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புனித முஹர்ரம் ஆஷூரா துஆ - பிரார்த்தனன

ًِ بِ ْص ًِ اهللِ اى َّر ْح ٍٰ َِ اى َّرح ِْي
، اَى ّٰي ُه ًَّ يَا َكاة ِ َو َت ْوةَ ِث ٰا َد َم يَ ْو َم َغا ُش ْو َراء
ஆஷாப ன்று ஆதம் அுஹஸ்ஸம் அவர்களுுைன தவ்ுவ ஏற்று
அங்க கரித்த னீ!

َّ َوي َا َراف ِ َع ا ِ ْدرِيْ َس الِ َى
، اىص ٍَا ِء يَ ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப

ன்று

இத்ரீஸ்

உனர்த்தன னீ!

அுஹஸ்ஸம்

அவர்கு

வத்தவில்

، َو َيا ٌُ َص ِّه ََ َش ِف ْي َِ َث ُ ُْو ٍح َغل َى ا ْى ُج ْود ِ ِّي َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப

ன்று

ி

நூஹ

அுஹஸ்ஸம்

அவர்களுுைன

கப்ு

துகவலுைன் ஜாத நுக்கு ீநல் ம்நதனேைன் தரிடுத்த ுவத்த னீ!

، َو َيا ٌُ َِج ِّ َي اِةْ َراه ِْي ًَ ٌِ َْ َُارِ ُ َ ٍْرُ ْو َد َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப

ன்று

ம்னொதுுைன

ினப்ு

விட்டும்

அுஹஸ்ஸம் அவர்கு ஈீைற்நக்க ுவத்த னீ!

இப்ஹம்

، َو َيا َجا ٌِ َع َش ٍْ ِو َي ْػ ُل ْو َب َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப

ன்று

னஃகூப்

அுஹஸ்ஸம்

குடும்த்தனைன் ஒன்று ீேர்த்த னீ!

அவர்கு

அவர்கள்

கூட்ைம்,

ِّ ف ر
، ُّض َا ري ْو َب َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
َ َو َياكَا ِش
ஆஷாப

ன்று

ஐனைப்

னற்க ீக்கன னீ!

அுஹஸ்ஸம்

அவர்களுக்கு

ிணி

ீய்கு

، ُكةَ ِث ذِى اى رِ ْو ِن يُ ْوُ َُس يَ ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ْ ُ َويَا فَار َِج
1

www.sufimanzil.org
ஆஷாப

ன்று

னைனூஸ்

அுஹஸ்ஸம்

அவர்கு

நூன்

என்

நீ னுுைன வனிற்னந்து ிவிப்டுத்த ேங்கைங்குினல்ம் ீக்க ேந்ீதஷ
வழ்ுவ ிகடுத்த னீ!

، َاِف َذُ ْ ِب َدا ُء ْو َد يَ ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
َ ِ َويَاؽ
ஆஷாப

ன்று

தவூது

ிறுத்தனின னீ!

அுஹஸ்ஸம்

அவர்கது

வங்கு

، ار ْو َن َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ُ اشا ٌِ َع َد ْغ َوة ِ ٌُ ْو ٰسى َو َه
َ َو َي
ஆஷாப ன்று னெஸ அுஹஸ்ஸம் அவர்களுுைன துஆுவனேம் ி
ஹனொன் அுஹஸ்ஸம் அவர்களுுைன துஆுவனேம் அங்க கரித்து அனள்
னரிந்த னீ!

، ْض فِي غ ِ ْيٍِهِ يَ ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ِ ْ ِ َو َي َازائ َِد ا ْىخ
ஆஷாப

ன்று

ி

கலுன

அுஹஸ்ஸம்

அவர்களுக்கு

ிநஞ்ஞ அவுகு அதகநக அித்து அனள் னரிந்த னீ!

அகநன

َّ َو َي َاراف ِ َع غ ِْي َسى ةْ َِ ٌَ ْر َي ًَ الِٰى
، اىص ٍَا ِء َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப

ன்று

நர்னம்

அுஹஸ்ஸம்

அவர்கது

குநபர்

அுஹஸ்ஸம் அவர்கு வத்தவில் உனர்த்தன னீ!

ஈஸ

، هلل َغي َْيهِ َو َش َّي ًَ َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ُ اِص ٌُ َح ٍَّ ٍد َصلَّى ا
َ ِ َ َُو َيا
ஆஷாப ன்று எம்ினநர் னஹம்நது னஸ்த ஸல்ல்ஹ அுஹ
வஸல்ம் அவர்களுக்கு நகச் ேப்னைன் உதவிகள் அித்த னீ!

، َو َيا َخاى ِ َق ا ْى َج َِّ ِث َواى َِّارِ َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
ஆஷாப ன்று சுவர்க்கத்ுதனேம், பகத்ுதனேம் ுைத்த னீ!

ِ ْ َويَا ٌُ َِزِّ َل اى َّت ْوراىث َواىزَّة ُ ْورِ َو
، اْلُْجِ ْي ِو َوا ْى ُ ُْف َكا ِن ا ْى َػظ ِْي ًِ يَ ْو َم َغا ُش ْو َرا َء
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ீவதங்கு

்னர்கன

தவ்பத், ஜனர், இன்ஜீல், நகத்துவநக்க

ன்று

ஆஷாப

!இக்கனனின னீ

ْساف ِْي َو َوغِز ْ َرائ ِْي َو َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء ،
َو َيا َخاى ِ َق ِجًْرِيْ َو َو ٌِ ْيكَائ ِْي َو َوا ِ ْ َ
்ஆஷாப ன்று ஜப்பனீல், நீ கனீல், இஸ்பனீல், இஸ்பீல் அுஹஸ்ஸம
!ஆகீனர்கு ுைத்த னீ

ُْك ِس ِّى َواى َّي ْو ِح َوا ْى َلي ًَِ َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء ،
َو َيا َخاى ِ َق ا ْى َػ ْر ِ
ش َوال ُ ْ
ஆஷாப ன்று அர்ுஷனேம், குர்ஸுனனேம், வ்ுஹனேம், குநனேம் ுைத்த
!னீ

َو َيا َخاى ِ َق اىشَ ٍْ ِس َوا ْى َل ٍَر ِ َواى رِ ُج ْوم ِ َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء ،
ஆஷாப ன்று சூரினுனேம், ேந்தபுனேம், ட்ேத்தபங்குனேம் ுைத்த
னீ

اىص ْت ِع َو ْاْلَ ْر ِطي ْ َن َّ
ت َّ
َو َيا َخاى ِ َق َّ
اىص ٍٰ ٰو ِ
اىص ْت ِع َي ْو َم َغا ُش ْو َرا َء ،
!ஆஷாப ன்று ஏழு வம், ஏழு னநகு ுைத்த னீ

ت َيا َداف ِ َع َّ
ت َوا ْد َف ْع َغ َِّا َّ
اىص ِّي َئا ِ
ت َوا ْى َتيِيَّا ِ
اىص ِّي َئا ِ
ت َيا َكاض َِى ا ْى َحا َجا ِ
اِك ِْض َى َِا ا ْى َحا َجا ِ
ت

ت َو َش ِّي ٍْ َِا ٌِ َْ ٰافَا ِ
َوا ْى َتيِيَّا ِ
اىدُ ْ َيا َوفِت َِ ِ َها َوةَ ََلئ َِها َو َوةَائ َِها َو ٌُ ِص ْي َتات َِها َو َا ْش َلا ٌِ َها
ت ر
َْق َها َو ٌِ َْ ٰافَا ِ
ُح ٌَ ِث َش ِّي ِد اى َّث َل َيي ْ ِن َو َر ُش ْو ِل
َو ِش َّدت َِها َوف ْ ِ
ِخة ِ َو َغ َذاة ِ َها َو َاه َْواى ِ َها ة ِ ُ ْ
ت ْاْل ٰ ِ َ
ُِكام ِ َيا ٌَاى ِ ِم َي ْوم ِ
ا ْل َه ْوَُي ْ ِن ٌُ َح ٍَّ ِد ِن ا ْى ٍُ ْص َطفٰى َخا َت ًِ اى َِّب ِ ِّيي ْ َن َياح رَي َيا َك ري ْو ُم َياذَا ْى َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
اىصي َِّديْ َِ َّ
ِّ
ُح ٌَ ِث َّ
اىشه ِ ْي َديْ َِ َابِى ٌُ َح ٍَّ ِد ِن ا ْى َح َص َِ َو َابِى
اك َن ْػتُ ُد َواِيَّ َ
اىديْ َِ اِيَّ َ
اك َن ْص َت ِػي ْ ُن َوة ِ ُ ْ
هلل َو َش َّي ًَ َوةَ َار َك َغل َى َخي ْر ِ َخ ْيلِهِ
َغ ْت ِداهللِ ا ْى ُح َصي ْ ِن اَى ّٰي ُه ًَّ زِ ْده ٍَُا َت ْػظ ْ ًِمْي َو َت ْ ِ
ُكيْ ًٍا َ .و َصلَّى ا ُ
َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َوٰاىِهِ َو َص ْحتِهِ اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن َوا ْى َح ٍْ ُد ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن .
!ட்ைங்கள் அுத்ுதனேம் ுீவற்த் தபக்கூடின வல்ுந நக்க னீ
்அுத்ுதனேம

்ீதட்ைங்கள

ட்ை

எங்களுுைன

3

!அல்ஹ்ீவ

கனுனேள்

www.sufimanzil.org
ுீவற்த்

தனவனக!

தீுநகள், ில்ங்குகள்

அுத்ுதனேம்

அகற்

வர்த்த ிேய்கன் னீ! எங்கள் தீுநகுனேம், ில்ங்குகுனேம் அகற்
வர்த்த

ிேய்தனள்

னரிவனக!

ீநலும்

இவ்வுகத்தன்

ஆத்து, தீங்குகு

விட்டும், னங்கபச் ீேதுகு விட்டும், ய் னஸீத்துகு விட்டும், ீுை,

Neha; nehk;gtq;fs;> tUj;jq;fs;> tWikia

ிணி, வினதகு விட்டும்

tpl;Lk;

எங்கு

கப்ற்னனள்வனக!

ீநலும்

நறு

னங்கபங்கு, அனங்கு, தண்ைுகு, அநிகு
துகத்து

ிகள்வனக!

நக்கவீ!

ேங்ுகநக்க

வணங்குகீம்.

என்ின்றும்

தனபீ!

உன்ிைீந

அுத்ுதனேம்

இன

அுத்துகுக்கும்

உதவி

துவனம், ிநர்களுக்ிகல்ம்
ீதன்ன
அவர்கள்

எம்ினநர்

ேர்தனம்,

வந்துதத்த

இநம்

விட்டும்

எங்கு

உன்ுீன

ஈனக

இபட்ேகனம்,

இந்த

துஆக்கள்

பஸால்நர்களுக்ிகல்ம்

ஸல்ல்ஹ

ஹுஸன், இநம்

நகத்துவம்

அததீன!

எங்கள்

அததனேம், ிநர்கில்

னஹம்நது

ினட்டிலும், அவர்களுுைன

துவபகன

ின்

ீதடுகீம்.

அனட்ிகுைனக

வழ்வின்

ுத்தனப்வீ!

தீர்ப்ன

ீகத்தற்கும்

உக

னத்தபங்கநகத்

அுஹ

வஸல்ம்

பனல்ஹ

அன்ஹந

அனந்தனப்ீபர்கள், ஷஹீதுகளுக்கு

ஹஸன்

அவர்கின் ினட்டிலும் ீ கனுனேைன் கனல் ிேய்து ஏற்றுக் ிகள்வனக!
அங்க கரிப்னக! இுவ! எங்கள் ி னஹம்நது ஸல்ல்ஹ அுஹ
வஸல்ம் அவர்களுுைன இன கண்நணிக அவ்வின ீபர்குனேம் ீநலும்
ேப்க்க , கண்ணினப்டுத்த ுவப்னக! ஆநீ ன்.

ًَ هلل َو َش َّي ًَ َوةَارِ َك َغل ٰى َخي ْر ِ َخ ْيلِهِ َش ِّي ِدَُا ٌُ َح ٍَّ ٍد َوٰاىِهِ َو َص ْحتِهِ َو َش َّي
ُ َو َصل َّى ا
ிகு ின்வனம் துஆுவ 7 தைுவ ஒதக் ிகள் ீவண்டும்.

ش 
ِ ان اهللِ ٌِ ْ َْل ا ْىٍِ ْيزَا ِن َو ٌُ ِْ َت َهى ا ْى ِػي ًِْ َو ٌَ ْت َي َؼ اى ِّر ٰضى َوزُِ َ َث ا ْى َػ ْر
َ ُش ْت َح
அல்ஹ்வுுைன (நீ ஸன்) தபசு பம்வும்> அவன் ஞத்தன் எல்ு
அவும்>

அவது

தனப்த

அுைனேநவும்>

அவது

அர்ஷன்

எுை

அவும் அல்ஹ்ுவ தஸ்ீஹ் ிேய்கீன்.

َّ ان اهللِ َغ َد َد
ِ اىش ْف ِع َوا ْى َو ْتر ِ َو َغ َد َد كَي ِ ٍَا
ت
َ َْل ٌَ ْي َجأ َ َو َْل ٌَ ِْ َجأ َ ٌِ ََ اهللِ ا ِ َّْل اِى َْيهِ  ُش ْت َح
ِ اهللِ اى َّتا ٌَّآ
،ت ك ُ ِّي َها
அல்ஹ்வின்ல் அன் ீவறு எவரின் லும் துங்கும் இைநல்ு.
அல்ஹ்வின்
அவுக்கும்>

அுத்து

ற்ுப்ுை>

னபண

வர்த்ுதகின்

இபட்ுைப்ுை

அல்ஹ்ுவ தஸ்ீஹ் ிேய்கீன்.
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 َو َْل َح ْو َل َو َْل ُك َّو َة ا ِ َّْل ةِاهللِ ا ْى َػل ِ ِّي

َّ َاَ ْش َئيُم
اىص ََل ٌَ َث ة ِ َر ْح ٍَتِمَ يَااَ ْر َح ًَ اىرَّاحٍِِي ْ َن
ا ْى َػظ ِْي ًِ 

கனுனர்கில்
ினட்ைல்

நகக்

(ஈனக)

கனுனீ!

ஈீைற்த்ுத

உது

உன்ிைம்

கனுனின்

ீவண்டுகீம்.

தீுநுன விட்டும் தனம்னவீத> ன்ுநுன ிேய்ன ேக்தீன நகத்த
உனர்வ

அல்ஹ்ுவக்

ிகண்டும்) இல்ு .

ிகண்ீை

தவிர்த்து

(ீவறு

எவுபக்

هلل َغلٰى َخي ْر ِ َخ ْيلِهِ َو َغل ٰى
ُ َوه َُو َح ْص ِب ْى َون ِْػ ًَ ا ْى َون ِ ْي ُو ن ِْػ ًَ ا ْى ٍَ ْول ٰى َون ِْػ ًَ اى َِّ ِصيْرُ  َو َصلَّى ا
ِهلل َغي َْيهِ َوٰاىِه
ُ هلل َغ َِّا َُب ِ َّي َِا َو َشي َِّدَُا َو ٌَ ْو َْلَُا ٌُ َح ٍَّ ًد َصلَّى ا
ُ ٰاىِهِ َواَ ْص َحاةِهِ اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن َجزَا
، َواَ ْص َحاةِهِ َو َش َّي ًَ ة ِ ٍَاه َُو َاهْيُ ُه َغ َد َد ٌَا ف ِ ْي غِي ًِْ اهللِ َو َد َو َام ٌُي ِْم اهلل

ன னு இந்த னபக்க ஸவத்ுத ஒதுவனக்கு அதற்க ற்
ு

70

நக்குக

ஆனிபம்

ட்களுக்கு

ஹதீது ஷரீனகில் கணக் குைக்கது.

ிதைந்து

எழுதுவர்

எ

ِاَى ّٰي ُه ًَّ انِ ِّ ْي اَ ْش َئيُمَ ةًِ َ َر َن ِث ا ْى َح َص َِ َواَخ ِْيهِ َوا ٌُِّهِ َواَة ِ ْيهِ َو َج ِّده ِ َوةَِ ِ ْيهِ َ ِِّف ْج َغنِّ ْى ٌَا اََُا ف ِْيه
. ة ِ َر ْح ٍَتِمَ َيا َا ْر َح ًَ اىرَّاحٍِِي ْ ْن
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