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ஸலவாத்துந் நாரிய்யாவும் அதன் துஆவும்-Salawathunnarriyah and Dua

صيٰوةُ اى َِّارِيّٰث
اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َصالَ ًة كَا ٌِ َي ًث َّو َش ِّي ًْ َش َال ًٌا َتآ ًٌّا َغلٰى َش ِّي ِدَُا َو ٌَ ْوى ٰ َِا ٌُ َد ٍَّ ٍ
ٍؕد اَ َّى ِذ ْى َت ِْ َد ُّو
ُك ُب َو ُت ْل ٰضى ةِهِ ا ْى َد َوآئ ُِج َوتُ َِا ُل ةِهِ اى َّرؽَآئ ُِب َو ُخ ْص َُ ا ْى َخ َوات ًٍِِؕ
ةِهِ ا ْى ُػ َل ُد َو َت ِْ َ ِ
َف ُج ةِهِ ا ْل ُ َ

ُكيْ ًِ َو َغلٰى ٰاىِهِ َو َص ْدتِه ف ِ ْى ك ُ ِّو ى ٍَْ َد ٍث َّو َنف ٍَس بِ َػ َدد ِ ك ُ ِّو
َوي ُْص َت ْص َقى ا ْى َؾ ٍَ ُام ة ِ َو ْجهِهِ ا ْل َ ِ
ٌَ ْػيُ ْوم ٍ َّى َم٭
صيٰوةُ اى َِّارِيّٰث ُد َغا
اَ ْى َد ٍْ ُد ى ِ ّيهِ َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن  ،اَى ّٰي ُه ًَّ َص ِّو َو َش ِّي ًْ َوةَار ِْك َواَ ْنػ ًِْ َغلٰى َش ِّي ِدَُا ٌُ َد ٍَّ ٍد
َّ
َفيْجِ َّي ِث
يوة ِ َغي َْيهِ اى َِّارِيَّ ِث َواى َّت ْ ِ
ِقائ َ ِث اىصَّ ٰ
َخي ْرِا ْىًَرِيَّ ِث اى ِذ ْي َت ِْ َد ُّو ا ْى ُػ َل ُد َوا ْى َتي ِ َّي ُث بِ ِ َ

َو َغلٰى ٰاىِه َواَ ْص َداةِه َاهْ ِو ا ْىٍِ َِحِ َّ
اِط
َضَُا ٰه َذااْ ٌَ ْجي ِ َس ا ْى َػ ِ َ
اىصِ ِ َّي ِث ،اَى ّٰي ُه ًَّ اَُِّا َك ْد َخ َ ْ
ِّم ا ْى َػالِى ا ْى َل ْدرِ َوا ْى ٍَ َدائِحِ ،
يو َة َغلٰى َُبِي َ
اى َّر َوائ ِحَ َ ،وا ْى ٍَ ِ َ
اِط ا ْى ٍَ َِائ ِحَ َ ،و َ ََقأَُْا ٰه ِذه ِاىصَّ ٰ
َك ٌِ َم َو ُج ْود ِ َك
ةِاِذْ ِن َصاخ ِِب ٰه َذا ا ْى ٍَ َد ِّو ف ِ ْى ٰه َذاا ْى ٍَ ْد َف ِو ْاْل َ َج ِّو َف َت َل َّتي َْها بِف َْضي ِ َم َو َ َ

ُح ٌَ ِث ٰه ِذه ِ
َوا ٍ ْخ َصاُ ِ َم  .اَى ّٰي ُه ًَّ اَُِّا َن ْص َئيُ َم ا ْى َػاف َِي َث فِى ُّ
ِخة ِ  ،ف ََػاف ِ َِا ة ِ ُ ْ
اىدُ ْ َيا َو ْاْلٰ ِ َ

ُك َب َوا ْى ُه ٍُ ْو َم َ ،وا ْىٍِ َد ََ
َاِخة ِ َ ،و َن ْص َئيُ َم َاُْت َ ِّ
يوة ِ ا ْى ٍُ َت َار َن ِث ا ْىف ِ َ
اىصَّ ٰ
َُف َج َغ َِّا ا ْل ُ َ
َو ْى ُؾ ٍُ ْو َم َ ،واَ ْن تُ َت ِّي َؼ ة ِ َها ٌَ َطاىِب َ َِا َوٰا ٌَا َى َِا َو َت َت َل َّت َو ة ِ َها اَ ْغ ٍَا َى َِا َو َت ْف َتحَ ة ِ َها اَ ْكفَا َل
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ُكيُ ْوة ِ َِا َ ،و َت َه ِّد َو ة ِ َها َا ْب َص َارَُا َو َب َصآئ َِرَُا َ ،اى ّٰي ُه ًَّ َخ ِّص َْ ة ِ َها َا ْخ َال َك َِا َ ،و َو ِّش ْع ة ِ َها

اشٌ ُ ْر ة ِ َها َغيُب َ َِا
َْف ة ِ َها ذُُ ُْوةَ َِا َ ،و ْ
اَ ْر َزا َك َِا َ ،وطَوِّ ْل ة ِ َها َا ْغ ٍَ َارَُا َ ،و َغ ٍِّ ْر ة ِ َها د ِ َي َارَُا َ ،واؽ ِ ْ
اْش ْح ة ِ َها ُص ُد ْو َرَُا َ ،وطَ ِّه ْر ة ِ َها ُكيُ ْوةَ َِا  ،اَى ّٰي ُه ًَّ َر ِّو ْح ة ِ َها اَ ْر َوا َخ َِا َو َك ِّد ْس ة ِ َها
َ ،و ْ َ
اَْسارَُا وَُزِّةِها اَ ْفكَارَُا  ،و َت َل َّتو ةِها ٌَ َِا ِش َه َِا واَذْكَارَُا  ،اَى ّٰيه ًَّ اَ ْغ ِظ ًِ ْاْلَجر واثَّ
اب
و
َ َ
ُ
َ َ ْ َ
َْ َ َ َ
ََْ َ َ
 ،ى ِ ٍَ َْ َج َػ َو ٰه َذا اى َخي ْ َر ف ِ ْي ٰه َذا ا ْى َي ْوم ِ ٌَ َع َج ٍْ ِع ْاْلَ ْخ َتاب َ ،و َخ ِّل ْق َى ُه اى َّر َجا َء َو ْاْل ُ ٌِْ ِ ّٰيث ،
ئ ٰه ِذه ِ اىصَّ الَة ِ َّ
اِض َها َراج ِْى ٌِ َِ ِد َم ا ْى َهِ ِ ّٰيث َ ،اى ّٰي ُه ًَّ
اىصِ ِ ّٰيث َ ،و َشا ٌِػ َِها َو َخ ِ ِ
َوى ِ َلارِ ِ

َْف َى َِا َوى ِ َواى ِ ِديْ َِا َوا َكارِة ِ َِا َو َغ َشآئ ِرَُِا َو ٌَ َشآئِخ ِ َِا َواَ َشات ِ ْي ِذَُا َو َت َال ٌِ ْي ِذَُا َواَ ْخ َتاة ِ َِا
اؽ ِ ْ
َض ف ِ ْى ٰه َذا ا ْى ٍَ ْجي ِ ِس ٌِ ََ ا ْى ٍُ ْصيٍِِي ْ َن َوا ْى ٍُ ْصي ِ ٍَا ِ
ت َوا ْى ٍُ ْؤ ٌِِِي ْ َن
َو ِجي ْ َراُ ِ َِا َو ٌَ َْ َخ َ َ
َوا ْى ٍُ ْؤ ٌِ َِا ِ
َك ٌِي ْ َن َ ،و َيااَ ْر َخ ًَ اىرَّاخٍِِي ْ َن َ ،و َص ِّو َو َش ِّي ًْ َغلٰى
َك َم ْاْلَ ْ َ
ت ٰ ،ا ٌِي ْ َن َ ،يااَ ْ َ

ِصا ِط ا ْى ٍُ ْص َتل ِ ْي ًٍ َ ،وتُجِيْرَُُا ة ِ َها ٌِ َْ
َش ِّي ِدَُا ٌُ َد ٍَّ ٍد َش ِّي ِدا ْى َػا َىٍِي ْ َن َ ،ص َال ًة َت ْه ِديْ َِا الِٰى ِ َ
ان َر ِّة َم َر ِّب
َغ َذ ِ
اب ا ْى َج ِد ْي ًِ َ ،وتُ َِ ِّػ ٍُ َِا ة ِ َها ةِاى َِّػ ِْي ًِ ا ْى ٍُل ِ ْي ًِ َي َار ْخ ٍٰ َُ َي َارخ ِْي ًُ ُش ْت َد َ
ا ْى ِػزَّة ِ َغ ٍَّا َي ِص ُف ْو َن َو َشالَ ٌم َغل َى ا ْى ٍُ ْر َشيِي ْن َوا ْى َد ٍْ ُد ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن

٭

அஸ்ஸலாத்துந் நாரிய்யா துஆ
்(அல் ஆலபல் பஹளில், அல்ஸஹஜ் நஹ்வி பஸம்மத் இஸ்மஹயீல் இப்னு அல் ஆல;பல

)பஹளில் நஹ்வி செய்யிது அஹ்மது அல்கஹதரி அல் கஹஸரி
!புகழனைத்தும் உலகத்தஹனரப் பனைத்து வளர்ப்பனுக்கக

மக
மீ து

்பனைப்புகளில
்அவர்கள

்ஈகைற்றபம், விருத்தயும், உபகஹரத்னதயும

்வஷல்லம

அனலஸ

ஷல்லல்லஹஸு

்கருனையும

்நஹயகம

்எங்கள

!இனறவஹ

விகெெமஹை

ஈந்தருள்! அவர்களின்பஹல் நஹரிய்யஹ தப்ரீஜய்யஹ எனும் ஷலவஹத்னத ஓதுவது சகஹண்டு
)அவர்கள் எப்படிப்பட்ைவர்கள் எைில், படிச்சுகளும் கஷ்ைங்களும் (அவர்கனளக் சகஹண்டு
அவிழ்கன்றை.
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இன்னும் கமன்னமவஹய்ந்த சகஹனைகளுனைய கனளயஹர்கள், கதஹழர்கள் மீ தும் ஈந்தருள்!
இனறவஹ! நச்ெயமஹக நஹங்கள் நறுமைம் கமழும் இவ்விைத்தற்கு ஆஜரஹகைஹம். இன்னும்
சகஹனைகள் மனழமஹரி சபஹழயும் இைம்.

இன்னும் இந்த ஷலவஹத்னத நஹங்கள் நல்ல தகுதயும் புகழ்ச்ெயும் உயர்;ந்த உைது நபி
ஷல்லல்'லஹஸு அனலஸ வஷல்லம் அவர்கள் மீ து ஓதகைஹம். மகஹ வலுப்பபள்ள இக்
கூட்ைத்தல் உள்ள இக்கூட்ைத்தல் இந்த இைத்தைரின் உத்தரவு சகஹண்டு ஓதகைஹம்.
ஆைதஹல் உைது வருனஶ சகஹண்டும், ஈனகனய சகஹண்டும், சகஹனைனயக்

சகஹண்டும்,

உபகஹரத்னதக் சகஹண்டும் இனத நீ ஒப்புக் சகஹள்.
இனறவஹ!இந்த

உலகத்தலும்

மறு

உலகத்தலும்

சுகத்னத

உன்ைிைத்தல்

நஹங்கள்

ககட்ககறஹம்.
ஆைதஹல்

சபருனம

வஹய்ந்த, பரக்கத்து

சகஹண்டு எங்கனள நீ சுகமஹக்குவஹயஹக!
இன்னும்

எங்கனள

வpட்டும்

செய்யப்பட்ை

கஷ்ைங்கனளயும்,

ெங்கைங்கனளயும் நீக்க உன்ைிைத்தல் ககட்ககறஹம்.

இந்த

ஷலவஹத்தன்

துக்கங்கனளயும்,

ெங்னகனயக்

கவனலகனளயும்,

இன்னும் இந்த ஷலவஹத்னதக் சகஹண்டு எங்கள் கதட்ைங்கனளயும், ஆதரவுகனளயும் எத்த
னவக்கவும் நஹங்கள் ககட்ககறஹம்.
இன்னும்
எங்கள்

இனதக்

சகஹண்டு

இதயத்தலுள்ள

எங்கள்

கரினயகனள ஒப்புக்

சகஹள்ளவும், இனதக்சகஹண்டு

பூட்டுகனள தறப்பனதயும், இன்னும்

இனதக்

சகஹண்டு

சவளிப்பஹர்னவக்கும், அகப்பஹர்னவக்கும் சுர்மஹ இைவும் ககட்ககறஹம்.

எங்கள்

இனறவஹ! இனதக் சகஹண்டு எங்களின் குைங்கனள அழகஹக்கு! இன்னும் இனதக் சகஹண்டு
எங்கள்

உைவுகனள

நீளமஹக்கு!

இன்னும்

விெஹலமஹக்கு!
இனதக்

இன்னும்

சகஹண்டு

எங்கள்

இனதக் சகஹண்டு

எங்கள்

வடுகனள
ீ
பரிபஹலைம்

வஹழ்நஹனள

செய்!

இன்னும்

இனதக் சகஹண்டு எங்கள் பஹவங்கனள மன்ைித்தருள்! இன்னும் இனதக் சகஹண்டு எங்கள்
மஹைங்கனள மனறத்து விடு! இன்னும் இனதக் சகஹண்டு எங்கள் இதயங்கனள விரிவஹக்கு!
இன்னும் இனதக் சகஹண்டு எங்கள் இதயங்கனள தூய்னமயஹக்கு!
இனறவஹ!

இனதக்

எங்கள்

ெந்தனைகனள

இனதக்

சகஹண்டு

சகஹண்டு

எங்கள்

எங்கள்

ஆன்மஹக்கனள ரஹஸத்துப்

அகமயங்கனள தூய்னமயஹக்கு!
தூய்னமயஹக்கு!

இன்னும்

வைக்கங்கனளயும், தக்ருகனளயும் நீ ஓப்புக் சகஹள்!
இனறவஹ!

இந்த

நன்னமயஹை

செயனல

சபறச்

இன்னும்

இனதக்

கநெத்தற்குரி;யவர்களுைன்

அவரது கூலனயயும் பகரத்னதயும் வலுப்பமஹக்குவஹயஹக!

இன்னும் அவர்களுக்கு ஆதரனவயும் நஹட்ைத்னதயும் நச்ெயமஹக்கு!
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செய்!

இனதக்

சகஹண்டு

எவர்

இன்னும்

சகஹண்டு
எங்கள்

செய்தஹகரஹ
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இன்னும்

இந்தச்'

ெறப்பஹை

ஷலவஹத்னத

ஓதயவர்களுக்கும்,

ககட்ைவர்களுக்கும்

உன்னுனைய கமன்னமயஹை சகஹனைகனள ஆதரவு னவத்தவர்களஹக ஆஜரஹைவர்களுக்கும்
நஹட்ைத்னத நச்ெயமஹக்கு!

இனறவஹ! எங்களுக்கும் எங்கள் தஹய் தந்னதயருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தஹருக்கும், எங்கள்
இைத்தஹருக்கும்,

எங்கள்

மஹைவர்களுக்கும்,

குருமஹர்களுக்கும்,

எங்களின்

கநெர்களுக்கும்,

எங்கள்

எங்கள்

ஆெரியர்களுக்கும்,

அண்னை

எங்கள்

வட்ைஹருக்கும்
ீ

இந்த

இைத்தல் கூடியிருக்கும் பஸ்லமஹை ஆண், சபண்களுக்கும் நீ பினழ சபஹறுத்தருள்வஹயஹக!
ஆமீ ன்.

கருனபயஹளகை!

உலகத்தஹர்களுக்கு

நஹயகமஹை எங்கள்

நஹயகம்

பஸம்மது

பஸ்தபஹ

ஷல்லல்லஹஸு அனலஸ வஷல்லம் அவர்கள் மீ தும், அவர்கள் கனளயஹர்கள், கதஹழர்கள்
மீ தும் ஷலவஹத்தும் ஷலஹபம் செஹல்வஹயஹக! ஆமீ ன்.
இந்த

ஷலவஹத்னதக்

இன்னும்
அனதக்

அனதக்

சகஹண்கை

யஹரப்பல்ஆலமீ ன்!!

சகஹண்கை

சகஹண்கை

எங்கனள

எங்கனள

நரகத்து

நீ

கநரஹை பஹனதயில்

கவதனைனய விட்டும்

நரந்தரமஹை சுகத்னதக்
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கநர்வழ

கஹட்டுவஹய்.

கஹப்பஹற்றுவஹய்!

சகஹண்டு

சுகமஹக்குவஹய்!

இன்னும்

ஆமீ ன்!

