
        

 

 

  

 

 

 

   Buddhist holy day                                      

                                                                                                               โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

              
              ชนทั่วไป มักอวยชัย ให้รวยทรัพย์      คณานับ ทรัพย์นอกกาย สูญหายได ้

อริยทรัพย์ นับเลอเลิศ ประเสริฐไซร้      อยู่ภายใน จิตใจ ไร้ใครชิง 
 

อริยทรัพย์ 7 ประการ น้ันเลอค่า      อยู่ตรึงตรา รักษาไว้ ได้ดียิ่ง 
ไม่มีใคร ใหญก่ าแหง มาแย่งชิง      เพราะเป็นส่ิง ยิ่งยศ ก าหนดใน 

 

1.ศรัทธา-เชื่อถือได้ มั่นใจยิ่ง      เชื่อในส่ิง อิงเหตุผล พ้นสงสัย 
2.มีศีล-ข้อปฏิบัติ จัดใจกาย      กล่าวเรื่องใด ได้ใจจริง สิ่งดีงาม 

 

3.หิริ -อายแก่ใจ ละอายชั่ว      ไม่เมามัว ชั่วกล้ ากราย ใจถล า 
4.โอตตัปปะ-มักเกรงกลัว ชั่วติดตาม      กลัวบาปห้ า หยามทุจริต คิดห่างไกล 

 

5.พาหุสัจจะ-รักการเรียน อ่านเขียนมาก      ผู้รู้รัก อยากศึกษา ค้นคว้าใหม่ 
6.จาคะ-เสียสละ ละตุนไว้      โปรดการให้ ใจกว้าง สร้างทานบารมี 

 

 



 
 

7.ปัญญา-ปรีชาชาญ รู้ทันทั่ว      รู้ดีชั่ว รู้ตัวตน ล้นศักดิ์ศรี 
อริยทรัพย์ นับ7ประการ มั่นฤดี      ผู้ใดมี สัทธรรม7  เด็ดดวงแด 

 
 

กตัญญกูตเวที ชี้คุณธรรม      พุทธธรรม ล้ าเลิศ ประเสริฐศรี 
สองค ากล่าว เอามาเคียง เรียงพจนีย์      เป็นวลี ที่คนดี มีทุกราย 

 

สองค านั้น กตัญญู คู่กตเวที      ตรองจงดี มีประโยชน์ จดจ าง่าย 
หากทุกคน บนทางธรรม น้อมน าใจ       ยามปรับใช้ ได้กมล พ้นอบาย 

 

กตัญญู รู้คุณคน บนทางชีวิต      พ่อแม่ครู หมู่มิตร ผู้ชิดใกล้ 
เคยช่วยเหลือ เกื้อกลู จุนเจือใจ      ผู้เคยให้ แม้น้อยนิด จิตจดจ า 

 

กตัญญู ผู้มีคุณ หนุนแผ่นดิน      กายดับดิ้น ใช่สิ้นชาติ ผงาดล้ า 
กตัญญตุา มหา'ลัย ให้เกียรติงาม      คิดถึงยาม ล าบาก ตรากตร ามา 

 

กตเวที แด่ผู้มี อุปการะ      ผู้เสียสละ ละชีวิต จิตหาญกลา้ 
คิดสนอง พระคุณท่าน มั่นศรัทธา      ตราบมอดม้วย มรณา ตรึงตราใจ 

 

กตัญญกูตเวที มีไว้เถิด      จักชูเชิด เทิดสังคม ชิดชมได้ 
มีวันน้ี มีใครเอี่ยว เหลียวมองไว้      ตอบแทนไป ให้กว่าเดิม เติมคุณธรรม 

 



 

 
 
 

อิทธิบาท4 วิถีทาง ความรุ่งเรือง      กล่าวถึงเรื่อง ปูทาง ความส าเร็จ 
มีวิธี ท าอย่างไร ได้อย่างวิเศษ      นี่คือเคล็ด เกล็ดพุทธธรรม น าตริตรอง 

 

1.ฉันทะ-รักใคร่ ใจอยากท า      จิตน้อมน า ความเห็น เป็นเจ้าของ 
ความยินดี มีใจ ใคร่ครอบครอง      ใจใฝ่ปอง ต้องใจ ไม่ลังเล 

 

2.วิริยะ-หากใจรกั จักพยายาม      คอยติดตาม ถามไถ่ ไมห่่างเห 
ความพากเพียร ไม่เปลี่ยนผัน หมั่นทุ่มเท        ไม่รวนเร เทใจให้ ในสิ่งนั้น 

 

3.จิตตะ-จักจดจ่อ ขอหัวใจ      จิตฝักใฝ่ ไม่เว้นวรรค ละฟุ้งซ่าน 
ไม่ปล่อยใจ ให้เลือ่นลอย พลอยเสียงาน      จิตตระการ สมานใจ ใส่ใจดี 

 

4.วิมังสา-หาเหตุผล ค้นหลักการ      ตรวจสอบงาน การทดลอง ต้องถ้วนถี่ 
พิจารณา ใคร่ครวญ ค านวณวิธี      ค้นทางดี หนีร้าย ใช้ปัญญา 

 

อิทธิบาท จัดการใจ ให้แน่นหนัก      มีใจรัก พากเพียรท า ติดตามหนา 
จิตฝักใฝ่ ใช้ปฏิภาณ ด้านปัญญา      จักพบพา ความส าเร็จ เสร็จสมจริง 

 
 

พรหมวิหาร4 นี้มีไว้ ใช้ครองตน       เปรียบดังคน ชั้นพรหม บรมสถาน 
คุณธรรม ประจ าใจ เกรียงไกรสะคราญ      ใช้จัดการ บริหารจิต มิตรชื่นชม 

 

1.เมตตา-ปรารถนา รักและห่วง      สัตว์ทั้งปวง ร่วงทุกข์ สุขสุดสม 



แผ่เมตตา ปราณี ไมตรีนิยม      สร้างสังคม สมสนุก ทุกข์คลาดคลา 
 
 

2.กรุณา-น่าสงสาร ต้องการช่วย       อยากอ านวย ช่วยคลายทุกข์ สุขทั่วหน้า 
เห็นผู้อื่น ข่ืนขมหทัย ใจเมตตา      ความกรุณา มาปลดเปลื้อง ประเทืองใจ 

 

3.มุทิตา-คราใครดี ยนิดีด้วย      ใครสุขทุกข์ คลุกด้วย อวยชัยให้ 
ใครแช่มชื่น รื่นส าราญ เบิกบานใจ        มีน้ าใส ใจจริง ยิ่งไมตร ี

 

4.อุเบกขา-กล้าวางใจ ไว้ตรงกลาง      ไม่เอนเอียง ชอบหรือชัง ห่างจู้จี้ 
ใช้ปัญญา พิจารณา ผลที่มี      ไม่ยินดี ยินร้าย ไม่แทรกแซง 

 

พรหมวิหาร จัดการใจ ไร้ริษยา       มีเมตตา กรุณา ศรัทธาแสวง 
มุทิตา อุเบกขา กล้าส าแดง        นี่คือแรง แห่งฤทธิ์พรหม สังคมเจริญ 

  
 

ฆราวาสธรรม ธรรมขันธ์ การครองเรือน      เป็นเครื่องเตือน จิตตน พ้นร้ายได้ 
เป็นหลักธรรม น าชีวิต พิชิตภัย      พึงใส่ใจ ไตร่ตรอง ในคลองธรรม 

 

1.สัจจะ ขณะจิต ไม่คิดปด       พุทธพจน์ ก าหนดใจ ไป่ถล า 
ความมั่นคง ตรงวาจา กล้าล าน า      ทุกถ้อยค า น าขาน มั่นวจี 

 

2.ทะมะ ความฝึกฝน ทนข่มใจ       ให้อภัย ในปุถุชน ล้นราศรี 
บังคับตน ฝึกฝนใจ ให้คงที่        ทุกนาที มีน้ าใจ อภัยทาน 

 

3.ขันติ ทิฎฐิธรรม ค้ าจิตใจ      อดทนได้ ใจคงที่ ไม่มีหวั่น 



ใครกระทบ กระทั่ง ช่างหัวมัน      ไม่ไหวหวั่น มั่นคงแท้ ไม่แพ้ใจ 
 
 

4.จาคะ เสียสละ ละตะหนี่      มีจิตพลี มีเผื่อแผ่ แด่ผู้ไร ้
จิตล้นปรี ่มีเจือจาน ปันน้ าใจ       ล้ าฤดี มีน้ าใจ ให้แบ่งปัน 

 

ฆราวาสวิสัย ใสสะอ้าน มั่นคงล้ า      ฆราวาสธรรม น าชีวิต จิตคงมั่น 
สังคมดี ศรีวิไล หาใดปาน      ธรรมทาน สานสัมพันธ์ มั่นไมตรี 

  


