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பிஸ்மில்லபாஹிர்ரைஹ்மாபானிர்ரைஹீம் 

முன்னுரைரை 
மாதிப்பிற்குரிய அல்லபாஹ்வின் 

விருந்தினர்கவேளே! 

அஸ்ஸலபாமு அதைலக்கும் வரைஹ்மாதுல்லபாஹி 
வபாரைகபாத்துஹஜு 

எல்லபாப்புகழும் ஏக வல்லவனபாகிய 
அல்லபாஹ் ஒருவனுக்வேக! அவனுதைடய 
அன்பும் அருளும் உலகத்தைபாருக்கு 
அருட்வெகபாதைடயபாக அனுப்பாப்பாட்ட நம் 
உயிரிலும் வேமாலபான அல்லபாஹ்வின் தூதைர் 
முஹம்மாது ஸல்லல்லபாஹஜு அதைலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் 
குடும்பாத்தைபார், வேதைபாழர்கள், அவர்கதைளேப் பின் 
வெதைபாடந்தை தைபாபியீன்கள், நல்லடியபார்கள் 
அதைனவர் மீதும் என்வெறைன்றும் நிலவட்டுமாபாக!  

''ஏற்றுக் வெகபாள்ளேப்பாட்ட ஹஜ்ஜின் கூலி 
சுவர்க்கத்தைதைத் தைவிரை வேவறில்தைல'' என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். இன்ஷாபா 
அல்லபாஹ் அத்தைதைகய பாபாக்கியவபான்களேபாக 
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நீங்களும் ஆகப்வேபாபாகின்றைவர்கள், ஹஜ்ஜுஜு 
ஏற்றுக்வெகபாள்ளேப்பாடுவதைற்கு  இரைண்டு 
நிபாந்தைதைனகதைளே பாரிபூரைணப்பாடுத்திவேய ஆக 
வேவண்டும். முதைலபாவது இக்லபாஸ் 
(அல்லபாஹ்விற்கபாக ஹஜ்தைஜு நிதைறைவேவற்றுவது) 
இரைண்டபாவது நபி(ஸல்) அவர்கள் வெசய்தைதைதைப் 
வேபாபான்வேறை ஹஜ்தைஜு நிதைறைவேவற்றுவது. 
ஹஜ்தைஜுப்பாற்றிய சரியபான வெதைளிவு 
இல்லபாதைதினபால் இன்று பால ஹபாஜிகள் ஹஜ் 
கிரிதையகதைளே தைவறைபான முதைறையில் 
வெசய்கின்றைபார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் வெசய்தை 
ஹஜ்தைஜு சுருங்கச் வெசபால்லி 
விளேங்கதைவப்பாதினபால் இத்தைவறுகதைளே 
நீக்கலபாம் என்றை நன்வேனபாக்வேகபாடு இச்சிறு  
புத்தைகம் வெவளியிடப்பாட்டுள்ளேது. 

என்னிடமிருந்து உங்களின் ஹஜ் 
கடதைமாகதைளே எடுத்துக் வெகபாள்ளுங்கள் 
சிலவேநரைம், இந்தை வருடத்திற்கு பின் நபான் 
உங்கதைளே பாபார்க்கபாமால் இருக்கலபாம் என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். (சுனனுல் 
குப்ரைபா லில்தைபாஹகி) ஆகவேவ, இதைதைப்பாடித்து 
நபி(ஸல்) அவர்கள் வெசய்தை ஹஜ்தைஜுப் 
வேபாபான்வேறை நீங்களும் வெசய்யுங்கள். அல்லபாஹ் 
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நமாது ஹஜ்தைஜு ஏற்று ''அன்று பிறைந்தை 
பாபாலகதைன'' வேபாபான்றும் ஏற்றுக்வெகபாள்ளேப்பாட்ட 
ஹஜ்ஜின் கூலியபாகிய சுவர்க்கத்தைதைப் 
வெபாற்றைவர்களேபாகவும் நம் தைபாயகம் திரும்பா 
வபாய்ப்பாளிப்பாபானபாக! 

குறிப்பு: ஹபாஜிகளுக்கு நிகழும் தைவறுகளும் 
குர்ஆன் ஹதீதிலிருந்து வேதைர்ந்வெதைடுக்கப்பாட்ட 
பிரைபார்த்தைதைனகளும் இத்வெதைபாடரில் 
இதைணக்கப்பாட்டிருக்கின்றைது. 

  

K.L.M. இப்றைபாஹீம் மாதைனி 

ஜித்தைபா 1.11.1430ஹி (20.10.2009) 

————————  
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நபி வழியில் நம் ஹஜ் 
உம்ரைபாச் வெசய்யும் முதைறை 

உம்ரைபா வெசய்வதைற்கு முன் குளித்து 
நறுமாணம் பூசிக்வெகபாண்டு இஹ்ரைபாம் உதைடதைய 
அணிந்தை பின் ''லப்தைபாக்க அல்லபாஹஜும்மா 
உம்ரைத்தைன்'' என்று உரிய எல்தைலயிலிருந்து 
(மீக்கபாத்திலிருந்து) நிய்யத்து தைவத்துக் 
வெகபாண்டு மாக்கபாவிற்குப் புறைப்பாட வேவண்டும். 
(இலங்தைக இந்தியபாவிலிருந்து வருபாவர்களின் 
எல்தைல யலம்லம்) இஹ்ரைபாம் அணியும் 
எல்தைலக்குள் வசிப்பாவர்கள் அவர்கள் 
வசிக்கும் இடத்திலிருந்வேதை இஹ்ரைபாம் உதைட 
அணிந்து நிய்யத்து தைவத்துக் வெகபாள்ளே 
வேவண்டும். இஹ்ரைபாம் உதைட என்பாது 
ஆண்களுக்கு இரைண்டு தைதைக்கப்பாடபாதை 
துணிகதைளே அணிவதைபாகும். ஒரு துணிதைய 
உடுத்திக்வெகபாண்டு மாற்றை துணியபால் தைன் 
வேமானிதைய வேபாபார்த்திக் வெகபாள்வதைபாகும். 
ஆண்களின் இஹ்ரைபாம் துணி வெவள்தைளே 
நிறைமாபாக இருப்பாது சிறைந்தைதைபாகும். வெபாண்களுக்கு 
தைனி இஹ்ரைபாம் உதைட கிதைடயபாது. அவர்கள் 
தைங்களுதைடய அங்கங்கள் மாதைறையும் அளேவிற்கு 
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இஸ்லபாம் அனுமாதித்தை எந்தை ஆதைடதையயும் 
அணிந்து வெகபாள்ளேலபாம். மாக்கபா வெசல்லும் 
வதைரை தைல்பியபா வெசபால்லிக் வெகபாண்டு வெசல்வது 
சுன்னத்தைபாகும். 

  َلَكَّبَلل َلَكَّبْي   َّبَلَل َلَك َلَكَّبْييَّبَّبَّببَّبَلل ْيَلَكَّبْييَّبَّبَّببَّبَلل َّبمَّب َّمَّبَّبلَّبلَلا َلَكَّبْييَّبَّببَلل •
  َلَكَّبَّبْيلَّب لَّبْيلاَلو َلَكَّبَّبَلل َلةَّبَللَّبْيَوَّبَّبَكَّبنَّبلاَلو َلِّنَّبْيلَّبَّبَل َّبْيلا َّبْل ا ْيَلَكَّبَّبْييَّببَّبَّببَّبَلل
  َلَكَلل َلَكْي   َلَلَلَك

தைமிழில்: தைலப்தைபாக் அல்லபாஹஜும்மா 
தைலப்தைபாக் லப்தைபாக்க லபா ஷாரீக்க லக்க 
லப்தைபாக் இன்னல் ஹம்தை வன்னிஃமாதை லக 
வல் முல்க் லபா ஷாரீக்க லக். 

ஹரைத்திற்குள் நுதைழவதைற்கு முன் 
தைல்பியபாதைவ நிறுத்திக் வெகபாண்டு வலது கபாதைல 
முன் தைவத்து பின் வரும் துஆதைவ ஓதை 
வேவண்டும். 

   هللا  ِهللْي َّب سَلُس ىَّبَللَّبَلع  ُمَلَالَّبَّبْسلاَلو  ُةَلَالَّبَّصلاَلو  هللا  مْيْس ب •
 . َلَك ت لْيحَلُس َلَباَل ْيَّببَلَأ ْيي ل ْيْحَلتْيَّبْفا َّبم َّمَّبللَلا
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தைமிழில்: பிஸ்மில்லபாஹ் வஸ்ஸலபாத்து 
வஸ்ஸலபாமு அலபா ரைசூலில்லபாஹ் 
அல்லபாஹஜும்மாஃப்தைஹ்லி அப்வபாபா ரைஹ்மாத்திக. 

ஹரைத்திற்குள் நுதைழந்தைதும் முதைலில்  
தைவபாஃதைபா ஆரைம்பிக்க வேவண்டும். தைவபாஃப் 
என்பாது கஃபாத்துல்லபாதைவ ஏழு முதைறை 
பாரிபூரைணமாபாகச் சுற்றி வருவதைற்கு 
வெசபால்லப்பாடும். தைவபாஃபுக்கு ஒழு 
அவசியமாபாகும். தைவபாஃதைபா ஆரைம்பிப்பாதைற்கு 
முன் ஆண்கள் தைங்களின் வலது வேதைபாள் 
புயத்தைதை திறைந்துவிட வேவண்டும். அதைபாவது 
வேமானிதைய வேபாபார்த்தியிருக்கும் துணியின் 
நடுப்பாகுதிதைய வலது கக்கத்தின் கீழ் தைவத்துக் 
வெகபாண்டு அத்துணியின் ஓரைத்தைதை இடது 
வேதைபாள் மீது வேபாபாடுவதைபாகும். அதைன் பின் 
உம்ரைபாவிற்குரிய தைவபாஃதைபா 
நிதைறைவேவற்றுகின்வேறைன் என்றை நிய்யத்வேதைபாடு 
ஹஜுருல் அஸ்வத் கல் வெபாபாருத்தைப்பாட்டிருக்கும் 
மூதைலயிலிருந்து உம்ரைபாவின் தைவபாஃதைபா 
ஆரைம்பிக்க வேவண்டும். தைவபாஃதைபா 
ஆரைம்பிக்கும் வேபாபாது நபான்கு முதைறைகளில் 
ஒன்தைறைக் வெகபாண்டு ஆரைம்பிக்கலபாம். 

1. முடியுமாபாக இருந்தைபால் ஹஜுருல் 
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அஸ்வத் கல்தைல முத்தைமிடுவது.  

2. அதைற்கு முடியபாவிட்டபால் தைகயினபால் 
ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்தைல வெதைபாட்டு தைகதைய 
முத்தைமிடுவது.  

3. அதைற்கும் முடியபாவிட்டபால் ஹஜுருல் 
அஸ்வத் கல்தைல தைடிவேபாபான்றைதைபால் வெதைபாட்டு 
அதைதை முத்தைமிடுவது.  

4. அதைற்கும் முடியபாவிட்டபால் ஹஜுருல் 
அஸ்வத் கல்லுக்கு வேநரைபாக நின்று தைன் வலது 
தைகதைய மாட்டும் அதைன்பாக்கம் உயர்த்திக்கபாட்டி 
'அல்லபாஹஜுஅக்பார்' என்று வெசபால்வது. 
இம்முதைறையில் தைகதைய முத்தைமிடக்கூடபாது. 
இந்நபான்கில் முடியுமாபான ஒன்தைறைச் 
வெசய்துவிட்டு தைவபாஃதைபா ஆரைம்பிக்க 
வேவண்டும். ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்தைல 
முத்தைமிட வேவண்டுவெமான்பாதைற்கபாக மாற்றைவர்கதைளே 
இடித்துக் வெகபாண்டு வெசல்வதைதை ஹபாஜிகள் 
தைவிர்த்துக்வெகபாள்ளே வேவண்டும். ஹஜுருல் 
அஸ்வத் கல்தைல முத்தைமிடுவது சுன்னத்தைபாகும். 
மாற்றைவர்களுக்கு வெதைபால்தைல வெகபாடுப்பாது 
ஹரைபாமாபாகும். ஹரைபாமாபான வெசயதைலச் வெசய்து 
சுன்னத்தைதை நிதைறைவேவற்றை வேவண்டுமாபா? 
குறிப்பாபாக வெபாண்கள் இதைதை கவனத்தில் 
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வெகபாள்ளே வேவண்டும்.  

கஃபாத்துல்லபாவேவபாடு வேசர்ந்து ஓர் 
அதைரைவட்டம் இருக்கின்றைது அதைதையும் வேசர்த்து 
தைவபாஃப் வெசய்ய  வேவண்டும். கபாரைணம் 
அதுவும் கஃபாத்துல்லபாவின் எல்தைலதைபான்.  
ருக்னுல் யமாபானிதைய  (ஹஜுருல் அஸ்வத் கல் 
மூதைலக்கு முன்னுள்ளே மூதைலதைய) வெதைபாட 
வபாய்ப்புக் கிதைடத்தைபால் வெதைபாட்டுக்வெகபாள்ளேலபாம். 
அதைதை முத்தைமிடுவவேதைபா அல்லது வெதைபாட்டு 
தைகதைய முத்தைமிடுவவேதைபா அல்லது வெதைபாட 
வபாய்ப்புக் கிதைடக்கபாதை வேநரைத்தில்  அதைன் 
பாக்கம் தைகதைய உயர்த்திக் கபாட்டி அல்லபாஹஜு 
அக்பார் என்று கூறுவவேதைபா நபிவழியல்ல. 
முந்திய மூன்று சுற்றுக்களிலும் ''ரைம்ல்'' வெசய்வது 
சுன்னத்தைபாகும். ''ரைம்ல்'' என்பாது தைனது இரு 
வேதைபாள் புஜுங்கதைளேயும் அதைசத்துக் வெகபாண்டு, 
கபால் எட்டுக்கதைளே கிட்ட தைவத்து வேவகமாபாக 
நடப்பாதைற்குச் வெசபால்லப்பாடும். மாற்றை நபான்கு 
சுற்றுக்கதைளேயும் சபாதைபாரைண நதைடயில் நடக்க 
வேவண்டும். ''ரைம்ல்'' வெசய்வது ஆண்களுக்கு 
மாபாத்திரைம்தைபான் சுன்னத்தைபாகும். 
வெபாண்களுக்கல்ல. 

ஒவ்வெவபாரு சுற்றுக்களுக்கும் மாத்தியில் 
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குறிப்பிட்ட துஆக்கள் எதுவும் இல்தைல, 
விரும்பிய துஆக்கதைளேக் வேகட்கலபாம். தைஸ்பீஹ், 
திக்ர் வெசய்தைல், குர்ஆன் ஓதுதைல், துஆ 
வெசய்தைல் வேபாபான்றைதைவகதைளே வெசய்து 
வெகபாள்ளேலபாம். ருக்னுல் யமாபானியிலிருந்து 
ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்வெபாபாருத்தைப்பாட்டிருக்கும் 
மூதைல வதைரையுள்ளே இடத்தில் 

  ًةةَّبَلنَلْسَلح  ُةَل  ِخآلا ي ْفَلو ًةةَلنَلْسَلح اَليْيَّبْنُّدِّنلا ي ْف اَلن ِتآ اَلنَّبَّببَلُس •
    ُساَّبنلا َلَباَلَذَلع اَلن ِقَلو

தைமிழில்: 'ரைப்பானபா ஆத்தினபா ஃபித்துன்யபா 
ஹஸனத்தைன் வஃபில் ஆகிரைத்தி ஹஸனத்தைன் 
வகினபா அதைபாபான்னபார்' என்றை துஆதைவ (அபூ 
தைபாவூத், ஹபாகிம்) ஓதுவது சுன்னத்தைபாகும். 
ஒவ்வெவபாரு சுற்தைறை ஆரைம்பிக்கும் வேபாபாதும் 
ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்லுக்கு வேநரைபாக 
வரும்வேபாபாது தைக்பீர் (அல்லபாஹஜுஅக்பார் என்று) 
கூறுவது சுன்னத்தைபாகும். தைவபாஃப் வெசய்து 
முடிந்தைதும் திறைந்தை வலது வேதைபாள்புயத்தைதை 
மூடிக்வெகபாள்ளே வேவண்டும். பின்பு மாகபாமு 
இப்றைபாஹிமுக்குப் பின் வெசன்று தைவபாஃபுதைடய 
சுன்னத் இரு ரைக்ஆத்துகதைளே வெதைபாழ 
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வேவண்டும். முதைல் ரைக்ஆத்தில் சூரைத்துல் 
பாபாத்திஹபாவுக்குப்பின் சூரைத்துல் கபாஃபிரூனும் 
(குல் யபா அய்யுஹல்  கபாஃபிரூன்), 
இரைண்டபாவது ரைக்ஆத்தில் சூரைத்துல் 
பாபாத்திஹபாவுக்குப்பின் சூரைத்துல் இக்லபாதைஸயும் 
(குல்ஹஜுவல்லபாஹஜு அஹது) ஓதுவது 
சுன்னத்தைபாகும். மாகபாமு இபுறைபாஹிமுக்குப்பின் 
இட வெநருக்கடியபாக இருந்தைபால் ஹரைத்தினுள் 
எங்கும் வெதைபாழுதுவெகபாள்ளேலபாம். 

ஸஃயி 
ஸஃயி என்பாது ஸஃபாபா, மார்வபா 

மாதைலகளுக்கு மாத்தியில் ஏழு சுற்றுக்கள் 
சுற்றுவதைபாகும். தைவபாஃப் முடிந்தை பின் ஸஃயி 
வெசய்வதைற்கபாக ஸஃபாபா மாதைலக்குச் 
வெசல்லவேவண்டும். ஸஃபாபா மாதைலக்கு வெசல்லும் 
வேபாபாது (ஸஃபாபா மாதைல மீது அல்ல) 

  َّب َّبَلح ْيْنَّبَللَّبَلْف  هَّبَّبلَّبلا    ِئاَلَوَلَل ْيْن م َلُةَلوْي َللْيلاَلو اَلفَّبَّصلا َّبْل ا •
  َل َّب َّبَّبَفَّبَل  ْيْلَلَأ  هَّبْييَّبَللَّبَلع َلَحاَلن ُج َلَالَلْف َل َللَلتْيعا ْيوَلَأ َلَتْييَلَّببْيلا
   ِلمَّبيَّب لَّبَلع ِل َّب ٌراَّبَلَل َلهَّبَّبلَّبلا َّبْل ِإَلْف اًة ْيَّبيَلِخ َلَعَّب َلَفَلِت ْيْنَلمَلو اَلل َّم ب
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(2:158) 
என்னும் ஆயத்தைதை நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ஓதிவிட்டு அல்லபாஹ் எதைதைக்வெகபாண்டு 
ஆரைம்பித்தைபாவேனபா அதைதைக் வெகபாண்டு நபாமும் 
ஆரைம்பிப்வேபாபாம் என்று வெசபால்லி ஸஃபாபா மாதைல 
மீது கஃபாத்துல்லபாதைவ பாபார்க்கும் அளேவிற்கு 
ஏறி கிப்லபாதைவ முன்வேனபாக்கி அல்லபாஹ்தைவ 
ஒருதைமாப்பாடுத்தி, வெபாருதைமாப்பாடுத்தி அவதைனப் 
புகழ்ந்து 

   َكَّبْيلَّب لَّبلْيا  هَّبَلل ْي هَّبَلل َلَكَّبْي   َّبَلَلَلَك  ُهَلِّنْيحَلو  هللا َّبَك ا َلهَلل اَلَك •
  َك َّبَّب ٌر ىَّبَللَّبَلع َل َّب  َلو  َتَّبْييَّب لَّب  َلو ْييَّب يَّبْي َّب    ِّنَّبْيلَّبَل َّبْيلا  هَّبَللَلو
اَلَك  . ِل َّبَّبْيَّب  ِّنَّبَّبَلِق َق ْييَّبَّبَلَل

  َل َّبَّبَلجَّبَّبْيْنَلَأ ْي ُهَلِّنَّبَّبْيحَلو  هللا َّبَك ا َلهَّبَّبَلل 
 .  ُهَلِّنْيحَلو َلَباَل ْيحَلَألا َلُمَل َل َلو  ْي ُهَلِّنْيبَلع َل َلَّصَلْنَلو ْي ُهَلِّنْيعَلو

தைமிழில்: லபாஇலபாஹபா இல்லல்லபாஹஜு 
வஹ்தைஹஜு லபாஷாரீக்க லஹஜு, லஹஜுல் முல்க்கு 
வலஹஜுல் ஹம்து யுஹ்யீ வயுமீத்து வஹஜுவ 
அலபா குல்லி தைஷாய்யின் கதீர். லபாஇலபாஹபா 
இல்லல்லபாஹஜு வஹ்தைஹ், அன்ஜுஸ வஃதைஹ், 
வநஸரை அப்தைஹ், வஹஸமால் அஹ்சபாபா 
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வஹ்தைஹ்.   

என்னும் திக்ருகதைளே ஓதி இதைடவேய 
துஆக்களும் வெசய்தைபார்கள். இப்பாடி மூன்று 
தைடதைவகள் வெசய்தைபார்கள். (அபூதைபாவூத், 
நஸபாயி, இப்னுமாபாஜுபா, தைபாரைமி, தைப்ரைபானி) 

இந்தை திக்ருகதைளே நபாமும் ஓதி 
இதைவகளுக்கு இதைடவேய துஆக்கள் வெசய்வதும் 
சுன்னத்தைபாகும். ஆனபால் இன்று சிலர் ஸஃபாபா 
மாதைலயடியில் நின்று  வெதைபாழுதைகக்குத் தைக்பீர் 
கூறுவது வேபாபால் இரு தைககதைளேயும் 
கஃபாத்துல்லபாவின் பாக்கம் உயர்த்திக் 
கபாட்டிவிட்டுச் வெசல்கின்றைபார்கள். இது 
சுன்னத்தைபான முதைறையல்ல. துஆவிற்கு 
மாபாத்திரைவேமா தைகதைய உயர்த்தை வேவண்டும். 
பின்பு ஸஃபாபா மாதைலயிலிருந்து இறைங்கி 
மார்வபாதைவ முன்வேனபாக்கிச் வெசல்ல வேவண்டும். 
மார்வபா வெசல்லும் வேபாபாது இரு பாச்தைச விளேக்கு 
வெபாபாருத்தைப்பாட்டுள்ளேது. முதைல் பாச்தைச விளேக்கு 
வெபாபாருத்தைப்பாட்ட இடத்திலிருந்து மாறு பாச்தைச 
விளேக்கு வெபாபாருத்தைப்பாட்ட இடம் வதைரைக்கும் 
சிறிது வேவகமாபாக ஓட வேவண்டும். அதைன்பிறைகு 
சபாதைபாரைணமாபாக நடக்க வேவண்டும். இப்பாடி 
ஓடுவது ஆண்களுக்கு மாட்டும்தைபான் 
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வெபாண்களுக்கல்ல. மார்வபா மாதைலதைய 
அதைடந்தைதும் அதைன்மீது ஏறி கிப்லபாதைவ 
முன்வேனபாக்கி ஸஃபாபா மாதைலயில் வெசய்தைது 
வேபாபான்வேறை வெசய்வது சுன்னத்தைபாகும். இத்வேதைபாடு 
ஒரு சுற்று முடிவுறுகின்றைது. பின்பு 
மார்வபாவிலிருந்து ஸஃபாபா வதைரைக்கும் வெசல்வது, 
இங்கும் இரு பாச்தைச விளேக்குகளுக்கு மாத்தியில் 
சற்று வேவகமாபாக ஓடுவது சுன்னத்தைபாகும். 
ஸஃபாபா மாதைலதைய அதைடந்தைபால் இரைண்டபாவது 
சுற்று முடிவுறுகிறைது. இப்பாடி ஏழு சுற்றுக்கள் 
சுற்றை வேவண்டும். மார்வபாவில்தைபான் கதைடசிச் 
சுற்று முடிவுறும். ஒவ்வெவபாரு சுற்றுக்கும் 
இதைடயில் தைனிப்பாட்ட பிரைபார்த்தைதைனகள் 
இல்தைல. விரும்பிய பிரைபார்த்தைதைனகள், 
திக்ருகள், குர்ஆன் வேபாபான்றைதைவகதைளே ஓதைலபாம். 
இப்பாடிப்பாட்ட சிறைப்பாபான இடங்களில் 
மானமுருகி அல்லபாஹ்விடத்தில் 
பிரைபார்த்தியுங்கள். தைவபாஃப் மாற்றும் ஸஃதைய 
கீழ்மாபாடியில் வெசய்ய முடியபாவிட்டபால் 
வேமால்மாபாடியில் வெசய்து வெகபாள்ளேலபாம். ஸஃயின் 
ஏழு சுற்றுக்களும் முடிவதைடந்தைபின் ஆண்கள் 
வெமாபாட்தைட அடித்துக் வெகபாள்ளே வேவண்டும், 
இதுவேவ சிறைந்தை முதைறையபாகும். வெமாபாட்தைட 
அடிக்கபாதைவர்கள் முடிதைய குதைறைத்துக் வெகபாள்ளே 
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வேவண்டும். முடிதைய குதைறைத்துக் 
வெகபாள்வவெதைன்பாது இரைண்டு அல்லது மூன்று 
இடங்களில் சில முடிகதைளே மாட்டுவேமா 
கத்தைரிப்பாது என்பாதைல்ல. மாபாறைபாக தைதைலயில் 
உள்ளே எல்லபா முடிகளும் வெகபாஞ்ச 
அளேவிற்கபாவது கத்தைரிக்கப்பாட வேவண்டும். 
இதுவேவ நபி வழியபாகும்.  வெபாண்கள் 
தைங்களின் தைதைலமுடியின் நுனியில் விரைல் 
நுனியளேவிற்கு வெவட்டிக் வெகபாள்ளே வேவண்டும். 
இதுவேவ அவர்களுக்கு சுன்னத்தைபான 
முதைறையபாகும். இத்துடன் உம்ரைபாவின் வெசயல்கள் 
பாரிபூரைணமாதைடந்துவிட்டன. அல்லபாஹ் நமாது 
அதைனத்து நல் அமால்கதைளேயும் ஏற்றுக் 
வெகபாள்வபானபாக! 

குறிப்பு: தைவபாஃபிலும் ஸஃயிலும் ஏழு 
சுற்றுக்கதைளேயும் ஒவேரை வேநரைத்தில் சுற்றை 
முடியபாதைவர்கள் இதைடயில் கதைளேப்பாபாறிவிட்டு 
பின்பு மீதைமுள்ளே சுற்றுக்கதைளேத் வெதைபாடருவதில் 
தைவறில்தைல. இதைடவெவளி நீளேமில்லபாமாலும், 
ஹரைத்தைதைவிட்டும் வெவளியபாகபாமாலும் இருக்க 
வேவண்டும். 
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ஹஜ் செசெய்யும் முறைறை 
ஹஜ்ஜின் வதைககள் மூன்று 

1. ஹஜ்ஜுஜுத் தைமாத்துஃ 

2. ஹஜ்ஜுஜுல் கிரைபான் 

3. ஹஜ்ஜுஜுல் இஃப்ரைபாத் 

ஹஜ்ஜுஜுத் தைமாத்துஃ  
ஹஜ்ஜுஜுதைடய மாபாதைத்தில் (ஷாவ்வபால், 

துல்கஃதைபா, துல்ஹஜ்) ஹஜ்ஜிற்கபான உம்ரைபாதைவச் 
வெசய்து அவேதை வருடத்தில் ஹஜ்தைஜுயும் 
வெசய்வதைற்குச் வெசபால்லப்பாடும். ஹஜ்ஜிற்குச் 
வெசல்லும்வேபாபாது குர்பாபானி வெகபாடுக்கும் 
பிரைபாணிதைய தைன்னுடன்  வெகபாண்டு 
வெசல்லபாதைவர்களுக்கு இதுவேவ சிறைந்தை 
முதைறையபாகும். ஹஜ்ஜுஜு தைமாத்துஃ வெசய்பாவர் 
உம்ரைபாதைவ முடித்துவிட்டபால், ஹஜ்ஜிற்கபாக 
நிய்யத் தைவக்கும் வதைரை, இஹ்ரைபாமினபால் 
ஹரைபாமாபாக்கப்பாட்டிருந்தை அதைனத்தும் 
ஹலபாலபாகிவிடும். துல்ஹஜ் 8ம் நபாள் 
கபாதைலயில் அவர்கள் தைங்கியிருக்கும் இடத்தில் 
இருந்வேதை இஹ்ரைபாம் அணிந்து ஹஜ்ஜிற்கு 
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நிய்யத் (லப்தைபாக்க அல்லபாஹஜும்மா ஹஜ்ஜுன் 
என்று) தைவத்துக் வெகபாண்டு மினபாவிற்குச் 
வெசல்ல வேவண்டும். 

ஹஜ்ஜுஜுல் கிரைபான் 
ஹஜ்ஜுஜுதைடய மாபாதைத்தில் ஹஜ்ஜிற்கும் 

உம்ரைபாவிற்கும் வேசர்த்து ஒவேரை நிய்யத்து 
(லப்தைபாக்க அல்லபாஹஜும்மா ஹஜ்ஜுன் 
வஉம்றைதைன் என்று) தைவப்பாது. யபார் தைன்னுடன் 
குர்பாபானிக்குரிய பிரைபாணிதைய வெகபாண்டு 
வெசல்கின்றைபார்கவேளேபா, அவர்களுக்கு இதுவேவ 
சிறைந்தை முதைறையபாகும். இந்தை முதைறையில்தைபான் நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் வெசய்தைபார்கள். 

ஹஜ்ஜுஜுல் இஃப்ரைபாத் 
ஹஜ்ஜுஜுதைடய மாபாதைத்தில் ஹஜ்ஜிற்கு மாட்டும் 

நிய்யத்து (லப்தைபாக்க அல்லபாஹஜும்மா ஹஜ்ஜுன் 
என்று)  தைவப்பாது, யபார் ஹஜ் கிரைபான் மாற்றும் 
இஃப்ரைபாத் முதைறையில் ஹஜ் வெசய்கின்றைபார்கவேளேபா, 
அவர்கள் மாக்கபா வந்தைதும் தைவபாஃப் வெசய்ய 
வேவண்டும். இதைற்கு தைவபாபுல் குதூம் என்று 
வெசபால்லப்பாடும். இவ்விரு வதைகயில் ஹஜ் 
வெசய்பாவர்கள் தைவபாபுல் குதூமுக்குப் பின் 
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ஸஃயி வெசய்தைபால் 10ம் நபாள் தைவபாபுல் 
இஃபாபாலபாவுக்குப் பின் ஸஃயி 
வெசய்யத்வேதைதைவயில்தைல. இப்வேபாபாது ஸஃயி 
வெசய்யபாதைவர்கள் 10ம் நபாள் தைவபாபுல் 
இஃபாபாலபாவுக்குப்பின் ஸஃயி வெசய்வேதை 
ஆகவேவண்டும். இவர்கள் துல் ஹஜ் மாபாதைத்தின் 
8ம் நபாள் வதைரை மாக்கபாவிவேல 
தைங்கியிருப்பாபார்கள். துல் ஹஜ் பிதைறை 8ம் நபாள் 
கபாதைல மினபாவிற்குச் வெசல்ல வேவண்டும். 
இவ்விரு வதைகயிலும் ஹஜ்தைஜு 
நிதைறைவேவற்றுபாவர்கள், துல் ஹஜ் மாபாதைம் 10ம் 
நபாள் ஜும்ரைத்துல் அகபாபாவிற்கு கல்வெலறிந்து, 
முடி எடுக்கும் வதைரை, இஹ்ரைபாம் ஆதைடதைய 
கழற்றைபாமால், இஹ்ரைபாத்தில் தைவிர்க்கப்பாட 
வேவண்டியதைவகதைளே, வேபாணி நடக்க வேவண்டும். 

துல்ஹஜ் பிதைறை 8ம் நபாள் 
வேமாவேல கூறைப்பாட்ட மூன்று முதைறைகளில் 

ஹஜ் வெசய்பாவர்களும் துல்ஹஜ் பிதைறை 8ம் 
நபாள் மினபாவிற்குச் வெசல்ல வேவண்டும். 
தைமாத்துஆன முதைறையில் ஹஜ் வெசய்பாவர்கள் 
மாட்டும் குளித்து, நறுமாணம் பூசி, இஹ்ரைபாம் 
உதைட அணிந்து தைபான் தைங்கியிருக்கும் 
இடத்திலிருந்வேதை ''லப்தைபாக்க அல்லபாஹஜும்மா 
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ஹஜ்ஜுன்'' என்று நிய்யத்து தைவத்துக் வெகபாண்டு 
மினபா வெசல்ல வேவண்டும்.  மினபாவில் லுஹர், 
அஸர், மாஃரிப், இஷாபா, ஸஜுப்ஹஜுத் 
வெதைபாழுதைககதைளே உரிய வேநரைத்தில் வெதைபாழ 
வேவண்டும். நபான்கு ரைக்ஆத்துத் வெதைபாழுதைககதைளே 
இரைண்டபாக சுருக்கித் வெதைபாழவேவண்டும். நபி
(ஸல்) அவர்களும் நபான்கு ரைக்ஆத்துத் 
வெதைபாழுதைககதைளே இரைண்டு ரைக்ஆத்துக்களேபாக 
சுருக்கித்தைபான் வெதைபாழுதைபார்கள். 
வெதைபாழுதைகயல்லபாதை மாற்றை வேநரைங்கதைளே 
வீணபாக்கபாமால் வணக்கங்களில் ஈடுபாட 
வேவண்டும். 

துல்ஹஜ் பிதைறை 9ம் நபாள் 
துல்ஹஜ் பிதைறை ஒன்பாதைபாம் நபாள் சூரியன் 

உதித்தைபின் அரைஃபாபா வெசல்ல வேவண்டும். 
அரைஃபாபா வெசன்றைதும் அரைஃபாபா எல்தைலதைய 
உறுதிப் பாடுத்தியபின் மாஃரிப் வெதைபாழுதைகயின் 
வேநரைம் வரும் வதைரை அங்வேகவேய தைங்கி 
இருப்பாது அவசியமாபாகும். லுஹருதைடய வேநரைம் 
வந்தைதும் பாபாங்கும், இகபாமாத்தும் கூறி லுஹதைரை 
இரைண்டு ரைக்ஆத்தைபாக சுருக்கித் வெதைபாழ 
வேவண்டும். லுஹர் வெதைபாழுதைக முடிந்தைதும் 
இகபாமாத் கூறி அஸர் வெதைபாழுதைகதையயும் 
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இரைண்டு ரைக்ஆத்தைபாக சுருக்கி லுஹருடன் 
வேசர்த்து, (முற்பாடுத்தித்) வெதைபாழ வேவண்டும். 
முன் பின் சுன்னத்துக்கள் இல்தைல. வெதைபாழுதைக 
முடிந்தைதும் ஓர் இடத்தில் அமார்ந்து 
வணக்கத்தில் ஈடுபாடவேவண்டும். 
அரைஃபாபாவுதைடய தினம், மிக சிறைப்பாபான 
தினமாபாகும். ஹஜ் என்றைபால் அரைஃபாபாவில் 
தைங்குவதுதைபான் என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். (ஆதைபாரைம்: ஹபாகிம்). 
ஹபாஜிகளின் இத்தியபாகத்தைதைப் பாபார்த்து 
மாலக்குகளிடம் அல்லபாஹ் வெபாருதைமாப்பாடும் 
நபாளேபாகும். ஆகவேவ, அங்குமிங்கும் அதைலந்து 
திரியபாமால் உருக்கமாபான முதைறையில் உங்களின் 
ஈருலக வெவற்றிக்கபாகவும், உலக 
முஸ்லிம்களுக்கபாகவும் அல்லபாஹ்விடம் 
பிரைபார்த்தைதைன வெசய்யுங்கள். அந்நபாளில் 
வெசய்யும் வணக்கங்களில் மிக வேமாலபானது 
துஆச் வெசய்வதைபாகும். துஆவில் சிறைந்தைது 
அரைஃபாபா நபாளில் வேகட்கும் துஆவபாகும் என 
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். (திர்மிதி)   

நபி(ஸல்)  அவர்கள் (வெதைபாழுதைகதைய 
முடித்து விட்டு) அரைஃபாபா மாதைலயடிவபாரைத்தில் 
நின்றைவர்களேபாக, கிப்லபாதைவ முன்வேனபாக்கி 
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சூரியன் மாதைறையும் வதைரை துஆச்வெசய்தைபார்கள். 
(முஸ்லிம்) அந்நபாளில் வெசய்யும் திக்ருகளில் 
மிகச் சிறைந்தைது பின்வரும் திக்ரைபாகும். நபானும் 
எனக்கு முன் வந்தை நபிமாபார்களும் 
கூறியதைவயில் மிகச் சிறைந்தைது 

   َكَّبْيلَّب لَّبْيلا  هَّبَلل ْي هَّبَلل َلَكْي   َلَلَلَك  ُهَلِّنْيحَلو  هللا َّبَك ا َلهَلل ا َك •
 . ِل ْيَّب  ِّنَلِق َق ْييَلَل َك  ٌر ىَللَلع َل   َلو  ِّنْيلَل ْيلا  هَللَلو

தைமிழில்: லபாஇலபாஹபா இல்லல்லபாஹஜு 
வஹ்தைஹஜு லபாஷாரீக்க லஹஜு, லஹஜுல் முல்கு 
வலஹஜுல் ஹம்து வஹஜுவ அலபா குல்லி 
தைஷாய்யின் கதீர் என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். (திர்மிதி) அரைஃபாபாவுதைடய 
எல்தைலக்குள் எங்கும் தைங்கி இருக்கலபாம். 
ஜுபாலுர் ரைஹ்மாபாவிற்குப் வெசன்று அங்கிருந்து 
பிரைபார்த்தைதைன வெசய்யவேவண்டும் என்று 
நிதைனத்து, பால சிரைமாங்களுக்கு மாத்தியில் 
அங்கு வெசன்று அன்தைறைய நபாதைளேவேய 
வீணபாக்கிவிடபாமால் கிதைடத்தை இடத்தில் 
அமார்ந்து, ஒவ்வெவபாரு வெநபாடிப்வெபாபாழுதிலும் 
முடியுமாபான அமால்கதைளேச் வெசய்யுங்கள். நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஜுபாலுர்ரைஹ்மாபா மாதைலமீது 
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ஏறைவில்தைல என்பாது குறிப்பிடத்தைக்கது. ''நபான் 
இந்தை இடத்தில்தைபான் தைங்கிவேனன், அரைஃபாபாவின் 
எல்தைலக்குள் எங்கும் தைங்கலபாம்'' என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள் (அபூதைபாவூத், 
அஹ்மாத்) 

அரைஃபாபாவின் எல்தைலக்குள் எங்கு 
தைங்கினபாலும் ஒவேரை நன்தைமாதைபான் என்று நபி
(ஸல்) அவர்கவேளே கூறியிருக்கும் வேபாபாது 
எதைற்கபாக ஜுபாலுர்ரைஹ்மாபாவிற்குச் வெசல்ல 
வேவண்டும்? ஹபாஜிகள் இதைதை கவனத்தில் 
வெகபாள்வது அவசியமாபாகும். 

குறிப்பு: யபார் அரைஃபாபா எல்தைலக்கு 
வெவளியில் தைங்கி இருக்கின்றைபாவேரைபா, 
அவருதைடய ஹஜ்ஜுஜு ஏற்றுக்வெகபாள்ளேப்பாடபாது. 
இன்னும் அரைஃபாபா தினத்தைன்று ஹபாஜிகள் 
வேநபான்பு வேநபாற்கக்கூடபாது. 

முஸ்தைலிஃபாபாவில் இரைவில் 
தைங்குவது 

ஒன்பாதைபாம் நபாளின் சூரியன் மாதைறைந்தைதும் 
தைல்பியபா கூறியவர்களேபாக அதைமாதியபான 
முதைறையில் முஸ்தைலிஃபாபா வெசல்ல வேவண்டும். 
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முஸ்தைலிஃபாபா வெசன்றைதும் ஓர் பாபாங்கு இரைண்டு 
இகபாமாத்தில் மாஃரிதைபாயும் இஷாபாதைவயும் 
வேசர்த்து இஷாபாதைவ இரைண்டு ரைகஆத்தைபாக 
சுருக்கித் வெதைபாழ வேவண்டும். முன் பின் 
சுன்னத்துக்கள் இல்தைல.  சுப்ஹஜுவதைரை அங்கு 
தைங்குவது அவசியமாபாகும்.  

முஸ்தைலிஃபாபாவிற்குள் எங்கும் 
தைங்கலபாம் 

நபான் இங்குதைபான் தைங்கிவேனன், 
முஸ்தைலிஃபாபாவிற்குள் எங்கும் தைங்கலபாம் என 
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். (முஸ்லிம்) 

வேநபாயபாளிகள் நடு இரைவிற்குப்பின் 
அவர்கள் விரும்பினபால் மினபா வெசல்லலபாம். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இதைதை 
அனுமாதித்துள்ளேபார்கள். 

சுப்ஹஜுதைடய வேநரைம் வந்தைதும் சுப்ஹஜுத் 
வெதைபாழுதைகதைய வெதைபாழுதுவிட்டு சூரியனின் 
மாஞ்சள் நிறைம் வரும் வதைரை அல்லபாஹ்தைவ, 
வேபாபாற்றிப்புகழ்ந்து அவதைனப் 
வெபாருதைமாப்பாடுத்தைக்கூடிய திக்ருகதைளேக் 
கூறுவதும் கிப்லபாதைவ முன்வேனபாக்கி துஆச் 
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வெசய்வதும் சுன்னத்தைபாகும். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் மாஷ்அருல் ஹரைபாம் 
என்னும் மாதைலமீது ஏறி, கிப்லபாதைவ 
முன்வேனபாக்கி  சூரியனின் மாஞ்சள் நிறைம் 
வரும் வதைரை நின்றை நிதைலயில் பிரைபார்த்தைதைன 
வெசய்தைபார்கள். (அபூதைபாவூத்) 

இன்னும் ஓர் அறிவிப்பில்: அல்லபாஹ்தைவப் 
வேபாபாற்றிப்புகழ்ந்து அல்லபாஹஜுதைவப் 
வெபாருதைமாப்பாடுத்தி, ஒருதைமாப்பாடுத்தும் 
திக்ருகதைளே ஓதினபார்கள். 

துல் ஹஜ் பிதைறை 10ம் நபாள் 
சூரியன் உதையமாபாகுவதைற்கு முன் 

முஸ்தைலிஃபாபாவிலிருந்து புறைப்பாட்டு தைல்பியபா 
கூறியவர்களேபாக மினபா வரை வேவண்டும். 10ம் 
நபாள் மினபாவில் வெசய்யும் நபான்கு அமால்கள். 

1. ஜும்ரைத்துல் அகபாபாவிற்கு மாபாத்திரைம் 
ஏழு கற்கதைளே வீசுவது. 

2. குர்பாபானி வெகபாடுப்பாது.  

3. முடி எடுப்பாது. 

4. தைவபாஃபுல் இஃபாபாலபா வெசய்வது. 
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வேமாவேல கூறைப்பாட்டதைதை வரிதைசப்பிரைகபாரைம் 
வெசய்வவேதை சுன்னத்தைபாகும். ஒன்தைறைவிட 
மாற்வெறைபான்தைறை முற்பாடுத்திவேயபா, பிற்பாடுத்திவேயபா 
வெசய்தைபாலும் தைவறில்தைல.  

மாக்களின் பிரைவேயபாஜுனத்திற்கபாக 10ம் நபாள் 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மினபாவில் 
அமார்ந்திருந்தைபார்கள். அப்வேபாபாது ஒரு மானிதைர் 
வந்து, அல்லபாஹ்வின் தூதைவேரை! குர்பாபானி 
வெகபாடுப்பாதைற்கு முன் நபான் 
வெமாபாட்தைடயடித்துவிட்வேடன் என்றைபார், 
பாரைவபாயில்தைல என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். இன்னுவெமாபாருவர் வந்து கல் 
எறிவதைற்கு முன் நபான் குர்பாபானி 
வெகபாடுத்துவிட்வேடன் என்றைபார், பாரைவபாயில்தைல 
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். 
அந்நபாளில் ஒன்தைறை மாற்வெறைபான்றுக்கு முன் 
வெசய்யப்பாட்டுவிட்டது என்று வேகட்கப்பாடும் 
வேபாபாவெதைல்லபாம் பாரைவபாயில்தைல என்வேறை நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். (இப்னு மாபாஜுபா) 

கல் எறிவது  
பாத்தைபாம் நபாள் எறியும் கற்கதைளே கபாதைல 

சூரிய உதையத்திலிருந்து ளுஹர் வேநரைத்திற்குள் 
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எறிய வேவண்டும். இந்தை வேநரைத்திற்குள் எறிய 
முடியபாதைவர்கள் இதைற்குப் பின்னும் எறியலபாம்.  

பாத்தைபாம் நபாள் ஒரு நபித்வேதைபாழர் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, அல்லபாஹ்வின் தூதைவேரை! 
மாபாதைலயபான பின்புதைபான் நபான் கல் எறிந்வேதைன் 
என்றைபார், பாரைவபாயில்தைல என நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினபார்கள். (புகபாரி)  

எறியும் கல்லின் அளேவு சுண்டு விரைலபால் 
வீசும் அளேவிற்கு இருக்க வேவண்டும். அதைதை 
ஒவ்வெவபாரு கற்களேபாக ''அல்லபாஹஜு அக்பார்'' 
என்று கூறிக் வெகபாண்டு எறிய வேவண்டும். 
ஏழு கற்கதைளேயும் ஒவேரை தைடதைவயில் 
எறியக்கூடபாது.  

''சுண்டு விரைலபால் வீசக்கூடிய கற்கதைளேப் 
வேபாபான்று ஏழு கற்கதைளே நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வீசினபார்கள். ஒவ்வெவபாரு கற்கதைளே வீசும் 
வேபாபாதும் தைக்பீர் கூறினபார்கள்'' என ஜுபாபிர் 
(ரைலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றைபார்கள். 
(அபூதைபாவூத், தைபாஹகி) 

கல் எறிவதைற்கு முடியபாதை வேநபாயபாளி மாற்றும் 
பாலவீனர்களின் கல்தைல மாற்வெறைபாருவர் 
அவருக்குப் பாகரைமாபாக எறியலபாம். 
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எறியக்கூடியவர் அவ்வருடம் ஹஜ்ஜுஜு 
வெசய்பாவரைபாக இருக்க வேவண்டும். அவர் 
தைன்னுதைடய கல்தைல எறிந்தை பின்புதைபான் 
மாற்றைவரின் கல்தைல எறிய வேவண்டும். தைனக்கு 
கல் எறிய சக்தி இருக்கும் வேபாபாது பிறைதைரை 
எறியச் வெசபால்லக்கூடபாது. 

குர்பாபானி வெகபாடுப்பாது  
தைமாத்துஃ மாற்றும் கிரைபான் முதைறைப்பிரைகபாரைம் 

ஹஜ் வெசய்பாவர்கள் கல் எறிந்தைதைற்குப் பிறைகு 
குர்பாபானி வெகபாடுக்க வேவண்டும். அதைபாவது 
ஒட்டகம், மாபாடு, ஆடு இதைவகளில் ஒன்தைறை 
அல்லபாஹ்விற்கபாக அறுப்பாது. ஏழு வேபார் 
வேசர்ந்து ஓர் ஒட்டகத்தைதை அல்லது ஒரு 
மாபாட்தைட அறுக்கலபாம். ஆடு வெகபாடுப்பாதைபாக 
இருந்தைபால் ஒருவருக்கு ஒன்று வீதைம் வெகபாடுக்க 
வேவண்டும். இஃப்ரைபாத் முதைறையில் ஹஜ் 
வெசய்தைவருக்கு குர்பாபானி வெகபாடுக்க வேவண்டிய 
அவசியமில்தைல. குர்பாபானிதைய மினபாவிலும், 
மாக்கபாவின் எல்தைலக்குள் (ஹரைம் எல்தைலக்குள்) 
எங்கும் அறுக்கலபாம். ஹரைம் எல்தைலக்கு 
வெவளியில் அறுக்கக்கூடபாது. 

''நபான் இந்தை இடத்தில்தைபான் குர்பாபானி 
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வெகபாடுத்வேதைன். மினபாவில் எங்கும் குர்பாபானி 
வெகபாடுக்கலபாம். மாக்கபாவின் வெதைருக்கள் எல்லபாம் 
நடக்கும் பாபாதைதையும் குர்பாபானி வெகபாடுக்கும் 
இடமுமாபாகும்'' என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். (அஹ்மாத், அபூதைபாவூத்) 

குர்பாபானி இதைறைச்சியிலிருந்து 
அதைதைக் வெகபாடுத்தைவரும் 

உண்ணலபாம். 
குர்பாபானி வெகபாடுக்கும் இதைறைச்சியிலிருந்து 

மினபாவுதைடய மூன்று  நபாட்கதைளே (பிதைறை 
11,12,13) தைவிரை (வேவறு நபாட்களில்) நபாங்கள் 
உண்ணபாமாலிருந்வேதைபாம். நீங்களும் (அந்தை 
இதைறைச்சிதையச்) சபாப்பிட்டு, வேசமித்தும் 
தைவத்துக் வெகபாள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு அனுமாதித்தை வேபாபாது  
நபாங்களும் சபாப்பிட்வேடபாம், வேசமித்தும் 
தைவத்வேதைபாம். மாதீனபாவிற்கும் அவ்விதைறைச்சிதைய 
வெகபாண்டு வெசல்லும் அளேவு எங்களிடம் 
இருந்தைது என ஜுபாபிர்(ரைலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றைபார்கள். (அஹ்மாத்)  

குர்பாபானி வெகபாடுப்பாதைற்கு வசதியற்றைவர் 
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ஹஜ்ஜுஜுதைடய நபாட்களில் மூன்று 
வேநபான்புகளும், ஊர் திரும்பிய பின் ஏழு 
வேநபான்புகளும் வேநபாற்க வேவண்டும். 

தைதைல முடி எடுப்பாது  
குர்பாபானி வெகபாடுத்தை பின் தைதைல முடிதைய 

எடுக்க வேவண்டும். (முடி எடுக்கும் முதைறை 
முன்னபால் வெசபால்லப்பாட்டுவிட்டது) முடிதைய 
எடுத்தைதும் இஹ்ரைபாமிலிருந்து நீங்கிக் 
வெகபாள்ளேலபாம். அதைபாவது கணவன், மாதைனவி 
வெதைபாடர்தைபாத்தைவிரை இஹ்ரைபாத்தினபால் 
தைடுக்கப்பாட்டிருந்தைதைவகள் எல்லபாம் 
ஆகுமாபாகிவிடும். தைவபாபுல் இஃபாபாலபாதைவச் 
(ஹஜ்ஜுஜுதைடய தைவபாஃதைபா) வெசய்துவிட்டபால் 
கணவன் மாதைனவி உறைவும் ஆகுமாபாகிவிடும். 

தைவபாபுல் இஃபாபாலபா வெசய்வது  
தைதைலமுடி எடுத்தை பின் குளித்து மாணம்பூசி 

தைனது வழதைமாயபான ஆதைடதைய அணிந்து 
வெகபாண்டு தைவபாபுல் இஃபாபாலபா வெசய்வதைற்கபாக 
மாக்கபா வெசல்ல வேவண்டும். தைமாத்துஆன 
முதைறையில் ஹஜ் வெசய்பாவர்கள் தைவபாபுல் 
இஃபாபாலபாதைவ முடித்துவிட்டு ஹஜ்ஜிற்கபான 
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சஃயும் வெசய்ய வேவண்டும். கிரைபான் மாற்றும் 
இஃப்ரைபாதைபான முதைறையில் ஹஜ் வெசய்பாவர்கள் 
மாக்கபா வந்தைவுடன் வெசய்தை தைவபாபுல் 
குதூமுக்குப் பின் ஸஃயி வெசய்திருந்தைபால் 
இப்வேபாபாது தைவபாபுல் இஃபாபாலபா மாபாத்திரைம் 
வெசய்தைபால் வேபாபாதுமாபாகும். ஸஃயி வெசய்யத் 
வேதைதைவயில்தைல. தைவபாபுல் குதூமுக்குப் பின் 
ஸஃயி வெசய்யவில்தைலவெயன்றைபால் இப்வேபாபாது 
(தைவபாபுல் இஃபாபாலபாவுக்குப் பின்) ஸஃயி 
வெசய்வேதை ஆக வேவண்டும். தைவபாஃப் மாற்றும் 
சஃதைய முடித்தைதும் மினபா வெசன்று 11ம் 
இரைவில் மினபாவில் தைங்குவது அவசியமாபாகும்.. 

துல் ஹஜ் பிதைறை 11ம் நபாள் 
11ம் நபாள் ளுஹருதைடய வேநரைம் 

வந்தைதிலிருந்து சூரியன் மாதைறைவதைற்கு முன் 
மூன்று ஜும்ரைபாக்களுக்கும் முதைறைவேய ஏழு 
கற்கள் வீதைம் எறிய வேவண்டும். முதைலில் 
சிறிய ஜும்ரைபாவிற்கும், இரைண்டபாவது நடு 
ஜும்ரைபாவிற்கும், மூன்றைபாவது வெபாரிய 
ஜும்ரைபாவிற்கும் எறிய வேவண்டும். முதைலபாவது  
ஜும்ரைபாவிற்கு கல் எறிந்தை பின் சற்று முன்னபால் 
வெசன்று கிப்லபாதைவ முன்வேனபாக்கி துஆச் 
வெசய்வது சிறைந்தைதைபாகும். இரைண்டபாவது 
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ஜும்ரைபாவிற்கு கல் எறிந்தை பின்னும்  சற்று 
முன்னபால் வெசன்று கிப்லபாதைவ முன்வேனபாக்கி 
துஆச் வெசய்வது சிறைந்தைதைபாகும். மூன்றைபாவது 
ஜும்ரைபாவிற்க்குப்பின் துஆச் வெசய்வதைற்கபாக 
நிற்கக்கூடபாது. 

துல் ஹஜ் பிதைறை 12ம் நபாள் 
12ம் இரைவும் மினபாவில் தைங்குவது 

அவசியமாபாகும். 12ம் நபாளும் 11ம் நபாதைளேப் 
வேபாபான்வேறை மூன்று ஜும்ரைபாக்களுக்கும் ளுஹர் 
வெதைபாழுதைகயின் வேநரைத்திற்குப் பின் கல் எறிய 
வேவண்டும். 12ம் நபாவேளேபாடு ஹஜ்ஜுஜுக் 
கடதைமாதைய முடித்துவிட்டுச் வெசல்ல 
விரும்புபாவர்கள் சூரியன் மாதைறைவதைற்கு முன் 
மினபா எல்தைலதைய விட்டும் வெவளியபாகிவிட 
வேவண்டும். 13ம் நபாளும் மினபாவில் தைங்க 
விரும்புபாவர்கள் 13ம் இரைவும் மினபாவில் 
தைங்கிவிட்டு 13ம் நபாள் ளுஹர் வேநரைத்திற்க்குப் 
பின் மூன்று ஜும்ரைபாக்களுக்கும் கல் 
எறிந்துவிட்டு மாக்கபா வெசல்ல வேவண்டும். 8, 
10, 11, 12, 13ம் நபாட்களில் மினபாவில் 
ஒவ்வெவபாரு வெதைபாழுதைககதைளேயும் உரிய 
வேநரைத்தில் வெதைபாழ வேவண்டும். நபான்கு 
ரைக்அத்துத் வெதைபாழுதைககதைளே இரைண்டு 
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ரைக்அத்துக்களேபாக, சுருக்கித் வெதைபாழ வேவண்டும். 
மாபாதைவிடபாய் மாற்றும் பிரைசவத் தீட்டு ஏற்பாட்ட 
வெபாண்கள் தைவபாஃப் மாற்றும் வெதைபாழுதைகதையத் 
தைவிரை ஹஜ்ஜுஜுதைடய மாற்றை எல்லபா 
அமால்கதைளேயும் வெசய்யலபாம். சுத்தைமாபானதும் 
விடுபாட்ட தைவபாஃதைபா நிதைறைவேவற்றை வேவண்டும். 

தைவபாபுல் வதைபா 
ஹஜ் கடதைமாதைய முடித்துவிட்டு தைன் வீடு 

வெசல்ல விரும்புபாவர்கள் கதைடசியபாகச் வெசய்யும் 
அமால் தைவபாபுல் வதைபாவபாகும். தைவபாபுல்  வதைபா 
என்பாது கஃபாத்துல்லபாவிலிருந்து விதைட 
வெபாற்றுச் வெசல்லும் தைவபாபாபாகும். அதுவேவ ஹஜ் 
வெசய்பாவரின் கதைடசி அமாலபாகும். தைவபாபுல் 
இஃபாபாலபாதைவ முடித்தை ஒரு வெபாண் 
மாபாதைவிடபாய் மாற்றும் பிரைசவ இரைத்தைத்தின் 
கபாரைணமாபாக தைவபாபுல் வதைபாதைவச் வெசய்ய 
முடியபாவிட்டபால் அப்வெபாண்ணிற்கு மாபாத்திரைம் 
தைவபாபுல் வதைபாதைவ விடுவதைற்கு அனுமாதி 
உண்டு. மாற்றை எல்லபா ஹபாஜிகளும் அதைதை 
நிதைறைவேவற்றுவது அவசியமாபாகும். 
மாக்கபாவிலுள்ளே எல்லபா வேவதைலகதைளேயும் 
முடித்துவிட்டு கதைடசியபாக  தைவபாபுல் 
வதைபாதைவச் வெசய்ய வேவண்டும். தைவபாபுல் வதைபா 
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முடிந்தைதும் பாயணத்தைதைத் வெதைபாடங்க வேவண்டும். 
இத்துடன் ஹஜ் கடதைமா முடிவதைடகின்றைது. 
சிலர் தைவபாபுல் வதைபாதைவ வெசய்து விட்டு 
ஜும்ரைபாவிற்கு கல் எறிகின்றைபார்கள். இது 
முற்றிலும் தைவறைபாகும். அவர் மீண்டும் தைவபாபுல் 
வதைபா வெசய்ய வேவண்டும். இன்னும் சிலர் 
தைவபாபுல் வதைபாதைவ முடித்துவிட்டுச் வெசல்லும் 
வேபாபாது கஃபாபாதைவ பாபார்த்துக் வெகபாண்வேட 
பின்வேனபாக்கி வெசல்கின்றைபார்கள், இதுவும் 
தைவறைபாகும். அல்லபாஹ் நம் அதைனவரின் ஹஜ் 
கடதைமாகதைளேயும் ஏற்று அன்று பிறைந்தை 
பாபாலகதைனப் வேபாபான்று தைன் தைபாயகம் திரும்பா 
நம் அதைனவருக்கும் வபாய்ப்பாளிப்பாபானபாக! 

————————  
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இஹ்ராராம் அணிந்தவர் தவிர்க்க 
வேவண்டியறைவகள் 

1. உடலிலுள்ளே முடிதையவேயபா, 
நகங்கதைளேவேயபா எடுப்பாது கூடபாது.  

2. உடல், ஆதைடகள், உணவு, 
குடிபாபானம் ஆகியதைவகளில் மாணம் பூசுவது 
கூடபாது. 

3. பூமியிலுள்ளே உயிர்ப்பிரைபாணிகதைளேக் 
வெகபால்வது அல்லது வேவட்தைடயபாடுவது, 
கூடபாது.  

4. இஹ்ரைபாமிலும், இஹ்ரைபாமில்லபாதை 
நிதைலயிலும் ஹரைமின் எல்தைலக்குள் உள்ளே 
மாரைம்  வெசடிகதைளே வெவட்டுவது கூடபாது.  

5. தைவறி விடப்பாட்ட வெபாபாருட்கதைளே 
எடுப்பாது கூடபாது. ஆனபால் உரியவர்களிடம் 
வெகபாடுக்க முடியுமாபாக இருந்தைபால் மாட்டும் 
எடுக்கலபாம்.   

6. இஹ்ரைபாம் அணிந்தைவர் திருமாணம் 
வெசய்யவேவபா, அல்லது முடித்து வெகபாடுக்கவேவபா, 
தைனக்வேகபா அல்லது பிறைருக்வேகபா திருமாணம் 
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வேபாசவேவபா கூடபாது. இன்னும் உடலுறைவு 
வெகபாள்வதும், கபாமா  உணர்வேவபாடு 
கலந்துதைரையபாடுவதும் கூடபாது. 

ஹஜ்ஜுஜுதைடய வேநரைத்தில் உடலுறைவு 
வெகபாண்டபால் அந்தை ஹஜ்ஜுஜு வேசரைபாது. அதைற்கு 
குற்றைப் பாரிகபாரைமாபாக ஓர் ஒட்டகத்தைதை அறுத்து 
மாக்கபாவிலுள்ளே ஏதைழகளுக்கு வெகபாடுப்பாதுடன் 
அடுத்தை வருடம் மீண்டும் ஹஜ்ஜுஜு வெசய்ய 
வேவண்டும். 

ஆண்கள் மீது மாராத்திராம் 
விலக்கப்பட்டறைவகள் 

தைதைலதைய, துணி வேபாபான்றைதைவகளேபால் 
மாதைறைப்பாது, சட்தைடதையவேயபா அல்லது 
தைதைக்கப்பாட்ட எந்தைவிதை உதைடகதைளேவேயபா 
உடம்பில் எந்தை இடத்திலபாவது அணிவது 
கூடபாது. 

செபண்கள் மீது மாராத்திராம் 
விலக்கப்பட்டறைவகள் 

இஹ்ரைபாமுதைடய நிதைலயில் வெபாண்கள் 
தைகயுதைறை அணிவது, முகத்தைதை புர்கபாவபால் 
மூடுவது கூடபாது. ஆனபால் அன்னிய 
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ஆண்களுக்கு முன் இருக்கும் வேபாபாது முகத்தைதை 
மூடிக்வெகபாள்ளே வேவண்டும். 

ஹஜ்ஜுஜுறைடய அர்கரானுகள் 
(கடறைமாகள்) இறைவகறைளைச் 

செசெய்யராமால் ஹஜ் நிறைறைவேவறைராது 
1.  நிய்யத் தைவப்பாவேதைபாடு இஹ்ரைபாம் 

உதைட அணிதைல்.  

2.  அரைஃபாபாவில் தைங்குதைல்.  

3.  தைவபாபுல் இஃபாபாலபா வெசய்தைல்.  

4.  ஸஃபாபா மார்வபா மாதைலக்கு மாத்தியில் 
ஹஜ்ஜுஜுதைடய ஸஃயி வெசய்தைல். 

ஹஜ்ஜுஜுறைடய வராஜிபுகள் 
(அவசியமாரானறைவகள்) 

1. நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய 
எல்தைலயிலிருந்து இஹ்ரைபாம் அணிதைல். 

2. சூரியன் மாதைறையும் வதைரை அரைஃபாபாவில் 
தைங்கி இருத்தைல். 

3. 10ம் இரைவு முஸ்தைலிஃபாபாவில் 
தைங்குதைல். 
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4. 10ம் நபாள் கபாதைலயில் வெபாரிய 
ஜும்ரைபாவிற்கு ஏழு கற்களும், 11, 12ம் நபாட்கள் 
மூன்று ஜும்ரைபாக்களுக்கும் முதைறைவேய ஏவேழழு 
கற்கள் வீதைம் எறிதைல். 13ம் நபாள் மினபாவில் 
தைங்குபாவர்கள் 13ம் நபாளும் கல்வெலறிய 
வேவண்டும். 

5. ஆண்கள் முடிதைய மாழிப்பாது அல்லது 
கத்தைரிப்பாது. வெபாண்கள் முடியின் நுனியில் 
விரைலின் நுனியளேவு கத்தைரிப்பாது. 

6. 11-12ம் நபாள் இரைவில் மினபாவில் 
தைங்குவது. (13ம் நபாள் விரும்பியவர்கள் 
மினபாவில் தைங்கலபாம். இந்தை இரைவு தைங்குவது 
அவசியமில்தைல. ஆனபால் சிறைந்தைது.) 

————————  
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  جاج لل عقِت ىتلا  اَفِخَألا  
ஹராஜிகளுக்கு நிகழும் தவறுகள் 
1. இஹ்ரைபாமில் நிகழும் தைவறுகள் 
1. ஹஜ் வெசய்பாவர் தைனக்கு கூறைப்பாட்ட 

எல்தைலதைய கடந்து ஹஜ்ஜிற்கபாக அல்லது 
உம்ரைபாவிற்கபாக நிய்யத்து தைவப்பாது தைவறைபாகும். 
நிய்யத்து தைவக்கபாமால் தைனக்குரிய 
எல்தைலதைய தைபாண்டி வெசன்றைவர் வெசய்ய 
வேவண்டியதைவகள் 

• தைனக்குரிய எல்தைலயிலிருந்து 
இஹ்ரைபாமிற்கபாக நிய்யத்து தைவக்கபாதைவர் 
திரும்பாவும் எல்தைலக்குச் வெசன்று நிய்யத்து 
தைவத்துக் வெகபாண்டு வரைவேவண்டும். எல்தைலக்கு 
வெசல்ல முடியபாதைவர் அவர் வெசய்தை 
குற்றைத்திற்குப் பாரிகபாரைமாபாக ஒரு ஆட்தைட 
மாக்கபாவில் அறுத்து அங்குள்ளே ஏதைழகளுக்கு 
பாங்கிட வேவண்டும். தைதைரை மாபார்க்கமாபாக அல்லது 
கடல் மாபார்க்கமாபாக அல்லது ஆகபாய 
மாபார்க்கமாபாக வந்தைபாலும் வேமாற்கூறைப்பாட்டதைதைவேய 
கதைடப்பிடிக்க வேவண்டும். 
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• இஹ்ரைபாமிற்கு நிய்யத்து தைவப்பாதைற்கபாக 
குறிப்பிடப்பாட்ட ஐந்து எல்தைலகள் 
(துல்ஹஜுதைலஃபாபா, ஜுஜுஹ்ஃபாபா, கர்னுல் 
மானபாசில், யலம்லம், தைபாது இர்க்) வழியபாக 
வெசல்ல முடியபாதைவர் தைபான் மாக்கபாவிற்கு 
வெசல்லும் வழியில் முதைலபாவது எல்தைலக்கு 
வேநரைபாகவுள்ளே இடத்திலிருந்து நிய்யத்து தைவக்க 
வேவண்டும். 

2. தைவபாஃப் வெசய்யும் வேபாபாது 
நிகழும் தைவறுகள் 

1. ஹஜுருல் அஸ்வத் கல் 
வெபாபாருத்தைப்பாட்ட இடத்தைதைத் தைபாண்டி தைவபாஃதைபா 
ஆரைம்பித்தைல் தைவறைபாகும். ஹஜுருல் அஸ்வத் 
கல்லிருந்வேதை தைவபாஃதைபா ஆரைம்பிக்க வேவண்டும். 

2. மாக்கபாவிற்கு வந்தைவுடன் வெசய்யும் 
முதைல் தைவபாஃபின் முதைல் மூன்று சுற்றுக்களில்   
மாபாத்திரைம் (ஆண்கள் மாட்டும்) ரைம்ல் வெசய்வது 
(தைனது இரு வேதைபாள் புஜுங்கதைளேயும் அதைசத்துக் 
வெகபாண்டு கபால் எட்டுக்கதைளே கிட்ட தைவத்து 
வேவகமாபாக நடப்பாது) சுன்னத்தைபாகும். எல்லபா 
சுற்றுக்களிலும் ரைம்ல் வெசய்வது சுன்னத்தைல்ல. 
சிலர் எல்லபா சுற்றுக்களிலும் ரைம்ல் 
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வெசய்கின்றைபார்கள் இது தைவறைபாகும். 

3. ரைம்ல் வெசய்வதில் சில வெபாண்களும் 
ஈடுபாடுகின்றைபார்கள், இது தைவறைபான 
முதைறையபாகும்.   

4. ஹிஜ்ர் இஸ்மாபாயீல் என்று 
வெசபால்லப்பாடும் கஃபாபாவுடன் 
வேசர்க்கப்பாட்டிருக்கும் அதைரை 
வட்டத்திற்குள்ளேபால் தைவபாஃப் வெசய்தைல் 
தைவறைபாகும். அப்பாடிச் வெசய்பாவரின் அந்தை சுற்று 
ஏற்றுக் வெகபாள்ளேப்பாடமாபாட்டபாது. கபாரைணம் 
அதுவும் கஃபாத்துல்லபாவின் எல்தைலவேய. 
அதைதையும் வேசர்த்து சுற்றுவவேதை சரியபான 
முதைறையபாகும். 

5. ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்தைல 
முத்தைமிடுவதைற்கபாக மாற்றைவர்கதைளே வெநருக்குவது 
அல்லது அவர்களுக்கு ஏசுவது அல்லது 
ஏதைபாவது வெதைபாந்தைரைவு வெகபாடுப்பாது தைவறைபான 
வெசயலபாகும். இதில் வெபாண்கள் அதிகம் கவனம் 
வெசலுத்தை வேவண்டும். இது ஒரு முஸ்லிம் 
இன்வெனபாரு முஸ்லிமுக்கு வெகபாடுக்கும் 
கஷ்டமாபாகும். ஒரு முஸ்லிம் இன்னுவெமாபாரு 
முஸ்லிமுக்கு கஷ்டம் வெகபாடுப்பாது 
தைடுக்கப்பாட்டதைவயபாகும். 
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ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்தைல 
முத்தைமிடபாமாலிருப்பாதைபால் தைவபாஃபிற்கு எந்தைக் 
குதைறையும் ஏற்பாடுவதில்தைல. ஹஜுருல் அஸ்வத் 
கல்தைல முத்தைமிட வபாய்ப்பில்லபாதைவர் 
அக்கல்லுக்கு வேநரைபாக நின்று தைன் வலது 
தைகதைய உயர்த்தி தைக்பீர் வெசபால்லிக் 
வெகபாண்டபால் வேபாபாதும். 

6. நபி(ஸல்) அவர்களின் சுன்னபாதைவ 
பின்பாற்றுவதைற்கபாகவேவ ஹஜுருல் அஸ்வத் 
கல்தைல முத்தைமிடுவதும், வெதைபாடுவதும் இருக்க 
வேவண்டும். வேவறு எந்தை வேநபாக்கமும் அதில் 
இருக்கக் கூடபாது. கஃபாபாவில் நன்தைமா கருதி 
வெதைபாடுவதைற்கு அனுமாதிக்கப்பாட்ட இடம் 
ஹஜுருத் அஸ்வத் கல்லும் ருக்னுல் 
யமாபானியுமாபாகும்.   இது தைவிரைவுள்ளே எந்தை 
இடங்கதைளேயும் நன்தைமா கருதி வெதைபாடுவதைற்கு 
இஸ்லபாத்தில் அனுமாதியில்தைல. அது தைவறைபான 
வெசயலபாகும். சிலர் கஃபாபாவின் திதைரைதையயும், 
சுவதைரையும், மாகபாமு இப்றைபாஹிதைமாயும் இன்னும் 
இது வேபாபான்றை  கஃபாபாவிலுள்ளே பால 
இடங்கதைளேயும் வெதைபாட்டு முத்தைமிடுகின்றைபார்கள். 
இதைவகள் அதைனத்தும் தைடுக்கப்பாட வேவண்டிய 
வெசயல்களேபாகும். ஏவெனன்றைபால் நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் ஹஜுருல் அஸ்வத் கல்தைலயும் 
ருக்னுல் யமாபானிதையயும் தைவிரைவுள்ளே வேவறு 
எந்தை இடத்தைதையும் கஃபாபாவில் நன்தைமா கருதித் 
வெதைபாடவில்தைல. உமார்(ரைலி) அவர்கள் ஹஜுருல் 
அஸ்வத் கல்தைல முத்தைமிடு முன் ''நீ ஒரு கல், 
எந்தை பிரைவேயபாஜுனத்தைதையும் தைரை முடியபாது, எந்தை 
ஆபாத்தைதையும் நிகழ்த்திடவும் முடியபாது'' நபி
(ஸல்) அவர்கள் உன்தைன முத்தைமிட்டதைதை 
நபான் பாபார்க்கவில்தைலவெயன்றைபால் நபான் உன்தைன 
முத்தைமிடமாபாட்வேடன் எனக் கூறி அதைதை 
முத்தைமிட்டபார்கள். (முஸ்லிம்)   

7. தைவபாஃபுதைடய ஒவ்வெவபாரு சுற்றிற்கும் 
தைனிப்பாட்ட துஆக்கதைளே ஓதுவது சரியபான 
முதைறையல்ல. இப்பாடி நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கற்றுத்தைரைவில்தைல. ஆனபால் ருக்னுல் 
யமாபானியிலிருந்து ஹஜுருல் அஸ்வத் கல் 
மூதைல வதைரை ஒரு குறிப்பிட்ட துஆதைவ நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஓதியிருக்கின்றைபார்கள். 
அதைபாவது ''ரைப்பானபா ஆதினபா ஃபித்துன்யபா 
ஹஸனத்தைன் வஃபில் ஆகிரைதி ஹஸனதைன் 
வகினபா அதைபாபான்னபார்' இதைதைத்தைவிரை வேவறு 
எந்தை துஆதைவயும் ஒவ்வெவபாரு சுற்றிற்கும் 
குறிப்பிட்டு ஓதுவது தைவறைபாகும். 
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8. தைவபாஃப் வெசய்பாவர்களும் அல்லது 
தைவபாஃப் வெசய்ய தைவப்பாவர்களும் 
மாற்றைவர்களுக்கு வெதைபால்தைல வெகபாடுக்கும் 
அளேவிற்கு தைங்களின் சத்தைங்கதைளே உயர்த்தைக் 
கூடபாது. 

9. தைவபாஃபுதைடய இரைண்டு ரைக்அத்தைதைத் 
வெதைபாழுவதைற்கபாக மாக்கள் கூட்டம் அதிகமாபாக 
இருக்கும் வேபாபாதும் மாகபாமு இப்றைபாஹிமுக்குப் 
பின் ஒட்டி வெதைபாழுவது தைவறைபாகும். இப்பாடிச் 
வெசய்வதைபால் தைவபாஃபு வெசய்யக்கூடிய 
மாக்களுக்கு வெதைபாந்தைரைவு ஏற்பாடுகின்றைது. மாக்கள் 
கூட்டம் அதிகமாபாக இருக்கும் வேநரைத்தில் 
தூரைமாபாகச் வெசன்று அவ்விரு 
ரைக்அத்துக்கதைளேயும் வெதைபாழுவவேதை சரியபான 
முதைறையபாகும்.  

3. ஸஃயி வெசய்யும் வேபாபாது 
நிகழும் தைவறுகள் 

1. சில ஹபாஜிகள் ஸஃபாபா மாதைலயில் 
நின்று,  வெதைபாழுதைகக்கு தைக்பீர் கூறும்வேபாபாது 
இரு தைககதைளேயும் உயர்த்துவது வேபாபான்று 
கஃபாபாவின் பாக்கம் தைன் இருதைககதைளேயும் 
உயர்த்திகபாட்டி விட்டு வெசல்கின்றைபார்கள். இது 
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தைவறைபான முதைறையபாகும். அவ்விடத்தில் நின்று 
கஃபாபாவின் பாக்கம் தைன் முகத்தைதை திருப்பி, 
பிரைபார்த்திக்கும் வேபாபாவேதை தைன்னுதைடய இரு 
தைககதைளேயும் உயர்த்தை வேவண்டும்.  

2. ஸஃபாபா, மார்வபா மாதைலக்கிதைடயில் 
பாச்தைச நிறை விளேக்கினபால் 
அதைடயபாளேமிடப்பாட்டிருக்கும் இடத்திற்கு 
மாத்தியில்தைபான் ஆண்கள் மாட்டும் சற்று 
வேவகமாபாக ஓட வேவண்டும். மாற்றை இடங்களில் 
சபாதைபாரைண நதைடயில் வெசல்ல வேவண்டும். சிலர் 
ஸஃயி முழுவதிலும் ஓடிவேய ஸஃயி 
வெசய்கின்றைபார்கள் இது தைவறைபாகும்.  வெபாண்கள் 
எல்லபா இடங்களிலும் சபாதைபாரைண நதைடயில்தைபான் 
வெசல்ல வேவண்டும். ஆனபால், சில வெபாண்களும் 
பாச்தைச நிறை விளேக்கினபால்  
அதைடயபாளேமிடப்பாட்டிருக்கும் இடத்திற்கு 
மாத்தியில் வேவகமாபாக ஓடுகின்றைபார்கள். இதைவகள் 
தைவறைபான முதைறையபாகும். 

3. ஸஃபாபாவிலிருந்து ஸஃபாபா வதைரை 
வெசல்வதைதை ஒரு சுற்றைபாக எண்ணுவது தைவறு. 
ஸஃபாபாவிருந்து மார்வபா வதைரைச் வெசல்வவேதை ஒரு 
சுற்றைபாகும். 

4. ஸஃயி வெசய்து முடிந்தைதும் 
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மார்வபாவிவேலவேய முடிகதைளே கத்தைரிப்பாது 
தைவறைபான முதைறையபாகும். இது அல்லபாஹ்வின் 
ஆலயத்தைதை அசிங்கப்பாடுத்துவதைபாக 
கருதைப்பாடும். அதைற்கபாக ஏற்பாபாடு 
வெசய்யப்பாட்டிருக்கும் முடி திருத்தைப்பாடுத்தும் 
இடங்களுக்குச் வெசன்று அதைதைச் வெசய்ய 
வேவண்டும். 

5. ஆண்கள் தைதைலயில் மூன்று 
இடங்களில் மாபாத்திரைம் முடிகதைளே எடுப்பாது நபி 
வழிக்கு மாபாற்றைமாபான வெசயலபாகும். ஆண்கள் 
முடி எடுப்பாதில் இரைண்டு முதைறைதைபான் 
சுன்னத்தைபாகும். ஒன்று தைதைலமுடிதைய முழுக்க 
வழிப்பாது. இதுவேவ சிறைந்தை முதைறையபாகும். 
அல்லது தைதைலயிலுள்ளே எல்லபா முடிகதைளேயும் 
கத்தைரிப்பாது. வெபாண்கள் அவர்களின் முடி 
நுனியில் விரைல் நுனியளேவு வெவட்டுவவேதை 
சுன்னத்தைபாகும். 

4. அரைஃபாபாவில் நிகழும் 
தைவறுகள் 

1. அரைஃபாபாவின் எல்தைலக்கு வெவளிவேய 
சூரியன் மாதைறையும் வதைரை தைங்கி இருப்பாது 
மாபாவெபாரும் தைவறைபாகும். ஆகவேவ, அரைஃபாபாவின் 
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எல்தைலதைய உறுதிப்பாடுத்திய பின்வேபா அங்கு 
தைங்க வேவண்டும்.  

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். ''ஹஜ்ஜுஜு 
என்றைபால் அரைஃபாபாவில் 
தைங்குவதுதைபான்'' (திர்மிதி, இப்னு மாபாஜுபா) 
அரைஃபாபாவில் தைங்கும் வேநரைம், துல்ஹஜ் பிதைறை 
ஒன்பாதைபாம் நபாள் லுஹர் வேநரைத்திலிருந்து மாக்ரிப் 
வேநரைம் வதைரையபாகும். இதைற்குள் அரைஃபாபாவில் 
தைங்கமுடியபாதைவர் அந்தை இரைவிற்குள் தைங்கிவேய 
ஆகவேவண்டும். குறிப்பிட்ட வேநரைத்திற்குள் 
வெகபாஞ்ச வேநரைமாபாவது அரைஃபாபாவில் தைங்குவது 
கடதைமாயபாகும். அப்பாடித் தைங்கபாதைவரின் 
ஹஜ்ஜுஜு ஏற்றுக் வெகபாள்ளேப்பாடமாபாட்டபாது. 

2. சூரியன் மாதைறைவதைற்கு முன் 
அரைஃபாபாவிலிருந்து புறைப்பாடுவது தைவறைபாகும். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மாதைறைந்தை பின்வேபா 
முஸ்தைலிபாபாவுக்குச் வெசன்றைபார்கள். 

3. அரைஃபாபா மாதைலயின் உச்சிக்குச் 
வெசல்வதைற்கபாக தைபானும் பால சிரைமாங்களுக்கு 
உள்ளேபாகுவது மாட்டுமால்லபாமால் பிறைருக்கும் பால 
துன்பாங்கதைளேக் வெகபாடுப்பாது தைவறைபாகும். நபி
(ஸல்) அவர்கள் அந்தை மாதைல மீது 
ஏறைவில்தைல என்பாது குறிப்பிடத்தைக்கது. நபி
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(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள், நபான் இந்தை 
இடத்தில்தைபான் நின்வேறைன், அரைஃபாபாவிற்குள் 
எங்கும் தைங்கலபாம் என்றைபார்கள். ஆகவேவ, 
அரைஃபாபா எல்தைலக்குள் எங்கு நின்றைபாலும் 
வேபாபாதுமாபானதைபாகும். 

4. துஆ வேகட்கும் வேபாபாது அரைஃபாபா 
மாதைலதைய முன்வேனபாக்கி வேகட்பாது சரியபான 
முதைறையல்ல. நபி(ஸல்) அவர்கள் கிப்லபாதைவ 
முன்வேனபாக்கிவேய துஆக்வேகட்டபார்கள்.  

5. துஆ வேகட்கும் வேபாபாது கூட்டமாபாகக் 
வேகட்கபாமால் தைனிதைமாயபாகக் வேகட்பாவேதை நபி 
வழியபாகும். நபி(ஸல்) அவர்களும் 
தைனிதைமாயில்தைபான் துஆக்வேகட்டபார்கள்.  

5. முஸ்தைலிஃபாபாவில் நிகழும் 
தைவறுகள் 

1. முஸ்தைலிஃபாபா வெசன்றைதும் 
வெதைபாழுதைகதைய நிதைறைவேவற்றுவதைற்கு முன்வேபா 
ஜும்ரைபாக்களுக்கு எறியும் கற்கதைளேப் 
வெபாபாறுக்குவதும். கற்கதைளே 
முஸ்தைலிஃபாபாவிலிருந்துதைபான் வெபாபாறுக்க 
வேவண்டுவெமான்று நம்புவதும் தைவறைபாகும். நபி
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(ஸல்) அவர்கள் அப்பாடி கட்டதைளே 
இடவில்தைல. நபி(ஸல்) அவர்கள் மினபா 
வெசல்லும் வழியில்தைபான் அவர்களுக்கு கற்கள் 
வெபாபாறுக்கி வெகபாடுக்கப்பாட்டது. முஸ்தைலிஃபாபா 
வெசன்றைதும் மாக்ரிதைபாயும் இஷாபாதைவயும் 
வெதைபாழுதுவிட்டு ஃபாஜ்ர் வேநரைம் வதைரை 
தூங்கிவிட வேவண்டும். 

2. எல்லபா நபாட்களுக்குமுரிய கற்கதைளே 
ஒவேரை நபாளிவேலவேய வெபாபாறுக்கி தைவக்க 
வேவண்டுவெமான்று நிதைனப்பாது தைவறைபான 
முதைறையபாகும். ஒவ்வெவபாரு நபாளுக்குரிய 
கற்கதைளே அந்தைந்தை நபாளிவேலவேய மினபாவில் 
வெபாபாறுக்கிக் வெகபாள்வவேதை சரியபான முதைறையபாகும். 

3. எறியும் கற்கதைளே கழுவுவது 
தைவறைபாகும். இது தைவிர்க்கப்பாட வேவண்டிய 
ஒன்றைபாகும். அப்பாடி நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறைவுமில்தைல, வெசய்யவுமில்தைல. 

6. கல்வெலறியும் வேபாபாது 
நிகழும் தைவறுகள் 

1. ஜும்ரைபாக்களுக்கு கல் எறியும் வேபாபாது 
தைஷாய்த்தைபானுக்கு எறிவதைபாக நிதைனத்து மிகக் 
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வேகபாபாத்துடனும் தைவறைபான வபார்த்தைதைகதைளேக் 
கூறி எறிவது தைவறைபான ஒன்றைபாகும். கஃபாபாதைவ 
தைவபாஃப் வெசய்வதும், ஸஃபாபா மார்வபாவிற்கு 
மாத்தியில் ஸஃயி வெசய்வதும், ஜும்ரைபாக்ககளுக்கு 
கல் எறிவதும் அல்லபாஹ்தைவ நிதைனவு 
கூர்வதைற்கபாகவேவ ஏற்பாடுத்தைப் பாட்டிருக்கின்றைது 
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினபார்கள். (அபூ 
தைபாவூத்) ஆகவேவ கற்கதைளே எறியும் வேபாபாது 
'அல்லபாஹஜு அக்பார்' என்று கூறிக் வெகபாண்டு 
எறிய வேவண்டும். 

2. வெபாரிய கற்களேபாலும் 
வெசருப்புக்களேபாலும் குதைட மாற்றும் தைடி 
வேபாபான்றைதைவகளேபாலும் எறிவது தைவிர்க்கப்பாட 
வேவண்டிய ஒன்றைபாகும். நிலக்கடதைல 
அளேவபாகவேவ எறியும் கற்களின் அளேவு இருக்க 
வேவண்டும். 

3. கல் எறியும் இடத்தில் மாற்றைவர்கதைளே 
வெநருக்கிக் வெகபாண்டு வெசல்வது தைவறைபாகும். 
மாற்றைவர்களுக்கு வெதைபாந்தைரைவு வெகபாடுக்கபாமால் 
கற்கதைளே எறிய வேவண்டும். இதில் வெபாண்கள் 
மிகவும் கவனம் வெசலுத்தை வேவண்டும். 

4. எல்லபாக் கற்கதைளேயும் ஒவேரை 
தைடதைவயில் எறிவது தைவறைபாகும். இப்பாடி 
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எறிந்தைபால் ஒரு கல் எறிந்தைதைபாகவேவ 
கருதைப்பாடும். ஒவ்வெவபாரு கற்களேபாக எறிவவேதை 
நபி வழியபாகும். 

5. கல் எறிவதைற்கு தைனக்கு சக்தி 
இருந்தும் பிறைரிடம் ஒப்பாதைடப்பாது தைவறைபான 
முதைறையபாகும். ஜும்ரைபாக்களுக்கு கல் எறிவது 
ஹஜ்ஜுஜுதைடய வபாஜிபுகளில் (அவசியமாபான 
வெசயல்களில்) ஒன்றைபாகும் என்பாதைதை வெதைரிந்து 
வெகபாண்டபால் இத்தைவறு நதைடவெபாறை 
வபாய்ப்பில்தைல. 

7. தைவபாஃபுல் வதைபா (பாயணத் 
தைவபாஃபு) வெசய்யும் வேபாபாது 

நிகழும் தைவறுகள் 
1. சிலர் 12 அல்லது 13ம் நபாள் 

தைவபாஃபுல் வதைபா வெசய்து விட்டு மீண்டும் 
மினபா வெசன்று மூன்று ஜும்ரைபாக்களுக்கும் 
கற்கதைளே எறிந்துவிட்டு தைன் ஊருக்குச் வெசன்று 
விடுகின்றைபார்கள். இது வெபாரும் தைவறைபாகும். 
ஹஜ்ஜின் கதைடசி அமால், தைவபாஃபுல் வதைபாவபாக 
இருக்க வேவண்டும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். ஆனபால் இவர்களின் கதைடசி 
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அமால் கல் எறிதைலபாக இருக்கின்றைது, இப்பாடிச் 
வெசய்தைவர்கள் மீண்டும் ஒரு முதைறை மாக்கபா 
வந்து தைவபாஃபுல் வதைபா வெசய்து விட்டுத்தைபான் 
ஊர் வெசல்ல வேவண்டும். 

2. தைவபாஃபுல் வதைபா வெசய்தை பின் 
மாக்கபாவில் தைங்கியிருப்பாது தைவறைபாகும். எல்லபா 
வேவதைலகதைளேயும் முடித்தை பின்வேபா தைவபாஃபுல் 
வதைபாதைவ வெசய்ய வேவண்டும். தைவபாஃபுல் வதைபா 
முடிந்தைதும் பிரையபாணத்தைதை ஆரைம்பித்து விட 
வேவண்டும். பிரையபாணத்திற்கபாக வபாகனத்தைதை 
எதிர்ப் பாபார்த்திருப்பாதில் தைவறில்தைல. 

3. தைவபாஃபுல் வதைபாதைவ முடித்து விட்டு 
பின் பாக்கமாபாகவேவ வெசல்வது தைவறைபான 
முதைறையபாகும். கபாரைணம் இவ்வபாறு நபி(ஸல்) 
அவர்கள் வெசய்யவில்தைல. நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வெசய்யபாதை ஒன்தைறைச் வெசய்வது பித்அத்தைபாகும். 

8. மாஸ்ஜிதுன் நபாவிக்குச் 
வெசல்லும் வேபாபாது நிகழும் 

தைவறுகள் 
1. நபி(ஸல்) அவர்களின் கப்தைரை 

ஸியபாரைத் வெசய்வவெதைற்வெகன்று மாதீனபா வெசல்வது 



54 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

தைவறைபாகும். மாதீனபா வெசல்லும் வேபாபாது நபி(ஸல்) 
அவர்களின் பாள்ளிதைய ஸியபாரைத் 
வெசய்வதைற்கபாகப் வேபாபாவவேதை சுன்னத்தைபாகும். 
(நன்தைமாதையக் கருதி) மூன்று பாள்ளிகளுக்கு 
மாபாத்திரைவேமா பிரையபாணம் வேமாற்வெகபாள்ளேப்பாட 
வேவண்டும், மாஸ்ஜிதுல் ஹரைபாம், என்னுதைடய 
(ரைசூல்(ஸல்) அவர்களின்) பாள்ளி மாற்றும் 
மாஸ்ஜிதுல் அக்ஸபா என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினபார்கள். (புகபாரி) 

2. மாஸ்ஜிதுன் நபாவியிலுள்ளே சுவர்கதைளே 
முத்தைமிடுவதும் அதைதைத் வெதைபாட்டு 
முத்தைமிடுவதும் தைங்களின் வேநபாக்கங்கள் 
நிதைறைவேவறை முடிச்சுக்கள் வேபாபாடுவதும் 
தைடுக்கப்பாட வேவண்டியதும், இதைணதைவக்கும் 
வெசயல்களுமாபாகும். 

3. நபி(ஸல்) அவர்களின் கப்தைரைவேயபா, 
அபூபாக்ர் (ரைலி) மாற்றும் உமார் (ரைலி) 
அவர்களின் கப்தைரைவேயபா, பாகீய் மாய்யவபாடியில் 
அடங்கப்பாட்டிருக்கும் நபித் வேதைபாழர்களின் 
கப்ருகதைளேவேயபா, உஹத் வேபாபார்களேத்தில் 
ஷாஹீதைபாக்கப்பாட்டவர்களின் கப்ருகதைளேவேயபா 
ஸியபாரைத் வெசய்வதைற்கபாக வெசல்லும் வேபாபாது 
அவர்களிடம் பிரைபார்த்திப்பாதைற்வேகபா அல்லது 
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அவர்கள் மூலம் பாரைக்கத் வெபாறுவதைற்வேகபா 
அல்லது அங்குள்ளே மாண்கதைளேவேயபா 
கற்கதைளேவேயபா பாரைக்கத் நபாடி எடுத்துச் 
வெசல்வவேதைபா ஷிர்க் (அல்லபாஹ்விற்கு 
இதைணதைவத்தைல்) என்னும் மாபாவெபாரும் 
குற்றைமாபாகும். நமாது வேதைதைவகதைளே 
நிதைறைவேவற்றுபாவனும் நமாக்கு அருள்புரிபாவனும் 
அல்லபாஹ் மாபாத்திரைவேமா.  

4. வரைலபாற்றுச் சின்னங்களேபாகிய அகழ் 
யுத்தைம், கிப்லத்தைதைன் பாள்ளி வேபாபான்றை 
இடங்கதைளே பாரைக்கத் நபாடிச் வெசல்வதும் 
தைவறைபாகும். இதைவகள் வரைலபாற்று சிறைப்புமிக்க 
இடங்கள் மாபாத்திரைவேமா, இதைனபால் நபாமும் பால 
பாடிப்பிதைனகள் வெபாறை வேவண்டும் 
என்பாதைற்கபாகவேவ அங்கு வெசல்ல வேவண்டும். 

5. மாஸ்ஜிதுன் நபாவி வெசல்வதைதை 
ஹஜ்ஜின் ஒரு கடதைமாயபாக எண்ணுவது 
அறியபாதைமாயபாகும். அதைபாவது நபாற்பாது வக்த் 
(வேநரை) வெதைபாழுதைககதைளே நபி(ஸல்) அவர்களின் 
பாள்ளியிவேல ஜுமாபாஅத்தைபாகத் வெதைபாழுவது கடதைமா 
வேபாபான்றும், அப்பாடிச் வெசய்யபாதைவர்களின் 
ஹஜ்தைஜு குதைறைவபான ஹஜ்ஜுபாகக் கருதுவது. 
அவேதை வேபாபால் யபார் மாஸ்ஜிதுன் நபாவியில் 
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நபாற்பாது வேநரைத் வெதைபாழுதைககதைளே ஜுமாபாஅத்துடன் 
வெதைபாழுகின்றைபாவேரைபா அவருக்கு நரைக 
விடுதைதைலயும், நயவஞ்சகத் தைனத்திலிருந்து 
விடுதைதைலயும் கிதைடக்கும் என நம்புவது. 
இதைவகள் அதைனத்தும் 
ஆதைபாரைமாற்றைதைவகளேபாகும். ஹஜ்ஜுஜுக்கும் 
மாஸ்ஜிதுன் நபாவி வெசல்வதைற்கும் எந்தை 
சம்பாந்தைமும் இல்தைல என்பாவேதை உண்தைமா.  

6. மாஸ்ஜிதுன் நபாவியில் வெதைபாழுவதைதை 
விட கஃபாபாவில் வெதைபாழுவது மிகச் 
சிறைந்தைதைபாகும். மாஸ்ஜிதுன் நபாவியில் 
வெதைபாழுதைபால் மாற்றைப் பாள்ளிகளில் கிதைடக்கும் 
நன்தைமாகதைளே விட 1000 மாடங்கு அதிகம் 
கிதைடக்கின்றைது. கஃபாபாவில் வெதைபாழுதைபால் ஒரு 
இலட்சம் நன்தைமாகள் அதிகம் கிதைடக்கின்றைது. 
இதைன் கருத்து மாஸ்ஜிதுன் நபாவிக்குச் வெசல்லக் 
கூடபாது என்பாதைல்ல. மாஸ்ஜிதுன் நபாவிக்கு 
இவர்கள் வெகபாடுக்கும் சிறைப்புக்கதைளே ஏன் 
கஃபாபாவிற்குக் வெகபாடுப்பாதில்தைல என்பாதைதை 
சுட்டிக் கபாட்டுவவேதை வேநபாக்கமாபாகும். 

————————  
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குர்ஆனிலிருந்து வேதர்ந்செதடுக்கப்பட்ட 
பிராரார்த்தறைனகள் 

  ًةةَّبَلنَلْسَلح  ُةَل  ِخْيآلا ي ْفَلو ًةةَلنَلْسَلح اَليْيَّبْنُّدِّنلا ي ْف اَلن ِتآ اَلنَّبَّببَلُس •
   ُساَّبنلا َلَباَلَذَلع اَلن ِقَلو

1. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்களுக்கு 
இவ்வுலகில் நற்பாபாக்கியங்கதைளேத் 
தைந்தைருள்வபாயபாக! மாறுதைமாயிலும் 
நற்பாபாக்கியங்கதைளேத் தைந்தைருள்வபாயபாக! இன்னும் 
எங்கதைளே (நரைக) வெநருப்பின் 
வேவதைதைனயிலிருந்தும் கபாத்தைருள்வபாயபாக! 2:201  

  َلَكَلو اَّبَلنَّبَّبَّببَلُس اَلْنْيْأَلَفْيِخَلَأ ْيوَلَأ اَلنْيَّبي ْسَلْن ْيْل ا اَلْنْيَذ ِخاَلَؤ َّبِت َلَك اَلنَّبَّببَلُس •
  َلْنَّبْي  َذَّبَّبلا ىَّبَللَّبَلع  هَّبَلتَّبْيلَّبَللَّبَلح اَّبَللَّبَلٌر اًة ْيص ا اَلنْيَّبيَللَلع ْي  لْي َلِت
   هَّب ب اَّبَلنَّبَلل َلةَّبَلِقاَّبَلَط َلَك اَّبَلم اَلنْيلَكلَل  ِت َلَكَلو اَلنَّبَّببَلُس اَلن لْيبَلَّبِق ْيْن م
  اَّبَلْنَلَكْي َّبَلم َلَتَّبْيْنَلَأ اَّبَلنَّبْيلَّبَلحْيُساَلو اَّبَلنَّبَلل ْي َّب فَّبْيْغاَلو اَّبنَلع  ُفْيعاَلو
  َلْنْي    ْفاَلَكْيلا  ُمْي َلقْيلا ىَللَلع اَلْنْي  َّصْيْناَلْف
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2. எங்கள் இதைறைவவேன! நபாங்கள் மாறைந்து 
விட்டபாவேலபா, அல்லது தைவறிதைழத்து 
விட்டபாவேலபா எங்கதைளேக் குற்றைம் 
பிடிக்கபாதிருப்பாபாயபாக! எங்கள் இதைறைவவேன! 
எங்களுக்கு முன் வெசன்வேறைபார் மீது சுமாத்திய 
சுதைமாதைய வேபாபான்று எங்கள் மீது 
சுமாத்தைபாதிருப்பாபாயபாக! எங்கள் இதைறைவவேன! 
எங்கள் சக்திக்கப்பாபாற்பாட்ட (எங்களேபால் தைபாங்க 
முடியபாதை) சுதைமாதைய எங்கள் மீது 
சுமாத்தைபாதிருப்பாபாயபாக! எங்கள் பாபாவங்கதைளே 
நீக்கிப் வெபாபாறுத்தைருள்வபாயபாக! எங்கதைளே 
மான்னித்தைருள்வபாயபாக! எங்கள் மீது கருதைண 
புரிவபாயபாக! நீவேய எங்கள் பாபாதுகபாவலன், 
கபாஃபிரைபான கூட்டத்தைபாரின் மீது (நபாங்கள் 
வெவற்றியதைடய) எங்களுக்கு உதைவி 
வெசய்தைருள்வபாயபாக! 2:286 

  اَّبَلنَّبَلل ْيَلَّبَل َلو اَّبَلنَّبَلَّبتْيَّب َلِّنَل  ْيْذ ا َلِّنْيَوَلَّبب اَلنَلَّببْي  ل َّبِق ْيْغ   ِت َلَك اَلنَّبَّببَلُس •
   َباَّب َل ْيلا َلَتْيْنَلَأ َلَكَّبْن ا ًةةَللْيحَلُس َلَكْيْن ِّنَلل ْيْن م

3. எங்கள் இதைறைவவேன! நீ எங்களுக்கு 
வேநர் வழிதையக் கபாட்டியபின் எங்கள் 
இதையங்கதைளே (அதிலிருந்து) தைடம்புறைளேச் 
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வெசய்து விடபாவேதை! இன்னும் நீ உன் 
புறைத்திலிருந்து எங்களுக்கு (ரைஹ்மாத் என்னும்) 
அருதைளே அளிப்பாபாயபாக! நிச்சயமாபாக நீவேய 
வெபாருங் வெகபாதைடயபாளேனபாவபாய்! 3:8 

  َلَباَلَذَّبَلع اَّبَلنَّب ِقَلو اَّبَلنَّبَلَّببْي َّب َّبْن ْذ اَّبَلنَّبَلل ْي َّب فَّبْيْغاَّبَلْف اَّبنَلمآ اَلنَّبَّبْن ا اَلنَّبَّببَلُس •
   ُساَّبنلا

4. எங்கள் இதைறைவவேன! நிச்சயமாபாக 
நபாங்கள் (உன் மீது) நம்பிக்தைக வெகபாண்வேடபாம்;, 
எங்களுக்கபாக எங்கள் பாபாவங்கதைளே 
மான்னித்தைருள்வபாயபாக! (நரைக) வெநருப்பின் 
வேவதைதைனயிலிருந்து எங்கதைளேக் 
கபாப்பாபாற்றுவபாயபாக! 3:16  

   عَّبْييَّب لَّبَلس َلَكَّبْن ا ًةةَلبَكيَلَط ًةةَّب َكُس ْذ َلَكْيْن ِّنَلل ْيْن م ْيي ل ْيَلَل  َكَبَلُس •
    اَلعُّدِّنلا

5. என் இதைறைவவேன! உன்னிடமிருந்து 
எனக்கபாக ஒரு பாரிசுத்தைமாபான சந்தைதிதையக் 
வெகபாடுத்தைருள்வபாயபாக! நிச்சயமாபாக நீ 
பிரைபார்த்தைதைனதையச் வெசவிமாடுத்தைருள்வேவபானபாக 
இருக்கின்றைபாய். 3:38 
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  ْيَتَّبَكبَّبَلَّبَثَلو اَّبَلْن  َّبْيمَلَأ ْيي ْف اَلنَلَّبْفاَل ْيس اَلو اَلنَلَّببْي  َّبْن ْذ اَلنَلل ْي  فْيْغا اَلنَّبَّببَلُس •
  َلْنْي    ْفاَلَكْيلا  ُمْي َلقْيلا ىَللَلع اَلْنْي  َّصْيْناَلو اَلنَلماَلِّنْيِقَلَأ

6. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்கள் 
பாபாவங்கதைளேயும் எங்கள் கபாரியங்களில் நபாங்கள் 
வரைம்பு மீறிச் வெசய்தைவற்தைறையும் 
மான்னித்தைருள்வபாயபாக! எங்கள் பாபாதைங்கதைளே 
உறுதியபாய் இருக்கச் வெசய்வபாயபாக! 
கபாஃபிர்களின் கூட்டத்தைபாருக்கு எதிரைபாக 
எங்களுக்கு நீ உதைவி புரிவபாயபாக. 3:147 

  َلْنْي  ِّن  اَّبَّشلا َلعَلم اَلنْيَّبب تْيٌراَلْف اَّبنَلمآ اَلنَّبَّببَلُس •
7. எங்கள் இதைறைவவேன! நபாங்கள் (இவ் 

வேவதைத்தின் மீது) நம்பிக்தைக வெகபாண்வேடபாம்;. 
எனவேவ, (இவ்வேவதைம் சத்தியமாபானது என்று,) 
சபாட்சி வெசபால்வேவபாருடன் எங்கதைளேயும் நீ பாதிவு 
வெசய்து வெகபாள்வபாயபாக! 5:83 

  اَّبَلنَّبْيلَّبَلحْي َّبَلَّبِتَلو اَّبَلنَّبَلل ْي َّب فَّبْيغَّبَلَّبِت ْيمَلل ْيْل اَلو اَلنَلْس فْيَّبْنَلَأ اَلنْيلَللَلَظ اَلنَّبَّببَلُس •
  َلْنْي    ساَلَخْيلا َلْن م َّبْنَلْنْي  َكَلنَلل

8. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்களுக்கு 



61 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

நபாங்கவேளே தீங்கிதைழத்துக் வெகபாண்வேடபாம் - நீ 
எங்கதைளே மான்னித்துக் கிருதைபா 
வெசய்யபாவிட்டபால், நிச்சயமாபாக நபாங்கள் 
நஷ்டமாதைடந்தைவர்களேபாகி விடுவேவபாம் 7:23 

ُمْي َّبَلقَّبْيل ل ًةةَلنْيَّبت ْف اَلنْيلَلَوْيجَلِت َلَك اَلنَّبَّببَلُس اَلنْيلَّبٌرَل َلَّبِت  هَّبللا ىَللَلع  •
   

  َلْنْيي ل لاَّبَّظلا
9. நபாங்கள் அல்லபாஹ்தைவவேய பூரைணமாபாக 

நம்பி (அவனிடவேமா எங்கள் கபாரியங்கதைளே 
ஒப்பாதைடத்து)க் வெகபாண்வேடபாம், எங்கள் 
இதைறைவவேன! அநியபாயம் வெசய்யும் மாக்களின் 
வேசபாதைதைனக்கு எங்கதைளே ஆளேபாக்கிவிடபாவேதை! 
10:85 

ُمْي َلقْيلا َلْن م َلَك تَللْيحَل  ب اَلنَكجَلْنَلو •
  َلْنْي    ْفاَلَكْيلا  

10. எங்கள் இதைறைவவேன! இந்தை 
கபாஃபிர்களேபான மாக்களிடமிருந்து உன் 
அருளினபால் எங்கதைளே நீ கபாப்பாபாற்றுவபாயபாக! 
10:86 
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  ْييَّب ل َلَسْييَلل اَلم َلَكَللَلْأْيسَلَأ ْيْلَلَأ َلَك ب  ْذْي  عَلَأ ْييَكْن ا َكَبَلُس  •
  َلْنَّب م ْيْنَّب ٌرَلَأ ْييَّب نَّبْيلَّبَلحْي َّبَلَّبِتَلو ْييَّب ل ْي َّب فَّبْيغَّبَلَّبِت َّبَك اَلو ِلمَّبْيلَّب ع  ه ب
  َلْنْي    ساَلَخْيلا

11. என் இதைறைவவேன! எனக்கு எதைதை 
பாற்றி ஞாபானம் இல்தைலவேயபா அதைதை 
உன்னிடத்திவேல வேகட்பாதைதை விட்டும் உன்னிடம் 
நபான் பாபாதுகபாப்பு வேதைடுகிவேறைன். நீ என்தைன 
மான்னித்து எனக்கு அருள் 
புரியவில்தைலயபானபால் நஷ்ட மாதைடந்வேதைபாரில் 
நபான் ஆகிவிடுவேவன். 11:47   

  اَّبَلنَّبَّبَّببَلُس ْييَّب تَّبَّب َكُس ْذ ْيْنَّب مَلو  ُةَلَالَّبَّبَّصلا َلمَّبْييَّب ق م ْيي نْيلَلَوْيُجا َكَبَلُس •
    اَلع ُد ْي َّببَلقَلَّبِتَلو

12. என் இதைறைவவேன! வெதைபாழுதைகதைய 
நிதைலநிறுத்துவேவபாரைபாக என்தைனயும், 
என்னுதைடய சந்தைதியிலுள்வேளேபாதைரையும் 
ஆக்குவபாயபாக! எங்கள் இதைறைவவேன! 
என்னுதைடய பிரைபார்த்தைதைனதையயும் ஏற்றுக் 
வெகபாள்வபாயபாக!. 14:40 
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   ُمْي َّب قَّبَلَّب  َلُمْي َّبَلَّب  َلْنَّبْييَّب ن مْيَؤ لْيل لَلو َّبَّيَلِّن لاَل  لَلو ْيي ل ْي  فْيْغا اَلنَّبَّببَلُس •
   َباَلْس  ْيلا

13. எங்கள் இதைறைவவேன! என்தைனயும், 
என் வெபாற்வேறைபார்கதைளேயும், முஃமின்கதைளேயும் 
வேகள்வி கணக்குக் வேகட்கும் (மாறுதைமா) நபாளில் 
மான்னிப்பாபாயபாக!. 14:41 

  اَّبَلْن  َّبْيمَلَأ ْيْنَّب م اَلنَلل ْيْئَكيَل َلو ًةةَللْيحَلُس َلَكْيْن ِّنَلل ْيْن م اَلن ِتآ اَلنَّبَّببَلُس •
  اًةِّنَلَلَلُس

14. எங்கள் இதைறைவவேன! நீ 
உன்னிடமிருந்து எமாக்கு  அருதைளே வழங்கி, 
எமாது கபாரியத்தில் வேநர்வழிதைய எமாக்கு 
எளிதைபாக்கி தைந்தைருள்வபாயபாக! 18:10  

  اًةلْيل ع ْيي ْنْيُد ِز َكَبَلُس •
15. என் இதைறைவவேன! கல்வி ஞாபானத்தைதை 

எனக்கு அதிகப்பாடுத்துவபாயபாக! 20-114 

  َلْنْيي َث ُساَل ْيلا   ْيَّبيَلِخ َلَتْيْنَلَأَلو اًةُدْي َلَّبْف ْيي ْنْيُسَلَذَلِت َلَك َكَبَلُس •
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16. என் இதைறைவவேன! நீ என்தைன 
(சந்தைதியில்லபாமால்) ஒற்தைறையபாக விட்டு                                                                                    
விடபாவேதை! நீவேய வபாரிசுரிதைமா வெகபாள்வேவபாரில் 
மிக்க வேமாலபானவன். 21:89 

        ْنْيي َطاَليَّبَّشلا  ِتاَل َللَل  ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ َكَبَلُس •
17. என் இதைறைவவேன! தைஷாத்தைபானின் 

தூண்டுதைல்களிலிருந்து உன்னிடத்தில் நபான்  
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். 23:97 

    َّبَّبْيَّبيَّبَّبَلِخ َلَتَّبَّبْيْنَلَأَلو اَّبَّبَلنَّبَّبْيلَّبَّبَلحْيُساَلو اَّبَّبَلنَّبَّبَلل ْي َّبَّب فَّبَّبْيْغاَّبَّبَلْف اَّبَّبَّبنَّبَّبَلمآ اَّبَّبَلنَّبَّبَّبَّببَلُس •
  َلْنْيي ل حاَّب لا

18. எங்கள் இதைறைவவேன! நபாங்கள் உன் 
மீது ஈமாபான் வெகபாண்டு விட்வேடபாம், நீ எங்கள் 
குற்றைங்கதைளே மான்னித்து, எங்கள் மீது கிருதைபா 
வெசய்வபாயபாக! கிருதைபாயபாளேர்களிவெலல்லபாம் 
நீவேய மிகச்சிறைந்தைவன். 23:109 

  َلْنْيي ل حاَّب لا   ْيَّبيَلِخ َلَتْيْنَلَأَلو ْيمَلحْيُساَلو ْي  فْيْغا َكَبَلُس •
19. என் இதைறைவவேன! நீ என்தைன 
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மான்னித்துக் கிருதைபா வெசய்வபாயபாக! நீ தைபான் 
கிருதைபாயபாளேர்களிவெலல்லபாம் மிக்க 
வேமாலபானவன். 23:118 

  اَّبَلَّمَّبَلَّبباَلَذَّبَلع َّبْل ا َلمَّبَّبنَّبَلَّمَّبَلُج َلَباَلَذَّبَلع اَّبَّبنَّبَلع ْي   َّبْيصا اَلنَّبَّببَلُس •
  اًةماَل َلْغ َلْلاَلٌر

20. எங்கள் இதைறைவவேன! 
எங்கதைளேவிட்டும் நரைகத்தின் வேவதைதைனதையத் 
திருப்புவபாயபாக! நிச்சயமாபாக அதைன் வேவதைதைன 
நிரைந்தைரைமாபானதைபாகும். 25:65  

  َقْنَّب يَّبْيعَلَأ َلُةَّب َّب َّبِق اَّبَلنَّب ِتاَّبَّب َكُس ْذَلو اَّبَلن ُجاَلوْيِزَلَأ ْيْن م اَلنَلل ْيَلَل  اَلنَّبَّببَلُس •
  اًةماَلم ا َلْنْيي قَّبت لْيل ل اَلنْيلَلَوْيُجاَلو

21. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்கள் 
மாதைனவியரிடமும், எங்கள் சந்தைதியரிடமும் 
இருந்து எங்களுக்குக் கண்குளிர்ச்சிதைய 
அளிப்பாபாயபாக! இன்னும் 
பாயபாக்தியுதைடயவர்களுக்கு எங்கதைளே இமாபாமாபாக 
(வழிகபாட்டியபாக) ஆக்கியருள்வபாயபாக!. 25:74 
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  َلْنْيي   لاَّبَّصلا ب ْيي نْيق  ْيلَلَأَلو اًةلْيَك ح ْيي ل ْيَلَل  َكَبَلُس •
22. என் இதைறைவவேன! நீ எனக்கு 

ஞாபானத்தைதை அளிப்பாபாயபாக. வேமாலும், 
ஸபாலிஹபானவர்களுடன் (நல்லவர்களுடன்) 
என்தைனச் வேசர்த்து தைவப்பாபாயபாக! 26:83 

  َلْنْي    ِخْيآلا ي ْف َقٍقْيِّن ص َلْلاَلْس ل ْيي ل ْي َلَوْيُجاَلو •
23. இன்னும், பின் வருபாவர்களில் 

எனக்கு நீ நற்வெபாயதைரை ஏற்பாடுத்துவபாயபாக! 
26:84 

   مْيي َوَّبنلا  ةَّبنَلُج  ةَلَثَلُسَلو ْيْن م ْيي نْيلَلَوْيُجاَلو •
24. இன்னும், பாபாக்கியம் நிதைறைந்தை 

சுவனபாதியின் வபாரிசுக்கபாரைர்களில் (ஒருவனபாக) 
என்தைன ஆக்கி தைவப்பாபாயபாக! 26:85 

  َلْلْي  َّبُثَلَوْيَّبب َّب  َلُمْي َلَّب  ْيي ْن  ْيَخ ِت َلَكَلو  •
25. இன்னும் (மானிதைர்கள் உயிர் 

வெகபாடுத்து) எழுப்பாப்பாடும் நபாளில் என்தைன நீ 
இழிவு பாடுத்தைபாதிருப்பாபாயபாக! 26:87 
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  َلَتَّبْيلَّبَلَوَّبْيَّبْنَلَأ ْييَّب تَّبَّبلا َلَكَّبَلتَللْيَو ْن َل  َكْيَلَلَأ ْيْلَلَأ ْيي نْيع ِزْيوَلَأ َكَبَلُس •
   ُهاَّبَلَضْي َّبَلَّبِت اًة  لاَلص َل َللْيعَلَأ ْيْلَلَأَلو َّبَّيَلِّن لاَلو ىَللَلعَلو َّبيَللَلع
  َلْنْيي   لاَّبَّصلا َلَك ُداَلب ع ْيي ْف َلَك تَللْيحَل  ب ْيي نْيل ِخْيُدَلَأَلو

26. என் இதைறைவவேன! நீ என் மீதும், என் 
வெபாற்வேறைபார் மீதும் புரிந்துள்ளே உன் 
அருட்வெகபாதைடகளுக்கபாக, நபான் நன்றி 
வெசலுத்தைவும், நீ வெபாபாருந்திக் வெகபாள்ளும் 
விதைத்தில் நபான் நன்தைமாகள் வெசய்யவும், 
எனக்கு அருள் வெசய்வபாயபாக! இன்னும் உம் 
கிருதைபாதையக் வெகபாண்டு என்தைன உன்னுதைடய 
நல்லடியபார்களில் வேசர்த்தைருள்வபாயபாக!  27:19 

  ْيي ل ْي  فْيْغاَلْف ْيي ْسْيفَلَّبْن  َتْيلَللَلَظ ْييَكْن ا َكَبَلُس •
27. என் இதைறைவவேன! நிச்சயமாபாக நபான் 

என் ஆத்மாபாவுக்வேக அநியபாயம் வெசய்து 
விட்வேடன். ஆகவேவ, நீ என்தைன 
மான்னிப்பாபாயபாக! 28:16 

  َلْنْيي   لاَّبَّصلا َلْن م ْيي ل ْيَلَل  َكَبَلُس •



68 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

28. என் இதைறைவவேன! நல்லவர்களிலிருந்து 
நீ எனக்கு (குழந்தைதைதைய) தைந்தைருள்வபாயபாக. 
37:100 

  َلَتَّبْيلَّبَلَوَّبْيَّبْنَلَأ ْييَّب تَّبَّبلا َلَكَّبَلتَللْيَو ْن َل  َكْيَلَلَأ ْيْلَلَأ ْيي نْيع ِزْيوَلَأ َكَبَلُس •
   ُهاَّبَلَضْي َّبَلَّبِت اًة  لاَلص َل َللْيعَلَأ ْيْلَلَأَلو َّبَّيَلِّن لاَلو ىَللَلعَلو َّبيَللَلع
  ْييَّبَكْن اَلو َلَكَّبْييَّبَلل ا  َتَّبْيبَّب َّبِت يَكْن ا ْيي تَّب َكُس ْذ ْيي ْف ْيي ل ْيْح لْيصَلَأَلو
  َلْنْيي ل لْيْس لْيلا َلْن م

29. என் இதைறைவவேன! நீ என் மீதும், என் 
வெபாற்வேறைபார் மீதும் புரிந்தை நிஃமாத்துக்கபாக, 
(அருட் வெகபாதைடகளுக்கபாக) நன்றி 
வெசலுத்தைவும், உன்னுதைடய திருப்திதைய 
அதைடயக் கூடிய ஸபாலிஹபான நல் 
அமால்கதைளேச் வெசய்யவும் எனக்கு அருள் 
பாபாலிப்பாபாயபாக! எனக்கு என்னுதைடய 
சந்தைதிதையயும் ஸபாலிஹபானவர்களேபாக (நல்லது 
வெசய்பாவர்களேபாக) சீர்பாடுத்தியருள்வபாயபாக! 
நிச்சயமாபாக நபான் தைவ்பாபா வெசய்து (உன்பாக்கம் 
திரும்பி) விட்வேடன். இன்னும் நிச்சயமாபாக 
நபான் முஸ்லிம்களில் ஒருவனபாக (உனக்கு 
முற்றிலும் வழிப்பாட்டவனபாக) இருக்கின்வேறைன். 
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46:15 

  اَّبَّبَلْنْي َّبَّب قَّبَّبَلَّببَّبَّبَلس َلْنَّبَّبْي  َذَّبَّبَّبلا اَّبَّبَلنَّبَّب ْناَل َّبَّبْيِخ  اَلو اَّبَّبَلنَّبَّبَلل ْي َّبَّب فَّبَّبْيْغا اَّبَّبَلنَّبَّبَّبَّببَلُس •
  َلْنَّبْي  َذَّبَّبلَّب ل ْيَالَّب ْغ اَّبَلنَّب بْي َّب لَّب َّبِق ْييَّب ْف ْي َّبَلَوَّبْيجَلِت َلَكَلو  ْلاَللْي  ْياا ب
  ِلمْيي حَلُس ِل ْيو  َلُس َلَكَّبْن ا اَلنَّبَّببَلُس اْي  َّبنَلمآ

30. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்கதைளேயும், 
விசுவபாசம் வெகபாள்வதில் எங்கதைளே முந்திவிட்ட 
எங்களுதைடய சவேகபாதைரைர்கதைளேயும் 
மான்னித்தைருள்வபாயபாக!  ஈமாபான் 
வெகபாண்டவர்கதைளேப் பாற்றி எங்களுதைடய 
இதையங்களில் வெவறுப்தைபா  
ஆக்கபாதிருப்பாபாயபாக! எங்கள் இதைறைவவேன! 
நிச்சயமாபாக நீ மிக்க இரைக்கமுதைடயவன்; மிக்க 
கருதைணயுதைடயவன். 59:10  

  اَّبَلنَّبَلل ْي َّب فَّبْيْغاَلو اْيو  َّبَلفَّبَلٌر َلْنَّبْي  َذَّبَّبلَّب ل ًةةَلنْيَّبت ْف اَلنْيلَلَوْيجَلِت َلَك اَلنَّبَّببَلُس •
   مْيي َكَل ْيلا   ْيَّب   َلَوْيلا َلَتْيْنَلَأ َلَكَّبْن ا اَلنَّبَّببَلُس

31. எங்கள் இதைறைவவேன! கபாஃபிர்களுக்கு, 
எங்கதைளேச் வேசபாதைதைன(ப் வெபாபாருள்) ஆக 
ஆக்கிவிடபாவேதை! எங்கள் இதைறைவவேன! 



70 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

எங்களுக்கு மான்னிப்பும் அருள்வபாயபாக! 
நிச்சயமாபாக நீ (யபாவதைரையும்) மிதைகத்தைவன் 
ஞாபானம் மிக்கவன். 60:5 

  َك َّب ٌر ىَّبَللَّبَلع َلَكَّبَّبْن ا اَّبَلنَّبَلل ْي  فْيْغاَلو اَلْنَلُسْي  َّبْن اَلنَلل ْيم لْيِتَلَأ اَلنَّبَّببَلُس •
  ِل ْيَّب  ِّنَلِق َق ْييَلَل

32. எங்கள் இதைறைவவேன! எங்களுக்கு, 
எங்களுதைடய பிரைகபாசத்தைதை நீ முழுதைமாயபாக்கி 
தைவப்பாபாயபாக! எங்களுக்கு மான்னிப்பும் 
அருள்வபாயபாக! நிச்சயமாபாக நீ எல்லபாப் 
வெபாபாருட்கள் மீதும் வேபாரைபாற்றைலுதைடயவன். 66:8 

  َليَّبَّب تَّبَّبْييَّبَّبَلَّبب َل َّبَّبَلِخَلُد ْيْنَّبَّبَللَّبَّب لَلو َّبَّيَلِّنَّبَّب لاَل َّبَّب لَلو ْييَّبَّب ل ْي َّبَّب فَّبَّبْيْغا َكَبَلُس •
   ُد  َّبَّبَلِت َلَكَلو  ِتاَّبَّبَلنَّبَّب مْيَؤَّبَّب لَّبَّبْيلاَلو َلْنَّبَّبْييَّبَّب نَّبَّب مْيَؤَّبَّب لَّبَّبْيلَّبَّب لَلو اَّبَّبًةنَّبَّب مْيَؤَّبَّب م
  اًةُساَلبَلَّبِت َّبَك ا َلْنْيي ل لاَّبَّظلا

33. என் இதைறைவவேன! எனக்கும், என் 
வெபாற்வேறைபாருக்கும், என் வீட்டில் 
நம்பிக்தைகயபாளேர்களேபாகப் பிரைவேவசித்தைவர்-
களுக்கும், முஃமினபான ஆண்களுக்கும், 
முஃமினபான வெபாண்களுக்கும், நீ 
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மான்னிப்பாளிப்பாபாயபாக! வேமாலும், இந்தை 
அநியபாயக்கபாரைர்களுக்கு அழிதைவவேயயல்லபாது 
(வேவறு எதைதையும்) நீ அதிகரிக்கபாவேதை. 71:28 

————————  
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ஹதீதிலிருந்து வேதர்ந்செதடுக்கப்பட்ட 
பிராரார்த்தறைனகள் 

    ْييَّب نَّبْي  ُد ْييَّب ْف َلةَّبَليَّب ْفاَّبَلَوَّبْيلاَلو َل َّبْيفَّبَلَولْيا َلَك لَلْأْيسَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  ْييَّب ِتاَلُسْي َّبَلع ْي  َّبتْيسا َّبم َّمَّبللَلا  ْيْيي لاَلمَلو ْيي لْي َلَأَلو  َلَّياَليْيَّبْن ُدَلو
  َّبَّيَلِّنَّبَل   ْنَّبْييَّبَلَّبب ْيْن م ْيي نْيَّظَلفْيحا َّبم َّمَّبللَلا ْيْيي ِتاَلعْيوَلُس ْيْن مآَلو
  ْيْنَّب مَلو ْييَّب لاَّبَللَّب َل ْيْنَّبَلعَلو ْييَّب نْيي لَل  ْيْنَلعَلو ْيْيى فْيلَلِخ ْيْن مَلو
 . ْييَّب تْي َلِت ْيْن م َلِهللاَلتْيْغ َأ ْيْلَلَأ َلَك تَللْيَّظَلَو ب  ْذْي  عَلَأَلو ْيْيي ِقْي َلَّبْف
  ( ُدواُد بَأ)

1. யபா அல்லபாஹ்! எனது மாபார்க்கத்திலும் 
எனது உலக வபாழ்விலும் எனது 
குடும்பாத்திலும் எனது வெசல்வத்திலும் 
மான்னிப்தைபாயும் நலதைனயும் நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன். யபாஅல்லபாஹ்! என்னுதைடய 
குதைறைகதைளே மாதைறைப்பாபாயபாக! யபாஅல்லபாஹ்! என் 
அச்சங்கதைளே அகற்றி எனக்கு அதைமாதிதையத் 
தைந்தைருள்வபாயபாக! யபாஅல்லபாஹ்! எனக்கு 
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முன்னபாலிருந்தும் பின்னபாலிருந்தும் எனது 
வலது புறைமிருந்தும் இடது புறைமிருந்தும் 
எனக்கு வேமாலிருந்தும் எனக்குப் பாபாதுகபாப்பு 
அளிப்பாபாயபாக! எனக்கு கீழ்புறைத்திலிருந்து நபான் 
எதிர்பாபாரைபாதை விதைமாபாகக் வெகபால்லப்பாடுவதைதை 
உன் வல்லதைமாதையக் வெகபாண்டு நபான் 
உன்னிடம் பாபாதுகபாப்புத் வேதைடுகின்வேறைன்.
(அபூதைபாவூத்) 

  ْييَّب ْف ْييَّب نَّب ْفاَّبَلع َّبمَّب َّمَّبَّبلَّبلَلا ْيْييَّب ْنَلِّنَّبَلب ْييَّب ْف ْييَّب نَّب ْفاَلع َّبم َّمَّبللَلا •
ا َلَكْيْيَّي  َّبَلَّصَلب ْييَّب ْف ْييَّب نَّب ْفاَّبَلع َّبم َّمَّبللَلا ْيْيي َوْيلَلس

  َّبَك ا َلهَّبَلل 
 ( ُدواُد بَأ) . َلَتْيْنَلَأ

2. யபாஅல்லபாஹ்! எனது உடலில் 
நலதைன (ஆவேரைபாக்கியத்தைதை)த் தைந்தைருள்வபாயபாக! 
யபாஅல்லபாஹ்! எனது வெசவிப்புலனில் நலதைன 
(ஆவேரைபாக்கியத்தைதை)த் தைந்தைருள்வபாயபாக! 
யபாஅல்லபாஹ்! எனது பாபார்தைவயில் நலதைன 
(ஆவேரைபாக்கியத்தைதை)த் தைந்தைருள்வபாயபாக! 
யபாஅல்லபாஹ்! வணக்கத்திற்குரிய இதைறைவன் 
உன்தைனத் தைவிரை வேவறு யபாருமில்தைல. 
(அபூதைபாவூத்) 



74 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

   َّبم َّمَّبللَلا ْي  ْيقَلفْيلاَلو   ْيف َكْيلا َلْن م َلَك ب  ْذْي  عَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  َّبَك ا َلهَّبَلل ا َلَك ْي  َّبْيبَّبَلقَّبْيلا  َباَلَذَّبَلع ْيْنَّب م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ ْييَكْن ا
 ( ُدواُد بَأ)  ْيَلَتْيْنَلَأ

3. யபா அல்லபாஹ்! இதைறைநிரைபாகரிப்தைபா 
விட்டும் வறுதைமாதைய விட்டும் நபான் 
உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.   யபா 
அல்லபாஹ்! மாண்ணதைறையின் வேவதைதைனதைய 
விட்டும் நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன்.  வணக்கத்திற்குரிய இதைறைவன் 
உன்தைனத்தைவிரை வேவறு யபாருமில்தைல. 
(அபூதைபாவூத்)  

  اَّبَلْنَلَأَلو ْييَّب نَّبَلتَّبْيقَّبَللَّبَلِخ َلَتْيْنَلَأ َّبَك ا َلهَلل ا َلَك ْييَكبَلُس َلَتْيْنَلَأ َّبم َّمَّبللَلا •
  اَّبَّبَّبَلم َلَك ِّنَّبَّبَّبْيعَلوَلو َلَك ِّنَّبَّبَّبْيَّمَّبَّبَّبَلع ىَّبَّبَّبَللَّبَّبَّبَلع اَّبَّبَّبَلْنَلَأَلو َلَك ِّنَّبَّبَّبْيبَّبَّبَّبَلع
  ْي َتَّبَّبْيَوَّبَّبَلَّبنَّبَّبَلص اَّبَّبَلم َك َّبَلَل ْيْنَّبَّب م َلَكَّب ب ْذْي َّبَّب عَلَأ ْي َتَّبْيَوَّبَّبَلَفَّبَّبَلتَّبْيسا
  ْي َّب فَّبْيْغاَلْف ْيْيي بْيْنَلَذ ب   ْي  َّببَلَأَلو ْيَّبيَللَلع َلَك تَللْيَو ن ب َلَكَلل   ْي  َّببَلَأ
  . َلَتَّبَّبَّبْيْنَلَأ َّبَك ا َلَبْي َّبَّبَّب َّبْنُّدَذَّبَّبَّبلا   َّبَّبَّب فَّبَّبَّبْيغَّبَّبَّبَلَّب  َلَك  هَّبَّبَّبَّبْن ِإَّبَّبَّبَلْف ْيْييَّبَّبَّب ل



75 

சுவனப்பாபாதைதை மாபாதை இதைழின் இலவச வெவளியீடு 

 ( َّيُساَخب  )
4. யபா அல்லபாஹ்! நீவேய என் இரைட்சகன்! 

வணக்கத்திற்குரிய இதைறைவன்  உன்தைனத்தைவிரை 
வேவறு யபாருமில்தைல. நீவேய என்தைனப் 
பாதைடத்தைபாய். நபான் உன்னுதைடய அடிதைமா. 
நபான் என்னபால் முடிந்தை அளேவிற்கு உனது 
உடன்பாடிக்தைக மாற்றும் வபாக்குறுதியின் மீது 
நிதைலத்திருக்கின்வேறைன்.  நபான் வெசய்தை சகல 
தீதைமாதையவிட்டும் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன். நீ எனக்களித்தை 
அருட்வெகபாதைடகதைளேக் வெகபாண்டு உன்பாக்கவேமா 
நபான் மீளுகின்வேறைன். இன்னும் என்னுதைடய 
பாபாவங்கதைளே (மானமாபாறை) ஒப்புக் 
வெகபாள்கின்வேறைன். எனவேவ, என்தைன நீ 
மான்னித்தைருள்வபாயபாக! உன்தைனத் தைவிரை வேவறு 
யபாரும் பாபாவங்கதைளே மான்னிக்க முடியபாது. 
(புகபாரி) 

  ْي ْلَل َّبَّبَل َّبَّبْيلاَلو َكمَّبَّبَلَّمَّبَّبْيلا َلْنَّبَّب م َلَكَّبَّب ب َلْذْي َّبَّب عَلَأ ْييَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
   عَّبَللَّبَلَضَلو ْي ْنَّبْيبَّب جَّبْيلاَلو   َّبْيَخ بْيلاَلو ْي  َلْسَلَكْيلاَلو   ْيجَلَوْيلاَلو
 ( َّيُساَخب).  ِهللاَلُجَك لا  ةَلبَللَلْغَلو  ْنْي َّبِّنلا
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5. யபா அல்லபாஹ்! கவதைல, துயரைம், 
இயலபாதைமா, வேசபாம்பால், கஞ்சத்தைனம், 
வேகபாதைழத்தைனம், கடனின் சுதைமா மாற்றும் 
மானிதைனின் ஆதிக்கம் அதைனத்தைதை விட்டும் 
நிச்சயம் நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன். (புகபாரி) 

  اَّبَّبًةحَلَالَّبَّبَلص  ُساَّبَّبَلَّمَّبَّبَّبَّبنَّبَّبلا اَلَذَّبَّبَل  َلِهللَّبوَلَأ ْي َّبَّبَلَوَّبَّبْيُجا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
  َل َّبْيَّبيَلِخ َلَك لَلْأْيسَلَأَلو ْياًةحاَلجَلْن  ُهَل  ِخآَلو اًةحَلَالَلْف  هَلَفَلسْيوَلَأَلو
  يَّببَأ ْنَّببا ُفَّبنَّبَّصم) . َلْنَّبْيي ل حاَّب لا َلمَلحْيُسَلَأ اَل  اَليْيَّبْنُّدِّنلا
 ( ةبيَل

6. யபா அல்லபாஹ்! இந்தை பாகலின் 
ஆரைம்பாத்தைதைச் சீர்திருத்தைம் உள்ளேதைபாகவும் 
அதைன் நடுதைவ வெவற்றியுள்ளேதைபாகவும் அதைன் 
கதைடசிதைய லபாபாம் உள்ளேதைபாகவும் 
ஆக்கியருள்வபாயபாக! அருளேபாளேர்களுக்வெகல்லபாம் 
அருளேபாளேவேன! உலக நலதைவயும் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். (முஸன்னஃப் 
இப்னு அபீதைஷாபாபா) 
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  َلُدْي َّبَلَّببَلو   اَّبَلاَّبَلقَّبْيلا َلِّنْيَوَلَّبب ىَلَضَك لا  َك لَلْأْيسَلَأ يَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  َلَكَّب َّمَّبْيُجَلو يَّب ْف   َّبَلَّظَّبَّبنَّبلا َلُةَّبَذَللَلو  ِتْي َللْيلا َلِّنْيَوَلَّبب  ِشْييَلَوْيلا
  َل اَّب َّبَلَض   َّبْييَّبَلْغ ْيْنَّب م َلَكَّب ِئاَّبَلقَّب ل ىَّبَلل ا اَّبًةِقْي َّبَلَلَلو  مَّب   َّبَلَكْيلا
  ْيْلَلَأ َّبمَّب َّمَّبَّبلَّبلا َلَكَّب ب  ْذ  عَلَأ ْي َقةَّبل ا م َقةَلنْيَّبت ْف َكَلو َقُةَّب  ا م
  ْيوَلَأ َّبيَّبَللَّبَلع ىَلِّنَلتْيَو َّب  ْيوَلَأ َلَّي ِّنَلتْيعَلَأ ْيوَلَأ َلمَللْيَظ َأ ْيوَلَأ َلم لْيَظَلَأ
 .   َّبَلفَّبْيغَّب َّب  َك اَّبًةبَّبْيَّبْنَلْذ ْيوَلَأ ًةةَّبَلًةَّب َفَّبْيَخَّب م ًةةَّبَلًةَّبيَّب َفَلِخ َلَل ْسْيٌرَأ
 ( يْنا بَفلل  يبَكلا مجَوللا)

7. விதிதைய வெபாபாருந்திக் வெகபாள்ளும் 
தைன்தைமாதையயும் மாரைணத்திற்குப் பின் குளிர்ந்தை 
(வெசபார்க்க) வபாழ்தைவயும், வழிவெகடுக்கும் 
குழப்பாத்திலும் தீய விதைளேதைவத்தைரும் 
வெசயலிலும் ஈடுபாட்டுவிடபாது உன்தைனச் 
சந்திப்பாதின் ஆதைசதையயும் உன் திருமுகத்தைதைப் 
பாபார்ப்பாதில் அதைடயும் வேபாரின்பாத்தைதையும் 
நிச்சயம் நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். நபான் 
(யபாருக்கும்) அநியபாயம் வெசய்வதிலிருந்தும் 
அல்லது யபாரின் மூலமாபாக அநியபாயம் 
வெசய்யப்பாடுவதிலிருந்தும் அல்லது நபான் 
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அத்துமீறுவதிலிருந்தும் அல்லது யபாரைபாவது 
என்மீது அத்துமீறுவதிலிருந்தும் அல்லது 
மான்னிக்கப்பாடபாதை தைவறு மாற்றும் 
பாபாவத்திலிருந்தும் நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன். (தைப்ரைபானி) 

  َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأَلو   َّبْيَخَّب بَّبْيلا َلْنَّب م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ يَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
   ِهللَلْذْيُسَلَأ ىَّبَّبَلل ا َّبُدَلُس َأ ْيْلَلَأ َلَكَّبَّب ب  ْذْي َّبَّب عَلَأَلو  ْنَّبَّبْيبَّبَّب جَّبَّبْيلا َلْنَّبَّب م
  َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأَلو اَّبَليْيَّبْنُّدِّنلا  ةَلنْيَّبت ْف ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأَلو    ل َوْيلا
 ( َّيُساَخب) .   ْيبَلقْيلا  َباَلَذَلع ْيْن م

8. யபா அல்லபாஹ்! கஞ்சத்தைனத்திலிருந்து 
உன்னிடம் நபான் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், 
இன்னும் வேகபாதைழத்தைனத்திலிருந்தும் உன்னிடம் 
நபான் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், இன்னும் 
தைள்ளேபாதை முதுதைமா வதைரை உயிர் 
வபாழ்வதிலிருந்து உன்னிடம் நபான் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன்.  உலகத்தின் 
குழப்பாத்திலிருந்தும் உன்னிடம் நபான் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், கப்ருதைடய 
வேவதைதைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நபான் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். (புகபாரி) 
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   ْنَّبَّبَلْسْيحَلَأَلو  ِهللاَّبَّبَللَّبَّبْيعَلْيَألا  ْنَّبَّبَلْسْيحَل َأل ْييَّبَّب ْن ِّنَّبَّبْي ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
  ْييَّب نَّب ِقَلو َلَتَّبْيْنَلَأ َّبَك ا اَلَّم نَلْسْيحَل َأل َّي ِّنْيَّمَلَّب  َلَك  ٍقَلَالْيِخَلْيَألا
  اَّبَلَّمَلَّبًةَكيَلس ي قَل  َلَك  ٍقَلَالْيِخَلْيَألا َلْئَكيَلسَلو  ِهللاَللْيعَلْيَألا َلْئَكيَلس
 ( َّيَذم ِت) . َلَتْيْنَلَأ َّبَك ا

9. யபா அல்லபாஹ்! நல் அமால்கள் மாற்றும் 
நற்குணங்களின் பாக்கம் உன்தைனத் தைவிரை வேவறு 
யபாரும் வேநர்வழி கபாட்டமுடியபாவேதை, அத்தைதைகய 
நல் அமால்கள் மாற்றும் நற்குணங்களின் பாக்கம் 
எனக்கு நீ வேநர்வழி கபாட்டுவபாயபாக!  வெகட்ட 
அமால்கள் மாற்றும் வெகட்ட குணங்களிலிருந்து 
உன்தைனத்தைவிரை (வேவறு) யபாரும் என்தைன 
பாபாதுகபாக்க முடியபாவேதை, அத்தைதைகய வெகட்ட 
வெசயல்கள் மாற்றும் வெகட்ட குணங்களிலிருந்தும் 
என்தைன (தைடுத்து) பாபாதுகபாப்பாபாயபாக! (திர்மிதி) 

  ْييَّبَّب ْف ْييَّبَّب ل ْيعَّبَّبَكسَلوَلو ْيْييَّبَّب نَّبَّبْي  ُد  ْييَّبَّب ل ْيْحَّبَّب لَّبَّبْيصَلَأ َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
 ( ِّنِئاو لا علجم) . ْيي ِقْيِزُس  ْيي ْف ْيي ل ْيَك ُساَلبَلو ْيْيَّي ُساَلُد

10. யபா அல்லபாஹ்! என் மாபார்க்கத்தைதை 
எனக்கு நீ சீர்பாடுத்துவபாயபாக! என் வீட்தைட 
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எனக்கு நீ விஸ்தீரைணப்பாடுத்துவபாயபாக! என் 
உணவில் நீ அருள்புரிவபாயபாக!.  (மாஜ்மாஃ 
அஸ் ஸவபாயித்) 

    َّبْيَّبيَّبَلِخ َلَتَّبْيْنَلَأ اَّبَلَّمَّبَكٌرَلِزَلو ْياَّبَل اَل ْيقَلَّبِت ْيي ْسْيفَلَّبْن  ِتآ َّبم َّمَّبللَلا •
  ْييَّبَكْن ا َّبمَّب َّمَّبَّبلَّبلَلا ْياَّبَل َلَكْي َّبَلمَلو اَّبَلَّمَّبُّدَّبيَّب لَلو َلَتْيْنَلَأ ْياَل اَّبٌرَلِز ْيْنَلم
  َلَك َقَلَّبْيلَّبَلَّبِق ْيْنَّب مَلو ْي عَّبَلفَّبْيَّبنَّبَلَّب  َلَك َقمْيل ع ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ
  َلَك َقُةَل َّبْيعَلُد ْيْنَّب مَلو ْي عَلبْيَّشَلِت َلَك َقَسْيفَلَّبْن ْيْن مَلو ْي عَلَّشْيَخَل 
 ( ملْسم) . اَلَّمَلل  َباَلجَلتْيْس  

11. யபா அல்லபாஹ்! என் உள்ளேத்தில் 
இதைறையச்சத்தைதை ஏற்பாடுத்துவபாயபாக! இன்னும் 
அதைதைனத் தூய்தைமாப் பாடுத்துவபாயபாக! நீவேய 
அதைதைனத் தூய்தைமாப் பாடுத்துபாவர்களில் மிகச் 
சிறைந்தைவன்! அதைனுதைடய வெபாபாறுப்பாபாளேனும் 
தைதைலவனும் நீவேய! யபா அல்லபாஹ்! 
பிரைவேயபாஜுனம் இல்லபாதை அறிவு, பாயப்பாடபாதை 
உள்ளேம், திருப்தியதைடயபாதை மானம் மாற்றும் 
ஏற்றுக் வெகபாள்ளேப்பாடபாதை 
பிரைபார்த்தைதைனயிலிருந்தும் நபான் உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.(முஸ்லிம்) 
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  ْيْنَّب مَلو ْي َتَّبْيلَّب لَّبَلع اَلم َك َلَل ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
 ( ملْسم) . ْي َللْيعَلَأ ْيمَلل اَلم َك َلَل

12. யபா அல்லபாஹ்! நபான் வெசய்தை மாற்றும் 
வெசய்யபாதை வெகட்ட வெசயல்களிலிருந்து  
உன்னிடம்  பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். 
(முஸ்லிம்) 

   ِهللُّد َل َلِتَلو ْيَلَك تَللْيَو ْن  ِهللاَلوَلِز ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
 . َلَكَّب َفَّبَلَخَّبَلس  عَّبْييَّب لَلُجَلو ْيَلَك تَللْيق ْن  ُةَل اَلج ْفَلو ْيَلَك تَلي ْفاَلع
 ( ملْسم)

13. யபா அல்லபாஹ்! உன் அருட்வெகபாதைடகள் 
(என்தைனவிட்டு) நீங்குவதைதை விட்டும், நீ 
(எனக்கு) அளித்தை ஆவேரைபாக்கியத்தைன்தைமா 
(என்தைன விட்டு) மாபாறுவதைதை விட்டும், உனது 
திடீர் தைண்டதைனதைய விட்டும், உன்னுதைடய 
(சகலவிதைமாபான) வேகபாபாங்கதைளே விட்டும் 
நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் 
வேதைடுகின்வேறைன். (முஸ்லிம்) 
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  َّيَكُدَل َّبَّبَّبَّبتَّبَّبلاَلو  ُمْيِّنَّبَّبَلَّمَّبَّبْيلا َلْنَّبَّب م َلَكَّبَّب ب  ْذْي َّبَّب عَلَأ ْييَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
ُمَل َّبَّبَّبَلَّمَّبَّبَّبْيلاَلو

  ْيْلَلَأ َلَكَّبَّبَّب ب  ْذْي َّبَّبَّب عَلَأَلو  ْنَّبَّبَّبْي   َّبَّبَّبَل َّبَّبَّبْيلاَلو  ٍقَل َّبَّبَّبَلغَّبَّبَّبْيلاَلو  
ع  ْلاَلَفْييَّبَّشلا َلي نَلَفَّببَلَخَلتَلَّب 

  ْييَّب ْف َل َّبَلتْيَّبِق َأ ْيْلَلَأَلو  ِتْي َللْيلا َلِّنْين 
 ( ِّنلحَأ) . اًةغْيَّب  ِّنَلل َلِتْي  مَلَأ ْيْلَلَأَلو اًة  بْيِّن م َلَك لْيي بَلس

14. யபா அல்லபாஹ்! (ஏவேதைனும்) இடிந்து 
விழுவதிலிருந்தும், உயரைத்திலிருந்து கீவேழ 
விழுவதிலிருந்தும், முதுதைமாயிலிருந்தும், நீரில் 
மூழ்குவதிலிருந்தும், எரிந்து இறைப்பாதைதை விட்டும் 
நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.  
மாரைண வேநரைத்தில் தைஷாத்தைபான் என்தைனத் 
தீண்டுவதைதை விட்டும் நபான் உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.  உன் பாபாதைதையிவேல 
புறைமுதுகு கபாட்டி வெகபால்லப்பாடுவதைதை விட்டும் 
(விஷாஜுந்துக்களேபால்) வெகபாட்டப்பாட்டு இறைப்பாதைதை 
விட்டும் நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாப்புத் 
வேதைடுகின்வேறைன். (அஹ்மாத்) 

  َح َّبَل) . َقعَّبْيبَّبَلَط ىَّبَلل ا َّي ِّنَّبْيَّمَّبَلَّب  َقعَللَلَط ْيْن م َلَك ب  ْذْي  عَلَأ •
 ( َّي غبلل ةنْسلا
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15. (யபா அல்லபாஹ்!) உள்ளேத்தில் 
முத்திதைரையிடப்பாடும் அளேவிற்கு வேபாரைபாதைச 
ஏற்பாடுவதிலிருந்தும் நபான் உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.(ஷாரைஹஜுஸ்ஸஜுன்னபா) 

   ٍقَلَالَّبْيِخَلْيَألا  ِتاَل َّبَلَكَّبْينَّب م ْيْنَّب م َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأ ْييَّبَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
 ( َّيَذم ِت) .   اَل ْي َلْيَألاَلو  ِهللاَللْيعَلْيَألاَلو

16. யபா அல்லபாஹ்! வெவறுக்கத்தைக்க 
ஆதைசகள், வெசயல்கள் இன்னும் வெவறுக்கத்தைக்க 
குணங்களிலிருந்தும் நபான் உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன்.(திர்மிதி) 

   ةَّبَّبَللَّبَّبْيَّص ع َل َّبَّب   ْيَّي َذَّبَّبَّبلا ْييَّبَّب نَّبَّبْي  ُد ْييَّبَّب ل ْيْحَّبَّب لَّبَّبْيصَلَأ َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
  ْيْييَّب َلاَّبَلَوَّبَلم اَّبَلَّمَّبْيَّبيَّب ْف ْيي تَّبلا َلَّياَليْيَّبْن ُد ْيي ل ْيْح لْيصَأَلو ْيْيى  ْيمَلَأ
ِتَل  ِخآ ْيى ل ْيْح لْيصَأَلو

    َّبَلَوَّبْيُجاَلو ْيْيَّي ُداَّبَلَوَلم اَلَّمْيَّبي ْف ْيي تَّبلا ْيي 
  َلِتْي َّبَللَّبْيلا   َّبَلَوَّبْيُجاَلو ْيَق ْييَلِخ َك َلٌر ْيي ْف ْيي ل ًةُةَلُداَل ِز  َلُةاَليَل ْيلا
 ( ملْسم) . ٍّر َلَل َك  ٌر ْيْن م ْيي ل ًةةَلحاَلُس

17. யபா அல்லபாஹ்! என்னுதைடய 
மாபார்க்கத்தைதை எனக்கு நீ சீர்பாடுத்துவபாயபாக! 
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(ஏவெனனில்) அதுதைபான் எனது அரைண். எனது 
உலதைக எனக்குச் சீர்பாடுத்துவபாயபாக! 
(ஏவெனனில்) அதுதைபான் நபான் வபாழுமிடம்.  
எனது மாறுதைமாதைய எனக்கு சீர்பாடுத்துவபாயபாக! 
(ஏவெனனில்) அதுதைபான் நபான் திரும்பிச் 
வெசல்லுமிடம்.  எனது வபாழ்க்தைகயில் அதிக 
நன்தைமாகள் புரிவதைற்கு வபாய்ப்பாளிப்பாபாயபாக! 
அதைனத்து வெகடுதிகதைளே  விட்டும் 
விடுபாட்டதைபாக எனது மாரைணத்தைதை 
ஆக்கியருள்வபாயபாக! (முஸ்லிம்) 

  َلةَّبَللَّب   َّبَلَوَّبْيلاَلو   َّبْيمَلْيَألا يَّب ْف َلِتاَلبَّبُثلا َلَك لَلْأْيسَلَأ يَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  َلْنَّبْيْس حَلو َلَكَّب تَّبَللَّبْيَوَّب ْن َل َّبْيَكَّب َل َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأَلو  ِّنَّبْيَلُّد َّبلا ىَللَلع
  اَّبًةِق ُداَّبَلص اَّبًةْناَّبَلْس لَلو اَّبًةلَّبْييَّب لَّبَلس اًةبْيلَلَّبِق َلَك لَلْأْيسَلَأَلو َلَك ِتَلُداَلب ع
  َك َّبَلَل ْيْنَّب م َلَكَّب ب  ْذْي  عَلَأَلو  مَللْيَوَلَّبِت اَلم   ْييَلِخ ْيْن م َلَك لَلْأْيسَلَأَلو
 ( يِئاْسْن) .  مَللْيَوَلَّبِت اَلل ل َلَك   فْيغَلَّبتْيسَلَأَلو  مَللْيَوَلَّبِت اَلم

18. யபா அல்லபாஹ்! (சகல நல்ல) 
கபாரியங்களில் நிதைலத்திருப்பாதைதையும், 
வேநர்வழியில் உறுதிதையயும் நிச்சயம் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். இன்னும் உன் 
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அருட்வெகபாதைடகளுக்கு நன்றி வெசலுத்திடவும் 
உன்தைன அழகிய முதைறையில் வணங்கிடவும் 
நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். தூய்தைமாயபான 
உள்ளேத்தைதையும் உண்தைமா உதைரைக்கும் நபாதைவயும் 
நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். உனக்குத் 
வெதைரிந்தை நலவுகதைளே (எல்லபாம்) வேகட்கின்வேறைன். 
உனக்குத் வெதைரிந்தை எல்லபா வெகடுதிகளிலிருந்தும் 
நபான் உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். 
உனக்குத் வெதைரிந்தை (எல்லபாப்) 
பாபாவங்களிலிருந்தும் நபான் உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். (நஸபாயி) 

 . ْييَّب ْسَّبْيفَّبَلَّبْن َّب َّبَلَل ْييَّب نَّب ِقَلو ْيْيَّي ِّنَّبْيَل ُس ْيي نْيل َّمْيلَلَأ َّبم َّمَّبللَلا  •
 ( َّيَذم ِت)

19. யபா அல்லபாஹ்! எனக்கு வேநர்வழிதையக் 
கபாட்டுவபாயபாக! என் ஆத்மாபாவின் 
வெகடுதிகளிலிருந்து என்தைனக் கபாத்தைருள்வபாயபாக! 
(திர்மிதி) 

  َلَكْي َّبَّبَلَّبِتَلو  ِتاَل َّبَّبْيَّبيَّبَّبَلَخَّبَّبْيلا َل َّبَّبْيَوَّبَّب ْف َلَكَّبَّب لَلْأَّبَّبْيسَلَأ يَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
  ْييَّب ل َل َّب فَّبْيغَّبَلَّبِت ْيْلَلَأَلو  ْنَّبيَّب ٌراَّبَلْسَّبَللَّبْيلا َّبَلَّب حَلو  ِتاَل َّبَلَكَّبْينَّب لْيلا
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  َل َّبْيَّبيَّبَلْغ ْييَّب نَّبَّبْفَل َّبَلَّبتَّبَلَّبْف َقُمْي َّبَلَّبِق َلةَلنْيَّبت ْف َلِتْيُدَلُسَلَأ اَلْذ اَلو ْيي نَللَلحْي َلَّبِتَلو
  َّبَلَّب حَلو َلَكَّبُّدبَّب     ْيْنَلم َّبَل حَلو َلَكَّبب ح َلَك لَلْأْيسَلَأ َقْلْي  َّبتْيفَلم
 ( َّيَذم ِت) . َلَكَكب ح ىَلل ا  َبَك َلق َّب  َق َللَلع

20. யபா அல்லபாஹ்! நற்கபாரியங்கதைளேச் 
வெசய்யவும், வெவறுக்கத்தைக்க கபாரியங்கதைளே 
விட்டுவிடவும், ஏதைழகதைளே வேநசிக்கும் 
தைன்தைமாதையயும் தைந்து, என் பாபாவங்கதைளே 
மான்னித்து, எனக்கு அருள்புரியும்பாடி நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். ஒரு கூட்டத்தைதை நீ 
குழப்பாத்தில்  ஆழ்த்தை விரும்பினபால், 
குழப்பாத்தில் ஆழ்த்தைப்பாடபாதை நிதைலயிவேலவேய 
என்தைன உன்னளேவில் மாரைணிக்கச் வெசய்து 
விடுவபாயபாக! (யபா அல்லபாஹ்!) உன்னுதைடய 
வேநசத்தைதையும் உன்தைன வேநசிப்பாவர்களின் 
வேநசத்தைதையும் உன் வேநசத்தின் பாக்கம் சமீபாமாபாக்கி 
தைவக்கக்கூடிய  அமாலின்மீது வேநசத்தைதைபும் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன்.  (திர்மிதி) 

    اَّبَلعُّدِّنَّبلا َل َّبْيَّبيَلِخَلو  ةَللَلْأْيْسَللْيلا َل ْيَّبيَلِخ َلَك لَلْأْيسَلَأ يَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
   َباَل َّبَّبَّبَّبُثَّبَّبلا َل َّبَّبْيَّبيَّبَلِخَلو   َّبَللَّبَّبَلَوَّبْيلا َل َّبْيَّبيَّبَّبَلِخَلو  َحاَّبَّبَلجَّبَّبنَّبَّبلا َل َّبَّبْيَّبيَّبَلِخَلو
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  ْي َّبَكقَّبَلَّبَثَلو ْييَّب نَّبْيتَّبَكبَّبَلَّبَثَلو  ِتاَّبَللَّبَللَّبْيلا َل َّبْيَّبيَّبَلِخَلو  ُةاَّبَليَّبَل َّبْيلا َل ْيَّبيَلِخَلو
  ْي َّبَّببَّبَلقَّبَلَّبِتَلو ْييَّب تَّبَلُجَلُسَلُد ْيعَّبَلْفْيُساَلو ْييَّب ْناَّبَللَّبْي  ا َّبْنَّب حَلَأَلو ْيي نْي  ِزاَل َلم
   ِتاَّبَلُجَلُسَّبِّنَّبلا َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأَلو ْيْييَّب تَّبَلًةَّبْييَّب َفَّبَلِخ ْي  فْيْغاَلو ْيي ِتَلَالَلص
 ( يْنا بَفلل  يبَكلا مجَوللا) .   ةَّبنَلجْيلا َلْن م ىَلل َوْيلا

21. யபா அல்லபாஹ்! சிறைந்தை 
வேவண்டுவேகபாதைளேயும் சிறைந்தை பிரைபார்த்தைதைனதையயும் 
சிறைந்தை வெவற்றிதையயும் சிறைந்தை அமாதைலயும் 
சிறைந்தை நன்தைமாதையயும் சிறைந்தை உயிர்வபாழ்தைவயும் 
சிறைந்தை மாரைணத்தைதையும் நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன். (யபா அல்லபாஹ்!) என்தைன நீ 
உறுதிப்பாடுத்துவபாயபாக! என்னுதைடய தைரைபாதைச 
(நன்தைமாயபால்) அதிக எதைடயுள்ளேதைபாக 
ஆக்கியருள்வபாயபாக! என்னுதைடய ஈமாபாதைன 
(நம்பிக்தைகதைய) உறுதிப்பாடுத்துவபாயபாக! என் 
அந்தைஸ்தைதை உயர்த்துவபாயபாக! என்னுதைடய 
வெதைபாழுதைகதைய ஏற்றுக் வெகபாள்வபாயபாக! என் 
பாபாவத்தைதை மான்னித்தைருள்வபாயபாக! (யபா 
அல்லபாஹ்!) சுவர்க்கத்தில் உயர்ந்தை 
அந்தைஸ்துக்கதைளேயும் நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன்.(தைப்ரைபானி) 
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   هَّبَللَّب ِتاَل َّبَلِخَلو   َّبْييَّبَلَخَّبْيلا َلْحَّب ِتاَل َّبَلَّبْف َلَك لَلْأْيسَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا  •
  ْي هَّبَّبَلنَّبَّب َطاَّبَّبَلبَلو  ُهَل َّبَّب  اَّبَّبَلَظَلو ْي ُهَل َّبَّب ِخآَلو  هَّبَّبَللَّبوَلَأَلو ْي هَّبَّبَلَوَّبَّب ماَل َّبَّبَلُجَلو
   َّبيَّببَّبَكَّبلا مجَوللا) .  ةَّبنَلجْيلا َلْن م ىَلل َوْيلا  ِتاَلُجَلُسَّبِّنلاَلو
 ( يْنا بَفلل

22. யபா அல்லபாஹ்! நன்தைமாகளின் 
ஆரைம்பாங்கதைளேயும் முடிவுகதைளேயும் இன்னும் 
எல்லபா நன்தைமாகதைளேயும் நிச்சயம் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன்.  நன்தைமாகளின் 
ஆரைம்பாம், முடிவு, அதைன் வெவளிப்பாதைட, 
அந்தைரைங்கம் மாற்றும் சுவர்க்கத்தின் உயர்ந்தை 
அந்தைஸ்துக்கதைளேயும் நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன்.(தைப்ரைபானி) 

  َلعَّبَّبَلاَلِتَلو ْيْيَّي  َّبَّبْيٌر ْذ َلعَّبَّبَلْفْي َّبَّبَلَّبِت ْيْلَأ َلَكَّبَّب لَلْأَّبَّبْيسَلَأ ْييَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا •
  َلْنَّبَكَّصَّبَل َّب ِتَلو ْيْيي بْيلَلَّبِق َل َكَّمَلَف ِتَلو ْيْيَّي  ْيمَلَأ َلْح لْيَّص ِتَلو ْيْيَّي ُسْيِز و
  ْيْييَّب بَّبْيْنَلْذ ْييَّب ل َل َّب فَّبْيغَّبَلَّبِتَلو ْي ْييَّب بَّبْيلَّبَلَّبِق ْييَّب ل َلُسَك َلَّبن َّبِتَلو ْيْيي ُجْي َلَّبْف
.  ةَّبَّبَّبَّبنَّبَّبَّبَلجَّبَّبَّبَّبْيلا َلْنَّبَّبَّب م ىَّبَّبَّبَللَّبَّبَّب َوَّبَّبَّبْيلا  ِتاَّبَّبَّبَلُجَلُسَّبِّنَّبَّبَّبلا َلَكَّبَّبَّب لَلْأَّبَّبَّبْيسَلَأَلو
 ( ْني ي َّصلا ىلع َكُسِّنتْسللا)
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23. யபா அல்லபாஹ்! நீ என்னுதைடய 
ஞாபாபாகத்தைதை உயர்த்துவதைதையும் என் பாபாவத்தைதை 
மான்னிப்பாதைதையும் என் கபாரியத்தைதை 
சீர்பாடுத்துவதைதையும் என் உள்ளேத்தைதை 
தூய்தைமாப்பாடுத்துவதைதையும் என் அபாத்தைதை 
(கற்தைபா) பாத்தினித்தைனமாபாக்குவதைதையும்  
என்னுதைடய உள்ளேத்தைதை இலங்கச் 
வெசய்வதைதையும் என்னுதைடய பாபாவங்கதைளே 
மான்னிப்பாதைதையும் நிச்சயம் நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன். (யபா அல்லபாஹ்!) இன்னும் 
சுவர்க்கத்தின் உயர்ந்தை அந்தைஸ்துக்கதைளேயும் 
நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். (ஹபாகிம்) 

  ْييَّبَّب ْف ْييَّبَّب ل َلَكُس اَّبَّبَلبَّبَّب َّبِت ْيْلَلَأ َلَكَّبَّب لَلْأَّبَّبْيسَلَأ ْييَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا  •
  ْييَّبَّب ْفَلو ْيْيَّي  َّبَّبَلَّصَلب ْييَّبَّب ْفَلو ْيْييَّبَّب َوَّبَّبْيلَّبَّبَلس ْييَّبَّب ْفَلو ْيْييَّبَّب ْسَّبَّبْيفَّبَّبَلَّبْن
  ْييَّبَّب ْفَلو ْيْييَّب قَّبَّب لَّب ِخ ْييَّب ْف َلو ْيْييَّبَّب قَّبْيلَّبَّبَلِخ ْييَّبَّب ْفَلو  ْيْييَّب حْيو ُس
  ْييَّبَّب ْفَلو ْيْييَّبَّب ِتاَّبَّبَللَّبَّبَلم ْييَّبَّب ْفَلو ْيَلَّياَّبَّبَليَّبَّبْي َّبَّبَلم ْييَّبَّب ْفَلو ْيْييَّبَّب لَّبَّبْي َلَأ
   ِتاَّبَلُجَلُسَّبِّنَّبلا َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأَلو ْيْيي ِتاَلنَلْسَلح ْي َّببَلقَلَّبتَلَّبْف ْيْيي لَللَلع
  ىَّبَّبَّبلَّبَّبَّبع َكُسِّنَّبَّبَّبتَّبَّبَّبْسَّبَّبَّبلَّبَّبَّبلا) .  ةَّبَّبَّبَّبنَّبَّبَّبَلجَّبَّبَّبْيلا َلْنَّبَّبَّب م ىَّبَّبَّبَللَّبَّبَّب َوَّبَّبَّبْيلا
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  ( ْني ي َّصلا
24. யபா அல்லபாஹ்! என் ஆத்மாபாவிலும் 

என் வேகள்விப்புலனிலும் என் பாபார்தைவயிலும் 
என் உயிரிலும் என் உடலதைமாப்பிலும் என் 
குணத்திலும் என் குடும்பாத்திலும் என் 
உயிர்வபாழ்விலும் என்னுதைடய மாரைணத்திலும் 
என்னுதைடய அமால்களிலும் நீ அருள்புரியும்பாடி 
நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். 
ஆகவேவ, என்னுதைடய நற்கபாரியங்கதைளே நீ 
ஏற்றுக் வெகபாள்வபாயபாக! (யபா அல்லபாஹ்!)
சுவர்க்கத்தின் உயர்ந்தை அந்தைஸ்துக்கதைளேயும் 
நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். 
(ஹபாகிம்) 

  ىَّبَللَّبَلع ْييَّب بَّبْيلَّبَلَّبِق ْيَتَكبَلَّبَث  َبْي  ل قْيلا َلَلَكلَلق م اَل  َّبم َّمَّبللَلا  •
 ( َّيَذم ِت) . َلَك نْي  ُد

25. உள்ளேங்கதைளே புரைட்டக்கூடிய 
அல்லபாஹ்வேவ! உன் மாபார்க்கத்தின் மீது என் 
உள்ளேத்தைதை உறுதிப்பாடுத்துவபாயபாக! (திர்மிதி) 
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  ىَّبَللَّبَلع اَّبَلنَّبَلَّببْي َّب لَّب َّبِق ْي َك َّبَلص  َب َّب لَّب قْيلا َل َك َلَّص م َّبم َّمَّبللَلا •
 ( ملْسم) . َلَك تَلعاَلَط

26. உள்ளேங்கதைளே திருப்பாக்கூடிய 
அல்லபாஹ்வேவ! உனக்கு வழிபாடுவதின் மீது 
என் உள்ளேத்தைதை திருப்பி விடுவபாயபாக!. 
(முஸ்லிம்) 

  اَّبَّبَّبنَّبَّب َّمَّب ِت َلَكَلو اَّبَّبَلنَّبْيم  َّبَّبْيٌرَلَأَلو اَّبَّبَلنَّبْيَّصَّبَّب قَّبْيَّبنَّبَّبَلَّبِت َلَكَلو اَّبَلْنْيُد ِز َّبمَّب َّمَّبَّبَّبلَّبلَلا •
  اَّبَلنَّبْيَّبيَّبَللَّبَلع ْي َّب َثْيَؤَّب َّبِت َلَكَلو اَّبَلْنْي َّب َثآَلو اَّبَلنَّبْيم  َّبْي َّبَلِت َلَكَلو اَّبَلن َفْيعَلَأَلو
 ( َّيَذم ِت) . اَّبنَلع َلَضْيُساَلو اَلن َضْيُساَلو

27. யபா அல்லபாஹ்! (உன் 
அருட்வெகபாதைடகதைளே) எங்களுக்கு 
அதிகப்பாடுத்துவபாயபாக! எங்களுக்குக் 
குதைறைத்துவிடபாவேதை! எங்கதைளே 
கண்ணியப்பாடுத்துவபாயபாக! எங்கதைளே இழிவு 
பாடுத்திவிடபாவேதை! (உனது அருட்வெகபாதைடகதைளே) 
எங்களுக்குத் தைந்தைருள்வபாயபாக! (உன் 
அருதைளேப்வெபாறைபாதை) துற்பாபாக்கியவபான்களேபாக 
எங்கதைளே  ஆக்கிவிடபாவேதை! (உன் 
அருதைளேப்வெபாறை) எங்கதைளே 
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வேதைர்ந்வெதைடுப்பாபாயபாக! பிறைதைரை எங்கதைளேவிட 
வேதைர்ந்வெதைடுக்கபாவேதை! எங்கதைளே வெபாபாருந்திக் 
வெகபாள்வபாயபாக! இன்னும் எங்கதைளேத் வெதைபாட்டும் 
(அமால்கதைளே) வெபாபாருந்திக் வெகபாள்வபாயபாக! 
(திர்மிதி) 

  اَّبَلْنْي َّب ُجَلَأَلو اَلَّمَكل ٌر  ُسْي  م ْيَألا ي ْف اَلنَلَّبتَلب ِقاَلع ْيْن ْسْيحَلَأ َّبم َّمَّبللَلا •
 ( ِّنلحَأ) .  ُةَل  ِخْيآلا  َباَلَذَلعَلو اَليْيَّبْنُّدِّنلا  َّيْي  ِخ ْيْن م

28. யபா அல்லபாஹ்! எங்களின் எல்லபாக் 
கபாரியங்களின் முடிதைவயும் நன்தைமாயபாக ஆக்கி 
தைவப்பாபாயபாக! இவ்வுலகின் இழிதைவ விட்டும் 
மாறுவுலகின் வேவதைதைனதைய விட்டும் எங்கதைளேப் 
பாபாதுகபாத்தைருள்வபாயபாக! (அஹ்மாத்) 

  اَّبَلنَّبَلَّبنَّبْيَّبيَّبَلَّبب  ِهللْي   َل  اَلم َلَك تَليْيَّشَلِخ ْيْن م اَلنَلل ْيم ْسْيِقا َّبم َّمَّبللَلا •
   هَّب ب اَّبَلنَّب غَّبَكلَّبَلَّببَّب َّبِت اَّبَلم َلَكَّب تَّبَلعاَلَط ْيْن مَلو ْيَلَكْيي صاَلَوَلم َلْنْييَلَّببَلو
  اَّبَّبَلنَّبَّبْيَّبيَّبَّبَللَّبَّبَلع  هَّبَّب ب  ْلَك َّبَّبَلَّمَّبَّب َّبِت اَّبَّبَلم  ْنَّبَّبْييَّبَّب قَّبَّبَليَّبَّبْيلا َلْنَّبَّب مَلو ْيَلَكَّبَّبَلتَّبَّبَّبنَّبَّبَلُج
  اَّبَلْن ُساَّبَلَّصْيبَلَأَلو اَّبَلنَّب عاَّبَللَّبْيسَلْأَّب ب اَّبَلنَّبْيَوَّبَكَّبتَّبَلمَلو اَليْيَّبْنُّدِّنلا  ِتاَلبْيي َّص م
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  ْي َّبَلَوَّبْيُجاَلو اَّبن م َلَث ُساَل ْيلا  هْيلَلَوْيُجاَلو اَلنَلَّبتْييَلَّبيْيحَلَأ اَلم اَلن ِتَّب  َّبِقَلو
  اَّبَلْناَلُداَّبَلع ْيْنَلم ىَللَلع اَلْنْي  َّصْيْناَلو اَلنَللَللَلَظ ْيْنَلم ىَللَلع اَلْنَلُسْيْأَلَث
    َّبَّبَلَوَّبَّبْيجَّبَّبَلِت َلَكَلو اَّبَّبَلنَّبَّب نَّبَّبْي  ُد ْييَّبَّب ْف اَّبَّبَلنَّبَّبَلَّبتَّبَّبَلبَّبَّبْييَّبَّب َّص م ْي َّبَّبَلَوَّبَّبْيجَّبَّبَلِت َلَكَلو
  ْي َّبَكلَّبَلْس ِت َلَكَلو اَلن لْيل ع َلَغَللْيَّببَلم َلَكَلو اَلنَكلَل  َل َلَّببْيٌرَلَأ اَليْيَّبْنُّدِّنلا
 ( َّيَذم ِت) . اَلن لَلحْي َلَّب  َلَك ْيْنَلم اَلنْيَّبيَللَلع

29. யபா அல்லபாஹ்! உனக்கு மாபாறு 
வெசய்வதைதை விட்டும் எங்கதைளேத் தைடுக்கக்கூடிய 
(உன்தைனப்பாற்றிய) அச்சத்தைதையும், உன்னுதைடய 
வெசபார்க்கத்தைதைப் வெபாற்றுத் தைரும் 
வழிபாபாட்தைடயும், உலகச் வேசபாதைதைனகதைளே 
எளிதைபாகக் கருதைச் வெசய்யும் (மான) 
உறுதிதையயும் எங்களுக்குத் தைந்தைருள்வபாயபாக! 
(யபா அல்லபாஹ்!) எங்களுதைடய 
வெசவிப்புலன்கதைளேயும், பாபார்தைவகதைளேயும் 
(உடல்) சக்திதையயும் நீ எங்கதைளே உயிர்வபாழ 
தைவக்கும் கபாலவெமால்லபாம் (குதைறைவின்றி) 
இயங்கச் வெசய்வபாயபாக! அதைதைனவேய எங்கள் 
வபாரிசுகளுக்கும் (சந்தைதிகளுக்கும்) 
ஆக்கியருள்வபாயபாக! எங்களுக்கு அநீதைம் 
வெசய்தைவர்கதைளேப் பாழி வபாங்குவபாயபாக! 
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எங்கள்மீது விவேரைபாதைம் வெகபாண்டவர்களுக்குப் 
பாபாதைகமாபாக எங்களுக்கு நீ உதைவி வெசய்வபாயபாக! 
எங்களுதைடய மாபார்க்கத்தில் எங்களுக்கு 
வேசபாதைதைனதைய ஏற்பாடுத்திவிடபாவேதை! 
இவ்வுலதைகவேய எங்கள் வேநபாக்கமாபாகவும் 
எங்கள் அறிவின் எல்தைலயபாகவும் 
ஆக்கிவிடபாவேதை! (எங்களின் பாபாவங்களினபால்) 
எங்கள்மீது இரைக்கம் கபாட்டபாதைவதைன 
எங்களுக்கு வெபாபாறுப்பாபாளியபாக ஆக்கிவிடபாவேதை! 
(திர்மிதி) 

  َلمَّب ِئاَل َّبَلعَلو ْيَلَك تَللْيحَلُس  ِتاَلب ُجْي  م َلَك لَلْأْيسَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  ْيْنَّب م َلةَّبَلمَلَالَّبَّبْسلاَلو ْيٍّر  ب َك  ٌر ْيْن م َلةَللْيي نَلغْيلاَلو ْيَلَك ِتَل  فْيغَلم
 ( يْنا بَفلل  سوَألا مجَوللا) . َقمْيَث ا َك  ٌر

30. யபா அல்லபாஹ்! உனது அருதைளேப் 
வெபாற்றுத்தைரும் வெசயல்கதைளேயும், உனது 
மான்னிப்பில் உறுதி வெகபாள்ளும் நிதைலதையயும் 
அதைனத்து நல்லறைங்களின் பிரைதிபாலன்கதைளேயும் 
அதைனத்து பாபாவங்கதைளேவிட்டும் 
பாபாதுகபாப்தைபாயும் நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன். (தைப்ரைபானி) 
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  ًةاَّبًالَّبَل  َلَكَلو ْي هَلِتْي َلفَلْغ َّبَك ا اًةبْيَّبْنَلْذ ْيي ل ْيَعَلِّنَلِت َلَك َّبم َّمَّبللَلا  •
  ًةةَّبَلُجاَّبَلح َلَكَلو ْي هَّبَلتَّبْييَّبَلاَلِق َّبَك ا اَّبًةنَّبْيَّب َلُد َلَكَلو ْي هَلتْيُجَّب َلَّبْف َّبَك ا
  اَّبَّبَلَّمَّبَّبَلَّبتَّبَّبْييَّبَّبَلاَلِق َّبَك ا  ُةَل َّبَّب ِخْيآلاَلو اَّبَّبَليَّبَّبْيَّبْنُّدِّنَّبَّبلا   َّبَّب ِئاَل َّبَّبَلح ْيْنَّبَّب م
  مَّبَّبجَّبَّبَوَّبَّبلَّبَّبلا) . َلْنَّبَّبْييَّبَّب لَّبَّب حاَّب َّبَّبلا َلمَّبَّبَلحْيُسَأ اَّبَّبَل  َلَكَّبَّب تَّبَّبَللَّبَّبْيحَل َّبَّب ب
 ( يْنا بَفلل  سوَألا

31. யபா அல்லபாஹ்! என்னுதைடய 
பாபாவத்தைதை, நீ மான்னிக்கபாமால் விட்டுவிடபாவேதை! 
கவதைலதையப் வேபாபாக்கபாமால் விட்டுவிடபாவேதை! 
கடதைன அதைடக்கபாமால் விட்டுவிடபாவேதை! 
அருளேபாளேர்களுக்வெகல்லபாம் அருளேபாளேவேன! 
உலக மாற்றும் மாறுதைமாயின் வேதைதைவகளில்  
எத்வேதைதைவகதைளேயும் உன் அருதைளேக் வெகபாண்டு 
எங்களுக்கு நிதைறைவேவற்றைபாமால் விட்டுவிடபாவேதை! 
(தைப்ரைபானி) 

  َلِهلل  َّب َّبْنَلو ْي  اَّبَلاَّبَلقَّبْيلا َلِّنْين ع َلِزْي َلفْيلا َلَك لَلْأْيسَلَأ يَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  ْي  اَلي بْيْنَلَألا َلةَلقَلَّبْفاَل  مَلو ْي  اَلِّنَلَوُّدْسلا َلِشْييَلعَلو ْي  اَلِّنَلَّمُّدَّشلا
 ( ةل  ِخ ْنبا ْحي ص ).   اَلِّنْيعَلَألا ىَللَلع َل ْيَّصَّبنلاَلو
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32. யபா அல்லபாஹ்!  தீர்ப்பு வேநரைத்தில் 
(நபாளில்) வெவற்றிதையயும் ஷாஜுஹதைபாக்களின் 
அந்தைஸ்தைதையும் நற்பாபாக்கியம் உள்ளேவர்களின் 
வபாழ்க்தைகதையயும் நபிமாபார்களுடன் 
இருப்பாதைதையும் எதிரிகளுக்கு எதிரைபாக  உதைவி 
கிதைடப்பாதைதையும் நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன். (ஸஹீஹ் இப்னு குதைஸமாபா) 

  َلةَّبَلْناَّبَلمَلْيَألاَلو ْيَلةَّبَّبفَّب َوَّبْيلاَلو َلةَّبَّب َّبَكَّصلا َلَك لْأْيسَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  َلَّبَّبَوَّبَّبَل) .  ُسْيِّنَّبَّبَلقَّبَّبْيلاَّبَّب ب ىَّبَّبَلَضَك َّبَّبلاَلو ْي ْنَّبَّب لَّبَّب َخَّبَّبْيلا َلْنَّبَّبْيْس حَلو
 ( يقَّميبلل ْلال اا

33. யபா அல்லபாஹ்! ஆவேரைபாக்கியத்தைதையும் 
பாத்தினித் தைனத்தைதையும் அமாபானிதைத்தைதை 
வேபாணுதைதைலயும் நல்வெலபாழுக்கத்தைதையும் விதிதைய 
ஏற்றுக் வெகபாள்ளும் தைன்தைமாதையயும் நிச்சயமாபாக 
நபான் உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். (ஷாஜுஅபுல் 
ஈமாபான் லில்தைபாஹகி) 

  ْيْييَّب مَلَالَّبَلٌر  عَّبَللَّبْيْسَلِتَلو ْيْييَّب ْناَّبَلَكَّبَلم ىَل َّبَلَّبِتَل َلَكَّبَّبْن ا َّبمَّب َّمَّبللَلا •
  َلَكَّبَّبْييَّبَّبَللَّبَلع ىَّبَلفَّبَّبْيَخَّبَل  َلَك ْيْييَّبَّب تَّبَليَّبَّب ْنَلَالَّبعَلو ْيَّيَك َّب س  مَّبَللَّبَّبْيَوَّبَلَّبِتَلو
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   ُثَّبْيي غَلتْيْس لْيلا ْي  ْيَّبي قَلفْيلا  َس ِئاَلبْيلا اَلْنَأ ْيْيَّي  ْيمَأ ْيْن م ِلْئْييَلَل
      َّبَلتَّبْيَوَّب لَّبْيلا َّب  ق لْيلا ْي ْن فْيَّش لْيلا    ُجَل ْيلا ْي  ْيَّبي جَلتْيْس لْيلا
  َلَكَّبْييَلل ا    َّمَلتْيَّببَأَلو ْي ْنْيي َكْيْس لْيلا َلةلْأْيْسَلم َلَك لْأْيسَأ ْي ه بْيْنَلَذ ب
  َل َلاَّبَّبَلع ُد َلَكْي َّبَّب عْيُدَأَلو  ْي  َّبَّبْييَّبَّب لَّبَذَّبَّبلا  َلَّبَّب ْنْيَذَّبَّب لَّبَّبْيلا َلِهللاَّبَّبَلَّمَّبَّب تَّبَّبْيب ا
  ْي هَّبَّب تَّبَلبَّبَّبَلَّبِقَلُس َلَكَّبَّبَلل ْيَتَّبَلَوَّبَّبَلاَلِخ ْيْنَّبَّبَلم ْي  َّبْي   َّبَّبَّبالا  ُفَّبَّب ِئاَّبَلَخَّبْيلا
   َّبيَّبغَّبَّصلا مَّبجَّبَوَّبلَّبلا) .  هَّب فَّبْيَّبْنَلَأ َلم ْغَلُسَلو ْي ه لْيْس ُج َّبِهللَلْذَلو
 ( يْنا بَفلل

34. யபா அல்லபாஹ்! என் நிதைலயிதைன நீ 
பாபார்க்கின்றைபாய். என் வேபாச்தைச நீ வேகட்கின்றைபாய். 
என் அந்தைரைங்கத்தைதையும் பாகிரைங்கத்தைதையும் 
(ஒன்று வேபாபால்) நீ அறிகிறைபாய். என் கபாரியத்தில் 
எதுவும் உன்னிடம் மாதைறைந்தைதைபாக இல்தைல! நபான் 
ஒன்றுமில்லபாதை ஏதைழ! இரைட்சிப்புத் வேதைடுபாவன்! 
அபாயம் வேதைடுபாவன்! இரைக்கத்தைன்தைமாயுள்ளே, 
இழகிய உள்ளேமுள்ளே, வெசய்தை பாபாவங்கதைளே 
மானப்பூர்வமாபாய் ஏற்றுக் வெகபாள்பாவன், 
மிஸ்கீனின் (ஏதைழயின்) வேவண்டுவேகபாளேபாக 
உன்னிடம் வேவண்டுகின்வேறைன். பாணிந்தை 
நிதைலயில் மாண்டியிடும் பாபாவியின் 
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மான்றைபாடுதைலபாக மான்றைபாடுகின்வேறைன். (யபா 
அல்லபாஹ்!) பிடரிதையப் பாணியதைவத்து,  
வேமானிதையப் பாணிவபாய் தைவத்து,  மூக்தைகயும் 
(முகத்தைதையும்) மாண்ணில் தைவத்து குருடரைபான   
பாயந்தைவனின்  பிரைபார்த்தைதைனயபாக, நபான் 
உன்னிடம் பிரைபார்த்திக்கின்வேறைன். (தைப்ரைபானி) 

    َّب فَّبْيغَّبَلَّب  َلَكَلو اًة ْيَّبي ُثَلٌر اًةلْيل َظ ْيي ْسْيفَلَّبْن  َتْيلَللَلَظ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
  َلَك ِّنَّبْينَّب ع ْيْنَّب م ًةُةَل َّب فَّبْيغَّبَلم ْييَّب لْي َّب فَّبْيْغاَّبَلْف َلَتْيْنَلَأ َّبَك ا َلَبْي  َّبْنُّدَذلا
  ْيَّيُساَّبَخَّبب) .  مَّبْييَّب حَّب َّبلا  ُسْي  فَلغْيلا َلَتْيْنَلَأ َلَكَّبْن ا ْيي نْيلَلحْيُساَلو
 ( ملْسم

35. யபா அல்லபாஹ்! எனக்கு நபாவேன அதிக 
அளேவு அநீதி இதைழத்து விட்வேடன். 
பாபாவங்கதைளே மான்னிப்பாவன் உன்தைனத்தைவிரை 
வேவறு யபாருமில்தைல. எனவேவ, உனது பிரைத்வேயக 
மான்னிப்பில் என்தைன மான்னித்தைருள்வபாயபாக! 
வேமாலும் என் மீது அருள் வெபாபாழிவபாயபாக! 
நிச்சயமாபாக நீவேய அதிகம் மான்னிப்பு 
வழங்குபாவன். கருதைண வெபாபாழிபாவன். (புகபாரி, 
முஸ்லிம்) 
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  اَّبَّبَلمَلو ْي ِتْي َّبَّبَّبِخَلَأ اَّبَلمَلو ْي َتَّبْيمَّبِّنَّبَّبَلِق اَّبَلم ْييَّب لْي َّبَّب فَّبْيْغا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبلَّبلَلا •
  َلَتَّبْيْنَلَأ اَّبَلمَلو ْي َتَّبْيْفَل َّبْيسَلَأ اَّبَلمَلو ْي َتْينَللْيعَلَأ اَلمَلو ْي ِتْيُسَل ْيسَلَأ
  َلَك   َّبَكِخَلَؤَّب لَّبْيلا َلَتْيْنَلَأَلو ْي ُمَكِّنَلق لْيلا َلَتْيْنَلَأ ْيْييَكن م  ه ب  مَللْيعَلَأ
 ( ملْسم) . َلَتْيْنَلَأ َّبَك ا َلهَلل ا

36. யபா அல்லபாஹ்! நபான் முன்னர் 
வெசய்தைவற்தைறையும் பின்னர் வெசய்தைவற்தைறையும் 
இரைகசியமாபாய் வெசய்தைவற்தைறையும் பாகிரைங்கமாபாக 
வெசய்தைவற்தைறையும் எல்தைல கடந்து 
அதிகப்பாடியபாகச் வெசய்தைவற்தைறையும் வேமாலும் 
எந்தைப் பிதைழகதைளே நீ என்தைன விட அதிகம் 
அறிந்துள்ளேபாவேயபா அந்தைப்பிதைழகதைளேயும் நீ 
மான்னிப்பாபாயபாக! முன்னதைபாக அல்லது தைபாமாதைமாபாக 
ஏற்பாட்ட அதைனத்துப் வெபாபாருட்கதைளேயும் 
உருவபாக்கியவன் நீவேய! வணக்கத்திற்குரிய 
இதைறைவன் உன்தைனத்தைவிரை வேவறு யபாருமில்தைல. 
(முஸ்லிம்) 

   ْنَّبَّبْيْس حَلو ْيَلَك  َّبْيَكَّب َلَلو ْيَلَك  َّبْيٌر ْذ ىَّبَللَّبَلع ْييَّبَكنَّب عَلَأ َّبمَّب َّمَّبَّبلَّبلَلا •
 ( يِئاْسْن ْيُدواُد بَأ) . َلَك ِتَلُداَلب ع
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37. யபா அல்லபாஹ்! உன்தைன நிதைனவு 
கூர்வதைற்கும் உனக்கு நன்றி வெசலுத்துவதைற்கும் 
நல்ல முதைறையில் உனக்கு வழிபாபாடு 
வெசலுத்துவதைற்கும் எனக்கு நீ உதைவி 
வெசய்தைருள்வபாயபாக! (அபூதைபாவூத், நஸபாயி) 

  َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأَلو ْي  َّبْيَخَّب بَّبْيلا َلْنَّب م َلَكَّب ب  ْذْي  عَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
   ِهللَلْذْيُسَلَأ ىَّبَلل ا َّبُدَلُس َأ ْيْلَلَأ ْيْنَّب م َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأَلو ْي ْنْيب جْيلا َلْن م
   َباَلَذَّبَلعَلو اَّبَليَّبْيَّبْنُّدِّنَّبلا  ةَّبَلنَّبْيَّبتَّب ْف ْيْنَّب م َلَك ب  ْذْي  عَلَأَلو ْي   لَّبَّبَّبَّبَّبَّب َوْيلا
 ( َّيُساَخب) .   ْيبَلقْيلا

38. யபா அல்லபாஹ்! கஞ்சத்தைனத்தைதை 
விட்டும் நிச்சயமாபாக நபான் உன்னிடம்  
பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், வேமாலும் 
வேகபாதைழத்தைனத்தைதை விட்டும் நிச்சயமாபாக நபான் 
உன்னிடம்  பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், வேமாலும் 
அதிமுதிர்ந்தை வயது வதைரையில் எனது வபாழ்வு 
நீடிக்கச் வெசய்யப்பாடுவதைதை விட்டும் நபான் 
உன்னிடம் பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன், வேமாலும் 
உலகத்தின் குழப்பாத்தைதை விட்டும் 
மாண்ணதைறையின் வேவதைதைனதைய விட்டும் நபான் 
உன்னிடம்  பாபாதுகபாவல் வேதைடுகின்வேறைன். 
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(புகபாரி)   

  َلْنَّب م َلَكَّب ب  ْذْي َّب عَلَأَلو ْيَلةَّبَّبنَّبَلجَّبْيلا َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأ ْييَّبَكْن ا َّبمَّب َّمَّبَّبللَلا •
 ( ُدواُد بَأ) .  ُساَّبنلا

39. யபா அல்லபாஹ்! நிச்சயமாபாக நபான் 
உன்னிடம் சுவர்க்கத்தைதை வேகட்கின்வேறைன், 
வேமாலும் நரைகத்திலிருந்து உன்னிடம் 
பாபாதுகபாவலும் வேதைடுகின்வேறைன். (அபூதைபாவூத்) 

   ْنَّبْيلَّبَلَخَّبْيلا ىَّبَللَّبَلع َلَكَّب ِتَلُسْيِّنَّب ِقَلو َلَلْييَلغْيلا َلَك لْيل َو ب َّبم َّمَّبللَلا •
  ْييَّب نَّبَّبْفَل َّبَلَّبِتَلو ْيْييَّب ل اًة َّبْيَّبيَّبَلِخ َلُةاَّبَليَل ْيلا َلَتْيل لَلع اَلم ْيي ن يْيحَلَأ
  ْييَّبَّبَكْن ا َّبمَّبَّب َّمَّبَّبَّبلَّبَّبلَلا ْيْييَّبَّب ل اًة َّبَّبْيَّبيَّبَّبَلِخ َلُةاَّبَّبَلْفَل َّبَّبْيلا َلَتَّبَّبْيلَّبَّب لَّبَّبَلع اَلْذ ا
  ْي ُةَلُداَّبَّبَلَّمَّبَّبَّبَّشلاَلو  َلَّبَّبْييَّبَّبَلغَّبَّبْيلا يَّبَّب ْف َلَكَّبَّبَلتَّبَّبَليَّبَّبْيَّشَلِخ َلَكَّبَّب لَلْأَّبَّبْيسَلَأ
  ْي َلَّبَلاَّبَلغَّبْيلاَلو اَّبَلَضَك َّبلا يَّب ْف َكْنَّبَل َّبْيلا َلةَلل لَلٌر َلَك لَلْأْيسَلَأَلو
  َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأَلو ْي  َّبْيقَّبَلفَّبْيلاَلو ىَلن غْيلا ي ْف َلِّنْيَّصَلقْيلا َلَك لَلْأْيسَلَأَلو
  ْي عَّب َفَّبَلقْيَّبنَلَّبِت َلَك َقْنْييَلع َلُةَّب  َّبِق َلَك لَلْأْيسَلَأَلو ْي ِّنَلفْيَّبنَلَّب  َلَك اًةلْيي َوَلْن
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  َلُدْي َّبَلَّبب َلَكَّب لَلْأَّبْيسَلَأَلو ْي  اَّبَلاَّبَلقَّبْيلا َلِّنَّبْيَوَّبَلَّبب اَلَضَك لا َلَك لَلْأْيسَلَأَلو
  ىَّبَلل ا   َّبَلَّظَّبَّبنَّبلا َلُةَّبَذَّبَلل َلَك لَلْأْيسَلَأَلو  ِتْي َللْيلا َلِّنْيَوَلَّبب  ِشْييَلَوْيلا
    َّبْييَّبَلْغ يَّب ْف َلَك ِئاَلق ل ىَلل ا َلٍقْي َّبَّشلا َلَك لَلْأْيسَلَأَلو َلَك َّمْيُجَلو
   ةَّبَلنَّب   َّب ب اَّبَّبنَكَّب َلِز َّبم َّمَّبللا َقةَّبل ا م َقةَلنْيَّبت ْف َكَلو َقُةَّب  ا م َل اَّب َلَض
  ْيِّنَّبَّبلَّبَّبحَأ) . َلْنَّبَّبْي  ِّنَّبَّبَلتَّبَّبْيَّمَّبَّب م ًةُةاَلِّنَّبَّب   اَّبَّبَلنَّبَّبْيلَّبَّبَلَوَّبَّبْيُجاَلو  ْلاَّبَّبَللَّبَّب  اا
  ( يِئاْسْن

40. யபா அல்லபாஹ்! உன்னுதைடய 
மாதைறைவபான அறிதைவக் வெகபாண்டும் 
பாதைடப்பினங்கள் மீதுள்ளே உனது ஆற்றைதைலக் 
வெகபாண்டும் (நபான் வேகட்கின்வேறைன்)  நபான் 
(இவ்வுலகில்) வபாழ்வது எனக்கு நலவபாக 
இருந்தைபால் என்தைன உயிர் வபாழ 
தைவப்பாபாயபாக! நபான் மாரைணிப்பாது எனக்கு 
நலவபாக இருந்தைபால் என்தைன மாரைணிக்கச் 
வெசய்வபாயபாக! யபா அல்லபாஹ்! மாதைறைவபான 
நிதைலயிலும் வெவளிப்பாதைடயபான நிதைலயிலும் 
உனக்கு அஞ்சி வபாழ்வதைதை வேகட்கின்வேறைன். 
சந்வேதைபாஷா நிதைலயிலும் வேகபாபாப்பாடும் வேபாபாதும் 
சத்தியத்தைதை வெமாபாழியும் பாபாக்கியத்தைதை நபான் 
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உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன். வெசல்வ நிதைலயிலும் 
வறுதைமாயிலும் நடுநிதைல வேபாணுவதைதை 
வேகட்கின்வேறைன். முடிவில்லபாதை 
அருட்பாபாக்கியத்தைதை நபான் உன்னிடம் 
வேகட்கின்வேறைன், வேமாலும் உனது தீர்ப்பின் மீது 
திருப்தி வெகபாள்ளும் (மாவேனபா) நிதைலதைய நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன், வேமாலும் மாரைணத்தின் 
பின் இதைமாபான வபாழ்க்தைகதையயும் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன், வேமாலும் உனது 
திருமுகத்தைதை கபாணும் இன்பாத்தைதையும் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன், இன்னும் 
வழிவெகடுக்கும் குழப்பாத்திலும் தீய 
விதைளேதைவத்தைரும் வெசயலிலும் ஈடுபாட்டுவிடபாது 
உன்தைனச் சந்திப்பாதில் ஆர்வத்தைதையும் நபான் 
உன்னிடம் வேகட்கின்வேறைன், யபா அல்லபாஹ்! 
ஈமாபான் எனும் இதைறைவிசுவபாசத்தின் 
அழதைகக்வெகபாண்டு எங்கதைளே அழகு 
பாடுத்துவபாயபாக! வேமாலும் வேநர்வழி 
வெபாற்றைவர்களேபாகவும் வேநர்வழி 
கபாட்டுபாவர்களேபாகவும் எங்கதைளே 
ஆக்கியருள்வபாயபாக! (அஹ்மாத், நஸபாயி)  

  َّبَك ا َلهَّبَلل ا َلَك َلِّنَّبْيلَل ْيلا َلَكَلل َّبْلَلْأ ب َلَك لَلْأْيسَلَأ ْييَكْن ا َّبم َّمَّبللَلا •
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  َلعَّبْي  ِّنَّبَلب اَّبَل   ْلاَّبَّبنَّبَللَّبْيلا َلَكَّبَلل َلَكَّب   َلَل َلَك َلَكَلِّنْيحَلو َلَتْيْنَأ
   ُماَل َّبْيٌر ْيااَلو  ِهللَلَالَّبَلجَّبْيلا اَلْذ اَّبَل   َضْيُسَلْيَألاَلو  ِتاَلواَللَّبْسلا
  َلَكَّب ب  ْذْي  عَلَأَلو َلةَّبنَلجْيلا َلَك لَلْأْيسَلَأ ْييَكْن ا  ُمْي ُّدَّبيَلَّبِق اَل  ُّديَلح اَل 
 ( َّيَذم ِت ْيُدواُد بَأ ) .  ُساَّبنلا َلْن م

41. யபா அல்லபாஹ்! நிச்சயமாபாக புகழ் 
அதைனத்தும் உனக்வேக உரித்தைபானது, 
வணக்கத்திற்குரிய இதைறைவன் உன்தைனத்தைவிரை 
வேவறு யபாருமில்தைல. நீ தைனித்தைவன், உனக்கு 
யபாவெதைபாரு இதைண துதைண இல்தைல, மிக 
வெகபாதைடயபாளேன், வபானங்கதைளேயும் பூமிதையயும் 
முன்மாபாதிரி இன்றி பாதைடத்தைவவேன! மாகத்தைவமும் 
கண்ணியமும் உதைடயவவேன! நித்திய ஜீவவேன!  
(இத்தைதைன உனது வெபாயர் மாற்றும் 
தைன்தைமாகதைளே) வெகபாண்டு நிச்சயம் நபான் 
உன்னிடம் சுவர்க்கத்தைதை வேகட்கின்வேறைன், 
இன்னும் நரைகத்திலிருந்து பாபாதுகபாப்பும் 
வேதைடுகின்வேறைன். (அபூதைபாவூத், திர்மிதி) 


