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அல்லாஹுதஆலா தான் எந்த ஒ� அமைலய�ம் ெசய்வதாக அல் �ர்ஆனில் �றவில்ைல.
எல்லா அமல்க�ம் மனிதர்களாக�ய எங்க�க்ேக கடைம. ஆனால், அல்லாஹ் தான்
ெசய்வதாக ெசால்�ம் ஒேர ஒ� அமல் - ஸலவாத் மட்�ேம. அத�ல் இ�ந்� விளங்க�
ெகாள்ளலாம் ஸலவாத் எவ்வளவ� சிறப்ப� ம�க்க அமல் என்�.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) �ற�னார்கள்:  

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) �ற�னார்கள்: 

 நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம் அன்னவர்கள் அத�காைலயில்
மலர்ந்த �கத்�ட�ம், �ளிர்ந்த இதயத்�ட�ம் வந்தார்கள்.   ஸஹாபாக்கள்
ேகட்டார்கள்: "யா ர��ல்லாஹ்! அத�காைலயிேலேய தங்கைள சிரித்த �கத்�ட�ம்
மலர்ந்த இதயத்�ட�ம் காண்க�ேறாேம!  நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அைலஹ�
வஸல்லம் அன்னவர்கள் பத�லளித்தார்கள்:ஆம்! என� ரப்பிடம��ந்� எனக்� (�பச்)
ெசய்த� வந்த�. உங்கள் உம்மத்�க்களில் ஒ�வர் உங்கள் மீ� ஒ� ஸலவாத் ஓத�னால்,
அவ�க்� பத்� நன்ைமகள் எ�தப்ப�க�ன்றன. பத்� தீைமகள் அழ�க்கப்ப�க�ன்றன.
பத்� அந்தஸ்�கள் உயர்த்தப்ப�க�ன்றன. அவர் மீ� அேத ஸலவாத்�ம் அ�ளப்ப�க�ற�
(என்பதாக)

 

அல்லாஹ் அல் �ர்ஆனில் ��க�றான்:
"ந�ச்சயமாக அல்லாஹ்வ�ம் அவன� மலக்�க�ம் இந்த நபியின் மீ� ஸலவாத்
ெசால்�க�ன்றனர். ஈமான் ெகாண்ட �ஃமீன்கேள! நீங்க�ம் அவர்கள் மீ� ஸலவாத்
ெசால்�ங்கள். இன்�ம்  அழக�ய �ைறயில் ஸலா�ம் ெசால்�ங்கள்."    

(அல்�ர்ஆன் - 33:56)
 

"யாேர�ம் என் மீ� ஒ� �ைற ஸலவாத்�ச் ெசான்னால், அவர் மீ� அல்லாஹ் பத்�
�ைற ஸலவாத்�ச் ெசால்வான்"

(��ல்: �ஸ்லிம்)
 

"ஒ�வர் என் மீ� ஒ� �ைற ஸலவாத்� ெசால்வாேரயாயின், அவர் மீ� அல்லாஹ் பத்�
�ைற ஸலவாத்�ச் ெசால்க�றான். அவர் பத்� �ைற ஸலவாத்�ச் ெசான்னால் அவர் மீ�
அல்லாஹ் ����ைற ஸலவாத்�ச் ெசால்க�றான். அவர் என் மீ� ��� �ைற
ஸலவாத்�ச் ெசான்னால், அவர் மீ� அல்லாஹ் ஆயிரம் தடைவ ஸலவாத்�ச்
ெசால்க�றான். அதன்ற� அவர� இ� ப��வங்க�க்� மத்த�யி�ம் இவர் 'ந�ஃபாக்' என்�ம்
கபட வி�வாசத்ைத விட்�ம் வி�தைல ெபற்றவெரன்�ம் அல்லாஹ் பத�வ� ெசய்�
வி�க�றான்"

(��ல்: தப்ரானி)
 

(��ல் - அஹ்மத், நஸய,ீ தர்கீப் லில் �ன்த�ரி)  
 

ஸலவாத் என்ப� எங்கள் உயிரி�ம் ேமலான நபிகள் நாயகம்
ஸல்லல்லாஹு அைலஹ�வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீ� நாம்
ெசால்�ம் வாழ்த்�ம் �ஆவ�ம் ஆ�ம். ஸலவாத் ஒ� ெபாக்க�ஷம்
ஆ�ம். அதன் சிறப்ப�கைளய�ம் நன்ைமகைளய�ம் எ�த்த�ல் எ�த�
��க்க ��யா�. அந்தளவ� நன்ைமக�ம் பரக்கத்�க�ம்
ஸலவாத் ஒ�பவ�க்� க�ைடக்க�ற�. அவற்ற�ல் சிலவற்ைற கீேழ
பார்ப்ேபாம்.

ஸலவா���  �ற��க�  

01



உைப இப்� கஃப் (ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ) என்�ம் நபித்ேதாழர் ஒ�வர் ஒ� �ைற
அண்ணலாரிடம் வந்�, அல்லாஹ்வின் ரஹூேல! நான் உங்கள் மீ� அத�கமத�கம்
ஸலவாத்� ஓத� வ�க�ேறன். நான் எவ்வளவ� ஓத ேவண்�ம்? ஒ� நாளில் கால்
ப�த�யில் ஸலவாத்� ஓதட்�மா? என்� ேகட்க, நல்ல� அ� ேபான்ேற ெசய்வரீாக.
எனி�ம் அைதவிட அத�கப்ப�த்த�க்ெகாள்ளல் உமக்� சிறந்தெதன்� அண்ணலார்
ெசால்ல, அதற்கவர்: அவ்வாறாயின் ஒ� நாளில் பாத� அளவ� உங்கள் மீ� ஸலவாத்�
ஓதவா? என்� த��ம்பக்ேகட்க அண்ணலார்: நல்ல� அவ்வாேற ெசய்ய�ம், நீர்
வி�ம்பினால் இன்�ம் அத�கமாக்க�னால் உமக்� சிறந்தெதன்� ெசால்ல, மீண்�ம்
அவர்: அல்லாஹ்வின் ரஸூேல! ஒ� நாளில் �ன்� ப�த� ேநரம் உங்கள் மீ�
ஸலவாத்�ச் ெசால்லட்�மா? என்� த��ம்பவ�ம் ேகட்க, நல்ல� அவ்வாேற ெசய்ய�ம்
எனி�ம் இன்�ம் அத�கப்ப�த்�தல் உமக்� சிறந்தெதன்� அண்ணலார்
த��ம்பக்�றவ�ம் அதற்கவர் மீண்�ம், இனிய அல்லாஹ்வின் ரஸூேல! நாள் ��வ�ம்
உங்கள் மீ� ஸலவாத்�ச்ெசால்வத�ேலேய கழ�க்கவா? என்� ேகட்க, அ�ைம நபி
(ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கள், உடேன உம� கவைலகள்
அகன்�, பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப�ம் என்� �ற�னார்கள். 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) �ற�னார்கள்: 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) �ற�னார்கள்: 

(��ல்: த�ர்ம�த�, தார�த்னீ)  
 

ம�ைமயில் எனக்� ம�கவ�ம் ெந�ங்க�யவர், என் மீ� அத�கம் ஸலவாத்�ச்
ெசான்னவேர"

(��ல்: த�ர்ம�த�)
 

"நாட்களில் ம�கச்சிறந்த� ஜூம்ஆவ�ைடய நாளா�ம். அன்� அத�கமாக என் மீ�
ஸலவாத்�ச் ெசால்�ங்கள். உங்களின் ஸலவாத்� எனக்� எ�த்�க்
காட்டப்ப�க�ன்ற�"

(��ல்: அ�தா�த்)
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அல்லாஹ்வின் அன்ப�ம் த��ப்ெபா�த்த�ம் க�ைடக்�ம்

நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص அன்னவர்களின் அன்ப�ம் த��ப்ெபா�த்த�ம் க�ைடக்�ம்

ஸலவாத் ெசால்பவரின் மீ� அல்லாஹ் த��ம்ப ஸலவாத் ெசால்க�றான்

ஸலவாத் ெசால்பவரின் மீ� நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص த��ம்ப ஸலவாத் ெசால்க�றார்கள்

ஸலவாத் ெசால்பவரின் மீ� மலக்�க�ம் த��ம்ப ஸலவாத் ெசால்க�ன்றனர்

நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص அன்னவர்கேளா� �வர்க்கத்த�ேல ஒன்றாக ெந�ங்க� இ�க்க உதவ�ம் 

அத�கமான பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப�ம்

அத�கமான நன்ைமகள் எ�தப்ப�ம்

அத�கமான அந்தஸ்�கள் (தரஜா) உயர்த்தப்ப�ம்

�வர்க்கம் ெசல்ல �ைண ப�ரிய�ம்

நரகத்ைத விட்� பா�காக்�ம்

ஸலவாத் ெசால்பவரின் அமல்கள் பரி�த்தமாக்கப்�ம்

�ஆக்கள் (பிரார்த்தைனகள்) அங்கீகரிக்கப்பட உதவி ெசய்க�ற�

வாழ்க்ைகயில் சந்ேதாசம், ந�ம்மத� ஏற்ப�க�ற�

வாழ்க்ைகயில் பறக்கத் (அபிவி�த்த�) ஏற்ப�க�ற�

உள்ளத்த�ல் அல்லாஹ்வின் ஒளி  (��ர்) ஏற்ப�க�ற�

மனிதனின்  கஷ்டங்கள், கவைலகள், பிரச்சிைனகள் அைனத்�ம் நீங்�க�ன்றன

ஆபத்�கள், ேநாய்கள், �னியம், கண் த��ஷ்� ஆக�யவற்ற�ல் இ�ந்� பா�காப்ப� த�ம்

நாைள ம�ைமயில்  நபிகள்  நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص அன்னவர்களின் ஷபாஅத் (சிபாரி�) க�ைடக்க

�ைணப்ப�ரிக�ற�

ம�ைமயில்  நபிகள்  நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص அன்னவர்கள் ஸலவாத் ெசால்பவ�க்� சாட்சியாக

ஆவார்கள்

உள்ளத்த�ேல உள்ள �னாபிக் (நயவஞ்சக) தனத்ைத நீக்�க�ற�

ஸதகா (தர்மம்) ெசய்ய வசத�யற்ற்வ�க்� ஸலவாத் தர்மத்த�ன் ஸ்தானத்த�ல் இ�ப்ப�

இ�ப� தடைவகள் ஜ�ஹா� ெசய்வைதவிட அத�கமான நன்ைமகள் க�ைடப்ப�

அ�ைமகைள வி�தைளெசய்வைத விட அத�க நன்ைமகைள ெபற்�த்த�வ�

மற்றவ�க்� ஈஸால் ஸவாப் ெசய்வதற்� ஓ�ம்ேபா�, ஒ�பவ�க்�ம் ஓதப்ப�வ�க்�ம்

நன்ைம க�ைடப்ப�

 

 

ஸலவா� ஓ�வதா� �ைட��� ந�ைமக�

இ�லா�ய அ�ஞ�க� ���றா�க� 

எல்லா வணக்கங்க��ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வதற்�ம் ம�க்கப்ப�வதற்�ம் சாத்�யம்

உண்�. ஆனால், ந�கள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص அன்னவர்க�ன் �� ெசால்�ம் ஸலவாத்�ல் 

மட்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வைத த�ர ம�க்கப்ப�வ� இல்ைல  
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ஸலவா� ஓ�வ� எ�ப�?

 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ைசய்யத�னா �ஹம்மத்

அல்லாஹும்ம ஸல்லி வசல்லிம் அலா ைசய்யத�னா �ஹம்மத்

அல்லாஹும்ம ஸல்லி வசல்லிம் வபாரிக் அலா ைசய்யத�னா �ஹம்மத்

அல்லாஹும்ம ஸல்லி வசல்லிம் அலா ைசய்யத�னா �ஹம்மத�ன் வஅலா ஆலிஹ�
வஸஹ்பிஹ�

ஸல்லல்லாஹு அலா �ஹம்மத் 

ஸல்லல்லாஹு அலா �ஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வசல்லம்

ஸலவாத் என்ப� நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கள்
மீ� வாழ்த்� ெசால்�தைலய�ம் �ஆ பிரார்த்தைன ப�ரிதைலய�ம் �ற�க்�ம்.
 
ஸலவாத் பல்ேவ� �ைறகளில் ெசால்லலாம்.  உதாரணமாக,
 

(அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் தைலவர் �ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ� பிரார்த்தைன ப�ரிவாயாக)
 

(அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் தைலவர் �ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ� பிரார்த்தைன ப�ரிந்� அைமத�ைய
ெபாழ�வாயாக)

 

(அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் தைலவர் �ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ� பிரார்த்தைன ப�ரிந்� அைமத�ைய
ெபாழ�ந்� அ�ள் ப�ரிவாயாக)

 

(அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் தைலவர் �ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ�ம் அவர்களின் ��ம்பத்தார்கள்
மற்�ம் ேதாழர்கள் மீ�ம் நீ பிரார்த்தைன ப�ரிந்� அைமத�ைய ெபாழ�வாயாக)

 

(�ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ� அல்லாஹ்வின் பிரார்த்தைன ெபாழ�யட்�ம்)
 

(�ஹம்மத் ملسو هيلع هللا ىلص மீ� அல்லாஹ்வின் பிரார்த்தைன மற்�ம் அைமத� ெபாழ�யட்�ம்)
 
இைவ யாவ�ம் ஸலவாத் ஓ�ம் ஒ� சில �ைறகளா�ம். இேத ேபான்� பல்ேவ�
�ைறகளில் இவற்ைற விட வார்த்ைதகைள �ட்�ேயா �ைறத்ேதா ேவ� �ைறகளி�ம்
ஸலவாத் ெசால்லலாம். அைனத்�ம் சிறந்தேத. அைனத்�க்�ம் ந�ைறய நற்�லிகள்
க�ைடக்கப்ெப�ம்.
 
நாம் ெதா�ைகயில் அத்தஹ�ய்யாத்த�ல் ஓ�ம் ஸலவாத் இப்ராஹ�ம�ய்யா நபிகள் நாயகம்
(ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வசல்லம்) அன்னவர்களால் ெதா�ைகயில் ஓத ெசால்லி
ெகா�க்கப்பட்ட ஸலவாத் ஆ�ம். 
 
இவற்ைற தவிர பல்ேவ� சிறப்ப� வாய்ந்த ஸலவாத்�கள் இஸ்லாம�ய அற�ஞர்
ெப�மக்களால் இயற்றப்பட்� உலகளவில் ஓதப்பட்� வ�க�ன்றன.
அந்த  ஸலவாத்�களில் பல நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வசல்லம்)
அன்னவர்களால் அந்த  இஸ்லாம�ய அற�ஞர் ெப�மக்க�க்� கனவின் �லேமா ேவ�
வைகயிேலா கற்பிக்கப்பட்� அைவ எ�தப்பட்டைவயா�ம். அதற்�ரிய
நன்ைமக�ம்  நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வசல்லம்) அன்னவர்களால்
அவர்க�க்� எ�த்� �றப்பட்�ள்ளன.
 
அவற்ற�ல் ஒ� சில ஸலவாத்�கைளய�ம் அதன் சிறப்ப�கைளய�ம் கீழ பார்ப்ேபாம்.
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ம�ைம�ல் ெப�மானா�ன் ப��ைர ெபற:

ெப�மானார் (ஸல்லல்லா� அைல�வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கன�ல் காண:

ேநாய்கள் �ங்கப்ெபற:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ�வன் ஒத�வந்தால் ம�ைமயில் அவ�க்�த் தாம் பிைண ஏற்�
இைறவனிடம் அவ�க்காகப் பரிந்�ைரப்பதாகப் ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ�
வஸல்லம்) அன்னவர்கள் �ற�ய�ள்ளார்கள்.
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ�வன் ஆயிரம் (1000) தடைவ ஒத�வந்தால் அவன் ெப�மானார்
(ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கனவில் கா�ம் ேப�
ெப�வான்.
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ�வன் ஒத�வந்தால் எல்லா ேநாய்க�ம் நீங்கப்ெப�ம். 
 

உ�க��� ெத��மா? 
 

உ�க�� மர��தவ�க��காக ந�ைமகைள ேச���

ைவ�பத�காக (அதாவ� ஈஸா� ஸவா� ெச�வத�காக) ��க�

��த அ���ஆ� ம��� ���க� ஓ� அத� ந�ைமகைள

அவ�க��� அ��� ைவ�ப� ேபால�� அவ�க� ெபய��

த�ம�க� (ஸதகா) ெச�� அத�  ந�ைமகைள அவ�க���

அ��� ைவ�ப� ேபால�� ந�க�  நாயக� ملسو هيلع هللا ىلص அ�னவ�க��

��  ஸலவா� ஓ� அத� ந�ைமகைள க�ரா�யான உ�க�

அ�����யவ�க��� ேச��� ைவ�கலா�.  உ�ேரா� இ��பவ�

ஓ�னா� எ�ென�ன ந�ைமக� �ைட��ேமா அைவ

அைன��� மர��தவ���� �ைட���.

 

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ெசய்யத�னா �ஹம்மத�ன் வஆலா ஆலி ெசய்யத�னா
�ஹம்மத�ன் கமா ஸல்ைலத்த அலா ெசய்யத�னா இப்ராஹ�ம வஆலா ஆலி ெசய்யத�னா
இப்ராஹ�ம இன்னக ஹமீத�ன் மஜத்ீ. அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா ெசய்யத�னா �ஹம்மத�ன்
வ ஆலா ஆலி ெசய்யத�னா �ஹம்மத�ன் கமா பாரக்த அலா ெசய்யத�னா இப்ராஹ�ம
வஆலா ஆலி ெசய்யத�னா இப்ராஹ�ம இன்னக ஹமீத�ன் மஜத்ீ

ٍد ❁ َكَما َصلَّْيَت َعَىلٰ اِبْرَاِهْيَم َوَعَىلٰ آِل ٍد َوَعَىلٰ آِل ُمحَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ ُمحَمَّ
ٍد ❁ ٍد َوَعَىلٰ آِل ُمحَمَّ اِبْرَاِهْيَم ❁ إنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد ❁ اللَُّهمَّ بَارِْك َعَىلٰ ُمحَمَّ

َكَما بَاَرْكَت َعَىلٰ اِبْرَاِهْيَم َوَعَىلٰ آِل اِبْرَاِهْيَم ❁ إنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد

ஸலவா��� இ�ரா���யா
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ஸலவா��� ஃபா���

ٍد ❁ اْلَفاتِِح لَِما أُْغِلَق ❁ َواْلخَاتِِم لَِما َسَبَق ❁ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ َسيِِّدنَا ُمحَمِّ
نَاِصرِ اْلحَقِّ بِالحَقِّ ❁ َواْلَهاِدي ِإَىلٰ ِصرَاِطَك اْلُمْسَتِقيِم ❁ َوَعَىلٰ آلِِه َحقَّ

َقْدرِِه َوِمْقَدارِِه اْلَعِظيِم

 
த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ெசய்யத�னா �ஹம்மத�னில் ஃபாத்த�ஹ் லிமா உக்லிக. வல்
காத்த�ம� லிமா சபக. நாசிரில் ஹக்க� பில்ஹக்க�. வல் ஹாத� இலா ஸிராத�க்க �ஸ்தகீம்.
வஅலா ஆலிஹ� ஹக்க கத்ரிஹ� வம�க்தாரிஹ�ல் அலம்ீ

இைறஞான இரக�யங்கைள அ�ய:

��ப்பங்கள் �ைறேவற:

ெப�மானாைர காண:

ஆ� இலட்சம் ஸலவாத்�க�க்� �கரான ஸலவாத்:

பாவ மன்�ப்� ெபற:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ�வன் வழக்கமாக ��� (100) தடைவ ஒத�வந்தால் மைறவான
இைறஞான இரகசியங்கைள அற�யலாம்.
 

ஒ� வி�ப்பத்ைத மனத�ற் ெகாண்� அ� ந�ைறேவற ெப�வதற்காக இந்த ஸலவாத்ைத
ஒ�வன் வழக்கமாக ��� (100) தடைவ ஒத�வந்தால் இைறய�ளால் அ� ந�ைறேவறப்ப�ம்.
 

ஒ�வன் ெவள்ளி அல்ல� வியாழன் அல்ல� த�ங்கள் இரவ�களில் �தல் ரக்அத்த�ல் ஸூரா
ஃபாத்த�ஹாவ�க்�ப் பின் இன்னா அன்ஸல்னாஹு ஸூராைவய�ம் இரண்டாம் ரக்அத்த�ல்
இதா ஸுல்ஸில்லத்�ல் அர்� ஸூராைவய�ம் �ன்றாம் ரக்அத்த�ல் �ல்யா அய்ய�ஹல்
காஃபி�ன் ஸூராைவய�ம் நான்காம் ரகஅத்த�ல் �ல் அ�� பிறப்பில் ஃபலக், �ல் அ��
பிரப்பின்னாஸ் ஸூராக்கைளய�ம் ஓத� நான்� ரக்அத் நஃபில் ெதா��, பின்னர் ந�மணம்
ந�ைறந்த �ழலில் இந்த ஸலவாத்ைத ஆயிரம் (1000) தடைவ ஓத� வந்தால் அவன்
ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கா�ம் ேப�
ெப�வான்.
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ� தடைவ ஓ�வ� ஏைனய ஸலவாத்�கைள ஆ� இலட்சம் (600,000)
தடைவ ஓ�வதற்� சமமான�.
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒ�வன் நாற்ப� நாட்க�க்� ெதாடர்ச்சியாக ஓத� வந்தால்
இைறய�ளால் அவ�ைடய பாவங்கள் அைனத்�ம் மன்னிக்கப்ப�ம். 
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ஸலவா��� நா�யா

ٍد الَِّذي ا ❁ َعَىلٰ َسيِِّدنَا ُمحَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َصالًَة َكاِملًَة ❁ َوَسلِّْم َسالَماً تَام�
تَْنحَلُّ بِِه اْلُعَقُد ❁ َوتَْنَفرُِج بِِه اْلكُرَُب ❁ َوتُْقَضٰى بِِه اْلحََوائُِج ❁ َوتَُناُل بِِه
الرََّغائُِب َوحُْسُن اْلخََواتِِم ❁ َويُْسَتْسَقى اْلَغَماُم بَِوْجِهِه اْلَكرِيِم ❁ َوَعٰىل آلِِه

َوَصْحِبِه ❁ ِفي ُكلِّ لَْمحٍَة َونََفٍس بَِعَدِد ُكلِّ َمْعلُوٍم لََك

 த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி ஸலாதன் காம�லத்தன். வசல்லிம் ஸலாமன் தாமன். அலா
ெசய்யத�னா �ஹம்மத� னில்லத� தன்ஹல்� பிஹ�ல் உகத். வதன்ஃபரிஜூ பிஹ�ல் �ரப்.
வ�க்ழா பிஹ�ல் ஹவாஹ�ஜ். வ�னா� பிஹ�ர் ரகாய்ப� வஹுஸ்�ல் க்வாத�ம்.
வய�ஸ்தஸ்கல் கமா� பிவஜ்ஹ�ஹ�ல் கரம்ீ. வ அலா ஆலிஹ� வஸஹ்பிஹ�. ப ீ �ல்லி
லம்ஹத�ன் வநப்சின் பிஅதத �ல்லி மஅ��ம�ன் லக.

�ன்பங்கள் �ங்க�ம் அல்லாஹ்�ன் �ைதயல்கள் �ைடக்கப்ெபற�ம்:

ெப�ம் �ன்பங்கள் �ங்கப் ெபற:

ெசல்வந்தனாக:

�கப்�ரசவம் ஏற்பட:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 
 

மாெப�ம் இஸ்லாம�ய அற�ஞர் இமாம் �ர்�பி ��க�றார்கள். எவெரா�வர் இந்த
ஸலவாத்ைத த�ன�ம் 141 அல்ல� அதற்� ேமலத�கமாக ஓத� வ�க�றாேரா அல்லாஹ்
அவ�ைடய �ன்பங்கள், கஷ்டங்கள், பிரச்சிைனகள் யாவற்ைறய�ம் நீக்க� அவர�
வாழ்க்ைகைய இல�வாக்க� ெகா�க்க�றான். அவ�க்� உள்ளத்த�ல் ஒளிைய ெகா�த்�,
அவ�ைடய அந்தஸ்ைத உயர்த்த�, உணவில் அபிவி�த்த�ைய ஏற்ப�த�க�றான். ஏராளமான
நன்ைமகளின் கதவ�கைள த�றக்க�றான். இவர் பட்�னி, பஞ்சம் ேபான்ற ேபரழ�வ�கைள
விட்� பா�காக்கப்ப�வார். மக்களின் உள்ளத்த�ல் இவர் மீதான அன்ப� ேபாடப்ப�ம். இவர்
எைத ேகட்டா�ம் அல்லாஹ் அதைன ெகா�க்காமல் இ�க்க மாட்டான். இதைன த�ன�ம்
ஓத� வந்தாேல இந்த எல்லா பலன்கைளய�ம் ெபற ��ய�ம். ேம�ம் இ� அல்லாஹ்வின்
ப�ைதயல்களில் ஒன்றா�ம். இதைன வழக்கமாக ஓத� வ�வ� அந்த ப�ைதயைல
த�றப்பதற்கான த�றவ�ேகாலா�ம் என இமாம் �ர்�பி ��க�றார்கள்.
 

இதைனப் பல�ம் ஒன்� ேசர்ந்� அமர்ந்� 4444 தடைவ ஓத�னால் இைறவன் அ�ளால்
அப்ெப�ம் �ன்பம் ெபாங்க�ச் சாம்பலாக� ந�வாரணம் ஏற்ப�ம். எனேவ தான் இதற்�
ஸலவாத்�ன் நாரியா என்ற ெபய�ம் ஏற்பட்ட�. இதைன ஒ�வர் மட்�ம் தனித்� ஓத�ன்
நாெளான்�க்� 440 ஸலவாத்� வதீம் பத்� நாட்க�க்� ஓத�ப் பத�ெனான்றாம் நாள் 44
ஸலவாத்�கைள ஓத� ��த்� இைறவனிடம் இைறஞ்ச ேவண்�ம்.
 

இந்த ஸலவாத்ைத ஒவ்ெவா� பர்லான ெதா�ைகக்�ப் பின்ப�ம் பத�ெனா� (11) தடைவ
வழக்கமாக ஓத�வரின் அவ�க்�ரிய இரணம் அத�கப்பட்� அவன் விைரவில்
பணக்காரனாவான் என்� இமாம் ைத��ரி அவர்கள் ��க�றார்கள்.
 

இதைனத் தட்ைடப் பங்ீகானில் எ�த�ப் பிரசவ ேவதைனக்� ஆளான ெபண்�க்�
கைரத்� ��க்க ைவத்தால் விைரவில் ேவதைன நீங்க�ச் �கப் பிரசவம் ஏற்ப�ம்.

(ஸலவா���  தஃ����யா)
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ஸலவா��� ���யா

ٍد َصالًَة تُْنِجيَنا بَِها ِمْن َجِميِع اْألَْهَواِل َواْآلَفاِت اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ َسيِِّدنَا ُمحَمِّ
يَِّئاِت❁ رُنَا بَِها ِمْن َجِميِع السَّ ❁ َوتَْقِضى لََنا بَِها َجِميَع اْلحَاَجاِت ❁ َوتَُطهِّ
َرَجاِت ❁ َوتَُبلُِّغَنا بَِها أَْقَصى اْلَغايَاِت ❁ ِمْن َوتَْرَفُعَنا بَِها ِعْنَدَك أَْعَىل الدَّ

َجِميِع اْلخَْيرَاِت ❁ ِفى اْلحََياِة َوبَْعَد اْلَمَماِت

 த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ஸய்யித�னா �ஹம்மத�னின் சலாத்தன் �ன்ஜ�னா பிஹா
ம�ன் ஜமீஹ�ல் அஹ்வாலி வல் ஆஃபாத்த� வதக்ளிலனா பிஹா ஜமீஹல் ஹாஜாத்த�,
வ�தஹ்�ணா பிஹா ம�ன் ஜமீலில் ெசய்ஹாத்த�, வதர்பஹுணா பிஹா இந்த�க அஹ்லா
வதரஜாத்த�, வ தபல்�னா பிஹா அக்சல் காயாத்த�, ம�ன் ஜமீஹ�ல் ைகராத்த�, ஃபில்
ஹயாத்த� வபஹ்தல் மமாத்த�.

எண்ணங்கள் �ைறேவற:

�ன்பம் �ங்க:

இரணம் அ�க�க்க:

நா�ய நாட்டங்கள் �ைறேவற:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இதைன ஆயிரம் தடைவ ஓத�ன் இைறய�ளால் எண்ணிய எண்ணங்கள் ந�ைறேவ�ம்.
 

இதைனத் �ன்பத்த�ல் சிக்க�க் ெகாண்��ப்பவன். ஆயிரம் தடைவ ஓத�னால் அவன்
இைறய�ளால் �ன்பம் நீங்கப் ெப�வான்.
 

இதைன ஒ�வன் வழக்கமாக ஆயிரம் தடைவ ஓத�வரின் அவனின் இரணம் அத�கரித்�
அவன் ெசல்வனாவான்.
 

இதைன ஒ�வன் நள்ளிரவ� ஆயிரம் தடைவ ஓத� இைறவனிடம் இைறஞ்சின் அவன் நா�ய
நாட்டங்கள் ந�ைறேவ�ம், ம�ன்னலின் ேவகத்த�ல் அவ�ைடய இைறஞ்�தல் இைற
சந்ந�தானத்ைத எய்�ம் எண்�ம் �றப்ப�க�ற�. ‘இ� அர்ஷ�ன் ப�ைதயல்களில் ஒன்�’ என
ைஷ�ல் அக்பர் இப்� அரபி (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�) அவர்கள் �ற�ய�ள்ளார்கள்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ஸலவா���  ���னா)
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ஸலவா��� தா�

ٍد ❁ َصاِحِب التَّاِج َواْلِمْعرَاِج َواْلُبرَاِق اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ َسيِِّدنَا َوَمْوالنَا ُمحَمَّ
َواْلَعلَِم ❁ َداِفِع اْلَبآلِء َواْلَوبَآِء َواْلَقْحِط َواْلَمرَِض َواْألَلََم ❁ اِْسُمُه َمْكُتوٌب

َمْرُفوٌع َمْشُفوٌع َمْنُقوٌش ِفي اللَّْوِح َواْلَقلَِم ❁ َسيِِّد اْلَعرَِب َواْلَعجَِم ❁ ِجْسُمُه
حَى ❁ بَْدرِ رٌ ِفي اْلَبْيِت َواْلحَرَِم ❁ َشْمِس الضُّ رٌ ُمَنوَّ رٌ ُمَطهَّ ُمَقدٌَّس ُمَعطَّ

لَِم ❁ الدَُّجى ❁ َصْدرِ اْلُعَىل ❁ نُورِ اْلُهَدى ❁ َكْهِف اْلَوَرى ❁ ِمْصَباِح الظُّ
َيِم ❁ َشِفيِع اْالَُمِم ❁ َصاِحِب اْلجُوِد َواْلَكرَِم ❁ َوهللاُ َعاِصُمُه ❁ َجِميِل الشِّ
َوِجْبرِيُل َخاِدُمُه ❁ َواْلُبرَاُق َمْرَكُبُه ❁ َواْلِمْعرَاُج َسَفرُُه ❁ َوِسْدَرُت اْلُمْنَتَهى
َمَقاُمُه ❁ َوَقاَب َقْوَسْيِن َمْطلُوبُُه ❁ َواْلَمْطلُوُب َمْقُصوُدُه ❁ َواْلَمْقُصوُد
َمْوجُوُدُه ❁ َسيِِّد اْلُمْرَسِليَن ❁ َخاتِِم النَِّبيِّيَن ❁ َشِفيِع اْلُمْذنِِبيَن ❁ أَنِيِس
اْلَغرِيِبيَن ❁ َرْحَمٍة لِْلَعالَِميَن ❁ َراَحِة اْلَعاِشِقيَن ❁ ُمرَاِد اْلُمْشَتاِقيَن ❁

الِِكيَن ❁ ِمْصَباِح اْلُمَقرَّبِيَن ❁ ُمِحبِّ اْلُفَقرَاِء َشْمِس اْلَعارِِفيَن ❁ ِسرَاِج السَّ

َواْلُغرَبَاِء َواْلَمَساِكيِن ❁ َسيِِّد الثََّقلَْيِن ❁ نَِبيِّ اْلحَرََمْيِن ❁ اَِماِم اْلِقْبلََتْيِن ❁
اَرْيِن ❁ َصاِحِب َقاَب َقْوَسْيِن ❁ َمْحُبوِب َربِّ اْلَمْشرَِقْيِن َوِسيلَِتَنا ِفي الدَّ
َواْلَمْغرِبَْيِن ❁ َجدِّ اْلحََسِن َواْلحَُسْيِن ❁ َمْوَالنَا َوَمْوَىل الثََّقلَْيِن ❁ أَبِي اْلَقاِسِم
ِد بِْن َعْبِد هللاِ ❁ نُورٍ ِمْن نُورِ هللاِ ❁ يَا أَيَُّها اْلُمْشَتاُقوَن بُِنورِ َجَمالِِه ❁ ُمحَمَّ

َصلُّوا َعلَْيِه َوآلِِه َوأَْصحَابِِه َوَسلُِّموا تَْسِليًما

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ெசயித�னா வெமௗhலானா �ஹம்மத�ன் சாஹ�பித்தாஜ� வல்
ம�ஃராஜ� வல் ப�ராக்க� வல் அலம். தாஃபிஇல் பலாஇ வல் வபாயி வல்கஹ்த்த� வல் மரளி வல்
அலம். இஸ்�ஹு மக்��ப�ன் மர்ஃ�வ�ன் மஷ்ஃ�உன் மன்�ஸுன் ஃபில் லவ்ஹ� வல்கலம்
ெசய்யித�ல் அரபி வல் அஜம� ஜ�ஸ்�ஹு �கத்தஸுன் �அத்த�ன் �தஹ்ஹ�ன்
�னவ்வ�ன் ஃபில் ைபத்த� வல்ஹரம். 
 

ஸம்ஸில்�ஹா பத்ரித்�ஜா ஸத்ரில் உலா ��ரில் ஹுதா கஹ்ஃபில் வரா
ம�ஸ்பாஹ�ள்�ளம் ஜமீலிஸ் ஸியம் ஸஃபஇீல் உமம் ஸாஹ�பில் ஜூத� வல்கரம� வல்லாஹு
ஆசி�ஹு வஜ�ப்ர�ீ ஹா(H)த��ஹு வல் ப�ராக்� மர்கப�ஹு வல்ம�ஃராஜு ஸஃப�ஹு
வஸித்ரத்�ல் �ன்தஹா மகா�ஹு வகாப கவ்ைஸனி மத்��ப�ஹு வல் மத்��ப�
மக்ஸு�ஹு வல் மக்ஸூ� மவ்ஜூ�ஹு ஸய்யித�ல் �ர்ஸலன்ீ ஹா(H)த்த�ன் னபிய்யன்ீ
ஷஃபஇீல் �த்னிபன்ீ அனஸீில் ஙராயிபன்ீ ரஹ்மத்தன் லில்ஆலமீன் ராஹத்த�ல்
ஆஸிக்கீன் �ராதல் �ஸ்தாக்கீன் ஷம்ஸில் ஆரிஃபன்ீ ஸிராஜ�ஸ்ஸாலிகீன் ம�ஸ்பாஹ�ல்
�கர்ரபன்ீ �ஹ�ப்பில் ஃப�கராயி வல் மஷாகீன் ஸய்யித� தக்கைலனி நபிய்யில் ஹரைமனி
இமாம�ல் க�ப்லைதனி வஸீலத்த�னா ஃபித்தாைரனி ஸாஹ�பி காப கவ்ைஸனி
மஹ்�பிரப்பில் மஸ்ரிைகனி வல் மஃரிைபனி ஜத்த�ல் ஹஸனி வல் ஹுைஸனி மவ்லானா
வமவ்லா தக்கைலனி அபில்காஸிம� �ஹம்மத�ப்னி அப்த�ல்லாஹ� ��ரின் ம�ன்
��ரில்லாஹ� யாஅய்ய�ஹல் �ஸ்தாக்�ன பி��ரி ஜமாலிஹ� ஸல்�� அைலஹ� வஆலிஹ�
வஅஸ்ஹாபிஹ� வஸல்லி� தஸ்லமீா. 
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�ழந்ைத ெபற:

��க்ேகாள் எய்தப் ெபற:

வ�ைம �ங்க:

இரணம் அ�க�க்க:

மனத் ெத�� ெபற:

வஞ்சைன, ேபய், ெதாத்� ேநாய் �ங்க:

இரணம் அ�க�க்க:

�ற�ன் பைகைம, ெபாறாைம, �ன்பம் ஆ�யவற்���ந்� ��தைல ெபற

ெப�மானார் (ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கன�ல் காண:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இ�பத்த�ெயா� ேபரத்ீதம் பழங்கைள ஒன்றாக ைவத்� அவற்ற�ன் மீ� ஏ� தடைவ இதைன
ஓத� நாெளான்�க்� ஒன்� வதீம் இ�பத்த�ெயா� நாட்கள் அந்தப் ேபரத்ீதம் பழங்கைள ஒ�
ெபண் உண்� அதன்பின் தன் கணவ�டன் ம�வின் இைறவன�ளால் க�வ��வாள்.
அதன்பின் க�வில் ஏேத�ம் ேகாளா� ஏற்ப�ன் ெதாடர்ந்� ஏ� நாட்க�க்� இதைனத்
தண்ணரீில் ஓத� ஊத�க்��த்�வரின் க� காக்கப் ெபற்� �ழந்ைத பிறக்�ம்.
 

நள்ளிரவில் விழ�த்ெத�ந்� ‘உ�’ வ�டன் நாற்பத்� ஒ� தடைவ வதீம் நாற்ப� தடைவ
இதைன ஓத�ன் எண்ணிய �ற�க்ேகாைள இைறய�ளால் எய்தப் ெபறலாம்.
 

இதைன ஒ�வன் இஷா ெதா�தபின் நாற்பத்� ஒ� தடைவ வதீம் நாற்ப� நாட்கள்
ஓத�வரின் அவைனப் பி�த்த வ�ைம ெதாைலய�ம்.
 

இதைன ஒ�வன் �பஹ் ெதா�ைகக்�ப் பின் வழக்கமாக ஒ� தடைவ ஓத�னால் அவ�ைடய
இரணம் அத�கப்ப�ம்.
 

இதைன ஒ�வன் �பஹ் ெதா�ைகக்�ப் பின் ஏ� தடைவய�ம் அஸர் ெதா�ைக, இஷாத்
ெதா�ைக ஆக�யவற்ற�ற்�ப் பின் �ம்�ன்� தடைவய�ம் வழக்கமாக ஓத� வந்தால்
அவ�ைடய மனம் இ�ள் நீங்க� ஒளி ெப�ம்.
 

வஞ்சைன ைவக்கப்பட்டவர்க�க்�ம் ேபய் பி�த்த வர்க�க்�ம் ெதாத்� ேநாயால்
ப�ீக்கப்பட்டவர்க�க்�ம் இதைன பத�ெனா� தடைவ தண்ணரீில் ஓத� ஊத� ெகா�த்தால்
நலம் ஏற்ப�ம்.
 

இதைன ஒ�வன் �பஹ் ெதா�ைகக்�ப் பின் வழக்கமாக ஒ� தடைவ ஓத�னால் அவ�ைடய
இரணம் அத�கப்ப�ம்.
 

இதைன ஒ�வன் ெதாடர்ந்� ஓத� வந்தால் அவன்  பிரரின் பைகைம, ெபாறாைம, ெதால்ைல,
�ன்பம் ஆக�யவற்ற�லி�ந்� வி�தைல ெப�வான்.
 

ஒ�வன் ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கனவில்
காணவி�ம்பின் வளர்ப்பிைறயில் வ�ம் ஒ� ெவள்ளி இரவில் ��ய்ைமயான
உைடயணிந்� ந�மணம் �சி இஷாத் ெதா�ைக ��த்� உ�வ�டன் ��ற்� எ�ப� தடைவ
இந்த ஸலவாத்ைத ஓத� விட்� உறங்கவ�ம்.  இவா� ெதாடர்ந்� ெமாத்தம் பத�ெனா� இரவ�கள்
ெசய்�வரின் இவ்விரவ�களில் எத�லாவ� அவன் ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ�
வஸல்லம்) அன்னவர்கைளக் கனவில் கா�ம் ேப� ெப�வான்.
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ஸலவா��� �� ஸா��

ارِي ِفي رِّ السَّ اتِي َوالسِّ ٍد النُّورِ الذَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَارِْك َعَىل َسيِِّدنَا ُمحَمَّ
َفاِت .َسائِرِ األَْسَماِء َوالصِّ

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி வசல்லிம் வபாரிக் அலா ெசய்யத�னா �ஹம்மத�ன் ��ரி ஸாத்த�
வஸிர்ரி அஸ்ராரி ஃபி ஸாஹ�ரி அஸ்மாஹ� வஸ் ஷ�பாத்த� வஆலா ஆலிஹ� வசஹ்பிஹ�
வசல்லிம்.

ஒ�லட்சம் ஸலவாத்�க�க்� �கர்:

�ன்பம், �ைட அகல:

கண் ஒ�, இதய ஒ� எய்தப் ெபற:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இதைன ஒ� தடைவ ஓ�வ� மர ஸலவாத்�கைள ஒரிலட்சம் தடைவ ஓ�வதற்� ந�கரா�ம்.
 

இதைன ஒ�வன் த�னந்ேதா�ம் ஐந்��� தடைவ ஓத�வரின் அவ�ைடய �ன்பங்க�ம்,
அவைனப் ப�ீத்த பைீடக�ம் அவைன விட்டக�ம்.
 

இதைன வழக்கமாக ஓத� வ�பவர்கள் கண் ஒளி, இதய ஒளி ஆயாைவ எய்தப் ெப�வர்.
இதைனச் சி� வய� �தல் வழக்கமாக ஓத� வ�பவர்க�க்�க் கண் ஒளி மங்கா�. இஅ�
ேசாத�க்கப்பட்ட ஒன்றா�ம்.
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ஸலவா��� ஷா��

اِكرُوَن َوَغَفَل َعْن ِذْكرِِه اْلَغاِفلوَن ٍد َعَدَد َما َذَكرَُه الذَّ اللَُّهمَّ َصىلَّ َعَىل ُمحَمَّ

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா �ஹம்மத�ன் அதத மா தகரஹுத் தாக��ன வ (G)கபல அன்
த�க்ரிஹ�ல் (G)காபி��ன் 

ம�ைம�ல் ேகள்� கணக்�ன்� �வனம் �க:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இமாம் இப்� ப�னான் அல் இஸ்பஹாணி (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�) அவர்கள்
ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கைளக் கனவில் கண்�, “இமாம்
ஷாபிய ீ (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�) அவர்கள் தங்களின் ெபரிய தந்ைதயின் வழ�
வந்தவராயிற்ேற. அவர்க�க்�த் தாங்கள் அளித்த தனிச் சிறப்ப� யா�?" என்� வினவிய
ேபா�, அவரிடம் ம�ைமயில் ேகள்வி கணக்�க் ேகட்க ேவண்டாெமன்� இைறவனிடம்
பரிந்�ைரத்த��க்க�ன்ேறன்” என்� பத�லி�த்தனர். "அத்த� ேபற்ற�ைன அவர்கள் எவ்வா�
எய்தப் ெபற்றனர்?" என்� இஸ்பஹாென இமாம் (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�) அவர்கள்
ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கைள வினவ, "அவர் என் மீ�
எவ�ேம ஓதாத ஸலவாத்ைத வழக்கமாக ஓத� வ�வதன் காரணமாக நான் இைறவனிடம்
அவ�க்காக அவ்விதம் பரிந்�ைரத்ேதன்” என்� �ற� ேமேல �றப்பட்ட ஸலவாத்ைத
ெமாழ�ந்தனர்.
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ஸலவா�� ���� ���

ٍد ِطبِّ اْلُقلُْوِب َوَدَوائَِها َوَعاِفَيِة اْالَبَْداِن َوِشَفائَِها اللَُّهمَّ َصلِّ َعٰىل َسيِِّدنَا ُمحَمَّ
َونُْورِ اْالَبَْصارِ َوِضَيائَِها َوَعٰىل ٰالِِه َوَصْحِبِه  َوَسلِّم

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா �ஹம்மத�ன் அதத மா தகரஹுத் தாக��ன வ (G)கபல அன்
த�க்ரிஹ�ல் (G)காபி��ன் 

ேநாய், ஆபத்� அ�கா��க்க:

உடல் ேவதைன �ங்க:

கண்ெணா� ெபற:

ேநாய் �ங்க

அகத்�ய்ைம ெபற

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

இதைன வழக்கமாக ஓத�வரின் ேநாய், ஆபத்� �தலியைவ அ�கா�.
 

உடலில் ேவதைன, வலி ஏற்ப�ன் இதைனத் ெதாடர்ந்� ஓத� ஊத�னால் இைறய�ளால்
ந�வாரணம் க�ைடக்�ம்.
 

பார்ைவ �ைறந்தவர்கள் அல்ல� பார்ைவைய இழந்தவர்கள் இதைனக் காைலயில் ���
தடைவய�ம் மாைலயில் ��� தடைவய�ம் வழக்கமாக ஓத�வரின் அவர்கள் கண்ெணாளி
எய்தப் ெப�வர்.
 

ேநாயாளன் ஒ�வன் ��ய்ைமயாக அமர்ந்� நல்ெலண்ணத்�டன் இதைன ஓத�ன் இதன்
ெபா�ட்டால் ேநாய் நீங்கப் ெப�வான் என இமாம் ஷாபியி (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�)
அவர்கள் �ற�னர். இதைன ேநாய�ற்றவர் மீ� ஓத� ஊதவ�ம் தண்ணரீில் ஓத� ஊத�க்
��க்கவ�ம் ெகா�ப்பின் அவர்கள் விைரவில் நலம் ெப�வர்.
 

இதைன வழக்கமாக ஓத� வ�பவர் அகத் ��ய்ைம எய்தப் ெப�வர்.
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ஸலவா���  ஸஆதா 

ٍد َعَدَد َما ِفي ِعْلِم هللا َصالًَة َدائَِمًة بَِدَواِم ُمْلِك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدنَا ُمحَمَّ
(هللا.( َوَعَىل آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ைஸயித�னா �ஹம்மத�ன் அதத மாfபி இல்ம�ல்லாஹ�
ஸலாத்தன் தாயிமதன் பிதவாம� �ல்க�ல்லாஹ். வஆலா ஆலிஹ� வஸஹ்பிஹ� வஸல்லிம்.  

ஒ� லட்சம் ஸலவாத் ஓ�ய நன்ைம:

இம்ைம ம�ைம நற்ேப� ெபற:

பாம்� ேதன் க�க்கா��க்க:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 

 

அன்ைன ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் நாெளான்�க்� பத்தாயிரம்
ஸவாத்�க்கைள ஓத� வ�ம் வழக்கம் உைடயவர்களாக இ�ந்தார்கள். அைத அற�ந்த
ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அன்னவர்கள் இதைன அவர்க�க்�
கற்�க் ெகா�த்� இதைன ஒ� தடைவ ஓ�வ� மற்ற ஸலவாத்�க்கைள ஓரிலட்சம் தடைவ
ஓ�வதற்� ந�கரா�ம் என்� �ற�னார்கள்.
 

இதைன ெவள்ளியன்� வழக்கமாக ஆயிரம் தடைவ ஒத� வந்தால் இம்ைமயி�ம்,
ம�ைமயி�ம் நற்ேப� ெபறலாம்.
 

ஒவ்ெவா� நாள் காைலயி�ம் மாைலயி�ம் அஸ்தஃபி�ல்லாஹ் என்� ��� தடைவ ஓத�,
பின்னர் இந்த ஸலவாத்ைத ��� தடைவ ஓத� பின்னர் 'லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு
மலிக்�ல் ஹக்�ல் �பன்ீ என்� ��� தடைவய�ம் பின்னர் �ஹம்ம�ர் ரஸு�ல்லாஹ�
ஸாத��ல் வஃத�ல் அமீன்' என்� ஒ� தடைவ ஓத�, பின்னர் ெப�மானார் ச�கத்த�ற்�
ஸுரத்�ல் ஃபாத்த�ஹா ஒ� தடைவ ஓத� ஹத�யாச் ெசய்� அேத ேபான்� ரிபாயி ஆண்டைக
மீ�ம் ரிஃபாயி தரக்ீகாவின் ைஷ�மார்கள் மீ�ம் பின்னர் எல்லாத் தரக்ீகாக்களின்
ைஷ�மார்கள் மீ�ம் ஒவ்ெவா� தடைவ ஸுரா ஃபாத்த�ஹா ஓத� ஹத�யா ெசய்� வந்தால்
பாம்ப�, ேதள் ஆக�யைவ க�க்கா�. க�த்த ேபாத��ம் அதனால் தீங்� ஏற்படா�.
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ஸலவா���  உ����  

يِّ . (َوَعَىل ٍد َعْبِدَك َونَِبيَِّك َوَرُسولَِك النَِّبيِّ األُمِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدنَا ُمحَمَّ
.(آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ைஸயித�னா �ஹம்மத�ன் அப்த�க வநபிய்யிக வரஸுலிகன்
நபியில் உம்ம�யி. வஆலா ஆலிஹ� வஸஹ்பிஹ� வஸல்லிம்.  

எண்ப� வ�ட பாவங்கள் மன்�க்க:

இைறவைனத் த��க்க:

ெப�மானார் (ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்) அவர்கைள ��ப்� �ைல�ல்
காண:

ெப�மானார் (ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்) அவர்கைள காண:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 
 

இைத ஒ�வன் ெவள்ளியன்� எண்ப� தடைவ ஓத�னால் அவ�ைடய எண்ப� ஆண்�
பாவங்கைள இைறவன் மன்னிப்பான் என்� ஸஹ்� இப்� அப்�ல்லாஹ்
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் �ற�ய�ள்ளார்கள்.
 

ஒ�வன் ெவள்ளியன்� பகலில் இந்த ஸலவாத்ைத ஆயிரம் தடைவ ஓத�னால் அந்த
இரவிேலேய அவன் இைறவைனத் தரிசிக்�ம் வாய்ப்ப� ெப�வான். இல்ைலெயனில் அவன்
ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கைளக் காண்பான் அல்ல�
�வனத்த�ல் அவ�க்�ரிய இடத்ைத காண்பான். அவ்விதம் காணாவி�ன் இரண்டாம்
ஜும்ஆ. �ன்றாம் ஜும்ஆ, நான்காம் ஜும்ஆ. ஐந்தாம் ஜும்ஆ வைர ஓத� வர ேவண்�ம். ந�ச்சயம்
கண்� ெகாள்வான்" என ெப�மானார் (ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கள்
�ற�யதாக ப�ஸ்தா�ல் ப�கராயிய்யா' என்ற ��லில் இமாம் யாஃபி ரஹ்ம�ல்லாஹ�
அைலஹ� அவர்கள் �லம் அற�விக்கப்ப�க�ற�.
 

ஒ�வன் இதைன நாள்ேதா�ம் ஐ��� தடைவ வழக்கமாக ஓத� வந்தால் அவன் ெப�மானார்
(ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கைள விழ�ப்ப� ந�ைலயில் காணாமல்
மரணிக்க மாட்டான். என �ர்ஸிய்யி (ரஹ்ம�ல்லாஹ� அைலஹ�) அவர்கள்
��க�ன்றார்கள்.
 

ஒ�வன் ெவள்ளி இரவில் ஒவ்ெவா� ரக அத்த��ம் (ஸுரா ஃபாத்த�ஹா ஒ� தடைவய�ம்
ஆயத்�ல் �ர்ஸி பத�ைனந்� தடைவய�ம் ஓத� இரண்� ரக்அத் நபில் ெதா�த பின் ஆயிரம்
தடைவ இந்த ஸலவாத்ைத ஓ�வானாயின் அவன் என்ைனத் ந�ச்சயமாக கனவில் கண்�
ெகாள்வான். ம� ஜும்ஆ வ�வதற்�ள் எவெனா�வன் என்ைனக் கனவில் கண்டாேனா
அவ�க்�ம் �வர்க்கம் ந�ச்சயமாக� விட்ட�. என்� ெப�மானார் ஸல்லல்லாஹு அைலஹ�
வஸல்லம் அவர்கள் �ற�யதாக அ�ஹுைரரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள்
அற�விக்க�ன்றார்கள். இச்ெசய்த� �ஹ்யித்தீன் ஆண்டைக எ�த�ய '�ன்யத்�த் தாலிபன்ீ
என்ற ��லி�ம் அஃபஸ்�ஸ் ஸலவாத்' என்ற ��லி�ம் �ற�ப்பிடப்பட்�ள்ள�. இந்த
ஸலவாத்ைத தாம் தம் தந்ைதயின் ஆைணப்ப� ஓத� வந்ததாகவ�ம் ஓரிரவ� ெப�மானார்
(ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம்) அவர்கைள கனவில் கண்� இதைன ஒத�க் காட்�ய
ெபா�� அவர்கள் ெபரி�ம் மக�ழ்ந்ததாகவ�ம் ஷா வலிய�ல்லாஹ் தம் ஹ��ஸ் ஸமீன் என்ற
��லில் எ�த�ய�ள்ளார்கள்.
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ஸலவா���  ��ஆ

يِّ َوَعَىل آلِِه َوَسلِّْم تَْسِلْيًما ِدِن النَِّبيِّ األُمِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمحَمَّ

 

த���: 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா �ஹம்மத�னின் நபிய்யில் உம்ம�யி வஆலா ஆலிஹ�
வஸல்லிம் தஸ்லமீா.  

எண்ப� வ�ட பாவங்கள் மன்�க்க�ம் நன்ைமகைள சம்பா�க்க�ம்:

ஓ�வதா� �ைட��� பல�க�: 
 

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அைலஹ� வஸல்லம் அவர்ள் �ற�யதாக அ�ஹுைரரா
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அற�விக்க�றார்கள். எவெரா�வர் இந்த ஸலவாத்ைத
ெவள்ளிக்க�ழைம அன்� அஸர் ெதா�ைகக்�ப் பின் ெதா�த இடத்ைத விட்� எ�ந்த�ட
�ன்னர்  எண்ப� தடைவ ஓ�க�ன்றாேரா அவ�ைடய எண்ப� வ�ட பாவத்ைத அல்லாஹ்
மன்னித்� வி�க�ன்றான். ேம�ம் அவ�க்� எண்ப� வ�ட நன்ைமகைள வழங்�க�றான்.
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