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 การสรรเสริญเป็นสิทธขิองอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตาต่อสรรพสิ่ง

ทั้งมวล ผู้ทรงเมตตาต่อผู้ศรัทธา ขออัลลอฮฺประทานพรแด่ท่าน

ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

ดุอาอ์ หมายถึงการขอพร หรือการขอร้อง      มุสลิมเราขอ

ดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺเท่านั้น  การขอดุอาอ์เป็นสิ่งที่ส าคัญกับวถิีชีวิตมุสลิม 

เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺ เป็นการยอมรับในความ

อ่อนแอของมนุษย ์และความพลานุภาพอันไพศาลของพระองค์   การ

ดุอาอ์เป็นประจ าท าให้หัวใจเราสงบ เพราะเรามอบหมายชีวิตไว้

กับอัลลอฮฺ  ดุอาอ์ท าให้เราได้คิดถึงอัลลอฮฺอยู่เสมอ  และผู้ใดที่

คิดถึงอัลลอฮฺเสมอ อัลลอฮฺก็จะทรงคิดถึงเขาอยู่เสมอเช่นกัน ผู้ใด

คดิถึงอัลลอฮฺยามที่เขาสบาย พระองคก์็คดิถึงเขายามที่เขาล าบาก 

หนังสือ “ดุอาอ์บา้นมุสลิม” เล่มนีไ้ด้รวบรวมดุอาอ์พืน้ฐานที่

ต้องใช้เป็นประจ า โดยคัดสรรมาจากอัลกุรอาน และหะดีษที่ผ่าน
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มาตราฐานการตรวจสอบแล้วเท่านั้น และบทใดที่มีการกล่าวถึงความ

ประเสริฐไว้ ก็จะน าความประเสริฐนั้นมากล่าวไว้ในตอนท้ายบทด้วย 

และหนังสือเล่มนี้ยังรวมเอาดุอาอ์ ”ร็อบบะนา” ที่อยู่ในอัลกุรอานไว้

ทั้งหมดด้วย และในส่วนของภาคผนวกได้บรรจุดุอาอ์เม่ือถูกญิน 

รบกวน ถูกไสยศาสตร์ หรือถูกสายตาที่อิจฉาท าร้าย และท้ายสุดได้

คัดดุอาอ์อ่ืน ๆ มาให้อา่นเพิ่มเติมอีกด้วย  หากผู้อ่านต้องการศึกษาดุ

อาอ์เพ่ิมเติม สามารถเขา้ไปศึกษาได้ที่ www.daasee.com  

ผู้เขียนขอแนะน ำผู้อ่ำนท่ีอยำกขอดุอำอ์แล้วนึกไม่ออก

ว่ำจะขออะไร ให้อ่ำนดุอำอ์ซิกรุลลอฮฺ ดุอำอ์ร็อบบะนำ และดุ

อำอ์คัดมำให้อ่ำน ในหนังสือเล่มนี้ 

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ทั้งในการเสียสละ ให้ก าลังใจ 

หรือช่วยตรวจทานจนเกิดหนังสือเล่มนีข้ึ้นมา ขออัลลอฮฺทรงตอบแทน

ความดีอยา่งมากมายให้แก่ทา่นเหล่านั้นด้วย 

หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขออัลลอฮฺ

ทรงพอพระทัย และทรงรับดุอาอ์ของผู้อ่านทุกท่านด้วยเถิด อามีน 

 

 สะอัด วารีย์ 

  

http://www.daasee.com/
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ทีจ่ะขอดุอำอ์ 

1- เราต้องเช่ือมั่นวา่ อัลลอฮทฺรงรบัดุอาอ์ของเราแนน่อน 

2- เราต้องอดทนขอไปเรื่อย ๆ อย่างไม่เหน่ือยหนา่ย ไม่

ท้อแท้ แม้จะเป็นเวลาหลายปีก็ตาม ให้คิดว่าอัลลอฮฺ 

ทรงอยากไดยิ้นเสยีงของเราบ่อย ๆ  

3- เราต้องไม่ท าลายดุอาอ์ของเรา โดยการขอในส่ิงที่เป็น

บาป (เช่นขอให้ถูกหวย) หรือมองลบว่าอัลลอฮไฺม่รับ 

ดุอาอ์คนอย่างฉันหรอก หรือบ่นว่า “ขอไปแล้วไม่เห็น

ได้เลย” 

4- พระองค์ทรงรู้วา่อะไรเหมาะกับเรา ได้แลว้เป็นคณุหรือ

เป็นโทษมากกว่า เราไม่รูอ้นาคต บางอย่างเราอาจคิด

ว่าด ี แต่จริง ๆ แล้วไม่ดกีับเราก็ได ้ แต่พระองค์ทรงรู ้

เราจงึมอบหมายการตอบรบัให้กับพระองค ์

5- การรับดุอาอ์ของอัลลอฮฺมี 3 รูปแบบ คอื  

1) ทรงให้ตามที่เราขอ (กรณีนี้ เราอาจได้น้อยที่สุด) 
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2) ทรงเปลี่ยนเป็นการยับย้ังภัยพบิัตไิม่ให้เกิดขึน้กับ

เราแทน (ให้คิดว่าที่เรายังแข็งแรงเป็นปกติ อาจ

เพราะดุอาอ์ทีเ่ราเคยขออย่างอื่นไปก็ได้) 

3) ทรงเก็บไว้ตอบแทนดว้ยสิ่งที่ดีกวา่ในโลกหนา้ 

6- สง่เสริมให้มีน้ าละหมาด และหันไปทางทิศกิ๊บละฮฺ 

7- ไม่บริโภคหรือใช้ของหะรอมโดยเด็ดขาด 

8- ควรสรรเสริญอัลลอฮฺ และอ่านเศาะละวาตนบีด้วย 

9- ดุอาอ์ มี 2 ประเภท คือ ดุอาอ์สรรเสริญ (หรือทีเ่รามัก

เรียกว่า ซิกรุลลอฮฺ) และดุอาอ์ขอ ประเภทแรกดทีี่สุด 

10- แนะน าให้ขอดุอาอ์เป็นภาษาอาหรับในกรณีทีเ่ป็นอัลกุ

รอาน หรือฮะดีษ เพือ่ความบะเราะกะฮฺ นอกเหนอืจาก

นัน้ให้ขอเป็นภาษาของเราเอง 

11- เวลาที่ควรขอเป็นพิเศษ (มุสตะจาบ) มีดังนี้ 

1) ช่วงสุดท้ายของคืน 

2) ขณะก าลังสุญูดในละหมาด 

3) ก่อนและหลังให้สลามในละหมาด 

4) ระหว่างอะซานและอิกอมะฮ ฺ
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5) ขณะฝนตก 

6) ในวันศุกร์ระหว่างที่คอเต็บก าลังนั่งพักใน

ระหว่างคุตบะฮฺทั้งสอง และกอ่นมัฆริบ 

7) ในคืนลัยละตุล้ก็อดร์ 

8) ขณะด่ืมน้ าซัมซัม 

9) ขณะได้ยินไก่ขัน 

10) หลังอ่านดุอาอ์ขออภัยโทษของนบียูนุส 

11) ขณะเยี่ยมคนป่วย 

12) ขณะเดินทาง 

13) ก่อนละศีลอด 

14) เมื่อเกิดทุกขภ์ัย 

15) ขณะต่ืนขึ้นมาในตอนกลางคืน 

16) ขณะก าลังจะเผชิญสูศึ้ก 

17) เมื่อถูกอธรรม 

18) ดุอาอ์ของพ่อแม่ให้ลูกหลาน (ไดทุ้กเวลา) 

19) ดุอาอ์ของลูกที่ดีให้พอ่แม่ (ไดทุ้กเวลา) 
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ดุอำอ์พืน้ฐำนทัว่ไป 

 

ให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร นั่งรับประทานด้วยมือขวา ควรใช้

มือรับประทาน เริ่มตักอาหารที่อยู่ใกล้มือก่อน และไม่ต าหนิอาหารว่า

ไม่อร่อย  

 

  

อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮฺ 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ 

 

* หากเราไม่อ่านบิสมิลลาฮฺ ชัยฏอนจะได้ร่วมรับประทานอาหารกับเราด้วย มัน

จะอยู่ล่อลวงเราอย่างมีความสุข และอ่ิมท้อง 

 الله  ِمْسِب
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* ทางออกหากลืมกล่าว บิสมิลลาฮฺ ก่อนรับประทานอาหาร 

เมื่อนกึขึ้นได้ให้อ่านดุอาอ์บทนี้ 

 

 

 

อา่นว่า: 

 บิสมิลลาฮฺ เอาวะละฮู วะอาคิเราะฮู 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ทั้งตอนแรก และตอน

สุดทา้ย (ของการรับประทาน) 

 

ดุอาอ์น้ีมาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(3767) และติรมิซียฺ(1858) 

 

َله  الله  ِمْسِب وَّ
َ
رَهه  أ  َوآخه
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อา่นว่า: 

อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซี อัตอะมะนีฮาซา วะเราะซะ
เกาะนีฮิ มินฆอ็ยริเหาลิมมินนี วะลากูวะฮฺ 

ความว่า: 

การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ผู้ทรงให้สิ่งนี้เป็น

อาหารแก่ฉัน และให้มันเป็นปัจจัยยังชีพแก่ฉัน โดยไม่มี

อ านาจหรือพลังใด ๆ จากฉันเลย 

 

ความประเสริฐ: จะได้รับการอภัยบาป(เล็ก)ที่ผ่านมา  

ดุอาอ์น้ีมาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: อบูดาวูด(4023) ติรมิซียฺ(3458) และนะซาอยฺี(3285)   

ده  َمح ه  اْلح َّ هي لِله َعَمنه  اَّلَّ طح
َ
ه  مهنح  َوَرَزقَنهيهه  َذاهَ  أ  َغيح

ل   ة   َوَل  مهِن  َحوح  قهوَّ
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ให้เราหันไปทางกิ๊บละฮฺอ่านอายะฮฺกุรซีย์ 

อ่าน 2 อายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ  

ยกมือดุอาอ์ เป่าที่มือ แล้วอ่านกุล 3 กุล แล้วลูบไปทั่วตัว (ท า 3 ครั้ง)  

และอ่าน ซุบฮานัลลอฮฺ 33 ครั้ง อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 33 ครั้ง และอัลลอฮุ

อักบัร 34 ครั้ง และอ่านดุอาอ์ต่อไปนี้ 

 

บทท่ี 1 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิกัลลอฮุมมะ อะมตู ุวะอะห์ยา 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ที่ฉันจะ

ตาย และท่ีฉันจะมีชีวิตอยู่ 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห ์บันทึกโดย: บุคอรียฺ(7394) 

َك  ـمه هاسح ـمَّ  ب ـهوحته  اللّهه م
َ
ـَيا أ حح

َ
 وَأ
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 บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะอัสลัมตุนัฟสีอิลัยกะ  วะเฟาวัฎตุอัมรี 
อิลัยกะ  วะวัจญ์ญะฮ์ตุวัจญ์ฮีอิลัยกะ  วะอัลญะอ์ตุเซฺาะฮ์รี 
อิลัยกะ   ร็อฆบะตันวะเราะฮ์บะตันอิลัยกะ  ลามัลญะอะ 
วะลามันญามินกะอิลลาอิลัยกะ  อามันตุบิกิตาบิกัลละซี 
อันซัลตะ  วะบินะบยิีกัลละซีอัรสัลตะ 

 

 

هََلحَك، اَ  رهي إ
مح
َ
ته أ هََلحَك، َوَفوَّضح ته َنفحِسه إ لَمح سح

َ
مَّ أ للَّهه

َبًة  رهي إهََلحَك، رَغح
ته َظهح

ح
َأ

ح
ْل

َ
هََلحَك، وَأ ِهه إ هحته وَجح َووَجَّ

َبةً    إهََلحَك، لَ َملحجَ َوَرهح
َ
هََلحَك،  أ  إ

َولَ َمنحَجا مهنحَك إهلَّ
رحَسلحَت 

َ
هي أ هنَبهِيَك اَّلَّ نحَزلحَت، َوب

َ
هي أ هَك اَّلَّ َتاب  آَمنحته بهكه
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ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอมอบตัวของฉันแก่พระองค์  ฉัน

มอบหมายกิจการของฉันแก่พระองค์  ฉันผินหน้าของ

ฉันไปหาพระองค์  ฉันขอพิงหลังของฉันกับพระองค ์ 

ด้วยความหวังและความกลัวต่อพระองค์  ไม่มีที่พึ่งพิง

และไม่มีทางรอดใดจาก(การลงโทษของ)พระองค์

นอกจากด้วย(การพึ่งพา)พระองค์  ฉันศรัทธาต่อคัมภีร์

ของพระองค์ที่ ทรงประทานลงมา และต่อนบีของ

พระองคท์ี่ทรงส่งมา 

 

ความประเสริฐ: หากเขาเสียชีวิตในค่ าคืนนั้น เขาจะเสียชีวติในสภาพ

สะอาดบริสุทธิ์  

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ (6311)  และมุสลิม 

(2710)  
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บทท่ี 4 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิกะร็อบบิวะเฎาะอฺตุญัมบี  วะบิกะอัรฟะอฺุฮุ 
อินอัมสักตะนัฟซีฟัรฮัมฮา  วะอินอัรสัลตะฮาฟะห์ฟัซฺฮา บิ
มาตะห์ฟะซฺุบิฮิอิฺบาดะกัศศอลิฮีน 

ความว่า: 

ฉันวางสีข้างของฉันลงด้วยนามของพระองค์ โอ้

พระผู้อภิบาลของฉัน  และฉันจะยกมันขึ้นด้วยนามของ

พระองค์  หากพระองค์จะเก็บชีวิตมันไปก็โปรดเมตตา

มัน แต่หากจะทรงปล่อยมันคืนกลับมาก็โปรดปกป้อง

มัน ให้เหมอืนกับท่ีทรงปกปอ้งบา่วที่ดีของพระองค์ 

 

َت  َسكح مح
َ
، إهنح أ هه رحَفعه

َ
هَك أ َك َرِب َوَضعحته َجنحِبه َوب مه هاسح ب

َفظح  رحَسلحَتَها فَاحح
َ
هنح أ ههه َنفحِسه فَارحََححَها، َوإ  ب

هَما ََتحَفظه َها ب
هيَ  اْله َباَدَك الصَّ  عه



ดุอาอ์บา้นมุสลิม หน้า 11 

 

  11 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ (6320)  และมุสลิม 

(2714)  

 

 
 

 
อา่นว่า: 

อะอฺูซุ บิลลาฮิ มินัช ชัยฏอนิร เราะญมี 

ความว่า: 

ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจาก

ชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง 

 

ฝันร้าย ไม่ควรเล่าให้ใครฟัง ให้อ่านดุอาอ์นี้ 3 ครั้ง พ่นน้ าลายบาง ๆ 

ไปทางซ้าย 3 ครั้ง และให้พลิกตัว 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม (2262) 

يمه  يحَطانه الرَّجه هالله مهَن الشَّ  ب
وذه عه

َ
 أ
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อา่นว่า: 

อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซี อะห์ยานา บะอฺดะมา อะมา
ตะนา วะอิลยัฮินนุชูรฺ 

ความว่า: 

การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺผู้ทรงให้เราได้ฟื้น

ขึ้นมาอีกหลังจากที่ให้เราตายไป(นอนหลับ) และยัง

พระองค์คือการฟื้นคนืชีพกลับไป 

 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(7394) 

  

ـده  ه  اَْلمح ّ هي لِله ـَيانَا اَّلَّ حح
َ
ـدَ  أ َماتَـنَا َما َبعح

َ
 أ

هََلحهه  ره  َوإ وح شه  انلُـّ
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมัจญ์อัฺล ฟีกฺ็อลบีนู ร็อน วะฟีบะเศาะรี 
นูร็อน วะฟีสัมอีฺนูร็อน วะอัฺนยะมีนีนูร็อน วะอัฺนยะสารี 
นูร็อน วะเฟากฺีนูร็อน วะตะห์ตีนูร็อน วะอะมามีนู ร็อน 
วะคอ็ลฟีนูร็อน วะอัฺซฺซิฺมลนีูรอ 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ในหัวใจของเรามีรัศมี ใน

สายตาของเรามีรัศมี การได้ยินของเรามีรัศมี ด้านขวา

ของเรามีรัศมี ด้านซ้ายของเรามีรัศมี ด้านบนของเรามี

مَّ للَّ اَ   عه َسمح  َوفه  نهوًرا بَََصهي َوفه  نهوًرا ِبه قَلح  فه  َعلح اجح  هه
ينه  وََعنح  نهوًرا  نهوًرا قه َوَفوح  نهوًرا يََسارهي وََعنح  نهوًرا يَمه
َمامه  نهوًرا ته َوََتح 

َ
 نهوًرا له  وََعِظمح  نهوًرا فه وََخلح  نهوًرا وَأ
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รัศมี ด้านล่างของเรามีรัศมี ด้านหน้าของเรามีรัศมี 

ด้านหลังของเรามีรัศมี และโปรดให้รัศมีของเราสว่าง

ไสวขึ้น   

 

ความประเสริฐ: อ่านเป็นประจ าจะได้รับรัศมี ข้อพิสูจน์ และได้รับการช่วยให้

รอดพ้นในวันกิยามะฮฺ  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(763) 
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เขา้มัสยดิให้เริ่มด้วยเทา้ขวา 

และควรละหมาดตะฮียะตุ้ลมัสยดิ 2 ร็อกอะฮฺก่อนที่จะนั่ง 

 

บทท่ี 1 

 
 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมฟัตะห์ล ีอับวาบะ เราะห์มะติกะ 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดเปิดประตูแห่งความเมตตาของ

พระองคใ์ห้แก่ฉัน 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(713) 

  

ـمَّ  َتـحح  اللّهه بحوَاَب  له  افح
َ
َتـهَك  أ  رََحح
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บทท่ี 2 

 
 

 

 

อา่นว่า: 

อะอฺูซุบิลลาฮิลอฺะซีฺม  วะบิวัจญ์ฮิฮิลกะรีม  วะ
สุลฏอนิฮิลเกฺาะดมี มินัชชัยฏอนิรเราะญมี 

ความว่า: 

ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ด้วย

พระพักต์อันมีเกียรติ และอ านาจที่ มีมาแต่เดิมของ

พระองค ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(466) 

  

، َوسه  هههه الحَكرهيمه هوَجح ، َوب يمه ه الحَعظه هالِلَّ  ب
وذه عه

َ
ههه أ لحَطان

يمه  يحَطانه الرَّجه ، مهَن الشَّ يمه  الحَقده
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ออกมัสยดิให้ออกด้วยเทา้ซ้าย 

 

บทท่ี 1 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุะ มินฟัฎลิก 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความโปรดปรานจากพระองค ์

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(713) 

 

  

ـمَّ  هَك  إهنّـي اللّهه ل
َ
أ سح

َ
ـلهكَ  مهـنح  أ فَضح  
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บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮิ     อัลลอฮุมมะ    ศอ็ลลิอฺะละมุฮัมมัด   
อัลลอฮุมมะอฺศิมนี มินัชชัยฏอน 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ โปรด

อ านวยพรแก่ท่านนบีมุฮัมมัด โอ้อัลลอฮฺ โปรดคุ้มครอง

ฉันให้พ้นจากชัยฎอน 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อิบนุมาญะฮฺ (773)  

 

مَّ  ، اَللَّهه د  َمَّ مَّ َصِل لََعَ ُمه ِمْسِب الله، اَللَّهه
يحَطانه  نه مهَن الشَّ مح صه  اعح
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ให้อ่านดุอาอ์บทนี้ พร้อมกับให้สลาม 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮฺ 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ 

 

 

ความประเสริฐ: อ่านแล้วชัยตอนไม่สามารถเข้ามาหลับนอนในบ้านเราได้  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(2018) 

 

 الله  ِمْسِب
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บทท่ี 1 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮิ   ตะวักกัลตุอะลลัลอฮิ  ลาเฮาละ วะลา 
กูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ  

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอมอบหมาย

ต่ออัลลอฮฺ ไม่มีอ านาจและก าลังใดๆ นอกจากมาจาก

พระองค ์

ความประเสริฐ: อ่านแล้วจะได้รับพรให้อยู่บนทางน า ได้รับการพอเพียง ได้รับ

การคุ้มครอง และชัยตอนจะเข้าใกล้ไม่ได้  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(5095) และอัตติรมิซียฺ

(3426) 

ه  ِمْسِب حته  الِلَّ ه، لََعَ  تََوَّكَّ هالله َل حَ  الِلَّ  ب
ةَ إهلَّ َل َوَل قهوَّ  وح
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บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮิ ตะวักกัลตุ อะลัลลอฮิ อัลลอฮุมมะ 
อินนี  อะอูซุบิกะ อันอะดิลละเอาอุฎ็อลละ เอาอะซิลละ 

เอาอุซัลละ  เอาอัซลิมะ  เอาอุซละมะ  เอาอัจญ์ฮะละ  

เอายจุญ์ฮะละอะลยัยะ 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอมอบหมาย

ต่ออัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อ

พระองค์ให้พ้นจากการท าให้ผู้อื่นหลง หรือถูกผู้อื่นท าให้

ه  ِمْسِب حته  الِلَّ ه، لََعَ  تََوَّكَّ مَّ  الِلَّ   إهِّن  اللَّهه
َ
وحذه أ هَك  عه   ب

َ
 نح أ

لَّ  ضه
َ
َضلَّ  أو أ

ه
وح  ، أ

َ
زهلَّ  أ

َ
زلَّ  أوح  أ

ه
ظلَمَ  أوح  أظلهمَ  أوح  ، أ

ه
 ، أ

َهَل  أوح  جح
َ
َهَل  أو أ َّ  ُيه  ََعَ
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หลง หรือท าให้ผู้อื่นพลาดพลั้ง หรือถูกผู้อื่นท าให้พลาด

พลั้ง หรืออธรรมต่อผูอ้ื่น หรือถูกผูอ้ื่นอธรรม หรือท าให้

ผูอ้ื่นโง่เขลา หรือถูกผูอ้ื่นท าให้โง่เขลา 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(5094) และอัตติรมิซียฺ

(3427) 
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ  อินนี อะอูซุบิกะ มินัลคุบุษิ วลัเคาะ
บาอิษ 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจาก

พระองคใ์ห้พ้นจากชัยตอนมารร้ายทัง้เพศผูแ้ละเพศเมีย 

 

ให้เข้าด้วยเทา้ซ้าย 

กรณีขับถ่ายในสถานที่โล่งหรือกลางแจ้ง ไม่ให้หันหน้า หรือหันหลังไป

ทางทิศกิ๊บละฮฺ 
 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห ์บันทึกโดย: บุคอรียฺ(142) และมุสลิม(375)  

ـمَّ  هّـي اللّهه هن ـو إ عه
َ
َك  ذه أ ـه هـبه  ـنَ مه  ب

ح
هثه  ثه اْل َبائ

ح
 وَاْل
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อา่นว่า: 

ฆุฟรอนะกะ 

ความว่า: 

ฉันขอการให้อภัยจากพระองค ์

 

ให้ออกด้วยเทา้ขวา 
 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(30) และอัตติรมิซียฺ(7) 

 

ـرَانََك  فح  غه
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ บิกะ อัศบะห์นา วะบิกะอัมซัยนา วะ
บิกะนะห์ยา วะบิก้านะมตู ุวะอิลยัฮินนุชูร 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ เพราะพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้า 

และเพราะพระองค์ที่ เรามีชีวิตยามเย็น และเพราะ

พระองค์ที่เรายังมีชีวิตอยู่ และเพราะพระองค์ที่เราจะ

ตาย และยังพระองคค์อืการฟื้นคนืชีพกลับไป 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺในหนังสืออัลอะดับอัลมุ

ฟร็อด(1199) อบูดาวูด(5068) อัตติรมิซียฺ(3391) อินบุมาญะฮฺ(3868) 

  

مَّ  هكَ  اللَّهه َنا ب َبحح صح
َ
هَك  أ َسيحَنا وب مح

َ
هَك  أ هَك  ، ََنحياَ  وب  َوب

وحته  هََلحَك  ، َنمه ره  َوإ وح   النُّشه
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ บิกะอัมซัยนา วะบิกะนะห์ยา วะบิกะ
นะมตู ุวะอิลยักัลนุชูร 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ เพราะพระองค์ที่เรามีชีวิตถึงยามเย็น 

และเพราะพระองค์ที่เรายังมชีีวิตอยู่ และเพราะพระองค์

ที่เราตาย และยังพระองคค์อืการฟื้นคนืชีพกลับไป 

 

ดุอาอ์น้ีมาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺในหนังสืออัลอะดับอัลมุฟร็อด(1199) 

อบูดาวูด(5068) อัตติรมิซียฺ(3391) อนิบุมาญะฮฺ(3868) 

  

مَّ  هكَ  اللَّهه َسيحَنا، ب مح
َ
هَك  أ هَك  ، ََنحياَ  َوب وحته  َوب هََلحَك  َنمه  َوإ

ره  وح  الحنهشه
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อา่นว่า: 

อัลฮัมดลิุลลาฮฺ 

ความว่า: 

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

 

ให้เอามือปิดปาก 
 

* ผู้ที่ไดยิ้นคนจามกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺ ให้กลา่วดังน้ี 

 

 

 

อา่นว่า: 

ยรัหะมกุุมลุลอฮฺ 

ه  َّ ده لِله َمح  اْلح

مه   الله  يَرحََحهكه
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ความว่า: 

ขออัลลอฮฺทรงเมตตาทา่นด้วย 

 

* เมื่อผู้จามได้ยินผู้อื่นกล่าว ยัรฮ่ามุกุมุลลอฮฺ ให้กลา่วดังนี้ 

 

 

 

อา่นว่า: 

ยะฮฺดกีุมลุลอฮฺ วะยศุลิหุ บาละกุม 

ความว่า: 

ขออัลลอฮฺทรงช้ีทางแก่ท่าน และให้สภาพของ

ทา่นดีข้ึน 

 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ (6224) 

  

مه  يحكه ده لهحه  الله  َيهح مح  َويهصح  بَالَكه
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อา่นว่า: 

ซุบหานัลละซี ซัคเคาะเราะละนาฮาซา วะมากุนนา
ละฮูมกุรินีน วะอินนาอิลาร็อบบินา ละมงุเกาะลิบนู 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวก

แก่เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้ และ

แท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่าง

แน่นอน 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์ อัซซุครุฟ :13-14 

  

بحَحانَ  هي سه رَ  اَّلَّ نَّا َوَما َهَذا نَلَا َسخَّ رهنهيَ  َله  كه
قح  مه

هنَّا نَقلهبهونَ  َرِبَنا إهَل  َوإ  لَمه

 



ดุอาอ์บา้นมุสลิม หน้า 30 

 

  30 

 

 

 
 

 

อา่นว่า: 

สุ บ ห า น ะ  มั ย ยุ สั บ บิ หุ ร เร า ะ อฺ ดุ  บิ หั ม ดิ ฮี  
วลัมะลาอิกะต ุมินคีฟะติฮฺ 

ความว่า: 

ขอสดุดีแด่ผู้ที่ฟ้าร้องและบรรดามลาอิกะฮฺได้แซ่

ซ้องสรรเสริญพระองค์อันเนื่องจากความกลัวเกรง

พระองค ์

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษบันทึกโดย: มาลิก ในหนังสืออัลมุวัตเตาะฮฺ  ระดับหะดีษ: 

หะดีษเมากูฟ เป็นดุอาอ์ของท่าน อับดุลลอฮฺ บินอัซซุเบร  

ส่วนหนึ่งของดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัรฺเราะอฺด์ : 13 

  

بحَحانَ  هَسِبحه   َمن  سه ده   ي هه   الرَّعح ده َمح هَكة    ِبه  وَالحَمالَئ

يحَفتههه  مهنح   خه
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ศอ็ยยิบนั นาฟิอัน 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ขอใหเ้ป็นฝนที่ยังประโยชน์ 

 

ดุอาอ์บทนี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(1032) 

 

   

  

مَّ   نَافهًعا َصِيًبا اللَّهه
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 * เมื่อมีฝนมาก เกรงว่าจะน้ าท่วมหรือพืชไร่เสียหาย ให้ขอ

ดังนี้ 

 
 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ หะวาลัยนา ลาอะลัยนา อัลลอฮุมมะ 
อะลัลอากามิ วัซซิรอบิ วะบุตูนิลเอาดิยะติ วะมะนาบิติช
ชะญรั 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ฝนไปตกรอบข้างเรา อย่าให้

ตกมาที่เรา โอ้อัลลอฮฺโปรดให้ไปตกที่เขาสูง เนินเขา 

และตามกลางหุบเขา และแหล่งต้นไม้ชุกชุม 

 

ดุอาอ์บทนี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(113) 

مَّ  َنا، لَ  َحوَاََلحَنا اللَّهه مَّ  َعلَيح  اآلََكمه  لََعَ  اللَّهه

، نه  وَالِظرَابه وح ، َوبهطه وحدهيَةه
َ
هته  األ َجره  َوَمَناب  الشَّ
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลุกะ ค็อยเราะฮา วะค็อย
เราะมาฟีฮา วะคอ็ยเราะมาอุรสิลตั บิฮี วะอะอูซุบิกะ มินชัร
ริฮา วะชัรริมาฟีฮา วะชัรริมาอุรสิลตั บิฮี 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอสิ่งที่ดีของมัน และสิ่งที่ดีที่อยู่

ในตัวมัน และสิ่งที่ดีที่ถูดพัดพามากับมัน   และฉันขอ

ความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งช่ัวร้ายของมัน   และสิ่งช่ัว

ร้ายที่อยู่ในตัวมัน และสิ่งช่ัวร้ายที่ถูดพัดพามากับมัน 

ดุอาอ์น้ีมาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: เศาะเฮยีะห์อัตติรมิซียฺ(3449) 

  

مَّ  هَك  إهِّن  اللَّهه ل
َ
أ سح

َ
ََها أ َ  ، َخيح َ  ، فهيَها َما وََخيح  َما وَخيح

لَتح  رحسه
ه
ههه  أ وحذه وَ  ، ب عه

َ
هَك  أ هَ  مهنح  ب  ، فهيَها َما َوََشِ  ، اََشِ

لَتح  َما َوََشِ  رحسه
ه
ههه  أ  ب
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ กะมาหัสสันตะคอ็ลกี ฟะหัสสินคุลกุี 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ทรงให้ฉันมีรูปร่างที่ดี

งาม โปรดให้ฉันมีมารยาทท่ีดีงามด้วย 

 

ดุอาอ์น้ีมาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: อบินุฮบิบาน 

مَّ  نحَت  َكَما اللَّهه لهقه  فََحِسنح  َخلحقه  َحسَّ  خه
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมม ะ ละกัลหั มดุ  อันตะกะเส าตะนี ฮิ 
อัสอะลุกะ ค็อยเราะฮู ว่าค็อยเราะมา ศุนิอะ ละฮู วะอะอูซุ
บิกะ มินชัรริฮี วะชัรริมา ศนิุอะละฮู 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ การสรรเสริญเป็นของพระองค ์

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ฉันได้สวมสิ่งนี้ ฉันขอพระองค์ซ่ึง

สิ่งดีงามของมัน และสิ่งดีงามอันเป็นเหตุให้มันถูกผลิต

ขึ้นมา และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

ความช่ัวร้ายของมัน และความช่ัวร้ายอันเป็นเหตุให้มัน

ถูกผลิตขึน้มา 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด(4020)  

مَّ  ده  لََك  اللَّهه َمح نحَت  اْلح
َ
تَنهيهه  أ هَك  ، َكَسوح ل

َ
أ سح

َ
َهه  أ َ  َخيح  َما وََخيح

نهعَ  وذه  ، َله  صه عه
َ
هَك  وَأ نهعَ  َما وََشِ  هه ََشِ  مهنح  ب  َله  صه
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อา่นว่า: 

อัชฮะดุ อัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะห์ดะฮู ลาชะรี
กะละฮฺ วะอัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัน อับดุฮู วะเราะสูลุฮฺ 
อัลลอฮุมมัจญ์อัลนี  มินัตเตาวาบีนะ วัจญ์ อัลนี  มินัลมุ
ตะเฏาะฮ์ฮิรีน 

ความว่า: 

ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก

อัลลอฮฺ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆส าหรับ

พระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าว และ

เป็นศาสนทูตของพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ โปรดท าให้ฉันอยู่

هده  شح
َ
نح  أ

َ
هَلَ  لَ  أ ه  إهلَّ  إ َدهه  الِلَّ َهده  َله، ََشيحَك  لَ  وَحح شح

َ
 وَأ

نَّ 
َ
ًدا أ َمَّ هه  ُمه ه، َعبحده له وح مَّ  َوَرسه َعلحنه  اللَّهه  مهنَ  اجح

 َ هيح َعلحنه  اتلَّوَّاب َتَطِهرهينَ  مهنَ  وَاجح  الـمه

 



ดุอาอ์บา้นมุสลิม หน้า 37 

 

  37 

 

ในหมู่ผู้ที่กลับตัวสู่พระองค์ และโปรดท าให้ฉันอยู่ในหมู่

ผูท้ี่ได้รับการขัดเกลาให้สะอาดด้วยเถิด 

 

ความประเสริฐ: ประตูสวรรค์ทั้งแปดบานจะถูกเปิดออกให้เขาเลือกเข้าตามใจ

ปรารถนา  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกใน: เศาะเฮียะห์ อัลจาเมียะอฺ(6167) 
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ร็อบบะฮาซิฮิดดะอฺวะติดตามมะฮฺ 
วัศเศาะลาติลกออิมะฮฺ อาติมุ หัมมะดะนิลวะสีละตะ 
วลัฟะฎลีะฮฺ วบัอัษฮุมะกอมมั มะห์มดูะนิลละซี วะอัตตะฮฺ 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของค าเรียกร้องเชิญ

ชวนอันสมบูรณ์นี้ และของการละหมาดที่จะด ารงต่อไป 

โปรดประทานวะซีละฮฺ(ความใกล้ชิด-สิทธิ์ในการขอให้

เร่ิมไต่สวนในวันกิยามะฮฺ) และความโปรดปรานให้แก่

(ทา่นนบ)ีมุฮัมมัด และโปรดฟื้นคนืชีพให้ท่านขึ้นมาอยู่ใน

مَّ  هه  َربَّ  اللَّهه َوةه الَّ  َهذه ةه  عح الةه  ، اتلَّامَّ ، وَالصَّ هَمةه  آته  الحَقائ

داً  َمَّ يحلَةَ  ُمه يحلََة، ، الحَوسه وداً  َمَقاًما وَابحَعثحهه  وَالحَفضه  َُمحمه

هي تَهه  اَّلَّ  وََعدح
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ต าแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญตามที่พระองค์ได้ทรง

สัญญากับทา่นเอาไว้ 

 

ความประเสริฐ: ผู้ ใดอ่านดุอาอ์บทนี้ตอนได้ยินเสียงอาซาน เขาจะได้รับ

ชะฟาอะฮฺของท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะซัลลัม)ในวันกิยามะฮฺ  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(614) 
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อา่นว่า: 

บิส มิ ล ล าฮฺ  อั ล ล อฮุ ม ม ะ ญั น นิ บ นั ช ชั ยฏ อ น  
ว่าญนันิบิชชัยฏอนะ มาเราะซักตะนา 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ โปรดท าให้

เราห่างไกลจากชัยตอน และโปรดท าให้ชัยตอนห่างไกล

จากสิ่งท่ี(ลูกหลาน)พระองคจ์ะทรงมอบให้แก่พวกเรา 

 

ความประเสริฐ: หากอัลลอฮฺทรงประทานลูกให้ในคืนนั้น ชัยตอนจะไม่สามารถ

ท าอันตรายใด ๆ กับลูกของเขาได้  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(141) และมุสลิม(1414) 

 

ه  ِمْسِب مَّ  الِلَّ يحَطانَ  َجِنبحَنا اللَّهه يحَطانَ  وََجِنبه  الشَّ   الشَّ

َتَنا َما  َرزَقح
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ค าแนะน า ให้เอามือจับที่หน้าผากของผู้หญงิ และขอดุอาอ์นี้ 

 
 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุะ คอ็ยร่อฮา วะค็อยร่อ 
มา ญะบัลตะฮา อะลัยฮิ  วะอะอูซุบิกะ มิน ชัรริฮา วะชัรริ 
มา ญะบลัตะฮา อะลยัฮิ  

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอต่อพระองค์ ซ่ึงความดีงาม

ของนาง และความดีงามที่พระองค์สร้างมันขึ้นในตัวนาง 

และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความ

เลวร้ายของนาง และความเลวร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นใน

ตัวนาง 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ ฮะซัน บันทึกโดย: อบูดาวูด (2160) 

مَّ إهِّن اَ  ، للَّهه َ َما َجَبلحَتَها َعلَيحهه ََها وََخيح هَك َخيح ل
َ
أ سح

َ
 أ

َها َومهنح ََشِ َما َجَبلحَتَها َعلَيحهه  هَك مهنح ََشِ  ب
وذه عه

َ
 وَأ
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อา่นว่า: 

อะอูซุ  บิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติ  มิน ชัรริมา  
เคาะลกั 

ความว่า: 

ฉันขอความคุ้มครองด้วยพจนารถของอัลลอฮฺ

อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้

สร้างข้ึนมา 

 

ความประเสริฐ: จะไม่มีสิ่งใดมาท าอันตรายเขาขณะที่เขายังอยู่ที่นั่น  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(2708) 

  

وذه  عه
َ
هَكلهَماته  أ ه  ب اته  الِلَّ  َخلََق  َما ََشِ  مهنح  اتلَّامَّ
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อา่นว่า: 

ร็ อ บ บิ ฆฺ ฟิ รฺ ลี  ว ะ ลิ ว า ลิ ดั ย ย่ า  วั ร หั ม ฮุ ม า  
กะมาร็อบบะยานี เศาะฆีรอ 

ความว่า: 

โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดอภัยโทษให้ฉัน 

และให้แก่บิดามารดาของฉัน และโปรดให้ความเมตตา

ทา่นทัง้สองเหมอืนที่ทัง้สองได้เอ็นดูเลีย้งฉันมาในวัยเด็ก 

 

 

ส่วนหนึ่งของดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อัลอิสรอฮฺ:24 

  

رح  َرِب  فه َّ  اغح يَّ  له َ هوَاله َما َول ح َربَّيَ  َكَما وَارحََححهه ًا اّنه  َصغهيح
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุม ม ะ บาริกละฮุม  ฟี ม าเราะซักตะฮุม  
วฆัฟิรละฮุม วรัหัมฮุม 

ความว่า: 

โอ้  อัลลอฮฺ โปรดประทานความจ า เริญแก่ 

พวกเขาในสิ่งที่พระองค์ให้เป็นปัจจัยแก่พวกเขา และ

โปรดอภัยโทษพวกเขา และโปรดเมตตาพวกเขาด้วยเถิด 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: เศาะเฮียะห์อัตติรมิซียฺ(3576) 

 

 

مَّ  مح  بَارهكح  اللَّهه مح  فهيَما لَهه َتهه رح  ، َرزَقح فه مح  وَاغح مح  ، لَهه  وَارحََححهه
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ให้เอามือวางตรงต าแหน่งที่ปวด แล้วอ่านซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺ  3 หรือ 7 

ครั้ง  

อ่านกุล 3 กุล (คือ กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก  และ

กุลอะอูซุบิร็อบบนินาส) เป่าที่มือแล้วลูบให้ท่ัว 

ให้ไปอยูใ่กล้ ๆ และไม่ควรเยี่ยมนาน  
 

บทท่ี 1 (ให้อ่าน 7 ครั้ง) 

 
 

 

อา่นว่า: 

อัสอะลุลลอฮัลอะซีม ร็อบบัลอัรชิลอะซีม อัยยชัฟิ
ยะกะ 

ความว่า: 

ฉันขอต่ออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่  ผู้เป็นเจ้าของ 

บังลังก์อันยิ่งใหญ ่ให้ทรงรักษาท่านด้วยเถิด 

له 
َ
أ سح

َ
َ  أ يمَ  الِلَّ يمه  الحَعرحشه  َربَّ  الحَعظه نح  الحَعظه

َ
َيَك  أ فه   يَشح
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ความประเสริฐ: อ่านให้คนป่วย เขาก็จะหายด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ นอกจาก

อายุไขเขาจะหมดแล้ว  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกใน: ตัครีจ มิชกาตฺ อัลมะซอบีฮฺ (1498) 

 

บทท่ี 2 เอามือขวาจับ และให้อ่าน 

 
 
 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ร็อบบนันาส อัซฮิบิลบะอ์ซฺ อิชฟิฮี วะ
อันตัชชาฟี ลาชิฟาอะ อิลลาชิฟาอุกะ ชิฟาอัน ลายุฆอดิรุ 
สะเกฺาะมา 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของมนุษย์ โปรดขจัด

โทษภัย โปรดรักษาเขา พระองค์คอืผูท้รงรักษา ไม่มีการ

 َ ذحههبه الح
َ
مَّ َربَّ انلَّاسه أ  اللَّهه

ح
ه أ فههه َس، ا ، وَ شح افه نحَت الشَّ

َ
أ

فَ  َفاًء لَ يهَغادهره َسَقًمالَ شه َك، شه َفاؤه  اَء إهلَّ شه
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รักษาใดเว้นแต่การรักษาของพระองค์ เป็นการรักษาที่

ไม่ท้ิงโรคใดไว้เบื้องหลัง 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกใน: บุคอรีย์ (5743) และมุสลิม (2191) 
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อา่นว่า: 

ซุบฮานัลล่าซียฺ ซัคค่อร่อล่านาฮาซา วะมากุนนา
ละฮูมุก กฺรินีน วะอินนาอิลาร็อบบินา ล่ามุ นก่อลี่บูน  
อัลลอฮุมม่า อินนานัสอะลุก้า ฟีซะฟะรินา ฮาซัลบิรฺร่อ วัต
ตักวา วะมินัลอะม่าลี่มาตัรฺดอ อัลลอฮุมม่าเฮาวินอะลัยนา
ซ ะฟ ะ ร่อ น าฮ าซ า วัต วิ อั น น าบุ อฺ ดะ ฮฺ  อั ล ล อ ฮุ ม ม่ า  

بحَحانَ  هي سه رَ  اَّلَّ نَّا َوَما َهَذا نَلَا َسخَّ ، َله  كه َ رنهيح قح هنَّا مه  َوإ

نح  َرِبَنا إهَل  مَّ .  َقلهبهونَ لَمه هنَّا اللَّهه هَك  إ ل
َ
أ نَا فه  نَسح  َهَذا َسَفره

 َّ به
َوى الح مَّ .  تَرحَض  امَ  الَعَمله  َومهنَ  ، وَاتلَّقح  َهِونح  اللَّهه

َنا وه  َهَذا َسَفَرنَا َعلَيح
َدهه  َعنَّا وَاطح مَّ  ، بهعح نحَت  اللَّهه

َ
 أ

احهبه  َفره  ف الصَّ له  فه  وَاْلَلهيَفةه  ، السَّ
مَّ . األهح  إهِّن  اللَّهه

وذه  عه
َ
هَك  أ َفره  وهَعَثاءه  مهنح  ب حَمنحَظره  َوَكآبَّةه  ، السَّ وءه  ، ال  َوسه

نحقلَبه  حَماله  فه  الحمه له  ال
هح
َ
 وَالَوله  وَاحأل
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อันตัศศอฮิบุ ฟิซซะฟัรฺ วลัค่อลีฟะตุฟิลอะฺฮฺล์ อัลลอฮุมม่า 
อินนี  อะอูซุบิก้ามินวุอาซาอิซซะฟัรฺ วะกะอาบบ้าติ้ล
มนัศอ็รฺ วะซูอิลมุนก่อหลบั ฟิลมาลี ่วลัอะฮฺลี ่วลัวะลดั 

ความว่า: 

สดุดีแด่ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่

เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้ และแท้จริง

เราจะเป็นผู้กลับไปสู่ องค์อภิบาลเจ้าของเราอย่าง

แน่นอน โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอต่อพระองค์ ให้การเดินทาง

คร้ังนี้ มีความดี  ความย าเกรง และให้ มีการงานที่

พระองคท์รงพอพระทัย โอ้อัลลอฮฺโปรดให้ความสะดวก

แก่เราในการเดินทางคร้ังนี ้และโปรดม้วนความไกลของ

มัน(ให้ใกล้ขึ้น) โอ้อัลลอฮฺพระองค์โปรดทรงเป็นเพื่อน

ร่วมเดินทาง และโปรดทรงเป็นผู้ ดู แลครอบครัว

(เบื้องหลัง) โอ้อัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์

ให้พ้นจากความตรากตร าของการเดินทาง และสภาพที่

เลวร้าย และให้พ้นจากการที่ต้องกลับไปพบสิ่งเลวร้าย

เกิดอันแก่ทรัพย์สิน ครอบครัว และลูกหลาน 
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ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(1342) 

 

 

 
 

อา่นว่า: 

อินนาลิลลาฮิ ว่าอินนาอิลยัฮิ รอจิอูน 

ความว่า: 

แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮฺ และเราจะต้อง

กลับคืนไปหาพระองค์ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะฮ:ฺ156 

  

هنَّا ه  إ َّ هنَّا لِله هََلحهه  َوإ عهونَ  إ  َراجه
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อา่นว่า: 

ล่าฮูลมุลกู้  วะล่าฮูลฮัมดู้  ยฮฺุย ีวะยมุีตู้  วะฮู้ว่าฮัยยนุ
ลาย่ามตูู้  บิยะดิฮิลคอ็ยรฺ วะฮู้ว่าอ้าลากุลลีชั่ยอิงก่อดรี 

ความว่า: 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียว

เท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ อ านาจการปกครอง

เป็นของพระองค์เท่านั้น และการสรรเสริญก็เป็นของ

พระองค์เทา่นั้น ผู้ทรงให้เป็น ให้ตาย สิ่งดีท้ังหลายอยู่ใน

พระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงมีพลานุภาพ

เหนือสรรพสิ่งท้ังปวง 

لحكه ، َوَله  يحَك َله ، َله الحمه َدهه َل ََشه هَلَ إهلَّ الله وَحح لَ إ
هه  وحته ، بهَيده َو ََحٌّ َل َيمه يحته ، َو هه حِيه َويهمه ده ، ُيه َمح اْلح

َو لََعَ  ه ، َوهه َيح يحر   اْلح ء  قَده ِ ََشح  ُكه
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ความประเสริฐ: อัลลอฮฺจะทรงประทานผลบุญ 100,000 ความดี ลบล้างความชั่ว 

100,000 ความชั่ว และเลื่อนระดับในสวรรค์ 100,000 ขั้น  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: ตัครีจ มิชกาตฺ อัลมะซอบีฮฺ(2366) 
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อา่นว่า: 

ซุบฮานะกัลลอฮุมม่า วะบิฮัมดิก้า อัชฮะดุ อัลลาอิ
ลาฮ่า อิลลาอันต้า อัซตฆัฟิรุก้า วะอะตบูู้อิลยัก้า 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ และกับการ

สรรเสริญของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้า

อื่นใดนอกจากพระองค์ ฉันขอการอภัยโทษจากพระองค ์

และฉันขอกลับตัวสู่พระองค์ 

ความประเสริฐ: เขาจะได้รับการให้อภัยในบาปที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในการ

ประชุม หรือชุมนุม  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกใน: เศาะเฮียะห์ อัตตัรฺฆีบ(1516) 

 

بحَحانََك  مَّ  سه كَ  اللَّهه ده َمح َهده  ، َوِبه شح
َ
نح  أ

َ
هَلَ  لَ  أ هلَّ  إ نحَت  إ

َ
 أ

فهرهكَ  َتغح سح
َ
تحوبه  أ

َ
هََلحَك  وَأ  إ
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อา่นว่า: 

อัซซ่าลามุ อะลัยกุม อะฮฺลัดดิยาร่ี มินัลมุอฺมินีน่า 
วัล มุ ส ลิ มี น่ า  วะ อิ น น าอิ น ช าอั ล ล อ ฮฺ  บิ กุ ม ล าฮิ กู น 
นัสอะลุ้ลลอฮ่าละนา ว่าล่ากุมลุอาฟียะฮฺ 

ความว่า: 

ความสันติจงประสบแด่พวกท่าน โอ้ชาวสุสาน

เอ๋ย ทั้งมุอฺ มิน และมุสลิมทั้ งหลาย และแท้จริงเรา 

หากอัลลอฮฺทรงประสงคเ์ราก็จะตามพวกทา่นไป เราขอ

ต่ออัลลอฮฺให้ทั้งพวกเราและพวกท่านให้รอดพ้น(จาก

การลงโทษ) 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(975) 

المه  مح  السَّ َل  َعلَيحكه هح
َ
مهنهيَ  مهنَ  اِليَاره  أ ؤح  الحـمه

َي، مه لـه سح مح  الل َشاءَ  إَنح  َوإنَّا وَالحـمه قه  بهكه َن،َلحه له  وح
َ
أ  نَسح

مه  نَلَا اللَ   الَعافهَيةَ  َولَكه
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อา่นว่า: 

ร็อบบิ ซิดนียฺ อิลมนั 

ความว่า: 

โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้

ให้แก่ฉันด้วยเถิด 

 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์ตอฮา:114 

  

ّنه  رَِّب  لحًما زهدح  عه
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บทท่ี 1 

 
 

 

อา่นว่า: 

อัลล อฮุม ม่ า อิ นนี ยฺ  อัซ อ้ าลู้ กั้ ล  ฮู่ดา วัตตู้ ก อ  
วลัอ้าฟ๊าฟ วลัฆี่นา 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ซ่ึงทางน า 

ความย าเกรง และการครองตนให้สะอาดปราศจากบาป

และซนิา และความร่ ารวย 

 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(2721) 

 

مَّ  هَك  إهِّن  اللَّهه ل
َ
أ سح

َ
 وَالحغهَن  وَالحَعَفاَف، وَاتلََُّق، الحههَدى، أ
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บทท่ี 2 

 
 

 

อา่นว่า: 

อั ล ล อ ฮุ ม มั ก ฟ้ี นี  บี ้ ฮ่ าล าลี ้ ก้ า  อั น ฮ่ ารอ มี ้ ก้ า  
ว่าอัฆนีน้ี บีฟั้ดลีก้่า อัมมนั ซ่ีวาก้า 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ฮาลาลของพระองค์เพียงพอ

แก่ฉัน(ให้พ้น)จากหะรอมของพระองค์ และโปรดให้ฉัน

ร่ ารวยเพราะความโปรดปรานของพระองค์ ให้พ้นจาก

(การพึ่งพา)ผูอ้ื่นจากพระองค์ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: อัตติรมิซียฺ(3563) 

مَّ  ح  اللَّهه فهنه هَك  اكح اََلل ح  َحرَامهَك، َعنح  ِبه نهنه غح
َ
لهَك  وَأ هَفضح  ب

نح  وَاكَ  َعمَّ  سه
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บทท่ี 3 

  
 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมม่า อินนียฺ อัซอ้าลู้ ก้า อิ้ลมัน นาฟ้ีอัน ว่า
ริซกอ็น ตอ็ยยีบ้นั ว่าอ้าม่าลนั มู่ต้ากอ็บบ้าลนั 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงขอต่อพระองค์ ซ่ึงความรู้ที่ให้

ประโยชน์ ปัจจัยยังชีพที่ดี และการงานที่ถูกตอบรับ 

 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อิบนุมาจะฮฺ(925)  

  

مَّ  هَك  إهِّن  اللَّهه ل
َ
أ سح

َ
لحًما أ قًا نَافهًعا عه  وََعَمال َطِيًبا َورهزح

َتَقبَّالً   مه
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อา่นว่า: 

อั ล ล อ ฮุ ม ม่ า อิ น นี ยฺ  อ้ า อู ซู่  บี ้ ก้ า  มิ นั้ ล  อั จ ซ่ี  
วัล ก้าซ่าลี่  วัลจุบนี่  วัลบุคลี่  วัล ฮ่าร่อมี่  ว่าอ้ าอู ซู้  บี ้ก้ า  
มินอ้าซาบิ้ลก็อบร่ี ว่าอ้าอูซู่  บีก้้า มิน ฟิตน่าติ้ล มะฮฺยา 
วลัม่ามาต 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉัน ขอความคุ้มครองต่อ

พระองค์ให้พ้นจากความอ่อนแอ ความเกียจคร้าน 

ความขลาดกลัว ความตระหนี่  และการแก่หง่อม และ

ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษ

مَّ  وذه  إهِّن  اللَّهه عه
َ
هَك  أ زه  مهنَ  ب

، الَعجح ه  وَالَكَسله  وَاْلهبح

له 
، وَالهخح وذه  وَالَهرَمه عه

َ
هَك  وَأ ه، َعَذابه  مهنح  ب   الَقبح

وذه  عه
َ
هَك  وَأ َيا فهتحَنةه  مهنح  ب ـَحح ـََماته  امل  وَامل
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ในหลุมศพ และฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความ

วุ่นวายของการมีชีวิตและการตาย 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(6367) 
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อา่นว่า: 

อินนี มสัสะนิยฎัฎุรรุ วะอันตะ อัรหะมรุรอหิมนี 

ความว่า: 

แทจ้ริงฉันนั้น ได้มีทุกขอ์ันตรายมาประสบกับฉัน 

และพระองคท์รงเมตตาที่สุดในหมูผู่มี้เมตตา 

 

ดุอาอ์นี้เป็นดุอาอ์ของท่านนบีอัยยูบ(อะลัยฮิสสลาม) อยู่ในอัลกุรอาน ซูเราะห์

อัมบิยาอฺ:83 

  

َ  إهِّن  نه ُّ  َمسَّ نَت  الّضُّ
َ
رحَحمه  وَأ

َ
هيَ  أ  الرَّاَحه
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มุสลิมเม่ือโมโห มีขอ้แนะน าดังนี้ 

• ให้หยุดพูด (ไม่พูดจาต่อล้อต่อเถียง) 

• ให้เปลี่ยนอิริยาบท (จากยนืเป็นนั่ง จากนั่งเป็นนอน) 

• ให้ท าน้ าละหมาด 

• ละหมาด 

• ให้เปลี่ยนสถานที่ 

• นึกถึงฮะดีษที่บอกวา่ จงอยา่โกรธ แล้วเจ้าจะได้สวรรค์ 

 
 

อา่นว่า: 

อะอูซุ บิลลาฮิ มินัช ชัยฏอนิร ร่อญมี 

ความว่า: 

ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจาก

ชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง 

ดุอาอ์นี้มากจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรีย์(6115) และมุสลิม (2610) 

 

يمه  يحَطانه الرَّجه ه مهَن الشَّ هالِلَّ  ب
وذه عه

َ
 أ
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อา่นว่า: 

อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน อัลลอฮุม
มะอ์จุรนี ฟีมศุบีะต ีวะอัคลิฟล ีคอ็ยร็อนมินฮา 

ความว่า: 

แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮฺ และเราจะต้อง

กลับคืนไปหาพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานรางวัล

ตอบแทนแก่ฉันอันเนื่องจากทุกข์ภัยที่มาประสบฉันนี ้

และโปรดประทานสิ่งท่ีดีกว่าตามมา 

ความประเสริฐ: อัลลอฮฺจะประทานผลบุญเป็นรางวัลให้แก่เขา และจะทรง

ประทานสิ่งที่ดีกว่าตามมาในภายหลัง  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(918) 

  

هنَّا ه  إ َّ هنَّا لِله هََلحهه  َوإ عهونَ  إ مَّ :  َراجه جه  اللَّهه
ح
نه أ يحَبته  فه  رح  ، مهصه

له  خح
َ
ح  فح وَأ اً  له  مهنحَها َخيح
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมม่า อินนี  อับดุก้า อิบนุ อับดิก้า อิบนุ
อ้าม่าตีก้้า นาซิย่าตี บิย่าดิก้า มาดินฟีย่าฮุกมุก้า อัดลุนฟีย่า
ก่อดออู้ก้า อัซอะลุก้า บิกุลอิสมิน ฮุว่าละก้า ซัมมัยต้า
บิฮีนัฟซะก้า เอาอันซัลต้าฮูฟี กิตาบิก้า เอาอัลลัมต้าฮู  
อะหะดัน มินค็อลกีก้้า อะวิซตะซัรฺต้า บิฮี ฟีอิลมิลฆ็อยบิ
อินดะก้า อันตจัอ้าลลักุรอาน่า รอบีอ้า กอ็ลบ ีว่านูร่อ ซ็อดรี 
ว่าญะลาอ้า ฮุสนี วะซ่าฮาบ้า ฮัมมี 

مَّ  كَ  إِّن  اللَّهه َك، ابحنه  ،َعبحده َيت أَمتهَك، ابحنه  َعبده  نَاصه

َك، َّ  َماض   بهَيده َك، فه مه كح ل   حه َّ  َعدح َك، فه هَك  قََضاؤه ل
َ
أ  أسح

ِل  م   بهكه وَ  اسح يحَت  لََك، هه َسَك، بهه  َسمَّ َهه  أوح  َنفح  فه  أنحَزتلح
هَك، َتهه  أوح  كهَتاب تأثَرحَت  أوه  َخلحقهَك، مهنح  أَحداً  َعلَّمح ههه  اسح  ب

لحمه  فه  نحَدَك، الَغيحبه  عه آنَ  ََتحَعَل  أنح  عه رح هيحعَ  القه ، َرب  قَلِبه

رهي، َونهورَ 
، وَجالءَ  َصدح نه زح   َهِّم  وََذَهاَب  حه
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ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นบ่าวของพระองค์ เป็น

ลูกของบ่าวชายของพระองค์ เป็นลูกของบ่าวหญิงของ

พระองค์ กระหม่อมของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค ์

ค าตั ดสินของพระองค์ย่อมผ่ านมายั งตั วของฉัน  

ค าพิพากษาของพระองค์ย่อมผ่านมายังตัวของฉัน ฉัน

ขอต่อพระองค์ ด้วยกับทุกพระนามที่เป็นของพระองค์ ที่

พระองค์ใช้เรียกตัวพระองค์เอง หรือประทานมันลงมา

ในคัมภีร์ของพระองค์ หรือที่พระองค์สอนให้กับบ่าวคน

ใดคนหนึ่งของพระองค์ หรือที่พระองค์เก็บเอาไว้อยู่ใน

ความรู้ที่ เร้นลับ ณ ที่พระองค์ ขอให้พระองค์ทรงท า

ให้อัลกุรอานเป็นความสดใสเบ่งบานในหัวใจของฉัน 

เป็นแสงสว่างภายในหัวอกของฉัน เป็นสิ่งที่ขับไล่ความ

ทุกข์โศกของฉันให้หมดไป และเป็นสิ่งที่ท าให้ความวิตก

ของฉันมลายไปสิน้ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: อะฮฺมัด(1/391) 
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมักฟ้ีนี บีฮ่้าลาลีก้้า อันฮ่ารอมีก้้า ว่าอัฆ
นีน้ี บีฟั้ดลีก้่า อัมมนั ซ่ีวาก้า 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ฮาลาลของพระองค์เพียงพอ

แก่ฉัน(ให้พ้น)จากหะรอมของพระองค์ และโปรดให้ฉัน

ร่ ารวยเนื่องด้วยความโปรดปรานของพระองค์ ให้พ้น

จาก(การพึ่งพา)ผูอ้ื่นจากพระองค์ 

ความประเสริฐ ผู้ใดกล่าวด้วยความจริงใจ อัลลอฮฺจะช่วยให้เขาปลดหนี้ได้ 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: อัตติรมิซียฺ(3563) 

  

مَّ  ح  اللَّهه فهنه هَك  اكح اََلل ح  َحرَامهَك، َعنح  ِبه نهنه غح
َ
لهَك  وَأ هَفضح  ب

نح  وَاكَ  َعمَّ  سه
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อา่นว่า: 

ล า อิ ล า ฮ่ า  อิ ล ลั ล ล อ ฮุ ล อ ะ ซี มุ ล ฮ่ า ลี ม  
ล าอิ ล าฮ่ า อิ ล ลั ล ล อ ฮฺ  ร็อ บ บุ ล อั รฺ ชิ ล อ ะ ซี ม  ล าอิ ล า
ฮ่ า อิ ล ลั ล ล อ ฮฺ  ร็ อ บ บุ ซ ซ ะ ม า ว าตี ้  ว่ า ร็ อ บ บุ ล อั รฺ ดี ้ 
ว่าร็อบบลุอัรฺชิลก่ารีม 

ความว่า: 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระผู้ทรง

ยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอ่อนโยน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก

อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าของบังลังก์อันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรง

อ่อนโยน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระผู้เป็น

เจ้าของช้ันฟ้าทั้งปวง และเป็นเจ้าของแผ่นดิน และเป็น

เจา้ของบังลังก์อันทรงเกียรติ 

يمه  الله  إهلَّ  إَلَ  َل  ، الَعظه هَلَ  ل اَْللهيمه  َربُّ  الله  إلَّ  إ

، الَعرحشه  يمه ، َربُّ  الله  إل إَلَ  َل  الَعظه َموَاته  َوَربُّ  السَّ

رحضه 
َ
 الَكريحمه  الَعرحشه  َوَربُّ  األ
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ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(6346) และมุสลิม(2730)  

 

 

มุสลิมไม่ควรคิดอยากตายไม่ว่าสถานการณ์จะถึงขั้นไหนก็ตาม แต่

หากจะต้องขอดุอาอ์จริง ๆ ให้ขอดุอาอ์ต่อไปนี้ 

 
 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อะห์ยินี มา กานะติล ฮะยาต ุคอ็ยร็อน 
ล ีวะตะวฟัฟะนี อิซา กานะติล วะฟาต ุคอ็ยร็อน ลี 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปตราบที่

การมีชีวิตอยู่ดีกว่าส าหรับฉัน และโปรดให้ฉันตายหาก

การตายดีกว่าส าหรับฉัน 

حح اَ 
َ
مَّ أ ََياةه  ََكنَته  َما يهنه للَّهه

ح
ً  اْل هَذا َوتََوفَّنه  له  اَخيح  إ

حَوفَاةه  ََكنَته  ً  ال  له  اَخيح
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ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(5671) และมุสลิม(2680)  

 

 

 
 

 

อา่นว่า: 

อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอฺาฟานี มิมมับตะลากะบิฮิ 
วะฟัฎเฎาะละนี อฺะลากะษีริมมิมมนัเคาะละเกฺาะ ตฟัฎลีา 

ความว่า: 

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ซ่ึงให้ฉัน

แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ทรงใช้ทดสอบเขา และ

ทรงให้ความโปรดปรานแก่ฉันมากกว่าอีกหลายชีวิตที่

ทรงสร้างมา 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: ติรมิซียฺ(3432) 

َ اَ 
ح
ه اْل َّ ده لِله لَنه لََعَ مح ، َوَفضَّ ههه ا ابحَتالََك ب هي ََعفَاّنه مهمَّ َّلَّ

يالً  ضه نح َخلََق َتفح  َكثهي  مهمَّ
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมม่า ลา ซะฮฺล่า อิลลา มา จ่าอัลต้าฮู ซะฮฺลา 
ว่าอันต้า ตจัอ้าลุ้ลฮัซน่า อีซ้า ชิอฺต้า ซะฮฺลา 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีสิ่งใดง่าย นอกจากสิ่งที่ทรงให้มัน

ง่าย และพระองค์ทรงท าให้เร่ืองยาก เป็นเร่ืองง่าย หาก

ทรงประสงค์ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห ์บันทึกโดย: อิบนุฮบิบาน(2427) 

  

مَّ  َل  َل  اللَّهه نَ  ََتحَعله  وأنحَت  َسهحالً، َجَعلحَتهه  َما إلَّ  َسهح  اَْلزح

ئحَت  إَذا الً  شه  َسهح
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อา่นว่า: 

อู้ อี ซู้ ก้ า  บิ ก่าลี่ม าติ้ล ล าฮิ ตตาม ม ะฮฺ  มิ นกุ ล ลี ้ 
ชัยตอนิวว่าฮามมะฮฺ ว่ามินกุลลีอั้ยนิลลามมะฮฺ 

ความว่า: 

ฉันขอความคุ้มครองให้เธอ ด้วยกับพจนารถ

ของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์ยิ่ง ให้พ้นจากชัยตอน และสัตว์มี

พิษ และให้พ้นจากทุกสายตาที่จะน ามาซึ่งสิ่งเลวร้าย 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(3371) 

  

كَ  عهيذه
ه
هَكلهماته  أ ه  ب ، الِلَّ ةه ِ  مهنح  اتلَّامَّ  َشيحَطان   ُكه

، ة  ِ  َومهنح  َوَهامَّ    ُكه
ة   َعيح  َلمَّ
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อา่นว่า: 

ร็อบบ้านา อาตีน้า ฟิดดุนยา ฮ่าซ่านะฮฺ ว่าฟิลอาคี่
ร่อตี ้ฮ่าซ่านะฮฺ ว่ากินา อ้าซาบนันารฺ 

ความว่า: 

โอ้พระผู้อภิบาลของเรา โปรดน ามาให้แก่เรา ซ่ึง

สิ่งดีงามต่าง ๆ ในโลกนี้ และน ามาให้แก่เราซ่ึงสิ่งดีงาม

ต่าง ๆ ในโลกหน้า และโปรดปกป้องเราให้พ้นจากไฟ

นรกด้วยเถิด 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อัลบ่ากอเราะฮฺ:201  

  

هَنا َربََّنا َيا فه  آت نح َرةه  َوفه  َحَسَنةً  الُّ  َوقهَنا َحَسَنةً  اآلخه

 انلَّاره  َعَذاَب 
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อา่นว่า: 

ร็อบบ้านา ฮับ ล่านา มิน อัซวาจีน้า ว่าซุรฺรียาตีน้า 
กุรฺร่อต้า อะอฺยนุ วจัอัลนา ลิลมตุต้ากีน่า อีม้ามา 

ความว่า: 

โอ้พระผูอ้ภิบาลของเรา โปรดประทานแก่เรา ซ่ึง

คู่ครองของเราและลูกหลานของเรา ให้เป็นที่ร่ืนรมย์แก่

สายตาของเรา และโปรดทรงท าให้เราเป็นผู้น าของมวล

ผูย้ าเกรง 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อัลฟุรฺกอน:74 

 

َنا مهنح  نَلَا َهبح  َربََّنا وَاجه زح
َ
هَنا أ ةَ  وَذهِريَّات يه   قهرَّ عح

َ
َعلحَنا أ  وَاجح

تَّقهيَ  هلحمه هَماًما ل   إ
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุอักบรั  

ความว่า: 

อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญท่ี่สุด 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย บุคอรียฺ (2993) 

  

ه  َبه  الَِلَّ كح
َ
 أ
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อา่นว่า: 

สุบฮานัลลอฮฺ  

ความว่า: 

มหาบริสุทธ์ิแด่อัลลอฮฺ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย บุคอรียฺ (2993) 

  

بحَحاَن الله   سه
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อา่นว่า: 

มาชาอัลลอฮุ ลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮ์  

ความว่า: 

นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์ ไม่ มีพลังใดเว้นที่

พระองค ์

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลกะฮฟ์ิ:39 

  

ِ  هلَله ٱَما َشآَء   هلَلِه ٱََل قهوَةَ إََِل ب
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ดุอำอ์ขอกำรอภัยโทษ 

 
 

 

อา่นว่า: 

ร็อบบ้านา ซ่อลัมนา อันฟุซ่านา วะอิลลัมตัฆฺฟิรฺ 
ล่านา วะตรัฮัมนา ล่าน่ากูนันน่า มินัลคอซ่ีรีน 

ความว่า: 

โอ้พระผู้อภิบาลของเรา เราได้อธรรมต่อตัวเอง

ไปแล้ว และหากพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้เรา และไม่

ทรงเมตตาเรา แน่นอน เราย่อมอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน 

เป็นดุอาอ์ของท่านนบีอาดัมเม่ือถูกลงโทษให้ลงมาจากสวรรค์ ดุอาอ์บทนี้มา

จากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อัลอะอฺรอฟ:23  

  

َنا َربََّنا َسَنا َظلَمح نفه
َ
هن أ َّمح  َوإ رح  ل فه  َوتَرحََححنَا نَلَا َتغح

وَننَّ  هينَ  مهنَ  نَلَكه َاِسه
ح
 اْل

 



ดุอาอ์บา้นมุสลิม หน้า 78 

 

  78 

 

 
 

 

อา่นว่า: 

ลาอีล้าฮ่า อิลลาอันต้า ซุบฮาน้าก้า อินนี กุนตู้ มินัซ
ซอลีม่นี 

ความว่า: 

ไม่มีพระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ มหาบริสุทธิ์

แห่งพระองค์ท่าน แท้จริงฉันกลายเป็นหนึ่งในผู้อธรรม

ทัง้หลายไปแล้ว 

 

เป็นดุอาอ์ของท่านนบียูนุสขณะอยู่ในท้องปลา ดุอาอ์บทนี้มาจากอัลกุรอาน: ซู

เราะห์อัลอัมบิยาอ์:87  

  

  

هَلَ  لَّ  نَت  إهلَّ  إ
َ
بحَحانَكَ  أ نته  إهِّن  سه همهيَ  مهنَ  كه ال  الظَّ
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อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ฟัฆฺฟิรฺล่านา ซู้นูบ้านา ว่ากัฟฟิรฺ อันนา 
ซัยยีอ่าตีน้า ว่าตะวฟัฟ่านา ม่าอัลอับรอรฺ 

ความว่า: 

โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเรา โปรดทรงอภัยแก่

พวกเราซ่ึงบาปต่างๆของพวกเรา และโปรดลบล้างให้

พ้นจากเราซ่ึงความผิดต่างๆของพวกเรา และโปรดทรง

ให้พวกเราตายไปอยู่พร้อมกับคนดีท้ังหลาย 

 

ดุอาอ์บทนี้มาจากอัลกุรอาน: ซูเราะห์อาลิอิมรอน:193  

  

  

رح  بََّنارَ  فه نهوَبَنا نَلَا فَاغح هَنا َعنَّا َوَكِفرح  ذه َنا َسيَِئات  َمعَ  َوتَوَفَّ

  األبحرَاره 
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมม่า อันต้า ร็อบบียฺ ลา อีล้าฮ่า อิ้ลลา อันต้า 
ค่อลักต้านี ว่าอ้าน่า อับดุก้า ว่าอ้านา อ้าลาอะฮฺดี ้ ก้า ว่า
วะอฺดีก้้า มัสต้าเตาะอฺตู้  อ้าอูซู่ บีก้้า มิน ชัรฺร่ี มา ซ่อนะอฺตู้ 
อ้าบูอู้ ล่าก้า บีเ้นียะอฺม่าติก้า อ้าลยัย่า ว่าอ้าบอูู้ บีซั้มบยฺี ฟัฆฺ
ฟิรฺลยฺี ฟ้าอินน้าฮู ลา ยฆฺัฟ้ีรุซซุนูบ้า อิ้ลลา อันตฺ 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉัน ไม่

มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระองค์ทรงสร้างฉัน

مَّ  نحَت  اللَّهه
َ
هَلَ  َل  ، َرِّب  أ نحَت  إهلَّ  إ

َ
َتن أ نَا َخلَقح

َ
كَ  وَأ  ، َعبحده

نَا
َ
كَ  لََعَ  وَأ ده كَ  َعهح ده َتَطعحته  َما َووَعح وذه  ، اسح عه

َ
هَك  أ  مهنح  ب

بوءه  ، َصَنعحته  َما ََشِ 
َ
َمتهكَ  لََك  أ هنهعح بهوءه  ، ََعَّ  ب

َ
هَذنحِبه  وَأ  ب

رح  فه هنَّهه  ، له  فَاغح ره  َل  فَإ فه نهوَب  َيغح نحَت  إهلَّ  اَّلُّ
َ
 أ
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มา และฉันจะเป็นบ่าวของพระองค์ และฉันจะรักษา

พันธะ และสัญญาของพระองค์เท่าที่ฉันสามารถ ฉันขอ

ความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของสิ่ง

ที่ฉันได้ท ามา ฉันขอกลับตัวสู่พระองค์ด้วย(ส านึกต่อ)

ความโปรดปราณที่พระองคท์รงมตี่อฉัน และฉันขอกลับ

ตัวสู่พระองค์มาพร้อมกับบาปของฉัน ดังนั้นโปรดทรง

อภัยให้แก่ฉันด้วยเถิด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้อภัยบาปได้

นอกจากพระองคเ์ทา่นั้น 

 

ความประเสริฐ: บทนี้ถือเป็นแม่บทของการขออภัยโทษ และผู้ที่อ่านดุอาอ์บทนี้

ตอนกลางวัน ด้วยความเชื่อม่ันอย่างแน่วแน่ในความหมายของดุอาอ์บทนี้ แล้ว

หากเขาเสียชีวิตในช่วงกลางวันของวันนั้นเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์   และผู้ที่อ่าน

มันตอนกลางคืน ด้วยความเชื่อม่ันอย่างแน่วแน่ในความหมายของมัน แล้วหาก

เขาเสียชีวิตในคนืนั้น เขาจะได้เป็นชาวสวรรค์  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(6306)
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ดุอำอ์ในละหมำด 

 

บทท่ี 1 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบห านะกัลลอฮุมมะ วะบิ ฮัมดิกะ วะตะบา
เราะกัสมกุะ วะตะอาลาจัดดกุะ วะลาอิลาฮะฆอ็ยรุกะ 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ โอ้ อัลลอฮฺ และการ

สรรเสริญเป็นของพระองค์ มหาจ าเริญแด่นามของ

َ امهلل وَ  َك انَ حَ بح سه   اَل عَ تَ وَ  َك مه اسح  كَ ارَ بَ تَ وَ  كَ ده مح ِبه
ه َل وَ  كَ دُّ جَ  ه غَ  لَ  إ  كَ يح
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พระองค์ พระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร และไม่มีพระเจ้าอื่น

ใดนอกจากพระองค์  

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 399 

 

บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ บาอิฺดบัยนี วะบัยนะเคาะฏอยายะ กะ
มาบาอัฺดตะ บัยนะมัชริกิฺวัลมัฆริบ อัลลอฮุมมะ นักฺกิฺนี 
มินลัเคาะฏอยา กะมายนุักฺกฺ็อษเษาบุลอับยะฎุ มินัดดะนะสิ 
อัลลอฮุมมฆัสิลเคาะฏอยายะ บิลมาอิวัษษัลญิ วลับะร็อด 

دح َبيحنه وَ  مَّ بَاعه َ اللَّهه َت بَيح َ َخَطايَاَي، َكَما بَاَعدح َبيح
مَّ َنِقنه مهَن اَْلَطايَا َكَما يهَنَقَّ  ، اللَّهه رهبه

هقه وَالَمغح
الَمْشح

 
َ لح َخَطايَاَي اثلَّوحبه األح سه مَّ اغح ، اللَّهه نَسه بحَيضه مهَن الَّ

ح  جه وَال
حَماءه وَاثلَّلح هال  َبَده ب
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ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้ฉันและบาปของฉันอยู่ห่าง

กัน เหมือนกับที่ตะวันออกและตะวันตกห่างกัน  โอ้ 

อัลลอฮฺ โปรดช าระล้างฉันให้พ้นจากบาปเหมือนที่ผ้า

ขาวถูกช าระจากสิ่งสกปรก  โอ้ อัลลอฮฺ โปรดล้างบาป

ของฉันด้วยน้ า หิมะ และลูกเห็บ 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (744) และมุสลิม (598) 

 

บทท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي َفَطرَ  هَّلَّ َ ل ِهه هحته وَجح رحَض َحنهيًفا،  وَجَّ
َ َماوَاته وَاألح السَّ

، َوَُمحَياَي،  ِكه هسه ، َون هكهَي، إهنَّ َصاَلِته
نَا مهَن الحمهْشح

َ
َوَما أ

مهرحته 
ه
هَك أ هَذل َي، َل ََشهيَك َله، َوب ه َرِب الحَعالَمه َّ َوَمَماِته لِله

لهمهيَ  سح نَا مهَن الحمه
َ
 وَأ



ดุอาอ์ในละหมาด หน้า 85 

 

  85 

 

อา่นว่า: 

วัจจะฮ์ตุ วัจฮิยะ ลิลละซี ฟะเฏาะร็อส-สะมาวาติ 
วลั-อัรฎ่อ ฮะนีเฟา วะมาอะน่ามินัล-มชุริกีน อินนะ ศ่อลาต ี
วะนุสุกี วะมะห์ยายะ วะมะมาตี ลิลลาฮิ ร็อบบิล-อาละมีน 
ลาชะรีกะละฮู วะบิซาลิกะ อุมิรต ุวะอะนา มินัล มสุลิมนี 

ความว่า: 

ฉันผินหน้าของฉันอย่างผู้นอบน้อมไปยังผู้ ซ่ึง

สร้างช้ันฟ้าต่างๆ และแผ่นดิน ซ่ึงฉันมิใช่ผู้หนึ่งจากผู้ตั้ง

ภาคีทั้งหลาย แท้จริงการละหมาดของฉัน การท าอิบา

ดะฮฺของฉัน การมีชีวิตของฉัน และการตายของฉัน ล้วน

เพื่ออัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น ไม่มีภาคี

ใดๆ ส าหรับพระองค์ และด้วยสิ่งนั้นแหละที่ ฉันถูก

บัญชาใช้และฉันเป็นคนแรกในหมูผู่ย้อมสยบ 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (771) 
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บทท่ี 1 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบหานะร็อบบิยลัอะซีม 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อ ภิบาลของฉันผู้ทรง

ยิ่งใหญ่  

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 772 

 

 

 

 

يحمه انَ حَ بح سه    َرِّبَ الحَعظه
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บทท่ี 2 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบฮานะกัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะบิฮัมดิก ะ 
อัลลอฮุมมฆัฟิรล ี

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่าน โอ้ อัลลอฮฺ ผู้

อภิบาลของเรา และการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค ์ 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (794) และมุสลิม (484) 

 

 

 

بحَحانَ  فهرح له سه مَّ اغح َك اللَّهه ده َمح مَّ َربََّنا َوِبه  َك اللَّهه
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บทท่ี 3 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบบฮุูนกฺุดดสู ร็อบบลุมะลาอิกะติวรัรูห์ 

ความว่า: 

ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ ผู้ทรงสะอาดบริสุทธิ์ พระผู้

อภิบาลของมะลาอิกะฮฺและญิบรีล 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (487) 

  

وحه  حَماَلئهَكةه وَالرُّ ، َربُّ ال وس  بُّوح  قهدُّ  سه
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บทท่ี 4 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ละกะเราะกะอฺตุ วะบิกะอามันตุ วะ
ละกะอัสลัมตุ เคาะชะอฺะละกะสัมอีฺ วะบะเศาะรี วะมุคคี 
วะอัฺซฺม ีวะอฺะเศาะบี 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันรูกัวอฺ และเฉพาะ

พระองค์เท่านั้นที่ฉันศรัทธา และเฉพาะพระองค์เท่านั้น

ที่ฉันนอบน้อม การได้ยิน การมองเห็น สมอง กระดูก 

และประสาทของฉัน กราบลงให้กับพระองค์เทา่นั้น 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (711) 

، َخَشَع للَّ اَ  ته لَمح سح
َ
، َولََك أ هَك آَمنحته ، َوب مَّ لََك َرَكعحته هه

، َوَعَصِبه  ّمه ِِّخ، وََعظح ، َوَبََصهي، َومه عه  لََك َسمح
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บทท่ี 1 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา ละกัลฮัมด์ 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ ผู้อภิบาลของเรา การสรรเสริญเป็น

สิทธิ์ของพระองค์ 

 

หมายเหตุ ผู้ใดอ่านมันได้พร้อมกับมลาอิกะฮฺ จะได้รับการอภัยบาปทั้งหมด 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (795) และมุสลิม (409) 

  

مَّ َربَّنَ  ده اللَّهه َمح  ا لََك اْلح
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บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา ละกัลฮัมดุ มิลอัสสะมาวา
ติ วะมิลอัลอัรฎิ วะมิลอะมาบัยนะฮุมา วะมิลอะมา ชิอ์ตะ
มินชัยอินบะอฺด์ 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ ผู้อภิบาลของเรา การสรรเสริญเป็น

สิทธิ์ของพระองค์  เต็มฟ้า เต็มแผ่นดิน เต็มสิ่งที่อยู่

ระหว่างทั้งสอง และเต็มสิ่งอื่น ๆ อีกตามท่ีทรงประสงค์ 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (771) 

  

 ، رحضه
َ َء األح ، َومهلح َماَواته َء السَّ ده مهلح َمح مَّ َربََّنا لََك اْلح اللهه

ده  ء  َبعح ئحَت مهنح ََشح َء َما شه َما، َومهلح َء َما بَيحَنهه  َومهلح
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บทท่ี 3 

 

 

 

อา่นว่า: 

ร็อ บ บ ะ น า วะ ล ะ กั ล ฮั ม ด์  ฮั ม ดั น  ก ะ ษี ร็อ น  
ฏอ็ยยิบนั มบุาเราะกัน ฟีฮ์ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา และการสรรเสริญเป็นสิทธิ์

ของพระองค์ เป็นการสรรเสริญอย่างมากมาย ดีงาม 

และจ าเริญยิ่ง 

 

หมายเหตุ มลาอิกะฮฺ  30 กว่าท่าน จะมาแย่งกนัจดความดีนี ้

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (799) 

  

َباَرًًك فهيحهه  ًا َطِيًبا مه ده ََححًدا َكثهيح َمح  َربََّنا َولََك اْلح
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บทท่ี 1 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบหานะร็อบบิยลัอะอฺลา 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงสูงส่ง

ยิ่ง  

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 772 

  

َ انَ حَ بح سه  لَعح
َ   َرِّبَ األح
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บทท่ี 2 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบฮานะกัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะบิฮัมดิก ะ 
อัลลอฮุมมฆัฟิรล ี

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่าน โอ้ อัลลอฮฺ ผู้

อภิบาลของเรา และการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค ์ 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (794) และมุสลิม (484) 

  

فهرح له  مَّ اغح َك اللَّهه ده َمح مَّ َربََّنا َوِبه بحَحانََك اللَّهه  سه
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บทท่ี 3 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบบฮุูนกฺุดดสู ร็อบบลุมะลาอิกะติวรัรูห์ 

ความว่า: 

ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ ผู้ทรงสะอาดบริสุทธิ์ พระผู้

อภิบาลของมะลาอิกะฮฺและญิบรีล 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (487) 

  

وحه  حَماَلئهَكةه وَالرُّ ، َربُّ ال وس  بُّوح  قهدُّ  سه
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บทท่ี 4 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ละกะสะญัดตุ วะบิกะอามันตุ วะละ
กะอัสลัมต ุสะญะดะวัจญ์ฮี ลิลละซีเคาะละเกฺาะฮุ วะเศาวะ
เราะฮุ วะชักฺเกฺาะสัมอฺะฮุ วะบะเศาะเราะฮุ ตะบาเราะกัลลอ
ฮุ อะห์สะนุลคอลิกฺีน 

ความว่า: 

โอ้อัลลอฮฺ เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันกราบ และเฉพาะ

พระองค์เท่านั้นที่ฉันศรัทธา และเฉพาะพระองค์เท่านั้น

ที่ฉันนอบน้อม ใบหน้าของฉันกราบลงต่อผู้ที่สร้างมัน 

، َسَجَد للَّ اَ  ته لَمح سح
َ
، َولََك أ هَك آَمنحته ، َوب ته مَّ لََك َسَجدح هه

َعهه َوبَ  رَهه، َوَشقَّ َسمح ، َوَصوَّ هي َخلََقهه هَّلَّ ِهه ل ََصَهه، وَجح
َالهقهيَ 

ح
َسنه اْل حح

َ
 َتَباَرَك الله أ



ดุอาอ์ในละหมาด หน้า 97 

 

  97 

 

และท าให้มันเป็นรูปร่าง และบังเกิดการได้ยินและการ

มองเห็นให้มัน อัลลอฮฺทรงจ าเริญ ทรงเป็นผู้สร้างท่ีดียิ่ง 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (711) 
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บทท่ี 1 

 

 

 

อา่นว่า: 

ร็อบบิฆฟิรล ี ร็อบบิฆฟิรล ี

ความว่า: 

โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดอภัยให้ฉัน  โอ้ 

พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดอภัยให้ฉัน  

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยอบูดาวูด (874) 

  

فهرح له  َرِب  فهرح له  َرِب   اغح  اغح
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บทท่ี 2 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมัฆฟิรลี  วัรฮัมนี   วะอฺาฟินี   วะฮ์ดินี 
วรัซุกฺนี 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้ฉัน โปรดเมตตาฉัน 

โปรดให้ฉันแคล้วคลาด โปรดน าทางฉัน และโปรด

ประทานริสกีใหฉั้น  

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดยอบูดาวูด (850) และติรมิซียฺ (284) 

  

زهقحنه  ، وَارح ّنه ده ، وَاهح ، وَََعفهنه ، وَارحََححنه فهرح له مَّ اغح  اللَّهه
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อา่นว่า: 

อัตตะฮียาตุ ลิลลาฮิ วัศเศาะละวาตุ วัฏฏ็อยยิบาตุ  
อัสสลามุ อลยักะ อัยยฮัุนนะบีย ุวะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะ
เราะกาตฮฺุ วสัสลาม ุอลยันา วะอะลา อิบาดิลลาฮิศศอลิฮีน 

อัชฮะดุ อัลลาอิลลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะอัชฮะด ุ
อันนะ มฮัุมมะดนั อับดฮูุ วะเราะสูลฮฺุ 

ความว่า: 

يَّاته  ه  اتلَّحه َّ لََواته  لِله ِيَباته  وَالصَّ اَلمه  وَالطَّ  َعلَيحَك  السَّ
يَُّها

َ
ُّ  أ َةه  انلَِّبه ه  َورََحح اَلمه  َوَبَرًَكتههه  الِلَّ َنا السَّ  ولَََعَ  َعلَيح

َباده  ه  عه هيَ  الِلَّ اْله َهده  ، الصَّ شح
َ
نح  أ

َ
هَلَ  َل  أ ه  إهلَّ  إ َهده  الِلَّ شح

َ
 وَأ

نَّ 
َ
ًدا أ َمَّ هه  ُمه ه  َعبحده وله  َوَرسه
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อ านาจท่ีแทจ้ริง การละหมาด และความดีพร้อม

เป็นของอัลลอฮฺ ขอความสันติ ความเมตตา และจ าเริญ

ประสบแด่ท่าน โอ้นบี และขอความสันติประสบแด่พวก

เราและแด่บ่าวที่ดีทัง้หลายของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณ

ว่าไม่มีพระเจา้อื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะ นอก

จ า ก อั ล ล อ ฮฺ  แ ล ะ ฉั น ข อ ป ฏิ ญ า ณ ว่ า  

มุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรีย์ หมายเลข 831 
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิ อะลา มุฮัมมัด วะอะลา อาลิ 
มุฮัมมัด กะมา ศ็อลลัยตะ อะลา อิบรอฮีม วะอะลา อาลิ 
อิบรอฮีม อินนะกะ หะมดีมุ มะญดี   

อัลลอฮุมมะ บาริก อะลา มุฮัมมัด วะอะลา อาลิ 
มุฮัมมัด กะมา บาร็อกตะ อะลา อิบรอฮีม วะอะลา อาลิ 
อิบรอฮีม อินนะกะ หะมดีมุ มะญดี 

ความว่า: 

، َكَما َصلَّيحَت لََعَ  د  َمَّ د  ولَََعَ آله ُمه َمَّ ّ لََعَ ُمه
 امهلل َصله

يد   هنََّك ََحهيد  ََمه هبحرَاههيَم؛ إ هبحرَاههيَم ولَََعَ آله إ  إ
َت لََعَ  ، َكَما بَاَركح د  َمَّ د  َولََعَ آله ُمه َمَّ امهلل بَارهكح لََعَ ُمه

يد   هنََّك ََحهيد  ََمه هبحرَاههيَم؛ إ هبحرَاههيَم ولَََعَ آله إ  إ
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โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้พรแก่มุฮัมมัด และให้แก่

ลูกหลานของมุฮัมมัด เหมือนกับที่พระองค์ได้พรให้แก่

อิบรอฮีม และให้แก่ลูกหลานของอิบรอฮีม พระองค์คือผู้

ควรแก่การสรรเสริญ ผูท้รงเกียรติ 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดประทานความจ าเริญแก่มุฮัม

มัด และให้แก่ลูกหลานของนบีมุฮัมมัด เหมือนกับที่

พระองค์ได้ประทานความจ าเริญแก่อิบรอฮีม และให้แก่

ลูกหลานของอิบรอฮีม พระองค์คอืผูไ้ด้รับการสรรเสริญ 

ผูท้รงเกียรติ 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ และมุสลิม 

ผลบุญจากการเศาะละวาตนบีคือ เราอ่าน 1 ครั้ง อัลลอฮฺจะให้พรเรา 

10 ครั้ง และส่งเสริมให้เราอ่านบ่อย ๆ ในวันศุกร์ การอ่านเศาะละวาต

ยังมีส านวนอื่นอีก เช่นในเศาะฮีห์มุสลิม มีเติมค าว่า “ฟิลอาละมีน” 

ด้วย 
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บทท่ี 1 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อั ล ล อ ฮุ ม ม ะ  อิ น นี  อ ะอู ซุ  บิ ก ะ  มิ น  อ ะซ าบิ 
ญะฮันนัม วะมิน อะซาบิล-ก็อบริ วะมิน ฟิตนะติล-มะห์ยา 
วลั-มะมาติ วะมิน ชัรริ ฟิตนะติล-มะซีหิด-ดจัจาล 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์

จากการทรมานในนรกญะฮันนัม จากการทรมานใน

หลุมฝังศพ จากการทดสอบของชีวิตและความตาย จาก

ความช่ัวร้ายที่เป็นบททดสอบของดัจญาล  

هَك مهنح َعَذابه َجَهنَّمَ   ب
وذه عه

َ
ـمَّ إِّن أ ، َومهنح َعَذابه اللَّهه

، َومهنح ََشِ فهتحَنةه  َيا وَالَمـَماته ه، َومهنح فهتحَنةه الَمـحح الَقبح
اله  جَّ يحه الَّ  الَمسه
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ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 588 

 

บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมัฆฟิรลี มากฺ็อดดัมตุวะมาอัคค็อรตุ วะ
ม าอั ส ร็อ รตุ วะ ม าอ ะ อฺ ลั น ตุ  วะ ม า อั ส ร็อ ฟ ตุ  วะ ม า 
อันตะอะอ์ฺละมุบิฮิมินนี อันตัลมุกฺ็อดดิมุ วะอันตัลมุอัคคิรุ 
ลาอิละฮะอิลลาอันต์ 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้ฉัน ในสิ่งที่ฉันได้ท าไป

แล้วและยังไม่ได้ท า  และในสิ่งที่ฉันปดิบังไว้และสิ่งที่ฉัน

رحته للَّ اَ  َ ِسح
َ
، َوَما أ رحته خَّ

َ
ته َوَما أ مح فهرح له َما قَدَّ مَّ اغح هه

ههه مهِن، لَمه ب عح
َ
نحَت أ

َ
، َوَما أ فحته َ ِسح

َ
، َوَما أ لَنحته عح

َ
 َوَما أ

نحَت 
َ
هَلَ إهلَّ أ ، َل إ َؤِخره نحَت الحمه

َ
َقِدمه وَأ نحَت الحمه

َ
 أ
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เปิดเผยมัน  และในสิ่งที่พระองค์รู้ดีกว่าฉัน  พระองค์

เป็นผู้ให้เกียรติ และเป็นผู้ลดเกียรติ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

เว้นแต่พระองค์ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 771 
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บทท่ี 3 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อััลลอฮุมมะ อินนี เซฺาะลมัตุนัฟซีซฺุลมัน กะษีร็อน  
วะลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะ  ฟัฆฟิรลี มัฆฟิเราะตัน
มินอิฺนดิกะ  วรัฮัมนี อินนะกะอันตะเฆาะฟูรุรเราะฮีม 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันได้ท าผดิไปอย่างมากมาย และไม่

มีผู้ใดจะอภัยให้ได้นอกจากพระองค์ โปรดอภัยให้ฉัน

จากการให้อภัยที่มาจากของพระองค์ และโปรดเมตตา

ฉัน  แทจ้ริงพระองค์คือผู้ทรงให้อภัย ผูท้รงเมตตา 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดยบุคอรียฺ (834) และมุสลิม (2705)

ره  فه لحًما َكثهيًا، َولَ َيغح ته َنفحِسه ظه مَّ إهِّن َظلَمح اللَّهه
َك،  نحده َرةً مهنح عه فه فهرح له َمغح نحَت، فَاغح

َ
نهوَب إهلَّ أ اَّلُّ

يمه  وره الرَّحه نحَت الَغفه
َ
هنََّك أ  وَارحََححنه إ
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หลังละหมาดทุกเวลาควรอ่านอายะฮฺกุรซีย์ และกุล 3 กุล 1 จบ 

ดุอาอ์หลังละหมาดไม่มีซุนนะฮฺให้ยกมือ 

บทท่ี 1  

ให้อ่าน อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ 3 ครั้งแล้วอ่านวา่ 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อันตัสสะลาม วะมินกัสสะลาม  
ตะบาร็อกตะ ยาซัลญะลาลิ วลัอิกรอม 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ  พระองค์คือผู้ทรงสันติ และความ

สันตินั้นมาจากพระองค์ พระองค์ทรงจ าเริญ ผู้ทรง

ยิ่งใหญ ่และทรงเกียรติ 

َت للَّ اَ  ، َتَباَركح اَلمه اَلمه َومهنحَك السَّ نحَت السَّ
َ
مَّ أ  هه

َرامه يَا  كح ه
َاَلله َواْلح  َذا اْلح
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ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 591 

 

บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

ลาอิละฮะอิลลัลลอฮุ  วะห์ดะฮุลาชะรีกะละฮ์  
ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุ  วะฮุวะอฺะลากุลลิชัยอินเกฺาะดีร 
อัลลอฮุมมะ  ลามานิอฺะลิมาอะอ์ฺฏ็อยตะ  วะลามุอฺฏิยะลิมา
มะนะอฺตะ  วะลายนัฟะอฺุซัลญดัดิมินกะญดัด์ 

ความว่า: 

، َوَله  لحكه َدهه لَ ََشهيَك َله، َله المه ه وَحح هَلَ إهلَّ الِلَّ لَ إ
هَما  هَع ل مَّ لَ َمان ، اللَّهه ير  ء  قَده ِ ََشح َو لََعَ ُكه ، َوهه ده اَْلمح

َطيحَت  عح
َ
َت، َولَ َينحَفعه َذا اَْلِد أ هَما َمَنعح َي ل طه عح ، َولَ مه

 مهنحَك اَْلدُّ 
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ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียว

เท่านั้น ไม่มีภาคีใด  อ านาจทั้งปวงเป็นของพระองค ์

และการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์  และพระองค์

ทรงพลานุภาพเหนือทุกสิ่ง 

โอ้ อัลลอฮฺ ไม่มีผู้ใดยับยั้งสิ่งที่พระองค์จะให้ได้  

และไม่มีผู้ใดจะให้ในสิ่งที่พระองค์ยับยั้งได้  และช่ือเสียง

เงินทองไม่อาจช่วยเจ้าของมันให้รอดพ้นจาก(การ

ลงโทษ)พระองคไ์ด้ 

 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยบุคอรีย์ (844) และมุสลิม (593) 
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บทท่ี 3 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

สุบฮานัลลอฮฺ (33 คร้ัง) อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ (33 คร้ัง) 
อัลลอฮุอักบรั (33 คร้ัง) 

ลาอิละฮะอิลลัลลอฮุ  วะห์ดะฮุลาชะรีกะละฮ์  
ละฮุลมลุกุวะละฮุลฮัมด ุ วะฮุวะอฺะลากุลลิชัยอินเกฺาะดรี 

 ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญเป็นสิทธิ์

ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญท่ี่สุด 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียว

เท่านั้น ไม่มีภาคีใด  อ านาจทั้งปวงเป็นของพระองค ์

َبه  كح
َ
ه أ ه،  الَِلَّ َّ ده لِله َمح بحَحاَن الله،   اَْلح  سه

 ، لحكه َدهه لَ ََشهيَك َله، َله المه ه وَحح هَلَ إهلَّ الِلَّ لَ إ
، ير  ء  قَده ِ ََشح َو لََعَ ُكه ، َوهه ده  َوَله اَْلمح
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และการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์  และพระองค์

ทรงพลานุภาพเหนือทุกสิ่ง 

 

ความประเสริฐ ผู้ที่อ่านจะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดของเขาแม้จะมีมากเท่า

ฟองน้ าในมหาสมุทรก็ตาม 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (597) 

  



ดุอาอ์หลังละหมาด หน้า 113 

 

  113 

 

บทท่ี 4 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อะอิฺนนี  อฺะลาซิกริกะ วะชุกริกะ 
วะฮุสนิอิฺบาดะติกะ 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือฉันในการร าลึกถึง

พระองค์  ขอบคุณพระองค์  และท าอิบาดะฮฺอย่าง

สวยงามต่อพระองค์ 

  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยอบูดาวูด (1522) นะซาอียฺ (1303)

ـمَّ ا هَك للَّهه َباَدت نه عه
سح رهَك وَحه

كح رهَك َوشه
ِن لََعَ ذهكح عه

َ
 أ
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อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะฮ์ดินี ฟีมัน ฮะดยัต์  วะอาฟินี ฟีมัน อา
ฟั ย ต์  วะ ต ะ วั ล ล ะ นี ฟี มั น ต ะ วั ล ลั ย ต์   ว ะ บ า ริ ก ลี ฟี
มันอะอฺฏ็อยต์ วะกินีชัรร่อมาก่อฎ็อยต์ ฟะอินนะกะตักฎ ี
วะลายกุฎออะลัยก์ ฟะอินนะฮูลายะซิลลุมันวาลัยต์ วะลา
ยะอิซซุมนัอาดยัต์  ตะบาร็อกต่า ร็อบบะนา วะตะอาลยัต์ 

ความว่า: 

ّنه فهيَمنح َهَديحَت ، وَََعفهنه فهيَمنح ََعَفيحَت ،  ده مَّ اهح اللَّهه
َطيحَت ،  عح

َ
حَت ، َوَبارهكح له فهيَما أ َوتََولَّنه فهيَمنح تََوَلَّ

ِضه َول ََض َوقهنه ََشَّ َما قََضيحَت ، فإهنََّك َتقح  يهقح
لُّ َمنح َواََلحَت ، َول يَعهزُّ َمنح  هنَّهه ل يَذه َعلَيحَك ، َوإ

َت َربََّنا َوَتَعاََلحَت   ََعَديحَت ، َتَباَركح
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โอ้ อัลลอฮฺ โปรดน าทางฉันให้อยู่ ในกลุ่มผู้ที่

พระองค์ทรงน าทาง โปรดปกป้องฉันให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่

พระองค์ทรงปกป้อง โปรดให้ความรักแก่ฉันให้อยู่ใน

กลุ่มที่พระองค์ทรงรักเขา โปรดให้ความจ าเริญแก่ฉันใน

สิ่งที่พระองค์ประทานให้ โปรดปกป้องฉันให้พ้นจาก

ความเลวร้ายที่พระองค์ทรงก าหนด เพราะพระองคเ์ป็น

ผู้ก าหนด และไม่มีผู้ใดมาก าหนดพระองค์ได้ เพราะผู้ที่

พระองค์ทรงรักจะไม่ต่ าต้อย และผู้ที่ทรงเป็นศัตรูจะ

ไม่ได้ รับเกียรติ พระองค์ทรงจ าเริญและทรงสูงส่ง  

โอ้พระผูอ้ภิบาลของเรา 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 1425 ติรมิซีย์ 

หมายเลข 464 นะซาอีย์ หมายเลข 1746
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บทท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮุ วัรฮัมฮุ วะอฺาฟิฮิ วะอ์ฺฟุ อัฺนฮุ 
วะอักริมนุซุละฮุ วะวัสสิอ์ฺมุดเคาะละฮุ วัฆสิลฮุบิลมาอิ 
วัษ ษั ล ญิ  วัล บ ะเราะดิ  วะ นั กฺ กิฺ ฮิ มิ นัล เค าะฏอ ยา ก ะ
มานักฺกฺ็อยตัษเษาบัลอับยะเฎาะ มินัดดะนะสิ วะอับดิลฮุ 
ดาร็อนค็อยร็อนมินดาริฮ์ วะอะฮ์ลันค็อยร็อนมินอะฮ์ลิฮ์ 

مَّ للَّ اَ  رهمح  هه
كح

َ
، وَأ فه َعنحهه رح َله وَارحََححهه وَََعفههه وَاعح فه اغح

حَماءه وَ  هال هه ب
لح سه ، وَاغح َخلَهه دح َله، َوَوِسعح مه حَبَده، نهزه جه وَال

اثلَّلح
َيَض مهَن  بح

َ يحَت اثلَّوحَب األح ََطايَا َكَما َنقَّ
ح
َوَنِقهه مهَن اْل

ًا مهنح  اًل َخيح هح
َ
ًا مهنح َدارههه، وَأ ه َداًرا َخيح لح بحده

َ
، وَأ نَسه الَّ

هه  ذح عه
َ
َنََّة وَأ لحهه اْلح خه دح

َ
، َوأ هه ًا مهنح َزوحجه لههه َوَزوحًجا َخيح هح

َ
أ

 به انلَّاره مهنح َعَذا
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วะเซาญันค็อยร็อนมินเซาญิ ฮ์  วะอัดคิลฮุลญันนะตะ 
วะอะอิฺซฮุ มินอฺะซาบินนาร 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้เขา โปรดเมตตาเขา 

โปรดท าให้เขาปลอดภัย โปรดทรงยกโทษให้เขา ให้ที่

พ านั กของเขา เป็ นที่ มี เกี ย รติ  ให้ ที่ ๆ เขาจะเข้ า ไป

กว้างขวาง  โปรดชะล้างเขาด้วยน้ า หิมะ และลูกเห็บ 

โปรดช าระเขาให้สะอาดจากบาปต่าง ๆ เหมือนที่ผ้าขาว

ถูกท าให้สะอาดจากสิ่งสกปรก  และโปรดเปลี่ยนบ้านที่

ดีกว่าให้เขา ครอบครัวที่ดีกว่าให้เขา คู่ครองที่ดีกว่าให้

เขา และโปรดให้เขาได้เข้าสวรรค ์และโปรดคุม้ครองเขา

ให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรก 

 

หมายเหตุ   ให้อ่านดุอาอ์บทหนึ่งบทใดในสองบทนี้หลังตักบีรที่ 3 ในละหมาด

ญะนาซะฮฺ 

ดุอาอ์นีม้าจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดยมุสลิม (963) 
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บทท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมัฆฟิรลิฮัยยินา วะมัยยิตินา วะชาฮิดินา 
วะฆออิบินา วะเศาะฆีรินา วะกะบีรินา วะซะกะรินา วะ
อุนษานัล อัลลอฮุมมะ มันอะห์ยัยตะฮุ มินนา ฟะอะห์
ยิ ฮิ อฺ ะ ลั ล อิ ส ล า ม  ว ะ มั น ต ะ วั ฟ ฟั ยต ะ ฮุ มิ น น า  ฟ ะ
ตะวัฟฟะฮุอฺะลัลอีมาน อัลลอฮุมมะ ลาตะห์ริมนาอัจญ์
เราะฮุ วะลาตฎิุลละนาบะอ์ฺดะฮ์ 

ความว่า: 

هبهَنا، اَ  نَا وَََغئ َِيَنا َوَمِيتهَنا، َوَشاههده فهرح ْله مَّ اغح للَّهه
َييحَتهه  حح

َ
مَّ َمنح أ َثانَا، اللَّهه نح

ه
َوَصغهيهنَا َوَكبهيهنَا، وََذَكرهنَا وَأ

يحَتهه مهنَّا َفَتَوفَّهه لََعَ  ، َوَمنح تَوَفَّ اَلمه هسح
يههه لََعَ اْلح حح

َ
مهنَّا فَأ

ه 
َدهه اْلح لََّنا َبعح رَهه، َوَل تهضه جح

َ
َنا أ مَّ َل ََتحرهمح ، اللَّهه  يَمانه
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โอ้ อัลลอฮฺ โปรดทรงอภัยให้แก่พวกเราผู้ที่ยังมี

ชีวิต และพวกเราที่ตายไปแล้ว พวกเราที่มา และพวก

เราที่ไม่ได้มา เด็กๆ ของพวกเรา และผู้ใหญ่ของพวกเรา 

ผูช้ายของพวกเรา และผูห้ญิงของพวกเรา   

โอ้ อัลลอฮฺ พวกเราคนใดที่พระองค์ยังให้เขามี

ชีวิตต่อไปก็โปรดให้เขามีชีวิตบนหลักการอิสลาม และ

พวกเราคนใดที่พระองค์จะให้เขาตาย ก็โปรดทรงให้เขา

ตายบนการศรัทธา 

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดอย่าห้ามเราไม่ให้ รับผลบุญ

จาก(การละหมาดและฝัง)เขา และโปรดอย่าให้เราหลง

ผิดภายหลังที่เขาจากไป 

 

หมายเหตุ   ให้อ่านดุอาอ์บทหนึ่งบทใดในสองบทนี้หลังตักบีรที่ 3 ในละหมาด

ญะนาซะฮฺ 

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห ์บันทึกโดยอิบนุมาญะฮ ์(1498)
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อา่นว่า: 

บิสมิลลาฮฺ วะอะลามิลละติ ร่อซูลิลลาฮฺ 

ความว่า: 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และขอให้(มะยัตนี้)อยู่

บนแนวทางของท่านเราะซูลุลลอฮฺ 

 

ดุอาอน้ี์มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: อบูดาวูด (3213) และติรมิซียฺ (1046) และอบินุ

มาญะฮฺ (1550)  

 

เม่ือฝังมะยัตเสร็จแล้ว ให้ต่างคนต่างขออภัยโทษให้เขา และขอให้เขา

สามารถตอบค าถามของมลาอิกะฮไฺด้

ه  الله  ِمْسِب له الِلَّ وح  ولَََعَ مهلَّةه َرسه



ดุอาอ์เม่ือละศีลอดเสรจ็แล้ว หน้า 121 
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อา่นว่า: 

ซะฮะบัซฺ เซฺาะมะอุ วับตัลละติลอฺุรูกฺุ  วะษะบะตัล-
อัจญ์รุ อินชาอัลลอฮฺ 

ความว่า: 

ความกระหายดับไปแล้ว เส้นเลือดชุ่มช้ืนแล้ว 

และได้รับผลบุญตอบแทนแล้ว อินชาอัลลอฮฺ 

 

ดุอาอน้ี์มาจากหะดีษ หะซัน บันทึกโดย: อบูดาวูด (2357)

ره  جح
َ وقه َوَثَبَت األح ره َتلَّته الحعه  َوابح

ه
َمأ  َذَهَب الظَّ

 إهنح َشاَء الله 



ดุอาอ์ในคืนลัยละตุล้ก็อดร ์ หน้า 122 

 

  122 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อฺะฟูว์วุน ตุฮิบบุล อัฺฟวะ 
ฟะอ์ฺฟุ อัฺนนี 

ความว่า: 

โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้อภัย 

ทรงรักการให้อภัย โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด 

 

 

ดุอาอน้ี์มาจากหะดีษ เศาะเฮียะห์ บันทึกโดย: ติรมิซียฺ (3513) และอบินุมาญะฮฺ (1850) 

 

فه َعِن  َو فَاعح هبُّ الحَعفح وٌّ َته هنََّك َعفه مَّ إ   اَللَّهه



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 123 
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ดุอำอ์ ร ำลกึถึงอลัลอฮฺ 

 
 

 

 

อา่นว่า: 

ล่าอี้ลาฮ่า อิลลัลลอฮู้  วะฮฺด้าฮู  ลาช้ารีก้า ละฮฺ  
ล่าฮุลมลุกู้  ว่าล่าฮุลฮัมดู้ ว่าฮู้ว่าอ่าลากุลลีชั้ยอินก่อดรฺี 

ความว่า: 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระองค์

เทา่นั้น ไม่มีภาคีใดกับพระองค์ อ านาจปกครองเป็นของ

พระองค์ และการสรรเสริญเป็นของพระองค์ และ

พระองคท์รงมพีลานุภาพเหนือทุกสิ่ง 

هَلَ  َل  َدهه  الله  إهلَّ  إ يحَك  َل  وَحح ، َله  َله، ََشه لحكه  َوَله  المه

، ده وَ  اَْلمح ِ  لََعَ  َوهه ير   ََشء   ُكه  قَده

 



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 124 
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ความประเสริฐ: บทนี้ เป็นดุอาอ์ที่ดีที่สุด ผู้ ใดอ่าน 10 จบ เขาจะได้ผลบุญ

เทยีบเทา่การปล่อยทาสที่มาจากลูกหลานนบีอิสมาอีล 4 คน  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ และมุสลิม  

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

ซุบฮานัลลอฮฺ ว่าบีฮั้มดิฮฺ 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ และการสรรเสริญเป็น

ของพระองค์ 

ความประเสริฐ: ความผิดของเขาจะถูกลบล้าง ถึงแม้จะมีมากเท่าจ านวนฟองน้ า

ในทะเลก็ตาม  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(6405) และมุสลิม(2691)  

بحَحانَ  ه الله  سه ده َمح  َوِبه



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 125 
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อา่นว่า: 

ซุบฮานัลลอฮฺว่าบีฮั้มดิฮฺ ว่าซุบฮานัลลอฮิลอ้าซีม 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺและการสรรเสริญเป็น

ของพระองค์ มหาบริสุทธ์ิแด่อัลลอฮฺ พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

 

ความประเสริฐ: ค าสองค านี้มีน้ าหนักมากบนตราชั่ง และเป็นค าที่อัลลอฮฺรัก  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(3462) และมุสลิม(2694)  

  

بحَحانَ  ه  سه هه، الِلَّ ده َمح بحَحانَ  َوِبه يمه  الله  سه  الَعظه



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 126 

 

  126 

 

 

 
 

อา่นว่า: 

อัลฮัมดลิุลลาฮฺ 

ความว่า: 

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

 

ความประเสริฐ: อ่านด้วยความมีอีมานอย่างแท้จริงจะท าให้ตราชั่ง(ความดี)เต็ม  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(223) 

  

ده  َمح ه  اْلح َّ  لِله



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 127 
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อา่นว่า: 

ซุบฮานัลลอฮฺ วลัฮัมดลิุลลาฮฺ 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ และการสรรเสริญเป็น

ของพระองค์ 

 

ความประเสริฐ: เติม(ความดีขนาดเทา่)ช่วงระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดได้

จนเต็ม  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(223)  

  

بحَحانَ  ه  سه َ  الِلَّ
ح
ده وَاْل ه  مح َّ  لِله



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 128 
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อา่นว่า: 

ซุ บ ฮ านั ล ล อ ฮฺ  วัล ฮั ม ดุ ลิ ล ล า ฮฺ  ว่ า ล่ าอี้ล าฮ่ า 
อิลลลัลอฮฺ วลัลอฮุอักบรฺั 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ และการสรรเสริญเป็น

ของพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ 

และอัลลอฮฺนั้นทรงยิ่งใหญท่ี่สุด 

 

ความประเสริฐ: เป็นสี่ค าที่อัลลอฮฺทรงคัดสรรให้เราอ่านมาก ๆ  

 ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(2137)  

  

بحَحانَ  ده  الله، سه َمح ، إلَّ  إَلَ  َول لله، واْلح َبه  وَالله  الله  أكح



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 129 

 

  129 

 

 

 

 

 

อา่นว่า: 

ซุบฮานัลลอฮิลอ้าซีม ว่าบีฮั้มดิฮฺ 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ และ

การสรรเสริญเป็นของพระองค์ 

 

ความประเสริฐ: อินทผลัมต้นหนึ่งจะถูกปลูกขึน้เพื่อเขาในสวรรค์  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: เศาะเฮียะห์ อัตติรมิซียฺ(160) 

  

بحَحانَ  يمه  الله  سه ه  الَعظه ه ده َمح  َوِبه



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 130 
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อา่นว่า: 

ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิลลาบิลลาฮฺ 

ความว่า: 

ไม่มีอ านาจ และไม่มีพลังๆใดนอกจากจะมา

จากอัลลอฮฺ 

 

ความประเสริฐ: เป็นหนึ่งในขุมทรัพย์(ที่จะท าให้เข้า)สวรรค์  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: บุคอรียฺ(4205) และมุสลิม(2704)  

  

لَ  لَ  ةَ  َولَ  َحوح  بالله  إلَّ  قهوَّ



ดุอาอ์ร าลึกถึงอลัลอฮ ฺ หน้า 131 
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อา่นว่า: 

ซุ บ ฮ านั ล ล อ ฮิ วะ บิ ฮั ม ดิ ฮี  อ ะ ด ะ ด ะ ค็ อ ล กิ ฮี  
วะริฎอนัฟซิฮี วะซินะติอัรชิฮี วะมิดาดะกะลิมะติฮฺ 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ และการสรรเสริญเป็น

ของพระองค์ เท่ากับจ านวนสิ่งถูกสร้างของพระองค ์

เท่ากับที่ทรงพอพระทัยต่อพระองค์เอง เท่ากับน้ าหนัก

ของบัลลังก์ของพระองค์ เท่ากับน้ าหมึกเขียนด ารัสของ

พระองค ์

ความประเสริฐ: อ่านสามครั้งเทียบเท่ากับการอ่านซิกรุลลอฮฺตั้งแต่ยามเช้าถึง

ยามสาย  

ดุอาอ์นี้มาจากหะดีษ เศาะเฮยีะห์ บันทึกโดย: มุสลิม(2726) 

 ، هه سه ، َورهَضا َنفح هه َعَدَد َخلحقههه ده َمح بحَحاَن الله َوِبه سه
، َومهدَ  هه  اَد ََكهَمتههه َوزهنَةه َعرحشه
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อา่นว่า: 

ฮัสบิยลัลอฮุ ลาอิลาฮะอิลลาฮู อฺะลัยฮิตะวักกัลตุ 
วะฮุวะร็อบบลุอัรชิลอะซีฺม 

ความว่า: 

อัลลอฮฺเพียงพอแล้วกับฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

นอกจากพ ระองค์  เฉพ าะพ ระอ งค์ เท่ านั้ น ที่ ฉั น

มอบหมาย และพระองค์คือผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อัน

ยิ่งใหญ่ 

 

ดุอาอ์นี้มาจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ:129 

 

َو   إََِل  إَِلَٰهَ  ََلٓ  هلَله ٱ ِبَ َحس   وَ  ته  تََوَّك   هِ َعلَي   هه  َرب   وَهه
 َعِظيمِ ل  ٱ ِش َعر  ل  ٱ
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ดุอำอ์ ในอลักรุอำน 

 

َماوَاته  َربُّ  َربَُّنا رحضه  السَّ
َ وَ  لَن وَاألح عه ههه  مهن نَّدح ون هلًَها ده  إ

هًذا قهلحَنا لََقدح   َشَطًطا إ

อา่นว่า: 

ร็อบบุนา ร็อบบซุซ่ามาวาติ วลัอัรฎฺ ลนันัดอุว่า มิน
ดนิูฮี อิลาฮัน ล่ากอ็ดกุลนา อิซัน ช่าต่อตอ 

ความว่า: 

ผู้อ ภิบาลของเรา  คื อผู้ อ ภิบาลแห่ ง ช้ันฟ้ า

ทั้งหลายและแผ่นดิน   เราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจาก

พระองค ์มิเช่นนั้นเราก็กล่าวเกินจริงอย่างแน่นอน 

 

ซูเราะฮฺ อัล-กะฮฟ์ฺ:14 
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  134 

 

 

بحَحانَ  ده  ََكنَ  إهن َرِبَنا سه عهولً  َرِبَنا وَعح  لََمفح

อา่นว่า: 

ซุบฮานะ ร็อบบินา อิน กาน่า วะอฺดุ ร็อบบี่นา 
ล่ามฟัอูลา 

ความว่า: 

มหาบริสุทธิ์แด่ผู้อภิบาลของเรา สัญญาของ 

ผูอ้ภิบาลของเราย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์:108 
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هنََّك  َربََّنا َوحم   اسه انلَّ  َجامهعه  إ   اللَ  إهنَّ  فهيهه  َريحَب  لَّ  َله

حلهفه  لَ  يَعادَ  ُيه  الحمه

อา่นว่า: 

ร็อ บ บ่ าน า  อิ น น่ า ก้ า  ญ ามิ อุ น น า ซ่ี  ลิ เยา มิ ล  
ลา ร็อยบ่าฟีฮฺ อินนัลลอฮ่า ลายคุลีฟุ่ลมอีาด 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของพวกเรา! แน่นอนทา่นคอืผูร้วบรวม

ผู้คนทั้งหลายในวันที่ไม่มีข้อสงสัยในวันนั้น  อัลลอฮฺจะ

ไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอน 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:9 
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بََّنا حَنا َعلَيحَك  رَّ هََلحَك  تََوَّكَّ نَبحَنا َوإ
َ
هََلحَك  أ يه  َوإ  الحَمصه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อะลัยก้า ต่าวกักัลนา ว่าอิลัยก้า อนับนา 
ว่าอิลยักัล ม่าซีรฺ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา เราขอมอบหมายตนต่อท่าน 

เราขอกลับตัวต่อท่าน และการกลับไปย่อมกลับไปหา

พระองค ์

 

ซูเราะฮฺ อัล-มุมตะหินะฮฺ:4 
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تهبحَنا آَمنَّا َربََّنا ينَ  َمعَ  فَاكح اههده  الشَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อามนันา ฟักตบุนา ม่าอัชชาฮิดนี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของพวกเรา เราศรัทธาแล้ว โปรด

บันทึกเราไว้ร่วมกับผู้เป็นสักขพียานด้วยเถิด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ:83 
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هَما آَمنَّا َربََّنا  نَزلحَت  ب
َ
نَا أ ولَ  وَاتََّبعح تهبحَنا الرَّسه   فَاكح

ينَ  عَ مَ  اههده  الشَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อามันนา บี่มา อันซัลต้า วัตต้าบะอฺนัร 
ร่อซูล่า ฟักตบุนา ม่าอัชชาฮ่ีดนี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา เราศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์ส่ง

มาแล้ว และเรายังได้ติดตามศาสนทูต  โปรดบันทึกเรา

ไว้ร่วมกับผู้เป็นสักขพียานด้วยเถิด 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:53 
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هَنا َربََّنا نَك  مهن آت ه َةً  لَّ رهنَا مهنح  نَلَا َوَهِيئح  رََحح
مح
َ
 َرَشًدا أ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อาตินา มิลล่าดุนก้า รอฮฺมะฮฺ ว่าฮัยยิอ์
ล่านา มินอัมรินาร่อช่าดา 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดให้ความเมตตาของท่าน

แก่เรา และโปรดให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่

ถูกต้อง 

 

ซูเราะฮฺ อัล-กะฮฟ์ฺ:10 
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ّنه  رَِّب  لحًما زهدح  عه

อา่นว่า: 

ร็อบบิ ซิดนียฺ อิลมนั 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่ฉัน 

 

ซูเราะฮฺ ตอฮา:114 
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زهغح  لَ  َربََّنا
دَ  قهلهوَبَنا ته نَك  مهن نَلَا َوَهبح  َهَديحتََنا إهذح  َبعح ه  لَّ

َةً  هنََّك  رََحح نَت  إ
َ
ابه  أ  الحَوهَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ลาตซิุฆ กุลบู่านา บะอฺด้า อิซฮ่าดยัต้านา 
ว่าฮับล่านา มิลล่าดนุก้า รอฮฺมะฮฺ อินน่าก้า อันตลัวะฮฺฮาบ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของพวกเรา! โปรดอย่าให้ใจของเรา 

หันเหออกจากความจริงภายหลังจากที่ท่านได้น าทาง

เราแล้ว  โปรดให้ความเมตตาของท่านแก่เรา แน่นอน

ทา่นคอืผูท้ี่มอบให้อย่างท่วมทน้ 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:8 
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َٰرِثِيَ  ه ٱل َو نَت َخۡي 
َ
ٗدا َوأ ِِن فَر  ِ ََل تََذر   َرب 

ร็อบบิ ลา ตะซัรนี ฟัรเดา วะอันตะ คอ็ยรุล วาริษีน 

พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดอย่าทิ้งให้ ฉันอยู่

อย่างเดียวดาย  และพระองคค์อืผูส้ืบทอดที่ดีท่ีสุด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อัมบิยาอ์:98 
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َنا مهنح  نَلَا َهبح  َربََّنا وَاجه زح
َ
هَنا أ ةَ  وَذهِريَّات يه   قهرَّ عح

َ
َعلحَنا أ  وَاجح

تَّقهيَ  هلحمه هَماًما ل   إ

อา่นว่า: 

 ร็อบบ้านา ฮับ ล่านา มิน อัซวาจีน้า ว่าซุรฺรียาตีน้า 
กุรฺร่อต้า อะอฺยนุ วจัอัลนา ลิลมตุต้ากีน่า อีม้ามา 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดให้คู่ครอง และลูกหลาน

ที่เป็นแก้วตาดวงใจแก่เรา และโปรดให้เราเป็นผู้น าของ

บรรดาผูย้ าเกรง 

 

ซูเราะฮฺ อัล-ฟุรฺกอน:74 
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َعلحَنا َربََّنا ه  وَاجح لهَميح سح ةً  ذهِريَّتهَنا َومهن لََك  مه مَّ
ه
لهَمةً  أ سح  مُّ

ََّك  رهنَا ل
َ
َكَنا وَأ َنا َوتهبح  َمَناسه هنََّك  َعلَيح نَت  إ

َ
 اتلَّوَّابه  أ

يمه   الرَّحه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา วัจอัลนา มุสลิมัยนี่ ล่าก้า ว่ามิน ซุรรีย่า
ตินา อุมม่าตัม มุสลิม่าตัล ล่าก้า ว่าอ้าร่ีนา ม่านาซิก้านา  
ว่าตบุ อลยันา อินน่าก้า อันตัต๊เตาวาบรุร่อฮีม 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของเรา โปรดให้เรา(ทั้งสอง)เป็นผู้นอบ

น้อมต่อพระองค์ เช่นเดียวกับลูกหลานของพวกเราให้มี

กลุ่มคนที่นอบน้อมต่อท่าน  โปรดให้เราได้รู้วิธีท าฮัจญ์

ของเรา  โปรดรับการกลับตัวของพวกเรา  แน่นอนท่าน

คอืผูรั้บการกลับตัวอย่างแทจ้ริง  คอืผูเ้มตตา 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:128 
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َعلحنه  َرِب  قهيمَ  اجح ه  مه الَة  َوَتَقبَّلح  َربََّنا ذهِريَّته  َومهن الصَّ

 دهََعء

อา่นว่า: 

ร็อ บ บิ จอั ล นี  มุ กี มั ซ ซ่ อ ล าติ  ว่ ามิ น ซุ รรี ย่าตี 
 ร็อบบ่านา ว่าต่ากอ็บบลัดอุาอ์ 

ความว่า: 

พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดให้ฉัน และส่วนหนึ่ง

ของลูกหลานของฉัน เป็นผู้ที่รักษาการละหมาด โอ้ผู้

อภิบาลของเรา โปรดรับการขอนี้ด้วย 

 

ซูเราะฮฺ อิบรอฮมี:40 
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ٖ فَقِۡير  نَزل َت إََِلَ ِمن  َخۡي 
َ
ِ إِّن ِ لَِمآ أ  َرب 

อา่นว่า: 

ร็อบบิ อินนี ลิมา อันซัลตะ อิลัยยะ มิน ค็อยริน 
ฟะกฺีร  

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของฉัน  แน่นอนฉันขาดแคลนสิ่งดีงาม

ทัง้หลายที่ทา่นให้แก่ฉัน 

 

ซูเราะฮฺ อัล-เกาะศ๊อศ:24 
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هَنا َربََّنا َيا فه  آت نح َرةه  َوفه  َحَسَنةً  الُّ   َحَسَنةً  اآلخه

 انلَّاره  َعَذاَب  َوقهَنا

อา่นว่า: 

ร็อบบ้านา อาตีน้า ฟิดดุนยา ฮ่าซ่านะฮฺ ว่าฟิลอาคี่
ร่อตี ้ฮ่าซ่านะฮฺ ว่ากินา อ้าซาบนันารฺ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดให้ความดีงามแก่เราทั้ง

ในโลกนี้ และในโลกหน้า  และโปรดปกป้องเราให้รอด

พ้นจากไฟนรก 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:201  
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هنََّك  مهنَّا َتَقبَّلح  َربََّنا نَت  إ
َ
يعه  أ مه  الحَعلهيمه  السَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ตะก็อบบัลมินนา อินน่าก้า อันตัซซ่ามี
อุลอ่าลมี 

ความว่า: 

พระผู้อภิบาลของเรา โปรดรับการงานของ 

พวกเรา แน่นอนทา่นนั้นได้ยิน และรู้ดียิ่ง 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:127 
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حَنا الِّله  لََعَ  همهيَ  لِلحَقوحمه  فهتحَنةً  ََتحَعلحَنا لَ  َربََّنا تََوَّكَّ ال  الظَّ

อา่นว่า: 

อลัลลอฮิ ต่าวักกัลนา ร็อบบ่านา ลาตัจ อัลนา  
ฟิตน่าตนั ลิลเกามิซซอลิมนี 

ความว่า: 

เราขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  ผู้อภิบาลของเรา 

โปรดอย่าให้เราเป็นเหตุแห่งความตกต่ าของกลุ่มชน 

ผูอ้ธรรมเลย 

 

ซูเราะฮฺ ยูนุส:85 
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َنا َربََّنا رهجح
خح

َ
هه  مهنح  أ يَةه  َهـذه همه  الحَقرح ال لهَها الظَّ هح

َ
َعل أ َا وَاجح  نلَّ

نَك  مهن ه ًّا لَّ َعل َوَله َا وَاجح نَك  مهن نلَّ ه يًا لَّ  نَصه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อัคริจนา มินฮาซิฮิลก็อรฺย่าติซซอลิมิ 
อะฮฺลุฮา วัจอัลล่านา มิลล่าดุนก้า วะลีเยา วัจอัลล่านา  
มินล่าดนุก้า น่าซีรอ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดน าพวกเราออกไปจาก

เมืองนี้   ที่ ชาวเมืองเป็นผู้ กดขี่ ข่มเหง  โปรดเลือก

ผูป้กครองของเราที่ท่านพอใจ  และโปรดให้มีผูใ้ห้ความ

ช่วยเหลือเราที่ทา่นพอใจ 

 

ซูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ:75 

  



ดุอาอ์ในอัลกุรอาน หน้า 151 

 

  151 

 

 

همهيَ  الحَقوحمه  َمعَ  ََتحَعلحَنا لَ  َربََّنا ال  الظَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ลาตจัอัลนา ม่าอัลเกามิซซอลิมนี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา อย่าให้เราอยู่ร่วมกับผู้อธรรม

เหล่านั้นเลย 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ:47 
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عَ  َّ  َربَُّنا َوسه ء   ُكه لحًما ََشح ه  لََعَ  عه حَنا الِلَّ َتحح  َربََّنا تََوَّكَّ  افح

َ  بَيحَنَنا مهَنا َوَبيح َِق  قَوح هاْلح نحَت  ب
َ
ه  وَأ هيَ الح  َخيح  َفاَته

อา่นว่า: 

ว่าซิ อ้า ร็อบบุนา กุลล่า ชัยอิน อิลมา อลัลลอฮิ  
ต่าวักกัลนา ร็อบบ่านัฟตะห์ บัยน่านา ว่าบัยน่าเกามินา  
บิลฮักกี่ วะอันต้า คอ็ยรุลฟาติฮีน 

ความว่า: 

ความรอบรู้ของผู้อภิบาลของเรานั้นครอบคลุม

ทุกสิ่งอย่าง  เรามอบหมายเพียงอัลลอฮฺ ผู้อภิบาลของ

เรา โปรดช้ีขาดเร่ืองระหว่างพวกเรากับกลุ่มชนของเรา

ตามความเป็นจริง และทา่นคอืผูช้ี้ขาดที่ดีท่ีสุด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ:89 
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رهغح  َربََّنا
فح
َ
ًا َعلَيحنَا أ قحَداَمَنا َوَثِبتح  َصبح

َ
نَا أ ح  لََعَ  وَانَصه

 الحََكفهرهينَ  َقوحمه الح 

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อัฟริฆ อลัยนา ซ็อบร็อน ว่าซับบิต  
อักดาม่านา วนัซุรนา อะลลัเกามิล กาฟิรีน 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดเพิ่มเติมความอดทน

ให้แก่เรา  โปรดให้เรายืนหยัดม่ันคง  และโปรดให้เรามี

ชัยเหนือผู้ปฏิเสธครัทธา 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:250 
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رح  ربََّنا فه نهوَبَنا نَلَا اغح اَفَنا ذه َ هِسح نَا فه  َوإ ره
مح
َ
قحَداَمَنا َوَثِبتح  أ

َ
 أ

نَا ح  الحََكفهرهينَ  الحَقوحمه  لََعَ  وانَصه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านัฆฟิรล่านา ซุนูบ้านา ว่าอิสราฟ่านา ฟี  
อัมร่ีนา ว่าซับบิต อักดาม่านา วันซุรนา อะลัลเกามิลกาฟิ
รีน 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดยกโทษให้แก่เราใน

ความผิดบาปต่าง ๆ และพฤติกรรมที่เกินเลยขอบเขต

เรา โปรดให้เรายืนหยัดม่ันคง  และให้เรามีชัยเหนือผู้

ปฏิเสธศรัทธา 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:147 
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نَا لَ  َربََّنا ذح يَنا إهن تهَؤاخه َّسه وح  ن
َ
نَا أ

ح
َطأ خح

َ
 ََتحمهلح  َولَ  َربََّنا أ

َنا ًا َعلَيح هينَ  لََعَ  ََحَلحَتهه  َكَما إهْصح  َولَ  َربََّنا َقبحلهَنا مهن اَّلَّ

َِملحَنا ههه  انَلَ  َطاقَةَ  لَ  َما َته فه  ب رح  َعنَّا وَاعح فه  وَارحََححَنا نَلَا وَاغح

نَت 
َ
لَنَا أ نَا َموح ح  الحََكفهرهينَ  الحَقوحمه  لََعَ  فَانَصه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ลาตุอาคิซนา อินน่าซีนา เอาอัคเตาะอฺ
นา ร็อบบ่านา ว่าลาตะฮฺมิล อลยันา อิซร็อน ก่ามา ฮ่ามัลต่า
ฮู อลัลล่าซีน่า มินก็อบลี่นา ร็อบบ่านา ว่าลาตุฮัมมิลนา 
มาลาตอก้อต้าล่านา บิฮฺ วะอฺฟุ อันนา วฆัฟิรล่านา วรัฮัมนา 
อันต้า เมาลานา ฟันซุรนา อลลัเกามิลกาฟิรีน 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา! โปรดอย่าเอาผิดเราหากพวก

เราลืม หรือพลาดพลั้งไป  ผู้อภิบาลของเรา  โปรดอย่า
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ให้เราต้องแบกรับภาระหนักอึ้งใด ๆ เช่นที่ทา่นเคยให้ชน

ก่อนหน้าเราต้องแบกรับมันมาก่อน  ผู้อภิบาลของเรา  

โปรดอย่าให้พวกเราต้องแบกรับสิ่งที่เกินความสามารถ

ของเรา  โปรดเมตตาเรา ท่านคือผู้ปกครองพวกเรา 

และขอให้เรามชัียเหนือกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:286 
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رح  َرِب  فه نحَت  وَارحَحمح  اغح
َ
ه  وَأ هيَ  َخيح   الرَّاَحه

อา่นว่า: 

ร็อบบิฆฟิร วรฺัฮัม ว่าอันต้า คอ็ยรุรฺ รอฮิมนี 

ความว่า: 

พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดให้อภัยและเมตตา 

ทา่นนั้นคือผู้เมตตาที่ดีท่ีสุด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน:118 
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مح  َربََّنا تحمه

َ
رح  نهوَرنَا نَلَا أ فه هنََّك  نَلَا وَاغح ِ  لََعَ  إ ء   ُكه ير   ََشح  قَده

 

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อัตมิม ล่านา นูร่อนา วัฆฟิรฺล่านา อิน
น่าก้า อลา กุลลี ่ชัยอิน ก่อดรฺี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  โปรดให้แสงสว่างของเราอยู่

กับเราตลอดไป  โปรดยกโทษให้เรา  แน่นอนท่านมี

ความสามารถเหนือสรรพสิ่ง 

 

ซูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม:8 
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رح  آَمنَّا َربََّنا فه نَت  وَارحََححَنا نَلَا فَاغح

َ
ه  وَأ هيَ  َخيح  الرَّاَحه

 

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อามันนา ฟัฆฟิรล่านา วัรฺฮัมนา ว่า
อันต้า คอ็ยรุรฺรอฮิมนี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  เราศรัทธาต่อพระองค์แล้ว  

ดังนั้นโปรดยกโทษให้แก่เรา  โปรดเมตตาเราด้วย และ

ทา่นนั้นคือผู้เมตตาที่ดีท่ีสุด 

 

ซูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน:109 
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َنا َربََّنا َسَنا َظلَمح نفه
َ
هن أ َّمح  َوإ رح  ل فه وَننَّ  َوتَرحََححنَا نَلَا َتغح  نَلَكه

هينَ  مهنَ  َاِسه
ح
 اْل

อา่นว่า: 

ร็อบบ้านา ซ่อลัมนา อันฟุซ่านา วะอิลลัมตัฆฺฟิรฺ 
ล่านา วะตรัฮัมนา ล่าน่ากูนันน่า มินัลคอซ่ีรีน 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของเรา  เราได้อธรรมต่อตัวเองไปแล้ว 

หากพระองค์ไม่ยกโทษให้เรา ไม่เมตตาเรา แน่นอนเรา

ย่อมอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน 

 

ซูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ:23 
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َنا عح َنا َسمه َطعح
َ
رَانََك  وَأ فح هََلحَك  َربََّنا غه يه  َوإ  الحَمصه

อา่นว่า: 

ซ่ามิอฺนา ว่าอ่าเตาะอฺนา ฆุฟรอน่าก้า ร็อบบ่านา 
ว่าอิลยักัลม่าซีร 

ความว่า: 

เราได้ยินแล้ว  และได้ป ฏิบัติตามแล้ว (เรา

ปรารถนาคือ) การยกโทษจากพระองค์  ผู้อภิบาลของ

เรา! และ(เราจะ)ต้องกลับคืนสู่พระองค์ 

 

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ:285 

  



ดุอาอ์ในอัลกุรอาน หน้า 162 

 

  162 

 

 

رح  َربََّنا فه يَّ  له  اغح َ هوَاله مهنهيَ  َول ؤح هلحمه ومه  يَوحمَ  َول هَسابه  َيقه
ح
 اْل

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านัฆฟิรลี ว่าลิวาลิดัยย่า ว่าลิลมุอฺ มินีน่า 
เยาม่ายะกูมลุฮิซาบ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดยกโทษให้ฉัน ยกโทษให้

พ่อแม่ของฉัน ตลอดจนผู้ศ รัทธา ในวันที่จะมีการ

สอบสวน 

 

ซูเราะฮฺ อิบรอฮมี:41 
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َت  َربََّنا عح َّ  َوسه ء   ُكه َةً  ََشح لحًما رََّحح رح  وَعه فه ينَ  فَاغح ه هَّلَّ  تَابهوا ل

مح  َسبهيلََك  وَاتََّبعهوا يمه  َعَذاَب  َوقههه َحه  اْلح

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ว่าซิอฺตะ กุลล่า ชัยอิร รอฮฺม่าเตาว่าอิล
มา ฟัฆฟิรลิลล่าซีน่าตาบูวัตต่าบ้าอู ซ่าบีล่าก้า ว่า กิฮิม  
อะซาบลัญ่าฮีม 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของเรา  ความเมตตา และความรอบรู้

ของพระองค์นั้น ครอบคลุมสรรพสิ่ง  โปรดยกโทษให้แก่

ผู้กลับตัวที่ท าตามแนวทางของท่าน โปรดปกป้อง 

พวกเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกด้วย 

 

ซูเราะฮฺ ฆอฟิร:7 
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رح  َربََّنا فه هَنا نَلَا اغح وَان هخح هينَ  َوْله ونَا اَّلَّ يَمانه  َسَبقه ه
هاْلح  َوَل  ب

هَنا فه  ََتحَعلح  وب
الًّ  قهله ينَ  غه ه هنََّك  َربََّنا آَمنهوا لَِّلَّ وف   إ  َرؤه

يم    رَّحه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านัฆฟิรล่านา ว่าลิอิควานี่นัลล่าซีน่า ซ่าบ่ากู
นา บิลอีมาน ว่าลาตัจอัลฟี กุลูบินา ฆิลลัล ลิลล่าซีน่า 
อาม่านู ร็อบบ่านา อินน่าก้า ร่ออูฟูรฺ ร่อฮีม 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดยกโทษให้แก่เรา  แก่ 

พี่น้องของเราที่ได้ศรัทธามาก่อนหน้าพวกเรา โปรดอย่า

ให้หัวใจของเรามีความขุ่นข้องหมองใจกับบรรดาผู้

ศรัทธา  พระผู้อภิบาลของเรา แน่นอนท่านคือผู้ที่เอ็นดู 

ผูเ้มตตายิ่ง 
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ซูเราะฮฺ อัล-หัชร์:10 

 

 

هَلَ  لَّ  نَت  إهلَّ  إ
َ
بحَحانَكَ  أ نته  إهِّن  سه همهيَ  مهنَ  كه ال  الظَّ

อา่นว่า: 

ลาอี้ลาฮ่า อิลลาอันต้า ซุบฮาน้าก้า อินนี  กุนตู้  
มินัซซอลีม่นี 

ความว่า: 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากท่าน มหาบริสุทธิ์แด่

ทา่น แน่นอนฉันเป็นหนึ่งในผูท้ าผิดไปแล้ว 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อัมบิยาอ์:87  
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َت  َما َربََّنا الً  َهذا َخلَقح بحَحانَكَ  بَاطه َنا سه  انلَّاره  َعَذاَب  فَقه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา มาค่อลักต้า ฮาซา บาติลา ซุบฮาน่ากา 
ฟ่ากี่นา อ่าซาบนันารฺ 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของเรา  ทา่นไม่ได้สร้างสิ่งนีม้าอย่างไร้

สาระ  มหาบริสุทธิ์แด่ท่าน  กรุณาปกปอ้งเราให้พ้นจาก

การลงโทษในไฟนรกด้วยเถิด 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:191 
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َنا َربََّنا هنَّ رح  آَمنَّا إ فه نهوَبَنا نَلَا فَاغح  انلَّاره  َعَذاَب  َوقهَنا ذه

 

อา่นว่า: 

ร็อ บ บ่าน า อิ น น่ าน า อ ามัน น า ฟั ฆ ฟิ รล่ าน า  
ซุนูบ่านา ว่ากินา อ่าซาบนันารฺ 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของเรา  แน่นอนเราศรัทธาแล้ว  โปรด

ยกโทษในความผดิบาปของเรา  และโปรดปกป้องเราให้

รอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกด้วย 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:16 

  



ดุอาอ์ในอัลกุรอาน หน้า 168 

 

  168 

 

 

هفح  َربََّنا  َغرَاًما ََكنَ  َعَذاَبَها إهنَّ  َجَهنَّمَ  َعَذاَب  َعنَّا اْصح

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านัซริฟ อันนา อ่าซาบ่า ญะฮันนัม อินน่า อ่า
ซาบ่าฮา กาน่า ฆ่อรอมา 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา โปรดให้เรารอดพ้นจากการ

ลงโทษในนรกญะฮันนัม  แน่นอนการลงโทษในนั้นจะคง

อยู่ตลอดกาล 

 

ซูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน:65 
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هنََّك  َربََّنا خهله  َمن إ َزيحَتهه  َفَقدح  انلَّارَ  تهدح خح
َ
همهيَ  َوَما أ ال هلظَّ  ل

نَصار   نح مه 
َ
 أ

อา่นว่า: 

ร็ อ บ บ่ า น า  อิ น น่ า ก ะ  มั น  ตุ ด คิ ลิ น น า รฺ  
ฟ่ากอ็ดอัคซัยตะฮฺ ว่ามาลิซซอลิมน่ีา มิน อันซอรฺ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  แน่นอนผู้ใดที่ท่านให้เขาลง

นรก นั่นคือท่านได้ให้เขาพบกับความอัปยศแล้ว  และ

ส าหรับผู้อธรรมย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:192 
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رهغح  َربََّنا
فح
َ
ًا َعلَيحنَا أ َنا َصبح لهمهيَ  َوتَوَفَّ سح  مه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อัฟริฆ อลัยนา ซ็อบเรา ว่าต่าวัฟฟ่านา 
มสุลิมนี 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  โปรดให้เรามีความอดทน  

และโปรดให้เราตายในสภาพผู้ยอมจ านน 

 

ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ:126 
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بََّنا َنا رَّ هنَّ َنا إ عح نَادهيًا َسمه يَمانه  يهَنادهي مه هإله نح  ل
َ
 آمهنهواح  أ

مح  هَرِبكه رح  َربََّنا فَآَمنَّا ب فه نهوَبَنا نَلَا فَاغح  َعنَّا َوَكِفرح  ذه

هَناسَ  َنا يَِئات  األبحرَاره  َمعَ  َوتَوَفَّ

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา อินน่านา ซะมิอฺนา มุนาดี่ ยัย ยุนาด ี 
ลิลอีมานี่ อัน อามินู บี่ร็อบบี่กุม ฟ่าอามันนา ร็อบบ่านา 
ฟัฆฟิ รล่านา ซุ นู บ่านา ว่ากัฟ ฟิ รฺ อันนา ซัยยิอาตินา 
ว่าต่าวฟัฟ่านา ม่าอัลอับรอรฺ 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  แน่นอนเราได้ยินผู้เรียกร้อง

เชิญ ชวน ให้ ศ รัท ธา ว่ า  พ วกท่ าน จงศ รัท ธาต่ อ 

พระผู้อภิบาลของท่านเถิด และเราได้ศ รัทธาแล้ว   

ผู้อภิบาลของเรา โปรดยกโทษในความผิดบาปของเรา 

โปรดลบล้างมันไปจากเรา และโปรดให้เราเสียชีวิต

ร่วมกับกลุ่มคนดีด้วยเถิด 
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ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:193 

 

 

 

هَنا َربََّنا َنا َما َوآت لهَك  لََعَ  وََعدتَّ نَا َولَ  رهسه زه
ح   ُته

َياَمةه  يَوحمَ  هنََّك  الحقه حلهفه  لَ  إ يَعادَ  ُته  الحمه

อา่นว่า: 

ร็อบบ่านา ว่าอาตีน่า มาว่าอัตต้านา อลารุซุลิก้า ว่า
ลาตคุซินา เยามลักิยามะฮฺ อินน่าก้า ลา ตคุลิฟุลมอีาด 

ความว่า: 

ผู้อภิบาลของเรา  และโปรดให้สิ่งที่พระองค์

สัญญาผ่านศาสนทูตไว้แก่เรา  โปรดอย่าให้เราต้อง

อัปยศในวันปรโลกเลย  แน่นอนท่านไม่มีทางผิดค า

สัญญา 

 

ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน:194 
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 ِ رِيَرب  ح  َِل َصد  َ رِي ٱۡش  م 
َ
ِ  َِلٓ أ َدٗة  َويَّس  ق  لهل  عه َوٱح 

ِن ل َِساِّن  ِل  م  واْ قَو  َقهه  َيف 

อา่นว่า: 

ร็อบบิชเราะห์ลีศ็อดรี วะยัสสิรลีอัมรี วะห์ลุล  
อฺุกฺดะตมัมิลลิสานี ยฟัเกฺาะฮูเกฺาล ี 

ความว่า: 

ผูอ้ภิบาลของฉัน โปรดเปดิหัวใจของฉันให้เขา้ใจ 

โปรดท าให้กิจการของฉันสะดวกง่ายดาย และโปรด

คลายปมในลิน้ของฉัน ให้พวกเขาได้เขา้ใจค าพูดของฉัน  

 

ซูเราะฮฺ ฏอฮา:25-28 
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ภำคผนวก 

 

การรักษานั้นมาจากพระองค์  หน้าที่ ของเราคือต้องเช่ือม่ัน

ต่ออัลลอฮฺ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง มีความบริสุทธิ์ใจ  พยายามอยา่งดีที่สุด 

และท าให้ถูกต้องตามหลักการศาสนา  ส่วนจะหายหรือไม่อยู่ที่พระ

ประสงคข์องพระองค์ 

• ให้น าใบพุทรามา 7 ใบ   ต าให้ละเอียด  เทใส่ในภาชนะบรรจุ

น้ าส าหรับอาบและดื่ม 

• ให้อ่านอายะห์ต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ต้นละ 3 หรือ 7 รอบ เวลา

อ่านให้น าภาชนะมาอยู่ใกล้ริมฝีปาก โดยให้ลมที่ออกจากปาก

กระทบโดนน้ า 

• ให้ดื่มไปส่วนหนึ่ง ที่เหลือให้ใช้อาบ 

ท าครั้งเดียวหรือมากกวา่นั้นก็ได้  อินชาอัลลอฮฺ หวังว่าพระองค์

จะทรงรักษาให้หายจากการโดนญิน โดนของ และโดนสายตาที่

อิจฉา 

ให้ค าแนะน าโดยเชคบนิบาซ 
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1- ซูเราะฮฺ ฟาติฮะฮ ฺ

 ١  لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ هلَلِ ٱ ِمۡسِب
บิสมิล ลาฮิร เราะห์มานิร เราะฮีม 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้รงกรุณาปราณี ผูท้รง

เมตตาเสมอ 

ِ  ده م  ل َ ٱ   ِ  هلِلَ   ٢  َعَٰلَِميَ ل  ٱ َرب 
อัลฮัมด ุลิลลาฮิ ร็อบบิล อฺาละมนี 
การสรรเสริญทัง้หลายนั้น เป็นสิทธขิองอัลลอฮฺ  

ผูอ้ภิบาลแห่งสากลโลก 

  ٣  لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ 
อัรเราะห์มานิร เราะฮีม 
ผูท้รงกรุณาปราณี ผูท้รงเมตตาเสมอ 

ِينِ ٱ مِ يَو   َمَٰلِكِ     ٤  ل 
มาลิกิ เยามิด ดนี 
ผูท้รงอภิสิทธิ์ในวันศาสนา 

  ٥  َتعِيه نَس   ِإَويَاكَ  بهده َنع   إِيَاكَ  
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อีย์ยากะ นะอ์ฺบดุ ุวะอีย์ยากะ นัสตะอีฺน 
เฉพาะพระองค์เทา่นั้น ที่เราเคารพอิบาดะฮฺ  และเฉพาะ

พระองคเ์ทา่นั้นที่เราขอความช่วยเหลือ 

َٰ ٱ ِدنَاه  ٱ  َر ِ س  ل  ٱَط لص    ٦  َتقِيمَ مه
อิฮ์ดินัศ ศิรอฏอ็ล มสุตะกฺีม 
โปรดน าทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรง 

ن   ََّلِينَ ٱ ِصَرََٰط  
َ
ِ  ِهم  َعلَي   َت َعم  أ  ِهم  َعلَي   وبِ ضه َمغ  ل  ٱ َغۡي 

 ٧  لَضٓال ِيَ ٱ َوََل 
ศิรอฏ็อล ละซีนะ อันอัฺมตะ อฺะลัยฮิม ฆ็อยริล มัฆฎูบิ  
อฺะลยัฮิม วะลฎั ฎอ-ลลนี 
(คอื) ทางของผู้ที่พระองคโ์ปรดปรานพวกเขา ไม่ใช่ทาง

ของพวกท่ีถูกกร้ิว และมใิช่ทางของพวกที่หลงผดิ 
 

2- ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 102 

 

لَي َمََٰن  َوٱَتبَ  ل ِك سه َٰ مه واْ َما َتت لهواْ ٱلَشَيَِٰطيه لََعَ  عه

วตัตะบะอฺู มา ตตัลชุ ชะยาฏีนุ อฺะลา มลุกิ สุลยัมาน 
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และพวกเขาได้ท าตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุลัย

มานอ่านให้ฟัง 

 ْ وا لَي َمَٰنه َوَلَِٰكَن ٱلَشَيَِٰطَي َكَفره  َوَما َكَفَر سه

วะมา กะฟะเราะ สุลยัมานุ วะลากินนัช ชะยาฏีนะ กะฟะรู  
และสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอน

เหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธการศรัทธา 

ِ بَِبابَِل  نزَِل لََعَ ٱل َمَلَكي 
ه
َر َوَمآ أ ح  ِ وَن ٱنلَاَس ٱلس  َعل ِمه يه

وَته  وَت َوَمَٰره  َهَٰره

ยุ อัฺ ล ลิ มู นั น  น าสั ส  สิ ห์ เราะ   วะ ม า อุ น ซิ ล ะ  อฺ ะ ลั ล  
มะละกัยนิ บิบาบิละ ฮารูตะ วะมารูต 
พวกมันสอนไสยศาสตร์ให้แก่ผู้คนทัง้หลาย และ(สอน)

สิ่งท่ีถูกส่งลงมาให้แก่มะลาอิกะฮ์ท้ังสอง คือ ฮารูต และ

มารูต ณ เมืองบาบิโลน 

وََلٓ إَِنَما ََن نه فِت َنةر فَََل  َحٍد َحََّتَٰ َيقه
َ
َعل َِماِن ِمن  أ َوَما يه

ر    فه  تَك 
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วะมา ยุอัฺลลิมานิ มิน อะฮะดิน ฮัตตา ยะกฺู ลา อินนะมา 
นะห์นุ ฟิตนะตนุ ฟะลา ตกัฟุร 
และทัง้สองจะยังไม่สอนผูใ้ดจนกว่าจะกล่าวว่า เราเป็น

เพียงบททดสอบเทา่นั้น อย่าได้ปฏิเสธศรัทธาเลย 

َ ٱل َمر ِء َوَزو ِجهِۦه  ِقهوَن بِهِۦ بَي  َفر  َما َما يه وَن ِمن هه  َفَيَتَعلَمه

ฟะยะตะอัฺลละมนูะ มินฮุมา มา ยฟัุรริกฺูนะ บิฮี บัยนัล มัรอิ 
วะเซาญิฮ์ 
แล้วพวกเขาก็ได้เรียนรู้จากเขาทั้งสอง   ถึงสิ่งที่ท าให้ 

คน ๆ หนึ่งกับภรรยาของเขาแยกจากกัน 

َحٍد إََِل بِإِذ ِن ٱهلَلِه 
َ
ِيَن بِهِۦ ِمن  أ م بَِضآر   َوَما هه

วะมา ฮุม บิฎอ-รรีนะ บิฮี มิน อะฮะดิน อิลลา บิอิซนิล ลาฮ์ 
และพวกเขาไม่อาจท าอันตรายผูใ้ดได้ เว้นแต่ด้วยการ

อนุมัติของอัลลอฮฺเทา่นั้น 

ه  م  هه م  َوََل يَنَفعه وَن َما يَُضه هه  َوَيَتَعلَمه

วะยะตะอัฺลละมนูะ มา ยะฎุรรุฮุม วะลา ยนัฟะอฺุฮุม 
และพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งท่ีเป็นโทษต่อพวกเขา และมใิช่

เป็นคุณแก่พวกเขาเลย 
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َٰٖقٖۚ  َٰهه َما ََلهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن  َخَل ى ََتَ واْ لََمِن ٱش   َولََقد  َعلِمه

วะละกฺ็อด อฺะลิมู ละมะนิช ตะรอฮุ มา ละฮู ฟิล อาคิเราะติ 
มิน เคาะลากฺ 
และพวกเขาย่อมรู้แล้วว่า ผูใ้ดยอมแลกมัน แน่นอนเขา

จะไม่มีส่วนได้ใด ๆ ในโลกหน้า 

 ْ ا و  ونَ َوََلِئ َس َما َۡشَ لَمه ه لَو  ََكنهواْ َيع  م  َسهه نفه
َ
  بِهِۦٓ أ

วะละบิอ์สะ มา ชะเรา บิฮี อันฟุสะฮุม  ^  เลา กานู ยะอ์ฺละ
มนู 
และแน่นอนสิ่งท่ีพวกเขาใช้ตัวเองแลกซือ้มานั้นชา่ง

เลวร้ายยิ่งหากพวกเขาได้รู้ 

 

3- อายะฮฺกุรซีย์ 

ه  َو ٱل ََح  ٱل َقي ومه ََٰه إََِل هه  ٱهلَله ََلٓ إَِل

อัลลอฮุ ลา อิลาฮะ อิลลา ฮุวลั ฮัยยลุ กฺอ็ยยมู 
อัลลอฮ์ คือ ผู้ที่มีพระเจ้า(อื่นใด)นอกจากพระองค์ คือ 

ผูท้รงมชีีวิตนิรันดร์  ผูท้รงค้ าจุน(ทุกสรรพสิ่ง) 
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ه  هۥه ِسَنةر َوََل نَو مر ذه خه
 
 ََل تَأ

ลา ตะอ์คุซุฮู สินะต ูวะลา เนาม์ 
การง่วงนอน และการนอนหลับไม่อาจเกิดกับพระองค ์

ۡرِض  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡل   ََلهۥ َما ِِف ٱلَسَمََٰو

ละฮู มา ฟิส สะมาวาติ วะมา ฟิล อัรฎ์ 
สิ่ งที่ อยู่ ใน ช้ันฟ้ าและสิ่ งที่ อยู่ ในแผ่นดิ น ล้ วน เป็ น

กรรมสิทธิ์ของพระองค์ 

ۥٓ إََِل بِإِذ نِهِۦه  َفعه ِعنَدهه  َمن َذا ٱََّلِي يَش 

มนั ซัล ละซี ยชัฟะอฺุ อิฺนดะฮู อิลลา บิอิซนิฮ์ 
ผู้ใดเล่าคือผู้ที่จะมาขออนุเคราะห์  ณ ที่พระองค์ได้ 

นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เทา่นั้น 

م    ي ِديِهم  َوَما َخل َفهه
َ
َ أ لَمه َما بَي   َيع 

ยะอ์ฺละม ุมา บยันะ อัยดฮิีม วะมา คอ็ลฟะฮุม 
ทรงรู้สิ่ งที่ อยู่ เบื้ องหน้าของพวกเขา และสิ่ งที่ อยู่

เบื้องหลังของพวกเขา 

ه  ِن  ِعل ِمهِۦٓ إََِل بَِما َشآَء ءٖ م  وَن بََِش  ِيطه  َوََل ُيه
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วะลา ยฮีุฏูนะ บิชัยอิม มิน อิฺลมิฮี อิลลา บิมา ชาอ์ 
และพวกเขาจะไม่รอบรู้ถึงความรู้ใดของพระองค์ได้ 

นอกจากเป็นสิ่งท่ีทรงประสงค์เทา่นั้น 

ۡرَض  َوََل  
َ َِٰت َوٱۡل  ر ِسي هه ٱلَسَمََٰو ه   ه  َي وَِسَع كه َما هه ظه هۥه ِحف   وده

วะสิอฺะ กุรสี ย์ยุฮุส สะมาวาติ วัลอัรฎ์   วะลา ยะอูดุฮู  
ฮิฟซฺุฮุมา 
กุรซีย์(ที่วางเท้า)ของพระองค์นั้นไพศาลกว่าช้ันฟ้าและ

แผ่นดิน และการรักษามันทั้งสองไว้ก็ไม่เป็นภาระหนัก

แก่พระองค์ 

َو ٱل َعِِل  ٱل َعِظيمه   وَهه

วะฮุวลั อฺะลย์ียลุ อฺะซีฺม 
และพระองคค์อืผู้สูงส่ง ผู้ยิง่ใหญ่ 

 

4- ซูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺ 117-119 

ِِهَ تَل َقفه  ل ِق َعَصاَك  َفإَِذا 
َ
ن  أ

َ
وََسٰٓ أ َحي َنآ إََِلَٰ مه و 

َ
۞َوأ

ونَ  فِكه
 
 َما يَأ
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วะเอาฮัยนา อิลา มูสา อัน อัลกิฺ อฺะศอก  ^  ฟะอิซา ฮิยะ 
ตลัเกฺาะฟุ มา ยะอ์ฟิกูน 
และเราได้วะฮีแก่มูซาว่า จงโยนไม้เท้าของเจ้าเถิด แล้ว

ทันใดมันก็ได้กลืนกินสิ่งท่ีพวกเขาลวงตาไว้ 

َملهونَ  َق  َوَبَطَل َما ََكنهواْ َيع   فَوََقَع ٱل 

ฟะวะเกฺาะอัฺล ฮักฺกฺุ  วะบะเฏาะละ มา กานู ยะอ์ฺมะลนู 
ดังนั้นสัจธรรมจึงได้ปรากฏ และสิ่งที่พวกเขาเคยท ากัน

มาก็พ่ายตกไป 

َنالَِك َوٱنَقلَبهواْ َصَٰغِرِينَ  لِبهواْ هه  َفغه

ฟะฆุลิบ ูฮุนาลิกะ วนัเกฺาะละบ ูศอฆิรีน 

และเมื่อนั้นพวกเขาก็พ่ายแพ้ และกลายเป็นผู้ต่ าต้อย 

 

4- ซูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺ 79-82 

ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 
ل  نه ٱئ تهوِِن بِكه  َوقَاَل فِر َعو 

วะกฺอละ ฟิรเอฺานุอ์ ตนูี บิกุลลิ สาฮิริน อฺะลมี 
และฟิรเอาน์ได้กล่าวว่า “พวกเจ้าจงไปพาตัว พ่อมด 

ผูร้อบรู้ทุกคน มายังฉัน” 
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نتهم 
َ
ْ َمآ أ وا ل قه

َ
وََسٰٓ أ م م  فَلََما َجآَء ٱلَسَحَرةه قَاَل لَهه

ونَ  ل قه  م 

ฟะลัมมา ญาอัส สะฮะเราะตุ กฺอละ ละฮุม มูสา อัลกฺู  มา 
อันตมุ มลุกฺูน 
เมื่อเหล่าพ่อมดได้มาแล้ว มูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่า 

“จงโยนสิ่งท่ีพวกท่าน(ตั้งใจ)น ามาโยนเถิด” 

ره   ح  ِ ِجئ تهم بِهِ ٱلس  َما  ََسَٰ  و مه َل  َقا اْ  َقو  ل 
َ
َن ٱهلَلَ  َفلََمآ أ إِ

ۥٓ   َسيهب ِطلههه

ฟ ะลัม ม า อัล เกฺ า  กฺอ ล ะ มูส า ม า ญิ อ์ตุม  บิ ฮิส  สิ ห์ ร์  
อินนัล ลอฮะ สะยบุฏิลฮ์ุ 
เมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้ว มูซาได้กล่าวว่า “สิ่งที่พวก

ท่านน ามาเป็นเพียงมายากล แท้จริงอัลลอฮ์จะทรง

ท าลายมัน” 

ِسِدينَ  ف  لِحه َعَمَل ٱل مه  إَِن ٱهلَلَ ََل يهص 

อินนัล ลอฮะ ลา ยศุลิฮุ อฺะมะลลั มฟุสิดนี 
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“แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงท าให้การงานของบรรดาพวก

บอ่นท าลายดีข้ึน” 

ونَ  َويهِحق  ٱهلَله  رِمه ج  ََق بَِكلَِمَٰتِهِۦ َولَو  َكرِهَ ٱل مه  ٱل 

วะยฮิุกฺกฺุล ลอฮุล ฮักฺเกฺาะ บิกะลิมาติฮี วะเลา กะริฮัล มจุญ์ริ
มนู 
และอัลลอฮ์จะทรงให้สัจธรรมปรากฏด้วยกับประกาศิต

ของพระองค์ และแมว้่าบรรดาคนช่ัวจะชิงชังก็ตาม 

 

5- ซูเราะฮฏฺอฮา อายะฮฺ 65-69 

و َيَٰمه َمن  َقالهواْ  َل  َو
َ
َن أ و ن نَكه

َ
ِإَوَمآ أ ن تهل ِِقَ 

َ
َمآ أ ََسٰٓ إِ

ل َِقَٰ 
َ
 أ

กฺอลู ยามูซา อิมมา อัน ตุลกิฺยะ วะอิมมา อัน นะกูนะ  
เอาวะละ มนั อัลกฺอ 
พวกเขากล่าวว่า “มูซาเอ๋ย! ท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่า

พวกเราจะเป็นผู้โยนก่อน” 
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م   ِحَبالههه َذا  َفإِ   ْ وا قه ل 
َ
أ َل َبل   ِمن َقا هِ  ََل  َيله إِ َ ُيه م   َوِعِصي هه  

َعَٰ  َنَها تَس 
َ
رِهِم  أ  ِسح 

กฺอละ บัล อัลกฺู   ^  ฟะอิซา ฮิบาลุฮุม วะอิฺศย์ียฮุุม ยคุ็อยยะล ุ
อิลยัฮิ มิน สิห์ริฮิม อันนะฮา ตสัอฺา 
เขา(มูซา)กล่าวว่า “ทว่าพวกท่านจงโยน(ก่อน)เถิด” 

ทันใดนั้น เชือกและไม้เท้าของพวกเขาก็ท าให้เขา(มูซา)

เห็นเป็นภาพว่ามันก าลังเลื้อยไปมาด้วยกับมายากลของ

พวกเขา 

وََسَٰ  ِسهِۦ ِخيَفٗة م  و َجَس ِِف َنف 
َ
 فَأ

ฟะเอาญะสะ ฟี นัฟสิฮี คีฟะตมั มูซา. 
มูซาจงึเกิดความกลัวขึ้นในใจของเขา 

 َٰ َ لَع 
َ نَت ٱۡل 

َ
 قهل َنا ََل ََتَف  إِنََك أ

กฺุลนา ลา ตะคอ็ฟ อินนะกะ อันตลั อะอฺลา 
เรากล่าวว่า “อย่าได้กลัวเลย แท้จริงเจ้านั่นแหละท่ี

เหนือกว่า” 
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واْ َكي ده  ْ  إَِنَما َصَنعه ٓوا ل ِق َما ِِف يَِمينَِك تَل َقف  َما َصَنعه
َ
َوأ

َتَٰ 
َ
لِحه ٱلَساِحره َحي ثه أ ف   َسَِٰحرٖٖۖ َوََل يه

วะอัลกิฺ มา ฟี ยะมีนิกะ ตัลกฺ็อฟ มา เศาะนะอฺู  ^  อินนะมา 
เศาะนะอฺู กัยด ุสาฮิร  ^  วะลา ยฟุลิฮุส สาฮิรุ ฮัยษุ อะตา 
“และจงโยนสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเจ้าออกไป มันจะกลืน

กินสิ่งที่พวกเขาท าขึ้นมา สิ่งที่พวกเขาท านั้นเป็นเพียง

แผนการของนักมายากลเท่านั้น และนักมายากลจะ

ไม่ได้รับชัยชนะ ไม่ว่าเขาจะมาทางใดก็ตาม” 

 

6- ซูเราะฮฺอัลกาฟิรูน  

 ِمۡسِب ٱهلَلِ ٱلَرِنَٰمۡح ٱلرَِحيمِ 

บิสมิล ลาฮิร เราะห์มานิร เราะฮีม 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้รงกรุณาปราณี ผูท้รง

เมตตาเสมอ 

ونَ  َٰفِره َها ٱل َك ي 
َ
ٰٓأ  قهل  يَ

กฺุล ยาอัยยฮัุล กาฟิรูน 
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จงกล่าวเถิดว่า บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาเอ๋ย 

ونَ  بهده بهده َما َتع  ع 
َ
 ََلٓ أ

ลา อะอฺบดุ ุมา ตะอฺบดุนู 
ฉันจะไม่เคารพภักดีต่อสิ่งท่ีพวกท่านเคารพภักดี 

بهده  ع 
َ
وَن َمآ أ َٰبِده نتهم  َع

َ
 َوََلٓ أ

วะลา อันตมุ อฺาบิดนูะ มา อะอฺบดุ 
และพวกทา่นก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีต่อสิ่งที่ฉันเคารพภักดี 

نَا۠ ََعبِدر َما َعَبدت م  
َ
 َوََلٓ أ

วะลา อะนะ อฺาบิดมุ มา อฺะบตัตมุ 
และฉันก็มิใช่ผู้เคารพภักดีต่อสิ่งท่ีพวกท่านเคารพภักดี 

بهده  ع 
َ
وَن َمآ أ َٰبِده نتهم  َع

َ
 َوََلٓ أ

วะลา อันตมุ อฺาบิดนูะ มา อะอฺบดุ 
และพวกทา่นก็มิใช่ผูเ้คารพภักดีต่อสิ่งที่ฉันเคารพภักดี 

م  َوِلَ دِينِ  م  دِينهكه  لَكه

ละกุม ดนีุกุม วะลิยะ ดนี 
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ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และส าหรับ

ฉันก็คอืศาสนาของฉัน 

 

7- ซูเราะฮฺอัลอิคลาศ  

 ِمۡسِب ٱهلَلِ ٱلَرِنَٰمۡح ٱلرَِحيمِ 

บิสมิล ลาฮิร เราะห์มานิร เราะฮีม 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงกรุณาปราณี  ผู้ทรง

เมตตาเสมอ 

وَ  قهل   َحد   ٱهلَله  هه
َ
 أ

กฺุล ฮุวลั ลอฮุ อะฮัด 
จงกล่าวเถิด พระองคค์อือัลลอฮฺผูท้รงเอกะ 

 ٱلَصَمده  ٱهلَله 

อัลลอฮุศ เศาะมดั 
อัลลอฮฺทรงเป็นที่พึ่ง 

 يهوَل   َولَم   يَِل   لَم  

ลมั ยะลิด วะลมั ยลูดั 
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พระองคไ์ม่ประสูติ และไมท่รงถูกประสูติ 

ن َولَم   ًوا ََلهۥ يَكه فه َحده   كه
َ
 أ

วะลมั ยะกุล ละฮู กุฟุวนั อะฮัด 
และไมมี่ผู้ใดเสมือนพระองค์ 

 

8- ซูเราะฮฺอัลฟะลัก  

 ِمۡسِب ٱهلَلِ ٱلَرِنَٰمۡح ٱلرَِحيمِ 

บิสมิล ลาฮิร เราะห์มานิร เราะฮีม 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงกรุณาปราณี  ผู้ทรง

เมตตาเสมอ 

ِ ٱل َفلَقِ  وذه بَِرب  عه
َ
 قهل  أ

กฺุล อะอฺูซุ บิร็อบบิล ฟะลกฺั 
จงกล่าวเถิด ฉันขอความคุ้มครองต่อผู้อภิบาลแห่ง 

รุ่งอรุณ 

ِ َما َخلَقَ   ِمن َۡش 

มิน ชัรริ มา เคาะลกฺั 
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ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของสิ่งท่ีทรงสร้างข้ึนมา 

ِ ََغِسٍق إَِذا َوقََب   َوِمن َۡش 

วะมิน ชัรริ ฆอสิกิฺน อิซา วะกฺอ็บ 
และให้พ้นจากความช่ัวร้ายแห่งความมืดของเวลา

กลางคนืเมื่อมันแผค่ลุม 

َقدِ َوِمن َۡش ِ  َثَِٰت ِِف ٱل عه   ٱنلََفَٰ

วะมิน ชัรริน นัฟฟาษาติ ฟิล อฺุกฺอ็ด 

และให้พ้นจากความช่ัวร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปม

เงื่อน 

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   َوِمن َۡش 
วะมิน ชัรริ ฮาสิดิน อิซา ฮะสัด 
และให้พ้นจากความช่ัวร้ายของผู้อิจฉาในยามที่ เขา

อิจฉา 
 

9- ซูเราะฮฺอันนาส  

 ِمۡسِب ٱهلَلِ ٱلَرِنَٰمۡح ٱلرَِحيمِ 

บิสมิล ลาฮิร เราะห์มานิร เราะฮีม 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงกรุณาปราณี  ผู้ทรง

เมตตาเสมอ 

ِ ٱنلَاِس  وذه بَِرب  عه
َ
 قهل  أ

กฺุล อะอฺูซุ บิร็อบบิน นาส 
จงกล่ าว เถิด  ฉัน ขอความคุ้ มครองต่ อ ผู้ อ ภิบ าล

มนุษยชาติ 

 َملِِك ٱنلَاِس 

มะลิกิน นาส 
ราชาแห่งมนุษยชาติ 

 إَِلَٰهِ ٱنلَاِس 

อิลาฮิน นาส 
พระเจา้แห่งมนุษยชาติ 

ََناِس  َواِس ٱۡل  ِ ٱل وَس   ِمن َۡش 

มิน ชัรริล วสัวาสิล คอ็นนาส 
ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของผู้กระซบิกระซาบผูห้ลอกล่อ 

ورِ ٱنلَاِس  ده وِسه ِِف صه  ٱََّلِي يهوَس 
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อัลละซี ยวุสัวิสุ ฟี ศดุริูน นาส 
ที่กระซบิกระซาบในหัวอกของมนุษย์ 

َنةِ َوٱنلَاِس  ِ
 ِمَن ٱۡل 

มินัล ญินนะติ วนันาส 
จากในหมูญ่ินและมนุษย์ 
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ดุอำอ์คดัมำให้อ่ำน 

บทท่ี 1 

َلل َا َ الِْغن  َو  اف  ف  َو الْع  ىَو اتلَُّق  َالُْهد  لُك 
 
ْسأ

 
َأ َإِِّني َُهم 

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุัลฮุดะ วตัตกฺุอ วลัอฺะฟาฟะ 
วลัฆินา 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอจากพระเจ้า ซ่ึงทางน า การย าเกรง 

การครองตัวให้สะอาด และความร่ ารวย (เศาะเฮียะห์: 

มุสลิม เลขที่ 2721) 
 

บทท่ี 2 

ِتك َلل َا َ اع  َط  يْفَقُلُوب ن اَلَع   َالُْقلُوِبََص  يف  َُمَص  َُهم 
อัลลอฮุมมะ มศุอ็รริฟัล-กุลบู ศอ็รริฟ กุลบูะนา อะลา 
ฏออะติก 



ดุอาอ์คัดมาให้อ่าน หน้า 194 

 

  194 

 

โอ้อัลลอฮฺ โอ้ ผู้พลิกผันหัวใจ โปรดผันหัวใจของเราให้

อยู่กับการเช่ือฟังปฏิบัติตามพระองค์ (เศาะเฮียะห์:มุสลิม 

หมายเลข 2654) 
 

บทท่ี 3 

َِديِنك َ َالُقلُوِبَث بيْتَق لِِْبَلَع   ليب  َي اَُمق 
ยา มกุอ็ลลิบลั-กุลบู ษับบิต กอ็ลบ ีอะลา ดนิีก 
โอ้ ผู้พลิกผันหัวใจ โปรดให้หัวใจของฉันคงม่ันอยู่กับ

ศาสนาของพระองค์  (เศาะเฮียะห์:ตริมิซีย์ หมายเลข 2140) 
 

บทท่ี 4 

آِجِلِه، َو  ِجِلِه ََع  َُُكيِه َاْْل ْْيِ َِمن  لُك 
 
ْسأ

 
َأ َإِِّني اََالل ُهم  م 

ْعل ْم،
 
اَل ْمَأ م  ِلْمُتَِمنُْهَو  َع 

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุะ มินัล คอ็ยริ กุลลิฮิ อฺาญิลิฮิ 
วะอาญิลิฮิ มา อฺะลิมต ุมินฮุ วะมา ลมั อะอ์ฺลมั 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอจากพระองค ์ ซ่ึงสิ่งดีงามทัง้ปวง ทัง้

ของโลกนีแ้ละโลกหน้า ทัง้ที่ฉันรู้จัก และยังไม่รู้จัก 
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ِلْمُتََ َع  ا َم  آِجِلِه، َو  ِجِلِه ََع  َُُكيِه ي َالَّش  َِمن  َبِك  ُعوُذ
 
و أ
ْعل ْم،ِمنَْ

 
اَل ْمَأ م  َُهَو 

วะอะอูซุ บิกะ มินัช ชัรริ กุลลิฮิ อฺาญิลิฮิ วะอาญิลิฮิ มา อฺะ
ลิมต ุมินฮุ วะมา ลมั อะอ์ฺลมั 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุม้ครองจากพระองค์ ให้พ้นจาก

สิ่งเลวร้ายทัง้ปวง ทัง้ของโลกนีแ้ละโลกหน้า ทัง้ที่ฉัน

รู้จัก และยังไมรู้่จัก 

َ َإِِّني ،َالل ُهم  ن ِبيُّك  َو  بُْدك  َع  ل ك 
 
أ اَس  َم  ْْيِ َِمْنَخ  لُك 

 
ْسأ

 
َأ

อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุะ มิน คอ็ยริ มา สะอะละกะ 
อัฺบดกุะ วะนะบีย์ยกุะ 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอจากพระองค์ ซ่ึงความดีงามต่าง ๆ ที่

บา่วและนบขีองพระองคข์อ 
َوَ  بُْدك  َبِِهَع  ذ  اََع  َم  ي َِمْنََش  ُعوُذَبِك 

 
،َو أ َن ِبيُّك 

วะอะอฺูซุ บิกะ มิน ชัรริ มา อฺาซะ บิฮิ อัฺบดกุะ วะนะบย์ียกุะ 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุม้ครองจากพระองค์ ให้พ้นจาก

ความเลวร้ายต่าง ๆ ที่บา่วและนบขีองพระองค์ขอความ

คุม้ครอง 
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وَْ
 
َأ َق ْوٍل َِمْن ا ْه  َإَِل  َق ر ب  ا م  َو  َاْْل ن ة  لُك 

 
ْسأ

 
َأ َإِِّني َالل ُهم 

ٍل،َ م   ع 
อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลกุัล ญันนะตะ วะมา กฺอ็รเราะบะ 
อิลยัฮา มิน เกฺาลิน เอา อฺะมัล 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอจากพระองค์ ซ่ึงสวรรค์ และค าพูด

หรือกระท าท่ีท าให้ฉันเขา้ใกล้มัน 

ٍل،َ م  ْوَع 
 
اَِمْنَق ْوٍلَأ ْه  َإَِل  اَق ر ب  م  َانل اِرَو  َِمن  ُعوُذَبِك 

 
َو أ

วะอะอูซุ บิกะ มินัน นาร วะมา กฺอ็รเราะบะ อิลยัฮา มิน เกฺา
ลิน เอา อฺะมลั 
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุม้ครองจากพระองค์ ให้พ้นจาก

ไฟนรก และค าพูดหรือกระท าท่ีท าใหฉั้นเขา้ใกล้มัน 

ا ْْيً يْت ُهَِِلَخ  اٍءَق ض  َق ض  َُُك  ل  ْع  ْنََت 
 
َأ لُك 

 
ْسأ

 
َو أ

วะอัสอะลุกะ อัน ตัจญ์อฺะละ กุลละ เกฺาะฎออิน เกฺาะฎอ็ย
ตะฮุ ล ีคอ็ยรอ 
และฉันขอจากพระองค์ ให้ทุกก าหนดที่ทรงลิขิตให้ฉัน

เป็นสิ่งดีงาม (เศาะเฮียะห์:อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 3846) 
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บทท่ี 5 

ْمِري،لل َا َ
 
ُةَأ َِعْصم  يَُهو  ِ ْصِلْحَِِلَِديِِنَاَّل 

 
َأ َُهم 

อัลลอฮุมมะ อัศลิห์ ล ีดนิีล ละซี ฮุวะ อิฺศมะตุ อัมรี 
โอ้ อัลลอฮฺ โปรดท าใหศ้าสนาของฉันดี ที่มันจะก ากับ

กิจการของฉัน 

اِِش،َ ع  اَم  َال ِِتَِفيه  ْصِلْحَِِلَُدْني اي 
 
َو أ

วะอัศลิห์ ล ีดนุยายลั ละต ีฟีฮา มะอฺาชี 
และโปรดท าใหดุ้นยาของฉันดี ที่มันคอืสถานที่ด ารงชีวิต

ของฉัน 

ا ِِتَال ِِتَِفيه  ْصِلْحَِِلَآِخر 
 
اِدي،ََو أ ع  َم 

วะอัศลิห์ ล ีอาคิเราะตีล ละต ีฟีฮา มะอฺาดี 
และโปรดท าให้อาคิเราะฮฺของฉันดี  ที่มันคือสถานที่

กลับไปของฉัน 

َ، ْْيٍ َخ  ًةَِِلَِِفَُُكي ِلَاْْل ي اة َِزي اد  َو اْجع 
วจัญ์อฺะลิล ฮะยาตะ ซิยาดะตนั ล ีฟี กุลลิ คอ็ยร์ 
และโปรดท าใหก้ารมีชีวิตของฉัน เป็นการเพิ่มพูนแก่ฉัน

ซ่ึงความดีท้ังปวง 
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َر ََش  ًةَِِلَِمْنَُُكي َر اح  وْت  ِلَالْم  َو اْجع 
วจัญ์อฺะลิล เมาตะ รอฮะตนั ล ีมิน กุลลิ ชัรร์ 
และโปรดให้การตายของฉัน เป็นการพักของฉันจาก

ความช่ัวร้ายทัง้ปวง (เศาะเฮียะห์:มุสลิม หมายเลข 2720) 
 

 

บทท่ี 6 

ُعوذَُا َ
 
َأ َِإِّني ْعل ُم،ََلل ُهم 

 
َأ ن ا

 
َو أ َبِك  َْشِك 

ُ
َأ ْن

 
َأ ِبك 

ْعل مَُ
 
َأ اََل  َلِم  ْست ْغِفُرك 

 
َو أ

อัลลอฮุมมะ อินนี อะอฺูซุ บิกะ อัน อุชริกะ บิกะ วะอะนา 
อะอ์ฺลมั วะอัสตฆัฟิรุกะ ลิมา ลา อะอ์ฺลมั 
โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจาก

การที่ฉันจะตั้งภาคีต่อพระองค์ยามท่ีฉันรู้ตัว และขอให้

พระองคอ์ภัยโทษฉันในสิ่ง(ชิริก)ที่ฉันไม่รู้ตัว (เศาะเฮียะห์:

บุคอรีย์ในหนังสอือะดับมุฟร็อด หมายเลข 716) 
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บทท่ี 7 

ُْت،َلل َا َ َّك  َت و  ل يْك  نُْت،َو ع  َآم  بِك  ْسل ْمُت،َو 
 
َأ َل ك  َُهم 

อัลลอฮุมมะ ละกะ อัสลัมตุ วะบิกะ อามันตุ วะอฺะลัยกะ  
ตะวกักัลต ุ 
โอ้ อัลลอฮฺ เฉพาะพระองค์ที่ เรานอบน้อม เฉพาะ

พระองค์ที่ เราศ รัทธา และเฉพาะพระองค์ ที่ เรา

มอบหมาย 

ْمُت،َ اص  َخ  بِك  ن بُْت،َو 
 
َأ ْك  إَِل   و 

วะอิลยักะ อะนับตุ วะบิกะ คอศอ็มต ุ
และเฉพาะพระองค์ที่ฉันขอกลับตัว และเพื่อพระองค์ที่

ฉันจะโต้แย้ง 

َلل َا َ َإِِّني ْنَتُِضل ِِن،ُهم 
 
،َأ نْت 

 
َأ  َإَِل 

َإَِل 
،ََل  تِك  ُعوُذَبِِعز 

 
َأ

อัลลอฮุมมะ อินนีอะอฺูซุบิอิฺซซะติกะ ลาอิละฮะอิลลาอันตะ 
อันตฎิุลละนี 
โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับเกียรติของ

พระองค ์ไม่มีพระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค์ ให้พ้นจาก

การที่พระองคจ์ะท าให้ฉันหลงผดิ 
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ُموتُونَ  نُْسَي  اْْلِ َو  نُّ ُموُت،َو اْْلِ َي  ِيََل  َاَّل  ُّ َالَْح  نْت 
 
 أ

อันตลั ฮัยยลุ ละซี ลา ยะมตู ุวัลญินนุ วลัอินสุ ยะมตูนู 
พระองค์คือผู้ทรงมีชีวิตนิ รันด ร์ที่ ไม่ตาย แต่ เหล่ า 

ญินและมนุษย์นั้นพวกเขาต้องตาย  (เศาะเฮียะห์:มุสลิม 

หมายเลข 2717, บุคอรีย์ หมายเลข 7383) 
 

บทท่ี 8 

،َلل َا َ ْْبِ ْْلُ ا و  ِل،َ س  اْلك  و  ْجِز،َ ْلع  َا ِمن  َ ُعوُذَِبك 
 
َأ ِّني َِإ ُهم 

ِم،َوَ  ر  الْه  اْْلُْخِل،َو  اِبَو  ذ  ََع  ْْبِ
َالْق 

อัลลอฮุมมะ อินนี อะอฺูซุ บิกะ มินัล อัฺจญ์ซิ วัลกะสะลิ 
วลัญุบนิ วลับคุลิ วลัฮะเราะมิ วะอฺะซาบิล กฺอ็บร์ 
โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

การอ่อนแอ การเกียจคร้าน การขลาดกลัว การตระหนี่ 

การแก่หง่อม และการลงโทษในหลุมศพ  

ا،َلل َا َ ه  َّك  ْنَز  َم  ْْيُ َخ  نْت 
 
اَأ ه  كي ز  ا،َو  اه  ْقو  ْفِِسَت  َآِتَن  ُهم 

ا،َ ه  ْوَل  م  اَو  َِلُّه  َو  نْت 
 
َأ
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อัลลอฮุมมะ อาติ นัฟสี ตักฺวาฮา วะซักกิฮา อันตะ ค็อยรุ 
มนั ซักกาฮา อันตะ วะลย์ียฮุา วะเมาลาฮา 
โอ้ อัลลอฮฺ โปรดน าความย าเกรงสู่ใจของฉัน และโปรด

ขัดเกลามัน พระองค์เป็นผู้ขัดเกลามันที่ดีที่สุด พระองค์

คอืเจา้นายของมัน และเป็นที่รักของมัน  

عَُلل َا َ نْف  َي  َل  ِعلٍْمَ ِمْنَ َ ُعوُذَِبك 
 
َأ ِّني َِإ َُهم  لٍْبََل  ِمْنَق  و  َ،

اُبَ َيُْست ج  ٍةََل  ْعو  ِمْنَد  َت ْشب ُع،َو  ْفٍسََل  ِمْنَن  ُع،َو  ش  ْ َي 
ا  ل ه 

อัลลอฮุมมะ อินนีอะอฺูซุบิกะ มินอิฺลมินลายันฟะอฺ  วะ
มินกฺ็อลบินลายคัชะอฺ วะมินนัฟสินลาตัชบะอฺ วะมินดะอ์ฺ
วะตินลายสุตะญาบลุะฮา 
โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

ความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ หัวใจที่ไม่นอบน้อม จิตใจที่ไม่

รู้จักอิ่ม และดุอาอ์ที่ไม่ถูกตอบรับ  (เศาะเฮียะห์:มุสลิม 

หมายเลข 2722) 
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บทท่ี 9 

 

َِمنَْلل َا َ ُعوُذَِبك 
 
َأ ِّني َِإ ْْلَ َُهم  ْهِدَا اِء،َج  ق  ِكَالش  ر  د  ال ِء،َو 

َو ُسوِءَالَْ
 
ات ِةَاْل م  اِء،َو ش  ض  اءَِق  َْعد 

 
อัลลอฮุมมะ อินนีอะอฺูซุบิกะ มินญะฮ์ดิบะลาอ์ วะดะเราะ
กิชชะกฺออ์ วะสูอิลเกฺาะฎออ์ วะชะมาตะติลอะอฺดาอ์ 
 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

ทุกข์ภัยสาหัส ความโชคร้ายถึงที่สุด การก าหนดที่

เลวร้าย และภัยพิบัติที่ท าให้ศัตรูได้ใจ  (เศาะเฮียะห์:บุคอ

รีย หมายเลข 6616, มุสลิม หมายเลข 2707) 
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บทท่ี 10 

 

َالل َ َِمْن َِبك  ُعوُذ
 
َأ َإِِّني ِتك َُهم  َنِْعم  َوَ ز و اِل ِلَ، َت  وُّ
فَُ ،َو  ِفي ِتك  ِطك ََع  خ  يِعَس  ِ ،َو َج  ِتك  ِةَنِْقم  اء  َج 

 
อัลลอฮุมมะ อินนี อะอฺูซุ บิกะ มิน ซะวาลิ นิอฺมะติกะ   
วะต ะเฮ าวุ ลิ  อ าฟิ ยะ ติก ะ   วะ ฟุ ญ าอ ะ ติ  นิ ก ม ะ ติก ะ   
วะญะมอิี สะเคาะติกะ 
 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

การที่พระองค์หมดความโปรดปราน สุขภาพท่ีดีแปร

เปลี่ยนไป การถูกลงโทษอย่างกระทันหันจากพระองค์ 

และความพิโรธทั้งหมดของพระองค์ (เศาะเฮียะห์ : มุสลิม 

หมายเลข 2739) 
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บทท่ี 11 

 

َا َ
 
اِتَاْل ر  َِمْنَُمنْك  ُعوُذَبِك 

 
َأ َإِِّني اِلَلل ُهم  ْعم 

 
ْخال ِق،َو ال

ْهو اءَِ
 
َو ال

 
อัลลอฮุมมะ อินนี อะอฺูซุ บิกะ มิน มุนกะรอติล อัคลากฺ 
วลัอะอฺมาล วลัอะฮ์วาอ์ 
 

โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก

การมีมารยาท การกระท า และการเอาแต่ใจที่น่า

รังเกียจ (เศาะเฮียะห์:ตริมิซียฺ หมายเลข 3591) 

 

 
 


