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Proverb :
To be a man is to give not to take
to serve not to crush to die not to live. -Bible.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ราโชวาทกถา
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั พระราชทานแกปวงชนชาวไทย เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๔๙
ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดมาอยใู นทามกลางมหาสมาคม พรอมพรัง่ ดวยบุคคลจากทุกสถาบัน
ในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย
ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองยิง่ ใหญทที่ กุ คนตัง้ ใจจัดใหขา พเจาเปนพิเศษ ทัง้ รัฐบาลไดจดั
งานครัง้ นีไ้ ดเรียบรอยและงดงาม น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยทีร่ ว มกันแสดงออกทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ที่
พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลืม้ ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ ใจมาดวยความหวังดีจากใจ
จริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจทีเ่ ปย มไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของทุกคน
ทุกฝายนี้ ทำใหขา พเจาเห็นแลวมีกำลังใจมากขึน้ นึกถึงคุณธรรมซึง่ เปนทีต่ งั้ ของความรักความสามัคคี ทีท่ ำให
คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบา นเมืองใหเจริญรงุ เรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือการทีท่ กุ คนคิดพูดทำดวยความเมตตา มงุ ดีมงุ เจริญแกตนแกผอู นื่ และแกประเทศชาติ
ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่
ทำสำเร็จผล ทัง้ แกตนแกผอู นื่ และแกประเทศชาติ
ประการทีส่ าม คือการทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน โดย
เทาเทียมเสมอกัน
ประการทีส่ ี่ คือการทีต่ า งคนตางพยายามทำความคิดความเห็นของตนใหถกู ตองเทีย่ งธรรม และมัน่ คงอยู
ในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ลงรอยเดียวกันในทางทีด่ ที เี่ จริญนี้ ยังมีพรอมมูลใน
ภายในใจของคนไทย ก็มนั่ ใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดำรงมัน่ คงอยตู ลอดไปได
จึงขอใหทา นทัง้ หลายในมหาสมาคมนี้ ทัง้ ประชาชนชาวไทยทุกหมเู หลา ไดรกั ษาจิตใจและคุณธรรมนีไ้ วให
เหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนีก้ นั ตอไปอยาใหขาดสาย เพือ่ ใหประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู
ดวยความรมเย็นเปนสุข ทัง้ ในปจจุบนั และในภายหนา
ขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิใ์ นสากล จงคมุ ครองรักษาประเทศชาติไทย ใหปลอดพนจาก
ภัยอันตรายทุกสิง่ และอำนวยความสุขความเจริญสวัสดีใหเกิดมีแกประชาชนชาวไทยทัว่ กัน
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ราโชวาทคาถา
พุทธฺ ปรินพิ พฺ านโต ปฏฐาย ปฺจสตาธิกานํ เทฺวสํวจฺฉรสหสฺสานมุปริ เอกูนปฺญาสเม สํวจฺฉเร
เชฏฐมาสสฺส นวเม ทิเน ทยฺยรฏฐนิวาสีนํ จกฺกวิ สํ เิ กน นวเมน มหาราเชน กถิตายํ ฯ

วํสฏฐา :

ปฺยาวตฺตํ :

วสนฺตติลกา :

ปสนฺนโก โวป มหาสมาคเม
มมํ วรํ เย อิธ ทาตุมาคตา
มหามหํ เม อกริตถฺ สุฏ ุ เย
กรึสุ เอตํปจ รฏฐปาลิโน
ยมาคตา โหนฺติ ปสนฺนมานสา
นิทสฺสติ ุํ โข มม ภตฺตมิ ตุ ตฺ มํ
พหุํว อุสสฺ าหมิทํ ชเนติ เม
ปสนฺนโกทานิ อหํ ภวามิ โว
ฉ โข สาราณิยา ธมฺมา
สามคฺคยิ า ปวตฺตนฺติ
รฏฐฺจ อนุปาเลตุํ
เอเต ปฏิจจฺ สพฺเพ ว
ปเรสฺจ ติทวฺ าเรหิ
สมคฺคา อฺญมฺญฺจ
สพฺเพ สกปเรสฺจ
สิยุํ สุจริเต สพฺเพ
สิยุํ ทิฏ ชุ กุ า ทยฺยา
สเจ ธมฺมานุจารี จ
ทยฺยรฏฐํ จิรํ เขมํ
ตสฺมา จิตตฺ านุรกฺขี จ
ธมฺเมสุ ทยฺยเิ ก สพฺเพ
ฐิตยิ า ทยฺยรฏฐสฺส

สพฺเพสํ ปยตาย จ
เอกีภาวาย อายตึ
ตํ ปาเปตุํ สมิทธฺ ติ ํ
สมคฺคา ทยฺยวาสิโน
สพฺเพ วราสเปกฺขกา
สิยุํ สงฺคหการิโน
รฏฐสฺส อตฺถสาธกา
ธมฺเมสุ จ ปติฏฐ ติ า
ธมฺมตฺเถสุ จ สณฺฐติ า
สิยุํ วราสเปกฺขกา
โลเก ฐสฺสติ โสตฺถนิ า
โหนฺตุ ธมฺมฏฐิตา สทา
สมาทเปนฺตุ อายตึ
ปจฺจปุ ปฺ นฺเน จนาคเต

พุทโฺ ธ จ โลกครุ ธมฺมวโร จ สงฺโฆ
สพฺเพ มหิทธฺ กิ วรา สกลา จ เทวา
รฏฐฺจ ทยฺยกิ ชเน อภิปาลยนฺตุ
ทยฺยา ภวนฺตุ สุขติ า จ นิรนฺตรายา
เขมี จ โหนฺตุ นิรปุ ทฺทวภาวปตฺตา
ปปฺโปนฺตุ สพฺพธิ สุวตฺถวิ รฺจ นิจจฺ นฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสส หนา ๘-๙)
บุพเพกตบุญญตานัน้ คือพระราชกุศลสมภารบุญญาธิการบารมี ทีส่ มเด็จบรมบพิตรสมภารเจา ไดทรง
บำเพ็ญไวในปางกอนเปนลำดับมา ตัง้ แตปเุ รชาติจนถึงภพปจจุบนั อันเปนสวนอดีตลวงไปแลว มาสโมสรเพิม่
พูนวิบากขันธอันมโหฬาร ใหทรงบริบูรณดวยสมบัติ ๔ ประการ คือ พระชาติสมบัติ อิสริยสมบัติ โภคสมบัติ
พระญาณสมบัติ ควรเปนทีส่ รรเสริญของอเนกชนนิกรผจู ะอนุวตั รในกิจกรณียะนัน้ ๆ ซึง่ เปนอุบายแหงความเจริญ
สุขประโยชนคณ
ุ และเปนทีบ่ นั เทิงจิตคารวนิปจ จการของโลกียชน และปริกขกชนทุกหมเู หลา อาคาริกมนุษย
บุรษุ รัตนผพู รอมดวยสมบัติ ๔ ประการนีแ้ ลว ยอมสามารถในกิจใหญๆ ใหเสร็จไดโดยไมยาก ไดอาศัยชาติสมบัติ
แลวก็อาจชักนำผทู เี่ สมอหรือต่ำกวาโดยชาติและตระกูล สำคัญเพือ่ จะประพฤติตามโดยงาย กิจใดๆ จะตองอาศัย
อานุภาพอันใหญหลวงจึงอาจสำเร็จ ก็จะใหกจิ นัน้ ๆ เสร็จไดดว ยอิสริยสมบัติ กิจซึง่ จะตองสำเร็จดวยกำลังทรัพย
อันใหญ ก็จะสามารถเสร็จไดดว ยโภคสมบัติ และอาจจะใหกจิ นัน้ ๆ เสร็จไดโดยชอบ ปราศจากอุปสรรค ดวย
ญาณสมบัติ สมบัติ ๔ ประการ ซึง่ เปนผลมาเพราะบุพเพกตบุญญตา สามารถใหกจิ ใหญๆ สำเร็จไดโดยสะดวก
ฉะนี้
สมเด็จพระสุคตมหามุนี จึงตรัสแสดงบุพเพกตบุญญตานัน้ วา เปนสมบัตจิ กั ร อันจะพัดผันนำทานผบู ำเพ็ญ
ไวแลวนัน้ ใหบรรลุผลวิเศษ ดุจลอรถอันพัดพาผขู นึ้ ใหลถุ งึ สถานทีป่ ระสงค ประการหนึง่ ในสมบัตจิ กั ร ๔ ประการ
และตรัสวาเปนมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย ประการหนึง่ ในมงคล ๓๘ ประการ ดังแสดงในมงคลสูตรนัน้
อนึง่ ทานพรรณนาวา สรรพอิฏฐวิบลุ ผลซึง่ เปนทีต่ อ งประสงคของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย จะเกิดมีมา
ดวยอำนาจบุญนิธิ ตองกับภาษิตในนิธกิ ณ
ั ฑสูตร* วา
บุญนิธนิ ไี้ มสาธารณแกคนเหลาอืน่ โจรก็ไมมาแยงชิงนำไปได
ผมู ปี ญ
 ญาจึงควรบำเพ็ญบุญนิธิ ซึง่ จะติดตามตนไปเกิด
บุญนิธนิ แี้ ล อาจอำนวยผลทีต่ อ งประสงคทงั้ ปวงใหสำเร็จแกเทวดามนุษยทงั้ หลาย
* ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ขุ.ขุ. ๒๕/๙/๑๒).
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ปฐยาวัตร :

ปุพเฺ พกตปุญ
ฺ ตาคาถา ๑
รฺญา หิ สฺจติ า โหติ
สา ชเนติ วิปากํ ว
สมฺปตฺตหี ิ สมงฺคี ว
“ชาติ อิสสฺ ริยฺจาป
เอตา ภวนฺติ อุปปฺ นฺนา

ยา ปุพเฺ พกตปฺุญตา
รฺโญ ปฺุญสมงฺคโิ น
เอตํ นิสสฺ าย ภูมโิ ป
โภโค ญาณวรํ” อิติ
ทยฺยานมินทฺ ราชิโน

อินทรวิเชียร :

เสฏโฐ หิ สมฺปตฺตสิ มงฺคภิ โู ต
รฏเฐ ปสฏโฐ มหิโป ชเนหิ
ทยฺยสิ สฺ รินโฺ ท อถ รฏฐวาสี
กุพพฺ นฺติ ยํ โข กรณียกิจจฺ ํ
ตํ สาตฺถกํ รฏฐนิวาสินฺจ
สพฺเพสเมตฺจ ปโมทนียํ

อินทรวงศ :

ราชา จ สมฺปตฺตสิ มงฺคโิ ก อยํ
สาเธติ กิจจฺ ํ สหิตฺจ ทุกกฺ รํ
นิสสฺ าย ชาตึ สกเล พหู ชเน
ราชานุวตฺตี กุรเุ ต มหิสสฺ โร

ปฐยาวัตร :

ยํ โข มหานุภาเวน
ตํ สาเธติ มหาราชา
สกฺกา เกนจิ สาเธตุํ
นิสสฺ าย โภคสมฺปตฺตึ
นิสสฺ าย ญาณสมฺปตฺตึ
รฺญา จ ปูรติ า โหติ
จตสฺโส ตํสมุฏฐ านา
กิจจฺ ํ สกฺโกติ สาเธตุํ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สมฺปตฺตนี ํ จตุกกฺ ํ ว
นรํ ปาเปติ เอตํ ว
ปาเปติ รถิเก ฐานํ
อิมา เทวมนุสสฺ านํ
จตุสมฺปตฺตโิ ย “จกฺกวุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
อสาธารณมฺเญสํ
กยิราถ ธีโร ปุญ
ฺ านิ
เอส เทวมนุสสฺ านํ

สาเธตพฺพปํ  เกนจิ
นิสสฺ ายิสสฺ ริยํ วรํ
ยํ โภคสมฺปทาย โข
ตํ สาเธติ จ ภูมโิ ป
สพฺพํ สาเธติ สพฺพโส
ยา ปุพเฺ พกตปฺุญตา
สมฺปตฺตโิ ย ปฏิจจฺ เว
มหนฺตปํ  มหิสสฺ โร
สพฺพโลกานุกมฺปน า
เยน เกนจิ สฺจติ ํ
วิเสสผลมุตฺตมํ
จกฺกํ วิย ยถิจฉฺ ติ ํ
วุตตฺ า อุตตฺ มมงฺคลํ
สมฺปตฺตตี ิ ปวุจจฺ เร
สมฺพทุ เฺ ธน มเหสินา
อโจรหรโณ นิธิ
โย นิธิ อนุคามิโก
สพฺพกามทโท นิธตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปุพเฺ พกตปุญ
ฺ ตาคาถา ๑
รฺญา หิ สฺจติ า โหติ
สา ชเนติ วิปากํ ว
สมฺปตฺตหี ิ สมงฺคี ว
“ชาติ อิสสฺ ริยฺจาป
เอตา ภวนฺติ อุปปฺ นฺนา

อีกสำนวนหนึง่ (๑)

ยา ปุพเฺ พกตปุญ
ฺ ตา
รฺโญ ปฺุญสมงฺคโิ น
เอตํ นิสสฺ าย ภูมโิ ป
โภโค ญาณวรํ” อิติ
ทยฺยานมินทฺ ราชิโน

อินทรวิเชียร :

เสฏโฐ หิ สมฺปตฺตสิ มงฺคภิ โู ต
รฏเฐ ปสฏโฐ มหิโป ชเนหิ
ทยฺยสิ สฺ รินโฺ ท อถ รฏฐวาสี
กุพพฺ นฺติ ยํ โข กรณียกิจจฺ ํ
ตํ สาตฺถกํ รฏฐนิวาสินฺจ
สพฺเพสเมตฺจ ปโมทนียํ

อุเปนทรวิเชียร :

ปฏิจจฺ ชาตึ นรเทวราชา
พหู ชเน ภูปติเค กโรติ
นริสสฺ โร อิสสฺ ริยํ ปฏิจจฺ
สุทกุ กฺ รํ ปาปยเต สมิทธึ
ปฏิจจฺ โภคํ ชคตินทฺ ราชา
ธเนน สาเธติ สุเขน กิจจฺ ํ
ปฏิจจฺ ญาณํ ส นิโรปสคฺโค
สมิทธฺ กิ ํ ปาปยเต จ สพฺพํ

ปฐยาวัตร :

รฺญา จ ปูรติ า โหติ
จตสฺโส ตํสมุฏฐ านา
กิจจฺ ํ สกฺโกติ สาเธตุํ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สมฺปตฺตนี ํ จตุกกฺ ํ ว
นรํ ปาเปติ เอตํ ว
ปาเปติ รถิเก ฐานํ
อิมา เทวมนุสสฺ านํ
จตุสมฺปตฺตโิ ย “จกฺกวุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
อสาธารณมฺเญสํ
กยิราถ ธีโร ปุญ
ฺ านิ
เอส เทวมนุสสฺ านํ

ยา ปุพเฺ พกตปุญ
ฺ ตา
สมฺปตฺตโิ ย ปฏิจจฺ เว
มหนฺตปํ  มหิสสฺ โร
สพฺพโลกานุกมฺปน า
เยน เกนจิ สฺจติ ํ
วิเสสผลมุตฺตมํ
จกฺกํ วิย ยถิจฉฺ ติ ํ
วุตตฺ า อุตตฺ มมงฺคลํ
สมฺปตฺตตี ิ ปวุจจฺ เร
สมฺพทุ เฺ ธน มเหสินา
อโจรหรโณ นิธิ
โย นิธิ อนุคามิโก
สพฺพกามทโท นิธตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปฐยาวัตร :

ปุพเฺ พกตปุญ
ฺ ตาคาถา ๑
ปุพเฺ พ หิ ปูรติ า รฺญา
ภูปาโล จตุสมฺปตฺตี
ชาติ อิสสฺ ริยํ โภโค

อีกสำนวนหนึง่ (๒)

ยา ปุพเฺ พกตปฺุญตา
เอตํ อาคมฺม วินทฺ เต
ญาณํ วรฺจ โข อิติ

อินทรวงศ :

อาคมฺม ชาตึ นคราธิปานุโค
อาคมฺม โข อิสสฺ ริยํ ชนาธิโป
โภคฺจ สมฺปตฺตวิ รํ ปฏิจจฺ เว
สาเธติ กิจจฺ ํ อติทกุ กฺ รํ จ โข
อาคมฺม ญาณํ นคริสสฺ โร วโร
สาเธติ กิจจฺ ํ นิรปุ ทฺทวํ สทา

อินทรวิเชียร :

สมฺปตฺตโิ ย ราชวรสฺส เอตา
วุจจฺ นฺติ จกฺกํ อิติ โขธ โลเก
จกฺกฺหิ เอตํ รถิเก ชเน ว
ปาเปติ ญานํ ว ยถิจฉฺ ติ ํ เว

ปฐยาวัตร :

จกฺกสมฺปตฺตโิ ย วุตตฺ า
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
อสาธารณมฺเญสํ

พุทเฺ ธน มงฺคลํ อิติ
สพฺพกามททํ วรํ
สพฺเพสํ อิติ อาทิกนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (จากหนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๕-๑๗)
แลอปจายนธรรมนัน้ คือพระราชกุศลบุญญกิรยิ าสัมมาปฏิบตั ิ สวนออนนอมแกวยวุฑฒบุคคลและธรรมที่
ชอบ อันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงประพฤติเปนอาจิณวัตรเสมอมา ดวยสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจาประกอบดวยพระกุศลสมภารบุญญาธิการบารมีมาสโมสร เพิม่ พูนวิบากขันธอนั มโหฬาร ใหทรง
สมบูรณดวยพระชาติสมบัติในเบื้องตน เปนที่นิยมนับถือของอเนกชานิกร ดังแสดงไวในบาลีประเทศวา “มี
พระชาติอันดี ทั้งฝายพระชนนีทั้งฝายพระชนกนาถ เปนอุภัยปกษ ประสูติจากพระครรภอันบริสุทธิ์ ไมมีใครพูด
คัดคานติเตียนไดดวยกลาวถึงพระชาติ และไดเสด็จเถลิงถวัลยราชมไหศวรรยสมบัติเปนพระมหากษัตริยเจา
ปฐพีมณฑล” ตองดวยลักษณะในคำนิพนธวา “พระมหากษัตริยเ ปนใหญในหมคู นผรู งั เกียจดวยโคตร” * นับวาทรง
พระเจริญดวยพระชาติแลว แตดงั นัน้ ยังทรงออนนอมแกทา นผเู จริญดวยวัย ดัง่ ทรงยกยองพระราชวงศผเู จริญ
ดวยพระชนมพรรษาไวในทีก่ ลุ เชษฐ และทรงแสดงเคารพพิเศษตามสมควร นับวาทรงออนนอมแกผใู หญในราช
ตระกูล ขอนี้เปนวัตตบทของสัปปุริสบุคคล นับเปนที่ ๒ รองมาตาปตุอุปฏฐานกิจ มาในภาษิตวา “เทพเจาชั้น
ดาวดึงสสวรรค ไดกลาวเรียกนรชนผเู ปนคนเลีย้ งบิดามารดา สัมมาคารวะแกผใู หญในตระกูล มีวาจาละเอียด เจรจา
แตถอ ยคำอันจะนำใหเกิดมิตรสันถวะ เวนคำสอเสียดใหเขาแตกราว ประกอบตนในอุบายเครือ่ งบำบัดมัจฉริยโทษ
ตัง้ อยใู นสัตยในธรรม ครอบงำความโกรธเสียได วาเปนสัปบุรษุ ดัง่ นี้” **
อนึง่ พระบรมวงศานุวงศทที่ รงเจริญพระชนมายุกวา และขาทูลละอองธุลพี ระบาทผเู จริญพระวยายุกาล
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา พระราชทานเงินตรากับผารดน้ำเสมอมา ขอนีอ้ นุโลมเขาในอปจายนธรรม
มาในคำประพันธวา “ชนทัง้ หลายเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมมาคำนับนบนอบผเู จริญเปนอาจิณปฏิบตั ิ ชนเหลา
นัน้ อันบัณฑิตจะพึงสรรเสริญในปจจุบนั และสัมปรายภพเบือ้ งหนาของชนเหลานัน้ ก็เปนสุคติ” ดัง่ นี้
ในคาถานี้ แสดงวุฑฒบุคคลเปนสรรพสาธารณะ ไมมจี ำกัด ควรจัดประเภทพรรณนาไดเปน ๓ คือ ผู
เจริญโดยชาติ ๑ ผเู จริญโดยวัย ๑ ผเู จริญโดยคุณ ๑ ในวุฑฒบุคคล ๓ ประเภทนัน้ ทานผสู งู โดยชาติทมี่ หาชน
นับถือวาเปนใหญ มีกษัตริยม หาศาลเปนตน ชือ่ วา ผเู จริญโดยชาติ ผใู หญโดยกำเนิด ทานผสู งู อายุ ชือ่ วา ผเู จริญ
โดยวัย ผูใหญโดยอายุกาล ทานผูทรงคุณสมบัติความดีในสันดานมาก ชื่อวา ผูเจริญโดยคุณ ผูใหญโดยความดี
วุฑฒบุคคล ๓ ประเภทนี้ ควรแกอปจายนกรรม คือ การกราบไหว การลุกขึน้ รับ การใหอาสนะทีน่ งั่ การหลีกทางให
ทำสักการเคารพนับถือบูชา เมือ่ บุคคลมาเคารพนบนอบวุฑฒบุคคลทัง้ ๓ นัน้ ดวยอาการมาตรวาพอเปนสามีจกิ รรม
ก็อาจเปลือ้ งคำครหาและหามกิรยิ าไมสภุ าพเสียได ทำตนใหเปนคนมีอธั ยาศัยอันงาม ไดนามวา ผรู จู กั ประชุมชน เปน
บุคคลบัณฑิตจะพึงสรรเสริญ เมือ่ มารำพึงถึงกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ขิ องทานวุฑฒบุคคล อันอำนวยผลใหทา น
สมบูรณดว ยชาติอนั ประเสริฐ เกิดในตระกูลอันสูง มีชนมายุยนื เปนเหตุแลว และเคารพนบนอบโดยสถาน เปน
ดั่งภาชนะที่รองกุศลสุจริต เปนธรรมคารวะ ธรรมบูชา พรอมดวยอาการกายวาจาจิตครบทวารตรัย นี้จัดเปน
อปจายนมัยกุศล ทานพรรณนาวาอาจอำนวยอิฏฐวิบลุ ผลในปจจุบนั ดังแสดงไวในคาถาประพันธวา
“ธรรมสิง่
ชอบใจเปนคุณทีส่ ตั วตอ งประสงค ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะผิวกาย สุขกายสุขใจ กำลังกายกำลังความ
คิด ยอมเจริญทวีมากขึน้ แกบคุ คลผทู ำการกราบไหวเปนปกติ คำนับนบนอบผเู จริญอยเู ปนนิตย” ***
* ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา.๑๑/๗๒/๑๐๗)
**สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (สํ.ส. ๑๕/๙๐๗/๓๓๖)
*** ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต (ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๑๗/๑๒)
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(มว. ๑๕-๑๗)

อปจายนธมฺมคาถา

อินทฺ วํสา :

เชฏฐสฺส ธมฺโม อปจายโน ว โย
อาจิณณ
ฺ ภูโต มหิเปน โหติ โส
อาคมฺม ตํ ภูปติ ชาติวฑฺฒโก
ปตฺตาภิเสโก มหิขตฺตโิ ย จ โส
เชฏฐสฺส ราชา อปจายเต กุเล
เชฏเฐ จ ปคฺคณฺหติ ปคฺคหารเห

อินทฺ วชิรา :

โปเสติ มาตาปตโร นโร โข
เชฏฐาปจายี จ นโรติอาทิวุตตฺ ปฺปการา ว ภวนฺติ เย โข
สกฺเกน เต “สปฺปรุ สิ าติ วุตตฺ า

ปฺยาวตฺตํ :

เย หิ วุฑฒ
ฺ าติ วุจจฺ นฺติ
ราชาทิชาติวฑุ ฒ
ฺ า จ
มาตาทิคณ
ุ วุฑฒ
ฺ าติ
ธนวตฺถาทิวตฺถหู ิ
ปสํสนารหา เหเต
โย สกฺกโรติ เอเต จ
เต มาเนติ จ ปูเชติ
โส อายุนา จ วณฺเณน
พเลน วุฑฒ
ฺ โิ ต โหติ
อภิวาทนสีลสิ สฺ
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ

เอเต ติธา ปภินนฺ กา
เชฏฐาทิวยวฑฺฒกา
เต สงฺคณฺหาติ ภูมโิ ป
เตสํ สุฏโ ฐปถมฺภโก
สพฺเพ จ ปคฺคหารหา
เอเต ครุกโรติ จ
ปริสฺู ส วุจจฺ เต
สุเขน อภิวฑฺฒติ
วุตตฺ ฺเหตํ มเหสินา
นิจจฺ ํ วุฑฒ
ฺ าปจายิโน
อายุ วณฺโณ สุขํ พลนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัดแตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๗-๑๘).
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผทู รงพระเดชานุภาพลบลนลวงพนอำนาจแหงรัฐอาณา ถึงดัง่ นัน้
ยังทรงสัมมาคารวะในราชธรรม มิไดทรงกล้ำเกินและมิใหผดิ ราชประเพณี นีเ้ ปนอปจายนวิธี เปนไปในธรรมที่
ชอบ เปนคุณสมบัติ บำรุงรัฐมณฑลใหเกษมสำราญนิราศภัย มีขอ อุปมาอุปไมยแสดงไวในพระบาลีจตุกกนิบาต
อังคุตตรนิกายวา คุนนฺ ฺเจ ตรมานานํ เปนตน ความวา เมือ่ โคทัง้ หลายขามฟากอยู ถาโคผนู ำฝูงไปคด โค
ทัง้ ปวงก็ไปคดตามกัน ถาโคผนู ำฝูงไปตรง โคทัง้ ปวงนัน้ ก็ไปตรงตามกัน ขอนีฉ้ นั ใด ในหมมู นุษยกอ็ ยางเดียวกัน
ถาทานผไู ดรบั สมมติใหเปนใหญประพฤติไมเปนธรรม นาทีป่ ระชาชนเหลานีจ้ ะประพฤติไมเปนธรรมบาง ถาทาน
จะประพฤติเปนธรรม นาทีจ่ ะประพฤติเปนธรรมบาง ถาพระราชาไมตงั้ อยใู นธรรม รัฐจังหวัดทัง้ ปวงก็อยไู มเปน
สุข แมแตสมเด็จพระโลกนาถผปู ระเสริฐเลิศลบศาสดาทัง้ ปวงในพิภพ ก็ยงั ทรงสักการะเคารพพระธรรมเปนใหญ
มีเรื่องเลาไววา เมื่อครั้งพระองคแรกตรัสรู เสด็จประทับอยู ณ รมไมอชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ำเนรัญชรา ณ
อุรเุ วลาประเทศ พระองคทรงดำริเห็นวา ความไมมที เี่ คารพเชือ่ ถือเปนความลำบาก และทรงเลือกหาผทู พี่ ระองค
ควรสักการะเคารพ ก็มไิ ดพบสมณพราหมณผใู ดผหู นึง่ ซึง่ ทรงคุณคือศีลสมาธิปญ
 ญาและวิมตุ ติพเิ ศษยิง่ กวาพระองค
แตดังนั้นก็ยังทรงสักการะเคารพพระธรรมที่พระองคไดตรัสรูเองเปนใหญ ขอนี้เปนประเพณีของพระพุทธเจา
ทัง้ หลายในอดีตปจจุบนั และอนาคต.
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(มว. ๑๗-๑๘)

อปจายนวิธิคาถา

อินทรวิเชียร :

ทยฺยานมินโฺ ท หิ ปโย ชนานํ
เตชานุภาเวนป ยุตตฺ ภูโต
ทฬฺหํ ปติฏฐาติ จ ราชธมฺเม
อาคมฺม ตํ รฏฐวรํ วิรฬุ หฺ ึ
ปาเปติ วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ สมิทธฺ ภิ าวํ
ทยฺยานมตฺถาย สุขาย นิจจฺ ํ

อินทรวงศ :

วุตตฺ ฺหทิ ํ สพฺพหิตานุกมฺปน า
เชฏโฐ หิ คาวานมุชุํ คโต ยทา
สพฺพา อุชุํ ยนฺตปิ  คาวิโย ตทา
เสฏโฐ มนุสเฺ สสุ ชนิสสฺ โร ตถา
ธมฺมฏฐโิ ต ภูปติขตฺตโิ ย ยทา
สพฺเพ ตทา ผาสุวหิ าริโน ชนา

ปฐยาวัตร :

โลกนาโถป สมฺพทุ โฺ ธ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
“อตฺตนาธิกสีลาทิเต นตฺถิ สพฺพโลเกสุ
ตถาป พุชฌ
ฺ ติ ํ ธมฺมํ
ครุกพุ พฺ ติ ธมฺมฺจ
ปจฺจปุ ปฺ นฺเน จ สมฺพทุ ธฺ า

โหติ สทฺธมฺมคารโว
โพธิปตฺโต นราสโภ
สมฺปยุตตฺ า ภวนฺติ เย
อิจเฺ จวํ ปจฺจเวกขยิ
สกฺกโรติ ตถาคโต
อตีเต จ อนาคเต
โหนฺติ สทฺธมฺมคารวาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (จากหนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๒-๒๓)
สัทธาสัมปทานัน้ คือความเชือ่ ประกอบดวยเหตุผลในสิง่ ทีค่ วรเชือ่ ชือ่ วา ศรัทธา มีวภิ าคตามวัตถุเปนที่
ตัง้ แหงความเชือ่ เปน ๔ ประการ คือ กัมมสัทธา เชือ่ กรรม ๑ วิปากสัทธา เชือ่ ผลแหงกรรม ๑ กัมมัสสกตาสัทธา
เชือ่ ความทีส่ ตั วมกี รรมเปนของตน ๑ ตถาคตโพธิสทั ธา เชือ่ พระปญญาตรัสรขู องพระตถาคตเจา ๑
สิง่ ทีส่ ตั วทำดวยกายวาจาใจพรอมดวยเจตนา ชือ่ วา กรรม จำแนกโดยประเภท สวนดีมมี ลู มาแตอโลภะ
อโทสะ อโมหะ เปนกุศลกรรม สวนชัว่ มีมลู มาแตโลภะ โทสะ โมหะ เปนอกุศลกรรม กรรม ๒ ประเภทนีเ้ มือ่ ความ
ประชุมปจจัยมีและไดชอ งเมือ่ ใด ก็ยอมใหผลเมือ่ นัน้ กุศลกรรมยอมใหผลเปนทีป่ รารถนารักใครพงึ ใจ เปนไปตาม
มูลเหตุ ความหยัง่ รกู รรมคาดหนาวา เปนมูลเหตุใหผลแกผทู ำเชนนัน้ ๆ อนุวตั รตามมูลเหตุแลวและเชือ่ ลง เหมือน
แพทยผหู ยัง่ รสู มุฏฐานกาวหนาวา จะใหเกิดความรำคาญหรือเกิดโรคแกรา งกาย แลวประกอบอุบายชักนำหรือ
บำบัดเสีย นีช้ อื่ วา กัมมสัทธา เชือ่ กรรม ผลสุกวิเศษเกิดแตกรรมชือ่ วาวิบาก จำแนกโดยวิภาค สวนทีป่ รารถนา
รักใครพงึ ใจ เปนผลของกุศลกรรม สวนไมเปนทีป่ รารถนารักใครพงึ ใจ เปนผลของอกุศลกรรม วิบาก ๒
ประเภทนีส้ อ มูลเหตุของตนใหคนเห็น ความหยัง่ รวู บิ ากสาวเขาไปหาตนเหตุวา มีมลู มาแตกรรมอยางนัน้ ๆ เหมือน
แพทยผเู ห็นโรคแลวคนพบสมุฏฐ านแหงโรคนัน้ นีช้ อื่ วา วิปากสัทธา เชือ่ ผลแหงกรรม เหลาสัตวผมู กี เิ ลสานุสยั
ทำกรรมอันใดลงดวยกายวาจาใจ ก็ยอ มไดเสวยผลของกรรมนัน้ ทำชอบก็ไดเสวยผลอันดี ทำผิดก็ไดเสวยผลอัน
ชัว่ กรรมยอมจำแนกสัตวผกู ระทำใหเปนผปู ระณีตและเลวทรามตางๆ กัน ความหยัง่ รดู งั่ นีแ้ ละเชือ่ ลงชือ่ วา กัม
มัสสกตาสัทธา เชือ่ ความทีส่ ตั วมกี รรมเปนของตน ความหยัง่ เห็นคุณแหงพระพุทธเจากับทัง้ พระธรรมและพระสงฆ
และเชือ่ ลงโดยนัยวา อรหํ สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ ภควา พระผมู พี ระภาคเจา เปนพระอรหันต ไกลจากกิเลสบาปธรรม
บริสทุ ธิท์ กุ สถาน เปนผคู วรแนะนำสัง่ สอนเวไนยสัตวใหปฏิบตั ติ าม ใหบรรลุถงึ ความบริสทุ ธิ์ และควรแกครุฐาน ตัง้
อยใู นทีเ่ ปนพระศาสดา เปนทีน่ บั ถือบูชาของมหาชน พระองคตรัสรธู รรมทีจ่ ริงทีช่ อบตามลำพังพระองค ไมมผี ใู ด
เปนครูอาจารยสงั่ สอน รชู อบไมวปิ ริต ใหสำเร็จประโยชนของพระองคและผอู นื่ ได สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดงสัง่ สอนเวไนยสัตว ไดชอื่ วาตรัสชอบแลว สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฆสาวก
ของพระผมู พี ระภาคเจาปฏิบตั ชิ อบแลวนีช้ อื่ วา ตถาคตโพธิสทั ธา เชือ่ พระปญญาของพระตถาคตเจา.
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(มว. ๒๒-๒๓)

สทฺธาสมฺปทาคาถา

อินทรวิเชียร :

สทฺธา จตสฺโส มุนสิ าสนสฺมึ
“กมฺมมฺหิ สทฺธา จ วิปากสทฺธา
สทฺธา จ กมฺมสฺสกตายเมว
สมฺโพธิยา โลกครุสสฺ สทฺธา”

อินทรวงศ :

กายาทิทวฺ าเรหิ นเรน ยํ กตํ
กมฺมนฺติ ตํ วุจจฺ ติ ธมฺมเมธินา
โลภาทิมลู ํ ภวเตว ปาปกํ
ปาปํ กโรโต กฏกปฺผลํ อิทํ
ตพฺพปี รีตํ อิตรํ สุขปฺผลํ
เอวฺหิ โย สทฺทหเต วิจกฺขโณ
เวชฺโช ติกจิ ฉฺ าย ยถา สมตฺถโก
โส กึสมุฏฐานมิมปํ  อามยํ
ญตฺวาน สกฺโกติ อิมํ ติกจิ ฉฺ ติ ุ ํ
สา “กมฺมสทฺธา” อิติ ตสฺส วุจจฺ เต

ปฐยาวัตร :

ปาปํ ทุกขฺ ผลํ โหติ
โย ชานาติ ยถา โรคติกจิ ฉฺ ติ ุํ สมตฺโถ ว
สทฺธา “วิปากสทฺธาติ
“อยํ กมฺมสฺสโก โหติ
ปฺุญํ วา ยมฺป ปาปํ วา
อิติ ญตฺวาน เมธาวี
สา “กมฺมสฺสกตาสทฺธา”
“สมฺพทุ โฺ ธ อรหํ โหติ
สุวตุ โฺ ต เตน ธมฺโม จ
สงฺโฆ สุปฏิปนฺโน จ
สสาวกสฺส พุทธฺ สฺส
ธีโร สทฺทหเตเยว
อยํ “สุคตสมฺโพธิ-

ปฺุญํ สุขปฺผลํ อิติ
สมุฏฐานํ วิชานิย
โหติ เวชฺโช สุเขน โข
อยํ ตสฺส ปวุจจฺ เต
กมฺมํ กโรติ อตฺตนา
ปปฺโปติ ตสฺส โส ผลํ”
เอวํ สทฺทหเตป โข
อิติ สทฺธา ปวุจจฺ เต
เนยฺยานํ อนุสาสโก
โหติ นิยยฺ านิโก จ โส
สมฺพทุ ธฺ สาวโก” อิติ
คุณํ สมฺปสฺสมานโก
พุทธฺ สฺส โพธิมตุ ตฺ มํ
สทฺธา” อิติ ปวุจจฺ เตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๒๒-๒๓)

ปฐยาวัตร :
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สทฺธาสมฺปทาคาถา
ปวุจจฺ เต อิทาเนว
สทฺธา จตุพพฺ ธิ า โหติ
วิปากสฺส จ ยา สทฺธา
สทฺธา จ โพธิญาณสฺส
กตํ สเจตนํ ยํ โข
“กมฺมนฺติ วุจจฺ เต เอตํ
กมฺมฺจ กุสลํ โหติ
ยทา หิ ปจฺจยานํ ว
กมฺมํ ลภติ โอกาสํ
กมฺมํ หิ กุสลํ อิฏฐ “โย ยํ กโรติ โส ตสฺส
ญตฺวา สทฺทหเต ธีโร
“เยน โรเคน เอตสฺส
อิติ ญตฺวาน เภสชฺชํ
ตสฺส สทฺธา ยถาวุตตฺ า

อีกสำนวนหนึง่ (๑)

สา สทฺธาสมฺปทา มยา
“กมฺมสทฺธา จ ยาป โข
ยา กมฺมสฺสกตายป
ตถาคตสฺส โข อิติ
กายวาจาหิ เจตสา
อิทปํ  โหติ ทุพพฺ ธิ ํ
กมฺมํ อกุสลฺจ โข
สนฺนปิ าโต จ โหติ โข
ตทา ททาติ ตํ ผลํ
วิปากํ ว ททาติ เว
ผลํ ลภติ โข อิติ
ยถา เวชฺโช ติกจิ ฉฺ โก
อุปปฺ ชฺชติ อผาสุกํ
กโรติ ตํ ติกจิ ฉฺ ติ ุ ํ
“กมฺมสทฺธาติ วุจจฺ ติ

อินทรวิเชียร :

ยํ กมฺมโต ปกฺกผลํ ว ชาตํ
เอตํ “วิปาโกติ ปวุจจฺ เตว
อิฏฐฺจ ยํ โหติ ผลํ มนาปํ
เอตํ ผลํ โข กุสลสฺส โหติ
ยํ ยํ โข อนิฏฐฺจ ผลํ อกนฺตํ
เนตํ ผลํ โข กุสลสฺส โหติ
“เอตสฺส กมฺมสฺส อิทํ ผลํ โข
เอตํ ผลํ เว อิตรสฺสปติ
ญตฺวาน โข สทฺทหเต สุเมธี
ทิสวฺ าน โรคํ ว ยถาป เวชฺโช
โรคสฺส มูลํ วิจนิ าติเยว
เอตสฺส สทฺธา ว วิปากสทฺธา

วํสฏฐา:

นโร
อิทปํ 
ผลํป
อยํป

หิ กมฺมํ กุรเุ ต ว ยํป โย
กมฺมํ กุสลํ ว ปาปกํ
โข วินทฺ ติ ตสฺส โส นโร
กมฺมสฺสกตาติ วุจจฺ เต
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ปฺยาวตฺตํ :

(มว. ๒๒-๒๓)

ปฐยาวัตร :

พุทโฺ ธ ธมฺมวโร เสฏโฐ
เอตํ ติรตนํ เสฏฐํ
เอโส สทฺทหเต เอวํ
เนยฺเย ปาเปติ สุทธฺ 
ิ จฺ
ธมฺโม พุทเธน อกฺขาโต
ตถาคตสฺส เอสาป

สงฺโฆ จ อริโย อิติ
โย คุณนฺตสฺส ปสฺสติ
เตสุ พุทโฺ ธ วิสทุ ธฺ โิ ก
โส เตสํ ครุฐานิโย
สุจารี สงฺฆสาวโก
โพธิสทฺธาติ วุจจฺ ตีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

สทฺธาสมฺปทาคาถา
สมฺพทุ ธฺ สาสเน สทฺธา
กมฺเม สทฺธา วิปาเก จ
สทฺธา จ โพธิยา เสฏฐ-

อีกสำนวนหนึง่ (๒)

ปเภทโต จตุพพฺ ธิ า
สา กมฺมสฺสกตาย จ
ตถาคตสฺส โข อิติ

อินทรวิเชียร :

โลโภ จ โทโส อถ โมหธมฺโม
อาคมฺม เอเต ลภเต อนิฏฐํ
ตพฺพปี รีโต ลภเต มนาปํ
สทฺธา อยํ วุจจฺ ติ กมฺมสทฺธา

อินทรวงศ :

ปาปาทิกํ ยํ กุรเุ ตธ โข นโร
เอตสฺส เอโส ลภเต ผลํ สทา
เอโส ว สํเวทติ ตสฺส โข ผลํ
สทฺธา วิปาเก อิติ วุจจฺ เต อยํ

ปฐยาวัตร :

กมฺมสฺสกา หิ โลกสฺมึ
เอวํ สทฺทหเต ธีโร
วุจจฺ เต สาสเน สทฺธา
พุทโฺ ธ ธมฺโม จ สงฺโฆติ
พุทโฺ ธ ภวติ สํสทุ โฺ ธ
ปฺุญานํ เขตฺตภูโต จ
เอวํ สทฺทหเต เมธี
สมฺพทุ ธฺ โพธิสทฺธาติ

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺติ เว
นโร ปฺญาสมงฺคโิ ก
สา กมฺมสฺสกตาย โข
อิจเฺ จตํ รตนตฺตยํ
ธมฺโม วิสทุ ธฺ ทิ ายโก
สงฺโฆ สมฺพทุ ธฺ สาวโก
นโร พุทธฺ ปิ ยุตตฺ โก
อยํ สทฺธา ปวุจจฺ เตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๕-๒๖)
สามัตถิยะนัน้ คือความเปนผสู ามารถในกิจนอยใหญ คุณขอนีม้ ใี นผใู ด ก็ยงั ผนู นั้ ใหประกอบกิจนัน้ ๆ ลุลว ง
ไปได ไมขดั ของ สำเร็จประโยชนแกตนและผอู นื่ ดังพระอานนทเถรเจาไดคดิ ทำตัวอยางจีวรขึน้ ถูกตองตามพระ
บรมพุทธาธิบาย ไดความสรรเสริญแตสมเด็จพระบรมศาสดาจารย มีนทิ านเลาไวในจีวรขันธกะ คัมภีรม หาวรรค
พระวินยั วา
สมัยหนึง่ สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาเสด็จจาริกโปรดสัตวไปในตำบลทักขิณาคิรี ทอดพระเนตรเห็นนาใน
แควนมคธอันมีคนั นากัน้ เปนอัน รับสัง่ ถามพระอานนทวา จักสามารถจัดทำจีวรใหมรี ปู อยางนีไ้ ดหรือไม พระ
เถระทูลรับแลว ครัน้ เสด็จถึงกรุงราชคฤหแลว ทานจัดทำจีวรมีรปู เหมือนเชนนัน้ ถวายสมเด็จพระบรมศาสดา
จารยใหทอดพระเนตร พระองคทรงสรรเสริญพระเถรเจาวา เปนบัณฑิตมีปญ
 ญาใหญ รอู รรถแหงภาษิตทีพ่ ระองค
ตรัสแตเพียงยอๆ ไดโดยพิสดาร ไดทำจีวรใหมสี ณ
ั ฐานตองตามลักษณะ มีเสนผานอยๆ เปรียบดวยคันนาไปตาม
ยาวเรียกวากุสิ ไปตามขวางเรียกวาอัฑฒกุสิ
มีกระทงเทียบดวยอันนาใหญเรียกวามณฑล เล็กเรียกวา
อัฑฒมณฑล ไดชอื่ ตางๆ กันตามทอนผา เปนจีวรตัดเศราหมองดวยศัสตรา เปนสมณสารูป ไมเปนของตองการ
ของโจร
แตกาลนัน้ มา พระองคไดอนุญาตไตรจีวร คือ สังฆาฏิ อุตตราสงค อันตรวาสก เปนผาตัดตามสัณฐานนัน้
ใหภกิ ษุสงฆใชกนั สืบมา ความสามารถนีแ้ ตเพียงเปนไปในกิจไมสำคัญ ถายังประโยชนใหสำเร็จแกตนและผอู นื่ ได
ตามวิสยั ถามีกวางขวางออกไปในกิจใหญๆ ทีส่ ำคัญ ประโยชนอนั ใหญกย็ อ มเกิดมียงิ่ ขึน้
ถามุขมาตยาธิบดีมสี ามารถ ก็อาจจะวิจารณราชกิจใหลลุ ว งไปไมอากูล เปนกำลังของสมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจา แผพระราชอิสริยยศ พระบรมเดชานุภาพ และเกียรติคณ
ุ ใหไพศาล ดังปริณายกรัตนะและคฤหบดีรตั นะ
ของพระเจาจักรพรรดิราช ผสู ามารถในราชกิจฝายทหารและพลเรือน อันเปนหนาทีข่ องตนเปนตัวอยาง
ถาสมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจา ทรงประกอบดวยความสามารถ ก็อาจจะดำรงเอกราไชศวรรยาธิปตย
ปกครองรัชสีมามณฑล ปองกันปรปกษมใิ หมาย่ำยีได เปนบรมนาถอันใหญของขาขอบขัณฑสีมาผอู ยใู ตพระบารมี
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงประกอบดวยสามัตถิยคุณนีแ้ ลว ดำรงเอกราชสยามาณาจักรใหสมบูรณ
เกษมสุขปราศจากภัย การใดๆ ทีเ่ ปนคุณประโยชน ก็ไดทรงขึน้ ในราชอาณาจักร ไดทรงแกไขเปลีย่ นธรรมเนียม
ตางๆ ใหเจริญขึน้ ทันกาลสมัยทีโ่ ลกดำเนินไปอยู สิง่ ใดๆ ทีเ่ ปนภัยอันจะทำอนัตถพินาศแกราชอาณาจักรและประชาชน
ก็ไดทรงปองกันเพือ่ มิใหเกิดขึน้
หากเกิดขึน้ แลวก็รบี บำบัดเสียโดยพลัน ขอนี้ พึงสันนิษฐานดวยเหตุการณที่
เกิดขึ้นในไมชา ครั้งเกิดพวกโจรกบฏกอการจลาจลปลนปจจันตชนบท ในจังหวัดมณฑลอีสานและมณฑลพายัพ
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงระงับการจลาจลนัน้ ใหสงบ ไมลกุ ลามไปไดในเร็ววัน ดวยกำลังพระปรีชา
สามารถอันยิง่ ใหญพระคุณขอนีจ้ ดั วา สามัตถิยะนับในลำดับเปนมงคลวิเสสที่ ๒.
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(มว. ๒๕-๒๖)

สามตฺถิยธมฺมคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

นรสฺส สามตุถยิ มตฺถิ ยสฺส
สุเขน โส สาธยิตุํ สกิจจฺ ํ
สมตฺถภูโต จ สุพทุ ธฺ ิ โหติ
หิตาย นิจจฺ ํ ว สกปฺปเรสํ

อินทรวงศ :

อานนฺทเถรสฺส วรสฺส วตฺถนุ า
ทฏฐพฺพเมตํ ภวตีธ สาธกํ
วุตตฺ ฺหิ ตํ จีวรขนฺธกมฺหิ เว
สมฺพทุ ธฺ เสฏโฐ หิ มเหสิ เอกทา
ภิกขฺ หู ิ สทฺธึ คมิ ทกฺขณ
ิ าคิรึ
ธมฺมํ วรํ ตตฺถ ปชาย เทสิตุํ

ปฐยาวัตร :

ทิสวฺ าน มาคธกฺเขตฺตํ
“สกฺขสิ สฺ สิ ตถารูปํ
“อาม ภนฺเตติ โส วตฺวา
จีวรํ เอวรูปํ ว
พุทโฺ ธ เถรํ ปสํเสสิ
สุฏ ุ ชานาติ ธมฺมตฺเถ
อิติ เอวํป ภิกขฺ นู ํ
จีวราเนว สงฺฆาฏิ
ปริตฺตมตฺตกํเยว
อตฺตโน เจ ปเรสฺจ
พหูนฺเจป อตฺถสฺส
อตฺถาย มหโต ภิยโฺ ย
สเจ รฺโญ อมจฺจสฺส
โส สาเธติ จ กิจจฺ านิ
รฺโญ กิตตฺ ิ จ สพฺพตฺถ
จกฺกวตฺตสิ สฺ เมธาวี
เฉกา โยธาทิกจิ จฺ านํ
สเจ ทยฺยกิ ภูมนิ โฺ ท
รชฺชํ กาเรติ ธมฺเมน
ทยฺยกิ านฺจ อตฺถาย

อานนฺทํ ปุจฉฺ ิ โส ชิโน
กาตุํ ว จีวรํ อิติ
พุทเฺ ธ ราชคหํ คเต
กตฺวาน สตฺถุ ทสฺสยิ
“ปฺญวา ปณฺฑโิ ต อยํ
สงฺเขปภาสิเต มยา”
อนฺุญาตานิ ตีณิ โข
อิจจฺ าทีนิ มเหสินา
โหติ สามตฺถยิ ํ อิทํ
อตฺถสฺส สาธนํ สิยา
อภินปิ ผฺ าทนํ สิยา
สามตฺถยิ ํ ปวตฺตติ
ยสฺส สามตฺถยิ ํ สิยา
รฺโญ พลวปจฺจโย
อพฺภคุ คฺ จฺฉติ สพฺพทา
ปริณายกอาทโย
ทฏฐพฺพา เจตฺถ วิ
ฺ หู ิ
สามตฺถิยสมงฺคิโก
รฏฐสฺส อภิวฑุ ฒ
ฺ ยิ า
ริปู มทฺทติ ภูมโิ ป
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ยํ กิจจฺ ํ สาตฺถกํ รฏเฐ
ตํ สาเธติ มหาราชา
อีสานมณฺฑลาทีสุ
สามตฺถเิ ยน โส ขิปปฺ ํ
อิทํ โข ทุตยิ ํ โหติ
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เขมฺจ โหติ นิพภฺ ยํ
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ สาธกํ
ปจฺจนฺโต กุปโ ต ยทา
ตทา วูปสเมติ ตํ
รฺโญ วิเสสมงฺคลนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๖-๒๗)
ฝายพุทธจักร ไดทรงตัง้ พระราชบัญญัตปิ กครองคณะสงฆเพือ่ วางแบบลงใหเปนหลักฐาน พระราชทาน
อำนาจแกเจาอาวาส ตลอดขึน้ ไปถึงเจาคณะใหญ เพือ่ เปนภารธุระในกิจพระศาสนาไดโดยสะดวก ทัง้ ในสวนนิคคหะ
คือปราบปรามพวกอลัชชี ทัง้ ในสวนปคคหะคือยกยองผมู ศี ลี เปนทีร่ กั และทรงวางหนาทีข่ องเจาพนักงานฝายฆราวาส
ใหอดุ หนุนเจาคณะนัน้ ดวย พระราชบัญญัตนิ จี้ ะเปนเครือ่ งรักษาคณะสงฆใหตงั้ อยใู นระเบียบเรียบรอย อุดหนุน
พระวินยั บัญญัตดิ ว ยอำนาจฝายราชอาณาจักรอีกสวนหนึง่ ภิกษุสงฆมพี ระวินยั บัญญัติ และพระราชบัญญัตริ กั ษา
ไวใหตงั้ อยใู นระเบียบแลว ก็จะตัง้ มัน่ สืบอายุพระพุทธศาสนาใหถาวรตลอดกาลนาน
ขอนี้พึงสาธกดวยขอความที่กลาวไวในคัมภีรพระวินัยมหาวิภังค * ดั่งนี้วา พระสารีบุตรเถรเจาทูลถาม
พระบรมศาสดาถึงเหตุปจ จัยทีศ่ าสนาของพระวิปส สี ของพระสิขี และของพระเวสสภู สัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค
ไมตัง้ อยยู นื นาน และเหตุปจ จัยทีศ่ าสนาของพระกกุสนั ธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจาอีก
๓ พระองคขา งตนนัน้ ไมไดขวนขวายเพือ่ จะแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร พุทธวจนะคำสอนก็มนี อ ย สิกขาบท
ก็มไิ ดบญ
ั ญัตแิ กสาวก ปาติโมกขกม็ ไิ ดแสดง
เมือ่ พระผมู พี ระภาคเจาเหลานัน้ กับสาวกผตู รัสรตู ามอันตรธานไปแลว สาวกผบู วชมีในภายหลัง ตางชือ่
ตางโคตร ตางชาติ ตางตระกูล ไดทำศาสนานัน้ ใหอนั ตรธานโดยพลัน เหมือนดอกไมตา งชนิดกัน บุคคลกองไว
ไมไดรอ ยไวดว ยดาย ลมยอมจะพัดใหกระจัดกระจายจากกัน เพราะไมมดี า ยควบคุมไวฉะนัน้
สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาอีก ๓ พระองคขางหลัง ไดทรงขวนขวายแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร
พระพุทธวจนะทีป่ ระทานเปนคำสัง่ สอนก็มมี าก สิกขาบทก็ทรงบัญญัตแิ กสาวก ปาติโมกขกท็ รงแสดง
ครัน้ พระผมู พี ระภาคเจาเหลานัน้ กับสาวกผตู รัสรตู ามอันตรธานไปแลว สาวกผบู วชในภายหลัง ตางชือ่
ตางโคตร ตางชาติ ตางตระกูลกัน ก็ยงั สามารถรักษาพระศาสนานัน้ ใหตงั้ อยสู นิ้ กาลนาน เหมือนดอกไมตา งชนิด
กัน แตบคุ คลรอยไวดว ยดาย ลมยอมไมอาจพัดใหกระจัดกระจายไปจากกันเพราะมีดา ยควบคุมไวฉะนัน้ นีแ่ ลเหตุ
ปจจัยทีศ่ าสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคขา งตนไมตงั้ อยยู นื นาน และเหตุปจ จัยทีศ่ าสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคขา งหลังตัง้ อยยู นื นาน
พระราชบัญญัตทิ ที่ รงตัง้ นัน้ เปนเครือ่ งรักษาคณะสงฆใหตงั้ อยใู นระเบียบ เปนอุบายจะใหพระพุทธศาสนา
ถาวร ดวยประการฉะนี้
อีกประการหนึง่ ไดทรงตัง้ มรรคนายกใหเปนผดู แู ลทำนุบำรุงผลประโยขนของพระอารามทัง้ หลายใหเจริญ
ขึน้ อนุวตั รตามพระราชดำริทไี่ ดทรงขึน้ ในศกหลัง นีเ้ ปนพระราชธุระเฉพาะพระองคในหนาทีอ่ คั รศาสนูปถัมภก
สวนหนึ่ง
* วินย.มหา. ๑/๑๒.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๒๖-๒๗)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :
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รฏฐาภิปาลโนปายคาถา
สพฺพฺโุ น โข วรสาสนสฺส
กาลํ จิรํ สณฺฐติ ยิ า ว โลเก
ทยฺยสิ สฺ โร “นิคคฺ หปคฺคหาติ
สงฺฆสฺส ปฺญตฺตวิ รํ ฐเปสิ
โย สงฺฆเชฏโฐ วรเถรภูโต
ปฺญตฺตมิ าคมฺม อลชฺชโิ น โส
ธมฺเมน นิคคฺ ณฺหติ โยนิโส
อาจารสีลาทิสมงฺคภิ เู ต
สลฺเลขธมฺเม สุปติฏฐ เิ ต จ
เถเร อุปตฺถมฺภติ สงฺฆเชฏโฐ
เอวฺหิ อาคตฏฐาเน
สารีปตุ เฺ ตน เถเรน
วิปสฺสอี าทิพทุ ธฺ านํ
กกุสนฺธาทิพทุ ธฺ านํ
กึ นุ โข การณํ โหติ
สาวกานํ หิ ทสฺเสตุํ
วิตถฺ าเรเนว สมฺพทุ ธฺ า
เตสฺจ อนุพทุ ธฺ านํ
นตฺถิ ปพฺพชิตาเยว
อิทํ โข การณํ โหติ
สาวกานํ ตุ ทสฺเสตุํ
วิตถฺ าเรเนว สมฺพทุ ธฺ า
จิรํ สณฺฐติ กิ ํ โหติ

ทฏฐพฺพํ โหติ สาธกํ
เอวํ อาปุจฉฺ โิ ต มุนิ
สาสนํ น จิรฏฐติ ํ
สาสนนฺตุ จิรฏฐติ ํ
โก นุ โข โหติ ปจฺจโย
สทฺธมฺมํ ปุรมิ า ตโย
อเหสุํ โข กิลาสุโน
ตทา อนฺตรธานโต
สาสเน ปจฺฉมิ า สาวกา
อยํ โข โหติ ปจฺจโย
สทฺธมฺมํ ปจฺฉมิ า ตโย
อเหสุํ อกิลาสุโน
สมฺพทุ ธฺ านํ ว สาสนํ

ปฺญตฺตมิ าคมฺม หิ พุทธฺ สาสนํ
กาลํ จิรํ สณฺฐติ กิ ฺจ ถาวรํ
ทยฺยนิ ทราชาปจ ทีฆทสฺสโน
สงฺคณฺหติ ุํ สุฏ ุ มุนนิ ทฺ สาสนํ
อารามิเก ฐาปยิ โข พหู ตทา
กาตุํ ว เวยฺยาวฏิกธํ ฐานโสติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๙-๓๐)
พาหุสจั จะนัน้ กลาวโดยศัพทรูป คือความเปนพหูสตู บุคคลผมู อี รรถธรรมไดสดับมากชือ่ วา พหูสตู ในทีน่ ี้
กลาวโดยความ พาหุสจั จะนัน้ คือความเปนผฉู ลาด แตกฉานในอรรถธรรมเกิดขึน้ เพราะการศึกษา คุณขอนีเ้ ปนที่
นิยมนับถือของมนุษยนิกรในประเทศที่เจริญแลวในสมัยนั้นๆ แตครั้งโบราณกาล ขอนี้พึงสาธกดวยวัตถุกถาใน
หิโตปเทศปกรณนอกพุทธสมัย
ดังไดสดับมา ยังมีพระนครหนึง่ นามวาปาตลีบตุ ร ตัง้ อยู ณ ฝง แมน้ำภาคีรถี พระเจาสุทศั นราชเสวย
ราชสมบัตคิ รองรัชสีมาณาจักร ทรงพระคุณปรีชาสามารถในราชกิจทัง้ ปวง วันหนึง่ ทาวเธอไดทรงสดับคำโศลกที่
มีผขู บั พรรณนาคุณแหงการศึกษาอเนกนัย ทรงสลดพระราชหฤทัย เพราะเหตุพระราชบุตรทัง้ หลายไมนำพาในการ
ศึกษา มัวแตประพฤติผดิ คลองธรรม ทรงพระราชดำริถงึ โทษแหงการโงเขลาและคุณแหงการศึกษาโดยประการ
ตางๆ ทรงคำนึงถึงพระราชบุตรเหลา นัน้ เปนทีต่ งั้ ตรัสใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิต ทรงปรึกษาเพือ่ จะเลือก
หาผสู ามารถเปนอาจารย สอนพระราชบุตรใหศกึ ษานิตศิ าสตร และในทีป่ ระชุมนัน้ มีมหาปราชญผหู นึง่ นามวา
วิษณุศรมันทูลวา พระราชบุตรเหลานัน้ ประสูตใิ นราชตระกูลคงมีปรีชาสามารถศึกษาไดฉบั ไว และรับอาสาเปน
ผสู อน พระเจาสุทศั นราชทรงพระปราโมทยมอบพระบุตรแกวษิ ณุศรมันมหาบัณฑิตเปนผแู นะนำพระราชบุตรเหลา
นัน้ ใหเกิดความนิยมในศึกษา รับความฝกหัดไดปรีชารอบรใู นนิตศิ าสตร สามารถในกรณียกิจสมพระราชประสงค
ของพระราชบิดา
พหูสตู บุคคล แมไมมงั่ คัง่ ดวยศฤงคาร ก็ยงั ไดโวหารวาผไู มยากจนขัดสน และชีวติ ของผนู นั้ ยอมไมเปลา
จากประโยชน ผนู นั้ จะเขาสสู มาคมใดๆ ก็ไมเปนผคู รัน่ ครามขามขยาด ยอมองอาจกลาหาญในการเจรจา มีปรีชา
รอบรูอรรถ ธรรม นำตนใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ เปนสัตบุรุษคนดีคนชอบ และประกอบผูอื่นไวในสารประโยชน
เหตุดงั นัน้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนา ทรงสรรเสริญพาหุสจั จะโดยอเนกนัย
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พาหุสจฺจคาถา

(มว. ๒๙-๓๐)

ปฐยาวัตร :

อตฺถโต พาหุสจฺจํ ว
อาคมฺม สิกขฺ นํ เอตํ
ยสฺสตฺถิ พาหุสจฺจํ ว
รฏเฐ ธมฺมตฺถเมธีหิ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
ราชา ปาฏลิปตุ ตฺ สฺมึ
ธีโร จ อตฺถเมธาวี
อตฺตโน โอรสา พาลา
ญตฺวา สํวคิ คฺ จิตโฺ ต ว
เอกสฺสาจริยสฺเสว
นานาสตฺเถสุปาเยน
ราชปุตตฺ า สุธรี า จ

ธมฺมตฺถานํ สุพทุ ธฺ ติ า
อุปปฺ นฺนํ โหติ ปายโต
เอโส สมฺภาวิโต จ โข
ปูชโิ ต โหติ มานิโต
หิโตปเทสนามเก
นาครินโฺ ท สุทสฺสโน
สมตฺโถ กิจจฺ สาธเน
อสิกขฺ กามิโน อิติ
ตทา อาจริเยสุธ
เต นิยยฺ าเทสิ โอรเส
อคฺคณฺหาเปสิ เตป โส
โหนฺติ ธมฺมตฺถเวทิโน

อินทรวงศ :

ธีโร ทลิทโฺ ทป นโร พหุสสฺ โุ ต
เนโส ทลิทโฺ ท อิติ ลทฺธนามโก
เนตสฺส โมฆํ ภวตีธ ชีวติ ํ
สพฺพตฺถ เอโสป อกมฺปโ ย สทา
โส อตฺถเวที อถ ธมฺมเวธโก
สลฺลาปเมธี จ สุพทุ ธฺ ิ ปณฺฑโิ ต

อินทรวิเชียร :

ธีโร หิ สมฺมาปฏิปตฺตยิ า โข
อตฺตานเมตํ ว ปติฏฐ เปติ
โลเก วิทู สปฺปรุ โิ ส สปฺโญ
สาเร ปเรเยว ปติฏฐ เปติ
ตสฺมา หิ ยํ โหติป พาหุสจฺจํ
ตํ พาหุสจฺจํ มุนนิ า ปสฏฐนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๒๙-๓๐)

ปฐยาวัตร :

พาหุสจฺจคาถา อีกสำนวนหนึง่
อตฺถโต พาหุสจฺจํ ว
อาคมฺม สิกขฺ นํ เอตํ
ยสฺสตฺถิ พาหุสจฺจํ ว
รฏเฐ ธมฺมตฺถเมธีหิ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
ราชา ปาฏลิปตุ ตฺ สฺมึ
ธีโร จ อตฺถเมธาวี
อตฺตโน โอรสา พาลา
ญตฺวา สํวคิ คฺ จิตโฺ ต ว
เอกสฺสาจริยสฺเสว
นานาสตฺเถสุปาเยน
ราชปุตตฺ า สุธรี า จ

ธมฺมตฺถานํ สุพทุ ธฺ ติ า
อุปปฺ นฺนํ โหติ ปายโต
เอโส สมฺภาวิโต จ โข
ปูชโิ ต โหติ มานิโต
หิโตปเทสนามเก
นาครินโฺ ท สุทสฺสโน
สมตฺโถ กิจจฺ สาธเน
อสิกขฺ กามิโน อิติ
ตทา อาจริเยสุธ
เต นิยยฺ าเทสิ โอรเส
อคฺคณฺหาเปสิ เตป โส
โหนฺติ ธมฺมตฺถเวทิโน

อินทรวงศ :

ธีโร ทลิทโฺ ทป นโร พหุสสฺ โุ ต
เนโส ทลิทโฺ ท อิติ ลทฺธนามโก
เนตสฺส โมฆํ ภวตีธ ชีวติ ํ
สพฺพตฺถ เอโสป อกมฺปโ ย สทา
โส อตฺถเวที อถ ธมฺมเวธโก
สลฺลาปเมธี จ สุพทุ ธฺ ิ ปณฺฑโิ ต

อินทรวิเชียร :

ธีโร หิ สมฺมาปฏิปตฺตยิ า โข
อตฺตานเมตํ ว ปติฏฐ เปติ
โลเก วิทู สปฺปรุ โิ ส สปฺโญ
สาเร ปเรเยว ปติฏฐ เปติ
ตสฺมา หิ ยํ โหติป พาหุสจฺจํ
ตํ พาหุสจฺจํ มุนนิ า ปสฏฐนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๙).
ไดสดับมายังมีพระนครหนึง่ นามวาปาตลีบตุ ร ตัง้ อยู ณ ฝง แมน้ำภาคีรถี พระเจาสุทศั นราชเสวยราชสมบัติ
ครองรัชสีมาณาจักร ทรงพระคุณปรีชาสามารถในราชกิจทัง้ ปวง วันหนึง่ ทาวเธอไดทรงสดับคำโศลกทีม่ ผี ขู บั พรรณนา
คุณแหงการศึกษาอเนกนัย ทรงสลดพระราชหฤทัย เพราะเหตุพระราชบุตรทัง้ หลายไมนำพาในการศึกษา มัวแต
ประพฤติผดิ คลองธรรม ทรงพระราชดำริถงึ โทษแหงการโงเขลา และคุณแหงการศึกษาโดยประการตางๆ ทรง
คำนึงถึงพระราชบุตรเหลานัน้ เปนทีต่ งั้ ตรัสใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิต ทรงปรึกษาเพือ่ จะเลือกหาผสู ามารถ
เปนอาจารยสอนพระราชบุตรใหศกึ ษานิตศิ าสตร และในทีป่ ระชุมนัน้ มีมหาปราชญผหู นึง่ นามวาวิษณุศรมันทูลวา
พระราชบุตรเหลานัน้ ประสูตใิ นราชตระกูล คงมีปรีชาสามารถศึกษาไดฉบั ไว และรับอาสาเปนผสู อน พระเจา
สุทศั นราชทรงพระปราโมทย มอบพระบุตรแกวษิ ณุศรมันมหาบัณฑิตเปนผแู นะนำพระราชบุตรเหลานัน้ ใหเกิดความ
นิยมในศึกษา รับความฝกหัดไดปรีชารอบรใู นนิตศิ าสตร สามารถในกรณียกิจสมพระราชประสงคของพระราชบิดา
(มว. ๒๙)

ปฐยาวัตร :

พหุสฺสุตคาถา
อตีเต ปาฏลีปตุ เฺ ต
สุตวฺ า เมธาวินา วุตตฺ ํ
“พาลา โหนฺติ มมํ ปุตตฺ า”
ธมฺมตฺถวิ
ฺ โุ น เมธี
โย “วิสสฺ สุ รมนฺโตติ
เอตสฺสป สเก ปุตเฺ ต
สิกขฺ าเปหิ มมํ ปุตเฺ ต
ตมาจริยมาคมฺม

ราชิสสฺ โร สุทสฺสโน
สิกฺขานิสํสมุตฺตมํ
อิติ สํวคิ คฺ มานโส
ปณฺฑเิ ต สนฺนปิ าตยิ
ลทฺธนาโม พหุสสฺ โุ ต
นิยยฺ าเทสิ ชนิสสฺ โร
นีตสิ ตฺเถ ตุวํ อิติ
อจิรนฺเต พหุสสฺ ตุ าติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๒).
อุบายโกศลนั้นคือความเปนผูฉลาดในอุบายสำหรับประกอบกิจนั้นๆ มีวิภาคเปน ๒ ประการ คือ
อายโกศล ความเปนคนฉลาดรอบรเู หตุเปนเครือ่ งเจริญ ๑ อปายโกศล ความเปนคนฉลาดรอบรเู หตุเปนเครือ่ ง
เสือ่ ม ๑ คุณขอนีม้ ใี นทานผใู ด ทานผนู นั้ ยอมเขาใจทีจ่ ะประกอบกิจไมใหอากูล ยังประโยชนตนประโยชนทา นให
สำเร็จบริบรู ณดว ยสามารถ แมเมือ่ มีภยั ทีน่ า หวัน่ หวาดตัง้ อยรู อบดาน ยังอาจดำริการผอนปรนทำตนและผอู นื่
ใหรอดจากภยันตรายโดยสวัสดี ความขอนีพ้ งึ สาธกดวยเรือ่ งในมหาปรินพิ พานสูตรในทีฆนิกาย มหาวรรค *
ครั้งเมื่อคณะมัลลกษัตริยผูครองนครนอยชื่อกุสินารา ทำการบูชาถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว
ขาวทราบไปถึงกษัตริยแ ลประชาธิบดีผปู กครองราชธานีและนครใหญ ๗ ตำบล มีพระเจาอชาตศัตรุราชผทู รง
ดำรงราไชศวรรยาธิปต ยิ ม คธรัฐราชอาณาจักรเปนประธาน ตางพระองคทรงแตงราชทูตจำทูลพระราชสาสนสง
ไปสกู สุ นิ ารานคร ใหทลู ขอสวนพระพุทธสารีรกิ ธาตุตอ คณะมัลลกษัตริย เพือ่ เชิญมาบรรจุไวในพระสถูปเปนทีท่ ำ
สักการบูชา ถาคณะมัลลกษัตริยจะไมฉลาดในอุบายหยั่งเห็นเหตุการณขางหนา พอทูตเมืองไหนมาถึงก็แจก
ใหไปๆ ฉวยวาพระสารีรกิ ธาตุหมดแลว จะมีใครมาขออีกแลจะไมได หรือผทู ไี่ ดแจกแลว แตจะไมพอประสงค
เพียงเทานัน้ ยังจะตองการแบงปนอีก เมือ่ ไมไดสมประสงคกค็ งจะเกิดอาฆาตบาดหมาง แลวจะเขากันหรือ แต
ลำพังยกพยุหแสนยามาทำสงครามสัมปหาร เพือ่ จะชิงเอาดวยพลการ ไหนเลยคณะมัลลกษัตริยผ อู ยใู นประเทศเล็ก
มีกำลังรีพ้ ลเครือ่ งศัสตราวุธยุทธภัณฑนอ ย จะตอตานขาศึกมหาประเทศผมู กี ำลังมากกวาได ถึงอยางไรก็ไมควรให
มีสงครามมาติดพระนครในอันมิใชที่ คณะมัลลกษัตริยท รงเห็นเหตุการณดงั นี้ จึงยังไมยอมแจกพระสารีรกิ ธาตุให
ไปกอน กวาทูตหลายพระนครจะพรอมกันเขาแลว แลรบเราจะใหแจกจนได เมือ่ เปนสมัยเชนนีจ้ งึ ไดดำเนินวิธโี ดย
รัฏฐาภิปาลโนบาย ใหโทณมหาพราหมณกลาวบรรยายดวยสุนทรคาถาแนะนำทูตานุทตู ๗ พระนคร ใหสโมสร
สามัคคีกบั คณะมัลลกษัตริยเ ขาไดแลว พรอมใจกันแบงพระสารีรกิ ธาตุออกเปน ๘ สวน แจกแกกนั ฝายละสวน เมือ่
ไดทำสมควรเชนนี้ หากจะมีใครมาขอในภายหลังก็จะไดอา งถนัดวาพระสารีรกิ ธาตุนนั้ แบงกันเสร็จแลว ถาจะขืนตอ
ทำสัมปหารเพือ่ แยงชิง ก็จะไดอาศัยพึง่ พิง ๗ พระนครนัน้ อันรวมสามัคคีธรรมเปนกำลังชวยตอสขู า ศึก ขอนีก้ ม็ ี
ผล เมือ่ แจกพระธาตุเสร็จแลว พระโมริยกษัตริยเ มืองปปผลิวนั เพิง่ ทราบขาวนัน้ แล แตงทูตมาขอสวนพระสารีรกิ ธาตุ
ของพระบรมศาสดาจารย ก็ไดไปแตพระอังคารทีย่ งั เหลืออยู ไมสามารถจะขเู ข็ญมัลลกษัตริยใ หจำยอมแบงสวนของ
ตนใหอกี คณะมัลลกษัตริยแ ลโทณพราหมณฉลาดในอุบายหยัง่ เห็นเหตุการณขา งหนา ปฏิบตั ริ าชกิจตองตามหนาที่
ทำพระนครใหสวัสดี พันจากมหาภัยพินาศอันนาหวัน่ หวาดเห็นปานนัน้ ดวยประการฉะนี.้
* ที.มหา. ๑๐/๑๕๗-๑๖๒/๑๙๑-๑๙๕.
(มว. ๓๒)

ปฐยาวัตร :

อุปายโกสลฺลคาถา ๑
อิทํ อุปายโกสลฺลํ
อายาปายวเสนาป
เอตํ ยสฺสตฺถ,ิ เอโส ว

กรณีเยสุ พฺยตฺตตา
ตํ ทุพพฺ ธิ ํ วิภาคโต
กรณฺยสฺส สุเขน จ
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ปยุญชเน สกตฺถสฺส
อตฺตโน ภยกาเล จ
พฺยตฺโต ปฏิพโล โหติ
โลกนาเถ ยทา สมฺมาสรีรํ ตสฺส ฌาเปสุ ํ
ปสนฺนา สุคเต สตฺต
ตํ ปวตฺตึ สุณติ วฺ าน
ราชทูเต อเปเสสุ ํ
สกรฏเฐสุ ถูเปสุ
น เจ อุปายโกสลฺลเต โกสินารกา มลฺลา
วิภชึสุ ตเมตสฺส
ปจฺฉา วา อาคโต ธาตุ ํ
ลภิตวฺ าน อสนฺตฏุ โ ฐ
เอเตป เอกโต หุตวฺ า
ตาสํ อจฺฉนิ ทฺ นตฺถาย
สพฺเพ นครราชาโน
เนเต ตปฺปจฺจยา อปฺปสกฺกเุ ณยฺยุ ํ มหาเสเน
อิจเฺ จวํ จินตฺ มานา ว
ยาว โข อาคตา ทูตา
ตทาป วิภชาเปตุ ํ
ตาวาคเมสุเมเต โข
เอวํ หิ สนฺเต เมธาวี
พฺราหฺมโณ ราชทูตานํ
เอเต สฺญาปยิตวฺ าน
วิภชิตวฺ าน เอเตสํ

อินทรวงศ :

ปรตฺถสฺส จ สาธเน
ปเรสฺจ วิโมจเน
อิทฺเจตฺถ นิทสฺสนํ
สมฺพทุ เฺ ธ ปรินพิ พฺ เุ ต
มลฺลา ว โกสินารกา
ตทา นครขตฺตยิ า
ธาตุโย ตสฺส ยาจิตุ ํ
ปชาย ปูชนาย เว
ฐาเปตุ ํ ตาป ธาตุโย
สํยตุ ตฺ า ทีฆทสฺสนา
โย ตํ ยาจิตมุ าคโต
ขีณา เจ วาป ธาตุโย
ยาจนฺโต ตํป นาลภิ
ยถาลทฺเธน โหติ วา
ภณฺฑานิ ชนยึสุ วา
พลกาเรน วาป โข
สทฺธึ เสนาย อาคตา
วาหินี โกสินารกา
อรโย ปฏิพาหิตุ ํ
น เตสํ วิภชึสุ เว
ตา สารีรกิ ธาตุโย
สพฺเพ ว วายมึสุ เว
มลฺลาป โกสินารกา
โทโณติ ลทฺธนามโก
กเถตฺวา มธุรํ กถํ
สพฺพา ธาตู วา อฏฐธา
เอเกกํ ว สมํ อทา

เอวฺหิ สนฺเต ยทิ โยป ขตฺตโิ ย
ปจฺฉา ตโต ธาตุวรํ ว ยาจิตุ ํ
เปเสสิ ทูต,ํ ปวทึสุ เต ตทา
“สพฺพา วิภตฺตา สุคตสฺส ธาตุโย”
โส เว อตุฏโ ฐ สมเรน ขตฺตโิ ย
ธาตุ ปํ  อจฺฉนิ ทฺ ติ กุ ามโก ตทา
มลฺลา สมคฺคา อถ สตฺต ขตฺตยิ า
สทฺธึ กเรยฺยุ ํ ว อเนน สํยคุ ํ
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อินทรวิเชียร :

(มว. ๓๒)

ปฐยาวัตร :

ปจฺฉา ตโต โมริยภูปตินทฺ า
สุตวฺ า ตมตฺถํ วรธาตุภาคํ
อายาจิตุ ํ เว ปหิณสึ ุ ทูตํ
สพฺพา หิ ธาตู มุนโิ น วิภตฺตา
องฺคารภูตํ อวเสสภาคํ
เอต ลภุ ํ โมริยภูปตินทฺ า
เอวฺหิ มลฺล จ ทิโช ว โทโณ
คมฺภรี ปฺญา กุสลา อุปาเย
กาลฺภุ ตู า อถ ทีฆทสฺสี
สพฺเพ ว เขมํ นครํ อกํสตู ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

อุปายโกสลฺลคาถา ๑
อิทํ อุปายโกสลฺลํ
นโร ตตฺถ ฐิโต หุตวฺ า
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ

อีกสำนวนหนึง่

สทา สมิทธฺ สิ าธนํ
ยถิจฺฉิตตฺถสาธโก
พุทธฺ ธาตุวภิ าชเน

อุเปนทรวิเชียร :

อนนฺตญาณสฺส วรสฺส โลเก
ยถา สรีรํ ปริฌาปตํ โข
ตถาป สารีรกิ ธาตุโย เว
ภวนฺติ เอตสฺสวสิฏฐภูตา

อินทรวงศ :

รฏฐาธิปา สตฺต ชิเน ปสนฺนกา
อายาจิตุ ํ โข วรพุทธฺ ธาตุโย
ปฺญาสมงฺคี จ สุพทุ ธฺ เิ ก วเร
ทูเต ว โข เปสยุมตฺตโน ตทา

ปฐยาวัตร :

ตทา มลฺลานเมโก ว
โหติ โวหารเมธี จ
สงฺคามวารณตฺถาย
ยถา ภวนฺติ สพฺเพว
เตสํ ตา วิภชิตวฺ าน
อุปายเมธิภาวาย
ปจฺฉาป โมริโย ราชา
ลภิ องฺคารมตฺตํ ว

สุพทุ ธฺ ิ โทณพราหฺมโณ
ธีโร อุปายโกวิโท
ทูเต ตตฺถ นิเวสยิ
สตฺตทูตา สมาคตา
อทาสิ สมมฏฐธา
ปุรํ ปาเปสิ โสตฺถติ ํ
ธาตุ ํ ยาจิตมุ าคโต
เสฏฐสฺสาทิจจฺ พนฺธโุ นติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๒)
ครัง้ เมือ่ คณะมัลลกษัตริยผ คู รองนครนอยชือ่ กุสนิ าราทำการบูชาถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว ขาว
ทราบไปถึงกษัตริยแ ลประชาธิบดีผปู กครองราชธานีและนครใหญ ๗ ตำบล มีพระเจาอชาตศัตรุราชผทู รงดำรง
ราไชศวรรยาธิปติยมคธรัฐราชอาณาจักรเปนประธาน ตางพระองคทรงแตงราชทูตจำทูลพระราชสาสนสงไป
สูกุสินารานคร ใหทูลขอสวนพระพุทธสารีริกธาตุตอคณะมัลลกษัตริย เพื่อเชิญมาบรรจุไวในพระสถูปเปนที่ทำ
สักการบูชา ถาคณะมัลลกษัตริยจะไมฉลาดในอุบายหยั่งเห็นเหตุการณขางหนา พอทูตเมืองไหนมาถึงก็แจก
ใหไปๆ ฉวยวาพระสารีรกิ ธาตุหมดแลว จะมีใครมาขออีกแลจะไมได หรือผทู ไี่ ดแจกแลว แตจะไมพอประสงค
เพียงเทานัน้ ยังจะตองการแบงปนอีก เมือ่ ไมไดสมประสงคกค็ งจะเกิดอาฆาตบาดหมาง แลวจะเขากันหรือแตลำพัง
ยกพยุหแสนยามาทำสงครามสัมปหาร เพื่อจะชิงเอาดวยพลการ ไหนเลยคณะมัลลกษัตริยผูอยูในประเทศเล็ก
มีกำลังรีพ้ ลเครือ่ งศัสตราวุธยุทธภัณฑนอ ย จะตอตานขาศึกมหาประเทศผมู กี ำลังมากกวาได ถึงอยางไรก็ไมควรให
มีสงครามมาติดพระนครในอันมิใชที่ คณะมัลลกษัตริยท รงเห็นเหตุการณดงั นี้ จึงยังไมยอมแจกพระสารีรกิ ธาตุให
ไปกอน กวาทูตหลายพระนครจะพรอมกันเขาแลว แลรบเราจะใหแจกจนได เมือ่ เปนสมัยเชนนีจ้ งึ ไดดำเนินวิธโี ดย
รัฏฐาภิปาลโนบาย ใหโทณมหาพราหมณกลาวบรรยายดวยสุนทรคาถาแนะนำทูตานุทตู ๗ พระนคร ใหสโมสร
สามัคคีกบั คณะมัลลกษัตริยเ ขาไดแลว พรอมใจกันแบงพระสารีรกิ ธาตุออกเปน ๘ สวน แจกแกกนั ฝายละสวน เมือ่
ไดทำสมควรเชนนี้ หากจะมีใครมาขอในภายหลังก็จะไดอา งถนัดวาพระสารีรกิ ธาตุนนั้ แบงกันเสร็จแลว ถาจะขืนตอ
ทำสัมปหารเพือ่ แยงชิง ก็จะไดอาศัยพึง่ พิง ๗ พระนครนัน้ อันรวมสามัคคีธรรมเปนกำลังชวยตอสขู า ศึก ขอนีก้ ม็ ี
ผล เมือ่ แจกพระธาตุเสร็จแลว พระโมริยกษัตริยเ มืองปปผลิวนั เพิง่ ทราบขาวนัน้ แล แตงทูตมาขอสวนพระสารีรกิ ธาตุ
ของพระบรมศาสดาจารย ก็ไดไปแตพระอังคารทีย่ งั เหลืออยู ไมสามารถจะขเู ข็ญมัลลกษัตริยใ หจำยอมแบงสวนของ
ตนใหอกี คณะมัลลกษัตริยแ ลโทณพราหมณฉลาดในอุบายหยัง่ เห็นเหตุการณขา งหนา ปฏิบตั ริ าชกิจตองตามหนาที่
ทำพระนครใหสวัสดี พันจากมหาภัยพินาศอันนาหวัน่ หวาดเห็นปานนัน้ ดวยประการฉะนี.้
(มว. ๓๒)

ปฐยาวัตร :

พุทฺธธาตุวิภชนคาถา
โลกนาเถ ยทา สมฺมาสรีรํ ตสฺส ฌาเปสุ ํ
ปสนฺนา สุคเต สตฺต
ตํ ปวตฺตึ สุณติ วฺ าน
ราชทูเต อเปเสสุ ํ
สกรฏเฐสุ ถูเปสุ
น เจ อุปายโกสลฺลเต โกสินารกา มลฺลา
วิภชึสุ ตเมตสฺส
ปจฺฉา วา อาคโต ธาตุ ํ
ลภิตวฺ าน อสนฺตฏุ โ ฐ

สมฺพทุ เฺ ธ ปรินพิ พฺ เุ ต
มลฺลา ว โกสินารกา
ตทา นครขตฺตยิ า
ธาตุโย ตสฺส ยาจิตุ ํ
ปชาย ปูชนาย เว
ฐาเปตุ ํ ตาป ธาตุโย
สํยตุ ตฺ า ทีฆทสฺสนา
โย ตํ ยาจิตมุ าคโต
ขีณา เจ วาป ธาตุโย
ยาจนฺโต ตํป นาลภิ
ยถาลทฺเธน โหติ วา
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เอเตป เอกโต หุตวฺ า
ตาสํ อจฺฉนิ ทฺ นตฺถาย
สพฺเพ นครราชาโน
เนเต ตปฺปจฺจยา อปฺปสกฺกเุ ณยฺยุ ํ มหาเสเน
อิจเฺ จวํ จินตฺ มานา ว
ยาว โข อาคตา ทูตา
ตทาป วิภชาเปตุ ํ
ตาวาคเมสุเมเต โข
เอวํ หิ สนฺเต เมธาวี
พฺราหฺมโณ ราชทูตานํ
เอเต สฺญาปยิตวฺ าน
วิภชิตวฺ าน เอเตสํ
เอวํ สนฺเต สเจ
ราชา ทูตํ อเปเสสิ
“สพฺพา ธาตู วิภตฺตาติ
ตํ อจฺฉนิ ทฺ ติ กุ าโม ว
เตน สทฺธึ ตทา ยุทธฺ ํ
ปจฺฉา สุตวฺ า ตมตฺถํ ว
สกํ ทูตํ อเปเสสุ ํ
ธาตุโย หิ วิภตฺตา ว

ภณฺฑานิ ชนยึสุ วา
พลกาเรน วาป โข
สทฺธึ เสนาย อาคตา
วาหินี โกสินารกา
อรโย ปฏิพาหิตุ ํ
น เตสํ วิภชึสุ เว
ตา สารีรกิ ธาตุโย
สพฺเพ ว วายมึสุ เว
มลฺลาป โกสินารกา
โทโณติ ลทฺธนามโก
กเถตฺวา มธุรํ กถํ
สพฺพา ธาตู วา อฏฐธา
เอเกกํ ว สมํ อทา
ปจฺฉา ธาตุ ํ มุนสิ สฺ ยาจิตุ ํ
เต มลฺลา ปวทึสุ เว
โส อตุฏโ ฐ ชนิสสฺ โร
สมคฺคา สตฺตขตฺตยิ า
กเรยฺยุ ,ํ ตํป สาตฺถกํ
โมริยินฺทชนิสฺสรา
ธาตุ ํ มุนสิ สฺ ยาจิตุ ํ
องฺคารํ เต ลภึสุ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถาหนา ๓๔-๓๕)
ฝายพุทธจักร เมือ่ ครัง้ เพลิงไหมพระพุทธปรางคปราสาทในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง อันเปนทีใ่ กลพระอุโบสถทีป่ ระดิษฐานพระมหามณีรตั นปฏิมากรศรีพระนครนี้ ทีน่ ยิ มนับถือของพุทธศาสนิก
ประชาชนคฤหัสถบรรพชิตทัว่ กันไป สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงอัญเชิญพระมหามณีรตั นปฏิมากร
จากสถานอันใกลอนั ตราย จะไวใจมิไดในเวลานัน้ ไปไว ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย ใหเปนทีส่ นิ้ ความหวาดหวัน่
ของคนทัง้ หลาย ครัง้ รงุ ขึน้ ทรงอัญเชิญพระมหามณีรตั นปฏิมากรโดยขบวนแหพรอมดวยพระบรมราชอิสริยยศ
ไปประดิษฐานไวตามทีแ่ ละมีการสมโภช ขอนีแ้ สดงใหเห็นวา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจามีพระราชหฤทัย
จอดอยูในพระพุทธศาสนา ในเวลาฉุกเฉินเชนนั้น ไดทรงพระคำนึงถึงพระมหามณีรัตนปฏิมากรกอนกวาสิ่งอื่น
ขอนีน้ า เปนทีช่ นื่ ชมยินดีของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย
อีกประการหนึง่ ไดทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา ทรงบรรพชาเปนสามเณร ขอนีแ้ มเปนแตบตุ รสงเคราะห นับเขาในสถานวา “กลฺยาเณ นิเวเสนฺต”ิ คือ
ใหตงั้ อยคู วามดีความงามสวนพระองค ถึงดังนัน้ ก็ยงั ชือ่ วาทรงแสดงความนิยมในพระพุทธศาสนา ใหปรากฏใน
เมือ่ มีโอกาสจะทำได เปนเครือ่ งมัน่ ใจของคนทัง้ หลาย
ฝายราชอาณาจักรนัน้ ขอสำคัญคือเมือ่ กอนแตนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชโอรสทัง้ หลาย
เสด็จออกไปทรงศึกษาศิลปวิทยาสวนปรสมัย ณ ประเทศยุโรป ครัน้ จบกิจทีน่ บั วาลุฝง แหงศิลปศาสตรแลว เสด็จ
คืนพระนครเนือ่ งกันมา ตองดวยแบบอยางครัง้ โบราณกาล ดังแสดงไวในวัตถุนทิ านนัน้ ๆ วา พระมหากษัตริยแ ละ
พราหมณคฤหบดีมหาศาลผสู ามารถ ตางสงโอรสนัดดาใหไปเรียนศิลปศาสตร ณ เมืองตักกสิลา อันมีทศิ าปาโมกข
เปนคณาจารย ตัง้ สำนักสัง่ สอนอยหู ลายตำบล เปนทีน่ ยิ มกันในครัง้ นัน้
แมขอ นีก้ เ็ ปนแตบตุ รสงเคราะห หนาที่
อันบิดาจะพึงทำ นับเขาในสถานวา “สิปปฺ ํ สิกขฺ าเปนฺต”ิ คือใหศกึ ษาศิลปศาสตรสว นพระองคกจ็ ริงอยู ถึงอยาง
นัน้
พระราชโอรสทัง้ หลายทุกพระองคไดทรงรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในตำแหนงสำคัญ ตางพระเนตร
พระกรรณประดับพระบรมเดชานุภาพ ในการปราบปฏิปก ษและพิทกั ษรกั ษารัฐมณฑลกับทัง้ ประชาราษฎร แมดว ย
พระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราช ผูเกิดสำหรับประดับพระบารมีธรรม มีคำสรรเสริญในจักกวัตติสูตรวา
“ปโรสหสฺสํ โข ปนสฺส ปุตตฺ า อเหสุ ํ สูรา วิรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา” พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิ
ราชนัน้ มากกวา ๑,๐๐๐ องค ลวนทรงแกลวกลา มีพระรูปตองดวยลักษณะโยธาหาญ สามารถย่ำยีปรปกษเสีย
ได ดัง่ นี้ ขอนีจ้ งึ มีประโยชนใหญเกือ้ กูลแกรฏั ฐาภิปาลโนบายดวยอีกโสตหนึง่ แล.
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(มว. ๓๔-๓๕)

ปุตฺตสงฺคหคาถา

อินทรวงศ :

ปาสาทรมฺมมฺหิ หิ อคฺคฌ
ิ าปเต
อานาปยิตวฺ า ปฏิมากรํ ตโต
อารกฺขฐาเน วรภูปติสสฺ โร
ฐาเปติ โคเปติ จ ตตฺถ สุฏ ุ ตํ
เอตํ ปุเนกมฺหิ ทิเน นริสสฺ โร
ฐาเปติ ตสฺมึ ปุน มณฺฑริ มฺหิ โข
กาเรติ ตสฺสาป มหามหํ ตทา
“พุทธฺ าทิสทฺโธ อิติ ทีปนํ อิทํ

อินทรวิเชียร :

สทฺโธ ปสนฺโน รตนตฺตยสฺมึ
รฏฐาธิโป ภูปติ จินตฺ ยิตวฺ า
“ปุตตฺ า มมํ ปพฺพชิตา ภเวยฺยุ ํ
อิจเฺ จว ปพฺพาชยเตธ ปุตเฺ ต
เอวํ ส สงฺคณฺหติ นาม ปุตเฺ ต
ตสฺมา หิ ทยฺเยหิ ปสฏฐภูโต

ปฐยาวัตร :

ราชา จินเฺ ตติ “ปุตตฺ า เม
ยุโรเป สิกขฺ ติ ุ ํ สิปปฺ ํ
สิปปฺ ปารคุโน สพฺเพ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
ปุพเฺ พ ตกฺกสิลายํ ว
เมธาวี พุทธฺ สิ มฺปนฺเน
กรณีโย ชนินทฺ สฺส
ตโต ทยฺยกิ ภูปสฺส
รฏฐสฺส จ หิตตฺถาย
สพฺเพ มหพฺพลา ปุตตฺ า
รฏฐสฺส อนุรกฺขนฺติ
วุตตฺ ฺหิ จกฺกวตฺตสิ มฺ ึ
อติเรกสหสฺสา ว
สพฺเพเต สูรโยธา จ
รฏฐาภิปาลโนปาโย

ปฺญาวุฑฒ
ฺ า สิยุ ํ อิติ
เอเต เปเสติ โอรเส
นครํ โหนฺติ อาคตา
ชนาป ขตฺตยิ าทโย
นานาสิปปฺ านิ สิกขฺ ติ ุ ํ
สกปุตเฺ ต อเปสยุ ํ
อยํ โข ปุตตฺ สงฺคโห
กิจจฺ ํ กุพพฺ นฺติ โยนิโส
สพฺพรฏฐนิวาสินํ
ริปู สกฺโกนฺติ มทฺทติ ุ ํ
เอกรชฺชํ จิรฏฐติ ึ
ราชปุตเฺ ต ปสํสติ ุ ํ
ภูมปิ าลสฺส องฺกรุ า
ปรเสนปฺปมทฺทนา
อยํ โข โหติ ราชิโนติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัดแตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๙-๔๐).
ชนผนู บั เนือ่ งในหมเู ดียวกัน ประพฤติตามฉันทีเ่ ปนพวกเดียวกัน ไมคดิ เอารัดเอาเปรียบ ตางรักษาประโยชน
ของกัน ดังนี้ ไดชอื่ วาประพฤติตนสม่ำเสมอ ในตัปปริยาปนนธรรมคือธรรมของชนผเู นือ่ งในหมนู นั้ ๆ ธรรมดา
ชนผนู บั เนือ่ งในหมู เมือ่ คิดจะรักษาประโยชนตน ก็ตอ งรักษาประโยชนผอู นื่ ดวยเหมือนกัน ประโยชนของตนจึง
จะมั่นคงถาวร ถาเห็นแตไดและตัดรอนประโยชนผูอื่น ประโยชนตนก็จะไมยั่งยืนอยูได เหมือนดังไมหลายๆ
อันตัง้ ยันกันอยู มีผชู กั ออกเสียจนมีกำลังไมพอจะทานกันไวได ก็ตา งจะตองลม ฉะนัน้
แมพระพุทธภาษิตใน
ปกิณณกวรรค แหงพระธรรมบทก็ไดแสดงความขอนีโ้ ดยบรรยายวา “บุคคลผใู ดปรารถนาสุขเพือ่ ตน เพราะเขาไป
ตัง้ ไวซงึ่ ทุกขใหแกผอู นื่ บุคคลนัน้ ระคนอยดู ว ยสังสัคคะคือเวร ยอมไมพน ไปจากเวรได” * ดังนี้ เหตุดงั นัน้ สมเด็จ
พระบรมโลกนาถเจา จึงตรัสสัง่ สอนคนทีเ่ ปนหมเู หลา ใหประพฤติถอ ยคำทีร่ กั ษาประโยชนของกันและกัน ขอ
นีพ้ งึ สันนิษฐานตามพระบรมพุทโธวาท ทีโ่ ปรดประทานแกภกิ ษุสงฆใหตงั้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประกอบดวย
จิตเมตตาในกันและกัน เฉลีย่ ลาภทีห่ าไดสกู นั บริโภค มีศลี เสมอกัน มีทฏิ ฐิเสมอกัน ใหเคารพนับถือภิกษุเถระผใู หญ
ในสงฆ และตัง้ ใจปรารถนาเพือ่ นสพรหมจารีทยี่ งั มิไดมาใหมาสอู าวาส ทีม่ าแลวใหอยเู ย็นเปนสุข ** เปนอาทิ และ
พระบรมพุทโธวาททีโ่ ปรดประทานแกคฤหัสถถชน ในขอนีน้ นั้ พึงสันนิษฐานตามความในอปริหานิยธรรมสูตร *** ที่
ตรัสสอนพวกเจาลิจฉวีบางขอ อนุโลมแกการปกครองอาณาจักรวัชชีซงึ่ มีประเพณีเปนคณานุศาสตร คือปกครอง
ดวยความเปนหมู เจาลิจฉวิทงั้ หลายพรอมกันเปนคณะผบู ญ
ั ชากิจการบานเมืองทัว่ ไป ไมมใี ครเปนอิสระเฉพาะ
ตน เปนแตมหี วั หนาผลัดเปลีย่ นกันตามวาระประชุมพรอมกันในสัณฐาคารสถาน วินจิ ฉัยกรณียกิจไปตามควร ให
พวกวัชชีหมัน่ ประชุมกัน เมือ่ ถึงคราวประชุมก็ใหพรอมเพรียงกันประชุม เมือ่ เลิกก็ใหพรอมเพรียงกันเลิก ให
พรอมเพรียงกันทำกิจนัน้ ๆ สิง่ ใดๆ ทีไ่ มไดบญ
ั ญัตขิ นึ้ โดยสามัคคีธรรม ก็อยาใหพวกวัชชีบญ
ั ญัตขิ นึ้ เอง สิง่ ใดๆ ที่
ไดบญ
ั ญัตขิ นึ้ แลวเชนนัน้ ก็อยาใหเลิกถอนเสียเอง ใหประพฤติวชั ชีธรรมของเกาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วแลวอยางไร และให
พวกวัชชีเคารพนับถือทานทีเ่ ปนผใู หญกวา อยาฉุดคราภรรยาและกุมารีในตระกูลของเขาดวยพลการมาเปนภรรยา
และเจดียสถานเหลาใด ซึง่ เปนทีน่ บั ถือของชาววัชชี อันมีในภายในและภายนอกพระนคร ใหสกั การะเคารพนับถือ
บูชาเจดียสถานเหลานัน้ อยาตัดธรรมิกพลีทเี่ คยทำอยใู หเสือ่ มสูญ พระพุทธภาษิต ๒ ขอนี้ เปนเครือ่ งสาธก
ใหเห็นวา สมเด็จพระบรมศาสดาจารยทรงสัง่ สอนประชุมชนทีเ่ ปนหมเู หลา ตางใหรกั ษาประโยชนของกันและกัน
อยางไร.
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๑/๕๓).
*** ทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.ม. ๑๐/๗๐/๙๐).

** ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗).

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

36

วชฺชีธมฺมคาถา

(มว. ๓๙-๔๐)

อินทรวิเชียร :

เย เอกวคฺเคน นิวตุ ถฺ ภูตา
เนเต ภเวยฺยุํ สกทตฺถจกฺขู
ปาเลตุกามา อิธ เย สกตฺถํ
ปาเลยฺยเุ มเตป ปเรสมตฺถํ

อินทรวงศ :

ตสฺมา หิ ภิกขฺ ู อนุสาสมานโก
เอเตสโมวาทมิมํ อทา ชิโน
อตฺถํ กถา ยา ชนตาย รกฺขเต
ตสฺสมฺป สพฺเพ สุปติฏฐิตา สิยุํ

ปฐยาวัตร :

สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
เอกีภตู า จ สพฺเพ ว
เตหิ กายาทิกมฺมานิ
เต สาธารณโภคี จ
สพฺเพ เชฏฐาปจายี จ
“เย โข อาวาสมาคนฺตุํ
เต อาคจฺเฉยฺยมุ าวาสํ
วุตตฺ มฺปท ํ มุนนิ เฺ ทน
เอกีภตู า สมคฺคา จ
นิจจฺ ํ สนฺนปิ เตยฺย
ุ จฺ
สามคฺคยิ า อปฺญตฺตํ
น โข สมูหเนยฺย
ุ จฺ
สิยุํ เชฏฐาปจายี จ
เย ถูปา เจติยาเนว
สกฺกเรยฺยุํ จ สพฺพานิ
นุปจฺฉินฺเทยฺยเุ มตนฺติ
โลกนาโถ หิ สมฺพทุ โฺ ธ
นิวตุ ถฺ ํ เอกวคฺเคน
“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ

สมคฺคา เอกฉนฺทกิ า
ภิกขฺ ู เมตฺตาลุกา สิยุํ
สิยุํ อุปฏฐิตานิ จ
สมานสีลทิฏฐโิ น
สิยุํ วราสเปกฺขกา
อภิปตฺเถนฺติ ภิกขฺ โว
สพฺเพ ผาสุวหิ าริโน”
สพฺเพ รฏฐาภิปาลกา
เอกจฺฉนฺทา จ วชฺชโิ น
วุฏฐเหยฺย
ุ จฺ เอกโต
ปฺญาเปยฺยํุ น สพฺพโส
ปฺญตฺตมฺป สุยตุ ตฺ โิ ต
น โข ตณฺหาวสานุคา
สาธูติสมฺมตานิป
ยา พลีปจ ธมฺมกิ า
อิทปํ  ปริทปี นํ
สพฺพสตฺตานุกมฺปโก
อนุสาสิ มหาชนํ
สามคฺคี วุฑฒ
ฺ สิ าธิกาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัดแตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๔๐-๔๑).
ผใู ดทีเ่ ปนทีร่ กั ของชนเปนอันมาก ผนู นั้ ยอมหวังความเจริญได คงไมมคี วามเสือ่ มทราม แมสมเด็จพระผมู ี
พระภาคเจาก็ไดตรัสแกเจามหานามลิจฉวี แสดงกิจของผูดำรงฆราวาสจะพึงทำเพื่อผลนี้ ในอปริหานิยธรรมสูตร
สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย สรุปความวา กุลบุตรผใู ดผหู นึง่ ตัง้ ตนแตพระมหากษัตริยเจา ตลอดลงไปถึงอธิบดี
เฉพาะตระกูล ทำสักการะเกือ้ กูลบิดามารดา จำพวกหนึง่ บุตรภรรยาทาสกรรมกรซึง่ นับวาอันโตชนจำพวกหนึง่
ชาวนาเพือ่ นบานลูกคา ซึง่ นับวาพาหิรชน จำพวกหนึง่ เทวดาผรู บั พลีกรรมคืออารักขเทวดาแลวัตถุเทวดา จำพวก
หนึง่ สมณพราหมณ จำพวกหนึง่ ดวยโภคทรัพยทหี่ ามาไดโดยชอบธรรม เปนผลแหงความหมัน่ เทวดามนุษย
๕ จำพวกนัน้ ไดรบั สักการะเกือ้ กูลแลว ก็ยอ มอนุเคราะหดว ยไมตรีจติ คิดความเจริญใหกลุ บุตรนัน้ เปนอันหวัง
วุฒไิ ด ไมพงึ มีความเสือ่ มทรามเลย แมพระเจาจักรพรรดิราช ผปู กครองปฐพีมณฑล มีสมุทรสาคร ๔ เปน
ขอบเขต ก็ยงั ตองทรงบำเพ็ญจักกวัตติวตั ร ยึดเหนีย่ วน้ำใจราชบริษทั ใหนยิ มในพระบารมี ขอนีย้ อ มใหสำเร็จ
ผลคือปกครองไดโดยธรรม ไมตอ งใชอาชญาเคีย่ วเข็ญ ความจงรักเปนพลวเหตุชกั นำใหพรักพรอมเปนสมานฉันท
เพือ่ ตอสปู อ งกันบำรุงรักษา จะรับพระราชทานชักอลีนจิตตชาดกในทุกนิบาตมาสาธกพอเปนอุทาหรณ
ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัตใิ นเมืองพาราณสี พระองคไดพระยาเศวตกุญชรเปนราชพาหนะ
เชือกหนึง่ แผพระเกียรติไปในสกลชมพูทวีป จำเนียรกาลลวงไป พระอัครมเหสีทรงพระครรภ ยังไมทนั ประสูติ
พระเจาพาราณสีเสด็จทิวงคต ขาวปรากฏทราบไปถึงพระเจาโกศลราช ผมู รี ชั สีมาติดตอกันกับกาสิกรัฐ ทาวเธอ
ทรงเห็นราชสมบัติวาง ยังหาผูเปนเจาของมิได เปนทวงทีอยู ก็ยกมหาพยุหแสนยากรมาลอมพระนคร ชาว
พระนครปดทวารรักษาเปนกวดขัน ในเวลานัน้ พระราชเทวีประสูตพิ ระราชโอรส ทรงพระนามวา อลีนจิตตกุมาร
เหตุทำประชาชนใหชนื่ บานหายยอทอ พรักพรอมกันปลอยพระยามงคลหัสดีออกตอรบดวยปจจามิตร ใหปราชัยจับ
พระเจาโกศลราชทัง้ เปน นำมาเปนเชลย แลวปลอยไป แผพระเดชานุภาพของพระราชกุมารไปในสกลชมพูทวีป
ไมมศี ตั รูผอู นื่ สามารถมาย่ำยี และพระราชกุมารก็ไดรบั อภิเษกเปนพระเจาพาราณสีแตครัง้ ยังทรงพระเยาวพระ
ชนมายุได ๗ พรรษา ดำรงราชยโดยธรรมเปนผาสุกตลอดชนมชีพ.
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พหุปยตาคาถา

(มว. ๔๒)

อินทรวิเชียร :

โลเก หิ โย โหติ ปโย พหูนํ
เอตสฺส โข วุฑฒ
ฺ ปิ  ปาฏิกงฺขา
เอตสฺส เว หานิ น ปาฏิกงฺขา
เอวํ กเถตฺวา วรลิจฉฺ วีนํ
ยํ โข คิหนี ํ กรณียภูตํ
องฺครี โส ทสฺสยิ ตมฺป เตสํ

อินทรวงศ :

วุตตฺ ฺหิ ตํ โลกหิตานุกมฺปน า
มาตาทโย เย อุรชา จ โหนฺติ เว
อนฺโตชนา พาหิรกา จ เทวตา
โลเก ชนา เย สมณา จ พฺราหฺมณา
โภเคหิ เตสํ สหิโต นโร ว โย
มาตาทโย เต หิตยุตตฺ มานสา
เอตสฺส นิจจฺ ํ ปฏิการิโน ว เต
เมตฺตาลุกา ตสฺส จ วุฑฒ
ฺ เิ ปกฺขกา
จิตตฺ ํ ชนานํ วรจกฺกวตฺตโิ น
รฏฐาธิปา คณฺหติ กุ ามกา ว โข
ธมฺเมน รชฺชํ จ สเมน การยุํ
อตฺถาย รฏฐสฺส จ รฏฐวาสินํ

ปฐยาวัตร :

สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
พาราณสิมหาราชา
ยทาสฺส คพฺภนิ ี เทวี
ตทา กาลกโต ราชา
นครํ คณฺหติ ุํ สทฺธึ
ตทา สุฏ ุ ปุรํ รกฺขุํ
วิชายิ ทารกํ สาป
วิสสฺ ชฺเชสุํ มหานาคํ
กิตตฺ ิ ราชกุมารสฺส
กุมาโร สตฺตวสฺโส ว

ราชา กิร ชนิสสฺ โร
ยสฺสตฺถิ เสตกุชฺ โร
น ทารกํ วิชายิ สา
ตํ สุตวฺ า ริปขุ ตฺตโิ ย
มหาเสนาย อาคโต
สามตฺถเิ ยน นาครา
สมคฺคา สุมนา ชนา
โส อมิตตฺ ํ ปราเชสิ
ชมฺพทุ ปี มฺหิ อุคคฺ ตา
ตตฺเถวาโหสิ ขตฺตโิ ยติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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แตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัดแตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๔๒).
พระเจาพรหมทัตเปนที่รักใครนับถือของประชาชน และความจงรักนั้น มีอนุสนธิสืบเนื่องตอมาถึงพระ
อลีนจิตกุมารผูเปนพระราชโอรสรัชทายาท ตองดวยบทพระบาลีแสดงมิตตธรรม ในสิงคาโลวาทสูตรวา อปรปชํปส สฺ ปฏิปเู ชติ * ความวา มิตรอมาตยผไู ดรบั บำรุงดวยสังคหวัตถุตามควรแลว ยอมนับถือตอบ แมตลอดถึง
วงศวานอืน่ อีกของมิตรนัน้ พหุปปฺ ย ตา ความเปนทีร่ กั ของชนเปนอันมากเปนผลแหงสังคหอุบายตางๆ เปนทีร่ วม
สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอไวดวยประการหนึ่ง ยังประโยชนใหสำเร็จแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป ไม
นิยมชัน้ ดวยประการฉะนี้
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบำเพ็ญญาติจริยาปกครองพระราชวงศานุวงศ ยกยองใหดำรง
อิสริยยศโดยฐานานุศกั ดิ์ โปรดใหรบั ราชการโดยควรแกสามารถดวยปคคหกิจ และทรงบำราบหามกันมิใหประพฤติ
ผิดจากธรรมของราชตระกูล ดวยนิคคหอุบายตามหนาทีเ่ ปนประธานในพระบรมราชวงศสว นหนึง่ แลว นอกจาก
นี้ยังทรงนับถือสนิทฉันพระญาติ หาทรงรังเกียจโดยต่ำศักดิ์ไม
ขอนี้พึงเห็นในกาลที่พระราชทานเลี้ยงแก
พระราชวงศครัง้ งานสมโภชพระชนมพรรษาได ๕๐ ทัศ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงปฏิบตั พิ ระองคที่
เจริญพระชนมายุกวาดวยพระหัตถ และพระราชทานรดน้ำเปนสวนเชษฐาปจายนธรรม โปรดใหพระองคทอี่ อ น
พระชนมลงมารวมเสวยดวย พระองคทรงพระเมตตารับนิปจจการพระราชทานของอำนวยพระพรและพระบรมราโชวาทเปนสวนญาติสงเคราะห
อนึง่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงชุบเลีย้ งขาราชการใหตงั้ อยใู นฐานันดรศักดิต์ ามสมควรแก
ตระกูลและความชอบ ไดตั้งและสืบตระกูลวงศตอมา ตามราชจริยานุวัตรสวนหนึ่งแลว นอกจากนี้ ยังทรง
พระอารีในสวนคนคนุ เคยสนิท เมือ่ ถึงคราวทรงแสดงพระองคเปนฉันมิตรบางก็มี ขอนีพ้ งึ เห็นเมือ่ ครัง้ พระราช
ทานเลีย้ งแกพวกสหชาตผเู กิดรวมปประสูติ ครัง้ นัน้ โปรดใหนงั่ รวมโตะเสวยและพระราชทานของแจกเปนทีร่ ะลึก
เปนสวนแสดงมิตตธรรม.
* ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๕)
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(มว. ๔๐-๔๑)

รฺโญ ปคฺคหนิคคฺ หกิจจฺ คาถา

อินทรวิเชียร :

ราชา ยถา ภูปติ พฺรหฺมทตฺโต
สมฺมานิโต รฏฐนิวาสิเกหิ
เอวํ กุมาโรป ปโย ชนานํ
วุตตฺ ฺหิ * เอตํ มุนปิ งุ คฺ เวน
มิตตฺ า จ เย ราชภฏา อมจฺจา
มาเนนฺติ เต ราชสราชิเก ว
ยา ภูปรฺโญ ปยตา พหูนํ
สา สงฺคหสฺสาป ผลํ ว โหติ
ธมฺเมน รชฺชํ กรโต ว ราชิโน
เอสา สมานตฺตตเมว คจฺฉติ

อินทรวงศ :

เย ญาตกา โหนฺติ จ ราชวํสกิ า
รฏฐสฺส กิจจฺ านิ หิตาย กุพพฺ เร
เอเต ว ปคฺคณฺหติ นาคริสสฺ โร
ตพฺพปี รีตา ปน ราชวํสกิ า
เอเต ว นิคคฺ ณฺหติ โส สุยตุ ตฺ โิ ต
ทยฺยสิ สฺ โร นีตปิ เวณิโกวิโท
เชฏฐา จ เย ราชภฏา กนิฏฐกา
เนเต ชนินโฺ ท อติมฺญมานโก
เชฏฐาปจายี จ นิวาตวุตตฺ โิ ก
ปูเรติ เอวํ สกญาติสงฺคหํ

ปฐยาวัตร :

น เกวลํ ว สฺญาตี
เย โหนฺติ ทฬฺหมิตตฺ า จ
ธมฺมํ จรติ เอเตสุ
อนุคคฺ ณฺหติ เอเต จ

สงฺคณฺหติ นริสสฺ โร
เย รฺญา สหชาติกา
รฏฐวาสีนมิสฺสโร
นิจจฺ ํ ฐานานุรปู โตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถาหนา ๔๓-๔๔)
ความมีกรุณาไดชื่อวาการุญญภาพ กรุณานั้นโดยพยัญชนะคือความหวั่นใจในเมื่อเห็นผูอื่นไดทุกขยาก
โดยอรรถก็คอื ความคิดอยากจะชวยทุกขของเขา คุณขอนีเ้ ปนขาศึกโดยตรงแหงวิเหสาความคิดเบียดเบียนผอู นื่
เปนพลวปจจัยใหคดิ เกือ้ กูลกันและและกัน นำบุคคลใหเปนผปู ระเสริฐลวงสามัญชนขึน้ ไป ทานผเู ปนใหญแหงหมู
ชน ทีส่ ดุ จนอธิบดี เฉพาะกลาวอยางอุกกฤษฏ ฝายอาณาจักร สมเด็จพระเจาแผนดินยอมเปนทีน่ บั ถือลบลนของ
พสกนิกรก็เพราะพระกรุณา บิดามารดามีกรุณาในบุตรฉันใด สมเด็จพระเจาแผนดินก็แผพระกรุณาไปในประชาชน
ผอู ยใู ตพระเดชานุภาพทรงรวมสุขรวมทุกขดว ยฉันนัน้
พระคุณขอนีแ้ ล ชักนำใหพระองคตงั้ อยใู นยุตธิ รรม ไม
ลำเอียงในฝายใดฝายหนึง่ และรำพึงถึงสุขทุกขของประชาชน ทีส่ ดุ จนทรงจำแลงเพศเปนอัญญาตกบุรษุ ไมให
ใครรจู กั พระองคเสด็จเทีย่ วสอดสองเอง ไดทราบขาวดีและรายประจักษแจง มีเรือ่ งแสดงในอรรถกถาบางคัมภีร
บางก็มี ในเวลาทีศ่ กึ มาประชิดพระนคร ตองเสด็จนำพยุหแสนยากรออกตอยุทธ เพือ่ ปองกันภัยมิใหมมี าถึงขา
ขอบขัณฑสีมาก็มโี ดยชุกชุม (ถึงกับตองเสียพระชนมในสมรภูมบิ า งก็มี ดังพระเจาอริฏฐชนกเปนตัวอยาง) สมเด็จ
พระเจาแผนดินมีพระกรุณากวางขวางฉะนี้ จึงเปนทีน่ บั ถือลบลน ควรไดรบั อภัยและรับความยกยองไวในทีส่ งู ปรากฏ
แกชนทัง้ หลายราวกับเทวดาในหมมู นุษย จัดวาเปนสมมติเทวราช เปนผคู วรแกสว นกุศลทีม่ หาชนบำเพ็ญแลว และ
จะพึงอุทศิ ถวายดวยความหวังเพือ่ ทรงพระเจริญภิยโยภาพสืบไป ในฝายศาสนจักร สมเด็จพระพุทธเจาไดเปนสรณะ
ทีพ่ ำนักนับถือของพุทธศาสนิกบริษทั จำเดิมแตครัง้ ยังดำรงพระชนมจนบัดนีก้ เ็ พราะพระมหากรุณา พระคุณขอนี้
เปนเหตุใหพระองคบำเพ็ญพระบารมีมาแตครัง้ เปนพระโพธิสตั ว จัดเปนมหากรุณาสมาโยคในฝายเหตุสมั ปทา ให
บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนผลสมาบัติ จำเดิมแตตรัสรแู ลวก็คงอยใู นพระกรุณาคุณ เสด็จเทีย่ วเทศนา
โปรดเวไนยนิกร ในนครคามนิคมชนบทนัน้ ใหไดบรรลุโลกิยสมบัตแิ ละโลกุตตรสมบัตติ ามอุปนิสยั ตราบเทาถึง
อวสาน ทีส่ ดุ ทรงพระอาพาธหนัก จะเสด็จดับขันธปรินพิ พานในคืนนัน้ แลว ยังทรงเทศนาโปรดสุภทั ทปริพพาชก
ใหสำเร็จพระอรหัต เปนปจฉิมสาวก
ขอความนำมาสาธกนี้ แสดงใหเห็นพระกรุณาของสมบัติพระผูมีพระภาคเจา อันเปนไปในสัตวโลก
เพียงไร เพราะเหตุนี้ พระองคจงึ ไดเปนอุดมสรณะทีร่ ะลึกนับถืออันสูงสุดของพุทธศาสนิกประชาตลอดมาจนทุกวันนี้
ในการตั้งวจีสัตยาธิษฐาน ก็ยกพระคุณขอนี้เปนสำคัญ พึงเห็นในพจนประพันธที่ใชสวดในมงคลกิริยา
ความวา
สมเด็จพระโลกนาถ ประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงบำเพ็ญพระบารมีทงั้ ปวงเพือ่ ประโยชน เพือ่ เกือ้ กูล
เพือ่ สุข แหงสัตวทงั้ ปวง ไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมแลว ดวยสัจจวาจานีข้ ออุปท ทวะทัง้ ปวงจงอยามี
เลย ดังนี.้
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กรุณาคาถา

(มว. ๔๓-๔๔)

อินทรวิเชียร :

ทิสวฺ า ปเร โข อติทกุ ขฺ ปตฺเต
จิตตฺ สฺส กมฺโป กรุณา ว เอสา
ทุกขฺ า ปเร โมจิตกุ ามตา วา
เอสา วิเหสาย วิปจฺจนีกา
สา อฺญมฺญสฺส หิตํ ว กาตุ ํ
จิตตฺ สฺส โข โหติ จ ปจฺจโย ว
สา อตฺถิ โข ยสฺสป เสฏฐภาวํ
เอตํ ว ปาเปติ ปุถชุ ชฺ เนหิ

อินทรวงศ :

เชฏโฐ ชนานํ ภวตีธ โย นโร
เชฏโฐป โย อนฺตมโส กุลสฺส วา
เตสํ ว ธมฺโม จ วิหารนามโก
สพฺเพหิ โข เสฏฐตรา ภวนฺติ เต
ถาแตงเปนอุเปนทรวิเชียร และอินทรวิเชียร จะไดดงั นี้

อุเปนทรวิเชียร :

ปเร อฆา โมจิตจุ นิ ตฺ นํ ยํ
ปวุจจฺ เต โข กรุณาติ เอตํ
อยํ วิเหสาปฏิปกฺขภูตา
วิเสสภูตํ กุรเุ ต นรํ สา

อินทรวิเชียร :

โย โข ชนานํ อิธ เชฏฐภูโต
โย วาป โข โหติ กุลสฺส เชฏโฐ
เตสํป เจ อตฺถิ วิหารธมฺโม
เต กุพพฺ เต สา กรุณา ว เสฏเฐ

ปฐยาวัตร :

ราชา อุกกฺ ฏฐโต ตาว
รฏเฐ การุญ
ฺ มาคมฺม
ยถา มาตาทโย นาม
เอวํ ภูปติ การุญ
ฺ โส ทุกขฺ ติ าทิกาเลสุ
อิมมาคมฺม ธมฺมฏโฐ
ปวุตตฺ ึ รฏฐวาสีนํ
ราชา อฺญาตเวเสน
สยํ จรติ ภูมนิ โฺ ท
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน

อาณาจกฺเก มหิสสฺ โร
มหาชเนน มานิโต
ปยปุตเฺ ตสุ อตฺตโน
สมงฺคโิ ก ปชาย เว
เตสํ หิตานุกมฺปโก
น ฉนฺทาทิวสานุโค
ญาตุ ํ ปจฺจกฺขโตป โข
คามกาทีสุ จาริกํ
รฏฐวาสีนมิสฺสโร
รโณ อุปปฺ ชฺชิ โข ยทา

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

43

ตทา คโต สโยโธ โส
เตหิ สทฺธึ อกา ยุทธฺ ํ
อริฏฐ ชนโก กาลํ
มหาการุณโิ ก ราชา
ยุตโฺ ต อภยทานฺจ
เทวา ยถา มนุสสฺ านํ
ยํ สฺจติ ฺจ เอตสฺส
เสฏโฐ สาสนจกฺเก ว
ปฏฐาย อชฺชโต ยาว
นาโถ การุญ
ฺ มาคมฺม
ปฏฐาย เสฏฐสมฺพทุ โฺ ธ

ริปโว ปฏิพาหิตุ ํ
มหาชนกชาตเก
อกาสิ เอกทา ยถา
มหาชเนน มานิโต
ปสํสํ ลภิตุ ปํ  โข
ปชาย กุสลํ กตํ
อนุรโู ป มหิสสฺ โร
ธรมานกกาลโต
สมฺพทุ ธฺ ปริสายป
โส โพธิสตฺตกาลโต
ปริปรู ติ ปารมีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

(มว. ๔๓-๔๔)

กรุณาคาถา อีกสำนวนหนึง่ (๑)

อินทรวงศ :

ทุกขฺ า ปเร โมจนตา ว ยา อยํ
สา สาสนสฺมึ กรุณาติ วุจจฺ เต
เอสาป ยสฺสตฺถิ ส โข ทยาลุโก
โส โหติ สงฺคณฺหติ กุ ามโก ปเร

อินทรวิเชียร :

รฏฐาภิปาโล กรุณาปยุตโฺ ต
ปาเลติ โคเปติ ยถา ปชา โข
เอวํป มาตาปตโร สปุตเฺ ต
รกฺขนฺติ เตสํ อภิวฑุ ฒ
ฺ กิ ามา

ปฐยาวัตร :

อตีเต เจตฺถ ทฏฐพฺพํ
โส ยุทธฺ มฺหิ อุปปฺ นฺเน
หิตตฺถาย จ สพฺเพสํ
ตสฺมา โส รฏฐวาสีหิ
มหาการุณโิ ก พุทโฺ ธ
สพฺพสตฺตานมตฺถาย
โลกนาโถ นิปนฺโนป
ทยาลุโก สุภทฺทสฺส
ปติฏฐาเปสิ ตํ อคฺเค
วุตตฺ ฺเหตํ สุเมธีหิ
นาโถ การฺุญมาคมฺม
ปฏฐาย เสฏฐสมฺพทุ โฺ ธ

สาธกํ ราชวตฺถนุ า
ปฏิปกฺเข ปราชยิ
สุขาย รฏฐวาสินํ
อโหสิ พหุมานิโต
ปตฺโต สมฺโพธิมตุ ตฺ มํ
เทเสสิ ธมฺมเทสนํ
ปรินพิ พฺ านมฺจเก
การุเฺ ญน สมงฺคโิ ก
ผลสฺมึ พุทธฺ สาสเน
โลกนาถํ ปสํสติ ุ ํ
โส โพธิสตฺตกาลโต
ปริปรู ติ ปารมี ติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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(มว. ๔๓-๔๔)

กรุณาคาถา อีกสำนวนหนึง่ (๒)

อินทรวงศ :

ทุกขฺ า ปเร โมจนตา ว ยา อยํ
สา สาสนสฺมึ กรุณาติ วุจจฺ เต
เอสาป ยสฺสตฺถิ ส โข ทยาลุโก
โส โหติ สงฺคณฺหติ กุ ามโก ปเร

อินทรวิเชียร :

รฏฐาภิปาโล กรุณาปยุตโฺ ต
ปาเลติ โคเปติ ยถา ปชา โข
เอวํป มาตาปตโร สปุตเฺ ต
รกฺขนฺติ เตสํ อภิวฑุ ฒ
ฺ กิ ามา

ปฐยาวัตร :

อตีเต เจตฺถ ทฏฐพฺพํ
โส ยุทธฺ มฺหิ อุปปฺ นฺเน
หิตตฺถาย จ สพฺเพสํ
ตสฺมา โส รฏฐวาสีหิ
มหาการุณโิ ก พุทโฺ ธ
สพฺพสตฺตานมตฺถาย
โลกนาโถ นิปนฺโนป
ทยาลุโก สุภทฺทสฺส
ปติฏฐาเปสิ ตํ อคฺเค
วุตตฺ ฺเหตํ สุเมธีหิ
นาโถ การฺุญมาคมฺม
ปฏฐาย เสฏฐสมฺพทุ โฺ ธ
พุทโฺ ธ การฺุญมาคมฺม
โลเกหิ มานิโต โหติ
วุตตฺ ฺเหตํ วจีสจฺจมหาการุณโิ ก นาโถ
ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา
เอเตน สจฺจวชฺเชน

สาธกํ ราชวตฺถนุ า
ปฏิปกฺเข ปราชยิ
สุขาย รฏฐวาสินํ
อโหสิ พหุมานิโต
ปตฺโต สมฺโพธิมตุ ตฺ มํ
เทเสสิ ธมฺมเทสนํ
ปรินพิ พฺ านมฺจเก
การุเฺ ญน สมงฺคโิ ก
ผลสฺมึ พุทธฺ สาสเน
โลกนาถํ ปสํสติ ุ ํ
โส โพธิสตฺตกาลโต
ปริปูริตปารมี
ปชาย สรณํ วรํ
ปูชโิ ต ยาว อชฺชโต
อธิฏฐานมฺหิ ปายโต
หิตาย สพฺพปาณินํ
ปตฺโต สมฺโพธิมตุ ตฺ มํ
มา โหนฺตุ สพฺพปุ ทฺทวาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๔๘-๔๙)
เมตตานัน้ ทีบ่ คุ คลแผไปแกกนั มีอยู ๒ สถาน คือ โอทิสสผรณา แผโดยอาการเจาะจง ๑ อโนทิสสผรณา
แผโดยอาการมิไดเจาะจง ๑ การแผโดยอาการเจาะจงนัน้ ไดแก นิยมตัวลงไปตรงๆ โดยฐานทีต่ นรจู กั พึงเห็น
อุทาหรณในบิดามารดามีความรักใครและหวังความเจริญใหแกบตุ รธิดา สวนการแผโดยอาการมิไดเจาะจงนัน้
ไดแกปรารภทัว่ ไปไมเลือกบุคคล มีพระเมตตาของสมเด็จพระเจาแผนดินอันพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขอ
อาง นัยหลังนีย้ อ มขยายกวางออกไปไดตามอัธยาศัยของบุคคลจนไมมขี อบเขตเปนทีส่ ดุ จัดวาเมตตาเจโตวิมตุ ติ
ทำใหพน จากสิง่ ทีก่ ดี กันอันเปนวัตถุแหงปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่
เมตตาคุณยอมเปนเหตุมกี ำลังฝงอยใู นสันดาน ยังบุคคลใหประกอบการอันเปนประโยชนสขุ แกผอู นื่ โดยเฉพาะ
บาง โดยมิไดเฉพาะบาง อนุรปู แกเมตตาอันเปนไปในวาระจิต เมตตาทีเ่ ปนโอทิสสผรณาเปนเหตุชกั พาบิดามารดา
ใหบำรุงเลี้ยงบุตร และใหบุตรปฏิการฉลองคุณทาน
ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณาเปนสมุฏฐาน ยังสมเด็จ
พระเจาแผนดิน ใหพทิ กั ษรกั ษาประชาราษฎรใหสขุ เกษมและทำนุบำรุงใหสมบูรณ เมตตาทีเ่ ปนไปโดยเจาะจงยอม
มีมาโดยธรรมดา หาเปนคุณประหลาดสักปานใดไมถงึ วาอาจใหไพศาลขึน้ ไปกวานัน้ อีก สวนเมตตาปรารภทัว่ ไป
นัน้ ยอมเปนอัศจรรย เกิดขึน้ ในน้ำใจอันงาม ไกลจากริษยาและตระหนีเ่ ปนอาทิ
ปกติของสัตวโลกยอมคิดเห็น
แกตนเปนทีต่ งั้ มีความหวังจะบำรุงก็แตตน ถึงจะเผือ่ แผกเ็ พียงบุคคลผเู กีย่ วกันโดยฉันธรรมดาแตงมา ตอผมู ี
ปรีชาเล็งเห็นความปรารถนาของสัตววา เปนอันเดียวกันคือรักสุขเกลียดทุกข ถึงเชนนัน้ ก็ยงั เปนตางๆ กัน ได
สุขบางก็มี ไดทกุ ขบา งก็มี ทัง้ นีก้ เ็ พราะความประพฤติและความสามารถ ประกอบกับโอกาสภูมลิ ำเนาและ
กุศลากุศล เมือ่ ตนไดสขุ เห็นปานใด ก็มใี จเผือ่ แผหวังจะใหเขาไดสขุ เชนนัน้ บาง ดัง่ นี้ เมตตาจึงจะแผกวางขวาง
ทัว่ ไปถึงผอู นื่ ทีไ่ มเกีย่ วของกับตน แตนนั้ จึงพาบุคคลใหเขาไปตัง้ ไวซงึ่ วัตถุอนั จะใหเกิดสุขบาง ซีง่ อุบายอันจะให
ไดสขุ วัตถุนนั้ บางตามอัธยาศัย
เมตตา ๒ อยางนีแ้ ลเปนเคามูลใหบคุ คลประพฤติหติ านุหติ ประโยชนแกกนั ใน
กิจการนัน้ ดุจผเู ชิดชักสายหนุ ใหกระดิกไปมา และเปนมนุษยชนใหเปนผปู ระเสริฐกวากันโดยคุณานุภาพ.
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เมตฺตาคาถา ๑

(มว. ๔๘-๔๙)

ปฐยาวัตร :

เมตฺตา นาม ปเรสํ ว
สา “โอทิสสฺ นโต เจว
ทุวธิ า ผริตพฺพา ว
เย มาตาปตโร สพฺเพ
วุฑฒ
ฺ กิ ามา จ เอเตสํ
เต โอทิสสฺ นโต เตสํ
สพฺพรฏฐนิวาสีนํ
อโนทิสสฺ นโต เตสํ
เมตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ

หิตตฺถสุขกามตา
อโนทิสสฺ นโต” อิติ
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ สาธกํ
ปยปุตเฺ ต ปเยนฺติ จ
นิพทฺธํ สุขเปกฺขกา
เมตฺตายป ผรนฺติ เว
ราชา เมตฺตาทยาลุโก
เมตฺตาย ผรเตว โส
เอสา นาเมน วุจจฺ ติ

อินทรวิเชียร :

เมตฺตา พลํ โขป ชเนติ จิตเฺ ต
จิตตฺ มฺหิ เมตฺตายนุรปู โต ว
โอทิสสฺ โนทิสสฺ ปเรปเยว
เมตฺตาย อตฺถํ กุรเุ ต ปเรสํ
ปุตเฺ ต หิ มาตาปตโร สเมตฺตา
โอทิสสฺ เมตฺตาย ผรนฺติ นิจจฺ ํ
ปาเลนฺติ มาตาปตโร สปุตเฺ ต
ปุตตฺ าป เตสํ ปฏิการการี

อุเปนทรวิเชียร :

ชเน อโนทิสสฺ นโต สรฏเฐ
ทยาลุ เมตฺตาย สุขี อนีเฆ
กโรติ ราชา นิรปุ ทฺทเว จ
สมิทธฺ กิ ํ กุพพฺ ติ โส จ รฏฐํ

ปฐยาวัตร :

โอทิสสฺ ผรณา เมตฺตา
อนจฺฉริยภูตา ว
เมตฺตา ปน อโนทิสสฺ อุปปฺ ชฺชมานกา เอตํ
โลเก ปกติยา สตฺตา
เอกํสโต ว อตฺตานํ
หิเตสิโน ปเรสํ ว
หิตํ สุขฺจ เอเตป
พุทธฺ าทโย หิ โลกสฺมึ
เต ทุกขฺ ปฺปฏิกลู า ว
อตฺตโน กาลเทสาทิสามตฺถยิ สฺส วา ปุญ
ฺ -

ธมฺมตาย ปวตฺตติ
กตา เวปุลลฺ โตป โข
ผรณา ยสฺส มานเส
กโรติ วีตมจฺฉรํ
อตฺตทตฺถวิชานนา
เต จุปฏฐาตุเปกฺขกา
ญาตกาทีนเมว โข
อุปปฺ าเทยฺยุ ํ ว เอกทา
“เย สตฺตา สุขกามกา
สพฺเพ สตฺตา วิเสสกา
ปฏิพทฺธาย วุตตฺ ยิ า
ปาปานํ เภทภาวโต
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สุขํ วินทฺ นฺติ ทุกขฺ ํ วา”
สมฺปสฺสนฺตา สยํเยว
สตฺตานํ ลาภนตฺถาย
อโนธิโส อยํ เมตฺตา
สพฺเพสํ ผริตพฺพา ว
เอโสป อตฺตโนเยว
สุขวตฺถ
ุ จฺ เอตสฺส
ปเรสํป ตโตเยว
ทุพพฺ ธิ า ยสฺส เมตตา ว
ปฏิรเู ป ยถา พทฺธกฑฺฒนฺโตเยว เอเตสุ
เมตฺตา เหสาป ปุพเฺ พ ว
กตฺวาน เสยฺยตํ ปตฺเต

อิติ เตสํ ว ปตฺถนํ
สุขํ ปปฺโปนฺติ ยาทิสํ
สุขํ ปตฺเถนฺติ ตาทิสํ
อฺญาตาทีนมตฺตโน
เมตฺตา ยสฺสตฺถิ อีทสิ ี
อชฺฌาสยวเสน โข
ลาภุปายํ ยถารหํ
อุปฏฐเปติ ฐานโส
อตฺถ,ิ เอโส หิเตสโก
สุตตฺ ํ หตฺเถนิโต จิโต
กิจเฺ จสุ กุรเุ ต หิตํ
กตปุญ
ฺ วเสนป
ชเน วิภชตีธ โขติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

(มว. ๔๘-๔๙)

เมตฺตาคาถา ๑

อินทรวิเชียร :

โอทิสสฺ โนทิสสฺ จ โหติ เมตฺตา
โอทิสสฺ มาตาปตโร ว เมตฺตํ
ปุตตฺ านมิทธฺ ึ อภิวฑุ ฒ
ฺ ภิ าวํ
อากงฺขมานา จ วิรฬุ หฺ กิ ามา
เมตฺตาวิหารี ว ผรนฺติ เตสํ
โอทิสสฺ เมตฺตํ อิติ วุจจฺ เตยํ

อินทรวงศ :

เมตฺตํ อโนทิสสฺ นเมตฺถ ภูมโิ ป
อาคมฺม เมตฺตาลุ สฏฐวาสินํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ สพฺพทา
เมตฺตา อโนทิสสฺ ป โขติ วุจจฺ เต

ปฐยาวัตร :

สพฺพสตฺตา หิ โลกสฺมึ
สุขกามา จ โข ทุกขฺ สมฺปสฺสนฺตา ว เมธาวี
สุขฺจ สุขวตฺถมุ ปฺ 
นิจจฺ ํ เตสํ อโนทิสสฺ
อุปปฺ าเทติ อยํ โลกสุตตฺ สฺมปึ  ยถาตํ โข
อิโต จิโต จ เมธาวี

อีกสำนวนหนึง่

อิสสฺ าทิผสุ ติ า สทา
ปฏิกลู าป โข อิติ
สตฺตานํป หิเตสิโน
สพฺเพสํ เทตุกามกา
เมตฺตํ ผรนฺติ สพฺพโส
สตฺตานํ หิตมานสํ
พทฺธํ ว ปฏิรปู กํ
อากฑฺฒติ ว ปุคคฺ โลติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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(มว. ๔๘-๔๙)

เมตฺตาคาถา ๒

เมตตานัน้ ทีบ่ คุ คลแผไปแกกนั มีอยู ๒ สถาน คือ โอทิสสผรณา แผโดยอาการเจาะจง ๑ อโนทิสสผรณา
แผโดยอาการมิไดเจาะจง ๑ การแผโดยอาการเจาะจงนัน้ ไดแก นิยมตัวลงไปตรงๆ โดยฐานทีต่ นรจู กั พึงเห็น
อุทาหรณในบิดามารดามีความรักใครและหวังความเจริญใหแกบตุ รธิดา สวนการแผโดยอาการมิไดเจาะจงนัน้
ไดแกปรารภทัว่ ไปไมเลือกบุคคล มีพระเมตตาของสมเด็จพระเจาแผนดินอันพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขอ
อาง นัยหลังนีย้ อ มขยายกวางออกไปไดตามอัธยาศัยของบุคคลจนไมมขี อบเขตเปนทีส่ ดุ จัดวาเมตตาเจโตวิมตุ ติ
ทำใหพน จากสิง่ ทีก่ ดี กันอันเปนวัตถุแหงปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่
เมตตาคุณยอมเปนเหตุมกี ำลังฝงอยใู นสันดาน ยังบุคคลใหประกอบการอันเปนประโยชนสขุ แกผอู นื่ โดยเฉพาะ
บาง โดยมิไดเฉพาะบาง อนุรปู แกเมตตาอันเปนไปในวาระจิต เมตตาทีเ่ ปนโอทิสสผรณาเปนเหตุชกั พาบิดามารดา
ใหบำรุงเลี้ยงบุตร และใหบุตรปฏิการฉลองคุณทาน
ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณาเปนสมุฏฐาน ยังสมเด็จ
พระเจาแผนดิน ใหพทิ กั ษรกั ษาประชาราษฎรใหสขุ เกษมและทำนุบำรุงใหสมบูรณ เมตตาทีเ่ ปนไปโดยเจาะจงยอม
มีมาโดยธรรมดา หาเปนคุณประหลาดสักปานใดไมถงึ วาอาจใหไพศาลขึน้ ไปกวานัน้ อีก สวนเมตตาปรารภทัว่ ไป
นัน้ ยอมเปนอัศจรรย เกิดขึน้ ในน้ำใจอันงาม ไกลจากริษยาและตระหนีเ่ ปนอาทิ
ปกติของสัตวโลกยอมคิดเห็น
แกตนเปนทีต่ งั้ มีความหวังจะบำรุงก็แตตน ถึงจะเผือ่ แผกเ็ พียงบุคคลผเู กีย่ วกันโดยฉันธรรมดาแตงมา ตอผมู ี
ปรีชาเล็งเห็นความปรารถนาของสัตววา เปนอันเดียวกันคือรักสุขเกลียดทุกข ถึงเชนนัน้ ก็ยงั เปนตางๆ กัน ได
สุขบางก็มี ไดทกุ ขบา งก็มี ทัง้ นีก้ เ็ พราะความประพฤติและความสามารถ ประกอบกับโอกาสภูมลิ ำเนาและ
กุศลากุศล เมือ่ ตนไดสขุ เห็นปานใด ก็มใี จเผือ่ แผหวังจะใหเขาไดสขุ เชนนัน้ บาง ดัง่ นี้ เมตตาจึงจะแผกวางขวาง
ทัว่ ไปถึงผอู นื่ ทีไ่ มเกีย่ วของกับตน แตนนั้ จึงพาบุคคลใหเขาไปตัง้ ไวซงึ่ วัตถุอนั จะใหเกิดสุขบาง ซีง่ อุบายอันจะให
ไดสขุ วัตถุนนั้ บางตามอัธยาศัย
เมตตา ๒ อยางนีแ้ ลเปนเคามูลใหบคุ คลประพฤติหติ านุหติ ประโยชนแกกนั ใน
กิจการนัน้ ดุจผเู ชิดชักสายหนุ ใหกระดิกไปมา และเปนมนุษยชนใหเปนผปู ระเสริฐกวากันโดยคุณานุภาพ.
เมตตานัน้ เปนคุณธรรมประการหนึง่ ทีน่ บั เนือ่ งในพรหมวิหาร คือธรรมเปนเครือ่ งอยขู องพรหม เทพเจาผู
วิเศษ ซึง่ ไดนามวาพรหม พวกพราหมณถอื วาเปนผสู รางโลก และเปนเทพบิดรของสัตวนกิ าย ยอมมีเมตตาจิต
คมุ ครองรักษาประชานิกรผสู บื สายลงมา อีกประการหนึง่ มารดาบิดาจัดวาเปนพรหมของบุตร และพระมหา
กษัตริยผ คู รองแผนดินสมมติวา พระเปนเจาของประชาราษฎร ก็เพราะมีเมตตาเปนวิหารธรรม.
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เมตฺตาคาถา ๒

อินทรวิเชียร :

โอทิสสฺ โนทิสสฺ จ โหติ เมตฺตา
โอทิสสฺ มาตาปตโร ว เมตฺตํ
ปุตตฺ านมิทธฺ ึ อภิวฑุ ฒ
ฺ ภิ าวํ
อากงฺขมานา จ วิรฬุ หฺ กิ ามา
เมตฺตาวิหารี ว ผรนฺติ เตสํ
โอทิสสฺ เมตฺตํ อิติ วุจจฺ เตยํ

อินทรวงศ :

เมตฺตํ อโนทิสสฺ นเมตฺถ ภูมโิ ป
อาคมฺม เมตฺตาลุ สฏฐวาสินํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ สพฺพทา
เมตฺตา อโนทิสสฺ ป โขติ วุจจฺ เต

ปฐยาวัตร :

สพฺพสตฺตา หิ โลกสฺมึ
สุขกามา จ โข ทุกขฺ สมฺปสฺสนฺตา ว เมธาวี
สุขฺจ สุขวตฺถมุ ปฺ 
นิจจฺ ํ เตสํ อโนทิสสฺ
อุปปฺ าเทติ อยํ โลกสุตตฺ สฺมปึ  ยถาตํ โข
อิโต จิโต จ เมธาวี
เมตฺตา วิหารธมฺโมติ
เย โข เมตฺตาย สํยตุ ตฺ า
มาตาทโย จ ปุตตฺ านํ
ราชา จ รฏฐวาสีนํ

อิสสฺ าทิผสุ ติ า สทา
ปฏิกลู าป โข อิติ
สตฺตานํป หิเตสิโน
สพฺเพสํ เทตุกามกา
เมตฺตํ ผรนฺติ สพฺพโส
สตฺตานํ หิตมานสํ
พทฺธํ ว ปฏิรปู กํ
อากฑฺฒติ ว ปุคคฺ โล
เมธาวีหิ ปวุจจฺ เต
เต พฺรหฺ มฺ าโนติ วุจจฺ เร
พฺรหฺมาโน อิติ วุจจฺ เร
เอเตสํ พฺรหฺมภาวโตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๑-๕๒)
ั ฐาร ไดแกการตอนรับปราศรัย
ปฏิสณ
ั ฐารกุสลตานัน้ มีพรรณนาวา อาการเครือ่ งแผเผือ่ ชือ่ วาปฏิสณ
กลาวโดยอาการเปนไป ปฏิสันถารนี้เปนกิจควรทำแกแขกผูมาถึงถิ่นของตน แมแตเพียงดวยวาจา ดั่งที่เรียกวา
สมฺโมทนา ก็ยงั ใหสำเร็จผล ทำความยินดีใหเกิดแกผไู ดรบั เปนอุบายเครือ่ งยึดเหนีย่ วน้ำใจเพือ่ ตัง้ อยใู นไมตรี และ
ทวีความสนิทยิง่ ขึน้ ทานจึงจัดเขาในสังคหวัตถุ ๔ นีช้ อื่ วา ปยวชฺชํ ถอยคำทีท่ ำใหเปนทีร่ กั โดยความเปนกิจอัน
มิตรจะพึงทำแกมิตรดวยกัน
ใชแตเทานั้น ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระพึงทำแกผูนอย ใหไดอัสสาทะ
ณ สำนักตน เพือ่ ปลูกความนิยมของชนทัง้ หลายทัว่ ไป ทานจึงสงเคราะหเขาไวในสังคหวัตถุ ๔ อีกแผนกหนึง่ กลาว
ชือ่ วา วาจาเปยฺยํ วาจาอันดูดดืม่ โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษัตริยเ จา ไมใชแตดว ยวาจาเทานัน้ แม
ดวยภัณฑะก็ควรทำตามเวลา การตอนรับปราศรัย ดวยใชพสั ดุสงิ่ ของเหมาะแกความตองการ เชน ใหปานโภชนาหาร
และทีพ่ กั เปนตน ดัง่ นีเ้ รียกวา อามิสปฏิสนั ถาร อันการแผเผือ่ นัน้ ชอบทีจ่ ะใหเปนไปโดยธรรม เชนแสดงตนตามฉัน
ทีค่ วรจะเปนอยางไร และยังแขกผมู านัน้ ใหไดรบั ความยกยองนับถือและเอือ้ เฟอ สมแกเขาเปนอาทิ ดังนีเ้ รียกวา
ธรรมปฏิสันถาร
การปฏิสนั ถารนีเ้ ปนประเพณีทนี่ ยิ มสืบมาของโบราณบัณฑิตนอกพุทธุปบาทสมัย ความขอนี้ พึงสาธกดวย
พระเวสสันดรทรงทำปฏิสนั ถารแกพราหมณชชู กผมู าทูลขอ ๒ กุมาร และแดทา วมฆวานเทวราชผจู ำแลงเพศเปน
พราหมณมาขอพระมัทรี พระองคตรัสปราศรัยใหเกิดความยินดีแลวเชิญใหลา งเทาแลวใหเขาไปในอาศรมบท ให
เลือกบริโภคผลาผลมธุรสเปนของปาและดืม่ วารีใสเย็นเปนของตักมาจากธารเขาตามชอบใจ
ครัน้ มาถึงพุทธุปบาทสมัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสสอนใหเคารพในปฏิสนั ถารเหมือนกัน แม
ฝายบรรพชิตก็ยงั ไมพน จากตองทำ เมือ่ อาคันตุกะมาถึงสำนัก ก็เปนหนาทีข่ องเจาอาวาสจะตองตอนรับโดยกิจวัตร
ถึงมีขอ หามไมใหทำสัทธาไทยคือของทีเ่ ขาถวายดวยศรัทธาใหตกไป คือหามมิใหแจกจายแกคฤหัสถผมู ไิ ดเกีย่ วของ
ใหเจาของเสียศรัทธา และมีขอ หามมิใหทำยารักษาผอู นื่ ผิดๆ พลัง้ ๆ แตถา คนเหลานัน้ มายังอาวาสโดยฐานเปน
แขกควรไดรบั ปฏิสนั ถาร ภิกษุจะสงเคราะหดว ยโภชนาหารและสิง่ ตางๆ ทีค่ วรปรารถนา หรือเขาเจ็บไข จะประกอบ
ยาใหตามความเขาใจ ก็ไมมโี ทษ ซ้ำจะเปนความดี แตตอ งมีเมตตาจิตเปนทีต่ งั้ ไมหวังจะไดลาภผลเปนของตอบ
แทนอุปการ.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๕๑-๕๒)

ปฐยาวัตร:
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ปฏิสนฺถารกุสลตาคาถา ๑
ยทา อาคนฺตกุ า โหนฺติ
ตทา โข อนฺนปาเนหิ
เอเตสํ ปฏิสนฺถาโร
โส กโต ปยวาจาย
จิตตฺ วุฑฒ
ฺ กิ รา วาจา
อสฺสาทชนกา วาป
หทยงฺคมวาจาป
กาตพฺโพ ปฏิสนฺถาโร
อยํ อามิสวตฺถหู ิ
ธมฺเมน ปฏิสนฺถาโร

อาคตา เคหมตฺตโน
ปยวาจาย วาป โข
กาตพฺโพ เคหสามินา
สมฺโมทนาติ วุจจฺ เต
สมฺพนฺธเมตฺติฐานิยา
ปยวชฺชนฺติ วุจจฺ เต
วาจาเปยฺยนฺติ วุจจฺ เต
อนฺนาทีหิ สุยตุ ตฺ โิ ต
ปฏิสนฺถารนามโก
วุจจฺ เต อปโร จ โส

อินทรวงศ :

เอโส หิ ปุพเฺ พ วรพุทธกาลโต
อาจิณณ
ฺ ภูโต อหุ ปณฺฑเิ ตหิ โข
อาคนฺตกุ า สนฺตกิ มาคตา ยทา
ภาโร สิยา โส ฆรสามิโน ตทา
เวสฺสนฺตรปฺป
ุ ฺญวโต ว วตฺถนุ า
ทฏฐพฺพเมตํ อิธ โหติ สาธกํ

อินทรวิเชียร :

อายาจนตฺถาย ปโยรสานํ
รมฺมํ ยทา สนฺตกิ มสฺส โหติ
ปตฺโต ทิโช ชูชกนามภูโต
มทฺทึ ตมายาจิตมุ าคโต จ
อฺญาตเวเสน ยทาป สกฺโก
เวสฺสนฺตโร สลฺลป เตหิ สทฺธึ
เอเต นิสที าปยิ อสฺสเม จ
ปาเยสิ ปานียวรํ ตทา เต

ปฐยาวัตร :

พุทธฺ กาเล หิ อารพฺภ
ธมฺมํ เทเสสิ ภิกขฺ นู ํ
อาคนฺตกุ า ยทา โหนฺติ
สงฺฆเชฏโฐ ตทา เตสํ
น โหติ ปฏิสณฺฐาโร
ยทา อาคนฺตกุ า ญาตี
อาคตา เจ คิลานา เต
เมตฺตาสมงฺคจิ ติ ตฺ า ว
กตฺวา เภสชฺชเมเตสํ

ปฏิสณฺฐารคารวํ
สพฺพสตฺตานุกมฺปโก
สกสนฺติกมาคตา
กเรยฺย อาทเรน ตํ
สทฺธาเทยฺยนิปาตนํ
อฺญาตกา ภวนฺติ วา
ภิกขฺ นู ํ สนฺตกิ ํ สิยุํ
อลาภาทิปเุ รกฺขกา
ทเทยฺยุํ ภิกขฺ โว ตทาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๕๑-๕๒)

ปฐยาวัตร :

ปฏิสนฺถารกุสลตาคาถา ๑ อีกสำนวนหนึง่
อาคนฺตเุ กสุ สนฺเตสุ
เอเตสํ ปฏิสณฺฐาโร
โส วาจาย กโตเยว
ปกโต เมตฺตยิ า เอโส
โส กโต วตฺถนุ า โหติ
สาสเน ปฏิสณฺฐาโร
อิตโร โหติ ธมฺเมน
โหติ โข เจตฺถ ทฏฐพฺพํ

สมฺปตฺเตสุ สกํ ฆรํ
กาตพฺโพ เคหสามินา
สมฺโมทนาติ วุจจฺ เต
ปยวชฺชนฺติ วุจจฺ เต
เอเตสํ เคหสามินา
อามิเสนาติ วุจจฺ เต
ปฏิสณฺฐารนามโก
เวสฺสนฺตเรน สาธกํ

อินทรวงศ :

ปุตเฺ ต หิ อายาจิตมุ าคโต ว ตํ
โลภาภิภโู ต ทิชชูชโก ยทา
มทฺทึ หิ อายาจิตมุ าคโต วรํ
สกฺโก จ โข พฺราหฺมณเวสโต ยทา
เวสฺสนฺตโร อาลป เตหิ โข ตทา
เอเต จ โส โตสยิ โข นราสโภ

อินทรวิเชียร :

พุทเฺ ธน โส โอวทิโต ยตีนํ
เภสชฺชมายาจิตมุ าคตา โข
ญาตี คิลานาป ภวนฺติ เตสํ
เภสชฺชเมตฺเถว ยตี ปจิตวฺ า
ญาตีนเมเตสมทํสเุ ยว

ปฐยาวัตร :

เนตํ วุตตฺ ํ มุนนิ เฺ ทน
เภสชฺชปจนํ พาโล
เภสชฺชํ ว ปจิตวฺ าน
เอโส อนนฺตญาเณน
เตสํ ทายกภิกขฺ ู ว

สทฺธาเทยฺยนิปาตนํ
อชานนฺโต ว ภิกขฺ ุ โย
เตสํ อทาสิ ภิกขฺ ุ โส
สมฺพทุ เฺ ธน นิวาริโต
น โหนฺติ ลาภเปกฺขกาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธ โดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๑-๕๓)
กลาวโดยอาการเปนไป ปฏิสนั ถารนีเ้ ปนกิจควรทำแกแขกผมู าถึงถิน่ ของตน แมแตเพียงดวยวาจา ดัง่ ที่
เรียกวา สมฺโมทนา ก็ยงั ใหสำเร็จผล ทำความยินดีใหเกิดแกผไู ดรบั เปนอุบายเครือ่ งยึดเหนีย่ วน้ำใจเพือ่ ตัง้ อยใู น
ไมตรี และทวีความสนิทยิง่ ขึน้ ทานจึงจัดเขาในสังคหวัตถุ ๔ นีช้ อื่ วา ปยวชฺชํ ถอยคำทีท่ ำใหเปนทีร่ กั โดยความ
เปนกิจอันมิตรจะพึงทำแกมิตรดวยกัน
ใชแตเทานั้น ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระพึงทำแกผูนอย ใหได
อัสสาทะ ณ สำนักตน เพื่อปลูกความนิยมของชนทั้งหลายทั่วไป ทานจึงสงเคราะหเขาไวในสังคหวัตถุ ๔ อีก
แผนกหนึง่ กลาวชือ่ วา วาจาเปยฺยํ วาจาอันดูดดืม่ โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษัตริยเ จา ไมใชแตดว ย
วาจาเทานัน้ แมดว ยภัณฑะก็ควรทำตามเวลา การตอนรับปราศรัย ดวยใชพสั ดุสงิ่ ของเหมาะแกความตองการ เชน
ใหปานโภชนาหารและทีพ่ กั เปนตน ดัง่ นีเ้ รียกวา อามิสปฏิสนั ถาร อันการแผเผือ่ นัน้ ชอบทีจ่ ะใหเปนไปโดยธรรม เชน
แสดงตนตามฉันทีค่ วรจะเปนอยางไร และยังแขกผมู านัน้ ใหไดรบั ความยกยองนับถือและเอือ้ เฟอ สมแกเขาเปนอาทิ
ดังนี้เรียกวาธรรมปฏิสันถาร
แลปฏิสนั ถารอันบุคคลทำดวยความฉลาด สบโอกาสยามทีป่ รารถนา ยอมสามารถอำนวยผลอันงามแก
ผทู ำ มีตวั อยางในคัมภีรม หาวงศพงศาวดารสีหล เมือ่ ครัง้ เกาะลังกาเกิดจลาจลดวยกบฏภายใน พระเจาวัฏฏคามณีอภัยเสียเมืองอนุราธแกพวกทมิฬ เสด็จหนีไปสำนักอยใู นไพรจังหวัดเวสสคิรวี หิ าร ไดทรงรับปฏิสนั ถารคือ
การเอาใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส ครั้นตีเมืองอนุราธคืนไดแลว ทรงระลึกถึงอุปการของ
พระเถระ จึงทรงสถาปนาอภัยคิรวี หิ ารถวาย
แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับเปนดีได ดังพระอภัยเถระเจาอาวาส
เจติยคิรีวิหาร ในการที่เกาะลังกากำลังเกิดจลาจล หมูชนผูตั้งซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพื่อจะปลนวัด
พระเถระจัดโภชนาหารเตรียมไว พอพวกโจรมาถึงก็ใหเลีย้ งอิม่ หนำสำราญ พวกโจรไดรบั ปฏิสนั ถารเชนนีก้ เ็ กิด
ไมตรีจติ งดการทีค่ ดิ ไววา จะปลนนัน้ เสีย กลับชวยปองกันรักษามิใหพวกอืน่ มาเบียดเบียนได วัตถุนแี้ มทอ งเรือ่ ง
เปนอยางไรอยู ก็พอสาธกใหเห็นวาปฏิสนั ถารเปนเครือ่ งระงับรายใหกลายเปนดี เปนเครือ่ งมือสำหรับผจญของ
หมูมีกำลังนอย แตอยูใกลชิดหมูมีกำลังกวา ดุจพระมหาเถระตั้งสำนักอยูใกลโจรหมูใหญ เขาในคำวา อสาธุํ
สาธุนา ชิเน * ผจญคนชัว่ ดวยความดีฉะนัน้
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๗๒/๔๕).
(มว. ๕๑-๕๓)

ปฐยาวัตร :

ปฏิสนฺถารกุสลตาคาถา ๒
ยทา อาคนฺตกุ า โหนฺติ
ตทา โข อนฺนปานมฺหิ
เอเตสํ ปฏิสนฺถาโร
โส กโต ปยวาจาย
จิตตฺ วุฑฒ
ฺ กิ รา วาจา

อาคตา เคหมตฺตโน
ปยวาจาย วาป โข
กาตพฺโพ เคหสามินา
สมฺโมทนาติ วุจจฺ เต
สมฺพนฺธเมตฺติฐานิยา
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อสฺสาทชนกา วาป
หทยงฺคมวาจาป
กาตพฺโพ ปฏิสนฺถาโร
อยํ อามิสวตฺถหู ิ
ธมฺเมน ปฏิสนฺถาโร

ปยวชฺชนฺติ วุจจฺ เต
วาจาเปยฺยนฺติ วุจจฺ เต
อนฺนาทีหิ สุยตุ ตฺ โิ ต
ปฏิสนฺถารนามโก
วุจจฺ เต อปโร จ โส

วังสัฏฐ :

สุพทุ ธฺ ยิ า โส ปกโต ภเวยฺย เจ
ปกุพพฺ โต เทติ ผลํ สุยตุ ตฺ โิ ต
นิทสฺสนํ สีหลทีปกมฺหิ เว
อิเธว ทฏฐพฺพมโหสิ วตฺถนุ า
ปุรมฺหิ สนฺเต กุปต มฺหิ เอกทา
ปลายิ ราชาภยวฏฏคามณิ
นิวตุ ถฺ ภูโต ว วิหารรมฺมเก
วิหารเชฏโฐ มหิปน ทฺ ขตฺตยิ ํ
ตหึ อุปตฺถมฺภยิ อาทเรน โข
ตโต ว ราชาภยวฏฏคามณิ
อโหสิ โข สีหลทีปกคฺคโห
อนุสสฺ รนฺโต คุณมสฺส ภิกขฺ โุ น
ปสนฺนโก โลกครุสสฺ สาสเน
วิหารรมฺมํ อิมเมตฺถ ฐาปยิ

อินทรวิเชียร :

เอวฺหิ เอตํ อิธ เวทิตพฺพํ
รฏฐาธิโป เอส กโตปกาโร
อารามเมตฺจ สพฺรหฺมจารี
สุฏโ ฐปถมฺเภสิ จ สาสนํ โข

ปฐยาวัตร :

ปฏิสนฺถารเมธาวี
กโรติ วิรตํ ปาปา
ตทา สีหลทีปมฺหิ
โจรา ตตฺเถว อารามํ
ตํ ญตฺวา ขาทนีเยหิ
อาราเม สงฺฆปาโมกฺโข
ตสฺมา หิ ปฏิสนฺถาโร
อิมมาคมฺม เมธาวี
เขมี ภวติ สพฺพตฺถ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน

ทุฏฐ จิตตฺ ปํ  เอกทา
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ สาธกํ
กุปเ ต ทุฏฐ มานสา
วิลมุ ปฺ ต ุ ํ ว อาคตา
เต สนฺตปฺเปสิ ฐานโส
เนตํ โจรา วิลมุ ปฺ ยุ ํ
วินาสปฏิพาหโก
อนฺตราเยน ตชฺชโิ ต
อเวรี อกุโตภโย
“อสาธุ ํ สาธุนา ชิเนติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได
จากขอความทีใ่ หไวขา งทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถาหนา ๕๒-๕๓)
การปฏิสนั ถารนีเ้ ปนประเพณีทนี่ ยิ มสืบมาของโบราณบัณฑิตนอกพุทธุปบาทสมัย ความขอนี้ พึงสาธกดวย
พระเวสสันดรทรงทำปฏิสนั ถารแกพราหมณชชู กผมู าทูลขอ ๒ กุมาร และแดทา วมฆวานเทวราชผจู ำแลงเพศเปน
พราหมณมาขอพระมัทรี พระองคตรัสปราศรัยใหเกิดความยินดีแลวเชิญใหลา งเทาแลวใหเขาไปในอาศรมบท ให
เลือกบริโภคผลาผลมธุรสเปนของปาและดืม่ วารีใสเย็นเปนของตักมาจากธารเขาตามชอบใจ
ครัน้ มาถึงพุทธุปบาทสมัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสสอนใหเคารพในปฏิสนั ถารเหมือนกัน แม
ฝายบรรพชิตก็ยงั ไมพน จากตองทำ เมือ่ อาคันตุกะมาถึงสำนัก ก็เปนหนาทีข่ องเจาอาวาสจะตองตอนรับโดยกิจวัตร
ถึงมีขอ หามไมใหทำสัทธาไทยคือของทีเ่ ขาถวายดวยศรัทธาใหตกไป คือหามมิใหแจกจายแกคฤหัสถผมู ไิ ดเกีย่ วของ
ใหเจาของเสียศรัทธา และมีขอ หามมิใหทำยารักษาผอู นื่ ผิดๆ พลัง้ ๆ แตถา คนเหลานัน้ มายังอาวาสโดยฐานเปน
แขกควรไดรบั ปฏิสนั ถาร ภิกษุจะสงเคราะหดว ยโภชนาหารและสิง่ ตางๆ ทีค่ วรปรารถนา หรือเขาเจ็บไข จะประกอบ
ยาใหตามความเขาใจ ก็ไมมโี ทษ ซ้ำจะเปนความดี แตตอ งมีเมตตาจิตเปนทีต่ งั้ ไมหวังจะไดลาภผลเปนของตอบ
แทนอุปการ
แมสมเด็จพระบรมศาสดาจารยเอง ก็ยงั ตองทรงเปนกิจวัตร เปนธรรมเนียมของพระภิกษุบริษทั ผอู ยตู า ง
ตำบล พออยกู าลฝนถวนไตรมาสแลว ก็มาเฝาสมเด็จพระผมู พี ระภาคเจา พระองคกต็ รัสปราศรัยแกภกิ ษุอาคันตุกะ
ผมู าจากทิศนัน้ ๆ ตามการณ เปนตนวาตรัสถามถึงผาสุวหิ ารการอยสู บาย การเลีย้ งชีพ และการเดินทาง เมือ่ ได
ทรงทราบเรื่องแลว บางคราวทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นใหมบาง เพิ่มอนุบัญญัติใหรัดเขาหรือแบงเบาลงบางก็มี
บางครัง้ ก็ประทานอนุศาสนีเปนธรรมปริยายตามสมควรแกอตั ถุปปตติเหตุ โปรดใหจดั เสนาสนะประทานเปนพิเศษ
บางก็มี แมแตเหลาเดียรถียก ย็ งั ไดรบั พุทธปฏิสนั ถารไมยกเวน ในฝายคฤหัสถ ปฏิสนั ถารก็จำเปนจะตองประพฤติ
ตามหนาที่ จัดเขาในปญจพลี โดยชือ่ วาอติถพิ ลีคอื ตอนรับแขกผมู าถึงสำนัก เปนกิจอันอริยสาวกควรทำดวยกำลัง
แหงโภคทรัพยที่เกิดขึ้น ดวยอำนาจความหมั่นในการงานอันปราศจากโทษ เพื่อถือสารประโยชนแหงสมบัติไมให
ไรผล.
(มว. ๕๒-๕๓)

ปฐยาวัตร :

ปฏิสนฺถารกุสลตาคาถา ๓
อยํ หิ ปฏิสณฺฐาโร
เนตฺตภิ โู ต สมาจิณโฺ ณ
สฺวาคตา สกเคหํ วา
กาตพฺโพ ปฏิสณฺฐาโร
สาธกํ อาคตฏฐาเน
ยทา จ ตสฺส ปุตตฺ านํ
ชูชโก อาคโต โหติ
สกฺโก จ ทิชเวเสน

ปุพเฺ พ สมฺพทุ ธฺ กาลโต
โปราณกวิทหู ิ เว
อาคนฺตกุ า ทุราคตา
ฐานโส เคหสามินา
ทฏฐพฺพํ โหติ วตฺถนุ า
ยาจนตฺถาย ยาจโก
เวสฺสนฺตรสฺส สนฺตกิ ํ
มทฺทึ ยาจิตมุ าคโต
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ตทา เวสฺสนฺตโร ธีโร
กุรเุ ต ปฏิสณฺฐารํ
พุทธฺ กาลมฺหิ ภิกขฺ นู ํ
อนุสาสติ สมฺพทุ โฺ ธ
เย หิ อาคนฺตกุ าเยว
เอเตสํ ปฏิสณฺฐารํ
สงฺคณฺเหยฺย ส ภตฺเตหิ
คิลานา เจป เอกจฺเจ
เตสํ สงฺคณฺหณตฺถาย
เตสํ สปฺปายเภสชฺชํ
นตฺถิ เนตฺเถว โข สทฺธาเภสชฺชทายกา ภิกขฺ ู
โลกนาโถ หิ พุทโฺ ธป

กาลฺู เนตฺตโิ กวิโท
เตสํ ฐานานุรปู โต
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสเน
ปฏิสณฺฐารคารวํ
วิหารํ โหนฺติ อาคตา
กเรยฺย สงฺฆเชฏฐโก
จตูหิ ปจฺจเยหิ วา
วิหารํ โหนฺติ อาคตา
สามตฺถเิ ยน อตฺตโน
กาตุํ ทยาย วฏฏติ
เทยฺยสฺส วินปิ าตนํ
อลาภจกฺขกุ า สิยุํ
ปฏิสณฺฐารคารโว

อินทรวิเชียร :

นานาทิสาเสฺวว หิ วุตถฺ วสฺสา
คจฺฉนฺติ ทฏุ ํ สุคตํ ว ภิกขฺ ู
เอเตหิ สทฺธึ สุคโต กเถนฺโต
ฐานานุรเู ปน ยตี กเถติ
องฺครี โส “กจฺจปิ  ยาปนียํ”
อิจเฺ จวมาปุจฉฺ ยิ เตหิ วุตตฺ ํ
อตฺถํ สุณติ วฺ า กรุณาสมงฺคี
สิกขฺ าปทํ เอตฺถป ปฺญเปติ
โส จานุปฺญตฺตมิ เิ ธกทา โข
ปจฺฉา มุนนิ โฺ ท ปุน ปฏฐเปติ

วังสัฏฐ :

กทาจิ พุทโฺ ธ กรุณาสมงฺคโิ ก
ททาติ เตสํ อนุสาสนิจฺ โข
วรฺจ เสนาสนเมตฺถ เอกทา
วโร ฐปาเปติ สมนฺตจกฺขุ เว

ปฐยาวัตร :

พุทโฺ ธ ยํ ปฏิสณฺฐารํ
โส จาติถพิ ลีเตฺวว
กาตพฺโพ ปฏิสณฺฐาโร
อุปปฺ นฺนานฺจ โภคานํ
อนวชฺชมฺหิ กมฺมนฺเต
สารตฺถาทิยนตฺถฺจ

ติตถฺ ยิ านํป กุพพฺ ติ
อภิธาเนน วุจจฺ ติ
สมฺพทุ ธฺ สาวเกหิ เว
พลานุรปู ภาวโต
อุฏฐ านสฺส วเสน จ
อนิปผฺ ลวิภตู ยิ าติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๓)

โดยฉันทลักษณะ

แลปฏิสณ
ั ฐารนัน้ แมเปนอุบายเครือ่ งยึดเหนีย่ วน้ำใจชนผไู ดรบั โดยเคาเงือ่ นก็จริงอยู แตถา บุคคลเปนผู
ไมฉลาดในวิธีทำ ซ้ำจะกลับใหโทษก็อาจเปนได ดุจพวกศากยราชตอนรับปราศรัยวิฑูฑภกุมาร พระราชโอรส
พระเจาปเสนทิโกศลราช ทีก่ มุ ารเขาพระทัยไปวาประมาทหมิน่ จนถือเปนสาเหตุเจ็บแคน แตพอไดราชสมบัตกิ ย็ ก
พยุหแสนยาไปปราบศากยชนบทใหอยูใตอำนาจ เปนดั่งนี้ก็เพราะพวกศากยะไมฉลาดในวิธีทำปฏิสัณฐาร
การควรจะเปนดีกก็ ลับใหโทษแกผทู ำ เหตุดงั่ นัน้ จำตองประสงคความฉลาดของบุคคลในกิจนัน้ เปนทีต่ งั้ ผลจึงสำเร็จ
ดวยความเขาใจวิธที ำปฏิสณ
ั ฐาร ชือ่ วา ปฏิสณ
ั ฐารกุสลตา
แลปฏิสนั ถารอันบุคคลทำดวยความฉลาด สบโอกาสยามทีป่ รารถนา ยอมสามารถอำนวยผลอันงามแก
ผทู ำ มีตวั อยางในคัมภีรม หาวงศพงศาวดารสีหล เมือ่ ครัง้ เกาะลังกาเกิดจลาจลดวยกบฏภายใน พระเจาวัฏฏคามณีอภัยเสียเมืองอนุราธแกพวกทมิฬ เสด็จหนีไปสำนักอยใู นไพรจังหวัดเวสสคิรวี หิ าร ไดทรงรับปฏิสนั ถารคือ
การเอาใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส ครั้นตีเมืองอนุราธคืนไดแลว ทรงระลึกถึงอุปการของ
พระเถระ จึงทรงสถาปนาอภัยคิรวี หิ ารถวาย
แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับเปนดีได ดังพระอภัยเถระเจาอาวาส
เจติยคิรีวิหาร ในการที่เกาะลังกากำลังเกิดจลาจล หมูชนผูตั้งซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพื่อจะปลนวัด
พระเถระจัดโภชนาหารเตรียมไว พอพวกโจรมาถึงก็ใหเลีย้ งอิม่ หนำสำราญ พวกโจรไดรบั ปฏิสนั ถารเชนนีก้ เ็ กิด
ไมตรีจติ งดการทีค่ ดิ ไววา จะปลนนัน้ เสีย กลับชวยปองกันรักษามิใหพวกอืน่ มาเบียดเบียนได วัตถุนแี้ มทอ งเรือ่ ง
เปนอยางไรอยู ก็พอสาธกใหเห็นวาปฏิสนั ถารเปนเครือ่ งระงับรายใหกลายเปนดี เปนเครือ่ งมือสำหรับผจญของ
หมูมีกำลังนอย แตอยูใกลชิดหมูมีกำลังกวา ดุจพระมหาเถระตั้งสำนักอยูใกลโจรหมูใหญ เขาในคำวา อสาธุ ํ
สาธุนา ชิเน * ผจญคนชัว่ ดวยความดีฉะนัน้
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๗๒/๔๕).
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(มว. ๕๓)

ปฐยาวัตร :

ปฏิสนฺถารกุสลตาคาถา ๔
กิจฺ าป ปฏิสณฺฐาโร
โย เจ ปน น เมธาวี
เอโส สกปฺปเรสํ ว

ชนานํ โหติ สงฺคโห
ปฏิสณฺฐารโกวิโท
อนตฺถโทสการโก

อินทรวิเชียร ::

ทฏฐพฺพเมตํธ วิฑฑู ภสฺส
รฏฐาภิปาลสฺสป วตฺถนุ า โข
สกฺยา กิเรตํ อวมฺเุ มว
ปตฺตาภิเสโก ส ตโต ว ปจฺฉา
เวรํ สริตวฺ าน สสูรโยโธ
รฏฐสิ สฺ โร นาสยิ สพฺพสเกฺย

อุเปนทรวิเชียร :

สุพทุ ธฺ ภิ าเวน กโต อยํป
หิตาวโห โหติ สกปฺปเรสํ
นิทสฺสนํ โข อภยสฺส รฺโญ
อิเธว ทฏฐพฺพมิทํ ว โหติ
ตทา กิรารีหิ มหพฺพเลหิ
วิลมุ ปฺ เ ต สีหลทีปรฏเฐ
ปลาตภูโต อภโย สรฏฐา
วิหารรมฺเม อหุ วุตถฺ ภูโต
วิหารเชฏเฐนุปถมภิโต ว
ตโตป ปจฺฉา วรสีหลินโฺ ท
คุณํ ว เถรสฺส อนุสสฺ ริตวฺ า
นริสสฺ โร ฐาปยิ ตํ วิหารํ

ปฐยาวัตร :

เอกทา ทุฏฐ จิตโฺ ต โย
โส กตปฺปฏิสณฺฐาโร
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
เถรสฺส ปฏิสณฺฐารรฏฐํ สีหลทีปมฺหิ
โจรา วิหารเมตํ ว
เต กตปฺปฏิสณฺฐารา
เนตํ วิลมุ ปฺ ยุ ํ เอเต
อนฺตรายฺจ เอเตสํ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน

ตํ วิลมุ ปฺ ต กุ ามโก
อุปสนฺตมโน ตทา
วิหารเชฏฐกสฺส เว
กมฺมเมธิสสฺ วตฺถนุ า
ริปหู ิ กุปต ํ ยทา
ตทา ลุมปฺ ต กุ ามกา
อนฺนปานาทิเกหิ โข
ตทาป จ อุปทฺทวํ
สาธูนํ ปฏิพาหยุ ํ
อสาธุ ํ สาธุนา ชิเนติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๔)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระปรีชาในอันจะพระราชทานพระราชปฏิสนั ถารแกประชุมชนทุก
เหลา แมแตเพียงไดเขาเฝาและรับพระราชดำรัสก็มปี ต ชิ นื่ บาน มีพระคุณเปนอัศจรรย ตองกันกับอัจฉริยพั ภูตธรรม
ของพระเจาจักรพรรดิราช ดังแสดงไวในมหาปรินพิ พานสูตร* มีใจความวา ราชบริษทั ๔ เหลา คือ กษัตริย
พราหมณ คฤหบดี สมณะ เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิราชแมแตเพียงเทานัน้ ก็ยนิ ดี ถาพระองคมพี ระราชดำรัส
ดวยก็ยงิ่ ชืน่ บาน ตองการจะใหตรัสตอไปอีก ยังไมทนั อิม่ ใจ พระเจาจักรพรรดิกต็ อ งทรงนิง่ ไปเอง ยิง่ ไดรบั พระ
ราชทานพระบรมราชูปถัมภ ก็ยงิ่ แชมชืน่ ตัง้ จิตจงรักภักดี
อนึ่ง ทรงบำเพ็ญสังคหวิธีทำนุบำรุงประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข และปองกันใหปราศจากภยันตราย
ชาวตางประเทศทัง้ หลายพากันเขามาพีง่ พระบารมี ประกอบการเลีย้ งชีพตามวิสยั ทำพระนครใหสมบูรณดว ยสารพัด
สินคา ตองดวยคำชมเมืองของโบราณวา “ปูฏเภทนํ” เปนทีแ่ กหอ พัสดุ จัดเปนองคคุณของบานเมืองประการ
หนึง่ ในครัง้ นัน้ พระเกียรติขจรไปในนานาประเทศ โดยพระคุณพิเศษ กลาวตามคำโบราณวา “โอปานํ” ตระกูล
เปนที่สรองเสพ ดุจชลาลัยอันเปนที่ลงดื่มของสัตวทุกจำพวกฉะนั้น แขกเมืองผูสูงศักดิ์ตั้งแตพระราชโอรสของ
พระเจาแผนดิน ผเู ปนรัชทายาทตลอดลงมาถึงเสวกามาตย ในประเทศอันเปนราชสัมพันธมิตร เมือ่ มาสทู ศิ นีก้ ย็ นิ ดี
เขารับพระราชปฏิสันถาร และมีความชื่นบานกลับไป เพิ่มพูนพระเกียรติใหปรากฏในประเทศนั้นๆ ตองดวย
พจนประพันธวา
สัตบุรษุ ยอมปรากฏไปไดในทีไ่ กล เหมือนเขาหิมพานต
ฝายอสัตบุรษุ ถึงอยใู นทีใ่ กลกไ็ มมใี ครเห็น เหมือนลูกศรทีย่ งิ ไปในราตรี**
*ทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.มหา. ๑๐/๑๓๖/๑๖๘).
**ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๕๔)

ปฐยาวัตร :

รฏฐาภิปาลโนปายคาถา
ราชา หิ รฏฐวาสีนํ
ภูปํ ปยิรปุ าสนฺตา
ลฺลปนฺตา จ สฺชาตวุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
มหาอจฺฉริยพฺภูตภูปํ ปยิรปุ าสนฺติ
ปริสา จ ชเนเหว
อยํ ชเนติ ปต
ิ จฺ

ปฏิสณฺฐารโกวิโท
เอเต สทฺธึ อเนน จ
โสมนสฺสา ภวนฺติ เว
จกฺกวตฺตสิ สฺ ราชิโน
ธมฺเมน สาธกํ อิทํ
จตสฺโส ขตฺตยิ าทิโย
สทฺธึ ลปติ ภูมโิ ป
สพฺพรฏฐนิวาสินํ

อินทรวิเชียร :

ราชา หิ เยสํป ททาติ ทานํ
เต ปตชิ าตา มหิเป สภตฺตี
โส จาป สงฺคณฺหติ นาม ทยฺเย
โส กุพพฺ เต เต จภยนฺตราเย

อุเปนทรวิเชียร :

วิเทสิกา กิตตฺ มิ มิ ํ สุณติ วฺ า
พหูป รฏฐํ อิมมาคมิตวฺ า
ทยาลุเก ราชวเร สภตฺตี
สุเขน ชีวนฺติ จ ชีวติ ธํ
วณิชชฺ กมฺเมน จ วุฑฒ
ฺ ปิ ตฺตํ
สมิทธฺ กิ ํ รฏฐมิมํ กโรนฺติ

ปฐยาวัตร :

ยถา ปสํสติ ํ รฏฐํ
ตสฺส กิตตฺ ิ วิเทเสสุ
อิทํ ภวติ โอปานํ
วิเทสิกา มเหสกฺขา
สทฺธึ ทยฺเยหิ สมฺพนฺธอาคจฺฉนฺตา อิมํ รฏฐํ
สกรฏฐํ นิวตฺตนฺตา
ผราเปนฺต,ิ ยถา วุตตฺ ํ
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
อสนฺเตตฺถ น ทิสสฺ นฺติ

อิทํ ว ปูฏเภทนํ
สพฺพตฺถ โหติ อุคคฺ ตา
สพฺเพสํ ว ชลาลโย
รฏฐานมิสสฺ ราทโย
มิตตฺ ภูตา ภวนฺติ เว
ปฏิสณฺฐารโมทิตา
กิตตฺ ึ รฏฐสฺส สพฺพธิ
สมฺพทุ เฺ ธน มเหสินา
หิมวนฺโต ว ปพฺพโต
รตฺตึ ขิตตฺ า ยถา สราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๕๗)
บุคคลผรู จู กั กาล ชือ่ วากาลัญู ความเปนผเู ชนนัน้ ชือ่ วากาลัญุตา ความเปนผรู จู กั กาล คุณขอนี้
เปนสำคัญในอันประกอบงานนัน้ ๆ ถาบุคคลไมเปนกาลัญู เมือ่ ถึงคราวทีค่ วรทำ ก็หาทำไม เมือ่ เปนเชนนี้
ก็จะคลาดจากประโยชนทจี่ ะควรไดควรถึง ประโยชนซงึ่ ไดอยแู ลว ก็กลับจะเสือ่ มเสียไป ภัยอันตรายก็ไดชอ ง
ทีจ่ ะเกิดมี ขอนีพ้ งึ สาธกดวยทีฆาวุชาดกตอนตน
ครั้งพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสี เสด็จกรีฑาพลเพื่อจะไปตีโกศลรัฐ พระเจาทีฆีติผูผานสมบัติใน
อาณาจักรนัน้ ทรงพระดำริเห็นวา พระองคมอี าณาเขตนอย ทัง้ ขัดสน มีพระราชทรัพยรพี้ ลพาหนะก็นอ ย ไมมี
ทางจะตอยุทธกบั พระเจาพรหมทัตผมู กี ำลังใหญแมเพียงศึกเดียวเทานัน้ ครัน้ ลงสันนิษฐานเชนนีแ้ ลวก็ทงิ้ พระนครเสีย
ปลอมพระองคพาพระมเหสีประลาตไป พระเจาพรหมทัตก็ไดโกศลรัฐโดยงายดาย ไมพกั ตองรบ ซ้ำยังจับพระเจา
ทีฆตี กิ บั พระมเหสีไดในภายหลังอีกดวย เรือ่ งนีแ้ สดงใหเห็นวา โกศลรัฐแมเปนประเทศนอย แตตงั้ อยตู ดิ ตอกับ
แควนกาสีอนั เปนประเทศใหญ เมือ่ ยังทรงความเปนอิสระดวยตนก็ชอบ แตจะตระเตรียมรีพ้ ลพาหนะ สัง่ สม
ทรัพยพสั ดุศสั ตราวุธยุทธภัณฑและเสบียงอาหาร จัดการปองกันรักษาและทำนุบำรุงใหสมบูรณ เพือ่ จะไดเกิดทรัพย
เปนเครือ่ งเพิม่ พูนกำลังยิง่ ขึน้ ไปจนสุดวิสยั ทีอ่ าจจะเปน อันกิจเชนนีจ้ ำจะตองทำใหพรอมไวในเวลาสงบ ยังไมมี
ศัตรูมารบกวน จะปลอยไวใหขาดตกบกพรอง จะตระเตรียมเฉพาะในเมือ่ ยามตองการ ไหนเลยจะทัน การละเลย
ใหลว งเวลาเปนเหตุแหงหายนะเมือ่ ภายหลัง ดังสาธกมานี.้
อีกประการหนึง่ ชนผไู มรจู กั กาล แมเมือ่ ทำกิจ แตทำใหผดิ สมัย คือดวนทำเสียแตเมือ่ ยังไมทนั ถึงเวลา
การงานก็หาสำเร็จผลดีไม
ขอนี้พึงเห็นอุทาหรณในเรื่องพระเจาอชาตศัตรู ผูครองมคธรัฐ ทำสงครามกับ
พวกกษัตริยล จิ ฉวี ผคู รองแควนวัชชี ในเวลาเธอกำลังตัง้ อยใู นสามัคคีธรรมพรักพรอมเปนสมานฉันท ชวยกัน
ตอสูปองกันอาณาจักรดวยความองอาจ ทาวเธอก็ไมสามารถจะไดชัยชำนะ ตอภายหลังแตงกลอุบายปลอย
วัสสการพราหมณมหาอำมาตยไปยุยงใหแตกสามัคคีจากกัน จึงไดมชี ยั ตีไดแควนวัชชีมาอยใู ตอำนาจของพระองค
ขอนีก้ ใ็ หลงสันนิษฐานวา ครัง้ กอนยังไมเปนเวลา การจึงไมสำเร็จสมหมาย ครัน้ ภายหลังประกอบถูกคราวจึง
สำเร็จได.
(มว. ๕๗)

อินทรวิเชียร :

กาลฺตุ าคาถา ๑
กาลฺตุ า นาม หิ เวทิตพฺพา
กาลฺภุ โู ต กุสโล สกิจเฺ จ
“เอตํ กริสสฺ ามิ อิทานิ กิจจฺ ํ
เนตํ กริสสฺ ามิ อิทานิ กิจจฺ ”ํ
ตพฺพปี รีโต ตุ อกาลวิ
ฺ ู
โส ตาทิโส สาธยเต น กิจจฺ ํ
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ปฐยาวัตร :

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
ยทา โกสลรฏฐํ ว
ตทา โกสลภูนาโถ
สตฺถาทิปริหโี น จ
น สกฺขสิ สฺ ํ อหํ โขติ
รฏฐา อฺญาตเวเสน
ปจฺฉา โส เทวิยา สทฺธึ

โหติ ทีฆาวุชาตเก
สตฺตรุ ฺญา วิลมุ ปฺ ต ํ
ปริตฺตพลวาหโน
“สทฺธึ สตฺตหู ิ ยุชฌ
ฺ ติ ุ ํ
จินเฺ ตตฺวา สปชาปติ
นิกขฺ มิตวฺ า ปลายิ เว
สตฺตหู ิ คหิโต อหุ

อิทฺหิ ทฏฐพฺพมิเธว เอวํ
ตมปฺปกํ โกสลรฏฐเมว
มหนฺตภูตํ ปน กาสิรฏฐํ
พเลหิ โภเคหิ จ สมฺปยุตตฺ ํ
ปริตตฺ กํ โกสลรฏฐเมตํ
ฐิตํ สมีเป อิตรสฺส โหติ
อยุทธฺ กาลมฺหิ ปริตตฺ รฏฐํ
ภเวยฺย โภคาทิสมงฺคภิ ตู ํ
สทา จ อารกฺขสมงฺคภิ ตู ํ
อุปฏฐเิ ต ยุทธฺ วรมฺหิ สนฺเต
สเจ สิยา เกหิจิ อูนภาโว
วิปตฺตคิ ํ เหสฺสติ รฏฐเมตํ
อกาลฺู ปนากาเล
น กิจจฺ สาธโก โหติ
วตฺถนุ า มาคธินทฺ สฺส
วชฺชึ กิราคโต สทฺธึ
อชาตสตฺตุ ภูมนิ โฺ ท
สามตฺถเิ ยน สตฺตหู ิ
อชาตสตฺตุ นาสกฺขิ
ปจฺฉา เอเตป เภเทตุ ํ
วชฺชึ อคฺคณฺหิ ภูมนิ โฺ ท
กาลฺตุ าย ภูปาโล

กโรนฺโต กิจจฺ มตฺตโน
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ สาธกํ
รฺโญ อชาตสตฺตโุ น
เสนาย โหติ คณฺหติ ุ ํ
ตทา ตุ ลิจฉฺ วิสสฺ รา
สทฺธึ ยุทธฺ ํ กรึสุ เว
ชินิตุ ํ ปริปนฺถโิ น
วสฺสการมเปสยิ
มาคธาธิปขตฺตโิ ย
อโหสิ กิจจฺ สาธโกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํฯ
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กาลฺตุ าคาถา ๑

อีกสำนวนหนึง่ (๑)

อินทรวงศ :

กาลฺภุ โู ต หิ นโร สุเมธโส
สมฺปตฺตกาลมฺหิ สกิจจฺ สาธโก
ตพฺพปี รีโต ตุ อกาลวิ
ฺ โุ ก
กิจจฺ ํ กโรนฺโต น สกิจจฺ สาธโก

อุเปนทรวิเชียร :

วิจกฺขโณ โย อิธ กาลวิ
ฺ ู
ยมตฺถิ ปตฺตพฺพมิทานิเยว
ตเมว ปปฺโปติ สุเขน เอโส
อกาลวิ
ฺ ู ตุ น วินทฺ เต ตํ

ปฐยาวัตร :

วตฺถนุ า โกสลินทฺ สฺส
อปฺปํ โกสลรฏฐํ ว
พลปาเถยฺยสมฺปนฺนยทา น สกรฏฐสฺส
โกสลินโฺ ท ปมตฺโต ว
ยุทเฺ ธ อุปฏฐิเต สนฺเต
อปรมฺป จ ทฏฐพฺพํ
ยทา สูรา สมคฺคา จ
ตทา โข สตฺตโวเยว
น อสกฺขิ ปราเชตุ ํ
ยทา ตุ ปฏิปกฺขา ว
ตทา สุฏ ุ ปราเชสิ

ทฏฐพฺพเมตฺถ สาธกํ
หีนาวุธาทิกํ ตทา
รฏฐสีมาย สณฺฐติ ํ
อุปปฺ นฺนํ โหติ สํยคุ ํ
น ตทา สชฺชติ าวุโธ
โส โหติ อริมทฺทโิ ต
อชาตสตฺถวุ ตฺถนุ า
วชฺชริ ฏฐาภิปาลิโน
อชาตสตฺถุขตฺติโย
กาลฺตุ าย อตฺตโน
สามคฺคยิ ํ น สณฺฐติ า
สตฺตู มาคธขตฺตโิ ยติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๕๗)

กาลฺตุ าคาถา ๑

อีกสำนวนหนึง่ (๒)

อินทรวิเชียร :

กาลฺภุ โู ต หิ นโร สุเมธี
กิจจฺ ํ กโรนฺโต ปฏิรปู กาเล
สํสฏุ  ุ โข สาธยเต ว กิจจฺ ํ
ตพฺพปี รีโต น สมิทธฺ ปิ ตฺโต

อินทรวงศ :

กาลฺภุ โู ต จ วิทู วิจกฺขโณ
ปตฺตพฺพมตฺถํ ลภเต ว โสตฺถนิ า
ตพฺพปี ริโต ปน ตํ น วินทฺ เต
อตฺถํ สกํ นาสยเต จ โส ชโฬ

ปฐยาวัตร :

วตฺถนุ า กาสิภปู สฺส
อปฺปํ กาสิปรุ ํ โหติ
พลปาเถยฺยสมฺปนฺนยทา น สกรฏฐสฺส
กาสินโฺ ท หีนปาเถยฺโย
ยุทเฺ ธ อุปฏฐเิ ต สนฺเต
อปรมฺป จ ทฏฐพฺพํ
ยทา สูรา สมคฺคา จ
ตทา โข สตฺตโวเยว
น อสกฺขิ ปราเชตุ ํ
ยทา ตุ ปฏิปกฺขา ว
ตทา สุฏ ุ ปราเชสิ

ทฏฐพฺพเมตฺถ สาธกํ
หีนาวุธาทิกํ ตทา
รฏฐสีมาย สณฺฐติ ํ
อุปปฺ นฺนํ โหติ สํยคุ ํ
น สมฺมา สชฺชติ าวุโธ
โส โหติ อริมทฺทโิ ต
อชาตสตฺถวุ ตฺถนุ า
วชฺชริ ฏฐาภิปาลิโน
อชาตสตฺถุขตฺติโย
กาลฺตุ าย อตฺตโน
สามคฺคยิ ํ น สณฺฐิตา
สตฺตู มาคธขตฺตโิ ยติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๘).
แมในคัมภีรช าดก ทานก็ไดยกความขอนีข้ นึ้ แสดง โดยเปนพระราชภาษิตของพระเจาคามณีวา “เออก็
ความหวังในวิบลู ผล ยอมสำเร็จแกบคุ คลผมู ปี รีชาญาณ คอยประกอบการงานโดยอุบายไมมกั งาย ดวนเห็นแตได
เขาวา” * ดังนี้
อีกฝายหนึง่ เมือ่ ถึงเวลาก็หาประกอบกิจทีจ่ ะพึงทำไม ปลอยใหกาลลวงไปเสียแลว จึง
ปรารภจะทำเมือ่ ภายหลัง เมือ่ เปนดัง่ นี้ ก็จะคลาดจากประโยชนทจี่ ะพึงไดพงึ ถึง ขอนีม้ เี รือ่ งพระเทวทัตเปน
นิทัสสนะ
พระเทวทัตในเวลาที่เธอยังสามารถ ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระศาสดา ซ้ำกอเวราฆาตคิดรายในพระองคเสียอีก แตกไ็ มสำเร็จตามมงุ หมาย ครัน้ ภายหลัง เมือ่ กำลังอยทู ี่
คยาสีสประเทศ อาพาธหนัก กลับจิตหวนคิดถึงพระบรมศาสดา ออนวอนพวกศิษยใหพาไปพระเชตวัน ยังไมทนั
ไดเฝา ก็พอเกิดวิบตั มิ าตัดชีวติ เสีย ซึง่ พระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดินสูบ หากวาในเวลาสามารถ
เธอไมเปนเชนนัน้ ก็นา จะบรรลุธรรมพิเศษสวนโลกียโลกุตตรโดยควรแกปฏิบตั ิ นีม่ ากลับจิตไดในเวลาไมเปนโอกาส
จึงไดคลาดจากประโยชนคุณที่ควรไดควรถึงเชนนี้
แมในคัมภีรช าดก ทานก็ไดยกความขอนีข้ นึ้ แสดงในคาถาโดยความเปนภาษิตของอาจารยทศิ าปาโมกข ใน
เมืองตักสิลา ผสู อนมาณพ ๕๐๐ ใหเลาเรียนศิลปะศาสตร มาณพผหู นึง่ รับใชใหไปหาฟน ไปเชือนเสีย ครัน้
เพลาเย็น เก็บอะไรไมทนั หักไดไมกมุ สดมา อาจารยยกเรือ่ งนีเ้ ปนอุปต ติเหตุแลว และกลาวติใหเปนคติมาณพ
ทัง้ ปวงวา “บุคคลใด ไมทำกิจทีต่ นควรจะทำเมือ่ ภายกอน เขามาปรารถนารีบรอนกระทำเมือ่ ภายหลัง บุคคลนัน้
ก็เปนดังมาณพผหู กั ไมกมุ มา ยอมเดือดรอนในเวลาหลังฉะนี้ **
* ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต (ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๘/๓).
** ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต (ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๗๑/๒๓).
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(มว. ๕๘)

ปฐยาวัตร :

กาลฺตุ าคาถา ๒
วุตตฺ ฺหิ ชาตเก โหติ
อป อตรมานานํ
กาเล อปจ สมฺปตฺเต
อกุพพฺ มานโก กิจจฺ ํ
เอโส ว ปฏิลทฺธพฺพสาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ

รฺญา คามณินา อิทํ
ผลาสา ว สมิชฌ
ฺ ติ
โย โอสฏฐปรกฺกโม
ปจฺฉา เอตํ ปกุพพฺ เต
อตฺถโต ปริหายติ
เทวทตฺตสฺส วตฺถนุ า

อินทรวิเชียร :

โส เทวทตฺโต พลชาตกาเล
โลกานุกมฺปส สฺ ตถาคตสฺส
โอวาทธมฺเม อปสนฺนภูโต
ปาปจฉฺ โก สตฺถริ พนฺธเวโร
สมฺปตฺตภูเต สมเย คิลาโน
โส ทฏกุ าโมป สยมฺภพุ ทุ ธฺ ํ
เอตํ อทิสวฺ า มรณํ คโต ว
โส อตฺถโต โข ปริหนี ภูโต

อินทรวงศ :

อุททฺ ฏิ ฐ เมตมฺปจ โหติ ชาตเก
สิปปฺ ํ หิ เย ตกฺกสิลาปุรมฺหิ เว
สิกขฺ สึ ุ โข ปฺจสตา ว มาณวา
เอเตสุ เอโก ชฬภูตมาณโว
ทารูนิ โข เอกทินมฺหิ เอสิตุ ํ
คนฺตวฺ า อรฺญํ อปรกฺกโม ตทา
สายณฺหกาเล ลภิ เนตฺถ กิจฺ ิ โข
โส อุทธฺ ริตวฺ า วรุณานิ เว คโต

ปฐยาวัตร :

อยํ คาถาป อุททฺ ฏิ ฐ า
โย ปุพเฺ พ กรณียานิ
วรุณกฏฐํ ภฺโช ว

สิสเฺ ส โอวทิตุ ํ ตทา
ปจฺฉา โส กาตุมจิ ฉฺ ติ
ส ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๕๘)
อีกฝายหนึง่ เมือ่ ถึงเวลาก็หาประกอบกิจทีจ่ ะพึงทำไม ปลอยใหกาลลวงไปเสียแลว จึงปรารภจะทำเมือ่
ภายหลัง เมือ่ เปนดัง่ นี้ ก็จะคลาดจากประโยชนทจี่ ะพึงไดพงึ ถึง ขอนีม้ เี รือ่ งพระเทวทัตเปนนิทสั สนะ
พระเทวทัตในเวลาที่เธอยังสามารถ ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระศาสดา ซ้ำกอเวราฆาตคิดรายในพระองคเสียอีก แตกไ็ มสำเร็จตามมงุ หมาย ครัน้ ภายหลัง เมือ่ กำลังอยทู ี่
คยาสีสประเทศ อาพาธหนัก กลับจิตหวนคิดถึงพระบรมศาสดา ออนวอนพวกศิษยใหพาไปพระเชตวัน ยังไมทนั
ไดเฝา ก็พอเกิดวิบตั มิ าตัดชีวติ เสีย ซึง่ พระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดินสูบ หากวาในเวลาสามารถ
เธอไมเปนเชนนัน้ ก็นา จะบรรลุธรรมพิเศษสวนโลกียโลกุตตรโดยควรแกปฏิบตั ิ นีม่ ากลับจิตไดในเวลาไมเปนโอกาส
จึงไดคลาดจากประโยชนคุณที่ควรไดควรถึงเชนนี้
(มว. ๕๘)

ปฐยาวัตร :

เทวทตฺตสฺส ปฐวีปวิสนคาถา
ยุตตฺ กาเล หิ สมฺปตฺเต
ปมตฺโต จ นโร พาโล
โย ลทฺธพฺโพ จ ปตฺตพฺโพ
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
เนโส สมตฺถกาลสฺมึ
สมฺพทุ เฺ ธ พนฺธเวโร จ
อาพาธิโก สมาโน ว
นีโต สเกหิ สิสเฺ สหิ
มหามุนึ อปสฺสติ วฺ า

กรณียํ ยมตฺตนา
เอตํ กมฺมํ น กุพพฺ เต
ตมตฺถํ โส น วินทฺ ติ
เทวทตฺตสฺส วตฺถนุ า
พุทโฺ ธวาเท ปสนฺนโก
สมฺปตฺเต สมเย สติ
สตฺถารํ ทฏกุ ามโก
คยาสีสํ อปาปุณิ
ปฐวึ ตตฺถ ปาวิสตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๕๘)
แมในคัมภีรช าดก ทานก็ไดยกความขอนีข้ นึ้ แสดงในคาถาโดยความเปนภาษิตของอาจารยทศิ าปาโมกข ใน
เมืองตักสิลา ผสู อนมาณพ ๕๐๐ ใหเลาเรียนศิลปะศาสตร มาณพผหู นึง่ รับใชใหไปหาฟน ไปเชือนเสีย ครัน้
เพลาเย็น เก็บอะไรไมทนั หักไดไมกมุ สดมา อาจารยยกเรือ่ งนีเ้ ปนอุปต ติเหตุแลว และกลาวติใหเปนคติมาณพ
ทัง้ ปวงวา “บุคคลใด ไมทำกิจทีต่ นควรจะทำเมือ่ ภายกอน เขามาปรารถนารีบรอนกระทำเมือ่ ภายหลัง บุคคลนัน้
ก็เปนดังมาณพผหู กั ไมกมุ มา ยอมเดือดรอนในเวลาหลังฉะนี้ **
* ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต (ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๗๑/๒๓).
(มว. ๕๘)

ปฐยาวัตร :

วรุณภฺชมาณวคาถา
ปุพเฺ พ ปฺจสตาเหสุ ํ
สิสสฺ า อาจริยานํ ว
เต เอกทิวสํ สพฺเพ
สมาหรถ กฏฐานิ”
นิกขฺ มิตวฺ าน สพฺเพป
ตตฺถ เอโก ปมตฺโต ว
กุสโี ต เอส สายณฺเห

สิปปฺ คุ คฺ ณฺหกมาณวา
ทิสาปาโมกฺขสนฺตเิ ก
“อรฺญํ ยาถ อชฺช โว
อิติ วุตเฺ ต ว, สนฺตกิ า
อรฺญํ ปวิสสึ ุ เว
นิททฺ ายนฺโต นิปนฺนโก
อุฏฐาย วรุณํ ลภีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๕๙-๖๐).
บุคคลผเู ปนกาลัญู รจู กั กาลสมัย ทำธุระใหสบเวลา ไดชอ่ื วาปฏิรปู การี ผทู ำสมควร ยอมจะไดบรรลุความ
เจริญดวยวิบลุ ผลตัง้ ตนแตโภคสมบัติ พระคันถรจนาจารยจะสำแดงความขอนีใ้ หชดั จึงชักเรือ่ งจุลลกเศรษฐีมา
กลาวในคัมภีรอ รรถกถาชาดก สรรเสริญความหมัน่ ของจุลลันเตวาสิก ผรู บั ใชของเศรษฐี ทีร่ จู กั ประกอบพณิชยกรรมใหถูกคราวนิยม สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากขึ้นไดในไมชา ตอมาก็ไดรับตำแหนงเปนเศรษฐีใหญ ใหสม
คาถานิพนธวา
“บุคคลผมู ปี ญ
 ญา คาดเห็นเหตุผลประจักษ ยอมยังตนใหตงั้ ขึน้ ได
ในยศศักดิศ์ ฤงคาร ดวยทรัพยทเี่ ปนตนทุนแมมปี ระมาณนอย
ดุจชนผกู อ ไฟนิดเดียวใหเปนกองโตขึน้ ไดฉะนัน้ ” * ดังนี้
แมสมเด็จพระผมู พี ระภาคเจา ก็ไดทรงสรรเสริญบุรษุ เห็นปานนัน้ ดวยพุทธพจนประพันธวา
“ชนผมู กี จิ ธุระ ตัง้ อุตสาหะ ทำใหสมควร คือใหตอ งตามกาลเทศะโดยปกติตน
ยอมจะไดทรัพยมาเปนผลแหงความประกอบชอบ” ** ดังนี้
ขอความทีก่ ลาวมาขางตน แมจะหมายบุคคลเปนเจาการ ถึงอยางนัน้ ก็เปนสาธารณทวั่ ถึงชนผเู นือ่ งกัน
เปนหมเู หลา เชนจำพวกทีเ่ ขากันตัง้ อยเู ปนปกแผนแนนหนา กลาวโดยอุปจารโวหารวา “ประเทศ” หรือ “ชาติ”
ใหญหรือนอยก็ตามที ตางคนตัง้ อยใู นสามัคคีพรอมเพรียงเปนใจเดียวกัน มีความหมัน่ ประกอบกิจธุระใหตอ ง
ตามกาลเทศะ ไมปลอยใหอากูล เปนปฏิรปู การีแลว ประเทศหรือชาตินนั้ ก็มงั่ คัง่ สมบูรณดว ยโภคสมบัติ อัน
จะเปนกำลังในสิง่ ทีจ่ ะจัดการปองกันทำนุบำรุงใหยงิ่ ขึน้ ไป แตนนั้ เกียรติยศอำนาจสงาราศีกจ็ ะเกิดมีตามกันโดยลำดับ
เปนทีน่ บั ถือและเกรงขามของประเทศหรือชาติอนื่ ๆ เปนผตู งั้ ตนได และสามารถรักษาตนดวยตนเอง ความเจริญ
สมบูรณเกิดมีแกหมู เปนผลแหงการประกอบชอบนัน้ พึงสันนิษฐานเห็นเชนกาสิกรัฐในทีฆาวุชาดก ซึง่ ไดยกเปน
นิทศั นะไวในหนหลัง กาลัญุตามีอรรถาธิบายดังรับพระราชทานถวายวิสชั ชนามา ยอมตองกับกาลิกกิจคือธุระ
อันจะพึงทำเปนคราวเปนสมัย.
* ขุททกนิกาย ชาดก (ขุ.ชา.เอก. ๑๗/๔/๒)

** สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖).
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ออกปญหา.
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(มว. ๕๙)

กาลฺตุ าคาถา ๓

อินทรวิเชียร :

กาลฺภุ โู ต ปฏิรปู การี
ปปฺโปติ โภเคหิ สมงฺคภิ าวํ
ทฏฐพฺพเมตํ อิธ จุลลฺ กสฺส
เสฏฐสิ สฺ ปุ ฏฐากวรสฺส วตฺถุ

อินทรวงศ :

สํยตุ ตฺ ภูโต วิรเิ ยน โหติ โส
กาลมฺหิ โข กุพพฺ ติ กิจจฺ มตฺตโน
โภเค พหู สํหรเต อุปายโส
โส เสฏฐฐิ าเน น จิรสฺส ฐาปโต

ปฐยาวัตร :

วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
อปฺปเกนป เมธาวี
สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ
ตาทิโสปจ กาลฺู
ปฏิรปู การี ธุรวา
อตฺโถ ปเนตฺถ ทฏฐพฺโพ
โส วุจจฺ เต ปเทโสติ
สพฺเพ อุสสฺ าหวนฺโต จ
ปปฺโปติ รฏฐเมเตสํ
โภเค ปฏิจจฺ รฏฐนิ โฺ ท
ตโต สพฺพตฺถ รฏฐสฺส
รฏเฐ ชนาป วินทฺ นฺติ
ตสฺมา กาลฺตุ า สมฺมากาสิรฏฐํธ ทฏฐพฺพํ

สพฺพโลกานุกมฺปน า
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
อณุํ อคฺคึ ว สนฺธมํ
สมฺพทุ เฺ ธน ปสํสโิ ต
อุฏฐาตา วินทฺ เต ธนํ
นิวสนฺติ ชนา ยหึ
สมคฺคา เอกฉนฺทกิ า
กาเล กิจจฺ ํ ปกุพพฺ เร
โภเคหิ อภิวฑุ ฒ
ฺ ติ ํ
รฏฐํ อิทธฺ ึ ปกุพพฺ เต
กิตตฺ สิ ทฺโทป อุคคฺ โต
โภเคหิ อภิวฑุ ฒ
ฺ ติ ํ
ปโยคชนิตา อยํ
โหติ ทีฆาวุชาตเกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๖๑-๖๒).
บุคคลผูอกาลัญู ไมรูจักกาลและประกอบงานใหผิดเวลา ใชวาจะนำหายนะมาแกตนเทานั้นก็หาไม
ยอมยังหายนะใหเกิดแมแกผอู นื่ อันเนือ่ งดวยตนไดดว ยเหมือนกัน เชนแมทพั ไมเปนกาลัญู ยกพลเขาตีขา ศึกใน
เวลายังไมเปนที ก็จะเสียรีพ้ ลเปนอันมากในอันใชเหตุ และอาจถึงปราชัยก็เปนได แมในคัมภีรช าดก ทานก็ไดยก
ขอความนีข้ นึ้ แสดงโดยความเปนภาษิตของอาจารยทศิ าปาโมกข ติไกผขู นั ไมเปนเวลา ยังพวกมาณพผเู รียนมนตให
ลุกขึน้ ไมเปนกำหนด ตองเสียประโยชนในการเรียน เปนขอเปรียบดวยความเปนไปของหมชู น ดวยพจนนิพนธ มี
ความวา
“ไกนมี้ ไิ ดเจริญในสำนักบิดามารดา มิไดอยใู นตระกูลอาจารย
จึงไมรจู กั กาลทีค่ วรหรือไมควร” * ดังนี้
สัปปุรสิ บุคคลตัง้ ตนแตพระพุทธเจาลงมา ยอมตัง้ อยใู นกาลัญุตา ประกอบกิจใหถกู แกสมัย รจู กั ใชเวลา
ใหเปนผล จัดวาเปนผปู ฏิบตั เิ พือ่ ประโยชนตนและผอู นื่ ทัง้ สองฝาย คุณขอนีจ้ งึ นับวาเปนสัปปุรสิ ธรรมประการหนึง่
อันกาละนีไ้ ดชอื่ วามีความเปลีย่ นแปลงไป ก็เพราะความแปรแหงความเปนไปของโลกสันนิวาสคือหมสู ตั วมี
โลกเปนทีอ่ ยอู าศัย และโลกสันนิวาสนีก้ เ็ ปนสังขตธรรม อันธรรมดาแตงขึน้ ยอมตกอยใู นวิสยั ของธรรมดาตัง้
หนาแตจะตกลง จำตองมีกำลังทานไวจงึ จะทรงอยไู ด แตกำลังนัน้ มีปกติไมเสมอกัน ยิง่ ๆ หยอนๆ ขอนีเ้ ปนเหตุ
แปรของฝายที่ออนเพื่อไดกำลังพอกัน ไมเชนนั้นก็ทรงอยูไมได ดุจพัสดุนั้นๆ ไมมีอะไรธาร ก็มีปกติตกลงสูปฐพี
ทีส่ ดุ จนชัน้ มีใครประดิษฐเครือ่ งอุปกรณสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดขึน้ ได อันจะใหคณ
ุ หรือโทษแกโลกทัง้ ปวงหรือแตโดยเอกเทศ
ก็ยงั เปนเหตุแหงความแปรของโลกได ขอนีด้ เู หมือนกาละจะเปลีย่ นแปลงไป เหตุดงั นัน้ สังขารพิเศษคือสิง่ ทีป่ จ จัย
ปรุงขึน้ แปลกๆ จึงปรากฏเปนของประณีต สุกใส ณ กาลบางคาบ ทุรพลเลวทรามในกาลบางครัง้ เปลีย่ นเปนยุค
เปนสมัยไป
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา เขาพระราชหฤทัยความเปลีย่ นแปลงอันเปนไปตามกาลฉะนี้ จึงได
ทรงเลิกถอนแกไขพระราชกำหนดขนบธรรมเนียมของเกาทีล่ ว งกาล และทรงบัญญัตเิ พิม่ ของใหมทถี่ งึ คราวขึน้ ให
สมแกเวลา และทรงจัดการปองกันรักษาทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรใหถาวรวัฒนา ดำรงความเปนเอกราชยัง่ ยืน
มาจนกาลทุกวันนี้ จัดเปนเปนผลมีมาเพราะพระคุณคือกาลัญุตาเปนเหตุ พระคุณขอนีจ้ งึ นับวาเปนมงคลวิเศษ
อันล้ำเลิศใหเกิดสิรสิ วัสดิเกษมศานตเปนประการทีต่ น .
* ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต (ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๑๑๙/๓๘)
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กาลฺตุ าคาถา ๔

(มว. ๖๑-๖๒)

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

วสันตดิลก :

อตฺตานฺจ อกาลฺู
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
ยทา มหพฺพลา โหนฺติ
ตทา สํยคุ เมเตหิ
เอเตหิ มทฺทโิ ต โหติ
ทิสาปาโมกฺขเมธีหิ
อมาตาปตสุ วํ ฑุ โฺ ฒ
นายํ กาลมกาลํ วา

นาเสติ สกพนฺธโว
อกาลฺู หิ เสนิโย
สมคฺคา ปริปนฺถโิ น
สทฺธึ ปกุพพฺ มานโก
อาปชฺชติ ปราชยํ
วุตตฺ ฺเหตมฺป ชาตเก
อนาจริยกุเล วสํ
อภิชานาติ กุกกฺ โุ ฏ

พุทธฺ าทโย วิทโุ น สปฺญา
กาลฺภุ าวมฺหิ ฐิตา วิภาวี
กิจจฺ ํ กโรนฺตา อนุรปู กาเล
สาเธนฺติ อตฺถํ ว สกปฺปเรสํ
โย โลกสนฺนวิ าโส ว
เอโส วิปริณาโม จ
ยถา ปตนธมฺมานิ
เอวํ สงฺขตธมฺโม ว
ตสฺมา สงฺขตวตฺถนู ิ
หีนานิ วาป อิจเฺ จวํ

เอโส สงฺขตสฺญิโต
เอโส จิรํ น ติฏฐติ
สพฺพวตฺถนู ิ เมทนึ
กาโล จิรํ น ติฏฐติ
ปณีตานิป เอกทา
ปากฏานิ ภวนฺติ เว

กาลาติวตฺตนปุราตนภูตธมฺมํ
สาธูตสิ ฺญิตมิมํ อุปเทสเมว
ราชา กโรติ ปฏิรปู มิมมฺ หิ รฏเฐ
รฏฐํ กโรติ สุจริ ฏฐิตปิ ตฺตภูตํ
ตสฺมา จิรมฺป สกรฏฐมิทํ ฐิตํ โข
กาลฺตุ าคุณมิมํ ว ปฏิจจฺ โหติ
กาลฺภุ าวสุปติฏฐติ ตาย รฺโญ
เอตมฺป มงฺคลวิเสสสุวตฺถภิ ตู ํ
เขมํ สุขฺจ วรภูมปิ ติสสฺ เจว
รฏฐสฺส โหติ อถ รฏฐนิวาสิกานนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

73

ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(มงคลวิเสสกถา หนา ๖๔-๖๕)
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทรงบำเพ็ญปุตตสังคหะเปนพระราชธุระในพระราชโอรสและ
พระราชธิดาดวยประการนัน้ ๆ โดยควรแกเวลา ทรงจัดใหพระราชโอรสไดรบั การศึกษาพิเศษสวนปรสมัยในเมือง
ตางประเทศโดยกาลนิยม สมดวยโบราณขัตติยราชประเพณี ดังมีแจงในอรรถกถาพระธรรมบท * วา “พระเจา
ปเสนทิ ผคู รองโกศลรัฐ แตครัง้ ยังเปนพระราชกุมาร เจามหาลี ลิจฉวีกมุ าร นครไพศาลี กับเจาพันธุลมัลลราชบุตร
นครกุสินารา ตางไดเสด็จไปเมืองตักกสิลา และทรงเรียนศิลปะในสำนักอาจารยทิศาปาโมกขในสมัยเดียวกัน
ไดเปนสัมพันธมิตรคนุ เคยสนิทสนมกันมา” ดังนี้
ครั้นพระราชโอรสเสร็จกิจศึกษาและเสด็จกลับถึงพระนครแลว โปรดเกลาฯ ใหมีตำแหนงรับราชการ
ทรงสรางวังพระราชทานและปลูกฝงตามนิยม เมือ่ เปนคราวทีส่ มควร ก็ทรงสถาปนาไวในพระราชอิสริยยศยิง่ ขึน้
ไป ทุกพระองคไดเปนกำลังแหงราชการ ประดับพระบรมเดชานุภาพ ในการปราบปฏิปก ษ และพิทกั ษรกั ษารัฐ
มณฑลกับทัง้ ประชาราษฎร แมนดวยพระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราชผเู กิดมาสำหรับประดับพระบารมีธรรม มี
คำสรรเสริญในจักรวัตติสตู ร ** วา
“พระราชบุตรของพระเจาจักรพรรดิราชนัน้ มากกวา ๑,๐๐๐ พระองค
ลวนทรงแกลวกลา มีพระรูปตองดวยลักษณะโยธาหาญ
สามารถย่ำยีปรปกษเสียได” ดังนี้
พระคุณสวนปุตตสังคหะเปนทีต่ งั้ แหงอิฏฐวิบลุ ผลในพระองคกบั ทัง้ อาณารัฐ จัดวาเปนมงคลอันพิเศษอีก
ประการหนึง่ เปนที่ ๒.
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(มว. ๖๔-๖๕)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

ปุตฺตสงฺคหคาถา
สุสกิ ขฺ กาลมฺหิ สโกรสานํ
สุสงฺคหํ ภูปติ กุพฺพมาโน
อิเม วิเทเสสุ สุสกิ ขฺ นาย
หิตาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
อนาคตสฺมึ อภิวฑุ ฒ
ฺ เิ ปกฺโข
สยํป เปเสติ จ ทีฆทสฺสี
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน *
เวสาลิราชปุตโฺ ต จ
สิปปฺ สฺสคุ คฺ หณตฺถาย
คตา ตกฺกสิลํ รมฺมํ

“กุมาโร จ ปเสนทิ
กุสนิ าราย พนฺธโุ ล
ทิสาปาโมกฺขสนฺตเิ ก
สพฺเพ สหายกา” อิติ

เอเต ยทา นิฏฐ ติ สิปปฺ ภูตา
ปจฺจาคตา รฏฐวรํ ภวนฺติ
ฐานนฺตเร อตฺตมโน ชนินโฺ ท
เอเต ตทา พุทธฺ วิ เร ฐเปติ

รฺโญ จ ทยฺยรฏฐสฺส
สพฺเพ พลวปจฺจยา
สทฺธึ โยเธหิ รฏฐสฺมา
ริปู จ ปริมทฺทติ ุ ํ
สมตฺถา สูรภูตา จ
รฏฐฺจ อภิปาลิตุ
ทฏฐพฺพํ วตฺถนุ า เอตํ
ปุตตฺ านํ จกฺกวตฺตโิ น
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
จกฺกวตฺติปโยรสา
อติเรกสหสฺสา ว
อมิตเฺ ต ปริมทฺทติ ุ ํ
สูรโยธา อเหสุจฺ
สามตฺถิยสมงฺคิโน
อยํ โข ทุตโิ ย โหติ
รฺโญ วิเสสมงฺคโลติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
* ธ.อ. ๓/๕. ** ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. ๑๑/๓๓/๖๓).
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๖๕-๖๖).
ในฝายพระราชอาณาจักรแผนกอารักขา ไดทรงตัง้ พระราชบัญญัตจิ ดั การทหารขึน้ ใหม เพือ่ รักษาความสงบ
ในรัชสีมา ขอนีเ้ ปนพระราชธุระของพระมหากษัตริยเ จามาแตครัง้ โบราณสมัย ในเวลาทีป่ น ชนเปน ๔ จำพวก คือ
กษัตริย ๑ พราหมณ ๑ แพศย ๑ ศูทร ๑ กษัตริยน นั้ เปนจำพวกมีหนาทีป่ อ งกันรักษาความสงบในจังหวัด จัดไวใน
จำพวกนี้ ทัง้ ทานผปู กครองและผเู ปนเชือ้ สาย พราหมณนนั้ เปนจำพวกขวนขวายในศาสนา ปฏิบตั สิ นั ทัดในไตรเพท
มีความรเู ปนครูฝก สอนกุลบุตรใหเรียนศิลปวิทยา และเปนผอู ำนวยการการบูชายัญพิธตี า งๆ แพศยนนั้ เปนจำพวก
ประกอบในทางคาขาย เปนผจู ดั ทำพัสดุทงั้ หลายขึน้ เพือ่ บำรุงสุขของคนทัว่ ไป พวกศูทรนัน้ เปนจำพวกไพร เปนผู
ทำการงานของผอู นื่ ดวยกำลัง อันมหาชนผตู งั้ อยใู นชุมชนในแดนดินอันหนึง่ ๆ ซึง่ เรียกโดยอุปจารโวหารวาบาน
เมืองหรือประเทศ จำตองปรารถนาปนหนาทีก่ นั ทำ เพือ่ บำรุง รักษาชุมชนนัน้ ใหมนั่ คงแข็งแรง แมในจักกวัตติสตู ร*
ก็แสดงวา พระเจาจักรพรรดิราชมีจาตุรงคเสนาคือกองทัพ ๔ เหลา พลชาง พลมา พลรถ พลเดิน สำหรับประกอบ
กับจักรรัตนะประดับพระเดชานุภาพ ทรงจัดธรรมิการักขาวรณคุตติ คือการปกครองดวยรักษาปองกันอันเปนไปโดย
ราชธรรมในประชาชนผพู ง่ึ บารมีทวั่ ไปทุกหมู ตลอดถึงเดรัจฉานบางเหลาทีค่ วรบำรุงไว
ถึงพระเจาแผนดิน
เฉพาะประเทศอันหนึง่ ๆ ตางก็ตอ งมีกำลังไวพรอมมูล ดังพระเจากาสีในทีฆาวุชาดก ซึง่ กลาวแลวในหนหลัง แม
พระเจาแผนดินในครัง้ พุทธกาล เชนพระเจาพิมพิสารมคธราช แมทรงนับถือพระพุทธศาสนามัน่ คง ในฝายราชกิจ
ก็ยงั ทรงเปนพระราชธุระโดยราชธรรม ดังมีแจงในคัมภีรม หาวรรค พระวินยั ตอนบรรพชาขันธกะ ** วา
คราวหนึง่ ปจจันตชนบทปลายพระราชอาณาเขตแควนมคธเกิดจลาจลกำเริบขึน้
ตองจัดกองทัพสงไป
ระงับ พวกโยธีผถู กู เกณฑและไมสมัครไป พากันหลบหนีไปบวชในสำนักพระภิกษุทงั้ หลายเปนอันมาก ความทราบ
ถึงพระเจาพิมพิสาร ตรัสถามโวหาริกอมาตยทงั้ ถึงโทษผรู บั บวชคนหลวงเชนนี้ อมาตยเหลานัน้ วางบทถึงประหาร
ชีวติ พระองคทรงยกความขอนีเ้ ปนเหตุ ทูลขอสมเด็จพระผมู พี ระภาคเจา เพือ่ ทรงหามไมใหภกิ ษุทงั้ หลายรับบวช
ราชภัฏบุรษุ สมเด็จพระบรมศาสดาจารยกท็ รงอนุมตั ิ และทรงตัง้ พระพุทธบัญญัตหิ า มไวโดยความเปนทุกกฏาบัติ
แกภกิ ษุผลู ะเมิด พระเจาพิมพิสารทูลขอดังนีก้ ด็ ว ยพระปรีชาผอนปรนศาสนกิจและราชการใหเปนไปไมแกงแยงกัน
* ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. ๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖).
** วินยั ปฎก มหาวรรค (วินย.มหา. ๔/๑๐๒/๑๕๑-๑๕๒).
(มว. ๖๕-๖๖)

วสนฺตติลกา :

จกฺกวตฺติคาถา
รฏฐปฺปสาสนวิทู หิ ชนินทฺ ราชา
รฏฐสฺส โหติ จ ปชาย จ สนฺตเิ ปกฺโข
รฏฐสฺส โยธิกนิกายวรํ ฐเปสิ
รฺญา ปุราณสมเย กรณียเมตํ
รฏเฐ จตุชชฺ นสมูหวโร วิภตฺโต
ราชา จ ภูมปิ ติ พฺราหฺมณเวสฺสสุททฺ า
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วํสฏฐา :

ปฺยาวตฺตํ :

ชนินทฺ ราชา จ นรินทฺ วํสกิ า
ปชาย รฏเฐ สุขสนฺตเิ ปกฺขกา
ติเวทเวที ปสุโต จ สาสเน
ทิโช สุตานํ อถ สิปปฺ วาจโก
ปชาย อตฺถาย จ หตฺถกมฺมโิ ก
วณิชชฺ เวที จ วณิชชฺ การโก
อยมฺป เวสฺโส อิติ โข ปวุจจฺ เต
อิทานิ ทาโส อิติ โย ปวุจจฺ เต
ตทาป สุทโฺ ท อิติ โส ปวุจจฺ เต
ปเรสมตฺถาย ส กมฺมการโก
เอเกกสฺมึ ชนา โหนฺติ
โส คาโม วา ปเทโสป
ชนตาย อยํ เทโส
วิภตฺตา โหนฺติ วุตถฺ าธ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
จาตุรงฺคนิ เิ สนาย
รฏฐวาสีนมตฺถาย
รชฺชํ ธมฺเมน กาเรสิ
พิมพฺ สิ าโร ปสนฺโนป
วินเย หิ อิทํ วุตตฺ ํ
เอตํ วูปสเมตุํ ว
เย โยธา เปสิตา อตฺถิ
พหุกา โข ปลายิตวฺ า
โยธา ปพฺพชิตา โหนฺติ
ราชา สุตวฺ าน ตํ อตฺถํ
พุทฺโธ “ราชภเฏเยว
อาห , สาสนกิจจฺ ฺจ
ราชา สมฺมาปวตฺเตตุํ

ชนตาภาวโต ฐิตา
เทโส วา อิติ สฺญโิ ต
ฐิตยิ า อภิปตฺถโิ ย
ชนา กิจจฺ วเสน โข
จกฺกวตฺติทิสมฺปติ
สมนฺนาคตขตฺติโย
หิตาย สพฺพปาณินํ
พุทธฺ กาเลป ขตฺตโิ ย
สาสเน กิจจฺ สาธโก
ปจฺจนฺเต กุปเ ต สติ
เปเสสิ สูรโยธิเก
เย โข อคนฺตกุ ามกา
ภิกขฺ นู ํ เตป สนฺตเิ ก
โส มาคธานมิสสฺ โร
วรํ ยาจิ ตถาคตํ
ปพฺพาเชยฺยุ ํ น ภิกฺขโว”
ราชกิจจฺ ฺจ อายตึ
วรํ ยาจิ มหามุนนิ ตฺ ิ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๖๖)
ในคัมภีรม หาวรรค พระวินยั ตอนบรรพชาขันธกะ* วา คราวหนึง่ ปจจันตชนบทปลายพระราชอาณาเขต
แควนมคธเกิดจลาจลกำเริบขึน้ ตองจัดกองทัพสงไประงับ พวกโยธีผถู กู เกณฑและไมสมัครไป พากันหลบหนีไป
บวชในสำนักพระภิกษุทงั้ หลายเปนอันมาก ความทราบถึงพระเจาพิมพิสาร ตรัสถามโวหาริกอมาตยทงั้ ถึงโทษผู
รับบวชคนหลวงเชนนี้ อมาตยเหลานัน้ วางบทถึงประหารชีวติ พระองคทรงยกความขอนีเ้ ปนเหตุ ทูลขอสมเด็จ
พระผมู พี ระภาคเจา เพือ่ ทรงหามไมใหภกิ ษุทงั้ หลายรับบวชราชภัฏบุรษุ สมเด็จพระบรมศาสดาจารยกท็ รงอนุมตั ิ
และทรงตั้งพระพุทธบัญญัติหามไวโดยความเปนทุกกฏาบัตแิ กภิกษุผูละเมิด พระเจาพิมพิสารทูลขอดังนี้ก็ดวย
พระปรีชาผอนปรนศาสนกิจและราชการใหเปนไปไมแกงแยงกัน
* วินยั ปฎก มหาวรรค (วินย.มหา. ๔/๑๐๒/๑๕๑-๑๕๒).
(มว. ๖๖)

ปฐยาวัตร :

รฏฐาภิปาลโนปายคาถา
วินเย หิ อิทํ วุตตฺ ํ
เอตํ วูปสเมตุํ ว
เย โยธา เปสิตา อตฺถิ
พหุกา โข ปลายิตวฺ า
โยธา ปพฺพชิตา โหนฺติ
ราชา สุตวฺ าน ตํ อตฺถํ
พุทฺโธ “ราชภเฏเยว
อาห , สาสนกิจจฺ ฺจ
ราชา สมฺมาปวตฺเตตุํ

ปจฺจนฺเต กุปเ ต สติ
เปเสสิ สูรโยธิเก
เย โข อคนฺตกุ ามกา
ภิกขฺ นู ํ เตป สนฺตเิ ก
โส มาคธานมิสสฺ โร
วรํ ยาจิ ตถาคตํ
ปพฺพาเชยฺยุ ํ น ภิกฺขโว”
ราชกิจจฺ ฺจ อายตึ
วรํ ยาจิ มหามุนนิ ตฺ ิ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๖๘-๖๙)
วิริยสมบัติขอตนนั้น คือถึงพรอมดวยความเพียร ความเพียรนั้นเปนคุณอันพยุงจิตในอันประกอบกิจ
ไมใหทอ ไดชื่อในบาลีเปนหลายประการ โดยลักษณะมีอาทิคือ วิริยํ เพราะเปนเหตุแกลวกลาของบุคคล
อุฏฐ านํ เพราะเปนเหตุลกุ ขึน้ ประกอบกิจไมนงั่ นิง่ อุสสฺ าโห เพราะเปนเหตุอาจหาญและอดทน ธิติ เพราะเปน
เหตุมนั่ คง อฏฐติ ํ เพราะเปนเหตุไมหยุด วายาโม เพราะเปนเหตุชกั ไป ปรกฺกโม เพราะเปนเหตุบากบัน่ มีแต
จะกาวไปขางหนา อปฺปฏิวาณี เพราะเปนเหตุไมถอยหลัง ปธานํ และ ปคฺคโห เพราะเปนเหตุประคองใจไว
ความเพียรมีลกั ษณะดังกลาวแลวนี้ เขาอุดหนุนในกิจการใดๆ ยอมทำกิจการนัน้ ๆ ใหแรงขึน้ ทัง้ ขางชอบทัง้ ขางผิด
จึงควรทีบ่ คุ คลจะรจู กั ใชในทางทีถ่ กู จึงจะใหสำเร็จอิฏฐวิบลุ ผล ไมเชนนัน้ กลับจะใหเกิดโทษแกตนยิง่ ขึน้ ไป เปรียบ
เหมือนเครือ่ งอุปกรณสำหรับทำไม เจาของใชในทางทีผ่ ดิ เชนใชประหาร ยอมจะใหโทษ ใชในทางทีถ่ กู เชนใช
ทำกิจยอมจะยังประโยชนนนั้ ๆ ใหสำเร็จได ขอนีฉ้ นั ใด ความเพียรก็เปนฉันนัน้ และความเพียรทีป่ ระกอบถูกทาง
แลว ยอมยังประโยชนใหสำเร็จแกชนทุกจำพวก อุปฏ ฐากของจุลลกเศรษฐี มีความหมัน่ และรจู กั ประกอบพาณิชกรรมใหถกู คราวนิยม สัง่ สมโภคทรัพยเปนอันมากขึน้ ไดในไมชา ตอมาก็ไดเปนเศรษฐีใหญ
ทีฆาวุกุมาร พระราชโอรสพระเจาทีฆีติผูครองโกศลรัฐ อุบัติเมื่อภายหลังแตพระชนกเสียพระนครแก
พระเจาพรหมทัตผคู รองแควนกาสีแลว ไดอาศัยความเพียร ตัง้ ตนแตไปฝากตนอยใู นสำนักหมอชางพระทีน่ งั่ ดีด
พิณดังไปถึงพระเจาพรหมทัต เปนทีพ่ อพระราชหฤทัย ไมทรงทราบวาเปนบุตรอมิตร ก็โปรดใหรบั ราชกิจดวยมิได
ทรงระแวง ทีฆาวุกแ็ สดงความภักดีและสามารถเปนลำดับมา จนพระเจาพรหมทัตทรงเมตตาชุบเลีย้ งเปนคนสนิท
ตามเสด็จติดพระองคทกุ แหงหน คราวหนึง่ ไดชอ งทีจ่ ะปลงพระชนมพระเจาพรหมทัต แกแคนแทนพระบิดา แต
มาระลึกถึงโอวาททีพ่ ระชนกประทานไวในขอวา จงเห็นยาวดีกวาสัน้ จึงทำอาการเพียงใหตกพระทัยเทานัน้ แลว
ยกพระชนมถวาย ไดโกศลรัฐของตระกูลเปนคาไถกบั พระราชธิดาเปนคคู รอง ภายหลังรวม ๒ พระนครมาไวใน
อาณาจักรอันเดียวได ความเพียรเปนองคหนึง่ ซึง่ ยังบุคคลมีปญ
 ญาใหตงั้ ตนไดในโภคทรัพยและอิสริยยศดวยประการ
ฉะนี้
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วิริยสมฺปตฺติคาถา

(มว. ๖๘-๖๙)

อินทรวงศ :

อุสสฺ าหภาโว วิรยิ นฺติ วุจจฺ เต
ยสฺสตฺถิ ตํ, เอส สกิจจฺ สาธโก
ยสฺเสว มิจฉฺ า วิรยิ ปํ  เจ สิยา
ทุมเฺ มธภูโต อถ เอส พาลิโส
พาโล ตถาเยว สกิจจฺ นาสโก
นปฺปาณหาราทิหติ าย โหติ เว
กฏฐาทิกจฺเฉทนวตฺถุ โข ยถา
ทฏฐพฺพเมตํ อิธ วตฺถุ สาธกํ

อินทรวิเชียร :

เสฏฐี หิ โย จุลลฺ กนามภูโต
ตสฺโสปฐาโก กิร พุทธฺ ชิ าโต
กาลมฺหิ กิจจฺ ํ ว อกาสิ ทกฺโข
เสฏฐี ว ชาโต อจิรสฺส เอโส

ปฐยาวัตร :

อปรํ วตฺถุ ทฏฐพฺพํ
กุมาโร กิร ทีฆาวุ
สตฺตนุ า นาครินเฺ ทน
วิรยิ ํ เอส นิสสฺ าย
ลทฺโธกาโสป มาเรตุ ํ
สริตวฺ า “ปสฺส ทีฆํ ว
เวรํ วูปสเมตฺวาน
รฏฐฺจ โกสลํ ลทฺธา
กาสิโกสลรฏเฐสุ

โหติ เอตฺถ นิทสฺสนํ
ทีฆตี สิ สฺ ปยงฺกโุ ร
วิลตุ เฺ ต นคเร ปตุ
ปฏิปกฺขสฺส วลฺลโภ
ตเมกทา กถํ ปตุ
มา รสฺสํ อิติ อาทิกํ
ปจฺฉา สตฺตสุ สฺ ธีตรํ
ปฺญาสํยตุ ตฺ ตาย เว
เอกรชฺชํ อการยีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๗๐)
สมเด็จพระโลกนาถเจาประทานพระบรมพุทโธวาทโดยนัย ใหนรชาติเอาใจใสปอ งกันรักษาทำนุบำรุงเกาะ
คือถิน่ ฐานทีพ่ ำนักของตน อยาปลอยใหหว งน้ำคืออันตรายทวมทับไดเชนนัน้ ดวยองคสมบัติ ๔ ประการ คือดวย
ความหมัน่ เอาใจใส ๑ ดวยความไมประมาทเลินเลอ ๑ ดวยความระวัง ๑ ดวยความปราบปราม ๑ ถาเจาของ
ถิน่ เกียจครานเลินเลอ ไมคอยระวังและระงับความเสียหาย อันตรายก็ไดชอ งเกิดขึน้ ถาเจาของตัง้ อยใู นองคสมบัติ
๔ ประการ คือมีเพียรเพือ่ จะจัดจะทำกิจทีย่ งั ไมไดจดั ไมไดทำ และเพือ่ จะรักษาธุระทีไ่ ดจดั ไดทำขึน้ แลวใหเปนไปโดย
สม่ำเสมอ เอาใจใสไมเพิกเฉยปลอยใหเสือ่ มทราม คอยระวังเกียดกันความเสียหายอันยังไมมมี า มงุ บำบัดความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แลวใหหมดไป อันตรายก็ไมไดชอ งทีจ่ ะเกิด เหมือนประชาชนทีอ่ ยใู นเกาะหรือดินแดนอันลมุ
เพียรถมทีห่ รือกอทำนบกัน้ หวงน้ำอันจะทวมถึง และคอยระวังรักษาแกไขดวยความไมประมาทฉะนัน้
ดังนีไ้ ด
ชือ่ วาทำเกาะไมใหหว งน้ำทวมได ในพระพุทธภาษิตนีโ้ ดยพยัญชนะ โดยอรรถนัน้ กุศลธรรมไดชอื่ วาเกาะเปนทีพ่ งึ่
ของสัตวโลกผตู กอยใู นสงสารสาคร สังกิเลสธรรมอันจะทำอันตรายแกบคุ คลชือ่ วาหวงน้ำ สัตวเหลานัน้ ไดอาศัย
กุศลความดีความงามเปนทีพ่ ำนัก ยอมทรงตนอยไู ดในสังสารวัฏ ไมจมลงในบาดาล กลาวคือยังตนใหตงั้ ขึน้ ไดใน
สมบัตนิ นั้ ๆ เปนตนวาโภคทรัพยและอิสริยยศ มีความสามารถจะนำอัตภาพไปโดยสวัสดี ไมตอ งประพฤติทจุ ริตอัน
จะทำใหตกต่ำลำบากเพราะชีวโิ ตบายเปนเหตุ ถาปลอยใหสงั กิเลสครอบงำก็จะทำอันตรายแกกศุ ลสุจริตทีไ่ ดประพฤติ
มา ยังบุคคลใหตกต่ำลงไป เหมือนคนเรือแตกขึน้ ฝง เกาะไดแลว ถูกหวงน้ำทวมพากันกลับไปตกในสาครฉะนัน้
สมเด็จพระบรมศาสดาจารยตรัสสอนใหทำเกาะ อยาใหหว งน้ำทวมทับไดเชนนัน้ ดวยคุณสมบัติ ๔ ประการทีก่ ลาว
แลว เปนไปในอันเพียรทำกุศลความดีทยี่ งั ไมไดทำ เอาใจใสรกั ษาความดีทไี่ ดทำแลว คอยระวังไมใหชอ งแกอกุศล
ความชัว่ ทีย่ งั ไมไดทำ เปนธุระปราบปรามใจตนใหละทิง้ ความชัว่ ทีเ่ คยทำแลว ดังนี้ ชือ่ วาทำเกาะไมใหหว งน้ำทวมได

ทีปคาถา

(มว. ๗๐)

ปฐยาวัตร :

อุฏฐ าเนนปฺปมาเทน
ทีปํ กยิราถ เมธาวี
อิติ เอวํ นเยนาห
กุสโิ ต เจ ปมตฺโต จ
วิปตฺตึ น วิโนเทติ
สเจ อุฏฐ านวา เจว
สํวธิ าตุ ํ กตฺจาป
นิพทฺธํ อปฺปมตฺโต จ
อนาคตํ วิปตฺต
ิ จฺ
ทนฺโต ขิปปฺ มุปปฺ นฺนํ
น อนฺตรายสงฺขาโต

สฺญเมน ทเมน จ
ยํ โอโฆ นาภิกรี ติ
โลกนาโถ นราสโภ
เทสวาสี อสํวโุ ต
อุปปฺ ชฺชติ อุปทฺทโว
อกตํ กิจจฺ มตฺตโน
ธุรํ สเมน รกฺขติ ํ ุ
อนิกขฺ ติ ตฺ ธุโร นโร
สํวโุ ต ปฏิพาหิตุ ํ
วิปตฺต
ิ จฺ าป ธํสติ
อุปปฺ ชฺชติ อุปทฺทโว
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ยถา ทีปนิวาสี วา
อุฏฐ าเนนปฺปมาเทน
กโรติ ฐานมุตตฺ านํ
อิติ พฺยฺชนโต เอตํ
ธมฺโม กุสลภูโต ว
ทีโป สํสารมุคคฺ านํ
สงฺกเิ ลโส มนุสสฺ านํ
อุปปฺ าเทติ วิปตฺต
ิ จฺ

นินนฺ ฏฐานนิวาสิโก
สฺญเมน ทเมน จ
ยํ โอโฆ นาภิกรี ติ
ทฏฐพฺพํ ปน อตฺถโต
ทีโป อิติ ปวุจจฺ ติ
สตฺตานํ ว ปฏิสสฺ โย
อนฺตรายํ กโรติ โย
โอโฆติ เอส วุจจฺ ติ

อินทรวิเชียร :

กตฺวา ปติฏฐ ํ กุสลํ ว ธมฺมํ
นิสสฺ าย อตฺตานมิมมฺหิ วฏเฏ
โลเก ปติฏฐ าปยเร ว สตฺตา
โอเฆ นิมคุ คฺ า น ภวนฺติ เอเต

อินทรวงศ :

เอเตสุ โภคิสสฺ ริยาทิเกสุ โข
สตฺตา ปติฏฐาปยเร ว โสตฺถนิ า
เต อตฺตภาวํธ ปวตฺตยนฺติ เว
ปาปํ น โข ทุจจฺ ริตํ จรนฺติ เต
สตฺตา อิเม สุจจฺ ริเต ปติฏฐติ า
ตาเปนฺติ ตํ ชีวติ การณา น เต

ปฐยาวัตร :

จิตตฺ ฺเจ สงฺกเิ ลเสหิ
กตสุจจฺ ริตานํ ว
นิพทฺธํ โอมกํ ฐานํ
ทีปํ สมฺปตฺตกาเล ว
สทฺธึ สพฺพชเนเหว
ตสฺมา เอวํ นเยนาห
อุฏฐ าเนนปฺปมาเทน
ทีปํ กยิราถ เมธาวี

นรานํ ปริยฏุ ฐติ ํ
อนฺตรายํ กโรนฺติ เต
ขิปปฺ ํ ปาเตนฺติ ปุคคฺ เล
ภินนฺ า นาวาป โข ยถา
วุฬหฺ า โอเฆน สาครํ
สมฺพทุ โฺ ธ ทฺวปิ ทุตตฺ โม
สฺญเมน ทเมน จ
ยํ โอโฆ นาภิกรี ตีติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

82

วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธ โดยฉันทลักษณะ
๓ อยางตามถนัดแตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๗๒-๗๓)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จเถลิงราไชศวรรยาธิปตย ในเวลาเริ่มแปรความเปนไปของ
ประเทศในบุรพทิศาภาคนี้ ไดทรงตัง้ พระราชอุตสาหะในอันทีจ่ ะจัดราชการ เพือ่ ปองกันรักษาทำนุบำรุงพระราช
อาณาจักรใหเจริญทันสมัย อุบตั เิ หตุใดๆ อันจะนำใหเกิดอนัตถะไมเปนผลดีแกแผนดิน ทีย่ งั ไมเกิด ก็ทรงจัดการ
ระวัง ดังทำนุบำรุงพลนิกายไว เพือ่ ปองกันจลาจลภายในและปจจามิตรภายนอก ตลอดลงมาถึงระวังโรคภัย
ไขเจ็บและอัคคีภยั อันจะเกิดมีแกประชาชนเปนทีส่ ดุ เมือ่ เกิดขึน้ แลวก็ทรงขะมักขะเมนเพือ่ จะระงับใหราบคาบดุจ
ไดทรงปราบจลาจลในมณฑลพายัพและอีสาน ขจัดโจรภายนอกภายใน ขอเสียหายทีม่ อี ยแู ลวก็ตงั้ พระราชหฤทัย
จะเลิกถอน เชนเลิกทาสผอนเลิกบอนเบีย้ เลิกวิธใี ชบบี คัน้ ในทางพิจารณาความอาญา ตลอดถึงเลิกขนบธรรมเนียม
อันลวงเวลาและขัดแกความเปนไปของประเทศอยางอืน่ ๆ อีกเปนอันมาก การณใดๆ เปนทางแหงความเจริญแม
จะสำเร็จยากสักปานใด ก็ไมทรงทอดพระราชธุระ เมือ่ เปนกาละก็จดั ขึน้ เชนทรงขวนขวายเพือ่ จะรวมความปกครอง
ในหนาทีต่ ลุ าการใหพน จากความเปนแผนก จัดระเบียบสวนธุรการ เพือ่ บำรุงศึกษากสิกรรมพาณิชยกรรม สราง
ทางรถไฟสายโทรเลขและอืน่ ๆ เมือ่ ไดจดั ขึน้ แลว ก็มพี ระราชประสงคจะรักษาใหยนื ยงคงที่ ทรงสอดสองตรวจ
ตราราชกรณียะอยเู ปนนิตย
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงอุตสาหะในอันบำพ็ญราชธรรมอันอางวางยากที่จะลุถึงที่สุดก็
ดุจกันกับพระมหาชนกพยายามวายอยใู นมหาสาครไมแลเห็นฝง ถึงดังนัน้ ก็ไมทอ แท นางมณีเมขลามีกรุณามาชวย
ก็ไดแกความสำเร็จมงุ หมาย เปนผลแหงความเพียรและแกลวกลา พระคุณขอนี้ นับวาวิรยิ สมบัติเปนมงคลอัน
มหาประเสริฐ มีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจานัน้ เปนประการตน
(มว. ๗๒-๗๓)

ทาสพฺยโต ปโมจนนโยปายคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

นรินทฺ ราชา หิ ปโย ชนานํ
หิตาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
สเมน กาเรติ อิเธส รชฺชํ
ยเมตฺถ อุปปฺ นฺนมนตฺถภูตํ
น โหติ อุปปฺ นฺนมิทปํ  รฏเฐ
นิวาริตุํ ตํ ส สมตฺถภูโต

อินทรวงศ :

คามาทิโจรา จ สรฏฐสตฺตโว
ธมฺเมน เต มทฺทติ โส อุปายโส
อุปปฺ นฺนปุพพฺ าปจ โรคุปทฺทวา
อาคมฺม เต ตปฺปนทุกขฺ ติ า ชนา
เมตฺตาลุโก ภูปติ รฏฐวาสินํ
ทยฺเย อนีเฆ สุขเิ ต จ กุพพฺ เต
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ปฐยาวัตร :

ราชา หิ ทีฆทสฺสาวี
ทยฺยกิ านํ นิเวเทสิ
ยํ อปายมุขํ รฏเฐ
เอตสฺส โมจนตฺถาย
กาลาติกกฺ นฺตภูโต จ
ราชกิจจฺ านิ ทยฺยานํ
ปฏิรปู ํ อกา รฏเฐ
สิกขฺ นํ กสิกมฺมฺจ
โส ธูมรถมคฺคฺจ
ตโต ตานิ มหาราชา
โส ปูเรสิ มหุสสฺ าโห
ตสฺมา ทุกกฺ รการีติ
โส ปูเรสิ มหุสสฺ าโห
ยถา หิ โพธิสตฺโต ว
วายมนฺโต ว สตฺตาหํ
อิมํ วายามมาคมฺม
เอวํ วายามมาคมฺม
อยํ วิรยิ สมฺปตฺติ
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เมตฺตาลุ รฏฐวาสินํ
สพฺพทาสพฺยโมจนํ
ชูตกมฺมาทิกํ ตทา
โส อาณาเปสิ ทยฺยเิ ก
อุปเทโส สมูหโต
หิตตฺถาย ปยุชฺ ยิ
ราชา อฏฏวินจิ ฉฺ ยํ
วณิชฺชโมปถมฺภยิ
ทูรเลขํ อมาปยิ
โอโลเกสิ นิรนฺตรํ
กุสลสฺสูปสมฺปทํ
ปสฏฐตํ อปาปุณิ
กุสลสฺสูปสมฺปทํ
มหาชนกนามโก
สาคเร เทวธีตยุ า
โหติ สุฏโ ฐปถมฺภโิ ต
โส สมิทธฺ สิ าธโก
รฺโญ มงฺคลสมฺมตาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธ โดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๗๓)
โลกัตถจริยานัน้ คือความประพฤติใหเปนประโยชนแกโลก และคำวา โลก ในทีน่ นี้ นั้ โดยพยัญชนะเปนชือ่
ของแผนดินทัง้ มวลหรือโดยเอกเทศ โดยอุปจารโวหารคือคำกลาวออม เปนชือ่ ของประชาชนผอู าศัยอยู ณ โลก
นัน้ เพราะเหตุนนั้ ความประพฤติใหเปนประโยชนแกแผนดินอันเปนถิน่ ฐานและประชาราษฎร จัดวาเปนโลกัตถจริยา
โดยบรรยาย คุณขอนีเ้ ปนปฏิปทาเครือ่ งหมายของทานผเู ปนบุรษุ รัตน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จำเดิมแต
ไดตรัสรูก็ไดทรงบำเพ็ญพุทธกิจอันใหญ พระองคแผพระญาณทอดพระเนตรโลก ณ เวลาปจจุสมัยใกลรุงและ
สายัณหสมัยตอนพลบค่ำ เมือ่ มีพทุ ธเวไนยปรากฏในพระญาณโดยอาการทีม่ อี ปุ นิสยั จะไดตรัสรมู รรคผล หรือถึง
พระไตรสรณคมนหรือจะไดคณ
ุ สมบัตอิ ยางอืน่ ๆ พระองคกเ็ สด็จไปโปรดดวยพระมหากรุณา ตัง้ ตนแตตรัสปฐมเทศนา
โปรดพระภิกษุปญ
 จวัคคีย พอมีพระสาวกขึน้ บาง ก็สง จาริกไปในทิศานุทศิ เพือ่ ประกาศพระศาสนา ขอนีก้ ท็ รง
ปรารภหิตสุขแกสตั วโลกเปนทีต่ งั้ แจงในพระวาจาตรัสสัง่ ดังนีว้ า จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย, อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสสฺ านํ * ภิกษุทงั้ หลาย ทานทัง้ หลายจงเทีย่ วจาริกไป เพือ่ เกือ้ กูล
แกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แหงเทวดาและมนุษย
ทัง้ หลาย ทานทัง้ หลายอยาไดไป ๒ รูป โดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมไพเราะในเบือ้ งตน ในทามกลาง ในทีส่ ดุ
ประกาศศาสนา บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณสนิ้ เชิง พรอมทัง้ อรรถทัง้ พยัญชนะ สัตวทงั้ หลายทีม่ สี ญ
ั ชาติเปนผมู ธี ลุ ใี นจักษุนอ ย
กลาวคือมีกเิ ลสเบาบางมีอยู เพราะไมเคยไดยนิ ไดฟง ยอมเสือ่ มจากธรรม ผจู ะรทู วั่ ถึงซึง่ ธรรมจักมี แมเราตถาคต
ก็จกั ไปอุรเุ วลาประเทศเสนานิคมเพือ่ แสดงธรรมเหมือนกัน ตัง้ แตนนั้ ก็เสด็จเทีย่ วเทศนาโปรดสัตวตลอดเวลาที่
ทรงพระชนมอยเู พียงไร ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายไพบูลย
* วินยั ปฎก มหาวรรค (วิ.มหา. ๔/๓๒/๓๙)
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(มว. ๗๓)

ปฐยาวัตร :

โย โกจิ อตฺถกาโม จ
โลกตฺถจริยา นาม
เอสา ปฏิปทา โหติ
อคฺโค รตนภูโตติ

ปเรสฺจ หิเตสโก
จริยา ตสฺส วุจจฺ ติ
ปุรสิ สฺ สฺสป ยสฺส โข
วุจจฺ เต ปุรโิ ส อยํ

อินทรวิเชียร :

ปตวาน โพธึ ภควา มุนนิ โฺ ท
พุทโฺ ธ สุสทุ โฺ ธ กรุณาสมงฺคี
ปจฺจสู กาเล อิธ ยํ วิเนยฺยํ
โอโลกยํ เทสยิ ตสฺส ธมฺมํ

อินทรวงศ :

โส ปฺจสิ นี ํ ปฐมํ อนุตตฺ รํ
เทเสสิ โข ธมฺมวรํ ตถาคโต
ชานึสุ ธมฺมํ สุคเตน เทสิตํ
เอเตป โข ลทฺธปู สมฺปทา อิสี
สพฺพฺโุ น เต อริยา ว สาวกา
โลเก อเหสุ ํ พหุกา จ สาวกา

ปฐยาวัตร :

อุปปฺ นฺเนสุ หิ โลกสฺมึ
พุทโฺ ธ โลกานุกมฺปาย
ธมฺมสฺส เทสนตฺถาย
เต สาวเก อเปเสสุํ
ตโต ปฏฐาย โส โลเก

สมฺพทุ ธฺ สาวเกสุ เว
คาเมสุ นิคเมสุ จ
คามกาทินวิ าสินํ
สยํป จาริกํ จริ
ปติฏฐ าเปสิ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๗๕-๗๖)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงประกอบดวยพระวิรยิ สมบัตแิ ลว ทรงบำเพ็ญราชธรรม อุปถัมภ
พระพุทธศาสนา บริหารพระราชอาณาจักร ชุบเลีย้ งพระราชวงศานุวงศ เสวกามาตย ราชบริพาร ทัง้ ฝายทหาร
ทัง้ ฝายพลเรือน ทำนุบำรุงทวยชีอาณาประชาราษฎร เพือ่ อยเู ย็นเปนสุข นิรทุกข นิรภัย อนุโลมเขาในจักรวรรดิ
วัตรและสังคหวัตถุซงึ่ แสดงมาแลวในหนหลัง ตัง้ พระราชหฤทัยมัน่ อยใู นพระราชจริยา พระราชอุตสาหะจัดใน
ราชกิจ เปนเหตุใหสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาเสือ่ มลาพระกำลังลง ไมทรงพระสำราญโดยลำดับมา จนเปน
เหตุตอ งเสด็จรักษาพระองค ณ ทวีปยุโรป ซึง่ เปนปรวิสยั นิราศไกลพระมหานคร กับทัง้ ราชตระกูล ราชบริษทั
และโภไคศวรรย หางจากขาขอบขัณฑสีมา เปนทีว่ า เหวพระราชหฤทัย ทัง้ จะไดเสวยความลำบากพระกมลเพราะ
ไมบริบรู ณแหงอุปฐานการบำรุงบำเรอดังไดเคยมา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ จะรักษาพระชนมและบำรุงพระกำลังไวทรงราชภาระ
ใหเปนหิตานุหติ ประโยชนทวั่ กัน ขอนีก้ เ็ หมือนสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา เมือ่ แรกไดตรัสรู ทรงพิจารณาเห็น
อุปนิสยั ของสัตวโลก ผจู ะรทู วั่ ถึงธรรมมีอยู และทรงสันนิษฐานวาจะแสดงธรรมแลวทรงทำอายุสงั ขาราธิษฐาน
คือตั้งปรารถนาที่จะดำรงพระชนมายุอยูกวาพุทธบริษัทจะไดความเขาใจธรรมชัดเจน และปฏิบัติชอบสมควรแก
พระธรรม สามารถจะบอกกลาวสัง่ สอนผอู นื่ นำสืบกันไป กวาพระศาสนาจะไพบูลถาวรแพรหลาย สำเร็จประโยชน
แกชนเปนอันมาก หากจะมีโรคาพาธพยาธิพบิ ตั เิ กิดขึน้ ตัดทอนอายุสงั ขาร ก็จะทรงพยายามเพือ่ บำบัดเสียดวยกำลัง
พระอิทธิบาท จะบำรุงพระองคใหทรงอยกู อ นกวาพระศาสนาและบริษทั จะสมบูรณฉะนัน้ โดยปกติพระอรหันตเจายอมไมมคี วามอาลัยเสียดายในรางกายและชีวติ จะเปนอยไู ดเทาไรก็ตามที ถึงอยางนัน้ สมเด็จพระโลกนาถ
เจาทรงทำอายุสังขาราธิษฐานในที่นี้ ก็ดวยพระพุทธประสงคจะทรงบำเพ็ญพุทธจริยาใหสำเร็จประโยชนแกโลก
ดวยประการดังนั้น สมเด็จบพิตรพระราชสมภารเจาก็เหมือนกัน ตั้งพระราชหฤทัยจะรักษาพระชนมและบำรุง
พระกำลังไวเพือ่ ทรงบำเพ็ญพระราชจริยาใหภยิ โยภาพเพือ่ ประโยชนแกแผนดินและประชาชน.
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(มว. ๗๕-๗๖)

โลกตฺถจริยาคาถา

วสันติลกา :

ทยฺยสิ สฺ โร หิ วิรเิ ยน สมงฺคภิ โู ต
สมฺพทุ ธฺ สาสนุปถมฺภกทยฺยกินโฺ ท
รฏฐสฺส โส หิตสุขาย จ ทยฺยกิ านํ
ธมฺเมน การยติ รชฺชวรํ นิพทฺธํ
โส ราชธมฺมจริยาย ฐิโต จ โหติ
อุสสฺ าหวา ภวติ ราชกรณฺยการี ฯ

วํสฏฐา :

สวีรยิ ตฺตาย หิ กิจจฺ ยุชฺ เน
รุชาย รฏฐปฺปติ โหติ ปฬโิ ต
ยุโรปเทสํ ว ติกจิ ฉฺ นาย โส
คโต ว มฺเญ นิรญาตโก ตหึ
สยํ อโรโค พลวา จ ยาว โส
ภวิสสฺ ตี ตาว สรฏฐมาคโต
หิตาย โส ทยฺยชนานมายตึ
อิเธว โหเหสฺสติ กิจจฺ การโก

ปฺยาวตฺตํ :

สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
ปตฺวาน อภิสมฺโพธึ
เต สิยุํ ธมฺมวิ
ฺ ตู ิ
เมตฺตาลุ สพฺพปาณีนํ
ตโต กตายุสงฺขารา“สมฺพทุ ธฺ ปริสา ยาว
ชนานํ พุทธฺ ธมฺมฺจ
คมิสสฺ ติ จ เวปุลลฺ ํ
ตาว ชีวติ กุ าโมหํ
โรเคน ปฬโิ ต โหติ
อิทธฺ ปิ าเทน อาพาธํ
กิจฺ าป อรหํ โหติ
โลกสฺมึ ปน อตฺถาย
เอวํ กตายุสงฺขารามหาราชาป อาพาธํ
วุฑฒ
ฺ ยิ า เจว รฏฐสฺส

ยทา โลกานมุตตฺ โม
“อตฺถิ เย อิธ พุทธฺ โิ น
เอวํ สมฺปสฺสมานโก
ธมฺมํ เทสิตกุ ามโก
ธิฏฐาโน ทิปทุตตฺ โม
ธมฺมฺู ธมฺมจาริโน
สมตฺถา อนุสาสิตุํ
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสนํ
ปชายตฺถาย โข อิติ
พุทโฺ ธ อาพาธิโก ยทา
ตทา วูปสเมติ โส
ชีวติ สฺมึ อนาลโย
สุขาย สพฺพปาณินํ
ธิฏฐาโน ทิปทุตตฺ โม
สยํ สเมตุกามโก
อตฺถาย ทยฺยวาสินนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง

88
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๗๙-๘๐)
มิตรสมบัติ คือถึงพรอมดวยมิตร กลาวโดยสาธารณนัย ชนผรู กั ใครกนั สนิทชือ่ วามิตร ไดในคำวา “มารดา
ชือ่ วาเปนมิตรในเรือนของตน” คนผมู เี มตตาในกันก็ชอื่ วามิตร ไดในคำวา “ชนสมควรจะทำพระอริยบุคคลใหเปน
มิตร” กลาวโดยเฉพาะ สหายผสู นิทและผมู เี มตตาชือ่ วามิตร ไดในคำวา “มีมติ รเลว มีมติ รดี” เพือ่ นรวม
การงาน เปนแตสหายบาง อมาตยบา ง ไมชอื่ วามิตร ตอเปนผสู นิทสนมกันมีเมตตาในกัน จึงจะไดชอื่ อยางนัน้
มิตรนัน้ ยอมเปนปจจัยภายนอกอันแรงกลา ทีจ่ ะพาผสู มคบใหถงึ ความเจริญหรือเสือ่ มเสีย เหตุดงั นัน้ สมเด็จพระ
โลกนาถเจาจึงตรัสวา “ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย ทำปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว เรายอมไมแลเห็นเหตุแมอนั หนึง่ อืน่
อันจะเปนไปเพือ่ ความเสียหายอยางใหญ เหมือนความเปนผมู มี ติ รชัว่ ความเปนผมู ปี าปมิตรยอมเปนไปเพือ่ ความ
เสียหายอยางใหญ
อีกฝายหนึง่ เรายอมไมแลเห็นเหตุอนั หนึง่ อืน่ เหมือนกัน อันจะเปนไปเพือ่ ประโยชนอยาง
ใหญ เหมือนความเปนผมู มี ติ รดี ความเปนผมู กี ลั ยาณมิตรยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ”
ความแหงพระพุทธภาษิตนี้ ในกัณหปกษฝา ยดำคือขางไมดี พึงสาธกดวยเรือ่ งพระเจาอชาตศัตรูผคู รองมคธประเทศ ครัง้ ทาวเธอยังเปนพระราชกุมาร คืออยใู นตำแหนงลูกหลวง ยังไมไดเสวยราชย ทาวเธอไปคบหากับ
พระเทวทัต ผเู ปนภิกษุใจบาปหยาบชา เชือ่ คำยุยงของพระเทวทัต ไดทำปตฆุ าตอันเปนครุกรรม ไดเสวยผลอัน
เผ็ดรอน ทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหนา ทัง้ ตัดอุปนิสยั แหงพระโสดาปตติผล ทีจ่ ะพึงไดบรรลุในอัตภาพนัน้ เสีย แม
ทาวเธอเปนพระราชาครองแผนดิน มีพระเดชานุภาพลวงกฎหมาย ไมมบี คุ คลจะลงกรรมกรณ ก็ยงั ตองเสวย
วิปฏิสาร ไดความเดือดรอนพระราชหฤทัยเปนอาชญา ทาวเธอเคยทำมาเอง ก็จำตองหวาดไมไวพระทัยแมใน
พระราชโอรส ไมไดที่จะเสด็จอยูสำราญ แมในทางกุลสังวาส คืออยูรวมกันเปนตระกูล วางตัวอยางอันไมดีไว
ไมเฉพาะแตในพระราชวงศ ยังทำความเสียไวในขัตติยมณฑลทัว่ ไปดวย ถูกตัดขาดจากความสมาคม นิยมนับถือ
ของโลก ครัน้ เสด็จละโลกนีไ้ ปแลวจะมีคติเปนอยางไร ก็ไมตอ งพักพยากรณ พระเจาอชาตศัตรูไดเสวยวิบากอัน
เผ็ดรอนเชนนี้ ก็เพราะสมาคมกับพระเทวทัตผเู ปนปาปมิตร
ในศุกรปกษฝา ยขาว คือขางดี พึงสาธกดวยเรือ่ งแหงพระเจาตักกสิลา พระราชโอรสพระเจาพาราณสี
ในปญจภีรกุ ชาดก เอกนิบาต * เมือ่ ครัง้ ยังเปนพระราชกุมาร เสด็จจะไปครองเมืองตักกสิลา อันเปนทางไกลกันดาร
รอดพนจากอำนาจนางยักษินีผูมาประโลมลอในระหวางและไปถึงโดยเกษมสวัสดี ก็เพราะไดพระปจเจกพุทธะผู
เปนกัลยาณมิตร ตัง้ มัน่ ไมละเมิดโอวาทของทาน เมือ่ ทาวเธอไดผา นสมบัตแิ ลว ทรงเปลงอุทานวาจาขึน้ วา
“เพราะเรามัน่ แลว ดวยความตัง้ มัน่ ในคำแนะนำของทานผฉู ลาด
และเราเปนผขู ลาดแตภยั เราจึงมิไดถงึ อำนาจแหงนางยักษินที งั้ หลาย
เราจึงมีสวัสดีรอดจากภัยใหญอยางนี้”
* ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๑๓๒/๔๓. ตทฏฐกถา ๒/๔๐๒-๔๐๕.
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มิตฺตคาถา

(มว. ๗๙-๘๐)

อินทรวงศ :

มิตตฺ า หิ โลกมฺหิ ภวนฺติ ทุพพฺ ธิ า
กลฺยาณมิตตฺ า อถ ปาปกา อิติ
กลฺยาณมิตตฺ สฺสปุ เสวโก จ โย
เอโส สุขํ วินทฺ ติ สพฺพทา นโร
โย ปาปมิตตฺ สฺสปุ เสวโก นโร
ทุกขฺ ํ จิรํ วินทฺ ติ เอส สพฺพทา

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมตํ มคธาธิปสฺส
ภูนาถราชสฺสป วตฺถนุ า โข
โส เทวทตฺเตน กุมารกาเล
เถเรน สทฺธึ อุปเสวมาโน
ปาเปนุปาเยน นิโยชิโต ว
อาคมฺม ปาปํ ปตฆุ าตโก โข

ปฐยาวัตร :

โหติ ตกฺกสิลารฺโญ
ทฏฐพฺพํ อปรํเยว
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
ปโลภิโต อุปาเยหิ
กลฺยาณมิตฺตมาคมฺม
โสตฺถปิ ตฺโต สมาโน ว
วิ
ฺ นู ํ อุปเทสสฺมึ
“ฐิโต กถาย วิ
ฺ นู ํ
โสตฺถโิ กตฺยาทฺยทุ านํ ว

วตฺถนุ าป นิทสฺสนํ
โส ตกฺกสิลเมกทา
กนฺตาเร รกฺขสีหิ เว
เอตาสํ อวสานุโค
มุตโฺ ต โหติ ภเยน โส
ตทา ตกฺกสิลาธิโป
ทฬฺหปฺปติฏฐติ ตฺตาย โข
วิมตุ โฺ ต มรณา อหํ
อุทาเนสิ ชนาธิโปติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปฐยาวัตร :

มิตตฺ สมฺปตฺตคิ าถา
มิตตฺ า นาม หิ กลฺยาณา
วราสเปกฺขกา เจว
ปรสงฺคหกา จาป
โส ปาปมิตตฺ ภาโว ว
กลฺยาณมิตตฺ ภาโว ตุ
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ

อีกสำนวนหนึง่

ปาปา จ อิติ ทุพพฺ ธิ า
กลฺยาณา สุสหายกา
เต กลฺยาณาติ วุจจฺ เร
วินาสาย ปวตฺตติ
หิตตฺถาย ปวตฺตติ
อชาตสตฺตวุ ตฺถนุ า

อินทรวิเชียร :

ภูปาลปุตโฺ ต หิ อชาตสตฺตุ
โส เทวทตฺเตน กุมารกาเล
สทฺธึ ภชิตวฺ า ปฏิรปู เกน
เอเตน ปาเปน ปโลภิโต ว
ปาโป ว ชาโต ปตฆุ าตโก โข
โลเก ปรมฺเหว จ ทุกขฺ โิ ต โส

อินทรวงศ :

ทฏฐพฺพเมตํ อปรํ นิทสฺสนํ
พาราณสีราชปโยรโส ตทา
สูโร คโต ตกฺกสิลํ สโยธิโก
กนฺตารมคฺเค อติจณฺฑยกฺขนิ ี
ทิสวฺ าน เอตาหิ ปโลภิโต ตหึ
มุตโฺ ต ว ตาสํ วสโต สุวตฺถโิ ก

ปฐยาวัตร :

กลฺยาณมิตฺตมาคมฺม
ตสฺโสวาเท ฐิโต ปตฺตาโส อุทานํ อุทาเนสิ
มจฺจมุ ตุ โฺ ต อหํ ปตฺโต

ปจฺเจกพุทธฺ มาสภํ
ภิเสกภูตขตฺติโย
ธีรสฺส วจเน ฐิโต
โสตฺถภิ าวนฺตอิ าทิกนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๘๒-๘๓).***
ในมิตตามิตตชาดก* แสดงลักษณะมิตรแลอมิตรไวอยางละ ๑๖ ประการ ลักษณะอมิตร คือเห็นเขาแลว
ไมยมิ้ แยม ไมยนิ ดี มีนยั นตาไมจบั เขา ประพฤติขดั กัน คบหาชนผเู ปนศัตรูของเขา ไมคบหาชนเปนมิตรของเขา
ยอมคัดคานชนผพู ดู ยกคุณ สรรเสริญชนผดู า วาติเตียน ไมบอกความลับของตนแกเขา สวนความลับของเขาไม
ชวยปดบัง ไมชมการงาน ไมสรรเสริญปญญาของเขา เขาไดความเสือ่ มเสียกลับยินดี เขามีความเจริญกลับไม
ชอบใจ ไดของกินแปลกมา หานึกถึงเขาไม มิไดมแี กใจเผือ่ แผ ลักษณะมิตรคือเขาไมอยยู อ มคิดถึง กลับมาถึง
ยอมยินดี ยอมสรวลเสดวย ยอมสนทนาปราศรัย ผใู ดเปนมิตรของเขายอมคบดวย ผใู ดเปนศัตรูยอ มไมคบดวย
ผใู ดดาวาเขายอมหาม ผใู ดพูดยกยองสนับสนุน ยอมบอกความลับของตนแกเขา ยอมปดความลับของเขามิให
แพรงพราย เขาทำอะไรยอมพูดเอาใจ เขาออกปญญาความคิดอะไรยอมสนับสนุน เขามีความเจริญยอมพลอย
ยินดีดว ย เขามีความเสือ่ มยอมพลอยเปนทุกขดว ย ไดของกินแปลกมายอมนึกถึงมิตร คิดจะเผือ่ แผ ฉะนี้
ความเปนผูมีพวกพอง เปนผลที่ควรจะตองประสงคประการหนึ่งในสวนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ถาหา
พวกพองมิไดแลวก็ไมสามารถจะดำรงตนอยไู ด เหมือนตนไมไรรากไรกงิ่ ทนพายุไมไดกจ็ ะลมฉะนัน้ เพราะฉะนัน้
สมเด็จพระสุคตเมื่อตรัสสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน จึงทรงแสดงหนาที่ของพระอริยสาวกผูครองฆราวาส
เนื่องดวยการสงเคราะหมิตรไวเปนประการหนึ่ง ถึงจะเปลืองโภคะทรัพยที่จับจายไปในกิจนี้ ก็จัดวาจายไปดวยดี
ชือ่ วาไดถอื ประโยชนอนั เกิดแตโภคทรัพยไวได แตมติ รนัน้ ตางชัน้ กันตามบุคคล วิธสี งเคราะหกจ็ ำตองตางไปตาม
คนเดียวกันความตองการก็ยงั ตางไปตามขณะ การสงเคราะหมติ รจึงควรจะทำดวยรจู กั เลือกอุบายใหเหมาะแกบคุ คล
และสมัย ถาเขาใจทำก็จะไดพวกพองเปนกำลังในกิจธุระ นีเ้ ปนปริวารยศ ปริวารสัมปทา หัตถกาฬวกอุบาสก
เปนตัวอยางสาธกความใหกระจาง
ครัง้ หนึง่ ในเวลาเมือ่ สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาเสด็จอยเู มืองอาฬวี หัตถกอุบาสกไปสทู เี่ ฝา มีพวกอุบาสก
ตามไปดวยเปนอันมาก พระองคตรัสถามวา “หัตถกะ บริวารของทานเปนหมใู หญ ทานสงเคราะหยดึ เหนีย่ วน้ำใจ
ของเขาไวไดดว ยอยางไร” หัตถกอุบาสกกราบทูลวา “พระพุทธเจาขา ขาพระองคยอ มสงเคราะหบริษทั หมนู ดี้ ว ย
สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึง่ พระองคตรัสประทานเปนอนุศาสนีไว ขาพระองคเห็นวา ผใู ดควรไดรบั สงเคราะหดว ย
อาการเชนใด ก็สงเคราะหผนู นั้ ดวยอาการเชนนัน้ ขาพระองคยอ มสงเคราะหเขาดวยการใหพสั ดุเกือ้ กูลบาง ดวย
ถอยคำพูดเอาใจบาง ดวยประพฤติประโยชนแกเขาบาง ดวยประพฤติสม่ำเสมอในทางผูกไมตรีบา ง”
* ขุททกนิกาย ชาดก ทวาทสนิบาต (ขุ.ชา.ทฺวาทส.๒๗/๑๗๑๓-๑๗๒๔).

มิตฺตลกฺขณคาถา

(มว. ๘๒-๘๓)

ปฐยาวัตร :

ยํ วุตตฺ ํ อาคตฏฐาเน
ตํ โสฬสวิธํ โหติ
ตํ จินเฺ ตติ จ เอตสฺมึ
เอโส หฏฐปฺปหฏโฐ จ

พุทเฺ ธน มิตตฺ ลกฺขณํ
โย ปกฺกนฺเต สหายเก
ปจฺจาคเต สมานเก
โส สลฺลปติ เตน จ
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โย มิตโฺ ต โหติ มิตตฺ สฺส
โย สตฺตุ โหติ มิตตฺ สฺส
โย อกฺโกสติ มิตตฺ ํ ว
โย คุณนฺตสฺส โถเมติ
ตสฺสาจิกขฺ ติ คุยหฺ ฺจ
สมฺมา ยํ กุรเุ ต มิตโฺ ต

เอตฺจ เอส เสวติ
เอตฺจ โส น เสวติ
โส ตฺจ ปฏิพาหติ
เอโส ตฺจ ปสํสติ
คุยหฺ มสฺส จ คุยหฺ ติ
ตํ โถเมตีตอิ าทิกํ

อินทรวิเชียร :

สพฺพตฺถ สพฺเพหิป ทิฏฐ ธมฺเม
มิตตฺ สฺส ภาโว อภิปตฺถโิ ย ว
โลกมฺหิ ยสฺสตฺถิ น มิตตฺ ภาโว
อตฺตานเมโส น ปติฏฐ เปติ
รุกโฺ ข ว ยสฺสตฺถิ น มูลสาขา
วาเตหิ คาฬฺหํ ปหโฏ น ฐาติ

อินทรวงศ :

ทิฏฐ มฺหิ ธมฺมมฺหนิ สุ าสมานโก
มิตตฺ าทิกานํ ว อคารวาสินํ
สงฺคณฺหเนนปฺปฏิพทฺธเมว โข
สาตฺถํ กรณฺยํ สุคโต อเทสยิ

ปฐยาวัตร :

โภเค เหตฺถ วลฺชติ วฺ า
โส อาทิยติ โภคตฺถํ
มิตตฺ าทิอนุรเู ปน
อุปายฺเจ วิชาเนยฺย
ปริวารยโส เอส
หตฺถโก เหตฺถ ทฏฐพฺโพ
วิหรนฺเต หิ สมฺพทุ เฺ ธ
ปริวาเรหิ สทฺธึ ว
เอตํ อาปุจฉฺ ิ สมฺพทุ โฺ ธ
ปริวารา กถํเยว
“จตุสงฺคหวตฺถูหิ
ยํ ทานํ ปยวาจา จ
ยา สมานตฺตตา จาติ

สาธุกํ ปริภ
ุ ชฺ ติ
มิตโฺ ต ปน พหุพพฺ โิ ธ
กาตพฺโพ มิตตฺ สงฺคโห
ลเภยฺย เอตฺถ พนฺธโว
ปริวาราน สมฺปทา
โหติ อาฬวิวาสิโก
โส อาฬวิยเมกทา
สมฺพทุ ธฺ ํ อุปสงฺกมิ
“มหนฺตา เตป หตฺถก
เต สงฺคหสิ โข อิติ
ฐานโส สงฺคหามิหํ
อตฺถสฺส จริยา ตถา
สมฺพทุ ธฺ ํ อาห หตฺถโกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๘๓-๘๔)
เพราะฉะนัน้ สมเด็จพระสุคตเมือ่ ตรัสสอนดวยทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน จึงทรงแสดงหนาทีข่ องพระอริยสาวก
ผคู รองฆราวาส เนือ่ งดวยการสงเคราะหมติ รไวเปนประการหนึง่ ถึงจะเปลืองโภคะทรัพยทจี่ บั จายไปในกิจนี้ ก็จดั
วาจายไปดวยดี ชือ่ วาไดถอื ประโยชนอนั เกิดแตโภคทรัพยไวได แตมติ รนัน้ ตางชัน้ กันตามบุคคล วิธสี งเคราะห
ก็จำตองตางไปตาม คนเดียวกันความตองการก็ยงั ตางไปตามขณะ การสงเคราะหมติ รจึงควรจะทำดวยรจู กั เลือก
อุบายใหเหมาะแกบคุ คลและสมัย ถาเขาใจทำก็จะไดพวกพองเปนกำลังในกิจธุระ นีเ้ ปนปริวารยศ ปริวารสัมปทา
หัตถกาฬวกอุบาสกเปนตัวอยางสาธกความใหกระจาง
ครัง้ หนึง่ ในเวลาเมือ่ สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาเสด็จอยเู มืองอาฬวี หัตถกอุบาสกไปสทู เี่ ฝา มีพวกอุบาสก
ตามไปดวยเปนอันมาก พระองคตรัสถามวา “หัตถกะ บริวารของทานเปนหมใู หญ ทานสงเคราะหยดึ เหนีย่ วน้ำใจ
ของเขาไวไดดว ยอยางไร” หัตถกอุบาสกกราบทูลวา “พระพุทธเจาขา ขาพระองคยอ มสงเคราะหบริษทั หมนู ดี้ ว ย
สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึง่ พระองคตรัสประทานเปนอนุศาสนีไว ขาพระองคเห็นวา ผใู ดควรไดรบั สงเคราะหดว ย
อาการเชนใด ก็สงเคราะหผนู นั้ ดวยอาการเชนนัน้ ขาพระองคยอ มสงเคราะหเขาดวยการใหพสั ดุเกือ้ กูลบาง ดวย
ถอยคำพูดเอาใจบาง ดวยประพฤติประโยชนแกเขาบาง ดวยประพฤติสม่ำเสมอในทางผูกไมตรีบา ง”
สมเด็จพระนราสภทรงสาธุการวา “ทำอยางนัน้ ชอบแลว ถูกแลว” ตรัสสรรเสริญวา “หัตถกะ ทานเกิด
มาเพื่อสงเคราะหบริษัทหมูใหญแทๆ ในอดีตกาล บุคคลใดไดควบคุมบริษัทไวไดมาก บุคคลนั้นไดทำสำเร็จแลว
ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการนีแ้ ล แมในอนาคตก็จกั เปนเชนเดียวกัน ถึงในปจจุบนั นีเ้ ลาก็เปนอยอู ยางนี”้ เมือ่
หัตถกอุบาสกกลับแลว พระองคตรัสสรรเสริญแกภกิ ษุทงั้ หลายวา “หัตถกอุบาสกเปนคนประหลาดอัศจรรย เธอ
ทัง้ หลายจำไวเถิด บุคคลผเู ขาใจในอุบายสงเคราะหใหเหมาะแกบคุ คลและเวลา ยอมเจริญดวยบริวาร ยศ มีพวก
พองมาก เปนกำลังเครือ่ งตัง้ มัน่ แหงตน และเปนทีพ่ งึ่ ของชนทัง้ หลายอืน่ เหมือนตนไมใหญ มีรากหยัง่ ลงมัน่ ใน
พสุธา ตัง้ ลำตนแตกสาขาผลิใบเผล็ดผล ยอมเปนทีพ่ งึ่ ของฝูงวิหคในอรัญ ตางพากันเขาอาศัย ใครตองการ
รมเงาก็เขาจับ ใครตองการผลก็บริโภคฉะนัน้ ความเปนผมู กี ลั ยาณมิตร ยอมเปนนาถกรณธรรม คือคุณทำใหมี
ทีพ่ งึ่ และเปนทีพ่ งึ่ ในโลกสันนิวาสอันคับคัง่ เบียดเสียดกันอยู ดวยประการฉะนี.้
* อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (องฺ.อฏฐก.๒๓/๑๑๔/๒๒๒-๒๒๓).
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(มว. ๘๓-๘๔)

มิตฺตสงฺคหคาถา

อินทรวงศ :

พุทโฺ ธ หิ อาหาริยสาวเก ชเน
“โย สารมตฺถํ อภิปตฺถมานโก
มิตเฺ ต สุหชฺเช พหุเก สหายเก
ทานาทิเกเหว สุสงฺคเหยฺย โข
เต คนฺถเต โส ปริวารเกติ โข
ทฏฐพฺพกํ หตฺถกวตฺถนุ า อิทํ

อุเปนทรวิเชียร :

นราสโภ สตฺตหิตานุกมฺป
ตทาป โส อาฬวิยํ วิหาสิ
อุปาสโก หตฺถกนามภูโต
อนนฺตญาณํ อุปสงฺกมิตวฺ า
อเนน อาปุจฉฺ ติ โก ว โหติ
“ตุวสํ ิ กสฺมา พหุมติ ตฺ ภูโต”
“อหํ หิ มิตเฺ ต จตุสงฺคเหหิ
สทาป คนฺถามิ อุฬารจิตโฺ ต
อหํ ว ตสฺมา ปริวารวาติ”
อุปาสโก อาห สยมฺภพุ ทุ ธฺ ํ

ปฐยาวัตร :

พุทโฺ ธ หิ ตํ ปสํสติ วฺ า
นโร สงฺคหวตฺถหู ิ
สุสงฺคณฺหาติ เมตฺตาลุ
มนํ คณฺหาติ มิตตฺ านํ
มิตตฺ สงฺคหุปายํ โย
ปริวาเรหิ โลเก จ
อตฺตทีโป จ โส โหติ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สาขาปตฺตผลูเปโต
มูลวา ผลสมฺปนฺโน
ปติฏฐา สพฺพปาณีนํ

“โย ปริจจฺ าคมานโส
ทานาทีหิ สหายเก
โส พหูนํ อติปปฺ โ ย
ทิฏฐธมฺเม จนาคเต
วิชานาติ สุพทุ ธฺ โิ ก
ยเสน เอส วฑฺฒติ
ปเรสฺจ อวสฺสโย
สพฺพโลกานุกมฺปน า
ขนฺธมิ า ว มหาทุโม
ปติฏฐา โหติ ปกฺขนิ ํ *
โหติ กลฺยาณมิตตฺ ตาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๘๖-๘๗)
สมชีวติ า ความเปนอยสู ม่ำเสมอ เปนปฏิปก ษแกวสิ มชีวติ า ความเปนอยเู ผอเรอ ไมรจู กั ประหยัด บุคคล
รจู กั บริโภคสมบัติ หลีกทางหายนะเสีย เสพแตทางวัฒนะ ยอมจะไดสขุ ตามสมควรแกกำลังแหงโภคทรัพย ความ
รจู กั พอดีในการแสวงหา ในการรักษา ในการบริโภค เปนประโยชนแกบคุ คล ฉันใด ยอมเปนประโยชนแกประเทศ
ดวยฉันนัน้
ประเทศกลาวคือชุมนุมชนทีต่ งั้ อยเู ปนปกแผน ปกครองตนเองโดยลำพัง มาตัง้ อยใู นสุปริเยสนา
แสวงหาโภคทรัพยบำรุงตนรอบคอบดี ประกอบอุบายบำรุงการหาเลีย้ งชีพของประชาราษฎรใหมผี ลแลว และเกลีย่
เก็บสวนกำไรเปนพลีแตพอสมควร ระวังไมใหยบุ ยาก ใหไดประโยชนดว ยกันทัง้ ๒ ฝาย เหมือนนายโคบาลผู
ฉลาดรจู กั รีดน้ำนมโค ปลอยใหมสี ว นเหลือเพือ่ ลูกโคใหไดดมื่ ไมรดี จนหมดฉะนัน้ และประหยัด แตการแสวงหาใน
ทางอันเปนอบายมุขของมหาชนเปนตนวาการพนัน ไมคดิ อุดหนุน เปนแตจะคอยเกียดกันไมใหทำงาย อีกประการ
หนึง่ มาตัง้ อยใู นอารักขสัมปทา รจู กั อุบายในอันทีจ่ ะรักษาสมบัตขิ องประเทศใหพอสมแกกำลัง ไมยงั ทรัพยใหเปลือง
ไปในทางไมมปี ระโยชน ตนไมมกี าฝากเทาใด ก็ตอ งลดรสาหารทีไ่ ดสำหรับเลีย้ งตนเจือจานไปเลีย้ งเทานัน้ ประเทศ
ก็เหมือนกัน มีภาระอันหาประโยชนมไิ ด ก็จำเสียกำลังและทรัพยไปในทางนัน้ มาก รจู กั รวมกำลังและทรัพยมาใช
ในทางทีเ่ ปนประโยชน อนึง่ โสตมาตัง้ อยใู นสมชีวติ า รจู กั ประมาณในการจายทรัพย แมในทางทีส่ มควร ไมใหเกิน
จำนวนทรัพยทหี่ าได เขาใจผอนปรนใหกจิ สำเร็จ แตใหเปนประเทศทีม่ งั่ คัง่ เชนนีย้ อ มจะมีความเจริญสมบูรณ
ตั้งมั่นไมลมจม
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงทราบความพอดีแหงพระราชอาณาจักร และทรงทำนุบำรุงสมแก
สมัย ทรงเพิม่ พูนพระราชทรัพยสำหรับแผนดินใหไพบูลยในทางบำรุงอุบายเลีย้ งชีพของประชาชน และจัดระเบียบการ
เก็บพลีใหรอบคอบ ไมพกั ตองทำความบอบช้ำแกชนนิกร สิง่ ใดควรเก็บ ควรขึน้ ควรเลิกถอน ควรลด ก็ทำตาม
ควรอยางไร รักษาประโยชนหลวงประโยชนราษฎรใหเปนไปกลมเกลียวกัน ตัง้ พระราชหฤทัยจะเกียดกันทางอบายมุข
ของมหาชน จึงไดทรงผอนเลิกอากรบอนเบีย้ ใหคงมีแตในบางตำบล และจะลดใหนอ ย กวาจะเลิกไดขาด ทาง
เสือ่ มเสียของประชาราษฎรอยางอืน่ ๆ ก็จดั การปองกัน ในอันระวังใหไดชอ งทีจ่ ะทำนอยเขาตามกำลังของแผนดิน
ทีจ่ ะทำได พระราชทรัพยทจี่ ะไดเทาไรและทีจ่ ะจายเทาไรในปหนึง่ ๆ ก็จดั ใหมงี บประมาณ ถาไมใชการจำเปนระวัง
จำนวนจายไมใหทว มจำนวนได ในทางทีไ่ มเปนประ โยชนกป็ ลดปละเสีย สมบัตขิ องแผนดินทีค่ วรรักษา ทัง้ ทีเ่ ปน
สวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพย เปนตนวาฝูงสัตวพาหนะและทีน่ าปาไมกบ็ ำรุง.
(มว. ๘๖-๘๗)

อินทรวิเชียร :

สมชีวิตาคาถา
ธีโร ชหิตวฺ าน วิปตฺตมิ คฺคํ
มตฺตฺภุ โู ต อภิวฑุ ฒ
ฺ มิ คฺคํ
อาทาย ปปฺโปติ สุขํ นิพทฺธํ
สนฺตสฺส โภคสฺสนุรปู โต ว
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อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

ยา เอสนา เจวนุรกฺขนฺจ ยํ
โภโคติ เอเตสุป รฏฐวาสินํ
มตฺตฺตุ า โข สหิตตฺถกา ยถา
เอสาป รฏฐสฺส ตถาป สาตฺถกา
ยํ ปาเลติ สกํ เทสํ
เอตํ รฏฐํ สิยา สมฺมายถา นครวาสี วา
ตถา วิเนยฺย โข สมฺมาสุสํวิหิตกมฺมนฺตา
อธิกํ ยํ ผลํ อตฺถิ
สพฺพํ สุงกฺ ํ น คณฺเหยฺย
เธนุขรี ํ ทุหนฺโต ว
อคฺคเหตฺวาน วจฺฉสฺส
กโรติ อวเสสํ ว
นิยตุ ตฺ า อกฺขโสณฺฑา ว
ตฺจ อารกฺขโนปายํ
วิชาเนยฺย กุฏม พฺ ํ ว
ยถา หิ ยาวตา รุกโฺ ข ว
ตาวตาเยว อาหาเร
ตถา รฏฐปํ  ยสฺเสว
เตน เตสํ พลฺเจว
สงฺคณฺหติ วฺ าน เอตานิ
สมชีวิกภาวมฺหิ
ตํ อาภฏธนํเยว
เอวํป วุฑฒ
ฺ ิ รฏฐสฺส
มตฺตฺู หิ มหาราชา
อุปถมฺภติ รฏฐญจ
ชีวติ กปฺปโนปาเย
คณฺหาติ ยุตตฺ โิ ต สุงกฺ ํ
โส อปายมุขํ รฏเฐ
ยํ ธนํ อธิคนฺตพฺพํ
อนุสํวจฺฉรํเยว
ธนํ สชฺชติ ภูปาโล
สวิญ
ฺ าณอวิญ
ฺ าณํ
เขตฺตฺจ กานนํ รฺญา

รฏฐสฺสสิ สฺ ริเยน โข
คเวสนาปติฏฐ ติ ํ
รฏฐวาสี สุขวี โิ น
อาชีวสฺส ปยุชฺ นํ
เต ลภนฺติ มหปฺผลํ
สุงกฺ ํ คณฺเหยฺย โข ตโต
เฉโก โคปาลโก ยถา
ขีรํ อนวเสสโต
อตฺถายป ยถารหํ
เย อปายมุเข นรา
รฏฐ ํ วาเรยฺย เต ตโต
พลสฺส อนุรปู โต
น ปาเปยฺย นิรตฺถกํ
รุกฺขขาทกนิสฺสิโต
เอตสฺสตฺถาย หาปเย
มหาภารา นิรตฺถกา
หายิตพฺพํ ธนฺจ โข
สาตฺถกานิ วลฺชเย
ฐิตํ รฏฐ ํ ภเวยฺย โข
วลฺเชยฺยนุรูปโต
สิยา โน ปริหานิ เว
กาลสฺส อนุรปู โต
ธเนน รฏฐวาสิโน
อุปการํ กโรติ จ
กิลเมติ น ทยฺยเิ ก
ปฏิพาหิตกุ ามโก
วลญชิตพฺพกฺจ
วลญชเน ปโหนกํ
หาเปติ จ นิรตฺถกํ
รฏฐสฺมึ วาหนาทิกํ
รกฺขติ พฺพํ อุปายโสติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๙๐-๙๑)
กัตตุกมั ยตาฉันทะนัน้ ไดแกความพอใจ ดวยความเปนผใู ครจะทำ คุณขอนีเ้ ปนอิทธิบาท ยังสิง่ ทีป่ ระสงค
ใหสำเร็จ เปนเครือ่ งพยุงความเพียรไมใหทอ ถอย แมในเวลาทีส่ นิ้ หวังไมแลเห็นฝง คือความสำเร็จ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยพระคุณขอนี้แล จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดง
พระธรรมเทศนาโปรดประชาชนใหไดบรรลุประโยชนนนั้ ๆ โดยควรแกฐานานุรปู ประดิษฐานพระศาสนาใหถาวร
สืบมา นับวาไดทรงทำพระพุทธกิจสำเร็จเปนอันดี สมเด็จบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้ อยใู นพระคุณขอนี้
จึงไดทรงจัดการปองกันและทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรสำเร็จเปนลำดับมา
ปุคคลัญุตานัน้ คือความรจู กั เลือกบุคคล คุณขอนีเ้ ปนประโยชนในกิจนัน้ ๆ หลายสถาน เมือ่ กลาว
เฉพาะทานผเู ปนอิสระมีประโยชนคอื จะไดวางคนใหเหมาะในงานนัน้ ๆ คนทีว่ างไวเหมาะยอมยังกิจใหสำเร็จดวยดี
มัลลกษัตริยผ คู รองนครกุสนิ าราตัง้ โทณพราหมณไวในทีม่ ขุ อมาตย พราหมณนนั้ สามารถยังกิจการพระนครใหสำเร็จ
พึงเห็นในเวลาพุทธปรินพิ พาน พราหมณไดสมัครสมานทูต ๗ พระนคร ทีม่ าขอสวนแบงพระสารีรกิ ธาตุใหตงั้ อยู
ในสามัคคีธรรม และแบงพระสารีรกิ ธาตุแจกแกกนั หามอันตรายซึง่ จะมีแกนครนอยนัน้ เสีย
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้ อยใู นพระคุณขอนี้ ทรงเลือกหาราชเสวกผเู หมาะ ตัง้ ไว
ในราชกิจ และทรงสอดสองถอนผไู มสมควรออกเสีย ราชการจึงเจริญเปนลำดับมา
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(มว. ๙๐-๙๑)

ปฐยาวัตร :

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

กตฺตุกมฺยตาฉนฺท-ปุคฺคลฺุตาคาถา
โย กตฺตกุ มฺยตาฉนฺโท
โหติ อุสสฺ าหวนฺตานํ
เอตมาคมฺม สมฺพทุ โฺ ธ
อตฺถตฺตยฺจ ปาเปสิ
ปติฏฐาเปสิ โลกสฺมึ

ยถิจฺฉิตตฺถสาธโน
โส อโนสกฺกนากโร
ปตฺโต โพธึ อนุตตฺ รํ
ปชา ฐานานุรปู โต
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสนํ

ปฏิจจฺ เอตํ มหิปน ทฺ ราชา
ริปหู ิ โมเจติ สรฏฐเมตํ
สมิทธฺ กิ ํ กุพพฺ ติ โส จ รฏฐํ
หิตาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
ปุคคฺ ลฺู นโร กิจจฺ ํ
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
อมจฺจมุขฐานสฺมึ
ราชทูตา ยทา สตฺตยาจิตุ ํ อาคตา โหนฺติ
สฺญาเปตฺวาน สพฺเพเต
เอเกกํ วิภชิตวฺ าน

สาเธติ อติทกุ กฺ รํ
สุพทุ ธฺ ิ โทณพฺราหฺมโณ
มลฺลราชูหิ ฐาปโต
รฏฐโต มุนิธาตุโย
ตทาป โทณพฺราหฺมโณ
เตสเมกสฺส อฏฐธา
สมํ อทาสิ เอกโต

อาคมฺม เอตํ มหิปน ทฺ ราชา
“รฏฐมฺหิ กิจจฺ สฺสนุ รุ ปู ภูตา
ภพฺพา อภพฺพา จ ภวนฺติ เยติ
ญตฺวาน เต ฐานวเร ฐเปติ
ฐานนฺตเร เต น ฐเปติเยว
ราชานมาคมฺม หิ ปุคคฺ ลฺุ ํ
รฏฐมฺหิ สํวตฺตติ ราชกิจจฺ ํ
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านนฺติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๙๐-๙๑)
กัตตุกมั ยตาฉันทะนัน้ ไดแกความพอใจดวยความเปนผใู ครจะทำ คุณขอนีเ้ ปนอิทธิบาท ยังสิง่ ทีป่ ระสงคให
สำเร็จ เปนเครือ่ งพยุงความเพียรไมใหทอ ถอย แมในเวลาทีส่ นิ้ หวังไมแลเห็นฝง คือความสำเร็จ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยพระคุณขอนีแ้ ล จึงไดตรัสรพู ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงพระ
ธรรมเทศนาโปรดประชาชนใหไดบรรลุประโยชนนนั้ ๆ โดยควรแกฐานานุรปู ประดิษฐานพระศาสนาใหถาวรสืบมา
นับวาไดทรงทำพระพุทธกิจสำเร็จเปนอันดี สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงตัง้ อยใู นพระคุณขอนีจ้ งึ ไดทรง
จัดการปองกัน และทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรสำเร็จเปนลำดับมา
ปุคคลัญุตาคือความรจุ กั เลือกบุคคล คุณขอนีเ้ ปนประโยชนในกิจนัน้ ๆ หลายสถาน เมือ่ กลาวเฉพาะทาน
ผเู ปนอิสระมีประโยชนคอื จะไดวางคนใหเหมาะในงานนัน้ ๆ คนทีว่ างไวเหมาะยอมยังกิจใหสำเร็จดวยดี มัลลกษัตริย
ผคู รองนครกุสนิ ารา ตัง้ โทณพราหมณไวในทีม่ ขุ อมาตย พราหมณนนั้ สามารถยังกิจการพระนครใหสำเร็จ พึงเห็นใน
เวลาพุทธปรินพิ พาน พราหมณไดสมัครสมานทูต ๗ พระนคร ทีม่ าขอสวนแบงพระสารีรกิ ธาตุใหตงั้ อยใู นสามัคคีธรรม
และแบงพระสารีรกิ ธาตุแจกแกกนั หามอันตรายซึง่ จะมีแกนครนอยนัน้ เสีย
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงตัง้ อยใู นพระคุณขอนี้ ทรงเลือกหาราชเสวกผเู หมาะตัง้ ไวในราชกิจ
และทรงสอดสองถอนผไู มสมควรออกเสีย ราชการจึงเจริญเปนลำดับมา
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงประกอบดวยพระคุณอันเปนมงคลวิเสส ๒ อยางนีแ้ ละอยางอืน่ ๆ
อีก เชนไดถวายวิสชั นามาแลวในศกหลังๆ จึงทรงบำเพ็ญราชธรรมสวนรัฏฐาภิปาลโนบายลุลว งมาโดยลำดับ เชน
ในขวบหลังไดทรงตัง้ พระราชกำหนดกฎหมายอาญาใหม ออกประกาศพระราชบัญญัตริ าคาทองคำ โปรดใหจดั ทำบัญชี
สำมะโนครัวในกรุงเทพ ฯ และหัวเมืองมณฑลนี้ เริม่ สรางประปาเพือ่ ใหมหาชนไดดมื่ น้ำสะอาดปราศจากโทษ ไดขยาย
ทางรถไฟสายเหนือ ตัง้ แตเมืองพิษณุโลกถึงบานดารา แขวงเมืองพิชยั และตอจากนัน้ ไปเมืองอุตรดิดถ อีกทางหนึง่
แยกจากบานดาราไปถึงเมืองสวรรคโลก การนีไ้ ดทำเสร็จแลว และเริม่ สรางรถไฟสายใตจากเพชรบุรลี งไปหัวเมือง
มณฑลฝายใต.
(มว. ๙๐-๙๑)

อินทรวงศ :

กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๑
โย โข หิ ฉนฺโท อิธ กตฺตกุ มฺยตา
โส อิทธฺ ปิ าโท อิตเิ ยว วุจจฺ เต
พุทโฺ ธ ตมาคมฺม จ โพธิมตุ ตฺ มํ
สมฺพชุ ฌ
ฺ ิ ธมฺมฺจ ปชาย เทสยิ
โลเก ปติฏฐาปยิ พุทธฺ สาสนํ
อาคมฺม ตํ สาสนกิจจฺ สาธโก
ตสฺมึ ฐิโต ทยฺยชนานมิสสฺ โร
ปาเลติ รฏฐํ กุรเุ ต จ วุฑฒ
ฺ ติ ํ
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อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

โย ปุคคฺ ลฺสุ สฺ ป โหติ ภาโว
ยสฺสสิ สฺ รสฺเสว หิ โหติ เอโส
ฐาเปติ ยํ โส อนุรปู ฐาเน
สาเธติ กิจจฺ ํ ส สกปฺปเรสํ
มลฺลานเมตํ กุสนิ ารกานํ
ทฏฐพฺพกํเยวิธ โหติ วตฺถุ
ฐานนฺตเร โหติ อมจฺจเชฏโฐ
สมฺมานิโต มลฺลวเรหิ โทโณ
สตฺตนฺนเมโส ว ตทา ปุรานํ
สฺญาปยิตวฺ า วรสตฺตทูเต
เตสํป ภาเชสิ มุนสิ สฺ ธาตู
ตสฺมึ ฐิโต ทยฺยกิ รฏฐราชา
เมธี อมจฺเจ อนุรปู ฐาเน
ฐาเปติ กาเรติ จ ราชกิจจฺ ํ
ทยฺยานมตฺถาย สุขาย นิจจฺ ํ
ปาเปติ รฏฐํ อภิวฑุ ฒ
ฺ ติ ํ โส
รชฺชํ ธมฺเมน กาเรติ
ยถาวุตเฺ ตหิ โส เตหิ
รฏฐาภิปาลโนปายทยฺยรฏฐนิวาสีนํ
สาธารณูปโภเคหิ

ราชา ทยฺยานมิสสฺ โร
สมงฺคี อปเรหิ จ
ราชธมฺเม สมาหิโต
หิตตฺถาย สุขาย จ
รฏฐํ ปาเปติ วุฑฒ
ฺ ติ นฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด
แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๙๔)
กัตตุกัมยตาฉันทะ ความพอใจคือความเปนผูใครจะทำนั้น เปนคุณธรรมพยุงความเพียรมิใหถอย พระ
โบราณาจารยผูรจนาชาดกปกรณ กลาวเรื่องพระมหาชนกตกอยูในมหาสมุทร พยายามวายน้ำเพื่อจะเขาฝง
นางมณีเมขลามาชวยใหรอด ดัง่ นีน้ นั้ ก็เพือ่ แสดงคุณคือกัตตุกมั ยตาฉันทะ แลวิรยิ ะคือความเพียรอยางกลาหาญ
วาเปนเครือ่ งรอดพนจากอันตราย
หากวาพระมหาชนกจะหาฉันทะมิได ไหนเลยจะมีความเพียรวายอยใู น
มหาสมุทรอันอางวาง จนนางมณีเมขลาจะมาชวยบุคคลผมู คี วามหวัง ก็ยงั จะพากเพียรอยกู อ น ฝายบุคคลผสู นิ้
หวังแลว แตไมทอดทิง้ เพียรเสียก็เพราะกัตตุกมั ยตาฉันทะนีเ้ อง เมือ่ ทำไปแมหากจะไมสำเร็จก็ยงั จะไดอสั สาทะคือ
ความสบายใจวาไดทำสมควร ตนเองยอมติตนเองไมได วิญูชนก็ยอ มสรรเสริญ การทำทีเ่ วนจากครหาอันเปน
สหธรรมของตนและคนอืน่ ยอมไมเปนทีต่ งั้ แหงความรอนใจในภายหลัง ฝายบุคคลผสู นิ้ หวังแลทอดทิง้ เพียรเสีย
ยอมไมพน จากครหาได ผอู นื่ จะติกท็ ำเนา ตนติตนเองไดนนั่ แลเปนสำคัญ ขอนัน้ ยอมใหเกิดวิปฏิสารเมือ่ ปลายมือ
แมสมเด็จพระผมู พี ระภาคเจา ก็ไดประทานพระบรมพุทโธวาทไววา “ดูกอ นภิกษุ ทานจงวิดเรือลำนี้ เรือทีท่ า นวิด
แลวจักพลันถึง” ขอซึง่ พระองคตรัสดังนีก้ เ็ พือ่ จะยังกัตตุกมั ยตาฉันทะใหเกิดแกภกิ ษุผรู บั เทศนา ควรเปนอุทาหรณ
สำหรับพุทธศาสนิกชนนิกรผปู ระกอบกิจอันเปนเพือ่ ความดีความงามแกตนแลคนอืน่ เรือในทีน่ เี้ ปนแคคำเปรียบ
เรือเปนทีอ่ าศัยในการไปโดยชลมารคหรือขามฟากไปฝง โนน ถาเรือรัว่ น้ำเขาได การไปก็ไมสะดวก พาใหชา หรือ
นาอับปางลงก็ได ถาคนในเรือหมัน่ วิดแลคิดหาอุบายแกอยาใหรวั่ ได ก็จะรอดจากอันตรายเปนของเบาแลนไปถึงเร็ว
อัตภาพรางกาย การงาน ถิน่ ฐาน ตลอดถึงบานเมืองก็เหมือนกัน ยอมเปนทีอ่ าศัยในอันทองเทีย่ วอยู ณ ภพนัน้ ๆ
ถาไมมนั่ คงแลเสียหายลงในทางใดทางหนึง่ ก็ชกั ชาหรือไมสามารถบรรลุถงึ ความเจริญทีเดียว ถาเจาของเอาเปน
ธุระ ระวังความเสียหายอยาใหเกิดขึน้ ทีเ่ กิดแลวก็แสวงหาอุบายระงับเสีย ทัง้ ประกอบวิธที ำนุบำรุงเขาชวย และ
ประคองไวดว ยไมใหถอยหลัง ก็จะพลันลุถงึ ฝง ความเจริญ ไมตกต่ำในภพนัน้ ๆ กัตตุกมั ยตาฉันทะยอมพยุงวิรยิ ะ
เพือ่ สำเร็จแหงผลดวยประการฉะนี.้
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(มว. ๙๔)

ปฐยาวัตร :

กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๒
โย กตฺตกุ มฺยตาฉนฺโท
นิทสฺสนฺจ ทฏฐพฺพํ
โส มหาชนโก เสฏโฐ
นีโต ปารํ สมุททฺ สฺส
ตํ กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ
ปารํ คนฺตุํ สอุสสฺ าโห
นิราโส จ นิรสุ สฺ าโห
ตสฺมา สวีรโิ ย หุตวฺ า
อสฺสาทํ วินทฺ เต นาม
อตฺตา เจว น คารยฺโห
ปมุตโฺ ต โหติ นินทฺ าย
เนว วิปปฺ ฏิสารี โส
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สิจฺ ภิกขฺ ุ อิมํ นาวํ

โส พฺรเู หติ ปรกฺกมํ
มหาชนกชาตเก
ปลฺวมาโน ว สาคเร
เทวธีตาย โสตฺถนิ า
วิรยิ ฺจ ปฏิจจฺ เว
โอสฏฐวีรโิ ยป เจ
เอโส มจฺจปุ รายโน
สมิทธฺ ึ อคโตป โข
ยุตตฺ ํ ว อตฺตนา กตํ
วิ
ฺ หู ิ จ ปสํสโิ ต
อตฺตโน จ ปรสฺส จ
น เอโส อนุตปฺปติ
สพฺพโลกานุกมฺปน า
สิตตฺ า เต ลหุเมสฺสติ

อินทรวิเชียร :

เอวํป อตฺโถ อิธ เวทิตพฺโพ
ยา เนติ ปารํ อิติ สา ว นาวา
สา รกฺขติ า เหสฺสติ อทฺธนียา
นาวา สฉิททฺ า ปฏิชคฺคติ พฺพา
ตฺเจป สิจฺ นฺติ ลหุํ ว สพฺเพ
ปารํ คมิสสฺ นฺติ ลหุํ ว เอเต

อินทรวงศ :

ยํ เว สรีรํ อธุวํ อถาวรํ
กมฺมฺจ ฐานํ อถ ยํ นิเวสนํ
ตฺเจป ชิณณ
ฺ ํ อถิรํ สนนฺตนํ
สพฺพํ สิยา สํวหิ ติ านุรกฺขนํ
สพฺพํ นิพทฺธํ ปฏิชคฺคนารหํ
โย เว อนิกขฺ ติ ตฺ ธุโร สิวรี โิ ย
โธรยฺหภูโต สปรกฺกโม นโร
สพฺเพสเมโส ปฏิชคฺคนํ กเรติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ดวย (มงคลวิเสส หนา ๙๕)
แมสมเด็จพระผมู พี ระภาค ก็ทรงอาศัยกัตตุกมั ยตาฉันทะ จึงไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แลทรง
บำเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาสำเร็จ ไมเชนนัน้ ไหนเลยพระองคจะกลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ แล
อดทนลำบากในเวลาบำเพ็ญทุกรกิรยิ า ก็นา จะคิดกลับหลังไมบากบัน่ เปนอันตกอยใู นอำนาจแหงมาร แลเมือ่ ได
บรรลุพระโพธิญาณ ทรงพิจารณาเห็นธรรมทีพ่ ระองคไดตรัสรนู นั้ เปนคุณสุขมุ เกินไป ยากทีค่ นผยู นิ ดีในอาลัยจะรตู าม
เห็นตาม พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย ยังไมทรงพระพุทธดำริเพื่อจะแสดงธรรม แตหาก
กัตตุกมั ยตาฉันทะอันกำลังพระกรุณาเขาอุปถัมภจงึ หาทรงทอดธุระไม หวนพิจารณาไป ก็ทอดพระเนตรเห็นคนผมู ี
ปญญาสามารถรูตามก็ยังมี ฝายคนนอกนี้แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลาไดสดับพระธรรมเทศนาก็ยังพอจะไดบรรลุ
ประโยชนนนั้ ๆ อันเปนสวนโลกียไ ปกอน เวนไวแตคนผอู าภัพจำพวกเดียว ไมตงั้ ใจสดับพระธรรมเทศนา ก็หาได
บรรลุประโยชนอยางหนึง่ อยางใดไม เปรียบเหมือนดอกบัว ลางเหลาขึน้ พนน้ำแลวคอยแสงอุทยั แหงอาทิตย
ก็จะบาน ลางเหลาอยปู ริม่ น้ำบาง อยใู นน้ำแลน้ำเลีย้ งไวบา ง ลางเหลาเปนภักษาแหงปลาแลเตา ไมงอกงาม
ครัน้ ทรงพิจารณาเห็นอยางนี้ จึงไดทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน ทรงอดทนมิไดคดิ เปนความเหนือ่ ยยาก ประกาศ
พระศาสนาใหแพรหลายสืบมา ทำความเกิดของพระองคใหสำเร็จประโยชนแกประชานิกรดวยประการฉะนี.้
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กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๓

อินทรวงศ :

โย โข หิ ฉนฺโท อิธ กตฺตกุ มฺยตา
อาคมฺม เอตํ มุนปิ งุ คฺ โว วโร
ปตฺวาน โพธึ มุนกิ จิ จฺ สาธโก
โลเก ปติฏฐ าปยิ พุทธฺ สาสนํ

อุเปนทรวิเชียร :

สเจ น โส ฉนฺทสมงฺคภิ โู ต
น โส อคารา อป นิกขฺ เมยฺย
น ทุกกฺ รํ เอส กเร ปธานํ
สเจป โอสฏฐปรกฺกโม โส
ตทา สิยา มารวสานุโค ว
น เอส โหหิสสฺ ติ เสฏฐพุทโฺ ธ

ปฐยาวัตร :

ปตฺวาน ปน สมฺโพธึ
อาลยาภิรเตเหว
จินเฺ ตตฺวาน ฐิโตเยว
ปเรสํป น โข โหติ
โส กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ
มนุสเฺ สสุ หิ เย พุทธฺ ี
อปฺปพุทธฺ ี ภเวยฺยุํป
อุปมา เจตฺถ ทฏฐพฺพา
อติกกฺ มฺมทุ กํ ยานิ
อาทิจจฺ รํสผิ ฏุ ฐ านิ
สโมทกฏฐิตาเนว
ฐิตานิ อุทเกเยว
ปงฺเก ปน นิมคุ คฺ านิ
อิจเฺ จวํ อุปธาเรตฺวา
ธมฺมสฺส เทสนตฺถาย
อตฺตโน ชาติมาคมฺม

“ธมฺโม ว สุขโุ ม อยํ
น สกฺกา ชานิตุํ อิติ
โส อปฺโปสฺสกุ กฺ ตาย เว
ธมฺมํ เทสิตกุ ามโก
อาคมฺม ทิปทุตตฺ โม
เต สิยุํ ธมฺมวิ
ฺ โุ น
โลกียธมฺมภาคิโน
ตถาคเตน ภาสิตา
ติฏฐนฺติ อุปปฺ ลานิ โข
ตานิ ปาโต ผุฏสิ สฺ เร
เหสฺสนฺติ ปุปผฺ ติ านิ เสฺว
อิโต ปรํ ผุฏสิ สฺ เร
มจฺฉาทิภกฺขกานิ เว
ปชายตฺถาย สพฺพโส
สุสมาหิตมานโส
โลกสฺส อตฺถสาธโกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ดวย (มงคลวิเสส หนา ๙๕-๙๖)
แมสมเด็จพระผมู พี ระภาค ก็ทรงอาศัยกัตตุกมั ยตาฉันทะ จึงไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แลทรง
บำเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาสำเร็จ ไมเชนนัน้ ไหนเลยพระองคจะกลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ แล
อดทนลำบากในเวลาบำเพ็ญทุกรกิรยิ า ก็นา จะคิดกลับหลังไมบากบัน่ เปนอันตกอยใู นอำนาจแหงมาร แลเมือ่ ได
บรรลุพระโพธิญาณ ทรงพิจารณาเห็นธรรมทีพ่ ระองคไดตรัสรนู นั้ เปนคุณสุขมุ เกินไป ยากทีค่ นผยู นิ ดีในอาลัยจะรตู าม
เห็นตาม พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย ยังไมทรงพระพุทธดำริเพื่อจะแสดงธรรม แตหาก
กัตตุกมั ยตาฉันทะอันกำลังพระกรุณาเขาอุปถัมภจงึ หาทรงทอดธุระไม หวนพิจารณาไป ก็ทอดพระเนตรเห็นคนผมู ี
ปญญาสามารถรูตามก็ยังมี ฝายคนนอกนี้แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลาไดสดับพระธรรมเทศนาก็ยังพอจะไดบรรลุ
ประโยชนนนั้ ๆ อันเปนสวนโลกียไ ปกอน เวนไวแตคนผอู าภัพจำพวกเดียว ไมตงั้ ใจสดับพระธรรมเทศนา ก็หาได
บรรลุประโยชนอยางหนึง่ อยางใดไม เปรียบเหมือนดอกบัว ลางเหลาขึน้ พนน้ำแลวคอยแสงอุทยั แหงอาทิตย
ก็จะบาน ลางเหลาอยปู ริม่ น้ำบาง อยใู นน้ำแลน้ำเลีย้ งไวบา ง ลางเหลาเปนภักษาแหงปลาแลเตา ไมงอกงาม
ครัน้ ทรงพิจารณาเห็นอยางนี้ จึงไดทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน ทรงอดทนมิไดคดิ เปนความเหนือ่ ยยาก ประกาศ
พระศาสนาใหแพรหลายสืบมา ทำความเกิดของพระองคใหสำเร็จประโยชนแกประชานิกรดวยประการฉะนี.้
กัตตุกมั ยตาฉันทะ ยอมยังความประสงคใหสำเร็จ แมจะเปนกิจยากสักปานไร ขอนีพ้ งึ สาธกแมดว ยเรือ่ ง
ในตติยสังคีติกถา
ครัง้ นัน้ พระโมคคัลลีบตุ รเกิดอยใู นตระกูลพราหมณมจิ ฉาทิฏฐิ พระสิคควะไปเพียรเกลีย้ กลอมอยถู งึ ๗
ปกวา จึงเอามาบวชในพระศาสนาได ในชัน้ แรก ไปบิณฑบาตทีป่ ระตูเรือนแตไมไดภกิ ษา บอยๆ เขาก็ไดวาจา
นิมนตรบั ขางหนา แลวก็ไดภกิ ษา แลวก็คนุ เขาจนไดรบั นิมนตเขาไปฉันในเรือน แลวรจู กั วิสาสะกับโมคคัลลีบุตรมาณพ แสดงความรขู องตนในไตรเพท ทำใหมาณพนับถือแลวถามปญหาปรารภธรรมในพระพุทธศาสนา ให
มาณพติดและประสงคจะรู จึงตามมาบวช
ไดเลาเรียนแตกฉานในพุทธวจนะ และบรรลุโลกุตตรธรรมเปน
พระอรหันตเจา ภายหลังไดเปนอธิบดีสงฆในชมพูทวีปครัง้ อโศกรัชสมัย
ไดเปนกำลังใหญของพระเจาอโศก
มหาราช ในอันกำจัดเสีย้ นพระพุทธศาสนาเมือ่ ครัง้ เดียรถียเ ขามาปลอมตัวดวยมงุ ลาภสักการ แตนนั้ ไดเปนประธาน
แหงภิกษุสงฆผปู ระชุมทำสังคายนาพระธรรมวินยั เปนครัง้ ที่ ๓ ตอมาไดสง พระเถระทัง้ หลายไป เพือ่ ประกาศพระ
ศาสนาในปจจันตประเทศเปนหลายตำบล พระสิคควะมีกตั ตุกมั ยตาฉันทะเพียรไปเกลีย้ กลอมโมคคัลลีบตุ รมาณพ
มาบวชใหสมประสงคฉะนี้
(มว. ๙๕-๙๖)

อินทรวงศ :

กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๔
โย โข หิ ฉนฺโท อิธ กตฺตกุ มฺยตา
อาคมฺม เอตํ มุนปิ งุ คฺ โว วโร
ปตฺวาน โพธึ มุนกิ จิ จฺ สาธโก
โลเก ปติฏฐ าปยิ พุทธฺ สาสนํ
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อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

สเจ น โส ฉนฺทสมงฺคภิ โู ต
น โส อคารา อป นิกขฺ เมยฺย
น ทุกกฺ รํ เอส กเร ปธานํ
สเจป โอสฏฐปรกฺกโม โส
ตทา สิยา มารวสานุโค ว
น เอส โหหิสสฺ ติ เสฏฐพุทโฺ ธ
ปตฺวาน ปน สมฺโพธึ
อาลยาภิรเตเหว
จินเฺ ตตฺวาน ฐิโตเยว
ปเรสํป น โข โหติ
โส กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ
มนุสเฺ สสุ หิ เย พุทธฺ ี
อปฺปพุทธฺ ี ภเวยฺยุํป
อุปมา เจตฺถ ทฏฐพฺพา
อติกกฺ มฺมทุ กํ ยานิ
อาทิจจฺ รํสผิ ฏุ ฐ านิ
สโมทกฏฐิตาเนว
ฐิตานิ อุทเกเยว
ปงฺเก ปน นิมคุ คฺ านิ
อิจเฺ จวํ อุปธาเรตฺวา
ธมฺมสฺส เทสนตฺถาย
อตฺตโน ชาติมาคมฺม
โย กตฺตกุ มฺยตาฉนฺโท
สงฺคตี ยิ ํ หิ วตฺตพฺพํ
ชาโต โมคฺคลฺลปิ ตุ โฺ ตป
สิคคฺ เวเนว เถเรน
ปโลภิโต มุนนิ ทฺ สฺส
มิจฉฺ าทิฏฐกิ เุ ล ชาโต
สิคฺควตฺเถรเสฏเฐน
ปโลภิโต มุนนิ ทฺ สฺส
เอโส ปาวิสิ ปณฑฺ าย
ปุนปฺปนุ ํ คโตเยว
อิติ วจนมตฺตํ ว
ลภิตวฺ า เตน อชฺฌฏิ โ ฐ
สทฺธึ โมคฺคลฺลปิ ตุ เฺ ตน

“ธมฺโม ว สุขโุ ม อยํ
น สกฺกา ชานิตุํ อิติ
โส อปฺโปสฺสกุ กฺ ตาย เว
ธมฺมํ เทสิตกุ ามโก
อาคมฺม ทิปทุตตฺ โม
เต สิยุํ ธมฺมวิ
ฺ โุ น
โลกียธมฺมภาคิโน
ตถาคเตน ภาสิตา
ติฏฐนฺติ อุปปฺ ลานิ โข
ตานิ ปาโต ผุฏสิ สฺ เร
เหสฺสนฺติ ปุปผฺ ติ านิ เสฺว
อิโต ปรํ ผุฏสิ สฺ เร
มจฺฉาทิภกฺขกานิ เว
ปชายตฺถาย สพฺพโส
สุสมาหิตมานโส
โลกสฺส อตฺถสาธโก
อยํ ทุกกฺ รสาธโน
ตติยายํป วตฺถกุ ํ
มิจฉฺ าทิฏฐกิ ุลมฺหิ โข
สตฺต วสฺสานิ เมธินา
สาสเนเยว ปพฺพชิ
โมคฺคลฺลิปุตฺตมาณโว
สตฺต วสฺสานิ เมธินา
สาสเนเยว ปพฺพชิ
อลภิตวฺ าน กิจฺ ิ โข
“ตุมเฺ ห ภนฺเต อติจฉฺ ถ”
กถิตํ เคหสามินา
ตโต ภตฺตํ ตหึ ลภิ
วิสสฺ าสิโก อโหสิ เว
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โส เตน ปุจฉฺ โิ ตเยว
ทสฺเสตฺวา ตํ ปสาเทตฺวา
โมคฺคลฺลิปุตฺตเถโรติ
ปริยตฺตึ สุสกิ ขฺ ติ วฺ า
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ว
ตโต โส สงฺฆปาโมกฺโข
เถโร ตติยสงฺคตี ิฐาเนสุ ชมฺพทุ ปี มฺหิ
ปกาสนาย ธมฺมสฺส
ขีณาสเว มหาเถเร

(มว. ๙๕-๙๖)

ติเวทวิ
ฺ ตุ ํ ตทา
ตํ ปพฺพาชยิ สาสเน
เอโส นาเมน วิสสฺ โุ ต
ปฏกตฺตยปารคู
อรหตฺเต ปติฏฐ โิ ต
ภูมนิ เฺ ทนุปถมฺภโิ ต
ปมุขฏฐานิโย วโร
สพฺพสตฺตานุกมฺปโ น
สมฺพทุ ธฺ ธมฺมวิ
ฺ โุ น
อิทธฺ มิ นฺโต อเปสยีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง

กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๔ อีกสำนวนหนึง่

อินทรวงศ :

โย โข หิ ฉนฺโท อิธ กตฺตกุ มฺยตา
อาคมฺม เอตํ มุนปิ งุ คฺ โว วโร
ปตฺวาน โพธึ มุนกิ จิ จฺ สาธโก
โลเก ปติฏฐ าปยิ พุทธฺ สาสนํ

อุเปนทรวิเชียร :

สเจ น โส ฉนฺทสมงฺคภิ โู ต
น โส อคารา อป นิกขฺ เมยฺย
น ทุกกฺ รํ เอส กเร ปธานํ
สเจป โอสฏฐปรกฺกโม โส
ตทา สิยา มารวสานุโค ว
น เอส โหหิสสฺ ติ เสฏฐพุทโฺ ธ

ปฐยาวัตร :

ปตฺวาน ปน สมฺโพธึ
ธมฺมํ เทเสสิ อตฺถาย
ชนา สุพทุ ธฺ โิ น สุตวฺ า
ชนา สกฺโกนฺติ สมฺปตฺตุํ
อภพฺพา ว น สกฺโกนฺติ
อตฺตโน ชาติมาคมฺม
โย กตฺตกุ มฺยตาฉนฺโท
สงฺคตี ยิ ํ หิ วตฺตพฺพํ
มิจฉฺ าทิฏฐกิ เุ ล ชาโต
สิคฺควตฺเถรเสฏเฐน
ปโลภิโต มุนนิ ทฺ สฺส

การุเฺ ญนุปถมฺภิโต
ปชาย จ สุขาย โส
ธมฺมํ สกฺโกนฺติ ชานิตุํ
โลกิยตฺถํ อเมธิโน
สมฺปตฺตุ ํ กิจฺ ิ เว
โส โลกสฺสตฺถสาธโก
อยํ ทุกกฺ รสาธโน
ตติยายํป วตฺถกุ ํ
โมคฺคลฺลิปุตฺตมาณโว
สตฺต วสฺสานิ เมธินา
สาสเนเยว ปพฺพชิ
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เอโส ปาวิสิ ปณฑฺ าย
ปุนปฺปนุ ํ คโตเยว
อิติ วจนมตฺตํ ว
ลภิตวฺ า เตน อชฺฌฏิ โ ฐ
สทฺธึ โมคฺคลฺลปิ ตุ เฺ ตน
โส เตน ปุจฉฺ โิ ตเยว
ทสฺเสตฺวา ตํ ปสาเทตฺวา
โมคฺคลฺลิปุตฺตเถโรติ
ปริยตฺตึ สุสกิ ขฺ ติ วฺ า
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ว
ตโต โส สงฺฆปาโมกฺโข
เถโร ตติยสงฺคตี ิฐาเนสุ ชมฺพทุ ปี มฺหิ
ปกาสนาย ธมฺมสฺส
ขีณาสเว มหาเถเร

อลภิตวฺ าน กิจฺ ิ โข
“ตุมเฺ ห ภนฺเต อติจฉฺ ถ”
กถิตํ เคหสามินา
ตโต ภตฺตํ ตหึ ลภิ
วิสสฺ าสิโก อโหสิ เว
ติเวทวิ
ฺ ตุ ํ ตทา
ตํ ปพฺพาชยิ สาสเน
เอโส นาเมน วิสสฺ โุ ต
ปฏกตฺตยปารคู
อรหตฺเต ปติฏฐ โิ ต
ภูมนิ เฺ ทนุปถมฺภโิ ต
ปมุขฏฐานิโย วโร
สพฺพสตฺตานุกมฺปโ น
สมฺพุทธฺ ธมฺมวิ
ฺ โุ น
อิทธฺ มิ นฺโต อเปสยีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ดวย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๙๕-๙๖)
กัตตุกมั ยตาฉันทะ ยอมยังความประสงคใหสำเร็จ แมจะเปนกิจยากสักปานไร ขอนีพ้ งึ สาธกแมดว ยเรือ่ ง
ในตติยสังคีติกถา
ครัง้ นัน้ พระโมคคัลลีบตุ รเกิดอยใู นตระกูลพราหมณมจิ ฉาทิฏฐิ พระสิคควะไปเพียรเกลีย้ กลอมอยถู งึ ๗
ปกวา จึงเอามาบวชในพระศาสนาได ในชัน้ แรก ไปบิณฑบาตทีป่ ระตูเรือนแตไมไดภกิ ษา บอยๆ เขาก็ไดวาจา
นิมนตรบั ขางหนา แลวก็ไดภกิ ษา แลวก็คนุ เขาจนไดรบั นิมนตเขาไปฉันในเรือน แลวรจู กั วิสาสะกับโมคคัลลีบุตรมาณพ แสดงความรขู องตนในไตรเพท ทำใหมาณพนับถือแลวถามปญหาปรารภธรรมในพระพุทธศาสนา ให
มาณพติดและประสงคจะรู จึงตามมาบวช
ไดเลาเรียนแตกฉานในพุทธวจนะ และบรรลุโลกุตตรธรรมเปน
พระอรหันตเจา ภายหลังไดเปนอธิบดีสงฆในชมพูทวีปครัง้ อโศกรัชสมัย
ไดเปนกำลังใหญของพระเจาอโศก
มหาราช ในอันกำจัดเสีย้ นพระพุทธศาสนาเมือ่ ครัง้ เดียรถียเ ขามาปลอมตัวดวยมงุ ลาภสักการ แตนนั้ ไดเปนประธาน
แหงภิกษุสงฆผปู ระชุมทำสังคายนาพระธรรมวินยั เปนครัง้ ที่ ๓ ตอมาไดสง พระเถระทัง้ หลายไป เพือ่ ประกาศพระ
ศาสนาในปจจันตประเทศเปนหลายตำบล พระสิคควะมีกตั ตุกมั ยตาฉันทะเพียรไปเกลีย้ กลอมโมคคัลลีบตุ รมาณพ
มาบวชใหสมประสงคฉะนี้
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีฆาวุกมุ าร พระราชโอรสของพระเจาทีฆตี ผิ คู รองโกศลรัฐ ประสูตเิ มือ่ พระชนกเสียราชสมบัติ
แกพระเจาพรหมทัตผคู รองแควนกาสีแลว
ตัง้ พระหฤทัยจะแกแคนและเอาราชสมบัตขิ องพระบิดาคืนใหจงได
เพียรหาชองเขาใกลพระเจาพรหมทัต จนไดเปนนายสารถีคนโปรด คราวหนึง่ พระเจาพรหมทัตเสด็จประพาสปา
ทีฆาวุกมุ ารแสรงขับรถพระทีน่ งั่ เร็วจนราชบริพารตามเสด็จไมทนั ทาวเธอทรงเหนือ่ ยก็ตรัสสัง่ ใหหยุดรถพระทีน่ งั่
เสด็จลงพัก ณ ทีแ่ หงหนึง่ แลวบรรทมหลับไป ทีฆาวุไดชอ งทีจ่ ะแกแคน จึงถอดพระแสงจากฝกแลวปลุกบรรทม
ขึน้ แสดงตนใหทรงทราบวาเปนศัตรู จะแกแคนแทนพระบิดา พระเจาพรหมทัตตกพระราชหฤทัยตรัสขอพระชนมชีพ
ประทานสัตยวา จะคืนโกศลรัฐให กุมารนึกถึงพระวาจาพระราชบิดาวา จงเห็นยาวดีกวาสัน้ จึงสอู ดกลัน้ ระงับเวร
เสียถวายพระชนมแดพระเจาพรหมทัต แลวไดราชสมบัตคิ นื พรอมทัง้ พระราชธิดา ภายหลังไดครองแควนกาสีอกี ดวย
ทีฆาวุอาศัยกัตตุกมั ยตาฉันทะ ยังความประสงคของตนใหสำเร็จไดฉะนี.้
(มว. ๙๕-๙๖)

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทคาถา ๕
โย กตฺตกุ มฺยตาฉนฺโท
สงฺคตี ยิ ํ หิ วตฺตพฺพํ
ชาโต โมคฺคลฺลปิ ตุ โฺ ตป
สิคคฺ เวเนว เถเรน
ปโลภิโต มุนนิ ทฺ สฺส

อยํ ทุกกฺ รสาธโน
ตติยายํป วตฺถกุ ํ
มิจฉฺ าทิฏฐ ิกุลมฺหิ โข
สตฺต วสฺสานิ เมธินา
สาสเนเยว ปพฺพชิ

ปณฑฺ าย โส ปาวิสิ ตาว สิคคฺ โว
ภิกขฺ ํ อลทฺธาป ปุนปฺปนุ ํ คโต
วาจํ ลภิตวฺ าน อติจฉฺ ถาติ โข
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ปจฺฉา ว ภตฺตํ ลภิ, เคหสามินา
อชฺฌฏิ ฐโก ภตฺตวรํธ ภุชฺ ิ เว
โมคฺคลฺลปิ ตุ เฺ ตน สเหว ตตฺถ โข
วิสสฺ าสปตฺโต อิมนิ าป ปุจฉฺ โิ ต
ทสฺเสสิ เอตสฺส ติเวทวิ
ฺ ตุ ํ

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

สมฺมานิตสฺมึ อิมนิ าป เถเร
โส ตํป สิกขฺ าปยิ พุทธฺ ธมฺมํ
โมคฺคลฺลปิ ตุ โฺ ต ปริยตฺตเิ มธี
ปตฺโต จ โลกุตตฺ รธมฺมเสฏฐํ
ปจฺฉา ตโต โข วรสงฺฆเชฏโฐ
สทฺธึ อโสเกน มหินทฺ รฺญา
โส อพฺพทุ ํ ธํสยิ สาสนสฺมี
สงฺคตี ยิ ํ โข ตติยาย เถโร
สงฺฆสฺส เชฏโฐ อหุ ชมฺพทุ เี ป
พุทธฺ สฺส ธมฺมํ มุนปิ งุ คฺ วสฺส
ฐาเนสุ โส ตตฺถ ปกาสนตฺถํ
เปเสสิ เถเร ปฏกตฺถวิ
ฺ ู
โส กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ
ปโลเภตฺวาน โมคฺคลฺลิทีฆาวุสเฺ สว ปุตตฺ สฺส
วตฺถุ เจตฺถป ทฏฐพฺพํ
ปตา ปราชิโต โหติ
ทีฆาวุ นิจจฺ โมตารํ
ภูปสฺส พฺรหฺมทตฺตสฺส
ยทา หิ เวรินา สทฺธึ
ตทา กิลนฺตรูโป ว
ลทฺโธกาโส กุมาโร ว
ตํ ทิสวฺ า ภูมโิ ป ภีโต
ทีฆาวุ ปตุ โอวาทํ
โกธํ วูปสเมตฺวาน
โส ลทฺธชีวโิ ต ราชา
ปจฺฉา รชฺชฺจ เอตสฺส
โส กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ

อาคมฺม สิคคฺ โว ยติ
ปุตตฺ ํ ปพฺพาชยีธ โข
โกสลาธิปราชิโน
ปตุ รฏเฐ วิลมุ ปฺ เ ต
พนฺธเวโร ริปมุ หฺ ิ โส
คเวสนฺโต ว เอกทา
วลฺลโภ อหุ สารถิ
อรฺญํ เอส ปาวิสิ
ราชา นิททฺ ายิ ตตฺถ โข
เอตํ มาเรตุกามโก
ยาจิ ชีวติ มตฺตโน
สริตวฺ า สนฺตมานโส
เอตสฺส ชีวติ ํ อทา
ตสฺส สจฺจํ อทาสิ เว
ภูปาโล ธีตรํ อทา
อาคมฺม อตฺถสาธโกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธ โดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถาหนา ๙๘)
แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัสรูใหม ก็ยังทรงเลือกหาไวไนยชนผูสมควรจะรับปฐมเทศนา
เหตุวาพระธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นเปนคุณอันสุขุม แสดงแกผูมีปญญาไมถึง ก็จะไมพึงรูพึงเห็น เมื่อเปนเชนนี้
ความตรัสรขู องพระองคกจ็ ะหามีประโยชนแกสตั วโลกไม พระพุทธภูมจิ ะไพบูลยไดกเ็ พราะมีผอู นื่ ตรัสรตู าม เปน
พระอริยสงฆสาวกครบ ๓ รัตนะ หวนทรงพระพุทธดำริถงึ อาฬารดาบสแลอุทกดาบสผทู ำกาลกิรยิ าลวงไปแลวนัน้
วา มีปญ
 ญาหลักแหลม ถายังอยฟู ง ธรรมแลวก็จกั ตรัสรไู ดฉบั พลัน ตอนัน้ จึงทรงเลือกพระภิกษุปญ
 จวัคคียเ ปน
ผูรับปฐมเทศนาพระอนุตตรธัมมจักกัปปวัตนสูตร แลเมื่อมีพระพุทธประสงคจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
มคธรัฐ ก็ทรงเลือกพระอุรเุ วลกัสสป จะพาไปดวยเหตุวา ทานเปนทีน่ บั ถือของชนชาวมคธเปนอันมาก สมเด็จ
พระผมู พี ระภาคเจาจึงตองเสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดทานกอน ขอความในพระปฐมสมโพธิซงึ่ รับพระราชทาน
ชักมาพรรณนาในทีน่ ี้ ก็เพือ่ จะไดสนั นิษฐานเห็นวา สมเด็จพระธรรมสามิศรทรงบำเพ็ญพุทธกิจสำเร็จก็เพราะทรง
รจู กั เลือกบุคคลใหเหมาะแกการ พระคุณสมบัตขิ อ นีจ้ ดั เขาในเจโตปริยญาณ พระปรีชากำหนดรอู ธั ยาศัยน้ำใจของ
ผอู นื่ เปนอุปการะแกกตั ตุกมั ยตาฉันทะอีกสวนหนึง่ หากจะมีฉนั ทะอยู แตไดบุคคลผรู ว มในกิจไมเหมาะ กิจยอม
ไมสำเร็จ
พระอาจารยผรู จนาอรรถกถาธรรมบทแสดงไววา พอประทานอุปสมบทแกพระสารีบตุ รแลพระโมคคัลลานะ
ไมชา ก็ทรงยกยองไวในทีพ่ ระอัครสาวก ภิกษุทงั้ หลายพูดติวา ทรงตัง้ เพราะเห็นแกหนา ชอบแตจะประทานแกทา น
ผมู าบวชกอนตามลำดับลงไป พระองคไดทรงทราบความแลวตรัสวา พระองคทรงดัง้ นัน้ โดยสมควรแกบรุ พปณิธาน
ปรารถนาของพระสารีบตุ รแลพระโมคัลลานะ พระภิกษุรปู อืน่ ผมู าบวชกอน หาไดมบี รุ พปณิธานเชนนัน้ ไม แมคำนี้
ก็แสดงวาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเลือกบุคคลใหเหมาะแกกิจ.
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(มว. ๙๘)

ปุคฺคลฺุตาคาถา

อินทรวิเชียร :

ปตฺวาน โพธึ ภควา มุนนิ โฺ ท
โสตุํ ว ธมฺมํ ปฐมํ สมตฺเถ
ภพฺเพ วิเนยฺเย อุปธารยนฺโต
เมธาวิโน อุจจฺ นิ ิ ธมฺมเวที

อินทรวงศ :

จินเฺ ตสิ พุทโฺ ธ กรุณาสมงฺคโิ ก
พุทเฺ ธน ธมฺโม สุขโุ ม ว พุชฌ
ฺ โิ ต
โลกมฺหิ เย สนฺตปิ  มนฺทพุทธฺ โิ น
เอโส น สกฺกา ว อิเมหิ พุชฌ
ฺ ติ ุํ
สพฺพฺโุ น โพธิ ว พุทธฺ ภูมิ ยา
สาตฺถา น เวปุลลฺ คตา ภวนฺติ ตา

ปฐยาวัตร :

ยทา พุทธฺ านุพทุ ธฺ า ว
ตทา หิ ปตฺถตา โหติ
“อุฬารํ อุททฺ กฺจาติ
อิติ พุทโฺ ธ สริตวฺ าน
ตโต ทสพโล เสฏโฐ
“ปฐมํ พุชฌ
ฺ ติ ุํ ธมฺมํ
อิติ ญตฺวาน สมฺพทุ โฺ ธ
ปติฏฐ าเปตุกาโม ว
ตทา มคธวาสีหิ
จินเฺ ตตฺวา ตสฺส ธมฺมสฺส
ตโต โส สาสเน เอตํ
วุตตฺ เมตฺจ เอตสฺส
ปุคฺคลฺุตมาคมฺม
สาเธติ มุนโิ น กิจจฺ ํ
เตน ลทฺธา อภพฺพาธ
สิยา ทสพโล นาโถ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
เทฺวอคฺคสาวกานํธ
ฐเปสิ เอตทคฺเค ว
“โส มุโขโลกเนเนเต
เต ภิกขฺ ู อาห สมฺพทุ โฺ ธ
เอเต ฐานํ ลภุํ ปุพเฺ พ-

โลเก อริยสาวกา
พุทธฺ ภูมิ มเหสิโน
เทฺว มหาพุทธฺ โิ น อิสี”
มตภาวํ ว ชานิ โข
สริตวฺ า ปฺจวคฺคเิ ย
สมตฺถา เตป พุทธฺ โิ น”
มคเธ สาสนํ วรํ
“อุรเุ วโล ว กสฺสโป
พหุสมฺมานิโต” อิติ
เทสนาย คโต อหุ
อุรเุ วลํ ปสาทยิ
อตฺถสฺส ทีปนาย โข
สมฺพทุ โฺ ธ ทิปทุตตฺ โม
โสป ฉนฺทาธิโก ภเว
สหภาคี นรา สิยุํ
น พุทธฺ กิจจฺ สาธโก
ยทา พุทโฺ ธ ทยาลุโก
ททิตวฺ านุปสมฺปทํ
อุชฌ
ฺ ายึสุ ยตี ตทา
เอตทคฺเค ฐเปสิ เว”
“เตสํ ทินนฺ ํ มยา อิทํ
ปณิธานานุรปู โต
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“พุทโฺ ธ ภพฺพํ ว กิจจฺ สฺส
อิจเฺ จวํ วุตตฺ มตฺถํ ว
(มว. ๙๘)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

อนุรูปกมุจฺจินิ
ทีเปติ วจนํ อิทนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

ปุคคฺ ลฺตุ าคาถา

อีกสำนวนหนึง่

วรํ หิ สมฺพชุ ฌ
ฺ ยิ โพธิญาณํ
ตทา มหาการุณโิ ก ภวิตวฺ า
“อิมมฺป ธมฺมํ ปฐมํ นุ กสฺส
อิทานิ เทเสยฺยมหนฺติ เสฏโฐ
นราสโภ จินตฺ ยิ โลกนาโถ
สุพทุ ธฺ ิ อาฬาริสิ จุททฺ โกติ
ทุเว สเก อาจริเย สริตวฺ า
อชานิ เต กาลกเต อิทานิ
ตโต ว ธมฺมํ ปฐมํ ว ญาตุํ
สมตฺถภูเต สริ ปฺจสิ ี โข
อิติ ญตฺวาน สมฺพทุ โฺ ธ
ปติฏฐ าเปตุกาโม ว
ตทา มคธวาสีหิ
จินเฺ ตตฺวา ตสฺส ธมฺมสฺส
ตโต โส สาสเน เอตํ
วุตตฺ เมตฺจ เอตสฺส
ปุคฺคลฺุตมาคมฺม
สาเธติ มุนโิ น กิจจฺ ํ
เตน ลทฺธา อภพฺพาธ
สิยา ทสพโล นาโถ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
เทฺวอคฺคสาวกานํธ
ฐเปสิ เอตทคฺเค ว
“โส มุโขโลกเนเนเต
เต ภิกขฺ ู อาห สมฺพทุ โฺ ธ
เอเต ฐานํ ลภุํ ปุพเฺ พ-

มคเธ สาสนํ วรํ
“อุรเุ วโล ว กสฺสโป
พหุสมฺมานิโต” อิติ
เทสนาย คโต อหุ
อุรเุ วลํ ปสาทยิ
อตฺถสฺส ทีปนาย โข
สมฺพทุ โฺ ธ ทิปทุตตฺ โม
โสป ฉนฺทาธิโก ภเว
สหภาคี นรา สิยุํ
น พุทธฺ กิจจฺ สาธโก
ยทา พุทโฺ ธ ทยาลุโก
ททิตวฺ านุปสมฺปทํ
อุชฌ
ฺ ายึสุ ยตี ตทา
เอตทคฺเค ฐเปสิ เว”
“เตสํ ทินนฺ ํ มยา อิทํ
ปณิธานานุรปู โต

ทีเปติ เอวํ วจนํ อิทํ โข
“กิจจฺ สฺส โย โข อนุรปู ภูโต
กาตุจฺ ตํ พุทธฺ วิ โร สมตฺโถ
โหตีติ ญตฺวา ตมเวกฺขิ พุทโฺ ธติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๐๖-๑๐๗).
สหกรณนนั้ คือการทำรวมกัน อันมีประจำอยทู วั่ ไปทัง้ ในทางโลกทัง้ ในทางธรรม ยอมเปนไปเพือ่ ความสำเร็จ
แหงกิจอันประกอบรวมกัน ตลอดถึงกิจอันแยกออกเปนตางหนาที่ แตจำจะอาศัยกัน ดังอุทาหรณตอ ไปนี้ โกฏฐาสะ
คือสวนทัง้ หลายอันคุมกันเขาเปนสรีระรางกายนี้ ตางมีหนาทีแ่ ผนกหนึง่ ๆ เพือ่ ชวยกันบำรุงสรีระใหเปนไป ยังพรัก
พรอมทำหนาทีร่ ว มกันเพียงใด ความเปนไปโดยผาสุกแหงสรีระยอมมีเพียงนัน้ โกฏฐาสะทัง้ หลายเหลานัน้ ตางยอม
ไดความสะดวกแหงกิจของตนๆ ดวย ถาโกฏฐาสะอันหนึง่ หรือมากกวานัน้ ทำหนาทีบ่ กพรองไมสม่ำเสมอ โกฏฐาสะ
อืน่ ๆ ก็พลอยทำหนาทีไ่ มสะดวกดวย มากนอยเปนไปตามโกฏฐาสะอันเสียไปนัน้ ถาเปนโกฏฐาสะสำคัญ เชน ปอด
หรือหัวใจแมเพียงอันเดียวก็อาจทำโกฏฐาสะอืน่ ๆ ติดขัดไปตามกัน แตนนั้ ความเปนไปแหงสรีระก็ไมผาสุก กลาวคือ
มีโรคเกิดขึน้ ตัดรอนทอนกำลังแหงสรีระนัน่ แลอาจถึงเปนอันตรายก็ได โกฏฐาสะทัง้ หลายแหงสรีระตองการสหกรณ
แหงกันและกันโดยธรรมดานิยมดวยประการฉะนี้ มีบาลีแสดงผลแหงสหกรณของโกฏฐาสะทัง้ หลายวา อปฺปาพา
โธ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินยิ า คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสตี าย นาจฺจณ
ุ หฺ าย มชฺฌมิ าย ปธานกฺขมาย แปล
วา คนมีเจ็บไขนอ ยประกอบดวยเตโชธาตุ อบพอเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอ นนัก เปนประมาณกลาง ควรแกความเพียร
ดังนี้ ผลนีย้ อ มถือวาสำคัญ ดังพระพุทธภาษิตวา อโรคฺยปรมา ลาภา บรรดาลาภทัง้ หลายมีความหาโรคมิไดเปน
อยางยอด สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกขึน้ เปนเครือ่ งแนะนำภิกษุผไู ดผลนัน้ ใหรบี บำเพ็ญเพียรเพือ่ บรรลุธรรมที่
ยังไมบรรลุ ไมปลอยโอกาสใหลว งไปเสีย
สวนทัง้ หลายยอมรวมกันเขาเปนสรีระฉันใด ปจจัยเครือ่ งอาศัยแหงสังขารคือ อาหาร เครือ่ งนงุ หม ที่
อยอู าศัย เครือ่ งใชสอย และยาเปนปจจัยเครือ่ งบำบัดโรค ก็ตอ งอาศัยสหกรณของผปู ระกอบและสหกรณแหง
วัตถุนนั้ ๆ จึงเกิดผลใหสำเร็จกิจตามประสงคฉะนัน้
เมือ่ กลาวเฉพาะบุคคล คนหนึง่ ๆ หรือพวกหนึง่ ๆ ทีร่ วมกันเขาเปนหมเู ปนคณะ ตลอดถึงเปนสัญชาติ ยอม
ตองอาศัยสหกรณแหงกันและกัน ดุจสวนอวัยวะทัง้ หลาย ในสกุลก็ดี ในคณะก็ดี การปนงานกันทำ เปนกิจ
จำตองปรารถนาในเบือ้ งตน สหกรณเปนกรณียะจำตองการใหลำดับการสองอยางนัน้ เปนไปกลมเกลียวกันแลว ยอม
ยังสกุล ยังคณะ ใหตงั้ มัน่ ใหเจริญรงุ เรือง ดุจสหกรณแหงสวนอวัยวะทัง้ หลายยังสรีระใหเปนไปอยโู ดยผาสุก
ฉะนัน้
สมเด็จพระบรมศาสดาหวังจะทรงแสดงการบำรุงสหกรณอนั เปนรัฐประสาสรนนัยครัง้ โบราณ ไดตรัสเทศนา
ถึงเรือ่ งพระเจามหาวิชติ ราช ในกูฏทันตสูตร สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย มีใจความวา
พระเจามหาวิชติ ราชทรงดำเนินพระราโชบายเพือ่ ระงับการเบียดเบียนกันและกัน อันเปนเสีย้ นหนามแหง
แผนดิน กลาวคือเปนอุปสรรคแหงสหกรณ ชนจำพวกใดขวนขวายในการทำนาและเลีย้ งโค พระราชทานพันธุ
ขาวปลูกแกชนจำพวกนัน้ ชนจำพวกใดขวนขวายในการคา พระราชทานตนทุนแกชนจำพวกนัน้ เปนการเพิม่ กำลัง
ชนจำพวกใดทำราชการ พระราชทานเบีย้ เลีย้ งเบีย้ หวัดแกชนจำพวกนัน้ ชนเหลานัน้ ตางขวนขวายในการงานของ
ตนๆ ยอมไมประทุษรายกัน ทองพระคลังก็เพิม่ พูนดวยพระราชทรัพยทเี่ ปนราชพลี พระราชอาณาเขตเกษมสุข
สวัสดีสนิ้ เสีย้ นหนาม หาความเบียดเบียนมิได ประชาราษฎรตา งชืน่ บานดวยความวางใจ ยังบุตรใหฟอ นทีอ่ ก
อยรู าวกันมีประตูเรือนไมตอ งลงลิม่ สลัก บุคคลหรือคณะผนู บั เนือ่ งในสหกรณ ถาปลีกตนเสียไมทำงานพรักพรอม
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กับเขา ยอมเปนเชนสวนอวัยวะแหงสรีระอันหยุดไมทำหนาทีห่ รือทำบกพรอง จัดวาเปนโรคเกิดขึน้ ในสหกรณนนั้
เชนเดียวกับโรคเกิดขึน้ ในสรีระ ยอมทอนกำลังหรือนำไปถึงความพินาศ

สหกรณคาถา

(มว. ๑๐๖-๑๐๗)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

สาเธติ กิจจฺ ํ สหการิตา โข
ทฏฐพฺพเมตํ อิธ โหติ เอวํ
สพฺเพ สรีรสฺส ยถาป ภาคา
วตฺตนฺติ เอวํ สุขติ ํ สรีรํ
ปตฺโต วิการํ ว สรีรสฺส ภาโค
เอโก สิยา เจ, สุขติ ํ น เอตํ
ตสฺมา อุททฺ สิ ิ สมฺพทุ โฺ ธ
สํโยคภาวมาคมฺม
โหนฺติ กิจจฺ านุกจิ จฺ านํ
เอโก คเณ นิวตุ ถฺ า วา
สหการิตมาคมฺม
อตฺถาย รฏฐวาสีนํ
ยถาวยวสํโยโค
รฏฐํ สมิทธฺ กิ ํ โหติ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน

ภิกขฺ นู ํ สหการิตํ
อาหาราทิกปจฺจยา
กรเณ อตฺถสาธิกา
ชนา รฏฐนิวาสิโน
รฏฐสฺส เจว วุฑฒ
ฺ ยิ า
กมฺมํ กโรนฺติ สพฺพโส
สรีรสฺส ปวตฺตเต
เอวํ โข สหการิตา
สพฺพโลกานุกมฺปน า

นาเมน ปุพเฺ พ วิชโิ ต ชนิสสฺ โร
รฏฐํ กโรนฺโต นิรปุ ทฺทวํ ตทา
เย โหนฺติ รฏเฐ กสกาทโย ชนา
เอเต อุปตฺถมฺภยิ สุยตุ ตฺ โิ ต
รฏฐมฺหิ เย ราชภฏา ภวนฺติ โข
เตสํ อทา โส มหิโป ปริพพฺ ยํ
ลทฺโธปการา สุขติ า จ เขมิโน
รฏฐสฺส อตฺถาย พลึ อทํสุ เตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ.๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด
แตงฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๐๘-๑๐๙)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้ นายกรัฐมนตรี ดวยพระราชวิจารณญาณ ทรงมอบใหจดั ตัง้
คณะรัฐบาล ดวยทรงตระหนักในพระราชหฤทัยวา จักสามารถคุมสหกรณแหงคณะรัฐบาลใหเปนไปสม่ำเสมอ
นำประเทศชาติใหเจริญรงุ เรืองโดยสวัสดี มีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวงทบวง
กรมและพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบขาราชการในกรมกระทรวงนัน้ ๆ ก็เพือ่ บำรุงสหกรณแหงราชการใหดำเนินไป
โดยสะดวก และทีไ่ ดจดั ตัง้ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสหกรณขึน้ ก็เพือ่ แนะนำสัง่ สอนควบคุมประชาราษฎร
ใหมนั่ คงในศีลและธรรมอันดีงาม
ใหรจู กั ประโยชนแหงสหกรณ และชวยเปนกำลังอุปถัมภบำรุงใหสหกรณนนั้
เปนไปสะดวก เพือ่ อำนวยประโยชนใหประชาราษฎรมที รัพยสมบัตเิ ปนหลักฐานเกือ้ กูลกันและกัน นีเ้ ปนสหกรณภาย
ใน ทรงรักษาความปรองดองมีพระราชไมตรีกบั ตางอาณาจักร ก็เพือ่ ประโยชนดว ยกันทัง้ ๒ ฝาย นับวาเปน
สหกรณในระหวางประเทศ
อนึง่ การทีร่ ฐั บาลแหงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดเขาไปเปนสมาชิกแหงองคการสหประชา
ชาติและไดปฏิบตั ไิ ปโดยสมควรแกกรณี ก็เปนปสาสนวิธนี บั เนือ่ งในสหกรณ ดวยมงุ หมายผลคือสันติ อันเปนประโยชน
ใหญทสี่ หประชาชาติมคี วามมงุ หมายรวมกันอยู ณ บัดนี้ สหกรณทงั้ ภายในทัง้ ภายนอกทีร่ ฐั บาลแหงสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจาพยายามอยดู ว ยวิรยิ ะอุตสาหะอันยิง่ ใหญ จักสำเร็จเปนมหาพละกำลัง ยังพระราชอาณาจักรให
มัง่ คัง่ ตัง้ อยมู นั่ คงโดยเกษมสวัสดี เปนเหตุเพิม่ พูนพระราชกฤษฎาภินหิ ารบารมีในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร
เจา จัดเปนมงคลวิเสสประการทีต่ น

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๑๐๘-๑๐๙)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

วสันตดิลก :
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สหกรณปริยาปนฺนรฏฐาภิปาลโนปายคาถา
ทยฺยสิ สฺ โร ภูปติ ทีฆทสฺสี
อิทธฺ ึ ว ปาเปตุมมิ ํ สรฏฐํ
โส รฏฐมนฺตคี ณนายกํ ว
วีมสํ ยิตวฺ าน วิทุ ํ ฐเปติ
“โส รฏฐมนฺตหี ิ สเหว รฏฐํ
เขมฺจ ทยฺเย สุขเิ ต กโรติ”
อิจเฺ จวมาสาย สุพทุ ธฺ ภิ โู ต
รฏฐสฺส โข สณฺฐติ กิ ามภูโต
มหามจฺจาลยฏฐานาโส ปฺญาเปติ ปฺญตฺตึ
รฏเฐ ราชภฏานํ โส
สหกรณเมเตสํ
ทยฺยกิ านํ หิเตสี จ
ชานาเปตุ ํ ปวตฺเตตุ ํ
รฏเฐ วฑฺฒนธมฺมาทิกาเรติ สีลธมฺเมสุ
โภเค จ สํหริตวฺ าน
สุฏ ุ สงฺคณฺหณตฺถาย
ราชา สทฺธึ วิเทเสหิ
กาเรติ อฺญมฺญฺจ
ทีฆทสฺสี สหพฺปชารฏฐปาลี จ สมปตฺตา
สพฺพโลกนิวาสีนํ
สนฺตภิ าวปุเรกฺขารํ

อาทีนิ เอตฺถ การิตุ ํ
ปฏิรปู ํ กโรติ ตํ
กาเรติ กติกํ วรํ
ภิยโฺ ยโส อุปถมฺภเต
ตสฺสตฺถํ ทยฺยวาสิโน
เอตํ สุเขน อายตึ
สณฺฐาคาเร ชนาธิโป
สณฺฐาปตุ ํ ว ทยฺยเิ ก
อฺญมฺญํ สุยตุ ตฺ โิ ต
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
สมฺพนฺธเมตฺติมุตฺตมํ
อตฺถสฺสปุ ปฺ าทนาย เว
ชาติยา ภูปติสสฺ โร
สนฺนิปาตนสงฺขยํ
โหติ ยาวป อชฺชโต
รฏฐปฺปสาสนํ เอตํ

ทยฺยสิ สฺ โร หิ วิรเิ ยน สมงฺคชิ าโต
อิทธฺ ํ ถิรํ จิรฐิตํ กุรเุ ต จ รฏฐํ
ปาเปติ เขมฺจ สกรฏฐวรํ นิพทฺธํ
อตฺถาย โข หิตสุขาย จ ทยฺยกิ านํ
ทยฺยนิ ทฺ ภูมปิ ติโน อยมานุภาโว
รฺโญ จยํ ปุรมิ มงฺคลเสฏฐภูโตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดจากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปน ๓ ฉันท คือ
วิเชียร และอุเปนทรวิเชียรฉันทภาษามคธ (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๐๙).

ปฐยาวัตร อินทร

สันตินนั้ คือความสงบ เปนคุณสมบัตอิ นั จะพึงปรารถนาทัง้ ทางคดีโลกทัง้ ทางคดีธรรม ในทางคดีโลก การ
ปกครองตัง้ แตของชนผเู ปนหัวหนาแหงสกุลแหงคณะ ตลอดถึงแหงราชอาณาจักร ยอมมีความมงุ หมายสันติเปน
ขอใหญ คนในสกุลเกิดทะเลาะวิวาทกัน คนในคณะเบียดเบียนทำรายกัน ตางอยไู มเปนสุข หัวหนาของสกุล
ของคณะตองคิดปอง กันการทะเลาะวิวาทและเบียนเบียนกันมิใหเกิดขึน้
และระงับเหตุเชนนัน้ อันเกิดขึน้ แลว
มงุ รักษาความอยสู งบเปนนิจ
ไมเพียงเทานัน้ สกุลหรือคณะเปนอริกนั ขึน้ กับสกุลหรือคณะอืน่ เปนตนวาทีอ่ ยตู ดิ กันหรือมีผลประโยชน
รวมกัน แตไมปรองดองกัน ผลอันไมพงึ ปรารถนาก็จะพึงมีมา หัวหนาทุกฝายจำตองมีวสิ าสะกัน มีความผอนผัน
ดวยไมตรีจติ ตางฝายจึงจักอยเู ปนสุข ราชอาณาจักรมีโจรผรู า ยปลนทรัพยผลาญชีวติ ทำรายรางกายชุกชุม ประชา
ราษฎรยอ มอยดู ว ยความหวาดเสียว วางใจในชีวติ รางกายและทรัพยสมบัตลิ งมิได เพราะฉะนัน้ ทานผปู ก ครอง
อาณาจักรจึงตัง้ กฎหมายไวเพือ่ ลงโทษผทู ำผิด และระงับวิวาทเรือ่ งทรัพยกบั รักษาสิทธิและอิสรภาพของประชาชน
ตัง้ ศาลไวเพือ่ พิจารณาอรรถคดี จัดอารักขาเพือ่ ปองกันภยันตรายแตโจรผรู า ยและจัดการอยางอืน่ อีก ก็เพือ่ รักษา
ความสงบภายใน
จัดกองทัพสะสมศาสตราวุธยุทธภัณฑเสบียงพาหนะและอืน่ ๆ ก็ดี ผูกไมตรีสญ
ั ญาตอกันกับ
ตางอาณาจักรหรือเขารวบรวมกำลังเปนสัมพันธมิตรก็ดี ก็เพือ่ รักษาความสงบทางภาย นอก สันติเปนผลมงุ หมาย
แหงรัฐประสาสนสำเร็จดวยกำลังทรัพยอนั จะพึงนับมิได ทัง้ ดวยสติปญ
 ญาวิรยิ ะอุตสาหะสามารถและสหกรณอนั
เปนกิจทีพ่ งึ ทำกอนอยางอืน่ ทัง้ นัน้
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สนฺตคิ าถา ๑

(มว. ๑๐๙)

อินทรวิเชียร :

โย โข หิ ธมฺโม สมโถติ วุตโฺ ต
ธมฺโม ว สนฺตตี ิ ปวุจจฺ เต โส
รฏเฐสุ สพฺเพหิ คณิสสฺ เรหิ
สา สนฺติ สาตฺถา อภิปตฺถยิ า เว

อุเปนทรวิเชียร :

ยทา หิ กุพพฺ นฺติ ชนา วิวาทํ
ชนา วิเหเฐนฺติ จ อฺญมฺญํ
ปสาสนํ สาธุ ตทา น โหติ
สิยา อิทํ สนฺตมิ ขุ ํ ว ตสฺมา

ปฐยาวัตร :

อาคมฺม การณํ กิจฺ ิ
เอตสฺมึ อฺญมฺญสฺส
ปเรสํ เวริภตู า วา
เย เตสํ เชฏฐกา โหนฺติ
เอเต เอเตหิ สทฺธึ ว
สฺญาเปตฺวาน สพฺเพป
ยทา โจรา วิลมุ ปฺ นฺติ
ตทา ภยาภิภตู า จ
เอตํ การณมาคมฺม
ปฺญาเปนฺตธี นีตึ ว
สนฺตยิ า พฺรหู ณตฺถาย
วุฑฒ
ฺ ยิ า จาป รฏฐสฺส
พลกาเย จ รฏฐสฺมึ
สมฺพนฺธนฺติ วิเทเสหิ
สาตฺถกิ า สนฺติ นาเมสา

ยํ กุลํ วา คโณป วา
ชนา อนตฺถการกา
โหนฺติ ภณฺฑนการกา
เย วาป คณนายกา
วิสสฺ าสิกา อุปายโส
เต อเวรี ปกุพพฺ เร
คามเก ปหรนฺติ วา
ฉมฺภโิ น ภีรกุ า ชนา
รฏเฐ ชนานมิสสฺ รา
โจรานํ นิคคฺ หาย โข
สุขาย รฏฐวาสินํ
อาวุธานิ จ สพฺพโส
เสนิโย สํหรนฺติ จ
สทฺธึ เมตฺตึ จ โยนิโส
เอวํ สุขปรายนาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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อินทรวิเชียร :

โย โข หิ ธมฺโม สมโถติ วุตโฺ ต
วิ
ฺ หู ิ สนฺตตี ิ ปวุจจฺ เต โส
รฏเฐสุ สพฺเพหิ คณิสสฺ เรหิ
สา สนฺติ สาตฺถา อภิปตฺถติ พฺพา

อุเปนทรวิเชียร :

ยทา หิ กุพพฺ นฺติ ชนา วิวาทํ
ชนา วิเหเฐนฺติ จ อฺญมฺญํ
ปสาสนํ สาธุ ตทา น โหติ
สิยา อิทํ สนฺตมิ ขุ ํ ว ตสฺมา

ปฐยาวัตร :

อีกสำนวนหนึง่

กิจฺ ิ อาคมฺม รฏฐสฺส
วิวาทการิโน ชนา
อฺญมฺญํ วิเหเฐนฺติ
ตสฺมา เต ภีรกุ า ชนา
เย โข ทุจจฺ าริโน อตฺถิ
ธีรา รฏฐปฺปสาสกา
ปฺญาปยนฺติ นีตึ ว
พนฺธนฺติ เต จ ยุตตฺ โิ ต
ชเน กุพพฺ นฺติ รฏฐสฺมึ
สทา ผาสุกวาสิโน
เอเต สตฺถาวุธาทีนิ
สํหรนฺติ ว สพฺพทา
ปฏิปกฺเข นิวาเรตุ ํ
เต ปลาเปนฺติ รฏฐโต
สิยา สนฺตมิ ขุ เํ ยว
ตสฺมา รฏฐปฺปสาสนนฺติ *ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
* ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี. ๙/๒๐๕-๒๓๘/๑๗๑-๑๙๑).
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด
แตงฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๐๙-๑๑๐)
ในทางคดีธรรม สันติเปนตนเคาแหงพระพุทธศาสนามีพระพุทธภาษิตวางไวเปนหลักวา “พีงสำเหนียกให
ดีถงึ ความสงบนัน่ แล” อีกขอหนึง่ “จงพูนทางแหงความสงบเทียว” อันผปู ฏิบตั พิ ระพุทธศาสนา จะประกอบกิจ
ก็ดี จะประพฤติกริ ยิ าก็ดี จะกลาววาจาก็ดี จะดำริคดิ ก็ดี อยางใดอยางหนึง่ พึงมงุ ความสงบเปนทีต่ งั้
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ก็เพือ่ ระงับอาสวโทษอันเกิดขึน้ แลว และเพือ่ ระวังอาสวโทษอัน
จะพึงเกิดขึน้ อีก โดยใจความก็คอื เพือ่ รักษาความสงบ
ในทายพระปาฏิโมกขอนั สงฆสวดทุกกึง่ เดือนสำแดง
ความขอนีว้ า อันภิกษุทงั้ หลายทัง้ มวลแล พึงเปนผพู รอมเพรียงกัน ชอบกัน ไมววิ าทกัน ศึกษาในสัตถุพจนอนั เปน
หลักสูตรนัน้ ดังนี้ ฯ
ฝายคฤหัสถ ทรงบัญญัตศิ ลี มีองค ๕ คือ เวนจากผลาญชีวติ เวนจากทำโจรกรรม เวนจากประพฤติผดิ ใน
กาม เวนจากการกลาวเท็จ เวนจากดืม่ น้ำเมา ก็เพือ่ ความอยเู ปนสุขแหงมหาชน การบำเพ็ญจิตตสิกขา คือศึกษา
ทางจิต ไดแกจำเริญภาวนา ก็เพือ่ รักษาความสงบแหงจิต มิใหคดิ ตืน่ เตนฟงุ ซาน การบำเพ็ญปญญาสิกขาคือการ
ศึกษาทางปญญาไดแกการจำเริญวิปส สนา ก็เพือ่ กำจัดกิเลสอาสวะ อันเปนขาศึกแกความสงบแหงจิต ความสงบ
ทีม่ งุ หมาย ตัง้ แตภายนอกตลอดถึงภายใน ถาปฏิบตั ไิ ดอยางนัน้ จึงชือ่ วาผสู งบระงับ มีคาถาพุทธภาษิตสาธกรับ
ขอนีว้ า ภิกษุผมู กี ายสงบแลว มีวาจาสงบแลว มีใจสงบแลว ตัง้ มัน่ ดีแลว มีอานิสงสคอื เหยือ่ ในโลกอันคายเสียแลว
เรากลาววา ผสู งบระงับ ดังนี้
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วสันตดิลก :

มูลํ หิ สาสนวรสฺส มุนสิ สฺ สนฺติ
ทฺวาเรหิ ตีหิ อิธ เย สมจาริโน โข
เต พุทธฺ มามกชนา สุขสนฺตเิ ปกฺขา
สิกขฺ าปทานิ ฐปเต ภควา ยตีนํ
สงฺฆสฺส ตานิ อิธ สนฺตปิ รายนานิ
ตสฺมา หิ สพฺพธิ อยํ อภิปตฺถติ พฺพา

อุเปนทรวิเชียร :

ยตีนโมวาทมทาสิ พุทโฺ ธ
สมคฺคภูตา อวิวาทปตฺตา
ยตี สยมฺภสุ สฺ จ สาสนสฺมึ
สุสกิ ขฺ กา ปาวจเน ภเวยฺยุํ

ปฐยาวัตร :

คหฏฐานํป โอวาทํ
โย พุทธฺ มามโก โหติ
น โส ปาณาติปาตี จ
น มิจฉฺ าจาริภโู ต จ
น สิยา มชฺชปายี จ
ภาวนํ ปริปเู รยฺย
เอวํ โส ปฏิปชฺชนฺโต
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สนฺตกาโย สนฺตวาโจ
วนฺตโลกามิโส ภิกขฺ ุ

อทาสิ มุนปิ งุ คฺ โว
พุทธฺ สาสนคารโว
น คณฺเหยฺย อทินนฺ กํ
มุสาวาที สิยา น โส
อธิจติ ตฺ ฺจ ปูรเย
สพฺพาสววิธปู นํ
สนฺตึ วินเฺ ทยฺย สพฺพทา
สพฺพโลกานุกมฺปน า
สนฺตมโน สุสมาหิโต
อุปสนฺโตติ วุจจฺ ตีติ ** ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

*ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี.๙/๒๐๗/๑๗๓-๑๗๔)
** ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๖/๖๖).
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

123

ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสสคาถา หนา ๑๑๒-๑๑๓)
โบราณบัณฑิตไดยกขัตติยสมบัติ ๖ ประการ ขึน้ กราบทูลถวายแดพระมหากษัตริยเ พือ่ ไดทรงพิจารณาทรง
รักษาและทรงปฏิบตั ิ ก็ยอ มจะเปนไปเพือ่ ความสุขสวัสดิแ์ กพสกนิกรผอู ยใู ตพระราชอาณา ขัตติยสมบัติ ๖ประการ
นัน้ คือ
๑. อาโรคยสมบัติ ความถีงพรอมดวยความปราศจากโรค คุณขอนีย้ อ มเปนสมบัตอิ นั สำคัญของพระมหา
กษัตริย เมือ่ ทรงพระสำราญหาพระโรคมิได ยอมสามารถยังราชกิจใหลลุ ว งไมตดิ ขัด ฉะนัน้ ความทรงพระสำราญ
จึงจัดเปนสมบัตขิ องพระมหากษัตริยป ระการ ๑
๒. อารักขสมบัติ ความถึงพรอมดวยความปกครองพระราชอาณาจักรโดยธรรม นีย้ อ มเปนสมบัตอิ นั สำคัญ
เพราะประชาชนจะอยเู กษมสุขหรือมีทกุ ขมภี ยั ก็เพราะอาศัยพระมหากษัตริยท รงตัง้ อยใู นธรรม หรือทรงเหินหาง
จากธรรม เปนเหตุมกี ำลังกลา พระราชอาณาจักรจะวัฒนาหรือทรุดโทรมก็เพราะพระราชจรรยาของพระมหา
กษัตริย ฉะนัน้ ความปกครองของพระราชอาณาจักรโดยธรรมจึงจัดเปนสมบัตขิ องพระมหากษัตริยป ระการ ๑
๓. ปริวารสมบัติ ความถึงพรอมดวยบริวารคือผรู ว มการงานในราชกิจ เหลาเสนาอำมาตยราชเสวก
ยอมเปนกำลังในราชการ ถาเปนคนตรงในหนาที่ มีความเทีย่ งธรรม มีเมตตามีความกลา และมีปรีชาเปนคุณสมบัติ
ซือ่ สัตย จงรักภักดีในพระมหากษัตริยข องตนแมชวี ติ ก็ยอมพลีถวายได เชนนีย้ อ มเจริญราชการเพิม่ พระราชอภินหิ าร
ใหปกแผรม เย็นทัว่ รัฐสีมา เหตุดงั นัน้ ความถึงพรอมดวยบริวารจึงจัดเปนสมบัตขิ องพระมหากษัตริยป ระการ ๑
๔. อภัยสมบัติ ความถึงพรอมดวยความไมมภี ยั คือปราศจากอริราชศัตรู อันจะมีมาแตภายนอก พระ
มหากษัตริยทรงประกอบพระราโชบายระงับปจจามิตรเสียดวยพระเดชานุภาพหรือทรงผูกพันไวดวยสัมพันธไมตรี
เชนนีพ้ ระราชอาณาจัการยอมเกษมสุขปราศจากภัย เหตุนนั้ ความไมมภี ยั จากอริราชศัตรูจงึ จัดเปนสมบัตขิ องพระ
มหากษัตริยป ระการ ๑
๕. ทารสมบัติ ความถึงพรอมดวยขัตติยนารีรตั นคพู ระบารมี จึงจัดเปนสมบัตขิ องพระมหากษัตริยป ระการ
๑
๖. ปุตตสมบัติ ความถึงพรอมดวยพระราชโอรสเฉลิมวงศ จึงจัดเปนสมบัตขิ องพระมหากษัตริยป ระการ ๑
(มว. ๑๑๒-๑๑๓)

อินทรวงศ :

ขตฺติยสมฺปตฺติคาถา
สมฺปตฺตโิ ย อตฺถวิทหู ิ ทสฺสติ า
เอวํ ฉ รฺญา ปฏิปชฺชติ พฺพกา
อาโรคฺยสมฺปตฺติ จ โหติ ราชิโน
อารกฺขสมฺปตฺติ ชนินทฺ ราชิโน
ภูมนิ ทฺ รฺโญ ปริวารตา ตถา
สมฺปตฺติ โข จาภยตาป ราชิโน
ยา ทารสมฺปตฺติ จ, ตสฺส อตฺถิ สา
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ยา ปุตตฺ สมฺปตฺติ จ, ตสฺส สา ตถา

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อาโรคฺยยุตโฺ ต หิ ชนินทฺ ราชา
สาเธติ กิจจฺ านิ สุพทุ ธฺ ชิ าโต
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
อาโรคฺยสฺ มฺปตฺติ อยฺจ รฺโญ
พฺยตฺโต จ โย รฏฐปสาสนสฺมึ
เขมี จ โส กุพพฺ ติ รฏฐวาสี
รฏฐํ สมิทธฺ ึ กุรเุ ต จ นิจจฺ ํ
อารกฺขสมฺปตฺติ อยฺจ รฺโญ
มหามจฺจาทโย รฺโญ
รฺเญ จ ภตฺตกิ า รฏเฐ
อตฺถาย รฏฐวาสีนํ
รฏฐินทฺ สฺส อยํ โหติ
โย จ ราชา อมิตเฺ ตสุ
ยทา หิ กุปปฺ ต ํ รฏฐํ
ชเน อภิรโุ น เขมี
อยํ อภยสมฺปตฺติ
ราชา จสฺส ปยา เทวี
อยฺจ ทารสมฺปตฺติ
ราชา จสฺส ปยา ปุตตฺ า
ปเยนฺติ รฏฐวาสี จ

พุทธฺ ี ธมฺเม ปติฏฐติ า
สพฺเพ สุจริเต ฐิตา
รฏฐพฺพลวปจฺจยา
สมฺปตฺติ ปริวารตา
สูโร โหติ อกมฺปโ ย
เอตํ สเมติ โส ตทา
อจฺฉมฺภโิ น จ กุพพฺ เต
โหติ รฏฐินทฺ ราชิโน
สเมตฺตา รฏฐวาสินํ
โหติ ภูมนิ ทฺ ราชิโน
ธมฺมฏฐา ธมฺมคารวา
ปุตตฺ สมฺปตฺติ โข อยนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๑๙)
ขันติเปนธรรมเครือ่ งทำใหงาม คกู บั โสรัจจะ ซึง่ เปนธรรมเครือ่ งทำใหงามเชนกัน ขันติเปนความอดทนโสรัจ
จะเปนความเสงีย่ ม ผมู ขี นั ติความอดทนและมีโสรัจจะความเสงีย่ มนัน้ เปนผงู าม ธรรมสำคัญ ๒ ประการนีเ้ ปน
ทีป่ รากฏเดนชัดในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาตลอดมา เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในพระชนมชีพมากมาย เกิน
กวาจะนำมารับพระราชทานกลาวถึงไดหมดสิน้
แตยอ มเปนทีป่ ระทับจับใจทุกผทู ไี่ ดรบั รรู บั เห็นทัง้ ปวง บาง
เหตุการณกห็ นักหนาใหญหลวงยิง่ นัก ยากทีผ่ ใู ดจักรับไดอยางมีความอดทนดวยขันติมนั่ คง มิไดปรากฏความหวัน่
ไหวใหเปนทีร่ เู ห็น
เชนทีส่ มเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงรับไดตลอดมา พระขันติธรรมทีเ่ ลิศล้ำ
นักหนาปรากฏแกสายตาแกจติ ใจพสกนิกรไพรฟา ขาแผนดินทัง้ ปวง ยิง่ วันพระขันติธรรมยิง่ ใหญหลวงพนพรรณนา
วิกฤตการณบา นเมืองทีพ่ ากันวิตกกังวลไปทุกหนทุกแหง จนปรากฏเปนความชุลมุนวนุ วายหวาดกลัว ไมกลา
เผชิญชีวติ ตอไปก็มอี ยไู มนอ ย เหตุเพราะขันติความอดทนไมเพียงพอทีจ่ ะรับสถานการณทไี่ มแนนอนวาจะเปนอยู
ชาเพียงใด วิกฤตการณนที้ ปี่ ระกาศรับรองพระขันติธรรมอันล้ำเลิศเปนอัศจรรยแหงสมเด็ขบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจา พระผทู รงพระคุณอันประ เสริฐแทจริง ทรงสงบนิง่ ดวยพระขันติธรรมและพระโสรัจจ ธรรม ขณะทีแ่ ทบ
ทุกผทู กุ คนกลาวโทษใครตอใครวา เปนเหตุจนแทบจะไมเหลือคนดีทไี่ มถกู กลาวโทษ
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ขนฺติโสรจฺจคาถา

(มว. ๑๑๙)

อินทรวิเชียร :

โย ขนฺตโิ สรจฺจสมงฺคภิ โู ต
ธมฺเม ฐิโต ภูปติ ทยฺยกิ านํ
ตสฺสคุ คฺ โต สพฺพธิ กิตตฺ สิ ทฺโท
อพฺภา ปมุตตฺ า วิย สูรจนฺทา

อุเปนทรวิเชียร :

ฐิตสฺส รชฺเช มหิปสฺส รฺโญ
ปวตฺติ อุปปฺ ชฺชติ สํยคุ สฺส
ยทา วโร ภูปติ ขนฺตยิ ตุ โฺ ต
ตทา น ทสฺเสติ วิการภาวํ

ปฐยาวัตร :

อธิขนฺตสิ มงฺคี หิ
ยทา อุกกฺ ฏฐภาโว ว
โกลาหลา จ อุปปฺ นฺนา
ตทา ทยฺยานมินโฺ ท เจ
สิยา สํสยชาโต จ
ปฏิจจฺ อธิขนฺต
ิ จฺ
รฏเฐ อุปวทนฺเตสุ
อุสสฺ กุ เฺ กสุ จ สพฺเพสุ
ขนฺติโสรจฺจสมฺปุณฺโณ

ราชา โหติ ชเนสุโต
รฏฐสฺมึ โหติ ปากโฏ
ภีรตุ า ทยฺยวาสินํ
มนฺทขนฺติสมงฺคิโก
อทฺธา เหสฺสติ เมธคา
ตาทิภาวํ นริสสฺ โร
อุชฌ
ฺ ายมานเกสุ จ
อารภนฺเตสุ โจทนํ
ทยฺยกิ านํ อวสฺสโยติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๒๐)
ขันติเปนประธาน คือขันติเปนใหญ เปนเหตุนำ
และสิง่ ทีข่ นั ตินำใหเกิดคือศีลและสมาธิ อันเปน
คุณธรรมทัง้ สองประการ* ศีลก็ตาม สมาธิกต็ าม จักไมเกิดจากความไมอดทนหรือความไมมขี นั ติ ขันติทำใหยบั ยัง้
การทำลายชีวติ เพราะอดทนไดตอ ความยัว่ ยวนทางอารมณ เชน ความโกรธ ความปรารถนาตองการทีผ่ ดิ ศีลธรรม
อยางรุนแรง จนถึงอาจทำลายชีวติ กันไดเพียงเพือ่ ใหสมปรารถนา ขันติทำใหรกั ษาศีลขอ ๒ ได คือเวนจากการถือ
เอาของทีม่ ใิ ชของตน เมือ่ ความปรารถนาตองการเกิดขึน้ แมไมมขี นั ติความอดทนเพียงพอ ก็ยอ มละเมิดศีลขอ
๒ ขันติทำใหรกั ษาศีลขอ ๓ ได
คือเวนจากการประพฤติผดิ ประเวณี ก็มเี หตุผลเชนเดียวกันวา รักษาศีลขอนีไ้ มได แมไมรจู กั อดทนตอความ
ใครความปรารถนาทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม ตองมีขนั ติอดทนจนสามารถชนะความใครความปรารถนาทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม
ได จึงจะรักษาศีลขอ ๓ ได ขันติทำใหรกั ษาศีลขอ ๔ ได เปนผมู วี าจาสัตย ซึง่ เปนทีส่ รรเสริญของบัณฑิตทัง้ ปวง
และขันติทำใหรกั ษาศีลขอ ๕ ได ผทู เี่ สพของเมา คือผทู ไี่ มสามารถเอาชนะความรสู กึ ทีจ่ ะตองการอารมณมนึ เมาได
จึงไมสามารถรักษาศีลขอ ๕ ได แมจะเคยไดรรู สชาติของสิง่ มอมเมามากอน เคยรสู กึ เปนสุขกับความเคลิบเคลิม้ ที่
เกิดแตอำนาจของเสพติดทัง้ หลาย แตถา มีขนั ติเกิดขึน้ เอาชนะความความปรารถนาตองการจะไดรบั อารมณมนึ เมา
ได ก็จะสามารถรักษาศีลขอ ๕ ได เลิกละการเสพสิง่ มอมเมาทัง้ หลายได
ผมู ขี นั ติอดทนได เอาชนะความโกรธปรารถนาตองการทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม ความใคร ความมีเจตนาทำใหเกิด
ความเขาใจผิดจากความจริง และความตองการอารมณเคลิบเคลิม้ มึนเมาได จักเปนผมู ศี ลี ได และมีสมาธิได เพราะ
ใจทีม่ ศี ลี สะอาดนัน้ เปนใจทีส่ มาธิเกิดงาย จึงเปนใจทีม่ สี มาธิได
ผมู ศี ลี มีสมาธิ ยอมเปนผทู สี่ ามารถยังกุศลธรรมคือความดีทงั้ ปวงใหเจริญได ทานจึงแสดงไววา กุศล
ธรรมทัง้ ปวงยอมเจริญเพราะขันติเทานัน้ **
* ส.ม. ๒๒๑ (บอกวัตร สวดมนตฉบับหลวง พิมพครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๒๒ หนา ๒๒๑)
** ส.ม. ๒๒๒ (บอกวัตร สวดมนตฉบับหลวง พิมพครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๒๒ หนา ๒๒๒)
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ขนฺติคาถา

(มว. ๑๒๐)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

ปธานภูตา จ ชเนติ สีลํ
สมาธิธมฺมฺจ ชเนติ ขนฺติ
นโร หิ โย ขนฺตสิ มงฺคภิ โู ต
ชเนติ โส สีลสมาธิธมฺมํ
นโร หิ ขนฺตมิ าคมฺม
โส อทินนฺ ํ น คณฺหาติ
มิจฉฺ าจารี น กาเมสุ
นโร อมชฺชปายี จ

ปาณฆาตี น โหติ จ
ปริจจฺ าคาภิมานโส
มุสาวาที น โหติ จ
สมงฺคี โหติ ขนฺตยิ า

ขนฺตึ หิ อาคมฺม ชินาติ โกธํ
โส ขนฺตยิ ตุ โฺ ต จ ชินาติ กามํ
โย ขนฺตโิ ก โหติ ส สจฺจวาที
เอโส นิเสเธติ จ มชฺชปานํ
โย หิ สีลสมาธีหิ
สพฺเพ กุสลธมฺเม ว

นโร โหติ สมงฺคโิ ก
โส ปวฑฺฒยเต นโรติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (จากหนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๑๒๑)
ศรัทธา คือความเชือ่ ในพระรัตนตรัย
คือในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในพระธรรมซึง่
ทรงแสดงสอน ในพระสงฆผพู ทุ ธสาวกปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา ศรัทธานีม้ ไิ ดมมี าก
ในผนู บั ถือพระพุทธศาสนา แตความทีท่ รงมีพระราชศรัทธา มีพระปญญายิง่ และทรงตัง้ อยใู นธรรม ปรากฏเดน
ชัด แกพสกนิกรไพรฟา ขาแผนดินทัง้ ปวง เหลานีเ้ ปนการพระราชทานประโยชนยงิ่ แกจติ ใจ ผนู บั ถือพระพุทธ
ศาสนามิไดนบั ถือพระพุทธศาสนาก็ตาม ความจงรักภักดีเทิดทูนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาอยางเปย มลน
ทุกเวลานาที ทำใหเกิดความชืน่ ชอบในพระราชศรัทธา พระปญญา พรอมดวยในศีลในธรรม ซึง่ ทรงมีบริบรู ณ ความ
ชืน่ ชมโสมนัสเปนอันมากดวยมีความจงรักภักดีเปนเหตุสำคัญ สงเสริมสนับสนุนใหบงั เกิดความมีศรัทธา ทีจ่ ะดำเนิน
ตามรอยพระบาททีจ่ ะสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ โดยหวังวา จะเปนการนอบนอมถวายความชมุ ชืน่ พระราชหฤทัย
ในยามทีแ่ ทบทุกหัวใจสลดหดหเู ศราหมอง
ไดบา งแมเพียงเล็กนอย

สทฺธาคาถา

(มว. ๑๒๑)

ปฐยาวัตร :

พุทโฺ ธ ธมฺโม จ สงฺโฆติ
ตสฺมึ สทฺทหนํ สทฺธา
เนเตสํ พหุกา สทฺธา
ปฺญาธิโก จ ธมฺมฏโฐ
รฺโญ ทยฺยานมินทฺ สฺส
พุทธสาสนิกา วา เย
อุปพฺรเู หติ อตฺถฺจ
ทยฺยรฏฐนิวาสีนํ
รฺโญ สทฺธาทิธมฺเมสุ
พหุโถมนเมตํป
สทฺธํ ชเนติ เยสํป
“ยทา โสจิตภูตา ว
ตทา รฺโญ มนสฺสารทปริตโฺ ตปติ สทฺธาย

เสฏฐํ ติรตนํ อิทํ
พุทธสาสนิกา จ เย
สทฺธายุตโฺ ต ตุ ขตฺตโิ ย
ชเนสุ โหติ ปากโฏ
สทฺธาทีหิ สมงฺคติ า
อฺญสาสนิกาป เย
เตสํ จิตเฺ ต หิตํ สุขํ
ขตฺตเิ ย อติเมตฺตติ า
ภิยโฺ ย ชเนติ โถมนํ
ภูปาเล เมตฺตเิ หตุกํ
เอเต นราธิปานุคา
โหนฺติ ราชานุคา ชนา
ชนโน โหติ โน นโม
สมงฺคโิ น ภวนฺติ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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(มว. ๑๒๑)

สทฺธาคาถา

อีกสำนวนหนึง่

อินทรวิเชียร :

พุทโฺ ธ จ ธมฺโม อริโย จ สงฺโฆ
อิจเฺ จวเมตํ รตนตฺตยํป
เอตํ ว เสฏฐํ สรณํ ชนานํ
เอตมฺหิ โข สทฺทหนํ ว สทฺธา
เย โข มมายนฺติ วรํ มุนนิ ทฺ ํ
เตสํป สทฺธา พหุกา น โหติ
สทฺธาธิโก พุทธฺ ิ จ ธมฺมิโก โย
โส ภูมโิ ป โหติ ชเนสุโต ว

อุเปนทรวิเชียร :

ชนา หิ เย สาสนิกา ภวนฺติ
อยํ หิ สทฺธาทิสมงฺคภิ าโว
กโรติ สพฺเพ มหิเป สภตฺตี
ชเนติ เตสํ ปยตฺจ นิจจฺ ํ

ปฐยาวัตร :

สทฺธาทิยตุ ตฺ ตา รฺโญ
พหุโถมนเมตํป
สทฺธํ ชเนติ เยสํป
“ยทา โสจิตภูตา ว
ตทา รฺโญ มนสฺสาทปริตโฺ ตปติ สทฺธาย

ภิยโฺ ย ชเนติ โถมนํ
ภูปาเล เมตฺตเิ หตุกํ
เอเต นราธิปานุคา
โหนฺติ ราชานุคา ชนา
ชนโน โหติ โน นโม
สมงฺคโิ น ภวนฺติ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดจากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปนปฐยาวัตรฉันทภาษามคธ (จากหนังสือ
มงคลวิเสสกถา หนา ๑๒๒)
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสรธู รรมอันสูงสุด ทรงยังพระสงฆหมใู หญใหเบิกบานตืน่ จากกิเลส
นิทรา นีจ้ ัดวาเปนพระรัตนตรัย ดวยเดชานุภาพพระศรีรตั น ตรัยดลบันดาล ขออุปท วันตราย และอุปสรรคศัตรู
ทัง้ หลายจงอยาบังเกิดถูกตองพองพาน ซึง่ ไทยสยามรัฐมหาชนบทนีใ้ นกาลไหนๆ จงบำราศไกลทันที ขอความไม
มีโรคคุกคาม ความสุขสำราญ ความมีอายุยนื นาน และความบริบรู ณทกุ กาลแหงวัตถุทงั้ หลาย ธาตุทงั้ สีจ่ งไดมี
เสมอกัน อันเปนทีต่ งั้ แหงวิบลุ ผลมากมี ทัง้ สุขโสมนัสมากมีจงบังเกิด จงเปนไปดังอธิษฐาน แดสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา พรอมดวยสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชโอรส พระราชธิดา พระราช
นัดดา พระบรมวงศานุวงศ และคณะรัฐบาลมุขอำมาตยสภาเสวกามาตย ขาราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน
พสกนิกรประชาราษฎรสมณชีพราหมณ ขอเทพเจาผงู ดงามดวยเมตตาทัว่ จักรราศีทสี่ ถิตอยใู นไทยสยามรัฐมณฑล
นีจ้ งตัง้ ไมตรีกลั ยาณจิตอภิบาลรักษาสกลไทยสยามรัฐมีมาอาณาเขตมงคล ดวยนำเขาไปใกลซงึ่ อิฐวิบลุ ผล อัน
เปนหิตานุหติ ประโยชน คอยปองกันซึง่ สรรพโทษทีไ่ มเกือ้ กูลแกความเจริญ มิใหบงั เกิดมี.
(มว. ๑๒๒)

สุขาภิยาจนคาถา
อรหํ สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ
มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ
เอตสฺส อานุภาเวน
รฏเฐ มา อุปสคฺคา จ
ทีฆายุกา จ วณฺเณน
สุขติ า พลวนฺโต จ
เสฏฐา พุทธฺ าทโย นิจจฺ ํ
อมจฺเจ อภิปาเลนฺตุ
สมเณ พฺราหฺมเณ จาป
ทยฺยรฏฐฺจ โคเปนฺตุ
รฏฐํ ปาเปนฺตุ เวปุลลฺ ํ

(มว. ๑๒๒)

อินทรวิเชียร :

อุตตฺ มํ ธมฺมมชฺฌคา
อิจเฺ จตํ รตนตฺตยํ
วิวชฺชนฺตุ อุปทฺทวา
อุปปฺ ชฺชนฺตุ กุทาจนํ
สมฺปนฺนา รฏฐวาสิโน
นิจจฺ ํ โหนฺตุ ยถิจฉฺ ติ ํ
ภูมปิ าลํ สญาตกํ
สพฺเพ ราชภเฏ สทา
รกฺขนฺตุ รฏฐวาสิโน
เทวา กลฺยาณมานสา
วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ ถิรตํ สทาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

สุขาภิยาจนคาถา

อีกสำนวนหนึง่

พุทโฺ ธ จ ธมฺโม อริโย จ สงฺโฆ
อิจเฺ จวเมตํ รตนตฺตยํป
ตสฺสานุภาเวน อุปทฺทวา จ
สพฺพนฺตรายา อุปสคฺคสตฺตู
มา โหนฺตุ รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
ทยฺยา อโรคา สุขติ า จ โหนฺตุ
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อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

จิรายุภาโว จ สมิทธฺ ภิ าโว
พหุปผฺ ลานํ อถ ฐานภูโต
สเมน วตฺตจฺจตุธาตุภาโว
สทา ปวตฺตนฺตุ จ ทยฺยกิ านํ
มหินทฺ ภูปสฺส สญาติโน จ
อมจฺจโปสาทิชนานเมตฺถ
ทยาลุกานํ สมณาทิกานํ
สุขปํ  วิชชฺ นฺตุ จ โสมนสฺสํ
ทยฺยรฏฐฺจ โคเปนฺตุ
รฏฐํ ปาเปนฺตุ เวปุลลฺ ํ

เทวา กลฺยาณมานสา
วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ ถิรตํ สทาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๒๖-๑๒๗)
ปฏิรปู เทสวาสะคืออยใู นประเทศอันสมควรขยายความไดวา อยใู นเครือ่ งแวดลอมทีพ่ รอมดวยเครือ่ งสงเสริม
ในทางดีทกุ ประการ สยามประเทศเปนปฏิรปู เทสวาสะอยางเปนทีย่ อมรับไดจริงใจ เมืองไทยมีพระพุทธ ศาสนา
เปนศาสนาประจำชาติ ธรรมะทีส่ มเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบ และทรงแสดงประทานไวใหแก
โลกดวยพระมหากรุณา เพือ่ นำพนทุกขสารพัดอยางสิน้ เชิง นอกจากนัน้ เมืองไทยมีพระมหากษัตริยท ที่ รงมีทศพิธ
ราชธรรมตามคำสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวแจงชัดสองประการสำคัญนีเ้ พียงพอ สำหรับ
ความเปนปฏิรปู เทสวาสะของสยามประเทศ สัปปุรสิ ปู ส สยะ คือคบสัตบุรษุ ทานใหคบสัตบุรษุ เพือ่ ใหมธี รรมเชน
สัตบุรษุ มีดงั นัน้ ยอมเปนไปไดทธี่ รรมะขอนีใ้ นจักร ๔* จะหมายไปถึงใหธรรม ๗ ประการของสัตบุรษุ คือรจู กั
เหตุ รจู กั ผล รจู กั ตน รจู กั ประมาณ รจู กั กาล รจู กั ประชุมชน รจู กั บุคคล อัตตสัมมาปณิธิ คือตัง้ ตนไวชอบหรือตัง้
ตนไวโดยธรรมไมผดิ ธรรม และจักร ๔ ประการสุดทายคือปุพเพกตปุญญตา ความเปนผไู ดทำความดีไวในปาง
กอน ความประกอบพรอมกันของจักร ๔ จึงยอมเปนลอนำสคู วามเจริญสถานเดียว
ขอรับพระราชทานอัญเชิญพระพุทธภาษิตบทหนึง่ มาถวายดังนี้ “พระอรหันตทงั้ หลายอยใู นทีใ่ ด คือบาน
ก็ตาม ปาก็ตาม ทีล่ มุ ก็ตาม ทีด่ อนก็ตาม ทีน่ นั้ ยอมเปนภูมนิ า รืน่ รมย”
อันคำวา “อรหันต” นัน้ โดยตรงทานหมายถึงทานผไู กลกิเลสแลวสิน้ เชิง แตทา นยกทานผเู ปนบิดา
มารดาวาเปน “พระอรหันตของบุตรธิดา” เพราะบิดามารดาไมเปนโทษ ไมเปนภัย แกบตุ รธิดา แมเล็กนอย
เพียงใด ภัยนัน้ เกิดแตกเิ ลส ผไู มเปนภัย จึงเปนผไู มมกี เิ ลส เหตุทบี่ ดิ ามารดาไมเปนภัยแกบตุ รธิดา ทานจึงแสดง
ไวนยั หนึง่ วา “บิดามารดาเปนพระอรหันตของบุตรธิดาทัง้ หลาย” ทีน่ นั้ ยอมเปนทีร่ นื่ รมยสำหรับเขาเหลานัน้
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผทู รงพระคุณอันประเสริฐ ไมทรงเปนโทษเปนภัยของพสกนิกรไพรฟา
ขาแผนดิน ไมทรงอาศัยความโลภ ความโกรธ ความหลง ในความทรงเกีย่ วของดวย ทรงอาศัยพระมหากรุณาเปน
ทีต่ งั้ ปรากฏชัดในสารพัดสิง่ ทีท่ รงกระทำเพือ่ ขาแผนดินของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ขอรับพระราชทานกลาววา ทรงเปนพระอรหันตไมเพียงของพระราชโอรสพระราชธิดา แตยงั ทรงเปน
พระอรหันตของพสกนิกรขาแผนดินสิน้ ทัง้ ปวง ทรงแหนหวงหวงใยไมตา งจากเปนบุตรธิดาทีแ่ ทจริง เสด็จพระ
ราชดำเนินถึงทีใ่ ด ไมวา บานก็ตาม ปาก็ตาม ทีล่ มุ ก็ตาม ทีด่ อนก็ตาม ทรงยังความรืน่ รมยใหเกิดขึน้ ได นีเ้ ปน
จริง นีเ้ ปนสิง่ ทีไ่ มมผี ใู ดอาจคัดคานได ทรงเปนไปดังพระพุทธภาษิตทีร่ บั พระราชอัญเชิญมาขางตน คือทรงเลิศลน
ดวยคุณวิเศษแหงพระอรหันต ทานเปนเหตุใหทรงปกครองประเทศชาติประชาไทยใหรม เย็นเปนสุข ยิง่ กวาทุก
อาณาเขตในโลกนี้ นีเ้ ปนพระมงคลวิเสสสวนปรหิตรัฏฐาภิปาลโนบาย
ประชาชนทัง้ หลายกับทัง้ สกลมหาสงฆ สมณพราหมณาจารยทงั้ ปวง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ใหญหลวงพนประมาณ เมือ่ มาถึงวาระอุดมมงคลกาลมหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา จึงพากันเฉลิมฉลองทัว่ ทุกแหง
หน ดวยศุภกุศลมงคลพิธตี า งๆ
*ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. ๑๑/๔๐๐/๒๙๓); อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (องฺ.จตุกกฺ . ๒๑/๓๑/๔๑).
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(มว. ๑๒๖-๑๒๗)

ปฏิรูปเทสวาสคาถา

อินทรวิเชียร :

โส ทยฺยเทโส ปฏิรปู เทโส
เอเตหิ เหตูหปิ  เวทิตพฺโพ
พุทธฺ ฺจ ธมฺมํ สรณฺจ สงฺฆํ
คจฺฉนฺติ ทยฺยา พหุกา ว รฏเฐ
พุทโฺ ธ สุสทุ โฺ ธ วรโพธิปตฺโต
สพฺพฺนุ า เทสิตธมฺมเสฏโฐ
เอโส ว ทุกขฺ สฺส นิโรธภูโต
นิยยฺ านิโก สนฺตนิ โิ ยชโก จ

อุเปนทรวิเชียร :

ฐิโต มุนนิ เฺ ทน สุวตุ ตฺ ธมฺเม
ชนิสสฺ โร ธมฺมปรายโน จ
ปฏิจจฺ เทฺวการณมตฺตเมตํ
ปวุจจฺ เต โส ปฏิรปู เทโส

ปฐยาวัตร :

ยา เทเส ปฏิรเู ป วา
โย เว สปฺปรุ สิ านฺจ
สพฺพธมฺเมสุ โย อตฺตยา เว มงฺคลภูตา ว
อิเม โข จตุโร ธมฺมา
วุฑฒ
ฺ ึ อาวหเตเยว
จตุจกฺกานิ อาคมฺม
คาเม วา ยทิ วารฺเญ
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ
ตตฺถ มาตา ปตา จาป
นิทโฺ ทสา จ หิ เต ปุตตฺ นิทโฺ ทโส หิ จ ภูมนิ โฺ ท
ตสฺมา โส รฏฐวาสีนํ
การุญ
ฺ โจทิโต หุตวฺ า
หิตตฺถาย จ รฏฐสฺส
สเขทํ อคฺคเณตฺวาน
รฺโญ ทยฺยปตินทฺ สฺส
ตสฺมา ทยฺยชนา สพฺเพ
สรนฺตา คุณเมตสฺส
รฏฐสฺส สพฺพภาเคสุ

ภูมภิ าเค จ วาสตา
สาธูนํ วา อุปสฺสโย
สมฺมาปณิธิ มงฺคโล
ปุพเฺ พ จ กตปุญ
ฺ ตา
ยถา จกฺกนฺติ วุจจฺ เร
จตุจกฺกสมงฺคิตา
อุททฺ ฏิ ฐ ํ พุทธฺ ภาสิตํ
นินเฺ น วา ยทิ วา ถเล
ตํ ภูมริ ามเณยฺยกํ
อรหนฺโตติ วุจจฺ เร
ธีตนู ํ โหนฺติ นิพภฺ ยา
ราชา ปชาย นิพภฺ โย
อรหนฺติ ปวุจจฺ เต
มหาราชา นริสสฺ โร
สุขาย รฏฐวาสินํ
กรณฺยานิ ปกุพพฺ เต
อิทํ วิเสสมงฺคลํ
สมณา จาป พฺราหฺมณา
กาเล ปสูตสิ มฺมเต
ปกุพพฺ นฺติ มหามหนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธ

วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสคาถา หนา ๑๓๒)
ธรรมดังเชนทีป่ ฏิบตั กิ นั อยู ก็คอื ปฏิบตั ติ ามคำทรงสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีไ่ ดรบั มาจากพระ
สงฆ ไตรสรณคมนคอื การถึงสรณะทัง้ สามมีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครบองคแหงพระรัตนตรัย สรณะ
หมายถึงทีพ่ งึ่ ทีอ่ าศัย ทีป่ กปอง นอกจากพระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆแลวไมมผี ใู ดอืน่ สิง่ ใดอืน่ พึงถึงเปนสรณะ
ได สรณะมีความหมายพิเศษจากคำทีพ่ งึ่ ทัว่ ไป ไมพงึ นำคำนีไ้ ปใชกบั คำอืน่ หรือผอู นื่ นอกจากพระรัตนตรัย พระ
รัตนตรัยแมจะแยกออกเปนพระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆ แตกม็ คี วามเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอยางแยกไมออก สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรพู ระธรรมเครือ่ งนำออกจากกิเลสและกองทุกข ไดทรงแสดงพระธรรมทีต่ รัสรดู ว ยพระองค
เอง จึงทรงยังพระสงฆใหเกิดขึน้ เปนผทู รงพระธรรมไวสบื ทอดมาถึงทุกวันนี้ เมือ่ ปฏิบตั คิ วามเปนอันหนึง่ อันเดียว
กันของพระสรณะทัง้ สามก็ดงั่ นี้ ความเปนพิเศษของพระรัตนตรัยทีค่ วรแกคำวาสรณะอยทู วี่ า
การพึง่ พระรัตน
ตรัยปราศจากโทษแมแตนอ ย เพราะพระธรรมเปนความถูกตองสถานเดียว ไมมคี วามผิดแมเล็กนอย คำสอน
ของใครอืน่ เปนสรณะไมได เพราะวายังมีความบกพรองอยไู มมากก็นอ ย ถือเปนทีพ่ งึ่ ไดแตมใิ ชเปนสรณะ
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กลาวไว มีความวา “เมือ่ บุคคลระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆอยู
ความกลัว ความครัน่ คราม ขนพองสยองเกลา จักไมมี” นีแ้ สดงความเปนทีพ่ งึ่ ทีเ่ รียกวา “สรณะของพระรัตนตรัย
ทีใ่ หความปกปองใหพน ภัยไดจริงไมวา จะตกเขาไปในทีม่ ภี ยั อันตรายมากมายเพียงใด ผถู งึ พระรัตนตรัยเปนสรณะ
ยอมพนจากภัยทัง้ ปวงนัน้ ทัง้ ทางกายและทางใจ คือไมกลัว ไมสะดงุ ไมหนี มีแสดงไววา ผนู กึ ถึงพระพุทธเจาหรือ
พระธรรมของพระองคหรือพระสงฆสาวกของพระองค แมตกไปในทีแ่ วดลอมทีน่ า สะพรึงกลัว ก็จะไมกลัว ไมหนี เพราะ
พระพุทธองคทรงเปนผไู มสะดงุ ไมกลัว และไมหนี
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาพระผทู รงพระคุณอันประเสริฐทรงถึงพระรัตนตรัยเปนพระสรณะมัน่ คง
จึงไมเคยทรงหนีเหตุการณใดเลย ทรงเผชิญไดดว ยพระอาการสงบอยางยิง่ และทรงชนะโดยตลอด
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ติสรณคมนคาถา

(มว. ๑๓๒)

วสนฺตติลก :

พุทโฺ ธ จ โลกครุ ธมฺมวโร จ สงฺโฆ
อิจเฺ จวมคฺคสรณํ รตนตฺตยนฺตํ
เสฏฐํ อวสฺสยมิทฺจ ปชาย ตาณํ
นาฺญตฺร เตหิ สรณํ วรมตฺถิ อฺญํ

วํสฏฐา :

อิเมสุ โย พุชฌ
ฺ ติ โพธิมตุ ตฺ มํ
“วโร มุนนิ โฺ ท” อิติ โส ปวุจจฺ เต
สุวตุ ตฺ ธมฺโม นิปโุ ณ อนีตโิ ก
วโร จ สงฺโฆ สุคตสฺส สาวโก

ปฺยาวตฺตํ :

อิทํ ติรตนํ โหติ
ตาณํ อโทสภูตฺจ
ตสฺมา หิ สุคตาทีหิ
ปติฏฐภูตมฺญํ ยํ
เอตํ เสฏฐํ น โลกานํ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
เอวมฺพทุ ธฺ ํ สรนฺตานํ
ภยํ วา ฉมฺภติ ตฺตํ วา
พุทโฺ ธ อภิรุ อจฺฉมฺภี
อเวรี อปลายี จ
ทยฺยนิ โฺ ท หิ มหาราชา
สมฺพทุ ธฺ ํ ธมฺมเสฏฐฺจ
เขมี ภวติ อจฺฉมฺภี
อุจจฺ าวจํ น ทสฺเสติ

เสฏฐํ สรณมุตตฺ มํ
นาถภูตํ ปชาย จ
นาฺญตฺร พุทธฺ สาสเน
กิจฺ ิ โหติ ปชายิธ
สรณํ อิติ วุจจฺ เต
สพฺพโลกานุกมฺปน า
ธมฺมํ สงฺฆฺจ ภิกขฺ โว
โลมหํโส น เหสฺสติ
อนุตรฺ าสี นิรพฺพโุ ท
สพฺพทา อกุโตภโย
สมฺพทุ ธฺ ติพพฺ คารโว
สงฺฆฺจ สรณํ คโต
อปลายี จ สพฺพทา
ชยํ ลภติ ทุชชฺ ยนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ติสรณคมนคาถา

อินทรวงศ :

พุทโฺ ธ จ ธมฺโม อริโย จ สาวโก
อิจเฺ จวเมตํ รตนตฺตยํ วรํ
สาธูนมคฺคํ สรณํ อนุตตฺ รํ
อาคมฺม ตํ มุจจฺ ติ ทุกขฺ โต ชโน

อินทรวิเชียร :

อฺญสฺมมิ ตฺเถว น
สาสนสฺมึ
พุทธฺ าทิกํ โข รตนํ ว เสฏฐํ
สมฺโพธิปตฺโต อริโย จ พุทโฺ ธ
ธมฺโม ชนานํ อถ สนฺตทิ ายี
โลกสฺส ปุญ
ฺ สฺส จ เขตฺตภูโต
พุทธฺ านุโค สงฺฆวโร จ เสฏโฐ

ปฐยาวัตร :

ตสฺมา เย สรณํ เสฏฐํ
ตํ พุทธฺ าทิกมาคมฺม
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
เอวมฺพทุ ธฺ ํ สรนฺตานํ
ภยํ วา ฉมฺภติ ตฺตํ วา
พุทโฺ ธ อวีตราคาทิมุตโฺ ต สพฺพนฺตราเยหิ
ทยฺยสิ สฺ โร หิ สพฺพฺุยทา รฺโญ ว รฏฐสฺมึ
ตาทิจติ โฺ ต อภีโต จ
ตสฺมา ทยฺยกิ ภูปาโล

อีกสำนวนหนึง่

คตา สมฺพทุ ธฺ สาสเน
เต ทุกขฺ โต ปมุจจฺ เร
สพฺพโลกานุกมฺปน า
ธมฺมํ สงฺฆฺจ ภิกขฺ โว
โลมหํโส น เหสฺสติ
เสฏโฐ โหติ อนาลโย
อภีโต อปลายิโก
พุทธฺ าทิตพิ พฺ คารโว
อุปปฺ นฺโน ว อุปทฺทโว
อปลาโต จ ขตฺตโิ ย
ปปฺโปติ ชยมุตตฺ มนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๓๙-๑๔๐).
กัลยาณมิตตตาธรรม ธรรมคือความเปนผมู เี พือ่ นดีงามกัลยาณมิตรมิไดหมายถึงเพียงผทู เี่ รียกกันวาเพือ่ น
หรือ มิตรหรือสหาย คำวาเพือ่ นนัน้ มีทงั้ ทีเ่ ปนเพือ่ นดีเพือ่ นไมดี เพือ่ นสนิท เพือ่ นไมสนิท เพือ่ นแท เพือ่ นเทียม กัลยาณ
มีความหมายวาดี งาม เปนมงคล เมือ่ นำไปประกอบเขากับคำใดคำหนึง่ ก็ทำใหคำนัน้ มีความหมายเปนพิเศษขึน้
ดวยความดีมมี งคลเชนกัลยาณปุถชุ น หมาย ถึงสามัญชนผยู งั มิใชอริยบุคคลทีม่ ใี จมงุ ดี ปรารถนาดีเปนพิเศษ เปน
มงคล กัลยาณจิตหมายถึงจิตทีม่ คี วามมงุ ดี ปรารถนาดีเปนพิเศ เปนมงคลแผไป กัลยาณมิตรจึงหมายถึงผทู หี่ วัง
ดี ใหความชวยเหลือวากลาวตักเตือนแนะนำไมปลอยใหคดิ ผิดพูดผิดทำผิดทัง้ ๆ ทีร่ ู ไมปลอยใหมภี ยั มีความ
เสือ่ มเสียเกิดขึน้ แมปอ งกันได แมมคี ณ
ุ สมบัตดิ งั รับพระราชทานถวายพระพรแลว จะเปนเพือ่ นหรือไมใชเพือ่ นใน
ความหมายทีใ่ ชกนั ทัว่ ไปก็เปนกัลยาณมิตรได คือแมจะเปนผทู ไี่ มรจู กั คนุ เคย แมทอี่ ยหู า งไกลไมเคยพบเคยเห็น
แตเมือ่ มีใจมงุ ดีปรารถนาดีจริงใจตอผใู ด คิดทำพูดทำทุกอยาง เพือ่ ปองกันชวยเหลือผนู นั้ เต็มสติปญ
 ญาความสามารถ
ใหพน จากความเสือ่ มเสียทุกประการ ไมวา มากนอยหนักเบาก็นบั ไดวา เปนกัลยาณมิตร
อยางไรก็ตามขอรับพระราชทานถวายพระพรวา กัลยาณมิตรหาไดไมงา ย หาไมไดสำหรับคนทัว่ ไป ไมใช
ภริยาทุกคนเปนกัลยาณมิตรของสามี ไมใชสามีทกุ คนเปนกัลยาณมิตรของภริยา ไมใชเพือ่ นทุกคนเปนกัลยาณมิตร
ของกันและกัน ผเู ปนกัลยาณ มิตรนัน้ มีคณ
ุ อันเปนหลักสำคัญทีส่ ดุ คือความดี มีคณ
ุ ธรรมประจำใจ พรอมดวยสติ
ุ ดังรับพระราชทานถวายพระพร จึงไมอาจเปน
และปญญา ภริยาสามี บิดามารดา บุตรธิดา และมิตรสหายทีไ่ มมคี ณ
กัลยาณมิตรที่แทได
ทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื แมเปนผมู กี ลั ยาณมิตรแตปฏิเสธทีจ่ ะรับเปนกัลยาณมิตร แมมกี ลั ยาณมิตรจึง
เหมือนไมมี ไมไดรบั ประโยชนโดยควร
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงยิง่ ดวยบุญญาธิการเปนทีป่ รากฏประจักษชดั สวนอัตตสมบัติ จึง
ทรงประกอบพรอมดวยธรรมสำคัญประการหนึง่ คือกัลยาณมิตตธรรมjคื อ ทรงปฏิ บั ติ เ ป น กั ล ยาณมิ ต รของทุ ก
สถาบันสำคัญและของทุกคน ทัง้ ทรงรับความเปนกัลยาณมิตรของผมู คี วาม ดีมคี วามปรารถนาดีมงุ ดี มีมงคลพรอม
ดวยสติปญ
 ญา
ไมทรงปฏิเสธความเปนกัลยาณมิตรในผใู ดเหตุดว ยทรงมีความเปนกัลยาณมิตรในพระองคเอง
จึงทรงปฏิบตั คิ วามดีงามไดอยางสะดวกสบายเปนธรรมชาติ มิตอ งทรงฝนพระราชหฤทัยแสดงความปรารถนาดีใดๆ
เลย
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กลฺยาณมิตฺตตาธมฺมคาถา

วสนฺตติลกา :

โลเก หิ โย มิทติ เสฺนหติ วาติ มิตโฺ ต
โส “ปาปโก จ สุหโท” อิติ ทฺวปิ ปฺ เภโท
มิตโฺ ต จ โย หิตมโน สุทโท ส มิตโฺ ต
โย โหติ ตพฺพปิ ริโต ส นิหนี มิตโฺ ต

ปฺยาวตฺตํ :

วํสฏฐา :

หิตกาโม หิ โย มิตโฺ ต
เอโส กลฺยาณมิตโฺ ตติ
เอโส สุกตการี จ
โส สุจนิ ตฺ ติ จินตฺ ี จ
เนโส จชติ มิตเฺ ต ว
โลเก กลฺยาณมิตตฺ า เย
สามีนํ ภริยา โลเก
กลฺยาณมิตฺตภูตาติ
สพฺเพ กลฺยาณมิตตา ว
มิตตฺ า กลฺยาณมิตตาติ
ตสฺมา ธมฺมฏฐติ า โหนฺติ
เย มาตาปตโร วาป
มิตตฺ า วา โหนฺติ ปฺญาย
สพฺเพ “กลฺยาณมิตตฺ าติ

มิตตฺ านํ วุฑฒ
ฺ กิ ามโก
สามฺญโต ปวุจจฺ เต
โส สุภาสิตภาสโก
ภเยป ปจฺจปุ ฏฐเิ ต
เต สงฺหณฺหาติ โส สทา
เอเต ภวนฺติ ทุลลฺ ภา
ยา อตฺถิ เคหสามินี
สพฺพา ตา นปฺปวุจจฺ เร
ภริยานํ น สามิโน
สพฺเพป นปฺปวุจจฺ เร
เย ชายปติกาป วา
เย ปุตตฺ ธีตโรป วา
สมงฺคโิ น จ ปณฺฑติ า
วุจจฺ นฺติ เสวนารหา

ชนิสสฺ โร ปุญ
ฺ สมงฺคขิ ตฺตโิ ย
วโร จ กลฺยาณกมิตตฺ ธมฺมโิ ก
หิเตสโก มงฺคลธมฺมยุตตฺ โก
สุพทุ ธฺ ิ รฏฐสฺส จ ทยฺยวาสินํ
วราสจิตโฺ ต อภิวฑุ ฒ
ฺ กิ ามโก
สยํ ฐิโต ธมฺมวเร ชเนสุโตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปฐยาวัตร :

กลฺยาณมิตตฺ ตาธมฺมคาถา
มิตตฺ า นาม หิ กลฺยาณา
วราสเปกฺขกา เจว
ปรสงฺคหกา จาป
ตพฺพปี รีตมิตตฺ า ตุ
กลฺยาณา หิ อทิฏฐาป
สุจนิ ตฺ อี าทิกา เย โข
อิเม มิตตฺ า ยถาวุตตฺ า

อีกสำนวนหนึง่

ปาปา จ อิติ ทุพพฺ ธิ า
กลฺยาณา สุสหายกา
เต กลฺยาณาติ วุจจฺ เร
ปาปกา อิติ ปวุจจฺ เร
ทูเร ฐิตา วราสกา
ปเร โมเจนฺติ ทุกขฺ โต
กลฺยาณา อิติ วุจจฺ เร

อินทรวงศ :

กลฺยาณมิตตฺ า หิ ภวนฺติ ทุลลฺ ภา
โลกมฺหิ สพฺพา ภริยา ภวนฺติ ยา
ตา สามิกานํ ภริยา น สุชชฺ นา
สามี อิมาสํป น สุชชฺ นา ตถา
เย โข สมงฺคี ว คุเณหิ โหนฺติ เว
สพฺเพว กลฺยาณชนาติ วุจจฺ เร

อินทรวิเชียร :

ยสฺสตฺถิ กลฺยาณชนา ว สพฺเพ
กลฺยาณภาวํป น คณฺหเต โส
กลฺยาณตา ยาป นรสฺส ตสฺส
เอตสฺส เอสาป นิรตฺถกา เว

ปฐยาวัตร :

ทยฺยนิ โฺ ท ทยฺยกิ านํ ว
กลฺยาณมิตฺตธมฺเมหิ
วราโส พุทธฺ สิ มฺปนฺโน
ตสฺมา กลฺยาณมิตโฺ ตติ

กลฺยาโณ ปุรขตฺตโิ ย
สมงฺคี โหติ ภูมโิ ป
หิเตสี ทยฺยวาสินํ
สงฺขํ คโต ชนิสสฺ โรติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย ( พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๕๐-๑๕๑)
สวน “พลวัฑฒนธรรม” สำหรรับพระราชามหากษัตริยาธิราชไดมคี ำสอนซึง่ มาในพระพุทธศาสนา แสดง
พละกำลัง๕ประการ* คือ
๑. กายพละ กำลังพระกาย เกิดแตทรงผาสุกสบาย ทรงพระพละกำลังเข็มแข็ง ทรงปฏบัตพิ ระราชกรณีย
กิจตางๆ ไดสะดวกดี
๒. โภคพละ กำลังโภคสมบัติ เกิดแตพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงขวนขวายบำรุงกสิกรรม พาณิชยกรรม
เปนตน อันเปนทางเกิดแหงโภคสมบัติ โภคสมบัตติ า งๆ ใหไพศาล เพียงพอแกราชกิจ ราชการ เพียงพอเพือ่ ดำรง
ชีวติ อยผู าสุกของขาราชการ ขาราชบริพาร เปนตน และประชาชนทัว่ ไป
๓. อมัจจพละ กำลังอำมาตย มีอำมาตยผใู หญผนู อ ยเปนกำลังทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการ
ทุกทางครบถวน
๔. อภิชจั จพละ กำลังพระชาติสงู เปนทีน่ ยิ มของมหาชน เปนผลทีม่ มี าเพราะปุพเพกตปุญญตา คือไดเคย
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอบรมมาแตในกาลกอน เปนเหตุใหประพฤติดปี ระพฤติชอบไดโดยงาย เพราะไดเคยอบรม
มาในธรรมทีด่ ี มีหริ โิ อตตัปปะ รจู กั ละอายแกใจ เกรงกลัวตอความชัว่ ความผิด กลาหาญในการทำชัว่ ทำผิด มงุ
แตการทีด่ ี ดังคชสารอัสดรอุสภุ ะผอู าชาไนย ดำรงอยเู ปนศรีสวัสดิแ์ กพระราชอาณาจักรไทย
๕. ปญญาพละ กำลังพระปญญา ทรงมีพระปรีชาญาณรอบคอบและสามารถทรงวิจารณเหตุกากรณภาย
ในภายนอก อันเปนไปในสมัย เพือ่ ไดพระญาณแจงเหตุผลประจักษชดั ทรงประกอบพระราโชบาย หรือพระราชนโยบาย
ใหลลุ ว งอุปสรรคทัง้ หลายประสบความสำเร็จเปนผลดีตา งๆ ตามโครงการพระราชดำริตามพระราชประสงค.
* ขุททกนิกาย เตสกุณชาดก จัตตาฬีสนิบาต (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. ๒๗/๒๔๔๔/๕๓๒); ชาดก อรรถกถา (ชา.อ.
๗/๓๔๘).
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อินทรวงศ :

เย สาสนสฺมึ พลวฑฺฒนาคตา
พุทเฺ ธน ภูมนิ ทฺ ปติสสฺ เทสิตา
ธมฺมา อิเม ปฺจ ปวุจจฺ ตายตึ
“รฺโญ อิทํ กายพลฺจ สาตฺถกํ
โภคานมตฺเถว พลํ หิตาวหํ
เอตสฺส จามจฺจพลํ ว โหติ เว
ยฺจาภิชจฺจสฺส หิตตฺถกํ พลํ
ปฺญาพลํ อตฺถิ อิทฺจ ปฺจมํ

อินทรวิเชียร :

ยํ เว พลํ ผาสุวหิ ารเหตุ
ชาตํ สรีรสฺส นรสฺส โหติ
ตํ วุจจฺ เต กายพลนฺตเิ ยว
รฏฐินทฺ ราชา พลสมฺปยุตโฺ ต
ทยฺยานมตฺถาย สุขาย สุฏ ุ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ ปยุชฺ เต ว

ปฐยาวัตร :

ยํ เว พลฺจ โภคานํ
ตํ การุญ
ฺ สมุฏฐ านํ
เอตมาคมฺม เมตฺตาลุ
กสิกมฺมวณิชชฺ าโย
ราชกิจจฺ าทิกานฺจ
สพฺพราชภฏานฺจ
รฏเฐ ผาสุวหิ าราย
อมจฺจพลมาคมฺม
นีตปิ ฺญตฺตอิ าทีนํ
อภิชจฺจพลํเยว
ชเนหิ สกฺกโต เจว
อุสสฺ นฺนกุสโล ปุพเฺ พ
ตสฺมาทานิ หิโรตฺตปฺปกณฺหํ ธมฺมํ ชหิตวฺ าน
รฏฐสฺส ปากฏีภตู า
ภูมนิ ทฺ ราชิโน โหนฺติ
โส ปฺญาพลมาคมฺม
รฏฐปฺปสาสเน เฉโก
สุฏ ุ ราชนโยปายํ
สมารมฺภนโยปายํ

พลํ อิติ ปวุจจฺ เต
รฺโญ รฏฐวาสินํ
ชนานํ ภูปติสสฺ โร
อุปตฺถมฺเภติ ยุตตฺ โิ ต
โภคา ปโหนฺติ ฐานโส
สพฺพตฺถ รฏฐวาสินํ
โภคา สมฺปชฺชเร สทา
อมจฺจา รฏฐราชิโน
สพฺเพ พลวปจฺจยา
ปฏิจจฺ ภูปติสสฺ โร
สพฺพตฺถ พหุมานิโต
ยสฺมา โส กตปุญ
ฺ วา
สมงฺคี โหติ ภูมโิ ป
สุกฺกธมฺมสมาหิโต
ยถา สิริ จ โสตฺถิ จ
หตฺถิอสฺสตราทโย
ปริญ
ฺ าณสมงฺคโิ ก
ราโชปายฺจ โยนิโส
อตฺถาย รฏฐวาสินํ
นิปผฺ าทยติ สพฺพโสติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๑๕๐-๑๕๑)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :
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อีกสำนวนหนึง่

มเหสินา โข พลวฑฺฒนา เย
สุเทสิตา ธมฺมวรา ว ปฺจ *
อิทฺจ โข กายพลํ ว รฺโญ
อิทฺจ โข โภคพลํ ว ตสฺส
อิทมฺป จามจฺจพลํ ว โหติ
อิทํ พลํ โข อภิชจฺจมสฺส
อิทฺจ ปฺญาพลมตฺถิ รฺโญ
อิเมป ธมฺมา พลวฑฺฒนา โข
ราชา หิ พลสมฺปนฺโน
ทยฺยานฺจ หิตตฺถาย
เอวํ ปวุจจฺ เต รฺโญ
กสิอาทีนิ กมฺมานิ
โส ตานิ อุปถมฺเภติ
เอวํ ปวุจจฺ เต รฺโญ
มหามจฺจาทโย รฺโญ
นีตปิ ฺญาปนาทีสุ
เอวํ ปวุจจฺ เต เอตํ
สุฏโ ฐปสฺจติ า รฺญา
อภิชจฺเจน สํยตุ โฺ ต
ตปฺปจฺจยา สุจารี จ
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน
เอวํ ปวุจจฺ เต เอตํ

รฏฐสฺส อภิวฑุ ฒ
ฺ ยิ า
กรณียํ ปยุชฺ ติ
อิทํ กายพลํ อิติ
โภคากรานิ ยานิ โข
อตฺถาย รฏฐวาสินํ
อิทํ โภคพลํ อิติ
อตฺถาย รฏฐวาสินํ
รฏเฐ พลวปจฺจยา
อมจฺจพลนามกํ
ยา ปุพเฺ พ กตปุญ
ฺ ตา
ตมาคมฺม ชนิสสฺ โร
โส ธมฺมติพพฺ คารโว
มหาชนเน มานิโต
อภิชจฺจพลํ อิติ

ทยฺยสิ สฺ โร ธมฺมฐิโต วิภาวี
ปฺญาย กิจจฺ านิ กโรติ นิจจฺ ํ
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
เอตมฺป ปฺญาพลมตฺถิ รฺโญติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสส หนา ๑๕๙-๑๖๐)
ก็ ภิกษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิ
ปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมงั สาสมาธิปธานสังขาร แม ๓ ขอนี้ ก็มอี ธิบายเชนเดียวกับ
ขอทีห่ นึง่ คือฉันทสมาธิปธานสังขาร
ภิกษุนนั้ เพราะกระทำใหมากซึง่ อิทธิบาท ๔ เหลานี้ เมือ่ ปรารถนาก็พงึ ตัง้ อยไู ดถงึ กัปหนึง่ หรือเกินกวา
กัปหนึ่ง
อธิบายตามนวโกวาทวา อิทธิบาทคือคุณเครือ่ งใหสำเร็จสมประสงค ๔ อยาง
๑. ฉันทะ พอใจรักใครในสิง่ นัน้ ๒. วิรยิ ะ เพียรประกอบสิง่ นัน้
๓. จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิง่ นัน้ ไมวางธุระ ๔. วิมงั สา หมัน่ ตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิง่ นัน้
สิง่ ทีต่ อ ง
คุณ ๔ อยางนี้ มีบริบรู ณแลว อาจชักนำบุคคลใหถงึ สิง่ ทีต่ อ งประสงคซงึ่ ไมเหลือวิสยั
ประสงคนนั้ ก็ไมจำกัดวาสิง่ ใด พระผมู พี ระภาคเจาตรัสรวมในหมวดโพธิปก ขิยธรรม ธรรมเปนฝกฝายแหงความ
ตรัสรู ๓๘ ประการ ในจักกวัตติสตู รนีแ้ สดงวา อิทธิบาท ๔ นี้ แตละขอเปนอธิบดีใหไดสมาธิ ประกอบดวยสัม
มัปปธาน ความเพียรชอบ ๔ ขอ และแสดงยกภิกษุเปนทีต่ งั้ ในทางเจริญอายุ โดยความมงุ หมายยอมเปนขอพึง
ปฏิบตั ไิ ดสำหรับบุคคลทัว่ ไป ทัง้ คฤหัสถทงั้ บรรพชิต ผปู ระสงคสำเร็จสิง่ ทีป่ ระสงค ซึง่ ไมเหลือวิสยั ทัง้ ทางคดีโลก
ทัง้ ทางคดีธรรม ในขออายุตามทีต่ รัสไววา กัป ๑ หรือเกินกัป ๑ นัน้ พระอาจารยแสดงวา หมายถึงอายุกปั ปะ
คือกำหนดอายุ ๑๐๐ ป กัป ๑ ก็คอื ๑๐๐ ป
พิจารณาตามหลักอิทธิบาท ผมู งุ เจริญอายุ เมือ่ ปฏิบตั ิ มีฉนั ทะพอใจรักใครในอายุ มีเพียรรักษาอายุตาม
วิธที ถี่ กู ตอง มีจติ เอาใจใส มีวมิ งั สา ปญญารเู หตุผลทีถ่ กู ตอง มีสขุ ภาพทางกาย และปฏิบตั ทิ างจิตใจ ใหมสี มาธิ
สงบดี มีสขุ ภาพทางจิต มีสมั มัปปธาน ๔ สรุปเขาวา ละชัว่ ทำดี คือมีศลี ธรรม มีกศุ ลกรรมบถเปนหลักความ
ประพฤติ เปนบุญกุศลสนับสนุน ยอมจะเจริญอายุไดตามควรแกกรรมและคติธรรมดา
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ไดทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนอยใหญ พรอมทัง้ ทศพิธราชธรรม
และบารมีธรรม โดยพระราชประสงคดว ยอิทธิบาททัง้ ๔ ซึง่ เปนอายุวฒ
ั นธรรม คือธรรมเปนเหตุเจริญพระ
ชนมายุพรรษาดวย จึงรับพระราชทานถวายวิสชั นาอายุวฑั ฒนธรรมเปนมงคลวิเสสที่ ๑
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ปฐยาวัตร :

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

โย เว ปธานสงฺขารสํยตุ ตฺ ํ อิทธฺ ปิ าทํ ว
จตุนนฺ ํ อิทธฺ ปิ าทานํ
ภิกขฺ ุ เจ อภิปตฺเถยฺย
เอกกปฺปาธิกํ กาลํ

ฉนฺทสมาธิอาทิกภาเวติ ยติ สาสเน
พหุลกี ตตาย โข
โส เอกกปฺปชีวโก
ชีเวยฺย ภิกขฺ ุ วาป โส

อยฺจ ฉนฺโท วิรยิ ฺจ จิตตฺ ํ
อยํ วิมสํ า อิติ อิทธฺ ปิ าทา
สมิทฺธิสมฺปาปนธมฺมภูตา
อิเม ปวุจจฺ นฺตธิ สาสนสฺมึ
อิทธฺ ปิ าทา หิ ยสฺสตฺถิ
นรํ สกฺโกติ ปาเปตุํ
อิทธฺ ปิ าทานเมเกโก
คิหนิ า ยตินา วาป
ชีเวยฺย เอกกปฺปํ วา
ปฏิจจฺ อิทธฺ ปิ าเท ว
ปาปโต โอรมิตวฺ าน
อุสสฺ นฺนกุสโล หุตวฺ า

ปตฺถติ ตฺถํ สุเขน โส
ยถา วุตตฺ ํ มเหสินา
สมฺมปฺปธานสํหิโต
ปฏิปชฺชยิ เต สทา
อติเรกํป โส อิธ
อายุวฑุ ฒ
ฺ ติ กุ ามโก
กุสลสฺมึ ฐิโต นโร
อายุนา อภิวฑฺฒติ

รฏฐสฺส อตฺถาย จ ทยฺยกิ านํ
กิจฺจานิ
ราชา กุรเุ ต นิพทฺธํ
รฏฐํ สมิทธฺ 
ิ จฺ จิรํ กโรติ
โส ราชธมฺเมสุ จ ปารมีสุ
สนฺตฏิ ฐ โิ ต ปูรติ อิทธฺ ปิ าโท
วสฺเสน วุฑโฺ ฒ จ นรินทฺ ราชาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๖๐-๑๖๑)
เมือ่ ทานผปู กครองมิไดแจกจายทรัพย หรือมิไดจดั ปกครองใหประชาชนพสกนิกรมีทรัพย ความขัดสนก็ได
ถึงความแพรหลาย เมือ่ ความขัดสนถึงความแพรหลาย
อทินนาทาน (การลักทรัพย) ก็ไดถงึ ความแพรหลาย
เมือ่ อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศาสตราก็ไดถงึ ความแพรหลาย เมือ่ ศาสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาต
(การฆาสัตว) ก็ไดถงึ ความแพรหลาย เมือ่ ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาท (พูดเท็จ) ก็ไดถงึ ความแพร
หลาย เมือ่ มุสาวาทถึงความแพรหลาย ปสณ
ุ วาจา (พูดสอเสียด) ก็ไดถงึ ความแพรหลาย กาเมสุมจิ ฉาจาร (ประพฤติ
ผิดในกาม)ก็ไดถงึ ความแพรหลาย โดยทำนองเดียวกัน ผรุสวาจา (พูดคำหยาบ) สัมผัปปลาะ (พูดเพอเจอ) อภิชฌา
(โลภเพงถึงทรัพยของผอู นื่ ) พยาบาท (มงุ ปองราย) มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) ก็ไดถงึ ความแพรหลาย ตอจากนี้ ๓ ประการ
คือ อธรรมราคะ (ความติดใจยินดีโดยไมชอบธรรม) วิสมโลภะ (โลกไมสม่ำเสมอ) มิจฉาธรรม (ประพฤติผดิ ชัว่ ราย
ตางๆ) ก็ไดถงึ ความแพรหลาย นอกจากนี้ ความไมปฏิบตั ชิ อบในมารดา ความไมปฏิบตั ชิ อบในบิดา ความไมปฏิบตั
ชิ อบในสมณะ ความไมปฏิบตั ชิ อบในพราหมณ ความไมออ นนอมตอผใู หญในตระกูลก็ไดถงึ ความแพรหลาย เมือ่
อกุศลกรรมบถและอธรรมปฏิบตั เิ หลานีถ้ งึ ความแพรหลาย อายุ วรรณะ ของสัตวเหลานัน้ คือของมนุษยเหลานัน้
ก็เสือ่ มถอย จนในทีส่ ดุ เมือ่ อกุศลกรรมบถและอธรรมปฏิบตั แิ รงทีส่ ดุ ก็จกั สำคัญกันและกันวาเปนเนือ้ เหมือนนาย
พรานเห็นเนือ้ จักทำลายลางกันและกันดวยศาสตราทัง้ หลายอันคมอยู ๗ วัน เรียกวาสัตถันตรกัป (กัปพินาศในระหวาง
ดวยศาสตรา) ผทู หี่ นีไปอยใู นปาจึงรอดตาย
สัตวคือมนุษยทั้งหลายที่รอดตายจึงเริ่มไดสติคิดวา เราถึงความสิ้นญาติอยางใหญเห็นปานนี้ เหตุเพราะ
สมาทานอกุศลกรรม อยากระนัน้ เลย เราควรทำกุศล งดเวนปาณาติบาต จึงเริม่ เจริญดวยอายุบา ง เจริญดวยวรรณะ
บาง เมือ่ เห็นมีผลดี จึงเริม่ ทำกุศลยิง่ ๆ ขึน้ ไป งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมจิ ฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท
งดเวนจากปสณ
ุ วาจา งดเวนจากผรุสวาท งดเวนจากสัปผัปปลาปะ ละอภิชฌา ละพยาบาท ละมิจฉาทิฏฐิ ละ
อธรรมราคะ ละวิสมโลภะ ละมิจฉาธรรม ปฏิบต ชิ อบในมารดา ปฏิบต ชิ อบในบิดา ปฏิบต ชิ อบในสมณะ ปฏิบต
ชิ อบในพราหมณ ประพฤติออ นนอมตอทานผใู หญในตระกูล เพราะเหตุทสี่ มาทานกุศลธรรมเหลานัน้ เขาเหลานัน้
จักเจริญดวยอายุบา ง จักเจริญดวยวรรณะบาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๑๖๐-๑๖๑)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :
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อกุสลกมฺมปถคาถา
ยทา ปริจจฺ าครโต น โหติ
ปสาสโก รฏฐนิวาสิกานํ
อสงฺคโห โหติ ธนาทิเกหิ
ตทา ทลิททฺ า อถ กิจฉฺ ชีวี
อภทฺทจารี จ ฐิตา อธมฺเม
อทินนฺ ภณฺฑคฺคหกา ชนา เต
อทินนฺ าทานมุปปฺ นฺนํ
ตทา ปาณาติปาตี จ
มิจฉฺ าจารี จ กาเมสุ
สพฺเพ สมฺผปฺผลาป จ
เต พฺยาปาทปุเรกฺขารา
ตโต “อธมฺมราโค จ
อากาเรน จ โลโภ ว
สมเณสุ น สมฺมา ว
สพฺเพเต ปฏิปนฺนา จ
เอวํ สนฺเตป สตฺตานํ
ยทา อุกกฺ ฏฐภาวํ ว
ตทา โข มิคสฺญี ว
อฺญมฺญํ ปทุสสฺ นฺติ
โส “สตฺถนฺตรกปฺโปติ
ปวิฏฐา หิ อรฺญํ เย

ชนานํ โหติ โข ยทา
มุสาปสณ
ุ วาจิโน
เต โหนฺติ ผรุสวาจิโน
เต อภิชฌ
ฺ าลุกา จ โข
มิจฉฺ าทิฏฐ ี ภวนฺติ เต
อยํ โข วิสเมนป
มิจฉฺ าธมฺโมติเม ตโย
พฺราหฺมเณสุ น ฐานโส
น เต เชฏฐาปจายิโน
อายุ วณฺโณ จ หายเร
ปาปํ อกุสลํ คตํ
มนุสเฺ สสุ ภวนฺติ เต
สตฺตาหํ ปหรนฺติ เต
อยํ กปฺโป ปวุจจฺ เต
มุตตฺ า มรณโต อิเม

อาจินตฺ ยุํ เต มรณา ปมุตตฺ า
อมฺเหหิ จิณณ
ฺ ากุสลสฺส เหตุ
หานึ ว ญาตีนมปาปุณมิ หฺ า
สํวตฺตเต ยํ กุสลํ สุขาย
เอตํ กเรยฺยาม มยํ อิทานิ
ปาณาติปาตาทิปหายิโน โข
ทีฆายุภาวาทิปวุฑฒ
ฺ เิ หตุํ
สมฺปาปุณสิ สฺ าม มยํ อิทานิ
สตฺตา อธมฺมํ อิธ ปชฺชหิตวฺ า
ธมฺเม ฐิตา ทานรตา จ โหนฺติ
สพฺเพป โข อุจจฺ ติ ปฺุญเหตุ
สมฺปาปุณสิ สฺ นฺติ จิรายุวฑุ ฒ
ฺ นิ ตฺ ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๗๓)
พระผมู พี ระภาคเจาไดตรัสถึงพระราชาจักรพรรดิไวโดยความวา พระราชาจักรพรรดิทรงตัง้ อยใู นธรรม ทรง
เปนพระธรรมราชา ไมทรงยังจักรอันไมมพี ระราชาใหเปนไป เมือ่ พระองคตรัสอยางนัน้ แลว
ภิกษุรปู หนึง่ ไดกราบทูลวา ใครเลาเปนพระราชาแหงพระราชาจักรพรรดินนั้
แลวไดตรัสวา พระราชาจักรพรรดิทรงตัง้ อยใู นธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม ทำความ
เคารพธรรม นอบนอมธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตราเปนเบือ้ งตน เปนธรรมาธิปไตย มีธรรมเปนใหญ ทรง
จัดแจงรักษาปองกันคมุ ครองประกอบดวยธรรม ในอันโตชน คนภายใน ในกษัตริย ในอนุยนั ตะคือราชบริพาร ใน
พลกาย
ในพราหมณคฤหบดี ในชาวนิคมชนบท ในสมณพราหมณ ในเนือ้ และนกทัง้ หลาย ทรงจัดแจงรักษา
ปองกันคมุ ครอง ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมนัน่ เทียว จักรนัน้ อันขาศึกทีเ่ ปนมนุษยไรๆ ปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงไมได
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ตัง้ อยใู นธรรม เปนธรรมราชา อาศัยธรรม สักการะ
ธรรม ทำความเคารพธรรม นอบนอมธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตราเปนเบือ้ งหนา เปนธรรมาธิปไตย มีธรรม
เปนใหญ จัดแจงรักษาปองกันคมุ ครองประกอบดวยธรรม ในภิกษุทงั้ หลาย ในภิกษุณที งั้ หลาย ในอุบาสกทัง้ หลาย
ในอุบาสิกาทัง้ หลาย วากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีรปู ลักษณะอยางนีพ้ งึ สองเสพ อาชีพคามนิคมมีลกั ษณะอยาง
นีค้ วรสองเสพ อยางนีไ้ มควรสองเสพ ทรงจัดแจงรักษาปองกันคมุ ครอง ทรงยังธรรมจักรอันยอดเยีย่ มใหเปนไปโดย
ธรรมนัน่ เทียว จักรนัน้ อันสมณพราหมณ เทพ มาร หรือพรหมไรๆ ในโลกปฏิวตั คิ อื เปลีย่ นแปลงไมได
อนึง่ พระผมู พี ระภาคเจาไดตรัสไวความวา พระราชาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองคคุณ ๕ ประการ ทรง
ยังจักรใหเปนไปโดยธรรมนัน่ เทียว จักรนัน้ อันขาศึกทีเ่ ปนมนุษยไรๆ ปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงมิได องคคุณ ๕ ประการ
คือ พระราชาจักรพรรดิทรงเปนธัมมัญูรธู รรมหรือเหตุ อัตถัญูรเู นือ้ ความหรือผล มัตตัญูรปู ระมาณ กาลัญู
รกู าลเวลา ปริสญ
ั ู รบู ริษทั ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยังธรรมจักรอันยอด
เยีย่ มใหเปนไปโดยธรรมนัน่ เทียว จักรนัน้ อันสมณพราหมณ เทพ มาร หรือพรหมไรๆ ในโลกปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงมิได
ธรรม ๕ ประการ คือ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนธัมมัญูรธู รรมหรือเหตุ อัตถัญูรเู นือ้ ความ
หรือผล มัตตัญูรปุ ระมาณ กาลัญูรกู าลเวลา ปริสญ
ั ู รบู ริษทั

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๑๗๓)
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จกฺกวตฺติราชคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

อภาสิ เอวํ นรนาถพุทโฺ ธ
“ชนาธิโป ภูปติ จกฺกวตฺติ
ปติฏฐโิ ต ธมฺมวรมฺหิ ราชา
น สมฺปวตฺเตติ อราชจกฺกํ”

อินทรวงศ :

เอเกน วุตเฺ ต วจนมฺหิ ภิกขฺ นุ า
“เย จกฺกวตฺตี วรธมฺมสณฺฐิตา
โก โหติ เตสํ อธิราชขตฺตโิ ย”
เอวํ สุณติ วฺ าน อภาสิ พุทโฺ ธ

ปฐยาวัตร :

“จกฺกวตฺติ หิ ธมฺมฏโฐ
ครุกพุ พฺ ติ สทฺธมฺมํ
เอโส ธมฺมธโช โหติ
ตถา ธมฺมาธิปตฺเตยฺโย
พฺราหฺมณาทีสุ โปเสสุ
เมตฺตาลุ สพฺพปาณีนํ
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ
เอวํ ตถาคโต เสฏโฐ
เมตฺตาลุ สพฺพปาณีนํ
โลกนาโถ จ สมฺพทุ โฺ ธ
สมณาทิมนุสฺเสหิ
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ
เอวํ อภาสิ สมฺพทุ โฺ ธ
ธมฺมฺตุ าทิองฺเคหิ
สพฺเพหิ ปฏิปกฺเขหิ
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ
เอวํ ธมฺมฺตุ าทีหิ
ธมฺมาจกฺกํ ปวตฺเตติ

สทฺธมฺมํ สกฺกโรติ จ
ธมฺมฺจ อปจายติ
ธมฺมเสฏโฐ จ ขตฺตโิ ย
รฺโญ อนฺโตชนาทิสุ
สพฺเพสุ มิคปกฺขสิ ุ
ธมฺเมนาวรคุตฺติโก
ยถา อปฺปฏิวตฺตยิ ํ
สทฺธมฺมติพฺพคารโว
ภิกขฺ วฺ าทิปริสาสุ จ
ธมฺเมนาวรคุตฺติโก
อมนุสเฺ สหิ เกหิจิ
โลเก อปฺปฏิวตฺตยิ ํ”
“โย จกฺกวตฺติ ภูมโิ ป
สมงฺคี เอส ปญจหิ
ยถา อปฺปฏิวตฺตยิ ํ
สมฺพทุ โฺ ธป นราสโภ
สมงฺคี ทิปทุตตฺ โม
โลเก อปฺปฏิวตฺตยิ นฺติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๗๖-๑๗๗)
วินยั คือพระพุทธบัญญัติ เปนคำสัง่ ปรับอาบัตแิ กภกิ ษุผปู ระพฤติทางกายวาจา เปนอาสวัฏฐานิยธรรม
คือการกระทำทีไ่ มดงี าม เปนทีต่ งั้ แหงอาสวะ กิเลสดองจิตสันดานนัน้ ๆ โดยทรงปรารภความประพฤติดงั นัน้ ของภิกษุ
รูปหนึง่ เปนเหตุ จึงทรงบัญญัตวิ นิ ยั ปองกันเปนสิกขาบทๆ หรือเปนขอๆ ไป โดยภิกษุผนู นั้ เปนตนเหตุใหทรงบัญญัติ
ไมตอ งอาบัติ เพราะยังมิไดทรงบัญญัตไิ ว สวนภิกษุผปู ระพฤติดงั นัน้ หลังจากทรงบัญญัตแิ ลวจึงตองอาบัติ ชือ่ วาวินยั
เพราะเปนเครือ่ งกำจัด หาม ปองกัน โทษละเมิดทางกายวาจาเปนเครือ่ งนำไปโดยวิเศษ เปนเหตุใหเกิดความเรียบ
รอยดีงาม ดังทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจาตรัสไวโดยความวาทรงอาศัยอำนาจประโยชน ๑๐ ประการ ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
แกภกิ ษุทงั้ หลาย คือเพือ่ ความดีงามแหงสงฆ เพือ่ ความผาสุกแหงสงฆ เพือ่ ขมบุคคลทีเ่ กอยาก เพือ่ อยผู าสุกแหง
ภิกษุทงั้ หลายผมู ศี ลี เปนทีร่ กั เพือ่ สำรวมระวังปองกันอาสวะทัง้ หลายทีเ่ ปนปจจุบนั เพือ่ กำจัดหามอาสวะทัง้ หลายที่
เปนภายหนา เพือ่ ความเลือ่ มใสแหงผทู ยี่ งั ไมเลือ่ มใส เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ แหงผทู เ่ี ลือ่ มใสแลว เพือ่ ความตัง้ มัน่
แหงสัทธรรม เพือ่ อนุเคราะหถอื เอาตามวินยั
ในวินยั ปฎก ไดมแี สดงวา ทานพระสารีบตุ รไดกราบทูลถามพระผมู พี ระภาคพุทธเจาวา พรหมจรรยศาสนา
ของพระพุทธเจาพระองคไหนไมตงั้ อยนู าน ของพระองคไหนตัง้ อยนู าน เพราะเหตุปจ จัยอะไร ตรัสตอบวา พรหมจรรย
ศาสนาของพระผมู พี ระภาคเจาวิปส สี ของพระผมู พี ระภาคเจาสิขี ของพระผมู พี ระภาคเจาเวสสภู ไมตงั้ อยนู าน เพราะ
พระผมู พี ระภาคเจา ๓ พระองคนไี้ มขวนขวายเพือ่ แสดงธรรมโดยพิสดาร นวังคสัตถุศาสนคอื คำสอนของพระศาสดา
มีองค ๙ มีสุตตะเคยยะเปนตนมีนอย ไมทรงบัญญัติสิกขาบมทแกสาวกทั้งหลาย ปาติโมกขก็ไมทรงแสดง โดย
อันตรธานแหงพระพุทธเจาเหลานัน้ โดยอันตรธานแหงสาวกพุทธานุพทุ ธะ สาวกภายหลังตางนามตางโคตรตางชาติ
ตางตระกูลบวชแลว ยังพรหมจรรยศาสนานัน้ ใหอนั ตรธานไปโดยเร็วเหมือนดอกไมตา งๆ วางไวบนแผนกระดานมิ
ไดรอ ยไวดว ยดาย ลมยอมเกลีย่ เรีย่ รายกระจัดกระจายดอกไมเหลานัน้ โดยเหตุทมี่ ไิ ดรอ ยไวดว ยดาย
สวนพรหมจรรยศาสนาของพระผมู พี ระภาคเจากกุสนั ธะ ของพระผมู พี ระภาคเจาโกนาคมนะ ของพระผมู ี
พระภาคเจากัสสปะ ตัง้ อยนู าน เพราะพระผมู พี ระภาคเจา ๓ พระองคนี้ ทรงขวนขวายเพือ่ แสดงธรรมโดยพิสดาร
แกสาวกทัง้ หลาย สุตต เคยยะเปนตนมีมาก ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบมทแกสาวกทัง้ หลาย ทรงแสดงปาติโมกข โดย
อันตรธานแหงพระพุทธเจาเหลานัน้ โดยอันตรธานแหงสาวกพุทธานุพทุ ธะ สาวกภายหลังตางนามตางโคตรตางชาติ
ตางตระกูลบวชแลว ตัง้ พรหมจรรยนนั้ ตลอดกาลนาน เหมือนดอกไมตา งๆ วางไวบนแผนกระดาน รอยไวดแี ลวดวย
ดาย ลมยอมไมเกลีย่ เรีย่ รายกระจัดกระจายดอกไมเหลานัน้ โดยเหตุทรี่ อ ยไวดแี ลวดวยดาย
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วินยคาถา ๑

(มว. ๑๗๖-๑๗๗)

อินทรวิเชียรฉันท :

ปฺญตฺติ วุตตฺ า วินโย ยตีนํ
อาณาปนํ วา มุนปิ งุ คฺ เวน
กาเยน วาจายป ทุฏฐ จารี
โย ภิกขฺ ุ องฺครี สสาสนสฺมึ
ตํ สาสนสฺมึ วินยํ อิมํ โข
อารพฺภ ปฺญาปยเต มุนนิ โฺ ท.

อินทรวงศ :

สงฺฆสฺส เอเต ทส สุฏ ตุ าทิเก
องฺครี โส อตฺถวเส ปฏิจจฺ เว
สิกขฺ าปทาเนวิธ ปฏฐเปติ โข
เอตานิ สีลนฺตปิ  โข ปวุจจฺ เร.

ปฐยาวัตร :

วินเย หิ อิทํ วุตตฺ ํ
สมฺพุทฺธสาสนสฺเสว
“อจิรฏฐติ กิ ํ โหติ
สาสนํ กตเมสฺจ
เถรสฺส อาห สมฺพทุ โฺ ธ
อจิรฏฐติ กิ ํ โหติ
เทสนาย หิ ธมฺมสฺส
ภวนฺติ อปฺปกาเนว
สมฺพทุ ธฺ สาวกานฺจ
น ปฺญตฺตานิ โข สีลปาติโมกฺขานิ เนเตหิ
เอเต อนฺตรธาเปสุ ํ
อนุปพฺพชิตา เตสํ
ขิปปฺ ํ อนฺตรธาเปสุ ํ
สุตเฺ ตนาพทฺธปุปผฺ านิ
วิกกฺ รี ยิ นฺติ วาเตน
กกุสนฺธาทิกานนฺตุ
เทสนาย หิ ธมฺมสฺส
ภวนฺติ พหุกาเนว
ปฺญตฺตาเนว โข สีลปาติโมกฺขานิ เอเตหิ
เนเต อนฺตรธาเปสุ ํ

สารีปตุ โฺ ต ตถาคตํ
อาปุจฉฺ ิ จิรสณฺฐติ ึ
กตเมสฺจ สาสนํ
จิรสณฺฐติ กิ ํ อิติ
วิปสฺสสิ สฺ จ สาสนํ
สิขสิ สฺ เวสฺสภุสสฺ จ
อิเม นปฺปสุตา ตโย
สุตตเคยฺยาทิกานิ จ
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสเน
สิกขาปทานิ สพฺพโส
อุททฺ ฏิ ฐ านิ ภวนฺติ จ
เอเตสฺจาป สาวกา
ปจฺฉมิ าชนตา อิธ
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสนํ
ผลเก ฐปตานิ เว
ยถา อนวเสสโต
สาสนํ จิรสณฺฐติ ํ
ปสุตา โหนฺติ โข อิเม
สุตตเคยฺยาทิกานิ จ
สิกขาปทานิ สพฺพโส
อุททฺ ฏิ ฐ านิ ภวนฺติ จ
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา๑๗๖-๑๗๘)
วินยั คือพระพุทธบัญญัติ เปนคำสัง่ ปรับอาบัตแิ กภกิ ษุผปู ระพฤติทางกายวาจา เปนอาสวัฏฐานิยธรรม คือ
การกระทำทีไ่ มดงี าม เปนทีต่ งั้ แหงอาสวะ กิเลสดองจิตสันดานนัน้ ๆ โดยทรงปรารภความประพฤติดงั นัน้ ของภิกษุ
รูปหนึง่ เปนเหตุ จึงทรงบัญญัตวิ นิ ยั ปองกันเปนสิกขาบทๆ หรือเปนขอๆ ไป โดยภิกษุผนู นั้ เปนตนเหตุใหทรงบัญญัติ
ไมตอ งอาบัติ เพราะยังมิไดทรงบัญญัตไิ ว สวนภิกษุผปู ระพฤติดงั นัน้ หลังจากทรงบัญญัตแิ ลวจึงตองอาบัติ ชือ่ วาวินยั
เพราะเปนเครือ่ งกำจัด หาม ปองกัน โทษละเมิดทางกายวาจาเปนเครือ่ งนำไปโดยวิเศษ เปนเหตุใหเกิดความเรียบ
รอยดีงาม ดังทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจาตรัสไวโดยความวาทรงอาศัยอำนาจประโยชน ๑๐ ประการ ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
แกภกิ ษุทงั้ หลาย คือเพือ่ ความดีงามแหงสงฆ เพือ่ ความผาสุกแหงสงฆ เพือ่ ขมบุคคลทีเ่ กอยาก เพือ่ อยผู าสุกแหง
ภิกษุทงั้ หลายผมู ศี ลี เปนทีร่ กั เพือ่ สำรวมระวังปองกันอาสวะทัง้ หลายทีเ่ ปนปจจุบนั เพือ่ กำจัดหามอาสวะทัง้ หลายที่
เปนภายหนา เพือ่ ความเลือ่ มใสแหงผทู ยี่ งั ไมเลือ่ มใส เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ แหงผทู เ่ี ลือ่ มใสแลว เพือ่ ความตัง้ มัน่
แหงสัทธรรม เพือ่ อนุเคราะหถอื เอาตามวินยั
วินยั นัน้ ชือ่ วาศึกษาดีแลว เพราะไมตอ งโทษเครือ่ งเศราหมอง และเพราะทำตนใหตงั้ อยใู นคุณมีมารยาท ชือ่
วาเปนมงคล เพราะนำประโยชนสขุ มาใหในโลกทัง้ สอง
พระดาบสโพธิสตั วชอื่ วาคันธาระไดกลาวเตือนดาบสสหายวา “ถาปญญาของตนเองหรือวินยั ทีศ่ กึ ษาดีแลวจะ
ไมพงี มีไซร ชนเปนอันมากก็จะพึงเทีย่ วไป เหมือนกระบือบอดเทีย่ วไปในปา ก็แตเพราะสัตวบางเหลาในโลกนีเ้ ปนผู
 ญา มีวนิ ยั อันอาจารยแนะนำแลว มีใจมัน่ คงแลวจึงเทีย่ วไป
ศึกษาดีแลวในสำนักอาจารย ฉะนัน้ สัตวเหลานัน้ เปนผมู ปี ญ
พระโพธิสตั วไดแสดงความนีว้ า ก็ผนู ที้ ยี่ งั เปนคฤหัสถ ควรศึกษาขอศึกษาอันสมควรแกสกุลของตน ทีเ่ ปน
บรรพชิตก็ควรศีกษาขอควรศึกษาอันสมควรแกบรรพชา เพราะวา แมคฤหัสถทงั้ หลายผศู กึ ษาดีในการงาน มีกสิกรรม
และโครักขกรรมเปนตน ชือ่ วาสมควรแกสกุลของตน เปนผมู อี าชีพสมบูรณแลวชือ่ วาเปนผมู นั่ คงดีเทีย่ วไป แมบรรพชิต
ผศู กึ ษาดีในมารยาท มีความกาวไปขางหนาและถอยกลับเปนตนอันนำมาซึง่ ความเลือ่ มใส และในอธิสลี สิกขาอธิจติ
สิกขา และอธิปญ
 ญาสิกขา ซึง่ สมควรแกบรรพชาชือ่ วาเปนผมู จี ติ มัน่ คงดีเทีย่ วไป
พระผมู พี ระภาคเจาไดตรัสไวในมงคลสูตรวาวินโย จ สุสกิ ขฺ โิ ต เอตมฺมงคลมุตตฺ มํ วินยั อันศึกษาดีแลว ขอ
นีเ้ ปนมงคลอันอุดม

วินยคาถา ๒

(มว. ๑๗๖-๑๗๘)

ปฐยาวัตร :

อติกกฺ มติ คารยฺหํ
อาปชฺชติ จ อาปตฺตึ
พุทธฺ สฺสาณาปนํ โหติ
เอโส นิวารณํ ปาปอารภิตวฺ าน ภิกขฺ สุ สฺ
ทส อตฺถวเสเยว

โย อชฺฌาจารโมมกํ
ปาปธมฺโม จ โหติ โส
วินโย โยป สาสเน
กมฺมสฺส ตสฺส ภิกขฺ โุ น
อชฺฌาจารสฺสติกกฺ มํ
สงฺฆสฺส สุฏ ตุ าทิเก
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ปฏิจจฺ ปาปภิกขฺ นู ํ
สิกขฺ าปทนฺติ นาเมน
ปฺญาเปสิ ยตีนฺจ
วินโย สงฺกเิ ลสานํ
อตฺตานํ อถ อาจารสุสกิ ขฺ โิ ต ทฺวโิ ลเกสุ

นิคคฺ หาย จ สาสเน
อกฺขาตํ วินยํ อิธ
นิคคฺ หาย ตถาคโต
อนาปชฺชนโต จ โข
คุณสณฺฐาปเนนป
อตฺถาวเหน มงฺคลํ

อินทรวงศ :

คนฺธารนาโม อิสิ อาห ตาปสํ
ปฺญา สเจ วา วินโย น สิกขฺ โิ ต
โลเก จเรยฺยุ ํ พหุกา ชฬา ชนา
อนฺโธ ยถาตํ มหิโส วนมฺหิ เว
นีตา สิยุ ํ อาจริเยหิ เย นรา
เมธี จเรยฺยุ ํ สุสมาหิตา อิเม

อินทรวิเชียร :

เอวฺจ ทีเปติ ส โพธิสตฺโต
สาตฺถํ หิ ยํ โข อิธ สิกขฺ ติ พฺพํ
สิกเฺ ขยฺยเุ มตํ คิหโิ น สปฺญา
ฐานานุรเู ปน สุพทุ ธฺ ชิ าตา
สิกเฺ ขยฺยเุ มตฺเถว ยตีป สิกขฺ า
ยํ สิกขฺ ติ พฺพํ กสิอาทิกมฺมํ
ตสฺม
ิ จฺ ทกฺขา คิหโิ น ภเวยฺยํ
เอเต ว อาชีวสมงฺคโิ น จ
เย สาสนสฺมึ ตุ ปรูปชีวี
เต ตีสุ สิกขฺ าสุ สุสกิ ขฺ กามา
อาจารยุตตฺ า อิรยิ าปเถสุ
ปาสาทิกา เต ยตโย ภวนฺติ
ปาสาทนียา อิติ วุจจฺ เร เต
เอเต จเรยฺยุ ํ อถ ทฬฺหจิตตฺ า

ปฐยาวัตร :

ตสฺมา วุตตฺ ํ มุนนิ เฺ ทน
เอโส วุตตฺ านิสโํ ส ว

สพฺพโลกานุกมฺปน า
เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๗๘)
การเวนจากอกุศลกรรมบถคือทางแหงกรรมทีเ่ ปนอกุศล ๑๐ ประการ ชือ่ อาคาริยวินยั วินยั ของคฤหัสถ
คือ
เวนจากกายกรรมฝายอกุศล ๓ ไดแก ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม
เวนจากวจีกรรมฝายอกุศล ๔ ไดแก พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดหยาบคาย พูดเพอเจอเหลวใหล
เวนจากมโนกรรมฝายอกุศล ๓ ไดแก โลภเพงเล็งทรัพยสมบัตขิ องผอู นื่ คิดปองรายผอู นื่ เห็นผิดจาก
ทำนองคลองธรรม แตมสี มั มาทิฏฐิ เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม
แมศลี สำหรับคฤหัสถทงั้ หมดมีศลี ๕ เปนตน ก็นบั รวมเขาดวย
วินยั นัน้ ชือ่ วาศึกษาดีแลว เพราะไมตอ งโทษเครือ่ งเศราหมอง และเพราะทำตนใหตงั้ อยใู นคุณคือมารยาท
ชือ่ วาเปนมงคล เพราะนำประโยชนสขุ มาใหในโลกทัง้ สอง
พระดาบสโพธิสตั วชอื่ คันธาระไดกลาวเตือนดาบสสหายวา “ถาปญญาของตนเองหรือวินยั ทีศ่ กึ ษาดีแลวจะ
ไมพงึ มีไซร ชนเปนอันมากก็จะพึงเทีย่ วไป เหมือนกระบือบอดเทีย่ วไปในปา ก็แตเพราะสัตวบางเหลาในโลกนีเ้ ปน
ผศู กึ ษาดีแลวในสำนักอาจารย ฉะนัน้ สัตวเหลานัน้ เปนผมู ปี ญ
 ญา มีวนิ ยั อันอาจารยแนะนำแลว มีใจมัน่ คงแลว
จึงเทีย่ วไป
พระโพธิสตั วไดแสดงความนีว้ า “ก็ผนู ที้ ยี่ งั เปนคฤหัสถ ควรศึกษาขอศึกษาอัน้ สมควรแกสกุลของตน ที่
เปนบรรพชิตก็ควรศึกษาขอควรศึกษาอั้นสมควรแกบรรพชา เพราะวาแมคฤหัสถทั้งหลายผูศึกษาดีในการงานมี
กสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน ชือ่ วาสมควรแกสกุลของตน เปนผมู อี าชีพสมบูรณกแลวชือ่ วาเปนผมู นั่ คงดีเทีย่ ว
ไป แมบรรพชิตผศู กึ ษาดีในมารยวาทมีการกาวไปขางหนาและถอยกลับเปนตน อันนำมาซึง่ ความเลือ่ มใส และใน
อธิศลี สิกขา อธิจติ สิกขา และอธิปญ
 ญาสิกขา ซึง่ สมควรแกบรรพชาชือ่ วาเปนผมู จี ติ มัน่ คงดีเทีย่ วไป
พระผมู พี ระภาคเจาไดตรัสไวในมงคลสูตรวา วินโย จ สุสกิ ขฺ โิ ต เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ วินยั อันศึกษาดีแลว
ขอนีเ้ ปนมงคลอันอุดม.

กุสลกมฺมปถคาถา

(มว. ๑๗๘)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา
ยา อารตี เวรมณี จ ปาปา
อาคาริโย โข วินโยติเยว
สา วุจจฺ เต โคตมสาสนสฺมึ
วินโย สงฺกเิ ลสานํ
อตฺตานํ อถ อาจารสุสกิ ขฺ โิ ต ทฺวโิ ลเกสุ

อนาปชฺชนโต จ โข
คุณสณฺฐาปเนนป
อตฺถาวเหน มงฺคลํ
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อิสิ โอวทิ คนฺธาโร
โน เจ อสฺส สกา พุทธฺ ิ
วเน อนฺธมหีโส ว
ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ
ตสฺมา วินตี วินยา ธีรา

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

เอวํ สหายตาปสํ
วินโย วา สุสกิ ขฺ โิ ต
จเรยฺย พหุโก ชโน
อาเจรมฺหิ สุสกิ ขฺ ติ า
จรนฺติ สุสมาหิตา

อเนนิทํ ทสฺสติ มตฺถรูปํ
ยตีหิ สิกขฺ า อิธ สิกขฺ ติ พฺพา
คิหหี ิ กมฺมํ กสิอาทิกํ โข
สุสกิ ขฺ ติ พฺพํ ว กุลานุรปู ํ
อิเม ว อาชีวสมงฺคโิ น จ
ปรูปชีวี ปน สาสเน เย
อิมาสุ สิกขฺ าสุ สุสกิ ขฺ กามา
จเรยฺยเุ มเตป สุทฬฺหจิตตฺ า
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
เอโส วุตตฺ านิสโํ ส ว

วินโย จ สุสกิ ขฺ โิ ต
เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้
แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๗๙-๑๘๐)
พระราชรัฏฐาภิปาลโนบายนัน้ คือวิธปี กครองพระราชอาณาจักร สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ไดทรงอาศัยธรรมวินยั ทรงสักการะเคารพธรรมวินยั ทีพ่ ระบรมศาสดาตรัสบรรหารตัง้ พระธรรมวินยั ไวแทนพระองค
แกพระอานนทพทุ ธอุปฏ ฐากในสมัยใกลจะเสด็จดับขันธปรินพิ พานวา “ดูกอ นอานนท ธรรมและวินยั ใดทีเ่ ราผู
ตลาคตไดแสดงแลว ไดบญ
ั ญัตแิ ลว แกทา นทัง้ หลาย ธรรมและวินยั นัน้ จักเปนศาสดาของทานทัง้ หลายภายหลัง
แตเราลวงไปแลว โดยนัยสัทธรรม ธรรมเปนคำสอน วินยั เปนคำสัง่ รวมเปนพุทธศาสนา คำสัง่ สอนของพระ
พุทธเจาคือสัตถุศาสน คำสัง่ สอนของพระศาสดาเปนปริยตั ธิ รรม ธรรมทีพ่ งึ เรียนกอน จึงเปนธรรมวินยั ทีเ่ ปนปฏิบตั
ิธรรม
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงศึกษาธรรมศึกษาวินยั ทัง้ ภาคเรียน ทัง้ ภาคปฏิบตั ิ เปนอัตตสมบัติ
แลว ไดทรงประยุกตปฏิบตั ใิ นพระราชจรรยาทีเ่ ปนสวนรัฏฐาภิปาลโนบายทัง้ ปวง จึงปรากฏวาทรงปฏิบตั ไิ ดสมบูรณ
ทัง้ ในสวนทีท่ รงปฏิบตั ติ ามกำหนดกฎหมายพระราชประเพณี ทัง้ ในสวนทีท่ รงปฏิบตั ใิ นฐานองคพระประมุขแหงชาติ
ทัง้ ในฐานพระมหากรุณาพระราชทานโครงการพระราชดำริตา งๆ เปนอันมาก เพือ่ บำบัดทุกข บำรุงสุขประชาราษฎร
ทัง้ ปวง
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงทีท่ รงปฏิบตั แิ ลวก็ดี ทีก่ ำลังทรงปฏิบตั กิ ด็ ี ทีจ่ ะทรงปฏิบตั ติ อ ไปก็ดี ทีเ่ ปนไปตาม
โครงการทีไ่ ดทรงมีพระราชดำริไวแลว เพียงประการเดียวก็ยากทีจ่ ะพรรณนาใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้ จะรับพระ
ราชทานบรรยายถวายโดยสังเขปเพียงบางประการ
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงตระหนักเปนอยางดีในปญหาสภาพแวดลอมปจจุบนั ของแตละ
ประเภทในโลกทีเ่ สือ่ มลงอยางรวดเร็ว และเกิดภาวะสิง่ แวดลอมเปนพิษเพิม่ มากขึน้ ซีง่ ผทู รงความรทุ งั้ ปวงในแตละ
สวนของโลกตางพากันวิตกวา หากชาวโลกไมรว มมือกันแกไขแลว สิง่ แวดลอมทีเ่ ปนพิษนีต้ อ งทำใหมนุษยในโลกไม
สามารถอาศัยบนโลกไดโดยปกติสขุ สืบไป จึงทรงพยายามประกอบพระราชกรณียกิจในหลายๆ ดาน เพือ่ เปนการ
อนุรกั ษสง่ิ แวดลอมของประเทศใหอยใู นสภาพทีด่ ที สี่ ดุ เทาทีจ่ ะทรงกระทำได มีพระราชประสงคใหเสาะแสวงหาพันธุ
พืชทีใ่ หประโยชนหลายๆ อยางพรอมกัน ทรงเห็นวาทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอการสรางมลภาวะใหแกโลก ทรง
พยายามใหทกุ คนหลีกเลีย่ งการ “เผา” เชือ้ เพลิงใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได รวมทัง้ การเผาปา ทรงพยายามเรงสง
เสริมการปลูกตนไมโดยนักวิชาการปาไมควรวิจยั วาพันธไุ มชนิดใดบางเพือ่ จะไดพจิ ารณาใชพนั ธไุ มดงั กลาวในกิจการ
ปลูกปาทดแทนในอนาคตอันจะมีผลใหคงความสมดุลของปริมาณกาซทีต่ อ งการ.
(มว. ๑๗๙-๑๘๐)

วินยปริยาปนฺนรฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อินทรวิเชียร :

พุทเฺ ธน โย โข วินโย จ ธมฺโม
ปฺญตฺตภูโต มุนสิ าวกานํ
วุจจฺ นฺติ เทฺวเม มุนสิ าสนนฺติ
เอเตป สาตฺถา ปฏิปชฺชตํ เว
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อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :
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สทฺธาธิโก ภูปติ โหติ สาสเน
โส พุทธฺ ธมฺมํ อนุสกิ ขฺ มานโก
ชานาติ “สาตฺถํ มุนสิ าสนนฺติ โข
ยา นีติ ปารมฺปริยํ ปุราณกํ
โส นีตอิ าทีนิ ปฏิจจฺ ภูมโิ ป
รฏเฐ ชนานํ มุขยี นรุตตฺ โม
ทุกขฺ ปฺปเนตา จ สุโขปสํหโร
อตฺถาย รฏฐสฺส จ รฏฐวาสินํ
สาตฺถํ นโยปายมิมฺจ กุพพฺ เต
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ สุฏ นุ า
กรณียฺจ อารมฺภสพฺพนฺตํ วณฺณติ ุ เํ ยว
เอกจฺจปํ  กเถสฺสามิ
รฏฐสฺส สพฺพภาเคสุ
หานิภาโว จ สพฺเพสํ
ตปฺปจฺจยา น โลกสฺมึ
ราชา ตมารภิตวฺ าน
หิตตฺเถ สํหริตวฺ าน
ยํ สํวชิ ชฺ ติ โลกสฺมึ
สมคฺคา เอกฉนฺทา จ
รฏฐสฺมึ สุปสนฺเนน
สทา ผาสุวหิ าราย

นโยปาโย หิตตฺถโก
กถามคฺเคน ทุกกฺ รํ
สงฺเขปโต อิทานิหํ
อตฺถิ ยงฺก
ิ จฺ ิ ปากฏํ
วตฺตเต อนุปพุ พฺ โต
ชนา ผาสุวหิ าริโน
สพฺเพ ญาเปตุกามโก
โรเปนฺตุ พีชพนฺธโว
ตํ รกฺขนฺตุ ทยฺยกิ า
มา ตํ หาเปนฺตุ สพฺพโส
รุกเฺ ข โรเปนฺตุ เจตสา
สพฺพรฏฐนิวาสินนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้
แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๘๙-๑๙๐)
ชาดกทีท่ า นยกขึน้ สำหรับเมตตาบารมีกค็ อื สุวรรณสามชาดกไดแกชาดกเรือ่ งพระสุวรรณสาม มีเรือ่ งโดย
ยอวา ไดมบี ตุ รและธิดาของเนสาทคือนายพรานปา ๒ ตระกูล ซึง่ บิดามารดาไดปรารถนาทีจ่ ะใหตบแตงอยคู รอง
เรือน แตบคุ คลทัง้ สองนัน้ เปนผมู จี ติ ใจทีไ่ ดนอ มไปในการบรรพชาคือการบวช และเปนผทู ไี่ มนยิ มในการฆาสัตวซงึ่
เปนอาชีพของตระกูล จึงไดพากันออกไปบวชเปนฤษีและฤษิณี ไดมบี ตุ รคนหนึง่ นามวาสามะ ซึง่ มักเรียกวาสุวรรณ
สาม ตอมาบิดามารดาของสุวรรณสามไดถกู งูพษิ พนพิษเขานัยนตา จึงตาบอดหมดทัง้ สองคน สุวรรณสามไดเลีย้ ง
บิดามารดาของตนอยใู นปา
บิดามารดาและบุตรทัง้ สามนีเ้ จริญเมตตาภาวนาอยเู ปนประจำ ดวยอำนาจของ
เมตตา สัตวปา ทัง้ หลายทีเ่ ปนสัตวรา ยและทัง้ ทีเ่ ปนสัตวไมรา ยก็พากันมีจติ ออนไมทำอันตรายและใหความคนุ เคยสนิท
สนมดุจเปนมิตรสหาย สุวรรณสามนัน้ เมือ่ ไดออกไปทำกิจตางๆ เชนตักน้ำหาอาหารเปนตนเลีย้ งบิดามารดา ก็ได
สัตวปา ทัง้ หลายพากันหอมลอมไปและกลับ ทัง้ สามคนนัน้ ก็ไดอยเู ปนสุขในปา จนคราวหนึง่ พระราชาแหงกรุง
พาราณสีไดเสด็จออกมาลาเนือ้ และไดแอบซอนมองเห็นสุวรรณสามพรอมทัง้ หมเู นือ้ กำลังออกไปตักน้ำใหบดิ ามารดา
จึงไดยงิ ดวยลูกธนูอาบยาพิษไปถูกสุวรรณสามลมลง กอนทีส่ วุ รรณสามสลบไสลดวยอำนาจของศรอาบยาพิษนัน้
ก็ไดกลาวเรียกหาบุคคลผยู งิ ดวยวาจาอันออนหวาน ไมแสดงความโกรธ
พระราชาพาราณสี ไดทรงฟงเรียกเชนนัน้ ก็มพี ระหฤทัยออนและไดเสด็จเขาไปหาสุวรรณสามซึง่ นอนกระวน
กระวายคร่ำครวญอยวู า ตอไปนีจ้ ะไดใครเปนผเู ลีย้ งบิดามารดา ก็ไดทรงถามและครัน้ ทรงทราบแลวก็ทรงรันทด
เสียพระหฤทัยในการทีไ่ ดทำไป และก็รบั ทรงเปนผอู ปุ การะบิดามารดาของสุวรรณสาม สุวรรณสามก็สลบไสลไป
ในขณะ นัน้ ดวยอำนาจของศรอาบยาพิษ พระราชาแหงพาราณสีกไ็ ดเสด็จไปอาศรมซึง่ เปนทีอ่ ยขู องบิดามารดา และ
ก็ไดทรงทำการปฏิบตั ิ ฝายบิดามารดาของสุวรรณสามสังเกต เห็นความผิดปกติในกิรยิ าเปนตน กำหนดวาคงจะไม
ใชสวุ รรณสาม จึงไดถามขึน้ พระราชาแหงพาราณสีกท็ รงเลาใหทราบตามจริงทัง้ สองทานนัน้ ครัน้ ไดสดับก็ขอให
พระราชาแหงกรุงพาราณสีชว ยนำไปยังสุวรรณสาม ครัน้ เมือ่ ไปถึงทีน่ นั้ แลว ทัง้ สองทานนัน้ ก็มคี วามโศกรันทดและ
ก็ไดตงั้ สัตยาธิษฐานขึน้ วา “สามะนีเ้ ปนผปู ระพฤติธรรม ประพฤติดงั พรหม กลาวแตคำสัจจริง เลีย้ งบิดามารดาประพฤติ
ออนนอมตอผใู หญในตระกูล รักสัตวมชี วี ติ ดวยความสัตยนขี้ อใหพษิ ศรในกายของสามะเหือดหายเถิด”
และก็มแี สดงวานางพสุนธรีเทวธิดาซึง่ สถิตอยทู เี่ ขาคันธมาทน ซึง่ เคยเปนมารดาของสุวรรณสามมาในภพ
อดีต ก็ไดมาทำสัจจกิรยิ าเชนเดียวกันวา “ไมมใี ครอืน่ ซึง่ จะเปนทีร่ กั ของตนยิง่ ไปกวาสุวรรณสาม ดวยอำนาจ
สัจจกิรยิ านัน้ สุวรรณก็ฟน ขึน้
บิดามารดาก็หายจากความตาบอด ในขณะเดียวกันกับอรุณขึน้ เพราะฉะนัน้
บุคคลทัง้ หมดนัน้ ก็ไดมคี วามสวัสดี และพระราชาแหงกรุงพาราณสีกไ็ ดกลับทรงตัง้ อยใู นธรรมของผปู กครองประชาชน.
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(มว. ๑๘๙-๑๙๐)

ปฐยาวัตร :
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เมตฺตาปารมีคาถา
อุททฺ ฏิ ฐํ หิ ยมารพฺภ
เอตํ วุจจฺ ติ นาเมน
เนสาทานํ กุเลเสฺวว
เทฺว มาตาปตโร เอเต
ฆรสมฺพนฺธเนนาป
เต ปพฺพชิตกุ ามา ว
ปุตโฺ ต เอเตสเมโก ว
หลาหลวิเสเนว
อนฺธภูเต อรฺญสฺมึ
เมตฺตํ ภาเวสุเมเต ว
จณฺฑา โหนฺติ อจณฺฑา จ

เมตฺตาปารมิมตฺถิ เว
สุวณฺณสามชาตกํ
ทฺวสี ุ ปุตตฺ า จ ธีตโร
พหุปปฺ ย ายมานกา
เอเต พนฺธติ กุ ามกา
อุโภ ตุ ปุตตฺ ธีตโร
สาโมติ ลทฺธนามโก
อนฺธา อาสุํ อุโภ ตทา
อุโภป ปฏิชคฺคิ โส
ตสฺมา หิ เย มิคาทโย
ตโย เตสํ อติปปฺ ย า

อินทรวิเชียร :

พาราณสีภมู ปิ ตินทฺ ราชา
สทฺธึ มิเคเหว ยทา อรฺญํ
สาโม คโต โหติ ตทา สเรน
ตํ วิชฌ
ฺ ิ ปาเตสิ จ ภูมยิ ํ ตํ

อินทรวงศ :

“โกทานิ มํ วิชฌ
ฺ ิ สเรน โข อิติ
สณฺหาย วาจาย ส อาห ภูมปิ ํ
โส ตํ สุณติ วฺ า มุทมุ านโส ตทา
สามสฺส โข คจฺฉิ อิมสฺส สนฺตกิ ํ

ปฐยาวัตร :

ราชา “ยํ เม กตํ กมฺมํ
โส ตํ อาห “ภริสสฺ ํ เต
เอตสฺส วิชฌ
ฺ เนเนว
พาราณสีมหาราชา
คนฺตวฺ าน อาทเรเนว
ปุจฉฺ สึ ุ “น อยํ สาโม
ตํ มาตาปตโร ญตฺวา
อิติ ราชานมายาจุํ
“ธมฺมจารี อยํ สาโม
สรีรมฺหิ วิสํ ตสฺส
อิจเฺ จวมาห สจฺจํ ว
เทวธีตา คมิตวฺ าน
มยฺหํ นตฺถตี ิ เอวํ โข

ตํ อสาธูติ ทุมมฺ โน
เทฺว มาตาปตโร อิติ
วิสฺญี โส อโหสิ เว
มาตาปตูนมสฺสมํ
อุโภป ปฏิชคฺคิ โส
อิติ ญตฺวา อุโภป ตํ
“เนหิ โน ตสฺส สนฺตกิ ํ
เต คนฺตวฺ า ตสฺส สนฺตกิ ํ
มาตาปตภุ โร อหุ
สจฺจวชฺเชน หฺญตุ
ตทา เอกา วสุนธฺ รี
“อิโต ปยตโร นโร
สจฺจเมวาห ตํขณํ
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สจฺจวชฺเชน โส สาโม
เทฺว มาตาปตโร ตสฺส
อรุโณ อุคคฺ โต โหติ
ภูปาโล ราชธมฺเมสุ
(มว. ๑๘๙)

ปฐยาวัตร :

อโรโค จ อโหสิ เว
จกฺขู ปฏิลภุํ ตทา
สพฺเพสํ อหุ โสตฺถติ า
ปติฏฐโิ ต อโหสิ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

เมตฺตาปารมีคาถา
สา เมตฺตาปารมีทานิ
มาตา ปตา จ เอตสฺส
อเหสุ ํ ตาปสาเยว
สมฺมา สุวณฺณสาโม ว

อีกสำนวนหนึง่

อุททฺ ฏิ ฐา โหติ ชาตเก
สามสฺส อนฺธจกฺขกุ า
อรฺญวาสิโน ตโย
โปเสสิ ปุพพฺ การิโน

อินทรวงศ :

ราชา กิเรโก ปลยกฺขนามโก
เอโส อรฺญํ มิควาย โข คโต
ตสฺมึ มิเค วิชฌ
ฺ ติ กุ ามโก ว โข
สามํ ว อาวิชฌ
ฺ ยิ ทุฏฐมานโส
ปาเตสิ ตํ ภูมติ ลมฺหิ ตํขณํ
โส วิชฌ
ฺ โิ ต โขป ตทา อโกธโน

อินทรวิเชียร :

สาโม ตทา มจฺจปุ รายโน โส
เอตสฺส ญตฺวาน อิมมฺปวตฺตึ
ทฏุ ํ ว ตํ ตตฺถป เทวธีตา
คนฺตวฺ าน สจฺจํ อิธ โข อโวจ
สาโม อโรโค ว อิทานิ โหตุ
มุตโฺ ต ภยสฺมาป จ โหตุ โสติ

ปฐยาวัตร :

วิหาสุมสฺสเม ตสฺส
สา อานาปยิ เอเตป
เต คนฺตวฺ าน “อยํ สาโม
สจฺเจน อิมนิ า โหตุ
เตสํ สจฺเจน โส สาโม
เต มาตาปตโร โหนฺติ
เอเต เมตฺตานุภาเวน

เต มาตาปตโร ตทา
ปลยกฺขํ ฐิตํ ตหึ
มาตาปตสุ โุ ปสโก
อโรโคติ อโวจ โข
อโรโค จ นิรามโย
น โข อนฺธา ภวนฺติ จ
อโรคิโน ภวนฺติ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้
แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๙๑-๑๙๒)
อุเบกขาในพรหมวิหารคือความมีใจมัธยัสถเปนกลางในสัตวทงั้ หลาย ไมตกไปในราคะคือความยินดีหรือปฏิฆะ
ความยินราย พรหมวิหารมี ๔ ขอ ไดแก เมตตา ความรักใครปรารถนาใหเปนสุข กรุณา ความสงสารคิดจะชวย
ใหพน ทุกข มุทติ า ความพลอยยินดีในเมือ่ ผอู นื่ มีความสุขความเจริญ และอุเบกขา ขอนีท้ จี่ ะพึงใชในเวลาทีไ่ ม
ควรจะใชขอ ขางตน วิธอี บรม คือพิจารณาบุคคลนัน้ หรือทัง้ หมดวามีกรรมเปนของตน เปนทายาทคือรับผลแหง
กรรมของตน
เมือ่ วางใจลงไปในกรรมได ใจก็จะเกิดเปนกลางคือเปนอุเบกขาขึน้ ได อุเบกขาในพรหมวิหารดัง่
นี้พึงอบรมใหมีขึ้นในจิตใจ
วิธอี บรมคือระวังใจมิใหขนึ้ ลงดวยความยินดียนิ ราย ทัง้ ในคราวประสบสมบัติ ทัง้ ในคราวประสบวิบตั ิ เมือ่
ภาวะของจิตเชนนัน้ เกิดขึน้ ก็พยายามระงับใจ หัดคิดถึงกรรมและผลของกรรม หัดวางลงไปใหแกกรรมเหมือนอยาง
ใหกรรมรับผิดชอบเอาไปเสียเลย เมือ่ ทำจิตใจใหเปนอุเบกขาได ก็หดั แผจติ เชนนีอ้ อกไปแกคนอืน่ สัตวอนื่ โดยเจาะจง
หรือไมเจาะจงทัว่ ไป
ดวยคิดวาทุกสัตวบคุ คลมีกรรมเปนของตน เปนทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเปน
กำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีอ่ าศัย ทำกรรมอันใดไว ดีหรือชัว่ ก็ตาม ก็ตอ งรับผลของกรรมนัน้ อัน
ทีจ่ ริงภาวะของจิตเปนอุเบกขานีย้ อ มมีอยเู ปนธรรมชาติธรรมดาในเวลาปกติยงั ไมมอี ะไรมาทำใหเกิดความยินดียนิ ราย
แตยงั เจือดวยความไมรทู เี่ รียกวาอัญญาณ และจะเปลีย่ นไปเปนความยินดียนิ รายไดโดยงาย ฯ
พระบรมครูสงั่ สอนใหปรับปรุงภาวะทีม่ อี ยแู ลวนีแ้ หละใหเปนธรรมปฏิบตั ขิ นึ้ คือใหเปนคุณอันบริสทุ ธิ์ ที่
เกือ้ กูลกวางขวางออกไป ไมใชในเวลาทีไ่ มมเี รือ่ งอะไรมากระทบจิตเทานัน้ แมมเี รือ่ งมากระทบจิตใหยนิ ดียนิ รายก็ระงับ
ได ทำใจใหสงบใหเปนอุเบกขาไดดว ยความรทู เี่ รียกวาญาณะหรือญาณ เพราะวาความยินดีทเี่ รียกวาราคะ ความ
ยินรายทีเ่ รียกวาปฏิฆะ เปนศัตรูทอี่ ยหู า งของอุเบกขา สวนอุเบกขาดวยความไมรู อันตัวความไมรอู นั เรียกวาอัญ
ญาณนีเ้ ปนศัตรูทอี่ ยใู กลของอุเบกขา ฉะนัน้ ในการปฏิบตั ิ เพือ่ อบรมอุเบกขาพรหมวิหาร ก็พงึ ยกตนขึน้ เปนพยาน
หรืออุปมา
ดังเชนวา ตนไมชอบใหคนอืน่ มาเพงเล็งชอบใจอยากไดอะไรของตน และไมชอบใหใครอืน่ มาหมายมัน่
ปองรายฉันใด ตนก็ไมควรจะไปคิดยินดียนิ รายดัง่ นัน้ แกคนเหลาอืน่ ควรจะมีใจมัธยัสถคอื เปนกลางฉันนัน้ และให
ยกบุคคลทีเ่ ปนกลางๆ ขึน้ มาเปนอุปมา ดังพระพุทธภาษิตทีต่ รัสสอนไววา “พึงแผจติ ถึงสัตวทงั้ ปวงดวยอุเบกขาเหมือน
อยางเห็นบุคคลผเู ปนทีช่ อบใจก็มใิ ช ผไู มชอบใจก็มใิ ช มีอเุ บกขาฉะนัน้ ”
(มว. ๑๙๑-๑๙๒)

อุเปกฺขาปารมิคาถา

อินทรวิเชียร :

มชฺฌตฺตตา วุจจฺ ติ โข อุเปกฺขา
“เย ทุกขฺ ปตฺตา สุขติ าป วาติ
ราคฺจ เมธี ปฏิฆํ ชหิตวฺ า
“กมฺมสฺสกา โหนฺติ กโรนฺติ วา ยํ
ปปฺโปนฺติ เอตสฺส ผลฺจ เตติ
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สมฺปสฺสมานา ว อุเปกฺขจิตตฺ า

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

ยทา หิ ทุกขฺ ี สุขโิ ตป วา โย
ตทา น ทสฺเสติ นโร วิการํ
ชหาติ ราคํ ปฏิฆฺจ โย วา
ปวุจจฺ เต เอส อุเปกฺขโกติ
พุทโฺ ธ ภิกขฺ นู โมวาทํ
อิฏเ ฐหิ วา อนิฏเ ฐหิ
ภิกขฺ โว สํวเรยฺยุ ํ ว
สทา ภิกขฺ ู อุเปกฺขาย
ราโค จ ปฏิฆํ ตสฺสา
อฺญาณมฺปนุเปกฺขาย
ตสฺมา ภาวยโมเปกฺขํ
อนุชฌ
ฺ ายิตภาวํ ว
อภิปตฺเถยฺย ยงฺก
ิ จฺ ิ
โส อพฺยาปนฺนภาวํ ว
น อุปาทยิตพฺโพ ว
มชฺฌตฺตตาย สํยตุ ตฺ มชฺฌตฺตตาย สํยตุ ตฺ วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ปยํ วา อปฺปย ํ ทิสวฺ า
ผเร จิตเฺ ตน สตฺเตสุ

อทาสิ ทิปทุตตฺ โม
จิตตฺ ํ อชฺโฌตฺถตํ ยทา
ตทา มานสมตฺตโน
ปยุตตฺ มานสา สิยุ ํ
ทูเร ว ปฏิปกฺขกา
สมีปปฏิปกฺขกา
อตฺตานํ อุปมํ กเร
อภิปตฺเถยฺย วา นโร
โส วา อตฺถาย อตฺตโน
อภิปตฺเถยฺย โข ยถา
ราโค วา ปฏิฆํ ตถา
จิตโฺ ต สิยา อุเปกฺขโก
มานสํ อุปมํ กเร
สพฺพโลกานุกมฺปน า
อุเปกฺขโก สิยา ยถา
อุเปกฺขาย นโร ตถาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๙๔-๑๙๕)
ขันติ ความอดทน กิรยิ าทีอ่ ดทนตอโลภะความอยากไดบา ง ตอโทสะความโกรธเคืองจนถึงพยาบาทมงุ
รายบาง ตอโมหะความหลงงมงายบาง เพราะไดประสบอารมณทยี่ วั่ ใหเกิด เมือ่ มีอารมณมาประสบยัว่ ใหเกิดอยาก
ได อยากลางผลาญ อยากเบียดเบียน ก็อดทนไว ไมแสดงวิกลวิการอันชัว่ รายทางกายวาจาออกไปตามอำนาจ
แหงโลภะ โทสะ โมหะ และอดทนตอทุกขเวทนา มีเย็นรอนเปนตน อันทำใหลำบาก อดทนตรากตรำ ประกอบ
การงานตางๆ อดทนตอถอยคำทีม่ ผี กู ลาวชัว่ ไมเปนทีช่ อบใจ ชือ่ วาขันติ
พระมหากษัตริยท รงบำเพ็ญขันติราชธรรมเพือ่ ประชาชนในการปกครองบานเมือง และกลาวโดยเฉพาะ
ขอทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชเจามีพระราชหฤทัยกลาหาญอดทนตอโลภะโทสะโมหะ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะไดประสบอารมณ
ทีม่ ายัว่ ใหเกิด ทรงอดทนตอเวทนามีเย็นรอนเปนตน ทรงตรากตรำอดทนปฏิบตั ริ าชกรณียกิจตางๆ ทรงอดทนตอ
ถอยคำทีม่ ผี กู ลาวชัว่ รักษาพระราชหฤทัยและพระอาการ พระกายพระวาจาใหสงบเรียบรอย ดังนีจ้ ดั เปนขันติ
เมตตาและขันติยอ มตองเนือ่ งกันและอาศัยกัน บารมีขอ ๙ อันไดแกเมตตา กับทศพิธราชธรรมขอ ๙
คือขันติ ธรรมะทัง้ สองขอนีแ้ มจะมีชอื่ ธรรมะตางกัน แตการปฏิบตั นิ นั้ ยอมตองตอเนือ่ งกันและอาศัยกัน คือเมตตา
นัน้ จะตองมีขนั ติชว ยอยจู งึ จะปฏิบตั ไิ ปในเมตตาไดและไดสม่ำเสมอ แมในขอขันติเหลานัน้ จะเปนขันติไดกต็ อ งมีเมตตา
สนับสนุนอยู
ในขอวาจะเปนเมตตาตองมีขนั ติสนับสนุนนัน้ ก็คอื วา ความมงุ ดีปรารถนาดี หรือความรักใครปรารถนา
ใหเปนสุข อันเปนความหมายของเมตตานัน้ ตรงกันขามกับโทสะพยาบาท เพราะฉะนัน้ หากวาเกิดโทสะพยาบาท
ขึน้ ก็ตอ งมีขนั ติคอื อดทนดับโทสะพยาบาทลงไป และมีขนั ติอดทนตออารมณอนั เปนทีต่ งั้ ของโทสะพยาบาท อนึง่
ในการอบรมเมตตานัน้ นอกจากตองไมใหจติ ใจประกอบดวยโทสะพยาบาทแลว ยังตองไมใหเมตตานัน้ นำใหเกิด
ราคะสิเนหาอันเปนกิเลส เพราะฉะนัน้ จะตองมีขนั ติอดทนตอราคะสิเนหาอันเปนตัวกิเลส หากเกิดขึน้ อดทนตอ
อารมณอนั เปนทีต่ งั้ ของราคะสิเนหาดวย เมือ่ เปนดังนี้ การอบรมเมตตาจึงจะเปนไปได
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ขนฺติคาถา

(มว. ๑๙๔-๑๙๕)

อินทรวิเชียร :

โลภาทิกานํ ขมนนฺติ ขนฺติ
อาคมฺม ตํ ขนฺตสิ มงฺคภิ โู ต
กาเยน วาจาย ว เจตสา วา
ธีโร น ทสฺเสติ วิการเมว

อุเปนทรวิเชียร :

ปฏิจจฺ ตํ ขนฺตสิ มงฺคภิ โู ต
อจินตฺ มาโน ว สกํป เขทํ
กโรติ กิจจฺ ํ มหิปน ทฺ ราชา
หิตาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
สุสนฺตจิตโฺ ต อถ ตาทิภโู ต
น เอส ทสฺเสติ จ โข วิการํ

ปฐยาวัตร :

อาพทฺธปฏิพทฺธา ว
ภวนฺติ โข อุโภ ธมฺมา
โย เว เมตฺตาย สํยตุ โฺ ต
โย ขนฺตยิ าป สํยตุ โฺ ต
ตสฺมา ยสฺส ยทา จิตตฺ ํ
ตทา โส ขนฺตมิ าคมฺม
ตสฺมา เมตฺตํ วิภาเวนฺโต
ขนฺตึ ปฏิจจฺ ราคาทิเมตฺตาย ภาวนา โหติ

อุโภ เมตฺตา จ ขนฺติ จ
เต อฺญมฺญปจฺจยา
ขนฺตยิ า โสปถมฺภโิ ต
เมตฺตาย โสปถมฺภโิ ต
โทเสน อภิภยุ ยฺ เต
โทสํ วูปสเมติ เว
โส โหติ ขนฺตมิ านโส
กิเลสานํ วิโนทนํ
อุปาเยน อเนน โขติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๑๙๖-๑๙๗)
อวิโรธนะ ทีแ่ ปลวาความไมผดิ สำหรับธรรมะในชัน้ นีค้ วรหมายความวา รผู ดิ แลวไมดอื้ ขืนทำ คือไมยอม
ทำผิด ทัง้ รู รผู ดิ ในทีน่ หี้ มายถึงผิดจากขอมูลทีถ่ กู ทีค่ วรทุกอยาง เชนผิดจากความยุตธิ รรมดวยอำนาจอคติ ผิด
ไปจากปกติ
คือเมือ่ ประสบความเจริญหรือความเสือ่ มก็รกั ษาอาการกายวาจาไวใหคงที่ ไมใหขนึ้ ลงเพราะยินดียนิ ราย
คนสามัญทัว่ ไปในชัน้ ตนยังทำผิดอยเู พราะไมรวู า ผิด ถายอมปลอยไปเชนนัน้ ไมศกึ ษา ก็จกั เปนผไู มรจู กั ชอบ ไม
รจู กั ผิด ไมอาจปฏิบตั ใิ หถกู ใหดไี ด ผปู กครอง ผเู ปนหัวหนา เมือ่ ทำผิดดวยอำนาจรักชอบบาง อำนาจชังบาง อำนาจ
หลงบาง อำนาจกลัวบาง ผอู ยใู นปกครองก็เดือดรอนอยเู ปนทุกข ผอู ยใู นปกครอง เมือ่ ทำผิดเชนนัน้ ผอู ยใู นปกครอง
ดวยกันตลอดจนถึงผปู กครองเองก็เดือดรอนอยเู ปนทุกข แตถา ผปู กครอง ผเู ปนหัวหนา มีใจกอปรดวยธรรม
มงุ ความถูก พยายามศึกษาพิจารณาใหรจู กั ผิดและชอบแลวพยายามทำงานใหถกู ตองตามคลองธรรมไมใหผดิ และ
แนะนำพร่ำสอนผอู ยใู นอำนาจปกครองใหประพฤติเชนนัน้ ดวย ผอู ยใู นปกครองก็พยายามทำใหถกู ตองตามคลองธรรม
ไมใหผดิ ตางฝายก็จกั อยดู ว ยความสงบสุข ฯ
กลาวโดยเฉพาะขอทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชทรงตัง้ อยใู นขันติราชประเพณี ไมทรงประพฤติผดิ จากราชธรรม
จรรยานุวตั รนิตศิ าสตร ไมทรงประพฤติใหคลาดจากความยุตธิ รรม ทรงอุปถัมภยกยองคนผมู คี ณ
ุ ความชอบ ควรอุปถัมภ
ยกยอง บำราบคนมีความผิด ควรบำราบ ในทางทีเ่ ปนธรรม ไมทรงอุปถัมภยกยองและบำราบคนนัน้ ๆ ดวย
อำนาจอคติ ๔ ประการ มีฉนั ทาคติเปนตนก็ดี เมือ่ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึง่ เปนทีพ่ อพระราชหฤทัยมาถึงพระองค
ไมทรงแสดงความยินดี ซึง่ เปนเหตุใหผอู นื่ ดูหมิน่ ไดวา ทรงมัวเมาอยใู นสิง่ นัน้ เมือ่ มีความเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ ตอง
นินทา ไดรบั ความททุกขรอ น ซึง่ ไมเปนทีพ่ อพระราชหฤทัยมาถีง ก็ไมแสดงความยินราย เสียพระทัยใหปรากฏ
ซึง่ เปนเหตุใหผอู นื่ ดูหมิน่ ไดวา ทรงหาขันติคณ
ุ มิได หรือเปนเหตุใหผนู อ ยซึง่ อยใู นพระบรมเดชานุภาพพลอยตกใจ
แตกตืน่ อลหมาน ทรงรักษาพระอาการคงทีอ่ ยไู มแสดงความผิดจากปกติเดิมก็ดี ดังนีจ้ ดั เปนอวิโรธนะ อวิโรธนะ
ไมผดิ นี้ เมือ่ พิจารณาดูแลวก็จะเห็นวาเปนขอรวมของทุกๆ ขอไดดว ยพระธรรมทุกๆ ขอทีเ่ ปนราชธรรม ราชธรรม
นัน้ ลวนเปนขอปฏิบตั ทิ ไี่ มผดิ ทัง้ นัน้ คือเปนปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองสมควร ถาไมปฏิบตั ขิ อ ใดขอหนึง่ เรียกวาเปนการปฏิบตั
ผิ ดิ ในขอนัน้ แตถา ปฏิบตั ใิ นขอนัน้ และทุกๆ ขอไดแลว ก็ไดชอื่ วาเปนการปฏิบตั ไิ ดถกู ตองไมผดิ เพราะฉะนัน้ ขอ
สรุปคือขอทีว่ า ไมผดิ นีจ้ งึ เปนขอทีส่ ำคัญในทศพิธราชธรรมทัง้ ๑๐ ขอนัน้ .
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(มว. ๑๙๖-๑๙๗)

อวิโรธนคาถา

อินทรวงศ :

มิจฉาติ ญตฺวาน นโร ชหาติ โย
โย โข น ฉนฺทาทิวสานุโค นโร
ทุกขฺ าทิปตฺโตป จ ตาทิ โย นโร
โส วุจจฺ เต โข อวิโรธโน นโร

อินทรวิเชียร :

โย ฐานปตฺโต คณเชฏฐภูโต
เนวาป ฉนฺทาทิวสานุโค ว
เย อตฺตนา หีนตรา ภวนฺติ
เต เจ นิเวเส อวิโรธเน โส
ติฏฐ นฺติ เจเต อวิโรธนสฺมึ
เอเต น ฉนฺทาทิวสานุคา จ
เต ยุตตฺ ธิ มฺเม จ ฐิตา ภวนฺติ
ตสฺมาป สพฺเพ สุขติ า ภวนฺติ

ปฐยาวัตร :

ขนฺตยิ า จ ฐิโต โหติ
เมตฺตาลุโก จ สพฺเพสํ
โย ปคฺคหารโห โหติ
โย นิคคฺ หารโห โหติ
ทุกขฺ าทิปตฺตกาเล จ
อุปปฺ นฺเนสุ ภยาทีสุ
อุจจฺ าวจํ น ทสฺเสติ
ตสฺมา รฺโญ อยํ ธมฺโม
อยํ โข ทสโม ธมฺโม

ราชา จ อวิโรธเน
น ฉนฺทาทิวสานุโค
ตํ ปคฺคณฺหาติ ภูมโิ ป
ตํ นิคคฺ ณฺหาติ ยุตตฺ โิ ต
สพฺพตฺถ ตาทิ โหติ โส
เอโส อภิรุ สพฺพทา
น วิการฺจ สพฺพโส
อวิโรธนนามโก
ทสธมฺเมสุ ราชิโนติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๑๙๗-๑๙๘).
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงแสดงพระบรมราชปณิธานไวในพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่
ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”กลาวไดวา ไดทรงครองแผนดินโดยธรรม คือทศบารมีทไี่ ดยกขึน้ ถวายวิสชั นา
มาแลวศกละ ๒ ขอโดยลำดับจนถึงศกนี้ คือเมตตาและอุเบกขา อันเปนขอครบ ๑๐ โดยเปนมงคลวิเสสสวนอัตตสมบัติ
คกู นั ไปกบทศพิธราชธรรมทีไ่ ดยกขึน้ ถวายวิสชั นามาแลวโดยลำดับศกละ ๒ ขอจนถึงศกนี้ คือขันติและอวิโรธนะ อัน
เปนครบ ๑๐ ขอ โดยเปนมงคลวิเสสสวนปรหิตปฏิบตั ิ ซึง่ แตละขอของทัง้ ๒ หมวดนี้ เทียบกันได และในการปฏิบตั
กิ อ็ าศัยกันและกันทุกขอ จึงกลาวไดวา ไดทรงปฏิบตั อิ ยใู นทุกขอ
ความลึกซึ้งแหงพระบรมราชปณิธานเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอยางยิ่งในพระราชหฤทัยซึ่งมีตอ
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พรอมบริบรู ณ แผนดินนีส้ มเด็จพระบรมราชบุพการีทกุ พระองคทรงหวง
แหนรักษาสืบตอกันมา เชนเดียวกับที่ทรงรักษาพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระบรมราช
ปณิธานและทรงมัน่ คงปฏิบตั พิ ระบรมราชปณิธานตลอดมา เปนการทรงแสดงพระราชสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็จพระบรมราชบุพการี และทรงปฏิบตั สิ นองพระมหากรุณาธิคณ
ุ นัน้ ซึง่ เปนการแสดงความทรงมีพระราช
สำนึกและตอบสนองพระคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พรอมกับพระราชทานพระมหากุณาธิคณ
ุ ตออาณาประชา
ราษฎรทัง้ ปวง
เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงครองราชยยนื นาน
๔๒ ป ๒๒ วัน เสมอกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั พระบรมวงศานุวงศ รัฐบาล ขาราชการ ฝาย
ทหาร ตำรวจ พลเรือน แลพสกนิกรชาวไทยทัง้ ปวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีไ่ ดทรงปฏิบตั พิ ระราชภารกิจอยาง
หนักเพือ่ แผนดินและประชาชนมาถึงปที่ ๔๓ ทัง้ เสด็จดำรงรัฐสีมายืนยาวยิง่ กวาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา
พระองคใดทีป่ รากฏในพระราชพงศาวดาร เปนทีช่ นื่ ชมโสมนัสพนประมาณ จึงมีสมานฉันทพรอมกันจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสนองพระเดชพระคุณขอพระราชทานใหทรงกำหนดงานพระราชกุศลและพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก อนุโลม
ตามราชประเพณีครัง้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกำหนด
พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษกยอเพียง ๓ วัน คือ พระราชพิธที กั ษิณานุปทาน พระ
ราชพิธสี มโภชสิรริ าชสมบัตริ ชั มังคลาภิเษก และพระราชพิธบี วงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริยใ นอดีตในวัน
ที่ ๒-๓-๔ กรกฎาคม โดยลำดับ
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มหาราชวรสฺส ปุพพฺ ราชทกฺขณ
ิ านุปทานคาถา

วสันตดิลก :

“ธมฺเมนหํ หิตสุขายิธ ทยฺยกิ านํ
กาเรสฺสเมตฺถ วรรชฺชมิมํ สทาติ
ทยฺยานมินทฺ ปติโน อภิเสกกาเล
วุตตฺ ฺหิ เตน ปณิธานมิทํ ว โหติ
รฺโญ อิทํ ภวติ ปารมิธมฺมภูตํ
เอตสฺส มงฺคลวิเสสมิทฺจ โหติ

อินทรวิเชียร :

รฺญา กตํ โข ปณิธานเมตํ
ทีเปติ เยสํว กตฺภุ าวํ
เต ปุพพฺ ทยฺยนิ ทฺ วรา ยถา โข
รฏฐฺจ องฺครี สสาสนฺจ
ภูมนิ ทฺ วํสํ อนุปาลยึสุ
ปุพเฺ พ มหินทฺ านมิทานิเยว
รฏฐาทิกานฺจ คุณํ สรนฺโต
รฏฐาทิเก รกฺขติ ทยฺยกินโฺ ท
โยธาทิเก ทยฺยชเน นิพทฺธํ
เขมี อนีเฆ จ กโรติ เอวํ

ปฐยาวัตร :

ยทา เสฏโฐ มหาราชา
ราชวํสาวตารสฺมึ
รชฺชาภิเสกกาลสฺมา
รชฺชาภิเสกกาเลน
สมานาเนว กลฺยาณเทฺวจตฺตาฬีสวสฺสานิ
รชฺชํ กาเรติ ธมฺเมน
ตทา โข ทยฺยกิ า สพฺเพ
รฏฐสฺส สพฺพภาเคสุ
รฺโญ อภิถตุ 
ิ จฺ าป
ทสฺเสตุ ํ ปตสิ ยํ ตุ ตฺ ํ
ปุพพฺ ทยฺยกิ ราชูนํ

นวมิสฺสรขตฺติโย
วุตตฺ นฺนเยน ราชุนํ
ทีฆรตฺตตรานิ จ
ทยฺยปฺจมราชิโน
มงฺคลสฺสมฺมตานิ เว
พาวีสติทนิ านิ จ
อตฺถาย ทยฺยวาสินํ
ทยฺยนิ ทฺ วํสกิ าทโย
ภตฺต
ิ จฺ ทยฺยราชิโน
กตฺกุ ตเวทิตํ
มหามหฺจ กุพพฺ เร
อนุปปฺ เทนฺติ ทกฺขณ
ิ นฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๐๑)
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ไดมพี ระราชดำรัสวา ขาพเจามีความยินดีชนื่ ชมยิง่ นักที่
ทานทัง้ หลายมีไมตรีจติ พรอมเพรียงกันมาใหพรวันเกิด ขอขอบใจ ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอวยพรอันแสดง
ความมงุ ดี มงุ เจริญดวยประการตางๆ ขอทุกทานจงไดรบั ไมตรีของขาพเจาเชนเดียวกัน
คนไทยรักษาชาติรกั ษาแผนดินใหมนั่ คงเปนปกแผน ได ดวยสติปญ
 ญาความสามารถดวยความรักชาติและ
ดวยคุณความดี อิสรภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนคุณธรรม ความเจริญทุกอยางทีม่ อี ยู บัดนีบ้ รรพชนของ
เราผยู ดึ มัน่ ในความเปนไทยผสู รางสมไวใหทงั้ นัน้ เราทัง้ หลายในปจจุบนั จึงตองเปนหนาทีส่ ำคัญสูงสุดทีจ่ ะตองรักษา
แผนดินไทยพรอมทัง้ จิตใจทีเ่ ปนไทยไวใหมนั่ คง ทัง้ สืบทอดตอกันไปมิใหขาดสาย
ขอทุกคนทุกฝายจงรวมกำลังกายกำลังใจใหพรอม เพือ่ สรางเสริมพลังแหงความรคู วามสามารถและความ
ดีของเราใหเพิม่ พูนแนนแฟนเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน แลวเรงรัดปฏิบตั สิ รรพกิจการงานบรรดามี ดวยความสุจริต
มัน่ ใจและบริสทุ ธิใ์ จโดยขะมักเขมนใหดำเนินกาวไปโดยสอดคลองและเกือ้ กูลกันทุกๆ สวน และสัมฤทธิผลอันไพบูลย
คือความสถาพรยืนยงของชาติ ความเจริญกาวหนาของบานเมืองและความอยดู มี อี สิ รภาพของเราทุกคน
ขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าวไทยทัง้ มวลเคารพเลือ่ มใส จงอภิบาลรักษาทานใหมคี วาม
สุข ปราศจากความทุกข ปราศจากภัย ทุกเมือ่ เพือ่ ใหมกี ำลังกายกำลังใจ และกำลังปญญาทีจ่ ะคิดอานปฏิบตั งิ าน
ของแผนดิน และนำพาประเทศชาติใหผา นพนอุปสรรคกับทัง้ ภยันตรายทัง้ ปวงไปไดโดยสวัสดี”
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อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ราโชวาทคาถา
อโวจ โอวาทกถํ นรินโฺ ท
“วรํ มมํ ชาติทนิ มฺหิ ตุมเฺ ห
อิทานิ สพฺเพ อภิวฑุ ฒ
ฺ กิ ามา
สมาคตา โหถิธ เย ททาตุ ํ
ปสนฺนโก โว อหมสฺมิ อชฺช
อิมํ ปฏิคคฺ ณฺหถ โว วรํ เม
ทยฺยรฏฐฺหิ ปฺญาย
ถิรตํ อภิปาเลนฺติ
นิจจฺ ํ ธมฺเม ฐิตา โหนฺติ
ยสฺมา ทยฺยชนา ปุพเฺ พ
ตสฺมา อิทานิ ทยฺยานํ
สพฺพทยฺยานุรกฺขนฺตุ
ปฺญาย จ พลํ สพฺเพ
สมคฺคา อุปพฺรหู นฺตุ
ฐิตา สุจริเต เจว
สมฺมาปณิหติ า สพฺเพ
รฏฐสฺส จ หิตตฺถาย
สุขาย รฏฐวาสีนํ

ทยฺยา สามตฺถเิ ยน จ
รฏฐกามา หิ ทยฺยกิ า
เต อิสสฺ ริยกามกา
ทยฺยภาเว สมาหิตา
กิจจฺ ํ รฏฐานุรกฺขนํ
อิมํ ทยฺยตมายตึ
ทยฺยา สามตฺถยิ สฺส จ
ธมฺมภาวฺจ อตฺตโน
ทฬฺหจิตตฺ า ภวนฺตุ เว
ทยฺยกิ า สปรกฺกมา
ถิรตาย จ อายตึ
กโรนฺตุ กิจจฺ มตฺตโน

พุทโฺ ธ จ ธมฺโม อริโย จ สงฺโฆ
สมฺมานิตา ทยฺยชเนหิ เทวา
สพฺเพป ทยฺเย อภิปาลยนฺตุ
สพฺเพ สุขี โหถ สทา อนีฆา
สพฺเพ ว สามตฺถยิ พุทธิยตุ ตฺ า
รฏฐสฺส อตฺถาย กโรถ กิจจฺ นฺติ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๑๑-๒๑๒)
วิธรุ ชาดกเปนชาดกทีแ่ สดงสัจจบารมี มีเรือ่ งยอวาวิธรุ บัณฑิตเปนปราชญในราชสำนักพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ
ผคู รองเมืองอินทปตตะ เปนผทู รงปญญาหาผเู สมอเหมือนมิได วันหนึง่ ทาวสักกเทวราช วรุณนาคราช พระยาครุฑ
และพระเจาธนัญชัย พรอมกันสมาทานอุโบสถศึลในพระราชอุทยานเมืองอินทปตตะแหงกุรรุ ฐั เมือ่ ออกจากทีอ่ ยู
ของตนก็ปรารภกันวา ผใู ดจะมีศลี ยิง่ กวากัน ผใู ดเปนผสู งบ ไมอาจตกลงกันได จึงเชิญวิธรุ บัณฑิตเปนผชู ขี้ าด ความ
เห็นของพระราชาทัง้ ๔ พญานาคทรงสรรเสริญความไมโกรธในบุคคลแมควรโกรธ พญาครุฑทรงสรรเสริญการ
บริโภคอาหารแตนอ ย ทาวสักกเทวราชทรงสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณ ๕ พระเจาธนัญชัยทรงสรรเสริญ
ความไมมกี งั วล พระมหาสัตววธิ รุ บัณฑิตสดับแลวกลาววา คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนีต้ งั้ มัน่ ในนรชนใด บัณฑิต
เรียกนรชนนัน้ วาผสู งบในโลก วิธรุ บัณฑิตทำใหศลี ของพระราชาทัง้ ๔ พระองคมคี ณ
ุ เสมอกัน ทำใหพระราชาทัง้ ๔
มีพระหฤทัยราเริงยินดี
ทรงชมเชยวิธรุ บัณฑิตวา เปนผปู ระเสริฐสุด มีปญ
 ญาดี รักษาธรรม รแู จงธรรม
วิเคราะหปญ
 หาไดดว ยดีดว ยปญญา ตัดความสงสัยลังเลใจใหขาดไดทนั ที เหมือนชางทำงาชางตัดงาชางใหขาด
ดวยเลือ่ ยอันคมฉะนัน้
พญานาคราชทรงเลาใหพระนางวิมลาเทวีผชู ายาฟงถึงความสามารถในการแสดงธรรมไดอยางไพเราะจับใจ
ของวิธรุ บัณฑิต พระนางใครจะสดับธรรมกถาของวิธรุ บัณฑิต เพือ่ ใหสมประสงคจงึ แสรงแสดงอาการดังเปนไข
ทูลพญานาคราชวา ตองการใหนำดวงหทัยของวิธรุ บัณฑิตมาใหโดยชอบธรรม มิใชดว ยความรุนแรง มิฉะนัน้ ก็จะ
ไมมชี วี ติ อยตู อ ไป
นางอิรันทตี ธิดาพญานาคราชจึงประกาศจะรับผูยังความสมปรารถนาใหแกนางวิมลาเทวีเปนภัสดา
ปุณณยักษกอ็ าสาทาพระเจาธนัญชัยเลนสกา เมือ่ ชนะก็ขอวิธรุ บัณฑิต พระเจาธนัญชัยไมทรงยอมทรงกลาววา วิ
ธุรบัณฑิตเปรียบเปนเชนชีวติ คือเปนตัวของพระเจาธนัญชัยเอง วิธรุ บัณฑิตไดรบั เชิญใหชขี้ าด วิธรุ บัณฑิตกลาววา
ชือ่ วาทีพ่ งึ่ ในโลกนีจ้ ะเสมอดวยคำจริงไมมี จึงควรพูดแตคำจริงเทานัน้ ความจริงตนเปนทาสของพระราชา เมือ่
พระราชาทรงแพพนันก็พงึ พระราช ทานตนเปนคาพนันแกผชู นะจึงจะชอบธรรม ดวยคำจริงของวิธรุ บัณฑิต ปุณณยักษ
ก็ไดวธิ รุ บัณ ฑิตไปนาคพิภพ พระนางวิมลาเทวีกไ็ ดทรงสดับธรรมอันไพเราะของวิธรุ บัณฑิต เรือ่ งนีแ้ สดงถึงการรักษา
สัจจะของวิธุรบัณฑิตที่ใหประโยชนและเปนธรรมยิ่ง

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

172

สจฺจปารมีคาถา

(มว. ๒๑๑-๒๑๒)

ปฐยาวัตร :

ปารมี เทสิตา โหติ
เอสา ว ปากฏา โหติ
สงฺเขปโต ปเนตฺเถว

ยา โข วิธรุ ชาตเก
นาเมน สจฺจปารมี
เวทิตพฺพา อยํ กถา

อินทรวงศ :

นาเมน ธีโร วิธโุ รติ ปากโฏ
โกรพฺยรฺโญ วิทโุ ร จ ปณฺฑโิ ต
ธมฺมสฺส จตถสฺสนุสาสโก ตทา
โส ปฺญวา พุทธฺ วิ โร อนุตตฺ โร

อินทรวิเชียร :

เทวา จ เอกมฺหิ ทิเน มนุสสฺ า
สพฺเพ สมาทินนฺ อุโปสถา ว
เต นิกขฺ มานา สนิวาสนมฺหา
ปุจฉฺ สึ ุ “โย โข อธิโก สุสโี ล
โย โข สุสนฺโต ภวตีติ เอวํ
นิฎฐ ํ ว คนฺตุ ปํ  อสกฺกมานา
ปกฺโกสยุ ํ เต วิธรุ ํ สุเมธึ
นิพเฺ พฐิตุ ํ ตมฺป สุททุ ทฺ สตฺถํ

ปฐยาวัตร :

เอเตสุ นาคราชา ว
ปุคคฺ เลป กุชฌ
ฺ ติ พฺเพป
ตโต สุปณฺณราชาป
สกฺโกป ปฺจกาเมสุ
ธนฺชโย มหาราชา
ตํ สุตวฺ า วิธโุ ร วตฺวา
ธมฺโม ยสฺสตฺถิ เอโส ว
จตุนนฺ เํ ยว สีลสฺส
เอเต หฏฐปฺปหฏฐา ว
“เสฏโฐ เมธาวิภโู ต จ
ธมฺมวิ
ฺ ู จ ปฺญาย
ทนฺตกาโร ยถาเยว
ทนฺตํ ฉินทฺ ติ เฉโก ว
ตโต ว นาคราชาป
วิธโุ ร มธุรํ ธมฺมํ
ตสฺส ธมฺมกถํ สาป
“ธมฺมํ ว โสตุกามมฺหิ
คจฺฉ, ธมฺเมน เอตสฺส

วิธุรํ กถมานโก
อกฺโกโธติ ปสํสยิ
อปฺปาหารสฺส ภุชฺ นํ
รติยา ชหนํ อิติ
อกิจฺ นํ ปสํสยิ
อกฺโกธาทิ จตุพพฺ โิ ธ
โลเก สนฺโตติ วุจจฺ ติ
สมานคุณตํ อกา
วิธรุ นฺตํ อโถมยุ ํ
ธมฺมานุรกฺขโก ตถา
ปฺหํ ตุลยเต วิทู
ติณเฺ หน กกเจนป
ทนฺตสฺส เฉทเน อิติ
ตมตฺถํ อาห เทวิยา
เทเสติ ธมฺมเวธโก
โสตุกามาห สามิกํ
อหเมตสฺส สามิก
อาเนหิ หทยํ ตุวํ
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ธีตา หิ นาคราชสฺส
โส ภวิสสฺ ติ เม สามี
ยกฺโขป ปุณณ
ฺ โก เอตํ
อินทฺ ปตฺเต คมิตวฺ าน
ราชานํ อกฺขกีฬายํ
ยกฺโข เอตํ ปราเชตฺวา
โส ตํ อทาตุกาโม ว
วิธรุ นฺตํ นิมนฺเตสิ
รฺโญ กเถสิ “โลกสฺมึ
อวสฺสโย นโร สจฺจํ
ยทา โข อกฺขกีฬายํ
ชินนฺตสฺส มมํ อกฺขปุณณ
ฺ โก ตํ ลภิตวฺ าน
เทวี มธุรเมตสฺส
อิทํ ทีเปติ เอตสฺส
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“จิตตฺ ํ โตเสติ มาตุ โย
อิติ สาเวสิ สพฺพธิ
วจนํ สมฺปฏิจฉฺ ยิ
ธนฺชยฺสสฺ สนฺตกิ ํ
ยุทธฺ ตฺถาย อโวจ เว
ตํ ยาจิ วิธรุ ํ ตทา
อิมํ ปฺหํ วินจิ ฉฺ ติ ุ ํ
โส ตํ ปฺหํ วินจิ ฉฺ ยิ
นตฺถิ สจฺจสโมป โข
ภาเส ทาโสมฺหิ ราชิโน
ราชา โหติ ปราชิโต
มูลภูตํ ทเท ตทา
ตํ นาคภวนํ นยิ
ธมฺมํ อสฺโสสิเยว โข
หิตตฺถํ สจฺจรกฺขนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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อินทรวงศ :

เวสฺสนฺตราทิททฺ สชาติชาตเก
เมธาวิภตู ํ วิธรุ ํ ว ปากฏา
อารพฺภ อุทเฺ ทสิตสจฺจปารมี
โกรพฺยรฺโญ กิร เอส สนฺตเิ ก
ปฺญาธโร รฏฐปสาสเน ตทา
ธี โหติ ธมฺมตฺถวิทู อนุตตฺ โร

อินทรวิเชียร :

สกฺโก จ โข เอกทิเน สุเมธี
ปฺญาสมงฺคี วรุโณ สุปณฺโณ
ภูมสิ สฺ รินโฺ ท จ ธนฺชโยติ
เอเต สมาทินนฺ อุโปสถา ว

ปฐยาวัตร :

นิกขฺ มนฺตา ฆรา สพฺเพ
อิจเฺ จวํ อารภิตวฺ าน
คตา อาหํสุ “ปฺเห โน
เอเตสุ วรุโณ “สาธุ
สุปณฺโณ “สาธุ โข อปฺปสกฺโก “ปฺจพฺพเิ ธ ยา โข
ตสฺสา ปชฺชหนํ สาธุ
ธนฺชโย จ ภูมนิ โฺ ท
ตํ สุตวฺ า วิธโุ ร อาห
เอวํ สุตวฺ าน สพฺเพว
ธมฺมโิ ก ธมฺมเวที จ
ทนฺตกาโร ยถา ทนฺเต
นาคราชา อิมํ อตฺถํ
สา ตสฺส วิธรุ สฺเสว
เอตํ อตฺถํ วิชานิตวฺ า
พุทธฺ สิ ยํ ตุ ตฺ ตายสฺสา
เอตสฺสา มธุรํ ธมฺมํ
อิทํ ทีเปติ เอตสฺส

อีกสำนวนหนึง่

“กสฺส สีลํ อนุตตฺ รํ”
วิธรุ สฺเสว สนฺตกิ ํ
วินจิ ฉฺ นิ าหิ เว อิติ
อกฺโกโธติ ปสํสยิ
โภชนนฺติ ปสํสยิ
อตฺถิ กามคุเณ รติ
โลกสฺมนิ ตฺ ิ ปสํสยิ
อกิจฺ นํ ปสํสยิ
“สพฺเพ สมคุณา อิติ
“วิธโุ ร พุทธฺ ิ โหติ จ
ปฺเห วินจิ ฉฺ นิ าติ เว
กกเจเนว ฉินทฺ ติ”
อาโรเจสิ สเทวิยา
สทฺธมฺมํ โสตุกามกา
ตสฺสา ธีตา อิรนฺทตี
มโนรถํ ว สาธยิ
สา เทวี วิมลา สุณิ
สาตฺถํ สจฺจานุรกฺขนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถาหนา ๒๑๓-๒๑๔)
ตามทีก่ ลาวมานีจ้ ะเห็นไดวา วิรยิ ะ ความเพียร ขันติ อดทน สัจจะ จริง และอธิษฐาน ทัง้ ๔ ประการ
นีเ้ ปนธรรมะทีป่ ระกอบกันอยู เมือ่ ยกขึน้ ขอหนึง่ ก็ยอ มมีอกี ๓ ขอ ประกอบดวยเสมอ ไมเชนนัน้ จะมีไมไดเลยสัก
ขอเดียว เชนอธิษฐาน ความตัง้ ใจมงุ มัน่ ในทีน่ ี้ ถาไมมอี กี ๓ ขอ เปนอธิษฐานก็สำเร็จอธิษฐานขึน้ มาไมได ทาน
ไดเลาชาดกแสดงพระโพธิสตั วทรงบำเพ็ญบารมีขอ นีม้ าในชาติตา งๆ เปนอันมาก ในทศชาติไดยกเนมิราชชาดกเปน
ตัวอยางแหงอธิษฐานบารมี
มีเรือ่ งยอในเนมิราชชาดกนัน้ วา กษัตริยพ ระองคหนึง่ ทรงพระนามวาเนมิราช ครองเมืองมิถลิ าในแควนวิ
เทหะ เปนกษัตริยท สี่ นพระราชหฤทัยในการกุศล โปรดการทำกุศลทรงบริจาคทาน รักษาศีลอุโบสถอยเู ปนนิตย
ตามขัตติยะประเพณีผคู รองเมืองมิถลิ านี้ เมือ่ ครองพระราชสมบัตจิ นมีพระชนมายุเขาสชู ราภาพแลว ทรงมอบราช
สมบัตใิ หแกพระราชโอรส แลวพระองคกท็ รงออกผนวช
แตพระเจาเนมิราชทรงบำเพ็ญทานอยเู ปนนิตย ทรงมีพระราชปุจฉาในปญหาวาทานกับพรหมจรรยอยาง
ไหนจะมีผลมาก ไมมใี ครจะถวายวิสชั นาได รอนถึงทาวสักกเทวราช เสด็จมาทรงอธิบายผลของพรหมจรรยตา งๆ
ซึง่ มีมากกวาทาน และดวยความประสงคของทวยเทพ ใหเชิญพระเจาเนมิราชเสด็จไปเยีย่ มเทวโลก
ทาวสักกเทวราชจึงสงมาตลีเทพบุตรมาเชิญ
และนำพระเจาเนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตรนรกกอน
แลวจึงนำเสด็จไปเทวโลก หลังจากไดทอดพระเนตรเห็นนรกสวรรคแลว พระเจาเนมิราชทรงเห็นวา แมพระองค
ไดบำเพ็ญทานอยางมากมายแลวก็ตาม แตพระองคกค็ วรเสด็จออกผนวช เพือ่ ประพฤติพรหมจรรยอกี ดังนัน้
พระองคจงึ เสด็จออกผนวชตามพระราชจริยานุวตั รของกษัตริยพ ระองคกอ นๆ
ในชาดกนีแ้ สดงวาพระเจาเนมิราชไดทรงมีอธิษฐานคือความตัง้ พระทัยมงุ มัน่ ในเหตุทจี่ ะทำและในผลทีพ่ งึ ได
ดวยปญญาดังทีไ่ ดทรงตัง้ ปญหาขึน้ และทรงแสวงหาผทู สี่ ามารถจะแกปญ
 หาของพระองคไดดว ยความตัง้ พระหฤทัย
มงุ มัน่ จึงไดทรงพบผมู าถวายวิสชั นาไดแจมแจงอยางเปดนรกสวรรคใหเห็น ทำใหพระเจาเนมิราชทรงไดรบั ความเขา
พระราชหฤทัยแจมแจงวา เพียงแตทานอยางเดียวทีท่ รงบำเพ็ญอยหู าเปนการเพียงพอไม ควรจะตองปฏิบตั ใิ นพ
รหมจรรยดวย
ชาดกนีแ้ สดงวา ผทู ตี่ อ งการแสวงหาความจริงตองการจะรเู ห็นอะไร เมือ่ มีความตัง้ ใจมงุ มัน่ แลว จะรู
จะเห็นไดเพราะการแสวงหาผรู ู จะไดพบผรู ทู จี่ ะแสดงใหรใู หเห็นไดทงั้ ในเรือ่ งของมนุษยและในนรกสวรรค ตลอด
ถึงนิพพาน.
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ปฐยาวัตร :

อธิฏฐ านปารมีคาถา ๑
วิรยิ ํ ขนฺติ สจฺจฺจ
อาพทฺธปฏิพทฺธา ว
สาธกํ เอตฺถ ทฏฐพฺพํ
เนมิราชา อตีตสฺมึ
ทานสีโล จ ธมฺมฏโฐ
ชราภิภูตกาลสฺมึ
รชฺชํ ทตฺวา สปุตตฺ สฺส
ปพฺพชิตวฺ าป โส นิจจฺ ํ
“กึ วรํ ทินนฺ ทานํ วา
อุปปฺ นฺนสํสโย โหติ
น โข โกจิ ตทา สกฺขิ
ติทวิ า อาคมิตวฺ าน
ตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ
ตโต ตํ ติทวิ ํ เนตุ ํ
ขตฺตโิ ย นิรยํ ทิสวฺ า
อหํ ทานํ ททิตวฺ าป
ปจฺจกฺขโต ว ญตฺวาน
นครสฺส วิเทหสฺส

อธิฏฐ านวโรติเม
จตุธมฺมา ภวนฺติ เว
เนมิราชสฺส วตฺถนุ า
มิถิลาปุรขตฺติโย
สมาทินนฺ อุโปสโถ
ปพฺพชฺชาภิมานโส
เคหา นิกขฺ มฺม ปพฺพชิ
โหติ โวสฺสคฺคมานโส
กึ พฺรหฺมจริยํ อิติ
ปฺหํ วิสสฺ ชฺชติ ุ ํ อิมํ
สกฺโก เทวานมิสสฺ โร
วิสสฺ ชฺชิ ตสฺส โข อิมํ
สผลํ ทานโต อิติ
โส อาณาเปสิ มาตลึ
ตโต โข ติทวิ ํ คโต
สิยํ ปพฺพชิโต อิติ
โหติ ปพฺพชิโต สยํ
ปุพพฺ ราชปเวณิยา

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมตํ หิ วิทหู ิ เอตฺถ
รฺโญ อธิฏฐ านมิเธว ทฬฺหํ
วิสสฺ ชฺชติ ุ ํ โย สกปฺหกมฺมํ
เมธี สมตฺโถ จ อิทานิ โหติ
เอตํ สยํ ภูปติ ทฏกุ าโม
ตสฺมา หิ อฺญาสิ ส ปฺหกมฺมํ

อินทรวงศ :

ทีเปติ เอวํ อิธ เนมิชาตกํ
เมธาวินํ ภูปติ ทฏกุ ามโก
ทิสวฺ าน เอตํ นิรยฺจ โข ทิวํ
เอเตน นีโต ว วิชานิ ตํ สยนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๑๔).
พระโพธิสตั วไดทรงบำเพ็ญอธิฐานบารมีมาโดยลำดับ เปนบารมีสามัญ คือรักษาอธิษฐานยิง่ กวาคนทีร่ กั และ
ทรัพยสนิ เรียกวาอธิษฐานบารมี เปนอุปบารมี คือสูงกวาสามัญ ไดแกรกั ษาอธิษฐานยิง่ กวาอวัยวะรางกาย เรียก
วาอธิษฐานอุปบารมี เปนปรมัตถบารมี คืออยางยิง่ ยวดขึน้ ไปเปนลำดับ ไดแกรกั ษาอธิษฐานยิง่ กวาชีวติ เรียกวา
อธิษฐานปรมัตบารมี
พระพุทธเจาเมือ่ พระองคทรงผจญมารในราตรีทที่ รงตรัสรู ทานแสดงวา ไดทรงอธิษฐานพระหฤทัยถึงพระ
บารมีทไี่ ดทรงบำเพ็ญ มีทาน ศีล เปนตน ทรงอางพระธรณีเปนพยาน จึงไดทรงชนะมาร เมือ่ ไดตรัสรกู ไ็ ดทรง
ทำสังขาราธิษฐาน คือตัง้ พระหฤทัยมงุ มัน่ จะดำรงพระอายุสงั ขารอยตู อ ไป ยังไมเสด็จปรินพิ พาน จนกวาบริษทั ๔
จะตัง้ ขึน้ พรหมจรรยคอื พระพุทธศาสนาจะตัง้ มัน่ ลงมัน่ คงในโลก ครัน้ ถึงเวลานัน้ จึงไดปลงอายุสงั ขารเสด็จปรินพิ พาน
จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเปนผลของพระพุทธาธิษฐานซึง่ มีอานุภาพอำนวยผลแกผปู ฏิบตั อิ ยทู กุ กาลสมัย
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาตัง้ อยใู นสัจจะและอธิษฐานในพระราชกรณียกิจทัง้ ปวง พระสัจจะจึงยิง่
ใหญไพศาล ควรจัดเปนพระสัจจบารมีไดเชนเดียวกับวิธรุ บัณฑิตในวิธรุ ชาดก พระอธิษฐานก็เชนเดียวกัน ควรจัดเปน
อธิษฐานบารมีไดเชนเดียวกับพระเจาเนมิราชในเนมิราชชาดก นับเปนพระราชปฏิบตั สิ ว นอัตตสมบัติ คือ สัจจะ จัด
เปนมงคลวิเสสที่ ๑ อธิษฐานคจัดเปนมงคลวิเสสที่ ๒
พระราชจริยารัฏฐาภิบาลโนบายนัน้ คือพระราชกรณียกิจทีท่ รงปฏิบตั กิ ระทำเพือ่ ประโยชนคณ
ุ แกพระราช
อาณาจักรและประชาชน จะขอรับพระราชทานถวายดวยทศพิธราชธรรมขอ ๗ คือ อักโกธะ ความไมโกรธ และ
ขอ ๘ อวิหงิ สา ความไมเบียดเบียนโดยปรหิตปฏิบตั ปิ ริยาย.
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อธิฏฐ านปารมีคาถา ๒

อินทรวงศ :

ยายํ อธิฏฐานมยา ว ปารมี
ปุพเฺ พ อธิฏฐานมิมํ ปฏิจจฺ เว
ยา โพธิสตฺเตน จ โหติ ปูรติ า
สา ปารมี โหติ ติธา ปภินนฺ กา
ภิยโฺ ยป เอตํ ว ปเยติ โภคโต
นาเมน สา วุจจฺ ติ ปารมีติ เว
ภิยโฺ ย อิมฺจาวยเวหิ อตฺตโน
เมธาวิภโู ต ว ปเยติ โข นโร
นาเมน วุตตฺ า อุปปารมี อยํ
ภิยโฺ ยป ตํ ชีวติ โต ว อตฺตโน
ปฺญาย ยุตโฺ ต ว ปเยติ โข นโร
นาเมน วุตตฺ า ปรมตฺถปารมี

อินทรวิเชียร :

ทานาทิธมฺมํ หิ ปฏิจจฺ พุทโฺ ธ
สมฺโพธิวารมฺหิ มหามุนสิ สฺ
มาเร ชินติ วฺ า วรโพธิปตฺโต
เทเสสิ สทฺธมฺมวรํ ชนานํ
“ติฏฐนฺติ โลเก ปริสา จตสฺโส
ยาวสฺส สนฺตฏิ ฐติ สาสนฺจ
เหสฺสามิหํ ตาว สุนพิ พฺ โุ ตติ
พุทโฺ ธ อธิฏฐานมิมํ อกาสิ
เอวํป โข สาสนมสฺส โหติ
ชาตํ อธิฏฐานมิมํ ปฏิจจฺ

ปฐยาวัตร :

สจฺเจ เจว อธิฏฐาเน
อตฺถาย ทยฺยวาสีนํ
สจฺจํ ทยฺยานมินทฺ สฺส
ปารมีสทิสา เอสา
อิตรํป อธิฏฐ านเนมิราชมหินฺทสฺส
สจฺจํ เว ปฐมํ โหติ
อิตรํ ทุตยิ ํ โหติ
รฏฐาภิปาลโนปาโย
ชนานํ โหติ อตฺถาย
อกฺโกธํ อวิหสึ ฺจ

สณฺฐโิ ต ทยฺยกิ สิ สฺ โร
กรณียานิ กุพพฺ เต
ภเวยฺย สจฺจปารมี
วิธุรนฺนามเมธิโน
ปารมี ราชิโน สิยา
ปารมีสทิสา อยํ
รฺโญ วิเสสมงฺคลํ
รฺโญ วิเสสมงฺคลํ
รฏฐสฺส จ วิรฬุ หฺ ยิ า
กรณฺยํ ราชินา กตํ
กเถสฺสามิ อิโต ปรนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๑๕-๒๑๖)
ขอทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชเจาทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบดวยพระเมตตา ไมทรงปรารถนากอเวรให
ผใู ดผหู นึง่ ไมทรงพระพิโรธดวยเหตุทไี่ มควร แมมเี หตุใหทรงพระพิโรธ แตกท็ รงขมเสียไดใหสงบระงับอันตรธาน
ทรงปฏิบตั โิ ดยโยนิโสมนสิการคือการใสใจพิจารณาพบตนเหตุ จัดเปนอักโกธะขอที่ ๗
อนึง่ ในขอที่ ๗ นี้ สำหรับบารมีนนั้ ไดแกสจั จบารมี สวนในทศพิธราชธรรมนัน้ ไดแกอกั โกธะความไม
โกรธ อันหมายถึงเมตตาประกอบอยู เมือ่ พิจารณาดูแลว แมวา ทัง้ ๒ ขอนีจ้ ะมีพยัญชนะทีต่ า งกัน แตวา ในดาน
การปฏิบตั นิ นั้ ตองอาศัยซึง่ กันและกัน กลาวคือการทีจ่ ะปฏิบตั ไิ มใหมคี วามโกรธหรือมีเมตตาขึน้ ไดนนั้ จะตองมีจติ ใจ
ประกอบดวยสัจจะคือความตัง้ ใจจริงในการทีป่ ลูกเมตตาขึน้ มาในจิตใจ คือใหเปนเมตตาจริงในจิตใจ เมือ่ เปนดังนัน้
จึงจะทำใหเกิดความไมโกรธอันตรงกันขามขึ้นได และเมื่อเกิดความไมโกรธและเกิดเมตตาขึ้นแลว ก็จะทำใหมุง
ดีปรารถนาดี จึงอดอยมู ไิ ดทจี่ ะอยเู ฉยๆ จึงตองขวนขวายทีจ่ ะทำใหผทู มี่ เี มตตานัน้ เกิดความสุขความเจริญตามความ
หมายของเมตตา เพราะถามีเมตตาจริงแลวก็อยเู ฉยๆ ไมได จะตองไปปฏิบตั ทิ ำใหเกิดความสุขความเจริญในทีน่ นั้ ๆ
ในทีท่ มี่ เี มตตานัน้ เมือ่ ทรงมีพระเมตตาอยใู นราษฎร จึงตองขวนขวายทีจ่ ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำใหเกิดความ
สุขความเจริญแกราษฎร ทัง้ นีต้ อ งอาศัยมีสจั จะคือความจริงใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ หมเี มตตาขึน้ จริง เพราะฉะนัน้ เมตตานัน้
จะเปนเมตตาจริงขึน้ มาไดตอ งมีอกั โกธะคือความไมโกรธ จะไมโกรธจริงขึน้ ก็ตอ งมีสจั จะคือความจริงใจทีจ่ ะไมโกรธ
ความจริงใจทีจ่ ะมีเมตตา ถาหากขาดความจริงใจคือขาดสัจจะเสียขอเดียว เมตตาก็เปนเมตตาไมจริง เปนเมตตาที่
แสดงออกมากันแตภายนอก เชน ทางวาจาวาเมตตา หรือทางกิรยิ าวาเมตตา แลวละทิง้ ทอดทิง้ ไมชว ยอะไรจริงจัง
แตหากวาถาเปนเมตตาจริง คือเมตตาประกอบดวยสัจจะคือความจริงใจ ทำใหเมตตาเปนเมตตาจริงขึน้ มา ไมโกรธ
ก็ไมโกรธจริงขึน้ มา ดังนีแ้ ลว จึงจะทำใหปฏิบตั ขิ วนขวายเพือ่ ประโยชนสขุ ตางๆ ดังทีส่ มเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจาทรงปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้ ธรรมะทัง้ ๒ ขอนี้ คือสัจจะกับอักโกธะ
ทีห่ มายถึงเมตตาจึงมีความหมายทีต่ อ ง
อาศัยซึง่ กันและกันเปนไป อักโกธะเปนทศพิธราชธรรมขอที่ ๗

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

180

(มว. ๒๑๕-๒๑๖)

รฺโญ อกฺโกธคาถา

วสันตดิลก :

เมตฺตาลุ ภูมปิ ติ โหติ อเวริภโู ต
อกฺโกธโน ภวติ กสฺสจิ ภูมปิ าโล
อุปปฺ นฺนมตฺถิ ปฏิฆํ ส สเมติ เอตํ
โส โยนิโส มนสิการฐิโต จ โหติ

อินทรวิเชียร :

อิจเฺ จวมตฺถาย ปชาย รฏเฐ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ ราชา
ทยฺยา อนาถา จ ยหึ ภวนฺติ
โรคาภิภตู า ภยตชฺชติ า จ
ทุพโฺ ภชนา โหนฺติ จ กิจฉฺ ชีวี
สงฺคณฺหติ ุ ํ เตป ตหึ คโต โส

ปฐยาวัตร :

อกฺโกโธ ปน เมตฺตา จ
ยสฺมา อกฺโกธสจฺเจหิ
ตสฺมา โส ปสุโต โหติ
รฏฐสฺส วุฑฒ
ฺ ยิ า เตสํ
อิจเฺ จวเมส อกฺโกโธ

อตฺถโต เอกเมว โข
สมงฺคี โหติ ภูมโิ ป
กุสลปฺปริปรู เณ
หิตตฺถาย สุขาย จ
ราชธมฺโม ว สตฺตโมติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

181

วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๑๖-๒๑๗)
อักโกธะคือความไมโกรธ อันเปนทศพิธราชธรรมขอที่ ๗ ทีไ่ ดแสดงมาแลวนัน้ คือความทีไ่ มลอุ ำนาจตอความ
โกรธ อันรวมความถึงโทสะพยาบาทอันจะทำใหทำรายผอู นื่ ดวยอำนาจของความโกรธ ดวยอำนาจของโทสะ ซึง่ หมาย
ถึงความทีม่ เี มตตานัน้ เอง แตการทีไ่ มยกเอาเมตตาเปนทีต่ งั้ ออกหนา
แตยกเอาอักโกธะคือความไมโกรธ
ออกหนา ก็เพือ่ ทีจ่ ะจีจ้ ดุ อันสำคัญของผปู กครอง ซึง่ เปนผมู อี ำนาจซึง่ ตัง้ แตโบราณมา มักจะเปนผทู ลี่ อุ ำนาจของ
ความโกรธ เมือ่ โกรธขึน้ มา ก็มกั จะสัง่ ทำรายทารุณผทู ถี่ กู โกรธนัน้ ผมู อี ำนาจตัง้ แตโบราณมักจะเปนอยางนัน้
เพราะฉะนัน้ จึงตองคอยเอาอกเอาใจ เพือ่ ไมใหโกรธ โดยการทีพ่ ยายามตามใจตางๆ เพราะฉะนัน้ ผู
ทีม่ อี ำนาจไมมธี รรมะจึงมักเปนผโู กรธงาย สัง่ ทำรายใครงายๆ ดังทีป่ รากฏมาในโบราณ
เพราะฉะนัน้ เมือ่ แสดงธรรมะของผปู กครอง เพือ่ จะจีถ้ งึ จุดนี้ จึงไดยกเอาความไมโกรธขึน้ มาตัง้ ไวเปน
หัวขอ ซึง่ โดยความก็คอื ความมีเมตตานัน่ เอง ดังไดแสดงมาแลว
และในขอนีย้ กเอาอวิหงิ สา ความไมเบียดเบียนมาเปนหัวขอ ก็เพราะวาบรรดาผปู กครองตัง้ แตในอดีต
มา เมือ่ มีอำนาจขึน้ แมวา ไมโกรธ แตวา ลุอำนาจของความโลภความหลง ไมไดพจิ ารณาใหเหมาะสมกับการสัง่
ปฏิบตั กิ ารตางๆ เปนการเบียดเบียนผอู นื่
ใหผอู นื่ เดือดรอนดวยอำนาจของโลภะบาง ดวยอำนาจของโมหะ
คือความหลงบาง เชนวา เมือ่ ไปทีไ่ หน เมือ่ เห็นสิง่ ทีช่ อบใจก็มกั จะหาทางทีจ่ ะนำมาใหไดเปนของตน เชนจะเปน
ทรัพยสนิ ก็ดี จะเปนสตรีกด็ ี จะเปนแกวแหวนเงินทองก็ดี เพราะฉะนัน้ ผทู มี่ สี งิ่ เหลานีอ้ ยู จึงมักจะตองคอยซอน
เรนไมใหผปู กครองทีม่ อี ำนาจไดเห็น เพราะฉะนัน้ จึงตองยกเอาขออวิหงิ สาไมเบียดเบียนขึน้ มาเปนทีต่ งั้ และ
โดยความก็คอื วาความทีม่ กี รุณานัน่ เอง เพราะความกรุณานัน้ ตรงขามกับวิหงิ สา อันไดแกความคิดสงสาร คิดชวย
ใหพน ทุกข และปฏิบตั ชิ ว ยใหพน ทุกข
เพราะฉะนัน้ กรุณาขอนีจ้ งึ ไดถอื เปนพระคุณอันสำคัญของพระพุทธเจา ในพระคุณทัง้ ๓ พระคุณทัง้ ๓
นัน้ ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสทุ ธิคณ
ุ และพระกรุณาคุณ พระกรุณาคุณนัน้ นับเปนพระคุณที่ ๓ ของพระพุทธเจา
ก็ไดแก การทีม่ พี ระกรุณาอันแสดงออกเปนการเสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมะสัง่ สอนโปรดแกหมเู วไนยนิกร
คือหมชู นทีพ่ งึ แนะนำได ใหไดประสบประโยชนตามภูมติ ามชัน้
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(มว. ๒๑๖-๒๑๗)

อกฺโกธคาถา

อินทรวิเชียร :

โกธานุวตฺตี หิ น โหติ โย เว
เมตฺตาวิหารี อิติ วุจจฺ เต โส
โกธาภิภโู ต จ คณุตตฺ โม โย
ปเฬติ ฆาเตติ ปเร จ เอโส
ตสฺมา สิยา ธมฺมวเร ฐิโต โส
เมตฺตาย ยุตโฺ ต จ ภเวยฺย นิจจฺ ํ

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

เย หิ ฐานนฺตรปฺปตฺตา
เมตฺตาสงฺขาตมกฺโกธํ
อตีตรฏฐปาลี หิ
วิเหสกา ปเรสฺจ
ตสฺมา การฺุญสงฺขาตํ
เตสมุททฺ สิ ิ อตฺถาย

โหนฺติ รฏฐปฺปสาสกา
เตสมุททฺ สิ ิ ปณฺฑโิ ต
โลภาทีนํ วสานุคา
เต อภิชฌ
ฺ าวสานุคา
อวิหสึ ํ วิจกฺขโณ
สุขาย รฏฐวาสินํ

เสฏโฐ หิ พุทโฺ ธ กรุณาสมงฺคโิ ก
โส สุทธฺ ปิ ฺญาหิ อลงฺกโต จ โข
ฐาเนสุ นิจจฺ ํ กรุณาย โจทิโต
โส เทสิตุํ สฺจริ ธมฺมมุตตฺ มํ
เนยฺยานมตฺถาย สุขาย โข ตทา
โลเก ปติฏฐาปยิ พุทธฺ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความขางทายนี้ แลวแตงเปนฉันทภาษามคธ ๓ ฉันท ตามถนัด แตง
ฉันทอะไร บอกชือ่ ไวดว ย (หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๑๗-๒๑๘)
อธิษฐานะ ความตัง้ ใจมงุ มัน่ เมือ่ เทียบกันดูแลวถอยคำจะตางกัน ในบารมีคอื อธิษฐานะ ความตัง้ ใจมัน่
แตวา ในทศพิธราชธรรมคืออวิหงิ สา ความไมเบียดเบียน ไดแกกรุณา
แตเมือ่ พิจารณาดูแลว ทัง้ ๒ ขอนี้ ก็ตอ งมีความสัมพันธกนั
อธิษฐาน ความตัง้ ใจมงุ มัน่ นัน้ ความตัง้ ใจมงุ มัน่ ในเรือ่ งอะไร
ขอทีค่ วรตัง้ ใจมงุ มัน่ สำคัญก็คอื ตัง้ ใจมงุ มัน่ ในการทีจ่ ะมีกรุณามีความสงสาร ใครจะชวยใหพน ทุกข และ
ปฏิบตั กิ ารชวยใหพน ทุกขตา งๆ ใหประสบความสุขตางๆ ความกรุณานีจ้ ะเปนไปไดกต็ อ งอาศัยมีอธิษฐานคือความ
ตัง้ ใจมงุ มัน่ ทีจ่ ะกรุณาซึง่ เปนการไมเบียดเบียนหรือยกเอาอวิหงิ สาขึน้ มาเปนทีต่ งั้ ก็ตอ งมีอธิษฐานะคือความตัง้ ใจ
มงุ มัน่ ทีจ่ ะไมเบียดเบียนใคร เมือ่ เปนดัง่ นีจ้ งึ จะใหเกิดการปฏิบตั ไิ มเบียดเบียนอันเปนความกรุณาขึน้ ได และเพราะ
ความกรุณานัน้ เองก็ทำใหมคี วามตัง้ ใจมงุ มัน่ ทีจ่ ะชวยเหลืออันเรียกวาอธิษฐานะอีกดวย เพราะฉะนัน้ อธิษฐานะหรือ
อธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่ ทีท่ ำใหเกิดกรุณา หรือจะกลาววากรุณานำใหเกิดอธิษฐานะความตัง้ ใจมงุ มัน่ ก็ได ก็แปล
วาทัง้ ๒ ขอนีจ้ ะตองมีดว ยกัน เมือ่ ปฏิบตั ใิ นบารมีขอ อธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่ ก็นำใหปฏิบตั ใิ นขออวิหงิ สาความ
ไมเบียดเบียนหรือกรุณานีด้ ว ย หรือเมือ่ ปฏิบตั ใิ นขออวิหงิ สาความไมเบียดเบียนคือความกรุณา ก็เปนการปฏิบตั
ใิ นขออธิษฐานะหรืออธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่ นัน้ ดวย
เพราะฉะนัน้ พระมหากษัตริยผ ทู ที่ รงตัง้ อยใู นทศพิธราชธรรมขอนีค้ อื อวิหงิ สาความไมเบียดเบียนอันไดแก
พระราชทานพระมหากรุณาแผทวั่ ไปก็เปนอันวาไดทรงบำเพ็ญพระบารมีในขออธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่ นัน้ ดวย และ
บุคคลทัว่ ไปซึง่ เปนผปู กครองก็ดี เปนผใู ตปกครองก็ดี หรือวาใครๆ ทุกๆ คน เมือ่ ปฏิบตั ใิ นหลักธรรมขอนีค้ อื อวิหงิ สา
ความไมเบียดเบียนคือความกรุณาดังกลาว ก็เปนอันวาไดปฏิบตั ใิ นหลักธรรมขอบารมีคอื อธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่
ดวย และเมือ่ ปฏิบตั หิ ลักธรรมขออธิษฐานความตัง้ ใจมงุ มัน่ ก็เปนอันนำใหปฏิบตั ใิ นขออวิหงิ สาความไมเบียดเบียน
คือความกรุณาดังกลาวมาดวย อวิหงิ สาเปนทิศพิธราชธรรมขอที่ ๘
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(มว. ๒๑๗-๒๑๘)

อธิฏฐานคาถา

อินทรวิเชียร :

โย โข หิ ธมฺโม อวิหสึ ภูโต
นาเมน ยา โข กรุณาติ วุตตฺ า
โย เตหิ ธมฺเมหิ สมงฺคภิ โู ต
โส เว อธิฏฐานสมงฺคภิ โู ต

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ตสฺมา โย จ ปเร โหติ
โย นโร ทุกขฺ โต โหติ
อธิฏฐาเนน โส ยุตโฺ ต

น นิปปฺ ฬ ติ กุ ามโก
ปเร โมเจตุกามโก
ตสฺมึ จ สุสมาหิโต

เมตฺตาลุโก ภูปติ ทยฺยกิ สิ สฺ โร
ราชาวิหสึ าย สมงฺคมิ านโส
เอโส จ ยุตโฺ ต กรุณาย โหติ เว
สตฺเตสุ โลเก ผรเต จ ตาย โส
ตสฺมา หิ รฏเฐ นิวสนฺติ เย จ โข
เย โหนฺติ เว รฏฐปสาสกา วิทู
สพฺเพ อธิฏฐานสมงฺคกิ า ว เต
เต จาวิหสึ ากรุณาหิ ยุตตฺ กาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๒๓-๒๒๔)
เหตุผลประการเดียวทีส่ มเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงมงุ บำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอยางตรากตรำ เหน็ดเหนือ่ ยทัง้ พระวรกายและพระราชหฤทัย อยตู ลอดเวลาเกือบ ๔๐ ปมาแลว
เพือ่ ทรงพระมหากรุณาชวยแกไขปญหาพืน้ ฐานตางๆ เพือ่ ยกฐานะความเปนอยขู องพสกนิกรทีย่ ากไรในชนบท แม
แตชาวตางประเทศก็นกึ ไมถงึ วา ในโลกปจจุบนั ยังมีพระมหากษัตริยอ ยพู ระองคหนึง่ ผทู รงอุทศิ พระองคทรงงานหนัก
ถึงเพียงนี้ เหตุผลของพระองคทา นคือเพือ่ ความรมเย็นเปนสุขของประชาชนทุกรูปทุกนาม สมดังพระราชปณิธานที่
ทรงประกาศเปนปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชโอรส พระ
ราชธิดา พรอมทัง้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา ก็ไดทรง
โดยเสด็จพระราชดำเนินในพระราชธรรมจริยา เพือ่ ประโยชนแหงประชากรทุกประการ ดังนัน้ ความสัมพันธระหวาง
สถาบันพระมหากษัตริยแ ละพสกนิกรชาวไทย ซึง่ สนิทแนนแฟนมาแตโบราณกาลจึงดำรงอยแู ละทวียงิ่ ขึน้ ฝายพระ
ชาชนชาวไทยตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความจงรักภักดีศรัทธาเชื่อมั่นดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนพน
ประมาณ ฝายพระมหากษัตริยต งั้ มัน่ อยใู นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันไมมที สี่ นิ้ สุด ดวยน้ำพระราชหฤทัยและพระราช
จริยวัตรประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม และพระราชธรรมจริยาทัง้ ปวง ดังทีร่ บั พระราชทานสาธกถวายในกถามรรค
นี้ เปนสวนปรหิตปฏิบตั ริ ฏั ฐาภิปาลโนบาย ๒ ขอ คือ อักโกธะความไมโกรธและอวิหงิ สาความไมเบียดเบียน ประกอบ
ดวยสัจจะและอธิษฐาน จึงนับเปนบุญยิง่ ของประชาชนชาวไทย ทีไ่ ดมพี ระมหากษัตริยผ ทู รงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงดูแลสอดสองสุขทุกข สงเสริมการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐบาลอีกทางหนึง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ พระราชประสงคอนั ยิง่ ใหญคอื
เพือ่ ความอยดู กี นิ ดีของพสกนิกรชาวไทยเปนสำคัญ
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นวมินทฺ มหาราชวรสฺส กรณียกิจคาถา

วสันตดิลก :

โย อูนตาฬิสสมา กรณียกิจจฺ ํ
ราชา อกา หิตสุขาย ปชาย นิจจฺ ํ
โส ทยฺยภูปติ สเขทมจินตฺ ยนฺโต
ราชา อปาปยิ สรฏฐมิมํ วิรฬุ หฺ ึ
สพฺเพ จ ทยฺยกิ ชเน สุขเิ ต อกาสิ
สมฺภาวิโต ภวติ โลกชเนหิเยว
“โส ทีฆรตฺตมติทกุ กฺ รการโกติ
วุตตฺ ฺหทิ ํ นวมภูมปิ ตินรฺ ฺญา
“ธมฺเมนหํ หิตสุขายิธ ทยฺยกิ านํ
กาเรสฺสเมตฺถ วรรชฺชมิมํ สทาติ

อินทรวิเชียร :

ญาตีหิ สทฺธึ นวมินทฺ ราชา
ธมฺเม ฐิโต ภูปติธมฺมจารี
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ นิจจฺ ํ
ตปฺปจฺจยา ทยฺยกิ รฏฐวาสี
สพฺเพ สภตฺตี มหิปน ทฺ รฺเญ
อาทึ กริตวฺ าน ปุราณกาลํ
ยาวชฺชโตเยว ปรมฺปราย
รฺโญ สพนฺธสุ สฺ จ ทยฺยกิ านํ
สมฺพนฺธตา อาทรตา จ โหนฺติ

ปฐยาวัตร :

ทานาทิราชธมฺเมหิ
สมงฺคี โหติ เมตฺตาลุ
“อกฺโกโธ อวิหสึ าติ
สจฺจาธิฏฐานธมฺเมหิ
“ทยฺยานํ โหนฺติ ลาภาติ
ทีเปติ อิทเมวฺจ
โอโลกยติ ทยฺยานํ
สพฺพรฏฐนิวาสีนํ

โส ธมฺมจริยาย จ
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
ทฺวธิ มฺเมหิ สมงฺคโิ ก
สํยตุ โฺ ต จ ชนาธิโป
เอวํ สงฺขํ คตํ อิทํ
“เสฏโฐ ทยฺยานมิสสฺ โร
นิจจฺ ํ ผาสุวหิ ารตํ
หิตตฺถาย สุขาย จาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๒-๒๓๔)
วิรยิ ะ ความเพียร ตามศัพทวา ความเปนผกู ลา ทัง้ ในทางละไมทำ ทัง้ ในทางทำใหมขี นึ้ เปนขึน้ เมือ่ แสดง
โดยทัว่ ไปก็เปนคำกลางๆ อาจเพียรทำชัว่ ก็ได ทำดีกไ็ ด แตทางพระพุทธศาสนาสอนใหเพียรในทางดี คือใหเพียรละเวน
ไมทำชัว่
ใหเพียรทำดี ในทศชาติแสดงมหาชนกชาดกกในทางเยีย่ มดวยความเพียร มีเรือ่ งอยวู า พระมหาชนก
พระโอรสแหงพระเจากรุงมิถลิ า ตองพลัดถิน่ ไปประทับในตางประเทศตัง้ แตทรงอยใู นพระครรภของพระมารดา มี
จิตใจกลาหาญ มีความเพียรแรงกลา ไดขนึ้ เรือบรรทุกสินคาขามมหาสมุทรเพือ่ ไปสสู วรรณภูมิ เรือไดถกู คลืน่ ลมราย
แรง อับปางลงในทามกลางมหาสมุทร พระมหาชนกไดวา ยน้ำมงุ กรุงกรุงมิถลิ าโดยไมยอ ทอจนถึงวันที่ ๗ เทพธิดา
รักษามหา สมุทรชือ่ มณีเมขลาไดผา นมาพบ จึงไดตงั้ ปญหาถามวา เพียรวายน้ำไปเพือ่ ประโยชนอะไร ผลสำเร็จคือ
ความตาย พระมหาชนกไดตอบโดยความวา ขาพเจาไดตรองเห็นโลกวัตร ขอวัตรปฏิบตั ขิ องโลก ตรองเห็นผลของ
้ าติ ไมเปน
ความพยายามจึงพากเพียรอยกู ลางมหา สมุทร ทัง้ ทีไ่ มเห็นฝง เมือ่ เพียรทำกิจของบุรษุ ก็ชอื่ วาไมเปนหนีญ
หนีเ้ ทวดา ไมเปนหนีบ้ ดิ ามารดา ไมตอ งเดือดรอนในภายหลัง คนในโลกนีป้ ระกอบการงานสำเร็จบาง ไมสำเร็จบาง
เห็นกันอยู คนอืน่ จมไปแลวก็ตาม ขาพเจาจายขามตอไป ขาพาเจาไดเห็นทานผเู ปนเทวดาในทีใ่ กล ก็จกั เพียรพยายาม
ตอไปใหถงึ ฝง สมุทร เทพธิดาไดฟง ถอยคำของพระมหาชนกอันแสดงถึงจิตใจทีต่ งั้ มัน่ ในความเพียรพยายามของตนเอง
ทำกิจทีบ่ รุ ษุ พึงทำ ไมทอ ถอย เพียรไปใหถงึ ฝง สมุทร เทวดาจึงไดชว ยนำพระมหาชนกไปสงถึงมิถลิ า
เรือ่ งนีพ้ งึ เห็นสารคติเปนพิเศษไดวา พระมหาชนกมิไดหวังพึง่ เทวดา แตคดิ พึง่ ตนเองมาตัง้ แตตน เมือ่ เห็น
เรือจะอับปางก็คดิ เตรียมตนวายน้ำ แลวก็เพียรวายน้ำมงุ ใหถงึ ฝง ใหจงไดตลอดเวลาหลายวัน เมือ่ เทวดามาปรากฏ
กลาวชักชวนใหทอ แทหมดกำลังใจ ก็ไมยอมทิง้ ความเพียร คงมีใจเขมแข็งมัน่ คง มงุ เพียรวายน้ำจนกวาจะตายไปกับ
ความเพียร ทัง้ ทีเ่ ห็นเทวดาอยเู ฉพาะหนาก็ไมขอใหเทวดาชวย ตัง้ หนาชวยตนดวยตนตอไป เทวดาจึงไดเขาชวย
บุคคลเชนนีเ้ องเรียกวาเปนผทู เี่ ทวดาชวย คือความเพียรนีเ้ องทีพ่ งึ เห็นวาเปนเทวดา เมือ่ จับงานทีแรกมักเห็นความ
เพียรเปนความยากลำบาก นาเบือ่ หนาย ตอเมือ่ ความเพียรไปจนใกลจะสำเร็จ ก็จะเห็นวาความเพียรนีเ้ ปนเทวดา
ขึน้ มาทันที ลืมความเหนือ่ ยยาก เพราะเห็นผลทีท่ ำใหปลืม้ ใจอยเู บือ้ งหนาแลว ผทู เี่ คยพากเพียรเหนือ่ ยยากในการ
งาน ทีจ่ ะอำนวยผลทีป่ รารถนาอยางยิง่ เมือ่ ใกลจะสำเร็จผลยอมจะรสู กึ เห็นดังนีอ้ ยดู ว ยกัน เพราะงานทีจ่ ะสำเร็จ
ผลแนนอน ยอมมีทางทะลุปรุโปรง เปนอานิสงสของความเพียรทีผ่ ดุ ขึน้ มาใหเห็นชัด คนเกียจครานจะไมมโี อกาสได
เห็นเทวดาคืออานิสงสของความเพียร
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ปฐยาวัตร :

กุสลากุสลานฺหิ
นรสฺส วีรภาโว ว
สาธกํ เจตฺถ ทฏฐพฺพํ
มหาชนโก นาม
วณิชชฺ าเยว นาวาย
สมานาย ภินนฺ าย
สมุททฺ สฺส ปารํ
อาคมฺม วิรยิ ํ ปารํ
สมุททฺ รกฺขกิ า เอกา
เทวธีตา สมุทเฺ ท ตํ
“กสฺมา มจฺจมุ ขุ สฺมปึ 
“วายามสฺส ผลํเยว
อิติ วุตเฺ ต สมุททฺ สฺส
อตฺโถ ปเนตฺถ ทฏฐพฺโพ
วิรยิ สฺสานุภาเวน
โส อโนสฏฐอุสสฺ าโห

“ปหานภาวนํ อิติ
อุภยตฺถ ปวตฺตติ
มหาชนกชาตกํ
โพธิสตฺโต นราสโภ
ปกฺขนฺโน โหติ สาคเร
ตสฺส นาวาย สาคเร
ปตฺตมุ ปฺ  เอส วายมิ
ปตฺตุํ นาสกฺขเิ ยว โส
นาเมน มณิเมขลา
ทิสวฺ า อาปุจฉฺ ิ ตํขณํ
ตฺวํ วายมสิ โข อิติ
ปสฺสนฺโต วายมามิหํ”
ปารํ ปาเปสิ โสตฺถนิ า
โส มหาชนโก วโร
เทวตายุปถมฺภโิ ต
สุสมาหิตมานโส

อินทรวงศ :

ตํ เทวตํ
เอโส สยํ
“ตาณนฺติ
ตสฺมา หิ

อินทรวิเชียร

จินเฺ ตติ เอวํปจ โพธิสตฺโต
“ธีโร อโนสฏฐปรกฺกโม ว
กิจจฺ ํ กโรนฺโต วิรเิ ยนุเปโต
สาเธติ กิจจฺ ํ ว สุยตุ ตฺ โิ ต โข”

ปฐยาวัตร :

ตสฺมา วิรยิ สมฺปนฺโน
เขทํป อคฺคเณตฺวาน
สมฺปสฺสมานโกเยว
สกิจจฺ ํ สุฏุ สาเธติ
ชโฬ ปน กุสโี ตว
น โข ลภติ ทฏุ ํว

โข สรณํ น โส คโต
โข วิรยิ ปฺปรายโน
ตํเยว ปรกฺกมํ คโต
อตฺตา สรณํ ว อตฺตโน

กมฺมํ อารภมานโก
วิรยิ ํ “เทวตํ” อิติ
ปรกฺกมปรายโน
ยถิจฉฺ ติ วํ สพฺพทา
ทุมเฺ มโธ หีนวีรโย
เทวตํ “วิรยิ ํ” อิตตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๒๓๓)
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โพธิสตฺโต หิ นาวาย
วณิชชฺ าย สมุททฺ สฺมึ
ภินนฺ าย ตตฺถ นาวาย
สมุทเฺ ท วายมิ สตฺตาหํ
เทวธีตา อิมํ ทิสวฺ า

อีกสำนวนหนึง่

มหาชนกนามโก
ปกฺขนฺทิ สปรกฺกโม
อโนสฏฐปรกฺกโม
นาเมน มณิเมขลา
ปฺหํ อปุจฉฺ ิ ตํขณํ

อินทรวงศ :

อุสสฺ าหวา
อิจเฺ จวเมเตน
ทิสวฺ า ผลํ
วุตเฺ ต ว ตํ

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพภูโต ภวตีธ อตฺโถ
โส โพธิสตฺโต วิรเิ ยนุเปโต
เนตํป ตาณํ อิติ เทวตํ ว
ตาณนฺติ โข วีรยิ ํ คโต เว

ปฐยาวัตร :

นโร กิจจฺ ํ ปยุชฺ นฺโต
อาคมฺม วีรยิ ํ กิจจฺ ํ
ตสฺมา ตํ วีรยิ ํ ตสฺส

มจฺจปุ รายโน นุ ตฺวํ
ปรกฺกมสฺส โข
โหมิ สวีรโิ ยติ เว
โมจยิ มจฺจนุ า ตหึ

กิจจฺ ํ ปสฺสติ ทุกกฺ รํ
กโรนฺโต กิจจฺ สาธโก
เทวตา วิย โหติ โขติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๓)
พระมหาชนก พระโอรสแหงพระเจากรุงมิถลิ า ตองพลัดถิน่ ไปประทับในตางประเทศตัง้ แตทรงอยใู นพระครรภ
ของพระมารดา มีจติ ใจกลาหาญ มีความเพียรแรงกลา ไดขนึ้ เรือบรรทุกสินคาขามมหาสมุทรเพือ่ ไปสสู วรรณภูมิ เรือ
ไดถกู คลืน่ ลมรายแรง อับปางลงในทามกลางมหาสมุทร พระมหาชนกไดวา ยน้ำมงุ กรุงกรุงมิถลิ าโดยไมยอ ทอจนถึง
วันที่ ๗ เทพธิดารักษามหา สมุทรชือ่ มณีเมขลาไดผา นมาพบ จึงไดตงั้ ปญหาถามวา เพียรวายน้ำไปเพือ่ ประโยชน
อะไร ผลสำเร็จคือความตาย พระมหาชนกไดตอบโดยความวา ขาพเจาไดตรองเห็นโลกวัตร ขอวัตรปฏิบตั ขิ องโลก
ตรองเห็นผลของความพยายามจึงพากเพียรอยกู ลางมหา สมุทร ทัง้ ทีไ่ มเห็นฝง เมือ่ เพียรทำกิจของบุรษุ ก็ชอื่ วาไม
เปนหนีญ
้ าติ ไมเปนหนีเ้ ทวดา ไมเปนหนีบ้ ดิ ามารดา ไมตอ งเดือดรอนในภายหลัง คนในโลกนีป้ ระกอบการงานสำเร็จ
บาง ไมสำเร็จบาง เห็นกันอยู คนอืน่ จมไปแลวก็ตาม ขาพเจาจายขามตอไป ขาพาเจาไดเห็นทานผเู ปนเทวดาในที่
ใกล ก็จกั เพียรพยายามตอไปใหถงึ ฝง สมุทร เทพธิดาไดฟง ถอยคำของพระมหาชนกอันแสดงถึงจิตใจทีต่ งั้ มัน่ ในความ
เพียรพยายามของตนเองทำกิจทีบ่ รุ ษุ พึงทำ ไมทอ ถอย เพียรไปใหถงึ ฝง สมุทร เทวดาจึงไดชว ยนำพระมหาชนกไป
สงถึงมิถิลา
(มว. ๒๓๓)

ปฐยาวัตร :

มหาชนกโพธิสตฺตคาถา
มหาชนโก นาม
วณิชชฺ าเยว นาวาย
สมานาย ภินนฺ าย
สมุททฺ สฺส ปารํ
อาคมฺม วิรยิ ํ ปารํ
สมุททฺ รกฺขกิ า เอกา
เทวธีตา สมุทเฺ ท ตํ
“กสฺมา มจฺจมุ ขุ สฺมปึ 
“วายามสฺส ผลํเยว
อิติ วุตเฺ ต สมุททฺ สฺส

โพธิสตฺโต นราสโภ
ปกฺขนฺโน โหติ สาคเร
ตสฺส นาวาย สาคเร
ปตฺตมุ ปฺ  เอส วายมิ
ปตฺตุํ นาสกฺขเิ ยว โส
นาเมน มณิเมขลา
ทิสวฺ า อาปุจฉฺ ิ ตํขณํ
ตฺวํ วายมสิ โข อิติ
ปสฺสนฺโต วายมามิหํ”
ปารํ ปาเปสิ โสตฺถนิ าติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๔-๒๓๖).
ขันติ ความอดทน ความทนทาน อยางสามัญมีความอดกลัน้ เปนลักษณะ เรียกวาอธิวาสนขันติ ขันติคอื ความ
อดกลัน้ เชนทนตรากตรำตอหนาวรอนหิวกระหายเปนตน ทนลำบากตอทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไขไดปว ย ทนตอ
เจ็บใจตอถอยคำจาบจวงลวงเกิน เพราะสิง่ ทีอ่ ดทนเหลานีม้ เี กิดขึน้ อยทู กี่ ายใจ ปรากฏมีหนาวรอนหิวกระหายมี
ทุกขเวทนามีความเจ็บ จึงอดกลัน้ ไว หนาวรอนหิวกระหายก็อดกลัน้ ตามทีค่ วรอดกลัน้ เจ็บปวดก็อดกลัน้ ไมรอ ง
ทุรนทุราย เจ็บใจก็อดกลัน้ ไมแสดงอาการโกรธรายแรงทางกายวาจา อดกลัน้ ใหอยใู นใจและพิจารณาระบายออก
ทำใหผอ นคลาย ไมใหเครียด ใหสงบ ใจจึงแจมใสแชมชืน่ กายก็สงบเปนปกติ
อาการดังนีเ้ รียกวาโสรัจจะ
ทีแ่ ปลวาความเสงีย่ มคือสงบปกติ ขันติทสี่ มบูรณจงึ ตองมีโสรัจจะประกอบอยดู ว ยการหัดอดกลัน้ และทำใจใหสงบ
เปนปกติในเวลาถูกตองอนิฏฐารมณคอื เรือ่ งทีไ่ มชอบ ยอมยากในตอนแรก แตเมือ่ หัดปฏิบตั ไิ ปบอยเขาก็จะงาย
ขึน้ จนถึงทำจิตใหสงบเปนปกติได มีอาการมัน่ คง มีอารมณอะไรมากระทับกระทัง่ ก็ไมกระเทือน ขันติกเ็ ลือ่ น
ขึน้ เปนมีความทนทานเปนลักษณะเรียกวาตีตกิ ขาขันติ ขันติคอื ความทนทาน ดังทีต่ รัสไวในโอวาทปาติโมกขวา ขันติ
คือความทนทานเปนตบะอยางยิง่
ขันติเปนอลังการวิเศษ อำนวยผลแกผทู มี่ อี ยทู กุ คน เพราะผทู มี่ จี ติ เขมแข็งอดทนสงบเปนปกติทนทาน
ไดทกุ สถานการณ ยอมชือ่ วาไดทตี่ งั้ รับอันมัน่ คง เปนผชู นะในขัน้ ทีต่ งั้ รับแลว ทำใหสามารถปฏิบตั กิ จิ หนาทีใ่ หสำเร็จ
ขันติเปนบารมีขอ ที่ ๖ ทีพ่ ระโพธิสตั วไดบำเพ็ญมาเปนอันมากในทศชาติแสดงจันทกุมารชาดกในทางเยีย่ ม
ดวยขันติ มีเรือ่ งยอวา โอรสพระเจากรุงปุบผวดี ทรงตัง้ อยใู นธรรม ทรงวินจิ ฉัยคดีความโดยธรรม เปนเหตุให
ขัดประ โยชนของปุโรหิตผไู รยตุ ธิ รรม ปุโรหิตจึงหาเหตุกลัน่ แกลง จนถึงใหเตรียมการเผาพระกุมารบูชายัญ พระ
จันทกุมารไดทรงมีขนั ติตลอดมา แมจะตองถูกเผาบูชายัญ ก็ไมทรงยอมสยบใหอธรรม ประชาชนไดประจักษใน
ความอดทนสละไดของพระกุมารเพือ่ รักษาธรรมเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชน จึงพรอมกันชวยพระกุมารไว
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงบำเพ็ญวิรยิ ะความเพียรในพระราชกรณียกิจทัง้ ปวง ทัง้ ในสวนที่
เปนไปตามราชประเพณี ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนไปตามโครงการพระราชดำริเพือ่ ประโยชนสขุ แหงประชาชนทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนโลกวัตรคติโลกธรรมวัตรคติธรรมทัง้ ปวง
พระวิรยิ ะทีท่ รงบำเพ็ญจึงยิง่ ใหญไพศาล ควร
จัดเปนพระวิรยิ บารมีได เชนเดียวกับพระมหาชนกในมหาชนกชาดก ซึง่ ไดเพียรวายน้ำมงุ ไปกรุงมิถลิ า ซึง่ เปนเมือง
ของพระองคเพือ่ ทรงชวยประชาชนในเมืองนัน้ และไดทรงบำเพ็ญขันติอดทนตรากตรำตอหนาวรอนหิวกระหาย
อดทนลำบากตอทุกขเวทนา ในเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน ในเวลาทรงพระประชวร อดทนพระราชหฤทัยตออารมณทงั้ ที่
นาปรารถนาและไมนา ปรารถนาตางๆ ตอบุคคลและเหตุการณตา งๆทรงประ กอบดวยความเขมแข็งอดทน ทนทาน
สงบพระราชหฤทัยเปนปกติไดตอ สถาน การณทงั้ ปวง จึงทรงเปนทีต่ งั้ รับทีม่ นั่ คง พระขันติทที่ รงบำเพ็ญจึงยิง่ ใหญ
ไพศาล ควรจัดเปนขันติบารมีไดเชนเดียวกับพระจันทกุมารในจันทกุมาชาดก
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ขนฺติคาถา

(มว. ๒๓๔-๒๓๖)

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

สีตาทิทกุ เฺ ขหิ หิ ปฬโิ ต ยทา
อกฺโกสวตฺถหู ิ ปเรหิ เอกทา
อกฺโกสิโต วา ปริภาสิโต นโร
โส นิพพฺ กิ าโร วจนกฺขโม ตทา
โส ตาทิภโู ต อุปสนฺตมานโส
อกฺโกธโน ขนฺตสิ มงฺคโิ ก สทา
ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร
โส สพฺพตฺถปุ สนฺโต จ
อุจจฺ าวจํ น ทสฺเสติ
อธิวาสนยุตโฺ ต โส

โย เอตาย สมงฺคโิ ก
สุสมาหิตมานโส
ตุณหฺ ภี โู ต จ ขนฺตโิ ก
สงฺคามํ เชติ ทุชชฺ ยํ

ทฏฐพฺพเมตมฺปจ ชาตกมฺหิ
ราโชรโส จนฺทกุมารนาโม
ธมฺมฏฐโิ ต โหติ วินจิ ฉฺ ยมฺหิ
เย ลทฺธลฺจา ว วินจิ ฉฺ ยมฺหิ
เอเต อมจฺจา อติอปฺปลาภา
เอเต คเหตฺวาน อิมํ กุมารํ
ตํ อคฺคริ าสิมหฺ ปิ  ปกฺขปิ ส ุ
เอตสฺส โข ขนฺตสิ มงฺคภิ าวํ
ญตฺวา ชนา ตมฺหิ ปสนฺนจิตตฺ า
โมเจสุเมตํ มรณา กุมารํ
ทยฺยนิ โฺ ท หิ มหาราชา
กุรเุ ต สพฺพกิจจฺ านิ
“วิรเิ ยน สมงฺคตี ิ
ยถา โข โพธิสตฺโต ว
สกํ วิรยิ มาคมฺม
โส ขนฺตยิ า จ ปฺญาย
เขทํ ว อคฺคเณตฺวาน
ตาทิภาเว ฐิโตเยว
เอโส ขนฺตสิ มงฺคตี ิ
ยถา จนฺทกุมาโร ว

วิรเิ ยน จ พุทธฺ ยิ า
อตฺถาย ทยฺยวาสินํ
ปสฏโฐ ภูมโิ ป สิยา
มหาชนกนามโก
มจฺจมุ ตุ โฺ ต ว สาคเร
สพฺพทยฺยานมิสฺสโร
สีตาทิทกุ ขฺ ปฬโิ ต
ราชกิจจฺ านิ กุพพฺ เต
ปสฏโฐ ขตฺตโิ ย สิยา
เอสาป ขนฺตปิ ารมีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้
แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๕-๒๓๖)
ขันติบารมีของพระโพธิสตั วแบงออกเปน ๓ ขัน้ คือ
ขันติบารมี ไดแกขนั ติทบี่ ำเพ็ญดวยมงุ หวังพระโพธิญาณเปนเบือ้ งหนา รักขันติเพือ่ พระโพธิญาณยิง่ กวา
คนที่รักและทรัพยสิน
ขันติอปุ บารมี ไดแกขนั ติทบี่ ำเพ็ญดวยมงุ หวังพระโพธิญาณเปนเบือ้ งหนา รักขันติเพือ่ พระโพธิญาณยิง่ กวา
อวัยวะรางกายของตน
ขันติปรมัตถบารมี ไดแกขนั ติทบี่ ำเพ็ญดวยมงุ หวังพระโพธิญาณเปนเบือ้ งหนา รักขันติเพือ่ พระโพธิญาณยิง่
กวาชีวติ ของตน
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบำเพ็ญวิรยิ ะความเพียรในพระราชกรณียกิจทัง้ ปวง ทัง้ ในสวน
ทีเ่ ปนไปตามราชประเพณี ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนไปตามโครงการพระราชดำริเพือ่ ประ โยชนสขุ แหงประชาชนทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนโลกวัตรคติโลกธรรมวัตรคติธรรมทัง้ ปวง
พระวิริยะที่ทรงบำเพ็ญจึงยิ่งใหญไพศาล ควรจัดเปนพระวิริยบารมีได เชนเดียวกับพระมหาชนกในมหา
ชนกชาดก ซึง่ ไดเพียรวายน้ำมงุ ไปกรุงมิถลิ า ซึง่ เปนเมืองของพระองคเพือ่ ทรงชวยประชาชนในเมืองนัน้ และได
ทรงบำเพ็ญขันติอดทนตรากตรำตอหนาวรอนหิวกระหาย อดทนลำบากตอทุกขเวทนาในเวลาทรงปฏิบตั งิ าน ในเวลา
ทรงพระประชวร อดทนพระราชหฤทัยตออารมณ ทัง้ ทีน่ า ปรารถนาและไมนา ปรารถนาตางๆ ตอบุคคลและเหตุการณ
ตางๆ ทรงประกอบดวยความเขมแข็งอดทน ทนทาน สงบพระราชหฤทัยเปนปกติไดในสถานการณทงั้ ปวง จึงทรง
เปนทีต่ งั้ รับทีม่ นั่ คง พระขันติทที่ รงบำเพ็ญจึงยิง่ ใหญไพศาล ควรจัดเปนพระขันติบารมีได เชนเดียวกับพระจัน
ทกุมารในจันทกุมารชาดก ซึง่ ไดทรงมีขนั ติในการทรงวินจิ ฉัยอรรถคดีโดยธรรม อดทนตอการกลัน่ แกลงตางๆ ของ
ปุโรหิต ทรงรักษาธรรมแมวา จะถูกเผาบูชายัญ ทรงมงุ ใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนเปนทีต่ งั้ ไมหวัน่ ไหวตอ
อันตรายแมแหงชีวติ นับเปนพระราชปฏิบตั สิ ว นอัตตสมบัติ คือวิรยิ ะ จัดเปนมงคลวิเสสที่ ๑ ขันติจดั เปนมงคลวิ
เสสที่ ๒
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(มว. ๒๓๕-๒๓๖)

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

โพธิสตฺตสฺส ขนฺตปิ ารมี
ยา โพธิสตฺตสฺส หิ ขนฺตปิ ารมี
สา ปารมี เจวุปบารมี จ โข
สา ขนฺติ เสฏฐา ปรมตฺถปารมี
อิจเฺ จวเมสา ติวธิ า ปเภทกา
กรณีเยสุ สพฺเพสุ
ราชปฺปเวณิยายตฺตทยฺยสิ สฺ รสฺส อารมฺภสพฺเพสุ โลกวตฺเตสุ
ทยฺยรฏฐสิ สฺ โร ราชา
กตํ ยํ วิรยิ ํ รฺญา
สงฺขํ คจฺฉติ เอสาป
เอสา โพธิสตฺเตน
โพธิสตฺโต กิเรโส ว
ภินนฺ าย สกนาวาย
อุทเก ตรมาโน ว

หิตาย รฏฐวาสินํ
กรณีเยสุ ฐานโส
นโยปาเย อุปายโส
ธมฺมวตฺเตสุ โยนิโส
วิรเิ ยน สมงฺคโิ ก
เวปุลลฺ ํ ตํ ว คจฺฉติ
วิรยิ ปฺปารมี อิติ
ปูรติ ปฺปารมี วิย
มหาชนกนามโก
สมุทเฺ ท สปรกฺกโม
สมฺปตฺโต มิถลิ าปุรํ

ตหึ ชเน สงฺคหิ โพธิสตฺโต
อโหสิ สีตาทิขโม จ เอโส
ส ทุกขฺ โิ ต กิจจฺ ปยุชฺ นสฺมึ
คิลานกาเลป จ สนฺตจิตโฺ ต
เอสา จนฺทกุมาเรน
ธมฺเมน กิร โส สมฺมา
ปุโรหิเตหิ ปาเปหิ
โส ยฺญตฺถาย นีโตป
วิรยิ ปฺปารมี ยา โข
วุจจฺ เต ปฐโมเยว
ยา ขนฺตปิ ารมี โหติ
วุจจฺ เต ทุตยิ าเยว

ปูรติ ปฺปารมี วิย
สพฺพํ อฏฏํ วินจิ ฉฺ ยิ
ปทุสสฺ โิ ตป เอกทา
ตทา ขนฺตสิ มงฺคโิ ก
โพธิสตฺเตน ปูรติ า
วิเสสมงฺคโล อยํ
โพธิสตฺเตน ปูรติ า
วิเสสมงฺคโล อยนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๖-๒๓๗)
มัททวะ แปลวาความออนโยน คือความเปนผมู อี ธั ยาศัยออนโยน ไมดงึ ดือ้ ถือตนดวยอำนาจถัมภะ (ดือ้ ดุจ
เสา) มีความออนโยนไปตามเหตุผล ตามความสมควร ดังทีเ่ รียกวา “การณวสิก” เปนไปตามอำนาจแหงเหตุที่
ควรดำเนิน และมีสมั มาคารวะตอทานผใู หญผเู จริญ ออนโยนตอบุคคลทีเ่ สมอกันและต่ำกวา วางตนสม่ำเสมอ ไม
กระดางดูหมิน่ ผอู นื่ ดวยอำนาจมานะเพราะชาติ เพราะโคตร เพราะยศ เพราะทรัพย เปนตน
ขอทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชเจาทรงมีพระราชอัธยาศัยออนโยน เมือ่ มีผกู ราบทูลดวยขออรรถขอธรรมที่
กอปรดวยเหตุผล ซึง่ เปนวิสยั ของบัณฑิตชน มิไดทรงหามปราม ทรงวิจารณโดยถวนถี่ ถาดีชอบก็ทรงอนุโมทนา
อนุวตั รตาม ไมทรงถือพระองคดว ยอำนาจมานะ ทรงมีสมั มาคารวะออนนอมแกผเู จริญโดยวัย โดยคุณ ไมทรงดูหมิน่
จัดเปนมัททวะ
บารมีขอ ที่ ๕ คือ วิรยิ ะ กับทศพิธราชธรรมขอที่ ๕ คือมัททวะ ความออนโยน ดูถอ ยคำตางความหมาย
กัน แตเมือ่ พิจารณาจากหลายพระสูตรจะพบวามีความเนือ่ งกันอยใู นประการทีส่ ำคัญ ยกตัวอยางในกันทรกสูตร*
แสดงวาจิตทีต่ งั้ มัน่ เปนสมาธิแลว บริสทุ ธิผ์ อ งแผว ไมมเี นิน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตัง้
อยู ถึงความไมหวัน่ ไหว ออนนอมไปเพือ่ ญาณปรีชาซึง่ เปนอภิญญาชัน้ สูงได คือจิตทีจ่ ะควรแกการงาน คือ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ญาณปรีชาได จะตองเปนจิตทีม่ สี มาธิ มีลกั ษณะออน ใชคำวา มุทภุ ตู ะ เปนจิตออน เมือ่ พิจารณาดูก็
จะเห็นวาจิตทีไ่ มมสี มาธิเปนจิตทีก่ ระดางดวยอำนาจนิวรณ
คือกิเลสทีเ่ กิดขึน้ กลมุ รุมอยใู นจิต ทำจิตใหกลัด
กลมุ วนุ วาย ไมอาจใชจติ เชนนีท้ ำงาน ไมอาจนอมไปเพือ่ พิจารณาเพือ่ ปญญาได เปนอันวาใชความเพียรไมได ไมมี
กำลังทีจ่ ะตัง้ ความเพียรทำงานได เพราะเปนจิตออนโยน เรียกวายอมใหนอ มไปทำงาน แมในการทำงานทัง้ ดวย
ความเพียร จิตก็ตอ งออน ยอมใหนอ มไปเพือ่ ตัง้ ความเพียรทำงานนัน้ เพียรเพือ่ ทำอะไรใหสำเร็จ จึงตองมีความ
ออนโยน ยินยอมพอใจของจิตประกอบอยดู ว ย ในธานุวภังคสูตร ** แสดงอุปมาทีท่ ำใหเห็นไดงา ยขึน้ วา เปรียบ
เหมือนชางทองสุมทองในเบา คือตัง้ ความเพียรสุมทอง ก็ตอ งใชความเพียรใหพอดี มิใหมากไปนอยไป บางคราว
ก็ตอ งสูบลมใหแรง บางคราวก็ตอ งพรมน้ำใหไฟลดลง เพือ่ ใหทองละลายใหพอดี ทองจึงออนเหลว ควรแกการงาน
ผุดผองไดที่ จึงเททองทีอ่ อ นเหลวไดที่ ทำทองรูปพรรณตางๆ ไดตามปรารถนา วิรยิ ะกับมัททวะความออนโยน จึง
ตองประกอบไปดวยกันดัง่ นี้ มัททวะเปนทศพิธราชธรรมขอที่ ๕.
* มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ม.ม. ๑๓/๑-๑๗/๑-๑๗).
** อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๒/๓๓๐).
(มว. ๒๓๖-๒๓๗)

อุเปนทรวิเชียร :

มทฺทวคาถา ๑
อถมฺภภาโว จ นิวาตวุตตฺ ิ
กุเล จ เชฏฐสฺสปจายิภาโว
อิเมป ธมฺมา มุทตุ าติ วุตตฺ า
นรสฺส ยสฺสตฺถิ อิเมป ธมฺมา
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สชาติอาทีหิ สุพทุ ธฺ ชิ าโต
น ญาตเก โส อวมฺญเตว
ทยาลุโก รฏฐนิวาสิกานํ
ชเนหิ ราชา อุปสงฺกมิตวฺ า
ยทา หิ ธมฺมตฺถกถาย วุตโฺ ต
ตทาป ตีเรติ ชนินทฺ ราชา
สเจ สิยา ยํ สหิตํ ชนานํ
ชเนหิ สมฺโมทติ เอส สทฺธึ
หิเตสิโก โหติ จ สณฺหวาโจ
อยํ สมงฺคี มุทตุ าย นาม
ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ธมฺโม หิ วิรยิ ํ นาม
รฺโญ จ ราชธมฺเมสุ
มทฺทวํ หิ อธิปเฺ ปตํ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
วิสทุ เฺ ธ ปริโยทาเต
วิคตูปกฺกเิ ลเส จ
ตํ วตฺตติ อภิญ
ฺ าย
ตสฺมา สมาหิตํ จิตตฺ ํ
อสมาหิตจิตฺตนฺตุ
ถทฺธํ นีวรเณเหว
เอตํ โหติ อกมฺมฺญํ
เนตํ ปธานิยํ โหติ
ยํ เว สมาหิตํ โหติ
ยํ เว ภวติ กมฺมฺญํ
มุทจุ ติ เฺ ตน สํยตุ โฺ ต

โหติ ปฺจมปารมี
มทฺทวํ โหติ ปฺจมํ
อตฺถโต จิตตฺ มทฺทวํ
จิตตฺ สฺมึ หิ สมาหิเต
สมาเน จ อนงฺคเณ
มุทภุ เู ต จ อาทิกํ
กมฺมฺญํ ว หิ โหติ ตํ
โหติ มทฺทวลกฺขณํ
ถทฺธสงฺขาตกกฺขฬํ
กิเลสปริยฏุ ฐ ติ ํ
อภิญ
ฺ าย น วตฺตติ
อกมฺมฺญํ หิ โหติ ตํ
กมฺมฺญํ โหติ โข อิทํ
ตํ จิตตฺ ํ มุทุ โหติ เว
กิจจฺ ํ สาธยเต นโร

เหมํ หิ อุกกฺ ายป ปกฺขปิ ต วฺ า
กมฺมารภูโต กุสโล ว กมฺเม
อคฺคึ ปโยเคน สเมน เทติ
โส เอกทา ติกขฺ ปโยคโต วา
อคฺคึ ททํ มนฺทปโยคโต วา
นานาวิธํ กุพพฺ ติ มณฺฑนํ ว
อุฏฐ านภูตํ วิรยิ วํ ยํ โข
ตํ มทฺทเวเนว สเหว ยุตตฺ นฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๖-๒๓๗)
มัททวะ ความออนโยน ดูถอ ยคำตางความหมายกัน แตเมือ่ พิจารณาจากหลายพระสูตรจะพบวามี
ความเนือ่ งกันอยใู นประการทีส่ ำคัญ
ยกตัวอยางในกันทรกสูตร * แสดงวาจิตทีต่ งั้ มัน่ เปนสมาธิแลว บริสทุ ธิผ์ อ งแผว ไมมเี นิน ปราศจากอุปกิเลส
เปนจิตออน ควรแกการงาน ตัง้ อยู ถึงความไมหวัน่ ไหว ออนนอมไปเพือ่ ญาณปรีชาซึง่ เปนอภิญญาชัน้ สูงได
คือจิตทีจ่ ะควรแกการงาน คือปฏิบตั งิ านเพือ่ ญาณปรีชาได จะตองเปนจิตทีม่ สี มาธิ มีลกั ษณะออน ใชคำวา มุทภุ ู
ตะ เปนจิตออน เมือ่ พิจารณาดูกจ็ ะเห็นวาจิตทีไ่ มมสี มาธิเปนจิตทีก่ ระดางดวยอำนาจนิวรณ คือกิเลสทีเ่ กิดขึน้
กลมุ รุมอยใู นจิต ทำจิตใหกลัดกลมุ วนุ วาย ไมอาจใชจติ เชนนีท้ ำงาน ไมอาจนอมไปเพือ่ พิจารณาเพือ่ ปญญาได เปน
อันวาใชความเพียรไมได ไมมกี ำลังทีจ่ ะตัง้ ความเพียรทำงานได เพราะเปนจิตออนโยน เรียกวายอมใหนอ มไปทำงาน
แมในการทำงานทัง้ ดวยความเพียร จิตก็ตอ งออน ยอมใหนอ มไปเพือ่ ตัง้ ความเพียรทำงานนัน้ เพียรเพือ่ ทำอะไรให
สำเร็จ จึงตองมีความออนโยน ยินยอมพอใจของจิตประกอบอยดู ว ย
ในธานุวภังคสูตร ** แสดงอุปมาทีท่ ำใหเห็นไดงา ยขึน้ วา เปรียบเหมือนชางทองสุมทองในเบา คือตัง้
ความเพียรสุมทอง ก็ตอ งใชความเพียรใหพอดี มิใหมากไปนอยไป บางคราวก็ตอ งสูบลมใหแรง บางคราวก็ตอ ง
พรมน้ำใหไฟลดลง เพือ่ ใหทองละลายใหพอดี ทองจึงออนเหลว ควรแกการงาน ผุดผองไดที่ จึงเททองทีอ่ อ นเหลว
ไดที่ ทำทองรูปพรรณตางๆ ไดตามปรารถนา
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระเจริญดวยพระบารมี พรอมกับทัง้ มัททวะความออนโยนและ
ตบะ คุณเปนเครือ่ งเผาผลาญบาปอกุศล ทัง้ ทรงปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเยีย่ มยอด เปนรัฏฐาภิปาล โนบายสวนปรหิต
ปฏิบตั ิ คือเหตุสำคัญทีน่ ำใหเขาถึงความเจริญในการปกครองรัฐใหวฒ
ั นาสถาพร ดังจะพึงเห็นไดจากพระราชกรณีย
กิจนานัปการทีไ่ ดทรงปฏิบตั ติ ลอดมา
* มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ม.ม. ๑๓/๑-๑๗/๑-๑๗).
** อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (องฺ.ติก.๒๐/๕๔๒/๓๓๐).
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มทฺทวคาถา ๒

(มว. ๒๓๖-๒๓๗)

ปฐยาวัตร

มทฺทวํ หิ อธิปเฺ ปตํ
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
วิสทุ เฺ ธ ปริโยทาเต
วิคตูปกฺกเิ ลเส จ
ตํ วตฺตติ อภิญ
ฺ าย
ตสฺมา สมาหิตํ จิตตฺ ํ
อสมาหิตจิตฺตนฺตุ
ถทฺธํ นีวรเณเหว
เอตํ โหติ อกมฺมฺญํ
เนตํ ปธานิยํ โหติ
ยํ เว สมาหิตํ โหติ
ยํ เว ภวติ กมฺมฺญํ
มุทจุ ติ เฺ ตน สํยตุ โฺ ต

อตฺถโต จิตตฺ มทฺทวํ
จิตตฺ สฺมึ หิ สมาหิเต
สมาเน จ อนงฺคเณ
มุทภุ เู ต จ อาทิกํ
กมฺมฺญํ ว หิ โหติ ตํ
โหติ มทฺทวลกฺขณํ
ถทฺธสงฺขาตกกฺขฬํ
กิเลสปริยฏุ ฐ ติ ํ
ฺ าย น วตฺตติ
อภิญ
อกมฺมฺญํ หิ โหติ ตํ
กมฺมฺญํ โหติ โข อิทํ
ตํ จิตตฺ ํ มุทุ โหติ เว
กิจจฺ ํ สาธยเต นโร

อินทรวิเชียร :

เหมํ หิ อุกกฺ ายป ปกฺขปิ ต วฺ า
กมฺมารภูโต กุสโล ว กมฺเม
อคฺคึ ปโยเคน สเมน เทติ
โส เอกทา ติกขฺ ปโยคโต วา
อคฺคึ ททํ มนฺทปโยคโต วา
นานาวิธํ กุพพฺ ติ มณฺฑนํ ว

อุเปนทรวิเชียร :

อเนน ธมฺเมน จ มทฺทเวน
ตเปน ธมฺเมน สมงฺคภิ โู ต
หิตาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
มหินทฺ ราชา กุรเุ ต กรณฺยํ
อยํป รฏฐสฺสภิปาลนสฺมึ
อุปายภูโต ภวตีธ รฺโญติ ฯ
สวนนี้แตงเปนวสันตดิลกฉันทไดดังนี้
ราชา หิ มทฺทวตเปหิ สมงฺคภิ โู ต
กิจจฺ านิ กุพพฺ ติ หิตาย ปชาย นิจจฺ ํ
ภูปสฺส โข หิตสุขาย ปเรสเมโส
รฏฐาภิปาลนวรมฺหิ วิภาวิภาโวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๗-๒๓๘; ๒๔๐).
ตปะหรือตบะแปลวาเผาผลาญ หมายถึงกุศลสมาทานอันเผาผลาญอกุศลวิตกบาปธรรม สมาทานวัตรตาม
แบบบัญญัตเิ ปนอุบายอันจะสังหารอกุศลวิตกบาปธรรมแมเพียงขณะหนึง่ สมัยหนึง่ แตในพราหมณสมัยแสดงหมาย
ถึงการปฏิบตั ถิ กู ตองตามหนาที่ เชนการปกคองประชาชนเปนตบะของพระมหากษัตริย มีคำเปนคาถาหนึง่ แสดง
วา
พระอาทิตยมตี บะสองแสงสวางในกลางวัน พระจันทรมตี บะในกลางคืน * เปนตน ผบู ำเพ็ญตบะคือ
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หบรรลุถงึ ความสำเร็จดวยดียอ มเปนผมู ตี บะ ปรากฏเปนผมู สี งา เปนทีย่ ำเกรง ดังทีพ่ ดู กันวา “มีตบะเดชะ”
สวนผทู ไี่ มปฏิบตั ใิ หสมกับหนาทีฐ่ านะของตนยอมเปนผไู มมตี บะอยางนัน้ ไมปรากฏเปนผมู สี งา ไมเปนทีย่ ำเกรง ขอ
ทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชเจาทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะ พรอมทัง้ พระขันติธรรม ใสพระราชหฤทัยในการปกกครอง
พระราชอาณาเข และประชาชนใหเกษมสุขปราศจากภยันตราย มีพระตบะเดชะเปนทีย่ ำเกรงแหงบุคคลทัว่ ไป ไม
อาจหมิน่ พระบรมเดชานุภาพได ทัง้ ทรงสมาทานกุศลวัตร ทรมานพระกายพระกมล เพือ่ ระวังบาปอกุศลทีย่ งั ไม
เกิดไมใหเกิดขึน้ เพือ่ กำจัดบาปอกุศลทีเ่ กิดขึน้ แลวใหเสือ่ มสูญ ไมตงั้ อยไู ด จัดเปนตปะหรือตบะ
ตบะ คุณเปนเครือ่ งเผาผลาญกำจัดบาปอกุศล ประกอบดวยวิรยิ ะและขันติ จึงนับเปนบุญยิง่ ของประชาชน
ชาวไทยทีน่ อกจากจะมีรฐั บาลรับผิดชอบในการบำบัดทุกขบำรุงสุข ยังมีพระมหากษัตริยผ ทู รงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงดูแลสอดสองสุขทุกข สงเสริมการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐบาลอีกทางหนึง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ พระราชประสงคยงิ่ ใหญคอื
ความกินดีอยดู ขี องพสกนิกรชาวไทยเปนสำคัญ มัททวะความออนโยน ประกอบดวยวิรยิ ะความเพียร และตบะ
คุณเปนเครือ่ งเผาผลาญกำจัดบาปอกุศล ประกอบไปดวยขันติ นับวาเปนรัฏฐาภิปาลโนบายสวนปรหิตปฏิบตั ิ
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๖/๖๗).
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ตปคาถา

(มว. ๒๓๗-๒๓๘, ๒๔๐)

ปฐยาวัตร :

ปาปํ อกุสลํ จาป
ตโป พฺราหฺมกาลสฺมึ
ตโป วุจจฺ ติ กิจจฺ นฺติ
โหติ รฺโญ ตโป รฏฐวุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ทิวา ตปติ อาทิจโฺ จ
ตปํ จรติ สาเธติ
วุจจฺ เต เอส หารี จ
อสมฺมาปฏิปนฺโน โย

ตาเปติ อิติ โข ตโป
สมฺมา ว ปฏิปตฺติ เว
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ โข อิทํ
นิวาสีนํ ปสาสนํ
สพฺพสตฺตานุกมฺปโก
รตฺตมิ าภาติ จนฺทมิ า
กิจจฺ านิ ตปสี อิติ
ปเรหิ มหิโต วโร
วุจจฺ เต ตปสี น โส

อินทรวิเชียร :

อุสสฺ าหยุตโฺ ต วิรเิ ยนุเปโต
โส ขนฺตธิ มฺเมน สมงฺคภิ โู ต
รฏฐสฺส อตฺถาย จ ทยฺยกิ านํ
ธมฺเมน กาเรติ สทาป รชฺชํ
เขมี จ นิจจฺ ํ สุขเิ ต อนีเฆ
โส นิพภฺ เย กุพพฺ ติ รฏฐวาสี
ถาแตงเปน “วสันตดิลกฉันท” จะไดดงั นี้
ยุตโฺ ต หิ เอส วิรเิ ยน จ ขนฺตยิ า จ
อตฺถาย โข หิตสุขาย จ ทยฺยกิ านํ
ธมฺเมน การยติ รชฺชวรํ มหินโฺ ท
เต เขมิโน จ กุรเุ ต สุขเิ ต อนีเฆ

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

สมาทเปนฺโต กุสลํ ว ธมฺมํ
ทเมติ กายํ หทยํ ตเปน
สุสวํ โุ ต โหติ จ ปาปธํสี
ปวุจจฺ เต โส ตปสีติ เอวํ
ตปธมฺเมน สํยตุ โฺ ต
สมงฺคี เตหิ ภูปาโล
สทฺธึ ว รฏฐมนฺตหี ิ
ทยฺยกิ านํ สุขฺเจว
สมฺมา ว รฏฐมนฺตนี ํ
อุปพฺรเู หติ อตฺถาย
วิรเิ ยน จ ยุตตฺ ํ ยํ
เอตํ ทยฺยนิวาสีนํ
รฏฐปฺปสาสโนปาโย

วิรเิ ยน จ ขนฺตยิ า
ธีโร รฏฐปฺปสาสเน
กรณียํ ปยุชฺ ยํ
ทุกขฺ ฺจ อนุโลกยํ
กรณฺยกรณํ สทา
เตสํ หิตสุขาย จ
ตปขนฺตหี ิ มทฺทวํ
ทยฺยานมินทฺ ราชิโน
ปเรสํ หิตภาคิโยติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๘-๒๓๙) :
สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระเจริญดวยพระบารมี พรอมดวยพระราชธรรมจริยา ยกโดย
เฉพาะในกถามรรคนี้ คือวิรยิ ะและขันติ เปนสวนอัตตสมบัตกิ บั ทัง้ มัททวะความออนโยน และตบคุณเปนเครือ่ งเผา
ผลาญกิเลสบาปอกุศล ทัง้ ทรงปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเยีย่ มยอด เปนรัฏฐาภิปาลโนบายสวนปรหิตปฏิบตั ิ คือเหตุ
สำคัญทีน่ ำใหเขาถึงความเจริญในการปกครองรัฐใหวฒ
ั นาสถาพร ดังจะพึงเห็นไดจากพระราชกรณียกิจนานัปปการ
ทีไ่ ดทรงปฏิบตั ติ ลอดมา ซึง่ ไมอาจยกขึน้ แสดงสาธกดวยกถามรรคเพียงครัง้ เดียวได จะรับพระราชทานยกสาธก
ถวายเพียงบางประการ เพือ่ ทรงพิจารณาพระธรรมสวนชอบอันตัง้ อยใู นพระองคเปนเครือ่ งเจริญพระราชหฤทัยดวย
พระปติโสมนัส
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดเสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่ มเยียนประชาชน พระราชทานความชวย
เหลือในการแกไขปญหาใหแกประชาชนในพืน้ ทีต่ า งๆ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนตนมา เพราะทรงถือวา
“การชวยเหลือประชาชนเปนหนาทีข่ องสถาบันพระมหากษัตริยต อ งทรงทำประจำอยแู ลว อนึง่ การชวยเหลือ
คนทีต่ กทุกขไดยากนัน้ ก็สอดคลองกับคำสอนพระพุทธศาสนา ดวยผทู ท่ี ำบุญยอมไดรบั ความอิม่ อกอิม่ ใจคือไดบญ
ุ ”
“การพัฒนประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขัน้ ตองสรางพืน้ ฐานคือความพอมีพอกินพอใชของประชาชน
สวนใหญเบือ้ งตนกอน โดยใชวธิ กี ารและใชอปุ กรณทปี่ ระหยัดแตถกู ตองตามหลักวิชา เมือ่ ไดพนื้ ฐานมัน่ คงพรอม
พอควรและปฏิบตั ไิ ดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจใหสงู ขึน้ โดยลำดับ”
“สถาบันพระมหากษัตริยแ ละพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับโครงการพัฒนาตางๆ ทีเ่ รียกวา โครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำรินนั่ เอง ทีเ่ ปนทีม่ าของความมัน่ คงของชาติและความสงบสุขของสังคมไทย ทัง้ ในปจจุบนั และ
ในอนาคต”.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

202

(มว. ๒๓๘-๒๓๙)

มหาราชวรสฺส ปารมีคาถา

อินทรวงศ :

ทยฺยานมินโฺ ท วิรเิ ยน ขนฺตยิ า
ยุตโฺ ต จ โส มทฺทวสมฺปยุตตฺ โก
เอโส สมงฺคี จ ตเปน ภูมโิ ป
อาคมฺม เอตา วิรยิ าทิปารมี
โส พุทธฺ โิ ก รฏฐปสาสนมฺหิ โข
อตฺถาย รฏฐสฺส จ รฏฐวาสินํ

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมตํธ นิทสฺสนํ โข
นานากรณฺเยหิ ชนินทฺ รฺโญ
สงฺคณฺหติ ุ ํ ทยฺยชเน จ รฏเฐ
ทุกขฺ ํ วิโนเทตุมเิ ธว เตสํ
ทยฺยสิ สฺ โร ภูปติ ภูมภิ าเค
รฏฐสฺส ฐานานิ คโต นิพทฺธํ

ปฐยาวัตร :

เมตฺตาลุโก หิ จินเฺ ตติ
“สงฺคโห รฏฐวาสีนํ
เย ทยฺยา ทุคคฺ ตา โหนฺติ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
วฑฺฒาปนฺหิ รฏฐสฺส
มตฺตฺุตาปุเรกฺขารตโต วุฑฒ
ฺ ิ จ รฏฐสฺส
ยุตตฺ โิ ต พฺรหู ติ พฺโพ ว
ภูปสฺส กรณียฺจ
ตํ ภูปติสสฺ อารมฺภปจฺจปุ ปฺ นฺเน จ รฏฐสฺส
สํวตฺตติ หิตตฺถาย

ราชา ทยฺยานมิสสฺ โร
กรณีโย จ ราชิโน
เอเตสํ สาธุ สงฺคโห
สุโข ปุญ
ฺ สฺส อุจจฺ โย
กาตพฺพํ อนุปพุ พฺ โต
ภาโว อารภิตพฺพโก
โภคสมฺปตฺติ อายตึ
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
รฏฐวฑฺฒาปนฺจ ยํ
นโยปาโยติ วุจจฺ ติ
ฐิตยิ า จ อนาคเต
เอตํ รฏฐนิวาสินนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อีกสำนวนหนึง่

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ฯลฯ จึงคงดำรงอยแู ละทวียงิ่ ขึน้ .
ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ราชารภนโยปาโย
ทยฺยรฏฐนิวาสีนํ
สมฺปาเปตุจฺ เวปุลลฺ ํ
สมฺปาเปตฺจ รฏฐํ ว
รฏฐปาลีหิ โย เวป
ราชารภนโยปายราชารภนโยปาโย

ทยฺยานมตฺถาย
กาเรมิ ธมฺเมน
ปตฺตาภิเสโก หิ
ราชา ตทา โข
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
สจฺจํ เว อมตา วาจา
ถิรตํ วุฑฒ
ฺ ภิ าวฺจ

รฏฐปาลีหิ โข กโต
ทุกขฺ ํ วิโนทิต
ุ จฺ ป
ทยฺยรฏฐฺจ วุฑฒ
ฺ ติ ํ
ภิยโฺ ย ถิรตมายตึ
นโยปาโย กโต อหุ
การีหิ โส น การิโต
โส โหติ สหิตตฺถโก

หิตาย สพฺพโส
อหํ สเมน โข
ยทา ชนิสสฺ โร
อมตํ อโวจ เว
สพฺพโลกานุกมฺปน า
เอตมาคมฺม ขตฺตโิ ย
ทยฺยรฏฐํ ปกุพพฺ ติ

วุตตฺ ฺหิ เอตํ มุนปิ งุ คฺ เวน
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
รฏฐาภิปาลสฺส จ ทยฺยกิ านํ
สมฺพนฺธภาโว ว อยํป โหตีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๓๙-๒๔๐)
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม” นีค้ อื พระปฐมบรมราชโองการแหง
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทีป่ ระทานแกปวงชนชาวไทย ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ณ พระทีน่ งั่
ไพศาลทักษิณเมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ นับตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมา พระราชกรณียกิจใหญนอ ยทุก
ประการทีท่ รงปฏิบตั ใิ หเปนไปตามพระปฐมบรมราชโองการครบถวน และกลาวไดวา เปนพระบรมราชปณิธานทีไ่ ดทรง
ตัง้ ไวและทรงเริม่ ปฏิบตั ติ งั้ แตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระบรมราชปณิธานทีท่ รงตัง้ ไวทปี่ รากฏเปนพระปฐมบรม
ราชโองการจึงเปนพระราชสัจจาธิษฐานและพระราชสัจจวาจาตามพระพุทธภาษิตทีต่ รัสไววา “คำสัตยจริงเปนอม
ตวาจา วาจาทีไ่ มตาย” ทำใหสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พรอมทัง้ ประชาชนชาวไทยสถิตมัน่ สถาพร ดวย
มีธรรมดังทรงมีพระราชดำรัสประกาศในพระปฐมบรมราชโองการนัน้ เปนหลัก เปนธงชัยเปนไปตามอมตสัจจวาจา
พุทธภาษิตวา “ธรรมแลยอมรักษาผปู ระพฤติธรรม” อีกทัง้ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
โอรส ราชธิดา พรอมทัง้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ ฯ ก็ไดทรงดำเนินตามพระ
ราชธรรมจริยา เพือ่ ประโยชนสขุ แหงประชากรทุกประการ ดังนัน้ ความสัมพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริยแ ละ
พสกนิกรชาวไทย ซึง่ สนิทแนนแฟนมาแตโบราณกาลจึงคงดำรงอยแู ละทวียงิ่ ขึน้ ฝายประชาชนชาวไทยตัง้ มัน่ อยบู นพืน้
ฐานของความจงรักภักดีศรัทธาเชือ่ มัน่ ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนพนประมาณ ฝายพระมหากษัตริย
ตั้งมั่นอยูในพระมหากรุณาธิคุณอันไมมีที่สิ้นสุด ดวยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรประกอบไปดวยทศพิธ
ราชธรรม และพระราชธรรมจริยาทัง้ ปวง ดังทีร่ บั พระราชทานสาธกถวายในกถามรรคนี้ เปนสวนปรหิตปฏิบตั ริ ฏั ฐา
ภิปาลโนบาย ๒ ขอ คือ มัททวะ ความออนโยน ประกอบดวยวิรยิ ะความเพียรและตบคุณเปนเครือ่ งเผาผลาญกำจัด
บาปอกุศล ประกอบไปดวยขันติ นับวาเปนรัฏฐาภิปาลโนบายสวนปรหิตปฏิบตั ิ จัดเปนมงคลวิเสสที่ ๓ พระราชธรรม
จริยสวนอัตตสมบัติ คือวิรยิ บารมี ขันติบารมี และสวนปรหิตปฏิบตั ิ คือ มัททวราชธรรม ตปราชธรรม เปนรัฏฐาภิ
ปาลโนบาย ซึง่ เปนทีต่ งั้ หงสิรมิ งคลอันพิเศษมีเอกเทสดังไดรบั พระราชทานถวายวิสชั นามาฉะนี้
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นวมินทฺ มหาราชวรสฺส กรณียกิจคาถา

วสันตดิลก :

“ธมฺเมนหํ หิตสุขายิธ ทยฺยกิ านํ
กาเรสฺสเมตฺถ วรรชฺชมิมํ สทาติ
ทยฺยนิ ทฺ เสฏฐปติโน อภิเสกกาเล
วุตตฺ ฺหทิ ํ นวมภูมปิ ตินรฺ ฺญา
สจฺเจ ฐิโต ตมนุรกฺขติ เอส นิจจฺ ํ
อุฏฐ านวา จ สกเขทมจินตฺ ยนฺโต
รฏฐสฺส อิสสฺ ริยเมตฺถ จ เอกรชฺชํ
สพฺเพ จ ทยฺยกิ ชเน สุขเิ ต กโรติ
รฏฐฺจ สาสนวรํ วรราชเสฏฐํ
ทฬฺหํ จ ฐาปยติ ทยฺยชนินทฺ ราชา

อินทรวิเชียร :

ตสฺมา หิ รฏฐสฺส ธชูปโม โส
วุตตฺ ฺหิ เอตํ มุนปิ งุ คฺ เวน
“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ”
ญาตีหิ สทฺธึ นวมินทฺ ราชา
ธมฺเม ฐิโต ภูปติธมฺมจารี
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ นิจจฺ ํ
เอวํป ทยฺยา สุขติ า ภวนฺติ
ตปฺปจฺจยา ทยฺยกิ รฏฐวาสี
สพฺเพ สภตฺตี มหิปน ทฺ รฺเญ
อาทึ กริตวฺ าน ปุราณกาลํ
ยาวชฺชโตเยว ปรมฺปราย
รฺโญ สพนฺธสุ สฺ จ ทยฺยกิ านํ
สมฺพนฺธตา อาทรตา จ โหนฺติ

ปฐยาวัตร :

ทานาทิราชธมฺเมหิ
สมงฺคี โหติ เมตฺตาลุ
มทฺทวํ ตปธมฺโม จ
อิติ ธมฺเมหิ สมฺปนฺโน
สจฺจาธิฏฐานธมฺเมหิ
โอโลกยติ ทยฺยานํ
สพฺพรฏฐนิวาสีนํ

โส ธมฺมจริยาย จ
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
วิรยิ ํ ขนฺติ โข ตถา
ทยฺยรฏฐินฺทขตฺตโิ ย
สํยตุ โฺ ต จ ชนาธิโป
นิจจฺ ํ ผาสุวหิ ารตํ
หิตตฺถาย สุขาย จาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรเจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๕๔-๒๕๕)
รัฏฐภิปาลโนบายนัน้ คือวิธปี กครองพระราชอาณาจักร จะรับพระราชทานชักมาถวายวิสชั นาเพียงสังคหะ
หรือสงเคราะห คือการรจู กั ยึดเหนีย่ วน้ำใจคน ฯ คุณขอนีเ้ ปนกำลังสำคัญอันควบคุมความสามัคคีและอุปถัมภให
ดำรงมัน่ ฯ ดวยเหตุนนั้ พระโบราณาจารยจงึ ไดแสดงไวโดยความเปนราชกรณียะของพระเจาแผนดินประการ
หนึง่ ในสังคหวัตถุกถาแลจักรพรรดิวตั ร ฯ
ในสังคหวัตถุนนั้ ทานแสดงสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ สสฺสเมธํ ทรงพระปญญาในการบำรุงธัญญาหารให
บริบรู ณในราชอาณาเขต ๑ ปุรสิ เมธํ ทรงพระปรีชาญาณในการสงเคราะหราชบุรษุ ๑ สมฺมาปาสํ ทรงรจู กั ผูก
คลองน้ำใจคนใหนยิ มยินดี ๑ วาจาเปยฺยํ ตรัสพระวาจาออนหวานควรดืม่ ไวในใจ ทำความเปนทีร่ กั ๑
กสิกรรมการทำนาเปนกำลังใหญของประเทศแถบบุรพทิศ เมื่อราษฎรทำนาไดผลดี ประเทศยอมมีความ
สมบูรณ การบำรุงกสิกรรมจึงเปนราชกรณียะของพระเจาแผนดินชือ่ วา สสฺสเมธํ ประการหนึง่
ราชบุรษุ ผรู บั ราชการทัง้ ฝายทหารทัง้ ฝายพลเรือนยอมไมมโี อกาสทีจ่ ะประกอบกิจเพือ่ ประโยชนตน จึงเปน
คนควรจะไดรบั พระราชทานพระราชทรัพยเปนเครือ่ งเลีย้ งชีวติ แลเปนกำลังในราชกิจ เปนผคู วรยกยองไวในฐานันดร
เปนพิเศษจากราษฎรสามัญ เพือ่ มีอำนาจในราชกิจนัน้ ๆ อันเปนหนาที่ การบำรุงราชบุรษุ จึงเปนราชกรณียะของพระ
เจาแผนดินชือ่ วา ปุรสิ เมธํอกี ประการหนึง่
พณิชยกรรมการคาขายยอมเปนสิง่ ทีม่ งุ หมายอันสำคัญของประเทศสวนหนึง่ คกู บั กสิกรรม เมือ่ พวกพาณิช
ประกอบกิจคาขายมีผล รัฐมณฑลยอมมัง่ คัง่ ดวยทรัพยสนิ พระเจาแผนดินควรเปนพระราชธุระในอันบำรุงการคาขาย
ใหเปนไปสะดวก นีเ้ รียกวา สมฺมาปาสํ ทรงรจู กั ผูกคลองใจคนประการหนึง่
วาจายอมเปนเครือ่ งสออัธยาศัยของบุคคล เมือ่ พระมหากษัตริยต รัสกะชนทัง้ หลายดวยพระวาจาอภิปราย
ออนหวาน ทรงทำพระราชปฏิสนั ถารทักทายโปรยปรายทัว่ ไป เขายอมเห็นพระราชอัธยาศัยวา ทรงพระเมตตาอารี
แตนนั้ ก็จะมีความจงรักภักดีรกั ใครในพระองค การตรัสพระวาจาออนหวานจึงเปนราชกรณียะอันพระภูบาลจะพึงทรง
ทำชือ่ วา วาจาเปยฺยํ
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(มว. ๒๕๔-๒๕๕)

จตุสงฺคหวตฺถคุ าถา ๑

อินทรวิเชียร :

วกฺขามิหํ สงฺคหมายตึ โข
โย สงฺคโห โหติ ปชาย สาตฺโถ
สามคฺคยิ า เจวุปถมฺภนสฺส
โส ปจฺจโย โข ภวเต ชนานํ
เอโส จ รฺญา กรณียภูโต
รฺโญ จ โส วุจจฺ ติ จกฺกวตฺติ

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

จตุสงฺคหวตฺถูนิ
ยา สสฺสเมธตา เจว
สมฺมาปาโส มโนพนฺโธ

วิทหู ิ เทสิตานิ โข
ยา โข ปุรสิ เมธตา
วาจาเปยฺยฺจ โข อิติ

สสฺสานิ เย ปุพพฺ ทิสาย กุพพฺ เร
เอตานิ เตสํ สผลานิ โหนฺติ เว
รฏฐํ ว สสฺสานิ ปฏิจจฺ วุฑฒ
ฺ ติ ํ
ตสฺมา หิ รฏเฐ กสิกมฺมการิโน
เอเตป รฺญา อุปถมฺภติ พฺพกา
เอตฺจ โข วุจจฺ ติ สสฺสเมธตา
โยธา ราชภฏา จาติ
น โข กิจจฺ านิ กุพพฺ นฺติ
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ
ฐานนฺตรารหา รฏฐกรณียา มหินเฺ ทน
ยถา โข กสิกมฺมํ ว
ตถา รฏเฐ วณิชชฺ าป
ตทา สมิทธฺ กิ ํ รฏฐํ
กรณีโย อยํ รฺญา
ยา วาจา เปมนียา วา
สทฺธึ ชเนหิ ภูปาโล
กุรเุ ต ปฏิสณฺฐารํ
“ราชา เมตฺตาวิหารีติ
กรณียํ อิทํ รฺญา

อิเม อตฺถาย อตฺตโน
ราชูปถมฺภนารหา
ราชกิจเฺ จสุ กิจจฺ โต
นิวาสีหิ วิเสสโต
อยํ ปุรสิ เมธตา
สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ยทา เอสา ธนาคมา
ชนา ผาสุวหิ าริโน
สมฺมาปาโสติ วุจจฺ ติ
ยาทิสา หทยงฺคมา
ตาทิสาย กเถติ จ
ชนา รฺเญ สภตฺตกิ า
สฺญี โหนฺติ จ เต ชนา
วาจาเปยฺยนฺติ วุจจฺ ตีติ ฯ
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรเจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๕๔-๒๕๖)
รัฏฐภิปาลโนบายนัน้ คือวิธปี กครองพระราชอาณาจักร จะรับพระราชทานชักมาถวายวิสชั นาเพียงสังคหะ
หรือสงเคราะห คือการรจู กั ยึดเหนีย่ วน้ำใจคน ฯ คุณขอนีเ้ ปนกำลังสำคัญอันควบคุมความสามัคคีและอุปถัมภให
ดำรงมัน่ ฯ ดวยเหตุนนั้ พระโบราณาจารยจงึ ไดแสดงไวโดยความเปนราชกรณียะของพระเจาแผนดินประการ
หนึง่ ในสังคหวัตถุกถาแลจักรพรรดิวตั ร ฯ
ในสังคหวัตถุนนั้ ทานแสดงสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ สสฺสเมธํ ทรงพระปญญาในการบำรุงธัญญาหารให
บริบรู ณในราชอาณาเขต ๑ ปุรสิ เมธํ ทรงพระปรีชาญาณในการสงเคราะหราชบุรษุ ๑ สมฺมาปาสํ ทรงรจู กั ผูก
คลองน้ำใจคนใหนยิ มยินดี ๑ วาจาเปยฺยํ ตรัสพระวาจาออนหวานควรดืม่ ไวในใจ ทำความเปนทีร่ กั ๑
กสิกรรมการทำนาเปนกำลังใหญของประเทศแถบบุรพทิศ เมื่อราษฎรทำนาไดผลดี ประเทศยอมมีความ
สมบูรณ การบำรุงกสิกรรมจึงเปนราชกรณียะของพระเจาแผนดินชือ่ วา สสฺสเมธํ ประการหนึง่
ราชบุรษุ ผรู บั ราชการทัง้ ฝายทหารทัง้ ฝายพลเรือนยอมไมมโี อกาสทีจ่ ะประกอบกิจเพือ่ ประโยชนตน จึงเปน
คนควรจะไดรบั พระราชทานพระราชทรัพยเปนเครือ่ งเลีย้ งชีวติ แลเปนกำลังในราชกิจ เปนผคู วรยกยองไวในฐานันดร
เปนพิเศษจากราษฎรสามัญ เพือ่ มีอำนาจในราชกิจนัน้ ๆ อันเปนหนาที่ การบำรุงราชบุรษุ จึงเปนราชกรณียะของพระ
เจาแผนดินชือ่ วา ปุรสิ เมธํอกี ประการหนึง่
พณิชยกรรมการคาขายยอมเปนสิง่ ทีม่ งุ หมายอันสำคัญของประเทศสวนหนึง่ คกู บั กสิกรรม เมือ่ พวกพาณิช
ประกอบกิจคาขายมีผล รัฐมณฑลยอมมัง่ คัง่ ดวยทรัพยสนิ พระเจาแผนดินควรเปนพระราชธุระในอันบำรุง
การคาขายใหเปนไปสะดวก นีเ้ รียกวา สมฺมาปาสํ ทรงรจู กั ผูกคลองใจคนประการหนึง่
วาจายอมเปนเครือ่ งสออัธยาศัยของบุคคล เมือ่ พระมหากษัตริยต รัสกะชนทัง้ หลายดวยพระวาจาอภิปราย
ออนหวาน ทรงทำพระราชปฏิสนั ถารทักทายโปรยปรายทัว่ ไป เขายอมเห็นพระราชอัธยาศัยวา ทรงพระเมตตาอารี
แตนนั้ ก็จะมีความจงรักภักดีรกั ใครในพระองค การตรัสพระวาจาออนหวานจึงเปนราชกรณียะอันพระภูบาลจะพึงทรง
ทำชือ่ วา วาจาเปยฺยํ อีกประการหนึง่
เมือ่ ประชาชนทุกจำพวกไดรบั ทำนุบำรุงใหมกี ำลังเลีย้ งตนไดแลว ประเทศยอมสงบราบคาบจากโจรภัย
มีเรือ่ งเลาวา พระเจามหาวิชติ ราชทรงพระราชดำริจะระงับโจรภัยในพระราชอาณาเขต ทรงพระสันนิษฐาน
ตามคำของพราหมณปโุ รหิตวา แตลำพังจับมาลงพระราชอาชญาไมสามารถจะระงับใหราบคาบได เพราะโจรทีจ่ บั
ไดนนั้ เปนแตลางราย โจรทีเ่ หลืออยยู งั เบียดเบียนคนทัง้ หลายไดตอ ไปอีก
พระองคทรงตัง้ อยใู นพระราโชบาย ทรงสงเคราะหชนชาวนาดวยพันธพุ ชื ขาวปลูกแลเครือ่ งอุปกรณสำหรับ
กสิกรกรรม ทรงอุปถัมภพวกพาณิชดวยทรัพยเปนตนทุน ทรงอุดหนุนราชบุรษุ ดวยเบีย้ เลีย้ งแลเบีย้ หวัดมีทางหาเลีย้ ง
ชีวติ ยอมไมประพฤติทจุ ริตทางโจรกรรม พวกราชบุรษุ ไดรบั อุปถัมภพอเพียงแลวยอมประพฤติธรรมในหนาที่ ไมเห็น
แกทรัพยอนั จะพึงไดโดยทางไมชอบ รัฐชนบทก็ประกอบดวยความสงบราบคาบ ปราศจากโจรผรู า ย
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ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :
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จตุสงฺคหวตฺถคุ าถา ๒
รฏฐาภิปาลโนปายํ
เอตสฺมึ ปากฏีภตู ํ
สทา สามคฺคยิ าเยว
พลวปฺปจฺจยพฺภตู ํ
จตุสงฺคหวตฺถูนิ
ยา สสฺสเมธตา เจว
สมฺมาปาโส มโนพนฺโธ
กสกานํ ยทาป โข
สุสมฺปชฺชนฺติ สสฺสานิ
ภูปสฺส นรเทวสฺส
กรณียา อยํ รฺญา
โยธา ราชภฏา จาติ
น โข กิจจฺ านิ กุพพฺ นฺติ
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ
ฐานนฺตรารหา รฏฐกรณียา มหินเฺ ทน
ยถา โข กสิกมฺมํ ว
ตถา รฏเฐ วณิชชฺ าป
ตทา สมิทธฺ กิ ํ รฏฐํ
กรณีโย อยํ รฺญา
ยา วาจา เปมนียา วา
สทฺธึ ชเนหิ ภูปาโล
กุรเุ ต ปฏิสณฺฐารํ
“ราชา เมตฺตาวิหารีติ
กรณียํ อิทํ รฺญา
ยทา รฏฐนิวาสี ว
ตทา รฏฐปํ  สนฺตฺจ

ปวกฺขามิหมายตึ
โหติ สงฺคหวตฺถุ ยํ
ภิยโฺ ยปถมฺภนสฺส จ
จิรสณฺฐติ ยิ า อิทํ
วิทหู ิ เทสิตานิ โข
ยา โข ปุรสิ เมธตา
วาจาเปยฺยฺจ โข อิติ
ภูมภิ าเค ปุรตฺถเิ ม
ตทา รฏฐํ สมิทธฺ กิ ํ
กสิกมฺมูปถมฺภนํ
วุจจฺ เต สสฺสเมธตา
อิเม อตฺถาย อตฺตโน
ราชูปถมฺภนารหา
ราชกิจเฺ จสุ กิจจฺ โต
นิวาสีหิ วิเสสโต
อยํ ปุรสิ เมธตา
สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ยทา เอสา ธนาคมา
ชนา ผาสุวหิ าริโน
สมฺมาปาโสติ วุจจฺ ติ
ยาทิสา หทยงฺคมา
ตาทิสาย กเถติ จ
ชนา รฺเญ สภตฺตกิ า
สฺญี โหนฺติ จ เต ชนา
วาจาเปยฺยนฺติ วุจจฺ ติ
เอวํ ราชูปถมฺภติ า
โจรมฺหา โหติ นิพภฺ ยํ

เอตฺเถป ทฏฐพฺพมิทํ นิทสฺสนํ
เอโก หิ ราชา วิชโิ ตติ ปากโฏ
โจเรธ วิทธฺ สํ ติ กุ ามโก พหู
รฺโญ ยถาเยว วิเนสิ พฺราหฺมโณ
นิฏฐ ํ คโต โหติ ตถาป พุทธฺ ยิ า
พทฺธา ว โจรา พหุกา วธารหา
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เอวํป สนฺเต นครํ อนิพภฺ ยํ
เสสา หิ โจรา ปหรนฺติ คามเก

อินทรวิเชียร :

(มว. ๒๕๔-๒๕๖)

ปฐยาวัตร :

ราชา นโยปายฐิโต อโหสิ
เย วาป รฏเฐ กสิกมฺมการี
เย วา ชนา โหนฺติ วณิชชฺ การี
รฏฐมฺหิ เย ราชภฏาป อตฺถิ
เอวํ อุปตฺถมฺภยิ เต นรินโฺ ท
ตสฺมา น เต ทุจจฺ ริตํ จรึสุ
รฏฐสฺส อตฺถาย กรีสุ กิจจฺ ํ
รฏฐมป นิจโฺ จรมิทฺจ สนฺตนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

จตุสงฺคหวตฺถคุ าถา
รฏฐาภิปาลโนปายํ
เอตสฺมึ ปากฏีภตู ํ
สทา สามคฺคยิ าเยว
พลวปฺปจฺจยพฺภตู ํ
จตุสงฺคหวตฺถูนิ
ยา สสฺสเมธตา เจว
สมฺมาปาโส มโนพนฺโธ
กสกานํ ยทาป โข
สุสมฺปชฺชนฺติ สสฺสานิ
ภูปสฺส นรเทวสฺส
กรณียา อยํ รฺญา
โยธา ราชภฏา จาติ
น โข กิจจฺ านิ กุพพฺ นฺติ
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ
ฐานนฺตรารหา รฏฐกรณียา มหินเฺ ทน
ยถา โข กสิกมฺมํ ว
ตถา รฏเฐ วณิชชฺ าป
ตทา สมิทธฺ กิ ํ รฏฐํ
กรณีโย อยํ รฺญา
ยา วาจา เปมนียา วา
สทฺธึ ชเนหิ ภูปาโล
กุรเุ ต ปฏิสณฺฐารํ

อีกสำนวนหนึง่

ปวกฺขามิหมายตึ
โหติ สงฺคหวตฺถุ ยํ
ภิยโฺ ยปถมฺภนสฺส จ
จิรสณฺฐติ ยิ า อิทํ
วิทหู ิ เทสิตานิ โข
ยา โข ปุรสิ เมธตา
วาจาเปยฺยฺจ โข อิติ
ภูมภิ าเค ปุรตฺถเิ ม
ตทา รฏฐํ สมิทธฺ กิ ํ
กสิกมฺมูปถมฺภนํ
วุจจฺ เต สสฺสเมธตา
อิเม อตฺถาย อตฺตโน
ราชูปถมฺภนารหา
ราชกิจเฺ จสุ กิจจฺ โต
นิวาสีหิ วิเสสโต
อยํ ปุรสิ เมธตา
สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ยทา เอสา ธนาคมา
ชนา ผาสุวหิ าริโน
สมฺมาปาโสติ วุจจฺ ติ
ยาทิสา หทยงฺคมา
ตาทิสาย กเถติ จ
ชนา รฺเญ สภตฺตกิ า
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“ราชา เมตฺตาวิหารีติ
กรณียํ อิทํ รฺญา

สฺญี โหนฺติ จ เต ชนา
วาจาเปยฺยนฺติ วุจจฺ ติ

อุเปนทรวิเชียร :

ยทา ชนินเฺ ทน กโตปการา
ชนา สุขี โหนฺติ จ นิพภฺ ยา จ
ตทาป สนฺตฺจ นิรคฺคลฺจ
สทา ว นิจโฺ จรภยฺจ รฏฐํ
นรินทฺ ราชา กิร ปุพพฺ กาเล
สุญาตนาโม “วิชโิ ตติ เอวํ
ตทา ชนานํ สุขสนฺตเิ ปกฺโข
ปุโรหิเตเนว วินตี ภูโต
ตโต อจินเฺ ตสิ อุปายโส ว
“พหูป พทฺธา วธิตา จ โจรา
อนปฺปกา เต อวเสสภูตา
อิเมป โจรา ปหรึสุ คาเม
วสึสุ ทุกขฺ ี ภิรกุ า จ เตติ
ทยาลุ รฏฐนิ ทฺ วโร ชนานํ
อุปายโส จินตฺ ยิ พุทธฺ ชิ าโต
ตทา ชนา กสฺสกวาณิชา เย
ทลิททฺ ชาตา อติกจิ ฉฺ ชีวี
ปรูปชีวี จ อนาถมจฺจา
อิเม อุปตฺถมฺภยิ โส นิพทฺธํ
สุขี จ สพฺเพ วิหรึสุ เขมี

อินทรวิเชียร :

รฏฐมฺหิ เย ราชภฏาป อตฺถิ
ภูมนิ ทฺ รฺญา อุปถมฺภติ พฺพา
อิจเฺ จวเมเต ว กโตปการา
ธมฺเมน กิจจฺ านิ ปยุชฺ เร โข
รฏฐสฺส อตฺถาย ปชาย รฏเฐ
รฏฐมฺป นิจโฺ จรภยํ อโหสีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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แตงบาลีแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรเจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๖๗-๒๖๘)
อนึง่ ทรงพระกรุณาปกครองอาณาประชาราษฎรทงั้ หลายดวยพระบรมราโชบาย ๒ ประการ คือ นิเคราะห
กำราบปราบปรามไดแกพระเดชประการหนึง่ ปเคราะห ยกยอง สนับสนุน ไดแกพระคุณปราการหนึง่ โดยทำนอง
บิดามารดาปกครองบุตรธิดาดวยปศาสนวิธี อันมีมาในสิงคาลกสูตร ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วา “ปาปา นิวาเร
นฺต”ิ หามไมใหทำความชัว่ ดวยทรงตัง้ พระราชกำหนดกฎหมายหามปรามประชาชนทัง้ หลายไมใหประพฤติกายวจี
ทุจริต ซึง่ เปนทางผิด เบียดเบียนกันแลกันใหเดือดรอนยากไร เหมือนตนไมมพี ษิ เมือ่ ผลิตดอกออกผล อันจะทำ
มหาชนผบู ริโภคใหถงึ อันตรายพิบตั ิ เจาของคอยกำจัดเด็ดดอกปลิดผลทิง้ เสีย เปนอาการของนิเคราะหคอื กำราบปราบ
ปรามประการหนึง่ “กลฺยาเณ นิเวเสนฺต”ิ ใหตงั้ อยใู นความดีงาม “สิปปฺ ํ สิกขฺ าเปนฺต”ิ ใหศกึ ษาศิลปวิทยาดวย
ความทีท่ รงขยายการศึกษาอักขรสมัยออกไปทัว่ พระราชอาณาจักร ทัง้ วิชาชางอันเปนทีพ่ งึ่ พำนักในทางชีวโิ ตบาย
ใหกมุ ารกุมารีทงั้ หลายไดเลาเรียนศึกษามาแตยอ มเยา กลอมเกลานิสยั ใจคอ ใหรจู กั ผิดชอบคุณโทษประโยชนมใิ ช
ประโยชน และศิลปะมาในชัน้ ตน ครัน้ ถึงคราวเปนวิญูชนเติบโตขึน้ ฝายสตรีไดเปนกุลสตรี และเปนบุพการินที ี่
ดี ฝายบุรษุ โดยมากใหเปนลูกเสือ ครัน้ เมือ่ เรียนสำเร็จวิทยา ลาออกจากศึกษาสถาน ลางพวกทีเ่ ขารับราชการ
ก็ใหไดรบั ความฝกฝนในหนาทีท่ ที่ ำ เปนเสือปา เสือน้ำได ซ้ำเติมการผึกหัดนิสยั ใจคอแลวิทยาอีกวาระหนึง่ ลาง
พวกครัน้ ถึงคราวไดบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ก็บำเพ็ญการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินยั เปนนักธรรม
เปนเปรียญชัน้ ตรี ชัน้ โท ชัน้ เอก เปนมูลรากของพระศาสนา โดยพระบรมราชูปถัมภ อบรมพสกเหลานัน้ ใหมอี ธั ยาศัย
ประณีตยิง่ ขึน้ พรอมทัง้ ไตรทวารอีกกาลหนึง่ เมือ่ ลาสิกขาแลวเขารับราชการเปนทหารหรือตำรวจ ก็ไดรบั การศึกษา
เลาเรียน ฝกหัดนิสยั ใจคออีกคราวหนึง่ ทำใหรจู กั ผิดชอบหายนะแลวัฒนะพรอมทัง้ เหตุผล รักษาตนแลปองกันประเทศ
ระงับเหตุจลาจลทั้งภายนอกทั้งภายใน ไมใหเกิดขึ้นบีฑา ขอนี้อุปมาดวยเจาของตัดรากตนไมมีพิษนั้นใหสาบสูญ
อันตรธาน เปนอาการของปเคราะห ยกยอง สนับสนุน ประการหนึง่ ทัง้ สองอยางนีป้ ระดุจวิธตี อ สขู า ศึกสงครามใน
ยามใชกลอุบายเปนศึกกระหนาบทัง้ ภายนอกก็ตเี ขาไป ทัง้ ภายในก็ตอี อกมา ทำใหปจ จามิตรปราชัย
พายแพ
ดวยกำลังยุทธวิธี
หรือเหมือนแพทยผมู ปี รีชาฉลาดสามารถประกอบโอสถ ทัง้ ยาตัดราก ยาแก แลยากัน
บำราบ
โรคันตราย ใหสาบสูญ สมเด็จ ฯ เจาทรงเกือ้ กูลปกครองประชาชนก็มอี ไุ มยฉะนัน้ .

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๒๖๗-๒๖๘)
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รฺโญ รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

วสันตดิลก :

เมตฺตาลุ ภูมปิ ติ รฏฐนิวาสิกานํ
ธมฺเมน เอส อภิปาลยเต สรฏฐํ
เย ปาปกมฺมกิ ชนา จ ทุจาริโน โข
เอเตป นิคคฺ หติ เอส สุยตุ ตฺ โิ ต จ
รฏฐมฺหิ เยปจ สุจาริชนา ภวนฺติ
ธมฺเมน ปคฺคหติ สุฏ ุ จ เต นรินโฺ ท

อินทรวิเชียร :

ปุตเฺ ต ว มาตาปตโร ยถา โข
ราชา ตถา รกฺขติ รฏฐวาสี
คามาทิโจราปจ ปาปกา เย
อาคมฺม นีตึ ปฏิพาหเต เต
ธมฺเม นิโยเชติ จ เต ชนินโฺ ท
สิกขฺ ํ อุปตฺถมฺภติ โส ชนานํ

ปฐยาวัตร :

อิตถฺ ี จ ปุรสิ า รฏเฐ
เตสุ เมธาวินี อิตถฺ ี
เอกจฺเจ ปุรสิ าเยว
โหนฺติ ราชภฏา รฏฐรฏฐสฺมึ ปุรสิ า เย โข
สทฺธาธิกา ปสนฺนา จ
ลทฺธปู สมฺปทา คนฺถํ
เอกจฺเจ ภิกขฺ เุ วสํ ว
โยธา ภวนฺติ รฏฐสฺส
รฏฐสฺส รกฺขณตฺถาย
ยถา ปณฺฑติ เวชฺชา ว
สรฏฐํ อภิปาเลติ

เย โหนฺติ สิปปฺ ปารคู
ภวนฺติ กุลนาริโย
อนุโยธา ภวนฺติ เว
ปสาสนฺโุ น วิทู
โหนฺติ วีสติวสฺสกิ า
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสเน
อุคคฺ ณฺหนฺติ พหุสสฺ ตุ า
ชหิตวฺ า ฆรเมสิโน
เต จารปุรสิ าป วา
ริปู มทฺทนฺติ เอกทา
โรคี สุฏ ุ ติกจิ ฉฺ เร
ปสาสนวิทู ตถาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๗๕-๒๗๗)
อาศัยพระอัตตสัมมาปณิธแิ ละพระวิรยิ สมบัตทิ งั้ สองประการ เปนพระราชคุณาลังการพิจติ ร อำนวยใหสมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงบำเพ็ญพระรัฏฐาภิปาลโนบายขอที่ ๓ ทรงเพิม่ พูนพระปรหิตปฏิบตั ิ เพือ่ เจริญ
สุขสวัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคลแกปวงประชาชนแลสยามรัฐทัว่ ทิศานุทศิ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จเถลิงรา
ไชศวรรยาธิปตย ไดทรงตั้งพระราชอุตสาหะในที่จะทรงจัดราชการ เพื่อบริหารปองกันรักษาทำนุบำรุงพระราช
อาณาจักรใหเจริญทันสมัย อุบตั เิ หตุใดๆ อันจะนำใหเกิดอนัตถะพินาศไมเปนผลอันดีแกแผนดิน ทีย่ งั ไมเกิด ก็ทรง
จัดการระวัง ดังทรงทำนุบำรุงพลนิกายไว เพือ่ ปองกันจลาจลภายในแลปจจามิตรภายนอก ตลอดลงมาถึงทรง
ระวังโรคภัยไขแลอัคคีภยั พิบตั ิ อันจะอุบตั เิ กิดมีแกประชาชนเปนทีส่ ดุ เมือ่ เกิดขึน้ แลวก็ทรงเขมนขะมักเพือ่ จัก
ทรงระงับใหราบคาบ ทรงขจัดโจรภายนอกภายใน
ขอเสียหายทีม่ อี ยแู ลว ก็ตงั้ พระราชหฤทัยจะเลิกถอน
เชนอบายมุขของประชานิกรแลประเทศ คือสุราเมรัย อันเปนความชัว่ รายทัว่ ประเทศ ทัง้ เปนเหตุใหเสือ่ มเสียกิจการ
งาน แลทำบุคคลใหเปนอันธพาลเบียดเบียนกันแลกันทัว่ ไป ตลอดถึงเลิกขนบธรรมเนียมอันลวงกาลเวลาสมัย
แลขัดแกความเปนไปของประเทศ อยางอืน่ ๆ อันเศษอีกเปนอันมาก การณใดๆ เปนทางแหงความจำเริญ แมจะสำเร็จ
ยากเทายากสักปานไร ก็ไมทรงทอดพระราชหฤทัยปลงพระราชธุระ เมือ่ เปนกาละก็ทรงจัดขึน้ ทรงจัดระเบียบ
สวนธุรการ บำรุงการศึกษา กสิกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม สรางทางรถไฟ สายโทรเลข แลอืน่ ๆ ทัว่ ไปใน
พระราชอาณาเขต เมือ่ ไดทรงจัดขึน้ แลว ก็มพี ระราชกรณียอยเู ปนนิตย สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาผเู ปน
เพชรของชาติ ทรงประกอบดวยพระอัตตสัมมาปณิธิ วิรยิ สามารถ ทรงดำเนินทางรัฐประศาสนดว ยกำลังพระอุบาย
โกศล มีพระราชกมลประกอบดวยพระวชิรญาณ ตองทรงพระวิตกวิจารวา ทำไฉนอาณาประชาราษฎรจะอยเู ย็น
เปนสุขปราศจากทุกขนริ าศภัย ทำอยางไรการทำมาหากินของพสกนิกรประชาชน
จะเกิดผลบริบรู ณเปนไป
สะดวกไมขดั ขวาง จะมีทางอยางไรมหาชนจึงจะสมบูรณพนู สุขมงุ มีทรัพยสนิ เงินทอง ไมตอ งเบียดเบียนแยงชิง
ของเขาเอามาเปนของตน ทำไฉนเหลาพาลชนโจรผรู า ยจึงจะสงบเรียบรอย ทำอยางไรโรคภัยใหญนอ ยอันเกิด
แกมนุษยแลปศุสตั วจะเสือ่ มสูญอันตรธาน จะดำเนินวิธอี ยางไรปวงขาราชการจึงจะรสู กึ ตอหนาทีแ่ ลทำราชการโดย
ความซือ่ สัตยสจุ ริต จงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แลมีเมตตากรุณาในราษฎร ทำอยางไรประชาชน
นิกราจึงจะจงรักแลนิยมในพระองคผทู รงปกครอง ดวยอุบายอยางไร ความปรองดองในพวกขาราชการดวยกันก็ดี
ในระหวางผปู กครองกับราษฎรก็ดี
จักสามัคคีเปนไปกลมเกลียวกัน จะดำเนินวิธอี ยางไรจึงจะสามารถรักษา
ความเปนเอกราชแลพระราชวงศไวใหถาวรสืบไปสิน้ กาลนาน จะทำนุบำรุงอยางไรจึงจะมีกำลังแลอำนาจอาจหาญ
พอจะระงับจลาจลภายในแลไพรีภายนอก ใหพา ยแพสาบสูญได จะมีวธิ อิ ยางไรจึงจะทำความรงุ เรืองแหงแผนดินแดน
สยามเขต ใหเทียมทันกับประเทศอืน่ จะดำเนินรัฐประศาสนอยางไรจึงจะรักษาไมตรีกบั ไพรัชประเทศใหสนิทสนมกลม
เกลียว ไมรจู กั แตกราวราน สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระวิจารณในพระราชหฤทัยโดยอเนกนัย
เปนตนฉะนี้
ทรงบำเพ็ญเพิม่ พูนใหเกิดสุขสิรสิ วัสดีความเจริญแกสยามราชอาณาจักร แลพสกนิกรผพู งึ่
พำนักพระบารมี ดวยพระรัฏฐาภิปาลโนบาย.
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รฺโญ รฏฐาภิปาลโนปายคาถา ๒

อินทรวิเชียร :

โย อตฺตสมฺมาปณิธธี ธมฺโม
ธมฺโม สมงฺคี วิรเิ ยน โย จ
อาคมฺม เต ทยฺยปตินทฺ ราชา
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ กโรติ นิจจฺ ํ
อุปปฺ ชฺชติ พฺพํ ภยมตฺถิ รฏเฐ
ยํ โข อนตฺถฺจ ชเนนฺติ สตฺตู
ราชา อุปาเยน สเมติ ตานิ

อุเปนทรวิเชียร :

ทยาลุโก ภูปติ ทยฺยกิ านํ
ชเน นิวาเรติ อปายมคฺคา
ตทา พหู พนฺธติ อนฺธพาเล
ปชาย เวปุลลฺ วิรฬุ หฺ กิ าโม
ยมตฺถิ กมฺมํ อติทกุ กฺ รํ ว
ชนานมตฺเถวุปโภคภูตํ
ยมตฺถิ รฏเฐ ปริโภคภูตํ
กโรติ ตํ เขทมจินตฺ ยนฺโต
สยํ วิจาเรติ ปุนปฺปนุ ฺจ
ชนานมตฺถาย สุขาย นิจจฺ ํ

ปฐยาวัตร :

ราชา หิ ทีฆทสฺสาวี
กสึ วณิชชฺ กมฺมฺจ
โส ธูมรถมคฺเค จ
ปฏิจฺจุปายโกสลฺลํ
“กถํ นุ โข สุขํ เสนฺติ
กุพพฺ มานา ยมาชีวํ
น กิจฺฉชีวิโน โหนฺติ
อทินนฺ าทายิโน เนเต
ภเวยฺยุํ นิพภฺ ยา เขมี
รฏเฐ ราชภฏา สพฺเพ
สมฺมา ว ปฏิปนฺนา จ
รฏเฐ จ ภตฺตกิ า พุทธฺ กถํ นุ ทยฺยกิ า สพฺเพ
คุเณ ปสนฺนกา รฏฐ-

สิปปฺ คุ คฺ หณเมตฺถ โข
รฏเฐ สุฏโฐปถมฺภติ
มาเปติ อปรานิ จ
เอวํ จินเฺ ตติ ภูมโิ ป
นิพภฺ ยา จ นิรพฺพทุ า
เอตมาคมฺม ทยฺยกิ า
น เต ปฬนการิโน
ปชา จ ปสโว กถํ
อโรคา จ อนามยา
สิยุํ สุจริเต ฐิตา
กเรยฺยุํ กิจจฺ มตฺตโน
สาสเน ขตฺตเิ ย สิยุํ
อุปาเยน กถํ นุ โข
อภิปาลกราชิโน
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รฺเญ สิยุํ สภตฺตี จ
สิยุํ ราชภฏา สพฺเพ
ปาเลยฺยเุ มกรชฺชฺจ
สมคฺคา สุมนา สพฺเพ
ยถา โลกมฺหิ รฏฐานิ
ตถา เวปุลลฺ สมฺปนฺนํ
รฏฐาภิปาลโนปาเย
เอวมาจินตฺ ยนฺโต ว
หิตตฺถาย จ ทยฺยานํ

ทยฺยา ธมฺเม ฐิตา สิยุํ
สามคฺคยิ ฺจ สณฺฐิตา
ราชวํสิกราชิโน
มทฺเทยฺยุํ สพฺพสตฺตโุ ว
วุฑฒ
ฺ ปิ ตฺตานิ สพฺพโส
ทยฺยรฏฐํ สิยา อิติ
พยฺตโฺ ต ทยฺยมหิสสฺ โร
รฏฐสฺส อภิวฑุ ฒ
ฺ ยิ า
กรณียานิ ปกุพพฺ เตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๘๕-๒๘๖)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงทำนุบำรุงเนติบัณฑิตยสภา ผูมีหนาที่ฝกสอนและสอบความรู
กฎหมายเปนเนติบณ
ั ฑิต ทรงตัง้ กรรมการศาลฎีกาไวพพิ ากษาอรรถคดีตา งพระองค ทรงอุดหนุนความยุตธิ รรมดวย
ประการนัน้ ๆ นีจ้ ดั เปนพระราชจรรยาสวนหนึง่ แหงรัฏฐาภิปาโนบาย
อนึง่ ชนนิกายผตู งั้ อยตู า งแควนอันติดตอ ยอมมีทางจะกอวิวาทแตกราวกัน เพราะเหตุตอู าณาเขต
บาง เพราะเหตุสทิ ธิของพสกนิกายบาง เพราะเหตุแยงคาขายกันบางเปนตน เชนกับประชาชนในแควนเดียวกัน
เมือ่ ปรองดองกันลงไมได ไมมใี ครจะตัดสินเด็ดขาด ตางใชอำนาจของตนเขาตอสู เพือ่ ยังความปรารถนาของตนให
สำเร็จ แมโลกจำเริญขึน้ รจู กั ใชวธิ ผี อ นผันมากหลาย เปนตนวายอมใหนกิ ายอืน่ ตัดสินตามความสัตย ถึงอยาง
นัน้ ก็ยงั ถนัดใชอำนาจของตนชีข้ าดอยนู นั่ เอง เมือ่ เปนเชนนี้ ชนนิกรตางฝายจึงตองแบงขยายกันออกเปนพวก
หนึง่ มีหนาทีส่ ำหรับตอสปู รปกษ ครัง้ โบราณเรียกวาพวกกษัตริยม พี ระราชาเปนประธาน
ดวยเหตุนี้ ราช
กุมารผสู บื สายจากพระราชาผมู หี นาทีใ่ นทางนีจ้ งึ มีนามวากษัตริยด ว ยตามกัน บริวารของพวกกษัตริยเ หลานัน้ ยอม
เปนโยธีคอื พลรบตามเจานายของตน การจัดการปองกันศัตรูภายนอกเปนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึง่
อันการสงครามบางคราวยอมเกิดขึน้ โดยฉุกเฉิน แลจะเอาชัยเพราะมีพลแลศัตราวุธยุทธภัณฑมากกวาอยาง
เดียวหาไดไม ตองอาศัยสติปญ
 ญากลาหาญชำนาญวองไวพรกพรอมแมในเวลาวางศึก ไมเชนนัน้ ก็ไมทนั การ ยอม
เสียเปรียบศัตรู มีเรือ่ งทีท่ ฆี าวุชาดกรับสมอางวา โกศลรัฐเปนแควนเล็ก มีพลศัตราวุธยุทธภัณฑเสบียงพาหนะนอย
กวากาสีรฐั อันอยตู ดิ ตอกัน ทัง้ มัวประมาทไมทนั ไดตระเตรียมตัว เมือ่ ศึกกาสีมาติดไมอาจตอสตู อ งเสียแกกาสี.
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(มว. ๒๘๕-๒๘๖)

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

รฺโญ นีตปิ ณฺฑติ สภายุปถมฺภนคาถา
นีตเิ มธี มหาราชา
สภํ สุฏโ ฐปถมฺเภติ
ราชา ฐปยเต อฏฏรฏฐาภิปาลโนปาโย

ทยฺยนิ โฺ ท นีตปิ ณฺฑติ อภิเธยฺเยน ราชิโน
วินิจฺฉยวิทูสภํ
อิติ สงฺขํ คตํ อิทํ

สามนฺตรฏเฐสุ ชนา นิวาสิกา
อาคมฺม เภทํ วิวทนฺติ เอกทา
อุปปฺ นฺนภูตํ อสมคฺคตาย เว
ยุทธฺ ํ อิเมสํป วินาสการณํ
อุเปนทรวิเชียร : ฐิตา จ ธมฺเม คณเชฏฐกา เย
พหูหิ สมฺภาวิตมานิตา เย
วิสารทา โหนฺติ วินจิ ฉฺ ยสฺมึ
ตทาป ตสฺมา อภิปตฺถยิ า เต
ปุพเฺ พ หิ คณเชฏฐา จ
เต ราชปมุขา โหนฺติ
เย เตสํ องฺกรุ า โหนฺติ
ปริวาราป เอเตสํ
เต ภวนฺติ มหิสสฺ าสา
รฏฐาภิปาลโนปาโย
สงฺคาโม นาม กาเลน
กทาจิ อาวุธาทีหิ
น เกวลํ ว ปฺญาย
ตสฺมา อยุทธฺ กาเล เย
เอเต สิกขฺ ติ หตฺถา จ
ทีฆาวุชาตเก โหติ
รฏฐํ หิ โกสลนฺนาม
ตสฺส โยธา อสงฺคามกาสิรฏฐสฺส สามนฺตกาสิรฏฐฺจ สมฺปนฺนตสฺมา ยุทธฺ มฺหิ
โกสลิสฺสรภูปาโล

เย ปสาสนการิโน
สพฺเพ ขตฺตยิ นายกา
เต ขตฺตยิ าติ วุจจฺ เร
โยธา อิติ ปวุจจฺ เร
สมตฺถา ริปู มทฺทติ ุํ
อิติ สงฺขํ คตํ อิทํ
กาลํ อุปปฺ ชฺชเตกทา
โยธา ตรนฺติ สตฺตโว
ริปู มทฺทนฺติ เอกทา
โยธา พุทธฺ สิ มงฺคโิ น
ภวนฺติ กตุปาสนา
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ สาธกํ
ปริตตฺ วาหนาทิกํ
กาเล อกตุปาสนา
รฏเฐ ปติฏฐ ิตํ อิทํ
พลสตฺถาวุธํ ตทา
อุปปฺ นฺเน โกสลํ ริปลุ มุ ปฺ ต ํ
สุเขน ริปมุ ทฺทโิ ตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปนปฐยาวัตรฉันทภาษามคธ (จาก
หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๒๘๖-๒๘๗)
ประเทศไทยนีต้ งั้ อยยู งั่ ยืนมาไดดว ยอาการทีพ่ ลเมืองเปนนักรบ เวลามีสงครามยอมระดมกันรบ เวลา
วางตางแยกกันทำกิจตางแผนก จนถึงไดปน ลงมาวา เปนฝายทหาร ฝายพลเรือน ดวยเดชะเปนนักรบ พระราช
อาณาเขตสงบมาชานาน จนฝายพลเรือนไมคนุ เคยการรบ ฝายทหารก็ไมสนั ทัด ครัง้ รัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ทรงบำรุงการทหารบกเจริญขึน้ มาในรัชกาลปจจุบนั สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจาพรอมดวยรัฐบาล ทรงตัง้ อยใู นความไมประมาทตอเหตุการณ ทรงบำรุงการทหารบกใหไพศาล แลทรงบำรุง
การทหารเรือ ทหารอากาศ ทรงตัง้ กรมพลศึกษาขึน้ เพือ่ นำฝายพลเรือนใหรจู กั ยุทธวิธี แลทรงจัดใหนกั เรียนเปน
ยุวชนเปนลูกเสือ เพือ่ อบรมเด็กใหมนี สิ ยั เปนนักรบ ดวยพระราชประสงคจะนำพลเมืองใหเปนนักรบตามประเพณี
เดิม นีเ้ ปนพระราชกรณียะสวนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึง่ กิตติศพั ทนรี้ ะบือไปถึงนานาประเทศ เปนเหตุใหไพรัช
มหาชนสนใจรจู กั ประเทศไทย มีความเกรงใจแสดงความเคารพนับถือใหปรากฏเปนเกียรติยศแกกรุงไทยซึง่ ตัง้ อยไู กล
ในบุรพทิศ เขาในพระพุทธภาษิตวา สัตบุรษุ ยอมปรากฏไดในทีไ่ กลดุจเขาหิมพานต อสัตบุรษุ อยใู นทีน่ กี้ ไ็ มมใี คร
เห็น เหมือนลูกศรทีย่ งิ ไปในราตรี*
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๒๘๖-๒๘๗)

ปฐยาวัตร :

ทยฺยานมินทฺ สฺส นวมินทฺ มหาราชวรสฺสาภิถตุ คิ าถา
รฏฐํ หิ ทยฺยวาสีนํ
ทยฺยานํ สูรโยธตฺตา
ทยฺยา สงฺคามกาลสฺมึ
เอกฉนฺทา สมคฺคา จ
สงฺคาเม ตุ อนุปปฺ นฺเน
สพฺพทยฺยานเมเกโก
ตสฺมา ปภินนฺ กา สพฺเพ
โยเธ ปฏิจจฺ ทิ ํ รฏฐํ
ฺ ติ ปุพพฺ า หิ
นาภิยชุ ฌ
ยุทเฺ ธ อทกฺขภูตา จ
กาเล ปฺจมภูปสฺส
ถลโยธจมุ ํ ภิยโฺ ย
กาเล หิ นวมินทฺ สฺส
สทฺธึ ว รฏฐปาลีหิ
ถลโยธาทโย ภิยโฺ ย
อภิยทุ ธฺ วิธึ ทยฺเย
พลสิกฺขนสนฺโทหํ
โยธภาเว ปสาเทตุ ํ
ชเนตุ ํ สิกขฺ กามีนํ
อนุโยธสมูหํ ว
รฏฐาภิปาลโนปาเย
ตปฺปจฺจยา วิเทเสสุ
รฏฐํ ทยฺยนิวาสีนํ
กิจฺ าป ตํ ฐิตํ ทูเร
รฏฐสฺส ปน สพฺพตฺถ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
อสนฺเตตฺถ น ทิสสฺ นฺติ

ปฏฐาย ปุพพฺ กาลโต
ถิรภาวมฺหิ ติฏฐ ติ
สพฺเพ กิจจฺ วเสนป
ภวนฺติ มทฺทติ ุ ํ ริปู
รฏฐสฺส อภิวฑุ ฒ
ฺ ยิ า
สมฺมาชีวํ ปยุชฺ ติ
เต โยธาทิวเสน โข
สนฺตภิ าเว จิรํ ฐิตํ
ทยฺยา ราชภฏา จ เต
สพฺเพป โยธทยฺยกิ า
รฺโญ ทยฺยนิวาสินํ
วฑฺฒาเปสิ มหิสสฺ โร
โส ภูมพิ ลขตฺตโิ ย
อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
อุปตฺถมฺภติ โยนิโส
สิกขฺ าเปตุ ํ อุปายโส
ฐเปติ ทีฆทสฺสโน
เต ปุราณปเวณิโต
โส โยธภาวกามตํ
ฐเปติ เมธิขตฺตโิ ย
กรณฺยํ ราชิโน อิทํ
ราชิโน กิตตฺ ิ อุคคฺ ตา
ญาตุกามา วิเทสิกา
ทิสาภาเค ปุรตฺถเิ ม
สมุคคฺ จฺฉติ กิตตฺ ิ เว
สพฺพโลกานุกมฺปน า
หิมวนฺโต ว ปพฺพโต
รตฺตึ ขิตตฺ า ยถา สราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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ทยฺยานมินทฺ สฺส นวมินทฺ สฺสาภิถตุ คิ าถา

คำสัง่ ใหประพันธ ๓ ฉันทภาษามคธ คือ ปฐยาวัตร อินทรวิเชียร และอุเปนทรวิเชียร

อินทรวิเชียร :

รฏเฐ หิ ทยฺยา พหุกา ว โยธา
รฏฐํ ฐิตํ สนฺตวิ เร นิพทฺธํ
สงฺคามกาลมฺหิ ตรึสุ สตฺตู
รฏฐา ปลาเปสุมเิ ม จ โยธา
กมฺมํ ปยุชฺ สึ ุ อยุทธฺ กาล
เอวํธ โยธา จ ภฏา อเหสุ ํ

อุเปนทรวิเชียร :

จิรํ หิ รฏฐํ อหุ สนฺตภิ ตู ํ
ภฏา จ โยธา สมเร อทกฺขา
นริสสฺ โร ปฺจมราชกาเล
ปทาติกายํ อุปถมฺภิ ภิยโฺ ย

ปฐยาวัตร :

กาเล หิ นวมินทฺ สฺส
สทฺธึ ว รฏฐปาลีหิ
ถลโยธาทโย ภิยโฺ ย
อภิยทุ ธฺ วิธึ ทยฺเย
พลสิกฺขนสนฺโทหํ
โยธภาเว ปสาเทตุ ํ
ชเนตุ ํ สิกขฺ กามีนํ
อนุโยธสมูหํ ว
รฏฐาภิปาลโนปาเย
ตปฺปจฺจยา วิเทเสสุ
รฏฐํ ทยฺยนิวาสีนํ
กิจฺ าป ตํ ฐิตํ ทูเร
รฏฐสฺส ปน สพฺพตฺถ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
อสนฺเตตฺถ น ทิสสฺ นฺติ

โส ภูมพิ ลขตฺตโิ ย
อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
อุปถมฺภติ โยนิโส
สิกขฺ าเปตุ ํ อุปายโส
ฐเปติ ทีฆทสฺสโน
เต ปุราณปเวณิโต
โส โยธภาวกามตํ
ฐเปติ ยุทธฺ โกวิโท
กรณฺยํ ราชิโน อิทํ
ราชิโน กิตตฺ ิ อุคคฺ ตา
ญาตุกามา วิเทสิกา
ทิสาภาเค ปุรตฺถเิ ม
สมุคคฺ จฺฉติ กิตตฺ ิ เว
สพฺพโลกานุกมฺปน า
หิมวนฺโต ว ปพฺพโต
รตฺตึ ขิตตฺ า ยถา สราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๒๙๘-๒๙๙)
อัตถกามตา ความเปนผใู ครประโยชนนนั้ ไดแกความหวังประโยชนจะใหเกิดแกผอู นื่ เปนคุณสมบัตขิ องทาน
ผเู ปนมหาบุรษุ ผมู อี ธั ยาศัยใหญ เวนจากความเห็นแกตวั ประโยชนนนั้ หมายเอาผลอันเจริญแกเขา ทัง้ ในทางคดีโลก
ทัง้ ในทางคดีธรรม จะถูกใจเขาหรือฝนใจเขาไมเปนประมาณ อยางใดจะเปนประโยชนอนั แทจริง แมฝน ใจเขา ทาน
ผเู ปนมหาบุรษุ ก็ยอ มทำอยางนัน้ ดุจทารกไมชอบรสยา แตยานัน้ ยอมระงับโรคได บิดามารดายอมขืนใจทารกใหดมื่
ยาฉะนัน้
ครัง้ หนึง่ พระเจาอภัยราชกุมาร พระราชโอรสพระเจาพิมพิสารเขาเฝาสมเด็จพระผมู พี ระภาคเจา กราบทูล
วา พระองคตรัสพระวาจาเฉพาะทีถ่ กู ใจชนทัง้ หลาย หรือพระวาจาทีไ่ มถกู ใจเขาก็ตรัสดวย
ดังไดยนิ มา ในเวลานัน้ พระราชกุมารยังนับถือนิครนถ นิครนถแตงใหทลู ถามอยางนัน้ ดวยหมายวา ถาพระองค
ทรงตอบวา ตรัสพระวาจาเฉพาะทีถ่ กู ใจชนทัง้ หลาย จักคานวา ตรัสติพระเทวทัตดวยประการตางๆ ก็มี ถาทรงตอบ
วา พระวาจาทีไ่ มถกู ใจก็ตรัส จักขมวา ถาเชนนัน้ พระองคกไ็ มแปลกจากสามัญชน คงไดชอ งจะยกวาทะขึน้ ขมพระองค
ดวยปญหา ๒ เงือ่ นนีส้ กั อยางหนึง่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบวา พระองคไมทรงเอาขอนัน้ เปนประมาณ พระ
วาจาทีต่ รัสนัน้ จักถูกใจชนทัง้ หลายหรือไมกต็ ามที ทรงเพงประโยชนเปนทีต่ งั้ แลตรัสในเวลาอันควร
พระพุทธจรรยานีแ้ สดงวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตัง้ อยใู นอัตถกามตา ทรงใฝประโยชนแกเวไนย
นิกร ควรเปนแบบอยางของพุทธศาสนิกชน ตัง้ ตนแตทา นผเู ปนมหาบุรษุ ลงมาถึงสามัญชน ดวยพระพุทธอัธยาศัย
ประกอบดวยพระคุณสมบัตนิ ี้ พระองคทรงตัง้ พระพุทธบัญญัตสิ กัดกัน้ ความประพฤติผดิ ของภิกษุสงฆ แลวางโทษปรับ
อาบัตผิ ลู ะเมิด แลประทานพระพุทธานุญาตใหสงฆทำกรรมลงโทษผปู ระพฤติผดิ พระธรรมวินยั เปนสวนนิคคหะ ทรง
แสดงธรรมชักนำความประพฤติปฏิบตั ใิ หประณีตขึน้ สมควรแกพทุ ธบริษทั ผเู ปนคฤหัสถแลบรรพชิต ประทานพระ
พุทธานุญาตใหสงฆสาวกมีอำนาจสอนแลทำกิจพระศาสนา ทรงยกเปนเอตทัคคะในทางหนึง่ เปนสวนปคคหะ ทรง
นิคคหะภิกษุลางรูปเชนนัน้ ทรงใฝประโยชนเพือ่ ชนมากเปนทีต่ งั้ ครัง้ หนึง่ พวกวัชชีบตุ รผตู อ งปาราชิก ขาดจากความ
เปนภิกษุแลว ไมไดฐานะอันควรจะถอนปาราชิกสิกขาบท ทีท่ รงบัญญัตแิ ลวเพราะเหตุพวกวัชชีบตุ ร พระองคทรงมงุ
ประโยชนแกชนมากเปนหลักอยางนี้ ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไวเปนประโยชนแกเวไนยนิกรสืบมา.

อตฺถกามตาคาถา

(มว. ๒๙๘-๒๙๙)

ปฐยาวัตร :

อุฬารชฺฌาสยสฺเสว
โย เว ปรหิตตฺโถ ว
“อตฺโถติ เอส สนฺธาย
ปเรหิ รุจจฺ เต โย วา
โส สํวตฺตติ อตฺถาย
ตํ มหาปุรโิ ส เมตฺตายถา ติตตฺ ปํ  เภสชฺชํ
สเจ วูปสเมตุ ปํ 

จริยา อตฺถกามตา
โลกโต ธมฺมโต จ โข
กถิโต พุทธฺ สาสเน
น เตหิ รุจจฺ เตป วา
เตสํ หิตสุขาย จ
ทยาลุโก ปกุพพฺ ติ
ทารเกหิ น รุจจฺ ติ
โรคํ ว สกฺกเุ ณยฺย ตํ
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ตํ มาตาปตโรเยว
โส มหาปุรโิ ส เอวํ

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปาเยนฺติ เตป ทารเก
หิเตสี ตํ ปกุพพฺ ติ

เอตฺหิ ทฏฐพฺพมิเธว โหติ
อปฺเปกทา มาคธปาลรฺโญ
ภูปสฺส ปุตโฺ ต อภโย กุมาโร
สพฺพฺพุ ทุ ธฺ ํ อุปสงฺกมิตวฺ า
“กนฺตํ ปเรสํ อถ วา อกนฺตํ
ภาเสยฺย วาจํ สุคโตติ อาห
ตทา กิร นิคณฺฐมฺหิ
นิคณฺโฐ “โลกนาโถ เจ
อิติ ภาเสยฺย, ตํ อตฺถิ
เทวทตฺตํ ยตึ พุทโฺ ธ
อุกฺโกฏิสฺสามิหํเยว
สมฺพทุ โฺ ธ ภาสตีเตฺวว
นานาภาโว ชเนหีติ
อธิปปฺ าเยน ปฺหํ ว
พุทโฺ ธ “ตํ อปฺปมาณนฺติ
ยุตตฺ กาลมฺหิ ตํ วาจํ
ทฏฐพฺพา จริยา เอสา
พุทโฺ ธ เมตฺตาลุโก โหติ
พุทธฺ สฺสชฺฌาสยํ เอตํ
นิคคฺ หาย อลชฺชนี ํ
ภิกขฺ นู ํ สาสเน อาณาฐเปสิ พุทธฺ ปฺญตฺตึ
พุทธฺ สาสนิเกเยว
สุยตุ ตฺ โิ ต นิโยเชสิ
กาตุํ สาสนกิจจฺ ฺจ
สทฺธมฺมฏฐิตกิ าโม ว
เอตทคฺเค จ ปคฺคณฺหิ

โส กุมาโร ปสีทติ
“พุทโฺ ธ กนฺตวํ ภาสติ
ยํ โข นานปฺปการโต
เอวํ ครหตีตปิ 
“โส เจ “อกนฺตเมว โข
ภาเสยฺย, นตฺถิ ตสฺส เว
นิคคฺ ณฺหสิ สฺ ามิหปํ  โข
ปุจฉฺ ติ ุ ํ ตํ อเปสยิ
ปเรสํ อตฺถเปกฺขโก
สาธุรปู ํ อภาสิ เว
โส อตฺถกามตาฐิโต
เนยฺยานมตฺถเปกฺขโก
ปฏิจจฺ ทิปทุตตฺ โม
พุทธฺ อาณฺจ มทฺทตํ
โรปนตฺถาย อายตึ
อยํ นิคคฺ หภาคิยา
โส ธมฺมปฏิปตฺตยิ ํ
ธมฺมฺจ อนุสาสิตุ ํ
อนุญ
ฺ าสิ ตถาคโต
ปคฺคหารหสาวเก
อยํ ปคฺคหภาคิยา

ภิกขฺ นู มตฺถาย ยตึว กฺจิ โข
นิคคฺ ณฺหิ สมฺพทุ ธฺ วโร ทยาลุโก
ปาราชิกา อตฺถปิ  วชฺชปิ ตุ ตฺ กา
อิจฉฺ สึ ุ ปพฺพชฺชมิเธกทา อิเม
ยาจึสุ ปพฺพชฺชวรํ ตถาคตํ
เนตํ อิเมสํ อนุชานิ โคตโม
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วชฺชนี มตฺถาย หิ โข กุทาจนํ
ปฺญตฺตสิกขฺ าปทเมตฺถ สาตฺถกํ
โส ทีฆทสฺสี น สมูหนิสสฺ ติ
เนยฺยานมตฺถาย หิ โข สุขาย จ
สพฺพฺพุ ทุ โฺ ธ กรุณาสมงฺคโิ ก
โลเก ปติฎฐ าปยิ พุทธฺ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
(มว. ๒๙๘-๒๙๙)

ปฐยาวัตร :

อตฺถกามตาคาถา
หิตตฺถเปกขตา โหติ
เอสา ว หิตภูตา จ
ยถาป ติตตฺ ิ เภสชฺชํ
มาตาทโย สปุตตฺ านํ
เต ปาเยนฺติ วิโนเทตุ ํ

อีกสำนวนหนึง่

ปเรสํ อตฺถกามตา
เชฏฐกานํ ว สาตฺถกา
ทารเกหิ น รุจจฺ เต
ภวนฺติ อตฺถเปกฺขกา
เคลฺญํ ตสฺส โสตฺถนิ า

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมตฺเถว นิทสฺสนํ โข
อาปุจฉฺ ิ พุทธฺ ํ อภโย กุมาโร
พุทโฺ ธ มนาปํ ว กเถยฺย วาป
โลเก ชนานํ อมนาปมีติ

อินทรวงศ :

เอโส นิคณฺเฐสุ ปสนฺนโก ตทา
อาปุจฉฺ ติ ุ ํ เตหิ มุนึ ว เปสิโต
เอตสฺส เจ พุทธฺ วโร กเถยฺย โข
อิฏฐํ ชนานํ ว กเถยฺย โคตโม
เอเต นิคณฺฐา ครหนฺติ โคตมํ
องฺครี โส สาสนเปกฺขโก วโร
ตํ อปฺปมาณํ คหิตพฺพกํ น โข
โส ยุตตฺ กาลมฺหิ อโวจ สาธุกํ

ปฐยาวัตร :

เวเนยฺยานํ หิ สมฺพทุ โฺ ธ
ยทา ภิกขฺ ู อนาจารํ
ตทา นิคคฺ หเต เอเต
ยทา ภิกขฺ ู สุจารี จ
ตสฺมา น วชฺชภิ กิ ขฺ นู ํ
เสฏโฐ เมตฺตาลุ สมฺพทุ โฺ ธ
ปติฏฐาเปสิ โลกสฺมึ

ธมฺมเทสนเปกฺขโก
อาจรนฺติ ว เอกทา
โทสานุรปู โต ว โส
ตทา ปคฺคณฺหเต ส เต
ปาราชิกํ สมูหเต
โลกานํ อตฺถเปกฺขโก
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปนปฐยาวัตรฉันทภาษามคธ
หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๒๙๙)

(จาก

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงใครประโยชนแกพทุ ธศาสนา พระราชอาณาจักร แลประชาชน
ตลอดลงมาถึงเอกชน ทรงขวนขวายในอันจะยังประโยชนใหสำเร็จ ในสวนพระพุทธศาสนาทรงเปนศาสนูปถัมภก
เปนกำลังของคณะสงฆ ในอันจัดการปกครองคณะ บำรุงการศึกษาพระธรรมวินยั และสอนพระศาสนา ทรงชัก
นำประชาชนใหเกิดความนิยมมัน่ คงในพระพุทธศาสนายิง่ ขึน้ ในสวนพระราช อาณาจักรทรงอำนวยราชการใหเปน
ไปโดยระเบียบสมแกเวลา ทรงนิคคหะขาราชการผปู ระพฤติผดิ ทรงปคคหะผปู ระพฤติชอบ ในสวนประชาชน
ทรงบำรุงการศึกษา การพยาบาล แลปลุกใจใหกลาหาญเปนอาทิ ในสวนเอกชน ทรงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ
โดยควรแกอนั จะพึงตองการเปนอรรถจรรยา พระคุณสมบัตนิ จี้ ะพึงนำมาซึง่ ความเจริญรงุ เรืองมัน่ คงแหงพระพุทธ
ศาสนา และพระราชอาณาจักร ซึง่ ความสุขเกษมแหงประชาชน แลซึง่ ความจงรักภักดีแหงเอกชน
(มว. ๒๙๙)

มหาราชวรสฺส อตฺถจริยาคาถา
รฏฐนิ โฺ ท สาสนสฺเสว
เอเกกสฺส จ รฏฐสฺมึ
ปสุโต โหติ ภูมนิ โฺ ท
สงฺฆปฺปสาสนํ คนฺถํ
ภิยโฺ ยปถมฺภเต สพฺพทยฺยวาสี ปสาเทติ
รฏฐปฺปสาสนํ ราชา
รฏเฐ ราชภฏา อตฺถิ
เต นิคคฺ ณฺหาติ ทยฺยนิ โฺ ท
เต ปคฺคณฺหาติ รฏฐนิ โฺ ท
ภิยโฺ ยโส เวชฺชฐานสฺส
จิตเฺ ต รฏฐนิวาสีนํ
เอวํ รฏฐาธิโป อตฺถสมฺพทุ ธฺ สาสนํ วุฑฒ
ฺ ึ
ปาเปติ จ สุขี ทยฺเย

รฏฐสฺส รฏฐวาสินํ
หิเตสี จตฺถสาธเน
สาสนสฺโสปถมฺภโก
ธมฺมานุสาสนฺจาป
ทยฺยวาสีนมิสฺสโร
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสเน
ปฏิรปู ํ ปกุพพฺ ติ
เย โข ทุจจฺ ริเต ฐิตา
เย โข สุจจฺ ริเต ฐิตา
สิปปฺ สฺสคุ คฺ หณสฺส จ
อคฺโคปถมฺภโก จ โส
อุสสฺ าเปติ จ สูรตํ
จริยาย สมงฺคโิ ก
รฏฐญจ ถิรตํ สทา
รฺเญ กโรติ ภตฺตเิ กติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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(มว. ๒๙๙)

มหาราชวรสฺส อตฺถจริยาคาถา อีกสำนวนหนึง่

อุเปนทรวิเชียร :

ชนินทฺ ราชา ชินสาสนสฺส
สทาป รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
หิเตสโก เอกชนสฺส รฏเฐ
หิตฺจ นิปผฺ าทยเต ชนานํ

อินทรวิเชียร :

ทยฺยสิ สฺ โร รฏฐปสาสเน จ
คนฺถมฺหิ ธมฺมสฺสนุสาเน จ
อคฺโคปถมฺเภติ จ ภิกขฺ สุ งฆํ
ทยฺเย ปสาเทติ จ สาสนสฺมึ

ปฐยาวัตร :

รฏฐปฺปสาสนํ ราชา
รฏเฐ ราชภฏา อตฺถิ
เต นิคคฺ ณฺหาติ ทยฺยนิ โฺ ท
เต นิคคฺ ณฺหาติ รฏฐนิ โฺ ท
ภิยโฺ ยโส เวชฺชฐานสฺส
จิตเฺ ต รฏฐนิวาสีนํ
เอวํ รฏฐาธิโป อตฺถสมฺพทุ ธฺ สาสนํ วุฑฒ
ฺ ึ
ปาเปติ จ สุขี ทยฺเย

ปฏิรปู ํ ปกุพพฺ ติ
เย โข ทุจจฺ ริเต ฐิตา
เย โข สุจจฺ ริเต ฐิตา
สิปปฺ สฺสคุ คฺ หณสฺส จ
อคฺโคปถมฺภโก จ โส
อุสสฺ าเปติ จ สูรตํ
จริยาย สมงฺคโิ ก
รฏฐญจ ถิรตํ สทา
รฺเญ กโรติ ภตฺตเิ กติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ.๙ เฉลยเปนตัวอยาง.
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ใหเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปนปฐยาวัตรฉันทภาษามคธ (จาก
หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๒๙๙)
ธิตนิ นั้ เปนชือ่ แหงปญญาก็วา แหงความเพียรก็วา แหงความมัน่ ใจก็วา ในทีน่ จี้ ะรับพระราชทานวิสชั นา
ดวยความมัน่ ใจ ธิตเิ ปนคุณสมบัตพิ งึ ปรารถนาในสรรพกิจ เวนธิตเิ สียแลว การนัน้ ๆ อันจะพึงสำเร็จดวยยาก ยอม
ไมเผล็ดผล ในคดีโลกพึงสาธกดวยรัฏฐาภิปาลโนบายของทานผปู กครองประชาชน การตัง้ แลการรักษาอาณาจักร
ใหยงั่ ยืน แลการบำรุงใหเจริญ ไมเปนกิจอันจะพึงทำดวยงาย ทัง้ ยังจะตองทำสืบสายหลายชัว่ อายุลงมาดวย ทาน
ผปู กครองในกาลหนึง่ ๆ จะตองคำนึงถึงโครงแหงรัฏฐาภิปาลโนบาย อันจะพึงจัดในสมัยของทาน ทีร่ บั มติของ
ทานผนู ำหนาแลดำริขนึ้ ใหม แลมัน่ อยใู นโครงนัน้ อยางใดทำไดกร็ บี ทำไมชกั ชา อยางใดติดขัดยอมไมทอดธุระ
เสีย คอยหาโอกาสชำแรกคอยทำคราวทีแ่ หวกไปได ยิง่ พบอุปสรรค ธิตยิ งิ่ จำปรารถนามากตามกัน เวนธิตเิ สีย
การนัน้ ๆ ยากทีจ่ ะสำเร็จ

ธิติคาถา

(มว. ๒๙๙)

วุตตฺ ํ ธิตตี ิ ปฺญมฺป
ปธานมฺป, กเถสฺสามิ
สา ปเนสาป สพฺเพสุ
สา ยสฺส นตฺถ,ิ สาเธยฺย
เนเวโส วาป สาเธยฺย
อภิปาลนุปาเยน
รฏฐสฺส หิ ปติฏฐ านํ
เอตสฺส ถิรภาโว จ
น ตานิ สุกราเนว
กาตพฺพานิ สิยุ เํ ยว
วิจาเรตพฺพภูตฺจ
อนิกขฺ ติ ตฺ ธุรา หุตวฺ า
ตํ สาธยนฺติ ขิปปฺ ํ ว
สา เยสํ นตฺถ,ิ สาเธยฺยุ ํ

สนฺธาย วิรยิ มฺปจ
ปธานมิธทิ านิหํ
กิจเฺ จสุ อภิปตฺถยิ า
กิจจฺ ํ ทุกเฺ ขน โส นโร
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ โลกโต
รฏฐสฺส โหติ สาธกํ
ตสฺสานุรกฺขนมฺปจ
ตสฺส วฑฺฒาปนํ ตถา
ปฏฐาย ปุพพฺ กาลโต
รฏฐปาลา หิ เอกทา
กาตพฺพกฺจ โยนิโส
สุกรํ ยฺจ ทุกกฺ รํ
เอสาภิปตฺถยิ า ธิติ
กิจจฺ ํ ทุกเฺ ขน เต นราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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คำสัง่ ใหประพันธ ๓ ฉันทภาษามคธ คือ ปฐยาวัตร อินทรวิเชียร และอินทรวงศฉนั ท
(มว. ๒๙๙)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

ธิตคิ าถา อีกสำนวนหนึง่
ปฺญปํ  สนฺธาย ธิตตี ิ วุตตฺ ํ
สา วีรยิ ํ วาปจ โข ปธานํ
สพฺเพสมตฺถาย หิตายิทานิ
เอวํ กเถสฺสามิ อหํ ปธานํ
สา ปเนสาป สพฺเพสุ
สา ยสฺส นตฺถ,ิ สาเธยฺย
เนเวโส วาป สาเธยฺย
อภิปาลนุปาเยน
รฏฐสฺส หิ ปติฏฐ านํ
เอตสฺส ถิรภาโว จ
น ตานิ สุกราเนว
สิยุ ํ อารภิตพฺพานิ

กิจเฺ จสุ อภิปตฺถยิ า
กิจจฺ ํ ทุกเฺ ขน โส นโร
ทฏฐพฺพฺเจตฺถ โลกโต
รฏฐสฺส โหติ สาธกํ
ตสฺสานุรกฺขนมฺปจ
ตสฺส วฑฺฒาปนํ ตถา
ปฏฐาย ปุพพฺ กาลโต
กาตพฺพานิ จ โหนฺติ เว

เย รฏฐปาลี หิ สุพทุ ธฺ โิ น นรา
เอเต อนิกขฺ ติ ตฺ ธุรา สวีรยิ า
กตฺตพฺพภูตานิป ยานิ โยนิโส
สาเธยฺยเุ มตานิ ว ขิปปฺ เมกทา
ทยฺยรฏเฐ หิ ยํ กมฺมํ
เอเต สาเธนฺติ ตํ ขิปปฺ ํ ว
สา เยสํ นตฺถ,ิ สาเธยฺยุ ํ

สุกรํ วาป ทุกกฺ รํ
เอสาภิปตฺถยิ า ธิติ
กิจจฺ ํ ทุกเฺ ขน เต นราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ เฉลย.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้
แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๐๒-๓๐๓)
พหุปปยตา ความเปนทีร่ กั ของคนมาก คุณขอนีเ้ ปนผลสำเร็จมาแตประโยคสมบัตคิ อื ปฏิรปู การิตา ความ
เปนผกู ระทำสมควร ชนทีเ่ ปนญาติแหงกันประพฤติตนตามฉันททเี่ ปนญาติ คือนับถือกันตามสมควร ญาติผนู อ ยเคารพ
คารวะญาติผใู หญ ญาติผใู หญเลาก็แสดงความเมตตากรุณาตอญาติผนู อ ย ไมดหู มิน่ ดูแคลนกันเพราะอิสริยยศ อำนาจ
ศฤงคาร และบริวาร ชนทีเ่ ปนมิตรแหงกันประพฤติตนตามฉันททเี่ ปนมิตร เมือ่ มีกจิ เกิดขึน้ ชวยกันจัดทำใหสำเร็จ
ตามสามารถ นับถืออยางฉันญาติทสี่ นิท มีจติ คงทีไ่ มเปลีย่ นผันในฝายใดฝายหนึง่ ไดทกุ ขเสือ่ มทรามลงหรือประสบ
สุขเจริญไพบูลยขนึ้ ชนทีเ่ ปนเพือ่ นบานกัน ประพฤติตนตามฉันททเี่ ปนเพือ่ นบาน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ตาง
รักษาประ โยชนของกันและกัน ชนผนู บั เนือ่ งในหมเู ดียวกันประพฤติตนตามฉันททเี่ ปนพวกเดียวกัน ผใู หญเอาใจ
ใสผนู อ ย ชวยเปนธุระรสู กึ ทุกขดว ยในกิจการ ผนู อ ยจะไดเห็นสำคัญเอาเปนทีพ่ งึ่ พำนักอาศัย มีความเยือ่ ใยเคารพ
นับถือ ตัง้ ใจทำกิจในหนาทีด่ ว ยความภักดี เหลานีผ้ ทู ำชือ่ วาปฏิรปู การี ทำตามสมควรแกบคุ คล
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้ พระองคในปฏิรปู การี เบือ้ งตนยอมเปนทีน่ บั ถือของอเนกชนนิกร
ดวยพระชาติสมบัติ ทัง้ ฝายสมเด็จพระชนนีทงั้ ฝายสมเด็จพระชนกนาถ เปนอุภยั ปกษ ไมมใี ครคัดคานติเตียนไดดว ย
กลาวถึงพระชาติและไดเสด็จเถลิงถวัลยราชมไหศวรรยสมบัตเิ ปนพระมหา กษัตริยเ จาปฐพีมณฑล แตดงั นัน้ ยังทรง
ออนนอมแกทา นวุฒชิ นผเู จริญวัย ดังทรงยกยองพระบรมวงศานุวงศผใู หญเจริญพระชนมพรรษาไวในกุลเชษฐ ทรง
แสดงเคารพเปนพิเศษตามสมควร ไดในคำวา กุเล เชฏฐาปจายี ออนนอมแกผใู หญในตระกูล แลทรงยกยองพระ
ราชวงศผนู อ ยใหบริบรู ณดว ยอิสริยยศ ดังทรงสถาปนาพระโอรสและพระธิดาในสมเด็จเจาฟา อันมีพระชนนีทรงศักดิ์
ขัน้ สมเด็จ ขึน้ ดำรงพระยศเปนพระวรวงศเธอพระองคเจาทุกๆ พระองค แลทรงบำเพ็ญญาตัตถจริยา ปกครอง
พระญาติ ทรงยกยองใหดำรงอยใู นอิสริยยศโดยฐานานุศกั ดิ์
โปรดใหรบั ราชการตามควรแกสามารถดวยปค
คหกิจ และทรงบำ ราบหามกันมิใหประพฤติผดิ จากธรรมของราชตระกูลดวยนิคคหกิจ ทรงตัง้ ธรรมเนียมในพระ
ราชวงศใหกราบบังคมทูลพระกรุณากอน จึงเสด็จตางถิน่ ได พระราชนิยมนีท้ รงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ตัง้ ใหพระ
บรมวงศผใู หญเปนเจา หนาทีก่ ำกับพระราชวงศ ชวยสนองพระเดชพระคุณในพระราชกรณียกิจนี้ ใหกราบบังคม
ทูลแทบพระราชวงศซึ่งมีกิจจักเสด็จตางดาว พระราชจรรยานี้เพื่อปองกันพระราชวงศไวใหทรงพระเกียรติยศ
เกียรติคณ
ุ สมแกขตั ติยสกุลอันสูงศักดิด์ ว ยนิคคหอุบาย
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พหุปฺปยตาคาถา

(มว. ๓๐๒-๓๐๓)

อินทรวงศ :

ญาตีสุ ธมฺมํ ว จรนฺติ ญาตกา
ฐานานุรเู ปนป มานยนฺติ เต
เชฏฐาปจายี ว กุเล กนิฏฐ กา
เมตฺตาทิจารี อิตเรสุ เชฏฐโก
นิสสฺ าย ฐานิสสฺ ริยาทิกานิ เว
โส นาวมฺเญยฺย สเก ว ญาตเก

อินทรวิเชียร :

มิตเฺ ตสุ ธมฺมํ ว จรนฺติ มิตตฺ า
อุปปฺ นฺนภูเตป กทาจิ กิจเฺ จ
ฐานานุรเู ปน ยถารหํ โข
เตสํ สิยุ ํ สงฺคหการิโน เต
เอเตป มาเนนฺติ ยถา สญาตี
วุจจฺ นฺติ เอเต ปฏิรปู การี
ราชา ยถาตํ ปฏิรปู การี
อตฺตานเมตฺเถว ปติฏฐ เปติ
โส ชาติยา ภูมปิ ตินทฺ ราชา
นิสสฺ าย รชฺชํ พหุมานิโต โข
ปตฺตาภิเสโกป นรินทฺ ราชา
เชฏฐาปจายี ภวตีธ นิจจฺ ํ

ปฐยาวัตร :

อิทมฺปเนตฺถ ทฏฐพฺพํ
กุเล เชฏฐาปจายีติ
ราชวํเส กนิฏฐ านํ
ญาตี ฐานานุรเู ปน
รฺโญ ปคฺคหกิจจฺ นฺติ
จรนฺติ ราชวํเส เย
เอเต นิคคฺ หุปาเยน
รฺโญ นิคคฺ หกิจจฺ นฺติ

ราชา ทยฺยานมิสสฺ โร
ทยฺยรฏเฐ ปสํสโิ ต
ฐานนฺตรํ ททาติ เว
ปคฺคณฺหาติ ชนิสสฺ โร
อิทํ นาเมน วุจจฺ ติ
ธมฺมโต ว วิโรธนํ
นิคคฺ ณฺหาติ สุยตุ ตฺ โิ ต
อิทํ นาเมน วุจจฺ ตีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดจากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๐๔)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้ พระราชหฤทัยจะทรงทำนุบำรุงไพรฟา ขาแผนดินใหสมบูรณพนู
สุข และใหไดรบั การปกครองโดยธรรม ทรงตัง้ พระราชกำหนดกฎหมายกำจัดการทุจริต ซึง่ เปนมิจฉาวณิชชาคา
ขายหญิงแลเด็กหญิง * ไมใหนำเขามาหรือพาออกไปจากประเทศสยาม แลทรงเพิม่ เติมปราบปรามการทำใหแพร
หลาย แลคาขายวัตถุอนั ลามกใหกวดขันยิง่ ขึน้ นีเ้ ปนนิคคหวิธี ทรงตัง้ พระราช บัญญัตสิ หกรณอดุ หนุนประชาชน
ราษฎรผปู ระกอบการเพาะปลูก และจำพวกอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดการประหยัดทรัพยชว ยซึง่ กันและกันแลชวยตัวเอง เปน
ทางหนึง่ ทีจ่ กั ใหเผยแผความเจริญทรัพยความเจริญธรรมในบานเมืองยิง่ ขึน้ ทัง้ ทรงแกไขพระราชบัญญัตภิ าษีอากร
ผอนผันใหสมแกกาลสมัย ตัง้ พระราชหฤทัยสอด สองทางสัมพันธเกีย่ วของกับราษฎรผมู คี วามเดือดรอนเพราะอาชีพ
แลไมสะดวกดวยประการไรๆ ทรงเอาเปนราชธุระแกไขผอนปรนใหตามควร ดังทรงผอนแกราษฎรลางตำบลซึง่ เสีย
ผลเพราะอัคคีภยั แลอุทกภัย ขยายเวลาเก็บรัชชูปการออกไปใหเนิน่ หรือตำบลทีข่ าดเขินไดผลไมเต็มที่ ก็ทรงปรานี
ลดหยอนเงินอากรคานาเก็บแตเพียงเล็กนอย นีเ้ ปนปคคหวิธี เมือ่ ทวยราษฎรไดรบั ราชอารีแลว ยอมอวยชัย
ถวายพระพรนิยมชืน่ ชมในพระบารมี ทัง้ นีก้ เ็ พราะพระกรุณาทรงปลดเปลือ้ งราษฎรใหหายความเดือดรอนระส่ำ
ระสาย จักไดตงั้ ใจขวนขวายประกอบการหาเลีย้ งชีพตามวิสยั นับเขาในธรรมิกรักขา อันพระราชธุระของพระมหา
กษัตริยประการหนึ่ง
* อฏฐวสฺสา ภเว โครี
ทสวสฺสา ตุ กฺญกา
สมฺปตฺเต ทฺวาทเส วสฺเส
กุมารีตยฺ ภิธยี เต - จินตฺ ามณิฏกี า ๑๖/๘.
เด็กหญิงอายุ ๘ ขวบ เรียกวาโครี, ๑๐ ขวบเรียกวากัญญา, ครบ ๑๒ ขวบเรียกวากุมารี
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(มว. ๓๐๔)

รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

ปสนฺนโก ภูปติ สาสนสฺมึ
หิเตสโก โหติ จ ทยฺยกิ านํ
หิตาย เตสฺจ สุขาย นิจจฺ ํ
สเมน โส การยเต ว รชฺชํ

อินทรวิเชียร :

เย วา วธูอาทิวณิชชฺ กมฺมํ
กุพพฺ นฺติ เย ทุจจฺ ริเต ฐิตา วา
เตสฺจ ปาปา ปฏิพาหนตฺถํ
นีตึ ว ปฺญาปยเต นรินโฺ ท
เอเต จ นิคคฺ ณฺหติ ธมฺมโต โส
ทุจจฺ ารินํ นิคคฺ หกมฺมเมตํ

ปฐยาวัตร :

ฺ ยิ า เจว
รฏฐสฺส วุฑฒ
รฏเฐ เย กสกา เจว
สมฺมาชีวติ ภาเวน
สุฏโ ฐปตฺถมฺภนตฺถาย
ปฺญาเปติ จ ทยฺยานํ
กโรติ ปฏิรปู ํ ว
เย ทุกขฺ ี กิจฉฺ ชีวี จ
ิ จฺ
เต ทฏุ ํ เตหิ สทฺธ
เมตฺตาลุ สฺจรนฺโต จ
กิสมฺ 
ิ จฺ ิ ภูมภิ าเค จ
อคฺคอิ าทิภเยเนว
เตสํ พลิจฺ หาเปติ
เอตํ ปคฺคหกมฺมํ ว
ลทฺโธปการกา โหนฺติ
รฺเญ จ ภตฺตกิ าเยว
ยสฺมา ภูปติ ทยฺยนิ โฺ ท
นิจจฺ ํ ตปฺปนทุกขฺ ํ ว
ตสฺมา เอเต สอุสสฺ าหา
อยํ โข ธมฺมกิ ารกฺขา-

อตฺถาย รฏฐวาสินํ
อฺเญ อาชีวโิ น จ เย
เตสํ ชีวติ กปฺปเน
ปฺญตฺตเิ มส ขตฺตโิ ย
พลีปฺญตฺตเิ มตฺถ จ
อาชีวาทิปยุชฺ เน
สาตุรา โหนฺติ ทุคคฺ ตา
สุสมฺพนฺธนภาวโต
คาเมสุ นิคเมสุ จ
รฏฐสฺส ทยฺยวาสิโน
ทุกขฺ ี จ โหนฺติ สาตุรา
อปฺปํ อาทิยเต พลึ
สมชีวนี เมตฺถ เว
รฏเฐ ชานปทา ชนา
ตํ สมฺโมทนฺติ สพฺพทา
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
วิโนเทติ ทยาลุโก
สมฺมาชีวปยุชฺ เน
ปฏิพทฺธา ว ราชิโนติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๐๕-๓๐๖)
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตั้งอยูในธรรมแลว ทรงชักนำผูอื่นใหประพฤติปฏิบัติธรรมตาม
สมควร จำเดิมแตผใู หญในตระกูล แผลงไปจนถึงเด็ก ใหบดิ ามารดาเอาใจใสสงั่ สอนบุตรในทางพระพุทธศาสนา จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพมิ พหนังสือพุทธมามกะ พรอมดวยพระราชปรารภ พระราชทานในงานพระราชพิธี
วิสาขบูชา เพือ่ ใหขยายวิธเี ผยแผพระพุทธศาสนาออกไปทัว่ พระราชาอาณาเขต ทัง้ นีก้ เ็ พราะพระมหากรุณาคุณ
เปนเหตุชกั นำประชาชนใหเอาใจใสในพระพุทธศาสนา อันเปนทางใหปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เนือ่ งจากพระราชปรารภ
นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกรมราชบัณฑิตยสภา ประกาศแตงเรือ่ งพระพุทธศาสนาตามหลักในพระไตรปฎก
อานเขาใจความออกประกวดกัน
แลมิใหยกขอย่ำยีศาสนาอืน่ ใหฟง ไดงา ยๆ พอเด็กขนาดอายุ ๑๐ ขวบ
คัดอยางดีทสี่ ดุ ขึน้ ทูลเกลา ฯ ถวาย ๓ ราย จักพระราชทานรางวัลตามสมควร พระราชดำรินเี้ ปนการสงเสริมผทู ี่
สามารถ ทัง้ ทรงเปดโอกาสใหผนู อ ยสนองพระเดชพระคุณ ทรงตัง้ พระราชหฤทัยอุดหนุนเชิดชูการแตงเรือ่ งพระศาสนา
ใหแพรหลาย เมือ่ ถูกพระราชประสงคแลว ทรงโปรดใหพมิ พพระราชทานแจกจายแกโรงเรียนและประชาราษฎร
จักเปนประโยชนเกือ้ กูลตามสามารถแกมหาชนทัว่ ไป นับเขาในธรรมทาน
ทานสรรเสริญวา “สพพทานํ
ธมฺมทานํ ชินาติ” * ธรรมทานยอมชนะทานทัง้ ปวงดังนี้ ทวยราษฎรเหลานัน้ ไดรบั ราชูปถัมภแลว ยอมตัง้ ใจสวามิภกั ดิ์
ดวยไมตรีจติ คิดใหมคี วามเจริญรงุ เรือง พลอยนิยมชืน่ ชมในพระบารมี พระคุณขอนีย้ อ มใหสำเร็จผลคือปกปองได
โดยธรรม ไมตอ งใชอาญาเคีย่ วเข็ญ เชนคำสรรเสริญวา “นิรคฺคลํ” กิจการเปนเหตุไมใหลงลิม่ ลงกลอนประตู
บานประตูเรือน.
* ขุททกนิกาย ธมฺมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๑๔/๖๓).
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(มว. ๓๐๕-๓๐๖)

พุทฺธมามกราชคาถา

วสันตดิลก :

ธมฺมฏฐิโต นรปตินทฺ วโร นรินโฺ ท
วุฑเฺ ฒ จ ทยฺยกิ ชเน ทหเรป สพฺเพ
สมฺพทุ ธฺ สาสนวรมฺหิ นิโยชยนฺโต
เตสํ ทยาลุ อิธ โข หิตเปกฺขภูโต
เตสํ จิรํ หิตสุขายิธ โข วิสาขมาสสฺส ปุณณ
ฺ มิทนิ มฺหิ ททาตุเมว
สพฺพฺพุ ทุ ธฺ วรมามกนามภูตปณฺณานิ โข รจติ รฏฐนิวาสิกานํ

อินทรวิเชียร :

เอวมฺป อารพฺภ ปชาย รฏเฐ
สํวชิ ชฺ มานํ ปฏกตฺตยสฺมึ
ราชา นิเวเทติ มุนนิ ทฺ ธมฺมกมฺมํ สุว
ิ เฺ ญยฺยหิตตฺถภูตํ

ปฐยาวัตร :

ทยฺยกิ านํ หิตตฺถาย
ธมฺมานุธมฺมจารี จ
อุปตฺถมฺภติ เอเต จ
วุตตฺ ฺหิ “สพฺพทานํ ว
อิจเฺ จวํ ทยฺยกิ า สพฺเพ
เอกจฺฉนฺทา สภตฺตี จ
รฏฐสฺส จ หิตตฺถาย
กโรนฺติ สพฺพกิจจฺ านิ
อิทํ รฺโญ จ ทยฺยานํ
รฏฐฺจ เอส ธมฺเมน
วุตตฺ ฺเหตมฺป “ รฏฐสฺส

สมฺพุทฺธธมฺมเมธิโน
ปคฺคณฺหาติ สุยตุ ตฺ โิ ต
ทยฺยนิ ทฺ ปติ ฐานโส
ธมฺมทานํ ชินาติ เว”
หุตวฺ า ลทฺโธปถมฺภกา
โหนฺติ ทยฺยานมิสสฺ เร
สุขาย รฏฐวาสินํ
สุปสนฺเนน เจตสา
ทีเปติ อตฺถสาธนํ
อภิปาเลติ ทยฺยเิ ก
ปสาสนํ นิรคฺคลนฺติ” ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๐๘-๓๐๙).
สหกรณนนั้ คือการทำรวมกัน อันมีประจำอยทู วั่ ไปทัง้ ในทางโลกทัง้ ในทางธรรม ยอมเปนไปเพือ่ ความสำเร็จ
แหงกิจอันประกอบรวมกัน ตลอดถึงกิจอันแยกออกเปนตางหนาที่ แตจำจะอาศัยกัน ดังอุทาหรณตอ ไปนี้ โกฏฐาสะ
คือสวนทัง้ หลายอันคุมกันเขาเปนสรีระรางกายนี้ ตางมีหนาทีแ่ ผนกหนึง่ ๆ เพือ่ ชวยกันบำรุงสรีระใหเปนไป ยังพรัก
พรอมทำหนาทีร่ ว มกันเพียงใด ความเปนไปโดยผาสุกแหงสรีระยอมมีเพียงนัน้ โกฏฐาสะทัง้ หลายเหลานัน้ ตางยอม
ไดความสะดวกแหงกิจของตนๆ ดวย ถาโกฏฐาสะอันหนึง่ หรือมากกวานัน้ ทำหนาทีบ่ กพรองไมสม่ำเสมอ โกฏฐาสะ
อืน่ ๆ ก็พลอยทำหนาทีไ่ มสะดวกดวย มากนอยเปนไปตามโกฏฐาสะอันเสียไปนัน้ ถาเปนโกฏฐาสะสำคัญ เชน ปอด
หรือหัวใจแมเพียงอันเดียวก็อาจทำโกฏฐาสะอืน่ ๆ ติดขัดไปตามกัน แตนนั้ ความเปนไปแหงสรีระก็ไมผาสุก กลาวคือ
มีโรคเกิดขึน้ ตัดรอนทอนกำลังแหงสรีระนัน่ แลอาจถึงเปนอันตรายก็ได โกฏฐาสะทัง้ หลายแหงสรีระตองการสหกรณ
แหงกันและกันโดยธรรม ดานิยมดวยประการฉะนี้ มีบาลีแสดงผลแหงสหกรณของโกฏฐาสะทัง้ หลายวา
อปฺ
ปาพาโธ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินยิ า คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสตี าย นาจฺจณ
ุ หฺ าย มชฺฌมิ าย ปธานกฺขมาย
แปลวา คนมีเจ็บไขนอ ยประกอบดวยเตโชธาตุ อบพอเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอ นนัก เปนประมาณกลาง ควรแกความ
เพียร ดังนี้ ผลนีย้ อ มถือวาสำคัญ ดังพระพุทธภาษิตวา อโรคฺยปรมา ลาภา บรรดาลาภทัง้ หลายมีความหาโรคมิได
เปนอยางยอด สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกขึน้ เปนเครือ่ งแนะนำภิกษุผไู ดผลนัน้ ใหรบี บำเพ็ญเพียรเพือ่ บรรลุธรรม
ทีย่ งั ไมบรรลุ ไมปลอยโอกาสใหลว งไปเสีย โกฏฐาสะทัง้ หลายยอมรวมกันเขาเปนสรีระฉันใด ชนหมหู นึง่ ๆ หรือพวก
หนึง่ ๆ ยอมรวมกันเขาเปนหมคู ณะ ตลอดถึงเปนสัญชาติกฉ็ นั นัน้ ยอมตองการสหกรณแหงกันและกัน ดุจโกฏฐาสะ
ทัง้ หลายแหงรางกายฉะนัน้ เพียงสังคีตแลดนตรีปพ าทยวงหนึง่ ๆ ยอมตองการสหกรณของคนทัง้ หลายผเู ขาในวง
ถาขาดหรือบกพรองไปแลว สำเนียงขับรองจักไมเสนาะ สำเนียงประโคมจักไมไพเราะเลย วงสังคีตทีไ่ ดรบั ชมก็เพราะ
รจู กั คุมสหกรณใหเปนไปสม่ำเสมอกัน มีบาลีชมวิมานในดาวดึงสสวรรควา ทิพพฺ า จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู พิณทัง้
หลายยอมบรรเลงไพเราะเพือ่ แสดงสหกรณแหงนางอัปสรผดู ดี พิณ ในสกุลก็ดี ในคณะก็ดี การปนงานกันทำเปนกิจ
จำปรารถนาในเบือ้ งตน สหกรณการทำรวมกันเปนกรณี จำตองการในลำดับตอนัน้ มา การสองอยางนัน้ เปนไปกลม
เกลียวกันแลว ยอมยังสกุล ยังคณะ ใหตงั้ มัน่ ใหเจริญรงุ เรือง ดุจสหกรณแหงโกฏฐาสะทัง้ หลาย ยังสรีระใหเปนอยู
โดยผาสุกฉะนัน้ สมเด็จพระโลกนาถเจาประทานพระพุทธานุศาสนีไวเพือ่ ใหดเู ยีย่ งแมลงผึง้ แลปลวกวา เมือ่ ชนในเรือน
คือเนือ่ งในสกุลเดียวกัน ชวยกันประมวลโภคทรัพยอยู เปนเหมือนแมลงผึง้ ชวยกันเคลาเกสรดอกไมมาทำน้ำผึง้ เลีย้ ง
ลูกออนไดเปนรวงใหญ โภคทรัพยยอ มเจริญขึน้ ดุจจอมปลวก อันปลวกตัวนอยๆ ชวยกันกอขึน้ ไดเปนรังใหญฉะนัน้

สหกรณคาถา

(มว. ๓๐๘-๓๐๙)

ปฐยาวัตร :

อิทํ สหกรณนฺนาม
ชนา หิ ฐานโต วาป
สมคฺคา เอกฉนฺทา จ
ตํ กิจจฺ ํ สหการีนํ
โกฏฐาสานํ หิ สมฺภารา

ยตฺถ เย สหการิโน
กิจจฺ โต วา ปภินนฺ กา
ยํ กิจจฺ ํ สาธยนฺติ เว
สิชฌ
ฺ นตฺถาย วตฺตติ
ยํ สรีรนฺติ วุจจฺ ติ
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ปจฺเจกเมตฺถ โกฏฐาสา
สรีรฺเจว ยาเปตุ ํ
สเจ เอเตสุ โกฏฐาโส
วิสเมน ปวตฺตนฺติ
เอวํ สนฺเต สรีรสฺส
ตปฺปจฺจยา พหู โรคา
ตสฺมา สมงฺคภิ าวํ ว
สรีรสฺเสว สพฺเพป
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
สมฺปวตฺตนิยา เตโชอโรคฺยปรมา ลาภา

สกกิจจฺ านิ กุพพฺ เร
กาตุ ํ สกิจจฺ เมกโต
เอโก วา พหุกาป วา
ตทฺเญ นปฺปวตฺตเร
อุปปฺ ชฺชติ อผาสุกํ
สรีรํ อธิปฬ เร
นิสสฺ าย สมภาวโต
โกฏฐาสา สมฺปริวตฺตเร
อปฺปาพาโธ หิ โข นโร
ธาตุยา สมฺปวงฺกโิ ต
อิจเฺ จวมาทิกฺจทิ ํ

อุเปนทรวิเชียร :

อปตฺตธมฺมสฺส หิ ปาปุณตฺถํ
นิโยชิตุ ํ โข ผลลาภิภกิ ขฺ ุ ํ
ชิเนน วุตตฺ ํ วจนํป เอตํ
สิยุ ํ หิ ภิกขฺ ธู ปธานุเปตา

อินทรวิเชียร :

โกฏฐาสภูตา หิ ยถาป สพฺเพ
สงฺขํ สรีรนฺติ คตา ภวนฺติ
เอโก นิกาโยป คโณ ชนานํ
โลกมฺหิ เอวํป มหาชโน วา
รฏฐนฺติ สงฺขปํ  คโตว โหติ
ตสฺมา หิ รฏฐสฺส หิตาย สพฺเพ
รฏเฐ ชนา โข สหการิโนว
เอวํ สมคฺคา อภิปตฺถยิ า โข
สงฺคตี สิ ทฺโท หิ ทิเว ปสฏโฐ
ทิพพฺ า จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู

ปฐยาวัตร :

รฏฐสฺส จ หิตตฺถาย
รฏฐาทีสุ ชนา สพฺเพ
กโรนฺตา เอกโต สพฺเพ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
โภเค สํหรมานสฺส
โภคา สนฺนจิ ยํ ยนฺติ

เอเกกา กิจจฺ การิโน
ภวนฺติ สหการิโน
ฺ ติ ํ
รฏฐํ ปาเปนฺติ วุฑฒ
สพฺพโลกานุกมฺปน า
ภมรสฺเสว อิรยี โต
วมฺมโิ ก วูปจียตีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ.๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงไทยเปนภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได
จากขอความทีใ่ หไวขา งทายนีแ้ ลว ประพันธใหเปนภาษามคธโดย
ฉันทลักษณะ ๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๑๕-๓๑๖ )
อนึง่ เนือ่ งดวยฤดูฝนไมเปนปกติ ลางแหงตกมากเกินพอดีบา ง ลางแหงตกนอยไมพอตองการบาง ขาวกลา
ทีห่ วานแลวเสียเพราะน้ำทวมบาง เพราะขาดน้ำเลีย้ งบาง การทำนำไมไดผลไพบูลย เปนเหตุลำบากแหงคนยากจนผู
อาศัยผลแหงการอืน่ เปนอยแู มแกชาวนาเอง สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาจะทรงปลดความลำบากของประชา
ราษฎรดว ยพระมหากรุณา ไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหจดั ซือ้ ขาวสงไปเจือจานแกราษฎรในตำบลทีอ่ ตั คัด
ทรงจัดตัง้ กรมชลประทาน ใหเจาหนาทีใ่ นทองถิน่ ปดทำนบกัน้ ลำคลองในลางจังหวัดเพือ่ มิใหน้ำบาไปเสีย แลใหกรม
ชลประทานสงเรือไปชวยสูบน้ำเขานา ใหแจกพันธขุ า วแลพันธถุ วั่ งา เพือ่ ใหเพาะปลูกแทนขาวแกชาวนาทีถ่ กู น้ำทวม
บาง ใหงดการเก็บเงินรัชชูปการบาง ใหผอ นผันขยายเวลาเก็บเงินรัชชูปการใหเนิน่ ออกไปหลายจังหวัดทีถ่ กู อุทกภัย
แลอัคคีภยั บาง พระราชจรรยาเนือ่ งดวยการบำรุงธัญญาหารนีเ้ รียกสสฺสเมธํ พระปรีชาในอันบำรุงขาวกลา เปน
สังคหวัตถุประการหนึง่ อันพระราชาพึงทรงกระทำแกพสกนิกร
การทำนาเปนกิจการอันใหญของประชาราษฎรในบุรพทิศนี้ มีพระพุทธภาษิตแสดงขอความนีว้ า “วุฏฐ ี ภูตา
อุปชีวนฺติ เย ปาณา ปฐวิสสฺ ติ า” * สัตวผอู าศัยแผนดินยอมพึง่ ฝนเปนอยู ธัญญาหารยอมเปนทรัพยอนั สำคัญ
ของประเทศ ไมมอี ยางอืน่ วิเศษไปกวา มีพระพุทธภาษิตแสดงขอความนีว้ า “นตฺถิ ธฺญสมํ ธนํ” ** ทรัพยอนั
เสมอดวยขาวเปลือกยอมไมมี เพราะอยางนี้ พระราชาจึงไดทรงมงุ บำรุงการทำนาเปนราชภาระ
เชนพระเจามหาวิชติ ราชไดพระราชทานพันธขุ า วปลูกแกพวกชาวนา แลพวกกษัตริยศ ากยะและโกลิยะขวน
ขวายในการไขน้ำเขานาในอาณาเขตของตน ในคราวน้ำนอยจนเกือบจะวิวาทกันขึน้ เพราะเหตุแยงน้ำกัน วิธบี ำรุง
การทำนาเปนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึง่ เปนกิจอันจะพึงปรารถนาจำเดิมแตโบราณกาลมาจนบัดนี้
*สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (สํ.ส.๑๕/๑๖๕/๕๑).

** สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (สํ.ส.๑๕/๒๙/๙).
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(มว. ๓๑๕-๓๑๖)

สสฺสเมธตาคาถา

อินทรวิเชียร :

ทุพพฺ ฏุ ฐติ า กตฺถจิ โหติ รฏเฐ
อจฺโจทเกนาป อโนทเกน
สสฺสานิ นสฺสนฺติ ชนานเมตฺถ
เต กิจฉฺ ชีวี วิหรนฺติ ทุกขฺ ี

อินทรวงศ :

โมเจตุกาโม หิ ชเนธ ทุกขฺ โต
ธฺญานิ กีณาปยเต ชนิสสฺ โร
เปเสติ เตสฺจ หิตาย ตานิ เว
โอทปฺปทานาลยเมส สาตฺถกํ
กาเรติ เตสฺจ หิตาย โยนิโส
มาเปติ โส อาวรณฺจ ถาวรํ

ปฐยาวัตร :

สงฺคณฺหนฺโต ชเน เขตฺเต
ธฺญมุคคฺ ติลาทีนิ
เตสํ กตฺถจิ สุงกฺ ฺจ
เตสโมทภยาทีสุ
พลิกาลฺจ เอเตสํ
กรณียา ชนินเฺ ทน
กสกานํ ทิสาภาเค
พลวปฺปจฺจยํ โหติ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
วุฏฐี ภูตา อุปชีวนฺติ
พุทเฺ ธน จปรํ วุตตฺ ํ
กรณียา ชนินเฺ ทน
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
มหาวิชิตราชินฺโท
วิสสฺ ชฺชาเปสิ รฏฐสฺมึ
สกฺกา จ โกลิยา เทฺวเม
เอกีภตู า อกาเรสุํ
อิทํ โข โหติ เอเตสํ
กรณียา ชนินเฺ ทน
รฏฐาภิปาลโนปาย-

โรปาปนาย อตฺตโน
วิภาเชติ ชนิสสฺ โร
โอหาเรติ สุยตุ ตฺ โิ ต
สมุปปฺ นฺเนสุ กตฺถจิ
อติกกฺ าเมติ ภูมโิ ป
อยํ โข สสฺสเมธตา
กสิกมฺมํ ปุรตฺถเิ ม
ธฺญพีชาทิโรปนํ
สพฺพโลกานุกมฺปน า
เย ปาณา ปฐวิสสฺ ติ า *
นตฺถิ ธฺญสมํ ธนํ **
ตสฺมา สสฺสเมธตา
ยถา อตฺถวิภาวินา
กสกานํ ทยาลุโก
ธฺญพีชาทิพนฺธโว
อาวรณํ ว เอกโต
มชฺเฌ โรหิณยิ า ตทา
วิวาทาทิกการณํ
อดีเต ยาว อชฺชโต
ภูตา ว สสฺสเมธตาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ.๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๙
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได จากขอความทีใ่ หไวขา งทายนีแ้ ลว ประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันท
ลักษณะ ๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๑๗-๓๑๘)
ถิน่ ฐานอันเหมาะเจาะแกความเปนไปของบุคคลก็ดขี องคณะก็ดชี อื่ วาปฏิรปู เทส สำเร็จการอยใู นปฏิรปู เทสนัน้
เรียกวาปฏิรปู เทสวาสะแปลวาการอยใู นถิน่ อันสมควร บุคคลก็ดี คณะก็ดี มีความเปนไปอาศัยกิจการอยางใด
มาอยใู นถิน่ อันสมควรแกกจิ การอยางนัน้ แลว ยอมอาจยังกิจการอยางนัน้ ใหสำเร็จโดยสะดวก
มีเรือ่ งเลาในพงศาวดารวา พระเจานครเชียงรายทรงยายราชธานีลงมาตัง้ ณ กรุงไตรตรึงษ และพระเจา
อทู องเสด็จยายจากกรุงเทพมหานครลงมาตัง้ ราชธานีทตี่ ำบลหนองโสนเปนกรุงศรีอยุธยา ก็เพือ่ ทรงเลือกหาถิน่ อัน
เปนปฏิรปู เทส แหงการตัง้ อยขู องประชาชาติอนั เปนราชอาณาจักร ดวยการเลือกหาปฏิรปู เทสไดตามสมัย กับทัง้
ความสามารถในการปกครอง ประชาชาติไทยจึงตัง้ เปนราชอาณาจักรมาไดยงั่ ยืนนานจนกาลทุกวันนี้ แมถกู ชาติอนื่
บีฑาบางในระหวางคราวทีอ่ อ นแอ ก็ยงั กลับตัง้ ตัวขึน้ ไดอกี แตถนิ่ อันเปนปฏิรปู เทสในสมัยหนึง่ มาถึงอีกสมัยหนึง่
ยอมกลายเปนมิใชปฏิรปู เทสก็ได เพราะคติแหงธรรมดาเปลีย่ นแปลงไปบาง เชนลำน้ำยายกระแสไหลไปทางอืน่ ที่
นัน้ ดอนตืน้ ขึน้ อัตคัดดวยน้ำหรือขัดขวางดวยทางไปมาเพราะกำลังหยอนไมเทียมทันถิน่ ใกลเคียงบาง เชนทีอ่ นื่ เปน
ทำเลดีกวา มหาชนพากันอพยพไปตัง้ ทีน่ นั้ ถิน่ เดิมรวงโรยลง เจาของถิน่ ปรารถนาจะรักษาความเปนปฏิรปู เท
สแหงถิน่ ของตนใหคงไว จำตองเอาใจใสปอ งกันแกไขพิทกั ษรกั ษา ใหทนั ความเปลีย่ นแปลงแหงคติของธรรมดาแล
ทำนุบำรุงใหมกี ำลังเทาทันเทียมถิน่ ใกลเคียง หรือพยายามใหเจริญยิง่ กวา การอยใู นปฏิรปู เทสเปนจักรสมบัตปิ ระการ
หนึง่ อันสงใหถงึ ความเจริญดวยโลกิยสมบัติ เหตุดงั นัน้ สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาจึงตรัสวาเปนมงคลอันอุดมประการ
หนึ่ง
ประเทศไทยนีเ้ ปนปฏิรปู เทสแหงอิสรภาพของชาติไทยตัง้ สืบกันมาไดนานหลายชัว่ บุรษุ ยุค แมถกู ชาติอนื่ ย่ำยี
ในลางครัง้ ก็ยงั กลับตัง้ เปนอิสระขึน้ ไดอกี แมเมือ่ ประเทศใกลเคียงทีไ่ ดเคยเปนคขู นั ในสงครามตกอยใู ตอำนาจแหงชาติ
อืน่ ยอมสามารถทรงตัวอยไู ดเปนอยางนีเ้ พราะเปนปฏิรปู เทส ประกอบกับความรักถิน่ ฐาน แลความกลาหาญ สามารถ
ปองกันไวอยขู องชาติ แลเปนปฏิรปู เทสแหงพระพุทธศาสนา ซึง่ เปนคกู บั พระราชาอาณาจักรสืบมาจนกาลทุกวันนี้
มีสมเด็จพระเจาแผนดินเปนอุปถัมภก ไดรบั ความยกยองสรรเสริญทัว่ โลกวา มีพระพุทธศาสนาเจริญรงุ เรืองยิง่ กวา
ทุกประเทศ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจากับรัฐบาลทรงวิจารณพระราชกรณียะโดยกุศโลบาย เพือ่ ปองกัน
อิสรภาพ แลสัมปูรณภาพแหงรัฐมณฑล แลถาวรภาพแหงพระพุทธศาสนา พระราชจรรยานีไ้ ดปจ จัยเปนประโยค
สมบัติ จักสำเร็จเปนสวัสดิมงคลอันล้ำเลิศแดพระองคกบั รัฐบาลแลทวยราษฎร มีประเทศไทยนีเ้ ปนชาติภมู ทิ วั่ กัน
จัดเปนมงคลวิเศษทีต่ น อันเปนเหตุใหสำเร็จผลคือปฏิรปู การิตา
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(มว. ๓๑๗-๓๑๘)

ปฏิรปู การิตาคาถา ๑

อินทรวิเชียร :

โย ปุคคฺ ลสฺเสว คณสฺส วาป
สํวตุ ตฺ ยิ า โข ปฏิรปู ภูโต
เทโส ว เอโส ปฏิรปู เทโส
ยํ โขป กิจจฺ ํ ว ปฏิจจฺ เยว
เอตสฺส เอวํ ปฏิรปู ภูเต
เทเส วสนฺโต ว สุพทุ ธฺ ยิ า จ
สามตฺถเิ ยเนว สุเขน ธีโร
สกฺโกติ สาเธตุมทิ ํ ว กิจจฺ ํ

ปฐยาวัตร :

วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
สทฺธึ รฏฐนิวาสีหิ
นคเร ตาวตึสสฺมึ
ปจฺฉา ธานิสสฺ โร ราชา
นิกขฺ มฺม ปริวาเรหิ
นวํ ธานึ อมาเปสิ
กาลาทิอนุรเู ปน
สกรฏฐปติฏฐานปเทสํ อุจจฺ นิ ติ วฺ าน
สุจริ ํ ทยฺยรฏฐธํ
อทกฺขตาย เสนาย
ปุเนว ทยฺยรฏฐปํ 
ปเทโส ปฏิรโู ปป
อยฺหิ อฺญถาภาโว
คตํ วิปริณามํ ว
นิวตุ ถฺ ปุพพฺ ฐานํ ว
คมนาคมนํ โหติ
เอตสฺมึ หิ วสนฺตา ว
น โข วิเทสวาสีหิ
สุสมฺปนฺนุทเกเยว
ปุราณํ ฉฑฺฑติ ํ ฐานํ
สนฺนิวุตฺถปเทสสฺส
เอเตหิ สุฎ ุ อารกฺโข

ราชา อุตตฺ รธานิยา
นิกขฺ มฺม สกธานิโต
มหาธานึ อมาปยิ
นิวตุ ถฺ ปุพพฺ ธานิโต
ชเนหิ สทฺธมิ าคโต
อยุชฌ
ฺ ยิ นฺติ ปากฏํ
สามตฺถเิ ยน อตฺตโน
ปฏิรปู ํ ชนิสสฺ โร
ราชธานึ อมาปยิ
ยาวชฺชโต ปติฏฐติ
ริปนุ า มทฺทติ ํ ยทา
ถิรตาย ฐิตํ ตทา
ปจฺฉาภาเค น โหติ โส
อิทเมตฺถ นิทสฺสนํ
นทีโสตํ กทาจิ โข
อุตตฺ านฺจทุ ทุลลฺ ภํ
ชลมคฺเคน ทุกกฺ รํ
เทเส มนฺทพลา ชนา
สทิสา โหนฺติ สพฺพโส
เทเส คจฺฉนฺติ โข พหู
ตสฺมา ตตฺรนิวาสิโน
เย จิรฏฐติ กิ ามกา
ฐเปตพฺโพ อุปายโส
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ชาเต ปเทสสฺส กทาจิ พฺยตฺตเย
ธีรา ว กุพเฺ พยฺยมุ มิ ํ สมิทธฺ ติ ํ
อิทธฺ า วิเทเสาป ยถา สมนฺตโต
กุพเฺ พยฺยเุ มวํ สกเทสมิทธฺ ติ ํ
ภิยโฺ ยป กุพเฺ พยฺยมุ มิ ํ วิรฬุ หฺ ติ ํ
วาโส ปเทเส ปฏิรปู ภูตเก
สมฺปตฺตจิ กฺกํ อิติ โข ปวุจจฺ เต
วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ โลกียวิภตู ยิ าป โส
ปาเปติ ตสฺมา หิ สมนฺตจกฺขนุ า
วุตโฺ ต อยํ มงฺคลมุตตฺ มนฺติ เว
รฏฐฺหิ ทยฺยวาสีนํ
ปฏิรปู ํ จิรํ กาลํ
เอกทา ทูฏฐจิตเฺ ตน
ปุนิสฺสริยภาเวน
อตีเต ทยฺยรฏเฐน
สมนฺตา รฏฐมฺญสฺส
ยสฺมา หิ ปฏิรปู ํ ว
ตสฺมา ยาวชฺชโตเยว
ทยฺยา หิ สูรโยธา จ
ปจฺจามิตเฺ ต นิวาเรตุ ํ
เอตํ โข ปฏิรปู ํ ว
สาธูติ สมฺมตํ ยาว
ราชูปตฺถมฺภติ ํ โหติ
อติโรจติ ทยฺยานํ
สพฺเพหิ รฏฐมนฺตหี ิ
รฏฐสฺสิสฺสริยฺเจว
ฐิตยิ า ราชกิจจฺ านิ
เอสา หิ จริยา ตสฺส
สพฺพภาเคสุ รฏฐสฺส
สทา ปโยคสมฺปตฺติททิสสฺ ติ วิภตู 
ิ จฺ

รฏฐสฺสสิ สฺ ริยสฺส โข
สุปติฏฐ าปตํ อหุ
อมิตเฺ ตนป มทฺทติ ํ
สุปติฏฐ ติ โสตฺถนิ า
สทฺธปึ  กตสํยคุ ํ
รฏฐสฺสป วสานุคํ
รฏฐํ ทยฺยนิวาสินํ
ทยฺยรฏฐํ ปติฏฐติ
รฏฐฺจ อนุรกฺขติ ุ ํ
สามตฺถิยสมงฺคิโน
สมฺพทุ ธฺ สาสนสฺส จ
อชชโต ทยฺยเิ กหิ ตํ
โลเก ปสฏฐสาสนํ
รฏฐสฺมึ พุทธฺ สาสนํ
สทฺธึ ภูมปิ ติสสฺ โร
ปาเลตุํ สาสนสฺส จ
วิจาเรติ อุปายโส
รฺโญ จ รฏมนฺตนิ ํ
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
ภูโต ว โหติ ปจฺจโย
อยํ อุตตฺ มมงฺคลนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๓๑๗)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

ปฏิรปู การิตาคาถา ๑ อีกสำนวนหนึง่
เย ปุคคฺ ลา วาป คโณ ภวนฺติ
เตสํป เทโส ปฏิรปู เทโส
ตสฺมึ กโรนฺตา กรณียเมว
สาเธนฺติ เอตํ ว สุเขน สุฏ ุ
วุตตฺ ํ วํสาวตาเร ป
โปราณปุรโตเยว
มาเปตฺวาน ปุรํ ผีตํ
อายุชฌ
ฺ ยิ านมินโฺ ท จ
มาเปตฺวา ทยฺยวาสีนํ
อิมํ นครมิทธฺ 
ิ จฺ

อุตฺตราธิปขตฺติโย
ตาวตึสปุเร นเว
สมิทธฺ กิ ํ อกาสิ เว
โปราณโต นวํ ปุรํ
หิตตฺถาย สุขาย จ
ปาเปสิ อภิวฑุ ฒ
ฺ ติ ํ

โส คจฺฉมาเน สมยมฺหิ เอกทา
อุปปฺ นฺนภูตปฺปริณามตาย โข
ปจฺฉนิ นฺ ภูตคฺคตมคฺคตาย เว
เทโส ว โข อปฺปฏิรปู โก สิยา
ยทาปจ ชนา ตตฺถ
วุฏฐติ า อวเสสา จ
เอโส น ปฏิรโู ป ว
เทสมฺหิ ปฏิรปู สฺมึ
สมฺปตฺติจกฺกภูโตติ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ปฏิรปู เทสวาโส จ

วุตถฺ ปฺปพุ พฺ า ตโต พหู
ตหึ ฐิตา ภวนฺติ เว
อปฺปเวปุลลฺ ตายป
วาโส สมฺพทุ ธฺ สาสเน
ธมฺมฺหู ิ ปวุจจฺ เต
สพฺพโลกานุกมฺปน า
เอตมฺมงฺคลมุตตมนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๑๘-๓๑๙) ขอสอบวิชาแตงไทยเปนมคธ
ป.ธ. ๙ พ.ศ.๒๕๑๙
ปฏิรปู การิตา ความเปนผทู ำสมควรนัน้ คือทำใหเหมาะสมแกสถานะแหงประเทศ ทำใหสมควรแกกาลสมัย
ทำใหสมควรแกประมาณ และทำใหสมควรแกอำนาจแหงเหตุ ความทำสมควรโดยประการตางๆ ดังนี้ ยอม
อาจอำนวยผลใหเปนไปโดยสวัสดี มีอทุ าหรณ เชนคณะผตู งั้ อยใู นถิน่ อันเปนทีด่ อน สมควรเปนผชู ำนาญในทาง
บก เดินทางไวและอดทน ขึน้ เขาลงเขาคลองแคลว บุกปาฝาดงไดปรุโปรง ตลอดถึงทำมาหาเลีย้ งชีพใหเหมาะสม
แกถนิ่ ฐาน ประกอบกสิกรรม บุกเบิกปาดงใหเปนไรนา แสวงหาทรัพยใหเกิดผล และรจู กั ปองกันตน ปองกัน
หมคู ณะใหสวัสดี ตามสมควรแกถนิ่ คณะผตู งั้ อยชู ายทะเล สมควรเปนผชู ำนาญในการเดินเรือ อาจฝาคลืน่ ฝนลม
ดวยความกลาและอดทน
ตลอดถึงรจู กั หาเลีย้ งชีพทางน้ำ ทำใหเกิดผล และปองกันอันตรายอันจะเกิดแกหมู
คณะของตนใหรอดอยไู ดโดยสวัสดี เชนนีช้ อื่ วาเปนผทู ำสมควรแกสถานะแหงประเทศ
บุคคลถึงแมอยใู นประเทศทีส่ มควรแลวแตทำไมสมควร ยอมไมไดผลแหงการอยใู นถิน่ นัน้ เชนผมู ภี มู ิ
ลำเนาอยใู นประเทศทีเ่ ปนทำเลควรแกการเพาะปลูก แตไมตงั้ หนาทำ ไมตงั้ หนาบำรุงใหถงึ ขนาด พืชพันธมุ ธี ญ
ั ชาติ
เปนตนทีค่ วรเกิดผลทำใหมนั่ คงบริบรู ณกห็ าเกิดไม ฝายผอู ยใู นถิน่ แมไมสเู หมาะ แตเปนผทู ำสมควร อาจทำถิน่
ทีน่ นั้ ใหเปนทำเลขึน้ ได เชนตัง้ อยใู นประเทศทีไ่ มเหมาะแกการเพาะปลูก แตเปนผใู ชความคิด มีวริ ยิ ะอุตสาหะ ประกอบ
หัตถ กรรมทำพัสดุตา งๆ ขึน้ ดวยฝมอื
ดวยสัมภาระอันจะพึงแสวงหาไดในถิน่ ของตน หรือแมเสาะแสวงหามา
จากทีอ่ นื่ เพือ่ ประกอบกัน
ใหเปนสินคาจำหนายออกไปในถิน่ อืน่ ประเทศอืน่
ยอมไดทรัพยสนิ ทวีขนึ้ มัง่ คัง่
บริบรู ณ สมดวยพระพุทธบัณฑูรวา “คนมีธรุ ะ เปนผหู มัน่ ทำใหสมควร ยอมไดทรัพยสนิ ”
มัง่ มีขนึ้ แลว ยอมมีกำลังขยายการออกไปเพือ่ หาสัมภาระมาจากถิน่ อืน่ ประเทศอืน่ ขยายหัตถกรรมใหกวาง
ขวางออกไป มีพสั ดุเครือ่ งใชบริบรู ณแลวยอมมีทางสอดสอง รคู ติแหงธรรมดา ไดวทิ ยามาเปนเครือ่ งประกอบใหสำเร็จ
ประโยชนขนึ้ ทุกที มีความมัง่ คัง่ แลว อำนาจยอมมีมาตามลำดับ ยอมทำถิน่ ฐานใหรงุ เรืองดวยศิลปวิทยา ยอมเปนที่
นับหนาของประเทศอืน่ ๆ ได
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(มว. ๓๑๘-๓๑๙)

ปฏิรปู การิตาคาถา ๒

อินทรวงศ :

ยา เทสอาทีสุ สทา สุยตุ ตฺ โิ ต
สมฺปาทิตพฺพา ปฏิรปู การิตา
ยสฺสตฺถิ เอสา ปฏิรปู การิตา
กิจจฺ านิ โส สาธยเต ว โสตฺถนิ า

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมเวตฺถ นิทสฺสนํ โข
อุชชฺ งฺคเล เย นิวสนฺติ เทเส
เอเต ภเวยฺยุ ํ ถลมคฺคทกฺขา
เต อทฺธกิ า ขนฺตสิ มงฺคกิ า จ
อุฏฐ านวนฺโต กสิกมฺมการี
เทเส สมุทเฺ ท นิวสนฺติ เย โข
นาวาย เต สฺจริตุ ํ สมตฺถา
วุจจฺ นฺติ เอเต ปฏิรปู การี

ปฐยาวัตร :

ปฏิรเู ป ปเทเสป
เทสสฺส ปฏิรปู ํ ว
น โส สกฺโกติ กาตุ ํ ตํ
เทเส อปฺปฏิรเู ปป
อุฏฐ านวา ปเนโส ว
หตฺถกมฺมํ ปโยเชนฺโต
กสิกมฺมํ กโรนฺโต ว
วุตตฺ ฺหิ อาตฏฐาเน
ปฏิรปู การี ธุรวา
เอวํป เย มหาโภคา
วฑฺเฒตุ ํ หตฺถกมฺมานิ
อุปาเยเนว สกฺโกนฺติ
เต สิปปฺ าทีหิ สกฺโกนฺติ
เอวํ นิวตุ ถฺ เทสานํ

นิวตุ โฺ ถ โหติ โย นโร
น โส กโรติ พาลิโส
ปเทสํ สผลํ นโร
นิวุตโฺ ถ โหติ นโร
ธุรวา โหติ ปฺญวา
วณิชชฺ ํ กุรมุ านโก
ธนานิ เอส วินทฺ ติ
สพฺพสตฺตานุกมฺปน า
อุฏฐ าตา วินทฺ เต ธนํ
สมฺภารานํ คเวสนํ
กาตุ ํ วิตถฺ าริตานิ จ
ภิยโฺ ยโส เต มหทฺธนา
เทสํ กาตุ ํ สมิทธฺ กิ ํ
กิตตฺ สิ ทฺโท อุคคฺ โตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๒๐)
ปฏิรปู การิตา ความเปนผทู ำใหเหมาะนีย้ อ มชีท้ างแกผอู ยใู นประเทศวาทำอยางใดจักสมควร จักเหมาะ เมือ่
ทำตามอยางนัน้ ยอมถึงความสวัสดีรงุ เรืองวัฒนา
ในฝายพระศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเปนปฏิรปู การี ทรงสัง่ สอนประชา ชนในทางพระ
พุทธศาสนา แมทรงดัดแปลงแกไขหันเขาหาความจริงแลเปนไปเพือ่ สำเร็จประโยชน ถึงกระนัน้ ก็ยงั ทรงสัง่ สอนอนุโลม
ตามถิน่ ฐานแลกาลสมัย แมทรงถือธรรมเปนบรรทัดก็ยงั ทรงอนุวฒ
ั นแตพอดี เชนเมือ่ พระเทวทัตทูลขอเพือ่ หาม
ภิกษุไมใหฉนั เนือ้ แลปลา
พระองคไมทรงอำนวยตาม ทรงหามแตเพียงอุทสิ สมังสะ คือเนือ้ แลปลาทีเ่ ขาฆา
เฉพาะธรรมิกทัง้ ๕ มีภกิ ษุเปนตน
ภิกษุเปนผมู คี วามเลีย้ งชีพเนือ่ งดวยผอู นื่ ถือกวดขันอยางนัน้ ยอมทำตน
ใหเขาเลีย้ งยาก เ พราะเขาจะตองทำบริโภคอยางหนึง่
ทำถวายภิกษุอยางหนึง่
เปนการลำบาก ๒ หน
เกินพอดี อนึง่ พระองคเปนการณวสิโก ทรงทำตามอำนาจแหงเหตุ ทรงเห็นแกการพระศาสนาเปนใหญ ไมได
ทรงมงุ หมายตองการลาภผลเกียรติยศชือ่ เสียงแลอำนาจ เมือ่ ถึงเวลาสมควร ทรงพระอนุญาตใหสงฆเปนใหญ
ในอันอำนวยการพระศาสนา ในสวนพระวินยั ทรงตัง้ พระบัญญัตขิ นึ้ ตามอำนาจแหงเหตุแลว ทรงแกไขดัดแปลง
เขาหาความดี โดยสมควรแกกาลเทศะ ลางสิกขาบทตองมีอนุบญ
ั ญัตถิ งึ ๗ ครัง้ ก็มี ทรงผอนลงใหพอเหมาะพอดี
ถาพระองคมพี ระชนมมาจนบัดนี้ นาจะทรงแกพระบัญญัตเิ กา ตัง้ พระบัญญัตใิ หมขนึ้ อีกเปนอเนกประการ
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจากับรัฐบาล ตัง้ พระราชหฤทัยทรงพระวิจารณราชกิจโดยสมควรแกฐานะ
ของประเทศจึงตราพระราชบัญญัตติ า งๆ เพิม่ ขึน้ แลเลิกพระราช บัญญัตเิ กาๆ ทีไ่ มเหมาะแกเวลาเสีย โดยสมควร
แกกาลสมัย โดยสมควรแกมาตราตามอำนาจแหงเหตุ พระราชจรรยานีไ้ ดปจ จัยเปนประโยคสมบัติ จักอำนวย
ศุภสวัสดิวบิ ลุ ผลแดพระองคกบั รัฐบาล และทวยประชาทัง้ มวลในไทยรัฐ จัดเปนมงคลวิเศษที่ ๒
(มว. ๓๒๐)

ปฏิรปู การิตาคาถา ๓

อินทรวงศ :

ทีเปติ เอวํ ปฏิรปู การิตา
กุพพฺ ํ กถํ โส ปฏิรปู การโก
เอวํ กเต โสตฺถคิ โต จ โหติ โส
วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ ปตฺโต อิติ รฏฐวาสินํ

อินทรวิเชียร :

พุทโฺ ธ สุสทุ โฺ ธ กรุณาสมงฺคี
โลเก ชนานํ สุขเปกฺขกานํ
เทเสติ ธมฺมํ จริตานุรปู ํ
ฐานานุรเู ปน หิตาย เตสํ
อตฺถตฺตยํ สาธยเต ชนานํ
ธมฺเมสุ เอโส ครุภาวภูโต
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ปฐยาวัตร :

อิทฺหิ เอตฺถ ทฏฐพฺพํ
ภิกขฺ นู ํ ปฏิพาหาย
สมฺพทุ ธฺ ํ วรมายาจิ
วาเรสิ ภิกขฺ อุ าทีนํ
ปรูปชีวโิ นเยว
สยํ สมาทเปนฺตา ว
ทายกานฺหิ เขทํ ว
อตฺตโน เจว ภิกขฺ นู ํ
ทุกขฺ ปุ ปฺ าโท ปเรสํ ว
พุทโฺ ธ สาสนเปกฺโข ว
สงฺฆํ สาสนกิจเฺ จสุ
เชฏฐํ กาลมฺหิ สมฺปตฺเต
วเสน การณสฺเสว
กาลาทิอนุรเู ปน
อกาสิ ปฏิรปู ํ ตํ
ิ จฺ ิ
สิกขฺ าปเท หิ กิสมฺ 
ฐเปสิ อนุปฺญตฺตึ
โส เจทานิ อชีวสิ สฺ
ปฺญตฺตเึ ยว โปราณํ
ฐเปสฺสติ จ ปฺญตฺตึ
สทฺธึ หิ รฏฐมนฺตหี ิ
ราชกิจจฺ านิ กุพพฺ นฺโต
ฐเปติ ปุน ปฺญตฺตึ
น โข กาลานุรปู า ว
สมูหนติ เอตํ ว
เอสา หิ จริยา ตสฺส
สพฺพภาเคสุ รฏฐสฺส
สทา ปโยคสมฺปตฺติททิสสฺ ติ วิภตู 
ิ จฺ

เทวทตฺโต ยทาป โข
มํสาทิมิสฺสโภชนํ
นานุชานิ ตถาคโต
อุททฺ สิ สฺ มํสเมว โส
ทฬฺหปฺญาปนํ ยตี
ทุพภฺ รา โหนฺติ สาสเน
สมุปปฺ าเทนฺติ ภิกขฺ โว
โภชนาทิวจิ ารเณ
น กาตพฺโพ กุทาจนํ
เนว ลาภาทิจกฺขโุ ก
ปริณายกภาวโต
อนุญ
ฺ าสิ ตถาคโต
วินยํ ปฏฐเปสิ โส
โส สงฺฆสุฏตุ าย เว
วินยํ สหิตํ วรํ
สตฺตกฺขตฺตุํ ตถาคโต
อกา ลหุกเมกทา
สมฺพทุ โฺ ธ ทีฆทสฺสโน
ปฏิรปู ํ กริสสฺ ติ
โส อเนกวิธํ นวํ
ราชา ฐานานุรปู โต
สุสมาหิตมานโส
ยา ปฺญตฺติ ปุราณกา
กาลาทิอนุรปู โต
การณสฺส วสานุโค
รฺโญ จ รฏฐมนฺตนิ ํ
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
ภูโต ว โหติ ปจฺจโย
อยํ วิเสสมงฺคลนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๒๕-๓๒๖)
ทานผปู กครองพระศาสนาแนะนำชักจูงประชาชน ถาเปนความเจริญแกบคุ คล แตเปนความเสือ่ มแกหมคู ณะ
การปกครองนัน้ ยังหาชอบไม ถาเปนความเจริญแกบคุ คลแลหมคู ณะ แตเปนความเสือ่ มแกพระศาสนา การปกครอง
นัน้ ก็ยงั หาเรียบรอยดีไม ถาเปนความเจริญตลอดทัง้ บุคคลทัง้ หมคู ณะทัง้ พระศาสนา การปกครองนัน้ จัดวาเปนอยาง
เยีย่ มบริบรู ณดที สี่ ดุ เมือ่ ความสมบูรณแลเปนประโยชนแกพระศาสนาแลว ก็ยอ มปกแผไปถึงหมคู ณะแลบุคคลตลอด
ไป
เทียบกับอธิปไตย ๓ คือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ไมอาศัยผอู นื่ เปนหลัก มักลอแหลมใกลกบั
ความผิดความชอบไดงา ย สโู ลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ไมได เพราะอาศัยความคิดความเห็นของคนมาก
เขาชวยกลัน่ กรองสอบสวน แตลางทีอาจเรรวนพลัง้ หลาดไดทงั้ มากๆ เพราะหากเห็นผิดหมดรวมกัน เหตุนนั้ จึงสู
ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ไมได เพราะมีธรรมเปนหลัก ไมอกั อวนปวนปน ไปตามความคิดความเห็นของ
เอกชนแลคนหมมู าก สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาจึงทรงสรรเสริญธัมมาธิปไตยวา เปนยอดเยีย่ มยิง่ กวาอธิปไตยขาง
ตนทัง้ สอง ประโยชนของอธิปไตยทัง้ ๓ จึงหยอนยิง่ แคบกวางกวากันโดยลำดับ ดวยประการฉะนี้
สมเด็จ ฯ ทรงปกครองประชานิกรกับรัฐมณฑล ก็ทรงมงุ ผลความเจริญรงุ เรืองแกประเทศเปนใหญ ถาเอกชน
ไดสขุ ประโยชน แตเปนทุกขโทษแกบา นเมืองหรือสกุลวงศ ก็ไมทรงอำนวยอุดหนุน หรือลางอยางเปนคุณแกสกุลวงศ
หรือบานเมือง แตเปนเหตุเสือ่ มเสียแกประเทศชาติ ก็ไมทรงปรารถนาทีจ่ ะทำนุบำรุงเกือ้ กูลอุปถัมภ ทรงมงุ สวนที่
เปนธรรมแลประโยชนแกประเทศชาติเปนประธาน จึงไมตอ งทรงวิปฏิสารปวนปน หวัน่ ไหวไปตามความสรรเสริญแล
ครหาของประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีจติ ใจอัธยาศัยตางๆ กัน ทรงดำรงพระสติมนั่ มงุ แตสงิ่ ทีเ่ ปนสุขประโยชนไมใหเกิด
ทุกขโทษความเสือ่ มเสีย แกประเทศชาติ หมคู ณะ สกุลวงศ แลเอกชน มีพระราชกมลเต็มเปย มดวยพระกรุณา ไมมี
วิปฏิสารเดือดรอน พระราชหฤทัย เปนพลวปจจัยใหไดทรงปกครองทำนุบำรุงพระบรมวงศานุวงศ อาณาประชา
ราษฎรสมณพราหมณ ใหไดความรมเย็นเปนสุขทุกทิพาราตรี พระคุณขอนีเ้ ปนมงคลวิเศษทีค่ ำรบ ๒.
(มว. ๓๒๕-๓๒๖)

อุเปนทรวิเชียร :

อธิปเตยฺยติกคาถา
ปสาสโก สงฺฆวรสฺส เถโร
วิเนติ ธมฺเมน ชเน นิพทฺธํ
นรสฺส เจ วุฑฒ
ฺ ิ ภเวยฺยเยว
สิยา ตุ โข หานิ คณสฺส นิจจฺ ํ
ปสาสนํ สาธุ น โหติ เอตํ
นรสฺส เจ วุฑฒ
ฺ ิ จ โข คณสฺส
สเจ สิยา หานิ ตุ สาสนสฺส
ปสาสนํ สาธุ น โหติ เอตํ
นรสฺส เจ วุฑฒ
ฺ ิ คณสฺส จาป
ภเวยฺย โข วุฑฒ
ฺ ิ จ สาสนสฺส
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ปสาสนํ สาธุ อิทํ ว โหติ
คณาทิเก รกฺขติ สาสนํป
ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ตีเหวธิปเตยฺเยหิ
เตสุตตฺ าธิปเตยฺยฺเจ
เนโส ธมฺมตฺถเมธีหิ
มิจฉฺ าปรายโน เอโส
โหติ ปาปตรํเยว
พหู เจ มนฺทพุทธฺ ธี
โหติ ปาปตรํเยว
เต ธมฺมครุโน ยสฺมา
ตํ ธมฺมาธิปเตยฺยํ ว

ทฏฐพฺพา อุปมา อยํ
ยสฺเสกสฺเสว โข สิยา
สทฺธึ มนฺตยเต นโร
โหติ ทุพพฺ นิ โย จ โส
ตํ โลกาธิปเตยฺยโต
เอเต มิจฉฺ าปรายนา
ตํ ธมฺมาธิปเตยฺยโต
สพฺเพ ธมฺมปรายนา
ตสฺมา พุทธฺ ปฺปสํสติ ํ

ทยฺยสิ สฺ โร ธมฺมฐิโต นิพทฺธํ
ธมฺเมน กาเรติ สเมน รชฺชํ
อตฺถาย รฏฐสฺส จ ทยฺยกิ านํ
กิจจฺ านุกจิ จฺ านิ ปยุชฺ เต โส
อุกกฺ ฏฐกาเลป อกมฺปโ ย โส
สงฺคามกาเลป อนุตตฺ ราสี
โส มทฺทติ ุ ํ โหติ ริปู สมตฺโถ
ทยฺยานเมกสฺสป นิจจฺ กาลํ
ทุกขฺ ํ น อุปปฺ าทยเต ชนินโฺ ท
เย ทุคคฺ ตา โหนฺติ จ กิจฉฺ ชีวี
สงฺคณฺหติ ุ ํ คจฺฉติ เต นรินโฺ ท
เตสํ หิเตสี มหิโป จ โหติ
ทุกขฺ ปฺปเนตา จ สุโขปหาโร
ตสฺมา สุขํ เสนฺตธิ สพฺพทยฺยาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๒๗-๓๒๘).
การณวสิกตา แปลตามพยัญชนะวา ความเปนผเู ปนไปในอำนาจแหงเหตุ เรือ่ งอันเกิดขึน้ ซึง่ เรียกวาการณ
นัน้ ยอมมีชอ งทางสอแสดงความจำเปนหรือเหมาะควรทีบ่ คุ คลจะพึงกระทำอยางไรอยใู นตัวทุกเรือ่ ง ผกู ำหนดเห็น
ความจำเปนหรือความเหมาะควรนัน้ แลว ประพฤติกระทำไปเทาทีจ่ ำเปน แลตามความเหมาะตามควรนัน้ ไมฝา ฝน
ดือ้ รัน้ ทำไปตามความพอใจตน อันเปนลวงลนกวาจำเปนไปก็ดี นอกเหนือความเหมาะความควรก็ดี นีเ้ รียกวาการณ
วสิโก ผอู ยใู นอำนาจแหงเหตุ กิรยิ าทีเ่ ปนเชนนัน้ ชือ่ วาการณวสิกตา
คุณขอนีบ้ ณ
ั ฑิตในพระพุทธศาสนานิยมยกยองวาเปนคุณสมบัตสิ ำคัญของบุคคลผมู บี ญ
ุ ญาภินหี าร ถึงเห็นใน
ฺ วนฺตา นาม การณวสิกา โหนฺติ ชือ่ วาผมู บี ญ
ุ
คำพระอรรถกถาจารยปรารภพระอานนทเถรเจากลาวไววา ปุญ
ทัง้ หลายยอมเปนผอู ยใู นอำนาจแหงเหตุฉะนี้ จริงอยู บุคคลไดชอื่ วาผมู บี ญ
ุ ก็เพราะไดบำเพ็ญคุณความดีมาแลวมาก
อันความดียอ มเปนการทีท่ ำยาก เพราะเปนการทวนกระแสใจ ผฝู า กระแสนัน้ ทำความดีไดกเ็ หมือนพายเรือทวนกระแส
น้ำอันเชีย่ ว ผมู นี ้ำใจไมเด็ดเดีย่ วก็ทำไปไมไหว แตการทีอ่ ตุ สาหะทำความดีไป ยอมเปนอุบายเพาะกำลังใจไปดวยกัน
ดุจชนผหู มัน่ ขยันประกอบการงาน ก็เปนอันทำกายบริหาร ซึง่ เปนฐานใหเกิดกำลังกายไปในตัวฉะนัน้ เมือ่ บากบัน่
ทำความดีไปนานๆ ใจยอมเคยชินตอความยากลำบาก แลหนายจากอกุศลโทษมาอภิรมยในกุศลกิจอันเปนคุณประโยชน
โดยมิตอ งเคีย่ วเข็ญ เปนพลอินทรียข นึ้ ในสันดาน ขอนีเ้ ปนปจจัยแหงอภินหี าร คือคุณเครือ่ งทำใจใหเด็ดเดีย่ วมัน่ คง
อันนำสงบุคคลนัน้ ใหถงึ ความเปนใหญ ผมู อี ำนาจทางใจเห็นปานนัน้ จึงอาจเปนผมู นั่ ในคุณคือการณวสิกตา ไม
ฝาฝนอำนาจกลาวคือความจำเปนทีป่ ระกอบดวยความสมควรแหงเหตุการณนนั้ ๆ เพราะใจเคยอดทนทำความดี แลชิน
ตอความลำบากมามาก ไมยากทีท่ ำจะแลทน อันความทีไ่ ดทำบุญกุศลไว ยอมเปนปจจัยแหงอภินหี าร อันเปนฐาน
แหงการณวสิกตา ดังนีบ้ ณ
ั ฑิตจึงนิยมไววา ความเปนผอู ยใู นอำนาจแหงเหตุเปนคุณสมบัตพิ เิ ศษแหงทานผมู บี ญ
ุ ญาภิ
นีหารดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระชินสีหส มั มาสัมพุทธเจาทรงบริบรู ณดว ยพระบุญญาภินหี ารพุทธบารมีจงึ ทรงถึงพรอมดวยการณ
วสิกตาคุณนีเ้ ปนอยางยอดเยีย่ ม ไมมผี อู นื่ เทียมถึง พึงสันนิษฐานเห็นไดในพระปฏิปทานัน้ ๆ
(มว. ๓๒๗-๓๒๘)

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

การณวสิกตาคาถา
ยํ หิ โข วตฺถุ อุปปฺ นฺนํ
โย ปวตฺโต วเส ตสฺส
ธีโร กตฺตพฺพภาวฺจ
ปจฺจเวกฺขยิ เอตสฺส
นาติกกฺ มติ เอตสฺส
วุจจฺ เต กริยา ตสฺส

การณํ อิติ วุจจฺ เต
กรณฺยํ ปสฺสมานโก
กิจจฺ ํ ตทนุโลมิกํ
อนุรปู ํ กโรติ เว
อนุรปู ํ ปกุพพฺ ติ
การณวสิกตา อิติ

ปฺุญาภินหี ารสมงฺคโิ น คุโณ
อิจเฺ จวเมสา จริยา ปสํสยิ า
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อานนฺทมารพฺภ ปกิตตฺ ติ ํ อิทํ
เมธาวินา อฏฐกถายมาคตํ
เย ปฺุญวนฺตา สุคตสฺส สาสเน
เต การณสฺเสว วสานุคา ว โข
ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

อีทโิ ส ปฺุญวา นาม
ผิเยน ปฏิโสตาย
ปฏิโสตานุวตฺเตหิ
อนวฏฐติ จิตฺเตหิ
โย เว อุสสฺ าหวา โสตํ
เอโสว อนุโสตาย
สุเขน กุรเุ ต ปฺุญํ
อุสสฺ าเหน สมงฺตี ว
อารภนฺโต ว อุฏฐานํ
อคฺคเณตฺวาน ปฺุญํ ว
ธมฺเม อกุสเล นสฺส
ธมฺเม ตุ กุสเลเยว
วิริยินฺทฺริยมสฺเสวํ
ยุตโฺ ต เตนาธิปจฺจํ ว
วิริยินฺทฺริยสมฺปนฺนโส สกฺโกติ ปติฏฐาตุ ํ
นาติกกฺ มติ เอโส ว
ทนฺตปุพพฺ ฺหิ ตํ ปฺุญจิตตฺ ํ กิจฉฺ สฺส วิสสฺ าสเตน ปฺุญํ น กาตุจฺ
เอตสฺส ปจฺจปุ ฏฐานโหติ ปจฺจยภูตา เว

ปฺุญํ หิ นาม ทุกกฺ รํ
ยถา นาวาย ปาชนํ
ปุญ
ฺ สฺส กิรยิ า อยํ
สกฺกา กาตุ ํ น สพฺพโส
อติกกฺ มติ ตาทิสํ
นาวาย ปาชนํ ยถา
โย อารทฺธปรกฺกโม
ปุญ
ฺ สฺส กรณํ นโร
นิสสฺ าย เขทมตฺตโน
อภิณหฺ เํ ยว กุพพฺ ติ
จิตตฺ ํ รมติเยว โข
จิตตฺ ํ รมติ สพฺพโส
จิตเฺ ต อุปปฺ ชฺชเตว โข
สมฺปาปุณาติ โส นโร
จิตโฺ ต โย โหติ ตาทิโส
การณวสิกตาย โข
ตํการณานุโลมตํ
กิรยิ าย จ โข จิรํ
ปตฺตปุพพฺ ฺจ โหติ ตํ
ขมิตุ ํ โหติ ทุกกฺ รํ
อภินหี ารกสฺส โข
ปุพเฺ พ ว กตปฺุญตา

โย จาภินหี ารสมงฺคพิ ทุ โฺ ธ
โส การณสฺเสว วสานุโค ว
โลกมฺหิ โส อปฺปฏิภาคภูโต
ทฏฐพฺพเมตํ จริยายมสฺสาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๒๗)

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :
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โย นโร การณสฺเสว
กิจฺจานุรูปกิจฺจฺจ
กโรติ น สกิจจฺ ฺจ
กิรยิ า วุจจฺ เต ตสฺส

อีกสำนวนหนึง่

วสานุโค สุเมธโส
รุจยิ าเยว อตฺตโน
อติกกฺ นฺโต นโรป โย
การณวสิกตา อิติ

ยํ สาธุ โข โหติ อิทปํ  ทุกกฺ รํ
สาธุ ํ กโรนฺโต ปฏิโสตปุคคฺ โล
ทุกเฺ ขน สาธุ ํ กุรเุ ต อตาทิ โข
สาเธติ สาธุ ํ สุสมาหิโต นโร
กตปุพพฺ กกลฺยาโณ
โย ทกฺโข นโร โหติ
กุสลมฺหิ รโต โหติ
อยํ โหติ มนุสสฺ านํ
สมฺปาเปติ มนุสเฺ สป
ตสฺมา โย การณสฺเสว
กตปฺุญาภินีหาโร

ปุพเฺ พ ทุกกฺ รการโก
ปาปา นิพพฺ นิ ทฺ มานโก
กลฺยาณนินนฺ มานโส
อภินหี ารปจฺจโย
สพฺเพ อิสสฺ ริยํ สทา
วสานุโค สุเมธโส
เอโส พุทธฺ ปฺปสํสโิ ต

เอตาย ยุตโฺ ต ว อนนฺตญาโณ
ปฺุญาภินหี ารวโร จ เสฏโฐ
โลกมฺหิ พุทโฺ ธ อสโม ว โหติ
ทฏฐพฺพภูตา จริยา ว ตสฺสาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๒๘-๓๒๙)
เมือ่ ทรงเห็นวา ลัทธิสมัยของคณาจารยทงั้ สอง มิใชคลองแหงพระโพธิญาณ ก็ทรงอำลาสองคณาจารย
โดยสุคโตบาย ยังความอาลัยเสียดายใหเกิดแกทา นทัง้ สอง เสด็จไปในการแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลำพัง
ทีแรกทรงบำเพ็ญทุกกรกิรยิ า ซึง่ ในสมัยนัน้ นิยมวาเปนบุญอยางอุกกฤษฎ เปนทางสัมฤทธิแ์ หงผลทัง้ ปวงทีป่ รารถนา
สิง่ ทีค่ นทัง้ โลกนิยมวาดี แมจะมีวมิ ตั กิ งั ขาอยใู นใจ แตเมือ่ ไมไดขอ พิสจู นพอเพียง จะโตเถียงคัดคานสิง่ นัน้ ก็ไมชอบ
แกเหตุ ทางทีด่ คี วรทดลองดวยตน อันการณวสิกบุคคลยอมไมพรัน่ พรึงตอความลำบาก ในเมือ่ เห็นประโยชนอนั สมควร
สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาทรงเห็นอำนาจแหงเหตุเชนนี้ จึงทรงบำเพ็ญทุกกรกิรยิ า ทำนองเดียวกับทรงศึกษาพิสจู น
ลัทธิของสองดาบสในหนหลัง ทรงบำเพ็ญอยางเขมขนยิง่ ยวดเปนเวลานาน จนทรงรสู กึ วาไมมใี ครทนทานทำไดถงึ
เพียงนัน้ แลว ไมไดตรัสรธู รรมอะไร ซ้ำไดพระปญจวัคคียเ ปนสักขีพยาน พอเปนหลักฐานพิสจู นไดวา ทุกกรกิรยิ า
นัน้ ไมใชทางสิน้ ทุกขจริง จึงทรงเลิกเสีย ดวยความเปนอยอู ยใู นอำนาจแหงเหตุอกี เหมือนกัน ขอนัน้ ก็เปนอุปการะ
แกอนุศาสโนบาย เมือ่ พระองคตรัสรแู ลว ทรงแสดงธรรมคัดคานทุกกรกิรยิ าทัง้ หลาย เรียกวาอัตตกิลมถานุโยค หา
ผูทวงติงไมได หากพระองคมิไดตรัสรูเสียเลย ก็ไมมีใครลวงครหาเยาะเยยวาไมพากเพียร ถาไมไดทรงบำเพ็ญทุก
กรกิรยิ า เริม่ ตนทรงบำเพ็ญทางจิตภาวนาทีเดียว ถาไมไดตรัสรู โลกก็จะติวา พระองคไมเพียร ครัน้ ไดตรัสรแู ลวจะ
ทรงแสดงธรรมโปรดสัตวใหดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทา ทุกกรกิรยิ าก็จะเขาเปนอุปสรรคขัดขวางทางโอวาทานุศาสนี
ซึง่ พระองคไมมอี บุ ายทีจ่ ะแกไขใหปลอดโปรงไปไดเลย เพราะไมเคยทรงบำเพ็ญมา ขอนีแ้ สดงเยีย่ งการณวสิกชนวา
เมือ่ ยังไมไดเหตุผลอันควร ยอมไมดว นคัดคานเลิกถอนลัทธิเกาอันเขาทัง้ หลายนิยมกัน แมจะตองลำบากตรากตรำ
ทำตามลัทธินนั้ เพือ่ พิสจู นความจริงก็ยอม ตัดทางปรัปวาทวาเปนเจาแบบเจาแผนไมนบั ถือประเพณี คุณคือการณ
วสิกตานีย้ อ มเปนอุปการแกการแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๒๘-๓๒๙)
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ทุกฺกรกิริยาคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

ยทา มหาสตฺตวโร วิชานิ
“นิรตฺถกา นิสสฺ ริ ิ ลทฺธิ เตสํ
อยฺจ อาฬาริสิ อุททฺ โกยํ”
ตทาป โกณฺฑฺญิสอิ าทโย เว
อิสี ว อาปุจฉฺ ยิ ปฺจ เอเต
คเวสิตุํ โพธิวรํ คโต โส

อินทรวงศ :

สมฺโพธิญาณาภิมโุ ข นราสโภ
อุกกฺ ฏฐเมตํ อติทกุ กฺ รํ ตทา
คาฬฺหํ ปธานํ กริ ทฬฺหมานโส
“สมฺโพธิมคฺโค น อยนฺติ สพฺพโส
ญตฺวา ปธานํ ชหิ ตํป ทุกกฺ รํ
สมฺโพธิญาณาภิมโุ ข ส อายตึ

ปฐยาวัตร :

อิสหี ิ กตปุพพฺ ํ ยํ
เอตมุกกฺ ฏฐปฺุญนฺติ
เอตมฺป ปฏิปชฺชนฺโต
“อติทกุ กฺ รภาโวยํ
ญตฺวา ปชฺชหิ สมฺพทุ โฺ ธ
เอวํ สมนุปสฺสนฺโต
“น ทุกขฺ กฺขยมคฺโค ว
ชานนฺโต ตํ ชหิตวฺ าน
พุชฌ
ฺ ติ วฺ า ปฺจสิ นี ํ ว
อติทุกฺกรเมเตสุ
เนตํ สมฺโพธิมคฺโคติ
สมฺมาปฏิปทา โหติ
เทเสสิ ปฐมํเยว
เอวํ ทีเปติ เอตมฺป
อปฺปฏิกขฺ ปิ ยิตวฺ าน
“อยํ น โพธิมคฺโคติ
เอตสฺส การณสฺเสว
พหูปการภูตา ว

กตํ พุทเฺ ธน ทุกกฺ รํ
มหาชเนน สมฺมตํ
ตฺจ วีมสํ มานโก
โพธิมคฺโค น โข อิติ
ปธานมติทุกฺกรํ
ฐิโต อตฺถวสมฺหิ โส
โหติ ตํ ทุกกฺ รํ อิติ
ปจฺฉา สมฺโพธิมตุ ตฺ มํ
“เทฺวเม น เสวิตพฺพกา
อตฺตานํ กิลเมติ จ
เทเสตฺวา “มชฺฌมิ า อยํ
โพธิมคฺโค ว โข อิติ
เอเตสํ ธมฺมเทสนํ
“ปุพพฺ ลทฺธึ นราสโภ
เอตํ วีมสํ มานโก
ญตฺวา ปชาย เทสยิ
อยํ วสิกตาคุโณ
โพธิยา เอสนาย โขติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
(พระมงคลวิเสส หนา ๓๒๙-๓๓๐)
เมือ่ ไดตรัสรพู ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงกระทำการเทศนาธิษฐานคือตกลงพระหฤทัยจะทรงแสดงธรรม
สอนเวไนยสัตวแลว ทรงคำนึงถึงผจู ะรับพระปฐมเทศนา ทรงระลึกถึงดาบสทัง้ สองกอน ก็เพราะวาทานทัง้ สอง
นัน้ วาโดยเพศก็เปนบรรพชิตดวยกัน ควรจะโปรดกอน วาโดยฐานเปนอาจารยผสู งั่ สอนก็เปนบุพการี ควร
จะทรงกตเวทีเมือ่ ถึงสมัย วาโดยฐานเปนเวไนยก็เปนอุคฆติตญ
ั ูบคุ คล เหมือนดอกอุบลอันขึน้ พนน้ำจวนจะบาน
พอไดสมั ผัสรัศมีพระอาทิตยกจ็ ะบานทันที วาโดยฐานไมตรีกเ็ คยอยรู ว มใกลชดิ สนิทสนม หยัง่ ทราบปกติจติ นิยม
แลปรีชาสามารถของกันดี พอทีจ่ ะพูดกันใหเขาใจไดงา ย วาโดยทางเปนอุบายเผยแผพระศาสนา ทานทัง้ สองเปน
ปราชญชนั้ สูงแลเปนอาจารยเดิม เมือ่ โปรดทานทัง้ สองใหไดธรรมจักษุบรรลุมรรคผล ยอมตนเปนพุทธสาวกได
กอน จะเปนอุปการแลเปนกำลังในการสัง่ สอนเผยแผพระศาสนา แตเมือ่ ทรงทราบวาทานทัง้ สองทำลายขันธเสีย
แลว จึงทรงระลึกถึงพระปญจวัคคียต อ ไป ก็เพราะวา พระปญจวัคคียน นั้ นอกจากเปนบรรพชิตดวยกัน ยังเปน
พยานสำคัญในเรือ่ งบำเพ็ญทุกรกิรยิ า แลการทีพ่ ระปญจวัคคียอ อกบวชตามเสด็จเฝาอุปฐากพระองคในเวลาทรง
บำเพ็ญทุกรกิรยิ า เพือ่ วาเมือ่ พระองคไดตรัสรธู รรมวิเศษแลว จะไดทรงสอนใหรตู ามบาง ขอนีป้ รากฏโดงดังไป
ในทีน่ นั้ ๆ แลว ถาพระองคไมทรงสอนพระปญจวัคคียใ หรธู รรมตามเสด็จไดกอ น ก็จะเปนขอคานติงวา แตพระ
ปญจวัคคียส อู อกบวชติดตามอุปฐากพระองคอยทู กุ เชาค่ำ พระองคยงั ไมทรงสอนใหรธู รรมอะไรได จะปวยกลาว
ไปใยถึงคนอืน่ แลในเวลานัน้ พระปญจวัคคียพ ากันออกหางพระองคไป ดวยเขาใจวา ทรงเลิกทุกรกิรยิ าเสียแลวจะ
ตรัสรอู ะไร จะเฝาอุปฐากอยตู อ ไปก็ไรผล ถาไมทรงแกความสำคัญผิดของพระปญจวัคคียเ สียใหไดกอ น ขาวไม
สำเร็จของพระองคกค็ งจะกระฉอนอยไู มสนิ้ สุด เมือ่ ทรงสอนพระปญจวัคคียใ หรธู รรมสิน้ ความสำคัญผิดแลว ขาว
นัน้ ก็จะสงบไปเพราะอาศัยพระปญจวัคคียน นั้ เอง เพราะทรงเห็นแลทรงยอมอยใู นอำนาจแหงเหตุอนั นี้ จึงสอู ตุ สาห
เสด็จบทจรจากโพธิมณฑลไปโปรดพระปญจวัคคีย ซึง่ พักอยู ณ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวันกรุงพาราณสี สิน้ ระยะทาง
ตัง้ วัน ขอนีแ้ สดงเยีย่ งของการณวสิกชนวา แมจะไดดมี สี ขุ ยิง่ ใหญ ก็ยอ มไมลบหลคู ณ
ุ ทานผเู ปนบุพการี ไมยอม
ตัดทอนไมตรีจติ ในมิตรสหาย ไมละเลยคืนคายอันโตชนคนเกา อนึง่ ยอมเลือกตัง้ ตนประกอบการงาน ในทางที่
เปนหลักฐานแลไดประโยชนมาก ตัดทางปรัปวาทวาเปนคนอกตัญู ประทุษรายมิตร ขาดสังคหกิจในอันโตชน
แลทำการงานไมไดผลเปนชิน้ เปนอัน

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๒๙-๓๓๐)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

255

ปฺจวคฺคยิ านํ ปฐมเทสนาคาถา
วรํ หิ สมฺพชุ ฌ
ฺ ยิ โพธิญาณํ
ตทา มหาการุณโิ ก ภวิตวฺ า
“อิมมฺป ธมฺมํ ปฐมํ นุ กสฺส
อิทานิ เทเสยฺยมหนฺติ เสฏโฐ
นราสโภ จินตฺ ยิ โลกนาโถ
สุพทุ ธฺ ิ อาฬาริสิ จุททฺ โกติ
ทุเว สเก อาจริเย ว ปุพเฺ พ
พหูปกาเร สริ ปกฺกญาเณ
พุทโฺ ธ หิ เอวมฺญาสิ
ภพฺพภูตา จ เวเนยฺยา
อิเม ปพฺพชิตา โหนฺติ
เอเต สุตวฺ าน ตํ ขิปปฺ ํ
เต พุชฌ
ฺ ติ วฺ าน สทฺธมฺมํ
พลวปฺปจฺจยา จาป
เอเตสํ มตภาวํ ว
พุทโฺ ธ หิ เอวมฺญาสิ
สตฺถุ ทุกกฺ รกาเล จ
เต สพฺพปฐมํ ธมฺมํ
โสสฺสามาติ มหาสตฺตํ
เนเตสํ เจป สทฺธมฺมํ
ปเคว โข ชนานนฺติ
เยน ปฺจสิ โย วุตถฺ า

“อิสโย ปุพพฺ การิโน
เทฺว จ อุคฆฺ ฏิตฺโุ น
สทฺธมฺมํ พุทธฺ เทสิตํ
อาชานิสสฺ นฺติ สพฺพโส
เหสฺสนฺติ พุทธฺ สาวกา
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน
ญตฺวา ปฺจสิ โย สริ
“อิเม โข ปฺจวคฺคยิ า
สกฺขภิ ตู า ตทาป โข
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ เทสิตํ
อุปฏฐหึสุ สุฏ ุ จ
เทเสยฺย มุนปิ งุ คฺ โว
นิกขฺ มฺม โพธิมณฺฑลา
เตน ปายาสิ โคตโม

พุทธฺ สฺส เอตํ ปริทปี นํ โข
“กิจฺ าป อคฺโค มุนิ เชฏฐภูโต
พุทโฺ ธ ปเนโส กตเวทิภโู ต
โลเก ปเรสมฺปจ โส หิเตสีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

ปญหาวิชาแตงไทยเปนภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๐-๓๓๑).
สมเด็จพระบรมศาสดาจารย เปนพระสัพพัญู รสู งิ่ ทีค่ วรรทู งั้ ปวง แลเปนพระสัพพทัสสาวี เห็นการณที่
ควรเห็นทัง้ สิน้ เปนพระธรรมราชา ธรรมสวามี ในกรณียะเนือ่ งดวยพระศาสนา ก็นา ทีจ่ ะทรงไดอสิ ระเพือ่ จะทรง
บัญญัตจิ ดั ทำอยางไรๆ ไดทกุ เมือ่ ทุกประการ
ถึงกระนัน้ ก็หาไดทรงอาศัยความเปนอิสระนัน้ ทำอะไรๆ ไดนอก
เหนือเหลือล้ำไปกวาเหตุไม ยอมทรงประพฤติเปน ไปตามอำนาจเหตุการณ จึงไมเปนฐานทีบ่ ณ
ั ฑิตพิจารณาแลวจะ
ตำหนิพระองคได พึงเห็นในการทรงบัญญัตพิ ระวินยั สิกขาบท ยอมทรงบัญญัตติ อ เมือ่ มีเหตุปรากฏเกิดขึน้ กอนทุก
ขอ จริงอยเู มือ่ ยังไมมผี ปู ระพฤติผดิ เปนนิทานปกรณ ถาพระองคทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทหามลวงหนาไว ขอครหา
ก็จะพึงมีวา พระองคแกลงหาเรือ่ งกดขีพ่ ระสาวกหาควรไม เธอทัง้ หลายมีความเชือ่ ถือคอยทำตามคำสอนอยู จะตอง
บัญญัตผิ กู มัดหนักหนาทำอะไร
อนึง่ เธอเหลานัน้ ลวนแตมศี รัทธาเลือ่ มใสออกบรรพชา ทีไ่ หนจะประพฤติต่ำ
ชาเชนนัน้ เมือ่ เปนเชนนีโ้ ลกก็จะไมสำคัญในกำลังพระปรีชาญาณ สิกขาบททีท่ รงบัญญัตไิ วกจ็ ะงอนแงนไมเปนแกน
สาร แตเมื่อไดเหตุการณอันควรแลวทรงบัญญัติยอมตัดทางครหาเห็นปานนั้น โลกก็จะสำคัญในพระปรีชาญาณ
สิกขาบททีท่ รงบัญญัตแิ ลวก็จะเฉียบขาดแนนอน เมือ่ มีผปู ระพฤติผดิ เปนนิทานปกรณแลวไมทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
หามปรามเลา ชนทัง้ หลายก็จะโพนทะนาวาพระองคทรงปลอยปละละเลยสาวกใหเทีย่ วประพฤติลามกตามอำเภอใจ
ครัน้ ทรงบัญญัตลิ งไปแลว ภายหลังการณปรากฏวายังหละหลวม ไมพอจะปองกันการลวงละเมิดไดเด็ดขาด เชน
นีย้ อ มทรงเพิม่ อนุบญ
ั ญัตใิ หรดั กุมเขาอีกตามอำนาจแหงเหตุ ไมเชนนัน้ ก็จะเปนพระบัญญัตสิ บั ปลับ ถาปรากฏวา
ตึงเครียดเกินไป ยอมทรงอนุบญ
ั ญัตผิ อ นลงมาพอควรแกการณ เพือ่ ตัดปรับปวาทโวหารวา “พระองคขาดเมตตา”

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๓๐-๓๓๑)

ปฐยาวัตร :
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สิกฺขาปทปฺญตฺติคาถา
พุทโฺ ธ หิ ทีฆทสฺสี ว
ตทา เอตํ ว อาคมฺม
อนาจารํ จรนฺตานํ
สีลสิกขฺ าปทํ สาตฺถํ
อตฺตโน พลกาเรน
การเณ จ อนุปปฺ นฺเน
สเจ ตสฺมึ อนุปปฺ นฺเน
สิยุํ ปรูปวาที จ
“ภิกขฺ ู อภิภวิตวฺ าน
เอเต หิ อนุกพุ พฺ นฺติ
สทฺธาทิกา ปสนฺนา จ
ปพฺพชนฺติ อิเม สพฺเพ
เอวํป สนฺเต น ชานนฺติ
สิกขฺ าปทํป ปฺญตฺตํ

ยทา อุปปฺ ชฺชิ การณํ
ภิกขฺ นู ํ ทุฏฐจารินํ
ปฏิพาหาย สพฺพโส
ปฺญาเปสิ ว สาสเน
น ปฺญาเปสิเยว โส
น ปฺญาเปสิ โคตโม
ปฺญาเปสิ ตถาคโต
ปรูปารมฺภวาทิโน
ตํ ปฺญาเปสิ โคตโม
สมฺพุทธฺ สฺสานุสาสนึ
นิกขฺ มิตวฺ า สกา ฆรา
น ทุจจฺ าริโน” อิติ
สตฺถุ ญาณพลํ อิเม
กุปเฺ ปยฺยเยว สพฺพโส

อินทรวิเชียร :

อฺญาสิ พุทโฺ ธ อุปวาทเมตํ
ภิกขฺ ู ยทา โหนฺตปิ  ทุฏฐจารี
เตสํ ตทา โข ปฏิพาหนาาย
เอตํป ปฺญาปยิ โลกนาโถ

อินทรวงศ :

สพฺพฺพุ ทุ โฺ ธ กรุณาสมงฺคโิ ก
อฺญาสิ “ปฺญตฺตมิทํ ลหุนตฺ ิ โข
ทฬฺหํ ว ปฺญาปยิ โส อุปายโส
อฺญาสิ ปฺญตฺตมิทํ ครุนตฺ ิ โข
เอตํป กตฺวา ลหุกํ สุยตุ ตฺ โิ ต
เอตฺถานุปฺญตฺตปิ ทํ ฐเปสิ โส
เมตฺตาลุพทุ โฺ ธ อนุรปู การณํ
วีมสํ ยิตวฺ าน ฐเปสิ ตํป ตนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๓-๓๓๔)
อีกเรือ่ งหนึง่ โปรดใหทำปกาสนียกรรมแกพระเทวทัต คือประกาศตัดไมรบั รองความประพฤติ มีเรือ่ งเลา
ไวในคัมภีรสังฆเภทกขันธกะวา เมื่อครั้งเสด็จประทับ ณ กรุงราชคฤห คราวหนึ่งกำลังทรงแสดงธรรมในทาม
กลางบริษทั ใหญ พรอมทัง้ พระราชา พระเทวทัตเขาไปกราบทูลขอรับเปนผปู กครองภิกษุสงฆแทนพระองค ขอให
ทรงมอบภิกษุสงฆแกตน อางเหตุวา พระองคทรงพระชราแลว ชอบแตจะทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรมสุข
วิหารอยู พระองคไมโปรดแลทรงหามโดยละมอมถึง ๒ ครัง้ พระเทวทัตยังขืนกราบทูลอีกเปนครัง้ ที่ ๓ ซึง่ เปนครัง้
เด็ดขาด จึงตรัสเปนอัปปสาทโวหารรุกรานพระเทวทัตวา แตสารีบตุ รแลโมคคัลลานะเรายังไมยอมมอบภิกษุสงฆให
ทำไมเราจึงจะมามอบใหเธอซึง่ เปนคนเหมือนซากศพ และเปนคนกินเขฬะเลา การทีต่ รัสรุกรานรุนแรงถึงเชนนี้ เพือ่
จะตัดการเซาซีข้ องพระเทวทัต เพราะไมใชวสิ ยั ทีพ่ ระตถาคตจะตรัสยิง่ กวาครัง้ ที่ ๓ อนึง่ ทรงหยัง่ ทราบความดือ้
ดึงแข็งกระดางแหงพระเทวทัต ซึง่ ไมมที างจะเอาไวอยไู ด ก็ตอ งทรงปลอยไปตามการณ พระเทวทัตเมือ่ ถูกรุกราน
เชนนัน้ ก็แสดงอาการโกรธแคนอาฆาตทูลลาไป พระองคทรงเห็นวา พระเทวทัตเริม่ เปลีย่ นปกติทว งทีจะคิดการใหญ
ทีไ่ หนจะสงบแตเพียงเทานี้ จะทรงนิง่ ไว ถาพระเทวทัตไปทำอะไรเสียหายรายแรงเขา ก็จะเปนขอมัวหมองพลอยมา
ถึงพระองคแลหมคู ณะตลอดถึงพระธรรมวินยั มีทางเสียหายมากกวาดี จำจะทำวิธตี ดั รอนพระเทวทัตเสียจากพุทธ
นิสยั ธรรมนิสยั แลสังฆนิสยั ตอนัน้ ไปเธอจะทำอะไรผิด ก็จะไดไมพลอยหมองติดมาถึงพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ เหมือนตัดนิว้ อันอสรพิษกัดเสียนิว้ หนึง่ รักษาอวัยวะอืน่ ๆ รวมทัง้ ชีวติ ไว ไมเปนทางทีผ่ มู ปี ญ
 ญาจะติฉนิ นินทาวา
ทำเกินสมควรดังนี้ จึงโปรดใหสงฆสมมติพระสารีบตุ รเขาไปทำปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหวา แตกอ นพระเทวทัต
มีปกติอยางหนึง่ เดีย๋ วนีม้ ปี กติอยางหนึง่ แปลกไปแลว พระเทวทัตจะทำกรรมใดดวยกาย ดวยวาจา พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ไมรบั รเู ห็นดวยกรรมนัน้ พระเทวทัตตองรับรเู ห็นเอง เรือ่ งนีน้ อกจากแสดงแผนนิคคหอยางเฉียบ
ขาดรุนแรงสำหรับคนแข็งกระดาง ยังแสดงเยีย่ งอยางของการณวสิกชนวา เมือ่ มีทางเสียทัง้ สองทาง ยอมเลือกทำใน
ทางทีเ่ สียนอย.
(มว. ๓๓๓-๓๓๔)

ปกาสนียกมฺมคาถา

อินทรวิเชียร :

ทฏฐพฺพเมตํ จปรํป วตฺถุ
โส เทวทตฺตสฺส หิตานุกมฺป
กมฺมํ อกาเรสิ ว สงฺฆมชฺเฌ
พุทเฺ ธน เหตํ วินยมฺหิ วุตตฺ ํ
โส เอกทา ราชคหมฺหิ รมฺเม
รฺญา จ สทฺธึ ปริสาย วุตโฺ ถ
ตํ เทวทตฺโต อุปสงฺกมนฺโต
“ชิณณ
ฺ า จ ภนฺเต วยวุฑฒ
ฺ ปิ ตฺตา
วุฑฒ
ฺ า จ โว โหถ มหลฺลกา จ

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
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สงฺฆสฺส เม โหตุ ปสาสนํ ว
นิยยฺ าทิตํ โวติ อโวจ เอวํ
ติกขฺ ตฺตเุ มเตน นิวาริโต โส
“สงฺฆสฺส เภโท ครุโก ว โขติ
สพฺพฺนุ า โอวทิโต จ เถโร

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

ตโต ว โส สตฺถริ พทฺธเวโร
ตทาป อาจินตฺ ยิ พุทธฺ เสฏโฐ
“กเรยฺย เจทานิ อนตฺถเมโส
มเหสิโน ธมฺมวรสฺส โหติ
อนตฺถตา สงฺฆวรสฺส จาติ
ปทุฏฐ จิตตฺ ํ จชิ เทวทตฺตํ
สกงฺคปาณาทิกการณาป
ปยงฺคลุ ึ โข วิสปตเมว
ยถา นโร ฉินทฺ ติ พุทธฺ ชิ าโต
สชีวติ สฺมึ ว สุขาภิกาโม

ตสฺมา อนนุวชฺโช ว
อิติ พุทธฺ วโร กมฺมํ
เถรสฺส เทวทตฺตสฺส
กาเรตุ ํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ ว
“กมฺมํ หิ เทวทตฺเตน
น ทิฏฐ ํ พุทธฺ อาทีหิ
กมฺมํ ชาเนยฺย เถโร จ
เอวํ ทีเปติ เอตํ ว
สาสนสฺส จ ภิกขฺ สุ สฺ
ตทาป สาตฺถกํเยว

พุทโฺ ธ เอตมฺหิ การเณ
ปกาสนียมสฺสป
สารีปตุ ตฺ ํ สุเมธสํ
อาณาเปสิ สุยตุ ตฺ โิ ต
ตีหิ ทฺวาเรหิ ยํ กตํ
น ญาตํเยว ตํ สิยา
ปสฺเสยฺย กตมตฺตนา
ยทา มเหสิ อทฺทส
อุปปฺ ชฺเชยฺย อุปทฺทโว
อุจจฺ นิ าติ มหามุนตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามที่จะเก็บไดในขอความขางทายนี้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๕-๓๓๖)
แทจริงพระพุทธสาวกผมู บี ญ
ุ ญาธิการแลปรีชาความสามารถยอมเจริญตามรอยพระบาทในการณวสิกตาคุณ
นีท้ งั้ นัน้ จึงผอนผันรักษาพระศาสนามาไดดว ยดี ในทีน่ จี้ ะยกเรือ่ งพระอานนทมาเปนนิทศั นะ
คราวหนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลทรงนิมนตพระบรมศาสดา ขอใหเสด็จมารับภิกษา ณ พระราชนิเวศน พรอม
ดวยภิกษุสงฆประจำเนืองนิตย
สมเด็จพระธรรมสวามิศรทรงคัดคานวา ธรรมดาพระพุทธเจาทัง้ หลายยอมไม
ทรงรับภิกษาอาหารประจำในทีแ่ หงเดียว เพราะวาชนผมู ศี รัทธาทัง้ หลายตางก็หวังทีจ่ ะใหเสด็จไปโปรดอยดู ว ยกันทัง้
นัน้ ทาวเธอทูลขอใหทรงจัดภิกษุรปู หนึง่ เปนผแู ทนก็ได พระองคจงึ ทรงมอบภาระเรือ่ งนีแ้ กพระอานนท ฝายพระ
เจาปเสนทิโกศลมิไดทรงมอบหมายพระราชภาระเรือ่ งนีใ้ หเปนหนาทีข่ องผใู ดผหู นึง่ แลมิไดทรงสัง่ ไววา เมือ่ ภิกษุมา
ถึงแมยงั ไมเสด็จออกก็ใหราชบุรษุ ปูลาดอาสนะ นิมนตใหนงั่ แลวอังคาสได ทรงอุตสาหะจัดอังคาสดวยพระองคถงึ
๗ วันมิไดขาด วันตอมามีราชกิจเปนเหตุใหเสด็จออกชากวาทีเ่ คยถึง ๓ วันติดๆ กัน ก็ธรรมเนียมในราชตระกูลนัน้
เมือ่ มิไดมรี าชาณัติ ใครๆ ยอมไมอาจจัดทำอะไรได เพียงแตปอู าสนะแลวใหนมิ นตภกิ ษุใหนงั่ ก็ไมมใี ครกลาทำ ภิกษุ
ทัง้ หลายจำตองยืนคอย ทีท่ นยืนไมไหวกลับไปเสียหลายรูป วันที่ ๒ ก็เปนเชนนัน้ วันที่ ๓ เหลือแตพระอานนทยนื
คอยอยผู เู ดียว ขาทนียะของควรเคีย้ วแลโภชนียะของควรบริโภคเหลือมากมาย พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระพิโรธ
ภิกษุทงั้ หลายวา แกลงทำการตัดรอนไมไวพระพักตร เสเด็จไปเฝากราบทูลถามเหตุกะพระบรมศาสดา พระองค
ทรงตัง้ อยใู นความเปนกลาง ตรัสไกลเกลีย่ วา ทีเ่ ปนเชนนัน้ เพราะภิกษุทงั้ หลายยังไมไดความคนุ เคยสนิทสนมในพระ
ราชสำนัก ขอนีเ้ ปนมูลใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงขอนางวาสภขัตติยา ซึง่ นับเนือ่ งในพระญาติเกีย่ วดองกับพระบรม
ศาสดา มาเปนมเหสีในภายหลัง เพือ่ ใหปรากฏวาเปนพระญาติเกีย่ วดองกับพระบรมศาสดาเปนอุบายปลูกความสนิท
สนมในภิกษุทงั้ หลายขึน้ ไดดว ยประการฉะนี้ จึงจะดีไมมโี ทษ
คือทานเปนผอู นั พระองคทรงไววางพระหฤทัย มอบภาระอันนีใ้ หแลว ทานตองพยายามเข็นภาระอันนัน้ ให
ตลอดไปดวย อยาใหเสียทีทที่ รงไววางพระหฤทัย ถาไมเชนนัน้ ตนก็จะไดรบั โทษเสียหาย ทัง้ จะเปนขอระคายกระเทือน
ถึงพระบาทยุคลอีกดวย อนึง่ การทีพ่ ระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกชาแลตองยืนคอย นีก่ เ็ ปนเหตุหนึง่ แตวา อำนาจ
แหงขอเหตุนยี้ งั ไมพอทีจ่ ะใหกลับเสียไดโดยปราศจากทางเสียหาย เพราะวาแมเสด็จออกชา ก็ยงั ไมลา จนถึงลวงเลย
โภชนกาล แลแมตอ งยืนคอยนาน ก็ยงั ไมเนิน่ จนเกินกวาทีจ่ ะทนได
(มว. ๓๓๕-๓๓๖)

อินทรวิเชียร :

อานนฺทตฺเถรสฺส การณวสิกาตาคาถา ๑
สพฺพฺโุ น สาวกเสฏฐเถรา
ปฺุญาภินหี ารสมงฺคภิ ตู า
พุทฺธี จ สามตฺถิยสมฺปยุตตฺ า
เต การณสฺเสว วเส ปวตฺตา
ตสฺมา หิ เต สาสนรกฺขกา ว
ทฏฐพฺพมานนฺทวรสฺส วตฺถุ
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อินทรวงศ :

ปฺยาวตฺตํ :
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ราชา ตทา โกสลรฏฐขตฺตโิ ย
สทฺโธ ปสนฺโน มุนติ พิ พฺ คารโว
“ภนฺเต มมํ คณฺหตุ โข นิเวสเน
ภิกฺขํ นิพทฺธํ ภควา สสาวโก”
อิจเฺ จวมาโรจยิ พุทธฺ ปุงคฺ วํ
พุทเฺ ธน วุตเฺ ต นรเทวราชิโน
“เอกตฺถ ภิกขฺ ํ มุนโย น คณฺหเร
อิจฉฺ นฺติ เตสํ คมนํ พหูติ โข
พุทเฺ ธน วุตเฺ ต นรเทวราชิโน
“เปเสถ เม เตนหิ เอกสาวกํ
อิจเฺ จวมานนฺทวรสฺส ภิกขฺ โุ น
ภารํ อกา พุทธฺ วโร นราสโภ
ตํ ญตฺวา ภูมโิ ป กฺจิ
กโรถ” อิติ ตสฺมา ว
สตฺตาหํ สยเมเตสํ
ตโต นาครปาลสฺส
น โกจิ ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส
ภิกขฺ ู ตตฺถ น สณฺฐาตุํ
ปลายึส,ุ ตหึ เอโก
นิวตุ โฺ ถ, ขาทนียานิ
ราชา ปุนทิเน ตตฺถ
ทิสวฺ า เอกํ ว อานนฺทํ
คนฺตวฺ า เอตสฺส ตํ อตฺถํ
สฺญาปโต ตทา สทฺธึ
กตฺตกุ าโม ตโต ปจฺฉา
ธีตรํ พุทธฺ ญาติสสฺ
ยาจิ วิสสฺ าสภาวตฺถํ
เถโร ตตฺรป อฏฐาสิ
ราชา ตทาป ปปฺจํ
เถโร นาม กุเล รฺโญ
องฺครี เสน อาณตฺตํ

นาณาเปสิ “อิทฺจทิ ํ
ภิกขฺ สุ งฺเฆ ว อาคเต
ภิกขฺ ํ อทาสิ ภูมโิ ป
กิจจฺ ปฺปสุตตาย โข
ภิกขฺ ํ อทา นิเวสเน
สกฺขสึ ,ุ พหุกา ตโต
อานนฺโท ติทนิ านิ เว
อวสึสุ พหูนิ โข
อาคนฺตวฺ าน นิเวสเน
กุทโฺ ธ พุทธฺ สฺส สนฺตกิ ํ
อาโรเจตฺวาน สตฺถนุ า
วิสสฺ าสํ สาวเกหิป
วรวาสภขตฺติยํ
เทวิภาวตฺถมตฺตโน
สทฺธึ ภิกขฺ หู ิ อายตึ
พหุกานิ ทินานิ เว
อกา พหุทนิ านิป
สทฺธํ รกฺขติ กุ ามโก
ภารํ สาเธสิ สุฏ นุ าติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามที่จะเก็บไดในขอความขางทายนี้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๕-๓๓๖)
คราวหนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลทรงนิมนตพระบรมศาสดา ขอใหเสด็จมารับภิกษา ณ พระราชนิเวศน พรอม
ดวยภิกษุสงฆประจำเนืองนิตย
สมเด็จพระธรรมสวามิศรทรงคัดคานวา ธรรมดาพระพุทธเจาทัง้ หลายยอมไม
ทรงรับภิกษาอาหารประจำในทีแ่ หงเดียว เพราะวาชนผมู ศี รัทธาทัง้ หลายตางก็หวังทีจ่ ะใหเสด็จไปโปรดอยดู ว ยกันทัง้
นัน้ ทาวเธอทูลขอใหทรงจัดภิกษุรปู หนึง่ เปนผแู ทนก็ได พระองคจงึ ทรงมอบภาระเรือ่ งนีแ้ กพระอานนท ฝายพระ
เจาปเสนทิโกศลมิไดทรงมอบหมายพระราชภาระเรือ่ งนีใ้ หเปนหนาทีข่ องผใู ดผหู นึง่ แลมิไดทรงสัง่ ไววา เมือ่ ภิกษุมา
ถึงแมยงั ไมเสด็จออกก็ใหราชบุรษุ ปูลาดอาสนะ นิมนตใหนง่ั แลวอังคาสได ทรงอุตสาหะจัดอังคาสดวยพระองคถงึ
๗ วันมิไดขาด วันตอมามีราชกิจเปนเหตุใหเสด็จออกชากวาทีเ่ คยถึง ๓ วันติดๆ กัน ก็ธรรมเนียมในราชตระกูลนัน้
เมือ่ มิไดมรี าชาณัติ ใครๆ ยอมไมอาจจัดทำอะไรได เพียงแตปอู าสนะแลวใหนมิ นตภกิ ษุใหนงั่ ก็ไมมใี ครกลาทำ ภิกษุ
ทัง้ หลายจำตองยืนคอย ทีท่ นยืนไมไหวกลับไปเสียหลายรูป วันที่ ๒ ก็เปนเชนนัน้ วันที่ ๓ เหลือแตพระอานนทยนื
คอยอยผู เู ดียว ขาทนียะของควรเคีย้ วแลโภชนียะของควรบริโภคเหลือมากมาย พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระพิโรธ
ภิกษุทงั้ หลายวา แกลงทำการตัดรอนไมไวพระพักตร เสเด็จไปเฝากราบทูลถามเหตุกะพระบรมศาสดา พระองค
ทรงตัง้ อยใู นความเปนกลาง ตรัสไกลเกลีย่ วา ทีเ่ ปนเชนนัน้ เพราะภิกษุทงั้ หลายยังไมไดความคนุ เคยสนิทสนมในพระ
ราชสำนัก ขอนีเ้ ปนมูลใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงขอนางวาสภขัตติยา ซึง่ นับเนือ่ งในพระญาติเกีย่ วดองกับพระบรม
ศาสดา มาเปนมเหสีในภายหลัง เพือ่ ใหปรากฏวาเปนพระญาติเกีย่ วดองกับพระบรมศาสดาเปนอุบายปลูกความสนิท
สนมในภิกษุทั้งหลายขึ้นไดดวยประการฉะนี้

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๓๕-๓๓๖)
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อานนฺทตฺเถรสฺส การณวสิกาตาคาถา ๒

วสนฺตติลกา :

ราชา ทิสมฺปติ ปเสนทิ โกสลินโฺ ท
“นิจจฺ ํ ว ปฺจวรภิกขฺ สุ เตหิ สทฺธึ
ภิกขฺ ํ ว คณฺหถ มมํ อิติ โลกนาถํ
เสฏฐํ นิมนฺตยิ ตถาคตเมกทา โข

วํสฏฐา :

“อนนฺตญาณา หิ ปชานุกมฺปกา
น ภิกขฺ เมกตฺถ สทา ว คณฺหเร
มุนสิ สฺ ภิกขฺ ปํ  ททาตุกามา
มุนนิ ทฺ พุทธฺ มฺหิ ปสนฺนกา พหู
ชนาติ วุตเฺ ต สุคตํ อโวจ โส
ตโต ว เปเสถ อิเธกสาวกํ”

ปฺยาวตฺตํ :

ตสฺมา ตถาคโต ภารํ
ตํ ญตฺวา ภูมโิ ป กฺจิ
กโรถ” อิติ ตสฺมา ว
สตฺตาหํ สยเมเตสํ
ตโต นาครปาลสฺส
น โกจิ ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส
ภิกขฺ ู ตตฺถ น สณฺฐาตุํ
ปลายึส,ุ ตหึ เอโก
นิวตุ โฺ ถ, ขาทนียานิ
ราชา ปุนทิเน ตตฺถ
ทิสวฺ า เอกํ ว อานนฺทํ
คนฺตวฺ า เอตสฺส ตํ อตฺถํ
สฺญาปโต ตทา สทฺธึ
กตฺตกุ าโม ตโต ปจฺฉา
ธีตรํ พุทธฺ ญาติสสฺ
ยาจิ วิสสฺ าสภาวตฺถํ

อานนฺทสฺส อกาสิ เว
นาณาเปสิ “อิทฺจทิ ํ
ภิกขฺ สุ งฺเฆ ว อาคเต
ภิกขฺ ํ อทาสิ ภูมโิ ป
กิจจฺ ปฺปสุตตาย โข
ภิกขฺ ํ อทา นิเวสเน
สกฺขสึ ,ุ พหุกา ตโต
อานนฺโท ติทนิ านิ เว
อวสึสุ พหูนิ โข
อาคนฺตวฺ าน นิเวสเน
กุทโฺ ธ พุทธฺ สฺส สนฺตกิ ํ
อาโรเจตฺวาน สตฺถนุ า
วิสสฺ าสํ สาวเกหิป
วรวาสภขตฺติยํ
เทวิภาวตฺถมตฺตโน
สทฺธึ ภิกขฺ หู ิ อายตินตฺ ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย ( มงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๖)
อนึง่ การรักษาศรัทธาปสาทะอันเปนมูลแหงกุศลสมบัตขิ องทายก
ยอมเปนหนาทีข่ องปฏิคคาหกทัง้
หลาย ความเหนือ่ ยยากลำบากกายเมือ่ เทียบกับความเสียหาย อันจะเกิดเพราะความทำไมสมควรนัน้ แลว ก็เปน
การมีประมาณนอย พระอานนทเถรเจาชะรอยจะพิจารณาเห็นอำนาจแหงเหตุดงั นี้ จึงหาไดหลีกหนีหลบไปตาม
อำเภอใจตนเปนอัตตาธิปไตย แลพลอยไปตามหมมู ากเปนโลกาธิปไตยเหมือนเชนภิกษุบริวารทัง้ หลายเหลานัน้
ไม ทานตัง้ มัน่ อยใู นความสมควรเปนธรรมาธิปไตย ประพฤติเปนไปในอำนาจแหงเหตุจนตลอด รักษาตนใหปลอด
ไปจากความเสียหาย ปองกันขอระคายมิใหขอ งถึงพระบรมศาสดา ทัง้ ประทังประสาทะศรัทธาของพระเจา
ปเสนทิโกศลไวไดดว ย ปฏิปทาของพระอานนทนี้ ควรเปนเยีย่ งอยางอันดีแกเสวกามาตยราชภัฏ ผไู ดรบั มอบ
พระราชภาระใหปฏิบตั ติ า งพระเนตรพระกรรณ จะพึงนำพระราชภาระนัน้ ๆ ไปดวยความเปนผตู งั้ อยใู นการณวสิกตา
รักษาตนใหสวัสดี ไมประพฤติใหเปนทีร่ าคีขนุ เคืองถึงเบือ้ งพระบาท รักษาผลประโยชนของหลวงแลของประชา
ราษฎร มิใหเสือ่ มเสียทัง้ สองสถาน ชือ่ วาเปนบริวารรัตนะหาไดยาก

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๓๖)
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อานนทตฺเถรสฺส ปฏิปทาคาถา

อินทรวิเชียร :

สทฺธา ปสาโท จิธ ทายกานํ
สมฺปตฺตยิ า โข กุสลาย มูลํ
สทฺธาทิกานํ อนุรกฺขนํ ยํ
ตํ กิจจฺ ภูตํ ปฏิคาหกานํ

อุเปนทรวิเชียร :

อยุตตฺ กมฺเมน วิปตฺติ ชาตา
อิมาย สํสนฺทยิ มานโก ว
อยํป กายสฺส กิลนฺตภาโว
ปริตตฺ โก โหติ จ โถกภูโต

ปฐยาวัตร :

ทายกานฺหิ อานนฺโท
โส การณวสํ มฺเญ
ยถา ภิกขฺ ู ว ปกฺกนฺตา
ยุตตฺ ภาเว ฐิโต โหติ
โส การณวสํเยว
เขมํ วิปตฺตโิ ต กตฺวา
สตฺถุ อุปปฺ ชฺชติ พฺพํ ว
รฏฐาธิปติโน สทฺธํ
ภูปสฺส เสวกาทีนํ
ตนฺตภิ ตู าติ วตฺตพฺพา
เต เสวกาทโย รฺโญ
ราชกิจจฺ ํ กโรนฺตานํ
ราชกิจจฺ ํ ปยุเฺ ชยฺยุ ํ
รฺโญ อุปปฺ ชฺชติ พฺพํ ว
น กเรยฺย
ุ จฺ รฏฐสฺส
สิยุ ,ํ อตฺถํ น หาเปยฺยุ ํ
อยํ โข รตนพฺภโู ต ว

เถโร สทฺธานุรกฺขโก
สุฏ ุ สมฺปสฺสมานโก
น ปกฺกามิ ตถาริว
ฐานาฐานวิชานโก
ปวตฺโต โหติ สพฺพทา
เถโร อตฺตานุรกฺขโก
อวณฺณํ ปฏิพาหติ
ปสาทฺจนุรกฺขติ
อยํ ปฏิปทา ว โข
อภิธาเนน ราชิโน
อตฺถาย รฏฐวาสินํ
ฐานนตรมฺหิ ฐาปตา
เต การณวเส ฐิตา
อวณฺณเํ ยว สพฺพถา
ชนานฺจตฺถสาธกา
ภูปสฺส เสวกาทโย
ปริวาโร ว ทุลลฺ โภติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยาง ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๓๖-๓๓๗)
ในการรับคนเขาทำเปนบรรพชิตบริษทั กลาวคือรับกุลบุตรผมู ศี รัทธาปรารถนาจะบวชใหไดบรรพชาอุปสมบท
ครัง้ แรกสมเด็จพระสุคตก็ทรงรับดวยพระองคเองดวยวิธเี อหิภกิ ขุสมั ปทา ครัน้ ตอมามีพระสาวกตรัสรธู รรมตามเสด็จ
ขึน้ หลายรูปพอจะเปนกำลังในการเผยแพรพระศาสนาได จึงทรงสงทานเหลานัน้ ใหแยกยายกันไปประกาศพระศาสนา
เมือ่ มีกลุ บุตรศรัทธาจะบวช ทานเหลานัน้ ก็มาเฝากราบทูลขอบรรพชา บางทีพากันมาแตถนิ่ ไกลกันดาร ตองลำบาก
บอบช้ำทัง้ อาจารยแลศิษยกม็ เี นืองๆ อันวิธกี ารเผยแผคำสอน มิใชแตจะมงุ ปลูกความนิยมในทางโอวาทเทานัน้ ตอง
ผอนผันใหความสะดวกในการปฏิบตั ดิ ว ย ไมเชนนัน้ กุลบุตรทัง้ หลาย ซีง่ แมมศี รัทธาก็จะพึงอิดหนาระอาใจวาเพียง
แตจะรตู ามก็ยากอยแู ลว ยังยากในอันจะปฏิบตั ติ ามอีกเลา อีกประการหนึง่ การฝกฝนศิษยใหรอบรู จนเปนผู
สามารถในกิจการ อาจบริหารหมคู ณะ ทำกรณียะแทนตนได ยอมเปนกิจซึง่ อาจารยผเู ห็นการณไกลไมละเลย
ดวยอำนาจแหงเหตุนี้ จึงประทานพระพุทธานุญาตใหพระสาวกเหลานัน้ รับกุลบุตรใหบวชได ดวยวิธที ใี่ หกลุ บุตร
นัน้ เปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนทีพ่ งึ่ ซึง่ เรียกวาคมนูปสัมปทา ก็สำเร็จเปนอุบายเผยแผพระศาสนาไดแพรหลายรวด
เร็ว แตวธิ นี ยี้ งั สำเร็จดวยอำนาจบุคคล เมือ่ สาวกมณฑลยังไมแพรหลาย การควบคุมแลรับผิดชอบยังเปนภาระ
นอย จะปลอยใหเปนภาระของเอกชนอยกู อ น ก็ชอบแกกาละ แตเมือ่ มีพระสาวกมากขึน้ แลว การควบคุมแลรับผิด
ชอบยอมเปนภาระใหญ จะคงใหเปนการเอกชนไป ไมชอบแกเหตุ จริงอยกู ารกระทำดวยอำนาจความคิดเห็นแหง
เอกชน ยอมมีทางผิดพลาดไดงา ย ดวยเหลือหูหลงตาลนใจ ยิง่ เปนผหู ยอนปรีชาสามารถ หรือซ้ำยังเปนทาสแหง
กิเลส ก็ยงิ่ จะมีผดิ มากกวาถูก แมจะวาในทางเปนหลักฐานมัน่ คงเลา สองหูสองตาใจเดียวทีไ่ หนจะสหู ลายหูหลาย
ตามากใจได พระศาสนานีจ้ ะมัน่ คงยัง่ ยืนไป มิใชดว ยอำนาจบุคคลผใู ดผหู นึง่ เปนแมทพั แตจะเปนไปไดกด็ ว ยอำนาจ
พระสาวกทัง้ มวล ดวยอำนาจแหงเหตุนี้ เมือ่ มีพระสาวกเจริญเปนปกแผนแลว จึงทรงยกอุปสมบทกรรมใหเปน
การสงฆ ดวยวิธญ
ี ตั ติจตุตถกรรมอุปสัมปทา สวนสรณคมนุปสัมปทา ภายหลังโปรดใหใชเปนวิธบี รรพชาแกสามเณร
ทัง้ สองวิธนี คี้ งเปนแบบฉบับเรียบรอยดี ไดปฏิบตั กิ นั มาจนบัดนีม้ ไิ ดเปลีย่ นแปลง ขอนีแ้ สดงเยีย่ งอยางของการณวสิ
กชนวา เปนผมู งุ ความสะดวกแลประโยชนอนั จะพึงมีแกหมคู ณะเปนสำคัญ ไมคดิ สัน้ ๆ เห็นแกตนเปนประมาณ
การณวสิกตายอมมีในสันดานของผมู บี ญ
ุ ญาภินหิ าร.

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘
(มว. ๓๓๖-๓๓๗)
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สทฺธาธิกานํ ปพฺพชิตปริสายํ นิโยชนคาถา

อุเปนทรวิเชียร :

อิทํ ชนานํ วรสาสนสฺมึ
นิโยชนํ ภิกขฺ คุ ณมฺหิ โหติ
ปชาย นาโถ มุนิ อาทิวาเร
อทาสิ ปพฺพชฺชวรํ นรานํ
ตโต ยทา โหนฺติ พหู อเสกฺขา
ตทาป ปพฺพชฺชวรฺจ ทาตุํ
ปกาสิตุํ ธมฺมวรํ ชนานํ
อิเม อเปเสสิ มเหสิพทุ โฺ ธ

อินทรวิเชียร :

สทฺธา นรา เยปจ ภูมภิ าเค
ปพฺพชฺชเมตํ ชินสาสนสฺมึ
อายาจิตุํ พุทธฺ สมนฺตจกฺขํุ
อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺนภูตา
เต เอกทา โหนฺติ จ เขทปตฺตา
กนฺตารมคฺเค จ กิลนฺตรูปา
เตสํป ปพฺพชฺชวรํ ททาตุํ
เอเต อเสกฺเข อนุชานิ พุทโฺ ธ

ปฐยาวัตร :

“สมฺพทุ ธฺ ํ ธมฺมเสฏฐฺจ
อิติ เอวํ วจีเภทสมฺพทุ เฺ ธน อนฺุญาตา
ชมฺพทุ เี ป ตทา โหติ
วเสน ปุคคฺ ลสฺเสว
สาวเกสุ สมาเนสุ
ภารา สงฺฆสฺส ปพฺพชฺชา
สมฺพทุ ธฺ สาสเน เอสา
ปุรมิ า สามเณรานํ
ยาวชฺชโต ว วิชชฺ นฺติ
“เนตฺตกิ า การณสฺเสว
ตนฺตกิ า จ อยํ โหติ”

สงฺฆฺจ สรณํ คโต”
วิธาเนน สมิชฌ
ฺ เร
ปพฺพชฺชา จุปสมฺปทา
ปตฺถตํ พุทธฺ สาสนํ
สา ปพฺพชฺชา สมิชฌ
ฺ เต
พหูสุ พุทธฺ สาสเน
ภเวยฺยุ ํ จุปสมฺปทา
ภิกขฺ นู ํ อุปสมฺปทา
ปพฺพชฺชาเยว โหติ เว
ปพฺพชฺชา จุปสมฺปทา
วสิกสฺส มเหสิโน
อิติ ทีเปติ โข อิทนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๔๐-๓๔๑)
ขันตินั้น คือความอดกลั้นตอวัตถุไมเปนที่พึงใจอันมาถึงเฉพาะหนา คุณขอนี้เปนธรรมเกื้อกูลแกฆราวาส
เปนเครือ่ งรักษาสามัคคีในหมู สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาตรัสสรรเสริญไวในอาฬวกสูตร โดยชือ่ วาธิตคิ อื ความหยุด
ใจไวไดดงั นีว้ า ธรรม ๔ ประการนี้ คือ ความสัตย ๑ ความขมใจไวได ๑ ความหยุดใจไวได ๑ ความเผือ่ แผ
๑ ของคฤหัสถถชนใด ผมู ศี รัทธาเชือ่ กรรมเชือ่ ผลมีอยู คฤหัสถชนนัน้ แล ละโลกนีไ้ ปยอมไมเศราโศก
อธิบายความวา อันคนผเู นือ่ งในหมตู า งคนตางซือ่ ตรงตอกัน ยอมรักษาไมตรีอยไู ด ถาคิดคดตอกันขึน้
เมือ่ ใด ไมตรียอ มแตกเมือ่ นัน้ คนมีใจรายมักโกรธงาย ขมใจไวไมอยู มักทำหุนหัน ไมรจู กั ยัง้ มักเปนคนทำให
ไมตรีแตก ถามีอบุ ายขมใจ ก็จะไดหา มความหุนหันนัน้ เสีย แมผหู นึง่ ทำก้ำเกินดวยความหุนหัน แตอกี ฝายหนึง่ มี
ขันติอยู ก็รกั ษาไวได ถาไมอดทนและทำตอบ ไมตรีกจ็ ำแตก คนใจคับแคบมีปกติคดิ เอาเปรียบผอู นื่ ยอมผูก
ไมตรีไมยงั่ ยืนถึงไหน ตางมีใจเผือ่ แผ ถอยทีถอ ยเกือ้ กูลแกกนั ไมตรีจงึ จะมัน่ คง
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกขันติขนึ้ ตรัสวาเปนธรรมประการหนึง่ ซึง่ เกือ้ กูลแกฆราวาส รักษาความ
สามัคคี ไวไดดงั นี้ โดยนัยนีว้ ตั ถุอนั เปนอารมณแหงขันตินนั้ คือวาจาทีบ่ คุ คลกลาวดวยตัง้ ใจจะเสียดแทงหรือให
รายแลกิจการทีเ่ ขาทำก้ำเกินหรือมงุ อนัตถะตอ วัตถุเชนนีม้ ากระทบบุคคลใดเขา บุคคลนัน้ ดำริหาทางระงับดวย
อดกลัน้ ไมทำตอบ ไดชอื่ วาขันติวาที ผมู ปี กติกลาวสรรเสริญขันติ สุภาษิตสำหรับขันติวาทีบคุ คลวา ขนฺตยฺ า ภิ
ยฺโย น วิชฺชติ ธรรมอันยิง่ กวาขันติยอ มไมมี ขันตินนั้ ไมใชธรรมสำหรับผขู าดความสามารถจะสเู ขาเทานัน้ ยอม
เปนธรรมสำหรับทานผใู หญดว ยในฝายคฤหัสถ ขันติจดั เปนราชธรรมประการหนึง่ มาในคาถาแสดงทศพิธราชธรรม
พระเจาแผนดินผขู าดพระคุณสมบัตขิ อ นีจ้ ะพึงปรากฏวามีพระราชจรรยาอันหุนหันไมละมุนละไม ปราศจากพระเมตตา
ในประชาชนพสกนิกร
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(มว. ๓๔๐-๓๔๑)

ขนฺตธิ รรมคาถา ๑

อินทรวิเชียร :

ขนฺตตี ิ วุตตฺ ํ อธิวาสนํ ว
สา เคหวาสีหภิ ปิ ตฺถติ พฺพา
วุตตฺ ฺหิ เว อาฬวกมฺหิ สุตเฺ ต
สจฺจํ ทโม โข ธิติ จาคธมฺโม
ยสฺเสว สทฺธสฺส คิหสิ สฺ อตฺถิ
โส เปจฺจ สคฺคมฺหิ น โสจเต ว

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

สจฺจํ ยสฺส นรสฺสตฺถิ
โกธโน จณฺฑภูโต โย
ทเมน ขนฺตธิ มฺเมน
โย นโร ธิตมิ า โหติ
โย จาคาภิรโต โหติ

เอโส อุชู จ เมตฺตโิ ก
โหติ สาหสิโก นโร
โกธํ วูปสเมยฺย โส
เอโส ขนฺตสิ มงฺคโิ ก
เอตสฺส ขนฺติ ติฏฐเต

สา ขนฺติ สมฺพทุ ธฺ วรปฺปสํสติ า
โย เจป โข ขนฺตสิ มงฺคโิ ก สิยา
เมตฺตึ ว สมฺพนฺธติ เอส สพฺพทา
กุทธฺ สฺส โส นปฺปฏิกชุ ฌ
ฺ เต นโร
โลเก สมงฺคี อธิวาสเนน โย
โส ขนฺตวิ าที อิติ โข ปวุจจฺ เต
เตน วุตตฺ ํ มุนนิ เฺ ทน
โย โหติ ขนฺตสิ ยํ ตุ โฺ ต
โย กกฺขเฬน วุตโฺ ต ว
ชโย ภวติ เอตสฺส
ตสฺมาภิปตฺถยิ า โหติ
อยฺจ ราชธมฺเมสุ
รฏฐนิ ทฺ สฺส น ยสฺสตฺถิ

ขนฺตยฺ า ภิยโฺ ย น วิชชฺ ติ
เอโส ลทฺธชโย นโร
ขมเต โส น กุปปฺ ติ
อิตรสฺส ปราชโย
สา ขนฺติ ฆรเมสินา
ทฏฐพฺพา ขนฺติ อาคตา
จณฺโฑ เอโส น เมตฺตวาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๔๑-๓๔๓)
ในฝายบรรพชิต ขันติกจ็ ดั เปนพระบารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประการหนึง่ ในพระบารมี ๑๐
ทัศ เมือ่ ครัง้ ไดตรัสรแู ลวทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู คราวหนึง่ เสด็จนครโกสัมพี
พระนางมาคันทิยาพระราชเทวี
ของพระเจาอุเทน ผผู กู เวรในพระองคมาในกาลกอน เหตุดว ยบิดาจะยกนางใหเปนบาทบริจาริกาของพระองค แต
ไมทรงรับ มิหนำซ้ำกลับตรัสเทศนาพรรณนาโทษของรางกายวาปฏิกลู ไมนา รัก นางเปนหญิงเมาในรูปสมบัติ แล
ไมเคยอบรมในทางธรรมก็สำคัญไปวาพระองคตรัสติเตียนเฉพาะ นางแตงคนใหกลาวหยาบชาแดพระองคเพือ่ จะขับ
ตอนใหไปเสียจากนครโกสัมพี พระองคทรงตัง้ อยใู นพระขันติ มิไดแสดงวิการ เสด็จอยตู ลอดเวลาสมควรแกพทุ ธกิจ
ทรงภาษิตกรณียะของพระองควา “เราจักอดกลัน้ ถอยคำก้ำเกิน เหมือนชางทีท่ นลูกศร อันตกจากแลงในสงคราม
เพราะหมชู นเปนคนทุศลี มีมาก”
นอกจากนี้ พระเทวทัตผูกอาฆาตในพระองคดว ยเหตุทมี่ ไิ ดทรงยกยองเหมือนสาวกอืน่ คิดหาทางจะไดรบั ความ
ยกยอง แลทูลแนะนำขอใหทรงบัญญัตกิ จิ วัตรลางอยางสำหรับภิกษุสงฆ ก็ไมทรงพระอนุมตั ติ ามเธอเห็นวา เสด็จ
อยกู ดี ขวาง แลพยายามจะปลงพระชนมเสียเปนหลายครัง้ แตหาสำเร็จไม สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาทรงตัง้
อยใู นขันติ มีพระเมตตาอยเู สมอ ไมไดทรงแสดงวิการแตอยางใดอยางหนึง่ ฝายพระเทวทัตคิดมิชอบ ก็ไดปรากฏ
ตามยถากรรม พระโบราณาจารยกลาวคำประพันธสรรเสริญไววา “สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจามีพระหฤทัยเสมอ
กันในชนผจู งรักและชนผปู องผลาญทัง้ ปวง ทัง้ ในพระเทวทัต ทัง้ ในบุรษุ ทีส่ ง ไปจะใหฆา พระองค ทัง้ ในองคุลมิ าลโจร
ผมู งุ จะทำรายพระองค ทัง้ ในพระราหุลพุทธวโรรส ทัง้ ในชางธนบาลคือชางนาฬาคิรี ทีพ่ ระเทวทัตยุพระเจาอชาตศัตรู
ใหปลอยไป เพือ่ ทำลายพระชนมของพระองค
ในคราวชุมนุมสงฆสาวกทีเ่ ปนมหาสมาคมซึง่ เรียกวาจาตุรงคสันนิบาต แปลวาชุมนุมมีองค ๕ คือ สาวกผู
มาชุมนุมนัน้ ลวนเปนพระอรหันตขีณาสพผบู ริสทุ ธิแ์ ท ๑ ไดรบั อุปสมบทแตพระศาสดาเองเรียกวาเอหิภกิ ษุเปนภิกษุ
ในยุคตน ๑ ตางมาเองดวยไมไดรบั นัดหมาย ๑ วันนัน้ เปนวันเพ็ญมาฆมาสถูกนักษัตรฤกษโบราณ เปนดิถที ที่ ำพิธี
ศิวาราตรีของพราหมณครัง้ นัน้ ๑ พระองคประทานพระบรมพุทโธวาทเรียกวาโอวาทปาฏิโมกข ทรงยกขันติขน้ึ ตรัส
โดยความเปนคุณสมบัตขิ องภิกษุเปนประการทีต่ น วา “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีตกิ ขฺ า” ความวา “ขันติ” คือความอด
กลัน้ เปนตปธรรมคือคุณอันเผาผลาญบาปธรรมเปนอยางยิง่ ขันติในทีน่ หี้ มายความอดทนตอเหตุแหงทุกขเปนที่
ตัง้ แหงโลภะโทสะโมหะครบทัง้ ๓ ประการ หนาว รอน หิว ระหาย เปนเหตุแหงทุกขทตี่ งั้ โลภะ ถอยคำทีบ่ คุ คล
กลาวเสียดแทงอันแสลงโสต เปนเหตุแหงทุกขทตี่ งั้ แหงโทสะ ทุกขเวทนาอันแรงกลาเปนเหตุแหงทุกขทตี่ งั้ แหงโมหะ
ทานผเู ปนสมณะยอมมีขนั ติธรรม รจู ก อดทนตอเหตุแหงทุกขทกุ อยางไป ขันติเปนธรรมของทานผเู ปนมหาบุรษุ ทัง้
ฝายคฤหัสถ ทัง้ ฝายบรรพชิต.
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ขนฺตธิ รรมคาถา ๒

(มว. ๓๔๑-๓๔๓)

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

วสันตดิลก :

ปฐยาวัตร :

พุทธฺ สฺส สา ขนฺตธิ ขนฺตปิ ารมี
ทฏฐพฺพเมตํ อิธ โข นิทสฺสนํ
โกสมฺพยิ ํ พุทธฺ วโร สสาวโก
วุตโฺ ถ ชนานํ วรธมฺมเทสโก
มาคนฺทยิ า พุทธฺ วรํ ชเน ตทา
อกฺโกสิตุ ํ สตฺถริ พนฺธเวรินี
เปเสสิ พุทธฺ สฺส ปทุฏฐ มานสา
พุทโฺ ธ น ทสฺเสสิ วิการตํ ตทา
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาน
“อหํ นาโค ว สงฺคาเม
อติวากฺยํ ติตกิ ขฺ สิ สฺ ํ
เทวทตฺโต ตทาเยว
ปรกฺกมิ พหุกขฺ ตฺตุ ํ
เอโส นาสกฺขิ สาเธตุ ํ
ขนฺตโิ ก เทวทตฺตสฺส
วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
“วธเก เทวทตฺตมฺหิ
ราหุเล ธนปาเล จ

สพฺพโลกานุกมฺปน า
จาปาโต ปติตํ สรํ
ทุสสฺ โี ล หิ พหุชชฺ โน”
พนฺธเวโร ตถาคเต
วธายป มเหสิโน
มโนรสํ ว อตฺตโน
เมตฺตาลุ ทิปทุตตฺ โม
อตฺถธมฺมวิภาวินา
โจเร องฺคลุ มิ าลเก
สพฺพตฺถ สมมานโส”

วุตโฺ ถ หิ โลกครุ เวฬุวเน ยทา โข
ชาโต ตทาป จตุรงฺคกิ สนฺนปิ าโต
เย อฑฺฒเตรสสตา ยตโย อเสกฺขา
ขีณาสวา จ สกลา อถ เอหิภกิ ขฺ ู
สฺญํ อิเม น ยตโย กรุมฺญมฺญํ
สพฺเพ นรุตตฺ มวรํ อุปสงฺกมุ ํ เต
เอสาป มาฆติถิ โขติ ปวุจจฺ เตว
สพฺเพสมุททฺ สิ ิ มหามุนิ ปาฏิโมกฺขํ
โอวาทปาติโมกฺเข หิ
อาทิวารมฺหิ สา ขนฺติ
ทุกขฺ าทิสหนา ยา จ
อิมา ขนฺตตี ิ วุจจฺ นฺติ
ตสฺมา หิ ธมฺมภูตา ว

ยา โข สหนลกฺขณา
อุททฺ ฏิ ฐ า โหติ สตฺถนุ า
สีตาทิสหนา จ ยา
ขนฺติ สทาภิปตฺถยิ า
สา มหาปุรสิ สฺส โขติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ แตงเปนตัวอยาง.
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(พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๔๔)
ครัง้ สงครามแหงเทวดาแลอสูรประชิดกันอยู ทาวเวปจิตติอสุรนิ ทรชวนทาวเทวินทราธิราชใหแขงเอาชนะกัน
ในทางกลาวภาษิตโตตอบกันเปนสงครามปาก ทาวสุชมั บดีทรงยอมตาม พวกเทวดาแลพวกอสูรตางเลือกตัง้
ชุมชนไวเพือ่ เปนผตู ดั สิน พวกอสูรเคยอยใู นชัน้ ดาวดึงสมากอน จึงใหทา วเวปจิตติเริม่ กอน จอมอมรตรัสแก
คำของทาวเวปจิตตินนั้ วา ควรใชอำนาจปราบคนพาล ฝายทาวโกสีหต รัสสรรเสริญขันติธรรม ดังแสดงแลวใน
หนหลัง โตตอบกันไปมา ในทีส่ ดุ ขุมนุมนัน้ ตัดสินวา ภาษิตของทาวเวปจิตติเปนเหตุจบั ทัณฑศัตราประหัตประหาร
กัน ภาษิตของทาวสักกเทวราชเปนเหตุระงับความเบียดเบียน ใหทา วเทวินทรชนะ
(มว. ๓๔๔)

ปฐยาวัตร :

เทวาสุรสงฺคามคาถา
เทวาอสูรสงฺคาโม
วาทสฺส ปฏิวาเทน
กรณตฺถํ ตทา สกฺกํ
ปฺหํ อารภิ เอเตสุ
“วสมาคมฺม เมธาวี
เวปจิตตฺ สิ สฺ ตํ ปฺหํ
ขนฺตธิ มฺมํ ปสํเสสิ
ขนฺตมิ าคมฺม เมธาวี
เทวา จ สนฺตปิ าตสฺมึ
“ภาสิตํ เวปจิตตฺ สฺส
ภาสิตํ ปน สกฺกสฺส
ชโย ภเวยฺย สกฺกสฺส
สพฺเพ ว สุฏ ุ สงฺคามํ

ยทา หิ ปจฺจปุ ฏฐโิ ต
สํยตุ ตฺ สมรสฺส โข
อสุรนิ โฺ ท นิโยชยิ
ปฐมํ อสุรนิ ทฺ โก
นิคคฺ ณฺเหยฺย ชเฬ อิติ
วิสชฺเชนฺโต สุชมฺปติ
“ขนฺตยิ ตุ โฺ ต สุธี สิยา
วิชาเนยฺย ริปู อิติ
อสุรา เอกฉนฺทโิ น
สตฺถาทิยุทฺธเหตุกํ
หึสายุปสมาวหํ
อิติ ปตฺวา วินจิ ฉฺ ยํ
นิฏฐ าปยุ ํ ว ขนฺตยิ าติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสกถา หนา ๓๔๗-๓๔๘)
ความเปนผใู ครธรรมนัน้ ไดแกความเคารพในธรรม ความเปนผหู นักในธรรม ธรรมในทีน่ ปี้ ระสงคเฉพาะธรรม
ขางดี แจกออกเปน ๒ คือ คุณ ๑ กรณียะ ๑ ธรรมคือคุณนัน้ เชน สัทธรรม ๗ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสจั จะ
วิรยิ ะ สติ ปญญา ธรรมคือกรณียะนัน้ เปนไปตามบุคคล การบำเพ็ญจักรวรรดิวตั ร เปนราชธรรม การบำเพ็ญไตรสิกขา
เปนสมณธรรม ความใครธรรมคือคุณเปนอุปการะอุดหนุนความใครธรรมคือกรณียะ ชนผูไมยึดคุณธรรมเปนหลัก
จะประกอบกิจอยางใดอยางหนึง่ ยอมมงุ แตความสะดวกเปนทีต่ งั้ พบความขัดของเขายอมเลีย่ งหลีกจากธรรมเสีย
โดยงายดาย มีอารมณนา ปรารถนาเขามายัว่ ยวนหรือมีภยั เขามาคุกคามยอมเปนเชนกัน หาประพฤติมนั่ และซือ่ ตรง
ในกรณียะของตนไม หากจะยังคงอยใู นธรรมก็เปนเพียงอัตตาธิปไตย มงุ ความไดความสะดวกของตนเปนใหญบา ง
เปนเพียงโลกาธิปไตย มงุ โลกเปนใหญ กลัวเขานินทาหรือปรารถนาจะใหเขาสรรเสริญบาง ฝายชนผมู นั่ ในคุณธรรม
 ญาความเพียรความอดทนชำแรกอุปสรรคนัน้
ยอมมัน่ ในกรณียะ แมพบอุปสรรคเขาก็ไมละคุณธรรม ยอมใชสติปญ
ไมใหเสียความซือ่ ตรง ไมฝน หิรโิ อตตัปปะ ประกอบกรณียะเปนธรรมาธิปไตย มีธรรมะเปนใหญ แมทรัพยสมบัติ ราง
กาย และแมชวี ติ ก็อาจพราไดเพราะเห็นแกธรรม ความใครธรรมเปนเหตุแหงความมัน่ ในธรรมอยางนี้ พระโบรา
ณาจารยจงึ ประพันธเปนอนุสาสนีวา “คนควรยอมสละทรัพยเพราะเหตุจะรักษาอวัยวะแหงรางกายอันประเสริฐกวา
จะรักษาชีวติ ไวควรยอมสละองคาพยพนัน้ ๆ เสีย เมือ่ ระลึกถึงธรรม ถึงคราวเขา ทรัพย อวัยวะ แมชวี ติ ก็ควรสละ
เสียทัง้ นัน้ *อธิบายวา ทรัพยเปนของหาไดดว ยความเหนือ่ ยยากหรือดวยความเสีย่ ง ทรัพยเปนของควรจะเก็บถนอมไว
ใชทำประโยชนนนั้ ๆ มีจา ยเลีย้ งตนและคนทีค่ วรเลีย้ งเปนตน ถามีโรคเกิดขึน้ ทิง้ ไวจะเสียอวัยวะ เชนเปนบาดแผลที่
มือหรือเทา ควรจายทรัพยเปนคารักษาโรคนัน้ ถาอวัยวะนัน้ เสียใชไมได จำจะตองตัดเสีย จึงจะรอดชีวติ เชนนีค้ วร
ยอมตัดอวัยวะนัน้ เสีย รักษาชีวติ ไวดกี วา เมือ่ ถึงคราววิบตั จิ ะเอาชีวติ รอด แตจะตองลวงละเมิดธรรม เชนในทาง
พระศาสนา ถูกบังคับใหเขารีตศาสนาอืน่ ทีไ่ มเลือ่ มใส ในการสงครามถูกขาศึกจับเปนเชลยถูกบังคับใหทำการอันเปน
เครือ่ งประทุษรายชาติและบานเมืองของตน เชนนีแ้ มชวี ติ ก็ควรยอมสละ ไมตอ งกลาวถึงทรัพยและอวัยวะ เปนของ
ควรจะตองสละอยเู อง
* ขุททกนิกาย อสีตนิ บิ าต ชาดก (ขุ.ชา.อสีต.ิ ๒๘/๓๘๒/๑๔๗) มหาสุตตฺ โสมชาตกํ
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ธมฺมกามตาคาถา

(มว. ๓๔๗-๓๔๘)

วังสัฏฐ :

ปฐยาวัตร :

ปวุจจฺ เตทานิ หิ ธมฺมกามตา
คุโณ กรณฺยํ อิติ สาป ทุพพฺ ธิ า
คุโณ กรณฺยสฺสปุ การปจฺจโย
คุเณ น โย โหติ ปติฏฐ โิ ต นโร
กรํ กรณฺยํ สุขเปกฺขโก ว โส
ยทาป ชาตา อุปสคฺคปุ ทฺทวา
ตทา คุณนฺตํ ปชฺชหเต สุเขน โข
ฐิโต กรณฺยมฺหิ น โหติ อตฺตโน
ฐิโตป ธมฺมมฺหิ กทาจิ โหติ โส
ภเวยฺย อตฺตาธิปเตยฺยสณฺฐิโต
สเจ นโร โย สุขเปกฺขโก สิยา
ภเวยฺย โลกาธิปเตยฺยสณฺฐิโต
สิยา ปเรสํ ครหาย ภีรโุ ก
สิยา ปสํสาย กทาจิ เปกฺขโก
โย คุเณ สณฺฐโิ ต โหติ
น ชหาติ คุณํ เอโส
อติกกฺ มติ เอตํ ว
โส ธมฺมาธิปเตยฺยํ ว
อยํ ธมฺมปติฏฐานวุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน

อุเปนทร-อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

จเช
องฺคํ
องฺคํ
จเช

ธนํ หิ ทุลลฺ ภํ อตฺตสรีเร โรคมุปปฺ นฺนํ
วลฺชติ พฺพกฺเจว
วิปตฺติปตฺตมงฺคฺเจ
ธีโร วิปตฺตปิ ตฺเต วา
อมิตเฺ ตหิ ปทุฏเ ฐ วา

อุปปฺ นฺเนป อุปทฺทเว
ปฺญาย เจว ขนฺตยิ า
ปริหาเปติ นาชฺชวํ
ปฏิจจฺ กิจจฺ สาธโก
ปจฺจยา ธมฺมกามตา
โปราณกวิทหู ิ เว

ธนํ องฺควรสฺส เหตุ
จเช ชีวติ ํ รกฺขมาโน
ธนํ ชีวติ ฺจาป สพฺพํ
นโร ธมฺมมนุสสฺ สรนฺโต
ภจฺจานํ โปสนาย จ
ติกจิ ฉฺ ติ ุํ จ เอกทา
รกฺขติ พฺพฺจปุ ายโส
ตํ ฉินทฺ ติ พฺพเมว โข
ชีวเิ ต ภยตชฺชเิ ต
ธมฺมํ น ปชฺชหาติ เวติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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ธมฺมกามตาคาถา

(มว. ๓๔๗)

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อีกสำนวนหนึง่

พุทธฺ สฺส โย สาสนธมฺมคารโว
สิกขฺ าตฺตยํ ยํ ปริปรู ติ ฺจ โข
ยา โข ปเรสมฺปจ อตฺถเปกฺขตา
เอเต ปวุจจฺ นฺตปิ  ธมฺมกามตา
โย ธมฺเม น ฐิโต โหติ
อุปปฺ นฺเน วา ภยสฺมปึ 
ธมฺมมฺหิ สณฺฐโิ ต อตฺตานินทฺ าย ภิรโุ ก โหติ
ธมฺมมฺหิ สณฺฐโิ ต โลกาธมฺมฏโฐ ปน โย ธีโร
อุปปฺ นฺเน วา ภยสฺมปึ 
โลกสฺมึ ตาทิโส ธมฺมา-

อุเปนทรวิเชียร-อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :
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จเช
องฺคํ
องฺคํ
จเช

ธนํ
จเช
ธนํ
นโร

นโร ปกติยา โภคโภคมาคมฺม โข มจฺเจ
โย เคลฺเญน ผุฏโ ฐ ว
องฺคฺจ อนุปาเลติ
ธมฺมฏโฐ ปน อุปปฺ นฺเน

อุปสคฺเคป เอกทา
ธมฺมํ ว ปชฺชหาติ โส
ธิปเตยฺโย ภเวยฺย โส
โย ปสํสนเปกฺขโก
ธิปเตยฺโย ภเวยฺย โส
อุปสคฺเคป เอกทา
ธมฺมํ น ปชฺชหาติ โส
ธิปเตยฺโย ภเวยฺย โส

องฺควรสฺส เหตุ
ชีวติ ํ รกฺขมาโน
ชีวติ ฺจาป สพฺพํ
ธมฺมมนุสสฺ รนฺโต
สมฺปนฺโน โหติ ปณฺฑโิ ต
โปสิตพฺเพ สุโปสติ
โส เมธาวี ปฏิจจฺ ตํ
ตทา ชีวติ มตฺตโน
ภเย ชหาติ ชีวติ นฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ แตงเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ

ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้
แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ
๓ อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๕๓-๓๕๔)
อาชวะ ความเปนผตู รงๆ นัน้ ไดแกความไมมมี ายาสาไถย ประพฤติตอ ผอู นื่ ดวยความจริงใจของตน ลาง
คนเปนผเู จามายา พอใจประพฤติเสแสรง น้ำใจผพู ดู เปนอยางหนึง่ แสดงการทำแลคำพูดเปนอยางอืน่ เชนน้ำใจ
เกลียดแตทำทีเปนชอบพอสนิทสนม หรือเปนผมู แี งงอน มีความปรารถนาอยางหนึง่ ในใจ แตไมแสดงออกมาตรงๆ
ทีจ่ ริงประสงคจะใหผอู นื่ ทำใหถกู ใจ เชนชอบอยอู ยางนี้ แตทำไขสือขอหารือความคิดผอู นื่ ไมถกู ใจไมเอาหรือเปนผู
อำพราง พูดเชือนเสียไมขยายความจริง เชนเมือ่ ถูกซักความอยางใดอยางหนึง่ ลางคนเปนผมู กั อวดตัวเกินกวาความ
เปนจริง คนผมู ลี กั ษณะเชนนีไ้ มใชอชุ ุ (คนตรงๆ) ยากทีค่ นอืน่ จะเกีย่ วของดวย คนผปู ระพฤติตอ ผอู นื่ ดวยความ
จริงใจของตน มีน้ำใจอยางใดทำอยางนัน้ พูดอยางนัน้ ไมมนี อกไมมใี น ไดชอื่ วาอุชุ (คนตรงๆ) งายทีค่ นอืน่
จะเกีย่ วของดวย
ในพระพุทธศาสนา พระศาสดาแลพระสาวกตางประพฤติตรงๆ ตอกัน จึงเปนความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจ เพือ่ ประโยชนสขุ แกมหาชนทัง้ เทวดาและมนุษย ในฝายพระสาวก อันพระศาสดาตรัสถาม ยอมกราบ
ทูลตามความเปนจริง
มีเรือ่ งแสดงไวสาธก เชนภิกษุลางรูปประพฤติไมสมควร ทำความอัปยศใหเกิดขึน้ แกคณะ ในเมือ่ สิกขาบท
หามการประพฤติอยางนัน้ ยังไมทรงบัญญัตขิ นึ้ ไว พระศาสดาตรัสถาม ยอมกราบทูลรับสารภาพตามจริง แลเมือ่
สิกขาบทไดทรงบัญญัตขิ นึ้
ทำอยางใดอยางหนึง่ ไปแลวเกิดระแวงสงสัย ก็กราบทูลขอพระวินจิ ฉัย พระองค
ตรัสถามถึงเจตนาแลอืน่ ๆ ยอมกราบทูลตรงๆ ภิกษุลางองคเกิดความกระสันขึน้ ไมยนิ ดีในพรหมจรรย มีรปู พรรณ
ซูบผอมเศราซืด พระศาสดาตรัสถามถึงเหตุแหงความไมผาสุก ยอมกราบทูลตามตรง แลอะไรเปนเหตุกระสัน ยอม
กราบทูลเปดเผย สาวกอืน่ อีกมีฉนั ทอัธยาศัยเปนอยางไร ในเมือ่ มีเหตุเกิดขึน้ แลพระศาสดาตรัสถามยอมกราบ
ทูลดวยความจริงใจ เชนนีพ้ ระศาสดาทรงสามารถแกความเสือ่ มเสียและความบกพรองของสาวกเฉพาะรูปใหดขี นึ้
แลอาจอุปถัมภคุณความดีของสาวกลางรูปใหไพบูลย เปนอันบริหารคณะดีไดโดยสะดวก ความเปนผูตรงๆ นี้เปน
คุณสมบัตทิ ที่ า นยกยองประการหนึง่ ของพระสาวก ดังมีแจงในอนุสรณปาฐะวา อุชปุ ฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
แปลวาพระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจาปฏิบตั ติ รง.
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อาชฺชวคาถา

(มว. ๓๕๓-๓๕๔)

อินทรวิเชียร :

ยสฺสตฺถิ โลเก อุชกุ สฺส ภาโว
โส สจฺจวาที อวิโรธวาที
มิตตฺ สฺส เอกนฺตหิเตสโก โส
ตสฺมา ส คณฺหาติ มนํ ปเรสํ

อินทรวงศ :

โส ตาทิโส ปุจฉฺ ยิ เตว โข นโร
เนโส วิกตฺเถยฺย น โหติ ทุมมฺ โุ ข
โส ภูตวาที สขิโล วิสารโท
โวหารเมธี อุชโุ กติ วุจจฺ ติ

ปฐยาวัตร :

สมฺพทุ ธฺ สาสเน สตฺถา
เทวานฺจ มนุสสฺ านํ
เอเต นิรปุ สคฺคา ว
สาวกาป มุนนิ เฺ ทน
อนุย
ุ ชฺ ยิ มานา ว
สาธกํ เจตฺถ ทฏฐพฺพํ
สิกขฺ าปเท อปฺญตฺเต
เกจิ ภิกขฺ ู อวณฺณธํ
พุทเฺ ธนาปุจฉฺ ติ า ตสฺส
สิกขฺ าปเทป ปฺญตฺเต
กุกกฺ จุ เฺ จเยว อุปปฺ นฺเน
ยาจนฺตา มุนนิ า ปุฏฐ า
อาโรเจนฺติ ยถาภูตํ
เกจิ อุกกฺ ณฺฐติ า โหนฺติ
เต พฺรหฺมจริเย เสฏเฐ
กิสา เอเต มุนนิ เฺ ทน
อาโรเจนฺติ ยถาภูตํ
ตสฺมา อชฺฌาสยํ เตสํ
อวณฺณฺจ วิรทุ ธฺ ฺจ
อุปตฺถมฺเภติ เกสฺจิ
ตสฺมา สาวกสงฺโฆ ว

สุหชุ ู จาป สาวกา
หิตตฺถาย สุขาย จ
สมฺพทุ ธฺ ธมฺมเทสกา
สพฺเพ ปุจฉฺ ยิ มานกา
อุชู นาลิกวาทิโน
ธรมาเน ตถาคเต
อสาธุรปู จาริโน
อุปปฺ าเทนฺตา ว เอกทา
ยถาภูตํ กเถนฺติ เว
อสฺสามณกจาริโน
เกจิ พุทธฺ ํ วินจิ ฉฺ ยํ
อุชกุ า สจฺจวาทิโน
ภิกขฺ ู สุคตพนฺธโว
อฏฏยิ นฺติ จ ภิกขฺ โว
ภิกขฺ ู นาภิรมนฺติ จ
ปุจฉฺ ติ า ภูตวาทิโน
ตมตฺถํ วิวรนฺติ จ
วิชานาติ ตถาคโต
สมตฺโถ โหติ ธํสติ ุํ
คุณํ พฺรเู หติ ยุตตฺ โิ ต
สุหชุ ตู ิ ปสํสโิ ตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๓๕๓-๓๕๔)

อาชฺชวคาถา

อินทรวิเชียร:

ยสฺสตฺถิ โลเก อุชกุ สฺส ภาโว
โส สจฺจวาที อวิโรธวาที
มิตตฺ สฺส เอกนฺตหิเตสโก โส
ตสฺมา ส คณฺหาติ มนํ ปเรสํ

อินทรวงศ :

โส ตาทิโส ปุจฉฺ ยิ เตว โข นโร
เนโส วิกตฺเถยฺย น โหติ ทุมมฺ โุ ข
โส ภูตวาที สขิโล วิสารโท
โวหารเมธี อุชโุ กติ วุจจฺ ติ

ปฐยาวัตร :

สมฺพทุ ธฺ สาสเน สตฺถา
เทวานฺจ มนุสสฺ านํ
เอเต นิรปุ สคฺคา ว
สาวกาป มุนนิ เฺ ทน
อนุย
ุ ชฺ ยิ มานา ว
สาธกํ เจตฺถ ทฏฐพฺพํ
สิกขฺ าปเท อปฺญตฺเต
เกจิ ภิกขฺ ู อวณฺณธํ
พุทเฺ ธนาปุจฉฺ ติ า ตสฺส
สิกขฺ าปเทป ปฺญตฺเต
กุกกฺ จุ เฺ จเยว อุปปฺ นฺเน
ยาจนฺตา มุนนิ า ปุฏฐ า
อาโรเจนฺติ ยถาภูตํ
เกจิ อุกกฺ ณฺฐติ า โหนฺติ
เต พฺรหฺมจริเย เสฏเฐ
กิสา เอเต มุนนิ เฺ ทน
อาโรเจนฺติ ยถาภูตํ
ตสฺมา อชฺฌาสยํ เตสํ
อวณฺณฺจ วิรทุ ธฺ ฺจ
อุปตฺถมฺเภติ เกสฺจิ
ตสฺมา สาวกสงฺโฆ ว

อีกสำนวนหนึง่

สุหชุ ู จาป สาวกา
หิตตฺถาย สุขาย จ
สมฺพทุ ธฺ ธมฺมเทสกา
สพฺเพ ปุจฉฺ ยิ มานกา
อุชู นาลิกวาทิโน
ธรมาเน ตถาคเต
อสาธุรปู จาริโน
อุปปฺ าเทนฺตา ว เอกทา
ยถาภูตํ กเถนฺติ เว
อสฺสามณกจาริโน
เกจิ พุทธฺ ํ วินจิ ฉฺ ยํ
อุชกุ า สจฺจวาทิโน
ภิกขฺ ู สุคตพนฺธโว
อฏฏยิ นฺติ จ ภิกขฺ โว
ภิกขฺ ู นาภิรมนฺติ จ
ปุจฉฺ ติ า ภูตวาทิโน
ตมตฺถํ วิวรนฺติ จ
วิชานาติ ตถาคโต
สมตฺโถ โหติ ธํสติ ุํ
คุณํ พฺรเู หติ ยุตตฺ โิ ต
สุหชุ ตู ิ ปสํสโิ ตติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๕๕-๓๕๖).
ไมตรีนนั้ แปลวาความเปนมิตร โดยเนือ้ ความ ไดแกความผูกมิตร กลาวโดยสาธารณนัย ชนผรู กั
ใครกนั สนิทชือ่ วามิตร เพือ่ นรวมการงานเปนแตสหายบาง อำมาตยบา ง ไมชอื่ วามิตร ตอเปนผสู นิทสนมกันมี
เมตตาในกันดวย จึงไดชอื่ วามิตร มิตรนัน้ มีทงั้ ดีแลชัว่ ไดในคำวามิตรดีเรียกกัลยาณมิตร มิตรชัว่ เรียกปาปมิตร
ลักษณะเครือ่ งกำหนดรมู ติ ร ๒ ประเภทนัน้ ในสิงคาโลวาทสูตร* แสดงไววา มิตรชัว่ ยอมเปนผปู อกลอก
เปนผพู ดู ไมไดจริง เปนผปู ระจบ เปนผชู กั พาในทางฉิบหาย เรียกมิตรประกอบดวยลักษณะ ๔ เหลานีว้ า มิตตปฏิรปู ก
คือคนเทียมมิตร มิตรดียอ มเปนผอู ปุ การะเกือ้ หนุนกันจริง เปนผรู ว มสุขรวมทุกขกนั ได เปนผแู นะนำในทางทีม่ ปี ระโยชน
เปนผเู อ็นดูรกั ใครจริง เรียกมิตรเปนผปู ระ กอบดวยลักษณะ ๔ เหลานีว้ า สุหทมิตร คือคนมีใจดี
ในมิตตามิตตชาดก** แสดงลักษณะมิตรแลอมิตรไวอยางละ ๑๖ ประการ ลักษณะอมิตร คือเห็นเขา
แลวไมยมิ้ แยม ไมยนิ ดี มีนยั นตาไมจบั เขา ประพฤติขดั กัน คบหาชนผเู ปนศัตรูของเขา ไมคบหาชนเปนมิตรของเขา
ยอมคัดคานชนผพู ดู ยกคุณ สรรเสริญชนผดู า วาติเตียน ไมบอกความลับของตนแกเขา สวนความลับของเขาไม
ชวยปดบัง ไมชมการงาน ไมสรรเสริญปญญาของเขา เขาไดความเสือ่ มเสียกลับยินดี เขามีความเจริญกลับไมชอบ
ใจ ไดของกินแปลกมา หานึกถึงเขาไม มิไดมแี กใจเผือ่ แผ ลักษณะมิตรคือเขาไมอยยู อ มคิดถึง กลับมาถึงยอม
ยินดี ยอมสรวลเสดวย ยอมสนทนาปราศรัย ผใู ดเปนมิตรของเขายอมคบดวย ผใู ดเปนศัตรูยอ มไมคบดวย ผู
ใดดาวาเขายอมหาม ผใู ดพูดยกยองสนับ สนุน ยอมบอกความลับของตนแกเขา ยอมปดความลับของเขามิให
แพรงพราย เขาทำอะไรยอมพูดเอาใจ เขาออกปญญาความคิดอะไรยอมสนับสนุน
เขามีความเจริญยอม
พลอยยินดีดว ย เขามีความเสือ่ มยอมพลอยเปนทุกขดว ย ไดของกินแปลกมายอมนึกถึง คิดจะเผือ่ แผ
มิตรนัน้ ยอมเปนปจจัยภายนอกกันแรงกลาทีจ่ ะพาผสู มคบใหถงึ ความเจริญหรือเสือ่ มเสีย เหตุดงั นัน้ สมเด็จ
พระโลกนาถเจาจึงตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย ทำปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว เรายอมไมแลเห็นเหตุแมอนั หนึง่ อืน่ อัน
เปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ความเปนผูมีปาปมิตรยอมเปนไปเพื่อความเสีย
หายอยางใหญ อีกฝายหนึง่ เรายอมไมแลเห็นเหตุอนั หนึง่ อืน่ เหมือนกันอันเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญเหมือนความ
เปนผมู มี ติ รดี ความเปนผมู กี ลั ยาณมิตรยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ ***
* ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๒/๑๙๙-๒๐๑).
** ขุททกนิกาย ชาดก ทวาทสนิบาต (ขุ.ชา.ทฺวาทส.๒๗/๑๗๑๓-๑๗๒๔).
*** อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (องฺ.เอก. ๒๐/๑๑๑-๑๑๒/๒๒).
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เมตฺตคิ าถา

(มว. ๓๕๕-๓๕๖)

อินทรวิเชียร :

โลเก หิ เมตฺตตี ิ สหายภาโว
ยํ เว ปยายนฺติ ชนา ว ทฬฺหํ
เตสํป มิตโฺ ต อิติ เมตฺตวา โส
เย กมฺมการี สหการิโน จ
เอเต ปวุจจฺ นฺติ สหายมตฺตา
ภทฺทา จ ปาปา อิติ เทฺว ว มิตตฺ า

อินทรวงศ :

วุตตฺ ฺหิ พุทเฺ ธนป มิตตฺ ลกฺขณํ
มิตตฺ า หิ เทฺวเม สุหทา จ ปาปกา
ปาปา ว มิตตฺ ปฺปฏิรปู กา จ โข
กลฺยาณมิตตฺ า สุหทา ภวนฺติ จ

ปฐยาวัตร :

วุตตฺ ฺหิ อาคตฏฐาเน
โย หิ เกนจิ สนฺทฏิ โ ฐ
น โข สาทิยเตเยว
อิจเฺ จวมาทิอากาเร
โส วุจจฺ ติ “อมิตโฺ ตติ
โย สหาเย ว ปกฺกนฺเต
อาคเต ตมฺหิ ตุฏโ ฐว
อากาเร โขป ทสฺเสติ
พลวปฺปจฺจโย โหติ
เสวิโต เยน วุฑฒ
ฺ ึ วา
เตนาห วรสมฺพทุ โฺ ธ
สํวตฺตติ อนตฺถาย
สํวตฺตติ ตุ อตฺถาย

มิตตฺ ามิตตฺ าน ลกฺขณํ
“สิตํ เนว ปกุพพฺ ติ
น โอโลเกติ อกฺขนิ า”
น ทสฺสยติ โข นโร
อฺญทตฺถหุ ราทิโก
นิจจฺ ํ จินตฺ ยเตป ตํ
หสตีเตฺววอาทโย
มิตโฺ ตติ เอส วุจจฺ ติ
มิตโฺ ต ว พาหิโร อยํ
หานึ ปาเปติ ตํป วา
โลกนาโถ นราสโภ
มหโต ปาปมิตตฺ ตา
มหโต ภทฺทมิตตฺ ตาติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๕๖-๓๕๗).
การคบมิตรอาจจะนำมาซึง่ หายนะก็มี ซึง่ วัฒนะก็มี ตามประเภทแหงมิตร เพราะอยางนัน้ ไมตรีคอื การผูก
มิตรจึงควรเลือกทำกับกัลยาณมิตร ทำถูกทางแลวยอมรวมกำลังของเอกชนผหู นึง่ ๆ เขาเปนอันเดียวกัน สำเร็จเปน
กำลังใหญขนึ้ คสู ามีภรรยาไดชว ยกันทำการหาเลีย้ งชีวติ เปน ๒ แรง หรือไดแบงงานกันทำ ไดเปนคปู รึกษากันใน
ธุระหรือในสุขทุกขเปน ๒ ความคิด มีทนุ ทรัพยสำหรับลงในกิจการเพือ่ หาผลเปน ๒ จำนวน มีพวกพองผชู ว ยภาระ
เปน ๒ ฝาย ทีข่ ยายกวางออกไปถึงคนอืน่ ผมู ไิ ดเนือ่ งในสกุลดวยแลวยอมเพิม่ กำลังใหใหญขนึ้ ทุกที คนมีมติ รมากยอม
อาจทำการสำเร็จ ดวยมีผชู ว ยคิดชวยทำชวยออกทรัพยหลายคนดวยกัน การผูกมิตรเปนกิจอันจะพึงทำของเอกชน
ฉันใด เปนกรณียะของชุมนุมชนฉันนัน้ ชุมนุมชนตางคณะในชาติเดียวกัน เชนขาราชการตางกระทรวงมีไมตรีกนั
ตางชวยกันยังราชการอันเกีย่ วของกันใหสำเร็จโดยสะดวก เปนกำลังแหงชาติของตน มหาชนตางชาติกนั มีไมตรีกนั
ตางไดไปมาคาขายถึงกัน ตางอยดู ว ยความสงบ บางก็ไดรวมกำลังชวยกันรบตอสศู ตั รูผมู าย่ำยี การคบเอกชนเปน
มิตรนำมาซึง่ หายนะบาง ซึง่ วัฒนะบาง ตามประเภทแหงมิตรฉันใด การคบชาติเปนมิตรยอมใหผลขางดีกม็ ี ขาง
รายก็มฉี นั นัน้ ถาสมคบกับชาติผอู นั ธพาลยอมพลอยถึงความพินาศดวย ฝายชาติซอ งเสพกับฝายชาติกลั ยาณมิตร
ยังอาจกปู ระเทศของตนขึน้ ได มีเกียรติยศระบือไปทัว่ โลก คลาดแคลวจากมหาภัย ไดบรรลุถงึ ความสวัสดี พนจาก
ความบีบคัน้ ของชาติปาปมิตร เปนชองจะไดแผอำนาจแลขยายอาณาเขตออกไป
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงรักษาพระราชไมตรีกบั ตางชาติอนั ไดเริม่ ทำมาแลวในครัง้ รัชกาลแหง
สมเด็จพระบรมปยกาธิราชบาง แหงสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชบางโดยลำดับมา ทรงบำรุงใหสนิทสนมยิง่ ขึน้ ทรง
เชิดชูชาติใหรงุ เรือง การรักษามิตรธรรมทัง้ ในคราวสงบ ทัง้ ในคราวสงครามยัง่ ยืนมา เปนเครือ่ งเชิดชูพระเกียรติยศ
ใหปรากฏ ในโลก

มิตฺตเสวนคาถา

(มว. ๓๕๖-๓๕๗)

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

โลเก หิ มิตตฺ สฺสปุ เสวนํ ว ยํ
ตํ โหติ โข หายนวฑฺฒนาวหํ
กลฺยาณมิตตฺ าทิปเภทโตป โข
เอวํ หิ ภทฺเทหิ กรณฺยกํ อิทํ
สมฺมา กตํ ตํ ทุวธิ า พลาวหํ
สาเธติ ภิยโฺ ย ทิคณ
ุ ํ มหปฺผลํ
เทฺว ชายปติกา กมฺมํ
เอเกโก กมฺมการี วา
มนฺเตนฺติ ทุกขฺ ติ าทีสุ
เตสํ กิจจฺ านมตฺถาย
อุปปฺ าเทตุ ํ ผลํเยว

กตฺวา กปฺเปนฺติ ชีวติ ํ
ชีวติ ตฺถาย เอกโต
อารพฺภ กิจจฺ มตฺตโน
อตฺถิ โข ทิคณ
ุ ํ ธนํ
ตสฺมา เทฺว สหการิโน
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กุเล อปฺปฏิพทฺธา ว
เต ชนา เอกโตเยว
ยสฺส มิตตฺ า พหู โหนฺติ
กิจจฺ ํ สาเธติ โส เตสํ
สหการี ว เจ มิตตฺ า
ยถา กรณฺยเมกสฺส
รฺโญ ภฏาทโย รฏเฐ
รฏฐวาสี สเมตฺตี ว
ปฏิพทฺธํ ว ยํ กิจจฺ ํ
รฏฐสฺส พลภูตา เต
สเมตฺตี อฺญมฺญํ ว
เอเต สนฺตวิ หิ ารี จ
ปกุพพฺ นฺติ ตทา ยุทธฺ ํ
โย เอเกกสฺส สมฺโภโค
กลฺยาณปาปมิตตฺ านํ
เสวนํ ภทฺทรฏฐานํ
อิตรํ หานิปตฺตํ ว
ตํ ปาปุณาติ วุฑฒ
ฺ 
ิ จฺ
โสตฺถปิ ตฺตฺจ ปาเปหิ
สกํ วสฺจ วตฺเตติ
กิตตฺ สิ ทฺโท จ รฏฐสฺส

อินทรวิเชียร ::

อฺเญป สหการิโน
วฑฺเฒนฺติ ทิคณ
ุ ํ พลํ
สเจ เต สหการิโน
สหการกภาวโต
มิตตฺ านํ สาธุ คนฺถนํ
พหูนปํ  อิทํ ตถา
เอเกกสฺมึ คเณ คเณ
สพฺเพ สามคฺคยิ า รตา
ตํ สุฏ ุ สาธยนฺติ เว
วิเทเสสุป เย ชนา
สํโวหารํ กโรนฺติ เต
อุปปฺ นฺนํ สํยคุ ํ ยทา
ริปโว ปฏิพาหิตุ ํ
โส หานิวฑฺฒนาวโห
เอตํ ปเภทโต ยถา
ตถาป วฑฺฒนาวหํ
ยสฺเสว ภทฺทเสวนํ
รฏฐํ ภวติ นิพภฺ ยํ
รฏเฐเหว น ปฬติ ํ
เขตฺตํ วฑฺเฒติ ฐานโส
โลเก สพฺพตฺถ อุคคฺ โต

ยา ปุพพฺ รฏฐาธิปขตฺตเิ ยหิ
สทฺธึ วิเทเสหิ กตา ว เมตฺติ
เมตฺตึ ว ตํ รกฺขติ ภูปตินโฺ ท
ทฬฺหํ ว โส รกฺขติ มิตตฺ ภาวํ
อาโยธนาทีสปุ  นิจจฺ กาลํ
ยาวชฺชโต รกฺขติ ตํ นรินโฺ ท
อาคมฺม ตํ โรจติ ทยฺยรฏฐ ํ
โลเก จ อุคคฺ จฺฉติ ตสฺส กิตตฺ ตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓
อยางตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๕๙-๓๖๐)
สัจจะนัน้ ไดแกความซือ่ ตรงในกันแลกัน เปนธรรมผูกพันสามัคคีในระหวางมิตรใหสนิทสนมมัน่ คง ขาด
สัจจะแลวสามัคคียอ มไมเปนไปได สามีกบั ภรรยาวางใจกันลงไปไมได ยากเพือ่ จะปรองดองกัน มีแตจะระหอง
ระแหง ตางอยไู มเปนสุข หรือหยารางกันไปก็ได ตอไดเห็นความซือ่ ตรงของกันแลกัน จึงถูกใจกัน อยรู ว มกันดวย
ความพรอมเพรียง ญาติตอ ญาติ มิตรตอมิตร คิดระแวงกัน ยากเพือ่ จะรวมใจกันในกิจการตอได เห็นความสัตย
ตอกันและกันแลว จึงปลงใจลงดวยกัน โดยทีส่ ดุ คน ทำการซือ้ ขายดวยกันคิดเอารัดเอาเปรียบกัน ยอมทำดวยกัน
ไมยดื ตอทำตรงไปตรงมา จึงสมัครทำดวยกัน
“สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ”* (สัจจะชือ่ วาเปนรสดีกวารสทัง้ หลายอืน่ ) รสแหงโภชนาหารอันอรอย ก็เพียง
ชวนใหกลืนอาหารคลอง รสคือกามคุณก็เพียงชวนใหเพลิดเพลินในการดูการฟงการดมการลิม้ การถูกตองกัน เจือ
อยดู ว ยโทษ ในเมือ่ เกินพอดี สวนสัจจะเปนรสใหเกิดความยินดีของผไู ดเห็นใจกัน ผูกพันสามัคคีไวมนั่ คง ยัง
ประโยชนใหยดื ยาว สัจจะนีเ้ ปนธรรมสำหรับทานผสู งู สุดในชุมนุมชน
ในฝายพระศาสนาจัดเปนพระบารมีประการหนึง่ โดยชือ่ วาพระสัจจบารมี ในพระบารมี ๑๐ ทัศ แหงสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทีไ่ ดทรงบำเพ็ญมาแตครัง้ เสวยพระชาติเปนพระโพธิสตั ว จึงจัดไดอกี อยางหนึง่ วา เปน
พุทธการกธรรม (คือคุณทำใหเปนพระพุทธเจา) ขาดสัจจะเสียแลว ความสำเร็จพุทธภูมยิ อ มมีไมไดเลย คำสอนใน
ศาสนาทีข่ าดสัจจะแลว จัดวาเปนคำสอนทีก่ ลาวชอบมิไดเลย ในพระพุทธศาสนา ไดจดั การรักษาสัตยไวในสวน
ศีลเปนองคที่ ๔ แหงเบญจศีล ในธรรมจริยา สวนวจีสจุ ริตเปนองคทตี่ น แลเปนองคที่ ๓ แหงอัฏฐังคิกมรรค
โดยนัยนี้ ชนผขู าดความสัตย จักเปนผมู ศี ลี จักเปนธรรมจารี จักเปนอารยบุคคลหาไดไม
ในฝายอาณาจักร สัจจะจัดเปนราชธรรมประการหนึง่ โดยชือ่ วา อาชชวะ (คือความเปนผตู รง) ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชาธิบดี ในเรือ่ งโบราณ กลาวถึงพระราชาบางพระองค พลัง้ พระราชทานพรแกผใู ดผหู นึง่
แลว ทรงรสู กึ ภายหลังวาเปนการเกินสมควร ยอมอักอวนพระราชหฤทัยไมนอ ย ในทีส่ ดุ ตองปลอยเลยตามเลย
เพือ่ จะแสดงวา พระราชายอมทรงหนักอยใู นการรักษาสัตย อันทานผเู ปนพระราชาครองแผนดิน ไมใชเพียงตัง้
อยใู นสัจจะดวยพระองคเอง ยังชักนำพสกนิกรใหตงั้ อยใู นสัจจะดวย เชนตัง้ กฎหมายปองกันการหลอกลวงแลเบิก
พยานเท็จเปนตน เอกชนก็ดี ชุมนุมชนก็ดี ผมู ธี รุ ะเกีย่ วถึงกัน ทำสัญญากันเนือ่ งดวยกิจการนัน้ ก็เพือ่ ผูกพันกันให
ตั้งอยูในสัจจะ
* ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๐)

ตัวอยางฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ.๘

284

สจฺจคาถา

(มว. ๓๕๙-๓๖๐)

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

สจฺจํ มนุสเฺ สสุชตุ า ว โหติ
อาคมฺม สจฺจํ ว สมคฺคภาโว
สจฺเจน วิสสฺ าสิกตา ว โลเก
อุปปฺ ชฺชเร สงฺคหตา ชนานํ
เย สมฺพนฺธนฺติ สจฺเจน
เย ชายปติกา วาป
สจฺจํ อาคมฺม ญาตี วา
มิตตฺ า สจฺจวิหารี เย
วาณิชา วาป กิจเฺ จน
วาณิชา กยิกา จาป
โภชนานํ รโส โย วา
โส รโส สาธุรโู ป จ
วิสมิสโฺ ส ปเนโส ว
สจฺจเํ ยว รสานํป
สจฺจํ รโส สมคฺคานํ
สจฺจํ หเว มนุสเฺ สสุ
สจฺจํ ว โพธิสตฺเตน
ตํ พุทธการโก ธมฺโม
พุทโฺ ธ สจฺจํ ฐเปตฺวาน
สจฺจํ หิ ปฺจสีเลสุ
ตํ ธมฺมจริยาเยว
องฺคฺจ ปฐมํ อฏฐสจฺจํ หิ ราชธมฺมานํ

โลกสฺมึ มิตตฺ สนฺถวํ
น เต วิวาทการิโน
น เต ภณฺฑนการิโน
น เต มิตเฺ ตหิ ภินทฺ เร
น โข สทตฺถจกฺขกุ า
น เต กลหการิโน
กามานํ โย รโสป วา
มตฺตฺสุ สฺ สุขาวโห
อมตฺตฺสุ สฺ โภชเน
โหติ สาธุตรํ วรํ
จิรฺจ อตฺถสาธกํ
ธมฺโม ภวติ อุตตฺ โม
ปูรติ า สจฺจปารมี
อิติ วุจจฺ ติ สาสเน
พุทธฺ ภูมึ น สาธยิ
องฺคํ โหติ จตุตถฺ กํ
วจีสจุ ริเตป โข
มคฺคานํ ตติยํ วรํ
อาชฺชวนฺติ ปวุจจฺ ติ

วกฺขามิ วตฺถุ ํ อหเมกราชิโน
โส “สจฺจวาที อิตเิ ยว ปากโฏ
ทตฺวา วรํ อฺญตรสฺส เอกทา
ปจฺฉา “น ยุตตฺ ํ วจนํ อิทนฺติ โข
ญตฺวาน ภูมนิ ทฺ วโร ว ทุมมฺ โน
สจฺเจ ฐิตตฺตาย ตถา วรํ อทา
“สจฺเจ ฐิโต โหติ จ ภูมโิ ป ปเร
ฐาเปติ สจฺเจ อิติ ทีปนํ อิทนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
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(มว. ๓๕๙-๓๖๐)
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สจฺจคาถา อีกสำนวนหนึง่

อินทรวิเชียร :

สจฺจนฺติ วุตตฺ า อุชตุ า ว โหติ
ตํ นตฺถิ เยสํ นป เต สมคฺคา
ชายาย สทฺธึ กลหํ กโรติ
สามีป เภทนฺติ อิเมหิ มิตตฺ า
สจฺจํ ว โข นตฺถปิ  วาณิชสฺส
เภเทติ เอโส กยิเกหิ สทฺธึ

อินทรวงศ :

อาหารกามาทิรสา น โข จิรํ
กาลํ ชนานํ ว สุขาย วตฺตเร
เตสมฺป สจฺจสฺส รสา หิตาย เว
ตํ สจฺจมุปปฺ าทยเต สมคฺคตํ

ปฐยาวัตร :

สจฺจํ หิ โพธิสตฺเตหิ
เอตํ จตุตถฺ มงฺคํ ว
ตํ ธมฺมจริยาเยว
ตํ อฏฐงฺคกิ มงฺคสฺมึ
สจฺจํ โข ทสภูปาลวตฺถนุ า ตมฺป ทฏฐพฺพํ
สจฺจวาที กิเรกสฺส
ปจฺฉาป นยิทํ ยุตตฺ ํ
ทุมมฺ โน ตสฺส สจฺจสฺมึ
กิจฺ เิ ทว น ทสฺเสสิ
สจฺเจ ฐิโต จ สจฺจสฺมึ

ปูรติ ํ สจฺจปารมี
ปฺจสีเลสุ วุจจฺ เต
องฺคํ ปฐมเมว โข
ตติยงฺคํ ว สาสเน
ธมฺเมสุ เอตมาชฺชวํ
เอกรฺโญ นิทสฺสนํ
นรสฺส โข วรํ อทา
อิติ ญตฺวาน ตํขณํ
ฐิตตฺตา รฏฐปาลโก
เอตฺเถตํ ปริทปี นํ
ชเน ราชา นิโยชยีติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวประพันธใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๖๑).
มีเรือ่ งกลาวถึงธรรมาธรรมสงครามตอสแู หงธรรมะและอธรรมะ ไวในธรรมเทวปุตตชาดกเอกาทสนิบาต *
มีใจความวา ธรรมะและอธรรมะทัง้ ๒ นี้ แสดงโดยบุคคลาธิษฐาน เปนเทพบุตรในกามาพจรสวรรค คือชัน้ เทวดา
ผยู งั เสพกามคุณ ไดแกสวรรคชนั้ ต่ำ ถึงวันอุโบสถพระจันทรเพ็ญ ธรรมะขึน้ รถ มีบริวารหอมลอมแลนไปบาน
นิคมราชธานี หยุดอยูในเวหาส ประกาศแกชนทัง้ หลายวา จงเวนเสียจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จงบำเพ็ญ
มาตาปตอุ ปุ ฏ ฐานคือบำรุงบิดามารดาของตน แลจงยังกุศลธรรมสวนสุจริตพรอมไตรทวารใหบริบรู ณ เชนนีจ้ ะได
ไปสวรรค จักไดยศใหญ ธรรมะชักชวนมหาชนในกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนอาทิฉะนี้ ชักรถเวียนชมพูทวีปไปโดย
ทางขวา
ฝายอธรรมะชักชวนมหาชนในทางตรงกันขาม โดยนัยเปนตนวา จงผลาญชีวติ เสีย ชักรถเวียนชมพูทวีป
ไปโดยทางซาย รถของสองฝายนัน้ มาปะทะกันเขา ตางหยุดอยเู พือ่ จะใหอกี ฝายหนึง่ หลีกทางให ธรรมะอางสิทธิ
ของตนทีค่ วรไดทาง กลาวกอนวา ตนเปนผทู ำมหาชนใหบำเพ็ญบุญ เปนผไู ดยศ เปนผอู นั สมณพราหมณสรรเสริญ
อันเทวดามนุษยบชู าทุกเมือ่
อธรรมะตอบวา ตนมีรพี้ ล ไมตอ งหวาดหวัน่ ไมเคยยอมใหแกใคร เหตุไฉนจะยอม
ใหแกธรรมะในวันนีเ้ ลา ธรรมะอางสิทธิอยางอืน่ อีกวา ธรรมะเกิดขึน้ กอนในโลก อธรรมะเกิดขึน้ เมือ่ ภายหลัง
ตนแกกวา เกากวา เปนผใู หญกวา ชอบทีผ่ นู อ ยจักหลีกให อธรรมะตอบวา ดวยการออนวอนก็ตาม ดวยการอาง
เหตุอนั สมควรก็ตาม ตนไมควรใหทางแกธรรมะเลย ทัง้ สองฝายจงรบกันในวันนี้ ฝายใดรบชนะ ทางจักไดแกฝา ย
นัน้ ธรรมะรับทาวา ตนประกอบดวยคุณทัง้ ปวง มีกำลังใหญ มีเกียรติยศมาก หาผเู สมอมิได แผไปทัว่ ทิศ อธรรมะ
จักเอาชำนะอยางไรได อธรรมะตอบวาชางทองยอมตีทองคำดวยเหล็ก หาตีเหล็กดวยทองคำไม ถาอธรรมะจัก
ฆาธรรมะไดในวันนี้ เหล็กก็จกั เปนของนาดูนา ชมดุจทองคำ ขณะทีธ่ รรมะจวนจะเสียที จะตองอดกลัน้ คำทีพ่ ดู
ดูหมิน่ แลจะตองยอมใหทางแกอธรรมะดวยไมเต็มใจ อธรรมะไมอาจนัง่ อยบู นรถ พลัดตกหกศีรษะลงมา พสุธา
ยอมสูบซ้ำ ธรรมะมีขนั ติเปนกำลัง ชำนะกำลังแหงการยุทธ เปนผชู ำนะขับรถไปดังนี้
* ชาดก อรรถกถา (ชา.อ.๖/๑๗-๒๓)
(มว. ๓๖๑)

ปฐยาวัตร :

ธมฺมาธมฺมสงฺคามคาถา
ธมฺมสฺส จ อธมฺมสฺส
“โย จ ธมฺเม ฐิโต โหติ
อิจเฺ จวํ ปุคคฺ ลสฺเสว
ปุณณ
ฺ มาติถสิ งฺขาเต
ธมฺโม สปริวาโร ว
คนฺตวฺ า คคเณเยว
“ปาปากุสลภูเตหิ
วิรมนฺตุ จ สพฺเพ ว

สงฺคาโม ธมฺมชาตเก
โย อธมฺเม ปติฏฐโิ ต”
วเสน เทสิโตป โข
อุโปสถทินมฺหิ เว
คามํ นิคมนามกํ
ฐิโต หุตวฺ า นิเวทยิ
ทสกมฺมปเถหิ เว
มนุสสฺ า โลกวาสิโน
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มาตาปตอุ ปุ ฏฐานํ
ปูเรนฺตุ กุสลํเยว
เอวํ โข ติทวิ ปฺปตตา
อิติ โข กุสเล ธมฺเม
รถํ ปาชยมาโน ว

ปกุพพฺ นฺตุ จ ฐานโส
ตีหิ ทฺวาเรหิ ยุตตฺ โิ ต
ยโสปตฺตา จ เหสฺสเร”
มหาชนํ นิโยชยิ
ทกฺขณ
ิ าภิมโุ ข อหุ

อินทรวิเชียร :

เอตํ ปวตฺตึ ว วิชานยิตวฺ า
“มาเรนฺตุ ปาเณ” อิติ อาทิเมว
นิคโฆสมุคโฺ ฆสยิ โข อธมฺโม
ทฺวนิ นฺ ํ รถา สมฺมขุ ภาวปตฺตา

อินทรวงศ :

เอเตสุ ธมฺโม ปฐมํ นิเวทยิ
“เย โข ชนา โหนฺติ มยา นิโยชิตา
เต ปฺุญการี จ ลภนฺติ เต ยสํ
สมฺมา ปสฏฐา สมณาทิเกหิ เต
เต เทวตาทีหิ ชนา จ ปูชติ า
ตสฺมา หิ มคฺคํ มมทานิ เทหิ เว”

ปฐยาวัตร :

มคฺคํ อทาตุกาโม ว
“สเสโน โหมิ อจฺฉมฺภี
ตํ สุตวฺ าน ธมฺโมป
วยวุฑโฺ ฒ จ โปราโณ
มคฺโค เชฏฐสฺส ทาตพฺโพ”
เอวํ สุตวฺ า อธมฺโมป
อฺญมฺญํ น สกฺขสึ ุ
เอวํ อุปปฺ ชฺชิ สงฺคาโม
มหพฺพโล จ ตสฺมา โข
อพฺภคุ คฺ จฺฉิ จ ธมฺเมน
อธมฺมํ ชินติ ุํ สกฺขิ
นเภ ฐาตุํ อสกฺโกนฺโต
ปาปมา ลทฺธทฺวาโร จ

อธมฺโม ตสฺส อาห โข
น มคฺคทานมตฺถิ เต”
“อุปปฺ นฺโน ปฐมํ อิธ
ธมฺโม เชฏฐตโร ตทา
อิติ เอตสฺส อาห เว
มคฺคํ เนตสฺส โข อทา
สฺญาเปตุํ อุโภ อิเม
ธมฺโม สพฺพคุณากโร
เอตสฺส กิตตฺ ิ สพฺพธิ
ปฺญาย จาป ขนฺตยิ า
อธมฺโม เว ปราชิโต
อธมฺโม จ อวํสโิ ร
ปฐวึ เอส ปาวิสตี ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (พระมงคลวิเสสคาถา หนา ๓๖๕-๓๖๖)
ชนนิกายผตู งั้ อยตู า งแควน อันติดตอกัน ยอมมีทางจะวิวาทแตกราวกัน เพราะเหตุอาณาเขตกันบาง เพราะ
เหตุสทิ ธิของพสกนิกรบาง เพราะเหตุแยงคาขายบาง เปนอาทิ เชนกับชนนิกรในแควนเดียวกัน เมือ่ ปรองดอง
กันลงไมได ไมมใี ครจะตัดสิน ตางใชอำนาจของตนเขาตอสู เพือ่ ยังความเปนอยแู ลความปรารถนาของตนให
สำเร็จ แมโลกจำเริญขึน้ ก็ยงั ถนัดใชวธิ ผี อ นผันหลายประการ เปนตนวายอมใหประชาชนหมอู นื่ ตัดสิน ถึงอยาง
นัน้ ก็ยงั ถนัดใชอำนาจของตนชีข้ าดอยนู นั่ เอง มีมหาสงครามในครัง้ กอน แลในบัดนีเ้ ปนอุทาหรณ เมือ่ เปนเชนนี้
ชนนิกรตางฝายตองแบงกันออกเปนพวกหนึง่ มีหนาทีส่ ำหรับตอสปู รปกษ ครัง้ โบราณเรียกวากษัตริย มีพระราชา
เปนประมุข ดวยเหตุนี้ ราชกุมารผสู บื สายจากพระราชาผมู หี นาทีใ่ นทางนีต้ ามกัน จึงไดนามวิสามัญวากษัตริยด ว ย
บริวารของพวกกษัตริยย อ มเปนโยธี คือพลรบตามเจาของตน การจัดการปองกันศัตรูภายนอก เปนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึง่ ซึง่ จะเวนเสียมิได อันการสงครามยอมเกิดขึน้ โดยฉุกเฉิน แลจะยกเอาชัยเพราะมีพลแล
ศัตราวุธยุทธภัณฑมากกวาอยางเดียวหาไดไม ตองอาศัยสติปญ
 ญากลาหาญชำนาญวองไวพรักพรอมอยใู นบังคับ
บัญชาเปนตนดวยจึงอาจชวยจะเอาชัยได การสงครามจึงตองตระเตรียมไวพรอม แมในเวลาวางศึก ไมเชนนัน้
ไมทนั กาล ยอมเสียเปรียบศัตรู มีเรือ่ งทีฆาวุชาดกรับสมอางวา โกศลรัฐเปนแควนนอย มีพลศัตราวุธยุทธภัณฑ
เสบียงพาหนะนอยกวากาสีอนั อยตู ดิ ตอกัน ทัง้ มัวประมาท ไมไดตระเตรียมดวย เมือ่ ศึกกาสีมาติดไมอาจตอสยู อ ม
เสียแกกาสี
สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาทรงยกความตระเตรียมพรอมของเมืองทีไ่ มประมาทขึน้ เปนอุปมา ประทานพระ
บรมพุทโธวาทไววา อันเมืองตัง้ อยตู ามชายแดน ซึง่ เปนเมืองหนาศึกเรียกวา ปจจันตะ เขาระวังทัง้ ภายในภาย
นอกฉันใด ทานทัง้ หลายจงระวังตัวฉันนัน้ ขณะคราวสมัยอยาไดลว งเลยทานทัง้ หลายไปเสีย เพราะวาพวกชนผู
มีขณะคราวสมัยลวงเลยไปเสียแลว ยอมจะเศราโศกเต็มเพียบอยใู นทีไ่ มมคี วามเจริญ
(มว. ๓๖๕-๓๖๖)

รฏฐสฺสานุรกฺขโนปายคาถา

วสนฺตติลกา :

สามนฺตรฏฐวสิกา หิ วิวาทการี
เตสํ กทาจิ ปรรฏฐวิลมุ ปฺ นํ วา
รฏเฐ ปฏิจจฺ สกสิทธฺ วิ รํ วณิชชฺ ํ
อุปปฺ ชฺชเตว กลโห อถวา วิวาโท
สกฺโกนฺติ เต น กลหํป ยทา สเมตุ ํ
อุปปฺ นฺนกํ ภวติ จณฺฑรณํ ตทา โข

อินทวํสา :

เภเท วิวาเท จ ปวตฺตมานเก
สกฺโกติ สฺญาปยิตุ ํ ว สุฏ ุ เต
โย ปฺญวา โหติ สมตฺถโก นโร
ภูมนิ ทฺ ราชา คณเชฏฐโก ว โส
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รฏฐาภิปาโล มหิโป ว เสนิโย
เสนาย โข มทฺทติ ทุฏฐ เวริโน
ราชา ปลาเปติ ริปู อุปายโส
ธมฺเมน รฏฐฺจ ปสาสตีธ โส
ปฺยาวตฺตํ :

ทฏฐพฺโพ เจตฺถ สงฺคาโม
ชีวติ สฺส จ ปาณานํ
โลเก ชนา ทฺวธิ า ภินนฺ า
ปุพเฺ พป ขตฺตยิ า เจว
เต เสนิยา สมตฺถา จ
เอเตสํ ปริวารา ว
อมิตเฺ ต ปฏิพาหนฺติ
รฏฐาภิปาลนํ เอตํ
เอกทา สหสา โหติ
เสนิโย พลสมฺปนฺโน
น เกวลํ อมิตเฺ ต ว
กทาจิ เอส ปฺญาย
ตสฺมา ยทา สเก รฏเฐ
รฏฐเชฏโฐ ตทา โหติ
ทีฆาวุชาตกํ เจตฺถ
ตทา โกสลรฏฐสฺส
น โหติ ยุทธฺ สชฺโช จ
สตฺตหู ิ มทฺทเิ ต รฏเฐ
เตน วุตตฺ ํ มุนนิ เฺ ทน
นครํ ยถา ปจฺจนฺตํ
เอวํ โคเปถ อตฺตานํ
ขณาตีตา น โสจนฺติ

มหาวินาสการโก
โภคานํ พฺยสนาวโห
สพฺเพเต ปฏิปกฺขกิ า
เตสฺจ ราชวํสกิ า
เต สมฺปหารโกวิทา
พหุกา สูรโยธิกา
ปลาเปนฺติ จ รฏฐโต
สพฺพตฺถ อภิปตฺถยิ ํ
สงฺคาโม ปจฺจปุ ฏฐโิ ต
สูโร จ รฏฐเชฏฐโก
มหาเสนาย มทฺทติ
ริปู สกฺโกติ มทฺทติ ุ ํ
สงฺคาโม น อุปฏฐโิ ต
ยุทธฺ สชฺโช สุยตุ ตฺ โิ ต
ทฏฐพฺพํ ว นิทสฺสนํ
เชฏฐโก อปฺปเสนิโย
ปมาเท จ ปติฏฐ โิ ต
เอส ลทฺธปราชโย
สพฺพโลกานุกมฺปน า
คุตตฺ ํ สนฺตรพาหิรํ
ขโณ โว มา อุปจฺจคา
นิรยมฺหิ สมปฺปต าติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง
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ตัวอยางวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนี้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนัด แตงฉันทอะไรแจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๖๖-๓๖๗)
ประเทศไทยนีต้ งั้ อยยู งั่ ยืนสืบมาไดดว ยอาการทีพ่ ลเมืองเปนนักรบ เวลามีสงครามยอมระดมกันรบ เวลา
วางตางแยกกันทำกิจตางแผนก จนถึงไดปนลงมาวา เปนฝายทหารฝายพลเรือน ดวยเดชะเปนนักรบ พระ
ราชาณาเขตสงบมาชานาน จนฝายพลเรือนไมคนุ เคยการรบ ฝายทหารก็ไมสนั ทัด ครัง้ รัชกาลของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบำรุงการทหารบกเจริญขึ้น มาในรัชกาลปจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา พรอมดวยรัฐบาล ทรงตัง้ อยใู นความไมประมาทตอเหตุการณ ทรงบำรุงการทหารบกสืบใหไพศาล
แลทรงบำรุงการทหารเรือน ทหารอากาศ ทรงตัง้ กรมพลศึกษาขึน้ เพือ่ นำฝายพลเรือนใหรจู กั ยุทธวิธี แลทรงจัด
ใหนักเรียนเปนยุวชนเปนลูกเสือ เพื่ออบรมเด็กใหมีนิสัยเปนนักรบ ดวยพระราชประสงคจะนำพลเมืองใหเปน
นักรบตามประเพณีเดิม นีเ้ ปนพระราชกรณียะสวนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึง่ กิตติศพั ทนรี้ ะบือไปถึงนานา
ประเทศ เปนเหตุใหไพรัชมหาชนสนใจรูจักประเทศไทย มีความเกรงใจ แสดงความเคารพนับถือใหปรากฏเปน
เกียรติยศแกกรุงไทยซึง่ ตัง้ อยหู า งไกลในบุรพทิศ เขาในพระพุทธภาษิตวา
สัตบุรษุ ยอมปรากฏไดในทีไ่ กล ดุจเขาหิมพานต
อสัตบุรษุ อยใู นทีน่ กี้ ไ็ มมใี ครเห็น เหมือนลูกศรทีย่ งิ ไปในราตรี *
* ขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๓๖๖-๓๖๗)

ทยฺยานมินทฺ สฺส นวมินทฺ มหาราชวรสฺสาภิถตุ คิ าถา

อินทรวิเชียร :

รฏเฐ หิ ทยฺยา พหุกา ว โยธา
รฏฐํ ฐิตํ สนฺตวิ เร นิพทฺธํ
สงฺคามกาลมฺหิ ตรึสุ สตฺตู
รฏฐา ปลาเปสุมเิ ม จ โยธา
กมฺมํ ปยุชฺ สึ ุ อยุทธฺ กาล
เอวํธ โยธา จ ภฏา อเหสุ ํ

อุเปนทรวิเชียร :

จิรํ หิ รฏฐํ อหุ สนฺตภิ ตู ํ
ภฏา จ โยธา สมเร อทกฺขา
นริสสฺ โร ปฺจมราชกาเล
ปทาติกายํ อุปถมฺภิ ภิยโฺ ย

ปฐยาวัตร :

กาเล หิ นวมินทฺ สฺส
สทฺธึ ว รฏฐปาลีหิ
ถลโยธาทโย ภิยโฺ ย
อภิยทุ ธฺ วิธึ ทยฺเย
พลสิกฺขนสนฺโทหํ
โยธภาเว ปสาเทตุ ํ
ชเนตุ ํ สิกขฺ กามีนํ
อนุโยธสมูหํ ว
รฏฐาภิปาลโนปาเย
ตปฺปจฺจยา วิเทเสสุ
รฏฐํ ทยฺยนิวาสีนํ
กิจฺ าป ตํ ฐิตํ ทูเร
รฏฐสฺส ปน สพฺพตฺถ
วุตตฺ ฺเหตํ มุนนิ เฺ ทน
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
อสนฺเตตฺถ น ทิสสฺ นฺติ

โส ภูมพิ ลขตฺตโิ ย
อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
อุปถมฺภติ โยนิโส
สิกขฺ าเปตุ ํ อุปายโส
ฐเปติ ทีฆทสฺสโน
เต ปุราณปเวณิโต
โส โยธภาวกามตํ
ฐเปติ ยุทธฺ โกวิโท
กรณฺยํ ราชิโน อิทํ
ราชิโน กิตตฺ ิ อุคคฺ ตา
ญาตุกามา วิเทสิกา
ทิสาภาเค ปุรตฺถเิ ม
สมุคคฺ จฺฉติ กิตตฺ ิ เว
สพฺพโลกานุกมฺปน า
หิมวนฺโต ว ปพฺพโต
รตฺตึ ขิตตฺ า ยถา สราติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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ปญหาวิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
ใหเก็บความตามทีจ่ ะเก็บได จากสำนวนไทยทีใ่ หไวขา งลางนี้ แตงเปนปฐยาวัตรฉันทภาษามคธ (จาก
หนังสือมงคลวิเสสกถา หนา ๓๗๙-๓๘๐)
ทีฆาวุกมุ าร พระราชโอรสของพระเจาทีฆตี ผิ คู รองโกศลรัฐ ประสูตเิ มือ่ พระชนกเสียราชสมบัตแิ กพระเจา
พรหมทัตผคู รองแควนกาสีแลว ตัง้ พระหฤทัยจะแกแคนและเอาราชสมบัตขิ องพระบิดาคืนใหจงได เพียรหาชองเขา
ใกลพระเจาพรหมทัต จนไดเปนนายสารถีคนโปรด คราวหนึง่ พระเจาพรหมทัตเสด็จประพาสปา ทีฆาวุกมุ าร
แสรงขับรถพระทีน่ งั่ เร็วจนราชบริพารตามเสด็จไมทนั ทาวเธอทรงเหนือ่ ยก็ตรัสสัง่ ใหหยุดรถพระทีน่ งั่ เสด็จลงพัก
ณ ทีแ่ หงหนึง่ แลวบรรทมหลับไป ทีฆาวุไดชอ งทีจ่ ะแกแคน จึงถอดพระแสงจากฝกแลวปลุกบรรทมขึน้ แสดงตนให
ทรงทราบวาเปนศัตรู จะแกแคนแทนพระบิดา พระเจาพรหมทัตตกพระราชหฤทัย ตรัสขอพระชนมชีพประทาน
สัตยวา จะคืนโกศลรัฐให กุมารนึกถึงพระวาจาพระราชบิดาวา จงเห็นยาวดีกวาสัน้ จึงสอู ดกลัน้ ระงับเวรเสีย
ถวายพระชนมแดพระเจาพรหมทัต
แลวไดราชสมบัตคิ นื พรอมทัง้ พระราชธิดา ภายหลังไดครองแควนกาสีอกี
ดวย ทีฆาวุอาศัยกัตตุกมั ยตาฉันทะ ยังความประสงคของตนใหสำเร็จไดฉะนี้
(มว. ๓๗๙-๓๘๐)

ปฐยาวัตร :

ทีฆาวุกุมารคาถา
โย หิ โกสลรฏฐนิ โฺ ท
ยทา ปราชิโต เอโส
ทีฆาวุนามโก ชาโต
ปฏิเวรํ กริสสฺ สามิ
คณฺหสิ สฺ ามิ จ รชฺชนฺติ
คนฺตกุ าโม ตโต ตสฺส
ราชวลฺลภภูโต ว
ภูมปิ าโล อรฺญํ ว
เอโส ทีฆาวุ ภูปสฺส
น ตํ ปริชนา สพฺเพ
กิลนฺโต ภูมปิ าโล ตํ
โอรุยหฺ ตตฺถ นิททฺ ายิ
อสึ ทีฆาวุ โกสมฺหา
สตฺตภุ าวํ ว ทสฺเสตฺวา
เอวํ ทิสวฺ าน ทีฆาวุ
สจฺจํ “โกสลรฏฐํ เต
ตฺวํ ทีฆํ ปสฺส, มา รสฺสํ
ปตุ วาจํ สริตวฺ าน
รฺโญ จ ชีวติ ํ ทตฺวา

ทีฆตี ิ อิติ ปากโฏ
ตทา เอตสฺส โอรโส
วยปฺปตฺโต อิทานิ โส
ปตโุ น สนฺตกํ อหํ
จินเฺ ตตฺวา ริปสุ นฺตกิ ํ
อโหสิ วรสารถิ
พฺรหฺมทตฺโต หิ เอกทา
สทฺธึ ทีฆาวุนา คโต
รถํ เวเคน ปาชยิ
สกฺขสึ ุ อนุพนฺธติ ุ ํ
วตฺวา “ติฏฐ าติ โข รถา
เอตํ มาเรตุกามโก
นีหริตวฺ า ปโพธิย
“ตํ มาเรสฺนตฺ ิ อาห ตํ
ยาจิตวฺ า สกชีวติ ํ
ทสฺสามิ” อิติ อาห โส
อิติ ทีฆาวุ ตํขณํ
เวรํ วูปสเมสิ เว
รชฺชฺจ ลภิ ธีตรํ
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ทีฆาวุ กาสิรฏฐสฺมึ
โส กตฺกมฺยตาฉนฺทํ

ปจฺฉา รชฺชํ อการยิ
ปฏิจจฺ กิจจฺ สาธโกติ ฯ

ทีฆาวุกุมารคาถา
อุเปนทรวิเชียร :

ยทา หิ รฏฐํ ปตโุ น วิลตุ ตฺ ํ
สยํ สเทวี วสิ โส อรฺเญ
ตทา หิ ทีฆาวุ ตหึป ชาโต
ส วุฑฒ
ฺ โิ ต นิฏฐ ติ สิปปฺ ภูโต
ตโต อรึ มาริตกุ ามโก โส
อโหสิ รฺโญ วรวลฺลโภ ว

อินทรวิเชียร :

โส ปาชยนฺโต รถเมกทา โข
สทฺธึ ปตินเฺ ทน คโต อรฺญํ
โส พฺรหฺมทตฺโตป กิลนฺตรูโป
ตตฺเถว นิททฺ ปู คโต อโหสิ

ปฐยาวัตร :

ลทฺโธกาโส หิ ทีฆาวุ
“เนว สมฺมติ เวเรน
สริตวฺ า สนฺตเวโร ว
ปจฺฉา อทาสิ รชฺชฺจ
โส กตฺตกุ มฺยตาฉนฺทํ

เอตํ มาเรตุกามโก
เวรนฺติ ปตโุ น กถํ
อทาสิ ตสฺส ชีวติ ํ
ธีตรํ ตสฺส ภูมโิ ป
ปฏิจจฺ อตฺถสาธโกติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙
ประพันธเปนตัวอยาง.
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วิชาแตงฉันทภาษามคธ ชัน้ ประโยค ป.ธ. ๘
จงเก็บขอความตามทีจ่ ะเก็บไดในขอความขางทายนีแ้ ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยางตาม
ถนัด แตงฉันทอะไร แจงชือ่ ไวดว ย (มงคลวิเสสกถา หนา ๓๘๖-๓๘๗).
ยาจโยคตาความเปนคนควรเปนทีข่ อนัน้ ไดแก ความปราศจากตระหนี่ มีอธั ยาศัยเผือ่ แผ คนอืน่ อาจออก
ปากขอความอุปถัมภในคราวมีความ * วา อริยสาวกในพระศาสนานี้ มีใจปราศจากความตระหนีอ่ นั เปนมลทิน
อยคู รองเรือน สิง่ ใดควรใหกใ็ ห ไมหวงแหน มีมอื สะอาด คอยหยิบของให ยินดีในบริจาค ควรเปนทีข่ อ ยินดี
ในการใหการแจก สัตวโลกมีกรรมเปนของตน กรรมยอมจำแนกใหเปนผูขาดแคลนบาง ใหเปนผูบริบูรณบาง
คนบริบรู ณเกือ้ กูลคนขาดแคลนดวยน้ำใจเผือ่ แผ ไดชอื่ วาชวยผนู นั้ ขึน้ จากหลม ค้ำจุนโลกใหเปนไปใกลตอ ความ
สม่ำเสมอกันอันเปนทางแหงความสงบราบคาบ บุคคลเห็นปานนีจ้ งึ เปนทีส่ รรเสริญของพุทธาทิบณ
ั ฑิตวา มีชวี ติ
ไมเปลา จรรยาของเขาจึงเปนหลักธรรมประการหนึง่ ของผคู รองเรือน ถือเอาเนือ้ ความนีเ้ ปนทีต่ งั้ ความเผือ่ แผ
นี้เปนไปในทางพอดีพองาม ทรงตนทรงผูอื่นไวไดทั้งสองฝาย จึงจะสำเร็จเปนประโยชนไดจริงๆ โดยนัยนี้
ยาจโยคตา อันบุคคลจะบำเพ็ญใหเปนผลดีตอ งพรอมดวยอาการ ๒ คือ มีกำลังทรัพยพอจะทำได ไมถงึ ตนเอง
ตองกลับเปนผขู าดแคลนยากจน ๑ การอุปถัมภนนั้ ชวยผขู อใหพน จากความขาดแคลนหรือเพียงพยุงตนใหทรง
ตนอยไู ด ๑ ถาเปนแตสกั วามีคนขอก็ใหเพือ่ สมความปรารถนาของเขา เชนนีล้ างทีกลับแตจะใหโทษแกผไู ดรบั
ทำเขาผูไดงายเปนคนสุรุยสุราย ไมรูจักประหยัดทรัพย ยวนความอยากไดของเขาใหเจริญขึ้น ถึงความเปนคน
มักขอ เปนทีเ่ บือ่ หนายของผอู นื่
สมเด็จพระบรมโลกนาถ เมือ่ ครัง้ เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญพระทานบารมีไดเคยทรง
ทดลองมาแลวไมเปนผล ครัง้ นัน้ พระองคมพี ระหฤทัยเผือ่ แผแกมหาชน ทรงจำแนกนิพทั ธทานทีท่ รงทำประจำแล
มหาทานเปนพิเศษ ใครตองการอาหาร เงินทอง ยานพาหนะ ขาทาส แลอืน่ ๆ ก็พระราชทานใหสมปรารถนา
บรรดาชนผไู ดรบั พระราโชปถัมภนา จะตัง้ ตนไดในโภคสมบัตแิ ละรจู กั อิม่ เอิบ หาเปนเชนนัน้ ไม กลับอยากได และ
ขอพระราชทานสิง่ อืน่ ๆ อีกตอไป จนไมรจู กั ประมาณ มงคลคชสาร แลราชรถกำลังทรง ก็ยงั กลาขอพระราชทาน
ไมยำเกรงและเคารพในพระราชานุภาพ ไมเพียงเทานัน้ พราหมณชชู กยังกำเริบเหลือดี เพียงภรรยาตองการทาส
ทาสี ทองมีกไ็ มปรารถนาจะชวยคนมาใช เห็นทางจะไดเปลา โลภจนไมรสู ำนึกตน กลาทูลขอสองพระลูกเจาใน
คราวเสด็จออกปาทรงบำเพ็ญพรต ทีม่ แี ตพระมัทรีกบั ๒ พระโอรสพระธิดาเปนเพือ่ นยาก จนพระอินทรตอ งจำแลง
เปนพราหมณมาจากเทวโลก ทูลขอพระมัทรี แลวแลมอบถวายไว สวน ๒ พระโอรสพระธิดาทีพ่ ราหมณชชู กทูล
ขอแลวไดมา ความทราบถึงพระสญชัยสีวริ าช พระราชทานปราสาทแลโภคสมบัติ อยางอืน่ ถาย ๒ พระราชนัดดา
มิใชวา อาจทำชูชกใหเปนสุขสมบูรณ กลับเพิม่ พูนความไมรจู กั ประมาณในการบริโภคสมบัติ จนถึงเปนอันตรายชีวติ
 ณาสก (ม.อุ. ๑๔/๕๙๖/
* อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (องฺ.ติก.๒๐/๕๑๙/๒๙๐-๒๙๑) ; มัชฌิมนิกาย อุปริปณ
๓๘๕).
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ยาจโยคตาคาถา

(มว. ๓๘๖-๓๘๗)

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

อินทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

ยาจกสฺสานุรูปสฺส
ยาจกสฺสานุรโู ป หิ
สํวภิ าครโต จาป

ภาโว ว ยาจโยคตา
ทานสีโล อมจฺฉรี
โวสฺสคฺคมานโส นโร

วุตตฺ ฺหิ เอตํป สมนฺตจกฺขนุ า
มจฺโจ คหฏโฐ อริโยธ สาวโก
นิจจฺ ํ ปริจจฺ าครโต จ ทานวา
ธีโร วทฺู จ อุฬารมานโส
กมฺมสฺสกา หิ โลกสฺมึ
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ
ยทา ทุคคฺ ตา โปสา
ตทา ทานรโต เสฏฐี
เมตฺตาลุ หิ ทลิททฺ านํ
อุฬารชฺฌาสโย ธีโร
ปสฏฐา โหติ พุทเฺ ธน
สาสนสฺมึ คหฏฐานํ

เสฏฐี โหนฺติ จ ทุคคฺ ตา
ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย
อตฺตโน ฆรมาคตา
เตสํ ทเทยฺย ฐานโส
นิจจฺ ํ สงฺคหการโก
สพฺพสตฺตานุกมฺปโก
อโมฆนฺตสฺส ชีวติ ํ
เสฏฐา ปฏิปทา อยํ

โย ทายโก โหติ อุฬารจิตโฺ ต
เอโส วิชาเนยฺย สกํ ว ถามํ
ทานํ ททิตวฺ า น สิยา ทลิทโฺ ท
เอเต วิโมเจยฺย จ ทุกขฺ โต วาติ
โย โกจิป สกํ เคหํ
ทานฺเจ ทายโก เทติ
อุปปฺ าเทติ วิปตฺตึ โส
เอวํ น ทายกสฺเสว
สาธกฺเจตฺถ ทฏฐพฺพํ
ยาจมานานมนฺนาทิเตสุ โกจิ อมตฺตฺู
ยาจิตุ ํ ปุน ปตฺเถติ
โส ปุตตฺ ธีตโร ตสฺส
อุฬารจิตตฺ ภาวํ ว
โส อฺเญ อติยาจนฺเต
ชิณณ
ฺ พฺราหฺมณเวเสน
สุฏโ ฐปฏฐหนตฺถาย

ปตฺตมตฺโต ว ยาจติ
โตเสตุํเยว ยาจกํ
อมตฺตฺญ หิ ยาจโก
จิตตฺ ํ สกฺโกติ คณฺหติ ุํ
เวสฺสนฺตโร ปยงฺกโุ ร
ทานํ เทติ ปุนปฺปนุ ํ
ลภมาโนป อุตตฺ รึ
ทฏฐพฺโพ เจตฺถ ชูชโก
โหติ ยาจิตมุ าคโต
สกฺโก ชานาติ สุฏ ุ เว
ปฏิพาหิตกุ ามโก
มทฺทึ ยาจิตมุ าคโต
ตสฺเสตํ ปฏิเทติ โส
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โส ปุตตฺ ธีตโร ตสฺส
สฺชยสฺส ปุรํ ปตฺโต
เตสํ อาคมนํ ญตฺวา
ราชเคหํ ปเวเสตฺวา
โส โภชเน อมตฺตฺู
(มว. ๓๘๖-๓๘๗)

อุเปนทรวิเชียร :

ปฐยาวัตร :

อินทรวงศ :

ปฐยาวัตร :

เนตฺวาน ทิชชูชโก
ราชา เอเตสมยฺยโก
สนตฺตุทิชชูชกํ
ตํ สนฺตปฺเปสิ ชูชโก
มโต ตํทวิ สํ อหูติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ

ยาจโยคตาคาถา

อีกสำนวนหนึง่

อุฬารจิตโฺ ต ปริจาคสีโล
อมจฺฉรี โย กรุณาย ยุตโฺ ต
หิเตสโก โหติ ปชาย นิจจฺ ํ
ปวุจจฺ เต โส หิตการโกติ
ทานสีลสฺส เอตสฺส
เอโส ทฺวหี ิ ปกาเรหิ
โส อฑฺโฒ ยาจกานฺจ
ทาเน ยสฺเสว ทินเฺ นป

จริยา ยาจโยคตา
สมงฺคี โหติ โข นโร
ทานํ ทาตุสมตฺโถ
โหติ สณฺฐานิโย ส โข

เวสฺสนฺตโร จาครโต นราสโภ
หตฺถปึ  อายาจิตมุ าคตา ทิชา
เวสฺสนฺตรํ ปุตตฺ วเร ว ชูชโก
อายาจิตุ ํ อาคมิ พฺราหฺมโณ ตทา
สกฺโกป โข พฺราหฺมณเวสโต ตทา
มทฺทึ ว อายาจิตมุ าคโต วรํ
โพธิสตฺโต หิ เตสํป
ยาจนาภิรตาเยว
อุตตฺ รึ ยาจเร เอเต
ปจฺฉาป ชูชโก รฺโญ
ยาจนาภิรโตเยว
นราสโภ หิ สมฺพทุ โฺ ธ
ฆรา นิกขฺ มฺม สมฺโพธึ
โส ยาจโยคตายุตโฺ ต
คามาทีสุ ชนานํ ว
เอโส เทวมนุสสฺ านํ
เสฏโฐ พุทโฺ ธ จ โลกสฺมึ

ทานํ อทา นราสโภ
โหนฺติ สณฺฐานิยา น เต
เวสฺสนฺตรํ นราสภํ
สฺชยสฺส ปยงฺกเุ ร
นิยยฺ าเทสิ ทิโช ตทา
ปพฺพชฺชานินนฺ มานโส
สมฺปตฺโต กรุณายโก
ปชฺชหิตวฺ า สกํ สุขํ
อโหสิ ธมฺมเทสโก
อตฺถตฺตยํ ว สาธยิ
ปติฏฐ าปยิ สาสนนฺติ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ ประพันธเปนตัวอยาง.
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงอวยพรปใหม พ.ศ.๒๕๕๒
ประชาชนชาวไทยทัง้ หลาย บัดนีถ้ งึ วาระจะขึน้ ปใหม เปนเวลาทีเ่ ราควรระลึกถึงกันและอวยพรแกกนั ดวย
ความปรารถนาดี
กอนอีน่ ขาพเจาตองขอขอบใจทุกทานเปนอยางมาก ทีร่ ว มกันจัดงานพระศพพีส่ าวของขาพเจาอยางยิง่ ใหญ
สมพระเกียรติ ทัง้ อุตสาหะมารวมในงานเมือ่ เดือนพฤศจิกายนดวยใจรักและระลึกถึง กับขอสงความปรารถนาดี
มาอวยพรแกทา นทุกๆ คน ใหมคี วามสุขความเจริญ
ความสุขความเจริญนีเ้ ปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาอยางยิง่ ของคนเรา แตความสุขความเจริญนัน้ จะสำเร็จผลเปน
จริงได ก็ดว ยการทีท่ กุ คนตัง้ ตนอยใู นความไมประมาท มีสติรตู วั และปญญารคู ดิ กำกับอยตู ลอดเวลา กลาวคือไม
วาจะประพฤติปฏิบตั กิ ารใด ก็ใชสติปญ
 ญาพิจารณาไตรตรองจนถวนถี่ ใหเห็นกระจางถึงผลดีผลเสียทัง้ ใกลไกล
ทุกแงทกุ มุม ความรคู วามเขาใจชัดถึงผลดีผลเสีย ยอมจะทำใหแตละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง วาสิง่ ใด
ควรละเวนและสิง่ ใดควรปฏิบตั ดิ ี เพือ่ ใหบงั เกิดผลเปนประโยชนทแี่ ทจริงและยัง่ ยืน ทัง้ แกสว นตัวและสวนรวม
ในปใหมนี้ จึงขอใหประชาชนชาวไทยไดตงั้ ตนอยใู นความไมประมาท จะคิดจะทำสิง่ ใด ใหคดิ หนาคิด
หลังใหดี ใหรอบคอบ ทำใหดี ใหถกู ตอง ผลของการคิดดี ทำดีนนั้ จะไดสง เสริมใหแตละคนประสบแตความสุข
ความเจริญ และทำใหชาติบา นเมืองมีความเรียบรอยและอยเู ย็นเปนสุข ดังทีท่ กุ คนทุกฝายตัง้ ใจปรารถนา
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเราเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให
ปราศจากทุกขปราศจากโรคปราศจากภัย ใหมคี วามสุขกายสุขใจและความสำเร็จสมหวังตลอดศกหนานีโ้ ดยทัว่ กัน.
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วรทานคาถา

(มว. ๓๘๖-๓๘๗)

พุทธฺ ปรินพิ พฺ านโต ปฏฐาย ปฺจสตาธิกานํ ทฺวนิ นฺ ํ สหสฺสานมุปริ เทฺวปฺญาสมสฺส สํวจฺฉรสฺส อาทิ
ภูต-ทิวโสกาเส ทยฺยรฏฐนิวาสีนํ กถิตายํ มหาจกฺกวิ สํ สฺส นวเมน ปรมินทฺ มหาราเชน ทยฺยานมินเฺ ทน ฯ
ปฐยาวัตร :

วสฺสสฺส อาทิภตู สฺมึ
วรํ อทาสิ สพฺเพสํ
ภูมนิ ทฺ ปติโน เชฏฐมตาย โข สรีรสฺส
เย สมคฺคา จ อุสสฺ าหสพฺเพสํทานิ ภิยโฺ ยโส
โส วรํ เทติ ทยฺยานํ
สุขฺจ วุฑฒ
ฺ ิ ยา โลเก
เย โหนฺติ อปฺปมตฺตา จ
เอตา สุขาทิกา เตสํ
ตสฺมา ทยฺยชนา สพฺเพ
“อนวชฺชฺจ กาตพฺพํ
อาชานนฺตา ปยุชฺ นฺตุ

ทิโนกาเส ชนิสสฺ โร
ทยฺยรฏฐนิวาสินํ
ภคินเี สฏฐนาริยา
ฌาปนตฺถาย อาคตา
ปตฺตา ภวนฺติ ทยฺยกิ า
ปสนฺโน โหติ ภูมโิ ป
วราสวุฑฒ
ฺ เิ ปกฺขโก
สพฺเพหิ อภิปตฺถยิ า
สติมนฺโต สุพทุ ธฺ กิ า
สทา โหนฺติ ปสิทธฺ กิ า
สุพทุ ธฺ ยิ า สมงฺคโิ น
น สาวชฺชนฺติ โยนิโส
กมฺมํ สพฺพตฺถสาธกํ

อินทรวงศ :

วสฺสสฺสิมสฺมึ ปฐมมฺหิ โข ทิเน
สพฺเพ ปมาเท น ภวนฺตุ สณฺฐติ า
นิจจฺ ํ สรฏฐสฺส จ ทยฺยวาสินํ
กมฺมํ ปยุชฺ นฺตุ หิตตฺถสาธกํ

อินทรวิเชียร :

พุทโฺ ธ จ ธมฺโม อริโย จ สงฺโฆ
สมฺมานิตา ทยฺยชเนหิ เทวา
ทยฺเย นิพทฺธํ อภิปาลยนฺตุ
สพฺเพ อโรคา สุขติ า จ โหนฺตตู ิ ขนฺตสิ าเรน มยา กตายํ ฯ
พระมหามนตรี ขนฺตสิ าโร ป.ธ. ๙ แตงเปนตัวอยาง.

