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 మరియు అలలా హ్ పేరపా ! అనీీ అతుయతామమ ైనవే; కావున మీరప వాటతిో ఆయనను 
ప్ాారిిించిండి. మరియు ఆయన పేరా విషయింలో సతయిం నుిండి వ ైదొ లగిన వారిని 
విసరిజించిండి. వారప తమ కరమలకు పాతిఫలిం ప్ ిందగలరప.1 

 అలలా హ్ మొదటివాడు, చివరివాడు, బాహయయడు, అింతరగతుడు, అతుయనీతుడు, 
సరవీనీతుడు 

 సరవీనీతుడు, గవపువాడు, ఘనతకలవాడు, పదెద రికిం గలవాడు, వినేవాడు, వీక్ిించేవాడు, 
తెలుసుకునేవాడు. 

 అనీీతెలిసథనవాడు, పాశింసనీయుడు, సరాీధికుయడు, అనిీింటిపెై అధికారిం కలవాడు, 
సామర్యిం కలవాడు, ఆధకియమును చూపువాడు, బలవింతుడు 

 దృఢమ ైనవాడు, అకకరలేనివాడు, వివేకవింతుడు, ఉదాతా హృదయుడు, మనిీించేవాడు, 
క్షమించేవాడు, క్షమలశీలుడు. 

 పశ్ాాతాా పమును సవీకరిించేవాడు, సమీక్ిించేవాడు, అనునితయిం హ్తజర ై ఉిండేవాడు, 
పరయవేక్షకుడు, సూక్షమగాాహి, సామపుయడు, ప్ాార్నలను ఆలకిించి ఆమోదిించువాడు 

 అమతింగా పేామించేవాడు, ఆదరిించేవాడు, సనామనిించేవాడు, నాయకుడు, 
నిరపేక్ాపరపడు, ఆధిపతయిం కలవాడు, సరాీధికుయడు 

 బలపరాకమాలలు కలవాడు, లెకకతీసుకునేవాడు, మలరగనిరదదశకుడు, తీరపునిచేావాడు, 
పరిశుదు్ డు, శ్ాింతిపాధాత, పుణాయలను సవీకరిించేవాడు 

 గవపు దాత, అనింత కరపణామయుడు, అప్ార కృప్ాశీలుడు, మరాయదసుా డు, దయలశీలి, 
కృప్ాశీలుడు, తీరపులు చేసేవాడు 

 ఆహ్తరమును పాసాదిించువాడు, ఆహ్తర పాధాత, నితయిం జీవిించి ఉిండేవాడు, సృష్థట 
నిరీహణలో అతిశయోకాి కలవాడు, ప్ో షకుడు, రాజు, అధికారిం కలవాడు 

 ఒకకడు, ఏక ైకుడు, పెదద రికిం కలవాడు, సృష్థట కరా, సరాీనిీసృష్థట ించువాడు, ఉనికిని 
పాసాదిించువాడు, రూపకలున చేయువాడు 

 శ్ాింతి పాధాత, పరయవకే్షకుడు, చుటటట ముటటట వాడు, ఆహ్తరపాధాత, కారయసాధకుడు, 
సరిప్ో యేవాడు, విసాృతి కలవాడు 

                                                           
1 సూరతుల్ ఆరాఫ్ 180వ ఆయతు. 



 

 

 సతుయడు, అిందిం గలవాడు, మృదువ నైవాడు, సథగుగ  కలవాడు, పరదా కపేువాడు, 
ఆరాధుయడు, నేరాలపెై పటటట కునేవాడు 

 ఆహ్తరమును విసాృతపరిచేవాడు, పాసాదిించేవాడు, ముిందుకు న టటట వాడు, వ నుకకు 
న టటట వాడు, సనామరగమును సుషట పరిచేవాడు, అధికింగా ఉపకారిం చేసేవాడు, సేీహ్తనిీ 
పించేవాడు సింరక్షకుడు, సహ్తయకుడు, నయిం చేసేవాడు, సామలా జయయధిపతి 

 పాజలను సమీకరిించేవాడు, భూమలయకాశములకు కాింతినిచుావాడు, ఘనత, గౌరవిం 
గలవాడు భూమలయకాశములను ఆవిషకరిించినవాడు.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2ఈ నామములను ఖుర్ఆన్, హదసీుల ఆధారములతో సహ్త రచయత పుసాకము "షరపు  అసామయలలా హిల్ హయసాీ 
ఫవ జౌయల్ కతిాబి వసుునీ" లో చూడిండి. 



 

 

అనింత కరపణామయుడు, అప్ార కృప్ాశీలుడెైన అలలా హ్ పేరపతో ప్ాారింభిం. 

తొలి పలుకులు 

ఇనీల్ హమద  లిలలా హి, నహమదుహయ, వ నసాయీనుహయ, వనసాగిిరపహయ, వనఊజు బిలలా హి మన్ షురూర ి
అనుిసథనా, వమన్ సయయఆతి అఅామలినా, మయయహిద హిలలా హయ ఫలల ముజిలాలహయ, వమయుయజ్, లిల్ 
ఫలల హ్తదియలహయ. (నిశాయింగా సుి తులనిీ అలలా హ్ కొరకద, మేము ఆయన సుి తులను 
పలుకుతునాీము, ఆయనతోనే సహ్తయిం అరి్సుా నాీము, ఆయనతో మనిీింపును వేడుకుింటటనాీము. 
మరియు మల హృదయముల చెడు నుిండ ిమరియు మల దుషకరమల నుిండి అలలా హ్ తో మేము శరణు 
వేడుకుింటటనాీము. అలలా హ్ సనామరగిం చూపథనవారిని అపమలరగమునకు లోను చేసేవాడు ఎవడూ లేడు 
మరియు ఆయన అపమలరగ మునకు లోను చేసథనవారిని సనామరగము చూపేవాడు ఎవడూ లేడు.) వ అషుదు 
అలలా  ఇలలహ ఇలాలలా హయ వహద హయ లల షరీక లహయ, వఅషుదు అనీ ముహమమదన్ అబుద హయ 
వరసూలుహయ, సలాలలా హయ అలెైహి వఅలల ఆలిహి వఅసాు బిహి వమన్ తబిఅహయమ్ బిఇహ్తునిన్ ఇలల 
యౌమదీద ని, వసలామ తసవా మన్ కసవరన్. అమలమ బఅద్ :  
(అలలా హ్ ఒకకడ ే తపు వేరద ఆరాధయదెైవిం లేడని, ఆయనకు ఎవరప సాటి లేరని నేను సాక్షయిం 
పలుకుతునాీను. మరియు ముహమమద్ ఆయన దాసుడని, ఆయన పవాకా అని నేను సాక్షయిం 
పలుకుతునాీను. అలలా హ్ ఆయనపెై మరియు ఆయన కుటటింబముపెై, ఆయన సహచరపలపెై మరియు 
తీరపు దినిం వరకు దాతృతీముతో ఆయనను అనుసరిించే వారిపె ైశుభాలను శ్ాింతిని కురిపథించుగాక. దీని 
తరపవాత :) 
ఇది నా పుసాకిం (అజిజ కుా వదుద ఆఉ వల్ ఇలలజు బిరపాఖల మనల్ కితాబి వసుునీ) యొకక సారాింశిం. 
దీనిలో నేను ప్ాార్న రకాలను తగిగించాను దాని నుిండి పయాోజనిం చెిందటిం శులభతరిం అవటానికి. 
మరియు నేను దఆలను మరియు లలభకరమ ైన పయాోజనాలను అధికిం చేశ్ాను. ఇన్ షా అలలా హయ 
తఆలల. మరియు నేను అలలా హ్ యొకక మించి నామముల దాీరా, ఆయన ఉనీత గుణముల దాీరా 
అలలా హ్ తో వేడుకుింటటనాీను ఆయన దానిీ కదవలిం ఆయన మనీత కొరకు చేయమని. నిశాయింగా 
ఆయన దాని సింరక్షకుడు మరియు దాని సామర్యిం కలవాడు. 
మరియు అలలా హ్ మన పవాకా ముహమమద్ పెై, ఆయన కుటటింబము పెై, ఆయన సహచరపలపెై, 
పళాయదినిం వరకు దాతృతీింతో ఆయనను అనుసరిించేవారిపెై శుభాలను, శ్ాింతిని కురిపథించుగాక. 

- సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహా్తనీ 
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దుఆ ప్ాాముఖయత 
మహో నీతుడెైన అలలా హ్ ఇలల సెలవిసుా నాీడు:  
మరియు మీ పాభువు ఇలల అనాీడు: "ననుీ ప్ాారిిించిండి, నేను మీ ప్ాారినలను అింగీకరిసాా ను. నిశాయింగా, 
ఎవర ైత ేనా ప్ాారినల పటా దురహింకారిం చూపుతారవ, వారప తపుక అవమలనితులెై నరకింలో పవాేశించగలరప".3 

మరియు మహ్తశకిాసింపనుీడెైన అలలా హ్ ఇలల సెలవిచాాడు :  
మరియు నా దాసులు, నా గురిించి నినుీ అడిగిత:ే "నేను (వారికి) అతి సమీపింలోనే ఉనాీను. పథలిచేవాడు 
ననుీ పథలిచినపుుడు నేను అతని పథలుపు విని, జవాబిసాా ను. కాబటిట  వారప సర ైన మలరగ ిం ప్ ిందటానికి, నా 

ఆజఞను అనుసరిించాలి మరియు నా యిందు విశ్ాీసిం కలిగ ిఉిండాలి" అని, చెపుు.4 

పవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం ఇలల పావచిించారప: నిశాయింగా దుఆ యే ఆరాధన.మీ పాభువు ఇలల 
సెలవిచాాడు : ((మీరప ననుీ వేడుక ిండి నేను మీ కొరకు సవీకరిసాా ను))5.  

ఆయన సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం ఇలల పవాచిించారప: ‘నిశాయింగా నీ పభాువు దయలమయుడు 
బిడియింగలవాడు, దాసుడు తన వ ైపు చేతులు చాచి అరి్ించినపుుడు అతనిీ ఖలళీ చేతులతో 
మరలాడానిక ిఅలలా హ్ సథగుగ  పడతాడు’6 ఆయన సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం ఇలల పవాచిించారప: ఏ ముసథా ిం 
అయనా తాను ఏదెైనా దుఆ చేసేా  అిందులో ఎటటవింటి ప్ాపముగాని బింధుతీమును తెిాంచ ేవిషయింగాని 
లేకపో్ తే అలలా హ్ దాని ఫలితింగా మూడు విషయలలలో ఒక దానిని అతనికి ఇసాా డు : అతని దుఆను 
వ ింటన ేసవీకరిించి పసాాదిసాా డు లేదా దానిని అతని కొరకు పళాయదినింలో నిలీచేసథ ఇసాా డు లేదా దానికి 
తగిన విధింగా అతని నుిండి చెడును తొలగిసాా డు. పవాకా అనుచరపలు అపుుడు మేము అధికింగా దుఆ 
చేసాా ము అనాీరప. పవాకా అలలా హ్ యొకక అనుగహాము అధికింగా ఉనీద ిఅని అనాీరప.7,8 

                                                           
3 దీనిని హ్తకమి్ ఉలేా ఖించారప 1/541, జవాయదె ముసీదుల్ బజయజ ర్ 2/442 హదసీు న ింబరప 2177, తబాానీ 
దుఆ లో హదసీు న ింబరప 1435, మజమఉజజ వాయద్ లో హ సైమీ పలికారప 10/179 : ((తబాానీ సనద్ మించిద)ి). 
4 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు 186 
5 అబూదావూద్ 2/78 హదసీు న ింబరప 1481, తిరిమజీ 5/211 హదీసు న ింబరప 2959, ఇబనీ మలజయ 2/1258 
హదసీు న ింబరప 3828, మరియు సహీహయల్ జయమఉసుగీర్ లో అలలానీ గారప దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా 
తెలియపరచారప 3/150, సహహీ్ ఇబుీ మలజయ 2/324. 
6 దీనిని అబూదావూద్ 2/78 హదసీు న ింబరప 1488, తిరమిజీ 5/557 హదసీు న ింబరప 3556, ఇబనీమలజయ 
2/1271 హదసీు న ింబరప 3865 లో ఉలేా ఖించారప. మరియు ఇబనీ  హజర్ దీని సనద్ మించిదని పసాాా విించారప, 
మరియు సహీహ్ తిరిమజీ లో అలలానీ గారప దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప 3/179. 
7 దీనిని తిరిమజీ 5/566, 5/462 హదసీు న ింబరప 3573 మరియు అహమద్ 3/18 హదసీు న ింబరప 11150 లో 
ఉలేా ఖించారప. మరియు సహహీయల్ జయమఉసుగీర్ 5/116 లో, సహీహయ సునన్ తిరిమజీ 3/140 లో అలలానీ గారప 
దీనిని ప్ాామలణికమ ైనదిగా తెలియపరచారప. 
8 మూలమును చూడిండి 3/863 -926. 
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దుఆ చసే ేపదద తులు మరయిు దుఆ సవీ కరిించబడటానిక ికారణాలు9. 
1) అలలా హ్ కొరకు చితాశుది్ . 
2) అలలా హ్ పెై సుా తులను మరియు ఆయన ప్ గడాలను పలుకుతూ ఆ తరపవాత దెైవ పవాకా సలాలలా హయ 

అలెైహి వసలాిం పెై దరూద్ చదవుతూ ఆరింభించటిం. మరియు వాటితో ముగిించటిం. 

3) దృఢ సింకలుింతో దుఆ చేయటిం మరియు దుఆ సవీకరిించబడటిం పెై పూరాి నమమకమును కలిగి 
ఉిండటిం. 

4) దుఆలో మొిండిగా వయవహరిించటిం మరియు తొిందర చేయకుిండా ఉిండటిం. 

5) దుఆలో మనసుును ఉనికిలో ఉించటిం. 

6) కలిమలో మరియు లేమలో దుఆ చేయటిం. 

7) అలలా హ్ ఒకకడితో మలతమేా అరి్ించటిం 

8) కుటటింబింపె,ై సింపదపెై, సింతానముపెై, ప్ాాణింపెై బదుద ఆ చేయకుిండా ఉిండటిం. 

9) బిగగరకు, న మమదిగకు మధయ సీరమును తగిగించి దుఆ చేయటిం. 

10) ప్ాపమును అింగీకరిించటిం, దానికి క్షమలపణను క రటిం, అనుగహామును అింగీకరిించటిం మరియు 

వాటిపెై అలలా హ్ కు కృతజఞతలు తెలుపుక వటిం. 

11) దుఆ చేసేటపుుడు రాగాలు తీయటానికి ఇబాిందిపడకుిండా చేయటిం. 

12) వేడుక వటిం, వినయిం చూపటిం, ఆశించటిం మరియు భయపడటిం. 

13) పశ్ాాతాా పింతో బాధలను పతాిసుిందిించటిం. 

14) దుఆను మూడుసారపా  చేయటిం. 

15) ఖబాా కి అభముఖమవటిం. 

16) దుఆలో చేతులను పెైక ిఎతాడిం. 

17) సౌలభయిం ఉింటట దుఆను ఆరింభించ ేముిందు వుజూ చేయటిం. 

18) దుఆ చేయటింలో అతికమాించకూడదు. 

19) దుఅ చేసే వయకిా ఇతరపల కొరకు దుఆ చేసేటపుుడు తన సీయిం కొరకు దుఆ చయేటముతో 
ఆరింభించాలి10. 

                                                           
9 ఈ దుఆ పదద తులను మరయిు దుఆ సవీకరిించబడటానికి కారకాలను వాటి ఆధారాలతో అసల్ (హదీసులో) 
చూడిండి, 3/927 - 975. 
10దెైవ పవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం తన సీయిం క సిం దుఆతో ఆరింభించారని దెవై పవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి
వసలాిం నుిండి నిరూపథతమ  ై ఉింది. మరయిు ఆయన తన సీయిం క సిం దుఆతో ఆరింభించలేదని కూడా 



 

3 
 

20) అలలా హ్ మించి నామములను మరియు ఆయన ఉనీత గుణాలను లేదా దుఆ చేసే వయకిా సీయింగా 
తాను చేసుకునీ ఏదెైన సతకరమను లేదా జీవిించి పతాయక్షింగా ఉనీ పుణయ పురపషుని దాీరా దుఆ 

చేయించటిం దాీరా అలలా హ్ కు వసవలల చేయటిం. 

21) తినటిం, తాాగటిం మరియు తొడగటిం హలలల్ దెై ఉిండాలి. 

22) ఏదెైన ప్ాపము గురిించి లేదా బింధుతీమును తెించటిం గురిించి దుఊ చేయకూడదు. 

23) మించి గురిించి ఆదేశించాలి మరియు చెడు నుిండి వారిించాలి. 

24) ప్ాప కారయములనిీింటి నుిండ ిదూరింగా ఉిండటిం. 

దుఆ సవీ కరిించబడ ేవళేలు, పరసిథి తులు మరయిు పాదశేములు11. 
1) లెైలతుల్ ఖద్ా (ఘనమ ైన రాతిా) లో. 
2) రాతిా ఆఖరి జయములో. 
3) ఫరజ్ నమలజుల తరపవాత. 

4) అజయన్ మరియు ఇఖలమత్ మధయన. 

5) పతాీ రాతిాలో ఒక ఘడియ. 

6) ఫరజ్ నమలజుల కొరకు అజయన్ ఇచేా వేళ. 

7) వరషిం కురిసేటపుుడు. 

8) దెైవ మలరగింలో సెైనాయలు కవాతు చేసథనపుుడు. 

9) జుమల రవజున ఒక ఘడియలో.జుమల రవజు అసర్ వేళ ఈ ఘడియ అనీది వీట ివిషయింలో పమాలణ 

బద్మ ైన వాకుక. అది ఖుతాా మరియు నమలజు వేళ కూడా కావచుా. 

10)  సతయ సింకలుముతో జమ్ జమ్ నీరప తాాగదటపుుడు. 

11)  సజయద లలో. 
12) రాతిా వేళ నిద ానుిండి మేలకకనీపుుడు. మరియు ఇిందులో దుఆయ ెమలసూర్ చేయటిం. 

13) వుజూతో నిదురపో్ య ఆ తరపవాత రాతిా మేలకకని దుఆ చేసథనపుుడు. 

                                                           
నిరూపథతమ ై ఉింది. ఉదాహరణకు ఆయన అనస్, ఇబనీ  అబాాస్ మరియు ఉమ మ ఇసామయీల్ మరయిు 
తదతిరపలు రజియలలా హయ అనుు మ్ కొరకు దుఆ చయేటిం. ఈ విషయింలో వివరణ కొరకు సహీహ్ ముసథా ిం యొకక 
ఇమలమ్ నవవి షరహ్ 15/144 లో, సునన్ తిరిమజీ షరహ్ తొహితుల్ అహీజీ 9/328 లో, సహీహ్ బుఖలర ీ
షరహ్ ఫతుు ల్ భార ీ1/281 లో చూడిండి. 
11ఈ వళేలను, పరసిథి తులను మరియు పదాశేములను వాటి ఆధారాలతో సవివరింగా అసలు పుసాకములో చూడిండి, 
3/975 - 1117. 
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14) లల ఇలలహ ఇలలా  అనా సుబహ్తనక ఇనీీ కునుా  మనజయజ లిమీన్ దాీరా దుఆ చేసథనపుుడు. 

15) మృతుని చనిపో్ యన తరపవాత పజాలు అతని కొరకు చేయు దుఆ. 

16) అలలా హ్ ను సుా తిించిన తరపవాత దుఆ చేయటిం మరియు చివర ితషహయు ద్ లో దెైవ పవాకా సలాలలా హయ 

అలెైహి వసలాిం పెై దరూద్ చదవటిం. 

17) అలలా హ్ యొకక గవపు నామముతో దుఆ చేసథనపుుడు. దాని దాీరా ఆయనకు దుఆ చేసేా  ఆయన 

ఆమోదిసాా డు మరియు దాని దాీరా ఆయనను అడిగితే ఆయన పసాాదిసాా డు12. 

18) పరవక్షింగా ఉనీ తన ముసథా ిం సో దరపని కొరకు చేసే ముసథా ిం దుఆ. 

19) అరఫా దినమున అరఫాలో చేసే దుఆ. 

20) రమజయను మలసములో చేసే దుఆ. 

21)  ప్ాార్న సమలవేశ్ాలలో ముసథా ములు సమలవేశమ ైనపుుడు. 

22) ఆపదలో ఇనాీలిలలా హి వ ఇనాీ ఇలెైహి రాజిఊన్, అలలా హయమమ అజురీీ ఫవ ముసవబతి, వఅఖా్లపవా  
ఖ ైరన్ మనాు  దాీరా దుఆ చేసథనపుుడు. 

23) అలలా హ్ వ ైపు మనసుు మరలిన సథి తిలో మరియు తీవమా నై చితాశుదిద  సథి తిలో చేసథన దుఆ. 

24) బాధిించబడిన వయకిా బదుద ఆ తనను బాధిించిన వారిక ివయతిరదకింగా చేసథనది. 
25) తన కనీ కొడుకు కొరకు తిండి ాదుఆ, మరియు తన కొడుకుక ివయతిరదకింగా చేసథన బదుద వా. 
26) పయాలణికుని దుఆ. 

27) ఉపవాసథ తాను ఉపవాసమును విరమించేింతవరకు చేసే దుఆ. 

28) ఉపవాసమును విరమించే వేళ ఉపవాసథ దుఆ 

29) కలతకు గుర ైనవాడి దుఆ. 

30) నాయయపరపడెైన ఇమలమ్ దుఆ. 

31) తన తలాిదిండుాల కొరకు పుణయ సింతానము యొకక దుఆ. 

32) వుజూ తరపవాత దుఆ అిందులో మలసూర్ దుఆ చేసథనపుుడు. 

33) జమతాుసుుగాా ను కింకర రాళళు కొటిటన తరపవాత దుఆ. 

34) జమతాుల్ వుసాా ను కింకర రాళళు కొటిటన తరపవాత దుఆ. 

35) కాబా లోపల దుఆ చేయటిం. మరియు ఎవర ైత ే హతీమ్ లోపల నమలజు చేసాా డో  అతను కాబాలో 
నమలజు చదివినటటా . 

                                                           
12 అలలా హ్ యొకక గవపు నామమును ఈ పుసాకములోని హదీసు న ింబరప 203, 104, 105 లను చూడిండి. 
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36) సఫాపైె దుఆ చేయటిం. 

37) మరాీపెై దుఆ చేయటిం. 

38) మష్అర  హరామ్ వదద  దుఆ చేయటిం. 

విశ్ాీసపరపడు ఎకకడ ఉనాీ తన పభాువును ప్ాారి్సాా డు.  

అలలా హ్ అజజ వజలా ఇలల సెలవిచాాడు -:  

((మరియు నా దాసులు, నా గురిించి నినుీ అడిగితే: "నేను (వారికి) అతి సమీపింలోనే 
ఉనాీను. పథలిచేవాడు ననుీ పథలిచినపుుడు నేను అతని పథలుపు విని, జవాబిసాా ను. 

కాబటిట వారప సర ైన మలరగ ిం ప్ ిందటానికి, నా ఆజఞను అనుసరిించాలి మరియు నా యిందు 
విశ్ాీసిం కలిగి ఉింటాలి అని, చెపుు))13.  

కాని ఈ వేళలు, పరిసథి తులు, పదాేశములు మరిింత జయగతాా వహిించటమునకు పతాేయకిించబడుతాయ. 

ఖుర్ఆన్ మరయిు సునీత్ నుిండ ిదుఆలు 
అలుముద లిలలా హి వహదహ్, వసులలతు వసులలిం అలల మనాా  నబియయ బఅదహ్. 

1) అనింత కరపణామయుడు అప్ార కరపణా పధాాత అయన అలలా హ్ పేరపతో సమసా సాో తాాలనిీ 

సరీలోకాలకు పభాువ ైన అలలా హ్ కు మలతమేా వరిాసాా య అనింత కరపణామయుడు, అప్ార కరపణా 
పధాాత తీరపుదినానికి సాీమ మేము నినేీ ఆరాధిసుా నాీము మరియు నీ సహ్తయలనేీ 

అరిిసుా నాీము మలకు ఋజుమలరగిం వ ైపునకు మలరగదరశకతీిం చేయ నీవు అనుగహాిించిన వారి 
మలరగిం మలతమేా (చూపు) నీ ఆగహా్తనికి గుర ిఅయన వార ి (మలరగిం కానీ) లేక మలరగభషాుట లెైన వార ి

(మలరగిం కానీ) కాదు.(15) 

2) ((ఓ మల పభాూ మల సవేను సవీకరిించు. నీవు మలతమేా సరీిం వినేవాడవు, సరీిం 

తెలిసథనవాడవు.))14 

3) ((మమమలిీ క్షమించు. నిశాయింగా నీవు మలతమేా పశ్ాాతాా ప్ానిీ సవీకరిించేవాడువు, అప్ారింగా 
కరపణిించేవాడవు.))15 

                                                           
13 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు 186 
14 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు127 
15 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు128 
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4) ఓ మల పభాువా మలకు ఇహలోకములో మించిని, పరలోకములో మించిని పసాాదిించు మరియు 

మమమలిీ నరక శక్ష నుిండ ిరక్ిించు.16 

5) ((మేము వినాీము మరియు విధేయులిం అయలయము. మల పభాూ మేము నీ క్షమలభక్షను 

అరి్సుా నాీము. కడకు మేము మరలి రావలసథింది నీ వదద కద.))17 

6) ఓ మల పభాూ! మేము మరచినా లేక తపుు చేసథనా మమమలిీ పటటకు! ఓ మల పభాూ! పూరీిం వారిపెై 
మోపథనటిట  భారిం మలపెై మోపకు. ఓ మల పభాూ! మేము సహిించలేని భారిం మలపెై వేయకు. 

మమమలిీ మనిీించు, మమమలిీ క్షమించు మరియు మమమలిీ కరపణిించు. నీవే మల 
సింరక్షకుడవు, కావున సతయతిరసాకరపలకు విరపద్ింగా మలకు విజయము (సహ్తయము) 

నొసింగు.18 

7) "ఓ మల పభాూ! మలకు సనామరగిం చూపథన తరపవాత మల హృదయలలను వకమాలరగిం వ ైపునకు 

పో్ నివీకు. మరియు మలపెై నీ కారపణాయనిీ పసాాదిించు. నిశాయింగా, నీవే సరీపదాుడవు19. 

8) "ఓ మల పభాూ! మేము నిశాయింగా విశీసథించాము, కావున మల తపుులను క్షమించు మరియు 

నరకాగిీ నుిండ ిమమమలిీ తపథుించు"20. 

9) (ఓ నా పభాూ నీ వదద  నుిండ ినాకు మించి సింతానానిీ పసాాదిించు. నిసుిందేహింగా నీవు మొరను 

ఆలకిించేవాడవు)21 

10) "ఓ మల పభాూ! నీవు అవతరిింపజదసథన సిందేశ్ానిీ మేము విశీసథించాము మరియు మేము ఈ 

సిందేశహరపణిి  అనుసరిించాము. కావున మమమలిీ సాక్షులలో వాాసుక !"(24) 

11) మల పభాూ! మల ప్ాప్ాలను క్షమించు. మల పనులోా  మల వలా జరిగిన 'అతి'ని మనిీించు. మల 
ప్ాదాలకు నిలకడను పసాాదిించు. అవిశ్ాీస జనులకు వయతిరదకింగా మలకు తోడాుటటనిందిించు.22 

12) మల పభాూ! నువుీ ఈ సృష్థటని నిరరికింగా చేయలేదు. నువుీ పవితుాడవు. మమమలిీ నరకాగిీ శక్ష 

నుించి కాప్ాడు. "ఓ మల పభాూ! నీవు ఎవడనిి నరకాగిీ లో పడవేసాా వో వాసావింగా వానిని నీవు 

అవమలనపరిచావు. మరియు దురామరపగ లకు సహ్తయకులు ఎవీరూ ఉిండరప". "ఓ మల పభాూ! 

నిశాయింగా, మేము: 'మీ పభాువును విశీసథించిండ.ి' అని విశ్ాీసిం వ ైపుకు పథలిచే అతని 

(ముహమమద్) యొకక పథలుపు విని విశీసథించాము. ఓ మల పభాూ! మల ప్ాప్ాలను క్షమించు 

                                                           
16 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు201 
17 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు 285 
18 సూరతుల్ బఖర-ఆయతు 286 
19 సూరా ఆలి ఇమలా న్ 8వ ఆయతు. 
20 సూరా ఆలి ఇమలా న్ 16ఆయతు. 
21 సూరా ఆలి ఇమలా న్ 38 ఆయతు. 
22 సూరా ఆలి ఇమలా న్ 147 ఆయతు. 
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మరియు మలలో ఉనీ చెడులను మల నుిండ ి తొలగిించు మరియు పుణాయతుమలతో 
(ధరమనిషాా పరపలతో) మమమలిీ మరణిింపజ యయ!" "ఓ మల పభాూ! మరియు నీ పవాకాల దాీరా నీవు 

మలకు చేసథన వాగాద నాలను పూరాి చేయ మరియు తీరపు దినమున మమమలిీ అవమలన పరచకు. 

నిశాయింగా, నీవు నీ వాగాద నాలను భింగిం చేయవు".23 

13) మల పభాూ! మేము విశీసథించాము. కాబటిట  మల పేరాను కూడా సాక్షయిం పలికదవారితో ప్ాటట వాాసుక . 
14) ((మల పభాూ! మలకు మేము అనాయయిం చేసుకునాీము. మరియు నీవు మమమలిీ 

కరపణిించకప్ో తే! మమమలిీ క్షమించకపో్ తే! నిశాయింగా, మేము నాశనమ ై 
పో్ యేవారమవుతాము.))24 

15) ((ఓ పభాూ! మమమలిీ ఈ దురామరపగ లలో చేరాకు))25 

16) ఓ అలలా హ్ నువేీ  మల సింరక్షకుడవు. కనుక మలకు క్షమలభక్ష పెటటట . మలపె ై దయజూపు. నీవు 

క్షమించ ేవారిందరిలోకీ ఉతామ క్షమలశీలివి. మల క సిం పపాించింలోనూ, పరలోకింలో కూడా మేలును 

వాాయ.26 

17) ((నాకు అలలా హ్ చాలు! ఆయన తపు వేరద ఆరాధయనీయుడు లేడు! నేను ఆయనన ేనముమకునాీను. 

మరియు ఆయనే సరవీతామ సథింహ్తసనానికి (అర్ష కు) పభాువు))27 

18) ((ఓ పభాూ! మమమలిీ ఈ దురామరపగ ల పరీక్ా సాధనింగా చేయకు. మరియు నీ కారపణయింతో 
మమమలిీ సతయతిరసాకర పాజల నుిండ ికాప్ాడు))28. 

19) ((ఓ నా పభాూ! నిశాయింగా, నాకు తెలియని విషయలనిీ గురిించి నినుీ అడిగినిందుకు, నేను నీ 

శరణు వేడుకుింటటనాీను. మరియు నీవు ననుీ క్షమించకప్ో తే, ననుీ కరణిించకపో్ తే, నేను 

నషటపో్ యన వారిలో చేరపతాను))29. 

20) ఓ అలలా హ్ ((ఓ భూమలయకాశ్ాల సృష్థటకరాా  ఇహింలోనూ, పరింలోనూ నువేీ నా సింరక్షకుడవు. 

ముసథా ింగా ఉనీ సథి తిలోనే నాకు మరణింను పసాాదిించు. ననుీ సజజ నులలో చేరపా.))30 

                                                           
23 సూరా ఆలీ ఇమలా న్ 191 - 194 
24 సూరతుల్ అఅ్ రాఫ్ 23'ఆయతు. 
25 సూరతుల్ అఅ్ రాఫ్ 47'ఆయతు. 
26 సూరతుల్ అఅ్ రాఫ్ 155 - 156 ఆయతులు. 
27 సూరతు తౌబా-129 వ ఆయతు 
28 సూరతు యూనుస్ 85 - 86 ఆయతులు 
29 సూరతుల్ హూద్ 47'ఆయతు 
30 సూరతు యూసుఫ్ 101వ ఆయతు, లబిద చెిందటిం కొరకు ఇబనీ ఖయయమ్ గార ికతిాబుల్ ఫవాయద్ పజేి 436, 
437 చూడిండి. 



 

8 
 

21) ((ఓ నా పభాూ! ఈ నగరానిీ (మకాకను) శ్ాింతి నిలయింగా ఉించు! మరియు ననూీ నా 
సింతానానీీ విగహా్తరాధన నుిండ ితపథుించు!))31. 

22) ((ఓ నా పభాూ! ననుీ మరియు నా సింతతి వారిని నమలజ్ సాి పథించే వారిగా చేయ. ఓ మల పభాూ! నా 
ప్ాారినలను సవీకరిించు))32. 

23) ((ఓ మల పభాూ! ననూీ నా తలాిదిండుాలను మరియు సమసా విశ్ాీసులను లెకకల పరిషాకరిం రవజు 

క్షమించు))33. 

24) ((ఓ మల పభాూ నీ వదద  నుించి మలకు కారపణాయనిీ పసాాదిించు. మల పనిలో మల క సిం సనామరాగ నిీ 

సులభతరిం చెయయ34.)) 

25) ((ఓ నా పభాూ! నా హృదయలనిీ వికసథింపజదయ. మరియు నా వయవహ్తరానిీ నా కొరకు సులభిం 

చేయ. మరియు నా నాలుక ముడిని విపుు, (దానితో) వారప నా మలటలను సులభింగా అరిిం 

చేసుక వటానికి35.)) 

26) ((పభాూ నా జయఞ నమును పెించు))36. 

27) ((నీవు తపు వేరద ఆరాధుయడు లేడు, నీవు పవితుాడవు, నిశాయింగా నేనే దో షులలో చేరిన వాణిి ))37. 

28) ((నా పభాూ ననుీ ఒింటరివానిగా వదలకు. నీవు అిందరికనాీ అతుయతామ వారసుడవు))38. 

29) ((ఓ నా పభాూ! ష్ెైతానులు రదక తాిించ ే కలతల నుిండ ి (రక్షణ ప్ ిందటానికి) నేను నీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను. మరియు ఓ నా పభాూ! అవి నా వదదకు రాకుిండా ఉిండాలని, నేను నీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను))39 

30) ((ఓ మల పభాూ మేము విశీసథించాము. కనుక మమమలిీ క్షమించు, మల పె ైదయచూపు. నువుీ 

దయచూపే వారిందరిలోక లలా  శ్రషాుా డవు))40. 

31) ((ఓ నా పభాూ! ననుీ క్షమించు, ననుీ కరపణిించు, కరపణిించేవారిలో నీవే అతుయతాముడవు!))41. 

                                                           
31 సూరతు ఇబాాహీమ్ - 35 ఆయతు 
32 సూరతు ఇబాాహీమ్ 40 వ ఆయతు 
33 సూరతు ఇబాాహీమ్ - 41 ఆయతు 
34 సూరతుల్ కహఫ్ 10ఆయతు. 
35 సూరతు తాహ్త 25 - 28 ఆయతులు. 
36 సూరతు తాహ్త - 114వ ఆయతు 
37 సూరతుల్ అింబియల -87'ఆయతు 
38 సూరతుల్ అింబియల -89'ఆయతు 
39 సూరతుల్ మూమనూన్ 97 - 98 ఆయతులు. 
40 సూరతుల్ మూమనూన్ 109'ఆయతు. 
41 సూరతుల్ మూమనూన్ 118'ఆయతు. 
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32) ((మల పభాూ మలపెై నుించి నరకశక్షను తొలగిించు. ఎిందుకింటట ఆ శక్ష ఎనీటిక ీవీడనిది. నిశాయింగా 
అది చాలల చెడడ  చవటట మరియు చెడడ  నివాస సిలిం))42. 

33) ((ఓ మల పభాూ! మల సహవాసుల (అజయీజ్ ల) మరియు సింతానిం దాీరా మల కనుీలకు చలాదనిం 

పసాాదిించు. మరియు మమమలిీ దెైవభీతి గలవారిక ినాయకులుగా (ఇమలములుగా) చేయ))43. 

34) ((ఓ నా ఫభాూ! నాకు వివేకానిీ పసాాదిించు మరియు ననుీ సదీరానులలో కలుపు. మరియు 

తరపవాత వచేా తరాల వారిలో నాకు మించి పేరపను పసాాదిించు. మరియు సరీసుఖలల సీరాగ నికి 
వారసులయేయవారిలో ననుీ చేరపా))44. 

35) ((మరియు అిందరూ తిరిగి బతాికిింపబడ ే రవజు ననుీ అవమలనిం ప్ాలు చేయకు. ఏ రవజున ైత ే

ధనసింపతుా లు గానీ, సింతానిం గానీ పనికిరావో! కదవలిం నిరమలమ ైన హృదయింతో అలలా హ్ 

సనిీధిలో హ్తజరయేయవాడు తపు!))45. 

36) ((ఓ నా పభాూ! నీవు ననుీ - నాకూ మరియు నా తలాిదిండుాలకు చూపథన అనుగహా్తలకు - కృతజఞత 

తెలిపేవానిగా మరియు నీకు నచేా సతాకరాయలు చేసేవానిగా, పో్ా తాుహపరచు. మరియు ననుీ నీ 

కారపణయింతో సదీరానులెైన నీ దాసులలో చేరపాక !))46. 

37) ((నా పభాూ నాకు నేనే అనాయయిం చేసుకునాీను. ననుీ క్షమించు))47. 

38) ((పభాూ ననుీ దురామరగ  జనుల చెర నుిండ ికాప్ాడు))48. 

39) ((నా పభాువు ననుీ సర ైన మలరగింలోనే తీసుకుపో్ తాడని ఆశసుా నాీను))49. 

40) ((పభాూ నువుీ నా వదద కు ఏ మేలును పింపథనా నాకు దాని అవసరిం ఎింతెైనా ఉింది))50. 

41) ((ఓ నా పభాూ! దౌరజనయపరపలపెై నాకు విజయము నొసింగు))51. 

42) ((ఓ నా పభాూ! నాకు సదీరానుడెైన (కుమలరపణిి ) పసాాదిించు!))52. 

43) ((నా పభాూ నీవు నాపె,ై నా తలాిదిండుాలపెై కురిపథించిన అనుగహా భాగాయలకుగాను కృతజఞతలు 

తెలుపుకునే, నీ పసానీతను చూరగవనే విధింగా సతాకరాయలు చేసే సదుాది్ ని నాకు పసాాదిించు. 

                                                           
42 సూరతుల్ ఫురాా న్ 65 - 66 ఆయతులు. 
43 సూరతుల్ ఫురాా న్ 84 ఆయతు. 
44 సూరతు షుఅరా 83 - 85 ఆయతులు. 
45 సూరతు షుఅరా 87 - 89 ఆయతులు. 
46 సూరతు నమా్ - ఆయతు 19 
47 సూరతుల్ ఖసస్ 16 ఆయతు 
48 సూరతుల్ ఖసస్ 21 ఆయతు 
49 సూరతుల్ ఖసస్ 22 ఆయతు 
50 సూరతుల్ ఖసస్ 24 ఆయతు 
51 సూరతుల్ అన్'కబూత్ 30 ఆయతు 
52 సూరతుసాుఫాిత్ 100 ఆయతు 
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ఇింకా నా సింతానానిీ కూడా సజజ నులుగా తీరిాదిదుద . నేను నీ వ ైపునకద మరలుతునాీను. నేను నీ 

విధేయులలో ఒకణిి ))53. 

44) ((ఓ మల పభాూ! మమమలిీ మరియు మలకింటట ముిందు విశీసథించిన మల సో దరపలను క్షమించు. 

మరియు మల హృదయలలలో విశ్ాీసుల పటా దేీ షానిీ కలిగిించకు. ఓ మల పభాూ! నిశాయింగా, 
నీవు చాలల కనికరిించేవాడవు, అప్ార కరపణా పధాాతవు!))54 

45) ((మల పభాూ మేము నీపెైన ే నమమకమును కలిగి ఉనాీము. మరియు మేము నీ వ ైపునకు 

మరలుతునాీము. నినేీ చేరపక వలసథ ఉింద)ి)55. 

46) ((ఓ మల పభాూ! మమమలిీ సతయతిరసాకరపల కొరకు పరీక్ా సాధనింగా చేయకు మరియు ఓ మల 
పభాూ! మమమలిీ క్షమించు. నిశాయింగా కదవలిం, నీవే సరీశకిామింతుడవు, మహ్త 

వివేచనాపరపడవు))56. 

47) ((మల పభాూ మల కాింతిని మల కొరకు పరిపూరిిం గావిించు. మమమలిీ క్షమించు. నిశాయింగా నీవు 

అనిీింటిపెై అధికారిం కలవాడవు))57. 

48) ((ఓ మల పభాూ! ననుీ, నా తలాిదిండుాలను మరియు విశ్ాీసథగా నా ఇింటిలోనికి పవాేశించిన వానిని 

మరియు విశ్ాీసులెైన పురపషులను మరియు విశ్ాీసులెైన సవా లీను, అిందరినీ క్షమించు))58. 

49) ((ఓ అలలా హ్ సతయము నుిండి దేనిలోన ైతే విభనదిించబడినదో  దాని కొరకు నీ అనుమతితో ననుీ 

మలరగనిరదదశిం చేయ. నిశాయింగా నీవు తలచుకునీ వారిని ఋజు మలరగిం వ పైు మలరగనిరదదశిం 

చేసాా వు))59. 

50)  ((ఓ అలలా హ్ నాకు ఆ విజఞతను పసాాదిించు అది ఎవరిక ి ఇవీబడుతుిందో  అతను చాలల మేలును 

పసాాదిించబడుతాడు))60. 

51) ((ఓ అలలా హ్ నీవు ఇహలోక జీవితింలో మరియు పరలోక జీవితింలో సథి రమ ైన మలట దాీరా నాకు 

నిలకడను పసాాదిించు))61. 

                                                           
53 సూరతుల్ అహ్'ఖలఫ్ 15 ఆయతు. 
54 సూరతుల్ హష్ా 10 ఆయతు. 
55 సూరతుల్ ముమాహని 4 ఆయతు. 
56 సూరతుల్ ముమాహని-5 ఆయతు 
57 సూరతు తహీీ మ్ 8'ఆయతు 
58 సూరతు నూహ్ 28'ఆయతు. 
59 సూరతుల్ బఖరా ఆయత్ 213 నుిండి తీసుక బడిింది. 
60 సూరతుల్ బఖరా ఆయత్ 269 నుిండి తీసుక బడిింది. 
61 సూరతు ఇబాాహీిం ఆయత్ 27 నుిండి తీసుక బడిింది. 
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52) ((ఓ అలలా హ్ నీవు విశ్ాీసమును మలకు పథాయతమిం చేయ. మరియు దానిని మల హృదయలలలో 
శ్ోభాయమలనింగా చేయ. మరియు అవిశ్ాీసము, దురాీరాన పటా మరియు అవిధేయత పటా మలకు 

రవత కలిగిించు. మరియు మమమలిీ సనామరగగాములలోించి చేయ))62. 

53) ((ఓ అలలా హ్ నీవు నా ఆతమ లోభతీిం నుిండ ిననుీ రక్ిించు . మరియు ననుీ సాఫలయిం చెిందేవారిలో 
నుించి చేయ))63. 

54) ((ఓ మల పభాువా మలకు ఇహలోకములో మించిని, పరలోకములో మించిని పసాాదిించు మరియు 

మమమలిీ నరక శక్ష నుిండ ిరక్ిించు))64. 

55) ((ఓ అలలా హ్ నేను నరకాగిీ యొకక ఉపదవాము నుిండ,ి సమలధి ఉపదవాము నుిండ,ి సమలధి 
యలతన నుిండ,ి ఐశీరయము యొకక ఉపదవాపు కీడు నుిండ ిమరియు పేదరికిం యొకక ఉపదవాపు 

కీడు నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నేను మసవహయదద జయజ ల్ ఉపదవాపు కీడు నుిండ ి

నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నీవు నా హృదయమును మించు, వడగళు నీటితో 
కడిగివేయ. మరియు నా హృదయమును ప్ాపముల నుిండ ి తెలాటి బటట  మురిక ి నుిండ ి నీవు 

శుభపారచినటటా  శుభపారచు. మరియు నాకు, నా ప్ాపములకు మధయ నీవు తూరపు పడమరల 

మధయ దూరిం చేసథనటటా  దూరమును కలిగిించు. ఓ అలలా హ్ నేను బదద కము నుిండి, ప్ాపముల నుిండ ి

అపుుల బార ినుిండి నీతో శరణమును వేడుకుింటటనాీను))65. 

56) ((అలలా హయమమ ఇనీీ అఊజు బిక మనల్ అజ్-జీ , వల్ కసలి , వల్ జుబిీ, వల్ హరమ, వల్ బుఖా్ల, 

వ అఊజుబిక మన్ అజయబిల్ ఖబిా, వ అఊజు బిక మన్ ఫథతీతిల్ మహ్తయ వల్-మమలతి)) ఓ అలలా హ్ 

నిశాయింగా నేను నిసుహ్తయత, సో మరితనిం, పథరికితనిం, వృదా్ పయిం మరియు పథసథనారితనిం 

నుిండ ినీతో శరణమును క రపతునాీను. మరియు సమలధి యలతన నుిండ,ి జీవనమరణాల పరీక్షల 

నుిండ ినీతో నేను శరణమును క రపతునాీను.66 

57) ((ఓ అలలా హ్ నిసుిందేహింగా నేను కషటములోని బాధ నుిండి, దురదృషటము సో కడము నుిండ,ి చెడు 

తీరపు నుిండ ిమరియు శతృవుల ఆనిందము నుిండి శరణు క రపకుింటటనాీను))67. 

                                                           
62 సూరతుల్ హయజరాత్ ఆయతు 7 నుిండ ితీసుక బడిింది. 
63 సూరతు తగాబున్ ఆయత్ 16 నుిండి తీసుక బడిింది. 
64 బుఖలరి హదసీు న ింబరప 4522, 6389, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2690. 
65 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 832, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 589 
66 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 2823, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2706. 
67 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 6347, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2707, దాని పదాలు : దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి
వసలాిం కషటములోని బాధ నుిండి, దురదృషట ము సో కటిం నుిండి, చెడు తీరపు నుిండి, శతృవుల ఆనిందము నుిండ ి
శరణు వడేుకునవేారప. 
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58) ((అలలా హయమమ అసథా హ్ లీ దీనీ అలాజీ హయవ ఇసమతు అమీ,ా వ అసథా హ్ లీ దునాయయ అలాతీ ఫవహ్త 

మఆష్వ, వ అసథా హ్ లీ ఆఖరతీ అలాతీ ఫవహ్త మఆదీ, వజ్అలిల్ హయలత జియలదాతన్ లీ ఫవ కులాి ఖ ైరిన్, 

వజ్ అలిల్ మౌత రాహతన్ లీ మన్ కులాి షరినా్)) ఓ అలలా హ్ నా ధరామనిీ సవరిించు దాని దాీరాన ే

నా జీవిత సమసయలకు రక్షణ, మరియు నా ఇహ లోకానిీ సవరిించు అిందులోనే నేను నా జీవితపు 

రవజు గడప్ాలి, మరియు నా పరలోకానిీ సవరిించు అిందులోనే ఇహలోక జీవితిం తరపవాత శ్ాశీత 

నివాసిం ఉింద.ి మరియు జీవితానిీ నా కొరకు పతాి మేలుని ఎకుకవ చేసే కారణింగా చెయయ. మరియు 

మరణానిీ నా కొరకు పతాి కీడు నుిండ ిశ్ాింతినిచేా కారణింగా చెయయ.68 

59) ((అలలా హయమమ ఇనిీ అస్ అలుకల్ హయదా, వతుా ఖల, వల్ అఫాఫ, వల్ ఘినా)) ఓ అలలా హ్ 

నిశాయింగా నినుీ నేను మలరగదరశనానిీ, దెైవభీతిని, రక్షణని మరియు, కలిమని (సింతృపథా ని) 

అరి్సుా నాీను.69. 

60) ((అలలా హయమమ ఇనీీ అఊజూబిక మనల్ అజ్-జి, వల్ కసలి వల్ జుబిీ వల్ బుఖా్ల’ వల్ హరమ, వ 

అజయబిల్ ఖబర,ి అలలా హయమమ ఆతి నఫవు తఖలీహ్త వ జకికహ్త అింత ఖ ైరప మన్ జకాకహ్త’అింత 

వలియుయహ్త వమౌలలహ్త, అలలా హయమమ ఇనీీ అఊజుబిక మన్ ఇలిమన్ లల యనిఉ’వ మన్ ఖలిాన్ 

లల యఖ్’షఉ, వ మన్ నఫథున్ లల తష్’బఉ , వ మన్ దావతి లల యుసాజయబు లహ్త))70ఓ అలలా హ్ 

నిశాయింగా నేను నిసుహ్తయత, సో మరితనిం, పథరికితనిం, పథసథనారితనిం, వృదా్ పయిం మరియు 

సమలధి యలతన నుిండి నీతో శరణిం వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నీవు నా మనసుుకు దాని 

భీతిని పసాాదిించు. మరియు దానిీ శుద్పరచు దానిని మించిగా శుద్పరిచే వాడివి నీవే. నీవు దాని 

రక్షకుడవు మరియు సింరక్షకుడవు. ఓ అలలా హ్ నిసుిందహేింగా నేను నిష్రయోజనకరమ ైన విదయ 
నుిండ,ి దెైవభీతి లేని హృదయిం నుిండ,ి ఆతిాం తీరని మనసుు నుిండ ిమరియు అింగీకరిించబడని 

ప్ాార్న నుిండ ినీతో శరణు వడేుకుింటటనాీను. 

61) ((అలలా హయమమహిద నీ వసదిద దీీ, అలలా హయమమ ఇనిీ అస్ అలుకల్ హయదా వసుదాద))71. ఓ అలలా హ్ 

నాకు సనామరగిం చూపు మరియు ననుీ సవరిించు. ఓ అలలా హ్ నేను నీతో సనామరగమును, సవరణను 

అరి్సుా నాీను. 

62) ((అలలా హయమమ ఇనీీ అఊజు బిక మన్ జవాలి నిమతిక వ తహవుీలి ఆఫథయతిక, వ ఫుజయఅతి 

నిఖమతిక, వ జమీయ సఖ తిక'))72ఓ అలలా హ్ నిసుిందేహింగా నేను నీ అనుగహామును క లోువటిం 

                                                           
68 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప, హదసీు న ింబరప 2720. 
69 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప, హదసీు న ింబరప 2721. 
70 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప, హదసీు న ింబరప 2722. 
71 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప, హదసీు న ింబరప 2725. 
72 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప, హదసీు న ింబరప 2739. 
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నుిండ,ి నీవు పసాాదిించిన ఆరవగయము మరలిపో్ వటిం నుిండ,ి అకసామతుా గా వచేా నీ శక్ష నుిండ ి

మరియు నీ ఆగహా్తనికి లోను చేసే కారయములనిీటి నుిండ ినీ శరణు వేడుకుింటటనాీను. 

63) ఓ అలలా హ్ నిసుిందేహింగా ననేు చేసథన చెడు నుిండి మరయిు నేను చేయని చెడు నుిండ ినేను నీతో 
శరణు వేడుకుింటటనాీను.73 

64) ((ఓ అలలా హ్ నీవు నా సింపదను మరియు నా సింతానమును అధికిం చేయ మరియు నీవు నాకు 

పసాాదిించిన దానిలో నా కొరకు శుభాలను పసాాదిించు))74.(( [మరియు నీ విధయేతపె ై నా 
జీవితమును ప్ డిగిించు మరియు నా ఆచరణను మించిగా చేయ] మరియు ననుీ మనిీించు))75. 

65) ( ' లల ఇలలహ ఇలాలలా హయల్ అజీముల్ హలీిం , లల ఇలలహ ఇలాలలా హయ రబుాల్ అరిషల్ అజీమ్ , లల 
ఇలలహ ఇలాలలా హయ రబుాసుమలవాతి వ రబుాల్ అరిజ వ రబుాల్ అరిషల్ కరీమ్') ((అలలా హ్ తపు 

వాసావ ఆరాధయదెైవిం లేడు ఆయన మహో నీతుడు, ఉదాతా హృదయిం కలవాడు, అలలా హ్ తపు 

వాసావ ఆరాధయదెైవిం లేడు ఆయన మహో నీతమ ైన పవఠానికి అధిపతి, అలలా హ్ తపు వాసావ 

ఆరాధయదెైవిం లేడు ఆయన ఆకాశములకు పభాువు మరియు భూమక ి పభాువు. మరియు 

మహో నీతమ ైన పవఠమునకు అధిపతి))76. 

66) ((ఓ అలలా హ్ నేను నీ కారపణయమును ఆశసుా నాీను కావున నీవు ననుీ కను ర పుప్ాటట కూడా నా 
మనసుుకు అపుగిించకు. మరియు నా కొరకు నా పతాీ పనిని తీరిా  దిదుద , నీవు తపు సతయ 
ఆరాధయదెైవిం ఎవడూ లేడు))77. 

                                                           
73 ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2716. 
74 అనస్ కొరకు దెైవపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ివసలాిం ఈ దుఆ దానిపె ైసూచిసుా ింది : ((ఓ అలలా హ్ నీవు ఇతని 
సింపదను, సింతానమును అధికిం చేయ మరయిు ఇతనిక ినీవు పసాాదిించిన దానిలో ఇతని కొరకు శుభాలను 
పసాాదిించు)) బుఖలరి హదసీు న ింబరప 1982, ముసథా ిం హదీసు న ింబరప 660. 
75 బుఖలర ీఅదబుల్ ముఫదా్ లో హదసీు న ింబరప 653, ఇమలమ్ అలలానీ గారప సథల్ సథలతుల్ అహ్తదసీుసుహహీ 
లో హదసీ్ న ింబరప 2241, సహీహయల్ అదబుల్ ముఫదా్ పేజి న ింబరప 244 లో దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా 
తెలియపరచారప. బాాక టలా  ఉనీ దానిపెై దెవై పవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం గారి మలట ఆయనను పజాలలో 
ఉతామమ నైవారప ఎవరప అని అడగిినపుుడు ఆయన తలెిపథన మలట సూచిసుా ింది. ఆయన ఇలల పలికారప : ((ఎవర ి
ఆయుషు పరెిగ ిఅతని ఆచరణ మించిగా ఉింటటిందో అతడు)) తిరమిజీ హదసీు న ింబరప 2329, అహమద్ హదసీు 
న ింబరప 17716, మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ తిరిమజీలో దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తలెియపరచారప 2/271, 
నిశాయింగా ననేు ష్ేఖ్ బిన్ బాజ్ రహమిహయలలా హ్ తో దాని దాీరా దుఆ చేయటిం గురిించి అద ిసునీతా అని 
అడగిాను. అపుుడు ఆయన ఆవును అని అనాీరప. 
76 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 6345, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2730. 
77 అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 5090, అహమద్ 5/42, దీనిని అలలానీ గారప సహీహ్ అబూదావూద్ 3/250 
లో, సహీహయల్ అదబుల్ ముఫదా్ 260 లో హసన్ అని తలెియపరచారప. అలలా మల బిన్ బాజ్ కూడా తుహితుల్ 
అఖలయర్ పజేీ 24 లో దీని సనదును హసన్ అని తలెియపరచారప. 
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67) ((నీవు తపు వేరద ఆరాధుయడు లేడు, నీవు పవితుాడవు, నిశాయింగా నేనే దో షులలో చేరిన వాణిి ))78. 

68) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ దాసుడను, నీ దాసుడ ికుమలరపడను, నీ దాసథని కుమలరపడను, నీ 

చేతిలో నా నుదుట ఉనీది. నీ ఆదేశిం నాపె ై నడుసుా నీది. నా విషయింలో నీ తీరపు 

నాయయపూరితమ ైనది. నేను నీ ఆ నామములనిీ వేటిన ైతే నీవు నీ సీయిం కొరకు పెటటట కునాీవో 
లేదా వాటిని నీ గిాంధింలో అవతరిింపజదసావో లేదా నీ సృష్థటలోించి ఎవరిక ైన నేరిుించావో లేదా నీ వదద  
అగవచర జయఞ నింలో ఉించుక వటమును ఇషటపడాడ వో వాటి దాీరా నినుీ అరి్సుా నాీను నీవు ఖుర్ఆన్ 

ను నా హృదయము యొకక వసింతముగా, నా హృదయము యొకక కాింతిగా చేయ మరియు నా 
దుుఃఖమును, బాధను తొలగిించేదిగా చేయ79. 

69) ఓ అలలా హ్ హృదయములను మరలేా వాడా మల హృదయములను నీ విధేయతపెై మరలుా80. 

70) ((యల ముఖలాిబల్ ఖులూబ్ సబిాత్ ఖలీా అలల దీనిక్)) “ఓ హృదయలలను మలిచే పభాువా ! నా 
హృదయలనిీ నీ ధరమిం పెై నిలకడగా ఉించు"81. 

71) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను ఇహపరాలలో [నమమకమును] మరియు [క్షమలపణను] సీసితను 

వేడుకుింటటనాీను.82 

                                                           
78 తిరిమజీ హదీస్ న ింబరప 3505, హ్తకమి్, దానిని జహబీ ప్ాామలణకిమ నైదగిా తెలియపరచి ఆమోదిించారప 
1/505, మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ తిరిమజీలో దానిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప 3/168 మరియు 
దాని పదాలు : ((దావతు జినూీని ఇజ్ దఆహయ వహయవ ఫవ బతనిల్ హూతి : ((అలలా  ఇలలహ ఇలలా  అనా 
సుబహ్తనక ఇనీీ కునుా  మనజయజ లిమీన్)) ఫ ఇనీహయ లమ్ యదఉ బిహ్త రజులున్ ముసథా మున్ ఫవ షయయన్ ఖతుా  
ఇలలా  ఇసాజయబలలా హయ లహయ)) చపే కడుపులో ఉిండ ిచపేవాడు ఆయనను ప్ాారి్ించినపుట ిప్ాార్న : "నీవు తపు 
సతయ ఆరాధయదెవైిం లేడు. నీవు పరిశుదు్ డవిి. నిశాయింగా నేను దురామరపగ ల చెింత చేరాను". అయతే ఎవర ైనా 
ముసథా ిం ఎపుుడెైన ఏదెైన విషయింలో దాని దాీరా దుఆ చసేేా  అలలా హ్ అతని కొరకు దానిీ ఆమోదిసాా డు. 
79 అహమద్ 1/391, 452, హ్తకమి్ 1/509, హ్తఫథజ్ తఖీీజుల్ అజయకర్ లో హసన్ గా ఖరారప చశే్ారప మరియు 
అలలానీ గారప తఖీీజుల్ కలిమతాయయబ్ పజేి 73 లో ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
80 ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2654. 
81 తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3522, అహమద్ 4/182, హ్తకమి్ 1/525, 528, మరయిు జహబీ గారప దీనిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తెలియపరచి ఆమోదిించారప. మరియు అలలానీ గారప సహీహయల్ జయమ 6/309, సహీహ్ 
తిరిమజీ 3/171 లో దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. ఉమ మ సలలమ రజియలలా హయ అనాు  ఇలల 
తెలియపరచారప : అధికింగా దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ివసలాిం గారి ప్ాార్న ఇలలగద ఉిండదేి. 
82 తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3514, బుఖలరీ అదబుల్ ముఫదా్ లో హదీసు న ింబరప 726, మరియు తిరిమజీ వదద 
దాని పదాలు : మీరప ఇహపరాలలో సీసితను అలలా హ్ తో వడేుక ిండి. ఇింకా పదాలు : మీరప క్షమలపణను, 
సీసితను అలలా హ్ తో వడేుక ిండి ఎిందుకింటట నమమకము తరపవాత సీసితకనీ ఉతామమ ైనది ఎవరిక ి
ఇవీబడలేదు. మరియు అలలానీ గారప సహీహ్ ఇబనీ  మలజయ 3/180, 3/185, 3/170 లో దీనిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. మరయిు ఆయన కొరకు సాక్ాయలు కలవు. వాటిని ముసీద ెఇమలమ్ అహమద్ 
లో అహమద్ షాకిర్ కామిం 1/156 - 157 లో చూడిండి. 
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72) ఓ అలలా హ్ వయవహ్తరములనిీింటిలో మల పరయవసానమును మించిగా చేయ మరియు ఇహలోక 

పరాభవము నుిండి మరియు పరలోక శక్ష నుిండి మమమలిీ రక్ిించు.83 

73) ((రబీా అయనీీ వలల తుయన్ అలయయ, వన్ సుర్ నీ , వలల తనుుర్ అలయయ, వమ్ కుర్ లీ వలల 
తముకర్ అలయయ , వహిద నీ వ యసథుర్ హయదా ఇలయయ, వన్ సుర్ నీ అలల మన్ బగా అలయయ, 
అలలా హయమమజ్అలీీ షాకిరన్ లక దాకిరన్, లక రాహిబన్, లక మతాీఅన్, ఇలెైక ముఖాతన్ 

అవాీహన్ మునీబన్ , రబిా తఖబాల్ తౌబతీ, వగిుల్ హౌబతీ వ అజిబ్ దావతీ, వ సబిాత్ హయజజ తీ 

, వహిద  ఖలీా వ సదిద ద్ లీసానీ, వసుా ల్ సఖీమత ఖలీా)) ఓ అలలా హ్ నాకు సహ్తయిం చేయ, నా 
వయతిరదకులకు సహ్తయపడకు, నాకు మదద తు ఇవుీ నా వయతిరదకులకు మదద తు ఇవీకు, నా కొరకు 

పణాాళిక చేయ నా వయతిరదకుల పణాాళికలు నషటపరపచు, నాకు సనామరగిం పసాాదిించు మరియు సనామరగ  
సాధన నా కొరకు సులభ పరపచు, ననుీ పవడిించ ేవాడిక ివయతిరదఖింగా నాకు సహ్తయపడు, ఓ అలలా హ్ 

ననుీ కృతజుఞ డిగా మరియు జపథించేవాడిగా, భయపడేవాడిగా, నీ విధయేునిగా, నీకొరకు 

దుఖించేవాడిగా, నీ వ ైపు మరలే దాసుడిగా మలరపా, ఓ నా పభాూ ! నా తౌబా ఆమోదిించు, నా 
తపుులు కడిగదయ, నా దూఆలు ఆమోదిించు, నా హృదయలనిీ ఋజుమలరగిం పె ైధృడపరపచు, నా 
నాలుకను సింసకరిించి ధృడపరపచు, నా ఆధారాలను రపజువులకు బలిం చేకూరపా, నా 
హృదయలనిీ అసూయ, దేీషాల నుిండ ిసీచాపరపచు.84 

74) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా మేము నీ పవాకా ముహమమద్ సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం నినుీ అరి్ించిన 

మేలుని నీతో అరి్సుా నాీము మరియు నీ పవాకా ముహమమద్ సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం నీతో శరణిం 

వేడుకునీ కీడు నుిండి మేము నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. నీవే సహ్తయకుడవిి. మరియు 

చేరవేస ేబాధయత నీపెైనే ఉింద.ి మరియు ప్ాపముల నుిండ ిదూరిం ఉిండ ేశకిా మరియు పుణయములను 

చేసే శకిా అలలా హ్ వదద  నుిండ.ే85. 

                                                           
83 అహమద్ 4/181, తబాానీ అల్ కబీర్ 1169/2/33 లో, అదుద ఆ లో హదసీు న ింబరప 1436 లో, ఇబనీహిబాాన్ 
హదసీు న ింబరప 2424, 2425 (మవారది్) లో, హ్తఫథజ్ అల్ హ సైమీ మజమఉ జజ వాయద్ 10/178 లో అహమద్ 
ఉలేా ఖకులు మరియు తబాానీ సనద్ యొకక ఒక ఉలేా ఖకుడు అిందరప నమమకమ నై వారప అని తలెియపరచారప. 
84 బుఖలరీ అదబుల్ ముఫదా్ లో హదసీు న ింబరప 664, 665, అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 1510, 1511, 
తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3551, ఇబనీమలజయ హదసీు న ింబరప 3830, అహమద్ 1/127, మరియు హ్తకమి్, దానిని 
జహబి ప్ాామలణికమ ైనదగిా తలెియపరచి ఆమోదిించారప 1/519, మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ అబూదావూద్ 
1/414 లో మరయిు సహీహ్ తిరిమజీ 3/178 లో దీనిని ప్ాామలణికమ ైనదగిా తలెియపరచారప. 
85 తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3521, ఇబనీ మలజ హదీసు న ింబరప 3846 అద ేఅర్ముతో, మరియు తిరిమజీ ఈ 
హదసీు హసన్ గరబీ్ అని అనాీరప. అలలానీ గారప జయీఫు తిరిమజీ పజేి 387 లో దనీిని బలహనీమ నైదిగా 
తెలియపరచారప. 
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75) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నా చెవుల కీడు నుిండి, నా కళు కీడు నుిండ,ి నా నాలుక కీడు నుిండ,ి 

నా హృదయము యొకక కీడు నుిండ ి మరియు నా మరామింగము యొకక కీడు నుిండ ి నీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను86. 

76) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను తెలామచాల వాయధి నుిండ,ి ఉనామదిం నుిండ,ి కుషుా  వాయధి నుిండ ిఇింకా 
ఇతర దురభర రవగాల బార ినుిండ ినీ శరణు వేడుతునాీను.87 

77) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను చెడు గుణాల నుిండి, చెడు చేషటల నుిండ,ి చెడు క రికల నుిండ ినీతో 
శరణు వేడుకుింటటనాీను88. 

78) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నీవు మనిీించేవాడివి ఉదారమ ైనవాడివి, మనిీింపును నీవు 

ఇషటపడుతావు కావున నీవు ననుీ మనిీించు.89. 

79) ((అలలా హయమమ ఇనీీ అస్ అలుక ఫవలల్ ఖ ైరాత్’వ తరకల్ మునకరాత్’వ హయబాల్ మసాకీన్, వ అన్ 

తగిిర్ లీ వ తరుింనీ, వ ఇజయ అరద్‘త ఫథతీత కౌమన్ ఫ తవఫినీ గ ైర మఫ్ూా న్’వ అస్ అలుక 

హయబాక వ హయబా మన్ యుహిబుాక, వ హయబా అమలిన్ యుఖరిబాు ఇలల హయబిాక)) ఓ అలలా హ్ 

నిశాయింగా నేను మించి పనులను చేయటమును, దుషారయలను వదిలివేయటమును, 

నిరపపేదలను పేామించటమును, నీవు ననుీ మనిీించి నాపె ై దయచూపటమును నీతో 
అరి్సుా నాీను. మరియు నీవు ఏ జయతిన ైన పరీక్ిించదలచినపుుడు ననుీ పరీక్షకు గురి 
చేయకుిండానే నాకు మరణమును పసాాదిించు. మరియు నేను నినుీ ఇషటపడటమును, నినుీ 

ఇషటపడేవారిని ఇషటపడటమును మరియు నీ ఇషటతకు ననుీ దగగర చేసే ఆచరణను ఇషటపడటమును 

నీతో అరి్సుా నాీను90. 

                                                           
86 అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 1551, తిరిమజీ హదసీు న ింబరప 3492, నసాయీ హదీసు న ింబరప 5470, 
తదతిరపలు మరయిు అలలానీ గారప సహహీ్ తిరిమజీ 3/166 లోసహహీ్ నసాయీ 3/1108 లో దనీిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
87 అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 1554, నసాయీ హదసీు న ింబరప 5493, అహమద్ 3/192, మరియు అలలానీ 
గారప సహహీ్ నసాయీ 3/1116 లో, సహహీ్ తిరమిజీ 3/184 లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలియపరచారప. 
88 తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3591, ఇబనీ  హిబాాన్ 2422 (మవారది్), హ్తకిమ్ 532/1, తబరానీ ఫథల్ కబీర్ 
19/19/36. మరియు అలలానీ గారప సహీహ్ తిరిమజీ 3/184 లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తలెియపరచారప. 
89 తిరమిజీ హదీసు న ింబరప 3513, నసాయీ అల్ కుబాా హదీసు న ింబరప 7712లో, మరయిు అలలానీ గారప 
సహీహ్ తిరిమజీ 3/170 లో దనీిని ప్ాామలణికమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
90 దీనిని అహమద్ తన పదాలలో ఉలేా ఖించారప 5/243, తిరమిజీ హదీసు న ింబరప 3235 మరియు అటటవింటదిే, 
మరియు దనీిని హసన్ అని అనాీరప. మరియు ఇలల పలికారప ననేు ముహమమద్ బిన్ ఇసామయీల్ అింటట 
బుఖలరతీో అడిగాను. ఆయన ఈ హదీసు హసన్, సహీహ్ అని తలెిప్ారప. మరయిు హదసీు చివరిలో పవాకా 
సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం ఇలల పలికారప : నిశాయింగా ఇద ి సతయము మీరప దానిని చదవిండి మరయిు 
నేరపాక ిండి. హ్తకిమ్ 1/521, మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ తిరిమజీ 3/318 లో దనీిని ప్ాామలణికమ ైనదగిా 
తెలియపరచారప. 
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80) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను ఇహపరాల మేలుని అది నాకు తెలిసథనది అయన, నాకు తెలియనిది 
అయనా నీతో అరి్సుా నాీను. మరియు ఇహపరాల కీడు నుిండ ి అది నాకు తెలిసథనదెైనా, నాకు 

తెలియనిదెైనా నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ దాసుడు, నీ 

పవాకా నీతో అరి్ించిన మేలుని నినుీ అరి్సుా నాీను. మరియు నీ దాసుడు, నీ పవాకా నీతో శరణు 

వేడుకునీ కీడు నుిండి నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో 
సీరగమును మరియు దానిక ిదగగర చేస ేమలటను లేదా చషేటను అరి్సుా నాీను. మరియు నేను నీతో 
నరకము నుిండ ి మరియు దానికి దగగర చేసే మలట లేదా చేషట  నుిండ ి శరణు వేడుకుింటటనాీను. 

మరియు నీవు నా క సిం చేసథన పతాీ తీరపుని నా కొరకు మేలుగా చేయమని నినుీ అరి్సుా నాీను.91 

81) ఓ అలలా హ్ ఇసాా ింతో ననుీ రక్ిించు నిలబడి ఉిండగా, మరియు ఇసాా ింతో ననుీ రక్ిించు కూరపాని 

ఉిండగా, మరియు ఇసాా ింతో ననుీ రక్ిించు పడుకుని ఉిండగా, ఏ శతృవుకి గాని 

అసూయపరపడికిగానీ నాపె ైనవేీ అవకాశిం ఇవీకు, ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పతాీ మేలును 

నీతో అరి్సుా నాీను దాని క శములు నీ చేతిలోనే ఉనాీయ మరియు నేను పతాీ కీడు నుిండ ినీతో 
శరణు వేడుకుింటటనాీను దాని క శములు నీ చేతిలోన ేఉనాీయ.92 

82) ఓ అలలా హ్ మలకు, నీ అవిధేయతకు మధయ నీవు దేనితోన ైతే అడుడ గా నిలబడుతావో ఆ నీ భయమును, 

దేనితో న ైత ేనీవు మమమలిీ సీరగమునకు చేరవేసాా వో ఆ నీ విధేయతను, దనేితోన ైతే నీవు ఇహలోక 

ఆపదలను మలపె ై శులభతరిం చేసాా వో ఆ నమమకమును మలకు పసాాదిించు. ఓ అలలా హ్ నీవు 

మమమలిీ ఎపుటి వరకు జీవిింపజదసథ ఉించుతావో అపుటి వరకు మల చెవుల దాీరా, మల కళు 

దాీరా, మల శకుా ల దాీరా మలకు పయాోజనిం కలిగిించు. మరియు దానిని మల తరపపు నుిండ ి

వారసునిగా చేయ. మరియు మమమలిీ హిింసథించిన వారితో మల తరపపు నుిండ ిపతాీకారము తీసుక . 
మరియు మలతో శతృతీిం చసేథన వారిక ివయతిరదకింగా మలకు సహ్తయిం చేయ. మరయిు మల ధరమిం 

విషయింలో మమమలిీ పరీక్ిించకు. మరియు పపాించమును మల పెదద  లక్షయముగా, మల 
జయఞ నమునకు ముగిింపుగా చేయకు. మరియు మల పెై దయ చూపనివారికి మలపెై ఆధికయతను 

పసాాదిించకు.93 

                                                           
91 ఇబనీ మలజ హదీసు న ింబరప 3846 తన పదాలలో, అహమద్ 6/134, హ్తకిమ్ దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా 
తెలియపరచారప. మరయిు జహబీ దీనిని ఆమోదిించారప 1/521. మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ ఇబనీ మలజయ 
లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలిపరచారప 2/327. 
92 హ్తకమి్ 1/525, మరియు దనీిని ఆయన ప్ాామలణకిమ నైదనాీరప. మరయిు జహబీ దానికి మదద తు చూప్ారప. 
మరియు అలలానీ గారప సహహీయల్ జయమీ 2/398, సథలిులతుల్ అహ్తదసీుసుహహీ 4/54 హదసీు 1540 లో 
దీనిని ప్ాామలణికమ ైనదిగా తెలియపరచారప. 
93 తిరమిజీ హదసీు న ింబరప 3502, హ్తకిమ్ 1/528, మరయిు హ్తకిమ్ దానిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా 
తెలియపరచారప. మరయిు జహబీ దానికి మదద తు పలికారప. మరియు ఇబనీ  సునీీ హదీసు న ింబరప 446, 
మరియు అలలానీ గారప సహహీ్ తిరిమజీ 3/168, సహీహయల్ జయమీ 1/400 లో దీనిని హసన్ అని తెలిప్ారప. 
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83) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పథరికితనిం నుిండి నీతో శరణిం వేడుకుింటటనాీను మరియు 

పథసథనారితనిం నుిండి నీతో శరణిం వేడుకుింటటనాీను. మరియు నేను నిష్రయోజనమ ైన 

వయసుుకు మరలిించబడటిం నుిండ ి నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. మరియు ఇహలోక పరీక్ష 

నుిండ,ి సమలధి శక్ష నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను.94 

84) ఓ అలలా హ్ నా కొరకు నా ప్ాపమును, నా అజయఞ నమును, నా వయవహ్తరములో నేను చేసథన అతిని, 

నాకనీ నీకు బాగా తెలిసథన వాటిని మనిీించు. ఓ అలలా హ్ నేను హ్తసయముగా చేసథన ప్ాపమును, 

ఖచిాతింగా చేసథన ప్ాపమును, నా తపథుదమును, కావాలని చేసథన దానిీ నా కొరకు మనిీించు. 

ఇవనిీ నా వదద  ఉనీవి.95 

85) ((అలలా హయమమ ఇనీీ జలముా  నఫవు జులమన్ కసవరన్, వలల యగిిరపజుజ నూబ ఇలలా  అనా, ఫగిిరీా 
మగిిరతన్ మన్ ఇిందిక వరుమీీ ఇనీక అనాల్ గఫూరపరహాీమ్)) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నా 
మనసుుపెై బాగా హిింసకు ప్ాలుడాడ ను, నీవు తపు ప్ాపములను మనిీించే వాడు ఎవడూ లేదు, 

కావున నీవు నీ యిందు నుిండ ి ననుీ మనిీించు మరియు నాపె ై కరపణిించు. నిశాయింగా నీవే 
మనిీించేవాడవు కరపణిించేవాడవు.96 

86) “అలలా హయమమ లక అసాింతు, వబిక ఆమింతు, వ అలెైక తవకకలుా , వ ఇలెైక అనబుా , వ బిక ఖలసముా , 

అలలా హయమమ ఇనీీ అఊజు బి ఇజజ తిక లల ఇలలహ ఇలలా  అింత ఆనుా జిలానీ, అింతల్ హయుయలాజీ లల 
యమూతు వల్ జినుీ వల్ ఇనుు యమూతూన" ((ఓ అలలా హ్ నేను నీపెై విధేయత చూప్ాను, నీపెై 
విశ్ాీసమును కనబరిచాను, నీపెై నమమకమును కలిగ ి ఉనాీను, నీవ ైపు మరలలను, నీవు 

పసాాదిించిన ఆధారాలతో వాదిసాా ను. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నీవు ననుీ అపమలరగ మునకు లోను 

చేయటిం నుిండ ినేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. నీవు తపు సతయ ఆరాధయదెైవిం ఎవరూ లేరప. 

నీవు జీవిించి ఉిండేవాడివి. నీవు మరణిించవు. జినుీలు, మలనవులు మరణిసాా రప))97. 

87) “అలలా హయమమ ఇనీీ అసలుక మూజిబాతి రహమతిక వ అజయయమ మగిిరతిక, వసులలమత మన్ 

కుళాి ఇస్మ వల్ గనీమత మన్ కుళాి బిర్,ా వల్ ఫౌజు బిల్ జనీహ్ , వనీజయత మననాీర్” (( ఓ 

అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ కారపణయమును అనివారయిం చేసే వాటనిి, నీ మనిీింపును తపునిసర ి

చేసే కారకాలను, పతాీ ప్ాపము నుిండ ి భదిాంగా ఉిండటమును, పతాీ పుణయము నుిండ ి లబిద  

                                                           
94 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 2822. 
95 ముతాఫఖున్ అలెైహ ి: బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 6398, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2719. 
96 ముతాఫఖున్ అలెైహ ి: బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 834, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2705. 
97 ముతాఫఖున్ అలెైహ ి: బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 6396, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2719. 
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చెిందటమును, సీరగముతో సాఫలయిం చెిందటమును మరియు నరకము నుిండ ి విముకిా 
ప్ ిందటమును నీతో అరి్సుా నాీను))98. 

88) ఓ అలలా హ్ విశ్ాీసపర పురపషులను మరియు విశ్ాీసపర సవా లీను మనిీించు99. 

89) ఓ అలలా హ్ నా ప్ాపమును మనిీించు, మరియు నా కొరకు నా ఇింటిని విశ్ాలపరచు మరియు నీవు 

నాకు పసాాదిించిన వాటిలో శుభాలను కలిగిించు.100 

90) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ అనుగహామును మరియు నీ కారపణయమును నీతో అరి్సుా నాీను. 

ఎిందుకింటట నీకు తపు ఎవరిక ీవాటి అధికారము లేదు.101 

91) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను వృదా్ పయము నుిండి, ఎతెతా న పదాేశము 

నుిండ ి కిిాంద పడి మరణిించటిం నుిండ,ి ఏదెైన ఇలుా  లేదా గవడ నాపె ై కూలి మరణిించటిం నుిండ,ి 

దుుఃఖము నుిండ,ి నీళులో మునిగి చావటిం నుిండి, మింటలో కాలి చావటిం నుిండ.ి మరణిం 

సమయింలో ష్ెైతాను ననుీ ఎగన తాికొనిపో్ వుట నుిండ ి నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. 

మరియు నేను నీ మలరగింలో పో్ రాటిం చేసూా  వీపు తిపథు ప్ారిప్ో తూ మరణిించటిం నుిండ ినీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను. మరియు నేను విష జింతువు కాటటక ిగురి అయయ మరణిించటిం నుిండ ినీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.102 

                                                           
98 హ్తకమి్ 1/525 మరయిు ఆయన దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తలెియపరచారప, మరియు జహబీ దానిక ిమదద తు 
పలికారప, మరయిు బనైహఖీ దావాత్ లో హదీసు న ింబరప 206. చూడిండ ి: నవవీ అజయకర్ 340 పజేీని. మరయిు 
దీనిని తతీజుఞ డు అబుద ల్ ఖలదరి్ అరీవూత్ హసన్ అని తెలిప్ారప. 
99 ఉబాద రజియలలా హయ అనుు  హదసీు ఆయన ఇలల పలికారప : ననేు దెైవపవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాింను 
ఇలల పలుకుతుిండగా వినాీను : విశ్ాీసపర పురపషుల కొరకు మరియు విశ్ాీసపర సవా లీ కొరకు మనిీింపును 
వేడుకునే వార నై పతాీ విశ్ాీసపర పురపషుని కొరకు విశ్ాీసపర సవా ీ కొరకు అలలా హ్ ఒక పుణయమును వాాసాా డు. 
తబాానీ అల్ కబీర్ లో 5/202, హదసీు న ింబరప 5092, 3/334, హదీసు న ింబరప 2155, మరియు హ సైమీ దీని 
సనద్ ను మజమఉజజ వాయద్ లో జయయద్ అని తలెియపరచారప, మరయిు అలలానీ గారప సహీహయల్ జయమీ లో 
దీనిని హసన్ అనాీరప హదీసు న ింబరప 5902, 5/242. 
100 దీనిని అహమద్ 4/63 ఉలేా ఖించారప హదీసు న ింబరప 16599, హదీసు న ింబరప 23114, హదసీు న ింబరప 
23188, మరయిు తిరిమజీ హదసీు న ింబరప 3500, ముసీద్ యొకక తతీజుఞ లు 144/27, 38/197 లో, 
38/145 లో హసన్ లిగ ైరిహ ి అనాీరప. మరియు అలలానీగారప దనీిని సహీహయల్ జయమీ లో హసన్ అనాీరప 
1/399. 
101 దీనిని తబాానీ ఉలేా ఖించారప. హ ైసమీ మజమఉజజ వాయద్ 10/159 లో సహీహ్ యొకక ఉలేా ఖకులోా ించి 
ముహమమద్ ఇబనీ జియలద్ తపు అిందరప దనీి ఉలేా ఖకులు అని, జియలద్ నమమకసుా డని తలెిప్ారప. మరయిు 
అలలానీ గారప దీనిని సహహీయల్ జయమీ 1/404 హదసీు న ింబరప 1278 లో ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలియపరచారప. 
102 దీనిని అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 1552, నసాయీ హదసీు న ింబరప 5531 ఉలేా ఖించారప. మరయిు 
అలలానీ గారప దీనిని సహహీ్ నసాయీ 3/1123, సహీహ్ సునన్ అబూ దావూద్ 425/1 లో దీనిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 



 

20 
 

92) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో ఆకలి నుిండ ిశరణు వేడుకుింటటనాీను. ఎిందుకింటట అది అతి చెడడ  
సేీహితుడు. మరియు నేను అవినీతి నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను ఎిందుకింటట అది అతి 

చెడడ  అింతరింగికుడు.103 

93) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను నిసుహ్తయత నుిండ,ి సో మరితనిం 

నుిండ,ి పథరికితనిం నుిండ,ి పథసథనారితనిం నుిండి, వృధాపయిం నుిండ,ి కూృరతీిం నుిండ,ి నిరాక్షయిం 

నుిండ,ి దీనతీిం నుిండ,ి అవమలనిం నుిండ,ి దారిద్రిం నుిండ.ి మరియు నేను నీతో శరణు 

వేడుకుింటటనాీను పేదరికిం నుిండ,ి అవిశ్ాీసిం నుిండ ి ప్ాపిం చేయటిం నుిండి, విభనదాల నుిండ,ి 

కపటతీిం నుిండ,ి పేరపపఖాలయతలను ఆశించటిం నుిండి, పదారశనాబుది్  నుిండ.ి మరియు నేను నీతో 
శరణు వేడుకుింటటనాీను చెవుడు నుిండ,ి మూగతనిం నుిండ,ి ఉనామదిం నుిండి, కుషుా  వాయధి 

నుిండ,ి బొ లాి వాయధి నుిండ ిమరయిు చెడడ  రవగాల నుిండి.104 

94) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో పేదరికిం నుిండి, సింపద తగిగ పో్ వటిం నుిండి, అవమలనిం నుిండ ి

శరణు వేడుకుింటటనాీను. మరియు నేను ఎవరిన ైనా హిింసథించటిం లేదా ననుీ ఎవర ైనా 
హిింసథించటిం నుిండి నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను.105 

95) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు నివాస పదాేశములోని చెడడ  ప్ రపగువాడ ి నుిండ ి నీతో శరణు 

వేడుకుింటటనాీను. నిశాయింగా బయలు ప్ాాింతింలోని ప్ రపగువారప మలరపతూ ఉింటారప.106 

96) ఓ అలలా హ్ నిసుిందేహింగా దెైవభీతి లేని హృదయిం నుిండ,ి అింగీకరిించబడని ప్ాార్న నుిండ ి, ఆతిాం 

తీరని మనసుు నుిండి మరియు నిష్రయోజనకరమ ైన విదయ నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. 

నేను ఈ నాలుగిింటి నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను.107 

                                                           
103 దీనిని అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 1547, నసాయీ హదసీు న ింబరప 5483 ఉలేా ఖించారప. మరయిు 
అలలానీ గారప సహీహ్ నసాయీ 3/1112 లో దీనిని హసన్ అని తలెియపరచారప. 
104 దనీిని నసాయీ హదసీు న ింబరప 5493, హ్తకిమ్ 1/530 ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీ గారప సహీహయల్ 
జయమీ 1/406, ఇరాీవుల్ గలీల్ హదసీు న ింబరప 852 లో దనీిని ప్ాామలణికమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
105 దీనిని అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 1544, నసాయీ హదసీు న ింబరప 5475 ఉలేా ఖించారప. మరయిు 
అలలానీ గారప సహీహ్ నసాయీ 3/1111, సహీహయల్ జయమీ 1/407 లో ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
బాాక ట్ మధయలో ఉనీది ఇబనీ  హబిాాన్ (మవారిద్) వదద  ఉనీది. మరియు అలలానీ గారప సహీహ్ మవారది్ 
జమఆన్ 2/455 లో దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
106 బుఖలరీ అదబుల్ ముఫదా్ లో హదసీు న ింబరప 117, హ్తకిమ్ 1/532 మరియు ఆయన దనీిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. మరయిు జహబీ దనీికి మదద తు పలికారప. మరయిు నసాయీ దీనిని 
ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 5517, మరయిు అలలానీ గారప దీనిని సహహీయల్ జయమీ 1/408 మరియు సహీహ్ 
నసాయీ 3/1118 లో ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
107 తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3482, అబూ దావూద్ హదసీు న ింబరప 1549, మరయిు అలలానీ గారప దనీిని 
సహీహయల్ జయమీ హదసీు న ింబరప 1295 మరయిు సహీహయ నసాయీ 3/1113 లో ప్ాామలణికమ ైనదగిా 
తెలియపరచారప. 
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97) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను చెడు దినము నుిండి, చెడు రాతిా నుిండ,ి చెడు ఘడియ నుిండ,ి చెడు 

సేీహితుడి నుిండి మరయిు నివాశ పదాేశింలోని చెడు ప్ రపగువాడ ి నుిండి నీతో శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.108 

98) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో సీరగమును వేడుకుింటటనాీను మరియు నీతో నరకము నుిండి 
రక్షణను క రపకుింటటనాీను (మూడు సారపా ).109 

99) ఓ అలలా హ్ ధరమిం విషయింలో నాకు అవగాహనను కలిగిించు.110 

100) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను తెలిసవ కూడా నీతో సాటి కలిుించటిం నుిండ ి నీ శరణ 

వేడుకుింటటనాీను. మరియు తెలియక నేను చేసథన ప్ాపము నుిండి నీతో మనిీింపు 

వేడుకుింటటనాీను.111 

101) ఓ అలలా హ్ నీవు నాకు పసాాదిించిన జయఞ నిం దాీరా నాకు పయాోజనిం కలిగిించు. మరియు నాకు 

పయాోజనిం కలిగిించే జయఞ నమును పసాాదిించు. మరియు నా జయఞ నమును పెింప్ ిందిించు.112 

102) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో పయాోజనకరమ ైన జయఞ నమును, హలలల్ ఆహ్తరవప్ానిధిని, 

సవీకరిించబడ ేఆచరణను వేడుకుింటటనాీను.113 

103) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు నీ ఆ గుణాలతో నినుీ వేడుకుింటటనాీను ఓ అలలా హ్ నీవు 

సింతానము లేని, సింతానముకాని, ఎవరూ సమలనులు లేని ఒకకడివి, ఏక ైకుడివి, 

                                                           
108 దనీిని తబాానీ ఉలేా ఖించారప. మరియు హ సైమీ జవాయద్ 10/144 లో సహీహ్ యొకక ఉలేా ఖులే దనీి 
ఉలేా ఖులు అని తెలిప్ారప. మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహీహయల్ జయమీ 1/411, హదసీు న ింబరప 1290 లో 
హసన్ అని తెలియపరచారప. 
109 దనీిని తిరిమజీ హదసీు న ింబరప 2572, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 3340.నసాయీ హదసీు న ింబరప 5536 
ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీగారప సహీహ్ తిరీమజీ 2/319, సహహీ్ నసాయీ 3/1121 లో దీనిని 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. హదసీు పదాలు ఇలల ఉనీవి : ఎవర తైే అలలా హ్ తో సీరగ మును మూడుసారపా  
వేడుకుింటాడో  సీరగము ఇలల పలుకుతుింద ి : ఓ అలలా హ్ అతనిని సీరగ ింలో పవాశేింపజదయ. మరియు ఎవర ైత ే
నరకము నుిండ ిమూడుసారపా  శరణు వడేుకుింటాడో నరకము ఇలల పలుకుతుింద ి: ఓ అలలా హ్ ఇతనిని నరకము 
నుిండ ిరక్షణను కలిుించు. 
110 బుఖలర ీముసథా ింలో దెైవపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ివసలాిం ఇబనీ  అబాాస్ రజియలలా హయ అనుు మల కొరకు చేసథన 
దుఆ విషయింలో వచిాన రవిాయతు దీనిపెై సూచిసుా ింది. చూడిండ ిబుఖలర ీహదసీు న ింబరప 143, ముసథా ిం హదసీు 
న ింబరప 2477. 
111 దీనిని అహమద్ 4/404, ఇబనీ ష్ెబై 10/337 మరయిు తబాానీ మూజముల్ ఔసత్ 4/284 లో దీనిని 
ఉలేా ఖించారప. మరయిు అలలానీగారప దీనిని సహీహ్ తరీగబ్ వతహీీ బ్ 1/19 లో హసన్ అని తెలిప్ారప. 
112 దనీిని తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3599, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 259 లో ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీ 
గారప సహహీ్ ఇబనీ  మలజ 1/47 లో దీనిని ప్ాామలణికమ ైనదగిా తెలియపరచారప. 
113 దీనిని ఇబనీ మలజ హదీసు న ింబరప 925 మరియు నసాయీ అమలుల్ యౌమ వలలెా లతి హదసీు న ింబరప 
102 లో మరయిు అహమద్ 6/294, 305 లో ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీ గారప సహహీ్ ఇబనీ మలజ 1/152 
లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలియపరచారప. 
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నిరపేక్ాపరపడివి నీవు నా ప్ాపములు మనిీించాలని. నిశాయింగా నీవు అమతింగా 
మనిీించేవాడివి, అనింత కరపణామయుడివి.114 

104) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ యొకక గుణముల దాీరా నినుీ వేడుకుింటటనాీను. 

నిశాయింగా సుా తులనీీ నీ కొరకద, నీవు తపు సతయ ఆరాధయదెైవిం లేడు [నీవు ఏక కైుడివి, నీకు 

ఎవరూ సాటి లేరప], బాగా ఉపకారిం చేసే వాడివి, [ఓ] భూమలయకాశములను సృష్థటించినవాడా, ఓ 

ఘనత, గౌరవిం కలవాడా, ఓ సజీవుడా, ఓ అనిీింటికి మూలలధారపడా నిశాయింగా నేను నీతో 
సీరగమును అరి్సుా నాీను మరియు నీతో నరకము నుిండి శరణు వేడుకుింటటనాీను.115 

105) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు నీతో వేడుకుింటటనాీను నిశాయింగా నీవ ే అలలా హ్ నీవు తపు 

ఆరాధయ దెైవిం లేడని, ఒకకడివ ే అని, నిరపేక్ాపరపడివని, ఎవరిని కనలేదని మరయిు ఆయన 

ఎవరిక ీపుటటలేదని, ఎవరూ ఆయనకు సరిసమలనుడు లేడని నేను సాక్షయిం పలకటిం దాీరా.116 

106) ఓ నా పభాూ ననుీ మనిీించు, నా తౌబాను ఆమోదిించు. నిశాయింగా నీవే అమతింగా తౌబాను 

ఆమోదిించేవాడివి, మనిీించేవాడివి.117 

107) ఓ అలలా హ్ నీ అగవచర జయఞ నింతో, సృష్థటరాసులపెై ఉనీ నీ సామర్యింతో నా కొరకు నీవు ఎపుటి వరకు 

జీవనిం మేలు అని భావిసాా వో అపుటి వరకు నాకు జీవనమును పసాాదిించు. మరియు నా కొరకు 

మరణిం ఎపుుడు మేలెైనదని భావిసాా వో నాకు మరణమును పసాాదిించు. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా 
నేను నీతో గవపయ, బహిరింగ పరిసథి తిలో నీ భయమును వేడుకుింటటనాీను. మరియు ఇషటమ ైన, క ాధ 

పరిసథి తిలో సతయమలటను పలకటమును నీతో వేడుకుింటటనాీను. మరియు ధనిక, పేద పరిసథి తిలో 
మతమును నీతో వేడుకుింటటనాీను. మరియు అింతము కాని అనుగహాములను నీతో 
వేడుకుింటటనాీను. మరియు అింతింకాని కింట ి చలువను నీతో వేడుకుింటటునాీను. మరియు 

తీరపు తరపవాత ఇషటపడటమును నీతో వేడుకుింటటనాీను. మరియు మరణిం తరపవాత జీవితిం 

యొకక చలాదనమును నీతో వేడుకుింటటనాీను. మరియు నీ ముఖ దరశనము యొకక రపచిని 

                                                           
114 దీనిని నసాయీ హదసీు న ింబరప 1300 ఉలేా ఖించారప. పదాలు ఆయనివి, నసాయీ సునన  కుబాాలో హదసీు 
న ింబరప 7665, అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 985. మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ సునన్ నసాయీ 1/147 
లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలియపరచారప. 
115 అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 1495, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 3858, నసాయీ హదసీు న ింబరప 
1299, తిరమీజీ హదసీు న ింబరప 3544. మరయిు అలలానీ గారప సహహీ్ నసాయీ 1/279, సహీహ్ ఇబనీ మలజ 
2/329 లో దీనిని ప్ాామలణకిమ ైనదిగా తెలియపరచారప. 
116 అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 985, తిరిమజీ 3475, ఇబనీ మలజ హదీసు న ింబరప 3857, అహమద్ 5/360, 
మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహహీ్ సునన  తిరిమజీ 3/163 లో ప్ాామలణికమ ైనదిగా తెలియపరచారప. 
117 అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 1518, తిరిమజీ హదసీు న ింబరప 3434, మరయిు పదాలు ఆయనివి, నసాయీ 
హదసీు న ింబరప 10292, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 3814, మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ ఇబనీ మలజ 
2/321, సహీహ్ తిరిమజీ 3/153 లో దీనిని ప్ాామలణికమ ైనదగిా తెలియపరచారప. 
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నీతో వేడుకుింటటనాీను. మరియు నినుీ కలుసుక వటిం యొకక అతాయశను నీతో 
వేడుకుింటటనాీను నషటిం కాని బాధ కాని కలగని సథి తిలో. మరియు మలరగభషాటతకు గురిచేస ే

ఉపదవాిం కాకూడదు. ఓ అలలా హ్ విశ్ాీసము యొకక అలింకరణతో మమమలిీ అలింకరిించు. 

మరియు మమమలిీ సనామరగ ిం పెై నడిచేవారిగా, సనామరగిం చూపేవారిగా చేయ.118 

108) ఓ అలలా హ్ నాకు నీ ఇషటతను మరియు ఎవర ి ఇషటత అయత ే నీవదద  నా కొరకు పయాోజనిం 

కలిగిించునో అతని ఇషటతను పసాాదిించు. ఓ అలలా హ్ నేను ఇషటపడేది ఏదెైతే నీవు నాకు 

పసాాదిించావో దానిని నీవు ఇషటపడే వాటిని చేయటింలో నా కొరకు బలమును చేకూరదాదిగా చేయ. 

ఓ అలలా హ్ నేను ఇషటపడేది దేనిన ైతే నా నుిండి ఆపథవసేావో దానికి బదులుగా నీవు ఇషటపడే 
కారాయలను చేసే భాగయమును పసాాదిించు.119 

109) ఓ అలలా హ్ ప్ాపముల నుిండ,ి తపథుదముల నుిండి ననుీ పరిశుద్పరచు. ఓ అలలా హ్ మురిక ి

నుిండ ి తెలా బటట  పరిశుద్పరచబడినటటా  ననుీ దాని నుిండ ి పరిశుద్పరచు. ఓ అలలా హ్ ననుీ 

వడగిండాతో, మించుతో, చలాటి నీటితో పరిశుద్పరచు.120 

110) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పథసథనారితనిం నుిండి, పథరికితనిం నుిండ,ి చెడు వయసుు నుిండ,ి 

హృదయ పరీక్ష నుిండి, సమలధి యలతన నుిండి శరణిం వడేుకుింటటనాీను.121 

111) ఓ అలలా హ్ జిబయాీల్, మీకాయీల్ పభాువా, ఇసాాఫవల్ పాభువా నేను నీతో నరకాగిీ వేడి నుిండ ి

మరియు సమలధి యలతన నుిండ ిశరణు వేడుకుింటటనాీను.122 

112) ఓ అలలా హ్ నాకు మేలు చేకూరదా విషయలలు నేరిుించు నా మనోవాింఛల కీడు నుిండ ిరక్ిించు.123 

                                                           
118 నసాయీ హదసీు న ింబరప 1305, అహమద్ 4/264, మరయిు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ నసాయీ లో 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప 1/280, 281/1. 
119 దీనిని తిరమిజీ ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 3491. మరయిు దనీిని హసన్ అని పలికారప. మరియు అబుద ల్ 
ఖలదిర్ అరీవూత్ ఆయన పలికనిటటా  హసన్ అని పలికారప. చూడిండి ఆయన పుసాకము జయమఉల్ ఉసూల్ 
4/341. 
120 దీనిని ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 476, నసాయీ హదసీు న ింబరప 400 ఉలేా ఖించారప. 
121 నసాయీ హదసీు న ింబరప 5469, మరయిు ఆయన పదాలు దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం ఐదు 
విషయముల నుిండి శరణు వడేుకునవేారప : పథసథనారతినిం నుిండి, చడెు వయసుు నుిండి, హృదయ పరకీ్ష నుిండి, 
సమలధి యలతన నుిండి. మరియు దీనిని అబూదావూద్ ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 1539, మరయిు 
అరీవూత్ జయమఉల్ ఉసూల్ యొకక తన ఉలేా ఖనింలో దీనిని హసన్ అని పలికారప 4/363. 
122 దీనిని నసాయీ హదసీు న ింబరప 1344, అహమద్ 6/61, బనైహఖీ దావాత్ హదసీు న ింబరప 109 లో 
ఉలేా ఖించారప. మరయిు అలలానీ గారప సహహీ్ నసాయీ 3/1121 లో, సథలిులతుసుహీహ హదసీు న ింబరప 1544 
లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదిగా తెలియపరచారప. 
123 దీనిని తిరిమజీ ఉలేా ఖించారప, మరియు పదాలు ఆయనివి 5/519, హదసీు న ింబరప 3483. మరియు అహమద్ 
దీనిని ఉలేా ఖించారప 197/23, హదసీు న ింబరప 19992, మరయిు హ్తకిమ్ లో ఇదవేిధింగా ఉింది 510/1, మరయిు 
హదసీు గురిించి అహమద్ వదద  ముసీద్ తతీజుఞ లు ఇలల పలికారప : ష్ేఖ నై్ షరతుపె ైదనీి సనద్ ప్ాామలణికమ ైనద.ి 
ఇక తిరిమజీ పదాలను అలలానీ గారప జయీఫుతాిరిమజీ పజేీ 379 లో బలహనీమ నైవని తలెిప్ారప. 
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113) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పయాోజనిం కలిగిించ ేజయఞ నమును నీతో అరి్సుా నాీను. మరియు నీతో 
పయాోజనిం కలిగిించని జయఞ నము నుిండ ిశరణు వేడుకుింటటనాీను.124 

114) ఓ అలలా హ్ సప్ాా కాశముల పాభువా, భూమ యొకక పభాువా, గవపు సథింహ్తసనానికి అధిపతి, మల 
పభాూ, పతాీ వసుా వు యొకక పభాూ, వితానమును, ట ింకను చీలేావాడా, తౌరాతును, ఇింజీలును, 

ఖుర్ఆన్ ను అవతరిింపజదసథనవాడా నేను నీవు నుదుటను పటటట కునీ పతాీ వసుా వు యొకక కీడు 
నుిండ ినీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను. ఓ అలలా హ్ నీవే మొదటివాడివి నీకనీ ముిందు ఏ వసుా వు 

లేదు. నీవ ేచివరివాడివి నీ తరపవాత ఏదీ లేదు, నీవ  బహిరింగమ ైనవాడివి నీపెై ఏదీ లేదు, నీవు 

గవపయమ ైనవాడివి నీ నుిండ ి ఏదీ గవపయింగా లేదు. నీవు మల నుిండ ి రపణము యొకక భారమును 

దిించు మరియు మమమలిీ పేదవార ినుిండ ిధనికులుగా చేయ.125 

115) ఓ అలలా హ్ మల హృదయముల మధయ జోడిించు, మల పరసుర వయవహ్తరములను చకకదిదుద , మలకు 

శ్ాింతి మలరగములను చూపథించు, మమమలిీ చీకటటల నుిండి వ లుగు వ ైపు రక్ిించు, బహిరింగమ ైన, 

గవపయమ ైన అశాీల కారాయల నుిండి మమమలిీ రక్ిించు, మల కొరకు మల చెవులలో, మల కళులో, మల 
హృదయలలలో, మల భారయలలో, మల సింతానములో శుభాలను పసాాదిించు, మల తౌబాను 

ఆమోదిించు, నిశాయింగా నీవు అమతింగా తౌబా సవీకరిించేవాడివి, అప్ారింగా కరపణిించేవాడివి, 

మరియు మమమలిీ నీ అనుగహా్తల వలన కృతజఞత చూపే వారిగా, వాటిపెై నినుీ ప్ గిడేవారిగా, 
వాటిని సవీకరిించేవారిగా చేయ, నీవు వాటిని మలపెై పరపిూరిిం చేయ.126 

116) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో ఉతామమ ైన అర్నను, ఉతామమ ైన దుఆను, ఉతామమ ైన 

సాఫలయమును, ఉతామమ ైన ఆచరణను, ఉతామమ ైన పతాిఫలమును, ఉతామమ ైన జీవితమును, 

ఉతామమ ైన మరణమును అరి్సుా నాీను. నీవు ననుీ సథి రింగా ఉించు, నా పుణయముల తాాసు 

పళ్ళుములను బరపవుగా ఉించు, నా విశ్ాీసమును ధృడపరచు, నా సాి నములను పెింప్ ిందిించు, 

నా నమలజును సవీకరిించు, నా తపథుదములను మనిీించు. మరియు నేను నీతో సీరగములో 
ఉనీత సాి నాలను అరి్సుా నాీను, ఓ అలలా హ్ నేను నీతో అనీీ వయవహ్తరాల ఉతామ ఆరింభమును, 

                                                           
124 దీనిని సుననుల్ కుబాా లో నసాయీ హదసీు న ింబరప 7867, ఇబనీమలజ హదసీు న ింబరప 3843 
ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీ గారప సునన్ ఇబనీమలజ 2/327 లో దీనిని హసన్ అని పలికారప. మరయిు దాని 
పదాలు : మీరప అలలా హ్ తో పయాోజనకరమ నై జయఞ నమును అడగిండి మరయిు నిష ర్యోజనమ నై జయఞ నము నుిండ ి
అలలా హ్ తో శరణు వడేుక ిండి. 
125 దీనిని ముసథా ిం ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 2713, అబూహయర రైా ఉలేా ఖనిం 
126 దీనిని అబూదావూద్ హదీసు న ింబరప 969, హ్తకిమ్ ఉలేా ఖించారప, ఆయన పదాలు 1/265. మరియు ఈ 
హదసీు ముసథా ిం షరతుపె ై ప్ాామలణికమ ైనదని తెలిప్ారప, మరియు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప 1/26, 
మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ అదబుల్ ముఫదా్ లో ప్ాామలణకిమ నైదగిా తెలిప్ారప హదసీు న ింబరప 630. 
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ముగిింపును, వాటి సమీకరణను, వాటి మొదటనిి, వాట ి బాహయమును, వాటి అింతరింగమును 

అరి్సుా నాీను.  

మరియు సీరగములో ఉనీత సాి నములను అరి్సుా నాీను. ఆమీన్ (అలలా హ్ సవీకరిించుగాక). ఓ 

అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో నేను తీసుకుని వచిాన దాని మేలును, నేను చేసథన దాని మేలును, 

నేను ఆచరిించిన దాని మేలును, గవపయింగా ఉనీదాని మేలును, బహిరింగింగా ఉనీదాని మేలును, 

సీరగములో ఉనీత సాి నములను అరి్సుా నాీను. ఆమీన్. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీవు నా 
చరాను ఉనీత శఖరాలకు చేరామని, నా భారమును దిించమని, నా వయవహ్తరమును 

చకకదిదద మని, నా హృదయమును శుద్పరచమని, నా మరామింగమును రక్ిించమని, నా 
మనసుులో వ లుగు నిింపమని, నా ప్ాపములను మనిీించమని నీతో అరి్సుా నాీను. మరియు 

సీరగములో ఉనీత సాి నములను నీతో అరి్సుా నాీను. ఆమీన్. ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో 
వేడుకుింటటనాీను నీవు నా మనసుులో, నా చెవులలో, నా కళులో, నా ఆతమలో, నా పుటటట కలో, 
నా గుణాలలో, నా కుటటింబింలో, నా జీవితింలో, నా మరణింలో, నా ఆచరణలో శుభాలను 

పసాాదిించమని. నీవు నా మించి కారయములను సవీకరిించు. మరియు నేను సీరగములో ఉనీత 

సాి నములను నీతో అరి్సుా నాీను. ఆమీన్.127 

117) ఓ అలలా హ్ చెడు గుణాల నుిండ,ి చెడు మనోవాింఛల నుిండ,ి చెడు ఆచరణల నుిండ,ి చెడు రవగాల 

నుిండ ిననుీ రక్ిించు.128 

118) ఓ అలలా హ్ నీవు పసాాదిించిన దానితో ననుీ సింతృపథా పరచు మరియు అిందులో నా కొరకు 

శుభమును కలిగిించు, నా చేతి నుిండ ి తపథుపో్ యన పతాీ దానిపెై నాకు మించి పతాిఫలమును 

పసాాదిించు.129 

119) ఓ అలలా హ్ నాతో సులభతరమ ైన లెకకను తీసుక .130 

                                                           
127 దనీిని హ్తకిమ్ ఉమ మసలలమ నుిండి మరూిగా ఉలేా ఖించారప 520/1, మరయిు ప్ాామలణికమ ైనదని తెలిప్ారప. 
మరియు జహబీ దానికి మదద తు పలికారప 1/520, బనైహిఖీ దావాత్ లో హదీసు న ింబరప 225, తబాానీ అల్ కబీర్ 
లో 326/23 హదసీు న ింబరప 717. 
128 దీనిని హ్తకిమ్ ఉలేా ఖించారప, 1/523, మరయిు ముసథా ిం షరతుపెై అద ిప్ాామలణికమ ైనదని తలెిప్ారప. మరయిు 
జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప., 1/532, మరియు తబాానీ దీనిని మూజముల్ కబీర్ లో ఉలేా ఖించారప 19/19 
హదసీు న ింబరప 36. మరియు అలలానీ గారప దీనిని జిలలలిల్ జనీ లో ప్ాామలణకిమ నైదని తెలిప్ారప న ింబరప 13. 
129 దీనిని హ్తకిమ్ ఉలేా ఖించారప 532/1, మరియు దీనిని ఆయన ప్ాామలణకిమ నైదిగా తలెియపరచారప. మరయిు 
జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప 1/510. ఇబనీ అబాాస్ రజియలలా హయ అనుు మల ఉలేా ఖనిం, బనైహఖీ అల్ ఆదాబ్ 
లో హదసీు న ింబరప 1084, దావాతుల్ కబీర్ లో 211, మరయిు హ్తఫథజ్ ఇబనీ హజర్ గారప ఫుతూహ్తత ెరబాానియయ 
లో దనీిని హసన్ అని తలెిప్ారప 383/4. 
130 దీనిని అహమద్ 6/48, హ్తకమి్ 1\255 ఉలేా ఖించారప. హ్తకమి్ ఈ హదసీు ముసథా ిం షరతు పెై ప్ాామలణికమ నైద ి
అని తలెిప్ారప. మరియు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప 1/255, ఆయషా రజియలలా హయ అనాు  ఇలల 
తెలుపుతునాీరప : పవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం గారప నమలజును ముగిించిన తరపవాత ననేు ఆయనతో ఓ 
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120) ఓ అలలా హ్ నీ సమరణ చయేటింపె,ై నీకు కృతజఞత తలెుపుక వటింపెై, నీ ఆరాధనను మించిగా 
చేయటింపె ైమలకు సాహ్తయిం చేయ.131 

121) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు మతభషాటత లేని విశ్ాీసమును, అింతము కాని అనుగహా్తలను 

మరియు శ్ాశీత సీరగము యొకక ఉనీత సాి నింలో ముహమమద్ సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం 

తోడును నీతో క రపతునాీను.132 

122) ఓ అలలా హ్ నా మనసుు కీడు నుిండ ిననుీ రక్ిించు, నా గవపు వయవహ్తరముపెై నాకు తోడుడు, ఓ 

అలలా హ్ నేను గవపయింగా చేసథన దానిని, బహిరింగింగా చసేథన దానిని, నేను చేసథన తపథుదమును, 

కావాలని నేను చేసథన దానిని, తెలిసథ చేసథన దానిని, తలెియక చేసథన దానిని నీవు నా కొరకు 

మనిీించు.133 

123) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో ఋణము పెరగటిం నుిండ,ి శతృవు ఆధికయత నుిండి, శతృవుల 

సింతోషము నుిండి శరణు వేడుకుింటటనాీను.134 

                                                           
దెైవపవాకాా  శులభతరమ నై లెకక ఏమట ిఅని పశాీించాను. దానికి ఆయన సమలధానమచాారప : శులభతర లెకక 
ఏమటింటట అలలా హ్ దాసుని కరమల పతమాును చూసథ అతనిని మనిీించివయేటిం. ఓ అయషా ఆ రవజు లెకక గురిించి 
ఎవర తైే పశాీించబడుతాడో  అతడు నాశనమయలయడు. మరయిు విశ్ాీసపరపనికి కలిగద పతాీ ఆపదకు బదులుగా 
అలలా హ్ అతని ప్ాపములను మనిీించివేసాా డు. చివరికి అతనికి ముళళు గుచుాకునాీ సరద. అలలానీ గారప 
మషాకతుల్ మసాబీహ్ లో దనీి సనద్ మించిదని తెలిప్ారప. 
131 దీనిని అహమద్ 299/2, హ్తకిమ్ 1/499 ఉలేా ఖించారప. మరియు హ్తకిమ్ దీనిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా 
తెలియపరచారప. మరయిు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప. వారదిద రప పలికినటటా  అద ి ప్ాామలణికమ ైనద.ి 
మరియు అది అబూదావూద్ వదద హదసీు న ింబరప 1524, నసాయీ వదద అసుుననుల్ కుబాా హదసీు న ింబరప 
9973 లో ఉనీది. మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహీహయల్ అదబుల్ మఫదా్ లో ప్ాామలణికమ ైనదగిా తలెిప్ారప 
హదసీు న ింబరప 534. 
132 దనీిని ఇబనీ హబిాాన్ ఉలేా ఖించారప (మవారది్) పజేి 604 హదసీు న ింబరప 2436, ఇబనీ మస్ఊద్ 
రజియలలా హయ అనుు  మౌఖూఫ్ ఉలేా ఖనిం, దనీిని అహమద్ వేరద మలరగ ిం నుిండ ిఉలేా ఖించారప 1/386, 400, మరయిు 
నసాయ అమలుల్ యౌమ వలలెా ల లో ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 869, మరయిు అలలానీ గారప దీనిని 
సథలిులతుసుహీహ లో హసన్ అని తెలిప్ారప హదసీు న ింబరప 2301. 
133 దీనిని నసాయీ అసుుననుల్ కుబాా లో ఉలేా ఖించారప 6/246, హదసీు న ింబరప 10830, హ్తకిమ్ 1/510, 
హ్తకిమ్ దీనిని ప్ాామలణికమ నైదిగా తలెిప్ారప. మరయిు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప. అహమద్ దనీిని 
ఉలేా ఖించారప, 4/444, ముసీదుల్ ముహఖా్ఖ్ 197/33 హదసీు న ింబరప 19992, మరయిు హ్తఫథజ్ ఇసాబ లో 
దీని సనద్ ప్ాామలణికమ ైనదని తలెిప్ారప. మరయిు అలలానీ గారప దీనిని రయిలజుసాులిహనీ్ తఖీీజ్ లో మరయిు 
హదసీుపె ైతన తాలీఖ్ లో ప్ాామలణికమ ైనదగిా తలెిప్ారప హదీసు న ింబరప 1495. 
134 దనీిని నసాయీ హదీసు న ింబరప 5475, అహమద్ 2\173 ఉలేా ఖించారప. మరయిు అలలానీ గారప దనీిని 
సహీహ్ నసాయీలో ప్ాామలణికమ ైనదిగా తెలిప్ారప 3/1113. 
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124) ఓ అలలా హ్ ననుీ మనిీించు, నాకు సనామరగిం చూపు, నాకు ఆహ్తరవప్ాధిని కలిుించు, నాకు 

ఆరవగయమును పసాాదిించు. మరియు పళాయదినమున ఇబాింది గల పదాేశమున నిలబడటము 

నుిండ ిఅలలా హ్ తో నేను శరణు వేడుకుింటటనాీను.135 

125) ఓ అలలా హ్ నా వినికిడి నుిండ,ి నా చూపు నుిండి నాకు పయాోజనిం కలిగిించు, మరయిు వాటిని నా 
వారసులుగా చేయ. మరియు ననుీ హిింసథించే వారిక ి వయతిరదకింగా నాకు సహ్తయిం చేయ, 

మరియు అతనితో నా పతాీకారిం తీరపాక .136 

126) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు నీతో సీచామ ైన జీవితమును, మించి మరణమును మరియు 

పరాభవము, అవమలనము లేని మరలిింపును వేడుకుింటటనాీను.137127- ఓ అలలా హ్ 

సుి తులనీీ నీ కొరకద. ఓ అలలా హ్ నీవు విసారపరచిన వాడిని కుదిించేవాడు ఎవడూ లేడు. మరియు 

నీవు కుదిించిన వాడిని విసారిింపజదసేవాడు ఎవడూ లేడు. నీవు అపమలరగమునకు లోను చేసథన 

వాడిని మలరగదరశకిం చేసేవాడు ఎవడూ లేడు. మరయిు నీవు మలరగదరశకిం చేసథనవాడిని 

అపమలరగమునకు గురి చేసేవాడు ఎవడూ లేడు. నీవు ప్ాాసాదిించనివాడికి పసాాదిించేవాడు ఎవడూ 

లేడు. మరియు నీవు పసాాదిించిన వాడిక ి ఆటింకపరిచేవాడు ఎవడూ లేడు. నీవు దూరిం చేసథన 

వాడిని దగగర చేసేవాడు ఎవడూ లేడు. మరియు నీవు దగగర చేసథన వాడిని దూరిం చేసేవాడు ఎవడూ 

లేడు. ఓ అలలా హ్ నీ శుభాలను, నీ కారపణయమును, నీ అనుగహామును, నీ ఆహ్తరవప్ాధిని మలపె ై
విసారింగా కురిపథించు. ఓ అలలా హ్ నేను నీతో మలరని, అింతిం కాని శ్ాశీత అనుగహా్తలను 

క రపతునాీను. ఓ అలలా హ్ నేను ఇబాింది ఉనీ దినములో అనుగహామును మరియు భయము 

ఉనీదినములో శ్ాింతిని నీతో క రపతునాీను. ఓ అలలా హ్ నేను నీవు పసాాదిించిన దాని కీడు నుిండ ి

మరియు నీవు పసాాదిించకుిండా ఉిండిన దాని కీడు నుిండ ినీ శరణు క రపతునాీను. ఓ అలలా హ్ 

విశ్ాీసమింటట మలకు పవాతిని కలిగిించు మరియు దానిని మన హృదయములలో అలింకరిించు. 

మరియు అవిశ్ాీసము నుిండ,ి అవిధేయత నుిండి, ప్ాపకారయముల నుిండ ి మలకు దేీషమును 

కలిగిించు. మరియు మమమలిీ సనామరగిం ప్ ిందిన వారిలో నుించి చేయ. ఓ అలలా హ్ మమీలిీ 

                                                           
135 నసాయీ హదసీు న ింబరప 1617, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 1356. మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ 
సునన  నసాయీ లో 1/356, సహీహ్ ఇబనీ మలజ 1/226 లో ప్ాామలణికమ ైనదగిా తలెిప్ారప. 
136 దీనిని తిరిమజీ హదీసు న ింబరప 3681, బుఖలరీ అదబుల్ ముఫదా్ హదీసు న ింబరప 650 లో, హ్తకిమ్ 1\523 
ఉలేా ఖించారప. మరయిు హ్తకమి్ దీనిని ప్ాామలణికమ ైనద ిఅనాీరప. మరియు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప. 
మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహహీ్ తిరిమజీ లో హసన్ అని పలికారప 3/188. 
137 అహమద్ పసాాా విించబడని పదాలతో 3\424, 24\246 హదీసు న ింబరప 15492, బాాక ట్ మధయలో ఉనీవి 
హ్తకిమ్ వి 1/507, 3\23-24, దీనిని బుఖలర ీఅదబుల్ ముఫదా్ లో ఉలేా ఖించారప హదసీు న ింబరప 699, అలలానీ 
గారప ఫథఖ్ుు సవుర ఉలేా ఖనిం పేజి 284, బుఖలరీ యొకక సహహీయల్ అదబుల్ ముఫదా్ హదసీు న ింబరప 538 పేజీ 
న ింబరప 259 లో దీనిని ప్ాామలణికమ నైదిగా తలెియపరచారప. మరియు ముసీద్ యొకక తతీజుఞ లు 24\246 
దీని ఉలేా ఖకులు నమమకసుా లని తలెిప్ారప. 
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ఇసాా ిం సితిలో మరణమును పసాాదిించు, మమమలిీ ఇసాా ిం సథి తిలో జీవిింపజదయ, మమమలిీ 

పరాభవమునకు గురి చేయకుిండా, పరీక్షకు గురి చేయకుిండా పుణాయతుమలతో కలుపు. ఓ అలలా హ్ 

నీవు నీ పవాకాలను తిరసకరిించ,ే నీ మలరగము నుిండ ి ఆపే అవిశ్ాీసపరపలను నాశనిం చేయ, నీ 

శక్షను, నీ యలతనను వారిపె ైకురిపథించు, ఓ అలలా హ్ గిాంధిం ఇవీబడిన అవిశ్ాీసపరపలను నాశనిం 

చేయ. ఓ సతయఆరాధయ దెైవమల. ఆమీన్. 

127) ఓ అలలా హ్ ననుీ మనిీించు, నా పె ైదయ చూపు, నాకు సనామరగిం చూపథించు, నాకు ఆరవగయమును 

పసాాదిించు, నాకు ఆహ్తరవప్ాధిని పసాాదిించు.138 

128) నాలో ఉనీ లోప్ాలను పూరిించు, నా సాి నమును పెించు.139 

129) ఓ అలలా హ్ మమమలిీ అధికిం చేయ, మమమలిీ తగిగ ించకు, మమమలిీ గౌరవిించు, మమమలిీ 

అవమలనపరచకు, మమమలిీ నిరాభగుయలుగా చేయకు, మలకు ఆధికయతను పసాాదిించు, మలపెై 
ఇతరపలకు ఆధికయతను ఇవీకు, మమమలిీ సింతుషట  పరపచు, నీవు మలతో పసానుీడెైపో్ .140 

130) ఓ అలలా హ్ నీవు ననుీ ఉతామ రూపునిగా సృష్థటించినటటా  నా గుణాలను కూడా ఉనీతముగా 
మలుచుము.141 

131) ఓ అలలా హ్ ననుీ సథి రింగా ఉించు మరియు ననుీ సనామరగిం చూపేవానిగా, సనామరగిం ప్ ిందినవాడిగా 
చేయ.142 

132) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా ననేు వయవహ్తరములో సథి రతీమును మరియు సనామరగముపెై దృఢ 

నిశాయమును నీతో అరి్సుా నాీను, మరియు నీ కారపణయమును అనివారయిం చేసే వాటిని, నీ 

మనిీింపు నిశాయములను నీతో అరి్సుా నాీను, మరియు నీ అనుగహామునకు కృతజఞత 

తెలుపుక వటమును, నీ ఆరాధనను మించిగా చేయటమును నీతో అరి్సుా నాీను, ఆరవగయకరమ ైన 

                                                           
138 ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2696, 2697, ముసథా ిం యొకక ఇింకొక ఉలేా ఖనింలో ఇలల ఉింది : ఈ పదాలనిీ నీ 
కొరకు ఇహపరాల శ్రాయసుును సమీకరిసాా య. మరయిు సునన  అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 850 లో ఇలల 
ఉింది : పలెా  వాసథ మరలి వ ళళా ిండగా దెవై పవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం ఇలల పలికారప : నిశాయింగా అతను 
తన ర ిండు చేతులను మేలుతో నిింపుకునాీడు. 
139 చూడిండి తిరమిజీ హదసీు న ింబరప 284, ఇబనీ మలజ హదసీు న ింబరప 898, అలలానీ గారప సహహీ్ ఇబనీ  
మలజ 1/148, సహహీ్ తిరమిజీ 1/90 లో దనీిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
140 తిరిమజీ 5\326 హదీసు న ింబరప 3173, హ్తకిమ్ 2/98, మరియు ఆయన దానిని ప్ాామలణకిమ నైదగిా 
నిరా్ రిించారప, మరియు అబుద ల్ ఖలదిర్ అల్ అరనౌత్ తన సథదా్ ింతము జయమఉల్ ఉసూల్ లో దానిని హసన్ అని 
తెలిప్ారప 11/282, హదసీు న ింబరప 8847. 
141 దీనిని అహమద్ 6/68, 155, 1/403 మరియు ఇబనీ హిబాాన్ (2423- మవారిద్).తయలలిసవ 374, 
ముసీదె అబీ యలలల హదసీు న ింబరప 5075 ఉలేా ఖించారప. మరియు అలలానీ గారప దీనిని ఇరాీఉల్ గలీల్ లో 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 1/115 న ింబరప 74. 
142 జరీర్ రజియలలా హయ అనుు  కొరకు దెైవ పవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం యొకక దుఆ దీనిక ి ఆధారము. 
చూడిండి బుఖలర ీహదీసు న ింబరప 6333, 3020, 3036 మొదలుగునవి. 
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హృదయమును, సతయిం పలికద నాలుకను నీతో అరి్సుా నాీను, మరియు నీకు తలెిసథన మేలును 

నీతో అరి్సుా నాీను. మరియు నీకు తెలిసథన చెడు నుిండ ినీ శరణిం వేడుకుింటటనాీను. మరియు 

నీకు తెలిసథన వాటి నుిండ ినీ మనిీింపును క రపకుింటటనాీను. నిశాయింగా అగవచర విషయలల 

గురిించి బాగా తెలిసథనవాడివి నీవే.143 

133) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను సీరగము యొకక ఉనీత సాి నము ఫథరౌద స్ ను నినుీ 

వేడుకుింటటనాీను.144 

134) ఓ అలలా హ్ నా హృదయింలో విశ్ాీసమును పునరపద్రిించు.145 

135) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పయాోజనిం కలిగిించని ప్ాార్న నుిండ ి నీతో శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.146 

136) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను దుషటప్ రపగువారి నుిండ,ి 

వృదాద పయమునకు చేరక ముిందే ననుీ వృదు్ డిగా చేసే భారయ నుిండ,ి నా యజమలనులుగా మలరద 
సింతానము నుిండి, నాపె ైయలతనగా మలరద సింపద నుిండ ిమరియు ఆ టకకరి సేీహితుని నుిండ ి

                                                           
143 అహమద్ 338/28 హదసీు న ింబరప 17114, 28/338, హదసీు న ింబరప 17133, తిరిమజీ హదసీు న ింబరప 
3407, తబాానీ మూజముల్ కబీర్ లో ఆయన పదాలు, హదసీు న ింబరప 7135, హదసీు న ింబరప 7157, 7175, 
7176, 7177, 7178, 7179, 7180, ఇబనీ  హిబాాన్ దీనిని తన సహహీ్ లో ఉలేా ఖించారప 3/312 హదీసు న ింబరప 
935, 5/310, 1974, మరయిు షుఐబ్ అల్ అరౌీత్ దనీిని సహీహ్ ఇబనీ హబిాాన్ లో హసన్ అని పలికారప 
5/312, ముసీద్ యొకక తతీజుఞ లు దీనిని దీని మలరగముల దాీరా హసన్ అనాీరప 28/338, మరియు 
అలలానీ గారప దీనిని సథల్ సథలతుల్ అహ్తదసీుసుహీహ యొకక ఏడవ సింపుటము హదసీు న ింబరప 3228 లో, 
సహీహ్ మవారదిుజజ మఆన్ హదీసు న ింబరప 2416, 2418 లో పసాాా విించారప. మరియు దానిని సహహీ్ లి గ ైరహి ీ
అనాీరప. 
144 ఇద ి దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం మలట -: మీరప అలలా హ్ తో వడేుకుింటట ఫథరౌద స్ ను వడేుక ిండి. 
ఎిందుకింటట అది సీరగ ము యొకక మధయ సాి నము మరయిు సీరగము యొకక ఉనీత సాి నము. దానిపెనై ే
కరపణామయుడ ిఅర్ష ఉనీది. మరియు దాని నుిండి సీరగ వనాలు పవాహిించబడుతాయ. బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 
2790, 7423. 
145 ఇద ి అబుద లలా హ్ ఇబనీ ఉమర్ రజియలలా హయ అనుు మల యొకక హదసీు నుిండి తీసుక బడనిది. దెవైపవాకా 
సలాలలా హయ అలెైహ ివసలాిం ఇలల పలికారప అని ఆయన పలికారప : నిశాయింగా ప్ాత బటట శ్ ైథలియమ ైనటటా  మీలోని 
పతాి ఒకకర ి హృదయింలో విశ్ాీసము శ్ థైిలయమగును. కావున మీరప మీ హృదయములలో విశ్ాీసమును 
పునరపద్రిించమని అలలా హ్ తో వడేుక ిండి. హ్తకిమ్ 1/4. మరియు ఆయన దానిని ప్ాామలణికమ ైనదగిా తెలిప్ారప. 
మరియు జహబీ ఆయనకు మదద తు పలికారప. మరియు హ ైసమీ మజమఉజజ వాయద్ లో పలికారప 1/52 : దీనిని 
తబాానీ అల్ కబీర్ లో ఉలేా ఖించారప. మరయిు దాని సనద్ హసన్. మరియు అలలానీ గారప సథల్ సథలతుల్ 
అహ్తదసీుసుహీహ లో దీనిని హసన్ అని పలికారప 4/113 హదసీు న ింబరప 1585. 
146 అబూదావూద్ హదసీు న ింబరప 1549, మరయిు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ సునన  అబూదావూద్ లో 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప 1/424. 



 

30 
 

అతని కళళు ననుీ చూసుా ింటాయ, అతని మనసుు నా వ నుక పడి ఉింటటింది, ఒక వేళ ఏదెైన 

మించిని చూసేా  దానిని సమలధి చేసాా డు. ఒకవేళ చెడును చూసేా  దానిని వాయపథింపజదసాా డు.147 

137) ఓ అలలా హ్ పళాయదినమున ననుీ పరాభవమునకు గురి చేయకు.148 

138) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను ఇహపరాలలో క్దమమును నీతో అరి్సుా నాీను.149 

139) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పయాోజనిం కలిగిించని జయఞ నము నుిండ,ి సవీకరిించబడని ఆచరణ 

నుిండ,ి భయపడని హృదయిం నుిండ,ి వినిపథించబడని మలట నుిండ ి నీతో శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.150 

140) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను దిగులు, దుుఃఖము, బలహీనత, సో మరితనిం, పథరికితనిం, 

పథసథనారితనిం, రపణభారిం, పజాలు నాపె ై ఆధీకయతను సింప్ాదిించటిం నుిండి నీ శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.151 

141) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీతో నరకాగిీ శక్ష నుిండ ిశరణు వేడుకుింటటనాీను, మరియు నీతో 
సమలది శక్ష నుిండి శరణు వేడుకుింటటనాీను. మరియు బహిరింగమ ైన, గవపయమ ైన ఉపదవాాల 

నుిండ ి నీతో శరణు వేడుకుింటటనాీను, మరియు నీతో దజయజ ల్ ఉపదవాాల నుిండి శరణు 

వేడుకుింటటనాీను.152 

142) ఓ అలలా హ్ నిశాయింగా నేను నీ మలరగింలో వీర మరణమును నీతో క రపకుింటటనాీను.153 

                                                           
147 తబాానీ అదుద ఆ లో 3/1425 హదసీు న ింబరప 1339, మరయిు అలలానీ గారప సథలిులతుల్ అహ్తదీసుసుహహీ 
7/377, హదసీు న ింబరప 3137 లో ననేు ఈ సనద్ మించిదని, దాని ఉలేా ఖకులు తహజీబ్ ఉలేా ఖకులు అని 
పలికాను. 
148 అహమద్ అల్ ముసీద్ లో 29/596, హదసీు న ింబరప 18056, ముసీద్ తతీజుఞ లు దనీి సనద్ 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప, మరయిు తబాానీ దీనిని అల్ మూజముల్ కబీర్ లో ఈ పదాలతో ఉలేా ఖించారప 
3/20, హదసీు న ింబరప 2524 : ఓ అలలా హ్ పళాయదినాన ననుీ పరాభవమునకు గురి చయేకు. మరియు యుదద 
దినమున ననుీ పరాభవమునకు గుర ిచయేకు. 
149 ఇబనీ  మలజ 3851, మరయిు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ ఇబనీ  మలజ 3/259, సథలిులతుల్ 
అహ్తదసీుసుహీహ 1138 లో ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
150 దీనిని ఇబనీ  హిబాాన్ హదసీు న ింబరప 2440 (మవారది్) లో ఉలేా ఖించారప. మరయిు అలలానీ గారప సహీహ్ 
మవారదిు జజ మఆన్ 2/454 హదసీు న ింబరప 2066 లో దనీిని ప్ాామలణికమ నైదగిా తలెియపరచారప. 
151 బుఖలరీ హదసీు న ింబరప 6363, అనస్ రజియలలా హయ అనుు  ఇలల పలికారప : దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి
వసలాిం ఎకకడిక ి వ ళిునా ననేు ఆయన సేవలో ఉిండేవాడనిి. నేను ఎకుకవగా ఆయనను అలలా హయమమ ఇనీీ 
అఊజుబిక మనల్ హమమ పలుకుతుిండగా వినవేాడిని. 
152 ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2867, అిందులో ఇలల ఉనీద ి : మీరప నరకయలతన నుిండి అలలా హ్ శరణు 
వేడుక ిండి, మీరప సమలధ ియలతన నుిండి అలలా హ్ శరణు వడేుక ిండి. దాని చివరి వరకు. 
153 ముసథా ిం హదీసు న ింబరప 1909, ఇది పవాకా సలాలలా హయ యొకక ఈ హదసీు నుిండ ితీసుక బడనిది : ఎవర తై ే
అలలా హ్ తో సతయ హృదయింతో వీర మరణమును క రపకుింటాడో అలలా హ్ అతనిని వీరమరణిం ప్ ిందిన వార ి
సాి నములకు చరేవేసాా డు. ఒక వేళ అతను మించింపెై సాధారణ మరణిం ప్ ిందనిా సరద. 
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143) ఓ అలలా హ్ ననుీ మనిీించు, ఓ అలలా హ్ పళాయదినమున ననుీ నీ సృష్థట  అయన పజాల పె ై
ఉనీత సాి నమును పసాాదిించు, ఓ అలలా హ్ నా ప్ాపములను మనిీించు, మరియు ననుీ 

పళాయదినమున ఉనీత సాి నములో పవాేశింపజదయ.154 

144) ఓ అలలా హ్ నీవు సనామరగిం చూపథన వారిలోనే నాకు సనామరగిం చూపు, నీవు సీసిత నిచిాన వారిలోన ే

నాకు సీసిత నివుీ, నీవు మతృనిగా చేసుకునీ వారిలో ననుీ మీతృనిగా చేసుకుని చేరపా, నీవు 

పసాాదిించిన దానిలో నా కొరకు శుభమును పసాాదిించు, నీవు నిరియించిన కీడు నుిండ ి ననుీ 

కాప్ాడు, నీవు మతృనిగా చేసుకునీవాడు అవమలనప్ాలు కాడు, మల పభాూ నీవు 

శుభవింతుడవు, మహో నీతుడవు.155 

145) ఓ నా పభాూ పతాిఫల దినమున నా ప్ాపములను మనిీించు.156 

146) నేను మహో నీతుడెైన అలలా హ్ ను క్షమలపణ క రపతునాీను. సజీవుడు, నితుయడు అయన 

ఆయన తపు మరవ నిజ ఆరాధుయడు లేడు.మరియు నేను ఆయన వ ైప ే పశ్ాాతాా పిం 

చెిందుతునాీను.157 

147) ఓ అలలా హ్ నా ప్ాపములను మనిీించు, నా హృదయ క ాధమును తొలగిించు, మరయిు ఉపదవాాల 

మలరగభషాటతల నుిండి నాకు శరణు కలిుించు.158 

                                                           
154 బుఖలరీ హదీసు న ింబరప 4323, ముసథా ిం హదసీు న ింబరప 2498, మరియు అది ఉబనద్ అబీ ఆమర్ కొరకు 
దెైవపవాకా సలాలలా హయ అలెైహవిసలాిం యొకక దుఆ మరయిు అబీ బరద రజియలలా హయ అనుు మల కొరకు పవాకా 
సలాలలా హయ అలెైహ ివసలాిం యొకక దుఆ నుిండి తీసుక బడినది,  
155 ముసీద్ లో అహమద్ 3/249, హదసీు న ింబరప 1723, మరియు ముసీద్ తతీజుఞ లు 3/249 దనీి సనద్ 
ప్ాామలణకిమ నైదగిా తలెిప్ారప, ఇది సమగామ నై ఉలేా ఖనము, వితర్ ఒకక దానికద చెిందనిది కాదు ఎలలగ తైే వరేద 
ఉలేా ఖనింలో వచిానదో . ఈ ఉలేా ఖనింలో అనస్ రజియలలా హయ అనుు  దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహి వసలాిం మలకు ఈ 
దుఆను నరేిుించేవారప అని పలికారప. 
156 ముసథా ిం హదీసు న ింబరప 214, దెైవపవాకా సలాలలా హయ ఆలెైహి వసలాింతో ఇలల అడగబడనిద ి : ఓ దెవైపవాకాా  
ఇబనీ  జుద్ఆన్ అజయఞ న కాలింలో బింధుతాీలను కలిపవేాడు, నిరపపదేలకు భోజనిం తినిపథించేవాడు మరి అవి అతనిక ి
పయాోజనిం కలిగిసాా యల? . దానిక ిఆయన అతనిక ిపయాోజనిం కలిగిించవు ఎిందుకింటట అతను ఏ రవజూ ఓ నా 
పభాూ పతాిఫల దనిమున నా ప్ాపములను మనిీించు అని పలకలేదు అని సమలధానమచాారప. 
157 తిరమిజీ హదసీు న ింబరప 3577, మరియు అలలానీ గారప దీనిని సహీహ్ తిరిమజీలో ప్ాామలణికమ ైనదగిా 
తెలిప్ారప 3/469 : దీనిని పలికదవాడు ఒక వళే యుదద  మ దైానము నుిండి ప్ారిప్ో యనా సరద అలలా హ్ అతనిని 
మనిీించివేసాా డు. 
158 ఆయషా రజియలలా హయ అనాు  కొరకు దెవైపవాకా సలాలలా హయ అలెైహ ి వసలాిం యొకక ఈ దుఆ నుిండ ి
తీసుక బడనిద ి: ఓ అలలా హ్ ఆమ  యొకక ప్ాపమును మనిీించు, మరియు ఆమ  హృదయిం యొకక క ా దమును 
తొలగిించు మరయిు ఉపదవాాల మలరగభషాటతల నుిండి ఆమ కు శరణిం కలిగిించు. దనీిని ఇబనీ అసాకీర్ దాని సనదుతో 
అల్అరాఊన ఫవ మనాఖబి ఉమమహ్తతిల్ మూమనీన్ పజేి న ింబరప 85 లో ఆయషా రజియలలా హయ అనాు  నుిండ ి
ఉలేా ఖించారప. మరయిు ఆయన ఈ హదసీు హసన్ అని, బఖయయతు ఇబనీ  వలీద్ హదసీు నుిండి అని తలెిప్ారప. 
మరియు దనీిని ఇబుీసుునీీ ఇటటవింటి దాని దాీరా అమలుల్ యౌమ వలలెా ల హదసీు న ింబరప 457 లో 
ఉలేా ఖించారప.ఇబుీసుునీీ యొకక మరవక సింపుటములో మన్ ముజిలలా తిల్ ఫథతన్ క ిబదులుగా వ అజిర్ నీ 
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148) ఓ అలలా హ్ ననుీ నీ పవాకా యొకక సింపదాాయముపెై జీవనమును పసాాదిించు, మరియు ఆయన 

ధరమింపెైన ేనాకు మరణమును కలిగిించు, మరియు ఉపదవాాల మలరగభషాటతల నుిండ ినాకు శరణు 

కలిుించు.159 

149) ‘అలలా హయమమ సలాి అలల ముహమమద్ వ అలల ఆలీ ముహమమద్, కమల సలెలా త అలల ఇబాాహీమ 

వఅలల ఆలి ఇబాాహీమ ఇనీక హమీదుమమజీద్’ అలలా హయమమ బారిక్ అలల ముహమమద్ వ అలల 
ఆలీ ముహమమద్ కమల బారకా అలల ఇబాాహీమ వఅలల ఆలి ఇబాాహీమ ఇనీక హమీదుమమజీద్ 

(ఓ అలలా హ్! నీవు ఇబాాహీిం ను ఆయన కుటటింబిం వారిని కరపణిించినటటా గానే ముహమమద్'ను 

మరియు ఆయన కుటటింబానిీకరపణిించు'సోా తాానికి అరపు డవు, ఘనత కలవాడవు నీవే'ఓ అలలా హ్ 

!ఇబాాహీిం పెై ఆయన కుటటింబిం పె ైశుభాలు కరపణిించినటటా గానే ముహమమద్' మరియు ఆయన 

కుటటింబింపె ైశుభాలు కురిపథించు160. 

మరియు సరీలోకాల పభాువ ైన అలలా హ్ కొరకద ఆయన ఔనీతయమునకప, ఆయన గవపు 

అధికారమునకు తగిన విధింగా ప్ గడాలనిీ. ఓ అలలా హ్ మన పవాకా మపహమమద్ పెై, ఆయన 

కుటటింబముపెై, ఆయన సహచరపలపెై, పళాయదినిం వరకు దాతృతీింతో అనుసరిించిన వారిపెై 
శుభాలను, శ్ాింతిని కలిగిించు. 

                                                           
మనష్ెలష తాన్ అని ఉింది. చూడిండి దాని ఉలేా ఖనమును అలలానీ వదద జయీఫాలో హదీసు న ింబరప 4207, మరయిు 
అహమద్ వదద ఉమ మ సలలమ రజియలలా హయ అనాు  ఉలేా ఖనిం ఆయన కొరకు ఆధారింగా ఉనీది హదసీు న ింబరప 
26576, అటటవింటదిే 2/44లో, మరియు ఆయన పదాలు "నీవు పలుకు ఓ అలలా హ్ పవాకా ముహమమద్ యొకక 
పభాూ నీవు నా ప్ాపమును మనిీించు, నా హృదయము యొకక క ా ధమును తొలగిించు, నీవు మమమలిీ జీవిించి 
ఉించినింత కాలిం ఉపదవాాల మలరగభషాటతల నుిండ ి నాకు శరణిం కలిగిించు".మరయిు హ సైమీ దనీిని 
మజమఉజజ వాయద్ 10/27 లో హసన్ అని తలెియపరచారప. మరయిు అది తబాానీ వదద  అల్ మజమఉల్ కబీర్ 
23/338, 785 లో మల అహయయానా పదాలు లేకుిండా ఉింద.ి మరయిు ఉమ మ హ్తనీ రజియలలా హయ అనాు  యొకక 
ఈ హదీసు దానిక ిఆధారిం : ఆమ  ఇలల పలికిింది ఓ పవాకా ననేు దుఆ చేయటానికి ఒక దుఆను నాకు నేరుిించిండ.ి 
ఆయన ఇలల పలికారప : నీవు అలలా హయమమగిిరీా జనీా ------పూరిా హదీసు. దీనిని అల్ ఖరాయతీ ఫవ ఈతిలలలిల్ 
ఖులూబ్ హదసీు న ింబరప 52 లో, మసావిఉల్ అఖ్లా ఖ్ హదీసు న ింబరప 323 లో ఉలేా ఖించారప. 
159 దనీిని బనహైఖీ సుననుల్ కుబాా 5/95 లో ఇబనీ ఉమర్ దుఆ నుిండ ిఉలేా ఖించారప. దీనిని ఇబుీల్ ములఖన్ 
అల్ బదరపల్ మునీర్ 6/309 లో నఖలు చేశ్ారప. మరియు జియల నుిండి నఖలు చసేూా  దీని సనదు జయయద్ 
అని పలికారప. మరయిు ఇబనీ  మస్ఊద్ రజియలలా హయ అనుు  ఉలేా ఖసూా  ఇలల పలికారప : మీలో ఎవరప కూడా ఓ 
అలలా హ్ నిశాయింగా నేను పరీక్షల నుిండ ి నీ శరణు వడేుకుింటటనాీను అని పలకకిండ.ి ఎిందుకింటట ఎవరూ 
పరకీ్షలకు లోను కాకుిండా ఎవరప లేరప. ఎిందుకింటట అలలా హ్ ఇలల సలెవిసుా నాీడు : మీ సింపదలు, మీ సింతానము 
మీకు పరకీ్ష [తగాబున్ : 15] మీలో నుిండి ఎవర నై శరణు వడేుకుింటట ఉపదవాాల మలరగభషాటతల నుిండ ిఅలలా హ్ తో 
శరణు వేడుక ిండి. దీనిని ఇబనీ  జరీర్ తన ఖుర్ఆన్ వయఖలయనిం 13/475 న ింబరప 15912 లో ఉలేా ఖించారప. 
మరియు దీనిని ఇబనీ బతాా ల్ సహీహ్ బుఖలరపీె ైతన షరహ్ 4/13 లో పసాాా విించారప. 
160 బుఖలర ీ హదీసు న ింబరప 3370, బాాక టా మధయ ఉనీది ముసథా ిం వదద  అబూహయర రైా రజియలలా హయ అనుు  
హదసీు నుిండ ిహదసీు న ింబరప 405. 


