








 
 

 
ราย 
 คริส
เหมือนฝนครั้
บ มีใครไดนึ
นานวกหกปแ
 
โคลงสอง 
  
 เห็นเ
 สาม
 บอส
  
โคลงสี่ 
  
 เตี่ยแ
 พี่ดว
 เชาคํ
  

ตั้งแตเกดิ

สตศักราชยาตร
รั้งตื่นเห็น มิเว
นึก เสียงอึกทึ
แล หฤทัยอิ่มยิ

ยี่สิบสี่ มี
เดือน ตะวัน 
วัน  ครั้นผาน
สโก  โอนาม 

ตามใจ  
แม  แผบําเพ็
วย  ชวยกันเป
คํ่า  พร่ํารักท้ั

 

 

 หนา 

สงัเขป ี
 

ชวีติวยั
ด–เขาบานเณ

รถึง หน่ึงเกา
วนเปนสุขแท 
ทึกกึกกอง ได
ยิ้มแต ซาบซึ้ง

มนีาไซร  
  
นพน  
   

 ใฝจิตเล้ียง 
ญ  
ปน  
ั้ง  
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ชวีติ 

ยเด็ก 
ณร (บางนกแ

สามศูนยครบ
 เตี่ยแมแลพี่ห
นองชายหมา
ตรึงทรวง แล

วันเกิด  
แลนา 
ลางบาป
แลนา 

เชาเย็น 
กอตั้ง 
เชนเตี่ย 
โอบอุม 

แขวก) 

บ จบสองเดือน
หญิง สมจริง
ายมั่น วันเดือ
ลนา 

 เปดตาได 

 อาบบุญลน 

 แมนา 
 ชุมทรวง 

นยี่สิบสี่วัน 
มิ่งขวัญใจ   
อนปท่ีผาน 

  



ไ

 
 

  
 ลําบ
 ขอแ
 นํ้าจิ
  
 ชายห
 เปนเ
 เตี่ยแ
  

 จักไป
ของนองนอยพ
 ใหค
ไมเปล่ียนแปล
 แมม
ถึงยากจนทน
 เตี่ยก็
เพื่อลูกรักจักส
 เตี่ยส
เพราะเตี่ยแม
 พระ
เปนประกันอนั
 
 
 

หวงใย  
าก  ยากเพยี
ต  แคถูกใจ 
ต  คิดตอสู 

มีพี่  ท่ีแ
หน่ึง  ถึงอับจ
เด็ก  เล็กซุกซ
แม  แลพี่นอง

ปไหนไปดวย
พลอยยิม้อิม่อุ
ความดีมอียูเชิด
ลงแรงใจใหรั
มอบจิตติดตาม
ยิ้มอิม่ท่ัวกัน 
กเ็ฝาเอาใจใน
สขุทุกวันไป 
สูทนหมนหมอ
แผคุณอุนใจมี
คุณลนพนคําร
นซึ้งตรึงฤทัย 

 

 หนา 

 ใฝสุขลํ้า 
ยงไร  
  
  
แจมจา  
จน  
ซน    
ง  

ชวยแตงตัว 
รุา  
ดชูนอง  
รดัรึง  
มยามเล้ียงดู 
  
นทุกอยาง 
  
องครองลําบาก
ม ี  
รําลึกรัก  
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อําไพ 
ไปรู 
บพลาด 
สุดอั้น  
หาคน 
สุดทอง 
ดวงจิต  
บได  ขดั

ไมหมอง
พี่โศกาค
ใหผุดผอ
พี่รักซึ้งต
พี่อุมชูดูน
เพราะรกั
ไมเคยหา
เตี่ยทําให

ก  ยากจนม
นํานองพี่
ใหประจั
สุดวิสยัใ

ตันฤดี 

 รอนแฮ 
ดใจ 

มัวท่ัวทิศจิตห
ราใดไมคนึง 
องครองจิตท่ีคิ
รึงแนนแฟนทุ
นองครองสุขสัน
กมั่นปนแบงไม
างตางสูรูนิสยั
หไมดาหรอืวา
มากปากรองยั
พีห่นีพนหมนห
ักษปกแจงแส
ใจช่ืนพาต้ืนตัน

หรรษา 
 
ดถึง 
ทุกวัน 
ันต 
มแคลงใจ 
ย 
าต ี
งผองศรี 
มองใจ 
งสดใส 
น 



 
 

โคลงสี่ 
  
 ควา
 พี่โด
 เหตุเ
  
 นอง
 เชาคํ
 ราบ
  
 ปนป
 ครูส
 เขาเ
 ความ
และเอาแตใจต
เกิดยุง เขาจะ
 
กลอนแปด 
 อันพ
นับแตเกิดเปด
 คอย
คอยอุมชูดูแล
 พี่รกั
มุงใหนองครอ

วันหน่ึง  
มีด  กรีดเลม
ด  โลดเตนร
เปด  เกิดคัดค

วัยเด็ก  
สุข  ทุกโมงย
คํ่า  ร่ําไตถาม
รื่น  ช่ืนจิตเพี้

เท่ียวตาม
ปาย  หมายเป
สอน  หยอนค
ข็ด  เด็ดขาด
มรักบวกกับกา
ตนเอง จะเห็น
ะน่ังรองไห แม

พระคุณบุญเตี่ย
ดตาคราหนุนน
ยเอาใจใฝรักป
แผบําเพ็ญ 
กนองปองใจไม
องช่ืนรื่นฤทัย 

 

 หนา 

 ซึ่งโกรธแคน
มยาว  
ราว  
คาน  
เล็กติดตอย 

ยาม  
ม  
พีย้ง  
ม  ยามพี่ไซร
ปนเซียน  
ความเพียร 
แลว  
ารเอาอกเอาใ
นไดจากทุก ๆ 
มหรือพี่ตองมา

ยแมแผสดใส 
นอน     
ประจักษแจง 
  
มเหหัน  
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น พี่สาว 
ตอตาน 
ชีพดับ  
ขัดของ  
หอยตาม
พี่เล้ียง 
ยามหาง 
เพื่อนอง 

ร ไปเรียน 
แกนแกว
ตีเฆี่ยน  
เลิกลา  

ใจของทุกคน ท
 ครั้งท่ีเปนชวง
าชวยแกให 

 สุดหัวใจ
     เปนเด็กอ

ทุกหนแห
มิวางเวน
สารพันป
พี่ฝกใฝไ

สิ้นแฮ 
หมองใจ 

ม 

  ไกลแฮ 
  คนเดียว 
 
 
 ใหแฮ 
ลาตาม 
ทําใหกลายเปน
งเลนวาว ถาด

จไขแสดงแจงอั
ออนปอนขาวเช
หงแสดงไวใคร
นเห็นบุตรสุดด
ปญหาพาแกไข
ไมทอตอนองต

นเด็กซุกซน
ดายชักวาว

อกัษร 
ชาจรดเย็น 
รก็เห็น 
ดวงใจ 
ข 
ตน 



 
 

 ยาม
ขนมฝากจากใ
 ยาม
เสื้อกางเกงเร
 

โคลงสี ่
  
 จาย
 การไ
 กาย
  
 ตางชิ
 ตางพ
 ชอบ
  
 นาม
 มาน
 สําเร็
  
 ยาม
 เครา
 จึงรอ
  
 

ไปเรยีนเขียน
ใจไมอับจน 
เห็นนองครอง
งหาดวยปราน

แมวา  เ
คา  หนังสือเ
ไซร  ไมรุงเรื
จิต  ผิดแปลก

อาโก  มี
ชิด  มิตรสหา
พบ  สบมวิา
เลน  เชนขับร

คราหา  
เดน  เปนตวั

นะ  กะพากเพี
รจ็  เสร็จเลิศ

ช่ัวดี  พร
เด็ก  เล็กไลฟ
าะหดี  ท่ีหนีทั
อด  ปลอดจิต

 

 

 หนา 

นอานการศึกษ
  
งเศราพีเ่อาใจ
นี  

เห็นลูกใช   
เนือง  
รอืง  
กแท  
มลูีกนอย  
าย  
ย  
รอง   
 ช่ือเลือกใช 
วเซยีน  
ยร  
ศลน  
รั่งพรอม  
ฟน   
ทัน  
ตได  
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ษา ยามกลับ
พี่ทุกคนล

จ ตางชวยใ
นํ้าใจพีดี่

อัฐเปลือ
นิจแท 
เจ็บปวย 
แตนํ้า  ใ
เปนชาย 
รวมหอง
เชาคํ่า 
เทศนท้ัง 
ไปเรียน 
ขุดคน 
มีสวน  
เปรียบไว
พอกัน 
พี่ไซร 
โดดรม  
ไมง้ัน  ค

บมาหาของทีน่
ลนช่ืนรื่นฤดี 
ใหใจนองครอ
ดีงามอรามตา 

ง 

  เสมอแฮ 
ใจโต 
 
 

  มิสซา 
 

รวมแฮ 
ว  ในตัว 

 กอนแฮ 
คงมรณ 

นองสน 

องสุข ี
 



ไ

 
 

  
 ชกต
 ครั้ง
 ครั้งส
 
ราย 
 โธเอ
อภัยไวสักนิด
ไมอดทนหมน
 เจาอ
เกิดทะเลาะกับ
คําดาเปนอาว
 สมัย
อํานวย เขาตั้
จึงบอยครั้งเข
เขาเคยบอกเจ
อาวาสรับอาส
เจาอาวาส ซึ
เดินทางจากบ
ระหวางทาง 
 สุขภ
ลมเหลว พอดี
แสดงเจตจําน
ดูเหมือนวาจะ

ตอนเรยีน
อย  พลอยเส
แรก  แหลกถ
สุด  รุดเลนซ

อยเคยผิดลน 
ด ผิดพลาดขา
นหมอง จนจิตคิ
อาวาสสมัยน้ัน
บศิษยกนกุฏิข
วุธและตองโดน
ยเปนนักเรียน
ตั้งใจวานักบุญ
ขานัดลูกของอ
จาอาวาสวา เ
สาชวย เขาได
ซึ่งภราดาคน
บานเพื่อมาชว
และตองโดดน
ภาพของเขาไ
ดีเวลานั้นพออ
นงขอสมัครเขาเ
ะถือเปนเรื่องเล็

 

 หนา 

น เขียนอานน้ั
สเพล  
ถูกเก  
ซอม  

 ลืมตนจนลืม
ดความยั้ง ผิด
คิดขัดของ ตอง
น ทาทางและ
ของเจาอาวา
นดุอยูเสมอ 
นก็รูสึกวา กา
ญองคอุปถัมภ
าโกท่ีอยากเป
เขาอยากเขาบ
ดภราดาอีกคน
นน้ีเอาใจใสใ
วยมิสซาแตเพี
นํ้าหนีอยูเปนป
มดีขึ้น ความ
อธิการบานเณ
เปนเณร แตมี
ก ทานบอกวา
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น้ัน เกเร 
พรั่งพรอ
หนาปูด 
เพื่อนชํ้า 

มตัว มัวเมาเฝ
ดพล้ังครั้งเยา
งเปลงเรงเรียก
ะเสียงนากลัวส
ส แตเน่ืองดว

ารเรียนดําเนิ
เปนพระสงฆ 
ปนพระสงฆ ม
านเณรเพื่อเรี
นท่ีมาอยูประจ
ใหเขาไดมาชว
พียงลําพัง  บ
ประจํา 
มตั้งใจท่ีจะเข
ณรใจดี มีกิจมา
มีอุปสรรคเกี่ยว
าใหพักรักษาตั

อม 
 เขียวแฮ 
  ดําโน 

ฝาเกเร เสเพ
ววัย ถือนํ้าใจ
กรอง โปรดได
สําหรับเด็ก ๆ
วยตัวเล็กกวา

นไปพรอมสุข
ฉันก็อยากเป
มาเลนทํามิสซ
ยนเปนพระสง
จําเพื่อชวยกิ
วยมิสซาทุกวั
อยครั้งเขาถูก

ขาบานเณรแท
าท่ีวัดทุกสัปด
วกับสุขภาพ ท
ตวักอน 1 ป แ

พลเกกันได  
จในตัวเอง 
ดอภัยแลนา
ๆ เขามักจะ
า เขาจึงใช

ขภาพท่ีไม
ปนพระสงฆ 
ซากันท่ีบาน 
ฆ ทานเจา
จการของ   
วัน เขามัก
กสุนัขไลกัด

ทบจะตอง
ดาห เขาได
ทานอธิการ
ลวจะมารับ 

  



 
 

โคลงสี่ 
  
 พอค
 โรคภ
 หวัง
  
กาพยยานี 
  
 ทาน
 ภรา
 แนะน
  
 ปดโ
 ทาน
 เมื่อเ
 
พอดีครบป แ
ตามสัญญา เ
  

  
 ยาม
 ลูกรั
 แมคิ

เริ่มเรียน
ครบ  จบ ป. 
ภัย  ไลติดตา
จิต  คิดบวชน

โชคดี  มี
นแสดง  แจงเม
าดร  นารักยิ่ง
นํา  กําลังใจ

อธิการ  
โศก  โรคลําเ
นมา  ทุกอาทิ
เยือน  เตือนมิ

แมสุขภาพของเ
เขาจึงบอกลา

 

แมบอก 
แม  แกเฒาใ
ัก  หักจิตใจ 
ด  จิตโศกเศ

 

 หนา 

น  เขียนอานไ
สาม  
าม  
นอย  

มเีจาวัด  
มตตา  
ง  
   
 ทานใจดี 
เค็ญ  
ตย  
มวิาย  

เขาจะไมกระเตื
แมและพี่สาว 

ลกูชายคน
 วาอยาท้ิง 
ใคร  
   
ศรา  
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ได พองาม 
เรียบรอย
ป. สี่  แ
กึ่งน้ัน  ฤ

ชวยขจัด 
รับอาสา
ชวยประว
เพื่อจะได
คอยปรา
นํ้าใจเดน
ตางสนิท
พาใหคล

ตื้องขึ้นกวาเกา
 แตไมมีใครเ

นเดยีว 
แมไป 
จักเฝา 
ตามแม 
ชอกชํ้า  

ย 
แยแฮ 
ฤามี 

  ปดปญหา 
า  พาปลอบใ
วิง  สิ่งสงสัย
ด  ไปเปนเณ
านี  ช้ีใหเห็น 
น  เปนประกา
  มิตรสหาย
ลาย  หายกังว

า แตทานอธิก
ห็นดีเห็นพอง

 เถิดนา 
 นํ้าตา 

ใจ 
 
ร 
 
าย 
 
วล 

การก็มารับ
ดวย 



 
 

  
 เลิกคิ
 อยูบ
 บวช
  
 ตางเ
 เสียง
 บพบ
  
 แมห
 พี่ดว
 เสียง
  
 พระ
 ใจน
 จึงฝน
 
โคลงสอง 
  
 พี่นอ
  
 สุดซึ้
  
 ยาก

พี่พา หา
คิด  จิตใฝฝน
บาน  ผานชีวนั
ยาก  หากอด

พี่นอง  ต
เลา  เฝากลา
งแรง  แขงกนั
บ  สบสักครัง้

ยามถึง  
หล่ัง  ท้ังนํ้าตา
วย  ชวยกันพ
งสั่น  หวั่นจิต

หวนคิด 
ชวย  ดวยปรี
นอย  คอยเกษ
น  พลันหลุด

อําลา  พ
อง  ทุกคน  แ

จนจิต  
ซง้  ตรึงทรวง

หวงใด  
แท  แกความ

 

 หนา 

าเรื่องลอม  
น  
น  
ดตอง  
ตองรบสู  
าวเตือน  
นเยือน  
ง  
 ซึ่งลูกไซร 
า  
า  
ตน้ัน  
 จิตจวบตอง
รด์ิีเปรม  
ษม  
ได  

พากราบไหว 
แลนา 
คิดยอกยอน 
ง 
 ในโลกน้ี 
ม  
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ชวนกัน 
เถิดนอง 
แสนสุข 
โศกเศรา
แรมเดือน
ไปยั้ง 
เมื่อยปาก
จิตนอง  
ตองลา 
อดอั้น 
รองล่ัน  
สุดกล้ัน 

 จบเกม 
เพิ่มให 
พูนสุข  
ด่ังน้ี  แล

 เตี่ยแม  

เสียงพร่าํ

ใครหลง

 
 ยิ่งแฮ 
า  เหงาครอง
น 

ก  พูดแฮ 
 ปองตาม 

 กันแฮ 
 รัญจวน 

ขึ้นแฮ 
ลนา 

 แลพี่ให 

า  ร่ําออดออ

  คงปนป 

ง 

อน 



ไ

 
 

  
 ชาตนิ
  
 อําล
 
 โคลงสี่ 
  
 มอบ
 แมพี
 เชาคํ
  
 บางน
 ไทย
 บาน

 สักว
ลูกลาแมแกเฒ
 ยาม
รางกายลูกถกู
 ลูกค
ไมถูกใจใครเ
 นิสยั
ทําอะไรใจรอ

ตามองค 
น้ี  มีเอง  แล

เรงเรา  
า  อาวรณ 

วอนพระ
บรัก  หวงแหน
พี่  ท่ีขาดแคลน
คํ่า  พร่ําสวด

หักใจ  ไ
นกแขวก  แร
แลนด  แผนด
นถิ่น  กินอยูพ

าคราลูกไปไก
ฒาเฝาอาวรณ
แมคิดจิตดึงถึ
กกวนลวนโรค
งตองหมองหม
เลาเฝาอูมชู 
ยพาอารมณเห
อนไมผอนปรน

 

 หนา 

 ทรงเรียกรอ
ลนา 
 เฝาสวดไว 

ะ  ณ ฟากฟา
น  
น  
จอง  
ไปฝกไซร 
รกสถาน  
ดินขาน  
พรอม  

 
หวัอก

กลอกแม  
ณ     
งลูกแกว  
คภัย  
มนทนลําบาก
  
หมาะสมนอย 
น  
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อง เลิศลน  

สําเร็จ  

า  ตอบแทน
ชวยปอง 
เตี่ยอีก  
จิตใกล  
เตรียมกา
เริ่มซอม 
กําเนิด 
รวมท้ัง  

กแม 
ทุกวันแล

    ลูกลากอน
จากไปแ
สุดวิสยัใ

 ยามทุกข
ใครจักอ
ใครรูรอ
ใครจักท

 พนคํากอง 

เสร็จกิจได 

น 
 
 คนแฮ 
 ใจรัก 
าร 
 

 ใจงาม 

ลแมคิดจิตสังห
นตอนกลาวรา
ลวแนวแนแม
ใครเลาจักเฝา
ยากบากรองใ
ยูดูแลเหมอืน
ยคอยแจงทุก
นหมนหมองป

หรณ 
าวดวงใจ  
สงสัย 
าดู 
ใครมองหนู 
แมตน 
แหงหน 
ประคองพา 



 
 

 ตอง
ลูกของแมแนน
 แมม
เตี่ยแมพี่ท่ีดูรู
 ยาม
มีของฝากปาก
 เคยอ
แมจนจิตคิดค
 ลูกจํ
หวงลูกแมแน
 แมอ
จงสละละตนพ
 ทุกเช
อยาหลงเดินเ
 ใชชีวิ
ยามลูกเหงาเ
 สงฆ
แมสุขสันตหร
 แมจั
ขอลูกยาพาแม
  
 วันน้ั
เขาไดเขาบาน

ลําบากยากแท
นอนออนกายา
มองดูลูทางชาง
แตเยาว 
ลูกเกิดเลิศลน
กรองมองกันไ
อุมชูดูนองครอ
คนดนหาคํา 
าพรากจากแล
นอนกอนจาก
วยพรวอนให
พนราคี 
ชาคํ่าจําวจีท่ีแ
เพลินสีท่ีลวงต
วติชิดพระเถอ
ศราจิตคิดอาล
ของพระละตล
รรษากวาจักต
ักเฝาเชาคํ่าร่าํ
มแมมวยลง 

น้ันเปนวันท่ี 
นเณร แตเน่ือ

 

 หนา 

ทแมรูดี  
า  
งมืดมิด  
  
นทุกคนสุข 
ไป  
องสุขสันต 
  
ลแมรองไห 
กัน  
หไดลูกสงฆ 
  
แมสอน     
ตา  
ะนะลูก  
ลัย  
ลกโศกขมขื่น 
ตาย  
ารอคอย  
  

24 มกราคม
องจากเปนชว
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เรื่องจูจ้ีมี
ใครนําพ
ยิ่งแมคิด
คนอื่นเลา
พี่เหน่ือย
คงอาลัยไ
ทุกสิ่งอัน
สุดจักพร
แมอาลัย
แมรอวัน
ลูกมั่นคง
จงใจดีมี
อยาผลัดผ
เพราะโล
เดินทางถ
พึ่งผูใหญ
กมลรื่นช่ื
หากถวา
กวาลูกน
ใหยืนยง

ม เปนวันฉล
วงปดเรียนเท

มใีครไดรูหนา
พามาใกลใหบ
จิตใจใหหงอ
าเขาเห็นเปนเ
ยทุกขสขุรองนอ
ไมเวนเปนปร
นน้ันหนาพาอิม่
ร่ําร่ําไหยามไ
ยใจเศราแมเฝ
นน้ันมาพายินดี
จงกลาอยาละ
ตอเพือ่นแมเตื
ผอนตอนเรียนเ
ลกาพาคนตอง
ถูกลูกแมแกสง
ญใจสุขทุกขมล
ชนใจไมเหอืดห
ายกายแทแดพ
นอยคอยไตได
คงมั่นนิรันดร

องแมพระอง
อมปลาย อธิ

า 
บรรเทา 
ยเหงา 
เชนไร 
องอยูไหน 
ระจํา 
มหนํา 
กลกัน 
าฝน 
ดี 
ะหนี 
ตอืนมา 
เพียรศึกษา 
งจนใจ 
งสัย 
ลาย 
หาย 
พระองค 
เปนสงฆ 
ร 

งคอุปถัมภ  
ธิการจึงได



 
 

มอบหมายหน
มาจากท่ีตาง 
 ชีวิต
มิสซาท่ีบานชี 
เปนเพื่อนท่ีหอ
 ในป
ฝงจารึกในใจ
ยิ่งเรารอนท่ีจะ
ก็เวียนมาถึงสํ
นิรมล เขาได
 เวลา
รื่นจนราบ สน
ชีวิต ทานท้ังน
 เดือน
อยางอบอุนทั
ท่ีตางประเทศ

 จารึ
เคยอยูเรยีนเป
 อยูค
ตั้งแตเชาเฝาม
 น่ีแห
ยิ่งตั้งจิตคิดไป

นาท่ีใหญาติท่ี
 ๆ หลายคน 
เณรเล็ก บอย
 ซึ่งทําหนาท่ีห
องนอน การเรยี
ปตน ๆ มีการ
จมากข้ึน ถัดมา
ะไดรับสวมเครื
าหรับเขา ตรง
ดรับสวมเสื้อห
าน้ีเราเรียนร
นุกบาง ไมสนุก
นารักและนาเค
นกันยายน ขณ
ท้ัง 5 คน แล
ศ มันเปนการ

กพจนจดจําร่ํ
ปล่ียนทุกขสุข
คนเดียวเปล่ียว
มองจองดูไป 
หละหนานาคิด
ปไมสิ้นดี 

 

 หนา 

ท่ีเปนครูมาสอ
 
ยครั้งตองติดสอ
หุงขาวและซักเ
ยนก็พอไปได 
บวชพระสงฆบ
าก็มีเพื่อนช้ันส
รื่องแบบนักบว
งกับวันท่ี 8 ธั
ลอ 
วมกัน 5 คน
กบาง เราไดอธิ
คารพเปนอยา
ณะท่ีกําลังเรียน
ละแลวก็ถึงเว
จากกันอยางว

 
สามสหายจา

ราอกัษร    
ทุกยาม    
วใจใครกร็ู 
  
พินิจดู  
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นภาษาลาติน

อยหอยตามคุณ
เสื้อผาให พอ
แตสุขภาพก็ไม
บอย ๆ ทําให
สูงกวาไดรับเสื
วชกับเขาบาง ใ
ันวาคม โอกา

น การเรียนช้ัน
ธิการท่ีเคยทํา
างยิ่ง 
นปรัชญาช้ันป
ลาท่ีเพื่อนรัก
วาเหว 

ากไปโรม 
คราวอาว
คราวน้ีคร
ใจหดหูดู
จักหาใค
ชีวิตอยูคู
โลกเราน้ี

นให ปน้ันมีเพื่

ณพอรองอธิกา
รองก็ใจดีและ
มดีขึ้นและปวย
หภาพแหงวัน
สื้อหลอ ความ
ในท่ีสุดวันเวลา
าสฉลองแมพ

นใหญมีท้ังรา
งานในบานเณ

ปท่ี 2 พรอมกั
กจะตองจากไ

วรณกอนพราก
รามยามเหงาต
ดูหนานํ้าตาไห
ครไดเลาบรรเ
คูสหายยังหนา
น้ีมแีตแยทุกวัน

พือ่นรวมช้ัน

าร ไปชวย
ะมักมานอน
ยบอย 
อันนายินดี
มปรารถนา 
าอันนายินดี
ระปฏิสนธิ

าบรื่น และ
ณรมาตลอด

กับเพื่อน ๆ 
ปเรียนตอ  

กจากท้ังสาม 
ตองเศราใจ 
หล 
เทาม ี
ายหนี 
น 



 
 

 น่ันน
ขอพระองคทร
 บัดน้ี
มิถุนายน ใน
ตางประเทศบ
อินเดีย ยามจ

 ยาม
รูสึกเหงาเศรา
 เคยอ
มาบัดน้ีมีมนัส
 ไปน
ถิ่นน้ันหนอ บ
 เหตุฉ
ชวยบําราบป
 ท่ีขอ
ภาวนาคราวา
 ตองจ
แมท่ีนอนออน
 บาน
เห็นดาวเดนเป
 บาน
แมลําบากยาก

นะซีมีเพื่อนแท
รงคํ้าชูอยูทุกวั
น้ีเขารับหนาท่ี
นปตอมา ก็ถึ
บาง แตคนละ
จากไกล ใจก็

สองสหา
ตองออกนอก
าใจในการลา
อยูน่ีมีสุขทุกคืน
สขดัระบม 
นอกถิ่นกินลงค
บ รูจักจะทักใ
ฉะน้ีมีเวลาอย
ราบกระหายค
รองของใจไม
างตางชวยที 
จากถิ่นดินแด
นนุมชุมช่ืนใจ 
นเราจนทนไดไ
ปนมัดจําก็ทํา
นของเราขาวกะ
กบางก็ชางมัน

 

 หนา 

แตเยซ ู  
วนั  
ดูแลเณร แล
ถึงเวลาท่ีเขา
ะแหงกับสหา
ยอมมีความรู

 
ายไปศกึษาต
บานสถานถิน่
า  
นวัน  
  
งไมหลับ  
คร  
ยาลืมเขียน 
คลายอาวรณ
มสมหวัง  
  
นแสนอาภัพ 
  
ไมแข็งโด  
เนา  
ะเกลือยังเหลือ
น  
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ท่ีจักอยูคู
สวดใหกั

ละเรียนวิชาท่ีค
าจะตองบินไ
ยท้ังสาม คือ
รูสึกตาง ๆ นา

อทีป่ระเทศอนิ
น  เพื่อจะผนิ

อีกนํ้าตา
ดวงจิตน้ั
หมดภิรม
มือตองซั
คงเปนใบ
สงขาวเวี

ณ  เพื่อยามจ
หากบอย
เรื่องสวด
สุดจะนับ
นอนที่ไห
หลังคาโห
อยูบานเร

อหลาย มีสหา
ไมเคยหว

คูจริงเปนมิ่งขวั
กนัน้ันหนาเพือ่
คางอยูตอไปจ
ปเรียนเทววิ
อ ไปเรียนตอ
านาเปนธรรม

นเดยี 
นบินไปถิ่นไกล
าพาใหใจระทม
น้ันพลันช่ืนมิขื่น
มณผมมาลาไป
ับรับนํ้าตาท่ีพ
บไกลแดนแสน
วยีนเขียนใหใจ
จรตอนไปใจ
ยครั้งยงัหายต
ดน้ีดีไซรไมหนั
บอับจนทนไมไ
หนไมเหมอืนเรื
หวโผลแงแลเ
ราเฝาสุขทุกวี่
ายคลายทุกขเป
วั่นหรรษาท้ัง

วญั 
อนอยาลืม 
จนถึงเดือน
วิทยาตอท่ี
อท่ีประเทศ
มดา 

ลหนา 
ม 
นขม 
ปไกล 
พาไหล 
นอาวรณ 
จสังหรณ 
ยินดี 
ายเปนผี 
นักใจ 
ไหว 
รอนของเรา 
เห็นเสา 
วัน 
ปนสุขสันต 
ตาป 



 
 

 ควร
ท่ีพลาดตกบก
 จึงกอ
ท่ีตางคิดผิดใจ
 ขอก
ทุกสิ่งลวนชวน
 ทุกเช
แมเปนคนจนใ
 ขอย
ขอคนึงถึงคุณ
 จึงขอ
ยากลําบากยา
 หาผู
ท้ังเพลิดเพลิน
 อันบั
บันไดสงฆตร
 ชีวิต
หมั่นอตุสาหม
 รักแ
มีแมดูอยูใกล
 กอน
เด๋ียวจะหาวา
 ขอให
วาผมจากพร

นักหนามาคิด
กพรองคงตอง
อนพรากจากไ
จไมตรงกัน 
ลาวคําอําลาอี
นจิตคิดอาลัย
ชาคํ่าพร่ําสอน
ใจในปญญา 
กกรวอนไหว

ณบุญบารม ี
อเตือนเพื่อนส
ากบางตางบํา
ูใหญใกลชิดย
นเดินงายสบา
บันไดไปสวรรค
งแนวในแนวด
เณรเปนชีวิตจิ
มานะอยาละวา
มพระสละโลก
คอยไกวเปล 

นจะจากอยากเ
าไปไมแสดง 
หคําอําลาในค
ากไปใจอาวร

 

 หนา 

ดพินิจดู  
ม ี  
ไปในคราวน้ี 
  
อกีคราหน่ึง 
   
นมอิอนใจ 
   
ดวยใจรัก 
  
สหายท้ังหลาย
าเพญ็  
ยามจิตจน 
ยใจ  
คน้ันมมีาก 
ดล  
จิตชุมช่ืน  
าง  
กจะโชคดี  
   
เล้ียงเยี่ยงนอง
  
คราน้ี  
รณ  
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เราท่ีอยูร
ใหใจดีมี

 ขอเพือ่นพ
ขอท้ิงมนั
นํ้าเนตรซึ
ถึงผูใหญ
วิชาไซรใ
ยังอุตสา
ทุกสิ่งจัก
ทุกทานที

ยหนา จงอุตส
ความลําเ
จะอยูบน
จะชวยให
ปายปนย
เช่ือแตตน
ความขม
แมรอบข
แมมารยี
พวกมาเล

งพี่  ขัดของมที
จึงขอแจง
เปนเครื่อ
ขออวยพ

รูสถานบานห
มอีภัยเห็นใจกั
พลีดีใจอภัยฉั
นพลันลืมจะปล้ื
ซึ้งตรึงใจไมส
ญไดอยูดูแลมา
ใหเรียนเพียร
หพาชวยดวย
รักมันมิหันหนี
ท่ีมีเฝาเชาถึงเย็
สาหอยาทอตอ
เค็ญเปนตองลอ
นหนทางสวางไ
หใจมัน่กันทุก
ยากหากเขยาเร
นจนยอดตลอ
ขื่นกลืนเศราเ
ขางตางชวนให
ยมีใจไมหันเห 
ลหเหหันพลัน
ท่ีกระเปาเราม
งแสดงมาอยา
งช้ีจ้ีใหเห็นเปน
พรนอนสุขทุกท

ลังน้ี 
ัน 
ฉนั 
ล้ืมใจ 
ดใส 
า 
ศึกษา 
ยินดี 
นี 
ยน็ 
อทุกขเข็ญ 
องหายไป 
ไสว 
คน 
รามักหลน 
ดทาง 
เหงามีบาง 
หรวนเร 
 
นหมดแรง 
มันแหง 
าอาวรณ 
นอนุสรณ 
ทานเทอญ 



 
 

 

 ยาม
วันน้ีหนอขอพ
 ลาบ
ยากตองพราก
 ลาวั
ยามมีทุกขสุขไ
 ลาห
แตน้ีไปไรเจา
 ลาห
ลาเรื่องหมอง
 ลาโต
เจายินดีท่ีขาอ
 ฝาก
ยามหิวโหยโ
 ลาส
เคยวิ่งเลนเปน
 ลาแ
ยามขาอาบรา

ตองพรากจาก
พรากฝากนํ้าต
านเณรเชนกัน
กจากไปใจรญั
ัดนอยพลอยเ
ไดไรกังวล 
หองนอนจรจา
าเฝาพนอ 
หองเรยีนเพยีร
งครองเศราเห
ตะเรยีนเขียนอ
อาํลาไกล 
นํ้าตาลานองห
โกยหาพายินดี
นงามจามจุรขี
นสุขทุกโมงยา
มนํ้าลําคลองแ
าบรื่นช่ืนกายา

 

 หนา 

 
 
 
 

ลาทีอ่ยู อู
กถิ่นเคยกินอย
ตา  
น ณ วันน้ี 
ญจวน  
หงาแสนเศรา
  
กฝากลิขิต 
  
รน่ังฟงบทสอน
หงาทุกครา 
อานมานานโข
  
หองอาหาร 
ดี  
ขจีสด  
าม  
แมกลองเอย 
า  
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อูที่นอน 
ยู เคยเปนอ

สี่ปลาชา
อีกสี่ปหนี
ทุกสิ่งลว

าใจ เคยรับใช
ยามลาจ
เคยสนิท
ตองไปต

น ลืมอาวร
พรอมตาํ

ข เจาไชโย
อยาสงสั
เคยสํารา
ช่ัวตาปมี
ลาท้ังหม
สุดจักหา
ขาขอเผย
ยามโศก

อูชูช่ืนรื่นหรรษ
ไปอาลัยครว
นีลับจะกลับหว
นชวนเศราเห
ชในวดัจัดหลา
นหมนชํ้านํ้าต
ชิดใกลกระไร
อขอพร่ําดวย
รณตอนใดไมศึ
าราลาฝากจา
ยโหรองกองจริ
ยัไมชามาอีกที
าญผานกินถิ่น
มแีตแผใจงาม 
มดจรดสิ้นดินส
ามยามจากฝา
ยเอยคําชํ้าทรว
าขาเคยเชยชม

ษา 
ญ 
วล 
หงากมล 
ายหน 
ตาคลอ 
รหนอ 
คําลา 
ศกึษา 
กดวงใจ 
รงิไหม 
ที 
นสุขี 
 
สนาม 
ากโศกา 
วงหนา 
มเย็น 



ไ

 
 

 ลาแ
ไมเห็นเจาเฝา
 อาส
ลาดวยนะดรุณ
 ลาจิ
ลาบานพอตอ
 ขอล
โปรดเมตตาอ
 ลูกจ
ลูกเฝาขอตอแ
 โปร
โปรดเอาใจใ
 โปร
โปรดเอ็นดูชูใ
 โปร
โปรดชวยตอ
 โปร
โปรดความมื
 โปร
โปรดใหกลา
 โปร
โปรดใหพบส
 

ลวหนอนอแอ
าหาขาลําเค็ญ
นวิหารผานต
ณาขาวิงวอน 
ตซ้ําตําหนักสํ
อเติ่มเพิ่มอาลัย
าถ้ําจําไปจําใ
อยาใหมีใครแ
ากไปใชคําอาํ
แมแผยืนยง 
ดเปนแมแทจร
ใหหาญผานลํา
ดใหพบสบบา
ใจใหเพลิดเพ
ดชวยลูกผกูมิ
บสอบผานทุก
ดทุกขยากหา
ดจืดจางวางก
ดใหวันอันเศร
ครายากยามจ
ดนํ้าตาพาเห็น
สมหวังด่ังฤดี 

 

 หนา 

อเรือแพพาย 
ญ  
าขอลาอกี 
   
านักทาน  
ย  
ใจหาง  
แทน  
าลากอน   
  
ริงเปนมิ่งขวัญ
าเค็ญ  
านสถานพกั 
ลิน     
ตรเปนศิษยก
กดานไป    
กพบประสบบ
กฏเกณฑ  
ราอยาเขาทร
จากกัน   
นเปนพยาน 
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ขามิวายห
เจาเคยเป
เหมอืนใน
เรียนจบก
ลาสถาน
ลาจากไป
ฝากใจว
ใหลูกแน
ใหลูกยอน
ชวยดําร

ญ   โปรดปอ
โปรดให
โปรดพิทั

   โปรดเจริ
ลา โปรดภาษ

โปรดปล
บาง  โปรดสอง

ชวยลูกเบ
วง  โปรดให

โปรดพบ
โปรดให
โปรดสี่ป

หนายจิตปดต
ปนเชนแฟนแส
นฉีกหลีกไปใ
กอนยอนมาพ
นบานแทแผสด
ปไกลหางสูตา
างวางไวใหห
นนแสนชิดสนิท
นตอนกลับไซรไ
งคงสุขทุกเชาเ
งกันครั้นพบส
เดนเห็นแจงแ
ทักษรกัษาอยา
รญิเดินทางอยา
ษาอยาหมองม
ลอบใจใหปล้ืม
งทางสวางแจม
บนเอนตามยา
หบวงปวงเลหใ
บวันหรรษาท้ัง
หผานบานไปใ
ปท่ีผานอยานา

ตาเห็น 
สนอาวรณ 
จสังหรณ 
พาตรึงใจ 
ดใส  
างแดน 
หวงแหน 
ทองค 
ไดเปนสงฆ 
เย็น 
สบทุกขเข็ญ 
สงทางเดิน 
าหางเหิน 
างปลอดภัย 
มองสดใส 
มลืมลําเค็ญ 
แยมใหเห็น 
ามสบมนั 
ใหเหหนั 
งตาป 
ใชหลบหนี 
านเอย 



 
 

 ป 1
จากประเทศไ
สนามบินท่ีเมื
กัลกัตตาเวลา
แตเน่ืองดวยวั
ใหมารับแทน
18.00 น. 
 หลัง
ประมาณ 2 
แลวรุงขึ้นก็เริ่
 วันที
โดยข้ึนเครื่อง
 
 ชีวิต
ผูเคยเห็นเปน
 เจาห
ตางเฝามองจ
 เสียง
เจาจะเกงเบงส
 เสียง
ทุกสิ่งลวนชวน
 จะเป
ขอยกโทษโป

954 สองส
ไทยสูประเทศ
มืองมัดราส โ
าประมาณ 13.
วันน้ันทานติดธ
น แตเกิดการค

งจากน้ัน ก็น่ัง
คืน กับ 1 วัน
รมิเรียนเลย ท้ั
ท่ี 10 มีนาคม
งบินตอนบายถึ

ฉันน้ันหนอพอ
นตองรองท่ัวกัน
หนูน้ีขี้โรคท้ิงโ
องตาขาบอกแ
งสน่ันล่ันท่ัวเป
สูตองรูตาย 
งมนุษยสุดสิ้น
นจิตคิดราคี 
ปนใครไมดาวา
รดผิดคิดเมตต

 

 หนา 

หายออกเดิน
ศอินเดีย เมือ
โดยเครื่องบินจ
00 น. นองชา
ธุระ ไมสามาร
คลาดเคลื่อนกั

งรถไฟจากกั
นเต็ม ๆ เชาต
ท้ังคูอยูท่ีอินเดี
ม 1958 พอส
ถงึประเทศไทย

อจะกลาว 
น  
โลกหรือ  
แก  
นรั้วลอม    
  
ล้ินลมปาก 
  
าเปนบาป  
ตา  
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นทางตั้งแตเช
งกัลกัตตา เนื
จะตองผานแล
ายของคุณพอเ
รถมารับดวยต
ัน สหายท้ังสอ

ลกัตตาไปมัด
รูจึงไปถึงบาน
ยรวมเวลาท้ัง
สอบเสร็จก็บิน
ยประมาณ 2

ทุกฝกาว
ไมมีวันฉั
เด็กหัวด้ือ
ตองจอด
ไมออมค
จอดตอง
ท่ีฝอยฝา
โลกเราน้ี
พระทรงท
ลืมดีกวา

ชาประมาณ 
น่ืองจากเวลา
ละแวะท่ีพมา 
เยลิชี ซึ่งอยูท่ีน
ตัวเอง จึงไหว
องตองน่ังรอจ

ดราส ใชเวล
นเณรปูนามัล
งสิ้น 4 ป 
นกลับประเทศ

20.00 น. 

วราวใจใครนึก
ฉนัเสร็จสําเร็จ
อถืออารมณล
แนแคเห็นมิเว
อมยอมพบสบ
อายขายหนาท
ากมากแทแมห
น้ีมีลนคนนานา
ทราบอาบอิ่มยิ้
าอยาคิดเลิกติด

8.00 น .   
น้ันยังไมมี
กอนไปถึง
น่ันจะมารับ
ววานคนอื่น
จนถึงเกือบ 

ลาเดินทาง
ลีท่ีมัดราส  

ศไทยทันที 

กฝน 
จแล 
ลมแหง ๆ  
วนวาย 
บมากหลาย 
ท้ังตาป 
หมองศร ี
า 
ยิม้เถอะหนา 
ดใจ 

 



 
 

 The
Forgive รีบน
  

 กอน
มีนาคมถึงวัน
พระสงฆซาเล
แปรรอส (ป
ท่ีเขามาทํางาน
ซึ่งมารับเขาบ
  

เลข 4 กับผม
1. เกิดวันท่ี 2
ปาซอตตี ไดใ
2. ในบัญชีศลี
3. อายุ 4 ข
บุญราศียวงบ
 วันท่ี
จากพระสันต
 วันท่ี
ระดับมิสซังท่ีบ
มีสามเณรคณ
องคแรกของคณ
คุณพอสนม ว

y know not w
นะพระอภัย 

นบวชเปนพร
นท่ี 4 พฤษ
ลเซียน ซึ่งไดรั
จจุบันนับเปน
นในประเทศไ
บานเณรตามคํ

ม มีความสัมพ
24 มีนาคม 19
ใหกําเนิดบาน
ลลางบาป ให
วบ วันท่ี 1 เ
บอสโกเปนนัก
ท่ี 24 พฤษภา
ะปาปาปโอท่ี 
ท่ี 14 ตุลาคม 
บางนกแขวก 
ณะซาเลเซียนรุ
ณะซาเลเซียนใ
วีระกานนท 

 

 หนา 

what they doเย
   

ะสงฆมีเวลา
ษภาคม 195
รับการบวชเป
นเวลาครบ 7
ไทย ในจํานวน
คําสัญญาในวัน

เลข 4 ทีเ่กี
พันธกันอยางไ
930 และป 19
นเณรพื้นเมือง
หศาสนนาม ย
เมษายน 193
บุญ 
คม 1934 คุณ
 11 เปนพระส
1934 มีงานส
พระสังฆรักษ
รุนแรก 8 คน
ในประเทศไท
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ยซพูร่ํา พินัยก
ยิ้มกันไว

เตรียมตัวนิด
58 ซึ่งเปนโอ
นพระสงฆท่ีวั

75 ป ของพร
นน้ีมีคุณพอย็อ
ันท่ี 24 มกร

กีย่วของ 
ไร ?  
930 น้ีเปนปท
งท่ีบางนกแขวก
วงบอสโก ขณ

34 พระสันตะ

ณพอกาเยตาโน
สังฆรักษปกคร
สมโภชมโหฬาร
กาเยตาโน ป
น รับเสื้อหลอ
ทย คือ คุณพอ

กรรมลํ้ายุคทุก
ไมพรัน่หรรษ

ดหนอย คือ 
อกาสครบ 2
ัดเพลงโดยพร
ระสงฆซาเลเซี
อบ การนินี อ
าคม 1944 ด

ท่ีพระสังฆราช
ก 
ณะท่ียังเปนเพี
ะปาปาปโอท่ี 

น ปาซอตตี ได
รองมิสซังราช
รฉลองนักบุญ
ปาซอตตี เขารั
อและบวชเปนพ
อสนิท ลุลิตา

กสมยั 
ษาเอย 

ชวงเดือน
25 ปของ
ระสังฆราช
ยนรุนแรก 
อธิการใจดี
ดวย)   

ชกาเยตาโน

ยงบุญราศี
11 แตงตั้ง

ดรับแตงตั้ง
ชบุรี 
ยวงบอสโก 
รับตําแหนง
พระสงฆ 2   
นนท และ  

     



ไ

 
 

 วันที
ท่ีบานเณรบาง
ท่ีอยูตรงขาม
มิสซังกรุงเทพ
 วันที
บางนกแขวกไ
4. อายุ 13 
คือ ช้ัน ป. 4
5. คุณพอย
สัญญาจะมารั
6. คุณพอถือ
เมื่อผมอายุ 1
7. ป 1954 
ไปเรียนเทววิท
8. อายุ 14 ป
ท่ีอยูบานเณร
9. บวชเปนพ
10. หลังจากร
 ก.  
 ข.  ว
 ค.  
 ง.  ว
  

ท่ี 8 ธันวาคม
งนกแขวก อยูที
มกับวัดบางนก
พฯ รับเชิญมา
ท่ี 24 ธันวาค
ไปอยูท่ีศรีราช
ป เรียนจบช้ั
 เมื่อป 1943
อบ การนินี 
รบัเขาบานเณ
ตามสัญญา ม
14 ป 
พระสังฆราชเ
ทยาท่ีอินเดีย 
ป เขาบานเณร 
ร 
ระสงฆท่ีวัดเพ
รับศีลบวชแลว
วัดดอนกระเบ้ื
วัดทามวง 1 
วัดโคกมดตะน
วัดแมกลอง–ว

 

 

 หนา 

ม 1934 มีกา
ท่ีตึกโรงเรียนด
กแขวกยังมีเณ
ารวมพิธีและอํ
คม 1934 เณ
ชา โดยทางเรื
ันสูงสุดของโร
3 
 อธิการสมัย

ณร 
มารับผมเขาบ

เปโตร คาเร็ต
 4 ป เมื่ออา
 จากป 1944 

พลงเมื่อวันท่ี 4
ว ไดรับหนาที
บ้ือง 2 ป  
ป  
นอย 2 ป 
วัดเพลง 1 ป 
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ารสมโภชแมพ
ดรุณานุเคราะห
ณรของมิสซังก
าลากอนจะยา
ณรของมิสซังก
รอื 
รงเรียนเรืองว

ยน้ันใหผมพัก

านเณรเมื่อวัน

ตโต เปนพระ
ยุ 24 ป 
เรียนถึงป 19

4 พฤษภาคม 
ท่ีเปนปลัดอยู 

1958–1
1960 
1961–19

  (อยู ท่ีวัด
 วัดเพลง

พระนิรมลอยา
ห เพราะบานเณ
กรุงเทพฯ วัน
ายไปอยูท่ีศรีร
กรุงเทพฯ ยา

วิทย วัดเพล

กรักษาตัวท่ีบ

นท่ี 24 มกรา

สังฆราชได 4

57 เปนเวลาน

 1958 อายไุ
6 ป รวม 4
959 

962 
ดแมกลอง แ
ง ป 1963) 

างมโหฬาร
ณรบางชาง
นน้ีเณรของ   
ราชา 
ยออกจาก

ง สมัยน้ัน 

บาน 1 ป  

าคม 1944 

4 ป สงผม   

นาน 14  ป

ได 28 ป 
 วัด ดังน้ี 

ละมาชวย

 

  



 
 

11. พระสังฆรา
 11.1 
 11.2
 เจาวั
 11.3
 โคกม
 11.4
 พระ
 11.5 
 โคกม
 11.6 
 ถึงป 
  11.7 
 ท่ีปร
 ไดท่ี
 11.8
 คือ 
 11.9 
 รวม
 11.1
 ไดส
 4,23
12. เปนผูชวย
และวัดแมกลอ

าชเปโตร คาเร็
วัดแรกเปนวั
 อายุ 44 ป
วดัแมกลองอยู
 อายุ 49 ป
มดตะนอย 5 
4 อายุ 54 
สังฆราช เอก 
 อายุ 56 ป 
มดตะนอยอีก 
 อายุ 58 ป
 1989 
 อายุ 59 ป 
ระเทศฟลิปปน
น่ังเบอร 44 
 อายุ 60 ป 
1990–1991
 ป 1992 บว
งานกับคณะม
0 ป 1995 
ราง งานเปด
33,048 บาท
ยเจาวัด 4 วดั
อง 

 

 หนา 2

รตโต แตงตั้งเป
ัดบางตาล อย
 พระสังฆราช
ยู 5 ป ถึงป 
ป พระสังฆรา
 ป ถึงป 198
ป กลับไปเ
 ทับปง อยูท่ี
พระสังฆราช 
 2 ป ถึงป 1
 ไดรับคําสั่ง

 พระสังฆราช 
นส 8 เดือน อ

 รับคําสั่งใหย
 
วชครบ 34 ป
มาเซอร 4 ทา
 อายุ 65 ป
ดวัดน้ันตรงกั
ท วันน้ันเก็บเงิ
ด ใน 6 ป คือ

23 

ปนเจาวัด ป 1
ยูนาน 10 ป 
ช รัตน บํารุง
1979 
ช เอก ทับปง
84 (ฉลองคร
ปนเจาวัดบ
น่ัน 2 ป ถึงป
มนัส จวบสมั

1988 
ใหยายไปเปน

 มนัส จวบสม
ออกเดินทางวัน

ยายไปเปนเจ

ป ไดรับคําสั่งใ
าน เพราะยังไ
ป มีงานเปดวั
บวันท่ี 14 พ
งินถุงทานได 
อ วัดดอนกระ

964 ขณะท่ีมีอ
ถึงป 1974 
งตระกูล ยาย

ง ยายใหมาเ
รบ 25 ปชีวติ
างตาลโดย
ป 1986 
มัย ใหยายมา

นเจาวัดทามว

มัย ใหไปศึกษ
นท่ี 14 สิงหา

าวัดดอนกระเ

ใหไปเปนเจาว
ไมมีวัดของสังฆ
วัดท่ีพระสังฆ
พฤษภาคม ใ
44,682 บา
เบ้ือง วัดทาม

อายุ 34 ป  

ยใหมาเปน

เปนเจาวัด
ตสงฆท่ีน่ี) 
คําสั่ งของ

าเปนเจาวัด

วงอีก 1 ป 

ษาเพิ่มเติม 
าคม 1989

เบ้ือง 2 ป   

วัดเพชรบุรี  
ฆมณฑล 
ราช มนัส   
ชเงินสราง  
าท 
วง วัดโคก

 

    



 
 

13. มี 4 วัด 
และวัดทามวง
14. รวมงาน
พระสังฆราช 
มนัส จวบสมั
15. เปนพระส
 รุนท่ี
 รุนท่ี
 รุนท่ี
 รุนท่ี
  

 เปน
บิดาไดเสียชีวิ

 ด่ังศก
ด่ังเรือใบไรเส
 ด่ังเส
ด่ังปอมงามคว
 นับแ
ใครเปนมิตรชิ
 ลูกวิ
พี่และนองมอง

ท่ีเคยอยูซ้ํา 2
ง 
นกับพระสังฆร
 รัตน บํารุงต
มยั 
สงฆลูกวัดเพล
ท่ี 1 คือ คุณพ
ท่ี 2 คือ คุณพ
ท่ี 3 คือ คุณพ
ท่ี 4 คือ คุณพ

ปลัดวัดดอนก
วติลง 

กปกหักทรวง
สาเฝาลําเค็ญ
สาหลักหักลวง
วามหวังพังทล
แตน้ีท่ีลูกถูกเตี่
ชิดใกลใหจุนเ
โยคโศกเศรา
งเตี่ยระเหี่ยใจ

 

 หนา 

2 ครั้ง คือ วัด

ราช 4 องค 
ตระกูล พระสั

ลงของสังฆมณ
พอสมกิจ นันท
พอบุญนาค ท
พอบุญเล่ือน ห
พอประเสริฐ น

ชวีติสงฆ
กระเบ้ือง 2 

 
บทราํพนั วนั
ปวงบุตรหลา

ญ   
งหวงโซหลุด 
ลาย  
ยพราก  
เจือ  
าเฝาคร่ําครวญ
จ  

24 

ดบางตาล วัดแ

คือ พระสังฆ
งฆราช เอก ท

ณฑลราชบุรี รุ
ทวิสุทธิ์ 
ทองอําไพ 
หมั้นทรัพย (สั
นพคุณ 

ฆใหม 
 ป และทามว

นเตีย่พราก 
น ด่ังไฟผลา

ด่ังโพธิ์เย็
ด่ังโซฉุดห
ด่ังไมพา
ลูกลําบา
ใครโอบ

ญ หทัยปวน
แตน้ีไปใ

แมกลอง วัดดอ

ราช เปโตร 
ทับปง และพร

รุนท่ี  4   

ังฆราชของอุบ

วง 1 ป ในช

าญบานชองคร
ยน็เห็นโกรนโ
หลุดแยกแตก
ยหายหลบพบ
ากยากไรใครช
เอือ้เมือ่ตองคร
นครวญหานํ้า
ใจลูกถูกดวยค

อนกระเบ้ือง

 คาเร็ตโต   
ระสังฆราช 

ลราชธานี) 

ชวงเวลาน้ี 

รองทุกขเข็ญ 
โลนใบตาย 
สลาย 
บแตเรือ 
ชวยเหลือ 
รองทุกขใจ 
าตาไหล 
คม 

 



ไ

 
 

 หมด
ยามหวนคิดจิ
 ยาม
เหมอืนไฟผลา
 ขอเตี
อาศยัฤทธิม์สิ
 หาก
ลูกอุทิศมสิซา
  

 เรื่อง
ดูสับสนคนพบ
เทาท่ีเพียรเขีย
เพราะไมพบส
  
 ควา
รายละเอียดไ
มิสซังตางประ
บางกลุมอพ
ไดคอยติดตาม
ท่ีคลองบางต
เปนเรือนไมย
เปนผูอุปการะ
อยูจนถึงป ค

ดเสียงพร่ําคําเ
จิตหมองครอง
ลูกรองมองหา
าญบานชองต
ตีย่ไปไดพบสบ
สซาพาภินันท 
เตี่ยตองครอง
าพาประคอง  

วดัแ
งประวตัิวัดน้ีที
บสบมากมาย 
ยนคนยังหมน
สบเห็นเปนเชน

มเปนมาของวั
ไมปรากฏ เท
ะเทศแหงกรุงป
ยพไปหาท่ีทํ
มเอาใจใสดูแ
าล (ในสถาน
ยกพื้น ฝากร
ะ โดยมอบท่ีดิ
.ศ. 1928 

 

 หนา 2

เตี่ยเสียจากปา
งระทม  
าพาระเหีย่ 
องมลาย  
บพระเจา 
  
งชํ้าชําระบาป 
   

แรกทีเ่ริม่งานค
ท่ีนารู  
   
นหมอง  
นไร  

วัดหลังน้ี รูสึก
ทาท่ีทราบในส
ปารีส ปกครอ
ากินท่ีทุงนอ
ล ในราวป ค
นท่ีท่ีเปนโรงพ
ะดาน หลังค
ดินพรอมกับอ

25 

าก ยามลูกอ
หมดโพธิ์
ไมพบเตี่
ลูกกระจา
ผูบรรเทา
ใหสวรร

 ขออิม่อา
ขอเตีย่ปอ

คอืวดับางตาล
พระสงฆ
บางปหา
ท้ังขอรอ
ผูรูไซรใจ

กวาจะคลุมเครื
สมัยน้ันคุณพ
องอยูท่ีวัดดอน
ย หนองหิน 
ค.ศ. 1912 คุณ
พละนักเรียนใ
ามุงจาก โดย
อกทุนกอสรา

อยากปากรองต
ธิร์มขมขื่นกลืน
ยเสยีหวังด่ังใ
ายหมายพบย
าเอาใจใหสุข
รคน้ันตอบมอบ
บซาบซานทา
องครองสวรรคเร

ล 
อยูดูแลแตกอ
ายคลายจบไม
งตองคนจนไม
จดีปรานีเทอญ

รือมาก เพรา
อริชารด พร
นกระเบ้ือง เห็
 และบางตา
ณพอไดสรางวั
ในปจจุบันน้ี)
ยมีหลวงสิทธิ์
างให คุณพอไ

ตองข่ืนขม 
นมิวาย 
ใจหมาย 
ยากสบกนั 
สันต 
บเตี่ยครอง 
นสนอง 
รว็วันเทอญ 

นหลาย 
มพบใคร 
มไหว 
ญ 

าะหลักฐาน
ระสงฆคณะ
หนคริสตชน
ล คุณพอ   
วดัหลังแรก
 วัดหลังน้ี
ธิ์ เทพการ 
ไดปกครอง

   



ไ

 
 

 จาก
คุณพอยอแซฟ
ดูแลเอาใจใส
พระสงฆมาอย
ไมเปนท่ีแนน
จึงอาจมีขอบก
 
คุณพอยอแซฟ
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 

กน้ัน คณะซา
ฟ ปนัฟโฟ ใ
สวัดบางตาลด
ยูประจํา การ
อนวาปใด เดื
กพรองบาง แ

ฟ ปนัฟโฟ   

 
 
 

       

 

 

 หนา 

เลเซียนไดรับ
ในขณะท่ีปกคร
ดวย เน่ืองดวย
รสับเปล่ียนตา
ดือนใด พระส
และตองขออภั

  

        
     
  

   

  

ป ค.ศ. 19
มาอยูประจ
ป ค .ศ . 1
มาอยูประ
จากทานบ
คุณพออันเ
นับเปนงาน

26 

บภาระปกคร
รองดูแลวัดบา
ยวัดบางตาลเ
มแบบของคณ
สงฆองคใดเขา
ัยมา ณ ท่ีน้ีด

  
 คุณพอย็อบ 

     เมื่
936 คุณพออั
จํา 
938 คุณพ
ะจําและไดสร
บนท่ีหลวงสิท
เดรอา เชกกา
นช้ินแรกท่ีคุณ

รองมิสซังราช
านโปงก็ไดไป
ปนวัดเล็ก ๆ 

ณะและตามวาร
ามาดูแลวัด ก
ดวย 

การนินี มาอ
อป ค.ศ. 193
ันเดรอา เชกก

อเยอีโอ บอ
รางวัดหลังให
ทธิ์ เทพการ 
เรลลี เปนผูว
พอไดอุทิศหวั

ชบุรีตอไป  
ป ๆ มา ๆ 
 จึงยังไมมี
ระจึงสับสน
การเขียนน้ี

ยูประจํา 
33   
กาเรลลี 

อตตาอิน  
หมเปนตึก  
ไดตั้ งไว  

วาดแปลน 
วสมอง 



 
 

 คุณพ
เลาเรนเตท่ีอย
 คุณพ
ปนัฟโฟ ไดก
 ขณะ
มา ๆ ไมไดม
ซิลวีโอ โปรเ
  
 
 
 
 
 
 พระส
ก็มี คุณพอบ
ก็เคยมาชวยอ
 ในร
ในดานทรัพย
วัดบานโปงมา
 ในป
จนถึงป 195
กรุงเทพฯ ก็ไ
งานมากมาย
การอบรมคําส

พอไดมาประ
ยูดอนกระเบ้ือ
พอมานี ไดมา
กลับมาเปนเจา
ะน้ันวัดบางตา
มาอยูประจํา 
เวรา และคุณ

สงฆไทยพื้นเมื
บอนิฟส วิศิษ
อยูพักหน่ึงเหมื
ราวป 1950 
ยสิน สมัยคุณ
าทํามิสซาในว
ป 1952 คุณ
5 จากน้ันคุณ
ไดมาอยูประจํา
ในดานศาสน
สอนเชาเย็น ใ

 

 หนา 

ะจําเปนเจาวั
องไดมาดูแลแท
าประจําช่ัวคร
าวัดจนถึงป 1
ลถูกโอนไปข้ึน
 เชน คุณพอก

ณพอยอแซฟ ฟ

มืองคนแรกท่ีม
ฏ สินสมรส 
มอืนกัน 
 วัดบางตาลถ
ณพอมาริงโกนี
วันอาทิตย เช

ณพอเอยีดีโอ บ
ณพอประชุม มิ
า เมื่อคุณพอม
นกิจ ใหคริส
ใหทุกบานมาส

27 

ัดอีกจนถึงป 
ทน    
ราวกอนป 19
948 
นกับวัดบานโป
กาวัลลา คุณ
ฟอรัสซินี   

มาดูแลวัดบาง
คุณพอมนตรี

ถูกโอนใหมา
นี เปนเจาอาว
ชน คุณพอกูรต
บอตตาอิน ไ
มินประพาฬ ท
มาอยูประจําก็
ตชนเปนผูมีศ
สวดสายประคํ

 1943 จากน

45 แลวคุณพ

ปง โดยมีพระ
ณพอนาตัลมาเ

ตาล แมไมได
รี มณีจิต (พ

าขึ้นกับวัดดอน
วาส ซึ่งใหพร
ตี คุณพอซาโ
ไดมาประจําวั
ท่ีเคยไป ๆ ม
กไ็ดเริ่มวางแผ
ศรัทธาแกกลา
ํา ฟงการอบร

น้ันคุณพอ  

พอยอแซฟ 

ะสงฆไป ๆ
เน คุณพอ

ดอยูประจํา  
พอซาวีโอ)   

นกระเบ้ือง 
ระสงฆจาก
โบ 
ัดบางตาล 
มา ๆ จาก 
นปรับปรุง
า ใหเด็กมี
รมมิไดขาด

  



ไ
ไ

ไ

 
 

ในปศักด์ิสิทธิ
ไวท่ีหนาวัด 
ไดหาซื้อรถแท็
ในบริเวณวัด
เปล่ียนทางให
จัดทํานาเอง 
สัตบุรุษวัดบา
จึงรวมลงนา
คุณพอไดอยูป
 บาย
ไดสงคุณพอป
ตําแหนงเจาอา
 วัดบ
มิสซาในวัดสั
ผังคลองไดโอ
ท่ีเหลือไว 7,
จํานวน 4,22
 ฟาไ
โหวตามหนา
จึงไดขออนุญ
ปกครองมิสซั
สุราษฏรธานี
ความอุปการ
อีกดานหน่ึง ว

ธิ์เพื่อระลึกถึง
ไดวางโครงก

ท็คเตอรทํากสกิ
ด มีการยาย
หคนเดินพรอ
 ทางผูใหญไ
างตาลเห็นอน
มรองเรียนท
ประจําตอจนถึ
วันพฤหัสบดีที
ประเสริฐ นพ
าวาส โดยคุณ
บางตาลในเว
สัตบุรุษตอบรั
อนคืนใหมีผูรั
,760 บาท ซึ
20 บาท พรอ
ไดผาตนจามจ
าตางท่ีเคยมีรู
ญาตปรับปรุงซ
ังราชบุรีอยู แ
นออกจากมิสซั
ระอยางอบอุน
วัดจึงสําเร็จไ

 

 หนา 

งแมพระแหงส
การขยายช้ันเ
กรรม ไดจัดเป
ยสุสานและสร
มกับจะสรางส
ไดสงคุณพอเต
นาคตท่ีรุงเรือ
างผูใหญ ให
ถงึป 1964 
ท่ี 30 เมษายน
คุณ พระสงฆ

ณพอยายมาจาก
ลาน้ันกําลังอ
ับพรอมกันเป
รับเชาไปกอน
ซึ่งตองจายเงิน
อมกับสลากออ
จุรี ทําใหกร
รูปสีประดับฯล
ซอมแซมจากพ
และไดเริ่มบูรณ
ซังราชบุรี อาศ
น และเงินชดเช
ดดวยดี   

28 

สวรรค ไดสร
เรียน โดยสร
ปนแหลงสงวนพ
รางใหมท่ีขา
สะพานขามคล
ตรปนใหมาอ
องของวัดกําลัง
หคุณพออยูต

น 1964  พระส
ฆไทยพื้นเมือง
กการเปนผูชวย
อยูในโครงกา
ปนภาษาลาติน
นหนาเพียงไม
นเดือนครูในวั
อมสิน 75 ใบ
ะเบ้ืองวัดแตก
ลฯ ประกอบก
พระสังฆราชเ
ณะซอมแซมใ
ศัยนํ้าใจดีของ
ชยท่ีดินหนอง

รางอนุสาวรีย
รางโรงเรียนต
พันธุปลาเขต 1
งคลอง ปดท
ลอง ในเวลา
อยูประจํา แต
งผลิดอกบอก
อไปเพื่อพัฒน

สังฆราช เปโตร
ของมิสซังราช
ยเจาอาวาสท่ีวั
ารพัฒนาอยา
นหมด ท่ีนาห
มกี่วัน ไดรับเ
วันท่ี 1 พฤษภ
บ 
กรอยกวาแผ
กับเพดานวัดท
เปโตร คาเร็ต
นสมัยท่ีมีการ
งพี่นองท่ีมาฉล
ตะแคงท่ีถูกตั

ย “แมลูก”  
ตออีกดาน  
00  เมตร
ทางสัญจร  
าน้ันทางวัด
ตเน่ืองดวย
ความหวัง  
นาทองถิ่น  

ร คาเร็ตโต
ชบุรี มารับ
วดัแมกลอง 
างสุดยอด  
หนาวัดและ
เงินของวัด   
ภาคม เปน

ผน กระจก
ท่ีผุพังดวย  
ตโต ซึ่งยัง
รแยกมิสซัง
ลอง ไดให
ัดถนนชวย

  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 วัดเก
 วัตถุ
 บาน
 ยาม
 ยาม
 ยาม

 
เทียบปร
เพราะโบ
บาปมาก
 
หนุมสาว
โบสถให
ใชโบสถก
 
โบสถชว
บรรดาส
เพื่อบูชา 
 
โบสถชูเชิ
โบสถคริ
ยอมเปลื

กา  เราซอมไ
ุ  ลุโสภา 

นพระ  ณ พิภ
ทุกข  สุขเขาไ
ดี  มสีุขหวัง 
ยาก  ลําบาก

 

 หนา 2

ชวยสรางโบ
สรางใดอื่น  
ะโยชน  โบส
บสถน้ี  มีพระ
กมาย  หายใน
คริสตทุกวยั 
วโสด  โบสถ
หเกิด  เทิดมนุ
กัน  ครั้นตาย
โบสถใหบุญ 
ยคน  พนทุก
สงฆ  คงใชโบ
   ภาวนา  
ยามเชาสาย 
ชิด  เลิศศักด์ิศ
รสตังค  บังคับ
องสิ้น  สินทร

ไว  
  
ภพ  
ไป  
   
กจริง  

29 

สถโรจนา 
 หมื่นแสน  แ
สถเดน  เห็นม
ะองค  ทรงมอ
นโบสถ  พรอ
 ในศรัทธา  
สมาน  ดวยท
นุษย  บุตรบุญ
ย  วายชีวา 
  หนุนจิต  ป
ข  สุขหรรษา

บสถ  โรจนา 
เปนอาจิณ 
 บายเย็น  เ
ศรี  เพราะมศีี
บพระ  ณ แผ
รัพยบาง  สร

ดวยดวง
มองช่ืนต
ควรสงบ
เพื่อจะได
ชวนมาน่ั
เตือนใหว

แมนลานโกฏิ 
มากหลาย 
อบกาย     
อมโทษทัณฑ 
 พาเขาโบสถ
ทานสวรรค 
ญธรรม 

ประสิทธิ์ผล 
า 
 

ห็นโบสถเปด 
ศลี 
ผนดิน 
รางโบสถเอย 

ใจ  ใฝรักษา
า  พาช่ืนใจ 
  หลบอาศยั
ด  ใชพักพิง 
นัง  ท้ังชายหญิ
วิ่ง  เพื่อวิงวอ

 

      
 
  

 

 

า 

 

ญิง 
อน 



 
 

 ยาม
 เบ้ือง
 จนร
 เด็กไ
 เพื่อส
 เตือน

 วัดบ
ธารนํ้าใจไหล
 งานก
พระคุณทานท
 ณ วั
ทุกขระทมขมห
 ครา
คนละนิดคิดชว
 อยา
อยากแสดงแจ
 อยา
อยากด้ินดนค
 อยา
อยากทํากลาพ
 

วาง  ไมหาง
งบน   ดลพร
รวย  ดวยสม
ไซร  ไรเดียง
สบ  พบพระ
นมานะ  พยา

ข
บางตาลงานซอ
ลหล่ังท้ังเจือจุ
กอสรางยางก
ทานชวยอาํนว
วนัน้ีท่ีเราเฝาก
หายมลายกลืน
วัดตองหมองห
วยดวยประคอ
กจะเพยีรเขียน
จงช่ืนรื่นฤทัย 
กลิขิตผลิตกล
คนควาหาตําร
กทําเปนเชนผู
พาสูวารูดี 

 

 หนา 3

วัด  
ระพร  
บัต ิ  
งสา  
เจา  
ายาม  

 
ขออนโุมทนา
อมทุกหยอมห
ุน  
กาวราวลมพัด
วยชัย  
กระหยิ่ม  
น  
หมนทนลําบา
อง  
นคําท่ีหนําทร
   
อนอักษรสาร
รา  
ผูมิรูจัก  
  

30 

เตรียมมน
ยากพักผ
ควรใชวั
หนุมสาว
ผูบรรเทา
เพื่อพระน

า พาสขุโข 
ญา ดวยเมตต

ชวยอบอุ
ด จึงเห็นวดั

สมฤทัยใ
สามารถ
พาสดช่ืน

าก   เพียงออก
เราจึงตอ

รวง ก็ยังหวงล
แตหวงใ

ร ยังกลัวผ
กลัวเวลา
กลัวถูกหั
กลัวถูกจ้ี

นัส  จัดสมร 
ผอน  นอนหลั
ด  จัดหรรษา
วพา  ชราตาม
า  เอาขวากห
นาม  ทุกยาม

ตาปรานีท่ีเกื้อ
อุนทุนรอนมิออ
ดพัฒนาพาสด
ใฝฝนทุกวันคืน
ยิม้อิม่ใจไมต
นรื่นรมยเพรา
กปากฝากนิดจิ
องรองตอบวา
ลวงตาพาสงสั
ยใจความท่ีต
านทานท่ีมีศกึ
าพาผานอีกนา
หกัหนักใจใหห
จ้ีช้ีหนาพาระท

 
ลับตา 
า 
ม 
หนาม 
มเอย 

อหนุน 
อนใจ 
ดใส 
น 
องฝน 
ะสมปอง 
จิตสนอง 
ขอบใจ 
สยั 
ามมา 
กษา 
านป 
หมองศร ี
ม 



 
 

 ครั้น
ตั้งใจตอบขอบ
 ขอกุ
ใหภพน้ีชีวิตจิ
 
 

  

นมานึกตรึกตร
บใจใหช่ืนชม 
ศลผลทานทา
จิตสุขพา 

 

 

 

 หนา 

รองมองลาดเล
    
านสละ   
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ลา   พลางกอ
เจตนารม
อมตะ ณ
ใหภพหน

  

 

 

ดเขาเฝาฝนก
มณสมหวังด่ัง
ณ สวรรคช้ันเว
นาพาอยูหมูนิ

 

วดันกับญุม
 บาง

ลืนขื่นขม 
คิดมา 
วหา 
นรันดร 

  
 

มารการติา 
ตาล 



 
 

หาสิบป  ท่ีเวี
หาสิบป  ท่ีผ
หาสิบป  ท่ีลํ้
หาสิบป  ท่ีซึ้
หาสิบป  ท่ีค
หาสิบป  ท่ีผ
หาสิบป  พีน่
หาสิบป  ท่ีเป
หาสิบป  ท่ีเด
หาสิบป  ท่ีย
หาสิบป  ท่ีคุ
หาสิบป  ท่ีเห
หาสิบป  ท่ีผ
หาสิบป  ท่ีแ
หาสิบป  ท่ีจ
หาสิบป  ท่ีพ
หาสิบป  ท่ีศิ
หาสิบป  ท่ีเด
หาสิบป  ท่ีฝ
หาสิบป  น้ีต
 

หาสิ
วยีนโรงเรยีน
ผานกาลเวลา 
ลํ้าท่ัวตําบล 
ซึ้งตรึงฤดี 
ครูผูเฝาสอน 
ผลิตศิษยทุกคน
นองคลองบางต
ปล่ียนโรงเรีย
ด็กท้ังเล็กใหญ
ยอนขจรนาม 
คุณหลวงหวงถิ
หน็เดนตระกา
ผลยังลนอยู 
แฝงแหลงกําลัง
จบครบชันษา 
พรากจากไปน
ศษิยคิดคํานึง 
ดนเห็นตอเติม
ฝนในวันน้ี 
ตองลองเลยไป

 

 หนา 3

สบิปโรงเรยีน
เปด  
  
  
  
  
น  
ตาล  
นมา  
ญ  
  
ถิน่น้ี  
าร  
  
ง  
  

นาน  
  
ม   
  
ป  
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นวังตาลวทิย
ถือกําเนิด
ครบชันษ
ประชาชน
พรมากมี
ตางจากจ
ตางทวม
สงบุตรห
จากเรือน
ลาวจีนไ
แสงอราม
จึงไดพลี
เปนผลงา
คอยเชิดช
ศิษยเกาห
ศิษยถวน
เปนแตกา
พระคุณซึ
ดวยประ
ท่ัวธานีป
ฝนกันให

า 
ดเกิดสถานกา
ษาพาเราเฝาเป
นลนนามอราม
มท่ีีรับประดับต
จรยอนเวยีนเป
ทนพนเขลาเบ
ลานผานเรียน
นฝาพาเดนเป
ทยไดสนอยา
มความหวังคือ
ท่ีดินมอบถิ่นฐ
านทานไดใหมิ
ชูหมูชนดุจมนต
หวังตัง้จิตคิดจ
นหนามาพบสบ
าลผานไปใจเ
ซึ้งจึงชวยดวย
ะเดิมเสริมรักส
ปรีดาพาสดใส
หมใหมาหาสิบ

ารศกึษา 
ปรมปรดี 
มศร ี
ตน 
ล่ียนสับสน 
บาปญญา 
เพียรศกึษา 
นตึกงาม 
างลนหลาม 
อวังตาล 
ฐาน 
มสิซัง 
ตขลัง 
จัดงาน 
บสถาน 
เหมือนเดิม 
สงเสริม 
สมัครใจ 
ส 
บป 



 
 

 ครูค
หนูมาพรากจ
 เสียง
หนูมาพรากจ
 หนูจ
ครูคนึงถึงหนู
 ขอห
อันมิตรดีมีนอ
 รีบเข
ใหพอแมแลเห
 อยา
พอแมสอนวอ
 ผูให
อยาไดลักมกัไ
 ยาม
ตัวเราไซรไว
 ยาม
วาหนูจําคําค
  

นึงถึงศิษยจิต
จากไปใจอาว
งของหนูครพูร
จากไปตอนปล
จากหายกายลั
อยูร่ําไป 
นูเพียรเรยีนต
อยไมคอยเจอ 
ขานอนกอนหน
หน็เดนตระกา
เสเพลเรรอนจ
อนวาพายินดี 
ญใหไหวตอบ
ไดไถเขาพอ 
หนูจนทนอดรั
พึง่จึงสุขใจ 
หนูตางหางเหิ
รสููบําเพ็ญ   

 

 หนา 3

หัวอก
แสนเศรา 
รณ  
ร่ําราํลึกไว 
ลายป   
ลับไมกลับมา 
  
ตออยาทอจิต 
   
นาอยาตื่นสาย
าร  
จรท่ัวทิศ  
  
บขอบเสมอ 
  
รนัทดจิต  
  
หนิเพลินเปนสุ
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กคร ู
ครูเคยเฝ
ครูหลับน
นึกเมื่อใด
ครูสุดท่ีท
ครูโศกาพ
สวนหนูไ

   จักคบมติ
อยาละเม

ย นักสบาย
อยาไดค
อยาเปนศิ
เขาเหลา
สิ่งท่ีเจอเ
เลิกเปนต
อยากวน
หนูจักได

สขุ ยามสนุก
หนูจักเดน

ฝาเชาคํ่าพร่ําส
นอนออนจิตคิด
ดใจแปวแลวส
ทวีขมระทมใน
พาชํ้านํ้าตาไห
ไซรไมเอ็นดูคร
ตรจิตหวั่นหมั่น
มอเจอเอาไมเ
ยกายสขุสนุกส
รานงานใดให
ศษิยจิตนอยคอ
าน้ีท่ีผานมานา
เธออยากหาก
ตอขอกนิสิ้นจา
นมติรจิตเศราเ
ดไมตองครองล
กทุกขยากครอู
นเปนศรีมสีุขเ

สั่งสอน 
ดทุกที 
สุข ี
น 
หล 
รูบางเรอ 
นเสมอ 
ขาการ 
สนาน 
หยินดี 
อยถอยหนี 
านพอ 
ไหวขอ 
ากใจ 
เขาใจไหม 
ลําเค็ญ 
ยากเหน็ 
เอย 



 
 

 ถึงท้ิ
ญาติมิตรหาง
 ท้ิงวั
มีคางคาวเจา
 หอร
แตโชคดีมีคน
 จักไม
จักถนอมนอม
 โอบ
ลืมความหวัง
 ลืมอ
มีวัดใหมใจใ
 มาร
ประสานมิตร ิ
 พระห
เตือนใหแพร
 นํ้าพ
อยาใหดีมแีต
 

งแควนแดนไก
งตางกันทนทํา
ัดไวไรหวงัหล
าถิน่บินไปมา 
ระฆังตั้งทาวาจ
ลนนํ้าใจ   
มปล้ืมลืมบุญค
มไวนํ้าใจดี 
างตาลบานเก
ครั้งเจาเหงาฤ
อดีตคิดหาอนา
หมใหมชีวา 
วมสรางทางใ
ชิดไวใจช่ืนบา
หฤทัยไดสอน
แผรักประจักษ
พระทัยในพระจ
แคปากนํา 

 

 หนา 3

สมบตัิ
กไปกันหมด 
ากิน  
ลังคารั่ว  
  
จะลม  
  
คุณของทาน 
  
กาเจายิม้ยอง 
ฤทัย   
าคต  
  
ใจกันใหมเถดิ
าน  
นตอนประจักษ
ษไกล  
จะไหลนอง 
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เิกา 
เหมอืนนํ้า
ท้ิงทรัพย
ฝนตกท่ัว
ทุกเวลาพ
ยามมีลม
ชวยสรา
จักเรียกข
นับแตน้ีมี
หกสิบคร
ลืมเยือ่ใย
ลืมท้ังหม
ลืมโศกา

 สัมพันธเลิ
ใหบางต

ษ เปดความ
มนุษยไซ
ผูใดปอง
ลงมือทํา

าลดหมดคลองม
ยสินสิน้คาไรร
วรั่วไหลในเคห
พาจองมองกัน
มลมทับตองหล
งใหมใหฟนคื
ขานผานใจให
มแีตแผไปไกล
รองมองเจาเฝ
ยในกาลท่ีผาน
มดจดจําทําไม
อยาคิดอดีตก
ลิศเปดสรางอย
าลหวานฉ่ําด
มรักภักดีมีลน
ซรใหรูผูทรงธ
จองไวไดอิ่มห
าลํ้าเลิศประเส

องทรายหิน 
ราคา 
หา 
นไป 
ลับไหล 
คนชีว ี
หเรอืงศรี 
ล 
าสดใส 
นมา 
มหนา 
าล 
างกลาหาญ 
วยนํ้าใจ 
นไหล 
รรม 
หนํา 
ริฐเอย 



 
 

 สิบส
ถิ่นลือไกลไกย
 หนอ
นครปฐมพรม
 วัดโร
ตนเกะกะมะขา
 หอร
วัดเคยสบพบ
 หลัง
สวมนักเรยีนเ
 งานป
ขืนตอไปไมน
 ขอยื่
เพื่อบางตาลผ
 

 วันหิ
วันชีวิตจิตชอบ
 ศีลบู
ชวยสละละเรพ
 สงฆ
ทุกขลําบากยา

สองปท่ีตองคร
ยางช่ือบางตา
องกบเดนเปนชื
มแดนแผนเดีย
รงเรยีนเวยีนผ
ามจามจุร ี
ระฆังพังกอนตอ
ช่ืนรื่นใจกาย 
คาวัดจัดรื้อถื
เปล่ียนลมถมไ
ประจําตําแหน
านผลาญเหี้ย
นใหใครพรอ
ผานพนคนราวี

หริัญบรรพชาม
บมอบพระองค
บูชาพาผานพร
พเนจร 
นิรันดรน้ันตอ
ากไรในฤดี 

 

 หนา 3

สบิสองป
รองตําแหนง  
าล  
ช่ือคือตําบล 
ยวกัน  
ผานมานานโข
  
อนอดีต  
   
ออาชีพ  
ไมเอา  
นงแจงรื้อถอน
นนา  
อมจะยอมรับ 
ว ี  

ครบ 25 ป 
มาบรรจบ 
ค  
ระทานลน  
  
องครองชีวิต 
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ปทีอ่ยู 
  ถิ่นขาวแ

รถไฟผา
หมูท่ีตนค
มีคลองกั้

ข สนตาลโ
ราวเจ็ดป
นํามวลมิ
เด็กหญิง
งานประที
โรงเรียน

น ไมสังวรก
น่ีชะตาพา
ขอคํานับ
ดวงฤดีพี่

 ทีบ่วชมา 
วาระครบ
วันดํารง
พรเบ้ืองบ
เปนบัญช
มอบดวง
ตองยอม

กงแหลงคาพว
านยานน้ีมีทุกวั
คนคาพาขยัน 
ั้นบ่ันขาดราชบ
โตโผลเห็นเปน
ปท่ีพนตนไมว
มติรคิดไปนาใ
ชายหมายพึ่งซึ
ทีปบีบค้ันพลันห
นเกาเขาพังรื้อ
กอนเกาเขารกั
าครองสิบสอง
บรับรองตองถอ
พีน่องไรหมอง

บจบปท่ีเปนส
คงมั่นนิรันดร 
บนลนหล่ังด่ังน
ชรสอนธรรมน
งจิตชิดองคพร
พลีมมีากหาก

วกอาหาร 
วนั 
 
บุรี 
นสักข ี
าย 
ใจหาย 
ซึ่งรมเงา 
หงอยเหงา 
หลังคา 
กษา 
งป 
อยหนี 
เอย 

งฆ 
 
นุสรณ 
นําชีว ี
ะทรงศรี 
กถึงตาย 



 
 

 ควา
บวชแลวหนา
 เมื่อย
เรื่องเงินทองข
 เด๋ียว
ชีวิตสงฆคงตอ
 ณ ดิ
พระคุณลนพน
 ณ วั
คือพระสงฆอ
 ขอชว
ภาวนาพาสง
 ใหท
เพื่อบูชาภารกิ
 เลิกติ
ชวยกันรักศัก
 ใหท
ใหพระอุมคุม
 ใหรั
ใหใจพรอมย
 ขอพ
ท่ีทานครบจบ
 ใหอ
กวาสุวรรณบ

มขมขื่นกลืนก
อยาจองมองส
ยามดีมีมนตค
ของเดนเห็นเป
วเรื่องโนนโดน
องนองนํ้าตา 
ดิถีท่ีวันอันระทึ
นคําพร่ําจากใ
วนัน้ีท่ีเราเฝาชื
งอาจโลกขาด
วนเชิญเจรญิพ
คงบันดาล 
ทานเปนเชนสง
กจิชิดชีวี 
ตฉิินนินทาวาพ
ด์ิศรีช้ีหนทาง 
ทานมีชีวติจิตส
ครองปองกันภ

รบัใชใหสุขแกท
ยอมสละเปนป
ระเจาเฝารักพ
บวันหิรัญครอ
อายสุุขะพละเพิ
บรรพชาพาตร

 

 หนา 3

ลบพบลําบาก
สบาย  
นก็รัก  
ปนภัย  
นวามาอยางน้ี
   
ทึก  
ใจ  
ช่ืนชม  
ดแคลน  
พรวอนพี่นอง 
  
งฆองคพระคริ
  
พระสงฆ  
   
สดช่ืน  
ภัย  
ทุกคน  
ระจํา  
พิทักษใกล 
ง  
พิ่ม  
ระการ  
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ก มิปริปาก
สิ่งท้ังหลา
บอยครั้ง
นินทาไป

น้ี ดวงชีวีมี
ตองบูชาค
ชวนระลึก
เปนมาลั
ตางภิรม
ท่ัวทุกแด

 ชวยปดป
ใหการงา

สต ท่ีอุทิศจิต
โลกจะมีท
ชวยดําร
ใหทานย
ใหขมขนื
ใหทานไ
ใหกศุลล
ใหทานพ
โปรดอํา
คือเสยีงร
ใหใจเหิม
เพื่อดวงม

กอยากลองตอ
ายหมายผลาญ
นักจักบนทนไ
ปไมจบครบสัก
แตแคน้ันหนา
คาลํ้าในนํ้าใจ
กตรึกตรองคร
ัยใชมอบขอบใ
ณชมจริงสิ่งห
ดนแสนลนคนต
ปองมองสงฆด
านทานเบาบร
ตกายมิหนายห
ท่ีพึ่งซึง่คนกลา
งจงปดสิ่งขัดข
ยางพลางเดินเ
นกลืนกลบพบส
ไดใชแตแพรพ
ลนปริ่มจนอิ่มห
พร่าํนําหวังด่ัง
าไพใหผานทา
รองกองฝากจา
มเพิ่มลนจนกล
มาลยผานยิ้มอิ

องถวาย 
ญสําราญใจ 
ไมไหว 
กครา 
 
จ 
รองสดใส 
ใจแทน 
หวงแหน 
ตองการ 
วยสงสาร 
รรเทาม ี
หนี 
าง 
ขวาง 
เจริญใจ 
สดใส 
พระธรรม 
หนํา 
ใจปอง 
านท้ังผอง 
ากบางตาล 
ลาหาญ 
อิ่มใจเอย 



 
 

 สะพ
มีแตตรมขมขื่
 พวก
ใครเห็นชอบม
 การห
เพื่อปลดเปล้ือ
 มิได
เผื่อบางทีมีคน
 

 ฉันลุ
ลุงด้ันดนคนห
 ถึงเมื
ลุงตางเพลินเน
 เห็นช
ลุงรวมใจในว
 เพชร
ใครพบเห็นเป
 ณ วั
รวมสุขโขโมท
 นับเป
เปดวัดใหมใค

เชญิร
านรถไฟไดป
นกลืนลําเค็ญ
กชาวไรไปมาว
มอบชวยดวยป
หาทุนจุนเจือเ
องเรื่องทุกขสขุ
หวังตั้งใจใคร
นลนนํ้าใจ 

สมยัท
ลุงแวนแดนดิน
หาถิ่นธานินทร
มอืงเพชรเขตใ
น่ินนานผานเว
ชาวเพชรเด็ดดี
วนัท่ีแฮปปเดย
รบุรีท่ีลุงผานน
ปนตองตามถา
วนัน้ีท่ีโอกาสว
ทนาถวนหนาเ
ปนบุญอุนใจไ
ครก็ยิม้อิม่กม

 

 หนา 3

รวมสรางสะพ
ลิดชีวิตคน 
   
วาลําบาก 
ปจจัย   
เพือ่การน้ี 
ขสาํราญ  
รลําบาก  
  

ที่เปนเจาอาว
นถิ่นขจี  
ร  
ใตใกลชะอาํ 
วลา  
ดีมีวัดใหม 
ย  
นานสามป 
ามประชัน 
วาสนา  
เทอญ  
ไรโศกเศรา 
ล  
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พานขามคลอ
สุดจักทน
มิวางเวน
จึงออกป
เพื่อจะได
นํ้าใจดีท่ี
เพื่อเปนท
เพียงออก
ชวยอวย

วาสวดัเพชรบ
เพชรบุรที
เพื่ออยูกนิ
ไมเหล่ือม
หกสิบหา
ตางภูมิใ
มอบเสน
ประชาชีมี
วัดใหมน้ั
เชิญถวนห
ใหจําเรญิ
เรงเถิดเจ
แสนสุขล

อง 
นคนดีท่ีแลเหน็
นเห็นกนัยิ่งหวั่
ากฝากมิตรจิ
ดใชนําทําสะพ
ท่ีมองตองสงสา
ทานงานบุญท่ี
กปากฝากแจง
ชัยใหคิดสัมฤ

บุร ี
ท่ีอาศยัใกลหั
นถิ่นอรามยา
มลํ้าทําเลดีมีเ
าพาลุงเหลาเข
จในชีวันมิหัน

นหเกไกใฝสัมพ
มแีตเพอละเมอ
น้ันวันไหนหนอ
หนาพากันรวม
ญเพลินดวงแด
จาเชาคํ่าร่ํากศุ
ลนพนลุงเจาเข

น 
ันใจ 
ตแจมใส 
พาน 
าร 
ทอุนใจ 
งแถลงไข 
ฤทธิ์เทอญ 

วัหิน 
มชรา 
คหา 
ขาซังเต 
นเห 
พันธ 
อฝน 
อรอรับเชิญ 
มสรรเสริญ 
ดแกทุกคน 
ศล 
าใจเอย 



 
 

 หยด
นําอุราพาฝน
 แมอ
ครั้งถึงวันบรร
 แมเฝ
แมเพียงคิดจิต
 ชีวิต
แมเชาสายบา
 แมเห
แตลูกเพลินเดิ
 ยาม
เพราะแมรักหั
 แมม
มอบพระบุตร
 สวน
ลูกเปนสงฆทร
 แตน้ี
ดวยจิตแทแม

จ
ดเลือดหล่ังด่ังห
นเท่ียวสัญจร 
ยากพร่าํสาํเนี
รพชาพาอับจน
ฝาคอยคอยวัน
ตช่ืนรื่นชีวัน 
แมแดลูกแมผู
ายคํ่าร่ํามาร ี
ห็นทางหางไก
ดินตานบนหนท
ลูกพรากจาก
หกัจิตคิดอาลัย
มารีท่ีเคยเผยภิ
รสดุรักประจัก
นแมสงฆคงมัน่
รงศรีมศีักดา 
น้ไปใครใครต
มลูกผูกสมัพันธ

 

 หนา 

จากใจแท แม
หมึกจารึกพจน
  
นียงเสยีงหวัใจ
น  
นหรรษาน้ี 
  
กใกล  
  
กลใจรันทด 
ทาง  
จรตอนอดีต 
ย  
ภิรมณ  
ษจริง  

นนิรันดร  
  
องรองเรียกแ
ธ  
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มยอดหญงิ 
น หัวใจจด

เปนบัญช
จ ระบายไว

ดวงกมล
ดวงฤดีท่ี
แมเฝาฝน
ฝากลูกไ
โปรดปร
ตามืดหม
ไมเหหาง
สุดจะคิด
ลูกบวชไ
โลกช่ืนชม
เหนือทุก
เทพนิกร
เทอดมาร

ม ยอดหญิง
มอบภินัน

ดบทรักเปนอัก
ชรสอนยิ้มอิ่มก
วใหแจงทุกแห
ลนช่ืนจึงตื้นตั
ท่ีคอยพลอยสขุ
นหันหามานาน
วในองคพระท
รานีมีบุตรดุจพ
มดหดหูดูขัดขว
งทางพระสละ
จิตชํ้านํ้าตาไห
ดใจแมสุขแทจ
มสมแทแมยอ
สิ่งมิ่งขวัญยญั
หยอนศักด์ิกว
รดาพาเดนมิเ
งแทแมสงฆคง
นทวันทาแมมา

กษร 
กมล 
หงหน 
ัน 
ขสันต 
นป 
ทรงศร ี
พระนาง 
วาง 
ใจ 
หล 
จริง 
ดหญิง 

ญบูชา 
วานักหนา 
เวนวัน 
งใฝฝน 
าร ี



ไ

 
 

 ชาวว
ท่ีสององคสงฆ
 หน่ึง
นับแตเล็กเด็ก
 ท้ิงพ
หวังสดช่ืนยืน
 ตองพ
ทุกเวลามานะ
 สิบก
ไดช่ืนฉ่ําดํารง
 พระ
พระคุณเจาเฝ
 สูกรุ
พอเปนสงฆอ
 พอวิ
ถิ่นกําเนิดเกิด
 ชาวว
พอท้ังสองคร
 ขอรว
ใหพอยิม้อิม่ห
 
 

เสี
วัดเพลงเปลงป
ฆไทยไดเปรม
น่ันหนอพอบุญ
กนอยคอยนําพ
อแมแลนองพี่

นยงเปนสงฆไท
พากเพยีรเรยี
ะไมละวาง 
กวาปท่ีผานนา
งสงฆนิรันดร 
คุณเจาปาซอ
ฝาเห็นเปนปร
งโรมโฉมล้ําน
งคหน่ึงซึ่งประ
วศิิษฐติดตาํแห
ดหรือคือวัดใน
วัดเพลงเรงเร
องหิรัญบรรพ
วมจิตชิดใกลใ
หนําลํ้ากมล 

 

 หนา 3

สยีงสะทอน ว
ปล่ังหวังท่ัวหน
มปรีด์ิ  
ญนาคจากลูก
พา  
พีฤ่ดีมั่น  
ทย   
ยนยากลําบาก
  
านยิ่งนัก  
  
ตตีท่ีลวงลับ  
ะกาย  
นําติดตาม 
ะเดิม  
หนงแหงเจาวดั
น  
ราเฝาอวยชัย 
พชา  
ในดิถี  
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วอนอวยชยั 
นา โชคชะตา

ฤกษยาม
วัด ไปฝกหดั

ท้ิงเคหาพ
จิตใฝฝน
ดวยนํ้าใ

กสู ไมหดหูสู
สิ่งหมอง
ผลประจั
ศีลสุขสัน

  พอไดรบั
ใหขวนขว
ทุกโมงยา
ไดพูนเพิ่

ด ไรปลัดจั
จากคลอ
มอบมาลั
แสนปรีด
เพราะรา
อีกกศุลผ

าพาชวยดวยร
มดีท่ีครบวันบร
ดดัดนิสัยใฝศกึ
พาเพยีรร่ําเรยี
นมั่นคงสิ้นสงสั
ใจใฝปองมองป
สูจริงสิง่ขัดขวา
หมางตางหลน
ักษภักดีท่ีใฝฝ
นตบรรพชาพา
บสนับสนุนจุนเ
วายหมายเพยีรเร
ามตามชิดจิตส
มเริ่มออกนอก
จัดงานลนก็ทน
งไทยใกลกันสั
ลัยใจแทแดพอ
ดาพาสขุแดทุก
าศมีีแจงทุกแห
ผลบุญหนุนใจ

ราศ ี
รรพชา 
กษา 
ยนไป 
สยั 
ปลายทาง 
าง 
นพนชีวนั 
ฝน 
าสบาย 
เจือหลาย 
รียนตอเตมิ 
สงเสริม 
กเมืองไทย 
นไหว 
สมัพันธพา 
อหนา 
กคน 
หงหน 
เทอญ 



 
 

 ชีวิต
โลกช่ืนชมสมง
 ในโล
งานท่ีหนักปก
 งานล
งานสรางใจส
 งานชิ
ถึงทางรื่นช้ืนแ
 ลูกเจ
ลูกประสบพบ
 ลูกจึ
คอยชวยเหลือ
 แมค
แมเฝาหวงหว
 แมเท
สรางใจลูกปล

แทแมบานงาน
งามนามสตร ี
ลกน้ีมีใครใจเ
กจิตคิดมิวาย 
ลําบากยากแท
สดใสไรราคิน
ช้ินน้ีมีแตแมผู
แฉะแมแนะนํา 
จริญเพลินสุขพ
บแหลงแรงภา
งพรอมยอมสู
อเมื่อภัยใกลเ
อยอยูชูชวยด
วงบุตรสุดดวง
ทาน้ันหมั่นเฝา
ลูกธรรมลํ้าปร

 

 หนา 

แมบา
นลํ้าเลิศ  
   
เหมอืนแม 
  
ทแมบากบ่ัน 
น  
เดียว  
   
พนทุกขเข็ญ 
ยใน  
สูเพราะรูแน 
ขามา  
วยดวงจิต 
งใจ  
าเอาใจลูก 
ระทาน  
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าน 
ใหกําเนิด
เหนือวจีท
ไมผันแป
มีประกา
แมแขงขนั
สรางชีวนิ
คอยหนว
เอาพระธ
ลูกเชาเย็
ยามลูกใ
มีดวงแด
คอยกันท
คอยใกล
คอยฝกใ
หัวใจผูก
ตลอดกา

ดเกิดบุตรผุดผ
ท่ีสรรมาบรร
ปรแนจริงหญิง
ยฉายหนาเปน
นมั่นจิตเปนนิจ
นสิ้นหมองแมต
วงเหน่ียวเกี่ยว
ธรรมคําสอนป
นเห็นแมแลสด
ใกลใจแมแผเม
แมดวยชวยรกั
ทากวามารผา
ลชิดติดตามยา
ใฝไตถามควา
กลูกรองตองสง
าลงามแทของแ

ผองศร ี
ยาย 
งท้ังหลาย 
นอาจิณ 
จสิน 
ตองทํา 
วไวไมถลํา 
ปอนดวงใจ 
ดใส 
มตตา 
กษา 
นพนไป 
ามอยูไหน 
มตองการ 
งสาร 
แมเอย 



 
 

 มหา
ใชโทษบาปซ
 เด็กผ
สิ่งท่ีชอบมอบ
 งดบุ
ระงับปากอยา
 เยี่ยม
มีเงินทองของ
 ขอให
จงสนใจในมน
 

 ใกล
เขาอาจตองค
 ณ บั
ชําระจิตติดตอ
 มีพร
โปรดพิสุทธิ์ผุ
 พระ
ใชกางเขนเปน
 จาก
เพราะพระอง

าพรตสดสวยด
าบซึ้งตรึงฤดี 
ผูใหญใฝหาค
บองคพระทรงชั
หรี่ท่ีอยากทั้ง
ากเรงเปลงวา
มคนปวยชวยค
ใชใหแบงปน 
หจําทําไปในค
นุษยสุดลําเค็ญ

จวน
เวลามหาพรต
รองเศราเขาต
บัดน้ีท่ีพระองค
อขออภัย 
ระคุณจุนเจือเพื
ผดุผองของวิญ
เยซูผูไถไดบูช
นเครื่องเปล้ือง
สวรรคช้ันฟา
คทรงเมตตาใ

 

 หนา 

เขามหา
ดวยดวงจิต 
  
าทรมาน  
ชัย  
หมากพลู 
าจา  
คนจนใหพนท
   
ความรกั  
ญ  

เวลา มหาพ
ตจะหมดสิ้น 
ตาจน  
คทรงเมตตา 
  
พือ่ความรอด 
ญญาณ  
ชา    
งพระชนม   
มาสูโลก  
ใจอาร ี  
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าพรต 
นําชีวิตชิด
ทุกนาทีพ
อดอาหา
พระจักได
ปราบสูรู
กรุณาปร

ทุกข งดสนุกสุ
สิ่งละอันพ
ใหประจั
ทุกเชาเยน็

รต จะหมดสิ้
ใครไดยิ
เพราะกศุ
ใหเวลาอ
สรางบุญ

 ยามมวย
พรอมปร
นําบุญญ
มนุษยพน
นําทุกขโ
ชําระหน้ีท

ดองคพระทรง
พลีกรรมทํากนั
ารการเลนเปน
ดใหพนโทษโป
รูอยูลึกนึกริษย
ราณีมตีอกัน 
สขุบางสรางสุข
พันละนอยคอ
ักษรักองคผูท
นเห็นพระชอบม

สิน้ 
นผินผิดไมคิด
ศลพนพรากจา
อยางงอยาสง
ญไวใหมากฝา
ยมอดกอดองค
ระทานหวานซึ้
ญาคาไถไมขัดส
นมลทินสิ้นฤดี
ศกโชครายมล
ท่ีขัดขวางใหห

งศร ี
นไป 
นไฉน 
ปรดเมตตา 
ยา 

ขสันต 
ยบําเพญ็ 
รงเห็น 
มอบเถิดเอย 

ดสน 
ากเขาไป 
สยั 
ากธนาคาร 
คก็สงสาร 
ซึ้งตรึงกมล 
สน 
ดี 
ลายหนี 
หางไกล 



 
 

 คริส
หากพระองคท
 จงพิ
ความผิดพลา
 

 อันชี
ถือพระธรรมค
 ควา
เมื่อขาดพระล
 สังคม
ตางชิงเดนเขน
 คนเกี
โจรกรรมทําไ
 พวก
ขาวของแพงแ
 พวก
พวกคนจนคน
 ปาก
ขาดนํ้าใจใหส
 หาก
รูจักคิดผิดชอ
 

สตชนคนดีท่ีเป
ทรงถามความ
นิจคิดดูใหรูแ
าดขาดบกพรอ

วิตจิตปองขอ
คําสอนกอนสิ่
มผิดพลาดขา
ละศีลสิ้นภิรมย
มทุกขสุขหายม
นฆาสารพัน 
กยีจครานการ
ไดไรปรานี 
กสตรีท่ีถูกฆาน
แจงอยูมริูวาย
กท่ีชอบลอบลัก
นรวยดวยสิ่งใ
กับทองมองไป
สมเพชเวทนา
มนุษยผุดผอง
บมอบใจครอ

 

 หนา 4

ยมรัก  
มในใจ  
แน   
องตองเยยีวยา

ชวีติจติม
งมนุษย  
งใด  
ดบุญหนุนดว
ย  
มลายสิ้น  
  
รกิจไมคิดทํา 
  
นาอนาถ  
   
กกักสินคา 
ใด  
ปมีใครเห็น 
   
งครองศีลธรร
อง    
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ใหตระห
มีอะไรให
ความออ

า กอนเวลา

มนษุย 
จักผองผุ
ชําระใจใ

งจิต นําชีวิตติ
ความระท
ตางถวิล
รบรากัน
ศีลธรรม
มวลภัยรี
กฎหมาย
ท่ีตองตา
โกงราคา
จักมีใคร
ยามยุคเข็
พวกมุสา

ม ทุกเชาคํ่า
มวลพี่นอ

นักรักเดนเปน
หพระองคทรง
อนแอแผลเกาเ
ามหาพรตหม

ดดุจมณีราคีใ
ใหสะอาดปราศ
ดตามความข่ื
ทมถมทับนับอ
ด้ินตามความ
นฟนแทงแยงชิง
มลํ้าคาพาหลบ
รมีีแตแผกระจ
ยขาดมาตรการ
ายชายแดนแผน
าอาหารทานไ
รไดคิดพิจารณ
ข็ญเปนพิษริษ
าหากินในถิ่นท
าจําลางทางห
องตองยิ้มอิ่มใ

นไฉน 
งปรีดา 
เฝารักษา 
มดสิ้นเอย 

ใส 
ศจากตรม 
นขม 
อนันต 
ใฝฝน 
งดี 
บหนี 
าย 
รงานสลาย 
นดินไทย 
ไมไหว 
ณา 
ษยา 
ทอง 
มนหมอง 
ใจเอย 



 
 

 ในโล
รักจากใจไหน
 แมโ
รูจักแมแคเพยี
 แมท้ิ
ท้ิงลูกไวไรเม
 แมม
หวงมนุษยสดุ
 หาก
ขาดสตรีท่ีเดน
 

 วันห
หยุดเรยีนวาง
ยามเมือ่หนูอย
หลีกหนีบาปท
 

 โฆษ
เหมอืนความด
 คําโบ
ยามชางตายห

ลกน้ีมีใครใจเ
นเลาเทามาร ี
ลกน้ีมีบางชาง
ยงเสียงโจษจัน
ท้ิงลูกผูกพันเพี
มตตาไรปรานี
มารีน้ีไซรใครจ
ดลํ้านาบําเพ็ญ
โลกน้ีชีวติดูผิ
นเปนมารดา 

หยุดเรียนเวียน
งตางปล้ืมลืมต
ยูหนตําบลไห
ทราบไวใหบํา

หอ
ษณาถาไมดีไม
ดีน้ีอยูมริูวาย 
บราณทานเป
หมายใชใบบัว

 

 หนา 4

แมมา
เหมอืนแม 
   
งใจดํา  
น  
ยงวันเกิด 
น   
จักเหมอืน 
ญ  
ดหวัง  
  

วันหยดุ
นมาอีกคราหนึ
ตํารา  
หน   
าเพ็ญ  

อมกุศล ผลบ
มจีรัง  
    
รียบเทียบให
วบัง  
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าร ี
โลกผันแ
แมโลกน้ี
ลูกชอกชํ้า
ดวงชีวันห
แมเตลิด
ดวงฤดีท
คอยมาเยื
มิวางเวน
อีกบางค
จงเรียกห

เรียน 
น่ึง ชวนคะนึง

คงเฮฮาห
อยูกับใค
ถาหนูเป

บญุ อุนฤทัย 
ดุจพลุดัง
ถึงตัวตา

เห็น ท่ีบําเพญ็
ปดไดมั่ง

แปรแมพรากต
น้ชีวติชางผิดกัน
าจําแมแตในฝ
หรรษาหา บ
เปดเปงละเลิง
ทวีเศราเชาจรด
ยอืนเตอืนใจใ
นเปนแมแผเมต
รั้งยังพลาดขา
หามารแีมศรีเ

งถึงหนูหนูผูห
หาสนุกทุกเชา
ครไมหลงพระท
นเชนวานาชม

 
งปงเดียวเด๋ียว
ยกายดับกลับ

ญเห็นเกล่ือนเหมื
แตยังตองมอง

ตองจากหนี 
น 
ฝน 
 ม ี
หนี 
ดเย็น 
ใหแลเหน็ 
ตตา 
าดแมหนา 
อย 

รรษา 
เย็น 
ทรงเห็น 
มเอย 

วกห็าย 
ยิ่งดัง 
อนมนตขลัง 
งเห็นตวั 



 
 

 ควา
สงความเหมน็
 แตกุ
ถึงจักแอบแนบ
 หอม
เพราะหอมน้ีมี
 

 เปนม
ความช่ัวดีท่ีเห็
 มนุษ
เพื่อสมหวังดัง
 นํ้าพ
ผูรูรักจักซึ้งตรึ
 คริส
พระบัญญัติชัด
 รักพ
กิจศรัทธาพา
 ทางม
พระจักชวยอว

มช่ัวชาถาคิดจ
นเขนฆาพาหม
ศลผลบุญหนุน
บไวไมไหวตงิ
มอะไรไมซึง้ตรึ
มอีงคพระทรง

มนุษยสุดเลิศป
หน็เปนอยางไ
ษยใฝในกิจชีวิ
งใจในชีวา 
พระทัยในองคท
รงึฤทัย 
สตชนลนรักปร
ดแจงแหลงคร
พระองคจงตาม
เพิ่มเสรมิกําลั
มนุษยสุดยาก
วยชัยไมละวา

 

 หนา 4

จะปดไว  
มองมัว  
นชีวิต  
ง  
รงึกมล  
งชัย  

ทางชวีติ จิ
ประเสริฐศร ี
ร  
ตสุข  
  
ทรงเปนเจา 
  
ระจักษแจง 
รบครัน  
มความรกับอก
ลัง  
กลําบากแท 
าง  
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เผลอเมือ่
แสนนาก
หอมสนิท
กล่ินไมน่ิ
หอมกุศล
หอมน้ีไซ

จติมนุษย 
ก็อยูท่ีมจิี
จักรูไดให
ไมอยาก
ทุกเวลาห
ทรงรักเร
ความรกั
พระแสด
จงชวนกัน

ก แสดงออก
น่ีคือพลัง
พระเหลีย
จักพบทา

อไรไมชาพาเห็
กลัวตัวจบพบค
ทติดกายท้ังชา
น่ิงยิ่งฟุงจรุงใจ
ลทนอยูสูไมไห
ซรใหสวรรคนิ

จิตวินิจฉัย 
หคิดพจิารณา
ทุกขสขุแจงแส
หาองคพระทร
ราเฝาแจงแถล
ไซรใหช่ืนรื่นชี
งแจงจริงเปน
นหมั่นถือคือค
กนอกตนเหมอื
งหล่ังไหลไมจื
วแลแมเฟองเครื
างยางกาวพรา

หน็หัว 
ความจริง 
ายหญิง 
จ 
หว 
นิรันดร 

า 
สวงหา 
รงชัย 
ลงไข 
ชีวัน 
นมิ่งขวัญ 
คริสตัง 
อนมนตขลัง 
จดจาง 
รือ่งกีดขวาง 
าวพริ้งเอย 



ไ

 
 

 เห็นพ
สงขจรยอนอย
 วัดแ
ไมเคยพลาดป
 ถึงห
ตางทยอยคอ
 วันเดื
เพราะญาติมติ
 เพียง
อุปถัมภคํ้าจุน
 งานส
พรสวรรคบัน
 วัดห
คงจะเห็นเดนจ
 

พี่นองผองศรฤี
ยูคูชีวัน 
แมกลองรองหา
ปรารถนาท้ังต
นทางหางไกล
ยชวยดวยปจ
ดือนปท่ีผานงา
ตรจิตมั่นขวัญ
งเฉลยเผยคําร
นหนุนประคอง
สําเร็จเสร็จไป
นดาลผานเรื่อย
หวังวาคราน้ีเรื
จริงท้ังหญิงชา

 

 หนา 4

ยามคะนึง ถึ
ฤดีลํ้า  
  
าเมตตาจิต 
ตาป  
ลไมแปรผัน 
จัย  
านฉลอง  
ญคงยืน  
ร่ําวจี  
ง  
ปไดมากโข 
ยมา  
รื่องหน้ีสิน 
าย  
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ถงึพระคณุ 
บุญท่ีทําล
เหมอืนกั
พบญาติม
ทุกนาทีที
ความสัม
สมฤทัยใ
ชาวแมก
ดูดาษด่ืน
นํ้าใจดีท่ี
ตางรับร
ผลงานโช
พระเมตต
คงจะด้ินสิ
วัดคงคล

ลํ้าเลิศแสนเฉิ
ับฝนครั้นตื่นรื
มติรจิตเลิศปร
ท่ีรับประทับใจ
มพันธมั่นคงสิ้น
ใฝฝนทุกวันคืน
ลองรองไดไม
นช่ืนตาพาสมป
ท่ีงามตามสนอ
องจองกันตันอ
ชวโกเกเสนหา
ตาปรานีมีมาก
สิ้นสุดพรอมห
ายหายทุกขเป

ฉดฉันท 
รื่นฤดี 
ระเสริฐศร ี
จ 
นสงสัย 
น 
มตองฝน 
ปอง 
ง 
อุรา 
า 
กมาย 
หลุดหาย 
ปนสุขเอย 



 
 

 อันค
พระคุมกันอัน
 คนอ
ในหัวอกฟกชํ้
 เปนค
ตัดกิเลสเหตุชั
 ตอง 
ถูกคนช่ัวหัวเร
 พระ
วาคนดีมีพระ
 ยาม
เขาประสบพบ
 

 อันชี
ท่ีผิดกันน้ันหรื
 เมื่อร
ญาติพี่นองรอ
 กุศล
ลูกหลานเหลน
 คิดใ
ทางกางเขนเห็

คนดีมีธรรมแน
นตรายหมายร
อธรรมทําช่ัวใจ
ชํ้าจําตองกลืน 
คนดีน้ียากลําบ
ช่ัวตัวจัญไร 
ฝนใจไมตามค
ราะเพราะบําเ
คัมภีรมีคําท่ีฉํ
องคทรงเมตต
พระองคทรงเ
บหวังท้ังใจกา

วิตคริสตชนจ
รอืคือบุญญา 
รางกายตายห
องวาขอลาที 
กรรมทําไวใน
นเห็นยิม้อิม่อุร
หซึ้งถึงบุญพร
หน็สวางทางข

 

 หนา 4

คนดี มธี
นะนําจิต  
ราว ี  
จมวัหมอง 
   
บากบาง  
  
ความลําเอยีง
เพญ็  
ฉ่ําจิต  
ตา  
เรียกกลับรับร
าย  

ชวีติครสิ
นหรือม ี 
  
หลับกลับเปนศ
  
นอดีต  
รา  
ระจุนเจือ  
จร  
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ธรรม 
พระทรง
ดวงฤดีมี
เหมอืนได
ความระรื
ตองคอย
สูเรือ่ยไป

 บางทีเสีย่
ไมยอมเป
ยามนึกคิ
ในชีวาพ

รางวัล เมอืงส
สุขสบาย

สตชน 
ตายเปน
ท่ีอุตสาห

ศพ กล่ินตลบ
ตางไปช้ีท
สองชีวิตพ
ชนถวนหน
อยาไดเบื
ยามพักผ

ฤทธิ์ชิดใกลไร
สุขทุกวันคืน 
ดครองของตรม
รื่นช่ืนสดหมด
สรางทางจิตเ
ปไมทอตอลําเ
ยงเล่ียงหลบพ
ปนเชนเขาเหง
คิดจิตใจใหหร
าสุขทุกขมลาย
สวรรคน้ันไซรไ
ยคลายโศกจาก

ผีมีท่ีอยูเพยีงค
หหาไวใหมาก
บอบอวลชวนใ
ท่ีฝงท้ังนํ้าตา 
พิศวาสวาสน
นาพาสรรเสริ
บ่ือเช่ือวจีท่ีพร
ผอนนอนสงบพ

รหมองศร ี

มระทมฝน 
จากใจ 
เปนนิสัย 
เค็ญ 
พบทุกขเข็ญ 
าอุรา 
รรษา 
ย 
ไมสูญหาย 
กโลกเอย 

คูหา 
กม ี
ใหหนี 

นา 
ญเจริญพร 
ระสอน 
พบพระเอย 



 
 

 ปศกั
การกลับใจไม
 พระ
แลวจักเฝาเอ
 25 
ใครท่ีหลงคงพ
 ทางชี
พระคุมครองป
 ถึงจัก
ทรงสนิทชิดใก
 

 ทางชี
ทางสนุกสุขสบ
 ทางล
ทุกขมากอนต

 โอกา
ยามมนุษยสดุ
 พระท
มอบประทาน

กด์ิสิทธิ์ผลิตผล
มซึ้งตรึงกมล 
เมตตามาใกล
าโทษหรือโก
ปมีครั้งหวังใ
พลาดขาดบําเ
ชีวิตชิดพระจะ
ปองกันไมบรร
กสิ้นดินฟามห
กลใหประทาน

ชีวิตพิศวงจงพิ
บายหลายคน
ลําบากหากรูส
อนตนหมนหม

างเขนเปนไมใ
ดเศราเหงาชีวั
ทรงอยูรูแจงใ
นผานมาอยาอ

 

 หนา 4

ปศกัดิส์ิ
ลดลไฉน   
  
ลใครไมเอา  
รธใคร  
หเจอ  
เพญ็  
ะสุขี  
รลัย  
หาสมุทร  
น  

ทางชี
พเิคราะห  
นพัง  
สูยิบตา  
มองมี  

 
เรงเถิด พรอ
ใหความรกั 
ัน    
ในแหลงหลา 
าทร  
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สทิธิ ์
ยังมีใครใ
คงไมพน

 ถาโฉดเข
พระโปร
ใครละเม
ทุกเชาเย็
ทุกนาทีมี
กอปรกา
พระสูงสุ
สูวิญญา

วติ 
เลือกใหเ
เพราะไม
ภายภาค
ปลายชีวี

อมเปดตา 
สองประจ
เพราะโท
โปรดเมต
เรงวิงวอ

ใจแข็งแจงไม
นหมนหมองคร
ขลาเบาปญญา
ดใหไมเอาเฝ
มอเผลอใจไดท
นเห็นทางเปน
มสีวางทางไสว
ารใดไดยลผล
ดฉุดชวยดวย
ณหวานฉ่ําลํ้า

เหมาะเจาะจง
มฟงตั้งจิตคิดใ
คหนาพาพบสบ
มแีตยิม้อิม่ใจ

จักษรกัมากจา
ทษทัณฑกั้นทา
ตตาพาสละอน
อนตอนมีชีวีเอย

สน 
รองดวงใจ 
านํ้าตาไหล 
าลําเค็ญ 
ทุกขเข็ญ 
นอยางไร 
ว 
ตระการ 
สงสาร 
ายิ่งเอย 

คงสมหวัง 
ใหดี 
บราศ ี
จเอย 

ากสวรรค 
างท่ียางจร 
นุสรณ 
ย 



 
 

 ขอพ
ยามลําบากย
 ยาม
เหมอืนหนาม
 ยาม
ขอเมตตาอยา
 ใหลู
ยามหมนหมอ
 ใหก
แมนขื่นขมตร
 เพรา
ใหลูกพามาน
 โปร
ใหกางเขนเห็น
 
 

ระองคทรงสอ
ากไรใหกาํลัง
ลูกตองหมองห
ยอกชอกชํ้าสุด
พี่นองปองรา
าโกรธโปรดอ
ลูกพบสมหวังดั
องตองท้ิงทุกสิ่
างเขนเปนแอก
มเศราเหงาอรุ
าะบาปกรรมน
นะอยาละวาง 
ดสอนลูกผกูรั
นช่ืนเหนืออื่นใ

 

 หนา 

ทางกา
อนตอนจิตเศร
ง  
หมนทนลําบา
ดลําเค็ญ  
ยทําลายมิตร
อภัย  
ด่ังพระแม  
สงิอนั  
กลูกแบกได 
รา  
นําองคลงมาไถ
   
รกัสมัครมั่น 
ใด  
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งเขน 
รา ชวยบรร

อีกเสริมพ
าก ยามตองพรา

คือกางเข
 เฝาจับผิด

เพื่ออยูใก
ไมทอแท
ท่ีพัวพันอ
ดวยดวง
โปรดเมต

ถ ทรงขับไล
ไมเหินหา
นําชีวันมั่
เพราะเป

รเทาเอาใจให
พลังท้ังเฝาเชา
รากจากพี่นองคร
ขนเปนแอกตอ
ดจิตหมนทนไ
กลไมกางเขนม
ทแนใจไปสวร
อันตรายปลาย
ใจใฝปองรอง
ตตาปราณีชว
ลภัยรีท่ีกีดขว
างทางรอดและ
ันคงอยาสงสัย

ปนไมใหสวรร

ความหวัง 
าถึงเย็น 
รองทุกขเขญ็ 
งแบกไป 
ไมไหว 
มิเวนวนั 
รรค 
ยชีวา 
งเรยีกหา 
ยช้ีทาง 
าง 
ะปลอดภัย 
ย 
รคนิรันดร 



 
 

 วันฉ
ลูกมอบกายถ
 ปจจุ
มีลูกเตาเฝาเสี
 จึงสงั
อยากจะพบส
 คือห
เปนแมบานกา
 ใจก็
มิยอมเสี่ยงเล้ี
 หญงิ
คดีโลกโศกเศ
 แตม
ขอกายงามทร
 เครือ่
พบแฟช่ันทันส
 คงมี
ความบรสิุทธิ์

ฉลองผองแทพ
ถวายจิตเปนนิ
จุบันอันตรายม
สีย่งเล้ียงแบบ
งคมลมลุกตอ
บหญิงมิ่งขวัญ
หญิงพรอมยอม
ารกิจไมบิดเบื
รักฝกใฝในลูก
ล้ียงกายสบาย
งอยางวาคาลํ้
ศราเหงาอุรา 
มนุษยสุดปล้ืมลื
รามใจใฝประ
องสําอางตางด
สมัยไมรอร ี
แตแมมารท่ีีเลิ
ธิผ์ดุผองสองอาํ

 

 หนา 4

แมมา
ระแมเจา 
จกาล  
มากมายแท 
คน  
งคลุกคลาน  
ญตา  
มสมัครรักสาม
บือน  
กเตา  
ดี  
านํ้าใจแท 
  
ลืมกันงาย 
ะชัน  
ดนเท่ียวคนหา
  
ลิศลํ้า  
าไพ  
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าร ี
ลูกนอมเก
มอบวิญญ
หญิงเปน
แตกมลจ

 ทุกสถาน
เปนภรร

ม ี ทําหนาที
คอยเยี่ยม
คอยบรร
แตลูกน้ีมี
สมเปนแ
คงสรางซ
ชอบแตงก
ไมนึกหวั่

า เรื่องราค
เปนสตรี
เปนแมนํ
เชิญหญงิ

กลาเฝาจองรอ
ญาณหาญสูห
นแมแตใจไมค
จนธรรมไมนํา
นบานชองรองเ
ยาหนาท่ีแมศ
ท่ีมีใจใครจักเห
มเยอืนเพื่อนใ
รเทาเฝาปดสิ่ง
มวีิญญาณงาน
มแนชัดตัดปญ
ซากวาท่ีเห็นมิ
กายหมายปอง
วัน่พรัน่ใจเปน
คาพาจายมหิน
ท่ีตนผูสนใจ 
าลํ้ายคุทุกสมั
งไทยใฝตามท

องเรยีกขาน 
หมูผจญ 
อยสน 
าพา 
เรยีกหา 
ศรีเรอืน 
หมอืน 
ใจใหสาม ี
งบัดสี 
นโสภา 
ญหา 
มเิวนวัน 
งมองแขงขัน 
นไรมี 
นายหนี 

ัย 
ทุกยามเอย 



 
 

 ถาม
ใชชีวิตจิตใจไ
 อันศั
มนุษยเดนเชน
 มนุษ
มอบชีวิตจิตใ
 รักพี่
เอาศีลธรรมค
 พบค
อยาไดท้ิงสิ่งห
 อยาไ
เมตตาจิตคิดช
 คนมี
เห็นคนจนคน
 คนอ
ตางเพยีรพร่าํ
 คนช
ชวยบรรเทาเ
 

นุษยบุตรพระ
ไมอาทร 
ศกัด์ิศรีท่ีพระป
นองคพระทรง
ษยซึ้งจึงตองสน
ใจใหยืนยง 
พีน่องมองเห็นมิ
คํ้าจุนหนุนฤดี 
ความทุกขสขุไ
หมองครองฤทั
ไดรมิิชอบเท่ีย
ชวยดวยบําเพ็
มทีรัพยกลับใจ
นยากหากแบงป
อดอยากยากไร
าทํางานคราน
อบเลนเวนหา
เชาคํ่านําวิไล 

 

 หนา 5

ศักดิ์ศรมี
ะ ณ ภพน้ี 
  
ประทานมา 
ชัย   
นองตอบ   
  
มเิวนวาง  
   
ซรในชีวิต 
ทัย  
ยวกอบโกย 
พญ็  
จไมกดขี่  
ปน  
รไมจ้ีปลน 
นไมม ี  
างทางอบาย 
   

50 

มนษุย 
ลืมศักด์ิศ
ไมอาวร
คือฉายา
พระมอบ
ความช่ืนช
ใหความ
ชวยกันส
สิ่งราคีห
พากันคิด
ควรหวง
ความอิด
มิวางเวน
ความปร
นําสุขสนั
ใหกมลล
ท่ัวธานีป
สังคมคลา
ท่ัวเมอืงไ

ศรีท่ีพระเจาเฝ
ณยอนหาพาส
าอยาคิดจิตสง
บใหใจมนุษยดุ
ชอบมอบตามคว
มหลงจงหางทา
สรางทางใจวไิ
นีพนอยาสนใ
ดจิตแยชวยแก
ใยใจเศราทุก
ดโรยโหยหาพ
นเห็นผองพี่นอ
ราณีท่ีเลิศเปด
นตหรรษาท้ังต
ลนธรรมนําวถิี
ปรีดาพาสุขใจ
ายหายหมองค
ไทยใจผองรอ

ฝาสั่งสอน 
สนใจ 
สัย 
ดุจพระองค 
วามประสงค 
างชีวี 
ไลศร ี
ใจ 
กไข 
กเชาเย็น 
พาทุกขเข็ญ 
องกัน 
แขงขัน 
ตาป 
ถ ี
 
ครองสดใส 
องไชโย 



 
 

 พอรั
บัดน้ีแสงแรงร
 แมเจ
แมจึงเพยีรเขี
 แมช
แมตองหมองค
 พอดื
ท้ิงแมเจาเฝาย
 ทนอ
แผจิตอุนหนุน
 ยาม
ปลอยแมเจาเ
 มีแต
ออกลิงคางบา
 มีเงิน
เมื่องอแงแมไ
 พอเจ
เพื่อลูกพนหม
 

รกัแมแตเดิมเริ
รกัมักหลอกลว
จาน้ีชีวติผดิหว
ยนคําร่ําอาลัย
อกชํ้านํ้าตาพา
ครองเศราเหง
ด่ืมเหลาเชาสา
ยากตรากตราํ
อดอยากยากแ
นใจพอไมเปน
พอกลับหลับน
เฝาหานํ้าตาน
กินรินเหลาเอ
างทีมีลวดลาย
นบางตางถนอ
มใหใชกําลัง 
จาทําชํ้าใจให
มนหมองครอง

 

 หนา 5

แดลกู
ริม่อบอุน  
วง  
วังมาก    
ย  
าบันทึก   
งาอุรา  
ายบายจรดคํ่า
างาน  
แคนแสนรันทด
น  
นอนคอนคืนดึ
นอง  
อากับแกลม 
ย  
มออมไวด่ืม 
  
หแมลูก  
ฤทัย  
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กแม 
พอเจือจุน
แมชํ้าทร
แมลําบา
เพื่อลูกได
เลือดเปน
เตือนลูกย

า หัวรานํ้า
ปลอยลูกห

ด ขาวปลา
ลูกคงเห็น

ก มิรูสกึนึก
พอคุยกอ
หนายิม้แ
มิรูอายก
พอเจาป
มีบอยครั้
ชนดูถูกลู
ลูกจงไดไ

นหนุนใจดูให
วงหวงเจาเฝา
ากมากลนคนผ
ดใชจําเปนตํา
นหมึกลึกชํ้าจํา
ยาอยาปล้ืมลืม
าทําเบือนจิตกิจ
หลานบานชองค
อดหมดตังคน่ั
นเปนพยานบา
กอายใครใหห
องฉลองวงกงส
แยมแถมคุยโว
กลายเปนเปาใ
ล้ืมลืมคิดจิตป
รัง้ยังตดีาถาขดั
ลูกแมแยจริงไห
ไกลหางพอสร

หญหลวง 
าหนักใจ 
ผลักไส 
ารา 
าเถอะหนา 
มเหตุการณ 
จในบาน 
ครองลําเค็ญ 
น่ังทุกขเข็ญ 
านไมมอง 
หมนหมอง 
สบาย 
วโชวสหาย 
ใหเขาชัง 
ปลูกฝง 
ดใจ 
หม 
รางเอย 



 
 

 สักว
หญิงหลงกลม
 โลกม
สันติภาพซาบ
 สุนท
โลกมีกรรมธร
 สังคม
ดําเปนขาวขา
 เห็นใ
ใครโชครายก
 ไมมี
คนหลอกหลอ
 ล้ินม
คริสตชนคนดี

 สตรี
พระสงฆใดไร
 พยา
อันท่ีพึ่งพึ่งได
 อันศั
คนจักดีมีธรร

าอาล้ินคนชาง
มนตเสนหเลห
มีเคราะหเพรา
บซึง้ซึ่งจะเจอ 
ทรพจนหยดยอ
รรมสิ้นเพราะ
มแยกแตกสล
าวหายกลายเป
ใครดีมีทรพัย
กายชํ้ากรรมซ้ํ
ล้ินกินอะไรก็ไ
อนปลอนปลิ้น
มนุษยสุดจักใช
ดีมีหรือจน 

รใดไรศีลกส็ิน้
รศีลก็สิ้นดี 
ายามงามเดนเ
ใจกายตน 
ศกัด์ิศรีมีคากว
รมประจําทรว

 

 หนา 5

ลิ้นค
งวนวก  
ล้ินชาย  
าะล้ินปล้ินตล
  
อยเพราะรอย
ะล้ินดึง  
ายเพราะปลา
ปนดํา  
รับเขาชวย 
ซ้าเติม   
ไรรส  
นเพราะลิ้นพา 
ชไดหลายอยา
  

 
กลอนบท

นสวย  
  
เปนบันได 
  
าเงินทอง   
ง  
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คน 
เด๋ียวกระ
อีกมากมา

บ จึงเกิดรบ
ล้ินตองเป

ยล้ิน กระดิกด้ิน
พอเงินถึง

ายล้ิน  กระดิก
เพราะล้ิน
ล้ินก็ดวย
ล้ินประเดิ
สุนทรพจ
คนเมตต

าง เพยีงแตก
ใหตางพ

ทสอน 
บุรุษดวย
ราชการท
สําเร็จได
ระวังกลม
อยาใหห
คนหลอก

ะดกวกกระดิกพ
ายชายตายด้ิน
บพบศตัรูอยูเส
ปรอเผยอคําหว
นล้ินมนตคนก็
งดังล้ินพลิกกร
กด้ินผินผิดคิด
นนําทําหนาท่ีเ
ยชวยธาํรงเรง
ดิมเริ่มบนกนนิ
จนหมดล้ินสิ้น
าอาจินเพราะ
กตางบางกเิลส
นมลทินจากล้ิ

ยมวยศีลก็สิ้นศ
ท่ีหนีศลีก็สิ้นค
ดไมยากหากฝ
มนตเสนหเลห
หมองตรองตรกึ
กลวงลวงพนค

พลิกไดหลาย 
นเพราะล้ินเธอ 
สมอ 
านสมานตรึง 
กห็ึง 
ระดิกคํา 
แลวขํา 
ปล่ียนสเีดิม 
สงเสริม 
นินทา 
นคาถา 
ะล้ินมนต 
สบางเหตุผล 
ล้ินเอย 

ศร ี
คน 
ฝกฝน 
หล้ินลวง 
กนึกหึงหวง 
คนนินทา 



 
 

 ศึกษ
ทําความดีดีส
 คนจ
คนจะแกแกรูใ
 ดีจา
ดีแตอวดอวด
 มีคูดี
มีคูกินสิ้นทรพั
 อยูเรื
ถึงยากจนลนธ
 พอมี
ถาแคบฝนกิน
 เห็นค
ผิดเปนครูรูไว
 อันมิ
เปนยาจกตกแ
 แมอ
มีมานะพยาย
 อันอ
ถึงเจ็บอื่นหมื่น
 จะอว
จะวาดีดีแทแน
 ไมมี
เขาไมถามคว

ษาดีมีทรพัยนับ
สนองผองกายา
จะงามงามท่ีใจ
ใชอยูนาน 
กใจใจดีน้ีหา
ดดีมีคุยโต 
ดีมีสุขทุกสถาน
พยตองอับอาย
รอืนพังยังดีไม
ธรรมคํ้าประค
มกีินยินดีมพีอใ
นเจงก็เฮงซวย 
คนลมสมจิตอ
วใฝดํารง 
มติรดีมีหน่ึงถึง
แหลงแหงราช
ดีตผิดพลาดอ
ามตามกําลัง 
ออยตาลหวาน
นแสนแมนเสือ่
วดดีมิควรที่ชว
นแกใจ 
กิจคิดดูอยูเปล
วามมาอยาพา

 

 หนา 5

บหยิบฉวย 
า  
จใชใบหนา 
  
ยาก  
  
น    
ย  
มมีทุกข  
คอง  
ใช  
   
อยาคิดขาม 
  
จะนอย  
ชา  
อาจหมดตัว 
   
นล้ินแลวสิ้นซา
อมคลาย  
วนอวด  
  
ลาเปลา  
าที  
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ยามเจ็บป
ทําช่ัวคร
สวยจรร
รวยสินท
ดีแตปาก
ดีแตโวโม
มีคูผลาญ
มีคูตายค
ตองตดิคุก
ดีกวาปอ
หากินไป
พนันดวย
เจอคนงา
ผูทะนงห
ดีกวารอ
ยังดีกวาข
ถาไมช่ัวต
จะเปนพล

าก แตลมปา
เจ็บจนตา
อยาประ
ดีวิไลไม
ขึ้นเรือนเ
กอไมตรี

ปวยชวยไดใช
าพาช่ัวติดตัว
รยาหาไวใชตา
ทานทานวาไว
กปากดีมีอักโข
มดีน้ีมากมาย 
ญนานวันพลัน
คลายทุกขสุขส
กทุกขเศราเฝา
องตองทุจริตคิ
ปไมตองรองขอ
ยชวยจอดมอด
ามทรามใจอย
ลงตัวมัวปญญ
ยคอยคิดริษย
ขาใชอยูในวัง
ตวัด้ินไมสิ้นห
ลังยั้งสูไมรูตา
ากหากหวานน
ายหมายเหน็บ
กวดอวดดีท่ีส
พนคนใจดี 
เขาเมาจัดนาบ
รดีกวากลาเปน

ชรักษา 
นาน 
าหวาน 
ใชบานโต 
 
 
นฉิบหาย 
สมปอง 
าหมนหมอง 
ดร่ํารวย 
อหวย 
ดเร็วลง 
ยาไดหลง 
ญา 
ยา 
 
วัง 
าย 
นานมหิาย 
บท่ีเจ็บใจ 
สงสัย 

บัดสี 
นพาล 



 
 

 กอน
ทําอะไรใหรา
 รักศั
รักท้ังดีมีท้ังช่ัว
 ถึงห
ลมแลวลุกปลุ
 ยาม
มีความรูชูเดน
 

 ประห
ใจพรอมสรร
 

  
 พอแ
 ควา
 พอแ

  
  
  
  

นจักทําจําตอง
างวางโครงกา
ักด์ิศรีดีงามเป
วตองมวัเมา  
มดหวังหวงัห
ลุกใหมจึงไดดี
เปนเด็กเล็กอ
นไมเปนภัย 

หยัดใช ใฝจิต
รพ รับใช ไมอ

ลูกเตาเฝ
แมแกเฒาไป 
มดีท่ีหวงใย 
แมแลสุขลน 

 
แตควรจํ
ยามมีทุก
เปนรมเง

 

 หนา 5

เฝาตรองตรกึ
าร  
ปรียบหามจ่ัว 
   
มดตองหมดห
   
ยูรูจักอด  
  

สามสิง่ทีค่
ต คิดมานะ  
อบัจน   

ขอคิ
ฝาคิดบาง  
  
  
  

 

ลมื หรอื
ลืมพระคุณ บ
า  ลํ้าเลิศ  
กข  ปลุกใจ  
งา  เฝานํา  จ
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ก จักทําศึก
แกสันดา

 รักความชั
หามจ่ัวเบ

หวัง เกิดจิตตั้ง
สิ่งตนมีดี
อนาคตห
พึงอาศัย

ควรใฝ 
อุตสาหะ
เชิญทุกค

ด 
เปนไร 
ลวงพน 
ในลูก น
หวังไวสม

อ จาํ 
บุญทาน  ท่ีต
เกิดจากเขา 
 ใหบรรเทา 
จําไวเอย 

กฮึดสูดูทหาร 
านนานวันมันต
ช่ัวตัวทรามเปรี
บาเสาทับดับชี
งตั้งจิตอยาคิด
ดีหนอจงพอใจ
หมดหมองครอ
ไดแนแกตวัเอ

ะ จะชวย อําน
น สมตาม ส

นาพอ 
มใจเอย 

นทํา 

ตองเบา 
รยบหามเสา 
ชีวี 
ดหนี 
จ 
องสดใส 
อย 

นวยผล 
ามสิ่งเอย 



 
 

 พวก
คอยเวลาทาที
 ศีลธ
แพรสะพัดจัด
 เห็นซ
พวกนิสิตคิดห
 หวัง
วิกฤตกาลบา
 ใหป
แตกรงจักรมัก
 ใชแฟ
สิ่งเยายวนลว
 มียยุ
อะไรนิดคิดแค
 ซาตา
โลกวุนวายห
 จงระ
มันมุงรายชาย
 

กซาตานงานชอ
ทีท่ีทะนง 
รรมจําตองคอ
ดไวในสังคม 
ซาตานงานทาํ
หลงคงเปนพลั
ทําลายขายชา
นเมืองเรื่องป
ปากทองรองเรี
กสุมเปนหลุมพ
ฟช่ันบันเทิงสิ่ง
วนเกเลหมายา
ยงสงเสริมเริ่ม
คนแมนถึงตาย
านจองปองรา
ลายทางสราง
ะวังช่ังจิตพิจา
ยหญิงสิ่งสามัญ

 

 หนา 5

เสียงสว
อบประกอบกิจ
  
อยจองผลาญ
  
าท่ีลํ้ายุค  
ลัง  
าติศาสนกษัตริ
ลอดภัย   
รยีนเพยีรพยา
พลาง  
งเริงรมย  
า  
จราจล   
ย  
ายทําลายธรร
งขุนเคือง  
รณา  
ญ  
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วรรค 
จ พาชีวิตจิ

ตางยุยงห
ญ เปนผลงา

มนุษยลม
งานท่ีชุกป
มอบกระ

รยิ ปฏิวัติลัท
นํามาใชใ

ายาม ตางประ
เพื่อจะสร
ใหสังคม
พรอมกบั
ท้ังจ้ีปลน
กอการรา

รม วินาศกรร
มีแตเรื่อง
ทุกเวลาซ
รีบปองกั

จิตใจใหลุมหล
หลงตามความ
านดานหน่ึงซึง่
มจมด่ิงก็ยิ่งดี 
ปลุกระดมไดส
ะท่ังท้ังชีวิตและ
ทธิริแกไข 
ใหเหน็เปนแน
ะนามความช่ัวต
รางทางเดินเจ
มชมชอบมอบป
บคายาเสพติด
นลนเมืองเรื่อง
ายหมายราญผล
รมนําทุกขลนจน
งเฟองฟูอยูทุก
ซาตานงานแข
กนัหมัน่คิดเปน

ลง 
มนิยม 
งขื่นขม 

สมหวัง 
ะจิตใจ 

นวทาง 
ตัวขัดขวาง 
จริญตา 
ปรารถนา 
คิดทําลาย 
ฉิบหาย 
ลาญบานเมอืง 
นคางเหลือง 
กวัน 
งขัน 
นนิจเทอญ 



 
 

 ยาม
ลูกเปนหญิงยิ่
 แมลํ
แมจึงเฝาเหงา
 ลูกอ
ระวังตัวกลัวภ
 อันชี
ลูกไมยั้งช่ังใจ
 หนท
ลูกหลงเดินเพ
 ขอลู
ถึงเพชรนิลจิน
 สิ่งท่ี
มันเปนแกวแพ
 หวา
หลบเปนปกห
 อยา
ถึงลําบากยาก
 จักไป
ยามหมดเน้ือ
 ขอลู
ใหลูกเพียรเรี

แมคิดจิตคะนึ
ยิง่ชวนควรรําพ
ําบากยากไรใ
าทรวงหวงฤดี
ยูแหลงแหงห
ภัยไมเสเพล 
วิตผิดธรรมน้ั
จหลงใฝตาม 
ทางเดินเพลินต
พลินชํ้านํ้าตาน
กยาอยาหลงม
นดาพาลอใจ 
เห็นเปนแกวดู
พรวพริ้งสิ่งมา
านเปนลมขมเป
หลีกเปนหางอ
หลงคําพร่าํพ
กไรใหอดทน 
ปไหนใครชวน
เยื่อใยใครเห
กจําคําวจีท่ีแม
รยีนจําใหชํ่าช

 

 หนา 5

รักของแม ถึ
งถึงลูกรัก  
พัน  
ในชีวิต  
ดี  
นตําบลไหน 
  

น้ันลํ้ายุค  
  
ตาพาหลอกหล
นอง  
มองกงจักร 
  
ดูแวววับ  
ายา  
ปนยาทานวาไ
ยางเช่ียวชาญ
พรอดท่ีออดออ
   
นอยาดวนรบั
ลียวแล  
มสอน  
อง  
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ถึงลูกหญิง 
สุดจะหัก
อยากพบ
สุดจักคิด
ฝากวจีน้ี
ยามหางไ
ลูกอยาเต
ความสนุ
ทุกโมงยา

ลอน แสงสะทอ
แลวลูกต
อยาหลง
อยาหลง
อยาหลง
ลูกรับมา

ไว ลูกจงไดใ
ญ ลูกจักผา
อน  คําปล้ินป

อยาเวยีน
 เด๋ียวยอย

ยามลูกแ
เปนบัญช
ใหผุดผอ

รักจรงิเปนมิง่
บวันหรรษาท้ัง
ดจิตหมองครอ
น้มาอยารวนเร
ไกลใจมั่นอยา
ตรเรไปในสิ่ง
นุกปลุกตาพาล
ามความเศราจ
อนซอนชัดสิ่งก
ตองครองขมระ
รักภักดีสีสดใ
ใฝใหคิดพิจา
จับรับไวหรอื
าคราแตกก็แห
ใชปญญาอยา
านดานชีวิตคิด
ปลอนวอนมาอ
นวนสนตามคว
ยยับนับรอยดว
แมแดด้ินใครผิ
ชรสอนไวในส
องครองคุณกุล

งขวัญ 
งตาป 
องเกศ ี
ร 
าหันเห 
ทราม 
ลนหลาม 
จะเขาครอง 
กลัดหนอง 
ะทมใน 
ใส 
ารณา 
อใฝหา 
หลกราญ 
างกลาหาญ 
ไมจน 
อยาไดสน 
วามผันแปร 
วยรอยแผล 
ผนิมอง 
สมอง 
ลสตร ี



 
 

 แฟช่ั
เกียรติหญิงไท
 แมห
จงคะนึงถึงหย
 อันศั
อยาหลงผิดคิ
 จักทํ
จะไดพบสบห
 สตรี
พระสงฆใดไร
 คําโบ
หญิงขาวสาร
 ศึกษ
ทําความดีดีส
 คนจั
คนท่ีแกแกรูใ
 ดีจา
ดีแตอวดอวด
 หาคู
หาคูกินสิ้นทรั
 สุนท
ลูกจงหมั่นหนั
  
 

ชันลํ้านําหนาอ
ทยใหอยูคูชีว ี
หาอัฐปดสุขทุก
ยาดเหง่ือเพื่อไ
ศกัด์ิศรีน้ีหนาอ
ดเห็นไมเปนไ
ทําใดใหทําแต
หวงัด่ังวิวรณ 
รใดไรศีลกส็ิน้
รศีลก็สิ้นดี 
บราณทานเป
ทานแจงแฝงก
ษาดีมีทรพัยนับ
สนองผองกายา
จักงามงามที่ใจ
ชอยูนาน 
กใจใจดีน้ีหา
ดดีมีคุยโว 
คูดีมีสุขทุกสถา
รพัยตองอับอา
ทรภูครูเกาเอา
นนึกพาตรกึตร

 

 หนา 5

อยาเมามวั 
   
กบาทเหรียญ 
ไดมา    
อยาใหหมอง 
ไร  
กรรมดี  
  

นสวย  
  
รียบเทียบเอา
กังวล  
บหยิบฉวย 
า  
จใชใบหนา  
  
ยาก  
  
าน  
าย  
าใจสอน  
รอง  
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อยาแตง
เปนราศีม
ใหลูกเรยี
ทุกเวลาพ
ใหผุดผอ
ลืมเมือ่ใด
ตามวจีที
เปนอาภ
บุรุษดวย
ราชการท

าไว คอยเตอืน
จักไดพน
ยามเจ็บป
ทําช่ัวคร

 สวยจรร
รวยสินท
ดีแตปาก
ดีแตโมโก
หาคูผลา
หาคูตาย
เตือนสังว
ใหชํ่าชอง

ตวัยัว่ยวนชวน
มีคากวางามต
ยนเพียรยากลํ
พาเยอืนคอยเ
องตองด้ินสิ้นตั
ดไมชาพามวย
ท่ีพระเจาเฝาสั่
รณตอนพราก
ยมวยศีลก็สิ้นศ
ท่ีหนีศลีก็สิ้นค
นใจใหขยันห
นคนมองจองนิ
ปวยชวยไดใช
าพาช่ัวติดตัว
รยาหาไวใชตา
ทานทานวาไว
กปากดีมีอักโข
โกดีมมีากมาย 
าญนานวันพลั
ยคลายทุกขสุข
วรยอนแจงแหล
งปองตามอยา

นบัดส ี
ตา 
ลําบากหนา 
เตอืนใจ 
ตกัษัย 
ยมรณ 
สงัสอน 
กจากโลกี 
ศร ี
คน 
มั่นฝกฝน 
นนทา 
ชรักษา 
นาน 
าหวาน 
ใชบานโต 
 
 
ันฉิบหาย 
สมปอง 
ลงความหมอง 
าขามไป 



 
 

 เกิดเ
เปนหญิงครึ่งช
 เขาเ
ประเพณีดีงาม
 รักผุ
รักแมอยูชูอาต
 รักแ
รักแมเหมือนเ
 รักแ
รักแมปล้ืมด่ืม
 รักแ
รักแมงามตาม
 รักแ
รักแมโปรดโร
 รักแ
รักแมพร่าํร่ํา
 รักแ
รักแมมอบตอ
 รักแ
รักแมกลบลบ
 รักแ
รักแมเฝาเอาใ
 รักแ
รักแมจองหม

เปนหญิงใหเห็
ชายครึ่งอยาพึ
ตอืนใจใหรักใ
มตามนิยม   
ดผองของแมน
ตมยามคลาดไ
มชวยอวยชัยใ
เพื่อนยากจาก
มพรอมยอมพ
มดํ่าลํ้าลาวัณย
มสรางทางเดิ
มลูกยากถูกภัย
มสูหมูมารรัง
รยยิม้อิม่ใจเพ
มแจมแยมหว
สอนมิออนใจ
มเพยีรเวียนห
อบใหดวยไมต
มปลอบมอบต
บหมองตองโร
มปองหมองชํ้า
ใจใฝระวัง   
มกลืนขื่นขมระ
องลบกลบรา

 

 หนา 5

หน็วาเปนหญิง
พงึใจ  
ในศักด์ิหญงิ 
   
น่ันแนนัก  
ไกล  
ในยามทุกข 
กสาํเนียง  
พลีชีวาวาย 
ย  
นเจริญตา 
ย  
ควานจิต  
พลิน  
วานผานใจลูก
จ    
หาคราระทม 
ตร ี  
ตามยามเหีย่ว
ยรา  
าดวยกําชับ 
   
ะทมเศรา 
คี  
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ง อยาทอด
ใครเขาไ
ใหประวิ
ใหช่ืนชม
คนอื่นรัก
รักแมให
รักแมปลุ
รักแมเสีย่
รักแมตา
รักแมน้ัน
รักแมพา
รักแมใก
รักแมชิด
รักแมเขนิ

 รักแมผกู
รักแมใฝ

  รักแมพร
รักแมน้ีมี

วแหง  รักแมแ
รักแมกล
รักแมรบั
รักแมฟง
รักแมเรา
รักแมช้ีตี

ดท้ิงกิริยาอัชฌ
ไมสรรเสริญเมิ
งหยิ่งไวใหเห
สมหวงัท้ังเมอื
กจักแทแนไฉน
หไกลหางอยูขา
ลุกสุขลนพนนํ้า
ยงเล้ียงลูกผูกส
ายหนายกลัวช่ั
นหันเกือ้เมือ่อา
าหาสุขทุกสมยั
ลไมหางบนท
ติดตามยามห
นเมินทอตอโร
กลูกงงสิ้นสงสยั
ใหหางทางรา
รมสมปองแสน
มโีอสถรสโอชา
ฝงแรงฤทธิ์ผลิ
ลาพาฟนคืนกํา
บกับชีวติท่ีผิดห
ท้ังชวยดวยยนิ
าเฝาโลมชโลม
ดาถาจําเปน 

ฌาสยั 
มนิอารมณ 
หมาะสม 
องไทย 
น 
างเคียง 
าเสียง 
สมัพันธ 
ชัวมหันต 
าลัย 
ย 
างเดิน 
หางเหิน 
รคภัย 
ย 
าคี 
นผองศรี 
า 
ลิตหรรษา 
าลัง 
หวัง 
นดี 
มศร ี



 
 

 รักแ
รักแมพบสบห
 รักแ
รักแมซึ้งตรึงท
 รักแ
รักแมมากหา

 หญงิ
สองนํ้ามอืคือ
 หาก
หลอนจักชวย
 ถึงจัก
หญิงสามนํ้าน
 สังคม
ท่ีเล้ียงลูกปลูก
 กุลส
บุตรเจริญเพล

มชวนครวญค
หาคราลําเค็ญ
มมองจองหาค
ทรวงบวงสมัพั
มทนจนยากจ
กเหลือเบ่ือระ

งสามนํ้าคําบุร
อาหารงานท่ัว
ชายใดไดพบ
ยอวยชัยในชีว ี
กตองลองหนต
นําสมอารมณป
มไทยในยคุบุ
กฝงด่ังฤทัย 
สตรีท่ีอยูกลาง
ลินกุศลพนมล

 

 หนา 5

คร่ํานํ้าตาตก 
ญ  
คราระกํา 
พนัธ  
จากชีวิต  
อา  

 
 

หญิงสา
ราณทานเปรยี
วไป  
ประสบเจอ 
   
ตําบลไหน 
ปอง  
ุกพระจันทร 
  
ระหวางบุตร 
ลทิน  
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รักแมยก
รักแมเดน
รักแมฉ่าํ
รักแมหวั
รักแมปด
รักเลิศกว

ามน้าํ 
ยบไว นํ้าหน่ึง

สามนํ้าใ
น่ันแหละ
ยอดนารี
เหนือจร
ใครไดค
แมจอมข
คอยอยูใ
หลอนประ
สมถวิลห

กปกปองสิ่งหม
นเห็นอยูคูชีวนั
าลํ้าเลิศแสนเฉิ
วั่นฝนเฟองเรือ่
ดอิดโรยยามโ
วาหามีท่ีไหนเ

งใจมธุรสพจน
ใจในคุณกุลสต
ะเนอเธอแนแม
รมีีคากวาเงินท
ดใตใหคิดติด
รองตองสุขทุก
วัญผนัผองมอ
ใกลใฝหาเปน
ะดุจกุหลาบแยม
หญิงแทคือแมเ

มองเหมน็ 
น 
ฉดิฉันท 
องนานา 
โหยหา 
เอย 

นปราศรยั 
ตร ี
มโฉมศร ี
ทอง 
สมอง 
กวันไป 
องเห็นไหม 
อาจิณ 
มแซมซอนกล่ิน 
เอย 



 
 

 สักว
ตางแขงขันพลั
 สมยั
เริ่มยุคแพรแฟ
 ริใส
ท้ังคอกวางบา
 ท้ิงผ
กระโปรงบาน
 หันม
เห็นแฉลมแจม
 มาถึ
กางเกงฟตชิด
 เลิกส
เสื้อยืดฟตชิดร
 ยาม
พระทรงธรรม
 เกิดย
พวกแมบานผ
 แมนุ
คงจะบ่ันสั้นจูด
 หาก
โบสถคงเดนเ

าพางงอกีสงสั
ลันละประเพณี
ยเกาเขาตัดไมด
ฟช่ันกันท่ัวไป 
เสื้อเน้ือบางบ
างใสเห็นในดี
าถุงโจงกระเบ
นนานไปไมโส
มามุงนุงแมคซมี
มดีซีทรูตาม 
งยุคชุดเดนเห็
กายหมายปร
สามสวนชวนใ
รางตางชอบใ
เขาโบสถโปร
มลํ้ายุคทุกนาท
ยุงใหญในยุคบ
ผานเห็นเปนอย
นุงสั้นวันน้ีมลูีก
ดูโศกา 
ปลอยไปไทย
ปนไนทคลับข

 

 หนา 6

หญิงไทย
สยั  
ณ ี  
ดัดผม  
   
างแขนกุด 
   
บนเปนสเกิ้ต 
สภา  
มินิสเกิ้ต  
  
นฮอทแพนท 
ระชัน  
ใหใจหงุดหงิด
ใจ  
รดคิดพิจารณ
ที  
บุกพระจันทร
ยางไร  
กเลา    
  
ยแลนดท่ีแสนง
ขอรับรอง 
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ยแลนด 
ท่ีหญิงไท
เกียรติสต
เปล่ียนนิ
สตรีไทย
บางสวม
ปากก็มสีี
แฟนซีเกิด
ยาวปดข
พาประเจิ
ทุกโมงยา
สาวไทย
ตางก็สรร

ด เลยเกิดฮิ
นิยมใชไท

า แตงกายา
ธรรมมา

 ความอา
ลูกของใค
ลูกของเร
กอนเวลา

งาม คงอราม
นามไมผ

ทยไดปล้ืมลืมศ
ตรีท่ีลนไมสน
นยมผมหงิกพลิ
ยในทุกแหงแต
ชุดสะดุดตานา
สแีตมแกมค้ิวต
ดเลิศสไตลไท
าวาปองมองไ
จิดเกิดยุงกรุงส
ามตามเพ่ือนตอ
แลนดแสนยุง
รฝนเฟองท่ัวเ
ฮติผลิตขาบาน
ทยแลนดเมือง
าหนาองคพระ
กมีท่ีปองตอง
ยน้ันมันตายห
ครใหคิดพิจา
ราเอาไวเทาไร
ามาถึงจึงควร
งามแทแฟช่ันห
องหมองเศรา

ศักด์ิศรี 
นใจ 
ลิกสมยั 
งแฟนซี 
านาส ี
ตา 
ทยหรั่งจา 
ไมงาม 
สยาม 
องเหมือนกัน 
นุงแขงขนั 
เมืองไทย 
นผานสมยั 
งแฟนซี 
ะทรงศรี 
อาลัย 
หายไปไหน 
รณา 
รหนา 
รตรอง 
หมอง 
าเหงาเต็มที 



 
 

 อันส
ถือตามคําพร่ํ
เกียรติหญิงไท
เลิกมัวเมาเฝา
 ธรรม
โลกจะไดใสส
 อันส
คุณแมดีท่ีโลก
 ขอห
จนสังคมชมจ
 

 เสียง
เสียงระฆังกังว
 เสียง
เสียงระฆังดังล
 เสียง
เสียงระฆังดังภ
 เสียง
เสียงระฆังดังเ
 เสียง
เสียงระฆังดังอ
 เสียง
เสียงระฆังฟง

สาวไทยใครเห็
ร่าํฝากจากมาร
ทยใชดีมีคายิง่
าตามความหล
มชาติบาดใจใ
สดแสนงดงาม
สตรมีีศกัด์ิเดน
กไซรใครบูชา
ญิงไทยไดช่ือ
ริงวาหญิงไทย

งระฆังฟงเพรา
วานผานทุกวัน
งระฆังดังเราเช
ล่ันอยูมั่นคง 
งระฆังดังกูท่ัวห
ภิรมยสมใจป
งระฆังดังสําเนี
เยอืนเตือนทุก
งระฆังดังแจงแ
ออกบอกรายก
งระฆังดังแลวแ
เถิดเปดหูตา 

 

 หนา 

หน็วาเดนนัก 
ร ี  
ง  
ลอกลวง  
ในเรือนราง 
   
เปนแมได 
   
คือคุณแม 
ย  

เสียงร
าะเสนาะโสต 
น  
ชาเท่ียงเย็น 
  
หมูบาน  
อง    
นียงเสยีงของพ
กครา  
แถลงขาว  
การ  
แปวใจหาย 
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ควรจะรัก
งามความ
ศักด์ิศรหี
ควรหึงหว
พระทรงสร
หญิงอรา
เกยีรติเกรี
แตงกายา
มีดวงแด
เปนแมไซ

ะฆัง 
เปนอุโฆษ
เชิญแบงป
เตอืนบําเพ
เตอืนพะว
เปนสัญญ
ทารกรอ

พระ ใหลดละ
พระเมตตา
มีศีลกลาว
เมื่อมีงาน
มีคนตาย
กาลเวลา

กฝกใฝในศักดิ
มดีจีรังกวาท้ัง
หญิงมิ่งขวัญน้ัน
วงปวงบุตรหลา
รางอยางวิจิตร
ามงามเดนเปน
รยีงไกรในคุณแ
านาเคารพพบ
แพรธรรมนํา
ซรใจพนมลทิ

ษโอดออนวอ
ปนวันเวลาหา
พญ็เชนภาวนาอ
วงองคพระเจาเ
ญาณบานพระ
องฉลองเกิดกํา
ะผละความช่ัวม
าปราณีเอือ้เหลื
วสาวหนุมรักส
นทานสงัฆราชป
ยกายสัน่ขวัญผ
าคาเชาเทานิรั

ด์ิศร ี
งปวง 
นใหญหลวง 
านท่ีผานตาม 
รอยาคิดหยาม 
นมารดา 
แมแนนักหนา 
บท่ัวไป 
สดใส 
นเอย 

นสวรรค 
าพระองค 
อยาลืมหลง 
ฝาคุมครอง 
ะจะฉลอง 
าเนิดมา 
มัว่ตัณหา 
ลือประมาณ 
สมัครสมาน 
ประกาศมา 
ผวา 
รนัดร 



 
 

 เหลา
เขาตางรอขอ
 วอน
เพื่อโทษทัณฑ
 เขาจ
เขาจักขอตอพ

เรามาช
าวิญญาณผาน
เมตตาพาบรร
นพระใหไดสม
ฑน้ันสั้นพลันม
จะคิดจิตคนึงถึ
พระไซรใหพบ

 

 หนา 6

ชวยวญิญาณใ
นกรรมท่ีทําไว
รเทา  
เพชเวทนา 
มลาย  
งเราดวย 
บกนั  
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ในไฟชาํระกนั
ว ตองชดใช

มีแตเราเ
ใชมิสซาภ
ตอผูตาย
เขาจักชว
ณ ท่ีน้ันบ

นเถดิ 
ชในไฟขุมท่ีรมุ
เขารองหาอยา
ภาวนาพาถวา
ยวายชนมพนเ
วยดวยกุศลบน
บันดาลเขาเรา

มเผา 
าดูดาย 
าย 
รว็วัน 
นสวรรค 
าชวยเอย 



 
 

แดพ
 ลุรา
เน่ืองครบวันบ
 หาสิ
หาสิบป ท่ีเป
 หาสิ
หาสิบป ท่ีฝง
 หาสิ
หาสิบป ท่ีกจิ
 หาสิ
หาสิบป ท่ียงั
 หาสิ
หาสิบป ท่ีลน
 หาสิ
หาสิบป ท่ีเดน
 37 
37 ป ท่ีสลา
 18 ป
18 ป ท่ีแววต
 18 ป
18 ป ท่ีฝนน้ั
 18 ป
18 ป ท่ีเฝาแ

พระสงัฆราช 
ศรีปมังกรยอน
บรรพชาพาใจ
สบิป ท่ีพระปร
นสงฆปลงชีวี 
สบิป ท่ีตองคร
งตั้งฤทัย 
สบิป ท่ีฐานะอ
จการงานใหญ
สบิป ท่ีเห็นเปน
งฝงใจมา 
สบิป ท่ีเยอืนเตื
นมนตวจี 
สบิป ท่ีสูมริูหน
นเปนบทเรียน
ป ท่ีเคยครอง
างสรางมากมา
ป ท่ีผุดผาดรา
ตากลามองไก
ป ท่ีเพียรเปลี
น้ันเฟองฟ ู
ป ท่ีอยูกลางส
แตแผการุญ 

 

 หนา 6

เปโตร คาเร็
นมาโผล  
จเพลิน  
ระทานให 
   
รองตําแหนง 
  
ธิการ  

ญโต  
นเจาคณะ 
  
ตอืนอีกครั้ง 
  
นาย  
น  
งถึงสองอาสน
าย  
าชบุรี  
กล  
ล่ียนทองนา 
  
สงฆไทย  
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รต็โต บดิาทีน่
ทานคาเร็
จนดําเนิน
ไดรับใชใ
พรอมจัก
ณ ทุกแห
พระราชัย
โรงเรียน
สมมโนโ
มุงมานะป
เปนบิดา
ถึงความห
สมอยาง
ตนจนปล
สุดจักเพี

น เปนสังฆราชป
ท่ีประกา
ปฐมปท่ีบ
ยายท่ีให
เปนเมือง
ผลงานอ
จิตอําไพ
มอบท้ังบุ

นารกัและภกั
ตโตโหรองซรอ
นเจริญชีวาหา
ใกลองคพระท
กพลีชีวติตนเพื
หงแฝงจิตพิสม
ยไปทอแบบพ
นบางงานลนด
โชวเดนเปนขวั
ประยกุตทุกเค
นารักแลภักดี
หลังยงัอําไพใ
ท่ีมฉีายาซาเล
ลายกายทนจน
ยรเขยีนคําร่าํ
ปราชญเปรื่องเรื
ยหมายมั่นปน
บางนกแขวกแ
หมในทุงนามปี
งฟาสงางามอร
ยูชูเชิดเทิดพร
พใจบิดาพาเกือ้
บุญคุณซึ้งตรึงท

กด ี
องสรรเสรญิ 
าสิบป 
ทรงศร ี
พือ่คนไทย 
มัย 
พอบอสโก 
ลสุโข 
ัญตา 
คหา 
 
ในเกศ ี
ลเซยีน 
นเกษียณ 
าบรรยาย 
รื่องท้ังหลาย 
นสงฆไทย 
แรกสมยั 
ปลาปู 
รามหร ู
ระคุณ 
อหนุน 
ทรวงใน 



 
 

 18 ป
18 ป ท่ีรับป
 19 ป
19 ป ท่ีชํานิป
 19 ป
19 ป ท่ียิ้มอิ่
 19 ป
19 ป ท่ีปลูก
 ณ โ
ตางตระหนักร
 จึงรว
นอมมนัสจัดส
 แตน้ี
อีกนานปท่ีวอ
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ป ท่ีสมบัตพิัฒ
ประทับใจ 
ป ท่ีเหลือเมื่อ
ปฏิญาณ 
ป ท่ีหวังและต
มปรีดา 
ป ท่ีครบจบเก
ฝงสังฆมณฑล
โอกาสวาสนา
รกัผูกพันตันฤ
วมพลังสังฆรา
สมโภชโรจนา
น้ไปวัยชราโปร
อนพระอภินันท

 

 หนา 6

ฒนา  
     
อจากจร  
  
ตั้งใจ  
  
กษียณ  
ล  
าพาระทึก  
ทัย  
าชสุราษฏรธา
า   
รดปรานี  
ท  
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ดวยบุญญ
    เหลาสงฆไ

สูบานดอ
พระโปรด
ทานองคใ
นายชุมพ
วัยจักเปล
ดวยจิตลน
จิตรําลึก
พรจากใ

านี กับราชบุ
มอบบิดา
ใหฤดีปรี
ตางของข

ญาพาสวางท
ไทยไดทานรัต
อนยอนใตดวย
ดปรานงานเจริญ
ใหมใครสักคน
พาหนาท่ีตอพอ
ล่ียนเวียนไปใ
นมนตประจักษร
กนึกถึงบุญคุณไ
ใจไหลหลากจ
ุรีพี่นองกันขนั
าคราบรรจบคร
รด์ิีเปรมเกษม
ขวัญวนักตัญ�

างไสว 
ตนประวัติการณ
ยใจหาญ 
ญเพลินอุรา 
นเฝาคนหา 
อประพนธ 
ใจไมสน 
รักเมืองไทย 

ณไสว 
จากศรัทธา 
นอาสา 
รบสุวรรณ 
สันต 
�ูรูคุณเอย 

ณ 



 
 

 ฝาก
ฝากนํ้าตาลาม
 ฝาก
ฝากนํ้าสังขหล
 ฝาก
ฝากนํ้าเสยีงเย
 ฝาก
ฝากนํ้ายาครา
 ฝาก
ฝากนํ้าบอกอ
 ฝาก
ฝากนํ้าสุกทุก
 ฝาก
ฝากนํ้าหลาย
 ฝาก
ฝากนํ้าลนพน
 ฝาก
ฝากนํ้านมสม
 ฝาก
ฝากนํ้าผึ้งหึงห
 ฝาก
ฝากนํ้าเตาเฝ

นํ้าใจไวกอนอ
มติรลิขิตวาย 
นํ้ามนตลนหลั
ล่ังช่ืนรื่นชีวี 
นํ้าหอมยอมยั
ยีย่งมิตรชิดอรุ
นํ้าคํานําจิตชีวิ
ากินสิ้นโรคภั
นํ้าขาวเชาคํ่าน
เกิดเปดไมตรี
นํ้าเนาเฝาเยอื
ขดับรับประกัน
นํ้าอุนหุนหันช
มากลนปนนา
นํ้าดางลางท้ิง
นหางตางช่ืนชม
นํ้าทิพยจิบหน
มจิตผลิตชีวา 
นํ้านวลชวนใจ
หาอยารูวาย 
นํ้าพุสโุขชโยเ
าจับรับประค

 

 หนา 6

ฝากน้าํ
อักษรจบ  
   
ล่ังท้ังชีวิต  
  
ยัว่ท่ัวทุกคน 
รา  
วติผอง  
ย  
นําชีพสด  
ร ี  
อนเตือนอาลัย
ัน  
ชวยกันลืม 
านา  
งสิ่งหมองเศรา
ม  
นอยคอยโอบเ
  
จไรตระหนก 
  
เถิด  
อง  
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าใจ 
ฝากนํ้าอ
ฝากนํ้าล
ฝากนํ้าจิ
ฝากนํ้าสี
ฝากนํ้าฝ
ฝากนํ้าป
ฝากนํ้าค
ฝากนํ้าไห
ฝากนํ้าก
ฝากนํ้าดี

ย ฝากนํ้าใ
ฝากนํ้ามั
ฝากนํ้าด่ื
ฝากนํ้าท

า ฝากนํ้าเห
ฝากนํ้าต

เอือ้ ฝากนํ้าเห
ฝากนํ้าห
ฝากนํ้าต
ฝากนํ้าต
ฝากนํ้าเกิ
ฝากนํ้านอ

บพบพรมระท
ายหมายพร่ํา
ตติดตามยาม
สมีไวใชแตมทา
นหลนเปยกเรี

ปลาพารสซดช่ื
ลองลองผานธ
หลไวลางทาง
รดรดสาดรา
มีอยูคูชีวัน 
สใหพบสบสขุ
ันกันปล้ืมลืมป
มลืมอดีตจิตโ

ทาพารบัดับอา
หลาเมาทีมีสขุ
รมจมหายคล
หนือเมือ่เศราเฝ
หนาพาหวังท้ัง
กหกเย็นยืดเส
ายหมายมั่นที
กดิเปดสมัครรั
องตองเบือนไม

ทมหาย 
าร่ําวจี 
มหนายหนี 
า 
รยีกรมหา 
ชนใจ 
ธารนํ้าใส 
งราคี 
ดหมองศรี 

ขสันต 
ปรีดา 
โมหา 
ารมณ 
ขสม 
ลายอุรา 
ฝาเรียกหา 
หญิงชาย 
สนสาย 
ท่ีผันปอง 
รกัสนอง 
มเล่ือนลอย 



 
 

 ฝาก
ฝากนํ้าพริกจิ
 ฝาก
ฝากนํ้าชาลาก
 

 ยาม
ด่ังเรือนอยลอ
 อยาไ
จงกัดฟนฟนฝ
 เพรา
เพราะความห
 พลัง
ตรีเอกภาพท

นํ้าซุบซุบซิบรี
กปนหลนปรอ
นํ้ามากลากเห
กอนแสนรอนใ

พระ
ทําเด
ผูดํา

นามพระ
มวล
แมปศ
ไดยินร
พระน

เชิญใฝต

ชีวิตจิตใจไรพ
อยควางกลาง
ไดทอยอยนท
ฝามุงหนาไป 
าะศรัทธาตรา
หวังยังอยูคูใจ
วิไลในองคพร
ราบแนรูแกใจ

 

 หนา 6

บปองรัก  
อยปรอย  
หลือนาเบ่ือจริ
ใจ  

ะนามสามพร
ดชะ  พระนาม
ารง  ทรงเลิศ
ะองค  ทรงศกั
ลไพรี  หนีฝอ
ศาจ  อาจหา
รอง  ตองคร
นามลํ้า  นําสุ
ตาม  นามพร

 

พระตรีเอก
พิสุทธิ ์  
สายชล  
ทนลําบาก 
  
าตรึงซึ้งดวงจิต
กาย  
ระทรงศรี 
จ  
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ฝากนํ้าห
ฝากนํ้าอ

รงิ ฝากนํ้าน่ิ
ฝากนํ้าใ

ะองคผูทรงศ
ม  สามพระอง
  ประเสริฐศ
กด์ิสิทธิ ์ ดวย
อ  ตอพระนาม
าญ  ชาญผยอ
าม  นามท้ังส
สขุ  ทุกโมงยา
ระองค  ทรงศ

กานภุาพ 
เกิดพิรธุด
คล่ืนเวียน
ถึงแมยาก
แมฤทัยให

ต เพราะชีวิ
จงสูตาย
ทรงปรา
เปยมพร

หนักหกัเศราท่ี
อยยอยหยดห

นงยิ่งเพยีรเขยีน
หญไหลบาขอ

ร ี
งค 
ศร ี
ยฤทธ ี
ม 
อง 
สาม 
าม 
ศรีเอย 

ดุจฟาคราฉ่ําฝ
นวนฝนซัดสาดเจ
กบากบั่นไมห
หเปลาเปล่ียวแส
วติจิตน้ีมีจุดหม
หมายพบสบพ
ณีช้ีแจงแถลงไ
ระทัยใฝรักและ

เหงาหงอย 
หมดอาลัย 
นไมไหว 
อลาเอย 

ฝน 
จียนขาดใจ 
วั่นไหว 
สนเดียวดาย 
มาย 
พลังใจ 
ไข 
ะภักดี 



 
 

 ไมค
ยามเมฆหมด
 มีพร
พระองคเดนเป

 รําลึ
ณ พระแทนแ
 ขอว
ประสงคใดให
 ขอพ
ใหภพน้ีมีบุญ

  
  
  
  
  
  
  
  

วรทอตอชีวิต
สดใสไรราคี 
ระชวยอวยชัยใ
ปนพลังท้ังเมต

กคุณบุญทาน
แสนสุขทุกวันเ
อนพระประทา
หหวังด่ังฤดี 
ระเจาเฝาอยูค

ญหนุนอุรา 

ขอม
ขอ   ตอ
มอบ ฝา
ดวง  จิต
ใจ   สขุ
แด   ทา
ผู    เลิ
มี    ลา
คุณ  เดน

 

 หนา 6

ยามผิดหวัง 
   
ในชีวิต  
ตตา  

 
ขออนโุม

นท่ีผานมา 
เจอ  
านดานชีวิต 
  
คูเคียงขาง 
  

 
มอบดวงใจแ
อบมอบจิตพร
ากจากดวงใจ 
ตคิดผองใส 
ขปลุกท่ัวหนา 
านผานโอบเอื้
ศเปนฤดี  
าภอาบชีว ี
นเห็นแจมไซร
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ดุจฟาคลั
สุขทวีท่ีฟ
ไมควรคิ
จงพึ่งพา

มทนา 
ภาวนาม
วอนเสนอ
ใหสนิทชิ
มวลภัยรี
ใหหนทา
ใหภพหน

แดผูมพีระคณุ
รอม  
  

 
  
อือ้  

 
 

ร  

ล่ังดังสน่ันขวญั
ฟนกลับคืนมา 
ดจิตทอตอไป
บารมทุีกทีเอย

มาใหใกลเสมอ
อเพอพร่ําร่าํว
ชิดองคพระทร
รหีนีไกลไรบีฑ
างยางเดินเพลิ
นาผาสุขทุกทา

ณ 
อวยชัย 
แจมจา 
เชิญทาน รับ
ฝากดวยผลง
อาร ี
มอบให 
อบอุน  นาพ
ท่ัวแควนแดน

ญลอยหนี 
 
ปหนา 
ย 

อ 
วจี 
รงศร ี
ฑา 
ลินเสนหา 
านเทอญ 

แฮ 
าน 

พอ 
นมณี 



 
 

 ฝาก
ฝากคนึงถึงกนั
 ฝาก
ฝากนํ้าคําพร่ํ
 ฝาก
ฝากนํ้าเสยีงเย
 ฝาก
ฝากนํ้าหอมย
 ฝาก
ฝากนํ้าหนาค
 ฝาก
ฝากนํ้าบอกอ
 ฝาก
ฝากนํ้าหลาก
 ฝาก
ฝากนํ้าเนาเฝ
 ฝาก
ฝากนํ้านวลชว
 ฝาก
ฝากนํ้าทิพยจิ
 ฝาก
ฝากนํ้าเหลือง

ลิขิตปดทายป
นตันฤดี 
นํ้าใจไวเยอืน
าพรอดปลอด
นํ้ามือถอืงานก
ยีย่งมิตรชิดอรุ
นํ้าสังขหล่ังลน
ยอมช่ืนรื่นภิรม
นํ้าเหง่ือเมือ่ห
รารับดับอาลั
นํ้าฝนหลนมา
รกัสามัคคี 
นํ้าอุนหุนหันช
มากลนปนนา
นํ้านมกลมกล
าเยือนเตือนอ
นํ้าขาวเชาคํ่าน
วนพิศจิตโสภ
นํ้าดางลางท้ิง
จิบหนอยคอยชื
นํ้าสุกทุกขรอน
งเรื่องยุงมุงเม

 

 หนา 6

สงทาย
ปลายอกัษร 
  
นเตือนญาติมติ
ดใจกาย  
การกศุล  
รา  
นกุศลทาน 
มย  
หยดหมดทุกขย
ลัย  
าพฤกษาสด 
  
ชวยกันลืม 
านา  
ลอมถนอมรัก 
อาลัย  
นําชีพผอง  
ภา  
งสิ่งหมองเศรา
ช่ืนชม  
นผอนระอ ุ
ตตา  
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ย 1 
ฝากวิงวอ
ฝากวจีท่ี

ตร ฝากนํ้าจิ
ฝากนํ้าล
ฝากนํ้าม
ฝากนํ้าต
ฝากนํ้าต
ฝากนํ้าส

ยาก ฝากนํ้าห
ฝากนํ้าไห
ฝากนํ้าก
ฝากนํ้าสี
ฝากนํ้าด่ื
ฝากนํ้าป
ฝากนํ้าห
ฝากนํ้าใ
ฝากนํ้าคล
ฝากนํ้าท

า ฝากนํ้าเห
ฝากนํ้าต
ฝากนํ้าพุ
ฝากนํ้าย

อนกอนพรากต
ท่ีเหลือเพื่อระบ
ตมิตรภาพกร
ายปลายล้ินเลิ
นตลนเทหเสน
าลาจากฝากร
าลหวานใจให

สมสมหวังด่ังฤ
หมากปากแดง
หลไวลางทาง
รดรดราดสา
สมแีตมแกมค้ิว
มลืมอดีตจิตโ

ปลาพารสซดช่ื
หนักพกัคิดวินิจ
สใหเห็นเย็นอ
ลองมองตามยา
ทาครารับดับอ
หลาเมามายค
รมจมด่ิงสิ่งมา

พยุแุหยแกปญห
าครากินสิ้นโร

ตองจากหน ี
บาย 
ราบสหาย 
ลิกนินทา 
นหา 
ระทม 
หสุขสม 
ทัย 
แสงสีใส 
งราคี 
ดหมองศรี 
วตา 
โมหา 
ชนใจ 
จฉัย 
อรุา 
ามเรียกหา 
อารมณ 
คลายข่ืนขม 
ายา 
หา 
รคภัย 



 
 

 ฝาก
ฝากความหวั
 ฝาก
ฝากความดีท่ี
 ฝาก
ฝากรักยิม้อิม่
 ฝาก
ฝากคนึงตรึงติ
 ฝาก
ฝากระทมขมขื
 ฝาก
ฝากความเพยี
 ฝาก
ฝากผิดพลาด
 ฝาก
ฝากมากมายห

ลิขิตปดกลอน
ังด่ังจิตคิดเรีย
แสงธรรมนําท
พบสบหทัย 
ผูทําอําลาอาว
เอมเปรมปรดี
เปนทานอานเ
ตดิชิดฤดี 
ขอบคุณอุนใจ
ขืน่ตื้นตันใจ  
แถลงแจงคําไ
ยรเขียนเลนเป
ราศมีีอยูคูเคีย
ดขาดตกพรอม
ทุกคนลนพรว
หลายอยางตา

 

 หนา 6

สงทาย
นอักษรสาร 
ยบเรียง  
ทางสรางสมร
  
วรณจิต  
ดา  
เลนทุกเย็นเชา
  
จใหทุกคน 
   
ไวรําลึก  
ปนภินันท  
ยงทาน  
มยกกร  
วอนสวรรค 
าง ๆ ม ี 
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ย 2 
ฝากผลงา
ฝากสําเนี

ร ฝากบัญช
ฝากอภัย
ฝากญาติ
ฝากเมตต

า ฝากแกเห
ฝากควา
ฝากกมล
ฝากอาลั
ฝากระทึก
ฝากประก
ฝากรําค
ฝากวิงวอ
ฝากสุขสนั
ฝากจบที

านดานแพรก
นียงเสยีงกองขอ
ชรสอนช้ีท่ีสงสั
ยไวพรอมนอม
ตมิติรคิดถึงคนึ
ตาคราครบจบ
หงาเอาใจใหส
มดีมีอยูเปนคู
ลลนลํ้านําสดใ
ัยในคราตองล
กนึกปองตางข
กันครั้นลาสุด
าญอานเห็นเป
อนกอนจะสวัส
นตบ้ันปลายอย
ทีท่ีเหลือนาเบ่ือ

ระแสเสียง 
องสงฆไทย 
สยั 
มวันทา 
นึงหา 
บวจี 
สุข ี
ใจ 
ใส 
ลากัน 
ของขวญั 
อาวรณ 
ปนนุสรณ 
สดี 
ยาหนายหนี 
อเอย 



 
 

  
 ไมค
 บริบู
 ดีนัก
  
 หวัง
 พลา
 ขอพ
  
 กินอ
 น่ังยิม้
 ลิขิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบเพียร 
รบ  จบลงไป
บูรณ  อุนฤทัย
ก  จักเบ่ือช้ัน 

โคลงกลอ
จิต  คิดเมตต
าดผิด  คิดเปน
ระ  ณ ฟากฟ

ใหทาน 
ยู  ดูอรชร 
ม  อิ่มขจร 
  ปดมานแล 

 

 หนา 7

บทสงท
 เขยีนแคน้ี 
ป  
ย  
  
อน ออนฝกซอ
ตา  
นยา  
ฟา  
ผานสขุพรอม
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ทาย 
เปนไง 
อยางน้ัน
ลําบาก  
จึงตอง  

อม อําลา 
ท่ัวหนา 
โอสถ  เ
ปกปอง 

ม พระพร 
แนแท 
นอนสุข 
สงทาย  

น 
 จริงแฮ 
 ลาโรง 

เถิดแฮ 
 ครองใจ 

 บายบาย 



 
 

 
 
 

 

 หนา 
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