
บทสวดมนต - หนาท่ี 1 
                                           บทสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 
              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) 
                                             บทสวดพระพทุธคุณ  (ภาษาบาลี 
(หัวหนานํา)  อิติปโส  (รับพรอมกัน) ภะคะวา อะระหัง  สัมมาสัมพุทธโธ  วิชชชาจะระณะสัมปน,โน, 
                   สุคะโต,  โลกะวิทู,  อนุตตะโร,  ปุริสธัมมะสาระถิ,  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ระคะ
วา-ติ 
                                        บทสวดพระพุทธคุณ  (ทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนานํา)  องคใดพระสัมพุทธ  (รับพรอมกัน)           สุวิสุทธสันดาน 
ตัดมูลเกลสมาร                                                          บมิหมนมิหมองมัว 
                     หนึ่งนยัพระทัยทาน                                ก็เบิกบานคือดอกบัว 
ราคี  บ  พันพวั                                                            สุวคนธกําจร 
                     องคใดประกอบดวย                               พระกรุณาดังสาคร 
โปรดหมูประชากร                                                       มละโอฆกนัดาร 
                      ช้ีทางบรรเทาทุกข                                 และช้ีสุขเกษมศานต 
ช้ีทางพระนฤพาน                                                        อันพนโศกวิโยคภัย 
                      พรอมเบญจพธิจัก-                                ษุจรัสวิมลใส 
เห็นเหตุท่ีใกลไกล                                                        ก็เจนจบประจักษจริง 
                      กําจัดน้ําใจหยาบ                                   สันดานบาแหงชายหญิง 
สัตวโลกไดพึง่พิง                                                          มละบาปบําเพ็ญบุญ 
                      ขาฯขอประณตนอม                                ศิระเกลาบังคมคุณ 



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



 
 
 
 
 
 
 
                                    บทสวดพระสังฆคุณ  (ทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนา)  สงฆใดสาวกศาสดา  (รับพรอมกัน)                 รับปฏิบัติมา 
แตองคสมเด็จภควันต 
                      เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร-                           ลุทางท่ีอัน 
ระงับและดับทุกขภัย 
                      โดยเสด็จพระผูตรัสไตร                             ปญญาผองใส 
สะอาดและปราศมัวหมอง 
                      เหินหางทางขาศึกปอง                               บ  มิลําพอง 
ดวยกายและวาจาใจ 
                      เปนเนื้อบุญอันไพ-                                     ศาลแดโลกัย 
และเกดิพิบูลยพูนผล  
                      สมญาเอารสทศพล                                    มีคุณอนนต 
อเนกจะนับเหลือตรา   
                      ขา ฯ  ขอนบหมูพระศรา-                             พกทรงคุณา 
นุคุณประดุจรําพัน 
                     ดวยเดชบุญขาอภิวันท                                  พระไตรรัตนอัน 
อุดมดิเรกนิรัตศัิย 
                      จงชวยขจัดโพยภยั                                       อันตรายใดใด 
จงดับและกลับเส่ือมสูญ  (กราบ) 
                                      บทสวดชะยะสิทธิคาถา  (ภาษาบาลี) 
(หัวหนานํา) พาหุง  (รับพรอมกัน)  สะหสัสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะ 
เสนะมารัง  ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวามุนนิโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุเต  ชะยะสิทธิ  นิจจัง ฯ 



                                 บทสวดชะยะสิทธิคาถา  (ทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนานํา)  ปางเม่ือพระองคปะระมะพุท-   (รับพรอมกัน)        ธะวสุิทธะศาสดา 
ตรัสรูอนุตตะระสะมา-                                                             ธิ  ณ  โพธิบัลลังก 
              ขุนมารสหัสสะพหุพา-                                                 หุวิชาวิชิตขลัง 
ข่ีคีริเมขะละประทัง                                                                         คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ 
                 แสรงเสดสะราวุธะประดิษฐ                                      กละคิดจะรอนราญ 
  
  
 
รุมพลพลพยุหะปาน                                                   พระสมุททะนองมา 
                หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-                                 ทะสุชินะราชา 
พระปราบพหลพยุหะมา-                                             ระมะเลืองมะลายสูญ 
                 ดวยเดชะองคพระทศพล                                 สุวิมละไพบูลย 
ทานาทิธรรมะวิธิกูล                                                     ชนะนอมมโนตาม 
               ดวยเดชะสัจจะวะจะนา                                   และนะมามิองคสาม 
ของจงนิกรพละสยาม                                                   ชนะสิทธิทุกวาร 
                ถึงแมจะมีอริวิเศษ                                           พละเดชะเทียมมาร 
ขอไทยผจญพชิิตะผลาญ                                                      อริแมนมุนินทร ฯ (กราบ ๓คร้ัง)  
                                         บทสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
                อิมินา  สักกเรนะ                                              ขาขอนอมสักการะบูชา 
องคเสด็จพระศาสดา                                                     ผูทรงปญญาและบารมี 
ทรงสงาดวยราศรี                                                          ประเสริฐเลิศดีมีพระคุณ 
ทานมีเมตตาเกื้อหนุน                                                  แผบุญคํ้าจุนใหพนภัย 
                  ทานเปนประทีปดวงสดใส                                  ใหกําเนิดรัตนตรัยดวงงาม 
องคแหงรัตนะมีสาม                                                       ระบือนามไปท่ัวธานี 
องคพระพุทธชินศรี                                                         ตรัสรูชอบดีในพระธรรม 
ชาวพุทธทุกคนจงจดจํา                                                      ชวยกันแนะนาํใหแพรไป 
             ทุกคนจะเส่ือมใส                                             พระธรรมนําสุขใหแพรไป 
ผูแนะนําซ่ึงคําส่ังสอน                                                       คือศิษยพระชินวรทุกองค 



มวลหมูพระภกิษุสงฆ                                                              ไดดํารงพระศาสนามา 
ลุกขอกมกราบวันทา                                                        พุทธศาสนา  จงถาวรเทอญ ฯ 
                                            บทสวดระลึกถึงคุณบิดามารดา 
                  อิมินา  สักกาเรนะ                                           ขอขอกราบสักการะบูชา 
อันพระบิดามารดา                                                 ขาของนอมระลึกคุณ 
ทานมีเมตตาการุณ                                         อุปการะคุณตอบุตรธิดา 
ไดใหกําเนดิลูกมา                                        ท้ังการศึกษาและอบรม 
 
 
 
 
ถึงแมนลําบากข่ืนขม                                        ทุกขระทมสักเพียงไร 
        ทานไมเคยหวัน่ไว                                ตอส่ิงใดท่ีเล้ียงท่ีมา 
พระคุณทานลนฟา                                        ยิ่งกวาธาราและแผนดิน 
ลูกขอบูชาเปนอาจินต                                        ตราบจนส้ินดวงชีวา 
ขอปวงเทพไทรักษา                                        พระบิดามารดาของขา ฯ เทอญ. 
                                      บทสวดระลึกคุณครูอาจารย 
                อิมินา   สักกาเรนะ                                ขาขอนอมสักการะบูชา 
อันคุณครูบาอาจารย                                        ผูใหการศึกษาและอบรม 
เร่ิมตนจากวัยประถม                                        ใหวิทยาคมเสมอมา 
เพิ่มพูนสติและปญญา                                        อีกวิชาศีลธรรมประจําตน 
        ศิษยท่ีดีตองหม่ันฝกฝน                                ใหประพฤติตนตลอดไป 
จงสังวรสํารวมเองไว                                        ท้ังกายใจใหม่ังคง 
ตั้งจิตไวใหเท่ียงตรง                                        เพื่อจรรโลงในพระคุณ 
ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน                                อาจารยผูมีพระคุณทุกทานเทอญ. 
                                              บทสวดแผเมตตา 
        แผเมตตาใหแกตนเอง 
             อะหัง   อะเวโร    โหมิ                        ขอขาพเจาอยาผูกเวรกับใคร ๆ เลย 
             อะหัง   อัพยาปชโฌ  โหมิ                ขอขาพเจาอยาเบียดเบียนใคร ๆ เลย 



             อะหัง   อะนีโฆ   โหมิ                        ขอขาพเจาอยามีความทุกขใด ๆ เลย 
              อะหงั    สุขี  อัตตานัง   ปะริหะรามิ        ขอขาพเจาจงมีความสุขรักษาตนอยูเถิด. 
        แผเมตตาใหแกคนท่ัวไป 
                  สัพเพ  สัตตา                        สัตวท้ังหลายท้ังปวงท่ีเปนเพื่อนทุกข 
                                                เกิดแก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน 
             อะเวรา  โหนตุ                        จงเปนสุขเปนสุขเถิด  อยาไดมีเวรตอ 
                                                กันและกันเลย 
             อัพยาปชฌา  โหนตุ                        จงเปนสุขเปนสุขเถิด  อยาไดเบียด 
                                                      เบียนซ่ึงกันและกันเลย 
 
 
 
 
        สุขีอัตตานัง  ปะริหะรันตุ                                จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให 
                                                        พนจากทุกขภัยท้ังส้ินเถิด. 
                                                บทกรวดน้ําแบบยอ 
        อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย    ขอบุญนี้  จงสําเร็จแกญาติของ 
ขาพเจาท้ังหลาย  ขอใหญาติท้ังหลาย  จงเปนสุข  เปนสุขเถิด ฯ 
        ขอเดชะ  ตั้งจิต  อุทิศผล                                บุญกุศลแผไปใหไพศาล 
ถึงบิดา  มารดา  ครูอาจารย                                ท้ังลูกหลาน  ญาติมิตรสนิทกัน 
ท้ังคนเคย รวมงาน  การท้ังหลาย                                ขอใหไดในกุศล  ผลของฉัน 
ท้ังเจากรรม  นายเวร  และเทวัญ                                ขอใหทาน ไดกุศล  ผลนี้เทอญ. 
                                         บทสวดกรวดน้าํอิมินาคํากลอน 
         ดวยบุญกรรม  ท่ีขาไดทํา ดวยกายวาจา  อีกท้ังน้ําใจ  เส่ือมใสศรัทธา  วันนี้จงมาอวยผลบันดาลให
คุณครูบา อาจารยแหงขา ฯ  ผูมีอุปการ  มารดาบิดา  ญาติกาวงศวาร  จงสุขสําราญ  ท่ัวหนากัน 
        สุริยันจันทรา  องคพระราชา  ผูผานภพไตร  ผูมีพระคุณ  ทุกรุนทุกวันขอจงมาไดรับเอาสวนบุญ
อินทร  พรหมยมยักษ  เส้ือเมืองเรืองศักดิ์  ทรงเมือการัณย เพื่อฝูงท่ัวไป  เคยไดอุดหนนุ  เทพผูทรงคุณส่ี
โลกบาล 
        มนุษยและสัตว  คูแคนเคืองขัด  จองเวรลางผลาญ  ลวงเกนิไว  ดวยใจเปนพาล  ขอจงเกษมศานต



เลิกจองเวรภัย  เชิญรับกุศลท่ีขาแผผล  อุทิศสงให  แลวจงสําราญ  เบิกบานใจ  จนกวาจะไดลุถึงนิพพาน 
        ดวยบุญญะกรรม  พรอมท้ังถอยคํา  อุทิศพิษฐาน  ดังวามาน้ีเปนท่ีช่ืนบาน  ขอจงบันดาลฉันพลัน
ทันใด  ใหบรรลุ  ธรรมจักษุ โพธาพิสมัย ตัดอุปาทาน  ตัณหาขาดไป  สันดานผองใส  จากธรรมเลว
ทรามสติปญญา  ความเพยีรแกกลา  ความคิดดีงาม  ทุกชาติทุกภพ  ประสบแตความสุขอยางสวยงาม  
ตราบเทานฤพาน  มาราธิราช  อยาไดโอกาสตามผจญผลาญ  มุงทําส่ิงใด  ขอใหการงานสําเร็จสําราญ  
ตลอดปลอดภยั  เดชะพระพทุธ  พระธรรมบริสุทธ์ิ  พระสงฆเปนใหญ  จงเปนท่ีพึ่งกําจัดเวรภัย  
อันตรายท่ัวไปนิราศเทอญ. 
                                  บทสวดคาถาโพธิบาท  (คาถาปองกันภยัท้ังสิบทิศ) 
        บูรพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง  บูรพารัสมิง  พระธรรมเมตัง  บูรพารัสมิง  พระสังฆานงั  ทุกขะ  โร
คะภะยัง  วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข  สัพพะโศก  สัพพะโรค สัพพะภยั  สัพพเคราะห  เสนียดจัญไร   
วิวัญชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวนัตุ  เม  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ 
 
 
 
 
  รอบตอไปเปล่ียนท่ีขีดเสนใตดังนี ้
1.  อาคะเณรัสมิง        2.  ทักษิณรัสมิง                3.  หรดีรัสมิง 
4.  ปจฉิมรัสมิง                5.  พายัพรัสมิง                        6.  อุดรรัสมิง 
7.  อิสาณรัสมิง                8.  อากาศรัสมิง                9.  ปฐวีรัสมิง ฯ 
                                              คําอาราธนาศีล  5 
        มะยัง   ภนัเต  วิสุง  วิสุง   รักขะณัตถานะ  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปญจะ  สิลานิ ยาจามะฯ 
ทุติยัมป มะยัง  ภันเต  วิสุง  วสุิง รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปญจะ  สิลานิ  ยาจามะ ฯ 
ตะติยัมป  มะยงั  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 
จากการถือเอาของท่ีเจาของมิไดให 
3.        กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณ ี สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท 



เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
4.        มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ  ขาพเจาสมาทานสิกขาบท  เวนจาก 
พูดเท็จ 
5.        สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  ขาพเจาสมาทานสิกขาบท
เวนจากการดืม่สุราเมรัย 
                                    คําอาราธนาพระปริตร 
       วิปตติปะฏิพาหายะ                        สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะทุกขะ  วินาสายะ                        ปรัตตัง  พรูถะ  มังคะลัง ฯ 
        วิปตติปะฏิพาหายะ                        สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะภะยะ  วินาสายะ                        ปริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง ฯ 
         วิปตติปะฏิพาหายะ                สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะโรค  วนิาสายะ                        ปรัตตัง  พรูถะ  มังคะลัง ฯ 
 
 
 
 
 
 
                                        คําอาราธนาธรรม 
                     พรัหมา  จะ  โลกาธิปะติ  สะหัมปะติ 
                กัตอัญชลี  อันธิวะรัง  อะยาจะถะ 
                สันตีธะ  สัตตาปปะระชักขะชาติกา 
                เทเสตุ ธัมมัง  อนุกัมปมังปะชัง ฯ 
                             คําอาราธนาธรรม  (แปล  คํากลอน) 
        ทาวสหัมบดีพรหม  เปนบรมในพรหมา  ทรงมีฤทธิศักดา  กวาบริษัททุกหมูพรหม 
        นอมหัตถนมัสการ  ประดิษฐานนาภพีรหม ควรแลวจึงบังคมชุลีบาทพระสัมมา 
        ขอพรอันประเสริฐวะระเลิศมโหฬาร  วาสัตวในโลกา  กิเลสนอยก็ยังมี 
        เชิญองคสุคตญาณ  พิชิตมารมุนีศรี  โปรดปวงประชาชี  ตามวิถีแหงมรรคผล 
        สมเด็จพระจอมปราชญ  ผูโลกนาถทศพล  ทรงรับพรหมนิมนตจรดลแสดงธรรม 



        นิมนตเถิดทานเจาขา  ผูปรีชาประเสริฐลํ้าโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและ 
        เพื่อใหสําเร็จผล  แกปวงชน บรรดามีสบสุขเกษมศรี บุญนิธีในธรรมเทอญ. 
                                      บทสวดบูชาคุณครู-อาจารย 
     ขาขอรําลึกคุณ   ของครูบาพระอาจารย   อบรมบมดวงมาลย  เปนสะพานใหกาวเดนิ ๆ 
ช้ีทางอันอําไพ         ดวยน้ําใจนาสรรเสริญ   บุญคุณสุดประเมิน   ศิษยจาํเดินตามแนวทาง ๆ 
สอนธรรมอันลํ้าคา   ดั่งแสงทองสองฟาสาง   ช่ืนใจไมจดืจาง        เปนแบบอยางทางความดี ๆ 
สอนใหอภยักนั         รวมสรางสรรสามัคคี      รูรักในศักดิ์ศรี         คุณคามีอยูท่ีใจ ๆ 
ใหม่ันในพระคุณ       กตัญูนั้นยิ่งใหญ         ศีลนั้นเปนบันได      และสมาธิ-ปญญา ๆ 
เชาคํ่าหม่ันพรํ่าสอน  เอ้ืออาทรตอศิษยา         เหน็ดเหน่ือยก็ไมวา  ขอเพียงใหศิษยไดดี 
สํานึกในพระคุณ       ท่ีการุณยและปราณี       ศิษยนีจ้ะทําดี          ช่ัวชวีีไมขอลืม 
                                      บทสวดของขมาอําลาอาลัย 
     ธูปเทียนพานดอกไม  ยกข้ึนไหวเพื่อขอขมา  กรรมใดศิษยเคยทํา   เปนบาปกรรมหยาบตํ่าชา 
กรรมนั้นกายวาจา           เจตนาทําผิดไป          ตอมาไมทําอีกแลว    ตั้งใจแนวเพื่อการศึกษา 
แทนคุณพระศาสนา         ศิษยสัญญาจะทําดี    ลาแลวศิษยขอลา      จากบรรดาผูมีคุณ 
ขอพรคุณครูอาอาจารย     ขอใหทานไดเกือ้กูล    ใหศิษยไดเพิ่มพนู      รวมสรางบุญคือความด ี
อบรมบมนิสัย                   ฝกกายใจใหดีงาม      ทําตามพระพุทธพระธรรม  พระสงฆนําใหทําดีๆ 
 
 
 
 
                  นะโมกอนนอน 
กอนนอนคือนีส้วดมนตกอนนะ  กราบไหวคุณพระ  นะโม  3 หน  หนูใหญ  หนูเล็กเดก็ดีทุกคน 
จงหม่ันสวดมนตใหจําข้ึนใจ 
        กอนนอนคือนี้  สวดมนตกอนนะ กราบไวคุณพระรัตนตรัย  พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆนั่นไง 
ขอพรคุมภัยใหหนแูจมใสเบิกบาน 
        กอนนอนคืนนี้  หนูอยางลืมนะ  กราบไหวคุณพระแลวทอง นะโม 
        “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโค  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ  (3 คร้ัง)ฯ 
                                                            ศีล 5 
เชิญชวนเด็กไทยท้ังหลาย  รักษาใจกายใหหมดราคี  เตรียมพรอมเพื่อเปนเด็กดี  สังคมจะมี 



ความสําราญ  เราจงยึดม่ันในศีล  5 เพราะนาํพาพนจากภยัพาล 
        หนึ่ง  เวนฆาสัตวทรมาน 
        สอง  ไมตองการลักขโมยของใคร 
        สาม  ไมผิดประเวณ ี
        ส่ี      ไมมีพูดปดใด  ๆ 
        หา   สุราหลีกไกล  ศีลหาจําไดทองไวเปนด ี
เชิญชวนเด็กไทยท้ังหลายรักษาใจกายใหหมดราคี  ทําตามศีลหาขอนี้เพื่อโลกจะมีความสุขจริงเอย ฯ 
                                           มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                ศูนยนําจิตใจชนท่ัวไปไมใหเศราหมอง 
พบทางสุขสันตดวยธรรมะอันเรืองรอง                ใหแสงธรรมฉายสองไปท่ัวแดนโลกา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                        นําชนท่ัวไปใหมีใจรักศาสนา 
สมความมุงหมายแหงองคพระศาสดา                หวังใหชนท่ัวหนาสูแดนพุทธธรรม 
        *พระปยะมหาราชเขา                        ผานเกลาทรงพระปรีชาเลิศลํ้า 
ทรงกอต้ังสถาบันเลาเรียนพระธรรม                จึงไดมีคํามหาจุฬาลงกรณ 
ชาวพุทธทุกคนจงมารมพรอมเพรียงกนั                รักสถาบันดวยใจอันสุขสโมสร 
รักษาถ่ินนี้ใหดํารงสถาพร                        โลกเลาลือกระฉอนเปนศูนยนําทางใจ (*ซํ้า) ฯ 
 
 
 
 
 
 
                                                     มหาจฬุารําลึก 
        มหาจฬุาฯ  เปนสงาเม่ือคราไดผล  ท่ัวทุกแหงหนมืดมนหรือสวาง  ทางไกลหรือใกล  สาดสอง 
สีทองเรืองเหลืออรามชางงามจับใจ  รังษแีผไปท่ัวในนัคราและปาดงดอน 
        ชาวมหาจุฬานบนอมบูชามหาจักรินทร  เทิดองคภมิูนทรมหาราชาจุฬาลงกรณ  พระผูเมตตา 
ทรงกรุณาพระเกื้ออาทร  ดุจดั่งบิดรอาวรณวิสุทธ์ิตอบุตรของตน 
        ยามเราพรากจากกันคืนวันเดือนผานปพันใสในกมลไมลืมเลือนแรมรามหาจุฬาฯ  แหลงพัก 
ศึกษาวิชารวมกัน 



ใหรักกนัไวเรียงรอยดวงใจในสามัคคีทูนศักดิ์ศรีความดยีดืม่ันช่ัวกาลนรัินดร  ชวยกันผดุงมุง 
หมายเทิดธรรมตามใจในสามัคคี  ในเชิงเช่ียวชาญพระพทุธศาสนปราชญมหาจุฬา ฯ 
                                                    ธรรมเปนอํานาจ 
(เกร่ิน)  ธรรมคือคุณากร                                        คําสอนพุทธศาสดา 
        ผองเราชาวไทย                                        ในรมพุทธศาสนา 
ตามรอยพระบาทศาสดา                                        พาสูงสง 
        พระพุทธศาสน                                        คูชาติไทยยัง่ยืนยง 
อยูดํารง                                                        คงประจักษเปนหลักผูกพัน 
        หลักธรรมเลิศลํ้าอมตะ                                พึงละโลภโมหโทสัน 
เมตตาปรานีกนัและกนั                                        ยึดถือม่ันสุขสันตสวัสดี 
(เกร่ิน)  ถือสุจริตธรรมเปนอํานาจ                                ออกฟาดฟนช่ัวรายราคี 
        พระธรรมคําส่ังสอน                                ใหสังวรถึงความช่ัวด ี
ศีลธรรมมนุษยธรรมแมนมี                                เปนเคร่ืองช้ีพบประตูสูสุขสันต 
ถือสุจริตธรรมเปนอํานาจ                                        ยอมสะอาดประเสริฐเฉิดฉันท 
ช่ัวดีพึงรูมืออยูคูกัน                                        ทําส่ิงไหนไดส่ิงนั่นทุกทานไป 
        นโม  พุทธธรรม                                        นอมนําสําราญฤทัย 
ละช่ัวพนไกล                                                ลางใจมิใหผองพาน 
        พุทธ  คือองคทรงธรรม                                ธรรมะคือธรรมตระการ 
สังฆะนํามาประทาน                                        เรานําดวงมาน  บูชา  ฯ  



 


