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Wahai Tuhan kami, kami akui 

��� ������� � ����� 
 ���� �������� ��� 
bahwa kami telah banyak berbuat dosa 

��� ����� ������ ��� 
 ����� ������� �� 
dan bahwasannya kami sangat melampaui batas 

��� ������ ���� ��� 
 ������� ���� 
hampir-hampir kami tergelincir ke jurang siksa 

api neraka 

 �������� ����� ����� ����� �� �!"#��� 
maka berikanlah kami taufik dan hidayah untuk 

bertaubat 

 ������ ���� �$ ��%��"& "%��� �' �(���� 
untuk membersihkan setiap dosa 
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 �� 
tutupilah semua aib dan cela kami 

 �)���� �	 �� ����
 �+�,- �� 
dan berilah kami rasa aman,  jauh dari 

ketakutan 
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 ������ ��� �/�� �0
 �� 
dan berilah ampun dosa bagi kedua orang tua 

kami 

����� �������1 ����"� ���� �, �� ��2 � 
wahai Tuhanku, dan sekalian anak keturunan 

kami 
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 �� 
keluarga, dan sekalian saudara-saudara kami 
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dan sekalian handai taulan kami 
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dan orang orang yang aku sayangi dan 

menyayangiku 
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tetangga ataupun sahabat 
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 �� 
dan kaum muslimin semuanya 

 �D� �E�� ��� 
 ��2 � � �F���,- 
terimalah wahai Tuhanku, dengarkanlah do’aku 

����� ��� �, 
G1 ���� "C �� G8�� �H��� 
aku harapkan karunia dan kemurahan pemberian 

dari-Mu 
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tiada daya kekuatan kami 
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���� 
dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW, rasul 

yang terpilih 

 �K ������ "� ��%���"O��� ���� �<��� 
kabulkanlah setiap permohonan dan do’a kami 

 �P��� ��� � �Q��� ��� �� �� ��� �? 
salam dan sejahtera Tuhanku 
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Untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, 

sebagaimana hamparan biji-bijian 
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keluarganya dan para sahabatnya 
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sebagaimana derasnya curah hujan 
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dan segala puji bagi Allah 
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pada permulaan dan penghabisan 

 

 


