
നിsാരം മലയാളtിൽ 
ശഫീ മദ്ഹബ് )പകാരം  
ഒരു 10 മിനു3 ്നിŋൾ ഇത് വായിkാൻ kമ കാണിcാൽ നിŋൾ ചിലേpാൾ നാെള 
അlാഹുവിെn ശിkയിൽ നിnും രkെpേ3kാം…


1. വjഹ0ു  
സതK മതkാരനും അനുസരണ യുllവനുമായി 

നിnുെകാM് ആകാശ ഭൂമികെള സൃഷ്ടിc 
അlാഹുവിേലk് ഞാൻ എെn മുഖം 
തിരിചിരിkുnു.

ഞാൻ ബഹുൈദവ ആരാധകരിൽ െപ3വനl, 
എെn നിsാരവും മZാരാധനകളും ജീവിതവും 
മരണവും േലാകരkിതവായ അലാഹുവിനു 
സമർപിചിരിkുnു. 

അവനു യാെതാരു പŋുകാരനുമിl, 
ഇkാരKŋൾ എേnാട് കlി ചിരിkുnു. ഞാൻ 
പൂർണ മുsിŋളിൽ െപ3വനാകുnു.
!
2. ഫാtിഹ

പരമ കാരുണികനും കരുണാ നിതിയുമായ 
അlാഹുവിെn നാമtിൽ. 

സർവ േലാകtി െnയും റbായ 
അlാഹുവിനാകുnു സർവ sുതിയും. 

പരമ ദയാലുവും കരുണാ നിധിയുമാണവൻ.

)പതിഫല ദിവസtിെn ഉടമsൻ. 

നിനk് മാ)തം ഞŋൾ ഇബാദt ്െചയKുnു, 
നിേnാട് മാ)തം ഞŋൽ സഹായം േതടുnു.

നീ ഞŋെള േനർമാർഗtിൽ നയിേkണേമ നീ 
അനു)ഗഹിcവരുെട മാർഗtിൽ, േകാപtിന് 
ഇരയായവരുെടയും വKതിചലിcവരുെടയും 
മാർഗtിലl. !
3. റുകൂഇൽ

 എെn മഹാനായ രkിതാ വിെn പരിശുdതെയ 
ഞാൻ വാgുnു.
!!!!

4. ഇഅതിദാൽ

ആകാശŋൾ നിറെയയും ഭൂമി നിറെയയും, 
േശഷം നീ ഉേdശിc വsുkൾ നിറെയയും സർവ 
സതുതിയും നിനkാണ്.
!
5. സുജൂദിൽ

എെn അതKുnതാനായ രkിതാവിെn 
പരിശുdതെയ ഞാൻ വാgുnു. !
6. ഇടയിെല ഇരുtം

 എെn നാഥാ, നീ എനിkു മാpു നൽേകണേമ,

എേnാട് കരുണ കാണിേkണേമ , എെn 
കുറവുകൾ പരിഹരിേkണേമ. എെn പദവി 
ഉയർേtണേമ,എനിk് ഭkണം നേlണേമ, 
എെn നീ സnാർഗtിലാേkണെമ, എെn നീ 
സാഫലKtിലാേkണേമ.
!
7.  അtഹിയാt് 


 التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل

 السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته


 السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحني

أشهد أن ال اله اال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل!

എlാ തിരുമുൽ കാഴ്ചകളും ബറകtുകളും 
നിsാരŋളും മZു സൽകർമŋളും എlാം 
അlാഹുവിനാകുnു. നബിെയ അŋയുെട േമൽ 
അlാഹുവിെn രkയും കരുണയും 
അനു)ഗഹŋളും ഉMാകേ3. ഞŋൾkും 
അlാഹുവിെn സjനŋളായ അടിമകൾkും 
അlാഹുവിെn രkയുMാവെ3. അlാഹു 
അlാെത ആരാദKനിെlnു ഞാൻ സാkKം 
വഹിkുnു.



!
തീർcയായും മുഹmദ് നബി (സ) അlാഹുവിെn 
ദൂതനാെണnു ഞാൻ സാkKം വഹിkുnു. 

അlാഹുേവ ഞŋളുെട േനതാവായ മുഹmദ് 
നബി (സ) യുെട േമൽ നീ ഗുണം െചേയKണേമ.
!
8. അവസാനെt 

അtഹിയാt് (7 െn തുടർc )

!
 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما 


 صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 وبارك على محمد وعلى ال محمد


 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

في العلمني إنك حميد مجيد!

മുഹmദ് നബി (സ) kും കുടുംബtിനും നീ 
ഗുണം െചേയKണേമ. ഇ)ബാഹിം നബിkും 
കുടുംബtിനും ഗുണം െചyത ്േപാെല. മുഹmദ് 
നബിkും കുടുംബtിനും നീ ബർകt ്
െചേയKണേമ. ഇ)ബാഹിം നബിkും 
കുടുംബtിനും ബർകt ്െചyത ്േപാെല. 
േലാകരിൽ നിnും തീര്cയായും നീ 
)പകീർtനതിനു അർഹനും ഉnത 
പദവിയുllവനുമാകുnു.
!

!

اللهم اغفر لي ما قدمت

 وما أخرت وما أسررت

 وما أعلنت وما أسرفت

 وما أنت أعلم به منى


 إنك أنت املقدم وأنت املؤخر ال اله اال انت
 اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن


 ..فتنة املحيا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال!
അlാഹുേവ ഞാൻ മുn്  െചyതും പിnീട് െചy ്
േപാകുnതുമായ പാപŋെള എനിk് നീ 
െപാറുtു തേരണേമ. രഹസKമായും 
പരസKമായും െചയKുnതും അവിേവകമായി 
െചy ്േപാകുnതുമായ പാപŋെള എനിk് നീ 
െപാറുtു തേരണേമ. അവെയpZി എേnkാൾ 

നnായി അറിയുnവൻ നീയാണ് . നീയാണ് 
മുnിkുnവൻ. നീ തെnയാണ് 
പിnിkുnവൻ. നീയlാെത ഒരാരാധKനുമിl. 
അlാഹുേവ ഞാൻ നിേnാട് കാവൽ േതടുnു.

ഖബർ ശിkയിൽ നിnും നരക ശിkയിൽ 
നിnും മരണtിെnയും ജീവിതtിെnയും 
ഫിത് നകളിൽ നിnും മസീഹുdjാലിെn 
ഫിത് നകളിൽ നിnും ഞാൻ നിേnാട് കാവൽ 
േതടുnു.


!
നl ഉേdശേtാെട ഇത് ൈടp് െചയKാനും െഷയർ െചയKാനും kമ കാണിcവർkും അവരുെട കുടുംബtിനും  

അlാഹു റhtും ബർകtും നlി അനു)ഗഹിkെ3, ആമീൻ. !
െതZുകൾ )ശdയിൽ െപ3ാൽ ദയവായി admin@thauba.com എn അെ)ഡsിൽ അറിയിkുക  !

ഒരു നn അറിയിcു െകാടുkുnവന് ആ നn െചയKുnവെന േപാെലയാണ് - ഹദീസ്  
!
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