
 
 

เช้าวันจันทร์ หรรษา ฟ้าสดใส 
กอบกิจใด ใฝ่ด าริ ตริตรองมั่น 

มีความรู้ คู่วินัย จริงใจกัน 
อุดมการณ์ แน่นหนา ค้นคว้าวิธี 

 
3อย่างที่ ประมาณราคา หาค่าไม่ได้ 
ความจริงใจ ความรัก และศักดิ์ศรี 
สิ่งควรถนอม อดออมใจ ไว้ให้ดี 
คือบุพการี ควรมีจิต คิดแทนคุณ 

 สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขสันต์วันจันทร ์
หาดทรายขาวพราวตาพาชื่นฉ่ า 

ฟ้ากับน  าคลื่นเห่ทะเลสวย 
สายลมพลิ วแผ่วมาพารื่นรวย 
เติมรักด้วยฟ้าครามงามจากใจ 

อัญชลี 
 

ดี-สมองไว ไม่มีลืม สุดปลื มปลาบ 
ดี-สุขภาพ เยี่ยมจับใจ ไม่มีสอง 
ดี-สุขสันต์ มั่นมากมี ที่เรืองรอง 

ดี-เงินทอง กองเต็มบ้าน ท่านใช้เพลิน 

 โกวิท
 
 

 
 
 



ถึงวันจันทร์ต้องขยันกันหน่อยนา 
เพราะพักมาสองวันนั นพอแล้ว 

ถึงเวลาต้องมาพากันแจว 
ให้งานแล้วเสร็จไปในเร็ววัน 

อานนท์ 
 

ดอกไม้เหลืองเรืองรองมองแล้วชื่น 
ถึงยามตื่นรีบอ่านกลอนนอนไม่สาย 
ดูดอกไม้พร้อมอ่านกลอนสุขใจกาย 

อ่านแล้วได้ความรู้คู่ความเพลิน 

อุไรรัตน์ 
 

 
 
 

 

 

 
จันทร์เรืองรอง ครองชิด ปลุกจิตตื่น 

สุดแช่มชื่น รื่นรมย์ สมสุขสันต์ 
โชคอ านวย อวยพรชัย ได้มาพลัน 
สิ่งประเสริฐ เกิดแด่ท่าน ในวันนี  

Kowitt 
 

ถึงวันจันทร์ต้องขยันกันหน่อยนา 
เพราะพักมาสองวันนั นพอแล้ว 

ถึงเวลาต้องมาพากันแจว 
ให้งานแล้วเสร็จไปในเร็ววัน 

 อานนท์
 
 
 
 
 



 

 
 
 

สวัสดี วันจันทร์ อันเรืองรอง 
ยลแสงทอง ส่องหลัา ฟ้าสดใส 
จิตพรูพรั่ง อลังการ สราญหทัย 
ชื่นฤทัย ในยามเช้า เร้าอรุณี 
ขอจงมี เต็มปรี่พลัง ยั งยืนยง 
จิตมั่นคง ด ารงหมาย ใจสุขศรี 
เช้าสุขสันต์ วันสดแสง แรงฤทธี 

จันทร์เรืองศรี มณีสวรรค์ บันดาลชัย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 

 
อยากแต่งกลอนกะเขาบ้างช่างอึดอัด 

อัตคัดค าหวานมาลย์สับสน 
ตื่นแต่มืดมีนัดหมอจ าทุกข์ทน 

ไม่อยากบ่นขอสักหน่อยค่อยรมณ์ดี 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 

จันทร์ที่เจ็ด มีนาคม อุดมสวัสด์ิ 
เรืองจ ารัส พิพัฒน์ผล ดลสุขี 

ทุกสิ่งสรร พลันสัมฤทธิ์ รุ่งเรืองทวี 
สรรพสิ่งมี ดีพูนเพิ่ม เติมปลื มใจ 

นิวาต 
 

 
 
 
 
 



 
ถึงวันจันทร์ งานใหญ่น้อย ไม่ถอยท้อ 

แกร่งเกินพอ ต่อสู้กิจ มิคิดหนี 
สมดังจิต สัมฤทธิผล ล้นมากมี 
ชื่นเกษม เปรมปรีดิ์ ฤดีสราญ 

Kowitt 
 

วันจันทร์อีกครั งตั งใจให้เต็มที่ 
ท าให้ดีในงานที่สานฝัน 

ให้ส าเร็จเสร็จไปดังใจม่ัน 
ให้เป็นวันอีกหนึ่งวันอันสมใจ 

อานนท์ 
 

 
 
 

 
 

 
 

จันทร์จรัสเจิดแจรงจรูญรุ่ง 
เจิดจรุงรุ่งเรืองประเทืองศรี 

แจ่มจรัสเจิดจ้าจุฬามณี 
จรลีบรรเจิดล  าจุฬัมพร 

อานนท์ 
 

สุดชื่นบาน วันจันทร์นี  ดีโฉลก 
อ านวยโชค อ านวยชัย สดใสผ่อง 
สุขเกษม เปรมปรีดา พาเรืองรอง 
มีเงินทอง กองเต็มบ้าน ส าราญทวี 

Kowitt 
 
 
 



 

สังคหวัตถุ 4 
 

สังคหวัตถุ บรรลุการ จานเจือใจ 
เป็นเครื่องให้ ใจยึดเหนี่ยว เกี่ยวแนบแน่น 

การข่วยเหลือ เผื่อแผ่ใจ ไว้แน่นแฟ้น 
ทั่วแว่นแคว้น แดนโลกา มารวมใจ 
หลักแห่งการ สงเคราะห์ เกาะกุมกัน 

จิตประสาน ปันใจชื่น ผู้อื่นได้ 
สังคห วัตถุ 4 เปรมปรีฤทัย 

ใช้เหน่ียวใจ ดุจสลัก รักษารถ 
1.คือทาน การเอื อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน 
เกิดผลทาน  บารมี ปร่ีปรากฏ 
2.ต้องฤดี ปิยวาจา โอชารส 

เครื่องก าหนด พจนารถ ผุดผาดกมล 
3.เด่นชัด อัตถจริยา ศรัทธาเด่น 

ร่วมบ าเพ็ญ เป็นประโยชน์ ปรากฏผล 
4.สมานัตตตา เมตตาล้น 

เสมอต้น เสมอปลาย ไม่ถือตัว 
สังคหวัตถุ 4 มีในตน 

จักเป็นคน ล้นความดี มีมิตรทั่ว 
เครื่องยึดเหนี่ยว เกี่ยวเกาะจิต สนิทนัว 
ทั งครอบครัว แลสังคม กลมเกลียวกัน 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
พระพุทธคุณ คุณของ พระพุทธเจ้า 

มีค ากล่าว 9 วลี ที่สร้างสรรค์ 
1.อะระหัง หลั่งพรั่งพรู รู้เท่าทัน 
เป็นอรหันต์ ชั นสูงสุด ดุจพุทโธ 
    2.สัมมา สัมพุทโธ มโนท่าน      

ทรงแตกฉาน อริยสัจ ผุดผาดอักโข 
3.วิชชา จะระนะ สัมปันโน 
เป็นพุทโธ มโนแจ้ง ปฏิปทา 

    4.สุคคะโต พุทโธเสด็จ ไปดีแล้ว       
5.โลกะวิทู ผู้รู้แนว แววโลกหน้า 

6.อนุตตะโร ปุริส สะทัมมา 
สาระถิ ฝึกคนมา ยิ่งกว่าใคร 
    7.สัตถา เทวะ มนุสสานัง 

ศาสดาทั ง เทวา มนุษย์ทั งหลาย 
8.พุทโธ ตื่นรู้กาล เบิกบานใจ 

9.ภะคะวา ตราโชคไว้ ในตัวตน 
    พุทธคุณ โดยย่อ พอกล่าวได้ 

พระปัญญาธิคุณ หนุนใจ ในทุกหน 
พระวิสุทธิคุณ ทุนยิ่งใหญ่ ในกมล      
พระมหา กรุณาล้น เมตตาธรรม 

    พุทธคุณ หนุนน าใจ ให้สร่างโศก 
ช่วยปลดโรค ปกป้องภัย ไร้ร้ายกล  า     
ใช้พระธรรม ช าระใจ ให้ชอบธรรม 

ผลกรรม น ากุศล มงคลกาล 

         สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
จันทร์กระจ่าง รังสรรค์ใจ ให้ผ่องผุด 
ใสพิสุทธิ์...ดุจน  าค้าง...กลางเวหา 
กุศลกรรม..หม่ันท าไว้..ใฝ่ธรรมา 

ศีล สมาธิ...แลปัญญา....พาจ าเริญ 

                Kowitt 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มารามา หน้าห้องหมอ รอตรวจฟัน 
เช้าวันจันทร์ อันสดใส คนไข้เยอะหนอ 

อยากสบาย แม้จะสาย ก็ต้องรอ 
แบบเพียงพอ รอกันไป ให้ท าใจ 

ศรีวัฒน์ 
 

ชินปัญชรสอนให้ใจสงบ 
ไม่ต้องรบกับเสียงดังฟังรอบหนา 

ท่องเข้าไปใจจดจ่อรอเวลา 
แป็ปเดียวน่าหมอมาได้ตรวจเลย 

อานนท์ 

 
จันทร์ยี่สิบเอ็ด มีนาฯ อุราแอร่ม 

สดชื่นแช่ม แจ่มงาม ตามบุญหนุน 
กายใจแกร่ง กล้ากร้าว พราวการุณย์ 
คอยเจือจุน สานบุญทาน สราญใจ 

นิวาต 
 

เหลืองปรีดียาธรออนซอนแท้ 
ยามแลมองรองเรืองประเทืองศรี 
เหลืองสวยสดงามงดหมดจดดี 
เห็นควรที่ส่งให้ในวันจันทร์ 

อานนท์ 
 
 

 
 



 
จันทร์ แอร่ม แจ่มกระจ่าง กลางใจเล่า 
ความทุกข์เศร้า เหงาคลาย หายหมดสิ น 

ความสุขสันต์ หรรษา น่ายลยิน 
โบกโบยบนิ  ผินหา พาเพลิดเพลิน 

                 Kowitt 
 

จันทร์เหลืองเมลืองแจ่ม 
อ่าแอร่มแย้มสุขสันต์ 
โปรยปรายพรอนันต์ 

อาบหล้าอันโอฬารงาม 

กุศล 
 
 

 

 

 
 

ไม้ดอกนี บอกว่าเข้าสปริง 
เป็นความจริงที่กาลเปลี่ยนเวียนไปหนอ 
เมื่อไม่นานหิมะยังโรยมาท่วมกอ(หญ้า) 

มีรัยรอรีบท าก่อนผันแปร 

???? 
 

เริ่มวันจันทร์ขมันขมีกระวีกระวาด 
ท าจิตใจให้สะอาดผุดผาดใส 

อย่าปล่อยสิ่งร้ายมารบกวนให้เปลี่ยนไป 
เพื่อจิตใจจะได้สุขไม่ทุกข์ตรม 

Anond 
 



 

 
 

แสนชื่นบาน จันทร์สดใส ใจกระจ่าง 
ดุจน  าค้าง กลางนภา เวหาหาว 

งามพิสุทธิ์ จุดประกาย ใจพริ งพราว 
ยั่งยืนยาว เหงาตรมหาย ไกลลับลา 

Kowitt 
 

เหลืองวันจันทร์ เหลืองสร้างสรรค ์เหลอืงสดสวย 
ลมระรวย ช่วยโชยกลิ่น ดอกไม้หอม 

ได้ยลยิน กลิ่นฟูเฟื่อง เหลืองดอกพะยอม 
เพื่อเตรียมพรอ้ม เหลอืงฟูเฟื่อง เหลืองวันจันทร์ 

Sriwat  
 

  

 

 
สวัสดีวันจันทร์อันแจ่มใส 

ทองอุไรเหลืองอร่ามงามจริงหนา 
ส่งมาให้ในวันจันทร์อันเจิดจ้า 
เพื่อบอกว่ารักคะนงึคิดถึงเธอ 

 

ให้สุขีสุขสันต์ในวันนี  
ให้โชคดีมีชัยได้ลาภใหญ่เสมอ 

มีสุขยิ่งหวังสิ่งใดให้ได้เจอ 
ให้เลิศเลอสวยสะพรั่งดั่งทองอุไร 

จตุพร 
 
 

 
 
 
 

 


