
 

 
 

 خليدا فوان ءموليا خيامت دولي يغ امت موليا تنكو موكوتا جوهر، يغ   دعاء كربغكنت

 يغ امت موليا راج مودا جوهر دولي دان
 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
ٍد َأْشَرِف  اَلُم َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمَّ اَلُة َوالسَّ ، َوالصَّ ْاألَنِْبَياِء َاْلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ

. ، َوَعَلى َءالِِو َوَصْحِبِو َأْْجَِعْْيَ اَلُم، َوِإلَْيَك يَ ُعْوُد  َواْلُمْرَسِلْْيَ اَلُم، َوِمْنَك السَّ اَللَُّهمَّ أَْنَت السَّ
اَلُم، تَ َبارَْكَت َرب ََّنا اَلُم، َوأَْدِخْلَنا اْْلَنََّة َداَر السَّ اَلُم، َفَحيَِّنا َرب ََّنا ِِبلسَّ َوتَ َعالَْيَت ََي َذااْلَْاَلِل  السَّ

. َفُة ِِف ْاأَلْىِل،  َوْاإِلْكرَاِم، ََي َساَلُم، َسلِّْمَنا َأْْجَِعْْيَ َفِر، َواْْلَِلي ْ اِحُب ِِف السَّ اَللَُّهمَّ أَْنَت الصَّ
ْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما تُِ  بُُّو َوتَ ْرَضى، َوَنْسأَُلَك َأْن َنْسأَُلَك ِِف َسَفِر اْلُمَساِفرِْيَن َىَذا اْلِبَّ َوالت َّ

َفِر، وََكآبَ  َفَر. اَللَُّهمَّ ِإَنَّ نَ ُعْوُذِبَك ِمْن َوَعَثآِء السَّ ِة َتْطِوَي ََلُُم ْاأَلْرَض، َوتُ َهوَِّن َعَلْيِهُم السَّ
َقَلِب، َوُسْوِء اْلَمْنَظِر، ِِف اْلَماِل َوْاأَلْىِل.  اْلُمن ْ

لوا تنكو وانوضرهكنله اف كرياث كفد دولي وغ امت م، ََي رَِحيممُ اَللَُّهمَّ ََي َرْحمَُن وَ 

بنت  خليدامولوا خيء ػوان امت وغ  ،امساعول ابن سلطان  ابراهوم، تنكو مهكوتا جوهر

 كػدووغ امت مولوا تنكو اسكندر ابن تنكو امساعول، راج مودا جوهر،  دوليبوستمام، 
ن، كسالمنت دان ءان، ػملوهارءاػنجاضوغن، ػرلوندوغن، اءاكن ن ،ػوترا دان ػوتروث

دان هداوه مو وغ مسفورنا الضي برػنجغن، دان مروك وغ مغريوغوث،  توفيقن، ءاكسجهرت

 كربغكنت توبا كمتالمت توجوانث. سهيغضسالمت دسفنجغ كربغكنت  ضمسو

ِو َشْىٌء ِِف اأَلْرِض َواَل ِِف  ِمْيُع ِبْسِم هللِا الَِّذْي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِْ َماِء َوُىَو السَّ السَّ
َر لََنا َىَذا ْ َلَغُفْوٌر رَِّحْيٌم. ُسْبَحاَن الَِّذْي َسخَّ َوَما ُكنَّا  اْلَعِلْيُم. ِبْسِم هللِا ََمْرِيْ َها َوُمْرَساَىا ِإنَّ َرّبِّ

َقِلبُ ْوَن. َاهلُل َوْحَدُه اَل َشرِيْ  ، َوِإَنَّ ِإََل رَبَِّنا َلُمن ْ ْو َلُو ُمْقرِِنْْيَ ٌد َعْبُدُه َوَرُسْولُُو تَ َوجَّ َك َلُو، ُُمَمَّ
نْ َيا َحَسَنًة َوِِف ْاأَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  َحْيُث ِشْئَت فَِإنََّك َمْنُصْوٌر. َرب ََّنا َءاتَِنا ِِف الدُّ

ٍد َوَعَلى َءالِِو َوَصْحِبِو َوَسلَّ  .النَّاِر. َوَصلَّى هللاُ َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمَّ  َم َواْلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ


