
ทําวตัร (tam-wat) – to observe religious practice regularly as for the
result to cultivate virtuous morality and mind development 

 วตัร – duty, routine, observance of percepts
 วดั - temple

 

ทาํวตัรเชา้ - Morning Chant
 1. มนัสการพระรัตนตรัย (Ratanattaya Vandana) – Salutation to the Triple

Gem
 2. ปพุพภาคนมการ (Pubbabhaganamakarapatha) – Preliminary passage

in homage
 3. พทุธาภถิตุ ิ(Buddhābhithutim) – Praise to the Buddha

 4. ธมัมาภถิตุ ิ(Dhammābhithutim) - Praise to the Dhamma 
 5. สงัฆาภถิตุ ิ(Sanghābhithutim) - Praise to the Sangha 

 6. รตนัตตยปัปณามคาถา (Ratanattayapanamagatha) - Praise to the Triple
Gem

 7. สงัเวคปรกิติตนปาฐะ (Samvega Parikittanapatha) – Passage for
dispassionateness

 

คําพจิารณาอาการ 32 (ทวตัตงิสาการปาฐะ) - Contemplation of 32 parts of
body 

 …………………………………………………………………………………….
 

ทาํวตัรเชา้ - Morning Chant
 

มนสัการพระรตันตรยั (Ratanattaya Vandana) – Salutation to the
Triple Gem

 

อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะควนัตงั อะภวิาเทม ิ- พระผูม้พีระภาคเจา้, เป็น
พระอรหนัต ์ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขส์ ิ�นเชงิ ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง ขา้พเจา้อภวิาท
พระผูม้พีระภาคเจา้, ผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิบาน

 Araham sammā-sambuddho bhagavā Buddham bhagavantam
abhivādemi 

ทําวตัร
เชา้ -

Morning
Chant

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/morning-chant.html


The Lord, the Perfectly Self-Enlightened One, I pay homage to the
Buddha, the Awakened One, the Blessed One.

 กราบ (prostrate once)
 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสาม ิ - พระธรรม เป็นธรรมที�พระผูม้พีระภาค
เจา้, ตรัสไวด้แีลว้ ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม

 Svākkhāto bhagavatā dhammo Dhammam namassāmi 
 The Teaching is well expounded by the Blessed One, I pay homage to

the Dhamma.
 กราบ (prostrate once)

 

สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมาม ิ- พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค
เจา้, ปฏบิตัดิแีลว้ ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆ์

 Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho Sangham namāmi 
 The Sangha, the Blessed One's disciples have practiced well, I pay

respect to the Sangha.
 กราบ (prostrate once)

 ……………………………………………………………………………..
 

ปพุพภาคนมการ (Pubbabhaganamakarapatha) – Preliminary
homage

 

ผูส้วดนําเริ�มวา่ - Invocation by Leader:
 หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปพุพะ ภาคะ นะมะการัง กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �ง

หลาย ทําความนอบนอ้มอนัเป็นสว่นเบื�องตน้ แดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้เถดิ
 Handa mayam buddhassa bhagavato pubba-bhāga-namakāram

karoma se: 
 Now let us chant the preliminary homage to the Awakened One, the

Blessed One:
 

All: 
 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3 ครั�ง) - ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้ี

พระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง
 Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa (three times) 

 Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Perfectly Self-
awakened One.

 ………………………………………………………………………………………………………
 



พทุธาภถิตุ ิ(Buddhābhithutim) – Praise to the Buddha
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั พทุธาภถิตุงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําการสวดสรรเสรญิ

พระพทุธเจา้เถดิ
 Handa mayam buddhābhithutim karoma se: - Now let us chant in

praise of the Buddha:
 

All:
 โย โส ตะถาคะโต อะระหงั สมัมา สมัพทุโธ - พระตถาคต (ผูบ้รรลสุทัธรรม)เจา้นั�น

พระองคใ์ด เป็นผูไ้กลจากกเิลส เป็นผูต้รัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง
 Yo so tathāgato araham sammā-sambuddho, 

 The Tathagata (the One who realized the Truths – the Buddha) who is
free from defilements, the Worthy One, Rightly Self-awakened,

 

วชิชาจะระณะสมัปันโน, สคุะโต โลกะวทิ ู - เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เป็นผูไ้ป
แลว้ดว้ยด ีเป็นผูรู้โ้ลกอยา่งแจม่แจง้

 Vijjā-carana-sampanno sugato lokavidū, 
 He is perfect in knowledge (theory) and conduct (practice), the

Accomplished One, the knower of the worlds,
 

อะนุตตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานัง พทุโธ ภะคะวา - เป็นผูส้ามารถฝึก
บรุษุที�สมควรฝึกได ้ อยา่งไมม่ใีครยิ�งกวา่ เป็นครผููส้อน ของเทวดาและมนุษยท์ั �งหลาย
เป็นผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม เป็นผูม้คีวามจําเรญิ จําแนกธรรมสั�งสอนสตัว์

 Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānam buddho
bhagavā; 

 He trains perfectly those who can be trained, He is the Teacher of
human and divine beings, He is Awakened, Blessed, and Holy.

 

โย อมิงั โลกงั สะเทวะกงั สะมาระกงั สะพรหมะกงั, สสัสะมะณะพราหมะณงิ ปะชงั สะ
เทวะมะนุสสงั สะยงั อะภญิญา สจัฉกิตัวา ปะเวเทส ิ

 Yo imam lokam sadevakam samārakam sabrahmakam, Sassamana-
brāhmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinnā sacchikatvā
pavedesi

 พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคใ์ด, ไดท้รงทําความดบัทกุขใ์หแ้จง้ดว้ยพระปัญญาอนัยิ�งเองแ
ลว้, ทรงสอนโลกนี� พรอ้มทั �งเทวดา มาร พรหม และหมูส่ตัวพ์รอ้มทั �งสมณพราหมณ,์



พรอ้มทั �งเทวดาและมนุษยใ์หรู้ต้าม
 The Blessed One had realized the intuitive knowledge of the Truths,

made known to this world and expounded to deities, mara (devil),
brahma, recluses, sages, celestial and human beings.

 

โย ธมัมงั เทเสส ิอาทกิลัยาณัง มชัเฌกลัยาณัง ปะรโิยสานะกลัยาณัง, - พระผูม้พีระภาค
เจา้พระองคใ์ด, ทรงแสดงธรรมแลว้ ไพเราะในเบื�องตน้ ไพเราะในทา่มกลาง ไพเราะใน
ที�สดุ

 Yo dhammam desesi ādi-kalyānam majjhe-kalyānam pariyosāna-
kalyānam; 

 The Blessed One preached the Dhamma, noble in the beginning,
noble in the middle, noble in the end.

 

สาตถงั สะพยญัชะนัง เกวะละปรปิณุณัง ปะรสิทุธงั พรหมะจะรยิงั ปะกาเสส,ิ - ทรง
ประกาศพรหมจรรย ์คอืแบบแหง่การปฏบิตัอินัประเสรฐิ บรสิทุธิ� บรบิรูณ ์สิ�นเชงิ, พรอ้มทั �ง
อรรถะ (คําอธบิาย) พรอ้มทั �งพยญัชนะ 

 Sāttham sabyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahma-
cariyam pakāsesi,

 The Blessed One expounded a complete, purified, holy life both in
exemplification and meaning. 

 

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภปิชูะยาม ิ - ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิ�ง เฉพาะพระผูม้พีระภาคเจา้
พระองคนั์�น

 Tamaham bhagavantam abhipūjayāmi, - I worship that Blessed One.
 

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สริะสา นะมาม ิ - ขา้พเจา้นอบนอ้มพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคนั์�น
ดว้ยเศยีรเกลา้

 Tamaham bhagavantam sirasā namāmi - I bow my head to the
Blessed One.

 กราบรําลกึพระพทุธคณุ (prostrate once)
 ……………………………………………………………………………………

 

ธมัมาภถิตุ ิ(dhammābhithutim) - Praise to the Dhamma 
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั ธมัมาภถิตุงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําการสวดสรรเสรญิพระ

ธรรมเถดิ
 



Handa mayam dhammābhithutim karoma se: - Now let us chant in
praise of the Dhamma:

 

All:
 โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม - พระธรรมนั�นใด, เป็นสิ�งที�พระผูม้พีระภาคเจา้ ได ้

ตรัสไวด้แีลว้
 Yo so svākkhāto bhagavatā dhammo, 

 The Doctrine well expounded by the Blessed One,
 

สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปัิสสโิก - เป็นสิ�งที�ผูศ้กึษาและปฏบิตั ิ พงึเห็นไดด้ว้ยตนเอง,
เป็นสิ�งที�ปฏบิตัไิด ้ และใหผ้ลได ้ ไมจํ่ากดักาล, เป็นสิ�งที�ควรกลา่วกะผูอ้ื�นวา่ ทา่นจงมา
ดเูถดิ

 Sanditthiko akāliko ehipassiko, 
 Apparent here and now, timeless, inviting all to come and see (to

experience the result of practicing Dhamma),
 

โอปะนะยโิก ปัจจัตตงั เวทติพัโพ วญิ�หู ิ - เป็นสิ�งที�ควรนอ้มเขา้มาใสต่วั เป็นสิ�งที�ผูรู้ก้ร็ู ้
ไดเ้ฉพาะตน 

 Opanayiko paccattam veditabbo vinnūhi: 
 Leading inwards, to be experienced individually by the wise.

 

ตะมะหงั ธมัมงั อะภปิชูะยา - ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิ�ง เฉพาะพระธรรมนั�น
 Tamaham dhammam abhipūjayāmi, - I worship that Dhamma.

 

ตะมะหงั ธมัมงั สริะสา นะมาม ิ- ขา้พเจา้นอบนอ้มพระธรรมนั�น ดว้ยเศยีรเกลา้
 Tamaham dhammam sirasā namāmi. - I bow my head to the

Dhamma.
 กราบรําลกึพระธรรมคณุ (prostrate once)

 ………………………………………………………………………………………………………
 

สงัฆาภถิตุ ิ(Sanghābhithutim) - Praise to the Sangha 
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั สงัฆาภถิตุงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําการสวดสรรเสรญิพระ

สงฆเ์ถดิ
 Handa mayam sanghābhithutim karoma se: - Now let us chant in

praise of the Sangha:
 



All:
 โย โส สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, - สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้นั�น หมู่

ใด, ปฏบิตัดิแีลว้
 Yo so supatipanno bhagavato sāvaka-sangho, 

 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced well,
 

อชุปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, - สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด,
ปฏบิตัติรงแลว้ 

 Uju-patipanno bhagavato sāvaka-sangho, 
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced straight,

 

ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, - สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด,
ปฏบิตัเิพื�อรูธ้รรมเป็นเครื�องออกจากทกุขแ์ลว้ 

 Nāya-patipanno bhagavato sāvaka-sangho, 
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced

insightfully, to abandon sufferings,
 

สามจีปิะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, - สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด,
ปฏบิตัสิมควรแลว้ 

 Sāmīci-patipanno bhagavato sāvaka-sangho, 
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced with

integrity, right conduct,
 

ยะททิงั จัตตาร ิปรุสิะยคุาน ิอฏัฐะ ปรุสิะปคุคะลา, - ไดแ้กบ่คุคลเหลา่นี�คอื คูแ่หง่บรุษุ ๔
คู,่ นับเรยีงตวับรุษุ ได ้๘ บรุษุ

 Yadidam cattāri purisa-yugāni attha purisa-puggalā: 
 That is the four pairs, the eight kinds of noble beings
 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, - นั�นแหละ สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้ 
 Esa bhagavato sāvaka-sangho 

 That is the Sangha, the Blessed One's disciples,
 

อาหเุนยโย ปาหเุนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกิะระณีโย - เป็นสงฆค์วรแกส่กัการะที�เขานํา
มาบชูา, เป็นสงฆค์วรแกส่กัการะที�เขาจัดไวต้อ้นรับ, เป็นผูค้วรรับทกัษิณาทาน, เป็นผูท้ี�
บคุคลทั�วไปควรทําอญัชลี

 Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhineyyo anjali-karanīyo, 
 Worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of

respect,



อะนุตตะรัง ปญุญักเขตตงั โลกสัสะ, - เป็นเนื�อนาบญุของโลก, ไมม่นีาบญุอื�นยิ�งกวา่ 
 Anuttaram punnakkhettam lokassa: 

 The supreme field of merit (punna) for the world:
 

ตะมะหงั สงัฆงั อะภปิชูะยาม,ิ - ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิ�ง เฉพาะพระสงฆห์มูนั่ �น 
 Tamaham sangham abhipūjayāmi, - I worship that Sangha
 

ตะมะหงั สงัฆงั สริะสา นะมาม,ิ - ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆห์มูนั่ �น ดว้ยเศยีรเกลา้ 
 Tamaham sangham sirasā namāmi. - I bow my head to the Sangha.

 กราบรําลกึพระสงัฆคณุ (prostrate once)
 .................................................. ................................

 

รตนตัตยปัปณามคาถา (Ratanattayapanamagatha) - Salutation to
the Triple Gem 

 

Leader:
 หนัทะ มะยงั ระตะนัตตะยปัปะณามะคาถาโย เจวะ สงัเวคะ ปะรกิติตะนะ ปาฐญัจะ ภะณา

มะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย กลา่วคํานอบนอ้มพระรัตนตรัยและบาลทีี�กําหนดวตัถเุครื�
องแสดงความสงัเวชเถดิ

 Handa mayam ratanat-tayap-paņāma-gāthāyo ceva samvega-
parikittana-pāthanca bhanāma se

 Now let us chant our salutation to the Triple Gem and a passage for
dispassionateness

 

All:
 พทุโธ สสุทุโธ กะรณุา มะหณัณะโว - พระพทุธเจา้ผูบ้รสิทุธิ� มพีระกรณุาดจุหว้งมหรรณพ

 Buddho susuddho karunā-mahannavo, 
 The Blessed one, purified, and having ocean-like compassion,

 

โยจจันตะสทุธพัพะระญาณะโลจะโน - พระองคใ์ด มตีาคอืญาณอนัประเสรฐิหมดจดถงึที�
สดุ

 Yoccanta-suddhabbara-nāna-locano, 
 He possessed the eye of higher knowledge, completely purified and

superb,
 

โลกสัสะ ปาปปูะกเิลสะฆาตะโก - เป็นผูฆ้า่เสยีซึ�งบาป และอปุกเิลสของโลก
 Lokassa pāpūpakilesa-ghātako: 



He is the destroyer of wickedness and upakilesa* of the world
 

*upakilesa (อุปกเิลส) – impurities (imperfections, corruptions) of

mind.
 

1. abhijjhā-visamalobha (อภชิฌมวิสมโลภะ) - greed (ความละโมภ
เพ่งเล็งอยากได ้อยากมี อยากเป็นอย่างไม่รูจั้กพอ)

 2. byāpāda (พยาบาท) – ill-will, malice (ความพยาบาทโทสะ เมตตา
ดับความคิดปรุงแต่งใหเ้กดิโทสะได)้

 3. kodha (โกธะ) – anger (ความโกรธ รุนแรงนอ้ยกว่าโทสะ โกรธเป็น
เพยีงความเคืองหรือขุ่นเคอืงเท่านั�น)

 4. upanāha (อุปนาหะ) - hostility (ผูกโกรธ ไม่ยอมเลกิโกรธ เก็บความ
โกรธฝังไวใ้นใจนานๆใหค้วามรอ้นแก่ตนเองไม่รู ้สิ�นสุด )

 5. makkha (มักขะ) – denigration (ดูถกูดูหมิ�นความดีของท่านที�ท่านได ้
ทําแลว้)

 6. palāsa (ปลาสะ) – domineering (ความตีเสมอ ยกตัวที�ตํ�าใหส้งูโดย
ไม่ไดทํ้าคุณงามความดีหรอืสรา้งว าสนาบารมีเชน่ท่าน ความไม่มสัีมมา
คารวะ ไม่รูจั้กที�ตํ�าที�สงู)

 7. issā (อิสสา) – envy (ความริษยา)
 8. macchariya (มัจฉรยิะ) – stinginess, miserliness (ความตระหนี�)

 9. māyā (มายา) – fraud, insincerity, cunning (เจา้เล่ห ์หลอกลวง ไม่
จรงิใจ)

 10. sātheyya (สาเถยยะ) – brag (โออ้วด หาทางแสดงออกให้ผูอ้ื�นเห็น
ความสําคัญในทางต่างๆ ของตน เช่นความมั�งม ีความใหญ่โต)

 11. thambha (ถัมภะ) – obstinacy, irrational (หัวดื�อถอืรั�น ไม่มี
เหตุผล)

 12. sārambha (สารัมภะ) – compete or show off in order to win or

better (แข่งดแีข่งเด่น มุง่แต่จะเองชนะ จะพูดจะทําอะไรตอ้งเหนือกว่าผู ้
อื�นตลอด)

 13. māna (มานะ) – conceit, pride, vanity (ความถือตัวถอืตน ถอืชั�น
วรรณะเกินพอดี ทะนงตน)

 14. atimāna (อติมานะ) – superiority-conceit (ความเย่อหยิ�งจองหอง)
 15. mada (มทะ) – infatuation (ความมัวเมา ความหลงในลาภยศ

สรรเสริญสุข หรอืความหลงในรูปเสยีงกลิ�นรสโผฏฐัพพะ จนลืมความถูก
ความควร)

 16. pamāda (ปมาทะ) – negligence (ความประมาทเลินเล่อ สะเพร่า คดิ
ปรุงแต่งว่าไม่เป็นไร)

 .................................................. .....................



วนัทาม ิพทุธงั อะหะมาทะเรนะ ตงั - ขา้พเจา้ไหวพ้ระพทุธเจา้พระองคนั์�น โดยใจเคารพ
เอื�อเฟื�อ

 Vandāmi buddham ahamādarena ta. - I revere that Buddha with
devotion. 

 

ธมัโม ปะทโีป วยิะ ตสัสะ สตัถโุน - พระธรรมของพระศาสดา สวา่งรุง่เรอืงเปรยีบดวง
ประทปี

 Dhammo padīpo viya tassa satthuno
 The doctrine of the Great Teacher, the Enlightened One, likened an

*kilesa (กเิลส) – defilements, mind-defiling, caused by craving

(tanha) and lust (raga). 3 levels of kilesa:
 

1.) Unwholesome roots - Akulsara-mula (อกุศลมูล) is in the depth

of one’s mind:
 1. Lobha (โลภะ) – greed (ความโลภ): lust, attachment

 2. Dosa (โทสะ) – hate (ความโกรธ): aversion, irritation of mind
 3. Moha (โมหะ) – delusion (ความหลง): ignorance, wrong view
 

2.) Medium level of defilement is mental hindrances or nivarana

(นวิรณ์) that disturb, irritate, and cloud the mind from being calm

and developing, unable to discern things clearly, etc.
 1. kāmacchanda (กามฉันทะ) – sensuous desire (ความพอใจในรูป

เสยีง กลิ�น รส และสัมผัส)
 2. byāpāda (พยาบาท) – anger, ill-will (ความผูกโกรธ จองลา้งจอง

ผลาญ)
 3. thīna-middha (ถนีมทิธะ) – sloth, torpor, boredom (ความขี�เกยีจ

เฉื�อยชา)
 4. uddhacca-kukkucca (อุทธัจจกุกกุจจะ) – restlessness, worry,

scattered-brained (ฟุ้งซา่น รําคาญหงุดหงดิ)
 5. vicikicchā (วจิกิจิฉา) – doubt in the Teachings, practices, etc.

(ลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัต ิไม่แน่ใจว่าจะมีผลจริงตามที�คดิไวห้รอืไม่
เพยีงใด)

 

3.) Coarse level or crude form of defilement through

unwholesome speeches and actions such as killing, cheating,

stealing, adultery, lying, etc.



illuminating lamp,
 

โย มคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก - จําแนกประเภท คอื มรรค ผล นพิพาน, สว่นใด 
 Yo magga-pākāmata-bhedabhinnako, - classified in path, fruition, and

Nibbana
 

โลกตุตระ โย จะ ตะทตัถะทปีะโน - ซึ�งเป็นตวัโลกตุตระ, และสว่นใดที�ชี�แนวแหง่โลกตุ
ตระนั�น

 Lokuttaro yo ca tad-attha-dīpano: 
 Points out what lokuttara* is, and the path to this goal, 

 

*lokuttara (โลกตุตระ) – 9 things of transcending the world: 4 paths
and 4 fruitions, nibbana is the ninth 

 

วนัทาม ิธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั - ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมนั�น โดยใจเคารพเอื�อเฟื�อ
 Vandāmi dhammam ahamādarena tam - I revere that Dhamma with

devotion. 
 

สงัโฆ สเุขตตาภยะตเิขตตะ สญัญโิต, - พระสงฆเ์ป็นนาบญุอนัยิ�งใหญก่วา่นาบญุอนัดทีั �ง
หลาย

 Sangho sukhettābhyatikhetta-sannito 
 The Sangha, the great best field for cultivating merits,

 

โย ทฏิฐะสนัโต สคุะตานุโพธะโก - เป็นผูเ้ห็นพระนพิพาน, ตรัสรูต้ามพระสคุต, หมูใ่ด
 Yo dittha-santo sugatānubodhako, 

 They have seen the insight, nibbana and awakened after the
Accomplished One,

 

โลลปัปะหโีน อะรโิย สเุมธะโส - เป็นผูล้ะกเิลสเครื�องโลเล เป็นพระอรยิเจา้ มปัีญญาดี
 Lolappahīno ariyo sumedhaso: 

 They have abandoned defilements, become the noble ones, the wise.
 

วนัทาม ิสงัฆงั อะหะมาทะเรนะ ตงั - ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มูนั่ �น โดยใจเคารพเอื�อเฟื�อ
 Vandāmi sangham ahamādarena tam. - I revere that Sangha with

devotion. 
 

อจิเจวะ เมกนัตะ ภปิชูะเนยยะกงั วตัถตุตะยงั วนัทะยะตาภสิงัขะตงั ปญุญัง มะยา ยงั



มะมะ สพัพปัุททะวา มา โหนต ุเว ตสัสะ ปะภาวะสทิธยิา
 Icceva mekanta bhipūjaneyyakam, Vatthuttayam

vandayatābhisankhatam, Punnam mayā yam mama sabbupaddavā,
Mā hontu ve tassa pabhāva-siddhiyā.

 บญุใด ที�ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ ึ�งวตัถสุาม, คอืพระรัตนตรัย อนัควรบชูายิ�งโดยสว่นเดยีว, ได ้
กระทําแลว้เป็นอยา่งยิ�งเชน่นี�นี�, ขออปัุททวะ (ความชั�ว อปัรยี,์ จัญไร, ไมเ่ป็นมงคล) ทั �ง
หลาย, จงอยา่มแีกข่า้พเจา้เลย, ดว้ยอํานาจความสําเร็จ อนัเกดิจากบญุนั�น

 By the power of accrued merits of my reverence and practice
following to the Triple Gem, may I be free from all kinds of evil,
horrid, inauspicious things, mishap and dangers.

 .................................................. ............................
 

สงัเวคปรกิติตนปาฐะ (Samvega Parikittanapaatha) – Passage for
dispassionateness

 

อธิะ ตะถาคะโต โลเก อปุปันโน อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ - พระตถาคตเจา้เกดิขึ�นแลว้ ใน
โลกนี� เป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง

 Idha tathāgato loke uppanno araham sammā-sambuddho, 
 The Tathagata, the Worthy, Rightly and Self-Awakened One has

appeared in this world, all defilements completely eradicated from his
mind.

 

ธมัโม จะ เทสโิต นยิยานโิก อปุะสะมโิก ปะรนิพิพานโิก สมัโพธะคาม ีสคุะตปัปะเวทโิต 
 Dhammo ca desito niyyāniko upasamiko parinibbāniko sambodhagāmī

sugatappavedito. 
 พระธรรมที�ทรงแสดง เป็นธรรมเครื�องออกจากทกุข ์ เป็นเครื�องสงบกเิลส, เป็นไปเพื�อ

ปรนิพิพาน เป็นไปเพื�อความรูพ้รอ้ม, เป็น ธรรมที�พระสคุตประกาศ
 He declared the doctrine for the extinction of defilements, the

cessation of suffering, leads to higher knowledge, and directing to
enlightenment, to nibbana.

 

มะยนัตงั ธมัมงั สตุวา เอวงั ชานามะ - พวกเราเมื�อไดฟั้งธรรมนั�นแลว้, จงึไดรู้อ้ยา่งนี�วา่
 Mayan-tam dhammam sutavā evam jānāma,

 Having heard this doctrine, we know this:
 

ชาตปิิ ทกุขา ชะราปิ ทกุขา มะระณัมปิ ทกุขงั - แมค้วามเกดิกเ็ป็นทกุข ์แมค้วามแกก่เ็ป็น
ทกุข ์แมค้วามตายกเ็ป็นทกุข์

 



Jātipi dukkhā jarāpi dukkhā maranampi dukkham, 
 Birth is suffering, aging is suffering, death is suffering, 

 

โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนัสสปุายาสาปิ ทกุขา - แมค้วามโศก ความรํ�าไรรําพัน ความไม่
สบายกาย ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจ กเ็ป็นทกุข์

 Soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsāpi dukkhā, 
 Sorrow, lamentation, physical and mental discomfort, pain, distress,

despair and resentment are suffering,
 

อปัปิเยห ิสมัปะโยโค ทกุโข ปิเยห ิวปิปะโยโค ทกุโข ยมัปิจฉัง นะ ละภะต ิตมัปิ ทกุขงั -
ความประสบกบัสิ�งไมเ่ป็นที�รักที�พอใจ กเ็ป็นทกุข ์ ความพลดัพรากจากสิ�งเป็นที�รักที�พอใจ
กเ็ป็นทกุข ์มคีวามปรารถนาสิ�งใด ไมไ่ดส้ ิ�งนั�น นั�นกเ็ป็นทกุข์

 Appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampiccham
na labhati tampi dukkham, 

 Association with what is disliked is suffering, separation from what is
liked is suffering, not getting what one wants is suffering,

 

สงัขติเตนะ ปัญจปุาทานักขนัธา ทกุขา - วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธท์ั �ง 5 เป็นตวัทกุข ์เป็น
ที�ตั �งแหง่ความยดึมั�นถอืมั�น

 Sankhittena pancupādānakkhandhā dukkhā, 
 In brief, the five aggregates of attachment are suffering,

 

เสยยะถทีงั – ไดแ้กส่ ิ�งเหลา่นี� คอื
 Seyyathīdam: - Namely

 

1. รปูปูาทานักขนัโธ – ขนัธ ์อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความยดึมั�น คอื รปู
 Rūpūpādānakkhandho, - Form (corporeality – สภาวะที�มตีวัตน)* as a

clinging-aggregate, 
 

* Rupa Khandha – aggregate or group of physical phenomena.
 Rupa (form, body) is the combination of 4 primary elements

(dhatu – ธาตุ) and 24 derived matters (upada-rupa).
 

The 4 primary elements:
 

1. Pathavi dhatu – earth element, solid: hardness-softness,

roughness-smoothness, heaviness-lightness etc.
 



2. เวทะนูปาทานักขนัโธ – ขนัธ ์อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความยดึมั�น คอื เวทนา
 Vedanūpādānakkhandho, - Feeling* as a clinging-aggregate, 

 

3. สญั�ปูาทานักขนัโธ – ขนัธ ์ อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความยดึมั�น คอื สญัญา - กําหนดได ้
หมายรูใ้นอารมณ ์6 เชน่ เสยีงดงั รปูสวย กลิ�นหอม รสหวาน รอ้น และดใีจ

 Sannūpādānakkhandho, - Perception* as a clinging-aggregate, 
 

20 items in our body:
 (1) head hair, (2) body hair, (3) nails, (4) teeth, (5) skin, (6)

flesh, (7) sinews (tendons), (8) bones (9) marrow, (10) kidneys,

(11) heart, (12) liver, (13) membranes, (14) spleen, (15) lungs,

(16) stomach, (17) intestines, (18) gorge, (19) feces (20) brain.
 

2. Apo dhatu – water element, fluid and cohesion
 12 items: (1) bile, (2) phlegm, (3) pus, (4) blood, (5) sweat, (6)

fat, (7) tears, (8) liquid fat, (9) saliva, (10) mucous, (11) oil in the

joints (12) urine.
 

3. Tejo dhatu – fire element, heat, temperature: 4 kinds of heat

in our body
 4. Veyo dhatu – wind element, motion: 6 kinds of wind

*Vedana Khandha: feeling arises from contact of sense-organs

(eye, ear, tongue, nose, skin) and mind,
 1. Sukha – pleasure, satisfaction

 2. Dukkha – suffering, stress, pain
 3. Somanassa – gladness, joy

 4. Domanassa - grief
 5. Upekkha – equanimity, indifferent feeling

*Sanna Khandha – remembrance, recognition, 6 perceptions of

(form, sound, smell, taste, touch-bodily impression, idea-mental

impression), the awareness/remembrance of distinctive qualities

(identifications) of various objects



4. สงัขารปูาทานักขนัโธ – ขนัธ ์อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความยดึมั�น คอื สงัขาร - สภาพที�ปรงุ
แตง่จติใหด้หีรอืชั�วหรอืเป็นกลาง ๆ มเีจตนาเป็นตวันํา ที�ปรงุแตง่คณุภาพของจติ ใหเ้ป็น
กศุล อกศุล อพัยากฤต (เป็นกลางๆ ไมด่ ีไมช่ั�ว ไมใ่ชก่ศุล ไมใ่ชอ่กศุล)

 Sankhārūpādānakkhandho, - Mental processes as a clinging-
aggregate

 

5. วญิญาณูปาทานักขนัโธ – ขนัธ ์อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความยดึมั�น คอื วญิญาณ -รับรูส้ ิ�งทั �ง
ปวง รับรูค้วามรูส้กึตา่งๆ ที�มากระทบทางตา ห ูจมกู ลิ�น กาย

 Vinnanūpādānakkhandho.- Consciousness as a clinging-aggregate, 
 

เยสงั ปะรญิญายะ ธะระมาโน โส ภะคะวา เอวงั พะหลุงั สาวะเก วเินต ิ – เพื�อใหส้าวก
กําหนดรอบรูอ้ปุาทานขนัธ ์ เหลา่นี� เองจงึพระผูม้พีระภาคเจา้นั�น เมื�อยงัทรงพระชนมอ์ยู่
ยอ่มทรงแนะนําสาวกทั �งหลาย เชน่นี�เป็นสว่นมาก

 Yesam parinnāya, Dharamāno so bhagavā, Evam bahulam sāvake
vineti, 

 The Blessed One frequently reminded his disciples to contemplate
these 5 clinging - aggregates.

 

เอวงัภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกส ุอะนุสาสะน ีพะหลุา ปะวตัตติะต ิ- อนึ�ง คํา
สั�งสอนของพระผูม้พีระภาคเจา้นั�น, ยอ่มเป็นไปในสาวกทั �งหลาย, สว่นมาก, มสีว่นคอืการ
จําแนกอยา่งนี�วา่

 Evam bhāgā ca panassa bhagavato sāvakesu anusāsanī, Bahulam
pavattati: 

 The Bless One further explained to his disciples that:

*Sankhara Khandha – group of cetasika (combination of 3:

vedana - feeling, sanna - perception, and vinnada -

consciousness) – mental state, creative mind to think of virtue,

evils, emotions, desires, etc. led by cetana (volition, will) then

one does action. Sankharakhandha is the root of wholesome and

unwholesome actions, determines moral quality of cetasika.
 Cetasika (เจตสกิ) – mental concomitants, เป็นสิ�งที�เกดิร่วมกับจติ

เสมอ

*Vinnana Khandha – group of citta (mind, state of consciousness)

acknowledges (general awareness) sense-objects.



รปัูง อะนจิจัง เวทะนา อะนจิจา สญัญา อะนจิจา สงัขารา อะนจิจา วญิญาณัง อะนจิจัง –
รปูไมเ่ที�ยง เวทนาไมเ่ที�ยง สญัญาไมเ่ที�ยง สงัขารไมเ่ที�ยง วญิญาณไมเ่ที�ยง

 Rūpam aniccam, Vedanā aniccā, Sannā aniccā, Sankhārā aniccā,
Vinānam aniccam,

 Form (body) is impermanent, Feeling is impermanent, Perception is
impermanent, Mental processes (formations) are impermanent,
Consciousness is impermanent.

 

รปัูง อะนัตตา เวทะนา อะนัตตา สญัญา อะนัตตา สงัขารา อะนัตตา วญิญาณัง อะนัตตา –
รปูไมใ่ชต่วัตน เวทนาไมใ่ชต่วัตน สญัญาไมใ่ชต่วัตน สงัขารไมใ่ชต่วัตน วญิญาณไมใ่ชต่วั
ตน

 Rūpam anattā, Vedanā anattā, Sannā anattā, Sankhārā anattā,
Vinnānam anattā,

 Form (body) is not-self, Feeling is not-self, Perception is not-self,
Mental processes (formations) are not-self, Consciousness is not-self,

 

สพัเพ สงัขารา อะนจิจา สพัเพ ธมัมา อะนัตตาต ิ- สงัขารทั �งหลายทั �งปวง ไมเ่ที�ยง ธรรม
ทั �งหลายทั �งปวง ไม ่ใชต่วัตน ดงันี�

 Sabbe sankhārā aniccā, Sabbe dhammā anattāti
 All conditions are impermanent, all nature of things are not-self. 

 

Seeing object:
 Eye and a visible object - Rupakkhandha,

 Awareness of this visible object – Vinnanakkhandha
 Perception identifies this object as… - Sannakkhandha

 Feeling responds to this object – Vedanakkhandha
 Volition responds with conditioned reaction to this object –

Sankharakkhandha
 

These mental and physical phenomena or the nature of these 5

aggregations is arising and passing away all the time -->

constantly change or impermanent. Once delusion (moha) or

ignorance (avijja) is removed and we understand these

phenomena as they truly are, we will realize the nature of

existence that is not permanent, not-self, attachment to the

existence will be eliminated.
 



เต (ตา) มะยงั โอตณิณามาหะ ชะตยิา ชะรามะระเณนะ – พวกเราทั �งหลาย เป็นผูถ้กู
ครอบงําแลว้; ชาตยิา, โดยความเกดิ โดยความแกแ่ละความตาย

 Te (WOMEN: Tā ) mayam, Otinnāmaha jātiyā jarā-maranena 
 All of us are subject to birth, aging, and death,

 

โสเกห ิ ปะรเิทเวห ิ ทกุเขห ิ โทมะนัสเสห ิ อปุยาเสห ิ - โดยความโศก ความรํ�าไรรําพัน
ความไมส่บายกาย ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจ ทั �งหลาย

 Sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi, 
 Sorrow, lamentations, physical and mental discomfort, pain, distress,

despair, grief, resentment 
 

ทกุโขตณิณา ทกุขะปะเรตา อปัเปวะนามมิสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขนัขนัธสัสะ อนัตะกริยิา
ปัญญาเยถาต ิ- เป็นผูถ้กูความทกุข ์หยั�งเอาแลว้ เป็นผูม้คีวามทกุข ์เป็นเบื�องหนา้แลว้ ทํา
ไฉน การทําที�สดุแหง่กองทกุขท์ั �งสิ�นนี� จะพึ�งปรากฏชดั แกเ่ราได ้

 Dukkhotinnā dukkha-paretā, Appeva nām'imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa antakiriyā pannāyethāti

 Bounded with suffering, what action to end entirely of all sufferings
might be known to us, 

 

จริะปะรนิพิพตุมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณัง คะตา ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ - เราทั �งหลายผูถ้งึ
แลว้ซึ�งพระผูม้พีระภาคเจา้ แมป้รนิพิพานนานแลว้ พระองคนั์�น เป็นสรณะ; ถงึพระธรรม
ดว้ย, ถงึพระสงฆด์ว้ย

 Cira-parinibbutampi tam bhagavantam saranam gatā, Dhammanca
sanghanca 

 Though the Blessed One attained parinibbana long ago, we have
reached the Buddha, and taken that Buddha, his Teachings
(Dhamma), and his Disciples (Sangha) as our refuge and guidance.

 

ตสัสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะต ิยะถาพะลงั มะนะสกิะโรมะ อะนุปะฏปัิชชามะ สา สา

For example, contemplating body (I, my body, my possession -

clinging) by dividing into 4 elements (20+12+4+6 = 42 items),

they are subject to change, decay, nothing is permanent, no self

in there. Same as our state of mind: arises then disappears,

keeps changing (happy, sad, etc.), there is no self in both body

and mind --> no entity, no ego.



โน ปะฏปัิตต ิอมิสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขนัธสัสะ อนัตะกริยิายะ สงัวตัตะตุ
 Tassa bhagavato sāsanam yathā-sati yathā-balam manasikaroma,

Anupatipajjāma, Sā sā no patipatti, Imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa antakiriyāya samvattatu.

 จักทําในใจอยู ่ปฏบิตัติามอยู ่ซึ�งคําสั�งสอนของพระผูม้พีระภาคเจา้นั�นตามสตกํิาลงั ขอให ้
ความปฏบิตันัิ�น ๆ ของเราทั �งหลาย จงเป็นไปเพื�อการทําที�สดุแหง่กองทกุข ์ ทั �งสิ�นนี�
เทอญ

 As strength allow us to practice and mindfulness in the Teachings of
the Blessed One, may this practice lead us to the extinction of all
sufferings.

 

จบคําทําวตัรเชา้ (end of morning chant)



1. บชูาพระรัตนตรัย – Praise to the Triple Gem
 2. ปพุพภาคนมการ (Pubbabhaganamakarapatha) – Preliminary passage

of reverence
 3. พทุธานุสสต ิ(Buddhanussati) - Recollection of the Buddha

 4. พทุธาภคิตี ิ(Buddhābhigītim) – Verses in praise of the Buddha
 5. ธมัมานุสสต ิ(Dhammānussati) - Recollection of the Dhamma

 6. ธมัมาภคิตี ิ(Dhammābhigītim) – Verses in praise of the Dhamma
 7. สงัฆานุสสต ิ(Sanghānussatim) - Recollection of the Sangha

 8. สงัฆาภคิตี ิ(Sanghābhigītim) – Verses in praise of the Sangha
 

อทุทสิสนาธฏิฐานคาถา (กรวดนํ�าตอนเย็น) - Verses of dedication of merit and
aspiration

 …………………………………………………………………………………………………
 

บชูาพระรตันตรยั – Praise to the Triple Gem
 

อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะควนัตงั อะภวิาเทม ิ
 (พระผูม้พีระภาคเจา้, เป็นพระอรหนัต ์ ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขส์ ิ�นเชงิ ตรัสรูช้อบไดโ้ดย

พระองคเ์อง ขา้พเจา้อภวิาทพระผูม้พีระภาคเจา้, ผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิบาน)
 Araham sammā-sambuddho bhagavā Buddham bhagavantam

abhivādemi 
 The Lord, the Perfectly Self-Enlightened One, I pay homage to the

Buddha, the Awakened One, the Blessed One.
 กราบ (prostrate once)

 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสาม ิ - พระธรรม เป็นธรรมที�พระผูม้พีระภาค
เจา้, ตรัสไวด้แีลว้ ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม

 Svākkhāto bhagavatā dhammo Dhammam namassāmi 
 The Teaching is well expounded by the Blessed One, I pay homage to

the Dhamma
 กราบ (prostrate once)

 

ทําวตัร
เย็น -

Evening
Chant

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/evening-chant.html


สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมาม ิ- พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค
เจา้, ปฏบิตัดิแีลว้ ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆ์

 Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho Sangham namāmi 
 The Sangha, the Blessed One's disciples have practiced well, I pay

homage to the Sangha.
 กราบ (prostrate once)

 

…………………………………………………………………………………………………….
 

ปพุพภาคนมการ (Pubbabhaganamakarapatha) – Preliminary
passage for revering

 

ผูส้วดนําเริ�มวา่ - Invocation by Leader:
 หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปพุพะ ภาคะ นะมะการัง กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �ง

หลาย ทําความนอบนอ้มอนัเป็นสว่นเบื�องตน้ แดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้เถดิ
 Handa mayam buddhassa bhagavato pubba-bhāga-namakāram

karoma se: 
 Now let us chant the preliminary passage in homage to the Awakened

One, the Blessed One:
 

All: 
 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3 ครั�ง) - ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้ี

พระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
 Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa (Three times) 

 Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Perfectly Self-
Awakened One

 …………………………………………………………………………………………………….
 

พทุธานสุสต ิ(Buddhanussati) - Recollection of the Buddha
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั พทุธานุสสะตนิะยงั กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความตามระลกึ

ถงึพระพทุธเจา้เถดิ
 Handa mayam Buddhanussatinayam karoma se 

 Now let us chant recollection of the attributes of the Buddha
 

ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กล๎ัยาโณ กติตสิทัโท อพัภคุคะโต, - กก็ติตศิพัทอ์นังาม



ของพระผูม้พีระภาคเจา้นั�น, ไดฟุ้้งไปแลว้อยา่งนี�วา่
 Tam kho pana bhagavantam evam kalyāno kitti-saddho abbhuggato: 

 The great reputation of the Blessed One has spread throughout the
worlds:

 

อติปิิ โส ภะคะวา - เพราะเหตอุยา่งนี� พระผูม้พีระภาคเจา้นั�น
 Itipi so bhagavā 

 He is the Blessed One,
 

1.อะระหงั - เป็นผูส้ ิ�นจากกเิลส 
 Araham 

 A Worthy One, purity and perfection, he is entirely free from all
defilements, 

 

2.สมัมาสมัพทุโธ - เป็นผูต้รัสรูธ้รรมอยา่งถกูตอ้งดว้ยพระองคเ์อง 
 Sammā-sambuddho – fully enlightened* by himself
 

3. วชิชาจะระณะสมัปันโน - เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชา (ความรูแ้จง้ 8 ประการ) และจรณะ
(ความประพฤตดิ ี15 อยา่ง)

 Vijjā-carana-sampanno 
 He is perfect in knowledge* and moral conduct**, accomplished in

the conduct leading to awareness or cognitive skill, omniscient.
 

Sammasambuddha (พระสัมมาสมัพุทธเจา้) – a Perfect Buddha,

the Teacher and the Leader of human beings, deities, and

brahmas, he discovered the Dhamma and formed the Sangha
 

Paccekabuddha (พระปัจเจกพุทธเจา้), pacceka means

‘separately, individually’, sometimes called ‘silent or solitary

Buddha’, the enlightened one by himself but he does not teach,

and no Sangha formed.

*Vijja (วชิชา - knowledge) – 8 kinds of supernormal

knowledge achieved from the attainment of right mental

concentration (samadhi),
 



1-6 is 6 higher spiritual powers called Abhinna 6 (อภิญญา 6)
 

1-5 is lokiya-abhinna (still involve in worldly matters),
 The sixth knowledge is lokuttara-abhinna (knowledge that

enables the transcending of the world)
 

1. Iddhi vidha (อทิธวิธิา หรอื อทิธวิธิ)ิ – supernormal powers of

transformation, miracles (แสดงฤทธิ�ตา่งๆ ได)้
 2. Dibba sota (ทิพพโสต) – divine ear (หูทพิย)์
 3. Ceto-pariya-nana (เจโตปริยญาณ) – penetration of the minds of

others, power to read minds (ความรู้ที�กําหนดใจผูอ้ื�นได)้
 4. Pubbe-nivasanusati (ปุพเพนิวาสานุสสต)ิ – remembrance of

former existence (ระลึกชาตไิด)้
 5. Dibba chakkhu (ทิพพจักษุ) – divine eye, clairvoyance (ตาทิพย)์

 6. Asavakkhaya - nana (อาสวักขยญาณ) – knowledge of the

extinction of all cankers, mental intoxicants (ความรูท้ี�ทําใหส้ิ�นอา
สวะ)

 7. Vipassana-nana (วปัิสสนาญาณ) – insight knowledge, power

attained through penetrative insight (ญาณในวิปัสสนา)
 8. Manomayiddhi (มโนมยิทธ)ิ – mind-made images through

magical power (ฤทธิ�ทางใจ คือ นิรมติกายอื�นออกจากกายนี�)
 ………………………………………………………….

 

**Carana (จรณะ - conduct) – (ขอ้ปฏบัิตเิพื�อบรรลุวชิชา หรอืความ
รูใ้นพุทธศาสนา), conduct or practice to attain vijja (knowledge and

powers)
 

1. Pātimokkha samvara sīla – restraint of morals/precepts (สังวร
ศลี)

 2. Indriya samvara sīla – restraint of senses (อนิทรียสังวร - การ
สํารวมอินทรีย ์ คอืระวังไม่ใหบ้าปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมื�อรับรูอ้ารมณ์
ดว้ยอนิทรียทั์�ง 6)

 3. Bhojane mattannutā - moderation in eating (โภชเน มัตตัญ�ุตา
- ความรูจั้กประมาณในการบริโภค)

 4. Jagariyānuyoga - moderation in sleep, to keep mind and body

alert, practice of wakefulness (ชาคริยานุโยค - ขยันหมั�นเพียรตื�นตัว
อยู่เป็นนิตย ์ชําระจติมใิหม้นีวิรณ์)

 5. Saddha – faith, confidence (ศรัทธา)
 



4. สคุะโต - เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยด ี
 Sugato 

 Completely liberated himself from mental suffering, the Accomplished
One for welfare of all beings,

 

5. โลกะวทิ ู- เป็นผูรู้โ้ลกอยา่งแจม่แจง้
 Lokavidū 

 He is the knower of the worlds as they really are,
 

6. อะนุตตะโร ปรุสิสะธมัมะสาระถ ิ - เป็นผูส้ามารถฝึกบรุษุที�สมควรฝึกได ้ อยา่งไมม่ใีคร
ยิ�งกวา่

 Anuttaro purisa-damma-sārathi 
 He is incomparable in teaching beings, 

 

7. สตัถาเทวะมนุสสานัง - เป็นครผููส้อนทั �งของเทวดาและมนุษยท์ั �งหลาย
 Satthā deva-manussānam 

 He is the Teacher and the Leader of human beings, celestial beings,
and brahmas

 

8. พทุโธ - เป็นผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม ไมม่ทีกุข์
 Buddho 

 He knows the Truths, the Awakened One, Enlightened One, 
 

6. Hiri – shame of unwholesome actions (หิร)ิ
 7. Ottappa – fear of unwholesome actions (โอตัปปะ)

 8. Bahusacca – broad knowledge (พหุสัจจะ)
 9. Viriya - energy, diligence (วิรยิะ)

 10. Sati - mindfulness (สติ)
 11. Panna - wisdom (ปัญญา)

 

12-15 are the four meditative absorptions or jhana

(ฌาน) attained through concentration (appana samadhi)
 12. The first absorption – ปฐมฌาน (Pathamajjhana)

 13. The second absorption – ทุตยิฌาน (Dutiyajjhana)
 14. The third absorption – ตติยฌาน (Tatiyajjhana)

 15. The fourth absorption – จตุตถฌาน (Catutthajjhana)



9. ภะคะวาต.ิ - เป็นผูม้คีวามเจรญิจําแนกธรรมสั�งสอนสรรพสตัว ์ดงันี�
 Bhagavāti 

 The Blessed One, the Holy One, with incomparable worthy attributes,
having fulfilled with parami (10 perfections), direct knowledge,
supernormal powers, and providing clear comprehension of Truths in
accordance with nature and attributes of those to be tamed.

 ………………………………………………………………………………..
 

พทุธาภคิตี ิ(Buddhābhigītim) – Verses in praise of the Buddha
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั พทุธาภคิตีงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความขบัคาถา พรรณนา

สรรเสรญิพระพทุธเจา้เถดิ
 Handa mayam buddhābhigītim karoma se: 

 Now let us chant the verses in praise of the Buddha
 

All:
 พทุธ๎ะวาระหนัตะ วะระตาทคิณุาภยิตุโต, - พระพทุธเจา้ประกอบดว้ยคณุ, มคีวามประเสรฐิ

แหง่อรหนัตคณุ เป็นตน้
 Buddhvārahanta-varatādigunābhiyutto, 

 The Buddha is endowed with great virtues, purest morality, and
worthiness,

 

สทุธาภญิาณะ กะรณุาห ิสะมาคะตตัโต, - มพีระองคอ์นัประกอบดว้ยพระญาณ, และพระ
กรณุาอนับรสิทุธิ�

 Suddhābhināna-karunāhi samāgatatto, 
 In him, with ultimate in wisdom, knowledge and purified, infinite

compassion,
 

โพเธส ิ โย สชุะนะตงั กะมะลงั วะ สโูร, - พระองคใ์ดทรงกระทําชนที�ดใีหเ้บกิบาน, ดจุ
อาทติยทํ์าบวัใหบ้าน

 Bodhesi yo sujanatam kamalam va sūro, 
 Awakens the wise likened lotus blooms when the sun rises,

 

วนัทามะหงั ตะมะระณัง สริะสา ชเินนทงั, - ขา้พเจา้ไหวพ้ระชนิสหี ์ (ชนิสหี ์ - ผูช้นะ) ผู ้
ไมม่กีเิลสพระองคนั์�นดว้ยเศยีรเกลา้

 Vandāmaham tam-aranam sirasā jinendam. 
 I revere with my head that Jina, who conquered all defilements and



impurities,
 

พทุโธ โย สพัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมตุตะมงั, - พระพทุธเจา้พระองคใ์ดเป็นสรณะอนั
เกษมสงูสดุของสตัวท์ ั �งหลาย

 Buddho yo sabba-pānīnam Saranam khemam-uttamam. 
 The Buddha, the supreme refuge for all beings, 

 

ปะฐะมานุสสะตฏิฐานัง วนัทาม ิ ตงั สเิรนะหงั, - ขา้พเจา้ไหวพ้ระพทุธเจา้พระองคนั์�นอนั
เป็นที�ตั �งแห ่งความระลกึองคท์ี�หนึ�ง ดว้ยเศยีรเกลา้

 Pathamānussatitthānam Vandāmi tam sirenaham, 
 I revere with my head that Buddha as the first jewel of recollection.

 

พทุธสัสาหสัม ิทาโส (ผูห้ญงิ: ทาส)ี วะ, พทุโธ เม สามกิสิสะโร - ขา้พเจา้เป็นทาสของ
พระพทุธเจา้, พระพทุธเจา้เป็นนายมอีสิระเหนอืขา้พเจา้,

 Buddhassāhasmi dāso (WOMEN: dāsī) va, Buddho me sāmikissaro 
 I am a servant of the Buddha, my master and guidance.

 

พทุโธ ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วธิาตา จะ หติสัสะ เม, - พระพทุธเจา้เป็นเครื�องกําจัดทกุข,์
และทรงไวซ้ ึ�งประโยชนแ์กข่า้พเจา้

 Buddho dukkhassa ghātā ca Vidhātā ca hitassa me. 
 The Buddha is the destroyer of suffering, upholds blessing and benefit

for me,
 

พทุธสัสาหงั นยิยาเทม ิสะรรัีญชวีติญัจทิงั, - ขา้พเจา้มอบกายถวายชวีตินี�แดพ่ระพทุธเจา้
 Buddhassāham niyyādemi Sarīranjīvitancidam. 

 I devote this life to the Buddha
 

วนัทนัโตหงั (วนัทนัตหีงั) จะรสิสาม,ิ พทุธสัเสวะ สโุพธติงั, - ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจั่ก
ประพฤตติาม, ซึ�งความตรัสรูด้ขีองพระพทุธเจา้

 Vandantoham (Vandantīham) carissāmi, Buddhasseva subodhitam. 
 With my profound reverence, I have followed the supreme knowledge

of the Buddha,
 

นัตถ ิ เม สะระณัง อญัญัง, พทุโธ เม สะระณัง วะรัง, - สรณะอื�นของขา้พเจา้ไมม่,ี
พระพทุธเจา้เป็นสรณะอนัประเสรฐิของขา้พเจา้

 Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varam: 
 With no other refuge, the Buddha is my noble refuge:

 



เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถสุาสะเน, - ดว้ยการกลา่วคําสตัยน์ี�, ขา้พเจา้พงึ
เจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา

 Etena sacca va jena, Vaddheyyam satthu sasane, 
 By the utterance of this truth, may I progress in the religion of the

Great Teacher.
 

พทุธงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ยงั ปญุญัง ปะสตุงั อธิะ, - สพัเพปิ อนัตะรายา
เม, มาเหสงุ ตสัสะ เตชะสา 

 (ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ ึ�งพระพทุธเจา้, ไดข้วนขวายบญุใดในบดันี� อนัตรายทั �งปวงอยา่ไดม้แีก่
ขา้พเจา้ดว้ยเดชแหง่บญุนั ้น)

 Buddham me vandamānena (vandamānāya) Yam punnam pasutam
idha, Sabbe pi antarāyā me, Māhesum tassa tejasā.

 Through the accrued merit of my effort and reverence to the Buddha,
may I be free from all dangers.

 

สวดในขณะหมอบกราบ (bow down and say):
 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พทุเธ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, พทุโธ ปะฏคิคณ๎ัหะตุ
อจัจะยนัตงั, กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ พทุเธ

 (ดว้ยกายกด็ ี ดว้ยวาจากด็ ี ดว้ยใจกด็ ี กรรมน่าตเิตยีนอนัใด ที�ขา้พเจา้กระทําแลว้ ใน
พระพทุธเจา้ ขอพระพทุธเจา้จงงดซึ�งโทษลว่งเกนิอนันั�น เพื�อการสํารวมระวงั ใน
พระพทุธเจา้ ในกาลตอ่ไป)

 Kāyena vācāya va cetasā vā, Buddhe kukammam pakatam mayā
yam, Buddho patigganhatu accayantam, Kālantare samvaritum va
buddhe

 Any misdeeds by bodily acts, speech, and mind I have committed
towards the Buddha, may all the offenses be pardoned, and to
restrain from such wrongdoings in the future.

 ………………………………………………………………..
 

ธมัมานสุสต ิ(Dhammānussati) - Recollection of the Dhamma
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั ธมัมานุสสะตนิะยงั กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความตามระลกึถงึ

พระธรรมเถดิ
 Handa mayam dhammānussati-nayam karoma se: 

 Now let us chant recollection of the attributes of the Dhamma
 



All:
 1. สวากขาโต ภะคะวา ธมัโม - พระธรรม เป็นสิ�งที�พระผูม้พีระภาคเจา้ตรัสไวด้แีลว้ คอืถกู

ตอ้งทกุประการ
 Svākkhāto bhagavatā dhammo 

 Dhamma is well expounded by the Blessed One, perfect in meaning,
 

2. สนัทฏิฐโิก - เป็นสิ�งที�ผูศ้กึษาและปฏบิตั ิพงึเห็นไดด้ว้ยตนเอง ไดรั้บผลดว้ยตนเอง 
 Sanditthiko 

 The practitioner of Dhamma can see and directly experience the
result, immediate reality, 

 

3. อะกาลโิก - เป็นสิ�งที�ปฏบิตัไิด ้และใหผ้ลไดไ้มจํ่ากดักาล ไมเ่ป็นสิ�งลา้สมยั 
 Akāliko 

 The Dhamma is timeless, immediate result, unconditioned by time or
season,

 

4. เอหปัิสสโิก - เป็นสิ�งที�ควรกลา่วแกผู่อ้ ื�นวา่ทา่นจงมาดเูถดิ ใหพ้สิจูนไ์ด ้
 Ehipassiko 

 Come and see to experience (inviting all to examine) result of the
Dhamma, 

 

5. โอปะนะยโิก - เป็นสิ�งที�ควรนอ้มเขา้มาใสต่วั
 Opanayiko 

 Leading inwards, leading us to our depths - inner peace, leading
towards Nibbana

 

6. ปัจจัตตงั เวทติพัโพ วญิ�หูตี ิ- เป็นสิ�งที�ผูรู้ ้พงึรูไ้ดเ้ฉพาะตน ดงันี� ฯ 
 Paccattam veditabbo vinnūhīti - can be attained individually by the

wise.
 ………………………………………………………………………………………………

 

ธมัมาภคิตี ิ(Dhammābhigītim) – Verses in praise of the Dhamma
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั ธมัมาภคิตีงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความขบัคาถา พรรณนา

สรรเสรญิพระธรรมเถดิ
 



Handa mayam dhammābhigītim karoma se: 
 Now let us chant the verses in praise of the Dhamma:

 

All:
 ส๎วากขาตะตาทคิณุะโยคะวะเสนะ เสยโย, - พระธรรมเป็นสิ�งที�ประเสรฐิเพราะประกอบดว้ย

คณุ, คอืความที�พระผูม้พีระภาคเจา้ตรัสไวด้แีลว้เป็นตน้
 Svākkhātatādiguna-yogavasena seyyo, 

 The Dhamma is superior, excellent virtues, well expounded by the
Blessed One,

 

โย มคัคะปากะปะรยิตัตวิโิมกขะเภโท, - เป็นธรรมอนัจําแนกเป็นมรรคผลปรยิตัแิละ
นพิพาน

 Yo magga-pāka-pariyatti-vimokkha-bhedo, 
 Divided as Path and fruition, theory, practice, realization - nibbana,

 

ธมัโม กโุลกะปะตะนา ตะทะธารธิาร,ี - เป็นธรรมทรงไวซ้ ึ�งผูท้รงธรรม จากการตกไปสูโ่ลก
ที�ชั�ว

 Dhammo kuloka-patanā tadadhāri-dhārī
 The practitioners are protected from miserable world and woeful

realms,
 

วนัทามะหงั ตะมะหะรัง วะระธมัมะเมตงั, - ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมอนัประเสรฐินั�น อนัเป็น
เครื�องขจัดเสยีซึ�งความมดื

 Vandāmaham tama-haram vara-dhammam-etam. 
 I revere the Dhamma, the destroyer of darkness of ignorance

 

ธมัโม โย สพัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมตุตะมงั, - พระธรรมใดเป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ
ของสตัวท์ั �งหลาย

 Dhammo yo sabba-pānīnam Saranam khemam-uttamam, 
 The Dhamma, the supreme refuge of all beings,

 

ทตุยิานุสสะตฏิฐานัง วนัทาม ิ ตงั สเิรนะหงั, - ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมนั�นอนัเป็นที�ตั �งแหง่
ความระลกึ องคท์ี�สองดว้ยเศยีรเกลา้

 Dutiyānussatitthānam Vandāmi tam sirenaham, 
 I revere with my head that Dhamma as the second jewel of

recollection,
 

ธมัมสัสาหสัม ิทาโส (ทาส)ี วะ, ธมัโม เม สามกิสิสะโร, - ขา้พเจา้เป็นทาสของพระธรรม,



พระธรรมเป็นนายมอีสิระเหนอืขา้พเจา้
 Dhammassāhasmi dāso (dāsī) va, Dhammo me sāmikissaro, 

 I am a servant of the Dhamma, my master, guidance,
 

ธมัโม ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วธิาตา จะ หติสัสะ เม, - พระธรรมเป็นเครื�องกําจัดทกุข,์ และ
ทรงไวซ้ ึ�งประโยชนแ์กข่า้พเจา้

 Dhammo dukkhassa ghātā ca Vidhātā ca hitassa me, 
 The Dhamma is the destroyer of suffering, upholds blessing and

benefit for me 
 

ธมัมสัสาหงั นยิยาเทม ิสะรรัีญชวีติญัจทิงั, - ขา้พเจา้มอบกายถวายชวีตินี�แดพ่ระธรรม
 Dhammassāham niyyādemi Sarīranjīvitancidam – I devote this life to

that Dhamma,
 

วนัทนัโตหงั (วนัทนัตหีงั) จะรสิสาม,ิ ธมัมสัเสวะ สธุมัมะตงั, - ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจั่ก
ประพฤตติาม, ซึ�งความเป็นธรรมดขีองพระธรรม

 Vandantoham (Vandantīham) carissāmi, Dhammasseva
sudhammatam 

 With my reverence to Dhamma, I have followed the great virtue of
doctrine, 

 

นัตถ ิ เม สะระณัง อญัญัง, ธมัโม เม สะระณัง วะรัง, - สรณะอื�นของขา้พเจา้ไมม่,ี พระ
ธรรมเป็นสรณะอนัประเสรฐิของขา้พเจา้

 Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam: 
 With no other refuge, Dhamma is my superb refuge,

 

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ, วฑัเฒยยงั สตัถสุาสะเน, - ดว้ยการกลา่วคําสตัยน์ี�, ขา้พเจา้พงึ
เจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา

 Etena sacca-vajjena, Vaddheyyam satthu-sāsane. 
 By the utterance of this truth, may I progress in the religion of the

Great Teacher.
 

ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ยงั ปญุญัง ปะสตุงั อธิะ, สพัเพปิ อนัตะรายา
เม, มาเหสงุ ตสัสะ เตชะสา

 (ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ ึ�งพระธรรม, ไดข้วนขวายบญุใดในบดันี� อนัตรายทั �งปวงอยา่ไดม้แีก่
ขา้พเจา้ดว้ยเดชแหง่บญุนั ้น)

 Dhammam me vandamānena (vandamānāya) Yam punnam pasutam
idha, Sabbe pi antarāyā me, Māhesum tassa tejasā



Through the accrued merit of my effort and reverence to the
Dhamma, may I be free from all dangers.

 

สวดในขณะหมอบกราบ (bow down and say):
 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธมัเม กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, ธมัโม ปะฏคิคณ๎ัหะตุ
อจัจะยนัตงั, 

 (ดว้ยกายกด็ ี ดว้ยวาจากด็ ี ดว้ยใจกด็ ี กรรมน่าตเิตยีนอนัใดที�ขา้พเจา้กระทําแลว้ในพระ
ธรรม ขอพระธรรมจงงดซึ�งโทษลว่งเกนิอนันั�น เพื�อการสํารวมระวงัในพระธรรมในกาลตอ่
ไป)

 Kāyena vācāya va cetasā vā, Dhamme kukammam pakatam mayā
yam, Dhammo patigganhatu accayantam, Kālantare samvaritum va
dhamme.

 Any misdeeds by bodily acts, speech, and mind I have committed
towards the Dhamma, may all the offenses be pardoned, and to
restrain from such wrongdoings in the future.

 …………………………………………………………………………………………………….
 

สงัฆานสุสต ิ(Sanghānussati) - Recollection of the Sangha
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั สงัฆานุสสะตนิะยงั กะโรมะ เส – เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความตามระลกึ

ถงึพระสงฆเ์ถดิ
 Handa mayam sanghānussati-nayam karoma se: 

 Now let us chant recollection of the attributes of the Sangha*,
 

* 2 kinds of Sangha
 1. Bhikkhu Sangha is the community of bhikkhus and

bhikkhunis, monks and nuns, the fully ordained ones, they do not

realize any stage of enlightenment.
 

2. Ariya Sangha, or the Noble Sangha, they attain some

degree of enlightenment: stream-enterers, once-returners, non-

returners, and arahants
 

In chanting, clearly the Sangha refers to ‘Ariya Sangha’.



All:
 1. สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด

ปฏบิตัดิแีลว้)
 Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho,

 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced well
(practice the Buddha’s path),

 

2. อชุปุฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด
ปฏบิตัติรงแลว้)

 Uju-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced straight

(upright),
 

3. ญายะปฎปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด
ปฏบิตัเิพื�อรูธ้รรมเป็นเครื�องออกจากทกุขแ์ลว้)

 Nāya-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced

insightfully (with knowledge, wisdom),
 

4. สามจีปิฎปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด
ปฏบิตัสิมควรแลว้) 

 Sāmīci-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have practiced with

integrity (practice the eightfold path completely), 
 

ยะททิงั - (ไดแ้กบ่คุคลเหลา่นี� คอื)
 Yadidam - That is 

 

จัตตาร ิปรุสิะยคุาน ิอฏัฐะ ปรุสิะปคุคะลา – (คูแ่หง่บรุษุ 4 คู,่ นับเรยีงตวับรุษุได ้8 บรุษุ)
 Cattāri purisa-yugāni attha purisa-puggalā:

 That is the four pairs, the eight kinds of noble beings (the four levels
of enlightenment)*

 

1. stream-enterer - โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล
 2. once-returner - สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล

 3. non-returner - อนาคามิมรรค อนาคามิผล
 4. arahant - อรหัตตมรรค อรหัตตผล.



เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (นั�นแหละ สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้)
 Esa bhagavato sāvaka-sangho 

 These are the Blessed One's disciples, the Sangha,
 

5. อาหเุนยโย - (เป็นผูค้วรแกส่กัการะที�เขานํามาบชูา)
 Āhuneyyo - worthy of gifts,

 

6. ปาหเุนยโย - (เป็นผูค้วรแกส่กัการะที�จัดไวต้อ้นรับ)
 Pāhuneyyo - worthy of hospitality,

 

7.ทกัขเินยโย - (เป็นผูค้วรรับทกัษิณาทาน)
 Dakkhineyyo - worthy of offerings,
 

8.อญัชะลกีะระนโีย - (เป็นผูท้ี�บคุคลทั�วไปควรทําอญัชล)ี
 Anjali-karanīyo - worthy of respect,

 

9.อะนุตตะรัง ปญุญะเขตตงั โลกสัสาต ิ – (เป็นเนื�อนาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอื�นยิ�งกวา่
ดงันี�)

 Anuttaram punnakkhettam lokassāti. - the supreme field of merit for
the world.

 ………………………………………………………………………………………………………………
 

สงัฆาภคิตี ิ(Sanghābhigītim) – Verses in praise of the Sangha
 

Leader:
 หนัทะ มะยงั สงัฆาภคิตีงิ กะโรมะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย ทําความขบัคาถา พรรณนา

สรรเสรญิพระสงฆเ์ถดิ
 Handa mayam sanghābhigītim karoma se: 

 Now let us chant the verses in praise of the Sangha:
 

All:
 สทัธมัมะโช สปุะฏปัิตตคิณุาทยิตุโต, - พระสงฆท์ี�เกดิโดยพระสทัธรรม, ประกอบดว้ยคณุ

มคีวามปฏบิตัดิเีป็นตน้
 Saddhammajo supatipatti-gunādiyutto, 

 The Sangha, born of the true doctrine (Dhamma), having excellent
virtue of good practice, etc.

 

โยฏฐพัพโิธ อะรยิะปคุคะละสงัฆะเสฏโฐ, - เป็นหมูแ่หง่พระอรยิบคุคลอนัประเสรฐิแปด



จําพวก
 Yotthābbidho ariya-puggala-sangha-settho,

 The community of eight types of noble beings,
 

สลีาทธิมัมะปะวะราสะยะกายะจติโต, - มกีายและจติอนัอาศยัธรรมมศีลีเป็นตน้อนับวร
 Sīlādidhamma-pavarāsaya-kāya-citto:

 Body and mind guided by superb doctrine, virtue and morality as the
refuge, 

 

วนัทามะหงั ตะมะรยิานะ คะณัง สสุทุธงั, - ขา้พเจา้ไหวห้มูแ่หง่พระอรยิเจา้เหลา่นั�น อนั
บรสิทุธิ�ดว้ยดี

 Vandāmaham tam-ariyāna-ganam susuddham,
 I revere the community of that purified noble disciples, 

 

สงัโฆ โย สพัพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมตุตะมงั, - พระสงฆห์มูใ่ดเป็นสรณะอนัเกษม
สงูสดุของสตัวท์ั �งหลาย ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มูนั่ �น อนัเป็นที�ตั �งแหง่ความระลกึองคท์ี�สาม
ดว้ยเศยีรเกลา้

 Sangho yo sabba-pānīnam Saranam khemam-uttamam,
 I revere with my head the Sangha, the excellent refuge of all being as

the third jewel of recollection,
 

สงัฆสัสาหสัม ิทาโส (ทาส)ี วะ, สงัโฆ เม สามกิสิสะโร, - ขา้พเจา้เป็นทาสของพระสงฆ,์
พระสงฆเ์ป็นนายมอีสิระเหนอืขา้พเจา้

 Sanghassāhasmi dāso (dāsī) va, Sangho me sāmikissaro. 
 I am a servant of the Sangha, my master, guidance,

 

สงัโฆ ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วธิาตา จะ หติสัสะ เม, - พระสงฆเ์ป็นเครื�องกําจัดทกุข,์ และ
ทรงไวซ้ ึ�งประโยชนแ์กข่า้พเจา้

 Sangho dukkhassa ghātā ca, Vidhātā ca hitassa me. 
 The Sangha is the destroyer of suffering, upholds blessing and benefit

for me,
 

สงัฆสัสาหงั นยิยาเทม ิสะรรัีญชวีติญัจทิงั, - ขา้พเจา้มอบกายถวายชวีตินี�แดพ่ระสงฆ์
 Sanghassāham niyyādemi, Sarīranjīvitancidam. 

 I devote this life to the Sangha,
 

วนัทนัโตหงั (วนัทนัตหีงั) จะรสิสาม,ิ สงัฆสัโสปะฏปัินนะตงั, - ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจั่ก
ประพฤตติาม, ซึ�งความปฏบิตัดิขีองพระสงฆ์



Vandantoham (Vandantīham) carissāmi, Sanghassopatipannatam. 
 With my reverence to the Sangha, I have followed good conduct of

the Sangha,
 

นัตถ ิ เม สะระณัง อญัญัง, สงัโฆ เม สะระณัง วะรัง, - สรณะอื�นของขา้พเจา้ไมม่,ี พระ
สงฆเ์ป็นสรณะอนัประเสรฐิของขา้พเจา้

 Natthi me saranam annam, Sangho me saranam varam: 
 With no other refuge, the Sangha is my superb refuge:

 

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ, วฑัเฒยยงั สตัถ ุสาสะเน, - ดว้ยการกลา่วคําสตัยน์ี�, ขา้พเจา้พงึ
เจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา

 Etena sacca-vajjena, Vaddheyyam satthu-sāsane. 
 By the utterance of this truth, may I progress in the religion of the

Great Teacher,
 

สงัฆงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ยงั ปญุญัง ปะสตุงั อธิะ, สพัเพปิ อนัตะรายา
เม, มาเหสงุ ตสัสะ เตชะสา 

 (ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ ึ�งพระสงฆ,์ ไดข้วนขวายบญุใด ในบดันี� อนัตรายทั �งปวงอยา่ไดม้แีก่
ขา้พเจา้ดว้ยเดชแหง่บญุนั ้น)

 Sangham me vandamānena (vandamānāya), Yam punnam pasutam
idha, Sabbe pi antarāyā me, Māhesum tassa tejasā. 

 Through the accrued merits of my effort and reverence to the
Sangha, may I be free from all dangers.

 

สวดในขณะหมอบกราบ (bow down and say):
 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, สงัโฆ ปะฏคิคณ๎ัหะตุ
อจัจะยนัตงั, กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ สงัเฆ 

 (ดว้ยกายกด็ ีดว้ยวาจากด็ ีดว้ยใจกด็ ีกรรมน่าตเิตยีนอนัใดที�ขา้พเจา้ไดก้ระทําแลว้ในพระ
สงฆ ์ ขอพระสงฆ ์จงงดซึ�งโทษลว่งเกนิอนันั�น เพื�อการสํารวมระวงั ในพระสงฆใ์นกาลตอ่
ไป)

 Kāyena vācāya va cetasā vā, Sanghe kukammam pakatam mayā
yam, Sangho patigganhatu accayantam, Kālantare samvaritum va
sanghe.

 Any misdeeds by bodily acts, speech, and mind I have committed
towards the Sangha, may all the offenses be pardoned, and to
restrain from such wrongdoings in the future.

 



After reciting verses of evening chant, followed by the verses of merit
sharing which normally recited both in Pali and Thai translation as
follow:

 

Leader:
 หนัทะ มะยงั อทุทสิสะนาธฏิฐานะคาถาโย ภะณามะ เส - เชญิเถดิ เราทั �งหลาย จงสวด

คาถาอทุศิสว่นกศุลและอธษิฐานเถดิ
 Handa mayam uddisanādhinnhāna-gāthāyo bhanāmase 

 Now let us chant the verses of dedication and determination
 

All:
 อมินิา ปญุญะกมัเมนะ - (ดว้ยบญุนี�อทุศิให)้ 

 Iminā punna-kammena, 
 By the power of dedication of merit, 

 

อปัุชฌายา คณุุตตะรา - (อปัุชฌายผ์ูเ้ลศิคณุ) อาจะรยิปูะการา จะ - (แลอาจารยผ์ูเ้กื�อ
หนุน) มาตา ปิตา จะ ญาตะกา - (ทั �งพอ่แมแ่ลปวงญาต)ิ

 upajjhāyā gunuttarā, ācāriyūpakārā ca, mātā-pitā ca nātakā 
 My preceptors, teachers, benefactors, mother, father, relatives,

 

สรุโิย จันทมิา ราชา - (สรูยจั์นทรแ์ละราชา) คณุะวนัตา นะราปิ จะ - (ผูท้รงคณุหรอืสงู
ชาต)ิ

 suriyo candimā rājā, gunavantā narā pi ca 
 The sun, the moon, virtuous persons and dignitaries,

 

พรัหมะมารา จะ อนิทา จะ - (พรหมมารและอนิทราช) โลกะปาลา จะ เทวะตา - (ทั �งทวย

อทุทสิสนาธฏิฐาน
คาถา (กรวดนํ�า
ตอนเย็น) –

Uddisanaditthana
Gatha (Verses of

dedication of
merit and
aspiration)

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/uddisanaditthana-gatha-verses-of.html


เทพและโลกบาล)
 brahma-mārā ca indā ca, lokapālā ca devatā 

 Brahmas, Mara, Indra, deities and guardian kings 
 

ยะโม มติตา มะนุสสา จะ - (ยมราช มนุษยม์ติร) มชัฌตัตา เวรกิาปิ จะ - (ผูเ้ป็นกลาง ผู ้
จองผลาญ)

 yamo mittā manussā ca, majjhattā verikā pi ca
 Yamaraja (god of death), human beings, those who are friendly,

neutral, hostile
 

สพัเพ สตัตา สขุ ีโหนต ุ- (ขอใหเ้ป็นสขุศานติ�ทกุทั�วหนา้ อยา่ทกุขท์น) 
 sabbe sattā sukhī hontu 

 May all of them be happy, far from miseries, 
 

ปญุญาน ิปะกะตาน ิ เม - (บญุผองที�ขา้ทําจงชว่ยอํานวยศภุผล) สขุงั จะ ตวิธิงั เทนต ุ -
(ใหส้ขุสามอยา่งลน้) ขปิปัง ปาเปถะ โว มะตงั - (ใหล้ถุงึนพิพานพลนั)

 punnāni pakatāni me, sukham ca tividha dentu, khippam pāpetha vo
matam 

 Through the merit done by me, may they gain threefold bliss and
soon attain nibbana,

 

อมินิา ปญุญะกมัเมนะ - (ดว้ยบญุนี�ที�เราทํา) อมินิา อทุทเิสนะ จะ - (แลอทุศิใหป้วง
สตัว)์

 iminā punna-kammena, iminā uddisena ca 
 Through this merit done by me, and dedicated to all beings,

 

ขปิปาหงั สลุะเภ เจวะ (เราพลนัไดซ้ ึ�งการตดั) ตณัหปุาทานะเฉทะนัง (ตวัตณัหา
อปุาทาน) เย สนัตาเน หนิา ธมัมา (สิ�งชั�วในดวงใจ) ยาวะ นพิพานะโต มะมงั (กวา่เราจะ
ถงึนพิพาน) นัสสนัต ุสพัพะทา เยวะ (มลายสิ�นจากสนัดาน) 

 khippāham sulabhe ceva, tamhupādāna-chedanam, ye santāne hinā
dhammā, yāva nibbānato mamam, nassantu sabbadā yeva 

 May I soon liberate from craving, clinging, and impurities in mind,
entirely ceased from innate trait, until attaining nibbana,

 

ยตัถะ ชาโต ภะเว ภะเว (ทกุๆ ภพที�เราเกดิ) อชุจุติตงั สะตปัิญญา (มจีติตรงและสตทิั �ง
ปัญญาอนัประเสรฐิ) สลัเลโข วริยิมัหนิา (พรอ้มทั �งความเพยีรเลศิเป็นเครื�องขดูกเิลสหาย)

 yattha jāto bhave bhave, uju-cittam sati-pannā, sallekho viriyamhinā
 Every existence of my rebirth, may I have righteous mind,



mindfulness, wisdom, and excellent diligence to extinguish all
defilements,

 

มารา ละภนัต ุโนกาสงั (โอกาสอยา่พงึมแีกห่มูม่ารสิ�นทั �งหลาย) กาตญุจะ วริเิยส ุเม (เป็น
ชอ่งประทษุรา้ยทําลายลา้งความเพยีรจม)

 mārā labhantu nokāsam, kātun ca viriyesu me
 May I be free from all evils to weaken my effort,

 

พทุธาธปิะวะโร นาโถ (พระพทุธผูบ้วรนาถ) 
 Buddhādi-pavaro nātho 

 The Buddha, my sublime refuge, 
 

ธมัโม นาโถ วะรตุตะโม (พระธรรมที�พึ�งอดุม)
 Dhammo nātho varuttamo

 The Dhamma, my superb protection, 
 

นาโถ ปัจเจกะพทุโธ จะ (พระปัจเจกะพทุธสม) 
 Nātho pacceka-buddho ca 

 The silent Buddha is my noble Lord,
 

สงัโฆ นาโถตตะโร มะมงั (ทบพระสงฆท์ี�พึ�งผยอง)
 Sangho nāthottaro mamam

 And the Sangha, my excellent support,
 

เตโสตตะมานุภาเวนะ (ดว้ยอานุภาพนั�น) มาโรกาสงั ละภนัต ุมา (ขอหมูม่าร อยา่ไดช้อ่ง)
 tesottamānubhāvena, mārokasam labhantu mā

 By their supreme powers, may chances of all Maras (obstructions,
defilements, etc.) to harm me cannot be seen,

 

ทะสะปญุญานุภาเวนะ (ดว้ยเดชบญุทั �งสบิป้อง) มาโรกาสงั ละภนัต ุมา (อยา่เปิดโอกาส
แกม่าร เทอญ)

 tasa punna nubhāvena, mārokasam labhantu mā.
 By the protective power from ten* meritorious deeds, may Mara and

evil forces be dispelled. 
 

Punna-kiriya-vathu (บุญกริยิาวตัถุ 10) - 10 meritorious

deeds:



1. Dana: generosity, giving (money, things, knowledge,

forgiveness, etc.) – ทานมัย การทําบุญดว้ยการใหเ้งนิ สิ�งของ ความรู ้
และหรือ การใหอ้ภัยทาน

 2. Sila: morality, observing the precepts - ศลีมัย การทําบุญดว้ยการ
รักษาศีล มีความประพฤติด ีไม่เบยีดเบียนผูอ้ื�นทั�งทางกาย วาจา และใจ

 3. Bhavana: mental development, meditation - ภาวนามัย การ
ทําบุญดว้ยการปฏิบัตธิรรม บําเพ็ญสมาธิภาวนา

 4. Apaciti: reverence, humility, respect those who should be

respected, elders - อปจายนมัย บญุสําเร็จดว้ยการประพฤตินอบนอ้มต่อ
ผูท้ี�ควรนอบนอ้ม

 5. Veyyavaaca: helping others in good deeds - เวยยาวัจจมัย การ
ชว่ยเหลือ มนํี�าใจช่วยจัดชว่ยทํากจิที�เป็นประโยชน์ ในขอบข่ายของศีล
และธรรม

 6. Pattanuppadana: sharing merit and good performance - ปัตติ
ทานมัย บญุเกดิจากการอุทศิบุญ หมั�นเผื�อแผ่ความดีใหแ้ก่คนอื�น เจอืจาน
ความดีและความชอบในผลงานให้แก่คนอื�น

 7. Abbhanumodana: rejoicing in merit/good deeds of others – ปัต
ตานุโมทนามัย การแสดงความยินดเีมื�อไดท้ราบว่า ผูอ้ื�นกระทําความดี
หรอืการอนุโมทนา

 8. Dhammassavanamaya: listening/reading/studying doctrine –

ธัมมัสสวนมัย บุญเกดิจากการฟังธรรม ศึกษาธรรมอยู่เสมอ
 9. Dhammadesanagravemaya: spreading/teaching doctrine – ธัมม

เทสนามัย การสั�งสอนธรรม เผยแพร่ธรรมะ
 10. Ditthujukamma: rectification of views – ทฏิ�ขุกัุมม ์การทําความ

เห็นใหต้รง ถูกตอ้งตามทํานองคลองธรรม
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