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ลำนำไตรสรณคมน
ผศ.ประพันธ กุลวินจิ ฉัย (ตรีศลู เพชร)
อาจารยประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนือ่ งจากเพลงเปนสือ่ เสียงอยางหนึง่ ของภาษาไทยประเภทรอยกรอง หรือฉันทลักษณ
ภาควิชาภาษาไทยเปดสอนวิชาศิลปะการประพันธ หรือเกีย่ วกับวิชา กาพย กลอน โคลง ฉันท
ผมเปนผหู นึง่ ทีบ่ รรยายวิชานีใ้ นภาควิชาภาษาไทย ในขณะเดียวกันก็ไดถอื โอกาสแตงเพลงธรรมะ
พรอมทัง้ เพลงเกีย่ วกับสถาบัน มจร ไปดวยในโอกาสทีม่ กี ารประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต
แดพระนิสติ รนุ ที่ ๕๔ นีจ้ งึ ยินดีเสนอบทเพลงธรรมะและเพลงสถาบันเทาทีแ่ ตงรวบรวมไวและ
บางเพลงก็ไดบนั ทึกเสียงออกสสู าธารณะไปแลวเชน มหาจุฬารำลึก ทัศนานุตริยะ วิสาขสดุดี มาฆะ
พาชืน่ เปนตน ดังนี้



โอ..พุทธัง สะระณัง คัจฉามี.. มอบชีวขี องขาพึง่ พระรัตนตรัย จะมีสงิ่ ใหนยิง่ ใหญไปกวา
องคพทุ ธา พระธรรมา สังฆา
โอ..พุทธัง สะระณัง คัจฉามี.. มอบชีวขี องขาพึง่ พระรัตนตรัย จะมีสงิ่ ใหนยิง่ ใหญไปกวา
องคพทุ ธา พระธรรมา สังฆา สุดจะหา ใดใดมาเปรียบปาน
โอ..ดอกบัว ยังเบงบานรับองค เปนอาสนทรงประทับเพงเพือ่ โพธิญาณ บุบผายังรชู นื่
ชูพระนิพพาน สาธุการเห็นแลวซานซึง้ ใจ เปนดอกไม ยังรไู หววนั ทา (ซ้ำ โอ..พุทธฺ .ํ .)
โอ..สาธุชนถวายตนเปนคนดี มอบชีวขี อพึง่ องคพระไตรรัตนา ยอมพลีชวี ติ อุทศิ พุทธ
ศาสน ดวยองคอาจขอเปนทาสพระธรรมา ปองรักษาไมใหใครมาราวี (ซ้ำ โอ..พุทธฺ .ํ .)
โอ..พุทธศาสน อยคู ชู าติไทยเทอญ ขออัญเชิญเทพไทไดมาเปนสักขี ปกปกรักษา บูชา
ศาสนี มิใหมี พวกไพรีมาทำลาย อยคู ไู ทยเลิศวิไลนิรนั ดร (ซ้ำ โอ..พุทธฺ .ํ .)
*หมายเหตุ ทำนองอินเดียเพลงโฉมงาม*
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สัคเค กาเมฯ เทวัญชัน้ ฟา สถิตวิมานเวหาใด ๆ ขอองคทา วเทพไทจงรับรไู ดดว ยควัน
ธูปหอมบูชา
ธ โปรดเมตตา ปวงขาชาวพุทธ วิสทุ ธิด์ ว ยใจเลือ่ มใสศรัทธา พรอมใจอาราธนา พระ
สงฆไดมาชวยสาธยายพุทธมนต
(ทำนองอินเดีย)
นโม. นบนอมพา เหลาเทวาและสาธุชน ตัง้ จิตเปนกุศลบันดาลดลผลชืน่ หรรษา วันนี้
วันดีประเพณีทมี่ สี บื มา พรอมญาติวงศาเหลาประชามาสามัคคีฯ
ฟงพระเจริญพุทธมนตโปรดชวยดลใหพน โพยภัย โรคาพยาธิใดหลีกหนีไกลไปจากชีวี
ดวยเดชะพุทธมนตโปรดชวยดลใหสวัสดี จากอมนุษยภตู ผีเทีย่ วหลอกราวีดว ยจิตมิจฉา
เทวา มาชุมนุมไดชว ยคมุ ครองใหอนุ ใจ บันดาลเภทภัยใหหลีกไกลไปจากพาลา แผน
ดินทีร่ อ นดังไฟ พิรณ
ุ โปรยปรายใหเย็นอุรา ทองไรทอ งนามีสายธารา อุดมสมบูรณ
ทุกขัปปตตาฯ- ปวงขาใจหาย เทวัญพลันไปซาบซึง้ ในเทวบุญคุณ แตกอ็ นุ ใจยังมีเทพ
ไททยี่ งั เกือ้ หนุน สมมติเทวางกูร องคนภภูมพิ ลมหาราชา ฯ
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⌦
คำรอง : ประพันธ กุลวินจิ ฉัย
ทำนอง : เรียบเรียงเสียงประสาน พิมปฏิภาณ พึง่ ธรรมจิต

มหาจุฬาฯ เปนศรีสงาเมือ่ คราไดยล ทัว่ ทุกแหงหนมืดมนหรือสวาง ทางใกลหรือไกล
สาดสองสีทองเรืองเหลืองอรามชางงาม จับใจ รังษีแผไปทัว่ ในนคราและปาดงดอน
ชาวมหาจุฬานบนอมบูชามหาจักรินทร เทิดองคภมู นิ ทรมหาราชาจุฬาลงกรณ พระ
ผเู มตตา ธ ทรงกรุณาพระเกือ้ อาทร ดุจดัง่ บิดรอาวรวิสทุ ธิต์ อ บุตรของตน
ยามเราพรากจากกันคืนวันเดือนผานปพน ใสในกมลไมลมื เลือนแรมรา มหาจุฬาฯ แหลง
พักศึกษาวิชารวมกัน
ใหรกั กันไวเรียงรอยดวงใจในสามัคคี เทิดทูนศักดิศ์ รีความดียดึ มัน่ ชัว่ กาลนิรนั ดร ชวย
กันผดุงมงุ หมายเทิดธรรมตามพระปณิธาน ในเชิงเชีย่ วชาญพระพุทธศาสนปราชญมหาจุฬาฯ
(หมายเหตุเพลงสถาบันรองหมสู นุ ทราภรณ)



วังนอยชือ่ นีเ้ ปนศรีสงา
วังนอยชือ่ นอยแตยงั่ ยืนนาน
งามแทอารามแผธรรมเรืองรงุ
เดนนามสำคัญมหาจุฬา
ชาวมหาจุฬาดุจดังดวงดาว
กระพริบพรางพรายแมในดงดอน
วังนอยนีค้ อยใหมาเชยชม
เห็นความงดงามอยุธยา

อยุธยาทีเ่ ขากลาวขาน
ไดเปนสถานชาญเชิงวิชา
ดังสีแหงรงุ งดงามหนักหนา
ประดับเดนฟาชัว่ นิรนั ดร
บรรเจิดสกาวพราวทัว่ อัมพร
สองแสงสะทอนตอทุกสายตา
มารวมภิรมยรม ศาสนา
มหาจุฬาวิชาเกรียงไกร
(หมายเหตุเพลงสถาบันมจร วังนอย)
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เหมือนเวียงวังตัง้ กลางเวหา
กลางทงุ รวงทองเรืองรองดุจเพชร
กลางทงุ นาเขียวขจีรายลอม
วังนอยงามสุดอยุธยา
โบสถกลางน้ำสวยงามหนักหนา
สืบปณิธานทานวานไหววอน
กาสาวพัสตรสะบัดไสว
มงุ หนาสทู งุ สรรพวิชา

มหาจุฬาคเู คียงเวียงเทเวศร
ดังมนตวเิ ศษเสกสรรประทานมา
บัดนีพ้ รอมเพือ่ งานการศึกษา
วังวิทยามหาจุฬาลงกรณ
หลวงพอปญญาผเู อือ้ อาทร
เพือ่ คำสัง่ สอนของพุทธศาสนา
ปลุกศรัทธาใหผคู นแสวงหา
ตักศิลาของเมืองไทยเอย
(หมายเหตุ เพลงสถาบัน)

 

โอ..เขาคอนีม้ มี นตรา ตรึงฤทัยเมือ่ ไดผา นมา ดุจดังเทวาสรางสรรค หมมู วลพฤกษาภูผา
เปนเชิงชอชัน้ ธรรมชาติเพียงหิมพานต อุทยานสวรรคเมืองอินทร
หริง่ เรไรทัง้ สกุณี เพลินสำเนียงเพียงเสียงดนตรี กลอมดวงฤดีพาถวิล เยือกเย็นสาย
ธารเซาะไหลไปตามแกงหิน หลัง่ ชโลมผืนดิน ใหชายหญิงไดผกู พัน
เขาถึงสูงใหญเทียมฟา ก็ไมสงู ไปกวาความรักทีจ่ ริงใจกัน สุขสดใสดังไดอยสู วรรค เขา
คอนีค้ อื วิมาน เสนหเ สกสรรตรึงตา
หากใครเห็นเปนตลึง ปากพร่ำเพอเผลอคำรำพึง เฝาแตนกึ ถึงหวนหา ตองกลับมาเยือน
เหมือนดังมันมีมนตรา เปาลงตรงใจขา ภูผาเมืองเพชรบูรณ
(หมายเหตุเพลงสถาบัน มจร. แคมปสนทำนองเพลงบางปะกง)
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ใหหวนคำนึงนึกถึงบุรพาจารย ผกู อ ตอสานสรางสรรคมนั่ ในสัญญา สอนสัง่ ศิษยตนทุก
คนซาบซึง้ ตรึงตรา ขอเทิดบูชามหาจุฬาบุรพาจารย
เพชรงามล้ำคาสมญาวาหนึง่ ในรอย ผคู นเฝาคอยหมายปองครอบครองตองการ เปรียบ
ไดดงั คนลนคาบุรพาจารย มีหนึง่ ในลานเลิศลนคนควรบูชา
เชนทานพระยาวรวิทยพศิ าลช่ำชองเชีย่ วชาญการวิเทศภาษาอีกขุนจำนงพิทยาวิชา
แกรงเกริกไกรเพียรประสาทวิทยาวิชาล้ำนำสมัยพวกเราซึง้ ในฤทัยภูมใิ จไดทกุ เวลา
ทานอาจารยแสง มนวิทรู ปรัชญาเพิม่ พูนหนุนนำล้ำเลิศ อาจารยจำนงค ทองประเสริฐ
ตรรกะล้ำเลิศหนักหนา ทานเปนราชบัณฑิตทัง้ งานวุฒสิ ภา เลขาฯ มหาจุฬาฯ นายกสมาคมเรา
ทานผเู ชีย่ วชาญมากมี เกษม บุญศรี เกือ้ กูล เสฐียร พันธรังษี เจือจุนสรางคุณอนันต
นานเนา พร รัตนสุวรรณ สวัสดิ์ พินจิ จันทร แพรวพราวดุจเดือนทามกลางแสงดาว วับวาว
พราวแสงเย็นตา
ทานบุรพาจารยมอี กี มากหลาย ลวงลับดับไปลวนมีพระคุณหนุนพา สุดจะหาคำภิปราย
เหลามวลลวนศิษยมากมาย กลายเปนดุจดาวพราวพราย สกาวพราวแสงเรียงราย บรรเจิด
เฉิดฉาย สองแสงเชิดชูบชู า
(เพลงสดุดบี ชู า บุรพาจารย มจร ทุกทาน)



ทานีม้ บี ญ
ุ คุณหนุนอนันต นามทาพระจันทรเปนดัง่ ตำนานเลาขานสืบมา สองฝง ของ
ชาวลมุ เจาพระยา ผูกพันวิญญาไดขา มไปมาหากันนานวัน
ยานนีด้ มู ขี องดีมากมาย เชนดีน้ำใจเลิศวิไลเหมือนไดแสงจันทร โลมไลใจกายหญิงชาย
ผูกพัน ชืน่ สุขสราญ ดุจดังสวรรควมิ านบนดิน
ของดีมากมายใชเพียงเทานัน้ ลอมดวยสถานแหงศาสตรและศิลป สรรพวิชามากมาย
ไดยนิ กองฟาธานินทร ตางคนถวิลถึงปริญญา
ทาพระจันทรงามวาตามสมญา “ทาแหงตักศิลา” แหลงศึกษามากมายมัน่ มา สถาบัน
ใดใครใครศกึ ษา แกรงศาสนาเชิญทีม่ หาจุฬาลงกรณ
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งามเอยงามล้ำ
กลิน่ ลองลอยตามลมและกลับทวน
สถาบันงดงามล้ำวิชา
พระอารามสวนดอกนาชมเชย
มีองคพระเกาตือ้ นับถือยิง่
พระกรุณาธิคณ
ุ หนุนธรรมา
มีคนดีศรีชนชาวลานนา
ทำชือ่ เสียงเชียงใหมเจิดจำรูญ
มีดอยสูงเปนชอชัน้ ดังแดนสรวง
ดอยสุเทพลอยเดนเปนมงคล

ดอกเอยดอกคูณ
เหลืองอรามงดงามตระการ

มองทุกยามงดงามทัง้ หอมหวน
คอยเชิญชวนใหมาลานนาเอย
มหาจุฬาเชียงใหมใครเฉลย
จะเฉลยใหฟง ครัง้ นานมา
อีกทัง้ มิง่ ขัตติยะพระกือนา
พุทธศาสนาเกริกไกรไพบูลย
พระครูบาศรีวชิ ยั คอยเกือ้ หนุน
จนเปนศูนยรวมใจไทยทุกคน
ซาบซานทรวงน้ำใสผานไพรสณฑ
อีกเลิศลนมหาจุฬาลานนาไทย
(หมายเหตุเพลงสถาบันแตงถวายวิทยาเขตเชียงใหม)



ค้ำจุนสมนามคำเรียกขาน
แดนอีสานเสียงแคนขอนแกนเอย
.........................................
สมคำคนทีเ่ ขาเลาลือ
เลือ่ งชือ่ เมืองดอกคูณเสียงแคน
ประเพณีเปนศรีของแวนแควน
เกาะเกีย่ วแขนผูกเสีย่ วสามัคคี
ดินแดนเกาไดโนเสารดกึ ดำบรรพ เปนพยานจารึกไวกท็ นี่ ี่
ลำน้ำพองพีน่ อ งตองรดู ี
หลัง่ ไหลเลีย้ งชีวชี าวประชา
งามล้ำวัฒนธรรมบรรเจิด
เปนแดนเกิดปราชญทางศาสนา
หลวงพอสมเด็จ อาจ อาสภา
เทิดบูชาพระคุณหนุนอำไพ
มหาจุฬาก็งามตระการ
แดนอีสานของเรากาวหนาไกล
ตัง้ อยสู งู โคกสีศวิ ไิ รซ
เกริกเกรียงไกรวิชาการเชีย่ วชาญจริง
(เพลงสถาบัน ประพันธถวาย วิทยาเขตขอนแกน)
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โอทานตะวันเงยขึน้ เชยชมฟา ตองสุรยิ าแสงจาหรือรำไร ยิม้ รับไมเคยหลับหรือไฉน ใกล
ไกลงามวิไลเมือ่ ยามไดยล
ค่ำดวงตะวันลาลับดับไปพลัน ดอกทานตะวันไมเคยหลับเลยพิกล เฝาคอยแสงทองสอง
ฟาอีกหน ไลความมืดมนใหพน ไปทัว่ ในทิวา
มืดอะไรทีใ่ ครใครเขาหวนครวญคร่ำ มืดถอยรอยคำวารักจากปากยากหา มืดมนจนใจ
อยากใหรกั หวนคืนมา ปลอบชีวาเพียงนาทีสดุ ทีจ่ ะฝน
ขาขอวันทาเพียงฟาขอพรวอนไหว ผิดบางพลัง้ ไป อภัยใหลกู สุขสันต ลูกเหงาเฝาคอย
เหมอลอยรอทุกคืนวัน เหมือนทานตะวันเฝารอแสงทองสองมา

  ⌫ 

โอ ! ขวัญชีวาเจารองให ดวยเหตุอนั ใดหนอใจเจา
นีค่ งหิวนมหรือหิวขาว แมมใี หเจาไดดมื่ กิน
ลูกจาเมือ่ คราเจารองให เหมือนใจของแมแทบแดดิน้
เมือ่ คราทุกขภยั มะลายสิน้ ก็แสนถวิลยินดีปรีดา
รักไหนใดปานทานพอและแม ไมมผี นั แปรแนยงิ่ ชีวา
คราทานชะแลแกชะรา ดูแลรักษาใหชวี ายืนนาน
ดวยในพระธรรมนัน้ มีวา มาตาปตปุ ฏ ฐาน
เกือ้ หนุนแทนพระคุณทาน พาใหชวี นั นัน้ เปนมงคล
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จากสุโขทัยวิไลเรือ่ ยมา ใตฝน แผนฟาดินแดนแควนสยาม เชือ้ ชนชาติไทยวิไลเลือ่ งงาม
มีวฒ
ั นธรรมเลิศล้ำเหนือคำบรรยาย
ถึงกรุงเกาศรีอยุธยา สืบสานกันมาไมเคยขาดสาย รวมสศู ตั รูรปิ มู ะลาย จนเลือดรินไหล
เจือสายน้ำเจาพระยา
หวนนึกคำนึงถึงคราวครัง้ กอน นัน่ อุทาหรณสะทอนปญหา เปนเครือ่ งเตือนใจเพือ่ นไทย
ทัว่ หนา ประสานศรัทธารวมรรู กั สามัคคี
กวาจะเปนไทยยิง่ ใหญทเี่ ห็น ทุกเชาและเย็นนัน้ เปนสักขี พลิว้ ธงชาติไทยไสวทุกที่ ตาง
สดุดสี ามสีของธงไตรรงค
(ใหนกั เรียนรองประสานเสียง)

  

ปรางคทองงดงามเมือ่ ยามไดยล อยใู กลสายชลฝง ธนริมเจาพระยา เปนสงาราศีคพู ารา
เห็นเหลานาวาใหญนอ ยคลอยไป
คราอรุณแสงทองเรืองรองสองมา ตองพฤกษาวัดวาปรางคทองอำไพ เปนเงาเดนทราบ
เจาพระยาชลาลัย งามเลิศวิไลเรืองรองของเวียงวัง
ยามขบวนพยุหยาตรา เหลานาวาโอเหมาเสียงนาฟง เรือนารายณทรงสุบรรณสะทาน
ดัง คือ พระทีน่ งั่ องคนวมินทร ฯ กฐินกาล
บุญทาน เทิดทูนคุณเหนืออืน่ ใด เปนประเพณีของไทยสมัยกอนนัน้ องคกษัตริย ขัตติย
วงศผทู รงธรรม ธ ใฝในทานแสนชืน่ บานสราญไทย
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มนตเทวา เสกเปามาจากเวหาใหอนุ ใจ ตองบรรดาลูก ๆ ยาดวยหวงใยใหสดใสทัง้ ใจ
กายทุก ๆ คนไป
พรเทวัญ โปรดประทานดวยรางวัลโชคชัย ใหลกู ยาไดผา นพนโพยภัย บันดาลใหไรโรคา
ระทม
บิดรมารดา ปรารถนาไดชนื่ ชม ทีล่ กู นัน้ ผานเรียนรวู ชิ าคมไดสรางสมเชีย่ วชาญปญหา
รกู ระจางทางแกไข
พรใด ๆ จากพระรัตนตรัย จากองคทา วเทพไท จากบรรพบุรษุ ไดโปรดประทานใหกา ว
ไป .. สคู วามเปน.อภิชาติบตุ รา

⌫

นวลนางหนึง่ มีในวรรณคดีของศาสนา จารึกในตำราโสภาดังนางหงสทอง กิรยิ าวาจา
ลีลาชวนปอง สมญานวลนานิม่ นอง เบญจกัลยาณี
ผิวนวลอนงดังองคเทพีสาวศรีสวรรค เกินถอยคำจำนัลโสพรรณเกินกุลสตรี อีกทัง้ วัย
ไมเหมือนหญิงในธานี ถึงอายุเกินรอยปโฉมศรียงั สวยลาวัลย,
โอ…วิสาขา เลิศลนดวยลักษณา สมมีบญ
ุ ญาธิการ สรางสมเรือ่ ยมาแตชาติปางบรรพ
จึงงามเฉิดฉันทสวรรคทานมา
สมเปนแมพมิ พแหงกุลสตรีทวั่ ทุกสถาน คอยเกือ้ หนุนบุญทานเทิดธรรม องคพระสัมมา
ไมหวัน่ ไหวมีใจเปย มลนศรัทธา หญิงใดไดพฒ
ั นา ตน เชน วิสาขาคงไดสมญาเบญจกัลยาณี
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วิสาขาเปนอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไดสมญาวาเบญจกัลยาณี งาม ๕ อยาง คือ
๑. ผมงาม
๒. เนือ้ งาม (ปาก)
๓. กระดูกงาม(ฟน)
๔. ผิวงาม
๕. วัยงาม
(ธรรมบท)



เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา สีค่ ำจำไวเถิดหนา คือหนาตา ของพอแม
จำกันไวใหดบี พุ การีของเราแนแท รักเราไมมผี นั แปรทัง้ พอและแมเปรียบดัง พรหม
เราทุกคน นัน้ ควรรกู ตัญู คอยเชิดชู
ดูแลดวยความเหมาะสม แลวจะพาใหคนทัว่ ไปนิยม
คอยชืน่ ชมสมเปนลูกกตัญู
เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา จำกันไวเถิดหนา
คือหนาตาของพอแม…ดังพรหม(ซ้ำ)
หนาที่ หนึง่ นัน้ หนาเมตตารักใคร รักลูกผูกพัน
ดวงใจ ๆ พวกเรานัน้ ไมตรอมตรม
หนาที่ สอง รองมา กรุณายึดมัน่ ปราณีลกู ทุกคืนวัน ๆ
พวกเราจึงมัน่ ขวัญภิรมย
มุทติ าหนา สาม นัน้ ชางงามเหลือประมาณ ยินดี
ปรีดา ชืน่ บาน ๆ เมือ่ เรานัน้ ทำความดีทา นชม
หนาที่ สี่ ตอมาอุเบกขา ถึงคราวางเฉย
ความหมายมิใชละเลย ๆ ขอเฉลยวาทานคือพรหม
พรหมวิหาร ๔ หรืออัปมัญญา ๔ เพราะแผสม่ำเสมอโดยทั่วไปในมนุษยและสัตว
ทัง้ หลายโดยไมมปี ระมาณ
(ที.ม., ที.ปา., อภิ.สํ., วิสทุ ธิ)
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สัพเพ สัตตา ปรารถนาใหมคี วามสุข เจากรรมนายเวรเปนทุกข ขอใหมสี ขุ ในอุรา ดวย
ทานทีท่ ำ อุทศิ ตัง้ จิตปรารถนา ขอให พนทรมาน พนพันธนาหลุดรอดจากเวร
ขอหลัง่ อุทก ตกลงเหนือดิน ฝากฝงแมธรณินทร จงไดยนิ และก็ไดเห็น, ชวยเปนพยาน
ถึงผลทานทีไ่ ดบำเพ็ญ บรรดาเจากรรมนายเวรดังเฉกเชนในพระบาลี,
แดผลู ว งลับดับไปปรโลกา บางก็เกิด เปนเทวา เปนราชา หรือประชาชี เปนสัตวนรก
วกวนบนโลกโลกีย ลึกไปถึง อเวจี ทุกถิน่ ทีท่ วั่ จักรวาล,
นีแ่ หละน้ำใจของชาวไทยพุทธ ภายใตองคเทพสมมติ องคพระวิสทุ ธิ์ และสยามเทวา
เผือ่ แผทวั่ ไปทัง้ ไทยตางชาติตา ง ศาสนา ถาใครพลัดบานเมืองมาไดพงึ่ พาแดนธรรมเมืองทอง



สายธารฉ่ำเย็นเห็นมา แตไกล แกงซอยนอยใหญไหลลงตรงเจาพระยา แมน้ำสายนี้
หลอเลีย้ งชีวปี ระชา ไหลลงตรงมายังมหาชลาลัย
เห็นชาวประชาหนาตาชืน่ บาน ลองเรือคลอยผานบานเรือนสองฝง ธารใส, ไดอาศัยน้ำ
หวานดำเพียรทำนาไร เลีย้ งชีวติ ไทยนีแ่ หละคือสายธารวัฒนธรรม
ลองเรือคลอยเห็นรอยอดีต สายธารชีวติ ฝากจิตเตือนใจจดจำ โบราณสถานเรียงรายริม
สายฝง น้ำ ลวนอารยธรรมของบรรพกาลทีผ่ า นมา
ขอเราทุกคน เห็นความสำคัญ ถึงความผูกพันสายธารกับชาวประชา หากเหือดแหงไป
น้ำใจคงแลงหนักหนา ขอเรารวมปฏิญญารักษาธารวัฒธรรม

⌫

คงดวยเปนบุญหนุนพา ใหเธอโสภางามล้ำงามน้ำถอยรอยคำงามล้ำกิรยิ า
เอือ้ นเอยคำย้ำวาจาคาเทียบเทียมเพชรทอง เหลาชายหมายปอง นวลนองมากมี
หมายใจไดองิ แอบแนบอุราคราเจาเยือ้ งยาง เหมือนดังนางหงสอยใู นเผาพงศสงู
อยางนางฟาเปรียบแมนางหนึง่ ในตำรา “เบญจกัลยาณี”
จมูกผิวพรรณฟน ผมงามสมดังนางเทวี
มิมใี ครเทียบทันหรืออนงคหนีลงจากสรวงสวรรค
ยิง่ คิดยิง่ หวัน่ ขอภาวนาไมอยากใหเทพเทวา
เพอพร่ำพรรณนาตามหาพาคืนไปโลกคงไดอาย ชายสิน้ ไรราคา
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มนตเสียงธรรมลองลอยตามทวนสายลม
หายทุกขตรมและขืน่ ขมมะลายไป
ดุจดังยาทิพยชโลมชีพใหสบาย
ไมมสี งิ่ ไหนแทนทีม่ นตเสียงธรรม(ซ้ำ)
(ช)ใครเกิดทุกขใจไมสบายเลยสักครา
โปรดตรงมามหาจุฬาทีน่ ี่
จะไมผดิ หวังเพิม่ พลังของชีวี
โปรดอยาเลยหนีทนี่ มี่ เี สียงธรรม
(ญ) ใครเดินผิดทางไมระวังตองพลัง้ พลาด เปนโอกาสไมใหไหลถลำ
ถาหากไดมามหาจุฬาฟงพระธรรม
จะไมถลำเพราะธรรมนำชีท้ าง
(ซ้ำ มนตเสียงธรรม..)
(ช) ธรรมดังมนตขลังเพิม่ พูนกำลังใจ
ไมหวัน่ ไหวแมมใี ครมากัน้ กาง
ฝาฟนไปใหถงึ ทีป่ ลายทาง
ไมอาจขวางจะไปใหถงึ ที่
(ญ) เห็นสาธุชนดัน้ ดนกันมา
เหลาเทพเทวาขอเชิญมาสดุดี
บุญหนักหนามหาจุฬานำธรรมชี้
ปลุกปลอบชีวดี ว ยดลมนตเสียงธรรม
(มนตเสียงธรรม..)
(หมายเหตุ ทำนองอินเดียเพลงมนตเสียงเพลง)

