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มงคลสู ตรคาฉันท์
มงคลสู ตรคาฉันท์ เป็ นวรรณคดี คาสอน ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงนาหลักธรรมที่เป็ นพระคาถาบาลีจากพระไตรปิ ฏกตั้งแล้วแปลถอดความเป็ น
คาประพันธ์ที่ไพเราะ มีความงดงามทั้งด้านเสี ยงและความหมาย สามารถจดจาได้ง่าย มงคลสู ตรคา
ฉันท์น้ ีจะเกิดแต่ตวั เราเองได้ก็ตอ้ งเป็ นผลมาจากการประพฤติปฏิบตั ิดีของตนเองเท่านั้น หาได้มาจาก
ปัจจัยอื่นเลย
ผู้แต่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ลักษณะคาประพันธ์
กาพย์ฉบัง 16 และอินทรวิเชียรฉันท์ 11 แทรกคาถาบาลี
จุดมุ่งหมายในการแต่ ง
เพื่อให้ตระหนักว่าสิ ริมงคลจะเกิดแก่ผใู ้ ดก็เพียงผลมาจากการปฏิบตั ิของตนทั้งสิ้ น
ไม่มีผใู ้ ดหรื อสิ่ งใดจะทาให้เกิดสิ ริมงคลแก่เราได้ นอกจากตัวเราเอง
ความเป็ นมา
เมื่อ พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงนามงคลสู ตรมาทรงพระราช
นิพนธ์เป็ นบทร้อยกรองประเภทคาฉันท์ โดยใช้คาประพันธ์ 2 ชนิดคือ กาพย์ฉบัง 16 และอินทรวิเชียร
ฉันท์ 11 ทรงนาคาถาภาษาบาลีจากพระไตรปิ ฏกตั้งแล้วแปลถอดความเป็ นร้อยกรองภาษาไทย ได้
ถูกต้องตรงตามบังคับในฉันทลักษณ์ โดยไม่เสี ยเนื้อความจากพระคาถาบาลี การจัดวางลาดับของมงคล
แต่ละข้อก็เป็ นไปตามที่ปรากฏอยูใ่ นพระคาถาเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพทางด้านภาษาได้
อย่างดียงิ่
"อเสวนา จ พาลาน ปณฺ ฑิตานญฺ จ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียาน เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
หนึ่งคือบ่คบพาล เพราะจะพาประพฤติผดิ
หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล
หนึ่งกราบและบูชา อภิบูชนียช์ น
ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี "
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เรื่องย่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงมงคลอันสู งสุ ด 38 ประการ ไว้ในมงคลสู ตร ซึ่งเป็ นพระ
สุ ตรสาคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา มงคลสู ตรปรากฏในพระสุ ตตันตปิ ฏก ขุททกนิกาย หมวดขุ
ททกปาฐะ
พระอานนทเถระได้กล่าวถึงที่มาของมงคลสู ตรว่า ท่านได้ฟังมาเฉพาะพระพักตร์ ของ
พระพุทธเจ้า ณ เชตวันวิหาร กรุ งสาวัตถี มงคลสู ตรนี้เกิดขึ้นด้วยอานาจคาถาม คือ พระพุทธเจ้าทรง
เล่าให้พระอานนท์ฟังว่า มีเทวดาเข้ามาทูลถามพระองค์เรื่ องมงคล เพราะเกิดความโกลาหลวุน่ วายขึ้น
ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ ที่มีลทั ธิ เรื่ องมงคลแตกต่างกันเป็ นเวลานานถึง 12 ปี ท้าวสักกเทวราชจึง
ทรงมอบหมายให้ตนมาทูลถาม พระพุทธองค์จึงตรัสตอบเรื่ องมงคล 38 ประการ ต่อจากราตรี น้ นั พระ
พุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่ องมงคลนี้แก่พระอานนท์อีก ครั้งหนึ่ง
ใจความสาคัญของมงคลสู ตร
คาถาบทที่ 1
ไม่ควรคบคนชัว่ เพราะจะพาให้เราประพฤติชวั่ ไปด้วย ควรคบคนดีมีความรู้เพราะจะ
นาเราไปสู่ ความสาเร็ จ และควรบูชาคนดี
คาถาบทที่ 2
ควรปฏิบตั ิตนและอยูใ่ นที่ที่เหมาะที่ควรแห่งตน ทาบุญไว้แต่ปางก่อน
คาถาบทที่ 3
รู้จกั ฟัง รู้จกั พูด มีวนิ ยั ใฝ่ ศึกษาหาความรู้
คาถาบทที่ 4
ดูแลบิดามารดา บุตร ภรรยาเป็ นอย่างดี ทางานด้วยความตั้งใจ
คาถาบทที่ 5
รู้จกั ให้ทาน ช่วยเหลือญาติพี่นอ้ ง ทาแต่ความดี มีสัมมาอาชีพ
คาถาบทที่ 6
ไม่ประพฤติชวั่ ไม่ละเลยในการประพฤติ เว้นการดื่มน้ าเมา
คาถาบทที่ 7
ให้ความเคารพผูค้ วรเคารพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความพอใจในสิ่ งที่ตนมี มี
ความกตัญญูรู้คุณ และรู้จกั ฟังธรรมในโอกาสอันควร
คาถาบทที่ 8
มีความอดทน ว่านอนสอนง่าย หาโอกาสพบผูด้ ารงคุณธรรมเพื่อสนทนาธรรม
คาถาบทที่ 9
พยายามกาจัดกิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เข้าใจในความเป็ นจริ งของชีวติ เพื่อจิต
สงบถึงซึ่งนิพพาน
คาถาบทที่ 10 มีจิตอันสงบ รู ้จกั ปล่อยวางไม่หวัน่ ไหวกับสิ่ งที่มากระทบ
คาถาบทที่ 11 เทวดาและมนุษย์ปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นมงคลเหล่านี้แล้วจะไม่พา่ ยแพ้ให้แก่ขา้ ศึกทั้งปวง
มีแต่ความสุ ขความเจริ ญทุกเมื่อ
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เนือ้ เรื่องมงคลสู ตรคาฉันท์

1.

2.

3.
4.
5.

6.

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มา สมฺ พุทฺธสฺ สฯ
ต้นมงคลสู ตร
ยญฺ จ ทฺวาทส วสฺ สานิ จินฺตยิสฺ สเทวกา
สิ บสองฉนาเหล่า
นรอีกสุ เทวา
รวมกันและตริ หา
สิ ริมงั คลาใด
จิรสฺ ส จินฺตยนฺ ตาปี
เนว ชานิสุ มงฺ คล
จกฺกวาฬสหสฺ เสสุ
ทสสุ เยน ตตฺ ตก
กาล โกลาหล ชาต
ยาว พฺรหฺ มนิเวสนา
เทวามนุษทวี
พหุภพประเทศใน
หมื่นจักระวาฬได้
ดาริ ห์สิ้นจิรังกาล
แล้วยังบ่รู้มง คะละสมมโนมาลย์
ด้วยกาละล่วงนาน
บ่มิได้ประสงค์สม
ได้เกิดซึ่ งโกลา หะละยิง่ มโหดม
ก้องถึง ณ ชั้นพรหม
ธสถิตสะเทือนไป
ย โลกนาโถ เทเสสิ
องค์โลกนาถเทศน์
วรมังคะลาใด
สพฺพปาปวินาสน
ยังปาปะปวงให้
ทุษะเสื่ อมวินาศมล
ย สุ ตฺวา สพฺพทุกฺเขหิ
มุจฺจนฺ ตาสงฺ ขิยา นรา
ชนหลาย บ่ พึงนับ
ผิสดับสุ มงคล
ใดแล้วและรอดพ้น
พหุทุกขะยายี
เอวมาทิคุณูเปต
มงฺ คลนฺ ตมฺ ภฌาม เส.ฯ
เราควรจะกล่าวมง คะละอันประเสริ ฐที่
กอบด้วยคุณามี
วรอัตถะเฉิดเฉลา ฯ
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มงคลสู ตร
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

เอวมฺ เม สุ ต
องค์พระอานนท์ท่านเล่า
ว่าข้าพเจ้า
ได้ฟังมาแล้วดังนี้
เอก สมย ภควา
สมัยหนึ่งพระผูม้ ี
พระภาคชินสี ห์
ผูโ้ ลกนาถจอมธรรม์
สาวตฺ ถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปิ ณฺ ฑิกสฺ ส อาราเม.
ประทับ ณ เชตะวัน
วิหาระอัน
อนาถะบิณฑิกไซร์
จัดสร้างอย่างดีที่ใน
สาวัตถีให้
เป็ นที่สถิตสุ ขา
อถ โข อญฺ ญตรา เทวตา
ครั้งนั้นแลเทวะดา
องค์หนึ่งมหานุภาพมหิ ทธิ์ ฤทธี
อภิกกนฺ ตาย รตฺ ติยา อภิกฺกนฺ ตวณฺ ณา
ล่วงประถมยามราตรี
เธอเปล่งรัศมี
อันเรื องระยับจับเนตร์
เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺ วา
แสงกายเธอปลัง่ ยังเขต
สวนแห่งเจ้าเชต
สว่างกระจ่างทัว่ ไป
เยน ภควา เตนุปสงฺ กมิ
องค์พระภควันนั้นไซร์
ประทับแห่งใด
ก็เข้าไปถึงที่น้ นั
อุปสงฺ กมิตฺวา ภควนฺ ต อภิวาเทตฺ วา
ครั้นเข้าใกล้แล้วจึงพลัน
ถวายอภิวนั ท์
แด่องค์สมเด็จทศพล
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9.

10.

11.

1.

2.

เอกมนฺ ต อฏฺฐาสิ .
แล้วยืนที่ควรดากล
แสดงเคารพนบศีร์
เอกมนฺ ต ฐิตาโข สา เทวตา
เมื่อเทวดายินดี
ข้างหนึ่งดังกล่าวแล้วนั้น
ภควนฺ ต คาถาย อชฺ ฌภาสิ ฯ
จึงได้ทูลถามภควัน
เป็ นพระคาถาบรรจง ฯ
พหู เทวา มนุสฺสา จ
อากงฺ ขมานา โสตฺ ถาน
เทพอีกมนุษหวัง คติโสตถิจานง
โปรดเทศะนามง- คะละเอกอุดมดี
(ฝ่ ายองค์พระชินสี ห์
ด้วยพระคาถาไพจิตร)
อเสวนา จ พาลาน
ปูชา จ ปูชนียาน
หนึ่งคือ บ่ คบพาล
หนึ่งคบกะบัณฑิต
หนึ่งกราบและบูชา
ข้อนี้แหละมงคล
ปฏิรูปเทสวาโส จ
อตฺ ตสมฺ มาปณิ ธิ จ
ความอยูป่ ระเทศซึ่ ง
อีกบุญญะการที่
อีกหมัน่ ประพฤติชอบ
ข้อนี้แหละมงคล

เสงี่ยมเจียมตน

สมควร ณ ที่

ด้วยถ้อยประพันธ์
มงฺ คลานิ อจินฺตยุ
พฺรหิ มงฺ คลมุตฺตมฯ

ตรัสตอบวาที
ปณฺ ฑิตานญฺ จ เสวนา
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
เพราะจะพาประพฤติผดิ
เพราะจะพาประสพผล
อภิปูชนียช์ น
อดิเรกอุดมดี 1
ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
เหมาะและควรจะสุ ขี
ณ อดีตะมาดล
ณ สภาวะแห่งตน
อดิเรกอุดมดี 2
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3.

4.

5.

6.

7.

พาหุสจจญฺ จ สิ ปฺปญฺ จ
สุ ภาสิ ตา จ ยา วาจา
ความได้สดับมาก
อีกศิลปะศาสตร์มี
อีกหนึ่งวินยั อัน
อีกคาเพราะบรรสาน
ทั้งสี่ ประการล้วน
ข้อนี้แหละมงคล
มาตาปิ ตุอุปฏฐาน
อนากุลา จ กมฺ มนฺ ตา
บารุ งบิดามาหากลูกและเมียมี
การงานกระทาไป
ข้อนี้แหละมงคล
ทานญฺ จ ธมฺ มจริ ยา จ
อนวชฺ ชานิ กมฺ มานิ
ให้ทาน ณ กาลควร
อีกสงเคราะห์ญาติที่
กอบกรรมะอันไร้
ข้อนี้แหละมงคล
อารตี วิรตี ปาปา
อปฺปมาโท จ ธมฺ เมสุ
ความงดประพฤติ์บาป
สารวมวริ นทรี ย ์
ความไม่ประมาทใน
ข้อนี้แหละมงคล
คารโว จ นิวาโต จ
กาเลน ธมฺ มสฺ สวน

วินโย จ สุ สิกฺขิโต
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
และกาหนดสุ วาที
จะประกอบมนุญการ
นรเรี ยนและเชี่ยวชาญ
ฤติแห่งประชาชน
จะประสิ ทธิ์ มนุญผล
อดิเรกอุดมดี 3
ปุตฺตทารสฺ ส สงฺ คโห
เอตมฺ มงคลมุตฺตม
ตุระด้วยหทัยปรี ย ์
ก็ถนอมประหนึ่งตน
บ่มิยงุ่ และสับสน
อดิเรกอุดมดี 4
ญาตกานญฺ จ สงฺ คโห
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
และประพฤติ์สุธรรมศรี
ปฏิบตั ิบาเรอตน
ทุษะกลั้วและมัวมล
อดิเรกอุดมดี
มชฺ ชปานา จ สญฺ ญโม
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
อกุศลบ่ให้มี
และสุ ราบ่เมามล
พหุธรรมะโกศล
อดิเรกอุดมดี
สนฺ ตุฏฐี จ กตญฺ ญตา
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
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8.

9.

10.

เคารพ ณ ผูค้ วร
อีกหนึ่งมิได้มี
ยินดี ณ ของตน
อีกรู้คุณาของ
ฟังธรรมะโดยกา ข้อนี้แหละมงคล
ขนฺ ตี จ โสวจสฺ สตา
กาเลน ธมฺ มสากจฺฉา
มีจิตตะอดทน
อีกหนึ่งบ่พึงมี
หนึ่งเห็นคณาเลิด
กล่าวธรรมะโดยกาล
ทั้งสี่ ประการล้วน
ข้อนี้แหละมงคล
ตโป จ พฺรหฺ มจริ ยญฺ จ
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ
เพียรเผากิเลศล้าง
อีกหนึ่งประพฤติดี
เห็นแจ้ง ณ สี่ องค์
อาจนามนุษผัน
อีกทาพระนิพพา ข้อนี้แหละมงคล
ผฺฏฐสฺ ส โลกธมฺ เมหิ
อโสก วิรช
จิตใครมิได้ตอ้ ง
แล้วย่อม บ่ พึงมี
ไร้โศกธุลีสูญ
ข้อนี้แหละมงคล

จะประณตและนอบศีร์
จะกระด้างและจองหอง
บ่มิโลภทยานปอง
นรผูป้ ระคองตน
ละเจริ ญคุณานนท์
อดิเรกอุดมดี
สมณานญฺ จ ทสฺ สน
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
และสถิต ณ ขันตี
ฤดิด้ือทะนงหาญ
สมณาวราจารย์
วรกิจจะโกศล
จะประสิ ทธิ์ มนุญผล
อดิเรกอุดมดี
อริ ยสจฺจานทสฺ สน
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
มละโทษะยายี
ดุจะพรหมพิสุทธิสรรพ์
พระอะริ ยะสัจอัน
ติระข้ามทเลวน
นะประจักษะแก่ชน
อดิเรกอุดมดี
จิตฺต ยสฺ ส น กมฺ ปติ
เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม
วรโลกะธรรมศรี
จะประหวัน่ ฤกังวล
และสบายบ่มวั มล
อดิเรกอุดมดี
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11.

เอตาทิสานิ กตฺ วาน
สพฺพตฺ ถ โสตฺ ถิ คจฺฉนฺ ติ
เทวามนุษทา
เป็ นผูป้ ระเสริ ฐที่
ย่อมถึงสวัสดี
ข้อนี้แหละมงคล

สพฺพตฺ ถมปราชิตา
ตนฺ เตส มงฺ คลมุตฺตมนฺ ติ
วรมงคะลานี้
บ่มิแพ้ทุกแห่งหน
สิ ริทุกประการดล
อดิเรกอุดมดีฯ

คาศัพท์
โกศล = ฉลาด ในที่น้ ีหมายถึง ประเสริ ฐ ในความว่า พหุธรรมะโกศล
ขุททกนิกาย = ชื่อนิกายหนึ่งใน 5 นิกายของพระสุ ตตันตปิ ฏก ขุททกนิกายเป็ นหมวดพระ
ธรรมขันธ์ หรื อพระสู ตรเล็กน้อยหรื อยย่อย ๆ
ขุททกปาฐะ = บทสวดหรื อบทสวดสั้น ๆ แต่ละบทล้วนเป็ นธรรมที่เป็ นเบื้องต้นแห่งการถึงธรรมขั้น
สู งขึ้นไป หรื อเป็ นธรรมที่เป็ นไปเพื่อความเจริ ญโดยส่ วนเดียว มีท้ งั หมด 9 บท
คติ = วิธี แนวทาง แบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง แบบการดาเนินชีวติ
คาถา = คาประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี
จิรังกาล = เวลาช้านาน
จานง = ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
ชินสี ห์ = พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผูช้ นะ
เจ้าเซต = เจ้าเซตเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ซ่ ึ งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ขอซื้ อเพื่อสร้างมหาวิหารถวาย
พระพุทธเจ้า เมื่อแรกเจ้าเซตตั้งราคาที่ดินสู งเท่ากับเหรี ยญทองที่ปูเต็มพื้นที่แปลงนั้น แต่เมื่อเศรษฐี
ยอมซื้ อด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา เจ้าเซตจึงร่ วมทาบุญโดยรับเงินค่าที่ดินไว้แต่เพียง
ครึ่ งเดียว
ฉนา = ปี
เฉิดเฉลา = งามเด่น สง่าผ่าเผย
เชตวันวิหาร = ชื่อพระวิหารที่มีความสาคัญยิง่ ในสมัยพุทธกาล ตั้งชื่อตามเจ้าเซต ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ที่ดิน พระวิหารนี้อยูใ่ นอุทธยานใหญ่ร่มรื่ นทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถี อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็ นผูส้ ร้าง
ถวายพระพุทธเจ้า คัมภีร์ในพุทธศาสนากล่าวว่า สร้างเป็ นวิหาร 7 ชั้น มีกาแพงและดูเป็ นขอบรอบ
บริ เวณภายในประกอบด้วยคันธกุฎี คือ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ที่อยูข่ องภิกษุสาวก สถานที่เจริ ญ
ธรรม แสดงธรรม ฉันอาหารา และพักผ่อน
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ดากล = ตั้งไว้ ยืนอยู่
ติระ = ฝั่ง
ทะเลวน = การเวียนว่ายตายเกิด หรื อสงสารวัฏ
ทศพล = ผูม้ ีกาลัง 10 ประการ เป็ นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า
ทุษะ = คือ โทษ หมายถึง ความไม่ดี ความชัว่
นร = คน
บรรสาน = คือ ประสาน หมายถึง เชื่อม ผูกไว้
บาเรอ = รับใช้ ประสาน หมายถึง เชื่อม ผูกไว้
ประคอง = พยุงให้ทรงตัวอยู่ ในที่น้ ีหมายถึง ให้ความอุปการะ เลี้ยงดูอบรม
ประถมยาม = ยามต้น ในบาลีแบ่งกลางคืนออกเป็ น 3 ยาม กาหนดยามละ 4
ชัว่ โมง ดังนี้ ปฐมยาม ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.,มัชฌิมยาม ตั้งแต่วเลา 22.00 - 02.00 น., ปัจฉิม
ยาม ตั้งแต่เวลา 02.00 - 06.00 น.
ประเทศ = สถานที่ บริ เวณ
ปรี ย ์ = ที่รัก
ปาปะ = คือ บาป หมายถึง ความชัว่ ความร้าย กรรมชัว่ อกุศลกรรมที่ส่งให้ถึงความเดือดร้อน สิ่ งที่
ทาจิตให้ตกสู่ ที่ชวั่ คือทาให้เลวลง ให้เสื่ อมลง
พระสู ตร = พระธรรมเทศนาหรื อธรรมกถาเรื่ องหนึ่ง ๆ ในพระสุ ตตันตปิ ฏก
พระอานนท์ = พระมหาสาวกองค์หนึ่งเป็ นเจ้าชายในศากยวงศ์ พระราชโอรสของพระพุทธเจ้าสุ กโกท
นะ ซึ่งเป็ นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิ ทธัตถะ พระอานนท์ได้รับเลือกเป็ นพระอุปัฏฐากประจาพระองค์
ของพระพุทธเจ้า และได้รับคาสรรเสริ ญจากพระพุทธองค์วา่ เป็ นยอดของภิกษุพหูสูต ก่อนที่พระ
อานนท์จะรับเป็ นพุทธอุปัฏฐากได้ทูลขอพรจากพระพุทธองค์ 8 ประการ พระอานนท์บรรลุพระ
อรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปริ นิพพานแล้ว 3 เดือน เป็ นกาลังสาคัญในการทาปฐมสังคายนา คือ
เป็ นผูว้ สิ ัชนาพระธรรม
ไพจิตร = งาม
ภควันต์ = พระนามของพระเจ้า แปลว่า เป็ นผูม้ ีโชค คือหวังพระโพธิ ญาณก็ได้สมหวัง ประกาศพระ
ศาสนาก็ชกั จูงผูค้ นให้ได้บรรลุธรรมสมปรารถนา มีผคู ้ ิดร้ายก็ไม่อาจทาร้ายได้
ภพ = แดนเกิด
มล = ความมัวหมอง ความสกปรก ความไม่บริ สุทธิ์
มนุญ = เป็ นที่พอใจ
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มโนมาลย์ = มีฤทธิ์ มาก
มโหดม = มากมาย ยิง่ ใหญ่ สู งสุ ด
วรอัตถะ = เนื้อความอันประเสริ ฐยอดเยีย่ ม
วินาศ = ความฉิบหาย
ยายี = เบียดเบียน รบกวน
โลกนาถ = พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผูเ้ ป็ นที่พ่ ึงของโลก
สุ ตตันตปิ ฏก = หมวดหนึ่งของคาสอนในพระพุทธศาสนาที่ รวมอยูใ่ นพระไตรปิ ฏก ซึ่งมี 3
หมวด คือ พระวินยั ปิ ฏก พระสุ ตตันตปิ ฏก และพระอภิธรรมปิ ฏก
สาวัตถี = นครหลวงของแคว้นโกศลซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขาหิ มาลัยกับแม่น้ าคงคาตอนกลาง เป็ น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล เป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษานานที่สุด
โสตถิ = ความสวัสดี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
อดิเรก = พิเศษ
อนาถบิณฑิก = (อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ) ชื่อมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีผเู ้ ป็ นอุบาสกคนสาคัญในสมัย
พุทธกาล เดิมชื่อสุ ทตั ตะ ต่อมาได้นามว่า อนาถบิณฑิกะ ซึ่ งแปลว่าผูม้ ีกอ้ นข้าวเพื่อคนอนาถา เพราะ
ได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็ นประจา วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปค้าขายที่
เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธและได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใส จึง
ประกาศตนเป็ นพุทธมามกะ หลังจากเดินทางกลับถึงเมืองของตนได้หาซื้ อที่ดินแปลงใหญ่สร้างพระ
วิหารเชตวันถวายให้เป็ นที่ประทับของพระพุทธเจ้า
อภิบูชนียช์ น = อภิปูชนียชน แปลว่า คนที่ควรบูชาอย่างสู ง (มาจากคาว่า อภิ-ยิง่ วิเศษ, ปูชนีย- น่านับ
ถือ น่าบูชา, ชน-คน)
วิเคราะห์ คุณค่ าวรรณคดี
คุณค่าด้านเนื้ อหา
มงคล 38 ประการที่ปรากฏในมงคลสู ตรคาฉันท์ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิที่เรี ยงจากข้อปฏิบตั ิที่
ยากขึ้นไปตามลาดับ มงคลทั้ง 38 ประการนี้จะนาความสุ ขความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ ผทู ้ ี่นาไปปฏิบตั ิ
มงคล หมายถึง ธรรมที่นามาซึ่งความสุ ขความเจริ ญ มี 38 ประการ ดังนี้
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัญฑิต
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
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4. การอยูใ่ นถิ่นอันสมควร
5. เคยทาบุญมาก่อน
6. การตั้งตนชอบ
7. ความเป็ นพหูสูต
8. การรอบรู้ในศิลปะ
9. มีวนิ ยั ที่ดี
10. กล่าววาจาอันเป็ นสุ ภาษิต
11. การบารุ งบิดามารดา
12. การสงเคราะห์บุตร
13. การสงเคราะห์ภรรยา
14. ทางานไม่ให้คงั่ ค้าง
15. การให้ทาน
16. การประพฤติธรรม
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. ทางานที่ไม่มีโทษ
19. ละเว้นจากบาป
20. สารวมจากการดื่มน้ าเมา
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. มีความเคารพ
23. มีความถ่อมตน
24. มีความสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. มีความอดทน
28. เป็ นผูว้ า่ ง่าย
29. การได้เห็นสมณะ
30. การสนทนาธรรมตามกาล
31. การบาเพ็ญตบะ
32. การประพฤติพรหมจรรย์
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

การเห็นอริ ยสัจ
การทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 3
มีจิตไม่หวัน่ ไหวในโลกธรรม
มีจิตไม่เศร้าโศก
มีจิตปราศจากกิเลส
มีจิตเกษม
มงคลสู ตรคาฉันท์นอกจากจะมีการแปลถอดความจากพระคาถาแล้ว ยังมีการอธิบายขยายความ
มงคลเพิ่มเติมให้เข้าใจความหมายที่ชดั เจน และง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน
คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์
มงคลสู ตรคาฉันท์เป็ นบทประพันธ์ที่มีขนาดสั้น แต่มีลกั ษณะทางวรรณศิลป์ ที่มีความโดด
เด่น ใช้คาง่าย กระชับ และสื่ อความหมายได้ชดั เจน แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพในการเลือกสรร
ถ้อยคาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
การสรรคา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเชี่ยวชาญในการเลือกสรรถ้อ ยคามา
ใช้ได้อย่างดี จะเห็นได้จากคาประพันธ์วรรคสุ ดท้ายของทุกพระคาถาจะจบด้วยเสี ยง /อน/ เพื่อให้ส่ง
สัมผัสมายังคาว่า "มงคล" เช่น
คาถาที่ 1
หนึ่งกราบและบูชา
อภิบูชนียช์ น
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
คาถาที่ 2
อีกหมัน่ ประพฤติควร
ณ สภาวะแห่งตน
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
คาถาที่ 3
ทั้งสี่ ประการล้วน
จะประสิ ทธิ์ มนุญผล
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
คาถาที่ 4
การงานทาไป
บ่มิยงุ่ และสับสน
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
คาถาที่ 5
กอบกรรมะอันไร้
ทุษะกลั้วและมัวผล
ข้อนี้แหละมงคล
อดิเรกอุดมดี
การเลือกใช้คาประพันธ์ การดาเนินเรื่ องในมงคลสู ตรคาฉันท์ เลือกใช้กาพย์ฉบัง 16 และอินทร
วิเชียร์ฉนั ท์ 11 สามารถประพันธ์ได้ถูกต้องตรงตามบังคับในฉันทลักษณ์โดยไม่เสี ยเนื้อความจากพระ
คาถาบาลี เช่น
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กาพย์ฉบับ 16
สาวตฺ ถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปิ ณฺ ฑิกสฺ ส อาราเม
ประทับ ณ เชตวัน
วิหาระอัน
อนาถบิณฑิกไซร์
จัดสร้างอย่างดีที่ใน
สาวัตถีให้
เป็ นที่สถิตสุ ขา
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุ
ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ
หนึ่งคือบ่คบพาล
เพราะจะพาประพฤติผดิ
หนึ่งคบกะบัณฑิต
เพราะจะพาประสบผล
การแปลถอดความ การแปลภาษาบาลีเป็ นบทร้อยกรอง ประเภทฉันท์ ทรงแปลถอดความอย่าง
ตรงตัว โดยใช้ภาษาที่สละสลวย เช่น
(1) อเสวนา จ พาลา น
(2) ปณฺ ฑิตานญฺ จ เสวนา
(3) ปูชา จ ปูชนียน
เอตมฺ มงฺ คลมุติตม
(1) หนึ่งคือบ่คบพาล
เพราะจะพาประพฤติผดิ
(2) หนึ่งคบกะบัณฑิต
เพราะจะพาประสบผล
(3) หนึ่งกราบและบูชา
อภิบูชนียช์ น
ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
การเรี ยบเรี ยง มีการลาดับความดีเป็ นหมวดหมู่ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็ นพระคาถาบาลี 10
คาถา ในแต่ละาคาถาประกอบด้วยมงคลต่าง ๆ ดังนี้
คาถาที่ 1
มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล 2 คบบัณฑิต 3 บูชาผูท้ ี่ควรบูชา
คาถาที่ 2
มงคลที่ 4 อยูใ่ นประเทศอันสมควร 5 เคยทาบุญไว้กาลก่อน 6 ตั้งตนไว้
ชอบ
คาถาที่ 3
มงคลที่ 7 สดับตรับฟังมาก 8 มีศิลปะ 9 มีวนิ ยั 10 มีวาจาเป็ นสุ ภาษิต
คาถาที่ 4
มงคลที่ 11 บารุ งมารดาบิดา 12 สงเคราะห์บุตร 13 สงเคราะห์ภรรยา 14
การงานไม่คงั่ ค้างอากูล
คาถาที่ 5
มงคลที่ 15 เว้นจากบาป 16 ประพฤติธรรม 17 สงเคราะห์ญาติ 18
ประกอบการงานไม่มีโทษ
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คาถาที่ 6

มงคลที่ 19 เว้นจากบาป 20 สารวมจากการดื่มน้ าเมา 21 ไม่ประมาทใน

ธรรม
คาถาที่ 7
มงคลที่ 22 มีความเคารพ 23 นอบน้อมถ่อมตน 24 ยินดีดว้ ยของของ
ตน 25 มีความกตัญญูรู้คูณท่าน 26 ฟังธรรมตามกาล
คาถาที่ 8
มงคลที่ 27 มีความอดทน 28 เป็ นผูว้ า่ ง่ายสอนง่าย 29 เห็นสมณะ 30
สนทนาธรรมตามกาล
คาถาที่ 9
มงคลที่ 31 บาเพ็ญตบะ (ความเพียร) 32 ประพฤติพรหมจรรย์ 33 เห็น
อริ ยสัจ 34 ทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
คาถาที่ 10
มงคลที่ 35 มีจิตไม่หวัน่ ไหวเมื่อต้องโลกธรรม 36 มีจิตไม่เศร้าโศก 37 มีจิต
ปราศจากธุลี 38 มีจิตปลอดโปร่ งจากกิเลส
คุณค่าด้านแนวคิดและคติชีวติ
แนวคิดสาคัญจากเรื่ อง ความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ เกิดจาการประพฤติปฏิบตั ิของตนเองทั้งสิ้ น หา
ได้เกิดขึ้นจากผูอ้ ื่น สิ่ งอื่น หรื อวัตถุโชคลางใด ๆ จากภายนอก
คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน คุณค่าในการนามาใช้ในชีวติ ประจาวันคือได้ทราบวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ และคุณค่าทางด้านสังคม ข้อปฏิบตั ิทุกข้อในมงคลสู ตร ทาให้บุคคลและ
สังคมเจริ ญก้าวหน้า
พระพุทธศาสนาเป็ นเรื่ องของเหตุผล ควรค่อย ๆ พิจารณาศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ้ งจนเข้าใจอย่าง
แตกฉากจะทาให้ชีวติ เป็ นสุ ข สงบ และร่ มเย็น
มงคลสู ตรคาฉันท์ มีลกั ษณะเด่นทางวรรณศิลป์ โดยเฉพาะการเลือกใช้ถอ้ ยคาที่เรี ยบ
ง่าย กระชับ และเป็ นคาที่ผอู ้ ่านคุย้ เคยเป็ นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงนามา
ร้อยกรองอย่างเป็ นภาษาประพันธ์ที่สละสลวยพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นคติธรรมและหลักปฏิบตั ิในการ
ดาเนินชีวติ ร่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมให้เป็ นสุ ข และเกิดสิ ริมงคลแก่ตนเอง นับเป็ นวรรณคดีคาสอนที่
มีค่ายิง่ และเป็ นมรดกทางภาษาชิ้นสาคัญของไทย
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์ เอี่ยมสาองค์ เกื้อกมล พฤกษประมูล และโสภิต พิทกั ษ์. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.
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แนวคิดสาคัญ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ เกิดจากการประพฤติปฏิบตั ิของตนเองทั้งสิ้ น หาได้เกิดจากผูอ้ ื่น สิ่ ง
อื่น หรื อวัตถุโชคลางใดๆ จากภายนอก
มงคล หมายถึง เหตุท้ งั หลายอันจะทาให้บรรลุถึงความเจริ ญแห่งสมบัติท้ งั ปวง เหตุแห่งความ
เจริ ญหรื อทางก้าวหน้า มีท้ งั หมด 38 ประการ
มงคลสู ตร เป็ นพระสู ตรในขุททกนิกาย หมวดขุททกปาฐ พระธรรมเล็กๆน้อยๆ
คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
1. ได้ทราบวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ
2. มีคุณค่าทางด้านสังคม เพราะข้อปฏิบตั ิทุกข้อในมงคลสู ตรล้วนมีค่าควรประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่ งจะทา
ให้บุคคลและสังคมเจริ ญก้าวหน้า
3. ได้ศึกษาภาษากวีนิพนธ์ที่สละสลวย ไพเราะทั้งถ้อยคาและเนื้อความ
ค่านิยม
มงคลทั้ง 38 ประการ ล้วนเป็ นค่านิยมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยมสู งสุ ดทางพระพุทธศาสนา
ก็คือ นิพพาน การดับพร้อมไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป

