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ఉన్నత చదువులు ఎన్నన చదివినా ఫలితము ఉండబోదురా! 

సృషి్టకర్త ను గ్ర హంచలేన్న డిగ్రర లన్నన వ్యర్థ మురా! 

 మానువుడు దాసుడు, అలా్లహ్ మజమాని, దాసుడు 
ఎల్ావేళల్లా తన మజమాని ఆజ్ఞాపాల్నల్ల, ఆమనను 
సమరిస్తూ, సుూతిస్తూ ఉండాలి.  
 ఈనాడు శంతి ఎందుకు కరువైపోయంది? 
 జీవితాలు ఎందుకు దుయభయమైపోయాయ? 
 సుఖయమైన నిద్ర ఎందుకు కోల్లాయాము? 
 యసాయంల్ల ప్రేభలు ఎందుకు ల్లపంచాయ? 
 భూతపశచుల్ బమం ఎల్ల అధికభయయంది? 
 వీటనిిటికి ఒకే సమాధానం: భనం ఎప్పాడు అలా్లహ్ 
ను ఎల్ల సమరించాల్ల, అప్పాడు అల్ల సమరించడం 
భయచిపోయాము. భరియు సామానుయల్ ఆల్లచన 
ఏమిటంటే; అలా్లహ్ సమయణ చేస్తూ ఉండడం అనేది 
భనని కాదు, మౌల్వీ సాబులు, సమాధికి అతిచేరువుల్ల 
ఉని వృదుుల్ ని అని. (నఊజుబిల్లాహ్). అలా్లహ్ 
సమయణల్లని ప్రయోజనాలు తెలియుటకు ఈ చిరుప్పసూకం 
చదివి చూడండి. దుఆ యొకక ప్రయోజనానికి ముందు 
(*) ఈ గురుూను గభనించండి. ఉదాాః 10, 12, పేజిలు. 
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 ఈ చిరుప్పసూకానిి మీరు ఎల్వాేళలా్ల మీ వంటే 
ఉంచుకొని ఏ సందయభంల్ల ఏ దుఆ చదవాల్ల ఆ దుఆ 
చూచి చదవండి. ఇల్ల కొదిి రోజుల్లా అనేక దుఆలు మీరు 
కంఠసూం చేసుకోగలుుతారు. వేరే ప్రత్యయక సభమం 
కెటాయంచే అవసయమే ఉండదు. ఇన్ని దుఆల్ను ఎప్పాడు 
కంఠసూం చేయాలి? అని దీనిని మూల్కు డేమంకండి, 
ఇల్ల ఎన్ని మేల్ాను కోల్లాతారు.  
 ఇది చిరుప్పసూకం గనక ప్రతి దుఆ యొకక ఆధాయం 
సంక్షిూంగా ఇవీఫడింది. భరినిి ఎకుకవ దుఆల్తో, 
సంపూయణ ఆధారాల్తో భరో ప్పసూకం తయారు చేసే 
భాగయం అల్లహా్ ప్రసాదించుగాక! ఆమీన్.  
 మీ అమూల్యమైన సల్హాలు, ఇంకా ఇందుల్ల ఏదైనా 
తప్పా ఉంటే తెలిమజేయుటకు భరియు మా 
ప్రచుయణలు పందుటకు క్రంది నంఫరుకు 
సంప్రదించండి. అలా్లహ్ భనందరికి ఎల్వాేళల్లా ఆమన 
సమయణల్ల ఉండే భాగయం ప్రసాదించుగాక!  ఆమీన్!! 

 

ముహభమద్ నసీరుదీని్ జ్ఞమిఈ 

        +966533458589 
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నిద్ర  నుండి మేల్కొని 

1. అల్ హందులిల్లా హిల్ా జీ  అ్ యానా బఅ ద మా 
అమాతనా వ ఇలృై హిన్ నుషూర్. (బుఖారి 6312). 

َْحْؿُدْلِلِِْافَِّذيَْأْحقَوَكوَْبْعَدَْموَْأَموَتـَوَْوإِفَقِْهْافـُُّشورُْـافْْ

(అల్లహా్ కే సయవ స్తోత్రములు, ఆమనే భభమల్ని భయణింజేసిన 
తర్వవత తిరిగి బ్రతికించాడు. భళ్ళీ ఆమన వైపునకే భయల్నపోవలసి 
ఉనిది).. 
2. అల్ హందులిల్లా హిల్ా జీ  ఆఫానీ ఫీ జసదీ వరదద  
అల్య్య రూహీ వ అజినలీ బిజికి్రహీ. (తిరిిజి 3401). 

ِرهِْْافَِّذيَحْؿُدْلِلِْـافْْ ـْ ُْروِحيَْوَأذَِنِِْلْبِِذ َْظَعَّ َْظوَؾوِِنِِْفَْجَسِديَْوَردَّ

(అల్లహా్ కే సయవ సో్తత్రములు, ఆమనే నా శరీయిం లో క్షేమాన్ని 
ప్రసాది)ించాడు. నా ఆతమను తిరిగి ింపాడు, అమనుి సమరిించే 
అనుభతి (భాఖయిం. ప్రసాది)ించాడు.. 
ఎవరై నా రాత్రర  వేళ మేల్ొుంటే చద్వాలి 

1- ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వహద హూ ల్లషరీక ల్హు 
ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  
షృై ఇన్ ఖదీర్ అల్ హందు లిల్లా ్ వ సుబ్ హానల్లా ్ వ 
ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వల్లా హు అకబరర్ వల్లౌలల్ వల్ల 
ఖువవత ఇల్లా  బిల్లా ్. (బుఖారి 1154) 

ْ َٓ ْالِلَُْوْحَدُهْ َّٓ ْإِفََهْإِ يَكَْٓ ٍءَْؿِديٌرََْْشِ ََْشْ لِّ ـُ ْؿُدَْوُهَوَْظَذْ ْادُْْؾُكَْوفَُهْاْْلَ فَُهْفَُه

ْالِلَُْوالِلُْأَْ َّٓ ْإَِفَهْإِ َٓ ْؿُدْلِلَِِْوُشْبَحوَنْالِلَْو ْبِولِلِْاْْلَ َّٓ َةْإِ ُْؿوَّ َٓ َْحْوَلَْو َٓ َْو َزُ ْـْ

* ఈ దుఆ చదివిన వంటనే 'అల్లాహ్ ననుి క్షమించు' అని  
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లేదా భరేదైనా దుఆ చేసేూ సీీకరించ ఫడుతంది. ఒకవేళ వుజూ 
చేసుకొని నమాజు చేసేూ అదీ అంగీకరింఫడుతంది.  
2- ప్రవకూ సల్ాలా్లహు అలైహి వసల్ాం రాత్రి మేల్కకనిప్పాడు 
స్తయ ఆలె ఇమ్రాన్ యొకక చివరి ది ఆమతలు (3: 190-
200) పారామణం చేసేవారు. (ముసా్ం 763, బుఖారి 183). 
కాలకృత్యాల్ త్ఱర్చుకునే ముందు 

'బిస్మిల్లా హి' అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజు బిక మినల్ ఖుబుస్మ 
వల్ ఖబాఇస్మ. ('సఈద్ బిన్ మ్న్సూర్ '. బుఖారి 142.). 

ْإِْبِسِمْالِلِْ ُفمَّ َْأُظوُذْبَِكَْافؾَّ ِْْمنَِْنِّ ٌِ َْواخَلبَوئِ
ٌِ
 اخُلبُ

(అల్లహా్ పేరు తో, ఒ అల్లహా్! నేను దుషట జినాితు స్త్రీ పురుషుల 
నుిండి నీ శయణు జొచ్చుచ్చనాిను.. 
కాలకృత్యాల్ త్ఱర్చుకున్న తరాాత 

గుఫిానక ُْؽْػَراَكَك (నీ క్షమాణ కోరుతునాిను.. (తిరిమజి 7.. 
వుజూకు ముందు అనండిాః బిస్మిల్లా ్  (అల్లాహ్ పేరుతో..  

(అబూదావూద్ 101.. 
వుజూ తరాాత 

1. అష్ హదు అల్లా  ఇల్లహ ఇల్ా లా్లహు వ్ దహూ ల్ల 
షరీక ల్హూ వ అష్ హదు అనీ ముహమ్ిదన్ అబుద హూ 
వ రసూలుహూ. (ముస్మా ం 234). 

ُْمَْ يَكْفَُهَْوَأْصَفُدَْأنَّ ََْشِ َٓ ْالِلَُْوْحَدُهْ َّٓ ِ ْإِفََهْإ َٓ ًداَْظبُْدُهَْأْصَفُدَْأْنْ ؿَّ

َْوَرُشوفُهُْ

(అల్లహా్ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడన్న ఆమన ఏకైకుడన్న,  
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ఆమనకు ఎవరు భాఖసావములు లేయన్న సాక్షయమిచ్చుచ్చనాిను. 
భరియు ముహభమద్ సలాల్లహాు అలైహి వసలాిం అల్లహా్ యొఔక 
దాసుడు భరియు ప్రవఔో అన్న కూడా సాక్షయమిచ్చుచ్చనాిను..  
* పై దుఆ చదివినవారి కొయకు సీయుప్ప ఎనిమిది దాీరాలు 
తెరువఫడతాయ. అతను ఎందుల్ల నుండైనా ప్రవేశంచవచుు. 
భరో హదీసుల్ల ఈ దాలు అదనంగా ఉనాియాః అల్లా హుమ్ 
మ్జ్అల్  నీ మినతత వ్వవబీన వజ్ అల్ నీ మినల్ 
ముతతహిిరీన్. (తిరిిజి 55). 

ابَِغْ ْاْجَعْؾـِيِْمْنْافتَّوَّ ِرينَْْـِيَواْجَعؾْْافؾَُّفمَّ   ِمْنْادُْتَطَفِّ

(ఒ అల్లహా్! ననుి నీ వైపు భయలేవాన్నగా భరియు రిశుభ్రింగా 
ఉిండేవాన్నగా చేయుము. 
2. సుబ్ హానకల్లా హుమ్ి వ బిహందిక అష్ హదు 
అల్లా ఇల్లహ ఇలా్ల అంత అసత గ్ఫిరుక వ అతూబు ఇలృై క.  

ْْنْْأَُْْدْفَْْصْأَْْكَْدِْؿْْحَْبِْوَْْمَّْفُْافؾََّْْكْوكََْحْبُْْشْ ْإِْْهَْفَْْإَِْٓ ْكْْْأََّْٓ  قَكْفَْإِْْوُبْتُْأَْْوَْْكَْرُْػِْغْْتَْْشْأًََْْ

(ఒ అల్లహా్ నీవు రిశుదుున్నవి, నీకే సయవస్తోత్రములు, నీ తప 
సతయమైన ఆర్వధ్యయడు ఎవవడు లేడన్న నేను సాక్షయమిచ్చుచ్చనాిను. నీ 
వైపునకే భయలుచ్చనాిను భరియు నా పాపాల భన్నిింపుకై న్ననేి 
వేడుకుింటునాిను.. 
* వుజూ తరాీత పై దుఆ చదివినవారి పేరు తోలు 
కాగితంల్ల వ్రామఫడుతంది. ముద్ర వేమఫడుతంది.  
ప్రళమ దినం వయకు తీమఫడదు. (నిసాయీ ఫిల్ కుబ్రా 9909. 
6/25. సహీహుతూర్గుబ్ 225. సహీహుల్ జ్ఞమిఅ 6170.). 
దుస్తు ల్ ధరిస్తు  

అల్ హందులిల్లా హిల్ా జీ  కసానీ హాజస్సూబ వ రజఖనీహి  
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మిన్ గై రి ౌలలిమ్ మినీీ వల్ల ఖువవ.   

ـََسوِِنْـافْْ ْافَِّذيْ ةٍَْْهَذاَحْؿُدْلِلِِ ُْؿوَّ َٓ َْحْوٍلِْمـِّيَْو ـِقِهِْمْنَْؽْرِ ْافثَّْوَبَْوَرَزَؿ

(అల్లహా్ కే సయవస్తోత్రములు, ఆమనే ఈ వసాాన్ని నాకు 
ధరిింజేశాడు, ప్రసాది)ించాడు, అిందులో నా సవమిం శకో, 
సాభయ్యిం ఏ మాత్రిం లేదు.. (అబూదావూద్ 4033.. 
* పై దుఆ చదివిన వారి పూయీప్ప భరియు వనకటి 
పాపాల్న్ని క్షమించఫడతాయ.  
కొతు  దుస్తు ల్ ధరిస్తు  

అల్లా హుమ్ి ల్కల్ హందు అంత కస్సతనీహి అస్అలుక 
మిన్ ఖృై రిహీ వ ఖృై ర మా సునిఅ ల్హూ వ అఊజు బిక 
మిన్ షరిిహీ వ షరిి మా సునిఅ ల్హూ. (అబూదావూద్ 4020). 

ْفََكْاْْلَْ ُفمَّ ُْصـَِعْافؾَّ َْمو َْوَخْرِ ِه َْخْرِ ِْمْن َْأْشلَفَُك َسْوَتـِقِه ـَ ْ ًَ َْأْك ْؿُد

َْموُْصـَِعْفَهُْ ِهَْوََشِّ ْفَُهَْوَأُظوُذْبَِكِْمْنََْشِّ

(ఒ అల్లహా్! సయవ స్తోత్రములు నీకే, నీవే నాకు ఈ దుసుోలు 
తొడిగిించావు, ఇిందులో ఉని మేలు భరియు దేన్న కొయకు ఇది) 
తయారు చేమఫడిిందో ఆ మేలును నీతో కోరుతునాిను, 
ఇిందులోన్న కీడు భరియు దేన్న కొయకు తయారు చేమఫడిిందో ఆ 
కీడు నుిండి నీ శయణులో వసుోనాిను.. 
కొతు  వస్త్రా ల్ తొడిగిన్ వాక్తు ని చూసి 

తుబీా  వ యుఖ్లా ఫుల్లా హు తఆల్ల 

ْالِلَُْتَعوَػُْتبِْذْ ُُ ؾِ ْ ُُ َْْو

(నీవు దీన్నన్న శిథిలయచ్చ, అల్లహా్ దాన్నక ఫదులు భరొఔటి 
ప్రసాది)సోాడు.. (అబూదావూద్ 4020.. 
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వస్త్రా ల్ త్ఱయున్ప్పుడు బిస్మిల్లా ్ (అల్లహా్ పేరుతో. 
అనాల్న. (సహీహుల్ జామి 3610.. 
ఇుంటి నుండి బై టిక్త వెళ్తు  

1- బిస్మిల్లా హి తవకులుత  అల్ల్లా హి ల్ల ౌలల్ వల్ల 
ఖువవత ఇల్లా బిలా్ల్. (అబూదావూద్ 5095). 

ْبِْسِمْالِلِ ًُ ْؾ َـّ ْبِولِلَْْتَو َّٓ َةْإِ ُْؿوَّ َٓ َْحْوَلَْو َٓ َْظَذْالِلَِّْ

(అల్లహా్ పేరుతో వెళ్తోనాిను, అల్లాహ్ పై మాత్రమే నా నభమఔిం, 
పుణయిం చేసే పాిం నుిండి దూయిం ఉిండే భాఖయిం అల్లహా్ యే 
ప్రసాది)ించ్చవాడు.. 
* పై దుఆ చదివిన వారికి సనామయుం ప్రాపూసుూంది, కీడు, 
బాధల్ నుండి యక్షణ ల్భిసుూంది భరియు ానతాన్ అతని 
నుండి దూయముంటాడు. 
2- అల్లా హుమ్ి అఊజు బిక అన్ అజిద ల్ా  ఔ ఉజద ల్ా  ఔ 
అజిల్ా  ఔ ఉజల్ా  ఔ అజిా మ్ ఔ ఉజా మ్ ఔ అజ్ హల్ ఔ 
యుజ్ హల్ అల్య్య.  

َْأْوْ َْأْطؾَِم ْأَْو ْأَُزلَّ َْأْو َْأِزلَّ َْأْو ُْأَضلَّ َْأْو َْأِضلَّ َْأْن ْبَِك َْأُظوُذ ُفمَّ افؾَّ

َفَلَْظَعَُّْْأْطَؾَمْأَوْْ َْأْجَفَلَْأْوُُْيْ

(నేను సవమిం మాయగిం తపడిం నుిండి, లేదా తప్పించఫడటిం 
నుిండి, జాయటిం నుిండి లేదా జారిింఫడుట నుిండి, నేను 
ఎవరినైనా బాధించడిం నుిండి లేదా ఎవరిచేతనైనా బాధింఫడటిం 
నుిండి, నేను ఎవరితోనైనా అసబయింగా, మూయఖింగా ప్రవరిోించ్చట 
నుిండి లేదా ఎవరైనా నాతో అల్ల ప్రవరిోించ్చట నుిండి నేను నీ 
శయణులో వసుోనాిను ఒ అల్లహా్!..  
* ప్రవకూ సల్ాల్లహాు అలైహి వసల్ాం ఇంటి నుండి బైటికి వళ్ళే- 
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టప్పాడు తభ దృష్ట ి ఆకాశం వైప్ప సారించి పై దుఆ 
ఠంచేవారు. (అబూ దావూద్ 5094). 
ఇుంట్లో  ప్రర వేశిస్తు  

అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుక ఖృై రల్ మౌల్జి వ ఖృై రల్ 
మ్ఖిజి బిస్మిల్లా హి వల్జ్నీ వ బిస్మిల్లా హి ఖరజ్నీ 
వఅల్ల్లా హి రబిబరనా తవకుల్లీ. (అబూదావూద్ 5096). 

َْوبِْسِمْ ـَو ْادَْْخَرِجْبِْسِمْالِلَْوََلْ َْوَخْرَ ٍِ ْادَْْوفَ ْشلَفَُكَْخْرَ
ْأَ ْإِِنِّ ُفمَّ افؾَّ

ْؾـَوْ َـّ ـَوَْتَو ْالِلَْخَرْجـَوَْوَظَذْالِلَْربِّ

(ఒ అల్లహా్! నేను ఇింట్లా ప్రవేశిసుో, బైటిక వెళ్తో శుబిం ఔలగాలన్న 
న్ననేి వేడుకుింటునాిను. అల్లహా్ పేరుతో ప్రవేశిించాము, అల్లహా్ 
పేరుతోనే బైటిక వెళ్ళీము, మా ప్రభువైన అల్లహా్ పై నభమఔిం 
ఉించాము..  
* భనిష్ట ఇంట్ల ా ప్రవేశస్తూ, భోజనం చేస్తూ అల్లహా్ ను 
సమరిసేూ, ానతాన్ తన తోటివాళేతో ఈ ఇంటా్ల మీకు నివాస 
సథల్ం లేదు, భోజనం లేదు అని అంటాడు. (ముస్ాం 2018). 
మసిిదు వెై పున్కు వెళ్తు  

అల్లా హుమ్ిజ్అల్ ఫీ ఖల్ బీ న్సరా, వ ఫీ లిసానీ న్సరా, 
వజ్అల్ ఫీ సమ్ఈ న్సరా, వజ్అల్ ఫీ బసరీ న్సరా, 
వజ్అల్ మిన్ ఖల్ ఫీ న్సరా, వ మిన్ అమామీ న్సరా, 
వజ్అల్ మిన్ ఫౌఖీ న్సరా, మ్విన్ త్ తీ న్సరా, 
అల్లా హుమ్ి అఅ తినీ న్సరా. (ముస్మా ం 763, బుఖారి 6316). 

ْاْجَعْلِِْفَْؿْؾبِيُْكوًراَْوِِفْفَِسوِِنُْكوًراَْواْجَعْلِِْفَْشْؿعِيُْكوًراْ ُفمَّ افؾَّ

يُْكوًراَْواْجَعْلِْمْنَْخْؾِػيُْكوًراَْوِمْنَْأَموِميْكُْ ْوًراَْواْجَعْلِِْفَْبَكِ
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َْأْظطِـِيُْكوًرا َواْجَعْلِْمْنَْؾْوؿِيُْكوًرا ُفمَّ تِيُْكوًراْافؾَّ َْوِمْنََْتْ

(ఒ అల్లాహ్ నా హృదమింలో వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా నాలుఔలో 
వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా చెవిలో వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా ఔళ్ీలో 
వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా వెనఔ వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా ముిందు 
వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా పైన వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ, నా క్రింద 
వెలుగు ప్రసాది)ించ్చ. ఒ అల్లహా్ నాకు (ప్రళ్మ ది)నాన. వెలుగు 
ప్రసాది)ించ్చ.. 
* ఇందుల్ల వలుగు అంటే ధయమం, సతయం సాషియచడం అని.  
మసిిదులో ప్ర వేశిుంచిన్ప్పుడు 

1. అఊజు బిల్లా హిల్ అజీ ం వ బివజ్ హిహిల్ కరీం వ 
సుల్లత నిహిల్ ఖదీం మినషైృతానిరిజీ ం. 

ْافَْؼِديِمِْمنَْ ْافَْؽِريِمَْوُشْؾطَوكِِه ْافَْعظِقِمَْوبَِوْجِفِه ْبِولِلِ ِجقمِْْأَُظوُذ ْافرَّ قْطَوِن  افشَّ

(ధూతకరిింఫడిన షైతాన్ బారి నుిండి యక్షణకై నేను గొపవాడైన 
అల్లహా్, ఆమన గౌయవనీమమైన ముకిం భరియు ఆది) నుిండి ఖల 
ఆమన అధకాయ శయణ కోరుతునాిను.. 
* పై దుఆ భస్ిదుల్లనికి వళ్తూ చదివేవారు, ఆ రోజంతా 
ానతాన్ నుండి యక్షింఫడతారు. (అబూ దావూద్ 466). 
2. బిస్మిల్లా హి వసూల్లతు వసూల్లము అల్ల రసూలిల్లా ్. 

ََلُمَْظَذَْرُشوِلْالِل ََلُةَْوافسَّ ْبِْسِمْالِلَْوافصَّ

(అల్లహా్ నాభముతో. ప్రవఔపోై అల్లహా్ యొఔక శాింతి, ఔరుణలు 
కురుయుగాఔ.. (ఇబ్నిమాజ 771, తిరిమజి 314.. 
3. అలా్లహుమ్ిఫ్ త్ లీ అబావబ రహితిక. (ముసా్మం 713).  

ْاْؾتَْحِِْلَْأْبَواَبْ ُفمَّ  َرْْحَتَِكْافؾَّ



రేయింబవళ్ళ ముఖ్యమైన దుఆలు 12 

(ఒ అల్లహా్ నా కొయకు నీ ఔరుణ దావర్వలను తెరుచ్చ..  
4. అల్లా హుమ్ిగ్ ఫిరీా  జున్సబీ వఫ్ త్ లీ అబావబ 
రహితిక. (ఇబుీమాజ 771, తిరిిజి 314) 

ْاْؽِػْرِِْلُْذُكوِِبَْواْؾتَْحِِْلْ ُفمَّ  َرْْحَتَِكَْْأبَْواَبْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్! నా పాపాలు క్షమిించ్చ భరియు నా కొయకు నీ ఔరుణ 
దావర్వలను తెరుచ్చ..  
మసిిద్ నుండి బై టిక్త వెళ్తు  

1. బిస్మిల్లా హి వసూల్లతు వసూల్లము అల్ల రసూలిల్లా ్. 
(ఇబుీస్మూనీ, అబూదావూద్).  

ََلُمَْظَذَْرُشوِلْالِل ََلُةَْوافسَّ  بِْسِمْالِلَْوافصَّ

2. అల్లా హుమ్ిఅ స్మమ్ నీ మినషైృతా నిరిజీ ం.  

ْاْظِصْؿـِيِْمْنْ قْطَونِْافؾَُّفمَّ ِجقمِْْافشَّ  افرَّ
(ఒ అల్లహా్! ననుి ధూతకరిింఫడిన షైతాన్ బారి నుిండి 
కాపాడుము.. (ఇబుీ మాజ 773). 
3. అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుక మిన్ ఫజిా క.  

َْأْشلَفَُكِْمْنْ ْإِِنِّ ُفمَّ  َؾْضؾَِكْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్ నీతో నీ దమను కోరుతునాిను.. (ముసాిిం 713.. 
4. అలా్లహుమ్ిగ్ ఫిరీా  జున్సబీ వఫ్ త్ లీ అబావబ ఫజాిక.  

ْاْؽِػْرِِْلُْذُكوِِبْ ُفمَّ  َؾْضؾَِكِِْلَْأْبَواَبَْْواْؾتَحْْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్! నా పాపాలు క్షమిించ్చ భరియు నా కొయకు నీ ఔృ, 
దమ దావర్వలను తెరుచ్చ.. (ఇబుీమాజ 771, తిరిిజి 314)  
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అజాన్ సమాధాన్ుం, దాని పిద్ప్ దుఆ  

* భనస్తూరిూగా అజ్ఞన్ యొకక జవాబిచిున వారికి సీయుం 
ల్భించును. కాని "హమయ అల్ససల్ల, హమయ అల్ల్ పల్లహ్" 
వినిప్పాడు "ల్ల హౌల్ వల్ల ఖువీత ఇల్లా బిలా్లహ్" (ప్పణయం 
చేసే భరియు పాల్ నుండి దూయం ఉండే భాగయం అల్లాహ్  యే 
ప్రసాదించువాడు) అనాలి. దాని తరాీత దరూదె ఇబ్రాహీం 
చదివిన వారిపై అల్లాహ్ యొకక ది కరుణలు కురుసాూయ. ఆ 
తరాీత క్రంది దుఆ చదివిన వారికి ప్రళమదినాన ప్రవకూ 
సల్లాా్లహు అలైహి వసల్ాం స్ఫాయసు ల్భిసుూంది. (ముస్ాం 385, 384). 
1- అల్లా హుమ్ి రబబర హాజిహిద్ దఅ వతిత్ తామ్ితి వసూ 
ల్లతిల్ ఖాఇమ్తి ఆతి ముహమ్ిదనిల్ వసీల్త వల్ ఫజీ ల్త 
వబ్అస్ హు మ్ఖామ్మ్ మ్హూిద నిల్ా జీ  వఅతత హూ.  

ََلةِْافَْؼو ِيَْوافصَّ ْافتَّومَّ
ْظَوةِ َْهِذِهْافدَّ َْربَّ ُفمَّ ًداْاْفَوِشقَؾَيْافؾَّ ئَِؿِيْآِتُْمَؿَّ

 َوافَْػِضقَؾَيَْواْبَعثُْهَْمَؼوًموَْمُْؿوًداْافَِّذيَْوَظْدَتهُْ

(ఈ రిపూయణ ఆహ్వవనిం భరియు స్ాప్ించఫడే నమాజు యొఔక 
ప్రభువైన అల్లహా్! ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాింకు వసీల 
భరియు గనతలు ప్రసాది)ించ్చ. భరియు నీవు వాగానాిం చేసిన 
'భఖామె భహ్మమద్' (ప్రశింసనీమమైన స్ానిం. ప్రతిషఠింజేయి..  
పై దుఆల్ల రిపూయణ ఆహాీనం అంటే అజ్ఞన్ అని, ‘వసీల్’ 
అంటే సీయుంల్ల ఓ ఉనిత సాథనం అని, అల్లహా్ దాసుల్ల ా
కేవల్ం ఒకకడే దానికి అరుుడు అని అయథం. అయత్య ప్రవకూ 
సల్ాల్లహాు అలైహి వసల్ాం అనాిరుాః ఆ ఒకకణ్ణణ నేనే అవుతానని 
ఆశసుూనాిను. 
2- వ అన అష్ హదు అల్లా  ఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వ  ్దహు 
ల్ల షరీక ల్హూ వఅష్ హదు అనీ ముహమ్ిదన్ 
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అబుద హూ వ రసూలుహూ, రజీ తు బిల్లా హి రబాబర వబి 
ముహమ్ిదిర్ రసూల్ల వబిల్ ఇసాా మి దీనా. 

ََْشِْكَْأَْوَْ َٓ ْ َْوْحَدُه ْالِلُ َّٓ ْإِ ْإِفََه َٓ ْ َْأْن ْأَْصَفُد َْظبُْدُهْو ًدا ُْمَؿَّ يَكْفَُهَْوَأنَّ

َْوبِوْْلِْشََلِمْدِيـًو ًٓ ٍدَْرُشو وَْوبُِؿَحؿَّ ْبِولِلَْربًّ ًُ َْوَرُشوفُُهَْرِضق

(అల్లహా్ తప సతయమైన ఆర్వధ్యయడు ఎవవడు లేడన్న, ఆమన 
ఏకైకుడన్న, ఆమనకు ఎవరు సాటి లేయన్న నేను సాక్షయమిచ్చు- 
చ్చనాిను. భరియు ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఆమన 
దాసుడు, ప్రవఔో అన్న సాక్షయమిసోునాిను. అల్లహా్ నా ప్రభువు అన్న, 
ముహభమద్ (అల్లహా్ యొఔక. ప్రవఔో అన్న భరియు ఇసాాిం నా 
ధయమిం అన్న ఇషటడాడను.. (ముసాిిం 386.. 
* పై దుఆ చదివిన వారి పాపాలు భనిించఫడతాయ.  

తక్బీర తహ్రర మ తరాాత ఈ క్రింది దుిఅల్లో  ఏద ైనా 
ఒకటి చదవిండ ి

1- అల్లా హుమ్ి బాఇద్ బృై నీ వ బృై న ఖతాయాయ్ కమా 
బాఅతత  బృై నల్ మ్షి్రఖ్ల వల్ మ్గి్ఫబి అలా్లహుమ్ి నఖి్లనీ 
మినల్ ఖతాయా కమా యునఖిస్సూబుల్ అబ్ య్జు 
మినదద నస్మ అల్లా హుమ్ిగ్ స్మల్ ఖతాయాయ్ బిల్ మాఇ 
వసూల్ జి వల్ బర్ద . (బుఖారి 744, ముస్మా ం 598). 

ْ ُفمَّ َْوادَْْغِرِبْافؾَّ ِق ْادَْْؼِ َْبوَظْدَتَْبْغَ ََم ـَ ْ َْخطَوَيوَي َْبقْـِيَْوَبْغَ َبوِظْد

ْ ُفمَّ َكِسْافؾَّ َْبقَُضِْمْنْافدَّ ْٕ ََمُْيـَؼَّىْافثَّْوُبْا ـَ طَوَيوْ ـِيِْمْنْاخْلَ َْكؼِّ ُفمَّ افؾَّ

دِْ َْوافَْزَ ٍِ  اْؽِسْلَْخطَوَيوَيْبِودَْوِءَْوافثَّْؾ

(ఒ అల్లహా్ తూరుప డభయల భధయ ఎింత దూయిం ఉించావో ననుి 
పాపాలకు అింతే దూయింగా ఉించ్చ. ఒ అల్లహా్ మాసిన ఫటట 
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తెలాన్నఫటటల్ల ఎల్ల శుభ్ర భవుతుిందో నా పాపాలను అల్ల శుది)ు 
చెయియ. నా పాపాలను నీరు, భించ్చ, వడఖిండాతో ఔడిగివెయియ.. 
2- సుబ్ హానకల్లా హుమ్ి వ బిహందిక వ తబార 
కసుిక వ తఆల్ల జదుద క వ ల్లఇల్లహ ఘై రుక.  

كَْ ْإِفََهَْؽْرُ َٓ َكَْو ْاْشُؿَكَْوَتَعوَػَْجدُّ َْوبَِحْؿِدَكَْوَتبَوَرَك ْافؾَُّفمَّ  ُشبَْحوَكَك

(అల్లహా్ నీవు అన్ని యకాల లోపాలకు అతీతున్నవి, నీకే సయవ 
స్తోత్రములు, నీ నాభమే శుబము ఖలది). నీ ఓనితయిం, అనుగ్రహిం 
ఉనితమైనది). నీ తప సతయమైన ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు. (తిరిమజి 
242. షేఖ్ అల్లబనీ సహీ అనాిరు.. 
3- అల్ హందులిల్లా హి హందన్ కసీరన్ తయ్యయబమ్ 
ముబారకన్ ఫీ్. 

وْؾِقهِْ ـً ثًِراَْضقِّبًوُْمبَوَر ـَ ًداْ ْؿُدْلِلَِْْحْ  اْْلَ
(ఎనలేన్న ఉతభోమైన, శుబప్రదమైన స్తోత్రములు అల్లహా్ కొయకే.. 
* పై దాలు వ్రామడానికి 12 దైవదూతలు యసాయం 
పోటిడాారు అని ప్రవకూ సల్ాలా్లహు అలైహి వసల్ాం చెపాారు. 
(ముసా్ం 600). 
4- అల్లా హు అకబరరు కబీరా వల్ హందు లిలి్లహి కసీరా 
వ సుబ్ హానల్లా హి బుకితవ్ వ అసీల్ల.  

ثًِراَْوُشبَْحوَنْالِلُْبْؽَرًةَْوَأِصقًَلْ ـَ ْؿُدْلِلِْ بًِراَْواْْلَ ـَ ْ َزُ ـْ ْْالِلَُْأ

(అల్లహా్ చాల్ల గొపవాడు, ఎనలేన్న స్తోత్రములు అల్లహా్ కొయకే, 
ఉదమిం, సామింత్రిం ఆమనకే విత్రతలు.. 
* పై దాల్ వల్ా నాకు ఆశుయయం కలిగింది. ఎందుకనగ వాటి 
వల్ా ఆకాశ దాీరాలు తెరువఫడాాయ అని ప్రవకూ చెపాారు. 
ఇబుి ఉభర్ ప్రవకూగారి ఈ మాట వినిాటి నుండి ఎనిడూ 
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వీటిని చదవడం మానుకోలేదు. (ముసా్ం 601). భరో 
ఉలేాఖనంల్ల ఉందిాః పై దుఆ మూడు సారుా చదివి, తరాీత ఇది 
చదవాలి అనిాః అఊజు బిల్లా హి మినషైృతాని మిన్ నఫ్ ఖ్లహీ వ 
నఫ్ స్మహీ వ హంజిహీ. ْبِولِلِْمنَْْ َْوََهِْزهَِْْأُظوُذ َْوكَْػثِِه

َْكْػِخهِ ِْمْن قْطَوِن ْافشَّ  
(అబూ దావూద్/ మా యుసోపోహు బిహిససల్లతు... 764.. 
5- అల్లా హుమ్ి రబబర జిబిాఈల్ వ మీకాఈల్ వ ఇసిాఫీల్ 
ఫాతిరసూమావ్వతి వల్ అరిి ఆలిమ్ల్ గై బి వషష హాదతి 
అంత త్ కుము బృై న ఇబాదిక ఫీమా కాన్స ఫీహి 
య్ఖత లిఫూన్ ఇ్ దినీ లిమ్ఖ్ తులిఫ ఫీహి మినల్ హఖి్ల 
బిఇజిీక ఇనీక త్ దీ మ్న్ తషాఉ ఇల్ల స్మరాతిమ్ 
ముసత ఖీం. (ముస్మా ం 770). 

ََمَواِتْ ْافسَّ َْؾوضَِر اؾِقَل َْوإِْْسَ َْوِمقَؽوئِقَل ائِقَل َْجْزَ َْربَّ ُفمَّ افؾَّ

وُكواْ ـَ ْ ْؾِقََم ِْظبَودَِك َْبْغَ ُؽُم ََْتْ ًَ َْأْك
َفوَدةِ َْوافشَّ ْافَْغقِْى َ َْرِضَْظوِِل ْٕ َوا

ْؾِقِهِْمنْْ َُ ْاْختُؾِ تَؾُِػوَنْاْهِدِِنْدَِو ْ َُ ْبِنِْذكَِكْإِكََّكََْتِْديَْمْنْْؾِقِهْ قِّ اْْلَ

اٍطُْمْستَِؼقمٍْ  َتَشوُءْإَِػِِْصَ
(జిబ్రాఈల్, మీకాఈల్ భరియు ఇస్రాఫీల్ యొఔక ప్రభువైన ఒ 
అల్లహా్! భూమాయకాశాల సృష్టటఔయో, గోచయ అగోచర్వల జాాన్న, నీవే నీ 
దాసుల భధయ ఉని విభే దాలను గురిించి తీరుప చేయువాన్నవి. ఏ 
సతయ విష- మింలో విభేదిం ఉిందో అిందులో నీ దమతో నాకు 
సనామయగిం చూపుము, న్నశుమింగా నీవు కోరినవారిక సనామయగిం 
చూపుతావు.  
6- వజి్ తు వజ్ హియ్ లిల్ా జీ  ఫతరసూమావ్వతి వల్ 
అర్ జ హనీఫవ్ వమా అన మినల్ ముషి్రకీన్ ఇనీ సల్లతీ 
వ నుసుకీ వ మ్్ యాయ్ వ మ్మాతీ లిల్లా హి రబిబరల్ 
ఆల్మీన్ ల్ల షరీక ల్హూ వ బిజ్నలిక ఉమిరుత  వ అన 
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అవవలుల్ ముస్మా మీన్ అల్లా హుమ్ి అంతల్ మ్లికు 
ల్లఇల్లహ ఇల్లా  అంత, అంత రబీబర వ అన అబుద క 
జల్ంతు నఫీూ వఅ తరఫ్ తు బిజంబీ ఫగ్ఫిర్ లీ జున్సబీ 
జమీఅన్ ఇనీహూ ల్ల య్గ్ఫిరుజిున్సబ ఇల్లా  అంత, వ్ 
దినీ లిఅ్ సనిల్ అఖాా ఖ్ల ల్ల య్్ దీ లిఅ్ సనిహా 
ఇల్లా  అంత, వస్ రిఫ్ అనీీ సయ్యయఅహా ల్ల య్స్ రిఫ్ అనీీ 
సయ్యయఅహా ఇల్లా  అంత, ల్బృై బరక వ సఅ దృై క వల్ ఖృై రు 
కులుా హూ ఫీ య్దృై క వషష రుు  లృై స ఇలృై క, అన బిక వ 
ఇలృై క, తబారకత  వ తఆలృై త, అసత గ్ఫిరుక వ అతూబు 
ఇలృై క. (ముస్మా ం 771). 

ََمَواِتْوَْ ْافسَّ ؾَِّذيَْؾطََر
َْوْجِفَيْفِ ًُ ْف َْرَضَْحـِقًػوَْوَموَْأَكوِْمنََْوجَّ ْٕ ْا

ْ َٓ ْ ْافَْعودََِغ َْربِّ ْلِلِ َْوََمَوِِت َْوَمْقَوَي َْوُكُسؽِي َْصََلِِت ْإِنَّ َغ
ـِ ادُْؼِ

ْ َٓ ْ ْادَؾُِك ًَ َْأْك ْافؾَُّفمَّ ْادُْسؾِِؿَغ ِْمْن َْوَأَكو ُْأِمْرُت َك
َْوبَِذفِ ْفَُه يَك ََشِ

َْوأَْ َْرِبِّ ًَ َْأْك ًَ ْأَْك َّٓ ْإِ ْبَِذْكبِيْإِفََه ًُ ْؾ َْكْػِِسَْواْظَسَ ًُ َْطَؾْؿ َْظبُْدَك َكو

َْواْهِدِِنْ ًَ َْأْك َّٓ ْإِ ُكوَب ْافذُّ َْيْغِػُر َٓ ْ ُه ْإِكَّ ََْجِقًعو ُْذُكوِِب ِِْل َؾوْؽِػْر

َْظـِّيْ ْف َْواِْصِ ًَ َْأْك َّٓ ْإِ َْحَسـَِفو ِٕ ْ ََْيِْدي َٓ ْ َْخََلِق ْٕ ْا َْحَسِن ِٕ

ُفَْظـِّيْ َْيْكِ َٓ ُهَْشقِّئََفوْ ؾُّ ـُ ْ ْرُ ْفَبَّقَْكَْوَشْعَدْيَكَْواخْلَ ًَ َْأْك َّٓ ِ َشقِّئََفوْإ

ْ ًَ َْوَتَعوفَقْ ًَ ـْ َْتبَوَر َْوإِفَقَْك ْبَِك َْأَكو ْإِفَقَْك ْفَقَْس ُّ َْوافؼَّ َْيَدْيَك ِِف

 َأْشتَْغِػُرَكَْوَأُتوُبْإِفَقَْكْ
(నేను నా ముఖాన్ని ఏకాగ్రచితిోంతో భూమాయకాశాలను సృష్టటించిన 
ప్రభువు వైపునకు త్రిపుపకునాిను. నేను ఫహుదైవార్వధకులలోన్న 
వాడిన్న కాను. నా నమాజ్, నా ఖుర్వబనీ, నా జీవనిం భరియు నా 
భయణిం సయవ లోఔ ప్రభువైన అల్లహా్ కే అింకతిం. ఆమనకు ఏ 
భాఖసావమీ లేడు. నాకు దీన్న గురిించిన ఆజేా ఇవవఫడిింది). నేను 
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ముసాిింలలోన్న వాణణ. ఒ అల్లహా్! నీవే మజమాన్నవి. నీవే 
ఆర్వధ్యయడవు. నీవు తప భరో ఆర్వధ్యయడు లేడు. నీవే నా ప్రభువువి. 
నేను నీ దాసుణణ. నేను నా ఆతమకు అనాయమిం చేసుకునాిను. నేను 
నా పాపాన్ని పుపకుింటునాిను. ఔనుఔ నా పాపాలన్నిింటినీ 
భన్నిించ్చ. నీవు తప పాపాలను భన్నిించఖల వాడెవడూ లేడు. 
ననుి సతపవయోన వైపునకు నడిప్ించ్చ, సతపవయోన వైపునకు 
మాయగదయశఔతవిం చూపేవాడు నీ తప ఎవవడూ లేడు. నా 
దురుగణాలను నా నుిండి దూయిం చెయియ. ననుి దురుగణాల నుిండి 
దూయిం చేయువాడు నీ తప ఎవవడూ లేడు. నీ సభక్షింలో 
హ్వజయవుతునాిను. దీన్నన్న నా అదృషటింగా భావిసుోనాిను. సయవ మేళ్తీ 
నీ సావధీనింలో ఉనాియి. నీ తయఫు నుిండి ఎనిటికీ కీడు ఉిండదు. 
నేను నీ వలానే ఉనాిను. నీ వైపే భయలుతాను. నీవు శుబప్రదమైన 
వాడివి, ఉనితున్నవి. పాపాల భన్నిింపుకై న్ననేి వేడుకుింటునాిను. 
శాుతోా భావింతో నీ వైపునకే భయలుతునాిను.  
7. అల్లా హుమ్ి ల్కల్ హందు అంత ఖయ్యయము 
సూమావ్వతి వల్ అరిి వమ్న్ ఫీహినీ వల్కల్ హందు ల్క 
ములుుసూమావ్వతి వల్ అరిి వమ్ న్ ఫీహినీ వల్కల్ 
హందు అంత న్సరుసూమావ్వతి వల్ అరిి వమ్న్ ఫీహినీ 
వల్కల్ హందు అంత మ్లికుసూమా- వ్వతి వల్ అరిి 
వల్కల్ హందు అంతల్ హఖుు వ వఅ దుకల్ హఖిు 
వలిఖాఉక హఖిున్ వకౌలుక హఖిున్ వల్ జనీతు 
హఖిున్ వనాీరు హఖిున్ వనీబియూయన హఖిున్ వ 
ముహమ్ిదున్ సల్ా ల్లా హు అలృై హి వసల్ా ం హఖిున్ 
వసాూఅతు హఖి్. అల్లా హుమ్ి ల్క అసా ముత  వ బిక 
ఆమ్ంతు వ అలృై క తవకులుత  వ ఇలృై క అనబుత  వ బిక 
ఖాసంతు వ ఇలృై క హాకముత  ఫగ్ఫిరీా  మా ఖదద ముత  వ మా 
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అఖిరుత  వ మా అసిరుత  వ మా అఅ ల్ంతు అంతల్ 
ముఖదిద ము వ అంతల్ ముఅఖి్లరు ల్లఇల్లహ ఇల్లా  అంత.  

ْؿُدْ ْاْْلَ َْوفََك ْؾِقِفنَّ َْرِضَْوَمْن ْٕ َؿَواِتَْوا َْؿقُِّمْافسَّ ًَ َْأْك ْؿُد ْفََكْاْْلَ افؾَُّفمَّ

ُْكوُرْ ًَ َْأْك ْؿُد ْاْْلَ َْوفََك ْؾِقِفنَّ َْوَمْن َْرِض ْٕ َْوا َؿَواِت ْافسَّ ُْمؾُْك فََك

َؿَواِتْا ْافسَّ ُك
َْمؾِ ًَ َْأْك ْؿُد ْاْْلَ َْوفََك ْؾِقِفنَّ َْوَمْن َْرِض ْٕ َْوا َؿَواِت فسَّ

َْوَؿْوفَُكْ َْحقٌّ َؼوُؤَك
َْوفِ قُّ ْاْْلَ َْوَوْظُدَك قُّ ْاْْلَ ًَ َْأْك ْؿُد ْاْْلَ َْوفََك َْرِض ْٕ َوا

َْوافـَّبِقُّونَْ َْحقٌّ َْوافـَّوُر َْحقٌّ ـَُّي َْواَْلَ َْصَْْحقٌّ ٌد َْوُمَؿَّ ْالِلَُحقٌّ َْوَشؾََّمْذَّ َْظَؾقِْه

ْ ًُ ْآَمـْ َْوبَِك ًُ ْأَْشؾَْؿ ْفََك ْافؾَُّفمَّ َْحقٌّ وَظُي َْوافسَّ َْْوَظَؾقَْكَْحقٌّ ًُ ْؾ َـّ َتَو

َْوَموْ ًُ ْم َْؿدَّ َْمو ِِْل َْؾوْؽِػْر ًُ ْؿ ـَ َْوإِفَقَْكَْحو ًُ َْوبَِكَْخوَصْؿ ًُ َوإِفَقَْكَْأَكبْ

ْ ًُ ْرُتَْوَموَْأْظَؾـْ ْرُتَْوَموَْأْْسَ َْأخَّ ًَ َْأْك َّٓ ْإِفََهْإِ َٓ ُرْ ْادَُْمخِّ ًَ ُمَْوَأْك ْادَُْؼدِّ ًَ  َأْك

(ఒ అల్లహా్! సయవ స్తోత్రములు నీకే, నీవే భూమాయకాశాలు భరియు 
వాటిలో ఉని సభసోము యొఔక న్నయవహకుడువి. నీకే సయవ 
స్తోత్రములు! భూమాయకాశాలు భరియు వాటిలో ఉని సభసోముపై 
ర్వజాయధకాయిం నీదే, నీకే సయవ స్తోత్రములు! నీవే భూమాయకాశాలకు 
భరియు వాటిలో ఉని సభసోాన్నక వెలుగువు, నీకే సయవ 
స్తోత్రములు! నీవే సతయము, నీ వాగానామే సతయము, న్ననుి ఔలవడిం 
సతయము, నీ మాటయే సతయము, సవయగిం సతయము, నయఔిం సతయము, 
ప్రవఔలోు సతయము, ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం 
సతయము, ప్రళ్మిం సతయము. ఒ అల్లహా్! నీకే విధేయుడినయాయను, 
న్ననేి విశవసిించాను, నీపై నభమఔిం ఔల్నగియునాిను, నీ వైపు 
భయల్లను, నీ సహ్వమింతోనే శత్రువులతో పోర్వడాను, నీతోనే తీరుప 
కోర్వను, ఔనుఔ పూయవిం జరిఖన భరియు తర్వవత జయబోయే, 
యహసయింగా చేసిన, ఫహియింఖింగా చేసిన పాపాలన్నిటినీ క్షమిించ్చ, 
నీవే ముిందు చేసేవాడివి, నీవే వెనఔ చేసేవాడివి, నీ తప సతయ 
ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు. (బ్నఖారి 1120.. 
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 ిఅ తర్వాత చదవిండిిః  
అఊజు బిల్లా హిసూమీఇల్ అలీమ్, మినషైృతానిరిజీ ం, మిన్ 
హంజిహీ, వ నఫ్ ఖ్లహీ వ నఫిూహీ 

ِؿقِعْافَْعؾِقِمِْمْنْ ْافسَّ قْطَونِْأَُظوُذْبِولِل ِزِهَْوَكْػخِْْافشَّ ِجقِمِْمْنََْهْ ِْهَْوَكْػثِهِْافرَّ

(వినేవాడు, సయవజానా్న అయిన అల్లహా్ శయణులో వసుోనాిను, 
ధూతకరిింఫడిన షైతాన్ భరియు వాన్న ప్రేరేణలు, ఖయవిం, 
భరియు చేతఫడి నుిండి.. (అబూదావూద్ 775.. 
 ఆ తరాాత చద్వుండిిః  
బిస్మిల్లా  హిరిహాి నిరిహీం, అల్ హందులిల్లా హి రబిబరల్ 
ఆల్మీన్, అరిహాినిరిహీం, మాలిక్ర యౌమిదీద న్, ఇయాయక 
నఅ బుదు వ ఇయాయక నసత ఈన్, ఇహిద నస్మూరాతల్ 
ముసత ఖీమ్, స్మరాతల్ా జీ న అన్అమ్ త అలృై హిమ్, గై రిల్ 
మ్గ్ జ్దద బి అలృై హిమ్ వల్జ్నద లీా న్. (ఆమీన్). 

ِحقمِْ ْافرَّ ْْحَِن ْافرَّ ْالِلِ ْافَعودَِغَْْ،]بِْسِم َْربِّ ْلِلِ ِنْْ،اَْلْؿُد ْْحَ افرَّ

ِحقمِْ ينِْْ،افرَّ ْافدِّ َْيْوِم ْْ،َموفِِك وَك َْوإِيَّ َْكْعبُُد وَك اْهِدَكوْْ،َْكْستَِعغُْإِيَّ

ْادُْستَِؼقمَْ اَط َ ْادَْغُضوِبْْ،افكِّ َْؽْرِ َْظَؾقِْفْم ًَ َْأْكَعْؿ ْافَِّذيَن اَط ِِصَ

وفِّغَْ ْافضَّ َٓ ْ}آمغ{ْ[.،َظَؾقِْفْمَْو

 ఆ తరాాత చద్వుండిిః  
ఖుర్ఆనుల్లని ఏదైనా ఒక స్తయ, లేదా కొనిి ఆమతలు. 
తరాీత రుకూ చేమండి. 
ర్చకూలో 

1- సుబ్ హాన రబిబరయ్ల్ అజీ ం (ముస్మా ం 773). 



రేయింబవళ్ళ ముఖ్యమైన దుఆలు 21 

ْافَْعظِقم َ  ..గనుడైన నా ప్రభువు రిశుదుుడు)     ُشبَْحوَنَْرِبِّ
2- సుబ్ హానకల్లా హుమ్ి రబబరనా వ బిహందిక 
అల్లా హుమ్ిగ్ఫిరీా . (బుఖారి 794, ముస్మా ం 484). 

َْربَّْ ُفمَّ ْاْؽِػْرِِلُْشبَْحوَكَكْافؾَّ  ـَوَْوبَِحْؿِدَكْافؾَُّفمَّ

(మా ప్రభువైన ఒ అల్లాహ్ నీవు రిశుదుున్నవి, నీకే స్తోత్రములు, ఒ 
అల్లహా్ ననుి భన్నిించ్చ..  
3- సుబూబరహున్ ఖుదూద సున్ రబుబరల్ మ్ల్లఇకతి 
వరూు ్. (ముస్మా ం 487). 

وُحْ َؽِيَْوافرُّ
ْافْـَؿََلئِ وٌسَْربُّ  ُشبُّوٌحُْؿدُّ

(దైవదూతలు భరియు జిబ్రీల్ యొఔక ప్రభువు రిశుదుుడు, 
యభవిత్రుడు..  
4- సుబ్ హాన జిల్ జబరూతి వల్ మ్ల్కూతి వల్ క్రబిియాఇ 
వల్ అజమ్్. (అబూదావూద్ 873, నిసాయ్య 1049. 
అల్లబరనీ సహీ అని అనాీరు). 

وِتَْوادََؾُؽوِتَْوافْؽِِزَيوِءَْوافَْعظَؿيِْ  ُشبَْحوَنْذِيْاََلَزُ

(సాయవభౌమాధకారి, సర్వవధతి, గొపవాడు భరియు గనుడు 
అయిన అల్లహా్ ఎింతో రిశుదుుడు.. 
6- అల్లా హుమ్ి ల్క రకఅ తు వ బిక ఆమ్ంతు వ ల్క 
అసా మ్ తు ఖషఅ ల్క సమ్ఈ వ బసరీ వ ముఖిీ వ అజమీ 
వ అసబీ. (ముస్మా ం 771). 

َْشْؿِعيْ ْفََك َْخَشَع ًُ َْأْشَؾْؿ َْوفََك ًُ ْآَمـْ َْوبَِك ًُ ْع ـَ ْفََكَْر ُفمَّ افؾَّ

ْيَْوُُمِّيَْوَظظَِؿيَْوَظَصبِي  َوَبَكِ
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(అల్లహా్ నీ కొయకు రుకూ చేశాను. న్ననుి విశవసిించాను. నీకే 
శియసవహిించాను. నా చెవులు, ఔళ్తీ, మెదడు, ఎముఔ భరియు 
నర్వలు నీ కొయకే నమ్రత చూపుతునాియి..  
ర్చకూ నుండి నిలబడి 

1- రబబరనా ల్కల్ హంద్. లేదా రబబరనా వల్కల్ హంద్. 

ـَوْفََكْاَْلؿْْ ـَوَْوفََكْاَْلْؿدْ   లేదా دَربَّ ముస్మా)َْْْْْْْْْْربَّ ం 392).ْ

 (సయవ స్తోత్రములు నీకే ఒ ప్రభువా.. (బుఖారి 722, 689).  
లేదా అల్లా హుమ్ి రబబరనా ల్కల్ హంద్. (బ్నఖారి 796. 

َْربَّـَوْفََكْاَْلْؿد ُفمَّ ـَوَْوفََكْاَْلْؿدْ   లేదా      ْْْْافؾَّ َْربَّ ُفمَّ  افؾَّ
లేదా అల్లా హుమ్ి రబబరనా వల్కల్ హంద్. (బుఖారి 795). 

న్నట్: కొందరు 'యఫబనా ల్కల్ హందు వష్షు క్రర ' అని అంటారు.  
అయత్య దీని ప్రసాూవన ఏ హదీసుల్ల రాలేదు, గనక దానిని 
వదులు కొనుటయే మేలు.  
2- అల్లా హుమ్ి రబబరనా ల్కల్ హందు మిల్అసూమావ్వతి 
వ మిల్అల్ అరిి వ మిల్అ మా బృై నహుమా వ మిల్అ మా 
ష్రఅ త మిన్ షృై ఇమ్ బఅ దు. (ముస్మా ం 476). 

ِْمْلءَْ ْاَْلْؿُد ْفََك ـَو َْربَّ ُفمَّ َْوِمْلءَْْافؾَّ ََمَواِت ْْافسَّ َْرِض ْٕ َْموْا َوِمْلَء

ٍءَْبْعدَُْْوِمْلءََْبقْـَُفََمْ ِْمْنََْشْ ًَ  َموِْصئْ

(మా ప్రభువైన ఒ అల్లహా్! ఆకాశాలు న్నిండిపోయేింత, భూమి 
న్నిండిపోయేింత, భూమాయకాశాల భధయ న్నిండిపోయేింత భరియు ఆ 
తర్వవత నీవు కోరిన ప్రతీది) న్నిండిపోయేింత ప్రశింసలు నీ కొయకే..  
3- రబబరనా ల్కల్ హందు మిల్ఉసూమావ్వతి వల్ అరిి వ  
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మిల్ఉ మా ష్రఅ త మిన్ షృై ఇమ్ బఅ దు అ్ ల్సూనాఇ 
వల్ మ్జిద  అహఖిు మా ఖాల్ల్ అబుద  వ కులుా నా ల్క 
అబుద న్, అల్లా హుమ్ి ల్ల మానిఅ లిమా అఅ తృై త వ ల్ల 
ముఅ తియ్ లిమా మ్నఅ త వల్ల య్న్ ఫఉ జల్ జదిద  
మినుల్ జదుద . (ముస్మా ం 477). 

ٍءْ ِْمْنََْشْ ًَ َْرِضَْوِمْلُءَْموِْصئْ ْٕ ََمَواِتَْوا ْؿُدِْمْلُءْافسَّ ـَوْفََكْاْْلَ َربَّ

ـَوْفََكَْظبْْ ؾُّ ـُ َْموَْؿوَلْافَْعبُْدَْو َوِءَْوادَْْجِدَْأَحقُّ َْبْعُدَْأْهَلْافثَـّ َٓ ْ ٌدْافؾَُّفمَّ

دُّْـَموكَِعْفِْ ِْمـَْكْاَْلَ دِّ َْيـَْػُعَْذاْاَْلَ َٓ َْو ًَ ُْمْعطَِيْدَِوَْمـَْع َٓ َْو ًَ  ََمَْأْظطَقْ

(భూమాయకాశాలు న్నిండిపోయేింత, ఆ తర్వవత నీవు కోరిన ప్రతీది) 
న్నిండిపోయేింత ప్రశింసలు నీ కొయకే మా ప్రభువా! ఒ గనతకు, 
పొఖడోలకు అధతి, దాసుడు పొగిడే దాన్నక నీవు అరుుడవు. మేభిం- 
దయిం నీకే దాసులిం. అల్లహా్! నీవు ప్రసాది)ించే దాన్నన్న అడుడకునే- 
వాడెవడూ లేడు. నీవు ఇవవన్న దాన్నన్న ఎవవడూ ఇవవలేడు. ఎవరి 
పెదారిఔిం, ఐశవయయిం నీ శిక్ష ముిందు వారిక ల్లబిం చేకూయు లేవు.. 
4- రబబరనా వల్కల్ హందు హందన్ కసీరన్ తయ్యయబమ్ 
ముబారకన్ ఫీ్. (బుఖారి 799). 

وْؾِقهِْ ـً ثًِراَْضقِّبًوُْمبَوَر ـَ ًداْ ْؿُدَْْحْ ـَوَْوفََكْاْْلَ  َربَّ

(మా ప్రభువా! ఎనలేన్న ఉతోభమైన, శుబప్రదమైన స్తోత్రములు నీకే.. 
సజాాలో 

సుబ్ హాన రబిబరయ్ల్ అఅ ల్ల. (ముస్మా ం 772). 

ْإظَذْ َ  ..ఉనితుడైన నా ప్రభువు రిశుదుుడు)ُْْْْْْْْْْْْْشبَْحوَنَْرِبِّ

ఒకకసారి చదవడం విధిగా ఉంది. ఎకుకవ సారుా చదవడం 
చాల్ల భంచిది.  
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2- సుబ్ హానకల్లా హుమ్ి రబబరనా వ బిహందిక 
అల్లా హుమ్ మ్గ్ఫిరీా .  

ْاْؽِػْرِِلْ ـَوَْوبَِحْؿِدَكْافؾَُّفمَّ َْربَّ ُفمَّ  ُشبَْحوَكَكْافؾَّ
(మా ప్రభువైన ఒ అల్లాహ్ నీవు రిశుదుున్నవి, నీకే స్తోత్రములు, ఒ 
అల్లహా్ ననుి భన్నిించ్చ.. (బ్నఖారి 794, ముసాిిం 484.. 
3- సుబూబరహున్ ఖుదూద సున్ రబుబరల్ మ్ల్ల ఇకతి వరూు ్.  

وُحْ َؽِيَْوافرُّ
ْافْـَؿََلئِ وٌسَْربُّ  ُشبُّوٌحُْؿدُّ

(దైవదూతలు భరియు జిబ్రీల్ యొఔక ప్రభువు రిశుదుుడు, 
యభవిత్రుడు.. (ముస్మా ం 487). 
4- సుబ్ హాన జిల్ జబరూతి వల్ మ్ల్కూతి వల్ 
క్రబిియాఇ వల్ అజమ్్. (అబూదావూద్ 873). 

وِتَْوادََؾُؽوِتَْوافْؽِِزَيوِءَْوافَْعظَْؿيِْ  ُشبَْحوَنْذِيْاََلَزُ

(సాయవభౌమాధకారి, సర్వవధతి, గొపవాడు భరియు గనుడు 
అయిన అల్లహా్ ఎింతో రిశుదుుడు.. షౄఖ్ అల్లబరనీ: సహీ). 
5- అల్లా హుమ్ిగ్ఫిరీా  జంబీ కుల్ా హూ దిఖిహూ వ జిల్ా హు 
వ అవవల్హూ వ ఆఖ్లరహూ వ అల్లనియ్తహూ వ 
స్మరిహూ. (ముస్మా ం 483). 

هُْ فَُهَْوآِخَرُهَْوَظََلكِقَتَُهَْوِْسَّ ُهَْوأوَّ ُهَْوِجؾَّ ُهْدِؿَّ ؾَّ ـُ ْاْؽِػْرِِلَْذْكبِيْ ُفمَّ  افؾَّ

(ఒ అల్లహా్! నా చినాి పెదా, ముిందు వెనఔ, ఫహియగతమైన, 
యహసయమైన పాపాలన్నిటినీ క్షమిించ్చ.. 
6- అల్లా హుమ్ి ల్క సజతుత  వ బిక ఆమ్ంతు వ ల్క అసా మ్  

తు సజద వజ్ హియ్ లిల్ా జీ  ఖల్కహు వ సవవరహు వ షఖి 
సమ్అహు వ బసరహు తబారకలా్లహు అ  ్సనుల్ ఖాలికీన్ 
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َْشَجدَْ ًُ َْوفََكَْأْشَؾْؿ ًُ ْفََكَْشَجْدُتَْوبَِكْآَمـْ َوْجِفيْفِؾَِّذيْْافؾَُّفمَّ

ُهَْتبَوَرَكْالِلُْأَْحَسُنْاخَلوفِِؼغَْ َْشْؿَعُهَْوَبَكَ َرُهَْوَصقَّ  َخَؾَؼُهَْوَصوَّ

(ఒ అల్లహా్ నేను నీ కొయకు సజాా చేశాను, న్ననుి విశవసిించాను, 
నీకే శియసవహిించాను, నా ముకిం దాన్నన్న సృష్టటించిన, ఆకాయిం 
ఇచిున, చెవి, ఔళ్తీ ఇచిున అల్లహా్ కు సజాా చేసిింది). అతి ఉతోభ 
సృష్టటఔయో అయిన అల్లహా్ చాల్ల శుభాలు ఔలవాడు.. (ముసాిిం 771.. 
7- అల్లా హుమ్ి అఊజు బిరిజ్నక మిన్ సఖతిక వ 
బిముఆఫాతిక మిన్ ఉఖూబతిక వ అఊజు బిక మిను ల్ల 
ఉ్ సీ సనాఅన్ అలృై క అంత కమా అసృై ీత అల్ల నఫిూక.  

َْأُظوُذْبِِرَضوَكِْمْنَْشَخطَِكْ ُفمَّ َوبُِؿَعوَؾوتَِكِْمْنُْظُؼوَبتَِكَْوَأُظوُذْْافؾَّ

َْظَذَْكْػِسَكْ ًَ ََمَْأْثـَقْ ـَ ْ ًَ ُْأْحِِصَْثـَوًءَْظَؾقَْكَْأْك َٓ  بَِكِْمـَْكْ

(ఒ అల్లహా్! నీ అప్రసనిత నుిండి నీ ప్రసనిత శయణు, నీ శిక్ష నుిండి 
నీ భన్నిింపు శయణు కోరుతునాిను. న్ననుి నీవు ఎల్ల సుోతిించ్చకు- 
నాివో అల్ల నేను నీ స్తోత్రాలను లెకకించలేను.. (ముసాిిం 486.. 
 సజ్ఞిల్ల ఉనిప్పాడు ఎకుకవగా దుఆ చేమడం భంచిది. 
ప్రవకూ  ఈ హదీసు ఆధాయంగాాః దాసుడు తన ప్రభువుకు 
అతయంత సమీంగా ఉండేది సజ్ఞి స్థతిల్ల. అందుకు మీరు 
అందుల్ల దుఆ ఎకుక వగా చేమండి. (ముస్ాం 482). 
రుండు సజాాల మధాలో 

1- రబిబరగ్ ఫిరీా , రబిబరగ్ ఫిరీా . (అబూదావూద్ 874). 

ْاْؽِػْرِِْلْ ْاْؽِػْرِِْلْ،َْربِّ  ..ప్రభువా నా పాపాలను భన్నిించ్చ2)َْْربِّ

2- అల్లా హుమ్ మ్గ్ఫిరీా  వర్ హమీీ వ ఆఫినీ వ్ దినీ వర్ 
జుఖీీ. (అబూదావూద్ 850). 
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ْاْؽِػْرِِلَْواْرَْحْـِيَْوظَْ ُفمَّ  وؾِـِيَْواْهِدِِنَْواْرُزْؿـِيافؾَّ

(ఒ అల్లహా్ ననుి క్షమిించ్చ, ఔరుణించ్చ, నాకు సవసోత, సనామయగిం 
భరియు ఆహ్వయిం ప్రసాది)ించ్చ.. 
సజా్యే త్రలావత్ చేయున్ప్పుడు 

ఖుర్ఆనుల్ల 15 సజి్ఞ ఆమతలునాియ, ఖుర్ఆన్ 
పారామణ సందయభంగా వాటిల్ల ఏ ఒకక ఆమత వచిునా 
అచుట ఆగి సజ్ఞ ిచేయాలి. అప్పాడు ఈ దుఆ చదవాలి.   
సజద వజ్ హియ్ లిల్ా జీ  ఖల్కహూ వ షకు సమ్అహూ వ  

బసరహూ బిౌలలిహీ వ కువవతిహీ [ఫతబారకల్లా హు 
అ్ సనుల్ ఖాలిఖీన్]. (తిరిిజి 580 [హాక్రం 802]). 

تِهِْ َْوُؿوَّ ِه
ْبَِحْوفِ ُه َْوَبَكَ َْشْؿَعُه َْوَصقَّ َْخَؾَؼُه ؾَِّذي

ْفِ َْوْجِفي َْشَجَد

ْالِلَُْأحَسَنْاخَلوفِِؼغ{ْ}َؾتبَوَرك

(నా ముకిం, తన శకో సాభర్్వయలతో దాన్నన్న సృష్టటించిన, చెవి, ఔళ్తీ 
ఇచిున అల్లహా్ కు సజాా చేసిింది). అతి ఉతభో సృష్టట ఔయో అయిన 
అల్లహా్ చాల్ల శుభాలు ఔలవాడు.. 
2- అల్లా హుమ్ిక్ తుబ్ లీ బిహా ఇందక అజి్న, వ జఅ  
అనీీ బిహా విజి్న, వజ్అల్ హా లీ ఇందక జుఖిా, వ తఖబబరల్ 
హా మినీీ కమా తఖబబరల్ తహా మిన్ అబిద క దావూద్. 
(తిరిిజి 579, 3424). 

ِِْلْ َْواْجَعْؾَفو ِْوْزًرا َْظـِّيِِْبَو َْوَضْع َْأْجًرا ِْظـَْدَك ِِْبَو ِِْل تُْى ـْ ْا ُفمَّ افؾَّ

ََمَْتَؼبَّْؾتََفوِْمْنَْظبْدِْ ـَ َْكَْداُودَِْظـَْدَكُْذْخًراَْوَتَؼبَّْؾَفوِْمـِّيْ

(ఈ సజాాకు ఫదులుగా నీ వదా నా కొయకు పుణయిం వ్రాసి పెటుట, నాపై 
ఉని పాపాల భాయిం ది)ించిపెటుట, పుణయపలిం బద్రింగా స్తటర్ 
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చేసిపెటుట భరియు నీ (ప్రిమ.దాసుడైన దావూద్ అలైహిససల్లిం 
నుిండి అింగీఔరిించినటాు నాతో అింగీఔరిించ్చ..  
తషహ్హు ద్ లో 

అతత హియాయతు లిల్లా హి వసూల్వ్వతు వతత య్యయబాతు 
అసూల్లము అలృై క అయుయహనీబియుయ వరహితుల్లా హి 
వబరకాతుహూ అసూల్లము అలృై నా వఅల్ల ఇబాదిల్లా - 
హిసాూలిహీన్ అష్ హదు అల్లా  ఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వఅష్ 
హదు అనీ ముహమ్ిదన్ అబుద హూ వరసూలుహు.  

ْا َْوافطَّقِّبَوُت َؾَواُت َْوافصَّ ْلِل ْفتَِّحقَّوُت ْافـَّبِيُّ َو َْأَيُّ َْظَؾقَْك ََلُم افسَّ

َْأْصَفُدْ َغ وِْلِ ْالِلْافصَّ
ِْظبَودِ َْوَظَذ َْظَؾقْـَو ََلُم ْافسَّ وُتُه ـَ ْالِلَْوَبَر َوَرْْحَُي

ًداَْظبُْدُهَْوَرُشوفُه ُْمَؿَّ ْالِلَُْوَأْصَفُدَْأنَّ َّٓ ِ ْإِفََهْإ َٓ  َأْنْ

(నా వాకుక, దేహ్వ, ధన సింఫింధమైన ఆర్వధనలన్నియూ అల్లహా్ 
కొయకే ఉనివి. ఒ ప్రవకాో! మీపై అల్లహా్ యొఔక శాింతి, ఔరుణ 
భరియు ఆమన శుభాలు కురువుగాకా. అల్లహా్ తప వేరు ఆర్వ- 
ధ్యయడు లేడన్న నేను సాక్షయమిసుోనాిను. ముహభమద్ అల్లహా్ యొఔక 
దాసుడు, సిందేశహరుడన్న సాక్షయమిసోునాిను.. (బ్నఖారి 831.. 
ప్ర వకు పై  ద్రూద్ 

అల్లా హుమ్ి సలిా  అల్ల ముహమ్ిదివ్ వఅల్ల ఆలి 
ముహమ్ిదిన్ కమా సలృై త అల్ల ఇబిాహీమ్ వఅల్ల ఆలి 
ఇబిాహీమ్ ఇనీక హమీదుమ్ిజీ ద్. అల్లా హుమ్ి బారిక్ 
అల్ల ముహమ్ిదివ్ వఅల్ల ఆలి ముహమ్ిదిన్ కమా 
బారక్ త అల్ల ఇబిాహీమ్ వఅల్ల ఆలి ఇబిాహీమ్ ఇనీక 
హమీదుమ్ిజీ ద్. (బుఖారి 3370). 
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ْ ٍد ُْمَؿَّ َْظَذ َْصلِّ ُفمَّ ْإِْبَراِهقَمْافؾَّ َْظَذ ًَ قْ َْصؾَّ ََم ـَ ْ ٍد ُْمَؿَّ ْآِل َوَظَذ

ٍدَْوَظَذْآِلْ َْظَذُْمَؿَّ َْبوِرْك ْافؾَُّفمَّ قٌد ََْمِ ْإِكََّكَْْحِقٌد ْإِْبَراِهقَم َوَظَذْآِل

قدٌْ َْظَذْإِْبَراِهقَمَْوَظَذْآِلْإِْبَراِهقَمْإِكََّكَْْحِقٌدََْمِ ًَ ـْ ََمَْبوَر ـَ ٍدْ  ُمَؿَّ

(ఒ అల్లహా్ నీవు ఇబ్రాహీిం అలైహిససల్లింను, వారి కుటుింబీకుల 
ను ఔరుణించినటాు ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం భరియు 
వారి కుటుింబీకులను ఔరుణించ్చ. న్నశుమింగా నీవు స్తోత్రాలకు 
అరుున్నవి, గనుడివి. ఒ అల్లహా్ నీవు ఇబ్రాహీిం అలైహిససల్లిం, వారి 
కుటుింబీకులకు శుభాలు దమ చేసినటాు ముహభమద్ సలాల్లాహు 
అలైహి వసలాిం, వారి కుటుింబీకులకు శుభాలు దమ చేయుము. 
న్నశుమింగా నీవు స్తోత్రాలకు అరుున్నవి, గనుడివి... 
సలాుంకు ముందు 

1- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజు బిక మిన్ అజ్న బిల్ ఖబిి 
వమిన్ అజ్నబినాీరి వమిన్ ఫితీతిల్ మ్్ యా వల్ 
మ్మాతి వమిన్ ఫితీతిల్ మ్సీహిదద జి్నల్. (ముస్మా ం 589, 
బుఖారి 833). 

ْادَِْسقِحْ ْؾِتْـَِي ِْمْن ْبَِك َْوَأُظوُذ َْظَذاِبْافَْؼْزِ ِْمْن ْبَِك َْأُظوُذ ْإِِنِّ ُفمَّ افؾَّ

وِلَْوَأُظوُذْبَِكِْمْنْؾِتْـَِيْادَْْحقَوَْوادَََْمِتْافؾَّْ جَّ َْأُظوُذْبَِكِْمنَْافدَّ ْإِِنِّ ُْفمَّ

ْادَْلَْثِمَْوادَْْغَرمِْ

(ఒ అల్లహా్! సమాధ శిక్ష నుిండి నీ శయణులోక వసుోనాిను,  
భసీహుదాజాాల్ ఉద్రవము నుిండి నీ శయణులోక వసోునాి- ను, 
జీవనమయణాల వితోు నుిండి నీ శయణులోక వసుోనాిను, పాిం 
భరియు అపుప నుిండి నీ శయణులోక వసోునాిను.. 
2- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ జల్ముత  నఫీూ జుల్ిన్ కసీరవ్ వల్ల  
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య్గ్ఫిరుజిున్సబ ఇల్లా  అంత ఫగ్ఫిరీా  మ్గ్ఫిరతమ్ మిన్ 
ఇందిక వర్ హమీీ ఇనీక అంతల్ గఫూరురిహీం.  

ْ ًَ َْأْك َّٓ ْإِ ُكوَب ْافذُّ َْيْغِػُر َٓ َْو ثًِرا ـَ ْ ُْطْؾًَم َْكْػِِس ًُ َْطَؾْؿ ْإِِنِّ ُفمَّ افؾَّ

ْ ًَ ـِيْإِكَّكَْأْك ِحقمَُْْؾوْؽِػْرِِْلَْمْغِػَرًةِْمْنِْظـِْدَكَْواْرَْحْ  افَْغُػوُرْافرَّ

(ఒ అల్లహా్ నా ఆతమకు నేను చాల్ల అనాయమిం చేసు కునాిను. 
నీవు తప పాపాలను క్షమిించేవారు భరెవవరూ లేరు. నీవు నీ ప్రతేయఔ 
అనుగ్రహింతో ననుి క్షమిించ్చ, నా మీద దమచూపు, న్నశుమింగా 
నీవు క్షమిించేవాడవు, ఔరుణాభయుడవు.. (బ్నఖారి 834.. 
3- అల్లా హుమ్ మ్గ్ఫిరీా  మా ఖదద మ్ తు వమా అఖిర్ తు 
వమా అస్ రర్ తు వమా అఅ ల్ంతు వమా అస్ రఫ్ తు 
వమా అంత అఅ ల్ము బిహీ మినీీ అంతల్ ముఖదిద - 
ము వ అంతల్ ముఅ ఖి్లరు ల్లఇల్లహ ఇల్లా  అంత. 

َْوَمْو ًُ ْأَْظَؾـْ َْوَمو ْرُت ْأَْْسَ َْوَمو ْرُت ْأَخَّ َْوَمو ًُ ْم َْؿدَّ َْمو ِِْل ْاْؽِػْر افؾَُّفمَّ

ْ ْأَْْسَ ًَ ْأَْك َّٓ ِ ْإ ْإِفََه َٓ ُرْ ْادَُْمخِّ ًَ ُمَْوأَْك ْادُْؼَدِّ ًَ ْبِِهِْمـِّيَْأْك ْأَْظؾَُم ًَ ْأَْك َْوَمو ًُ  ْؾ

(అల్లహా్! నా పూయవ పాపాలను, జయఖబోయే పాపాలను, 
యహసయింగా చేసిన పాపాలను, ఫహియింఖింగా చేసిన పాపాలను 
భరియు నా మితిమీరినతనాన్ని కూడా క్షమిించ్చ. భరికొన్ని 
పాపాలు ఉిండవచ్చు, వాటి గురిించి నా ఔింటే ఎకుకవ నీకే బాగా 
తెలుసు, వాటిన్న కూడా నీవు క్షమిించ్చ. ముిందుకు నడిప్ించేవాడివి, 
వెనకక నెటేటవాడివి నీవే. నీవు తప వెరొఔ ఆర్వధ్యయడు లేడు.. 
4- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజు బిక మినల్ అజ్ జి వల్ కసలి 
వల్ జుబిీ వల్ హరమి వల్ బుఖ్ లి వ అఊజు బిక మిన్ 
అజ్నబిల్ ఖబిి వమిన్ ఫితీతిల్ మ్్ యా వల్ మ్మాత్.  

َرِمَْوافْبُْخِلْ بِْنَْواْْلَ َْأُظوُذْبَِكِْمْنْافَْعْجِزَْوافَْؽَسِلَْواَْلُ ْإِِنِّ ُفمَّ ْافؾَّ
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َْوِمْنْؾِتْـَِيْادَْْحقَوَْوادَْْ  ََمِتَْوَأُظوُذْبَِكِْمْنَْظَذاِبْافَْؼْزِ

(ఒ అల్లహా్ (భించి నులు. చేమలేఔపోవటిం నుించి, శకో ఉిండి 
కూడా స్తభరితనాన్నక లోనవటిం నుించి, ప్రికతనిం నుించి, 
న్నఔృషటమైన వృదాుయిం నుించి నీ శయణు కోరుతునాిను. ఇింకా 
సమాధ శిక్ష నుిండి భరియు జీవనమయణాల ఉద్రవిం నుించి నీ 
శయణు కోరుతునాిను.. (ముసాిిం 2706, బ్నఖారి 2823.. 
5. అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుక యా అల్లా హుల్ 
వ్వహిదుల్ అహదుస్ సమ్దుల్ా జీ  ల్మ్ య్లిద్ వల్మ్ 
యూల్ద్ వల్మ్ య్కుల్ా హూ కుఫువన్ అహద్. అన్ 
తగ్ఫిరలీ జున్సబీ ఇనీక అంతల్ గఫూరురిహీం.  

ْْ َْوَِل ُْيوفَْد ْ َْوَِل َْيؾِْد ْ ْافَِّذيَِْل َؿُد ْافصَّ ََحُد ْٕ ْا ْألَِلُ َْيو ْأَْشلَفَُك ْإِِنِّ ُفمَّ ْافؾَّ

ِحقمُْ ْافَْغُػوُرْافرَّ ًَ َكْأَْك ُػًواَْأَحٌدَْأْنَْتْغِػَرِِْلُْذُكوِِبْإِكَّ ـُ َْيُؽْنْفَُهْ

(అది)వతీయున్నవి, న్నయపేక్షారున్నవి, సింతానము, తల్నా దిండ్రులు లేన్న 
భరియు ఏ ఔకరిక సరిసమానము కాన్న ఒ అల్లహా్! నీవు నా 
పాపాల ప్రక్షాలనిం చేయా లన్న కోరుతునాిను. న్నశుమింగా నీవు 
క్షమిించే, ఔరుణించేవాన్నవి.. (అబూదవూద్ 985.. 
* ఒక వయకిూ తషహుుద్ ల్ల ఈ దుఆ చదువుతనిది ప్రవకూ 
సల్ాల్లహాు అలైహి వసల్ాం విని ఇతడు క్షమించఫడాాడు అని 
శుబవాయూ ఇచాురు. 
6- అల్లా హుమ్ి బిఇలిికల్ గై బ వ ఖుదితిక అల్ల్ ఖలి్, 
అ్ య్యనీ మా అలిమ్ తల్ హయాత ఖృై రలీా  వ తవఫినీ 
ఇజ్న అలిమ్ తల్ వఫాత ఖృై రలీా , వ అస్అలుక ఖష్ య్తక 
ఫిల్ గై బి వషష హాద, వ కలిమ్తల్ ఇఖాాస్మ ఫిరిిజ్న వల్ ఘజబ్, 
వ అస్అలుక నఈమ్ల్ ల్ల య్న్ ఫద్, వ ఖురిత ఐనిల్ 
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ల్ల తన్ ఖతిఅ , వఅస్అలుకర్ రిజ్న బిల్ ఖజ్న, వ బరద ల్ 
ఐష్ర బాదల్ మౌత్, వ ల్జితన్ నజరి ఇల్ల వజ్ హిక వ 
ష్షష ఖ ఇల్ల లిఖాఇక్, వ అఊజు బిక మిన్ జరిాఅ ముజిరి- 
తిన్ వ ఫితీతిమ్ ముజిల్ా ్, అల్లా హుమ్ి జయ్యయనాీ 
బిజీ నతిల్ ఈమాన్, వజ్అల్లీ హుదాతమ్ ముహత దీన్.  

قَوَةْ ْاْْلَ ًَ ْؾِقَْأْحقِـِيَْموَْظؾِْؿ ْبِِعْؾِؿَكْافَْغقَْىَْوُؿْدَرتَِكَْظَذْاخْلَ ُفمَّ افؾَّ

َْظؾِؿْْ ْإَِذا ـِي َْوَتَوؾَّ ِِْل ا َْوأَْشلَفَُكَْخْرً ُفمَّ ْافؾَّ ِِْل ا َْخْرً ْافَْوَؾوَة ًَ

َضوْ ْافرِّ ِِْف قِّ ْاْْلَ ؾَِؿَي ـَ ْ َْوَأْشلَفَُك
َفوَدةِ َْوافشَّ ْافَْغقِْى ِِْف َخْشقَتََك

َْيـَْػُدْ َٓ َوافَْغَضِىَْوَأْشلَفَُكْافَْؼْصَدِِْفْافَْػْؼِرَْوافِْغـَىَْوأَْشلَفَُكَْكعِقًَمْ

َْظْغٍْ َة ُْؿرَّ ْافَْؼَضوِءَْْوَأْشلَفَُك َْبْعَد َضوَء ْافرِّ َْوَأْشلَفَُك َْتـَْؼطُِع َٓ

َْوْجِفَكْ ْإَِػ ْافـَّظَِر َة ْفَذَّ َْوَأْشلَفَُك ْادَْْوِت َْبْعَد ْافَْعقِْش َوَأْشلَفَُكَْبْرَد

ـَّوْ َْزيِّ ُفمَّ ٍيْافؾَّ ْؾِتْـٍَيُْمِضؾَّ َٓ َْو
ةٍ اَءُْمِِضَّ ََْضَّ ْوَقْإَِػْفَِؼوئَِكِِْفَْؽْرِ َوافشَّ

يََمِنَْواْجَعْؾـَوُْهَداًةُْمْفتَِدينَْ ْبِِزيـَِيْاْْلِ

(ఒ అల్లహా్! నీవు అగోచయ జాానింఖలవాన్నవి, నీ సృష్టటపై సింపూయణ 
అధకాయింఖలవాన్నవి ఔనుఔ, జీవితిం నా కొయకు ఎింత వయకు మేలు 
అన్న నీకు తెల్నయునో అింత వయకు ననుి సజీవింగా ఉించ్చ, 
భరెపుపడైతే భయణిం నా కొయకు మేలు అన్న నీకు తెల్నయునో అపుపడే 
నాకు భయణిం ప్రసాది)ించ్చ, గోచయ (బాహయిం. భరియు అగోచయ 
(అింతయయిం. సయవ స్ితులాో నీ బమిం ఉిండాలన్న కోరుతునాిను, 
కోిం, ప్రశాింతిం అన్ని వేళ్లాో సతయింల్నకాలన్న వేడుకుింటునాిను, 
ఔల్నమిలోనైనా, లేమిలోనైనా (హెచ్చుతగుగలకు గురి కాకుిండా. 
భధేయమాయగింలో ఉిండాలన్న కోరుతునాిను,  ఎనిడూ నశిించన్న 
అనుగ్రహిం నీతో కోరుతునాిను, ఎనాిడూ అింతింకాన్న ఔింటి 
చలువ నీతో కోరుతు- నాిను, నీ న్నయణయాలపై తృప్ో చెిందే భాఖయిం 
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నీతో తలుసుోనాిను, భయణిం తర్వవత చలాన్న/సుకభమ జీవితిం 
నీతో కోరుతునాిను, నీ ముకదయశనభాఖయ ఆనిందిం భరియు న్ననుి 
ఔలుసుకునే కాింక్ష నీతో కోరుతునాిను, ఇవి ఎల్లింటి బాధఔయమైన 
ఔషటింతో భరియు మాయగభ్రషటతకు గురి చేమన్న ఉద్రవింతో 
ప్రాప్ోించ్చ. ఒ అల్లహా్! భభమల్ని విశావస అింఔయణతో అలింఔరిించ్చ, 
భభమల్ని సనామయగగామి భరియు మాయగదరిశగా చేయు.  
7- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుకల్ జనీత వ అఊజు బిక 
మిననాీర్. (అబూదావూద్ 792, ఇబుీమాజ 910). 

ـََّيَْوَأُظوُذْبَِكِْمنَْ َْأْشلَفَُكْاَْلَ ْإِِنِّ ُفمَّ  افـَّورِْْافؾَّ

 సల్లంకు ముందు ఎకుకవ దుఆ చేయాలి 
 అబుిల్లాహ్ బిన్ భస్ఊద్ యజిమల్లహాు అనుు ఉలేఖాంచిన 
ఓ హదీసుల్ల తషహుుద్ దుఆ నేరుాతూ ప్రవకూ సల్ాలా్లహు 
అలైహి వసల్ాం ఇల్ల చెపాారుాః "ఆ తరాీత తనకిషమిైన దుఆ 
చేసుకోవాలి". (బుఖారి 835). 
సలాుం తరాాత  

1- అసత గ్ఫిరుల్లా ్, అసత గ్ఫిరుల్లా ్, అసత గ్ఫిరుల్లా ్, 
అల్లా హుమ్ి అంతసూల్లం వ మినుసూల్లం తబారకత  
యాజల్ జల్లలి వల్ ఇకిామ్. (ముస్మా ం 592). 

َلُمْوِمـَْكَْاْشتَْغِػُرْالِلْ،َْاْشتَْغِػُرْالِلْ ْافسَّ ًَ َْأْك ،َْاْشتَْغِػُرْالِلْ،َْافؾُفمَّ

َرام. ـْ َْيوَْذاْاََلَلِلَْوْاْل ًَ ـْ َلُمَْتبَوَر ْافسَّ

(అల్లహా్ నీ క్షమాభిక్ష కోరుతునాిను... అల్లహా్ నీవే సల్లిం. శాింతి 
నీ నుిండి లభిసుోింది). ఓనితయిం, గొపదనాలు ఖలవాడా నీవు గొప 
శుభాలు ఔలవాడివి.. 
2- ల్లఇల్లహ ఇలా్ల్లా హు వ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ  
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ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  
షృై ఇన్ ఖదీర్ అలా్ల హుమ్ి ల్ల మానిఅ లిమా అఅ తృై త 
వల్ల ముఅ తియ్ లిమా మ్నఅ త వల్ల య్న్ ఫఉ జల్ 
జదిద  మినుల్ జదుద . (బుఖారి 844, ముస్మా ం 593). 

يَكْفَْ ََْشِ َٓ ْالِلَُْوْحَدُهْ َّٓ ْإِفََهْإِ َْٓ لِّ ـُ ْؿُدَْوُهَوَْظَذْ ُهْفَُهْادُْْؾُكَْوفَُهْاْْلَ

َْيـَْػُعْ َٓ َْو ًَ ُْمْعطَِيْدَِوَْمـَْع َٓ َْو ًَ َوَْأْظطَقْ
َْموكَِعْدِ َٓ ْ ُفمَّ ٍءَْؿِديٌرْافؾَّ ََشْ

دُّْ ِْمـَْكْاَْلَ دِّ  َذاْاَْلَ

(అల్లహా్ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు భరెవవడూ లేడు. ఆమన ఏకైకుడు, 
సాటిలేన్నవాడు. విశవసామ్రాజయిం ఆమనదే. స్తోత్రములు ఆమనకే 
చెలాును. ఆమన సర్వవధకారుడు. ఒ అల్లహా్! నీవు ప్రసాది)ించే 
దాన్నన్న అడుడకునేవాడెవడూ లేడు. నీవు ఇవవన్న దాన్నన్న ఎవవడూ 
ఇవవలేడు. ఎవరి పెదారిఔిం, ఐశవయయిం నీ శిక్ష ముిందు వారిక ల్లబిం 
చేకూయు లేవు.. 
3- ల్లఇల్లహ ఇల్ా లా్లహు వ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ 
ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  
షృై ఇన్ ఖదీర్ ల్ల ౌలల్ వల్ల ఖువవత ఇల్లా  బిల్లా హి 
ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వల్ల నఅ బుదు ఇల్లా  ఇయాయ- హు 
ల్హునిీఅ మ్తు వల్హుల్ ఫజుా  వల్హుసూ నాఉల్ హసన్ 
ల్ల ఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు ముఖ్లా  సీన ల్హుదీద న వలౌ కరిహల్ 
కాఫిరూన్. (ముస్మా ం 594). 

ْافْْ ْفَُه يَكْفَُه ََْشِ َٓ ْ َْوْحَدُه ْالِلُ َّٓ ْإِ ْإِفََه َْظَذْـَٓ َْوُهَو ْؿُد ْاْْلَ ُؿؾُكَْوفَُه

ْ َّٓ َْكْعبُُدْإِ َٓ ْالِلَُْو َّٓ ِ ْإِفََهْإ َٓ ْبِولِلْ َّٓ َةْإِ ُْؿوَّ َٓ َْحْوَلَْو َٓ ٍءَْؿِديٌرْ ََْشْ لِّ ـُ

وُهْفَُهْافـِّْعَؿُيَْوفَُهْافَْػْضُلَْوفَْ ُُْمْؾِِصَغْإِيَّ ْالِلُ َّٓ ْإِفََهْإِ َٓ َسُنْ َوُءْاْْلَ ُهْافثَـّ

ِرَهْافَْؽوؾُِرونَْ ـَ يَنَْوفَْوْ ْفَُهْافدِّ
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(అల్లహా్ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు భరెవవడూ లేడు. ఆమన ఏకైకుడు, 
సాటిలేన్నవాడు. విశవసామ్రాజయిం ఆమనదే. స్తోత్రములు ఆమనకే 
చెలాును. ఆమన సర్వవధకారుడు. పుణాయలు చేసే, పాపాల నుిండి 
దూయముిండే భాఖయిం అల్లహా్ యే ప్రసాది)ించ్చవాడు, ఆ అల్లహా్ 
తప వెరొఔ ఆర్వధ్యయడు లేడు. మేము ఆమనేి ఆర్వధసోాము. 
వర్వలు, అనుగ్రహ్వలు ఆమన ప్రసా ది)ించినవే. భించి స్తోత్రాలు 
ఆమనకే శోభిసోాయి. అల్లహా్ తప వేరొఔ ఆర్వధ్యయడు లేడు. 
సతయతియసాకరులకు ఎింత అయిషటఔయింగా ఉనాి సరే మేము మా 
ధర్వమన్ని ఆమన కొయకే ప్రతేయకించ్చకునాిము... 
4. సుబడ హానల్లా ్ 33 సారుా , అల్ హం దులిల్లా ్ 33 
సారుా , అల్లా హు అకబరర్ 33 సారుా  ిఄనాలి. వింద పూర్తి 
చేయుటకు ఒకక సవర్త ిఄనాలిిః "ల్లఇ ల్లహ ఇల్ా ల్లా హు 
వ్ దహూ ల్ల షరీక ల్హూ ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ 
హందు వహువ అల్ల కులిా  షృై ఇన్ ఖదీర్". (ముస్మా ం 597). 
* పై జిక్ర్ వంద లెకక పూరిూ చేస్నవారి పాపాలు సముద్రప్ప 
నుయగంత ఉనాి భనిించఫడతాయ. (ముస్ాం 597). 
5. అల్లా హుమ్ి అఇనీీ అల్ల జికి్రక వ షుకి్రక వ హస్మీ 
ఇబాదతిక. (అబూదావూద్ 1522).  

ِرَكَْوُصْؽِرَكَْوُحْسِنِْظبَوَدتِكْ ـْ
َْأِظـِّيَْظَذْذِ ُفمَّ  افؾَّ

(అల్లహా్! నేను నీ ధ్యయనిం చేమటాన్నక, నీకు ఔృతజాతలు 
తెలుపుకోటాన్నక, తగురీతిలో న్ననుి ఆర్వధించటాన్నక నాకు 
సహ్వమిం చెయియ.. 
6. అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజు బిక మినల్ జుబిీ వఅఊజు 
బిక మిన్ అన్ అరుదద  ఇల్ల అరిలిల్ ఉమురి వ అఊజు 
బిక మిన్ ఫితీతిదుద నాయ వ అఊజు బిక మిన్ అజ్నబిల్ 
ఖబి్. (బుఖారి 2822). 
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ْإَِػَْأْرَذِلْافُْعُؿِرْ بِْنَْوَأُظوُذْبَِكَْأْنُْأَردَّ َْأُظوُذْبَِكِْمْنْاَْلُ ْإِِنِّ ُفمَّ افؾَّ

ْكقَوَْوَأُظوُذْبَِكِْمْنَْظَذْ َْوَأُظوُذْبَِكِْمْنْؾِتْـَِيْافدُّ ْاِبْافَْؼْزِ

(అల్లహా్! ప్రికతనిం నుిండి నీ శయణు వేడుతునాిను. న్నఔృషటమైన 
వృదాుపాయన్నక చేరుకోవటిం నుిండి నీ శయణు కోరుతునాిను. 
ప్రాించిఔ ఉద్రవాల నుిండి నీ శయణు వేడుతునాిను. సమాధ 
యాతనల నుిండి నీ శయణు వేడుతునాిను..  
7. బిస్మిల్లహాిర్రహ్మినిర్రహీం, ఖుల్ హువల్లాహు అహద్, 
అల్లాహుస్సమద్, లమ్ యలిద్, వలమ్ యూలద్, వలమ్ 
యకులాహూ కుఫువన్ అహద్. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మినిర్రహీం, 
ఖుల్ అఊజు బిరబిిల్ ఫలఖ్, మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్, వ 
మిన్ షర్రి గాస్మఖిన్ ఇజా వఖబ్, వ మిన్ షర్రిన్ నఫ్ఫాసాతి 
ఫిల్ ఉఖద్, వమిన్ షర్రి హ్మస్మదిన్ ఇజా హస్ద్. 
బిస్మిల్లాహిర్రహ్మినిర్రహీం, ఖుల్ అఊజు బిరబిిన్నాస్, 
మలికిన్నాస్, ఇల్లహిన్నాస్, మిన్ షర్రిల్ వసాాస్మల్ 
ఖన్నాస్, అలాజీ యువస్మాసు ఫీ సుదూరిన్నాస్, మినల్ 
జినాతి వన్నాస్". (అబూదావూద్ 1523). 

ِحيِم[ ] ْْحَِن الرَّ َؿُدْالِلُْ،ْ]ُؿْلُْهَوْالِلَُْأَحٌدْبِْسِم اهللِ الرَّ ْ،ْْافصَّ

ُْيوفَْدْ ْ َْوَِل َْيؾِْد ْ ْْ،َِْل َْأَحٌد[. ُػًوا ـُ ْ ْفَُه َْيُؽْن ْ ْْحَِن ]َوَِل بِْسِم اهللِ الرَّ

ِحيِم[  ْافَػَؾِقْ]الرَّ ْبَِربِّ َْأُظوُذ َْخَؾَقْْ،ُْؿْل َْمو ََْشِّ َوِمْنْْ،ِْمْن

َْوَؿَىْ ْإَِذا َْؽوِشٍق ْافُعَؼدِْْ،ََْشِّ ِِْف وَثوِت ْافـَّػَّ ََْشِّ ْوَْْ،َْوِمْن ََْشِّ ِمْن

ِحيِم[ ]َْحوِشٍدْإَِذاَْحَسَد[. ْْحَِن الرَّ ]ُؿْلَْأُظوُذْبِْسِم اهللِ الرَّ

ْافـَّوسِْ ْافـَّوسِْْ،ْبَِربِّ ْافـَّوسِْْ،َْمؾِِك ْافَوْشَواِسْْ،ْإِفَِه ََْشِّ ِمْن

ِْمَنْاَِلـَِّيَْوافـَّوِس[ْ،ْْافَِّذيُْيَوْشِوُسِِْفُْصُدوِرْافـَّوسِْْ،ْاخَلـَّوسِْ
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(ఇల్ల అనుుః ఆమనే అల్లహా్, ఏకైకుడు, అల్లహా్ ఎవరి అఔకర్వ 
లేన్నవాడు, ఆమనకు సింతానిం లేదు భరియు ఆమన కూడా ఎవరి 
సింతానమూ కాడు, ఆమనకు సరిసమానుడు ఎవడూ లేడు. ఇల్ల 
అనుుః నేను ఉదమ కాలపు ప్రభువు శయణులోక వసుోనాిను, ఆమన 
సృష్టటించిన ప్రతిదాన్న కీడు నుిండి, చిభమచీఔటి కీడు నుిండి ఎపుపడైతే 
అది) క్రముమకుింటుిందో, ముడుల మీద భింత్రిించి ఊదే వారి కీడు 
నుిండి, భరియు అసూమరుడి కీడు నుిండి, ఎపుపడైతే అతడు 
అసూమడతాడో. ఇల్ల అనుుః నేను మానవుల ప్రభువు, మాన 
వుల సాయవభౌముడు, మానవుల ఆర్వధయ దైవిం యొఔక శయణులోక 
వసుోనాిను, ఔలతలు రేకెతిోించి తొలగిపోయేవాన్న కీడు నుిండి, ఎవ 
డైతే మానవుల హృదయాలలో ఔలతలు రేకెతిోసోాడో, వాడు జినాి 
తులలోన్న వాడూ కావచ్చు లేదా మానవులలోన్న వాడూ కావచ్చు.. 
8. అలా్లహు ల్లఇల్లహ ఇలా్ల హువల్ హయుుల్ ఖయూుీం 
ల్ల తాఖుజుహూ స్మనతుఁ వల్ల నీం, లహూ మా ఫిస్సమా 
వాతి వమా ఫిల్ అరిి మన్ జలాజీ యష్ ఫఉ ఇీందహూ 
ఇల్లా బిఇజిాహ యఅలము మా బైన ఐదీహిీం వమా 
ఖలాహుీం వల్ల యుహతూన బిషైఇమ్ మిన్ ఇలిిహ 
ఇల్లా బిమా షాఅ వస్మఅ కురిసయుుహుస్సమావాతి వల్ 
అరి వల్ల యఊదుహూ హిఫుిహుమా వహువల్ 
అలీయుుల్ అజీీం. (సూ. బఖర 255). (ఈ ఆయ్తును 
'ఆయ్తుల్ కురీూ' అని అంటారు). 

[ْ َّٓ ْإِ ْإِفََه َٓ ْ ِِْفْالِلُ َْمو ْفَُه َْكْوٌم َٓ َْو ِْشـٌَي َْتلُْخُذُه َٓ ْ ْافَؼقُّوُم ْاَْليُّ ُْهَو

َْيْعَؾُمَْموْ ْبِنِْذكِِه َّٓ ْإِ ْافَِّذيَْيْشَػُعِْظـَْدُه ْإَْرِضَْمْنَْذا ََمَواِتَْوَموِِْف افسَّ

ْ َّٓ ٍءِْمْنِْظْؾِؿِهْإِ ُُْيِقطُوَنْبَِقْ َٓ ْأَْيِدَيِْمَْوَموَْخْؾَػُفْمَْو بََِمَْصوَءَْوِشَعَْبْغَ

ْافَعظِقمُْ ْافَعِعُّ َْيئُوُدُهِْحْػظُُفََمَْوُهَو َٓ ََمَواِتَْوإَْرَضَْو ْافسَّ ْرِشقُُّه  [ ـُ
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(అల్లహా్! ఆమన తప భరొఔ సతయఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు. 
ఆమన న్నతుయడు, విశవవయవస్కు ఆధ్యయభూతుడు, ఆమనకు 
కునుకుర్వదు భరియు న్నదుయర్వదు. భూమాయ- కాశాలలో ఉని 
సభసమోూ ఆమనకు చెింది)నదే, ఆమన సముమకింలో -ఆమన 
అనుజా లేకుిండా- సిఫాయసు చేమఖలవాడెవడు? వారి ముిందునిదీ 
భరియు వారి వెనుఔ ఉనిదీ అనీి ఆమనకు బాగా తెలుసు, 
భరియు ఆమన కోరితే తప, ఆమన జానావిశేషాలలో ఏ 
విషమమునూ వారు గ్రహిించజాలరు, ఆమన కురీస ఆకాశాలనూ 
భరియు భూమినీ రివేష్టటించి ఉనిది). వాటి సింయక్షణ ఆమనకు ఏ 
మాత్రిం అలసట ఔల్నగిించదు. భరియు ఆమన అతుయనితుడు, 
సరోవతమోుడు.. 
* ప్రతి పర్ి నమాజు తరాీత ఆమతల్ కుర్గస చదివిన వారు 
సీయుంల్ల ప్రవేశంచడానికి చావు మాత్రమే అడాు ఉంటంది. 
(సహీహ 972). 
9- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుక ఇల్ిన్ నాఫిఅ, వరిజిన్ 
తయ్యయబ, వ అమ్ల్మ్ ముతఖబబరల్. (ఇబుీ మాజ 925). 

َْأْشلَفَُكِْظْؾًَمَْكوؾًِعوَْوِرْزًؿوَْضقِّبًوَْوَظَؿًَلُْمتََؼبًََّلْ ْإِِنِّ ُفمَّ ْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్! నేను నీతో ప్రయోజనఔయమైన జాానిం, విత్ర ఆహ్వయిం 
భరియు అింగీఔరిింఫడే ఆచయణ కోరుతునాిను.. 
* నమాజు తరాీతగల్ దుఆల్ భరికొనిి ఘనతలు 
తెలుసుకొనుటకు "నమాజు నిధులు" అని మా ప్పసూకం 
చదవండి. 
ఇసిు ఖార న్మాజులో 

(ఏదైనా ని గురించి ఆల్లచించి, ఎల్ల చేసేూ మేలుంటంది 
అనుకునిప్పాడు ఏ ఒక నియణయానికి రాక ముందు పర్ి నమాజు 
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కాకుండా రండు యకాతల్ నఫిల్ నమాజు చేస్ సల్లంకు 
ముందు లేదా సల్లం తింపన తరాీత ఈ క్రంది దుఆ 
ఠంచాలి. అయత్య "అనిహాజల్ అమ్ర" అని చోట తన 
అవసరానిి గురించి ఆల్లచించుకోవాలి, లేదా అవసరానిి 
ప్రసాూవించాలి. దుఆ ఇల్ల ఉందిాః) 
అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అసత ఖీరుక బిఇలిిక వ అసత ఖ్లద రుక బి 
ఖుదితిక వ అస్అలుక మిన్ ఫజిా కల్ అజీ ం ఫఇనీక 
తఖ్లద రు వల్ల అఖ్లద రు వ తఅ ల్ము వల్ల అఅ ల్ము వ 
అంత అల్లా  ముల్ గుయూబ్, అల్లా హుమ్ి ఇన్ కుంత 
తఅ ల్ము అనీ హాజల్ అమ్ు  ఖృై రులీా  ఫీ దీనీ వ మ్ఆషీ వ 
ఆఖ్లబతి అమీు  ఔ ఖాల్ ఆజిలి అమీు  వ ఆజిలిహీ ఫఖుద ర్ హు 
లీ వ య్స్మూర్ హు లీ సుమ్ి బారిక్ లీ ఫీహి వ ఇన్ కుంత 
తఅ ల్ము అనీ హాజల్ అమ్ు  షరుు లీా  ఫీ దీనీ వ మ్ఆషీ వ 
ఆఖ్లబతి అమీు  ఔ ఖాల్ ఫీ ఆజిలి అమీు  వ ఆజిలిహీ ఫసి్మఫ్ 
హు అనీీ వసి్మఫ్ నీ అనిు వఖ్ దుర్ లియ్ల్ ఖృై ర హృై సు కాన 
సుమ్ి అరిినీ బిహీ. (బుఖారి 1166). 

َْوأَْشلَفَُكْ ْبُِؼْدَرتَِك َْوأَْشتَْؼِدُرَك ْبِِعْؾِؿَك َْأْشتَِخُرَك ْإِِنِّ ُفمَّ ِمْنْْافؾَّ

ُمْ َْظَلَّ ًَ َْأْظَؾُمَْوَأْك َٓ َْأْؿِدُرَْوَتْعَؾُمَْو َٓ َؾْضؾَِكْافَْعظِقِمَْؾنِكََّكَْتْؼِدُرَْو

ْدِيـِيْ ِِْف ِِْل َْخْرٌ َْمَر ْٕ ْا َْهَذا َْأنَّ َْتْعَؾُم ًَ ـْ ـُ ْ ْإِْن ُفمَّ ْافؾَّ افُْغقُوِب

َْوآِجؾِْ َْأْمِري َْظوِجِل َْؿوَل َْأْو َْأْمِري َْوَظوؿِبَِي ِِْلَْوَمَعوَِش َْؾوْؿُدْرُه ِه

ِِْفْ ِِْل ََْشٌّ َْمَر ْٕ ْا َْهَذا ْأَنَّ َْتْعَؾُم ًَ ـْ ـُ ْ َْوإِْن ْؾِقِه ِِْل َْبوِرْك ُْثمَّ ِِْل ُه ْ َوَيِّسِّ

ْؾُهْ دِيـِيَْوَمَعوَِشَْوَظوؿِبَِيْأَْمِريْأَْوَْؿوَلِِْفَْظوِجِلْأَْمِريَْوآِجؾِِهَْؾوِْصِ

ْؾـِيَْظـُْهَْواْؿُدْرِِْلْاخلَْْ ْأَْرِضـِيَظـِّيَْواِْصِ وَنُْثمَّ ـَ ْ ٌُ َْحقْ ْبهْْرَ

(అల్లహా్! నీ జాానింతో నేను శుభాలను అడుగుతునాిను. నీ అధకాయ 
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సామింతో శకనో్న ప్రసాది)ించభన్న కోరుతునాిను. భహోతోయమైన నీ 
అనుగ్రహ్వన్ని ప్రసాది)ించభన్న అబయరిో- సుోనాిను. న్నశుమింగా 
నువువ అధకాయిం ఖలవాడివి. నాకు ఎల్లింటి అధకాయమూ లేదు. 
నీకు అనీి తెలుసు, నాకు ఏమీ తెల్నమదు. అగోచయ జాాన్నవి నీవే. 
అల్లహా్! నీ జాానిం ప్రకాయిం ఈ న్న ధ్యరిమఔింగా, ప్రాించిఔింగా, 
యలోఔ రిణాభిం రీతాయ (లేదా. తవయగా లేఔ ఆలసయింగా నాకు 
ప్రయోజనఔయమైతే దాన్ని నా అదృషటింలో ఉించ్చ. దాన్న సాధనను 
నా కొయకు సులబతయిం చెయియ. దాన్ని నా కొయకు శుబప్రదమైనది)గా 
చెయియ. కాన్న ఔవేళ్ నీ జానాిం ప్రకాయిం ఈ న్న ధ్యరిమఔింగా, 
ప్రాించిఔింగా, యలోఔ రిణాభిం రీతాయ (లేదా. తవయగా గానీ, 
ఆలసయింగా గానీ నాకు నషటిం ఔల్నగిించేదయితే దాన్ని నా నుిండి 
దూయింగా ఉించ్చ. దాన్న బారి నుిండి ననుి కాపాడు. సాపలయిం 
ఎఔకడునాిసరే దాన్ని నా అదృషటింగా భలచ్చ. ఆ తర్వవత నా 
భనసు దాన్నపై కుదుటడేల్ల చెయియ.. 
ఉద్యస్త్రయుంకాలపు జిక్రర  ఘన్త 

* "నేను, పజ్ర్ నమాజ్ తరాీత నుండి స్తరోయదమం వయకు 
అల్లాహ్ సమయణ చేస్తూ ఉండేవారితో కూరుుండడం ఇసామఈల్ 
అలైహిససల్లం సంతానంల్లని నలుగురు బానిసల్ను విడుదల్ 
చేయుటకంటే ఎకుకవ ఇషిం, భరియు అస్ర్ నమాజు తరాీత 
నుండి స్తరాయసూభమం వయకు అల్లాహ్ సమయణ చేస్తూ 
ఉండేవారితో కూరుుండడం ఇసామఈల్ అలైహిససల్లం 
సంతానంల్లని నలుగురు బానిసల్ను విడుదల్ చేయుటకంటే 
ఎకుకవ ఇషిం" అని ప్రవకూ సలా్లా్లహు అలైహి వసలా్ం తెలిపారు. 
(అబూదావూద్ 3667). షొఅబుల్ ఈమాన బైహఖీ (556)ల్ల 
ఎనిమిది భంది బానిసల్ ప్రసాూవన ఉంది. అల్లగే ప్రంచం అందుల్ల 
ఉని సరాీనికంటే ఎకుకవ ఇషిం అని కూడా ఉంది. (555). 
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* ‚ఎవరైనా సామూహికంగా పజ్్ర నమాజు చేస్న తరాీత అల్లాహ్ 

ను సమరిస్తూ ఉండి, స్తరోయదమం తరాీత రండు యకాతలు చేసాూడో 
అతనికి ఒక ఉమ్రా, ఒక హజ్ చేస్నంత సంపూయణ ప్పణయం ల్భిసుూంది‛ 
అని ప్రవకూ సలా్లా్లహు అలైహి వసల్ాం తెలిపాయని అనస్ యజిమల్లాహు 
అనుు ఉలాేఖంచారు. (తిరిమజి 586).  
* ‚పజ్ా నమాజ్ చేస్ అదే సథల్ంల్ల కూర్చుని ఉండే వయకిూపై ‘అలా్లహ్ 
ఇతడిని క్షమించు, ఇతడిని కరుణ్ణంచు’భని దైవ దూతలు దుఆ 
చేసాూరు‛ అని ప్రవకూ సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాం తెలిపాయని అల్వ 
యజిమల్లాహు అనుు ఉలేాఖంచారు. (అహమద్ 1/144). 
న్నట్: అలా్లహ్ సమయణ అంటే క్రంద తెలుఫడిన దుఆలు, ఖుర్ఆన్ 
పారామణం, సుబ్ హానల్లాహ్, అల్  హందులిల్లాహ్, అల్లహాు అకబర్, 
ల్లఇల్లహ ఇల్ాలా్లహ్, దరూదె ఇబ్రాహీం వైగారాలు చదవడం.  
ఉద్యుం మరియు స్త్రయుంకాలుం చద్వుండి 

1- ఆమతల్ కుర్గస.  
* ఉదమం ఆమతల్ కుర్గస చదివినవారు సామంకాల్ం 
వయకు భరియు సామంకాల్ం చదివినవారు ఉదమం వయకు 
ానతానుల్ నుండి యక్షింఫడతారు. (హాకిం 2064). 
2- ఖుల్ హువల్లా హు అహద్, ఖుల్ అఊజు బిరబిబరల్ 
ఫల్క్ మ్రియు ఖుల్ అఊజు బిరబిబరనాీస్. 3 సారుా .  

* పై మూడు స్తరాలు ఉదమం 3 సారుా, సామంకాల్ం 3 
సారుా చదివినవారికి ప్రతి కీడు నుండి యక్షణకై ఇవి 
సరిపోతాయ. (అబూ దావూద్ 5082, తిరిమజి 3570). 
3- క్రంద ఇవీఫడిన దుఆ సామంకాల్ము చదివినప్పాడు 
బ్రాకెటా్లని దాలు చదవకూడదు. ఉదమం చదివినప్పాడు గీత 
మీద ఉని దాలు చదవకూడదు.  
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అమ్ సృై నా వ అమ్ూల్ (అసబర్ నా వ అసబర హల్) ములుు 
లిల్లా హి, వల్ హందులిల్లా హి ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు 
వహద హూ ల్లషరీక ల్హూ ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ 
హందు వహువ అల్ల కులిా  షృై ఇన్ కదీర్. రబిబర అస్అలుక 
ఖృై ర మా ఫీ హాజిహిలృై ల్తి (హాజల్ యౌమి) వ ఖృై ర మా 
బఅదహా (హూ) వ అఊజు బిక మిన్ షరిి మా ఫీ 
హాజిహిలృై ల్తి (హాజల్ యౌమి) వ షరిి మా బఅదహా (హూ), 
రబిబర అఊజు బిక మినల్ కసలి వ సూఇల్ క్రబరి వ అఊజు 
బిక మిన్ అజ్నబిన్ ఫినాీరి వ అజ్నబిన్ ఫిల్ ఖబి్.  

ْادُْؾْْ)َأْصبَْحـَوَْوَأْصبََح(َْْأْمَسقْـَوَْوأَْمَسى َّٓ ْإِ ْإِفََه َٓ ْ ْؿُدْلِلِ َْواْْلَ ُكْلِلِ

ْاف ْفَُه يَكْفَُه ََْشِ َٓ ْ َْوْحَدُه ٍءْـْالِلُ ََْشْ لِّ ـُ ْ َْظَذ َْوُهَو ْؿُد ْاْْلَ ُؿْؾُكَْوفَُه

ْ ِِْف َْمو َْخْرَ َْأْشلَفَُك َْربِّ قَْؾيَِْؿِديٌر ْافؾَّ َْْهِذِه ْافقَْوِم( َْموْ)َهذا َوَخْرَ

َْموِِْفَْْوَأُظوُذْبَِكِْمنْْ)ُه(َْْهوَبْعَدْ قَْؾيََِْشِّ ْافؾَّ ْ)َهَذاْافقَْوِم(َْْهِذِه َوََشِّ

َْبْعَدْ َْأُظوُذْ)ُه(َْْهوَمو َْربِّ ْافْؽَِزِ ْافَْؽَسِلَْوُشوِء ِْمْن ْبَِك َْأُظوُذ َربِّ

 (.7272)مسلم .ْبَِكِْمْنَْظَذاٍبِِْفْافـَّوِرَْوَظَذاٍبِِْفْافَْؼْزِْ
(మేము భరియు అల్లహా్ యొఔక ర్వజయము సామింకాల్లన్నక 
చేరుకునాిము. సయవస్తోత్రములు అల్లహా్ కొయకే, అల్లహా్ తప 
సతయఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు, ఆమన ఏకైకుడు, ఆమనకు 
భాఖసావమి లేడు, ర్వజయభింతా అమనదే, స్తోత్రము- లన్నియూ 
అమనకే, ఆమన సయవముపై అధకాయింఖలవాడు. ప్రభువా! ఈ 
ర్వత్రిలోన్న మేలును దీన్న తర్వవత వచేు మేలును నీతో కోరుతునాిను. 
ఈ ర్వత్రిలోన్న కీడు భరియు దీన్న తర్వవత వచేు కీడు నుిండి నీ 
శయణు కోరుతునాిను. ప్రభువా! ఫదుఔిం భరియు చెడు వృదాుయిం 
నుిండి నీ శయణు కోరుతునాిను. నయఔ శిక్ష  భరియు సమాధ శిక్ష 
నుిండి నీ శయణు కోరుతునాిము.. (ముసాిిం 2723.. 
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4- అల్లా హుమ్ి బిక అస్ బ్ నా వ బిక అమ్ సృై నా 
వబిక న్ యా వ బిక నమూతు వ ఇలృై కనుీషూర్. 
(అదబుల్ ముఫిద్ 1199). 

َْوإِفَقَكْ َْكُؿوُت َْوبَِك َْكْحقَو َْوبَِك َْأْمَسقـَو َْوبَِك ّْأْصبَْحـَو ْبَِك ُفمَّ افؾَّ

ْافـُُّشور

 స్త్రయుంకాలుం చదివిన్ప్పుడు ఇలా చద్వుండిిః 

అల్లా హుమ్ి బిక అమ్ సృై నా వ బిక అస్ బ్ నా వబిక 
న్ యా వ బిక నమూతు వ ఇలృై కల్ మ్సీర్.  

ْافْـَؿِصر َْكُؿوُتَْوإِفَقَك َوبَِك َْكْحقَْو َوبَِك ْـَو َوبَِكْأّْصبَْح ْـَو ْأَْمَسق ْبَِك ْافؾَُّفمَّ

(ఒ అల్లహా్! నీ యక్షణలోనే మేము ఉదయాన్నక చేర్వము, నీ 
యక్షణలోనే మేము సామింకాల్లన్నక చేర్వము, నీ పేరుతోనే మేము 
జీవిించి ఉనాిము, నీ పేరుతోనే మేము భయణసోాము, భళ్ళీ నీ వైపే 
తిరిగి ర్వనునాిము.. 
5- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్ బ్ తు ఉష్ హిదుక వ ఉష్ 
హిదు హమ్ల్త అరిష క వ మ్ల్లఇకతక వ జమీఅ ఖల్ 
ఖ్లక అనీక అంతల్లా హు ల్ల ఇల్లహ ఇల్లా  అంత వ అనీ 
ముహమ్ిదన్ అబుద క వ రసూలుక. (అబూదావూద్ 5069). 

ُْأْصِفُدَكَْوُأْصِفُدَْْحَْ ًُ ْأَْصبَْح ْإِِنِّ َؾَيَْظْرِصَكَْوَمََلئَِؽتََكَْوََجِقَعْافؾَُّفمَّ

ًداَْظبُْدَكَْوَرُشوفَُكْ ُْمَؿَّ َْوأَنَّ ًَ َْأْك َّٓ ْإِفََهْإِ َٓ ْالِلُْ ًَ َْخْؾِؼَكَْأكََّكَْأْك

(ఒ అల్లహా్! న్నశుమింగా నేను ఉదయాన్నక చేర్వను. న్ననుి సాక్షిగా 
పెడుతునాిను భరియు నీ సిింహ్వసన పీఠాన్ని ఎతోి ఉనివారిన్న, దైవ 
దూతలిందరిన్న ఇింకా సయవసృష్టటన్న సాక్షిగా పెడుతునాిను; నీవు 
మాత్రమే అల్లహా్ అన్న, నీ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడన్న, 
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భరియు ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం నీ దాసుడు 
భరియు నీ ప్రవఔో అన్న..  
* పై దుఆ ఉదదమం, సామంకాల్ం నాలుగు సారు ా
చదివినవారిని అల్లాహ్ నయకాగిి నుండి యక్షిసాూడు.  
5- క్రంది దుఆ ఉదమం చదవాలి. సామంకాల్ం చదివి- 
నప్పాడు "అసబహబీ" ఉని చోట "అమాసబీ" అని చదవాలి. 
అల్లా హుమ్ి మా అసబరహబీ మిన్ నిఅ మ్తిన్ ఫమిను 
వ్ దక ల్ల షరీక ల్క ఫల్కల్ హందు వల్కషుష కి్.  

ْ ِْمْن ِِْب َْأْصبََح َْمو ُفمَّ َْؾَؾَكْافؾَّ ْفََك يَك ََْشِ َٓ ْ َْؾِؿـَْكَْوْحَدَك كِْعَؿٍي

ْؽُرْ ْؿُدَْوفََكْافشُّ ْاْْلَ

(ఒ అల్లహా్! ఉదమకాలమున నాకు లభిించిన అనుగ్రహ్వలన్ని- 
యూ నీ తయఫునే, నీవు ఏకైకున్నవి, నీకు ఏ భాఖసావమి లేడు, సయవ 
స్తోత్రములు నీకే, సయవ ఔృతజాతలు నీకే.. 
* పై దుఆ ఉదమం చదివిన వయకిూ గటి కృతజాత 
చెలిాంచినవాడవుతాడు, సామంకాల్ం చదివిన వయకిూ రాత్రి 
కృతజాత చెలిాంచినవాడవుతాడు. (అబూదావూద్ 5073). 
6- క్రంది దుఆ ఉదమం చదవాలి. సామంకాల్ం చదివి- 
నప్పాడు "అసబహాి" ఉని చోట "అమ్  సైనా" అని చదవాలి. 
అసబరహాీ అల్ల ఫితితిల్ ఇసాా మి వ అల్ల కలిమ్తిల్ ఇఖాా స్మ 
వఅల్ల దీని నబియ్యయనా ముహమ్ిదిన్ సల్ా ల్లా హు అలృై హి 
వసల్ా మ్ వ అల్ల మిల్ా తి అబీనా ఇబిాహీమ్ హనీఫమ్ 
ముస్మా మ్వ్ వమాకాన మినల్ ముషి్రకీన్. (ముసీద్ అహిద్ 
3/406, సహీహుల్ జ్నమి ). 

ْاْْلِْخََلِصَْوَظَذْدِيِنَْكبِْ ؾَِؿِي ـَ ْشََلِمَْوَظَذْ َوَْأْصبَْحـَوَْظَذْؾِطَْرةِْاْْلِ ْقِـّ
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ْ ٍد ِْمْنْْملسو هيلع هللا ىلصُمَؿَّ وَن ـَ ْ َْوَمو ُْمْسؾًَِم َْحـِقًػو ْإِْبَراِهقَم َْأبِقـَو ِي ِْمؾَّ َوَظَذ

ـِغَْ ْادُْْؼِ

(మేము ఉదయాన్నక చేర్వము సవభావిఔ ధయమిం అయిన ఇసాాింపై, 
చితోశుది)ుతో కూడి ఉని వచనింపై, మా ప్రవఔో అయిన ముహభమద్ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం యొఔక ధయమింపై, మా ప్తామూరోులైన 
ఇబ్రాహీిం అలైహిససల్లిం యొఔక భతముపై, ఆమన ఏకాగ్రులు, 
విశావసులు, ముష్రికులలోన్న వారు కారు.. 
7- బిస్మిల్లా హిల్ా జి ల్ల య్జురుు  మ్అస్మిహీ షృై ఉన్ ఫిల్ 
అరిి వల్ల ఫిసూమాఇ వహువసూమీఉల్ అలీం. 

ْإَْ ِِْف ٌء ََْشْ ْاْشِؿِه َْمَع َْيُِضُّ ْافَِّذيَْٓ ْالِلِ َْوُهَوْبِْسِم ََمِء ْافسَّ ِِْف ْرِضَْوَٓ

ِؿقُعْافَعؾِقم  افسَّ

(అల్లహా్ పేరుతో, ఆమన పేరుతో ఏ వసుోవు నషటయచదు, 
ఆకాశింలోగాన్న, భూమిలోగాన్న, ఆమన వినువాడు, సయవజానా్న.. 
* పై దుఆ ఉదమం 3 సారు,ా సామంకాల్ం 3 సారు ా
చదివినవారికి ఏదీ నషియచదు. (అబూదావూద్ 5088). 
8- రజీ తు బిల్లా హి రబ్బరౌఁ వబిల్ ఇసాా మి దీనౌఁ వ 
బిముహమ్ిదిన్ సల్ా ల్లా హు అలృై హి వసల్ా మ్ నబియ్య.   

دٍْ ْيـًوَْوبُِؿَحؿَّ
ْبِولِلَِْربًّوَْوْبِوِْلْشَلِمْدِ ًُ َْكبِقًّوْملسو هيلع هللا ىلصَْرِضق

(అల్లహా్ ను ప్రభువుగా, ఇసాాింను ధయమింగా, ముహభమద్ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాింను ప్రవఔగోా నమిమ సింతోషడాడను..  
* పై దుఆ ఉదమం 3 సారు,ా సామంకాల్ం 3 సారు ా
చదివినవారితో అల్లాహ్ ప్రళమదినాన తాక సంతోషంగా 
ఉంటాడు. (తిరిమజి 3870). 
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* నేను పై దుఆ ఉదమం చదివినవారి చేయ టికొని 
సీయుంల్ల తీసుకెళ్తూను అని ప్రవకూ సల్ాల్లహాు అలైహి వసాల్ం 
చెపాారు. (సహీహుత్ తర్గుబ్ 657). 
8- హస్మబరయ్ల్లా హు ల్లఇల్లహ ఇల్లా హువ అలృై హి 
తవకులుత  వహువ రబుబరల్ అరిష ల్ అజీ ం. 7సారుా . 
(అబూదావూద్ 5081). 

ْافَْعْرِشْافَْعظِقم َْوُهَوَْربُّ ًُ ْؾ َـّ ُهَوَْظَؾقِهَْتَو َْحْسبَِيْالِلَْْٓإِفَهْإَّْٓ

(నాకు అల్లహా్ యే చాలు, ఆమన తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ 
లేడు, ఆమనపైనే నేను నభమఔిం ఉించాను, ఆమన గొప 
సిింహ్వసనిం యొఔక ప్రభువు.. 
9- అల్లా హుమ్ి అంత రబిబర ల్ల ఇల్లహ ఇల్లా  అంత 
ఖల్క్ తనీ వ అనా అబుద క వఅన అల్ల అహిద క వ వఅదిక 
మ్సత తఅతు అఊజు బిక మిన్ షరిి మా సనఅతు అబూఉ 
ల్క బినిఅమ్తిక అల్య్య వఅబూఉ ల్క బిజంబీ ఫగ్ఫిరీా  
ఫఇనీహూ ల్ల య్గ్ఫిరుజిున్సబ ఇల్లా  అంత.  

َْخَؾْؼتَـِيَْوَأَكوَْظبُْدَكَْوأََكوَْظَذَْظْفِدَكْ ًَ َْْٓإِفَهْإََّْٓأْك َْرِبِّ ًَ ْأَْك افؾَُّفمَّ

ْأَُبْوُءْفََكْبِـِْعَؿتَِكْ ًُ َْموَْصـَْع ْأَُظوُذْبَِكِْمْنََْشِّ ًُ َوَوْظِدَكَْمواْشتَطَْع

َْؾنِكَّْ َْوَأُبوُءْفََكْبَِذكْبِيَْؾوْؽِػْرِِْلْ َْظَعَّ ًَ أَْك ُكوَبْإَِّْٓ ُْهََْْٓيْغِػُرْافذُّ

(ఒ అల్లహా్! నీవు నా ప్రభువు, నీ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ 
లేడు, నీవే ననుి సృష్టటించావు, నేను నీ దాసుడిి, నేను నీతో చేసిన 
డింఫడిఔ, వాగాానింపై స్ియింగా ఉనాిను, నేను పాలపడిన పాపాల 
కీడు నుిండి నీ శయణులో వచ్చుచ్చనాిను, నాపై ఉని నీ అనుగ్రహ్వలను 
నేను అింగీఔరిసుోనాిను, నా పాపాలను కూడా పుపకుింటునాిను, 
నీవు ననుి క్షమిించ్చ, పాపాలను క్షమిించేవాడు నీ తప ఎవడూ లేడు.. 
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* పై దుఆ పూరిూ విశీసంతో ఉదమం చదివిన వయకిూ 
సామంకాల్ముకు ముందే భయణ్ణసేూ సీయుంల్ల చేరుతాడు, 
ఒకవేళ సామంకాల్ం పూరిూ నభమకంతో చదవి ఉదయంచేకి 
ముందే భయణ్ణసేూ సీయుంల్ల చేరుతాడు. (బుఖారి 6306). 
10- అల్లా హుమ్ి ఆఫినీ ఫీ బదనీ అల్లా హుమ్ి ఆఫినీ ఫీ 
సమ్ఈ అల్లా హుమ్ి ఆఫినీ ఫీ బసరీ ల్లఇల్లహ ఇలా్ల 
అంత, అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజుబిక మినల్ కుఫిి వల్ 
ఫకి్ర వ అఊజు బిక మిన్ అజ్నబిల్ కబిి ల్లఇల్లహ ఇలా్ల 
అంత. (అబూ దావూద్ 5090). 

ْ َٓ يْ َْظوؾِـِيِِْفْبََكِ َْظوؾِـِيِِْفَْشْؿِعيْافؾَُّفمَّ َْظوؾِـِيِِْفَْبَدِِنْافؾَُّفمَّ افؾَُّفمَّ

ْ ًَ َْأْك َّٓ ْإِ ْإِفََه ،ْ َْوافَْػْؼِر ْافُْؽْػِر ِْمْن ْبَِك َْأُظوُذ ْإِِنِّ ِْمْنْوَْافؾَُّفمَّ ْبَِك َأُظوُذ

َْظَذاِبْافْْ ًَ َْأْك َّٓ ْإِفََهْإِ َٓ ْ َْؼْزِ

(ఒ అల్లహా్! నా శరీయింలో నాకు సవస్త ప్రసాది)ించ్చ, ఒ అల్లహా్! 
నా చెవిలో సవస్త ప్రసాది)ించ్చ, ఒ అల్లహా్! నా దృష్టటలో సవస్త 
ప్రసాది)ించ్చ, నీవు తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు. ఒ అల్లహా్! 
సతయతియసాకయిం భరియు బీదరిఔిం నుిండి నీ శయణు వచాును, ఒ 
అల్లహా్! సమాధ శిక్ష నుిండి నీ శయణులో వచాును. నీవు తప సతయ 
ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు.. 
11- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుకల్ ఆఫియ్త ఫిదుద నాయ 
వల్ ఆఖ్లర, అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుకల్ అఫవ వల్ 
ఆఫియ్త ఫీ దీనీ వ దునాయయ్ వ అహీా  వ మాలీ, అల్లా - 
హుమ్ిస్  తుర్ ఔరాతీ వ ఆమిన్ రౌఆతీ అల్లా హుమ్ి  ్

ఫజీ ీ మిన్ బృై ని య్దయ్య వ మిన్ ఖలీి వ అన్ య్మీనీ వ 
అన్ ష్రమాలీ వ మిన్ ఫౌకీ వ అఊజు బిఅజితిక అన్ ఉగ్ 
తాల్ మిన్ త్ తీ.  
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ْاَْ َْوأِخَرةِ ْكقَو ْافدُّ ِِْف ْافَْعوؾِقََي َْأْشلَفَُك ْإِِنِّ ُفمَّ ُفمَّْافؾَّ ْأَْشلَفَُكْْفؾَّ إِِنِّ

ْافَْعْػَوَْوافْعَْ َْظْوَراِِتْ ْاْشُسْ ْافؾَُّفمَّ َْوَموِِلْ وؾِقََيِِْفْدِْيـِيَْوُْدْكقَوَيَْوَأْهِعْ

َْوَظْنْ َْخْؾِػْي َْوِمْن َْيَديَّ َْبْغِ ِْمْن ْاْحَػظْـِْي ُفمَّ ْافؾَّ َْرْوَظوِِت َوآِمْن

ْتِيَيِؿقْـِيَْوَظْنِْصََمِِلَْوِمْنَْؾْوؿِيَْوَأُظوُذْبَِعظَْؿتَِكَْأْنُْأْؽتَوَلِْمْنََْتْْ

(ఒ అల్లహా్! నేను నీతో ఇహర్వల క్షేమాన్ని కోరుతునాిను, ఒ 
అల్లహా్! నేను నీతో నా ధయమిం, ప్రించిం, ఇల్లాలు, ఆసుోలాో 
భన్నిింపు భరియు క్షేమాన్ని కోరుతునాిను. ఒ అల్లహా్! నా 
లోటుపోటాను ఔప్పఉించ్చ, నా బయాన్ని దూయిం చేయి, ఒ అల్లహా్! 
ననుి నా ముిందు నుిండి, నా వెనఔ నుిండి, నా కుడి, ఎడభ నుిండి 
భరియు పై నుిండి కాపాడు. నేను క్రింది) నుిండి కూడా ఏ కీడుకు 
గురి కాకుిండా నీ ఓనితయింతో నీ శయణులో వచాును.. 
12- అల్లా హుమ్ి ఫాతిరసూమావ్వతి వల్ అరిి ఆలిమ్ల్ 
గై బి వషష హాదతి రబబర కులిా  షృై ఇన్ వ మ్లీకహు అష్ హదు 
అల్లా  ఇల్లహ ఇలా్ల అంత అఊజు బిక మిన్ షరిి నఫీూ వ 
షరిిష్ షృై తాని వ ష్రరిుహీ, వఅన్ అకత రిఫ అల్ల నఫీూ సూఅన్ 
ఔ అజురిహూ ఇల్ల ముస్మా మ్.  

ْ ـُلِّ ْ َْربَّ
َفوَدةِ َْوافشَّ ْافَْغقِْى َ َْظوِِل َْوإْرِض ََمَواِت ْافسَّ َْؾوضَِر افؾَُّفمَّ

َْأظُْ ًَ أَْك إِفََهْإَِّْٓ ٍءَْوَْمؾِقَْؽُهْأَْصَفُدْأَنَّْْٓ ََْشْ َْكْػِِسَْوََشِّ وُذْبَِكِْمْنََْشِّ

َفَْظَذَْكْػِِسُْشْوًءَْأْوَْأُجرَّْ ـِِهَْوأَْنْأَْؿَسِ قْطَوِنَْوَِشْ ُْهْإَِػُْمْسؾِمٍْافشَّ

(ఒ అల్లహా్! భూమాయకాశాల సృష్టటఔర్వో! గోచయ అగోచర్వల జాానీ! 
ప్రతీ వసుోవు ప్రభువా! భరియు మజమానీ! నీ తప సతయ 
ఆర్వధ్యయడు ఎవడూ లేడన్న నేను సాక్షయమిసుోనాిను, నేను నీ 
శయణులో వచాును; నా ఆతమ కీడు నుిండి, షైతాన్ కీడు నుిండి, 
అతన్న ష్టర్క, ప్రేరేణల నుిండి, అల్లగే నేను నా టాగాన్న లేదా 
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ఎవరైనా ముసాిింను చెడుకు గురి చేయుట నుిండి... 
13- యా హయుయ యా ఖయూయమ్ బిక అసత గీస్, 
ఫఅస్మా ్ లీ షఅనీ వల్ల తక్రలీీ ఇల్ల నఫీూ తరిత ఐన్. 
(అబూ దావూద్ 5090). 

َْكْػِِسْ ْإَِػ َْتؽِْؾـِي َْوَٓ َْصلِِْن ِِْلْ ْصؾِْح
َْؾلَ ٌُ َْاْشتَِغق ْبَِك َْؿقُّوُم َْيو َْحيُّ َيو

َْضْرَؾَيَْظْغْ

(ఒ సజీవుడా, విశవవయవస్కు ఆధ్యయభూతుడా! నీతోనే నేను 
మొయపెటుటకుింటునాిను. అిందుఔన్న నా ప్రతి కార్వయన్ని సజావుగా 
చేయు, ఔనురెప కొటేట అింత కూడా ననుి నాకై అపగిించకు.. 
14- ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు వహద హూ ల్ల షరీక ల్హూ 
ల్హుల్ ములుు వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా  
షృై ఇన్ కదీర్.  

ـُْ َْظَذْ ْؿُدَْوُهَو ْاْْلَ ْادُْْؾُكَْوفَُه ْفَُه ْيَكْفَُه ََْشِ َْٓ َْوْحَدُه ْالِلُ ْإَِّٓ ْإِفَه َْٓ لِّ

ٍءَْؿِدير ََْشْ

* పై జిక్రర  ఉదమం ది సారుా చదివినవారికి ది ప్పణ్యయలు 
అల్లాహ్ వ్రాసాూడు, ది పాపాలు భనిిసాూడు, ది సాథనాల్ను 
పంచుతాడు, నాలుగు బానిసల్కు విముకిూ కలిగించినంత 
ప్పణయం ఉంటంది భరియు సామంకాల్ం వయకు ానతాన్ 
నుండి కాపాడఫడతాడు. సామంకాల్ం ది సారుా చదివిత్య 
అల్లంటి ఘనత్య ఉంది. (ఇబుిహిబాబన్ 2021, సహీహుత్ తర్గుబ్ 
474). ఫదుకం ఉంటే ఒకసారైనా చదవాలి. (అబూదావూద్ 
5077).  
* పై జిక్రర  100 సారు ా చదివిత్య ది బానిసల్ను విడుదల్ 
చేస్నంత ప్పణయం ల్భిసుూంది, 100 ప్పణ్యయలు 
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వ్రామఫడతాయ, 100 పాపాలు తొల్గించఫడతాయ, 
సామంకాల్ం వయకు ానతాన్ నుండి యక్షింఫడతాడు, 
అతనికంటే ఎకుకవ చదివినవాడు తా భరవీడూ అతనికంటే 
ఉతూముడు కాడు. (బుఖారి 6403, ముస్ాం 2691). 
15- సుబ్ హానల్లా హి వబిహందిహీ. 

 مرة( 011)ُشبَْحوَنْالِلَِْوْبَِحْؿِدِهْ

* పై జిక్్ర ఉదమం 100 సారుా, సామంకాల్ం 100 సారు ా
చదివినవారికంటే ఉతూములు ప్రళమదినాన భరవరూ 
ఉండరు, కేవల్ం అతని రిమాణంల్ల, లేదా అతని కంటే 
ఎకుకవ చదివిన వయకిూ తా. (ముస్ాం 2692).  
* పై జిక్్ర ఉదమం, సామంకాల్ం వంద, వంద సారు ా
చదివిన వారి పాపాలు సముద్రప్ప నురుగుకు సమానమైనా 
క్షమించఫడతాయ. (సహీహుత్ తర్గుబ్ 653). 
16- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అస్అలుక ఇల్ిన్ నాఫిఆ, వ రిజిన్ 
తయ్యయబా, వ అమ్ల్మ్ ముతకబబరల్ల. (కేవల్ం ఫజి్ 
నమాజు తరావత). (ఇబుీ మాజ 925) 

َْأْشلَفَُكِْظْؾًَمَْكوؾًِعوَْوِرْزًؿوَْضقِّبًوَْوَْظَؿَلًُْمتََؼبََّلًْ ْإِِنِّ ُفمَّ ْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్! ప్రయోజనఔయమైన విదయ, విత్ర ఆహ్వయిం భరియు 
అింగీకాయయోఖయిం పొిందే ఆచయణ భాఖయిం ప్రసాది)ించభన్న న్ననేి 
వేడుకుింటునాిను.. 
17- సుబ్ హానల్లా హి వ బిహందిహీ అదద ఖలిుహీ వ రిజ్న 
నఫిూహీ వ జినత అరిష హీ వ మిదాద కలిమాతి్.  

كَْػِسهَِْوِزَكَيَْظْرِصِهَْوِمَدادَْ ْالِلَْوبَِحْؿِدِهَْظَدَدَْخؾْؼِِهَْوِرَضْو ْـَؾََِمتِهُِْْشبَْحوَن

(అలా్లహ్ సో్తత్రముతో పాటు ఆమన విత్రతను కొన్నయాడుతునాిను,  
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ఆమన సృష్టట రిమాణింలో, ఆమనకు ఇషటమైనింత, ఆమన 
సిింహ్వసనింత ఫరువులో భరియు ఆమన విత్ర వచనాలు 
వ్రామఫడే సిర్వ అింత రిమాణింలో.. 
* పై దుఆ పజ్ర్ తరాీత 3 సారుా చదివిత్య,  పజ్ర్ నుండి 
చాష్తూ వయకు చేసే జిక్ర్  కు సమానమైన ప్పణయం ల్భిసుూంది. 
(ముసా్ం 2726). 
18- అఊజు బికలిమాతిల్లా హితాత మాితి మిన్ షరిి మా 
ఖల్ఖ్.  

اِت ِمن ََشِّ َما َخَلق  َأُعوُذ بَِكِلََمِت اهلل التَّامَّ

(అల్లహా్ సింపూయణ వచనాలతో నేను శయణు కోరుతునాిను, ఆమన 
సృష్టటలో ఉని సయవ కీడుల నుిండి.. 
* పై దుఆ సామంకాల్ం 3 సారు ాచదివినవారికి ఆ రాత్రి ఏ 
విషప్పరుగు హాని కలిగించదు. (ముస్ాం 2709). 
19- అసత గ్ ఫిరుల్లా హ వ అతూబు ఇలృై ్.  

* ఈ జిక్రర  ప్రవకూ సల్ాల్లహాు అలైహివ వసల్ాం ప్రతి రోజు 
వందసారు ాచదివేవారు. (ముస్ాం 2702). 
20- ప్రవకూ సల్ాల్లహాు అలైహి వసల్ాం పై దరూద్.  

* ఉదమం 10 సారుా, సామంకాల్ం 10 సారుా దరూద్ 
చదివినవారి టా ప్రవకూ సల్లా్లహాు అలైహి వసలా్ం స్ఫాయసు 
చేసాూరు. (సహీహుల్ జ్ఞమి 6357). 

21- స్తరోయదయానికి ముందు, స్తరాయసూభయానికి ముందు 
100 సారుా ‘సుబ్ హానల్లాహ్’*, 100 సారుా ‘అల్ 
హందులిల్లాహ్’*, 100 సారుా ‘అల్లహాు అకబర్’*. 

* అది (అల్లాహ్ మాయుంల్ల వదిలిన) 100 ఒంటెల్కంటే 
ఉతూభం. 
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* అది అల్లాహ్ మాయుంల్ల వదిలిన 100 గుర్రాల్ కంటే 
ఉతూభం.  

* అది 100 బానిసల్ను విముకిూ కలిగించుటకంటే ఉతూభం. 
(సహీ తర్గుబ్ 658). 

ప్డుకునే ముందు 

1- ఖుల్ హువల్లా హు అహద్, ఖుల్ అఊజు బిరబిబరల్ 
ఫల్క్ మ్రియు ఖుల్ అఊజు బిరబిబరనాీస్.  

* రండు అయచేతలు కలిప, పై మూడు స్తరాలు చదివి, 
అందుల్ల ఊదుకొని ముఖము, శర్గయ ముందు భాగం ఇంకా 
సాధయమైనంత వయకు మిగిత భాగంల్ల తడుచు కోవాలి. ఇల్ల 
మూడు సారు ాచేయాలి. (బుఖారి 5018). 
2- ఆమతల్ కుర్గస. తతతతతతతతతతతతతతతతత *
 డకపై వళ్ళే ఆమతల్ కుర్గస చదివినవారి పై అల్లాహ్ 
ఒక యక్షకుడిి నిమమిసాూడు భరియు తెల్లారే వయకు ానతాన్ 
అతని దగురికి రాడు. (బుఖారి 2311 తరాీత). 
3- ఆమ్నరిసూలు బిమా ఉంజిల్ ఇలృై హి మిర్ రబిబరహీ 
వల్ ముఅ మిన్సన్, కులుా న్ ఆమ్న బిల్లా హి 
వమ్ల్లఇకతిహీ వకుతుబిహీ వ రుసులిహీ ల్ల నుఫరిిఖు 
బృై న అహదిమ్ మిరుు సులి్, వ ఖాలూ సమిఅ నా వ 
అతఅ నా గుఫిానక రబబరనా వ ఇలృై కల్ మ్సీర్. ల్ల 
యుకలిా ఫుల్లా హు నఫూన్ ఇల్లా  వుస్అహా ల్హా మా 
కసబత్ వఅలృై హా మ్కత సబత్ రబబరనా ల్ల తుఆఖ్లజ్నీ 
ఇనీసీనా ఔ అఖ్ తఅ నా రబబరనా వల్ల త్ మిల్ 
అలృై నా ఇసిన్ కమా హమ్ల్త హూ అల్ల్ా జీ న మిన్ ఖబిా నా 
రబబరనా వల్ల తుహమిిల్లీ మాల్ల తాఖత ల్నా బిహీ 
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వఅ ఫు అనాీ వగ్ఫిర్ ల్నా వర్ హమాీ అంత మౌల్లనా 
ఫనుూరాీ అల్ల్ ఖౌమిల్ కాఫిరీన్. 

ََمَواِتْ َْموِِْفْافسَّ َْكْوٌمْفَُه َٓ َْو َْتلُْخُذُهِْشـٌَي َٓ ْ ْافَْؼقُّوُم يُّ ُْهَوْاْْلَ َّٓ ْإِ ْإِفََه َٓ ْ الِلَُّ

َْأْيِدَيِْمَْوَموَْْوَموِِْفْ ْبِنِْذكِِهَْيْعَؾُمَْموْبَْغَ َّٓ َْرِضَْمْنَْذاْافَِّذيَْيْشَػُعِْظـَْدُهْإِ ْٕ ا

ََمَواِتْ ْرِشقُُّهْافسَّ ـُ ْبََِمَْصوَءَْوِشَعْ َّٓ ٍءِْمْنِْظْؾِؿِهْإِ ُُْيِقطُوَنْبَِقْ َٓ َخْؾَػُفْمَْو

َْيئُوُدُهِْحْػظُُفََمَْوُهَوْافْعَْ َٓ َْرَضَْو ْٕ ْافَْعظِقمَُْوا  ِعُّ

 (ఈ ప్రవఔో తన ప్రభువు తయఫు నుిండి అవతరిించిన దాన్నన్న 
విశవసిించాడు, విశావసులు కూడా దాన్నన్న విశవసిించారు. వాయింతా 
అల్లహా్ నూ, ఆమన దూతలనూ, ఆమన గ్రింథాలనూ, ఆమన 
ప్రవఔోలనూ విశవసిించారు. వాయింటారుుః మేము అల్లహా్ ప్రవఔోలలో 
ఏ ఔకరినీ భేదభావింతో చూడము. మేము ఆదేశిం వినాిము, 
శియసావహిించాము, నీ క్షమాభిక్షకై అరిస్ుోనాిము ఒ మా ప్రభువా! 
ఖభయస్ానిం నీ వైపుకే ఉింది). అల్లహా్ ఏ ప్రాణపైననూ దాన్న శకోక 
మిించిన భాయిం వేమడు, తాను సింపాది)ించిన పుణాయన్నక 
సతఫల్నతిం, తాను చేసిన పాపాన్నక దుషఫల్నతిం ప్రతివయకో 
అనుబవిసోాడు. (మీరు ఇల్ల వేడుకోిండిుః. ఒ మా ప్రభువా! మేము 
భయచినా, లేఔ తపుప చేసినా భభమల్ని టటకు. ఒ మా ప్రభువా! 
పూయవిం వారిపై మోప్నటువింటి భాయిం మాపై మోకు. ఒ మా 
ప్రభువా! మేము సహిించలేన్న భాయిం మాపై వేమకు. భభమల్ని 
భన్నిించ్చ, భభమల్ని క్షమిించ్చ, భభమల్ని ఔరుణించ్చ. నీవే మా 
సింయక్షకుడవు, కావున సతయతియసాకరులకు విరుదుింగా మాకు 
సహ్వమిం నొసింగు..  
* పై ఆమతలు రాత్రి డుకునే ముందు చదువు కునే 
వారికి అవి సరిపోతాయ. (బుఖారి 5040, ముస్ాం 807). 
4- నిద్రంచుటకు వళ్ళేనప్పడు డక ఫటలిిి బాగా దులుప్పకోవాలి,  
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అతను దాని నుండి దూయంగా ఉనిప్పడు అందుల్ల ఏమి వచిు 
డిందో అతనికి తెలిమదు గనక, ఆ తరాీత ఈ దుఆ చదవాలిాః 
బిస్మిక రబీబర వజఅతు జంబీ వ బిక అరిఉహూ ఇన్ 
అమ్ూక్ త నఫీూ ఫరిమ్ హా వఇన్ అరూల్ తహా ఫహిజ్ హా 
బిమా తహిజు బిహీ ఇబాదకసాూలిహీన్. (బుఖారి 6320). 

ْ ْأَْرَؾُعُه َْوبَِك َْجـْبِي ًُ َْوَضْع َْربِّ َْكْػِِسْبِوْشِؿَك ًَ َْأْمَسْؽ إِْن

غَْ وِْلِ َػُظْبِِهِْظبَوَدَكْافصَّ َْؾوْرَْحَْفوَْوإِْنَْأْرَشْؾتََفوَْؾوْحَػظَْفوْبََِمََْتْ

(నా ప్రభూ! నీ పేరుతో (డఔపై. మేను వాల్లును, తిరిగి నీ 
పేరుతోనే మేల్కింటాను. (ఈ భధయలో. నీవు నా ప్రాణాన్ని (నీ 
వదా. ఆపుకుింటే దాన్నన్న క్షమిించి ఔరుణించ్చ. ఔవేళ్ దాన్నన్న తిరిగి 
(నా శరీయింలో. విడిచిపెడితే సజనాులైన నీ దాసుల్ని యక్షిించినటాు 
దాన్నన్న యక్షిించ్చ.. 
5- ప్రవకూ సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాం డుకోవాల్ని ఉదేశించినప్పాడు 
తభ కుడి చేతిని కుడి చెం క్రంద పటికొని ఈ దుఆ 3 సారు ా
చదివేవారుాః అల్లా హుమ్ి ఖ్లనీ అజ్నబక యౌమ్ తబ్అసు 
ఇబాదక. (అబూ దావూద్ 5045).  

ِْظبَوَدكَْ ٌُ ْؿِـِيَْظَذاَبَكَْيْوَمَْتبَْع ُفمَّ ْْافؾَّ

అల్లహా్! నీవు నీ దాసుల్ని భయణించిన తర్వవత తిరిగి బ్రతికించే 
రోజున ననుి నీ శిక్ష నుిండి కాపాడు. 
6- ప్రవకూ  డకపై వచిు తభ చేతిని కుడి చెం క్రంద పటకిొని 
అల్లా హుమ్ి బిస్మిక అమూతు వ అ్ యా చదివేవ్వరు. 
(బుఖారి 6314). 

ْبِوْشِؿَكْأَُموُتَْوَأْحقَوْ ُفمَّ ْافؾَّ

అల్లహా్! నీ పేరుతోనే భృతుయ డిలోక పోతునాిను భళ్ళీ నీ 
పేరుతోనే బ్రతుకుతునాిను. 
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7- మీరు మీ డకపై వచిు నిద్రపోయే ముందు అల్లహాు అకబర్ 34 
సారుా, అల్ హందులిలా్లహ్ 33 సారాు, సుబ్ హానల్లాహ్ 33 సారు ా
చదవండి. ఇది మీ కొయకు బానిస కంటే ఎంతో ఉతూభం. (బుఖారి 
3113). 
8- ఖుల్ యా అయుయహల్ కాఫిరూన్ ల్ల అఅ బుదు మా 
తఅ బుదూన్, వల్ల అంతుమ్ ఆబిదూన మా అఅ బుద్. 
వల్ల అనా ఆబిదుమ్ మాఅబతుత మ్, వల్ల అంతుమ్ 
ఆబిదూన మా అఅబుద్, ల్కుమ్ దీనుకుమ్ వలియ్ దీన్. 

َوْافَْؽوؾُِروَنْ)] َْأْظبُُدَْموَْتْعبُُدوَنْ)1ُؿْلَْيوَأَيُّ َٓ َْأْكتُْمَْظوبُِدوَنَْمو2ْ(ْ َٓ (َْو

َْأكَوَْظوبٌِدَْموَْظبَْدُتْمْ)3َأْظبُُدْ) َٓ َْأْكتُْمَْظوبُِدوَنَْموَْأْظبُُدْ)4(َْو َٓ (ْفَُؽْم5ْ(َْو

ِْديِنْ) ْ[(6ٍِْديـُُؽْمَْوِِلَ

(ఇల్ల అనుుః ఒ సతయతియసాకరుల్లర్వ! మీరు ఆర్వధసుోని వాటిన్న 
నేను ఆర్వధించను. నేను ఆర్వధించే ఆమన(అల్లహా్. ను మీరు 
ఆర్వధించేవారు కారు. భరియు మీరు ఆర్వధసుోని వాటిన్న నేను 
ఆర్వధించేవాణణ కాను. నేను ఆర్వధసునోి ఆమనను మీరు 
ఆర్వధించేవారు కారు. మీ ధయమిం మీకు, నా ధయమిం నాకు.. 
* పై స్తరా ఠంచి వంటనే డుకో, న్నవు ష్టర్క నుండి 
దూయంగా ఉనాివని ఇది ఒక నిరూణ. (అబూ దావూద్ 
5055). 
9- న్నవు న్న డకపై వచేు ముందు నమాజు కొయకు చేస్న విధంగా 
వుజూ చేస్ న్న కుడి ప్రకకన డుకొని ఈ దుఆ చదువుాః అల్లా హుమ్ి 
అసా మ్ తు వజ్ హీ ఇలృై క వ ఫవవజ్ తు అమీు  ఇలృై క వ అల్ 
జఅ తు జహిీ ఇలృై క రగబరతౌఁ రహబరతన్ ఇలృై క ల్ల మ్ల్ 
జఅ వల్ల మ్ంజ్న మిను ఇల్లా  ఇలృై క అల్లా హుమ్ి ఆమ్నుత  
బిక్రతాబికల్ా జీ  అంజల్త  వ బినబియ్యయకల్ా జీ  అరూల్త .  
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لُْتْ َْوَأَْلَ ْإِفَقَْك َْأْمِري ًُ ْض َْوَؾوَّ ْإِفَقَْك َْوْجِفي ًُ َْأْشَؾْؿ ُفمَّ افؾَّ

ْإِفَقَْكَْطْفِريْإِفَقَْكَْرْؽبًَيْوَْ َّٓ َْمـَْجوِْمـَْكْإِ َٓ َْمْؾَجلََْو َٓ َرْهبًَيْإِفَقَْكْ

ْ ًَ َْوبِـَبِقَِّكْافَِّذيَْأْرَشْؾ ًَ ْبِؽِتَوبَِكْافَِّذيَْأْكَزفْ ًُ ْآَمـْ ُفمَّ ْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్ నీ సభక్షింలో ననుి నేను సభరిపించ్చ- కునాిను. నా 
వయవహ్వర్వలనీి నీకు అపగిించాను. ఇఔ న్ననేి నముమకొన్న ఉనాిను. 
నీ అనుగ్రహ భాఖయిం పొిందే ఆర్వటింతో, నీ ఆగ్రహ బమింతో నీ 
సన్నిధలో హ్వజయయాయను. నీ నుిండి పారిపోయి నేనెఔకడా యక్షణ 
పొిందలేను. నీ సన్నిధలో తప నాకు భరెఔకడా ఆశ్రమిం లేదు. 
అల్లహా్! నీవు అవతరిిం జేసిన నీ (ఖుర్ఆను. గ్రింథాన్ని, నీవు 
ప్రబవిింజేసిన నీ ప్రవఔోను (భనసూఫరోిగా. విశవసిించాను.. 
(బ్నఖారి 247.. 
* ఇదే రాత్రి న్నవు చనిపోయావంటే ఇసాాం ధయమంపై న్నవు 
చనిపోతావు. ఈ దుఆ న్న తది లుకులు కావాలి. (అంటే ఈ 
దుఆ తరాీత న్న న్నట ఎల్లంటి ప్రాంచిక విషయాలు 
వలువడ కూడదు). 
10- అల్లా హుమ్ి రబబరసూమావ్వతి వ రబబరల్ అరిి వ రబబరల్ 
అరిష ల్ అజీ మ్, రబబరనా వ రబబర కులిా  షృై ఇన్ ఫాలిఖ్లల్ హబిబర 
వనీవ్వ వ ముంజిల్త్ తరాతి వల్ ఇంజీ లి వల్ ఫురాుని 
అఊజు బిక మిన్ షరిి కులిా  షృై ఇన్ అంత ఆఖ్లజుమ్ బినాస్మ 
య్తిహీ, అల్లా హుమ్ి అంతల్ అవవలు ఫలృై స ఖబా క 
షృై ఉన్ వ అంతల్ ఆఖ్లరు ఫలృై స బఅ దక షృై ఉన్ వ అంతజ్ 
జ్నహిరు ఫలృై స ఫౌఖక షృై ఉన్ వ అంతల్ బాతిను ఫలృై స 
దూనక షృై ఉన్ ఇఖ్ జి అనీదృై న వ అగ్ఫీనా మినల్ ఫఖి్. 

ـَوْ َْربَّ ْافَْعظِقِم ْافَْعْرِش َْرِضَْوَربَّ ْٕ ْا َْوَربَّ ََمَواِت ْافسَّ َْربَّ ُفمَّ افؾَّ

ْكجِْ َْواْْلِ ْافتَّْوَراةِ َْوُمـِْزَل َْوافـََّوى ىِّ ْاْْلَ َْؾوفَِق ٍء ََْشْ لِّ ـُ ْ قِلَْوَربَّ
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ْ ُفمَّ ْافؾَّ ْبِـَوِصقَتِِه ْآِخٌذ ًَ َْأْك ٍء ََْشْ ـُلِّ ْ ََْشِّ ِْمْن ْبَِك َْأُظوُذ َوافُْػْرَؿوِن

ٌءْ ََْشْ َْبْعَدَك َْؾَؾقَْس ِخُر ْٔ ْا ًَ َْوَأْك ٌء ََْشْ َْؿبَْؾَك َْؾَؾقَْس ُل َوَّ ْٕ ْا ًَ َأْك

ْدُْ َْؾَؾقَْس ْافْبَوضُِن ًَ َْوأَْك ٌء ََْشْ َْؾْوَؿَك َْؾَؾقَْس ْافظَّوِهُر ًَ وَكَكَْوَأْك

ْيَنَْوَأْؽـِـَوِْمْنْافَْػْؼرِْ ٌءْاْؿِضَْظـَّوْافدَّ  ََشْ

(భూమాయకాశాలకు, గొప సిింహ్వసనాన్నక ప్రభువైన అల్లహా్! మాకు 
భరియు ప్రతీదాన్నక ప్రభువైన ఒ ప్రభువా! బీజాన్ని, వితోనాన్ని 
చీలుువాడా! తౌర్వత్, ఇింజీల్ భరియు ఫుర్వకన్ (ఖుర్ఆన్. 
అవతరిిం జేసినవాడా! నేను ప్రతీ కీడు నుిండి నీ శయణులో 
వచాును, దాన్న జుటుట నీ చేతిలోనే ఉింది). ఒ అల్లహా్! నీవే అిందరికీ 
ప్రథభిం, నీఔింటే ముిందు ఎవడూ లేడు, నీవే అింతిం, నీ తర్వవత 
ఎవడూ లేడు, నీవే అిందరిపై ఆధతయిం ఖలవాన్నవి, నీపై ఎవరి 
ఆధతయిం చెలాదు, నీవే అిందరికీ రోక్షింగా ఉనివాన్నవి, నీఔింటే 
భరుఖగా ఎవడూ లేడు, మాపై ఉని అపుపను తేరుు, బీదరిఔిం 
నుిండి బైటిక తీసి భభమల్ని సరిసిందలు ఖలవాన్నవిగా చేయు.. 
(ముసాిిం 2713.. 
11- అల్ హందులిల్లా హిల్ా జీ  అత్అమ్నా వ సఖానా వ 
కఫానా వ ఆవ్వనా ఫకమ్ మిమ్ిల్ ల్ల కాఫియ్ ల్హూ 
వల్ల ముఅవియ్. (ముస్మా ం 2715). 

ْافَّْ ْؿُدْلِلِ َّنْْاْْلَ َػوَكوَْوآَواَكوَْؾَؽْمَِْم ـَ َْوَشَؼوَكوَْو ْفَُهِْْذيَْأْضَعَؿـَو وِِفَ ـَ ْ َٓ

ُْمْمِوي َٓ َْو

(సయవ సో్తత్రములు అల్లహా్ కొయకే! ఆమనే మాకు తిన్నప్ించాడు, 
త్రాగిించాడు, సరిపోయాడు, న్నవాసమిచాుడు. లేకుింటే ఎింతో 
భింది)క సరిడు వాడు భరియు న్నవాసమిచ్చువాడు ఎవడూ లేడు.. 
12- అల్లా హుమ్ి ఫాతిరిసూమావ్వతి వల్ అరిి ఆలిమ్ల్ 
గై బి వషష హాదతి రబబర కులిా  షృై ఇన్ వ మ్లీకహు అష్ హదు 
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అల్లా  ఇల్లహ ఇలా్ల అంత అఊజు బిక మిన్ షరిి నఫీూ వ 
షరిిషైృతాని వ ష్రరిుహీ, వఅన్ అకత రిఫ అల్ల నఫీూ సూఅన్ 
ఔ అజురుు హూ ఇల్ల ముస్మా మ్. (అబూదావూద్ 5083.. 

ََموَْ ْافسَّ َْؾوضَِر ْافؾَُّفمَّ ـُلِّ ْ َْربَّ
َفوَدةِ َْوافشَّ ْافَْغقِْى َ َْظوِِل َْوإْرِض اِت

ْ َْكْػِِسَْوََشِّ َْأُظوُذْبَِكِْمْنََْشِّ ًَ أَْك إِفََهْإَِّْٓ ٍءَْوَْمؾِقَْؽُهْأَْصَفُدْأَنَّْْٓ ََشْ

ُهْإَِػُْمْسؾِمٍْ َفَْظَذَْكْػِِسُْشْوًءَْأْوَْأُجرُّ ـِِهَْوأَْنْأَْؿَسِ قْطَوِنَْوَِشْ ْافشَّ

(ఒ అల్లహా్! భూమాయకాశాల సృష్టటఔర్వో! గోచయ అగోచర్వల జాానీ! 
ప్రతి వసోువు యొఔక ప్రభువా! భరియు వాటి మజమానీ! నీ తప 
ఎవవరూ సతయ ఆర్వధ్యయడు లేడు అన్న నేను సాక్షయమిచ్చు చ్చనాిను, 
నేను నీ శయణులో వచాును; నా ఆతమ కీడు నుిండి, షైతాన్ కీడు 
నుిండి, అతన్న ష్టర్క, ప్రేరేణల నుిండి, అల్లగే నేను నా టగాాన్న 
లేదా ఎవరైనా ముసాిింను చెడుకు గురి చేయుట నుిండి...  
13- డుకునే ముందు ఖుర్ఆనుల్లని స్తయ (32) అలిఫ్ 
ల్లమ్ మీమ్ అససజ్ఞి భరియు స్తయ (67) ముల్క చదవాలి. 
(తిరిమజి 3404). 
రాత్రర వేళ ప్ర కొ మార్చస్తు  

ల్లఇల్లహ ఇల్ా లా్లహుల్ వ్వహిదుల్ ఖహిార్, 
రబుబరసూమావ్వతి వల్ అరిి వమా బృై నహుమ్ల్ అజీ జుల్ 
గఫాిర్. (హాక్రం, సహీహుల్ జ్నమి 4693). 

ْرَْْورُْفَّْافؼَُْْدْاحِْافوَْْالِلَُّْْْٓإِْْهَْفَْإَِْْْٓ ْبَْمَْوَْْرضِْإَْوَْْاِتْوَََْمْافسَّْْبُّ ََْمْفُْقـَْو

ْورػَّْافغَْْيزُْزِْافعَْ

(అల్లహా్ తప సతయ ఆర్వధ్యయడు ఎవవడూ లేడు. ఆమన 
అది)వతీయుడు, సర్వవధకారుడు, భూమాయకాశాలకు భరియు వాటి 
భధయ ఉని సభసోాన్నక ప్రభువు, సయవశకోభింతుడు, క్షమాశీలుడు.. 
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నిద్ర లో భయుందోళన్ కలిగిన్ప్పుడు 

అఊజు బికలిమాతిల్లా హితాత మాితి మిన్ గజబిహీ వ 
ఇఖాబిహీ వ షరిి ఇబాదిహీ వ మిన్ హమ్జ్నతిష్ 
షయాతీని వ అఐౌఁ య్్ జురూన్. (తిరిిజి 3528).  

َْوِمْنْ ِْظبَودِِه َْوََشِّ َْوِظَؼوبِِه َْؽَضبِِه ِْمْن وِت ْافتَّومَّ ْالِل ََمِت
ْبَِؽؾِ َأُظوُذ

وِنْ قَوضِِغَْوَأْنَُْيُِْضُ َزاِتْافشَّ ََْهَ

(అల్లహా్ యొఔక సింపూయణ వచనాల యక్షణలో వసుోనాిను; ఆమన 
ఆగ్రహిం నుిండి, శిక్ష నుిండి, ఆమన దాసుల కీడు నుిండి భరియు 
షైతానుల ప్రేరేణల నుిండి ఇింకా అవి సవమింగా దఖగయకు 
ర్వవడిం నుిండి..  
చెడు సాప్న చూస్తు  ఏుం చేయలి? 

 ముడూ సారుా తన ఎడభ ప్రకకల్ల ఉమిమ వేయాలి. 
 ఆ చెడు కల్ భరియు ానతాన్ నుండి అల్లాహ్ శయణు 
వేడుకోవాలి. 
 ప్రకక మారాులి.  
 ఆ కల్ గురించి ఎవరికీ తెలుకూడదు. 
 లేచి నమాజు చేసుకునాి భంచిదే.  
 పై నులు చేస్నవానికి ఆ కల్ దాీరా ఏ హాన్న, అపామం 
కలుగదు ఇనాాఅల్లహా్. (ముస్ాం 2261-2263). 
విత్ర  న్మాజులో 

1- అల్లా హుమ్ి్ దినీ ఫీమ్న్ హదృై త వ ఆఫినీ ఫీమ్న్ 
ఆఫృై త వతవల్ా నీ ఫీమ్న్ తవలృై త వ బారిక్ లీ ఫీమా 
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అఅ తృై త వ ఖ్లనీ షరి మా ఖజై త ఇనీ తఖ్ జీ  వల్ల యుఖ్ 
జ్న అలృై క వ ఇనీహూ ల్ల య్జిలుా  మ్న్ వ్వలృై త వల్ల 
య్ఇజిు మ్న్ ఆదృై త తబారకత  రబబరనా వ తఆలృై త 

ْؾِقَؿْنْ ِي َْوَتَوفَـّ ًَ َْظوَؾقْ ْؾِقَؿْن َْوَظوؾِـِي ًَ َْهَدْي ْؾِقَؿْن ْاْهِدِِن ُفمَّ افؾَّ

ْ ًَ َْموَْؿَضقْ َْوؿِـِيََْشَّ ًَ َْوَبوِرْكِِْلْؾِقََمَْأْظطَقْ ًَ َْتَوفَّقْ َٓ َكَْتْؼِِضَْو إِكَّ

ْ ًَ ـْ َْتبَوَر ًَ َْمْنَْظوَدْي َْيعِزُّ َٓ َْو ًَ َْمْنَْوافَقْ َْيِذلُّ َٓ ُهْ ُيْؼَهَْظَؾقَْكَْوإِكَّ

ْ ًَ ـَوَْوَتَعوفَقْ َْربَّ

(ఒ అల్లహా్! నీవు సనామయగిం ప్రసాది)ించిన వారిలో ననుి చేరిు 
నాకూ సనామయగిం ప్రసాది)ించ్చ, నీవు సవస్త ప్రసాది)ించిన వారిలో 
ననుి చేరిు నాకూ సవస్త ప్రసాది)ించ్చ, నీ సేిహితులాో చేరిు నాకు 
నీ సేిహిం ప్రసాది)ించ్చ, నీవు నాకొసింగిన దాింట్లా శుబిం 
ఔలుఖజేయి, నీవు న్నయణయిించిన కీడు నుిండి ననుి కాపాడుకో, 
న్నయణయాలు చేసేవాన్నవి నీవే, నీకు వయతిరేఔమైన న్నయణమిం ఎవడూ 
చేమలేడు, నీవు మిత్రున్నగా చేసుకునివాడు ఎనిడూ అవమానిం 
పాలుకాడు. నీవు దేవశిించినవాడు ఎనిటికీ గౌయవిం పొిందడు. ఒ 
మా ప్రభువా నీవు శుభాలుఖల భహోనితున్నవి.. (అబూదావూద్ 
1425.. 
2- అల్లా హుమ్ి ఇనీీ అఊజు బిరిజ్నక మిన్ సఖతిక వ 
బిముఆఫాతిక మిన్ ఉఖూబతిక వ అఊజు బిక మిను ల్ల 
ఉ్ సీ సనాఅన్ అలృై క అంత కమా అసృై ీత అల్ల నఫిూక.  

ْ ُفمَّ ْافؾَّ ُْظُؼوَبتَِكْإِِنِّ ِْمْن َْوبُِؿَعوَؾوتَِك َْشَخطَِك ِْمْن ْبِِرَضوَك َأُظوُذ

َْظَذَْكْػِسَكْ ًَ ََمَْأْثـَقْ ـَ ْ ًَ ُْأْحِِصَْثـَوًءَْظَؾقَْكَْأْك َٓ  َوَأُظوُذْبَِكِْمـَْكْ

(ఒ అల్లహా్! నీ అప్రసనిత నుిండి నీ ప్రసనిత శయణు, నీ శిక్ష 
నుిండి నీ భన్నిింపు శయణు కోరుతునాిను. న్ననుి నీవు ఎల్ల 
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సుోతిించ్చ కునాివో అల్ల నేను నీ సో్తత్రాలను లెకకించలేను.. 
(అబూదావూద్ 1427.. 
3- అల్లా హుమ్ి ఇనాీ నసత ఈనుక  వ నసత గ్ ఫిరుక వ 
నుసీీ అలృై కల్ ఖృై ర కుల్ా హూ వ నషుురుక వల్ల 
నకుిరుక వ నఖ్ ల్ఉ వ నతుు కు మ్న్ య్ఫ్ జురుక 
అల్లా హుమ్ి ఇయాయక నఅబుదు వల్క నుసలీా  వ నసిుదు 
వఇలృై క నస్ఆ వ న్ ఫిదు నరిూ రహితక వ నఖ్ షా 
అజ్నబక ఇనీ అజ్నబక బిల్ కుఫాిరి ముల్ హిఖ్ 

ْكَْكَّْإِْْمَّْفُْافؾَّْ ْكَْرُْشؽُْكَْوَْْهُْؾَّْـُْْرَْاخَلْْقَكْؾَْيْظَْثـِْكُْوَْْكَْرُْغػِْستَْكَْوََْْكْقـُْعِْستَْو

ْيَْمَْْكُْسُْكَْوَْْعُْخؾَْكَْوَْْكَْرُْؽػُْكََْْْٓوَْ َْكْفَْوَْْدُْعبُْكَْْوكَْيَّْإِْْمَّْفُْافؾَّْْكَْرُْػُجْن

َْصْكُْ ْوَْسعَْكَْْقَكْفَْإِْوَْْدُْسُجْكَْْوَْعِّ ْرَْرُجْكَْْدُْحػِْكَْى ىْخَشْكَْوََْْكْتَْْحَْو

ْقؾحِْمُْْورِْػَّْوفؽُْبَِْْكْابََْذْظَْْنَّْإَِْْكْابََْذْظَْ

(ఒ అల్లాహ్! న్నశుమింగా మేము నీతో మాత్రమే సహ్వమిం కోరుతా 
ము, నీతోనే క్షమాభిక్ష అడుగుతాము, నీ సింపూయణ ఉతభో స్తోత్రములే 
సుతోిసోాము, నీ ఔృతజాత చెల్నాసోాము, నీ ఔతగిత పాటిించము, నీతో 
పాపాన్నక డిఖటిటన వారిన్న ఒ మానాన వది)లేసోాము, ఒ అల్లాహ్! 
న్ననుి మాత్రమే ఆర్వధసూ ో ఉనాిము, నీ కొయకే నమాజు, సజాాలు 
చేసోాము, నీ వైపునకే రుగిడుతాము, ప్రమతిము చేసోాము, నీ 
ఔరుణను ఆశిసూ,ో నీ శిక్షతో బమడుతాము, నీ శిక్ష అవిశావసులకు 
ఔలుఖనుింది).. (ఇర్వవఉల్ ఖలీల్ 425.. 
విత్ర  న్మాజ్ తరాాత  

సుబ్ హానల్ మ్లిక్రల్ ఖుదూద స్. (నిసాయీ 1729). 
وس  ..రిశుదుుడైన చక్రవరిో యభవిత్రుడు)ُْْْْشبَْحوَنْادَؾُِكْافُؼدُّ

ముడూ సారుా అనాలి. మూడవసారి కొంచెం శఫిం పంచాలి. 
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జ్నాజ్ న్మాజులో 
 జనాజ నమాజు దుతిాః అల్లహాు అకబర్ అని సనా, స్తర 
ఫాతిహా చదవాలి. భళ్ళే అలా్లహు అకబర్ అని దరూద్ 
చదవాలి. భళ్ళే అల్లహాు అకబర్ అని ఈ క్రంది దుఆలు 
చదవాలి. భళ్ళే అల్లహాు అకబర్ అని సల్లం తింపాలి. 
1. అల్లా హుమ్ మ్గ్ఫిర్ ల్హూ వర్ హమ్ హు వ ఆఫిహీ 
వఅ ఫు అన్ హు వ అకి్రమ్ నుజుల్హూ వ వస్మూఅ  ముద్ 
ఖల్హూ వగ్ఫూల్ హు బిల్ మాఇ వసూలిి వల్ బరిద  వ నఖి్లహి 
మినల్ ఖతాయా కమా యునఖిస్ స్సబుల్ అబ్ య్జు 
మినదద నస్మ వ అబిద ల్ హు దారన్ ఖృై రమ్ మిన్ దారిహీ వ 
అహా న్ ఖృై రమ్ మిన్ అహిా హీ వ జౌజన్ ఖృై రమ్ మిన్ 
జౌజిహీ వ అద్ ఖ్లల్ హుల్ జనీత వ అఇజ్ హు మిన్ 
అజ్నబిల్ ఖబిి వ అజ్నబినాీర్.  

ْعْ َْوَوشِّ ُْكُزفَُه ِرْم ـْ َْوَأ َْظـُْه ُُ َْواْظ َْوَظوؾِِه ُه َْواْرَْحْ ْفَُه ْاْؽِػْر ُفمَّ افؾَّ

ِْمنَْ َْوَكؼِِّه دِ َْوافَْزَ ٍِ َْوافثَّْؾ ْبِودَْوِء َْواْؽِسْؾُه طَوَيوُْمْدَخَؾُه ْْاخْلَ ًَ قْ َْكؼَّ ََم ـَ

َْبقََضِْمنَْ ْٕ اْْافثَّْوَبْا اِْمْنَْداِرِهَْوَأْهًَلَْخْرً ْبِدفُْهَْداًراَْخْرً
َكِسَْوأَ افدَّ

َْوَأِظْذُهِْمْنَْظَذاِبْ ـََّي اِْمْنَْزْوِجِهَْوَأْدِخْؾُهْاَْلَ ِمْنَْأْهؾِِهَْوَزْوًجوَْخْرً

َْأْوِْمْنَْظَذاِبْافـَّورِْ ْافَْؼْزِ

(అల్లహా్ ఇతడిి క్షమిించ్చ, ఇతన్నన్న ఔరుణించ్చ, శిక్ష నుిండి 
కాపాడు, భన్నిించ్చ, ఇతడిి ఆదరిించి భర్వయద చెయియ, ఇతన్న 
సమాధన్న విశాల యచ్చ, ఇతడిి నీళ్ీతో, భించ్చతో, వడఖళ్ీతో 
ఔడిగి తెలాన్న వసాాన్ని మురిక లేకుిండా శుభ్రిం చేసినటాు పాపాల 
నుిండి ఇతన్ని రిశుభ్రిం చెయియ. ఇతన్నక ఇహలోఔపు ఇలాు ఔనాి 
భించి ఇలాు, ఇహలోఔపు రివాయింఔనాి ఉతోభ రివాయిం, 
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ఇహలోఔపు జింటఔింటే భించి జింట ఇవువ. ఇతన్ని సవయగింలోక 
ప్రవేశిింజెయియ. సమాధ శిక్ష నుిండి, అగిి శిక్ష నుిండి కాపాడు.. 
(ముసాిిం 963.. 
2. అల్లా హుమ్ిగ్ఫిర్ లిహయ్యయనా వ మ్య్యయతినా వ 
షాహిదినా వ గాయ్యబినా వ సగీరినా వ కబీరినా వ 
జకరినా వ ఉనాూనా అల్లా హుమ్ి మ్న్ అ్ యృై తహూ 
మినాీ ఫఅ్ య్యహీ అల్ల్ ఇసాా మ్, వ మ్న్ 
తవఫృై ితహూ మినాీ ఫతవఫిహూ అల్ల్ ఈమాన్, 
అల్లా హుమ్ి ల్ల తహిి మాీ అజిహూ వల్ల తుజిల్ా నా 
బఅద్. (ఇబుీ మాజ 1498). 

ْوَْ َْوَمقِّتِـَو َو قِـّ ِْْلَ ْاْؽِػْر ُفمَّ بِِرَكوْافؾَّ ـَ َْو َْوَصِغِرَكو َْوَؽوئِبِـَو َصوِهِدَكو

َْوَمْنْ ْشََلِم ْاْْلِ َْظَذ َْؾلَْحقِِه ِْمـَّو َْأْحقَقْتَُه َْمْن ْافؾَُّفمَّ َْوُأْكثَوَكو ِرَكو ـَ َوَذ

ـَوَْبعْْ ُْتِضؾَّ َٓ ِرْمـَوَْأْجَرُهَْو ََْتْ َٓ ْ ُفمَّ ُهَْظَذْاْْلِيََمِنْافؾَّ قْتَُهِْمـَّوَْؾتََوؾَّ َْدهَُْتَوؾَّ

(అల్లహా్! మాలోన్న బ్రతిక ఉనివారిన్న చన్నపోయిన వారిన్న, 
హ్వజరునివారిన్న, దూయమునివారిన్న, చిని వారిన్న పెదావారిన్న, 
పురుషులను స్త్రీలను క్షమిించ్చ. అల్లహా్ మాలో ఎవరిన్న 
బ్రతఔన్నచిునా ఇసాాింపై బ్రతఔన్నవువ, మాలో ఎవరిక భయణాన్ని 
ప్రసాది)ించినా విశావస స్ితిలోనే భయణాన్ని ప్రసాది)ించ్చ. అల్లహా్! 
ఈ భయణించిన వయకో (విషమింలో సహనిం వహిించటిం వలా 
లభిించే. పుణాయన్నక భభమల్ని దూయిం చేమకు. ఇతన్న తర్వవత 
భభమల్ని మాయగభ్రషటతవింలో డవేమకు.. 
3. అల్లా హుమ్ి ఇనీ ఫుల్లనబీ ఫుల్లనిన్ ఫీ జిమ్ితిక వ 
హబిా  జివ్వరిక ఫఖ్లహీ ఫితీతల్ ఖబిి వ అజ్నబనాీరి వ 
అంత అహుా ల్ వఫాఇ వల్ హంద్. అల్లా హుమ్ి 
ఫగ్ఫిరా హూ వర్ హమ్ హు ఇనీక అంతల్ గఫూరురిహీం.  
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ْافَْؼِزْ ْؾِتْـََي َْؾِؼِه ِْجَواِرَك َْوَحبِل تَِك مَّ
ْذِ ِِْف ُْؾََلٍن ْبَن ُْؾََلَن ْإنَّ ُفمَّ افؾَّ

َْواَْلؿْْ ْافَْوَؾوِء ْأهُل ًَ َْوأْك ْافَْؼِز ُهَْوَظَذاَب َْواْرَْحْ َْؾوْؽِػْرفَُه ْافؾَُّفمَّ ِد

ِحقم ْافَْغُػوُرْافرَّ ًَ َكَْأْك ْإِكَّ

(ఒ అల్లహా్ పల్లన వయకో కుమారుడు నీ యక్షణలో, నీ చెింత ఉనాి 
డు, నీవు అతడిి సమాధ శిక్ష నుిండి, అగిి శిక్ష నుిండి కాపాడు. 
నీవు వాగాానాన్ని నెయవేరుువాడవు, సుోతి పాత్రుడవు. అల్లహా్ ఇతడిి 
భన్నిించ్చ, ఇతన్నపై దమ చూపు. న్నససిందేహింగా నీవు అమితింగా 
భన్నిించేవాడవు, అతయధఔింగా ఔరుణించేవాడవు.. (అబూదావూద్ 3202.. 
4. అల్లా హుమ్ి అబిుక వబుీ అమ్తిక ఇ్ తాజ ఇల్ల 
రహితిక వ అంత గనియుయన్ అన్ అజ్నబిహీ ఇన్ కాన 
ము్ స్మనన్ ఫజిద్ ఫీ ఇ్ సానిహీ వ ఇన్ కాన ముసీఅన్ 
ఫతజ్నవజ్ అన్ హు. (హాక్రం 1/359). 

ْمَْأَْْنُْابْْوَْْكَُْدْبْْظَْْمَّْفُْافؾَّْ
ْكْْأَْوََْْكْتِْْْحَْْرََْػْإِْْوَجْتَْاْحَْْكْتِ ْهِْابَِْذْظَْْنْْظَْْيٌّْـِْؽًََْْ

ْهُْـْْظَْْزْْووََْجْتَْؾَْْقئوًِْسْمُْْونَْـَْْنْْإِْوَْْهِْوتِْـََْسْْحَِِْفْْدْْزِْوْؾَْـًِْسُْمْْونَْـَْْنْْإِْ

(అల్లహా్! నీ దాసుడు, నీ దాసి కుమారుడు నీ ఔరుణ 
అవసయమైనవాడు. అతన్ని శిక్షిించే అవసయిం నీకు ఏ మాత్రిం లేదు. 
అతడు పుణాయతుమడై ఉింటే అతన్నక పుణయపల్నతాలు రెటిటింపుగా 
ప్రసాది)ించ్చ. అతడు పాపా తుమడై ఉింటే అతన్ని భన్నిించ్చ..  
పిలో ల జ్నాజ్లో 

అల్లా హుమ్ిజ్అల్ హు ల్నా ఫరతౌఁ వ సల్ఫౌౌఁ వ అజి్న.  

ْاْجَعْؾُهْفَـَو ُفمَّ َْؾَرًضوَْوَشَؾًػوَْوَأْجًراْافؾَّ

(ఒ అల్లహా్! ఇతడిి మా కొయకు సాయథిగా, ముిందుగా ఉిండి మా 
కొయకు ప్రతిపల కాయకున్నగా చేయి.. (బుఖారి 1335కు ముందు). 


