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ஏற்நழகு ன்மநகம அள்ித் தரும் ஏந்தல் ி றல்ல்ளலு அமலழ
யறல்ம் அயர்கின் நீ துள் றயளத்துக்கள்.

َِك َّي ْج ح ِْي َيتِ ْى اَُ ْ َج َوش ِْي َيتِ ْى اَ ْدر ِْننِ ْى يَ َار ُش ْو َل اَلل
என்னுைன

எல்ள

முனற்சழகளும் முற்றுப்ஸற்றுயிட்ை.

ளனகஹந!

றல்ல்ளலஶ

அலழ யறல்ம் ீங்கள்தளன் என்னுைன யஸீளயளக இமக்கழீர்கள். அல்ளஹ்யின்
பறஷஹ என்க் கயிட்டுயிைளது இபட்சழத்துக் ஸகளள்ளுங்கள்.

All my efforts have come to an end. Ya Rasoolullah Sallalahu Alaihi Wa Sallam you are the
only one who remains as my Waseelah. Oh Allah’s Rasool sallalahu alaihi wa sallam save
me.
எல்ளயிதநள

ளட்ைத்ஹதட்ைங்களுக்களக

ழன்று

ஸகளண்டிமக்கும்

ஹளதும்

அநர்ந்து

ஸகளண்டிமக்கும் ஹளதும் உளுவுைஹள, உளு இல்ளநஹள இத ஒதழக் ஸகளண்டிமங்கள்.
இன்ரள அல்ளஹ் ஹதளல்யி என்ஹத இல்.

For all desires -while standing, sitting,walking with Ablution of without Ablution recite this
salawath. Insha Allah every good intention would be fulfilled.
1.முலம்நது
களண:

றல்ல்ளலு

அமலழ

யறல்ம்

அயர்கம

கயில்

ِلى َكًْرِه ِفِى ا ْى ُلتُ ْور
ٰ لى َج َص ِده ِفِي ْاْلَ ْج َصاد ِ َو َغ
ٰ لى ُر ْو ِح ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي ْاْل َ ْر َوا ِح َو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
முலம்நது றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்க கயில் களண ஆயல்
ஸகளண்ையர்கள் இந்த றயளத்த ஒதழளல் அயர்க கயில் களணுயளர்.
னளர்

என்க்

கயில்

கண்ைளஹபள

அயமக்கு கழனளநத்து

ளிலும்

என்

தரிசம்

கழைக்கும். னளர் என் கழனளநத்து ளில் தரிசழக்கழளஹபள அயமக்கு ளன் ரஃளஅத்து
ஸசய்ஹயன். னளமக்களக ளன் ரளஅத்து ஸசய்ஹயஹள அயர் லவ்ளுல் கவ்தரிழமந்து ீர்
அமந்துயளர்.

அயரின்

உை அல்ளஹ்

கும்நள, அல்கவ்ளுல் தீஃ க்கம் 43.

பகத்துக்கு

லபளநளக்கழ

யிடுயளன்.

-கஷ்புல்

A great gift for those who desire to see Holy Prophet sallalahu alaihi wa sallam in their
dreams.
Whoever recites this salawath will have the privilege of seeing me in their dreams. The one
who saw me in their dreams would have the privilege of seeing me on the day of judgement.
The one who is blessed with my pleading would drink water from the pond of Kawthar. Allah
would forbid him from hell fire. – Kashful Gumma, Qawdul Badhee Page 43.
2.தண்டமமன யிட்டும், அயநளத்மத யிட்டும், ககள்யி கணக்மக யிட்டும் ளதுகளப்பு
ப:
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َّ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغلى ٌُ َح ٍَّ ٍد ك ُ َّيٍا ذ َََك ُه
ِ
لى ٌُ َح ٍَّ ٍد ك ُ َّي ٍَا
غ
و
ص
و
ون
اَك
اىذ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ٰ
ٰ
َكه ِا ْى َغاف ِْيو َن
ِ ْ ِ غَ َف َو َغ َْ ذ
லஜ்பத்

இநளம்

ரளினீ

பழனல்ளலஶ

அன்லஶ அயர்கள்

இந்த

றயளத்த

ஒதழ

யந்தளர்கள். இதன் பக்கத்தக் ஸகளண்டு ஹகள்யி கணக்க யிட்டும் அயர்கள் றளநத்
ஸற்ளர்கள். -முக்கஸ் அஸ்-றஆததுத் தளபன் க்கம் 29.

Protection from Punishment, disgrace and interrogation.
Hazrath Imam Shafi radiallahu anhu was in the habit of reciting this salawath. By the blessing
(Brakath)
of
this
salawath
he
was
safeguarded
from
interrogation.
-Mulakhkhas-As-Sa-Aadathuth Daarein page: 29
3.பளருில் ன்மநயும் அியிருத்தழயும்

ِ لى َشي َِّدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َغ ْت ِد َك َو َر ُش ْوى ِ َم َو َغل َى ا ْى ٍُ ْو ٌِِِي ِ َن َوا ْى ٍُ ْو ٌِ َِا
ت
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ِ َوا ْى ٍُ ْصيٍِِ ََ َوا ْى ٍُ ْصي ِ ٍَا
ت

மெலஶல் னளனுைன ஆசழரினர் அயர்கள் கூறுகழளர்கள்: எயஸபளமயர் இந்த றயளத்த
ஒதுகழளஹபள அயமைன ஸளமளும் ஸசல்யமும் இபவு களக யர்ச்சழ அைமம்.

Good and Prosperity in Wealth
The author of Roohul Bayan records: Whoever recites this salawath will see his wealth
increasing by night and day.
4.நதழமனப் களக்க

ِّ
لى ٰاىِه َن ٍَا ْلَُ ِ َها َي َج
ٰ لى َشي َِّدَُا ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى ا ْىكَا ٌِ ِو َو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َوةَار ِْك َغ
ِل ِ َه ٍَاى ِ َم َو َغ َد َد َن ٍَاىِه

எயஸபளமயமக்கு
இரளத்

ஞளக

ஸதளழுகக்கும்

நதழ

எனும்

இைஹன

ஹளய் உள்ஹதள

இந்த

இன்ரளஅல்ளஹ் ஞளக சக்தழ அதழகநளகும்.

அயர்

நஃரிப்

றயளத்த அதழகநளக

-அஃப்றலுஸ் றளத் க்கம் 191
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ஸதளழுகக்கும்

ஒதழயப

ஹயண்டும்.
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Cure for forgetfulness
The one who is afficted by forgetfulness should recite this salawath more and more in
between Maghrib and Isha prayers. Insha alllah his memory power will increase.
-Afzalus Salaath page:191
5.முஸ்தள றல்ல்ளலு அமலழ யறல்ம் அயர்கின் தரிசம் ப

ِّ
لى َشي َِّدَُا َو ٌَ ْوى ِٰ َا ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى ْاْلُم ِّ ِي ا ْى َحب ِ ْي ِب ا ْى َػال ِى
ٰ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َوةَار ِْك َغ
ًَ لى ٰاىِه َو َص ْحتِهِ َو َش ِّي
ٰ ا ْى َل ْدرِ ا ْى َػ ِظ ْي ًِ ا ْى َجاه ِ َو َغ
நகளன்கள் அழயித்துள்ர், எயஸபளமயர் வ்ஸயளம ஸயள்ி இபவும் (யினளமன் நள)
இந்த

றயளத்த

யமயளபளனின்

அயர்

தயளநல்

நபணிக்கும்

குந்தட்சம்
தறுயளனில்

மமுனளயது

கண்நணி

ளனகம்

ஸதளைர்ந்து

ஒதழ

றல்ல்ளலஶ

அலழ யறல்ம் அயர்கின் ிஸளமந்தழன தழமக்கபங்கிளஹஹன நண்ணனில்
தளன் யக்கப்டுயதமம் கண்டு ஸகளள்யளர்.

-அப்லுஸ்

றளத் அள றனிதுஸ் றளதளத்.

Appearance of holy Prophet Sallalahu alaihi wa sallam
Religious dignitaries have said whoever recites this salawath every Friday night regularly
without missing atleast once will be able to see the blessed presence of Holy Prophet
sallalahu alaihi wa sallam at the time of his death. Further he will view the presence of Holy
Prophet sallalahu alaihi wa sallam carrying his body with his merciful hands and laying him
in his grave.
-Afzalus Salaath alaa Seiyidus sadath.
6.தமக்குகநல் யந்த துன்ங்கள் எல்ளம் உங்கள் தழருளநம் பகளண்டு இல்ளது
ஒமழந்து யிட்டது

َِصلَّى اَلل َغي َْي َم َيا ٌُ َح ٍَّ ٌد ُ ُّ ْو ٌر ٌِ َْ ُ ُّ ْورِالل
எல்ளயிதநள

கஷ்ைங்கிழமந்தும்

ஒர்நமைன் ஒதழ யளமங்கள்.

யிடுத

ஸ

இந்த

றயளத்த

ந

By reciting of ypour blessed name all the difficulties have been got over.
To be away from all difficulties and calamities recite this salawath with strong faith.
7.ளயப் ிணிமனப் களக்கும் நருந்து
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َاض ْج ٌِ َْ ُ ُْورِه
َ َكم ِ َا ْص ِف َيآئ َِم ٌَ َْ ف
َ ْ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َشي َِّدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َاف َْض ِو َاُْب ِ َيآئ َِم َو َا

ََ ِْخي
ِ َجٍِ ْي ِع ْاْلَُ ْ َوارِ َو َصاح ِِب ا ْى ٍُ ْػجِزَا
ِ ِ َت َو َصاح ِِب ا ْى ٍَ َلام ِا ْى ٍَ ْح ٍُ ْود ِ َش ِّي ِد ْاْلَ َّوىِي ْ َن َو ْاْل
எயஸபளமயர் இந்த றயளத்த அதழகநளக ஒதழ யமகழளஹபள இன்ரளஅல்ளஹ் அயப
யிட்டும் எல்ள யிதநள தயள ஸசனல்களும் ீங்கழ ஹளய்யிடும். இளதத்தழல் இன்ம்
உண்ைளகும். யணக்கயளினளகவும், உள்த்தழல் கட்டுப்ளடு உள்யபளகவும் ஆகழயிடுயளர்.

To cure the sickness of sins
One who recites this salawath more and more inshallah he will be relieved from all bad
deeds. He will find pleasure in worship. He will become selfcontrolled pious worshipper.
8.தீன் துன்னளயின் அருட்பகளமடகம அமடந்து பகளள்ளுங்கள்.

ِّ
ِلى ٰاىِه َغ َد َد ا ِ ْن َػام ِاللِ َواَف َْضاىِه
ٰ لى َشي َِّدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َوةَار ِْك َغ
இந்த றயளத்த ஒதுயதளல் தீன் துினளயின் எண்ணற் ளக்ககழனங்கள் ககூடியிடும்.

Attainment of Blessings in Deen and Dunya
By reciting this salawath one would attain countless benefits of deen and dunya.
9.நருந்தற் களய்க்கும் நருந்து

ِّ
ِّ
لى َكي ِْب
ٰ لى ُر ْو ِح َشي َِّدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍدفِي ْاْلَ ْر َوا ِح َو َص ِّو َو َشي ًْ َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َوةَار ِْك َغ
ِّ
ًْ لى َج َص ِد ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي ْاْلَ ْج َصاد ِ َو َص ِّو َو َش ِّي
ٰ َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي ا ْى ُليُ ْو ِب َو َص ِّو َو َشي ًْ َغ
ِلى َكًْر ِ َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي ا ْى ُلتُ ْور
ٰ َغ

லஜ்பத் ஸரய்கு ரலளபுத்தீன் அர்றளன் அயர்க சழ றளழலீன்கள் கயிஹ
கண்டு

தங்களுைன

நளநமந்த

யத்துக்

யளமங்கள்' என்ளர்கள்.

ஹளய்கப்

ற்ழ முiனிட்ைளர்கள்.

ஸகளண்ைள ீங்கள்

அதற்கு

ரிதயிக்கழீர்கள்? இந்த

அப்ஸரினளர்
றயளத்த

'இந்த
ஒதழ

Medicine for incurable disease
Some Saaliheens (pious people) dreamt Hazrath Sheikh Shahabuddeen Arsalaan and
complained about thei sicknesses. For which he said ‘Why are you worrying having this great
medicine? Recite this Salawath.’
4
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10.ழயளபணம் தரும் றயளத்து (றயளத்துஷ் ரழஃள)

لى َش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوْلََُا ٌُ َح ٍَّ ٍد ظِبِّ ا ْى ُليُ ْو ِب َو َدوآئ َِها َو َغاف َِيجِ ْاْلَ َدا ِن
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ًْ لى ٰاىِهِ َو َص ْحتِه َو َش ِّي
ٰ َو ِشفَآئ َِها َوُ ُْور ِْاْلَ ْب َصارِ َو ِض َيآئ َِها َو َغ

எந்த ம ஹளனளக இமந்தளலும் ழயளபணம் கழைப்தற்கு இந்த றயளத்த யிைளது
ஒதுயஹத நழகச் சழந்ததளகும்.

Salawath for relief (Salawathush Shifa)
Whatever maybe the disease, reciting of this salawath continuously is praiseworthy.ا
11.ஈருகழலும் இன்ம் ப

َح ًفا
ْ َ ُقٰا ِن
ْ ُ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َوٰاىِهِ َو َص ْحتِهِ َو َش ِّي ًْ بِ َػ َددؤ ٌَا فِي َجٍِ ْي ِع ا ْى
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ٍ َح
ف اَ ْى ًفا اَ ْى ًفا
ْ َ َح ًفا َّوبِ َػ َددِك ُ ِّو
َْ

குர்ஆன் ரரீ தழன ிகு எயஸபளமயர் இந்த றயளத்த ஒதழ யமகழளஹபள அயர்
ஈமகழலும் இன்நையளர்.
-மெலஶல் னளன், சூபத்துல் அஹ்ரளப்.

Tobe Delightful in Dunya and Aakhira.
After reciting Boly Quran whoever recites this salawath, will be delightful in Dunya and
Aakhira.-Roohul Bayan, Surathul Ahzaab
12.ஒரு ட்சம் றயளத்தழன் ன்மந

َّ ِ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغلى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اىنُّر
َّ اىذات ِّى
اىصار ِْي فِى َجٍِ ْي ِع ْاْلٰثَارِ َو ْاْلَ ْش ٍَآ ِء
ٰ
ِّ َو
ِ اىصفَا
ًْ لى ٰاىِه َو َص ْحت ِ ِحه َو َش ِّي
ٰ ت َو َغ

இந்த றயளத்த மமு ஒதழளல் ம ட்சம் மு றயளத்த ஒதழன ன்ந
கழைக்ப்ஸறும்.

ஹநலும்,

னளமக்ஹகனும்,

ஏஹதனும்

ளட்ை

ஹதட்ைங்கள்

ஹயண்டுநளளல் இந்த றயளத்த ஐதறு மு ஒத ஹயண்டும்.
அயமைன

யஸ்றளம்.

ளட்ைம்

ழஹயறும்.

-அஹ்றனுல்
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களம்

இன்ரள

ஃீ ஃளஇலுஸ்

ழஹய
அல்ளஹ்
றளத்து
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Rewards of one lakh salawath
Whoever recites this salawath once he will be rewarded the merit of reciting 100000
salawath. To fulfill your desires recite this salawath 500 times. Inshaallah your desires would
be fulfilled.-Ahsanul Kalam fee Razaailus Salathu Wassalam.
13.ஆறு ட்டசம் றயளத்தழன் ன்மந

يو ًة َدائ ٍَِ ًج ة ِ َد َوام ِ ٌُي ِْم
ٰ لى َش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوْلََُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َغ َد َد ٌَا فِى غِي ًِْ اللِ َص
ٰ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ِالل

ஸரய்குத் தளஇல் ஸறய்னித் அழ ின் மறஶப் நத ீ பழனல்ளலஶ அன்pலஶ அயர்கள்
லஜ்பத்

ஜளலுத்தீன்

றஶமத்தழ

அயர்கக்

ஸகளண்டு

அழயிக்கழளர்கள்,

இந்த

றயளத்த மமு ஒதுயதளல் ஆறு இட்ச றயளத்தழன் ன்நகள் கழைக்கப்
ஸறுகழன்து.

நற்ஸளம

அழயிப்ின்டி

எயஸபளமயர்

இந்த

றயளத்த

தழமும்

ஆனிபம் மு ஒதழ யமகழளஹபள அயர் ஈமகழலும் ஈஹைற்ம் ஸற்யபளகழயிடுயளர். இந்த
றயளத்த

ஈஹைற்ம்

ஸறும்

றயளத்

(றயளத்துஸ்

தஸ்களஹ் றலீ தளஇலுல் கபளத் ரரீஃப் க்கம் 101.

றஆதத்)

என்ளர்கள்.

–

Rewards of Six Lakhs Salawath
Sheikhud dalai Seyyid Ali Bin Yoosuf Madani radiallahu anhu narrates a saying from
Hazrath Jalaludeen Suiuthi radiallahu anhu He who recites this salawath once will be
bestowed with rewards of six lakhs salawath. According to another narration whoever recites
this salawath one thousand times daily will be successful in this world and in the hereafter.
This salawath is called as ‘Salawathus Saaadath’- Nuskha Sahee Dalaaiulul Khairath Shareef
page 101.
14.தழகளபளனிபம் றயளத்தழன் ன்மந

يو ًة اَُ ْ َج ى ََها اَهْ ٌو َوه َُو ى ََها اَهْ ٌو
ٰ لى ٰاىِه َص
ٰ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
லளிழ் றஶமத்தழ பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் அழயிக்கழளர்கள், இந்த றயளத்த
மமு ஒதுயது தழஹளபளனிபம் மு றயளத்து ஒதுயதற்கு சநம்.

Rewards of Eleven thousand Salawaths.
Hafil Suyoothi radiallahu anhu narrates racital of this salawath once is equivalent to reciting
salawath eleven thousand times.
15.தழளன்களனிபம் றயளத்தழன் ன்மந
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ِّ
لى ٰاىِه َغ َد َد َن ٍَا ِل اللِ َو َن ٍَا َي ْييِ ُق
ٰ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َّو َغ
ٰ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َوةَار ِْك َغ
ِة ِ َه ٍَاىِه
லளிழ் றஶமத்தழ பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் அழயிக்கழளர்கள், இந்த றயளத்த
மமு ஒதுயது தழளன்களனிபம் மு றயளத்து ஒதுயதற்கு சநம்.- அஃலுஸ்
றளத் க் 186.

Rewards of Eleven thousand Salawaths.
Hafil Suyoothi radiallahu anhu narrates racital of this salawath once is equivalent to reciting
salawath eleven thousand times. -Afzalus Salaath page 186.
16.முஸ்தள றல்ல்ளலு அமலழ யறல்ம் அயர்கின் பருக்கம் ப

لى ٌُ َح ٍَّ ٍد َن ٍَا حُ ِح ُّب َو َح ْر ٰض َى ُه
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
மளள் மயர் யந்தர், அயப நதீத்து நளநன்ர் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம்
அயர்கள்

தநக்கும்

அயர்களுக்குநழைனில்

தநது
அநப

ந்ர்

றழத்தீகுல்

யத்துக்

அக்ர்

பழனல்ளலஶ

ஸகளண்ைளர்கள். அதக்

கண்ை

அன்லஶ

றலளளக்கள்

இத்தகன சழப்புக்குரினயர் னளர் என்று யினப்ில் ஆழ்ந்தளர்கள். அம்நிதர் ஸசன்தும்
அண்ணளர் அயர்கள் தழமவுநளளர்கள், இயர் என் உம்நத்தழல் மயர் ஆயளர். என்நீ து
றயளத்து ஒதும்ஹள இவ்யளறு ஒதுகழளர் – றஆதத்துத் தளபன் க் 83, கவ்லுல் தீஃ
க்க48

To become nearness of Holy Prophet Sallalahu alaihi wa sallam
Once a person came to Rasoolullah sallalahu alaihi wa sallam and Holy Prophet sallalahu
alaihi wa sallam made him to sit between himself and Hazrath Abubacker Siddeeq radiallahu
anhu. Sahabas radiallahu anhum were surprised to see who this man was with such
excellence. As the stranger left, Holy Prophet sallalahu alaihi wa sallam said he is one of my
ummath. When he recites salawath on me, he recites in this manner.-Saaadathuth Daarein
Page 83, Al Qawlul Badhee page 48.
17.ரளஅத்தழன் றயளத்

ُِق َب غ ِ ِْ َد َك َي ْو َم ا ْىل ِ َيا ٌَج
َّ َ ٍُ لى ٌُ َح ٍَّ ٍد َواَُْز ِ ْى ُه ا ْى ٍَ ْل َػ َد ا ْى
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
பறஷஹ

கரீம்

எயஸபளமயர்

றல்ல்ளலஶ

இப்டி

அலழ

றயளத்த

யறல்ம்

ஒதுகழளஹபள

அயர்

அயர்கள்
நீ து

யளஜழளகழயிடுகழது.- அத்தர்கவ ப் யத்தர்லீப் க் 504, ஆஹ கவ்றர் க் 49.
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Salawath for Shafaa’th
Rasool e Akram sallalahu alaihi wa sallam said, ‘whoever recites salawath in this manner, my
shafaath is obligatory on him’.-Aththargheeb waththarheeb p 504, Aabay kawsar p.49.
18.யளய்த் துற்ளற்த்மத களக்கும் அருநருந்து

َّ لى اى َِّ ِب ِّى
ِ اىعاهِر
َ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َش ِّي ًْ َغ
இந்த றயளத்த ஹப மூச்சழல் தழஸளம மு ஒதுங்கள். துர்ளற்ம் யசும்
ீ
ஒஹதனும்
ன்

ஏஹதகுனுந

ன்

சளப்ிட்ைதளல் இய'யதறு

ஏற்டும்

யளைன

ீக்கும்

அமநமந்து இதுயளகும்.-அஃலுஸ் றயளத் ப்கம் 182.

To remove bad odour
By eating any food that throws out bad smell, will be removed by reciting this salawath
eleven times in one breath.-Afzalus Salawath p.182.
19.எல்ள யித துன் துனபங்கம யிட்டு; யிகநளசம் ப

ِّ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َش
لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َك ْد َضا َك ْج ح ِ ْي َيتِ ْى اَ ْدر ِْننِ ْى يَ َار ُش ْو َل الل
غ
ً
ي
َ
ْ
ٰ
ஸறய்னித் இப்னு ஆிதீன் கூழமள்ளர்கள், ளன் இந்த றயளத்தக் குமப்ம் (ித்ள)
நழகுந்த ம களகட்ைத்தழல் ஒதழஹன். குமப்ம் ைந்த இைம் ைநஸ்கஸ். இத 200
மு

கூை

ஒதழனிமக்க

நளட்ஹைன்.

அதற்குள்

மயர்

யந்து

அங்கு

இல்ளஸதளமழந்து யிட்ைது எத் தகயல் கூழளர். -ளனிஹ துமெத் க் 181

குமப்ம்

Releif from all kind of Difficulties and Hardships
Seyed Ibnu Abdeen has said,’I have recited this salawath at a crucial (big turmoil)time. The
crucial incident happened in Damscus. I have not even recited this 200 times, a person came
and informed me that certain problem was solved.-Fazail e Durood page 181.
20.நமம பய்யும் களது இந்த றயளத்மத ஓதுங்கள்

ِّ
لى ٰاىِه َش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوْلََُا ٌُ َح ٍَّ ٍد بِ َػ َد َد
ٰ لى َش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوْلََُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َّو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َشي ًْ َغ
ِ َطا
ِت ْاْلَ ٌْ َعار
َ َ َك

Recite this salawath during raining
21.உள்ங்கம ஒிநனநளக்குங்கள்
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ِّ ِ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد ُ ُّ ْورِ ْاْلَُ ْ َوارِ َو
ِِسارِ َو َش ِّي ِد ْاْلَةْ َرار
َ ْ َِس ْاْل
ٰ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
இந்த

றயளத்த

ஒதுயதளல்

உள்த்தழல்

ி

உண்ைளகும்.

இதத்

தயிப

இதன்

நகழநகள் ஏபளம் ஏபளம். அயற் எழுத்தளல் அைக்க இனளது.

Make your Heart Enlighted
By reciting this salawath the heart gets enlighted. The majesty of it could not be expressed in
words.
22.எண்து யருட ளயங்கள் நன்ிக்கப்டுகழன்

ًْ لى ٰاىِهِ َو َش ِّي
ٰ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى ْاْلُم ِّ ِى َو َغ
ٰ َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ிகள் ளனகம் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்ள் கூழனதளக றலல் ின்
அப்துல்ளஹ்
றயளத்த

பழனல்ளலஶ

ஸயள்ிக்கழமந

அன்லஶ

அன்று

அயர்கள் அழயிக்கழளர்கள், எயஸபளமயர்
அறர் ஸதளழுகக்குப்

ின்

எண்து

இந்த

தைய

ஒதுகழன்ளஹபள அயமைன எண்து யமை ளயத்த அல்ளஹ் நன்ித்து யிடுகழன்ளன்.
-அல் கவ்லுல் தீஃ க்.196

Sins of Eighty years forgiven
Sahi bin Abdullah narrates that, Rasoolullah sallalahu alaihi wa sallam has said, ‘whoever
recites this salawath eighty times on Friday aftrer Asar prayer Almighty Allah will forgive his
sins of eighty years’.
-Al Qawlul Badhee. Page 196.
23.மடப்ிங்கள்
அவு ன்மந

னளயற்ழதும்

அநல்கின்

எண்ணிக்மக

لى
ٰ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى َغ َد َد ٌَ َْ َصل ّٰى َغي َْيهِ ٌِ َْ َخ ْيل ِ َم َو َص ِّو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
َ
لى ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى َن ٍَا اَ ٌَ ْر َح َِا
ٰ ٌُ َح ٍَّ ِد ِن اى َِّ ِب ِّى ن ٍَا َي ِْ َتغ ِ ْى َى َِا اَ ْن ُّن َصل ِّ ْى َغي َْيهِ َو َص ِّو َغ
َِا ْن ُّن َصلِّى َغي َْيه

அங்கஸநல்ளம்

ினளய்

இங்கும்

கமணக்

கைல்

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம் அயர்கள் அழயித்துள்ளர்கள், 'எந்தஸயளம நிதர் இந்த றயளத்த தழமும்
களனில்

த்து

மு

ஒதழயமகழன்ளஹபள அயமக்கு

ஸசய்மம் ன்நகின் அவுக்கு ன்ந கழைக்கும்.'
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Rewards equivalent to measure of good deeds of all creation
Rasoolullah sallalahu alaihi wa sallam has said, whoever recites this salawath ten times every
morning will get the rewards equivalent to the measure of good deeds of all creations.
24.லவ்ளுள் கவ்தரின் ழம கழண்ணம்

لى ٰاىِهِ َو اَ ْص َحاةِهِ َواَ ْو َْلدِه َواَ ْز َوا ِجه َوذُ ِّر َيخ ِه َواَهْ ِو
ٰ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ًَ ةَ ْيخ ِه َو َا ْص َحارِه ِ َو َا ْن َصارِه َو َا ْش َياغ ِه َو ٌُ ِح ِّب ْيه َواُ ٌَّخِه َو َغ َي ْي َِا ٌَ َػ ُه ًْ َا ْج ٍَ ِػي ْ َن َيا َا ْر َح
اىرّٰحٍِِي ْ َن
லஜ்பத் லறன் றரி பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் கூறுகழளர்கள், எயஸபளமயர்
லவ்ளுல்

கவ்தரிழமந்து

றயளத்த ஒதழயபவும்.

கழண்ணம்

ழந்து அமந்த

யிமம்புகழன்ளஹபள

அயர்

இந்த

The Bowl filled from Hawdul Kawsar
Hazrath Hasan Basari Radiallahu anhu narrates whoever wishes to drink a bowl filled from
Hawdul Kawsar, should recite this salawath continuously.
25. ளள் முழுயதும் றயளத்து ஓதழன ன்மந

لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍدفٍي اَ ْو َش ِط
َ َ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي اَ َّو ِل
ٰ لَك ٌِ َِا اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ٰ اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ
ٰاِخ َ َلَك ٌِ َِا
ِ ِ لى َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد فِي
ٰ َ َلَك ٌِ َِا َاى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغ

ஸரினளர்கள் கூழமள்ர், 'எயஸபளமயர் இந்த றயளத்த கழல் மூன்று முமம்
இபயில் மூன்று முமம் ஒதழ யமகழன்ளஹபள அயர் இபவுகலுநளக ஸதளைர்ந்து றயளத்
ஒதழன ன்ந கழைக்கப் ஸறுயளர்.

Benefits of Wholeday Reciting Salawath
Religious Eignitories have said whoever recites this salawath three times in the day and three
times in the night whereby he will be benefited of reciting salawath day and night.
26.ஓபளனிபம் தழங்கின் ன்மநகள்

لل َغي َْيهِ َو َش َّي ًْ) ٌَاه َُو اَهْيُ ُه
ُ ا(ش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوىيٰ َِا) ٌُ َح ٍَّ ًد َ(صلَّى ا
ُ َجزَى ا
َ َِّ لل َغ
10
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இந்த

றயளத்த

ஒதுயர்களுகு;கு

70

நக்குகள்

ஒபளனிபம்

தழங்கள்

யப

ன்நக எழுதுகழளர்கள். -தபளி.

One Thousand Days Benefits
1000 days merits will be recorded by 70 Angels to one who recites this salawath.-Thabrani.
27.தளனிலுல் மலபளத் ஓதழன ன்மந ப

 َو،  َو َص ِّو َغلٰى ٌُ َح ٍَّ ٍد ٌَا َدا ٌَجِ اى َّر ْح ٍَ ُث، ُاَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َغلٰى ٌُ َح ٍَّ ٍد ٌَا َدا ٌَجِ اىصَّ يٰوة
 َو َص ِّو َغلٰى،  َو َص ِّو َغلٰى ُر ْو ِح ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى ْْلَ ْر َوا ِح، ات
ُ َ َص ِّو َغلٰى ٌُ َح ٍَّ ٍد ٌَا َدا ٌَجِ ا ْىً َ َرك
 َو َص ِّو َغلٰى َنف ِْس ٌُ َح ٍَّ ٍد،  َو َص ِّو َغلٰى ا ِ ْش ًِ ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى ْاْلَ ْش ٍَآ ِء، ِاىص َور
ُّ ُص ْو َرة ِ ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى

 َو، ِ َو َص ِّو َغلٰى َكًْر ِ ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى ا ْى ُلتُ ْور،  َو َص ِّو َغلٰى َكي ِْب ٌُ َح ٍَّ ٍد فى ا ْى ُليُ ْو ِب، س
ِ فِى اى ُِّ ُف ْو
 َو َص ِّو، ِ  َو َص ِّو َغلٰى َج َص ِد ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى ْاْل َ ْج َصاد، اض
ِ َص ِّو َغلٰى َّر ْو َض ِث ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى اى ِّر َي
ِلل َغلٰى َخي ْر ِ َخ ْيل ِهِ َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َوٰاىِهِ َواَ ْص َحاةِه
ِ َغلٰى حُ ْرةَ ِث ٌُ َح ٍَّ ٍد فِى اىٌُّ َر
ُ  َو َص ِّو ا، اب
َو َا ْز َوا ِجهِ َوذُ ِّريَّاحِهِ َواَ ْه ِو ةَ ْيخِهِ َو َا ْح َتاةِهِ َا ْج ٍَ ِػي ْ َن٭ ة ِ َر ْح ٍَخ َِم َيآ َا ْر َح ًَ اىرَّاحٍِِي ْ َن٭
َوا ْى َح ٍْ ُد ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن٭
னளபளயது மயர்

இந்த

சழப்ள

றயளத்த

ம

தைய

ஒதழளல்

'தளனிலுல்

கபளத்து 'என் றயளத்துக் கழதள முழுயதும் ஒதழயர் ஹளளயளர். கபுபளிகளுக்கு
இத மூன்று

தைய

ஒதழ

லதழனள

ஸசய்தளல்

இதனுைன

பக்கத்தக்

ஸகளண்டு

அங்குள் கபுபளிக யிட்டும் 80 யமைத்து அதள ீக்கப்டுஸநன்றும் ளன்கு தைய
ஒதழளல் எக்களமும் அதள ீக்கப்டும் என்றும் அழயிக்கப்ட்டிமக்கழது .இன்னும்,
னளபளயது மயர் இந்த றயளத்த 24 தைய ஒதழ அதனுைன தயள தன் தளய்

தந்தனின் ஹரில் லதழனளச் ஸசய்தளல் தளய் தந்தமைன எல்ள லக்கமம் அயர்

ழஹயற்ழனயர் ஹளல் ஆகழயிடுயளர் என்றும் ஸசளல்ப்டுகழது. அந்தப் ஸற்ஹளர்க
ஆனிபம்

நக்குகள்

யந்து

சந்தழப்ளர்கள்.

இந்த

றயளத்தத் தழசரி

உள்த் தூய்ந ஏற்டும் என்றும்  இநளம்கள் ஸசளல்ழனிமக்கழளர்கள்.

ஒதழ

யந்தளல்

Get rewards of Dalaailul Khairath

The recital of this Salawath once is equal to reciting the whole of‘ Dalaailul Khairath’. The
recital of this salawath three times at a graveyard, will provide relief of eighty years adhab to
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the person buried therein. Recital of the Salawath four times may lift the dead from the agony
suffered by them until the day of Judgement.
The agony brought about by the misdeeds of a sinner could be eased and forgiven by Allah
through the merits of this Salawath.
A person who recites this salawath 24 times on behalf of his parents ,would be deemed to
have discharged his duties by them. Such parents would be visited by one thousand angels.
According to Imams, this Salawath could bring about purification of the mind if recited daily
towards this end. The beneficial effects of this Salawath on the body and soul are immense.
Life in this world and the life hereafter will be exalted. May we together with our children
and family members derive the benefits of this noble Salawath and may we propagate the
virtues of this Salawath among our muslim brethren
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