คาทาวัตรเช้ า (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. พุทธาภิถุติ (คาสรรเสริญพระพุทธเจ้ า)
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
โย โส ตะถาคะโต
พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด
อะระหัง
เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ
เป็ นผูต้ รัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน
เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต
เป็ นผูไ้ ปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู
เป็ นผูร้ ู ้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็ นผูส้ ามารถฝึ กบุรุษที่สมควรฝึ กได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
เป็ นครู ผสู ้ อนของเทวดาและมนุษย์ท้งั หลาย
พุทโธ
เป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม
ภะคะวา
เป็ นผูม้ ีความจาเริ ญ จาแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์
โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิ ง

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิ กตั ว๎ า ปะเวเทสิ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงทาความดับทุกข์ให้แจ้ง ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเอง
แล้ว,
ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สตั ว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์,
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
โย ธัมมัง เทเสสิ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้ว
อาทิกลั ย๎ าณัง
ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัลย๎ าณัง
ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริ โยสานะกัลย๎ าณัง
ไพเราะในที่สุด
สาตถัง สะพ๎ยญั ชะนัง เกวะละปะริ ปุณณัง ปะริ สุทธัง พ๎รัห๎มะจะริ ยงั ปะกาเสสิ
ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐ บริ สุทธิ์ บริ บูรณ์ สิ้ นเชิง,
พร้อมทั้งอรรถะ (คาอธิ บาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ)
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิ ระสา นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์น้ นั ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกพระพุทธคุณ)
๒. ธัมมาภิถุติ (คาสรรเสริญพระธรรม)
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด

โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมนั้นใด, เป็ นสิ่ งที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก
เป็ นสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาและปฏิบตั ิพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง
อะกาลิโก
เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ และให้ผลได้ไม่จากัดกาล
เอหิ ปัสสิ โก
เป็ นสิ่ งที่ควรกล่าวกะผูอ้ ื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก
เป็ นสิ่ งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั
ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหิ
เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ู ้ก็รู้ได้เฉพาะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระธรรมนั้น
ตะมะหัง ธัมมัง สิ ระสา นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกพระธรรมคุณ)
๓. สั งฆาภิถุติ (คาสรรเสริญพระสงฆ์ )
หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทาความชมเชยเฉพาะพระสงฆ์เถิด
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบตั ิดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบตั ิตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าหมู่ใด, 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 แหละสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย
เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะที่เขานามาบูชา
ปาหุเนยโย
เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะที่เขาจัดไว้ตอ้ นรับ
ทักขิเณยโย
เป็ นผูค้ วรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณี โย
เป็ นผูท้ ี่บุคคลทัว่ ไปควรทาอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
เป็ นเนื้ อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระสงฆ์หมู่น้ นั

ตะมะหัง สังฆัง สิ ระสา นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่น้ นั ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกพระสังฆคุณ)
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา (คาถานอบน้ อมพระรัตนตรัย)
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะวัตถุปะริ กิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวคานอบน้อมพระรัตนตรัยและบาลีที่กาหนดวัตถุเครื่ องแสดง
ความสังเวชเถิด
พุทโธ สุสุทโธ กะรุ ณามะหัณณะโว
พระพุทธเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ มีพระกรุ ณาดุจห้วงมหรรณพ
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริ ฐหมดจดถึงที่สุด
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
เป็ นผูฆ้ ่าเสี ยซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ นั โดยใจเคารพเอื้อเฟื้ อ
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่ งเรื องเปรี ยบดวงประทีป
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
จาแนกประเภท คือ มรรค ผล นิ พพาน, ส่วนใด
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
ซึ่งเป็ นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ช้ ีแนวแห่งโลกุตตระนั้น
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้ อ

สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
พระสงฆ์เป็ นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีท้งั หลาย
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
เป็ นผูเ้ ห็นพระนิ พพาน, ตรัสรู ้ตามพระสุคต, หมู่ใด
โลลัปปะหี โน อะริ โย สุเมธะโส
เป็ นผูล้ ะกิเลสเครื่ องโลเลเป็ นพระอริ ยเจ้า มีปัญญาดี
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่น้ นั โดยใจเคารพเอื้อเฟื้ อ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิ ทธิ ยา
บุญใดที่ขา้ พเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ ่ ึงวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว,
ได้กระทาแล้วเป็ นอย่างยิ่งเช่นนี้, ขออุปัทวะ(ความชัว่ ) ทั้งหลาย,
จงอย่ามีแก่ขา้ พเจ้าเลย, ด้วยอานาจความสาเร็ จอันเกิดจากบุญนั้น
๕. สั งเวคปริกิตตนปาฐะ (คาแสดงสั งเวช)
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธัมโม จะ เทสิ โต นิ ยยานิ โก
และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็ นธรรมเครื่ องออกจากทุกข์
อุปะสะมิโก ปะริ นิพพานิ โก
เป็ นเครื่ องสงบกิเลส, เป็ นไปเพื่อปริ นิพพาน
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต
เป็ นไปเพื่อความรู ้พร้อม, เป็ นธรรมที่พระสุคตประกาศ

มะยันตัง ธัมมัง สุตว๎ า เอวัง ชานามะ
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่างนี้ ว่า
ชาติปิ ทุกขา
แม้ความเกิดก็เป็ นทุกข์
ชะราปิ ทุกขา
แม้ความแก่ก็เป็ นทุกข์
มะระณัมปิ ทุกขัง
แม้ความตายก็เป็ นทุกข์
โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา
แม้ความโศก ความร่ าไรราพัน ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็ นทุกข์
อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ความประสบกับสิ่ งไม่เป็ นที่รักที่พอใจ ก็เป็ นทุกข์
ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
ความพลัดพรากจากสิ่ งเป็ นที่รักที่พอใจ ก็เป็ นทุกข์
ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง
มีความปรารถนาสิ่ งใดไม่ได้สิ่งนั้นนัน่ ก็เป็ นทุกข์
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ท้งั ๕ เป็ นตัวทุกข์
เสยยะถีทงั
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
รู ปูปาทานักขันโธ
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่งความยึดมัน่ คือรู ป
เวทะนูปาทานักขันโธ

ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่งความยึดมัน่ คือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่งความยึดมัน่ คือสัญญา
สังขารู ปาทานักขันโธ
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่งความยึดมัน่ คือสังขาร
วิญญาณูปาทานักขันโธ
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่งความยึดมัน่ คือวิญญาณ
เยสัง ปะริ ญญายะ
เพื่อให้สาวกกาหนดรอบรู ้อุปาทานขันธ์เหล่านี้ เอง
ธะระมาโน โส ภะคะวา
จึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่
เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ
ย่อมทรงแนะนาสาวกทั้งหลาย, เช่นนี้ เป็ นส่วนมาก
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ
อนึ่ งคาสัง่ สอนของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็ นไปในสาวกทั้งหลาย,
ส่วนมากมีส่วนคือการจาแนกอย่างนี้ ว่า
รู ปัง อะนิ จจัง
รู ปไม่เที่ยง
เวทะนา อะนิ จจา
เวทนาไม่เที่ยง
สัญญา อะนิ จจา
สัญญาไม่เที่ยง
สังขารา อะนิ จจา
สังขารไม่เที่ยง

วิญญาณัง อะนิ จจัง
วิญญาณไม่เที่ยง
รู ปัง อะนัตตา
รู ปไม่ใช่ตวั ตน
เวทะนา อะนัตตา
เวทนาไม่ใช่ตวั ตน
สัญญา อะนัตตา
สัญญาไม่ใช่ตวั ตน
สังขารา อะนัตตา
สังขารไม่ใช่ตวั ตน
วิญญาณัง อะนัตตา
วิญญาณไม่ใช่ตวั ตน
สัพเพ สังขารา อะนิ จจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตวั ตน, ดังนี้
เต (ตา) คาในวงเล็บสาหรับผูห้ ญิงว่า มะยัง โอติณณามหะ
พวกเราทั้งหลายเป็ นผูถ้ ูกครอบงาแล้ว
ชาติยา
โดยความเกิด
ชะรามะระเณนะ
โดยความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริ เทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ
โดยความโศก ความร่ าไรราพัน ความไม่สบายกาย

ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย
ทุกโขติณณา
เป็ นผูถ้ ูกความทุกข์หยัง่ เอาแล้ว
ทุกขะปะเรตา
เป็ นผูม้ ีความทุกข์เป็ นเบื้องหน้าแล้ว
อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ
ทาไฉนการทาที่สุดแห่งกองทุกข์ท้งั สิ้ นนี้, จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
สาหรับ พระภิกษุ - สามเณรสวด
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ผูไ้ กลจากกิเลส
ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง, แม้ปริ นิพพานนานแล้ว, พระองค์น้ นั
สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริ ยงั ปัพพะชิตา
เป็ นผูม้ ีศรัทธา ออกบวชจากเรื อน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื อนแล้ว
ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริ ยงั จะรามะ
ประพฤติอยูซ่ ่ ึงพรหมจรรย์ ในพระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์น้ นั
ภิกขูนงั สิ กขาสาชีวะสะมาปันนา
ถึงพร้อมด้วยสิ กขาและธรรมเป็ นเครื่ องเลี้ยงชีวิตของภิกษุท้งั หลาย
ตัง โน พ๎รห๎มะจะริ ยงั อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น, จงเป็ นไปเพื่อการทาที่สุดแห่งกองทุกข์ท้งั สิ้ นนี้
เทอญ

สาหรับอุบาสก, อุบาสิกา
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคะตา
เราทั้งหลาย ผูถ้ ึงแล้วซึ่งพระผูม้ ีพระภาคเจ้า,
แม้ปริ นิพพานนานแล้วพระองค์น้ นั เป็ นสรณะ
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ดว้ ย
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ, ยะถาพะลัง
มะนะสิ กะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ
จักทาในใจอยู่ ปฏิบตั ิตามอยู่ ซึ่งคาสัง่ สอนของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น ตามสติกาลัง
สา สา โน ปะฏิปัตติ
ขอให้ความปฏิบตั ิน้ นั ๆ ของเราทั้งหลาย
อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
จงเป็ นไปเพื่อการทาที่สุดแห่งกองทุกข์ท้งั สิ้ นนี้ เทอญ
ที่มา: https://sites.google.com/site/bannongsaen3/thawatr-chea-phrxm-pael

