
สุขสันต์วันอังคาร 
อังคารเก้า กุมภา อุราแอร่ม 

ฟ้าเจิดแจ่ม แซมลมซ่าน ผ่านนาสา 
ยะเยือกผิว พลิ้วพลิ้วแผ่ว เหมันต์พา 

เย็นอุรา เย็นกายใจ หทัยสราญ 

นิวาต 
 

สุขสันต์วันอังคารใจบานเบิก 
วันได้ฤกษ์เริ่มปีใหม่ของจีนแล้ว 

จงตั้งใจท าอะไรให้ถูกแนว 
จะสุกสกาวพราวแพรวไปท้ังปี 

อานนท์ 
 

 
 

 
 

 
อุษาสาง พร่างพราวแพรว แนวชมพู 
หวานแหววหรู คู่อังคาร ตระการหล้า 

มวลมาลี คลี่กลีบบาน สราญอุรา 
ขอบนภา ทาทาบทอง ผ่องแสงสุรีย์ 

 

แสนชื่นบาน ละลานตา ฟ้าอ าไพ 
จิตผ่องใส หทัยกระจ่าง พร่าวพราวศรี 

พลังใจ ไหลพรูพรั่ง หลั่งล้นฤดี 
ท าวันนี้ ดีที่สุด ดุจวันมลาย 

 

คิดดีใด ใจจดจ่อ อย่ารอรี 
ท าทันที ผลัดพรุ่งนี้ มีที่ไหน 
คุณธรรม ล้ าเลอเลิศ เชิดชูใจ 

จิตเฉิดฉาย เกรียงไกรพลัง สร้างวีรชน 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 



 

 
 

ลออขาว พราวสีม่วง จวงกลีบปาก 
ล้ าเลอมาก จากเหลืองพอน เกสรเพ็ญ 
แต้มชมพู อยู่ปลายกลีบ ลิบแลเห็น 
ประหนึ่งเป็น ทิพย์มาลี คลี่บานพรม 

 
หรีดเรไร จ าเรียงร้อง ก้องพนา 

ลมโชยมา พาให้ ใจสุขสม 
งามกล้วยไม้ งามไพร ไทยยิ่งยง 

น้อมเจตน์จง ส่งสันติ นิรันดร์นาน 

กุศล  ค าเพราะ 
 
 
 

 
 

แสงสุรีย์จ้า นภาแจ่ม แอร่มยิ่ง 
ชื่นบานจริง ม่ิงมิตรรัก สมัครสมาน 
เมื่ออ่านไลน์ ให้ซึ้งซาบ จับใจครัน 

กาพย์กลอนกานท์ เพื่อนส่งให้ ด้วยไมตรี 

Kowitt 
 

เพ่งเข็มขาว ดุจดาว วาวกระพริบ 
พร่างระยิบ ระยับ ประดับไพร 

เกาะกอดกิ่ง มิ่งไม้ รายน้อยใหญ่ 
เฉิดไฉไล ไล้ลม พรมป่าเย็น 

กุศล 
 

 
 
 
 



 
อันอังคาร คือถ่านเถ้า เผาสรีระ 
พระพุทธะ ปรินิพพาน ดับขันธ์ลี้ 
พระโมริยะ เจ้าเมืองปิปผลิวันนที 
สร้างสถาน สถูปเจดีย์ กุสินารา 

เป็นสังเวชนียสถาน บรรดาลอาลัย 
ให้ใส่ใจ ในกงกรรม กงเกวียนหนา 
จงตระหนัก พิทักษ์ใจ ใฝ่ศรัทธา 

มีเมตตา ปสาทะ ชนะภัย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

แสนสราญอังคารผ่านมาถึง 
ชมพูหวานซึ้งตรึงใจหทัยฝัน 

ให้หวานแหววแจ่มแจ๋วตลอดวัน 
หากว่าฝันเป็นจริงยิ่งเข้าที 

อานนท์ 
 

 

 

 
 

วันอังคาร ซาบซ่านฤดี มีสุขสันต์ 
ชื่นส าราญ เบิกบานใจ มากมายเล่า 
เรื่องหนักอก ยกทิ้งไป ให้บรรเทา 

จิตโปร่งเบา เราสมปอง ไม่ต้องตรม 

Kowitt 
 

วันอังคาร แสนสดใส ฤทัยกระจ่าง 
จิตสว่าง พบทางชอบ ครอบครองสุข 
หายห่างเศร้า เหงาตรม ระทมทุกข์ 

มาพันผูก ปลุกใจชื่น ทุกคืนวัน 

Kowitt 
 
 
 



 

 
 

สุขสราญสานฝันวันอังคาร 
ท าจิตใจให้เบิกบานส าราญสุข 
จงปล่อยจิตปล่อยใจให้สนุก 

ปล่อยความทุกข์ความเศร้าเอาออกไป 

อานนท์ 
 

เฉิดฉันท์วันอังคารสราญจิต 
เกิดนิมิตคิดอะไรให้สมหวัง 

ท าสิ่งใดไตร่ตรองให้ไม่พลาดพลั้ง 
เพิ่มพลังชีวิตด้วยคิดดี 

อานนท์ 
 
 
 

 
 

แรม 1 ค่ า เดือน 4 ปีวานร 
กาลผันผ่อน ร้อนแทนหนาว เข้าหน้าแล้ง 

ไม้ผลัดใบ ให้ดอกสวย ช่วยผ่อนแรง 
คลายร้อนแฝง แห่งสุริยา สร่างซาฤทธิ์ 

 

วันเวลา คราเวียนไป ใช่ใจเปลี่ยน 
กาลหมุนเวียน พากเพียรไว้ มั่นในจิต 
รู้เท่าทัน การเพี้ยนไป ใคร่ครวญคิด 
เปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส ผุดผาดฤดี 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 

อังคารที่ ยี่สิบสาม กุมภาพันธ์ 
เลิศล้ าวัน มงคลสุข สโมสร 

อิ่มเอมบุญ หนุนสัมฤทธิ์ สิทธิบวร 
เกริกก าจร อมรมาศ ปราศทุกข์ภัย 

นิวาต 
 
 

อังคารหนึ่ง มีนาคม สมฤกษ์ผล 
บันดาลดล มงคลค้ า บุญน าหนุน 

อุดมสุข ศิริสวัสดิ์ จรัสคุณ 
เสริมทานทุน ไว้หนุนช่วย อ านวยพร 

นิวาต 
 
 
 



 
อุษาสาง พร่างพราวแพรว แววชมพู 
หวานแหววหรู พรั่งพรูจิต วิลิศมาหรา 

วิมุตติ วิไลวรรณ สราญอุรา 
อร่ามยิ่ง พริ้งพราวนภา อุษาขจี 

 

สิ่งส าคัญ สรรสร้าง รั้งสหาย 
คือสัจจะ จริงใจ น้ าใจปรี่ 
สามสิ่งนี้ มีไว้ใช้ ได้มิตรดี 

พราวฤดี วิวิธทัศนา วิลาวัลย์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

วันอังคาร บริหารจิต คิดค าตอบ 
ด าริชอบ กอบกรรมดี มีกุศล 
รังสรรค์ใจ สดใสยิ่ง มิ่งมงคล 

วิญญูชน คนพัฒนา กล้าเปลี่ยนแปลง 

Kowitt 
 

ดอกชมพูอ่อน - แก่แลสุขยิ่ง 
น้ าใจจริงจากมิตรยิ่งสุขเหลือ 
ขอบคุณที่ส่งภาพมาเอื้อเฟื้อ 

สุขทุกเมื่อยามได้ชมดอกไม้งาม 

อุไรรัตน์ 
 
 
 



 

 
 
 

กุหลาบงามยามเช้าเร้าเริงสุข 
ไล่ความทุกข์เริดร้างห่างหายหนี 

กลิ่นก าจายรวยรื่นชื่นฤดี 
อังคารนี้แสนหวานส าราญใจ 

ดวงพร 
 

เจ้าโชยกลิ่น ถวิลหา คราเมียงดู 
ม่วงชมพู ขาวเหลืองอยู่ คู่พธูสาว 
ลอออ่อน ร่อนร่า พร่างฟ้าดาว 

รักทั้งสาว ทั้งดอกไม้ ทั้งไทยคาม 

กุศล  ค าเพราะ 
 
 

 
กราบขอพรวอนคุณพระตรัยรัตน์ 

จงขจัดซึ่งกิเลสเหตุลุ่มหลง 
ให้ดวงจิตขาวใสดังใจจง 

เจตน์จ านงสร้างบุญหนุนชีวี 

อัญชลี 
 

วันพระสร้างบุญหนุนพระศาสน์ 
ตามรอยพระบาทพระพุทธคุณหนุนกุศล 

ใช้ธรรมะน าทางสร้างมงคล 
บันดาลดลสุขใจไปนิพพาน 

                   อัญชลี 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันอังคารหวานแหวววะแวววับ 
มันวูบวูบวาบวาบไม่หวือหวา 

มันว่ิงวุ่นวนเวียนทุกเวลา 
มันคงห่างวัดวาวิ่งวกวน 

อานนท์ 
 

อังคารที่ สิบห้า มีนาคม 
ชื่นอารมณ์ สมฤทัย ไร้หว่ันหวาม 

ส าเร็จสิ่ง ยิ่งยวดยอด ปลอดทุกข์ตาม 
ทุกรูปนาม งามกายจิต คิดกอปรดี 

นิวาต 
 

 
สังเวชนียสถาน หักหันหทัย 

กระตุน้ใจ ให้ใฝ่ธรรม ความจริงจิต 
เตือนส านึก ความรู้สึก ให้ฉุกคาด     
ถึงความจริง ยิ่งชีวิต คิดถึงกรรม 

     

1.อุทยาน ลุมพินี ที่ประสูติ 
องค์พระพุทธ สุดประเสริฐ แสนเลิศล้ า 

คลอดจากครรภ์ พระมารดา ณ สาละงาม 
จุดเริ่มธรรม น ามนุษย์ หลุดโลกีย์ 

     

2.พุทธคยา มหาสถาน ท่านตรัสรู้ 
องค์พระผู้ มีพระภาค ประจักษ์ศรี 

ทรงค้นพบ สัจจธรรม น าชีวี 
ฐานที่นี้ มีมหาโพธิ์ ต้นโตขจี 

     

3.สารนาถ ประกาศธรรม ค้ าโลกา 
ปฐมเทศนา ป่าอิสิปตน พาราณสี 

เทศน์โอวาท ปาติโมกข์ ยกวิธี 
ท าแต่ดี ลี้ละชั่ว ตัวสุขล้น 

     

4.สังเวชสถาน อันสุดท้าย ในกุสินารา 
พระพุทธา ปรินิพพาน อรหัตตผล     

ชื่อสาลวโนทยาน สถานมงคล 
แหล่งหลุดล้น พ้นโลกีย์ ปริมณฑล 

     

ณ สังเวชนียสถาน ทานทวนใจ 
ให้ฝักใฝ่ ในทางธรรม ล้ าเหตุผล 
กระตุ้นเตือน เสทือนจิต ลิขิตกมล 

เกิดเป็นคน ค้นให้ดี วิถีธรรม 

           สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 



 

 
 
 

มิกกี้เม้าท์ไข่ดาวเจ้าออกดอก 
ไม่ได้หลอกอีเอมน้ีดีนักหนา 

แต่ต้นรักมักต้องใช้เวลา.... อิอิ 
ใจเย็นจ้าถ้ามากไปท าให้ตาย 

จตุพร 
 

 
 
 
 
 
 

 
เอื้องมัจฉานุ พรุเต็งรัง หวังพบไซร้ 
ป่าดิบไกล บานไสว ไล้ไพรสณฑ์ 
อาเซียอาคะเนย์ ท าเล ที่มียล 

ดอกบานทน ห้อยย้อย สร้อยสกาว 

กุศล 
 
 

จิตสดใส ใจเบิกบาน ในวันนี้ 
ชื่นเกษม เปรมปรีดิ์ สุขีล้น 

โชคมากมี ดีอนันต์ บันดาลดล 
อ านวยผล ทบท้นทวี ศรีอังคาร 

               Kowitt 
 
 

 
 


