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 ดุอาอฺมุสตะญาบจากอัลกุรอาน 2 
 

39. ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ (17:111) 
هِ  الَْحْمدُ    َولًَدا ِخذْ يَتَّ  لَمْ  الَِّذي لِلـَّ
يٌك  لَّهُ  يَُكن َولَمْ    الُْملْكِ  ِيف  َرشِ

การสรรเสริญท้ังมวลเป�นของอัลลอฮ ซึ่งไม�ทรงตั้ง 
พระบุตรและไม�มีภาคีใดๆ ร�วมกับพระองค'ในอํานาจ  

نَ  َوِيلٌّ  لَّهُ  يَُكن َولَمْ  لِّ  مِّ ْهُ  ۖ◌  الذُّ تَْكِب&ًا وَكَربِّ  
และไม�มีผู,ช�วยเหลือใดๆ แก�พระองค'ให,พ,นจากความต่ํา
ต,อยและจงให,ความเกรียงไกรแด�พระองค'อย�างกึกก,อง 
40. ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ (18:10) 

َرْحَمةً  لَُّدنكَ  ِمن آتَِنا َربََّنا  
َرَشًدا أَْمرِنَا ِمنْ  لََنا َوَهيِّئْ   

ข�าแต พระผู�เป$นเจ�าของเรา ขอพระองค)ทรงโปรด
ประทานความเมตตาจากพระองค)แก เรา และ 
ทรงทําให�การงานของเราอยู ในแนวทางที่ถูกต�อง 
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41. ซูเราะฮฺมัรยัม (19:5) 
َولِي.ا لَُّدنَك  ِمن ِيل  فََهْب   

ขอพระองค'ทรงโปรดประทานทายาทท่ีดี 
จากพระองค'แก�ข,าพระองค'ด,วยเถิด 
 
42. ซูเราะฮฺฏอฮา (20:25-29) 

حْ  َربِّ  ْ  ﴾٢٥﴿ َصْدِري ِيل  اْرشَ   ﴾٢٦﴿ أَْمِري ِيل  َويَرسِّ
ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) ขอพระองค)ทรงโปรด
เป:ดอกของข�าพระองค)ให�แก ข�าพระองค)ด�วยเถิด * 
และทรงโปรดทําให�การงานของข�าพระองค) ง ายดาย
แก ข�าพระองค)ด�วย  

  ﴾٢٨﴿ َقْوِيل  يَْفَقُهوا ﴾٢٧﴿ لَِّسا2ِ  مِّن ُعْقَدةً  َواْحلُْل 
และทรงโปรดแก�ปม จากลิ้นของข�าพระองค)ด�วย *
เพ่ือให�พวกเขาเข�าใจคําพูดของข�าพระองค)  
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نْ  َوِزيًرا يلِّ  َواْجَعل ﴾٢٩﴿ أَْهِيل  مِّ  
และทรงโปรดให�คนในครอบครัวของข�าพระองค) เป$น
ผู�ช วยแก ข�าพระองค)ด�วย 
 

43. ซูเราะฮฺฏอฮา (20:114) 
ِعل5ًْ  زِْد2ِ  رَّبِّ   

ข,าแต�พระเจ,าของข,า พระองค'ขอพระองค' 
ทรงโปรดเพ่ิมพูนความรู,แก�ข,าพระองค'ด,วย 
 

44. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:83) 
ِنيَ  أ2َِّ  ُّ  َمسَّ الرَّاِحِمDَ  أَْرَحمُ  َوأَنَت  الرضُّ  

แท�จริงข�าพระองค)นั้น ความทุกข)ยากได�ประสบ 
แก ข�าพระองค) และพระองค)เท านั้นเป$นผู�ทรงเมตตา
ยิ่ง ในหมู ผู�เมตตาทั้งหลาย 
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45. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:87) 
 

ُسبَْحانََك  أَنَت  إِالَّ  إِلَـٰهَ  الَّ   
الظَّالِِم<َ  ِمنَ  كُنُت  إ2ِِّ   

“ไม�มีพระเจ,าอ่ืนใดนอกจากพระองค'ท�าน 
มหาบริสุทธ์ิแห�งพระองค'ท�าน แท,จริงข,าพระองค'เป�นผู,
หน่ึงในหมู�ผู,อธรรมท้ังหลาย” 
 
46. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:89) 
 

الَْواِرثDَِ  َخIُْ  َوأَنَت  َفرًْدا تََذْر2ِ  َال  َربِّ   
 “ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) ขอพระองค)ทรง 
อย าปล อยให�ข�าพระองค)อยู อย างเดียวดาย 
และพระองค)ท านเท านั้นเป$นผู�สืบมรดกอันดยีิ่ง” 
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47. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ (21:112) 
ِبالَْحقِّ  اْحُكم رَبِّ   

تَِصُفونَ  َما َعَىلٰ  الُْمْستََعانُ  الرَّْحَمـٰنُ  َوَربُّنَا  
 “ข,าแต�พระผู,เป�นเจ,าของข,าพระองค' 
ขอพระองค'ทรงช้ีขาดตัดสินแก�เราด,วยความจริง และ
พระเจ,าของเรา คือพระผู,ทรงกรุณาปรานี 
ผู,ทรงถูกขอความช�วยเหลือต�อส่ิงท่ีพวกท�านกล�าวหา” 
 
48. ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน (23:94) 
 

الظَّالِِمDَ  الَْقْومِ  ِيف  تَْجَعلِْني َفَال  َربِّ   
“ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) ของพระองค)ทรงอย า
ให�ข�าพระองค)อยู ในหมู พวกอธรรมเลย” 
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49.  ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินนู (23:97-98) 
يَاِط<ِ  َهَمزَاِت  ِمنْ  ِبَك  أَُعوذُ  رَّبِّ  ﴾٩٧﴿ الشَّ  

يَْحُرضُونِ  أَن رَبِّ  ِبَك  َوأَُعوذُ   
ข,าแต�พระเจ,าของข,าพระองค' ข,าพระองค'ขอความ
คุ,มครองต�อพระองค' ให,พ,นจากเสียงกระซิบกระซาบ
ของชัยฎอน * และข,าพระองค'ขอความคุ,มครองต�อ
พระองค' ข,าแต�พระองค'ของข,าพระองค' ให,พ,นจากการ
ท่ีพวกมันจะนําความช่ัวร,ายมาสู�ข,าพระองค'” 
 

50.  ซูเราะฮฺอัลมุอฺมินนู (23:109) 
الرَّاِحِمDَ  َخIُْ  َوأَنَت  َواْرَحْمَنا َنالَ  َفاْغِفرْ  آَمنَّا َربََّنا   
 “ข�าแต พระเจ�าของเรา พวกเราได�ศรัทธาต อ
พระองค) ขอพระองค)ทรงโปรดอภัยโทษให�แก เรา 
และทรงเมตตาต อเราด�วย และพระองค)ท านเท านั้น 
ทรงเป$นผู�เมตตาที่ดียิ่ง” 
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51. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินนู (23:118) 
الرَّاِحِم<َ  َخْ&ُ  َوأَنَت  َوارَْحمْ  اْغِفرْ  رَّبِّ   

ข,าแต�พระเจ,าของข,าพระองค' 
ขอพระองค'ทรงโปรดอภัยและทรงเมตตา 
และพระองค'ท�านเท�าน้ันทรงเป�นผู,เมตตาท่ีดีย่ิง 
 

52. ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน (25:65-66) 
  َجَهنَّمَ  َعَذاَب  َعنَّا اْرصِفْ  َربََّنا

  َغَراًما كَانَ  َعَذابََها إِنَّ 
“ข�าแต พระผู�เป$นเจ�าของเรา ขอพระองค)ทรงปIดเปJา
การลงโทษของนรกให�พ�นไปจากเรา แท�จริงการ
ลงโทษของมันนั้นมันคงอยู ตลอดกาล  

َوُمَقاًما ُمْسَتَقرZا َساَءْت  إِنََّها  
แท�จริงมันเป$นที่อยู และทีพํ่านักอันเลวร�ายยิ่ง 
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53. ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน (25:74) 
يَّاتِنَا أَْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َهْب  َربَّنَا  َواْجَعلْنَا أَْعُ<ٍ  قُرَّةَ  َوُذرِّ

إَِماًما لِلُْمتَِّق<َ   
 “ข,าแต�พระผู,เป�นเจ,าของเรา ขอพระองค'โปรด
ประทานแก�เรา ซึ่งคู�ครองของเราและลูกหลานของเรา 
ให,เป�นท่ีร่ืนรมย'แก�สายตาของเรา และทรงทําให,เราเป�น
แบบอย�างแก�บรรดาผู,ยําเกรง” 
 

54. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (26:78-85) 
﴾٧٨﴿ يَْهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِني الَِّذي  

﴾٧٩﴿ َويَْسِقDِ  يُطِْعُمِني ُهوَ  َوالَِّذي   
พระองค)ทรงสร�างฉัน แล�วพระองค)ทรงช้ีแนะทางแก 
ฉัน (78) และพระองค)ทรงประทานอาหารให�ฉันและ
ทรงให�น้ําดื่มแก ฉัน (79)  
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﴾٨٠﴿ يَْشِفDِ  َفُهوَ  َمرِْضُت  َوإَِذا   
﴾٨١﴿ يُْحِيDِ  ثُمَّ  aُِيُتِني َوالَِّذي  

และเมื่อฉันปJวย ดังนั้นพระองค)ทรงให�ฉันหายปJวย 
และผู�ทรงให�ฉันตายแล�วทรงให�ฉันมีชีวิต 

ينِ  يَْومَ  َخِطيَئِتي ِيل  يَْغِفرَ  أَن أَطَْمعُ  َوالَِّذي  ﴾٨٢﴿ الدِّ  
ละผู�ที่ฉันหวังว า จะทรงอภัยแก ฉันซึ่งความผิดพลาด
ในวันแห งการตอบแทน 

الِِحDَ  َوأَلِْحْقِني ُحكiًْ  ِيل  َهْب  َربِّ   ﴾٨٣﴿ ِبالصَّ  
ข�าแต พระเจ�าของฉัน! ขอพระองค)ทรงประทาน
ความรู�และทรงให�ฉันอยู รวมกับหมู คนดีทั้งหลาย 

 ﴾٨٤﴿ اْآلِخِرينَ  ِيف  ِصْدقٍ  لَِسانَ  يلِّ  َواْجَعل 
﴾٨٥﴿ ِعيمِ النَّ  َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن َواْجَعلِْني  

 และทรงทําให�ฉันได�รับการรําลึกอย างดีในหมู ชน 
รุ นต อๆ ไป * และทรงทําให�ฉันอยู ในหมู ผู�รับมรดก
แห งสวนสวรรค)อันร มร่ืน  
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55. ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ (27:15) 
هِ  الَْحْمدُ  لَنَا الَِّذي لِلـَّ فَضَّ  

نْ  كَِث&ٍ  َعَىلٰ   الُْمْؤِمِن<َ  ِعبَاِدهِ  مِّ  
“บรรดาการสรรเสริญเป�นของอัลลอฮ'  
ผู,ทรงโปรดปรานแก�เรา เหนือส�วนมาก 
ของปวงบ�าวของพระองค'ผู,ศรัทธาท้ังหลาย” 
 

56. ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ (27:19) 
 

نِْعَمَتكَ  أَْشكُرَ  أَنْ  أَْوِزْعِني َربِّ   
  َوالَِديَّ  َوَعَىلٰ  َعَيلَّ  أَنَْعْمَت  الَِّتي

 “ข�าแต พระผู�เป$นเจ�าของข�าพระองค) ขอพระองค)
ทรงโปรดประทานแก ข�าพระองค) เพ่ือให�ข�าพระองค)
ขอบคุณต อความโปรดปรานของพระองค)ท าน  
ซึ่งพระองค)ท านได�ทรงโปรดปรานแก ข�าพระองค)  
และบิดามารดาของข�าพระองค)  
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تَرَْضاهُ  َصالًِحا أَْعَمَل  َوأَنْ   
الِِحDَ  ِعَباِدكَ  ِيف  ِبرَْحَمِتكَ  ِخلِْنيَوأَدْ   الصَّ  

และให�ข�าพระองค)กระทําความดีเพ่ือให�พระองค)ทรง
พอพระทัยมัน และทรงให�ข�าพระองค)เข�าอยู ในความ
เมตตาของพระองค) ในหมู ปวงบ าวของพระองค)ที่ดี
ทั้งหลาย” 
 
57. อันนัมลฺ (27:59)  
 

اْصطََفىٰ  الَِّذينَ  ِعبَاِدهِ  َعَىلٰ  َوَسَالمٌ  لِلَّـهِ  الَْحْمدُ   
บรรดาการสรรเสริญเป�นสิทธิของอัลลอฮ'  
และความศานติจงมีแด�ปวงบ�าวของพระองค'  
ผู,ซึ่งพระองค'ทรงคัดเลือกแล,ว  
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58. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:16) – นบีมูซา 
ِيل  َفاْغِفرْ  نَْفِيس  ظَلَْمُت  إ2ِِّ  َربِّ   

“ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) แท�จริงข�าพระองค) 
ได�อธรรมต อตนเอง ดังนัน้ขอพระองค)ทรงอภัยให�แก 
ข�าพระองค)ด�วย ” 
 

59. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:21) – นบีมูซา 
ِني رَبِّ  الظَّالِِم<َ  الَْقْومِ  ِمنَ  نَجِّ  

 “ข,าแต�พระเจ,าของข,าพระองค' โปรดช�วยข,าพระองค'
ให,รอดพ,นจากหมู�ผู,อธรรม” 
 

60. ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ (28:24) – นบีมูซา 
 ٌIَفِق ٍIْأَنَْزلَْت إَِيلَّ ِمْن َخ iََِربِّ إ2ِِّ ل 

“ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) แท�จริงข�าพระองค)
อยากได�ในความดีที่พระองค)ทรงประทานลงมาให�แก 
ข�าพระองค)” 
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61. ซูเราะฮฺ อัรรูม (30:17-19) 
هِ  فَُسبَْحانَ  ﴾١٧﴿ تُْصِبُحونَ  َوِح<َ  gُُْسونَ  ِح<َ  اللـَّ  

17. ดังน้ัน มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด�อัลลอฮฺ เม่ือพวกเจ,าย�าง
เข,าสู�ยามเย็น และพวกเจ,าย�างเข,าสู�ยามเช,า 

5ََواِت  ِيف  الَْحْمدُ  َولَهُ  َوَعِشي.ا َواْألَرِْض  السَّ  
﴾١٨﴿ نَ تُظِْهُرو  َوِح<َ   

18. มวลการสรรเสริญในช้ันฟIาท้ังหลายและแผ�นดิน
เป�นกรรมสิทธ์ิของพระองค' และในยามพลบค่ํา และ
เม่ือพวกเจ,าย�างเข,าสู�ยามบ�าย 

 َويُْحِيي الَْحيِّ  ِمنَ  الَْميَِّت  َويُْخِرجُ  الَْميِِّت  ِمنَ  الَْحيَّ  يُْخِرجُ 
لَِك  ۚ◌  َمْوتَِها بَْعدَ  اْألَرَْض  ﴾١٩﴿ تُْخرَُجونَ  وَكََذٰ  

19. พระองค'ทรงให,มีชีวิตหลังจากการตาย และทรงให,
ตายหลังจากมีชีวิต และทรงให,แผ�นดินมีชีวิตชีวาขึ้น 
หลังจากการแห,งแล,งของมัน และเช�นน้ันแหละพวกเจ,า
จะถูกนําออกมา 
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62. ซูเราะฮฺฟาฏิร 35:34 
 

هِ  الَْحْمدُ  الَْحزَنَ  َعنَّا أَْذَهَب  الَِّذي لِلـَّ  
َشُكور لََغُفورٌ  َربَّنَا إِنَّ    

 "บรรดาการสรรเสริญเป�นของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค'ทรง
ขจัดความระทมทุกข'ออกจากเรา แท,จริงพระเจ,าของ
เราเป�นผู,ทรงอภัย ผู,ทรงช่ืนชม (ต�อผู,จงรักภักดีต�อ
พระองค') 
 
63. ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (37:100) 
 

الِِح<َ  ِمنَ  ِيل  َهْب  رَبِّ  ﴾١٠٠﴿ الصَّ  
“ข,าแต�พระเจ,าของข,าพระองค' ขอพระองค'ทรง
ประทานบุตรท่ีมาจากหมู�คนดีให,แก�ข,าพระองค'ด,วย” 
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64. ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (37:180-182) 
﴾١٨٠﴿ يَِصُفونَ  َع5َّ  الِْعزَّةِ  رَبِّ  َربَِّك  ُسبَْحانَ   

﴾١٨١﴿ الُْمرَْسلِ<َ  َعَىل  َوَسَالمٌ   
هِ  َوالَْحْمدُ  ﴾١٨٢﴿ الَْعالَِم<َ  رَبِّ  لِلـَّ  

มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด�พระเจ,าของเจ,า พระเจ,าแห�งอํานาจ
จากส่ิงท่ีพวกเขากล�าวอ,าง * ศานติจงมีแด�บรรดาร�อซูล
ท้ังหลาย * และบรรดาการสรรเสริญท้ังมวลเป�น
ของอัลลอฮฺพระเจ,าแห�งสากลโลก 
 
 

65. ซูเราะฮฺ อัซซมุัร 39:46 
ُهمَّ  5ََواِت  فَاِطرَ  اللـَّ َواْألَرِْض  السَّ  

َهاَدةِ  الَْغيِْب  َعالِمَ  َوالشَّ  

ข,าแต�อัลลอฮฺพระผู,สร,างช้ันฟIาท้ังหลายและแผ�นดิน 
พระผู,ทรงรอบรู,ในส่ิงเร,นลับ และส่ิงเปPดเผย 
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يَْختَلُِفونَ  ِفيهِ  كَانُوا َما ِيف  ِعبَاِدَك  بَْ<َ  تَْحُكمُ  أَنَت     
พระองค'ท�านจะทรงตัดสินระหว�างปวงบ�าวของพระองค'
ในส่ิงท่ีพวกเขาขัดแย,งกันอยู� 
 

66. ซูเราะฮฺฆอฟ:ร 40:3 
 

نِب  َغاِفرِ  الطَّْولِ  ِذي الِْعَقاِب  َشِديدِ  التَّْوِب  َوقَاِبلِ  الذَّ  
ผู,ทรงอภัยในบาป และผู,ทรงรับการขอลุแก�โทษ ผู,ทรง
เข,มงวดในการลงโทษ ผู,ทรงเต็มเปRSยมไปด,วยความโปรด
ปราน 

﴾٣﴿ الَْمِص&ُ  إِلَيْهِ  ۖ◌  ُهوَ  إِالَّ  إِلَـٰهَ  َال   
ไม�มีพระเจ,าอ่ืนใดนอกจากพระองค' 
ยังพระองค'คือการกลับไป 
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67. ซูเราะฮฺฆอฟ:ร 40:44 

ُض  هِ  إَِىل  أَْمِري َوأُفَوِّ هَ  إِنَّ  ۚ◌  اللـَّ ِبالِْعبَادِ  بَِص&ٌ  اللـَّ  
และฉันขอมอบภารกิจของฉันแต�อัลลอฮฺ  
แท,จริงอัลลอฮฺทรงเป�นผู,เฝIาดูปวงบ�าว 
 

68. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ 43:13 
رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  ُمْقِرنDَِ  لَهُ  كُنَّا َوَما َهـَٰذا لََنا َسخَّ  

มหาบริสุทธิ์ผู�ทรงให�พาหนะนี้เป$นความสะดวกแก เรา 
และเรานั้นไม สามารถจะควบคุมมันได� 
 

69. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ 43:82 
5ََواِت  رَبِّ  ُسبَْحانَ  يَِصُفونَ  َع5َّ  الَْعرِْش  رَبِّ  َواْألَرِْض  السَّ  

มหาบริสุทธ์ิแด�พระเจ,าแห�งช้ันฟIาท้ังหลายและแผ�นดิน 
พระเจ,าแห�งบัลลังก' (ทรงบริสุทธ์ิ) จากส่ิงพวกเขากล�าว
อ,าง 
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70. ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺกอฟ 46:15 
 

الَِّتي نِْعَمتََك  أَْشُكرَ  أَنْ  ِنيأَْوزِعْ  رَبِّ   
َوالَِديَّ  َوَعَىلٰ  َعَيلَّ  أَنَْعْمَت   

 ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค)ขอพระองค)ทรงโปรด
ประทานแก ข�าพระองค) เพ่ือให�ข�าพระองค)ขอบคุณ
ต อความโปรดของพระองค)ท าน ซึ่งพระองค)ท านได�
ทรงโปรดปรานแก ข�าพระองค)และบิดามารดาของข�า
พระองค)  

يَِّتي ِيف  ِيل  َوأَْصلِحْ  تَرَْضاهُ  َصالًِحا أَْعَمَل  َوأَنْ  ُذرِّ  
الُْمْسلِِم<َ  ِمنَ  َوإ2ِِّ  إِلَيَْك  تُبُْت  إ2ِِّ   

และให�ข�าพระองค)ทําความดีเพ่ือให�ความดีเกิดข้ึนใน
ลูกหลานของข�าพระองค) แท�จริงข�าพระองค)ขอลุแก 
โทษต อพระองค) และแท�จริงข�าพระองค)อยู ในหมู ผู�
นอบน�อม 
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71. ซูเราะฮฺมุฮมัมัด  (47:19) 
هُ  إِالَّ  إِلَـٰهَ  َال  أَنَّهُ  فَاْعلَمْ  اللـَّ  

َوالُْمْؤِمنَاِت  َولِلُْمْؤِمِن<َ  لَِذنِبَك  َواْستَْغِفرْ    
ฉะน้ันพึงรู,เถิดว�า ไม�มีพระเจ,าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ
และจงขออภัยโทษต�อความผิดเพ่ือตัวเจ,าและเพ่ือ
บรรดาผู,ศรัทธาหญิง 
 

72. ซูเราะฮฺ อัลฮัชรฺ (59:10) 
 

َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَُقونَا ِباْإلyَِانِ  ﴿  
ข�าแต พระเจ�าของเราทรงโปรดอภัยให�แก เราและพ่ี

น�องของเราผู�ซึ่งได�ศรัทธาก อนหน�าเรา 
لَِّذيَن آَمنُ  واَوَال تَْجَعْل ِيف قُلُوِبنَا ِغال. لـِّ  

และขอพระองค)อย าได�มีการเคียดแค�นเกิดข้ึนใน
หัวใจของเราต อบรรดาผู�ศรัทธา 
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﴾ َربَّنَا إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ   
ข�าแต พระเจ�าของเรา แท�จริงพระองค)ท านเป$น 
ผู�ทรงเอ็นดู ผู�ทรงเมตตาเสมอ 

  

73. ซูเราะฮฺ อัลมมุตะหะนะฮฺ (60:4) 
بَّنَا َعلَيَْك تَوَكَّلْنَا ﴿ رَّ  

ข,าแต�พระเจ,าของเราแด�พระองค'ท�านเราขอ
มอบหมาย 

﴾ َوإِلَيَْك أَنَبْنَا َوإِلَيَْك الَْمِص&ُ    
 และยังพระองค'ท�านเท�าน้ัน เราขอลุแก�โทษ 
และยังพระองค'ท�านเท�าน้ันคือการกลับไป 
 74. ซูเราะฮฺ อัลมุมตะหะนะฮฺ (60:5) 

لَِّذيَن كَ  ﴿ َفُرواَربَّنَا َال تَْجَعلْنَا ِفتْنًَة لـِّ  
ข�าแต พระเจ�าของเรา ขอพระองค)ทรงอย าให�เรา 
เป$นที่ทดสอบของบรรดาผู�ปฏิเสธศรัทธา 
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﴾ َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا  إِنََّك أَنَت الَْعِزيُز الَْحِكيمُ   
ขอพระองค)ทรงโปรดอภัยให�แก เรา 
ข�าแต พระเจ�าของเรา แท�จริงพระองค)ท าน 
เป$นผู�ทรงอํานาจ ผู�ทรงปรีชาญาณ 
 
 75. ซูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม (66:8) 

َربَّنَا أgَِْْم لَنَا نُورَنَا َواْغِفْر لَنَا  ﴿  
ข,าแต�พระเจ,าของเรา ขอพระองค'ได,ทรงโปรดทําให,

แสงสว�างของเราอยู�กับเราตลอดไป 
ٍء قَِديرٌ   ﴾ إِنََّك َعَىلٰ كُلِّ َيشْ  

และทรงยกโทษให,แก�เราแท,จริงพระองค'ท�านเป�นผู,
ทรงอานุภาพเหนือทุกส่ิง 
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 76. ซูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม (66:11) 
﴾ رَبِّ ابِْن ِيل ِعنَدَك بَيْتًا ِيف الَْجنَّةِ  ﴿   

ข�าแต พระเจ�าของข�าพระองค) ขอพระองค)ทรง
โปรดสร�างบ�านหลังหนึ่งให�แก ข�าพระองค) ณ ที่
พระองค)ท านในสวนสวรรค) 
77. ซูเราะฮฺ นูหฺ (71:28) 

يَّ َولَِمن َدَخَل بَيِْتَي ُمْؤِمنًارَّبِّ اْغِفْر ِيل َولَِوالِدَ  ﴿  
ข,าแต�พระเจ,าของข,าพระองค' ขอพระองค'ทรงอภัย

โทษให,แก�ข,าพระองค' และพ�อแม�ของข,าพระองค' และผู,
ท่ีเข,ามาในบ,านของข,าพระองค'เป�นผู,ศรัทธา 

﴾ َولِلُْمْؤِمِنَ< َوالُْمْؤِمنَاِت َوَال تَزِِد الظَّالِِمَ< إِالَّ تَبَاًرا  
และบรรดาผู,ศรัทธาชาย และบรรดาผู,ศรัทธาหญิง 

และพระองค'ท�านอย�าได,เพ่ิมอันใดแก�พวกอธรรม
เหล�าน้ัน นอกจากความพินาศหายนะเท�าน้ัน 

www.islaminthailand.org 


