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నమాజు యొక్క దుఆలు - స్మరణలు 

వుజూకు ముందు పలకుండి బిస్మిల్లా హ్. (అలా్లహ్ పేరుతో 
ప్రారంభిస్తున్నాను). (అబూ దావూద్ 101). 

వుజూ తర్వాత చదవుండి 

అష్ హదు అల్లా  ఇల్లహ ఇలా్ల్లా హు వహ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ వ 
అష్ హదు అన్న ముహమ్ిదన్ అబ్దు హూ వ రసూలుహూ.  

ُسوُلهَُأَ  ر  بُْدُهَو  ًداَع  َُُم ما ُدَأ نا أ ْشه  َل ُهَو  يك  َ ََش  ُهََل  ْحد  َاهلُلَو  إََلا  َ َلَِإ  ُدَأ ْنََل  َْشه 

(అలా్లహ్ తప్ప సతయ ఆరాధ్యయడు ఎవ్వడూ లేడని ఆయన ఏకైకుడని, 
ఆయనకు ఎవ్రు భాగస్వవములు లేరని స్వక్ష్యమిచ్చుచ్చన్నాను. మరియు 
ముహమమద్ సల్ాలా్లహు అలైహి వ్సల్ాం అలా్లహ్ యొక్క దాస్తడు 
మరియు ప్రవ్క్ు అని కూడా స్వక్ష్యమిచ్చుచ్చన్నాను). (ముస్ంా 234). 

అజాన్ సమాధానుం, దాని పిదప దుఆ 

 అజాన్ వినాప్పపడు ముఅజ్జని్ అనాట్లా మీరు అనండి, కాని అతను 
"హయ్య అల్స్సల్ల, హ య్య అల్ల్ ఫల్లహ్" అనాప్పపడు మాత్రం "ల్ల 
హౌల్ వల్ల ఖువవత ఇల్లా  బిల్లా హ్" (ప్పణ్యం చేసే మరియు పాప్ల్ నుండి 
దూరం ఉండే భాగయం  అలా్లహ్ యే ప్రస్వ దంచ్చవాడు) అనండి. ఆ తరావత 
దరూదె ఇబ్రాహం చదవ్ండి. ఆ తరావత ఈ దుఆ కూడా చదవ్ండిిః 
అల్లా హుమ్ి రబ్బ హాజిహిద్ దఅవతిత్తా మ్ితి వస్సల్లతిల్ ఖాఇమ్తి 
ఆతి ముహమ్ిదనిల్ వసీల్త వల్ ఫజీల్త వబ్అస్ హు మ్ఖామ్మ్ 
మ్హూిద నిల్ా జీ వఅతా హూ. (బుఖారి 614). 
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 వెలుగు అంటే ధరమం మరియు సత్యయనిా సపష్ట ప్రచడం అని భావ్ం.  
 

َ الْف َضيل ة  َو  َسيل ة  ًداَالْو  َةَآَتَُُم ما ائَم  َالْق 
َل ةَ الصا َةَو  َالتااما

ةَ ْعو  َالدا
َذهَ َه  با َر  اللاُهما

ْدت هَُ ع  ُْموًداَالاَذيَو  اًماَُم  ق  ثُْهَم  ابْع  َو 

(ఈ ప్రిపూరణ ఆహ్వవనంప్రిపూరణ ఆహ్వవనం మరియు స్వాపంచబడే నమాజు యొక్క ప్రభువైన 
అలా్లహ్! ముహమమద్ సల్ాలా్లహు అలైహి వ్సల్ాంకు వ్సీల్వ్సీల్  మరియు 
ఘనతలు ప్రస్వదంచ్చ. మరియు నీవు వాగ్దానం చేస్న 'మఖామె 
మహ్మమద్' (ప్రశంసనీయమైన స్వనాం) ప్రతిష్ఠంప్ జేయి). 
 పై దుఆలో ప్రిపూరణ ఆహ్వవనంప్రిపూరణ ఆహ్వవనం  అంటే అజాన్ అని, వ్సీల్వ్సీల్  అంటే 
సవరగంలో ఓ ఉనాత స్వానం అని, అలా్లహ్ దాస్తలోా కేవ్ల్ం ఒక్కడే దానికి 
అరుుడు అని అరాం. అయితే ప్రవ్క్ు సల్ాలా్లహు అలైహి వ్సల్ాం అన్నారుిః 
ఆ ఒక్కణ్ణణ నేనే అవుత్యనని ఆశిస్తున్నాను. 

మసి్జదు వైపునకు వళ్తూ చదవుండి 

అల్లా హుమ్ిజ్అల్ ఫీ ఖల్ బీ నూరా, వ ఫీ లిసానీ నూరా, వజ్అల్ ఫీ 
స్మ్ఈ నూరా, వజ్అల్ ఫీ బ్స్రీ నూరా, వజ్అల్ మిన్ ఖల్ ఫీ నూరా, 
వ మిన్ అమామీ నూరా, వజ్అల్ మిన్ ఫౌఖీ నూరా, మ్విన్ తహ్  తీ 
నూరా, అల్లా హుమ్ి అఅతినీ నూరా. (ముస్ాం 763, బుఖారి 6316). 
اْجع ْلََِفَ يَُنوًراَو 

ْمعَ ْلََِفَس  اْجع  اَِنَُنوًراَو  َِفَلَس  لْبَيَُنوًراَو  ْلََِفَق  َاْجع  اللاُهما

يَُنورًَ َ ْلََمْنَف ْوقَيَنُوًراب َص  اْجع  اَميَنُوًراَو  َمْنَأ م  يَُنوًراَو 
لْفَ ْلََمْنَخ  اْجع   اَو 

َأ ْعطَنَيَُنوًرا ْتَيَُنوًراَاللاُهما َمْنََت  َو 

(ఓ అలా్లహ్ న్న హృదయంలో వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ, న్న న్నలుక్లో వెలుగు 
ప్రస్వదంచ్చ, న్న చెవిలో వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ, న్న క్ళ్ళలో వెలుగు ప్రస్వ- 
దంచ్చ, న్న వెనక్ వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ, న్న ముందు వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ, 
న్న పైన వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ, న్న క్రంద వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ. ఓ అలా్లహ్ 
న్నకు (ప్రళ్య దన్నన) వెలుగు ప్రస్వదంచ్చ). 
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మసి్జదులో పరవేశుంచినపుుడు చదవుండి 

అల్లా హుమ్ిఫ్ తహ్ లీ అబ్వవబ్ రహితిక.  

يَك   اللَُّهمَّ افْتَْح ِلي أَْبَواَب َرْْحَت

(ఓ అలా్లహ్ న్న కొరకు నీ క్రుణ్ దావరాల్ను తెరుచ్చ). (ముస్ాం 713). 

మసి్జద్ నుండి బైటికి వళ్తూ చదవుండి 

అల్లా హుమ్ి ఇనీన అస్అలుక మిన్ ఫజిా క.  

ْن    َفْضليَك اللَُّهمَّ إيِّني أَْسأَُلَك مي

(ఓ అలా్లహ్ నీతో నీ దయను కోరుతున్నాను.) (ముస్ాం 713). 

తక్బీరె తహీ్రమ తర్వాత చదవుండి 

1- అల్లా హుమ్ి బ్వఇద్ బై నీ వ బై న్ ఖత్తయాయ్ కమా బ్వఅతా  
బై న్ల్ మ్షి్రఖి వల్ మ్ఘి్రబి అల్లా హుమ్ి న్ఖిినీ మిన్ల్ ఖత్తయా 
కమా యున్ఖిస్ససబ్దల్ అబ్ య్జు మిన్దు న్స్మ అల్లా హుమ్ిగ్ స్మల్ 
ఖత్తయాయ్ బిల్ మాఇ వస్సల్ జి వల్ బ్రద్.  

يي  ن بي اللَُّهمَّ نَقي قي َواْلَْْغري ي َوبَْْيَ َخَطاَياَي َكََم َباَعْدَت َبْْيَ اْلَْْْشي
ي اللَُّهمَّ َباعيْد َبيْن

ْل َخَطاَياَي بياْلَْ  نَسي اللَُّهمَّ اْغسي ْن الدَّ
ى الثَّْوُب اْْلَْبيَُض مي ْن اْْلَطَاَيا َكََم ُينَقَّ  مي

ي
ا 

 َوالثَّلْجي َواْلََبَدي 

(ఓ అలా్లహ్ తూరుప ప్డమరల్ మధయ ఎంత దూరం ఉంచావో ననుా 
పాపాల్కు అంతే దూరంగ్ద ఉంచ్చ. ఓ అలా్లహ్ మాస్న బట్ట తెల్నాిబట్టల్ల 
ఎల్ల శుభ్రమవుతుందో న్న పాపాల్ను అల్ల శుది చెయియ. న్న పాపాల్ను 
నీరు, మంచ్చ, వ్డగండాతో క్డిగివెయియ). (బుఖారి 744, ముస్ాం 598). 
2- సుబ్ హాన్కల్లా హుమ్ి వ బిహందిక వ తబ్వర కసుిక వ తఆల్ల 
జదుు క వ ల్లఇల్లహ ఘై రుక.  
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كَ  يَلَه َغْْيُ َك َوََل إ َك َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوَتَعاََل َجدُّ  ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوبيَحْمدي

(అలా్లహ్ నీవు అనిా రకాల్ లోపాల్కు అతీతునివి, నీకే సరవ స్తుత్రములు, 
నీ న్నమమే శుభము గల్ద. నీ ఔనాతయం, అనుగ్రహం ఉనాతమైనద. నీవు 
తప్ప సతయమైన ఆరాధ్యయడు ఎవ్వడూ లేడు. (అబూదావూద్ 775, తిరిమజ్జ 
242. అల్లానీ సహ అని అన్నారు). 
3- అల్ హందులిల్లా హి హందన్ కసీరన్ తయ్యయబ్మ్ ముబ్వరకన్ ఫీహ్. 

ًكاَفََ ثرًَياَط يِّبًاَُمب ار  ًْداَك  ََح 
َ

َيهََاْْل ْمُدَلِل

(ఎనలేని ఉతుమమైన, శుభప్రదమైన స్తుత్రములు అలా్లహ్ కొరకే). (ముస్ాం 
600). 
4- అల్లా హు అకబరు కబీరా వల్ హందు లిలా్లహి కసీరా వ సుబ్ 
హాన్ల్లా హి బ్దకితవ్ వ అసీల్ల.  

يًل   اهللُ أَْكََبُ َكبيًْيا َواْْلَْمُد هللي َكثيًْيا َوُسبَْحاَن اهلل ُبْكَرًة َوأَصي

(అలా్లహ్ చాల్ల గొప్పవాడు, ఎనలేని స్తుత్రములు అలా్లహ్ కొరకే, 
ఉదయం, స్వయంత్రం ఆయనకే ప్విత్రతలు). (ముస్ంా 601). 
5- అల్లా హుమ్ి రబ్బ జిబి్వఈల్ వ మీకాఈల్ వ ఇసిాఫీల్ ఫాతిరస్ 
స్మావాతి వల్ అరి్జ ఆలిమ్ల్ గై బి వషష హాదతి అంత తహ్ కుము బై న్ 
ఇబ్వదిక ఫీమా కానూ ఫీహి య్ఖా లిఫూన్ ఇహ్ దినీ లిమ్ఖ్ తులిఫ 
ఫీహి మిన్ల్ హఖిి బిఇజినక ఇన్నక తహ్ దీ మ్న్ తషాఉ ఇల్ల 
స్మరాతిమ్ ముస్ా ఖీం.  

 َ ََمَواتي َواْْلَْرضي َعاِلي افييَل َفاطيَر السَّ ْْسَ
ي يَكائييَل َوإ ائييَل َومي اللَُّهمَّ َربَّ َجَْبَ

ي  بَاديَك فييََم َكاُنوا ف  أَنَْت ََتُْكُم بَْْيَ عي
َهاَدةي ِّني ْليَا اْلَغيْبي َوالشَّ يُفوَن اْهدي يهي ََيْتَل

اٍط ُمْستَقييمٍ  َ
يََل ِصي ي َمْن َتَشاُ  إ َك إينََّك ََتْدي

يْذني ْن اْْلَقي بيإ  اْختُليَف فييهي مي
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(ఓ అలా్లహ్! జ్జబ్రాఈల్, మీకాఈల్ మరియు ఇస్రాఫీల్ యొక్క ప్రభువా! 
భూమాయకాశాల్ సృష్టక్రాు! గోచర అగోచరాల్ జాానీ! నీవే నీ దాస్తల్ మధయ 
ఉనా విభేదాల్ను గురించి తీరుప చేయువానివి. ఏ సతయ విష్యంలో 
విభేదంచడం జరిగినదో అందులో నీ దయతో న్నకు మారగం చూప్పము, 
నిశుయంగ్ద నీవు కోరినవారికి సన్నమరగం చూప్పత్యవు). (ముస్ాం 770). 
6- వజిహ్ తు వజ్ హియ్ లిల్ా జీ ఫతరస్సమావాతి వల్ అర్ జ 
హనీఫవ్ వమా అన్ మిన్ల్ ముషి్రకీన్ ఇన్న స్ల్లతీ వ నుసుకీ వ 
మ్హ్ యాయ్ వ మ్మాతీ లిల్లా హి రబిబల్ ఆల్మీన్ ల్ల షరీక ల్హూ 
వ బిజాలిక ఉమిరుా  వ అన్ అవవలుల్ ముసా్మమీన్ అల్లా  హుమ్ి 
అంతల్ మ్లికు ల్లఇల్లహ ఇల్లా  అంత, అంత రబీబ వ అన్ అబ్దు క 
జల్ంతు న్ఫీస వఅతరఫ్ తు బిజంబీ ఫగ్పిర్ లీ జునూబీ జమీఅన్ 
ఇన్నహూ ల్ల య్గ్పిరుజిునూబ్ ఇల్లా  అంత వహ్ దినీ లిఅహ్ స్నిల్ 
అఖాా ఖి ల్ల య్హ్ దీ లిఅహ్ స్నిహా ఇల్లా  అంత వసి్మఫ్ అనీన 
స్య్యయఅహా ల్ల య్సి్మఫ్ అనీన స్య్యయఅహా ఇల్లా  అంత ల్బై బక వ 
స్అదై క వల్ ఖై రు కులుా హూ ఫీ య్దై క వషష రిు లై స్ ఇలై క అన్ బిక 
వ ఇలై క తబ్వరకా  వ తఆలై త అస్ా గ్పిరుక వ అతూబ్ద ఇలై క.  

ْهُت  كيَْي إينَّ  َوجَّ ْن اْلُْْْشي ييًفا َوَما أََنا مي ََمَواتي َواْْلَْرَض َحن ي َفطََر السَّ يلَّذي َي ل َوْجهي

ْرُت  ي َوََمْيَاَي َوََمَاِتي هللي َصَلِتي َوُنُسكي  يَك أُمي يَذل يَك َلُه َوب يَْي ََل ََشي َربي اْلَعاْلَ

َْي اللَُّهمَّ أَنَْت اْلَْلي 
ْن اْلُْْسليمي يَلَّ أَنَْت أَنَْت َرِّبي َوأََنا َعبُْدَك ظَلَْمُت َوأََنا مي يَلَه إ ُك ََل إ

يَلَّ أَْنَت  ُنوَب إ ُر الذُّ ُه ََل َيْغفي يًعا إينَّ
ْر ِلي ُذُنوِّبي ََجي يي َفاْغفي فُْت بيَذنْب َنْفِسي َواْعََتَ

يَها إيَلَّ أَْنَت َوا َْحَسن ي ْلي َْحَسني اْْلَْخَلقي ََل ََيْدي ِّني ْلي ْف َعنيي َسييئََها ََل َواْهدي ِْصي

ُّ َليَْس  يَلَّ أَنَْت َلبَّيَْك َوَسْعَدْيَك َواْْلَْْيُ ُكلُُّه ِفي َيَدْيَك َوالْشَّ ُف َعنيي َسييئََها إ َيْْصي

يَليَْك  ُرَك َوأَُتوُب إ  إيَليَْك أَنَا بيَك َوإيَليَْك َتبَاَرْكَت َوتََعالَيَْت أَْستَْغفي
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(నేను న్న ముఖానిా ఏకాగ్రచితుంతో భూమాయకాశాల్ను సృష్టంచిన వాని 
వైప్పనకు త్రిప్పపకుంట్లన్నాను. నేను బహుదైవారాధకుల్లోని వాడిని 
కాను. న్న నమాజ్, న్న ఖురాానీ, న్న జీవ్నం మరియు న్న మరణ్ం సరవ 
లోక్ ప్రభువైన అలా్లహ్ కే అంకితం. ఆయన సహవ్రుులెవ్రూ లేనివాడు. 
న్నకు దీని గురించిన ఆజేా ఇవ్వబడింద. నేను ముస్ాంల్లోని వాడిని. ఓ 
అలా్లహ్! నీవే యజమానివి. నీవే ఆరాధ్యయడవు. నీవు తప్ప మరో 
ఆరాధ్యయడు లేడు. నీవే న్న ప్రభువువి. నేను నీ దాస్తడిని. నేను న్న ఆతమకు 
అన్నయయం చేస్తకున్నాను. నేను న్న పాపానిా ఒప్పపకుంట్లన్నాను. క్నుక్ 
న్న పాపాల్నిాంటినీ మనిాంచ్చ. నీవు తప్ప పాపాల్ను మనిాం చగల్ 
వాడెవ్డూ లేడు. ననుా సతపవ్రున వైప్పనకు నడిపంచ్చ, సతపవ్రున 
వైప్పనకు మారగదరశక్తవం చూపేవాడు నీవు తప్ప ఎవ్వడూ లేడు. న్న 
దురుగణాల్ను న్న నుండి దూరం చెయియ. ననుా దురుగణాల్ నుండి దూరం 
చేయువాడు నీ తప్ప ఎవ్వడూ లేడు. నీ సమక్ష్ంలో హ్వజరవుతున్నాను. 
దీనిని న్న అదృష్టంగ్ద భావిస్తున్నాను. సరవ మేళ్ళళ నీ స్వవధీనంలో 
ఉన్నాయి. నీ తరఫు నుండి ఎనాటికీ కీడు ఉండదు. నేను నీ వ్ల్ానే 
ఉన్నాను. నీ వైపే మరలుత్యను. నీవు  శుభప్రదమైనవాడివి, ఉనాతుడివి. 
పాపాల్ మనిాంప్పకై నినేా వేడుకుంట్లన్నాను. ప్శాుత్యుప్ భావ్ంతో నీ 
వైప్పనకే మరలుతున్నాను. (ముస్ంా 771). 

రుకూలో చదవుండి 

1- సుబ్ హాన్ రబిబయ్ల్ అజీం      اْلَعظييم َ  ُسبَْحاَن َرِّبي
(ఘనుడైన న్న ప్రభువు ప్రిశుదిుడు). (ముస్ాం 773).      
పై దుఆ క్నీసం ఒక్స్వరైన్న అనడం విధిగ్ద ఉంద. అంతకు ఎకుకవ్గ్ద 
అనడం ఉతుమం.  
2- సుబ్ హాన్కల్లా హుమ్ి రబ్బనా వ బిహందిక అలా్లహుమ్ిగ్ ఫిరీా .  
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َك اللَُّهمَّ اْغفيْرِلي 
 ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبيَحْمدي

(మా ప్రభువైన ఓ అలా్లహ్ నీవు ప్రిశుదిునివి, నీకే స్తుత్రములు, ఓ అలా్లహ్ 
ననుా మనిాంచ్చ). (బుఖారి 794, ముస్ాం 484). 
3- సుబ్బబహున్ ఖుద్దు సున్ రబ్దబల్ మ్ల్లఇకతి వరి్రహ్.  

وُح ُسبُّ   َوالرُّ
وٌس َربُّ اْلـَمَلئيَكةي   وٌح ُقدُّ

(దైవ్దూతలు మరియు జ్జబ్రీల్ యొక్క ప్రభువు ప్రిశుదిుడు, ప్రమ 
ప్విత్రుడు). (ముస్ాం 487). 
4- సుబ్ హాన్ జిల్ జబ్ర్రతి వల్ మ్ల్కూతి వల్ కిబిియాఇ వల్ 
అజమ్హ్. (అబూదావూద్ 873, షేఖ్ అల్లానీ సహ అని అన్నారు). 

 َواْلعَ ُسبَْحاَن ذيي اجلَََبُوتي َواْلَلَ 
ي
َيا   َمةي ظُكوتي َواْلكيَبي

(స్వరవభౌమాధికారి, సరావధిప్తి, గొప్పవాడు మరియు ఘనుడు అయిన 
అలా్లహ్ ఎంతో ప్రిశుదిుడు).  
5- అలా్లహుమ్ి ల్క రకఅతు వ బిక ఆమ్ంతు వ ల్క అస్ా మ్ తు 
ఖషఅ ల్క స్మ్ఈ వ బ్స్రీ వ ముఖిీ వ అజమీ వ అస్బీ.  

ْي َوُُميي اللَُّهمَّ َلَك  يَك آَمنُْت َوَلَك أَْسلَْمُت َخَشَع َلَك َسْمعيي َوبََْصي َرَكْعُت َوب

ي َوَعَصبيي  َوَعظَمي

(అలా్లహ్ నీ కొరకు రుకూ చేశాను. నినుా విశవస్ం చాను. నీకే 
శిరసవ్హించాను. న్న చెవులు, క్ళ్ళళ, మెదడు, ఎముక్ మరియు నరాలు 
నీ కొరకే నమ్రత చూప్పతున్నాయి). (ముస్ంా 771). 

రుకూ నుండి నిలబడి చదవుండి 

1- రబ్బనా ల్కల్ హంద్. (బుఖారి 722).       َربَّنَا َلَك اْلَْمد 
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లేదా రబ్బనా వల్కల్ హంద్            َربَّنَا َوَلَك اْلَْمد  
(సరవ స్తుత్రములు నీకే ఓ మా ప్రభువా). (బుఖారి 689, ముస్ాం 392). 

లేదా అల్లా హుమ్ి రబ్బనా ల్కల్ హంద్.      َُّهمَّ َربَّنَا َلَك اْلَْمدالل  

(బుఖారి 796, ముస్ంా 404). 

లేదా అల్లా హుమ్ి రబ్బనా వల్కల్ హంద్.         اللَُّهمَّ َربَّنَا َولََك اْلَْمد 

(ఓ అలా్లహ్! ఓ మా ప్రభువా! సరవ స్తుత్రములు నీకే). (బుఖారి 795).    
నోట్: కొందరు 'రబాన్న ల్క్ల్ హందు వ్ష్షుక్ర్' అని అంటారు. అయితే 
దీని ప్రస్వువ్న ఏ హదీస్తలో రాలేదు, (గనక్ దానిని వ్దలుకోవాలి).  
2- అల్లా హుమ్ి రబ్బనా ల్కల్ హందు మిల్ అస్సమావాతి వ 
మిల్అల్ అరి్జ వ మిల్అ మా బై న్హుమా వ మిల్అ మా ష్రఅత మిన్ 
షై ఇమ్ బ్అదు.  

ْل َ  ْل َ  اللَُّهمَّ َربَّنَا َلَك اْْلَْمُد مي ََمَواتي َومي ْلَ  مَ اْْلَْرضي  السَّ َما  َوميْل َ ا َبيْنَُهََم َومي

 َبْعدُ 
ٍ
ْن ََشْ  ئَْت مي  شي

(మా ప్రభువైన ఓ అలా్లహ్! ఆకాశాలు నిండిపోయేంత, భూమి నిండి 
పోయేంత, భూమాయకాశాల్ మధయ నిండిపోయేంత మరియు ఆ తరావత 
నీవు కోరిన ప్రతీద నిండిపోయేంత ప్రశంసలు నీ కొరకే). (ముస్ంా 476). 
3- రబ్బనా ల్కల్ హందు మిల్ఉస్సమావాతి వల్ అరి్జ వ మిల్ఉ మా 
ష్రఅత మిన్ షై ఇమ్ బ్అదు అహ్ ల్స్సనాఇ వల్ మ్జిు  అహఖిు మా 
ఖాల్ల్ అబ్దు  వ కులుా నా ల్క అబ్దు న్, అలా్లహుమ్ి ల్ల మానిఅ 
లిమా అఅతై త వ ల్ల ముఅతియ్ లిమా మ్న్అత వల్ల య్న్ ఫఉ 
జల్ జదిు  మిన్కల్ జదుు . (ముస్ాం 477). 

 َربَّنَا َلَك اْْلَْمُد ميْلُ  
ي
 بَْعُد أَْهَل الثَّنَا 

ٍ
ْن ََشْ  ئَْت مي ََمَواتي َواْْلَْرضي َوميْلُ  َما شي  السَّ
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يَا أَْعطَيَْت َوََل ُمْعطيَي   َواْلَْْجدي أََحقُّ َما َقاَل اْلَعبُْد َوُكلُّنَا َلَك َعبٌْد اللَُّهمَّ ََل َمانيَع ْل

نَْك اجْلَ   دُّ ْليَا َمنَْعَت َوََل َينَْفُع َذا اجْلَدي مي

(భూమాయకాశాలు నిండిపోవునంత, ఆ తరావత నీవు కోరిన ప్రతీద నిండి- 
పోవునంత ప్రశంసలు నీ కొరకే ఓ మా ప్రభువా! ఘనతల్కు, పొగడుల్కు 
అధిప్తి అయిన, దాస్తడు పొగిడే దానికి నీవు అరుుడవైనవాడా!. 
మేమందరమూ నీకే దాస్తల్ం. ఓ అలా్లహ్! నీవు ప్రస్వదంచే దానిని 
అడుుకునేవాడెవ్డూ లేడు. నీవు ఇవ్వని దానిని ఇచేువాడూ లేడు. ఎవ్రి 
పెదారిక్ం, ఐశవరయం నీ శిక్ష్ ముందు వారికి ల్లభం చేకూరు లేవు).  
4- రబ్బనా వల్కల్ హందు హందన్ కసీరన్ తయ్యయబ్మ్ 
ముబ్వరకన్ ఫీహ్. (బుఖారి 799). 

 َربَّنَا َوَلَك اْْلَْمُد َْحًْدا َكثيًْيا َطييبًا ُمبَاَرًكا فييهي 

(మా ప్రభువా! ఎనలేని ఉతుమమైన, శుభప్రదమైన స్తుత్రములు నీకే).  

సజాాలో చదవుండి 

1- సుబ్ హాన్ రబిబయ్ల్ అఅల్ల.       اْلعَل َ  ُسبَْحاَن َرِّبي
(ఉనాతుడైన న్న ప్రభువు ప్రిశుదిుడు). (ముస్ాం 772). 
ఒక్కస్వరి చదవ్డం విధిగ్ద ఉంద. ఎకుకవ్ స్వరాు చదవ్డం చాల్ల 
మంచిద.  
2- సుబ్ హాన్కల్లా హుమ్ి రబ్బనా వ బిహందిక అల్లా హుమ్ మ్గ్పిరీా .  

َك اللَُّهمَّ اْغفيْرِلي 
 ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبيَحْمدي

(మా ప్రభువైన ఓ అలా్లహ్ నీవు ప్రిశుదిునివి, నీకే స్తుత్రములు, ఓ అలా్లహ్ 
ననుా మనిాంచ్చ). (బుఖారి 794, ముస్ాం 484). 
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3- సుబ్బబహున్ ఖుద్దు సున్ రబ్దబల్ మ్ల్ల ఇకతి వరి్రహ్.  

وُح   َوالرُّ
وٌس َربُّ اْلـَمَلئيَكةي  ُسبُّوٌح ُقدُّ

(దైవ్దూతలు మరియు జ్జబ్రీల్ యొక్క ప్రభువు ప్రిశుదిుడు, 
ప్రమప్విత్రుడు). (ముస్ంా 487). 
4- సుబ్ హాన్ జిల్ జబ్ర్రతి వల్ మ్ల్కూతి వల్ కిబిియాఇ వల్ 
అజమ్హ్. (అబూదావూద్ 873, నిసాయి 1049. అల్బానీ ఈ హదీసు 
సహీ అని అన్నారు). 

 َواْلَعظَْمةي 
ي
َيا   ُسبَْحاَن ذيي اجلَََبُوتي َواْلَلَُكوتي َواْلكيَبي

(స్వరవభౌమాధికారి, సరావధిప్తి, గొప్పవాడు మరియు ఘనుడు అయిన 
అలా్లహ్ ఎంతో ప్రిశుదిుడు 
5- అల్లా హుమ్ిగ్పిరీా  జంబీ కుల్ా హూ దిఖి హూ వ జిల్ా హు వ 
అవవల్హూ వ ఆఖిరహూ వ అల్లనియ్తహూ వ స్మరిహూ.  

هُ  َّ
يَتَُه َوْسي

َرُه َوَعَلني َلُه َوآخي لَُّه َوأوَّ
يي ُكلَُّه ديقَُّه َوجي  اللَُّهمَّ اْغفيْرِلي َذنْب

(ఓ అలా్లహ్! న్న చిన్నా పెదా, ముందు వెనక్, బహిరగ తమైన, రహసయమైన 
పాపాల్నిాటినీ క్ష్మించ్చ). (ముస్ాం 483). 
6- అల్లా హుమ్ి ల్క స్జతుా  వ బిక ఆమ్ంతు వ ల్క అస్ా మ్ తు 
స్జద వజ్ హియ్ లిల్ా జీ ఖల్కహు వ స్వవరహు వ షకక స్మ్అహు 
వ బ్స్రహు తబ్వరకలా్లహు అహ్ స్నుల్ ఖాలికీన్.  

ي َخَلَقهُ اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت َوبيَك آمَ  يلَّذي ي ل نُْت َوَلَك أَْسلَْمُت َسَجَد َوْجهي

يقيْيَ  ُه َتبَاَرَك اهللَُّ أَْحَسُن اْْلَال َرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوبََْصَ  َوَصوَّ

(ఓ అలా్లహ్ నేను నీ కొరకు సజాా చేశాను, నినుా విశవస్ంచాను, నీకే 
శిరసవ్హించాను, న్న ముఖం దానిని సృష్టంచిన, ఆకారం ఇచిున, చెవి, 
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క్ళ్ళళ ఇచిున అలా్లహ్ కు సజా ా చేస్ంద. అతి ఉతుమ సృష్టక్రు అయిన 
అలా్లహ్ చాల్ల శుభాలు క్ల్వాడు). (ముస్ంా 771). 
7- అల్లా హుమ్ి అఊజు బిర్జజాక మిన్ స్ఖతిక వ బిముఆఫాతిక 
మిన్ ఉఖూబ్తిక వ అఊజు బిక మిన్క ల్ల ఉహ్ సీ స్నాఅన్ అలై క 
అంత కమా అస్ై నత అల్ల న్ఫిసక. (ముస్లిం 486). 
نَْك ََل  يَك َوأَُعوُذ بيَك مي ْن ُعُقوبَت يَك مي ْن َسَخطيَك َوبيُمَعاَفات َضاَك مي يري اللَُّهمَّ أَُعوُذ ب

َك   أُْحِصي َثنَاً  َعلَيَْك أَنَْت َكََم أَْثنَيَْت َعَل َنْفسي

(ఓ అలా్లహ్! నీ అప్రసనాత నుండి నీ ప్రసనాత శరణు, నీ శిక్ష్ నుండి నీ 
మనిాంప్ప శరణు కోరుతున్నాను. నినుా నీవు ఎల్ల స్తుతించ్చకున్నావో 
అల్ల నేను నీ స్తుత్రాల్ను లెకికంచలేను). 
 సజాాలో ఉనాప్పపడు ఎకుకవ్గ్ద దుఆ చేయడం మంచిద. ప్రవ్క్ు 
సల్ాలా్లహు అలైహి వ్సలా్ం ఈ హదీస్త ఆధారంగ్దిః "దాస్తడు తన 
ప్రభువుకు అతయంత సమీప్ంగ్ద ఉండేద సజా ా స్తాిలో. అందుకు మీరు 
అందులో దుఆ ఎకుక వ్గ్ద చేయండి”. (ముస్ంా 482). 

రెుండు సజాాల మధ్యలో చదవుండి 

1- రబిబగ్ ఫిరీా , రబిబగ్ ఫిరీా ْر ِلي        . ْر ِلي ، َربي اْغفي  َربي اْغفي

(ప్రభువా న్న పాపాల్ను మనిాంచ్చ). (అబూదావూద్ 874). 
2- అల్లా హుమ్ మ్గ్పిరీా  వర్ హమీన వ ఆఫినీ వహ్ దినీ వర్ జుఖీన.  

يي ِّني َواْرُزْقن يي َواْهدي يي َوَعافين  اللَُّهمَّ اْغفيْرِلي َواْرَْحْن

(ఓ అలా్లహ్ ననుా క్ష్మించ్చ, క్రుణ్ణంచ్చ, న్నకు సవసుత, సన్నమరగం మరియు 
ఆహ్వరం ప్రస్వదంచ్చ). (అబూదావూద్ 850). 
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తషహ్హుద్ లో చదవుండి 

అతా హియాయతు లిల్లా హి వస్సల్వాతు వతా య్యయబ్వతు అస్సల్లము 
అలై క అయుయహన్నబియుయ వరహితుల్లా హి వబ్రకాతుహూ 
అస్సల్లము అలై నా వఅల్ల ఇబ్వదిల్లా హిసాసలిహీన్ అష్ హదు అల్లా  
ఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వఅష్ హదు అన్న ముహమ్ిదన్ అబ్దు హూ 
వరసూలుహు. (బుఖారి 831). 

ييُّ َورَ ا َا النَّب َلُم َعلَيَْك أََيُّ لََواُت َوالطَّييبَاُت السَّ يَّاُت هلل َوالصَّ
ْْحَُة اهلل َوَبَرَكاُتهُ لتَّحي

ًدا  َْي أَْشَهُد أَْن ََل إيَلَه إيَلَّ اهللُ َوأَْشَهُد أَنَّ َُمَمَّ اْليي بَادي اهلل الصَّ َلُم َعلَيْنَا َوَعَل عي السَّ

 َعبُْدُه َوَرُسوُله

(న్న వాకుక, దేహ్వ, ధన సంబంధమైన ఆరాధనల్నిా యూ అలా్లహ్ కొరకే 
ఉనావి. ఓ ప్రవ్కాు! మీపై అలా్లహ్ యొక్క శాంతి, క్రుణ్ మరియు ఆయన 
శుభాలు కురువుగ్దకా. అలా్లహ్ తప్ప వేరే ఆరాధ్యయడు లేడని నేను 
స్వక్ష్యమిస్తున్నాను. ముహమమద్ అలా్లహ్ యొక్క దాస్తడు, 
సందేశహరుడని స్వక్ష్యమిస్తున్నాను). 
అల్లా హుమ్ి స్లిా  అల్ల ముహమ్ిదివ్ వఅల్ల ఆలి ముహమ్ిదిన్ 
కమా స్లై త అల్ల ఇబి్వహీమ్ వఅల్ల ఆలి ఇబి్వహీమ్ ఇన్నక 
హమీదుమ్ిజీద్. అల్లా హుమ్ి బ్వర్జక్ అల్ల ముహమ్ిదివ్ వఅల్ల 
ఆలి ముహమ్ిదిన్ కమా బ్వరక్ త అల్ల ఇబి్వ హీమ్ వఅల్ల ఆలి 
ఇబి్వహీమ్ ఇన్నక హమీదు మ్ిజీద్. (బుఖారి 3370). 

يمَ  ٍد َكََم َصلَّيَْت َعَل إيْبَراهي ٍد َوَعَل آلي َُمَمَّ يَم  اللَُّهمَّ َصلي َعَل َُمَمَّ َوَعَل آلي إيْبَراهي

يَم  ٍد َكََم َباَرْكَت َعَل إيْبَراهي ٍد َوَعَل آلي َُمَمَّ ْك َعَل َُمَمَّ يٌد اللَُّهمَّ َباري
إينََّك َْحييٌد ََمي

يدٌ  يَم إينََّك َْحييٌد ََمي  إيبَْراهي
 َوَعَل آلي
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(ఓ అలా్లహ్ నీవు ఇబ్రాహంను, వారి కుట్లంబీకుల్ను క్రుణ్ణంచినట్లా 
ముహమమద్ మరియు వారి కుట్లంబీకుల్ను క్రుణ్ణంచ్చ. నిశుయంగ్ద 
నీవు స్తుత్రాల్కు అరుునివి. ఘనుడివి. ఓ అలా్లహ్ నీవు ఇబ్రాహం, వారి 
కుట్లంబీకుల్కు శుభాలు దయ చేస్నట్ల ా ముహమమద్, వారి 
కుట్లంబీకుల్కు శుభాలు దయ చేయుము. నిశుయంగ్ద నీవు స్తుత్రాల్కు 
అరుునివి. ఘనుడివి.). 

తషహ్హుద్ తర్వాత చదవుండి 

1- అల్లా హుమ్ి ఇనీన అఊజు బిక మిన్ అజా బిల్ ఖబిి వమిన్ 
అజాబినానర్జ వమిన్ ఫితనతి ల్ మ్హ్ యా వల్ మ్మాతి వమిన్ 
ఫితనతిల్ మ్సీహిదు జిాల్. (బుఖారి 1377, ముస్లిం 588). 

ْن  ْن َعَذابي النَّاري َومي ْن َعَذابي اْلَقَْبي َومي يِّني أَُعوُذ بيَك مي فيتْنَةي اْلَْْحيَا َواْلَََْمتي اللَُّهمَّ إ

الي  جَّ يحي الدَّ يتْنَةي اْلَْسي ْن ف  َومي

(ఓ అలా్లహ్! సమాధి శిక్ష్ నుండి, నరక్ యాతన నుండి, జీవ్నమర ణాల్ 
విప్తుు నుండి మరియు మసీహుదజాాిల్ ఉప్ద్రవ్ం  నుండి నీ శరణు 
వేడుచ్చన్నాను.). 
2- అల్లా హుమ్ి ఇనీన జల్మాు న్ఫీస జుల్ిన్ కసీరవ్ వల్ల 
య్గ్పిరుజిునూబ్ ఇల్లా  అంత ఫగ్పిరీా  మ్గ్పిరతమ్ మిన్ ఇందిక వర్ 
హమీన ఇన్నక అంతల్ గఫూరురిహీం. (బుఖారి 834). 
َرةً  ْر ِلي َمْغفي ُنوَب إيَلَّ أَْنَت َفاْغفي ُر الذُّ يًْيا َوََل َيْغفي يِّني َظلَْمُت َنْفِسي ُظلًَْم َكث اللَُّهمَّ إ

ي إينَّك
ي َك َواْرَْحْن نْدي ْن عي يمُ  مي حي  أَنَْت اْلَغُفوُر الرَّ

(ఓ అలా్లహ్ న్న ఆతమకు నేను చాల్ల అన్నయయం చేస్త కున్నాను. నీవు తప్ప 
పాపాల్ను క్ష్మించేవారు మరెవ్వరూ లేరు. నీవు నీ ప్రతేయక్ అనుగ్రహంతో 
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ననుా క్ష్మించ్చ, న్న మీద దయచూప్ప, నిశు యంగ్ద నీవు క్ష్మించే- 
వాడవు, క్రుణామయుడవు). 
3- అల్లా హుమ్ మ్గ్పిరీా  మా ఖదు మాు వమా అఖిరుా  వమా అస్ రరుా  
వమా అఅల్నుా  వమా అస్ రఫ్తా  వమా అంత అఅల్ము బిహీ మినీన 
అంతల్ ముఖదిు ము వ అంతల్ ముఅఖిిరు ల్ల ఇల్లహ ఇల్లా  అంత. 

فُْت َوَما ْرُت َوَما أَْعلَنُْت َوَما أَْْسَ ْرُت َوَما أَْْسَ ْمُت َوَما أَخَّ ْر ِلي َما َقدَّ  اللَُّهمَّ اْغفي

يَلَه إيَلَّ أَْنَت  ُر ََل إ ُم َوأَنَْت اْلَُْؤخي نيي أَنَْت اْلَُْقدي  أَْنَت أَْعلَُم بيهي مي

(అలా్లహ్! న్న పూరవ పాపాల్ను, జరగబోయే పాపాల్ను, రహసయంగ్ద 
చేస్న పాపాల్ను, బహిరంగంగ్ద చేస్న పాపాల్ను మరియు న్న 
మితిమీరినతన్ననిా కూడా క్ష్మించ్చ. మరికొనిా పాపాలు ఉండవ్చ్చు, 
వాటి గురించి న్న క్ంటే ఎకుకవ్ నీకే బాగ్ద తెలుస్త, వాటిని కూడా నీవు 
క్ష్మించ్చ. ముందుకు నడిపంచేవాడివి, వెనకిక నెటేటవాడివి నీవే. నీవు తప్ప 
వెరొక్ ఆరాధ్యయడు లేడు). 
4- అల్లా హుమ్ి ఇనీన అఊజు బిక మిన్ల్ అజ్ జి వల్ కస్లి వల్ 
జుబిన వల్ హరమి వల్ బ్దఖ్ లి వ అఊజు బిక మిన్ అజాబిల్ ఖబిి 
వమిన్ ఫితనతిల్ మ్హ్ యా వల్ మ్మాత్.  

ْن  يَك مي ْن اْلَعْجزي َواْلَكَسلي َواجْلُبْني َواْْلََرمي َواْلبُْخلي َوأَُعوُذ ب اللَُّهمَّ إيِّني أَُعوُذ بيَك مي

يتْنَةي اْلَْْحيَا َواْلَََْمتي  ْن ف  َعَذابي اْلَقَْبي َومي

(ఓ అలా్లహ్ (మంచి ప్నులు) చేయలేక్పోవ్ట్ం నుంచి, శకిు ఉండ కూడా 
స్తమరితన్ననికి లోనవ్ట్ం నుంచి, పరికితనం నుంచి, నిక్ృష్టమైన 
వ్ృదాిప్యం నుంచి నీ శరణు కోరుతున్నాను. ఇంకా సమాధి శిక్ష్ నుండి 
మరియు జీవ్నమరణాల్ ఉప్ద్రవ్ం నుంచి నీ శరణు కోరుతున్నాను). 
(ముస్ాం 2706, బుఖారి 2823). 
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సలుంకు ముందు ఎకుువ దుఆ చేయాలి 
 అబాులా్లహ్ బిన్ మస్ఊద్ రజ్జయలా్లహు అనుు ఉలేాఖంచిన ఓ 
హదీస్తలో తష్హుుద్ దుఆ నేరుపతూ ప్రవ్క్ు సల్ాలా్లహు అలైహి వ్సల్ాం 
ఇల్ల చెపాపరుిః "ఆ తరావత తనకిష్టమైన దుఆ చేస్తకోవాలి". (బుఖారి 835). 

నమాజ్ తర్వాత జిక్రర  
1- అస్ా గ్పిరుల్లా హ్, అస్ా గ్పిరుల్లా హ్, అస్ా గ్పిరుల్లా  హ్, అల్లా హుమ్ి 
అంతస్సల్లం వమిన్కస్స ల్లం తబ్వరకా  యాజల్ జల్లలి వల్ ఇకిామ్.  

لُم  نَْك السَّ لُم ومي ُر اهلل ، اَللُهمَّ أَنَْت السَّ ُر اهلل ، اَْستَْغفي ُر اهلل ، اَْستَْغفي اَْستَْغفي

 َتبَاَرْكَت َيا َذا اجلَللي َو اإلْكَرام.

(అలా్లహ్ నీ క్ష్మాభిక్ష్ కోరుతున్నాను... అలా్లహ్ నీవే సల్లం. శాంతి నీ 
నుండి ల్భిస్తుంద. ఔనాతయం, గొప్ప దన్నలు గల్వాడా నీవు గొప్ప శుభాలు 
క్ల్వాడివి). (ముస్ంా 592). 
2- ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వహ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ ల్హుల్ 
ములుక వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  షై ఇన్ ఖదీర్ 
అల్లా హుమ్ి ల్ల మానిఅ లిమా అఅతై త వల్ల ముఅతియ్ లిమా 
మ్న్అత వల్ల య్న్ ఫఉ జల్ జదిు  మిన్కల్ జదుు . (బుఖారి 844). 
يٌر   َقدي

ٍ
يَك َلُه َلُه اْلُْلُْك َوَلُه اْْلَْمُد َوُهَو َعَل ُكلي ََشْ  يَلَّ اهللُ َوْحَدُه ََل ََشي يَلَه إ ََل إ

يَا َمنَْعَت َوََل َينَْفُع  نَْك اجْلَدُّ اللَُّهمَّ ََل َمانيَع ْليَا أَْعطَيَْت َوََل ُمْعطيَي ْل  َذا اجْلَدي مي

(అలా్లహ్ తప్ప సతయ ఆరాధ్యయడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన ఏకైకుడు, 
స్వటిలేనివాడు. విశవస్వమ్రాజయం ఆయనదే. స్తుత్రములు ఆయనకే చెలునాు. 
ఆయన సరావధికారుడు. ఓ అలా్లహ్! నీవు ప్రస్వదంచే దానిని అడుుకునే- 
వాడెవ్డూ లేడు. నీవు ఇవ్వని దానిని ఎవ్వడూ ఇవ్వలేడు. ఎవ్రి పెదారిక్ం, 
ఐశవరయం నీ శిక్ష్ ముందు వారికి ల్లభం చేకూరు లేవు). (ముస్ాం 593). 
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3- ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వహ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ ల్హుల్ 
ములుక వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  షై ఇన్ ఖదీర్ ల్ల హౌల్ 
వల్ల ఖువవత ఇల్లా  బిల్లా హి ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వల్ల న్అబ్దదు 
ఇల్లా  ఇయాయహు ల్హునినఅమ్తు వల్హుల్ ఫజుా  వల్హుస్స నాఉల్ 
హస్న్ ల్ల ఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు ముఖాి సీన్ ల్హుదీు న్ వలౌ కర్జహల్ 
కాఫిర్రన్. (ముస్ాం 594). 

يَلَّ اهللُ  يَلَه إ يَك َلُه َلُه اْلُْلُْك َوَلُه اْْلَْمُد َوُهوَ ََل إ يٌر   َوْحَدُه ََل ََشي  َقدي
ٍ
َعَل ُكلي ََشْ 

ي ََل  َة إيَلَّ ب يَلَه إيَلَّ اهللُ َحْوَل َوََل ُقوَّ  َوََل َنْعُبُد إيَلَّ إييَّاُه َلُه النيْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل اهللَّي ََل إ

يَلَّ اهللُ َوَلُه الثَّنَاُ  ا َه اْلَكافيُرونَ ْْلََسُن ََل إيَلَه إ يَن َوَلْو َكري َْي َلُه الدي   ُُمْليصي

(అలా్లహ్ తప్ప సతయ ఆరాధ్యయడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన ఏకైకుడు, 
స్వటిలేనివాడు. విశవస్వమ్రాజయం ఆయనదే. స్తుత్రములు ఆయనకే చెలునాు. 
ఆయన సరావధికారుడు. ప్పణాయలు చేసే, పాపాల్ నుండి దూరముండే 
భాగయం అలా్లహ్ యే ప్రస్వదంచ్చవాడు, ఆ అలా్లహ్ తప్ప వెరొక్ 
ఆరాధ్యయడు లేడు. మేము ఆయనేా ఆరాధిస్వుము. వ్రాలు, అనుగ్రహ్వలు 
ఆయన ప్రస్వదంచినవే. మంచి స్తుత్రాలు ఆయనకే శోభిస్వుయి. అలా్లహ్ 
తప్ప వేరొక్ ఆరాధ్యయడు లేడు. సతయతిరస్వకరుల్కు ఎంత అయిష్టక్రంగ్ద 
ఉన్నా సరే మేము మా ధరామనిా ఆయన కొరకే ప్రతేయకించ్చకున్నాము). 
ఆ తరావత స్తబ్ హ్వనలా్లహ్ 33 స్వరాు, అల్ హందులిలా్లహ్ 33 స్వరాు, అలా్లహు 
అక్ార్ 33 స్వరాు అన్నలి. వ్ంద పూరిు చేయుట్కు ఒక్కస్వరి అన్నలిిః 
"ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వహ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ ల్హుల్ ములుక 
వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  షై ఇన్ ఖదీర్". (ముస్ాం 597). 

జనాజ నమాజులోని దుఆ 
అల్లా హుమ్ మ్గ్పిర్ ల్హూ వర్ హమ్ హు వ ఆఫిహీ వఅఫ్త అన్ హు 
వ అకిిమ్ నుజుల్హూ వ వస్మసఅముద్ ఖల్హూ వగ్పసల్ హు బిల్ 



నమాజు యొక్క దుఆలు - స్మరణలు 
 

21 

మాఇ వస్సలిి వల్ బ్ర్జు  వ న్ఖిిహి మిన్ల్ ఖత్తయా కమా యున్ఖిస్ 
స్సబ్దల్ అబ్ య్జు మిన్దు న్స్మ వ అబిు ల్ హు దారన్ ఖై రమ్ మిన్ 
దార్జహీ వ అహా న్ ఖై రమిిన్ అహిా హీ వ జౌజన్ ఖై రమిిన్ జౌజిహీ వ 
అద్ ఖిల్ హుల్ జన్నత వ అఇజ్ హు మిన్ అజాబిల్ ఖబిి వ 
అజాబినానర్. (ముస్లిం 963). 
لْهُ  ْع ُمْدَخلَُه َواْغسي ْم ُنُزَلُه َوَوسي يهي َواْعُف َعنُْه َوأَْكري ْر َلُه َواْرَْحُْه َوَعاف اللَُّهمَّ اْغفي

يَْت الثَّْوَب اْْلَْبيَ  ْن اْْلََطاَيا َكََم نَقَّ هي مي دي َوَنقي  َوالثَّلْجي َواْلََبَ
ي
نَسي بياْلَْا  ْن الدَّ

َض مي

هي  ْن َزْوجي ا مي ْن أَْهليهي َوَزْوًجا َخْْيً ا مي هي َوأَْهًل َخْْيً ْن َداري ا مي ْلُه َداًرا َخْْيً َوأَْبدي

ْن َعَذابي النَّاري  ْن َعَذابي اْلَقَْبي أَْو مي ََّة َوأَعيْذُه مي لُْه اجْلَن  َوأَْدخي

(అలా్లహ్ ఇతడిా క్ష్మించ్చ, ఇతనిని క్రుణ్ణంచ్చ, శిక్ష్ నుండి కాపాడు, 
మనిాంచ్చ, ఇతడిా ఆదరించి మరాయద చెయియ, ఇతని సమాధిని విశాల్ 
ప్రచ్చ, ఇతడిా నీళ్ళతో, మంచ్చతో, వ్డగళ్ళతో క్డిగి తెల్నాి వ్సా్వనిా 
మురికి లేకుండా శుభ్రం చేస్నట్ల ా పాపాల్ నుండి ఇతనిా ప్రిశుభ్రం 
చెయియ. ఇతనికి ఇహలోక్ప్ప ఇలుా క్న్నా మంచి ఇలుానీ, ఇహలోక్ప్ప 
ప్రివారంక్న్నా ఉతుమ ప్రివారానీా, ఇహలోక్ప్ప జంట్క్ంటే మంచి జంట్ 
ఇవువ. ఇతనిా సవరగంలోకి ప్రవేశింప్జెయియ. సమాధి శిక్ష్ నుండి, అగిా శిక్ష్ 
నుండి కాపాడు).  

విత్రర నమాజ్ తర్వాత చదవుండి 

సుబ్ హాన్ల్ మ్లికిల్ ఖుద్దు స్.        ُسبَْحاَن اْلَليُك الُقدُّوس 

(ప్రిశుదిుడైన చక్రవ్రిు ప్రమప్విత్రుడు). (నిస్వయీ 1729). 
ముడూ స్వరు ాఅన్నలి. మూడవ్స్వరి శబాానిా కొంచెం పెంచాలి. 
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ఇస్జూఖార నమాజు యొకు దుఆ 
(ఏదైన్న ప్ని గురించి ఆలోచించి, ఎల్ల చేసేు మేలుంట్లంద 
అనుకునాప్పపడు ఏ ఒక్ నిరణయానికి రాక్ ముందు ఫరి్ నమాజు కాకుండా 
రెండు రకాతుల్ నఫిల్ నమాజు చేస్ సల్లంకు ముందు తష్హుుద్ 
చివ్రిలో లేదా సల్లం తింపన తరావత ఈ క్రంద దుఆ చేయవ్లెను. 
అయితే "అనా హ్వజల్ అమ్ర" అనా చోట్ తన అవ్స రానిా గురించి 
ఆలోచించ్చకోవాలి, లేదా అవ్సరానిా ప్రస్వువించాలి). 
అల్లా హుమ్ి ఇనీన అస్ా ఖీరుక బిఇలిిక వ అస్ా ఖిు రుక బి ఖుదితిక వ 
అస్అలుక మిన్ ఫజిా కల్ అజీం ఫఇన్నక తఖిు రు వల్ల అఖిు రు వ 
తఅల్ము వల్ల అఅల్ము వ అంత అల్లా ముల్ గుయూబ్, 
అల్లా హుమ్ి ఇన్ కుంత తఅల్ము అన్న హాజల్ అమి్ ఖై రులీా  ఫీ దీనీ 
వ మ్ఆషీ వ ఆఖిబ్తి అమిీ ఔ ఖాల్ ఆజిలి అమిీ వ ఆజిలిహీ ఫఖుు ర్ 
హు లీ వ య్స్మసర్ హు లీ సుమ్ి బ్వర్జక్ లీ ఫీహి వ ఇన్ కుంత 
తఅల్ము అన్న హాజల్ అమి్ షరిులీా  ఫీ దీనీ వ మ్ఆషీ వ ఆఖిబ్తి 
అమిీ ఔ ఖాల్ ఫీ ఆజిలి అమిీ వ ఆజిలిహీ ఫసి్మఫ్ హు అనీన వసి్మఫ్ నీ 
అనాు వఖ్ దుర్ లియ్ల్ ఖై ర హై సు కాన్ సుమ్ి అరి్జనీ బిహీ.  

ُركَ  َك َوأَْستَْقدي ْن فَْضليَك اْلَعظييمي  اللَُّهمَّ إيِّني أَْستَخيُْيَك بيعيْلمي بيُقْدَرتيَك َوأَْسأَُلَك مي

ُم اْلُغيُوبي اللَُّهمَّ إيْن ُكنَْت  ُر َوتَْعَلُم َوََل أَْعلَُم َوأَنَْت َعلَّ ُر َوََل أَْقدي َفإينََّك َتْقدي

ي أَْو قَ  يي َوَمَعاَشي َوَعاقيبَةي أَْمري ي َتْعَلُم أَنَّ َهَذا اْْلَْمَر َخْْيٌ ِلي ِفي ديين لي أَْمري اَل َعاجي

ْك ِلي فييهي َوإيْن ُكنَْت َتْعلَُم أَنَّ َهَذا اْْلَْمَر ََشٌّ ِلي  ُه ِلي ُثمَّ َباري ْ ليهي َفاْقُدْرُه ِلي َوَيِّسي َوآجي

فُْه َعنيي  ليهي َفاِْصي ي َوآجي لي أَْمري ي أَْو َقاَل ِفي َعاجي ِفي ديينيي َوَمَعاَشي َوَعاقيبَةي أَْمري

يي  فْن ييَواِْصي ن  به َعنُْه َواْقُدْر ِلي اْْلَْْيَ َحيُْث َكاَن ُثمَّ أَْرضي



నమాజు యొక్క దుఆలు - స్మరణలు 
 

23 

(అలా్లహ్! నీ జాానంతో నేను శుభాల్ను అడుగుతున్నాను. నీ అధికార 
స్వయంతో శకిుని ప్రస్వదంచమని కోరుతున్నాను. మహోతురమైన నీ 
అనుగ్రహ్వనిా ప్రస్వదంచమని అభయరిుస్తున్నాను. నిశుయంగ్ద నువువ 
అధికారం గల్వాడివి. న్నకు ఎల్లంటి అధికారమూ లేదు. నీకు అనీా 
తెలుస్త, న్నకు ఏమీ తెలియదు. అగోచర జాానివి నీవే. అలా్లహ్! నీ జానాం 
ప్రకారం ఈ ప్ని ధారిమ క్ంగ్ద, ప్రాప్ంచిక్ంగ్ద, ప్రలోక్ ప్రిణామం రీత్యయ 
(లేదా) తవరగ్ద లేక్ ఆల్సయంగ్ద న్నకు ప్రయోజనక్రమైతే దానిా న్న 
అదృష్టంలో ఉంచ్చ. దాని స్వధనను న్న కొరకు స్తల్భతరం చెయియ. దానిా 
న్న కొరకు శుభప్రదమైనదగ్ద చెయియ. కాని ఒక్వేళ్ నీ జాానం ప్రకారం ఈ 
ప్ని ధారిమక్ంగ్ద, ప్రాప్ంచిక్ంగ్ద, ప్రలోక్ ప్రిణామం రీత్యయ (లేదా) తవరగ్ద 
గ్దనీ, ఆల్సయంగ్ద గ్దనీ న్నకు నష్టం క్లిగించేదయితే దానిా న్న నుండి 
దూరంగ్ద ఉంచ్చ. దాని బారి నుండి ననుా కాపాడు. స్వఫల్యం 
ఎక్కడున్నాసరే దానిా న్న అదృష్టంగ్ద మల్చ్చ. ఆ తరావత న్న మనస్త 
దానిపై కుదుట్ప్డేల్ల చెయియ) (బుఖారి 1166).  


