คาทาวัตรเย็น (พร้ อมแปล)
คาบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็ นพระอรหันต์,
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสี ยงแต่นอ้ ยไม่เต็ม
คา)
พระธรรม เป็ นธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบตั ิดีแล้ว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิ เตหิ อะภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ,พร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์,
ด้วยเครื่ องสักการะทั้งหลายเหล่านี้, อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะริ นิพพุโตปิ
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ, พระผูม้ ีพระภาคเจ้าแม้ปริ นิพพานนานแล้ว,
ทรงสร้างคุณอันสาเร็ จประโยชน์ไว้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย.
ปัจฉิ มาชะนะตานุกมั ปะมานะสา
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า อันเป็ นชนรุ่ นหลัง
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงรับเครื่ องสักการะ อันเป็ นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุขายะ

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูม้ ีพระภาคเจ้า, เป็ นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู ้ชอบได้โดย
พระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสี ยงแต่นอ้ ยไม่เต็มคา)
พระธรรมเป็ นธรรมที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ปฏิบตั ิดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

ปุพพภาคนมการ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความนอบน้อมอันเป็ นส่วนเบื้องต้น แด่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าเถิด
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,
ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั
อะระหะโต,
ซึ่งเป็ นผูไ้ กลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ.
ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
(กล่าว ๓ ครั้ง)

๑. พุทธานุสสติ (คาระลึกถึงพระพุทธเจ้ า)
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต,
ก็กิตติศพั ท์อนั งามของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ ว่า:อิติปิ โส ภะคะวา,
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ, พระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง,
เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ,
เป็ นผูต้ รัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต,
เป็ นผูไ้ ปแล้วด้วยดี
โลกะวิท,ู
เป็ นผูร้ ู ้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
เป็ นผูส้ ามารถฝึ กบุรุษที่สมควรฝึ กได้อย่างไม่มีใครยิง่ กว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
เป็ นครู ผสู ้ อนของเทวดาและมนุษย์ท้งั หลาย
พุทโธ,
เป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม
ภะคะวา ติ.

เป็ นผูม้ ีความจาเริ ญจาแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์, ดังนี้
๒. พุทธาภิคีติ (คาสรรเสริญพระพุทธเจ้ า)
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
พุทธ๎ะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยตุ โต,
พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ, มีความประเสริ ฐแห่งอรหันตคุณเป็ นต้น
สุทธาภิญาณะกะรุ ณาหิ สะมาคะตัตโต,
มีพระองค์อนั ประกอบด้วยพระญาณ, และพระกรุ ณาอันบริ สุทธิ์
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,
พระองค์ใดทรงกระทาชนที่ดีให้เบิกบาน, ดุจอาทิตย์ทาบัวให้บาน
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิ ระสา ชิเนนทัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระชินสี ห์ผไู ้ ม่มีกิเลสพระองค์น้ นั ด้วยเศียรเกล้า
พุทโธ โย สัพพะปาณี นงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็ นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ท้งั หลาย
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ นั อันเป็ นที่ต้งั แห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ ง ด้วยเศียรเกล้า
พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสี วะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า
พุทโธ เม สามิกิสสะโร,
ข้าพเจ้าเป็ นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็ นนายมีอิสระเหนื อข้าพเจ้า,
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม,
พระพุทธเจ้าเป็ นเครื่ องกาจัดทุกข์, และทรงไว้ซ่ ึงประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า
พุทธัสสาหัง นิ ยยาเทมิ สะรี รัญชีวิตญั จิทงั ,
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า
วันทันโตหัง (วันทันตีหงั ) คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า จะริ สสามิ,

พุทธัสเสวะ สุโพธิ ตงั ,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูจ่ กั ประพฤติตาม, ซึ่งความตรัสรู ้ดีของพระพุทธเจ้า
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระพุทธเจ้าเป็ นสรณะอันประเสริ ฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,
ด้วยการกล่าวคาสัตย์น้ ี, ข้าพเจ้าพึงเจริ ญในพระศาสนาของพระศาสดา
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ ่ ึงพระพุทธเจ้า, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ขา้ พเจ้ากระทาแล้ว ในพระพุทธเจ้า
พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ พุทเธ.
เพื่อการสารวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป.(๒)
บทขอให้งดโทษนี้ มิได้เป็ นการล้างบาป, เป็ นเพียงการเปิ ดเผยตัวเอง; และคาว่าโทษในที่น้ ี
มิได้หมายถึงกรรม : หมายถึงโทษเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็ น“ส่วนตัว” ระหว่างกัน ที่พึงอโหสิ
กันได้.

การขอขมาชนิ ดนี้ สาเร็ จผลได้ ในเมื่อผูข้ อตั้งใจทาจริ งๆ, และเป็ นเพียงศีลธรรม และสิ่ งที่
ควรประพฤติ.
๓. ธัมมานุสสติ (คาระลึกถึงพระธรรม)
(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรมเป็ นสิ่ งที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก,
เป็ นสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาและปฏิบตั ิพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง
อะกาลิโก,
เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ และให้ผลได้ ไม่จากัดกาล
เอหิ ปัสสิ โก,
เป็ นสิ่ งที่ควรกล่าวกะผูอ้ ื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็ นสิ่ งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั
ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหี*ติ. *ศัพท์ที่มีคาว่า - หี ทุกแห่งให้ออกเสี ยงว่า - ฮี
เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ู ้ก็รู้ได้เฉพาะตน, ดังนี้ .
๔. ธัมมาภิคีติ (คาสรรเสริญพระธรรม)
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด
ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,
พระธรรมเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐเพราะประกอบด้วยคุณ, คือความที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ดีแล้วเป็ นต้น
โย มัคคะปากะปะริ ยตั ติวิโมกขะเภโท,

เป็ นธรรมอันจาแนกเป็ นมรรคผลปริ ยตั ิและนิ พพาน
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริ ธารี,
เป็ นธรรมทรงไว้ซ่ ึงผูท้ รงธรรม จากการตกไปสู่โลกที่ชวั่
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริ ฐนั้น อันเป็ นเครื่ องขจัดเสี ยซึ่งความมืด
ธัมโม โย สัพพะปาณี นงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระธรรมใดเป็ นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ท้งั หลาย
ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็ นที่ต้งั แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเศียรเกล้า
ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสี วะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า
ธัมโม เม สามิกิสสะโร,
ข้าพเจ้าเป็ นทาสของพระธรรม, พระธรรมเป็ นนายมีอิสระเหนื อข้าพเจ้า
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม,
พระธรรมเป็ นเครื่ องกาจัดทุกข์, และทรงไว้ซ่ ึงประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า
ธัมมัสสาหัง นิ ยยาเทมิ สะรี รัญชีวิตญั จิทงั ,
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระธรรม
วันทันโตหัง (วันทันตีหงั ) คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า จะริ สสามิ,
ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูจ่ กั ประพฤติตาม, ซึ่งความเป็ นธรรมดีของพระธรรม
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระธรรมเป็ นสรณะอันประเสริ ฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,
ด้วยการกล่าวคาสัตย์น้ ี, ข้าพเจ้าพึงเจริ ญในพระศาสนาของพระศาสดา
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า

ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ ่ ึงพระธรรม, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น.
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ขา้ พเจ้ากระทาแล้วในพระธรรม
ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ ธัมเม.
เพื่อการสารวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป
๕. สั งฆานุสสติ (คาระลึกถึงพระสงฆ์ )
(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความตามระลึกถึงพระสงฆ์เถิด
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบตั ิดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบตั ิตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า หมู่ใด,
ปฏิบตั ิเพื่อรู ้ธรรมเป็ นเครื่ องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบตั ิสมควรแล้ว
ยะทิทงั ,
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ :จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู,่ นับเรี ยงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ*
* สี่ คู่คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค
อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล.
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
นัน่ แหละ สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย,
เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะ ที่เขานามาบูชา
ปาหุเนยโย,
เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะที่เขาจัดไว้ตอ้ นรับ
ทักขิเณยโย,
เป็ นผูค้ วรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณี โย,
เป็ นผูท้ ี่บุคคลทัว่ ไปควรทาอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ.
เป็ นเนื้ อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิง่ กว่า ดังนี้ .
๖. สั งฆาภิคีติ (คาสรรเสริญพระสงฆ์ )
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระสงฆ์เถิด
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยตุ โต,
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม, ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบตั ิดีเป็ นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริ ยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
เป็ นหมู่แห่งพระอริ ยบุคคลอันประเสริ ฐแปดจาพวก
สี ลาทิธมั มะปะวะราสะยะกายะจิตโต,
มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็ นต้นอันบวร
วันทามะหัง ตะมะริ ยานะ คะณัง สุสุทธัง,
ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริ ยเจ้าเหล่านั้น อันบริ สุทธิ์ ด้วยดี
สังโฆ โย สัพพะปาณี นงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระสงฆ์หมู่ใดเป็ นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ท้งั หลาย
ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง,
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่น้ นั อันเป็ นที่ต้งั แห่งความระลึกองค์ที่สาม ด้วยเศียรเกล้า
สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสี วะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า
สังโฆ เม สามิกิสสะโร,
ข้าพเจ้าเป็ นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์เป็ นนายมีอิสระเหนื อข้าพเจ้า
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม,
พระสงฆ์เป็ นเครื่ องกาจัดทุกข์, และทรงไว้ซ่ ึงประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า
สังฆัสสาหัง นิ ยยาเทมิ สะรี รัญชีวิตญั จิทงั ,
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระสงฆ์
วันทันโตหัง (วันทันตีหงั ) คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า จะริ สสามิ,
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูจ่ กั ประพฤติตาม, ซึ่งความปฏิบตั ิดีของพระสงฆ์
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระสงฆ์เป็ นสรณะอันประเสริ ฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,
ด้วยการกล่าวคาสัตย์น้ ี, ข้าพเจ้าพึงเจริ ญในพระศาสนาของพระศาสดา

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ,
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ ่ ึงพระสงฆ์, ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น.
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ขา้ พเจ้าได้กระทาแล้วในพระสงฆ์
สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ สังเฆ.
เพื่อการสารวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป
ที่มา: https://sites.google.com/site/bannongsaen3/thawatr-yen-phrxm-pael

