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ஹஸ்ரத் அலி (அமல) அவர்கள் குமைல் இப்னு 
ஸியாத் (ரஹ்) அவர்களுக்கு கற்றுக் ககாடுத்த  துஆ 
குமைல்
01. அல்லாஹ்வவ எல்லாப் க ாருட்கமையும் சூழ்ந்துள்ை உனது வ ரருைிமனக் 
ககாண்டு நான் உன்னிடம் இமைஞ்சுகின்வைன்.

02. அமனத்மதயும் அடக்கியாளும் உனது வல்லமைமயக் ககாண்டு அமவ உனது 
வல்லமைக்குப்  ணிந்துவிட்டன.

03. யாவற்மையும் ைிமகத்துவிட்ட உனது அதிகாரத்மதக் ககாண்டும், தன்னிகரற்ை 
உனது கண்ணியத்மதக் ககாண்டும்,

04. யாவற்மையும் நிைப் ைாக்கியிருக்கும் உனது ைகாத்ைியத்மதக் ககாண்டும்,

05. அமனத்மதயும் ைிமகத்துவிட்ட உனது அரசாட்சிமயக் ககாண்டும், எல்லாவை 
அழிந்த ின் எஞ்சியிருக்கும் உனது திருமுகத்மதக் ககாண்டும்,

06. எல்லாப் க ாருட்கைினதும் அடிப் மடயில் நிரம் ிவிட்ட உனது அழகு 
திருநாைங்கமைக் ககாண்டும், அண்ட சராசரங்கள் அமனத்மதயும் அவதானிக்கும் 
உனது வ ரருைிமனக் ககாண்டும்,

07. சகலமதயும்  ிரகாசைமடயச் கசய்த உனது திருமுகப் வ ரருைிமனக் ககாண்டும் 
உன்னிடம் ககஞ்சிக் வகட்கின்வைன்.

08. ஒைிையைானவவன! தூய்மையானவவன! அமனத்திற்கும் ஆதியானவவன! 

அந்தைில்லாதவவன!

09. அல்லாஹ்வவ! உனது  ாதுகாவமல தகர்த்கதரியக்கூடிய எனது குற்ைம் 
குமைகமை ைன்னித்தருள்வாயாக. 

10. வவதமனகமை இைக்கி மவக்கும் எனது  ாவங்கமை க ாறுத்துக் ககாள்வாயாக.

11. அருட்ககாமடகமை அழித்துவிடும் எனது  ிமழகமை க ாறுத்தருள்வாயாக

12.  ிரார்த்தமனகமை தடுத்துவிடும் எனது  ாவங்கமை க ாறுத்தருள்வாயாக.

13. எதிர் ார்ப்ம  துண்டித்துவிடும் எனது  ாவங்கமை க ாறுத்தருள்வாயாக.

14. வசாதமனகமை இைக்கிவிடும் எனது குற்ைங்கமை ைன்னிப் ாயாக.

15. நான் கசய்த ஒவ்கவாரு  ிமழமயயும் க ாறுத்து எனது எல்லாப்  ாவங்கமையும் 
ைன்னிப் ாயாக.

16. அல்லாஹ்வவ! உன்மன தியானிப் தன் மூலவை நான் உன்மன கநருங்குகின்வைன். 

உன்மனக்ககாண்வட உன்னிடம் சி ார்சு வதடுகின்வைன்.

17. உனது தயாைத்மதக் ககாண்வட உனது கநருக்கத்மதயும், உனக்கு நன்ைி 
கசலுத்தும் நல்கலண்ணத்மதயும்,

18. உன்மனத் தியானிக்கும் உணர்மவயும் வவண்டி நிற்கின்வைன்.
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19.உன்மன அடி ணிந்து கதாழுது உன்னிடம் ககஞ்சிக் வகட்கின்வைன்: என்மன 
ைன்னித்து அருள்புரிவாயாக. 

20.உனது  ங்கைிப்ம  தன்னிமைவவாடு க ாருந்திக்ககாண்டவனாக என்மன நீ 
ஆக்குவாயாக. எல்லாவற்ைிலும் என்மன நீ  ணிவடக்கம் உமடயவனாக 
ஆக்குவாயாக.

21.கநருக்கடி வவமையில் உன்னிடம் அதிக வதமவ உள்ைவனாக இரந்து 
வகட்கின்வைன்.

22.உன்னிடத்தில் உள்ைவற்ைின் ைீது வதமவ வலுப் ைாகிவிட்டது.

23.அல்லாஹ்வவ! உனது அரசாட்சி ைகத்துவம் அமடந்துவிட்டது. உனது அந்தஸ்து 
உயர்ந்துவிட்டது. உனது திட்டம் ைமைந்து உனது சட்டம் கவைியகியுள்ைது.

24.உனது அதிகாரம் ைிமகத்து உனது சக்தி நிமலத்துவிட்டது. உனது 
அரசாங்கத்திலிருந்து விரண்வடாட முடியாது.

25.அல்லாஹ்வவ! உன்மனத் தவிர எனது  ாவங்கமை ைன்னிக்கக்கூடிய 
வவகைவமரயும் நான் காணவில்மல. எனது அலங்வகாலங்கமை ைமைக்கக்கூடியவன் 
உன்மனயன்ைி வவறு யாருைில்மல.

26.எனது அருவருப் ான கசயல்கமை, அழகிய கசயல்கைாக ைாற்ைக்கூடியவன் 
உன்மனயன்ைி வவறு யாருைில்மல. வணங்கி வழி டுவதற்குைிய நாயன் 
உன்மனயன்ைி யாருைில்மல. 

27.உன் புகமழக் ககாண்வட துதிக்கிவைன். எனது ைடமை துணிச்சலமடந்து எனது 
ஆத்ைா எனக்கு அநியாயம் கசய்துவிட்டது.

28-29. எனது எஜைானாகிய அல்லாஹ்வவ! எனது எத்தமன அலங்வகாலங்கமை 
ைமைத்துள்ைாய். எவ்வைவு க ரிய வசாதமனச்சுமைகமைக் குமைத்துள்ைாய்.

30.எத்தமன க ரிய கஷ்டங்கைிலிருந்து  ாதுகாவல் அைித்துள்ைாய். எவ்வைவு 
ககடுதிகமைத் தடுத்துவிட்டாய்.

31.நான் அருகமத க ைாத எவ்வைவவா க ரிய புகழுக்கு உரியவனாக என்மன நீ 
ஆக்கிவிட்டாய்.

32.அல்லாஹ்வவ! எனது கநருக்கடிகள் வைர்ந்து எனது நிமலமை ைிகச் 
சங்கடைாகியுள்ைது.

33.எனது நற்கசயல்கள் சுரிங்கிவிட்டன.

34.எனது விலங்குகள் இறுக்கைமடந்து உயர்ந்து இலட்சியங்கள்  யனற்றுப் வ ாய் 
மகதியாக்கிவிட்டன. இந்த உலகம் எனது ைமடமைமயக் ககாண்டு எனக்கு சதி 
கசய்துவிட்டது.

35.எனது ஆத்ைா தனது குற்ைங்கமைக் ககாண்டு எனக்கு வைாசம்  ண்ணிவிட்டது.

36.என் எஐைாவன! உனது கண்ணியத்மத முன்மவத்து ககஞ்சிக் வகட்கின்வைன். எனது 
ககட்ட கசயல்களும், ககட்ட  ழக்கவழக்கங்களும் எனது  ிரார்த்தமன உன்மன 
வந்தமடவதற்கு திமரயாக ஆகிவிட்டவத.
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37.நீ கதரிந்து மவத்திருக்கும் எனது இரகசிய வாழ்விலுள்ை அந்தரங்கங்கமை 
அம் லைாக்கிவிடவத.

38.நான் தனித்திருக்கும் வவமையில் எனது ைடமையினாலும்,

39-40.எனது இச்மச வைலிட்டாலும், ைைதியினாலும், தீய கசயல்கைினாலும் நான் 
கசய்த தவறுகளுக்கு தண்டமனமயப்  ரிகாரைாக்கிவிடாவத.

41.நாயவன! அல்லாஹ்வவ! உனது கண்ணியத்தின் மூலம் எனது எல்லா நிமலகைிலும் 
என்ைீது இரக்கமுமடயவனாக நீ இருப் ாயாக. வைலும், எனது எல்லாக் கருைங்கைிலும் 
என்ைீது கருமண காட்டுவாயாக.

42.என் இரட்சகவன! நாயவன! எனது கநருக்கடிகமைப் வ ாக்குைாறும், எனது 
விடயத்தில் கரிசமன காட்டுைாறும் உன்மனயன்ைி வவறு யாரிடமும் வகட்க 
ைாட்வடன்.

43.என் எஐைாவன! என் நாயவன!

44.நீ என் ைீது ஓர் அதிகாரத்மத அமுலாக்கினாய். நாவனா எனது இச்மசக்குப்  ணிந்து, 

45.எனது எதிரியான மைத்தானிலிருந்து  ாதுகாப்பு க ைாைல் ையங்கி, 

46.என்மன எனது ஆமசகள் ையக்கிவிட்டன. அதனால்,

47.உனது சில எல்மலகமை அத்துைீைித் தாண்டிவிட்வடன்.

48.எனது சில எல்மலகமை அத்துைீைித் தாண்டிவிட்வடன்.

49.உனது 'கழா' நியதி அமுலாக்கப் டும்வ ாதும்

50.உனது வசாதமனயும், அதிகாரமும் என்மனக் கட்டுப் டுத்தும் வ ாதும்

51.என் நாயவன! என் ஆன்ைா வரம்பு கடந்து அைல்கைில் குமைவு கசய்துவிட்டு

52.வருந்தியவனாக, திருந்தியவனாக எனது குற்ைம் குமைகமை ஏற்றுக் 
ககாண்டநிமலயில் உனது சந்நிதியில் இவதா நிற்கின்வைன்.

53.என்னில் நிகழ்ந்துவிட்டமத ஒைிவு ைமைவு இன்ைி உன்னிடம் சைர்ப் ித்துவிட்வடன்.

54.எனது  ணிவான இந்த  ாவைீட்சிமய ஏற்று,

55.உனது  ரந்த அருட்கடாட்சத்தில் என்மன ஏற்றுக் ககாள்வமதத் தவிர வவறு 
வழியில்மல நாயவன.

56.அல்லாஹ்வவ! எனது ைன்னிப்ம  'கபூல்' கசய்வாயாக. எனது கஷ்ட நஷ்டங்கைில் 
அன்பு காட்டுவாயாக. எனது கநருக்கடிகமை வ ாக்கிமவப் ாயாக.
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57. மடத்தாளும் இரட்சகா! எனது உடலின்  லவனீத்தின் ைீதும்,

58.எனது வதாலின் கைன்மையின் ைீதும் அருள்புரிவாயாக.

59.என்மனத் கதாடக்கத்தில் உருவாக்கி,  ராைரித்து, உணவைித்து, சிந்தனா சக்திமயத் 
தந்து நன்மை  ல புரிந்தவன் நீவய.

60.நீ ஆரம் த்தில் எனக்குப் க ாழிந்த அன்ம யும், அருமையும் ைீண்டும் எனக்கு வாரி 
வழங்குவாயாக.

61.என் எஐைாவன! நாயவன! என்மன ஆளும் வல்வலாவன! உன்மன ைட்டும் நம் ி 
வழி ட்ட  ின் உனது நரகத்தில் வ ாட்டு என்மன நீ வவதமன கசய்வாய் என்று நான் 
நிமனக்கவில்மல.

62.அதுவும் உன்மன அைிவதால் என் உள்ைம் நிரம் ி, 

63.உனது திக்ரினால் எனது நா நமனந்து எனது அகம் உனது வநசத்தால் உருகி,

64.எனது  ிரார்த்தமனயும், உள்ளுணர்வும் உனது கதய்வகீத் தன்மைக்கும் முற்ைிலும் 
அடி ணிந்துவிட்ட  ின்னர்

65.என்மன தண்டித்து வவதமன கசய்யக்கூடியவனாக உன்மன நான் 
காணவில்மலவய. நீ ைகா கருமணயாைன்! நீ உருவாக்கி வைர்த்து ஆைாக்கிய 
ஒருவமன  ழுதாக்குவாயா?

66.நீ அ யைைித்து அரவமணத்துக் ககாண்ட ஒருவமன அழித்து விரட்டுவாயா?

67.நீ அன்பு காட்டி ஆதரவு ககாடுத்த ஒருவமன வசாதமனக்குள்ைாக்குவாயா?

68.என் எஐைானவன! எனது  ாதுகாவலவன!

69.உனது ைகத்துவத்திற்காக உன்மனத் கதாழுது  ணிந்த சிரங்கள் ைீதும், நன்ைிக் 
கடவனாடு உன்மனப் புகழ்ந்து 

70.உனது கதௌஹமீத உண்மையாகவவ கைாழிந்த நாவுகைின் ைீதும்,

71.உனது தன்னிகரற்ை கதய்வகீத்தன்மைமய திட உறுதிவயாடு ஏற்றுக் ககாண்ட 
இதயங்கள் ைீதும்,

72.உன்மனப்  ற்ைிய நாணத்தால் நிரம் ி

73.உன்மனப்  ணிந்துவிட்ட உள்ளுறுப்புக்கள் ைீதும், உனக்கு வழி ட்ட நிமலயில் 
உன்மன வணங்கும் வதகங்களுக்கு, 

74.எல்லாம் விமரந்து கசன்று தூய நல்கலண்ணத்வதாடு  ாவைன்னிப்புக் வகாரிய 
உடல் அவயங்கள் ைீதும்,

75.நீ நரக கநருப்ம  சாட்டித் தண்டிப் ாயா?

76.கருமணயாைவன! சிருஷ்டிகர்த்தாவவ!சங்மகயாைவன! நீ எனது  லவனீத்மத நன்கு 
அைிந்தவன்.
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77.என் எஐைானவன! இந்த உலகின் வசாதமனகளும், வவதமனகளும் இங்கு நிகழும் 
கவறுப் ான கநருக்கடிகளும் நிச்சயைாக அற் ைானமவவய. கவகு கசாற் ைான 
வவதமனவய.

78-79. இவ்வுலகத்திலுள்ைவர்கள் ைீது நடக்கும் கவறுப் ான விடயங்கள் ைிகச் சிைிய 
காலத்தில் நீங்கிவிடக் கூடியமவவய.அப் டியிருந்தும் கூட இவற்மைவய தாங்கிக் 
ககாள்ை சக்தி அற்ை நான், 

80. ைறுமையின் ைிகக் ககாடிய வவதமனகமையும், நீண்ட காலத் தண்டமனகமையும், 

81. நிரந்தரைான வசாதமனகமையும் ,

82. எப் டித் தாங்கிக் ககாள்ை முடியும்?

83. இமைவா! வானங்களும் பூைிகளும்கூட ஈடுககாடுக்க முடியாத உனது 
வகா த்தினதும்,  ழிவாங்கைினதும் அமடயாைங்கள் அல்லவா அமவ.

84. எைிய, ைிக அற் ைான,  ரை ஏமழயாகிய நான் உனது  லவனீைான அடிமையாகிய 
என்னால் எப் டி இத்தமன  ாரிய

தண்டமனகளுக்குத் தாக்கு ிடிக்க முடியும்?

85. எனது எஐைாவன! எனது நாயவன!! என்மனப்  மடத்துப்  ரி ாலிப் வவன!!!

86. நான் எந்த விடயத்திற்காக உன்னிடம் முமையடீு கசய்கின்வைன். எதற்காக 
உன்னிடம் அழுது  ிரலா ிக்கின்வைன்?

87. ககாடிய கடின வவதமனக்காகவா அல்லது நீண்ட கநடிய வசாதமனக்காகவா?

88. நீ என்மன உனது எதிரிகளுடன் வசர்த்து தண்டிப் ாவயயானால் 

89. உனது வவதமனக்குள்ைானவர்களுடன் என்மனயும் வசர்த்துக் ககாள்வாவயயானால்

90. உனது வநசர்கமை (அவ்லியாக்கமை) விட்டு என்மனப்  ிரித்து விட்டாவயயானால் 
என் தற்காகவவ நான் உனது அருமை வவண்டி நிற்கின்வைன்.

91. என் எஐைாவன!! என் நாயவன!! என்மனப்  மடத்துப்  ரி ாலிப் வவன!!

92. நீ என்மன வவதமனக்குள்ைாக்கிய வ ாது நான் க ாறுத்துக் ககாண்வடன். நீ 
என்மன விட்டுப்  ிரிந்து இருப் மத என்னால் எவ்வாறு க ாறுத்துக் ககாள்ை 
முடியும்?

93. உனது நரக கநருப் ின் சூட்மடத் தாங்கிக் ககாண்வடன். உனது கண்ணியத்மதக் 
காணாைல் எப் டி இருப்வ ன்.

94. அல்லது உனது  ரந்த ைன்னிப்ம  இரந்து வகடகும் நான் நரக கநருப் ில் எவ்வாறு 
அமைதி அமடவவன்.

95. உண்மையாகவவ, எனது எஐைானவன!! உனது கண்ணியத்தி ைீது சத்தியம் கசய்து 
ககால்கின்வைன்.
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96. அவலக் குரல் எழுப்பு வர்கைின் அ யக் குரலாக நான் உன்மன அமழக்கின்வைன்.

97. சகலமதயும் இழந்துவிட்டவர்கைின் அழுமகக் குரலாக நான் உன்மன 
அமழக்கின்வைன்.

98. விசுவாசிகைின்  ாதுகாவலவன!! கைஞ்ஞானிகைின் இலக்கானவவன!!

99. உதவி வகாருவருக்கு உதவி கசய் வவன!! உண்மையாைர்கைின் உைப்பூர்வைான 
நண் வன!!

100. அமனத்து உலகங்கைினதும் ஆண்டவவன!! எனது நாயவன!! உனது புகமழக் 
ககாண்வட உன்மனத் துதிக்கின்வைன்.

101. தனது முரண் ட்ட கசயலுக்காக சிமையிடப் ட்ட ஒரு முஸ்லிைான அடிமையின் 
அவலக் குரமல நீ வகட்கிைாய்.

102. அவன் தனது குற்ைச் கசயல்களுக்காக வவதமனமயச் சுமவத்துக் 
ககாண்டிருக்கின்ைான்.

103. அவன் உன்னிடம் அ யம் வதடியவனாக அவலக் குரல் எழுப்புகிைான்.

104. உன்மன கதௌஹதீுப் டுத்தியவர்கைின் நாவினால் உன்மன அமழக்கின்ைான். 

உனது  ராைரித்தல்,  ாதுகாக்கும் உயர்ந்த தன்மையின் ைீத நம் ிக்மக மவத்து 
உன்னிடம் உதவி வதடுகின்ைான்.

105 . எனது எஐைானவன!! உனது கடந்த கால அரவமணப்ம  வவண்டி நிற்கும் அவன் 
எப் டி வவதமனயில் நிமலத்திருக்க முடியும்? உனது அருமையும் ககாமடமயயும் 
வகட்டுத் துடிக்கும் அவமன நரக கநருப்பு எவ்வாறு வநாவிக்க முடியும்?

106 . அவன் இருக்கும் இடத்மத நீ  ார்த்துக் ககாண்டிருக்கின்ைாய். அவனது 
ஈனக்குரமல நீ வகட்டுக் ககாண்டிருக்கின்ைாய்.

107. இந்த நிமலயில் தீப் ிழம்பு எப் டி அவமன எரிக்க முடியும்? அவனுமடய 
 லவனீத்மத நீவயா அைிந்தவன்.

108. நரகின் ககாடிய சத்தத்மத அவன் எப் டிச் சகிப் ான்? அவனது உள்ைவை நீ 
அைிந்திருக்க அதன்  டிகைில் அவன் எப் டிப் புரை முடியும்?

109. அவன் 'என் எஐைாவன' என்று உன்மனக் கூவி அமழத்துக் ககாண்டிருக்கும்வ ாது 
நரகின்  ாதுகாவலர்கைான 'ஸ ானியாக்கள்' அவமன எப் டி அடித்து விரட்ட முடியும்?

110. தன் விடுதமலக்காக உன் கருமணமண வவண்டி நிற்கும் ஒருவமன 
சிமைக்மகதியாக நீ எப் டி விட்டுமவப் ாய். ஒருவ ாதும் இது நடவாது.

111. உன் ககாமடமய ைிஞ்ஞிய ககாமடயில்மல. உன்மன ஏகத்துவப் 
 டுத்திவயாருக்கு ஒப் ைில்மல.
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112. திட்ட வட்டைாக உன்மன நிராகரிப் வமன தண்டித்து உன்வனாடு  ிணங்கி 
நிற் வமன வவதமனயில் நிமலப் டுத்துவது என்று நீ சட்டைியற்ைி தீர்ப்புச் 
கசய்யாைல் இருந்திருந்தால்.

113. முழு நரமகயும் குைமையாகவும் கசழுமையாகவும் ஆக்கியிருப் ாய்.

114. அங்கு தற்காலிகைாகவவா, நிரந்தரைாகவவா எவரும் தங்கியிருக்க ைாட்டார்கள். 

நிச்சயைாக உனது க யர்கள்  ரிசுத்தம் வாய்ந்தமவ. ைனிதர்கைிலும் ஜின்கைிலுமுள்ை 
நிராகரிப் வர்கமைக் ககாண்டு நரகத்மத நிரப் ி அடங்காப்  ிடாரிகமை அதில் 
நிமலப் டுத்துவவன் என்று முன்னவர நீ சத்தியம் கசய்துவிட்டாய்.

115. சங்மக ைிக்க உனது அருள் ஓங்கி உனது புகழ் ைகத்துவம் அமடந்துவிட்டது.

116. ககட்டவர்கள் விசுவாசிகமைப் வ ாலிருப் ார்கைா? அவர்கள் ஒருவ ாதும் சைைாக 
ைாட்டார்கள் என்ை உனது வார்த்மத முந்திவிட்டது.

117. எனது எஐைானவன! என் நாயவன!! வியா ித்து உனது வல்லமயமயக் ககாண்டும்,

118. நீ முடிவு கசய்துவிட்ட உனது தீர்ப்ம க் ககாண்டும் உன்னிடம் ககஞ்ஞிக் 
வகட்கின்வைன்.

119. இந்த இரவிவல இந்த வவமையில் நான் கசய்த குற்ைங்களுக்காக உன் அருள் 
வவண்டி நிற்கின்வைன்.

120. நான் புரிந்த ஒவ்வவாரு குற்ைங்கமையும் எல்லாப்  ாவங்கமையும்.

121. நான் ைமைத்து எல்லா அருவருப்புக்கமையும் நான் இரகசியைாகவவா அல்லது 
கவைிப் மடயாகவவா கசய்த எல்லா ைடமை வவமலகமையும்

122. எனது உடல் உறுப்புக்களுடன் வசர்த்து எனது குற்ைச் கசயல்கமை  க்குவைாக 
 திவு கசய்யுைாறு நீ  ணிந்துள்ை 'கிைாைன் காத்தி னீ்'கள் சங்மகக்குரிய 
 திவாைர்கள் சாட்சியாக 

123. அமனத்திற்கும் ைிக வைலாக நீ என் இயக்கங்கைின் ைீது ைிக உன்னிப் ாக 
அவதானித்துக் ககாண்டிருக்கின்ைாய்.

124. என் குற்ைங்கள் உன் அருைினால் ைமைத்து

125. உன் ககாமடயால் ஒழித்துவிட்டாய்.

126. நீ இைக்கிமவத்துள்ை எல்லா நலவுகைிலிருந்தும் என் கசௌ ாக்கியங்கமையும் 
அதிகப் டுத்துவாயாக. நீ வழங்கியுள்ை வ ருகாரங்கைிலும் நீ ைமைத்துள்ை 
நன்மைகைிலும் நீ விசாலப் டுத்தியுள்ை ககாமடகைிலும் ைிமகப் டுத்தித் 
தந்தருள்வாயாக.நீ ைன்னிக்கக்கூடியவன்.
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