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நித யாழ்யிற்கு இன்ினமநனாத முக்கின துஆக்கள்-Important Duas of Human life
காம,நாம நபங்கில் ஓத நயண்டின துஆ:

ِ ت اهللِ اى َّخا ٌَّا
ِ َا ُـ ْوذُ ةِكَي ِ ٍَا
ِّ َ َْ ٌِ ت
َش ٌَا َخي ََق
1. ஸளபேள்: அல்ளலஶத் தஆளயின் தழபூபணநள கழநளக்கின் ஸளபேட்டளல் அயன்
அயன் டத்தயற்ழன் தீங்குக யிட்டும் ளன் ளதுகளயல் ஹதடுகழஹன்.
இதக்

களனிலும்

தீங்குக

யிட்டும்

ஜந்துக்கின்

நளனிலும்

ளதுகளப்பு

தீங்குக

பம்பன்று

கழடக்கும்.

தடய

குழப்ளக

யிட்டுந, துன்ம் தபேம்

ஓதழ

ளம்பு,

யந்தளல்

ஹதள்

நழபேகங்கின்

ல்ளத்

ஹளன்

தீங்குக

யிட்டும்

ளதுகளப்பு கழடக்கும். குழப்ளக இபவு ஹபங்கில் ஓதழக் ஸகளள்யது ல்து.
ஒபே

நிதர்

பறஷல்

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

யிர

அயர்கிடம்

யந்து,

னளபறஷல்ளஹ் கடந்த இபவு ஒபே ஹதள் ன் ஸகளட்டி யிட்டது ன்று கூழளர்.
அப்ஹளது

ி

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கள், ‘ீ

நள

ஹபத்தழல்

அஊது ி கழநளத்தழத் தளநளத்தழ நழன் ரர்ரி நளகக்க’ ன்று ஓதழக் ஸகளண்டிபேந்தளல்
உக்கு

அது

ஆதளபம்: நழஷ்களத்.

வ்யித

இடபெறும்

ஸெய்னளது

ன்று

கூழளர்கள்.

َّ
َّ اىص ٍَآ ِء َوص َُو
َّ ض َوالَفِي
اىصٍِ ْي ُؿ ا ْى َفي ِ ْي ًُ٭
ِ اشٍِطِ َش ْي ٌء فِي ْاالَ ْر
ْ ُض ٌَ َؿ
ُّ ُ بِ ْص ًِ اهللِ اى ِذ ْي الَ َي
2. ஸளபேள்: அல்ளஹ்யின் தழபேப்ஸனபக் ஸகளண்டு ஆபம்ிக்கழஹன். அயன் த்தகனயன்
ன்ளல், அயனுடன தழபேப் ஸனபேடன் பூநழனிலுவும் யளத்தழலும் உள் ப்ஸளபேளும்
ந்த இடபெறும் ஸெய்னளது. அயன் (அத்தபம்) ஸெயிபறுயன், பற்றும் அழந்தயன்.
இதக்
அவ்யளறு

களனிலும்
ஓதழ

நளனிலும்

யந்தளல்

அல்ளலஶ

பம்பன்று தடய
தஆள

அயப

அத்தபம் யிட்டும் ளதுகளத்தழடுயளன். – ிஸநளமழ.

ஓதழக்

ஸகளள்

துன்ங்கள்,

ஹயண்டும்.

இடபெறுகள்

َّ ََ ٌِ ًِ اىصٍِ ْي ِؿ ا ْى َفي ِ ْي
َّ ِاَـُ ْوذُ ةا ِهلل
ًِ اىش ْي َػا ِن اى َّر ِس ْي
٭
3.

ஸளபேள்:

ஸெயிபறுஹயளனும்

பற்றும்

அழந்தயனுநளகழன

அல்ளலஶத்தஆளயக்

ஸகளண்டு ெிக்கப்ட்ட ரத்தள யிட்டும் ளதுகளயல் ஹதடுகழஹன்.-ிஸநளமழ.

இதக் களனிலும் நளனிலும் பம்பன்று தடய ஓதழனின், சூபத்துல் லஷ்ரின் கடெழனிலுள் பன்று ஆனத்துக்க ஓதழக்
ஸகளள் ஹயண்டும்.
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َّ ص َُو اهللُ َّاى ِذي َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُوۖ َـاى ِ ًُ ا ْى َغ ْي ِب َو
٭ً ص َُو اهللُ َّاى ِذي
ُ اىش َضا َدة ِۖ ص َُو اى َّر ْض ٍََٰ َُ اى َّرض ِي
َّ وس
ُ ِ َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو ا ْى ٍَي
َُّۚار ا ْى ٍُ َخ َهبِّر
ُ اىص ََل ُم ا ْى ٍُ ْؤ ٌِ َُ ا ْى ٍُ َض ْيٍِ َُ ا ْى َفز ِيز ُ ا ْى َشت
ُ م ا ْى ُل ُّد
ۚون٭ ص َُو اهللُ ا ْى َخاى ِ ُق ا ْى َتارِ ُئ ا ْى ٍُ َصو ُِّرۖ َى ُط ْاْلَ ْش ٍَا ُء ا ْى ُط ْصن َ َٰي
ِ ْ ان اهللِ َـ ٍَّا ي
َ ُْش ُن
َ ُش ْت َط
َّ ي َُصت ُِّص َى ُط ٌَا فِي
ِ اىص ٍَا َوا
ً٭
ِ ت َو ْاْلَ ْر
ُ ضۖ َوص َُو ا ْى َفزِيز ُا ْى َطهِي

ஹநற்கூப்ட்ட

டி

இஸ்ப

நற்றும்

ஆனத்துக்க

றஶபுலஶ

ஹபத்தழல்

ஓதழக்

ஸகளள்யபேக்களக ழுதழளனிபம் நக்குகள் ெளட்டப்டுகழன்ர். அயர்கள் அயபேக்களக

அன்று நள யப துஆ ஸெய்து ஸகளண்டிபேக்கழன்ர். அன்று கழல் அயர் இந்து
யிட்டளல்
இத

ரலீதுடன அந்தஸ்துள்யபளக

ஓதழக்

ஸகளண்டளல்

அஹத

நபணநடகழளர்.

அந்தஸ்து

கழடக்கழது’

அவ்யளஹ

ன்று

நளனில்

ிகள்

ளனகம்

றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் அபேிபள்ர்கள். தல்: நழஷ்களத்.

4.

கவ ழ்களணும் துஆக்கில் ஒன் கள நள இபே ஹபங்கிலும் ஓதழக் ஸகளள்

ஹயண்டும்.

اَ َّىي ُض ًَّ ة ِ َم َا ْص َت ْط َِا َوة ِ َم اَ ٌْ َص ْي َِا َوة ِ َم ُ َ ْطيَٰي َوة ِ َم ُ َ ٍُ ْو ُت َواِى َْي َم اى ُِّ ُش ْو ُر
ஸளபேள்:

னளஅல்ளஹ்

ளங்கள்

உன்

உதயினக் ஸகளண்ஹட

இந்தக்

களஹபத்தழல்

இபேக்கழஹளம். உன் உதயினக் ஸகளண்ஹட நள ஹபத்தழலும் இபேக்கழஹளம். இன்னும்
உன்

உதயினக்

ஸகளண்ஹட

உனிர்

யளழ்கழஹளம்.

உன்

நபணநடஹயளம். இன்னும் ழுப்புதலும் உன் க்கஹநனளகும்.

உதயினக்

ஸகளண்ஹட

ُ اَ ْص َت ْط َِا َواَ ْص َتصَ ا ْى ٍُ ْي
َشيْ َم َى ُط ََل اِى َٰ َط اٍالَّ ص َُو َواِى َْيطِ اى ُِّ ُش ْو ُر
ِ َ َ م ِهَّلِل َوا ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل ال
ஸளபேள்: இக்கள ஹபத்தழல் ளங்களும் நற்றும் ஆட்ெழ அத்தும் அல்ளஹ்வுக்ஹக
ஆகழயிட்ஹடளம். புகமத்தும் அல்ளஹ்வுக்ஹக ஸெளந்தம். அயனுக்கு னளஹதளர் இணபம்
இல். யணக்கத்தழற்குரினயன்
அயன் க்கஹநனளகும்.

அயத்

தயிப

ஹயறு

னளபேநழல்.

ழுப்ப்டுதல்

هلل َـي َْيطِ َو َش َّي ًَ ُ َب ِ ًّيا
ُ َر ِط ْي َِا ةِاهللِ َرةًّا َّوة ِ ْاال ِْشَلَم ِدِيْ ًِا َّوة ِ ٍُ َط ٍَّ ٍد َصلَّى ا
5.

ஸளபேள்: ளங்கள் அல்ளஹ்ய பப்பு ன்தளகவும், இஸ்ளத்த தீன் ன்தளகவும்,

பலம்நது றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்க ி ன்தளகவும் ற்று
தழபேப்தழ

ஸகளண்ஹடளம்.
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இதக்

களனிலும், நளனிலும்

ளில்

அயபப்

ற்ழ

தழபேப்தழ

பம்பன்று

தடய

ஸகளள்யதும், அயப

அல்ளஹ்யின் ஸளறுப்ளகும்.-ிஸநளமழ.

ஓதழ

யபேயதளல்

கழனளநத்து

அடனச்

ஸெய்யதும்

நகழழ்ச்ெழ

ًِ ان اهللِ ا ْى َف ِؾ ْي
َ ان اهللِ َوة ِ َط ٍْ ِده ُش ْت َط
َ ُش ْت َط
6. ஸளபேள்: அல்ளஹ்ய ளன் ரிசுத்தப்டுத்துகழஹன். அயனுடன புகமக் ஸகளண்டு
நகத்துயம் நழக்க அல்ளஹ் நகளப் ரிசுத்தநளயன்.

இதக் களனிலும் நளனிலும் நழக அதழகநள அவு ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

யட்டினுள்
ீ

தமமயும்நாதும், யட்மை
ீ

யிட்டு

வயினாகும்

நாதும்

ஓதும்

துஆக்கள்.
யட்டினுள்
ீ
தமபம்ஹளது யட்டிபேக்கு
ீ
பதழல் றளம் கூழ ின்பு இந்த துஆய ஓத
ஹயண்டும்.

، َخ ْس َِا
َ ْ ٍَ اَى ّٰي ُض ًَّ انِ ِّ ْي َا ْش َئيُ َم َخي ْ َر ا ْى ٍَ ْو َى ِز َو َخي ْ َر ا ْى
َ َ ِ بِ ْص ًِ اهللِ َو َى ْش َِا َوبِ ْص ًِ اهلل، ْخ ِج
َو َـل َى اهللِ َرةِّ َِا َح َوك َّ ْي َِا
ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்

(இவ்யட்டினுள்)
ீ

தமயதழல்

ன்நனபம்,

(இதழழபேந்து)ஸயினளயதழல் ன்நனபம் ன்’ிடம் ளன் ஹகட்கழஹன். அல்ளஹ்யின்
தழபேளநத்தக் ஸகளண்டு ளங்கள் தமந்ஹதளம். அல்ளஹ்யின் தழபேளநத்தக் ஸகளண்ஹட
ளங்கள் ஸயினளஹளம். ங்கள் இபட்ெகள அல்ளஹ்யின் நீ ஹத ளங்கள் ம்ிக்க
யத்ஹதளம்.

தூங்கும் நாது ஓதும் துஆக்கள்:

ِْف ى ََضا َوا ِ ْن اَ ْر َش ْي َخ َضا
ْ ِة
ْ ِ  اَ ْر َف ُف ُط ا ِ ْن اَ ٌْ َصهْ َج َن ْف ِس ْي فَاغ، اشٍِ َم َربِّى َو َط ْف ُج َس ِْ ِب ْي َوة ِ َم
فَا ْضفَؾْ َضا ة ِ ٍَا َح ْطف َُؼ ةِطِ ـ َِتا َد َك اىصَّ اى ِ ِطي ْ َن٭
ஸளபேள்:

ன்னுடன

யிளப்புத்த
அத

ளன்

(உட

இபட்ெகஹ!
ளன்

உன்னுடன

தழபேளநதர்தக்

டுக்கனில்) யத்ஹதன்.

உனர்த்துஹயன் (ழுந்தழபேப்ஹன்).

ன்

உன்

உனிப

ீ

ஸகளண்டு

உதயினக்
தடுத்துக்

ன்

ஸகளண்ஹட

ஸகளண்டளல்,

(ன் நபணநடனச் ஸெய்தளல்) அத ீ நன்ிப்ளனளக. அத ீ யிட்டு யிட்டளல்

(உனிர் யளமச் ஸெய்தளல்) உன்னுடன ல்டினளர்க ீ களப்ளற்றுகழன் பனில்
அதபம் ீ களத்தபேள்யளனளக!
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ிகு

யப்புநளக

டுத்து

யக்பகன

தனணனளக

;த்தழல்

யத்துக்

ஸகளண்டு ின்யபேம் துஆய ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

ِْفل ِ ْى َذُ ْ ِب ْي َوا ْخ َصأ ْ َش ْي َػان ِ ْي َو ُف َّم رِ َصان ِ ْى َو َث ِّل ْو ٌِ ْيزَان ِ ْي
ْ ِ بِ ْص ًِ اهللِ َو َط ْف ُج َس ِْ ِب ْي َاى ّٰي ُض ًَّ اغ
َوا ْس َف ْينِ ْي فِى اى َِّ ِد ِّى ْاالَ ْـلَٰى٭
ஸளபேள்:

அல்ளஹ்யின்

தழபேளநத்தக்

ஸகளண்டு

ன்

உட

டுக்கனில்

யத்ஹதன். னள அல்ளஹ் ன் ளயங்க நன்ிப்ளனளக! ன்னுடன ரத்தள
இமழயடனச்

ஸெய்யளனளக!

ஸெய்தழடுயளனளக!

ன்

ன்னுடன

ிடரின

நீ ஜளன்

(பக

ஸபேப்

(ன்நனின்) டன

உனர்யள ஹதளமர்கின் கூட்டத்தழல் ன் ஆக்கழ யப்ளனளக!

யிட்டு)

கநளக்கழ

யிடுத
யப்ளனளக!

இதன் ிகு பன்று தடய ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

اَى ّٰي ُض ًَّ كِنِ ْي َـ َذاةَ َم َي ْو َم َح ْت َف ُد ـ َِتا َد َك
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ் உன் அடினளர்க ழுப்பும் ளில் உன் ஹயதன யிட்டும்
ன்க் களத்தபேள்யளனளக!
ிகு ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

ِْفل ِ ْى َذُ ْ ِب ْي
ْ ِ بِ ْصٍِ َم َرب ِّ ْى فَاغ
ஸளபேள்: ன் இபட்ெகஹ! உன் தழபேளநத்தளல் ளன் தூங்கச் ஸெல்கழஹன். ன் ளயத்த
நன்ித்தழடுயளனளக!
அல்து ின்யபேம் துஆய ஓதளம்.

ِْفل ِ ْى
ْ ِ بِ ْصٍِ َم َو َط ْف ُج َس ِْ ِب ْي فَاغ
ஸளபேள்:

உன்

தழபேளநத்தளல்

நன்ித்தழடுயளனளக!

உட

கவ ஹம

யத்துப்

ிகு இந்த துஆய ஓத ஹயண்டும்.

اشٍِ َم َا ٌُ ْو ُت َو َا ْضيَٰي
ْ ِ َاى ّٰي ُض ًَّ ة
4
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ஸளபேள்: னள அல்ளஹ் உன் தழபேளநத்தளல் ளன் நபணிக்கழஹன், உனிர் யளழ்கழஹன்.
ிகு றஶப்லளல்ளஹ் 33, அல்லம்துழல்ளஹ் 33, அல்ளலஶ அக்ர் 34 தடய ஓதழக்
ஸகளள் ஹயண்டும்.

ிகு குல்லஶயல்ளலஶ அலது, க், ளஸ் ஆகழன பன்று றஷபளக்கபம் ஓதழ இபே
ககபம் யிரித்து அதழல் ஊதழ தனிழபேந்து ஆபம்ித்து உடல் பழுயதும் படிந்த
அவுக்குத் தடயிக் ஸகளள் ஹயண்டும். இவ்யளறு பன்று தடய ஸெய்ன ஹயண்டும்.
ிகு

டுக்கனில்

அநர்ந்து

ஆனத்துல்

குர்ஜழ

ஓத

ஹயண்டும்.

இன்னும்

ின்யபேம்

துஆயபம் ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

 َف َه ًْ ٌِ ٍَّ َْ الَكَاف ٍ َى َى ُط َوالَ ٌُ ْؤو ِ َى، َا ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْي َاغ ْ َف ٍَ َِا َو َش َلاَُا َو َنفَاَُا َوآ َواَُا
ஸளபேள்:

அல்ளஹ்வுக்ஹக

ஆளன்.

ங்க

ல்ளப்

புகழும். அயன்

த்தகனயன்

ன்ளல், அயஹ

ங்களுக்கு உணயித்தளன். தண்ண ீhர் புகட்டிளன். அயஹ ங்களுக்கு ஹளதுநளயளக
டுக்கனில்

ஒதுங்கச்

ஸெய்தளன்.

த்தஹனள

பூர்த்தழனளயர்களகவும், ஒதுங்குநழடம் இல்ளதயர்களகவும் உள்ர்.

ஹர்

ஹதய

தூங்கும்நாது கவு கண்ைால்:
தூங்கும்ஹளது

யஹபனும்

அல்லம்துழல்ளஹ்

ல்

ன்று

கவு

ஸெளல்ட்டும்.

யிபேம்புகழன் ல்டினளரிடம் ஸெளல்வும்.

கண்டு

யிமழத்ஸதழுந்தளல்,

அக்கயபம்

ிரிடம்

–

அயர்
அயப

யஹபனும் ஸகட்ட கவு கண்டளல், தன் இடப்புத்தழல் பன்று ப துப்ி யிட்டு அல்து
ஊதழ யிட்டு அஊது ில்ளலழ நழஷ் ரத்தளிர் பஜீம் ன்று பன்று தடய ஓதழக்
ஸகளள்வும். அத னளரிடபம் ஸெளல்ளநல் இபேந்து ஸகளள்வும். ிகு யிளப்புத்த
தழபேப்ி நறுபும் டுத்துக் ஸகளள்வும். அல்து ழுந்து ஸதளமவும்.
தூங்கும்நாது னந்து திடுக்கிட்வைழுந்தால்:

َّ ت
ِ َش ـ ِت َادِه ِ َو ٌِ َْ َص ٍَزَا
ِ اَ ُـ ْوذُ ةِكَي ِ ٍَا
ِّ َ ت اهللِ اى َّخآ ٌَّ ِث ٌِ َْ غَ َظتِطِ َوـ ِ َلاةِطِ َو
اىش َياغِي ْ ِن
ُض ْو ِن
٭
ُ ُ َواَ ْن يَّ ْط
ஸளபேள்:
ஹகளத்த

ரிபூபணநள
யிட்டும்

அல்ளஹ்யின்

தண்டன

யிட்டும், ரத்தளன்கின்

தழபேக்கழநளயின்

யிட்டும்,

அயனுடன

ஊெளட்டங்க யிட்டும், அய

யிட்டும் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.
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ஸளபேட்டளல்

அயனுடன

அடினளர்கின்

தீநன

ன்ிடத்தழல்

யபேயத
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லஜ்பத்

அப்துல்ளஹ்

இப்னு

அம்பேப்னுல்

ஆஸ் பழனல்ளலஶ

அன்லஶ

அயர்கள்

தங்களுடன ஹெத் ஸதரிந்த குமந்தகட்கு இதப் ளடநளக்கழ ஓதச் ஸெய்யளர்கள். ஹெத்

ஸதரினளத ெழறு குமந்தகட்கு இத ஒபே தளில் ழுதழ அயர்களுடன கழுத்தழில்
ஸதளங்க யிடுயளர்கள்.
சாப்ிடும் நாது ஓத நயண்டின துஆக்கள்:

உனர்தபநா, இிமநனா உணவுகம சாப்ிை ஆபம்ித்தால்

ِبِ ْص ًِ اهللِ َو َـلَٰى ةَ َر َن ِث اهلل
ஸளபேள்:

அல்ளஹ்யின்

தழபே

ளநத்தக்

ஸகளண்டு, அல்ளஹ்யின்

(இவ்வுணய ளன் ெளப்ிடுகழஹன்)

பக்கத்தழன்

நீ து

ெளப்ிட்டு படிந்த ின் ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

َا ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْى ص َُو َا ْش َت َف َِا َو َا ْر َواَُا َو َا ْن َف ًَ َـ َي ْي َِا
ஸளபேள்:
யனிற்

அல்ளஹ்வுக்ஹக

ல்ளப்புகழும், அயன்

ழபப்ி, தளகத்த

தீர்த்தளன். இன்னும்

த்தகனயன்
ங்களுக்கு

ன்ளல்

ங்களுக்கு

ர்கழனநித்து

கபேண

ஸெய்தளன்.

சாப்ிடும்நாது ிஸ்நில்ாஹ் வசால் நந்து யிட்ைால்,

ٰاَخ ُه
َ ِ بِ ْص ًِ اهللِ َا َّو َى ُط َو
ஸளபேள்:

இதன்

(ெளப்ிடுகழஹன்)

துயகத்கத்தழலும்

இறுதழனிலும்

அல்ளஹ்யின்

தழபேப்

ஸனபளல்

உணவு ெளப்ிடும் ஹளது ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

َاى ّٰي ُض ًَّ ةَار ِْك َى َِا ف ِْيطِ َو َاغْف ٍِْ َِا َخي ْ ًرا ٌِّ ِْ ُط
ஸளபேள்:

னளஅல்ளஹ்!

இதழல்

ங்களுக்கு

ெழந்தத ங்களுக்கு உணயளக அிப்ளனளக!

பக்கத்துச்

ால் குடித்தால் ன்யரும் துஆமய ஓத நயண்டும்.
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இத

யிடச்
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اَى ّٰي ُض ًَّ ةَار ِْك َى َِا ف ِْيطِ َوزِ ْدَُا ٌِ ِْ ُط
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! இதழல் ங்களுக்கு பக்கத்துச் ஸெய்யளனளக! இன்னும் இதழழபேந்து
அதழகத்த ங்களுக்கு யமங்குயளனளக!
சாப்ிட்டு முடிந்தின் ஓதும் துஆக்கள்:

اَ ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َض ٍْ ًدا َنرِي ْ ًرا غَ ِّي ًتا ٌُّ َت َاركًا ف ِْيطِ غَي ْ َر ٌَهْف ٍ ِّى َّوال َ ٌُ َو َّد ٍع َّوالَ ٌُ ْص َخ ْغ ًَ َـ ِْ ُط َرةَّ َِا
ஸளபேள்:

அதழகநள,

இிநனள,

அதழல்

க்கத்துச்

ஸெய்னப்ட்டிபேக்கும்டினள,

ஹளதுநளக்கப்டளத, இஹதளடு யிட ஸகளடுக்கப்ட்டளத, அத யிட்டும் ஹதயனப்டளத
(அதளயது அதன் க்கம் ஹதயபள்) புகமளக புகமத்தும் அல்ளஹ்ஹயக்ஹக உரின.
ங்கள் இபட்ெகஹ! (இத ற்றுக் ஸகளள்யளனளக) அல்து

َا ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْى َاغ ْ َف ٍَ َِا َو َش َلاَُا َو َس َف َي َِا ٌِ ََ ا ْى ٍُ ْصيٍِِي ْ َن
ஸளபேள்:

ங்களுக்கு

உணயித்து,

தண்ணர்ீ

புகட்டி,

ங்க

பஸ்ழம்கில்

உள்யர்களக ஆக்கழன அல்ளஹ்வுக்ஹக புகழ் அத்தும்.
உணயிப்யருக்காக ஓதும் துஆ:

ًْ ِْف َى ُض ًْ َو ْار َض ٍْ ُض
ْ ِ َاى ّٰي ُض ًَّ ةَار ِْك َى ُض ًْ ف ِ ْ َمْي َر َز ْك َخ ُض ًْ فَاغ
ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்

இயர்களுக்கு

ீ அித்தயற்ழல்

இயர்களுக்கு

ீ

பக்கத்துச்

ஸெய்யளனளக! இன்னும் இயர்களுக்கு நன்ிப்ித்து கழபே ஸெய்யளனளக! அல்து

ىص ِق ٌَ َْ َش َلان ِ ْى
ْ َاى ّٰي ُض ًَّ َاغْف ًِْ ٌَ َْ َاغ ْ َف ٍَنِ ْي َو
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! க்கு உணயித்தயபேக்கு ீ உணயிப்ளனளக! க்கு ீர்
புகட்டினயபேக்கு ீ ீர்புகட்டுயளனளக!
புதின ஆமைமன அணியும்நாது:
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َْ ٌِ  َو َا ُـ ْوذُ ة ِ َم،  َا ْش َئيُ َم َخي ْ َر ُه َو َخي ْ َر ٌَا ُصِ ِ َؿ َى ُط، ِ َاُ ْ َج َن َص ْو َحِ ِ ْيط، َم ا ْى َط ٍْ ُد
َ َاى ّٰي ُض ًَّ ى
ِّ َ َشه ِ َو
ِّ َ
َش ٌَا ُصِ ِ َؿ َى ُط
ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்!

புகமத்தும்

உக்ஹக

ஸெளந்தம்.

ீஹன

இத

ன்கு

அணியித்தளய். இதனுடன ன்நனபம், இது தற்களகச் ஸெய்னப்ட்டஹதள அதனுடன

ன்நனபம் உன்ிடத்தழல் ளன் ஹயண்டுகழஹன். இதனுடன தீநனயிட்டும், இது

தற்களக ஸெய்னப்ட்டஹதள அதனுடன தீநன யிட்டும் உன்ிடத்தழல் ளன் ளதுகளப்பு
ஹதடுகழஹன். அல்து

اَ ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْى َن َصان ِ ْي ٌَآ اُ َوار ِْي ةِطِ َـ ْو َرت ِْى َواَ َح َش ٍَّ ُو ةِطِ ف ِ ْى َض َيات ِْى
ஸளபேள்: ன்னுடன நர்நஸ்தளத்த தக் ஸகளண்டு ளன் நக்கழன்ஹஹள, ன்
யளழ்யில் தக் ஸகளண்டு ளன் அமகுப் டுத்தழக் ஸகளள்கழஹயஹள அத்தகன ஒன்
க்கு அணியித்த அல்ளஹ்வுக்ஹக ல்ளப் புகழும்.!
நற்யர்கள் புத்தாமை அணிந்திருப்மதக் கண்ைால்:

هلل
ُ ِ حُ ْتل ِ ْى َويُ ْخي
ُ فا
ஸளபேள்:

இது

மனதளகழக்

தழளகத் தபேயளளக!

கழமழந்து

யிடும்.

அல்ளஹ்

(உங்களுக்கு

நற்ஸளன்ப்)

ஆமைமனக் கமற்றும் நாது :
ஆடகக்

கமற்றும்ஹளது

ஜழன்கள்,

ரத்தளன்களுக்கு

தழபனளக

இபேப்து

ிஸ்நழல்ளஹ் ன்டதளகும். ன்று ஒபே லதீதழல் கூப்ட்டுள்து. ஹய ஆடனக்
கபம் ஹளது ிஸ்நழல்ளஹ் ஸெளல் ஹயண்டுந.
உைலுயின் நாது ஓதும் துஆ:
உடலுவு ஸகளள் ஆபம்ிக்கும்ஹளது ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

َّ ان َو َس ِِّ ِب
َّ بِ ْص ًِ اهللِ اَى ّٰي ُض ًَّ َس ِِّب ْ َِا
ان ٌَ َار َز ْكت َ َِا
َ اىش ْي َػ
َ اىش ْي َػ
ஸளபேள்: அல்ளஹ்யின் தழபேளநத்தக் ஸகளண்டு துயங்குகழஹன். னளஅல்ளஹ்! ங்க
ரத்தள யிட்டும் யிக்கழ யப்ளனளக! ங்க யிட்டும் ரத்தள யிக்கழ
யப்ளனளக!

யப்ளனளக!!

ங்களுக்கு

ீ

யமங்கழன குமந்தக
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யிந்து வயினாகும் நபத்தில் ஓதும் துஆ:

َّ ِ اَى ّٰي ُض ًَّ َال َح ْش َف ْو ى
يش ْي َػا ِن ف ِ ْ َمْي َر َز ْك َخنِ ْي َن ِص ْي ًتا
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! ங்களுக்குக் ஸகளடுத்தயற்ழல் ரத்தளனுக்கு ந்தப் ங்கபம்
ீ ஆக்கழ யிடளஹத!
குமந்மதக்கு ாதுகாப்பு நதடும் துஆ:
குமந்தக்கு

கண்

தழபேஷ்டி, துன்ங்கள், இடர்கள்

ஆகழனய

ற்டளநல்

ளதுகளப்புப்

ஸறுயதற்களக ின்யபேம் ளதுகளப்பு துஆய ழுதழ குமந்தனின் கழுத்தழல் ஹளட்டு யிட
ஹயண்டும்.

ِ َا ُـ ْوذُ ةِكَي ِ ٍَا
ِّ َ َْ ٌِ َش ك ُ ِّو َش ْي َػا ِن َّو َصا ٌَّ ٍث َّو
ِّ َ َْ ٌِ ت اهللِ اى َّخآ ٌَّ ِث
َش ك ُ ِّو َـي ْ ٍن َّال ٌَّ ٍث
ஸளபேள்: அல்ளலஶ தஆளயின் ரிபூபணநள கழநளக்கக் ஸகளண்டு ரத்தளன்கள்,
யிர ஜந்துக்கள் அத்தழன் தீஞ்க யிட்டும், தீந தபேம்டினள கண் தழபேஷ்டின
யிட்டும் ளன் ளதுகளப்பு ஹதடுகழஹன்.
ிபனாணத்தில் ஓதும் துஆக்கள்:
யஹபனும் ிபனளணம் ஸெய்ன ளடிளல் ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

ُاَى ّٰي ُض ًَّ ة ِ َم َا ُص ْو ُل َوة ِ َم اَضُ ْو ُل َوة ِ َم اَ ِشيْر
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! உன் உதயினக் ஸகளண்ஹட ளன் தழரிகத் தளக்குஹயன். உன்
உதயினக் ஸகளண்ஹட களரினங்க ஒழுங்குடுத்துகழஹன். உன் உதயினக் ஸகளண்ஹட
ளன் புப்டுகழஹன்.
ஹதனும்

ஒபே

இடத்தழல்

தழரினின்

னம்

அல்து

ஹயறு

ஹதம்

னம்

ற்ட்டளல்

பதழல்

கூ

ஹய;ணடும்.

‘ழஈளஃி குரழன்’ ன் றஷபளய ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
யளகத்தழல்

களல்

யத்தவுடன்

ிஸ்நழல்ளஹ்

ன்று

யளகத்தழல் அநர்ந்த ின் அல்லம்துழல்ளஹ் ன்று கூழ ின்யபேம் துஆய ஓத
ஹயண்டும்.

ْقُِي ْ َن٭ َواَُِّآ الَِٰى َرةِّ َِا ى ٍَُ ِْ َليِتُ ْو َن٭
ِ ْ ٌُ ْخ َى َِا َٰص َذا َو ٌَا ُن َِّا َى ُط
َ ُش ْت َط
َ َّ اي َّاى ِذ ْى َش

9

www.sufimanzil.org
ஸளபேள்: ளங்கள் இதற்குச் ெக்தழபள்யர்களக இல்ளத ழனில் இ(ந்த யளகத்)த
ங்களுக்கு யெப்டுத்தழத்

தந்த

ஒபேயன்

நகளத்தூய்நனளயன்.

ஹநலும்

ளங்கள் ங்கள் இபட்ெகின் ளல் தழபேம்ிச் ஸெல்யர்களக இபேக்கழஹளம்.

ழச்ெனநளக

ிகு அல்லம்துழல்ளஹ் ன்று பன்று தடயபம், அல்ளலஶ அக்ர் ன்று ஒபே
தடயபம், ளஅளல இல்ல்ளஹ் ன்று ஒபே தடயபம் கூ ஹயண்டும்.
கைல் ிபனாணத்தின் நாது ஓதும் துஆக்கள்:
கடல் ிபனளணத்தழன் ஹளது கடழல் பழ்கழயிடளநல் ளதுகளப்ளகச் ஸெல்யதற்கு கப்ழல்
றுயதற்கு பன் ின்யபேம் இபண்டு ஆனத்துக்க ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

ِ ِيً َو ٌَا َك َد ُروا اهللَ َض َّق َك ْدرِه
بِ ْص ًِ اهللِ ٌَ ْش َرا َصا َو ٌُ ْر َشا َصاۚ إ ِ َّن َربِّي َى َغ ُف ٌور َّرضٌ٭

َّ َو ْاْلَ ْر ُض َسٍِي ًفا َك ْت َظ ُخ ُط َي ْو َم ا ْىل ِ َيا ٌَ ِث َو
ات ة ِ َيٍِيِِطِۚ ُش ْت َطاُ َ ُط
ُ اىص ٍَا َو
ٌ َّات ٌَ ْػوِي
ُْش ُن َ٭
ون
ِ ْ َو َت َفال َ َٰى َـ ٍَّا ي

கயம, துன்ம் ஏற்டுகின் நபத்தில்:
யஹபனும்

ஓபேயபேக்கு

கய,

துன்ம், அல்து

ஹதனுஸநளபே

ற்டடுகழன் ஹபத்தழல் ின்யபேம் துஆய ஹகட்க ஹயண்டும்.

பக்கழன

ிபச்ெ

هلل َر ُّب
ِ ْهلل َر ُّب ا ْى َفر
ُ ش ا ْى َف ِؾ ْي ًِ ََل اِى َٰ َط ا ِ َّال ا
ُ  ََل اِى َٰ َط ا ِ َّال ا، ًُ هلل ا ْى َف ِؾ ْي ًُ ا ْى َطي ِ ْي
ُ ََل اِى َٰ َط ا ِ َّال ا
َّ
ِ اىص ٍَٰ َٰو
َكيْ ًِ٭
ِ َت َو ْاال
ِ َ ش ا ْل
ِ ض َو َر ُّب ا ْى َف ْر
ஸளபேள்:

நகத்துயம்

யணக்கத்தழற்குரினயன்
அல்ளஹ்யத்

தயிப

நழக்கயனும்,

ஹயறு

ெளந்தபள்யனுநளகழன

னளபேநழல்.

யணக்கத்தழற்குரினயன்

நகத்தள
ஹயறு

அல்ளஹ்யத்

அர்ரஶடன

னளபேநழல்.

தயிப

இபட்ெகளகழன

யளங்கள்,

பூநழ

ஆகழனயற்ழன் இபட்ெகனும், ெங்கக்குரின அர்ரழன் இபட்ெகனுநள அல்ளஹ்யத் தயிப
யணக்கத்தழற்குரினயன் னளபேநழல்.
கவ ழ்யபேம் துஆக்க அதழகம் ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

َياح َُّي َيا َك ُّي ًُ ة ِ َر ْض ٍَخ َِم اَ ْش َخغ ِْي ُد
ஸளபேள்: ழத்தழன ஜீயளயஹ! ன்றும் ழத்தழபேப்யஹ! உன்பேக் ஸகளண்ஹட
ளன் (உன்ிடம்) இபட்ெழப்புத் ஹதடுகழஹன்.
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َّ ََ ٌِ ََل اِى َٰ َط ا ِ َّال َاُ ْ َج ُش ْت َطاُ َ َم انِ ِّ ْى ُن ِْ ُج
اىؾاىٍِِي ْ َن
ஸளபேள்:

யணக்கத்தழற்குரினயன்

உன்ன்ழ ஹயறு

ந்த

ஸதய்யபநழல்.

ீ

நகளப்

ரிசுத்தநளயன். ழச்ெனநளக ளன் அழனளனக்களபர்கில் உள்யளக ஆகழயிட்ஹடன்.

ِالَ َض ْو َل َوالَ ُك َّو َة ا ِ َّال ةِا هلل
ஸளபேள்: ந்தத் தழபேம்புதலும் ந்த ெக்தழபம் அல்ளஹ்யின் உதயினக் ஸகளண்ஹட தயிப
இல்.
தி நித அல்து கூட்டத்த னந்த ஹபத்தழல்:

َاى ّٰي ُض ًَّ ْان ِف َِا ُه ة ِ ٍَا ِشئْ َج
ஸளபேள்:

னளஅல்ளஹ்!

ீ

ளடின

யிதத்தழல் இந்த

நித

யிட்டும்

ஹளதுநளகழ யிடுயளனளக! (இய யிட்டும் ம்ந களத்தபேள்யளனளக)

ங்களுக்கு

ீ

ஒரு கூட்ைத்திரின் தீங்மக னப்டும் நாது:

ِف َط َـ َي ْي َِا اَ َض ٌد ٌِّ ِْ ُض ًْ اَ ْو اَ ْن يَّ ْػغَٰى
ُ ْ اَى ّٰي ُض ًَّ اَُِّا َن ُف ْوذُ ة ِ َم اَ ْن َّي
ஸளபேள்: னளஅல்ளஹ்! அயர்கிழபேந்து யபேம் ங்கின் நீ து யபம்பு நீ றுயத யிட்டும்
அழனளனம் ஸெய்யத யிட்டும் உன்ிடம் ழச்ெனநளக ளங்கள் ளதுகளப்பு ஹதடுகழஹளம்.
காட்டில் நய் ிசாசு னம் ஏற்ட்ைால்….:
யஹபனும் ஒபேயபேக்கு களட்டில் அல்து ளமடந்த இடத்தழல் ஹய், ிெளசுடன னம்
ற்ட்டளல் பதழல் ெப்தநழட்டு ளங்கு ஸெளல் ஹயண்டும். ிகு ஆனத்துல் குர்றழன
ெப்தநழட்டு ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
திடுக்கம் ஏற்டும்நாது:

َّ ت
ِ َش ـ َِتادِه ِ َو ٌِ َْ َص ٍَزَا
ِ ت اهللِ اى َّخآ ٌَّا
ِ اَـُ ْوذُ ةِكَي ِ ٍَا
ِّ َ ت ٌِ َْ غَ َظتِطِ َو
اىش َياغِي ْ ِن َواَ ْن
ُض ْو ِن
ُ ُ يَّ ْط
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ஸளபேள்: அல்ளஹ்யின் ரிபூபணநள கழநளக்கக் ஸகளண்டு அயனுடன ஹகளத்த
யிட்டும், அயனுடன

அடினளர்கின் தீங்க

யிட்டும், ரத்தளன்கின்

ஊெளட்டத்த

யிட்டும், அய ன்ிடம் குடிஸகளள்யத யிட்டும் ளன் ளதுகளப்பு ஹதடுகழஹன்.
நதால்யி ஏற்டுகின் நபத்தில்…

هلل َون ِْف ًَ ا ْى َون ِ ْي ُو
ُ َض ْص ِب َي ا
ஸளபேள்:

அல்ளஹ்

க்குப்

ஹளதுநளயன்.

ஸளறுப்பு

ற்ய(ள

அய)ன்

நழக

ல்யன்.
ஒரு காரினம் சிபநநாகும்நாது:

 َّو َاُ ْ َج َح ْش َف ُو ا ْى َطز ْ َن َش ْض ًَل اِذَا ِش ْئ َج، َاى ّٰي ُض ًَّ َال َش ْض َو ا ِ َّال ٌَا َس َف ْي َخ ُط َش ْض ًَل
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! ீ த இஹெளக்கழ யத்தளஹனள அதத் தயிப ஹயஸதுவும்
இஹசு கழடனளது. ீ ளடிளல், ீஹன கயன இஹெளக ஆக்கழ யிடுயளய்.
இடி, நின்ல் ஏற்டும் நாது:

اَى ّٰي ُض ًَّ َال َت ْل ُخ ْي َِا بِ َغ َظت ِ َم َوالَحُ ْضيِهْ َِا بِ َف َذاة ِ َم َو َـاف ِ َِا َك ْت َو ذَاى ِ َم
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! உன் ஹகளத்தக் ஸகளண்டு ங்க ீ அமழத்து யிடளஹத! உன்
தண்டனின் பம் ங்க ளெப்டுத்தழ யிடளஹத! அதற்கு பன்தளக ங்க ீ
நன்ித்தபேள்யளனளக!
அதன்ின் கவ ஹம உள் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

ِان َّاى ِذ ْى ي َُصت ُِّص اى َّر ْـ ُد ة ِ َط ٍْ ِده ِ َوا ْى ٍَيَٰئ ِ َه ُث ٌِ َْ خ ِْي َفخِط
َ ُش ْت َط
ஸளபேள்:

இடினளகழது

அயனுடன

புகமக்

ஸகளண்டும்

நக்குகள்

னத்தக் ஸகளண்டும் தறீஹ் ஸெய்கழன் ஒபேயன் நகளத் தூனயன்.

அயனுடன

புனலும், வயள்மும் ஏற்டும்நாது:
புனல்

யசும்ஹளது
ீ

அத

பன்ஹளக்கழ

நண்டினிட்டு

உட்களர்ந்து,

இபேககபம்

பமங்களல்கின் நீ து யத்துக் ஸகளண்டு ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

12

www.sufimanzil.org

 َاى ّٰي ُض ًَّ ا ْس َفي َْضا َر ْض ٍَ ًث َّوالَ َح ْش َفي َْضا َـ َذا ًةا، َاى ّٰي ُض ًَّ ا ْس َفي َْضا رِ َيا ًضا َّو َال َح ْش َفي َْضا رِيْ ًطا
ஸளபேள்:

னள

அமழவுக்குரின

அல்ளஹ்!
களற்ளக

இத

ன்

தபேம் களற்ளக

ஆக்களதழபேப்ளனளக!

னள

ஆக்கழனபேள்யளனளக!

அல்ளஹ்!

இத

இத

பஹ்நத்தளக

ஆக்கழயிடுயளனளக! இத தண்டனளக ஆக்களதழபேப்hனளக!
நசயல் கூவும்நாது…, கழுமத, ாய் கத்தும் நாது…

َاى ّٰي ُض ًَّ انِ ِّ ْى َا ْش َئيُ َم ٌِ َْ ف َْظي ِ َم
ஸளபேள்: னளஅல்ளஹ்! உன் கபேணன ளன் உன்ிடம் ஹய;டுகழஹன்.
சந்திபமப் ார்க்கும் நாது:

ِّ َ َْ ٌِ ِاَـُ ْوذُ ةِاهلل
َش َٰص َذا ا ْى َغاش ِِق
ஸளபேள்: நனக் கூடின (ெந்தழபளகழன) இதன் தீநன யிட்டும் அல்ளஹ்யிடம் ளன்
ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.
மத்துல் கத்ரு இபயில் ஓதும் துஆ:

ف َـنِّ ْي
ُ اَى ّٰي ُض ًَّ اُِ َّ َم َـ ُف ٌّو حُ ِط ُّب ا ْى َفف َْو فَا ْـ
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! ழச்ெனநளக ீ நன்ிக்கழயன், நன்ிப் ீ யிபேம்புகழளய்.
ஆகனளல், ீ ன் நன்ித்தபேள்யளனளக!
கண்ணாடிமனப் ார்க்கும் நாது:

اَى ّٰي ُض ًَّ اَُ ْ َج َض َّص ِْ َج َخيْق ِ ْى َف َط ِّص َْ ُخيُق ِ ْى
ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்!

ீஹன

உபேயத்த

குணத்தபம் அமகளக்கழ யப்ளனளக!

அமகளக்கழ

யத்தளய்,

ஹய

ன்

காது இமபயும் நாது…
யபேக்ஹகனும்
யறல்ம்

களதழல்

அயர்க

இபச்ெல்
ழவு

ற்ட்டளல் அயர்
கூர்ந்து,

ி

அன்ளரின்

ஸகளள்வும். ிகு ின்யபேம் யளெகத்தக் கூவும்.
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ََكن ِ ْى
ُ ََكا
َ َ هلل ة ِ َخيْر ٍ ٌَّ َْ ذ
ََ ذ
ஸளபேள்:

ன்

ழவு

கூர்ந்தயப

அல்ளஹ்

ன்நனக்

ஸகளண்டு

ழவு

கூர்யளளக!
முஸ்ிம் ஒருயர் சிரிக்க கண்ைால்:

هلل ِش َِّ َم
ُ اَ ْط َط َم ا
ஸளபேள்: அல்ளலஶத்தஆள உன் (ன்றும்) ெழரித்துக் ஸகளண்டிபேெக்கச் ஸெய்யளளக!
வகாடுத்தக் கைமப் வறும்நாது:

هلل ة ِ َم
ُ اَ ْو َف ْي َخنِ ْي اَ ْوفَى ا
ஸளபேள்: க்கு ீ ழஹயற்ழளய். அல்ளஹ் உக்கு (தன் அபே) யளக்கழத்
தபேயளளக!
தான் யிரும்புகி வாரும காணும்நாது

ات
ُ اَ ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْى ةِِ ِ ْف ٍَخِطِ َحخ ًُِّ اىصَّ اى ِ َط
ஸளபேள்:

புகமத்தும்

அல்ளஹ்வுக்ஹக

உரின.

அயன்

த்தகனயன்

அயனுடன ளக்கழனத்தக் ஸகளண்ஹட ற்ஸெய்கள் ரிபூபணம் ஸறுகழன்.
யிரும்த்தகாதயற்மப் ார்க்கும்நாது…

اَ ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َـلَٰى ك ُ ِّو َضا ٍل
ஸளபேள்: ல்ள ழகிலும் அல்ளஹ்வுக்ஹக புகழ் அத்தும்.
கைன் வதால்ம ஏற்ட்ைநாது

اك
َ ني بِف َْظي ِ َم َـ ٍَّ َْ ش َِو
ْ ِ َِْحا ٌِ َم َو َاغ
َ َ َْ َاى ّٰي ُض ًَّ ْان ِفنِ ْي ة ِ َط ََلى ِ َم َـ
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ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்

உன்னுடன

லளளதக் ஸகளண்டு

லபளந

யிட்டும்

ன்த் தடுத்தழடுயளனளக! உன் கபேணனக் ஸகளண்டு உன் அல்ளதயற் யிட்டும்
ன்த் ஹதயனற்யளக்கழ யத்தழடுயளனளக!
ந ஊசாட்ைங்கள் ீ ங்க…
யஹபனும் ஒபேயபேக்கு ந ஊெளட்டங்கள் ற்ட்டளல் அயர் அல்ளஹ்யிடம் ளதுகளப்பு
ஹதடி,

َّ ََ ٌِ َِا ُـ ْو ُد ةِاهلل
ًِ اىش ِْ َػا ِن اى َّر ِس ْي
ன்று

ஓதழக்

ஸகளள்வும்.

பனற்ெழக்கவும்.

படிந்த அவு

ஊெளட்டம்

ற்டுயத தயிர்த்துக்

ஸகளள்

அல்து ின்யபேம் யளெகத்த ஓதழக் ஸகளள்வும்.

ٰا ٌَ ِْ ُج ةِاهللِ َو ُر ُشيِط
ஸளபேள்:

ளன்

அல்ளஹ்ய

ஸகளண்டும்

அயனுடன

தூதபக்

ஸகளண்டும்

ஈநளன்

ஸகளண்ஹடன்.
தீன நச்சு ீ ங்க:
லஜ்பத் லஶதள பழனல்ளலஶ அன்;லஶ அயர்கள் அழயிப்தளயது, ‘ ளன் ன்னுடன
ளயின் கூர்நன (தீன ஹச்ெ) பறஷலுல்ளலழ றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம்
அயர்கிடம்

பனிட்ஹடன்.

அதற்கு

அயர்கள், ‘ளயநன்ிப்பு

ஹதடுயத

ீர்

ன்

யிட்டுயிட்டீர்? ழச்ெனநளக ளன் ஒவ்ஸயளபே ளளும் 100 தடய ளயநன்ிப்பு ஹதடுகழஹன்’
ன்று கூழளர்கள்.
நகாம் தணின:
யபேக்களயது ஹகளம் ற்ட்டளல் ‘அவூது ில்ளலழ நழஷ் ரத்தளிர் பஜீம்’; ன்று
ஸெளல்வும். ஹகளம் தணிந்து யிடும் ன்று ஒபே லதீதழல் கூப்ட்டுள்து.
கமைத் வதருயயில் வசல்லும்நாது:
யஹபனும் கடத் ஸதபேயிற்கு ஸெல்லும்ஹளது ின்யபேம் கழநளய ஓதழளல், அயபேக்கு
அல்ளலஶ

தஆள

அமழதது, த்து

த்து

இட்ெம்

இட்ெம்

ன்நக ழுதழ, த்து

தயிக உனர்த்துகழளன்.

ஸெளர்க்கத்தழல்

நளிகன கட்டுயளன்’  ஒபே லதீதழல் அழயிக்கப்ட்டுள்து.
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ُ  َى ُط ا ْى ٍُ ْي، َشيْ َم َى ُط
م َو َى ُط ا ْى َط ٍْ ُد يُ ْطيِ ْي َويٍُِ ْي ُج َوص َُو ح ٌُّى َّال َي ٍُ ْو ُت
ِ َ َ هلل َو ْض َد ُه ال
ُ َال ىِي َٰ َط ا ِ َّال ا
ة ِ َي ِده ِا ْى َخيْرُ َوص َُو َـلَٰى ك ُ ِّو َش ْي ٍء َك ِديْ ٌر
ஸளபேள்:

யணக்கத்தழகுரினயன்

தித்தயன்.
அயனுக்ஹக
அயஹ

அயனுக்கு

புகமத்தும்.

(ல்ளப்

உனிபேள்யன்.

அல்ளஹ்யத் தயிப

னளஹதளர்

அயஹ

இணபநழல்.
நபணிக்கச்

நபணநடனஹய

னளபேநழல்.

அயனுக்ஹக

(ல்ளப் ஸளபேட்களுக்கும்)

ஸளபேட்கபம்)

அயன்

ஹயறு

அயன்

ஆட்ெழனத்தும்.

உனிர்க்

ஸெய்கழளன்.

ஸகளடுக்கழளன்.

அயன்

நளட்டளன். ன்நனத்தும்

அயன் ல்ளப் ஸளபேட்கின் நீ தும் ெக்தழ ஸற்யன்.

ன்றும்

அயன்

யெஹந.

துன்ப்டுநயாமபக் கண்ைால்….
துன்த்தழல்

ீடிக்கப்ட்டுள்

நிதபக்

களணும்ஹளது

ஸநதுயளக

ின்யபேம்

துஆய

ஓதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

اَ ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َّاى ِذ ْى َـا َفان ِ ْى ٌِ ٍَّا اةْ َخ ََل َك ةِط َوف ََّظ َينِ ْي َـلَٰى َنرِيْر ٍ ٌِّ ٍَّ َْ َخي ََق َت ْفظ ِْي ًَل
ஸளபேள்: உன் அல்ளலஶதஆள தக் ஸகளண்டு ஹெளதழத்துள்ளஹள அத யிட்டும்
க்கு

சுகநித்து,

அயன்

டத்தயற்ழல்

அதழகநளயற்

யிட

ஹளது, யளழ்யில்

அயபேக்கு

ெழப்ளக்கழ யத்த அல்ளஹ்வுக்ஹக ல்ளப் புகழும்.
இவ்யளறு

இந்த

துஆய

ஓதழக்

ஸகளள்ளும்

ற்டளது  ஒபே லதீதழல் அபேப்ட்டுள்து.

ன்

நழகச்

அத்துன்ம்

வாருள் காணநாநல் நாால்:
ஹதனும்

ஒபே

ஸளபேள்

களணளநல்

ஹளளல்

ஹளய்யிட்டளல் ின்யபேம் துஆய ஓத ஹயண்டும்.

அல்து

அடிந,

நழபேகம்

ஓடிப்

َّ ََ ٌِ اىظَلَ َى ِث اَُ ْ َج َح ْض ِد ْى
َّ اىظ َّآى ِث َو َصاد ِ َى
َّ اَى ّٰي ُض ًَّ َرآ َّد
 ا ُْردُ ْد َـل َ َّى َط َّاىتِ ْي، اىظ ََل َى ِث
بِ ُل ْد َرح ِ َم َو ُشي َْػاُ ِ َم َفاُِ َّ َضا ٌِ َْ َـ َػآ ِء َك َوف َْظي ِ َم
ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! தயழப் ஹளதத் தழபேப்ித் தபேயஹ! யமழஹகட்ட யிட்டும்
ஹர்யமழ

களட்டுயஹ!

ன்னுடன

அதழகளபத்தழன்

தயழன

ீஹன

யமழ

ஸளபே

ஸளபேட்;டளலும்

யமழஹகட்ட
உன்னுடன

க்குத்

யிட்டும்
ஆற்ழன்

தழபேப்ித் தந்தழடுயளனளக!

ஹர்யமழ

களட்டுகழளய்.

ஸளபேட்டளலும்

அப்ஸளபேள் உன் ஸகளடனிளலும் உன் கபேணனிளலும் கழடக்கப் ஸற்தளகும்.
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ந

ாறினம் ார்த்ததின் ரிகாபம்

 َو ََل اِى َٰ َط غَيْرُ َك،  َوالَغَي ْ َر ا ِ َال ّغَيْرُ َك، اَى ّٰي ُض ًَّ َال َخي ْ َر اِالَّ َخيْرُ َك
ஸளபேள்:

னள

அல்ளஹ்!

உன்னுடன

ன்நனத் தயிப

ஹயறு

ந்த

ன்நபம்

கழடனளது. உன்னுடன ெகுணத்தத் தயிப ஹயறு ந்த ெகுணபம் கழடனளது. உன்த்
தயிப யணக்கத்தழற்குரின ளனன் ஹயறு னளபேம் இல்.
கண் திருஷ்டி ீ ங்க:

َح َصا َوةَ ْر َد َصا َو َو َص َت َضا
َّ َ  اَى ّٰي ُض ًَّ اذْ َص ْب، ِبِ ْص ًِ اهلل
ஸளபேள்:

அல்ளஹ்யின்

தழபேப்ஸனபளல்..

னள அல்ளஹ்!

இதனுடன

உஷ்ணத்தபம்

இதனுடன குிர்ச்ெழனபம் இதனுடன ஹயதனபம் ஹளக்கழயிடுயளனளக!
ிகு ின்யபேநளறு கூ ஹயண்டும்.

ِك ًُْ ةِاِذْ ِن اهلل
ஸளபேள்: அல்ளஹ்யின் அனுநதழ ஸகளண்டு ழுந்து ஸெல்யளனளக!
நய் ிசாசு ிடித்தால்:
யபேக்ஹகனும்

ஜழன்,

ரத்தளன்

ஹகளளறு

ற்ட்டளல்

அயப

பன்ளல்

உட்களப

யத்துக் ஸகளண்டு ின்யபேம் தழஹளபே ஆனத்துக்கபம் பன்று சூபளக்கபம் ஓதழ
ஊத ஹயண்டும்.

َي
ِّ ِ ِيً ٌَاى ِ ِم َي ْوم
اك
٭اى َّر ْض ٍََٰ َِ اى َّرضِ٭
ا ْى َط ٍْ ُد ِهَّلِل َر ِّب ا ْى َفا َىٍِي َن
ِ اىد
َ َّاك َن ْفتُ ُد َوإِي
َ َّ٭إِي
ًْ ِ وب َـي َْيض
َن ْص َخفِي ُن
َ ٭ِص َاط َّاى ِذ
ِ يَ أَ ْن َف ٍْ َج َـي َْيض ِ ًْ غَي ْر ِا ْى ٍَ ْغ ُظ
َ ِ اىِّص َاط ا ْى ٍُ ْص َخل
َ ِ ًي
َ ِّ ٭اصْ ِدَُا

َّ َو َال
اىظا ِّىي َن
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ون
اب َال َريْ َبۛ ف ِيطِۛ ص ًُدى ِّىي ٍُْ َّخلِيَ٭ن َّاى ِذ َ
يٍ َ
يَ يُ ْؤ ٌُِِ َ
اى٭ً ََٰذى ِ َم ا ْل ِه َخ ُ
ون ةِا ْى َغ ْي ِب َو ُيل ِ ُ
ون ة ِ ٍَا أُُز ِ َل إِى َْي َم َو ٌَا أُُز ِ َل ٌَِ َك ْتي ِ َم
اىصَّ ََل َة َو ٌِ ٍَّا َر َز ْك َِاص ًُْ يُِ ِف ُل َ٭
ون َو َّاى ِذ َ
يَ يُ ْؤ ٌُِِ َ
ون أُو َىَٰئ ِ َم َـل ََٰى ص ًُدى ٌَِّ َّرةِّض ِ ًْۖ َوأُو َىَٰئ ِ َم صُ ًُ ا ْى ٍُ ْفي ِ ُطون
٭
َخة ِص ًُْ يُوكُِِ َ٭
َوة ِ ْاَل ِ َ

اهللُ َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو ا ْى َح ُّي ا ْى َل ُّي ُومۚ َال َحأ ْ ُخ ُذ ُه ِش َِ ٌث َو َال ُ َ ْو ٌمۚ َّى ُط ٌَا فِي َّ
اىص ٍَا َوا ِ
ت َو ٌَا فِي
ِِد ُه إ ِ َّال ةِإِذُِْطِۚ َي ْف َي ًُ ٌَا ةَي ْ َن أَيْ ِديض ِ ًْ َو ٌَا َخ ْي َف ُض ًْۖ
ضۗ ٌََ ذَا َّاى ِذي َي ْش َف ُؿ ـ َ
ْاْلَ ْر ِ
َّ
ٍ
َكش ُِّي ُط َّ
اىص ٍَا َوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر َضۖ َو َال
َو َال يُ ِط ُيػ َ
ون ة ِ َش ْيء ٌِّ َْ ـ ِ ْيٍِطِ إِال ة ِ ٍَا َشا َءۚ َو ِش َؿ ُ ْ

َيئُو ُد ُه ض ِ ْف ُؾ ُض ٍَاۚ َوص َُو ا ْى َفل ِ ُّي ا ْى َف ِؾي ًُ
٭
ِّى َّيطِ ٌَا فِي َّ
اىص ٍَا َوا ِ
ضۗ َوإِن حُ ْت ُدوا ٌَا فِي أَن ُف ِصهُ ًْ أَ ْو حُ ْخ ُفو ُه يُ َطاش ِْتهًُ
ت َو ٌَا فِي ْاْلَ ْر ِ

٭آ ٌَ ََ
ِف ى ِ ٍََ َي َشا ُء َوي َُف ِّذ ُب ٌََ َي َشا ُءۗ َواهللُ َـل ََٰى ك ُ ِّو َش ْي ٍء َك ِد ٌير
ةِطِ اهللُۖ ف ََي ْغ ِ ُ
ونۚ ك ُ ٌّو آ ٌَ ََ ةِاهللِ َو ٌَ ََلئ ِ َهخِطِ َو ُنتُتِطِ
اى َّر ُشو ُل ة ِ ٍَا أُُز ِ َل إِى َْيطِ ٌَِ َّرةِّطِ َوا ْى ٍُ ْؤ ٌُِِ َ
ُِفاُ َ َم َرةَّ َِا َوإِى َْي َم
َو ُر ُشيِطِ َال نُ َ ِِّف ُق ةَي ْ َن أَ َض ٍد ٌَِّ ُّر ُشيِطِۚ َو َكاىُوا َشٍِ ْف َِا َوأَغَ ْف َِاۖ غ ْ َ
ف اهللُ َنف ًْصا إ ِ َّال ُو ْش َف َضاۚ ى ََضا ٌَا َن َص َت ْج َو َـي َْي َضا ٌَا ْان َخ َص َت ْجۗ َرةَّ َِا َال
ا ْى ٍَ ِصيرُ َ
٭ال يُك َ ِّي ُ
ْ
َّ
يَ
ِصا َن ٍَا َض ٍَ ْي َخ ُط َـل َى َّاى ِذ َ
حُ َؤاخ ِْذَُا إِن ن ِصي َِا أَ ْو أَ ْخ َػأَُاۚ َرةَّ َِا َو َال َح ْطٍِ ْو َـ َي ْي َِا إ ِ ْ ً

ِْف َى َِا َو ْار َض ٍْ َِاۚ
ٌَِ َك ْتي ِ َِاۚ َرةَّ َِا َو َال حُ َط ٍِّ ْي َِا ٌَا َال غَا َك َث َى َِا ةِطِۖ َوا ْـ ُ
ف َـ َِّا َواغ ِ ْ

يَ
٭
اِف َ
أَ َ
َانِّصَُا َـل َى ا ْى َل ْوم ِا ْىك َ ِ ِ
ُج ٌَ ْو َالَُا ف ُ ْ
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َشض ِ َد اهللُ أَُ َّ ُط َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو َوا ْى ٍَ ََلئ ِ َه ُث َوأُوىُو ا ْى ِفي ًِْ َكائ ًٍِا ةِا ْىل ِ ْص ِعۚ َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو ا ْى َفزِيز ُ
ا ْى َطهِي ًُ
٭
إ ِ َّن َرةَّهُ ًُ اهللُ َّاى ِذي َخي ََق َّ
اىص ٍَا َوا ِ
ش
اش َخ َو َٰى َـل َى ا ْى َف ْر ِ
ت َو ْاْلَ ْر َض فِي ِش َّخ ِث أَيَّام ٍ ذ ُ ًَّ ْ
اىي ْي َو اى َِّ َض َار يَ ْػيُتُ ُط َضرِي ًرا َو َّ
ُي ْغشِي َّ
ْخا ٍ
ت ةِأ َ ٌْرِه ِۗ أَ َال
اىش ٍْ َس َوا ْى َل ٍَ َر َواى ُِّ ُش َوم ٌُ َص َّ َ
َى ُط ا ْى َخي ُْق َو ْاْلَ ٌْرُۗ َح َت َار َك اهللُ َر ُّب ا ْى َفا َىٍِي َن
٭

َف َخ َفالَى اهللُ ا ْى ٍَي ِ ُ
يً َو ٌََ َي ْد ُع ٌَ َؿ اهللِ إ ِ َى َٰ ًضا
َكِ٭
ش ا ْل َ ِ
م ا ْى َط ُّقۖ َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو َر ُّب ا ْى َف ْر ِ

ِْف
اِف َ٭
ان َى ُط ةِطِ َفإُِ َّ ٍَا ض َِصاة ُ ُط ـ َ
آَخ َال ة ُ ْر َص َ
ََ
ون َوكُو َّر ِّب اغ ِ ْ
ِِد َرةِّطِۚ إُِ َّ ُط َال ُي ْفي ِ ُص ا ْىك َ ِ ُ
ُج َخيْرُ اىرَّاضٍِِيَ٭ن
َو ْار َض ًْ َوأَ َ
٭إ ِ َّن إ ِ َى َٰ َضهُ ًْ ى ََواض ٌِد َّ
٭ر ُّب َّ
اىص ٍَا َوا ِ
٭فَاى َّخاى ِ َيا ِ
٭فَاىزَّا ِس َرا ِ
َواىصَّ َّافا ِ
ت
َكا
ت َز ْس ًرا
ت َص ًّفا
ت ذِ ْ ً
قإَُِّا َزيَّ َِّا َّ
ب َوضِفْؾً ا
اىدُ ْ َيا ةِزِي َِ ٍث ا ْل َه َوان ِِ٭
٭
ض َو ٌَا ةَ ْي َِ ُض ٍَا َو َر ُّب ا ْى ٍَ َشارِ ِ
َو ْاْلَ ْر ِ
اىص ٍَا َء ُّ

ٌَِّ ك ُ ِّو َش ْي َػا ٍن ٌَّارِد ٍ َّ
ب ُد ُض ًوراۖ
ون ٌَِ ك ُ ِّو َساُ ٍِ٭
ون إلَِى ا ْى ٍَ ََلِ ْاْلَ ْـل ََٰى َو ُي ْل َذ ُف َ
٭ال َي َّص ٍَّ ُف َ
ف ا ْى َخ ْػ َف َث فَأ َ
ْ
ِ
َاش َخ ْفخ ِض ِ ًْ أَص ًُْ أَ َش ُّد
اب ذَاك ٌِ٭
ض
ش
ط
ف
ت
ح
اصٌ٭
اب َو ِ
ُ
بإ ِ َّال ٌَ َْ َخ ِػ َ
بف ْ
ََ َ ٌ
َو َى ُض ًْ َـ َذ ٌ
َخ ْي ًلا أَم ٌَّ َْ َخ َي ْل َِاۚ إَُِّا َخ َي ْل َِاصًُ ٌَِّ غِي ٍن َّالزٍ٭
ِب
ص َُو اهللُ َّاى ِذي َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُوۖ َـاى ِ ًُ ا ْى َغ ْي ِب َو َّ
٭ًص َُو اهللُ َّاى ِذي
اىش َضا َدة ِۖ ص َُو اى َّر ْض ٍََٰ َُ اى َّرض ِي ُ
وس َّ
َال إ ِ َى َٰ َط إ ِ َّال ص َُو ا ْى ٍَي ِ ُ
َّار ا ْى ٍُ َخ َهبِّرُۚ
اىص ََل ُم ا ْى ٍُ ْؤ ٌِ َُ ا ْى ٍُ َض ْيٍِ َُ ا ْى َفزِيز ُا ْى َشت ُ
م ا ْى ُل ُّد ُ
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ونص َُو اهللُ ا ْى َخاى ِ ُق ا ْى َتارِ ُئ ا ْى ٍُ َصو ُِّرۖ َى ُط ْاْلَ ْش ٍَا ُء ا ْى ُط ْصن َ َٰيۚ
ُْش ُن َ٭
ان اهللِ َـ ٍَّا ي ْ ِ
ُش ْت َط َ
ي َُصت ُِّص َى ُط ٌَا فِي َّ
اىص ٍَا َوا ِ
٭ً
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ضۖ َوص َُو ا ْى َفزِيز ُا ْى َطهِي ُ
ان َي ُلو ُل َش ِفي ُض َِا َـل َى اهللِ
َوأَُ َّ ُط َت َفال َ َٰى َس ُّد َرةِّ َِا ٌَا َّاح َخ َذ َصاض َِت ًث َو َال َوى ًَدا
٭ َوأَُ َّ ُط ك َ َ

َش َػ ًػ٭ا

٭
٭اهللُ اىصَّ ٍَُ٭دى ًَْ َيي ِ ْد َوى ًَْ يُوىْ٭َد َوى ًَْ َيهَُ َّى ُط ُن ُف ًوا أَ َض ٌد
ُك ْو ص َُو اهللُ أَ َض ٌد
َش اى َِّ َّفاذَا ِ
ب َو ٌَِ َ ِّ
َق َو ٌَِ َ ِّ
َق ٌَِ َ ِّ
ت فِي
َش َغاش ٍِق إِذَا َو َكَ٭
َش ٌَا َخيَ٭
ُك ْو أَ ُـوذُ ة ِ َر ِّب ا ْى َفيِ٭
٭د َو ٌَِ َ ِّ
َش َضا ِش ٍد إِذَا َض َص َد
ا ْى ُف َل ِ
س َّ
س ٌَِ َ ِّ
٭اى ِذي
٭
٭
٭
س ا ْى َخ َِّا ِ
َش ا ْى َو ْش َوا ِ
سإ ِ َىَٰطِ اى َِّا ِ
س ٌَي ِ ِم اى َِّا ِ
ُك ْو أَـُوذُ ة ِ َر ِّب اى َِّا ِ
س
٭
٭
س ٌِ ََ ا ْىشِ َِّ ِث َواى َِّا ِ
يُ َو ْشو ِ ُس فِي ُص ُدورِ اى َِّا ِ
யிரக்கடிக்கு:
்ஒபேயபேக்கு ளம்பு, ஹதள் ஹளன் யிர ஜந்துகள் கடித்துயிட்டளல் ழு தடய றஷபத்துல
ளத்தழலளய ஓதழ அயர் நீ து ஊத ஹயண்டும்.
இன்னும் தண்ணபபம்,
ீ
உப்பம் ஹெர்த்து கடித்த இடத்தழல் யத்து ஹதய்க்க ஹயண்டும்.
உடஹ களிபைன், க், ளஸ் றஷபளக்க ஓதழ ஊத ஹயண்டும்.
அல்து ின் யபேம் துஆய ஓதழ ஊதளம்.

َش َّش ٌث َ ََقُ ِ َّي ٌث ٌِ ْي َط ُث ةَ ْْحٍ بِ ْص ًِ اهللِ
வாதுயாக ஓதப்டும் துஆக்கள்:
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َاى ّٰي ًَّ انِ ِّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم ٌِ ََ ا ْى َف ْشز ِ َوا ْل َه َص ِو َوا ْى ُشب ْ ِن َوا ْى َض َرم ِ َوا ْى ٍَ ْغ َرم ِ َوا ْى ٍَأذَ ًِ َاى ّٰي ُض ًَّ انِ ِّ ْى
ِّ َ اب ا ْى َلبْر ِ َو
َش فِت ْ َِ ِث ا ْىغِن َٰي
ِ اب اى َِّارِ َوفِت ْ َِ ِث اى َِّارِ َوفِت ْ َِ ِث ا ْى ُلبْر ِ َو َـ َذ
ِ اَـُ ْوذُ ة ِ َم ٌِ َْ َـ َذ
َّ اى ةٍِآ ِء
َّ َِش فِت ْ َِ ِث ا ْى ٍَ ِص ْيص
ِّ َ َْ ٌِ َْق َو
ِّ َ َو
اىر ْي ِز
ِ ْ َش فِت ْ َِ ِث ا ْىف
َ َ  اَى ّٰي ُض ًَّ اَغْ ِص ْو َخ َػا َي،اىد َّسا ِل
َّ َوا ْىب َ َرد ِ َوُ َ ِّق َك ْي ِب ْي ٌِ ََ ا ْى َخ َػا َيا َنٍا َي َِ َّق
َّ ََ ٌِ اىر ْو ُب ْاالَةْ َي ُض
اىدُ َ ِس َوةَاـ ِْد ةَ ْينِ ْي
َ
.ْش ِق َوا ْى ٍَ ْغر ِ ِب
ِ ْ ٍَ اى َن ٍَاةَا َـ ْد َّت ةَي ْ َن ا ْى
َ َوةَي ْ َن َخ َػا َي

ஸளபேள்: னள அல்ளஹ்! ழச்ெனநளக ளன் இனளந, ஹெளம்ல், ஹகளமத்தம், தள்ளத
யஹனளதழகம், கடன், ளயம், அத்த யிட்டும்

உன்ிடம்

ளதுகளப்;புத்

ஹதடுகழஹன்.

னளஅல்ளஹ்! ழச்ெனநளக ளன் பகத்தழன் ஹயத, பகத்தழன் குமப்ம், கப்ரின் குமப்ம்,
கப்ரின்

ஹயத,

குமப்த்தழன்

தீந,

ஸெல்யத்தளல்
ஸபேம்

உன்ிடம் ளதுகளப்புத்

ற்டும்

ஸளய்னள

ஹதடுகழஹன்.

குமப்த்தழன்

தஜ்ஜளழன்

னளஅல்ளஹ்!

தீந,

தீந

யறுநனளல்

ஆகழனயற்

ன்னுடன

தயறுக

யபேம்

யிட்டும்
குிர்ந்த

தண்ண ீபக் ஸகளண்டும், ிக்கட்டினக் ஸகளண்டும் கழுயியிடுயளனளக! ஸயள்த் துணி
அழுக்க

யிட்டும்

சுத்தப்டுத்துயளனளக!
ற்டுத்தழனிபேப்து
ஆக்கழனபேள்யளனளக!

சுத்தப்டுத்துயதுஹளல்
கழமக்கழற்கும்,
ஹளல், க்கும்

தயறுக

ஹநற்கழற்கும்
ன்

யிட்டும்

இடஹன

தயறுகளுக்கும்

ன்

ீண்ட
இடஹன

இதனத்த

ீ

ஸதளய

ீ

ீண்ட

தூபத்த

 َو َا ُـ ْوذُ ة ِ َم ٌِ َْ فِت ْ َِ ِث ا ْى ٍَ ْط َيا،ِ َاى ّٰي ُض ًَّ انِ َّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم ٌِ ََ ا ْى َف ْشز ِ َوا ْل َه َص ِو َوا ْى ُشب ْ ِن َوا ْى َض َرم
ِ َوا ْى ٍَ ٍَا
،ت
னளஅல்ளஹ்! ழச்ெனநளக ளன் இனளந, ஹெளம்ல், ஹகளமத்தம், தள்ளத யஹனளதழகம்
ஆகழனயற் யிட்டும் உன்ிடம் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன். இன்னும் யளழ்யின் குமப்ம்,
நபணத்தழன் குமப்ம் ஆகழனயற் யிட்டும் உன்ிடம் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.

 َاُ ْ َج ا ْى َح ُّى َّاى ِذ ْى الَ َي ٍُ ْو ُت،  َا ْن ُتظ َِّينِي،  ََل اِى َٰ َط ا ِ ََّل َاُ ْ َج، َاى ّٰي ُض ًَّ انِ َّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم بِ ِفزَّح ِ َم
ِ ْ َوا ْىشِ َُّ َو
.االُ ْ ُس َي ٍُ ْوحُ ْو َن

னளஅல்ளஹ்!

ழச்ெனநளக

யணக்கத்தழற்குரினயன்

ளன்

ஹயறு

உன்னுடன கண்ணினத்தக்

ந்த

ளனனுநழல்
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ன்று

ஸகளண்டு

கூழ,

உன்னன்ழ

ன்

ீ

யமழ
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ஸகடுப்த

யிட்டும்

ளதுகளப்புத்

ஹதடுகழஹன்.

ீ ன்றும்

நபணிக்களத

ழத்தழன

ஜீயன்.

ஜழன்களும், நிதர்களும் நபணிப்யர்கள்.

ِّ َ َْ ٌِ َش ٌَا َـٍِي ُْج َو
ِّ َ َْ ٌِ َاى ّٰي ُض ًَّ انِ َّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم
َش ٌَاى ًَْ َا ْـ ٍَ ْو
னளஅல்ளஹ்!

ளன்

ஸெய்தழட்ட

ஸெனழன்

தீங்க யிட்டும், ளன்

(இதுயப)

ஸெய்னளத

ஸெனழன் தீங்க யிட்டும் உன்ிடம் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.

ِّ َ َْ ٌِ َش ٌَا َـي ِ ٍْ ُج َو
ِّ َ َْ ٌِ َاى ّٰي ُض ًَّ انِ َّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم
ًَْ َش ٌَاى ًَْ َا ْـي
னளஅல்ளஹ்!

ளன்

அழந்தழட்ட

ஸெனழன் தீங்க

யிட்டும், ளன்

ஸெனழன் தீங்க யிட்டும் உன்ிடம் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.

(இதுயப)

அழனளத

ِّ َْق َوا ْىفَا َك ِث َو
ًََ اىذ َّى ِث َواَ ُـ ْوذُ ة ِ َم ٌِ َْ اَ ْن اَؽْ ي ِ ًَ اَ ْو اُؽْ ي
ِ ْ اَى ّٰي ُض ًَّ انِ َّ ْى َا ُـ ْوذُ ة ِ َم ٌِ ََ ا ْىف
னளஅல்ளஹ்!
உன்ிடம்

ழச்ெனநளக

ளதுகளப்புத்

ளன்

யறுந,

ஹதடுகழன்ஹன்.

ெழபநம்,

ஹகயம்,

இன்னும் ளன்

ஆகழனயற்

அழனளனம்

ஸெய்யத

அழனளனம் ஸெய்னப்டுயத யிட்டும் உன்ிடம் ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹன்.

யிட்டும்
யிட்டும்,

ِاب اى َِّار
ُّ اَى ّٰي ُض ًَّ َرةَّ َِا ٰاح ِ َِا فِى
َ َخة ِ َض َص َِ ًث َّوك ِ َِا َـ َذ
َ ِ َٰ اىدُ ْ َيا َض َص َِ ًث َّوفِى ْاال
னளஅல்ளஹ்!

ங்களுக்கு

இவ்வுகழல்

அமகழன

யளழ்யபம்

நறுநனில்

அமகழன

யளழ்யபம் தந்து, பக ஸபேப் யிட்டும் ங்கக் களத்தபேள்யளனளக!

ْسان ِ ْى ف ِ ْى اَ ٌْر ِ ْى َو ٌَااَُ ْ َج اَ ْـ َي ًُ ةِط ٌِنِّ ْي
ْ ِ اَى ّٰي ُض ًَّ اَغ
َ ْ ِ ِْفل ِ ْى َخ ِػ ْي َئتِ ْي َو َس ْضيِلى َوا
னளஅல்ளஹ்!
களரினத்தழல்

ன்னுடன

ளன்

யபம்பு

தயறுதபம்,
நீ ழனதபம்,

ன்

அழனளநனபம்,

ன்ிழபேந்து

அழந்தழபேக்கழளஹனள அக்குற்த்தபம் க்கு நன்ித்தபேள்யளனளக!

த

ன்னுடன

ீ

நழகவும்

ِّ َ ِّص َف ا ْى ُليُ ْو ِب
ِّ َ ٌُ ًَّ اَى ّٰي ُض
ِص ْف ُكيُ ْوةَ َِا َـلَٰى غَا َـخ َِم
னளஅல்ளஹ்!

இதனங்க

தழபேப்புகழயஹ!

யமழப்ளட்டின் க்கம் தழபேப்புயளனளக!
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ங்களுடன

இதனங்க

உன்னுடன
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َاى ّٰي ُض ًَّ ا ْص ِدن ِ ْى َو َش ِّد ْدن ِ ْى
னளஅல்ளஹ்!

ன்

ஹபள

யமழனில்

டத்தளட்டி

யப்ளனளக!

இன்னும்

ன்

(அதழல்) ழப்டுத்தழ யப்ளனளக!

ِّ َاى ّٰي ُض ًَّ انِ ِّ ْى َا ْش َئيُ َم ا ْىض ِ َدا َي َث َو
اىص َدا َد
னளஅல்ளஹ்!

ழச்ெனநளக

ளன்

உன்ிடத்தழல்

ஹர்யமழனபம்,

ஹளதுஸநன்

தன்நனபம் ஹயண்டுகழஹன்.

ِْفل ِ ْى َو ْار َض ٍْنِ ْي َو َـافِنِ ْي َو ْارزُ ْكنِ ْي َواصْ ِدن ِ ْى
ْ ِ اَى ّٰي ُض ًَّ اغ
னளஅல்ளஹ்!

ன்

நன்ித்து

க்கு

அபேள்

புரிந்து, க்கு

உணயித்து, ன் ஹர்யமழனில் டத்தளட்டுயளனளக!

சுகநித்து, க்கு

َِ َٰ اىدُ ْ َيا َو ْاال
ِ َخة
ُّ هلل ا ْى َفاف َِي َث فِى
َ اَ ْشأ َ ُل ا
இம்நனிலும் நறுநனிலும் ற்சுகத்த அல்ளஹ்யிடம் ளன் ஹயண்டுகழஹன்.

اَى ّٰي ُض ًَّ انِ ِّ ْى َا ْشأَىُ َم ا ْى َفف َْو َوا ْى َفاف َِيث
னளஅல்ளஹ்!

ஹயண்டுகழஹன்.

ழச்ெனநளக

ளன்,

உன்ிடத்தழல்
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நன்ிப்பம்,

ற்சுகத்தபம்

