บทสวดมนต - หนาที่ 1
บทสวดมนตหมูท ํานองสรภัญญะ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
(หัวหนานํากลาว) อะระหัง….. (รับพรอมกัน) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวะตัง อะภิวาทเมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
บทสวดนมัสการพระพุทธเจา
(หัวหนานํากลาว) นะโม (รับพรอมกัน) ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กลาว ๓ หน)
บทสวดพระพุทธคุณ (ภาษาบาลี
(หัวหนานํา) อิติปโส (รับพรอมกัน) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชชาจะระณะสัมปน,โน,
สุคะโต, โลกะวิท,ู อนุตตะโร, ปุริสธัมมะสาระถิ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ระคะ
วา-ติ
บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสรภัญญะ)
(หัวหนานํา) องคใดพระสัมพุทธ (รับพรอมกัน)
สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมาร
บมิหมนมิหมองมัว
หนึ่งนัยพระทัยทาน
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว
สุวคนธกําจร
องคใดประกอบดวย
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมูประชากร
มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข
และชี้สุขเกษมศานต
ชี้ทางพระนฤพาน
อันพนโศกวิโยคภัย
พรอมเบญจพิธจักษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกลไกล
ก็เจนจบประจักษจริง
กําจัดน้ําใจหยาบ
สันดานบาแหงชายหญิง
สัตวโลกไดพงึ่ พิง
มละบาปบําเพ็ญบุญ
ขาฯขอประณตนอม
ศิระเกลาบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ-

ญภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)
บทสวดพระธรรมคุณ (ภาษาบาลี)
(หัวหนานํา) สวากขาโต (รับพรอมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปสสิโก
โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหี-ติ
บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสรภัญญะ
(หัวหนานํา) ธรรมะคือคุณากร (รับพรอมกัน) สวนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แหงองคพระศาสดาจารย
สวนสัตวสันดาน
สวางกระจางใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
เปนแปดพึงยล
และเกากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดาพิศดาร
อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมตนทางครรไล
นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
คือทางดําเนินดุจคลอง
ใหลวงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ขา ฯขอโอนออนอุตมงค
นบธรรมจํานง
ดวยจิตและกายวาจา ฯ (กราบ)
บทสวดพระสังฆคุณ (ภาษาบาลี)
(หัวหนานํา) สุปะฏิปนโน (รับพรอมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา – ติ ฯ

บทสวดพระสังฆคุณ (ทํานองสรภัญญะ)
(หัวหนา) สงฆใดสาวกศาสดา (รับพรอมกัน)
รับปฏิบัติมา
แตองคสมเด็จภควันต
เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกขภัย
โดยเสด็จพระผูตรัสไตร
ปญญาผองใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินหางทางขาศึกปอง
บ มิลําพอง
ดวยกายและวาจาใจ
เปนเนื้อบุญอันไพศาลแดโลกัย
และเกิดพิบูลยพูนผล
สมญาเอารสทศพล
มีคุณอนนต
อเนกจะนับเหลือตรา
ขา ฯ ขอนบหมูพระศราพกทรงคุณา
นุคุณประดุจรําพัน
ดวยเดชบุญขาอภิวันท
พระไตรรัตนอัน
อุดมดิเรกนิรัตศิ ัย
จงชวยขจัดโพยภัย
อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)
บทสวดชะยะสิทธิคาถา (ภาษาบาลี)
(หัวหนานํา) พาหุง (รับพรอมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะ
เสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธนิ า ชิตะวามุนนิ โท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ

บทสวดชะยะสิทธิคาถา (ทํานองสรภัญญะ)
(หัวหนานํา) ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท- (รับพรอมกัน) ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรูอนุตตะระสะมาธิ ณ โพธิบัลลังก
ขุนมารสหัสสะพหุพาหุวิชาวิชติ ขลัง
ขี่คีริเมขะละประทัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสรงเสดสะราวุธะประดิษฐ
กละคิดจะรอนราญ

รุมพลพลพยุหะปาน
พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนินทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมาระมะเลืองมะลายสูญ
ดวยเดชะองคพระทศพล
สุวิมละไพบูลย
ทานาทิธรรมะวิธิกูล
ชนะนอมมโนตาม
ดวยเดชะสัจจะวะจะนา
และนะมามิองคสาม
ของจงนิกรพละสยาม
ชนะสิทธิทุกวาร
ถึงแมจะมีอริวิเศษ
พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ
อริแมนมุนินทร ฯ (กราบ ๓ครั้ง)
บทสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
อิมินา สักกเรนะ
ขาขอนอมสักการะบูชา
องคเสด็จพระศาสดา
ผูทรงปญญาและบารมี
ทรงสงาดวยราศรี
ประเสริฐเลิศดีมพี ระคุณ
ทานมีเมตตาเกื้อหนุน
แผบุญค้ําจุนใหพน ภัย
ทานเปนประทีปดวงสดใส
ใหกําเนิดรัตนตรัยดวงงาม
องคแหงรัตนะมีสาม
ระบือนามไปทั่วธานี
องคพระพุทธชินศรี
ตรัสรูชอบดีในพระธรรม
ชาวพุทธทุกคนจงจดจํา
ชวยกันแนะนําใหแพรไป
ทุกคนจะเสื่อมใส
พระธรรมนําสุขใหแพรไป
ผูแนะนําซึ่งคําสั่งสอน
คือศิษยพระชินวรทุกองค

มวลหมูพระภิกษุสงฆ
ลุกขอกมกราบวันทา

ไดดํารงพระศาสนามา
พุทธศาสนา จงถาวรเทอญ ฯ
บทสวดระลึกถึงคุณบิดามารดา
อิมินา สักกาเรนะ
ขอขอกราบสักการะบูชา
อันพระบิดามารดา
ขาของนอมระลึกคุณ
ทานมีเมตตาการุณ
อุปการะคุณตอบุตรธิดา
ไดใหกําเนิดลูกมา
ทั้งการศึกษาและอบรม

ถึงแมนลําบากขื่นขม
ทานไมเคยหวัน่ ไว
พระคุณทานลนฟา
ลูกขอบูชาเปนอาจินต
ขอปวงเทพไทรักษา

ทุกขระทมสักเพียงไร
ตอสิ่งใดที่เลี้ยงที่มา
ยิ่งกวาธาราและแผนดิน
ตราบจนสิ้นดวงชีวา
พระบิดามารดาของขา ฯ เทอญ.
บทสวดระลึกคุณครูอาจารย
อิมินา สักกาเรนะ
ขาขอนอมสักการะบูชา
อันคุณครูบาอาจารย
ผูใหการศึกษาและอบรม
เริ่มตนจากวัยประถม
ใหวิทยาคมเสมอมา
เพิ่มพูนสติและปญญา
อีกวิชาศีลธรรมประจําตน
ศิษยที่ดีตอ งหมั่นฝกฝน
ใหประพฤติตนตลอดไป
จงสังวรสํารวมเองไว
ทั้งกายใจใหมั่งคง
ตั้งจิตไวใหเทีย่ งตรง
เพื่อจรรโลงในพระคุณ
ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน
อาจารยผูมีพระคุณทุกทานเทอญ.
บทสวดแผเมตตา
แผเมตตาใหแกตนเอง
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอขาพเจาอยาผูกเวรกับใคร ๆ เลย
อะหัง อัพยาปชโฌ โหมิ
ขอขาพเจาอยาเบียดเบียนใคร ๆ เลย

อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอขาพเจาอยามีความทุกขใด ๆ เลย
อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอขาพเจาจงมีความสุขรักษาตนอยูเถิด.
แผเมตตาใหแกคนทัว่ ไป
สัพเพ สัตตา
สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่เปนเพื่อนทุกข
เกิดแก เจ็บ ตาย ดวยกันทัง้ หมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมเี วรตอ
กันและกันเลย
อัพยาปชฌา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียด
เบียนซึ่งกันและกันเลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให
พนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด.
บทกรวดน้ําแบบยอ
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสําเร็จแกญาติของ
ขาพเจาทั้งหลาย ขอใหญาติทั้งหลาย จงเปนสุข เปนสุขเถิด ฯ
ขอเดชะ ตั้งจิต อุทิศผล
บุญกุศลแผไปใหไพศาล
ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย
ทั้งลูกหลาน ญาติมิตรสนิทกัน
ทั้งคนเคย รวมงาน การทั้งหลาย
ขอใหไดในกุศล ผลของฉัน
ทั้งเจากรรม นายเวร และเทวัญ
ขอใหทาน ไดกุศล ผลนี้เทอญ.
บทสวดกรวดน้าํ อิมินาคํากลอน
ดวยบุญกรรม ที่ขาไดทํา ดวยกายวาจา อีกทั้งน้ําใจ เสื่อมใสศรัทธา วันนี้จงมาอวยผลบันดาลให
คุณครูบา อาจารยแหงขา ฯ ผูมีอุปการ มารดาบิดา ญาติกาวงศวาร จงสุขสําราญ ทั่วหนากัน
สุริยันจันทรา องคพระราชา ผูผานภพไตร ผูมีพระคุณ ทุกรุน ทุกวันขอจงมาไดรับเอาสวนบุญ
อินทร พรหมยมยักษ เสื้อเมืองเรืองศักดิ์ ทรงเมือการัณย เพื่อฝูงทั่วไป เคยไดอดุ หนุน เทพผูทรงคุณสี่
โลกบาล
มนุษยและสัตว คูแคนเคืองขัด จองเวรลางผลาญ ลวงเกินไว ดวยใจเปนพาล ขอจงเกษมศานต

เลิกจองเวรภัย เชิญรับกุศลที่ขาแผผล อุทิศสงให แลวจงสําราญ เบิกบานใจ จนกวาจะไดลุถึงนิพพาน
ดวยบุญญะกรรม พรอมทั้งถอยคํา อุทิศพิษฐาน ดังวามานีเ้ ปนที่ชื่นบาน ขอจงบันดาลฉันพลัน
ทันใด ใหบรรลุ ธรรมจักษุ โพธาพิสมัย ตัดอุปาทาน ตัณหาขาดไป สันดานผองใส จากธรรมเลว
ทรามสติปญญา ความเพียรแกกลา ความคิดดีงาม ทุกชาติทุกภพ ประสบแตความสุขอยางสวยงาม
ตราบเทานฤพาน มาราธิราช อยาไดโอกาสตามผจญผลาญ มุงทําสิ่งใด ขอใหการงานสําเร็จสําราญ
ตลอดปลอดภัย เดชะพระพุทธ พระธรรมบริสุทธิ์ พระสงฆเปนใหญ จงเปนที่พึ่งกําจัดเวรภัย
อันตรายทั่วไปนิราศเทอญ.
บทสวดคาถาโพธิบาท (คาถาปองกันภัยทั้งสิบทิศ)
บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธรรมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะ โร
คะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพเคราะห เสนียดจัญไร
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

รอบตอไปเปลี่ยนที่ขีดเสนใตดังนี้
1. อาคะเณรัสมิง 2. ทักษิณรัสมิง
3. หรดีรัสมิง
4. ปจฉิมรัสมิง
5. พายัพรัสมิง
6. อุดรรัสมิง
7. อิสาณรัสมิง
8. อากาศรัสมิง
9. ปฐวีรัสมิง ฯ
คําอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถานะ ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สิลานิ ยาจามะฯ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สิลานิ ยาจามะ ฯ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุ รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามิ ฯ
คําสามาทานศีล 5
1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากการฆา
สัตว
2. อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวน
จากการถือเอาของที่เจาของมิไดให
3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท

เวนจากการประพฤติผิดในกาม
4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจาก
พูดเท็จ
5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท
เวนจากการดืม่ สุราเมรัย
คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ
ปรัตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ
ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะโรค วินาสายะ
ปรัตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

คําอาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปมังปะชัง ฯ
คําอาราธนาธรรม (แปล คํากลอน)
ทาวสหัมบดีพรหม เปนบรมในพรหมา ทรงมีฤทธิศักดา กวาบริษัททุกหมูพ รหม
นอมหัตถนมัสการ ประดิษฐานนาภีพรหม ควรแลวจึงบังคมชุลบี าทพระสัมมา
ขอพรอันประเสริฐวะระเลิศมโหฬาร วาสัตวในโลกา กิเลสนอยก็ยังมี
เชิญองคสุคตญาณ พิชิตมารมุนีศรี โปรดปวงประชาชี ตามวิถีแหงมรรคผล
สมเด็จพระจอมปราชญ ผูโลกนาถทศพล ทรงรับพรหมนิมนตจรดลแสดงธรรม

นิมนตเถิดทานเจาขา ผูป รีชาประเสริฐล้ําโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและ
เพื่อใหสาํ เร็จผล แกปวงชน บรรดามีสบสุขเกษมศรี บุญนิธีในธรรมเทอญ.
บทสวดบูชาคุณครู-อาจารย
ขาขอรําลึกคุณ ของครูบาพระอาจารย อบรมบมดวงมาลย เปนสะพานใหกาวเดิน ๆ
ชี้ทางอันอําไพ ดวยน้ําใจนาสรรเสริญ บุญคุณสุดประเมิน ศิษยจาํ เดินตามแนวทาง ๆ
สอนธรรมอันล้ําคา ดั่งแสงทองสองฟาสาง ชื่นใจไมจดื จาง เปนแบบอยางทางความดี ๆ
สอนใหอภัยกัน รวมสรางสรรสามัคคี รูรักในศักดิ์ศรี คุณคามีอยูที่ใจ ๆ
ใหมั่นในพระคุณ กตัญูนั้นยิ่งใหญ ศีลนั้นเปนบันได และสมาธิ-ปญญา ๆ
เชาค่ําหมั่นพร่าํ สอน เอื้ออาทรตอศิษยา เหน็ดเหนื่อยก็ไมวา ขอเพียงใหศิษยไดดี
สํานึกในพระคุณ ที่การุณยและปราณี ศิษยนจี้ ะทําดี
ชั่วชีวีไมขอลืม
บทสวดของขมาอําลาอาลัย
ธูปเทียนพานดอกไม ยกขึ้นไหวเพื่อขอขมา กรรมใดศิษยเคยทํา เปนบาปกรรมหยาบต่ําชา
กรรมนั้นกายวาจา
เจตนาทําผิดไป
ตอมาไมทําอีกแลว ตั้งใจแนวเพื่อการศึกษา
แทนคุณพระศาสนา ศิษยสัญญาจะทําดี ลาแลวศิษยขอลา จากบรรดาผูมีคุณ
ขอพรคุณครูอาอาจารย ขอใหทานไดเกือ้ กูล ใหศิษยไดเพิ่มพูน รวมสรางบุญคือความดี
อบรมบมนิสัย
ฝกกายใจใหดีงาม ทําตามพระพุทธพระธรรม พระสงฆนําใหทําดีๆ

นะโมกอนนอน
กอนนอนคือนีส้ วดมนตกอนนะ กราบไหวคุณพระ นะโม 3 หน หนูใหญ หนูเล็กเด็กดีทุกคน
จงหมั่นสวดมนตใหจําขึ้นใจ
กอนนอนคือนี้ สวดมนตกอนนะ กราบไวคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนั่นไง
ขอพรคุมภัยใหหนูแจมใสเบิกบาน
กอนนอนคืนนี้ หนูอยางลืมนะ กราบไหวคณ
ุ พระแลวทอง นะโม
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโค อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)ฯ
ศีล 5
เชิญชวนเด็กไทยทั้งหลาย รักษาใจกายใหหมดราคี เตรียมพรอมเพื่อเปนเด็กดี สังคมจะมี

ความสําราญ เราจงยึดมั่นในศีล 5 เพราะนําพาพนจากภัยพาล
หนึ่ง เวนฆาสัตวทรมาน
สอง ไมตองการลักขโมยของใคร
สาม ไมผิดประเวณี
สี่ ไมมีพูดปดใด ๆ
หา สุราหลีกไกล ศีลหาจําไดทองไวเปนดี
เชิญชวนเด็กไทยทั้งหลายรักษาใจกายใหหมดราคี ทําตามศีลหาขอนี้เพื่อโลกจะมีความสุขจริงเอย ฯ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนยนําจิตใจชนทั่วไปไมใหเศราหมอง
พบทางสุขสันตดวยธรรมะอันเรืองรอง
ใหแสงธรรมฉายสองไปทั่วแดนโลกา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นําชนทั่วไปใหมีใจรักศาสนา
สมความมุงหมายแหงองคพระศาสดา
หวังใหชนทั่วหนาสูแดนพุทธธรรม
*พระปยะมหาราชเขา
ผานเกลาทรงพระปรีชาเลิศล้ํา
ทรงกอตั้งสถาบันเลาเรียนพระธรรม
จึงไดมีคํามหาจุฬาลงกรณ
ชาวพุทธทุกคนจงมารมพรอมเพรียงกัน
รักสถาบันดวยใจอันสุขสโมสร
รักษาถิ่นนี้ใหดํารงสถาพร
โลกเลาลือกระฉอนเปนศูนยนําทางใจ (*ซ้าํ ) ฯ

มหาจุฬารําลึก
มหาจุฬาฯ เปนสงาเมื่อคราไดผล ทั่วทุกแหงหนมืดมนหรือสวาง ทางไกลหรือใกล สาดสอง
สีทองเรืองเหลืออรามชางงามจับใจ รังษีแผไปทั่วในนัคราและปาดงดอน
ชาวมหาจุฬานบนอมบูชามหาจักรินทร เทิดองคภมู ินทรมหาราชาจุฬาลงกรณ พระผูเมตตา
ทรงกรุณาพระเกื้ออาทร ดุจดั่งบิดรอาวรณวิสุทธิ์ตอบุตรของตน
ยามเราพรากจากกันคืนวันเดือนผานปพันใสในกมลไมลืมเลือนแรมรามหาจุฬาฯ แหลงพัก
ศึกษาวิชารวมกัน

ใหรักกันไวเรียงรอยดวงใจในสามัคคีทูนศักดิ์ศรีความดียดื มั่นชั่วกาลนิรันดร ชวยกันผดุงมุง
หมายเทิดธรรมตามใจในสามัคคี ในเชิงเชีย่ วชาญพระพุทธศาสนปราชญมหาจุฬา ฯ
ธรรมเปนอํานาจ
(เกริ่น) ธรรมคือคุณากร
คําสอนพุทธศาสดา
ผองเราชาวไทย
ในรมพุทธศาสนา
ตามรอยพระบาทศาสดา
พาสูงสง
พระพุทธศาสน
คูชาติไทยยัง่ ยืนยง
อยูดํารง
คงประจักษเปนหลักผูกพัน
หลักธรรมเลิศล้ําอมตะ
พึงละโลภโมหโทสัน
เมตตาปรานีกนั และกัน
ยึดถือมัน่ สุขสันตสวัสดี
(เกริ่น) ถือสุจริตธรรมเปนอํานาจ
ออกฟาดฟนชั่วรายราคี
พระธรรมคําสั่งสอน
ใหสังวรถึงความชั่วดี
ศีลธรรมมนุษยธรรมแมนมี
เปนเครื่องชี้พบประตูสูสุขสันต
ถือสุจริตธรรมเปนอํานาจ
ยอมสะอาดประเสริฐเฉิดฉันท
ชั่วดีพึงรูมืออยูค กู ัน
ทําสิ่งไหนไดสิ่งนั่นทุกทานไป
นโม พุทธธรรม
นอมนําสําราญฤทัย
ละชั่วพนไกล
ลางใจมิใหผองพาน
พุทธ คือองคทรงธรรม
ธรรมะคือธรรมตระการ
สังฆะนํามาประทาน
เรานําดวงมาน บูชา ฯ

