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Darood Taj
Salawats and Salaams upon Allah's Last Messenger sallallahu alihi wa sallam We glorify Allah, and ask
blessings and send salutations upon the Noble Messenger sallallahu alihi wa sallam , and praise and
glorify Allah and believe in Him. All praise is due to Allah Whose Favours are the sole cause of the
accomplishment of all good deeds and blessings upon the most exalted of His entire creation. He (The
Last Messenger) sallallahu alihi wa sallam say: "I am the most exalted of all the children of Adam but I
don't boast of it." May be the blessings upon his Descendents, upon his Companions, and upon his
followers until the day of resurrection.

AMEEN

ّّٰٰص ِّل ّٰ َغلٰى َّٰس ِّي ِدًَا ّٰ ُو َح َّى ٍد َّٰصاح ِِب ّٰام َّخا ِج ّٰ َوا ْمىِ ْػ َرا ِج ّٰ َوا ْمب ُ َرا ِق ّٰ َوا ْم َػن َِه ّٰ َداف ِ ِع
ّٰ َ اَمنّٰ ُه َّه
ّٰضّٰ َو ْاْلَم ِ َّٰه ّٰا ِ ْس ُى ُهّٰ َوكْخ ُْو ٌبّٰ َو ْر ُف ْو ٌعّٰ َو ْش ُف ْو ٌعّٰ َو ٌْ ُق ْو ٌش
ِ ا ْم َت ََل ِءّٰ َوا ْم َوةَا ِءّٰ َوا ْم َق ْح ِطّٰ َوا ْم َى َر
َّ
َّ فِى
َّّٰط ّٰ ُو َطه ٌَّر ّٰ ُو ٌَ َّو ٌر ّٰفِى
ٌ ّٰامن ْو ِح ّٰ َوا ْم َق ِنه َّٰس ِّي ِد ّٰا ْم َػ َر ِب ّٰ َ ّٰوا ْم َػ َج ِه ّٰ ِج ْس ُى ُه ّٰ ُو َق َّد ٌس ّٰ ُو َػ
ّّٰٰامدجٰى َّٰص ْدرِ ّٰا ْم ُػ ّٰل ٰى ًّٰ ُْورِ ّٰا ْم ُه ّٰٰدى َّٰك ْه ِف
ُّ ِّٰامض ّٰٰحى ّٰةَ ْدر
ُّ َحم ِ َّٰش ْى ِس
َ َ ا ّْٰمب َ ْيجِ ّٰ َوا ْم
ِّ
ّٰهلل
ُّ ا ْم َو ّٰٰرى ّٰ ِو ْص َتا ِح
ُ َكم ِّٰ َوا
َ َ ّٰامظن َِه ّٰ َجىِ ْي ِل ّٰامش َي ِه َّٰش ِف ْي ِع ّْٰاْل ُ َو ِه َّٰصاح ِِب ّٰا ْم ُج ْود ِّٰ َوا ْل
َّٰف ُه ّٰ َوس ِْد َرةُ ّٰا ْم ُى ٌْ َخ ّٰٰهى
ِ َغ
َ اص ُى ُه ّٰ َو ِجبْرِيْ ُل ّٰ َخاد ِ ُو ُه ّٰ َوا ّْٰمب ُ َر ُاق ّٰ َو ْر َكتُ ُه ّٰ َوا ْمىِ ْػ َرا ُج
ُ َ ّّٰٰس
ّٰاب ّٰ َق ْو َسي ْ ِن ّٰ َو ْطنُ ْوة ُ ُه ّٰ َوا ْم َى ْطنُ ْو ُب ّٰ َو ْق ُص ْو ُد ُه ّٰ َوا ْم َى ْق ُص ْو ُد ّٰ َو ْو ُج ْو ُد ُه َّٰس ِّّٰي ِد
َ َو َقا ُو ُه ّٰ َو َق
ّٰا ْم ُى ْر َسنِي ْ َن ّٰ َخا َح ِه ّٰام ٌَّب ِ ِّيي ْ َ ّٰن ّٰ َش ِف ْي ِع ّٰا ْم ُى ْذًِتِي ْ َن ّٰاًَ ِ ْي ِس ّٰا ْم َغرِيْتِي ْ َن َ ّّٰٰر ْح َى ًث ّٰ ِّمن َْػا َمىِي ْ َن
َّ ّٰ ِّٰسا ِّٰج
ّٰامسال ِ ِكي ْ َن
َ ِ ّٰ َرا َح ِّٰث ّٰا ْم َػا ِشقِي ْ َن ّٰ ُو َرا َد ّٰا ْم ُى ْش َخاقِي ْ َن َّٰش ْى ِس ّٰا ْم َػارِفِي ْ َن
َّ َقةِي ْ َن ّٰ ُو ِحبِّ ّٰام ُف ََقآ ِّٰء ّٰ َوا ْم ُغ َرةَاّٰ ِّٰء ّٰ َوا ْمى َساكِي ْ َن َّٰس ِّّٰي ِد
ّّٰٰامث َق َني ْ ِن ًّٰ َ ِب ِّي
َّ َ ِو ْص َتا ِح ّٰا ْم ُى
َ
َ
َّ َح َوي ْ ِنّٰا ِ َوامِّٰا ْمق ِ ْت َن َخي ْ ِنّٰ َوس ِْي َنت ِ ٌَاّٰفِى
ّٰابّٰ َق ْو َسي ْ ِنّٰ َو ْحتُ ْو ِب
َ ّٰامد َاريْ ِي َّٰصاح ِِبّٰ َق
َ َ ا ْم
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َّ َ ْش َقي ْ ِن ّٰ َوا ْمى ْغرِةَي ْ ِن ّٰ َج ِّد ّٰا ْم َح َس ِي ّٰ َوا ْم ُح َسي ْ ِن ّٰ َوو ّٰم ٰ ٌَّٰاّٰ َو َوول
ّٰىّٰامث َق َني ْ ِن ّٰابِِى
ِ ْ َر ِّب ّٰا ْم َى
ْ
ْ
َ
ِّٰا ْم َقاس ِِه ّٰ ُو َّٰح َّى ِد ّٰاةْ ِي ّٰ َغ ْت ِداهللِ ًّٰ ُْو ٍر ِّّٰو ْي ًّٰ ُْورِّٰاهللِ ّّٰٰي ٰ َا ُّي َهاّٰا ْم ُى ْش َخاق ُْو َن ّٰةٌُِ ْورِّٰ َج َىامِه
.َّٰص ُّن ّْٰواّٰ َغن َْيهِّٰ َوٰامِهِّٰ َواَ ْص َحاةِهِّٰ َو َس ِّن ُى ْواّٰ َت ْسن ِ ْ ًمْي
தாஜுஸ் ஸலவாத்து
அல்னரயளம்

மல்னற

ெரயறதித்ரஜற
தரி

ல்

அனர

றஃரஜற

ல்கஹ்த்ற

ல்

வெிறணர

ல்

பி

புரக்கற
ல்

வௌhனரணர

ல்

அனம்.

அனம்.

பயம்றன்

ரஃதிஇல்

இஸ்பயள

தனரஇ

க்தூபுன்

ல்

ர்ஃபூவுன்

ஷ்ஃபூஉன் ன்கூமளன் ஃதில் னவ்யற ல்கனம் வெய்ிறல் அதி ல் அஜற
ஜறஸ்பயள பகத்மளன் பஅத்ருன் பஹ்யருன் பணவ்ருன் ஃதில் ஷதத்ற
ல்யம்.
மம்மறல்லுயர

தத்ரித்துஜர

மத்ரில்

உனர

நூரில்

யளர

கஹ்ஃதில்

ர

றஸ்தரயறள்லபம் ஜீ னறஸ் மறம் மஃதீஇல் உம் மரயறதில் ஜழற ல்கற
ல்னரயள

ஆெறபயள

ஜறப்ரீலு

யர(H)றபயள

ல்

புரக்கு

ர்கபுயள

ல்றஃரஜள மஃதருயள மறத்த்துல் பன்யர கரபயள கரத கவ்ஷமணி
த்லூபுயள ல் த்லூபு க்மளதுயள ல் க்மழது வ்ஜழதுயள மய்ிறல்
பர்மலீன் யர(H)த்பன் ணதிய்ீன் ஃதீஇல் பத்ணிதீன் அண ீமறல் ஙரிதீன்
ஹ்த்ன் னறல்ஆனீ ன் ரயத்றல் ஆமறக்கல ன் பரல் பஸ்ரக்கல ன் ம்மறல்
ஆரிஃதீன் மறரஜறஸ்மரனறகல ன் றஸ்தரயறல் பகர்தீன் பயறப்தில் ஃபுகரி ல்
ரகல ன்

மய்ிற

ஸீனத்றணர
ஸ்ரிஷகணி

க்கஷனணி

ஃதித்ரஷணி
ல்

ஃரிஷதணி

திய்ில்
மரயறதி

ஜத்றல்

யஷணி
கரத

யமணி

இரறல்

கவ்ஷமணி
ல்

கறப்னஷணி

ஹ்பூதிப்தில்

யளஷமணி

வ்னரணர

வ்னர க்கஷனணி அதில்கரமறற பயம்றப்ணி அப்றல்னரயற நூரின் றன்
நூரில்னரயற ரஅய்பயல் பஸ்ரக்கூண திநூரி ஜரனறயற மல்லூ அஷனயற
ஆனறயற அஸ்யரதியற மல்னறப ஸ்லீர.
பயன்கள்.
இந் மனரத்ஷ மனரத்துக்கபின் ிகுடம் ணக் கூநப்தடுகறன்நது. இந்
மனரத்ஷ
இஷ

ஓற

ணணம்

ருரல்

வெய்து

ற்தடும்

றந்ரக

ஓற
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ன்ஷகள், தன்கள்
ருதர்

ண்ினடங்கர.

ம்வதருரணரர்

பயம்த்
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மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கபின் இங் குபிர்ந் அன்திஷணப்
வதறுரர்.
வெய்ிஷண, சூணிம், ஜறன், ஷத்ரன் ஶதரன்நஷகபினறருந்தும் கரனர, ஷசூரி
ஶதரன் வரத்து ஶரய்கபினறருந்தும் ிடுஷன வதந இந் மனரத்ஷ 11 பஷந
ஓறத் ண்ல்
ீ ஊறக் குடித்ரல் அர்கள் ிஷில் குஷடரர். ழு ரட்கள்
வரடர்ந்து

இஷண

7 பஷந

ஓற

ண்ரில்
ீ

ஊறக்

குடித்ரல்

கர்ப்திிப்

வதண்கலக்கு சுகப்திெம் உண்டரகும்.
ரம்

ரடி

ரட்டங்கபஷணத்தும்

றஷநஶற்நறத்



ஶண்டுவன்று

அஷ
இந்

யனரனரணரக
மனரத்ஷ

இருந்ரல்
ஒலஶரடு

அற்ஷந
40 பஷந

ஓற துஆ ஶகட்டரல் ல்ன அல்னரஹ் து றரரண ரட்டங்கஷப ிஷில்
றஷநஶற்நறத் ருரன்.இந் மனரத்ஷ ஒருர் வரடர்ந்து ஓற ந்ரல் அர்
திநரின் தஷகஷ, வதரநரஷ, வரல்ஷன, துன்தம் ஶதரன்நற்நறனறருந்து ிடுஷனப்
வதறுரர்.
தாஜுஸ் ஸலவாத்து
(இஷெ: யஸ்திப்தீ ன்ந வட்டு)
இஷநர! ங்கள் வதருரணரர்
ந்ல் பயம்து திீ து
குஷநர ஶரங்கும் மனரத்ஷக்
குன்நர வன்றும் வெரரிந்ருள்ரய்!
ரண்புகழ் வகரண்ட வய்ஞ்ஞரண
ிபடி சூட்டப் வதற்ஶநரரம்
ரன்புகழ் றஃரஜ் புரக்குடஶண
ரஶணரர் வகரடிபம் பூண்ஶடரரம்.
துன்தம், திிகள், வகரள்ஷப ஶரய்,
தும், தஞ்ெம், வதருங்கஷன
ன்தஷ ஶதரக்கற ல்ஶனரர்க்கும்
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ற்நம் ஶெர்க்கு ருந்ரம்.
அண்ல் திின் றருப்வதஶர
அருஷந கபிஶன உஷநந்துள்பரம்
ண்ணும் வனௌயறலும் கனத்றணிலும்
ற்நற ழுப் தட்டுள்பரம்.
அதிக் அஜறகள் ரர்க்கும்
அஶ ஷனர், அருடனம்
புடன் தூய்ரம் கஃதரில்
ரண்தரர் சூனறல் ஒபிசும்.
ீ
கரஷனில் ஶரன்றும் தரிறர்
கங்குல் றபிரும் பழுறரம்
ஞரன ீ றல் உர்ஷனர்
ஶர்ற கரட்டும் ஒபிரரர்.
தஷடப்புக் வகல்னரம் அஷடக்கனரம்
தகரும் இருபில் ிபக்வகரபிரம்
ஷடபஷந இல்புகள் அஷணத்றலுஶ
னரர் றஷனக் வகரண்ஶடரரம்.
ஶர்ற ரபர்க் கறஷநின்தரல்
ஶரும் தரஅத் வெய்தரம்
ெலர்வதரருள் அள்பிக் வகரடுப்தறஶன
ெறநந் ண்ஷ பூண்ஶடரரம்.
ன்ணரன் அரின் கரனணரம்
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ரணர் ஜறப்ரீல் ஊறரம்
றன்ஶணர் புரக்ஶக ரகணரம்
றஃரஜ் புணிப் தபரம்.
பன்யர த்றன் ரணத்ஶ
வரறபம் கரத கவ்ஷெணில்
அந்ஶ ணிஷநஷக் கரண்ததுஶ
அரின் ரட்டம் குநறக்ஶகரபரம்.
இஷநதூ ர்க்கர் அறதறரம்
இல்தி ரர்க்கர் பத்றஷரம்
கஷநரர் தரம் புரிந்ஶரர்க்கரய்
கரனன் தரல் றக ஶண்டிடுரர்.
பிஶரர்க் குவும் ந்னர்
வ்வுனக குக்கும் அருட்வகரஷடரம்
அபிஶர டன்பு பூண்ஶடரரின்
அகத்றல் அஷற வதரறஶரரம்.
கரணும் ஆல் பூண்ஶடரர்க்குக்
கணிபம் ரட்டம் ஆணரம்
ஶதணும் ஆத் ஞரணிர்க்குப்
வதருஞ்சுட ரண தகனணரம்.
றச்வெல் ஶரர்க்கர் சுடரரர்
ல்ஶனரன் இஷநின் அருகறருக்க
ிஷஶரர் க்கு ிபக்கரரர்
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நறஶரர் பிஶரர்க் கருள்ஶர்.
ஶதரிஷந தக்ர்க் கர்ஷனர்
புணித் னங்கபின் திபரட
ரிரு கறப்னர இண்டிணிரம்
ஈருன கறல்ம் கரப்தரபர்.
ெலரி கரத கவ்ஷமணின்
ெறநப்புக் குரி ஶரர்
தரரின் இருகல ழ் ஶற்குகஷபப்
தஷடத்துக் கரப்ஶதரன் ஶர்.
ன்னும் யமனுஷென் றருப்தரட்டரர்
னுஜறன் இஷநின் ஒபிரரர்
பகறல் இனங்கும் ஶதவரபிஷ
பஷணந்து கர ிஷஶரஶ!
அண்ல் ீ தும் அர்கறஷபஞர்
அருஷத் ஶரர் ீ வல்னரம்
ண்ம் வெநறபம் மனரத்துமனரம்
ரஶ க வரறந்றடுஶரம்.
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