
Prayers from the Quran  

การวงิวอนและการขออภยัโทษและความเมตตาจากพระเจ้าเป็นการปฏิบตัิอยา่งหนึง่ของผู้ เช่ือในพระเจ้า(4:106, 

11:90…) การวิงวอนพระเจ้าเป็นรูปแบบนงึของการเคารพนบัถือพระองค์ (40:60) 

พระเจ้าคือหนึง่เดียวที่สามารถตอบการสวดวิงวอน และสามาถชว่ยพวกเราได้ 

[2:186] เมื่อคนรับใช้ของเราถามเจ้าเก่ียวกบัตวัเรา  เราอยูใ่กล้เสมอ 
เราตอบตอ่การสวดวงิวอนของพวกเขาเมื่อพวกเขาสวดวิงวอนถงึเรา ผู้คนควรตอบโต้กบัเราและเช่ือมัน่ในเรา 
เพื่อท่ีจะได้รับการชีน้ า 

มีบทสวดวงิวอนทีง่ดงามมากมายในกรุอานท่ีเราควรคิดถงึและใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวงิวอนตอ่พระเจ้า 
พวกเราได้เลอืกมาบางข้อดงัตอ่ไปนี ้เร่ิมด้วยบท กญุแจ (อลั ฟาตฮิะห์) 

[1:1-7] ในนามของพระเจ้าผู้ทรงเป่ียมด้วยความกรุณา ผู้ทรงเป่ียมด้วยความเมตตาอย่างสูงสุด  

การสรรเสริญทัง้มวลเป็นของพระเจ้าผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าของจักรวาล 

ผู้ทรงเป่ียมด้วยความกรุณา ผู้ทรงเป่ียมด้วยความเมตตาอย่างสูงสุด 

ผู้เป็นเจ้าในวันพพิากษา 

พระองค์เท่านัน้ท่ีพวกเราเคารพบูชา พระองค์เท่านัน้ท่ีเราขอร้องให้ช่วยเหลือ 

โปรดน าทางพวกเราให้ไปสู่ทางท่ีถูกต้อง 

ทางของผู้ท่ีพระองค์ประทานพรให้  

ไม่ใช่ทางของผู้ที่สมควรได้รับความโกรธ จากพระองค์ หรือ 
ไม่ใช่ทางของพวกที่หลงทางด้วยเทอญฯ 

[2:128] “พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดท าให้พวกเราเป็นพวกยินยอมตนเพื่อพระองค์ 

และลกูหลานของเราให้พวกเขาเป็นชมุชนของคนที่ยินยอมพร้อมตนเพื่อพระองค์ ได้โปรดไถ่บาปและรับพวกเรากลบัไป 

ทา่นเป็นผู้ที่ไถ่บาปได้ ทา่นผู้ทรงเมตตาอยา่งที่สดุ 

[2:201]”พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดให้พวกเราได้รับความชอบธรรมทัง้ในโลกนี ้
และโปรดให้พวกเราได้รับความชอบธรรมทัง้ในโลกหน้า และได้โปรดละเว้นเราให้พ้นจากการลงโทษของนรกด้วยเทอญ” 

[2:250] “พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ไดโ้ปรดใหเ้รามีความมัน่คงและเสริมความแข็งแรงใหก้บัจดุยืนของเรา 
และไดโ้ปรดช่วยเหลือเราในการตา้นทานพวกทีไ่ม่นบัถือพระเจ้าดว้ยเทอญ” 



[2:285]  โปรดให้อภยักบัพวกเราด้วย พระผู้ เป็นเจ้าของเรา พระองค์คือโชคชะตาสดุท้ายของเรา” 

[2:286]”พระผู้ เป็นเจ้า ของพวกเรา ได้โปรดอยา่ประณามพวกเราถ้าพวกเราหลงลมืหรือกระท าความผิด 
พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ได้โปรดปกป้องพวกเราจากการกระท าที่เป็นการดหูมิ่นตอ่พระองค์ 
ดงัเช่นผู้คนที่เกิดมาก่อนพวกเราเคยกระท าด้วยเทอญ  
พระผู้ เป็นเจ้าของเราได้โปรดปกป้องพวกเราจากการท าบาปจนกระทัง่สายเกินไปส าหรับพวกเราทีจ่ะสารภาพบาป  
ได้โปรดไมถื่อโทษและอภยัโทษให้แก่พวกเรา พระองค์เป็นพระผู้ เป็นเจ้าและเป็นเจ้าชีวติ 
ได้โปรดให้ชยัชนะแกเ่ราเหนือพวกที่ไมศ่รัทธาในพระเจ้าด้วยเทอญ” 

[3:8]  “พระผู้ เป็นเจ้าได้โปรดอยา่ให้จิตใจของเราหวัน่ไหว หลงัจากทีพระองค์ได้ทรงชีท้างให้พวกเรา 
ได้โปรดโปรยปรายความเมตตาให้แก่เรา พระองค์เป็นผู้พระผู้ให้ 

 [3:16] พวกเขาพดูวา่ “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราเช่ือในพระองค์ ได้โปรดอภยัโทษบาปของพวกเรา 
และได้โปรดปกป้องพวกเราจากความเจ็บปวดของเพลงิจากนรกด้วยเทอญ” 

 [3:53] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราได้เช่ือในสิง่ที่ทา่นประทานลงมา และเราได้ท าตามผู้สง่สาร (ศาสนฑตู) 
ได้โปรดนบัเราเป็นพยานด้วยเทอญ” 

[3:147] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรด อภยัโทษบาปของพวกเรา และ การลว่งละเมิดของพวกเรา 
ได้โปรดเสริมความแขง็แรงให้กบัจดุยืนของพวกเรา และโปรดให้พวกเราได้มีชยัชนะเหนือพวกไมเ่ช่ือในพระเจ้าด้วยเทอญ” 

[3:191]  พวกเขาระลกึถึงพระเจ้าเวลาที่ยืน นัง่ และนอน และพวกเขาคิดเก่ียวกบัสรรพสิง่ในสวรรค์และบนโลกวา่ 
““พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พระองค์ไมไ่ด้สร้างสิง่เหลา่นีม้าโดยเปลา่ประโยชน์ พระองค์ควรได้รับการสรรเสริญ  
ได้โปรดปกป้องพวกเราจากการลงโทษของนรกด้วยเทอญ 

[3:193] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราได้ยินการร้องเชิญชวนให้มีศรัทธา โดยกลา่ววา่ 
เจ้าควรเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้าและพวกเราก็เช่ือ พระผู้ เป็นเจ้าของเราได้โปรดอภยัโทษให้กบัการลว่งละเมิดของเราพวก 
ได้โปรดไถ่บาปของพวกเรา และได้โปรดให้พวกเราตายอยา่งมคีวามชอบธรรมโดยทีเ่ป็นผู้ เช่ือในพระเจ้าอยา่งด้วยเทอญ 

[3:194] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดโปรยปรายพรของทา่นดงัที่พระองค์ได้ทรงสญัญาไว้ผา่นทางผู้สง่สาร 
(ศาสนฑตู)ของพระองค์ และได้โปรดอยา่ได้ละทิง้พวกเราในวนัฟืน้คืนชีพขึน้มาใหม ่พระองค์ไมเ่คยไมรั่กษาสญัญา” 

[4:75]  ท าไมเจ้าถึงไมค่วรสู้เพือ่การคงอยูข่องพระเจ้า ในเมื่อผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่ออ่นแอ ตา่งก็วงิงวอน วา่ 
“พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดสง่พวกเราจากชมุชนท่ีผู้คน ปกครองอยา่งกดขี่ พระองค์ผู้ซึง่เป็นพระผู้ เป็นเจ้า 
และเป็นเจ้าชีวิต”      

[5:83] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราเช่ือในพระองค์ ได้โปรดนบัเราเป็นพยานด้วย 



[7:23] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราได้กระท าผิดตอ่วญิญาณของพวกเรา 
และถ้าพระองค์ไมอ่ภยัโทษให้และมีเมตตาตอ่พวกเรา พวกเราต้องกลายเป็นผู้แพ้” 

[7:89] “พวกเราจะเป็นผู้ที่ดหูมิ่นพระเจ้าถ้าหากเราหนัไปนบัถือศาสนาของพวกเจ้า 
หลงัจะจากที่พระเจ้าได้ปกป้องเราจากสิง่นัน้  

พวกเราจะหนักลบัไปนบัถือศาสนาเดมิอีกได้อยา่งไรในเมื่อมนัขดัตอ่พระประสงค์ของพระเจ้า ผู้ เป็นพระผู้ เป็นเจ้าของเรา? 
พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรามคีวามรู้ครอบคลมุทกุสิง่ทกุอยา่ง พวกเราเช่ือและศรัทธาในพระเจ้า  
พระผู้ เป็นเจ้าของเราได้โปรดให้เรามีชยัชนะอยา่งเดด็ขาดเหนือประชากรของเรา พระองค์เป็นผู้ช่วยเหลอืที่ดีที่สดุ” 

[7:126]”พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดให้เรามีความมัน่คง 
และโปรดให้เราตายโดยที่เป็นผู้ยอมตนตอ่พระองค์ด้วยเทอญ” 

[7:155-156] พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นเจ้าชีวิต ดงันัน้ได้โปรดอภยัโทษให้กบัพวกเรา 

ได้โปรดโปรยปรายพวกเราด้วยความเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้อภยัทีย่ิ่งใหญ่ที่สดุ 

“และได้โปรดบญัชาให้พวกเราได้รับความชอบธรรมในโลกนี ้และ ในโลกหน้า 

[14:35] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดท าให้ที่น่ีเป็นดินแดนแหง่ความสนัตสิขุ 

และได้โปรดปกป้องข้าและลกูของข้าจากการนบัถือบคุคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระองค์ด้วยเทอญ 

[14:40-41] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดให้ข้าและลกูๆของข้าเป็นผู้ทีล่ะหมาดอยา่งสม ่าเสมอ 

พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดตอบรับการสวดวิงวอนของข้า  พระผู้ เป็นเจ้าของข้าได้โปรด 

อภยัโทษให้กบัข้าและพอ่แมข่องข้า และผู้ที่เช่ือในพระเจ้าในวนัท่ีการคิดบญัชีจะเกิดขึน้ด้วยเทอญ” 

[17:24] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดเมตตาตอ่ผู้ปกครองของข้าเพราะเขาได้เลีย้งดขู้ามาแตแ่บเบาะด้วยเทอญ” 

[17:80] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดรับข้าไปอยูอ่ยา่งมีเกียรติแ์ละให้ข้าได้จากโลกนีไ้ปอยา่งมีเกียรติ ์

และได้โปรดให้การสนบัสนนุอนัทรงพลงัของพระองค์ด้วยเทอญ” 

[18:10]  “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดโปรยปรายความเมตตาของทา่นมาสูพ่วกเรา 

และได้โปรดประทานพรให้กบัการงานของเราด้วยการชีน้ าจากทา่นด้วยเทอญ” 

[23:94] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดไมป่ลอ่ยให้ข้าเป็นหนึง่ในบรรดาคนที่ลว่งละเมดิตอ่พระองค์ด้วยเทอญ” 

[23:109] ‘พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราเช่ือในพระเจ้า 

ขอได้โปรดอภยัโทษให้กบัพวกเราและได้โปรดโปรยปรายความเมตตาให้กบัพวกเรา ในบรรดาผู้ที่มีความเมตตาทัง้หมด 

พระองค์คือผู้ที่มคีวามเมตตาสงูสดุ’ 



[25:65] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดของ นรกด้วยเทอญ 

การลงโทษของมนันา่สะพรึงกลวัอยา่งยิ่ง 

[25:74] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดให้คูค่รองและลกูหลานของเราเป็นแหลง่น ามาซึง่ความสขุของพวกเรา 

และได้โปรดให้พวกเราอยูใ่นแนวหน้าของผู้มคีณุธรรมด้วยเทอญ” 

[26:83] “พระผู้ เป็นเจ้าของข้าได้โปรดให้สติปัญญาที่ดแีกข้า และโปรดรวมข้าให้อยูใ่นหมูผู่้ที่มีคณุธรรมด้วยเทอญ 

[26:87] “และได้โปรดอยา่ละทิง้ข้าในวนัท่ีพระองค์ได้ปลกุพวกเราให้ฟืน้คืนชีพขึน้มาใหม่” 

[40:7-9] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ความเมตตา และความรู้ของทา่นล้อมรอบทกุสิง่ทกุอยา่ง   

ได้โปรดยกโทษให้กบัผู้ที่ส านกึผดิ และเดินตามทางที่พระองค์ชีน้ า 

และได้โปรดปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของนรกด้วยเทอญ “พระผู้ เป็นเจ้าของข้า 

และได้โปรดรับพวกเขาเข้าสวนอเีดนตามที่พระองค์ได้สญัญาไว้กบัพวกเขา และบรรดา ผู้ปกครอง คูค่รอง และ 

บตุรหลานท่ีมีคณุธรรมของพวกเขาด้วย พระองค์ผู้ทรงพลานภุาพยิง่ใหญ่ และเป็นผู้ ฉลาดที่สดุ 

“และโปรดปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากบาป ใครก็ตามที่ได้รับการปกป้องจากพระองค์ให้พ้นจากบาป 

ได้รับความเมตตาจากพระองค์ในวนันัน้ นี่เป็นชยัชนะที่ยิ่งใหญ่ทีส่ดุ” 

[46:15] “ พระผู้ เป็นเจ้าของข้า ได้โปรดชีน้ าข้าให้มีความพงึพอใจในพรท่ีพระองค์ประทานให้กบัข้าและผู้ปกครองของข้า 

และขอให้ข้าได้ท างานท่ีมีคณุธรรมเพื่อท าให้พระองค์โปรดปราน ได้โปรดให้บตุรหลานของข้ามีคณุธรรมเช่นเดยีวกนั 

ข้าขอสารภาพบาปตอ่พระองค์ ข้าเป็นผู้ยินยอมพร้อมตนตอ่พระเจ้า” 

[59:10] “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรด อภยัให้กบัพวกเรา และโปรดให้พี่น้องของเรามีศรัทธา 
และได้โปรดคุ้มกนัไมใ่ห้หวัใจของพวกเรา มีความเกลยีดตอ่ผู้ที่เช่ือในพระเจ้าด้วยเทอญ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 
พระองค์เป็นผู้ที่  มีความเห็นอกเห็นใจ เป็นผู้ที่มีความกรุณาสงูสดุ”  

[60:4] “ พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราเช่ือมัน่ในพระองค์ และเรายินยอมตนตอ่พระองค์ 

พระองค์คือชะตาชีวิตสดุท้าย 

[60:5]  “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดอยา่ให้พวกเราโดนกดขี่ ขม่เหง    โดยผู้ที่ไมเ่ช่ือในพระเจ้า 

และได้โปรดอภยัให้แก่เรา  พระองค์ทรงพลานภุาพ พระองค์ฉลาดล า้เลศิที่สดุ 

[66:8.14]  “พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดชีท้างสวา่งแก่พวกเรา และได้โปรดอภยัโทษให้พวกเรา 

พระองค์ทรงรู้หมดทกุสิง่ทกุอยา่ง 



“พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดตอบรับค าขอพรจากพวกเรา พระองค์ทรงอยูใ่กล้พวกเราเสมอ 

และตอบสนองพวกเรา  (14:40, 11:61) 


