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บทคุตบะห์เฉลมิพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

28 กรกฎาคม 2562 

--------------------- 

 

باد ُه بالعدِل واإِلحساِن، وأ شهد أن ال إلو نزل  الكتاب  باحلِق وامليزاِن، وأ مر  عِ هلِل الذي أ  احلمُد 
رَّم  الظُْلم  والُعدوان  والب  ْغي  والطُْغيان ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو إال اهلل وحده ال شريك لُو الذي ح  

سيدنا ونبينا حممد على وُحجًَّة على اإِلْنِس واجل اِن، صلى اهلل محًة لأل ناِم ْدنان ، املبعوُث ر  يُِّد و ل ِد ع  س  
 .وعلى آلو وأصحابو الذين آمنوا بو وآز ُرْوُه ون صُرْوُه وات َّب  ُعْوُه بإحساٍن، وس لَّم  تسليًما كثريًا

صيانِو وُُمالفِة ْوِصْيكم ون  ْفسي بت  ْقو ى اهلل العظيم وطاع ِتِو، وُأح ذِّرُُكم وإياي  من عِ عباد  اهلِل، أُ 
أمرِه، لقولو تعاىل: }مَّْن ع ِمل  ص  ِٰلحًا ف ِلن  ْفِسِو و م ْن أ س اء ف  ع ل ي ْه ا و م ا ر بُّك  ِبظ لَّٰ ٍم لّْلع ِبيِد{ 

 .[64]فصلت:
 

 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

อัลลอฮ์ องค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน       
ซูเราะห์ (บท) อัลฮุจญรอต อายะห์ (โองการ) ท่ี 13 

 وبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا"يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشعُ "
ความว่า “มนุษยชาติทั้งหลาย เราได้สร้างพวกเจ้าทั้งชายและหญิงและเราได้ให้พวกเจ้า

เป็นเป็นก๊กเป็นเหล่าและเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ท าความรู้จักกัน” 

ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่โบราณกาลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีศาสนิกของศาสนาต่าง ๆ 
เป็นพลเมือง พุทธศาสนาเป็นศาสนาของพลเมืองส่วนใหญ่ ส่วนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของ
พลเมืองจ านวนหลายล้านคน พุทธศาสนิกชนได้อยู่ร่วมกับชาวมุสลิมมานับแต่ครั้งโบราณกาล และ
ทุกศาสนามีกรอบและขอบเขตในการด ารงอัตลักษณ์และความเป็นศาสนิกชนของตนด้วยกันท้ังสิ้น 
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ศาสนาและพิธีกรรมของศาสนาเป็นเรื่องเฉพาะท่ีต้องสงวนสิทธิ์ไว้ในแต่ละศาสนา ไม่มีการบังคับ
หรือเบียดเบียนกัน ตลอดจนไม่มีการก้าวล่วงขอบเขตท่ีศาสนาก าหนดไว้เช่นกัน ส่วนเรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับชนต่างศาสนิกในเรื่องทางโลกท่ีไม่มีข้อบัญญัติห้ามไว้ มุสลิมก็สามารถปฏิบัติ  
สิ่งเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสม 

การยอมรับถึงคุณงามความดีของบุคคลท่ีได้กระท าไว้ ตลอดจนส านึกในบุญคุณเป็นสิ่งท่ี
ศาสนาอิสลามให้การยอมรับและเรียกร้องให้ศาสนิกชนตระหนักถึงความส าคัญในคุณูปการนั้น  
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีจ าเป็นต้องตั้งมั่นอยู่ในกรอบหลักการ 
ของศาสนา  
 
 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

เราและท่านท้ังหลายต่างรู้ดีว่า บ้านเมืองนี้คือมาตุภูมิและถิ่น ท่ีอยู่อาศัยของเรา และ 
เราทุกคนรู้ดีว่าประเทศของเราเป็นราชอาณาจักรคือแผ่นดินของพระราชา และพระราชา  
พระองค์นี้คือองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ศาสนาของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราช
หฤทัยท่ีเข้าใจและมีพระเมตตา พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจท้ังปวงเพื่อพสกนิกรของ
พระองค์โดยมิแบ่งแยก แม้กิจการของศาสนาอิสลาม พระองค์ก็ทรงท านุบ ารุงและทรงอุปถัมภ์  
พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับแปลความหมายภาษาไทย โดยท่านอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์  
อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทาน
สานต่อเพื่อพสกนิกรมุสลิมและความเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย และทรงเสด็จไปยังจังหวัดปัตตานี
และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้น าศาสนาอิสลามดีเด่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างโอกาส ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์การศึกษา 
ทรงอุปถัมภ์จนเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามกลายเป็นปัญญาชนท่ีสร้างคุณูปการแก่แผ่นดิน ทรงเป็น 
แรงบันดาลใจให้เกิดความรัก ความหวัง และความมุ่งมั่นแก่พสกนิกรของพระองค์ ทรงให้ความสน
พระราชหฤทัยและตระหนักถึงความส าคัญเรื่องสุขภาพ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา 
ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชน



 

บทคุตบะหเ์ฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2562 

ส านักจุฬาราชมนตร ี
 

 

 
 

                                                                                                                                 3 
 

อย่างมีประสิทธิภาพ ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการบิน ด้านการเกษตร ทรงพระราชทานโครงการ
เกษตรวิชญา อันเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระองค์ พระราชทานพระราชานุญาต
จัดตั้งจิตอาสาอันเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างจิตอาสา เพื่อให้การช่วยเหลือท่ีเป็น
สาธารณะและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นท่ีประจักษ์โดยถ้วนหน้า 
มาโดยตลอด อันเป็นเครื่องยืนยันโดยแท้ในพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่
ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เมื่อเราและท่านท้ังหลายเป็นส่วนหนึ่งของ 
มหาชนชาวไทยซึ่งได้รับประโยชน์สุขจากการปกครองโดยธรรมของพระองค์ ก็ขอให้เราและท่าน
ท้ังหลายจงส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่ีทรงบันดาลให้เราและท่านท้ังหลาย
เป็นพสกนิกรของพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและทรงอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอิสลาม  
เรารู้ซึ้งและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นในหลวงของเรา เพราะเราคือ 
ผู้ศรัทธาซึ่งส านึกในบุญคุณของผู้ปฏิบัติดีกับเราและศาสนาของเรา และผู้ศรัทธาท่ีมีศรัทธา 
อันสมบูรณ์คือผู้มีมารยาทอันงดงาม รู้คุณและถือในความกตัญญูกตเวที 

 
 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

ศาสนาอิสลามและประชาคมมุสลิมได้ตั้งมั่นอยู่ในราชอาณาจักรนี้มาแต่ครั้งโบราณกาล 
ศาสนาอิสลามได้รับการอุปถัมภ์และส่งเสริมโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาคมมุสลิมมีสิทธิ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการประกอบศาสนกิจ มีสิทธิและหน้าท่ีเสมอด้วยพลเมืองไทย 
ท่ีนับถือในศาสนาอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ขอให้เราทุกคนจงยินดีต่อ 
ความโปรดปรานท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานให้แก่เราด้วยการรู้คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติต่อในหลวงของเราและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยจรรยามารยาทอันงดงาม 
เพราะท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้มีวจนะว่า : 

 َس َلْم َيْشُكِر اهللَ ((لنَّا)) َمْن َلْم َيْشُكِر ا
"ผู้ใดไม่รู้คุณคน ผู้นั้นไม่รู้คุณอัลลอฮ์" 
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พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ในฐานะพสกนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลามใน
ราชอาณาจักรไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลและความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณนั้น
ด้วยการเป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นพสกนิกรท่ีมีความรักในการสร้างประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม มีจิตส านึกสาธารณะ มีความสมัครสมานสามัคคี ไม่ท าตนให้เป็นปัญหา 
ของชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นมาตุภูมิและปิตุภูมิท่ีเราทุกคนถือก าเนิดและฝังรกราก ด้วยเหตุท่ีประเทศ
ของเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยึดหลักทศพิธราชธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยศาสตร์ของ
ศาสนาอิสลาม พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินนี้ และนี่คือความ
โปรดปรานท่ีอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเราและพวกเรามีหน้าท่ีต้องรักษาไว้ 

การเป็นมุสลิม ท่ีดีก็คือการมีความเคร่ งครัดในหลักการของศาสนาอิสลาม  คือ  
“ความศานติ” ศานติ คือ ความสงบสุขร่มเย็น มุสลิมจึงมิใช่ผู้บ่อนท าลายและเป็นภัยต่อความเป็น
ปกติสุขของสังคม ในขณะท่ีมุสลิมมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนา นั่นย่อมหมายถึงการท่ี
มุสลิมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยความดีงามทางจริยธรรม คุณธรรม โดยไม่แบ่งแยก เพราะมี 
หลักค าสอนว่า "ท่านจงปฏิบัติดีกับผู้คนด้วยมารยาทที่งดงาม" และ "จงท าความดีเยี่ยงที่
พระองค์อัลลอฮ์ทรงท าดีกับท่าน" 

ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์ องค์พระผู้อภิบาลแห่ง
สากลจักรวาล ทรงโปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์  
พระชนมพรรษาวิวัฒน์ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมส าราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตสถาพรในรัตนราชัยศูรย์สิริราชสมบัติ พระเกียรติคุณเจิดจ ารัส  
แผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวไทยท้ังปวงตราบกาลนาน 

 أقول قويل ىذا وأستغفراهلل يل ولكم
************** 

 

 


