
ค าท าวตัรเช้า (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. พุทธาภิถุต ิ(ค าสรรเสริญพระพุทธเจ้า) 
(หนัทะ มะยงั พทุธาภิถุติง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความชมเชยเฉพาะพระพทุธเจา้เถิด 
โย โส ตะถาคะโต 
พระตถาคตเจา้นั้น พระองคใ์ด 
อะระหงั 
เป็นผูไ้กลจากกิเลส 
สมัมาสมัพทุโธ 
เป็นผูต้รัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
วิชชาจะระณะสมัปันโน 
เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ 
สุคะโต  
เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยดี 
โลกะวิท ู
เป็นผูรู้้โลกอยา่งแจ่มแจง้ 
อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ 
เป็นผูส้ามารถฝึกบุรุษท่ีสมควรฝึกไดอ้ยา่งไม่มีใครยิ่งกว่า 
สตัถา เทวะมะนุสสานงั 
เป็นครูผูส้อนของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย 
พทุโธ 
เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานดว้ยธรรม 
ภะคะวา 
เป็นผูมี้ความจ าเริญ จ าแนกธรรมสัง่สอนสตัว ์
โย อิมงั โลกงั สะเทวะกงั สะมาระกงั สะพรั๎ห๎มะกงั, สสัสะมะณะพร๎าห๎มะณิง 

ปะชงั สะเทวะมะนุสสงั สะยงั อะภิญญา สจัฉิกตัว๎า ปะเวเทสิ 
พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคใ์ด, ไดท้รงท าความดบัทุกขใ์หแ้จง้ ดว้ยพระปัญญาอนัยิ่งเอง
แลว้, 
ทรงสอนโลกน้ีพร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สตัว ์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, 
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษยใ์หรู้้ตาม 
โย ธมัมงั เทเสสิ 
พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคใ์ด ทรงแสดงธรรมแลว้ 
อาทิกลัย๎าณัง 
ไพเราะในเบ้ืองตน้ 
มชัเฌกลัย๎าณัง 
ไพเราะในท่ามกลาง 
ปะริโยสานะกลัย๎าณัง 
ไพเราะในท่ีสุด 
สาตถงั สะพย๎ญัชะนงั เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธงั พรั๎ห๎มะจะริยงั ปะกาเสสิ 
ทรงประกาศพรหมจรรย ์คือแบบแห่งการปฏิบติัอนัประเสริฐ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ส้ินเชิง,  
พร้อมทั้งอรรถะ (ค าอธิบาย) พร้อมทั้งพยญัชนะ (หวัขอ้) 
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภิปูชะยามิ 
ขา้พเจา้บูชาอยา่งยิ่ง เฉพาะพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้น 
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สิระสา นะมามิ 
ขา้พเจา้นอบนอ้มพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคน์ั้นดว้ยเศียรเกลา้ 
(กราบระลึกพระพทุธคุณ) 

๒. ธัมมาภิถุต ิ(ค าสรรเสริญพระธรรม) 
(หนัทะ มะยงั ธมัมาภิถุติง กะโรมะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด 



โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม 
พระธรรมนั้นใด, เป็นส่ิงท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไวดี้แลว้ 
สนัทิฏฐิโก 
เป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษาและปฏิบติัพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง 
อะกาลิโก 
เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัได ้และใหผ้ลไดไ้ม่จ  ากดักาล 
เอหิปัสสิโก 
เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผูอ่ื้นว่า ท่านจงมาดูเถิด 
โอปะนะยิโก 
เป็นส่ิงท่ีควรนอ้มเขา้มาใส่ตวั 
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหิ 
เป็นส่ิงท่ีผูรู้้ก็รู้ไดเ้ฉพาะตน 
ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปูชะยามิ 
ขา้พเจา้บูชาอยา่งยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น 
ตะมะหงั ธมัมงั สิระสา นะมามิ 
ขา้พเจา้นอบนอ้มพระธรรมนั้น ดว้ยเศียรเกลา้ 
(กราบระลึกพระธรรมคุณ) 

๓. สังฆาภิถุต ิ(ค าสรรเสริญพระสงฆ์) 
หนัทะ มะยงั สงัฆาภิถุติง กะโรมะ เส 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ท าความชมเชยเฉพาะพระสงฆเ์ถิด 
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้นั้นหมู่ใด ปฏิบติัดีแลว้ 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้หมู่ใด ปฏิบติัตรงแลว้ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
สงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้หมู่ใด, 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 
นัน่แหละสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ 
อาหุเนยโย 
เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะท่ีเขาน ามาบูชา 
ปาหุเนยโย 
เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะท่ีเขาจดัไวต้อ้นรับ 
ทกัขิเณยโย 
เป็นผูค้วรรับทกัษิณาทาน 
อญัชะลิกะระณีโย 
เป็นผูท่ี้บุคคลทัว่ไปควรท าอญัชลี 
อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสะ 
เป็นเน้ือนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า 
ตะมะหงั สงัฆงั อะภิปูชะยามิ 
ขา้พเจา้บูชาอยา่งยิ่ง เฉพาะพระสงฆห์มู่นั้น 



ตะมะหงั สงัฆงั สิระสา นะมามิ 
ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆห์มู่นั้น ดว้ยเศียรเกลา้ 
(กราบระลึกพระสงัฆคุณ) 

๔. รตนัตตยัปปณามคาถา (คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย) 
(หนัทะ มะยงั ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย เจวะ 
สงัเวคะวตัถุปะริกิตตะนะปาฐญัจะ ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวค านอบนอ้มพระรัตนตรัยและบาลีท่ีก าหนดวตัถุเคร่ืองแสดง
ความสงัเวชเถิด 
พทุโธ สุสุทโธ กะรุณามะหณัณะโว 
พระพทุธเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ มีพระกรุณาดุจหว้งมหรรณพ 
โยจจนัตะสุทธพัพะระญาณะโลจะโน 
พระองคใ์ด มีตาคือญาณอนัประเสริฐหมดจดถึงท่ีสุด 
โลกสัสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 
เป็นผูฆ้่าเสียซ่ึงบาปและอุปกิเลสของโลก 
วนัทามิ พทุธงั อะหะมาทะเรนะ ตงั 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ั้น โดยใจเคารพเอ้ือเฟ้ือ 
ธมัโม ปะทีโป วิยะ ตสัสะ สตัถุโน 
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป 
โย มคัคะปากามะตะเภทะภินนะโก 
จ าแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด 
โลกุตตะโร โย จะ ตะทตัถะทีปะโน 
ซ่ึงเป็นตวัโลกุตตระ, และส่วนใดท่ีช้ีแนวแห่งโลกุตตระนั้น 
วนัทามิ ธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอ้ือเฟ้ือ 

สงัโฆ สุเขตตาภย๎ะติเขตตะสญัญิโต 
พระสงฆเ์ป็นนาบุญอนัยิ่งใหญ่กว่านาบุญอนัดีทั้งหลาย 
โย ทิฏฐะสนัโต สุคะตานุโพธะโก 
เป็นผูเ้ห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด 
โลลปัปะหีโน อะริโย สุเมธะโส 
เป็นผูล้ะกิเลสเคร่ืองโลเลเป็นพระอริยเจา้ มีปัญญาดี 
วนัทามิ สงัฆงั อะหะมาทะเรนะ ตงั 
ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มู่นั้นโดยใจเคารพเอ้ือเฟ้ือ 
อิจเจวะเมกนัตะภิปูชะเนยยะกงั, วตัถุตตะยงั วนัทะยะตาภิสงัขะตงั, 
ปุญญงั มะยา ยงั มะมะ สพัพปัุททะวา,มา โหนตุ เว ตสัสะ ปะภาวะสิทธิยา 
บุญใดท่ีขา้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึ่งวตัถุสาม, คือพระรัตนตรัยอนัควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว, 
ไดก้ระท าแลว้เป็นอยา่งยิ่งเช่นน้ี, ขออุปัทวะ(ความชัว่) ทั้งหลาย, 
จงอยา่มีแก่ขา้พเจา้เลย, ดว้ยอ  านาจความส าเร็จอนัเกิดจากบุญนั้น 

๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ (ค าแสดงสังเวช) 
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน 
พระตถาคตเจา้เกิดข้ึนแลว้ในโลกน้ี 
อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ 
เป็นผูไ้กลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
ธมัโม จะ เทสิโต นิยยานิโก 
และพระธรรมท่ีทรงแสดงเป็นธรรมเคร่ืองออกจากทุกข ์
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก 
เป็นเคร่ืองสงบกิเลส, เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน 
สมัโพธะคามี สุคะตปัปะเวทิโต 
เป็นไปเพ่ือความรู้พร้อม, เป็นธรรมท่ีพระสุคตประกาศ 



มะยนัตงั ธมัมงั สุตว๎า เอวงั ชานามะ 
พวกเราเม่ือไดฟั้งธรรมนั้นแลว้, จึงไดรู้้อยา่งน้ีว่า 
ชาติปิ ทุกขา 
แมค้วามเกิดก็เป็นทุกข ์
ชะราปิ ทุกขา 
แมค้วามแก่ก็เป็นทุกข ์
มะระณัมปิ ทุกขงั 
แมค้วามตายก็เป็นทุกข ์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสาปิ ทุกขา 
แมค้วามโศก ความร ่าไรร าพนั ความไม่สบายกาย  
ความไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจ ก็เป็นทุกข ์
อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข 
ความประสบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจ ก็เป็นทุกข ์
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
ความพลดัพรากจากส่ิงเป็นท่ีรักท่ีพอใจ ก็เป็นทุกข ์
ยมัปิจฉงั นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั 
มีความปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นนัน่ก็เป็นทุกข ์
สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธา ทุกขา 
ว่าโดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นตวัทุกข ์
เสยยะถีทงั 
ไดแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ  
รูปูปาทานกัขนัโธ 
ขนัธ์ อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่ คือรูป 
เวทะนูปาทานกัขนัโธ 

ขนัธ์ อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่ คือเวทนา 
สญัญูปาทานกัขนัโธ 
ขนัธ์ อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่ คือสญัญา 
สงัขารูปาทานกัขนัโธ 
ขนัธ์ อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่ คือสงัขาร 
วิญญาณูปาทานกัขนัโธ 
ขนัธ์ อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่ คือวิญญาณ 
เยสงั ปะริญญายะ 
เพ่ือใหส้าวกก าหนดรอบรู้อุปาทานขนัธ์เหล่าน้ีเอง 
ธะระมาโน โส ภะคะวา 
จึงพระผูมี้พระภาคเจา้นั้น เม่ือยงัทรงพระชนมอ์ยู ่
เอวงั พะหุลงั สาวะเก วิเนติ 
ยอ่มทรงแนะน าสาวกทั้งหลาย, เช่นน้ีเป็นส่วนมาก 
เอวงั ภาคา จะ ปะนสัสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวตัตะติ 
อน่ึงค าสัง่สอนของพระผูมี้พระภาคเจา้นั้นยอ่มเป็นไปในสาวกทั้งหลาย,  
ส่วนมากมีส่วนคือการจ าแนกอยา่งน้ีว่า 
รูปัง อะนิจจงั 
รูปไม่เท่ียง 
เวทะนา อะนิจจา 
เวทนาไม่เท่ียง 
สญัญา อะนิจจา 
สญัญาไม่เท่ียง 
สงัขารา อะนิจจา 
สงัขารไม่เท่ียง 



วิญญาณัง อะนิจจงั 
วิญญาณไม่เท่ียง 
รูปัง อะนตัตา 
รูปไม่ใช่ตวัตน 
เวทะนา อะนตัตา 
เวทนาไม่ใช่ตวัตน 
สญัญา อะนตัตา 
สญัญาไม่ใช่ตวัตน 
สงัขารา อะนตัตา 
สงัขารไม่ใช่ตวัตน 
วิญญาณัง อะนตัตา 
วิญญาณไม่ใช่ตวัตน 
สพัเพ สงัขารา อะนิจจา 
สงัขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เท่ียง 
สพัเพ ธมัมา อะนตัตาติ 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตวัตน, ดงัน้ี 
เต (ตา) ค าในวงเลบ็ส าหรับผูห้ญิงว่า มะยงั โอติณณามหะ 
พวกเราทั้งหลายเป็นผูถู้กครอบง าแลว้ 
ชาติยา 
โดยความเกิด 
ชะรามะระเณนะ 
โดยความแก่และความตาย 
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนสัเสหิ อุปายาเสหิ 
โดยความโศก ความร ่าไรร าพนั ความไม่สบายกาย 

ความไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจทั้งหลาย 
ทุกโขติณณา 
เป็นผูถู้กความทุกขห์ย ัง่เอาแลว้ 
ทุกขะปะเรตา 
เป็นผูมี้ความทุกขเ์ป็นเบ้ืองหนา้แลว้ 
อปัเปวะนามิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ 
อนัตะกิริยา ปัญญาเยถาติ 
ท าไฉนการท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินน้ี, จะพึงปรากฏชดัแก่เราได ้
 
ส าหรับ พระภิกษุ - สามเณรสวด 
จิระปะรินิพพตุมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั อุททิสสะ อะระหนัตงั สมัมาสมัพทุธงั 
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูมี้พระภาคเจา้, ผูไ้กลจากกิเลส 
ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง, แมป้รินิพพานนานแลว้, พระองคน์ั้น 
สทัธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยงั ปัพพะชิตา 
เป็นผูมี้ศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เก่ียวขอ้งดว้ยเรือนแลว้ 
ตส๎ัมิง ภะคะวะติ พร๎ห๎มะจะริยงั จะรามะ 
ประพฤติอยูซ่ึ่งพรหมจรรย ์ในพระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคน์ั้น 
ภิกขนูงั สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 
ถึงพร้อมดว้ยสิกขาและธรรมเป็นเคร่ืองเล้ียงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย 
ตงั โน พร๎ห๎มะจะริยงั อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยายะ สงัวตัตะตุ 
ขอใหพ้รหมจรรยข์องเราทั้งหลายนั้น, จงเป็นไปเพ่ือการท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินน้ี 
เทอญ 
 
 



ส าหรับอุบาสก, อุบาสิกา 
จิระปะรินิพพตุมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณังคะตา 
เราทั้งหลาย ผูถึ้งแลว้ซ่ึงพระผูมี้พระภาคเจา้, 
แมป้รินิพพานนานแลว้พระองคน์ั้น เป็นสรณะ 
ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ 
ถึงพระธรรมดว้ย ถึงพระสงฆด์ว้ย 
ตสัสะ ภะคะวะโต สาสะนงั, ยะถาสะติ, ยะถาพะลงั 
มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ 
จกัท าในใจอยู ่ปฏิบติัตามอยู ่ซ่ึงค  าสัง่สอนของพระผูมี้พระภาคเจา้นั้น ตามสติก าลงั 
สา สา โน ปะฏิปัตติ 
ขอใหค้วามปฏิบติันั้นๆ ของเราทั้งหลาย 
อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยายะ สงัวตัตะตุ 
จงเป็นไปเพ่ือการท าท่ีสุดแห่งกองทุกขท์ั้งส้ินน้ี เทอญ 
 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/bannongsaen3/thawatr-chea-phrxm-pael 
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