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                                                 นริาศวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร(วดัประยรู) 

         บทน า 

    “วัดรั้วเหล็ก”แกร่งกล้าน่าเกรงขาม 

เคียงคู่วัดประยุรวงศาพระอาราม    ปรารภนาม”วัดประยูร”เป็นบุญตา 

ยอดนักเทศน์”วัดประยูร”สมบูรณ์ยิ่ง   เจ้าคุณจริง”วัดมหาธาตุ”ดังปรารถนา 

ยอดนักปราชญ์ต้อง”วัดสามพระยา”   ยอดพระมหาสมใจปองต้อง”วัดเบญจม์” 

นามวัดนี้มีความหมายตามนัยว่า    “เพียบพร้อมหน้าญาติวงศ์ด ารงเด่น” 

ราชทินนามคร้ามฟ้าแจ่มจัดเจน    ทั่วถิ่นไทยบริเวณเย็นชื่นใจ 

สมญานามวัดตัวอย่างยอดนักเทศน์   สุดวิเศษธรรมรสแสนสดใส 

แด่ศรัทธาสาธุชนหลากล้นวัย    กึกก้องไกลกิตติศัพท์รับขวัญมา 

วัดต้นแบบพัฒนาพาร่มรื่น     ช่างครึกครื้นด้วยงานวัดจัดสรรหา 

งานสมโภชพระอารามงามจับตา    ยามเย็นยลสนธยาลาลับลง 

พระเจดีย์สีขาวสกาวผ่อง     ต่างได้มองคุณค่าพาสูงส่ง 

“สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์”   เคียงคู่องคบ์รมนาถพระศาสดา 

งาม”เขามอ”พอเพลินเจริญจิต    ดังทวยเทพเนรมิตมากหนักหนา 

จ าลองพระราชอุทยานแต่นานมา    สถาปนาเคียงคู่กันทุกวันคืน 

กราบขอพร“หลวงพ่อพระพุทธนาค”   เป็นบุญมากมหานิยมช่างร่มรื่น 

ให้พ้นทุกข์สุขใจไร้กล้ ากลืน    ความขมขื่นพ้นเคราะห์ภัยไกลชีวา 

สิ่งศกัดิ์สิทธิ์สถิตในพระอุโบสถ    ดังปรากฏพุทธคุณบุญรักษา 

“พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา”    พระประธานตระหง่านตาคราบังคม 
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สถาปตัยกรรมดเีดน่และกจิกรรมในวดั 

 

“พระบรมธาตุมหาเจดีย์”ศรีส่องหล้า   เป็นคุณค่ายืนยงประสงค์สม 

ยูเนสโก้ยอดตัวอย่างเยีย่มนิยม     แก่ผู้ชมล้วนสมญาด้วยบารมี 

หนึ่งในพระเจดีย์ที่ยอดเยี่ยม     หาใครเทียมเท่ายากหลากหลายที่ 

ยุครัตนโกสินทร์หนึ่งคุณค่าในธานี     คู่จักร”ีพรินทรปริยัติธรรมศาลา” 

ดังพรรณนาพระอารามงามโดนเด่น     หากได้ชมบริเวณเห็นหรรษา 

วัดประยูร “เจ้าคุณประยูร”ยอดสมญา    “พระพรหมบัณฑิต”สมสง่าคู่อาราม 

ยอดเยีย่มวัดต้นแบบอย่างสร้างสรรค์ให้    วัดทั่วไทยพัฒนาน่าเกรงขาม 

ด้วยแรงรักสามัคคีความดีงาม     พยายามยกยอไวใ้นแผ่นดิน 

เอกลักษณ์ประจักษ์แจ้งแสดงเห็น     ดังได้เป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งส้ิน 

กิจกรรมพระพุทธศาสนาพาชีวิน     หอมหวนกลิ่นการแข่งขันประชันชม 

เสียงสวดมนต์สรภัญญ์อันสดใส     เสียงเพลงไทยไพเราะเพราะพริ้งสม 

มารยาทศาสนพิธีดังนิยม      ให้ฝึกฝนเพาะบ่มแบ่งบอกกัน 

ให้นักเรียนนักศึกษาสมาชิก     เจริญสิกขาธรรมน าสร้างสรรค์ 

ธรรมศึกษาตรี โท เอก  เสกชีวัน     น้อมยึดมั่นองค์พระรัตนตรัย 

ทุกทุกปีอบรมพระนักเทศน์     แสนวิเศษนักพูดเพียบพร้อมได้ 

แด่พระสงฆ์สามเณรฝึกท่องไว้     พระธรรมวินัยเทศนาไทยบาลี 

ให้เป็นผู้เทศน์ดีมีคุณภาพ      ธรรมซึมซาบทุกวิชาสง่าศรี 

ของ“ส านักวัดประยูร”เพิ่มพนูม ี     ความรู้ดีรู้รอดตลอดกาล 
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ประวตัวิดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

 ก่อนเล่าเรื่องร้อยเรยีงรส”นริาศ-    วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” 

หากผิดพลาดประวัติศาสตร์แสนยาวนาน    ขอขมาครูอาจารย์กาพย์กลอนไทย 

อตีเต  กาเล  เวลาผ่าน      รัชกาลที่สามสยามสมัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯภูวไนย    ครองมไหศวรรย์กรุงเทพธานี 

ต้นตระกูล “บุญนาค” ผู้มากพร้อม     อุทิศน้อมสนองราชย์องอาจศรี 

ถวายพงษ์จงรักจอมจักรี      ด้วยชีพพลีตั้งถิ่นฐานนานชั่วคน 

มีพื้นที่ “สวนกาแฟ”ใกล้แม่น้ า-     เจ้าพระยาเลิศล้ าน าแผ่ผล 

อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกผองชน     ไร้กังวลด้วยงดงามความซื่อตรง 

จวบจนได้มีว่าที่กรมท่า      “เจ้าพระยาพระคลัง”ดังประสงค์ 

“สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาประยุรวงศ์-    ดิศ  บุญนาค”ด้วย ธ  ทรงโปรดบรรดา 

ครั้งหนึ่งนั้นได้สั่งยัง“รั้วเหล็ก”     งานไม่เล็กทูลเกล้าฯเผ่าพงษา 

ก าแพงล้อมพระราชวังต้ังติดตรา     สั่งเข้ามาจากอังกฤษชนิดดี 

แต่สมเด็จพระภูวนัยไม่ทรงโปรด     มิถือโทษโปรดให้ได้สร้างที่ 

ล้อมก าแพงวัดใดในธานี      ขอท่านนี้รับท าด าเนินการ 

ใช้น้ าตาลทรายแลกเอาหนักต่อหนัก    เป็นประจักษ์รั้วเหล็กหากมากเกินขาน 

หากน้ าหนักเท่ากันมีปริมาณ     ขอให้ท่านแลกเอาไปได้ทันที 

จึงเป็นเหตุกุศลจิตคิดสร้างวัด     ดูแน่ชัดด้วยศรัทธาทุกราศี 

พิจารณา”สวนกาแฟ”ท าเลด ี     จึงได้มีการก่อสร้างอย่างโอฬาร 
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การสร้างวดั  และงานฉลองวดั 

  ปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด    พร้อมเบ็ดเสร็จด้วยจิตอุทิศขาน 

 ครั้งเจ้าพระยาพระคลังคราวสั่งการ    ถวายทาน “สวนกาแฟ”แน่วแน่จริง 

 สร้างเป็น “วัดรั้วเหล็กหอกสามหมื่น”    ดูดาษดื่นตาให้ดังใจยิ่ง 

 พระวิหารอุโบสถก าหนดอิง     ตามแบบร่างพร้อมทุกส่ิงสนองมา 

 ด าเนินงานการก่อสร้างอย่างปราณีต    ตามจารีตของไทยได้รักษา 

 สร้างอยู่ถึงแปดปีวิวัฒนา      ล้วนคุณค่าวิจิตรศิลป์แผ่นดินทอง 

 ปีสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า     ก าหนดเอาวันวารการฉลอง 

 สิบสามมกราคมสมใจปอง     สมสนอง“วัดประยูร”บุญทันตา 

 ดังเรื่องเล่าเก่าประจักษ์ตามหลักฐาน    พระราชพงศาวดารนานหนักหนา 

 ระบุถึงซึ่งงานวัดจัดขึ้นมา      ให้รู้ว่างานส าคัญประการใด 

 เจ้าพระยาพระคลังยังฉลอง     สมใจปอง“วัดประยูร”ครั้งยิ่งใหญ ่

 มีพระสงฆ์เตรียมปืนเปรียมเทียมว่องไว    เอาท าไฟพะเนียงแตกกระจัดกระจาย 

 แรงระเบิดพลุพะเนียงเสียงกึกก้อง    สะเก็ดต้องส่งผลย้ าความเสียหาย  

 มีผู้คนบาดเจ็บและล้มตาย     ทั้งหญิงชายต่างตกใจไม่สู้ดี 

 เผอิญมี “หมอบลัดเลย์”เวลานั้น     อยู่ไม่ไกลจากกันพลันเร็วรี ่

 เรียกให้มารักษาช่วยชีว ี      ผู้บาดเจ็บทุกคนนี้มีทั่วกัน   

 มีพระสงฆ์บาดเจ็บถึงซ่ึงแขนแตก     จึงช าแรกผ่าตัดในได้สร้างสรรค ์

 การผ่าตัดครั้งแรกเริ่มวันน้ัน     จ าไว้มั่นประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย 
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  ปีสองพันส่ีร้อยยี่สิบเก้า     ลุล่วงเข้าพ้นผ่านกาลสมัย 

 ได้สร้างอนุสาวรีย์ที่เนื่องใน     จึงตั้งไว้ตรงเขามอพอตื่นตา 

 ร าลึกถึงเหตุการณ์งานฉลอง     วัดประยูรนึกถึงต้องเศร้าหนักหนา 

 พลุปืนใหญ่ได้ระเบิดเกิดขึ้นมา     แสนเวทนาคนล้มตายหลายชีวัน 

 มหกรรมฉลองพระอารามนี้     “อนุสาวรีย์ ปืนใหญ่ได้สร้างสรรค์” 

 คู่กับวัดประยุรวงศ์ทรงจ าพลัน     ปรากฏมั่นอุทาหรณ์บทสอนใจ 

 ตรงปีวอก อัฐศก ศักราช      ประวัติศาสตร์ที่ระลึกหากนึกได้ 

 เหตุการณ์เก่าเล่ามาครั้งคราใน     ที่คนไทยจดจ าดังจ านงค์ 

 มีเจ้าภาพผู้สร้างอย่างเยี่ยมยิง่     ประยุกต์จริงตามนิยมประสมสงค์ 

 โดย“เจ้าพระยาภาสกรวงศ์     ได้มุ่งตรงโมทนาพระอาราม 

 นามของวัด “วัดประยุรวงศาวาส”     ตามโอกาสคู่แผ่นดินถิ่นสยาม 

 หมายถึง “ญาติพร้อมพรั่ง”ยังติดตาม    คงงดงามสถาปัตย์จัดเยี่ยมยง 

 ได้ตั้งชื่อระลึกถึงผู้สร้างวัด     ระบุชัดนามสมญาดังประสงค์ 

 “สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์”    ยอดเอกองค์อุปภัมภ์อารามดี 

 ตั้งตระหง่านด้วยเจดีย์สีขาวผ่อง     สะอาดต้องจับตาทุกราศี 

 ริมฟากฝั่งเจ้าพระยาคู่ธานี      “มาดูที”่วัดประยูรเป็นบุญตา 

 เป็นแบบอย่างวัดนักเทศน์วิเศษสรรค์    อเนกอนันต์มุ่งมาดสมปรารถนา 

 “เป็นนักเทศน์อยู่วัดประยูร”ดงัสมญา    ล้วนคุณค่าของวัดชัดเจนจัง 
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ปชูนยีวตัถแุละถาวรวตัถ ุ
                   ๑.พระอโุบสถ 

  สถาปัตยกรรมเลิศล้ าค่า    งามสง่าแบบทรงไทยในความขลัง 

 หน้าบันลายดอกพุดตานบานประดัง    ด้านหน้าหลังดุจบุปผาสรรคาลัย 

 พระประธานในพระอุโบสถ    คราวก าหนดเริ่มหล่อทองสนองไข 

 พอศอสองสามเจ็ดหน่ึงถึงฤกษ์ชัย    ปีเริ่มได้สร้างอุโบสถรจนา 

 พระปางมารวิชัยช่างไทยหล่อ    แล้วลงรักปิดทองต่อพอรักษา 

 ได้ให้ช่างชาวญ่ีปุ่นลงทุนมา    ลงรักปิดทองน้ันหนานับเป็นบุญ 

 พระพุทธรูปไทยองค์แรกเริ่มผุดผาด   ชาวต่างชาติยอดฝีมือคือญี่ปุ่น 

 กรรมวิธีที่ยอดเยีย่มตามต้นทุน    พุทธคุณด้วยศรัทธาทั่วธานี 

 ครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง    ระเบิดต้องวัดเสียหายหลากหลายที่ 

 สิ่งปลูกสร้างช ารุดพังยังมากมี    พระอุโบสถหลังนี้น่าห่วงใย 

 หลังสงครามจึงด าริปฏิสังขรณ์    ทุกถ้วนตอนต่อมาพาสดใส 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมไผท   พระราชทานนามให้ได้บูชา 

 พระประธานในพระอุโบสถ    ดังปรากฏเกียรตแิก่วัดจัดหรรษา 

 “พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา”    ด้วยศรัทธาตั้งไว้ให้บังคม 

 “พระพุทธศาสดาประเสริฐสุด    เอกบุรุษโดยธรรมน าสุขสม” 

 ดังค าแปลความหมายดีดังนิยม    ชวนชื่นชมบูชาพาชื่นใจ 

 ร้อยแปดสิบแปดปีที่พ้นผ่าน    พระประธานอุโบสถก าหนดให้ 

 ถึงวันนี้น้อมนมัสพระรัตนตรัย    ด้วยมาลัยขอพรพระบารมี  
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๒.วหิารพระพทุธนาคศกัดิส์ทิธิ์ 

  ชมวิหารพระพุทธนาคอันศักดิ์สิทธ์ิ พุทธฤทธิ์เมตตาสง่าศรี 

 เคยคู่กับ “พระศรีศากยมุน ี   สถิตท่ีวัดทัศนเทพวราราม” 

 เป็นพระพุทธรูปหล่อแต่สมัย   สุโขทัยแดนดินถิ่นสยาม 

 เป็น“ปางมารวิชัย”ได้งดงาม   น่าเกรงขามศักด์ิสิทธ์ิมหิทธา 

 สถิตเม่ือสองพันสามเจ็ดสิบสี่   ประทับที่พระวิหารนานหนักหนา 

 เป็นที่กราบสักการบูชา    โมทนาท้ังหญิงชายหลายชั่วคน 

 ให้รับส่ิงอัศจรรย์พลันทั่วหล้า   ครั้งหนึ่งหนาสงครามโลกทุกแห่งหน 

เครื่องบินทิ้งระเบิดตูมตามต าบล   เสียหายจนถึงในวัดถนัดตา 

ระเบิดลงใกล้วิหารพระพุทธนาค   แทนที่หากเสียหายมากมายหนา 

ระบิดกลับไม่สะเทือนเคลื่อนกันมา   เพราะบุญญาพระพุทธนาคหากคุ้มครอง 

ผองชาวไทยชาวจีนพุทธทั้งหลาย   ทั้งหญิงชายนิยมสมสนอง 

ต่างให้ความเคารพรักษ์เนืองนอง   “พระพุทธนาคน้อย”ต่างพ้องร้องเรียกกัน 

สอดคล้องกับ “พระพุทธนาคใหญ่   สถิตในวัดสุทัศน์”จัดสร้างสรรค์ 

ชาวจีนเรียก”ลักน้อย”น้อมอภิวันท ์  หมายถึง”กลีบบัวเจ็ดชั้น”มั่นศรัทธา 

เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ   ที่ท านุบ ารุงชาติพระศาสนา 

ศาสนาพุทธประจ าชาติไทยนานมา   คู่วัดวาอารามไทยในธาน ี

ภายหลังได้พระบรมสารีริกธาตุ   วัดประยุรวงศาวาสสง่าศรี 

จากศรีลังกา พม่า มาอัญชลี   สถิตท่ีพระวิหารกาลปัจจุบัน   
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                                       ๓.พระบรมธาตุมหาเจดยี ์

  พระบรมธาตุมหาเจดีย์พิเศษสุด  งามประดุจทรงลังกาพาสร้างสรรค์ 

 ทรงกลมใหญ่  รูปโอคว่ า  งามท่ัวกัน  สูงหกสิบเมตรนั้นประมาณมา 

 มีคูหาเรียงรายห้าสิบสี่    พระเจดีย์เล็กสิบแปดองค์รักษา 

 รอบพระมหาเจดีย์ศรีส่องฟ้า   ขาวโสภาหากมองเห็นเด่นแตไ่กล 

 ริเริ่มหลังสร้างวัดได้ไม่ทันเสร็จ   ท่านสมเด็จเจ้าพระยาผู้สร้างให้ 

 เพราะตัวท่านถึงแก่พิราลัย   กว่าเสร็จได้รัชกาลที่สี่มา 

 ถึงพอศอสองพันสี่ร้อยสี่    พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่า 

 ยอดพระเจดีย์หักสุดคณา    เป็นเวลาลุลวงส่ีสิบเจ็ดปี 

 จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์    ให้เหมือนก่อนงามตาสง่าศรี 

 บูรณะหลายครั้งยังได้มี    จารึกบนพระเจดีย์ที่เนานาน 

 พระสมุห์ปุ่น “ได้จารึกให้รู้ว่า   พระบรมสาริริกธาตุท่านกล่าวขาน 

 ในห้องลับพระเจดีย์ที่ประมาณ   วันศุกร์ผ่านขึ้นสิบค่ าเดือนแปดไทย 

 ปีสองสี่ห้าศูนย์เป็นส่วนอดีต   ก าหนดขีดอนาคตก าหนดไข 

 ปีสองห้าส่ีเก้าเป็นปัจจัย    ขอจงได้พระวิริยกโพธิญาณ 

 จวบจนถึงปีสองห้าสี่สิบเก้า   ได้มีเจ้าอาวาสองอาจหาญ 

 ราชทินนาม “พระธรรมโกศาจารย์”   ด าเนินการบูรณะพระเจดีย์ 

 ดังจารึกเป็นห้องลับของพระธาตุ   ประวัติศาสตร์น้อยคนรู้ทุกราศี 

 พระเดชพระคุณได้ค้นพบทันที   เป็นเรื่องดีน้อยคนทราบตราบนานมา 
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 ตรงวันที่ห้าถึงเจ็ดพฤศจิก์    ดังด าริสมความปรารถนา 

 อีกหนึ่งปีลุล่วงถึงเวลา    จ าได้ว่าเป็นนิมิตทิศทางดี 

 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตน์   เอกฉัตรนคเรศร์วิเศษศรี 

 เสด็จพระราชด าเนินการพิธี   ด้วยบารมีทรงเป็นองค์ประธาน 

 พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ    วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 ร้อยแปดสิบปีสมโภชโชติกาล   เป็นต านานยิ่งใหญ่ในฟ้าดิน 

 ที่สิบเอ็ดธันวาปีห้าหนึ่ง    แสนซาบซ้ึงพระบารมีมิรู้ส้ิน 

 พระมหากรุณาธิคุณบุญชีวิน   จอมจักรินทรด์้วยกุศลดลบันดาล 

 ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม   สถาปนิกสยามยกกล่าวขาน 

 อนุรักษ์ศิลป์สถาปัตย์ยอดต านาน   รางวัลพระราชทานงานชิ้นดี 

 จากสมเด็จพระเทพรัตนราช   ด้วยสามารถรักษาสง่าศรี 

 เป็นของขวัญของไทยในโลกนี้   ยากที่มีงานอื่นใดได้เทียมทาน 

 ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก    ยูเนสโกยอยกยิ่งกล่าวขาน 

 ประกาศผลชนะเลิศล้วนผลงาน   ในโครงการมรดกวัฒนธรรม 

 จากสิบหกประเทศที่ประกวด   ไทยยิ่งยวดทางเทคนิคยิ่งเกินข า 

 คงคุณค่ามรดกความทรงจ า   เป็นครั้งแรกเลิศล้ าน าในไทย 
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๔. อทุยานเขามอ(เขาเตา่) 

  มองเขามอ  ภูเขาจ าลองเล็ก  ริมรั้วเหล็กก่อศิลาพาสดใส 

 เป็นที่น่ังพักผ่อนชวนหย่อนใจ   มีบันไดขึ้นสู่เขาเนาว์นานมา 

 แบบภูเขาจ าลอง “หยดเทียนขี้ผึ้ง”  สุดแสนซ้ึงพระภูนาถดังปรารถนา 

 พระราชทานแต่ห้องสรงสุดเมตตา   หยดเทียนถับถมกันมาเวลานาน 

 สะน้ าล้อมตะพาบน้ าน าด้วยเต่า   ริมภูเขาคนต่างไปให้อาหาร 

 รู้จักชื่อ “ภเูขาเต่า”ตามต านาน   แสนชื่นบานความร่มรื่นทุกคืนวัน 

 มีเนื้อที่ทั้งหมดก าหนดเขต    ยาวสี่สิบแปดเมตรมากสีสัน 

 กว้างส่ีสิบสองเมตรมาพาสัมพันธ์   ของส าคัญประวัติศาสตร์คู่ชาติไทย  

 ด้วยหมอกไอได้สัมผัสจัดบรรยากาศ  ผ่องผุดผาดบริสุทธ์ิสุดสดใส 

 กลางสระน้ า ศาลาราย ร่วมชื่นใจ   เหมือนหนึ่งในท้องแดนหิมพานต์ 

 มิติใหม่ในวัดจัดสร้างให้    เหมือนท่องไปอิ่มเอมเกษมศานต์ 

 แมกหมู่ไม่ไพรพนาพาชื่นบาน   งามตระการเขามอพอได้ชม 

 ดังยกป่ามาไว้ในกรุงเทพ    ดังสงเสพความสุขประสงค์สม 

 ทั้งกลางวันกลางคืนไร้ขื่นตรม   น่านิยมท่องเที่ยวทุกเวลา  

 แม้นมาถึงวัดประยูรอย่าสงสัย   หากมิได้แวะชมสมดังว่า 

 มีของดีท่ีเขามอรอกันมา    ให้ทุกท่านต่ืนตาพาชื่นใจ 

 สารพัดจัดสรรดังฝันฝาก    มีหลายหลากอุทยานท่านสร้างให ้

 ใน “เขามอ ทุกท่านทุกถ้วนวยั   เยี่ยมชมได้ชมภูเขาดังเล่าลือ 
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         ๕.เจดยีท์า่นขรวัแกว้ 

  ”เจดีย์ท่านขรัวแกว้”นานแลว้หนา  เป็นพระอาจารย์สอนซ่ึงหนังสือ 

 แก่กุลบุตรตระกูลเก่าเฝ้าฝึกปรือ   วิชาการนั้นหรือคือของดี 

 ฝึกนักเรียนต้นตระกูลนาม “บุญนาค”  เก่งหลายหลากวิปัสสนาพาสุขศรี 

 โหราศาสตร์เชี่ยวชาญช านาญดี   แม่นย ามีความขลังประดังเดิม 

 ตามความเชื่อบุตรหลานผู้สร้างวัด   คงได้หัดอักขรสมัยเสริม 

 ส านักของท่านขรัวแก้วมาต่อเติม   ความริเริ่มวิชาปัญญาดี 

 ด้วยร าลึกถึงบุญคุณท่านขรัวแก้ว   แต่นานแล้วบูชาทุกราศี 

 ต่อมาสร้างซ่ึงองค์ทรงเจดีย์   แล้วจึงมีรูปหล่อพองามตา 
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              ๖. พรนิทรปรยิคัธิรรมศาลา(พพิิธภณัฑพ์ระประยรูภณัฑาคาร) 

  มุขด้านหน้าพระบรมมหาธาตุ  งามวิลาศตะวันตกแบบสรรหา 

 “พรินทรปริยัติธรรมศาลา”   โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ ์

 หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์    ก าแพงแก้วระเบียงโบสถ์สมประสงค์ 

 “โรงเรียนไทยประยุรวงศ์”    พระเณรจงได้เรียนพระปริยัติธรรม 

 อุทิศแด่บิดาผู้สร้างวัด    ตามได้จัดในศาลาเลขาข า 

 เป็นห้องอ่านหนังสือสร้างเสริมน า   ประชาชนเริ่มท าครั้งแรกมา 

 ในวัดประยุรวงศาวาส    ทั้งศิลปะศาสตร์จัดไว้ได้ศึกษา 

 สงครามโลกครั้งท่ีสองต้องหยุดมา  เสียหายครายากฟื้นฟูคู่อาราม 

 พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต   ได้อุทิศบูรณาน่าเกรงขาม 

 ปีสองห้าห้าศูนย์จ ารูญงาม   น่าติดตามจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 

 “ประยูรภัณฑาคาร”พระราชทานให้   นับเนื่องในงานสมโภชแสนสุขสันต์ 

 ร้อยแปดสิบปีผ่านส าราญครัน   จ าไว้มั่นต านานแก่กาลไกล   
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    ๗.ศาลาทา่น้ าวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

  ทิศเหนือของวัดประยุรวงศา  ริมแม่น้ าเจ้าพระยามาแต่ไหน 

 สมเด็จพระปิยมหาราชถวายไว้   พระราชกุศลอุทิศให้วัดโดยพลัน 

 ในอดีตเป็นท่าเรือทั้งเรือจ้าง   ในเส้นทางทางน้ าน าสร้างฝัน 

 การสัญจรไปมาพาผูกพัน    ครั้งหนึ่งนั้นเป็นหน้าวัดจัดด้วยดี 

 ลุลวงถึงปัจจุบันนั้นแรกเริ่ม   ได้ต่อเติมพัฒนาสง่าศรี 

 โดยพระพรหมบัณฑิตแนวคิดนี้   ฟื้นฟูมีความส าคัญอันก้าวไกล 

 จากเส้นทางขาดวัดประวัติศาสตร์   คนท้ังชาติชื่นชมสมสมัย 

 วัฒนธรรมครั้งหนึ่งซึ่งชาวไทย   อดีตได้เป็นเส้นทางพระราชด าเนิน 

 และอดีตเส้นทางการวางผัง   แนวติดต้ังสู่แม่น้ าอย่าห่างเหิน 

 ให้อนุชนรุ่นหลังยังก้าวเดิน   พร้อมเจริญพัฒนาเป็นอาจิณ 
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         บทสรุป 

ดังพรรณนาวัดประยุรวงศาวาส  งามวิลาสผ่องใสในศาสตร์ศิลป์ 

 วิจิตรศิลป์จินตนาค่าแผ่นดิน   หอมอายกลิ่นวัฒนธรรมเลิศล้ ามา 

 พระบรมธาตุเจดีย์สีขาวผ่อง   หากได้มองเพลินพิศจิตจิตหรรษา 

 ยอดผลงานยูเนสโก้โอ้งามตา   ดังสถาปัตยกรรมงามแบบไทย 

 กิจกรรมอบรมพระนักเทศน์   สุดวิเศษทายาทธรรมน าเลื่อมใส 

 เผยแผ่ธรรมค าสั่งสอนนิกรไว้   ด้วยดวงใจตามรอยบาทพระศาสดา 

 การอบรมเยาวชนคนทั้งหลาย   มีมากมายกิจกรรมน าสรรหา 

 สวดมนต์หมู่มารยาทวิลาศตา   ล้วนคุณค่าแก่เหล่าเยาวชน 

 ประเพณีส าคัญทางพระศาสน์   ทุ่มเทสุดความสามารถประกาศผล 

 สง่างามความสนใจในหลายคน   ตื่นตาจนอดใจไม่ได้เลย 

 วันธรรมสวนะวัดพระใหญ่    วันพระเล็กร่วมใจได้เปิดเผย 

 ฟังธรรมะสาระดีมิทราบเชย   ให้คุ้นเคยของส านักวัดประยูร 

 อีกงานวัดจัดทุกปีท่ีสมโภชน์   เรืองรุ่งโรจน์กึกก้องไกลไม่เสื่อมสูญ 

 สะกิดตาพาติดตามเจิดจ ารูญ   ทวีคูณยอดแห่งวัดนักพัฒนา 

 ดังเล่าเรื่องวัดประยุรวงศาวาส   หากผิดพลาดการเรียงร้อยถ้อยภาษา 

 ด้วยใจฉันประพนัธ์กลอนสะท้อนมา  ให้รู้ถึงซ่ึงคุณค่าพาชื่นชม 

 ท่านผู้อ่านนิราศกลอนอ าพรให้   สุขสมใจนิราศร้างห่างขื่นขม 

 เจริญพรพร้อมความสุขศรีดังนิยม   ส าราญสมปรารถนาอย่าช้าเอยฯ 
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