ดุอาอฺมุสตะญาบจากอัลกุรอาน 2
39. ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ (17:111)

اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ اﻟ ِﱠﺬي ﻟَ ْﻢ ﻳَﺘﱠ ِﺨ ْﺬ َوﻟَ ًﺪا
ﴍ ٌﻳﻚ ِﰲ اﻟْ ُﻤﻠ ِْﻚ
ِ َ َوﻟَ ْﻢ ﻳَﻜُﻦ ﻟﱠ ُﻪ

การสรรเสริญทั้งมวลเปนของอัลลอฮ ซึ่งไมทรงตั้ง
พระบุตรและไมมีภาคีใดๆ รวมกับพระองค'ในอํานาจ

َوﻟَ ْﻢ ﻳَﻜُﻦ ﻟﱠ ُﻪ َو ِ ﱞﱄ ﱢﻣ َﻦ اﻟﺬ ﱢﱡل ۖ◌ َوﻛ ﱢ َْﱪ ُه ﺗَ ْﻜ ِﺒ ًريا

และไมมีผู,ชวยเหลือใดๆ แกพระองค'ให,พ,นจากความต่ํา
ต,อยและจงให,ความเกรียงไกรแดพระองค'อยางกึกก,อง
40. ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ (18:10)

ﻧﻚ َر ْﺣ َﻤ ًﺔ
َ َُرﺑﱠ َﻨﺎ آﺗِ َﻨﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ
َو َﻫ ﱢﻴ ْﺊ ﻟَ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ َرﺷَ ﺪً ا

ขาแตพระผูเป$นเจาของเรา ขอพระองค)ทรงโปรด
ประทานความเมตตาจากพระองค)แกเรา และ
ทรงทําใหการงานของเราอยูในแนวทางที่ถูกตอง
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41. ซูเราะฮฺมัรยัม (19:5)

ﻓَ َﻬ ْﺐ ِﱄ ِﻣﻦ ﻟﱠ ُﺪ َﻧﻚ َوﻟِ ٍّﻴﺎ

ขอพระองค'ทรงโปรดประทานทายาทที่ดี
จากพระองค'แกข,าพระองค'ด,วยเถิด
42. ซูเราะฮฺฏอฮา (20:25-29)
﴾٢٦﴿

ﴪ ِﱄ أَ ْﻣﺮِي
َ ْ َر ﱢب
ْ ﴾ َوﻳَ ﱢ٢٥﴿ اﴍ ْح ِﱄ َﺻﺪْ رِي

ขาแตพระเจาของขาพระองค) ขอพระองค)ทรงโปรด
เป:ดอกของขาพระองค)ใหแกขาพระองค)ดวยเถิด *
และทรงโปรดทําใหการงานของขาพระองค) งายดาย
แกขาพระองค)ดวย
﴾٢٨﴿

﴾ ﻳَ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮا َﻗ ْﻮ ِﱄ٢٧﴿ َوا ْﺣﻠ ُْﻞ ُﻋ ْﻘﺪَ ًة ﱢﻣﻦ ﻟ َﱢﺴ ِﺎين

และทรงโปรดแกปม จากลิ้นของขาพระองค)ดวย *
เพื่อใหพวกเขาเขาใจคําพูดของขาพระองค)
หน้ า | 27

﴾٢٩﴿

َوا ْﺟ َﻌﻞ ﱢﱄ َوزِﻳ ًﺮا ﱢﻣ ْﻦ أَ ْﻫ ِﲇ

และทรงโปรดใหคนในครอบครัวของขาพระองค) เป$น
ผูชวยแกขาพระองค)ดวย
43. ซูเราะฮฺฏอฮา (20:114)

ﱠر ﱢب ِز ْد ِين ِﻋﻠ ًْام

ข,าแตพระเจ,าของข,า พระองค'ขอพระองค'
ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู,แกข,าพระองค'ด,วย
44. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:83)

ﻧﺖ أَ ْر َﺣ ُﻢ اﻟ ﱠﺮا ِﺣ ِﻤ َني
َ َاﻟﴬ َوأ
أَ ﱢين َﻣ ﱠﺴ ِﻨ َﻲ ﱡ ﱡ

แทจริงขาพระองค)นั้น ความทุกข)ยากไดประสบ
แกขาพระองค) และพระองค)เทานั้นเป$นผูทรงเมตตา
ยิ่ง ในหมูผูเมตตาทั้งหลาย
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45. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:87)

ﻧﺖ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَ َﻚ
َ َﻻﱠ ِإﻟَ ٰـ َﻪ ِإﻻﱠ أ
ُﻨﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني
ُ إِ ﱢين ﻛ

“ไมมีพระเจ,าอื่นใดนอกจากพระองค'ทาน
มหาบริสุทธิ์แหงพระองค'ทาน แท,จริงข,าพระองค'เปนผู,
หนึ่งในหมูผู,อธรรมทั้งหลาย”
46. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:89)

ﻧﺖ ﺧ َْريُ اﻟْ َﻮا ِر ِﺛ َني
َ ََر ﱢب َﻻ ﺗَ َﺬ ْر ِين َﻓ ْﺮ ًدا َوأ

“ขาแตพระเจาของขาพระองค) ขอพระองค)ทรง
อยาปลอยใหขาพระองค)อยูอยางเดียวดาย
และพระองค)ทานเทานั้นเป$นผูสืบมรดกอันดียิ่ง”
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47. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:112)

َر ﱢب ا ْﺣﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ
ﲆ َﻣﺎ ﺗ َِﺼﻔُﻮ َن
ٰ َ َو َرﺑﱡ َﻨﺎ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ٰـ ُﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ َﻌﺎ ُن َﻋ

“ข,าแตพระผู,เปนเจ,าของข,าพระองค'
ขอพระองค'ทรงชี้ขาดตัดสินแกเราด,วยความจริง และ
พระเจ,าของเรา คือพระผู,ทรงกรุณาปรานี
ผู,ทรงถูกขอความชวยเหลือตอสิ่งที่พวกทานกลาวหา”
48. ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน (23:94)

َر ﱢب َﻓ َﻼ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠْ ِﻨﻲ ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني

“ขาแตพระเจาของขาพระองค) ของพระองค)ทรงอยา
ใหขาพระองค)อยูในหมูพวกอธรรมเลย”
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49. ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินนู (23:97-98)
﴾٩٧﴿

ِ ﱠر ﱢب أَ ُﻋﻮ ُذ ﺑ َِﻚ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﻤ َﺰ
ات اﻟﺸﱠ َﻴ ِﺎﻃ ِني
ِﴬون
ُ ُ َوأَ ُﻋﻮ ُذ ﺑ َِﻚ َر ﱢب أَن ﻳَ ْﺤ

ข,าแตพระเจ,าของข,าพระองค' ข,าพระองค'ขอความ
คุ,มครองตอพระองค' ให,พ,นจากเสียงกระซิบกระซาบ
ของชัยฎอน * และข,าพระองค'ขอความคุ,มครองตอ
พระองค' ข,าแตพระองค'ของข,าพระองค' ให,พ,นจากการ
ที่พวกมันจะนําความชั่วร,ายมาสูข,าพระองค'”
50. ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินนู (23:109)

َري اﻟ ﱠﺮا ِﺣ ِﻤ َني
َ ََرﺑﱠ َﻨﺎ آ َﻣ ﱠﻨﺎ َﻓﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ َوا ْر َﺣ ْﻤ َﻨﺎ َوأ
ُ ْ ﻧﺖ ﺧ

“ขาแตพระเจาของเรา พวกเราไดศรัทธาตอ
พระองค) ขอพระองค)ทรงโปรดอภัยโทษใหแกเรา
และทรงเมตตาตอเราดวย และพระองค)ทานเทานั้น
ทรงเป$นผูเมตตาที่ดียิ่ง”
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51. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินนู (23:118)

ِ ﻧﺖ َﺧ ْ ُري اﻟ ﱠﺮ
اﺣ ِﻤ َني
َ َﱠر ﱢب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ َوا ْر َﺣ ْﻢ َوأ

ข,าแตพระเจ,าของข,าพระองค'
ขอพระองค'ทรงโปรดอภัยและทรงเมตตา
และพระองค'ทานเทานั้นทรงเปนผู,เมตตาที่ดียิ่ง
52. ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน (25:65-66)

اب َﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ
ِ ْ َرﺑﱠ َﻨﺎ
ْ اﴏ
َ ف َﻋ ﱠﻨﺎ َﻋ َﺬ
إِنﱠ َﻋ َﺬا َﺑ َﻬﺎ ﻛَﺎنَ َﻏ َﺮا ًﻣﺎ

“ขาแตพระผูเป$นเจาของเรา ขอพระองค)ทรงปIดเปJา
การลงโทษของนรกใหพนไปจากเรา แทจริงการ
ลงโทษของมันนั้นมันคงอยูตลอดกาล

إِﻧﱠ َﻬﺎ َﺳﺎ َء ْت ُﻣ ْﺴ َﺘ َﻘ ٍّﺮا َو ُﻣﻘَﺎ ًﻣﺎ

แทจริงมันเป$นที่อยูและทีพ่ ํานักอันเลวรายยิ่ง
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53. ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน (25:74)

َرﺑﱠﻨَﺎ َﻫ ْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْز َوا ِﺟﻨَﺎ َو ُذ ﱢرﻳﱠﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُ ﱠﺮ َة أَ ْﻋ ُ ٍني َوا ْﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ
ﻟِﻠْ ُﻤﺘﱠ ِﻘ َني إِ َﻣﺎ ًﻣﺎ

“ข,าแตพระผู,เปนเจ,าของเรา ขอพระองค'โปรด
ประทานแกเรา ซึ่งคูครองของเราและลูกหลานของเรา
ให,เปนที่รื่นรมย'แกสายตาของเรา และทรงทําให,เราเปน
แบบอยางแกบรรดาผู,ยําเกรง”
54. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (26:78-85)

﴾٧٨﴿ ﻳﻦ
ِ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻘ ِﻨﻲ َﻓ ُﻬ َﻮ ﻳَ ْﻬ ِﺪ
﴾٧٩﴿ َواﻟﱠ ِﺬي ُﻫ َﻮ ﻳُﻄْ ِﻌ ُﻤ ِﻨﻲ َوﻳَ ْﺴ ِﻘ ِني

พระองค)ทรงสรางฉัน แลวพระองค)ทรงชี้แนะทางแก
ฉัน (78) และพระองค)ทรงประทานอาหารใหฉันและ
ทรงใหน้ําดื่มแกฉัน (79)
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﴾٨٠﴿ ني
ِ َوإِ َذا َﻣﺮِﺿْ ُﺖ َﻓ ُﻬ َﻮ ﻳَﺸْ ِﻔ
﴾٨١﴿ ني
ِ َواﻟﱠ ِﺬي ُميِﻴ ُﺘ ِﻨﻲ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُ ْﺤ ِﻴ

และเมื่อฉันปJวย ดังนั้นพระองค)ทรงใหฉันหายปJวย
และผูทรงใหฉันตายแลวทรงใหฉันมีชีวิต
﴾٨٢﴿

ﻳﻦ
ِ َواﻟﱠ ِﺬي أَﻃْ َﻤ ُﻊ أَن ﻳَ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﱄ ﺧ َِﻄﻴ َﺌ ِﺘﻲ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﺪﱢ

ละผูที่ฉันหวังวา จะทรงอภัยแกฉันซึ่งความผิดพลาด
ในวันแหงการตอบแทน
﴾٨٣﴿ ني
َ ِﺎﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ
َر ﱢب َﻫ ْﺐ ِﱄ ُﺣﻜ ًْام َوأَﻟْ ِﺤ ْﻘ ِﻨﻲ ﺑ ﱠ

ขาแตพระเจาของฉัน! ขอพระองค)ทรงประทาน
ความรูและทรงใหฉันอยูรวมกับหมูคนดีทั้งหลาย
﴾٨٤﴿ َوا ْﺟ َﻌﻞ ﱢﱄ ﻟِ َﺴﺎنَ ِﺻﺪْ قٍ ِﰲ ْاﻵ ِﺧﺮِﻳ َﻦ
﴾٨٥﴿ ﻴﻢ
ِ َوا ْﺟ َﻌﻠْ ِﻨﻲ ِﻣﻦ َو َرﺛَ ِﺔ َﺟ ﱠﻨ ِﺔ اﻟ ﱠﻨ ِﻌ

และทรงทําใหฉันไดรับการรําลึกอยางดีในหมูชน
รุนตอๆ ไป * และทรงทําใหฉันอยูในหมูผูรับมรดก
แหงสวนสวรรค)อันรมรื่น
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55. ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ (27:15)

اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ اﻟ ِﱠﺬي ﻓ ﱠَﻀﻠَ َﻨﺎ
ﲆ ﻛَ ِﺜريٍ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِه اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني
ٰ َ َﻋ

“บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮ'
ผู,ทรงโปรดปรานแกเรา เหนือสวนมาก
ของปวงบาวของพระองค'ผู,ศรัทธาทั้งหลาย”
56. ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ (27:19)

َر ﱢب أَ ْو ِز ْﻋ ِﻨﻲ أَنْ أَﺷْ ﻜُ َﺮ ﻧِ ْﻌ َﻤ َﺘ َﻚ
ﲆ َواﻟِﺪَ ﱠي
ٰ َ ﲇ َو َﻋ
اﻟﱠ ِﺘﻲ أَﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋ َ ﱠ

“ขาแตพระผูเป$นเจาของขาพระองค) ขอพระองค)
ทรงโปรดประทานแกขาพระองค) เพื่อใหขาพระองค)
ขอบคุณตอความโปรดปรานของพระองค)ทาน
ซึ่งพระองค)ทานไดทรงโปรดปรานแกขาพระองค)
และบิดามารดาของขาพระองค)
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َوأَنْ أَ ْﻋ َﻤ َﻞ َﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ ﺗَ ْﺮﺿَ ﺎ ُه
اﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ َني
َوأَ ْد ِﺧﻠْ ِﻨﻲ ِﺑ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ِﰲ ِﻋ َﺒﺎ ِد َك ﱠ

และใหขาพระองค)กระทําความดีเพื่อใหพระองค)ทรง
พอพระทัยมัน และทรงใหขาพระองค)เขาอยูในความ
เมตตาของพระองค) ในหมูปวงบาวของพระองค)ที่ดี
ทั้งหลาย”
57. อันนัมลฺ (27:59)

اﺻﻄَﻔ َٰﻰ
ْ ﲆ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِه اﻟ ِﱠﺬﻳ َﻦ
ٰ َ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ َو َﺳ َﻼ ٌم َﻋ

บรรดาการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮ'
และความศานติจงมีแดปวงบาวของพระองค'
ผู,ซึ่งพระองค'ทรงคัดเลือกแล,ว
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58. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:16) – นบีมูซา
َر ﱢب إِ ﱢين ﻇَﻠَ ْﻤ ُﺖ ﻧَﻔ ِْﴘ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ
“ขาแตพระเจาของขาพระองค) แทจริงขาพระองค)
ไดอธรรมตอตนเอง ดังนัน้ ขอพระองค)ทรงอภัยใหแก
ขาพระองค)ดวย ”
59. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:21) – นบีมูซา

َر ﱢب ﻧَ ﱢﺠ ِﻨﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني

“ข,าแตพระเจ,าของข,าพระองค' โปรดชวยข,าพระองค'
ให,รอดพ,นจากหมูผู,อธรรม”
60. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:24) – นบีมูซา
ٍ ْ َر ﱢب إِ ﱢين ﻟِ َام أَﻧْ َﺰﻟ َْﺖ إِ َ ﱠﱄ ِﻣ ْﻦ ﺧ
ٌَري َﻓ ِﻘري
“ขาแตพระเจาของขาพระองค) แทจริงขาพระองค)
อยากไดในความดีที่พระองค)ทรงประทานลงมาใหแก
ขาพระองค)”
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61. ซูเราะฮฺ อัรรูม (30:17-19)

﴾١٧﴿ ﻓ َُﺴﺒْ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠـ ِﻪ ِﺣ َني متُ ُْﺴﻮ َن َو ِﺣ َني ﺗ ُْﺼ ِﺒ ُﺤﻮ َن

17. ดังนั้น มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดอัลลอฮฺ เมื่อพวกเจ,ายาง
เข,าสูยามเย็น และพวกเจ,ายางเข,าสูยามเช,า

ِ اﻟﺴ َام َو
ات َواﻷْ َ ْر ِض َو َﻋ ِﺸ ٍّﻴﺎ
َوﻟَ ُﻪ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِﰲ ﱠ
﴾١٨﴿ َو ِﺣ َني ﺗُﻈْ ِﻬ ُﺮو َن

18. มวลการสรรเสริญในชั้นฟIาทั้งหลายและแผนดิน
เปนกรรมสิทธิ์ของพระองค' และในยามพลบค่ํา และ
เมื่อพวกเจ,ายางเข,าสูยามบาย
ﻳُ ْﺨﺮ ُِج اﻟْ َﺤ ﱠﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ﱢﻴ ِﺖ َوﻳُ ْﺨﺮ ُِج اﻟْ َﻤ ﱢﻴ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ﱢﻲ َوﻳُ ْﺤﻴِﻲ
﴾١٩﴿ َْاﻷَ ْر َض ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِ َﻬﺎ ۚ◌ َوﻛَ َٰﺬﻟِ َﻚ ﺗ ُ ْﺨ َﺮ ُﺟﻮن
19. พระองค'ทรงให,มีชีวิตหลังจากการตาย และทรงให,
ตายหลังจากมีชีวิต และทรงให,แผนดินมีชีวิตชีวาขึ้น
หลังจากการแห,งแล,งของมัน และเชนนั้นแหละพวกเจ,า
จะถูกนําออกมา
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62. ซูเราะฮฺฟาฏิร 35:34

اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ اﻟ ِﱠﺬي أَ ْذ َﻫ َﺐ َﻋ ﱠﻨﺎ اﻟْ َﺤ َﺰ َن
إِ ﱠن َرﺑﱠﻨَﺎ ﻟَ َﻐﻔُﻮ ٌر ﺷَ ﻜُﻮر

"บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค'ทรง
ขจัดความระทมทุกข'ออกจากเรา แท,จริงพระเจ,าของ
เราเปนผู,ทรงอภัย ผู,ทรงชื่นชม (ตอผู,จงรักภักดีตอ
พระองค')
63. ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (37:100)

﴾١٠٠﴿ اﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ َني
َر ﱢب َﻫ ْﺐ ِﱄ ِﻣ َﻦ ﱠ

“ข,าแตพระเจ,าของข,าพระองค' ขอพระองค'ทรง
ประทานบุตรที่มาจากหมูคนดีให,แกข,าพระองค'ด,วย”
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64. ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (37:180-182)
﴾١٨٠﴿ ب اﻟْ ِﻌ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠام ﻳَ ِﺼﻔُﻮ َن
ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ َﻚ َر ﱢ
﴾١٨١﴿ ني
َ َِو َﺳ َﻼ ٌم َﻋ َﲆ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
﴾١٨٢﴿ ني
َ َواﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠـ ِﻪ َر ﱢب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ

มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระเจ,าของเจ,า พระเจ,าแหงอํานาจ
จากสิ่งที่พวกเขากลาวอ,าง * ศานติจงมีแดบรรดารอซูล
ทั้งหลาย * และบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเปน
ของอัลลอฮฺพระเจ,าแหงสากลโลก
65. ซูเราะฮฺ อัซซุมัร 39:46

ِ اﻟﺴ َام َو
ات َواﻷْ َ ْر ِض
اﻟﻠﱠـ ُﻬ ﱠﻢ ﻓ َِﺎﻃ َﺮ ﱠ
َﻋﺎﻟِ َﻢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸﱠ َﻬﺎ َد ِة

ข,าแตอัลลอฮฺพระผู,สร,างชั้นฟIาทั้งหลายและแผนดิน
พระผู,ทรงรอบรู,ในสิ่งเร,นลับ และสิ่งเปPดเผย
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ﻧﺖ ﺗَ ْﺤ ُﻜ ُﻢ ﺑَ ْ َني ِﻋ َﺒﺎ ِد َك ِﰲ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ِﻓﻴ ِﻪ ﻳَ ْﺨﺘَﻠِﻔُﻮ َن
َ َأ

พระองค'ทานจะทรงตัดสินระหวางปวงบาวของพระองค'
ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย,งกันอยู
66. ซูเราะฮฺฆอฟ:ร 40:3

َﺎب ِذي اﻟﻄﱠ ْﻮ ِل
ِ ﻏَﺎ ِﻓ ِﺮ اﻟﺬ
ِ ﱠﻧﺐ َوﻗَﺎﺑِﻞِ اﻟﺘﱠ ْﻮ ِب ﺷَ ِﺪ ِﻳﺪ اﻟْ ِﻌﻘ

ผู,ทรงอภัยในบาป และผู,ทรงรับการขอลุแกโทษ ผู,ทรง
เข,มงวดในการลงโทษ ผู,ทรงเต็มเปRSยมไปด,วยความโปรด
ปราน

﴾٣﴿ ﻻَ إِﻟَـٰ َﻪ إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ ۖ◌ إِﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼ ُري

ไมมีพระเจ,าอื่นใดนอกจากพระองค'
ยังพระองค'คือการกลับไป
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67. ซูเราะฮฺฆอฟ:ร 40:44

َوأُﻓَ ﱢﻮ ُض أَ ْﻣﺮِي إِ َﱃ اﻟﻠﱠـ ِﻪ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠـ َﻪ ﺑَ ِﺼ ٌري ﺑِﺎﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد

และฉันขอมอบภารกิจของฉันแตอัลลอฮฺ
แท,จริงอัลลอฮฺทรงเปนผู,เฝIาดูปวงบาว
68. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ 43:13

ُﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ اﻟﱠ ِﺬي َﺳ ﱠﺨ َﺮ ﻟَ َﻨﺎ َﻫ ٰـ َﺬا َو َﻣﺎ ﻛُ ﱠﻨﺎ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﻘ ِﺮ ِﻧ َني

มหาบริสุทธิ์ผูทรงใหพาหนะนี้เป$นความสะดวกแกเรา
และเรานั้นไมสามารถจะควบคุมมันได
69. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ 43:82
ِ اﻟﺴ َام َو
َات َو ْاﻷَ ْر ِض َر ﱢب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﻋ ﱠام ﻳَ ِﺼﻔُﻮن
ُﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ َر ﱢب ﱠ
มหาบริสุทธิ์แดพระเจ,าแหงชั้นฟIาทั้งหลายและแผนดิน
พระเจ,าแหงบัลลังก' (ทรงบริสุทธิ์) จากสิ่งพวกเขากลาว
อ,าง
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70. ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺกอฟ 46:15

َر ﱢب أَ ْو ِز ْﻋ ِﻨﻲ أَ ْن أَﺷْ ُﻜ َﺮ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘَ َﻚ اﻟﱠ ِﺘﻲ
ﲆ َواﻟِ َﺪ ﱠي
ٰ َ ﲇ َو َﻋ
أَﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋ َ ﱠ

ขาแตพระเจาของขาพระองค)ขอพระองค)ทรงโปรด
ประทานแกขาพระองค) เพื่อใหขาพระองค)ขอบคุณ
ตอความโปรดของพระองค)ทาน ซึ่งพระองค)ทานได
ทรงโปรดปรานแกขาพระองค)และบิดามารดาของขา
พระองค)

َوأَ ْن أَ ْﻋ َﻤ َﻞ َﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ ﺗَ ْﺮ َﺿﺎ ُه َوأَ ْﺻﻠِ ْﺢ ِﱄ ِﰲ ُذ ﱢرﻳﱠ ِﺘﻲ
إِ ﱢين ﺗُ ْﺒ ُﺖ إِﻟَ ْﻴ َﻚ َوإِ ﱢين ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َني

และใหขาพระองค)ทําความดีเพื่อใหความดีเกิดขึ้นใน
ลูกหลานของขาพระองค) แทจริงขาพระองค)ขอลุแก
โทษตอพระองค) และแทจริงขาพระองค)อยูในหมูผู
นอบนอม
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71. ซูเราะฮฺมุฮมั มัด (47:19)

ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ أَﻧﱠ ُﻪ ﻻَ ِإﻟَ ٰـ َﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠـ ُﻪ
ِ َو ْاﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟِﺬَﻧﺒ َِﻚ َوﻟِﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ
ﺎت

ฉะนั้นพึงรู,เถิดวา ไมมีพระเจ,าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
และจงขออภัยโทษตอความผิดเพื่อตัวเจ,าและเพื่อ
บรรดาผู,ศรัทธาหญิง
72. ซูเราะฮฺ อัลฮัชรฺ (59:10)

ِ﴿ َرﺑﱠ َﻨﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ َو ِ ِﻹ ْﺧ َﻮاﻧِ َﻨﺎ اﻟ ِﱠﺬﻳ َﻦ َﺳ َﺒﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻹْ ِ َميﺎن

ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเราและพี่
นองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา

ﻳﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
َ َوﻻَ ﺗَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِﰲ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ َﻨﺎ ِﻏ ٍّﻼ ﻟﱢـﻠ ِﱠﺬ

และขอพระองค)อยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นใน
หัวใจของเราตอบรรดาผูศรัทธา
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ٌ َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧ َﱠﻚ َر ُء
﴾ وف ﱠر ِﺣﻴ ٌﻢ
ขาแตพระเจาของเรา แทจริงพระองค)ทานเป$น
ผูทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ
73. ซูเราะฮฺ อัลมุมตะหะนะฮฺ (60:4)

﴿ ﱠرﺑﱠ َﻨﺎ َﻋﻠَ ْﻴ َﻚ ﺗَ َﻮﻛﱠﻠْ َﻨﺎ

ข,าแตพระเจ,าของเราแดพระองค'ทานเราขอ
มอบหมาย

﴾ َوإِﻟَﻴْ َﻚ أَﻧَﺒْﻨَﺎ َوإِﻟَﻴْ َﻚ اﻟْ َﻤ ِﺼ ُري

และยังพระองค'ทานเทานั้น เราขอลุแกโทษ
และยังพระองค'ทานเทานั้นคือการกลับไป
74. ซูเราะฮฺ อัลมุมตะหะนะฮฺ (60:5)

ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا
َ ﴿ َرﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓﺘْﻨَ ًﺔ ﻟﱢـﻠ ِﱠﺬ

ขาแตพระเจาของเรา ขอพระองค)ทรงอยาใหเรา
เป$นที่ทดสอบของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา
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﴾ ﻧﺖ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜﻴ ُﻢ
َ ََوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠ َﻚ أ

ขอพระองค)ทรงโปรดอภัยใหแกเรา
ขาแตพระเจาของเรา แทจริงพระองค)ทาน
เป$นผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ
75. ซูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม (66:8)

﴿ َرﺑﱠﻨَﺎ أَمتْ ِ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ﻧُﻮ َرﻧَﺎ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ

ข,าแตพระเจ,าของเรา ขอพระองค'ได,ทรงโปรดทําให,
แสงสวางของเราอยูกับเราตลอดไป

﴾ ﳾ ٍء ﻗ َِﺪﻳ ٌﺮ
ٰ َ إِﻧﱠ َﻚ َﻋ
ْ َ ﲆ ﻛ ﱢُﻞ

และทรงยกโทษให,แกเราแท,จริงพระองค'ทานเปนผู,
ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง
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76. ซูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม (66:11)

﴾ ﴿ َر ﱢب اﺑْﻦِ ِﱄ ِﻋﻨ َﺪ َك ﺑَ ْﻴﺘًﺎ ِﰲ اﻟْ َﺠﻨﱠ ِﺔ

ขาแตพระเจาของขาพระองค) ขอพระองค)ทรง
โปรดสรางบานหลังหนึ่งใหแกขาพระองค) ณ ที่
พระองค)ทานในสวนสวรรค)
77. ซูเราะฮฺ นูหฺ (71:28)

﴿ ﱠر ﱢب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َوﻟِ َﻮاﻟِ َﺪ ﱠي َوﻟِ َﻤﻦ َد َﺧ َﻞ ﺑَﻴْ ِﺘ َﻲ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ

ข,าแตพระเจ,าของข,าพระองค' ขอพระองค'ทรงอภัย
โทษให,แกข,าพระองค' และพอแมของข,าพระองค' และผู,
ที่เข,ามาในบ,านของข,าพระองค'เปนผู,ศรัทธา

ِ َوﻟِﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ
﴾ ﺎت َوﻻَ ﺗَ ِﺰ ِد اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني إِﻻﱠ ﺗَ َﺒﺎ ًرا

และบรรดาผู,ศรัทธาชาย และบรรดาผู,ศรัทธาหญิง
และพระองค'ทานอยาได,เพิ่มอันใดแกพวกอธรรม
เหลานั้น นอกจากความพินาศหายนะเทานั้น
www.islaminthailand.org
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