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ฉันขอความคุ	มครองต%ออัลลอฮฺ  
ให	พ	นจากชัยฏอนท่ีถูกสาปแช%ง 

الرِجْيمٌ  الشْيطَانِ  ِمنَ  َأُعْوُذبِاهللاِ   

  

อายะตุลกุรซียฺ 

อัลลอฮฺน้ันคือไม%มีผู	เป:นท่ีเคารพ
สักการะใดๆ นอกจากพระองค>เท%าน้ัน 
ผู	ทรงชีวิน ผู	ทรงบริหารกิจการท้ังหลาย 

 

اْلَقيومُ  َحي ـالْ  ُهوَ  ِإال  إَِلهَ  الَ  الّلهُ   

โดยท่ีการง%วงนอนและการนอนหลับใดๆ 
จะไม%เอาพระองค> 

نـَْومٌ  َوالَ  ِسَنةٌ  تَْأُخُذهُ  الَ   

ส่ิงท่ีอยู%ในบรรดาช้ันฟCาและส่ิงท่ีอยู% 

ในแผ%นดินน้ันเป:นของพระองค> 

السَماَواتِ  ِيف  َما لهُ   

اَألْرضِ  ِيف  َوَما   

ใครเล%าคือผู	 ท่ีจะขอความช%วยเหลือ
ให	แก%ผู	อ่ืน ณ พระองค>ได	 
นอกจากด	วยอนุมัติของพระองค>เท%าน้ัน 

ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الِذي َذا َمن  

  بِِإْذنِهِ  ِإال  

พระองค>ทรงรู	ส่ิงท่ีอยู%เบ้ืองหน	าพวกเขา 
และส่ิงท่ีอยู%เบ้ืองหลังพวกเขา 

َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَْنيَ  َما يـَْعَلمُ   

และพวกเขาจะไม%ล	อมส่ิงใด 
จากความรู	ของพระองค>ไว	ได	 
นอกจากท่ีพระองค>ทรงประสงค>เท%าน้ัน 

ِعْلِمهِ  منْ  ِبَشْيءٍ  حيُِيطُونَ  َوالَ   

  َشاء ِمبَا ِإال  
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เก	าอ้ีพระองค>น้ันกว	างขวาง 

ท่ัวช้ันฟCาท้ังหลายและแผ%นดิน 
َواَألْرضَ  السَماَواتِ  ُكْرِسيهُ  َوِسعَ   

และการรักษามันท้ังสองก็ไม%เป:นภาระหนักแก%พระองค>  
และพระองค>น้ันคือผู	ทรงสูงส%ง ผู	ทรงย่ิงใหญ% 

ِحْفظُُهَما يـَُؤوُدهُ  َوالَ   

اْلَعِظيمُ  اْلَعِلي  َوُهوَ    
  

ซูเราะฮฺ อัลอิคลาศ  (กล%าว 3 คร้ัง) 

ด	วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู	ทรงกรุณาปรานี 
ผู	ทรงเมตตาเสมอ 

ميْ حِ الر  نِ محْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ   

จงกล%าวเถิดมุฮัมมัด 
พระองค>คืออัลลอฮฺผู	ทรงเอกะ 

َأَحدٌ  اللهُ  ُهوَ  ُقلْ   

อัลลอฮฺน้ันทรงเป:นท่ีพ่ึง  ُهالل  َمدُ الص  

พระองค>ไม%ประสูติ และไม%ทรงถูกประสูติ  َْيُوَلدْ  وَملَْ  يَِلدْ  مل  

และไม%มีผู	ใดเสมอเหมือนพระองค>  َْهُ  َيُكن وَملَأَحدٌ  ُكُفواً  ل  
 

ซูเราะฮฺ อัลฟะลัก (กล%าว 3 ครั้ง) 

ด	วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู	ทรงกรุณาปรานี  
ผู	ทรงเมตตาเสมอ 

الرِحْيم الرْمحنِ  اهللاِ  ِبْسمِ   

จงกล%าวเถิดมุฮัมมัด ฉันขอความคุ	มครอง 
ต%อพระเจ	าแห%งรุ%งอรุณ 

اْلَفَلقِ  ِبَرب  َأُعوذُ  ُقلْ   

ให	พ	นจากความช่ัวร	าย 
ท่ีพระองค>ได	ทรงบันดาลขึ้น 

َخَلقَ  َما َشر  ِمن  
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และจากความช่ัวร	ายแห%งความมืด 
ของเวลากลางคืน เม่ือมันแผ%คลุม 

َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشر  َوِمن  

และจากความช่ัวร	าย 
ของบรรดาผู	เสกเปLาในปมเง่ือน 

اْلُعَقدِ  ِيف  النـفاثَاتِ  َشر  َوِمن  

และจากความช่ัวร	ายของผู	อิจฉาเม่ือเขาอิจฉา َوِمن  َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشر  

 

 

 

ซูเราะฮฺ อันนาส (กล%าว 3 ครั้ง) 

ด	วยพระนามของอัลลอฮฺ 

ผู	ทรงกรุณาปรานี ผู	ทรงเมตตาเสมอ 
الرِحْيم الرْمحنِ  اهللاِ  ِبْسمِ   

จงกล%าวเถิดมุฮัมมัด ฉันขอความคุ	มครอง 

ต%อพระเจ	าแห%งมนุษยชาติ   
الناسِ  ِبَرب  َأُعوذُ  ُقلْ   

พระราชาแห%งมนุษยชาติ    ِاسِ  َمِلكالن  

พระเป:นเจ	าแห%งมนุษยชาติ   ِاسِ  ِإَلهالن  

ให	พ	นจากความช่ัวร	าย 

ของผู	กระซิบกระซาบท่ีหลอกล%อ   
َخناسِ ـالْ  اْلَوْسَواسِ  َشر  ِمن  

ท่ีกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย>   ِذياسِ  ُصُدورِ  ِيف  يـَُوْسِوسُ  الالن  

จากหมู%ญินและมนุษย>    َةِ ـالْ  ِمناسِ  وَ  ِجنالن  
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บทรําลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺ ยามเช.าและ ยามเย็น (1) 

เราเข	าสู%เวลาเช	า (เย็น) ซึ่งอํานาจ 
การปกครองเป:นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ 

هِ ل لِ  ُمـْلكُ ـالْ  َوَأْصـَبحَ  َأْصـَبْحنا  

َنا )  لِلهِ  اْلُمْلكُ  َوأَْمَسى أَْمَسيـْ  ) 

การสรรเสริญท้ังมวล 
เป:นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ  

هل لِ  َحمدُ ـَوالْ    

ไม%มีพระเจ	าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 
องค>เดียวเท%าน้ัน ไม%มีภาคีใดๆ 
คู%เคียงกับพระองค> 

َوْحَدهُ  اهللا ِإال  إلهَ  الَ   

َلهُ  َشرِْيكَ  الَ    

อํานาจท้ังหลายและการสรรเสริญ 
เป:นกรรมสิทธ์ิของพระองค> 

َحْمـدُ ـالْ  َوَلهُ  اْلُمـْلكُ  َلهُ   

และพระองค>น้ันทรงเดชานุภาพ 
เหนือทุกส่ิง 

ريْ دِ قَ  ءٍ َشيْ  ل كُ  ىلَ عَ  ُهوَ وَ   

โอ	พระผู	เป:นเจ	าของฉัน ฉันขอต%อพระองค>
ท%านส่ิงซึ่งเป:นคุณงามความดีท่ีมีอยู%ในวัน 
(คํ่าคืน) น้ี 

 امَ  رَ َخـيْـ  ـكَ لُ ْسـأَ أَ  َرب  
َلة)  موْ يَـ الْ  اـذَ هَ  ِيفْ    (َهِذِه الليـْ

และคุณงามความดีท่ีจะมีมาในวันน้ี   (بـَْعَدَها) بـَْعـَده امَ  رَ َوَخـيْـ  

และฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค>ให	
พ	นจากเลวร	ายท่ีจะเกิดขึ้นในวัน(คํ่าคืน)น้ี 

َما  َشـر  ِمنْ  ِبكَ  ذُ ـوْ َوَأعُ   
َلة اْليَـْوم َهـَذا ِيفْ  ) (َهِذِه الليـْ  

และความเลวร	ายท่ีจะเกิดภายหลังมัน  (بـَْعَدَها) بـَْعـَده امَ  َوَشر  
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โอ	พระผู	เป:นเจ	าของฉัน 
ฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค>ให	พ	นจาก
ความเกียจคร	านและความเลวร	ายในวัยชรา

 ُذِبكَ ـوْ َأعُ  َرب  
اْلِكـَرب  ءِ ـوْ َوسُ  اْلَكَسـلِ  ِمنَ   

โอ	พระผู	เป:นเจ	าของฉัน 
ฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค> 
ให	พ	นจากการลงโทษในนรก 

 ُذِبكَ ـوْ َأعُ  َرب  
ـارِ الن  ِيف  ابٍ َعـذَ  ِمنْ    

และการลงโทษในกุบูร (หลุมฝRงศพ)  ٍاْلَقـْرب  ِيف  َوَعـَذاب  
  

(2) 

โอ	อลัลอฮฺ ด	วยพระองค>ท%าน 
เราขอเริ่มเช	า (เย็น) วันใหม% 

 ُهـمَأْصـَبْحَنا ِبكَ  الل  

 ) ُهـمَنا ِبكَ  الل ) أَْمَسيـْ   

และด	วยพระองค>ท%าน 
เราได	เข	าสู%เวลาเย็น (เช	า) 

َنا َوِبكَ  أَْمَسـيـْ  

) َأْصـَبْحَنا َوِبكَ  (   

และด	วยพระองค>ท%านเราจึงมีชีวิตอยู%   ََحنْـَيا َوِبك   

และด	วยพระองค>ท%านเราจะตาย  ََمنُـْوتُ  َوِبك  

และเราจะฟTUนคืนชีพไปสู%พระองค>ท%าน 
النـُشْور َوِإلَـْيكَ   

)الـَمِصري َوِإلَـْيكَ (   
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(3) ซัยยิดุลอิสติฆฟาร (แม%บทของการขออภัยโทษ) 

โอ	อลัลอฮฺ พระองค>ท%านคือพระเจ	าของฉัน  ُهـميْ  أَْنتَ  اللَربـ   

ไม%มีพระเจ	าอื่นใดนอกจากพระองค>  َِإَلهَ  ال  أَْنتَ  ِإال  

พระองค>ทรงสร	างฉัน 
และฉันเป:นบ%าวของพระองค> 

َعْبـُدكَ  َوأَنَا َخَلْقَتنِـيْ   

ฉันอยู%ภายใต	ข	อตกลงและคาํมั่นสัญญา 
ของพระองค> เท%าท่ีฉันสามารถกระทําได	 

َعْهِدكَ  َعلـَى َوأَنَا  

اْسَتَطْعتُ  َما َوَوْعـِدكَ   

ฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค> 
ให	พ	นจากความช่ัวร	ายท่ีฉันได	กระทําไว	 

 َأُعـْوُذِبكَ  
َصنَـْعتُ  َما َشـر  ِمنْ   

ฉันขอสารภาพต%อพระองค>ในความ 
โปรดปรานของพระองค>ที่มีต%อฉัน 

َعلَـي  بِِنْعَمتِـكَ  َلكَ  أَبـُْوءُ    

และขอสารภาพในความผิดของฉัน 
ดังน้ันขอพระองค>ทรงอภัยโทษให	แก%ฉัน 

ِيلْ  َفاْغِفـرْ  ِبَذنْـِيبْ  َوأَبـُْوءُ   

เพราะแท	จริงไม%มีผู	ใดจะอภัยโทษ 
ในความผิดท้ังมวลให	แก%ฉันได	 
นอกจากพระองค>ท%านเท%าน้ัน 

نُـْوبَ  يـَْغـِفرُ  الَ  َفِإنـهُ  الذ  أَْنتَ  ِإال  
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(4) - กล%าว 4 คร้ัง 

โอ	อัลลอฮฺ แท	จริงฉันได	เร่ิมเช	า (เย็น) วันน้ี 
ขอให	พระองค>ท%านทรงเป:นพยาน และบรรดา 
มะลาอิกะฮฺผู	ทรงแบกพระบัลลังก>ของพระองค> 

 ُهـمالل  َْأْصَبْحتُ  ِإين 
  ْشـِهُدكَ أُ ) ْيتُ أَْمسَ (

َعـْرِشـك َمحَلَـةَ  َوُأْشـِهدُ     

และบรรดามะลาอิกะฮฺท้ังหลาย  ََتكَ َوَمالِئك  

และทุกส่ิงท่ีพระองค>ท%านสร	างไว	 (เป:นพยานว%า)  ََِخْلـِقك عَ ـيْ َومج  

แท	จริงพระองค>ท%านคืออัลลอฮฺ  
ไม%มีพระเจ	าอ่ืนใดนอกจากพระองค>ท%าน 
เพียงองค>เดียว  ไม%มีส่ิงใดเป:นภาคีพระองค> 

 أَنْـتَ  ال إِ  هَ لَ إِ  الَ  اهللاُ  أَنْـتَ  أَنـكَ  

لَـك كَ يْ َشرِ  الَ  َوْحـَدكَ   

และแท	จริงมุฮัมมัดเป:นบ%าว 
และร%อซูลของพระองค> 

 َوَأن  كَ ُـ لـوْ َوَرسُ  َعْبـُدكَ  ـداً ُحمَم  

(5) 

โอ	อัลลอฮฺ ไม%มีความโปรดปรานใดๆ 
ใน เช	า (เย็น) วันน้ีท่ีได	ปรากฏกับฉัน 
หรือกับสรรพส่ิงท่ีพระองค>ทรงสร	าง 

 ُهـمِيبْ  ىأَْمسَ (  ِيبْ  َأْصبَـحَ  َما الل (  

َخْلـِقكَ  ِمـنْ  بَِأَحـدٍ  َأوْ  نِْعـَمةٍ  ِمـنْ    

เว	นแต%เป:นความโปรดปรานท่ีมาจากพระองค>ท%านเท%าน้ัน  
ไม%มีภาคีใดๆ คู%เคียงกับพระองค>ท%าน 

َوْحـَدكَ  َفِمـْنكَ   

لَـكَ  َشرِْيكَ  الَ   

ดังน้ันการสรรเสริญสดุดีท้ังปวง และ 
การขอบคุณเป:นกรรมสิทธ์ิของพระองค>ท%าน 

 َحْمـدُ ـالْ  فـَلَـكَ 

الشْكـرُ  َولَـكَ   
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(6) - กล%าว 3 ครั้ง 

โอ	อัลลอฮฺ ขอพระองค>ทรงให	ฉันมี
สุขภาพดีในร%างกายของฉัน 

 ُهمبََدنِـيْ  ِيفْ  َعاِفِينْ  الل  

โอ	อัลลอฮฺ ขอพระองค>ทรงให	ฉันมี
สุขภาพดีในการฟRงของฉัน 

 ُهمَمسْـِعيْ  ِيفْ  َعاِفِينْ  الل  

โอ	อัลลอฮฺ ขอพระองค>ทรงให	ฉันมี
สุขภาพดีในการมองของฉัน 

 ُهمَبَصـرِيْ  ِيفْ  َعاِفِينْ  الل  

ไม%มีพระเจ	าอ่ืนใดนอกจากพระองค>  َإَِلهَ  ال  أَنْـتَ  ِإال  

  
(7) - กล%าว 3 ครั้ง 

โอ	อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ	มครอง 

ต%อพระองค>ท%านให	พ	นจาก 

การเนรคุณและความยากจน 

 ُهـميْ  اللأَُعـْوُذِبكَ  ِإنـ  
َوالَفـْقر  اْلُكـْفرِ  ِمنَ   

และฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค>
ท%านให	พ	นจากการทรมานในกุบูร 
(หลุมฝRงศพ) 

 َوأَُعـْوُذِبكَ  
اْلَقـْرب  َعَذابِ  ِمنْ   

ไม%มีพระเจ	าอ่ืนใดนอกจากพระองค>ท%าน   َإَِلهَ  ال  أَنْـتَ  ِإال  
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(8) - กล%าว 10 ครั้ง 

พระองค>น้ันทรงเป:นท่ีพอเพียงแก%ฉันแล	ว 

ไม%มีพระเจ	าอื่นใดนอกจากพระองค> 
ُهوَ  ِإال  َلهَ إِ  الَ  اهللاُ  َحْسبِـيَ   

แด%พระองค>เท%าน้ันท่ีฉันขอมอบหมาย   ِـْلتُ  َعلَـْيه تـَوَك  

และพระองค>ทรงเป:นเจ	าของบัลลังก> 
อันยิ่งใหญ% 

اْلَعِظـْيم اْلَعْرشِ  َرب  َوُهوَ   

(9)  

โอัอัลลอฮฺ ฉันขออภัยโทษต%อพระองค>  ُهمالل  ْاْلَعـْفوَ  َأْسـأَُلكَ  ِإين   

และขอให	มีความมั่นคงปลอดภัย 

ท้ังในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
نْـَيا ِيف  َواْلَعـافِـَيةَ    َوْاآلِخـَرة الد 

โอัอลัลอฮฺ ฉันขออภัยโทษต%อพระองค> 
และขอให	มีความมั่นคงปลอดภัย 

 ُهمالل  ْاْلَعـْفوَ  َأْسـأَُلكَ  ِإين  

 َواْلعـَافِـَيةَ 

ในศาสนาของฉัน และชีวิตแห%งโลกน้ีของฉัน  َْوُدنْـَيايَ    ْيِينْ دِ  ِيف  

ครอบครัวของฉัน  และทรัพย>สินของฉัน  َْوَماِيلْ  َوَأْهـِلي  

โอ	อลัลอฮฺ ทรงปกป[ดสิ่งท่ีน%าละอาย 

(รวมท้ังความผิด) ของฉัน 
 ُهـمَعـْوَراِيتْ  اْستـُرْ  الل   

และทรงให	ฉันปลอดภัย 

จากความหวาดกลัวท้ังหลาย 
َرْوَعاتِـيْ  َوآِمـنْ   
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โอ	อัลลอฮฺ ขอพระองค>ทรงคุ	มครองฉัน  ُهـماْحَفظْـِينْ  الل   

จากเบ้ืองหน	าของฉัน จากเบ้ืองหลังของฉัน بَـْنيِ  ِمن  َخْلِفيْ  َوِمنْ  َيَدي  

จากเบ้ืองขวาของฉัน จากเบ้ืองซ	ายของฉัน ـاِيلْ مَ ـشِ  َوَعنْ  ِمْيِينْ َـ ي َوَعن   

จากเบ้ืองบนของฉัน  ْفـَْوقِـيْ  َوِمن  

และฉันขอความคุ	มครองด	วยความยิ่งใหญ%
ของพระองค> ให	พ	นจากภยันตรายจาก
เบ้ืองล%างของฉัน (หรอืถูกธรณีสูบ) 
 

ِبَعَظَمـِتكَ  َوَأُعـْوذُ   

َحتْتِـيْ  ِمنْ  أُْغـَتالَ  َأنْ    

(10) - กล%าว 3 ครั้ง 

โอ	อัลลอฮฺ ผู	ทรงรอบรู	ส่ิงเร	นลับ 

(มองไม%เห็น) และส่ิงท่ีมองเห็น 
 الل ْيبِ غَ الْ  املَِ عَ  ُهـم  اَدةِ هَ َوالش  

ผู	ทรงสร	างช้ันฟCาและแผ%นดิน  َاِطـرَ ف  ْرضِ ألَ َواْ  اتِ اوَ مَ الس  

พระผู	อภิบาลและพระเจ	า 

ของสรรพส่ิงท้ังมวล 
 كُ  َرب َكهيْـ َوَملِ  ءٍ َشـيْ  ل  

ฉันขอปฏิญาณว%าไม%มีพระเจ	าอ่ืนใด 

นอกจากพระองค>เท%าน้ัน 
تَ أَنْ  ِإال  ـهَ ِإلَ  الَ  َأنْ  َأْشَهـدُ   

ฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค> 
ให	พ	นจากส่ิงช่ัวร	ายในตัวฉัน 

ـيْ نـَْفسِ  َشـر  ِمنْ  ِبكَ  ذُ وْ َأعُ    
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และความช่ัวร	ายของชัยฏอน 

และการต้ังภาคี 
(ِشرِْكِه) ِكهـَر شَ وَ  انِ الشْيطَ  َشر  َوِمنْ   

และให	พ	นจากการทําผดิ 

ต%อวิญญาณของฉัน หรือต%อพี่น	องมสุลิม 

 ءاً وْ سُ  يْ نـَْفسِ  ىَعلَ  قْـَرتِفَ أَ  َوَأنْ 

ُمْسـِلم ِإَىل  َأُجـرهُ  َأوْ   

ด	วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู	ซ่ึงไม%มสีิ่งใด
ในช้ันฟCาและแผ%นดินจะทําอันตรายใดๆ 
ในขณะท่ีกล%าวนามของพระองค> 

  الِذيْ  اهللاِ  ِبْسمِ 

 ِيف  َشْيءٌ  هِ مِ ـاسْ  َمعَ  َيُضر  الَ 
السَماء ِيف  َوالَ  ْاَألْرضِ   

และพระองค>เป:นผู	ทรงได	ยิน ผู	ทรงรอบรู	  َِمـْيعُ  َوُهـواْلَعلِـْيم الس  

(11) - กล%าว 3 คร้ัง 

ฉันยินดีท่ีอัลลอฮฺเป:นพระผู	อภิบาลของฉัน  ِاً  بِاهللاِ  ـتُ يْ َرضَربـ  

อิสลามเป:นศาสนาของฉัน  ْناً يْـ دِ  مِ ْسالَ إلِ َوبِا  

และนบีมุฮัมมัด  เป:นนบีของฉัน 

 

نَِبيّـاً  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  َوِمبَُحمدٍ   

(12 ) ดุอาอฺท่ีท%านนบีสอนลูกสาวของท%าน 

โอ	พระผู	ทรงชีวิน  
โอ	พระผู	ทรงบริหารกิจการท้ังหลาย 

قـَيـْومُ  يَا َحـي  يَا  

ด	วยความเมตตาของพระองค>ท%าน 

ฉันขอความช%วยเหลือ 
َأْستَـغِـْيث بِـَرْمحَـِتكَ   
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ขอพระองค>ทรงแก	ไขกิจการท้ังมวลของฉัน  ْـهُ  َشْأنِـيْ  ِيلْ  َأْصلِـحُكل  

และโปรดอย%าได	มอบหมายฉันแก%ตัวของ
ฉันเลยแม	เพยีงช่ัวพริบตาเดียว 

 

نـَْفـِسيْ  ِإَىل  َتِكْلـِينْ  َوالَ   
َعـْني  طَـْرَفةَ   

(13) 

เราได	เริม่เช	า (เย็น) วันน้ี และอํานาจ
ท้ังหลายเป:นกรรมสทิธ์ิของอัลลอฮฺ 
องค>พระผู	อภิบาลแห%งสากลโลก 

َناَوَأْصَبَح  َأْصَبْحَنا َوأَْمَسى) (أَْمَسيـْ  
اْلَعاَلِمْني  َرب  هِ ل لِ  اْلُمْلكُ   

โอ	อลัลอฮฺ ฉันขอต%อพระองค>ท%าน 

ซ่ึงความดีในวันน้ี (คืนน้ี) 

 ُهمالل  ْرَ  َأْسأَُلكَ  ِإين   َخـيـْ

َلة) اْليَـْوم َهَذا (َهِذِه الليـْ  

ความสําเร็จ ความช%วยเหลือ  
และความสว%างของวันน้ี (คืนน้ี) 

َونُـْوَرهُ   َوَنْصَرهُ   َحهُ فـَتْ   

ا)َونُـْوَرهَ   اَوَنْصَرهَ   افـَْتَحهَ (  

ความจําเริญ และทางนําของมัน  ُا)َوُهـَداهَ   اَوبَـرََكتَـهَ ( َوُهـَداهُ   َوبَـرََكتَـه  

และฉันขอความคุ	มครองต%อพระองค>ท%าน 
ให	พ	นจากความช่ัวร	ายของมัน 

และความช่ัวร	ายหลังจากมัน 

 

  فِـْيهِ  َما َشر  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعْوذُ 
 بـَْعـَده َما َوَشـر  

هَ  َما َشر  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعْوذُ (    افِـيـْ
 ا )بـَْعـَدهَ  َما َوَشـر  
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(14) 

เราได	เริม่เช	า (เย็น) วันใหม% 
โดยต้ังอยู%บนธรรมชาติของอิสลาม 

َنا( َأْصَبْحَنا )أَْمَسيـْ  

ْاِإلْسَالمِ  ِفْطَرةِ  َعَلى  

และบนถ	อยตําแหน%งแห%งเตาฮีด 

(ลาอิลาฮะอลิลลัลอฮฺ) 
ْخَالصِ ْاإلِ  َكِلَمةِ  َوَعَلى  

และบนศาสนาของนบีของเรา 

มุฮัมมัด ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  

  ُحمَمدٍ  نَِبيـَنا ِدْينِ  َوَعَلى
 م َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلىَوَسل  

และบนแนวทางของบิดาของเราคอืนบีอิบรอฮีม 

ผู	ยึดมั่นอยู%ในแนวทางท่ีเท่ียงธรรม 

َنا ِملةِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهْيمَ  أَبِيـْ  

ًفاحَ    ُمْسِلًما ِنيـْ

และมเิคยอยู%ในหมู%ผู	ต้ังภาคีกับพระองค> اْلُمْشرِِكْني  ِمنَ  َكانَ  َوَما  

(15) - กล%าว 100 ครั้ง 

มหาบริสุทธ์ิแด%อัลลอฮฺ 

และด	วยการสรรเสริญต%อพระองค> 
َحْمِدهِ ـَوبِ  اهللاِ  ُسْبحانَ   

(16 ) กล%าว 1, 10 หรือ 100 คร้ัง 

ไม%มีพระเจ	าอื่นใด  
นอกจากอัลลอฮฺองค>เดียวเท%าน้ัน  
ไม%มีภาคีใดๆ คู%เคียงกับพระองค> 

اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ   

َلهُ  َشرِْيكَ  الَ  َوْحَدهُ    
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อํานาจและการสรรเสริญท้ังมวล 

เป:นกรรมสิทธ์ิของพระองค> 
َحْمـدُ ـالْ  َوَلهُ  ُمـْلكُ ـالْ  َلهُ   

และพระองค>ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง  ََعَلى َوُهو  َقِديـْرٌ  َشْيءٍ  ُكل  
  

(17) - กล%าว 3 คร้ัง 

ขอความคุ	มครอง 

ด	วยพระนามของอลัลอฮฺอันสมบูรณ> 
ให	พ	นจากความเลวร	ายของทุกสิ่งท่ี
พระองค>ทรงบันดาล 

  التاماتِ  اهللاِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعْوذُ 

َخَلقَ  َما َشر  ِمنْ   

 

(18) - กล%าว 3 คร้ัง 

มหาบริสุทธ์ิแด%อัลลอฮฺ  
และด	วยการสรรเสรญิต%อพระองค>  
เท%าจํานวนสิ่งถูกสร	างของพระองค> 

َحْمـِدهِ ِـ َوب اهللاِ  ُسْبَحـانَ   

َخْلـِقهِ  َعَددَ    

และด	วยความพอพระทัยของพระองค> نـَْفِسـهِ  َوِرَضـا  

และด	วยนํ้าหนักแห%งบัลลังก>ของพระองค>  َـْرِشـهِ عَ  َوزِنَـة  

และด	วยนํ้าหมึก 

สําหรับบันทึกพจนารถของพระองค> 
َكِلَمـاتِـهِ  َوِمـَدادَ    
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บทท่ีกล2าวเฉพาะยามเช.า 

โอ	อัลลอฮฺ ฉันขอต%อพระองค> 
ซ่ึงความรู	ที่มีประโยชน> 

 ُهمالل  ْنَاِفًعا ِعْلًما َأْسأَُلكَ  ِإين  

และปRจจัยยังชีพอันดีงาม   ًباً  َورِْزَقاطَي  

และการงานท่ีจะถูกตอบรับ  ًالً  َوَعَمالُمتَـَقب  
 

ฉันขอต%อพระองค>ท%าน ซ่ึงการอภัยโทษ  
และขอเตาบัต (กลับเน้ือกลับตัว) 
ต%อพระองค>ท%าน ( กล%าว 100 คร้ัง ) 

اَِلْيه تـُْوبُ أَ وَ  اهللاَ  اْستَـْغِفرُ   

 

โอ	อัลลอฮฺ ได	โปรดเมตตาและ 

อภัยโทษต%อท%านนบีมุฮัมมัด  

( กล%าว 100 ครั้ง ) 

 لُهمال  مْ  َصلَوَسل  

ُحمَمد نَِبيـَنا َعَلى   

 

จะกล2าวซิกรุลลอฮฺเมื่อไหร2 
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