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สนฺ ติเปกฺโข สวีริโย
ปณฺ ฑิตชาติโย โหติ
อตฺตทตฺถมนุสฺสรํ
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วสฺ สาวาสํ อุปาวสิ
ตโต วีสติวสฺ โสว
ตตฺถ ลทฺธูปสมฺ ปโท
คณเชฏฺ ฐสฺ ส อาราเม
สมฺ พนฺ ธวํสนามเก
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ขนฺ ติเมตฺ ตาทิสยํ ตุ ฺโต
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ภิกฺขนู ํ ธมฺ มทูตานํ
สกฺโก พหุ ชนตฺถาย
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สทฺโธ สุ สนฺ โต จ มุนินฺทสาสเน
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สุ ทฺโธ สุ วฑ
ุ ฺโฒ มุนิปุงฺควํเส
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เทเสสิ ธมฺ ม ํ ชินสาสนมฺ ปิ
สมฺ พุทฺธธมฺ มตฺถวิทู สุ เมโธ
ธมฺ มตฺถอุทฺเทสนุปายพฺยตฺ โต
เมตฺตาทิธารี อนุกมฺ ปจิตฺโต
สงฆสฺ ส นาโถ จ พหู ปกาโร
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ปาเลตุ เถรํ วรธมฺ มจารึ ฯ
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