เพลงคุณธรรมนำชีวติ
รวมรวมโดย กรรณิการ์ จุลจาจันทร์ สพป.จันทบุรี เขต ๑
๑. เพลงตบแผละฝึกสติ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ
ปาก – ใจ ตรงกันนั่นแหละ
เรามาลองฝึกกัน
จิต - กาย สัมพันธ์กับปากตบแผละ
๒. บทแผ่เมตตา (กาพย์ยานี)
(ของ พระเทพกวี วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่)
ปวงข้าสารวมจิต
น้อมอุทิศแผ่เมตตา
แก่สัตว์ทั่วโลกา
บรรดามีชีวีครอง
สัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวร
คิดเคี่ยวเข็ญตอบสนอง
สัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปอง
จิตขุ่นข้องเบียดเบียนกัน
สัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์
ประสบสุขเกษมสันต์
ทุกชีวิตมีจิตมั่น
เมตตากัน นิรันดร์เทอญ
๓. เพลงอปริหานิยธรรม
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ธรรมะในการทางานร่วมกัน ไม่เป็นที่ตงั้ แห่งความเสื่อม
เป็นไปเพื่อความเจริญ
ไม่มีใครทาลายให้แตกแยกได้
หมั่นประชุมหารือกันเนืองนิจ พร้อมเพรียงจิตทางานไม่เกี่ยงหนี
เคารพกฎเกณฑ์ประจาให้ทาดี
ประธานมีฟังท่านงานดาเนิน
ทั้งเล็กใหญ่ยกย่องกันไม่หยันหยาม สิ่งดีงานดารงอยู่ชูสรรเสริญ
น้อมรับผู้ทรงธรรมไม่ก้าเกิน
เช่นนี้เชิญใครทาลายแพ้พ่ายเอง

๔. เพลงเลือกอย่างไร
เนื้อร้องศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : จีนไจ๋ยอ
มุ่งประโยชน์ส่วนตนแต่ตนเดียว
ไม่แลเลียวส่วนรวมจะเสียหาย
เมื่อส่วนใหญ่ยับย่อยพลอยวอดวาย
ส่วนของตนก็สลายไปด้วยกัน
ละส่วนตนไว้ก่อนจึงย้อนกลับ
เมื่อส่วนรวมได้รับสมานฉันท์
อานิสงส์ส่วนใหญ่ได้ร่วมกัน
จะส่งผลให้ตนนั้นสุขสันต์เอย
๕. เพลงขัดแย้งสลาย
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ลด อัตตา อย่านึกว่าตนใหญ่
ละ ทิฏฐิ ที่คิดไว้อย่ายึดมัน่
อัสมิมานะ ละเลิกพลัน
อย่าถือตัวว่าตนนั้น แน่กว่าใคร
ถ้า ลด ละ เลิก พร้อมทั้งสามอย่าง จะแผ้วถางอุปสรรคทั้งปวงได้
ขัดแย้งสลายสลายไม่ทาลายหักล้างใคร
ธารน้าใจรวมสัมฤทธิ์ทุกกิจเอย
เงาสะท้อนย้อนเงาตัวเรารู้
พินิจดูดีชั่วตัวเราเห็น
น้านิ่งนั้นรู้สึกเหมือนลึกเย็น
ถ้าคิดเป็นล้าลึกรู้สึกเอง
(อ้อมจิต ชนสุภาพ)
๖. เพลงไม่ทาชั่วกลัวอบาย
เนื้อร้อง –ทานอง : ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
อบายมุข นาทุกข์มาให้
เหมือนตกหลุมไฟ นรกทันที
บ่อนการพนัน คือกรงชั้นดี
ขังสัตว์โง่ซี เพราะหลงเมามัว
มั่วกามเริงชู้ แย่งคู่เมียเขา
คนหิวแต่เหล้า คือเปรตทั้งตัว
คบเพื่อนใจดา นาไปทางชั่ว
ขี้ขลาดหวาดกลัว เหมือนอสุรกาย
ไม่อยากลงนรก ไม่เป็นเดรัจฉาน
ไม่เป็นเปรตพาล ไม่ชอบอสุรกาย
อย่าเล่นการพนัน เลิกชู้หญิงชาย
ไม่คบเพื่อนร้าย งดดื่มสุรา

๗. เพลงมิตร
น้าใจแห่งมิตรอันควรอารี ก็คือคนที่เขามีเมตตา รู้จักเกื้อกูล คอยอุดหนุนซึ่งกันดังว่า
ต้องทาใจรักกันไว้ดีกว่า เมื่อเราเกิดมา ถือว่าญาติเดียวกัน
ขอเพียงอย่าหวังดวงใจอธรรม มุ่งแต่ก่อกรรม น้อมนาโศกศัลย์ มัวแก่งแย่งดี
คอยเสียดสีมิได้มีใจมั่น หากเขาดีแล้วควรดีเกื้อกัน อย่ามัวเดียดฉันท์ มิตรสัมพันธ์จะคลาย
ทุกวันโลกนี้มันเป็นความจริง ต่างต้องพึ่งพิงแล้งจึงสมหมาย ใช่อยู่ลาพังจะหวังใด
ได้ดังใจกาย อุทาหรณ์สอนไว้ไม่ควรหน่าย หากมีเรื่องร้ายแล้วยังได้พึ่งกัน
ทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตาย ต่างต้องขวนขวายหมายดีเท่านั้น สร้างแต่กรรมชั่ว
กรรมจะตามสนองตัวพัวพัน หากทาดีผลบุญดีทวีพลัน โลกจะสุขสันต์ทุกวันรื่นรมย์
๘. เพลงทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว
คนเราทุกคนว่ายวนผลกรรมนาเนื่อง ตกต่ารุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตน ความ
ดีค้าจุนจากบุญกุศล ความชั่วจากบาปทุกข์ทน เพราะตนนั้นก่อเวรไว้
บางคนถือดีมั่งมีเพราะทากรรมชั่ว สร้างบาปสาปตัวเกลือกลั้วมัวเมาเขลาไป บางคน
ระอาว่า
เหตุไฉนทาดีแต่จนเหลือใจ ไม่เห็นได้ดีเหมือนว่า
อย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่ จิตใจเหนือสิ่งใดล้าค่า เพราะความทุกข์ความสุขใด
เป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงหลงลืมตน
ทาดีทุกทีย่อมมีผลดีโดยทั่ว ก่อกรรมทาชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคน คนดีรักดีโชคดีมีผล
คนชั่วชั่วโฉดเฉาชนม์ ไม่พ้นผลกรรมซ้าเติม
*******************
เกิดเป็นคนจนมีผู้ดีไพร่
เมื่อมีเกิดแก่กายแล้ววายปราณ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่
ทาประโยชน์แก่ชาติและส่วนตน

ไม่มีใครหลีกพ้นวนสงสาร
เป็นสถานสุดท้ายบั้นปลายชนม์
จงเร่งกู้ก่อสร้างทางกุศล
ถึงบรรลัยก็ให้คนคะนึงเอย

๙. เพลงแม่บทราวงไทย
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง กระทงน้อย
เชิญมาร่วมราไทย เล่นรากันไปเป็นวง
ราส่ายตรงตรง (เอ๋ยเยอะ..) รายั่วให้
หลงราไป สอดสร้อยมาลา ชักแป้งผัดหน้ายองใย พรหมสี่หน้าอย่างไทย (เอ๋ยเยอะ..)
ยูงฟ้อนหางในพนาจันทร์ทรงกรดอย่างนี้ นี่คือช้างประสานงา คู่กับผาลา (เอ๋ยเยอะ..)
แขกเต้าเข้ารังเร็วไว
จ่อเพลิงกาฬทันที ท่านี้ชะนีร่ายไม้ ล่อแก้วแววไว (เอ๋ยเยอะ..) ฝึกไปก็ราเป็นเอง
๑๐. เพลงรักร่วมใจ
เนื้อร้อง ไม่ทราบนามผู้แต่ง
ทานอง เพลงราวง
ชวนกันมา ชื่นอุราเราร้องร่ายรา
อย่าระการ้องรา กันให้สุขใจ
ชื่นแสนชื่น เริงระรื่นสดใส
สุขสมใจ เราได้ราร้องร่วมกัน
(สร้อย) มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง (ซ้า)
เราเปรมปรีดิ์ พวกเรามีใจรักผู้พัน
สิ่งสาคัญทุกวัน เรารักร่วมใจ
เราพร้อมที่ เป็นน้องพี่แจ่มใส
สิ่งร้าวใจ คงไม่มาพ้องแผ้วพาน
(สร้อย..) มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง (ซ้า)

๑๑. เพลงจับมือกันไว้
เนื้อร้อง พิพิธ พุ่มแก้ว
จับมือกันไว้ให้มั่นคง
รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่
โกรธกันมันร้ายเป็นสิ่งเลว
เผาใจให้มีความไหวหวั่น

เพื่อความยืนยงสามัคคี
เพื่อความสามัคคีมีร่วมกัน
เปรียบดังเปลวเพลิงร้อนไฟนั่น
จับมือยิ้มให้กันเป็นสิ่งดี

๑๒. เพลงให้
การให้อภัยเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กัน จุดเริ่มต้นด้วยการแบ่งปัน ความสุขสันต์จะมี
ทั่วไป
ให้ความเมตตาความกรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่ ให้ความรักความจริงจากใจนั้นคือการให้ที่ดี
จะให้สิ่งใดโปรดจาไว้จงให้ทันที ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีการให้นี้เป็นเครื่องผูกใจ จะ
เป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจ ขจัดความเห็นแก่ตัวสิ้นไปโลกเราจะได้ร่มเย็น

๑๓. เพลงแสงธรรม
เนื้อร้อง พิสณฑ์ ภมรกุล
ทานอง
แม่สะเรียง
พระธรรมนาให้สว่างไสวในดวงจิต มองไปแล้วใจก็คิดว่าทุกทิศมีแต่เรื่องปลง
ทุกคนเกิดแก่เจ็บตาย มิวายจะต้องเสื่อมลง ตัดโลภโกรธหลงตั้งจิตจานงให้อภัย
เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
ทาจิตให้ว่างเมื่อใดความสุขยิ่งใหญ่จะบังเกิดมี (ซ้า)

๑๔. เพลงพม่าเห่
อันดวงจิตของครูผู้สอนสั่ง
ย่อมคิดหวังให้ศิษย์สัมฤทธิ์ผล
ขจัดมืดโมหะในกมล
เพื่อให้ยลแสงสว่างเห็นทางไกล
มีเมตตากรุณาอุตสาหะ
ไม่เลยละชี้แจงแถลงไข
เห็นศิษย์เขลาเศร้าทรวงด้วยห่วงใย
เห็นศิษย์ไววิทยาปรีดาเอย

๑๕. เพลงเปิดดวงใจ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง ลาวลาปาง
เปิดดวงใจโอ้ ใจดวงงาม
เปี่ยมคุณธรรม คลายหมกมุ่นขุ่นหมอง
สงบใจสะอาดแจ่มศรี สว่างดีมิมีเคืองข้อง
เพื่อนพี่น้อง จะเห็นแสงทองเรือง
กระจ่าง
ส่องสวรรค์ที่เราสรรสร้าง เพราะธรรมนาทางให้ใจเรา

๑๖. เพลงปณิธานใจ
ทานอง เพลงส่วนเกิน
เราทาความดีหัวใจน้องพี่กลมเกลียว คุณธรรมยึดเหนี่ยว ไม่ใฝ่เหลียวทางต่า
จะบาเพ็ญตนมุ่งผลหนทางสว่างล้า เรามิอาจกระทาการคิดชั่วสิ่งใด
พัฒนาตนเองมิเคยจะหวั่นเกรง ความทุกข์ยากอันใด อีกยังพวกเราพัฒนาดวงใจ
สุขยิ่งสิ่งใดใช้พระธรรมนาทาง
เกิดมาเป็นคนดิ้นรนหวังสิ่งสุขใจ อบายมุขไม่ใกล้ใจข้าขอไกลห่าง จะมีจะจนขอสู้ทน
ทุกอย่าง ใจมิหน่ายจืดจาง จะขอสร้างความดี
สองมือพนมน้อมใจก้มกราบบูชา หวังสร้างความความดี ฝึกตนเรื่อยมาพัฒนาเต็มที่
ให้ตัวเรานี้หวังได้ดีดังปอง

๑๗. เพลงพัฒนาชีวิต
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง สาวไหมเมือง
น่าน
(สร้อย) อบรมบ่มนิสัยพัฒนาให้จิตและกายจาเริญ (ซ้า)
เด็กไทยว่านอนสอนง่าย ตั้งใจมุ่งทาความดี รักสามัคคีประหยัดและมีเมตตา (สร้อย)…
กตัญญูรู้บุญคุณคน ฝึกฝนวินัยกติกา ยึดคาสัญญาขยันและมรรยาทดี (สร้อย)…
เสียสละอ่อนน้อมถ่อมตน อดทน ใจ กาย วจี พร้อมทาหน้าที่ สัตย์ซื่อดีสมวัย (สร้อย)…
เด็กไทยสนใจใฝ่รู้ เชิดชูผู้กล้าหาญจริง สมาธิยิ่ง ไม่เห็นแก่ตัว (สร้อย)…
๑๘. เพลงประชุมกลุ่ม
เนื้อร้อง-ทานอง : สมควร ทัศนะ
เมื่อเราเข้าประชุม
รวมกลุ่มปรึกษา
หารือเรื่องใดไม่ชักช้า
สามวิธีนี้หนาน่าสนใจ
วนรอบวงมาช่างน่าลอง
ระดมสมองให้ผ่องใส
หึ่ง หึ่ง เสียงผึ้ง เลือกได้หนึ่งทันใด มาซิเร็วไว เข้าประชุม

๑๙. เพลงเด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่ สิบ อย่างด้วยกัน (ซ้า) หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษา
ธรรมเนียมมั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้ายึดมั่นกตัญญู
หกเป็นผู้รู้ รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน แปดรู้จัก
ออมประหยัด เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้าใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติ
พัฒนา สิบบาเบ็ญตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติ
พัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
๒๐. กราวกีฬา
พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ
เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ
คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ
คราวแพ้ไม่ท้อกัดฟันทน
(สร้อย) อึม อึม อึม อึม อึม กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ (ฮ้าไฮ้ ฮ้าไฮ้)
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทาคนให้เป็นคน
ผลของการฝึกตน
เล่นกีฬาสากล (ตะละล้า)
ร่างกายกายาล้าเลิศ
กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
แข็งแรงทรหดอดทน
ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร (สร้อย)…..
ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์
รู้จักทีหนีทีไล่
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง (สร้อย)…..
ไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแข่งขัน
สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง
มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกาลัง
เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว (สร้อย)…..
เล่นรวมกาลังกันทั้งพวก
เอาชัยสะดวกมิใช่ชั่ว
ไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่กลัว
ร่วมมือกันทั่วก็ชัยโย (สร้อย)…..

๒๑. ชมไพร
(สร้อย) รื่นรมย์ชมพันธุ์ไม้ในป่า
นกร่าร้องก้องมาแต่ไกล
โน่นไม้ยาง นั่นไม้ยูง
นั่นไม้สักราคาแพง
(สร้อย)...
โน่นนกยาง นั่นนกยูง
นั่นเสียงไก่ขันน่าฟัง
โน่นเสือดา นั่นเสือดาว
ช้างตัวใหญ่ยืนส่ายหัว

เมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจ
เสียงกอไผ่เสียดกอดังคล้ายเสียงเพลง
ลิบลิ่วแลสูงเคียงข้างไม้แดง
แลเห็นชะนีโหนห้อยต่องแต่งหลายตัว
กาเหว่าบินสูงร้องกู่เสียงดัง
นกเขาคืนรังขุนทองร้องสั่งคู่คอย (สร้อย)...
ยืนแยกเขี้ยวขาวชายป่าน่ากลัว
เห็นแล้วน่ากลัวฉันยืนตัวสั่นหวั่นใจ (สร้อย)...

๒๒. ลาโง่
เจ้าลา โง่งม อกตรมระทมฤทัย
จิ้งหรีด เสียงดีเหลือใจเจ้ากินอะไรจงบอกมา
จิง้ หรีด ร้องพลางฉันกินน้าค้างกลางใบหญ้า ลา เอยงดกินหญ้าน้าดังเขาว่าไม่ช้าก็คงต้อง
ตายดังนิทานน่าสงสารลาโง่

๒๓. เพลงนกยาง
เนื้อร้อง-ทานอง : นายฉันท์ ขาวิไล
นกเอ๋ยนกยางย่างย่องริมฝั่ง
หาเลี้ยงลูกน้อยที่นอนคอยอยู่ในรัง
ใจเจ้าพันผูกคิดถึงลูกอยู่ข้างหลัง
ป่านี้ลูกแก้วจะหิวแล้วหรือยัง (ซ้า)
๒๔. เพลงงูกับปลา
ดูซิดู ดูงไู ล่ปลา
ดูซิดู ดูปลาหนีงู
งูนี่หนาเป็นอันธพาล
งูนี่หนานิสัยไม่ดี
เรารักกันไม่ควรแกล้งกัน
เราเพื่อนกันไม่ทาอย่างงู
งูนี่หนาเป็นอันธพาล

งูนี่หนานิสัยไม่ดี

๒๕. หมาป่ากับลูกแกะ
เจ้าหมาป่าตาไวเหลือบมอง
เห็นลูกแกะย่องเดินท่องข้ามลาน้ามา
ด้วยสันดานพาลแต่ไรมา
จึงทักขึ้นว่าเออนี่แน่ะเจ้าแกะน้อย
ตัวของข้ากาลังดื่มน้า
แล้วไยมาย่าให้ขุ่นเป็นตมมิคอย
แกะน้อยกลัวตัวสั่นพลันถอย
ตอบว่าข้าน้อยมิได้มีเจตนา
กระแสน้าไหลมาทางข้านี้
เหตุใดจะมีน้าขุ่นขึ้นมา
ไม่เป็นไรน้าขุ่นมิว่า
ปีก่อนด่าข้า แล้วเจ้าจะว่าอย่างไร
ปีนั้น ข้ายังไม่เกิดเลย
แล้วไยเล่าเอ่ยเคยด่าให้เคืองแค้นใจ
พ่อของเองสิด่าข้าไว้
โทษเจ้ามากหลายข้าจาต้องจับเจ้ากิน

๒๖. เพลงนักเรียนไม่พูดร้าย
นักเรียนจ๋าอย่าพูดจาส่อเสียด
ไม่พูดหยามเหยียดให้เพื่อนได้อาย
เว้นคาเพ้อเจ้อหยาบคาย
เย้ยเยาะถากถางทั้งหลาย
จงอย่าพูดร้าย เราต้องพูดคาจริง
ได้ประโยชน์ยิ่งชวนฟัง
เลือกแต่คาไพเราะ ใช้คาพูดเหมาะให้ตรงความจริง (ซ้า)
๒๗. เพลงตื่นเช้า
ฉับชอบตื่นแต่เช้าเฝ้าดูแสง
ตะวันแดงจับฟ้าเวลาสาง
เหล่านกกาหากินบินแยกทาง
หยาดน้าค้างขังขาวดูพราวตา
ดอกไม้แย้มกลีบแฉล่มงามน่ารัก
แมลงขวักไขว่วนเที่ยวค้นหา
น้าหวานดูดสุดเกสรโฉบร่อนลา
ช่างชื่นตาชื่นใจกระไรเอย
๒๘. เพลงอึ่งอ่าง
อึ่งอ่าง อึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่ง มานั่งหลังโก่งคอยกินมด
เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด
จะเหมือนดังมดอาหารอึ่งอ่าง

๒๙. กลอนวิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล
ต้องยากลาบากไปจึงจะได้สินค้ามา
จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสาเภาอันโสภา
ความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
นิ้วเป็นสายรยางค์สองเท้าต่างสมอใหญ่
ปากเป็นนายงานไปอัชฌาสัยเป็นเสบียง
สติเห็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผา
เจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าต้าฟังดูลม
ขี้เกียจคือปลาร้ายจะทาลายให้เรือจม
เอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไป
จึงจะได้สินค้ามาคือวิชชาอันพิสมัย
จงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คร้านการวิชา

๓๐. เพลงวันมาฆะบูชา
วันมาฆะบูชามาบรรจบ
ขอนอบนบคุณพระพุทธวิสุทธิ์ศรี
เพ็ญเดือนสามจันทร์กระจ่างกลางธาตรี
พระสงฆ์มีพันสองร้อยห้าสิบองค์
ล้วนเอหิภิกขุอรหันต์
ชุมนุมกันพร้อมจิตน่าพิศวง
พระศาสดาทราบเหตุเจตจานง
พระองค์ทรงประกาศธรรมล้าโลกา
๓๑. เพลงศิลปกรรม
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จาเริญตาพาใจให้สบาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
แม้นผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ
โอสถจะสมานซึ่งดวงใจ
๓๒. เพลงโยสลัม
บ้านเมืองเรานี้หรือคือตึกใหญ่
เข็มตอกลึกศึกษาประชาบาล
เราทางานอาบเหงื่อเพือ่ วางราก
บ้านเราเองจะหวังให้ผู้ใดดู

จะมั่นคงอยู่ได้เพราะรากฐาน
ส่วนนายงานนั้นหรือก็คือครู
ไม่มีใครออกปากว่าสวยหรู
แต่เรารู้เราเห็นเป็นสุขเอย

๓๓. บทกลอนจาปา
จาเอ๋ยจาปา
ดอกอยู่ไกลก็ใช้ไม้สอยลง
เหมือนคนดีอยู่ที่ไหนไกลพันเส้น
จาปานี้มีกลิ่นพอประมาณ

ต้นใหญ่สาขาสูงระหง
เพราะประสงค์จาปามาใช้การ
ก็ไม่เว้นคนตามถามข่าวขาน
ยามเบิกบานหอมระรื่นชื่นใจเอย

๓๔. เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
ถึงลาบากตรากตราก็จาทน

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสาหรับตน
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ๋ย

๓๕. เพลงจับนก
แม่นกจ๋าเชิญเข้ามาในกรงนี้.... อาหารดีกล่าวข้างนอก...ฉันบอกให้
อยู่ข้างนอกต้องออกหาอาหารไกล... อยู่ข้างในฉันจะเลี้ยง...ให้เพียงพอ
แม่หนูจ๋าตามที่ว่านั้นผิดสิ้น... อาหารกินฉันหาได้...ไม่ต้องขอ
จะบินไปไหนก็ได้ตามใจคอ...
ไม่ต้องขอจากใคร...ให้ได้อาย

๓๖. เพลงหนูเป็นลูกที่ดี
หนูเป็นลูกที่ดี
รักน้องรักพี่มีความเมตตา
พ่อแม่ให้กาเนิดมา
หนูสัญญาจะว่านอนสอนง่าย
ไม่ดื้อ ดึงดัน ไม่อ้อน ไม่รั้น
อดทน อดกลั้น ประหยัด ขยัน มีวินัย
จะพูดจาสุภาพ ฝึกกราบ ฝึกไหว้
ให้พ่อแม่สบายใจ สมเป็นลูกที่ดี

๓๗. เพลงขจัดอคติ ๔
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : สรภัญญะ
อคติ
ทั้งสี่
ที่ควรเลี่ยง
ความลาเอียง
พาใจ
ให้เศร้าหมอง
ฉันทาคติ
เอียงเพราะรัก ปักใจปอง
โทสาคติ
ขุ่นข้อง
เกลียดชังกัน
โมหาคติ
โฉดเขลา
เบาปัญญา
เกิดปัญหา
เคืองขัด
วิวาทสนั่น
ภยาคติ
กลัวภัย
สารพัน
ขจัดมัน
หมดจึงพา ปัญหาคลาย

๓๘.. เพลงเด็กดี
เนื้อร้อง-ทานอง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
เด็กดี มีวินยั (ซ้า)
สติมั่น กตัญญู เมตตา อดทน
เสียสละ สามัคคี สร้างตน
ซื่อสัตย์ ประหยัดไม่จน
ขยันพึ่งตน ไม่เห็นแก่ตัว

๓๙. เพลงคุณธรรมเด็กไทย
เนื้อร้อง-ทานอง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
เด็กดี มีวินัย
เด็กไทยกล้าหาญทุกคน
สติมั่น กตัญญู เมตตา อดทน
เสียสละ สามัคคี สร้างตน
ซื่อสัตย์ ประหยัดไม่จน
ขยันพึ่งตน ไม่เห็นแก่ตัว

๔๐. เพลงมีวินัยไม่แซงคิว
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ยิ่งแย่งยิ่งช้า
อย่ามาแซงคิว
ยิ่งแทรกยิ่งช้า
อย่ามาแซงคิว
คนมีวินัยไม่แซงคิว
คนมีวินัยไม่น่าชัง
มาก่อนอยู่หน้า
คนมาหลัง
ไม่ทาน่าชัง
อย่าแซงคิว
คิวนี้คนดีคอยได้
หากใครแซงคิว
ไม่เรียงลาดับ
ไม่ยอมรับถอยไป
โจ๊ะพรึ่ม
โจ๊ะพรึ่ม
โจ๊ะ พรึ่ม พรึ่ม โจ๊ะ พรึ่ม พรึ่ม
มาก่อนอยู่หน้า
คนมาหลัง
ไม่ทาน่าชัง
อย่าแซงคิว
คิวนี้คนดีคอยได้...

ทานอง : พม่ากลองยาว

๔๑. เพลงเชิญประเมิน
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : ราวงชาวทะเล
อบรมแล้วต้องประเมิน
เชิญ เชิญเชิญประเมินร่วมกัน
ผู้จัดประเมินรายวัน
รู้พลันปัญหามากมาย
พัฒนางานปัญหาคลี่คลาย
ทุกคนสบายหลังการประเมิน
เชิญประเมินเชิญประเมิน
หลายวิธีที่ต้องประเมิน
ปัญหาใดใดจะคลี่คลายลง เพราะเครื่องมือสร้างได้เที่ยงตรง
หากประสงค์สอน - เรียนก้าวหน้า กระตุ้นให้คิดพิจารณา
ตอบแบบประเมินเถิดหนา
ฝ่ายจัดจะได้แก้ปัญหา
ช่วยกันพัฒนา โครงการก้าวหน้า
ทุกคนก็เจริญ

๔๒. เพลงถึงกันด้วยเมตตา
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : ลาวแพน
เมื่อเรามาร่วมเรียน ร่วมฝึกด้วยกัน ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจิตใจ
ได้ความรู้ รักกัน แล้วต้องจากไป
หากเราอยู่ห่างกันแสนไกล จงส่งใจมารวมกัน
ก่อนนอน สวดมนต์ไหว้พระ
ทั้งกายและใจก็จะคลายทุกข์สุขสันต์
น้อมนา พุทธธรรมสู่ชีวัน
อย่าลืมเมื่อเรานึกถึงกัน จิตสัมพันธ์ ด้วยเมตตา
๔๓. ฝึกสติรู้ทันสิ่งกระทบ
ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
เมื่อตาเห็น หูได้ยิน ลิ้นลิ้มรส
จมูกได้กลิ่น ต้องกาหนดรู้ทันทั่ว
กายสัมผัส แข็งหรือเย็น เป็นรู้ตัว
ใจคิดนึก ตรึกดีชั่ว สติทัน
กระทบชอบ รู้ว่าชอบ ตอบใจได้
กระทบโกรธ ระงับไว้ อย่าหุนหัน
เกิดอยากได้ สติไว ยั้งคิดพลัน
สตินั้น เตือนระลึก รู้ตัวตาม
เห็นได้ยิน กลิ่นรส สัมผัสคิด
ต้องยั้งจิต ใช้สติ รีบไถ่ถาม
ขาดสติ ยั้งคิด พลาดผิดทราม
เสียสติ ถูกประณาม เป็นบ้าเอย
ต้องฝึกสติ กาหนด ให้ทนั ปัจจุบัน

๔๔. เพลงยืนสมาธิ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
มือกุมกันแล้วก็ยืนตรง ตรง (ซ้า) ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนตรง

๔๕. เพลงเดินด้วยสติ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา พุทธัง ธัมมัง สัมฆัง เราเชื่อฟังทาแต่
ความดี

๔๖. เพลงนั่งสมาธิ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
นั่งขัดสมาธิให้ดี สองมือวางทับกันทันที หลับตาตั้งตัวตรงซี ตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ
พุทโธ พุทโธ หรือ พองยุบ พองยุบ
พุทโธ พุทโธ หรือ พองยุบ พองยุบ
๔๗. เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
พุทธัง วันทามิ ธัมมัง วันทามิ สังฆัง วันทามิ
พวกหนูบูชา “รัตนตรัย”
หนูไหว้พระพุทธ ไหว้พระธรรม พระสงฆ์
คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์
ผู้มีคุณทุกท่าน หนูจะเป็นคนดี
๔๘. เพลงนอนกับสติ
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ตัวเอนลง มือท้าวลงถึงนอน
หลับตาลองนึกดูก่อน เวลานอนเคลื่อนไหวตรงพุง
(สร้อย) พอง ยุบ พอง ยุบ พอง ยุบ พอง ยุบ ในใจ จนนอนหลับไป (ซ้า)

๔๙. เพลงขจัดความขัดแย้ง
เนื้อร้อง ศาสตราจารย์อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : แขกหวล
มนุษย์เรา
ต่างเขตคาม
ต่างความคิด
หลายหลากจิต
คิดค้น
คนละอย่าง
ใช้พื้นฐาน
เคยพบเห็น
เป็นแนวทาง
ซ้าเอ่ยอ้าง
หลักวิชา
มาสู้กัน
ลดอัตตา
หันมาฟัง
ผู้อื่นบ้าง
ละทิฏฐิ
ที่ข้องขวาง
ทางเอกฉันท์
ขัดแย้งสลาย
เพราะละลาย
อัสมิมาน
รับฟังกัน
เกิดปัญญา
พาทุกข์คลาย

