
ค าท าวตัรเยน็ (พร้อมแปล) 
 

ค าบูชาพระรัตนตรัย 
โย โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ 
พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น พระองคใ์ด, เป็นพระอรหนัต,์  
ดบัเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ิ์นเชิง, ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธมัโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียงแต่นอ้ยไม่เตม็
ค  า) 
พระธรรม เป็นธรรมอนัพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคใ์ด, ตรัสไวดี้แลว้ 
สุปะฏิปันโน ยสัสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคใ์ด, ปฏิบติัดีแลว้ 
ตมัมะยงั ภะคะวนัตงั สะธมัมงั สะสงัฆงั 
อิเมหิ สกักาเรหิ ยะถาระหงั อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ 
ขา้พเจา้ทั้งหลาย, ขอบูชาอยา่งยิ่งซ่ึงพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้น,พร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ,์ 
ดว้ยเคร่ืองสกัการะทั้งหลายเหล่าน้ี, อนัยกข้ึนตามสมควรแลว้อยา่งไร 
สาธุ โน ภนัเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพโุตปิ 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ, พระผูมี้พระภาคเจา้แมป้รินิพพานนานแลว้,  
ทรงสร้างคุณอนัส าเร็จประโยชน์ไวแ้ก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย. 
ปัจฉิมาชะนะตานุกมัปะมานะสา 
ทรงมีพระหฤทยัอนุเคราะห์แก่พวกขา้พเจา้ อนัเป็นชนรุ่นหลงั 
อิเม สกักาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคณัหาตุ 
ขอพระผูมี้พระภาคเจา้จงรับเคร่ืองสกัการะ อนัเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่าน้ี 
อมัหากงั ทีฆะรัตตงั หิตายะ สุขายะ 

เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ 
อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา 
พระผูมี้พระภาคเจา้, เป็นพระอรหนัต,์ ดบัเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ิ์นเชิง, ตรัสรู้ชอบไดโ้ดย
พระองคเ์อง 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ 
ขา้พเจา้อภิวาทพระผูมี้พระภาคเจา้, ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน (กราบ) 
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียงแต่นอ้ยไม่เตม็ค  า) 
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้, ตรัสไวดี้แลว้ 
ธมัมงั นะมสัสามิ  
ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม (กราบ) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้, ปฏิบติัดีแลว้ 
สงัฆงั นะมามิ.  
ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆ ์(กราบ) 

ปุพพภาคนมการ 
(หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความนอบนอ้มอนัเป็นส่วนเบ้ืองตน้ แด่พระผูมี้พระภาคเจา้เถิด 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต,  
ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้น 
อะระหะโต,  
ซ่ึงเป็นผูไ้กลจากกิเลส 
สมัมาสมัพทุธสัสะ.  
ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง. 
(กล่าว ๓ คร้ัง) 



๑. พุทธานุสสต ิ(ค าระลึกถึงพระพุทธเจ้า) 
(หนัทะ มะยงั พทุธานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความตามระลึกถึงพระพทุธเจา้เถิด 
ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลัย๎าโณ กิตติสทัโท อพัภุคคะโต, 
ก็กิตติศพัทอ์นังามของพระผูมี้พระภาคเจา้นั้น, ไดฟุ้้งไปแลว้อยา่งน้ีว่า:- 
อิติปิ โส ภะคะวา,  
เพราะเหตุอยา่งน้ี ,ๆ พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น 
อะระหงั,  
เป็นผูไ้กลจากกิเลส 
สมัมาสมัพทุโธ,  
เป็นผูต้รัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
วิชชาจะระณะสมัปันโน,  
เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ 
สุคะโต,  
เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยดี 
โลกะวิท,ู  
เป็นผูรู้้โลกอยา่งแจ่มแจง้ 
อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ,  
เป็นผูส้ามารถฝึกบุรุษท่ีสมควรฝึกไดอ้ยา่งไม่มีใครยิ่งกว่า 
สตัถา เทวะมะนุสสานงั,  
เป็นครูผูส้อนของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย 
พทุโธ,  
เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานดว้ยธรรม 
ภะคะวา ติ.  

เป็นผูมี้ความจ าเริญจ าแนกธรรมสัง่สอนสตัว,์ ดงัน้ี 
๒. พุทธาภิคีต ิ(ค าสรรเสริญพระพุทธเจ้า) 

(หนัทะ มะยงั พทุธาภิคีติง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความขบัคาถา พรรณนาเฉพาะพระพทุธเจา้เถิด 
พทุธ๎ะวาระหนัตะวะระตาทิคุณาภิยตุโต, 
พระพทุธเจา้ประกอบดว้ยคุณ, มีความประเสริฐแห่งอรหนัตคุณเป็นตน้ 
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตตัโต, 
มีพระองคอ์นัประกอบดว้ยพระญาณ, และพระกรุณาอนับริสุทธ์ิ 
โพเธสิ โย สุชะนะตงั กะมะลงัวะ สูโร, 
พระองคใ์ดทรงกระท าชนท่ีดีใหเ้บิกบาน, ดุจอาทิตยท์  าบวัใหบ้าน 
วนัทามะหงั ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทงั, 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระชินสีห์ผูไ้ม่มีกิเลสพระองคน์ั้นดว้ยเศียรเกลา้ 
พทุโธ โย สพัพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมงั, 
พระพทุธเจา้พระองคใ์ดเป็นสรณะอนัเกษมสูงสุดของสตัวท์ั้งหลาย 
ปะฐะมานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ั้นอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกองคท่ี์หน่ึง ดว้ยเศียรเกลา้ 
พทุธสัสาหส๎ัมิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า  
พทุโธ เม สามิกิสสะโร, 
ขา้พเจา้เป็นทาสของพระพทุธเจา้, พระพทุธเจา้เป็นนายมีอิสระเหนือขา้พเจา้, 
พทุโธ ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 
พระพทุธเจา้เป็นเคร่ืองก าจดัทุกข,์ และทรงไวซ่ึ้งประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 
พทุธสัสาหงั นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตญัจิทงั, 
ขา้พเจา้มอบกายถวายชีวิตน้ีแด่พระพทุธเจา้ 
วนัทนัโตหงั (วนัทนัตีหงั) ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า จะริสสามิ,  



พทุธสัเสวะ สุโพธิตงั, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจ่กัประพฤติตาม, ซ่ึงความตรัสรู้ดีของพระพทุธเจา้ 
นตัถิ เม สะระณัง อญัญงั, พทุโธ เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี, พระพทุธเจา้เป็นสรณะอนัประเสริฐของขา้พเจา้ 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถุสาสะเน, 
ดว้ยการกล่าวค าสตัยน้ี์, ขา้พเจา้พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 
พทุธงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า 
ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึ่งพระพทุธเจา้, ไดข้วนขวายบุญใดในบดัน้ี 
สพัเพปิ อนัตะรายา เม, มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 
อนัตรายทั้งปวงอยา่ไดมี้แก่ขา้พเจา้ดว้ยเดชแห่งบุญนั้น 
(หมอบกราบ) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 
ดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยใจก็ดี 
พทุเธ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, 
กรรมน่าติเตียนอนัใด ท่ีขา้พเจา้กระท าแลว้ ในพระพทุธเจา้ 
พทุโธ ปะฏิคคณ๎ัหะตุ อจัจะยนัตงั, 
ขอพระพทุธเจา้จงงดซ่ึงโทษล่วงเกินอนันั้น 
กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ พทุเธ. 
เพ่ือการส ารวมระวงั ในพระพทุธเจา้ ในกาลต่อไป.(๒) 
บทขอใหง้ดโทษน้ี มิไดเ้ป็นการลา้งบาป, เป็นเพียงการเปิดเผยตวัเอง; และค าว่าโทษในท่ีน้ี  
มิไดห้มายถึงกรรม : หมายถึงโทษเพียงเลก็นอ้ยซ่ึงเป็น“ส่วนตวั” ระหว่างกนั ท่ีพึงอโหสิ
กนัได.้  

การขอขมาชนิดน้ีส าเร็จผลได ้ในเม่ือผูข้อตั้งใจท าจริง ,ๆ และเป็นเพียงศีลธรรม และส่ิงท่ี
ควรประพฤติ. 

๓. ธัมมานุสสต ิ(ค าระลึกถึงพระธรรม) 
(หนัทะ มะยงั ธมัมานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด 
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  
พระธรรมเป็นส่ิงท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไวดี้แลว้ 
สนัทิฏฐิโก,  
เป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษาและปฏิบติัพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง 
อะกาลิโก,  
เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัได ้และใหผ้ลได ้ไม่จ  ากดักาล 
เอหิปัสสิโก,  
เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผูอ่ื้นว่า ท่านจงมาดูเถิด 
โอปะนะยิโก,  
เป็นส่ิงท่ีควรนอ้มเขา้มาใส่ตวั 
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหี*ติ. *ศพัทท่ี์มีค  าว่า - หี ทุกแห่งใหอ้อกเสียงว่า - ฮี 
เป็นส่ิงท่ีผูรู้้ก็รู้ไดเ้ฉพาะตน, ดงัน้ี. 

๔. ธัมมาภิคีต ิ(ค าสรรเสริญพระธรรม) 
(หนัทะ มะยงั ธมัมาภิคีติง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความขบัคาถา พรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด 
ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, 
พระธรรมเป็นส่ิงท่ีประเสริฐเพราะประกอบดว้ยคุณ, คือความท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว้
ดีแลว้เป็นตน้ 
โย มคัคะปากะปะริยตัติวิโมกขะเภโท, 



เป็นธรรมอนัจ าแนกเป็นมรรคผลปริยติัและนิพพาน 
ธมัโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี, 
เป็นธรรมทรงไวซ่ึ้งผูท้รงธรรม จากการตกไปสู่โลกท่ีชัว่ 
วนัทามะหงั ตะมะหะรัง วะระธมัมะเมตงั, 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมอนัประเสริฐนั้น อนัเป็นเคร่ืองขจดัเสียซ่ึงความมืด 
ธมัโม โย สพัพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมงั, 
พระธรรมใดเป็นสรณะอนัเกษมสูงสุดของสตัวท์ั้งหลาย 
ทุติยานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมนั้นอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกองคท่ี์สองดว้ยเศียรเกลา้ 
ธมัมสัสาหส๎ัมิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า 
ธมัโม เม สามิกิสสะโร, 
ขา้พเจา้เป็นทาสของพระธรรม, พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือขา้พเจา้ 
ธมัโม ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 
พระธรรมเป็นเคร่ืองก าจดัทุกข,์ และทรงไวซ่ึ้งประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 
ธมัมสัสาหงั นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตญัจิทงั, 
ขา้พเจา้มอบกายถวายชีวิตน้ีแด่พระธรรม 
วนัทนัโตหงั (วนัทนัตีหงั) ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า จะริสสามิ,  
ธมัมสัเสวะ สุธมัมะตงั, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจ่กัประพฤติตาม, ซ่ึงความเป็นธรรมดีของพระธรรม 
นตัถิ เม สะระณัง อญัญงั, ธมัโม เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี, พระธรรมเป็นสรณะอนัประเสริฐของขา้พเจา้ 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ, วฑัเฒยยงั สตัถุสาสะเน, 
ดว้ยการกล่าวค าสตัยน้ี์, ขา้พเจา้พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 
ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า  

ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึ่งพระธรรม, ไดข้วนขวายบุญใดในบดัน้ี 
สพัเพปิ อนัตะรายา เม, มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 
อนัตรายทั้งปวงอยา่ไดมี้แก่ขา้พเจา้ดว้ยเดชแห่งบุญนั้น. 
(หมอบกราบ) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,  
ดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยใจก็ดี 
ธมัเม กุกมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, 
กรรมน่าติเตียนอนัใดท่ีขา้พเจา้กระท าแลว้ในพระธรรม 
ธมัโม ปะฏิคคณ๎ัหะตุ อจัจะยนัตงั,  
ขอพระธรรมจงงดซ่ึงโทษล่วงเกินอนันั้น 
กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ ธมัเม.  
เพ่ือการส ารวมระวงัในพระธรรมในกาลต่อไป 

๕. สังฆานุสสต ิ(ค าระลึกถึงพระสงฆ์) 
(หนัทะ มะยงั สงัฆานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความตามระลึกถึงพระสงฆเ์ถิด 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ หมู่ใด, ปฏิบติัดีแลว้ 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ หมู่ใด, ปฏิบติัตรงแลว้ 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ หมู่ใด, 
ปฏิบติัเพ่ือรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจากทุกขแ์ลว้ 
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 



สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้หมู่ใด, ปฏิบติัสมควรแลว้ 
ยะทิทงั,  
ไดแ้ก่บุคคลเหล่าน้ีคือ :- 
จตัตาริ ปุริสะยคุานิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา,  
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นบัเรียงตวับุรุษได ้๘ บุรุษ* 
* ส่ีคู่คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล, อรหตัตมรรค อรหตัตผล. 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
นัน่แหละ สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ 
อาหุเนยโย,  
เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะ ท่ีเขาน ามาบูชา 
ปาหุเนยโย,  
เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะท่ีเขาจดัไวต้อ้นรับ 
ทกัขิเณยโย,  
เป็นผูค้วรรับทกัษิณาทาน 
อญัชะลิกะระณีโย,  
เป็นผูท่ี้บุคคลทัว่ไปควรท าอญัชลี 
อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสา ติ.  
เป็นเน้ือนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า ดงัน้ี. 

๖. สังฆาภิคีต ิ(ค าสรรเสริญพระสงฆ์) 
(หนัทะ มะยงั สงัฆาภิคีติง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความขบัคาถา พรรณนาเฉพาะพระสงฆเ์ถิด 
สทัธมัมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยตุโต, 
พระสงฆท่ี์เกิดโดยพระสทัธรรม, ประกอบดว้ยคุณมีความปฏิบติัดีเป็นตน้ 

โยฏฐพัพิโธ อะริยะปุคคะละสงัฆะเสฏโฐ, 
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอนัประเสริฐแปดจ าพวก 
สีลาทิธมัมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, 
มีกายและจิตอนัอาศยัธรรมมีศีลเป็นตน้อนับวร 
วนัทามะหงั ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธงั, 
ขา้พเจา้ไหวห้มู่แห่งพระอริยเจา้เหล่านั้น อนับริสุทธ์ิดว้ยดี 
สงัโฆ โย สพัพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมงั, 
พระสงฆห์มู่ใดเป็นสรณะอนัเกษมสูงสุดของสตัวท์ั้งหลาย 
ตะติยานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มู่นั้น อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกองคท่ี์สาม ดว้ยเศียรเกลา้ 
สงัฆสัสาหส๎ัมิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า  
สงัโฆ เม สามิกิสสะโร, 
ขา้พเจา้เป็นทาสของพระสงฆ,์ พระสงฆเ์ป็นนายมีอิสระเหนือขา้พเจา้ 
สงัโฆ ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 
พระสงฆเ์ป็นเคร่ืองก าจดัทุกข,์ และทรงไวซ่ึ้งประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 
สงัฆสัสาหงั นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตญัจิทงั, 
ขา้พเจา้มอบกายถวายชีวิตน้ีแด่พระสงฆ ์
วนัทนัโตหงั (วนัทนัตีหงั) ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า จะริสสามิ,  
สงัฆสัโสปะฏิปันนะตงั, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูจ่กัประพฤติตาม, ซ่ึงความปฏิบติัดีของพระสงฆ ์
นตัถิ เม สะระณัง อญัญงั, สงัโฆ เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี, พระสงฆเ์ป็นสรณะอนัประเสริฐของขา้พเจา้ 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ, วฑัเฒยยงั สตัถุ สาสะเน, 
ดว้ยการกล่าวค าสตัยน้ี์, ขา้พเจา้พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 



สงัฆงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ), ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า 
ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 
ขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึ่งพระสงฆ,์ ไดข้วนขวายบุญใด ในบดัน้ี 
สพัเพปิ อนัตะรายา เม, มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 
อนัตรายทั้งปวงอยา่ไดมี้แก่ขา้พเจา้ดว้ยเดชแห่งบุญนั้น. 
(หมอบกราบ) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,  
ดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยใจก็ดี 
สงัเฆ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, 
กรรมน่าติเตียนอนัใดท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าแลว้ในพระสงฆ ์
สงัโฆ ปะฏิคคณ๎ัหะตุ อจัจะยนัตงั,  
ขอพระสงฆ ์จงงดซ่ึงโทษล่วงเกินอนันั้น 
กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ สงัเฆ.  
เพ่ือการส ารวมระวงั ในพระสงฆใ์นกาลต่อไป 
 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/bannongsaen3/thawatr-yen-phrxm-pael 
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