
సలాం తర్వాత దుఆలు 
(వాటి అనువాదం, లాభాలు) 

1- అస్తగ్ఫిరుల్లాహ్, అస్తగ్ఫిరుల్లాహ్, అస్తగ్ఫిరుల్లాహ్, అల్లాహుమ్మ 
అంతస్సల్లం వ మిన్కస్సల్లం తబారక్త యాజల్ జల్లలి వల్ 
ఇక్రామ్.  
2- ల్లఇల్లహ ఇల్లా్లాహు వహ్ దహూ ల్ల షరీక్ ల్హూ ల్హుల్ 
ముల్కక వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులి ా షైఇన్ ఖదీర్ అల్లా 
హుమ్మ ల్ల మానిఅ లిమా అఅతైత వల్ల ముఅతియ లిమా మ్న్అత 
వల్ల యన్ ఫఉ జల్  జద్ది మిన్కల్ జద్ది.  
3- ల్లఇల్లహ ఇల్ాల్లహాు వహ్ దహూ ల్ల షరీక్ ల్హూ ల్హుల్ 
ముల్కక వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులి ా షైఇన్ ఖదీర్ ల్ల 
హౌల్ వల్ల ఖువవత ఇల్ల ా బిల్లాహి ల్లఇల్లహ ఇల్ాల్లాహు వల్ల 
న్అబుదు ఇల్లా ఇయాాహు ల్హునిిఅమ్తు వల్హుల్ ఫజ్లా 
వల్హుస్సనాఉల్ హస్న్ ల్ల ఇల్లహ ఇల్లా్లాహు ముఖ్లసాీన్ 
ల్హుదిీన్ వలౌ క్రిహల్ కాఫిరూన్.  
4. సుబ్  హాన్ల్లాహ్ 33 సారు,ా అల్ హందులిల్లాహ్ 33 సారుా, 
అల్లాహు అక్బర్ 33 సారుా అనాలి. వంద పూరిత చేయుటకు ఒక్క 
సారి అనాలి: "ల్లఇల్లహ ఇల్లా్లాహు వహ్ దహూ ల్ల షరీక్ల్హూ 
ల్హుల్  ముల్కక వల్హుల్ హందు వహువ అల్ల కులిా షైఇన్ ఖదీర్".  
* పై  జిక్్ర వంద లెక్క పూర్తి  చేసినవార్త పాపాలు సముద్పు 
నురగంత ఉన్నా మన్ాంచబడతాయి. (ముస్ల ిం 597). 

5. అల్లాహుమ్మ అఇన్ని అల్ల జిక్రిక్ వ షుక్రిక్ వ హుస్ని ఇబాదతిక్.  



6. అల్లాహుమ్మ ఇన్ని అఊజ్ల బిక్ మిన్ల్ జ్లబిి వఅఊజ్ల బిక్ మిన్ 
అన్ ఉరది ఇల్ల అరజలిల్ ఉమురి వ అఊజ్ల బిక్ మిన్ ఫితితిదుినాా 
వ అఊజ్ల బిక్ మిన్ అజాబిల్ ఖబ్ర్.  
7. (1) బిస్నమల్లాహిర్రహామనిర్రహం, ఖుల్ హువల్లాహు అహద్ద, 
అల్లాహుస్సమ్ద్ద, ల్మ్ యలిద్ద, వల్మ్ యూల్ద్ద, వల్మ్ 
యకుల్ాహూ కుఫువన్ అహద్ద. 2) బిస్నమల్లా హిర్రహామ నిర్రహం, ఖుల్ 
అఊజ్ల బిరబిబల్ ఫల్ఖ్, మిన్ షర్రి మా ఖల్ఖ్, వ మిన్ షర్రి గాస్నఖ్లన్ 
ఇజా వఖబ్, వ మిన్ షర్రిన్ న్ఫ్ఫిసాతి ఫిల్ ఉఖద్ద, వమిన్ షర్రి 
హాస్నద్దన్ ఇజా హస్ద్ద. (3) బిస్నమల్లాహిర్రహామనిర్రహం, ఖుల్ అఊజ్ల 
బిరబిబనాిస్, మ్లికినాిస్, ఇల్లహినాిస్, మిన్ షర్రిల్ వసావస్నల్ 
ఖనాిస్, అల్ాజీ యువస్నవసు ఫీ సుదూరినాిస్, మిన్ల్ జిన్ితి 
వనాిస్.  
8. అల్లాహు ల్లఇల్లహ ఇల్లా హువల్ హయుాల్ ఖయూాం ల్ల 
తాఖుజ్లహూ స్నన్తుుఁ వల్ల నం, ల్హూ మా ఫిస్సమావాతి వమా 
ఫిల్ అరిజ మ్న్ జల్ాజీ యష్ ఫఉ ఇన్’దహూ ఇల్ల ా బిఇజిిహ 
యఅల్ము మా బైన్ ఐదీహిం వమా ఖల్ిహుం వల్ల యుహతూన్ 
బిషైఇమ్ మిన్ ఇలిమహ ఇల్లా బిమా షాఅ వస్నఅ కురిసయుాహుస్ 
స్మావాతి వల్ అరజ వల్ల యఊదుహూ హిఫుజ- హుమా వహువల్ 
అలీయుాల్ అజీం. (సూ. బఖర 255). (ఈ ఆయతును 'ఆయతుల్ 
కురీస'అని అంటారు). 
* ప్్తి ఫర్్జ నమాజు తర్వాత ఆయతుల్ కుర్సీ చదివిన వారు 
సారగ ంలో ప్్వేశంచడాన్కి చావు మాత్మే అడ్డు  ఉంటంది. 
(సహీహా 972). 

9- అల్లాహుమ్మ ఇన్ని అస్అల్కక్ ఇల్మన్ నాఫిఅ, వరిజఖన్ తయ్యాబ, వ 
అమ్ల్మ్ ముతఖబబల్. (ఫజ్ర్ నమాజు తర్వాత మాత్రమే.) 
 



పై  దుఆల అనువాదం 
 

1- (అల్లల హ్ నీ క్షమాభిక్ష కోరుతున్నాను... అల్లల హ్ నీవే సల్లిం. శింతి నీ నుిండి 
లభిస్త ింది. ఔన్ాత్యిం, గొప్పదన్నలు గలవాడా నీవు గొప్ప శుభాలు కలవాడివి). 
(ముస్ల ిం 592). 

2- అల్లల హ్ త్ప్ప సత్య ఆరాధ్యయడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన్ ఏకై కుడు, 
సాటిలేనివాడు. విశ్వ సామాాజ్యిం ఆయన్దే. స్తత త్ర ములు ఆయన్కే చెలుల ను. 
ఆయన్ సరావధికారుడు. ఓ అల్లల హ్! నీవు ప్ర సాదిించే దానిని అడుు కునేవాడెవ్డూ 
లేడు. నీవు ఇవ్వని దానిని ఎవ్వడూ ఇవ్వలేడు. ఎవ్రి పెదద రికిం ఐశ్వర్యిం నీ శిక్ష 
ముిందు వారికి ల్లభిం చేకూర్చ లేవు. (బుఖారి 844, ముస్ల ిం 593). 

3- (అల్లల హ్ త్ప్ప సత్య ఆరాధ్యయడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన్ ఏకై కుడు, 
సాటిలేనివాడు. విశ్వసామాాజ్యిం ఆయన్దే. స్తత త్ర ములు ఆయన్కే చెలుల ను. 
ఆయన్ సరావధికారుడు. పుణ్యయలు చేసే, పాపాల నుిండి దూర్ముిండే భాగయిం 
అల్లల హ్  యే ప్ర సాదిించువాడు, ఆ అల్లల హ్ త్ప్ప వెరొక ఆరాధ్యయడు లేడు. మేము 
ఆయనేా ఆరాధిసాత ము. వ్రాలు, అనుగర హాలు ఆయన్ ప్ర సాదిించిన్వే. మించి 
స్తత త్రర లు ఆయన్కే శోభిసాత యి. అల్లల హ్ త్ప్ప వేరొక ఆరాధ్యయడు లేడు. 
సత్యతిర్సాారులకు ఎింత్ అయిష్ట కర్ింగా ఉన్నా సరే మేము మా ధరాానిా 
ఆయన్ కొర్కే ప్ర త్యయకిించుకున్నాము). (ముస్ల ిం 594). 

5- (అల్లల హ్! నేను నీ ధ్యయన్ిం చేయటానికి, నీకు కృత్జ్ఞ త్లు తెలుపుకోటానికి, 
త్గురీతిలో నినుా ఆరాధిించటానికి న్నకు సహాయిం చెయియ). (అబూదావూద్ 
1522). 

6- (అల్లల హ్! పిరికిత్న్ిం నుిండి నీ శ్ర్ణు వేడుతున్నాను. నికృష్ట మై న్ 
వ్ృదాాపాయనికి చేరుకోవ్టిం నుిండి నీ శ్ర్ణు కోరుతున్నాను. పార ప్ించిక 
ఉప్దర వాల నుిండి నీ శ్ర్ణు వేడుతున్నాను. సమాధి యాత్న్ల నుిండి నీ శ్ర్ణు 
వేడుతున్నాను). (బుఖారి 2822). 

7- (1)ఇల్ల అనుుః ఆయనే అల్లల హ్, ఏకై కుడు, అల్లల హ్ ఎవ్రి అకారా లేనివాడు, 
ఆయన్కు సింత్రన్ిం లేదు మరియు ఆయన్ కూడా ఎవ్రి సింత్రన్మూ కాడు, 



ఆయన్కు సరిసమానుడు ఎవ్డూ లేడు. (2) ఇల్ల అనుుః నేను ఉదయ కాలపు 
ప్ర భువు శ్ర్ణులోకి వ్స్త న్నాను, ఆయన్ సృష్ట ించిన్ ప్ర తిదాని కీడు నుిండి, 
చిమాచీకటి కీడు నుిండి ఎప్పుడెై త్య అది కర ముాకుింటిందో, ముడుల మీద 
మింతిర ించి ఊదే వారి కీడు నుిండి, మరియు అసూయప్రుడి కీడు నుిండి, 
ఎప్పుడెై త్య అత్డు అసూయప్డత్రడో. (3) ఇల్ల అనుుః నేను మాన్వుల ప్ర భువు, 
మాన్వుల సార్వభౌముడు, మాన్వుల ఆరాధయ దై వ్ిం యొకా శ్ర్ణులోకి 
వ్స్త న్నాను, కలత్లు రేకతిత ించి తొలగిపోయేవాని కీడు నుిండి, ఎవ్డెై త్య 
మాన్వుల హృదయాలలో కలత్లు రేకతిత సాత డో, వాడు జిన్నాతులలోని వాడూ 
కావ్చుచ లేదా మాన్వులలోని వాడూ కావ్చుచ) (అబూదావూద్ 1523). 

8- (అల్లల హ్! ఆయన్ త్ప్ప మరొక సత్యఆరాధ్యయడు ఎవ్వడూ లేడు. ఆయన్ 

నితుయడువిశ్వవ్యవ్సథ కు ఆధ్యర్భూతుడు ఆయన్కు కునుకురాదు మరియు 

నిదుర్రాదు. భూమాయకాశలలో ఉన్ా సమసత మూ ఆయన్కు చెిందిన్దే, ఆయన్ 

సముాఖింలో -ఆయన్ అనుజ్ఞ  లేకుిండా- స్ఫార్స్ చేయగలవాడెవ్డు? వారి 

ముిందున్ాదీ మరియు వారి వెనుక ఉన్ాదీ అనీా ఆయన్కు బాగా తెలుస్, 

మరియు ఆయన్ కోరిత్య త్ప్ప, ఆయన్ జ్ఞఞ న్విశేషాలలో ఏ విష్యమునూ వారు 

గర హించజ్ఞలరు, ఆయన్ కురీీ ఆకాశలనూ మరియు భూమినీ ప్రివేష్ట ించి 

ఉన్ాది. వాటి సింర్క్షణ ఆయన్కు ఏ మాత్ర ిం అలసట కలిగిించదు. మరియు 

ఆయన్ అతుయన్ాతుడు, సర్వవత్త ముడు). 

9-  (ఓ అల్లల హ్! నేను నీతో ప్ర యోజ్న్కర్మై న్ జ్ఞఞ న్ిం, ప్విత్ర  ఆహార్ిం మరియు 

అింగీకరిింప్బడే ఆచర్ణ కోరుతున్నాను). (ఇబుా మాజ్ 925). ఇది ఫజ్రర  త్రావత్. 

 

కూర్పు  
ముహమాద్ న్సీరుదీద న్ జ్ఞమిఈ 
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