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อลัลอฮมุมฆัฟิรละนา ซนูุบะนา วะอสิรอฟะนา ฟีอมัรนิา วะตบุอะลยันา อนินะกะอนัตตัเตาวาบรุเราะฮมี 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดอภยัโทษต่อความผิดของเรา ต่อการละเมิดคาํสั  งของพระองคใ์นกิจการ
ต่างๆของเรา  และได้โปรดรบัการกลบัเนื*อกลบัตวัของเราด้วยเถิด แท้จริงพระองคท่์านเป็น  
ผูท้รงให้โอกาสกลบัเนื*อกลบัตวัและผูท้รงเมตตาเสมอ 
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อลัลอฮมุมะอนินา นสัอะลกุลัอฟัวะ วลัอาฟิยะตะ ฟิดดีนิ วดัดนุยา วลัอาคเิราะฮฺ 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดให้พวกเรามีความเพิ มพนูและความปลอดภยัในศาสนา ชีวิตแห่งโลกนี*และ
ในโลกหน้าด้วยเถิด  
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อลัลอฮมุมะอนินา นะอูซบุิรฎิอกะ มินสะเคาะฏกิะ, วะบมิอุาฟาติกะ มินอกูุบะติกะ วะบิกะมินกะ 

ลานุหฺศี ษะนาอนั อะลยักะ, อนัตะกะมา อษันยัตะ อะลานฟัสกิะ 

โอ้อลัลอฮ ฺแน่แท้พวกเราต้องการความคุ้มครองด้วยความพอพระทยัของพระองคท่์านให้พ้น
จากความโกรธกริ*วของพระองคท่์าน ต้องการความคุ้มครองด้วยความอภยัโทษของพระองค์
ท่านให้พ้นจากการลงโทษของพระองคท่์าน ต้องการความคุ้มครองด้วยพระองคท่์านให้พ้น
จาก(ความโมโหของ)พระองคท่์าน  โดยที พวกเราขอสารภาพว่าไมส่ามารถสรรเสริญพระองค์
ท่านอย่างครบถ้วน ดงัที พระองคท่์านทรงสามารถสรรเสริญพระองคท่์าน(อย่างที ควร) 
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อลัลอฮมุมรัฟะอ ฺอนันา ฮาซลับะลาอะ วชัมลันา บิเราะหฺมะติกะ ยาอรัหะมรัรอหมิีน 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดยกการลงโทษนี*(คือการที มีนํ*าท่วม) และได้โปรดประทานความเมตตาของ
พระองคท่์านแก่พวกเราทั *งมวล โอ้พระผูท้รงยิ งในบรรดาผูมี้ความเมตตา 
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อลัลอฮมุมะ นฟัฟิสฮมัมลัมะฮมฺูมีน วะฟัรรจิ$กฺรับลัมกัรูบนี วรัฟะอฎิฎรุเราะ อะนิลมตุะฎอ็รรรินี 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดบรรเทาความเศรา้ของบรรดาผูเ้ศร้าโศก และให้โอกาสพ้นจากวิกฤติแก่
บรรดาผูมี้วิกฤติ และโปรดยกความเสียหายให้พ้นจากบรรดาผูเ้สียหายทั *งหลายด้วยเถิด  
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อลัลอฮมุมะ อะฆิฎลิมาอะ วกัฎฟีินา บิลฏุฟิกะ ยาอกัเราะมลัอกัเราะมีน, วะกลีะ ยาอรัฎบุละอยี ฺวะยาสะมาอ ุ

อกัลอิยี ฺวะฆีฎอ็ลมาอ ุวะกฎุยิลัอมัรุ 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดให้นํ*าลดลงและตดัสินต่อกิจการของเราด้วยความเมตตาอย่างปราณีต โอ้
พระผูท้รงเกียรติยิ งเหนือบรรดาผูมี้เกียรติทั *งหลาย “และมีพระบญัชากล่าวว่า แผน่ดินเอ๋ยจง
กลืนนํ*าของเจา้ ฟ้าเอ๋ยจงหยดุ และนํ*าได้ลดลง และกิจการได้ถกูตดัสิน” 
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อลัลอฮมุมะ หะวาลยันา วะลาอะลยันา 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดให้นํ*าอยู่รอบๆพวกเรา(โดยเป็นประโยชน์) และโปรดอย่าให้(อนัตรายของ)
นํ*าอยู่ที เรา 
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อลัลอฮมุมะ ลาตอุาคิซนา บิมาฟะอะลสัสฟุะฮาอมุินนา 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดอย่าเอาโทษกบัเราด้วยการกระทาํของคนชั  วร้ายบางส่วนในหมูพ่วกเรา 
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อลัลอฮมุะ อจัญิลละนา บิฟะเราะญิน มินอนิดิกะ, วะฮบันสัสะลามะตะ ฟีอนัฟสุนิา, วะอะฮลฺนีา วะอมัวาลิ

นา วะซะวีนา, ยารอ็บบลัอาละมีน 

โอ้อลัลอฮ ฺได้โปรดรีบประทานทางรอดให้แก่พวกเราจากพระองคท่์าน, และได้โปรดประทาน
ความปลอดภยัในชีวิตของพวกเรา ครอบครวัของพวกเรา ทรพัยสิ์นของพวกเรา และหมูค่ณะ
ของพวกเราด้วยเทอญ โอ้องคพ์ระผูอ้ภิบาลแห่งสากลโลก 

 
ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดอ่้านดุอาอฺกนูุตเพื�อวงิวอนและรอ้งขอต่ออลัลอฮใฺนยามที�เกดิวกิฤตใิน : หมายเหตุ

สงัคมมสุลมิอย่างรุนแรงหรอืกรณีสาธารณภยัใหญ่หลวง โดยสามารถขอดุอาอฺในละหมาดไดท้ ั/งหา้เวลาหรอืเฉพาะในเวลาที�มี
การอ่านเสยีงดงั หรอืเวลาหนึ�งเวลาใดตามที�ผูป้กครองเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 


