َ ص َرا
َ الص َرا
َط الَّ ِذيْن
َ َّاك نَ ْعبُدُ َواِي
َ اِي
ِ ، ط ْال ُم ْست َ ِقي َْم
ِ  اِ ْه ِدنَا، َّاك نَ ْست َ ِعي ُْن
َضا ٓ ِليْن
َّ ب َعلَ ْي ِه ْم َو ََل ال
َ ا َ ْن َع ْم
ُ ت َعلَ ْي ِه ْم َغي ِْر ْال َم ْغ
ِ ض ْو
(இறைவா!)உன் றனயே நாங் கள்
வணங் குகியைாம் ; உன் னிடயம நாங் கள்
உதவியும் யதடுகியைாம் . நீ எங் கறள யநர்வழியில் நடத்துவாோக!. (அது) நீ
எவர்களுக்கு அருள் புரிந் தாயோ அவ் வழி. (அது) உன் யகாபத்திை் கு ஆளாயனார்
வழியுமல் ல நநறி தவறியோர் வழியுமல் ல. 1:5-7

اب
َ  َوتُبْ َعلَ ْينَا ۚ اِنَّ ََ ا َ ْن، س ِم ْي ُُ ْالعَ ِل ْي ُم
َ َربَّنَا تَقَب َّْل ِمنَّا اِنَّ ََ ا َ ْن
َّ ت ال
ُ ت الت َّ َّو
الر ِح ْي ُم
َّ
“எங் கள் இறைவயன! எங் களிடமிருந் து (இப்பணிறே) ஏை் றுக் நகாள் வாோக;
நிச்சேமாக
நீ யே
(ோவை் றையும் )
யகட்பவனாகவும்
அறிபவனாகவும்
இருக்கின் ைாே் ”. எங் கறள(க் கருறணயுடன் யநாக்கி எங் கள் பிறைகறள)
மன் னிப்பாோக;
நிச்சேமாக
நீ யே
மிக்க
மன் னிப் யபானும் ,
அளவிலா
அன் புறடயோனாகவும் இருக்கின் ைாே் .” 2:127-128

ٰ ْ سنَةً َّوفِى
ار
َ َسنَةً َّو قِنَا َعذ
َ اَل ِخ َرةِ َح
َ َربَّنَا ٓ ٰاتِنَا فِى الدُّ ْن َيا َح
ِ َّاب الن
“ரப் பனா! (எங் கள் இறைவயன!) எங் களுக்கு இவ் வுலகில் நை் பாக்கிேங் கறளத்
தந் தருள் வாோக; மறுறமயிலும் நை் பாக்கிேங் கறளத் தந் தருள் வாோக; இன் னும்
எங் கறள(நரக) நநருப் பின் யவதறனயிலிருந்தும் காத்தருள் வாோக!” 2:201

ْ َربَّنَا ٓ ا َ ْف ِر
ْ ِصب ًْرا َّوثَب
َص ْرنَا َعلَى ْالقَ ْو ِم ْال ٰک ِف ِريْن
ُ ت ا َ ْقدَا َمنَا َوا ْن
َ غ َعلَ ْينَا
“எங் கள் இறைவா! எங் களுக்குப் நபாறுறமறேத் தந் தருள் வாோக! எங் கள்
பாதங் கறள உறுதிோக்குவாோக! காஃபிரான இம் மக்கள் மீது (நாங் கள்
நவை் றிேறடே) உதவி நசே் வாோக!”. 2:250

َ َ س ِم ْعنَا َوا
ُ ط ْعنَا
صي ُْر
ِ غ ْف َران َََ َربَّنَا َواِلَي ََْ ْال َم
َ
எங் கள் இறைவயன (உன் வசனங் கறள) நசவிமடுத்யதாம் . (உன் கட்டறளகளுக்கு)
நாங் கள்
வழிப்பட்யடாம் ; எங் கள்
இறைவயன! உன் னிடயம மன் னிப் புக்
யகாருகியைாம் ; (நாங் கள் ) மீளுவதும் உன் னிடயமதான் ”. 2:285

َ اخ ْذن َۤا ا ِْن نَّ ِس ْين َۤا ا َ ْو ا َ ْخ
ص ًرا ََ َما
ْ ِطاْنَا َربَّنَا َو ََل ت َ ْْ ِم ْل َعلَ ْين َۤا ا
ِ َربَّنَا ََل ت ُ َؤ
َ َح َم ْلت َهٗ َعلَى الَّ ِذيْنَ ِم ْن قَ ْب ِلنَا َربَّنَا َو ََل ت ُ َْ ِم ْلنَا َما ََل
ْف َعنَّا
ُ طاقَةَ لَنَا ِبه َواع
َص ْرنَا َعلَى ْالقَ ْو ِم ْال ٰك ِف ِريْن
َ ار َح ْمنَا ا َ ْن
ْ َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو
ُ ت َم ْو ٰلٮنَا فَا ْن
“எங் கள் இறைவா! நாங் கள் மைந் து யபாயிருப்பினும் , அல் லது நாங் கள் தவறு
நசே் திருப்பினும் எங் கறளக் குை் ைம் பிடிக்காதிருப் பாோக! எங் கள் இறைவா!
எங் களுக்கு முன் நசன் யைார் மீது சுமத்திே சுறமறே யபான் று எங் கள் மீது
சுமத்தாதிருப்பாோக! எங் கள் இறைவா! எங் கள் சக்திக்கப் பாை் பட்ட (எங் களால்
தாங் க முடிோத) சுறமறே எங் கள் மீது சுமத்தாதிருப் பாோக! எங் கள்
பாவங் கறள
நீ க்கிப்
நபாறுத்தருள் வாோக!
எங் கறள
மன் னித்தருள்
நசே் வாோக! எங் கள் மீது கருறண புரிவாோக! நீ யே எங் கள் பாதுகாவலன் ;
காஃபிரான கூட்டத்தாரின் மீது (நாங் கள் நவை் றிேறடே) எங் களுக்கு உதவி
நசே் தருள் வாோக!” 2:286

ْ َربَّنَا ََل ت ُ ِز
ت
َ غ قُلُ ْوبَنَا بَ ْعدَ اِ ْذ َهدَ ْيتَنَا َوهَبْ لَنَا ِم ْن لَّدُ ْن ََ َر ْح َمةً اِنَّ ََ ا َ ْن
اب
ُ ْال َو َّه
“எங் கள் இறைவயன! நீ எங் களுக்கு யநர் வழிறேக் காட்டிேபின் எங் கள்
இதேங் கறள (அதிலிருந்து) தவறுமாறு நசே் து விடாயத! இன் னும் நீ உன்
புைத்திலிருந்து எங் களுக்கு (ரஹ்மத் என் னும் ) நல் லருறள அளிப்பாோக!
நிச்சேமாக நீ யே நபருங் நகாறடோளிோவாே் !” 3:8

ار
َ ََربَّن َۤا اِنَّن َۤا ٰا َمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُ ْوبَنَا َوقِنَا َعذ
ِ َّاب الن
“எங் கள் இறைவயன! நிச்சேமாக நாங் கள் (உன் மீது) நம் பிக்றக நகாண்யடாம் ;
எங் களுக்காக எங் கள்
பாவங் கறள மன் னித்தருள் நசே் வாோக! (நரக)
நநருப்பின் யவதறனயிலிருந்து எங் கறளக் காப்பாை் றுவாோக!” 3:16.

شا ٓ ُء َوت ُ ِع ُّز َم ْن
َ َ ع ْال ُم ْل ََ ِم َّم ْن ت
َ َ اللّٰ ُه َّم مٰ ِل ََ ْال ُم ْل َِ تُؤْ تِى ْال ُم ْل ََ َم ْن ت
ُ شا ٓ ُء َوت َ ْن ِز
َ ْىء قَ ِديْر
َ ِك ْال َخي ُْر اِنَّ ََ َع ٰلى َُ ِل
َ َ شا ٓ ُء َوت ُ ِذ ُّل َم ْن ت
َ َت
َ شا ٓ ُء ۚ ِب َيد

“அல் லாஹ்யவ! ஆட்சிகளுக்நகல் லாம் அதிபதியே! நீ ோறர விரும் புகிைாயோ
அவருக்கு
ஆட்சிறேக்
நகாடுக்கின் ைாே் ;
இன் னும்
ஆட்சிறே
நீ
விரும் புயவாரிடமிருந்து
அகை் றியும்
விடுகிைாே் ;
நீ
நாடியோறர
கண்ணிேப் படுத்துகிைாே் ; நீ நாடிேவறர இழிவு படுத்தவும் நசே் கிைாே் ;
நன் றமகள் ோவும் உன் றகவசயமயுள் ளன அறனத்துப் நபாருட்கள் மீதும்
நிச்சேமாக நீ ஆை் ைலுறடேவனாக இருக்கின் ைாே் .” 3:26

َ ًب هَبْ ِل ْى ِم ْن لَّدُ ْن ََ ذُ ِريَّة
س ِم ْي ُُ الدُّ َعا ٓ ِء
ِ َر
َ ََ َّط ِيبَةً اِن
“இறைவயன! உன் னிடமிருந்து எனக்காக ஒரு பரிசுத்தமான சந் ததிறேக்
நகாடுத்தருள் வாோக!
நிச்சேமாக
நீ
பிரார்த்தறனறேச்
நசவிமடுத்தருள் யவானாக இருக்கின் ைாே் .” 3:38

ّٰ س ْو َل فَا َْت ُ ْبنَا َم َُ ال
َش ِه ِديْن
َ َربَّن َۤا ٰا َمنَّا ِب َم ۤا ا َ ْنزَ ْل
ُ الر
َّ ت َواتَّبَ ْعنَا
“எங் கள் இறைவயன! நீ அருளிே (யவதத்)றத நாங் கள் நம் புகியைாம் , (உன் னுறடே)
இத்தூதறர நாங் கள் பின் பை் றுகியைாம் ; எனயவ எங் கறள (சத்திேத்திை் கு) சாட்சி
நசால் யவாருடன் யசர்த்து எழுதுவாோக!” 3:53

ْ َِربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُ ْوبَنَا َواِ ْس َرافَنَا فِ ۤ ْى ا َ ْم ِرنَا َو ثَب
ص ْرنَا َعلَى
ُ ت ا َ ْقدَا َمنَا َوا ْن
َْالقَ ْو ِم ْال ٰك ِف ِريْن
“எங் கள் இறைவயன! எங் கள் பாவங் கறளயும் எங் கள் காரிேங் களில் நாங் கள்
வரம் பு மீறிச் நசே் தவை் றையும் மன் னித் தருள் வாோக! எங் கள் பாதங் கறள
உறுதிோே் இருக்கச் நசே் வாோக! காஃபிர்களின் கூட்டத்தாருக்கு எதிராக
எங் களுக்கு நீ உதவி புரிவாோக”. 3:147

 َربَّن َۤا اِنَّ ََ َم ْن ت ُ ْد ِخ ِل، ار
َ َربَّنَا َما َخلَ ْق
ِ َت ٰهذَا ب
ُ اط ًًل
َ َ عذ
َ س ْبْٰ ن َََ فَ ِقنَا
ِ َّاب الن
ّٰ ار فَقَ ْد ا َ ْخزَ ْيت َهٗ َو َما ِلل
س ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا
َ  َربَّن َۤا اِنَّنَا، صار
َ ّٰ ِل ِميْنَ ِم ْن ا َ ْن
َ َّالن
عنَّا
ِ ْ ِى ِل
َ ان ا َ ْن ٰا ِمنُ ْوا ِب َر ِب ُك ْم فَ ٰا َمنَّا َربَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُ ْوبَنَا َو ََ ِف ْر
ْ يُّنَاد
ِ ًل ْي َم
س ِل ََ َو ََل ت ُ ْخ ِزنَا
ُ  َربَّنَا َو ٰاتِنَا َما َو َعدتَّنَا َع ٰلى ُر، س ِي ٰاتِنَا َوت َ َوفَّنَا َم َُ ْاَلَب َْر ِار
َ
َف ْال ِم ْي َعاد
ُ يَ ْو َم ْال ِق ٰي َم ِة اِنَّ ََ ََل ت ُ ْخ ِل
“எங் கள் இறைவயன! இவை் றைநேல் லாம் நீ வீணாகப் பறடக்கவில் றல; நீ மகா
தூே் றமோனவன் ;
(நரக)
நநருப்பின்
யவதறனயிலிருந்து
எங் கறளக்

காத்தருள் வாோக!”. “எங் கள்
இறைவயன! நீ
எவறர நரக
நநருப்பில்
புகுத்துகின் ைாயோ அவறர நிச்சேமாக நீ
இழிவாக்கிவிட்டாே் ; யமலும்
அக்கிரமக்காரர்களுக்கு உதவி நசே் யவார் எவருமிலர்!”. “எங் கள் இறைவயன!
உங் கள் இறைவன் மீது நம் பிக்றக நகாள் ளுங் கள் என் று ஈமானின் பக்கம்
அறைத்தவரின்
அறைப்றபச்
நசவிமடுத்து
நாங் கள்
திடமாக
ஈமான்
நகாண்யடாம் ; “எங் கள்
இறைவயன! எங் களுக்கு, எங் கள்
பாவங் கறள
மன் னிப்பாோக! எங் கள் தீறமகறள எங் கறள விட்டும் அகை் றி விடுவாோக;
இன் னும் ,
எங் க(ளுறடே
ஆன் மாக்க)றளச்
சான் யைார்களு(றடே
ஆன் மாக்களு)டன் றகப் பை் றுவாோக!”. “எங் கள் இறைவயன! இன் னும் உன்
தூதர்கள் மூலமாக எங் களுக்கு நீ வாக்களித்தறத எங் களுக்குத் தந் தருள் வாோக!
கிோம நாளில் எங் கறள இழிவுபடுத்தாது இருப் பாோக! நிச்சேமாக நீ
வாக்குறுதிகளில் மாறுபவன் அல் ல. 3:191-194

ّٰ َربَّن َۤا ٰا َمنَّا فَا َْت ُ ْبنَا َم َُ ال
َش ِه ِديْن
“எங் கள் இறைவயன! நாங் கள் (இவ் யவதத்தின் மீது) நம் பிக்றக நகாண்யடாம் ;
எனயவ, (இவ் யவதம் சத்திேமானது என் று,) சாட்சி நசால் யவாருடன் எங் கறளயும் நீ
பதிவு நசே் து நகாள் வாோக!” 5:83

َ َربَّنَا
َسنَا َوا ِْن لَّ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَـنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَـنَ ُك ْون ََّن ِمنَ ْال ٰخس ِِريْن
َ ُظلَ ْمن َۤا ا َ ْنف
“எங் கள் இறைவயன! எங் களுக்கு நாங் கயள தீங் கிறைத்துக் நகாண்யடாம் - நீ
எங் கறள மன் னித்துக் கிருறப நசே் ோவிட்டால் , நிச்சேமாக நாங் கள்
நஷ்டமறடந் தவர்களாகி விடுயவாம் ”. 7:23

َت َخي ُْر ْال ٰف ِت ِْيْن
َ ـق َوا َ ْن
ِ َْ َربَّنَا ا ْفت َ ْح َب ْينَنَا َوبَيْنَ قَ ْو ِمنَا ِب ْال
“எங் கள் இறைவா! எங் களுக்கும் , எங் கள் கூட்டத்தாருக்குமிறடயே நிோேமான
தீர்ப்பு வைங் குவாோக - தீர்ப்பளிப்பவர்களில் நீ யே மிகவும் யமலானவன் ”. 7:89

ْ ۚ َربَّن َۤا ا َ ْف ِر
َصب ًْرا َّوت َ َوفَّنَا ُم ْس ِل ِميْن
َ غ َعلَ ْينَا
“எங் கள்
இறைவயன!
எங் கள்
மீது
நபாறுறமறேயும்
(உறுதிறேயும் )
நபாழிவாோக; முஸ்லிம் களாக (உனக்கு முை் றிலும்
வழிப்பட்டவர்களாக
எங் கறள ஆக்கி), எங் க(ள் ஆத்மாக்க)றளக் றகப் பை் றிக் நகாள் வாோக!” 7:126

َلَ ِٕٮ ْن لَّ ْم َي ْر َح ْمنَا َربُّنَا َو َي ْغ ِف ْر لَـنَا لَنَ ُك ْون ََّن ِمنَ ْال ٰخس ِِريْن

“எங் கள் இறைவன் எங் களுக்குக் கிருறப நசே் து எங் கறள மன் னிக்கா விட்டால் ,
நிச்சேமாக நாங் கள் நஷ்டமறடந் தவர்களாகி விடுயவாம் ”. 7:149

ٰ ْ سنَةً َّو ِفى
اَل ِخ َر ِة
َ َوا َْتُبْ لَـنَا ِف ْى ٰه ِذ ِه الدُّ ْن َيا َح
“இவ் வுலகத்திலும் , மறுறமயிலும் எங் களுக்கு (அைகிே) நன் றமகறளயே
விதித்தருள் வாோக! நிச்சேமாக நாங் கள் உன் றனயே முன் யனாக்குகியைாம் ”
7:156

ب ْال َع ْر ِش ْال َع ِّٰي ِْم
ُّ ّٰللاُ َ َۤل ا ِٰلهَ ا ََِّل ُه َو َعلَ ْي ِه ت َ َو ََّ ْلتُ َو ُه َو َر
ّٰ ى
َ َح ْس ِب
“எனக்கு
அல் லாஹ்யவ
யபாதுமானவன் .
(வழிபடுவதை் குரிே)
நாேன்
அவறனேன் றி (யவறுோரும் ) இல் றல; அவன் மீயத நான் பரிபூரண நம் பிக்றக
நகாண்டுள் யளன் - அவன் தான் மகத்தான அரிோசனத்தின் (அர்ஷின் ) அதிபதி”
9:129

ّٰ ّٰللاِ ت َ َو ََّ ْلنَا َربَّنَا ََل ت َ ْج َع ْلنَا فِتْنَةً ِل ْـلقَ ْو ِم ال
َّٰ ِل ِميْن
ّٰ َعلَى
“நாங் கள் அல் லாஹ்றவயே பூரணமாக நம் பி (அவனிடயம எங் கள் காரிேங் கறள
ஒப்பறடத்து)க் நகாண்யடாம் . எங் கள் இறைவயன! அநிோேம் நசே் யும் மக்களின்
யசாதறனக்கு எங் கறள ஆளாக்கிவிடாயத!” 10:85

ََون َِجنَا بِ َر ْح َمتِ ََ ِمنَ ْالقَ ْو ِم ْال ٰك ِف ِريْن
“(எங் கள் இறைவயன!) இந் த காஃபிர்களான மக்களிடமிருந்து உன் அருளினால்
எங் கறள நீ காப்பாை் றுவாோக!” 10:86

ّٰللاِ َم ْجر ٰٮ َها َو ُم ْر ٰسٮ َها ا َِّن َر ِب ْى لَـغَفُ ْور َّر ِحيْم
ّٰ ِب ْس ِم
இது ஓடுவதும் நிை் பதும் அல் லாஹ்வின்
நபேராயலயே (நிகை் கின் ைன).
நிச்சேமாக என் இறைவன் மன் னிப்பவனாகவும் கிருறபயுறடேவனாகவும்
இருக்கின் ைான் . 11:41

ْس ِل ْى ِبه ِع ْلم َوا ََِّل ت َ ْغ ِف ْر ِل ْى
ُ َ ب ا ِِن ۤ ْى ا
ِ َر
َ ع ْوذُ ِب ََ ا َ ْن ا َ ْســَٴــلَ ََ َما لَـي
ََوت َ ْر َح ْم ِن ۤ ْى ا َ َُ ْن ِمنَ ْال ٰخس ِِريْن

“என் இறைவா! எனக்கு எறத பை் றி ஞானம் இல் றலயோ அறத உன் னிடத்தியல
யகட்பறத விட்டும் உன் னிடம் நான் பாதுகாப் பு யதடுகியைன் ; நீ என் றன
மன் னித்து எனக்கு அருள் புரிேவில் றலோனால் நஷ்ட மறடந் யதாரில் நான்
ஆகிவிடுயவன் ”. 11:47

ٰ ْ ت َو ِلى فِى الدُّ ْن َيا َو
اَل ِخ َرةِ ت َ َوفَّ ِن ْى ُم ْس ِل ًما
ِ اط َر السَّمٰ ٰو
َ ض ا َ ْن
ِ َۚ ف
ِ ت َو ْاَلَ ْر
َص ِل ِْيْن
ّٰ َّوا َ ْل ِْ ْق ِن ْى ِبال
“வானங் கறளயும் பூமிறேயும் பறடத்தவயன! இம் றமயிலும் மறுறமயிலும் நீ யே
என் பாதுகாவலன் ; முஸ்லிமாக (உனக்கு முை் றிலும் வழிபட்டவனாக இருக்கும்
நிறலயில் ) என் றன நீ றகப்பைறிக் நகாள் வாோக! இன் னும் நல் லடிோர்
கூட்டத்தில் என் றனச் யசர்த்திடுவாோக!” 12:101

ص ٰلو ِة َو ِم ْن ذُ ِريَّ ِت ْى َربَّنَا َوتَقَب َّْل دُ َعا ٓ ِء
ْ ب
َّ اج َع ْل ِن ْى ُم ِقي َْم ال
ِ َر
(“என் )
இறைவயன!
நதாழுறகறே
நிறலநிறுத்துயவாராக
என் னுறடே சந் ததியிலுள் யளாறரயும் ஆக்குவாோக! எங் கள்
என் னுறடே பிரார்த்தறனறேயும் ஏை் றுக் நகாள் வாோக!” 14:40

என் றனயும் ,
இறைவயன!

اب
ُ س
َ ِْ ى َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِيْنَ َي ْو َم َيقُ ْو ُم ْال
َّ ََربَّنَا ا ْغ ِف ْر ِل ْى َولـ ِ َوا ِلد
“எங் கள் இறைவா! என் றனயும் , என் நபை் யைார்கறளயும் , முஃமின் கறளயும்
யகள் வி கணக்குக் யகட்கும் (மறுறம) நாளில் மன் னிப் பாோக”. 14:41

ص ِغي ًْرا
ْ ب
ِ َّر
َ ار َح ْم ُه َما ََ َما َرب َّٰينِ ْى
“என் இறைவயன! நான் சிறு பிள் றளோக இருந் த யபாது, என் றன(ப் பரியவாடு)
அவ் விருவரும்
வளர்த்தது
யபால் ,
நீ யும்
அவர்களிருவருக்கும்
கிருறப
நசே் வாோக!” 17:24

َدًا
َ َربَّن َۤا ٰاتِنَا ِم ْن لَّدُ ْن ََ َر ْح َمةً َّوه َِي ْئ لَـنَا ِم ْن ا َ ْم ِرنَا َر
“எங் கள் இறைவா! நீ உன் னிடமிருந்து எங் களுக்கு ரஹ்மத்றத அருள் வாோக!
இன் னும் நீ எங் களுக்கு எங் கள் காரிேத்றத(ப் பலனுள் ள தாக)ச் சீர்திருத்தித்
தருவாோக!”. 18:10

ْ ب ا ِِن ْى َوهَنَ ْال َع
ب
َ س
َّ ّٰ ُم ِم ِن ْى َوا َْتَعَ َل
ِ َ ْيبًا َّولَ ْم ا َ َُ ْۢ ْن ِبد ُ َعا ٓ ِٕٮ ََ َر
ِ َر
ُ ْالرا
ت ْام َرا َ ِت ْى َعا ِق ًرا فَ َهبْ ِل ْى
َ
ِ َى َو ََان
ْ ى ِم ْن َّو َرآ ِء
َ  َوا ِِن ْى ِخ ْفتُ ْال َم َوا ِل، َ ِقيًّا
ِم ْن لَّدُ ْن ََ َو ِليًّا
“என் இறைவயன! நிச்சேமாக என் எலும் புகள் பலஹீனமறடந் து விட்டன; என்
தறலயும்
நறரோல்
(நவண்றமோே் ) இலங் குகிைது. என்
இறைவயன!
(இதுவறரயில் )
நான்
உன் னிடம்
நசே் த
பிரார்த்தறனயில்
பாக்கிேம்
இல் லாதவனாகப் யபாே் விடவில் றல. “இன் னும் , எனக்குப் பின் னர் (என் )
உைவினர்கறளப் பை் றி நிச்சேமாக நான் அஞ் சுகியைன் ; யமலும் , என் மறனவியோ
மலடாக இருக்கிைாள் ; ஆகயவ, நீ உன் புைத்திலிருந்து எனக்கு வாரிறச
அளிப்பாோக! 19:4-5

، سانِ ْی
ْ  َو، ى
ُ احلُ ْل
ِ َر
َ ع ْقدَة ً ِم ْن ِل
َ ب ا َْ َر ْح ِل ْى
ْ  َويَس ِْر ِل ۤ ْى ا َ ْم ِر، ى
ْ صدْ ِر
َي ْفقَ ُه ْوا قَ ْو ِل ْی
“இறைவயன! எனக்காக என் நநஞ் சத்றத நீ (உறுதிப்படுத்தி) விரிவாக்கி
தருவாோக!” “என் காரிேத்றத எனக்கு நீ எளிதாக்கியும் றவப் பாோக!” “என்
நாவிலுள் ள முடிச்றசயும் அவிை் ப்பாோக!” “என் நசால் றல அவர்கள் விளங் கிக்
நகாள் வதை் காக!” 20:25-28

ب ِزدْنِ ْى ِع ْل ًما
ِ َّر
“இறைவா! கல் வி ஞானத்றத எனக்கு அதிகப்படுத்துவாோக!” 20:114

َالر ِح ِميْن
ُّ ى ال
َ ض ُّر َوا َ ْن
َّ اَنِ ْى َم
ّٰ ت ا َ ْر َح ُم
َ ِسن
“நிச்சேமாக என் றன (யநாயினாலான) துன் பம் தீண்டியிருக்கிைது; (இறைவயன!)
கிருறப
நசே் பவர்களிநலல் லாம்
நீ யே
மிகக்
கிருறப
நசே் பவனாக
இருக்கின் ைாே் ” 21:83

ّٰ َس ْبْٰ ن َََ ا ِِن ْى َُ ْنتُ ِمن
َالّٰ ِل ِميْن
َ َّ َۤل ا ِٰلهَ ا َّ َِۤل ا َ ْن
ُ ت
“உன் றனத் தவிர
தூே் றமோனவன் ;
விட்யடன் ”. 21:87

வணக்கத்திை் குரிே
நிச்சேமாக
நான்

நாேன் ோருமில் றல;
அநிோேக்காரர்களில்

நீ மிகவும்
ஒருவனாகி

َت َخي ُْر ْال ٰو ِر ِثيْن
َ ب ََل تَذَ ْر ِن ْى فَ ْردًا َّوا َ ْن
ِ َر
“என் இறைவா! நீ என் றன (சந் ததியில் லாமல் ) ஒை் றைோக விட்டு விடாயத! நீ யோ
அனந் தரங் நகாள் யவாரில் மிகவும் யமலானவன் ” 21:89

ص ْر ِن ْى ِب َما ََذَّبُ ْو ِن
ُ ب ا ْن
ِ َر
“என் இறைவா! இவர்கள் என் றன நபாே் ப்பிப்பதின் காரணமாக நீ எனக்கு உதவி
புரிவாோக!”. 23:26

ّٰ ِى نَ ّٰجٮنَا ِمنَ ْالقَ ْو ِم
َالّٰ ِل ِميْن
ْ ْال َْ ْمدُ ِ ّّٰلِلِ الَّذ
“அநிோேக்காரரான
சமூகத்தாறர
அல் லாஹ்வுக்யக எல் லாப் புகழும் ”. 23:28

விட்டும்

எங் கறளக்

காப்பாை் றிே

َنز ِلين
َ َ ار ًَا َوأ
ِ َّر
َ َنز ْلنِي ُمنزَ ًَل ُّمب
ِ نت َخي ُْر ْال ُم
ِ َب أ
“இறைவயன! நீ மிகவும் பாக்கிேம் உள் ள - இைங் கும் தலத்தில் என் றன இைக்கி
றவப்பாோக! நீ யே (பத்திரமாக) இைக்கி றவப்பவர்களில் மிக்க யமலானவன் ”.
23:29

ص ْرنِ ْى ِب َما ََذَّبُ ْو ِن
ُ ب ا ْن
ِ َر
“என் இறைவா! என் றன இவர்கள் நபாே் ப்படுத்துகின்ை காரணத்தினால் எனக்கு
நீ உதவி புரிவாோக!” 23:39

ّٰ ب فَ ًَل ت َ ْج َع ْلنِ ْى فِى ْالقَ ْو ِم ال
َّٰ ِل ِميْن
ِ َر
“என் இறைவயன! என் றன அநிோேக்காரர்களின்
யசர்த்து றவக்காதிருப் பாோக”. 23:94

சமூகத்துடன்

என் றனச்

َّ ت ال
ض ُر ْو ِن
ِ ع ْوذُ ِب ََ ِم ْن َه َم ٰز
ُ ْْ َّب ا َ ْن ي
ُ َ وا،
ُ َب ا
ِ ع ْوذُ ِب ََ َر
ِ َّر
َ ش ٰي ِطي ِْن

“என் இறைவயன! றஷத்தானின் தூண்டுதல் களிலிருந்து நான் உன் றனக்
நகாண்டு
காவல்
யதடுகியைன் ”
.
“இன் னும்
அறவ
என் னிடம்
நநருங் காமலிருக்கவும் என் இறைவயன! உன் னிடம் காவல் யதடுகியைன் ”. 23:97-98

َالر ِح ِميْن
َ ار َح ْمنَا َوا َ ْن
ْ َربَّن َۤا ٰا َمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَـنَا َو
ّٰ ت َخي ُْر
“எங் கள் இறைவா! நாங் கள் உன் மீது ஈமான் நகாள் கியைாம் ; நீ எங் கள்
குை் ைங் கறள
மன் னித்து,
எங் கள்
மீது
கிருறப
நசே் வாோக!
கிருறபோளர்களிநலல் லாம் நீ மிகவும் யமலானவன் ”. 23:109

َالر ِح ِميْن
َ ار َح ْم َوا َ ْن
ْ ب ا ْغ ِف ْر َو
ّٰ ت َخي ُْر
ِ َّر
“என் இறைவயன! நீ என் றன மன் னித்துக் கிருறப நசே் வாோக! நீ
கிருறபோளர்களிநலல் லாம் மிக்க யமலானவன் ” 23:118

தான்

اب َج َهـنَّ َم ا َِّن َعذَابَ َها ََانَ غ ََرا ًما
ْ َربَّنَا ا
ْ ص ِر
َ َ عذ
َ عنَّا
َ ف
“எங் கள்
இறைவயன!
எங் கறளவிட்டும்
நரகத்தின்
யவதறனறேத்
திருப் புவாோக; நிச்சேமாக அதன் யவதறன நிரந் தரமானதாகும் ”. 25:65

اجعَ ْلنَا ِل ْل ُمت َّ ِقيْنَ اِ َما ًما
ْ اجنَا َوذُ ِريّٰتِنَا قُ َّرة َ ا َ ْعيُن َّو
ِ َربَّنَا هَبْ لَـنَا ِم ْن ا َ ْز َو
“எங் கள் இறைவா! எங் கள் மறனவிேரிடமும் , எங் கள் சந் ததிேரிடமும் இருந்து
எங் களுக்குக்
கண்களின்
குளிர்ச்சிறே
அளிப் பாோக!
இன் னும்
பேபக்தியுறடேவர்களுக்கு
எங் கறள
இமாமாக
(வழிகாட்டிோக)
ஆக்கிேருள் வாோக!. 25:74

ٰ َط َم ُُ ا َ ْن يَّ ْغ ِف َر لَـنَا َربُّنَا خ
ْ اِنَّا ن
ََط ٰيـن َۤا ا َ ْن َُنَّ ۤا ا َ َّو َل ْال ُمؤْ ِمنِيْن
“(அன் றியும் ) முஃமினானவர்களில் நாங் கள் முதலாமவர்களாக இருப்பதினால்
எங் கள் இறைவன் எங் கள் குை் ைங் கறள எங் களுக்கு மன் னித்து விடுவான் ” என் று,
நாங் கள் ஆதரவு றவக்கின் யைாம் . 26:51

ِى َخلَقَ ِن ْى فَ ُه َو َي ْه ِدي ِْن
ْ الَّذ

“அவயன என் றனப்
பறடத்தான் ;
காண்பிக்கிைான் . 26:78

பின் னும் ,

அவயன

எனக்கு

யநர்வழி

ص ْدق ِفى
ْ و،
ّٰ ب هَبْ ِل ْى ُح ْك ًما َّوا َ ْل ِْ ْق ِن ْى ِبال
ِ َر
ِ َسان
َ اج َع ْل ِل ْى ِل
َ َص ِل ِْيْن
ْٰ
َو ََل ت ُ ْخ ِز ِن ْى َي ْو َم يُ ْب َعث ُ ْون،
ْ و،
َ اج َع ْل ِن ْى ِم ْن َّو َرث َ ِة َجنَّ ِة النَّ ِعي ِْم
َ َاَل ِخ ِريْن
“இறைவயன!
நீ
எனக்கு
ஞானத்றத
அளிப்பாோக.
யமலும் ,
ஸாலிஹானவர்களுடன் (நல் லவர்களுடன் ) என் றனச் யசர்த்து றவப்பாோக!”.
“இன் னும் , பின் வருபவர்களில் எனக்கு நீ நை் நபேறர எை் படுத்துவாோக!”.
“இன் னும் , பாக்கிேம் நிறைந் த சுவனபதியின் வாரிஸுக்காரர்களில் (ஒருவனாக)
என் றன ஆக்கி றவப்பாோக!”. “இன் னும் (மனிதர்கள் உயிர் நகாடுத்து)
எழுப்பப் படும் நாளில் என் றன நீ இழிவுக்குள் ளாக்காதிருப்பாோக!”. 26:83-85, 87

َى ِمنَ ْال ُمؤْ ِم ِنيْن
َ فَا ْفت َ ْح َب ْينِ ْى َوبَ ْينَ ُه ْم فَتْ ًْا َّون َِج ِن ْى َو َم ْن َّم ِع
நீ
எனக்கும் ,
அவர்களுக்கு
மிறடயே
தீர்ப்புச்
நசே் து,
என் னுடனிருக்கும் முஃமின் கறளயும் இரட்சிப்பாோக!”. 26:118

என் றனயும் ,

َب ن َِجنِ ْى َوا َ ْه ِل ْى ِم َّما يَ ْع َملُ ْون
ِ َر
“என் இறைவயன! என் றனயும் , என் குடும் பத்தாறரயும்
நகாண்டிருக்கிை (தீே)வை் றிலிருந் து காப் பாோக!”. 26:169

இவர்கள்

நசே் து

ى َوا َ ْن
َ ب ا َ ْو ِز ْعنِ ۤ ْى ا َ ْن ا َ َْ ُك َر نِ ْع َمت َ ََ الَّتِ ۤ ْى ا َ ْنعَ ْم
ِ َر
َّ َى َو َع ٰلى َوا ِلد
َّ َت َعل
ٰ صا ِل ًْـا ت َ ْر
َص ِل ِْيْن
َ ضٮهُ َوا َ ْد ِخ ْلنِ ْى ِب َر ْح َمتِ ََ فِ ْى ِعبَاد
ّٰ ِك ال
َ ا َ ْع َم َل
“என் இறைவா! நீ என் மீதும் , என் நபை் யைார் மீதும் புரிந்துள் ள உன்
அருட்நகாறடகளுக்காக, நான் நன் றி நசலுத்தவும் , நீ நபாருந்திக் நகாள் ளும்
விதத்தில் நான் நன் றமகள் நசே் ேவும் , எனக்கு அருள் நசே் வாோக! இன் னும் உம்
கிருறபறேக்
நகாண்டு
என் றன
உன் னுறடே
நல் லடிோர்களில்
யசர்த்தருள் வாோக!”. 27:19

َ ب ا ِِن ْى
لر ِح ْي ُم
َّ ظلَ ْمتُ نَ ْف ِس ْى فَا ْغ ِف ْر ِل ْى فَغَفَ َر لَهٗ اِنَّهٗ ُه َو ْالغَفُ ْو ُر ا
ِ َر
“என் இறைவா! நிச்சேமாக நான் என் ஆத்மாவுக்யக அநிோேம் நசே் து விட்யடன் ;
ஆகயவ, நீ என் றன மன் னிப்பாோக!”. 28:16

ّٰ ب ن َِج ِن ْى ِمنَ ْالقَ ْو ِم
َالّٰ ِل ِميْن
ِ َر
“என் இறைவா! இந்த அக்கிரமக்கார சமூகத்தாறர விட்டும்
காப்பாை் றுவாோக!”. 28:21

நீ

என் றனக்

ى ِم ْن َخيْر فَ ِقيْر
َ ب اِنِ ْى ِل َم ۤا ا َ ْنزَ ْل
ِ َر
َّ َت اِل
“என் இறைவா! நீ எனக்கு இைக்கிேருளும் நல் லவை் றின் பால் நிச்சேமாக நான்
யதறவயுள் ளவனாக இருக்கின் யைன் ”. 28:24

َص ْرنِ ْى َعلَى ْالقَ ْو ِم ْال ُم ْف ِس ِديْن
ُ ب ا ْن
ِ َر
“என் இறைவயன! குைப்பம் நசே் யும் இந்த சமூகத்தாருக்கு எதிராக எனக்கு நீ
உதவி புரிவாோக!” . 29:30

َص ِل ِْيْن
ّٰ ب هَبْ ِل ْى ِمنَ ال
ِ َر
“என் னுறடே
இறைவா!
தந் தருள் வாோக”. 37:100

நீ

எனக்கு

ஸாலிஹான

ஒரு

நன் மகறனத்

ى َوا َ ْن
َ ب ا َ ْو ِز ْعنِ ۤ ْى ا َ ْن ا َ َْ ُك َر نِ ْع َمت َ ََ الَّتِ ۤ ْى ا َ ْن َع ْم
ِ َر
َّ َى َو َع ٰلى َوا ِلد
َّ َت َعل
ٰ صا ِل ًْا ت َ ْر
َص ِل ْح ِل ْى فِ ْى ذ ُ ِريَّتِ ْى ۚ اِنِ ْى ت ُ ْبتُ اِلَي ََْ َواِنِ ْى ِمن
ْ َ ضٮهُ َوا
َ ا َ ْع َم َل
َْال ُم ْس ِل ِميْن
“இறைவயன! நீ என் மீதும் , என் நபை் யைார் மீதும் புரிந் த நிஃமத்துக்காக, (அருள்
நகாறடகளுக்காக) நன் றி நசலுத்தவும் , உன் னுறடே திருப் திறே அறடேக் கூடிே
ஸாலிஹான நல் ல அமல் கறளச் நசே் ேவும் எனக்கு அருள் பாலிப்பாோக! (இதில்
எனக்கு உதவுவதை் காக) என் னுறடே சந் ததிறேயும் ஸாலிஹானவர்களாக
(நல் லது நசே் பவர்களாக) சீர்படுத்திேருள் வாோக! நிச்சேமாக நான் உன் பக்கயம
திரும் புகியைன் ; அன் றியும் , நான் முஸ்லிம் களில் நின் றுமுள் ளவனாக (உனக்கு
முை் றிலும் வழிப்பட்டவனாக) இருக்கின் யைன் ”. 46:15

ان َو ََل ت َ ْج َع ْل فِ ْى قُلُ ْو ِبنَا ِغ ًًّل
ِ ْ ِس َبقُ ْونَا ب
َ ََربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَـنَا َو ِ َِل ْخ َوا ِننَا الَّ ِذيْن
ِ اَل ْي َم
ِللَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا َربَّن َۤا اِنَّ ََ َر ُء ْوف َّر ِحيْم

“எங் கள்
இறைவயன!
எங் களுக்கும் ,
ஈமான்
நகாள் வதில்
எங் களுக்கு
முந்திேவர்களான எங் கள்
சயகாதரர்களுக்கும்
மன் னிப்பு அருள் வாோக;
அன் றியும் ஈமான் நகாண்டவர்கறளப் பை் றி எங் களுறடே இதேங் களில்
பறகறே ஆக்காதிருப்பாோக! எங் கள் இறைவயன! நிச்சேமாக நீ மிக்க
இரக்கமுறடேவன் ; கிருறப மிக்கவன் ”. 59:10

َربَّنَا ََل ت َ ْج َع ْلنَا فِتْنَةً ِللَّ ِذيْن،
ِ َربَّنَا َعلَي ََْ ت َ َو ََّ ْلنَا َواِلَي ََْ اَنَـ ْبنَا َواِلَي ََْ ْال َم
َ صي ُْر
ت ْال َع ِزي ُْز ْال َْ ِك ْي ُم
َ ََفَ ُر ْوا َوا ْغ ِف ْر لَـنَا َربَّنَا اِنَّ ََ ا َ ْن
“எங் கள் இறைவா! உன் றனயே முை் றிலும் சார்ந்திருக்கியைாம் ; (எதை் கும் )
நாங் கள் உன் றனயே யநாக்குகியைாம் ; யமலும் , உன் னிடயம எங் கள் மீளுதலும்
இருக்கிைது”. “எங் கள் இறைவா! காஃபிர்களுக்கு, எங் கறளச் யசாதறன(ப்
நபாருள் ) ஆக ஆக்கிவிடாயத! எங் கள் இறைவா! எங் களுக்கு மன் னிப் பும்
அருள் வாோக! நிச்சேமாக நீ (ோவறரயும் ) மிறகத்தவன் ஞானம் மிக்கவன் ”. 60:45

َ ْىء قَ ِديْر
َ َربَّن َۤا ا َ تْ ِم ْم لَـنَا نُ ْو َرنَا َوا ْغ ِف ْر لَـنَا اِنَّ ََ َع ٰلى َُ ِل
“எங் கள் இறைவா! எங் களுக்கு, எங் களுறடே பிரகாசத்றத நீ முழுறமோக்கி
றவப்பாோக! எங் களுக்கு மன் னிப் பும் அருள் வாோக! நிச்சேமாக நீ எல் லாப்
நபாருட்கள் மீதும் யபராை் ைலுறடேவன் ”. 66:8

ب اب ِْن ِل ْى ِع ْندَ َك َب ْيتًا فِى ْال َجـنَّ ِة
ِ َر
“இறைவா! எனக்காக
தருவாோக!”. 66:11

உன் னிடத்தில் ,

சுவர்க்கத்தில்

ஒரு

வீட்றடக்

கட்டித்

ََع ٰسى َربُّن َۤا ا َ ْن يُّ ْب ِدلَـنَا َخي ًْرا ِم ْن َه ۤا اِنَّ ۤا ا ِٰلى َر ِبنَا ٰر ِغبُ ْون
“எங் களுறடே இறைவன் இறதவிட யமலானறத எங் களுக்கு மாை் றித் தரக்கூடும் ;
நாங் கள் (தவ் பா நசே் து) நிச்சேமாக எங் களுறடே இறைவன் மீயத ஆதரவு
றவக்கியைாம் ”. 68:32

ت
ِ ى ُمؤْ ِمنًا َّو ِل ْل ُمؤْ ِمنِيْنَ َو ْال ُمؤْ ِم ٰن
ِ َر
َّ َب ا ْغ ِف ْر ِل ْى َو ِل َـوا ِلد
َ ِى َو ِل َم ْن دَ َخ َل بَ ْيت

“என்
இறைவா!
எனக்கும் ,
என்
நபை் யைாருக்கும் ,
என்
வீட்டில்
நம் பிக்றகோளர்களாகப் பிரயவசித்தவர்களுக்கும் , முஃமினான ஆண்களுக்கும் ,
முஃமினான நபண்களுக்கும் , நீ மன் னிப்பளிப்பாோக!. 71:28

و ِم ْن،
ُ َ قُ ْل ا
ِ ق
ِ ع ْوذُ بِ َر
َ َو ِم ْن َ َِر غَا ِسق اِذَا َوق،
ِ َب ْالفَل
َ ب
َ َم ْن َ َِر َما َخلَق،
ِ َ َِر النَّفّٰ ٰث
َ سد
َ و ِم ْن َ َِر َحا ِسد اِذَا َح،
َ ت فِى ْالعُقَ ِد
அதிகாறலயின்
இறைவனிடத்தில்
நான்
காவல்
யதடுகியைன் .
அவன்
பறடத்தவை் றின் தீங் றக விட்டும் - இருள் பரவும் யபாது ஏை் படும் இரவின் தீங் றக
விட்டும் - இன் னும் , முடிச்சுகளில் (மந் திரித்து) ஊதும் நபண்களின் தீங் றக விட்டும் ,
நபாைாறமக்காரன் நபாைாறம நகாள் ளும் யபாதுண்டாகும் தீங் றக விட்டும்
(காவல் யதடுகியைன் ). 113:1-5

ۚ اس
ُ َ قُ ْل ا
ِ اس
ِ م ْن َ َِر ْال َو ْس َو،
ِ َّا ِٰل ِه الن، اس
ِ َّ َم ِل َِ الن، اس
ِ َّب الن
ِ ع ْوذُ بِ َر
اس
ِ اس
ُ س فِ ْى
ِ َّمنَ ْال ِجنَّ ِة َوالن،
ِ َّصد ُْو ِر الن
ِ َّْالخَـن
ُ ِى يُ َو ْس ِو
ْ الَّذ، اس
மனிதர்களின்
இறைவனிடத்தில்
நான்
காவல்
யதடுகியைன் .
(அவயன)
மனிதர்களின் அரசன் ; (அவயன) மனிதர்களின் நாேன் . பதுங் கியிருந்து வீண்
சந் யதகங் கறள உண்டாக்குபவனின் தீங் றக விட்டும் (இறைவனிடத்தில் நான்
காவல் யதடுகியைன் ). அவன் மனிதர்களின் இதேங் களில் வீண் சந் யதகங் கறள
உண்டாக்குகிைான் .
(இத்தறகயோர்)
ஜின்களிலும் ,
மனிதர்களிலும்
இருக்கின் ைனர். 114:1-6
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