷன ெரய்க்கவும்
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ங்கும் வதனணரகறடவும்
னத்ரகஶ னயறய்ீன் ஶல்
ஶதரில் ரட்டம்

வகரண்டனம்

அங்கு ஶல்ணத்றல் டந்ணஶ
ெறத்றஷ தரஷ டந்ட வெல்ன
ெறங்கம் கடி னனற ந்ஶ கண்டவுடன்
கத்ன் ஷண ரடி ிஷந்றடவும்
கரணகம் ந்ட ரள்அர் டந்ட
தித்ரதம் வகரண்டு கும்ஶதரட
வதரி தட்டம் அடுத்ற;டவும்
வெத் உிட ீ ண்டரய்
வெறப்ன றகரகற தறில் வெல்ன
றன்னும் ஶவும் றன்நனம்
றடுக்கனற்நர் தந்ட வெல்ன
ரனும் னஃீ ஶண வ்வூர் ணில்
ரர் னயறய்ீன் தகுரட கர்
றன்னும் அடஶகட்டு திரினற்று
ெலக்கறம் அஷத்ட தெறனேம் ஆற்நற
ன்ணிரண கரற்நறஶன கறழ்ந்ட
அனம் டில் வகரண்டு ழுந்ணஶ
ழுந்றனக்கவும் தரங்கு கூந
இஸ்னரரணர் ண றஷணத்ட
குபிர்;ந் ணரகற இனந்றடவும்
வகரடி

றன்கலம்

ளம்ஆவுக்ஶக
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வரழுட னடிந்றட இர் ழுந்ட
கறழ்ந்ட டந்ர் ஸ் றட னக்கற
னழுடம் உஷடன் கறனஷத வதற்று
னஃீ ன் தின் றன்று வரழுணஶ
வரழுட னடிந்தின் டஆிஷந்ட
டனங்கும் ர னும் இனந்றடவும்
ழுந்ட என

றன்னும் ர ணிடம்

அன்ன் ெரிஷஷ டுத்டக்கூந
ரழ்த்டம் வரறஶகட்டு ர ன் அன்
உகந்ட அஷனேம் ன்று கூநறட
ழுந்ட இர் வென்று ெரிஷகூந
இனவனும் வெரல்னற டந்ணஶ
டந்ட ர னும் ிடுற வென்று
ர ன் டய்ின்நறட னயறய்ீனும்
ஏர்ஷனேஷத்ணர் அர் க்கு
ீஶணரர் ம்ஷனேம் ிெரரிரல்
ெடரய் இனக்கும் கரரிம் ன்
வமய்ிட அர்ரனும் ட திள்ஷப
டரள் ரலு குர் அர்க்கு
ல்ஶனரன் வகரடுத்ரன் அர் பிஶரன்
றடரய் அனக்குஶ னலுீ ந்ட
ெலக்கறம் அனுப்னவன்று ஷநந்ரர்
ஷநின் னயறய்ீன் ஆண்டனம்
வெரல்னற தனற்று அவழுந்ட

462

www.sufimanzil.org
ிஷந்ட என

றன்ஷண ஷத்ட

ிஷன றர இத்றணனம்
ிஷந்ட வகரண்டுரவண உஷக்க
ிஷந்ட

றன் வென்று வகரண்டுந்ட

ஷநஶரன் ஷக ஈந்ட அர் வரறரர்
தகுரறல் ிட்டுரனம் ன்ஶந
உஷத் ர னும்

றன் கழுத்றல்

உகப்தரய் ஷத்ர் வகரடுஶதரவணில்
ிஷந்ட

றன்னுஶ தகுரறல் ிட்டு

ஶந்ன் வரறப்தடி வென்நறடவும்
இஷநஶரன் அனவபன்று ணறலுண்ி
இனம் ஷண வென்று கறழ்ந்ட ழுந்ட
ஷநின் வநறரஷ னகழ்ந்ட ஶதரற்நற
டரர் ரல்ஷ னடித்ஶ
னலும் பர்ந்ஶரங்கற னயறய்ீன் ஶதரில்
னஃீ ன் கந்டெரி வெய்ணஶ
கனம் ஶரய்ந்ரல் கற்தகன்று
கக்கு னல்வதற்று ரழ்ந்றனந்ரர்
றனம் உனகுள்ஶபரர் ீர் ம்ஷ
றஷணில் இனத்றஶ றர்ரய்
கனம் உறப்தரணரல் அந்ப்தடி
கனற ரம் ஶகட்டரல் கனனரஶ
கனலுரக்குரன் இஷநனும்
கரர் ம்ஷ கனத்றல் உகந்ரல்
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ிலுரன் இஷந ப்தில்ஷனஶ
ெலும் அகலும் ம் வதறுர்ீ
தவ்ஸ் வதறுரர்கள் ப்தில்ஷனஶ
தரெம் அகலும் திந்ஶரனக்கு
வ்மறல் னங்கறஶ னயறய்ீஷண
ணித்ட டஆ ஶகட்டரல் கனனரஶ
வமய்ிட அப்டல் கரறர் னயறய்ீஷண
ரத்றல் எனணரல் ஶதய்திெரசு
ப்தட்ஶடரனம்

றன்னங்கள்

அகலும் ழுகரம் ப்தில்ஷனஶ
வய்னேம் டனங்கும் ிஷண அகலும்
ீ ர னயறய்ீஷண டறப்ஶதரனக்வகல்னரம்
ஷகஶல் தனணரம் ப்தில்ஷனஶ
கத்ன் அனஶபரங்கும் இட றெஶ
யரமறம் குனத்றஶன பர்ற ஶதரல்
யதீன னயம்ட ீன் பர்த்ரர்
தகுரறணில் இனக்கும் ரபில்
அப்டல் கரறர் னயறய்ீனும்
தஷடத் வதரின் கறனஷதரஶன
றகுந் தக்கத்டஶ ஶன்ஷ ஏங்கற
ீன் திர் ிஷபத்ட பர்ந்ஶநறஶ
உகந்ட வரழுஷகனேம் ஶரன்தடவும்
உஷடஶரன் ெகரவும் றக ஏங்கறஶ
னயம்ட மழல் ஶதரண
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னயறய்ீன் ஆண்டஷக கம் டனங்க
அஷணஶரனம் அர்கள் வதரனட்டிணரல் ஈஶடநவும்
அந்றல் யக்கன் கறனஷதரஶன
ஆற னயம்ட தினேம் ரற
ெந்ற ணத்றல் ரன்கு ரர்கள்
த்றன் அஸ்யரதிரர்கள் ரற
இந் ிரஷன தடித்ஶதனம்
ெறந்ஷரய் உகந்ட ஶகட்ஶடரர்கலம்
அந்றல் யக்கன் கறனஷதரலும்
ஆன தினேல்னர வதரனட்டிணரலும்
ங்கும் வ ரனறத்றடும் வகௌடல் அஃனம்
கன் கறனஷதரல் அர்கள் கடரட்ெத்ரலும்
ந் ரலம் ீன் டனங்க
இஷநஶரன் டஷனேஶ உகந்ஶரர்கள் ரற
ஆீ ன் ஆீ ன் ர அர்யர்ரயறீ ன்
ல் யம்டனறல்னரயற ப்தில் ஆனீ ன்.

னற்றும்.
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