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มงคลสูตรค าฉันท์ 
 

  มงคลสูตรค าฉนัท ์ เป็นวรรณคดี  ค าสอน  ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงน าหลกัธรรมท่ีเป็นพระคาถาบาลีจากพระไตรปิฏกตั้งแลว้แปลถอดความเป็น
ค าประพนัธ์ท่ีไพเราะ  มีความงดงามทั้งดา้นเสียงและความหมาย  สามารถจดจ าไดง่้าย  มงคลสูตรค า
ฉนัทน้ี์จะเกิดแต่ตวัเราเองไดก้็ตอ้งเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบติัดีของตนเองเท่านั้น   หาไดม้าจาก
ปัจจยัอ่ืนเลย 
 
ผู้แต่ง 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั   
ลกัษณะค าประพนัธ์ 
  กาพยฉ์บงั 16 และอินทรวเิชียรฉนัท ์11 แทรกคาถาบาลี 
จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
  เพื่อใหต้ระหนกัวา่สิริมงคลจะเกิดแก่ผูใ้ดก็เพียงผลมาจากการปฏิบติัของตนทั้งส้ิน 
ไม่มีผูใ้ดหรือส่ิงใดจะท าใหเ้กิดสิริมงคลแก่เราได้  นอกจากตวัเราเอง 
ความเป็นมา 
  เม่ือ พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงน ามงคลสูตรมาทรงพระราช
นิพนธ์เป็นบทร้อยกรองประเภทค าฉนัท์  โดยใชค้  าประพนัธ์ 2 ชนิดคือ  กาพยฉ์บงั 16 และอินทรวเิชียร
ฉนัท ์11 ทรงน าคาถาภาษาบาลีจากพระไตรปิฏกตั้งแลว้แปลถอดความเป็นร้อยกรองภาษาไทย  ได้
ถูกตอ้งตรงตามบงัคบัในฉนัทลกัษณ์โดยไม่เสียเน้ือความจากพระคาถาบาลี  การจดัวางล าดบัของมงคล
แต่ละขอ้ก็เป็นไปตามท่ีปรากฏอยูใ่นพระคาถาเดิม  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพทางดา้นภาษาได้
อยา่งดียิง่ 
                                                  "อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
                                                  ปูชา จ ปูชนียาน   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                                                  หน่ึงคือบ่คบพาล  เพราะจะพาประพฤติผดิ 
                                                  หน่ึงคบกะบณัฑิต  เพราะจะพาประสบผล 
                                                  หน่ึงกราบและบูชา อภิบูชนียช์น 
                                                  ขอ้น้ีแหละมงคล  อดิเรกอุดมดี" 
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เร่ืองย่อ 
          สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสถึงมงคลอนัสูงสุด 38 ประการ  ไวใ้นมงคลสูตร  ซ่ึงเป็นพระ
สุตรส าคญับทหน่ึงในพระพุทธศาสนา  มงคลสูตรปรากฏในพระสุตตนัตปิฏก  ขทุทกนิกาย  หมวดขุ
ททกปาฐะ 
          พระอานนทเถระไดก้ล่าวถึงท่ีมาของมงคลสูตรวา่  ท่านไดฟั้งมาเฉพาะพระพกัตร์ของ
พระพุทธเจา้ ณ เชตวนัวหิาร  กรุงสาวตัถี  มงคลสูตรน้ีเกิดข้ึนดว้ยอ านาจค าถาม  คือ  พระพุทธเจา้ทรง
เล่าใหพ้ระอานนทฟั์งวา่  มีเทวดาเขา้มาทูลถามพระองคเ์ร่ืองมงคล  เพราะเกิดความโกลาหลวุน่วายข้ึน
ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย ์ ท่ีมีลทัธิเร่ืองมงคลแตกต่างกนัเป็นเวลานานถึง 12 ปี  ทา้วสักกเทวราชจึง
ทรงมอบหมายใหต้นมาทูลถาม  พระพุทธองคจึ์งตรัสตอบเร่ืองมงคล 38 ประการ  ต่อจากราตรีนั้นพระ
พุทธองคไ์ดท้รงแสดงเร่ืองมงคลน้ีแก่พระอานนทอี์กคร้ังหน่ึง 
 
ใจความส าคัญของมงคลสูตร 
คาถาบทท่ี 1          ไม่ควรคบคนชัว่เพราะจะพาใหเ้ราประพฤติชัว่ไปดว้ย  ควรคบคนดีมีความรู้เพราะจะ  
      น าเราไปสู่ความส าเร็จ  และควรบูชาคนดี 
คาถาบทท่ี 2          ควรปฏิบติัตนและอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะท่ีควรแห่งตน  ท าบุญไวแ้ต่ปางก่อน 
คาถาบทท่ี 3          รู้จกัฟัง  รู้จกัพดู  มีวนิยั  ใฝ่ศึกษาหาความรู้ 
คาถาบทท่ี 4          ดูแลบิดามารดา  บุตร  ภรรยาเป็นอยา่งดี  ท างานดว้ยความตั้งใจ 
คาถาบทท่ี 5          รู้จกัใหท้าน  ช่วยเหลือญาติพี่นอ้ง  ท าแต่ความดี  มีสัมมาอาชีพ 
คาถาบทท่ี 6          ไม่ประพฤติชัว่  ไม่ละเลยในการประพฤติ  เวน้การด่ืมน ้าเมา 
คาถาบทท่ี 7          ใหค้วามเคารพผูค้วรเคารพ  มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน  มีความพอใจในส่ิงท่ีตนมี  มี 
                              ความกตญัญูรู้คุณ  และรู้จกัฟังธรรมในโอกาสอนัควร 
คาถาบทท่ี 8          มีความอดทน  วา่นอนสอนง่าย  หาโอกาสพบผูด้  ารงคุณธรรมเพื่อสนทนาธรรม  
คาถาบทท่ี 9          พยายามก าจดักิเลส  ประพฤติพรหมจรรย ์ เขา้ใจในความเป็นจริงของชีวติเพื่อจิต 
                             สงบถึงซ่ึงนิพพาน 
คาถาบทท่ี 10        มีจิตอนัสงบ  รู้จกัปล่อยวางไม่หว ัน่ไหวกบัส่ิงท่ีมากระทบ 
คาถาบทท่ี 11        เทวดาและมนุษยป์ฏิบติัส่ิงท่ีเป็นมงคลเหล่าน้ีแลว้จะไม่พา่ยแพใ้หแ้ก่ขา้ศึกทั้งปวง   
                                มีแต่ความสุขความเจริญทุกเม่ือ 
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เนือ้เร่ืองมงคลสูตรค าฉันท์ 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมา  สมฺพุทฺธสฺสฯ 

ตน้มงคลสูตร 
          1.          ยญฺจ  ทฺวาทส  วสฺสานิ  จินฺตยสฺิ  สเทวกา 
                       สิบสองฉน าเหล่า                              นรอีกสุเทวา 
                       รวมกนัและตริหา                               สิริมงัคลาใด 
          2.          จิรสฺส  จินฺตยนฺตาปี                         เนว ชานิสุ  มงฺคล  
                       จกฺกวาฬสหสฺเสสุ                          ทสสุ เยน ตตฺตก  
                       กาล   โกลาหล  ชาต                        ยาว  พฺรหฺมนิเวสนา 
                       เทวามนุษทวี                                   พหุภพประเทศใน 
                       หม่ืนจกัระวาฬได ้                             ด าริห์ส้ินจิรังกาล 
                       แลว้ยงับ่รู้มง -                                  คะละสมมโนมาลย ์
                      ดว้ยกาละล่วงนาน                             บ่มิไดป้ระสงคส์ม 
                      ไดเ้กิดซ่ึงโกลา -                               หะละยิง่มโหดม 
                      กอ้งถึง ณ ชั้นพรหม                          ธสถิตสะเทือนไป 
          3.          ย   โลกนาโถ  เทเสสิ 
                       องคโ์ลกนาถเทศน์                           วรมงัคะลาใด 
          4.          สพฺพปาปวนิาสน  
                       ยงัปาปะปวงให ้                               ทุษะเส่ือมวนิาศมล 
          5.          ย   สุตฺวา  สพฺพทุกฺเขหิ                   มุจฺจนฺตาสงฺขิยา นรา 
                       ชนหลาย บ ่พึงนบั                            ผสิดบัสุมงคล 
                       ใดแลว้และรอดพน้                             พหุทุกขะยาย ี
          6.          เอวมาทิคุณูเปต                               มงฺคลนฺตมฺภฌาม เส.ฯ 
                       เราควรจะกล่าวมง -                          คะละอนัประเสริฐท่ี 
                       กอบดว้ยคุณามี                                วรอตัถะเฉิดเฉลา ฯ 
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มงคลสูตร 
          1.          เอวมฺเม  สุต  
                       องคพ์ระอานนทท์่านเล่า                    วา่ขา้พเจา้ 
                       ไดฟั้งมาแลว้ดงัน้ี 
          2.          เอก   สมย    ภควา 
                       สมยัหน่ึงพระผูมี้                                  พระภาคชินสีห์ 
                       ผูโ้ลกนาถจอมธรรม์  
          3.          สาวตฺถิย    วหิรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 
                       ประทบั ณ เชตะวนั                            วหิาระอนั 
                       อนาถะบิณฑิกไซร์ 
                       จดัสร้างอยา่งดีท่ีใน                            สาวตัถีให้ 
                       เป็นท่ีสถิตสุขา 
          4.          อถ โข อญฺญตรา  เทวตา 
                       คร้ังนั้นแลเทวะดา                               องคห์น่ึงมหา- 
                       นุภาพมหิทธ์ิฤทธี 
          5.          อภิกกนฺตาย รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา         
                       ล่วงประถมยามราตรี                           เธอเปล่งรัศมี 
                       อนัเรืองระยบัจบัเนตร์ 
          6.          เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา 
                       แสงกายเธอปลัง่ยงัเขต                      สวนแห่งเจา้เชต 
                       สวา่งกระจ่างทัว่ไป 
          7.          เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ 
                       องคพ์ระภควนันั้นไซร์                          ประทบัแห่งใด 
                       ก็เขา้ไปถึงท่ีนั้น 
          8.          อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา 
                       คร้ันเขา้ใกลแ้ลว้จึงพลนั                      ถวายอภิวนัท ์
                       แด่องคส์มเด็จทศพล 
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          9.          เอกมนฺต   อฏฺฐาสิ. 
                       แลว้ยนืท่ีควรด ากล                             เสง่ียมเจียมตน 
                       แสดงเคารพนบศีร์ 
          10.        เอกมนฺต   ฐิตาโข  สา  เทวตา 
                       เม่ือเทวดายนิดี                                   สมควร ณ ท่ี 
                       ขา้งหน่ึงดงักล่าวแลว้นั้น 
          11.        ภควนฺต   คาถาย  อชฺฌภาสิ ฯ 
                       จึงไดทู้ลถามภควนั                             ดว้ยถอ้ยประพนัธ์ 
                       เป็นพระคาถาบรรจง ฯ 
                       พหู  เทวา  มนุสฺสา จ                        มงฺคลานิ อจินฺตยุ 
                       อากงฺขมานา  โสตฺถาน                     พฺรหิ  มงฺคลมุตฺตม ฯ 
                       เทพอีกมนุษหวงั  คติโสตถิจ านง 
                       โปรดเทศะนามง- คะละเอกอุดมดี 
                       (ฝ่ายองคพ์ระชินสีห์                            ตรัสตอบวาที 
                       ดว้ยพระคาถาไพจิตร) 
          1.          อเสวนา จ พาลาน                               ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา 
                       ปูชา จ ปูชนียาน                                  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       หน่ึงคือ บ่ คบพาล                                เพราะจะพาประพฤติผดิ 
                       หน่ึงคบกะบณัฑิต                                 เพราะจะพาประสพผล 
                       หน่ึงกราบและบูชา                               อภิปูชนียช์น 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                    อดิเรกอุดมดี1 
          2.          ปฏิรูปเทสวาโส จ                               ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 
                       อตฺตสมฺมาปณิธิ จ                              เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       ความอยูป่ระเทศซ่ึง                              เหมาะและควรจะสุขี 
                       อีกบุญญะการท่ี                                    ณ อดีตะมาดล 
                       อีกหมัน่ประพฤติชอบ                            ณ สภาวะแห่งตน 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                   อดิเรกอุดมดี2 
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          3.          พาหุสจจญฺจ  สิปฺปญฺจ                      วนิโย จ สุสิกฺขิโต 
                       สุภาสิตา จ ยา วาจา                          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       ความไดส้ดบัมาก                                 และก าหนดสุวาที 
                       อีกศิลปะศาสตร์มี                                 จะประกอบมนุญการ 
                       อีกหน่ึงวนิยัอนั                                    นรเรียนและเช่ียวชาญ 
                       อีกค าเพราะบรรสาน                            ฤติแห่งประชาชน 
                       ทั้งส่ีประการลว้น                                 จะประสิทธ์ิมนุญผล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                  อดิเรกอุดมดี3 
          4.          มาตาปิตุอุปฏฐาน                              ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
                       อนากุลา จ กมฺมนฺตา                        เอตมฺมงคลมุตฺตม  
                       บ ารุงบิดามา-                                      ตุระดว้ยหทยัปรีย ์
                       หากลูกและเมียมี                                ก็ถนอมประหน่ึงตน 
                       การงานกระท าไป                               บ่มิยุง่และสับสน 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                  อดิเรกอุดมดี4 
          5.          ทานญฺจ  ธมฺมจริยา จ                      ญาตกานญฺจ สงฺคโห 
                       อนวชฺชานิ  กมฺมานิ                          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       ใหท้าน ณ กาลควร                            และประพฤต์ิสุธรรมศรี 
                       อีกสงเคราะห์ญาติท่ี                           ปฏิบติับ าเรอตน 
                       กอบกรรมะอนัไร้                                 ทุษะกลั้วและมวัมล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                 อดิเรกอุดมดี 
          6.          อารตี  วริตี  ปาปา                             มชฺชปานา จ สญฺญโม 
                       อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ                        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       ความงดประพฤต์ิบาป                         อกุศลบ่ใหมี้ 
                       ส ารวมวรินทรีย ์                                  และสุราบ่เมามล 
                       ความไม่ประมาทใน                            พหุธรรมะโกศล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                 อดิเรกอุดมดี 
          7.          คารโว จ นิวาโต จ                           สนฺตุฏฐี จ กตญฺญตา 
                       กาเลน ธมฺมสฺสวน                             เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
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                       เคารพ ณ ผูค้วร                                  จะประณตและนอบศีร์ 
                       อีกหน่ึงมิไดมี้                                      จะกระดา้งและจองหอง 
                       ยนิดี ณ ของตน                                  บ่มิโลภทยานปอง 
                       อีกรู้คุณาของ                                     นรผูป้ระคองตน 
                       ฟังธรรมะโดยกา -                               ละเจริญคุณานนท์ 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                                 อดิเรกอุดมดี 
          8.          ขนฺตี จ โสวจสฺสตา                         สมณานญฺจ ทสฺสน  
                       กาเลน ธมฺมสากจฺฉา                      เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       มีจิตตะอดทน                                    และสถิต ณ ขนัตี 
                       อีกหน่ึงบ่พึงมี                                    ฤดิด้ือทะนงหาญ 
                       หน่ึงเห็นคณาเลิด                             สมณาวราจารย ์
                       กล่าวธรรมะโดยกาล                         วรกิจจะโกศล 
                       ทั้งส่ีประการลว้น                              จะประสิทธ์ิมนุญผล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                               อดิเรกอุดมดี 
          9.          ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺ จ                  อริยสจฺจานทสฺสน  
                       นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ                     เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       เพียรเผากิเลศลา้ง                            มละโทษะยาย ี
                       อีกหน่ึงประพฤติดี                             ดุจะพรหมพิสุทธิสรรพ ์
                       เห็นแจง้ ณ ส่ีองค์                             พระอะริยะสัจอนั 
                       อาจน ามนุษผนั                                 ติระขา้มทเลวน 
                       อีกท าพระนิพพา -                             นะประจกัษะแก่ชน 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                               อดิเรกอุดมดี 
          10.        ผฺฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ                     จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ 
                       อโสก   วริช                                      เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
                       จิตใครมิไดต้อ้ง                                วรโลกะธรรมศรี 
                       แลว้ยอ่ม บ่ พึงมี                              จะประหวัน่ฤกงัวล 
                       ไร้โศกธุลีสูญ                                   และสบายบ่มวัมล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                               อดิเรกอุดมดี 
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          11.        เอตาทิสานิ กตฺวาน                       สพฺพตฺถมปราชิตา 
                       สพฺพตฺถ  โสตฺถิ คจฺฉนฺติ               ตนฺเตส   มงฺคลมุตฺตมนฺติ 
                       เทวามนุษท า                                   วรมงคะลาน้ี 
                       เป็นผูป้ระเสริฐท่ี                              บ่มิแพทุ้กแห่งหน 
                       ยอ่มถึงสวสัดี                                   สิริทุกประการดล 
                       ขอ้น้ีแหละมงคล                               อดิเรกอุดมดีฯ 
ค าศัพท์ 
โกศล  = ฉลาด  ในท่ีน้ีหมายถึง  ประเสริฐ  ในความวา่  พหุธรรมะโกศล 
ขทุทกนิกาย = ช่ือนิกายหน่ึงใน 5 นิกายของพระสุตตนัตปิฏก  ขทุทกนิกายเป็นหมวดพระ
ธรรมขนัธ์  หรือพระสูตรเล็กนอ้ยหรือยยอ่ย ๆ 
ขทุทกปาฐะ  = บทสวดหรือบทสวดสั้น ๆ  แต่ละบทลว้นเป็นธรรมท่ีเป็นเบ้ืองตน้แห่งการถึงธรรมขั้น
สูงข้ึนไป  หรือเป็นธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว   มีทั้งหมด 9 บท 
คติ = วธีิ  แนวทาง  แบบอยา่งในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  แบบการด าเนินชีวติ 
คาถา = ค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี 
จิรังกาล = เวลาชา้นาน 
จ านง = ประสงค ์ มุ่งหวงั  ตั้งใจ 
ชินสีห์ = พระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้  แปลวา่  ผูช้นะ 
เจา้เซต = เจา้เซตเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงใหญ่ซ่ึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ขอซ้ือเพื่อสร้างมหาวหิารถวาย
พระพุทธเจา้  เม่ือแรกเจา้เซตตั้งราคาท่ีดินสูงเท่ากบัเหรียญทองท่ีปูเตม็พื้นท่ีแปลงนั้น   แต่เม่ือเศรษฐี
ยอมซ้ือดว้ยศรัทธาอนัแรงกลา้ในพระพุทธศาสนา  เจา้เซตจึงร่วมท าบุญโดยรับเงินค่าท่ีดินไวแ้ต่เพียง
คร่ึงเดียว 
ฉน า = ปี 
เฉิดเฉลา = งามเด่น  สง่าผา่เผย 
เชตวนัวหิาร = ช่ือพระวหิารท่ีมีความส าคญัยิง่ในสมยัพุทธกาล  ตั้งช่ือตามเจา้เซต  ผูเ้ป็นเจา้ของ
ท่ีดิน  พระวหิารน้ีอยูใ่นอุทธยานใหญ่ร่มร่ืนทางทิศใตข้องเมืองสาวตัถี  อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผูส้ร้าง
ถวายพระพุทธเจา้  คมัภีร์ในพุทธศาสนากล่าววา่  สร้างเป็นวหิาร 7 ชั้น  มีก าแพงและดูเป็นขอบรอบ
บริเวณภายในประกอบดว้ยคนัธกุฎี  คือ  ท่ีประทบัของพระพุทธเจา้  ท่ีอยูข่องภิกษุสาวก  สถานท่ีเจริญ
ธรรม  แสดงธรรม  ฉนัอาหารา  และพกัผอ่น 
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ด ากล  = ตั้งไว ้ ยนือยู ่
ติระ  = ฝ่ัง 
ทะเลวน = การเวยีนวา่ยตายเกิด  หรือสงสารวฏั 
ทศพล = ผูมี้ก าลงั 10 ประการ  เป็นพระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้ 
ทุษะ  = คือ  โทษ  หมายถึง ความไม่ดี  ความชัว่ 
นร = คน 
บรรสาน = คือ  ประสาน  หมายถึง  เช่ือม  ผกูไว ้
บ าเรอ = รับใช ้ ประสาน  หมายถึง  เช่ือม  ผกูไว ้
ประคอง = พยงุใหท้รงตวัอยู ่ ในท่ีน้ีหมายถึง  ใหค้วามอุปการะ  เล้ียงดูอบรม 
ประถมยาม = ยามตน้  ในบาลีแบ่งกลางคืนออกเป็น 3 ยาม  ก าหนดยามละ 4 
ชัว่โมง  ดงัน้ี  ปฐมยาม  ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.,มชัฌิมยาม   ตั้งแต่วเลา  22.00 - 02.00 น., ปัจฉิม
ยาม ตั้งแต่เวลา  02.00 - 06.00 น. 
ประเทศ = สถานท่ี  บริเวณ 
ปรีย ์= ท่ีรัก 
ปาปะ = คือ  บาป  หมายถึง  ความชัว่  ความร้าย  กรรมชัว่  อกุศลกรรมท่ีส่งใหถึ้งความเดือดร้อน  ส่ิงท่ี
ท าจิตใหต้กสู่ท่ีชัว่  คือท าใหเ้ลวลง  ใหเ้ส่ือมลง 
พระสูตร = พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเร่ืองหน่ึง ๆ  ในพระสุตตนัตปิฏก 
พระอานนท ์= พระมหาสาวกองคห์น่ึงเป็นเจา้ชายในศากยวงศ์  พระราชโอรสของพระพุทธเจา้สุกโกท
นะ  ซ่ึงเป็นพระเจา้อาของเจา้ชายสิทธตัถะ  พระอานนทไ์ดรั้บเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจ าพระองค์
ของพระพุทธเจา้  และไดรั้บค าสรรเสริญจากพระพุทธองคว์า่เป็นยอดของภิกษุพหูสูต  ก่อนท่ีพระ
อานนทจ์ะรับเป็นพุทธอุปัฏฐากไดทู้ลขอพรจากพระพุทธองค ์8 ประการ  พระอานนทบ์รรลุพระ
อรหนัตห์ลงัจากพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพานแลว้ 3 เดือน  เป็นก าลงัส าคญัในการท าปฐมสังคายนา  คือ
เป็นผูว้สิัชนาพระธรรม 
ไพจิตร = งาม 
ภควนัต ์= พระนามของพระเจา้  แปลวา่  เป็นผูมี้โชค  คือหวงัพระโพธิญาณก็ไดส้มหวงั  ประกาศพระ
ศาสนาก็ชกัจูงผูค้นใหไ้ดบ้รรลุธรรมสมปรารถนา  มีผูคิ้ดร้ายก็ไม่อาจท าร้ายได้ 
ภพ = แดนเกิด 
มล = ความมวัหมอง  ความสกปรก  ความไม่บริสุทธ์ิ 
มนุญ = เป็นท่ีพอใจ 
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มโนมาลย ์= มีฤทธ์ิมาก 
มโหดม = มากมาย  ยิง่ใหญ่  สูงสุด 
วรอตัถะ  = เน้ือความอนัประเสริฐยอดเยีย่ม 
วนิาศ = ความฉิบหาย 
ยาย ี= เบียดเบียน  รบกวน 
โลกนาถ = พระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้  แปลวา่  ผูเ้ป็นท่ีพึ่งของโลก 
สุตตนัตปิฏก = หมวดหน่ึงของค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีรวมอยูใ่นพระไตรปิฏก  ซ่ึงมี 3 
หมวด  คือ  พระวนิยัปิฏก  พระสุตตนัตปิฏก  และพระอภิธรรมปิฏก 
 สาวตัถี = นครหลวงของแควน้โกศลซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาหิมาลยักบัแม่น ้าคงคาตอนกลาง  เป็น
ศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสมยัพุทธกาล  เป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้ประทบัจ าพรรษานานท่ีสุด 
โสตถิ = ความสวสัดี  ความเจริญรุ่งเรือง 
อดิเรก = พิเศษ 
อนาถบิณฑิก = (อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ)  ช่ือมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวตัถีผูเ้ป็นอุบาสกคนส าคญัในสมยั
พุทธกาล  เดิมช่ือสุทตัตะ  ต่อมาไดน้ามวา่  อนาถบิณฑิกะ  ซ่ึงแปลวา่ผูมี้กอ้นขา้วเพื่อคนอนาถา  เพราะ
ไดส้งเคราะห์คนยากไร้อนาถาอยา่งมากมายเป็นประจ า  วนัหน่ึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปคา้ขายท่ี
เมืองราชคฤห์ในแควน้มคธและไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  เม่ือไดฟั้งธรรมเทศนาเกิดความเล่ือมใส  จึง
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ  หลงัจากเดินทางกลบัถึงเมืองของตนไดห้าซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่สร้างพระ
วหิารเชตวนัถวายใหเ้ป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ 
อภิบูชนียช์น = อภิปูชนียชน  แปลวา่  คนท่ีควรบูชาอยา่งสูง  (มาจากค าวา่  อภิ-ยิง่ วเิศษ, ปูชนีย- น่านบั
ถือ น่าบูชา, ชน-คน) 
                                       
วเิคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
          คุณค่าดา้นเน้ือหา 
          มงคล 38 ประการท่ีปรากฏในมงคลสูตรค าฉนัท์  เป็นหลกัในการปฏิบติัท่ีเรียงจากขอ้ปฏิบติัท่ี
ยากข้ึนไปตามล าดบั  มงคลทั้ง 38 ประการน้ีจะน าความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผูท่ี้น าไปปฏิบติั 
          มงคล  หมายถึง  ธรรมท่ีน ามาซ่ึงความสุขความเจริญ  มี 38 ประการ  ดงัน้ี 
1.  การไม่คบคนพาล                           
2.  การคบบญัฑิต                          
3.  การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา   
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4.  การอยูใ่นถ่ินอนัสมควร                   
5.  เคยท าบุญมาก่อน                    
6.  การตั้งตนชอบ  
7.  ความเป็นพหูสูต     
8.  การรอบรู้ในศิลปะ                      
9.  มีวนิยัท่ีดี  
10.  กล่าววาจาอนัเป็นสุภาษิต          
11.  การบ ารุงบิดามารดา               
12.  การสงเคราะห์บุตร  
13.  การสงเคราะห์ภรรยา                  
14.  ท างานไม่ใหค้ัง่คา้ง                
15.  การใหท้าน  
16.  การประพฤติธรรม                       
17.  การสงเคราะห์ญาติ                  
18.  ท างานท่ีไม่มีโทษ  
19.  ละเวน้จากบาป                           
20.  ส ารวมจากการด่ืมน ้าเมา         
21.  ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  
22.  มีความเคารพ                               
23.  มีความถ่อมตน                        
24.  มีความสันโดษ  
25.  มีความกตญัญู                              
26.  การฟังธรรมตามกาล               
27.  มีความอดทน  
28.  เป็นผูว้า่ง่าย                                 
29.  การไดเ้ห็นสมณะ                    
30.  การสนทนาธรรมตามกาล  
31.  การบ าเพญ็ตบะ                           
32.  การประพฤติพรหมจรรย  ์          
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33.  การเห็นอริยสัจ  
34.  การท าใหแ้จง้ซ่ึงพระนิพพาน 3     
35.  มีจิตไม่หว ัน่ไหวในโลกธรรม   
36.  มีจิตไม่เศร้าโศก  
37.  มีจิตปราศจากกิเลส                     
38.  มีจิตเกษม  
          มงคลสูตรค าฉนัทน์อกจากจะมีการแปลถอดความจากพระคาถาแลว้  ยงัมีการอธิบายขยายความ
มงคลเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจความหมายท่ีชดัเจน  และง่ายต่อการน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
          มงคลสูตรค าฉนัทเ์ป็นบทประพนัธ์ท่ีมีขนาดสั้น  แต่มีลกัษณะทางวรรณศิลป์ท่ีมีความโดด
เด่น  ใชค้  าง่าย  กระชบั  และส่ือความหมายไดช้ดัเจน  แสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพในการเลือกสรร
ถอ้ยค าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
          การสรรค า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเช่ียวชาญในการเลือกสรรถอ้ยค ามา
ใชไ้ดอ้ยา่งดี  จะเห็นไดจ้ากค าประพนัธ์วรรคสุดทา้ยของทุกพระคาถาจะจบดว้ยเสียง  /อน/  เพื่อใหส่้ง
สัมผสัมายงัค าวา่  "มงคล"  เช่น 
          คาถาท่ี 1          หน่ึงกราบและบูชา                    อภิบูชนียช์น 
                                   ขอ้น้ีแหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
          คาถาท่ี 2          อีกหมัน่ประพฤติควร                   ณ สภาวะแห่งตน 
                                   ขอ้น้ีแหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
          คาถาท่ี 3          ทั้งส่ีประการลว้น                        จะประสิทธ์ิมนุญผล 
                                   ขอ้น้ีแหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
          คาถาท่ี 4          การงานท าไป                             บ่มิยุง่และสับสน 
                                   ขอ้น้ีแหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
          คาถาท่ี 5          กอบกรรมะอนัไร้                          ทุษะกลั้วและมวัผล 
                                   ขอ้น้ีแหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
          การเลือกใชค้  าประพนัธ์  การด าเนินเร่ืองในมงคลสูตรค าฉนัท์  เลือกใชก้าพยฉ์บงั 16  และอินทร
วเิชียร์ฉนัท ์11  สามารถประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตรงตามบงัคบัในฉนัทลกัษณ์โดยไม่เสียเน้ือความจากพระ
คาถาบาลี  เช่น 
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          กาพยฉ์บบั 16 
          สาวตฺถิย    วหิรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม 
                     ประทบั ณ เชตวนั                       วหิาระอนั 
          อนาถบิณฑิกไซร์ 
                     จดัสร้างอยา่งดีท่ีใน                     สาวตัถีให ้
          เป็นท่ีสถิตสุขา 
          อินทรวเิชียรฉนัท์ 11 
                     ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุ                         ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ 
                     หน่ึงคือบ่คบพาล                         เพราะจะพาประพฤติผดิ 
                     หน่ึงคบกะบณัฑิต                       เพราะจะพาประสบผล 
          การแปลถอดความ  การแปลภาษาบาลีเป็นบทร้อยกรอง  ประเภทฉนัท์  ทรงแปลถอดความอยา่ง
ตรงตวั  โดยใชภ้าษาท่ีสละสลวย  เช่น 
                    (1)  อเสวนา จ พาลา น                (2)  ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา 
                    (3)  ปูชา  จ  ปูชนียน                    เอตมฺมงฺคลมุติตม  
 
                    (1)  หน่ึงคือบค่บพาล                   เพราะจะพาประพฤติผดิ 
                    (2)  หน่ึงคบกะบณัฑิต                 เพราะจะพาประสบผล 
                    (3)  หน่ึงกราบและบูชา                อภิบูชนียช์น 
                ขอ้น้ีแหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
          การเรียบเรียง  มีการล าดบัความดีเป็นหมวดหมู่  พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงเป็นพระคาถาบาลี 10 
คาถา  ในแต่ละาคาถาประกอบดว้ยมงคลต่าง ๆ ดงัน้ี 
          คาถาท่ี 1                    มงคลท่ี 1  ไม่คบคนพาล  2 คบบณัฑิต  3 บูชาผูท่ี้ควรบูชา 
          คาถาท่ี 2                    มงคลท่ี 4 อยูใ่นประเทศอนัสมควร  5 เคยท าบุญไวก้าลก่อน  6 ตั้งตนไว้
ชอบ 
          คาถาท่ี 3                    มงคลท่ี 7 สดบัตรับฟังมาก 8 มีศิลปะ  9 มีวนิยั  10 มีวาจาเป็นสุภาษิต 
          คาถาท่ี 4                    มงคลท่ี 11 บ ารุงมารดาบิดา  12  สงเคราะห์บุตร  13 สงเคราะห์ภรรยา  14 
การงานไม่คัง่คา้งอากลู 
          คาถาท่ี 5                    มงคลท่ี 15 เวน้จากบาป 16 ประพฤติธรรม  17 สงเคราะห์ญาติ  18 
ประกอบการงานไม่มีโทษ 
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          คาถาท่ี 6                    มงคลท่ี 19 เวน้จากบาป  20 ส ารวมจากการด่ืมน ้าเมา  21 ไม่ประมาทใน
ธรรม 
          คาถาท่ี 7                    มงคลท่ี 22  มีความเคารพ 23 นอบนอ้มถ่อมตน  24 ยนิดีดว้ยของของ
ตน  25 มีความกตญัญูรู้คูณท่าน  26 ฟังธรรมตามกาล 
          คาถาท่ี 8                    มงคลท่ี 27 มีความอดทน  28 เป็นผูว้า่ง่ายสอนง่าย  29 เห็นสมณะ  30 
สนทนาธรรมตามกาล 
          คาถาท่ี 9                    มงคลท่ี 31 บ าเพญ็ตบะ (ความเพียร)  32 ประพฤติพรหมจรรย ์ 33 เห็น
อริยสัจ  34 ท าใหแ้จง้ซ่ึงพระนิพพาน 
          คาถาท่ี 10                  มงคลท่ี 35 มีจิตไม่หว ัน่ไหวเม่ือตอ้งโลกธรรม 36 มีจิตไม่เศร้าโศก  37 มีจิต
ปราศจากธุลี  38 มีจิตปลอดโปร่งจากกิเลส 
คุณค่าดา้นแนวคิดและคติชีวติ 
          แนวคิดส าคญัจากเร่ือง  ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติเกิดจาการประพฤติปฏิบติัของตนเองทั้งส้ิน   หา
ไดเ้กิดข้ึนจากผูอ่ื้น  ส่ิงอ่ืน  หรือวตัถุโชคลางใด ๆ จากภายนอก 
          คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่าน  คุณค่าในการน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัคือไดท้ราบวธีิปฏิบติัตนเพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติ  และคุณค่าทางดา้นสังคม  ขอ้ปฏิบติัทุกขอ้ในมงคลสูตร  ท าใหบุ้คคลและ
สังคมเจริญกา้วหนา้ 
พระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของเหตุผล  ควรค่อย ๆ พิจารณาศึกษาคน้ควา้ใหล้ะเอียดลึกซ้ึงจนเขา้ใจอยา่ง
แตกฉากจะท าใหชี้วติเป็นสุข  สงบ  และร่มเยน็ 
          มงคลสูตรค าฉนัท ์ มีลกัษณะเด่นทางวรรณศิลป์  โดยเฉพาะการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเรียบ
ง่าย  กระชบั  และเป็นค าท่ีผูอ่้านคุย้เคยเป็นอยา่งดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงน ามา
ร้อยกรองอยา่งเป็นภาษาประพนัธ์ท่ีสละสลวยพร้อมทั้งสะทอ้นใหเ้ห็นคติธรรมและหลกัปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวติร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมใหเ้ป็นสุข  และเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง   นบัเป็นวรรณคดีค าสอนท่ี
มีค่ายิง่และเป็นมรดกทางภาษาช้ินส าคญัของไทย 
  
ท่ีมาและไดรั้บอนุญาตจาก :  
บุญลกัษณ์ เอ่ียมส าองค ์เก้ือกมล พฤกษประมูล และโสภิต พิทกัษ.์ ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม 
ม.4. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
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แนวคิดส าคญั  
 ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติ เกิดจากการประพฤติปฏิบติัของตนเองทั้งส้ิน หาไดเ้กิดจากผูอ่ื้น ส่ิง
อ่ืน หรือวตัถุโชคลางใดๆ จากภายนอก  
 มงคล หมายถึง เหตุทั้งหลายอนัจะท าใหบ้รรลุถึงความเจริญแห่งสมบติัทั้งปวง เหตุแห่งความ
เจริญหรือทางกา้วหนา้ มีทั้งหมด 38 ประการ  
 มงคลสูตร เป็นพระสูตรในขทุทกนิกาย หมวดขทุทกปาฐ พระธรรมเล็กๆนอ้ยๆ   
   
คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่าน  
1.      ไดท้ราบวธีิปฏิบติัตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวติ   
2.      มีคุณค่าทางดา้นสังคม เพราะขอ้ปฏิบติัทุกขอ้ในมงคลสูตรลว้นมีค่าควรประพฤติปฏิบติั ซ่ึงจะท า   
         ใหบุ้คคลและสังคมเจริญกา้วหนา้  
3.      ไดศึ้กษาภาษากวนิีพนธ์ท่ีสละสลวย ไพเราะทั้งถอ้ยค าและเน้ือความ  
   
ค่านิยม  
 มงคลทั้ง 38  ประการ ลว้นเป็นค่านิยมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยมสูงสุดทางพระพุทธศาสนา
ก็คือ นิพพาน การดบัพร้อมไม่เกิด แก่ เจบ็ ตาย อีกต่อไป  
 


