
นนัสการพระรัตนตรัย (Ratanattaya Vandana) – Salutation to the
Triple Gem

 
นมสัการพระพทุธเจา้ (Buddhābhivādanā) – Homage to the
Buddha

 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (3 จบ)

 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรู ้
ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง)

 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa
(repeat three times)

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

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

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

ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง ขา้พเจา้อภวิาทพระผูม้พีระภาคเจา้, ผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิ
บาน)

 Araham sammā-sambuddho bhagavā Buddham
bhagavantam abhivādemi

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

 
กราบ (prostrate once)

 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสามิ

 (พระธรรม เป็นธรรมที�พระผูม้พีระภาคเจา้, ตรัสไวด้แีลว้ ขา้พเจา้นมสัการพระ
ธรรม)

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

homage to the Dhamma.
 

กราบ (prostrate once)
 



สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ
 (พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้, ปฏบิตัดิแีลว้ ขา้พเจา้นอบนอ้มพระ

สงฆ)์
 Supatipanno bhagavato sāvakasańgho Sańgham namāmi

 The Sangha, the Blessed One's disciples have practiced well,
I pay homage to the Sangha.

 
กราบ (prostrate once)



วดัทา่ซงุ 

สมเด็จองคป์ฐม วดัทา่ซงุ

นนัสการพระรัตนตรัย (Ratanattaya Vandana) – Salutation to the Triple Gem
 

นมสัการพระพทุธเจา้ (Buddhābhivādanā) – Homage to the Buddha
 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง)

 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)

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

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

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

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

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

 

กราบ (prostrate once)
 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสามิ
 (พระธรรม เป็นธรรมที�พระผูม้พีระภาคเจา้, ตรัสไวด้แีลว้ ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม)

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

 

กราบ (prostrate once)
 

สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ
 (พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้, ปฏบิตัดิแีลว้ ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆ)์

 Supatipanno bhagavato sāvakasańgho Sańgham namāmi
 The Sangha, the Blessed One's disciples have practiced well, I pay homage to the Sangha.

 

กราบ (prostrate once)
 …………………………………………………………………………………………..

 

ไตรสรณคมน ์(Tisarana) - The Three Refuges usually recited prior the Five Precepts.
 

พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

 

ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.

 

สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
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Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.
 

ทตุยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go to the Buddha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

 

ทตุยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go to the Sangha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to the Buddha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

 

ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to the Sangha for refuge

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

 

ศลี 5 (panca-sila) - The Five Precepts 
 

1. ปาณาตปิาตา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากทําลายชวีติ)
 Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from destroying living beings, prohibits killing, hurting and
torturing. 

 

2. อะทนินาทานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากถอืเอาของที�เขามไิดใ้ห)้
 Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from taking that which is not given, stealing, actions supporting
stealing.

 

3. กาเมสมุจิฉาจารา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากประพฤตผิดิในกาม)
 Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from sexual misconduct, infidelity in marriage life.
 

4. มสุาวาทา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากพดูเท็จ)
 Musavada veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from false speech, lies.
 

5. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากของเมา คอื สรุาเมรัยอนั
เป็นที�ตั �งแหง่ความประมาท)

 Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami 
 I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness. 

 
……………………………………………………………………………..

 

อาราธนาศลี 5 (Aradhana Tisarana PancaSila) – Request for the Three Refuges and the Five Precepts



from Bhikku.
 

(Individual request: change Mayam to Aham, and Yaacaama to Yaacaami)
 

มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไวท้ลีะขอ้ พรอ้มทั �งพระรัตนตรัย)

 
Mayam (Aham) bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma (yācāmi).

 
Venerable Sir, we (I) request the Three Refuges and the Five Precepts.

 May we (I), Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three Refuges.
 

ทตุยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (แมค้รั �งที�สอง ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไวท้ลีะขอ้ พรอ้มทั �ง

พระรัตนตรัย)
 

Dutiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
 

Venerable Sir, for the second time, we request the Three Refuges and the Five Precepts
 For the second time, May we, O Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three

Refuges.
 

ตะตยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (แมค้รั �งที�สาม ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไวท้ี�ละขอ้ๆ พรอ้มทั �ง

พระรัตนตรัย)
 

Tatiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
 

Venerable Sir, for the third time, we request the Three Refuges and the Five Precepts
 For the third time, May we, O Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three

Refuges.
 

Repeat after Bhikku 3 times:
 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง)

 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)

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

 

Repeat after Bhikku:
 

พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

 

ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.



สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go to the Buddha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

 

ทตุยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สอง)
 Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go to the Sangha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to the Buddha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

 

ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึเป็นครั �งที�สาม)
 Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to the Sangha for refuge

 

Bhikku:
 

ตสิะระณะคะมะนัง นฏิฐติงั
 Ti-sarana-gamanam nitthitam. - This ends the going for refuge.

 
All:

 

อามะ ภนัเต
 Āma bhante. - Yes, Venerable Sir.

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

คําสมาทานศลี 5 – Acceptance of the Five Precepts, repeat each precept after Bhikku:
 

1. ปาณาตปิาตา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการฆา่ การเบยีดเบยีน การทํารา้ยรา่งกาย
คนและสตัว ์

 แลว้มจีติใจประกอบดว้ยเมตตากรณุา มคีวามปรารถนาด ีและสงสารเห็นอกเห็นใจผูอ้ื�นสตัวอ์ื�น)
 

Pānātipātā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi 
 

I undertake the training rule to refrain from taking life.
 

2. อะทนินาทานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

�



(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการถอืเอาสิ�งของที�เจ ้าของไมไ่ดใ้หด้ว้ย
อาการแหง่ขโมยหรอืโจร อนัไดแ้ก ่ลกั ฉก ชงิ วิ�งราว ขูก่รรโชก ขูเ่ข็ญ ปลน้ จี� ตู ่ฉอ้โกง หลอก ลวง
ปลอม ตระบดั เบยีดบงั สบัเปลี�ยน ลกัลอบ ยกัยอก และรับสนิบน 

 แลว้เป็นผูม้คีวามขยนัประกอบสมัมาชพี บรจิาคทาน และเคารพในกรรมสทิธิ�ในทรัพยส์นิของผูอ้ื�น)
 

Adinnādānā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
 

I undertake the training rule to refrain from stealing.
 

3. กาเมส ุมจิฉาจารา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้สมาทานซึ�งสกิขาบท คอื เจตนาเป็นเครื�องงดเวน้ เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม)
 

Kāmesu micchācārā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
 

I undertake the training rule to refrain from sexual misconduct.
 

4. มสุาวาทา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้สมาทานซึ�งสกิขาบท คอื เจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากมสุาวาท เวน้จากการพดูเท็จ คําไมเ่ป็น
จรงิ และคําลอ่ลวง อําพรางผูอ้ื�น)

 
Musāvādā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi

 
I undertake the training rule to refrain from telling lies.

 

5. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการดื�มนํ�าเมาอนัเป็นท ี่ตั �งแหง่ความ
ประมาท อนัไดแ้ก ่นํ�าสรุา เมรัย เครื�องดื�มมนึเมาอื�น ๆ และการเสพยาเสพตดิอื�นๆ เชน่ ฝิ�น เฮโรอนี
กญัชา ยาบา้ ฯลฯ)

 
Surā-meraya-majja-pamādatthānā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi

 
I undertake the training rule to refrain from intoxicating liquors and drugs that lead to carelessness.

 

Bhikku:
 

อมิาน ิปัญจะสกิขาปะทานิ
 Imāni panca sikkhā-padāni: - These are the five training rules.

 

สเีลนะ สคุะตงิ ยนัต ิ– (ศลี นั�นจักเป็นเหตใุหถ้งึความสขุ)
 Sīlena sugatim yanti. - Through Precepts people go for happiness.

 

สเีลนะ โภคะสมัปะทา - (ศลี นั�นจักเป็นเหตใุหไ้ดม้าซึ�ง โภคทรัพย)์
 Sīlena bhoga-sampadā. - Through Precepts people go for good fortune.

 



สเีลนะ นพิพตุงิ ยนัต ิ- (และศลีนั�นยงั จะเป็นเหตใุหไ้ดไ้ปถงึ นพิพาน คอืความดบัเย็นจากกเิลศ เครื�อง
เศรา้หมอง ทั �งปวง)

 Sīlena nibbutim yanti. - Through Precepts people attain the extinction of passion.
 

ตสฺัมา สลีงั วโิสธะเย - (ศลี จงึเป็นสิ�งที�วเิศษนักที�เธอทั �งหลายพงึยดึถอืเป็นห ลกั ประจําชวีติ ประจํา
จติใจ ปฏบิตั ิใหไ้ด ้ดงันี� แล)

 Tasmā sīlam visodhaye. - Therefore let they purify their Precepts.
 

All:
 

สาธ ุภนัเต 
 Sadhu bhante - Well said, Venerable sir

 

กราบ 3 ครั�ง (prostrate 3 times)
 



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 (อปุกเิลส) – impurities (imperfections, corruptions) of

mind.
 

1. abhijjhā-visamalobha (อภชิฌมวสิมโลภะ) - greed (ความละโมภ
เพง่เล็งอยากได ้อยากม ีอยากเป็นอยา่งไมรู่จั้กพอ)

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

 3. kodha (โกธะ) – anger (ความโกรธ รนุแรงนอ้ยกวา่โทสะ โกรธเป็น
เพยีงความเคอืงหรอืขุน่เคอืงเทา่นั�น)

 4. upanāha (อปุนาหะ) - hostility (ผกูโกรธ ไมย่อมเลกิโกรธ เกบ็ความ
โกรธฝังไวใ้นใจนานๆใหค้วามรอ้นแกต่นเองไมร่ ู้ส ิ�นสดุ )

 5. makkha (มกัขะ) – denigration (ดถูกูดหูมิ�นความดขีองทา่นที�ทา่นได ้
ทําแลว้)

 6. palāsa (ปลาสะ) – domineering (ความตเีสมอ ยกตวัที�ตํ�าใหส้งูโดย
ไมไ่ดทํ้าคณุงามความดหีรอืสรา้งว าสนาบารมเีชน่ทา่น ความไมม่สีมัมา
คารวะ ไมรู่จั้กที�ตํ�าที�สงู)

 7. issā (อสิสา) – envy (ความรษิยา)
 8. macchariya (มจัฉรยิะ) – stinginess, miserliness (ความตระหนี�)

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

 10. sātheyya (สาเถยยะ) – brag (โออ้วด หาทางแสดงออกใหผู้อ้ ื�นเห็น
ความสําคญัในทางตา่งๆ ของตน เชน่ความมั�งม ีความใหญโ่ต)

 11. thambha (ถมัภะ) – obstinacy, irrational (หวัดื�อถอืรั �น ไมม่ี
เหตผุล)

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

better (แขง่ดแีขง่เดน่ มุง่แตจ่ะเองชนะ จะพดูจะทําอะไรตอ้งเหนอืกวา่ผู ้
อื�นตลอด)

 13. māna (มานะ) – conceit, pride, vanity (ความถอืตวัถอืตน ถอืชั �น
วรรณะเกนิพอด ีทะนงตน)

 14. atimāna (อตมิานะ) – superiority-conceit (ความเยอ่หยิ�งจองหอง)
 15. mada (มทะ) – infatuation (ความมวัเมา ความหลงในลาภยศ

สรรเสรญิสขุ หรอืความหลงในรปูเสยีงกลิ�นรสโผฏฐพัพะ จนลมืความถกู
ความควร)

 16. pamāda (ปมาทะ) – negligence (ความประมาทเลนิเลอ่ สะเพรา่ คดิ
ปรงุแตง่วา่ไมเ่ป็นไร)

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



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 (อกศุลมลู) 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

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

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

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

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

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

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

(ลงัเลสงสยัในผลของการปฏบิตั ิไมแ่น่ใจวา่จะมผีลจรงิตามที�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 – ธาต)ุ 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�เกดิรว่มกบัจติ

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 (พระสมัมาสมัพทุธเจา้) – a Perfect Buddha,

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

brahmas, he discovered the Dhamma and formed the Sangha
 

Paccekabuddha (พระปจัเจกพทุธเจา้), 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 (อภญิญา 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 (ทพิพโสต) – divine ear (หทูพิย)์
 3. Ceto-pariya-nana (เจโตปรยิญาณ) – penetration of the minds of

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

former existence (ระลกึชาตไิด)้
 5. Dibba chakkhu (ทพิพจักษุ) – divine eye, clairvoyance (ตาทพิย)์

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

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

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

attained through penetrative insight (ญาณในวปัิสสนา)
 8. Manomayiddhi (มโนมยทิธ)ิ – mind-made images through

magical power (ฤทธิ�ทางใจ คอื นริมติกายอื�นออกจากกายนี�)
 ………………………………………………………….

 

**Carana (จรณะ - conduct) – (ขอ้ปฏบิตัเิพื�อบรรลวุชิชา หรอืความ
รูใ้นพทุธศาสนา), conduct or practice to attain vijja (knowledge and

powers)
 

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

 2. Indriya samvara sīla – restraint of senses (อนิทรยีสงัวร - การ
สํารวมอนิทรยี ์ คอืระวงัไมใ่หบ้าปอกศุลธรรมครอบงําใจ เมื�อรับรูอ้ารมณ์
ดว้ยอนิทรยีท์ั �ง 6)

 3. Bhojane mattannutā - moderation in eating (โภชเน มตัตญั�ตุา
- ความรูจั้กประมาณในการบรโิภค)

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

alert, practice of wakefulness (ชาครยิานุโยค - ขยนัหมั�นเพยีรตื�นตวั
อยูเ่ป็นนติย ์ชาํระจติมใิหม้นีวิรณ)์

 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 (หริ)ิ
 7. Ottappa – fear of unwholesome actions (โอตปัปะ)

 8. Bahusacca – broad knowledge (พหสุจัจะ)
 9. Viriya - energy, diligence (วริยิะ)

 10. Sati - mindfulness (สต)ิ
 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 – ทตุยิฌาน (Dutiyajjhana)
 14. The third absorption – ตตยิฌาน (Tatiyajjhana)

 15. The fourth absorption – จตตุถฌาน (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 - สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล

 3. non-returner - อนาคามมิรรค อนาคามผิล
 4. arahant - อรหตัตมรรค อรหตัตผล.



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.

 



จบคําทําวตัรเย็น (end of Evening Chant)



นมสัการพระพทุธเจา้ (Buddhābhivādanā) – Homage to the Buddha
 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบ

ไดโ้ดยพระองคเ์อง)
 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat
three times)

 

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

 …………………………………………………………………………………………………….
 ไตรสรณคมน ์ (Tisarana) - The Three Refuges usually recited prior

the Five Precepts.
 

พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

 

ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)

อาราธนา
ศลี 5

(Aradhana
Tisarana

PancaSila)
– Request

for the
Three

Refuges
and the

Five
Precepts

from
Bhikku.

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/5-aradhana-tisarana-pancasila-request.html


Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.
 

สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go
to the Buddha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I
go to the Dhamma for refuge.

 

ทตุยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go
to the Sangha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to
the Buddha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go
to the Dhamma for refuge.

 

ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to
the Sangha for refuge



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

ศลี 5 (panca-sila) - The Five Precepts 
 

1. ปาณาตปิาตา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากทําลายชวีติ)
 Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from destroying living beings,
prohibits killing, hurting and torturing. 

 

2. อะทนินาทานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ - (เวน้จากถอืเอาของที�เขา
มไิดใ้ห)้

 Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami 
 I undertake the precept to refrain from taking that which is not

given, stealing, actions supporting stealing.
 

3. กาเมสมุจิฉาจารา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ - (เวน้จากประพฤตผิดิใน
กาม)

 Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami 
 I undertake the precept to refrain from sexual misconduct,

infidelity in marriage life.
 

4. มสุาวาทา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ- (เวน้จากพดูเท็จ)
 Musavada veramani sikkhapadam samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from false speech, lies.
 

5. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม ิ - (เวน้จาก
ของเมา คอื สรุาเมรัยอนัเป็นที�ตั �งแหง่ความประมาท)

 Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam
samadiyami 

 I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and
drugs which lead to carelessness. 

 

……………………………………………………………………………..
 

อาราธนาศลี 5 (Aradhana Tisarana PancaSila) – Request for the



Three Refuges and the Five Precepts from Bhikku.
 

(Individual request: change Mayam to Aham, and Yaacaama to
Yaacaami)

 

มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไวท้ลีะขอ้ พรอ้ม

ทั �งพระรัตนตรัย)
 

Mayam (Aham) bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
(yācāmi).

 

Venerable Sir, we (I) request the Three Refuges and the Five
Precepts.

 May we (I), Venerable Sir, observe the Five Precepts together
with the Three Refuges.

 

ทตุยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (แมค้รั �งที�สอง ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไว ้

ทลีะขอ้ พรอ้มทั �งพระรัตนตรัย)
 

Dutiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
 

Venerable Sir, for the second time, we request the Three
Refuges and the Five Precepts

 For the second time, May we, O Venerable Sir, observe the Five
Precepts together with the Three Refuges.

 

ตะตยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ
 (แมค้รั �งที�สาม ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทั �งหลายขอศลี ๕ ขอ้ เพื�อจะรักษาไว ้

ที�ละขอ้ๆ พรอ้มทั �งพระรัตนตรัย)
 

Tatiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
 



Venerable Sir, for the third time, we request the Three Refuges
and the Five Precepts

 For the third time, May we, O Venerable Sir, observe the Five
Precepts together with the Three Refuges.

 

Repeat after Bhikku 3 times:
 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบ

ไดโ้ดยพระองคเ์อง)
 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat
three times)

 

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

 

Repeat after Bhikku:
 

พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

 

ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.

 

สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ- (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์เป็นที�พึ�งที�ระลกึ)
 Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.

 

ทตุยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go
to the Buddha for refuge.

 



ทตุยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I
go to the Dhamma for refuge.

 

ทตุยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สอง)

 Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go
to the Sangha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระพทุธ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to
the Buddha for refuge.

 

ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระธรรม เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go
to the Dhamma for refuge.

 

ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิ - (ขา้พเจา้ขอถอืเอา พระสงฆ ์ เป็นที�พึ�งที�ระลกึ
เป็นครั �งที�สาม)

 Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to
the Sangha for refuge

 

Bhikku:
 

ตสิะระณะคะมะนัง นฏิฐติงั
 Ti-sarana-gamanam nitthitam. - This ends the going for refuge.

 

All:
 

อามะ ภนัเต
 Āma bhante. - Yes, Venerable Sir.



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

คําสมาทานศลี 5 – Acceptance of the Five Precepts, repeat each
precept after Bhikku:

 

1. ปาณาตปิาตา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการฆา่ การ
เบยีดเบยีน การทํารา้ยรา่งกายคนและสตัว ์

 แลว้มจีติใจประกอบดว้ยเมตตากรณุา มคีวามปรารถนาด ี และสงสารเห็นอกเห็นใจผู ้
อื�นสตัวอ์ื�น)

 

Pānātipātā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi 
 

I undertake the training rule to refrain from taking life.
 

2. อะทนินาทานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการถอืเอาสิ�งของที�เจ ้
าของไมไ่ดใ้หด้ว้ยอาการแหง่ขโมยหรอืโจร อนัไดแ้ก ่ลกั ฉก ชงิ วิ�งราว ขูก่รรโชก
ขูเ่ข็ญ ปลน้ จี� ตู ่ฉอ้โกง หลอก ลวง ปลอม ตระบดั เบยีดบงั สบัเปลี�ยน ลกัลอบ
ยกัยอก และรับสนิบน 

 แลว้เป็นผูม้คีวามขยนัประกอบสมัมาชพี บรจิาคทาน และเคารพในกรรมสทิธิ�ใน
ทรัพยส์นิของผูอ้ื�น)

 

Adinnādānā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
 

I undertake the training rule to refrain from stealing.
 

3. กาเมส ุมจิฉาจารา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้สมาทานซึ�งสกิขาบท คอื เจตนาเป็นเครื�องงดเวน้ เวน้จากการประพฤตผิดิ
ในกาม)



Kāmesu micchācārā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
 

I undertake the training rule to refrain from sexual misconduct.
 

4. มสุาวาทา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้สมาทานซึ�งสกิขาบท คอื เจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากมสุาวาท เวน้จากการ
พดูเท็จ คําไมเ่ป็นจรงิ และคําลอ่ลวง อําพรางผูอ้ื�น)

 

Musāvādā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
 

I undertake the training rule to refrain from telling lies.
 

5. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
 

(ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอืเจตนาเป็นเครื�องงดเวน้จากการดื�มนํ�าเมาอนัเป็น
ท ี ่ตั �งแหง่ความประมาท อนัไดแ้ก ่นํ�าสรุา เมรัย เครื�องดื�มมนึเมาอื�น ๆ และการเสพ
ยาเสพตดิอื�นๆ เชน่ ฝิ�น เฮโรอนี กญัชา ยาบา้ ฯลฯ)

 

Surā-meraya-majja-pamādatthānā veramanī sikkhā-padam
samādiyāmi

 

I undertake the training rule to refrain from intoxicating liquors
and drugs that lead to carelessness.

 

Bhikku:
 

อมิาน ิปัญจะสกิขาปะทานิ
 Imāni panca sikkhā-padāni: - These are the five training rules.

 

สเีลนะ สคุะตงิ ยนัต ิ– (ศลี นั�นจักเป็นเหตใุหถ้งึความสขุ)
 Sīlena sugatim yanti. - Through Precepts people go for



happiness.
 

สเีลนะ โภคะสมัปะทา - (ศลี นั�นจักเป็นเหตใุหไ้ดม้าซึ�ง โภคทรัพย)์
 Sīlena bhoga-sampadā. - Through Precepts people go for good

fortune.
 

สเีลนะ นพิพตุงิ ยนัต ิ- (และศลีนั�นยงั จะเป็นเหตใุหไ้ดไ้ปถงึ นพิพาน คอืความดบั
เย็นจากกเิลศ เครื�องเศรา้หมอง ทั �งปวง)

 Sīlena nibbutim yanti. - Through Precepts people attain the
extinction of passion.

 

ตสฺัมา สลีงั วโิสธะเย - (ศลี จงึเป็นสิ�งที�วเิศษนักที�เธอทั �งหลายพงึยดึถอืเป็นห ลกั
ประจําชวีติ ประจําจติใจ ปฏบิตั ิใหไ้ด ้ดงันี� แล)

 Tasmā sīlam visodhaye. - Therefore let they purify their
Precepts.

 

All:
 

สาธ ุภนัเต 
 Sadhu bhante - Well said, Venerable sir

 

กราบ 3 ครั�ง (prostrate 3 times)



บทสรรเสรญิพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ และพระสงัฆคณุ (บทอติปิิโส –
Itipiso)

 Recollection of the Buddha, the Dhamma, and the
Sangha

 

บทสรรเสรญิ พระพทุธคณุ (พทุธานุสต)ิ – Recollection of the
Buddha

 เป็นการสวดเพื�อระลกึถงึพระคณุของพระพทุธเจา้ 9 ประการ – 9
Attributes of the Buddha

 

นมสัการพระพทุธเจา้ (Buddhābhivādanā) – Homage to the
Buddha

 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส

ตรัสรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง)
 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa
(repeat three times)

 

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

 

อติปิิ โส ภะคะวา - (เพราะเหตอุยา่งนี� พระผูม้พีระภาคเจา้นั�น)
 Itipiso bhagavā - He is the Blessed One,

 

1. อะระหงั - (เป็นผูไ้กลจากกเิลส) 

บทอติิ
ปิโส –
Itipiso

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


araham - a Worthy One, a person whose mind is free
from all defilements,

 

2. สมัมาสมัพทุโธ - (เป็นผูต้รัสรูช้อบโดยพระองคเ์อง) 
 sammā-sambuddho - the Perfectly Self-awakened One,

 

3. วชิชาจะระณะสมัปันโน - (เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชา - ความรูแ้จง้ และ
จรณะ - ความประพฤตดิ)ี

 Vijjā-carana-sampanno - impeccable in knowledge and
conduct, accomplished in the conduct leading to
awareness or cognitive skill,

 

4. สคุะโต - (เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยด)ี 
 Sugato - well-being, going (or gone) to a good

destination, the Accomplished One,
 

5. โลกะวทิ ู- (เป็นผูรู้โ้ลกอยา่งแจม่แจง้)
 Lokavidū - the Knower of the Worlds,

 

6. อะนุตตะโร ปรุสิสะธมัมะสาระถ ิ - (เป็นผูส้ามารถฝึกบรุษุที�สมควรฝึก
ได ้อยา่งไมม่ใีครยิ�งกวา่)

 Anuttaro purisa-damma-sārathi – the Supreme Trainer
of those wishing to be trained,

 

7. สตัถาเทวะมนุสสานัง - (เป็นครผููส้อนของเทวดาและมนุษยท์ั �งหลาย)
 satthā deva-manussānam - the Teacher of divine and

human beings,
 

8. พทุโธ - (เป็นผูรู้ ้ผูต้ื�น ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม) 
 Buddho - the Awakened One, Enlightened and Holy,

 



9. ภะคะวาต.ิ - (เป็นผูม้คีวามเจรญิจําแนกธรรมสั�งสอนสตัว ์ดงันี�)
 Bhagavāti – the Blessed One.

 

กราบ (prostrate once)
 

บทสรรเสรญิ พระธรรมคณุ (ธมัมานุสต)ิ – Recollection of the
Dhamma (Doctrine)

 เป็นการสวดเพื�อระลกึถงึคณุของพระธรรม 6 ประการ – 6 Attributes
of Dhamma

 

1. สวากขาโต ภะคะวา ธมัโม - (พระธรรม เป็นสิ�งที�พระผูม้พีระภาคเจา้
ตรัสไวด้แีลว้)

 Svākkhāto bhagavatā dhammo - Dhamma is well
expounded by the Blessed One, 

 

2. สนัทฏิฐโิก - (เป็นสิ�งที�ผูศ้กึษาและปฏบิตั ิพงึเห็นไดด้ว้ยตนเอง)
 Sanditthiko - self-evident, immediately apparent,

immanent here and now,
 

3. อะกาลโิก - (เป็นสิ�งที�ปฏบิตัไิด ้และใหผ้ลไดไ้มจํ่ากดักาล) 
 akāliko – timeless, unconditioned by time or season,

 

4. เอหปัิสสโิก - (เป็นสิ�งที�ควรกลา่วแกผู่อ้ ื�นวา่ทา่นจงมาดเูถดิ)
 Ehipassiko - inviting everybody to come and see to

experience results of the Teachings, 
 

5. โอปะนะยโิก - (เป็นสิ�งที�ควรนอ้มเขา้มาใสต่วั)
 Opanayiko - leading inwards, peace within mind, to

Nippana
 



6. ปัจจัตตงั เวทติพัโพ วญิ�หูตี ิ - (เป็นสิ�งที�ผูรู้ ้พงึรูไ้ดเ้ฉพาะตน ดงันี�
ฯ) 

 paccattam veditabbo vinnuhiti - can be attained
individually by the wise.

 

กราบ (prostrate once)
 

บทสรรเสรญิ พระสงัฆคณุ (สงัฆานุสต)ิ – Recollection of the
Sangha

 เป็นการสวดเพื�อระลกึถงึคณุของพระอรยิสงฆ ์ 9 ประการ – 9
Attributes of the Sangha

 

1. สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระ
ภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัดิแีลว้)

 Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho,
 The Sangha, the Blessed One's disciples who have

practiced well,
 

2. อชุปุฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้พีระ
ภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัติรงแลว้)

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

practiced straight,
 

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

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

practiced insightfully,
 



4. สามจีปิฎปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (สงฆส์าวกของพระผูม้ี
พระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัสิมควรแลว้) 

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

practiced with integrity, 
 

ยะททิงั - (ไดแ้กบ่คุคลเหลา่นี� คอื)
 Yadidam - That is 

 

จัตตาร ิปรุสิสะ ยคุาน ิอฏัฐะ ปรุสิะปคุคะลา - (คูแ่หง่บรุษุสี�คู ่นับเรยีงตวั
ไดแ้ปดบรุษุ - อรยิบคุคล 8) 

 บรุษุ หมายถงึ ผูฟั้งและปฏบิตัติามคําสอนของพระพทุธเจา้จนสามารถ
ละก ิเลสเป็นพระอรยิบคุคลชั �นใดชั �นหนึ�งใน 8 ชั �น หรอื 4 คู ่คอื 

 โสดาปัตตมิรรค – โสดาปัตตผิล, 
 สกทาคามมิรรค - สกทาคามผิล, 
 อนาคามมิรรค - อนาคามผิล, 

 อรหตัตมรรค - อรหตัตผล
 

cattāri purisa-yugāni attha purisa-puggalā:
 The four pairs, the eight kinds of noble beings;

 sotapanna (stream-enterer) - (1) the path to stream-
entry; (2) the fruition of stream-entry

 sakadakami (once-returner) - (3) the path to once-
returning ; (4) the fruition of once-returning

 anagami (non-returner) - (5) the path to non-returning ;
(6) the fruition of non-returning

 arahant (worthy one) - (7) the path to arahantship ; (8)
the fruition of arahantship

 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ - (นั�นแหละ สงฆส์าวกของพระผูม้พีระ
ภาคเจา้)

 



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 ไมม่ี
นาบญุอื�นยิ�งกวา่ ดงันี�)

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

 

กราบ (prostrate once)



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 (บญุกริยิาวตัถ ุ 10) - 10 meritorious

deeds:



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

forgiveness, etc.) – ทานมยั การทําบญุดว้ยการใหเ้งนิ สิ�งของ ความรู ้
และหรอื การใหอ้ภยัทาน

 2. Sila: morality, observing the precepts - ศลีมยั การทําบญุดว้ยการ
รักษาศลี มคีวามประพฤตดิ ีไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื�นทั �งทางกาย วาจา และใจ

 3. Bhavana: mental development, meditation - ภาวนามยั การ
ทําบญุดว้ยการปฏบิตัธิรรม บําเพ็ญสมาธภิาวนา

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

respected, elders - อปจายนมยั บญุสําเร็จดว้ยการประพฤตนิอบนอ้มตอ่
ผูท้ี�ควรนอบนอ้ม

 5. Veyyavaaca: helping others in good deeds - เวยยาวจัจมยั การ
ชว่ยเหลอื มนํี�าใจชว่ยจัดชว่ยทํากจิที�เป็นประโยชน ์ ในขอบขา่ยของศลี
และธรรม

 6. Pattanuppadana: sharing merit and good performance - ปัตติ
ทานมยั บญุเกดิจากการอทุศิบญุ หมั�นเผื�อแผค่วามดใีหแ้กค่นอื�น เจอืจาน
ความดแีละความชอบในผลงานใหแ้กค่นอื�น

 7. Abbhanumodana: rejoicing in merit/good deeds of others – ปัต
ตานุโมทนามยั การแสดงความยนิดเีมื�อไดท้ราบวา่ ผูอ้ื�นกระทําความดี
หรอืการอนุโมทนา

 8. Dhammassavanamaya: listening/reading/studying doctrine –

ธมัมสัสวนมยั บญุเกดิจากการฟังธรรม ศกึษาธรรมอยูเ่สมอ
 9. Dhammadesanagravemaya: spreading/teaching doctrine – ธมัม

เทสนามยั การสั�งสอนธรรม เผยแพรธ่รรมะ
 10. Ditthujukamma: rectification of views – ทฏิ�ขุกุมัม ์การทําความ

เห็นใหต้รง ถกูตอ้งตามทํานองคลองธรรม



กรวดนํ�ายอ่ (Patti Dāna) - Transference of Merits to
Departed Relatives

 

อทิงั เม ญาตนัิง โหต ุสขุติา โหนต ุญาตะโย 
 

(ขอผลบญุกศุลนี�จงสําเร็จประโยชนแ์กญ่าตทิั �งหลายของข ้าพเจา้ ขอ
ญาตทิั �งหลายของขา้พเจา้จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ)

 

Idam me nātinam hotu-sukhitā hontu nātayo
 

May my relatives share these merits and may they be
happy

 

กรวดนํ�ายอ่
(Patti Dāna)

-
Transference
of Merits to
Departed
Relatives

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/patti-dana-transference-of-merits-to.html


สพัเพ สตัตา สขุ ีโหนต ุ – (สตัวท์ั �งหลายทั �งปวง ที�เป็นเพื�อนทกุข ์ เกดิ
แก ่เจ็บ ตาย ดว้ยกนัทั �งสิ�น จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ)

 Sabbe sattā Sukhī hontu - May all beings subject to
birth, aging, illness, and death, be happy.

 

สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนต ุ – จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ อยา่ไดม้เีวรแกก่นั
และกนัเลย

 Sabbe sattā Averā hontu – May all beings be free from
enmity, ill-will,

 

สพัเพ สตัตา อพัพะยาปัชฌา โหนต ุ – (จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ อยา่ได ้
เบยีดเบยีนซึ�งกนัและกนัเลย)

 Sabbe sattā Abbayā pajjhā hontu – May all beings be
free from exploiting each other,

 

สพัเพ สตัตา อะนฆีา โหนต ุ– (จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ อยา่ไดม้คีวามทกุข์
กายทกุขใ์จเลย)

 

คาถาแผ่
เมตตาให ้
สรรพสตัว์
ทั �งหลาย
(Mettā

bhāvanā)
-

spreading
loving

kindness
to all

beings

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/metta-bhavana-spreading-loving-kindness.html


Sabbe sattā Anīghā hontu – May all beings be free from
physical and mental sufferings,

 

สพัเพ สตัตา สขุ ีอตัตานัง ปะรหิะรันต ุ– (จงมคีวามสขุกาย สขุใจ รักษา
ตนใหพ้น้จากทกุขภ์ยัทั �งสิ�นเทอญ)

 Sabbe sattā Sukhī attānang pariha-rantu - May all
beings live in peace and happily, free from all sufferings
and dangers.



คาถาแผส่ว่นกศุล (Pattidana) - Transference of Merits
 

อทิงั เม มาตาปิตนัูง โหต ุสขุติา โหนต ุมาตาปิตะโร 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกม่ารดา บดิาของขา้พเจา้ ขอใหม้ารดา บดิาของ

ขา้พเจา้มคีวามสขุ)
 Idang me mātāpitūnang hotu sukhitā hontu mātāpitaro

 May this merit share with my parents, may they be
happy

 

อทิงั เม ญาตนัีง โหต ุสขุติา โหนต ุญาตะโย 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกญ่าตทิั �งหลายของขา้พเจา้ ขอใหญ้าตทิั �งหลาย

ของขา้พเจา้มคีวามสขุ) 
 Idang me nātinang hotu sukhitā hontu nātayo

 May this merit share with my relatives, may they be
happy

 

อทิงั เม ครุปัูชฌายาจรยิานัง โหต ุสขุติา โหนต ุครุปัูชฌายาจรยิา 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกค่รอูปัุชฌายอ์าจารยข์องขา้พ เจา้ ขอใหค้รู

อปัุชฌายอ์าจารยข์องขา้พเจา้มคีวามสขุ)
 Idang me gurū-pajjhāyā cariyānang hotu sukhitā hontu

gurū-pajjhāyā cariyā
 May this merit share with my teachers and preceptors,

may they be happy
 

คาถาแผส่ว่น
กศุล

(Pattidana) -
Transference

of Merits

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/pattidana-transference-of-merits.html


อทิงั สพัพะเทวะตานัง โหต ุสขุติา โหนต ุสพัเพเทวา 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกเ่ทวดาทั �งหลายทั �งปวง ขอใหเ้ทวดาทั �งหลาย

ทั �งปวงมคีวามสขุ)
 Idang sabba devānang hotu sukhitā hontu sabbe devā

 May this merit share with all divide beings, may they be
happy

 

อทิงั สพัพะเปตานัง โหต ุสขุติา โหนต ุสพัเพ เปตา 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกเ่ปรตทั �งหลายทั �งปวง ขอใหเ้ปรตทั �งหลายทั �ง

ปวงมคีวามสขุ)
 Idang sabba petānang hotu sukhitā hontu sabbe petā

 May this merit share with all hungry ghosts, may they
be happy

 

อทิงั สพัพะเวรนัีง โหต ุสขุติา โหนต ุสพัเพเวร ี
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกเ่จา้กรรมนายเวรทั �งหลายทั �ง ปวง ขอใหเ้จา้

กรรมนายเวรทั �งหลายทั �งปวงมคีวามสขุ)
 Idang sabba verīnang hotu sukhitā hontu sabbe verī

 May this merit share with all enemies, may they be
happy

 

อทิงั สพัพะสตัตานัง โหต ุสขุติา โหนต ุสพัเพ สตัตา 
 (ขอสว่นบญุนี�จงสําเร็จแกส่ตัวท์ั �งหลายทั �งปวง ขอใหส้ตัวท์ั �งหลายทั �ง

ปวงมคีวามสขุทั�วหนา้กนัเทอญ)
 Idang sabba sattānang hotu sukhitā hontu sabbe sattā

 May this merit share with all beings, may they be happy



Dhammachakka in Pali verses and translation
 

เอวมัเม สตุงั เอกงั สะมะยงั ภะคะวา พาราณะสยิงั วหิะระต ิอสิปิะตะเนมคิะทาเย
 Evam-me sutam, Ekam samayam Bhagavā, Bārānasiyam viharati

isipatane migadāye 
 ขา้พเจา้ไดฟั้งมาแลว้อยา่งนี� สมยัหนึ�งพระผูม้พีระภาคเจา้เสด็จประทบัอยูท่ี�ป่าอ ิ สปิตน

มฤคทายวนั ใกลเ้มอืงพาราณสี
 I heard that one time the Buddha was staying at Isipatana, near

Varanasi
 

ตตัระ โข ภะคะวา ปัญจะวคัคเิย ภกิข ูอามนัเตส ิ
 Tatra kho Bhagavā panca-vaggiye bhikkhū āmantesi: 

 ในกาลนั�นแล พระผูม้พีระภาคเจา้ ตรัสเตอืนพระภกิษุปัญจวคัคยี ์ ใหต้ั �งใจฟังและพจิารณา
ตามพระดํารัสของพระองคอ์ยา่งน ี้วา่

 At that time, the Blessed One expounded the supreme knowledge he
had realized to the group of five ascetics: 

 

The two extreme practices
 

เทวเม ภกิขะเว อนัตา ปัพพะชเิตนะ นะ เสวติพัพา (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย บรรพชติไมค่วร
ปฏบิตัใิหห้นักไปในสว่นที�สดุ 2 อยา่ง คอื)

 Dveme bhikkhave antā pabbajitena na sevitabbā 
 The two extremes that one has gone forth from worldly life (they are

monk, recluse, ascetic, etc.) should not practice,
 

โย จายงั กาเมส ุกามะ สขุลัลกิานุโยโค (คอื การประพฤตปิฏบิตัตินเพื�อแสวงหาความสขุ
อยูใ่น รปู เสยีง กลิ�น รส สมัผัสที�น่าปรารถนา)

 Yo cāyam kāmesu kāma-sukhallikānuyogo, - 1. Attachment to worldly
sense pleasures,

 

ธมัมจักรกปัปวตันสตูร -
Dhammachakkapavattana
Sutta, or Dhammachakka

(ธรรมจักร)

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/dhammachakka-in-pali-verses-and.html


หโีน คมัโม โปถชุชะนโิก อะนะรโิย อะนัตถะสญัหโิต (เป็นธรรมอนัเลว เป็นขอ้ประพฤติ
ของชาวบา้น เป็นของผูม้กีเิลสหนา ไมใ่ชธ่รรมอนัจะนําจติใจออกจากกเิลส ไมเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การปฏบิตัเิพื�อใหจ้ติหลดุพน้จากก ิเลส) 

 Hīno gammo pothujjaniko anariyo anattha-sanhito - Which is low,
household life, vulgar, unworthy, useless

 

โย จายงั อตัตะกลิะมะถานุโยโค (คอื การประพฤตปิฏบิตัดิว้ยการทรมานรา่งกายใหไ้ดรั้บ
ความล ําบาก)

 Yo cāyam atta-kilamathānuyogo, - 2. Devotion to self-mortification
 

ทกุโข อะนะรโิย อะนัตถะสญัหโิต (ทําใหเ้ป็นทกุขท์รมาน ไมใ่ชธ่รรมอนัจะนําจติใจออก
จากกเิลส ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การปฏบิตัเิพื�อใหจ้ติหลดุพน้จากก ิเลส)

 Dukkho Anariyo Anattha-sanhito – Painful, unworthy, useless 
 

The Middle Path (ทางสายกลาง)
 

เอเต เต ภกิขะเว อโุภ อนัเต อะนุปะคมัมะ มชัฌมิา ปะฏปิะทา (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย ขอ้
ปฏบิตัอินัเป็นกลาง ไมเ่ขา้ไปใกลท้ี�สดุสองอยา่งนั�น)

 Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma, Majjhimā patipadā – the
Middle Path, the practice to avoid these 2 extremes: 

 

ตะถาคะเตนะ อภสิมัพทุธา (อนัตถาคต ไดต้รัสรูแ้ลว้ดว้ยปัญญาอนัยิ�ง)
 Tathāgatena abhisambuddhā, - This knowledge is realized through

penetrative insight by the Tathagata,
 

จักขกุะระณี ญาณะกะระณี (กระทําดวงตา คอื กระทําญาณเครื�องรู)้
 Cakkhu-karannī nāna-karanī – Produces vision and knowledge,

 

อปุะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต ิ (ยอ่มเป็นไป เพื�อความ
เขา้ไปสงบระงับ, เพื�อความรูย้ ิ�ง เพื�อความรูด้ ี เพื�อกเิลสดบัไปจากจติ เขา้สูพ่ระนพิพาน
ฯ) 

 Upasamāya abhinnāya sambodhāya nibbānāya samvattati. – Leads to
tranquility, to insight, to the extinction of defilements, to
enlightenment, to Nibbana.

 



กะตะมา จะ สา ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏปิะทา (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย กข็อ้ปฏบิตัซิ ึ�งเป็นก
ลางนั�น เหลา่ไหน)

 Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipadā – What is the Middle
Path,

 

ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา (ที�ตถาคต ไดต้รัสรูแ้ลว้ดว้ยปัญญาอนัยิ�ง)
 Tathāgatena abhisambuddhā, - realized by the Tathagata,

 

จักขกุะระณี ญาณะกะระณี (กระทําดวงตา คอืกระทําญาณเครื�องรู)้
 Cakkhu-karani nāna-karanī - produces vision and knowledge,

 

อปุะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต ิ (ยอ่มเป็นไป เพื�อความ
เขา้ไปสงบระงับ เพื�อความรูย้ ิ�ง เพื�อความรูด้ ีเพื�อกเิลสดบัไปจากจติ เขา้สูพ่ระนพิพาน ฯ) 

 Upasamāya abhinnāya sambodhāya nibbānāya samvattati. - leads to
tranquility, to insight, to the extinction of defilements, to
enlightenment, to Nibbana.

 

The Noble Eightfold Path (มรรค 8)
 

อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค (ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นทางสายกลางนี� เพื�อนํากเิลสใหห้มด
ไปจากใจ ม ี8 อยา่ง)

 Ayameva ariyo atthangiko maggo, - the middle way to cease all
defilements is the Noble Eightfold Path, 

 

เสยยะถทีงั (ขอ้ปฏบิตัเิหลา่นี�คอื)
 Seyyathīdam, - Namely

 1. สมัมาทฏิฐ ิ(ปัญญาอนัเห็นชอบ คอื เห็นอรยิสจั) – ปัญญา 
 Sammā-ditthi - Right view - panna

 2. สมัมาสงักปัโป (ความดํารชิอบ คดิจะออกจากกาม ไมค่ดิอาฆาตพยาบาท ไมค่ดิ
เบยีดเบยีน) - ปัญญา

 Sammā-sankappo, - Right opinion - panna
 3. สมัมาวาจา (วาจาชอบ วจสีจุรติ 4: ไมพ่ดูโกหก ไมพ่ดูคําหยาบ ไมพ่ดูคําสอ่เสยีด ไม่

พดูเพอ้เจอ้เหลวไหล) - ศลี
 Sammā-vācā - Right speech - sila

 



4. สมัมากมัมนัโต (การงานชอบ เวน้จากการทจุรติ ไมฆ่า่สตัว ์ ไมล่กัทรัพย ์ ไมป่ระพฤติ
ผดิในกาม) - ศลี

 Sammā-kammanto - Right action - sila
 5. สมัมาอาชโีว (ความเลี�ยงชวีติชอบ หากนิโดยไมผ่ดิกฎหมาย ไมผ่ดิศลี ไมผ่ดิธรรม ไม่

ผดิประเพณี) - ศลี
 Sammā-ājīvo, - Right livelihood - sila

 6. สมัมาวายาโม (ความเพยีรชอบ เพยีรละชั�ว ประพฤตดิเีพื�อใหม้คีณุธรรมประจําใจ และ
เพื�อใหไ้ดค้ณุธรรมสงูยิ�ง ๆ ขึ�นไป) - สมาธิ

 Sammā-vāyāmo - Right effort - Samadhi
 7. สมัมาสะต ิ(ความระลกึชอบ ระลกึนกึถงึ อนุสสต ิ10 ประการ มพีระนพิพานเป็นที�สดุ)

- สมาธิ
 Sammā-sati - Right mindfulness - Samadhi

 8. สมัมาสะมาธ ิ (ความตั �งจติชอบ การทําสมาธใิหอ้ารมณต์ั �งมั�นใน ศลี สมาธ ิ ปัญญา) -
สมาธิ

 Sammā-samādhi. - Right concentration - Samadhi
 

อะยงั โข สา ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏปิะทา (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย อนันี�แลขอ้ปฏบิตัอินัเป็นก
ลาง)

 Ayam kho sā bhikkhave majjhimā patipadā – This is the Middle Path, 
 

ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา (ที�ตถาคต ไดต้รัสรูแ้ลว้ดว้ยปัญญาอนัยิ�ง)
 Tathāgatena abhisambuddhā, - realized by the Tathagata

 

จักขกุะระณี ญาณะกะระณี (กระทําดวงตา คอืกระทําญาณเครื�องรู)้
 Cakkhu-karanī nāna-karanī - produces vision and knowledge

 

อปุะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต ิ (ยอ่มเป็นไป เพื�อความ
เขา้ไปสงบระงับ เพื�อความรูย้ ิ�ง เพื�อความรูด้ ีเพื�อกเิลสดบัไปจากจติ เขา้สูพ่ระนพิพาน ฯ) 

 Upasamāya abhinnāya sambodhāya nibbānāya samvattati. - leads to
tranquility, to insight, to the extinction of defilements, to
enlightenment, to Nibbana

 

Dukkha (Suffering – ทกุข)์
 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขงั อะรยิะสจัจัง (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย กข็อ้นี�แลของจรงิแหง่
อรยิบคุคล คอื ทกุข)์



Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam, - the Noble Truth
of Suffering - Dukkha

 ชาตปิิ ทกุขา (แมค้วามเกดิกเ็ป็นทกุข)์
 Jātipi dukkhā - Birth is suffering

 ชราปิ ทกุขา (แมค้วามแกก่เ็ป็นทกุข)์
 Jarāpi dukkhā - Aging is suffering

 มะระณัมปิ ทกุขงั (แมค้วามตายกเ็ป็นทกุข)์
 Maranampi dukkham - Death is suffering

 โสกะ ปะรเิทวะ ทกุขะ โทมะนัส สปุายาสาปิ ทกุขา (ความโศก ความรํ�าไรรําพัน ความไม่
สบายกาย ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจกเ็ป็นทกุข)์

 Soka-parideva-dukkha-domanas supāyāsāpi dukkhā, - Sorrow,
lamentation, physical/mental discomfort, pain, grief, distress, despair,
and resentment are suffering

 อปัปิเยห ิสมัปะโยโค ทกุโข (การประสบกบัสิ�งไมเ่ป็นที�รักที�พอใจกเ็ป็นทกุข)์
 Appiyehi sampayogo dukkho – Association with those are unpleasant

is suffering
 ปิเยห ิวปิปะโยโค ทกุโข (ความพลดัพรากจากสิ�งที�เป็นที�รักที�พอใจกเ็ป็นทกุข ์)

 Piyehi vippayogo dukkho – Separation from those are pleasant is
suffering

 ยมัปิจฉัง นะ ละภะต ิตมัปิ ทกุขงั (มคีวามปรารถนาสิ�งใด ไมไ่ดส้ ิ�งนั�นนั�นกเ็ป็นทกุข)์
 Yampiccham na labhati tampi dukkham, - Desire to get, to attain

something but not getting it, not attaining it is suffering
 สงัขติเตนะ ปัญจปุาทานักขนัธา ทกุขา (วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธท์ั �งหา้ – การหลงคดิวา่

รา่งกายเป็นของเราของเขา เป็นตวัทกุข)์
 Sankhittena pancupādānakkhandhā dukkhā. – In brief, the Five

Aggregates* (rupa and nama) of clinging (attachment) is suffering. 
 

*Five Aggregates (khandha – ขนัธท์ั �งหา้ or เบญจขนัธ)์: five conditioned
elements of existence forming a being or entity. Nama – mind
phenomena.

 1. Material form, appearance (รปู - rupa), 
 2. (Pleasant/ unpleasant) feeling, sensation (เวทนา - vedana), 

 3. Perception, recognition or remembrance (สญัญา - sanna), 
 4. Mental formation, conditioning (สงัขาร - sankhara), 

 5. Consciousness (วญิญาณ - vinnana)
 

Dukkha-Samudaya (origin of suffering - ทกุขสมทุยั)



อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะ สจัจัง จายงั ตณัหา (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย
เหตทํุาใหเ้กดิความทกุข ์ (สมหุทยั) คอื ทะยานอยาก ความอยากไมม่ทีี�ส ิ�นสดุนี� เรยีกวา่
ตณัหา)

 Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayo ariya-saccam,Yāyam
tanhā – the Noble Truth of Origin of Suffering - Tanha (craving) 

 โปโนพภะวกิา (ทําใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ)
 Ponobbhavikā – Produces new round of becoming, rebirth, new

existence
 นันท ิราคะ สะหะคะตา (เป็นไปกบัความกําหนัด ดว้ยความเพลดิเพลนิ)

 Nandi-rāga-sahagatā, – Bounded with pleasures, passion
 ตตัระ ตตัราภนัินทนิ ี (เพลดิเพลนิอยา่งหลงระเรงิในสิ�งที�กอ่ใหเ้กดิความกํา หนัดรักใคร่

นั�นๆ)
 Tatra tatrābhinandinī, - Delight and indulge in every sensual objects,

every existences: here, there, everywhere, - clinging, attachment
 เสยยะถทีงั (ไดแ้กส่ ิ�งเหลา่นี�คอื)

 Seyyathīdam, - Namely
 1. กามะตณัหา (ความทะยานอยากในสิ�งที�กอ่ใหเ้กดิความใคร)่

 Kāma-tanhā – Craving for sensual pleasures*
 2. ภวตนัหา (ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั�นอยากเป็นนี�)

 Vhava-tanhā – Craving for existence 
 3. วภิวตณัหา (ความทะยานอยากที�จะพน้จากภาวะที�ไมอ่ยากเป็น อยากดบัสญู)

 Vibhava-tanhā, - Craving for non-existence or self-annihilation
(because of wrong views)

 

*phassa – ผัสสะ (sensorial impressions from contacting): sight (eyes),
sound (ears), smell (nose), taste (tongue), touch (body), and think
(mind).

 

Dukkha-Nirodha (cessation of suffering – ทกุขนโิรธ)
 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะนโิรโธ อรยิะสจัจัง (ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย นโิรธ คอื ความ
ดบัทกุขอ์ยา่งแทจ้รงิ)

 Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodho ariya-saccam, - the Noble
Truth of Cessation of Suffering

 

โย ตสัสา เยวะ ตณัหายะ อะเสสะ วริาคะ นโิรโธ จาโค ปะฏนิสิสคัโค มตุต ิอะนาละโย ฯ 



Yo tassā yeva tanhāya asesa-virāga-nirodho cāgo patinissaggo mutti
anālayo

 

การดบัตณัหาความอยากใหห้มดไปจากใจดว้ยการ ละ วาง ปลอ่ย และไมค่ดิยนิดพัีวพัน
อยูก่บัตณัหาความอยากนั�นอกีเด็ ดขาด คอื การดบัทกุขใ์หห้มดไปจากใจไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

 The complete cessation of craving is giving up, relinquishing,
liberating, and detaching from craving.

 

Dukkha-Nirodha-Gamini-Patipada (the Path, Magga – มรรค)
 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะ นโิรธะ คามนิ ีปะฏปิะทา อะรยิะ สจัจัง (ดกูอ่นภกิษุทั �ง
หลาย ทกุขโรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั คอื ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุขอ์ยา่งแทจ้รงิ คอื
อรยิมรรคมอีงค ์8)

 Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-
saccam, - the Noble Truth of the Path leading to the Cessation of
Suffering - Magga

 

อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค (ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นทางสายกลาง เพื�อนํากเิลสใหห้มด
ไปจากใจ ม ี8 อยา่ง)

 Ayameva ariyo atthangiko maggo, - the middle way to cease all
defilements is the Noble Eightfold Path,

 เสยยะถทีงั (ขอ้ปฏบิตัเิหลา่นี�คอื)
 Seyyathīdam, - Namely

 1. สมัมาทฏิฐ ิ(ปัญญาอนัเห็นชอบ คอื เห็นอรยิสจั) – ปัญญา
 Sammā-ditthi - Right view - panna

 2. สมัมาสงักปัโป (ความดํารชิอบ คดิจะออกจากกาม ไมค่ดิอาฆาตพยาบาท ไมค่ดิ
เบยีดเบยีน) - ปัญญา

 Sammā-sankappo, - Right opinion - panna
 3. สมัมาวาจา (วาจาชอบ วจสีจุรติ 4: ไมพ่ดูโกหก ไมพ่ดูคําหยาบ ไมพ่ดูคําสอ่เสยีด ไม่

พดูเพอ้เจอ้เหลวไหล) - ศลี
 Sammā-vācā - Right speech - sila

 4. สมัมากมัมนัโต (การงานชอบ เวน้จากการทจุรติ ไมฆ่า่สตัว ์ ไมล่กัทรัพย ์ ไมป่ระพฤติ
ผดิในกาม) - ศลี

 Sammā-kammanto - Right action - sila
 5. สมัมาอาชโีว (ความเลี�ยงชวีติชอบ หากนิโดยไมผ่ดิกฎหมาย ไมผ่ดิศลี ไมผ่ดิธรรม ไม่

ผดิประเพณี) - ศลี
 Sammā-ājīvo, - Right livelihood - sila



6. สมัมาวายาโม (ความเพยีรชอบ เพยีรละชั�ว ประพฤตดิเีพื�อใหม้คีณุธรรมประจําใจ และ
เพื�อใหไ้ดค้ณุธรรมสงูยิ�ง ๆ ขึ�นไป) - สมาธิ

 Sammā-vāyāmo - Right effort - Samadhi
 7. สมัมาสะต ิ(ความระลกึชอบ ระลกึนกึถงึ อนุสสต ิ10 ประการ มพีระนพิพานเป็นที�สดุ)

- สมาธิ
 Sammā-sati - Right mindfulness - Samadhi

 8. สมัมาสะมาธ ิ (ความตั �งจติชอบ การทําสมาธใิหอ้ารมณต์ั �งมั�นใน ศลี สมาธ ิ ปัญญา) -
สมาธิ

 Sammā-samādhi. - Right concentration - Samadhi
 Dhammachakka in Pali verses and translation (continued)

 

Three phases of Knowledge, twelve aspects
 

1. Sacca nana – สจัจญาณ (knowledge of truth) regarding
dukkha

 

อทิงั ทกุขงั อะรยิะ สจัจันต ิ เม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส ุ จักขงุ อทุะปาทิ
ญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทิ

 Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu
dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā
udapādi āloko udapādi 

 

ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึ�น
แลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�เราไมเ่คยฟัง
มากอ่นวา่ นี�คอื ทกุขอ์รยิสจั

 Vision (eyes of Dhamma) arose, insight arose, wisdom arose, clear
knowledge arose, light (knowledge discerns all phenomena, light to
get rid of darkness of ignorance) arose in me regarding those
unheard before, This is the Noble Truth of Suffering.

 

2. Kicca nana – กจิจญาณ (knowledge of function) regarding
dukkha

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะ สจัจัง ปะรญิเญยยนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุธมั
เมส ุ จักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิ ปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะ
ปาทิ

 



Tam kho panidam dukkham ariya-saccam parinneyyanti me
bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi
nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi

 

ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึ�น
แลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟังมา
กอ่น วา่ กท็กุขอ์รยิสจันี�นั �นแล ควรกําหนดรู ้

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
Suffering should be rightly and fully comprehended.

 

3. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done)
regarding dukkha

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะ สจัจัง ปะรญิญาตนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุธมั
เมส ุ จักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิ ปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะ
ปาทิ

 Tam kho panidam dukkham ariya-saccam parinnātanti me bhikkhave,
Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi
pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึ�น
แลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่ราในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่ คยฟังมา
กอ่น วา่ กท็กุขอ์รยิสจันี�นั �นแล เราไดห้ยั�งรูด้ว้ยปัญญาโดยตลอดแลว้

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
Suffering has been rightly and fully comprehended.

 

4. Sacca nana - สจัจญาณ (knowledge of truth) regarding
dukkha-samudaya 

 

อทิงั ทกุขะ สะมทุะโย อะรยิะ สจัจันต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมส ุจักขงุ อุ
ทะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทิ

 Idam dukkha-samudayo ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe
ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā



udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 
 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่นี�คอื ทกุขส์มทุยัอรยิสจั

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, This is the Noble
Truth of Origin of Suffering.

 

5. Kicca nana – กจิจญาณ (knowledge of function) regarding
dukkha-samudaya

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ สะมทุะโย อะรยิะ สจัจัง ปะหาตพัพันต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุส
สเุตส ุธมัเมส ุจักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโล
โก อทุะปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-samudayo ariya-saccam pahātabbanti me
bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi
nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่นี�ทกุขส์มทุยัอรยิสจันี�แล ควรละใหข้าด

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
Origin of Suffering should be eradicated.

 

6. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done)
regarding dukkha-samudaya

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ สะมทุะโย อะรยิะ สจัจัง ปะหนัีนต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตสุ
ธมัเมส ุจักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะ
ปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-samudayo ariya-saccam pahīnanti me
bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi
nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 



ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่ นี� ทกุขส์มทุยัอรยิสจันี�แล เราละไดแ้ลว้

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
Origin of Suffering has been completely eradicated.

 

7. Sacca nana – สจัจญาณ (knowledge of truth) regarding
dukkha-nirodha

 

อทิงั ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจันต ิ เม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส ุ จักขงุ อทุะ
ปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทิ

 Idam dukkha-nirodho ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe
ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่นี�คอื ทกุขนโิรจอรยิสจั

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, This is the Noble
Truth of the Cessation of Suffering.

 

8. Kicca nana – กจิจญาณ (knowledge of function) regarding
dukkha-nirodha

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ นโิรโธ อะรยิะ สจัจัง สจัฉกิาตพัพันต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุ
เตส ุธมัเมส ุจักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก
อทุะปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-nirodho ariya-saccam sacchikātabbanti me
bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi
nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ



ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่ ทกุขนโิรจอรยิสจันี�นั �นแล ควรทําใหแ้จง้

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
the Cessation of Suffering should be fully realized.

 

9. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done)
regarding dukkha-nirodha

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ นโิรโธ อะรยิะ สจัจัง สจัฉกิะตนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตสุ
ธมัเมส ุจักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะ
ปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-nirodho ariya-saccam sacchikatanti me
bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi
nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง
มากอ่น วา่ กท็กุขนโิรจอรยิสจันี�นั �นแล อนัเราไดทํ้าใหแ้จง้แลว้

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
the Cessation of Suffering has been fully realized.

 

10. Sacca nana – สจัจญาณ (knowledge of truth) regarding
dukkha-nirodha-gamini-patipada or magga

 

อทิงั ทกุขะ นโิรธะ คามนิ ีปะฏปิะทา อะรยิะ สจัจันต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุธมั
เมสจัุกขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิ ปัญญา อทุะปาท ิ วชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะ
ปาทิ

 Idam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccanti me bhikkhave,
Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi
pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยฟัง



มากอ่น วา่ นี� ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั
 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,

light arose in me regarding those unheard before, this is the Noble
Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering.

 

11. Kicca nana – กจิจญาณ (knowledge of function) regarding
dukkha-nirodha-gamini-patipada or magga

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ นโิรธะ คามนิ ีปะฏปิะทา อะรยิะ สจัจัง ภาเวตพัพันต ิเม ภกิขะเว ปุ
พเพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมส ุจักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อุ
ทะปาท ิอาโลโก อทุะปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccam
bhāvetabbanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu,
Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko
udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�ไมเ่คยรูม้า
กอ่น วา่ กท็กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันั�นแล ควรใหเ้จรญิ

 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,
light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
the Path leading to the Cessation of Suffering should be developed. 

 

12. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done)
regarding dukkha-nirodha-gamini-patipada or magga

 

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะ นโิรธะ คามนิ ีปะฏปิะทา อะรยิะ สจัจัง ภาวตินัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ
อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส ุ จักขงุ อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิ ปัญญา อทุะปาท ิ วชิชา อทุะ
ปาท ิอาโลโก อทุะปาทิ

 Tam kho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccam
bhāvitanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum
udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 

 

ดกูอ่น ภกิษุทั �งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กดิขึ�นแลว้ ญาณไดเ้กดิขึ�นแลว้ ปํญญาไดเ้กดิ
ขึ�นแลว้ วชิชาไดเ้กดิขึ�นแลว้ แสงสวา่งไดเ้กดิขึ�นแลว้แกเ่รา ในธรรมทั �งหลายที�เราไมไ่ด ้



เคยฟังแลว้ในกาลกอ่นวา่ กท็กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันั�นแล อนัเราเจรญิแลว้
 Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose,

light arose in me regarding those unheard before, this Noble Truth of
the Path leading to the Cessation of Suffering has been developed. 

 

ยาวะกวีญัจะ เม ภกิขะเว อเิมส ุจะตสู ุอะรยิะ สจัเจส ุ เอวนั ต ิปะรวิฏัฏัง ทวาทะสาการัง
ยะถาภตูงั ญาณะ ทสัสะนัง นะ สวุสิทุธงั อะโหส ิ ฯ เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก
โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สสัสะมะณะพราหมะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
สสัสะมะณะพราหมะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ

 

Yāvakīvanca me bhikkhave imesu catūsu ariya-saccesu, Evan-ti-
parivattam dvādasākāram yathābhūtam nāna-dassanam na
suvisuddham ahosi, Neva tāvāham bhikkhave sadevake loke
samārake sabrahmake, Sassamana-brāhmaniyā pajāya sadeva-
manussāya, Anuttarma sammā-sambodhim abhisambuddho
paccannāsim. 

 

ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย ปัญญาอนัเห็นตามความจรงิ 4 อยา่ง อนัทําใหใ้จหา่งไกลจากกเิลสนี�
โดยอาการหมนุเวยีนแหง่ปัญญาญาณ ครบ 3 รอบ (ญาณ 3 คอื สจัจญาณ กจิจญาณ กต
ญาณ) ทั �ง 4 อยา่ง รวมเป็นอาการ 12 รอบ ยงัไมห่มดจดแกต่ถาคต เราไมก่ลา้ประกาศ
ยนืยนัวา่เราไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณอนัยอดเยี�ยมใน โลก ที�มเีทวดา มาร พรหม
ในเหลา่สตัว ์พรอ้มทั �งสมณพราหมณ ์พรอ้มทั �งเทวดาและมนุษย ์

 

As my knowledge of these Four Noble Truths in 3 phases, 12 aspects
altogether was not clearly and completely understood to me
(Tathagata). I did not declare to the worlds with deities, mara,
brahma, and all beings that I had attained the incomparable perfect
self-enlightenment.

 

ยะโต จะ โข เม ภกิขะเว อเิมส ุจะตสู ุอะรยิะ สจัเจส ุเอวนั ต ิปะรวิฏัฏัง ทวาทะสาการัง
ยะถาภตูงั ญาณะ ทสัสะนัง สวุสิทุธงั อะโหส ิ ฯ อะถาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะ
มาระเก สะพรัหมะเก สสัสะมะณะพราหมะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ สสัสะมะณะ
พราหมะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ

 

Yato ca kho me bhikkhave imesu catūsu ariya-saccesu, Evan-ti-



parivattam dvādasākāram yathābhūtam nāna-dassanam suvisuddham
ahosi, Athāham bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake,
Sassamana-brāhmaniyā pajāya sadeva-manussāya, Anuttaram
sammā-sambodhim abhisambuddho paccannāsim. 

 

ดกูอ่นภกิษุทั �งหลาย กเ็มื�อใดแล ความจรงิ 4 อยา่ง อนัทําใหใ้จหา่งไกลจากกเิลสนี� โดย
อาการหมนุเวยีนแหง่ปัญญาญาณ ครบ 3 รอบทั �ง 4 อยา่ง รวมเป็นอาการ 12 รอบ ดว้ย
ปัญญาอนับรสิทุธิ�หมดจดแลว้ ฯ ไดรู้แ้จง้หมดจดแกต่ถาคต เมื�อนั�น เราจงึกลา้ประกาศ
ยนืยนั วา่เราไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณ (ญาณเป็นเครื�องตรัสรูเ้องโดยชอบ) อนั
ยอดเยี�ยมในโลก ที�มเีทวดา มาร พรหม ในหลา่สตัว ์ พรอ้มทั �งสมณพราหมณ ์ พรอ้มทั �ง
เทวดาและมนุษย์

 

As my knowledge of these Four Noble Truths in 3 phases, 12 aspects
altogether was thoroughly purified and understood to me
(Tathagata). I did declare to the worlds with deities, mara, brahma,
and all beings that I had attained the incomparable perfect self-
enlightenment.

 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทสัสะนัง อทุะปาท ิอะกปุปา เม วมิตุต ิอะยะมนัตมิา ชาต ินัตถทิานิ
ปนัุพภะโวต ิฯ

 Nānanca pana me dassanam udapādi, Akuppā me vimutti, Ayam-
antimā jāti, Natthidāni punabbhavoti

 

ปัญญาอนัรูเ้ห็นไดเ้กดิขึ�นแกเ่ราแลว้ วา่ กเิลสทั �งหลายไมส่ามารถจะกําเรบิขึ�นมาไดอ้กีแลว้
จติของเราไดห้ลดุพน้จากกเิลสโดยวเิศษแลว้ ชาตนิี�เป็นชาตสิดุทา้ยของเราแลว้ บดันี�ไมม่ี
ภพเป็นที�เกดิสําหรับเราอกีแลว้

 The wisdom arose in me, my supreme deliverance from all
defilements is firm and indestructible, this is my last existence, there
is no more renewed existence for me.

 

อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา ปัญจะวคัคยิา ภกิข ูภะคะวะโต ภาสติงั อะภนัินทงุ ฯ 
 Idam-avoca Bhagavā, Attamanā panca-vaggiyā bhikkhū Bhagavato

bhāsitam abhinandum 
 

ครั�นเมื�อพระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงแสดงความจรงิ 4 อยา่งอนัประเสรฐิ อนัทําใหใ้จหา่งไกล



จากกเิลสอยา่งนี�แลว้ พระภกิษุปัจจวคัคยีเ์หลา่นั�น กม็คีวามเพลดิเพลนิยนิดใีนธรรมที�
พระพทุธองคท์รงตรัส แลว้นั�น

 The group of five ascetics was glad and greatly rejoiced in this
profound knowledge of the Blessed One.

 

อมิสัมญิจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมงิ ภญัญะมาเน อายสัมะโต โกณทญัญัสสะ วริะชงั วตีะ
มะลงั ธมัมะจักขงุ อทุะปาท ิ"ยงักญิจ ิสะมทุะยะธมัมงั สพัพันตงั นโิรธะธมัมนัต"ิ ฯ

 Imasminca pana veyyā-karanasmim bhannamāne, Āyasmato
Kondannassa virajam vītamalam dhamma-cakkhum udapādi, Yankinci
samudaya-dhammam sabban-tam nirodha-dhammanti

 

กเ็มื�อความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการนี� อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ตรัสอยู ่ จักษุในธรรม อนั
ปราศจากธลุ ี ปราศจากมลทนิ ไดเ้กดิขึ�นแลว้ แกพ่ระโกณทญัญะ วา่ " สิ�งใดสิ�งหนึ�งมี
ความเกดิขึ�นเป็นธรรมดาแลว้ สิ�งนั�นทั �งปวง กต็อ้งดบัสลายไปเป็นธรรมดา "

 

After the discourse of these Noble Truths expounded by the Blessed
One, dhammachakku (vision of Truth, perception of right and wrong,
free from impurities/defilements) arose in Venerable Kondanna as
‘Whatever with the nature of arising has the nature of ceasing’.

 

ปะวตัตเิต จะ ภะคะวะตา ธมัมะจักเก ภมุมา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ 
 Pavattite ca Bhagavatā dhamma-cakke, Bhummā devā

saddamanussāvesum: 
 

กเ็มื�อพระผูม้พีระภาคเจา้ ไดท้รงประกาศวงลอ้แหง่ธรรมใหเ้ป็นไปแลว้นั�นแล เหลา่ภมู
เทวดา กไ็ดเ้ปลง่เสยีงสาธกุารบนัลอืลั�นวา่

 After the Blessed One had declared this great discourse: the Wheel of
Dhamma, the earthbound deities (bhumadevas) did the proclamation
of approval loudly that:

 

“เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั อสิปิะตะเน มคิะทาเย อะนุตตรัง ธมัมะจักกงั ปะวตัตติงั
อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมนุา วา เก
นะจ ิวา โลกสัมนิต"ิ ฯ

 

"Etam-Bhagavatā Bārānasiyam isipatane migadāye anuttaram



dhamma-cakkam pavattitam, Appativattiyam samanena vā
brāhmanena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasminti." 

 

"นั�นคอื วงลอ้แหง่ธรรมอนัยอดเยี�ยม ไมม่อีะไรเทยีบได ้ อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รง
ประกาศใหเ้ป็นไปแลว้ ที�ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ใกลเ้มอืงพาราณส ี ซึ�งวงลอ้แหง่ธรรม
อยา่งนี� อนัสมณพราหมณ ์ตลอดถงึเทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก จะเปลี�ยนแปลง
คดัคา้นไมไ่ด"้

 

This is the supreme Wheel of Dhamma that has been set in motion by
the Blessed One at Isipatana, near Veranasi, and cannot be set or
reversed by deva, mara, brahma, recluses or anyone in the world.

 

ภมุมานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Bhummānam devānam saddam sutvā, 

 

จาตมุมะหาราชกิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ จาตมุมะหาราชกิานัง เทวานัง สทัทงั สตุ
วา 

 Cātummahārājikā devā saddamanussāvesum Cātummahārājikānam
devānam saddam sutvā, 

 

ตาวะตงิสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ ตาวะตงิสานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Tāvatimsā devā saddamanussāvesum Tāvatimsānam devānam

saddam sutvā, 
 

ยามา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ ยามานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Yāmā devā saddamanussāvesum Yāmānam devānam saddam sutvā, 

 

ตสุติา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯตสุติานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Tusitā devā saddamanussāvesum Tusitānam devānam saddam sutvā,

 

นมิมานะระต ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ นมิมานะระตนัีง เทวานัง สทัทงั สตุวา
 Nimmānaratī devā saddamanussāvesum Nimmānaratīnam devānam

saddam sutvā,
 

ปะระนมิมติะวะสะวตัต ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ ปะระนมิมติะวะสะวตัตนัีง เทวานัง สทั



ทงั สตุวา
 Paranimmita-vasavattī devā saddamanussāvesum Paranimmita-

vasavattīnam devānam saddam sutvā,
 

พรัหมะกายกิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ พรัหมะกายกิานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา
 Brahma-kāyikā devā saddamanussāvesum Brahma-kāyikānam

devānam saddam sutvā,
 

พรัหมะปารสิชัชา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ พรัหมะปะรสิชัชานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Brahma-parisajja devā saddamanussāvesum Brahma- parisajjanam

devānam saddam sutvā,
 

พรัหมะปะโรหติา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ พรัหมะปะโรหติานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Brahma-parohita devā saddamanussāvesum Brahma-parohitanam

devānam saddam sutvā,
 

มะหาพรัหมา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Maha-brahma devā saddamanussāvesum Maha-brahmanam devānam

saddam sutvā,
 

ปะรติตาภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ ปะรติตาภานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Parittabha devā saddamanussāvesum Parittabhanam devānam

saddam sutvā,
 

อปัปะมาณาภา เทวา สทัทะมะนุสสา เวสงุ ฯ อปัปะมาณาภานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา
 Appamanabha devā saddamanussāvesum Appamanabhanam

devānam saddam sutvā,
 

อาภสัสะรา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ อาภสัสะรานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Abhassara devā saddamanussāvesum Abhassaranam devānam

saddam sutvā,
 

ปะรติตะสภุา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ ปะรติตะสภุานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Parittasubha devā saddamanussāvesum Parittasubhanam devānam

saddam sutvā,
 

อปัปะมาณะสภุา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ อปัปะมาณะสภุานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 



Appamanasubha devā saddamanussāvesum Appamanasubhanam
devānam saddam sutvā,

 

สภุะกณิหะกา เทวา สทัทะ มะนุสสาเวสงุฯ สภุะกณิหะกานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Subhakinhaka devā saddamanussāvesum Subhakinhakanam

devānam saddam sutvā,
 

เวหปัผะลา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ เวหปัผะลานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Vehapphala devā saddamanussāvesum Vehapphalanam devānam

saddam sutvā,
 

อะวหิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ อะวหิานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Aviha devā saddamanussāvesum Avihanam devānam saddam sutvā,

 

อะตปัปา เทวา สทัทะมะนุสสา เวสงุ ฯ อะตปัปานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Atappa devā saddamanussāvesum Atappanam devānam saddam

sutvā,
 

สทุสัสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ สทุสัสานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา 
 Sudassa devā saddamanussāvesum Sudassanam devānam saddam

sutvā,
 

สทุสัส ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ สทุสัสนัีง เทวานัง สทัทงั สตุวา
 Sudassi devā saddamanussāvesum Sudassi devānam saddam sutvā,

 

อะกะนฏิฐะกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ 
 Akanitthaka devā saddamanussāvesum.

 

เหลา่เทพเจา้ชั �นจาตมุมหาราชกิา ครั�นไดย้นิเสยีงเหลา่เทพภมุเทวดาตา่งกส็ง่เสยีงสาธุ
การ บนัลอืลั�นสบืตอ่ไปจนถงึเทพเจา้ชั �นดาวดงึส ์ชั �นยามา ชั �นดสุติ ชั �นนมิมานรด ีชั �นปรนิ
มมติวสวตัด ีจนกระทั�งถงึชั �นพรหม ตั �งแตพ่รหมปารสิชัชา พรหมปโรหติา มหาพรหม ปรติ
ตาภาพรหม อปัมาณาภาพรหม อาภสัสราพรหม ปรติตสภุาพรหม อปัปมาณสภุาพรหม สภุ
กณิหกาพรหม เวหปัผลาพรหม อวหิาพรหม อตปัปาพรหม สทุสัสาพรหม สทุสัสพีรหม จน
กระทั�งถงึอกนฎิฐกาพรหมเป็นที�สดุ กส็ง่เสยีงสาธกุารบนัลอืลั�น 

 

After hearing these agreeable words of Bhumadevas, the deities in
the upper realms from Chatummharajika, then Tavatimsa to Yama to



Tusita to Nimmanarati to Paranimmitavasavatti proclaimed……… and
heard in the brahma realms, they proclaimed from Brahma-parisajja
to Brahma-parohita to Maha-brahma to Parittabha to Appamanabha
to Abhassara to Parittasubha to Appamanasubha to Subhakinhaka to
Vehapphala to Aviha to Atappa to Sudassa to Sudassi to the highest
realm* – Akanitthaka proclaimed that:

 

31 realms or existences mentioned in the thread ‘Trai Bhum Pra
Ruang’

 

“เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั อสิปิะตะเน มคิะทาเย อะนุตตรัง ธมัมะจักกงั ปะวตัตติงั
อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมนุา วา เก
นะจ ิวา โลกสัมนิต"ิ ฯ

 

"Etam-Bhagavatā Bārānasiyam isipatane migadāye anuttaram
dhamma-cakkam pavattitam, Appativattiyam samanena vā
brāhmanena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasminti." 

 

"นั�นคอื วงลอ้แหง่ธรรมอนัยอดเยี�ยม ไมม่อีะไรเทยีบได ้ อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รง
ประกาศใหเ้ป็นไปแลว้ ที�ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ใกลเ้มอืงพาราณส ี ซึ�งวงลอ้แหง่ธรรม
อยา่งนี� อนัสมณพราหมณ ์ตลอดถงึเทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก จะเปลี�ยนแปลง
คดัคา้นไมไ่ด"้

 

This is the supreme Wheel of Dhamma that has been set in motion by
the Blessed One at Isipatana, near Veranasi, and cannot be set or
reversed by deva, mara, brahma, recluses or anyone in the world.

 

อติหิะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มหุตุเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สทัโท อพัภคุคจัฉ ิฯ 
 Itiha tena khanena tena muhuttena, Yāva brahma-lokā saddo

abbhuggacchi 
 และโดยขณะหนึ�งครูห่นึ�งนั�น เสยีงกด็งัขึ�นไปถงึพรหมโลกดว้ยประการฉะนี� ฯ

 Thus for that moment, the voices of this proclamation spread to the
Brahma world

 

http://www.thailandqa.com/forum/showthread.php?t=32080


อะยญัจะ ทะสะสะหสัส ีโลกะธาต ุสงักมัปิ สมัปะกมัปิ สมัปะเวธ ิฯ อปัปะมาโณ จะ โอฬา
โร โอภาโส โลเก ปาตรุะโหส ิอะตกิกมัเมวะ เทวานัง เทวานุภาวงั ฯ 

 Ayanca dasa-sahassī loka-dhātu, Sankampi sampakampi sampavedhi,
Appamāno ca olāro obhāso loke pāturahosi, Atikkammeva devānam
devānubhāvam. 

 

ทั �งหมื�นโลกธาต ุ ไดห้วั�นไหวสะเทอืนสะทา้นลั�นไป อกีทั �งแสงสวา่งอนัใหญย่ิ�งไมม่ี
ประมาณ ไดป้รากฏแลว้ในโลก เหนอืกวา่อานุภาพของเหลา่เทวา

 All ten thousand worlds shaken and trembled in all directions, infinite
sublime radiance appeared in the worlds, surpassing the effulgence
and powers of all celestial beings. 

 

อะถะ โข ภะคะวา อทุานัง อทุาเนส ิอญัญาส ิวะตะ โภ โกณทญัโญ อญัญาส ิวะตะ โภ
โกณทญัโญต ิ อติหิทิงั อายสัมะโต โกณทญัญัสสะ "อญัญาโกณทญัโญ" เตววะ นามงั
อะโหสตี ิฯ

 Atha kho Bhagavā udānam udānesi,"Annāsi vata bho Kondanno,
Annāsi vata bho Kondannoti." Itihidam āyasmato Kondannassa, Anna-
kondanno tveva nāmam, ahosīti

 

ในลําดบันั�นแล พระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รงเปลง่อทุานขึ�นวา่ "โกณทญัญะผูเ้จรญิไดรู้แ้ลว้
หนอ โกณทญัญะผูเ้จรญิไดรู้แ้ลว้หนอ" เพราะเหตนัุ�น นามวา่ "อญัญาโกณทญัญะ" ไดม้ี
แลว้แกพ่ระโกณทญัญะ ดว้ยประการฉะนี� แลฯ

 

Then the Blessed One uttered “Kondanna has realized (the Noble
Truth), Kondanna has understood” thus, the name Anna Kondanna
was given.



ชนิ, ชนิะ, ชนีนะ – ผูช้นะ, Jina, the conqueror, the victor, the Buddha

บญัชร – กรง (cage), ซี�กรง (baluster, bar), หนา้ตา่ง (window)

This gatha is recited for protection and blessing, the invitation (อาราธนา) for the
Buddha, arahants, suttas, and parittas (verses of protection to ward off misfortunes and
dangers) to enshrine or transmute into respective parts of our body as protection from
evils, mishaps, inauspicious things, etc.

 
According to the old text ‘พทุธนวมวนิจิฉัย’ (ใน วนิยสมหูวนิจิฉัย หนา้ 505-509 อปุปตสน
ตนิทิาน บนัทกึเรื�อง พทุธาภเิษก), the original verse was composed by a senior Thai
monk (พระเถระ – Pra Thera*) in ChiangMai around B.E. 2120-2150, then spread to
Burma and Sri Lanka. Anyway, no conclusion who was the first composer and when.

 *Pra Thera - an elder, a senior monk (of at least ten years’ standing)
 

This gatha was rewritten and completed by สมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต พรหมรังส)ี or
Somdet Dto Phromrangsri or LuangPor Dto, Wat Rakang Kositaram, he passed away at
the age of 84 in B.E 2415, with 65 years of monkhood. 

 

Begin the chanting with ‘Namo’ verse 3 times, then the preliminary passage, and the
verse of Jinapanjara Gatha.
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………………………………………………………………………………………
 

Homage to the Buddha
 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (3 จบ)
 (ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคนั์�น ซึ�งเป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรัสรูช้อบไดโ้ดย

พระองคเ์อง)
 Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)

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

 
Preliminary passage

 
ปตุตะกาโมละเภปตุตงั ธะนะกาโมละเภธะนัง, - ผูป้รารถนาบตุร พงึไดบ้ตุร ผูป้รารถนา
ทรัพย ์พงึไดท้รัพย์

 Puttakamo-labhe-puttam, danakamo-labhedanam, 
 Wish for a son or a daughter, one will have a son or a daughter. Wish for wealth, one

will acquire wealth.
 

อตัถกิาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตงั สตุตะวา - บณัฑติไดฟั้งมาวา่ ความเป็นที�รักของ
เหลา่เทวดามอียูใ่นกาย เพราะ รูไ้ดด้ว้ยกาย

 Atthikaye-kaya-nyaya, dhevanam-piyatamsuttava
 Having heard by the wise that being a dear one (pleasantness) of celestial beings can be

found in oneself, contemplating goodness within ourselves 
 

อติปิิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ทา้วเวสสวุณัโณ มะระณัง สขุงั อะระหงั สคุะโต นะโม พทุธ
ายะ 

 Iti pi so bhagava, yamarajano daovessuvanno, maranam-sukham arahamsugato, namo
buddhaya

 

One who is endowed with virtue and insight, established in the Dhamma,
who has realized the Truth and performs his own duties, is loved by deities
and human beings.

This line of manta-gatha (มนตรค์าถา) may be found in some sources, but not
in the original version of Somdet Dto, so far I haven’t found any explanation
why this mantra added.

 
Iti pi so Bhagava – the Buddha, the Blessed One

 Yamarajano – the God of Death
 



……………………………………………………………………….
 

Daovessuvanno – or Kuvera, the Guardian of the North, God of good
fortune

 Maranam – death
 Sukham – happiness, fortune, or rebirth in a happy realm

 Araham – the person whose mind is free from taints of all defilements.
Serene and pure, no more round of rebirth

 Sugato – going (or gone) to a good destination
 Namo Buddhaya – this mantra ‘namo buddhaya’ is included as the essence

mantra in many gathas, Literal meaning is ‘respect to Buddha’, some gathas
mention as the short name of 5 Buddhas, the old

 Na-ga-ro, Ga-ghu-san-tho-ja
 Mo-ga-ro, Go-na-ka-ma-no

 Phut-tha-ga-ro, Gas-sa-po, Phut-tho
 Tha-ga-ro, Sak-ka-ya-pung-ka-wo

 Ya-ga-ro, A-ri-ya-met-taey-yo, Pan-ja, Phut-tha, Na-ma-mi-hang 



พระคาถาชนิบญัชร – Jinapanjara Gatha
 

1. ชะยาสะนากะตา พทุธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตสุจัจาสะภงั ระสงั เย ปิวงิส ุนะราสะ
ภา

 Jayāsanāgatā Buddha Jetavā Māram savāhanam, Catu-saccāsabham rasam Ye pivinsu
narāsabhā

 พระพทุธเจา้และพระนราสภาพระผูอ้งอาจในหมูช่น ทั �งหลาย ผูป้ระทบันั�งแลว้บนชยั
บลัลงัก ์ทรงพชิติพระยามาราธริาช ผูพ้รั�งพรอ้มดว้ยเสนาราชพาหนะแลว้ เสวยอมตรส คอื
อรยิะสจัธรรมทั �งสี�ประการ อนัทําใหรู้แ้จง้ เป็นผูนํ้าสรรพสตัวใ์หข้า้มพน้จากกเิลสและกอง
ทกุข์

 The Buddha and the great sages of virtue have seated on the throne of victory, having
conquered Mara together with his troop, the Buddha experienced the taste of deathless
Dhamma (complete realization of the eternal truth): the four Noble Truths, leading all
beings to overcome kilesa (defilements - greed, hatred, delusion, etc.) and dukkha
(sufferings).
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2. ตณัหงั กะราทะโย พทุธา อฏัฐะวสีะต ินายะกา สพัเพ ปะตติฐติา มยัหงั มตัถะเก เต มนุสิ
สะรา

 Tanhankarādayo Buddhā Attha-vīsati nāyakā, Sabbe patitthitā mayham Matthake te
munissarā

 พระพทุธเจา้ 28 พระองค ์มพีระผูท้รงพระนามวา่ ตณัหงักร เป็นอาท ิขออญัเชญิ
พระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุทีกุพระองคม์าประดษิฐานเหนอืเศยีรเกลา้ ของขา้พเจา้

 There are 28 Buddhas such as the great one named Tanhankara, may all the Buddhas, all
Lords of Munis (sage, the calm one) enshrine above my head.

 
3. สเีส ปะตฏิฐโิต มยัหงั พทุโธ ธมัโม ทะวโิลจะเน สงัโฆ ปะตฏิฐโิต มยัหงั อเุร สพัพะคณุา
กะโร

 Sīse patitthito mayham Buddho dhammo davilocane, Sangho patitthito mayham Ure
sabba-gunākaro

 ขออญัเชญิองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประดษิฐานอย ู่บนศรีษะ พระธรรมอยูท่ี�ดวงตา
ทั �งสอง พระสงฆผ์ูเ้ป็นอากรบอ่เกดิแหง่สรรพคณุความดอียูท่ี�อ ก

 The Buddha enshrines over the crown of my head, the Dhamma in my 2 eyes, the
Sangha originates of virtuous properties is in my chest.

 
4. หะทะเย เม อนุุรทุโธ สารปีตุโต จะ ทกัขเิณ โกณฑญัโญ ปิฏฐภิาคสัมงิ โมคคลัลาโน จะ
วามะเก

 Hadaye me Anuruddho Sārīputto ca dakkhine, Kondanno pitthi-bhāgasamim
Moggallāno ca vāmake

 พระอนุรทุธะอยูท่ี�ใจ พระสารบีตุรอยูเ่บื�องขวา พระอญัญาโกณฑญัญะอยูเ่บื�องหลงั พระโม
คคลัลานอ์ยูเ่บื�องซา้ย

 Venerable Anuruddha is in my heart, Ven. Sariputta on my right, Ven. Kondanna is
behind me, Ven. Moggallana on my left.

 
5. ทกัขเิณ สะวะเน มยัหงั อาสงุ อานันทะราหโุล กสัสะโป จะ มะหานาโม อภุาสงุ วามะโสต
ะเก

 Dakkhine savane mayham Āsum Ānanda-Rāhulo, Kassapo ca Mahānāmo Ubhāsum
vāma-sotake

 พระอานนทก์บัพระราหลุอยูห่ขูวา พระกสัสะปะกบัพระมหานามะอยูท่ี�หซูา้ย
 Ven. Ananda and Ven. Rahula are in my right ear, Ven. Kassapa and Ven. Mahanama are

in my left ear.
 

6. เกสนัโต ปิฏฐภิาคสัมงิ สรุโิย วะ ปะภงักะโร นสินิโน สริสิมัปันโน โสภโิต มนุ ิปงุคะโล
 Kesante pitathi-bhāgasamim Suriyo va pabhankaro, Nisinno siri-sampanno Sobhito

muni-pungavo
 พระมนุผีูป้ระเสรฐิ คอื พระโสภติะ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยสริอินัเรอืงรอง ดงัพระอาทติยท์อแสง

อยูท่ี�ทกุเสน้ขนตลอดรา่งทั �งขา้ง หนา้และขา้งหลงั
 Ven. Sobhita, the noble sage, with resplendent glory likened the sun shining through



every hair all over the body.
 

7. กมุาระกสัสะโป เถโร มะเหส ีจติตะวาทะโก โส มยัหงั วะทะเน นจิจัง ปะตฏิฐาส ิคณุากะ
โร

 Kumāra-kassapo thero Mahesī citta-vādako, So mayham vadane niccam Patitthāsi
gunākaro

 พระเถระกมุาระกสัสะปะ ผูแ้สวงบญุทรงคณุอนัวเิศษ มวีาทะอนัวจิติรไพเราะอยูป่ากเป็น
ประจํา

 Thera Kumārakassapa, the virtuous one, fair-spoken, brilliant speech, always is at my
mouth.

 
8. ปณุโณ องัคลุมิาโลจะ อปุะล ีนันทะสวีะล ีเถรา ปัญจะอเิมชาตา นะลาเต ตลิะกา มะมะ

 Punno Angulimālo ca Upālī Nanda-Sīvalī, Therā pacna ime jātā Nalāte tilakā mama
 พระปณุณะ พระองัคลุมิา พระอบุาล ีพระนันทะ และพระสวีะล ีพระเถระทั �ง ๕ นี� จงปรากฎ

เกดิเป็นกระแจะจณุเจมิที�หนา้ผาก
 The five Thera: Punna, Angulimāla, Upālī, Nanda, and Sīvalī appear as an auspicious

mark on my forehead.
 

9. เสสาสตี ิมะหาเถรา วชิติา ชนิะสาวะกา เอเตสตี ิมะหาเถรา ชติะวนัโต ชโินระสา ชะลนัตา
สลีะเตเชนะ องัคะมงัเคส ุสณัฐติา

 Sesāsīti mahātherā Vijitā jina-sāvakā, Etesīti mahātherā Jitavanto jinorasā, Jalantā sīla-
tejena Angamangesu santhitā

 พระมหาเถระ 80 องคท์ี�เหลอื ผูช้นะแลว้ เป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพทุธเจา้ผูท้รง
ชยั แตล่ะองคล์ว้นรุง่เรอืงไพโรจนด์ว้ยเดชแหง่ศลี ประดษิฐานอยูท่ั�วอวยัวะนอ้ยใหญท่ั �ง
หลาย

 The remaining 80 Arahants of Sammasumbuddha, the Victor, the son of the Victor, the
disciples of the Conqueror (defeated all defilements and impurities), shining glory with
power of moral virtues, they are at various parts of my body. 

 
10. ระตะนัง ปรุะโต อาส ิทกัขเิณ เมตตะสตุตะกงั ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาส ิวาเม องัคลุมิาละ
กงั

 Ratanam purato āsi Dakkhine Metta-suttakam, Dhajaggam pacchato āsi Vāme
Angulimālakam

 พระรัตนะสตูรอยูเ่บื�องหนา้ พระเมตตาสตูรอยูเ่บื�องขวา พระธชคัคสตูรอยูเ่บื�องหลงั พระองั
คลุมิาลปรติรอยูเ่บื�องซา้ย

 The Ratana Sutta is in front of me, the Metta Sutta is on the right. The Dhajagga Sutta is
behind, the Angulimāla Paritta on the left.

 
11. ขนัธะโมระปะรติตญัจะ อาฏานาฏยิะ สตุตะกงั อากาเส ฉะทะนัง อาส ิเสสา ปาการะสณั
ฐติา

 Khandha-Mora-parittanca Ātānātiya-suttakam, Ākāse chadanam āsi Sesā pākāra-
santhitā



พระขนัธปรติร พระโมรปรติร และพระอาฎานะฏยิสตูร เป็นเครื�องกางกั �นดจุหลงัคาอยูบ่น
นภากาศ ขอพระสตูรที�เหลอืมาตั �งดจุกําแพงป้องกนั 

 The Khandha Paritta, the Mora Paritta and the Ātānātiya Sutta is the roof on sky above
me, and the rest of suattas is set as a wall around me.

 
12. ชนิานานาวะระสงัยตุตา สตัตปัปาการะลงักะตา วาตะปิตตาทสิญัชาตา พาหรัิชฌตัตปัุท
ทะวา

 Jinānābala-samyuttā Satta-pākāra-lankatā, Vāta-pittādi-sanjātā Bāhirajjhatt'upaddavā
 ขอพระอาณา คอือํานาจของพระพทุธเจา้ผูท้รงชยั อนัประกอบดว้ยพระคณุอนัประเสรฐิ มา

ประดบัเป็นกําแพงเจ็ดชั �น คุม้ครองขา้พเจา้จากอปัุทวะอนัตรายภายนอกมโีรคที�เก ิดจากลม
เป็นตน้ และอนัตรายภายใน มโีรคที�เกดิจากดกํีาเรบิ เป็นตน้

 The wall of seven barriers established through the power with great virtues of the
Conqueror, protecting me from calamities, misfortunes, sickness from wind and bile,
etc.

 
13. อะเสสา วนิะยงั ยนัต ุอะนันตะชนิะเตชะสา วะสะโต เม สะกจิเจนะ สะทา สมัพทุธะปัญ
ชะเร

 Asesā vinayam yantu Ananta-jina-tejasā, Vasato me sakiccena Sadā Sambuddha-panjare
 ดว้ยเดชานุภาพแหง่พระอนันตชนิเจา้ ขออนัตรายทั �งหลายจงพนิาศไป อนึ�งเมื�อขา้พเจา้อยู่

ในพระบญัชรแหง่พระสมัมาสมัพทุ ธเจา้แลว้ ไมว่า่จะทํากจิใดๆ ขอใหสํ้าเร็จทกุเมื�อเถดิ
 By the power of the Victor, may all dangers be destroyed completely. As I dwell in the

victorious cage of the Buddha, may all I do always be successful.
 

14. ชนิะปัญชะระมชัฌมัห ิวหิะรันตงั มะฮ ีตะเล สะทา ปาเลนต ุมงั สพัเพ เต มะหาปรุสิาสะ
ภา 

 Jina-panjara-majjhamhi Viharantam mahītale, Sadā pālentu ma sabbe Te mahā-
purisāsabhā

 ขอพระมหาบรุษุผูท้รงพระคณุอนัลํ�าเลศิทั �งปวงนั�น จงอภบิาลขา้พเจา้ผูอ้ยูใ่นภาคพื�น
ทา่มกลางพระชนิบญัช ร ขา้พเจา้ไดรั้บการคุม้ครองปกปักรักษาภายในเป็นอนัดฉี ะนี�แล

 I have been in the midst of the conquerors, well-sheltered, may all the Great Noble Men
always guard me from all perils

 
15. อจิเจวะมนัโต สคุตุโต สรัุกโข, ชนิานุภาเวนะ ชติปัูททะโว, ธมัมานุภาเวนะ ชติารสิงัโฆ,
สงัฆานุภาเวนะ ชตินัตะราโย, สทัธมัมานะภาวะปาลโิต จะรามชินิะปัญชะเรติ

 Iccevamanto sugutto surakkho, Jinānubhāvena jitupaddavo, Dhammānubhavena
jitārisangho, Sanghānubhāvena jitantarāyo, Saddhammānubhāva-pālito carāmi jina-
panjareti

 ขา้พเจา้ไดรั้บการคุม้ครองรักษาไวภ้ายใน ชนิบญัชรดงัพรรณนามาฉะนี�แลว้
 ดว้ยอานุภาพแหง่พระชนิะพทุธเจา้ จงึชนะเสยีไดซ้ ึ�งอปัุทวอนัตรายใดๆ ชนะขา้ศกึศตัรดูว้ย

อานุภาพแหง่พระธรรม ชนะอนัตรายทั �งปวงดว้ยอานุภาพแหง่พระสงฆ ์
 ขา้พเจา้ไดรั้บการอภบิาลรักษาดว้ยคณุานุภาพแหง่สทัธร รม รักษาดําเนนิชวีติไปในบญัชร

ของพระพทุธเจา้ผูท้รงชยัโด ยสวสัดเีป็นนจินรัินดรเทอญ



As described, I have been well protected within the cage of the Conquerors,
 Through the power of the Conqueror (the Buddha), thus I overcome wickedness, evils,

accidents, misfortunes, etc.,
 Through the power of the Dhamma, all enemies are defeated,

 Through the power of the Sangha, all dangers are ceased,
 I have been protected by the virtuous power of the true doctrine, 

 May I am always well guarded in the safe place of the Victor’s cage.
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 พระพทุธนมิติรวชิติมารโมลศีรสีรรเพชญบ์รมไตรโลกนาถ วดัหนา้พระเมรุ
 

พทุธชยัมงคลคาถา or บทพาหงุ (Bahum) - . Jayamangala Gāthā (the
eight victories and blessing)

 

Chant for others, change ‘me (เม) – I’ to ‘te (เต) – You’
 

1. พาหงุ สะหสั สะมะภนิมิมติะสาวธุนัตงั
 Bāhung sahassa mabhi nimmita sāvu dhantang

 ครเีมขะลงั อทุติะโฆ ระสะเสนะมารัง
 Gīri mekhalang udita ghora sasena mārang

 ทานาทธิมัมะวธินิา ชติะวา มนุนิโท
 Dānādi-dhammavidhinā jitavā munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม (เต) ชะยะมงัคลานฯิ 
 Tang tejasā bhavatu me (te) jaya mangalāni

 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี(นักปราชญ,์ ฤษี, พระ
สงฆ)์ ไดท้รงชนะพระยามารผูซ้ ึ�งเนรมติแขนมากตั �งพัน ถอือาวธุครบมอื ขี�
ชา้งครเีมขละ มาพรอ้มกบัเหลา่เสนามารซึ�งโหร่อ้งกกึกอ้ง ดว้ยธรรมวธิี
อธษิฐานถงึทานบารม ีเป็นตน้นั�น

บทพาหงุ
(Bahum) - .

Jayamangala
Gāthā (the

eight
victories and

blessing)

http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/2013/04/bahum-jayamangala-gatha-eight-victories.html


Mara, the devil, creating form of thousand arms with weapon, on the
elephant named ‘Girimekhala’, together with his evil troops roared
frightfully.

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis (sage, ascetic, Buddhist
preist) conquered Mara by a perfection of generosity (dana) and so on.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

2. มาราตเิรกะมะภยิชุฌติะ สพัพะรัตตงิ
 Mārāti reka mabhi yujjhita sabba ratting

 โฆรัมปะนา ฬะวะกะมกัขะ มะถทัธะยกัขงั
 Ghorang panā-lavaka makkha mathaddha yakkhang

 ขนัตสีทุนัตะวธินิา ชติะวา มนุนิโท
 Khantī sudanta vidhinā jitavā Munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 
 Tang tejasā bhavatu me (te) jaya mangalāni

 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ไดเ้อาชนะยกัษ์ชื�อ
อาฬวกะ ผูม้จีติหยาบกระดา้ง ผูไ้มม่คีวามอดทน มคีวามพลิกึน่ากลวักวา่
พระยามาร ซึ�งไดเ้ขา้มาตอ่สูอ้ยา่งยิ�งยวดจนตลอดคนืยนัรุง่ ดว้ยวธิทีรมาน
อนัด ีคอื ขนัต ิความอดทน

 

The yaksa or demon named ‘Alavaka’, obstinate, arrogant, impatient,
and more frightening than Mara, battled with the Buddha whole night.

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the yaksa by



his patience (khanti).
 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

3. นาฬาคริงิ คะชะวะรัง อะตมิตัตะภตูงั
 Nālāgiring gaja varang ati matta bhūtang

 ทาวคัคจัิกกะมะสะนวีะ สทุารณัุนตงั
 Dāvaggi cakka masanīva sudāru nantang

 เมตตมัพเุสกะวธินิา ชติะวา มนุนิโท
 Mettambu seka vidhinā jitavā Munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 
 Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni
 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ไดเ้อาชนะชา้งตวั
ประเสรฐิ ชื�อ นาฬาคริ ีที�กําลงัเมามนัยิ�งนัก และแสนจะดรุา้ย ประดจุไฟป่า
และจักราวธุและสายฟ้า ดว้ยวธิรีดลงดว้ยนํ�า คอื ความมพีระทยัเมตตา

 

The elephant named ‘Nalagiri’, maddened, very cruel like a forest fire,
a wheeled-weapon, and a thunderbolt. 

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the elephant
by metta (good will, loving kindness).

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 



4. อกุขติตะขคัคคะมะตหิตัถะสทุารณัุนตงั
 Ukkhitta khagga matihattha sudāru nantang

 ธาวนัตโิยชะนะปะถงั คลุมิาละวนัตงั
 Dhāvang ti yojana pathangulimāla vantang

 อทิธภีสิงัขะตะมะโน ชติะวา มนุนิโท
 Iddhībhi sankhata mano jitavā Munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 
 Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni
 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ทรงแสดงอทิธฤิทธิ�
ปาฏหิารย ์จงึไดเ้อาชนะโจรชื�อ องคลุมิาล ผูแ้สนจะดรุา้ย มฝีีมอื ถอืดาบ
วิ�งไลพ่ระองคไ์ปสิ�นระยะทาง ๓ โยชน์

 

The bandit named ‘Angulimala’, very cruel, with his sword, ran
towards the Buddha for a distance of 3 yojanas.

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the bandit
by mind marvel through supernatural powers.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

5. กตัวานะ กฏัฐะมทุะรัง อวิะ คพัภนิยีา
 Katvāna kattha mudarang iva gabbhi nīyā

 จญิจายะ ทฎุฐะวะจะนัง ชะนะกายะมชัเฌ
 Cincāya duttha vacanang janakāya majjhe

 สนัเตนะ โสมะวธินิา ชติะวา มนุนิโท
 Santena somavidhinā jitavā munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 
 



Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni
 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ไดเ้อาชนะคํากลา่ว
ใสร่า้ยของ นางจญิจมาณวกิา ซึ�งทําอาการเหมอืนดั�งตั �งครรภ ์ เพราะเอา
ทอ่นไมก้ลมผกูไวท้ี�หนา้ทอ้ง ดว้ยวธิทีรงสมาธอินังาม คอื ความกระทํา
พระทยัใหต้ั �งมั�นนิ�งเฉย ในทา่มกลางหมูช่น

 

The woman named ‘Cinca’ who tied her belly with round wood, acted
like a pregnant woman and made foul accusation with harsh words
towards the Buddha in the midst of people.

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the false
accusation of this woman by serene and peaceful mean.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

6. สจัจัง วหิายะ มะตสิจัจะกะวาทะเกตงุ
 Saccang vihāya matisaccaka vāda ketung

 วาทาภโิรปิตะมะนัง อะตอินัธะภตูงั
 Vādā bhiropita manang ati andha-bhūtang

 ปัญญาปะทปีะชะลโิต ชติะวา มนุนิโท
 Pannā padīpa jalito jitavā Munindo

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 
 Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni
 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ผูรุ้ง่เรอืงดว้ยแสง
สวา่ง คอื ปัญญา ไดเ้อาชนะ สจัจกะนคิรนถ ์ผูม้คีวามคดิมุง่หมายในอนัจะ
ละทิ�งความสตัย ์ มใีจคดิจะยกถอ้ยคําของตนใหส้งูประดจุยกธง มนีสิยั



ตลบตะแลง มสีนัดานโออ้วด มใีจมดืมนยิ�งนัก ดว้ยการแสดงเทศนาให ้
ถกูใจ

 

Saccaka who ignored the truth, pretended to be a learner, delighted in
argument with his mind completely blind. 

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the debater
by the wisdom, the light of discernment.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

7. นันโทปะนันทะภชุะคงั วพิธุงั มะหทิธงิ
 Nano-pananda bhujagang vibudhang mahiddhing

 ปตุเตนะ เถระภชุะเคนะ ทะมาปะยนัโต
 Puttena thera bhujagena damapayanto
 อทิธปูะเทสะวธินีา ชติะวา มนุนิโท

 Iddhūpadesa vidhinā jitavā Munindo
 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานฯิ 

 Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni
 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ี ไดเ้อาชนะพญานาค
ราช ชื�อ นันโทปนันทะ ผูม้คีวามรูผ้ดิ มฤีทธิ�มาก ดว้ยวธิโีปรดใหพ้ระโมค
คลัลานเถระพทุธชโินรส แสดงฤทธิ�เนรมติกายเป็นนาคราช ไปทรมาน
พญานาค ชื�อ นันโทปนันทะ นั�น

 

The king of nagas named ‘Nandopananda’, powerful serpent with
wrong views.

 



By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered the naga by
sending Moggallana to tame this serpent through psychic powers.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 

8. ทคุคาหะทฏิฐภิชุะเคนะ สทุฏัฐะหตัถงั
 Duggāha ditthi bhujagena sudattha hatthang

 พรัหมงั วสิทุธชิตุมิทิะพะกาภธิานัง
 Brahmang visuddhi juti middha bakā bhidhānang

 ญาณาคะเทนะ วธินิา ชติะวา มนุนิโท
 Nānā gadena vidhinā jitavā Munindo
 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเม ชะยะมงัคะลานิ
 Tang tejasā bhavatu me jaya mangalāni

 

ดว้ยเดชานุภาพของสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นจอมมนุ ีไดเ้อาชนะพระพรหม
ผูม้นีามวา่ ทา้วผกาพรหม ผูม้ฤีทธิ� คดิวา่ตนเป็นผูรุ้ง่เรอืงดว้ยคณุอนั
บรสิทุธิ� ผูถ้กูพญานาครัดมอืไวแ้น่น เพราะมจีติคดิถอืเอาความเห็นผดิ
ดว้ยวธิวีางยา คอื ทรงแสดงเทศนาใหถ้กูใจ

 

The powerful brahma named ‘Baka’, thought of himself as pure, delight
one, his hands tied tightly by serpent because of wrong views.

 

By the power of the Buddha, the Lord of Munis conquered this brahma
by his words of knowledge.

 

ขอชยัมงคลทั �งหลายจงมแีดข่า้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั�น
เถดิฯ 

 By the power of glorious triumph, may the victory blessings be mine.
 



เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา
 Etā pi Buddha jaya mangala attha gāthā

 โย วาจะโน ทนิะทเิน สะระเต มะตนัที
 Yo vācano dina dine sarate matandi

 หติวานะเนกะววิธิาน ิจปัุททะวานิ
 Hitvāna neka vividhāni c’upaddavāni

 โมกขงั สขุงั อะธคิะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ 
 Mokkhang sukhang adhi gameyya naro sapanno

 

บคุคลใดมปัีญญา ไมเ่กยีจครา้น สวดและระลกึถงึพระพทุธชยัมงคล ๘
คาถาเหลา่นี�ทกุๆ วนั บคุคลนั�นจะพงึละความจัญไรอนัตรายทั �งหลายทกุ
อยา่งเส ียได ้และเขา้ถงึความหลดุพน้ คอื พระนพิพานอนับรมสขุ นั�นแลฯ 

 

The wise one, without laziness, recites and recollects these eight
auspicious victories every day, all kinds of misfortunes, obstacles, and
dangers will be destroyed, and will attain the bliss of Nibbana.
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