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துஆக்களின் ெதாகுப்பு 

இைறவனுக்காகச் ெசய்யும் வணக்கங்கள் மூலம் மட்டுமின்றி தனது வாழ்வில் மனிதன் ெசய்யும் அைனத்துக் 
கா யங்கள் மூலமும் இைறவனின் அன்ைபப் ெபற முடியும் என்பது இஸ்லாத்தின் ேபாதைன. 

எந்தக் கா யத்ைதச் ெசய்வதாக இருந்தாலும் அந்தக் கா யத்தில் ஈடுபடும் ேபாது இைறவனின் நிைனவுடன் 
ஈடுபட்டால் அதுவும் ஒரு வணக்கமாக அைமந்து விடும். 

எந்தக் கா யத்ைதச் ெசய்தாலும் அதில் இைறவைன எவ்வாறு நிைனவு கூர்வது?ஒவ்ெவாருவரும் தத்தமது 
விருப்பப்படி நிைனவு கூர்ந்தால் அது வணக்கமாக அைமயாது. 

அல்லாஹ்வின் தூதராக அனுப்பப்பட்ட நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாழ்க்ைகயில் ஒவ்ெவாரு 
கா யத்ைதச் ெசய்யும் ேபாது எவ்வாறு இைறவைன நிைனவு கூர்ந்தார்கேளா, எவ்வாறு இைறவைன 
ேவண்டினார்கேளா அந்த முைறயில் நிைனவு கூர்ந்தால் தான் அது வணக்கமாக அைமயும். 

துஆக்கள், அவ்ராதுகள், திக்ருகள் என்ற தைலப்புக்களில் பல ல்கள் ெவளியிடப்பட்டுள்ள ேபாதும் அைவ 
ெபரும்பாலும் ஆதாரப்பூர்வமான நபிெமாழிகளின் அடிப்பைடயில் அைமயவில்ைல. சில ல்கள் 
கற்பைனயாக உருவாக்கப்பட்ட துஆக்களாக உள்ளன. எனேவ இந்தக் குைறைய நிவர்த்தி ெசய்யும் வைகயில் 
ஆதாரப்பூர்வமான துஆக்களின் ெதாகுப்புக்கைள வழங்குவதில் மன நிைறவு ெகாள்கிேறாம். 

ஹிஸ்பு என்றும் கன்ஜுல் அர்ஷ் என்றும் இன்ன பிற ெபயர்களிலும் மனிதக் கற்பைனயில் 
உருவாக்கப்பட்டைதத் தவிர்த்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாயால் ெமாழிந்த துஆக்களின் 
ெதாகுப்ேப இந்த ல். 

• தூங்கும் ேபாது 
• தூங்கும் முன் ஓத ேவண்டிய துஆ 
• தூங்கி எழுந்தவுடன் ஓதும் துஆ 
• காைலயிலும், மாைலயிலும் ஓத ேவண்டிய துஆ 
• மாைலயில் ஓதும் துஆ 
• காைலயில் ஓதும் துஆ 
• தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைகக்காக எழுந்ததும் ஓத ேவண்டிய துஆ 
• இரவில் விழிப்பு வந்தால் ஓத ேவண்டியைவ 
• தினமும் ஓத ேவண்டிய துஆ 
• கழிவைறயில் நுைழயும் ேபாது 
• கழிவைறயிலிருந்து ெவளிேயறும் ேபாது 
• வடீ்டிலிருந்து ெவளிேய ெசல்லும் ேபாது 
• சைபைய முடிக்கும் ேபாது 
• பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழயும் ேபாது 
• பள்ளிவாசைல விட்டு ெவளிேயறும் ேபாது 
• சாப்பிடும் ேபாதும், பருகும் ேபாதும் 
• பிஸ்மில்லாஹ் கூற மறந்து விட்டால் 
• சாப்பிட்ட பின்பும் பருகிய பின்பும் 
• உணவளித்தவருக்காக 
• தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் முன் 
• எல்லா நிைலயிலும் கூற ேவண்டியைவ 
• ேகாபம் ஏற்படும் ேபாது 
• தீய எண்ணங்கள் ஏற்படும் ேபாதும், மனக் 
• குழப்பத்தின் ேபாதும் 
• கழுைத கைணக்கும் ேபாது 
• ெகட்ட கனவு கண்டால் 
• ேநாயாளிைய விசா க்கச் ெசன்றால் 
• மரணத்திற்கு நிகரான துன்பத்தின் ேபாது 
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• இழப்புகள் ஏற்படும் ேபாது 
• கணவைன இழந்தவர்கள் கூற ேவண்டியது 
• மைழ ேவண்டும் ேபாது 
• அளவுக்கு ேமல் மைழ ெபய்தால் 
• மைழ ெபாழியும் ேபாது 
• ேபார்கள் மற்றும் கலவரத்தின் ேபாது 
• புயல் வசீும் ேபாது 
• பயணத்தின் ேபாது 
• பயணத்திலிருந்து திரும்பும் ேபாது 
• ெவளியூ ல் தங்கும் ேபாது 
• பிராணிகைள அறுக்கும் ேபாது 
• மகிழ்ச்சியான ெசய்திையக் ேகட்கும் ேபாதும் 
• மகிழ்ச்சிைய அனுபவிக்கும் ேபாதும் 
• ேமட்டில் ஏறும் ேபாது 
• கீேழ இறங்கும் ேபாது 
• ஈடுபடப் ேபாகும் கா யம் நல்லதா ெகட்டதா என்பைத அறிய 
• தும்மல் வந்தால் 
• இறந்தவருக்காகச் ெசய்யும் துஆ 
• ஜனாஸா ெதாழுைகயில் இறந்தவருக்காக ஓதும் துஆ 
• கப்ருகைள ஸியாரத் ெசய்யும் ேபாது 
• இஸ்லாத்ைத ஏற்றவுடன் கூற ேவண்டியது 
• மணமக்கைள வாழ்த்த 

• ேநான்பு துறந்தவுடன் 
• உளூச் ெசய்யத் துவங்கும் ேபாது 
• உளூச் ெசய்து முடித்த பின்61 
• பாங்கு சப்தம் ேகட்டால் 
• பாங்கு முடிந்தவுடன் 
• ெதாழுைகையத் துவக்கிய உடன் 
• ருகூவில் ஓத ேவண்டியது 
• ருகூவில் மற்ெறாரு துஆ 
• ருகூவில் மற்ெறாரு துஆ 
• ருகூவிலிருந்து எழுந்த பின் 
• ருகூவிலிருந்து எழுந்த பின் மற்ெறாரு துஆ 
• ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டியது 
• ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 
• ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 
• ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 
• ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 
• இரண்டு ஸஜ்தாக்களுக்கிைடயில் 
• இரண்டு ஸஜ்தாக்களுக்கிைடேய ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 
• ெதாழுைக இருப்பில் ஓத ேவண்டியது 
• இருப்பில் ஓதும் மற்ெறாரு துஆ 
• ெதாழுைகயில் ஓதும் ஸலவாத் 
• இருப்பில் ஓதும் கைடசி துஆ 
• கடைமயான ெதாழுைக முடிந்த பின் 
• பல்ேவறு சந்தர்ப்பங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) ெசய்த துஆக்கள் 
• பாவமன்னிப்பு ேகாருவதில் தைலயாய துஆ 
• திருக்குர்ஆனில் இடம் ெபற்ற துஆக்கள் 

 தூங்கும் ேபாது 



 3

பி(இ)ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா  
ஆதாரம்: புகா  6312 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம பி(இ)ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா  
ஆதாரம்: புகா  6325, 6324, 6314 

அல்லது 

பி(இ)ஸ்மி(க்)கல்லாஹும்ம அமூ(த்)து வஅஹ்யா  
ஆதாரம்: புகா  6324 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம பிஸ்மி(க்)க அஹ்யா வஅமூ(த்)து  
ஆதாரம்: புகா  7394 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம பி(இ)ஸ்மி(க்)க அஹ்யா வபி(இ)ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து  
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4886 

அல்லது 

பி(இ)ஸ்மி(க்)க நமூ(த்)து வனஹ்யா  
ஆதாரம்: புகா  7395 

என்ேறா கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள்: 

இைறவா! உன் ெபயரால் நான் மரணிக்கிேறன்; (தூங்குகிேறன்) உன் ெபயரால் உயிர் ெபறுகிேறன். 
(விழிக்கிேறன்) 

தூங்கும் முன் ஓத ேவண்டிய துஆ 

1, வலது புறமாகச் சாய்ந்து படுத்த பின் 

அல்லாஹும்ம ஃகலக்(த்)த நப்(எ)ஸீ, வஅந்(த்)த தவப்பா(எ)ஹா, ல(க்)க மமா(த்)துஹா வமஹ்யாஹா, இன் 
அஹ்ைய(த்)தஹா ப(எ)ஹ்ப(எ)ள்ஹா, வஇன் அமத்தஹா ப(எ)ஃக்பி(எ)ர் லஹா, அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
அஸ்அலு(க்)கல் ஆபி(எ)யா 

என்று ஓத ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! நீேய என் ஆத்மாைவப் பைடத்தாய். நீேய அதைனக் ைகப்பற்றுகிறாய். அதன் மரணமும், வாழ்வும் 
உனக்கு யது. நீ அைத உயிர் வாழச் ெசய்தால் அதைனக் காத்தருள். அைத நீ மரணிக்கச் ெசய்தால் அைத 
மன்னித்து விடு! இைறவா! உன்னிடம் மன்னிப்ைப ேவண்டுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4887 

2, வலது புறமாகச் சாய்ந்து படுத்துக் ெகாண்டு கீழ்க்கா ம் துஆைவயும் ஓதலாம். 
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அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)ஸ் ஸமாவா(த்)தி வரப்ப(இ)ல் அர்ளி, வரப்ப(இ)ல் அர்ஷில் அளமீ்,ரப்ப(இ)னா வரப்ப(இ) 
குல்லி ைஷயின், பா(எ)லி(க்)கல் ஹப்பி(இ) வன்னவா, வமுன்ஸிலத் தவ்ரா(த்)தி வல் இஞ்சீலி வல் 
பு(எ)ர்கான், அவூது பி(இ)(க்)க மின் ஷர்  குல்லி ைஷயின் அன்(த்)த ஆஃகிதுன் 
பி(இ)னாஸிய(த்)திஹி, அல்லாஹும்ம அன்(த்)தல் அவ்வலு ப(எ)ைலஸ கப்ல(க்)க ைஷவுன், வஅன்(த்)தல் 
ஆஃகிரு ப(எ)ைலஸ ப(இ)ஃத(க்)க ைஷவுன்,வஅன்(த்)தள் ளாஹிரு ப(எ)ைலஸ ப(எ)வ்க(க்)க 
ைஷவுன், வஅன்(த்)தல் பா(இ)த்தினு ப(எ)ைலஸ தூன(க்)க ைஷவுன், இக்ளி அன்னத்ைதன, வஅஃக்னினா 
மினல் ப(எ)க்  

இதன் ெபாருள்: இைறவா! வானங்களின் அதிபதிேய! பூமியின் அதிபதிேய! மகத்தான அர்ஷின் அதிபதிேய! 
எங்கள் இைறவேன! ஒவ்ெவாரு ெபாருளுக்கும் அதிபதிேய! தானியத்ைதயும், விைதகைளயும் பிளந்து 
முைளக்கச் ெசய்பவேன! தவ்ராத்ைதயும் இஞ்சீைலயும் குர்ஆைனயும் அருளியவேன! ஒவ்ெவாரு ெபாருளின் 
தீங்ைக விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். அவற்றின் குடுமி உன் ைகயில் தான் உள்ளது. 
இைறவா! நீேய முதல்வன். உனக்கு முன் எதுவும் இருக்கவில்ைல. நீேய முடிவானவன். உனக்குப் பின் 
ஏதும் இல்ைல. நீேய பகிரங்கமானவன். (உன்ைனப் ேபால் பகிரங்கமானது) எதுவும் உனக்கு ேமல் இல்ைல. 
நீேய அந்தரங்கமானவன். (உன்ைன விட அந்தரங்கமானது) எதுவும் உனக்குக் கீேழ இல்ைல. எங்கள் 
கடைனத் தீர்ப்பாயாக! வறுைமைய அகற்றி எங்கைளச் ெசல்வந்தர்களாக்குவாயாக.  
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4888 

3, படுக்ைகைய உதறி விட்டு கீழ்க்கா ம் துஆைவயும் ஓதலாம். 

பி(இ)ஸ்மி(க்)க ரப்ப(ீஇ), வளஃது ஜன்ப(ீஇ) வபி(இ)(க்)க அர்ப(எ)வுஹு, இன் அம்ஸக்(த்)த நப்(எ)ஸ ீ
ப(எ)ர்ஹம்ஹாவஇன் அர்ஸல்(த்)தஹா ப(எ)ஹ்ப(எ)ள்ஹா பி(இ)மா தஹ்ப(எ)ளு பி(இ)ஹி இபா(இ)த(க்)கஸ் 
ஸாலிஹீன். 

இதன் ெபாருள்: 

என் இைறவேன! உன் ெபயரால் எனது உடைலச் சாய்க்கிேறன். (படுக்கிேறன்) உன் ெபயரால் தான் அைத 
உயர்த்துகிேறன். (எழுகிேறன்) என் உயிைர நீ ைகப்பற்றிக் ெகாண்டால் அதற்கு அருள் பு வாயாக! 
ைகப்பற்றாது அைத நீ விட்டு ைவத்தால் உனது நல்லடியார்கைளப் பாதுகாப்பது ேபால் அைதயும் 
பாதுகாப்பாயாக!  
ஆதாரம்: புகா 5845 

4, பி(இ)ஸ்மில்லாஹ் 

எனக் கூறி படுக்ைகைய உதறி விட்டு வலது புறமாகச் சாய்ந்து படுத்துக் ெகாண்டு பின் வரும் துஆைவ 
ஓதலாம். 

ஸுப்(இ)ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ரப்ப(ீஇ), பி(இ)(க்)க வளஃது ஜன்ப(ீஇ), வபி(இ)(க்)க அர்ப(எ)வுஹு, இன் 
அம்ஸக்(த்)த நப்(எ)ஸ பீ (எ)ஃக்பி(எ)ர் லஹா, வஇன் அர்ஸல்(த்)தஹா ப(எ)ஹ்ப(எ)ள்ஹா பி(இ)மா 
தஹ்ப(எ)ளு பி(இ)ஹி இபாத(க்)கஸ் ஸாலிஹீன். 

இதன் ெபாருள்: 

என் இைறவேன! அல்லாஹ்ேவ நீ தூயவன். உன்னால் தான் எனது உடைலச் சாய்க்கிேறன். (படுக்கிேறன்) 
உன்னால் தான் அைத உயர்த்துகிேறன். (எழுகிேறன்) என் உயிைர நீ ைகப்பற்றிக் ெகாண்டால் அைத 
மன்னிப்பாயாக. ைகப்பற்றாது அைத நீ விட்டு ைவத்தால் உனது நல்லடியார்கைளப் பாதுகாப்பது ேபால் 
அைதயும் பாதுகாப்பாயாக!  
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4889 

5, தூங்குவதற்கு முன் ஆய(த்)துல் குர்ஸ எனப்படும்ீ  2:255 வசனத்ைத ஓதிக் ெகாண்டால் விடியும் வைர 
அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு பாதுகாவல் ஏற்படும். ைஷத்தான் ெநருங்க மாட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் 
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(ஸல்) கூறினார்கள்.  
ஆதாரம்: புகா  3275 

ஆய(த்)துல் குர்ஸ வருமாறுீ : 

அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம். லா தஃகுதுஹு ஸின(த்)துன் வலா 
நவ்முன், லஹு மா பி(எ)ஸ்ஸமாவா(த்)தி வமா பி(எ)ல் அர்ளி, மன் தல்லதீ யஷ்ப(எ)வு இந்தஹு இல்லா 
பி(இ) இத்னிஹி, யஃலமு மாைப(இ)ன ஐதீஹிம் வமா ஃகல்ப(எ)ஹும் வலாயுஹீ(த்)தூன பி(இ)ைஷயின் 
மின் இல்மிஹி இல்லா பி(இ)மா ஷாஅ, வஸிஅ குர்ஸிய்யுஹுஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள வலா யவூதுஹு 
ஹிப்(எ)ளுஹுமா வஹுவல் அளிய்யுல் அளமீ். 

இதன் ெபாருள்: 

அல்லாஹ்ைவத் தவிர வணக்கத் திற்கு யவன் ேவறு யாருமில்ைல. அவன் என்ெறன்றும் உயிருடன் 
இருப்பவன். அவனுக்குச் சிறு உறக்கேமா, ஆழ்ந்த உறக்கேமா ஏற்படாது. வானங்களில் உள்ளைவயும், பூமியில் 
உள்ளைவயும் அவனுக்ேக உ யன. அவன் அனுமதித்தால் தவிர அவனிடம் யார் தான் ப ந்து ேபச 
முடியும்? அவர்களுக்கு முன்ேனயும், பின்ேனயும் உள்ளைத அவன் அறிகிறான். அவன் அறிந்திருப்பவற்றில் 
எைதயும் அவர்களால் அறிய முடியாது. அவன் நாடியைதத் தவிர. அவனது ஆசனம் 
வானங்கைளயும், பூமிையயும் உள்ளடக்கும். அவ்விரண்ைடயும் காப்பது அவனுக்குச் சிரமமானதன்று. அவன் 
உயர்ந்தவன்; மகத்துவமிக்கவன். 

(திருக்குர்ஆன் 2:255) 

6, பகரா அத்தியாயத்தின் கைடசி இரு வசனங்கைள இரவில் ஓதினால் அது ஒருவருக்குப் ேபாதுமானதாகும் 
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியுள்ளனர்.  
ஆதாரம்: புகா  4008, 5010, 5040, 5051 

இரவில் ஓதினால் ேபாதும் என்று கூறப்பட்டுள்ளதால் மஃ ப் முதல் சுப்ஹ் வைர இைத ஓதிக் ெகாள்ளலாம். 

அந்த வசனங்கள் வருமாறு: 

ஆமனர் ரஸுலு பி(இ)மா உன்ஸில இைலஹி மின் ரப்பி(இ)ஹி வல் மூமினூன். குல்லுன் ஆமன 
பி(இ)ல்லாஹி, வமலாயி(க்)கத்திஹி வகு(த்)துபி(இ)ஹி, வருஸுலிஹி, லாநுப(எ)ர் (க்)கு ைப(இ)ன அஹதிம் 
மின் ருஸுலிஹி, வகாலூ ஸமிஃனா வஅதஃனா ஃகுப்(எ)ரான(க்)க ரப்ப(இ)னா வஇைல(க்)கல் மஸர்ீ . 
லாயு(க்)கல்லிபு(எ)ல்லாஹு நப்(எ)ஸன் இல்லா உஸ்அஹா, லஹா மா கஸப(இ)த். வஅைலஹா 
மக்தஸப(இ)த். ரப்ப(இ)னா லாதுஆகித்னா இன் நஸனா அவ் அக்தஃனாீ , ரப்ப(இ)னா வலா தஹ்மில் அைலனா 
இஸ்ரன் கமா ஹமல்(த்)தஹு அலல்லதீன மின் கப்(இ)லினா, ரப்ப(இ)னா வலா துஹம்மில்னா மாலா 
தாக்க(த்)த லனா பி(இ)ஹி, வஃபு(எ) அன்னா வஃக்பி(எ)ர் லனா வர்ஹம்னா அன்(த்)த மவ்லானா 
ப(எ)ன்ஸுர்னா அலல் கவ்மில் காபி(எ) ன். 

இதன் ெபாருள்: 

இத்தூதர் தமது இைறவனிடமிருந்து தமக்கு அருளப்பட்டைத நம்பினார். நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாரும் (இைத 
நம்பினார்கள்). அல்லாஹ்ைவயும், வானவர்கைளயும், அவனது ேவதங்கைளயும், அவனது தூதர்கைளயும் 
அைனவரும் நம்பினார்கள். அவனது தூதர்களில் எவருக்கிைடேயயும் பாரபட்சம் காட்ட மாட்ேடாம். 
ெசவியுற்ேறாம்; கட்டுப்பட்ேடாம். எங்கள் இைறவா! உனது மன்னிப்ைப (ேவண்டுகிேறாம்.) உன்னிடேம 
(எங்கள்) திரும்புதல் உண்டு எனக் கூறுகின்றனர். எவைரயும் அவரது சக்திக்குட்பட்ேட தவிர அல்லாஹ் 
சிரமப்படுத்த மாட்டான். அவர் ெசய்த நன்ைம அவருக்கு யது. அவர் ெசய்த தீைமயும் 
அவருக்கு யேத. 'எங்கள் இைறவா! நாங்கள் மறந்து விட்டாேலா, தவறு ெசய்து விட்டாேலா எங்கைளத் 
தண்டித்து விடாேத! எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு முன் ெசன்ேறார் மது சிரமத்ைதச் சுமத்தியது ேபால் 
எங்கள் மது சுமத்தி விடாேத! எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு வைமயில்லாதைத எங்கள் மது சுமத்தி விடாேத! 
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எங்கள் பிைழகைளப் ெபாறுத்து எங்கைள மன்னிப்பாயாக! அருள் பு வாயாக! நீேய எங்கள் அதிபதி. 
(உன்ைன) மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவுவாயாக! (எனவும் கூறுகின்றனர்). 

(திருக்குர்ஆன் 2:285,286) 

7, நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இரவிலும் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும் ேபாது தமது இரு 
ைககைள ஒன்று ேசர்த்து 112, 113, 114 ஆகிய அத்தியாயங்கைள ஓதி ைகயில் ஊதி தம்மால் இயன்ற அளவுக்கு 
உடல் முழுவதும் மூன்று தடைவ தடவிக் ெகாள்வார்கள். ஆதாரம்: புகா  5018, 5748, 6319 

அந்த அத்தியாயங்கள் வருமாறு: 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல்ஹுவல்லாஹு அஹத். அல்லாஹுஸ் ஸமத். லம் 
யலித், வலம் யூலத். வலம் யகுன் லஹு குபு(எ)வன் அஹத். 

இதன் ெபாருள்: 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அல்லாஹ் ஒருவன் 
எனக் கூறுவரீாக! அல்லாஹ் ேதைவயற்றவன். (யாைரயும்) அவன் ெபறவில்ைல. (யாருக்கும்) 
பிறக்கவுமில்ைல. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்ைல.  
112 வது அத்தியாயம் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல் அவூது பி(இ) ரப்பி(இ)ல் ப(எ)லக். மின் ஷர்  மா ஃகலக். வமின் 
ஷர்  ஃகாஸி(க்)கின் இதா வ(க்)கப்(இ). வமின் ஷர் ன் னப்ப(எ)ஸாத்தி பி(எ)ல் உ(க்)கத். வமின் ஷர்  
ஹாஸிதின் இதா ஹஸத். 

இதன் ெபாருள்: 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அதிகாைலயின் 
இைறவனிடம் அவன் பைடத்தவற்றின் தீங்கிருந்தும், பரவும் இருளின் தீங்ைக விட்டும், முடிச்சுக்களில் ஊதும் 
ெபண்களின் தீங்ைக விட்டும், ெபாறாைம ெகாள்ளும் ேபாது ெபாறாைமக்காரனின் தீங்ைக விட்டும் 
பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன் என்று கூறுவரீாக!  
113 வது அத்தியாயம் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல்அவூது பிரப்பி(இ)ன் னாஸ். மலி(க்)கின் னாஸ். இலாஹின் 
னாஸ். மின் ஷர் ல் வஸ்வாஸில் கன்னாஸ். அல்லதீ யுவஸ்விஸு ப(ீஎ) ஸுதூ ன் னாஸ். மினல் 
ஜின்னத்தி வன்னாஸ். 

இதன் ெபாருள்: 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். மைறந்து ெகாண்டு தீய 
எண்ணங்கைளப் ேபாடுபவனின் தீங்ைக விட்டும் மனிதர்களின் அரசனும், மனிதர்களின் கடவுளுமான 
மனிதர்களின் இைறவனிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன் என்று கூறுவரீாக! அவன் மனிதர்களின் உள்ளங்களில் 
தீய எண்ணங்கைளப் ேபாடுகிறான். ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும்இத்தைகேயார் உள்ளனர். 114வது அத்தியாயம் 

8, நீ படுக்ைகக்குச் ெசல்லும் ேபாது ெதாழுைகக்குச் ெசய்வது ேபால் உளூச் ெசய்து விட்டு பின்னர் வலது 
புறமாக சாய்ந்து படுத்துக் ெகாண்டு கீழ்க்கா ம் துஆைவ ஓது! நீ ஓதுவதில் கைடசியாக இது இருக்கட்டும். 
இைத ஓதி விட்டும் படுத்து அன்று இரேவ நீ மரணித்து விட்டால் ஈமானுடன் மரணித்தவனாவாய் என 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா  247, 6313, 6315, 7488, 6311, 7488 

அந்த துஆ இது தான். 



 7

அல்லாஹும்ம அஸ்லம்(த்)து வஜ்ஹீ இைல(க்)க, வப(எ)வ்வள்(த்)து அம்  இைல(க்)க,வஅல்ஜஃ(த்)து ளஹ்  
இைல(க்)க, ரஃக்ப(இ)(த்)தன் வரஹ்ப(இ)(த்)தன் இைல(க்)க லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜஅ மின்(க்)க இல்லா 
இைல(க்)க அல்லாஹும்ம ஆமன்(த்)து பிகிதாபி(இ)(க்)கல்லதீ அன்ஸல்(த்)த வபி(இ)நபி(இ)ய்யிகல்லதீ 
அர்ஸல்(த்)த 

இதன் ெபாருள்: 

இைறவா! என் முகத்ைத உனக்குக் கட்டுப்படச் ெசய்து விட்ேடன். என் கா யத்ைத உன்னிடம் ஒப்பைடத்து 
விட்ேடன். என் முதுைக உன் பக்கம் சாய்த்து விட்ேடன். (உனது அருளில்) நம்பிக்ைக ைவத்து விட்ேடன். 
(உனது தண்டைனக்கு) அஞ்சி விட்ேடன். உன்ைன விட்டும் தப்பிக்க உன்ைன விட்டால் ேவறு ேபாக்கிடம் 
ஏதும் இல்ைல. இைறவா! நீ அருளிய ேவதத்ைதயும், நீ அனுப்பிய நபிையயும் நம்பிேனன். 

தூங்கி எழுந்தவுடன் ஓதும் துஆ 

அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஹ்யானா ப(இ)ஃத மா அமா(த்)தனா வ இைலஹின் னுஷுர் 

இைத தூங்கி எழுந்தவுடன் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். ஆதாரம்: புகா 6312, 6314, 6324, 6325, 
7395 

இதன் ெபாருள்: 

எங்கைள மரணிக்கச் ெசய்த பின் உயிர்ப்பித்த அல்லாஹ்வுக்ேக புகழைனத்தும். ேமலும் அவனிடேம (நமது) 
திரும்பிச் ெசல்லுதல் உள்ளது. 

காைலயிலும், மாைலயிலும் ஓத ேவண்டிய துஆ 

1, காைலயிலும், மாைலயிலும், படுக்ைகக்குச் ெசல்லும் ேபாதும் நான் என்ன கூற ேவண்டும் என அபூபக்ர் 
(ரலி) ேகட்டார்கள். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பின் வரும் துஆைவக் கற்றுக் ெகாடுத்தார்கள். 
ஆதாரம்: அஹ்மத் 49, 60, 77 

அல்லாஹும்ம பா(எ)(த்)திரஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ளி, ஆலிமல் ஃைகபி(இ) வஷ்ஷஹாத(த்)தி, ரப்ப(இ) 
குல்லி ைஷயின் வமல(க்)கஹு, அஷ்ஹது அன் லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த, அவூது பி(இ)(க்)க மின் ஷர்  
நப்(எ)ஸ வஷர் ஷ் ைஷத்தானி வஷிர்கிீ ஹி 

இதன் ெபாருள்: 

இைறவா! வானங்கைளயும், பூமிையயும் பைடத்தவேன! மைறவானைதயும்,ெவளிப்பைடயானைதயும் 
அறிபவேன! அைனத்துப் ெபாருட்களின் அதிபதிேய! அரசேன! வணக்கத்திற்கு யவன் உன்ைனத் தவிர 
யாருமில்ைல. எனது மேனா இச்ைசயின் தீங்ைக விட்டும் ைஷத்தானின் தீங்ைக விட்டும் உன்னிடேம 
பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 

2, காைலயிலும், மாைலயிலும் 112, 113, 114 ஆகிய அத்தியாயங்கைள மூன்று தடைவ ஓதினால் அதுேவ 
அைனத்துக் கா யங்களுக்காகவும் ஒருவருக்குப் ேபாதுமானது என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். 
ஆதாரம்: நஸய ீ5333 

அந்த அத்தியாயங்கள் வருமாறு: 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல்ஹுவல்லாஹு அஹத். அல்லாஹுஸ் ஸமத். லம் 
யலித், வலம் யூலத். வலம் யகுன் லஹு குபு(எ)வன் அஹத். 

இதன் ெபாருள்: 
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அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அல்லாஹ் ஒருவன் 
எனக் கூறுவரீாக! அல்லாஹ் ேதைவயற்றவன். (யாைரயும்) அவன் ெபறவில்ைல. (யாருக்கும்) 
பிறக்கவுமில்ைல. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்ைல. 112 வது அத்தியாயம் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல் அவூது பி(இ) ரப்பி(இ)ல் ப(எ)லக். மின் ஷர்  மா ஃகலக். வமின் 
ஷர்  ஃகாஸி(க்)கின் இதா வ(க்)கப்(இ). வமின் ஷர் ன் னப்பா(எ)ஸாத்தி பி(எ)ல் உ(க்)கத். வமின் ஷர்  
ஹாஸிதின் இதா ஹஸத். 

இதன் ெபாருள்: 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அதிகாைலயின் 
இைறவனிடம் அவன் பைடத்தவற்றின் தீங்கிருந்தும், பரவும் இருளின் தீங்ைக விட்டும், முடிச்சுக்களில் ஊதும் 
ெபண்களின் தீங்ைக விட்டும், ெபாறாைம ெகாள்ளும் ேபாது ெபாறாைமக்காரனின் தீங்ைக விட்டும் 
பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன் என்று கூறுவரீாக! 113 வது அத்தியாயம் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், குல்அவூது பி(இ)ரப்பி(இ)ன் னாஸ். மலி(க்)கின் னாஸ். இலாஹின் 
னாஸ். மின் ஷர் ல் வஸ்வாஸில் கன்னாஸ். அல்லதீ யுவஸ்விஸு ப(ீஎ) ஸுதூ ன் னாஸ். மினல் 
ஜின்னத்தி வன்னாஸ். 

இதன் ெபாருள்: 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புைடேயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் ெபயரால். மைறந்து ெகாண்டு தீய 
எண்ணங்கைளப் ேபாடுபவனின் தீங்ைக விட்டும் மனிதர்களின் அரசனும், மனிதர்களின் கடவுளுமான 
மனிதர்களின் இைறவனிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன் என்று கூறுவரீாக! அவன் மனிதர்களின் உள்ளங்களில் 
தீய எண்ணங்கைளப் ேபாடுகிறான். ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும்இத்தைகேயார் உள்ளனர். 114வது அத்தியாயம் 

மாைலயில் ஓதும் துஆ 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடந்தவுடன் கீழ்க்கண்ட துஆைவ ஓதுவார்கள். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4901 

அம்ைஸனா வஅம்ஸல் முல்(க்)கு லில்லாஹி, வல்ஹம்து லில்லாஹி, லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு லா ஷ (க்)க லஹு, லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து,வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் 
கதீர். ரப்பி(இ) அஸ்அலு(க்)க ைகர மாப(ீஎ) ஹாதிஹில் ைலலத்தி வ ைகர மா ப(இ)ஃதஹா, வஅவூது 
பி(இ)(க்)க மின் ஷர்  மாப(ீஎ) ஹாதிஹில் ைலலத்தி வ ஷர் மா ப(இ)ஃதஹா, ரப்பி(இ) அவூது பி(க்)க 
மினல் கஸ்லி வஸுயில் கிப(இ) , ரப்பி(இ) அவூது பி(இ)(க்)க மின் அதாபி(இ)ன் பி(எ)ன்னா , வஅதாபி(இ)ன் 
பி(எ)ல் கப்(இ)  

இதன் ெபாருள்: 

நாங்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடந்து விட்ேடாம். மாைல ேநரத்து ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்ேக உ யது. 
அல்லாஹ்வுக்ேக புகழைனத்தும். வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் 
தனித்தவன். அவனுக்கு நிகரானவன் யாருமில்ைல. அவனுக்ேக ஆட்சி. புகழும் அவனுக்ேக. அவன் 
அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றலுைடயவன். இைறவா! இந்த இரவின் நன்ைமையயும், அதன் பின்னர் 
வரும் நன்ைமையயும் உன்னிடம் ேவண்டுகிேறன். இந்த இரவின் தீங்ைக விட்டும் அதன் பின்னர் வரும் 
தீங்ைக விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ேசாம்பைல விட்டும்,ேமாசமான முதுைமைய விட்டும் 
உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். என் இைறவா! நரகின் ேவதைனைய விட்டும், மண்ணைறயின் 
ேவதைனைய விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 

காைலயில் ஓதும் துஆ 
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காைலப் ெபாழுைத அைடந்தவுடன் கீழ்க்கண்ட துஆைவ ஓதுவார்கள். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4901 

அஸ்ப(இ)ஹ்னா வஅஸ்ப(இ)ஹல் முல்(க்)கு லில்லாஹி, வல்ஹம்து லில்லாஹி,லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷ (க்)க லஹு, லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா 
குல்லி ைஷயின் கதீர். ரப்பி(இ) அஸ்அலு(க்)க ைகர மாப(ீஎ) ஹாதிஹில் ைலலத்தி வ ைகர மா 
ப(இ)ஃதஹா, வஅவூது பி(இ)(க்)க மின் ஷர்  மாப(ீஎ) ஹாதிஹில் ைலலத்தி வ ஷர் மா 
ப(இ)ஃதஹா, ரப்பி(இ) அவூது பி(இ)(க்)க மினல் கஸ்லி வஸுயில் கிப(இ) , ரப்பி(இ) அவூது பி(இ)(க்)க மின் 
அதாபி(இ)ன் பி(எ)ன்னா ,வஅதாபி(இ)ன் பி(எ)ல் கப்(இ)  

இதன் ெபாருள்: 

நாங்கள் காைலப் ெபாழுைத அைடந்து விட்ேடாம். காைல ேநரத்து ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்ேக உ யது. 
அல்லாஹ்வுக்ேக புகழ ைனத்தும். வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் 
தனித்தவன். அவனுக்கு நிகரானவன் யாருமில்ைல. அவனுக்ேக ஆட்சி. புகழும் அவனுக்ேக. அவன் 
அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றலுைடயவன். இைறவா! இந்த இரவின் நன்ைமையயும், அதன் பின்னர் 
வரும் நன்ைமையயும் உன்னிடம் ேவண்டுகிேறன். இந்த இரவின் தீங்ைக விட்டும் அதன் பின்னர் வரும் 
தீங்ைக விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ேசாம்பைல விட்டும்,ேமாசமான முதுைமைய விட்டும் 
உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடு கிேறன். என் இைறவா! நரகின் ேவதைனைய விட்டும், மண்ணைற யின் 
ேவதைனைய விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 

தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைகக்காக எழுந்ததும் ஓத ேவண்டிய துஆ 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைகக்கு எழுந்தவுடன் கீழ்க்கா ம் துஆைவ 
ஓதுவார்கள். ஆதாரம்: புகா  6317, 7429, 7442, 7499 

அல்லாஹும்ம ல(க்)கல் ஹம்து அன்(த்)த ருஸ் ஸமாவா(த்)தி வல் அர்ளி வமன் ப(ீஎ)ஹின்ன, வல(க்)கல் 
ஹம்து அன்(த்)த ைகயிமுஸ் ஸமாவா(த்)தி வல் அர்ளி, வல(க்)கல் ஹம்து அன்தல் ஹக்கு, வ வஃது(க்)க 
ஹக்குன், வ கவ்லு(க்)க ஹக்குன், வ லி(க்)காவு(க்)க ஹக்குன், வல் ஜன்ன(த்)து ஹக்குன், வன்னாரு 
ஹக்குன், வஸ்ஸாஅ(த்)து ஹக்குன்,வன்னபி(இ)ய்யூன ஹக்குன், வ முஹம்மதுன் ஹக்குன், அல்லாஹும்ம 
ல(க்)க அஸ்லம்(த்)து, வ அைல(க்)க தவக்கல்(த்)து, வபி(இ)(க்)க ஆமன்(த்)து, வஇைல(க்)க 
அனப்(இ)(த்)து,வபி(இ)(க்)க காஸம்(த்)து, வஇைல(க்)க ஹாகம்(த்)து ப(எ)க்பி(எ)ர் ல மா கத்தம்(த்)து வமா 
அக்கர்(த்)து வமா அஸ்ரர்(த்)து வமா அஃலன்(த்)து அன்(த்)தல் முகத்திமு வஅன்(த்)தல் முஅக்கிரு 
லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த வலா ஹவ்ல வலா குவ்வ(த்)த இல்லா பி(இ)ல்லாஹி 

இதன் ெபாருள்: 

இைறவா! உனக்ேக புகழைனத்தும். வானங்களுக்கும், பூமிக்கும், அவற்றுக்கு இைடப்பட்டைவகளுக்கும் நீேய 
ஒளியாவாய். உனக்ேக புகழைனத்தும். வானங்கைளயும்,பூமிையயும், அவற்றுக்கு இைடப் பட்டைவகைளயும் 
நிர்வகிப்பவன் நீேய. உனக்ேக புகழைனத்தும். நீேய ெமய்யானவன். உனது வாக்குறுதி ெமய்யானது. உன் 
ெசால் ெமய்யானது. உன்ைன (நாங்கள்) சந்திப்பது ெமய்யானது. ெசார்க்கம் ெமய்யானது. நரகமும் 
ெமய்யானது. யுக முடிவு நாளும் ெமய்யானது. நபிமார்கள் ெமய்யானவர்கள். முஹம்மதும் ெமய்யானவர். 
இைறவா! உனக்ேக கட்டுப்பட்ேடன். உன் மது நம்பிக்ைக ைவத்ேதன். உன்ைனேய நம்பிேனன். உன்னிடேம 
மள்கிேறன். உன்ைனக் ெகாண்ேட வழக்குைரக்கிேறன். உன்னிடேம தீர்ப்புக் ேகாருகிேறன். எனேவ நான் முன் 
ெசய்தைவகைளயும், பின்னால் ெசய்யவிருப்பைதயும், நான் இரகசிய மாகச் ெசய்தைதயும்,நான் 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்தைதயும் மன்னிப்பாயாக. நீேய முற்படுத்துபவன். நீேய பிற்படுத்துபவன். உன்ைனத் 
தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் யாருமில்ைல. 

இரவில் விழிப்பு வந்தால் ஓத ேவண்டியைவ 

ஒருவருக்கு இரவில் விழிப்பு வந்து கீழ்க்கா ம் துஆைவ ஓதி மன்னிப்புக் ேகட்டால் அைத இைறவன் 
ஏற்காமல் இருப்பதில்ைல என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா  1154 
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லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷ (க்)க லஹு, லஹுல் முல்(க்)கு,வலஹுல் ஹம்து, வஹுவ 
அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். அல்ஹம்து லில்லாஹி வஸுப்(இ)ஹானல்லாஹி வலாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்ப(இ)ர். வலா ஹவ்ல வலா குவ்வ(த்)த இல்லா 
பி(இ)ல்லாஹி, அல்லாஹும்மஃக்பி(எ)ர்ல. 

இதன் ெபாருள்: 

வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு நிகரானவன் 
இல்ைல. ஆட்சி அவனுக்ேக. புகழும் அவனுக்ேக. அவன் அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றலுைடயவன். 
அல்லாஹ் தூயவன். வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அல்லாஹ் மிகப் 
ெப யவன். நன்ைமகள் ெசய்வதும், தீைமகளிலிருந்து விலகுவதும் அல்லாஹ்வின் உதவியால் தான். 
இைறவா என்ைன மன்னித்து விடு. 

தினமும் ஓத ேவண்டிய துஆ 

பின் வரும் துஆைவ யார் தினமும் று தடைவ ஓதி வருகிறாேரா அவருக்கு பத்து அடிைமகைள 
விடுதைல ெசய்த நன்ைமகள் கிைடக்கும். ேமலும் அவருக்கு று நன்ைமகள் பதிவு ெசய்யப்படும். அவரது 
று தீைமகள் அழிக்கப்படும். அன்று மாைல வைர ைஷத்தானிடமிருந்து பாதுகாப்பும் கிைடக்கும் என்று 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா  3293 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷ (க்)க லஹு, லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து, வஹு 
அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். 

இதன் ெபாருள்: 

வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு நிகரானவன் 
இல்ைல. ஆட்சி அவனுக்கு யேத. புகழும் அவனுக்கு யேத. அவன் அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் 
ஆற்றலுைடயவன். 

கழிவைறயில் நுைழயும் ேபாது 

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)(க்)க மினல் குபு(இ)ஸி வல் கபா(இ)யிஸி. ஆதாரம்: புகா  6322 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ஆண், ெபண் ைஷத்தான்களிடமிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 

கழிவைறயிலிருந்து ெவளிேயறும் ேபாது 

ஃகுப்(எ)ரான(க்)க ஆதாரம்: திர்மிதீ 7 

உன்னிடம் மன்னிப்புத் ேதடுகிேறன். 

வடீ்டிலிருந்து ெவளிேய ெசல்லும் ேபாது 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்ைட விட்டு ெவளிேய ெசல்லும் ேபாது கீழ்க்கா ம் துஆைவக் 
கூறுவார்கள். ஆதாரம்: நஸய ீ5391, 5444 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹி ரப்பி(இ) அவூது பி(இ)(க்)க மின் அன் அஸில்ல அவ் அளில்ல அவ் அள்ளம அவ் உள்லம 
அவ் அஜ்ஹல அவ் யுஜ்ஹல அலய்ய 

இதன் ெபாருள்: 
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அல்லாஹ்வின் ெபயரால் (ெவளிேயறுகிேறன்.) என் இைறவா! நான் சறுகி விடாமலும்,வழி தவறி 
விடாமலும், அநீதி இைழக்காமலும், அநீதி இைழக்கப்படாமலும்,மூடனாகாமலும், (பிறைர) மூடராக்காமலும் 
இருக்க உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 

சைபைய முடிக்கும் ேபாது 

ஒரு சைபைய முடிக்கும் ேபாது கீழ்க்கா ம் துஆைவக் கூறினால் அந்தச் சைபயில் நடந்த தவறுகள் 
மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ைல என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ 3355 

ஸுப்ஹான(க்)கல்லாஹும்ம வபி(இ) ஹம்தி(க்)க அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த 
அஸ்தக்பி(எ)ரு(க்)க வஅதூபு(இ) இைல(க்)க. 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! நீ தூயவன். உன்ைனப் புகழ்கிேறன். வணக்கத்திற்கு யவன் உன்ைனத் தவிர யாருமில்ைல. 
உன்னிடேம பாவ மன்னிப்புத் ேதடுகிேறன். உன்னிடேம மள்கிேறன். 

அல்லது கீழ்க்கண்ட துஆைவயும் ஓதலாம். 

ஸுப்(இ)ஹான(க்)கல்லாஹும்ம வபி(இ)ஹம்தி(க்)க அஸ்தக்பி(எ)ரு(க்)க வ அதூபு(இ) இைல(க்)க. 

இதன் ெபாருள் வருமாறு: 

இைறவா! நீ தூயவன். உன்ைனப் புகழ்கிேறன். உன்னிடம் பாவ மன்னிப்புத் ேதடுகிேறன். உன்னிடேம 
மள்கிேறன். ஆதாரம்: நஸய ீ1327 

பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழயும் ேபாது 

அல்லாஹும்மப்(எ)தஹ் ல அப்(இ)வாப(இ) ரஹ்ம(த்)தி(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனது அருள் வாசல்கைள எனக்காகத் திறப்பாயாக. ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1165 

பள்ளிவாசைல விட்டு ெவளிேயறும் ேபாது 

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலு(க்)க மின் ப(எ)ழ்ளி(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனது அருைள ேவண்டுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1165 

சாப்பிடும் ேபாதும், பருகும் ேபாதும் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹ் 

அல்லாஹ்வின் ெபயரால் எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  5376, 5378 

பிஸ்மில்லாஹ் கூற மறந்து விட்டால் 

சாப்பிடும் ேபாது பிஸ்மில்லாஹ் கூற மறந்து விட்டால் 

பிஸ்மில்லாஹி ப(ீஎ) அவ்வலிஹி வ ஆகி ஹி 
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எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: திர்மிதீ 1781 

சாப்பிட்ட பின்பும் பருகிய பின்பும் 

அல்ஹம்து லில்லாஹி கஸரன் தய்யிபீ (இ)ன் முபா(இ)ர(க்)கன் ப(ீஎ)ஹி ஃைகர மக்பி(எ)ய்யின் வலா 
முவத்தஇன் வலா முஸ்தக்னன் அன்ஹு ரப்ப(இ)னா 

இதன் ெபாருள் : 

தூய்ைமயான, பாக்கியம் நிைறந்த அதிக அளவிலான புகழ் அல்லாஹ்வுக்ேக. அவனது அருட்ெகாைட 
மறுக்கப்படத்தக்கதல்ல. நன்றி மறக்கப்படுவதுமன்று. அது ேதைவயற்றதுமல்ல. ஆதாரம்: புகா  5858 

அல்லது 

அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ கபா(எ)னா வ அர்வானா ஃைகர மக்பி(எ)ய்யின் வலா மக்பூ(எ)ர் 

இதன் ெபாருள் : 

உணவளித்து தாகம் தீர்த்த அல்லாஹ்வுக்ேக புகழைனத்தும். அவனது அருள் மறுக்கப்படத்தக்கதல்ல. நன்றி 
மறக்கப்படுவதுமல்ல. ஆதாரம்: புகா  5459 

அல்லது 

அல்ஹம்து லில்லாஹ் 

என்று கூறலாம். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4915 

உணவளித்தவருக்காக 

அல்லாஹும்ம பா(இ) க் லஹும் ப(ீஎ)மா ரஸக்தஹும் வஃக்பி(எ)ர் லஹும் வர்ஹம்ஹும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! இவர்களுக்கு நீ வழங்கியதில் பரகத் (மைறமுகமான ேபரருள்) ெசய்வாயாக. இவர்கைள 
மன்னிப்பாயாக! இவர்களுக்கு கருைண காட்டுவாயாக. ஆதாரம்: முஸ்லிம்3805 

தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் முன் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹி அல்லாஹும்ம ஜன்னிப்(இ)னா வஜன்னிபி(இ)ஷ் ைஷத்தான மா ரஸக்தனா 

இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ்வின் ெபயரால். இைறவா! ைஷத்தானிடமிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக! எங்களுக்கு நீ வழங்கும் 
சந்ததிகைளயும் ைஷத்தானிடமிருந்து காப்பாயாக. ஆதாரம்: புகா 141, 3271, 6388, 7396 

அல்லது 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹி அல்லாஹும்ம ஜன்னிப்(இ)னியஷ் ைஷ(த்)தான வஜன்னிபிஷ் ைஷ(த்)தான 
மாரஸக்(த்)தனா 

இதன் ெபாருள் : 
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அல்லாஹ்வின் ெபயரால். இைறவா! ைஷத்தானிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாயாக. எனக்கு நீ வழங்கும் 
சந்ததிகைளயும் ைஷத்தானிடமிருந்து காப்பாயாக. ஆதாரம்: புகா  5165, 3283 

எல்லா நிைலயிலும் கூற ேவண்டியைவ 

பாத்திரங்கைள மூடும் ேபாதும், கதைவச் சாத்தும் ேபாதும், விளக்ைக அைணக்கும் ேபாதும், ஒவ்ெவாரு 
கா யத்ைதச் ெசய்யும் ேபாதும் 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹ் 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  3280, 5623 

ேகாபம் ஏற்படும் ேபாது 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி மினஷ் ைஷத்தான் 

இதன் ெபாருள் : 

ைஷத்தாைன விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: புகா  3282 

அல்லது 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ். 

என்று கூறலாம். ஆதாரம்: புகா  6115 

தீய எண்ணங்கள் ஏற்படும் ேபாதும், மனக் குழப்பத்தின் ேபாதும் 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ். 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  3276 

கழுைத கைணக்கும் ேபாது 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ். 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  3303 

ெகட்ட கனவு கண்டால் 

மனதுக்குக் கவைல தரும் கனவுகைளக் கண்டால் இடது புறம் மூன்று தடைவ துப்பிவிட்டு 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ் 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  6995 

ேநாயாளிைய விசா க்கச் ெசன்றால் 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)ன்னாஸி முத்ஹிபல் ப(இ)ஃஸி இஷ்பி(எ) அன்தஷ் ஷாப(ீஎ) லா ஷாபி(எ)ய இல்லா 
அன்(த்)த ஷிபா(எ)அன் லா யுகாதிரு ஸகமா. 

இதன் ெபாருள் : 
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இைறவா! மனிதர்களின் எஜமாேன! துன்பத்ைத நீக்குபவேன! நீ குணப்படுத்து. நீேய குணப்படுத்துபவன். 
உன்ைனத் தவிர குணப்படுத்துபவன் யாருமில்ைல. ேநாைய அறேவ மதம் ைவக்காமல் முழுைமயாகக் 
குணப்படுத்து! 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  5742 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)ன்னாஸி அத்ஹிபில் ப(இ)ஃஸ இஷ்பி(எ)ஹி வஅன்தஷ் ஷாப(ீஎ) லாஷிபா(எ)அ 
இல்லா ஷிபா(எ)வு(க்)க ஷிபா(எ)அன் லா யுகாதிரு ஸகமா. 

இைறவா! மனிதர்களின் எஜமாேன! துன்பத்ைத நீக்கி குணப்படுத்து. நீேய குணப்படுத்துபவன். உனது 
குணப்படுத்துதைலத் தவிர ேவறு குணப்படுத்துதல் இல்ைல. ேநாைய மதம் ைவக்காத வைகயில் 
முழுைமயாகக் குணப்படுத்து! ஆதாரம்: புகா  6743 

அல்லது ேநாயாளியின் உடலில் ைகைய ைவத்து 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹ் 

என்று மூன்று தடைவ கூறி விட்டு 

அவூது பி(இ)ல்லாஹி வகுத்ர(த்)திஹி மின் ஷர்  மாஅஜிது வஉஹாதிரு 

என்று ஏழு தடைவயும் கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

நான் அஞ்சுகின்ற, நான் அைடந்திருக்கின்ற துன்பத்திலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4082 

அல்லது 

லா ப(இ)ஃஸ தஹுர் இன்ஷா அல்லாஹ் 

இதன் ெபாருள் : 

கவைல ேவண்டாம். அல்லாஹ் நாடினால் குணமாகி விடும் 

எனக் கூறலாம். ஆதாரம்: புகா  3616 

மரணத்திற்கு நிகரான துன்பத்தின் ேபாது 

அல்லாஹும்ம அஹ்யின ீ மா கான(த்)தில் ஹயா(த்)து ைகரன்ல வதவப்ப(எ)ன ீ இதா கான(த்)தில் 
வபா(எ)(த்)து ைகரன் ல 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! வாழ்வது எனக்கு நல்லதாக இருந்தால் என்ைன வாழச் ெசய்! மரணம் எனக்கு நல்லதாக 
இருந்தால் மரணிக்கச் ெசய்! 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  5671, 6351 

இழப்புகள் ஏற்படும் ேபாது 
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இழப்புகள் ஏற்படும் ேபாது கீழ்க்கா ம் துஆைவ ஓதினால் அைத விடச் சிறந்தைத அல்லாஹ் மாற்றாகத் 
தருவான் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1525 

இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இைலஹி ராஜிவூன், அல்லாஹும்ம அஃஜுர்ன ீ ப(ீஎ) முஸபீ (இ)(த்)தி வ 
அக்லிப்(எ) ல ைகரன் மின்ஹா 

இதன் ெபாருள் : 

நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு உ யவர்கள். ேமலும் நாங்கள் அவனிடேம திரும்பிச் ெசல்பவர்கள். இைறவா! 
எனது துன்பத்திற்காக நீ கூலி தருவாயாக. ேமலும் இைத விடச் சிறந்தைத பகரமாகத் தருவாயாக. ஆதாரம்: 
முஸ்லிம் 1525 

கணவைன இழந்தவர்கள் கூற ேவண்டியது 

அல்லாஹும்மக்பி(எ)ர்ல வலஹு வ அஃகிப்ன ீமின்ஹு உக்ப(இ)ன் ஹஸனதன் 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! என்ைனயும், அவைரயும் மன்னிப்பாயாக! அவைர விடச் சிறந்தவைர எனக்கு அளிப்பாயாக! 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1527 

மைழ ேவண்டும் ேபாது 

இரு ைககைளயும் உயர்த்தி 

அல்லாஹும்மஸ்கினா 

அல்லாஹும்மஸ்கினா 

அல்லாஹும்மஸ்கினா 

எனக் கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! எங்களுக்கு மைழையத் தா. ஆதாரம்: புகா  1013 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம அகிஸ்னா 

அல்லாஹும்ம அகிஸ்னா 

அல்லாஹும்ம அகிஸ்னா 

எனக் கூற ேவண்டும். 

ெபாருள்: 

இைறவா! எங்களுக்கு மைழைய இறக்கு! ஆதாரம்: புகா  1014 

அளவுக்கு ேமல் மைழ ெபய்தால் 
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அல்லாஹும்ம ஹவாைலனா வலா அைலனா 

என்று இரு ைககைளயும் உயர்த்தி கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! எங்களின் சுற்றுப்புறங்களுக்கு இைத அனுப்பு! எங்களுக்குக் ேகடு தருவதாக இைத ஆக்காேத! 
ஆதாரம்: புகா  933, 1015, 1020, 1021, 1033, 6093, 6342 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம அலல் ஆகாமி வல் ஜிபா(இ)லி வல் ஆஜாமி வள்ளிராபி(இ) வல் அவ்திய(த்)தி வ 
மனாபி(இ)திஷ் ஷஜ  

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ேமடுகளிலும், மைலகளிலும், குன்றுகளிலும், ஓைடகளிலும், ேகாட்ைடகளிலும்,மரங்கள் முைளக்கும் 
இடங்களிலும் இந்த மைழைய ெபாழியச் ெசய்வாயாக. ஆதாரம்: புகா  1013, 1016 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம அலா ருவூஸில் ஜிபா(இ)லி வல் ஆகாமி வபு(இ)தூனில் அவ்திய(த்)தி வ மனாபி(இ)திஷ் 
ஷஜ  ஆதாரம்: புகா  1017 

மைழ ெபாழியும் ேபாது 

அல்லாஹும்ம ஸய்யிப(இ)ன் நாபி(எ)அன் 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! பயனுள்ள மைழயாக இைத ஆக்கு! ஆதாரம்: புகா  1032 

ேபார்கள் மற்றும் கலவரத்தின் ேபாது 

அல்லாஹும்ம முன்ஸிலல் கிதாபி(இ), ஸ அல் ஹிஸாபி(இ), அல்லாஹும்மஹ்ஸிமில் 
அஹ்ஸாப்(இ), அல்லாஹும்மஹ்ஸிம்ஹும் வஸல்ஸில்ஹும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ேவதத்ைத அருளியவேன! விைரந்து விசா ப்பவேன! எதி களின் கூட்டணிையத் ேதால்வியுறச் 
ெசய்வாயாக! அவர்கைளத் தடுமாறச் ெசய்வாயாக! ஆதாரம்: புகா  2933, 4115 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம முன்ஸிலல் கிதாபி(இ) வமுஜ் யஸ் ஸஹாபி(இ) வஹாஸிமல் அஹ்ஸாபி(இ) 
இஹ்ஸிம்ஹும் வன்ஸுர்னா அைலஹிம். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ேவதத்ைத அருளியவேன! ேமகத்ைத நடத்திச் ெசல்பவேன! எதி கைளத் ேதால்வியுறச் 
ெசய்பவேன! இவர்கைளத் ேதால்வியுறச் ெசய்! எங்களுக்கு உதவி ெசய்! ஆதாரம்: புகா  2966, 3024 

புயல் வசீும் ேபாது 
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அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஸ்அலு(க்)க ைகரஹா வைகர மாப(ீஎ)ஹா வைகர மா உர்ஸிலத் பி(இ)ஹி. 
வஅவூது பி(இ)(க்)க மின் ஷர் ஹா வஷர்  மா ப(ீஎ)ஹா வஷர்  மா உர்ஸிலத் பி(இ)ஹி 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! இதில் உள்ள நன்ைமையயும், எந்த நன்ைமக்காக இது அனுப்பப்பட்டேதா அந்த நன்ைமையயும் 
உன்னிடம் ேவண்டுகிேறன். இதன் தீங்ைக விட்டும், எந்தத் தீங்ைகக் ெகாண்டு வருவதற்காக இது 
அனுப்பப்பட்டேதா அந்தத் தீங்ைக விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1496 

பயணத்தின் ேபாது 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்திற்காக தமது வாகனத்தில் எறி அமர்ந்ததும் மூன்று தடைவ 

அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் - அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் - 

அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் 

எனக் கூறுவார்கள். பின்னர் 

ஸுப்(இ)ஹானல்லதீ ஸக்கர லனா ஹாதா வமா குன்னா லஹு முக் னனீ். வஇன்னா இலா ரப்பி(இ)னா 
லமுன்கலிபூன். அல்லா ஹும்ம இன்னா நஸ்அலு(க்)க ப(ீஎ) ஸப(எ) னா ஹாதா அல்பி(இ)ர்ர வத்தக்வா 
வமினல் அமலி மா(த்)தர்ளா. அல்லாஹும்ம ஹவ்வின் அைலனா ஸப(எ)ரனா ஹாதா வத்வி அன்னா 
பு(இ)ஃதஹு, அல்லாஹும்ம அன்(த்)தஸ் ஸாஹிபு(இ) பி(எ)ஸ்ஸப(எ)  வல் கலப(எ)(த்)து பி(எ)ல் அஹ்லி 
அல்லா ஹும்ம இன்ன ீ அவூது பி(க்)க மின் வஃஸாயிஸ் ஸப(எ)  வகாப (இ)தில் மன்ள  வஸுயில் 
முன்கலபி(இ) பி(எ)ல் மாலி வல் அஹ்லி 

எனக் கூறுவார்கள். 

இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ் மிகப் ெப யவன். எங்களுக்கு இைத வசப்படுத்தித் தந்தவன் தூயவன். நாங்கள் இதன் ேமல் சக்தி 
ெபற்றவர்களாக இருக்கவில்ைல. ேமலும் நாங்கள் எங்கள் இைறவனிடேம திரும்பிச் ெசல்பவர்கள். இைறவா! 
எங்களின் இந்தப் பயணத்தில் நன்ைமையயும், இைறயச்சத்ைதயும், நீ ெபாருந்திக் ெகாள்கின்ற நல்லறத்ைதயும் 
உன்னிடம் ேவண்டுகிேறாம். இைறவா! எங்களின் இந்தப் பயணத்ைத எங்களுக்கு எளிதாக்கு! இதன் 
ெதாைலைவ எங்களுக்குச் குைறத்து விடு! இைறவா! நீேய பயணத்தில் ேதாழனாக இருக்கிறாய். எங்கள் 
குடும்பத்ைத நீேய காக்கிறாய். இைறவா! இப்பயணத்தின் சிரமத்திலிருந்தும், ேமாசமான ேதாற்றத்திலிருந்தும் 
ெசல்வத்திலும் குடும்பத்திலும் தீய விைளவுகள் ஏற்படுவதிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம்2392 

பயணத்திலிருந்து திரும்பும் ேபாது 

ேமற்கண்ட அேத துஆைவ ஓத ேவண்டும். அைதத் ெதாடர்ந்து 

ஆயிபூ(இ)ன தாயிபூ(இ)ன ஆபி(இ)தூன லிரப்பி(இ)னா ஹாமிதூன். 

இதன் ெபாருள் : 

எங்கள் இைறவைன வணங்கியவர்களாகவும், புகழ்ந்தவர் களாகவும் மன்னிப்புக் ேகட்பவர்களாகவும் 
திரும்புகிேறாம். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 2392 

ெவளியூ ல் தங்கும் ேபாது 
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அவூது பி(இ) (க்)கலிமாதில்லாஹித் தம்மாத்தி மின் ஷர்  மா கலக் 

இதன் ெபாருள் : 

முழுைமயான அல்லாஹ்வின் வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு அவன் பைடத்த அைனத்தின் தீங்ைக விட்டும் 
அவனிடேம பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4881, 4882 

பிராணிகைள அறுக்கும் ேபாது 

உண்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பிராணிகைள அறுக்கும் ேபாது 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் 

இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ்வின் ெபயரால். அல்லாஹ் மிகப் ெப யவன். 

என்று கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  5565, 7399 

மகிழ்ச்சியான ெசய்திையக் ேகட்கும் ேபாதும் மகிழ்ச்சிைய அனுபவிக்கும் ேபாதும் 

மகிழ்ச்சியான அனுபவம் நமக்குக் கிைடத்தால் அல்லது மகிழ்ச்சியான ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்டால் 

அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் 

அல்லாஹ் மிகப் ெப யவன் எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  3348, 4741 

ேமட்டில் ஏறும் ேபாது 

உயரமான இடத்தில் ஏறும் ேபாது 

அல்லாஹு அக்ப(இ)ர் 

அல்லாஹ் மிகப் ெப யவன் எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  2993, 2994 

கீேழ இறங்கும் ேபாது 

உயரமான இடத்திலிருந்து, மாடியிலிருந்து கீேழ இறங்கும் ேபாது 

ஸுப்(இ)ஹானல்லாஹ் 

அல்லாஹ் தூயவன். 

எனக் கூற ேவண்டும். ஆதாரம்: புகா  2993, 2994 

ஈடுபடப் ேபாகும் கா யம் நல்லதா ெகட்டதா என்பைத அறிய 

ஒரு கா யத்ைதச் ெசய்யலாமா ேவண்டாமா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டால் கடைமயில்லாத இரண்டு ரக்அத்கள் 
நபில் ெதாழுது விட்டு பின்வரும் துஆைவ ஓத ேவண்டும். அவ்வாறு ஓதினால் அக்கா யம் நல்லதாக 
இருந்தால் அதில் அல்லாஹ் நம்ைம ஈடுபடுத்துவான். அது ெகட்டதாக இருந்தால் அதிலிருந்து நம்ைமக் 
காப்பாற்றி விடுவான். ஆதாரம்: புகா 1166, 6382, 7390 
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அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஸ்தகீரு(க்)க பி(இ)இல்மி(க்)க, வ அஸ்தக்திக்ரு(க்)க பி(இ)குத்ரதி(க்)க வ 
அஸ்அலு(க்)க மின் ப(எ)ள்லி(க்)கல் அளமீ். ப(எ)இன்ன(க்)க தக்திரு வலா அக்திரு வ தஃலமு வலா அஃலமு 
வ அன்த அல்லாமுல் குயூப்(இ) அல்லாஹும்ம இன் குன்(த்)த தஃலமு அன்ன ஹாதல் அம்ர ைகருன் ல 
ப(ீஎ) தீன ீவ மஆஷீ வ ஆ(க்)கிப(இ)(த்)தி அம்  வ ஆஜிலிஹி ப(எ)க்துர்ஹு ல வயஸ்ஸிர் ஹு ல, ஸும்ம 
பா(இ) க் ல ப(ீஎ)ஹி வஇன் குன்(த்)த தஃலமு அன்ன ஹாதல் அம்ர ஷர்ருன் ல ப(ீஎ) தீன,ீ வமஆஷீ 
வஆ(க்)கிப(இ)(த்)தி அம்  வ ஆஜிலிஹி ப(எ)ஸ் ப்(எ)ஹு அன்ன ீவஸ் ப்(எ)ன ீஅன்ஹு வக்துர் லியல் 
ைகர ைஹஸு கான ஸும்ம அர்ளின ீ

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! நீ அறிந்திருப்பதால் எது நல்லேதா அைத உன்னிடம் ேதடுகிேறன். உனக்கு ஆற்றல் உள்ளதால் 
எனக்கு சக்திையக் ேகட்கிேறன். உனது மகத்தான அருைள உன்னிடம் ேவண்டுகிேறன். நீ தான் சக்தி 
ெபற்றிருக்கிறாய். நான் சக்தி ெபறவில்ைல. நீ தான் அறிந்திருக்கிறாய். நான் அறிய மாட்ேடன். நீ தான் 
மைறவானவற்ைறயும் அறிபவன். 

இைறவா! இந்தக் கா யம் எனது மார்க்கத்திற்கும், எனது வாழ்க்ைகக்கும், எனது இம்ைமக்கும், மறுைமக்கும் 
நல்லது என்று நீ கருதினால் இைதச் ெசய்ய எனக்கு வலிைமையத் தா! ேமலும் இைத எனக்கு எளிதாக்கு! 
பின்னர் இதில் பரகத் (புலனுக்கு எட்டாத ேபரருள்) ெசய்! 

இந்தக் கா யம் எனது மார்க்கத்திற்கும், எனது வாழ்க்ைகக்கும், எனது இம்ைமக்கும், எனது மறுைமக்கும் 
ெகட்டது என்று நீ கருதினால் என்ைன விட்டு இந்தக் கா யத்ைதத் திருப்பி விடு வாயாக! இந்தக் கா யத்ைத 
விட்டும் என்ைனத் திருப்பி விடுவாயாக. எங்ேக இருந்தாலும் எனக்கு நன்ைம ெசய்யும் ஆற்றைலத் 
தருவாயாக! பின்னர் என்ைனத் திருப்தியைடயச் ெசய்வாயாக. ஆதாரம்: புகா  1166, 6382, 7390 

தும்மல் வந்தால் 

தும்மல் வந்தால் தும்மிய பின் 

அல்ஹம்து லில்லாஹ் 

எனக் கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக. 

அல்ஹம்துலில்லாஹ் என தும்மியவர்கூறுவைதக் ேகட்டவர் 

யர்ஹமு(க்)கல்லாஹ் 

எனக் கூற ேவண்டும். இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ் உனக்கு அருள் பு வானாக! 

இைதக் ேகட்டதும் தும்மியவர் 

யஹ்தீ(க்)குமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பா(இ)ல(க்)கும் 

எனக் கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பு வானாக! உங்கள் கா யத்ைதச் சீராக்குவானாக! ஆதாரம்: புகா  6224 
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இறந்தவருக்காகச் ெசய்யும் துஆ 

இறந்தவ ன் இல்லம் ெசன்றால் பின்வரும் துஆைவ ெசய்ய ேவண்டும்................. இட்ட இடத்தில் 
இறந்தவ ன் ெபயைரச் ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

அல்லாஹும்மக்பி(எ)ர் லி ................... வர்ப(எ)ஃ தரஜ(த்)தஹு பி(எ)ல் மஹ்திய்யனீ வஃக்லுப்(எ) ஹு ப(ீஎ) 
அகிபி(இ)ஹி பி(எ)ல் காபி ன் வக்பி(எ)ர் லனா வலஹு யாரப்ப(இ)ல் ஆலமன் வப்(எ)ஸஹ் லஹு ப(ீஎ) 
கப்(இ) ஹி வநவ்விர் லஹு ப(ீஎ)ஹி. 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ..................... மன்னிப்பாயாக! ேநர்வழி ெபற்றவர்களுடன் ேசர்ந்து இவரது தகுதிைய உயர்த்துவாயாக! 
இவர் விட்டுச் ெசன்றவர்களுக்கு நீ ெபாறுப்பாளனாவாயாக! அகிலத்தின் அதிபதிேய! இவைரயும், எங்கைளயும் 
மன்னிப்பாயாக! இவரது மண்ணைறைய விசாலமாக்குவாயாக! அதில் இவருக்கு ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக! 
ஆதாரம்: முஸ்லிம்1528 

ஜனாஸா ெதாழுைகயில் இறந்தவருக்காக ஓதும் துஆ 

அல்லாஹும்மபி(எ)ர் லஹு வர்ஹம்ஹு வஆபி(எ)ஹி வபு(எ) அன்ஹு வஅக் ம் நுஸுலஹு வவஸ்ஸிஃ 
முத்கலஹு வக்ஸில்ஹு பி(இ)ல்மாயி வஸ்ஸல்ஜி வல்ப(இ)ரதி வநக்கிஹி மினல் கதாயா கமா 
நக்ைகத்தஸ் ஸவ்ப(இ)ல் அப்(இ)யள மினத் தனஸி வ அப்(இ)தில்ஹு தாரன் ைகரன் மின் தா ஹி 
வஅஹ்லன் ைகரன் மின் அஹ்லிஹி வஸவ்ஜன் ைகரன் மின் ஸவ்ஜிஹி வ அத்ஹில்ஹுல் ஜன்ன(த்)த 
வஅயித்ஹு மின் அதாபி(இ)ல் கப்(இ)  

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! இவைர மன்னிப்பாயாக! இவருக்கு அருள் பு வாயாக! இவரது தவறுகைள 
அலட்சியப்படுத்துவாயாக! இவர் தங்குமிடத்ைத மதிப்பு மிக்கதாக ஆக்குவாயாக! இவர் நுைழயும் இடத்ைத 
விசாலமாக்குவாயாக! இவைரத் தண்ணரீாலும், பனிக் கட்டியாலும்,ஆலங்கட்டியாலும் கழுவுவாயாக! 
ெவண்ைமயான ஆைடைய அழுக்கிலிருந்து சுத்தம் ெசய்வைதப் ேபால் இவைர குற்றத்திலிருந்து சுத்தம் 
ெசய்வாயாக! இங்கிருக்கும் வடீ்ைட விடச் சிறந்த வடீ்ைடயும், இங்கிருக்கும் குடும்பத்ைத விடச் சிறந்த 
குடும்பத்ைதயும்,இங்கிருந்த வாழ்க்ைகத் துைணைய விட சிறந்த துைணையயும் இவருக்கு வழங்குவாயாக! 
இவைர கப் ன் ேவதைனயிலிருந்து காப்பாயாக! ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1600 

கப்ருகைள ஸியாரத் ெசய்யும் ேபாது 

அஸ்ஸலாமு அைல(க்)கும் தாரகவ்மின் மூமினனீ் வஇன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(இ)கும் லாஹி(க்)கூன். 

இதன் ெபாருள் : 

இைற நம்பிக்ைகயுள்ள சமுதாயேம! உங்கள் மது சாந்தி நிலவட்டும். அல்லாஹ் நாடினால் நாங்களும் 
உங்களுடன் ேசரக் கூடியவர்கேள. ஆதாரம்: முஸ்லிம் 367 

அல்லது 

அஸ்ஸலாமு அைல(க்)கும் தார கவ்மின் மூமினனீ் வஅதா(க்)கும் மா தூஅதூன கதன் முஅஜ்ஜலூன வ 
இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(இ)கும் லாஹி(க்)கூன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1618 

அல்லது 

அஸ்ஸலாமு அலா அஹ்லித் தியா  மினல் மூமினனீ் வல் முஸ்லிமன் வ யர்ஹமுல்லாஹுல் 
முஸ்தக்திமன மின்னா வல்முஸ்தஃகி ன். வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(இ)(க்)கும் லலாஹி(க்)கூன். 
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இதன் ெபாருள் : 

முஸ்லிம்களான மூமின்களான உங்கள் மது சாந்தி நிலவட்டும். நம்மில் முந்திச் ெசன்றவர்களுக்கும், பிந்தி 
வருேவாருக்கும் அல்லாஹ் அருள் பு யட்டும். அல்லாஹ் நாடினால் நாங்களும் உங்களுடன் ேசரக் 
கூடியவர்கேள. ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1619 

அல்லது 

அஸ்ஸலாமு அைல(க்)கும் அஹ்லத் தியா  மினல் மூமினனீ வல் முஸ்லிமன வ இன்னா இன்ஷா 
அல்லாஹு லலாஹி(க்)கூன். அஸ்அலுல்லாஹ லனா வல(க்)குமுல் ஆபி(எ)ய(த்)த 

இதன் ெபாருள் : 

முஸ்லிம்களான, மூமின்களான உங்கள் மது சாந்தி நிலவட்டும். அல்லாஹ் நாடினால் நாங்களும் 
உங்களுடன் ேசரக் கூடியவர்கேள. எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நல்லைத அல்லாஹ்விடம் ேவண்டுகிேறன். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1620 

இஸ்லாத்ைத ஏற்றவுடன் கூற ேவண்டியது 

அல்லாஹும்மபி(எ)ர் ல, வர்ஹம்ன ீவஹ்தின,ீ வர்ஸுக்ன ீ

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! என்ைன மன்னிப்பாயாக! எனக்கு அருள் பு வாயாக! எனக்கு ேநர்வழி காட்டுவாயாக! எனக்குச் 
ெசல்வத்ைத வழங்குவாயாக! ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4863, 4864 

மணமக்கைள வாழ்த்த 

பா(இ)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க ஆதாரம்: புகா  5367, 5155, 6386 

அல்லது 

பா(இ)ர(க்)கல்லாஹு அைல(க்)க ஆதாரம்: புகா  6387 

அல்லது 

பா(இ)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க வபா(இ)ர(க்)க அைல(க்)க வஜமஅ ைப(இ)ன(க்)குமா பி(எ)ல் ைகர் ஆதாரம்: 
திர்மிதீ 1011 

அல்லது 

பா(இ)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க வபா(இ)ர(க்)க அைல(க்)க வஜமஅ ைப(இ)ன(க்)குமா ப(ீஎ) ைக ன் ஆதாரம்: 
அபூதாவூத் 1819 

என்று மணமக்கைள வாழ்த்தலாம். 

உளூச் ெசய்யத் துவங்கும் ேபாது 

பி(இ)ஸ்மில்லாஹி 

என்று கூறிவிட்டு உளூச் ெசய்ய ேவண்டும். ஆதாரம்: நஸய ீ77 

உளூச் ெசய்து முடித்த பின் 
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அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஅன்ன முஹம்மதன் அப்(இ)துல்லாஹி வரஸுலுஹு 

இதன் ெபாருள் : 

வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல என்றும் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அடியார் என்றும் அவனது தூதர் என்றும் உறுதியாக நம்புகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 345 

பாங்கு சப்தம் ேகட்டால் 

பாங்கு ெசால்லும் சப்தம் ேகட்டால் முஅத்தின் கூறுவைத நாமும் திருப்பிக் கூற ேவண்டும் என்று நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா  611 

பாங்கு முடிந்தவுடன் 

பாங்கு ஓதி முடிந்தவுடன் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மது ஸலவாத் ஓதி விட்டு பின்னர் கீழ்க்கா ம் 
துஆைவ ஓத ேவண்டும். (பக்கம் : 74-76-ல் ஸலவாத் இடம் ெபற்றுள்ளது.) 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ) ஹாதிஹித் தஃவ(த்)தித் தாம்ம(த்)தி வஸ்ஸலா(த்)தில் காயிம(த்)தி ஆ(த்)தி 
முஹம்மதன் அல்வஸலீ (த்)த வல் ப(எ)ளலீ(த்)த வப்(இ)அஸ்ஹு மகாமன் மஹ்மூதன் அல்லதீ வஅத்தஹு 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! இந்த முழுைமயான அைழப்பிற்கும், நிைலயான ெதாழுைகக்கும் ெசாந்தக்காரேன! முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு (ெசார்க்கத்தின் மிக உயர்ந்த பதவியான) வஸலா எனும் பதவியிைனயும்ீ , சிறப்ைபயும் 
வழங்குவாயாக! நீ அவர்களுக்காக வாக்களித்த புகழப்பட்ட இடத்தில் அவர்கைள எழுப்புவாயாக! ஆதாரம்: 
புகா  614, 4719 

ெதாழுைகையத் துவக்கிய உடன் 

அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறி ெதாழுைகயில் நுைழந்த உடன் அல்ஹம்து அத்தியாயம் ஓதுவதற்கு முன் 
கீழ்க் கா ம் துஆைவ ஓத ேவண்டும். 

அல்லாஹும்ம பா(இ)யித் ைபன ீ வைபன கதாயாய கமா பா(இ)அத்த ைப(இ)னல் மஷ் (க்)கி வல் 
மக் பி(இ), அல்லாஹும்ம நக்கின ீமினல் கதாயா கமா யுனக்கஸ் ஸவ்பு(இ)ல் அப்(இ)யளு மினத் தனஸி 
அல்லாஹும்மஃக்ஸில் ஃகதாயாய பி(இ)ல்மாயி வஸ்ஸல்ஜி வல் ப(இ)ரதி 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! கிழக்கிற்கும், ேமற்கிற்கும் இைடேய உள்ள இைடெவளிையப் ேபால் எனக்கும் என் பாவங்களுக்கும் 
இைடேய இைடெவளிைய ஏற்படுத்துவாயாக! ெவண்ைமயான ஆைட அழுக்கிலிருந்து சுத்தம் ெசய்யப்படுவது 
ேபால் என்ைனப் பாவங்களிலிருந்து சுத்தம் ெசய்வாயாக! இைறவா! 
தண்ணரீாலும், பனிக்கட்டியாலும், ஆலங்கட்டியாலும் என் பாவங்கைளக் கழுவுவாயாக. ஆதாரம்: புகா  744 

அல்லது 

வஜ்ஜஹ்(த்)து வஜ்ஹிய லில்லதீ ப(எ)(த்)தரஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ள ஹனபீ(எ)ன் வமா அன மினல் 
முஷ் கீன். இன்ன ஸலா(த்)தீ, வநுஸு(க்)கீ வமஹ்யாய வமமா(த்)தீ லில்லாஹி ரப்பி(இ)ல் ஆலமன். 
லாஷ் (க்)க லஹு வபி(இ)தாலி(க்)க உமிர்(த்)து வஅன மினல் முஸ்லிமன். அல்லாஹும்ம அன்(த்)தல் 
மலி(க்)கு லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த அன்(த்)த ரப்ப(ீஇ) வஅன அப்(இ)து(க்)க ளலம்து நப்(எ)ஸ ீ
வஃதரப்(எ)(த்)து பிதன்ப(ீஇ) ப(எ)க்பி(எ)ர்ல துனூப(ீஇ) ஜமஅன், இன்னஹு லா யஃக்பி(எ)ருத் துனூப(இ) 
இல்லா அன்(த்)த வஹ்தின ீலி அஹ்ஸனில் அக்லா(க்)கி லாயஹ்தீ லி அஹ்ஸனிஹா இல்லா அன்(த்)த 
வஸ் ஃப் அன்ன ீைஸய்யிஅஹா லா யஸ் ப்(எ) அன்ன ீைஸய்யிஅஹா இல்லா அன்(த்)த லப்ைப(இ)(க்)க 
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வஸஃைத(க்)க வல் ைகரு குல்லுஹு ப(ீஎ) யைத(க்)க வஷ்ஷர்ரு ைலஸ இைல(க்)க அன பி(இ)(க்)க 
வஇைல(க்)க தபா(இ)ரக்த வதஆைல(த்)த அஸ்தஃக்பி(எ)ரு(க்)க வஅதூபு(இ) இைல(க்)க. 

இதன் ெபாருள் : 

வானங்கைளயும், பூமிையயும் பைடத்தவைன ேநாக்கி என் முகத்ைதத் திருப்பி விட்ேடன். ெகாள்ைகயில் 
உறுதி ெகாண்டவனாகவும், இைண கற்பிக்காதவனாகவும் இருக்கிேறன். எனது ெதாழுைக, எனது 
வணக்கங்கள், எனது வாழ்வு, எனது மரணம் அைனத்தும் அகிலத்தின் அதிபதியாகிய அல்லாஹ்வுக்ேக. 
அவனுக்கு நிகரானவன் இல்ைல. இவ்வாேற நான் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன். நான் கட்டுப்பட்டு 
நடப்பவர்களில் ஒருவன். இைறவா! நீேய அரசன். உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் யாருமில்ைல. 
நீேய என் அதிபதி. நான் உனது அடிைம. எனக்ேக நான் அநீதி இைழத்து விட்ேடன். என் குற்றத்ைத ஒப்புக் 
ெகாண்ேடன். எனேவ என் பாவங்கள் அைனத்ைதயும் மன்னித்து விடு! உன்ைனத் தவிர யாரும் பாவங்கைள 
மன்னிக்கேவா, அழகிய குணங்களின் பால் வழிகாட்டேவா முடியாது. ெகட்ட குணங்கைள என்ைன விட்டும் 
அகற்றி விடு! உன்ைனத் தவிர யாரும் அதைன அகற்ற முடியாது. இேதா வந்து விட்ேடன். நன்ைமகள் 
அைனத்தும் உன் ைகவசேம உள்ளது. தீைமகள் உன்ைனச் ேசராது. நான் உன்ைனக் ெகாண்ேட உதவி 
ேதடுகிேறன். உன்னளவில் திரும்புகிேறன். நீ பாக்கியம் மிக்கவன். உயர்ந்தவன். உன்னிடம் மன்னிப்புக் ேகட்டு 
உன்னளவில் திரும்புகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1290 

ருகூவில் ஓத ேவண்டியது 

அல்லாஹும்ம ல(க்)க ர(க்)கஃ(த்)து வபி(இ)(க்)க ஆமன்(த்)து வல(க்)க அஸ்லம்(த்)து கஷஅ ல(க்)க ஸம்ய ீவ 
ப(இ)ஸ , வ முக்கீ வ அள்ம வ அஸப(ீஇ) 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனக்காக நான் ருகூவு ெசய்கிேறன். உன்ைன நம்பிேனன். உனக்குக் கட்டுப்பட்ேடன். எனது 
ெசவியும், பார்ைவயும், மஜ்ைஜயும், என் எலும்பும், என் நரம்பும் உனக்ேக பணிந்தன. ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1290 

ருகூவில் மற்ெறாரு துஆ 

ஸுப்(இ)ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா வபி(இ)ஹம்தி(க்)க அல்லாஹும்மபி(எ)ர்ல 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! என் எஜமாேன நீ தூயவன். உன்ைனப் புகழ்கிேறன். இைறவா என்ைன மன்னித்து விடு. ஆதாரம்: 
புகா  794, 817, 4293, 4698, 4697 

ருகூவில் மற்ெறாரு துஆ 

ஸுப்(இ)ஹான ரப்பி(இ)யல் அளமீ். 

இதன் ெபாருள் : 

மகத்தான என் இைறவன் தூயவன். ஆதாரம்: அஹ்மத் 3334 

ருகூவிலிருந்து எழுந்த பின் 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவா(த்)தி வமில்அல் அர்ளி வமில்அ 
மாைப(இ)னஹுமா வமில்அ மாஷிஃ(த்)த மின் ைஷயின் ப(இ)ஃது 

இதன் ெபாருள் : 
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இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! வானங்களும் பூமியும் அவ்விரண்டுக்கும் இைடப்பட்டைவகளும், ேமலும் நீ 
எைத நாடுகிறாேயா அது நிரம்பும் அளவுக்கு உனக்ேக புகழைனத்தும். 

ருகூவிலிருந்து எழுந்த பின் மற்ெறாரு துஆ 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா வல(க்)கல் ஹம்து 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! உனக்ேக புகழைனத்தும். ஆதாரம்: புகா  795, 7346 

அல்லது 

ரப்ப(இ)னா வல(க்)கல் ஹம்து 

இதன் ெபாருள் : 

எங்கள் அதிபதிேய உனக்ேக புகழைனத்தும். ஆதாரம்: புகா  689, 732, 734, 735, 738, 803, 804, 805, 1046, 1066, 1114, 4559 

அல்லது 

ரப்ப(இ)னா ல(க்)கல் ஹம்து 

இதன் ெபாருள் : 

எங்கள் அதிபதிேய! உனக்ேக புகழைனத்தும். ஆதாரம்: புகா  722, 733, 789 

அல்லது 

அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா ல(க்)கல் ஹம்து 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய உனக்ேக புகழைனத்தும். ஆதாரம்: புகா  796, 3228, 4560 

அல்லது 

ரப்ப(இ)னா வல(க்)கல் ஹம்து ஹம்தன் கஸரன் தய்யிபீ (இ)ன் முபா(இ)ர(க்)கன் ப(ீஎ)ஹி 

இதன் ெபாருள் : 

எங்கள் அதிபதிேய! தூய்ைமயான ஏராளமான, பாக்கியம் நிைறந்த புகழ் யாவும் உனக்ேக. ஆதாரம்: புகா  799 

ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டியது 

சுப்(இ)ஹான ரப்பி(இ)யல் அஃலா ஆதாரம்: அஹ்மத் 3334 

ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 

அல்லாஹும்மஃபிர்ல தன்ப(ீஇ) குல்லாஹு திக்கஹு வஜில்லஹு வஅவ்வலஹு வஆகிரஹு 
வஅலானிய(த்)தஹு வஸிர்ரஹு 

இதன் ெபாருள் : 



 25

இைறவா! என் பாவத்தில் சிறியைதயும், ெப யைதயும், முதலாவைதயும்,கைடசியானைதயும்,  
பகிரங்கமானைதயும்,  இரகசியமானைதயும் மன்னிப்பாயாக. ஆதாரம்: முஸ்லிம் 745 

ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 

அல்லாஹும்ம ல(க்)க ஸஜத்து வபி(இ)(க்)க ஆமன்(த்)து வல(க்)க அஸ்லம்(த்)து ஸஜத வஜ்ஹீ லில்லதீ 
கல(க்)கஹு வஸவ்வரஹு வஷக்க ஸம்அஹு வப(இ)ஸரஹு தபா(இ)ர(க்)கல்லாஹு அஹ்ஸனுல் 
காலி(க்)கீன் 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனக்காக ஸஜ்தா ெசய்ேதன். உன்ைனேய நம்பிேனன். உனக்ேக கட்டுப்பட்ேடன். என் முகத்ைதப் 
பைடத்து, வடிவைமத்து, ெசவிப்புலைனயும் பார்ைவப்புலைனயும் அதில் அைமத்த இைறவனுக்ேக என் முகம் 
பணிந்து விட்டது. அழகிய முைறயில் பைடக்கும் அல்லாஹ் பாக்கியம் மிக்கவன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1290 

ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 

அல்லாஹும்ம அவூது பி(இ) ளா(க்)க மின் ஸகதி(க்)க வ பி(இ)முஆபா(எ)(த்)தி(க்)க மின் உகூப(இ)(த்)தி(க்)க 
வஅவூது பி(இ)(க்)க மின்(க்)க லா உஹ்ஸ ஸனாஅன் அைலீ (க்)க அன்(த்)த கமா அஸ்ைன(த்)த அலா 
நப்(எ)ஸி(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உன் திருப்தியின் மூலம் உன் அதிருப்திைய விட்டு பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். உனது மன்னிப்பின் 
மூலம் உனது தண்டைனைய விட்டு பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். உன்ைன என்னால் முழுைமயாகப் புகழ 
இயலாது. நீ உன்ைன எவ்வாறு புகழ்ந்து ெகாண்டாேயா அவ்வாறு இருக்கிறாய். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 751 

ஸஜ்தாவில் ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 

ஸுப்(இ)ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா வபி(இ)ஹம்தி(க்)க அல்லாஹும்மபி(எ)ர்ல 

இதன் ெபாருள் : 

அல்லாஹ்ேவ எங்கள் இைறவா! உன்ைனப் புகழ்கிேறன். இைறவா! என்ைன மன்னித்து விடு. ஆதாரம்: 
புகா  794, 817, 4293, 4968, 4967 

இரண்டு ஸஜ்தாக்களுக்கிைடயில் 

ரப்பிஃக்பி(எ)ர்ல ரப்பிஃக்பி(எ)ர்ல 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா என்ைன மன்னித்து விடு! இைறவா என்ைன மன்னித்து விடு! ஆதாரம்: இப்னுமாஜா 887 

இரண்டு ஸஜ்தாக்களுக்கிைடேய ஓத ேவண்டிய மற்ெறாரு துஆ 

ரப்பிஃக்பி(எ)ர்ல வர்ஹம்ன ீவஜ்பு(இ)ர்ன ீவர்ஸுக்ன,ீ வர்ப(எ)ஃன ீ

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! என்ைன மன்னிப்பாயாக! எனக்கு அருள் பு வாயாக! எனது குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்வாயாக! 
எனக்கு உணவளிப்பாயாக! என்ைன உயர்த்துவாயாக! ஆதாரம்: இப்னுமாஜா 888 
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ெதாழுைக இருப்பில் ஓத ேவண்டியது 

அத்தஹியா(த்)து லில்லாஹி வஸ்ஸலவாத்து வத்தய்யிபா(இ)(த்)து அஸ்ஸலாமு அைல(க்)க அய்யுஹன் 
னபி(இ)ய்யு வரஹ்ம(த்)துல்லாஹி வப(இ)ரகா(த்)துஹு அஸ்ஸலாமு அைலனா வஅலா 
இபா(இ)தில்லாஹிஸ் ஸாலிஹீன் அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஅஷ்ஹது அன்ன 
முஹம்மதன் அப்(இ)துஹு வரஸுலுஹு 

இதன் ெபாருள் : 

எல்லாவிதமான கன்னியங்களும், ெதாழுைககளும், நல்லறங்களும் அல்லாஹ்வுக்ேக உ யன. நபிேய உங்கள் 
மது சாந்தியும், அல்லாஹ்வின் அருளும், பாக்கியங்களும் உண்டாகட்டும். எங்கள் மதும் அல்லாஹ்வின் 
நல்லடியார்கள் மதும் சாந்தி உண்டாகட்டும். வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. 
முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார்கள் என்று உறுதியாக நம்புகிேறன். 

இருப்பில் ஓதும் மற்ெறாரு துஆ 

ேமற்கண்ட அத்தஹியாத்தில் 'அஸ்ஸலாமு அைலக அய்யுஹன் னபிய்யு' (நபிேய உங்கள் மது சாந்தி 
உண்டாகட்டும்) என்பதற்கு பதிலாக 

அஸ்ஸலாமு அலன்னபி(இ)ய்யி 

'நபியின் மது சாந்தி உண்டாகட்டும்' என்று படர்க்ைகயாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறும் ஓதலாம். ஆதாரம்: 
புகா  6365 

ெதாழுைகயில் ஓதும் ஸலவாத் 

ேமற்கண்ட அத்தஹியாத் ஓதிய பின் கீழ்க்கா ம் ஸலவாத்களில் ஏேதனும் ஒன்ைற ஓதலாம். 

1. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வஅஸ்வாஜிஹி வதுர் ய்ய(த்)திஹி கமா ஸல்ைல(த்)த அலா 
ஆலி இப்(இ)ராஹீம, வபா(இ) க் அலா முஹம்மதின் வஅஸ்வாஜிஹி வதுர் ய்ய(த்)திஹி கமா பா(இ)ரக்த 
அலா ஆலி இப்(இ)ராஹீம இன்ன(க்)க ஹமதுன் மஜதீ் ஆதாரம்: புகா  3369 

2. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின் கமா ஸல்ைல(த்)த அலா 
இப்(இ)ராஹீம, வஅலா ஆலி இப்(இ)ராஹீம இன்ன(க்)க ஹமதுன் மஜதீ். அல்லாஹும்ம பா(இ) க் அலா 
முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பா(இ)ரக்த அலா இப்(இ)ராஹீம வஅலா ஆலி 
இப்(இ)ராஹீம இன்ன(க்)க ஹமதுன் மஜதீ். ஆதாரம்: புகா  3370 

3. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின் கமா ஸல்ைல(த்)த அலா ஆலி 
இப்(இ)ராஹீம இன்ன(க்)க ஹமதுன் மஜதீ். அல்லாஹும்ம பா(இ) க் அலா முஹம்மதின் வஅலா ஆலி 
முஹம்மதின் கமா பா(இ)ரக்த அலா ஆலி இப்(இ)ராஹீம இன்ன(க்)க ஹமதுன் மஜதீ். ஆதாரம்: புகா  4797 

4. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் அப்(இ)தி(க்)க வரஸுலி(க்)க கமா ஸல்ைல(த்)த அலா ஆலி 
இப்(இ)ராஹீம வபா(இ) க் அலா முஹம்மதின் வஅலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பா(இ)ரக்த அலா 
இப்(இ)ராஹீம். ஆதாரம்: புகா  4798, 6358 

ேமற்கண்ட ஸலவாத்களின் ெபாருள்: 

இைறவா! இப்ராஹீம் நபியின் மதும், அவர்களின் குடும்பத்தார் மதும் நீ அருள் பு ந்தது ேபால் முஹம்மது 
(ஸல்) அவர்கள் மதும் அவர்களின் குடும்பத்தார் மதும் அருள் பு வாயாக. நீ புகழுக்கு யவன். 
மகத்துவமிக்கவன். இைறவா இப்ராஹீம் நபிக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் நீ பாக்கியம் ெசய்தது 
ேபால் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் பாக்கியம் ெசய்வாயாக. நீ 
புகழுக்கு யவன். மகத்துவமிக்கவன். 
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இருப்பில் ஓதும் கைடசி துஆ 

அத்தஹியாத், ஸலவாத் ஓதிய பின் இறுதியாக ஓதுவதற்கு பல துஆக்கைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
கற்றுத் தந்துள்ளனர். அவற்றில் எைத ேவண்டுமானாலும் ஓதலாம். 

1. அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அவூது பி(இ)(க்)க மின் அதாபி(இ)ல் கப்(இ)  வஅவூது பி(இ)(க்)க மின் 
பி(எ)த்ன(த்)தில் மஸஹித் தஜ்ஜால் வஅவூது ீ பி(இ)(க்)க மின் பி(எ)த்ன(த்)தில் மஹ்யா வபி(எ)த்ன(த்)தில் 
மமாத். அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)(க்)க மினல் மஃஸமி வல் மஃக்ரமி 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! கப் ன் ேவதைனைய விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். தஜ்ஜாலின் குழப்பத்ைத 
விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். வாழும் ேபாதும், மரணத்தின் ேபாதும் ஏற்படும் 
ேசாதைனயிலிருந்து பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். இைறவா! பாவத்ைத விட்டும் கடைன விட்டும் உன்னிடம் 
பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: புகா  833 

2. அல்லாஹும்ம இன்ன ீ ளலம்(த்)து நப்(எ)ஸ ளுல்மன் கஸரன் வலா யஃக்பிீ ீ (எ)ருத் துனூப(இ) இல்லா 
அன்(த்)த, ப(எ)க்பி(எ)ர்ல மஃக்பி(எ)ரதன் மின் இன்தி(க்)க வர்ஹம்ன ீஇன்ன(க்)க அன்(த்)தல் கபூ(எ)ருர் ரஹீம். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! எனக்ேக நான் அதிகமான அநீதிகைளச் ெசய்து விட்ேடன். உன்ைனத் தவிர யாரும் பாவங்கைள 
மன்னிக்க முடியாது. எனேவ உன் புறத்திலிருந்து எனக்கு மன்னிப்பு வழங்கு. எனக்கு அருள் பு வாயாக. நீேய 
மன்னிப்பவன். நிகரற்ற அன்புைடயவன். ஆதாரம்: புகா  834, 6326, 7388 

3. அல்லாஹும்மஃக்பி(எ)ர்ல மா கத்தம்(த்)து வமா அக்கர்(த்)து வமா அஸ்ரர்(த்)து வமா அஃலன்(த்)து வமா 
அஸ்ரப்(எ)(த்)து அன்(த்)த அஃலமு பி(இ)ஹி மின்ன ீ அன்(த்)தல் முகத்திமு வ அன்(த்)தல் முஅக்கிரு 
லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த 

இதன் ெபாருள் : 

நான் முந்திச் ெசய்தைதயும், பிந்திச் ெசய்வைதயும், நான் இரகசியமாகச் ெசய்தைதயும்,ெவளிப்பைடயாகச் 
ெசய்தைதயும், நான் வரம்பு மறி நடந்து ெகாண்டைதயும்,என்னிடமிருந்து எைத நீ அறிந்து ைவத்துள்ளாேயா 
அைதயும் மன்னிப்பாயாக. நீேய முற்படுத்துபவன். நீேய பிற்படுத்துபவன். உன்ைனத் தவிர 
வணக்கத்திற்கு யவன் யாருமில்ைல. ஆதாரம்: திர்மிதீ 3343 

கடைமயான ெதாழுைக முடிந்த பின் 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷ (க்)க லஹு லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து வஹவ 
அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். அல்லாஹும்ம லாமானிஅ லிமா அஃைத(த்)த வலாமுஃதிய லிமா மனஃ(த்)த 
வலா யன்ப(எ)வு தல்ஜத்தி மின்(க்)கல் ஜத் 

இதன் ெபாருள் : 

வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு நிகரானவன் 
இல்ைல. அவனுக்ேக அதிகாரம். புகழும் அவனுக்ேக. அவன் அைனத்துப் ெபாருட் களின் மதும் ஆற்றல் 
உைடயவன். இைறவா! நீ ெகாடுத்தைதத் தடுப்பவன் இல்ைல. நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவன் இல்ைல. 
ெசல்வமுைடய எவரது ெசல்வமும் உன்னிடம் பயனளிக்காது. ஆதாரம்: புகா  844, 6330 

ெதாழுது முடித்தவுடன் 

அஸ்தஃக்பி(எ)ருல்லாஹ் 
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(அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புத் ேதடுகிேறன்) என்று மூன்று தடைவ கூற ேவண்டும். பின்னர் 

அல்லாஹும்ம அன்(த்)தஸ் ஸலாம் வமின்கஸ் ஸலாம் தபா(இ)ரக்(த்)த தல் ஜலாலி வல் இக்ராம் 

எனக் கூற ேவண்டும். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! நீேய சாந்தியளிப்பவன். உன்னிடமிருந்ேத சாந்தி ஏற்படும். மகத்துவமும்,கண்ணியமும் 
உைடயவேன நீ பாக்கியமிக்கவன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 931 

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)(க்)க மினல் ஜுபு(இ)னி வஅவூது பி(இ)(க்)க அன் உரத்த இலா அர்தலில் 
உமு  வஅவூது பி(இ)(க்)க மின் பி(எ)த்னதித் துன்யா வஅவூது பி(இ)(க்)க மின் அதாபி(இ)ல் கப்(இ)  

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! ேகாைழத்தனத்ைத விட்டும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். தள்ளாத வயது வைர நான் 
வாழ்வைத விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். இவ்வுலகின் ேசாதைனயிலிருந்து உன்னிடம் 
பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். மண்ண ைறயின் ேவதைனயிலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: 
புகா  2822 

ரப்பி(இ) கின ீஅதாப(இ)(க்)க யவ்ம தப்(இ)அஸு இபா(இ)த(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

என் இைறவா! உனது அடியார்கைள நீ எழுப்பும் நாளில் உனது ேவதைனயிலிருந்து என்ைனக் காப்பாயாக! 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1290 

பல்ேவறு சந்தர்ப்பங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) ெசய்த துஆக்கள் 

நாம் சந்திக்கின்ற எல்லாப் பிரச்சிைனகைளயும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் சந்தித்துள்ளனர். 
அவற்ைறச் சந்திக்கும் ேபாது அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்துள்ளனர். அது ேபான்ற 
பிரச்சிைனகைள நாம் சந்திக்கும் ேபாது அந்தப் பிரார்த்தைனகளில் தகுதியானைதத் ேதர்வு ெசய்யலாம். 

அந்தப் பிரார்த்தைனகளின் தமிழாக்கத்ைதக் கவனித்து இைத நாேம முடிவு ெசய்து ெகாள்ளலாம். 

1. அல்லாஹும்மஜ்அல் ப(ீஎ) கல்ப(ீஇ) ரன், வப(ீஎ) ப(இ)ஸ  ரன், வப(ீஎ) ஸம்ய ீ ரன், வஅன் யமன ீ
ரன், வஅன் யஸா  ரன் வப(எ)வ்கீ ரன் வ(த்)தஹ்(த்)தீ ரன் வஅமாம ரன் வகல்ப(ீஎ) ரன் 

வஜ்அல் ல ரன். 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! என் உள்ளத்தில் ஒளிைய ஏற்படுத்து! எனது பார்ைவயிலும், எனது ெசவியிலும்,என் வலது 
புறமும், இடது புறமும், எனக்கு ேமேலயும், எனக்குக் கீேழயும், எனக்கு முன் புறமும், எனக்குப் பின்புறமும் 
ஒளிைய ஏற்படுத்து! எனக்கு முழுைமயாக ஒளிைய ஏற்படுத்து! ஆதாரம்: புகா  6316 

2. அல்லாஹும்ம ரப்ப(இ)னா ஆ(த்)தினா பி(எ)த்துன்யா ஹஸன(த்)தன் வபி(எ)ல் ஆகிர(த்)தி ஹஸன(த்)தன் 
வ(க்)கினா அதாப(இ)ன்னார். 

இதன் ெபாருள் : 
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இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! இவ்வுலகிலும் எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் 
எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக. நரகின் ேவதைனயிலிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக! ஆதாரம்: 
புகா  4522, 6389 

3. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)(க்)க மினல் ஹம்மி வல் ஹஸனி வல் அஜ்ஸி வல் கஸலி வல் 
பு(இ)க்லி வல் ஜுபு(இ)னி வளளஇத் ைதனி வகலப(இ)(த்)திர் ஜால் 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! துக்கம், கவைல, பலவனீம், ேசாம்பல், கஞ்சத்தனம், ேகாைழத்தனம், கடன் சுைம,மற்றவர்களின் 
அடக்குமுைற ஆகிய அைனத்ைத விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: புகா  5425, 6369 

4. ரப்பிஃக்பி(எ)ர்ல கதீஅ(த்)தீ வஜஹ்ல வஇஸ்ராப(ீஎ) ப(ீஎ) அம்  குல்லிஹி வமா அன்(த்)த அஃலமு 
பி(இ)ஹி மின்ன ீ அல்லாஹும்மஃக்பி(எ)ர் ல கதாயாய வஅம்தீ வஜஹ்ல வஹஸ்ல வகுல்லு தாலி(க்)க 
இன்தீ அல்லாஹும்மஃக்பி(எ)ர்ல மா கத்தம்(த்)து வமா அக்கர்(த்)து வமா அஸ்ரர்(த்)து வமா அஃலன்(த்)து 
அன்(த்)தல் முகத்திமு வ அன்(த்)தல் முஅக்கிரு வஅன்(த்)த அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். 

இதன் ெபாருள் : 

என் இைறவா! என் தவைறயும், என் அறியாைமையயும், எனது கா யங்கள் அைனத்ைதயும், நான் வரம்பு 
மறியைதயும், என்னிடமிருந்து ஏற்பட்டதாக நீ அறிந்த அைனத்ைதயும் மன்னிப்பாயாக. இைறவா! எனது 
தவறுகைளயும், ேவண்டுெமன்று ெசய்தைதயும், அறியாைமயால் ெசய்தைதயும், விைளயாட்டாக ெசய்தைதயும் 
மன்னிப்பாயாக. இைறவா! நான் முந்திச் ெசய்தைதயும், பிந்திச் ெசய்வைதயும்,இரகசியமாகச் 
ெசய்தைதயும், ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்தைதயும் மன்னிப்பாயாக. நீேய முற்படுத்துபவன். நீேய பிற்படுத்துப 
வன். நீேய அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றல் உள்ளவன். ஆதாரம்: புகா  6398 

5. அல்லாஹும்ம முஸர் ப(எ)ல் குலூபி(இ) ஸர் ப்(எ) குலூப(இ)னா அலா தாஅ(த்)தி(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உள்ளங்கைளத் திருப்புபவேன! எங்கள் உள்ளங்கைள உனது வழிபாட்டின் பால் திருப்புவாயாக. 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4798 

6. அல்லாஹும்ம லக அஸ்லம்(த்)து வபி(இ)(க்)க ஆமன்(த்)து வஅைல(க்)க தவக்கல்(த்)து வஇைல(க்)க 
அனப்(இ)(த்)து வபி(இ)(க்)க காஸம்(த்)து அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)இஸ்ஸ(த்)தி(க்)க லாயிலாஹ 
இல்லா அன்(த்)த அன்துளில்லன ீ அன்(த்)தல் ஹய்யுல்லதீ லாயமூ(த்)து, வல்ஜின்னு வல் இன்ஸு 
யமூ(த்)தூன. 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனக்குக் கட்டுப்பட்ேடன். உன்ைனேய நம்பிேனன். உன் மேத நம்பிக்ைக ைவத்ேதன். உன்னிடேம 
திரும்பிேனன். உன்னிடேம வழக்குைரக்கிேறன். இைறவா என்ைன நீ வழி தவறச் ெசய்யாதிருக்க உனது 
கன்னியத்ைதக் ெகாண்டு பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் யாருமில்ைல. நீ 
தான் மர ணிக்காது உயிருடன் இருப்பவன். மனிதரும், ஜின்களும் மரணிப்பவர்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4894 

7. அல்லாஹும்ம அஸ்லிஹ் ல தீனியல்லதீ ஹுவ இஸ்ம(த்)து அம் , வஅஸ்லிஹ் ல துன்யாயல்ல(த்)தீ 
ப(ீஎ)ஹா மஆஷீ, வஅஸ்லிஹ் ல ஆகிர(த்)தியல்ல(த்)தீ ப(ீஎ)ஹா மஆதீ வஜ்அலில் ஹயா(த்)த 
ஸியாத(த்)தன் ல ப(ீஎ) குல்லி ைக ன் வஜ்அலில் மவ்(த்)த ராஹ(த்)தன் ல மின் குல்லி ஷர் ன். 

இதன் ெபாருள் : 
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இைறவா! எனது கா யங்களின் கவசமாக உள்ள எனது நடத்ைதையச் சீர் படுத்துவாயாக. நான் வாழ்கின்ற 
இவ்வுலைகயும் எனக்குச் சீர்படுத்துவாயாக. நான் திரும்பிச் ெசல்ல இருக்கிற எனது மறுைமையயும் 
சீர்படுத்துவாயாக. எனது வாழ் நாைள ஒவ்ெவாரு நன்ைமையயும் அதிகப்படுத்தக் கூடியதாக ஆக்கு. எல்லா 
தீைமயி லிருந்தும் எனக்கு விடுதைலயளிப்பதாக எனது மரணத்ைத ஆக்கு! ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4897 

8. அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலு(க்)கல் ஹுதா வத்து(க்)கா வல் அபா(எ)ப(எ) வல்கினா 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உன்னிடம் ேநர்வழிையயும், இைறயச்சத்ைதயும், சுயம யாைதையயும்,ெசல்வத்ைதயும் 
ேவண்டுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4898 

9. அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அவூது பி(இ)(க்)க மினல் அஜ்ஸி வல்கஸலி வல்ஜுபு(இ)னி வல்பு(இ)க்லி 
வல்ஹரமி வஅதாபி(இ)ல் கப்(இ) . அல்லாஹும்ம ஆ(த்)தி நப்(எ)ஸ தக்வாஹா வஸக்கிஹா அன்ீ (த்)த 
ைகரு மன் ஸக்காஹா அன்(த்)த வலிய்யுஹா வமவ் லாஹா,அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பி(இ)(க்)க மின் 
இல்மின் லாயன்ப(எ)வு வமின் கல்பி(இ)ன் லாய வு வமின் நப்(எ)ஸின் லா தஷ்ப(இ)வு வமின் தஃவ(த்)தின் 
லா யுஸ்(த்)தஜாபு(இ) லஹா 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! பலவனீம், ேசாம்பல், ேகாைழத்தனம், கஞ்சத்தனம், முதுைம, மண்ணைறயின் ேவதைன 
ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். இைறவா! எனது உள்ளத்துக்கு இைறயச்சத்ைத 
வழங்கி விடு! அைதத் தூய்ைமப்படுத்து! தூய்ைமப்படுத்துேவா ல் நீேய சிறந்தவன். நீ தான் அதன் 
ெபாறுப்பாளன். அதன் எஜமானன். இைறவா! பயனற்ற கல்விைய விட்டும், அடக்கமில்லாத உள்ளத்ைத 
விட்டும்,நிைறவைடயாத ஆத்மாைவ விட்டும், அங்கீக க்கப்படாத துஆைவ விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் 
ேதடுகிேறன். ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4899 

10. அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அவூது பி(இ)(க்)க மின் ஸவாலி நிஃமதி(க்)க வதஹவ்வுலி ஆபி(எ)ய(த்)தி(க்)க 
வபு(எ)ஜாஅதி நிக்ம(த்)தி(க்)க வஜமஇ ஸகதி(க்)க 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! உனது அருள் நீங்குவைத விட்டும், உனது நன்ைம மாறி விடுவைத விட்டும்,உனது தண்டைன 
தி ெரன வருவைத விட்டும், உனது அைனத்து ேகாபத்திலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். 
ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4922 

பாவமன்னிப்பு ேகாருவதில் தைலயாய துஆ 

கீழ்க்கா ம் துஆைவ ஒருவன் பகலில் ஓதிவிட்டு அன்ேற மரணித்தால் அவன் ெசார்க்கவாசியாவான். 
இரவில் ஓதி விட்டு இரவிேலேய மரணித்து விட்டால் அவனும் ெசார்க்கவாசியாவான் என்று நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) கூறினார்கள். 

அல்லாஹும்ம அன்(த்)த ரப்ப(ீஇ) லாயிலாஹ இல்லா அன்(த்)த கலக்(த்)தன ீவஅன அப்(இ)து(க்)க வஅன 
அலா அஹ்தி(க்)க வவஃதி(க்)க மஸ்ததஃ(த்)து அவூது பி(இ)(க்)க மின்ஷர்  மாஸனஃ(த்)து அபூ(இ)வு ல(க்)க 
பி(இ)னிஃமதி(க்)க அலய்ய, வஅபூ(இ)வு ல(க்)க பி(இ)தன்ப(ீஇ) ப(எ)க்பி(எ)ர்லப(எ)இன்னஹு லா யஃக்பி(எ)ருத் 
துனூப(இ) இல்லா அன்(த்)த 

இதன் ெபாருள் : 

இைறவா! நீேய என் எஜமான். உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு  யவன் யாருமில்ைல. என்ைன நீேய 
பைடத்தாய். நான் உனது அடிைம. உனது உடன்படிக்ைகயின்படியும் வாக்குறுதியின் படியும் என்னால் 
இயன்ற வைர நடப்ேபன். நான் ெசய்த தீைமைய விட்டு உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். நீ எனக்குச் 
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ெசய்த அருேளாடும் நான் ெசய்த பாவத்ேதாடும் உன்னிடம் மள்கிேறன். எனேவ என்ைன மன்னிப்பாயாக! 
உன்ைனத் தவிர யாரும் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியாது. ஆதாரம்: புகா  6309 

அைனத்து துன்பங்களின் ேபாதும் ஓத ேவண்டியைவ 

அைனத்து வைகயான துன்பங்களின் ேபாதும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கீழ்க்கா ம் துஆைவ 
ஓதியுள்ளனர். (புகா  6345) 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹூல் அளமீுல் ஹலம் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹூ ரப்பு(இ)ஸ் ஸமாவா(த்)தி 
வரப்பு(இ)ல் அர்ஷில் அளமீ். 

அல்லது கீழ்க்கா ம் துஆைவ ஓதலாம். (புகா  6346) 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹூல் அளமீுல் ஹலம் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹூ ரப்பு(இ)ல் அர்ஷில் அளமீ். 
லாயிலாஹ இல்லாஹூ ரப்பு(இ)ஸ் ஸமாவா(த்)தி வரப்பு(இ)ல் அர்ளி வரப்பு(இ)ல் அர்ஷில் க ம். 

ெபாருள் : வணக்கத்திற்கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல. அவன் சகிப்புத் 
தன்ைமயும், மகத்துவமும் மிக்கவன். வானங்கள், பூமி, மகத்தான அர்ஷு ஆகியவற்றின் அதிபதியான 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் யாருமில்ைல. 

திருக்குர்ஆனில் இடம் ெபற்ற துஆக்கள் 

நபிமார்கள், நல்லடியார்கள் ெசய்த பல்ேவறு துஆக்கைள திருக்குர்ஆனில் அல்லாஹ் எடுத்துக் கூறுகிறான். 
அந்த துஆக்கைள எந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ஓத ேவண்டும் என்பைத அதன் ெபாருைள ைவத்ேத அறிந்து 
ெகாள்ளலாம். அந்த துஆ இடம் ெபற்ற வசனத்தின் முன் பின் பகுதிகைளப் பார்த்தும் அறிந்து ெகாள்ளலாம். 

உன்ைனேய வணங்குகிேறாம். உன்னிடேம உதவியும் ேதடு கிேறாம். எங்கைள ேநர் வழியில் 
ெசலுத்துவாயாக! அது நீ யாருக்கு அருள் பு ந்தாேயா அவர்கள் வழி. அவர்கள் (உன்னால்) ேகாபிக்கப் 
படாதவர்கள், மற்றும் பாைத மாறிச் ெசல்லாதவர்கள். திருக் குர்ஆன் 1:57 

எங்கள் இைறவா! எங்கைள உனக்குக் கட்டுப்பட்ேடாராகவும், எங்கள் வழித் ேதான்றல்கைள உனக்குக் கட்டுப் 
பட்டு நடக்கும் சமுதாயமாகவும் ஆக்குவாயாக! எங்கள் வழிபாட்டு முைறகைள எங்களுக்குக் காட்டித் 
தருவாயாக! எங்கைள மன்னிப்பாயாக! நீ மன்னிப்ைப ஏற்பவன்; நிகரற்ற அன்புைடேயான். திருக் குர்ஆன் 2:128 

எங்கள் இைறவா! இவ்வுலகிலும் எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் நன்ைமைய 
(வழங்குவாயாக!) நரக ேவதைனயிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக! திருக் குர்ஆன் 2:201 

எங்கள் இைறவா! எங்கள் மது சகிப்புத் தன்ைமைய ஊற்றுவாயாக! எங்கள் பாதங்கைள 
நிைலப்படுத்துவாயாக! (உன்ைன) மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவுவாயாக! திருக் 
குர்ஆன் 2:250 

எங்கள் இைறவா! நாங்கள் மறந்து விட்டாேலா, தவறு ெசய்து விட்டாேலா எங்கைளத் தண்டித்து விடாேத! 
எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு முன் ெசன்ேறார் மது சிரமத்ைதச் சுமத்தியது ேபால் எங்கள் மது சுமத்தி 
விடாேத! எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு வைமயில்லாதைத எங்கள் மது சுமத்தி விடாேத! எங்கள் 
பிைழகைளப் ெபாறுத்து எங்கைள மன்னிப்பாயாக! அருள் பு வாயாக! நீேய எங்கள் அதிபதி. (உன்ைன) 
மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவுவாயாக!திருக் குர்ஆன் 2:286 

எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு ேநர் வழி காட்டிய பின் எங்கள் உள்ளங்கைளத் தடம் புரளச் ெசய்து விடாேத! 
எங்களுக்கு உன் அருைள வழங்குவாயாக! நீ மாெபரும் வள்ளல். திருக் குர்ஆன் 3:8 

எங்கள் இைறவா! நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம். எனேவ எங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பாயாக! நரக 
ேவதைனயிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக! திருக் குர்ஆன் 3:16 
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அல்லாஹ்ேவ! ஆட்சியின் அதிபதிேய! நீ நாடிேயாருக்கு ஆட்சிைய வழங்குகிறாய். நீ நாடிேயா டமிருந்து 
ஆட்சிையப் பறித்துக் ெகாள்கிறாய். நாடிேயாைரக் கண்ணியப்படுத்துகிறாய். நாடிேயாைர இழிவு படுத்துகிறாய். 
நன்ைமகள் உன் ைகவசேம உள்ளன. நீ அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றலுைடயவன். திருக் 
குர்ஆன் 3:26 

இைறவா! உன்னிடமிருந்து எனக்ெகாரு தூய குழந்ைதையத் தருவாயாக! நீ ேவண்டுதைலச் ெசவியுறுபவன். 
திருக் குர்ஆன் 3:38 

எங்கள் இைறவா! நீ அருளியைத நம்பிேனாம். இத்தூதைரப் பின்பற்றிேனாம். எங்கைள இதற்கு சாட்சிகளாகப் 
பதிவு ெசய்து ெகாள்! திருக் குர்ஆன் 3:53 

எங்கள் இைறவா! எங்கள் பாவங்கைளயும், எங்கள் கா யங்களில் நாங்கள் வரம்பு மறியைதயும் 
மன்னிப்பாயாக! எங்கள் பாதங்கைள உறுதிப்படுத்துவாயாக! (உன்ைன) மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக 
எங்களுக்கு உதவுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 3:147 

எங்கள் இைறவா! இைத நீ வணீாகப் பைடக்கவில்ைல; நீ தூயவன்; எனேவ நரக ேவதைனயிருந்து எங்கைளக் 
காப்பா யாக! எங்கள் இைறவா! நீ நரகத்திற்கு அனுப்புபவைன இழிவு படுத்தி விட்டாய். அநீதி 
இைழத்ேதாருக்கு எந்த உதவியாளரும் இல்ைல. உங்கள் இைறவைன நம்புங்கள்! என்ற நம்பிக்ைகைய 
ேநாக்கி அைழத்தவ ன் அைழப்ைபச் ெசவியுற்ேறாம். எங்கள் இைறவா! உடேன நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம். 
எங்கள் இைறவா! எங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பாயாக! எங்கள் தீைமகைள எங் கைள விட்டு அழிப்பாயாக! 
நல்ேலாருடன் எங்கைளக் ைகப்பற்று வாயாக! எங்கள் இைறவா! உன் தூதர்கள் வழியாக நீ எங்களுக்கு 
வாக்களித்தைத எங்களுக்கு வழங்குவாயாக! கியாமத் நாளில்1 எங்கைள இழிவு படுத்தாேத! நீ வாக்கு மற 
மாட்டாய். திருக் குர்ஆன் 3:191, 192 193 194 

எங்கள் இைறவா! அநீதி இைழத்ேதார் உள்ள இவ்வூ ருந்து எங்கைள ெவளிேயற்றுவாயாக! உன்னிடமிருந்து 
ெபாறுப்பாளைர எங்களுக்கு ஏற்படுத்து வாயாக! உன்னிடமிருந்து உதவியாளைரயும் எங்களுக்கு 
ஏற்படுத்துவாயாக! திருக் குர்ஆன் 4:75 

'எங்கள் இைறவா! நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம். எனேவ எங்கைள சான்று கூறுேவாருடன் பதிவு 
ெசய்வாயாக!' திருக் குர்ஆன் 5:83 

எங்கள் இைறவா! எங்களுக்ேக தீங்கு இைழத்து விட்ேடாம். நீ எங்கைள மன்னித்து, அருள் 
பு யவில்ைலயானால் நஷ்டமைடந்ேதாராேவாம். திருக் குர்ஆன் 7:23 

எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கும், எங்கள் சமுதாயத்திற்குமிைடயில் நியாயமான தீர்ப்ைப வழங்குவாயாக! நீேய 
தீர்ப்பளிப்ேபா ல் சிறந்தவன். திருக் குர்ஆன் 7:89 

எங்கள் இைறவா! எங்களுக்கு ெபாறுைமையத் தருவாயாக! எங்கைள முஸ்ம்களாக மரணிக்கச் ெசய்வாயாக! 
திருக் குர்ஆன் 7: 126 

எங்கள் இைறவன் எங்களுக்கு அருள் பு ந்து, எங்கைள மன்னிக்கா விட்டால் நஷ்டமைடந்ேதாராேவாம். திருக் 
குர்ஆன் 7:149 

எங்களுக்கு இவ்வுலகிலும், மறுைமயிலும் நன்ைமையப் பதிவு ெசய்வாயாக! நாங்கள் உன்னிடம் திரும்பி 
விட்ேடாம். திருக் குர்ஆன் 7:156 

எனக்கு அல்லாஹ் ேபாதுமானவன்; அவைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் ேவறு யாருமில்ைல; அவைனேய 
சார்ந்துள்ேளன்; அவேன மகத்தான அர்ஷின் இைறவன். திருக் குர்ஆன் 9:129 

அல்லாஹ்ைவேய சார்ந்து விட்ேடாம். எங்கள் இைறவா! அநீதி இைழத்த கூட்டத் தின் ெகாடுைமக்கு 
எங்கைள ஆளாக்கி விடாேத! உனது அருளால் (உன்ைன) மறுக்கும் கூட்டத்திடமிருந்து எங்கைளக் 
காப்பாற்றுவாயாக!. திருக் குர்ஆன் 10:85, 86 



 33

அல்லாஹ்வின் ெபயராேலேய இது ஓடுவதும், நிற்பதும் உள்ளது. என் இைறவன் மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற 
அன்புைடேயான். திருக் குர்ஆன் 11:41 

வானங்கைளயும், பூமிையயும் பைடத்தவேன! நீேய இவ் வுலகிலும், மறுைமயிலும் எனது பாதுகாவலன். 
என்ைன முஸ்மாகக் ைகப்பற்றுவாயாக! நல்ேலார்களில் என்ைனச் ேசர்ப்பாயாக! திருக் குர்ஆன் 12:101 

என் இைறவா! என்ைனயும், என் சந்ததிகளிலும் ெதாழுைகைய நிைல நாட்டுேவாராக ஆக்குவாயாக! எங்கள் 
இைறவா! எனது பிரார்த்தைனைய ஏற்பாயாக! எங்கள் இைறவா! என்ைனயும், எனது 
ெபற்ேறாைரயும், நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாைரயும் விசாரைண நைடெபறும் நாளில் மன்னிப்பாயாக! திருக் 
குர்ஆன் 14:40,41 

சிறுவனாக இருக்கும் ேபாது என்ைன இருவரும் பராம த்தது ேபால் இைறவா! இவ்விருவருக்கும் 
அருள்பு வாயாக! திருக் குர்ஆன் 17:24 

எங்கள் இைறவா! உன் அருைள எங்களுக்கு வழங்குவாயாக! எங்கள் பணிைய எங்களுக்குச் சீராக்குவாயாக! 
திருக் குர்ஆன் 18:10 

என் இைறவா! என் எலும்பு பலவனீமைடந்து விட்டது. தைலயும் நைரயால் மின்னுகிறது. என் இைறவா! 
உன்னிடம் பிரார்த்தித்ததில் நான் துர்ப்பாக்கியசாயாக இருந்ததில்ைல. எனக்குப் பின் உறவினர்கள் குறித்து 
நான் அஞ்சுகிேறன். என் மைனவியும் பிள்ைளப்ேபறு அற்றவளாக இருக்கிறார். எனேவ ஒரு ெபாறுப்பாளைர 
நீ எனக்கு வழங்குவாயாக! திருக் குர்ஆன்19:4,5 

என் இைறவா! எனது உள்ளத்ைத எனக்கு வி வுபடுத்து! எனது பணிைய எனக்கு எளிதாக்கு! எனது நாவில் 
உள்ள முடிச்ைச அவிழ்த்து விடு! (அப்ேபாது தான்) எனது ெசால்ைல அவர்கள் பு ந்து ெகாள்வார்கள். திருக் 
குர்ஆன் 20:25,26,27,28 

என் இைறவா! எனக்குக் கல்விைய அதிகப்படுத்து! திருக் குர்ஆன் 20:114 

எனக்குத் துன்பம் ேநர்ந்து விட்டது. நீ கருைணயாளர்களுக்ெகல்லாம் கருைணயாளன். திருக் குர்ஆன் 21:83 

உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் ேவறு யாருமில்ைல. நீ தூயவன். நான் அநீதி இைழத்ேதா ல் ஆகி 
விட்ேடன். திருக் குர்ஆன் 21:87 

என் இைறவா! என்ைனத் தனியாளாக விட்டு விடாேத! நீ மிகச் சிறந்த உ ைமயாளன். திருக் குர்ஆன் 21:89 

என் இைறவா! அவர்கள் என்ைனப் ெபாய்யெரனக் கருதியதால் எனக்கு உதவுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 23:26 

அநீதி இைழத்த கூட்டத்ைத விட்டும் நம்ைமக் காப்பாற்றிய அல்லாஹ்வுக்ேக புகழைனத்தும்.திருக் 
குர்ஆன் 23:28 

என் இைறவா! பாக்கியம் ெபற்ற இடத்தில் என்ைனத் தங்க ைவப்பாயாக! தங்க ைவப்ேபா ல் நீ மிகச் 
சிறந்தவன். திருக் குர்ஆன் 23:29 

என் இைறவா! அவர்கள் என்ைனப் ெபாய்யெரனக் கருதியதால் எனக்கு உதவுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 23:39 

என் இைறவா! என்ைன அநீதி இைழத்த கூட்டத்தில் ஆக்கி விடாேத! திருக் குர்ஆன்23:94 

என் இைறவா! ைஷத்தான்களின் தூண்டுதல்கைள விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். என் 
இைறவா! என்னிடம் அவர்கள் வருவைத விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன். திருக் குர்ஆன் 23:97,98 

எங்கள் இைறவா! நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம். எங்கைள மன்னித்து அருள் பு வாயாக! நீ கருைணயாளர்களில் 
சிறந்தவன். திருக் குர்ஆன் 23:109 
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என் இைறவா! மன்னித்து அருள்பு வாயாக! நீ அருள்பு ேவா ல் சிறந்தவன். திருக் குர்ஆன் 23:118 

எங்கள் இைறவா! எங்கைள விட்டும் நரகத்தின் ேவதைன ையத் தடுப்பாயாக! அதன் ேவதைன 
நிைலயானதாக இருக்கிறது. அது ேமாசமான ஓய்விடமாகவும், தங்குமிடமாகவும் இருக்கிறது. திருக் 
குர்ஆன் 25:65 

எங்கள் இைறவா! எங்கள் வாழ்க்ைகத் துைணகளிருந்தும், மக்களிருந்தும் எங்களுக்குக் கண் குளிர்ச்சிையத் 
தருவாயாக! (உன்ைன) அஞ்சுேவாருக்கு முன்ேனாடியாகவும் எங்கைள ஆக்கு வாயாக! திருக் குர்ஆன் 25:74 

நம்பிக்ைக ெகாண்ேடா ல் முதன்ைமயாேனாராக நாங்கள் ஆனதற்காக எங்கள் தவறுகைள எங்கள் இைறவன் 
எங்களுக்கு மன்னிக்க ேவண்டும் என்று நாங்கள் ஆைசப்படுகிேறாம். திருக் குர்ஆன் 26:51 

அவேன என்ைனப் பைடத்தான். அவேன எனக்கு ேநர் வழி காட்டுகிறான். அவேன எனக்கு உணவளித்து 
(தண்ணரீ்) பருகச் ெசய்கிறான். நான் ேநாயுறும் ேபாது அவேன எனக்கு நிவாரணம் தருகிறான். அவேன 
என்ைன மரணிக்கச் ெசய்கிறான். பின்னர் எனக்கு உயிர் ெகாடுப்பான். தீர்ப்பு நாளில் என் தவைற அவன் 
மன்னிக்க ேவண்டும் என ஆைசப்படுகிேறன். என் இைறவா! எனக்கு அதிகாரத்ைத அளிப்பாயாக! என்ைன 
நல்ேலாருடன் ேசர்ப்பாயாக! பின்வரும் மக்களிடம் எனக்கு நற்ெபயைர ஏற்படுத்துவாயாக! இன்பமான 
ெசார்க்கத்தின் வா சு களில் என்ைனயும் ஆக்குவாயாக! என் தந்ைதைய மன்னிப்பாயாக! அவர் வழி 
தவறியவராக இருக்கிறார். (மக்கள்) மண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் நாளில்1 என்ைன இழிவு படுத்தி விடாேத! 
திருக் குர்ஆன் 26:78, 26:87 

எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடேய ெதளிவான தீர்ப்புக் கூறுவாயாக! என்ைனயும் என்னுடன் உள்ள 
நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாைரயும் காப்பாற்றுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 26:118 

என் இைறவா! என்ைனயும், என் குடும்பத்தினைரயும் அவர்கள் ெசய்து ெகாண்டிருப்பவற்ைற விட்டு 
காப்பாற்றுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 26:169 

நம்பிக்ைக ெகாண்ட தனது ஏராளமான அடியார்கைள விட எங்கைளச் சிறப்பித்த அல்லாஹ்வுக்ேக 
புகழைனத்தும். திருக் குர்ஆன் 27:15 

என் இைறவா! என் மதும், எனது ெபற்ேறார் மதும் நீ ெசய்த அருட்ெகாைடக்கு நான் நன்றி ெசலுத்தவும், நீ 
திருப்தி யைடயும் நல்லறத்ைதச் ெசய்யவும் எனக்கு உதவுவாயாக! உனது நல்லடியார்களில் என்ைனயும் 
உனது அருளால் ேசர்ப்பாயாக! திருக் குர்ஆன் 27:19 

என் இைறவா! எனக்ேக நான் தீங்கு இைழத்து விட்ேடன். எனேவ என்ைன மன்னிப்பாயாக! திருக் 
குர்ஆன் 28:16 

என் இைறவா! அநீதி இைழக்கும் கூட்டத்ைத விட்டும் என்ைனக் காப்பாற்றுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 28:21 

என் இைறவா! எனக்கு நீ வழங்கும் நன்ைமயில் ேதைவயுள்ள வனாக இருக்கிேறன். திருக் குர்ஆன் 28:24 

என் இைறவா! சீரழிக்கும் இந்தச் சமுதாயத்துக்கு எதிராக எனக்கு உதவுவாயாக! திருக் குர்ஆன் 29:30 

என் இைறவா! எனக்கு நல்ெலாழுக்கம் உைடயவைர (வா சாகத்) தருவாயாக! திருக் குர்ஆன் 37:100 

எங்கள் இைறவா! எங்கைளயும், நம்பிக்ைகயுடன் எங்கைள முந்தி விட்ட எங்கள் சேகாதரர்கைளயும் 
மன்னிப்பாயாக! எங்கள் உள்ளங்களில் நம்பிக்ைக ெகாண்ேடார் மது ெவறுப்ைப ஏற்படுத்தி விடாேத! நீ 
இரக்கமுைடேயான்; நிகரற்ற அன்புைடேயான். திருக் குர்ஆன் 59:10 

 


