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PUBLISHER'S NOTE 

 
Assalamu Alaikum Dear Readers,  
 

MAIL OF ISLAM PUBLICATION is the official publication department of WWW.MAILOFISLAM.COM 
 

Mail of Islam is the non-political, non-profit, multilingual Islamic online Da'wah service currently works in various 

languages of the world. 
 

We, Mail of Islam Publication, are responsible for the production of Islamic books in various languages. As such, 
we happy to release our first multilingual book "MASNOON DUA" in Arabic, English and Tamil languages. 

 
English Division 
MAIL OF ISLAM PUBLICATION 
10 December 2012 

 
All rights reserved 
"MASNOON DUA"  

Copyright © 2012 www.mailofislam.com 
Contact us - mailofislam@yahoo.com 

http://www.mailofislam.com/
http://www.mailofislam.com/
mailto:mailofislam@yahoo.com


 

Page | 3  
 

 

 

 

 

 

வெளியடீ்டாளர் உரை  
அஸ்ஸலாமு அரலக்கும்,  

மமயில் ஒப் இஸ்லாம் பதிப்பகம் என்பது WWW.MAILOFISLAM.COM இரையத்தளத்தின் உத்தியயாகப்பூர்ெ 
வெளியடீ்டு பிரிொகும். 

வெயில் ஒப் இஸ்லாம் என்பது ஓர் அைசியல் சார்பற்ற உலக இஸ்லாெிய தஃொ அரெப்பாகும். 

வெயில் ஒப் இஸ்லாம் பதிப்பாளர்களாகிய நாங்கள் பல்யெறு வொழிகளிலும் இஸ்லாெிய நூல்கரள வெளியிட்டு 
ெருகியறாம். அந்த ெரிரசயில் எெது முதலாெது பன்வொழி நூலாகிய "மஸ்னூன் துஆ" என்ற நூரல அைபி, 
ஆங்கிலம், தெிழ் ஆகிய வொழிகளில் வெளியிடுெதில் வபரும் ெகிழ்ச்சி அரடகியறாம். 

தமிழ் பிரிவு 

மமயில் ஒப் இஸ்லாம் பதிப்பகம்  
10 டிசம்பர் 2012 

எல்லா உரிரெயும் வெளியிட்டாளர்களுக்யக 

"ெஸ்னூன் துஆ" 
Copyright © 2012 www.mailofislam.com 

வதாடர்புகளுக்கு - mailofislam@yahoo.com 

http://www.mailofislam.com/
http://www.mailofislam.com/
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النوم دعاء  – PRAYER BEFORE SLEEPING – தூங்கும் முன் ஓதும் துஆ 

      

    

 

           

 

 

 

 

Allahumma bismika amutu wa ahyaa 

Oh Allah, In Your Name I die and live 

 

அல்லாஹும்ம பிஸ்மிக அமுது வஅஹ்யா 

யா அல்லாஹ்! உன் மபயரால் நான் மரணிக்கிறேன், உன் மபயரால் உயிர் மபறுகிறேன் 
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االستيقاظ دعاء  - PRAYER UPON WAKING UP – தூங்கி எழுந்ததும் ஓதும் துஆ 

 

   

 

 

Alhamdulillahil-ladhi ahyaana ba’da maa amaatanaa, wa ilaihin-nushoor 

All the Praises to Allah Who has made us alive after He made us die (sleep) and  

unto Him is the Resurrection 

 

அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதி அஹ்யானா பஹ்த மா அமாதனா, வ இலலய்ஹின் நுஷூர்  

எங்கலை மரணிக்கச் மெய்த பின் உயிர்ப்பித்த அல்லாஹ்வுக்றக புகழலனத்தும்.  

இன்னும் அவனிடறம திரும்பிச் மெல்லுதல் உள்ைது  
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الطعام تناول بداية دعاء   - PRAYER BEFORE EATING – ொப்பிட முன் ஓதும் துஆ 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahi wa ala barakatillah  

In the name of Allah and with the bounty of Allah  

 

  

பிஸ்மில்லாஹி வ அலா பரக்கத்தில்லாஹ்  

அல்லாஹ்வின் மபயராலும் இன்னும் அல்லாஹ்வின் அருள்விருத்திறயாடும் (மதாடங்குகிறேன்) 
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الطعام تناول بعد دعاء   - PRAYER AFTER EATING – ொப்பிட்ட பின் ஓதும் துஆ 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillahil-ladhi ath’amanaa wasakaanaa waja’alanaa min al muslimeen 

All the praises to Allah who gave us food and drink and made us among muslims 

  

அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதி அத்அமனா வஸகானா வஜ்அல்னா மின் அல் முஸ்லிமீன் 
எங்களுக்கு உண்ணவும் பருகவும் அைித்து எங்கலை முஸ்லிம்கைில்  

ஆக்கிய அல்லாஹ்வுக்றக எல்லா புகழும் 
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الطعام تناول دعاء نسيان   - PRAYER IF FORGET THE PRAYER BEFORE EATING 

ொப்பிட முன் துஆ ஓத மேந்தால் ஓதறவண்டிய துஆ 

      

   

 

 

 

 

 

 

Bismillahi awwala’u wa aaqira’u 

In the name of Allah in the beginning and in the end 

  

பிஸ்மில்லாஹி அவ்வலஹு வஆகிரஹு  

ஆரம்பமும் முடிவும் அல்லாஹ்வின் திருப்மபயரால் 
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الماء شرب دعاء   - PRAYER WHEN DRINKING WATER 

தண்ணரீ் குடிக்கும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

                       

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                

          
 

 

Before Drink – Bismillah       After Drink - Alhamdulillah 

In the name of Allah          All the praises to Allah 

 

 

 

குடிக்கும் முன் – பிஸ்மில்லாஹ்     குடித்த பின் – அல்ஹம்துலில்லாஹ் 

அல்லாஹ்வின் திருப்மபயரால்        எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்றக 
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زمزم ماء شرب عند الدعاء   - PRAYER WHEN DRINKING ZAM ZAM WATER   

ஜம்ஜம் தண்ணரீ் குடிக்கும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

 

 

 

 

Allaahumma innee as-aluka ilman naafi’an. Wa-rizkan waasi’an.  

Wa-shifaa-an min kulli daa’in.  

O Allah, I seek beneficial knowledge, wide sustenance and cure from all ailments from You 

    

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலு(க்)க இல்மன் நாபிஅன். வரிஸ்கன் வாஸிஅன்.  

வஷிபாஅன் மின் குல்லி தா’இன் 

அல்லாஹ்றவ! நிச்ெயமாக உன்னிடம் பயனுள்ை அேிலவயும் இரண விஸ்தரீணத்லதயும்  

எல்லா றநாய்கைிலிருந்து நிவாரணத்லதயும் றகட்கிறேன்.  
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اللبن شرب دعاء  - PRAYER WHEN DRINKING MILK 

பால் குடிக்கும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 
      

         
 

 

 

 

Allahumma baarik lana feehi wa zithnaa minhu 

O Allah, grant us blessings in this and grant us more than this 

 

 

அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா பீஹி வ ஸித்னா மின்ஹு  

அல்லாஹ்றவ! இதில் பரக்கத்து (அபிவிருத்தி) மெய்வாயாக. றமலும் இலத அதிகப்படுத்தி தருவாயாக. 
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الخالء دخول عند دعاء   - PRAYER BEFORE ENTERING THE TOILET 

மலெலகூடம் நுலழயும் முன் ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allahumma inni a’oothu bika min-al khubu-thee wal khaba’ith 

O Allah! I seek your refuge from the male and female evils   

 

அல்லாஹும்ம இன்னி அஊது பி(க்)க மின்-அல் குபுஸி வல் கபா(இ)யிஸி  

அல்லாஹ்றவ! ஆண், மபண் லஷத்தான்கலை விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல் றதடுகிறேன்.   
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الخالء من الخروج عند دعاء   - PRAYER AFTER COMING OUT FROM THE TOILET 

மலெலகூடத்திலிருந்து மவைிறயறும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

                

  

 

 

 

 

Ghufra’naka 

I seek forgiveness   

 

கு(G)ப்(F)ரான(க்)க 

பாவமன்னிப்பு றதடுகிறேன் 
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المنزل من الخروج دعاء   - PRAYER BEFORE LEAVING HOME 

வடீ்டிலிருந்து மவைிறய மெல்லும் முன் ஓதறவண்டிய துஆ 

  

Bismillahi tawakkalthu ala’llaahi wa-laa hawla wa-laa kuwwatha illa billah 

In the name of Allah, I trust in Allah, There is neither might nor power (to save from sins and to do 

good deeds) except with Allah 

  

பிஸ்மில்லாஹி தவ(க்)கல்(த்)து அலல்லாஹி வலா ஹவ்ல வலா குவ்வ(த்)த இல்லா பில்லாஹ்   

அல்லாஹ்வின் மபயரால், அல்லாஹ்வின் முழு நம்பிக்லக லவக்கிறேன்.  அல்லாஹ்வின் 
உதவியில்லாமல் பாவங்கைிலிருந்து விலகறவா, நல்லேங்கள் புரியறவா முடியாது. 
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المنزل إلى الدخول دعاء  - PRAYER WHEN ENTERING HOME  

வடீ்டிற்குள் நுலழயும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 
 

   

 

Allahumma inni as-aluka khairul mawlaji wa khairul makraji bismillahi wa lajna wa 

bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna  

O Allah, I seek a good entry and a good exit. In the name of Allah we enter and exit. We rely on Allah 

who is our Lord 

   

அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக்க லகருல் மவ்லஜி வ லகருல் மக்ரஜி பிஸ்மில்லாஹி 
வலஜ்னா வ பிஸ்மில்லாஹி கரஜ்னா வஅலல்லாஹி ரப்பனா தவக்கல்னா 

அல்லாஹ்றவ! (இந்த வடீ்டில்) நுலழவதின் நன்லமலயயும் புேப்படுவதின் நன்லமலயயும் றகட்கிறேன். 
அல்லாஹ்வின் மபயரால் நுலழந்றதாம். அல்லாஹ்வின் மபயராறலறய புேப்படுறவாம். எங்கள் 

இரட்ெகனான அல்லாஹ்வின் மீறத முழு நம்பிக்லகயும் மகாண்டிருக்கிறோம்.  
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المسجد إلى الدخول دعاء   - PRAYER WHEN ENTERTING THE MOSQUE 

பள்ைிவாெலுக்குள் நுலழயும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

  

 

Bismillahi wassalathu wassalamu ala Rasoolillah. Allaahum-maftah lee abwaaba rahmatika 

In the Name of Allah, blessings and peace be upon the Messenger of Allah.  

O Allah, open before me the doors of Your mercy. 

 

பிஸ்மில்லாஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலாரசூலில்லாஹ்  

அல்லாஹும்மப்(F)தஹ் லி(ய்) அப்(B)வாப(B) ரஹ்மத்திக  

அல்லாஹ்வின் மபயரால், ஸலவாத்தும் ஸலாமும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மீது உண்டாவதாக. 
அல்லாஹ்றவ! உன் அருள் வாயில்கலை எனக்குத் திேந்தருள்வாயாக! 
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المسجد من الخروج دعاء   - PRAYER WHEN LEAVING THE MOSQUE 

பள்ைிவாெலிலிருந்து மவைிறயறும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

   

Bismillahi wassalathu wassalamu ala Rasoolillah. Allaahumma innee as’aluka min fadhlika  

In the Name of Allah, blessings and peace be upon the Messenger of Allah.  

O Allah, I ask for Your favor 

 

பிஸ்மில்லாஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலாரசூலில்லாஹ்  

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலு(க்)க மின் பழ்லி(க்)க 

அல்லாஹ்வின் மபயரால், ஸலவாத்தும் ஸலாமும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மீது உண்டாவதாக. 
அல்லாஹ்றவ! உனது தயலவ உன்னிடம் றவண்டுகிறேன் 
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السوق إلى الدخول دعاء   - PRAYER WHEN ENTERING THE MARKET 

ெந்லதக்கு மெல்லும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

  

 

 

 

 

 

 

Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, yuhyee wa yumeetu, wa Huwa hayyun 

laa yamootu, biyadihil-khayru, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. 

None has the right to be worshipped but Allah. He is unique and has no partner. His is the dominion and His is the praise. He 

brings life and He causes death, and He is living and does not die. In His Hand is all good, and He is Able to do all things 

லா இலாஹா இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷரீகலஹு லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து யூஹ்யி வயுமீ(த்)து 
வஹுவ ஹய்யுன் லா யமூ(த்)து பியதிஹில் க்லஹறு  வஹுவ அலா குல்லி லஷ(ய்)யின் கதி(ய்)ர் 

அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலு(க்)க மின் பழ்லி(க்)க 

அல்லாஹ்லவ அன்ேி வணங்க நாயன் இல்லல. அவன் தனித்தவன். இலணயற்ேவன். அரொட்ெியும் 
புகழும் அவனுக்றக. அவறன வாழ்வைிக்கிோன், மரணிக்க மெய்கிோன். அவன் என்றும் 

உயிருடனிருப்பவன், மரணமற்ேவன். எல்லா நன்லமகளும் அவன் லகவெறம. அவன் எதலனயும் 
மெய்யும் வல்லலம மிக்கவன்.   
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الثوب لبس دعاء   - PRAYER WHEN WEARING DRESS 

ஆலட அணியும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 
 

 
 

Alhamdu lillahil-lathee kasaanee haathaa wa razaqaneehi min ghairi 

hawlim-minnee wa la quwwatin 

Praise to Allah who has clothed me with this without my effort or strength  

 

அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதி கஸானி(ய்) வ ரெ(Z)கனி(ய்)ஹி மின் லக(G)ரி ஹவ்லிம்-
மின்னி(ய்) வலா குவ்வத்தின் 

இந்த ஆலடலய என்னுலடய எந்த முயற்ெிறயா ெக்திறயா இன்ேி எனக்கு அணிவித்த  

அல்லாஹ்வுக்றக எல்லா புகழும் 
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  PRAYER WHEN WEARING NEW DRESS -  دعاء لبس الثوب الجديد 

புத்தாலட அணியும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

   

Alhamthulillahil-lathee kasaanee maa uwaariyabihi awratee wa atajammalu bihi fee hayaati 

Praise to Allah who adorned me with clothing by which I cover (hide) my private areas  

and by which I obtain beauty in my life 

அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதி கஸானி(ய்) மா உவாரியபிஹி அவ்ர(த்)தி வ அ(த்)தஜம்மலு 
பிஹி பி(F)(யி) ஹயா(த்)தி  

என்னுலடய மர்மஸ்தானத்லத எலதக் மகாண்டு நான் மலேக்கின்றேறனா, என் வாழ்வில் எலதக் 
மகாண்டு நான் அழகுப்படுத்திக் மகாள்கிறேறனா அத்தலகய ஒன்லே எனக்கு அணிவித்த 

அல்லாஹ்வுக்றக எல்லாப் புகழும் 

www.mailofislam.com 

http://www.mailofislam.com/


 

Page | 21  
 

 

المالبس خلع دعاء    - PRAYER WHEN REMOVING DRESS 

ஆலடலய கழற்றும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

           

 

 

 

 

Bismillahil-ladhee laa ilaaha illaa huwa  

In the name of Allah, there is no God but him 
 

பிஸ்மில்லாஹில்லத ீலாஇலாஹா இல்லா ஹுவ  

அல்லாஹ்வின் திருப்மபயரால், அவலனயன்ேி றவறு நாயன் இல்லல 
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النوم من الفزع دعاء  - PRAYER AFTER SEEING A NIGHTMARE 

மகட்ட கனவு கண்டால் ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 
Aoothu bikalimaati-llahit taammati min ghadhabihi wa ikaabihi wa sharri ibaathihi 

wa min amazaatish shayaateeni wa an yahdhuroon    

With the total words of Allah, I seek protection from His wrath, from His punishment and from the 

servants evil and from the whispers of Satan and I seek protection from (these) coming to me. 

 

அவூது பிகலிம(த்)தி-ல்லாஹித் தாம்ம(த்)தி மின் க(G)ழ(DH)பிஹி வ இகாபிஹி வ ஷர்ரி 
இபாதிஹி வமின் அமொ(த்)திஸ் ஷயா(த்)தனீி வஅன் யஹ்ழு(DH)ரூன்  

பரிபூரணமான அல்லாஹ்வின் திருக்கலிமாவின் மபாருட்டால் அவனுலடய றகாபத்லத விட்டும் 
தண்டலனலய விட்டும், அவனுலடய அடியார்கைின் தலீமலய விட்டும், லஷத்தான்கைின் 

ஊொட்டங்கலை விட்டும், அலவ என்னிடத்தில் வருவலத விட்டும் பாதுகாப்புத் றதடுகிறேன். 
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السفر دعاء  - PRAYER WHEN TRAVEL – பிரயாணத்தின்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillah Alhamdulillah Subhaanal-lathee sakkhara lanaa haathaa wamaa kunnaa lahu mukri nee(y)na 

wa innaa ila rabbinaa lamunkaliboon  

Alhamdulillah – 3 times, Allahu Akbar – 3 times, La ilaha illallah 

In the name of Allah, all the Praises to Allah, Glory to Him who has given control and without His power we would 

not have any control. Without doubt we are to return to Him.  

 

பிஸ்மில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், சுப்ஹானல்லத ீெக்கர்லனா ஹாதா வமா குன்னா லஹு 
முக்ரினனீ வ இன்னா இலா ரப்பினா லமுன்கலிபூன் 

அல்ஹம்துலில்லாஹ்  – 3 முலே, அல்லாஹு அக்பர் – 3 முலே, லாஇலாஹா இல்லல்லாஹ் 

அல்லாஹ்வின் மபயரால், புகழலனத்தும் அல்லாஹ்வுக்றக, நாங்கள் இதற்குச் ெக்தியுள்ைவர்கைாக இல்லாத 
நிலலயில் இ(ந்த வாகனத்)லத எங்களுக்கு வெப்படுத்தித் தந்த ஒருவன் மகாத்தூய்லமயானவன். றமலும் 

நிச்ெயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட்ெகனின் பால் திரும்பிச் மெல்பவர்கைாக இருக்கிறோம்.  
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السفر من القدوم دعاء  - PRAYER WHEN RETURN FROM TRAVEL 

பிரயாணத்திலிருந்து திரும்பும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

                   

Aayiboona taa'iboona aabidoona lirabbinaa haamithoon  

We are returning, repenting and obedient to Allah, praising Him 

 

 

ஆயிபூன தாஇபூன ஆபிதூன லிரப்பினா ஹாமிதூன்  

மன்னிப்புக் றகாரியவர்கைாகவும் எங்கள் இலேவனுக்கு அடிபணிந்தவர்கைாகவும் அவலன 
புகழ்ந்தவர்கைாகவும் நாங்கள் திரும்புகிறோம்.   
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المريض زيارة دعاء   - PRAYER WHEN VISITING A SICK  

றநாயாைிலய ெந்திக்கும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

 

                  

 

As’alu-llaahal aleema rabbal arshil aleemi an yashfiyaka (7 times)  

I ask Allah who is the Lofty and the Lord of the Mighty Throne to cure you 

 

 

அஸ்அலுல்லாஹல் அைமீ ரப்பல் அர்ஷில் அைமீி அன் யஷ்பி(F)யக (7 தடரெகள்) 

உங்கலை சுகப்படுத்துமாறு மகத்தானவனும் மகத்தான அர்ஷின் நாயனுமாகிய  

அல்லாஹ்விடம்  றவண்டுகிறேன் 
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المرايا إلى النظر دعاء   - PRAYER WHEN LOOKING IN THE MIRROR  

கண்ணாடி பார்க்கும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 
 

 

                  

 

 

Allahumma anta hassanta khalkee fahassin khulukee   

O Allah! As You have made my external appearance good, make my character good too 

 

 

அல்லாஹும்ம அன்(த்)த ஹஸ்ஸன்(த்)த க(K)ல்கீ(K) பஹஸ்ஸின் கு(K)லுகீ(K) 

யா அல்லாஹ்! நீ என் உருவத்லத அழகாக்கி லவத்தலத றபால  

என் குணத்லதயும் அழகாக்கி லவப்பாயாக! 
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بالوضوء البدء قبل دعاء  - PRAYER BEFORE PERFORMING WUDU (ABLUTION) 

வுழூ மெய்யும் முன் ஓதறவண்டிய துஆ 

 
 

         

                  

 

 

 

 

 

Bismillaahir rahmanir raheem 

In the name of Allah, who is the Most Merciful, Most Gracious 

 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ்  
அைவற்ே அருைாைனும் நிகரற்ே அன்பாைனுமான அல்லாஹ்வின் திருப்மபயரால் 
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الدعاء عند القيام بالوضوء  - PRAYER WHILE PERFORMING WUDU (ABLUTION) 

வுழூ மெய்யும்றபாது ஓதறவண்டிய துஆ 

 

       

                  

 

Allahummagh firlee dhanbee wa wassihlee fee tharee wabaariklee rizk 

O Allah, forgive my sins and widen my grave and grant barakat in my Rizq (sustenance) 

 

அல்லாஹும்மக் பி(F)ர்லீ தன்பி(B) வவஸ்ஸிஹ்லீ பீ(F) தாரீ வபா(B)ரிக்லீ பீ(F) ரிஸ்க் 
அல்லாஹ்றவ! என் பாவங்கலை மன்னிப்பாயாக, என் மண்ணலேலய விொலமாக்குவாயாக,  

என் இரணத்தில் விஸ்தரீணத்லத ஏற்படுத்துவாயாக. 
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الوضوء من االنتهاء عند الدعاء  - PRAYER AFTER PERFORMING WUDU (ABLUTION) 

வுழூ மெய்த பின் ஓதறவண்டிய துஆ 

    

 

 

 

 

 

 
 

Ash-athu an-laa ilaaha illallaahu wahthahu laa shareeka lahu wa ash-athu anna muhammadan abdahu 

wa rasooluhu (3 times) - Allahummaj-alnee minat-tawwaabeena wa’ajalnee minal muta tah’hireen    

I testify that there is no god to worship except Allah. He is unique and has no partner and I testify that Muhammad is Allah's 

servant and messenger. O Allah, make me among those who seek forgiveness and amongst those who stay clean.  

அஷ்அது அன் லாஇலாஹா இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீகலஹு வ அஷ்அது அன்ன முஹம்மதன் 
அப்துஹு வ ரசூலுஹு (3 தடலவ) –  

அல்லாஹும்மஜ் அல்ன ீமினத் தவ்வாபீன வாஜ்அல்ன ீமினல் மு(த்)த தஹ்ஹிரீன்    
வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹ்லவ அன்ேி றவறு நாயன் இல்லல என்று ொட்ெி கூறுகிறேன். இன்னும் 

முஹம்மத் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் நல்லடியாரும் திருத்தூதரும் என்று ொட்ெி கூறுகிறேன்.   

அல்லாஹ்றவ! என்லன பாவமன்னிப்பு றதடுகிேவர்கைிலும் பரிசுத்தவான்கைிலும் ஒருவனாக ஆக்கி லவப்பாயாக.  
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مبتسم المسلم رؤية دعاء   - PRAYER WHEN SEEING A MUSLIM LAUGHING  

ஒரு முஸ்லிம் ெிரிக்க கண்டால் ஓதறவண்டிய துஆ 

 

                     

                  

 

 

 

 

 

Adh-hakallaahu sinnaka 

May Allah keep you laughing  

  

அழ்ஹகல்லாஹு ெின்ன(க்)க 
அல்லாஹ் உங்கலை (என்றும்) ெிரிக்கச் மெய்வானாக 
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مساعدة لك قدم شخص بشكر الدعاء  - PRAYER FOR THANKING SOMEONE WHO DID A FAVOUR  

உதவி மெய்த ஒருவருக்கு நன்ேி மொல்லி ஓதறவண்டிய துஆ 

 
 

        

                  

 

Jazakallaahu Khairan 

May Allah grant you good reward  

  

ஜஸாக(K)ல்லாஹு லக(K)ரன் 
அல்லாஹு உங்களுக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக 
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الدين قضاء عند الدعاء  - PRAYER WHEN PAYING OFF THE DEBTS (RETURNING LOAN)  

கடலன திருப்பி மெலுத்தும்றபாது ஓதும் துஆ 

 

     

                  

Allahummak-finee bihalaalika an haraamika wa aghninee bifadhlika amman siwaak 

 O Allah! Suffice me with what You have allowed instead of what You have forbidden, and make me 

independent of all others besides You 

 

அல்லாஹும்மக்-பி(F)னி பி(B)ஹலாலி(க்)க அன் ஹராமி(க்)க வ அக்(G)னின ீ 

பி(B)ப(F)ழ்லி(க்)க அம்மன் ெிவாக்    
அல்லாஹ்றவ! உன்னுலடய ஹலாலலக் மகாண்டும் உன்னுலடய ஹராலம விட்டும் என்லன 

றபாதுமாக்கச் மெய்வாயாக! உன்னுலடய றபரருலைச் மகாண்டு உன்னல்லாதவலர விட்டும் என்லன 
றதலவயற்ேவனாக ஆக்குவாயாக! 
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الغضب وقت الدعاء   - PRAYER AT THE TIME OF ANGER  

றகாபம் வந்தால் ஓதறவண்டிய துஆ 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

A’oothu billaahi minash-shaitaanir rajeem  

I seek refuge in Allah from the accursed Satan  

  

அஊதுபில்லாஹி மினஷ் லஷதானிர் ரஜமீ்  
எடுத்மதரியப்பட்ட லஷத்தானின் தஙீ்லக விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு றதடுகிறேன் 
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العطس بعد دعاء   - PRAYER AFTER THE SNEEZING - தும்மல் விட்டால் ஓதறவண்டிய துஆ 

 

          

                    

 

 

 

 

 

Alhamdulillah 

All the praises to Allah 

  

அல்ஹம்துலில்லாஹ் 
எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்றக 
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 PRAYER WHEN HEARING THE PRAYER OF THE SNEEZER - الحمدهلل قوله بعد للعطاس قولة مايجب 

தும்மியவரின் துஆவிற்கு பதில் கூே மற்ேவர் ஓதறவண்டிய துஆ 

          

         

 

 

 

 

 

 

Yarhamukallah 

May Allah have mercy on you 

 

யர்ஹமு(க்)கல்லாஹ் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக 
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هللا يرحمك له الجماعة قول بعد العطاس جواب   – THEN SNEEZER SHOULD REPLY AS FOLLOWS 

தும்மியவர் அதற்கு இவ்வாறு பதில் கூே றவண்டும் 

          

  

 

 

Yahthee-kumullahu wa Yuzlihu Baa Lakum 

May Allah keep you on guidance and make your condition proper 

 

யஹ்த(ீக்)குமுல்லாஹு வயுஸ்(Z)லிஹு பா(B)ல(க்)கும் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு றநர் வழிகாட்டுவானாக! உங்கள் காரியத்லதச் ெரீாக்குவானாக! 
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البالء صاحب رؤية عند الدعاء   – PRAYER WHEN SEEING SOMEONE IN DIFFICULTY 

துன்பத்தில் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவலர கண்டால் ஓதறவண்டிய துஆ 

 

    

 

 

 

 

 

Alhamdulillaahil-ladhee aafaanee mimmaab talaaka bihi wa fadh’dhalanee ala kaseerin 

mimman khalaka tafdheela   

All praise belongs to Allah who has saved me from such a condition which is afflicted on you  

and favoured me over many creations 

 

அல்ஹம்துலில்லாஹில்லத ீஆபானி(ய்) மிம்மாப் தலா(க்)க பிஹி வபழ்லனி(ய்) அல 
கஸீ(ய்)ரின் மிம்மன் கல(க்)க தப்ழீ(ய்)லா    

உன்லன எலதக் மகாண்டு றொதித்துள்ைாறனா அலத விட்டும் எனக்கு சுகமைித்து, அவன் பலடத்த- 
வற்ேில் அதிகமானவற்லே விட என்லன மிகச் ெிேப்பாக்கி லவத்த அல்லாஹ்வுக்றக எல்லாப் புகழும் 
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