ดุอาอฺมุสตะญาบจากอัลกุรอาน 1
1. ซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (1:1-7)
﴾١﴿ ﺑ ِْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠـ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤـٰﻦِ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻴﻢ
﴾٢﴿ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ َر ﱢب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َني
﴾٤﴿ ِ﴾ َﻣﺎﻟِ ِﻚ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟﺪﱢﻳﻦ٣﴿ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤـٰﻦِ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻴﻢ
﴾٥﴿ إِﻳﱠ َﺎك ﻧَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َوإِﻳﱠ َﺎك ﻧ َْﺴﺘَ ِﻌ ُني
1. ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปราณี
ผูทรงเมตตาเสมอ
2. การสรรเสริญทั้งหลายนั้น เป,นสิทธิของอัลลอฮฺ
ผูเป,นพระเจาแห0งสากลโลก
3. ผูทรงกรุณาปราณี ผูทรงเมตตาเสมอ
4. ผูทรงอภิสิทธิ์แห0งวันตอบแทน
5. เฉพาะพระองค:เท0านั้นที่พวกขาพระองค:เคารพ
อิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค:เท0านั้น
ที่พวกขาพระองค:ขอความช0วยเหลือ
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﴾٦﴿ اﻟﴫاطَ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻘﻴ َﻢ
َ ا ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ﱢ
ﻳﻦ أَﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ
َ ﴏاطَ اﻟ ِﱠﺬ
َ ِ
﴾٧﴿ ﻮب َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ َو َﻻ اﻟﻀﱠ ﺎﻟﱢ َني
ِ ُﻏ َْريِ اﻟْ َﻤﻐْﻀ
6. ขอพระองค:ทรงแนะนําพวกขาพระองค:
ซึ่งทางอันเที่ยงตรง
7. (คือ) ทางของบรรดาผูที่พระองค:ไดทรงโปรดปรานแก0พวกเขา มิใช0ในทางของพวกที่ถูกกริ้ว
และมิใช0ทางของพวกที่หลงผิด
2. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2:127-128
(นบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล)

اﻟﺴ ِﻤﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِﻴ ُﻢ
َ ََرﺑﱠﻨَﺎ ﺗَ َﻘ ﱠﺒ ْﻞ ِﻣﻨﱠﺎ إِﻧﱠ َﻚ أ
ﻧﺖ ﱠ

ขาแต0พระผูเป,นเจาของพวกขาพระองค:
โปรดรับ(งาน)จากพวกขาพระองค:ดวยเถิด
แทจริงพระองค:นั้นทรงไดยินและทรงรอบรู
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َرﺑﱠﻨَﺎ َوا ْﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﺴﻠِ َﻤ ْ ِني ﻟ ََﻚ َو ِﻣﻦ ُذ ﱢرﻳﱠ ِﺘﻨَﺎ أُ ﱠﻣ ًﺔ ﱡﻣ ْﺴﻠِ َﻤ ًﺔ ﻟ َﱠﻚ
ขาแต0พระผูอภิบาลของขาพระองค: โปรดใหพระองค:
ทั้งสองเป,นผูนอบนอมต0อพระองค:
และโปรดใหมีขึ้นจากลูกหลานของพวกพระองค:
ซึ่งประชาชนที่นอบนอมต0อพระองค:
اب اﻟ ﱠﺮ ِﺣﻴ ُﻢ
َ ََوأَ ِرﻧَﺎ َﻣ َﻨ ِﺎﺳ َﻜ َﻨﺎ َوﺗ ُْﺐ َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ إِﻧ َﱠﻚ أ
ُ ﻧﺖ اﻟﺘﱠ ﱠﻮ
และโปรดแสดงแก0ขาพระองค: ซึ่งการทําฮัจญ:
ของพวกขาพระองค: และโปรดอภัยโทษแก0
พวกขาพระองค:ดวย แทจริงพระองค:
ทรงเป,นผูอภัยโทษ ทรงเอ็นดูเมตตา
3. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2:137)

اﻟﺴ ِﻤﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِﻴ ُﻢ
ﻓ ََﺴﻴَ ْﻜ ِﻔﻴ َﻜ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠـ ُﻪ َو ُﻫ َﻮ ﱠ

แลวอัลลอฮ:ก็จะทรงใหเจาพอเพียงแก0พวกเขา
และพระองค:นั้นเป,นผูทรงไวซึ่งการไดยิน
ทรงไวซึ่งความรอบรู
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4. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2:156)

إِﻧﱠﺎ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَ ْﻴ ِﻪ َرا ِﺟ ُﻌﻮ َن

แทจริงพวกเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ
และแทจริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค
5. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2:201)

َرﺑﱠ َﻨﺎ آﺗِ َﻨﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َو ِﰲ ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ

โอพระเจาของเรา โปรดประทานใหแก0พวกเรา
ซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้ และสิ่งดีงามในปรโลก

َاب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ َو ِﻗﻨَﺎ َﻋﺬ

และโปรดคุมครองพวกเราใหพนจาก
การลงโทษแห0งไฟนรกดวยเถิด
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6. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2:250)

َرﺑﱠﻨَﺎ أَﻓْ ِﺮ ْغ َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ َﺻ ْ ًﱪا َوﺛَﺒﱢ ْﺖ أَﻗْ َﺪا َﻣ َﻨﺎ
﴾٢٥٠﴿ ِﻳﻦ
َ اﻧﴫﻧَﺎ َﻋ َﲆ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮ
ْ ُ َو

โอพระเจาของพวกขาพระองค:โปรดทรงประทาน
ความอดทนใหแก0พวกขาพระองค:เถิด และ
โปรดทรงใหมั่นคงซึง่ เทาของพวกขาพระองค:
และโปรดทรงช0วยพวกขาพระองค:
ใหชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย
7. ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2:286)

ِ َرﺑﱠ َﻨﺎ ﻻَ ﺗُ َﺆ
اﺧ ْﺬﻧَﺎ إِن ﻧﱠ ِﺴﻴ َﻨﺎ أَ ْو أَ ْﺧﻄَﺄْﻧَﺎ

โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอย0าเอาโทษแก0เราเลย
หากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไป
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ﴏا
ً ْ َِرﺑﱠﻨَﺎ َوﻻَ ﺗَ ْﺤ ِﻤ ْﻞ َﻋﻠَ ْﻴﻨَﺎ إ
ﻛ ََام َﺣ َﻤﻠْﺘَ ُﻪ َﻋ َﲆ اﻟ ِﱠﺬﻳ َﻦ ِﻣﻦ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ

โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอย0าไดบรรทุกภาระ
หนักใดๆแก0พวกเรา เช0นเดียวกับที่พระองค:ไดทรง
บรรทุกมันแก0บรรดาผูที่อยู0ก0อนหนาพวกเรามาแลว

َرﺑﱠﻨَﺎ َوﻻَ ﺗُ َﺤ ﱢﻤﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ ﻻَ ﻃَﺎﻗَ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ
َوا ْﻋ ُﻒ َﻋﻨﱠﺎ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوا ْر َﺣ ْﻤﻨَﺎ

โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอย0าใหพวกเราแบก
สิ่งที่ไม0มีกําลังใดๆ แก0พวกเราจะแบกมันได และ
โปรดทรงอภัยแก0พวกเราและยกโทษใหแก0พวกเรา
และเมตตาแก0พวกเราดวยเถิด

َﺎﻧﴫﻧَﺎ َﻋ َﲆ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ
َ َأ
ْ ُ ﻧﺖ َﻣ ْﻮﻻَ ﻧَﺎ ﻓ

พระองค:นั้นคือผูปกครองของพวกเรา
ดังนั้นโปรดไดทรงช0วยเหลือพวกเราใหไดรับชัยชนะ
เหนือกลุ0มชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิด
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8. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:8)

َرﺑﱠ َﻨﺎ َﻻ ﺗُ ِﺰ ْغ ُﻗﻠُﻮﺑَ َﻨﺎ ﺑَ ْﻌﺪَ إِ ْذ ﻫَﺪَ ﻳْ َﺘ َﻨﺎ

โอพระผูเป,นเจาของพวกเรา ! โปรดอย0าให
หัวใจของพวกเราเอนเอียงออกจากความจริง
หลังจากที่พระองค:ไดทรงแนะนําแก0พวกเราแลว

ﺎب
َ َﻧﻚ َر ْﺣ َﻤ ًﺔ إِﻧ َﱠﻚ أ
َ َُو َﻫ ْﺐ ﻟَ َﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ
ُ ﻧﺖ اﻟْ َﻮ ﱠﻫ

และโปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากที่พระองค:
ใหแก0พวกเราดวยเถิด แทจริงพระองค:นั้นคือ
ผูทรงประทานใหอย0างมากมาย
9. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 3:16

َرﺑﱠ َﻨﺎ إِﻧﱠ َﻨﺎ آ َﻣ ﱠﻨﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ ذُﻧُﻮﺑَ َﻨﺎ

โอพระเจาแห0งพวกขาพระองค: แทจริงพวก
ขาพระองค:ศรัทธากันแลว โปรดอภัยแก0พวก
ขาพระองค: ซึ่งบรรดาความผิดของพวกขาพระองค:
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َاب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ َو ِﻗﻨَﺎ َﻋﺬ

และไดโปรดปกปMองพวกขาพระองค:
ใหพนจากการลงโทษแห0งไฟนรกดวย
10. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:26)

اﻟﻠﱠـ ُﻬ ﱠﻢ َﻣﺎﻟِ َﻚ اﻟْ ُﻤﻠ ِْﻚ ﺗُﺆ ِْيت اﻟْ ُﻤﻠ َْﻚ َﻣﻦ ﺗَﺸَ ﺎ ُء
َوﺗَﻨ ِﺰ ُع اﻟْ ُﻤﻠ َْﻚ ِﻣ ﱠﻤﻦ ﺗَﺸَ ﺎ ُء

ขาแต0อัลลอฮ:ผูทรงอภิสิทธิ์แห0งอํานาจทั้งปวง !
พระองค:นั้นจะทรงประทานอํานาจแก0ผูที่พระองค:ทรง
ประสงค: และจะทรงถอดถอนอํานาจจากผูที่พระองค:
ทรงประสงค:

َوﺗُ ِﻌ ﱡﺰ َﻣﻦ ﺗ َﺸَ ﺎ ُء َوﺗ ُِﺬ ﱡل َﻣﻦ ﺗَﺸَ ﺎ ُء ﺑِ َﻴ ِﺪ َك اﻟْ َﺨ ْ ُري

และจะทรงใหเกียรติแก0ผูที่พระองค:ทรงประสงค: และ
จะทรงยังความต่ําตอยแก0ผูที่พระองค:ทรงประสงค:
ความดีทั้งหลายนั้นอยู0ที่พระหัตถ:ของพระองค:
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ﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ْ َ ﲆ ﻛ ﱢُﻞ
ٰ َ إِﻧ َﱠﻚ َﻋ

แทจริงพระองค:นั้นเป,นผูทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุก
อย0าง
11. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:38) (นบีซะกะรียา)
َر ﱢب َﻫ ْﺐ ِﱄ ِﻣﻦ ﻟﱠ ُﺪ َﻧﻚ ُذ ﱢرﻳﱠ ًﺔ ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ إِﻧ َﱠﻚ َﺳ ِﻤﻴ ُﻊ اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎ ِء
ขาแต0พระเจาของขาพระองค: โปรดประทาน
แก0ขาพระองค: ซึ่งบุตรที่ดคี นหนึ่งจากที่พระองค:
แทจริงพระองค:เป,นผูทรงไดยินคําวิงวอน
12. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:53)

َ َرﺑﱠ َﻨﺎ آ َﻣ ﱠﻨﺎ ِﺑـ َام أَﻧ َﺰﻟ َْﺖ َواﺗﱠ َﺒ ْﻌ َﻨﺎ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ
ﻮل

ขาแต0พระเจาของพวกขาพระองค: พวกขาพระองค:
ศรัทธาแลวต0อสิ่งที่พระองค:ไดประทานลงมา
และพวกขาพระองค:ก็ไดปฏิบัติตามร0อซูลแลว
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َﻓﺎﻛْ ُﺘ ْﺒ َﻨﺎ َﻣ َﻊ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻫ ِﺪﻳ َﻦ

โปรดทรงบันทึกพวกขาพระองค:ร0วมกับ
บรรดาผูที่กล0าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายดวยเถิด
13. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:147)

ﴎاﻓَ َﻨﺎ ِﰲ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ
َ ْ َِرﺑﱠ َﻨﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ ُذﻧُﻮﺑَ َﻨﺎ َوإ

โอพระเจาแห0งพวกขาพระองค: โปรดไดทรงอภัยโทษ
ใหแก0พวกขาพระองค:ดวยเถิด ซึ่งบรรดาความผิด
ของพวกขาพระองค: และการที่พวกขาพระองค:
กระทําเกินขอบเขตในกิจการของพวกขาพระองค:

اﻧﴫﻧَﺎ َﻋ َﲆ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ
ْ ُ َوﺛَ ﱢﺒ ْﺖ أَﻗْ َﺪا َﻣ َﻨﺎ َو

และโปรดทรงใหเทาของพวกขาพระองค:มั่นอยู0
และโปรดทรงช0วยเหลือพวกขาพระองค:
ใหชนะเหนือกลุ0มชนผูปฏิเสธศรัทธาดวย
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14. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:173)

َﺣ ْﺴ ُﺒ َﻨﺎ اﻟﻠﱠـﻪُ َوﻧِ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻮ ِﻛ ُﻴﻞ

อัลลอฮ:นั้นเป,นผูที่พอเพียงแก0เราแลว
และเป,นผูรับมอบหมายทีด่ ีเยี่ยม

15. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3:191-194)

ْﺖ َﻫـٰﺬَا ﺑَ ِﺎﻃ ًﻼ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَ َﻚ
َ َرﺑﱠﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَﻘ

โอพระเจาของพวกขาพระองค:
พระองค:มิไดทรงสรางสิ่งนี้มาโดยไรสาระ
มหาบริสุทธิ์พระองค:ท0าน
﴾١٩١﴿ َاب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﻓَ ِﻘﻨَﺎ َﻋﺬ
โปรดทรงคุมครองพวกขาพระองค:
ใหพนจากการลงโทษแห0งไฟนรกดวยเถิด
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َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠ َﻚ َﻣﻦ ﺗُ ْﺪ ِﺧ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ َر ﻓَ َﻘ ْﺪ أَ ْﺧ َﺰﻳْﺘَ ُﻪ
﴾١٩٢﴿ ﻧﺼﺎ ٍر
َ ََو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني ِﻣ ْﻦ أ

โอพระเจาของพวกขาพระองค:
แทจริงผูใดที่พระองค:ทรงใหเขาไฟนรก
แน0นอน พระองค:ก็ยังความอัปยศแก0เขาแลว
และสําหรับบรรดาผูอธรรมนั้นย0อมไม0มีผูช0วยเหลือใดๆ

ِﱠرﺑﱠ َﻨﺎ إِﻧﱠ َﻨﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌ َﻨﺎ ُﻣ َﻨﺎ ِدﻳًﺎ ﻳُ َﻨﺎ ِدي ﻟِ ْ ِﻺﻳْـ َامن
أَ ْن آ ِﻣﻨُﻮا ِﺑ َﺮﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺂ َﻣﻨﱠﺎ

โอพระเจาของพวกขาพระองค:!
แทจริงพวกขาพระองค:ไดยินผูประกาศเชิญชวน
ผูหนึ่ง กําลังประกาศเชิญชวนใหมีการศรัทธาว0า
ท0านทั้งหลายจงศรัทธาต0อพระเจาของพวกเจาเถิด
และพวกขาพระองค:ก็ศรัทธากัน
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َرﺑﱠﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧُﻮﺑَﻨَﺎ

โอพระเจาของพวกขาพระองค:! โปรดทรงอภัย
แก0พวกขาพระองค:ดวย ซึ่งบรรดาโทษของพวกขา
พระองค:

﴾١٩٣﴿ َوﻛَ ﱢﻔ ْﺮ َﻋ ﱠﻨﺎ َﺳ ﱢﻴﺌَﺎﺗِ َﻨﺎ َوﺗَ َﻮﻓﱠ َﻨﺎ َﻣ َﻊ اﻷْ َﺑْ َﺮا ِر

และโปรดลบลางใหพนจากพวกขาพระองค:
ซึ่งบรรดาความผิดของพวกขาพระองค:
และโปรดใหพวกขาพระองค:สิ้นชีวิตร0วมกับ
บรรดาผูที่เป,นคนดีดวยเถิด

ﲆ ُر ُﺳﻠِ َﻚ
ٰ َ َرﺑﱠﻨَﺎ َوآﺗِﻨَﺎ َﻣﺎ َو َﻋﺪﺗﱠﻨَﺎ َﻋ

โอพระผูเป,นเจาของพวกขาพระองค:!
และไดโปรดประทานแก0พวกขาพระองค:
สิ่งที่พระองค:ไดสัญญาไวแก0พวกขาพระองค:
โดยผ0านบรรดาร0อซูลของพระองค:
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َوﻻَ ﺗُ ْﺨ ِﺰﻧَﺎ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ إِﻧﱠ َﻚ ﻻَ ﺗ ُ ْﺨﻠِ ُﻒ اﻟْ ِﻤﻴ َﻌﺎ َد

และโปรดอย0าไดทรงยังความอัปยศ
แก0พวกขาพระองค:ในวันปรโลกเลย
แทจริงพระองค:นั้นไม0ทรงผิดสัญญา

16. ซูเราะตุนนิซาอฺ (4:75)
َوا ْﺟ َﻌﻞ ﻟﱠ َﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪُ ﻧﻚَ َوﻟِ ٍّﻴﺎ َوا ْﺟ َﻌﻞ ﻟﱠ َﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪُ ﻧﻚَ ﻧ َِﺼريًا
(โอพระเจาของเรา) และโปรดใหมีขึ้นแก0พวกเรา
ซึ่งผูคุมครองคนหนึ่งจากที่พระองค:และโปรดใหมีขึ้น
แก0พวกเราซึ่งผูช0วยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค:
17. ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ (5:83)

َرﺑﱠﻨَﺎ آ َﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻛْﺘُ ْﺒﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻫ ِﺪﻳ َﻦ

โอพระเจาของพวกขาพระองค:
โปรดจารึกพวกขาพระองค:ไวร0วมกับ
บรรดาผูกล0าวปฏิญาณยืนยันดวยเถิด
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18. ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ (5:118)

إِن ﺗُ َﻌ ﱢﺬﺑْ ُﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺈﻧﱠ ُﻬ ْﻢ ِﻋ َﺒﺎ ُد َك
ﻧﺖ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜﻴ ُﻢ
َ ََوإِن ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺈﻧﱠ َﻚ أ

หากพระองค:จะทรงลงโทษพวกเขา แทจริงพวกเขาก็
คือบ0าวของพระองค: และหากพระองค:จะทรงอภัย
โทษใหแก0พวกเขา แทจริงพระองค:ท0านคือ
ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ
19. ซูเราะฮฺอัลอันอาม (6:79)

ِ اﻟﺴ َام َو
ات َو ْاﻷَ ْر َض
ِإ ﱢين َو ﱠﺟ ْﻬ ُﺖ َو ْﺟﻬ َِﻲ ﻟِﻠ ِﱠﺬي ﻓَﻄَ َﺮ ﱠ
ﴩﻛِ َني
ِ ْ َﺣ ِﻨﻴﻔًﺎ ۖ◌ َو َﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ

แทจริงขาพระองคขอผินหนาของขาพระองค
แด'ผูที่สรางบรรดาชั้นฟ-าและแผ'นดิน
ในฐานะผูใฝ1หาความจริง ผูสวามิภักดิ์
และขาพระองคมิใช'คนหนึ่งในหมู'ผูใหมีภาคีขึ้น
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20. ซูเราะฮฺ อัลอันอาม (6:162-163)

ﺎي َو َﻣ َام ِيت
َ ﻗ ُْﻞ إِ ﱠن َﺻ َﻼ ِيت َوﻧُ ُﺴ ِيك َو َﻣ ْﺤ َﻴ
﴾١٦٢﴿ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ َر ﱢب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َني

จงกล0าวเถิด(มุฮัมมัด)ว0า แทจริงการละหมาดของฉัน
และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน
และการตายของฉันนั้น เพื่ออัลลอฮฺ ผูเป,นพระเจา
แห0งสากลโลกเท0านั้น

ﴍ َﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
ِ َ َﻻ
﴾١٦٣﴿ َو ِﺑ َٰﺬﻟِ َﻚ أُ ِﻣ ْﺮتُ َوأَﻧَﺎ أَ ﱠو ُل اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َني

ไม0มีภาคีใดๆ แก0พระองค:
และดวยสิ่งนั้นแหละ ขาพระองค:ถูกใช
และขาพระองค:คือคนแรกในหมู0ผูสวามิภกั ดิ์ทั้งหลาย
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21. ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ (7:23)

َرﺑﱠﻨَﺎ ﻇَﻠَ ْﻤﻨَﺎ أَﻧْﻔ َُﺴ َﻨﺎ
ﺎﴎﻳ َﻦ
ِ ِ َوإِ ْن ﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ َوﺗَ ْﺮ َﺣ ْﻤ َﻨﺎ ﻟَ َﻨﻜُﻮﻧَ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺨ

โอพระเจาของพวกเขาพระองค: พวกขาพระองค:
ไดอธรรมแก0ตัวของพวกขาพระองค:เอง
และหากพระองค:ไม0ทรงอภัยโทษแก0พวกขาพระองค:
และเอ็นดูเมตตาแก0ขาพระองค:แลว แน0นอน
พวกขาพระองค:ก็ตองกลายเป,นพวกที่ขาดทุน
22. ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ (7:43)

اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي ﻫَﺪَ اﻧَﺎ ﻟِ َﻬ َﺬا
َُو َﻣﺎ ﻛُ ﱠﻨﺎ ﻟِ َﻨ ْﻬ َﺘ ِﺪ َي ﻟَ ْﻮ َﻻ أَنْ ﻫَﺪَ اﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ

การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป,นสิทธิของอัลลอฮ:
ผูทรงแนะนําพวกเราใหไดรับสิ่งนี้
และใช0ว0าพวกเราจะไดรับคําแนะนําก็หาไม0
หากว0าอัลลอฮ:ไม0ทรงแนะนําแก0พวกเรา
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23. ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ (7:47)

َرﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني

โอพระเจาของพวกขาพระองค: โปรดอย0าให
พวกขาพระองค:ร0วมอยู0กับกลุ0มผูอธรรมเหล0านั้นเลย
24. ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ (7:126)

َرﺑﱠ َﻨﺎ أَ ْﻓ ِﺮ ْغ َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َﺻ ْ ًﱪا َوﺗَ َﻮ ﱠﻓ َﻨﺎ ُﻣ ْﺴﻠِ ِﻤ َني

โอพระเจาของเรา โปรดเทความอดทน
ลงมาบนพวกเราดวยเถิด และโปรดทรงใหพวกเรา
ตายในฐานะผูสวามิภักดิด์ วย
25. ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ (7:151)

َر ﱢب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َو ِﻷَ ِﺧﻲ

โอพระเจาแห0งขาพระองค: โปรดอภัยโทษแก0
ขาพระองค: และแก0พี่ชายของขาพระองค:ดวย
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َوأَ ْد ِﺧﻠْﻨَﺎ ِﰲ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ

และโปรดไดทรงใหพวกขาพระองค:เขาอยู0ใน
ความเอ็นดูเมตตาของพระองค:เถิด

ِ َوأَﻧْ َﺖ أَ ْر َﺣ ُﻢ اﻟ ﱠﺮ
اﺣ ِﻤ َني

และพระองค:นั้นคือผูที่ทรงเอ็นดูเมตตา
ยิ่งกว0าผูเอ็นดูเมตตาทั้งหลาย
26. ซูเราะฮฺ อัตเตาะบะฮฺ (9:129)

َﺣ ْﺴﺒ َِﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻻ إِﻟَﻪَ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗَ َﻮﻛﱠﻠ ُْﺖ
َو ُﻫ َﻮ َر ﱡب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈ ِﻴﻢ

“อัลลอฮ:นั้นเป,นที่พอเพียงแก0ฉันแลว
ไม0มีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค:เท0านั้น
แด0พระองค:เท0านั้นที่ฉันขอมอบหมาย
และพระองค:คือเจาของบัลลังก:อันยิ่งใหญ0”
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27. ซูเราะฮฺฮูด (11:47)

َر ﱢب إِ ﱢين أَ ُﻋﻮ ُذ ﺑ َِﻚ أَ ْن أَ ْﺳﺄَﻟ ََﻚ َﻣﺎ ﻟَ ْﻴ َﺲ ِﱄ ِﺑ ِﻪ ِﻋﻠْ ٌﻢ

ขาแต'พระผูเปนเจาของขาพระองค
แทจริงขาพระองคขอความคุมครองต'อพระองคท'าน
ใหพนจากการรองเรียนต'อพระองคท'าน
ในสิ่งที่ขาพระองคไม'มีความรูในเรื่องนั้น

ﺎﴎﻳ َﻦ
ِ ِ َوإِﻻﱠ ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َوﺗَ ْﺮ َﺣ ْﻤ ِﻨﻲ أَﻛ ُْﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺨ

และหากพระองคไม'ทรงอภัยแก'ขาพระองค
และไม'ทรงเมตตาขาพระองคแลว
ขาพระองคก็จะอยู'ในหมู'ผูขาดทุน
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28. ซูเราะฮฺฮูด (11:56)

إِ ﱢين ﺗَ َﻮﻛﱠﻠ ُْﺖ َﻋ َﲆ اﻟﻠﱠ ِﻪ َر ﱢيب َو َرﺑﱢﻜ ُْﻢ
ِ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َدا ﱠﺑ ٍﺔ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ آ ِﺧ ٌﺬ ِﺑ َﻨ
ﺎﺻ َﻴ ِﺘ َﻬﺎ

แทจริงฉันมอบหมายต0ออัลลอฮ: พระเจาของฉันและ
พระเจาของพวกท0าน ไม0มีสัตว:เลื้อยคลานใด ๆ เวน
แต0พระองค:ทรงกําขมับมัน

ٍ ﴏ
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘ ٍﻴﻢ
َ ِ إِنﱠ َر ﱢيب َﻋ َﲆ

แทจริงพระเจาของฉันอยู0บนทางที่เที่ยงตรง
29. ซูเราะฮฺฮูด (11:88)

ﻴﺐ
ُ َِو َﻣﺎ ﺗَ ْﻮ ِﻓﻴ ِﻘﻲ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﺗَ َﻮﻛﱠﻠ ُْﺖ َوإِﻟَ ْﻴ ِﻪ أُﻧ

และความสําเร็จของฉันจะไม'เกิดขึ้น
เวนแต'ดวยความช'วยเหลือของอัลลอฮ
แด'พระองคฉันขอมอบหมาย
และยังพระองคเท'านั้นฉันกลับไปหา
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30. ซูเราะฮฺยูซุฟ (12:64)

َري َﺣﺎ ِﻓﻈًﺎ َو ُﻫ َﻮ أَ ْر َﺣ ُﻢ اﻟ ﱠﺮا ِﺣ ِﻤ َني
ٌ ْ َﻓﺎﻟﻠﱠﻪُ ﺧ

ดังนั้นอัลลอฮ:ทรงเป,นผูคุมกันที่ดียงิ่ และพระองค:
เท0านั้นทรงเมตตายิ่งในหมู0ผูเมตตาทั้งหลาย
31. ซูเราะฮฺยูซุฟ (12:86)

إِمنﱠ َﺎ أَﺷْ ﻜُﻮ ﺑَﺜﱢﻲ َو ُﺣ ْﺰ ِين إِ َﱃ اﻟﻠﱠـ ِﻪ

แทจริงฉันรองเรียนความเศราสลดของฉันและความ
ทุกขระทมของฉันต'ออัลลอฮ
32. ซูเราะฮฺยูซุฟ (12:101)

ِ اﻟﺴ َام َو
ﻧﺖ َوﻟِ ﱢﻴﻲ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْ َﻴﺎ
َ َات َواﻷْ َ ْر ِض أ
ﻓ َِﺎﻃ َﺮ ﱠ
ِﺎﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ َني
َو ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة ۖ◌ ﺗَ َﻮﻓﱠ ِﻨﻲ ُﻣ ْﺴﻠِ ًام َوأَﻟ ِْﺤ ْﻘ ِﻨﻲ ﺑ ﱠ

พระผูทรงสรางชั้นฟMาทั้งหลายและแผ0นดิน
พระองค:เป,นผูคุมครองขาพระองค:ทั้งในโลกดุนยา
และอาคิเราะฮ: ขอพระองค:ทรงใหขาพระองค:
ตายในสภาพเป,นผูนอบนอม
และทรงใหขาพระองค:รวมอยู0ในหมู0คนดีทั้งหลาย
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33. ซูเราะฮฺอิบรอฮีม (14:35)

َر ﱢب ا ْﺟ َﻌ ْﻞ َﻫ ٰـﺬَا اﻟْ َﺒﻠَ َﺪ آ ِﻣ ًﻨﺎ
َوا ْﺟﻨُ ْﺒ ِﻨﻲ َوﺑَ ِﻨ ﱠﻲ أَن ﻧﱠ ْﻌﺒُ َﺪ اﻷْ َ ْﺻﻨَﺎ َم

โอ พระเจาของขาพระองค ขอพระองคทรงใหเมืองนี้
(มักกะฮ) ปลอดภัย และทรงใหขาพระองคและ
ลูกหลานของขาพระองคพนจากการบูชาเจว็ด
34. ซูเราะฮฺอิบรอฮีม (14:38)

َر ﱠﺑ َﻨﺎ إِﻧ َﱠﻚ ﺗَ ْﻌﻠ َُﻢ َﻣﺎ ﻧُ ْﺨ ِﻔﻲ َو َﻣﺎ ﻧُ ْﻌ ِﻠ ُﻦ
ﳾ ٍء ِﰲ ْاﻷَ ْر ِض
ْ َ َو َﻣﺎ ﻳَ ْﺨﻔ َٰﻰ َﻋ َﲆ اﻟﻠﱠـ ِﻪ ِﻣﻦ
اﻟﺴ َام ِء
َو َﻻ ِﰲ ﱠ

โอพระเจาของเรา แทจริงพระองค:ทรงรอบรู
สิ่งที่เราปQดบังและสิ่งที่เราเปQดเผย ไม0มีสงิ่ ใดจะซ0อน
เรนไปจากอัลลอฮ ทั้งในแผ0นดินและในชั้นฟMา
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35. ซูเราะฮฺอิบรอฮีม (14:40)

اﻟﺼ َﻼ ِة َو ِﻣﻦ ُذ ﱢرﻳﱠ ِﺘﻲ
َر ﱢب ا ْﺟ َﻌﻠْ ِﻨﻲ ُﻣ ِﻘﻴ َﻢ ﱠ
َرﺑﱠﻨَﺎ َوﺗَ َﻘ ﱠﺒ ْﻞ ُد َﻋﺎ ِء

โอพระเจาของขาพระองค ขอพระองคทรงให
ขาพระองคและจากลูกหลานของขาพระองค
เปนผูดํารงการละหมาด โอพระเจาของเรา
ขอพระองคทรงตอบรับการวิงวอน
ของขาพระองคดวยเทอญ
36. ซูเราะฮฺอิบรอฮีม (14:41)

َرﺑﱠ َﻨﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َوﻟِ َﻮاﻟِﺪَ ﱠي َوﻟِﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني
ﺎب
ُ َﻳ ْﻮ َم َﻳﻘُﻮ ُم اﻟْ ِﺤ َﺴ

โอพระเจาของเรา ขอพระองค:ทรงอภัยโทษใหแก0
ขาพระองค: และแก0บิดามารดาของขาพระองค:
และแก0บรรดามุอมิน ในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้น
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37. ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ (14:24)

ﱠر ﱢب ا ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ َام ﻛ ََام َرﺑﱠ َﻴ ِﺎين َﺻ ِﻐ ًريا

ขาแต'พระเจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก'ท'านทั้งสอง
เช'นที่ทั้งสองไดเลี้ยงดูฉันเมื่อเยาววัย
38. ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ (17:80)

ٍﱠر ﱢب أَ ْد ِﺧﻠْ ِﻨﻲ ُﻣﺪْ ﺧ ََﻞ ِﺻﺪْ ق
ٍَوأَ ْﺧ ِﺮ ْﺟ ِﻨﻲ ُﻣ ْﺨ َﺮ َج ِﺻﺪْ ق

ขาแต0พระเจาของขาพระองค: ไดทรงโปรดนําขา
พระองค:เขาตามทางเขาที่ชอบธรรม และไดทรงโปรด
นําขาพระองค:ออกตามทางออกที่ชอบธรรม

ﻧﻚ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻧ ِﱠﺼريًا
َ َُوا ْﺟ َﻌﻞ ﱢﱄ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ

และทรงโปรดใหขาพระองค:มีอํานาจที่เขมแข็ง
ซึ่งไดรับการช0วยเหลือจากพระองค:
จากหนังสือاﻟﺪﻋﺎء اﳌﺴﺒﺠﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻼف

www.islaminthailand.org
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