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นามเดมิ มนตร ี(ตอย)  เพชรศาสตร  นามฉายา “ขนตฺสิาโร”  วนัจนัทร (เพราะเกดิตอนเชา
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คน นองสาว ๑ คน

นามบดิา มารดา คณุพอพมู เพชรศาสตร    คณุแมมอน   เพชรศาสตร
ความตัง้ใจของพอแม วยัเดก็ เรียนมธัยมทีโ่รงเรยีนหางจากบาน ๙ กม.เพราะอยากใหเปนนายอำเภอ
เกดิ วนัอาทติย  ๓  ธนัวาคม  ๒๔๘๗ โรคประจำตวัตัง้แตเยาววยั คอืภมูแิพรนุแรงใกล

อมัพฤกษและอมัพาต
จบชัน้มธัยมปที ่๖  เมือ่ ๒๕๐๕  เกณฑทหารเมือ่ ๑ เมษายน ๒๕๐๘   จบัไดใบดำ

บรรพชาอปุสมบท ๙ เมษายน ๒๕๐๘ ณ พทัธสมีาวดัเกาะแรต  (วดับานเกดิ)  ต.บางปลา อ.บางเลน
จ.นครปฐม

นามพระอปุชฌาย พระครสูวุตัถธิรรมประภาส วดัลำพญา อ.บางเลน
พระครผูง  ยสชาโต วดัเกาะแรต  พระกรรมวาจาจารย
พระมหาสขุมุ  ขนตฺโิก ป.ธ.๔ วดัไผหชูาง พระอนสุาวนาจารย

เรยีนจบการศกึษาบาลี สอบไดชัน้ประโยค ป.ธ.๙  พ.ศ.๒๕๑๘ สำนกัเรยีนวดัปากน้ำ เขตภาษเีจรญิ กทม.
จบ  M.A.(English) จาก B.H.U. India  พ.ศ.๒๕๒๔

ทนุการศกึษา “หลวงพอสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย” วัดปากน้ำ กทม.
ปจจบุนั สอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีชัน้ประโยค ป.ธ. ๘  วชิาแตงฉนัทภาษามคธ

สำนกัเรียนวดัปากน้ำ กทม. และสำนกัวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม จ.ราชบรุี
สอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีชัน้ประโยค ป.ธ.๙  วชิาแตงไทยเปนมคธ สำนกัวัด
หลวงพอสดฯ  จ.ราชบรุี

วฒุกิารศกึษา ป.ธ. ๙;  พ.ม.;  พธ.บ. (ครศุาสตร; M.A. (English)
คตธิรรม “ตายไรยศ  หมดทรพัยสนิ  ผลงานทัง้สิน้  มอบแดพระชนิวร”
อปุนสิยั “ยามวางเขยีนคำประพนัธ   ชอบอานหนงัสอื”
ความถนดั “เดมิเขยีนหนงัสอืมอืซาย  ปจจบุนัเขยีนไดคลองทัง้สองมอื”
สนัดาน “ไมชอบคยุอวด  เกลยีดคนคยุอวด ไมอยากเหน็คนเอาเปรยีบกนั”
ความปรารถนา ๓ อยางในชวีติ : ประโยค ป.ธ. ๙; อานภาษาองักฤษรเูรือ่ง ;  เขยีนบทประพนัธไดดี
ความสญูเสยีในชวีติ : มารดาเสยีชวีติเพราะโรคมะเรง็ในตบั เมือ่  ๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๑๐ อาย ุ๖๒ ป

บดิาเสยีชวีติเพราะชราภาพ เมือ่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๒๙ อาย ุ๘๕ ป
บวชหวงัจะเลาเรยีนเพยีรศกึษา มิใชหวงัปรญิญาสงูคาล้ำ
มใิชบวชเพยีงอาศยัในอาราม เชายนัค่ำโขกหมากรกุทกุวนัไป

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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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ราโชวาทกถา

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั  แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย

พระราชดำรสั พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั    พระราชทานแกปวงชนชาวไทย เมือ่วนัที ่๙ มถินุายน พ.ศ.
๒๕๔๙

ขาพเจามีความยนิดเีปนอยางยิง่  ทีไ่ดมาอยใูนทามกลางมหาสมาคม   พรอมพรัง่ดวยบคุคลจากทกุสถาบนั
ในชาตติลอดจนประชาชนชาวไทย

ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลมิฉลองยิง่ใหญทีท่กุคนตัง้ใจจดัใหขาพเจาเปนพเิศษ  ทัง้รฐับาลไดจดั
งานครัง้นีไ้ดเรยีบรอยและงดงาม    น้ำใจไมตรขีองประชาชนชาวไทยทีร่วมกนัแสดงออกทัว่ประเทศ   รวมทัง้ที่
พรอมเพรยีงกนัมาในวนันี ้   นาปลาบปลืม้ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ใจมาดวยความหวงัดจีากใจ
จริง   จงึขอขอบใจทกุๆ คน   จติใจทีเ่ปยมไปดวยความปรารถนาดแีละความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของทกุคน
ทกุฝายนี ้  ทำใหขาพเจาเหน็แลวมีกำลงัใจมากขึน้   นกึถงึคณุธรรมซึง่เปนทีต่ัง้ของความรกัความสามคัค ี  ทีท่ำให
คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรกัษา และพฒันาชาตบิานเมอืงใหเจริญรงุเรืองสบืตอกนัไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก  คอืการทีท่กุคนคดิพดูทำดวยความเมตตา  มงุดมีงุเจรญิแกตนแกผอูืน่ และแกประเทศชาติ

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่
ทำสำเรจ็ผล ทัง้แกตนแกผอูืน่ และแกประเทศชาติ

ประการทีส่าม  คอืการทีท่กุคนประพฤตปิฏบิตัตินอยใูนความสจุรติ ในกฎกตกิาและในระเบยีบแบบแผน โดย
เทาเทยีมเสมอกนั

ประการทีส่ี ่ คอืการทีต่างคนตางพยายามทำความคดิความเหน็ของตนใหถกูตองเทีย่งธรรม และมัน่คงอยู
ในเหตใุนผล    หากความคดิจติใจและการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ลงรอยเดยีวกนัในทางทีด่ทีีเ่จรญินี ้ ยงัมพีรอมมลูใน
ภายในใจของคนไทย   กม็ัน่ใจไดวา  ประเทศชาตไิทยจะดำรงมัน่คงอยตูลอดไปได

จงึขอใหทานทัง้หลายในมหาสมาคมนี ้ทัง้ประชาชนชาวไทยทกุหมเูหลา  ไดรกัษาจิตใจและคณุธรรมนีไ้วให
เหนยีวแนน  และถายทอดความคดิจติใจนีก้นัตอไปอยาใหขาดสาย    เพือ่ใหประเทศชาตขิองเราดำรงยนืยงอยู
ดวยความรมเยน็เปนสขุ  ทัง้ในปจจบุนัและในภายหนา

ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิใ์นสากล จงคมุครองรกัษาประเทศชาตไิทย  ใหปลอดพนจาก
ภยัอนัตรายทกุสิง่   และอำนวยความสขุความเจรญิสวสัดใีหเกดิมแีกประชาชนชาวไทยทัว่กัน
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ราโชวาทคาถา

พทุธฺปรนิพิพฺานโต    ปฏฐาย   ปจฺสตาธกิาน ํ   เทวฺสวํจฉฺรสหสสฺานมปุร ิ  เอกนูปฺญาสเม  สวํจฉฺเร
เชฏฐมาสสสฺ  นวเม  ทเิน  ทยยฺรฏฐนวิาสนี ํ  จกกฺวิสํเิกน  นวเมน   มหาราเชน   กถิตาย ํ ฯ

วสํฏฐา : ปสนนฺโก  โวป  มหาสมาคเม
มมํ  วร ํ เย  อธิ  ทาตมุาคตา
มหามห ํ เม  อกรติถฺ  สฏุ ุ เย
กรสึ ุ เอตปํจ  รฏฐปาลโิน
ยมาคตา  โหนตฺ ิ ปสนนฺมานสา
นทิสสฺติุํ  โข  มม  ภตตฺมิตุตฺมํ
พหุํว  อสุสฺาหมทิ ํ ชเนต ิ เม
ปสนนฺโกทาน ิ อห ํ ภวาม ิ โว

ปยฺาวตตฺ ํ: ฉ  โข  สาราณยิา  ธมมฺา สพเฺพส ํ ปยตาย  จ
สามคคฺยิา  ปวตตฺนตฺิ เอกภีาวาย  อายตึ
รฏฐจฺ  อนปุาเลตุํ ต ํ ปาเปตุํ  สมทิธฺติํ
เอเต  ปฏจิจฺ  สพเฺพ ว สมคคฺา  ทยยฺวาสโิน
ปเรสจฺ  ติทวฺาเรหิ สพเฺพ  วราสเปกขฺกา
สมคคฺา  อฺญมฺญจฺ สยิุํ  สงคฺหการโิน
สพเฺพ  สกปเรสจฺ รฏฐสสฺ  อตถฺสาธกา
สยิุํ  สจุรเิต  สพเฺพ ธมเฺมส ุ จ  ปตฏิฐติา
สยิุํ  ทฏิชุกุา  ทยยฺา ธมมฺตเฺถส ุ จ  สณฺฐติา
สเจ  ธมมฺานจุาร ี จ สยิุํ  วราสเปกขฺกา
ทยยฺรฏฐ ํ  จริ ํ เขมํ โลเก  ฐสสฺต ิ โสตถฺนิา
ตสมฺา  จติตฺานรุกขฺ ี จ โหนตฺ ุ ธมมฺฏฐิตา  สทา
ธมเฺมส ุ ทยยฺเิก  สพเฺพ สมาทเปนตฺ ุ อายตึ
ฐิตยิา  ทยยฺรฏฐสสฺ ปจจฺปุปฺนเฺน  จนาคเต

วสนตฺตลิกา : พทุโฺธ  จ  โลกคร ุ ธมมฺวโร  จ  สงโฺฆ
สพเฺพ  มหทิธฺกิวรา  สกลา  จ   เทวา
รฏฐจฺ  ทยยฺกิชเน  อภปิาลยนตฺุ
ทยยฺา  ภวนตฺ ุ สขุติา  จ  นรินตฺรายา
เขม ี จ  โหนตฺ ุ นริปุททฺวภาวปตตฺา
ปปโฺปนตฺ ุ สพพฺธ ิ สวุตฺถวิรจฺ  นจิจฺนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได ในขอความขางทายนี ้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั  แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสส หนา ๘-๙)

บพุเพกตบญุญตานัน้  คอืพระราชกศุลสมภารบญุญาธกิารบารม ี   ทีส่มเดจ็บรมบพติรสมภารเจา  ไดทรง
บำเพญ็ไวในปางกอนเปนลำดบัมา ตัง้แตปเุรชาตจินถงึภพปจจบุนั   อนัเปนสวนอดตีลวงไปแลว    มาสโมสรเพิม่
พูนวิบากขันธอันมโหฬาร   ใหทรงบริบูรณดวยสมบัติ ๔ ประการ คือ พระชาติสมบัติ อิสริยสมบัติ โภคสมบัติ
พระญาณสมบตั ิ ควรเปนทีส่รรเสรญิของอเนกชนนกิรผจูะอนวุตัรในกจิกรณยีะนัน้ๆ    ซึง่เปนอบุายแหงความเจรญิ
สขุประโยชนคณุ  และเปนทีบ่นัเทงิจติคารวนปิจจการของโลกยีชน  และปรกิขกชนทกุหมเูหลา    อาคารกิมนษุย
บรุษุรตันผพูรอมดวยสมบตัิ ๔ ประการนีแ้ลว ยอมสามารถในกจิใหญๆ  ใหเสรจ็ไดโดยไมยาก ไดอาศยัชาตสิมบตัิ
แลวกอ็าจชกันำผทูีเ่สมอหรอืต่ำกวาโดยชาตแิละตระกลู สำคญัเพือ่จะประพฤตติามโดยงาย    กจิใดๆ จะตองอาศยั
อานภุาพอนัใหญหลวงจงึอาจสำเรจ็ กจ็ะใหกจินัน้ๆ เสรจ็ไดดวยอสิรยิสมบตั ิ  กจิซึง่จะตองสำเรจ็ดวยกำลงัทรพัย
อนัใหญ กจ็ะสามารถเสรจ็ไดดวยโภคสมบตั ิ    และอาจจะใหกจินัน้ๆ เสรจ็ไดโดยชอบ  ปราศจากอปุสรรค  ดวย
ญาณสมบตั ิ   สมบตั ิ๔ ประการ ซึง่เปนผลมาเพราะบพุเพกตบญุญตา สามารถใหกจิใหญๆ  สำเร็จไดโดยสะดวก
ฉะนี้

สมเดจ็พระสคุตมหามนุ ีจงึตรสัแสดงบพุเพกตบญุญตานัน้วา เปนสมบตัจิกัร อนัจะพดัผนันำทานผบูำเพญ็
ไวแลวนัน้ใหบรรลผุลวเิศษ  ดจุลอรถอนัพดัพาผขูึน้ใหลถุงึสถานทีป่ระสงค ประการหนึง่   ในสมบตัจิกัร ๔ ประการ
และตรสัวาเปนมงคลอนัสงูสดุของเทวดาและมนษุย ประการหนึง่ในมงคล ๓๘ ประการ  ดงัแสดงในมงคลสตูรนัน้

อนึง่ทานพรรณนาวา  สรรพอฏิฐวิบลุผลซึง่เปนทีต่องประสงคของเทวดาและมนษุยทัง้หลาย   จะเกดิมมีา
ดวยอำนาจบญุนธิ ิ ตองกบัภาษติในนธิกิณัฑสตูร* วา

บญุนธินิีไ้มสาธารณแกคนเหลาอืน่  โจรกไ็มมาแยงชิงนำไปได
ผมูปีญญาจงึควรบำเพญ็บญุนธิ ิ ซึง่จะตดิตามตนไปเกดิ
บญุนธินิีแ้ล อาจอำนวยผลทีต่องประสงคทัง้ปวงใหสำเรจ็แกเทวดามนษุยทัง้หลาย

* ขทุทกนกิาย ขทุทกปาฐะ  (ข.ุข.ุ ๒๕/๙/๑๒).
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(มว. ๘-๙) ปพุเฺพกตปุญฺตาคาถา ๑

ปฐยาวตัร : รญฺา  ห ิ สจฺติา  โหติ ยา  ปพุเฺพกตปฺุญตา
สา  ชเนต ิ วปิาก ํว รโฺญ  ปฺุญสมงคฺโิน
สมปฺตตฺหี ิ สมงคฺ ีว เอต ํ นสิสฺาย  ภมูโิป
“ชาติ  อสิสฺรยิจฺาป โภโค  ญาณวรํ”  อติิ
เอตา  ภวนตฺ ิ อปุปฺนนฺา ทยยฺานมนิทฺราชโิน

อนิทรวเิชยีร : เสฏโฐ  ห ิ สมปฺตตฺสิมงคฺภิโูต
รฏเฐ  ปสฏโฐ  มหโิป  ชเนหิ
ทยยฺสิสฺรนิโฺท  อถ  รฏฐวาสี
กพุพฺนตฺ ิ ย ํ โข  กรณยีกจิจฺํ
ต ํ สาตถฺก ํ รฏฐนวิาสนิจฺ
สพเฺพสเมตจฺ  ปโมทนยีํ

อนิทรวงศ : ราชา  จ  สมปฺตตฺสิมงคฺโิก  อยํ
สาเธต ิ กจิจฺ ํ สหติจฺ  ทกุกฺรํ
นสิสฺาย  ชาตึ  สกเล  พห ู ชเน
ราชานวุตตฺ ี กรุเุต  มหสิสฺโร

ปฐยาวตัร : ย ํ โข  มหานภุาเวน สาเธตพพฺปํ  เกนจิ
ต ํ สาเธต ิ มหาราชา นสิสฺายสิสฺรยิ ํ วรํ
สกกฺา  เกนจ ิ สาเธตุํ ย ํ โภคสมปฺทาย  โข
นสิสฺาย  โภคสมปฺตตฺึ ต ํ สาเธต ิ จ  ภมูโิป
นสิสฺาย  ญาณสมปฺตตฺึ สพพฺ ํ สาเธต ิ สพพฺโส
รญฺา  จ  ปรูติา  โหติ ยา  ปพุเฺพกตปฺุญตา
จตสโฺส  ตสํมฏุฐานา สมปฺตตฺโิย  ปฏจิจฺ  เว
กจิจฺ ํ สกโฺกต ิ สาเธตุํ มหนตฺปํ  มหสิสฺโร
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สมปฺตตฺนี ํ จตกุกฺ ํว เยน  เกนจ ิ สจฺติํ
นร ํ ปาเปต ิ เอต ํว วิเสสผลมุตฺตมํ
ปาเปต ิ รถเิก  ฐานํ จกฺก ํ วยิ  ยถจิฉฺติํ
อมิา  เทวมนสุสฺานํ วตุตฺา  อตุตฺมมงคฺลํ
จตุสมปฺตตฺโิย  “จกฺก- สมปฺตตฺตี ิ  ปวจุจฺเร
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน สมพฺทุเฺธน  มเหสนิา
อสาธารณมเฺญสํ อโจรหรโณ  นธิิ
กยริาถ  ธโีร  ปุญฺานิ โย  นธิ ิ อนคุามโิก
เอส  เทวมนสุสฺานํ สพพฺกามทโท  นธิตี ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๘-๙) ปพุเฺพกตปุญฺตาคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่ (๑)

ปฐยาวตัร : รญฺา  ห ิ สจฺติา  โหติ ยา  ปพุเฺพกตปุญฺตา
สา  ชเนต ิ วปิาก ํว รโฺญ  ปฺุญสมงคฺโิน
สมปฺตตฺหี ิ สมงคฺ ีว เอต ํ นสิสฺาย  ภมูโิป
“ชาต ิ อสิสฺรยิจฺาป โภโค  ญาณวร”ํ  อติิ
เอตา  ภวนตฺ ิ อปุปฺนนฺา ทยยฺานมนิทฺราชโิน

อนิทรวเิชยีร : เสฏโฐ  ห ิ สมปฺตตฺสิมงคฺภิโูต
รฏเฐ  ปสฏโฐ  มหโิป  ชเนหิ
ทยยฺสิสฺรนิโฺท  อถ  รฏฐวาสี
กพุพฺนตฺ ิ ย ํ โข  กรณยีกจิจฺํ
ต ํ สาตถฺก ํ รฏฐนวิาสนิจฺ
สพเฺพสเมตจฺ  ปโมทนยีํ

อเุปนทรวเิชยีร : ปฏจิจฺ  ชาตึ  นรเทวราชา
พห ู ชเน  ภปูตเิค  กโรติ
นรสิสฺโร  อสิสฺรยิ ํ ปฏจิจฺ
สทุกุกฺร ํ ปาปยเต  สมทิธึ
ปฏจิจฺ  โภค ํ  ชคตนิทฺราชา
ธเนน  สาเธต ิ สเุขน  กจิจฺํ
ปฏจิจฺ  ญาณ ํ  ส   นโิรปสคโฺค
สมทิธฺกิ ํ ปาปยเต  จ  สพพฺํ

ปฐยาวตัร : รญฺา  จ  ปรูติา  โหติ ยา  ปพุเฺพกตปุญฺตา
จตสโฺส  ตสํมฏุฐานา สมปฺตตฺโิย  ปฏจิจฺ  เว
กจิจฺ ํ สกโฺกต ิ สาเธตุํ มหนตฺปํ  มหสิสฺโร
วตุตฺเฺหต ํ มุนนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สมปฺตตฺนี ํ จตกุกฺ ํว เยน  เกนจ ิ สจฺติํ
นร ํ ปาเปต ิ เอต ํว วิเสสผลมุตฺตมํ
ปาเปต ิ รถเิก  ฐานํ จกฺก ํ วยิ  ยถจิฉฺติํ
อมิา  เทวมนสุสฺานํ วตุตฺา  อตุตฺมมงคฺลํ
จตุสมปฺตตฺโิย  “จกกฺ- สมปฺตตฺตี ิ  ปวจุจฺเร
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน สมพฺทุเฺธน  มเหสนิา
อสาธารณมเฺญสํ อโจรหรโณ  นธิิ
กยริาถ  ธโีร  ปุญฺานิ โย  นธิ ิ อนคุามโิก
เอส  เทวมนสุสฺานํ สพพฺกามทโท  นธิตี ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๘-๙) ปพุเฺพกตปุญฺตาคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่ (๒)

ปฐยาวตัร : ปพุเฺพ  ห ิ  ปรูติา   รญฺา ยา   ปพุเฺพกตปฺุญตา
ภปูาโล   จตสุมปฺตตฺี เอต ํ  อาคมมฺ  วนิทฺเต
ชาต ิ อสิสฺรยิ ํ โภโค ญาณ ํ  วรจฺ   โข  อติิ

อนิทรวงศ : อาคมมฺ  ชาตึ  นคราธปิานโุค
อาคมมฺ  โข  อสิสฺรยิ ํ  ชนาธโิป
โภคจฺ   สมปฺตตฺวิร ํ  ปฏจิจฺ   เว
สาเธต ิ กจิจฺ ํ อตทิกุกฺร ํ  จ   โข
อาคมมฺ  ญาณ ํ  นครสิสฺโร  วโร
สาเธต ิ กจิจฺ ํ  นริปุททฺว ํ  สทา

อนิทรวเิชยีร : สมปฺตตฺโิย   ราชวรสสฺ   เอตา
วจุจฺนตฺ ิ  จกกฺ ํ อติ ิ  โขธ   โลเก
จกกฺหฺ ิ  เอต ํ  รถิเก   ชเน   ว
ปาเปต ิ  ญาน ํ  ว    ยถจิฉฺติ ํ  เว

ปฐยาวตัร : จกกฺสมปฺตตฺโิย   วตุตฺา พทุเฺธน  มงคฺล ํ อติิ
วตุตฺเฺหต ํ  มนุนิเฺทน สพพฺกามทท ํ วรํ
อสาธารณมเฺญสํ สพเฺพส ํ  อติ ิ อาทกินตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ตวัอยางวิชาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (จากหนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา  ๑๕-๑๗)

แลอปจายนธรรมนัน้ คอืพระราชกศุลบญุญกริยิาสมัมาปฏบิตั ิ สวนออนนอมแกวยวฑุฒบคุคลและธรรมที่
ชอบ  อันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงประพฤติเปนอาจิณวัตรเสมอมา ดวยสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจาประกอบดวยพระกศุลสมภารบญุญาธกิารบารมมีาสโมสร เพิม่พนูวบิากขนัธอนัมโหฬาร ใหทรง
สมบูรณดวยพระชาติสมบัติในเบื้องตน  เปนที่นิยมนับถือของอเนกชานิกร  ดังแสดงไวในบาลีประเทศวา “มี
พระชาติอันดี  ทั้งฝายพระชนนีทั้งฝายพระชนกนาถ เปนอุภัยปกษ ประสูติจากพระครรภอันบริสุทธิ์ ไมมีใครพูด
คัดคานติเตียนไดดวยกลาวถึงพระชาติ และไดเสด็จเถลิงถวัลยราชมไหศวรรยสมบัติเปนพระมหากษัตริยเจา
ปฐพมีณฑล”  ตองดวยลกัษณะในคำนพินธวา “พระมหากษตัรยิเปนใหญในหมคูนผรูงัเกยีจดวยโคตร” * นบัวาทรง
พระเจรญิดวยพระชาตแิลว   แตดงันัน้ยงัทรงออนนอมแกทานผเูจรญิดวยวยั ดัง่ทรงยกยองพระราชวงศผเูจรญิ
ดวยพระชนมพรรษาไวในทีก่ลุเชษฐ  และทรงแสดงเคารพพเิศษตามสมควร   นบัวาทรงออนนอมแกผใูหญในราช
ตระกูล ขอนี้เปนวัตตบทของสัปปุริสบุคคล  นับเปนที่ ๒ รองมาตาปตุอุปฏฐานกิจ มาในภาษิตวา “เทพเจาชั้น
ดาวดึงสสวรรค ไดกลาวเรียกนรชนผเูปนคนเลีย้งบิดามารดา สมัมาคารวะแกผใูหญในตระกลู  มวีาจาละเอยีด  เจรจา
แตถอยคำอนัจะนำใหเกดิมิตรสนัถวะ  เวนคำสอเสยีดใหเขาแตกราว ประกอบตนในอบุายเครือ่งบำบดัมจัฉรยิโทษ
ตัง้อยใูนสตัยในธรรม ครอบงำความโกรธเสยีได วาเปนสปับรุษุ ดัง่นี้” **

อนึง่  พระบรมวงศานวุงศทีท่รงเจรญิพระชนมายกุวา และขาทลูละอองธลุพีระบาทผเูจรญิพระวยายกุาล
สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  พระราชทานเงนิตรากบัผารดน้ำเสมอมา   ขอนีอ้นโุลมเขาในอปจายนธรรม
มาในคำประพนัธวา “ชนทัง้หลายเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมมาคำนบันบนอบผเูจริญเปนอาจณิปฏบิตั ิ  ชนเหลา
นัน้อนับณัฑติจะพงึสรรเสรญิในปจจบุนัและสมัปรายภพเบือ้งหนาของชนเหลานัน้กเ็ปนสคุติ” ดัง่นี้

ในคาถานี้   แสดงวฑุฒบคุคลเปนสรรพสาธารณะ  ไมมจีำกดั    ควรจดัประเภทพรรณนาไดเปน ๓ คอื  ผู
เจรญิโดยชาต ิ๑  ผเูจริญโดยวยั ๑  ผเูจรญิโดยคณุ ๑  ในวฑุฒบคุคล ๓ ประเภทนัน้  ทานผสูงูโดยชาตทิีม่หาชน
นบัถอืวาเปนใหญ มกีษตัรยิมหาศาลเปนตน ชือ่วา ผเูจริญโดยชาต ิผใูหญโดยกำเนดิ   ทานผสูงูอายุ ชือ่วา ผเูจรญิ
โดยวัย ผูใหญโดยอายุกาล  ทานผูทรงคุณสมบัติความดีในสนัดานมาก ชื่อวา ผูเจริญโดยคุณ ผูใหญโดยความดี
วฑุฒบคุคล ๓ ประเภทนี ้ควรแกอปจายนกรรม คอื การกราบไหว การลกุขึน้รบั การใหอาสนะทีน่ัง่ การหลกีทางให
ทำสกัการเคารพนบัถอืบชูา เมือ่บคุคลมาเคารพนบนอบวฑุฒบคุคลทัง้ ๓ นัน้ ดวยอาการมาตรวาพอเปนสามจีกิรรม
กอ็าจเปลือ้งคำครหาและหามกิรยิาไมสภุาพเสยีได ทำตนใหเปนคนมอีธัยาศยัอนังาม ไดนามวา ผรูจูกัประชมุชน  เปน
บคุคลบณัฑติจะพงึสรรเสรญิ  เม่ือมารำพงึถงึกศุลจรยิาสมัมาปฏบิตัขิองทานวฑุฒบคุคล      อนัอำนวยผลใหทาน
สมบรูณดวยชาตอินัประเสรฐิ     เกดิในตระกลูอนัสงู มชีนมายยุนืเปนเหตแุลว  และเคารพนบนอบโดยสถาน  เปน
ดั่งภาชนะที่รองกุศลสุจริต  เปนธรรมคารวะ ธรรมบูชา พรอมดวยอาการกายวาจาจิตครบทวารตรัย นี้จัดเปน
อปจายนมยักศุล ทานพรรณนาวาอาจอำนวยอฏิฐวบิลุผลในปจจบุนั ดงัแสดงไวในคาถาประพนัธวา    “ธรรมสิง่
ชอบใจเปนคณุทีส่ตัวตองประสงค  ๔  ประการ    คอื   อาย ุ  วรรณะผวิกาย สขุกายสขุใจ  กำลงักายกำลงัความ
คดิ ยอมเจรญิทวมีากขึน้แกบคุคลผทูำการกราบไหวเปนปกต ิคำนบันบนอบผเูจรญิอยเูปนนติย” ***

* ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค (ท.ีปา.๑๑/๗๒/๑๐๗) **สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค (ส.ํส. ๑๕/๙๐๗/๓๓๖)
*** ขทุทกนกิาย ชาดก เอกนบิาต (ข.ุชา.เอก. ๒๗/๑๗/๑๒)
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(มว. ๑๕-๑๗) อปจายนธมฺมคาถา

อนิทฺวสํา : เชฏฐสสฺ  ธมโฺม  อปจายโน ว  โย
อาจณิณฺภโูต  มหเิปน  โหต ิ โส
อาคมมฺ  ต ํ ภปูต ิ ชาตวิฑฒฺโก
ปตตฺาภเิสโก  มหขิตตฺโิย  จ  โส
เชฏฐสสฺ   ราชา  อปจายเต  กเุล
เชฏเฐ   จ  ปคคฺณหฺต ิ ปคคฺหารเห

อนิทฺวชริา : โปเสต ิ มาตาปตโร  นโร  โข
เชฏฐาปจาย ี จ  นโรตอิาท-ิ
วตุตฺปปฺการา ว  ภวนตฺ ิ เย  โข
สกเฺกน  เต  “สปปฺรุสิาต ิ วตุตฺา

ปยฺาวตตฺํ : เย  ห ิ วฑุฒฺาต ิ วจุจฺนตฺิ เอเต  ตธิา  ปภนินฺกา
ราชาทชิาติวฑุฒฺา  จ เชฏฐาทวิยวฑฒฺกา
มาตาทคิณุวฑุฒฺาติ เต  สงคฺณหฺาต ิ ภมูโิป
ธนวตถฺาทวิตถฺหูิ เตส ํ สฏุโฐปถมภฺโก
ปสสํนารหา  เหเต สพเฺพ  จ  ปคคฺหารหา
โย  สกกฺโรติ  เอเต  จ เอเต  ครกุโรติ  จ
เต  มาเนต ิ จ  ปเูชติ ปรสิฺู   ส  วจุจฺเต
โส  อายนุา  จ  วณเฺณน สเุขน  อภวิฑฒฺติ
พเลน  วฑุฒฺโิต  โหติ วตุตฺเฺหต ํ มเหสนิา
อภวิาทนสลีสิสฺ นจิจฺ ํ วฑุฒฺาปจายโิน
จตตฺาโร  ธมมฺา  วฑฒฺนตฺิ อาย ุ วณโฺณ  สขุ ํ พลนตฺ ิขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้     แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดัแตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา ๑๗-๑๘).

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ผทูรงพระเดชานภุาพลบลนลวงพนอำนาจแหงรฐัอาณา  ถงึดัง่นัน้
ยงัทรงสมัมาคารวะในราชธรรม   มไิดทรงกล้ำเกนิและมใิหผดิราชประเพณ ี  นีเ้ปนอปจายนวธิ ี เปนไปในธรรมที่
ชอบ เปนคณุสมบตั ิบำรงุรฐัมณฑลใหเกษมสำราญนริาศภยั     มขีออปุมาอปุไมยแสดงไวในพระบาลจีตกุกนบิาต
องัคตุตรนกิายวา คนุนฺเฺจ  ตรมานาน ํ  เปนตน ความวา  เมือ่โคทัง้หลายขามฟากอย ู  ถาโคผนูำฝงูไปคด  โค
ทัง้ปวงกไ็ปคดตามกนั   ถาโคผนูำฝงูไปตรง โคทัง้ปวงนัน้กไ็ปตรงตามกนั  ขอนีฉ้นัใด  ในหมมูนษุยกอ็ยางเดยีวกนั
ถาทานผไูดรบัสมมตใิหเปนใหญประพฤตไิมเปนธรรม  นาทีป่ระชาชนเหลานีจ้ะประพฤตไิมเปนธรรมบาง   ถาทาน
จะประพฤตเิปนธรรม นาทีจ่ะประพฤตเิปนธรรมบาง    ถาพระราชาไมตัง้อยใูนธรรม รฐัจงัหวดัทัง้ปวงกอ็ยไูมเปน
สขุ  แมแตสมเดจ็พระโลกนาถผปูระเสรฐิเลศิลบศาสดาทัง้ปวงในพภิพ  กย็งัทรงสกัการะเคารพพระธรรมเปนใหญ
มีเรื่องเลาไววา เมื่อครั้งพระองคแรกตรัสรู เสด็จประทับอยู ณ รมไมอชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ำเนรัญชรา ณ
อรุเุวลาประเทศ  พระองคทรงดำรเิหน็วา ความไมมทีีเ่คารพเชือ่ถอืเปนความลำบาก และทรงเลอืกหาผทูีพ่ระองค
ควรสกัการะเคารพ กม็ไิดพบสมณพราหมณผใูดผหูนึง่ ซึง่ทรงคณุคอืศลีสมาธปิญญาและวมิตุติพเิศษยิง่กวาพระองค
แตดังนั้นก็ยังทรงสักการะเคารพพระธรรมที่พระองคไดตรัสรูเองเปนใหญ   ขอนี้เปนประเพณีของพระพุทธเจา
ทัง้หลายในอดตีปจจบุนัและอนาคต.
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(มว. ๑๗-๑๘) อปจายนวิธิคาถา

อนิทรวเิชยีร : ทยยฺานมนิโฺท  ห ิ ปโย  ชนานํ
เตชานภุาเวนป  ยตุตฺภโูต
ทฬหฺ ํ ปตฏิฐาต ิ จ  ราชธมเฺม
อาคมมฺ  ต ํ รฏฐวร ํ วริฬุหฺึ
ปาเปต ิ  วฑุฒฺิจฺ  สมทิธฺภิาวํ
ทยยฺานมตถฺาย  สขุาย  นจิจฺํ

อนิทรวงศ : วตุตฺหฺทิ ํ สพพฺหติานกุมปฺนา
เชฏโฐ  ห ิ คาวานมชุุํ  คโต  ยทา
สพพฺา  อชุุํ  ยนตฺปิ  คาวโิย  ตทา
เสฏโฐ  มนสุเฺสส ุ ชนสิสฺโร  ตถา
ธมมฺฏฐโิต  ภปูตขิตตฺโิย  ยทา
สพเฺพ  ตทา  ผาสวุหิารโิน  ชนา

ปฐยาวตัร : โลกนาโถป  สมพฺทุโฺธ โหต ิ สทธฺมมฺคารโว
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน โพธปิตโฺต  นราสโภ
“อตตฺนาธกิสลีาท-ิ สมปฺยตุตฺา  ภวนตฺ ิ เย
เต  นตถฺ ิ สพพฺโลเกสุ อจิเฺจว ํ ปจจฺเวกขยิ
ตถาป  พชุฌฺติ ํ ธมมฺํ สกกฺโรติ   ตถาคโต
ครกุพุพฺต ิ ธมมฺจฺ อตเีต  จ  อนาคเต
ปจจฺปุปฺนเฺน  จ  สมพฺทุธฺา โหนตฺ ิ สทธฺมมฺคารวาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ตวัอยางวิชาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (จากหนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา ๒๒-๒๓)

สทัธาสมัปทานัน้คอืความเชือ่ประกอบดวยเหตผุลในสิง่ทีค่วรเชือ่ ชือ่วา ศรทัธา   มวีภิาคตามวตัถุเปนที่
ตัง้แหงความเชือ่เปน ๔ ประการ   คอื กมัมสทัธา เช่ือกรรม ๑   วปิากสทัธา เช่ือผลแหงกรรม ๑  กมัมสัสกตาสทัธา
เชือ่ความทีส่ตัวมกีรรมเปนของตน ๑   ตถาคตโพธสิทัธา เชือ่พระปญญาตรสัรขูองพระตถาคตเจา ๑

สิง่ทีส่ตัวทำดวยกายวาจาใจพรอมดวยเจตนา ชือ่วา กรรม   จำแนกโดยประเภท  สวนดมีมีลูมาแตอโลภะ
อโทสะ อโมหะ เปนกศุลกรรม   สวนชัว่มมีลูมาแตโลภะ โทสะ โมหะ เปนอกศุลกรรม   กรรม ๒ ประเภทนีเ้มือ่ความ
ประชมุปจจยัมแีละไดชองเมือ่ใด กย็อมใหผลเมือ่นัน้   กศุลกรรมยอมใหผลเปนทีป่รารถนารกัใครพงึใจ  เปนไปตาม
มลูเหต ุ ความหยัง่รกูรรมคาดหนาวา  เปนมลูเหตใุหผลแกผทูำเชนนัน้ๆ  อนวุตัรตามมลูเหตแุลวและเชือ่ลง  เหมอืน
แพทยผหูยัง่รสูมฏุฐานกาวหนาวา  จะใหเกิดความรำคาญหรอืเกดิโรคแกรางกาย  แลวประกอบอบุายชกันำหรอื
บำบดัเสยี นีช้ือ่วา กมัมสทัธา เชือ่กรรม  ผลสกุวเิศษเกดิแตกรรมชือ่วาวบิาก  จำแนกโดยวภิาค สวนทีป่รารถนา
รกัใครพงึใจ  เปนผลของกศุลกรรม   สวนไมเปนทีป่รารถนารกัใครพงึใจ เปนผลของอกศุลกรรม    วบิาก ๒
ประเภทนีส้อมลูเหตขุองตนใหคนเหน็   ความหยัง่รวูบิากสาวเขาไปหาตนเหตวุา มมีลูมาแตกรรมอยางนัน้ๆ เหมอืน
แพทยผเูหน็โรคแลวคนพบสมฏุฐานแหงโรคนัน้   นีช้ือ่วา วปิากสทัธา เชือ่ผลแหงกรรม   เหลาสตัวผมูกีเิลสานสุยั
ทำกรรมอนัใดลงดวยกายวาจาใจ กย็อมไดเสวยผลของกรรมนัน้  ทำชอบกไ็ดเสวยผลอนัด ีทำผดิก็ไดเสวยผลอนั
ชัว่ กรรมยอมจำแนกสตัวผกูระทำใหเปนผปูระณตีและเลวทรามตางๆ กนั   ความหยัง่รดูัง่นีแ้ละเชือ่ลงชือ่วา กมั
มสัสกตาสัทธา เชือ่ความทีส่ตัวมกีรรมเปนของตน  ความหยัง่เหน็คณุแหงพระพทุธเจากบัทัง้พระธรรมและพระสงฆ
และเชือ่ลงโดยนยัวา  อรห ํ สมมฺาสมพฺทุโฺธ  ภควา     พระผมูพีระภาคเจา เปนพระอรหนัต ไกลจากกเิลสบาปธรรม
บรสิทุธิท์กุสถาน เปนผคูวรแนะนำสัง่สอนเวไนยสตัวใหปฏบิตัติาม ใหบรรลถุงึความบรสิทุธิ ์และควรแกครฐุาน   ตัง้
อยใูนทีเ่ปนพระศาสดา   เปนทีน่บัถอืบชูาของมหาชน  พระองคตรสัรธูรรมทีจ่รงิทีช่อบตามลำพงัพระองค ไมมผีใูด
เปนครอูาจารยสัง่สอน รชูอบไมวปิรติ ใหสำเรจ็ประโยชนของพระองคและผอูืน่ได    สวฺากขฺาโต  ภควตา  ธมโฺม
ธรรมทีพ่ระองคทรงแสดงสัง่สอนเวไนยสตัว ไดชือ่วาตรสัชอบแลว    สปุฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงโฺฆ    สงฆสาวก
ของพระผมูพีระภาคเจาปฏบิตัชิอบแลวนีช้ือ่วา ตถาคตโพธสิทัธา เชือ่พระปญญาของพระตถาคตเจา.
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(มว. ๒๒-๒๓) สทฺธาสมฺปทาคาถา

อนิทรวเิชยีร : สทธฺา  จตสโฺส  มนุสิาสนสมฺึ
“กมมฺมฺห ิ สทธฺา  จ  วปิากสทธฺา
สทธฺา  จ  กมมฺสสฺกตายเมว
สมโฺพธยิา  โลกครสุสฺ  สทธฺา”

อนิทรวงศ : กายาททิวฺาเรห ิ นเรน  ย ํ กตํ
กมมฺนตฺ ิ ต ํ วจุจฺต ิ ธมมฺเมธนิา
โลภาทมิลู ํ ภวเตว  ปาปกํ
ปาป ํ กโรโต  กฏกปผฺล ํ อทิํ
ตพพฺปีรตี ํ อติร ํ สขุปผฺลํ
เอวหฺ ิ โย  สททฺหเต  วจิกขฺโณ
เวชฺโช  ตกิจิฉฺาย  ยถา  สมตถฺโก
โส  กสึมฏุฐานมมิปํ  อามยํ
ญตฺวาน  สกโฺกติ  อมิ ํ ตกิจิฉฺติ ํุ

สา  “กมฺมสทธฺา”  อติ ิ ตสสฺ  วจุจฺเต

ปฐยาวตัร : ปาป ํ ทกุขฺผล ํ โหติ ปฺุญํ  สขุปผฺล ํ อติิ
โย  ชานาต ิ ยถา  โรค- สมฏุฐาน ํ วชิานยิ
ตกิจิฉฺติุํ  สมตโฺถ ว โหต ิ เวชโฺช  สเุขน  โข
สทธฺา  “วปิากสทธฺาติ อย ํ ตสสฺ  ปวจุจฺเต
“อย ํ กมมฺสสฺโก  โหติ กมฺม ํ กโรต ิ อตตฺนา
ปฺุญํ  วา  ยมปฺ  ปาป ํ วา ปปโฺปต ิ ตสสฺ  โส  ผลํ”
อติ ิ ญตฺวาน  เมธาวี เอว ํ สททฺหเตป  โข
สา  “กมฺมสสฺกตาสทธฺา” อติ ิ สทธฺา  ปวจุจฺเต
“สมพฺทุโฺธ  อรห ํ โหติ เนยยฺาน ํ อนสุาสโก
สวุตุโฺต  เตน  ธมโฺม  จ โหต ิ นยิยฺานโิก  จ  โส
สงโฺฆ  สปุฏปินโฺน  จ สมพฺทุธฺสาวโก”  อติิ
สสาวกสสฺ  พทุธฺสสฺ คณุ ํ สมปฺสสฺมานโก
ธโีร  สททฺหเตเยว พทุธฺสสฺ  โพธมิตุตฺมํ
อย ํ “สคุตสมโฺพธิ- สทธฺา”  อติ ิ ปวจุจฺเตต ิ ขนตฺสิาเรน มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๒๒-๒๓) สทธฺาสมปฺทาคาถา  อกีสำนวนหนึง่ (๑)

ปฐยาวตัร : ปวจุจฺเต  อทิาเนว สา  สทธฺาสมปฺทา  มยา
สทธฺา  จตุพพฺธิา  โหติ “กมมฺสทธฺา  จ  ยาป  โข
วปิากสสฺ  จ  ยา  สทธฺา ยา  กมมฺสสฺกตายป
สทธฺา จ  โพธิญาณสสฺ ตถาคตสสฺ  โข  อติิ
กตํ  สเจตน ํ ย ํ โข กายวาจาห ิ เจตสา
“กมมฺนตฺ ิ วจุจฺเต  เอตํ อทิปํ  โหต ิ ทพุพฺธิํ
กมมฺจฺ  กสุล ํ โหติ กมมฺ ํ อกสุลจฺ โข
ยทา  ห ิ ปจจฺยาน ํ  ว สนนฺปิาโต  จ  โหต ิ โข
กมฺม ํ ลภต ิ โอกาสํ ตทา  ททาต ิ ต ํ ผลํ
กมฺม ํ ห ิ กสุล ํ อฏิฐ- วปิาก ํ ว  ททาต ิ เว
“โย  ย ํ กโรต ิ โส  ตสสฺ ผล ํ ลภต ิ โข  อติิ
ญตฺวา  สททฺหเต  ธโีร ยถา  เวชโฺช  ตกิจิฉฺโก
“เยน  โรเคน  เอตสสฺ อปุปฺชชฺติ  อผาสกุํ
อติ ิ ญตฺวาน  เภสชชฺํ กโรติ  ต ํ ตกิจิฉฺติ ํุ

ตสสฺ  สทธฺา  ยถาวตุตฺา “กมมฺสทธฺาต ิ วจุจฺติ

อนิทรวเิชยีร : ย ํ  กมมฺโต  ปกกฺผล ํ ว  ชาตํ
เอต ํ “วปิาโกต ิ ปวจุจฺเตว
อฏิฐจฺ  ย ํ โหต ิ ผล ํ มนาปํ
เอต ํ ผล ํ โข  กสุลสสฺ  โหติ
ย ํ ย ํ  โข  อนฏิฐจฺ   ผล ํ อกนตฺํ
เนต ํ ผล ํ โข  กสุลสสฺ  โหติ
“เอตสสฺ  กมมฺสสฺ  อทิ ํ ผล ํ โข
เอต ํ ผล ํ เว อติรสสฺปติ
ญตวฺาน  โข  สททฺหเต  สเุมธี
ทสิวฺาน  โรค ํ ว  ยถาป  เวชโฺช
โรคสสฺ  มลู ํ วจินิาตเิยว
เอตสสฺ  สทธฺา  ว  วปิากสทธฺา

วํสฏฐา: นโร  ห ิ กมมฺ ํ กรุเุต ว  ยปํ  โย
อทิปํ  กมมฺ ํ กสุล ํว  ปาปกํ
ผลปํ  โข  วนิทฺต ิ ตสสฺ  โส  นโร
อยปํ  กมมฺสสฺกตาต ิ วจุจฺเต
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ปยฺาวตตฺ ํ: พทุโฺธ  ธมมฺวโร  เสฏโฐ สงโฺฆ  จ  อรโิย  อติิ
เอต ํ ตริตน ํ เสฏฐํ โย  คณุนตฺสสฺ  ปสสฺติ
เอโส  สททฺหเต  เอวํ เตส ุ พทุโฺธ  วสิทุธฺโิก
เนยเฺย  ปาเปต ิ สทุธฺิจฺ โส  เตส ํ ครุฐานโิย
ธมโฺม  พทุเธน  อกขฺาโต สจุาร ี สงฆฺสาวโก
ตถาคตสสฺ  เอสาป โพธสิทธฺาต ิ วจุจฺตตีิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๒๒-๒๓) สทธฺาสมปฺทาคาถา  อกีสำนวนหนึง่ (๒)

ปฐยาวตัร : สมพฺทุธฺสาสเน   สทธฺา ปเภทโต   จตุพพฺธิา
กมเฺม   สทธฺา   วปิาเก  จ สา   กมมฺสสฺกตาย  จ
สทธฺา  จ  โพธยิา  เสฏฐ- ตถาคตสสฺ  โข   อติิ

อนิทรวเิชยีร : โลโภ   จ  โทโส   อถ  โมหธมโฺม
อาคมมฺ   เอเต  ลภเต   อนฏิฐํ
ตพฺพปีรโีต   ลภเต   มนาปํ
สทธฺา   อย ํ  วจุจฺต ิ  กมมฺสทธฺา

อนิทรวงศ : ปาปาทกิ ํ  ย ํ  กรุเุตธ  โข  นโร
เอตสสฺ    เอโส   ลภเต   ผล ํ  สทา
เอโส ว  สเํวทต ิ ตสสฺ  โข   ผลํ
สทธฺา   วปิาเก   อติ ิ  วจุจฺเต   อยํ

ปฐยาวตัร : กมมฺสสฺกา  ห ิ โลกสมฺึ สพเฺพ   สตตฺา  ภวนตฺ ิ เว
เอว ํ  สททฺหเต   ธโีร นโร  ปฺญาสมงคฺโิก
วจุจฺเต   สาสเน  สทธฺา สา  กมมฺสสฺกตาย   โข
พทุโฺธ  ธมโฺม  จ  สงโฺฆติ อจิเฺจตํ   รตนตตฺยํ
พทุโฺธ  ภวต ิ สสํทุโฺธ ธมโฺม  วสิทุธฺทิายโก
ปฺุญาน ํ  เขตตฺภโูต  จ สงโฺฆ   สมพฺทุธฺสาวโก
เอว ํ  สททฺหเต   เมธี นโร   พทุธฺปิยตุตฺโก
สมพฺทุธฺโพธสิทธฺาติ อย ํ  สทธฺา   ปวจุจฺเตติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั  แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๕-๒๖)

สามตัถยิะนัน้คอืความเปนผสูามารถในกจินอยใหญ   คณุขอนีม้ใีนผใูด กย็งัผนูัน้ใหประกอบกจินัน้ๆ ลลุวง
ไปได ไมขดัของ  สำเรจ็ประโยชนแกตนและผอูืน่    ดงัพระอานนทเถรเจาไดคดิทำตวัอยางจีวรข้ึนถกูตองตามพระ
บรมพทุธาธบิาย    ไดความสรรเสรญิแตสมเดจ็พระบรมศาสดาจารย  มนีทิานเลาไวในจวีรขันธกะ  คมัภรีมหาวรรค
พระวนิยัวา

สมยัหนึง่สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาเสดจ็จารกิโปรดสตัวไปในตำบลทกัขณิาคริ ี   ทอดพระเนตรเหน็นาใน
แควนมคธอนัมคีนันากัน้เปนอนั    รบัสัง่ถามพระอานนทวา  จกัสามารถจดัทำจวีรใหมรีปูอยางนีไ้ดหรอืไม    พระ
เถระทลูรบัแลว     ครัน้เสดจ็ถงึกรงุราชคฤหแลว  ทานจดัทำจวีรมรีปูเหมอืนเชนนัน้ ถวายสมเดจ็พระบรมศาสดา
จารยใหทอดพระเนตร    พระองคทรงสรรเสรญิพระเถรเจาวา เปนบณัฑติมีปญญาใหญ รอูรรถแหงภาษติทีพ่ระองค
ตรสัแตเพยีงยอๆ ไดโดยพสิดาร  ไดทำจวีรใหมสีณัฐานตองตามลกัษณะ มเีสนผานอยๆ เปรยีบดวยคนันาไปตาม
ยาวเรียกวากุสิ   ไปตามขวางเรียกวาอัฑฒกุสิ    มีกระทงเทียบดวยอันนาใหญเรียกวามณฑล  เล็กเรียกวา
อฑัฒมณฑล   ไดชือ่ตางๆ กนัตามทอนผา เปนจวีรตดัเศราหมองดวยศสัตรา เปนสมณสารปู ไมเปนของตองการ
ของโจร

แตกาลนัน้มา  พระองคไดอนญุาตไตรจีวร คอื สงัฆาฏ ิอตุตราสงค อนัตรวาสก เปนผาตัดตามสณัฐานนัน้
ใหภกิษสุงฆใชกนัสบืมา   ความสามารถนีแ้ตเพยีงเปนไปในกจิไมสำคญั  ถายงัประโยชนใหสำเรจ็แกตนและผอูืน่ได
ตามวิสยั   ถามกีวางขวางออกไปในกจิใหญๆ  ทีส่ำคญั ประโยชนอนัใหญกย็อมเกดิมยีิง่ข้ึน

ถามุขมาตยาธบิดมีสีามารถ กอ็าจจะวจิารณราชกจิใหลลุวงไปไมอากลู  เปนกำลงัของสมเดจ็บรมกษตัรยิา-
ธริาชเจา  แผพระราชอสิรยิยศ พระบรมเดชานภุาพ และเกยีรตคิณุใหไพศาล  ดงัปรณิายกรตันะและคฤหบดรีตันะ
ของพระเจาจกัรพรรดริาช ผสูามารถในราชกจิฝายทหารและพลเรอืน อนัเปนหนาทีข่องตนเปนตวัอยาง

ถาสมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจา ทรงประกอบดวยความสามารถ ก็อาจจะดำรงเอกราไชศวรรยาธิปตย
ปกครองรชัสมีามณฑล ปองกนัปรปกษมใิหมาย่ำยไีด  เปนบรมนาถอนัใหญของขาขอบขณัฑสมีาผอูยใูตพระบารมี
สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงประกอบดวยสามตัถิยคณุนีแ้ลว  ดำรงเอกราชสยามาณาจกัรใหสมบรูณ
เกษมสขุปราศจากภยั  การใดๆ ทีเ่ปนคณุประโยชน กไ็ดทรงขึน้ในราชอาณาจกัร  ไดทรงแกไขเปลีย่นธรรมเนยีม
ตางๆ ใหเจรญิข้ึนทนักาลสมยัทีโ่ลกดำเนนิไปอย ู   สิง่ใดๆ ทีเ่ปนภยัอนัจะทำอนตัถพนิาศแกราชอาณาจกัรและประชาชน
กไ็ดทรงปองกนัเพือ่มใิหเกดิขึน้     หากเกดิขึน้แลวกร็บีบำบดัเสยีโดยพลนั   ขอนี ้พงึสนันษิฐานดวยเหตกุารณที่
เกิดขึ้นในไมชา  ครั้งเกิดพวกโจรกบฏกอการจลาจลปลนปจจันตชนบท ในจังหวัดมณฑลอีสานและมณฑลพายัพ
สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาไดทรงระงบัการจลาจลนัน้ใหสงบ ไมลกุลามไปไดในเรว็วนั  ดวยกำลงัพระปรชีา
สามารถอนัยิง่ใหญพระคณุขอนีจ้ดัวา สามตัถิยะนบัในลำดบัเปนมงคลวเิสสที ่๒.
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(มว. ๒๕-๒๖) สามตฺถิยธมฺมคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : นรสสฺ  สามตถุยิมตถฺ ิ ยสสฺ
สเุขน  โส  สาธยติุํ  สกจิจฺํ
สมตถฺภโูต  จ   สพุทุธฺ ิ โหติ
หติาย  นจิจฺ ํ ว  สกปปฺเรสํ

อนิทรวงศ : อานนทฺเถรสสฺ  วรสสฺ  วตถฺนุา
ทฏฐพพฺเมต ํ ภวตธี  สาธกํ
วตุตฺหฺ ิ ต ํ จวีรขนธฺกมหฺ ิ เว
สมพฺทุธฺเสฏโฐ  ห ิ มเหส ิ เอกทา
ภกิขฺหู ิ สทธฺ ึ คม ิ ทกขฺณิาคริึ
ธมมฺ ํ วร ํ ตตถฺ  ปชาย  เทสติุํ

ปฐยาวตัร : ทสิวฺาน  มาคธกเฺขตตฺํ อานนทฺ ํ ปจุฉฺ ิ โส  ชโิน
“สกขฺสิสฺส ิ ตถารูปํ กาตุํ ว  จวีร ํ อติิ
“อาม  ภนเฺตต ิ โส  วตวฺา พทุเฺธ  ราชคห ํ คเต
จวีรํ   เอวรปู ํว กตวฺาน  สตถฺ ุ ทสสฺยิ
พทุโฺธ  เถร ํ ปสเํสสิ “ปฺญวา  ปณฑฺโิต  อยํ
สฏุ ุ ชานาต ิ ธมมฺตฺเถ สงเฺขปภาสเิต  มยา”
อติ ิ เอวปํ  ภกิขฺนูํ อนฺุญาตาน ิ ตณี ิ โข
จวีราเนว  สงฆฺาฏิ อจิจฺาทนี ิ มเหสนิา
ปริตฺตมตฺตกํเยว โหต ิ สามตถฺยิ ํ อทิํ
อตตฺโน  เจ  ปเรสจฺ อตถฺสสฺ  สาธน ํ  สยิา
พหนูเฺจป  อตถฺสสฺ อภนิปิผฺาทน ํ สยิา
อตถฺาย  มหโต  ภยิโฺย สามตถฺยิ ํ ปวตตฺติ
สเจ  รโฺญ  อมจจฺสสฺ ยสสฺ  สามตถฺยิ ํ สยิา
โส  สาเธต ิ จ  กจิจฺานิ รโฺญ  พลวปจจฺโย
รโฺญ  กติตฺ ิ จ  สพพฺตถฺ อพภฺคุคฺจฉฺต ิ สพพฺทา
จกกฺวตฺตสิสฺ  เมธาวี ปรณิายกอาทโย
เฉกา   โยธาทกิจิจฺานํ ทฏฐพพฺา  เจตถฺ  วิฺหูิ
สเจ  ทยยฺกิภมูนิโฺท สามตฺถิยสมงฺคิโก
รชชฺ ํ กาเรติ  ธมเฺมน รฏฐสสฺ  อภวิฑุฒฺยิา
ทยยฺกิานจฺ  อตถฺาย รปิ ู มททฺต ิ ภมูโิป
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ย ํ กจิจฺ ํ สาตถฺก ํ รฏเฐ เขมจฺ  โหต ิ นพิภฺยํ
ต ํ สาเธต ิ มหาราชา ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  สาธกํ
อสีานมณฑฺลาทสีุ ปจจฺนโฺต  กปุโต  ยทา
สามตถฺเิยน  โส  ขปิปฺํ ตทา  วปูสเมต ิ ตํ
อทิ ํ โข  ทตุยิ ํ โหติ รโฺญ  วเิสสมงคฺลนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๖-๒๗)

ฝายพทุธจกัร  ไดทรงตัง้พระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆเพือ่วางแบบลงใหเปนหลกัฐาน  พระราชทาน
อำนาจแกเจาอาวาส  ตลอดขึน้ไปถงึเจาคณะใหญ  เพือ่เปนภารธรุะในกจิพระศาสนาไดโดยสะดวก  ทัง้ในสวนนคิคหะ
คอืปราบปรามพวกอลชัช ี ทัง้ในสวนปคคหะคอืยกยองผมูศีลีเปนทีร่กั  และทรงวางหนาทีข่องเจาพนกังานฝายฆราวาส
ใหอดุหนนุเจาคณะนัน้ดวย    พระราชบญัญตันิีจ้ะเปนเครือ่งรกัษาคณะสงฆใหตัง้อยใูนระเบยีบเรยีบรอย  อดุหนนุ
พระวนิยับญัญตัดิวยอำนาจฝายราชอาณาจกัรอกีสวนหนึง่   ภกิษสุงฆมพีระวนิยับญัญตั ิ และพระราชบญัญตัริกัษา
ไวใหตัง้อยใูนระเบยีบแลว  กจ็ะตัง้มัน่สบือายพุระพทุธศาสนาใหถาวรตลอดกาลนาน

ขอนี้พึงสาธกดวยขอความที่กลาวไวในคัมภีรพระวินัยมหาวิภังค * ดั่งนี้วา  พระสารีบุตรเถรเจาทูลถาม
พระบรมศาสดาถงึเหตปุจจยัทีศ่าสนาของพระวปิสส ี ของพระสขิ ี และของพระเวสสภ ู สมัมาสมัพทุธเจา ๓  พระองค
ไมตัง้อยยูนืนาน  และเหตปุจจยัทีศ่าสนาของพระกกสุนัธะ  พระโกนาคมนะ  และพระกสัสปะ  สมัมาสมัพทุธเจาอกี
๓  พระองคขางตนนัน้  ไมไดขวนขวายเพือ่จะแสดงธรรมแกสาวกโดยพสิดาร  พทุธวจนะคำสอนกม็นีอย  สกิขาบท
กม็ไิดบญัญตัแิกสาวก  ปาตโิมกขกม็ไิดแสดง

เมือ่พระผมูพีระภาคเจาเหลานัน้กบัสาวกผตูรสัรตูามอนัตรธานไปแลว  สาวกผบูวชมใีนภายหลงั  ตางชือ่
ตางโคตร  ตางชาต ิ ตางตระกลู  ไดทำศาสนานัน้ใหอนัตรธานโดยพลนั  เหมอืนดอกไมตางชนดิกนั  บคุคลกองไว
ไมไดรอยไวดวยดาย  ลมยอมจะพัดใหกระจดักระจายจากกนั  เพราะไมมดีายควบคมุไวฉะนัน้

สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาอีก  ๓  พระองคขางหลัง  ไดทรงขวนขวายแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร
พระพทุธวจนะทีป่ระทานเปนคำสัง่สอนกม็มีาก  สกิขาบทกท็รงบญัญตัแิกสาวก  ปาตโิมกขกท็รงแสดง

ครัน้พระผมูพีระภาคเจาเหลานัน้กบัสาวกผตูรสัรตูามอนัตรธานไปแลว  สาวกผบูวชในภายหลงั  ตางชือ่
ตางโคตร  ตางชาติ  ตางตระกลูกนั  กย็งัสามารถรกัษาพระศาสนานัน้ใหตัง้อยสูิน้กาลนาน  เหมอืนดอกไมตางชนดิ
กนั  แตบคุคลรอยไวดวยดาย  ลมยอมไมอาจพดัใหกระจดักระจายไปจากกนัเพราะมดีายควบคมุไวฉะนัน้  นีแ่ลเหตุ
ปจจยัทีศ่าสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา ๓ พระองคขางตนไมตัง้อยยูนืนาน  และเหตปุจจยัทีศ่าสนาของพระสมัมา-
สมัพทุธเจา  ๓  พระองคขางหลงัต้ังอยยูนืนาน

พระราชบญัญตัทิีท่รงตัง้นัน้เปนเครือ่งรกัษาคณะสงฆใหตัง้อยใูนระเบยีบ  เปนอบุายจะใหพระพทุธศาสนา
ถาวร   ดวยประการฉะนี้

อกีประการหนึง่  ไดทรงตัง้มรรคนายกใหเปนผดูแูลทำนบุำรงุผลประโยขนของพระอารามทัง้หลายใหเจรญิ
ขึน้  อนวุตัรตามพระราชดำรทิีไ่ดทรงขึน้ในศกหลงั  นีเ้ปนพระราชธรุะเฉพาะพระองคในหนาทีอ่คัรศาสนปูถมัภก
สวนหนึ่ง

* วนิย.มหา.  ๑/๑๒.
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(มว. ๒๖-๒๗) รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อนิทรวเิชยีร : สพพฺฺโุน  โข  วรสาสนสสฺ
กาล ํ จริ ํ สณฐฺติยิา ว โลเก
ทยยฺสิสฺโร  “นคิคฺหปคคฺหาติ
สงฆฺสสฺ  ปฺญตตฺวิร ํ ฐเปสิ
โย  สงฆฺเชฏโฐ  วรเถรภโูต
ปฺญตตฺมิาคมมฺ  อลชชฺโิน  โส
ธมเฺมน  นคิคฺณหฺต ิ โยนโิส
อาจารสลีาทสิมงคฺภิเูต
สลเฺลขธมเฺม  สปุตฏิฐเิต  จ
เถเร  อปุตถฺมฺภต ิ สงฆฺเชฏโฐ

ปฐยาวตัร : เอวหฺ ิ อาคตฏฐาเน ทฏฐพพฺ ํ โหต ิ สาธกํ
สารปีตุเฺตน  เถเรน เอว ํ อาปจุฉฺโิต  มนุิ
วปิสสฺอีาทพิทุธฺานํ สาสน ํ น  จริฏฐติํ
กกสุนธฺาทพิทุธฺานํ สาสนนตฺ ุ  จริฏฐติํ
ก ึ น ุ โข  การณ ํ โหติ โก  น ุ โข  โหต ิ ปจจฺโย
สาวกาน ํ ห ิ ทสเฺสตุํ สทธฺมมฺ ํ ปรุมิา  ตโย
วติถฺาเรเนว  สมพฺทุธฺา อเหสุํ  โข  กลิาสโุน
เตสจฺ  อนพุทุธฺานํ ตทา  อนตฺรธานโต
นตถฺ ิ ปพพฺชติาเยว สาสเน  ปจฉฺมิา  สาวกา
อทิ ํ โข  การณ ํ โหติ อย ํ โข  โหต ิ ปจจฺโย
สาวกาน ํ ต ุ ทสเฺสตุํ สทธฺมมฺ ํ ปจฉฺมิา  ตโย
วติถฺาเรเนว  สมพฺทุธฺา อเหสุํ  อกลิาสโุน
จริ ํ สณฐฺติกิ ํ โหติ สมพฺทุธฺาน ํว  สาสนํ

อนิทรวงศ : ปญฺตตฺมิาคมมฺ  ห ิ พทุธฺสาสนํ
กาล ํ จริ ํ สณฐฺติกิจฺ  ถาวรํ
ทยยฺนิทราชาปจ  ทฆีทสสฺโน
สงคฺณหฺติุํ  สฏุ ุ มนุนิทฺสาสนํ
อารามเิก  ฐาปย ิ โข  พห ู ตทา
กาตํุ ว  เวยยฺาวฏกิธํ  ฐานโสต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๙-๓๐)

พาหสุจัจะนัน้กลาวโดยศพัทรปู คอืความเปนพหสูตู     บคุคลผมูอีรรถธรรมไดสดบัมากชือ่วา พหสูตูในทีน่ี้
กลาวโดยความ  พาหสุจัจะนัน้คอืความเปนผฉูลาด แตกฉานในอรรถธรรมเกดิขึน้เพราะการศกึษา  คณุขอนีเ้ปนที่
นิยมนับถือของมนุษยนิกรในประเทศที่เจริญแลวในสมัยนั้นๆ แตครั้งโบราณกาล   ขอนี้พึงสาธกดวยวัตถุกถาใน
หโิตปเทศปกรณนอกพทุธสมยั

ดงัไดสดบัมา  ยงัมพีระนครหนึง่นามวาปาตลบีตุร  ตัง้อย ูณ ฝงแมน้ำภาครีถ ี  พระเจาสทุศันราชเสวย
ราชสมบตัคิรองรชัสมีาณาจกัร ทรงพระคณุปรชีาสามารถในราชกจิทัง้ปวง    วนัหนึง่ทาวเธอไดทรงสดบัคำโศลกที่
มผีขูบัพรรณนาคณุแหงการศกึษาอเนกนยั  ทรงสลดพระราชหฤทยั เพราะเหตพุระราชบตุรทัง้หลายไมนำพาในการ
ศกึษา  มวัแตประพฤตผิดิคลองธรรม   ทรงพระราชดำรถิงึโทษแหงการโงเขลาและคณุแหงการศกึษาโดยประการ
ตางๆ    ทรงคำนงึถงึพระราชบตุรเหลา นัน้เปนทีต่ัง้   ตรสัใหประชมุนกัปราชญราชบณัฑติ ทรงปรกึษาเพือ่จะเลอืก
หาผสูามารถเปนอาจารย   สอนพระราชบตุรใหศกึษานติศิาสตร   และในทีป่ระชมุนัน้มมีหาปราชญผหูนึง่นามวา
วษิณศุรมนัทลูวา  พระราชบตุรเหลานัน้ประสตูใินราชตระกลูคงมปีรชีาสามารถศกึษาไดฉบัไว  และรบัอาสาเปน
ผสูอน    พระเจาสทุศันราชทรงพระปราโมทยมอบพระบตุรแกวษิณศุรมนัมหาบณัฑติเปนผแูนะนำพระราชบตุรเหลา
นัน้ใหเกดิความนยิมในศกึษา  รบัความฝกหดัไดปรชีารอบรใูนนติศิาสตร สามารถในกรณยีกจิสมพระราชประสงค
ของพระราชบดิา

พหสูตูบคุคล แมไมมัง่คัง่ดวยศฤงคาร  กย็งัไดโวหารวาผไูมยากจนขดัสน และชวีติของผนูัน้ยอมไมเปลา
จากประโยชน  ผนูัน้จะเขาสสูมาคมใดๆ กไ็มเปนผคูรัน่ครามขามขยาด  ยอมองอาจกลาหาญในการเจรจา มปีรชีา
รอบรูอรรถ ธรรม นำตนใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ เปนสัตบุรุษคนดีคนชอบ และประกอบผูอื่นไวในสารประโยชน
เหตดุงันัน้สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึโปรดประทานพระธรรมเทศนา ทรงสรรเสรญิพาหสุจัจะโดยอเนกนยั



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 25

(มว. ๒๙-๓๐) พาหุสจฺจคาถา

ปฐยาวตัร : อตถฺโต  พาหสุจจฺ ํว ธมมฺตถฺาน ํ สพุทุธฺติา
อาคมมฺ  สกิขฺน ํ  เอตํ อปุปฺนนฺ ํ โหต ิ ปายโต
ยสสฺตถฺ ิ พาหสุจจฺ ํ ว เอโส  สมภฺาวโิต  จ  โข
รฏเฐ  ธมมฺตถฺเมธหีิ ปชูโิต  โหต ิ มานโิต
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน หโิตปเทสนามเก
ราชา  ปาฏลปิตุตฺสมฺึ นาครนิโฺท  สทุสสฺโน
ธโีร  จ  อตถฺเมธาวี สมตโฺถ  กจิจฺสาธเน
อตตฺโน  โอรสา   พาลา อสกิขฺกามิโน   อติิ
ญตฺวา  สวํคิคฺจติโฺต ว ตทา  อาจรเิยสธุ
เอกสสฺาจรยิสเฺสว เต  นยิยฺาเทส ิ โอรเส
นานาสตเฺถสปุาเยน อคคฺณหฺาเปส ิ เตป  โส
ราชปตุตฺา  สธุรีา  จ โหนตฺ ิ ธมมฺตถฺเวทโิน

อนิทรวงศ : ธโีร  ทลทิโฺทป  นโร  พหสุสฺโุต
เนโส  ทลทิโฺท  อติ ิ ลทธฺนามโก
เนตสสฺ  โมฆ ํ ภวตธี  ชวีติํ
สพพฺตฺถ  เอโสป  อกมปฺโย  สทา
โส  อตถฺเวท ี อถ  ธมมฺเวธโก
สลลฺาปเมธ ี จ  สพุทุธฺ ิ ปณฑฺโิต

อนิทรวเิชยีร : ธโีร  ห ิ สมมฺาปฏปิตตฺยิา  โข
อตตฺานเมต ํว  ปตฏิฐเปติ
โลเก  วทิ ู สปปฺรุโิส  สปโฺญ
สาเร  ปเรเยว  ปตฏิฐเปติ
ตสมฺา  ห ิ ย ํ โหตปิ  พาหสุจจฺํ
ต ํ พาหสุจจฺ ํ มนุนิา  ปสฏฐนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๒๙-๓๐) พาหสุจฺจคาถา อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : อตถฺโต  พาหสุจจฺ ํว ธมมฺตถฺาน ํ สพุทุธฺติา
อาคมมฺ  สกิขฺน ํ  เอตํ อปุปฺนนฺ ํ โหต ิ ปายโต
ยสสฺตถฺ ิ พาหสุจจฺ ํ ว เอโส  สมภฺาวโิต  จ  โข
รฏเฐ  ธมมฺตถฺเมธหีิ ปชูโิต  โหต ิ มานโิต
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน หโิตปเทสนามเก
ราชา  ปาฏลปิตุตฺสมฺึ นาครนิโฺท  สทุสสฺโน
ธโีร  จ  อตถฺเมธาวี สมตโฺถ  กจิจฺสาธเน
อตตฺโน  โอรสา   พาลา อสกิขฺกามโิน   อติิ
ญตฺวา  สวํคิคฺจติโฺต ว ตทา  อาจรเิยสธุ
เอกสสฺาจรยิสเฺสว เต  นยิยฺาเทส ิ โอรเส
นานาสตเฺถสปุาเยน อคคฺณหฺาเปส ิ เตป  โส
ราชปตุตฺา  สธุรีา  จ โหนตฺ ิ ธมมฺตถฺเวทโิน

อนิทรวงศ : ธโีร  ทลทิโฺทป  นโร  พหสุสฺโุต
เนโส  ทลทิโฺท  อติ ิ ลทธฺนามโก
เนตสสฺ  โมฆ ํ ภวตธี  ชวีติํ
สพพฺตถฺ  เอโสป  อกมปฺโย  สทา
โส  อตถฺเวท ี อถ  ธมมฺเวธโก
สลลฺาปเมธ ี จ  สพุทุธฺ ิ ปณฑฺโิต

อนิทรวเิชยีร : ธโีร  ห ิ สมมฺาปฏปิตตฺยิา  โข
อตตฺานเมต ํว  ปตฏิฐเปติ
โลเก  วทิ ู สปปฺรุโิส  สปโฺญ
สาเร  ปเรเยว  ปตฏิฐเปติ
ตสมฺา  ห ิ ย ํ โหตปิ  พาหสุจจฺํ
ต ํ พาหสุจจฺ ํ มนุนิา  ปสฏฐนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๙).

ไดสดบัมายงัมีพระนครหนึง่นามวาปาตลบีตุร ตัง้อย ูณ ฝงแมน้ำภาครีถ ี  พระเจาสทุศันราชเสวยราชสมบตัิ
ครองรชัสมีาณาจกัร  ทรงพระคณุปรชีาสามารถในราชกจิทัง้ปวง   วนัหนึง่ทาวเธอไดทรงสดบัคำโศลกทีม่ผีขูบัพรรณนา
คณุแหงการศกึษาอเนกนยั   ทรงสลดพระราชหฤทยั เพราะเหตพุระราชบตุรทัง้หลายไมนำพาในการศกึษา  มวัแต
ประพฤตผิดิคลองธรรม  ทรงพระราชดำรถิงึโทษแหงการโงเขลา และคณุแหงการศกึษาโดยประการตางๆ   ทรง
คำนงึถึงพระราชบตุรเหลานัน้เปนทีต่ัง้   ตรสัใหประชมุนกัปราชญราชบณัฑติ ทรงปรกึษาเพือ่จะเลอืกหาผสูามารถ
เปนอาจารยสอนพระราชบตุรใหศกึษานติศิาสตร  และในทีป่ระชมุนัน้มมีหาปราชญผหูนึง่นามวาวษิณศุรมนัทลูวา
พระราชบตุรเหลานัน้ประสตูใินราชตระกลู คงมปีรชีาสามารถศกึษาไดฉบัไว  และรบัอาสาเปนผสูอน   พระเจา
สทุศันราชทรงพระปราโมทย มอบพระบตุรแกวษิณศุรมนัมหาบณัฑติเปนผแูนะนำพระราชบตุรเหลานัน้ ใหเกดิความ
นยิมในศกึษา รบัความฝกหดัไดปรชีารอบรใูนนติศิาสตร สามารถในกรณยีกจิสมพระราชประสงคของพระราชบดิา

(มว. ๒๙) พหุสฺสุตคาถา

ปฐยาวตัร : อตเีต  ปาฏลปีตุเฺต ราชิสสฺโร  สทุสสฺโน
สตุวฺา  เมธาวนิา  วตุตฺํ สิกฺขานิสํสมุตฺตมํ
“พาลา  โหนตฺ ิ มมํ  ปตุตฺา” อติ ิ สวํคิคฺมานโส
ธมมฺตถฺวิฺโุน  เมธี ปณฑฺเิต  สนนฺปิาตยิ
โย  “วสิสฺสุรมนโฺตติ ลทธฺนาโม  พหสุสฺโุต
เอตสสฺป  สเก  ปตุเฺต นยิยฺาเทส ิ ชนสิสฺโร
สกิขฺาเปห ิ มมํ  ปตุเฺต นตีสิตเฺถ  ตวุ ํ อติิ
ตมาจริยมาคมฺม อจรินเฺต  พหสุสฺตุาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๓๒).

อุบายโกศลนั้นคือความเปนผูฉลาดในอุบายสำหรับประกอบกิจนั้นๆ  มีวิภาคเปน ๒ ประการ  คือ
อายโกศล ความเปนคนฉลาดรอบรเูหตเุปนเครือ่งเจรญิ ๑   อปายโกศล ความเปนคนฉลาดรอบรเูหตเุปนเครือ่ง
เสือ่ม ๑   คณุขอนีม้ใีนทานผใูด ทานผนูัน้ยอมเขาใจทีจ่ะประกอบกจิไมใหอากลู   ยงัประโยชนตนประโยชนทานให
สำเรจ็บรบิรูณดวยสามารถ    แมเม่ือมภียัทีน่าหวัน่หวาดตัง้อยรูอบดาน  ยงัอาจดำรกิารผอนปรนทำตนและผอูืน่
ใหรอดจากภยนัตรายโดยสวสัด ี ความขอนีพ้งึสาธกดวยเรือ่งในมหาปรนิพิพานสตูรในทฆีนกิาย มหาวรรค *

ครั้งเม่ือคณะมัลลกษัตริยผูครองนครนอยชื่อกุสินารา  ทำการบูชาถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว
ขาวทราบไปถงึกษตัรยิแลประชาธบิดผีปูกครองราชธานแีละนครใหญ ๗ ตำบล   มพีระเจาอชาตศตัรรุาชผทูรง
ดำรงราไชศวรรยาธปิตยิมคธรฐัราชอาณาจกัรเปนประธาน   ตางพระองคทรงแตงราชทตูจำทลูพระราชสาสนสง
ไปสกูสุนิารานคร  ใหทลูขอสวนพระพทุธสารรีกิธาตตุอคณะมลัลกษตัรยิ   เพือ่เชญิมาบรรจไุวในพระสถปูเปนทีท่ำ
สักการบูชา   ถาคณะมัลลกษัตริยจะไมฉลาดในอุบายหยั่งเห็นเหตุการณขางหนา  พอทูตเมืองไหนมาถึงก็แจก
ใหไปๆ   ฉวยวาพระสารรีกิธาตหุมดแลว  จะมใีครมาขออกีแลจะไมได หรอืผทูีไ่ดแจกแลว แตจะไมพอประสงค
เพียงเทานัน้ ยงัจะตองการแบงปนอกี เมือ่ไมไดสมประสงคกค็งจะเกดิอาฆาตบาดหมาง   แลวจะเขากันหรอื แต
ลำพงัยกพยหุแสนยามาทำสงครามสมัปหาร เพ่ือจะชงิเอาดวยพลการ  ไหนเลยคณะมลัลกษตัรยิผอูยใูนประเทศเลก็
มกีำลงัรีพ้ลเครือ่งศสัตราวธุยทุธภณัฑนอย จะตอตานขาศกึมหาประเทศผมูกีำลงัมากกวาได  ถงึอยางไรก็ไมควรให
มสีงครามมาตดิพระนครในอนัมใิชที ่  คณะมลัลกษตัรยิทรงเหน็เหตกุารณดงันี ้จงึยงัไมยอมแจกพระสารรีกิธาตใุห
ไปกอน  กวาทตูหลายพระนครจะพรอมกนัเขาแลว แลรบเราจะใหแจกจนได เมือ่เปนสมยัเชนนีจ้งึไดดำเนนิวธิโีดย
รฏัฐาภปิาลโนบาย   ใหโทณมหาพราหมณกลาวบรรยายดวยสนุทรคาถาแนะนำทตูานทุตู ๗ พระนคร    ใหสโมสร
สามคัคกีบัคณะมลัลกษตัรยิเขาไดแลว พรอมใจกนัแบงพระสารรีกิธาตอุอกเปน ๘ สวน  แจกแกกนัฝายละสวน เมือ่
ไดทำสมควรเชนนี ้หากจะมใีครมาขอในภายหลงักจ็ะไดอางถนดัวาพระสารรีกิธาตนุัน้แบงกนัเสรจ็แลว ถาจะขนืตอ
ทำสมัปหารเพือ่แยงชงิ  กจ็ะไดอาศยัพึง่พงิ ๗ พระนครนัน้อนัรวมสามคัคธีรรมเปนกำลงัชวยตอสขูาศกึ ขอนีก้ม็ี
ผล เมือ่แจกพระธาตเุสรจ็แลว พระโมรยิกษตัรยิเมอืงปปผลวินัเพิง่ทราบขาวนัน้แล แตงทตูมาขอสวนพระสารรีกิธาตุ
ของพระบรมศาสดาจารย กไ็ดไปแตพระองัคารทีย่งัเหลอือย ู ไมสามารถจะขเูขญ็มลัลกษตัรยิใหจำยอมแบงสวนของ
ตนใหอกี   คณะมลัลกษตัรยิแลโทณพราหมณฉลาดในอบุายหยัง่เหน็เหตกุารณขางหนา  ปฏบิตัริาชกจิตองตามหนาที่
ทำพระนครใหสวสัด ีพนัจากมหาภยัพนิาศอนันาหวัน่หวาดเหน็ปานนัน้ดวยประการฉะนี.้

* ท.ีมหา. ๑๐/๑๕๗-๑๖๒/๑๙๑-๑๙๕.

(มว. ๓๒) อปุายโกสลลฺคาถา ๑

ปฐยาวตัร : อทิ ํ อปุายโกสลลฺํ กรณเียส ุ พยฺตตฺตา
อายาปายวเสนาป ต ํ ทพุพฺธิ ํ วภิาคโต
เอต ํ ยสสฺตถฺ,ิ  เอโส ว กรณยฺสสฺ  สเุขน  จ
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ปยญุชเน  สกตถฺสสฺ ปรตถฺสสฺ  จ  สาธเน
อตตฺโน  ภยกาเล  จ ปเรสจฺ  วโิมจเน
พยฺตโฺต  ปฏพิโล  โหติ อทิเฺจตฺถ  นทิสสฺนํ
โลกนาเถ  ยทา  สมมฺา- สมพฺทุเฺธ  ปรนิพิพฺเุต
สรรี ํ ตสสฺ  ฌาเปส ุ ํ มลลฺา ว  โกสนิารกา
ปสนนฺา  สคุเต  สตตฺ ตทา  นครขตตฺยิา
ต ํ ปวตตฺ ึ สณุติวฺาน ธาตโุย  ตสสฺ  ยาจติุ ํ
ราชทเูต  อเปเสส ํุ ปชาย  ปชูนาย  เว
สกรฏเฐส ุ ถเูปสุ ฐาเปตุ ํ  ตาป  ธาตโุย
น  เจ  อปุายโกสลลฺ- สยํตุตฺา  ทฆีทสสฺนา
เต  โกสนิารกา  มลลฺา โย  ต ํ ยาจติมุาคโต
วภิชสึ ุ ตเมตสสฺ ขณีา  เจ  วาป  ธาตโุย
ปจฉฺา  วา  อาคโต  ธาต ํุ ยาจนโฺต  ตปํ  นาลภิ
ลภติวฺาน  อสนตฺฏุโฐ ยถาลทเฺธน  โหต ิ วา
เอเตป  เอกโต  หตุวฺา ภณฑฺาน ิ ชนยสึ ุ วา
ตาส ํ อจฉฺนิทฺนตถฺาย พลกาเรน  วาป  โข
สพเฺพ  นครราชาโน สทธฺ ึ  เสนาย  อาคตา
เนเต  ตปปฺจจฺยา  อปปฺ- วาหนิ ี โกสนิารกา
สกกฺเุณยยฺุ ํ  มหาเสเน อรโย  ปฏพิาหติ ํุ

อจิเฺจว ํ จนิตฺมานา ว น  เตส ํ วภิชสึ ุ เว
ยาว  โข  อาคตา  ทตูา ตา  สารรีกิธาตโุย
ตทาป  วภิชาเปตุ ํ สพเฺพ ว  วายมสึ ุ เว
ตาวาคเมสเุมเต  โข มลลฺาป  โกสนิารกา
เอว ํ ห ิ สนเฺต  เมธาวี โทโณต ิ ลทธฺนามโก
พรฺาหมฺโณ  ราชทตูานํ กเถตฺวา  มธรุ ํ กถํ
เอเต  สญฺาปยติวฺาน สพพฺา  ธาต ูวา  อฏฐธา
วภิชติวฺาน  เอเตสํ เอเกก ํว  สม ํ อทา

อนิทรวงศ : เอวหฺ ิ สนเฺต  ยท ิ โยป  ขตตฺโิย
ปจฉฺา  ตโต  ธาตวุร ํว  ยาจติุ ํ
เปเสส ิ ทตู,ํ  ปวทสึ ุ เต  ตทา
“สพพฺา  วภิตตฺา  สคุตสสฺ  ธาตโุย”
โส  เว  อตฏุโฐ  สมเรน  ขตตฺโิย
ธาตุ ํป  อจฉฺนิทฺติกุามโก  ตทา
มลลฺา  สมคคฺา  อถ  สตตฺ  ขตตฺยิา
สทธฺ ึ กเรยยฺุ  ํว  อเนน  สยํคุํ
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อนิทรวเิชยีร : ปจฉฺา  ตโต  โมริยภปูตนิทฺา
สตุวฺา  ตมตถฺ ํ วรธาตภุาคํ
อายาจติ ํุ  เว  ปหณิสึ ุ ทตูํ
สพพฺา  ห ิ ธาต ู มนุโิน  วภิตตฺา
องคฺารภตู ํ อวเสสภาคํ
เอต  ลภุ ํ  โมริยภปูตนิทฺา
เอวหฺ ิ มลลฺ  จ  ทโิช  ว  โทโณ
คมภฺรีปญฺา  กสุลา  อปุาเย
กาลฺภุตูา  อถ  ทฆีทสสฺี
สพเฺพ ว  เขม ํ นคร ํ อกสํตู ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๓๒) อปุายโกสลลฺคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : อทิ ํ  อปุายโกสลลฺํ สทา   สมทิธฺสิาธนํ
นโร  ตตฺถ  ฐโิต  หตุวฺา ยถิจฺฉิตตฺถสาธโก
สาธกเฺจตฺถ   ทฏฐพฺพํ พทุธฺธาตวุภิาชเน

อเุปนทรวเิชยีร : อนนตฺญาณสสฺ   วรสสฺ  โลเก
ยถา  สรรี ํ  ปรฌิาปต ํ  โข
ตถาป  สารรีกิธาตโุย  เว
ภวนตฺ ิ เอตสสฺวสฏิฐภตูา

อนิทรวงศ : รฏฐาธปิา  สตตฺ  ชเิน  ปสนนฺกา
อายาจติุ ํ   โข  วรพุทธฺธาตโุย
ปฺญาสมงคฺ ี จ   สพุทุธฺเิก   วเร
ทเูต ว  โข  เปสยมุตตฺโน   ตทา

ปฐยาวตัร : ตทา   มลลฺานเมโก  ว สพุทุธฺ ิ โทณพราหมฺโณ
โหต ิ โวหารเมธ ี จ ธโีร   อปุายโกวโิท
สงคฺามวารณตถฺาย ทเูต   ตตถฺ   นเิวสยิ
ยถา   ภวนตฺ ิ สพเฺพว สตตฺทตูา    สมาคตา
เตส ํ  ตา  วภิชติวฺาน อทาส ิ สมมฏฐธา
อปุายเมธภิาวาย ปรุ ํ ปาเปส ิ  โสตถฺติํ
ปจฉฺาป  โมริโย   ราชา ธาตุ ํ    ยาจติมุาคโต
ลภ ิ องคฺารมตตฺ ํ ว เสฏฐสสฺาทจิจฺพนธฺโุนต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํ ฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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(พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๓๒)

ครัง้เมือ่คณะมลัลกษตัรยิผคูรองนครนอยชือ่กสุนิาราทำการบชูาถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะแลว   ขาว
ทราบไปถงึกษตัรยิแลประชาธบิดผีปูกครองราชธานแีละนครใหญ ๗ ตำบล   มพีระเจาอชาตศตัรรุาชผทูรงดำรง
ราไชศวรรยาธิปติยมคธรัฐราชอาณาจักรเปนประธาน  ตางพระองคทรงแตงราชทูตจำทูลพระราชสาสนสงไป
สูกุสินารานคร ใหทูลขอสวนพระพุทธสารีริกธาตุตอคณะมัลลกษัตริย   เพื่อเชิญมาบรรจุไวในพระสถูปเปนที่ทำ
สักการบูชา   ถาคณะมัลลกษัตริยจะไมฉลาดในอุบายหยั่งเห็นเหตุการณขางหนา  พอทูตเมืองไหนมาถึงก็แจก
ใหไปๆ   ฉวยวาพระสารรีกิธาตหุมดแลว  จะมใีครมาขออกีแลจะไมได หรอืผทูีไ่ดแจกแลว แตจะไมพอประสงค
เพียงเทานัน้ ยงัจะตองการแบงปนอกี เมือ่ไมไดสมประสงคกค็งจะเกดิอาฆาตบาดหมาง   แลวจะเขากนัหรอืแตลำพงั
ยกพยุหแสนยามาทำสงครามสัมปหาร เพื่อจะชิงเอาดวยพลการ  ไหนเลยคณะมัลลกษัตริยผูอยูในประเทศเล็ก
มกีำลงัรีพ้ลเครือ่งศสัตราวธุยทุธภณัฑนอย จะตอตานขาศกึมหาประเทศผมูกีำลงัมากกวาได  ถงึอยางไรก็ไมควรให
มสีงครามมาตดิพระนครในอนัมใิชที ่  คณะมลัลกษตัรยิทรงเหน็เหตกุารณดงัน้ี จงึยงัไมยอมแจกพระสารรีกิธาตใุห
ไปกอน  กวาทตูหลายพระนครจะพรอมกนัเขาแลว แลรบเราจะใหแจกจนได เมือ่เปนสมยัเชนนีจ้งึไดดำเนนิวธิโีดย
รฏัฐาภปิาลโนบาย   ใหโทณมหาพราหมณกลาวบรรยายดวยสนุทรคาถาแนะนำทตูานทุตู ๗ พระนคร    ใหสโมสร
สามคัคกีบัคณะมลัลกษตัรยิเขาไดแลว พรอมใจกนัแบงพระสารรีกิธาตอุอกเปน ๘ สวน  แจกแกกนัฝายละสวน เมือ่
ไดทำสมควรเชนนี ้หากจะมใีครมาขอในภายหลงักจ็ะไดอางถนดัวาพระสารรีกิธาตนุัน้แบงกนัเสรจ็แลว ถาจะขนืตอ
ทำสมัปหารเพือ่แยงชงิ  กจ็ะไดอาศยัพึง่พงิ ๗ พระนครนัน้อนัรวมสามคัคธีรรมเปนกำลงัชวยตอสขูาศกึ ขอนีก้ม็ี
ผล เมือ่แจกพระธาตเุสรจ็แลว พระโมรยิกษตัรยิเมอืงปปผลวินัเพิง่ทราบขาวนัน้แล แตงทตูมาขอสวนพระสารรีกิธาตุ
ของพระบรมศาสดาจารย กไ็ดไปแตพระองัคารทีย่งัเหลอือย ู ไมสามารถจะขเูขญ็มัลลกษตัรยิใหจำยอมแบงสวนของ
ตนใหอกี   คณะมลัลกษตัรยิแลโทณพราหมณฉลาดในอบุายหยัง่เหน็เหตกุารณขางหนา  ปฏบิตัริาชกจิตองตามหนาที่
ทำพระนครใหสวสัด ีพนัจากมหาภยัพนิาศอันนาหวัน่หวาดเหน็ปานนัน้ดวยประการฉะนี.้

(มว. ๓๒) พุทฺธธาตุวิภชนคาถา

ปฐยาวตัร : โลกนาเถ  ยทา  สมมฺา- สมพฺทุเฺธ  ปรนิพิพฺเุต
สรรี ํ ตสสฺ  ฌาเปส ุ ํ มลลฺา ว  โกสนิารกา
ปสนนฺา  สคุเต  สตตฺ ตทา  นครขตตฺยิา
ต ํ ปวตตฺ ึ สณุติวฺาน ธาตโุย  ตสสฺ  ยาจติุ ํ
ราชทเูต  อเปเสส ํุ ปชาย  ปชูนาย  เว
สกรฏเฐส ุ ถเูปสุ ฐาเปตุ ํ  ตาป  ธาตโุย
น  เจ  อปุายโกสลลฺ- สยํตุตฺา  ทฆีทสสฺนา
เต  โกสนิารกา  มลลฺา โย  ต ํ ยาจติมุาคโต
วภิชสึ ุ ตเมตสสฺ ขณีา  เจ  วาป  ธาตโุย
ปจฉฺา  วา  อาคโต  ธาต ํุ ยาจนโฺต  ตปํ  นาลภิ
ลภติวฺาน  อสนตฺฏุโฐ ยถาลทเฺธน  โหต ิ วา
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เอเตป  เอกโต  หตุวฺา ภณฑฺาน ิ ชนยสึ ุ วา
ตาส ํ อจฉฺนิทฺนตถฺาย พลกาเรน  วาป  โข
สพเฺพ  นครราชาโน สทธฺ ึ  เสนาย  อาคตา
เนเต  ตปปฺจจฺยา  อปปฺ- วาหนิ ี โกสนิารกา
สกกฺเุณยยฺุ  ํ มหาเสเน อรโย  ปฏพิาหติ ํุ

อจิเฺจว ํ จนิตฺมานา ว น  เตส ํ วภิชสึ ุ เว
ยาว  โข  อาคตา  ทตูา ตา  สารรีกิธาตโุย
ตทาป  วภิชาเปตุ ํ สพเฺพ ว  วายมสึ ุ เว
ตาวาคเมสเุมเต  โข มลลฺาป  โกสนิารกา
เอว ํ ห ิ สนเฺต  เมธาวี โทโณต ิ ลทธฺนามโก
พรฺาหมฺโณ  ราชทตูานํ กเถตฺวา  มธรุ ํ กถํ
เอเต  สญฺาปยติวฺาน สพพฺา  ธาต ูวา  อฏฐธา
วภิชติวฺาน  เอเตสํ เอเกก ํว  สม ํ อทา
เอว ํ สนเฺต  สเจ ปจฉฺา ธาตุ ํ  มนุสิสฺ  ยาจติุ ํ
ราชา  ทตู ํ อเปเสสิ เต  มลลฺา  ปวทสึ ุ เว
“สพพฺา  ธาต ู วภิตตฺาติ โส   อตฏุโฐ  ชนสิสฺโร
ต ํ อจฉฺนิทฺติกุาโม ว สมคคฺา  สตตฺขตฺตยิา
เตน  สทธฺ ึ ตทา  ยทุธฺํ กเรยยฺ ํุ,  ตปํ  สาตถฺกํ
ปจฉฺา  สตุวฺา  ตมตฺถ ํว โมริยินฺทชนิสฺสรา
สก ํ ทตู ํ อเปเสสุ ํ ธาตุ ํ  มนุสิสฺ  ยาจติุ ํ
ธาตโุย  ห ิ  วภิตตฺา  ว องคฺาร ํ เต ลภสึ ุ เวต ิขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (หนงัสอืมงคลวเิสสกถาหนา ๓๔-๓๕)

ฝายพทุธจกัร เม่ือครัง้เพลงิไหมพระพทุธปรางคปราสาทในวดัพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราช-
วงั   อนัเปนทีใ่กลพระอโุบสถทีป่ระดษิฐานพระมหามณรีตันปฏมิากรศรพีระนครนี ้  ทีน่ยิมนบัถอืของพทุธศาสนกิ
ประชาชนคฤหสัถบรรพชติทัว่กนัไป   สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาไดทรงอญัเชญิพระมหามณรีตันปฏมิากร
จากสถานอนัใกลอนัตราย จะไวใจมไิดในเวลานัน้ ไปไว ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั ใหเปนทีส่ิน้ความหวาดหวัน่
ของคนทัง้หลาย   ครัง้รงุขึน้ ทรงอญัเชิญพระมหามณรีตันปฏมิากรโดยขบวนแหพรอมดวยพระบรมราชอสิรยิยศ
ไปประดษิฐานไวตามทีแ่ละมกีารสมโภช    ขอนีแ้สดงใหเหน็วา สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจามพีระราชหฤทยั
จอดอยูในพระพุทธศาสนา   ในเวลาฉุกเฉินเชนนั้น ไดทรงพระคำนึงถึงพระมหามณีรัตนปฏิมากรกอนกวาสิ่งอื่น
ขอนีน้าเปนทีช่ืน่ชมยนิดขีองพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย

อกีประการหนึง่  ไดทรงพระกรณุาโปรดใหสมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาอษัฎางคเดชาวธุ กรมขนุนคร-
ราชสมีา ทรงบรรพชาเปนสามเณร   ขอนีแ้มเปนแตบตุรสงเคราะห  นบัเขาในสถานวา “กลยฺาเณ  นเิวเสนตฺ”ิ คอื
ใหตัง้อยคูวามดคีวามงามสวนพระองค     ถงึดงันัน้ กย็งัชือ่วาทรงแสดงความนยิมในพระพทุธศาสนา ใหปรากฏใน
เมือ่มโีอกาสจะทำได เปนเครือ่งมัน่ใจของคนทัง้หลาย

ฝายราชอาณาจกัรนัน้   ขอสำคญัคอืเมือ่กอนแตนี ้ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  ใหพระราชโอรสทัง้หลาย
เสดจ็ออกไปทรงศกึษาศลิปวทิยาสวนปรสมยั ณ ประเทศยโุรป   ครัน้จบกจิทีน่บัวาลฝุงแหงศลิปศาสตรแลว  เสดจ็
คนืพระนครเนือ่งกนัมา ตองดวยแบบอยางครัง้โบราณกาล  ดงัแสดงไวในวตัถนุทิานนัน้ๆ วา พระมหากษตัรยิและ
พราหมณคฤหบดมีหาศาลผสูามารถ   ตางสงโอรสนดัดาใหไปเรยีนศลิปศาสตร ณ เมอืงตกักสลิา อนัมทีศิาปาโมกข
เปนคณาจารย ตัง้สำนกัสัง่สอนอยหูลายตำบล เปนทีน่ยิมกนัในครัง้นัน้    แมขอนีก้เ็ปนแตบตุรสงเคราะห หนาที่
อนับดิาจะพงึทำ นบัเขาในสถานวา “สปิปฺ ํ สกิขฺาเปนตฺ”ิ   คอืใหศกึษาศลิปศาสตรสวนพระองคกจ็รงิอย ู  ถงึอยาง
นัน้   พระราชโอรสทัง้หลายทกุพระองคไดทรงรบัราชการฉลองพระเดชพระคณุในตำแหนงสำคญั ตางพระเนตร
พระกรรณประดบัพระบรมเดชานภุาพ ในการปราบปฏปิกษและพทิกัษรกัษารัฐมณฑลกบัทัง้ประชาราษฎร แมดวย
พระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราช ผูเกิดสำหรับประดับพระบารมีธรรม มีคำสรรเสริญในจักกวัตติสูตรวา
“ปโรสหสสฺ ํ โข  ปนสสฺ  ปตุตฺา  อเหส ํุ  สรูา  วริงคฺรปูา  ปรเสนปปฺมททฺนา”   พระราชโอรสของพระเจาจกัรพรรดิ
ราชนัน้   มากกวา ๑,๐๐๐ องค    ลวนทรงแกลวกลา มพีระรปูตองดวยลกัษณะโยธาหาญ สามารถย่ำยปีรปกษเสยี
ได ดัง่นี ้  ขอนีจ้งึมปีระโยชนใหญเกือ้กลูแกรฏัฐาภิปาลโนบายดวยอกีโสตหนึง่แล.
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(มว. ๓๔-๓๕) ปุตฺตสงฺคหคาถา

อนิทรวงศ : ปาสาทรมมฺมหฺ ิ ห ิ อคคฺฌิาปเต
อานาปยติวฺา  ปฏมิากร ํ ตโต
อารกขฺฐาเน  วรภปูตสิสฺโร
ฐาเปต ิ โคเปต ิ จ  ตตฺถ  สฏุ ุ ตํ
เอต ํ ปเุนกมหฺ ิ ทเิน  นรสิสฺโร
ฐาเปต ิ ตสมฺ ึ ปนุ  มณฑฺริมฺห ิ โข
กาเรต ิ ตสสฺาป  มหามห ํ ตทา
“พทุธฺาทสิทโฺธ  อติ ิ ทปีน ํ อทิํ

อนิทรวเิชยีร : สทโฺธ  ปสนโฺน  รตนตตฺยสมฺึ
รฏฐาธโิป  ภปูต ิ จนิตฺยติวฺา
“ปตุตฺา  มม ํ ปพพฺชิตา  ภเวยยฺุ ํ
อจิเฺจว  ปพพฺาชยเตธ  ปตุเฺต
เอว ํ ส  สงคฺณหฺต ิ นาม  ปตุเฺต
ตสมฺา  ห ิ ทยเฺยห ิ ปสฏฐภโูต

ปฐยาวตัร : ราชา  จนิเฺตติ  “ปตุตฺา  เม ปญฺาวุฑฒฺา  สยิ ํุ  อติิ
ยโุรเป  สกิขฺติ ํุ  สปิปฺํ เอเต  เปเสต ิ โอรเส
สปิปฺปารคโุน  สพเฺพ นคร ํ โหนตฺ ิ  อาคตา
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน ชนาป  ขตตฺยิาทโย
ปพุเฺพ  ตกกฺสลิาย ํว นานาสปิปฺาน ิ สกิขฺติุ ํ
เมธาว ี พทุธฺสิมปฺนเฺน สกปตุเฺต  อเปสย ุ ํ
กรณโีย  ชนนิทฺสสฺ อย ํ โข  ปตุตฺสงคฺโห
ตโต  ทยยฺกิภปูสสฺ กจิจฺ ํ กพุพฺนตฺ ิ โยนโิส
รฏฐสสฺ  จ  หติตถฺาย สพพฺรฏฐนวิาสนิํ
สพเฺพ  มหพพฺลา  ปตุตฺา รปิ ู สกโฺกนตฺ ิ มททฺติุ ํ
รฏฐสสฺ   อนรุกขฺนตฺิ เอกรชชฺ ํ จริฏฐติึ
วตุตฺหฺ ิ จกกฺวตตฺสิมฺึ ราชปตุเฺต  ปสสํติุ ํ
อตเิรกสหสสฺา ว ภมูปิาลสสฺ   องกฺรุา
สพเฺพเต  สรูโยธา  จ ปรเสนปปฺมททฺนา
รฏฐาภปิาลโนปาโย อย ํ โข  โหต ิ ราชโินติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 35

วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้     แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดัแตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๙-๔๐).

ชนผนูบัเนือ่งในหมเูดียวกนั ประพฤตติามฉนัทีเ่ปนพวกเดยีวกนั  ไมคดิเอารดัเอาเปรยีบ  ตางรกัษาประโยชน
ของกนั ดงันี ้ไดชือ่วาประพฤตตินสม่ำเสมอ  ในตปัปรยิาปนนธรรมคอืธรรมของชนผเูนือ่งในหมนูัน้ๆ    ธรรมดา
ชนผนูบัเนือ่งในหม ู เม่ือคดิจะรกัษาประโยชนตน  กต็องรกัษาประโยชนผอูืน่ดวยเหมอืนกนั   ประโยชนของตนจงึ
จะมั่นคงถาวร   ถาเห็นแตไดและตัดรอนประโยชนผูอื่น  ประโยชนตนก็จะไมยั่งยืนอยูได  เหมือนดังไมหลายๆ
อนัตัง้ยนักนัอย ู  มผีชูกัออกเสยีจนมกีำลงัไมพอจะทานกนัไวได กต็างจะตองลม ฉะนัน้     แมพระพทุธภาษติใน
ปกณิณกวรรค แหงพระธรรมบทกไ็ดแสดงความขอนีโ้ดยบรรยายวา “บคุคลผใูดปรารถนาสขุเพือ่ตน เพราะเขาไป
ตัง้ไวซึง่ทกุขใหแกผอูืน่  บคุคลนัน้ระคนอยดูวยสงัสคัคะคอืเวร ยอมไมพนไปจากเวรได” * ดงันี ้ เหตดุงันัน้สมเดจ็
พระบรมโลกนาถเจา  จงึตรสัสัง่สอนคนทีเ่ปนหมเูหลา ใหประพฤตถิอยคำทีร่กัษาประโยชนของกนัและกนั      ขอ
นีพ้งึสนันษิฐานตามพระบรมพทุโธวาท ทีโ่ปรดประทานแกภกิษสุงฆใหตัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ประกอบดวย
จติเมตตาในกนัและกนั เฉลีย่ลาภทีห่าไดสกูนับรโิภค มศีลีเสมอกนั มทีฏิฐิเสมอกนั  ใหเคารพนบัถอืภกิษเุถระผใูหญ
ในสงฆ และตัง้ใจปรารถนาเพือ่นสพรหมจารทีีย่งัมไิดมาใหมาสอูาวาส ทีม่าแลวใหอยเูยน็เปนสขุ ** เปนอาท ิและ
พระบรมพทุโธวาททีโ่ปรดประทานแกคฤหสัถถชน ในขอนีน้ัน้พงึสนันษิฐานตามความในอปรหิานยิธรรมสตูร *** ที่
ตรสัสอนพวกเจาลจิฉวบีางขอ  อนโุลมแกการปกครองอาณาจกัรวชัชซีึง่มปีระเพณเีปนคณานศุาสตร คอืปกครอง
ดวยความเปนหม ู   เจาลจิฉวทิัง้หลายพรอมกนัเปนคณะผบูญัชากิจการบานเมอืงทัว่ไป  ไมมใีครเปนอสิระเฉพาะ
ตน  เปนแตมหีวัหนาผลดัเปลีย่นกนัตามวาระประชมุพรอมกนัในสณัฐาคารสถาน  วนิจิฉยักรณยีกจิไปตามควร ให
พวกวชัชหีมัน่ประชมุกนั  เมือ่ถงึคราวประชมุกใ็หพรอมเพรยีงกนัประชมุ  เมือ่เลกิกใ็หพรอมเพรยีงกนัเลกิ   ให
พรอมเพรยีงกนัทำกจินัน้ๆ    สิง่ใดๆ ทีไ่มไดบญัญตัขิึน้โดยสามคัคธีรรม ก็อยาใหพวกวัชชีบญัญตัขิึน้เอง  สิง่ใดๆ ที่
ไดบญัญัตขิึน้แลวเชนนัน้ กอ็ยาใหเลกิถอนเสยีเอง   ใหประพฤตวิชัชีธรรมของเกาทีบ่ญัญตัไิวแลวอยางไร และให
พวกวัชชเีคารพนบัถอืทานทีเ่ปนผใูหญกวา  อยาฉดุคราภรรยาและกมุารีในตระกลูของเขาดวยพลการมาเปนภรรยา
และเจดยีสถานเหลาใด ซึง่เปนทีน่บัถอืของชาววชัชี อนัมใีนภายในและภายนอกพระนคร ใหสกัการะเคารพนบัถอื
บชูาเจดียสถานเหลานัน้  อยาตดัธรรมกิพลทีีเ่คยทำอยใูหเสือ่มสญู    พระพทุธภาษติ ๒ ขอนี ้ เปนเครือ่งสาธก
ใหเหน็วา  สมเดจ็พระบรมศาสดาจารยทรงสัง่สอนประชมุชนทีเ่ปนหมเูหลา ตางใหรกัษาประโยชนของกนัและกนั
อยางไร.

* ขทุทกนกิาย ธรรมบท (ข.ุธ. ๒๕/๓๑/๕๓).        ** ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค (ท.ีปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗).

*** ทฆีนกิาย มหาวรรค (ท.ีม. ๑๐/๗๐/๙๐).
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(มว. ๓๙-๔๐) วชฺชีธมฺมคาถา

อนิทรวเิชยีร : เย  เอกวคเฺคน   นวิตุถฺภตูา
เนเต  ภเวยยฺุํ  สกทตถฺจกขฺู
ปาเลตกุามา  อธิ  เย  สกตถฺํ
ปาเลยยฺเุมเตป  ปเรสมตถฺํ

อนิทรวงศ : ตสมฺา  ห ิ ภกิขฺ ู อนสุาสมานโก
เอเตสโมวาทมมิ ํ อทา  ชโิน
อตถฺ ํ กถา  ยา  ชนตาย  รกขฺเต
ตสสฺมปฺ  สพเฺพ  สปุตฏิฐิตา  สยิุํ

ปฐยาวตัร : สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ สมคคฺา  เอกฉนทฺกิา
เอกภีตูา   จ  สพเฺพ ว ภกิขฺ ู เมตฺตาลกุา  สยิุํ
เตห ิ กายาทกิมมฺานิ สยิุํ  อปุฏฐิตาน ิ จ
เต  สาธารณโภค ี จ สมานสลีทฏิฐโิน
สพเฺพ  เชฏฐาปจาย ี จ สยิุํ  วราสเปกขฺกา
“เย  โข  อาวาสมาคนตฺุํ อภปิตเฺถนตฺ ิ ภกิขฺโว
เต  อาคจเฺฉยยฺมุาวาสํ สพเฺพ  ผาสวุหิารโิน”
วตุตฺมปฺท ํ มนุนิเฺทน สพเฺพ  รฏฐาภปิาลกา
เอกภีตูา  สมคคฺา  จ เอกจฉฺนทฺา  จ   วชชฺโิน
นจิจฺ ํ  สนนฺปิเตยยฺุจฺ วฏุฐเหยยฺุจฺ   เอกโต
สามคคฺยิา  อปฺญตตฺํ ปฺญาเปยยฺุํ  น  สพพฺโส
น  โข  สมหูเนยยฺุจฺ ปฺญตตฺมปฺ  สยุตุตฺโิต
สยิุํ  เชฏฐาปจาย ี จ น   โข  ตณหฺาวสานคุา
เย  ถปูา  เจติยาเนว สาธูติสมฺมตานิป
สกกฺเรยยฺุํ   จ  สพพฺานิ ยา  พลปีจ   ธมมฺกิา
นุปจฺฉินฺเทยฺยเุมตนฺติ อทิปํ  ปรทิปีนํ
โลกนาโถ  ห ิ  สมพฺทุโฺธ สพพฺสตตฺานกุมปฺโก
นวิตุถฺ ํ เอกวคเฺคน อนสุาส ิ มหาชนํ
“สพเฺพส ํ สงฆฺภตูานํ สามคคฺ ี วฑุฒฺสิาธกิาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนติฺสาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้     แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดัแตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา ๔๐-๔๑).

ผใูดทีเ่ปนทีร่กัของชนเปนอนัมาก ผนูัน้ยอมหวงัความเจรญิได  คงไมมคีวามเสือ่มทราม  แมสมเดจ็พระผมูี
พระภาคเจาก็ไดตรัสแกเจามหานามลิจฉวี แสดงกิจของผูดำรงฆราวาสจะพึงทำเพื่อผลนี้ ในอปริหานิยธรรมสูตร
สตัตกนบิาต องัคตุตรนกิาย  สรปุความวา   กลุบตุรผใูดผหูนึง่ ตัง้ตนแตพระมหากษตัรยิเจา ตลอดลงไปถงึอธบิดี
เฉพาะตระกลู ทำสกัการะเกือ้กลูบดิามารดา จำพวกหนึง่  บตุรภรรยาทาสกรรมกรซึง่นบัวาอนัโตชนจำพวกหนึง่
ชาวนาเพือ่นบานลกูคา ซึง่นบัวาพาหริชน จำพวกหนึง่    เทวดาผรูบัพลกีรรมคอือารกัขเทวดาแลวตัถเุทวดา จำพวก
หนึง่   สมณพราหมณ จำพวกหนึง่    ดวยโภคทรพัยทีห่ามาไดโดยชอบธรรม  เปนผลแหงความหมัน่  เทวดามนษุย
๕ จำพวกนัน้ไดรบัสกัการะเกือ้กลูแลว  กย็อมอนเุคราะหดวยไมตรจีติ  คดิความเจรญิใหกลุบตุรนัน้  เปนอนัหวงั
วฒุไิด   ไมพงึมคีวามเสือ่มทรามเลย    แมพระเจาจกัรพรรดริาช ผปูกครองปฐพมีณฑล มสีมทุรสาคร ๔ เปน
ขอบเขต  กย็งัตองทรงบำเพญ็จกักวตัตวิตัร  ยดึเหนีย่วน้ำใจราชบรษิทัใหนยิมในพระบารม ี   ขอนีย้อมใหสำเรจ็
ผลคอืปกครองไดโดยธรรม   ไมตองใชอาชญาเคีย่วเขญ็     ความจงรกัเปนพลวเหตชุกันำใหพรกัพรอมเปนสมานฉนัท
เพ่ือตอสปูองกนับำรงุรกัษา  จะรบัพระราชทานชกัอลนีจติตชาดกในทกุนบิาตมาสาธกพอเปนอทุาหรณ

ในอดตีกาล พระเจาพรหมทตั เสวยราชสมบตัใินเมอืงพาราณส ี พระองคไดพระยาเศวตกญุชรเปนราชพาหนะ
เชอืกหนึง่  แผพระเกยีรตไิปในสกลชมพทูวปี   จำเนยีรกาลลวงไป พระอคัรมเหสทีรงพระครรภ ยงัไมทนัประสตูิ
พระเจาพาราณสเีสดจ็ทวิงคต  ขาวปรากฏทราบไปถงึพระเจาโกศลราช ผมูรีชัสมีาติดตอกนักบักาสกิรฐั  ทาวเธอ
ทรงเห็นราชสมบัติวาง ยังหาผูเปนเจาของมิได เปนทวงทีอยู ก็ยกมหาพยุหแสนยากรมาลอมพระนคร  ชาว
พระนครปดทวารรกัษาเปนกวดขนั  ในเวลานัน้พระราชเทวปีระสตูพิระราชโอรส ทรงพระนามวา อลนีจติตกมุาร
เหตทุำประชาชนใหชืน่บานหายยอทอ พรักพรอมกนัปลอยพระยามงคลหสัดอีอกตอรบดวยปจจามิตร ใหปราชยัจบั
พระเจาโกศลราชทัง้เปน นำมาเปนเชลย แลวปลอยไป  แผพระเดชานภุาพของพระราชกมุารไปในสกลชมพทูวปี
ไมมศีตัรผูอูืน่สามารถมาย่ำย ี   และพระราชกมุารกไ็ดรบัอภเิษกเปนพระเจาพาราณสแีตครัง้ยงัทรงพระเยาวพระ
ชนมายไุด ๗ พรรษา ดำรงราชยโดยธรรมเปนผาสกุตลอดชนมชพี.
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(มว. ๔๒) พหุปยตาคาถา

อนิทรวเิชยีร : โลเก  ห ิ โย  โหต ิ ปโย  พหนูํ
เอตสสฺ  โข  วฑุฒฺปิ  ปาฏกิงขฺา
เอตสสฺ  เว  หาน ิ น  ปาฏกิงขฺา
เอว ํ  กเถตวฺา วรลจิฉฺวนีํ
ย ํ โข  คหินี ํ กรณยีภตูํ
องคฺรีโส  ทสสฺย ิ ตมปฺ   เตสํ

อนิทรวงศ : วตุตฺหฺ ิ ต ํ โลกหติานกุมปฺนา
มาตาทโย  เย  อรุชา  จ  โหนตฺ ิ เว
อนโฺตชนา  พาหริกา  จ  เทวตา
โลเก  ชนา  เย  สมณา  จ  พรฺาหมฺณา
โภเคห ิ เตส ํ  สหโิต  นโร  ว  โย
มาตาทโย  เต  หติยตุตฺมานสา
เอตสสฺ  นจิจฺ ํ ปฏกิารโิน  ว  เต
เมตฺตาลกุา  ตสสฺ  จ  วุฑฒฺเิปกขฺกา
จติตฺ ํ ชนาน ํ วรจกกฺวตตฺโิน
รฏฐาธปิา  คณหฺติกุามกา  ว  โข
ธมเฺมน  รชชฺ ํ จ  สเมน  การยุํ
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  รฏฐวาสนิํ

ปฐยาวตัร : สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ ราชา  กริ  ชนสิสฺโร
พาราณสมิหาราชา ยสสฺตถฺ ิ เสตกุชฺโร
ยทาสสฺ  คพภฺนิ ี เทวี น  ทารก ํ วชิาย ิ สา
ตทา  กาลกโต  ราชา ตํ  สตุวฺา  รปิขุตตฺโิย
นคร ํ คณหฺติุํ  สทธฺึ มหาเสนาย  อาคโต
ตทา  สฏุ ุ ปรุ ํ รกขฺุํ สามตถฺเิยน  นาครา
วชิาย ิ ทารก ํ สาป สมคคฺา  สมุนา  ชนา
วสิสฺชเฺชสุํ  มหานาคํ โส  อมติตฺ ํ ปราเชสิ
กติตฺ ิ ราชกมุารสสฺ ชมพฺทุปีมหฺ ิ อคุคฺตา
กมุาโร  สตตฺวสโฺส ว ตตเฺถวาโหส ิ ขตตฺโิยต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 39

แตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้     แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดัแตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา หนา ๔๒).

พระเจาพรหมทัตเปนที่รักใครนับถือของประชาชน  และความจงรักนั้น มีอนุสนธิสืบเนื่องตอมาถึงพระ
อลีนจิตกุมารผูเปนพระราชโอรสรัชทายาท   ตองดวยบทพระบาลีแสดงมิตตธรรม ในสิงคาโลวาทสูตรวา อปร-
ปชปํสสฺ  ปฏปิเูชติ *   ความวา มติรอมาตยผไูดรบับำรงุดวยสงัคหวตัถุตามควรแลว ยอมนบัถอืตอบ  แมตลอดถงึ
วงศวานอืน่อกีของมติรนัน้   พหปุปฺยตา ความเปนทีร่กัของชนเปนอนัมากเปนผลแหงสงัคหอบุายตางๆ เปนทีร่วม
สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอไวดวยประการหนึ่ง  ยังประโยชนใหสำเร็จแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป ไม
นยิมชัน้ ดวยประการฉะนี้

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงบำเพญ็ญาติจรยิาปกครองพระราชวงศานวุงศ  ยกยองใหดำรง
อสิรยิยศโดยฐานานศุกัดิ ์  โปรดใหรบัราชการโดยควรแกสามารถดวยปคคหกจิ และทรงบำราบหามกนัมใิหประพฤติ
ผดิจากธรรมของราชตระกลู  ดวยนคิคหอบุายตามหนาทีเ่ปนประธานในพระบรมราชวงศสวนหนึง่แลว   นอกจาก
นี้ยังทรงนับถือสนิทฉันพระญาติ  หาทรงรังเกียจโดยต่ำศักดิ์ไม    ขอนี้พึงเห็นในกาลที่พระราชทานเลี้ยงแก
พระราชวงศครัง้งานสมโภชพระชนมพรรษาได ๕๐ ทศั  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงปฏบิตัพิระองคที่
เจรญิพระชนมายกุวาดวยพระหตัถ  และพระราชทานรดน้ำเปนสวนเชษฐาปจายนธรรม  โปรดใหพระองคทีอ่อน
พระชนมลงมารวมเสวยดวย  พระองคทรงพระเมตตารับนิปจจการพระราชทานของอำนวยพระพรและพระบรม-
ราโชวาทเปนสวนญาตสิงเคราะห

อนึง่  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงชบุเลีย้งขาราชการใหตัง้อยใูนฐานนัดรศกัดิต์ามสมควรแก
ตระกูลและความชอบ  ไดตั้งและสืบตระกูลวงศตอมา ตามราชจริยานุวัตรสวนหนึ่งแลว   นอกจากนี้ ยังทรง
พระอารใีนสวนคนคนุเคยสนทิ  เม่ือถงึคราวทรงแสดงพระองคเปนฉนัมติรบางกม็ ี   ขอนีพ้งึเหน็เมือ่ครัง้พระราช
ทานเลีย้งแกพวกสหชาตผเูกดิรวมปประสตู ิ  ครัง้นัน้โปรดใหนัง่รวมโตะเสวยและพระราชทานของแจกเปนทีร่ะลกึ
เปนสวนแสดงมิตตธรรม.

* ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค (ท.ีปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๕)
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(มว. ๔๐-๔๑) รโฺญ  ปคคฺหนคิคฺหกจิจฺคาถา

อนิทรวเิชยีร : ราชา  ยถา  ภปูต ิ พรฺหมฺทตโฺต
สมมฺานโิต  รฏฐนวิาสเิกหิ
เอว ํ กมุาโรป  ปโย  ชนานํ
วตุตฺหฺ ิ*  เอต ํ มนุปิงุคฺเวน
มติตฺา  จ  เย   ราชภฏา  อมจจฺา
มาเนนตฺ ิ เต  ราชสราชเิก ว
ยา  ภปูรโฺญ  ปยตา  พหนูํ
สา  สงคฺหสสฺาป  ผล ํ ว  โหติ
ธมเฺมน  รชชฺ ํ กรโต  ว  ราชิโน
เอสา  สมานตตฺตเมว  คจฉฺติ

อนิทรวงศ : เย  ญาตกา  โหนตฺ ิ จ  ราชวํสกิา
รฏฐสสฺ  กจิจฺาน ิ หติาย  กพุพฺเร
เอเต ว  ปคคฺณหฺต ิ นาครสิสฺโร
ตพพฺปีรตีา  ปน  ราชวํสกิา
เอเต ว  นคิคฺณหฺต ิ โส  สยุตุตฺโิต
ทยยฺสิสฺโร  นตีปิเวณโิกวโิท
เชฏฐา  จ  เย  ราชภฏา   กนฏิฐกา
เนเต  ชนนิโฺท  อตมิฺญมานโก
เชฏฐาปจาย ี จ  นวิาตวตุตฺโิก
ปเูรติ  เอว ํ สกญาตสิงคฺหํ

ปฐยาวตัร : น  เกวล ํ ว  สฺญาตี สงคฺณหฺต ิ นรสิสฺโร
เย  โหนตฺ ิ ทฬหฺมติตฺา  จ เย  รฺญา  สหชาตกิา
ธมมฺ ํ จรติ  เอเตสุ รฏฐวาสีนมิสฺสโร
อนคุคฺณหฺต ิ เอเต  จ นจิจฺ ํ ฐานานรุปูโตต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (หนงัสอืมงคลวเิสสกถาหนา ๔๓-๔๔)

ความมีกรุณาไดชื่อวาการุญญภาพ   กรุณานั้นโดยพยัญชนะคือความหวั่นใจในเมื่อเห็นผูอื่นไดทุกขยาก
โดยอรรถกค็อืความคดิอยากจะชวยทกุขของเขา   คณุขอนีเ้ปนขาศกึโดยตรงแหงวเิหสาความคดิเบยีดเบยีนผอูืน่
เปนพลวปจจยัใหคดิเกือ้กลูกนัและและกนั  นำบคุคลใหเปนผปูระเสรฐิลวงสามญัชนขึน้ไป ทานผเูปนใหญแหงหมู
ชน ทีส่ดุจนอธบิด ีเฉพาะกลาวอยางอกุกฤษฏ  ฝายอาณาจกัร สมเดจ็พระเจาแผนดนิยอมเปนทีน่บัถอืลบลนของ
พสกนกิรกเ็พราะพระกรณุา     บดิามารดามกีรณุาในบตุรฉนัใด  สมเดจ็พระเจาแผนดนิกแ็ผพระกรณุาไปในประชาชน
ผอูยใูตพระเดชานภุาพทรงรวมสขุรวมทกุขดวยฉนันัน้    พระคณุขอนีแ้ล ชกันำใหพระองคตัง้อยใูนยตุธิรรม ไม
ลำเอยีงในฝายใดฝายหนึง่ และรำพงึถงึสขุทกุขของประชาชน   ทีส่ดุจนทรงจำแลงเพศเปนอญัญาตกบรุษุ ไมให
ใครรจูกัพระองคเสดจ็เทีย่วสอดสองเอง  ไดทราบขาวดีและรายประจกัษแจง  มเีรือ่งแสดงในอรรถกถาบางคมัภรี
บางก็ม ี    ในเวลาทีศ่กึมาประชดิพระนคร ตองเสดจ็นำพยหุแสนยากรออกตอยทุธ เพือ่ปองกนัภยัมใิหมมีาถงึขา
ขอบขณัฑสมีากม็โีดยชกุชมุ   (ถงึกบัตองเสยีพระชนมในสมรภมูบิางกม็ ีดงัพระเจาอรฏิฐชนกเปนตวัอยาง)    สมเดจ็
พระเจาแผนดนิมพีระกรณุากวางขวางฉะนี ้จงึเปนทีน่บัถอืลบลน  ควรไดรบัอภยัและรบัความยกยองไวในทีส่งู   ปรากฏ
แกชนทัง้หลายราวกบัเทวดาในหมมูนษุย จดัวาเปนสมมตเิทวราช   เปนผคูวรแกสวนกศุลทีม่หาชนบำเพญ็แลว  และ
จะพงึอทุศิถวายดวยความหวงัเพือ่ทรงพระเจรญิภยิโยภาพสบืไป   ในฝายศาสนจกัร สมเดจ็พระพทุธเจาไดเปนสรณะ
ทีพ่ำนกันบัถอืของพทุธศาสนกิบรษิทั  จำเดมิแตครัง้ยงัดำรงพระชนมจนบดันีก้เ็พราะพระมหากรณุา   พระคณุขอนี้
เปนเหตใุหพระองคบำเพญ็พระบารมมีาแตครัง้เปนพระโพธสิตัว  จดัเปนมหากรณุาสมาโยคในฝายเหตสุมัปทา  ให
บรรลพุระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ  เปนผลสมาบตั ิ จำเดมิแตตรสัรแูลวกค็งอยใูนพระกรณุาคณุ  เสดจ็เทีย่วเทศนา
โปรดเวไนยนกิร  ในนครคามนคิมชนบทนัน้  ใหไดบรรลโุลกยิสมบตัแิละโลกตุตรสมบตัติามอปุนสิยั  ตราบเทาถงึ
อวสาน     ทีส่ดุทรงพระอาพาธหนกั  จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานในคนืนัน้แลว  ยงัทรงเทศนาโปรดสภุทัทปรพิพาชก
ใหสำเรจ็พระอรหตั  เปนปจฉมิสาวก

ขอความนำมาสาธกนี้  แสดงใหเห็นพระกรุณาของสมบัติพระผูมีพระภาคเจา  อันเปนไปในสัตวโลก
เพยีงไร  เพราะเหตนุี ้พระองคจงึไดเปนอดุมสรณะทีร่ะลกึนบัถอือนัสงูสดุของพทุธศาสนกิประชาตลอดมาจนทกุวนันี้

ในการตั้งวจีสัตยาธิษฐาน  ก็ยกพระคุณขอนี้เปนสำคัญ  พึงเห็นในพจนประพันธที่ใชสวดในมงคลกิริยา
ความวา

สมเดจ็พระโลกนาถ  ประกอบดวยพระมหากรณุา  ทรงบำเพญ็พระบารมทีัง้ปวงเพือ่ประโยชน  เพือ่เกือ้กลู
เพือ่สขุ แหงสตัวทัง้ปวง  ไดบรรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณอนัอดุมแลว  ดวยสจัจวาจานีข้ออปุททวะทัง้ปวงจงอยามี
เลย ดงันี.้



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘42

(มว. ๔๓-๔๔) กรุณาคาถา

อนิทรวเิชยีร : ทสิวฺา  ปเร  โข  อตทิกุขฺปตเฺต
จติตฺสสฺ  กมโฺป  กรณุา ว  เอสา
ทกุขฺา  ปเร  โมจิตกุามตา  วา
เอสา  วเิหสาย  วปิจจฺนกีา
สา  อญฺมฺญสสฺ  หติ ํ ว  กาตุ ํ

จติตฺสสฺ  โข  โหต ิ จ  ปจจฺโย  ว
สา  อตถฺ ิ โข  ยสสฺป  เสฏฐภาวํ
เอต ํว  ปาเปต ิ ปถุชุชฺเนหิ

อนิทรวงศ : เชฏโฐ  ชนาน ํ ภวตธี  โย  นโร
เชฏโฐป  โย  อนตฺมโส  กลุสสฺ  วา
เตส ํว  ธมโฺม  จ  วหิารนามโก
สพเฺพห ิ โข  เสฏฐตรา  ภวนตฺ ิ เต

ถาแตงเปนอเุปนทรวเิชยีร และอนิทรวเิชยีร จะไดดงันี้

อเุปนทรวเิชียร : ปเร  อฆา  โมจิตจุนิตฺน ํ ยํ
ปวจุจฺเต  โข  กรณุาต ิ เอตํ
อย ํ วเิหสาปฏปิกขฺภตูา
วเิสสภตู ํ กรุเุต  นร ํ สา

อนิทรวเิชยีร : โย  โข  ชนาน ํ  อธิ  เชฏฐภโูต
โย  วาป  โข  โหต ิ กลุสสฺ  เชฏโฐ
เตสปํ  เจ  อตถฺ ิ วหิารธมโฺม
เต  กพุพฺเต  สา  กรณุา ว  เสฏเฐ

ปฐยาวตัร : ราชา  อกุกฺฏฐโต  ตาว อาณาจกเฺก  มหสิสฺโร
รฏเฐ  การุญฺมาคมมฺ มหาชเนน  มานโิต
ยถา  มาตาทโย  นาม ปยปตุเฺตส ุ อตตฺโน
เอว ํ ภปูต ิ การุญฺ- สมงคฺโิก  ปชาย  เว
โส  ทกุขฺติาทกิาเลสุ เตส ํ หติานกุมฺปโก
อมิมาคมมฺ  ธมมฺฏโฐ น  ฉนทฺาทวิสานโุค
ปวตุตฺ ึ รฏฐวาสนีํ ญาตุ ํ  ปจจฺกฺขโตป  โข
ราชา  อญฺาตเวเสน คามกาทสี ุ จารกิํ
สย ํ จรติ   ภมูนิโฺท รฏฐวาสีนมิสฺสโร
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน รโณ  อปุปฺชชฺ ิ โข  ยทา
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ตทา  คโต  สโยโธ  โส รปิโว  ปฏพิาหติ ํุ

เตห ิ สทธฺ ึ อกา  ยทุธฺํ มหาชนกชาตเก
อรฏิฐชนโก  กาลํ อกาส ิ เอกทา  ยถา
มหาการณุโิก  ราชา มหาชเนน  มานโิต
ยตุโฺต  อภยทานจฺ ปสสํ ํ ลภติุ ํป  โข
เทวา  ยถา  มนสุสฺานํ ปชาย  กสุล ํ กตํ
ย ํ สจฺติจฺ  เอตสสฺ อนรุโูป  มหสิสฺโร
เสฏโฐ  สาสนจกเฺก ว ธรมานกกาลโต
ปฏฐาย  อชชฺโต  ยาว สมพฺทุธฺปรสิายป
นาโถ  การุญฺมาคมมฺ โส  โพธสิตตฺกาลโต
ปฏฐาย  เสฏฐสมพฺทุโฺธ ปรปิรูติปารมตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ ฯ

(มว. ๔๓-๔๔) กรณุาคาถา อกีสำนวนหนึง่ (๑)

อนิทรวงศ : ทกุขฺา   ปเร   โมจนตา   ว  ยา  อยํ
สา  สาสนสมฺ ึ  กรณุาต ิ  วจุจฺเต
เอสาป   ยสสฺตถฺ ิ  ส  โข   ทยาลโุก
โส  โหต ิ สงคฺณหฺติกุามโก  ปเร

อนิทรวเิชยีร : รฏฐาภปิาโล   กรณุาปยตุโฺต
ปาเลต ิ  โคเปต ิ ยถา   ปชา   โข
เอวปํ  มาตาปตโร   สปตุเฺต
รกขฺนตฺ ิ  เตส ํ  อภวิฑุฒฺกิามา

ปฐยาวตัร : อตเีต   เจตถฺ   ทฏฐพพฺํ สาธก ํ  ราชวตถฺนุา
โส  ยทุธฺมหฺ ิ  อปุปฺนเฺน ปฏปิกเฺข   ปราชยิ
หติตฺถาย  จ  สพเฺพสํ สขุาย  รฏฐวาสนิํ
ตสมฺา  โส  รฏฐวาสีหิ อโหส ิ พหมุานโิต
มหาการณุโิก   พทุโฺธ ปตโฺต   สมโฺพธมิตุตฺมํ
สพพฺสตตฺานมตถฺาย เทเสส ิ  ธมมฺเทสนํ
โลกนาโถ  นปินโฺนป ปรนิพิพฺานมจฺเก
ทยาลโุก  สภุททฺสสฺ การุเฺญน  สมงคฺโิก
ปตฏิฐาเปส ิ ต ํ  อคเฺค ผลสมฺ ึ พทุธฺสาสเน
วตุตฺเฺหต ํ  สเุมธหีิ โลกนาถ ํ  ปสสํติุ ํ
นาโถ  การฺุญมาคมมฺ โส  โพธสิตตฺกาลโต
ปฏฐาย   เสฏฐสมพฺทุโฺธ ปรปิรูติปารมี ต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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(มว. ๔๓-๔๔) กรณุาคาถา อกีสำนวนหนึง่ (๒)

อนิทรวงศ : ทกุขฺา   ปเร   โมจนตา ว  ยา  อยํ
สา  สาสนสมฺ ึ  กรณุาต ิ วจุจฺเต
เอสาป   ยสสฺตถฺ ิ  ส  โข  ทยาลโุก
โส  โหต ิ สงคฺณหฺติกุามโก  ปเร

อนิทรวเิชยีร : รฏฐาภปิาโล   กรณุาปยตุโฺต
ปาเลต ิ  โคเปต ิ ยถา   ปชา  โข
เอวปํ  มาตาปตโร   สปตุเฺต
รกขฺนตฺ ิ  เตส ํ  อภวิฑุฒฺกิามา

ปฐยาวตัร : อตเีต   เจตถฺ   ทฏฐพพฺํ สาธก ํ  ราชวตถฺนุา
โส  ยทุธฺมหฺ ิ  อปุปฺนเฺน ปฏปิกเฺข   ปราชยิ
หติตฺถาย  จ  สพเฺพสํ สขุาย  รฏฐวาสนิํ
ตสมฺา  โส  รฏฐวาสีหิ อโหส ิ พหมุานโิต
มหาการณุโิก   พทุโฺธ ปตโฺต   สมโฺพธมิตุตฺมํ
สพพฺสตตฺานมตถฺาย เทเสส ิ  ธมมฺเทสนํ
โลกนาโถ  นปินโฺนป ปรนิพิพฺานมจฺเก
ทยาลโุก  สภุททฺสสฺ การุเฺญน  สมงคฺโิก
ปตฏิฐาเปส ิ ต ํ  อคเฺค ผลสมฺ ึ พทุธฺสาสเน
วตุตฺเฺหต ํ  สเุมธหีิ โลกนาถ ํ  ปสสํติุ ํ
นาโถ  การฺุญมาคมมฺ โส  โพธสิตตฺกาลโต
ปฏฐาย   เสฏฐสมพฺทุโฺธ ปริปูริตปารมี
พทุโฺธ  การฺุญมาคมมฺ ปชาย  สรณ ํ วรํ
โลเกห ิ มานโิต  โหติ ปชูโิต  ยาว  อชชฺโต
วตุตฺเฺหต ํ วจสีจจฺ- อธฏิฐานมหฺ ิ ปายโต
มหาการณุโิก  นาโถ หติาย  สพพฺปาณนิํ
ปเูรตฺวา  ปารม ี สพพฺา ปตโฺต  สมโฺพธมิตุตฺมํ
เอเตน  สจจฺวชฺเชน มา  โหนตฺ ุ สพพฺปุททฺวาต ิขนตฺสิาเรน  มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๔๘-๔๙)

เมตตานัน้ทีบ่คุคลแผไปแกกนั มอีย ู๒ สถาน คอื  โอทสิสผรณา แผโดยอาการเจาะจง ๑  อโนทสิสผรณา
แผโดยอาการมไิดเจาะจง ๑    การแผโดยอาการเจาะจงนัน้ไดแก นยิมตวัลงไปตรงๆ โดยฐานทีต่นรจูกั  พงึเหน็
อทุาหรณในบดิามารดามีความรกัใครและหวงัความเจรญิใหแกบตุรธดิา    สวนการแผโดยอาการมไิดเจาะจงนัน้
ไดแกปรารภทัว่ไปไมเลอืกบคุคล  มพีระเมตตาของสมเดจ็พระเจาแผนดนิอนัพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขอ
อาง   นยัหลงันีย้อมขยายกวางออกไปไดตามอธัยาศยัของบคุคลจนไมมขีอบเขตเปนทีส่ดุ  จดัวาเมตตาเจโตวิมตุติ
ทำใหพนจากสิง่ทีก่ดีกนัอนัเปนวตัถแุหงปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่

เมตตาคณุยอมเปนเหตมุกีำลงัฝงอยใูนสนัดาน ยงับคุคลใหประกอบการอนัเปนประโยชนสขุแกผอูืน่โดยเฉพาะ
บาง โดยมไิดเฉพาะบาง   อนรุปูแกเมตตาอนัเปนไปในวาระจติ   เมตตาทีเ่ปนโอทสิสผรณาเปนเหตชุกัพาบดิามารดา
ใหบำรุงเลี้ยงบุตร และใหบุตรปฏิการฉลองคุณทาน    ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณาเปนสมุฏฐาน ยังสมเด็จ
พระเจาแผนดนิ  ใหพทิกัษรกัษาประชาราษฎรใหสขุเกษมและทำนบุำรงุใหสมบรูณ   เมตตาทีเ่ปนไปโดยเจาะจงยอม
มมีาโดยธรรมดา หาเปนคณุประหลาดสกัปานใดไมถงึวาอาจใหไพศาลขึน้ไปกวานัน้อกี   สวนเมตตาปรารภทัว่ไป
นัน้ยอมเปนอศัจรรย เกิดขึน้ในน้ำใจอนังาม ไกลจากรษิยาและตระหนีเ่ปนอาท ิ      ปกตขิองสตัวโลกยอมคดิเหน็
แกตนเปนทีต่ัง้  มคีวามหวงัจะบำรงุกแ็ตตน   ถงึจะเผือ่แผกเ็พยีงบคุคลผเูกีย่วกนัโดยฉนัธรรมดาแตงมา ตอผมูี
ปรชีาเลง็เหน็ความปรารถนาของสตัววาเปนอนัเดยีวกนัคอืรกัสขุเกลยีดทกุข    ถงึเชนนัน้กย็งัเปนตางๆ กนั   ได
สขุบางกม็ ี  ไดทกุขบางกม็ ี   ทัง้นีก้เ็พราะความประพฤตแิละความสามารถ   ประกอบกบัโอกาสภมูลิำเนาและ
กศุลากศุล  เม่ือตนไดสขุเหน็ปานใด  กม็ใีจเผือ่แผหวงัจะใหเขาไดสขุเชนนัน้บาง ดัง่นี ้ เมตตาจงึจะแผกวางขวาง
ทัว่ไปถงึผอูืน่ทีไ่มเกีย่วของกบัตน   แตนัน้จงึพาบคุคลใหเขาไปตัง้ไวซึง่วตัถอุนัจะใหเกดิสขุบาง    ซีง่อบุายอนัจะให
ไดสขุวตัถนุัน้บางตามอธัยาศยั       เมตตา ๒ อยางนีแ้ลเปนเคามลูใหบคุคลประพฤตหิติานหุติประโยชนแกกนัใน
กจิการนัน้  ดจุผเูชดิชกัสายหนุใหกระดกิไปมา และเปนมนษุยชนใหเปนผปูระเสรฐิกวากนัโดยคณุานภุาพ.
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(มว. ๔๘-๔๙) เมตตฺาคาถา ๑

ปฐยาวตัร : เมตตฺา  นาม  ปเรส ํว หิตตฺถสุขกามตา
สา  “โอทสิสฺนโต  เจว อโนทสิสฺนโต”  อติิ
ทวุธิา  ผรติพพฺา ว ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  สาธกํ
เย  มาตาปตโร  สพเฺพ ปยปตุเฺต  ปเยนตฺ ิ จ
วฑุฒฺกิามา  จ  เอเตสํ นพิทธฺ ํ สขุเปกขฺกา
เต  โอทสิสฺนโต  เตสํ เมตตฺายป  ผรนตฺ ิ เว
สพพฺรฏฐนวิาสนีํ ราชา  เมตฺตาทยาลโุก
อโนทสิสฺนโต  เตสํ เมตตฺาย  ผรเตว  โส
เมตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ เอสา  นาเมน  วจุจฺติ

อนิทรวเิชยีร : เมตตฺา  พล ํ โขป  ชเนต ิ จติเฺต
จติตฺมหฺ ิ เมตตฺายนรุปูโต ว
โอทสิสฺโนทสิสฺ  ปเรปเยว
เมตฺตาย  อตถฺ ํ กรุเุต  ปเรสํ
ปตุเฺต  ห ิ มาตาปตโร  สเมตตฺา
โอทสิสฺ  เมตตฺาย  ผรนตฺ ิ นจิจฺํ
ปาเลนตฺ ิ มาตาปตโร  สปตุเฺต
ปตุตฺาป  เตส ํ ปฏกิารการี

อเุปนทรวเิชียร : ชเน  อโนทสิสฺนโต  สรฏเฐ
ทยาล ุ เมตตฺาย  สขุ ี อนเีฆ
กโรต ิ ราชา  นริปุททฺเว  จ
สมทิธฺกิ ํ กพุพฺต ิ โส  จ  รฏฐํ

ปฐยาวตัร : โอทสิสฺผรณา  เมตฺตา ธมมฺตาย  ปวตตฺติ
อนจฉฺรยิภตูา ว กตา  เวปลุลฺโตป  โข
เมตฺตา  ปน  อโนทสิสฺ- ผรณา  ยสสฺ  มานเส
อปุปฺชชฺมานกา  เอตํ กโรต ิ วตีมจฉฺรํ
โลเก  ปกตยิา  สตตฺา อตตฺทตถฺวชิานนา
เอกสํโต ว  อตตฺานํ เต  จปุฏฐาตุเปกขฺกา
หเิตสโิน  ปเรส ํว ญาตกาทนีเมว  โข
หติ ํ สขุจฺ  เอเตป อปุปฺาเทยยฺุ  ํว  เอกทา
พทุธฺาทโย  ห ิ โลกสมฺึ “เย  สตตฺา  สขุกามกา
เต  ทกุขฺปปฺฏกิลูา ว สพเฺพ  สตตฺา  วเิสสกา
อตตฺโน  กาลเทสาทิ- ปฏพิทธฺาย  วตุตฺยิา
สามตถฺยิสสฺ  วา  ปุญฺ- ปาปาน ํ เภทภาวโต
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สขุ ํ วนิทฺนตฺ ิ ทกุขฺ ํ วา” อติ ิ เตส ํว  ปตถฺนํ
สมปฺสสฺนตฺา  สยเํยว สขุ ํ ปปโฺปนตฺ ิ ยาทสิํ
สตตฺาน ํ ลาภนตถฺาย สขุ ํ ปตเฺถนตฺ ิ  ตาทสิํ
อโนธโิส  อย ํ เมตฺตา อญฺาตาทนีมตตฺโน
สพเฺพส ํ ผริตพฺพา ว เมตตฺา  ยสสฺตถฺ ิ อทีสิี
เอโสป  อตตฺโนเยว อชฌฺาสยวเสน  โข
สขุวตถฺุจฺ  เอตสสฺ ลาภปุาย ํ ยถารหํ
ปเรสปํ  ตโตเยว อปุฏฐเปต ิ ฐานโส
ทพุพฺธิา  ยสสฺ  เมตตา ว อตถฺ,ิ  เอโส  หเิตสโก
ปฏริเูป  ยถา  พทธฺ- สตุตฺ ํ  หตเฺถนโิต  จโิต
กฑฒฺนโฺตเยว  เอเตสุ กจิเฺจส ุ กรุเุต  หติํ
เมตตฺา  เหสาป  ปพุเฺพ ว กตปุญฺวเสนป
กตฺวาน  เสยยฺต ํ ปตเฺต ชเน  วภิชตธี  โขต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๔๘-๔๙) เมตตฺาคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : โอทสิสฺโนทสิสฺ   จ   โหต ิ  เมตตฺา
โอทสิสฺ  มาตาปตโร   ว  เมตตฺํ
ปตุตฺานมทิธฺ ึ  อภวิฑุฒฺภิาวํ
อากงขฺมานา  จ  วริฬุหฺกิามา
เมตตฺาวหิาร ีว   ผรนตฺ ิ เตสํ
โอทสิสฺ   เมตตฺ ํ  อติ ิ  วจุจฺเตยํ

อนิทรวงศ : เมตฺต ํ อโนทสิสฺนเมตถฺ  ภมูโิป
อาคมมฺ   เมตฺตาล ุ สฏฐวาสนิํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรต ิ สพพฺทา
เมตฺตา   อโนทสิสฺป  โขติ   วจุจฺเต

ปฐยาวตัร : สพพฺสตตฺา   ห ิ  โลกสมฺึ อสิสฺาทผิสุติา   สทา
สขุกามา  จ  โข  ทกุขฺ- ปฏกิลูาป   โข  อติิ
สมปฺสสฺนตฺา  ว   เมธาวี สตตฺานปํ   หเิตสโิน
สขุจฺ   สขุวตฺถมุปฺ สพเฺพส ํ  เทตกุามกา
นจิจฺ ํ  เตส ํ  อโนทสิสฺ เมตตฺ ํ  ผรนตฺ ิ  สพพฺโส
อปุปฺาเทต ิ อย ํ  โลก- สตตฺาน ํ   หติมานสํ
สตุตฺสมฺปึ  ยถาต ํ โข พทธฺ ํ ว ปฏริปูกํ
อโิต  จโิต   จ  เมธาวี อากฑฒฺต ิ ว  ปคุคฺโลต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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(มว. ๔๘-๔๙) เมตตฺาคาถา ๒

เมตตานัน้ทีบ่คุคลแผไปแกกนั มอีย ู๒ สถาน คอื  โอทสิสผรณา แผโดยอาการเจาะจง ๑  อโนทสิสผรณา
แผโดยอาการมไิดเจาะจง ๑    การแผโดยอาการเจาะจงนัน้ไดแก นยิมตวัลงไปตรงๆ โดยฐานทีต่นรจูกั  พงึเหน็
อทุาหรณในบดิามารดามีความรกัใครและหวงัความเจรญิใหแกบตุรธดิา    สวนการแผโดยอาการมไิดเจาะจงนัน้
ไดแกปรารภทัว่ไปไมเลอืกบคุคล  มพีระเมตตาของสมเดจ็พระเจาแผนดนิอนัพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขอ
อาง   นยัหลงันีย้อมขยายกวางออกไปไดตามอธัยาศยัของบคุคลจนไมมขีอบเขตเปนทีส่ดุ  จดัวาเมตตาเจโตวิมตุติ
ทำใหพนจากสิง่ทีก่ดีกนัอนัเปนวตัถแุหงปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่

เมตตาคณุยอมเปนเหตมุกีำลงัฝงอยใูนสนัดาน ยงับคุคลใหประกอบการอนัเปนประโยชนสขุแกผอูืน่โดยเฉพาะ
บาง โดยมไิดเฉพาะบาง   อนรุปูแกเมตตาอนัเปนไปในวาระจติ   เมตตาทีเ่ปนโอทสิสผรณาเปนเหตชุกัพาบดิามารดา
ใหบำรุงเลี้ยงบุตร และใหบุตรปฏิการฉลองคุณทาน    ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณาเปนสมุฏฐาน ยังสมเด็จ
พระเจาแผนดนิ  ใหพทิกัษรกัษาประชาราษฎรใหสขุเกษมและทำนบุำรงุใหสมบรูณ   เมตตาทีเ่ปนไปโดยเจาะจงยอม
มมีาโดยธรรมดา หาเปนคณุประหลาดสกัปานใดไมถงึวาอาจใหไพศาลขึน้ไปกวานัน้อกี   สวนเมตตาปรารภทัว่ไป
นัน้ยอมเปนอศัจรรย เกดิขึน้ในน้ำใจอนังาม ไกลจากรษิยาและตระหนีเ่ปนอาท ิ      ปกตขิองสตัวโลกยอมคดิเหน็
แกตนเปนทีต่ัง้  มคีวามหวงัจะบำรงุกแ็ตตน   ถงึจะเผือ่แผกเ็พยีงบคุคลผเูกีย่วกนัโดยฉนัธรรมดาแตงมา ตอผมูี
ปรชีาเลง็เหน็ความปรารถนาของสตัววาเปนอนัเดยีวกนัคอืรกัสขุเกลยีดทกุข    ถงึเชนนัน้กย็งัเปนตางๆ กนั   ได
สขุบางกม็ ี  ไดทกุขบางกม็ ี   ทัง้นีก้เ็พราะความประพฤตแิละความสามารถ   ประกอบกบัโอกาสภมูลิำเนาและ
กศุลากศุล  เมือ่ตนไดสขุเหน็ปานใด  กม็ใีจเผือ่แผหวงัจะใหเขาไดสขุเชนนัน้บาง ดัง่นี ้ เมตตาจงึจะแผกวางขวาง
ทัว่ไปถงึผอูืน่ทีไ่มเกีย่วของกบัตน   แตนัน้จงึพาบคุคลใหเขาไปตัง้ไวซึง่วตัถอุนัจะใหเกิดสขุบาง    ซีง่อบุายอนัจะให
ไดสขุวตัถุนัน้บางตามอธัยาศยั       เมตตา ๒ อยางนีแ้ลเปนเคามลูใหบคุคลประพฤตหิติานหุติประโยชนแกกนัใน
กจิการนัน้  ดจุผเูชดิชกัสายหนุใหกระดกิไปมา และเปนมนษุยชนใหเปนผปูระเสรฐิกวากนัโดยคณุานภุาพ.

เมตตานัน้เปนคณุธรรมประการหนึง่ทีน่บัเนือ่งในพรหมวหิาร คอืธรรมเปนเครือ่งอยขูองพรหม  เทพเจาผู
วเิศษ  ซึง่ไดนามวาพรหม  พวกพราหมณถอืวาเปนผสูรางโลก  และเปนเทพบดิรของสตัวนกิาย  ยอมมเีมตตาจิต
คมุครองรกัษาประชานกิรผสูบืสายลงมา    อกีประการหนึง่  มารดาบดิาจดัวาเปนพรหมของบตุร และพระมหา
กษตัรยิผคูรองแผนดนิสมมตวิาพระเปนเจาของประชาราษฎร  กเ็พราะมเีมตตาเปนวหิารธรรม.
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(มว. ๔๘-๔๙) เมตตฺาคาถา ๒

อนิทรวเิชยีร : โอทสิสฺโนทสิสฺ   จ   โหต ิ  เมตตฺา
โอทสิสฺ  มาตาปตโร   ว  เมตตฺํ
ปตุตฺานมทิธฺ ึ  อภวิฑุฒฺภิาวํ
อากงขฺมานา  จ  วริฬุหฺกิามา
เมตตฺาวหิาร ีว   ผรนตฺ ิ เตสํ
โอทสิสฺ   เมตตฺ ํ  อติ ิ  วจุจฺเตยํ

อนิทรวงศ : เมตฺต ํ อโนทสิสฺนเมตถฺ  ภมูโิป
อาคมมฺ   เมตฺตาล ุ สฏฐวาสนิํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรต ิ สพพฺทา
เมตฺตา   อโนทสิสฺป  โขติ   วจุจฺเต

ปฐยาวตัร : สพพฺสตตฺา   ห ิ  โลกสมฺึ อสิสฺาทผิสุติา   สทา
สขุกามา  จ  โข  ทกุขฺ- ปฏกิลูาป   โข  อติิ
สมปฺสสฺนตฺา  ว   เมธาวี สตตฺานปํ   หเิตสโิน
สขุจฺ   สขุวตฺถมุปฺ สพเฺพส ํ  เทตกุามกา
นจิจฺ ํ  เตส ํ  อโนทสิสฺ เมตตฺ ํ  ผรนตฺ ิ  สพพฺโส
อปุปฺาเทต ิ อย ํ  โลก- สตตฺาน ํ   หติมานสํ
สตุตฺสมฺปึ  ยถาต ํ โข พทธฺ ํ ว ปฏริปูกํ
อโิต  จโิต   จ  เมธาวี อากฑฒฺต ิ  ว  ปคุคฺโล
เมตฺตา  วหิารธมโฺมติ เมธาวหี ิ ปวจุจฺเต
เย  โข  เมตตฺาย  สยํตุตฺา เต  พรฺหฺมฺาโนติ  วจุจฺเร
มาตาทโย  จ  ปตุตฺานํ พรฺหมฺาโน   อติ ิ วจุจฺเร
ราชา  จ  รฏฐวาสนีํ เอเตส ํ พรฺหมฺภาวโตต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได   ในขอความขางทายนี ้    แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๕๑-๕๒)

ปฏสิณัฐารกสุลตานัน้  มพีรรณนาวา  อาการเครือ่งแผเผือ่ ชือ่วาปฏสิณัฐาร ไดแกการตอนรบัปราศรยั
กลาวโดยอาการเปนไป  ปฏิสันถารนี้เปนกิจควรทำแกแขกผูมาถึงถิ่นของตน แมแตเพียงดวยวาจา ดั่งที่เรียกวา
สมโฺมทนา กย็งัใหสำเรจ็ผล ทำความยนิดใีหเกดิแกผไูดรบั  เปนอบุายเครือ่งยดึเหนีย่วน้ำใจเพือ่ตัง้อยใูนไมตร ี และ
ทวคีวามสนทิยิง่ขึน้   ทานจงึจดัเขาในสงัคหวตัถ ุ๔ นีช้ือ่วา ปยวชชฺ ํ ถอยคำทีท่ำใหเปนทีร่กั  โดยความเปนกจิอนั
มิตรจะพึงทำแกมิตรดวยกัน    ใชแตเทานั้น ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระพึงทำแกผูนอย ใหไดอัสสาทะ
ณ สำนกัตน เพือ่ปลกูความนยิมของชนทัง้หลายทัว่ไป ทานจงึสงเคราะหเขาไวในสงัคหวตัถ ุ๔ อกีแผนกหนึง่ กลาว
ชือ่วา วาจาเปยยฺ ํวาจาอนัดดูด่ืม โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษตัรยิเจา    ไมใชแตดวยวาจาเทานัน้ แม
ดวยภณัฑะกค็วรทำตามเวลา  การตอนรบัปราศรยั ดวยใชพสัดสุิง่ของเหมาะแกความตองการ เชน ใหปานโภชนาหาร
และทีพ่กัเปนตน ดัง่นีเ้รยีกวา อามสิปฏสินัถาร  อนัการแผเผือ่นัน้ชอบทีจ่ะใหเปนไปโดยธรรม เชนแสดงตนตามฉนั
ทีค่วรจะเปนอยางไร  และยงัแขกผมูานัน้ใหไดรบัความยกยองนบัถอืและเอือ้เฟอสมแกเขาเปนอาท ิ  ดงันีเ้รยีกวา
ธรรมปฏิสันถาร

การปฏสินัถารนีเ้ปนประเพณทีีน่ยิมสบืมาของโบราณบณัฑตินอกพทุธปุบาทสมยั   ความขอนี ้พงึสาธกดวย
พระเวสสนัดรทรงทำปฏสินัถารแกพราหมณชชูกผมูาทลูขอ ๒ กมุาร และแดทาวมฆวานเทวราชผจูำแลงเพศเปน
พราหมณมาขอพระมทัร ี  พระองคตรสัปราศรยัใหเกดิความยนิดแีลวเชิญใหลางเทาแลวใหเขาไปในอาศรมบท ให
เลอืกบรโิภคผลาผลมธรุสเปนของปาและดืม่วารีใสเยน็เปนของตกัมาจากธารเขาตามชอบใจ

ครัน้มาถงึพุทธปุบาทสมยั  สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาก็ตรสัสอนใหเคารพในปฏสินัถารเหมอืนกนั  แม
ฝายบรรพชติกย็งัไมพนจากตองทำ  เมือ่อาคนัตกุะมาถงึสำนกั กเ็ปนหนาทีข่องเจาอาวาสจะตองตอนรบัโดยกจิวตัร
ถงึมขีอหามไมใหทำสทัธาไทยคอืของทีเ่ขาถวายดวยศรทัธาใหตกไป   คอืหามมใิหแจกจายแกคฤหสัถผมูไิดเกีย่วของ
ใหเจาของเสยีศรทัธา  และมขีอหามมใิหทำยารกัษาผอูืน่ผดิๆ พลัง้ๆ  แตถาคนเหลานัน้มายงัอาวาสโดยฐานเปน
แขกควรไดรบัปฏสินัถาร  ภกิษุจะสงเคราะหดวยโภชนาหารและสิง่ตางๆ ทีค่วรปรารถนา  หรอืเขาเจบ็ไข จะประกอบ
ยาใหตามความเขาใจ กไ็มมโีทษ  ซ้ำจะเปนความด ีแตตองมเีมตตาจิตเปนทีต่ัง้ ไมหวงัจะไดลาภผลเปนของตอบ
แทนอปุการ.
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(มว. ๕๑-๕๒) ปฏสินถฺารกสุลตาคาถา ๑

ปฐยาวตัร: ยทา  อาคนตฺกุา  โหนตฺิ อาคตา  เคหมตตฺโน
ตทา  โข  อนนฺปาเนหิ ปยวาจาย  วาป  โข
เอเตส ํ ปฏสินถฺาโร กาตพโฺพ  เคหสามนิา
โส  กโต  ปยวาจาย สมโฺมทนาต ิ วจุจฺเต
จติตฺวฑุฒฺกิรา  วาจา สมพฺนธฺเมตตฺิฐานยิา
อสสฺาทชนกา  วาป ปยวชชฺนตฺ ิ วจุจฺเต
หทยงคฺมวาจาป วาจาเปยยฺนตฺ ิ วจุจฺเต
กาตพโฺพ  ปฏสินถฺาโร อนนฺาทหี ิ สยุตุตฺโิต
อย ํ อามสิวตถฺหูิ ปฏิสนฺถารนามโก
ธมเฺมน  ปฏสินถฺาโร วจุจฺเต  อปโร  จ  โส

อนิทรวงศ : เอโส  ห ิ ปพุเฺพ  วรพทุธกาลโต
อาจณิณฺภโูต  อห ุ ปณฑฺเิตห ิ โข
อาคนตฺกุา  สนตฺกิมาคตา  ยทา
ภาโร  สยิา  โส  ฆรสามโิน  ตทา
เวสสฺนตฺรปปฺฺุญวโต  ว  วตถฺนุา
ทฏฐพพฺเมตํ  อธิ  โหต ิ สาธกํ

อนิทรวเิชยีร : อายาจนตถฺาย  ปโยรสานํ
รมมฺ ํ ยทา  สนตฺกิมสสฺ  โหติ
ปตโฺต  ทโิช  ชชูกนามภโูต
มททฺ ึ ตมายาจติมุาคโต  จ
อฺญาตเวเสน  ยทาป  สกโฺก
เวสสฺนตฺโร  สลลฺป  เตห ิ สทธฺึ
เอเต  นสิทีาปย ิ อสสฺเม  จ
ปาเยส ิ ปานยีวร ํ ตทา  เต

ปฐยาวตัร : พทุธฺกาเล  ห ิ อารพภฺ ปฏสิณฺฐารคารวํ
ธมมฺ ํ เทเสส ิ ภกิขฺนูํ สพพฺสตตฺานกุมปฺโก
อาคนตฺกุา  ยทา  โหนตฺิ สกสนฺติกมาคตา
สงฆฺเชฏโฐ  ตทา  เตสํ กเรยยฺ  อาทเรน  ตํ
น  โหต ิ  ปฏสิณฺฐาโร สทธฺาเทยยฺนปิาตนํ
ยทา  อาคนตฺกุา  ญาตี อฺญาตกา  ภวนตฺ ิ วา
อาคตา  เจ  คลิานา  เต ภกิขฺนู ํ สนตฺกิ ํ สยิุํ
เมตตฺาสมงคฺจิติตฺา ว อลาภาทปิเุรกขฺกา
กตวฺา  เภสชชฺเมเตสํ ทเทยยฺุํ  ภกิขฺโว  ตทาติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๕๑-๕๒) ปฏสินถฺารกสุลตาคาถา ๑ อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : อาคนตฺเุกส ุ สนเฺตสุ สมปฺตเฺตส ุ สก ํ  ฆรํ
เอเตส ํ ปฏสิณฺฐาโร กาตพฺโพ   เคหสามนิา
โส  วาจาย  กโตเยว สมโฺมทนาต ิ วจุจฺเต
ปกโต  เมตฺตยิา  เอโส ปยวชชฺนตฺ ิ  วจุจฺเต
โส   กโต  วตฺถนุา  โหติ เอเตส ํ  เคหสามนิา
สาสเน   ปฏสิณฺฐาโร อามิเสนาต ิ วจุจฺเต
อติโร  โหต ิ ธมเฺมน ปฏสิณฺฐารนามโก
โหต ิ โข  เจตถฺ  ทฏฐพพฺํ เวสสฺนตฺเรน   สาธกํ

อนิทรวงศ : ปตุเฺต   ห ิ  อายาจติมุาคโต  ว   ตํ
โลภาภภิโูต   ทชิชชูโก   ยทา
มททฺ ึ  ห ิ  อายาจติมุาคโต   วรํ
สกโฺก  จ  โข   พรฺาหมฺณเวสโต   ยทา
เวสสฺนตฺโร   อาลป   เตห ิ โข    ตทา
เอเต  จ  โส  โตสย ิ  โข   นราสโภ

อนิทรวเิชยีร : พทุเฺธน   โส  โอวทโิต   ยตนีํ
เภสชชฺมายาจติมุาคตา   โข
ญาต ี  คลิานาป   ภวนตฺ ิ เตสํ
เภสชชฺเมตฺเถว   ยต ี  ปจติวฺา
ญาตีนเมเตสมทสํเุยว

ปฐยาวตัร : เนต ํ  วตุตฺ ํ  มนุนิเฺทน สทธฺาเทยยฺนปิาตนํ
เภสชชฺปจน ํ  พาโล อชานนโฺต  ว   ภกิขฺ ุ โย
เภสชชฺ ํ ว   ปจติวฺาน เตส ํ  อทาส ิ ภกิขฺ ุ  โส
เอโส   อนนตฺญาเณน สมพฺทุเฺธน  นวิารโิต
เตส ํ  ทายกภกิขฺ ู ว น   โหนตฺ ิ ลาภเปกขฺกาต ิขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้ แลวแตงใหเปนภาษามคธ โดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๕๑-๕๓)

กลาวโดยอาการเปนไป  ปฏสินัถารนีเ้ปนกจิควรทำแกแขกผมูาถงึถิน่ของตน แมแตเพยีงดวยวาจา ดัง่ที่
เรยีกวา สมโฺมทนา กย็งัใหสำเรจ็ผล ทำความยนิดใีหเกดิแกผไูดรบั  เปนอบุายเครือ่งยดึเหนีย่วน้ำใจเพือ่ตัง้อยใูน
ไมตรี  และทวคีวามสนทิยิง่ขึน้   ทานจงึจดัเขาในสงัคหวตัถ ุ๔ นีช่ื้อวา ปยวชฺช ํ ถอยคำทีท่ำใหเปนทีร่กั  โดยความ
เปนกิจอันมิตรจะพึงทำแกมิตรดวยกัน    ใชแตเทานั้น ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระพึงทำแกผูนอย ใหได
อัสสาทะ ณ สำนักตน เพื่อปลูกความนิยมของชนทั้งหลายทั่วไป  ทานจึงสงเคราะหเขาไวในสังคหวัตถุ ๔ อีก
แผนกหนึง่ กลาวชือ่วา วาจาเปยยฺ ํวาจาอนัดดูดืม่ โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษตัรยิเจา    ไมใชแตดวย
วาจาเทานัน้ แมดวยภณัฑะกค็วรทำตามเวลา  การตอนรบัปราศรยั ดวยใชพสัดสุิง่ของเหมาะแกความตองการ เชน
ใหปานโภชนาหารและทีพ่กัเปนตน ดัง่นีเ้รยีกวา อามสิปฏสินัถาร  อนัการแผเผือ่นัน้ชอบทีจ่ะใหเปนไปโดยธรรม เชน
แสดงตนตามฉนัทีค่วรจะเปนอยางไร  และยงัแขกผมูานัน้ใหไดรบัความยกยองนบัถอืและเอือ้เฟอสมแกเขาเปนอาทิ
ดังนี้เรียกวาธรรมปฏิสันถาร

แลปฏสินัถารอนับคุคลทำดวยความฉลาด  สบโอกาสยามทีป่รารถนา ยอมสามารถอำนวยผลอนังามแก
ผทูำ มตีวัอยางในคมัภรีมหาวงศพงศาวดารสหีล  เมือ่ครัง้เกาะลงักาเกิดจลาจลดวยกบฏภายใน   พระเจาวัฏฏ-
คามณอีภยัเสยีเมอืงอนรุาธแกพวกทมฬิ  เสดจ็หนไีปสำนกัอยใูนไพรจงัหวดัเวสสคริวีหิาร ไดทรงรบัปฏสินัถารคอื
การเอาใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส   ครั้นตีเมืองอนุราธคืนไดแลว ทรงระลึกถึงอุปการของ
พระเถระ จงึทรงสถาปนาอภยัคริวีหิารถวาย

แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน  บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับเปนดีได  ดังพระอภัยเถระเจาอาวาส
เจติยคิรีวิหาร ในการที่เกาะลังกากำลังเกิดจลาจล  หมูชนผูตั้งซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพื่อจะปลนวัด
พระเถระจดัโภชนาหารเตรยีมไว  พอพวกโจรมาถงึกใ็หเลีย้งอิม่หนำสำราญ  พวกโจรไดรบัปฏสินัถารเชนนีก้เ็กดิ
ไมตรีจติ  งดการทีค่ดิไววาจะปลนนัน้เสยี  กลบัชวยปองกนัรกัษามิใหพวกอืน่มาเบยีดเบยีนได  วตัถนุีแ้มทองเรือ่ง
เปนอยางไรอย ู  กพ็อสาธกใหเหน็วาปฏสินัถารเปนเครือ่งระงบัรายใหกลายเปนด ี  เปนเครือ่งมอืสำหรบัผจญของ
หมูมีกำลังนอย  แตอยูใกลชิดหมูมีกำลังกวา ดุจพระมหาเถระตั้งสำนักอยูใกลโจรหมูใหญ  เขาในคำวา อสาธุํ
สาธนุา  ชเิน *  ผจญคนชัว่ดวยความดฉีะนัน้

* ขทุทกนกิาย ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๗๒/๔๕).

(มว. ๕๑-๕๓) ปฏสินถฺารกสุลตาคาถา ๒

ปฐยาวตัร : ยทา  อาคนตฺกุา  โหนตฺิ อาคตา  เคหมตตฺโน
ตทา  โข  อนนฺปานมหฺิ ปยวาจาย  วาป  โข
เอเตส ํ ปฏสินถฺาโร กาตพโฺพ  เคหสามนิา
โส  กโต  ปยวาจาย สมโฺมทนาต ิ วจุจฺเต
จติตฺวฑุฒฺกิรา  วาจา สมพฺนธฺเมตตฺิฐานยิา



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘54

อสสฺาทชนกา  วาป ปยวชชฺนตฺ ิ วจุจฺเต
หทยงคฺมวาจาป วาจาเปยยฺนตฺ ิ วจุจฺเต
กาตพฺโพ  ปฏสินถฺาโร อนนฺาทหี ิ สยุตุตฺโิต
อย ํ อามสิวตถฺหูิ ปฏิสนฺถารนามโก
ธมเฺมน  ปฏสินถฺาโร วุจจฺเต  อปโร  จ  โส

วงัสฏัฐ : สพุทุธฺยิา  โส  ปกโต  ภเวยยฺ  เจ
ปกพุพฺโต  เทต ิ ผล ํ สยุตุตฺโิต
นทิสสฺน ํ สหีลทปีกมหฺ ิ เว
อเิธว  ทฏฐพพฺมโหส ิ วตถฺนุา
ปรุมหฺ ิ สนเฺต  กปุตมหฺ ิ เอกทา
ปลาย ิ  ราชาภยวฏฏคามณิ
นวิตุถฺภโูต ว  วหิารรมมฺเก
วหิารเชฏโฐ  มหปินทฺขตตฺยิํ
ตห ึ อปุตถฺมภฺย ิ อาทเรน  โข
ตโต  ว  ราชาภยวฏฏคามณิ
อโหส ิ โข  สหีลทปีกคคฺโห
อนสุสฺรนโฺต  คณุมสสฺ  ภกิขฺโุน
ปสนนฺโก  โลกครสุสฺ  สาสเน
วหิารรมมฺ ํ อมิเมตถฺ  ฐาปยิ

อนิทรวเิชยีร : เอวหฺ ิ เอต ํ อธิ  เวทติพพฺํ
รฏฐาธโิป  เอส   กโตปกาโร
อารามเมตจฺ  สพรฺหมฺจารี
สฏุโฐปถมเฺภส ิ จ  สาสน ํ โข

ปฐยาวตัร : ปฏสินถฺารเมธาวี ทฏุฐจติตฺปํ  เอกทา
กโรต ิ วริตํ  ปาปา ทฏฐพพฺฺเจตถฺ  สาธกํ
ตทา  สหีลทปีมหฺิ กปุเต  ทฏุฐมานสา
โจรา  ตตฺเถว  อารามํ วลิมุปฺต ุ ํว  อาคตา
ต ํ ญตวฺา  ขาทนเียหิ เต  สนตฺปเฺปส ิ ฐานโส
อาราเม  สงฆฺปาโมกโฺข เนต ํ โจรา  วลิมุปฺย ํุ

ตสมฺา  ห ิ ปฏสินถฺาโร วนิาสปฏพิาหโก
อมิมาคมมฺ  เมธาวี อนตฺราเยน  ตชชฺโิต
เขมี  ภวต ิ สพพฺตฺถ อเวร ี อกโุตภโย
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน “อสาธุ ํ  สาธนุา  ชเินต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได     จากขอความทีใ่หไวขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงช่ือไวดวย   (มงคลวเิสสกถาหนา ๕๒-๕๓)

การปฏสินัถารนีเ้ปนประเพณทีีน่ยิมสบืมาของโบราณบณัฑตินอกพทุธปุบาทสมยั   ความขอนี ้พงึสาธกดวย
พระเวสสนัดรทรงทำปฏสินัถารแกพราหมณชชูกผมูาทลูขอ ๒ กมุาร และแดทาวมฆวานเทวราชผจูำแลงเพศเปน
พราหมณมาขอพระมทัร ี  พระองคตรสัปราศรยัใหเกดิความยนิดแีลวเชิญใหลางเทาแลวใหเขาไปในอาศรมบท ให
เลอืกบรโิภคผลาผลมธรุสเปนของปาและดืม่วารีใสเยน็เปนของตกัมาจากธารเขาตามชอบใจ

ครัน้มาถงึพทุธปุบาทสมยั  สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาก็ตรสัสอนใหเคารพในปฏสินัถารเหมอืนกนั  แม
ฝายบรรพชติกย็งัไมพนจากตองทำ  เมือ่อาคนัตกุะมาถงึสำนกั กเ็ปนหนาทีข่องเจาอาวาสจะตองตอนรบัโดยกจิวตัร
ถงึมขีอหามไมใหทำสทัธาไทยคอืของทีเ่ขาถวายดวยศรทัธาใหตกไป   คอืหามมใิหแจกจายแกคฤหสัถผมูไิดเกีย่วของ
ใหเจาของเสยีศรทัธา  และมขีอหามมใิหทำยารกัษาผอูืน่ผดิๆ พลัง้ๆ  แตถาคนเหลานัน้มายงัอาวาสโดยฐานเปน
แขกควรไดรบัปฏสินัถาร  ภกิษจุะสงเคราะหดวยโภชนาหารและสิง่ตางๆ ทีค่วรปรารถนา  หรอืเขาเจบ็ไข จะประกอบ
ยาใหตามความเขาใจ กไ็มมโีทษ  ซ้ำจะเปนความด ีแตตองมเีมตตาจิตเปนทีต่ัง้ ไมหวงัจะไดลาภผลเปนของตอบ
แทนอปุการ

แมสมเดจ็พระบรมศาสดาจารยเอง  กย็งัตองทรงเปนกจิวตัร เปนธรรมเนยีมของพระภกิษบุรษิทัผอูยตูาง
ตำบล  พออยกูาลฝนถวนไตรมาสแลว กม็าเฝาสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา   พระองคกต็รสัปราศรยัแกภกิษอุาคนัตกุะ
ผมูาจากทศินัน้ๆ ตามการณ  เปนตนวาตรัสถามถงึผาสวุหิารการอยสูบาย การเลีย้งชพี และการเดนิทาง    เมือ่ได
ทรงทราบเรื่องแลว บางคราวทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นใหมบาง   เพิ่มอนุบัญญัติใหรัดเขาหรือแบงเบาลงบางก็มี
บางครัง้ กป็ระทานอนศุาสนเีปนธรรมปรยิายตามสมควรแกอตัถุปปตติเหต ุโปรดใหจดัเสนาสนะประทานเปนพเิศษ
บางกม็ ี แมแตเหลาเดียรถยีกย็งัไดรบัพทุธปฏสินัถารไมยกเวน    ในฝายคฤหสัถ ปฏสินัถารกจ็ำเปนจะตองประพฤติ
ตามหนาที ่ จดัเขาในปญจพล ีโดยชือ่วาอตถิพิลคีอืตอนรบัแขกผมูาถงึสำนกั  เปนกจิอนัอรยิสาวกควรทำดวยกำลงั
แหงโภคทรัพยที่เกิดข้ึน  ดวยอำนาจความหมั่นในการงานอันปราศจากโทษ เพื่อถือสารประโยชนแหงสมบัติไมให
ไรผล.

(มว. ๕๒-๕๓) ปฏสินถฺารกสุลตาคาถา ๓

ปฐยาวตัร : อย ํ ห ิ ปฏสิณฐฺาโร ปพุเฺพ  สมพฺทุธฺกาลโต
เนตตฺภิโูต  สมาจณิโฺณ โปราณกวทิหู ิ เว
สวฺาคตา  สกเคห ํ วา อาคนตฺกุา  ทรุาคตา
กาตพโฺพ  ปฏสิณฐฺาโร ฐานโส  เคหสามนิา
สาธก ํ อาคตฏฐาเน ทฏฐพพฺ ํ โหต ิ วตถฺนุา
ยทา  จ  ตสสฺ  ปตุตฺานํ ยาจนตถฺาย  ยาจโก
ชชูโก  อาคโต  โหติ เวสสฺนตฺรสสฺ  สนตฺกิํ
สกโฺก  จ  ทชิเวเสน มททฺ ึ ยาจติมุาคโต
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ตทา  เวสสฺนตฺโร  ธโีร กาลฺ ู เนตตฺโิกวิโท
กรุเุต  ปฏสิณฐฺารํ เตส ํ ฐานานรุปูโต
พทุธฺกาลมหฺ ิ ภกิขฺนูํ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสเน
อนสุาสต ิ สมพฺทุโฺธ ปฏสิณฐฺารคารวํ
เย  ห ิ อาคนตฺกุาเยว วหิาร ํ โหนตฺ ิ อาคตา
เอเตส ํ ปฏสิณฐฺารํ กเรยยฺ  สงฆฺเชฏฐโก
สงคฺณเฺหยยฺ  ส  ภตเฺตหิ จตหู ิ ปจจฺเยห ิ วา
คลิานา  เจป  เอกจเฺจ วหิาร ํ โหนตฺ ิ อาคตา
เตส ํ สงคฺณหฺณตถฺาย สามตถฺเิยน  อตตฺโน
เตส ํ สปปฺายเภสชชฺํ กาตุํ  ทยาย  วฏฏติ
นตถฺ ิ เนตเฺถว  โข  สทธฺา- เทยยฺสสฺ  วนิปิาตนํ
เภสชชฺทายกา  ภกิขฺู อลาภจกขฺกุา  สยิุํ
โลกนาโถ  ห ิ พทุโฺธป ปฏสิณฐฺารคารโว

อนิทรวเิชยีร : นานาทสิาเสวฺว  ห ิ วตุถฺวสสฺา
คจฉฺนตฺ ิ ทฏ ุ ํ สคุต ํว  ภกิขฺู
เอเตห ิ สทธฺ ึ สคุโต  กเถนโฺต
ฐานานรุเูปน  ยต ี กเถติ
องคฺรีโส  “กจจฺปิ  ยาปนยีํ”
อจิเฺจวมาปจุฉฺยิ  เตห ิ วตุตฺํ
อตถฺ ํ สณุติวฺา  กรณุาสมงคฺี
สกิขฺาปท ํ เอตถฺป  ปญฺเปติ
โส  จานปุญฺตตฺมิเิธกทา  โข
ปจฉฺา  มนุนิโฺท  ปนุ  ปฏฐเปติ

วงัสฏัฐ : กทาจ ิ พทุโฺธ  กรณุาสมงคฺโิก
ททาต ิ เตส ํ อนสุาสนิจฺ  โข
วรจฺ  เสนาสนเมตถฺ  เอกทา
วโร  ฐปาเปต ิ สมนตฺจกขฺ ุ เว

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ย ํ ปฏสิณฐฺารํ ตติถฺยิานปํ  กพุพฺติ
โส  จาติถพิลเีตฺวว อภธิาเนน  วจุจฺติ
กาตพโฺพ  ปฏสิณฐฺาโร สมพฺทุธฺสาวเกห ิ เว
อปุปฺนนฺานจฺ  โภคานํ พลานรุปูภาวโต
อนวชชฺมหฺ ิ กมมฺนเฺต อฏุฐานสสฺ  วเสน  จ
สารตฺถาทิยนตฺถฺจ อนปิผฺลวภิตูยิาติ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร ป.ธ. ๙    ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได   ในขอความขางทายนี ้   แลวแตงใหเปนภาษามคธ      โดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๕๓)

แลปฏสิณัฐารนัน้ แมเปนอบุายเครือ่งยดึเหนีย่วน้ำใจชนผไูดรบัโดยเคาเงือ่นกจ็รงิอย ู  แตถาบคุคลเปนผู
ไมฉลาดในวิธีทำ  ซ้ำจะกลับใหโทษก็อาจเปนได  ดุจพวกศากยราชตอนรับปราศรัยวิฑูฑภกุมาร  พระราชโอรส
พระเจาปเสนทโิกศลราช ทีก่มุารเขาพระทยัไปวาประมาทหมิน่ จนถอืเปนสาเหตเุจบ็แคน แตพอไดราชสมบตักิย็ก
พยุหแสนยาไปปราบศากยชนบทใหอยูใตอำนาจ  เปนดั่งนี้ก็เพราะพวกศากยะไมฉลาดในวิธีทำปฏิสัณฐาร
การควรจะเปนดกีก็ลบัใหโทษแกผทูำ   เหตดุัง่นัน้จำตองประสงคความฉลาดของบคุคลในกจินัน้เปนทีต่ัง้ ผลจงึสำเรจ็
ดวยความเขาใจวิธทีำปฏสิณัฐาร ชือ่วา ปฏสิณัฐารกสุลตา

แลปฏสินัถารอนับคุคลทำดวยความฉลาด  สบโอกาสยามทีป่รารถนา ยอมสามารถอำนวยผลอนังามแก
ผทูำ มตีวัอยางในคมัภรีมหาวงศพงศาวดารสหีล  เมือ่ครัง้เกาะลงักาเกิดจลาจลดวยกบฏภายใน   พระเจาวัฏฏ-
คามณอีภยัเสยีเมอืงอนรุาธแกพวกทมฬิ  เสดจ็หนไีปสำนกัอยใูนไพรจงัหวดัเวสสคริวีหิาร ไดทรงรบัปฏสินัถารคอื
การเอาใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส   ครั้นตีเมืองอนุราธคืนไดแลว ทรงระลึกถึงอุปการของ
พระเถระ จงึทรงสถาปนาอภยัคริวีหิารถวาย

แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน  บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับเปนดีได  ดังพระอภัยเถระเจาอาวาส
เจติยคิรีวิหาร ในการที่เกาะลังกากำลังเกิดจลาจล  หมูชนผูตั้งซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพื่อจะปลนวัด
พระเถระจดัโภชนาหารเตรยีมไว  พอพวกโจรมาถงึกใ็หเลีย้งอิม่หนำสำราญ  พวกโจรไดรบัปฏสินัถารเชนนีก้เ็กดิ
ไมตรีจติ  งดการทีค่ดิไววาจะปลนนัน้เสยี  กลบัชวยปองกนัรกัษามิใหพวกอืน่มาเบยีดเบยีนได  วตัถนุีแ้มทองเรือ่ง
เปนอยางไรอย ู  กพ็อสาธกใหเหน็วาปฏสินัถารเปนเครือ่งระงบัรายใหกลายเปนด ี  เปนเครือ่งมอืสำหรบัผจญของ
หมูมีกำลังนอย  แตอยูใกลชิดหมูมีกำลังกวา ดุจพระมหาเถระตั้งสำนักอยูใกลโจรหมูใหญ  เขาในคำวา อสาธุ ํ
สาธนุา  ชเิน *  ผจญคนชัว่ดวยความดฉีะนัน้

* ขทุทกนกิาย ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๗๒/๔๕).
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(มว. ๕๓) ปฏสินถฺารกสุลตาคาถา ๔

ปฐยาวตัร : กิจฺาป   ปฏสิณฐฺาโร ชนาน ํ โหต ิ สงคฺโห
โย   เจ  ปน  น  เมธาวี ปฏสิณฐฺารโกวโิท
เอโส  สกปปฺเรส ํว อนตถฺโทสการโก

อนิทรวเิชยีร :: ทฏฐพพฺเมตํธ  วฑิฑูภสสฺ
รฏฐาภปิาลสสฺป  วตถฺนุา  โข
สกยฺา  กเิรต ํ อวมฺเุมว
ปตตฺาภเิสโก  ส  ตโต ว  ปจฉฺา
เวรํ  สรติวฺาน  สสรูโยโธ
รฏฐสิสฺโร  นาสย ิ สพพฺสเกยฺ

อเุปนทรวเิชยีร : สพุทุธฺภิาเวน  กโต  อยปํ
หติาวโห  โหต ิ สกปปฺเรสํ
นทิสสฺน ํ โข  อภยสสฺ  รโฺญ
อเิธว  ทฏฐพพฺมทิ ํว  โหติ
ตทา  กริารหี ิ มหพพฺเลหิ
วลิมุปฺเต  สหีลทปีรฏเฐ
ปลาตภโูต  อภโย  สรฏฐา
วหิารรมเฺม  อห ุ วตุถฺภโูต
วหิารเชฏเฐนปุถมภโิต ว
ตโตป  ปจฉฺา  วรสหีลนิโฺท
คณุ ํว  เถรสสฺ  อนสุสฺรติวฺา
นรสิสฺโร  ฐาปย ิ ต ํ วหิารํ

ปฐยาวตัร : เอกทา  ทฏุฐจติโฺต  โย ต ํ วลิมุปฺตกุามโก
โส  กตปปฺฏสิณฐฺาโร อปุสนตฺมโน  ตทา
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ วหิารเชฏฐกสสฺ  เว
เถรสสฺ  ปฏสิณฐฺาร- กมมฺเมธสิสฺ  วตถฺนุา
รฏฐ ํ สหีลทปีมหฺิ รปิหู ิ กปุต ํ ยทา
โจรา  วหิารเมต ํว ตทา  ลมุปฺตกุามกา
เต  กตปปฺฏสิณฐฺารา อนนฺปานาทเิกห ิ โข
เนต ํ วลิมุปฺยุ  ํ เอเต ตทาป  จ  อปุททฺวํ
อนตฺรายจฺ  เอเตสํ สาธนู ํ ปฏพิาหยุ ํ
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน อสาธุ ํ  สาธนุา  ชเินต ิฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร ป.ธ. ๙    เฉลยเปนตวัอยาง.
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา  หนา ๕๔)

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงพระปรชีาในอนัจะพระราชทานพระราชปฏสินัถารแกประชมุชนทกุ
เหลา  แมแตเพยีงไดเขาเฝาและรบัพระราชดำรสักม็ปีตชิืน่บาน มพีระคณุเปนอศัจรรย ตองกนักบัอจัฉรยิพัภตูธรรม
ของพระเจาจกัรพรรดิราช ดงัแสดงไวในมหาปรนิพิพานสตูร*   มใีจความวา  ราชบรษิทั ๔ เหลา คอื กษตัรยิ
พราหมณ คฤหบด ีสมณะ เขาไปเฝาพระเจาจกัรพรรดิราชแมแตเพยีงเทานัน้กย็นิด ี   ถาพระองคมพีระราชดำรสั
ดวยกย็ิง่ชืน่บาน ตองการจะใหตรสัตอไปอกี ยงัไมทนัอิม่ใจ  พระเจาจกัรพรรดกิต็องทรงนิง่ไปเอง   ยิง่ไดรบัพระ
ราชทานพระบรมราชปูถมัภ กย็ิง่แชมชืน่ตัง้จติจงรกัภกัดี

อนึ่ง  ทรงบำเพ็ญสังคหวิธีทำนุบำรุงประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข และปองกันใหปราศจากภยันตราย
ชาวตางประเทศทัง้หลายพากนัเขามาพีง่พระบารม ีประกอบการเลีย้งชพีตามวสิยั   ทำพระนครใหสมบรูณดวยสารพดั
สนิคา  ตองดวยคำชมเมอืงของโบราณวา “ปฏูเภทน”ํ   เปนทีแ่กหอพสัด ุจดัเปนองคคณุของบานเมอืงประการ
หนึง่ในครัง้นัน้     พระเกยีรตขิจรไปในนานาประเทศ โดยพระคณุพเิศษ  กลาวตามคำโบราณวา “โอปาน”ํ  ตระกลู
เปนที่สรองเสพ ดุจชลาลัยอันเปนที่ลงดื่มของสัตวทุกจำพวกฉะนั้น  แขกเมืองผูสูงศักดิ์ตั้งแตพระราชโอรสของ
พระเจาแผนดนิ  ผเูปนรชัทายาทตลอดลงมาถงึเสวกามาตย ในประเทศอนัเปนราชสมัพนัธมติร  เม่ือมาสทูศินีก้ย็นิดี
เขารับพระราชปฏิสันถาร และมีความชื่นบานกลับไป  เพิ่มพูนพระเกียรติใหปรากฏในประเทศนั้นๆ ตองดวย
พจนประพนัธวา

สตับรุษุยอมปรากฏไปไดในทีไ่กล  เหมอืนเขาหมิพานต
ฝายอสตับรุษุถงึอยใูนทีใ่กลกไ็มมใีครเหน็  เหมอืนลกูศรทีย่งิไปในราตร*ี*

*ทฆีนกิาย  มหาวรรค  (ท.ีมหา. ๑๐/๑๓๖/๑๖๘).

**ขทุทกนกิาย ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๕๔) รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

ปฐยาวตัร : ราชา  ห ิ รฏฐวาสนีํ ปฏสิณฐฺารโกวโิท
ภปู ํ ปยริปุาสนตฺา เอเต  สทธฺ ึ อเนน  จ
ลลฺปนตฺา  จ  สชฺาต- โสมนสสฺา  ภวนตฺ ิ เว
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน จกกฺวตฺตสิสฺ  ราชิโน
มหาอจฺฉรยิพภฺูต- ธมเฺมน  สาธก ํ อทิํ
ภปู ํ ปยริปุาสนตฺิ จตสโฺส   ขตตฺยิาทโิย
ปรสิา  จ  ชเนเหว สทธฺ ึ ลปต ิ ภมูโิป
อย ํ ชเนต ิ ปติจฺ สพพฺรฏฐนวิาสนิํ

อนิทรวเิชยีร : ราชา  ห ิ เยสปํ  ททาต ิ ทานํ
เต  ปตชิาตา  มหเิป  สภตตฺี
โส  จาป  สงคฺณหฺต ิ นาม  ทยเฺย
โส  กพุพฺเต  เต  จภยนตฺราเย

อเุปนทรวเิชียร : วเิทสกิา  กติตฺมิมิ ํ สณุติวฺา
พหปู   รฏฐ ํ  อมิมาคมติวฺา
ทยาลเุก  ราชวเร  สภตตฺี
สเุขน  ชวีนตฺ ิ จ  ชวีติธํ
วณชิชฺกมฺเมน  จ  วฑุฒฺปิตตฺํ
สมทิธฺกิ ํ รฏฐมมิ ํ กโรนตฺิ

ปฐยาวตัร : ยถา  ปสสํติ ํ รฏฐํ อทิ ํว  ปฏูเภทนํ
ตสสฺ  กติตฺ ิ วเิทเสสุ สพพฺตฺถ  โหต ิ อคุคฺตา
อทิ ํ ภวต ิ โอปานํ สพเฺพส ํว  ชลาลโย
วเิทสกิา  มเหสกขฺา รฏฐานมสิสฺราทโย
สทธฺ ึ ทยเฺยห ิ สมพฺนธฺ- มติตฺภตูา  ภวนตฺ ิ เว
อาคจฉฺนตฺา  อมิ ํ รฏฐํ ปฏสิณฐฺารโมทติา
สกรฏฐ ํ นวิตฺตนตฺา กติตฺ ึ รฏฐสสฺ  สพพฺธิ
ผราเปนตฺ,ิ  ยถา  วตุตฺํ สมพฺทุเฺธน  มเหสนิา
ทเูร  สนโฺต  ปกาเสนตฺิ หมิวนโฺต  ว  ปพพฺโต
อสนเฺตตฺถ  น  ทสิสฺนตฺิ รตตฺ ึ ขติตฺา ยถา  สราต ิ ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   เฉลยเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้  แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (หนงัสอืมงคลวเิสสกถา  หนา  ๕๗)

บคุคลผรูจูกักาล ชือ่วากาลญั ู    ความเปนผเูชนนัน้ชือ่วากาลญัตุา ความเปนผรูจูกักาล    คณุขอนี้
เปนสำคญัในอนัประกอบงานนัน้ๆ    ถาบคุคลไมเปนกาลญั ู  เมือ่ถงึคราวทีค่วรทำ กห็าทำไม   เมือ่เปนเชนนี้
กจ็ะคลาดจากประโยชนทีจ่ะควรไดควรถงึ     ประโยชนซึง่ไดอยแูลว กก็ลบัจะเสือ่มเสยีไป     ภยัอนัตรายกไ็ดชอง
ทีจ่ะเกดิม ี  ขอนีพ้งึสาธกดวยทฆีาวชุาดกตอนตน

ครั้งพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสี เสด็จกรีฑาพลเพื่อจะไปตีโกศลรัฐ พระเจาทีฆีติผูผานสมบัติใน
อาณาจกัรนัน้ ทรงพระดำรเิหน็วา พระองคมอีาณาเขตนอย  ทัง้ขัดสน  มพีระราชทรพัยรีพ้ลพาหนะกน็อย     ไมมี
ทางจะตอยทุธกบัพระเจาพรหมทตัผมูกีำลงัใหญแมเพยีงศกึเดยีวเทานัน้    ครัน้ลงสนันษิฐานเชนนีแ้ลวกท็ิง้พระนครเสยี
ปลอมพระองคพาพระมเหสปีระลาตไป   พระเจาพรหมทตักไ็ดโกศลรฐัโดยงายดาย  ไมพกัตองรบ ซ้ำยงัจบัพระเจา
ทฆีตีกิบัพระมเหสไีดในภายหลงัอกีดวย    เรือ่งนีแ้สดงใหเหน็วา โกศลรฐัแมเปนประเทศนอย แตตัง้อยตูดิตอกบั
แควนกาสอีนัเปนประเทศใหญ    เม่ือยงัทรงความเปนอสิระดวยตนกช็อบ  แตจะตระเตรยีมรีพ้ลพาหนะ สัง่สม
ทรพัยพสัดศุสัตราวธุยทุธภณัฑและเสบยีงอาหาร จดัการปองกนัรกัษาและทำนบุำรงุใหสมบรูณ เพือ่จะไดเกดิทรพัย
เปนเครือ่งเพิม่พนูกำลงัยิง่ข้ึนไปจนสดุวสิยัทีอ่าจจะเปน    อนักจิเชนนีจ้ำจะตองทำใหพรอมไวในเวลาสงบ  ยงัไมมี
ศตัรมูารบกวน   จะปลอยไวใหขาดตกบกพรอง จะตระเตรยีมเฉพาะในเมือ่ยามตองการ ไหนเลยจะทนั การละเลย
ใหลวงเวลาเปนเหตแุหงหายนะเมือ่ภายหลงั  ดงัสาธกมานี.้

อกีประการหนึง่  ชนผไูมรจูกักาล แมเมือ่ทำกจิ  แตทำใหผดิสมยั  คอืดวนทำเสยีแตเมือ่ยงัไมทนัถงึเวลา
การงานก็หาสำเร็จผลดีไม    ขอนี้พึงเห็นอุทาหรณในเรื่องพระเจาอชาตศัตรู ผูครองมคธรัฐ ทำสงครามกับ
พวกกษตัรยิลจิฉว ีผคูรองแควนวชัช ี   ในเวลาเธอกำลงัตัง้อยใูนสามคัคธีรรมพรกัพรอมเปนสมานฉนัท  ชวยกนั
ตอสูปองกันอาณาจักรดวยความองอาจ   ทาวเธอก็ไมสามารถจะไดชัยชำนะ   ตอภายหลังแตงกลอุบายปลอย
วสัสการพราหมณมหาอำมาตยไปยยุงใหแตกสามคัคจีากกนั จงึไดมชียั  ตไีดแควนวชัชีมาอยใูตอำนาจของพระองค
ขอนีก้ใ็หลงสนันษิฐานวา  ครัง้กอนยงัไมเปนเวลา  การจึงไมสำเรจ็สมหมาย   ครัน้ภายหลงัประกอบถกูคราวจงึ
สำเร็จได.

(มว. ๕๗) กาลฺตุาคาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : กาลฺตุา  นาม  ห ิ เวทติพพฺา
กาลฺภุโูต  กสุโล  สกจิเฺจ
“เอต ํ กรสิสฺาม ิ อทิาน ิ กจิจฺํ
เนต ํ กรสิสฺาม ิ อทิาน ิ กจิจฺ”ํ
ตพพฺปีรโีต  ต ุ อกาลวิฺู
โส  ตาทโิส  สาธยเต  น  กจิจฺํ
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ปฐยาวตัร : สาธกเฺจตฺถ   ทฏฐพฺพํ โหต ิ ทฆีาวชุาตเก
ยทา  โกสลรฏฐ ํว สตตฺรุญฺา  วลิมุปฺตํ
ตทา  โกสลภนูาโถ ปริตฺตพลวาหโน
สตถฺาทปิรหิโีน  จ “สทธฺ ึ สตตฺหู ิ ยชุฌฺติ ุ ํ
น  สกขฺสิสฺ ํ อห ํ โขติ จนิเฺตตวฺา  สปชาปติ
รฏฐา  อญฺาตเวเสน นกิขฺมติวฺา  ปลาย ิ เว
ปจฉฺา  โส  เทวยิา  สทธฺึ สตตฺหู ิ คหโิต  อหุ

อเุปนทรวเิชยีร : อทิหฺ ิ  ทฏฐพพฺมเิธว  เอวํ
ตมปปฺก ํ โกสลรฏฐเมว
มหนตฺภตู ํ ปน  กาสริฏฐํ
พเลห ิ โภเคห ิ จ  สมปฺยตุตฺํ
ปรติตฺก ํ โกสลรฏฐเมตํ
ฐติ ํ สมเีป  อติรสสฺ  โหติ
อยทุธฺกาลมหฺ ิ ปรติตฺรฏฐํ
ภเวยยฺ  โภคาทสิมงคฺภิตูํ
สทา  จ  อารกขฺสมงคฺภิตูํ
อปุฏฐเิต  ยทุธฺวรมหฺ ิ สนเฺต
สเจ  สยิา  เกหจิ ิ อนูภาโว
วปิตตฺคิ ํ เหสสฺต ิ รฏฐเมตํ

ปฐยาวตัร : อกาลฺ ู ปนากาเล กโรนโฺต  กจิจฺมตตฺโน
น  กจิจฺสาธโก   โหติ ทฏฐพพฺฺเจตถฺ  สาธกํ
วตถฺนุา  มาคธนิทฺสสฺ รโฺญ  อชาตสตตฺโุน
วชชฺ ึ กริาคโต  สทธฺึ เสนาย  โหต ิ คณหฺติุ ํ
อชาตสตตฺ ุ ภมูนิโฺท ตทา  ต ุ ลจิฉฺวสิสฺรา
สามตถฺเิยน  สตตฺหูิ สทธฺ ึ ยทุธฺ ํ กรสึ ุ เว
อชาตสตตฺ ุ นาสกขฺิ ชินิตุ ํ  ปรปินถฺโิน
ปจฉฺา   เอเตป   เภเทต ํุ วสฺสการมเปสยิ
วชชฺ ึ อคคฺณหฺ ิ ภมูนิโฺท มาคธาธปิขตตฺโิย
กาลฺตุาย  ภปูาโล อโหส ิ กจิจฺสาธโกติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตายฯํ
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(มว. ๕๗) กาลฺตุาคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่ (๑)

อนิทรวงศ : กาลฺภุโูต    ห ิ   นโร   สเุมธโส
สมปฺตตฺกาลมหฺ ิ สกจิจฺสาธโก
ตพพฺปีรโีต  ต ุ อกาลวิฺโุก
กจิจฺ ํ กโรนโฺต  น  สกจิจฺสาธโก

อเุปนทรวเิชยีร : วจิกขฺโณ  โย  อธิ  กาลวิฺู
ยมตถฺ ิ ปตตฺพพฺมิทานเิยว
ตเมว  ปปโฺปต ิ สเุขน  เอโส
อกาลวิฺ ู ต ุ น  วนิทฺเต  ตํ

ปฐยาวตัร : วตฺถนุา   โกสลนิทฺสสฺ ทฏฐพพฺเมตถฺ   สาธกํ
อปปฺ ํ  โกสลรฏฐ ํว หนีาวธุาทกิ ํ  ตทา
พลปาเถยยฺสมปฺนนฺ- รฏฐสมีาย  สณฺฐติํ
ยทา   น   สกรฏฐสสฺ อปุปฺนนฺ ํ  โหต ิ สยํคุํ
โกสลนิโฺท  ปมตโฺต ว น   ตทา   สชชฺติาวโุธ
ยทุเฺธ  อปุฏฐิเต   สนเฺต โส   โหต ิ อรมิททฺโิต
อปรมปฺ    จ  ทฏฐพพฺํ อชาตสตถฺุวตฺถนุา
ยทา   สรูา   สมคคฺา  จ วชชฺริฏฐาภปิาลโิน
ตทา  โข  สตตฺโวเยว อชาตสตฺถุขตฺติโย
น  อสกขฺ ิ ปราเชต ํุ กาลฺตุาย   อตตฺโน
ยทา  ต ุ  ปฏปิกขฺา ว สามคคฺยิ ํ   น   สณฺฐติา
ตทา  สฏุ ุ ปราเชสิ สตตฺ ู  มาคธขตตฺโิยต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๕๗) กาลฺตุาคาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่ (๒)

อนิทรวเิชยีร : กาลฺภุโูต  ห ิ  นโร   สเุมธี
กจิจฺ ํ  กโรนโฺต   ปฏริปูกาเล
สสํฏุ ุ โข   สาธยเต   ว  กจิจฺํ
ตพพฺปีรโีต  น  สมทิธฺปิตโฺต

อนิทรวงศ : กาลฺภุโูต  จ  วทิ ู  วจิกขฺโณ
ปตตฺพฺพมตถฺ ํ  ลภเต  ว  โสตถฺนิา
ตพฺพปีรโิต  ปน   ต ํ  น   วนิทฺเต
อตถฺ ํ  สก ํ  นาสยเต   จ   โส    ชโฬ

ปฐยาวตัร : วตฺถนุา   กาสภิปูสสฺ ทฏฐพพฺเมตถฺ   สาธกํ
อปปฺ ํ  กาสปิรุ ํ  โหติ หนีาวธุาทกิ ํ  ตทา
พลปาเถยยฺสมปฺนนฺ- รฏฐสมีาย  สณฺฐติํ
ยทา   น   สกรฏฐสสฺ อปุปฺนนฺ ํ  โหต ิ สยํคุํ
กาสนิโฺท   หนีปาเถยโฺย น   สมมฺา   สชชฺติาวโุธ
ยทุเฺธ  อปุฏฐเิต   สนเฺต โส   โหต ิ อรมิททฺโิต
อปรมปฺ    จ  ทฏฐพพฺํ อชาตสตถฺวุตฺถนุา
ยทา   สรูา  สมคคฺา  จ วชฺชริฏฐาภปิาลโิน
ตทา  โข  สตตฺโวเยว อชาตสตฺถุขตฺติโย
น  อสกขฺ ิ ปราเชต ํุ กาลฺตุาย   อตตฺโน
ยทา  ต ุ  ปฏปิกขฺา  ว สามคคฺยิ ํ   น   สณฺฐิตา
ตทา  สฏุ ุ ปราเชสิ สตตฺ ู  มาคธขตตฺโิยต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๕๘).

แมในคมัภรีชาดก  ทานกไ็ดยกความขอนีข้ึน้แสดง โดยเปนพระราชภาษติของพระเจาคามณวีา  “เออก็
ความหวงัในวบิลูผล ยอมสำเรจ็แกบคุคลผมูปีรชีาญาณ  คอยประกอบการงานโดยอบุายไมมกังาย ดวนเหน็แตได
เขาวา” *   ดงันี ้      อกีฝายหนึง่  เมือ่ถงึเวลากห็าประกอบกจิทีจ่ะพงึทำไม  ปลอยใหกาลลวงไปเสยีแลว จงึ
ปรารภจะทำเมือ่ภายหลงั  เม่ือเปนดัง่นี ้   กจ็ะคลาดจากประโยชนทีจ่ะพงึไดพงึถึง   ขอนีม้เีรือ่งพระเทวทตัเปน
นิทัสสนะ

พระเทวทัตในเวลาที่เธอยังสามารถ  ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระศาสดา   ซ้ำกอเวราฆาตคดิรายในพระองคเสยีอกี แตกไ็มสำเรจ็ตามมงุหมาย  ครัน้ภายหลงั เมือ่กำลงัอยทูี่
คยาสสีประเทศ อาพาธหนกั  กลบัจติหวนคดิถงึพระบรมศาสดา  ออนวอนพวกศษิยใหพาไปพระเชตวนั   ยงัไมทนั
ไดเฝา    กพ็อเกดิวบิตัมิาตัดชวีติเสยี  ซึง่พระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดนิสบู   หากวาในเวลาสามารถ
เธอไมเปนเชนนัน้ กน็าจะบรรลธุรรมพเิศษสวนโลกยีโลกตุตรโดยควรแกปฏบิตั ิ  นีม่ากลบัจติไดในเวลาไมเปนโอกาส
จึงไดคลาดจากประโยชนคุณที่ควรไดควรถึงเชนนี้

แมในคมัภรีชาดก ทานกไ็ดยกความขอนีข้ึน้แสดงในคาถาโดยความเปนภาษติของอาจารยทศิาปาโมกข ใน
เมอืงตกัสลิา ผสูอนมาณพ ๕๐๐ ใหเลาเรยีนศลิปะศาสตร    มาณพผหูนึง่รบัใชใหไปหาฟน  ไปเชอืนเสยี    ครัน้
เพลาเยน็  เกบ็อะไรไมทนั หกัไดไมกมุสดมา   อาจารยยกเรือ่งนีเ้ปนอปุตตเิหตแุลว และกลาวติใหเปนคตมิาณพ
ทัง้ปวงวา  “บคุคลใด ไมทำกจิทีต่นควรจะทำเมือ่ภายกอน  เขามาปรารถนารบีรอนกระทำเมือ่ภายหลงั   บคุคลนัน้
กเ็ปนดงัมาณพผหูกัไมกมุมา  ยอมเดอืดรอนในเวลาหลงัฉะนี้ **

* ขทุทกนกิาย ชาดก เอกนบิาต  (ข.ุชา.เอก. ๒๗/๘/๓).

** ขทุทกนกิาย ชาดก เอกนบิาต  (ข.ุชา.เอก. ๒๗/๗๑/๒๓).
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(มว. ๕๘) กาลฺตุาคาถา ๒

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ ชาตเก  โหติ รญฺา  คามณนิา  อทิํ
อป  อตรมานานํ ผลาสา ว  สมชิฌฺติ
กาเล  อปจ  สมปฺตเฺต โย  โอสฏฐปรกกฺโม
อกพุพฺมานโก   กจิจฺํ ปจฉฺา  เอต ํ ปกพุพฺเต
เอโส ว  ปฏลิทธฺพพฺ- อตถฺโต  ปรหิายติ
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ เทวทตตฺสสฺ  วตถฺนุา

อนิทรวเิชยีร : โส  เทวทตโฺต  พลชาตกาเล
โลกานกุมปฺสสฺ  ตถาคตสสฺ
โอวาทธมเฺม  อปสนนฺภโูต
ปาปจฉฺโก  สตถฺร ิ พนธฺเวโร
สมปฺตตฺภเูต  สมเย  คลิาโน
โส  ทฏกุาโมป  สยมภฺพุทุธฺํ
เอต ํ อทสิวฺา  มรณ ํ  คโต ว
โส  อตถฺโต  โข  ปรหินีภโูต

อนิทรวงศ : อทุทฺฏิฐเมตมปฺจ  โหต ิ  ชาตเก
สปิปฺ ํ ห ิ เย  ตกกฺสลิาปรุมหฺ ิ เว
สกิขฺสึ ุ โข  ปจฺสตา ว  มาณวา
เอเตส ุ เอโก  ชฬภตูมาณโว
ทารนู ิ โข  เอกทนิมหฺ ิ เอสติุ ํ
คนตฺวฺา  อรญฺ ํ  อปรกกฺโม  ตทา
สายณหฺกาเล  ลภ ิ เนตถฺ  กิจฺ ิ โข
โส  อทุธฺรติวฺา  วรณุาน ิ เว  คโต

ปฐยาวตัร : อย ํ คาถาป  อทุทฺฏิฐา สสิเฺส  โอวทติ ํุ  ตทา
โย  ปพุเฺพ  กรณยีานิ ปจฉฺา  โส  กาตมุจิฉฺติ
วรณุกฏฐ ํ ภโฺช ว ส  ปจฉฺา  อนตุปปฺตตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสกถา หนา  ๕๘)

อกีฝายหนึง่  เมือ่ถงึเวลากห็าประกอบกจิทีจ่ะพงึทำไม  ปลอยใหกาลลวงไปเสยีแลว จงึปรารภจะทำเมือ่
ภายหลงั  เม่ือเปนดัง่นี ้  กจ็ะคลาดจากประโยชนทีจ่ะพงึไดพงึถงึ   ขอนีม้เีรือ่งพระเทวทตัเปนนทิสัสนะ

พระเทวทัตในเวลาที่เธอยังสามารถ  ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระศาสดา   ซ้ำกอเวราฆาตคดิรายในพระองคเสยีอกี แตกไ็มสำเรจ็ตามมงุหมาย  ครัน้ภายหลงั เมือ่กำลงัอยทูี่
คยาสสีประเทศ อาพาธหนกั  กลบัจติหวนคดิถงึพระบรมศาสดา  ออนวอนพวกศษิยใหพาไปพระเชตวนั   ยงัไมทนั
ไดเฝา    กพ็อเกดิวบิตัมิาตัดชวีติเสยี  ซึง่พระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดนิสบู   หากวาในเวลาสามารถ
เธอไมเปนเชนนัน้ กน็าจะบรรลธุรรมพเิศษสวนโลกยีโลกตุตรโดยควรแกปฏบิตั ิ  นีม่ากลบัจติไดในเวลาไมเปนโอกาส
จึงไดคลาดจากประโยชนคุณที่ควรไดควรถึงเชนนี้

(มว. ๕๘) เทวทตตฺสสฺ ปฐวปีวสินคาถา

ปฐยาวตัร : ยตุตฺกาเล  ห ิ สมปฺตเฺต กรณยี ํ ยมตตฺนา
ปมตโฺต  จ  นโร  พาโล เอต ํ กมมฺ ํ น  กพุพฺเต
โย  ลทธฺพโฺพ  จ  ปตตฺพโฺพ ตมตถฺ ํ โส  น  วนิทฺติ
สาธกเฺจตถฺ  ทฏฐพพฺํ เทวทตตฺสสฺ  วตถฺนุา
เนโส  สมตถฺกาลสมฺึ พทุโฺธวาเท  ปสนนฺโก
สมพฺทุเฺธ  พนธฺเวโร  จ สมปฺตเฺต  สมเย  สติ
อาพาธโิก  สมาโน  ว สตถฺาร ํ ทฏกุามโก
นโีต  สเกห ิ สสิเฺสหิ คยาสสี ํ อปาปณุิ
มหามนุ ึ อปสสฺติวฺา ปฐว ึ ตตถฺ  ปาวสิติี  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสกถา  หนา  ๕๘)

แมในคมัภรีชาดก ทานกไ็ดยกความขอนีข้ึน้แสดงในคาถาโดยความเปนภาษติของอาจารยทศิาปาโมกข ใน
เมอืงตกัสลิา ผสูอนมาณพ ๕๐๐ ใหเลาเรยีนศลิปะศาสตร    มาณพผหูนึง่รบัใชใหไปหาฟน  ไปเชอืนเสยี    ครัน้
เพลาเยน็  เกบ็อะไรไมทนั หกัไดไมกมุสดมา   อาจารยยกเรือ่งนีเ้ปนอปุตตเิหตแุลว และกลาวติใหเปนคตมิาณพ
ทัง้ปวงวา  “บคุคลใด ไมทำกจิทีต่นควรจะทำเมือ่ภายกอน  เขามาปรารถนารบีรอนกระทำเมือ่ภายหลงั   บคุคลนัน้
กเ็ปนดงัมาณพผหูกัไมกมุมา  ยอมเดอืดรอนในเวลาหลงัฉะนี ้**

* ขทุทกนกิาย ชาดก เอกนบิาต  (ข.ุชา.เอก. ๒๗/๗๑/๒๓).

(มว. ๕๘) วรุณภฺชมาณวคาถา

ปฐยาวตัร : ปพุเฺพ  ปจฺสตาเหสุ ํ สปิปฺคุคฺณหฺกมาณวา
สสิสฺา  อาจรยิาน ํว ทสิาปาโมกขฺสนตฺเิก
เต  เอกทวิส ํ สพเฺพ “อรฺญ ํ ยาถ  อชชฺ  โว
สมาหรถ  กฏฐานิ” อติ ิ วตุเฺต ว,  สนตฺกิา
นกิขฺมติวฺาน   สพเฺพป อรฺญ ํ ปวสิสึ ุ เว
ตตฺถ  เอโก  ปมตโฺต ว นทิทฺายนโฺต  นปินนฺโก
กสุโีต   เอส  สายณเฺห อฏุฐาย  วรณุ ํ ลภตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๕๙-๖๐).

บคุคลผเูปนกาลญั ูรจูกักาลสมยั ทำธรุะใหสบเวลา ไดชือ่วาปฏริปูการ ี ผทูำสมควร ยอมจะไดบรรลคุวาม
เจริญดวยวบิลุผลตัง้ตนแตโภคสมบตั ิ   พระคนัถรจนาจารยจะสำแดงความขอนีใ้หชดั จงึชักเรือ่งจลุลกเศรษฐมีา
กลาวในคมัภรีอรรถกถาชาดก  สรรเสรญิความหมัน่ของจลุลนัเตวาสกิ ผรูบัใชของเศรษฐ ีทีร่จัูกประกอบพณชิย-
กรรมใหถูกคราวนิยม  สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากขึ้นไดในไมชา   ตอมาก็ไดรับตำแหนงเปนเศรษฐีใหญ ใหสม
คาถานพินธวา

“บคุคลผมูปีญญา คาดเหน็เหตผุลประจกัษ ยอมยงัตนใหตัง้ข้ึนได
ในยศศกัด์ิศฤงคาร   ดวยทรพัยทีเ่ปนตนทนุแมมปีระมาณนอย
ดจุชนผกูอไฟนดิเดียวใหเปนกองโตขึน้ไดฉะนัน้” * ดงันี้

แมสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา กไ็ดทรงสรรเสรญิบรุษุเหน็ปานนัน้ ดวยพทุธพจนประพนัธวา
“ชนผมูกีจิธรุะ ตัง้อตุสาหะ ทำใหสมควร คอืใหตองตามกาลเทศะโดยปกตติน
ยอมจะไดทรพัยมาเปนผลแหงความประกอบชอบ” ** ดงันี้

ขอความทีก่ลาวมาขางตน แมจะหมายบคุคลเปนเจาการ      ถงึอยางนัน้กเ็ปนสาธารณทัว่ถึงชนผเูนือ่งกนั
เปนหมเูหลา  เชนจำพวกทีเ่ขากนัตัง้อยเูปนปกแผนแนนหนา  กลาวโดยอปุจารโวหารวา “ประเทศ” หรอื “ชาต”ิ
ใหญหรอืนอยกต็ามท ี   ตางคนตัง้อยใูนสามคัคพีรอมเพรยีงเปนใจเดยีวกนั   มคีวามหมัน่ประกอบกจิธรุะใหตอง
ตามกาลเทศะ  ไมปลอยใหอากลู เปนปฏริปูการแีลว   ประเทศหรอืชาตนิัน้กม็ัง่คัง่สมบรูณดวยโภคสมบตั ิ  อนั
จะเปนกำลงัในสิง่ทีจ่ะจดัการปองกนัทำนบุำรงุใหยิง่ขึน้ไป  แตนัน้เกยีรตยิศอำนาจสงาราศกีจ็ะเกดิมีตามกนัโดยลำดบั
เปนทีน่บัถอืและเกรงขามของประเทศหรอืชาตอิืน่ๆ  เปนผตูัง้ตนได และสามารถรกัษาตนดวยตนเอง   ความเจรญิ
สมบรูณเกดิมีแกหม ู เปนผลแหงการประกอบชอบนัน้  พงึสนันษิฐานเหน็เชนกาสกิรฐัในทฆีาวชุาดก  ซึง่ไดยกเปน
นทิศันะไวในหนหลงั   กาลญัตุามอีรรถาธบิายดงัรบัพระราชทานถวายวสิชัชนามา  ยอมตองกบักาลกิกจิคอืธรุะ
อนัจะพงึทำเปนคราวเปนสมยั.

* ขทุทกนกิาย ชาดก (ข.ุชา.เอก. ๑๗/๔/๒)         ** สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค (ส.ํส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖).
พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ.  ๙   ออกปญหา.
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(มว. ๕๙) กาลฺตุาคาถา ๓

อนิทรวเิชยีร : กาลฺภุโูต  ปฏริปูการี
ปปโฺปต ิ โภเคห ิ สมงคฺภิาวํ
ทฏฐพพฺเมตํ  อธิ  จลุลฺกสสฺ
เสฏฐสิสฺปุฏฐากวรสสฺ  วตถฺุ

อนิทรวงศ : สยํตุตฺภโูต  วริเิยน  โหต ิ โส
กาลมหฺ ิ โข  กพุพฺติ  กจิจฺมตตฺโน
โภเค  พห ู สหํรเต  อปุายโส
โส  เสฏฐฐิาเน  น  จริสสฺ  ฐาปโต

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน สพพฺโลกานกุมปฺนา
อปปฺเกนป  เมธาวี ปาภเฏน  วจิกฺขโณ
สมฏุฐาเปต ิ อตตฺานํ อณุํ  อคคฺ ึว  สนธฺมํ
ตาทโิสปจ  กาลฺู สมพฺทุเฺธน  ปสสํโิต
ปฏริปูการ ี ธรุวา อฏุฐาตา  วนิทฺเต  ธนํ
อตโฺถ  ปเนตถฺ  ทฏฐพฺโพ นวิสนตฺ ิ ชนา  ยหึ
โส  วจุจฺเต  ปเทโสติ สมคคฺา  เอกฉนทฺกิา
สพเฺพ  อสุสฺาหวนโฺต  จ กาเล  กจิจฺ ํ ปกพุพฺเร
ปปโฺปต ิ รฏฐเมเตสํ โภเคห ิ อภวิฑุฒฺติํ
โภเค  ปฏจิจฺ  รฏฐนิโฺท รฏฐ ํ อทิธฺ ึ  ปกพุพฺเต
ตโต  สพพฺตถฺ  รฏฐสสฺ กติตฺสิทโฺทป  อคุคฺโต
รฏเฐ  ชนาป  วนิทฺนตฺิ โภเคห ิ อภวิฑุฒฺติํ
ตสมฺา  กาลฺตุา  สมมฺา- ปโยคชนติา  อยํ
กาสริฏฐํธ  ทฏฐพพฺํ โหต ิ ทฆีาวชุาตเกติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ.  ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๖๑-๖๒).

บุคคลผูอกาลัญู ไมรูจักกาลและประกอบงานใหผิดเวลา ใชวาจะนำหายนะมาแกตนเทานั้นก็หาไม
ยอมยงัหายนะใหเกดิแมแกผอูืน่อนัเนือ่งดวยตนไดดวยเหมอืนกนั  เชนแมทพัไมเปนกาลญั ู ยกพลเขาตขีาศกึใน
เวลายงัไมเปนท ี กจ็ะเสยีรีพ้ลเปนอนัมากในอนัใชเหต ุและอาจถงึปราชยักเ็ปนได    แมในคมัภรีชาดก ทานกไ็ดยก
ขอความนีข้ึน้แสดงโดยความเปนภาษติของอาจารยทศิาปาโมกข ตไิกผขูนัไมเปนเวลา ยงัพวกมาณพผเูรยีนมนตให
ลกุขึน้ไมเปนกำหนด ตองเสยีประโยชนในการเรยีน เปนขอเปรยีบดวยความเปนไปของหมชูน ดวยพจนนพินธ มี
ความวา

“ไกนีม้ไิดเจริญในสำนกับดิามารดา มไิดอยใูนตระกลูอาจารย
จงึไมรจูกักาลทีค่วรหรอืไมควร” * ดงันี้

สปัปรุสิบคุคลตัง้ตนแตพระพทุธเจาลงมา ยอมตัง้อยใูนกาลญัตุา  ประกอบกจิใหถกูแกสมยั รจูกัใชเวลา
ใหเปนผล จดัวาเปนผปูฏบิตัเิพือ่ประโยชนตนและผอูืน่ทัง้สองฝาย  คณุขอนีจ้งึนบัวาเปนสปัปรุสิธรรมประการหนึง่

อนักาละนีไ้ดชือ่วามคีวามเปลีย่นแปลงไป กเ็พราะความแปรแหงความเปนไปของโลกสนันวิาสคอืหมสูตัวมี
โลกเปนทีอ่ยอูาศยั   และโลกสนันวิาสนีก้เ็ปนสงัขตธรรม อนัธรรมดาแตงขึน้  ยอมตกอยใูนวสิยัของธรรมดาตัง้
หนาแตจะตกลง  จำตองมกีำลงัทานไวจงึจะทรงอยไูด แตกำลงันัน้มปีกตไิมเสมอกนั ยิง่ๆ หยอนๆ ขอนีเ้ปนเหตุ
แปรของฝายที่ออนเพื่อไดกำลังพอกัน ไมเชนนั้นก็ทรงอยูไมได  ดุจพัสดุนั้นๆ ไมมีอะไรธาร ก็มีปกติตกลงสูปฐพี
ทีส่ดุจนชัน้มใีครประดษิฐเครือ่งอปุกรณสิง่หนึง่สิง่ใดขึน้ได  อนัจะใหคณุหรอืโทษแกโลกทัง้ปวงหรอืแตโดยเอกเทศ
กย็งัเปนเหตแุหงความแปรของโลกได   ขอนีด้เูหมอืนกาละจะเปลีย่นแปลงไป  เหตดุงันัน้ สงัขารพเิศษคอืสิง่ทีป่จจัย
ปรงุขึน้แปลกๆ จงึปรากฏเปนของประณตี สกุใส ณ กาลบางคาบ  ทรุพลเลวทรามในกาลบางครัง้  เปลีย่นเปนยคุ
เปนสมยัไป

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา เขาพระราชหฤทยัความเปลีย่นแปลงอนัเปนไปตามกาลฉะนี ้  จงึได
ทรงเลกิถอนแกไขพระราชกำหนดขนบธรรมเนยีมของเกาทีล่วงกาล  และทรงบญัญตัเิพิม่ของใหมทีถ่งึคราวขึน้ให
สมแกเวลา และทรงจดัการปองกนัรกัษาทำนบุำรงุพระราชอาณาจกัรใหถาวรวัฒนา  ดำรงความเปนเอกราชยัง่ยนื
มาจนกาลทกุวนันี ้ จดัเปนเปนผลมมีาเพราะพระคณุคอืกาลญัตุาเปนเหต ุ  พระคณุขอนีจ้งึนบัวาเปนมงคลวเิศษ
อนัล้ำเลศิใหเกดิสริสิวสัดเิกษมศานตเปนประการทีต่น.

* ขทุทกนกิาย ชาดก เอกนบิาต (ข.ุชา.เอก. ๒๗/๑๑๙/๓๘)
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(มว. ๖๑-๖๒) กาลฺตุาคาถา ๔

ปฐยาวตัร : อตตฺานจฺ  อกาลฺู นาเสต ิ สกพนธฺโว
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ อกาลฺ ู ห ิ เสนโิย
ยทา  มหพพฺลา  โหนตฺิ สมคคฺา  ปรปินถฺโิน
ตทา   สยํคุเมเตหิ สทธฺ ึ ปกพุพฺมานโก
เอเตห ิ มททฺโิต  โหติ อาปชชฺต ิ ปราชยํ
ทสิาปาโมกขฺเมธหีิ วตุตฺเฺหตมปฺ  ชาตเก
อมาตาปตสุวํฑุโฺฒ อนาจรยิกเุล  วสํ
นาย ํ กาลมกาล ํ วา อภชิานาต ิ กกุกฺโุฏ

อนิทรวเิชยีร : พทุธฺาทโย  วทิโุน  สปฺญา
กาลฺภุาวมหฺ ิ ฐติา  วภิาวี
กจิจฺ ํ กโรนตฺา  อนรุปูกาเล
สาเธนตฺ ิ อตถฺ ํว  สกปปฺเรสํ

ปฐยาวตัร : โย  โลกสนนฺวิาโส ว เอโส  สงขฺตสฺญิโต
เอโส  วปิรณิาโม  จ เอโส  จริ ํ น  ตฏิฐติ
ยถา  ปตนธมมฺานิ สพพฺวตถฺนู ิ เมทนึ
เอว ํ สงขฺตธมโฺม ว กาโล  จริ ํ น   ตฏิฐติ
ตสมฺา  สงขฺตวตฺถนูิ ปณตีานปิ  เอกทา
หนีาน ิ วาป  อจิเฺจวํ ปากฏาน ิ ภวนตฺ ิ เว

วสนัตดลิก : กาลาตวิตตฺนปรุาตนภตูธมมฺํ
สาธตูสิฺญิตมิม ํ อปุเทสเมว
ราชา  กโรต ิ ปฏริปูมมิมฺห ิ รฏเฐ
รฏฐํ   กโรต ิ สจุริฏฐิตปิตตฺภตูํ
ตสมฺา  จริมปฺ  สกรฏฐมทิ ํ ฐิต ํ โข
กาลฺตุาคณุมมิ ํว  ปฏจิจฺ  โหติ
กาลฺภุาวสปุตฏิฐติตาย  รโฺญ
เอตมปฺ  มงคฺลวเิสสสวุตถฺภิตูํ
เขมํ  สขุจฺ  วรภมูปิตสิสฺ  เจว
รฏฐสสฺ  โหต ิ  อถ  รฏฐนวิาสกิานนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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(มงคลวเิสสกถา  หนา  ๖๔-๖๕)

สมเด็จบรมบพิตร  พระราชสมภารเจา  ทรงบำเพ็ญปุตตสังคหะเปนพระราชธุระในพระราชโอรสและ
พระราชธดิาดวยประการนัน้ๆ โดยควรแกเวลา  ทรงจดัใหพระราชโอรสไดรบัการศกึษาพเิศษสวนปรสมยัในเมอืง
ตางประเทศโดยกาลนยิม  สมดวยโบราณขตัตยิราชประเพณ ี  ดงัมแีจงในอรรถกถาพระธรรมบท * วา “พระเจา
ปเสนท ิผคูรองโกศลรฐั แตครัง้ยงัเปนพระราชกมุาร   เจามหาล ีลจิฉวกีมุาร นครไพศาล ี  กบัเจาพนัธลุมลัลราชบตุร
นครกุสินารา  ตางไดเสด็จไปเมืองตักกสิลา  และทรงเรียนศิลปะในสำนักอาจารยทิศาปาโมกขในสมัยเดียวกัน
ไดเปนสมัพนัธมติรคนุเคยสนทิสนมกนัมา” ดงันี้

ครั้นพระราชโอรสเสร็จกิจศึกษาและเสด็จกลับถึงพระนครแลว  โปรดเกลาฯ ใหมีตำแหนงรับราชการ
ทรงสรางวงัพระราชทานและปลกูฝงตามนยิม  เมือ่เปนคราวทีส่มควร กท็รงสถาปนาไวในพระราชอสิรยิยศยิง่ขึน้
ไป  ทกุพระองคไดเปนกำลงัแหงราชการ   ประดบัพระบรมเดชานภุาพ   ในการปราบปฏปิกษ  และพทิกัษรกัษารัฐ
มณฑลกบัทัง้ประชาราษฎร  แมนดวยพระโอรสของพระเจาจกัรพรรดิราชผเูกิดมาสำหรบัประดบัพระบารมธีรรม    มี
คำสรรเสรญิในจกัรวตัติสตูร ** วา

“พระราชบตุรของพระเจาจกัรพรรดริาชนัน้มากกวา ๑,๐๐๐ พระองค
ลวนทรงแกลวกลา  มพีระรปูตองดวยลกัษณะโยธาหาญ
สามารถย่ำยปีรปกษเสยีได”  ดงันี้

พระคณุสวนปตุตสงัคหะเปนทีต่ัง้แหงอฏิฐวิบลุผลในพระองคกบัทัง้อาณารฐั   จดัวาเปนมงคลอนัพเิศษอกี
ประการหนึง่เปนที ่ ๒.
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(มว. ๖๔-๖๕) ปุตฺตสงฺคหคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : สสุกิขฺกาลมหฺ ิ สโกรสานํ
สสุงคฺห ํ ภปูติ  กุพฺพมาโน
อเิม  วเิทเสส ุ สสุกิขฺนาย
หติาย  รฏฐสสฺ จ  ทยยฺกิานํ
อนาคตสมฺ ึ อภวิฑุฒฺเิปกโฺข
สยปํ  เปเสต ิ จ  ทฆีทสสฺี

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน * “กมุาโร  จ  ปเสนทิ
เวสาลริาชปตุโฺต  จ กสุนิาราย  พนธฺโุล
สปิปฺสสฺคุคฺหณตถฺาย ทสิาปาโมกขฺสนตฺเิก
คตา  ตกกฺสลิ ํ รมมฺํ สพเฺพ  สหายกา”  อติิ

อนิทรวเิชยีร : เอเต  ยทา  นฏิฐติสปิปฺภตูา
ปจจฺาคตา  รฏฐวรํ  ภวนตฺิ
ฐานนตฺเร  อตตฺมโน  ชนนิโฺท
เอเต  ตทา  พทุธฺวิเร  ฐเปติ

ปฐยาวตัร : รโฺญ  จ  ทยยฺรฏฐสสฺ สพเฺพ  พลวปจจฺยา
สทธฺ ึ โยเธห ิ รฏฐสมฺา รปิ ู จ  ปรมิททฺติุ ํ
สมตถฺา  สรูภตูา  จ รฏฐจฺ  อภปิาลติุ
ทฏฐพพฺ ํ วตฺถนุา  เอตํ ปตุตฺาน ํ จกกฺวตตฺโิน
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน จกฺกวตฺติปโยรสา
อตเิรกสหสสฺา ว อมติเฺต  ปรมิททฺติุ ํ
สรูโยธา  อเหสุจฺ สามตฺถิยสมงฺคิโน
อย ํ โข  ทตุโิย  โหติ รโฺญ  วเิสสมงคฺโลต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

* ธ.อ. ๓/๕.     ** ทฆีนกิาย  ปาฏกิวรรค  (ท.ีปา. ๑๑/๓๓/๖๓).
พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๖๕-๖๖).

ในฝายพระราชอาณาจกัรแผนกอารกัขา  ไดทรงตัง้พระราชบญัญตัจิดัการทหารขึน้ใหม เพือ่รกัษาความสงบ
ในรชัสมีา ขอนีเ้ปนพระราชธรุะของพระมหากษตัรยิเจามาแตครัง้โบราณสมยั  ในเวลาทีป่นชนเปน ๔ จำพวก คอื
กษัตริย ๑ พราหมณ ๑ แพศย ๑ ศทูร ๑   กษตัรยินัน้เปนจำพวกมหีนาทีป่องกนัรกัษาความสงบในจงัหวดั จัดไวใน
จำพวกนี ้ ทัง้ทานผปูกครองและผเูปนเชือ้สาย   พราหมณนัน้เปนจำพวกขวนขวายในศาสนา ปฏบิตัสินัทดัในไตรเพท
มคีวามรเูปนครฝูกสอนกลุบตุรใหเรยีนศลิปวทิยา และเปนผอูำนวยการการบชูายญัพธิตีางๆ   แพศยนัน้เปนจำพวก
ประกอบในทางคาขาย เปนผจูดัทำพสัดทุัง้หลายขึน้เพือ่บำรงุสขุของคนทัว่ไป  พวกศทูรนัน้เปนจำพวกไพร เปนผู
ทำการงานของผอูืน่ดวยกำลงั   อนัมหาชนผตูัง้อยใูนชมุชนในแดนดนิอนัหนึง่ๆ ซึง่เรียกโดยอปุจารโวหารวาบาน
เมอืงหรอืประเทศ   จำตองปรารถนาปนหนาทีก่นัทำ เพือ่บำรงุ รกัษาชมุชนนัน้ใหมัน่คงแขง็แรง แมในจกักวตัตสิตูร*
กแ็สดงวา พระเจาจกัรพรรดริาชมจีาตรุงคเสนาคอืกองทพั ๔ เหลา พลชาง พลมา พลรถ พลเดนิ   สำหรบัประกอบ
กบัจกัรรัตนะประดบัพระเดชานภุาพ ทรงจดัธรรมกิารกัขาวรณคตุต ิคอืการปกครองดวยรกัษาปองกนัอนัเปนไปโดย
ราชธรรมในประชาชนผพูึง่บารมทีัว่ไปทกุหม ู  ตลอดถงึเดรจัฉานบางเหลาทีค่วรบำรงุไว     ถงึพระเจาแผนดนิ
เฉพาะประเทศอนัหนึง่ๆ ตางก็ตองมกีำลงัไวพรอมมลู  ดงัพระเจากาสใีนทฆีาวชุาดก ซึง่กลาวแลวในหนหลงั    แม
พระเจาแผนดนิในครัง้พทุธกาล เชนพระเจาพมิพสิารมคธราช   แมทรงนบัถอืพระพทุธศาสนามัน่คง ในฝายราชกจิ
กย็งัทรงเปนพระราชธรุะโดยราชธรรม ดงัมีแจงในคมัภรีมหาวรรค พระวนิยั ตอนบรรพชาขนัธกะ ** วา

คราวหนึง่ ปจจนัตชนบทปลายพระราชอาณาเขตแควนมคธเกดิจลาจลกำเรบิขึน้   ตองจดักองทพัสงไป
ระงบั  พวกโยธผีถูกูเกณฑและไมสมคัรไป พากันหลบหนไีปบวชในสำนกัพระภกิษทุัง้หลายเปนอนัมาก ความทราบ
ถงึพระเจาพมิพสิาร  ตรสัถามโวหารกิอมาตยทัง้ถงึโทษผรูบับวชคนหลวงเชนนี ้ อมาตยเหลานัน้วางบทถงึประหาร
ชวีติ  พระองคทรงยกความขอนีเ้ปนเหต ุทลูขอสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา เพือ่ทรงหามไมใหภกิษทุัง้หลายรบับวช
ราชภฏับรุษุ  สมเดจ็พระบรมศาสดาจารยกท็รงอนมุตั ิและทรงตัง้พระพทุธบญัญตัหิามไวโดยความเปนทกุกฏาบัติ
แกภกิษผุลูะเมดิ  พระเจาพิมพสิารทลูขอดงันีก้ด็วยพระปรชีาผอนปรนศาสนกจิและราชการใหเปนไปไมแกงแยงกนั

* ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค (ท.ีปา. ๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖).

** วนิยัปฎก มหาวรรค (วนิย.มหา. ๔/๑๐๒/๑๕๑-๑๕๒).

(มว. ๖๕-๖๖) จกฺกวตฺติคาถา

วสนฺตติลกา : รฏฐปปฺสาสนวทิ ู ห ิ ชนนิทฺราชา
รฏฐสสฺ  โหต ิ จ  ปชาย  จ  สนตฺเิปกโฺข
รฏฐสสฺ  โยธกินกิายวร ํ ฐเปสิ
รญฺา  ปรุาณสมเย  กรณยีเมตํ
รฏเฐ  จตุชชฺนสมหูวโร  วภิตโฺต
ราชา  จ  ภมูปิต ิ พรฺาหมฺณเวสสฺสทุทฺา
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วสํฏฐา : ชนนิทฺราชา  จ  นรนิทฺวสํกิา
ปชาย  รฏเฐ  สขุสนตฺเิปกขฺกา
ตเิวทเวท ี ปสโุต  จ  สาสเน
ทโิช  สตุาน ํ อถ  สปิปฺวาจโก
ปชาย   อตถฺาย   จ  หตถฺกมมฺโิก
วณชิชฺเวท ี จ  วณชิชฺการโก
อยมปฺ  เวสโฺส  อติ ิ โข  ปวจุจฺเต
อทิาน ิ ทาโส  อติ ิ โย  ปวจุจฺเต
ตทาป  สทุโฺท  อติ ิโส  ปวจุจฺเต
ปเรสมตถฺาย  ส  กมฺมการโก

ปยฺาวตตฺ ํ: เอเกกสมฺ ึ ชนา  โหนตฺิ ชนตาภาวโต  ฐติา
โส  คาโม  วา  ปเทโสป เทโส  วา  อติ ิ สฺญโิต
ชนตาย  อย ํ เทโส ฐติยิา  อภปิตถิฺโย
วภิตตฺา  โหนตฺ ิ วตุถฺาธ ชนา  กจิจฺวเสน  โข
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน จกฺกวตฺติทิสมฺปติ
จาตรุงคฺนิเิสนาย สมนฺนาคตขตฺติโย
รฏฐวาสนีมตถฺาย หติาย  สพพฺปาณนิํ
รชชฺ ํ ธมเฺมน  กาเรสิ พทุธฺกาเลป  ขตติฺโย
พมิพฺสิาโร  ปสนโฺนป สาสเน  กจิจฺสาธโก
วนิเย  ห ิ อทิ ํ วตุตฺํ ปจจฺนเฺต  กปุเต  สติ
เอต ํ วปูสเมตุํ ว เปเสส ิ สรูโยธเิก
เย  โยธา  เปสติา  อตถฺิ เย  โข  อคนตฺกุามกา
พหกุา  โข  ปลายติวฺา ภกิขฺนู ํ เตป  สนตฺเิก
โยธา  ปพพฺชติา  โหนตฺิ โส  มาคธานมสิสฺโร
ราชา  สตุวฺาน  ต ํ อตถฺํ วร ํ ยาจ ิ ตถาคตํ
พุทฺโธ  “ราชภเฏเยว ปพพฺาเชยยฺุ ํ  น  ภิกฺขโว”
อาห ,  สาสนกจิจฺจฺ ราชกจิจฺจฺ  อายตึ
ราชา  สมมฺาปวตเฺตตุํ วร ํ ยาจ ิ มหามนุนิตฺิ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสกถา  หนา  ๖๖)

ในคมัภรีมหาวรรค  พระวนิยั   ตอนบรรพชาขนัธกะ* วา   คราวหนึง่ ปจจนัตชนบทปลายพระราชอาณาเขต
แควนมคธเกดิจลาจลกำเรบิขึน้   ตองจดักองทพัสงไประงบั  พวกโยธผีถูกูเกณฑและไมสมคัรไป พากันหลบหนไีป
บวชในสำนกัพระภกิษุทัง้หลายเปนอนัมาก   ความทราบถงึพระเจาพมิพสิาร  ตรสัถามโวหารกิอมาตยทัง้ถงึโทษผู
รบับวชคนหลวงเชนนี ้  อมาตยเหลานัน้วางบทถงึประหารชวีติ  พระองคทรงยกความขอนีเ้ปนเหต ุทลูขอสมเดจ็
พระผมูพีระภาคเจา เพือ่ทรงหามไมใหภกิษทุัง้หลายรบับวชราชภฏับรุษุ  สมเดจ็พระบรมศาสดาจารยกท็รงอนมุตัิ
และทรงตั้งพระพุทธบัญญัติหามไวโดยความเปนทุกกฏาบัตแิกภิกษุผูละเมิด  พระเจาพิมพิสารทูลขอดังนี้ก็ดวย
พระปรชีาผอนปรนศาสนกจิและราชการใหเปนไปไมแกงแยงกัน

* วนิยัปฎก มหาวรรค (วนิย.มหา. ๔/๑๐๒/๑๕๑-๑๕๒).

(มว. ๖๖) รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

ปฐยาวตัร : วนิเย  ห ิ อทิ ํ วตุตฺํ ปจจฺนเฺต  กปุเต  สติ
เอต ํ วปูสเมตุํ ว เปเสส ิ สรูโยธเิก
เย  โยธา  เปสติา  อตถฺิ เย  โข  อคนตฺกุามกา
พหกุา  โข  ปลายติวฺา ภกิขฺนู ํ เตป  สนตฺเิก
โยธา  ปพพฺชติา  โหนตฺิ โส  มาคธานมสิสฺโร
ราชา  สตุวฺาน  ต ํ อตถฺํ วร ํ ยาจ ิ ตถาคตํ
พุทฺโธ  “ราชภเฏเยว ปพพฺาเชยยฺุ ํ  น  ภิกฺขโว”
อาห ,  สาสนกจิจฺจฺ ราชกจิจฺจฺ  อายตึ
ราชา  สมมฺาปวตเฺตตุํ วร ํ ยาจ ิ มหามนุนิตฺิ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๖๘-๖๙)

วิริยสมบัติขอตนนั้น คือถึงพรอมดวยความเพียร   ความเพียรนั้นเปนคุณอันพยุงจิตในอันประกอบกิจ
ไมใหทอ  ไดชื่อในบาลีเปนหลายประการ  โดยลักษณะมีอาทิคือ วิริยํ  เพราะเปนเหตุแกลวกลาของบุคคล
อฏุฐาน ํเพราะเปนเหตลุกุข้ึนประกอบกจิไมนัง่นิง่   อสุสฺาโห เพราะเปนเหตอุาจหาญและอดทน  ธติ ิเพราะเปน
เหตมุัน่คง   อฏฐติ ํเพราะเปนเหตไุมหยดุ  วายาโม เพราะเปนเหตชุกัไป  ปรกกฺโม เพราะเปนเหตบุากบัน่ มแีต
จะกาวไปขางหนา   อปปฺฏวิาณ ี เพราะเปนเหตไุมถอยหลงั  ปธาน ํ และ ปคคฺโห เพราะเปนเหตปุระคองใจไว
ความเพยีรมลีกัษณะดงักลาวแลวนี ้เขาอดุหนนุในกจิการใดๆ ยอมทำกจิการนัน้ๆ ใหแรงข้ึน  ทัง้ขางชอบทัง้ขางผิด
จงึควรทีบ่คุคลจะรจูกัใชในทางทีถ่กู จงึจะใหสำเรจ็อฏิฐวบิลุผล  ไมเชนนัน้กลบัจะใหเกดิโทษแกตนยิง่ข้ึนไป  เปรยีบ
เหมอืนเครือ่งอปุกรณสำหรบัทำไม   เจาของใชในทางทีผ่ดิ เชนใชประหาร ยอมจะใหโทษ    ใชในทางทีถ่กู เชนใช
ทำกจิยอมจะยงัประโยชนนัน้ๆ ใหสำเรจ็ได ขอนีฉ้นัใด  ความเพยีรกเ็ปนฉนันัน้  และความเพยีรทีป่ระกอบถกูทาง
แลว ยอมยงัประโยชนใหสำเรจ็แกชนทกุจำพวก  อปุฏฐากของจลุลกเศรษฐ ีมคีวามหมัน่และรจูกัประกอบพาณชิ-
กรรมใหถกูคราวนยิม  สัง่สมโภคทรพัยเปนอนัมากขึน้ไดในไมชา ตอมากไ็ดเปนเศรษฐใีหญ

ทีฆาวุกุมาร พระราชโอรสพระเจาทีฆีติผูครองโกศลรัฐ  อุบัติเม่ือภายหลังแตพระชนกเสียพระนครแก
พระเจาพรหมทตัผคูรองแควนกาสแีลว  ไดอาศยัความเพยีร ตัง้ตนแตไปฝากตนอยใูนสำนกัหมอชางพระทีน่ัง่ ดดี
พณิดงัไปถงึพระเจาพรหมทตั เปนทีพ่อพระราชหฤทยั ไมทรงทราบวาเปนบตุรอมติร  กโ็ปรดใหรบัราชกจิดวยมไิด
ทรงระแวง  ทฆีาวกุแ็สดงความภกัดแีละสามารถเปนลำดบัมา  จนพระเจาพรหมทตัทรงเมตตาชบุเลีย้งเปนคนสนทิ
ตามเสดจ็ตดิพระองคทกุแหงหน  คราวหนึง่ไดชองทีจ่ะปลงพระชนมพระเจาพรหมทตั  แกแคนแทนพระบดิา แต
มาระลกึถงึโอวาททีพ่ระชนกประทานไวในขอวา  จงเหน็ยาวดกีวาสัน้  จงึทำอาการเพยีงใหตกพระทยัเทานัน้ แลว
ยกพระชนมถวาย  ไดโกศลรฐัของตระกลูเปนคาไถกบัพระราชธดิาเปนคคูรอง ภายหลงัรวม ๒ พระนครมาไวใน
อาณาจกัรอนัเดยีวได    ความเพยีรเปนองคหนึง่ ซึง่ยงับคุคลมปีญญาใหตัง้ตนไดในโภคทรพัยและอสิรยิยศดวยประการ
ฉะนี้



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 79

(มว. ๖๘-๖๙) วิริยสมฺปตฺติคาถา

อนิทรวงศ : อสุสฺาหภาโว  วริยินตฺ ิ วจุจฺเต
ยสสฺตถฺ ิ ต,ํ  เอส  สกจิจฺสาธโก
ยสเฺสว  มจิฉฺา  วริยิปํ  เจ  สยิา
ทมุเฺมธภโูต  อถ  เอส  พาลโิส
พาโล   ตถาเยว  สกจิจฺนาสโก
นปปฺาณหาราทหิติาย  โหต ิ เว
กฏฐาทกิจเฺฉทนวตถฺ ุ โข  ยถา
ทฏฐพพฺเมตํ  อธิ  วตถฺ ุ สาธกํ

อนิทรวเิชยีร : เสฏฐ ี ห ิ โย  จลุลฺกนามภโูต
ตสโฺสปฐาโก  กริ  พทุธฺชิาโต
กาลมหฺ ิ กจิจฺ ํว  อกาส ิ ทกโฺข
เสฏฐ ีว  ชาโต  อจริสสฺ   เอโส

ปฐยาวตัร : อปร ํ วตฺถ ุ ทฏฐพพฺํ โหต ิ เอตถฺ  นทิสสฺนํ
กมุาโร  กริ  ทฆีาวุ ทฆีติีสสฺ  ปยงกฺโุร
สตตฺนุา  นาครนิเฺทน วลิตุเฺต  นคเร  ปตุ
วริยิ ํ เอส  นสิสฺาย ปฏปิกขฺสสฺ  วลลฺโภ
ลทโฺธกาโสป  มาเรตุ ํ ตเมกทา  กถ ํ ปตุ
สรติวฺา  “ปสสฺ  ทฆี ํว มา  รสสฺ ํ อติ ิ อาทกิํ
เวร ํ วปูสเมตวฺาน ปจฉฺา  สตตฺสุสฺ  ธตีรํ
รฏฐจฺ  โกสล ํ ลทธฺา ปญฺาสยํตุตฺตาย  เว
กาสโิกสลรฏเฐสุ เอกรชชฺ ํ อการยตี ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ ฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได      แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๗๐)

สมเดจ็พระโลกนาถเจาประทานพระบรมพทุโธวาทโดยนยั    ใหนรชาตเิอาใจใสปองกนัรกัษาทำนบุำรงุเกาะ
คอืถิน่ฐานทีพ่ำนกัของตน  อยาปลอยใหหวงน้ำคอือนัตรายทวมทบัไดเชนนัน้ ดวยองคสมบตั ิ๔ ประการ   คอืดวย
ความหมัน่เอาใจใส ๑  ดวยความไมประมาทเลนิเลอ ๑   ดวยความระวงั ๑   ดวยความปราบปราม ๑     ถาเจาของ
ถิน่เกยีจครานเลนิเลอ ไมคอยระวงัและระงบัความเสยีหาย อนัตรายกไ็ดชองเกดิขึน้    ถาเจาของตัง้อยใูนองคสมบตัิ
๔ ประการ คอืมเีพียรเพือ่จะจดัจะทำกจิทีย่งัไมไดจดัไมไดทำ  และเพือ่จะรกัษาธรุะทีไ่ดจดัไดทำขึน้แลวใหเปนไปโดย
สม่ำเสมอ เอาใจใสไมเพกิเฉยปลอยใหเสือ่มทราม  คอยระวงัเกียดกนัความเสยีหายอนัยงัไมมมีา  มงุบำบดัความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้แลวใหหมดไป    อนัตรายกไ็มไดชองทีจ่ะเกดิ  เหมอืนประชาชนทีอ่ยใูนเกาะหรอืดนิแดนอนัลมุ
เพยีรถมทีห่รอืกอทำนบกัน้หวงน้ำอนัจะทวมถงึ   และคอยระวงัรกัษาแกไขดวยความไมประมาทฉะนัน้     ดงันีไ้ด
ชือ่วาทำเกาะไมใหหวงน้ำทวมได ในพระพทุธภาษตินีโ้ดยพยญัชนะ    โดยอรรถนัน้กศุลธรรมไดชือ่วาเกาะเปนทีพ่ึง่
ของสตัวโลกผตูกอยใูนสงสารสาคร    สงักเิลสธรรมอนัจะทำอนัตรายแกบคุคลชือ่วาหวงน้ำ  สตัวเหลานัน้ไดอาศยั
กศุลความดคีวามงามเปนทีพ่ำนกั ยอมทรงตนอยไูดในสงัสารวฏั  ไมจมลงในบาดาล กลาวคอืยงัตนใหตัง้ข้ึนไดใน
สมบตันิัน้ๆ เปนตนวาโภคทรพัยและอสิรยิยศ  มคีวามสามารถจะนำอตัภาพไปโดยสวสัด ีไมตองประพฤตทิจุรติอนั
จะทำใหตกต่ำลำบากเพราะชวีโิตบายเปนเหต ุ  ถาปลอยใหสงักเิลสครอบงำกจ็ะทำอนัตรายแกกศุลสจุรติทีไ่ดประพฤติ
มา  ยงับคุคลใหตกต่ำลงไป   เหมอืนคนเรอืแตกขึน้ฝงเกาะไดแลว ถกูหวงน้ำทวมพากนักลบัไปตกในสาครฉะนัน้
สมเดจ็พระบรมศาสดาจารยตรสัสอนใหทำเกาะ อยาใหหวงน้ำทวมทบัไดเชนนัน้ดวยคณุสมบตั ิ๔ ประการทีก่ลาว
แลว   เปนไปในอนัเพยีรทำกศุลความดทีีย่งัไมไดทำ เอาใจใสรกัษาความดทีีไ่ดทำแลว  คอยระวงัไมใหชองแกอกศุล
ความชัว่ทีย่งัไมไดทำ เปนธรุะปราบปรามใจตนใหละทิง้ความชัว่ทีเ่คยทำแลว ดงันี ้ชือ่วาทำเกาะไมใหหวงน้ำทวมได

(มว. ๗๐) ทีปคาถา

ปฐยาวตัร : อฏุฐาเนนปปฺมาเทน สญฺเมน  ทเมน  จ
ทปี ํ กยริาถ  เมธาวี ย ํ โอโฆ  นาภกิรีติ
อติ ิ เอว ํ นเยนาห โลกนาโถ  นราสโภ
กสุโิต  เจ  ปมตโฺต  จ เทสวาส ี อสวํโุต
วปิตตฺ ึ น  วโินเทติ อปุปฺชชฺต ิ อปุททฺโว
สเจ  อฏุฐานวา  เจว อกต ํ กจิจฺมตฺตโน
สวํธิาตุ ํ  กตจฺาป ธรุ ํ สเมน  รกขฺติํ ุ
นพิทธฺ ํ อปปฺมตโฺต  จ อนกิขฺติตฺธโุร  นโร
อนาคต ํ วปิตตฺิจฺ สวํโุต  ปฏพิาหติุ ํ
ทนโฺต  ขปิปฺมปุปฺนนฺํ วปิตตฺิจฺาป  ธสํติ
น  อนตฺรายสงขฺาโต อปุปฺชชฺต ิ อปุททฺโว
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ยถา  ทปีนวิาส ี วา นนินฺฏฐานนวิาสโิก
อฏุฐาเนนปปฺมาเทน สญฺเมน  ทเมน  จ
กโรต ิ ฐานมตุตฺานํ ย ํ โอโฆ  นาภกิรีติ
อติ ิ พยฺชฺนโต  เอตํ ทฏฐพพฺ ํ ปน  อตถฺโต
ธมโฺม  กสุลภโูต ว ทโีป  อติ ิ ปวจุจฺติ
ทโีป  สสํารมคุคฺานํ สตตฺาน ํว  ปฏสิสฺโย
สงกฺเิลโส  มนสุสฺานํ อนตฺราย ํ กโรต ิ โย
อปุปฺาเทต ิ วปิตตฺิจฺ โอโฆต ิ เอส  วจุจฺติ

อนิทรวเิชยีร : กตวฺา  ปตฏิฐ ํ กสุล ํว  ธมมฺํ
นสิสฺาย  อตตฺานมมิมหฺ ิ วฏเฏ
โลเก  ปตฏิฐาปยเร ว  สตตฺา
โอเฆ  นมิคุคฺา  น  ภวนตฺ ิ เอเต

อนิทรวงศ : เอเตส ุ โภคสิสฺรยิาทเิกส ุ โข
สตตฺา  ปตฏิฐาปยเร ว  โสตถฺนิา
เต  อตตฺภาวธํ  ปวตตฺยนตฺ ิ เว
ปาป ํ น  โข  ทจุจฺรติ ํ จรนตฺ ิ เต
สตตฺา  อเิม  สจุจฺรเิต  ปตฏิฐติา
ตาเปนตฺ ิ ต ํ ชวีติการณา  น  เต

ปฐยาวตัร : จตฺิตเฺจ  สงกฺเิลเสหิ นราน ํ ปรยิฏุฐติํ
กตสจุจฺรติาน ํว อนตฺราย ํ กโรนตฺ ิ เต
นพิทธฺ ํ โอมก ํ ฐานํ ขปิปฺ ํ ปาเตนตฺ ิ ปคุคฺเล
ทปี ํ สมปฺตตฺกาเล ว ภนินฺา  นาวาป  โข  ยถา
สทธฺ ึ สพพฺชเนเหว วฬุหฺา  โอเฆน  สาครํ
ตสมฺา  เอว ํ นเยนาห สมพฺทุโฺธ   ทวฺปิทตุตฺโม
อฏุฐาเนนปปฺมาเทน สญฺเมน  ทเมน  จ
ทปี ํ กยริาถ  เมธาวี ย ํ โอโฆ  นาภกิรีตตี ิฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได      ในขอความขางทายนี ้       แลวแตงใหเปนภาษามคธ โดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยางตามถนดัแตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๗๒-๗๓)

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จเถลิงราไชศวรรยาธิปตย  ในเวลาเริ่มแปรความเปนไปของ
ประเทศในบรุพทศิาภาคนี ้   ไดทรงต้ังพระราชอตุสาหะในอนัทีจ่ะจดัราชการ เพือ่ปองกนัรกัษาทำนบุำรงุพระราช
อาณาจกัรใหเจรญิทนัสมยั   อบุตัเิหตใุดๆ อนัจะนำใหเกดิอนตัถะไมเปนผลดแีกแผนดนิ ทีย่งัไมเกดิ กท็รงจดัการ
ระวงั   ดงัทำนบุำรงุพลนกิายไว  เพือ่ปองกนัจลาจลภายในและปจจามิตรภายนอก    ตลอดลงมาถงึระวงัโรคภยั
ไขเจบ็และอคัคภียัอนัจะเกดิมีแกประชาชนเปนทีส่ดุ  เมือ่เกดิขึน้แลวก็ทรงขะมกัขะเมนเพือ่จะระงบัใหราบคาบดจุ
ไดทรงปราบจลาจลในมณฑลพายพัและอสีาน ขจดัโจรภายนอกภายใน    ขอเสยีหายทีม่อียแูลวก็ตัง้พระราชหฤทยั
จะเลกิถอน  เชนเลกิทาสผอนเลกิบอนเบีย้  เลกิวธิใีชบบีคัน้ในทางพจิารณาความอาญา  ตลอดถงึเลกิขนบธรรมเนยีม
อนัลวงเวลาและขดัแกความเปนไปของประเทศอยางอืน่ๆ อกีเปนอนัมาก    การณใดๆ เปนทางแหงความเจรญิแม
จะสำเรจ็ยากสกัปานใด กไ็มทรงทอดพระราชธรุะ  เมือ่เปนกาละกจ็ดัข้ึน  เชนทรงขวนขวายเพือ่จะรวมความปกครอง
ในหนาทีต่ลุาการใหพนจากความเปนแผนก   จดัระเบยีบสวนธรุการ เพือ่บำรงุศกึษากสกิรรมพาณชิยกรรม สราง
ทางรถไฟสายโทรเลขและอืน่ๆ   เม่ือไดจดัขึน้แลว กม็พีระราชประสงคจะรกัษาใหยนืยงคงที ่ทรงสอดสองตรวจ
ตราราชกรณยีะอยเูปนนติย

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงอุตสาหะในอันบำพ็ญราชธรรมอันอางวางยากที่จะลุถึงที่สุดก็
ดจุกันกบัพระมหาชนกพยายามวายอยใูนมหาสาครไมแลเหน็ฝง ถงึดงันัน้กไ็มทอแท นางมณเีมขลามกีรณุามาชวย
กไ็ดแกความสำเรจ็มงุหมาย เปนผลแหงความเพยีรและแกลวกลา   พระคณุขอนี ้ นบัวาวริยิสมบตัิเปนมงคลอนั
มหาประเสรฐิ  มใีนสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจานัน้เปนประการตน

(มว. ๗๒-๗๓) ทาสพยฺโต ปโมจนนโยปายคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : นรนิทฺราชา  ห ิ ปโย  ชนานํ
หติาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
สเมน  กาเรต ิ อเิธส  รชชฺํ
ยเมตถฺ   อปุปฺนนฺมนตถฺภตูํ
น  โหต ิ อปุปฺนนฺมทิปํ  รฏเฐ
นวิารติุํ  ต ํ ส  สมตถฺภโูต

อนิทรวงศ : คามาทโิจรา   จ  สรฏฐสตตฺโว
ธมเฺมน  เต  มททฺต ิ โส  อปุายโส
อปุปฺนนฺปพุพฺาปจ  โรคปุททฺวา
อาคมมฺ  เต  ตปปฺนทกุขฺติา  ชนา
เมตฺตาลโุก  ภปูต ิ รฏฐวาสนิํ
ทยเฺย   อนเีฆ  สขุเิต  จ  กพุพฺเต
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ปฐยาวตัร : ราชา  ห ิ ทฆีทสสฺาวี เมตฺตาล ุ รฏฐวาสนิํ
ทยยฺกิาน ํ นเิวเทสิ สพพฺทาสพยฺโมจนํ
ย ํ อปายมขุ ํ รฏเฐ ชตูกมมฺาทกิ ํ ตทา
เอตสสฺ  โมจนตถฺาย โส  อาณาเปส ิ ทยยฺเิก
กาลาตกิกฺนตฺภโูต  จ อปุเทโส  สมหูโต
ราชกจิจฺาน ิ ทยยฺานํ หติตถฺาย  ปยุชฺยิ
ปฏริปู ํ อกา  รฏเฐ ราชา  อฏฏวนิจิฉฺยํ
สกิขฺน ํ กสกิมฺมจฺ วณิชฺชโมปถมฺภยิ
โส  ธมูรถมคคฺจฺ ทรูเลข ํ อมาปยิ
ตโต  ตาน ิ มหาราชา โอโลเกส ิ นรินตฺรํ
โส  ปเูรส ิ มหสุสฺาโห กุสลสฺสูปสมฺปทํ
ตสมฺา  ทกุกฺรการีติ ปสฏฐต ํ อปาปณุิ
โส  ปเูรส ิ มหสุสฺาโห กุสลสฺสูปสมฺปทํ
ยถา  ห ิ โพธสิตโฺต ว มหาชนกนามโก
วายมนโฺต ว  สตตฺาหํ สาคเร  เทวธตียุา
อมิ ํ วายามมาคมมฺ โหต ิ สฏุโฐปถมภฺโิต
เอว ํ วายามมาคมมฺ โส  สมทิธฺสิาธโก
อย ํ วริยิสมปฺตตฺิ รโฺญ  มงคฺลสมมฺตาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได ในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธ โดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๗๓)

โลกตัถจรยิานัน้คอืความประพฤตใิหเปนประโยชนแกโลก  และคำวา โลก ในทีน่ีน้ัน้ โดยพยญัชนะเปนชือ่
ของแผนดนิทัง้มวลหรอืโดยเอกเทศ   โดยอปุจารโวหารคอืคำกลาวออม เปนชือ่ของประชาชนผอูาศยัอย ูณ โลก
นัน้   เพราะเหตนุัน้  ความประพฤตใิหเปนประโยชนแกแผนดนิอนัเปนถิน่ฐานและประชาราษฎร จดัวาเปนโลกตัถจริยา
โดยบรรยาย     คณุขอนีเ้ปนปฏปิทาเครือ่งหมายของทานผเูปนบรุษุรตัน   สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา จำเดมิแต
ไดตรัสรูก็ไดทรงบำเพ็ญพุทธกิจอันใหญ   พระองคแผพระญาณทอดพระเนตรโลก ณ เวลาปจจุสมัยใกลรุงและ
สายณัหสมยัตอนพลบค่ำ  เม่ือมพีทุธเวไนยปรากฏในพระญาณโดยอาการทีม่อีปุนสิยัจะไดตรสัรมูรรคผล   หรอืถงึ
พระไตรสรณคมนหรอืจะไดคณุสมบตัอิยางอืน่ๆ  พระองคกเ็สดจ็ไปโปรดดวยพระมหากรณุา  ตัง้ตนแตตรสัปฐมเทศนา
โปรดพระภกิษปุญจวคัคยี  พอมพีระสาวกขึน้บาง  กส็งจารกิไปในทศิานทุศิเพือ่ประกาศพระศาสนา  ขอนีก้ท็รง
ปรารภหติสขุแกสตัวโลกเปนทีต่ัง้   แจงในพระวาจาตรสัสัง่ดงันีว้า  จรถ ภกิขฺเว จารกิ ํ  พหชุนหติาย  พหชุนสขุาย
โลกานกุมฺปาย,  อตถฺาย  หติาย  สขุาย  เทวมนสุสฺาน ํ*  ภกิษทุัง้หลาย ทานทัง้หลายจงเทีย่วจารกิไป เพือ่เกือ้กลู
แกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แหงเทวดาและมนุษย
ทัง้หลาย  ทานทัง้หลายอยาไดไป ๒ รปู โดยทางเดยีวกนั  จงแสดงธรรมไพเราะในเบือ้งตน ในทามกลาง ในทีส่ดุ
ประกาศศาสนา บรสิทุธิบ์รบิรูณสิน้เชงิ พรอมทัง้อรรถทัง้พยญัชนะ   สตัวทัง้หลายทีม่สีญัชาตเิปนผมูธีลุใีนจกัษนุอย
กลาวคอืมกีเิลสเบาบางมอีย ู เพราะไมเคยไดยนิไดฟง ยอมเสือ่มจากธรรม   ผจูะรทูัว่ถงึซึง่ธรรมจกัม ี แมเราตถาคต
กจ็กัไปอรุเุวลาประเทศเสนานคิมเพือ่แสดงธรรมเหมอืนกนั    ตัง้แตนัน้กเ็สดจ็เทีย่วเทศนาโปรดสตัวตลอดเวลาที่
ทรงพระชนมอยเูพยีงไร ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายไพบลูย

* วนิยัปฎก  มหาวรรค  (ว.ิมหา. ๔/๓๒/๓๙)
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(มว. ๗๓) โลกตฺถจริยาคาถา

ปฐยาวตัร : โย  โกจ ิ อตถฺกาโม  จ ปเรสจฺ  หเิตสโก
โลกตถฺจรยิา  นาม จรยิา  ตสสฺ  วจุจฺติ
เอสา  ปฏปิทา  โหติ ปรุสิสฺสสฺป  ยสสฺ  โข
อคโฺค  รตนภโูตติ วจุจฺเต  ปรุโิส  อยํ

อนิทรวเิชยีร : ปตวาน  โพธ ึ ภควา  มนุนิโฺท
พทุโฺธ  สสุทุโฺธ  กรณุาสมงคฺี
ปจจฺสูกาเล  อธิ  ย ํ วเินยยฺํ
โอโลกย ํ เทสย ิ ตสสฺ  ธมมฺํ

อนิทรวงศ : โส  ปจฺสินี ํ ปฐม ํ อนตุตฺรํ
เทเสส ิ โข  ธมมฺวรํ  ตถาคโต
ชานสึ ุ ธมมฺ ํ สคุเตน  เทสติํ
เอเตป  โข  ลทธฺปูสมปฺทา  อสิี
สพพฺฺโุน  เต  อรยิา ว  สาวกา
โลเก  อเหส ํุ  พหกุา  จ  สาวกา

ปฐยาวตัร : อปุปฺนเฺนส ุ ห ิ โลกสมฺึ สมพฺทุธฺสาวเกส ุ เว
พทุโฺธ  โลกานกุมฺปาย คาเมส ุ นคิเมส ุ จ
ธมมฺสสฺ  เทสนตถฺาย คามกาทนิวิาสนิํ
เต  สาวเก  อเปเสสุํ สยปํ  จารกิ ํ จริ
ตโต  ปฏฐาย  โส  โลเก ปตฏิฐาเปส ิ สาสนนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๗๕-๗๖)

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงประกอบดวยพระวริยิสมบตัแิลว   ทรงบำเพญ็ราชธรรม  อปุถมัภ
พระพทุธศาสนา  บรหิารพระราชอาณาจกัร  ชบุเลีย้งพระราชวงศานวุงศ  เสวกามาตย ราชบรพิาร ทัง้ฝายทหาร
ทัง้ฝายพลเรอืน ทำนบุำรงุทวยชอีาณาประชาราษฎร  เพือ่อยเูยน็เปนสขุ นริทกุข นริภยั  อนโุลมเขาในจกัรวรรดิ
วตัรและสงัคหวตัถซุึง่แสดงมาแลวในหนหลงั   ตัง้พระราชหฤทยัมัน่อยใูนพระราชจรยิา   พระราชอตุสาหะจดัใน
ราชกจิ เปนเหตใุหสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาเสือ่มลาพระกำลงัลง  ไมทรงพระสำราญโดยลำดบัมา   จนเปน
เหตตุองเสดจ็รกัษาพระองค ณ ทวปียโุรป ซึง่เปนปรวสิยั นริาศไกลพระมหานคร  กบัทัง้ราชตระกลู ราชบรษิทั
และโภไคศวรรย  หางจากขาขอบขณัฑสมีา  เปนทีว่าเหวพระราชหฤทยั  ทัง้จะไดเสวยความลำบากพระกมลเพราะ
ไมบรบิรูณแหงอปุฐานการบำรงุบำเรอดงัไดเคยมา    ทัง้นีก้เ็พือ่จะรกัษาพระชนมและบำรงุพระกำลงัไวทรงราชภาระ
ใหเปนหติานหุติประโยชนทัว่กนั   ขอนีก้เ็หมอืนสมเดจ็พระสรรเพชญพทุธเจา เมือ่แรกไดตรสัร ูทรงพจิารณาเหน็
อปุนสิยัของสตัวโลก ผจูะรทูัว่ถงึธรรมมอีย ู    และทรงสนันษิฐานวาจะแสดงธรรมแลวทรงทำอายสุงัขาราธษิฐาน
คือตั้งปรารถนาที่จะดำรงพระชนมายุอยูกวาพุทธบริษัทจะไดความเขาใจธรรมชัดเจน และปฏิบัติชอบสมควรแก
พระธรรม  สามารถจะบอกกลาวสัง่สอนผอูืน่นำสบืกนัไป กวาพระศาสนาจะไพบลูถาวรแพรหลาย สำเรจ็ประโยชน
แกชนเปนอนัมาก   หากจะมโีรคาพาธพยาธพิบิตัเิกดิขึน้ตดัทอนอายสุงัขาร กจ็ะทรงพยายามเพือ่บำบดัเสยีดวยกำลงั
พระอทิธบิาท  จะบำรงุพระองคใหทรงอยกูอนกวาพระศาสนาและบรษิทัจะสมบรูณฉะนัน้   โดยปกตพิระอรหนัต-
เจายอมไมมคีวามอาลยัเสยีดายในรางกายและชวีติ  จะเปนอยไูดเทาไรกต็ามท ี   ถงึอยางนัน้สมเดจ็พระโลกนาถ
เจาทรงทำอายุสังขาราธิษฐานในที่นี้  ก็ดวยพระพุทธประสงคจะทรงบำเพ็ญพุทธจริยาใหสำเร็จประโยชนแกโลก
ดวยประการดังนั้น  สมเด็จบพิตรพระราชสมภารเจาก็เหมือนกัน  ตั้งพระราชหฤทัยจะรักษาพระชนมและบำรุง
พระกำลงัไวเพือ่ทรงบำเพญ็พระราชจรยิาใหภยิโยภาพเพือ่ประโยชนแกแผนดนิและประชาชน.
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(มว. ๗๕-๗๖) โลกตฺถจริยาคาถา

วสนัตลิกา : ทยยฺสิสฺโร  ห ิ วริเิยน  สมงคฺภิโูต
สมพฺทุธฺสาสนปุถมภฺกทยยฺกนิโฺท
รฏฐสสฺ  โส  หติสขุาย จ   ทยยฺกิานํ
ธมเฺมน  การยต ิ รชชฺวร ํ นพิทธฺํ
โส  ราชธมมฺจรยิาย  ฐิโต  จ  โหติ
อสุสฺาหวา  ภวต ิ ราชกรณยฺการ ีฯ

วสํฏฐา : สวรียิตตฺาย  ห ิ กจิจฺยุชฺเน
รชุาย  รฏฐปปฺต ิ โหต ิ ปฬโิต
ยโุรปเทส ํว  ตกิจิฉฺนาย  โส
คโต ว  มเฺญ  นริญาตโก  ตหึ
สย ํ อโรโค  พลวา  จ  ยาว  โส
ภวสิสฺต ี ตาว  สรฏฐมาคโต
หติาย  โส  ทยยฺชนานมายตึ
อเิธว  โหเหสสฺต ิ กจิจฺการโก

ปยฺาวตตฺ ํ: สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ ยทา  โลกานมตุตฺโม
ปตวฺาน  อภสิมโฺพธึ “อตถฺ ิ เย  อธิ  พทุธฺโิน
เต  สยิุํ  ธมมฺวิฺตูิ เอว ํ สมปฺสสฺมานโก
เมตตฺาล ุ สพพฺปาณนีํ ธมมฺ ํ เทสติกุามโก
ตโต  กตายสุงขฺารา- ธฏิฐาโน ทปิทตุตฺโม
“สมพฺทุธฺปรสิา  ยาว ธมมฺฺ ู ธมมฺจาริโน
ชนาน ํ พทุธฺธมมฺจฺ สมตถฺา  อนสุาสติุํ
คมสิสฺต ิ จ  เวปลุลฺํ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสนํ
ตาว  ชวีติกุาโมหํ ปชายตถฺาย  โข  อติิ
โรเคน  ปฬโิต  โหติ พทุโฺธ  อาพาธโิก  ยทา
อทิธฺปิาเทน  อาพาธํ ตทา  วปูสเมต ิ โส
กิจฺาป  อรห ํ โหติ ชวีติสมฺ ึ อนาลโย
โลกสมฺ ึ ปน  อตถฺาย สขุาย   สพพฺปาณนิํ
เอว ํ กตายสุงขฺารา- ธฏิฐาโน  ทปิทตุตฺโม
มหาราชาป  อาพาธํ สย ํ สเมตกุามโก
วฑุฒฺยิา  เจว  รฏฐสสฺ อตถฺาย  ทยยฺวาสนินตฺิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘88

วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๗๙-๘๐)

มติรสมบตั ิคอืถงึพรอมดวยมติร   กลาวโดยสาธารณนยั  ชนผรูกัใครกนัสนทิชือ่วามติร ไดในคำวา “มารดา
ชือ่วาเปนมติรในเรอืนของตน”   คนผมูเีมตตาในกนักช็ือ่วามติร  ไดในคำวา “ชนสมควรจะทำพระอรยิบคุคลใหเปน
มิตร”    กลาวโดยเฉพาะ  สหายผสูนทิและผมูเีมตตาช่ือวามติร  ไดในคำวา “มมีติรเลว มมิีตรดี”  เพือ่นรวม
การงาน เปนแตสหายบาง อมาตยบาง ไมชือ่วามติร  ตอเปนผสูนทิสนมกนัมเีมตตาในกนั  จงึจะไดชือ่อยางนัน้
มติรนัน้ยอมเปนปจจยัภายนอกอนัแรงกลา ทีจ่ะพาผสูมคบใหถงึความเจรญิหรอืเสือ่มเสยี  เหตดุงันัน้ สมเดจ็พระ
โลกนาถเจาจงึตรสัวา “ดกูอนภกิษุทัง้หลาย  ทำปจจยัภายนอกใหเปนเหตแุลว  เรายอมไมแลเหน็เหตแุมอนัหนึง่อืน่
อนัจะเปนไปเพือ่ความเสยีหายอยางใหญ เหมอืนความเปนผมูมีติรชัว่   ความเปนผมูปีาปมติรยอมเปนไปเพือ่ความ
เสยีหายอยางใหญ     อกีฝายหนึง่ เรายอมไมแลเหน็เหตอุนัหนึง่อืน่เหมอืนกนั  อนัจะเปนไปเพือ่ประโยชนอยาง
ใหญ เหมอืนความเปนผมูมีติรดี   ความเปนผมูกีลัยาณมติรยอมเปนไปเพือ่ประโยชนอยางใหญ”

ความแหงพระพทุธภาษตินี ้ในกณัหปกษฝายดำคอืขางไมด ี พงึสาธกดวยเรือ่งพระเจาอชาตศตัรผูคูรองมคธ-
ประเทศ ครัง้ทาวเธอยงัเปนพระราชกมุาร คอือยใูนตำแหนงลกูหลวง ยงัไมไดเสวยราชย    ทาวเธอไปคบหากบั
พระเทวทตั ผเูปนภกิษุใจบาปหยาบชา   เชือ่คำยยุงของพระเทวทตั ไดทำปตฆุาตอนัเปนครกุรรม ไดเสวยผลอนั
เผด็รอน ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา   ทัง้ตดัอปุนสิยัแหงพระโสดาปตตผิล ทีจ่ะพงึไดบรรลใุนอตัภาพนัน้เสยี   แม
ทาวเธอเปนพระราชาครองแผนดนิ  มพีระเดชานภุาพลวงกฎหมาย  ไมมบีคุคลจะลงกรรมกรณ  กย็งัตองเสวย
วปิฏสิาร ไดความเดอืดรอนพระราชหฤทยัเปนอาชญา    ทาวเธอเคยทำมาเอง กจ็ำตองหวาดไมไวพระทยัแมใน
พระราชโอรส ไมไดที่จะเสด็จอยูสำราญ แมในทางกุลสังวาส คืออยูรวมกันเปนตระกูล วางตัวอยางอันไมดีไว
ไมเฉพาะแตในพระราชวงศ ยงัทำความเสยีไวในขตัตยิมณฑลทัว่ไปดวย  ถกูตดัขาดจากความสมาคม นยิมนบัถอื
ของโลก   ครัน้เสดจ็ละโลกนีไ้ปแลวจะมคีตเิปนอยางไร กไ็มตองพกัพยากรณ   พระเจาอชาตศตัรไูดเสวยวบิากอนั
เผด็รอนเชนนี ้กเ็พราะสมาคมกบัพระเทวทตัผเูปนปาปมติร

ในศกุรปกษฝายขาว คอืขางด ี  พงึสาธกดวยเรือ่งแหงพระเจาตักกสลิา  พระราชโอรสพระเจาพาราณสี
ในปญจภรีกุชาดก เอกนบิาต *  เมือ่ครัง้ยงัเปนพระราชกมุาร เสดจ็จะไปครองเมอืงตกักสลิา อนัเปนทางไกลกนัดาร
รอดพนจากอำนาจนางยักษินีผูมาประโลมลอในระหวางและไปถึงโดยเกษมสวัสดี   ก็เพราะไดพระปจเจกพุทธะผู
เปนกลัยาณมติร  ตัง้ม่ันไมละเมดิโอวาทของทาน   เม่ือทาวเธอไดผานสมบตัแิลว ทรงเปลงอทุานวาจาขึน้วา

“เพราะเรามัน่แลว ดวยความตัง้มัน่ในคำแนะนำของทานผฉูลาด
และเราเปนผขูลาดแตภยั เราจึงมไิดถงึอำนาจแหงนางยกัษนิทีัง้หลาย
เราจงึมีสวสัดรีอดจากภยัใหญอยางนี้”

* ข.ุชา.เอก. ๒๗/๑๓๒/๔๓.    ตทฏฐกถา ๒/๔๐๒-๔๐๕.
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(มว. ๗๙-๘๐) มิตฺตคาถา

อนิทรวงศ : มติตฺา  ห ิ โลกมหฺ ิ ภวนตฺ ิ ทพุพฺธิา
กลยฺาณมติตฺา  อถ  ปาปกา  อติิ
กลยฺาณมติตฺสสฺปุเสวโก  จ  โย
เอโส  สขุ ํ วนิทฺต ิ สพพฺทา  นโร
โย  ปาปมติตฺสสฺปุเสวโก  นโร
ทกุขฺ ํ จริ ํ วนิทฺต ิ เอส  สพพฺทา

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺเมต ํ มคธาธปิสสฺ
ภนูาถราชสสฺป  วตถฺนุา  โข
โส   เทวทตเฺตน  กมุารกาเล
เถเรน  สทธฺ ึ อปุเสวมาโน
ปาเปนปุาเยน  นโิยชโิต ว
อาคมมฺ  ปาป ํ ปตฆุาตโก โข

ปฐยาวตัร : โหต ิ ตกกฺสลิารโฺญ วตถฺนุาป  นทิสสฺนํ
ทฏฐพพฺ ํ อปรเํยว โส  ตกกฺสลิเมกทา
คจฉฺนโฺต  อนตฺรามคเฺค กนตฺาเร  รกขฺสหี ิ เว
ปโลภโิต  อปุาเยหิ เอตาส ํ  อวสานโุค
กลฺยาณมิตฺตมาคมฺม มตุโฺต  โหต ิ ภเยน  โส
โสตถฺปิตโฺต  สมาโน ว ตทา  ตกกฺสลิาธโิป
วิฺนู ํ อปุเทสสมฺึ ทฬหฺปปฺตฏิฐติตตฺาย  โข
“ฐโิต  กถาย  วิฺนูํ วมิตุโฺต  มรณา  อหํ
โสตถฺโิกตยฺาทยฺทุาน ํว อทุาเนส ิ ชนาธโิปต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘90

(มว. ๗๙-๘๐) มติตฺสมฺปตตฺคิาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : มติตฺา  นาม  ห ิ กลยฺาณา ปาปา  จ  อติ ิ ทพุพฺธิา
วราสเปกขฺกา  เจว กลยฺาณา  สสุหายกา
ปรสงคฺหกา  จาป เต  กลยฺาณาต ิ วจุจฺเร
โส  ปาปมติตฺภาโว ว วินาสาย  ปวตตฺติ
กลยฺาณมติตฺภาโว  ตุ หติตฺถาย  ปวตตฺติ
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ อชาตสตตฺวุตถฺนุา

อนิทรวเิชยีร : ภปูาลปตุโฺต  ห ิ อชาตสตตฺุ
โส  เทวทตเฺตน  กมุารกาเล
สทธฺ ึ ภชติวฺา  ปฏริปูเกน
เอเตน  ปาเปน  ปโลภโิต ว
ปาโป ว  ชาโต  ปตฆุาตโก  โข
โลเก  ปรมเฺหว  จ  ทกุขฺโิต  โส

อนิทรวงศ : ทฏฐพพฺเมต ํ อปร ํ นทิสสฺนํ
พาราณสรีาชปโยรโส  ตทา
สโูร  คโต  ตกกฺสลิ ํ สโยธโิก
กนตฺารมคเฺค  อตจิณฑฺยกขฺนิี
ทสิวฺาน  เอตาห ิ ปโลภโิต  ตหึ
มตุโฺต ว  ตาส ํ วสโต  สวุตถฺโิก

ปฐยาวตัร : กลฺยาณมิตฺตมาคมฺม ปจเฺจกพุทธฺมาสภํ
ตสโฺสวาเท  ฐโิต  ปตตฺา- ภิเสกภูตขตฺติโย
โส  อทุาน ํ อทุาเนสิ ธรีสสฺ  วจเน  ฐโิต
มจจฺมุตุโฺต  อห ํ ปตโฺต โสตถฺภิาวนตฺอิาทกินตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๘๒-๘๓).***

ในมติตามิตตชาดก* แสดงลกัษณะมติรแลอมติรไวอยางละ ๑๖ ประการ   ลกัษณะอมติร  คอืเหน็เขาแลว
ไมยิม้แยม ไมยนิด ีมนียันตาไมจบัเขา ประพฤตขิดักนั  คบหาชนผเูปนศตัรขูองเขา ไมคบหาชนเปนมติรของเขา
ยอมคดัคานชนผพูดูยกคณุ  สรรเสรญิชนผดูาวาตเิตยีน  ไมบอกความลบัของตนแกเขา สวนความลบัของเขาไม
ชวยปดบงั ไมชมการงาน ไมสรรเสรญิปญญาของเขา  เขาไดความเสือ่มเสยีกลบัยนิด ี  เขามีความเจรญิกลบัไม
ชอบใจ   ไดของกนิแปลกมา หานกึถงึเขาไม มไิดมแีกใจเผือ่แผ     ลกัษณะมติรคอืเขาไมอยยูอมคดิถงึ กลบัมาถงึ
ยอมยนิด ียอมสรวลเสดวย ยอมสนทนาปราศรยั   ผใูดเปนมติรของเขายอมคบดวย   ผใูดเปนศตัรยูอมไมคบดวย
ผใูดดาวาเขายอมหาม   ผใูดพดูยกยองสนบัสนนุ  ยอมบอกความลบัของตนแกเขา ยอมปดความลบัของเขามใิห
แพรงพราย เขาทำอะไรยอมพดูเอาใจ  เขาออกปญญาความคดิอะไรยอมสนบัสนนุ  เขามคีวามเจรญิยอมพลอย
ยนิดดีวย เขามีความเสือ่มยอมพลอยเปนทกุขดวย ไดของกนิแปลกมายอมนกึถึงมติร คดิจะเผือ่แผ ฉะนี้

ความเปนผูมีพวกพอง เปนผลที่ควรจะตองประสงคประการหนึ่งในสวนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน   ถาหา
พวกพองมไิดแลวกไ็มสามารถจะดำรงตนอยไูด เหมอืนตนไมไรรากไรกิง่ ทนพายไุมไดกจ็ะลมฉะนัน้  เพราะฉะนัน้
สมเด็จพระสุคตเมื่อตรัสสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  จึงทรงแสดงหนาที่ของพระอริยสาวกผูครองฆราวาส
เนื่องดวยการสงเคราะหมิตรไวเปนประการหนึ่ง  ถึงจะเปลืองโภคะทรัพยที่จับจายไปในกิจนี้ ก็จัดวาจายไปดวยดี
ชือ่วาไดถอืประโยชนอนัเกดิแตโภคทรพัยไวได  แตมติรนัน้ตางชัน้กนัตามบคุคล  วธิสีงเคราะหกจ็ำตองตางไปตาม
คนเดยีวกนัความตองการกย็งัตางไปตามขณะ   การสงเคราะหมติรจงึควรจะทำดวยรจูกัเลอืกอบุายใหเหมาะแกบคุคล
และสมยั   ถาเขาใจทำกจ็ะไดพวกพองเปนกำลงัในกจิธรุะ  นีเ้ปนปรวิารยศ ปรวิารสมัปทา   หตัถกาฬวกอบุาสก
เปนตวัอยางสาธกความใหกระจาง

ครัง้หนึง่ ในเวลาเมือ่สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาเสดจ็อยเูมืองอาฬว ีหตัถกอบุาสกไปสทูีเ่ฝา มพีวกอบุาสก
ตามไปดวยเปนอนัมาก   พระองคตรสัถามวา “หตัถกะ บรวิารของทานเปนหมใูหญ ทานสงเคราะหยดึเหนีย่วน้ำใจ
ของเขาไวไดดวยอยางไร”   หตัถกอบุาสกกราบทลูวา  “พระพทุธเจาขา ขาพระองคยอมสงเคราะหบรษิทัหมนูีด้วย
สงัคหวตัถ ุ๔ ประการ ซึง่พระองคตรสัประทานเปนอนศุาสนไีว   ขาพระองคเหน็วา ผใูดควรไดรบัสงเคราะหดวย
อาการเชนใด กส็งเคราะหผนูัน้ดวยอาการเชนนัน้  ขาพระองคยอมสงเคราะหเขาดวยการใหพสัดเุกือ้กลูบาง ดวย
ถอยคำพดูเอาใจบาง ดวยประพฤตปิระโยชนแกเขาบาง  ดวยประพฤตสิม่ำเสมอในทางผกูไมตรบีาง”

* ขทุทกนกิาย ชาดก ทวาทสนบิาต  (ข.ุชา.ทวฺาทส.๒๗/๑๗๑๓-๑๗๒๔).

(มว. ๘๒-๘๓) มิตฺตลกฺขณคาถา

ปฐยาวตัร : ย ํ วตุตฺ ํ อาคตฏฐาเน พทุเฺธน  มติตฺลกขฺณํ
ต ํ โสฬสวธิ ํ โหติ โย  ปกกฺนเฺต  สหายเก
ต ํ จนิเฺตต ิ จ  เอตสมฺึ ปจจฺาคเต  สมานเก
เอโส  หฏฐปปฺหฏโฐ  จ โส  สลลฺปต ิ เตน  จ
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โย  มติโฺต  โหต ิ มติตฺสสฺ เอตจฺ  เอส  เสวติ
โย  สตตฺ ุ โหต ิ มติตฺสสฺ เอตจฺ  โส  น  เสวติ
โย  อกโฺกสต ิ มติตฺ ํว โส  ตจฺ  ปฏพิาหติ
โย  คณุนตฺสสฺ  โถเมติ เอโส  ตจฺ  ปสสํติ
ตสสฺาจกิขฺติ  คยุหฺจฺ คยุหฺมสสฺ  จ  คยุหฺติ
สมมฺา  ย ํ กรุเุต  มติโฺต ตํ  โถเมตีตอิาทกิํ

อนิทรวเิชยีร : สพพฺตถฺ  สพเฺพหปิ  ทฏิฐธมเฺม
มติตฺสสฺ  ภาโว  อภปิตถฺโิย ว
โลกมหฺ ิ ยสสฺตถฺ ิ น  มติตฺภาโว
อตตฺานเมโส  น  ปตฏิฐเปติ
รกุโฺข ว  ยสสฺตถฺ ิ น  มลูสาขา
วาเตห ิ คาฬหฺ ํ ปหโฏ  น  ฐาติ

อนิทรวงศ : ทฏิฐมหฺ ิ ธมมฺมหฺนิสุาสมานโก
มติตฺาทกิาน ํว  อคารวาสนิํ
สงคฺณหฺเนนปปฺฏพิทธฺเมว  โข
สาตถฺ ํ กรณยฺ ํ สคุโต  อเทสยิ

ปฐยาวตัร : โภเค  เหตถฺ  วลชฺติวฺา สาธกุ ํ ปรภิุชฺติ
โส  อาทยิต ิ โภคตถฺํ มติโฺต  ปน  พหพุพฺโิธ
มติตฺาทอินรุเูปน กาตพโฺพ  มติตฺสงคฺโห
อปุายเฺจ  วชิาเนยยฺ ลเภยยฺ  เอตถฺ   พนธฺโว
ปรวิารยโส  เอส ปรวิาราน  สมปฺทา
หตถฺโก  เหตถฺ  ทฏฐพโฺพ โหต ิ อาฬววิาสโิก
วหิรนเฺต  ห ิ สมพฺทุเฺธ โส  อาฬวยิเมกทา
ปรวิาเรห ิ สทธฺ ึว สมพฺทุธฺ ํ อปุสงกฺมิ
เอต ํ อาปจุฉฺ ิ  สมพฺทุโฺธ “มหนตฺา  เตป  หตถฺก
ปรวิารา  กถเํยว เต  สงคฺหส ิ โข  อติิ
“จตุสงฺคหวตฺถูหิ ฐานโส  สงคฺหามหิํ
ย ํ ทาน ํ ปยวาจา  จ อตถฺสสฺ  จรยิา  ตถา
ยา  สมานตตฺตา  จาติ สมพฺทุธฺ ํ อาห  หตถฺโกต ิขนตฺสิาเรน  มยา กตายํ ฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘
จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั แตง

ฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๘๓-๘๔)

เพราะฉะนัน้ สมเดจ็พระสคุตเมือ่ตรสัสอนดวยทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน  จงึทรงแสดงหนาทีข่องพระอรยิสาวก
ผคูรองฆราวาส เนือ่งดวยการสงเคราะหมติรไวเปนประการหนึง่  ถงึจะเปลอืงโภคะทรพัยทีจ่บัจายไปในกจินี ้กจ็ดั
วาจายไปดวยด ี  ชือ่วาไดถอืประโยชนอนัเกดิแตโภคทรพัยไวได  แตมติรนัน้ตางช้ันกนัตามบคุคล  วธิสีงเคราะห
กจ็ำตองตางไปตาม คนเดยีวกนัความตองการกย็งัตางไปตามขณะ   การสงเคราะหมติรจงึควรจะทำดวยรจูกัเลอืก
อบุายใหเหมาะแกบคุคลและสมยั   ถาเขาใจทำกจ็ะไดพวกพองเปนกำลงัในกจิธรุะ  นีเ้ปนปรวิารยศ ปรวิารสมัปทา
หตัถกาฬวกอบุาสกเปนตวัอยางสาธกความใหกระจาง

ครัง้หนึง่ ในเวลาเมือ่สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาเสดจ็อยเูมอืงอาฬว ีหตัถกอบุาสกไปสทูีเ่ฝา มพีวกอบุาสก
ตามไปดวยเปนอนัมาก   พระองคตรสัถามวา “หตัถกะ บรวิารของทานเปนหมใูหญ ทานสงเคราะหยดึเหนีย่วน้ำใจ
ของเขาไวไดดวยอยางไร”   หตัถกอบุาสกกราบทลูวา  “พระพทุธเจาขา ขาพระองคยอมสงเคราะหบรษิทัหมนูีด้วย
สงัคหวตัถ ุ๔ ประการ ซึง่พระองคตรสัประทานเปนอนศุาสนไีว   ขาพระองคเหน็วา ผใูดควรไดรบัสงเคราะหดวย
อาการเชนใด กส็งเคราะหผนูัน้ดวยอาการเชนนัน้  ขาพระองคยอมสงเคราะหเขาดวยการใหพสัดเุกือ้กลูบาง ดวย
ถอยคำพดูเอาใจบาง ดวยประพฤตปิระโยชนแกเขาบาง  ดวยประพฤตสิม่ำเสมอในทางผกูไมตรบีาง”

สมเดจ็พระนราสภทรงสาธกุารวา “ทำอยางนัน้ชอบแลว ถกูแลว”  ตรสัสรรเสรญิวา  “หตัถกะ ทานเกดิ
มาเพื่อสงเคราะหบริษัทหมูใหญแทๆ   ในอดีตกาล บุคคลใดไดควบคุมบริษัทไวไดมาก บุคคลนั้นไดทำสำเร็จแลว
ดวยสงัคหวตัถ ุ๔ ประการนีแ้ล   แมในอนาคตกจ็กัเปนเชนเดยีวกนั  ถงึในปจจบุนันีเ้ลาก็เปนอยอูยางนี”้  เมือ่
หตัถกอบุาสกกลบัแลว พระองคตรสัสรรเสรญิแกภกิษุทัง้หลายวา  “หตัถกอบุาสกเปนคนประหลาดอศัจรรย เธอ
ทัง้หลายจำไวเถดิ  บคุคลผเูขาใจในอบุายสงเคราะหใหเหมาะแกบคุคลและเวลา ยอมเจรญิดวยบรวิาร ยศ มพีวก
พองมาก   เปนกำลงัเครือ่งตัง้มัน่แหงตน และเปนทีพ่ึง่ของชนทัง้หลายอืน่   เหมอืนตนไมใหญ มรีากหยัง่ลงมัน่ใน
พสธุา ตัง้ลำตนแตกสาขาผลใิบเผลด็ผล  ยอมเปนทีพ่ึง่ของฝงูวหิคในอรญั  ตางพากนัเขาอาศยั   ใครตองการ
รมเงาก็เขาจบั  ใครตองการผลกบ็รโิภคฉะนัน้   ความเปนผมูกีลัยาณมติร  ยอมเปนนาถกรณธรรม  คอืคณุทำใหมี
ทีพ่ึง่ และเปนทีพ่ึง่ในโลกสนันวิาสอนัคบัคัง่เบยีดเสยีดกนัอย ู ดวยประการฉะนี.้

*  องัคตุตรนกิาย อฏัฐกนบิาต  (อง.ฺอฏฐก.๒๓/๑๑๔/๒๒๒-๒๒๓).
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(มว. ๘๓-๘๔) มิตฺตสงฺคหคาถา

อนิทรวงศ : พทุโฺธ  ห ิ อาหารยิสาวเก  ชเน
“โย  สารมตถฺ ํ อภปิตถฺมานโก
มติเฺต  สหุชเฺช  พหเุก  สหายเก
ทานาทเิกเหว  สสุงคฺเหยยฺ  โข
เต  คนถฺเต  โส  ปรวิารเกติ  โข
ทฏฐพพฺก ํ หตถฺกวตฺถนุา  อทิํ

อเุปนทรวเิชยีร : นราสโภ  สตตฺหติานกุมปฺ
ตทาป  โส  อาฬวยิ ํ วหิาสิ
อปุาสโก  หตถฺกนามภโูต
อนนตฺญาณ ํ อปุสงกฺมติวฺา
อเนน  อาปจุฉฺติโก ว  โหติ
“ตวุสํ ิ  กสมฺา  พหมุติตฺภโูต”
“อห ํ ห ิ มติเฺต  จตสุงคฺเหหิ
สทาป  คนถฺาม ิ อฬุารจติโฺต
อห ํว  ตสมฺา  ปรวิารวาติ”
อปุาสโก  อาห  สยมภฺพุทุธฺํ

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ห ิ ต ํ ปสสํติวฺา “โย  ปรจิจฺาคมานโส
นโร  สงคฺหวตถฺหูิ ทานาทหี ิ สหายเก
สสุงคฺณหฺาต ิ เมตฺตาลุ โส  พหนู ํ อตปิปฺโย
มน ํ คณหฺาต ิ มติตฺานํ ทฏิฐธมเฺม  จนาคเต
มติตฺสงคฺหปุาย ํ โย วชิานาต ิ สพุทุธฺโิก
ปรวิาเรห ิ โลเก  จ ยเสน  เอส  วฑฒฺติ
อตตฺทโีป  จ  โส  โหติ ปเรสจฺ  อวสสฺโย
วตุตฺเฺหต ํ มุนนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สาขาปตตฺผลเูปโต ขนธฺมิา ว  มหาทโุม
มลูวา  ผลสมปฺนโฺน ปตฏิฐา  โหต ิ ปกขฺนิ ํ*
ปตฏิฐา  สพพฺปาณนีํ โหต ิ กลยฺาณมติตฺตาติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได ในขอความขางทายนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๘๖-๘๗)

สมชวีติา ความเปนอยสูม่ำเสมอ  เปนปฏปิกษแกวสิมชวีติา ความเปนอยเูผอเรอ ไมรจูกัประหยดั   บคุคล
รจูกับรโิภคสมบตั ิหลกีทางหายนะเสยี เสพแตทางวฒันะ  ยอมจะไดสขุตามสมควรแกกำลงัแหงโภคทรพัย    ความ
รจูกัพอดใีนการแสวงหา ในการรกัษา ในการบรโิภค  เปนประโยชนแกบคุคล ฉนัใด   ยอมเปนประโยชนแกประเทศ
ดวยฉนันัน้      ประเทศกลาวคอืชมุนมุชนทีต่ัง้อยเูปนปกแผน ปกครองตนเองโดยลำพงั มาตัง้อยใูนสปุรเิยสนา
แสวงหาโภคทรพัยบำรงุตนรอบคอบด ีประกอบอบุายบำรงุการหาเลีย้งชพีของประชาราษฎรใหมผีลแลว  และเกลีย่
เกบ็สวนกำไรเปนพลแีตพอสมควร   ระวงัไมใหยบุยาก ใหไดประโยชนดวยกนัทัง้ ๒ ฝาย  เหมอืนนายโคบาลผู
ฉลาดรจูกัรดีน้ำนมโค ปลอยใหมสีวนเหลอืเพือ่ลกูโคใหไดดืม่ ไมรดีจนหมดฉะนัน้ และประหยดั แตการแสวงหาใน
ทางอนัเปนอบายมขุของมหาชนเปนตนวาการพนนั  ไมคดิอดุหนนุ  เปนแตจะคอยเกยีดกนัไมใหทำงาย  อกีประการ
หนึง่ มาตัง้อยใูนอารกัขสมัปทา  รจูกัอบุายในอนัทีจ่ะรกัษาสมบตัขิองประเทศใหพอสมแกกำลงั  ไมยงัทรพัยใหเปลอืง
ไปในทางไมมปีระโยชน    ตนไมมกีาฝากเทาใด กต็องลดรสาหารทีไ่ดสำหรบัเลีย้งตนเจอืจานไปเลีย้งเทานัน้    ประเทศ
กเ็หมอืนกนั มภีาระอนัหาประโยชนมไิด  กจ็ำเสยีกำลงัและทรพัยไปในทางนัน้มาก  รจูกัรวมกำลงัและทรพัยมาใช
ในทางทีเ่ปนประโยชน  อนึง่ โสตมาตัง้อยใูนสมชวีติา  รจูกัประมาณในการจายทรพัย แมในทางทีส่มควร  ไมใหเกนิ
จำนวนทรพัยทีห่าได   เขาใจผอนปรนใหกจิสำเรจ็  แตใหเปนประเทศทีม่ัง่คัง่  เชนนีย้อมจะมคีวามเจรญิสมบรูณ
ตั้งมั่นไมลมจม

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงทราบความพอดแีหงพระราชอาณาจกัร และทรงทำนบุำรงุสมแก
สมยั  ทรงเพิม่พนูพระราชทรพัยสำหรบัแผนดนิใหไพบลูยในทางบำรงุอบุายเลีย้งชพีของประชาชน  และจดัระเบยีบการ
เกบ็พลใีหรอบคอบ ไมพกัตองทำความบอบช้ำแกชนนกิร    สิง่ใดควรเกบ็ ควรขึน้ ควรเลกิถอน ควรลด กท็ำตาม
ควรอยางไร   รกัษาประโยชนหลวงประโยชนราษฎรใหเปนไปกลมเกลยีวกนั  ตัง้พระราชหฤทยัจะเกยีดกนัทางอบายมขุ
ของมหาชน      จงึไดทรงผอนเลกิอากรบอนเบีย้ใหคงมแีตในบางตำบล  และจะลดใหนอย กวาจะเลกิไดขาด   ทาง
เสือ่มเสยีของประชาราษฎรอยางอืน่ๆ กจ็ดัการปองกนั  ในอนัระวงัใหไดชองทีจ่ะทำนอยเขาตามกำลงัของแผนดนิ
ทีจ่ะทำได  พระราชทรพัยทีจ่ะไดเทาไรและทีจ่ะจายเทาไรในปหนึง่ๆ กจ็ดัใหมงีบประมาณ ถาไมใชการจำเปนระวงั
จำนวนจายไมใหทวมจำนวนได    ในทางทีไ่มเปนประ โยชนกป็ลดปละเสยี  สมบตัขิองแผนดนิทีค่วรรกัษา ทัง้ทีเ่ปน
สวญิญาณกทรพัยและอวญิญาณกทรพัย เปนตนวาฝงูสตัวพาหนะและทีน่าปาไมกบ็ำรงุ.

(มว. ๘๖-๘๗) สมชีวิตาคาถา

อนิทรวเิชยีร : ธโีร  ชหติวฺาน  วปิตตฺมิคคฺํ
มตตฺฺภุโูต  อภวิฑุฒฺมิคคฺํ
อาทาย  ปปโฺปต ิ สขุ ํ นพิทธฺํ
สนตฺสสฺ  โภคสสฺนรุปูโต ว
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อนิทรวงศ : ยา  เอสนา  เจวนรุกขฺนจฺ  ยํ
โภโคต ิ เอเตสปุ  รฏฐวาสนิํ
มตฺตฺตุา  โข  สหติตถฺกา  ยถา
เอสาป  รฏฐสสฺ  ตถาป  สาตถฺกา

ปฐยาวตัร : ย ํ ปาเลต ิ สก ํ เทสํ รฏฐสสฺสิสฺรเิยน  โข
เอต ํ รฏฐ ํ สยิา  สมมฺา- คเวสนาปตฏิฐติํ
ยถา  นครวาส ี วา รฏฐวาส ี สขุวีโิน
ตถา  วเินยยฺ  โข  สมมฺา- อาชวีสสฺ  ปยุชฺนํ
สุสํวิหิตกมฺมนฺตา เต  ลภนตฺ ิ มหปผฺลํ
อธกิ ํ ย ํ ผล ํ อตถฺิ สงุกฺ ํ  คณเฺหยยฺ  โข  ตโต
สพพฺ ํ สงุกฺ ํ  น  คณเฺหยยฺ เฉโก  โคปาลโก  ยถา
เธนขุรี ํ ทหุนโฺต ว ขรี ํ อนวเสสโต
อคคฺเหตวฺาน  วจฉฺสสฺ อตถฺายป  ยถารหํ
กโรต ิ อวเสส ํว เย  อปายมเุข  นรา
นยิตุตฺา  อกขฺโสณฑฺา ว รฏฐ  ํวาเรยยฺ  เต  ตโต
ตจฺ  อารกขฺโนปายํ พลสสฺ  อนรุปูโต
วชิาเนยยฺ  กฏุมพฺ ํว น  ปาเปยยฺ  นริตฺถกํ
ยถา  ห ิ ยาวตา  รกุโฺข ว รุกฺขขาทกนิสฺสิโต
ตาวตาเยว  อาหาเร เอตสสฺตถฺาย  หาปเย
ตถา  รฏฐปํ  ยสเฺสว มหาภารา  นริตถฺกา
เตน  เตส ํ พลเฺจว หายติพพฺํ  ธนจฺ  โข
สงคฺณหฺติวฺาน  เอตานิ สาตถฺกาน ิ วลชฺเย
สมชีวิกภาวมฺหิ ฐติ ํ รฏฐ ํ ภเวยยฺ  โข
ต ํ อาภฏธนเํยว วลฺเชยฺยนุรูปโต
เอวปํ  วฑุฒฺ ิ รฏฐสสฺ สยิา  โน  ปรหิาน ิ เว
มตฺตฺ ู ห ิ มหาราชา กาลสสฺ  อนรุปูโต
อปุถมภฺต ิ รฏฐญจ ธเนน  รฏฐวาสโิน
ชวีติกปปฺโนปาเย อปุการ ํ กโรต ิ จ
คณหฺาต ิ ยตุตฺโิต  สงุกฺํ กลิเมต ิ น  ทยยฺเิก
โส  อปายมขุ ํ รฏเฐ ปฏพิาหติกุามโก
ย ํ ธน ํ อธคินตฺพฺพํ วลญชติพพฺกฺจ
อนุสํวจฺฉรํเยว วลญชเน  ปโหนกํ
ธน ํ สชชฺติ  ภปูาโล หาเปต ิ จ  นริตถฺกํ
สวิญฺาณอวิญฺาณํ รฏฐสมฺ ึ วาหนาทกิํ
เขตฺตจฺ  กานน ํ รญฺา รกขฺติพพฺ ํ อปุายโสต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั   แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๙๐-๙๑)

กตัตุกมัยตาฉนัทะนัน้  ไดแกความพอใจ  ดวยความเปนผใูครจะทำ  คณุขอนีเ้ปนอทิธบิาท  ยงัสิง่ทีป่ระสงค
ใหสำเรจ็  เปนเครือ่งพยงุความเพยีรไมใหทอถอย  แมในเวลาทีส่ิน้หวงัไมแลเหน็ฝงคอืความสำเรจ็

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยพระคุณขอนี้แล จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  แสดง
พระธรรมเทศนาโปรดประชาชนใหไดบรรลปุระโยชนนัน้ๆ  โดยควรแกฐานานรุปู  ประดษิฐานพระศาสนาใหถาวร
สบืมา  นบัวาไดทรงทำพระพทุธกจิสำเรจ็เปนอนัด ี   สมเดจ็บพติรพระราชสมภารเจา  ทรงตัง้อยใูนพระคณุขอนี้
จงึไดทรงจดัการปองกนัและทำนบุำรงุพระราชอาณาจกัรสำเรจ็เปนลำดบัมา

ปคุคลญัตุานัน้  คอืความรจูกัเลอืกบคุคล   คณุขอนีเ้ปนประโยชนในกจินัน้ๆ หลายสถาน  เมือ่กลาว
เฉพาะทานผเูปนอสิระมปีระโยชนคอืจะไดวางคนใหเหมาะในงานนัน้ๆ  คนทีว่างไวเหมาะยอมยงักจิใหสำเรจ็ดวยดี
มลัลกษตัรยิผคูรองนครกสุนิาราตัง้โทณพราหมณไวในทีม่ขุอมาตย  พราหมณนัน้สามารถยงักจิการพระนครใหสำเรจ็
พงึเหน็ในเวลาพทุธปรนิพิพาน  พราหมณไดสมคัรสมานทตู  ๗  พระนคร  ทีม่าขอสวนแบงพระสารรีกิธาตใุหตัง้อยู
ในสามคัคธีรรม  และแบงพระสารรีกิธาตแุจกแกกนั  หามอนัตรายซึง่จะมแีกนครนอยนัน้เสยี

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้อยใูนพระคณุขอนี ้   ทรงเลอืกหาราชเสวกผเูหมาะ    ตัง้ไว
ในราชกจิ  และทรงสอดสองถอนผไูมสมควรออกเสยี  ราชการจงึเจรญิเปนลำดบัมา
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(มว. ๙๐-๙๑) กตฺตุกมฺยตาฉนฺท-ปุคฺคลฺุตาคาถา

ปฐยาวตัร : โย  กตฺตกุมฺยตาฉนโฺท ยถิจฺฉิตตฺถสาธโน
โหต ิ อสุสฺาหวนตฺานํ โส  อโนสกกฺนากโร
เอตมาคมมฺ  สมพฺทุโฺธ ปตโฺต  โพธ ึ อนตุตฺรํ
อตถฺตฺตยจฺ  ปาเปสิ ปชา  ฐานานรุปูโต
ปตฏิฐาเปส ิ โลกสมฺึ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสนํ

อเุปนทรวเิชยีร : ปฏจิจฺ  เอต ํ มหปินทฺราชา
รปิหู ิ โมเจติ  สรฏฐเมตํ
สมทิธฺกิ ํ กพุพฺต ิ โส  จ  รฏฐํ
หติาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ

ปฐยาวตัร : ปคุคฺลฺ ู นโร  กจิจฺํ สาเธต ิ อตทิกุกฺรํ
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ สพุทุธฺ ิ โทณพรฺาหมฺโณ
อมจจฺมุขฐานสมฺึ มลลฺราชหู ิ ฐาปโต
ราชทตูา  ยทา  สตตฺ- รฏฐโต มุนิธาตุโย
ยาจติุ  ํ อาคตา  โหนตฺิ ตทาป  โทณพรฺาหมฺโณ
สญฺาเปตวฺาน  สพเฺพเต เตสเมกสสฺ  อฏฐธา
เอเกก ํ วภิชติวฺาน สม ํ อทาส ิ เอกโต

อนิทรวเิชยีร : อาคมมฺ  เอต ํ มหปินทฺราชา
“รฏฐมหฺ ิ กจิจฺสสฺนุรุปูภตูา
ภพพฺา  อภพพฺา  จ  ภวนตฺ ิ เยติ
ญตฺวาน  เต  ฐานวเร  ฐเปติ
ฐานนตฺเร  เต  น  ฐเปตเิยว
ราชานมาคมมฺ  ห ิ ปคุคฺลฺ ุ ํ
รฏฐมหฺ ิ สวํตตฺต ิ ราชกจิจฺํ
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานนตฺ ิ ฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  เฉลยเปนตวัอยาง.



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 99

วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั      แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๙๐-๙๑)

กตัตกุมัยตาฉนัทะนัน้ ไดแกความพอใจดวยความเปนผใูครจะทำ  คณุขอนีเ้ปนอทิธบิาท ยงัสิง่ทีป่ระสงคให
สำเรจ็ เปนเครือ่งพยงุความเพยีรไมใหทอถอย  แมในเวลาทีส่ิน้หวงัไมแลเหน็ฝงคอืความสำเรจ็

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงอาศยัพระคณุขอนีแ้ล จงึไดตรสัรพูระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ  แสดงพระ
ธรรมเทศนาโปรดประชาชนใหไดบรรลปุระโยชนนัน้ๆ โดยควรแกฐานานรุปู ประดษิฐานพระศาสนาใหถาวรสบืมา
นบัวาไดทรงทำพระพทุธกจิสำเรจ็เปนอนัด ี  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงตัง้อยใูนพระคณุขอนีจ้งึไดทรง
จดัการปองกนั และทำนบุำรงุพระราชอาณาจกัรสำเรจ็เปนลำดบัมา

ปคุคลญัตุาคอืความรจุกัเลอืกบคุคล คณุขอนีเ้ปนประโยชนในกจินัน้ๆ หลายสถาน เมือ่กลาวเฉพาะทาน
ผเูปนอสิระมปีระโยชนคอืจะไดวางคนใหเหมาะในงานนัน้ๆ  คนทีว่างไวเหมาะยอมยงักจิใหสำเรจ็ดวยด ี มลัลกษตัรยิ
ผคูรองนครกสุนิารา ตัง้โทณพราหมณไวในทีม่ขุอมาตย พราหมณนัน้สามารถยงักิจการพระนครใหสำเรจ็ พงึเหน็ใน
เวลาพทุธปรนิพิพาน พราหมณไดสมคัรสมานทตู ๗ พระนคร ทีม่าขอสวนแบงพระสารรีกิธาตใุหตัง้อยใูนสามคัคธีรรม
และแบงพระสารรีกิธาตแุจกแกกนั หามอนัตรายซึง่จะมแีกนครนอยนัน้เสยี

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงตัง้อยใูนพระคณุขอนี ้ทรงเลอืกหาราชเสวกผเูหมาะตัง้ไวในราชกจิ
และทรงสอดสองถอนผไูมสมควรออกเสยี ราชการจงึเจรญิเปนลำดบัมา

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงประกอบดวยพระคณุอนัเปนมงคลวเิสส ๒ อยางนีแ้ละอยางอืน่ๆ
อกี เชนไดถวายวสิชันามาแลวในศกหลงัๆ จงึทรงบำเพญ็ราชธรรมสวนรฏัฐาภปิาลโนบายลลุวงมาโดยลำดบั เชน
ในขวบหลงัไดทรงตัง้พระราชกำหนดกฎหมายอาญาใหม ออกประกาศพระราชบญัญตัริาคาทองคำ โปรดใหจดัทำบญัชี
สำมะโนครวัในกรงุเทพ ฯ และหวัเมอืงมณฑลนี ้เริม่สรางประปาเพือ่ใหมหาชนไดดืม่น้ำสะอาดปราศจากโทษ ไดขยาย
ทางรถไฟสายเหนอื ตัง้แตเมืองพษิณโุลกถงึบานดารา แขวงเมอืงพชิยั และตอจากนัน้ไปเมอืงอตุรดดิถ อกีทางหนึง่
แยกจากบานดาราไปถงึเมืองสวรรคโลก การนีไ้ดทำเสรจ็แลว และเริม่สรางรถไฟสายใตจากเพชรบรุลีงไปหวัเมอืง
มณฑลฝายใต.

(มว. ๙๐-๙๑) กตตฺกุมฺยตาฉนทฺคาถา ๑

อนิทรวงศ : โย  โข  ห ิ ฉนโฺท  อธิ  กตตฺกุมยฺตา
โส  อทิธฺปิาโท  อติเิยว  วจุจฺเต
พทุโฺธ  ตมาคมมฺ  จ  โพธมิตุตฺมํ
สมพฺชุฌฺ ิ ธมมฺจฺ  ปชาย  เทสยิ
โลเก  ปตฏิฐาปย ิ พทุธฺสาสนํ
อาคมมฺ  ต ํ สาสนกจิจฺสาธโก
ตสมฺ ึ ฐโิต  ทยยฺชนานมสิสฺโร
ปาเลต ิ รฏฐํ  กรุเุต  จ  วฑุฒฺติํ
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อนิทรวเิชยีร : โย  ปคุคฺลฺสุสฺป  โหต ิ ภาโว
ยสสฺสิสฺรสเฺสว  ห ิ โหต ิ เอโส
ฐาเปต ิ ย ํ โส  อนรุปูฐาเน
สาเธต ิ กจิจฺ ํ ส  สกปปฺเรสํ
มลลฺานเมต ํ กสุนิารกานํ
ทฏฐพพฺกเํยวธิ  โหต ิ วตฺถุ
ฐานนตฺเร  โหต ิ อมจจฺเชฏโฐ
สมมฺานโิต  มลลฺวเรห ิ โทโณ
สตตฺนนฺเมโส ว  ตทา  ปรุานํ
สฺญาปยติวฺา  วรสตตฺทเูต
เตสปํ   ภาเชส ิ มนุสิสฺ  ธาตู
ตสมฺ ึ ฐโิต  ทยยฺกิรฏฐราชา
เมธ ี อมจเฺจ  อนรุปูฐาเน
ฐาเปต ิ กาเรต ิ จ  ราชกจิจฺํ
ทยยฺานมตถฺาย  สขุาย   นจิจฺํ
ปาเปต ิ รฏฐ ํ อภวิฑุฒฺติ ํ โส

ปฐยาวตัร : รชชฺ ํ ธมเฺมน  กาเรติ ราชา  ทยยฺานมสิสฺโร
ยถาวตุเฺตห ิ โส  เตหิ สมงคฺ ี อปเรห ิ จ
รฏฐาภปิาลโนปาย- ราชธมเฺม  สมาหโิต
ทยยฺรฏฐนิวาสีนํ หติตถฺาย  สขุาย  จ
สาธารณปูโภเคหิ รฏฐ ํ ปาเปต ิ วฑุฒฺตินตฺิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั      แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๙๔)

กัตตุกัมยตาฉันทะ ความพอใจคือความเปนผูใครจะทำนั้น เปนคุณธรรมพยุงความเพียรมิใหถอย  พระ
โบราณาจารยผูรจนาชาดกปกรณ  กลาวเรื่องพระมหาชนกตกอยูในมหาสมุทร พยายามวายน้ำเพื่อจะเขาฝง
นางมณเีมขลามาชวยใหรอด ดัง่นีน้ัน้  กเ็พือ่แสดงคณุคอืกตัตุกมัยตาฉนัทะ แลวริยิะคอืความเพยีรอยางกลาหาญ
วาเปนเครือ่งรอดพนจากอนัตราย     หากวาพระมหาชนกจะหาฉนัทะมไิด   ไหนเลยจะมคีวามเพยีรวายอยใูน
มหาสมทุรอนัอางวาง  จนนางมณเีมขลาจะมาชวยบคุคลผมูคีวามหวงั  กย็งัจะพากเพยีรอยกูอน   ฝายบคุคลผสูิน้
หวงัแลว แตไมทอดทิง้เพียรเสยีกเ็พราะกตัตกุมัยตาฉนัทะนีเ้อง  เมือ่ทำไปแมหากจะไมสำเรจ็กย็งัจะไดอสัสาทะคอื
ความสบายใจวาไดทำสมควร   ตนเองยอมตตินเองไมได  วญิชูนกย็อมสรรเสรญิ   การทำทีเ่วนจากครหาอนัเปน
สหธรรมของตนและคนอืน่ ยอมไมเปนทีต่ัง้แหงความรอนใจในภายหลงั    ฝายบคุคลผสูิน้หวงัแลทอดทิง้เพียรเสยี
ยอมไมพนจากครหาได  ผอูืน่จะตกิท็ำเนา  ตนตตินเองไดนัน่แลเปนสำคญั   ขอนัน้ยอมใหเกดิวปิฏสิารเมือ่ปลายมอื
แมสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา กไ็ดประทานพระบรมพทุโธวาทไววา “ดกูอนภกิษ ุทานจงวดิเรอืลำนี ้ เรอืทีท่านวดิ
แลวจกัพลนัถงึ”  ขอซึง่พระองคตรสัดงันีก้เ็พือ่จะยงักัตตกุมัยตาฉนัทะใหเกดิแกภกิษผุรูบัเทศนา   ควรเปนอทุาหรณ
สำหรบัพทุธศาสนกิชนนกิรผปูระกอบกจิอนัเปนเพือ่ความดคีวามงามแกตนแลคนอืน่   เรอืในทีน่ีเ้ปนแคคำเปรยีบ
เรอืเปนทีอ่าศยัในการไปโดยชลมารคหรอืขามฟากไปฝงโนน   ถาเรือรัว่น้ำเขาได การไปกไ็มสะดวก  พาใหชาหรอื
นาอบัปางลงกไ็ด ถาคนในเรอืหมัน่วดิแลคดิหาอบุายแกอยาใหรัว่ได กจ็ะรอดจากอนัตรายเปนของเบาแลนไปถงึเรว็
อตัภาพรางกาย การงาน ถิน่ฐาน ตลอดถงึบานเมอืงกเ็หมอืนกนั ยอมเปนทีอ่าศยัในอนัทองเทีย่วอย ูณ ภพนัน้ๆ
ถาไมมัน่คงแลเสยีหายลงในทางใดทางหนึง่ กช็กัชาหรอืไมสามารถบรรลถุงึความเจรญิทเีดยีว   ถาเจาของเอาเปน
ธรุะ  ระวงัความเสยีหายอยาใหเกดิขึน้ ทีเ่กดิแลวกแ็สวงหาอบุายระงบัเสยี ทัง้ประกอบวธิทีำนบุำรงุเขาชวย  และ
ประคองไวดวยไมใหถอยหลงั กจ็ะพลนัลถุงึฝงความเจรญิ ไมตกต่ำในภพนัน้ๆ    กตัตกุมัยตาฉนัทะยอมพยงุวริยิะ
เพ่ือสำเรจ็แหงผลดวยประการฉะนี.้



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘102

(มว. ๙๔) กตฺตกุมยฺตาฉนทฺคาถา ๒

ปฐยาวตัร : โย  กตฺตกุมฺยตาฉนโฺท โส  พรฺเูหต ิ ปรกกฺมํ
นทิสสฺนจฺ  ทฏฐพพฺํ มหาชนกชาตเก
โส  มหาชนโก  เสฏโฐ ปลวฺมาโน ว  สาคเร
นโีต  ปาร ํ สมทุทฺสสฺ เทวธตีาย  โสตถฺนิา
ต ํ กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ วริยิจฺ  ปฏจิจฺ  เว
ปาร ํ คนตฺุํ  สอสุสฺาโห โอสฏฐวรีโิยป  เจ
นริาโส  จ  นริสุสฺาโห เอโส  มจจฺปุรายโน
ตสมฺา  สวรีโิย  หตุวฺา สมทิธฺ ึ อคโตป  โข
อสสฺาท ํ วนิทฺเต  นาม ยตุตฺ ํว  อตตฺนา  กตํ
อตตฺา  เจว  น  คารยโฺห วิฺหู ิ จ  ปสสํโิต
ปมตุโฺต  โหต ินนิทฺาย อตตฺโน  จ  ปรสสฺ  จ
เนว  วปิปฺฏสิาร ี โส น  เอโส  อนตุปปฺติ
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สิจฺ  ภกิขฺุ  อมิ ํ นาวํ สติตฺา  เต  ลหเุมสสฺติ

อนิทรวเิชยีร : เอวปํ  อตโฺถ  อธิ  เวทติพโฺพ
ยา  เนต ิ ปาร ํ อติ ิ สา ว  นาวา
สา  รกขฺติา  เหสสฺต ิ อทธฺนยีา
นาวา  สฉทิทฺา  ปฏชิคคฺติพพฺา
ตเฺจป  สิจฺนตฺ ิ ลหุํ ว  สพเฺพ
ปาร ํ คมสิสฺนตฺ ิ ลหุํ ว  เอเต

อนิทรวงศ : ย ํ เว  สรรี ํ อธวุ ํ อถาวรํ
กมมฺจฺ  ฐาน ํ อถ  ย ํ นเิวสนํ
ตเฺจป  ชณิณฺ ํ อถริ ํ สนนตฺนํ
สพพฺ ํ สยิา  สวํหิติานรุกขฺนํ
สพพฺ ํ นพิทธฺ ํ ปฏชิคคฺนารหํ
โย  เว  อนกิขฺติตฺธโุร  สวิรีโิย
โธรยหฺภโูต  สปรกกฺโม  นโร
สพเฺพสเมโส  ปฏชิคคฺน ํ  กเรติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้ แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ดวย  (มงคลวเิสส หนา ๙๕)

แมสมเดจ็พระผมูพีระภาค  กท็รงอาศยักตัตกุมัยตาฉนัทะ จงึไดตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจา  แลทรง
บำเพญ็พุทธกจิประดษิฐานพระพทุธศาสนาสำเรจ็  ไมเชนนัน้ไหนเลยพระองคจะกลาเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ แล
อดทนลำบากในเวลาบำเพญ็ทกุรกิรยิา   กน็าจะคดิกลบัหลงัไมบากบัน่ เปนอนัตกอยใูนอำนาจแหงมาร แลเมือ่ได
บรรลพุระโพธญิาณ ทรงพจิารณาเหน็ธรรมทีพ่ระองคไดตรสัรนูัน้เปนคณุสขุมุเกนิไป ยากทีค่นผยูนิดใีนอาลยัจะรตูาม
เห็นตาม  พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย ยังไมทรงพระพุทธดำริเพื่อจะแสดงธรรม  แตหาก
กตัตกุมัยตาฉนัทะอนักำลงัพระกรณุาเขาอปุถมัภจงึหาทรงทอดธรุะไม หวนพจิารณาไป กท็อดพระเนตรเหน็คนผมูี
ปญญาสามารถรูตามก็ยังมี   ฝายคนนอกนี้แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลาไดสดับพระธรรมเทศนาก็ยังพอจะไดบรรลุ
ประโยชนนัน้ๆ อนัเปนสวนโลกยีไปกอน  เวนไวแตคนผอูาภพัจำพวกเดยีว ไมตัง้ใจสดบัพระธรรมเทศนา  กห็าได
บรรลปุระโยชนอยางหนึง่อยางใดไม    เปรยีบเหมอืนดอกบวั   ลางเหลาข้ึนพนน้ำแลวคอยแสงอทุยัแหงอาทติย
กจ็ะบาน   ลางเหลาอยปูริม่น้ำบาง  อยใูนน้ำแลน้ำเลีย้งไวบาง  ลางเหลาเปนภกัษาแหงปลาแลเตา ไมงอกงาม
ครัน้ทรงพจิารณาเหน็อยางนี ้จงึไดทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน   ทรงอดทนมไิดคดิเปนความเหนือ่ยยาก ประกาศ
พระศาสนาใหแพรหลายสบืมา   ทำความเกดิของพระองคใหสำเรจ็ประโยชนแกประชานกิรดวยประการฉะนี.้
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(มว. ๙๕) กตตฺกุมยฺตาฉนทฺคาถา ๓

อนิทรวงศ : โย  โข  ห ิ ฉนโฺท  อธิ  กตตฺกุมยฺตา
อาคมมฺ  เอต ํ มนุปิงุคฺโว วโร
ปตวฺาน  โพธ ึ มนุกิจิจฺสาธโก
โลเก  ปตฏิฐาปย ิ พทุธฺสาสนํ

อเุปนทรวเิชยีร : สเจ  น  โส  ฉนทฺสมงคฺภิโูต
น  โส  อคารา  อป  นกิขฺเมยยฺ
น  ทกุกฺร ํ เอส  กเร  ปธานํ
สเจป  โอสฏฐปรกกฺโม  โส
ตทา  สยิา  มารวสานโุค ว
น  เอส  โหหสิสฺต ิ เสฏฐพทุโฺธ

ปฐยาวตัร : ปตวฺาน  ปน  สมโฺพธึ “ธมโฺม ว  สขุโุม  อยํ
อาลยาภริเตเหว น  สกฺกา  ชานิตุํ  อติิ
จนิเฺตตฺวาน  ฐิโตเยว โส  อปโฺปสสฺกุกฺตาย  เว
ปเรสปํ  น  โข  โหติ ธมมฺ ํ เทสติกุามโก
โส  กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ อาคมมฺ  ทปิทตุตฺโม
มนสุเฺสส ุ ห ิ เย  พทุธฺี เต  สยิุํ  ธมมฺวิฺโุน
อปปฺพทุธฺ ี ภเวยยฺุํป โลกียธมฺมภาคิโน
อปุมา  เจตฺถ  ทฏฐพพฺา ตถาคเตน  ภาสติา
อตกิกฺมฺมทุก ํ ยานิ ตฏิฐนตฺ ิ อปุปฺลาน ิ โข
อาทจิจฺรสํผิฏุฐานิ ตาน ิ ปาโต  ผฏิุสสฺเร
สโมทกฏฐิตาเนว เหสสฺนตฺ ิ ปปุผฺติาน ิ เสวฺ
ฐิตาน ิ อทุเกเยว อโิต  ปร ํ ผฏุสิสฺเร
ปงเฺก  ปน  นมิคุคฺานิ มจฉฺาทภิกขฺกาน ิ เว
อจิเฺจว ํ อปุธาเรตวฺา ปชายตถฺาย  สพพฺโส
ธมมฺสสฺ  เทสนตถฺาย สุสมาหิตมานโส
อตตฺโน  ชาติมาคมมฺ โลกสสฺ  อตถฺสาธโกติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้ แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ดวย  (มงคลวเิสส หนา ๙๕-๙๖)

แมสมเดจ็พระผมูพีระภาค  กท็รงอาศยักตัตกุมัยตาฉนัทะ จงึไดตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจา  แลทรง
บำเพญ็พุทธกจิประดษิฐานพระพทุธศาสนาสำเรจ็  ไมเชนนัน้ไหนเลยพระองคจะกลาเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ แล
อดทนลำบากในเวลาบำเพญ็ทกุรกิรยิา   กน็าจะคดิกลบัหลงัไมบากบัน่ เปนอนัตกอยใูนอำนาจแหงมาร แลเมือ่ได
บรรลพุระโพธญิาณ ทรงพจิารณาเหน็ธรรมทีพ่ระองคไดตรัสรนูัน้เปนคณุสขุมุเกนิไป ยากทีค่นผยูนิดใีนอาลยัจะรตูาม
เห็นตาม  พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย ยังไมทรงพระพุทธดำริเพื่อจะแสดงธรรม  แตหาก
กตัตกุมัยตาฉนัทะอนักำลงัพระกรณุาเขาอปุถมัภจงึหาทรงทอดธรุะไม หวนพจิารณาไป กท็อดพระเนตรเหน็คนผมูี
ปญญาสามารถรูตามก็ยังมี   ฝายคนนอกนี้แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลาไดสดับพระธรรมเทศนาก็ยังพอจะไดบรรลุ
ประโยชนนัน้ๆ อนัเปนสวนโลกยีไปกอน  เวนไวแตคนผอูาภพัจำพวกเดยีว ไมตัง้ใจสดบัพระธรรมเทศนา  กห็าได
บรรลปุระโยชนอยางหนึง่อยางใดไม    เปรยีบเหมอืนดอกบวั   ลางเหลาข้ึนพนน้ำแลวคอยแสงอทุยัแหงอาทติย
กจ็ะบาน   ลางเหลาอยปูริม่น้ำบาง  อยใูนน้ำแลน้ำเลีย้งไวบาง  ลางเหลาเปนภกัษาแหงปลาแลเตา ไมงอกงาม
ครัน้ทรงพจิารณาเหน็อยางนี ้จงึไดทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน   ทรงอดทนมไิดคดิเปนความเหนือ่ยยาก ประกาศ
พระศาสนาใหแพรหลายสบืมา   ทำความเกดิของพระองคใหสำเรจ็ประโยชนแกประชานกิรดวยประการฉะนี.้

กตัตกุมัยตาฉนัทะ ยอมยงัความประสงคใหสำเรจ็ แมจะเปนกจิยากสกัปานไร  ขอนีพ้งึสาธกแมดวยเรือ่ง
ในตติยสังคีติกถา

ครัง้นัน้ พระโมคคลัลบีตุรเกดิอยใูนตระกลูพราหมณมจิฉาทฏิฐิ  พระสคิควะไปเพยีรเกลีย้กลอมอยถูงึ ๗
ปกวา จงึเอามาบวชในพระศาสนาได      ในชัน้แรก ไปบณิฑบาตทีป่ระตเูรอืนแตไมไดภกิษา  บอยๆ เขากไ็ดวาจา
นมินตรบัขางหนา  แลวกไ็ดภกิษา   แลวก็คนุเขาจนไดรบันมินตเขาไปฉนัในเรอืน   แลวรจูกัวสิาสะกบัโมคคลัลี-
บตุรมาณพ แสดงความรขูองตนในไตรเพท  ทำใหมาณพนบัถอืแลวถามปญหาปรารภธรรมในพระพทุธศาสนา ให
มาณพติดและประสงคจะรู จึงตามมาบวช    ไดเลาเรียนแตกฉานในพุทธวจนะ และบรรลุโลกุตตรธรรมเปน
พระอรหนัตเจา   ภายหลงัไดเปนอธบิดสีงฆในชมพทูวปีครัง้อโศกรชัสมยั     ไดเปนกำลงัใหญของพระเจาอโศก
มหาราช ในอนักำจดัเสีย้นพระพทุธศาสนาเมือ่ครัง้เดยีรถยีเขามาปลอมตวัดวยมงุลาภสกัการ    แตนัน้ไดเปนประธาน
แหงภกิษสุงฆผปูระชมุทำสงัคายนาพระธรรมวนิยัเปนครัง้ที ่๓   ตอมาไดสงพระเถระทัง้หลายไป เพือ่ประกาศพระ
ศาสนาในปจจนัตประเทศเปนหลายตำบล   พระสคิควะมกีตัตุกมัยตาฉนัทะเพยีรไปเกลีย้กลอมโมคคลัลบีตุรมาณพ
มาบวชใหสมประสงคฉะนี้

(มว. ๙๕-๙๖) กตตฺกุมยฺตาฉนทฺคาถา ๔

อนิทรวงศ : โย  โข  ห ิ ฉนโฺท  อธิ  กตตฺกุมยฺตา
อาคมมฺ  เอต ํ มนุปิงุคฺโว วโร
ปตวฺาน  โพธ ึ มนุกิจิจฺสาธโก
โลเก  ปตฏิฐาปย ิ พทุธฺสาสนํ
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อเุปนทรวเิชียร : สเจ  น  โส  ฉนทฺสมงคฺภิโูต
น  โส  อคารา  อป  นกิขฺเมยยฺ
น  ทกุกฺร ํ เอส  กเร  ปธานํ
สเจป  โอสฏฐปรกกฺโม  โส
ตทา  สยิา  มารวสานโุค ว
น  เอส  โหหสิสฺต ิ เสฏฐพทุโฺธ

ปฐยาวตัร : ปตวฺาน  ปน  สมโฺพธึ “ธมโฺม ว  สขุโุม  อยํ
อาลยาภริเตเหว น  สกฺกา  ชานิตุํ  อติิ
จนิเฺตตฺวาน  ฐิโตเยว โส  อปโฺปสสฺกุกฺตาย  เว
ปเรสปํ  น  โข  โหติ ธมมฺ ํ เทสติกุามโก
โส  กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ อาคมมฺ  ทปิทตุตฺโม
มนสุเฺสส ุ ห ิ เย  พทุธฺี เต  สยิุํ  ธมมฺวิฺโุน
อปปฺพทุธฺ ี ภเวยยฺุํป โลกียธมฺมภาคิโน
อปุมา  เจตฺถ  ทฏฐพพฺา ตถาคเตน  ภาสติา
อตกิกฺมฺมทุก ํ ยานิ ตฏิฐนตฺ ิ อปุปฺลาน ิ โข
อาทจิจฺรสํผิฏุฐานิ ตาน ิ ปาโต  ผฏิุสสฺเร
สโมทกฏฐิตาเนว เหสสฺนตฺ ิ ปปุผฺติาน ิ เสวฺ
ฐิตาน ิ อทุเกเยว อโิต  ปร ํ ผฏุสิสฺเร
ปงเฺก  ปน  นมิคุคฺานิ มจฉฺาทภิกขฺกาน ิ เว
อจิเฺจว ํ อปุธาเรตวฺา ปชายตถฺาย  สพพฺโส
ธมมฺสสฺ  เทสนตถฺาย สุสมาหิตมานโส
อตตฺโน  ชาติมาคมมฺ โลกสสฺ  อตถฺสาธโก
โย  กตฺตกุมฺยตาฉนโฺท อย ํ ทกุกฺรสาธโน
สงคฺตียิ ํ  ห ิ  วตตฺพฺพํ ตติยายปํ  วตถฺกุํ
ชาโต  โมคคฺลลฺปิตุโฺตป มจิฉฺาทฏิฐกิุลมฺหิ  โข
สคิคฺเวเนว  เถเรน สตตฺ  วสสฺาน ิ เมธนิา
ปโลภโิต  มนุนิทฺสสฺ สาสเนเยว  ปพพฺชิ
มจิฉฺาทฏิฐกิเุล  ชาโต โมคฺคลฺลิปุตฺตมาณโว
สิคฺควตฺเถรเสฏเฐน สตตฺ  วสสฺาน ิ เมธนิา
ปโลภโิต  มนุนิทฺสสฺ สาสเนเยว  ปพพฺชิ
เอโส  ปาวสิ ิ ปณฑฺาย อลภติวฺาน  กฺิจ ิ โข
ปนุปปฺนุ ํ คโตเยว “ตมุเฺห  ภนเฺต  อตจิฉฺถ”
อติ ิ วจนมตตฺ ํว กถิต ํ เคหสามนิา
ลภติวฺา  เตน  อชฌฺฏิโฐ ตโต  ภตตฺ ํ ตห ึ ลภิ
สทธฺ ึ โมคคฺลลฺปิตุเฺตน วสิสฺาสโิก  อโหส ิ เว
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โส  เตน  ปจุฉฺโิตเยว ตเิวทวิฺตุ ํ ตทา
ทสเฺสตวฺา  ต ํ ปสาเทตวฺา ต ํ ปพพฺาชย ิ สาสเน
โมคฺคลฺลิปุตฺตเถโรติ เอโส  นาเมน  วสิสฺโุต
ปรยิตตฺ ึ สสุกิขฺติวฺา ปฏกตฺตยปารคู
ฆเฏนโฺต  วายมนโฺต  ว อรหตเฺต  ปตฏิฐโิต
ตโต  โส  สงฆฺปาโมกโฺข ภมูนิเฺทนปุถมภฺโิต
เถโร  ตติยสงคฺตีิ- ปมขุฏฐานโิย  วโร
ฐาเนส ุ  ชมฺพทุปีมหฺิ สพพฺสตตฺานกุมปฺโน
ปกาสนาย  ธมมฺสสฺ สมพฺทุธฺธมมฺวิฺโุน
ขณีาสเว  มหาเถเร อทิธฺมินโฺต  อเปสยตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง

(มว. ๙๕-๙๖) กตตฺกุมยฺตาฉนทฺคาถา ๔ อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวงศ : โย  โข  ห ิ ฉนโฺท  อธิ  กตตฺกุมยฺตา
อาคมมฺ  เอต ํ มนุปิงุคฺโว วโร
ปตวฺาน  โพธ ึ มนุกิจิจฺสาธโก
โลเก  ปตฏิฐาปย ิ พทุธฺสาสนํ

อเุปนทรวเิชยีร : สเจ  น  โส  ฉนทฺสมงคฺภิโูต
น  โส  อคารา  อป  นกิขฺเมยยฺ
น  ทกุกฺร ํ เอส  กเร  ปธานํ
สเจป  โอสฏฐปรกกฺโม  โส
ตทา  สยิา  มารวสานโุค ว
น  เอส  โหหสิสฺต ิ เสฏฐพทุโฺธ

ปฐยาวตัร : ปตวฺาน  ปน  สมโฺพธึ การุเฺญนุปถมฺภิโต
ธมมฺ ํ เทเสส ิ อตถฺาย ปชาย  จ  สขุาย  โส
ชนา  สพุทุธฺโิน  สตุวฺา ธมมฺ ํ สกโฺกนตฺ ิ ชานติุํ
ชนา  สกโฺกนตฺ ิ สมปฺตตฺุํ โลกยิตถฺ ํ อเมธโิน
อภพพฺา ว  น  สกโฺกนตฺิ สมปฺตตฺ ํุ  กิจฺ ิ เว
อตตฺโน  ชาติมาคมมฺ โส  โลกสสฺตถฺสาธโก
โย  กตฺตกุมฺยตาฉนโฺท อย ํ ทกุกฺรสาธโน
สงคฺตียิ ํ  ห ิ  วตตฺพพฺํ ตติยายปํ  วตถฺกุํ
มจิฉฺาทฏิฐกิเุล  ชาโต โมคฺคลฺลิปุตฺตมาณโว
สิคฺควตฺเถรเสฏเฐน สตตฺ  วสสฺาน ิ เมธนิา
ปโลภโิต  มนุนิทฺสสฺ สาสเนเยว  ปพพฺชิ



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘108

เอโส  ปาวสิ ิ ปณฑฺาย อลภติวฺาน  กิจฺ ิ โข
ปนุปปฺนุ ํ คโตเยว “ตมุเฺห  ภนเฺต  อตจิฉฺถ”
อติ ิ วจนมตตฺ ํว กถิต ํ เคหสามนิา
ลภติวฺา  เตน  อชฌฺฏิโฐ ตโต  ภตตฺ ํ ตห ึ ลภิ
สทธฺ ึ โมคคฺลลฺปิตุเฺตน วสิสฺาสโิก  อโหส ิ เว
โส  เตน  ปจุฉฺโิตเยว ตเิวทวิฺตุ ํ ตทา
ทสเฺสตวฺา  ต ํ ปสาเทตวฺา ตํ  ปพพฺาชย ิ สาสเน
โมคฺคลฺลิปุตฺตเถโรติ เอโส  นาเมน  วสิสฺโุต
ปรยิตตฺ ึ สสุกิขฺติวฺา ปฏกตฺตยปารคู
ฆเฏนโฺต  วายมนโฺต  ว อรหตเฺต  ปตฏิฐโิต
ตโต  โส  สงฆฺปาโมกโฺข ภมูนิเฺทนปุถมภฺโิต
เถโร  ตติยสงคฺตีิ- ปมขุฏฐานโิย  วโร
ฐาเนส ุ  ชมฺพทุปีมหฺิ สพพฺสตตฺานกุมปฺโน
ปกาสนาย  ธมมฺสสฺ สมพฺุทธฺธมมฺวิฺโุน
ขณีาสเว  มหาเถเร อทิธฺมินโฺต  อเปสยตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได    จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้  แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ดวย    (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๙๕-๙๖)

กตัตกุมัยตาฉนัทะ ยอมยงัความประสงคใหสำเรจ็ แมจะเปนกจิยากสกัปานไร  ขอนีพ้งึสาธกแมดวยเรือ่ง
ในตติยสังคีติกถา

ครัง้นัน้ พระโมคคลัลบีตุรเกดิอยใูนตระกลูพราหมณมจิฉาทฏิฐิ  พระสคิควะไปเพยีรเกลีย้กลอมอยถูงึ ๗
ปกวา จงึเอามาบวชในพระศาสนาได      ในชัน้แรก ไปบณิฑบาตทีป่ระตเูรอืนแตไมไดภกิษา  บอยๆ เขากไ็ดวาจา
นมินตรบัขางหนา  แลวกไ็ดภกิษา   แลวก็คนุเขาจนไดรบันมินตเขาไปฉนัในเรอืน   แลวรจูกัวสิาสะกบัโมคคลัลี-
บตุรมาณพ แสดงความรขูองตนในไตรเพท  ทำใหมาณพนบัถอืแลวถามปญหาปรารภธรรมในพระพทุธศาสนา ให
มาณพติดและประสงคจะรู จึงตามมาบวช    ไดเลาเรียนแตกฉานในพุทธวจนะ และบรรลุโลกุตตรธรรมเปน
พระอรหนัตเจา   ภายหลงัไดเปนอธบิดสีงฆในชมพทูวปีครัง้อโศกรชัสมยั     ไดเปนกำลงัใหญของพระเจาอโศก
มหาราช ในอนักำจดัเสีย้นพระพทุธศาสนาเมือ่ครัง้เดยีรถยีเขามาปลอมตวัดวยมงุลาภสกัการ    แตนัน้ไดเปนประธาน
แหงภกิษสุงฆผปูระชมุทำสงัคายนาพระธรรมวนิยัเปนครัง้ที ่๓   ตอมาไดสงพระเถระทัง้หลายไป เพือ่ประกาศพระ
ศาสนาในปจจนัตประเทศเปนหลายตำบล   พระสคิควะมกีตัตุกมัยตาฉนัทะเพยีรไปเกลีย้กลอมโมคคลัลบีตุรมาณพ
มาบวชใหสมประสงคฉะนี้

อกีเรือ่งหนึง่  ทฆีาวกุมุาร พระราชโอรสของพระเจาทฆีตีผิคูรองโกศลรฐั  ประสตูเิม่ือพระชนกเสยีราชสมบตัิ
แกพระเจาพรหมทตัผคูรองแควนกาสแีลว     ตัง้พระหฤทยัจะแกแคนและเอาราชสมบตัขิองพระบดิาคนืใหจงได
เพยีรหาชองเขาใกลพระเจาพรหมทตั   จนไดเปนนายสารถคีนโปรด   คราวหนึง่พระเจาพรหมทตัเสดจ็ประพาสปา
ทฆีาวกุมุารแสรงขบัรถพระทีน่ัง่เรว็จนราชบรพิารตามเสดจ็ไมทนั   ทาวเธอทรงเหนือ่ยกต็รสัสัง่ใหหยดุรถพระทีน่ัง่
เสดจ็ลงพกั ณ ทีแ่หงหนึง่แลวบรรทมหลบัไป  ทฆีาวไุดชองทีจ่ะแกแคน  จงึถอดพระแสงจากฝกแลวปลกุบรรทม
ขึน้  แสดงตนใหทรงทราบวาเปนศตัร ูจะแกแคนแทนพระบดิา  พระเจาพรหมทตัตกพระราชหฤทยัตรสัขอพระชนมชพี
ประทานสตัยวา จะคนืโกศลรฐัให  กมุารนกึถงึพระวาจาพระราชบดิาวา จงเหน็ยาวดกีวาสัน้  จงึสอูดกลัน้ระงบัเวร
เสยีถวายพระชนมแดพระเจาพรหมทตั แลวไดราชสมบตัคินืพรอมทัง้พระราชธดิา ภายหลงัไดครองแควนกาสอีกีดวย
ทฆีาวอุาศยักตัตกุมัยตาฉนัทะ ยงัความประสงคของตนใหสำเรจ็ไดฉะนี.้

(มว. ๙๕-๙๖) กตตฺกุมยฺตาฉนทฺคาถา ๕

ปฐยาวตัร : โย  กตฺตกุมฺยตาฉนโฺท อย ํ ทกุกฺรสาธโน
สงคฺตียิ ํ  ห ิ  วตตฺพพฺํ ตติยายปํ  วตถฺกุํ
ชาโต  โมคคฺลลฺปิตุโฺตป มจิฉฺาทฏิฐิกุลมฺหิ  โข
สคิคฺเวเนว  เถเรน สตตฺ  วสสฺาน ิ เมธนิา
ปโลภโิต  มนุนิทฺสสฺ สาสเนเยว  ปพพฺชิ

อนิทรวงศ : ปณฑฺาย  โส  ปาวสิ ิ ตาว  สคิคฺโว
ภกิขฺ ํ อลทธฺาป   ปนุปปฺนุ ํ คโต
วาจ ํ ลภติวฺาน  อตจิฉฺถาต ิ โข
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ปจฉฺา ว  ภตตฺ ํ ลภ,ิ  เคหสามนิา
อชฌฺฏิฐโก  ภตตฺวรธํ  ภุชฺ ิ เว
โมคคฺลลฺปิตุเฺตน  สเหว  ตตถฺ  โข
วสิสฺาสปตโฺต  อมินิาป  ปจุฉฺโิต
ทสเฺสส ิ เอตสสฺ  ตเิวทวิฺตุํ

อนิทรวเิชยีร : สมมฺานติสมฺ ึ อมินิาป  เถเร
โส  ตปํ  สกิขฺาปย ิ พทุธฺธมมฺํ
โมคคฺลลฺปิตุโฺต  ปรยิตตฺเิมธี
ปตโฺต  จ  โลกตุตฺรธมมฺเสฏฐํ
ปจฉฺา  ตโต  โข  วรสงฆฺเชฏโฐ
สทธฺ ึ อโสเกน  มหนิทฺรฺญา
โส  อพพฺทุ ํ ธสํย ิ สาสนสมีฺ
สงคฺตียิ ํ โข  ตตยิาย   เถโร
สงฆฺสสฺ  เชฏโฐ   อห ุ ชมพฺทุเีป
พทุธฺสสฺ  ธมมฺ ํ มนุปิงุคฺวสสฺ
ฐาเนส ุ  โส  ตตถฺ  ปกาสนตถฺํ
เปเสส ิ เถเร  ปฏกตถฺวิฺู

ปฐยาวตัร : โส  กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ อาคมมฺ  สคิคฺโว  ยติ
ปโลเภตวฺาน  โมคคฺลลฺิ- ปตุตฺ ํ ปพพฺาชยธี  โข
ทฆีาวสุเฺสว  ปตุตฺสสฺ โกสลาธปิราชโิน
วตฺถ ุ เจตฺถป  ทฏฐพพฺํ ปต ุ รฏเฐ  วลิมุปฺเต
ปตา  ปราชโิต  โหติ พนธฺเวโร  รปิมุหฺ ิ โส
ทฆีาว ุ นจิจฺโมตารํ คเวสนโฺต ว  เอกทา
ภปูสสฺ  พรฺหมฺทตตฺสสฺ วลลฺโภ  อห ุ สารถิ
ยทา  ห ิ เวรินา  สทธฺึ อรญฺ ํ เอส  ปาวสิิ
ตทา  กลินตฺรโูป ว ราชา  นทิทฺาย ิ ตตถฺ  โข
ลทโฺธกาโส  กมุาโร ว เอต ํ มาเรตกุามโก
ต ํ ทสิวฺา  ภมูโิป  ภโีต ยาจ ิ ชวีติมตตฺโน
ทฆีาว ุ ปต ุ โอวาทํ สรติวฺา  สนตฺมานโส
โกธ ํ วปูสเมตวฺาน เอตสสฺ  ชวีติ ํ อทา
โส  ลทธฺชวีโิต  ราชา ตสสฺ  สจจฺ ํ อทาส ิ เว
ปจฉฺา  รชชฺจฺ  เอตสสฺ ภปูาโล  ธตีร ํ อทา
โส  กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ อาคมมฺ  อตถฺสาธโกติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 111

ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธ  โดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถาหนา ๙๘)

แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือตรัสรูใหม   ก็ยังทรงเลือกหาไวไนยชนผูสมควรจะรับปฐมเทศนา
เหตุวาพระธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นเปนคุณอันสุขุม แสดงแกผูมีปญญาไมถึง ก็จะไมพึงรูพึงเห็น   เม่ือเปนเชนนี้
ความตรสัรขูองพระองคกจ็ะหามปีระโยชนแกสตัวโลกไม   พระพทุธภมูจิะไพบลูยไดกเ็พราะมผีอูืน่ตรสัรตูาม เปน
พระอรยิสงฆสาวกครบ ๓ รตันะ  หวนทรงพระพทุธดำรถิงึอาฬารดาบสแลอทุกดาบสผทูำกาลกริยิาลวงไปแลวนัน้
วา มปีญญาหลกัแหลม   ถายงัอยฟูงธรรมแลวกจ็กัตรสัรไูดฉบัพลนั   ตอนัน้จงึทรงเลอืกพระภกิษปุญจวัคคยีเปน
ผูรับปฐมเทศนาพระอนุตตรธัมมจักกัปปวัตนสูตร   แลเมื่อมีพระพุทธประสงคจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
มคธรฐั กท็รงเลอืกพระอรุเุวลกสัสป    จะพาไปดวยเหตวุา ทานเปนทีน่บัถอืของชนชาวมคธเปนอนัมาก สมเดจ็
พระผมูพีระภาคเจาจงึตองเสดจ็พระพทุธดำเนนิไปโปรดทานกอน   ขอความในพระปฐมสมโพธซิึง่รบัพระราชทาน
ชกัมาพรรณนาในทีน่ี ้ กเ็พ่ือจะไดสนันษิฐานเหน็วา   สมเดจ็พระธรรมสามศิรทรงบำเพญ็พทุธกจิสำเรจ็กเ็พราะทรง
รจูกัเลอืกบคุคลใหเหมาะแกการ  พระคณุสมบตัขิอนีจ้ดัเขาในเจโตปรยิญาณ พระปรชีากำหนดรอูธัยาศยัน้ำใจของ
ผอูืน่   เปนอปุการะแกกตัตุกมัยตาฉนัทะอกีสวนหนึง่  หากจะมฉีนัทะอย ูแตไดบุคคลผรูวมในกจิไมเหมาะ กจิยอม
ไมสำเร็จ

พระอาจารยผรูจนาอรรถกถาธรรมบทแสดงไววา พอประทานอปุสมบทแกพระสารบีตุรแลพระโมคคลัลานะ
ไมชากท็รงยกยองไวในทีพ่ระอคัรสาวก   ภกิษทุัง้หลายพดูตวิา ทรงตัง้เพราะเหน็แกหนา ชอบแตจะประทานแกทาน
ผมูาบวชกอนตามลำดบัลงไป  พระองคไดทรงทราบความแลวตรสัวา  พระองคทรงดัง้นัน้โดยสมควรแกบรุพปณธิาน
ปรารถนาของพระสารบีตุรแลพระโมคลัลานะ  พระภกิษรุปูอืน่ผมูาบวชกอน หาไดมบีรุพปณธิานเชนนัน้ไม  แมคำนี้
ก็แสดงวาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเลือกบุคคลใหเหมาะแกกิจ.
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(มว. ๙๘) ปุคฺคลฺุตาคาถา

อนิทรวเิชยีร : ปตวฺาน  โพธ ึ ภควา  มนุนิโฺท
โสตุํ ว  ธมมฺ ํ ปฐม ํ สมตเฺถ
ภพเฺพ  วเินยเฺย  อปุธารยนโฺต
เมธาวโิน  อจุจฺนิ ิ ธมมฺเวที

อนิทรวงศ : จนิเฺตส ิ พทุโฺธ  กรุณาสมงคฺโิก
พทุเฺธน  ธมโฺม  สขุโุม ว  พชุฌฺโิต
โลกมหฺ ิ เย  สนตฺปิ  มนทฺพทุธฺโิน
เอโส  น  สกกฺา ว  อเิมห ิ พชุฌฺติุํ
สพพฺฺโุน  โพธ ิ ว  พทุธฺภมู ิ ยา
สาตถฺา  น  เวปลุลฺคตา  ภวนตฺ ิ ตา

ปฐยาวตัร : ยทา  พทุธฺานพุทุธฺา ว โลเก  อรยิสาวกา
ตทา  ห ิ ปตถฺตา  โหติ พทุธฺภมู ิ มเหสโิน
“อฬุารํ  อทุทฺกจฺาติ เทวฺ  มหาพทุธฺโิน  อสิี”
อติ ิ พทุโฺธ  สรติวฺาน มตภาว ํว  ชาน ิ โข
ตโต  ทสพโล  เสฏโฐ สรติวฺา  ปจฺวคคฺเิย
“ปฐม ํ พชุฌฺติุํ  ธมฺมํ สมตถฺา  เตป  พทุธฺโิน”
อติ ิ ญตฺวาน  สมพฺทุโฺธ มคเธ  สาสน ํ วรํ
ปตฏิฐาเปตกุาโม ว “อรุเุวโล ว  กสสฺโป
ตทา  มคธวาสหีิ พหสุมมฺานโิต”  อติิ
จนิเฺตตฺวา  ตสสฺ  ธมมฺสสฺ เทสนาย  คโต  อหุ
ตโต  โส  สาสเน  เอตํ อรุเุวล ํ ปสาทยิ
วตุตฺเมตฺจ  เอตสสฺ อตถฺสสฺ  ทปีนาย  โข
ปุคฺคลฺุตมาคมฺม สมพฺทุโฺธ  ทปิทตุตฺโม
สาเธต ิ มนุโิน  กจิจฺํ โสป  ฉนทฺาธโิก  ภเว
เตน  ลทธฺา  อภพพฺาธ สหภาค ี นรา  สยิุํ
สยิา  ทสพโล  นาโถ น  พทุธฺกจิจฺสาธโก
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน ยทา  พทุโฺธ  ทยาลโุก
เทวฺอคคฺสาวกานธํ ททติวฺานปุสมปฺทํ
ฐเปส ิ เอตทคเฺค ว อชุฌฺายสึ ุ ยต ี ตทา
“โส  มโุขโลกเนเนเต เอตทคเฺค  ฐเปส ิ เว”
เต  ภกิขฺ ู อาห  สมพฺทุโฺธ “เตส ํ ทนินฺ ํ มยา  อทิํ
เอเต  ฐาน ํ ลภุํ  ปพุเฺพ- ปณธิานานรุปูโต
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“พทุโฺธ  ภพพฺ ํว  กจิจฺสสฺ อนุรูปกมุจฺจินิ
อจิเฺจว ํ วตุตฺมตถฺ ํว ทเีปต ิ วจน ํ อทินตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

(มว. ๙๘) ปคุคฺลฺตุาคาถา อกีสำนวนหนึง่

อเุปนทรวเิชยีร : วรํ  ห ิ สมพฺชุฌฺยิ  โพธิญาณํ
ตทา  มหาการณุโิก  ภวติวฺา
“อมิมฺป  ธมมฺ ํ ปฐม ํ น ุ กสสฺ
อทิาน ิ เทเสยยฺมหนตฺ ิ เสฏโฐ
นราสโภ  จนิตฺย ิ โลกนาโถ
สพุทุธฺ ิ อาฬารสิ ิ จทุทฺโกติ
ทเุว  สเก  อาจรเิย  สรติวฺา
อชาน ิ เต  กาลกเต  อทิานิ
ตโต ว  ธมมฺ ํ ปฐม ํ ว  ญาตุํ
สมตถฺภเูต  สร ิ ปจฺสิ ี โข

ปฐยาวตัร : อติ ิ ญตฺวาน  สมพฺทุโฺธ มคเธ  สาสน ํ วรํ
ปตฏิฐาเปตกุาโม ว “อรุเุวโล ว  กสสฺโป
ตทา  มคธวาสหีิ พหสุมมฺานโิต”  อติิ
จนิเฺตตฺวา  ตสสฺ  ธมมฺสสฺ เทสนาย  คโต  อหุ
ตโต  โส  สาสเน  เอตํ อรุเุวล ํ ปสาทยิ
วตุตฺเมตฺจ  เอตสสฺ อตถฺสสฺ  ทปีนาย  โข
ปุคฺคลฺุตมาคมฺม สมพฺทุโฺธ  ทปิทตุตฺโม
สาเธต ิ มนุโิน  กจฺิจํ โสป  ฉนทฺาธโิก  ภเว
เตน  ลทธฺา  อภพพฺาธ สหภาค ี นรา  สยิุํ
สยิา  ทสพโล  นาโถ น  พทุธฺกจิจฺสาธโก
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน ยทา  พทุโฺธ  ทยาลโุก
เทวฺอคคฺสาวกานธํ ททติวฺานปุสมปฺทํ
ฐเปส ิ เอตทคเฺค ว อชุฌฺายสึ ุ ยต ี ตทา
“โส  มโุขโลกเนเนเต เอตทคเฺค  ฐเปส ิ เว”
เต  ภกิขฺ ู อาห  สมพฺทุโฺธ “เตส ํ ทนินฺ ํ มยา  อทิํ
เอเต  ฐาน ํ ลภุํ  ปพุเฺพ- ปณธิานานรุปูโต

อนิทรวเิชยีร : ทเีปต ิ เอว ํ วจน ํ อทิ ํ โข
“กจิจฺสสฺ  โย  โข  อนรุปูภโูต
กาตุจฺ  ต ํ พทุธฺวิโร  สมตโฺถ
โหตตี ิ ญตวฺา  ตมเวกฺข ิ พทุโฺธต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ ฯ
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๐๖-๑๐๗).

สหกรณนัน้คอืการทำรวมกัน อนัมปีระจำอยทูัว่ไปทัง้ในทางโลกทัง้ในทางธรรม ยอมเปนไปเพือ่ความสำเรจ็
แหงกจิอนัประกอบรวมกนั ตลอดถงึกจิอนัแยกออกเปนตางหนาที ่แตจำจะอาศยักนั ดงัอทุาหรณตอไปนี ้โกฏฐาสะ
คอืสวนทัง้หลายอนัคมุกนัเขาเปนสรรีะรางกายนี ้ตางมหีนาทีแ่ผนกหนึง่ๆ เพือ่ชวยกนับำรงุสรรีะใหเปนไป ยงัพรกั
พรอมทำหนาทีร่วมกนัเพยีงใด ความเปนไปโดยผาสกุแหงสรรีะยอมมเีพยีงนัน้ โกฏฐาสะทัง้หลายเหลานัน้ตางยอม
ไดความสะดวกแหงกจิของตนๆ ดวย ถาโกฏฐาสะอนัหนึง่หรอืมากกวานัน้ทำหนาทีบ่กพรองไมสม่ำเสมอ โกฏฐาสะ
อืน่ๆ กพ็ลอยทำหนาทีไ่มสะดวกดวย มากนอยเปนไปตามโกฏฐาสะอนัเสยีไปนัน้ ถาเปนโกฏฐาสะสำคญั เชน ปอด
หรอืหวัใจแมเพยีงอนัเดยีวกอ็าจทำโกฏฐาสะอืน่ๆ ตดิขดัไปตามกนั แตนัน้ความเปนไปแหงสรรีะกไ็มผาสกุ กลาวคอื
มโีรคเกดิขึน้ตดัรอนทอนกำลงัแหงสรรีะนัน่แลอาจถงึเปนอนัตรายกไ็ด โกฏฐาสะทัง้หลายแหงสรรีะตองการสหกรณ
แหงกนัและกนัโดยธรรมดานยิมดวยประการฉะนี ้มบีาลแีสดงผลแหงสหกรณของโกฏฐาสะทัง้หลายวา    อปปฺาพา
โธ   อปปฺาตงโฺก  สมเวปากนิยิา  คหณยิา  สมนนฺาคโต  นาตสิตีาย  นาจจฺณุหฺาย  มชฺฌมิาย  ปธานกขฺมาย  แปล
วา คนมเีจบ็ไขนอยประกอบดวยเตโชธาต ุอบพอเสมอ ไมเยน็นกั ไมรอนนกั เปนประมาณกลาง ควรแกความเพยีร
ดงันี ้ผลนีย้อมถอืวาสำคญั ดงัพระพทุธภาษติวา อโรคยฺปรมา  ลาภา บรรดาลาภทัง้หลายมคีวามหาโรคมไิดเปน
อยางยอด สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงยกขึน้เปนเครือ่งแนะนำภกิษผุไูดผลนัน้ ใหรบีบำเพญ็เพยีรเพือ่บรรลธุรรมที่
ยงัไมบรรล ุไมปลอยโอกาสใหลวงไปเสยี

สวนทัง้หลายยอมรวมกนัเขาเปนสรรีะฉนัใด  ปจจยัเครือ่งอาศยัแหงสงัขารคอื  อาหาร  เครือ่งนงุหม  ที่
อยอูาศยั  เครือ่งใชสอย  และยาเปนปจจยัเครือ่งบำบดัโรค  กต็องอาศยัสหกรณของผปูระกอบและสหกรณแหง
วตัถุนัน้ๆ  จงึเกดิผลใหสำเรจ็กจิตามประสงคฉะนัน้

เมือ่กลาวเฉพาะบคุคล  คนหนึง่ๆ หรอืพวกหนึง่ๆ ทีร่วมกนัเขาเปนหมเูปนคณะ ตลอดถงึเปนสญัชาต ิ ยอม
ตองอาศยัสหกรณแหงกนัและกนั  ดจุสวนอวยัวะทัง้หลาย   ในสกลุกด็ ี ในคณะกด็ ี  การปนงานกนัทำ  เปนกจิ
จำตองปรารถนาในเบือ้งตน  สหกรณเปนกรณยีะจำตองการใหลำดบัการสองอยางนัน้เปนไปกลมเกลยีวกนัแลว  ยอม
ยงัสกลุ  ยงัคณะ  ใหตัง้มัน่  ใหเจรญิรงุเรอืง  ดจุสหกรณแหงสวนอวยัวะทัง้หลายยงัสรรีะใหเปนไปอยโูดยผาสกุ
ฉะนัน้

สมเดจ็พระบรมศาสดาหวงัจะทรงแสดงการบำรงุสหกรณอนัเปนรฐัประสาสรนนยัครัง้โบราณ  ไดตรสัเทศนา
ถงึเรือ่งพระเจามหาวชิติราช  ในกฏูทนัตสตูร  สลีขนัธวรรค  ทฆีนกิาย  มใีจความวา

พระเจามหาวชิติราชทรงดำเนนิพระราโชบายเพือ่ระงบัการเบยีดเบยีนกนัและกนั  อนัเปนเสีย้นหนามแหง
แผนดนิ  กลาวคอืเปนอปุสรรคแหงสหกรณ  ชนจำพวกใดขวนขวายในการทำนาและเลีย้งโค  พระราชทานพนัธุ
ขาวปลกูแกชนจำพวกนัน้  ชนจำพวกใดขวนขวายในการคา  พระราชทานตนทนุแกชนจำพวกนัน้เปนการเพิม่กำลงั
ชนจำพวกใดทำราชการ  พระราชทานเบีย้เลีย้งเบีย้หวดัแกชนจำพวกนัน้  ชนเหลานัน้ตางขวนขวายในการงานของ
ตนๆ  ยอมไมประทษุรายกนั  ทองพระคลงักเ็พิม่พนูดวยพระราชทรพัยทีเ่ปนราชพล ี พระราชอาณาเขตเกษมสขุ
สวสัดสีิน้เสีย้นหนาม  หาความเบยีดเบยีนมไิด  ประชาราษฎรตางชืน่บานดวยความวางใจ  ยงับตุรใหฟอนทีอ่ก
อยรูาวกันมปีระตเูรอืนไมตองลงลิม่สลกั  บคุคลหรอืคณะผนูบัเนือ่งในสหกรณ  ถาปลกีตนเสยีไมทำงานพรกัพรอม
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กบัเขา  ยอมเปนเชนสวนอวยัวะแหงสรรีะอนัหยดุไมทำหนาทีห่รอืทำบกพรอง  จดัวาเปนโรคเกดิขึน้ในสหกรณนัน้
เชนเดยีวกบัโรคเกดิขึน้ในสรรีะ  ยอมทอนกำลงัหรอืนำไปถงึความพนิาศ

(มว. ๑๐๖-๑๐๗) สหกรณคาถา

อนิทรวเิชยีร : สาเธต ิ กจิจฺ ํ สหการติา  โข
ทฏฐพพฺเมต ํ อธิ  โหต ิ เอวํ
สพเฺพ  สรรีสสฺ  ยถาป  ภาคา
วตตฺนตฺ ิ เอว ํ สขุติ ํ สรรีํ
ปตโฺต  วกิาร ํว  สรรีสสฺ  ภาโค
เอโก   สยิา  เจ,  สขุติ ํ น  เอตํ

ปฐยาวตัร : ตสมฺา  อทุทฺสิ ิ สมพฺทุโฺธ ภกิขฺนู ํ สหการติํ
สํโยคภาวมาคมฺม อาหาราทกิปจจฺยา
โหนตฺ ิ กจิจฺานกุจิจฺานํ กรเณ  อตถฺสาธกิา
เอโก  คเณ  นวิตุถฺา  วา ชนา  รฏฐนวิาสโิน
สหการิตมาคมฺม รฏฐสสฺ  เจว  วฑุฒฺยิา
อตถฺาย  รฏฐวาสนีํ กมมฺ ํ กโรนตฺ ิ สพพฺโส
ยถาวยวสโํยโค สรรีสสฺ   ปวตตฺเต
รฏฐ ํ สมทิธฺกิ ํ โหติ เอว ํ โข  สหการติา
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน สพพฺโลกานกุมปฺนา

อนิทรวงศ : นาเมน  ปพุเฺพ  วชิโิต  ชนสิสฺโร
รฏฐ ํ กโรนโฺต  นริปุททฺว ํ ตทา
เย  โหนตฺ ิ รฏเฐ  กสกาทโย  ชนา
เอเต  อปุตถฺมภฺย ิ สยุตุตฺโิต
รฏฐมหฺ ิ เย  ราชภฏา  ภวนตฺ ิ โข
เตส ํ อทา  โส  มหโิป   ปรพิพฺยํ
ลทโฺธปการา  สขุติา  จ  เขมโิน
รฏฐสสฺ  อตถฺาย   พล ึ อทสํ ุ เตติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้   แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั
แตงฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๑๐๘-๑๐๙)

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงตัง้นายกรฐัมนตร ี ดวยพระราชวจิารณญาณ ทรงมอบใหจดัตัง้
คณะรฐับาล   ดวยทรงตระหนกัในพระราชหฤทยัวา  จกัสามารถคมุสหกรณแหงคณะรฐับาลใหเปนไปสม่ำเสมอ
นำประเทศชาตใิหเจรญิรงุเรอืงโดยสวสัดี   มพีระบรมราชโองการใหตราพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวงทบวง
กรมและพระราชกฤษฎกีาจดัระเบยีบขาราชการในกรมกระทรวงนัน้ๆ กเ็พือ่บำรงุสหกรณแหงราชการใหดำเนนิไป
โดยสะดวก และทีไ่ดจดัต้ังกระทรวงวฒันธรรมและกระทรวงสหกรณขึน้ กเ็พือ่แนะนำสัง่สอนควบคมุประชาราษฎร
ใหมัน่คงในศลีและธรรมอนัดงีาม     ใหรจูกัประโยชนแหงสหกรณ และชวยเปนกำลงัอปุถมัภบำรงุใหสหกรณนัน้
เปนไปสะดวก เพือ่อำนวยประโยชนใหประชาราษฎรมทีรพัยสมบตัเิปนหลกัฐานเกือ้กลูกนัและกนั  นีเ้ปนสหกรณภาย
ใน    ทรงรกัษาความปรองดองมพีระราชไมตรกีบัตางอาณาจกัร กเ็พือ่ประโยชนดวยกนัทัง้ ๒ ฝาย นบัวาเปน
สหกรณในระหวางประเทศ

อนึง่   การทีร่ฐับาลแหงสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา   ไดเขาไปเปนสมาชกิแหงองคการสหประชา
ชาตแิละไดปฏบิตัไิปโดยสมควรแกกรณ ี กเ็ปนปสาสนวธินีบัเนือ่งในสหกรณ   ดวยมงุหมายผลคอืสนัต ิอนัเปนประโยชน
ใหญทีส่หประชาชาตมิคีวามมงุหมายรวมกนัอย ูณ บดันี้  สหกรณทัง้ภายในทัง้ภายนอกทีร่ฐับาลแหงสมเดจ็บรมบพติร
พระราชสมภารเจาพยายามอยดูวยวริยิะอตุสาหะอนัยิง่ใหญ  จกัสำเรจ็เปนมหาพละกำลงั ยงัพระราชอาณาจกัรให
มัง่คัง่ตัง้อยมูัน่คงโดยเกษมสวสัด ี เปนเหตเุพิม่พูนพระราชกฤษฎาภนิหิารบารมใีนสมเดจ็บรมบพติร  พระราชสมภาร
เจา    จดัเปนมงคลวเิสสประการทีต่น
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(มว. ๑๐๘-๑๐๙) สหกรณปริยาปนฺนรฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อนิทรวเิชยีร : ทยยฺสิสฺโร  ภปูต ิ ทฆีทสสฺี
อทิธฺ ึว  ปาเปตมุมิ ํ สรฏฐํ
โส  รฏฐมนตฺคีณนายก ํว
วมีสํยติวฺาน  วทิ ํุ  ฐเปติ
“โส  รฏฐมนตฺหี ิ สเหว  รฏฐํ
เขมฺจ  ทยเฺย  สขุเิต  กโรติ”
อจิเฺจวมาสาย  สพุทุธฺภิโูต
รฏฐสสฺ  โข  สณฐฺติกิามภโูต

ปฐยาวตัร : มหามจจฺาลยฏฐานา- อาทนี ิ เอตถฺ  การติุ ํ
โส  ปญฺาเปต ิ ปญฺตตฺึ ปฏริปู ํ กโรต ิ ตํ
รฏเฐ  ราชภฏาน ํ โส กาเรต ิ กติก ํ วรํ
สหกรณเมเตสํ ภยิโฺยโส  อปุถมภฺเต
ทยยฺกิาน ํ หเิตส ี จ ตสสฺตถฺ ํ ทยยฺวาสโิน
ชานาเปตุ ํ  ปวตเฺตตุ ํ เอต ํ สเุขน  อายตึ
รฏเฐ  วฑฒฺนธมมฺาทิ- สณฐฺาคาเร  ชนาธโิป
กาเรติ   สลีธมเฺมสุ สณฐฺาปต ํุ  ว  ทยยฺเิก
โภเค  จ  สหํรติวฺาน อญฺมญฺ ํ สยุตุตฺโิต
สฏุ ุ สงคฺณหฺณตถฺาย ทยยฺรฏฐนวิาสนิํ
ราชา  สทธฺ ึ วเิทเสหิ สมฺพนฺธเมตฺติมุตฺตมํ
กาเรต ิ อญฺมญฺจฺ อตถฺสสฺปุปฺาทนาย  เว
ทฆีทสสฺ ี สหพปฺชา- ชาตยิา  ภปูตสิสฺโร
รฏฐปาล ี  จ  สมปตตฺา สนฺนิปาตนสงฺขยํ
สพพฺโลกนวิาสนีํ โหต ิ ยาวป  อชชฺโต
สนตฺภิาวปเุรกขฺารํ รฏฐปปฺสาสน ํ เอตํ

วสนัตดลิก : ทยยฺสิสฺโร  ห ิ วริเิยน  สมงคฺชิาโต
อทิธฺ ํ ถริ ํ  จริฐติ ํ กรุเุต  จ  รฏฐํ
ปาเปต ิ เขมจฺ  สกรฏฐวร ํ นพิทธฺํ
อตถฺาย  โข  หติสขุาย  จ  ทยยฺกิานํ
ทยยฺนิทฺภมูปิตโิน   อยมานภุาโว
รฺโญ  จย ํ ปรุมิมงคฺลเสฏฐภโูตต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  เฉลยเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดจากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แตงเปน ๓ ฉนัท    คอื     ปฐยาวตัร อนิทร
วเิชยีร และอเุปนทรวเิชยีรฉนัทภาษามคธ   (มงคลวเิสสกถา  หนา ๑๐๙).

สนัตนิัน้คอืความสงบ   เปนคณุสมบตัอินัจะพงึปรารถนาทัง้ทางคดโีลกทัง้ทางคดธีรรม  ในทางคดโีลก การ
ปกครองตัง้แตของชนผเูปนหวัหนาแหงสกลุแหงคณะ  ตลอดถงึแหงราชอาณาจกัร ยอมมคีวามมงุหมายสนัตเิปน
ขอใหญ    คนในสกลุเกดิทะเลาะววิาทกนั  คนในคณะเบยีดเบยีนทำรายกนั    ตางอยไูมเปนสขุ หวัหนาของสกลุ
ของคณะตองคดิปอง กนัการทะเลาะววิาทและเบยีนเบยีนกนัมใิหเกดิขึน้     และระงบัเหตเุชนนัน้อนัเกดิขึน้แลว
มงุรกัษาความอยสูงบเปนนจิ

ไมเพยีงเทานัน้ สกลุหรอืคณะเปนอรกินั ขึน้กบัสกลุหรอืคณะอืน่   เปนตนวาทีอ่ยตูดิกนัหรอืมผีลประโยชน
รวมกนั  แตไมปรองดองกนั ผลอนัไมพงึปรารถนากจ็ะพงึมมีา    หวัหนาทกุฝายจำตองมวีสิาสะกนั มคีวามผอนผนั
ดวยไมตรจีติ  ตางฝายจงึจกัอยเูปนสขุ   ราชอาณาจกัรมีโจรผรูายปลนทรพัยผลาญชวิีตทำรายรางกายชกุชุม  ประชา
ราษฎรยอมอยดูวยความหวาดเสยีว วางใจในชวีติรางกายและทรพัยสมบตัลิงมไิด   เพราะฉะนัน้ ทานผปูก ครอง
อาณาจกัรจงึตัง้กฎหมายไวเพือ่ลงโทษผทูำผดิ    และระงบัววิาทเรือ่งทรพัยกบัรกัษาสทิธแิละอสิรภาพของประชาชน
ตัง้ศาลไวเพือ่พจิารณาอรรถคด ี    จดัอารกัขาเพ่ือปองกนัภยนัตรายแตโจรผรูายและจดัการอยางอืน่อกี กเ็พือ่รกัษา
ความสงบภายใน     จดักองทพัสะสมศาสตราวธุยทุธภณัฑเสบยีงพาหนะและอืน่ๆ กด็ ีผกูไมตรีสญัญาตอกนักบั
ตางอาณาจกัรหรอืเขารวบรวมกำลงัเปนสมัพนัธมติรก็ด ี  กเ็พือ่รกัษาความสงบทางภาย นอก สนัตเิปนผลมงุหมาย
แหงรฐัประสาสนสำเรจ็ดวยกำลงัทรพัยอนัจะพงึนบัมไิด    ทัง้ดวยสตปิญญาวริยิะอตุสาหะสามารถและสหกรณอนั
เปนกจิทีพ่งึทำกอนอยางอืน่ทัง้นัน้
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(มว. ๑๐๙) สนตฺคิาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : โย  โข  ห ิ ธมโฺม  สมโถต ิ วตุโฺต
ธมโฺม ว  สนตฺตี ิ ปวจุจฺเต  โส
รฏเฐส ุ สพเฺพห ิ คณสิสฺเรหิ
สา  สนตฺ ิ สาตถฺา  อภปิตถฺยิา  เว

อเุปนทรวเิชยีร : ยทา  ห ิ กพุพฺนตฺ ิ ชนา  ววิาทํ
ชนา  วเิหเฐนตฺ ิ จ  อญฺมญฺํ
ปสาสน ํ สาธ ุ ตทา  น  โหติ
สยิา  อทิ ํ สนตฺมิขุ ํว  ตสมฺา

ปฐยาวตัร : อาคมมฺ  การณ ํ กิจฺิ ย ํ กลุ ํ วา  คโณป  วา
เอตสมฺ ึ อญฺมฺญสสฺ ชนา  อนตถฺการกา
ปเรส ํ เวรภิตูา  วา โหนตฺ ิ ภณฑฺนการกา
เย  เตส ํ เชฏฐกา  โหนตฺิ เย  วาป  คณนายกา
เอเต  เอเตห ิ สทธฺ ึว วสิสฺาสกิา  อปุายโส
สญฺาเปตวฺาน  สพเฺพป เต  อเวร ี ปกพุพฺเร
ยทา  โจรา  วลิมุปฺนตฺิ คามเก  ปหรนตฺ ิ วา
ตทา  ภยาภภิตูา  จ ฉมภฺโิน  ภรีกุา  ชนา
เอต ํ การณมาคมมฺ รฏเฐ  ชนานมสิสฺรา
ปญฺาเปนตฺธี  นตี ึว โจราน ํ นคิคฺหาย  โข
สนตฺยิา  พรฺหูณตถฺาย สขุาย  รฏฐวาสนิํ
วฑุฒฺยิา  จาป  รฏฐสสฺ อาวธุาน ิ จ  สพพฺโส
พลกาเย  จ  รฏฐสมฺึ เสนโิย  สหํรนตฺ ิ จ
สมพฺนธฺนตฺ ิ วเิทเสหิ สทธฺ ึ เมตตฺ ึ จ  โยนโิส
สาตถฺกิา  สนตฺ ิ นาเมสา เอว ํ สขุปรายนาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํ ฯ
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(มว. ๑๐๙-๑๑๐) สนตฺคิาถา ๑  อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : โย   โข   ห ิ  ธมโฺม   สมโถต ิ  วตุโฺต
วิฺหู ิ   สนตฺตี ิ  ปวจุจฺเต   โส
รฏเฐส ุ  สพเฺพห ิ  คณสิสฺเรหิ
สา   สนตฺ ิ  สาตถฺา   อภปิตถฺติพพฺา

อเุปนทรวเิชียร : ยทา  ห ิ  กพุพฺนตฺ ิ   ชนา   ววิาทํ
ชนา    วเิหเฐนตฺ ิ จ   อญฺมฺญํ
ปสาสน ํ   สาธ ุ   ตทา   น   โหติ
สยิา   อทิ ํ  สนตฺมิขุ ํ   ว   ตสมฺา

ปฐยาวตัร : กิจฺ ิ   อาคมมฺ   รฏฐสสฺ ววิาทการโิน   ชนา
อฺญมฺญ ํ วเิหเฐนฺติ ตสมฺา   เต   ภรีกุา   ชนา
เย   โข   ทจุจฺารโิน   อตถฺิ ธรีา   รฏฐปปฺสาสกา
ปฺญาปยนตฺ ิ   นตี ึ  ว พนธฺนตฺ ิ  เต   จ   ยตุตฺโิต
ชเน   กพุพฺนตฺ ิ  รฏฐสมฺึ สทา   ผาสกุวาสโิน
เอเต   สตถฺาวุธาทนีิ สหํรนตฺ ิ  ว   สพพฺทา
ปฏปิกเฺข   นวิาเรตุ ํ เต   ปลาเปนตฺ ิ  รฏฐโต
สยิา   สนตฺมิขุเํยว ตสมฺา   รฏฐปปฺสาสนนตฺ ิ*ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

* ทฆีนกิาย  สลีขนัธวรรค  (ท.ีส.ี ๙/๒๐๕-๒๓๘/๑๗๑-๑๙๑).
พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได      จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ   ๓ ฉนัท ตามถนดั
แตงฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๑๐๙-๑๑๐)

ในทางคดธีรรม สนัตเิปนตนเคาแหงพระพทุธศาสนามพีระพทุธภาษติวางไวเปนหลกัวา   “พงีสำเหนยีกให
ดถีงึความสงบนัน่แล”     อกีขอหนึง่ “จงพนูทางแหงความสงบเทยีว” อนัผปูฏบิตัพิระพทุธศาสนา จะประกอบกจิ
กด็ี    จะประพฤตกิริยิากด็ ี จะกลาววาจากด็ ีจะดำรคิดิกด็ ีอยางใดอยางหนึง่ พงึมงุความสงบเปนทีต่ัง้

สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงบญัญตัสิกิขาบท กเ็พือ่ระงบัอาสวโทษอนัเกดิขึน้แลว และเพือ่ระวงัอาสวโทษอนั
จะพงึเกิดขึน้อกี โดยใจความกค็อืเพือ่รกัษาความสงบ          ในทายพระปาฏโิมกขอนัสงฆสวดทกุกึง่เดือนสำแดง
ความขอนีว้า อนัภกิษทุัง้หลายทัง้มวลแล พงึเปนผพูรอมเพรยีงกนั ชอบกนั ไมววิาทกนั ศกึษาในสตัถพุจนอนัเปน
หลกัสตูรนัน้ ดงันี ้ฯ

ฝายคฤหสัถ ทรงบญัญตัศิลีมอีงค ๕  คอื เวนจากผลาญชวีติ เวนจากทำโจรกรรม เวนจากประพฤตผิดิใน
กาม เวนจากการกลาวเทจ็ เวนจากดืม่น้ำเมา กเ็พือ่ความอยเูปนสขุแหงมหาชน  การบำเพญ็จติตสกิขา คอืศกึษา
ทางจติ ไดแกจำเรญิภาวนา กเ็พือ่รกัษาความสงบแหงจติ มใิหคดิตืน่เตนฟงุซาน  การบำเพญ็ปญญาสกิขาคอืการ
ศกึษาทางปญญาไดแกการจำเริญวปิสสนา กเ็พือ่กำจดักเิลสอาสวะ อนัเปนขาศกึแกความสงบแหงจติ   ความสงบ
ทีม่งุหมาย ตัง้แตภายนอกตลอดถงึภายใน   ถาปฏบิตัไิดอยางนัน้ จงึช่ือวาผสูงบระงบั มคีาถาพทุธภาษติสาธกรบั
ขอนีว้า ภกิษุผมูกีายสงบแลว มวีาจาสงบแลว มใีจสงบแลว ตัง้มัน่ดแีลว มอีานสิงสคอืเหยือ่ในโลกอนัคายเสยีแลว
เรากลาววา ผสูงบระงบั ดงันี้
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(มว. ๑๐๙-๑๑๐) สนตฺคิาถา ๒

วสนัตดลิก : มลู ํ ห ิ สาสนวรสสฺ  มนุสิสฺ  สนตฺิ
ทวฺาเรห ิ ตหี ิ อธิ  เย  สมจารโิน  โข
เต  พทุธฺมามกชนา  สขุสนตฺเิปกขฺา
สกิขฺาปทาน ิ ฐปเต  ภควา  ยตนีํ
สงฆฺสสฺ  ตาน ิ อธิ  สนตฺปิรายนานิ
ตสมฺา  ห ิ สพพฺธ ิ อย ํ อภปิตถฺติพพฺา

อเุปนทรวเิชยีร : ยตนีโมวาทมทาส ิ พทุโฺธ
สมคคฺภตูา  อววิาทปตตฺา
ยต ี สยมภฺสุสฺ  จ  สาสนสมฺึ
สสุกิขฺกา  ปาวจเน  ภเวยยฺุํ

ปฐยาวตัร : คหฏฐานปํ  โอวาทํ อทาส ิ มนุปิงุคฺโว
โย  พทุธฺมามโก  โหติ พทุธฺสาสนคารโว
น  โส  ปาณาตปิาต ี จ น  คณเฺหยยฺ  อทนินฺกํ
น  มจิฉฺาจารภิโูต  จ มสุาวาท ี สยิา  น  โส
น  สยิา  มชชฺปาย ี จ อธจิติตฺจฺ  ปรูเย
ภาวน ํ ปรปิเูรยยฺ สพพฺาสววธิปูนํ
เอว ํ โส  ปฏปิชชฺนโฺต สนตฺ ึ วนิเฺทยยฺ  สพพฺทา
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สนตฺกาโย  สนตฺวาโจ สนตฺมโน  สสุมาหโิต
วนตฺโลกามโิส  ภกิขฺุ อปุสนโฺตติ  วจุจฺตตี ิ** ขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

*ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค (ท.ีส.ี๙/๒๐๗/๑๗๓-๑๗๔)

** ขทุทกนกิาย ธรรมบท (ข.ุธ. ๒๕/๓๖/๖๖).
พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   เฉลยเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสคาถา หนา ๑๑๒-๑๑๓)

โบราณบณัฑติไดยกขตัตยิสมบตั ิ๖ ประการ ขึน้กราบทลูถวายแดพระมหากษตัรยิเพือ่ไดทรงพจิารณาทรง
รกัษาและทรงปฏบิตั ิกย็อมจะเปนไปเพือ่ความสขุสวสัดิแ์กพสกนกิรผอูยใูตพระราชอาณา ขตัตยิสมบตั ิ๖ประการ
นัน้คอื

๑. อาโรคยสมบตั ิ  ความถงีพรอมดวยความปราศจากโรค คณุขอนีย้อมเปนสมบตัอินัสำคญัของพระมหา
กษตัรยิ เม่ือทรงพระสำราญหาพระโรคมไิด  ยอมสามารถยงัราชกจิใหลลุวงไมตดิขัด     ฉะนัน้ความทรงพระสำราญ
จงึจดัเปนสมบตัขิองพระมหากษตัรยิประการ ๑

๒. อารกัขสมบตั ิความถงึพรอมดวยความปกครองพระราชอาณาจกัรโดยธรรม  นีย้อมเปนสมบตัอินัสำคญั
เพราะประชาชนจะอยเูกษมสขุหรอืมทีกุขมภียั   กเ็พราะอาศยัพระมหากษตัรยิทรงตัง้อยใูนธรรม  หรอืทรงเหนิหาง
จากธรรม  เปนเหตมุกีำลงักลา       พระราชอาณาจกัรจะวฒันาหรอืทรดุโทรมกเ็พราะพระราชจรรยาของพระมหา
กษตัรยิ     ฉะนัน้ความปกครองของพระราชอาณาจกัรโดยธรรมจงึจดัเปนสมบตัขิองพระมหากษตัรยิประการ ๑

๓. ปรวิารสมบตั ิ   ความถงึพรอมดวยบรวิารคอืผรูวมการงานในราชกจิ   เหลาเสนาอำมาตยราชเสวก
ยอมเปนกำลงัในราชการ  ถาเปนคนตรงในหนาที ่ มคีวามเทีย่งธรรม มเีมตตามีความกลา   และมปีรชีาเปนคณุสมบตัิ
ซือ่สตัย  จงรกัภกัดใีนพระมหากษตัรยิของตนแมชวีติกย็อมพลถีวายได   เชนนีย้อมเจรญิราชการเพิม่พระราชอภนิหิาร
ใหปกแผรมเยน็ทัว่รฐัสมีา  เหตดุงันัน้  ความถงึพรอมดวยบรวิารจงึจดัเปนสมบตัขิองพระมหากษตัรยิประการ ๑

๔. อภยัสมบตั ิความถึงพรอมดวยความไมมภียั คอืปราศจากอรริาชศตัร ู อนัจะมมีาแตภายนอก       พระ
มหากษัตริยทรงประกอบพระราโชบายระงับปจจามิตรเสียดวยพระเดชานุภาพหรือทรงผูกพันไวดวยสัมพันธไมตรี
เชนนีพ้ระราชอาณาจกัารยอมเกษมสขุปราศจากภยั  เหตนุัน้ความไมมภียัจากอรริาชศตัรจูงึจดัเปนสมบตัขิองพระ
มหากษตัรยิประการ ๑

๕. ทารสมบตั ิ ความถงึพรอมดวยขตัตยินารรีตันคพูระบารม ี   จงึจดัเปนสมบตัขิองพระมหากษตัรยิประการ
๑

๖. ปตุตสมบตั ิความถงึพรอมดวยพระราชโอรสเฉลมิวงศ  จงึจดัเปนสมบตัขิองพระมหากษตัรยิประการ ๑

(มว. ๑๑๒-๑๑๓) ขตฺติยสมฺปตฺติคาถา

อนิทรวงศ : สมปฺตตฺโิย  อตถฺวทิหู ิ ทสสฺติา
เอว ํ ฉ  รญฺา  ปฏปิชชฺติพพฺกา
อาโรคยฺสมปฺตตฺ ิ จ  โหต ิ ราชโิน
อารกขฺสมปฺตตฺ ิ ชนนิทฺราชโิน
ภมูนิทฺรโฺญ  ปรวิารตา  ตถา
สมปฺตตฺ ิ โข  จาภยตาป  ราชโิน
ยา  ทารสมปฺตตฺ ิ จ,  ตสสฺ  อตถฺ ิ สา
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ยา  ปตุตฺสมปฺตตฺ ิ จ,  ตสสฺ  สา  ตถา

อนิทรวเิชยีร : อาโรคยฺยตุโฺต  ห ิ ชนนิทฺราชา
สาเธต ิ กจิจฺาน ิ สพุทุธฺชิาโต
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
อาโรคยฺสฺมปฺตตฺ ิ อยจฺ  รโฺญ
พยฺตโฺต  จ  โย  รฏฐปสาสนสมฺึ
เขม ี  จ  โส  กพุพฺต ิ รฏฐวาสี
รฏฐ ํ สมทิธฺ ึ กรุเุต  จ  นจิจฺํ
อารกขฺสมปฺตตฺ ิ อยจฺ  รโฺญ

ปฐยาวตัร : มหามจจฺาทโย  รโฺญ พทุธฺ ี ธมเฺม  ปตฏิฐติา
รเฺญ  จ  ภตตฺกิา  รฏเฐ สพเฺพ  สจุรเิต  ฐติา
อตถฺาย  รฏฐวาสนีํ รฏฐพพฺลวปจจฺยา
รฏฐินทฺสสฺ  อย ํ โหติ สมฺปตฺติ ปรวิารตา
โย  จ  ราชา  อมติเฺตสุ สโูร  โหต ิ อกมปฺโย
ยทา  ห ิ กปุปฺต ํ รฏฐํ เอต ํ สเมต ิ โส  ตทา
ชเน  อภริโุน  เขมี อจฉฺมภฺโิน  จ  กพุพฺเต
อย ํ อภยสมปฺตตฺิ โหต ิ รฏฐินทฺราชโิน
ราชา  จสสฺ  ปยา  เทวี สเมตตฺา  รฏฐวาสนิํ
อยจฺ  ทารสมปฺตตฺิ โหต ิ ภมูนิทฺราชโิน
ราชา  จสสฺ  ปยา  ปตุตฺา ธมมฺฏฐา  ธมมฺคารวา
ปเยนตฺ ิ รฏฐวาส ี จ ปตุตฺสมปฺตตฺ ิ โข  อยนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๑๙)

ขนัตเิปนธรรมเครือ่งทำใหงาม คกูบัโสรจัจะ ซึง่เปนธรรมเครือ่งทำใหงามเชนกนั ขนัตเิปนความอดทนโสรจั
จะเปนความเสงีย่ม   ผมูขีนัตคิวามอดทนและมโีสรจัจะความเสงีย่มนัน้เปนผงูาม    ธรรมสำคญั ๒ ประการนีเ้ปน
ทีป่รากฏเดนชดัในสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาตลอดมา เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในพระชนมชพีมากมาย   เกนิ
กวาจะนำมารบัพระราชทานกลาวถงึไดหมดสิน้      แตยอมเปนทีป่ระทบัจบัใจทกุผทูีไ่ดรบัรรูบัเหน็ทัง้ปวง  บาง
เหตกุารณกห็นกัหนาใหญหลวงยิง่นกั ยากทีผ่ใูดจกัรบัไดอยางมีความอดทนดวยขนัตมิัน่คง  มไิดปรากฏความหวัน่
ไหวใหเปนทีร่เูหน็      เชนทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงรบัไดตลอดมา   พระขนัตธิรรมทีเ่ลศิล้ำ
นกัหนาปรากฏแกสายตาแกจติใจพสกนกิรไพรฟาขาแผนดนิทัง้ปวง    ยิง่วนัพระขนัตธิรรมยิง่ใหญหลวงพนพรรณนา
วกิฤตการณบานเมอืงทีพ่ากนัวติกกงัวลไปทกุหนทกุแหง  จนปรากฏเปนความชลุมนุวนุ วายหวาดกลวั   ไมกลา
เผชญิชวีติตอไปกม็อียไูมนอย   เหตเุพราะขนัตคิวามอดทนไมเพยีงพอทีจ่ะรบัสถานการณทีไ่มแนนอนวาจะเปนอยู
ชาเพียงใด   วกิฤตการณนีท้ีป่ระกาศรบัรองพระขนัตธิรรมอนัล้ำเลศิเปนอศัจรรยแหงสมเดข็บรมบพติรพระราชสมภาร
เจา    พระผทูรงพระคณุอนัประ เสรฐิแทจรงิ   ทรงสงบนิง่ดวยพระขนัตธิรรมและพระโสรจัจ ธรรม  ขณะทีแ่ทบ
ทกุผทูกุคนกลาวโทษใครตอใครวา  เปนเหตจุนแทบจะไมเหลอืคนดทีีไ่มถกูกลาวโทษ
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(มว. ๑๑๙) ขนฺติโสรจฺจคาถา

อนิทรวเิชยีร : โย  ขนตฺโิสรจจฺสมงคฺภิโูต
ธมเฺม  ฐโิต  ภปูต ิ ทยยฺกิานํ
ตสสฺคุคฺโต  สพพฺธ ิ กติตฺสิทโฺท
อพภฺา  ปมตุตฺา  วยิ  สรูจนทฺา

อเุปนทรวเิชยีร : ฐติสสฺ  รชเฺช  มหปิสสฺ  รโฺญ
ปวตตฺ ิ อปุปฺชชฺต ิ สยํคุสสฺ
ยทา  วโร  ภปูต ิ ขนตฺยิตุโฺต
ตทา  น  ทสเฺสต ิ วกิารภาวํ

ปฐยาวตัร : อธขินตฺสิมงคฺ ี หิ ราชา  โหต ิ ชเนสโุต
ยทา  อกุกฺฏฐภาโว ว รฏฐสมฺ ึ โหต ิ ปากโฏ
โกลาหลา  จ  อปุปฺนนฺา ภรีตุา  ทยยฺวาสนิํ
ตทา  ทยยฺานมนิโฺท  เจ มนฺทขนฺติสมงฺคิโก
สยิา  สสํยชาโต  จ อทธฺา  เหสสฺต ิ เมธคา
ปฏจิจฺ  อธขินตฺิจฺ ตาทภิาว ํ นรสิสฺโร
รฏเฐ  อปุวทนเฺตสุ อชุฌฺายมานเกส ุ จ
อสุสฺกุเฺกส ุ จ  สพเฺพสุ อารภนเฺตส ุ โจทนํ
ขนฺติโสรจฺจสมฺปุณฺโณ ทยยฺกิาน ํ อวสสฺโยต ิฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   เฉลย.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ.  ๘

(พระมงคลวเิสสกถา  หนา  ๑๒๐)

ขนัตเิปนประธาน  คอืขนัตเิปนใหญ  เปนเหตนุำ      และสิง่ทีข่นัตนิำใหเกดิคอืศลีและสมาธ ิ  อนัเปน
คณุธรรมทัง้สองประการ*  ศลีกต็าม สมาธกิต็าม จกัไมเกดิจากความไมอดทนหรอืความไมมขีนัติ  ขนัตทิำใหยบัยัง้
การทำลายชวีติเพราะอดทนไดตอความยัว่ยวนทางอารมณ เชน ความโกรธ ความปรารถนาตองการทีผ่ดิศลีธรรม
อยางรนุแรง จนถงึอาจทำลายชวีติกนัไดเพยีงเพือ่ใหสมปรารถนา   ขนัตทิำใหรกัษาศลีขอ ๒ ได คอืเวนจากการถอื
เอาของทีม่ใิชของตน  เม่ือความปรารถนาตองการเกดิขึน้    แมไมมขีนัตคิวามอดทนเพยีงพอ  กย็อมละเมดิศลีขอ
๒   ขนัตทิำใหรกัษาศลีขอ ๓ ได

คอืเวนจากการประพฤตผิดิประเวณ ีกม็เีหตผุลเชนเดยีวกนัวา รกัษาศลีขอนีไ้มได แมไมรจูกัอดทนตอความ
ใครความปรารถนาทีผ่ดิศลีผดิธรรม    ตองมขีนัตอิดทนจนสามารถชนะความใครความปรารถนาทีผ่ดิศลีผดิธรรม
ได  จงึจะรกัษาศลีขอ ๓ ได    ขนัตทิำใหรกัษาศลีขอ ๔ ได  เปนผมูวีาจาสตัย ซึง่เปนทีส่รรเสรญิของบณัฑติทัง้ปวง
และขนัตทิำใหรกัษาศลีขอ ๕ ได  ผทูีเ่สพของเมา คอืผทูีไ่มสามารถเอาชนะความรสูกึทีจ่ะตองการอารมณมนึเมาได
จงึไมสามารถรกัษาศลีขอ ๕ ได แมจะเคยไดรรูสชาตขิองสิง่มอมเมามากอน   เคยรสูกึเปนสขุกบัความเคลบิเคลิม้ที่
เกดิแตอำนาจของเสพตดิทัง้หลาย แตถามขีนัตเิกดิขึน้ เอาชนะความความปรารถนาตองการจะไดรบัอารมณมนึเมา
ได กจ็ะสามารถรกัษาศลีขอ ๕ ได  เลกิละการเสพสิง่มอมเมาทัง้หลายได

ผมูขีนัตอิดทนได เอาชนะความโกรธปรารถนาตองการทีผ่ดิศลีผดิธรรม ความใคร ความมเีจตนาทำใหเกดิ
ความเขาใจผดิจากความจรงิ และความตองการอารมณเคลบิเคลิม้มึนเมาได จกัเปนผมูศีลีได และมสีมาธไิด  เพราะ
ใจทีม่ศีลีสะอาดนัน้เปนใจทีส่มาธเิกดิงาย จงึเปนใจทีม่สีมาธไิด

ผมูศีลีมสีมาธ ิ  ยอมเปนผทูีส่ามารถยงักุศลธรรมคอืความดทีัง้ปวงใหเจรญิได  ทานจงึแสดงไววา  กศุล
ธรรมทัง้ปวงยอมเจรญิเพราะขนัตเิทานัน้ **

* ส.ม. ๒๒๑  (บอกวตัร สวดมนตฉบบัหลวง  พมิพครัง้ที ่๑๒/๒๕๒๒ หนา ๒๒๑)

** ส.ม. ๒๒๒  (บอกวตัร สวดมนตฉบบัหลวง  พมิพครัง้ที ่๑๒/๒๕๒๒ หนา ๒๒๒)
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(มว. ๑๒๐) ขนฺติคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : ปธานภตูา  จ  ชเนต ิ สลีํ
สมาธธิมมฺจฺ  ชเนต ิ ขนตฺิ
นโร  ห ิ โย  ขนตฺสิมงคฺภิโูต
ชเนต ิ โส  สลีสมาธธิมมฺํ

ปฐยาวตัร : นโร  ห ิ ขนตฺมิาคมมฺ ปาณฆาต ี น  โหต ิ จ
โส  อทนินฺ ํ น  คณหฺาติ ปรจิจฺาคาภมิานโส
มจิฉฺาจาร ี น  กาเมสุ มสุาวาท ี น  โหต ิ จ
นโร   อมชชฺปาย ี จ สมงคฺ ี โหต ิ ขนตฺยิา

อนิทรวเิชยีร : ขนตฺ ึ ห ิ อาคมมฺ  ชนิาต ิ โกธํ
โส  ขนตฺยิตุโฺต  จ  ชนิาต ิ กามํ
โย  ขนตฺโิก  โหต ิ ส  สจจฺวาที
เอโส  นเิสเธต ิ จ  มชฺชปานํ

ปฐยาวตัร : โย  ห ิ สลีสมาธหีิ นโร  โหต ิ สมงคฺโิก
สพเฺพ  กสุลธมเฺม ว โส  ปวฑฒฺยเต  นโรต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค   ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (จากหนงัสอืมงคลวเิสสกถา  หนา ๑๒๑)

ศรทัธา คอืความเชือ่ในพระรตันตรยั     คอืในสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา ในพระธรรมซึง่
ทรงแสดงสอน    ในพระสงฆผพูทุธสาวกปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามเสดจ็สมเดจ็พระบรมศาสดา  ศรทัธานีม้ไิดมมีาก
ในผนูบัถอืพระพทุธศาสนา  แตความทีท่รงมพีระราชศรทัธา     มพีระปญญายิง่ และทรงตัง้อยใูนธรรม ปรากฏเดน
ชดั   แกพสกนกิรไพรฟาขาแผนดนิทัง้ปวง     เหลานีเ้ปนการพระราชทานประโยชนยิง่ แกจติใจ ผนูบัถอืพระพทุธ
ศาสนามไิดนบัถอืพระพทุธศาสนากต็าม  ความจงรกัภกัดเีทดิทนูสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาอยางเปยมลน
ทกุเวลานาท ี  ทำใหเกดิความชืน่ชอบในพระราชศรทัธา พระปญญา พรอมดวยในศลีในธรรม ซึง่ทรงมบีรบิรูณ    ความ
ชืน่ชมโสมนสัเปนอนัมากดวยมคีวามจงรกัภกัดเีปนเหตสุำคญั สงเสรมิสนบัสนนุใหบงัเกดิความมศีรทัธา ทีจ่ะดำเนนิ
ตามรอยพระบาททีจ่ะสนองพระมหากรณุาธคิณุ โดยหวงัวา  จะเปนการนอบนอมถวายความชมุชืน่พระราชหฤทยั
ไดบางแมเพยีงเลก็นอย       ในยามทีแ่ทบทกุหวัใจสลดหดหเูศราหมอง

(มว. ๑๒๑) สทฺธาคาถา

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ธมโฺม  จ  สงโฺฆติ เสฏฐ ํ ตริตน ํ อทิํ
ตสมฺ ึ สททฺหน ํ สทธฺา พทุธสาสนกิา  จ  เย
เนเตส ํ พหกุา  สทธฺา สทธฺายตุโฺต  ต ุ ขตตฺโิย
ปญฺาธโิก  จ  ธมมฺฏโฐ ชเนส ุ โหต ิ ปากโฏ
รโฺญ  ทยยฺานมนิทฺสสฺ สทธฺาทหี ิ สมงคฺติา
พทุธสาสนกิา  วา  เย อญฺสาสนกิาป  เย
อปุพรฺเูหต ิ อตถฺจฺ เตส ํ จติเฺต  หติ ํ สขุํ
ทยยฺรฏฐนวิาสนีํ ขตตฺเิย  อตเิมตตฺติา
รโฺญ  สทธฺาทธิมเฺมสุ ภยิโฺย  ชเนต ิ โถมนํ
พหุโถมนเมตํป ภปูาเล  เมตฺตเิหตกุํ
สทธฺ ํ ชเนต ิ เยสปํ เอเต  นราธปิานคุา
“ยทา  โสจติภตูา ว โหนตฺ ิ ราชานคุา  ชนา
ตทา  รโฺญ  มนสสฺารท- ชนโน  โหติ  โน  นโม
ปรติโฺตปต ิ สทธฺาย สมงคฺโิน  ภวนตฺ ิ เวต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  เฉลย.
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(มว. ๑๒๑) สทธฺาคาถา  อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : พทุโฺธ  จ  ธมโฺม  อรโิย  จ  สงโฺฆ
อจิเฺจวเมตํ  รตนตตฺยปํ
เอต ํว  เสฏฐ ํ สรณ ํ ชนานํ
เอตมหฺ ิ โข  สททฺหน ํ ว  สทธฺา
เย  โข  มมายนตฺ ิ วร ํ มนุนิทฺํ
เตสปํ  สทธฺา  พหกุา  น  โหติ
สทธฺาธโิก  พทุธฺ ิ จ  ธมมฺิโก  โย
โส  ภมูโิป  โหต ิ ชเนสโุต ว

อเุปนทรวเิชยีร : ชนา  ห ิ  เย  สาสนกิา  ภวนตฺิ
อย ํ ห ิ สทธฺาทสิมงคฺภิาโว
กโรต ิ สพเฺพ  มหเิป   สภตตฺี
ชเนต ิ เตส ํ ปยตจฺ  นจิจฺํ

ปฐยาวตัร : สทธฺาทยิตุตฺตา  รโฺญ ภยิโฺย  ชเนต ิ โถมนํ
พหุโถมนเมตํป ภปูาเล  เมตฺตเิหตกุํ
สทธฺ ํ ชเนต ิ เยสปํ เอเต  นราธปิานคุา
“ยทา  โสจติภตูา ว โหนตฺ ิ ราชานคุา  ชนา
ตทา  รโฺญ  มนสสฺาท- ชนโน  โหติ  โน  นโม
ปรติโฺตปต ิ สทธฺาย สมงคฺโิน  ภวนตฺ ิ เวต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   เฉลย.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดจากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้  แตงเปนปฐยาวตัรฉนัทภาษามคธ  (จากหนงัสอื
มงคลวเิสสกถา  หนา ๑๒๒)

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงตรสัรธูรรมอนัสงูสดุ     ทรงยงัพระสงฆหมใูหญใหเบกิบานตืน่จากกเิลส
นทิรา นีจ้ัดวาเปนพระรตันตรยั   ดวยเดชานภุาพพระศรรีตัน ตรยัดลบนัดาล ขออปุทวนัตราย และอปุสรรคศตัรู
ทัง้หลายจงอยาบงัเกดิถกูตองพองพาน ซึง่ไทยสยามรฐัมหาชนบทนีใ้นกาลไหนๆ  จงบำราศไกลทนัท ี   ขอความไม
มโีรคคกุคาม ความสขุสำราญ ความมอีายยุนืนาน    และความบรบิรูณทกุกาลแหงวตัถทุัง้หลาย  ธาตทุัง้สีจ่งไดมี
เสมอกนั  อนัเปนทีต่ัง้แหงวบิลุผลมากม ีทัง้สขุโสมนสัมากมจีงบงัเกดิ  จงเปนไปดงัอธษิฐาน  แดสมเดจ็บรมบพติร
พระราชสมภารเจา พรอมดวยสมเดจ็พระนางเจา ฯ  พระบรมราชนินีาถ   พระราชโอรส   พระราชธดิา พระราช
นดัดา พระบรมวงศานวุงศ  และคณะรฐับาลมขุอำมาตยสภาเสวกามาตย  ขาราชการ  ทหาร  ตำรวจ  พลเรอืน
พสกนกิรประชาราษฎรสมณชพีราหมณ     ขอเทพเจาผงูดงามดวยเมตตาทัว่จกัรราศทีีส่ถติอยใูนไทยสยามรฐัมณฑล
นีจ้งตัง้ไมตรีกลัยาณจติอภบิาลรกัษาสกลไทยสยามรฐัมมีาอาณาเขตมงคล   ดวยนำเขาไปใกลซึง่อฐิวบิลุผล   อนั
เปนหติานหุติประโยชน คอยปองกนัซึง่สรรพโทษทีไ่มเกือ้กลูแกความเจรญิ มใิหบงัเกิดม.ี

(มว. ๑๒๒) สุขาภิยาจนคาถา
อรห ํ  สมมฺาสมพฺทุโฺธ อตุตฺมํ  ธมมฺมชฌฺคา
มหาสงฆฺ ํ ปโพเธสิ อจิเฺจต ํ รตนตตฺยํ
เอตสสฺ  อานภุาเวน ววิชชฺนตฺ ุ อปุททฺวา
รฏเฐ  มา  อปุสคคฺา  จ อปุปฺชชฺนตฺ ุ กทุาจนํ
ทฆีายกุา  จ  วณเฺณน สมปฺนนฺา  รฏฐวาสโิน
สขุติา  พลวนโฺต  จ นจิจฺ ํ โหนตฺ ุ ยถจิฉฺติํ
เสฏฐา  พทุธฺาทโย  นจิจฺํ ภมูปิาล ํ สญาตกํ
อมจเฺจ  อภปิาเลนตฺุ สพเฺพ  ราชภเฏ  สทา
สมเณ  พรฺาหมฺเณ  จาป รกฺขนตฺ ุ รฏฐวาสโิน
ทยยฺรฏฐจฺ  โคเปนตฺุ เทวา  กลยฺาณมานสา
รฏฐ ํ ปาเปนตฺ ุ เวปลุลฺํ วฑุฒฺิจฺ  ถริตํ  สทาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๑๒๒) สขุาภยิาจนคาถา  อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : พทุโฺธ  จ  ธมโฺม  อรโิย  จ  สงโฺฆ
อจิเฺจวเมตํ  รตนตตฺยปํ
ตสสฺานภุาเวน  อปุททฺวา  จ
สพพฺนตฺรายา  อปุสคคฺสตตฺู
มา  โหนตฺ ุ รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
ทยยฺา  อโรคา  สขุติา  จ  โหนตฺุ
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อเุปนทรวเิชยีร : จริายภุาโว  จ  สมทิธฺภิาโว
พหปุผฺลาน ํ อถ  ฐานภโูต
สเมน  วตตฺจจฺตธุาตภุาโว
สทา  ปวตตฺนตฺ ุ จ  ทยยฺกิานํ
มหนิทฺภปูสสฺ  สญาตโิน  จ
อมจจฺโปสาทชินานเมตถฺ
ทยาลกุาน ํ สมณาทกิานํ
สขุปํ  วชิชฺนตฺ ุ จ  โสมนสสฺํ

ปฐยาวตัร : ทยยฺรฏฐจฺ  โคเปนตฺุ เทวา  กลยฺาณมานสา
รฏฐ ํ ปาเปนตฺ ุ เวปลุลฺํ วฑุฒฺิจฺ  ถริตํ  สทาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา  หนา ๑๒๖-๑๒๗)

ปฏริปูเทสวาสะคอือยใูนประเทศอนัสมควรขยายความไดวาอยใูนเครือ่งแวดลอมทีพ่รอมดวยเครือ่งสงเสรมิ
ในทางดทีกุประการ     สยามประเทศเปนปฏริปูเทสวาสะอยางเปนทีย่อมรบัไดจรงิใจ  เมืองไทยมพีระพทุธ ศาสนา
เปนศาสนาประจำชาต ิ ธรรมะทีส่มเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจาทรงคนพบ และทรงแสดงประทานไวใหแก
โลกดวยพระมหากรณุา  เพือ่นำพนทกุขสารพดัอยางสิน้เชงิ  นอกจากนัน้ เมอืงไทยมพีระมหากษตัรยิทีท่รงมทีศพธิ
ราชธรรมตามคำสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจาทรงแสดงไวแจงชัดสองประการสำคญันีเ้พยีงพอ สำหรบั
ความเปนปฏริปูเทสวาสะของสยามประเทศ    สปัปรุสิปูสสยะ คอืคบสตับรุษุ ทานใหคบสตับรุษุเพ่ือใหมธีรรมเชน
สตับรุษุมีดงันัน้  ยอมเปนไปไดทีธ่รรมะขอนีใ้นจกัร ๔*     จะหมายไปถงึใหธรรม ๗ ประการของสตับรุษุ คอืรจูกั
เหต ุรจูกัผล รจูกัตน รจูกัประมาณ รจูกักาล รจูกัประชมุชน รจูกับคุคล   อตัตสมัมาปณธิ ิคอืตัง้ตนไวชอบหรอืตัง้
ตนไวโดยธรรมไมผดิธรรม    และจกัร ๔ ประการสดุทายคอืปพุเพกตปญุญตา ความเปนผไูดทำความดไีวในปาง
กอน  ความประกอบพรอมกนัของจกัร ๔ จงึยอมเปนลอนำสคูวามเจรญิสถานเดยีว

ขอรบัพระราชทานอญัเชิญพระพทุธภาษติบทหนึง่มาถวายดงันี ้ “พระอรหนัตทัง้หลายอยใูนทีใ่ด  คอืบาน
กต็าม  ปากต็าม  ทีล่มุกต็าม  ทีด่อนกต็าม  ทีน่ัน้ยอมเปนภมูนิารืน่รมย”

อนัคำวา  “อรหนัต”  นัน้  โดยตรงทานหมายถงึทานผไูกลกเิลสแลวสิน้เชงิ    แตทานยกทานผเูปนบดิา
มารดาวาเปน  “พระอรหนัตของบตุรธดิา”  เพราะบดิามารดาไมเปนโทษ  ไมเปนภยั  แกบตุรธดิา  แมเลก็นอย
เพยีงใด  ภยันัน้เกดิแตกเิลส  ผไูมเปนภยั  จงึเปนผไูมมกีเิลส เหตทุีบ่ดิามารดาไมเปนภยัแกบตุรธดิา  ทานจงึแสดง
ไวนยัหนึง่วา  “บดิามารดาเปนพระอรหนัตของบตุรธดิาทัง้หลาย”  ทีน่ัน้ยอมเปนทีร่ืน่รมยสำหรบัเขาเหลานัน้

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ ไมทรงเปนโทษเปนภยัของพสกนกิรไพรฟา
ขาแผนดนิ ไมทรงอาศยัความโลภ ความโกรธ ความหลง ในความทรงเกีย่วของดวย ทรงอาศยัพระมหากรณุาเปน
ทีต่ัง้ปรากฏชดัในสารพดัสิง่ทีท่รงกระทำเพือ่ขาแผนดนิของสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา

ขอรบัพระราชทานกลาววา   ทรงเปนพระอรหนัตไมเพยีงของพระราชโอรสพระราชธดิา แตยงัทรงเปน
พระอรหนัตของพสกนกิรขาแผนดนิสิน้ทัง้ปวง  ทรงแหนหวงหวงใยไมตางจากเปนบตุรธดิาทีแ่ทจรงิ      เสดจ็พระ
ราชดำเนนิถงึทีใ่ด      ไมวาบานกต็าม ปากต็าม ทีล่มุกต็าม ทีด่อนกต็าม ทรงยงัความรืน่รมยใหเกดิขึน้ได   นีเ้ปน
จรงิ นีเ้ปนสิง่ทีไ่มมผีใูดอาจคดัคานได ทรงเปนไปดงัพระพทุธภาษติทีร่บัพระราชอญัเชิญมาขางตน   คอืทรงเลศิลน
ดวยคณุวเิศษแหงพระอรหนัต    ทานเปนเหตใุหทรงปกครองประเทศชาตปิระชาไทยใหรมเยน็เปนสขุ ยิง่กวาทกุ
อาณาเขตในโลกนี ้ นีเ้ปนพระมงคลวเิสสสวนปรหติรฏัฐาภปิาลโนบาย

ประชาชนทัง้หลายกบัทัง้สกลมหาสงฆ    สมณพราหมณาจารยทัง้ปวง      สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ใหญหลวงพนประมาณ เม่ือมาถงึวาระอดุมมงคลกาลมหาสมยัเฉลมิพระชนมพรรษา  จงึพากนัเฉลมิฉลองทัว่ทกุแหง
หน ดวยศภุกศุลมงคลพธิตีางๆ

*ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค (ท.ีปา. ๑๑/๔๐๐/๒๙๓);  องัคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต  (อง.ฺจตกุกฺ. ๒๑/๓๑/๔๑).
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(มว. ๑๒๖-๑๒๗) ปฏิรูปเทสวาสคาถา

อนิทรวเิชยีร : โส  ทยยฺเทโส  ปฏริปูเทโส
เอเตห ิ เหตหูปิ  เวทติพโฺพ
พทุธฺจฺ  ธมมฺ ํ สรณจฺ  สงฆฺํ
คจฉฺนตฺ ิ ทยยฺา  พหกุา ว  รฏเฐ
พทุโฺธ  สสุทุโฺธ  วรโพธปิตโฺต
สพพฺฺนุา   เทสติธมมฺเสฏโฐ
เอโส ว  ทกุขฺสสฺ  นโิรธภโูต
นยิยฺานโิก  สนตฺนิโิยชโก  จ

อเุปนทรวเิชยีร : ฐโิต  มนุนิเฺทน  สวุตุตฺธมเฺม
ชนสิสฺโร  ธมมฺปรายโน  จ
ปฏจิจฺ  เทวฺการณมตตฺเมตํ
ปวจุจฺเต  โส  ปฏริปูเทโส

ปฐยาวตัร : ยา  เทเส  ปฏริเูป  วา ภมูภิาเค  จ วาสตา
โย  เว  สปปฺรุสิานจฺ สาธนู ํ วา  อปุสสฺโย
สพพฺธมเฺมส ุ โย  อตตฺ- สมมฺาปณธิ ิ มงคฺโล
ยา  เว  มงคฺลภตูา ว ปพุเฺพ  จ  กตปุญฺตา
อเิม  โข  จตโุร  ธมมฺา ยถา  จกฺกนตฺ ิ วจุจฺเร
วฑุฒฺ ึ อาวหเตเยว จตุจกฺกสมงฺคิตา
จตุจกกฺาน ิ อาคมมฺ อทุทฺฏิฐ ํ พทุธฺภาสติํ
คาเม  วา  ยท ิ วารฺเญ นนิเฺน  วา  ยท ิ วา  ถเล
ยตถฺ  อรหนโฺต  วหิรนตฺิ ต ํ ภมูริามเณยยฺกํ
ตตถฺ  มาตา  ปตา  จาป อรหนโฺตต ิ วจุจฺเร
นทิโฺทสา  จ   ห ิ เต  ปตุตฺ- ธตีนู ํ โหนตฺ ิ นพิภฺยา
นทิโฺทโส  ห ิ  จ  ภมูนิโฺท ราชา  ปชาย  นพิภฺโย
ตสมฺา  โส รฏฐวาสนีํ อรหนตฺ ิ ปวจุจฺเต
การุญฺโจทโิต  หตุวฺา มหาราชา  นรสิสฺโร
หติตถฺาย  จ  รฏฐสสฺ สขุาย  รฏฐวาสนิํ
สเขท ํ อคคฺเณตวฺาน กรณยฺาน ิ ปกพุพฺเต
รโฺญ  ทยยฺปตนิทฺสสฺ อทิ ํ วเิสสมงคฺลํ
ตสมฺา  ทยยฺชนา  สพเฺพ สมณา  จาป พรฺาหมฺณา
สรนตฺา  คณุเมตสสฺ กาเล  ปสตูสิมมฺเต
รฏฐสสฺ  สพพฺภาเคสุ ปกพุพฺนตฺ ิ มหามหนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธ

วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสคาถา หนา  ๑๓๒)

ธรรมดงัเชนทีป่ฏบิตักินัอย ู กค็อืปฏบิตัติามคำทรงสอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทีไ่ดรบัมาจากพระ
สงฆ ไตรสรณคมนคอืการถงึสรณะทัง้สามมพีระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ครบองคแหงพระรตันตรยั  สรณะ
หมายถงึทีพ่ึง่  ทีอ่าศยั  ทีป่กปอง  นอกจากพระพทุธเจาพระธรรมพระสงฆแลวไมมผีใูดอืน่สิง่ใดอืน่พงึถงึเปนสรณะ
ได สรณะมคีวามหมายพเิศษจากคำทีพ่ึง่ทัว่ไป ไมพงึนำคำนีไ้ปใชกบัคำอืน่  หรอืผอูืน่นอกจากพระรตันตรยั  พระ
รตันตรยัแมจะแยกออกเปนพระพทุธเจาพระธรรมพระสงฆ แตกม็คีวามเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัอยางแยกไมออก สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัรพูระธรรมเครือ่งนำออกจากกเิลสและกองทกุข ไดทรงแสดงพระธรรมทีต่รสัรดูวยพระองค
เอง จงึทรงยงัพระสงฆใหเกดิขึน้ เปนผทูรงพระธรรมไวสบืทอดมาถงึทกุวนันี ้ เมือ่ปฏบิตัคิวามเปนอนัหนึง่อนัเดยีว
กนัของพระสรณะทัง้สามกด็ัง่นี ้ ความเปนพเิศษของพระรตันตรยัทีค่วรแกคำวาสรณะอยทูีว่า    การพ่ึงพระรตัน
ตรยัปราศจากโทษแมแตนอย   เพราะพระธรรมเปนความถกูตองสถานเดยีว   ไมมคีวามผดิแมเลก็นอย คำสอน
ของใครอืน่เปนสรณะไมได เพราะวายงัมีความบกพรองอยไูมมากกน็อย ถอืเปนทีพ่ึง่ไดแตมใิชเปนสรณะ

พระพทุธศาสนสภุาษติบทหนึง่กลาวไว มคีวามวา “เมือ่บคุคลระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆอยู
ความกลวั ความครัน่คราม ขนพองสยองเกลา จกัไมมี” นีแ้สดงความเปนทีพ่ึง่ทีเ่รยีกวา  “สรณะของพระรตันตรยั
ทีใ่หความปกปองใหพนภยัไดจรงิไมวาจะตกเขาไปในทีม่ภียัอนัตรายมากมายเพยีงใด    ผถูงึพระรตันตรยัเปนสรณะ
ยอมพนจากภยัทัง้ปวงนัน้ ทัง้ทางกายและทางใจ คอืไมกลวั ไมสะดงุ ไมหน ีมแีสดงไววา ผนูกึถงึพระพทุธเจาหรอื
พระธรรมของพระองคหรอืพระสงฆสาวกของพระองค แมตกไปในทีแ่วดลอมทีน่าสะพรงึกลวั กจ็ะไมกลวั ไมหน ีเพราะ
พระพทุธองคทรงเปนผไูมสะดงุ ไมกลวั และไมหนี

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาพระผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิทรงถงึพระรตันตรยัเปนพระสรณะมัน่คง
จงึไมเคยทรงหนเีหตกุารณใดเลย ทรงเผชญิไดดวยพระอาการสงบอยางยิง่ และทรงชนะโดยตลอด
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(มว. ๑๓๒) ติสรณคมนคาถา

วสนตฺติลก : พทุโฺธ  จ  โลกคร ุ ธมมฺวโร  จ  สงโฺฆ
อจิเฺจวมคคฺสรณ ํ รตนตตฺยนตฺํ
เสฏฐ ํ อวสสฺยมทิจฺ  ปชาย  ตาณํ
นาฺญตรฺ  เตห ิ สรณ ํ วรมตถฺ ิ อฺญํ

วสํฏฐา : อเิมส ุ โย  พชุฌฺต ิ โพธมิตุตฺมํ
“วโร  มนุนิโฺท”  อติ ิ โส  ปวจุจฺเต
สวุตุตฺธมโฺม  นปิโุณ  อนตีโิก
วโร  จ  สงโฺฆ  สคุตสสฺ  สาวโก

ปยฺาวตตฺ ํ: อทิ ํ ตริตน ํ โหติ เสฏฐํ  สรณมตุตฺมํ
ตาณ ํ อโทสภตูจฺ นาถภตู ํ ปชาย  จ
ตสมฺา  ห ิ สคุตาทหีิ นาฺญตรฺ  พทุธฺสาสเน
ปตฏิฐภตูมฺญ ํ ยํ กิจฺ ิ โหต ิ ปชายธิ
เอต ํ เสฏฐ ํ น  โลกานํ สรณ ํ อติ ิ วจุจฺเต
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
เอวมพฺทุธฺ ํ สรนตฺานํ ธมมฺ ํ สงฆฺจฺ  ภกิขฺโว
ภย ํ วา  ฉมภฺติตฺต ํ วา โลมหโํส  น  เหสสฺติ
พทุโฺธ  อภริ ุ อจฉฺมภฺี อนตุรฺาส ี นริพพฺโุท
อเวร ี อปลาย ี จ สพพฺทา  อกโุตภโย
ทยยฺนิโฺท  ห ิ มหาราชา สมพฺทุธฺตพิพฺคารโว
สมพฺทุธฺ ํ ธมมฺเสฏฐจฺ สงฆฺจฺ  สรณ ํ คโต
เขม ี ภวต ิ อจฉฺมภฺี อปลาย ี จ  สพพฺทา
อจุจฺาวจํ  น  ทสเฺสติ ชย ํ ลภต ิ ทชุชฺยนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ
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(มว. ๑๓๒) ตสิรณคมนคาถา อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวงศ : พทุโฺธ  จ  ธมโฺม   อรโิย   จ  สาวโก
อจิเฺจวเมตํ    รตนตตฺย ํ  วรํ
สาธนูมคคฺ ํ   สรณ ํ    อนตุตฺรํ
อาคมมฺ    ต ํ   มจุจฺต ิ ทกุขฺโต  ชโน

อนิทรวเิชยีร : อญฺสมฺมิตเฺถว   น      สาสนสมฺึ
พทุธฺาทกิ ํ  โข   รตน ํ ว   เสฏฐํ
สมโฺพธปิตโฺต   อรโิย   จ  พทุโฺธ
ธมโฺม   ชนาน ํ  อถ  สนตฺทิายี
โลกสสฺ  ปุญฺสสฺ   จ   เขตตฺภโูต
พทุธฺานโุค   สงฆฺวโร   จ  เสฏโฐ

ปฐยาวตัร : ตสมฺา   เย   สรณ ํ  เสฏฐํ คตา   สมพฺทุธฺสาสเน
ต ํ  พทุธฺาทกิมาคมมฺ เต   ทกุขฺโต   ปมจุจฺเร
วตุตฺเฺหต ํ  มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
เอวมพฺทุธฺ ํ  สรนตฺานํ ธมมฺ ํ  สงฆฺจฺ   ภกิขฺโว
ภย ํ  วา   ฉมภฺติตตฺ ํ วา โลมหโํส   น   เหสสฺติ
พทุโฺธ   อวตีราคาทิ- เสฏโฐ  โหต ิ  อนาลโย
มตุโฺต  สพพฺนตฺราเยหิ อภโีต   อปลายโิก
ทยยฺสิสฺโร  ห ิ สพพฺฺุ- พทุธฺาทติพิพฺคารโว
ยทา  รโฺญ  ว  รฏฐสมฺึ อปุปฺนโฺน   ว   อปุททฺโว
ตาทจิติโฺต   อภโีต  จ อปลาโต  จ  ขตตฺโิย
ตสมฺา  ทยยฺกิภปูาโล ปปโฺปต ิ ชยมตุตฺมนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๑๓๙-๑๔๐).

กลัยาณมติตตาธรรม  ธรรมคอืความเปนผมูเีพือ่นดงีามกัลยาณมติรมิไดหมายถงึเพียงผทูีเ่รยีกกนัวาเพ่ือน
หรอื มติรหรอืสหาย คำวาเพือ่นนัน้ มทีัง้ทีเ่ปนเพือ่นดเีพือ่นไมด ีเพือ่นสนทิ เพือ่นไมสนทิ เพือ่นแท เพือ่นเทยีม   กลัยาณ
มคีวามหมายวาด ีงาม เปนมงคล   เมือ่นำไปประกอบเขากับคำใดคำหนึง่กท็ำใหคำนัน้มคีวามหมายเปนพเิศษขึน้
ดวยความดมีมีงคลเชนกลัยาณปถุชุน  หมาย ถงึสามญัชนผยูงัมใิชอรยิบคุคลทีม่ใีจมงุด ี ปรารถนาดเีปนพเิศษ เปน
มงคล กลัยาณจติหมายถงึจติทีม่คีวามมงุดี ปรารถนาดเีปนพเิศ เปนมงคลแผไป    กลัยาณมติรจงึหมายถงึผทูีห่วงั
ด ี    ใหความชวยเหลอืวากลาวตกัเตอืนแนะนำไมปลอยใหคดิผดิพูดผดิทำผดิทัง้ๆ ทีร่ ู   ไมปลอยใหมภียัมคีวาม
เสือ่มเสยีเกดิขึน้ แมปองกนัได แมมคีณุสมบตัดิงัรบัพระราชทานถวายพระพรแลว   จะเปนเพือ่นหรอืไมใชเพือ่นใน
ความหมายทีใ่ชกนัทัว่ไปกเ็ปนกลัยาณมติรได   คอืแมจะเปนผทูีไ่มรจูกัคนุเคย   แมทีอ่ยหูางไกลไมเคยพบเคยเหน็
แตเมือ่มใีจมงุดปีรารถนาดจีรงิใจตอผใูด คดิทำพดูทำทกุอยาง  เพือ่ปองกนัชวยเหลอืผนูัน้เตม็สตปิญญาความสามารถ
ใหพนจากความเสือ่มเสยีทกุประการ  ไมวามากนอยหนกัเบากน็บัไดวาเปนกลัยาณมติร

อยางไรกต็ามขอรบัพระราชทานถวายพระพรวา    กลัยาณมติรหาไดไมงาย หาไมไดสำหรบัคนทัว่ไป ไมใช
ภรยิาทกุคนเปนกลัยาณมติรของสาม ี    ไมใชสามทีกุคนเปนกลัยาณมติรของภรยิา    ไมใชเพือ่นทกุคนเปนกลัยาณมติร
ของกนัและกนั   ผเูปนกลัยาณ มติรนัน้มคีณุอนัเปนหลกัสำคญัทีส่ดุคอืความด ี  มคีณุธรรมประจำใจ พรอมดวยสติ
และปญญา ภรยิาสาม ีบดิามารดา บตุรธดิา และมติรสหายทีไ่มมคีณุดงัรบัพระราชทานถวายพระพร จงึไมอาจเปน
กัลยาณมิตรที่แทได

ทีส่ำคญัอกีประการหนึง่กค็อืแมเปนผมูกีลัยาณมติรแตปฏเิสธทีจ่ะรบัเปนกลัยาณมติร แมมกีลัยาณมติรจงึ
เหมอืนไมม ีไมไดรบัประโยชนโดยควร

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงยิง่ดวยบญุญาธกิารเปนทีป่รากฏประจกัษชดัสวนอตัตสมบตั ิ  จงึ
ทรงประกอบพรอมดวยธรรมสำคญัประการหนึง่ คอืกลัยาณมติตธรรมjคือทรงปฏิบัติ เปนกัลยาณมิตรของทุก
สถาบนัสำคญัและของทกุคน   ทัง้ทรงรบัความเปนกลัยาณมติรของผมูคีวาม ดมีคีวามปรารถนาดมีงุดี มมีงคลพรอม
ดวยสตปิญญา     ไมทรงปฏเิสธความเปนกลัยาณมติรในผใูดเหตดุวยทรงมคีวามเปนกลัยาณมติรในพระองคเอง
จงึทรงปฏบิตัคิวามดงีามไดอยางสะดวกสบายเปนธรรมชาต ิมติองทรงฝนพระราชหฤทยัแสดงความปรารถนาดใีดๆ
เลย
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(มว. ๑๓๙-๑๔๐) กลฺยาณมิตฺตตาธมฺมคาถา

วสนตฺตลิกา : โลเก  ห ิ โย  มทิต ิ เสนฺหต ิ วาต ิ มติโฺต
โส  “ปาปโก  จ  สหุโท”  อติ ิ ทวฺปิปฺเภโท
มติโฺต  จ  โย  หติมโน  สทุโท  ส  มติโฺต
โย  โหต ิ ตพพฺปิรโิต  ส  นหินีมติโฺต

ปยฺาวตตฺ ํ: หติกาโม  ห ิ โย  มติโฺต มติตฺาน ํ วฑุฒฺกิามโก
เอโส  กลยฺาณมติโฺตติ สามฺญโต  ปวจุจฺเต
เอโส  สกุตการ ี จ โส  สภุาสติภาสโก
โส  สจุนิตฺติจนิตฺ ี จ ภเยป  ปจจฺปุฏฐเิต
เนโส  จชติ  มติเฺต ว เต  สงหฺณหฺาต ิ โส  สทา
โลเก  กลยฺาณมติตฺา  เย เอเต  ภวนตฺ ิ ทลุลฺภา
สามนี ํ ภรยิา โลเก ยา  อตถฺ ิ เคหสามนิี
กลฺยาณมิตฺตภูตาติ สพพฺา  ตา  นปปฺวจุจฺเร
สพเฺพ  กลยฺาณมติตา ว ภรยิาน ํ น  สามโิน
มติตฺา  กลยฺาณมติตาติ สพเฺพป  นปปฺวจุจฺเร
ตสมฺา  ธมมฺฏฐติา โหนตฺิ เย  ชายปตกิาป  วา
เย  มาตาปตโร  วาป เย  ปตุตฺธตีโรป  วา
มติตฺา  วา  โหนตฺ ิ ปญฺาย สมงคฺโิน  จ  ปณฑฺติา
สพเฺพ  “กลยฺาณมติตฺาติ วจุจฺนตฺ ิ เสวนารหา

วสํฏฐา : ชนสิสฺโร  ปุญฺสมงคฺขิตตฺโิย
วโร  จ  กลยฺาณกมติตฺธมมฺโิก
หเิตสโก  มงคฺลธมมฺยตุตฺโก
สพุทุธฺ ิ รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺวาสนิํ
วราสจติโฺต  อภวิฑุฒฺกิามโก
สย ํ ฐโิต  ธมมฺวเร  ชเนสโุตต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ
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(มว. ๑๓๙-๑๔๐) กลฺยาณมติตฺตาธมมฺคาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : มติตฺา  นาม  ห ิ กลยฺาณา ปาปา  จ  อติ ิ ทพุพฺธิา
วราสเปกขฺกา  เจว กลยฺาณา  สสุหายกา
ปรสงคฺหกา  จาป เต  กลยฺาณาต ิ วจุจฺเร
ตพฺพปีรตีมิตตฺา  ตุ ปาปกา  อติ ิ ปวจุจฺเร
กลยฺาณา  ห ิ อทฏิฐาป ทเูร  ฐติา  วราสกา
สจุนิตฺอีาทกิา  เย  โข ปเร  โมเจนตฺ ิ ทกุขฺโต
อเิม  มติตฺา  ยถาวตุตฺา กลยฺาณา  อติ ิ วจุจฺเร

อนิทรวงศ : กลยฺาณมติตฺา  ห ิ ภวนตฺ ิ ทลุลฺภา
โลกมหฺ ิ สพพฺา  ภรยิา  ภวนตฺ ิ ยา
ตา  สามกิาน ํ ภรยิา  น  สชุชฺนา
สาม ี อมิาสปํ  น  สชุชฺนา  ตถา
เย  โข  สมงคฺ ีว  คเุณห ิ โหนตฺ ิ เว
สพเฺพว  กลยฺาณชนาต ิ วจุจฺเร

อนิทรวเิชยีร : ยสสฺตถฺ ิ กลยฺาณชนา  ว  สพเฺพ
กลยฺาณภาวปํ  น  คณหฺเต  โส
กลยฺาณตา  ยาป  นรสสฺ  ตสสฺ
เอตสสฺ  เอสาป  นริตถฺกา  เว

ปฐยาวตัร : ทยยฺนิโฺท  ทยยฺกิาน ํว กลยฺาโณ  ปรุขตตฺโิย
กลฺยาณมิตฺตธมฺเมหิ สมงคฺ ี โหต ิ ภมูโิป
วราโส  พทุธฺสิมปฺนโฺน หเิตส ี ทยยฺวาสนิํ
ตสมฺา  กลยฺาณมติโฺตติ สงขฺ ํ คโต  ชนสิสฺโรต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย ( พระมงคลวเิสสกถา หนา ๑๕๐-๑๕๑)

สวน “พลวฑัฒนธรรม” สำหรรบัพระราชามหากษตัรยิาธริาชไดมคีำสอนซึง่มาในพระพทุธศาสนา แสดง
พละกำลงั๕ประการ* คอื

๑. กายพละ กำลงัพระกาย เกดิแตทรงผาสกุสบาย ทรงพระพละกำลงัเข็มแข็ง ทรงปฏบตัพิระราชกรณยี
กจิตางๆ ไดสะดวกดี

๒. โภคพละ  กำลงัโภคสมบตั ิ  เกดิแตพระมหากรณุาธคิณุ ทรงขวนขวายบำรงุกสกิรรม พาณชิยกรรม
เปนตน อนัเปนทางเกดิแหงโภคสมบตั ิโภคสมบตัติางๆ ใหไพศาล เพยีงพอแกราชกิจ ราชการ เพยีงพอเพือ่ดำรง
ชวีติอยผูาสกุของขาราชการ  ขาราชบรพิาร  เปนตน  และประชาชนทัว่ไป

๓. อมจัจพละ  กำลงัอำมาตย  มอีำมาตยผใูหญผนูอยเปนกำลงัทางนติบิญัญตั ิทางบรหิาร และทางตลุาการ
ทกุทางครบถวน

๔. อภชิจัจพละ  กำลงัพระชาตสิงู เปนทีน่ยิมของมหาชน เปนผลทีม่มีาเพราะปพุเพกตปญุญตา คอืไดเคย
ทรงบำเพญ็พระราชกศุลอบรมมาแตในกาลกอน เปนเหตใุหประพฤตดิปีระพฤตชิอบไดโดยงาย  เพราะไดเคยอบรม
มาในธรรมทีด่ ี มหีริโิอตตปัปะ  รจูกัละอายแกใจ เกรงกลวัตอความชัว่ความผดิ  กลาหาญในการทำชัว่ทำผดิ มงุ
แตการทีด่ ี ดงัคชสารอสัดรอสุภุะผอูาชาไนย ดำรงอยเูปนศรสีวสัดิแ์กพระราชอาณาจกัรไทย

๕. ปญญาพละ  กำลงัพระปญญา ทรงมพีระปรชีาญาณรอบคอบและสามารถทรงวจิารณเหตกุากรณภาย
ในภายนอก อนัเปนไปในสมยั เพือ่ไดพระญาณแจงเหตผุลประจกัษชดั ทรงประกอบพระราโชบาย หรอืพระราชนโยบาย
ใหลลุวงอปุสรรคทัง้หลายประสบความสำเรจ็เปนผลดตีางๆ ตามโครงการพระราชดำรติามพระราชประสงค.

* ขทุทกนกิาย เตสกณุชาดก จตัตาฬสีนบิาต  (ข.ุชา.จตตฺาฬสี. ๒๗/๒๔๔๔/๕๓๒);  ชาดก อรรถกถา  (ชา.อ.
๗/๓๔๘).
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(มว. ๑๕๐-๑๕๑) พลวฑฺฒนธมฺมคาถา

อนิทรวงศ : เย  สาสนสมฺ ึ พลวฑฒฺนาคตา
พทุเฺธน  ภมูนิทฺปตสิสฺ  เทสติา
ธมมฺา  อเิม  ปจฺ  ปวจุจฺตายตึ
“รโฺญ  อทิ ํ กายพลจฺ  สาตถฺกํ
โภคานมตเฺถว  พล ํ หติาวหํ
เอตสสฺ  จามจจฺพล ํ ว  โหต ิ เว
ยจฺาภชิจจฺสสฺ  หติตถฺก ํ พลํ
ปฺญาพล ํ อตถฺ ิ อทิจฺ  ปจฺมํ

อนิทรวเิชยีร : ย ํ เว  พล ํ ผาสวุหิารเหตุ
ชาตํ  สรรีสสฺ  นรสสฺ  โหติ
ต ํ วจุจฺเต  กายพลนตฺเิยว
รฏฐินทฺราชา  พลสมปฺยตุโฺต
ทยยฺานมตถฺาย  สขุาย  สฏุุ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ ปยุชฺเต ว

ปฐยาวตัร : ย ํ เว  พลจฺ  โภคานํ พล ํ อติ ิ ปวจุจฺเต
ต ํ การุญฺสมฏุฐานํ รโฺญ  รฏฐวาสนิํ
เอตมาคมมฺ  เมตตฺาลุ ชนาน ํ ภปูตสิสฺโร
กสกิมมฺวณชิชฺาโย อปุตถฺมเฺภต ิ ยตุตฺโิต
ราชกจิจฺาทกิานจฺ โภคา  ปโหนตฺ ิ ฐานโส
สพพฺราชภฏานจฺ สพพฺตถฺ  รฏฐวาสนิํ
รฏเฐ  ผาสวุหิาราย โภคา  สมปฺชชฺเร  สทา
อมจจฺพลมาคมมฺ อมจจฺา  รฏฐราชโิน
นตีปิญฺตตฺอิาทนีํ สพเฺพ  พลวปจจฺยา
อภชิจจฺพลเํยว ปฏจิจฺ  ภปูตสิสฺโร
ชเนห ิ สกกฺโต  เจว สพพฺตถฺ  พหมุานโิต
อสุสฺนนฺกสุโล  ปพุเฺพ ยสมฺา  โส  กตปุญฺวา
ตสมฺาทาน ิ หโิรตตฺปปฺ- สมงคฺ ี โหต ิ ภมูโิป
กณหฺ ํ ธมมฺ ํ ชหติวฺาน สุกฺกธมฺมสมาหิโต
รฏฐสสฺ  ปากฏภีตูา ยถา  สริ ิ จ  โสตถฺ ิ จ
ภมูนิทฺราชโิน  โหนตฺิ หตฺถิอสฺสตราทโย
โส  ปญฺาพลมาคมมฺ ปริญฺาณสมงคฺโิก
รฏฐปปฺสาสเน  เฉโก ราโชปายจฺ  โยนโิส
สฏุ ุ ราชนโยปายํ อตถฺาย  รฏฐวาสนิํ
สมารมภฺนโยปายํ นปิผฺาทยต ิ สพพฺโสต ิ  ขนตฺสิาเรน มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๑๕๐-๑๕๑) พลวฑฒฺนธมมฺคาถา อกีสำนวนหนึง่

อเุปนทรวเิชยีร : มเหสนิา  โข  พลวฑฒฺนา  เย
สเุทสติา  ธมมฺวรา  ว  ปจฺ *
อทิจฺ  โข  กายพล ํ ว  รฺโญ
อทิจฺ  โข  โภคพล ํ ว  ตสสฺ
อทิมปฺ  จามจฺจพล ํ ว  โหติ
อทิ ํ พล ํ โข  อภชิจจฺมสสฺ
อทิจฺ  ปฺญาพลมตถฺ ิ รฺโญ
อเิมป  ธมมฺา  พลวฑฒฺนา  โข

ปฐยาวตัร : ราชา  ห ิ พลสมปฺนโฺน รฏฐสสฺ  อภวิฑุฒฺยิา
ทยยฺานจฺ  หติตฺถาย กรณยี ํ ปยุชฺติ
เอว ํปวจุจฺเต  รฺโญ อทิ ํ กายพล ํ อติิ
กสอิาทนี ิ กมมฺานิ โภคากราน ิ ยาน ิ โข
โส  ตาน ิ อปุถมเฺภติ อตถฺาย  รฏฐวาสนิํ
เอว ํปวจุจฺเต  รฺโญ อทิ ํ โภคพล ํ อติิ
มหามจจฺาทโย  รโฺญ อตถฺาย  รฏฐวาสนิํ
นตีปิญฺาปนาทสีุ รฏเฐ  พลวปจจฺยา
เอว ํ ปวจุจฺเต  เอตํ อมจจฺพลนามกํ
สฏุโฐปสจฺติา  รญฺา ยา  ปพุเฺพ  กตปุญฺตา
อภชิจเฺจน  สยํตุโฺต ตมาคมมฺ  ชนสิสฺโร
ตปปฺจจฺยา   สจุาร ี จ โส  ธมมฺตพิพฺคารโว
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน มหาชนเน  มานโิต
เอว ํปวจุจฺเต  เอตํ อภชิจจฺพล ํ อติิ

อนิทรวเิชยีร : ทยยฺสิสฺโร  ธมมฺฐิโต  วภิาวี
ปญฺาย  กจิจฺาน ิ กโรติ  นจิจฺํ
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ ทยยฺกิานํ
เอตมปฺ  ปญฺาพลมตถฺ ิ รโฺญติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสส หนา  ๑๕๙-๑๖๐)

ก ็ ภกิษเุจริญอทิธบิาทอนัประกอบดวยวริยิสมาธปิธานสงัขาร  เจริญอทิธบิาทอนัประกอบดวยจติตสมาธิ
ปธานสงัขาร     เจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดวยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร    แม  ๓  ขอนี ้  กม็อีธบิายเชนเดยีวกบั
ขอทีห่นึง่คอืฉนัทสมาธปิธานสงัขาร

ภกิษนุัน้  เพราะกระทำใหมากซึง่อทิธบิาท  ๔  เหลานี ้ เมือ่ปรารถนากพ็งึตัง้อยไูดถงึกปัหนึง่ หรอืเกนิกวา
กัปหนึ่ง

อธบิายตามนวโกวาทวา  อทิธบิาทคอืคณุเครือ่งใหสำเรจ็สมประสงค  ๔  อยาง

๑. ฉนัทะ  พอใจรกัใครในสิง่นัน้ ๒. วริยิะ   เพยีรประกอบสิง่นัน้

๓. จติตะ  เอาใจฝกใฝในสิง่นัน้ไมวางธรุะ ๔. วมิงัสา  หมัน่ตรติรองพจิารณาเหตผุลในสิง่นัน้

คณุ ๔ อยางนี ้  มบีรบิรูณแลว   อาจชกันำบคุคลใหถงึสิง่ทีต่องประสงคซึง่ไมเหลอืวสิยั     สิง่ทีต่อง
ประสงคนัน้  กไ็มจำกดัวาสิง่ใด  พระผมูพีระภาคเจาตรสัรวมในหมวดโพธปิกขยิธรรม  ธรรมเปนฝกฝายแหงความ
ตรัสร ู ๓๘  ประการ  ในจกักวัตติสตูรนีแ้สดงวา  อทิธบิาท  ๔  นี ้ แตละขอเปนอธบิดใีหไดสมาธ ิ ประกอบดวยสมั
มปัปธาน  ความเพยีรชอบ  ๔  ขอ  และแสดงยกภกิษเุปนทีต่ัง้ในทางเจรญิอาย ุ โดยความมงุหมายยอมเปนขอพงึ
ปฏบิตัไิดสำหรบับคุคลทัว่ไป  ทัง้คฤหสัถทัง้บรรพชติ  ผปูระสงคสำเรจ็สิง่ทีป่ระสงค  ซึง่ไมเหลอืวสิยั  ทัง้ทางคดโีลก
ทัง้ทางคดธีรรม  ในขออายตุามทีต่รสัไววา  กปั  ๑  หรอืเกนิกปั  ๑  นัน้  พระอาจารยแสดงวา  หมายถงึอายกุปัปะ
คอืกำหนดอาย ุ ๑๐๐ ป   กปั ๑  กค็อื  ๑๐๐ ป

พจิารณาตามหลกัอทิธบิาท  ผมูงุเจรญิอาย ุ เม่ือปฏบิตั ิ มฉีนัทะพอใจรกัใครในอาย ุ มเีพยีรรกัษาอายตุาม
วธิทีีถ่กูตอง  มจีติเอาใจใส  มวีมิงัสา ปญญารเูหตผุลทีถ่กูตอง  มสีขุภาพทางกาย  และปฏบิตัทิางจติใจ  ใหมสีมาธิ
สงบด ี มสีขุภาพทางจติ  มสีมัมัปปธาน  ๔  สรปุเขาวา  ละชัว่  ทำด ี คอืมศีลีธรรม  มกีศุลกรรมบถเปนหลกัความ
ประพฤต ิ เปนบญุกศุลสนบัสนนุ  ยอมจะเจรญิอายไุดตามควรแกกรรมและคตธิรรมดา

สมเดจ็บรมบพติร  พระราชสมภารเจา  ไดทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจินอยใหญ  พรอมทัง้ทศพธิราชธรรม
และบารมธีรรม  โดยพระราชประสงคดวยอทิธบิาททัง้  ๔   ซึง่เปนอายวุฒันธรรม  คอืธรรมเปนเหตเุจรญิพระ
ชนมายพุรรษาดวย  จงึรบัพระราชทานถวายวสิชันาอายวุฑัฒนธรรมเปนมงคลวเิสสที ่ ๑
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(มว. ๑๕๙-๑๖๐) อิทฺธิปาทธมฺมคาถา

ปฐยาวตัร : โย  เว  ปธานสงขฺาร- ฉนทฺสมาธอิาทิก-
สยํตุตฺ ํ อทิธฺปิาท ํ ว ภาเวต ิ ยต ิ สาสเน
จตุนนฺ ํ อทิธฺปิาทานํ พหลุกีตตาย  โข
ภกิขฺ ุ เจ  อภปิตเฺถยยฺ โส  เอกกปปฺชวีโก
เอกกปปฺาธกิ ํ กาลํ ชเีวยยฺ  ภกิขฺ ุ วาป  โส

อเุปนทรวเิชยีร : อยจฺ  ฉนโฺท  วริยิจฺ  จติตฺํ
อย ํ วมิสํา  อติ ิ อทิธฺปิาทา
สมิทฺธิสมฺปาปนธมฺมภูตา
อเิม  ปวจุจฺนตฺธิ  สาสนสมฺึ

ปฐยาวตัร : อทิธฺปิาทา  ห ิ ยสสฺตถฺิ ปตถฺติตถฺ ํ สเุขน  โส
นร ํ สกโฺกต ิ ปาเปตุํ ยถา  วตุตฺ ํ มเหสนิา
อทิธฺปิาทานเมเกโก สมฺมปฺปธานสํหิโต
คหินิา  ยตนิา  วาป ปฏปิชชฺยิเต  สทา
ชเีวยยฺ   เอกกปปฺ ํ วา อตเิรกปํ  โส  อธิ
ปฏจิจฺ  อทิธฺปิาเท ว อายวุฑุฒฺติกุามโก
ปาปโต  โอรมติวฺาน กสุลสมฺ ึ ฐโิต  นโร
อสุสฺนนฺกสุโล  หตุวฺา อายนุา  อภวิฑฒฺติ

อนิทรวเิชยีร : รฏฐสสฺ  อตถฺาย  จ ทยยฺกิานํ
กิจฺจานิ ราชา  กรุเุต  นพิทธฺํ
รฏฐ ํ สมทิธฺิจฺ  จริ ํ กโรติ
โส  ราชธมเฺมส ุ จ  ปารมสีุ
สนตฺฏิฐโิต   ปรูติอทิธฺปิาโท
วสเฺสน  วฑุโฺฒ  จ  นรนิทฺราชาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ตวัอยางวิชาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๑๖๐-๑๖๑)

เมือ่ทานผปูกครองมไิดแจกจายทรพัย หรอืมไิดจดัปกครองใหประชาชนพสกนกิรมีทรพัย   ความขดัสนกไ็ด
ถงึความแพรหลาย    เม่ือความขดัสนถงึความแพรหลาย       อทนินาทาน (การลกัทรพัย) กไ็ดถงึความแพรหลาย
เมือ่อทนินาทานถงึความแพรหลาย ศาสตรากไ็ดถงึความแพรหลาย   เมือ่ศาสตราถงึความแพรหลาย   ปาณาตบิาต
(การฆาสตัว) กไ็ดถงึความแพรหลาย    เม่ือปาณาตบิาตถงึความแพรหลาย    มสุาวาท (พดูเทจ็) กไ็ดถงึความแพร
หลาย เมือ่มสุาวาทถงึความแพรหลาย ปสณุวาจา (พดูสอเสยีด) กไ็ดถงึความแพรหลาย  กาเมสมุจิฉาจาร (ประพฤติ
ผดิในกาม)กไ็ดถงึความแพรหลาย โดยทำนองเดยีวกนั ผรสุวาจา (พดูคำหยาบ) สมัผปัปลาะ (พดูเพอเจอ) อภชิฌา
(โลภเพงถึงทรพัยของผอูืน่) พยาบาท (มงุปองราย)  มจิฉาทฏิฐ ิ(เหน็ผดิ) กไ็ดถงึความแพรหลาย ตอจากนี ้๓ ประการ
คอื อธรรมราคะ (ความตดิใจยนิดโีดยไมชอบธรรม) วสิมโลภะ (โลกไมสม่ำเสมอ) มจิฉาธรรม (ประพฤตผิดิชัว่ราย
ตางๆ) กไ็ดถงึความแพรหลาย  นอกจากนี ้ความไมปฏบิตัชิอบในมารดา  ความไมปฏบิตัชิอบในบดิา  ความไมปฏบิตั
ชิอบในสมณะ  ความไมปฏบิตัชิอบในพราหมณ  ความไมออนนอมตอผใูหญในตระกลูกไ็ดถงึความแพรหลาย  เมือ่
อกศุลกรรมบถและอธรรมปฏบิตัเิหลานีถ้งึความแพรหลาย  อาย ุวรรณะ ของสตัวเหลานัน้ คอืของมนษุยเหลานัน้
กเ็สือ่มถอย  จนในทีส่ดุ เม่ืออกศุลกรรมบถและอธรรมปฏบิตัแิรงทีส่ดุกจ็กัสำคญักันและกนัวาเปนเนือ้  เหมอืนนาย
พรานเหน็เนือ้จกัทำลายลางกันและกนัดวยศาสตราทัง้หลายอนัคมอย ู๗ วนั เรยีกวาสตัถนัตรกปั (กปัพนิาศในระหวาง
ดวยศาสตรา)  ผทูีห่นไีปอยใูนปาจงึรอดตาย

สัตวคือมนุษยทั้งหลายที่รอดตายจึงเริ่มไดสติคิดวา เราถึงความสิ้นญาติอยางใหญเห็นปานนี้ เหตุเพราะ
สมาทานอกศุลกรรม  อยากระนัน้เลย เราควรทำกศุล งดเวนปาณาตบิาต จงึเร่ิมเจริญดวยอายบุาง เจริญดวยวรรณะ
บาง  เมือ่เหน็มผีลด ีจงึเริม่ทำกศุลยิง่ๆ ขึน้ไป งดเวนจากอทนินาทาน งดเวนจากกาเมสมุจิฉาจาร งดเวนจากมสุาวาท
งดเวนจากปสณุวาจา  งดเวนจากผรสุวาท  งดเวนจากสปัผปัปลาปะ   ละอภชิฌา  ละพยาบาท  ละมจิฉาทฏิฐ ิ ละ
อธรรมราคะ ละวสิมโลภะ  ละมจิฉาธรรม ปฏบิตชิอบในมารดา  ปฏบิตชิอบในบดิา  ปฏบิตชิอบในสมณะ  ปฏบิต
ชิอบในพราหมณ  ประพฤตอิอนนอมตอทานผใูหญในตระกลู เพราะเหตทุีส่มาทานกศุลธรรมเหลานัน้ เขาเหลานัน้
จกัเจรญิดวยอายบุาง  จกัเจรญิดวยวรรณะบาง.
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(มว. ๑๖๐-๑๖๑) อกุสลกมฺมปถคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : ยทา  ปรจิจฺาครโต น  โหติ
ปสาสโก  รฏฐนวิาสกิานํ
อสงคฺโห  โหต ิ ธนาทเิกหิ
ตทา  ทลทิทฺา  อถ  กจิฉฺชวีี
อภททฺจาร ี จ  ฐติา  อธมเฺม
อทนินฺภณฑฺคคฺหกา  ชนา  เต

ปฐยาวตัร : อทนินฺาทานมปุปฺนนฺํ ชนาน ํ โหต ิ โข  ยทา
ตทา  ปาณาตปิาต ี จ มสุาปสณุวาจโิน
มจิฉฺาจาร ี จ  กาเมสุ เต  โหนตฺ ิ ผรสุวาจโิน
สพเฺพ  สมผฺปผฺลาป  จ เต  อภชิฌฺาลกุา  จ  โข
เต  พยฺาปาทปเุรกขฺารา มิจฉฺาทฏิฐี  ภวนตฺ ิ เต
ตโต  “อธมมฺราโค  จ อย ํ โข  วสิเมนป
อากาเรน  จ  โลโภ ว มจิฉฺาธมโฺมตเิม  ตโย
สมเณส ุ น  สมมฺา ว พรฺาหมฺเณส ุ น  ฐานโส
สพเฺพเต  ปฏปินนฺา  จ น  เต  เชฏฐาปจายโิน
เอว ํ สนเฺตป  สตตฺานํ อาย ุ วณโฺณ  จ  หายเร
ยทา  อกุกฺฏฐภาวํ ว ปาป ํ อกสุล ํ คตํ
ตทา  โข  มคิสญฺ ีว มนสุเฺสส ุ ภวนตฺ ิ เต
อฺญมฺญํ  ปทสุสฺนตฺิ สตตฺาห ํ ปหรนตฺ ิ เต
โส  “สตถฺนตฺรกปโฺปติ อย ํ กปโฺป  ปวจุจฺเต
ปวฏิฐา  ห ิ อรญฺํ  เย มตุตฺา  มรณโต  อเิม

อนิทรวเิชยีร : อาจนิตฺยุํ  เต  มรณา  ปมตุตฺา
อมเฺหห ิ จณิณฺากสุลสสฺ  เหตุ
หาน ึว  ญาตนีมปาปณุมิหฺา
สวํตตฺเต  ย ํ กสุล ํ สขุาย
เอต ํ กเรยยฺาม  มย ํ อทิานิ
ปาณาตปิาตาทปิหายโิน  โข
ทฆีายภุาวาทปิวฑุฒฺเิหตุํ
สมปฺาปณุสิสฺาม  มย ํ อทิานิ
สตตฺา  อธมมฺ ํ อธิ  ปชชฺหติวฺา
ธมเฺม  ฐิตา  ทานรตา  จ  โหนตฺิ
สพเฺพป  โข  อจุจฺติปฺุญเหตุ
สมปฺาปณุสิสฺนตฺ ิ จริายวุฑุฒฺนิตฺ ิ ขนตฺสิาเรน มยา  กตาย ํฯ
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา หนา  ๑๗๓)

พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัถงึพระราชาจกัรพรรดิไวโดยความวา พระราชาจกัรพรรดิทรงตัง้อยใูนธรรม ทรง
เปนพระธรรมราชา ไมทรงยงัจกัรอนัไมมพีระราชาใหเปนไป เมือ่พระองคตรสัอยางนัน้แลว

ภกิษรุปูหนึง่ไดกราบทลูวา ใครเลาเปนพระราชาแหงพระราชาจกัรพรรดินัน้

แลวไดตรสัวา พระราชาจกัรพรรดทิรงตัง้อยใูนธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศยัธรรม สกัการะธรรม ทำความ
เคารพธรรม นอบนอมธรรม มธีรรมเปนธง มธีรรมเปนตราเปนเบือ้งตน เปนธรรมาธปิไตย มธีรรมเปนใหญ ทรง
จดัแจงรักษาปองกนัคมุครองประกอบดวยธรรม ในอนัโตชน คนภายใน ในกษตัรยิ ในอนยุนัตะคอืราชบรพิาร  ใน
พลกาย       ในพราหมณคฤหบด ี ในชาวนคิมชนบท ในสมณพราหมณ ในเนือ้และนกทัง้หลาย ทรงจดัแจงรักษา
ปองกนัคมุครอง ทรงยงัจกัรใหเปนไปโดยธรรมนัน่เทยีว จกัรนัน้อนัขาศกึทีเ่ปนมนษุยไรๆ ปฏวิตัเิปลีย่นแปลงไมได

พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจากฉ็นันัน้เหมอืนกนั ตัง้อยใูนธรรม เปนธรรมราชา อาศยัธรรม  สกัการะ
ธรรม ทำความเคารพธรรม นอบนอมธรรม มธีรรมเปนธง มธีรรมเปนตราเปนเบือ้งหนา เปนธรรมาธปิไตย มธีรรม
เปนใหญ จดัแจงรกัษาปองกนัคมุครองประกอบดวยธรรม  ในภกิษทุัง้หลาย ในภกิษณุทีัง้หลาย ในอบุาสกทัง้หลาย
ในอบุาสกิาทัง้หลาย วากายกรรม วจกีรรม มโนกรรม มรีปูลกัษณะอยางนีพ้งึสองเสพ อาชพีคามนคิมมลีกัษณะอยาง
นีค้วรสองเสพ อยางนีไ้มควรสองเสพ ทรงจดัแจงรกัษาปองกนัคมุครอง ทรงยงัธรรมจกัรอนัยอดเยีย่มใหเปนไปโดย
ธรรมนัน่เทยีว จกัรนัน้อนัสมณพราหมณ เทพ มาร หรอืพรหมไรๆ ในโลกปฏวิตัคิอืเปลีย่นแปลงไมได

อนึง่ พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัไวความวา พระราชาจกัรพรรดทิรงประกอบดวยองคคณุ ๕ ประการ ทรง
ยงัจกัรใหเปนไปโดยธรรมนัน่เทยีว จกัรนัน้อนัขาศกึทีเ่ปนมนษุยไรๆ ปฏวิตัเิปลีย่นแปลงมไิด องคคณุ ๕ ประการ
คอื พระราชาจกัรพรรดทิรงเปนธมัมัญรูธูรรมหรอืเหต ุอตัถญัรูเูนือ้ความหรอืผล มตัตญัรูปูระมาณ กาลญัู
รกูาลเวลา ปรสิญัู   รบูรษิทั ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยงัธรรมจกัรอนัยอด
เยีย่มใหเปนไปโดยธรรมนัน่เทยีว จกัรนัน้อนัสมณพราหมณ เทพ มาร หรอืพรหมไรๆ ในโลกปฏวิตัเิปลีย่นแปลงมไิด

ธรรม ๕ ประการ คอื ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาเปนธมัมญัูรธูรรมหรอืเหต ุ อตัถญัูรเูนือ้ความ
หรอืผล มตัตญัรูปุระมาณ กาลญัรูกูาลเวลา ปรสิญั ูรบูรษิทั
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(มว. ๑๗๓) จกฺกวตฺติราชคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : อภาส ิ เอว ํ นรนาถพทุโฺธ
“ชนาธโิป  ภปูต ิ จกกฺวตฺติ
ปตฏิฐโิต  ธมมฺวรมหฺ ิ ราชา
น  สมปฺวตเฺตติ  อราชจกกฺํ”

อนิทรวงศ : เอเกน  วตุเฺต  วจนมหฺ ิ ภกิขฺนุา
“เย  จกกฺวตตฺ ี วรธมมฺสณฺฐิตา
โก  โหต ิ เตส ํ อธริาชขตตฺโิย”
เอว ํ สณุติวฺาน   อภาส ิ พทุโฺธ

ปฐยาวตัร : “จกกฺวตตฺ ิ ห ิ ธมมฺฏโฐ สทธฺมมฺ ํ สกกฺโรต ิ จ
ครกุพุพฺติ  สทธฺมมฺํ ธมมฺจฺ  อปจายติ
เอโส  ธมมฺธโช  โหติ ธมมฺเสฏโฐ  จ  ขตตฺโิย
ตถา  ธมมฺาธปิตเฺตยโฺย รโฺญ  อนโฺตชนาทสิุ
พรฺาหมฺณาทสี ุ โปเสสุ สพเฺพส ุ มคิปกขฺสิุ
เมตตฺาล ุ สพพฺปาณนีํ ธมฺเมนาวรคุตฺติโก
ธมมฺจกกฺ ํ ปวตเฺตติ ยถา  อปปฺฏวิตตฺยิํ
เอว ํ ตถาคโต  เสฏโฐ สทฺธมฺมติพฺพคารโว
เมตตฺาล ุ สพพฺปาณนีํ ภกิขฺวฺาทปิรสิาส ุ จ
โลกนาโถ  จ  สมพฺทุโฺธ ธมฺเมนาวรคุตฺติโก
สมณาทิมนุสฺเสหิ อมนสุเฺสห ิ เกหจิิ
ธมมฺจกกฺ ํ ปวตเฺตติ โลเก  อปปฺฏวิตตฺยิํ”
เอว ํ อภาส ิ สมพฺทุโฺธ “โย  จกกฺวตฺต ิ ภมูโิป
ธมมฺฺตุาทอิงเฺคหิ สมงคฺ ี เอส  ปญจหิ
สพเฺพห ิ ปฏปิกเฺขหิ ยถา  อปปฺฏวิตตฺยิํ
ธมมฺจกกฺ ํ ปวตเฺตติ สมพฺทุโฺธป  นราสโภ
เอว ํ ธมมฺฺตุาทหีิ สมงคฺ ี ทปิทตุตฺโม
ธมมฺาจกฺก ํ ปวตเฺตติ โลเก  อปปฺฏวิตตฺยินตฺ ิฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙  เฉลยเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา  ๑๗๖-๑๗๗)

วนิยัคอืพระพทุธบญัญตั ิ    เปนคำสัง่ปรบัอาบตัแิกภกิษผุปูระพฤตทิางกายวาจา เปนอาสวฏัฐานยิธรรม
คอืการกระทำทีไ่มดงีาม เปนทีต่ัง้แหงอาสวะ กเิลสดองจติสนัดานนัน้ๆ โดยทรงปรารภความประพฤตดิงันัน้ของภกิษุ
รปูหนึง่เปนเหต ุจงึทรงบญัญตัวินิยัปองกนัเปนสกิขาบทๆ หรอืเปนขอๆ ไป  โดยภกิษผุนูัน้เปนตนเหตใุหทรงบญัญตัิ
ไมตองอาบตั ิเพราะยงัมิไดทรงบญัญตัไิว สวนภกิษผุปูระพฤตดิงันัน้หลงัจากทรงบญัญตัแิลวจงึตองอาบตั ิชือ่วาวนิยั
เพราะเปนเครือ่งกำจดั หาม ปองกนั โทษละเมดิทางกายวาจาเปนเครือ่งนำไปโดยวเิศษ เปนเหตใุหเกดิความเรยีบ
รอยดงีาม ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไวโดยความวาทรงอาศยัอำนาจประโยชน ๑๐ ประการ ทรงบญัญตัสิกิขาบท
แกภกิษทุัง้หลาย คอืเพือ่ความดงีามแหงสงฆ เพือ่ความผาสกุแหงสงฆ เพือ่ขมบคุคลทีเ่กอยาก เพือ่อยผูาสกุแหง
ภกิษทุัง้หลายผมูศีลีเปนทีร่กั เพือ่สำรวมระวงัปองกนัอาสวะทัง้หลายทีเ่ปนปจจบุนั เพือ่กำจดัหามอาสวะทัง้หลายที่
เปนภายหนา เพือ่ความเลือ่มใสแหงผทูีย่งัไมเลือ่มใส เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้แหงผทูีเ่ลือ่มใสแลว เพือ่ความตัง้มัน่
แหงสทัธรรม เพือ่อนเุคราะหถอืเอาตามวนิยั

ในวนิยัปฎก ไดมแีสดงวา ทานพระสารบีตุรไดกราบทลูถามพระผมูพีระภาคพทุธเจาวา พรหมจรรยศาสนา
ของพระพทุธเจาพระองคไหนไมตัง้อยนูาน ของพระองคไหนตัง้อยนูาน เพราะเหตปุจจยัอะไร  ตรสัตอบวา พรหมจรรย
ศาสนาของพระผมูพีระภาคเจาวปิสส ีของพระผมูพีระภาคเจาสขิ ีของพระผมูพีระภาคเจาเวสสภ ูไมตัง้อยนูาน เพราะ
พระผมูพีระภาคเจา ๓ พระองคนีไ้มขวนขวายเพือ่แสดงธรรมโดยพสิดาร  นวงัคสตัถศุาสนคอืคำสอนของพระศาสดา
มีองค ๙ มีสุตตะเคยยะเปนตนมีนอย ไมทรงบัญญัติสิกขาบมทแกสาวกทั้งหลาย  ปาติโมกขก็ไมทรงแสดง โดย
อนัตรธานแหงพระพทุธเจาเหลานัน้ โดยอนัตรธานแหงสาวกพทุธานพุทุธะ สาวกภายหลงัตางนามตางโคตรตางชาติ
ตางตระกลูบวชแลว ยงัพรหมจรรยศาสนานัน้ใหอนัตรธานไปโดยเรว็เหมอืนดอกไมตางๆ วางไวบนแผนกระดานมิ
ไดรอยไวดวยดาย ลมยอมเกลีย่เรีย่รายกระจดักระจายดอกไมเหลานัน้ โดยเหตทุีม่ไิดรอยไวดวยดาย

สวนพรหมจรรยศาสนาของพระผมูพีระภาคเจากกุสนัธะ ของพระผมูพีระภาคเจาโกนาคมนะ ของพระผมูี
พระภาคเจากสัสปะ ตัง้อยนูาน เพราะพระผมูพีระภาคเจา ๓ พระองคนี ้ทรงขวนขวายเพือ่แสดงธรรมโดยพสิดาร
แกสาวกทัง้หลาย  สตุต เคยยะเปนตนมมีาก ทรงบญัญตัสิกิขาบมทแกสาวกทัง้หลาย  ทรงแสดงปาตโิมกข โดย
อนัตรธานแหงพระพทุธเจาเหลานัน้ โดยอนัตรธานแหงสาวกพทุธานพุทุธะ สาวกภายหลงัตางนามตางโคตรตางชาติ
ตางตระกลูบวชแลว ตัง้พรหมจรรยนัน้ตลอดกาลนาน เหมอืนดอกไมตางๆ วางไวบนแผนกระดาน รอยไวดแีลวดวย
ดาย ลมยอมไมเกลีย่เรีย่รายกระจดักระจายดอกไมเหลานัน้ โดยเหตทุีร่อยไวดแีลวดวยดาย
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(มว. ๑๗๖-๑๗๗) วนิยคาถา ๑

อนิทรวเิชยีรฉนัท : ปญฺตตฺ ิ วตุตฺา  วนิโย  ยตนีํ
อาณาปน ํ วา  มนุปิงุคฺเวน
กาเยน  วาจายป    ทฏุฐจารี
โย  ภกิขฺ ุ องคฺรีสสาสนสมฺึ
ต ํ  สาสนสมฺ ึ วนิย ํ อมิ ํ โข
อารพภฺ  ปญฺาปยเต  มนุนิโฺท.

อนิทรวงศ : สงฆฺสสฺ  เอเต  ทส  สฏุตุาทเิก
องคฺรีโส  อตถฺวเส  ปฏจิจฺ  เว
สกิขฺาปทาเนวธิ  ปฏฐเปต ิ โข
เอตาน ิ สลีนตฺปิ  โข  ปวจุจฺเร.

ปฐยาวตัร : วนิเย  ห ิ อทิ ํ วตุตฺํ สารปีตุโฺต  ตถาคตํ
สมฺพุทฺธสาสนสฺเสว อาปจุฉฺ ิ จิรสณฐฺติึ
“อจริฏฐติกิ ํ โหติ กตเมสจฺ  สาสนํ
สาสน ํ กตเมสจฺ จริสณฐฺติกิ ํ  อติิ
เถรสสฺ  อาห  สมพฺทุโฺธ วปิสสฺสิสฺ  จ  สาสนํ
อจริฏฐติกิ ํ โหติ สขิสิสฺ  เวสสฺภสุสฺ  จ
เทสนาย  ห ิ ธมมฺสสฺ อเิม  นปปฺสตุา  ตโย
ภวนตฺ ิ อปปฺกาเนว สตุตเคยยฺาทกิาน ิ จ
สมพฺทุธฺสาวกานจฺ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสเน
น  ปญฺตฺตาน ิ โข  สลี- สกิขาปทาน ิ สพพฺโส
ปาตโิมกขฺาน ิ  เนเตหิ อทุทฺฏิฐาน ิ ภวนตฺ ิ จ
เอเต  อนตฺรธาเปส ํุ เอเตสจฺาป  สาวกา
อนปุพพฺชติา  เตสํ ปจฉฺมิาชนตา  อธิ
ขปิปฺ ํ อนตฺรธาเปส ํุ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสนํ
สตุเฺตนาพทธฺปปุผฺานิ ผลเก  ฐปตาน ิ เว
วกิกฺรียินตฺ ิ วาเตน ยถา  อนวเสสโต
กกสุนธฺาทกิานนตฺุ สาสน ํ จริสณฐฺติํ
เทสนาย  ห ิ ธมมฺสสฺ ปสตุา  โหนตฺ ิ โข  อเิม
ภวนตฺ ิ พหกุาเนว สตุตเคยยฺาทกิาน ิ จ
ปญฺตฺตาเนว  โข  สลี- สกิขาปทาน ิ สพพฺโส
ปาตโิมกฺขาน ิ  เอเตหิ อทุทฺฏิฐาน ิ ภวนตฺ ิ จ
เนเต  อนตฺรธาเปส ํุ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสนนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา๑๗๖-๑๗๘)

วนิยัคอืพระพทุธบญัญตั ิ  เปนคำสัง่ปรบัอาบตัแิกภกิษผุปูระพฤตทิางกายวาจา เปนอาสวฏัฐานยิธรรม คอื
การกระทำทีไ่มดงีาม เปนทีต่ัง้แหงอาสวะ กเิลสดองจติสนัดานนัน้ๆ โดยทรงปรารภความประพฤตดิงันัน้ของภกิษุ
รปูหนึง่เปนเหต ุจงึทรงบญัญตัวินิยัปองกนัเปนสกิขาบทๆ หรอืเปนขอๆ ไป  โดยภกิษผุนูัน้เปนตนเหตใุหทรงบญัญตัิ
ไมตองอาบตั ิเพราะยงัมิไดทรงบญัญตัไิว สวนภกิษผุปูระพฤตดิงันัน้หลงัจากทรงบญัญตัแิลวจงึตองอาบตั ิชือ่วาวนิยั
เพราะเปนเครือ่งกำจดั หาม ปองกนั โทษละเมดิทางกายวาจาเปนเครือ่งนำไปโดยวเิศษ เปนเหตใุหเกดิความเรยีบ
รอยดงีาม ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไวโดยความวาทรงอาศยัอำนาจประโยชน ๑๐ ประการ ทรงบญัญตัสิกิขาบท
แกภกิษทุัง้หลาย คอืเพือ่ความดงีามแหงสงฆ เพือ่ความผาสกุแหงสงฆ เพือ่ขมบคุคลทีเ่กอยาก เพือ่อยผูาสกุแหง
ภกิษทุัง้หลายผมูศีลีเปนทีร่กั เพือ่สำรวมระวงัปองกนัอาสวะทัง้หลายทีเ่ปนปจจบุนั เพือ่กำจดัหามอาสวะทัง้หลายที่
เปนภายหนา เพือ่ความเลือ่มใสแหงผทูีย่งัไมเลือ่มใส เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้แหงผทูีเ่ลือ่มใสแลว เพือ่ความตัง้มัน่
แหงสทัธรรม เพือ่อนเุคราะหถอืเอาตามวนิยั

วนิยันัน้ชือ่วาศกึษาดีแลว เพราะไมตองโทษเครือ่งเศราหมอง และเพราะทำตนใหตัง้อยใูนคณุมมีารยาท ชือ่
วาเปนมงคล เพราะนำประโยชนสขุมาใหในโลกทัง้สอง

พระดาบสโพธสิตัวชือ่วาคนัธาระไดกลาวเตอืนดาบสสหายวา “ถาปญญาของตนเองหรอืวนิยัทีศ่กึษาดแีลวจะ
ไมพงีมไีซร ชนเปนอนัมากกจ็ะพงึเทีย่วไป เหมอืนกระบอืบอดเทีย่วไปในปา กแ็ตเพราะสตัวบางเหลาในโลกนีเ้ปนผู
ศกึษาดแีลวในสำนกัอาจารย ฉะนัน้สตัวเหลานัน้เปนผมูปีญญา มวีนิยัอนัอาจารยแนะนำแลว มใีจมัน่คงแลวจงึเทีย่วไป

พระโพธสิตัวไดแสดงความนีว้า กผ็นูีท้ีย่งัเปนคฤหสัถ ควรศกึษาขอศกึษาอนัสมควรแกสกลุของตน ทีเ่ปน
บรรพชติกค็วรศกีษาขอควรศกึษาอนัสมควรแกบรรพชา  เพราะวา แมคฤหสัถทัง้หลายผศูกึษาดใีนการงาน มกีสกิรรม
และโครกัขกรรมเปนตน ชือ่วาสมควรแกสกลุของตน เปนผมูอีาชพีสมบรูณแลวช่ือวาเปนผมูัน่คงดเีทีย่วไป แมบรรพชติ
ผศูกึษาดีในมารยาท มคีวามกาวไปขางหนาและถอยกลบัเปนตนอนันำมาซึง่ความเลือ่มใส และในอธสิลีสกิขาอธจิติ
สกิขา และอธปิญญาสกิขา  ซึง่สมควรแกบรรพชาชือ่วาเปนผมูจีติมัน่คงดเีทีย่วไป

พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัไวในมงคลสตูรวาวนิโย จ  สสุกิขฺโิต เอตมมฺงคลมตุตฺม ํ  วนิยัอนัศกึษาดีแลว ขอ
นีเ้ปนมงคลอนัอดุม

(มว. ๑๗๖-๑๗๘) วนิยคาถา ๒

ปฐยาวตัร : อตกิกฺมติ  คารยหฺํ โย  อชฌฺาจารโมมกํ
อาปชชฺติ  จ  อาปตตฺึ ปาปธมโฺม  จ  โหต ิ โส
พทุธฺสสฺาณาปน ํ โหติ วนิโย  โยป  สาสเน
เอโส  นวิารณ ํ ปาป- กมมฺสสฺ  ตสสฺ  ภกิขฺโุน
อารภติวฺาน  ภกิขฺสุสฺ อชฌฺาจารสสฺตกิกฺมํ
ทส  อตถฺวเสเยว สงฆฺสสฺ  สฏุตุาทเิก
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ปฏจิจฺ  ปาปภกิขฺนูํ นคิคฺหาย  จ  สาสเน
สกิขฺาปทนตฺ ิ นาเมน อกขฺาต ํ วนิย ํ อธิ
ปญฺาเปส ิ ยตนีจฺ นคิคฺหาย  ตถาคโต
วนิโย  สงกฺเิลสานํ อนาปชชฺนโต  จ  โข
อตตฺาน ํ อถ  อาจาร- คณุสณฐฺาปเนนป
สสุกิขฺโิต  ทวฺโิลเกสุ อตถฺาวเหน  มงคฺลํ

อนิทรวงศ : คนธฺารนาโม  อสิ ิ อาห  ตาปสํ
ปญฺา  สเจ  วา  วนิโย  น  สกิขฺโิต
โลเก  จเรยยฺ ุ ํ พหกุา  ชฬา  ชนา
อนโฺธ  ยถาต ํ มหโิส  วนมหฺ ิ เว
นตีา  สยิุ ํ  อาจรเิยห ิ เย  นรา
เมธ ี จเรยยฺ ํุ  สสุมาหติา  อเิม

อนิทรวเิชยีร : เอวจฺ  ทเีปต ิ ส  โพธสิตโฺต
สาตถฺ ํ ห ิ ย ํ โข  อธิ  สกิขฺติพพฺํ
สกิเฺขยยฺเุมต ํ คหิโิน  สปญฺา
ฐานานรุเูปน  สพุทุธฺชิาตา
สกิเฺขยยฺเุมตเฺถว  ยตปี  สกิขฺา
ย ํ สกิขฺติพพฺ ํ กสอิาทกิมมฺํ
ตสมฺิจฺ   ทกขฺา  คหิโิน  ภเวยยฺํ
เอเต ว  อาชวีสมงคฺโิน  จ
เย  สาสนสมฺ ึ ต ุ ปรปูชวีี
เต  ตสี ุ สกิขฺาส ุ สสุกิขฺกามา
อาจารยตุตฺา  อริยิาปเถสุ
ปาสาทกิา  เต  ยตโย  ภวนตฺิ
ปาสาทนยีา  อติ ิ วจุจฺเร  เต
เอเต  จเรยยฺุ  ํ อถ  ทฬหฺจติตฺา

ปฐยาวตัร : ตสมฺา  วตุตฺ ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
เอโส  วตุตฺานสิโํส ว เอตมมฺงคฺลมตุตฺมนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา   หนา  ๑๗๘)

การเวนจากอกศุลกรรมบถคอืทางแหงกรรมทีเ่ปนอกศุล  ๑๐  ประการ  ชือ่อาคารยิวนัิย  วนิยัของคฤหสัถ
คอื

เวนจากกายกรรมฝายอกศุล  ๓  ไดแก  ฆาสตัว  ลกัทรพัย  ประพฤตผิดิในกาม

เวนจากวจกีรรมฝายอกศุล  ๔  ไดแก  พดูเทจ็  พดูสอเสยีด  พดูหยาบคาย  พดูเพอเจอเหลวใหล

เวนจากมโนกรรมฝายอกศุล  ๓  ไดแก  โลภเพงเลง็ทรพัยสมบตัขิองผอูืน่  คดิปองรายผอูืน่  เหน็ผดิจาก
ทำนองคลองธรรม  แตมสีมัมาทฏิฐ ิ เหน็ชอบตามทำนองคลองธรรม

แมศลีสำหรบัคฤหสัถทัง้หมดมศีลี  ๕  เปนตน  กน็บัรวมเขาดวย

วนิยันัน้ชือ่วาศกึษาดแีลว  เพราะไมตองโทษเครือ่งเศราหมอง  และเพราะทำตนใหตัง้อยใูนคณุคอืมารยาท
ชือ่วาเปนมงคล  เพราะนำประโยชนสขุมาใหในโลกทัง้สอง

พระดาบสโพธสิตัวชือ่คนัธาระไดกลาวเตือนดาบสสหายวา  “ถาปญญาของตนเองหรอืวนิยัทีศ่กึษาดีแลวจะ
ไมพงึมไีซร  ชนเปนอนัมากกจ็ะพงึเทีย่วไป  เหมอืนกระบอืบอดเทีย่วไปในปา  กแ็ตเพราะสตัวบางเหลาในโลกนีเ้ปน
ผศูกึษาดแีลวในสำนกัอาจารย  ฉะนัน้สตัวเหลานัน้เปนผมูปีญญา  มวีนิยั  อนัอาจารยแนะนำแลว  มใีจมัน่คงแลว
จงึเทีย่วไป

พระโพธสิตัวไดแสดงความนีว้า  “กผ็นูีท้ีย่งัเปนคฤหสัถ  ควรศกึษาขอศกึษาอัน้สมควรแกสกลุของตน  ที่
เปนบรรพชิตก็ควรศึกษาขอควรศึกษาอั้นสมควรแกบรรพชา  เพราะวาแมคฤหัสถทั้งหลายผูศึกษาดีในการงานมี
กสกิรรมและโครกัขกรรมเปนตน  ชือ่วาสมควรแกสกลุของตน  เปนผมูอีาชพีสมบรูณกแลวช่ือวาเปนผมูัน่คงดเีทีย่ว
ไป  แมบรรพชติผศูกึษาดีในมารยวาทมกีารกาวไปขางหนาและถอยกลบัเปนตน  อนันำมาซึง่ความเลือ่มใส  และใน
อธศิลีสกิขา  อธจิติสกิขา  และอธปิญญาสกิขา  ซึง่สมควรแกบรรพชาชือ่วาเปนผมูจีติมัน่คงดเีทีย่วไป

พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัไวในมงคลสตูรวา  วนิโย  จ  สสุกิขฺโิต  เอตมมฺงคฺลมตุตฺม ํ วนิยัอนัศกึษาดแีลว
ขอนีเ้ปนมงคลอนัอดุม.

(มว. ๑๗๘) กุสลกมฺมปถคาถา

อนิทรวเิชยีร : กาเยน  วาจาย  ว  เจตสา  วา
ยา  อารต ี เวรมณ ี จ  ปาปา
อาคารโิย  โข  วนิโยตเิยว
สา  วจุจฺเต  โคตมสาสนสมฺึ

ปฐยาวตัร : วนิโย  สงกฺเิลสานํ อนาปชชฺนโต  จ  โข
อตตฺาน ํ อถ  อาจาร- คณุสณฐฺาปเนนป
สสุกิขฺโิต  ทวฺโิลเกสุ อตถฺาวเหน  มงคฺลํ
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อสิ ิ โอวท ิ คนธฺาโร เอว ํ สหายตาปสํ
โน  เจ  อสสฺ  สกา  พทุธฺิ วนิโย  วา  สสุกิขฺโิต
วเน  อนธฺมหโีส ว จเรยยฺ  พหโุก  ชโน
ยสมฺา  จ  ปนเิธกจเฺจ อาเจรมหฺ ิ สสุกิขฺติา
ตสมฺา  วนิตีวนิยา  ธรีา จรนตฺ ิ สสุมาหติา

อเุปนทรวเิชยีร : อเนนทิ ํ ทสสฺติมตถฺรูปํ
ยตหี ิ สกิขฺา  อธิ  สกิขฺติพพฺา
คหิหี ิ  กมมฺ ํ กสอิาทกิ ํ โข
สสุกิขฺติพพฺ ํว  กลุานรุปูํ
อเิม ว  อาชวีสมงคฺโิน  จ
ปรปูชวี ี ปน  สาสเน  เย
อมิาส ุ สกิขฺาส ุ สสุกิขฺกามา
จเรยยฺเุมเตป  สทุฬหฺจติตฺา

ปฐยาวตัร : วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน วนิโย  จ  สสุกิขฺโิต

เอโส  วตุตฺานสิโํส ว เอตมมฺงคฺลมตุตฺมนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๗๙-๑๘๐)

พระราชรฏัฐาภปิาลโนบายนัน้  คอืวธิปีกครองพระราชอาณาจกัร  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา
ไดทรงอาศยัธรรมวนิยั ทรงสกัการะเคารพธรรมวนิยั ทีพ่ระบรมศาสดาตรสับรรหารตัง้พระธรรมวนิยัไวแทนพระองค
แกพระอานนทพทุธอปุฏฐากในสมยัใกลจะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานวา    “ดกูอนอานนท    ธรรมและวนิยัใดทีเ่ราผู
ตลาคตไดแสดงแลว ไดบญัญตัแิลว แกทานทัง้หลาย  ธรรมและวนิยันัน้จกัเปนศาสดาของทานทัง้หลายภายหลงั
แตเราลวงไปแลว  โดยนยัสทัธรรม  ธรรมเปนคำสอน วนิยัเปนคำสัง่ รวมเปนพทุธศาสนา  คำสัง่สอนของพระ
พทุธเจาคอืสตัถศุาสน คำสัง่สอนของพระศาสดาเปนปรยิตัธิรรม ธรรมทีพ่งึเรยีนกอน จงึเปนธรรมวนิยัทีเ่ปนปฏบิตั
ิธรรม

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงศกึษาธรรมศกึษาวินยั ทัง้ภาคเรยีน ทัง้ภาคปฏบิตั ิเปนอตัตสมบตัิ
แลว ไดทรงประยกุตปฏบิตัใินพระราชจรรยาทีเ่ปนสวนรฏัฐาภปิาลโนบายทัง้ปวง จงึปรากฏวาทรงปฏบิตัไิดสมบรูณ
ทัง้ในสวนทีท่รงปฏบิติัตามกำหนดกฎหมายพระราชประเพณ ีทัง้ในสวนทีท่รงปฏบิตัใินฐานองคพระประมขุแหงชาติ
ทัง้ในฐานพระมหากรณุาพระราชทานโครงการพระราชดำรติางๆ เปนอนัมาก เพือ่บำบดัทกุข บำรงุสขุประชาราษฎร
ทัง้ปวง

พระราชกรณยีกจิทัง้ปวงทีท่รงปฏบิตัแิลวกด็ ีทีก่ำลงัทรงปฏบิตักิด็ ีทีจ่ะทรงปฏบิตัติอไปกด็ ีทีเ่ปนไปตาม
โครงการทีไ่ดทรงมพีระราชดำรไิวแลว เพยีงประการเดยีวกย็ากทีจ่ะพรรณนาใหจบลงในกถามรรคกณัฑนี ้จะรบัพระ
ราชทานบรรยายถวายโดยสงัเขปเพยีงบางประการ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาไดทรงตระหนกัเปนอยางดใีนปญหาสภาพแวดลอมปจจบุนัของแตละ
ประเภทในโลกทีเ่สือ่มลงอยางรวดเรว็ และเกดิภาวะสิง่แวดลอมเปนพษิเพ่ิมมากขึน้ ซีง่ผทูรงความรทุัง้ปวงในแตละ
สวนของโลกตางพากนัวติกวา หากชาวโลกไมรวมมือกนัแกไขแลว สิง่แวดลอมทีเ่ปนพษินีต้องทำใหมนษุยในโลกไม
สามารถอาศยับนโลกไดโดยปกตสิขุสบืไป จงึทรงพยายามประกอบพระราชกรณยีกจิในหลายๆ ดาน เพือ่เปนการ
อนรุกัษสิง่แวดลอมของประเทศใหอยใูนสภาพทีด่ทีีส่ดุเทาทีจ่ะทรงกระทำได มพีระราชประสงคใหเสาะแสวงหาพนัธุ
พชืทีใ่หประโยชนหลายๆ อยางพรอมกนั ทรงเหน็วาทกุคนตองมคีวามรบัผดิชอบตอการสรางมลภาวะใหแกโลก ทรง
พยายามใหทกุคนหลกีเลีย่งการ “เผา” เชือ้เพลงิใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได รวมทัง้การเผาปา  ทรงพยายามเรงสง
เสรมิการปลกูตนไมโดยนกัวชิาการปาไมควรวจิยัวาพนัธไุมชนดิใดบางเพือ่จะไดพจิารณาใชพนัธไุมดงักลาวในกจิการ
ปลกูปาทดแทนในอนาคตอนัจะมผีลใหคงความสมดลุของปรมิาณกาซทีต่องการ.

(มว. ๑๗๙-๑๘๐) วินยปริยาปนฺนรฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อนิทรวเิชยีร : พทุเฺธน  โย  โข  วนิโย  จ  ธมโฺม
ปญฺตตฺภโูต  มนุสิาวกานํ
วจุจฺนตฺ ิ  เทวฺเม  มนุสิาสนนตฺิ
เอเตป  สาตถฺา  ปฏปิชชฺต ํ เว
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อนิทรวงศ : สทธฺาธโิก  ภปูต ิ โหต ิ สาสเน
โส  พทุธฺธมมฺ ํ อนสุกิขฺมานโก
ชานาต ิ “สาตถฺ ํ มนุสิาสนนตฺ ิ โข
ยา  นตี ิ  ปารมปฺรยิ ํ ปรุาณกํ
โส  นตีอิาทนี ิ ปฏจิจฺ  ภมูโิป
รฏเฐ  ชนาน ํ มขุย ี  นรตุตฺโม
ทกุขฺปปฺเนตา  จ  สโุขปสหํโร
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  รฏฐวาสนิํ
สาตถฺ ํ นโยปายมมิจฺ  กพุพฺเต
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรต ิ สฏุนุา

ปฐยาวตัร : กรณยีจฺ  อารมภฺ- นโยปาโย  หติตถฺโก
สพพฺนตฺ ํ วณณฺติ ํุเยว กถามคเฺคน  ทกุกฺรํ
เอกจจฺปํ  กเถสสฺามิ สงเฺขปโต  อทิานหิํ
รฏฐสสฺ  สพพฺภาเคสุ อตถฺ ิ ยงกฺิจฺ ิ  ปากฏํ
หานภิาโว  จ  สพเฺพสํ วตฺตเต  อนปุพุพฺโต
ตปปฺจจฺยา  น  โลกสมฺึ ชนา  ผาสวุหิารโิน
ราชา  ตมารภติวฺาน สพเฺพ  ญาเปตกุามโก
หติตเฺถ  สหํรติวฺาน โรเปนตฺ ุ พชีพนธฺโว
ย ํ  สวํชิชฺต ิ  โลกสมฺึ ต ํ รกขฺนตฺ ุ ทยยฺกิา
สมคคฺา เอกฉนทฺา  จ มา  ต ํ หาเปนตฺ ุ สพพฺโส
รฏฐสมฺ ึ สปุสนเฺนน รกุเฺข  โรเปนตฺ ุ  เจตสา
สทา  ผาสวุหิาราย สพพฺรฏฐนวิาสนินตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๘๙-๑๙๐)

ชาดกทีท่านยกขึน้สำหรบัเมตตาบารมกีค็อืสวุรรณสามชาดกไดแกชาดกเรือ่งพระสวุรรณสาม  มเีรือ่งโดย
ยอวา   ไดมบีตุรและธดิาของเนสาทคอืนายพรานปา ๒ ตระกลู ซึง่บดิามารดาไดปรารถนาทีจ่ะใหตบแตงอยคูรอง
เรอืน แตบคุคลทัง้สองนัน้เปนผมูจีติใจทีไ่ดนอมไปในการบรรพชาคอืการบวช  และเปนผทูีไ่มนยิมในการฆาสตัวซึง่
เปนอาชพีของตระกลู จงึไดพากนัออกไปบวชเปนฤษแีละฤษณิ ี  ไดมบีตุรคนหนึง่นามวาสามะ ซึง่มกัเรยีกวาสวุรรณ
สาม  ตอมาบดิามารดาของสวุรรณสามไดถกูงพูษิพนพษิเขานยันตา  จงึตาบอดหมดทัง้สองคน สวุรรณสามไดเลีย้ง
บดิามารดาของตนอยใูนปา       บดิามารดาและบตุรทัง้สามนีเ้จรญิเมตตาภาวนาอยเูปนประจำ  ดวยอำนาจของ
เมตตา สตัวปาทัง้หลายทีเ่ปนสตัวรายและทัง้ทีเ่ปนสตัวไมรายกพ็ากนัมจีติออนไมทำอนัตรายและใหความคนุเคยสนทิ
สนมดจุเปนมติรสหาย   สวุรรณสามนัน้เมือ่ไดออกไปทำกจิตางๆ เชนตกัน้ำหาอาหารเปนตนเลีย้งบดิามารดา กไ็ด
สตัวปาทัง้หลายพากนัหอมลอมไปและกลบั  ทัง้สามคนนัน้กไ็ดอยเูปนสขุในปา   จนคราวหนึง่พระราชาแหงกรงุ
พาราณสไีดเสดจ็ออกมาลาเนือ้   และไดแอบซอนมองเหน็สวุรรณสามพรอมทัง้หมเูนือ้กำลงัออกไปตกัน้ำใหบดิามารดา
จงึไดยงิดวยลกูธนอูาบยาพษิไปถกูสวุรรณสามลมลง   กอนทีส่วุรรณสามสลบไสลดวยอำนาจของศรอาบยาพษินัน้
กไ็ดกลาวเรยีกหาบคุคลผยูงิดวยวาจาอนัออนหวาน   ไมแสดงความโกรธ

พระราชาพาราณส ี ไดทรงฟงเรียกเชนนัน้กม็พีระหฤทยัออนและไดเสดจ็เขาไปหาสวุรรณสามซึง่นอนกระวน
กระวายคร่ำครวญอยวูา   ตอไปนีจ้ะไดใครเปนผเูลีย้งบดิามารดา    กไ็ดทรงถามและครัน้ทรงทราบแลวก็ทรงรนัทด
เสยีพระหฤทยัในการทีไ่ดทำไป    และกร็บัทรงเปนผอูปุการะบดิามารดาของสวุรรณสาม สวุรรณสามกส็ลบไสลไป
ในขณะ นัน้ดวยอำนาจของศรอาบยาพษิ  พระราชาแหงพาราณสกีไ็ดเสดจ็ไปอาศรมซึง่เปนทีอ่ยขูองบดิามารดา และ
กไ็ดทรงทำการปฏบิตั ิ   ฝายบดิามารดาของสวุรรณสามสงัเกต เหน็ความผดิปกตใินกริยิาเปนตน  กำหนดวาคงจะไม
ใชสวุรรณสาม จงึไดถามขึน้   พระราชาแหงพาราณสกีท็รงเลาใหทราบตามจรงิทัง้สองทานนัน้ครัน้ไดสดบักข็อให
พระราชาแหงกรงุพาราณสชีวยนำไปยงัสวุรรณสาม  ครัน้เมือ่ไปถงึทีน่ัน้แลว ทัง้สองทานนัน้กม็คีวามโศกรนัทดและ
กไ็ดตัง้สตัยาธษิฐานขึน้วา “สามะนีเ้ปนผปูระพฤตธิรรม ประพฤตดิงัพรหม กลาวแตคำสจัจรงิ เลีย้งบดิามารดาประพฤติ
ออนนอมตอผใูหญในตระกลู รกัสตัวมชีวีติ ดวยความสตัยนีข้อใหพษิศรในกายของสามะเหอืดหายเถดิ”

และกม็แีสดงวานางพสนุธรเีทวธิดาซึง่สถติอยทูีเ่ขาคนัธมาทน ซึง่เคยเปนมารดาของสวุรรณสามมาในภพ
อดตี    กไ็ดมาทำสจัจกริยิาเชนเดยีวกนัวา   “ไมมใีครอืน่ซึง่จะเปนทีร่กัของตนยิง่ไปกวาสวุรรณสาม ดวยอำนาจ
สจัจกริยิานัน้  สวุรรณกฟ็นขึน้    บดิามารดาก็หายจากความตาบอด ในขณะเดยีวกนักับอรณุขึน้   เพราะฉะนัน้
บคุคลทัง้หมดนัน้กไ็ดมคีวามสวสัด ีและพระราชาแหงกรงุพาราณสกีไ็ดกลบัทรงตัง้อยใูนธรรมของผปูกครองประชาชน.
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(มว. ๑๘๙-๑๙๐) เมตตฺาปารมคีาถา

ปฐยาวตัร : อทุทฺฏิฐ ํ ห ิ ยมารพภฺ เมตตฺาปารมมิตฺถ ิ เว
เอต ํ วจุจฺต ิ นาเมน สวุณณฺสามชาตกํ
เนสาทาน ํ กเุลเสวฺว ทวฺสี ุ ปตุตฺา  จ  ธตีโร
เทวฺ  มาตาปตโร  เอเต พหปุปฺยายมานกา
ฆรสมพฺนธฺเนนาป เอเต  พนธฺติกุามกา
เต  ปพพฺชติกุามา ว อโุภ  ต ุ ปตุตฺธตีโร
ปตุโฺต  เอเตสเมโก ว สาโมต ิ ลทธฺนามโก
หลาหลวิเสเนว อนธฺา  อาสุํ  อโุภ  ตทา
อนธฺภเูต  อรฺญสมฺึ อโุภป  ปฏชิคคฺ ิ โส
เมตฺต ํ ภาเวสเุมเต ว ตสมฺา  ห ิ เย  มคิาทโย
จณฑฺา  โหนตฺ ิ อจณฑฺา  จ ตโย  เตส ํ อตปิปฺยา

อนิทรวเิชยีร : พาราณสภีมูปิตนิทฺราชา
สทธฺ ึ มเิคเหว  ยทา  อรฺญํ
สาโม  คโต  โหต ิ ตทา  สเรน
ต ํ วชิฌฺ ิ ปาเตส ิ จ  ภมูยิ ํ ตํ

อนิทรวงศ : “โกทาน ิ ม ํ วชิฌฺ ิ สเรน  โข  อติิ
สณหฺาย  วาจาย  ส  อาห  ภมูปิํ
โส  ต ํ สณุติวฺา  มทุมุานโส  ตทา
สามสสฺ  โข  คจฉฺ ิ อมิสสฺ  สนตฺกิํ

ปฐยาวตัร : ราชา  “ย ํ เม  กตํ  กมมฺํ ต ํ อสาธตู ิ ทมุมฺโน
โส  ต ํ อาห  “ภรสิสฺ ํ เต เทวฺ  มาตาปตโร  อติิ
เอตสสฺ  วชิฌฺเนเนว วสิฺญี  โส  อโหส ิ เว
พาราณสมีหาราชา มาตาปตูนมสฺสมํ
คนตฺวฺาน  อาทเรเนว อโุภป  ปฏชิคคฺ ิ โส
ปจุฉฺสึ ุ“น  อย ํ สาโม อติ ิ ญตวฺา  อโุภป  ตํ
ต ํ มาตาปตโร  ญตฺวา “เนห ิ โน  ตสสฺ  สนตฺกิํ
อติ ิ ราชานมายาจุํ เต  คนตฺวฺา  ตสสฺ  สนตฺกิํ
“ธมมฺจาร ี อย ํ สาโม มาตาปตภุโร  อหุ
สรรีมหฺ ิ วสิ ํ ตสสฺ สจจฺวชฺเชน  หฺญตุ
อจิเฺจวมาห  สจจฺ ํว ตทา  เอกา  วสนุธฺรี
เทวธตีา  คมติวฺาน “อโิต  ปยตโร  นโร
มยหฺ ํ นตถฺตี ิ เอว ํ โข สจจฺเมวาห  ตขํณํ
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สจจฺวชเฺชน  โส  สาโม อโรโค  จ  อโหส ิ เว
เทวฺ  มาตาปตโร  ตสสฺ จกขฺ ู ปฏลิภุํ  ตทา
อรโุณ  อคุคฺโต  โหติ สพเฺพส ํ อห ุ โสตถฺติา
ภปูาโล  ราชธมเฺมสุ ปตฏิฐโิต  อโหส ิ เวต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๑๘๙) เมตตฺาปารมคีาถา อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : สา  เมตฺตาปารมทีานิ อทุทฺฏิฐา   โหต ิ ชาตเก
มาตา  ปตา   จ   เอตสสฺ สามสสฺ   อนธฺจกขฺกุา
อเหส ํุ   ตาปสาเยว อรฺญวาสโิน   ตโย
สมมฺา  สวุณณฺสาโม  ว โปเสส ิ ปพุพฺการิโน

อนิทรวงศ : ราชา   กเิรโก   ปลยกขฺนามโก
เอโส  อรฺญํ  มคิวาย  โข   คโต
ตสมฺ ึ  มเิค   วชิฌฺติกุามโก   ว   โข
สาม ํ ว   อาวชิฌฺยิ    ทฏุฐมานโส
ปาเตส ิ  ต ํ  ภมูติลมหฺ ิ  ตขํณํ
โส  วชิฌฺโิต  โขป   ตทา   อโกธโน

อนิทรวเิชยีร : สาโม   ตทา   มจจฺปุรายโน   โส
เอตสสฺ  ญตวฺาน   อมิมปฺวตตฺึ
ทฏุ  ํว  ต ํ   ตตถฺป   เทวธตีา
คนตฺวฺาน   สจจฺ ํ  อธิ   โข   อโวจ
สาโม    อโรโค   ว   อทิาน ิ   โหตุ
มตุโฺต   ภยสมฺาป   จ   โหต ุ  โสติ

ปฐยาวตัร : วหิาสมุสสฺเม   ตสสฺ เต  มาตาปตโร   ตทา
สา  อานาปย ิ เอเตป ปลยกขฺ ํ  ฐติ ํ  ตหึ
เต   คนตฺวฺาน   “อย ํ  สาโม มาตาปตสุโุปสโก
สจเฺจน   อมินิา   โหตุ อโรโคต ิ  อโวจ   โข
เตส ํ  สจเฺจน   โส   สาโม อโรโค   จ   นริามโย
เต   มาตาปตโร  โหนตฺิ น  โข  อนธฺา  ภวนตฺ ิ จ
เอเต  เมตตฺานภุาเวน อโรคโิน   ภวนตฺ ิ  เวติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๙๑-๑๙๒)

อเุบกขาในพรหมวหิารคอืความมใีจมธัยสัถเปนกลางในสตัวทัง้หลาย ไมตกไปในราคะคอืความยนิดหีรอืปฏฆิะ
ความยนิราย  พรหมวหิารม ี๔ ขอ ไดแก  เมตตา  ความรกัใครปรารถนาใหเปนสขุ  กรณุา  ความสงสารคดิจะชวย
ใหพนทกุข  มทุติา  ความพลอยยนิดใีนเมือ่ผอูืน่มคีวามสขุความเจรญิ  และอเุบกขา   ขอนีท้ีจ่ะพงึใชในเวลาทีไ่ม
ควรจะใชขอขางตน  วธิอีบรม  คอืพจิารณาบคุคลนัน้หรอืทัง้หมดวามกีรรมเปนของตน เปนทายาทคอืรบัผลแหง
กรรมของตน        เม่ือวางใจลงไปในกรรมได ใจกจ็ะเกดิเปนกลางคอืเปนอเุบกขาขึน้ได  อเุบกขาในพรหมวหิารดัง่
นี้พึงอบรมใหมีขึ้นในจิตใจ

วธิอีบรมคอืระวงัใจมิใหขึน้ลงดวยความยนิดยีนิราย   ทัง้ในคราวประสบสมบตั ิทัง้ในคราวประสบวบิตั ิ เมือ่
ภาวะของจติเชนนัน้เกดิขึน้กพ็ยายามระงบัใจ  หดัคดิถึงกรรมและผลของกรรม หดัวางลงไปใหแกกรรมเหมอืนอยาง
ใหกรรมรบัผดิชอบเอาไปเสยีเลย  เมือ่ทำจติใจใหเปนอเุบกขาได  กห็ดัแผจติเชนนีอ้อกไปแกคนอืน่สตัวอืน่โดยเจาะจง
หรอืไมเจาะจงทัว่ไป       ดวยคดิวาทกุสตัวบคุคลมกีรรมเปนของตน เปนทายาทรบัผลของกรรม  มกีรรมเปน
กำเนดิ   มกีรรมเปนเผาพนัธ ุ มกีรรมเปนทีอ่าศยั ทำกรรมอนัใดไว  ดหีรอืชัว่ก็ตาม  กต็องรบัผลของกรรมนัน้  อนั
ทีจ่รงิภาวะของจติเปนอเุบกขานีย้อมมอียเูปนธรรมชาตธิรรมดาในเวลาปกตยิงัไมมอีะไรมาทำใหเกดิความยนิดยีนิราย
แตยงัเจอืดวยความไมรทูีเ่รยีกวาอญัญาณ และจะเปลีย่นไปเปนความยนิดยีนิรายไดโดยงาย ฯ

พระบรมครสูัง่สอนใหปรบัปรงุภาวะทีม่อียแูลวนีแ้หละใหเปนธรรมปฏบิตัขิึน้  คอืใหเปนคณุอนับรสิทุธิ ์ ที่
เกือ้กลูกวางขวางออกไป ไมใชในเวลาทีไ่มมเีรือ่งอะไรมากระทบจติเทานัน้ แมมเีรือ่งมากระทบจติใหยนิดยีนิรายกร็ะงบั
ได ทำใจใหสงบใหเปนอเุบกขาไดดวยความรทูีเ่รยีกวาญาณะหรอืญาณ  เพราะวาความยนิดทีีเ่รยีกวาราคะ ความ
ยนิรายทีเ่รยีกวาปฏฆิะ เปนศตัรทูีอ่ยหูางของอเุบกขา  สวนอเุบกขาดวยความไมร ูอนัตวัความไมรอูนัเรยีกวาอญั
ญาณนีเ้ปนศตัรทูีอ่ยใูกลของอเุบกขา  ฉะนัน้ในการปฏบิตั ิเพือ่อบรมอเุบกขาพรหมวหิาร กพ็งึยกตนขึน้เปนพยาน
หรอือปุมา

ดงัเชนวา    ตนไมชอบใหคนอืน่มาเพงเลง็ชอบใจอยากไดอะไรของตน และไมชอบใหใครอืน่มาหมายมัน่
ปองรายฉนัใด  ตนกไ็มควรจะไปคดิยนิดยีนิรายดัง่นัน้แกคนเหลาอืน่ ควรจะมใีจมธัยสัถคอืเปนกลางฉนันัน้ และให
ยกบคุคลทีเ่ปนกลางๆ ขึน้มาเปนอปุมา ดงัพระพทุธภาษติทีต่รสัสอนไววา  “พงึแผจติถงึสตัวทัง้ปวงดวยอเุบกขาเหมอืน
อยางเหน็บคุคลผเูปนทีช่อบใจกม็ใิช ผไูมชอบใจกม็ใิช มอีเุบกขาฉะนัน้”

(มว. ๑๙๑-๑๙๒) อุเปกฺขาปารมิคาถา

อนิทรวเิชยีร : มชฌฺตตฺตา  วจุจฺต ิ โข  อเุปกขฺา
“เย  ทกุขฺปตตฺา  สขุติาป  วาติ
ราคจฺ  เมธ ี ปฏฆิ ํ  ชหติวฺา
“กมฺมสสฺกา  โหนตฺ ิ  กโรนตฺ ิ วา  ยํ
ปปโฺปนตฺ ิ เอตสสฺ  ผลจฺ  เตติ
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สมปฺสสฺมานา  ว  อเุปกขฺจติตฺา

อนิทรวงศ : ยทา  ห ิ ทกุขฺ ี สขุโิตป  วา  โย
ตทา  น  ทสเฺสต ิ นโร  วกิารํ
ชหาต ิ ราค ํ ปฏฆิจฺ  โย  วา
ปวจุจฺเต  เอส  อเุปกขฺโกติ

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ภกิขฺนูโมวาทํ อทาส ิ ทปิทตุตฺโม
อฏิเฐห ิ วา  อนฏิเฐหิ จติตฺ ํ อชโฺฌตถฺต ํ ยทา
ภกิขฺโว  สวํเรยยฺ ํุ ว ตทา  มานสมตตฺโน
สทา  ภกิขฺ ู อเุปกขฺาย ปยตุตฺมานสา  สยิุ ํ
ราโค  จ  ปฏฆิ ํ ตสสฺา ทเูร ว  ปฏปิกขฺกา
อญฺาณมปฺนเุปกขฺาย สมปีปฏปิกขฺกา
ตสมฺา  ภาวยโมเปกขฺํ อตตฺาน ํ อปุม ํ กเร
อนชุฌฺายติภาว ํว อภปิตเฺถยยฺ  วา  นโร
อภปิตเฺถยยฺ  ยงกฺิจฺิ โส  วา  อตถฺาย  อตตฺโน
โส  อพยฺาปนนฺภาว ํว อภปิตเฺถยยฺ  โข  ยถา
น  อปุาทยติพฺโพ ว ราโค  วา  ปฏฆิ ํ ตถา
มชฌฺตตฺตาย  สยํตุตฺ- จติโฺต  สยิา  อเุปกขฺโก
มชฌฺตตฺตาย  สยํตุตฺ- มานส ํ อปุม ํ กเร
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
ปย ํ วา  อปปฺย ํ ทสิวฺา อเุปกขฺโก  สยิา  ยถา
ผเร  จติเฺตน  สตเฺตสุ อเุปกขฺาย  นโร  ตถาติ ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๑๙๔-๑๙๕)

ขนัต ิ ความอดทน  กริยิาทีอ่ดทนตอโลภะความอยากไดบาง  ตอโทสะความโกรธเคอืงจนถงึพยาบาทมงุ
รายบาง  ตอโมหะความหลงงมงายบาง  เพราะไดประสบอารมณทีย่ัว่ใหเกดิ  เมือ่มอีารมณมาประสบยัว่ใหเกดิอยาก
ได  อยากลางผลาญ  อยากเบยีดเบยีน  กอ็ดทนไว  ไมแสดงวกิลวกิารอนัชัว่รายทางกายวาจาออกไปตามอำนาจ
แหงโลภะ  โทสะ  โมหะ  และอดทนตอทกุขเวทนา  มเียน็รอนเปนตน  อนัทำใหลำบาก  อดทนตรากตรำ  ประกอบ
การงานตางๆ  อดทนตอถอยคำทีม่ผีกูลาวชัว่ไมเปนทีช่อบใจ  ชือ่วาขนัติ

พระมหากษตัรยิทรงบำเพญ็ขันตริาชธรรมเพือ่ประชาชนในการปกครองบานเมอืง   และกลาวโดยเฉพาะ
ขอทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจามพีระราชหฤทยักลาหาญอดทนตอโลภะโทสะโมหะ   ทีเ่กดิขึน้เพราะไดประสบอารมณ
ทีม่ายัว่ใหเกดิ  ทรงอดทนตอเวทนามเียน็รอนเปนตน  ทรงตรากตรำอดทนปฏบิตัริาชกรณยีกจิตางๆ ทรงอดทนตอ
ถอยคำทีม่ผีกูลาวชัว่  รกัษาพระราชหฤทยัและพระอาการ  พระกายพระวาจาใหสงบเรยีบรอย  ดงันีจ้ดัเปนขนัติ

เมตตาและขนัตยิอมตองเนือ่งกนัและอาศยักนั  บารมขีอ  ๙  อนัไดแกเมตตา  กบัทศพธิราชธรรมขอ ๙
คอืขนัติ  ธรรมะทัง้สองขอนีแ้มจะมชีือ่ธรรมะตางกัน  แตการปฏบิตันิัน้ยอมตองตอเนือ่งกนัและอาศยักนั  คอืเมตตา
นัน้จะตองมขีนัตชิวยอยจูงึจะปฏบิตัไิปในเมตตาไดและไดสม่ำเสมอ  แมในขอขนัตเิหลานัน้จะเปนขนัตไิดกต็องมเีมตตา
สนับสนุนอยู

ในขอวาจะเปนเมตตาตองมขีนัตสินบัสนนุนัน้  กค็อืวา  ความมงุดีปรารถนาด ี หรอืความรกัใครปรารถนา
ใหเปนสขุ  อนัเปนความหมายของเมตตานัน้  ตรงกนัขามกบัโทสะพยาบาท  เพราะฉะนัน้  หากวาเกดิโทสะพยาบาท
ขึน้  กต็องมขีนัตคิอือดทนดบัโทสะพยาบาทลงไป  และมขีนัตอิดทนตออารมณอนัเปนทีต่ัง้ของโทสะพยาบาท  อนึง่
ในการอบรมเมตตานัน้  นอกจากตองไมใหจติใจประกอบดวยโทสะพยาบาทแลว  ยงัตองไมใหเมตตานัน้นำใหเกดิ
ราคะสเินหาอนัเปนกเิลส  เพราะฉะนัน้  จะตองมขีนัตอิดทนตอราคะสเินหาอนัเปนตวักิเลส  หากเกดิขึน้  อดทนตอ
อารมณอนัเปนทีต่ัง้ของราคะสเินหาดวย  เมือ่เปนดงันี ้ การอบรมเมตตาจงึจะเปนไปได
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(มว. ๑๙๔-๑๙๕) ขนฺติคาถา

อนิทรวเิชยีร : โลภาทกิาน ํ ขมนนตฺ ิ  ขนตฺิ
อาคมมฺ  ต ํ ขนตฺสิมงคฺภิโูต
กาเยน  วาจาย  ว  เจตสา  วา
ธโีร  น  ทสเฺสต ิ วกิารเมว

อเุปนทรวเิชยีร : ปฏจิจฺ  ต ํ ขนตฺสิมงคฺภิโูต
อจนิตฺมาโน ว  สกปํ  เขทํ
กโรต ิ กจิจฺ ํ มหปินทฺราชา
หติาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
สสุนตฺจติโฺต  อถ  ตาทภิโูต
น  เอส  ทสเฺสต ิ จ  โข  วกิารํ

ปฐยาวตัร : อาพทธฺปฏพิทธฺา  ว อโุภ  เมตฺตา  จ  ขนตฺ ิ จ
ภวนตฺ ิ โข  อโุภ  ธมมฺา เต  อฺญมฺญปจจฺยา
โย  เว  เมตตฺาย  สยํตุโฺต ขนตฺยิา  โสปถมภฺโิต
โย  ขนตฺยิาป  สยํตุโฺต เมตฺตาย  โสปถมภฺโิต
ตสมฺา  ยสสฺ  ยทา  จติตฺํ โทเสน  อภภิยุยฺเต
ตทา  โส  ขนตฺมิาคมมฺ โทส ํ วปูสเมต ิ เว
ตสมฺา  เมตฺต ํ วภิาเวนโฺต โส  โหต ิ ขนตฺมิานโส
ขนตฺ ึ ปฏจิจฺ  ราคาทิ- กเิลสาน ํ วโินทนํ
เมตฺตาย  ภาวนา  โหติ อปุาเยน  อเนน  โขติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้ แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๑๙๖-๑๙๗)

อวโิรธนะ ทีแ่ปลวาความไมผดิ สำหรบัธรรมะในชัน้นีค้วรหมายความวา รผูดิแลวไมดือ้ขนืทำ คอืไมยอม
ทำผดิ ทัง้ร ู   รผูดิในทีน่ีห้มายถงึผดิจากขอมลูทีถ่กูทีค่วรทกุอยาง   เชนผดิจากความยตุธิรรมดวยอำนาจอคต ิผดิ
ไปจากปกติ

คอืเมือ่ประสบความเจรญิหรอืความเสือ่มกร็กัษาอาการกายวาจาไวใหคงที ่   ไมใหขึน้ลงเพราะยนิดยีนิราย
คนสามญัทัว่ไปในชัน้ตนยงัทำผดิอยเูพราะไมรวูาผดิ ถายอมปลอยไปเชนนัน้ ไมศกึษา  กจ็กัเปนผไูมรจูกัชอบ ไม
รจูกัผดิ ไมอาจปฏบิตัใิหถกูใหดไีด  ผปูกครอง ผเูปนหวัหนา เมือ่ทำผดิดวยอำนาจรกัชอบบาง อำนาจชงับาง อำนาจ
หลงบาง อำนาจกลวับาง ผอูยใูนปกครองกเ็ดอืดรอนอยเูปนทกุข ผอูยใูนปกครอง เมือ่ทำผดิเชนนัน้ ผอูยใูนปกครอง
ดวยกนัตลอดจนถงึผปูกครองเองกเ็ดือดรอนอยเูปนทกุข  แตถาผปูกครอง   ผเูปนหวัหนา   มใีจกอปรดวยธรรม
มงุความถกู   พยายามศกึษาพจิารณาใหรจูกัผดิและชอบแลวพยายามทำงานใหถกูตองตามคลองธรรมไมใหผดิ และ
แนะนำพร่ำสอนผอูยใูนอำนาจปกครองใหประพฤตเิชนนัน้ดวย  ผอูยใูนปกครองกพ็ยายามทำใหถกูตองตามคลองธรรม
ไมใหผดิ  ตางฝายกจ็กัอยดูวยความสงบสขุ ฯ

กลาวโดยเฉพาะขอทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชทรงตัง้อยใูนขนัตริาชประเพณ ี ไมทรงประพฤตผิดิจากราชธรรม
จรรยานวุตัรนติศิาสตร ไมทรงประพฤตใิหคลาดจากความยตุธิรรม ทรงอปุถมัภยกยองคนผมูคีณุความชอบ ควรอปุถมัภ
ยกยอง บำราบคนมคีวามผดิ ควรบำราบ   ในทางทีเ่ปนธรรม   ไมทรงอปุถมัภยกยองและบำราบคนนัน้ๆ  ดวย
อำนาจอคต ิ๔ ประการ มฉีนัทาคตเิปนตนกด็ี เมือ่มลีาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ซึง่เปนทีพ่อพระราชหฤทยัมาถงึพระองค
ไมทรงแสดงความยนิด ีซึง่เปนเหตใุหผอูืน่ดหูมิน่ไดวาทรงมวัเมาอยใูนสิง่นัน้ เม่ือมคีวามเสือ่มลาภ  เสือ่มยศ  ตอง
นนิทา  ไดรบัความททกุขรอน ซึง่ไมเปนทีพ่อพระราชหฤทยัมาถงี   กไ็มแสดงความยนิราย เสยีพระทยัใหปรากฏ
ซึง่เปนเหตใุหผอูืน่ดหูมิน่ไดวาทรงหาขนัตคิณุมไิด   หรอืเปนเหตใุหผนูอยซึง่อยใูนพระบรมเดชานภุาพพลอยตกใจ
แตกต่ืนอลหมาน  ทรงรกัษาพระอาการคงทีอ่ยไูมแสดงความผดิจากปกตเิดมิกด็ ี ดงันีจ้ดัเปนอวโิรธนะ  อวโิรธนะ
ไมผดินี ้เมือ่พจิารณาดแูลวกจ็ะเหน็วาเปนขอรวมของทกุๆ ขอไดดวยพระธรรมทกุๆ ขอทีเ่ปนราชธรรม  ราชธรรม
นัน้ลวนเปนขอปฏบิตัทิีไ่มผดิทัง้นัน้ คอืเปนปฏบิตัทิีถ่กูตองสมควร ถาไมปฏบิตัขิอใดขอหนึง่ เรยีกวาเปนการปฏบิตั
ผิดิในขอนัน้ แตถาปฏบิตัใินขอนัน้ และทกุๆ ขอไดแลว กไ็ดชือ่วาเปนการปฏบิตัไิดถกูตองไมผดิ  เพราะฉะนัน้ ขอ
สรปุคอืขอทีว่าไมผดินีจ้งึเปนขอทีส่ำคญัในทศพธิราชธรรมทัง้ ๑๐ ขอนัน้.
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(มว. ๑๙๖-๑๙๗) อวิโรธนคาถา

อนิทรวงศ : มจิฉาต ิ ญตวฺาน  นโร  ชหาต ิโย
โย  โข  น  ฉนทฺาทวิสานโุค  นโร
ทกุขฺาทปิตโฺตป  จ  ตาท ิ โย  นโร
โส  วจุจฺเต  โข  อวโิรธโน  นโร

อนิทรวเิชยีร : โย  ฐานปตโฺต  คณเชฏฐภโูต
เนวาป  ฉนทฺาทวิสานโุค ว
เย  อตตฺนา  หนีตรา  ภวนตฺิ
เต  เจ  นเิวเส   อวโิรธเน  โส
ตฏิฐนตฺ ิ เจเต  อวโิรธนสมฺึ
เอเต  น  ฉนทฺาทวิสานคุา  จ
เต  ยตุตฺธิมเฺม  จ  ฐติา  ภวนตฺิ
ตสมฺาป  สพเฺพ   สขุติา  ภวนตฺิ

ปฐยาวตัร : ขนตฺยิา  จ  ฐโิต  โหติ ราชา  จ  อวโิรธเน
เมตตฺาลโุก  จ  สพเฺพสํ น  ฉนทฺาทวิสานโุค
โย  ปคคฺหารโห  โหติ ต ํ ปคคฺณหฺาต ิ ภมูโิป
โย  นคิคฺหารโห  โหติ ต ํ นคิคฺณหฺาต ิ  ยตุตฺโิต
ทกุขฺาทปิตตฺกาเล  จ สพพฺตถฺ  ตาท ิ โหต ิ โส
อปุปฺนเฺนส ุ ภยาทสีุ เอโส  อภริ ุ สพพฺทา
อจุจฺาวจํ  น  ทสเฺสติ น  วกิารฺจ   สพพฺโส
ตสมฺา  รโฺญ   อย ํ ธมโฺม อวโิรธนนามโก
อย ํ โข  ทสโม  ธมโฺม ทสธมเฺมส ุราชิโนต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๑๙๗-๑๙๘).

สมเดจ็พระบรมบพติรพระราชสมภารเจา ไดทรงแสดงพระบรมราชปณธิานไวในพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เม่ือวนัที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓ วา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่
ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”กลาวไดวา ไดทรงครองแผนดนิโดยธรรม คอืทศบารมทีีไ่ดยกขึน้ถวายวสิชันา
มาแลวศกละ ๒ ขอโดยลำดบัจนถงึศกนี ้คอืเมตตาและอเุบกขา อนัเปนขอครบ ๑๐ โดยเปนมงคลวเิสสสวนอตัตสมบตัิ
คกูนัไปกบทศพธิราชธรรมทีไ่ดยกขึน้ถวายวสิชันามาแลวโดยลำดบัศกละ ๒ ขอจนถงึศกนี ้คอืขนัตแิละอวโิรธนะ อนั
เปนครบ ๑๐ ขอ โดยเปนมงคลวเิสสสวนปรหติปฏบิตั ิ ซึง่แตละขอของทัง้ ๒ หมวดนี ้เทยีบกนัได และในการปฏบิตั
กิอ็าศยักนัและกนัทกุขอ จงึกลาวไดวาไดทรงปฏบิตัอิยใูนทกุขอ

ความลึกซึ้งแหงพระบรมราชปณิธานเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอยางยิ่งในพระราชหฤทัยซึ่งมีตอ
ประเทศชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ พรอมบรบิรูณ   แผนดนินีส้มเดจ็พระบรมราชบพุการทีกุพระองคทรงหวง
แหนรักษาสืบตอกันมา เชนเดียวกับที่ทรงรักษาพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระบรมราช
ปณธิานและทรงมัน่คงปฏบิตัพิระบรมราชปณธิานตลอดมา เปนการทรงแสดงพระราชสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของสมเดจ็พระบรมราชบพุการ ีและทรงปฏบิตัสินองพระมหากรณุาธคิณุนัน้ ซึง่เปนการแสดงความทรงมพีระราช
สำนกึและตอบสนองพระคณุชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ พรอมกบัพระราชทานพระมหากณุาธคิณุตออาณาประชา
ราษฎรทัง้ปวง

เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม  พทุธศกัราช ๒๕๓๑ สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงครองราชยยนืนาน
๔๒ ป ๒๒ วนั เสมอกบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั พระบรมวงศานวุงศ รฐับาล ขาราชการ ฝาย
ทหาร ตำรวจ พลเรอืน แลพสกนกิรชาวไทยทัง้ปวง สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุทีไ่ดทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิอยาง
หนกัเพือ่แผนดนิและประชาชนมาถงึปที ่ ๔๓ ทัง้เสดจ็ดำรงรฐัสมีายนืยาวยิง่กวาสมเดจ็พระมหากษตัรยิาธริาชเจา
พระองคใดทีป่รากฏในพระราชพงศาวดาร เปนทีช่ืน่ชมโสมนสัพนประมาณ จงึมสีมานฉนัทพรอมกนัจดังานเฉลมิพระ
เกยีรตสินองพระเดชพระคณุขอพระราชทานใหทรงกำหนดงานพระราชกศุลและพระราชพธิรีชัมังคลาภเิษก อนโุลม
ตามราชประเพณคีรัง้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกำหนด
พระราชกศุลทกัษณิานปุทานและพระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษกยอเพยีง ๓ วนั คอื พระราชพธิทีกัษณิานปุทาน พระ
ราชพิธสีมโภชสริริาชสมบตัริชั  มงัคลาภเิษก และพระราชพธิบีวงสรวงสงัเวยสมเดจ็พระมหากษตัรยิในอดตีในวนั
ที ่๒-๓-๔ กรกฎาคม โดยลำดบั
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(มว. ๑๙๗-๑๙๘) มหาราชวรสสฺ ปพุพฺราชทกขฺณิานปุทานคาถา

วสนัตดลิก : “ธมเฺมนห ํ หติสขุายธิ  ทยยฺกิานํ
กาเรสสฺเมตถฺ  วรรชฺชมมิ ํ สทาติ
ทยยฺานมนิทฺปตโิน  อภเิสกกาเล
วตุตฺหฺ ิ เตน  ปณธิานมทิ ํว  โหติ
รโฺญ  อทิ ํ ภวต ิ ปารมธิมมฺภตูํ
เอตสสฺ  มงคฺลวเิสสมทิจฺ  โหติ

อนิทรวเิชยีร : รญฺา  กต ํ โข  ปณธิานเมตํ
ทเีปต ิ เยสวํ  กตฺภุาวํ
เต  ปพุพฺทยยฺนิทฺวรา  ยถา  โข
รฏฐจฺ  องคฺรีสสาสนจฺ
ภมูนิทฺวสํ ํ อนปุาลยสึุ
ปพุเฺพ  มหนิทฺานมทิานเิยว
รฏฐาทกิานจฺ  คณุ ํ สรนโฺต
รฏฐาทเิก  รกขฺต ิ ทยยฺกนิโฺท
โยธาทเิก  ทยยฺชเน  นพิทธฺํ
เขมี  อนเีฆ  จ  กโรต ิ เอวํ

ปฐยาวตัร : ยทา  เสฏโฐ  มหาราชา นวมิสฺสรขตฺติโย
ราชวสําวตารสมฺึ วตุตฺนนฺเยน  ราชุนํ
รชชฺาภเิสกกาลสมฺา ทฆีรตตฺตราน ิ จ
รชชฺาภเิสกกาเลน ทยยฺปจฺมราชิโน
สมานาเนว  กลยฺาณ- มงคฺลสสฺมมฺตาน ิ เว
เทวฺจตฺตาฬีสวสสฺานิ พาวสีตทินิาน ิ จ
รชชฺ ํ กาเรติ  ธมเฺมน อตถฺาย  ทยยฺวาสนิํ
ตทา  โข  ทยยฺกิา  สพเฺพ ทยยฺนิทฺวสํกิาทโย
รฏฐสสฺ  สพพฺภาเคสุ ภตตฺิจฺ  ทยยฺราชโิน
รโฺญ  อภถิตุิจฺาป กตฺกุตเวทติํ
ทสเฺสตุ  ํ ปตสิยํตุตฺํ มหามหจฺ  กพุพฺเร
ปพุพฺทยยฺกิราชนูํ อนปุปฺเทนตฺ ิ ทกขฺณินตฺ ิขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๐๑)

๕ ธนัวาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไดมพีระราชดำรสัวา ขาพเจามีความยนิดชีืน่ชมยิง่นกัที่
ทานทัง้หลายมไีมตรีจติพรอมเพรยีงกนัมาใหพรวนัเกดิ ขอขอบใจ ขอขอบพระทยั และขอบใจในคำอวยพรอนัแสดง
ความมงุด ีมงุเจรญิดวยประการตางๆ ขอทกุทานจงไดรบัไมตรขีองขาพเจาเชนเดยีวกนั

คนไทยรกัษาชาตริกัษาแผนดนิใหมัน่คงเปนปกแผน ได ดวยสตปิญญาความสามารถดวยความรกัชาตแิละ
ดวยคณุความด ีอสิรภาพ ความรมเยน็เปนสขุ ตลอดจนคณุธรรม ความเจรญิทกุอยางทีม่อีย ู   บดันีบ้รรพชนของ
เราผยูดึมัน่ในความเปนไทยผสูรางสมไวใหทัง้นัน้ เราทัง้หลายในปจจบุนัจงึตองเปนหนาทีส่ำคญัสงูสดุทีจ่ะตองรกัษา
แผนดนิไทยพรอมทัง้จติใจทีเ่ปนไทยไวใหมัน่คง ทัง้สบืทอดตอกนัไปมใิหขาดสาย

ขอทกุคนทกุฝายจงรวมกำลงักายกำลงัใจใหพรอม เพือ่สรางเสรมิพลงัแหงความรคูวามสามารถและความ
ดขีองเราใหเพิม่พนูแนนแฟนเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั   แลวเรงรดัปฏบิตัสิรรพกจิการงานบรรดาม ีดวยความสจุรติ
มัน่ใจและบรสิทุธิใ์จโดยขะมกัเขมนใหดำเนนิกาวไปโดยสอดคลองและเกือ้กลูกนัทกุๆ สวน และสมัฤทธผิลอนัไพบลูย
คอืความสถาพรยนืยงของชาต ิความเจรญิกาวหนาของบานเมอืงและความอยดูมีอีสิรภาพของเราทกุคน

ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวไทยทัง้มวลเคารพเลือ่มใส จงอภบิาลรกัษาทานใหมคีวาม
สขุ  ปราศจากความทกุข ปราศจากภยั ทกุเมือ่ เพือ่ใหมกีำลงักายกำลงัใจ และกำลงัปญญาทีจ่ะคดิอานปฏบิตังิาน
ของแผนดนิ   และนำพาประเทศชาตใิหผานพนอปุสรรคกบัทัง้ภยนัตรายทัง้ปวงไปไดโดยสวสัด”ี
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(มว. ๒๐๑) ราโชวาทคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : อโวจ  โอวาทกถ ํ นรนิโฺท
“วร ํ มม ํ ชาตทินิมหฺ ิ ตมุเฺห
อทิาน ิ สพเฺพ   อภวิฑุฒฺกิามา
สมาคตา  โหถธิ  เย  ททาตุ ํ
ปสนนฺโก  โว  อหมสมฺ ิ อชชฺ
อมิ ํ ปฏคิคฺณหฺถ  โว  วร ํ เม

ปฐยาวตัร : ทยยฺรฏฐหฺ ิ ปญฺาย ทยยฺา  สามตถฺเิยน  จ
ถริต ํ อภปิาเลนตฺิ รฏฐกามา  ห ิ ทยยฺกิา
นจิจฺ ํ ธมเฺม  ฐติา  โหนตฺิ เต  อสิสฺรยิกามกา
ยสมฺา  ทยยฺชนา  ปพุเฺพ ทยยฺภาเว  สมาหติา
ตสมฺา  อทิาน ิ ทยยฺานํ กจิจฺ ํ รฏฐานรุกฺขนํ
สพฺพทยฺยานุรกฺขนฺตุ อมิ ํ ทยยฺตมายตึ
ปญฺาย  จ  พล ํ สพเฺพ ทยยฺา  สามตถฺยิสสฺ  จ
สมคคฺา  อปุพรฺหูนตฺุ ธมมฺภาวจฺ  อตตฺโน
ฐติา  สจุรเิต  เจว ทฬหฺจติตฺา  ภวนตฺ ุ เว
สมมฺาปณหิติา  สพเฺพ ทยยฺกิา  สปรกกฺมา
รฏฐสสฺ  จ  หติตถฺาย ถริตาย  จ  อายตึ
สขุาย   รฏฐวาสนีํ กโรนตฺ ุ กิจจฺมตฺตโน

อนิทรวเิชยีร : พทุโฺธ  จ  ธมโฺม  อรโิย  จ  สงโฺฆ
สมมฺานติา  ทยยฺชเนห ิ เทวา
สพเฺพป  ทยเฺย  อภปิาลยนตฺุ
สพเฺพ  สขุ ี โหถ  สทา  อนฆีา
สพเฺพ ว  สามตถฺยิพทุธยิตุตฺา
รฏฐสสฺ  อตถฺาย  กโรถ  กจิจฺนตฺ ิฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได   ในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง  ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๑๑-๒๑๒)

วธิรุชาดกเปนชาดกทีแ่สดงสจัจบารม ีมเีรือ่งยอวาวธิรุบณัฑติเปนปราชญในราชสำนกัพระเจาธนญัชยัโกรพัยะ
ผคูรองเมอืงอนิทปตตะ เปนผทูรงปญญาหาผเูสมอเหมอืนมไิด  วนัหนึง่ทาวสกักเทวราช วรณุนาคราช พระยาครฑุ
และพระเจาธนญัชยั  พรอมกนัสมาทานอโุบสถศลึในพระราชอทุยานเมอืงอนิทปตตะแหงกุรรุฐั   เมือ่ออกจากทีอ่ยู
ของตนกป็รารภกนัวา ผใูดจะมศีลียิง่กวากนั ผใูดเปนผสูงบ ไมอาจตกลงกนัได จงึเชญิวธิรุบณัฑติเปนผชูีข้าด  ความ
เหน็ของพระราชาทัง้ ๔ พญานาคทรงสรรเสรญิความไมโกรธในบคุคลแมควรโกรธ   พญาครฑุทรงสรรเสรญิการ
บรโิภคอาหารแตนอย  ทาวสกักเทวราชทรงสรรเสรญิการละความยนิดใีนกามคณุ ๕  พระเจาธนญัชยัทรงสรรเสรญิ
ความไมมกีงัวล       พระมหาสตัววธิรุบณัฑติสดบัแลวกลาววา  คณุธรรมทัง้ ๔ ประการนีต้ัง้มัน่ในนรชนใด  บณัฑติ
เรยีกนรชนนัน้วาผสูงบในโลก  วธิรุบณัฑติทำใหศลีของพระราชาทัง้ ๔ พระองคมคีณุเสมอกนั ทำใหพระราชาทัง้ ๔
มพีระหฤทยัราเริงยนิดี         ทรงชมเชยวธิรุบณัฑติวา   เปนผปูระเสรฐิสดุ มปีญญาดี รกัษาธรรม รแูจงธรรม
วเิคราะหปญหาไดดวยดดีวยปญญา  ตดัความสงสยัลงัเลใจใหขาดไดทนัท ี  เหมอืนชางทำงาชางตดังาชางใหขาด
ดวยเลือ่ยอนัคมฉะนัน้

พญานาคราชทรงเลาใหพระนางวมิลาเทวผีชูายาฟงถงึความสามารถในการแสดงธรรมไดอยางไพเราะจบัใจ
ของวธิรุบณัฑติ   พระนางใครจะสดบัธรรมกถาของวธิรุบณัฑติ   เพือ่ใหสมประสงคจงึแสรงแสดงอาการดงัเปนไข
ทลูพญานาคราชวา   ตองการใหนำดวงหทยัของวธิรุบณัฑติมาใหโดยชอบธรรม มใิชดวยความรนุแรง  มฉิะนัน้กจ็ะ
ไมมชีวีติอยตูอไป

นางอิรันทตี ธิดาพญานาคราชจึงประกาศจะรับผูยังความสมปรารถนาใหแกนางวิมลาเทวีเปนภัสดา
ปณุณยกัษกอ็าสาทาพระเจาธนญัชยัเลนสกา  เมือ่ชนะกข็อวธิรุบณัฑติ  พระเจาธนญัชยัไมทรงยอมทรงกลาววา    วิ
ธรุบณัฑติเปรยีบเปนเชนชวีติคอืเปนตวัของพระเจาธนญัชัยเอง  วธิรุบณัฑติไดรบัเชญิใหชีข้าด วธิรุบณัฑติกลาววา
ชือ่วาทีพ่ึง่ในโลกนีจ้ะเสมอดวยคำจรงิไมม ีจงึควรพดูแตคำจรงิเทานัน้   ความจรงิตนเปนทาสของพระราชา เมือ่
พระราชาทรงแพพนนักพ็งึพระราช ทานตนเปนคาพนนัแกผชูนะจงึจะชอบธรรม ดวยคำจรงิของวธิรุบณัฑติ  ปณุณยกัษ
กไ็ดวธิรุบณั ฑติไปนาคพภิพ  พระนางวมิลาเทวกีไ็ดทรงสดบัธรรมอนัไพเราะของวธิรุบณัฑติ เรือ่งนีแ้สดงถงึการรกัษา
สัจจะของวิธุรบัณฑิตที่ใหประโยชนและเปนธรรมยิ่ง
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(มว. ๒๑๑-๒๑๒) สจฺจปารมีคาถา

ปฐยาวตัร : ปารม ี เทสติา  โหติ ยา  โข วธิรุชาตเก
เอสา ว  ปากฏา  โหติ นาเมน  สจจฺปารมี
สงเฺขปโต  ปเนตเฺถว เวทติพพฺา  อย ํ กถา

อนิทรวงศ : นาเมน  ธโีร  วธิโุรต ิ ปากโฏ
โกรพฺยรโฺญ   วทิโุร  จ  ปณฑฺโิต
ธมมฺสสฺ  จตถสสฺนสุาสโก  ตทา
โส  ปญฺวา  พทุธฺวิโร  อนตุตฺโร

อนิทรวเิชยีร : เทวา  จ  เอกมหฺ ิ ทเิน  มนสุสฺา
สพเฺพ  สมาทนินฺอโุปสถา ว
เต  นกิขฺมานา  สนวิาสนมหฺา
ปจุฉฺสึ ุ “โย  โข  อธโิก  สสุโีล
โย  โข  สสุนโฺต  ภวตตี ิ เอวํ
นฎิฐ ํว  คนตฺุ ํป  อสกกฺมานา
ปกโฺกสย ํุ  เต  วธิรุ ํ สเุมธึ
นพิเฺพฐติ ุ ํ ตมปฺ  สทุทุทฺสตถฺํ

ปฐยาวตัร : เอเตส ุ นาคราชา ว วิธุรํ  กถมานโก
ปคุคฺเลป  กชุฌฺติพเฺพป อกโฺกโธต ิ ปสสํยิ
ตโต  สปุณณฺราชาป อปปฺาหารสสฺ  ภุชฺนํ
สกโฺกป  ปจฺกาเมสุ รตยิา  ชหน ํ อติิ
ธนชฺโย  มหาราชา อกิจฺน ํ ปสสํยิ
ต ํ สตุวฺา  วธิโุร  วตวฺา อกโฺกธาท ิ จตพุพฺโิธ
ธมโฺม  ยสสฺตถฺ ิ เอโส ว โลเก  สนโฺตต ิ วจุจฺติ
จตนุนฺเํยว  สลีสสฺ สมานคณุต ํ อกา
เอเต   หฏฐปปฺหฏฐา ว วธิรุนตฺ ํ อโถมยุ ํ
“เสฏโฐ  เมธาวภิโูต  จ ธมมฺานรุกขฺโก  ตถา
ธมมฺวิฺ ู จ  ปญฺาย ปหฺ ํ ตลุยเต  วทิู
ทนตฺกาโร  ยถาเยว ตณิเฺหน  กกเจนป
ทนตฺ ํ ฉนิทฺต ิ เฉโก ว ทนตฺสสฺ  เฉทเน  อติิ
ตโต ว  นาคราชาป ตมตถฺ ํ อาห  เทวยิา
วธิโุร  มธรุ ํ ธมมฺํ เทเสต ิ ธมมฺเวธโก
ตสสฺ  ธมมฺกถ ํ สาป โสตกุามาห  สามกิํ
“ธมมฺ ํว  โสตกุามมฺหิ อหเมตสสฺ  สามกิ
คจฉฺ,  ธมเฺมน  เอตสสฺ อาเนห ิ หทย ํ ตวุํ
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ธตีา  ห ิ นาคราชสสฺ “จติตฺ ํ โตเสต ิ มาต ุ โย
โส  ภวสิสฺต ิ เม  สามี อติ ิ สาเวส ิ สพพฺธิ
ยกโฺขป  ปณุณฺโก  เอตํ วจน ํ สมปฺฏจิฉฺยิ
อนิทฺปตเฺต  คมติวฺาน ธนชฺยสฺสฺ  สนตฺกิํ
ราชาน ํ อกขฺกฬีายํ ยทุธฺตถฺาย  อโวจ  เว
ยกโฺข  เอต ํ ปราเชตวฺา ต ํ ยาจ ิ วธิรุ ํ ตทา
โส  ต ํ อทาตกุาโม ว อมิ ํ ปหฺ ํ วนิจิฉฺติุ ํ
วธิรุนตฺ ํ นมินเฺตสิ โส  ต ํ ปหฺ ํ วนิจิฉฺยิ
รโฺญ  กเถส ิ “โลกสมฺึ นตถฺ ิ สจจฺสโมป  โข
อวสสฺโย  นโร  สจจฺํ ภาเส  ทาโสมหฺ ิ ราชโิน
ยทา  โข  อกขฺกฬีายํ ราชา  โหต ิ ปราชโิต
ชนินตฺสสฺ  มม ํ อกขฺ- มลูภตู ํ ทเท  ตทา
ปณุณฺโก  ต ํ ลภติวฺาน ต ํ นาคภวน ํ นยิ
เทว ี มธรุเมตสสฺ ธมมฺ ํ อสโฺสสเิยว  โข
อทิ ํ ทเีปต ิ เอตสสฺ หติตถฺ ํ สจจฺรกฺขนนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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(มว. ๒๑๑-๒๑๒) สจจฺปารมคีาถา อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวงศ : เวสสฺนตฺราททิทฺสชาตชิาตเก
เมธาวภิตู ํ วธิรุ ํว  ปากฏา
อารพภฺ  อทุเฺทสติสจจฺปารมี
โกรพยฺรโฺญ  กริ  เอส  สนตฺเิก
ปญฺาธโร  รฏฐปสาสเน  ตทา
ธ ี โหต ิ ธมมฺตถฺวทิ ู อนตุตฺโร

อนิทรวเิชยีร : สกโฺก  จ  โข  เอกทเิน  สเุมธี
ปญฺาสมงคฺ ี วรโุณ  สปุณโฺณ
ภมูสิสฺรนิโฺท  จ  ธนชฺโยติ
เอเต  สมาทนินฺอโุปสถา ว

ปฐยาวตัร : นกิขฺมนตฺา  ฆรา  สพเฺพ “กสสฺ  สลี ํ อนตุตฺร”ํ
อจิเฺจว ํ อารภติวฺาน วธิรุสเฺสว  สนตฺกิํ
คตา  อาหสํ ุ “ปเฺห  โน วนิจิฉฺนิาห ิ เว  อติิ
เอเตส ุ วรโุณ  “สาธุ อกโฺกโธต ิ ปสสํยิ
สปุณโฺณ  “สาธ ุ โข  อปปฺ- โภชนนตฺ ิ ปสสํยิ
สกโฺก  “ปจฺพพฺเิธ  ยา  โข อตถฺ ิ กามคเุณ  รติ
ตสสฺา  ปชชฺหน ํ สาธุ โลกสมฺนิตฺ ิ ปสสํยิ
ธนชฺโย  จ  ภมูนิโฺท อกิจฺน ํ ปสสํยิ
ต ํ สตุวฺา  วธิโุร  อาห “สพเฺพ  สมคณุา  อติิ
เอว ํ สตุวฺาน  สพเฺพว “วธิโุร  พทุธฺ ิ โหต ิ  จ
ธมมฺโิก  ธมมฺเวท ี จ ปเฺห  วนิจิฉฺนิาต ิ เว
ทนตฺกาโร  ยถา  ทนเฺต กกเจเนว  ฉนิทฺต”ิ
นาคราชา  อมิ ํ อตถฺํ อาโรเจส ิ สเทวยิา
สา  ตสสฺ  วธิรุสเฺสว สทธฺมมฺ ํ โสตกุามกา
เอต ํ อตถฺ ํ วชิานตฺิวา ตสสฺา  ธตีา  อรินทฺตี
พทุธฺสิยํตุตฺตายสสฺา มโนรถ ํว  สาธยิ
เอตสสฺา  มธรุ ํ ธมมฺํ สา  เทว ี วมิลา  สณุิ
อทิ ํ ทเีปต ิ เอตสสฺ สาตถฺ ํ สจจฺานรุกขฺนนตฺ ิขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 175

ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย   (หนงัสอืมงคลวเิสสกถาหนา  ๒๑๓-๒๑๔)

ตามทีก่ลาวมานีจ้ะเหน็ไดวา  วริยิะ  ความเพยีร  ขนัต ิ อดทน  สจัจะ  จรงิ  และอธษิฐาน ทัง้  ๔  ประการ
นีเ้ปนธรรมะทีป่ระกอบกนัอย ู เม่ือยกขึน้ขอหนึง่กย็อมมอีกี  ๓  ขอ ประกอบดวยเสมอ  ไมเชนนัน้จะมไีมไดเลยสกั
ขอเดยีว  เชนอธษิฐาน  ความตัง้ใจมงุมัน่ในทีน่ี ้ ถาไมมอีกี  ๓  ขอ เปนอธษิฐานกส็ำเรจ็อธษิฐานขึน้มาไมได  ทาน
ไดเลาชาดกแสดงพระโพธสิตัวทรงบำเพญ็บารมขีอนีม้าในชาตติางๆ เปนอนัมาก  ในทศชาตไิดยกเนมริาชชาดกเปน
ตวัอยางแหงอธษิฐานบารมี

มเีรือ่งยอในเนมริาชชาดกนัน้วา  กษตัรยิพระองคหนึง่ทรงพระนามวาเนมริาช  ครองเมอืงมถิลิาในแควนวิ
เทหะ  เปนกษตัรยิทีส่นพระราชหฤทยัในการกศุล  โปรดการทำกศุลทรงบรจิาคทาน  รกัษาศลีอโุบสถอยเูปนนติย
ตามขตัตยิะประเพณผีคูรองเมอืงมถิลิานี ้ เมือ่ครองพระราชสมบตัจินมพีระชนมายเุขาสชูราภาพแลว  ทรงมอบราช
สมบติัใหแกพระราชโอรส  แลวพระองคกท็รงออกผนวช

แตพระเจาเนมริาชทรงบำเพญ็ทานอยเูปนนติย  ทรงมพีระราชปจุฉาในปญหาวาทานกบัพรหมจรรยอยาง
ไหนจะมผีลมาก  ไมมใีครจะถวายวสิชันาได  รอนถงึทาวสกักเทวราช  เสดจ็มาทรงอธบิายผลของพรหมจรรยตางๆ
ซึง่มมีากกวาทาน  และดวยความประสงคของทวยเทพ ใหเชญิพระเจาเนมิราชเสดจ็ไปเยีย่มเทวโลก

ทาวสกักเทวราชจงึสงมาตลเีทพบตุรมาเชญิ      และนำพระเจาเนมริาชเสดจ็ไปทอดพระเนตรนรกกอน
แลวจงึนำเสดจ็ไปเทวโลก  หลงัจากไดทอดพระเนตรเหน็นรกสวรรคแลว  พระเจาเนมริาชทรงเหน็วา  แมพระองค
ไดบำเพญ็ทานอยางมากมายแลวกต็าม  แตพระองคกค็วรเสดจ็ออกผนวช  เพือ่ประพฤตพิรหมจรรยอกี  ดงันัน้
พระองคจงึเสดจ็ออกผนวชตามพระราชจรยิานวุตัรของกษตัรยิพระองคกอนๆ

ในชาดกนีแ้สดงวาพระเจาเนมริาชไดทรงมอีธษิฐานคอืความตัง้พระทยัมงุมัน่ในเหตทุีจ่ะทำและในผลทีพ่งึได
ดวยปญญาดงัทีไ่ดทรงตัง้ปญหาขึน้  และทรงแสวงหาผทูีส่ามารถจะแกปญหาของพระองคไดดวยความตัง้พระหฤทยั
มงุมัน่จงึไดทรงพบผมูาถวายวสิชันาไดแจมแจงอยางเปดนรกสวรรคใหเหน็  ทำใหพระเจาเนมริาชทรงไดรบัความเขา
พระราชหฤทยัแจมแจงวา  เพยีงแตทานอยางเดยีวทีท่รงบำเพญ็อยหูาเปนการเพยีงพอไม  ควรจะตองปฏบิตัใินพ
รหมจรรยดวย

ชาดกนีแ้สดงวา  ผทูีต่องการแสวงหาความจรงิตองการจะรเูหน็อะไร  เมือ่มคีวามตัง้ใจมงุมัน่แลว  จะรู
จะเหน็ไดเพราะการแสวงหาผรู ู จะไดพบผรูทูีจ่ะแสดงใหรใูหเหน็ไดทัง้ในเรือ่งของมนษุยและในนรกสวรรค  ตลอด
ถงึนพิพาน.
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(มว. ๒๑๓-๒๑๔) อธฏิฐานปารมคีาถา ๑

ปฐยาวตัร : วริยิ ํ ขนตฺ ิ สจจฺจฺ อธฏิฐานวโรตเิม
อาพทธฺปฏพิทธฺา ว จตธุมมฺา  ภวนตฺ ิ เว
สาธก ํ เอตถฺ  ทฏฐพฺพํ เนมริาชสสฺ  วตถฺนุา
เนมริาชา  อตตีสมฺึ มิถิลาปุรขตฺติโย
ทานสโีล  จ  ธมมฺฏโฐ สมาทนินฺอโุปสโถ
ชราภิภูตกาลสฺมึ ปพพฺชฺชาภมิานโส
รชชฺ ํ ทตวฺา  สปตุตฺสสฺ เคหา  นกิขฺมมฺ  ปพพฺชิ
ปพพฺชติวฺาป  โส  นจิจฺํ โหต ิ โวสสฺคคฺมานโส
“ก ึ วร ํ  ทนินฺทาน ํ วา กึ  พรฺหมฺจรยิ ํ อติิ
อปุปฺนนฺสสํโย  โหติ ปหฺ ํ วสิสฺชชฺติ ํุ  อมิํ
น  โข  โกจ ิ ตทา  สกขฺิ สกโฺก  เทวานมสิสฺโร
ตทิวิา  อาคมติวฺาน วสิสฺชชฺ ิ ตสสฺ  โข  อมิํ
ต ํ พรฺหมฺจรยิ ํ โหติ สผล ํ ทานโต  อติิ
ตโต  ต ํ  ตทิวิ ํ เนตุ ํ โส  อาณาเปส ิ มาตลึ
ขตตฺโิย  นริย ํ ทสิวฺา ตโต  โข   ตทิวิ ํ คโต
อห ํ ทาน ํ ททติวฺาป สยิ ํ ปพพฺชโิต   อติิ
ปจจฺกขฺโต ว  ญตฺวาน โหต ิ ปพพฺชิโต  สยํ
นครสสฺ  วเิทหสสฺ ปพุพฺราชปเวณยิา

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺเมต ํห ิ วทิหู ิ เอตถฺ
รโฺญ  อธฏิฐานมเิธว  ทฬหฺํ
วสิสฺชชฺติ ํุ  โย  สกปหฺกมมฺํ
เมธ ี สมตโฺถ  จ  อทิาน ิ โหติ
เอต ํ สย ํ ภปูต ิ ทฏกุาโม
ตสมฺา  ห ิ อญฺาส ิ ส  ปหฺกมมฺํ

อนิทรวงศ : ทเีปต ิ เอว ํ อธิ  เนมชิาตกํ
เมธาวนิ ํ ภปูต ิ ทฏกุามโก
ทสิวฺาน  เอต ํ นริยจฺ  โข  ทวิํ
เอเตน  นโีต ว  วชิาน ิ ต ํ สยนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๑๔).

พระโพธสิตัวไดทรงบำเพญ็อธฐิานบารมมีาโดยลำดบั เปนบารมสีามญั คอืรกัษาอธษิฐานยิง่กวาคนทีร่กัและ
ทรพัยสนิ เรยีกวาอธษิฐานบารม ี   เปนอปุบารม ีคอืสงูกวาสามญั ไดแกรกัษาอธษิฐานยิง่กวาอวยัวะรางกาย เรยีก
วาอธษิฐานอปุบารม ี   เปนปรมตัถบารม ีคอือยางยิง่ยวดขึน้ไปเปนลำดบั ไดแกรกัษาอธษิฐานยิง่กวาชีวติ เรยีกวา
อธษิฐานปรมตับารมี

พระพทุธเจาเม่ือพระองคทรงผจญมารในราตรทีีท่รงตรสัร ูทานแสดงวา ไดทรงอธษิฐานพระหฤทยัถงึพระ
บารมทีีไ่ดทรงบำเพญ็ มทีาน ศลี เปนตน    ทรงอางพระธรณเีปนพยาน   จงึไดทรงชนะมาร   เมือ่ไดตรสัรก็ูไดทรง
ทำสงัขาราธษิฐาน คอืตัง้พระหฤทยัมงุม่ันจะดำรงพระอายสุงัขารอยตูอไป ยงัไมเสดจ็ปรนิพิพาน จนกวาบรษิทั ๔
จะตัง้ขึน้ พรหมจรรยคอืพระพทุธศาสนาจะตัง้มัน่ลงมัน่คงในโลก ครัน้ถงึเวลานัน้จงึไดปลงอายสุงัขารเสดจ็ปรนิพิพาน
จงึกลาวไดวา พระพทุธศาสนาเปนผลของพระพทุธาธษิฐานซึง่มอีานภุาพอำนวยผลแกผปูฏบิตัอิยทูกุกาลสมยั

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาตัง้อยใูนสจัจะและอธษิฐานในพระราชกรณยีกจิทัง้ปวง พระสจัจะจงึยิง่
ใหญไพศาล ควรจดัเปนพระสจัจบารมไีดเชนเดยีวกบัวธิรุบณัฑติในวธิรุชาดก พระอธษิฐานกเ็ชนเดยีวกนั ควรจดัเปน
อธษิฐานบารมไีดเชนเดยีวกบัพระเจาเนมริาชในเนมริาชชาดก นบัเปนพระราชปฏบิตัสิวนอตัตสมบตั ิคอื สจัจะ จดั
เปนมงคลวเิสสที ่๑ อธษิฐานคจดัเปนมงคลวเิสสที ่๒

พระราชจรยิารฏัฐาภบิาลโนบายนัน้ คอืพระราชกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตักิระทำเพือ่ประโยชนคณุแกพระราช
อาณาจกัรและประชาชน จะขอรบัพระราชทานถวายดวยทศพธิราชธรรมขอ ๗ คอื  อกัโกธะ ความไมโกรธ และ
ขอ ๘  อวหิงิสา ความไมเบยีดเบยีนโดยปรหติปฏบิตัปิรยิาย.
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(มว. ๒๑๔) อธฏิฐานปารมคีาถา ๒

อนิทรวงศ : ยาย ํ อธฏิฐานมยา ว  ปารมี
ปพุเฺพ  อธฏิฐานมมิ ํ ปฏจิจฺ  เว
ยา  โพธสิตเฺตน  จ  โหต ิ ปรูติา
สา  ปารม ี โหต ิ ตธิา  ปภนินฺกา
ภยิโฺยป  เอต ํว  ปเยต ิ โภคโต
นาเมน  สา  วจุจฺติ  ปารมตี ิ เว
ภยิโฺย  อมิจฺาวยเวห ิ อตตฺโน
เมธาวภิโูต ว  ปเยต ิ  โข  นโร
นาเมน  วตุตฺา  อปุปารม ี อยํ
ภยิโฺยป   ต ํ ชวีติโต ว  อตตฺโน
ปฺญาย  ยตุโฺต ว  ปเยต ิ โข  นโร
นาเมน  วตุตฺา  ปรมตถฺปารมี

อนิทรวเิชยีร : ทานาทธิมมฺ ํ ห ิ ปฏจิจฺ  พทุโฺธ
สมโฺพธวิารมหฺ ิ มหามนุสิสฺ
มาเร  ชนิติวฺา  วรโพธปิตโฺต
เทเสส ิ สทธฺมมฺวร ํ ชนานํ
“ตฏิฐนตฺ ิ โลเก  ปรสิา  จตสโฺส
ยาวสสฺ  สนตฺฏิฐติ  สาสนจฺ
เหสสฺามหิ ํ ตาว  สนุพิพฺโุตติ
พทุโฺธ  อธฏิฐานมมิ ํ  อกาสิ
เอวปํ  โข  สาสนมสสฺ  โหติ
ชาตํ  อธฏิฐานมมิ ํ ปฏจิจฺ

ปฐยาวตัร : สจเฺจ  เจว  อธฏิฐาเน สณฺฐโิต  ทยยฺกิสิสฺโร
อตถฺาย  ทยยฺวาสนีํ กรณยีาน ิ กพุพฺเต
สจจฺ ํ ทยยฺานมนิทฺสสฺ ภเวยยฺ  สจจฺปารมี
ปารมสีทสิา  เอสา วิธุรนฺนามเมธิโน
อติรปํ   อธฏิฐาน- ปารม ี ราชโิน  สยิา
เนมิราชมหินฺทสฺส ปารมสีทสิา  อยํ
สจจฺ ํ เว  ปฐม ํ โหติ รโฺญ  วเิสสมงคฺลํ
อติร ํ  ทตุยิ ํ โหติ รโฺญ  วเิสสมงคฺลํ
รฏฐาภปิาลโนปาโย รฏฐสสฺ  จ  วริฬุหฺยิา
ชนาน ํ โหต ิ อตถฺาย กรณยฺ ํราชนิา  กตํ
อกโฺกธ ํ อวหิสึจฺ กเถสสฺาม ิ อโิต  ปรนตฺ ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา กตาย ํฯ
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๑๕-๒๑๖)

ขอทีพ่ระมหากษตัริยาธริาชเจาทรงมพีระราชอธัยาศยัประกอบดวยพระเมตตา ไมทรงปรารถนากอเวรให
ผใูดผหูนึง่    ไมทรงพระพโิรธดวยเหตทุีไ่มควร แมมเีหตใุหทรงพระพโิรธ แตกท็รงขมเสยีไดใหสงบระงบัอนัตรธาน
ทรงปฏบิตัโิดยโยนโิสมนสกิารคอืการใสใจพจิารณาพบตนเหต ุจดัเปนอกัโกธะขอที ่๗

อนึง่ ในขอที ่๗ นี ้สำหรบับารมนีัน้ ไดแกสจัจบารม ี   สวนในทศพธิราชธรรมนัน้ไดแกอกัโกธะความไม
โกรธ     อนัหมายถงึเมตตาประกอบอย ูเมือ่พจิารณาดแูลว แมวาทัง้ ๒ ขอนีจ้ะมพียญัชนะทีต่างกัน แตวาในดาน
การปฏบิตันิัน้ตองอาศยัซึง่กนัและกนั กลาวคอืการทีจ่ะปฏบิตัไิมใหมคีวามโกรธหรอืมเีมตตาข้ึนไดนัน้จะตองมจีติใจ
ประกอบดวยสจัจะคอืความตัง้ใจจริงในการทีป่ลกูเมตตาข้ึนมาในจติใจ คอืใหเปนเมตตาจรงิในจติใจ เมือ่เปนดงันัน้
จึงจะทำใหเกิดความไมโกรธอันตรงกันขามขึ้นได และเมื่อเกิดความไมโกรธและเกิดเมตตาข้ึนแลว ก็จะทำใหมุง
ดปีรารถนาด ีจงึอดอยมูไิดทีจ่ะอยเูฉยๆ จงึตองขวนขวายทีจ่ะทำใหผทูีม่เีมตตานัน้เกดิความสขุความเจรญิตามความ
หมายของเมตตา เพราะถามเีมตตาจรงิแลวกอ็ยเูฉยๆ ไมได จะตองไปปฏบิตัทิำใหเกดิความสขุความเจรญิในทีน่ัน้ๆ
ในทีท่ีม่เีมตตานัน้ เม่ือทรงมพีระเมตตาอยใูนราษฎร จงึตองขวนขวายทีจ่ะเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงทำใหเกดิความ
สขุความเจรญิแกราษฎร ทัง้นีต้องอาศยัมสีจัจะคอืความจรงิใจทีจ่ะปฏบิตัใิหมเีมตตาขึน้จรงิ  เพราะฉะนัน้เมตตานัน้
จะเปนเมตตาจรงิขึน้มาไดตองมอีกัโกธะคอืความไมโกรธ จะไมโกรธจรงิขึน้กต็องมสีจัจะคอืความจรงิใจทีจ่ะไมโกรธ
ความจรงิใจทีจ่ะมเีมตตา ถาหากขาดความจรงิใจคอืขาดสจัจะเสยีขอเดยีว เมตตาก็เปนเมตตาไมจรงิ เปนเมตตาที่
แสดงออกมากนัแตภายนอก เชน ทางวาจาวาเมตตา หรอืทางกริยิาวาเมตตา แลวละทิง้ทอดทิง้ไมชวยอะไรจรงิจัง
แตหากวาถาเปนเมตตาจรงิ คอืเมตตาประกอบดวยสจัจะคอืความจรงิใจ ทำใหเมตตาเปนเมตตาจรงิข้ึนมา ไมโกรธ
กไ็มโกรธจรงิขึน้มา ดงันีแ้ลว จงึจะทำใหปฏบิตัขิวนขวายเพือ่ประโยชนสขุตางๆ ดงัทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภาร
เจาทรงปฏบิตั ิเพราะฉะนัน้ธรรมะทัง้  ๒ ขอนี ้คอืสจัจะกบัอกัโกธะ        ทีห่มายถงึเมตตาจึงมคีวามหมายทีต่อง
อาศยัซึง่กันและกนัเปนไป  อกัโกธะเปนทศพธิราชธรรมขอที ่ ๗



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘180

(มว. ๒๑๕-๒๑๖) รโฺญ  อกโฺกธคาถา

วสนัตดลิก : เมตฺตาล ุ ภมูปิต ิ โหต ิ อเวรภิโูต
อกโฺกธโน  ภวต ิ กสสฺจ ิ ภมูปิาโล
อปุปฺนนฺมตถฺ ิ ปฏฆิ ํ ส  สเมต ิ เอตํ
โส  โยนโิส  มนสกิารฐิโต  จ  โหติ

อนิทรวเิชยีร : อจิเฺจวมตฺถาย  ปชาย  รฏเฐ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรต ิ ราชา
ทยยฺา  อนาถา  จ  ยห ึ ภวนตฺิ
โรคาภภิตูา  ภยตชชฺติา  จ
ทพุโฺภชนา  โหนตฺ ิ จ  กจิฉฺชวีี
สงคฺณหฺติุ  ํ เตป  ตห ึ คโต  โส

ปฐยาวตัร : อกโฺกโธ  ปน  เมตฺตา  จ อตถฺโต  เอกเมว  โข
ยสมฺา  อกโฺกธสจเฺจหิ สมงคฺ ี โหต ิ ภมูโิป
ตสมฺา  โส  ปสโุต  โหติ กสุลปปฺรปิรูเณ
รฏฐสสฺ  วฑุฒฺยิา  เตสํ หติตถฺาย  สขุาย  จ
อจิเฺจวเมส  อกโฺกโธ ราชธมโฺม ว  สตตฺโมติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  เฉลยเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๑๖-๒๑๗)

อกัโกธะคอืความไมโกรธ อนัเปนทศพธิราชธรรมขอที ่๗ ทีไ่ดแสดงมาแลวนัน้คอืความทีไ่มลอุำนาจตอความ
โกรธ อนัรวมความถงึโทสะพยาบาทอนัจะทำใหทำรายผอูืน่ดวยอำนาจของความโกรธ ดวยอำนาจของโทสะ ซึง่หมาย
ถงึความทีม่เีมตตานัน้เอง แตการทีไ่มยกเอาเมตตาเปนทีต่ัง้ออกหนา           แตยกเอาอกัโกธะคอืความไมโกรธ
ออกหนา กเ็พือ่ทีจ่ะจีจ้ดุอนัสำคญัของผปูกครอง ซึง่เปนผมูอีำนาจซึง่ตัง้แตโบราณมา  มกัจะเปนผทูีล่อุำนาจของ
ความโกรธ   เม่ือโกรธขึน้มา กม็กัจะสัง่ทำรายทารณุผทูีถ่กูโกรธนัน้ ผมูอีำนาจตัง้แตโบราณมกัจะเปนอยางนัน้

เพราะฉะนัน้  จงึตองคอยเอาอกเอาใจ    เพือ่ไมใหโกรธ  โดยการทีพ่ยายามตามใจตางๆ  เพราะฉะนัน้   ผู
ทีม่อีำนาจไมมธีรรมะจงึมกัเปนผโูกรธงาย   สัง่ทำรายใครงายๆ    ดงัทีป่รากฏมาในโบราณ

เพราะฉะนัน้    เม่ือแสดงธรรมะของผปูกครอง  เพือ่จะจีถ้งึจดุนี ้ จงึไดยกเอาความไมโกรธขึน้มาตัง้ไวเปน
หวัขอ ซึง่โดยความกค็อืความมเีมตตานัน่เอง ดงัไดแสดงมาแลว

และในขอนีย้กเอาอวหิงิสา ความไมเบยีดเบยีนมาเปนหวัขอ   กเ็พราะวาบรรดาผปูกครองตัง้แตในอดตี
มา  เมือ่มอีำนาจขึน้  แมวาไมโกรธ แตวาลอุำนาจของความโลภความหลง   ไมไดพจิารณาใหเหมาะสมกบัการสัง่
ปฏบิตักิารตางๆ   เปนการเบยีดเบยีนผอูืน่       ใหผอูืน่เดอืดรอนดวยอำนาจของโลภะบาง ดวยอำนาจของโมหะ
คอืความหลงบาง  เชนวา  เม่ือไปทีไ่หน   เมือ่เหน็สิง่ทีช่อบใจกม็กัจะหาทางทีจ่ะนำมาใหไดเปนของตน   เชนจะเปน
ทรพัยสนิกด็ ีจะเปนสตรกีด็ ีจะเปนแกวแหวนเงนิทองกด็ ี  เพราะฉะนัน้ ผทูีม่สีิง่เหลานีอ้ย ู จึงมกัจะตองคอยซอน
เรนไมใหผปูกครองทีม่อีำนาจไดเหน็    เพราะฉะนัน้    จงึตองยกเอาขออวหิงิสาไมเบยีดเบยีนขึน้มาเปนทีต่ัง้      และ
โดยความกค็อืวาความทีม่กีรณุานัน่เอง  เพราะความกรณุานัน้ตรงขามกบัวหิงิสา อนัไดแกความคดิสงสาร คดิชวย
ใหพนทกุข และปฏบิตัชิวยใหพนทกุข

เพราะฉะนัน้  กรณุาขอนีจ้งึไดถอืเปนพระคณุอนัสำคญัของพระพทุธเจา    ในพระคณุทัง้ ๓ พระคณุทัง้ ๓
นัน้ไดแก พระปญญาคณุ พระวสิทุธคิณุ และพระกรณุาคณุ พระกรณุาคณุนัน้นบัเปนพระคณุที ่๓ ของพระพทุธเจา

กไ็ดแก  การทีม่พีระกรณุาอนัแสดงออกเปนการเสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมะสัง่สอนโปรดแกหมเูวไนยนกิร
คอืหมชูนทีพ่งึแนะนำได ใหไดประสบประโยชนตามภมูติามช้ัน
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(มว. ๒๑๖-๒๑๗) อกฺโกธคาถา

อนิทรวเิชยีร : โกธานวุตตฺ ี ห ิ น  โหติ  โย  เว
เมตตฺาวหิาร ี อติ ิ วจุจฺเต  โส
โกธาภภิโูต  จ  คณตุตฺโม  โย
ปเฬต ิ  ฆาเตต ิ ปเร  จ  เอโส
ตสมฺา  สยิา  ธมมฺวเร  ฐโิต  โส
เมตตฺาย  ยตุโฺต  จ  ภเวยยฺ  นจิจฺํ

ปฐยาวตัร : เย  ห ิ ฐานนตฺรปปฺตตฺา โหนตฺ ิ รฏฐปปฺสาสกา
เมตฺตาสงฺขาตมกฺโกธํ เตสมทุทฺสิ ิ ปณฑฺโิต
อตตีรฏฐปาล ี หิ โลภาทนี ํ วสานคุา
วเิหสกา  ปเรสจฺ เต  อภชิฌฺาวสานคุา
ตสมฺา  การฺุญสงขฺาตํ อวหิสึ ํ วจิกขฺโณ
เตสมทุทฺสิ ิ อตถฺาย สขุาย  รฏฐวาสนิํ

อนิทรวงศ : เสฏโฐ  ห ิ พทุโฺธ  กรณุาสมงคฺโิก
โส  สทุธฺปิฺญาห ิ อลงกฺโต  จ  โข
ฐาเนส ุ นจิจฺ ํ กรณุาย  โจทโิต
โส  เทสติุํ  สจฺร ิ ธมมฺมตุตฺมํ
เนยยฺานมตถฺาย  สขุาย  โข  ตทา
โลเก  ปตฏิฐาปย ิ พทุธฺสาสนนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากขอความขางทายนี ้  แลวแตงเปนฉนัทภาษามคธ ๓ ฉนัท ตามถนดั แตง
ฉนัทอะไร บอกชือ่ไวดวย  (หนงัสอืพระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๑๗-๒๑๘)

อธษิฐานะ   ความตัง้ใจมงุมัน่  เมือ่เทยีบกนัดแูลวถอยคำจะตางกนั  ในบารมคีอือธษิฐานะ  ความตัง้ใจมัน่
แตวาในทศพธิราชธรรมคอือวหิงิสา  ความไมเบยีดเบยีน  ไดแกกรณุา

แตเม่ือพจิารณาดแูลว  ทัง้  ๒  ขอนี ้ กต็องมคีวามสมัพนัธกนั

อธษิฐาน  ความตัง้ใจมงุมัน่นัน้  ความตัง้ใจมงุมัน่ในเรือ่งอะไร

ขอทีค่วรตัง้ใจมงุมัน่  สำคญักค็อืตัง้ใจมงุมัน่ในการทีจ่ะมกีรณุามคีวามสงสาร  ใครจะชวยใหพนทกุข  และ
ปฏบิตักิารชวยใหพนทกุขตางๆ ใหประสบความสขุตางๆ  ความกรณุานีจ้ะเปนไปไดกต็องอาศยัมอีธษิฐานคอืความ
ตัง้ใจมงุมัน่ทีจ่ะกรณุาซึง่เปนการไมเบยีดเบยีนหรอืยกเอาอวหิงิสาขึน้มาเปนทีต่ัง้  กต็องมอีธษิฐานะคอืความตัง้ใจ
มงุมัน่ทีจ่ะไมเบยีดเบยีนใคร  เม่ือเปนดัง่นีจ้งึจะใหเกิดการปฏบิตัไิมเบยีดเบยีนอนัเปนความกรณุาขึน้ได  และเพราะ
ความกรณุานัน้เองกท็ำใหมคีวามตัง้ใจมงุมัน่ทีจ่ะชวยเหลอือนัเรยีกวาอธษิฐานะอกีดวย  เพราะฉะนัน้อธษิฐานะหรอื
อธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่ทีท่ำใหเกดิกรุณา  หรอืจะกลาววากรุณานำใหเกดิอธษิฐานะความตัง้ใจมงุม่ันกไ็ด  กแ็ปล
วาทัง้  ๒  ขอนีจ้ะตองมดีวยกนั  เมือ่ปฏบิตัใินบารมขีออธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่กน็ำใหปฏบิตัใินขออวหิงิสาความ
ไมเบยีดเบยีนหรอืกรณุานีด้วย  หรอืเมือ่ปฏบิตัใินขออวหิงิสาความไมเบยีดเบยีนคอืความกรณุา  กเ็ปนการปฏบิตั
ใินขออธษิฐานะหรอือธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่นัน้ดวย

เพราะฉะนัน้  พระมหากษตัรยิผทูีท่รงตัง้อยใูนทศพธิราชธรรมขอนีค้อือวหิงิสาความไมเบยีดเบยีนอนัไดแก
พระราชทานพระมหากรณุาแผทัว่ไปกเ็ปนอนัวาไดทรงบำเพญ็พระบารมใีนขออธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่นัน้ดวย  และ
บคุคลทัว่ไปซึง่เปนผปูกครองกด็ ี เปนผใูตปกครองกด็ ี หรอืวาใครๆ ทกุๆ คน เมือ่ปฏบิตัใินหลกัธรรมขอนีค้อือวหิงิสา
ความไมเบยีดเบยีนคอืความกรณุาดงักลาว  กเ็ปนอนัวาไดปฏบิตัใินหลกัธรรมขอบารมคีอือธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่
ดวย  และเมือ่ปฏบิตัหิลกัธรรมขออธษิฐานความตัง้ใจมงุมัน่กเ็ปนอนันำใหปฏบิตัใินขออวหิงิสาความไมเบยีดเบยีน
คอืความกรณุาดงักลาวมาดวย  อวหิงิสาเปนทศิพธิราชธรรมขอที ่ ๘
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(มว. ๒๑๗-๒๑๘) อธิฏฐานคาถา

อนิทรวเิชยีร : โย  โข   ห ิ ธมโฺม  อวหิสึภโูต
นาเมน  ยา  โข  กรณุาต ิ วตุตฺา
โย  เตห ิ ธมเฺมห ิ สมงคฺภิโูต
โส  เว  อธฏิฐานสมงคฺภิโูต

ปฐยาวตัร : ตสมฺา   โย  จ  ปเร  โหติ น  นปิปฺฬติกุามโก
โย  นโร  ทกุขฺโต  โหติ ปเร  โมเจตกุามโก
อธฏิฐาเนน  โส  ยตุโฺต ตสมฺ ึ จ  สสุมาหโิต

อนิทรวงศ : เมตฺตาลโุก  ภปูต ิ  ทยยฺกิสิสฺโร
ราชาวหิสึาย  สมงคฺมิานโส
เอโส  จ  ยตุโฺต  กรณุาย  โหต ิ เว
สตเฺตส ุ โลเก  ผรเต  จ  ตาย  โส
ตสมฺา   ห ิ รฏเฐ  นวิสนตฺ ิ เย  จ  โข
เย  โหนตฺ ิ เว  รฏฐปสาสกา  วทิู
สพเฺพ  อธฏิฐานสมงคฺกิา ว  เต
เต  จาวหิสึากรณุาห ิ ยตุตฺกาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ    ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๒๓-๒๒๔)

เหตผุลประการเดยีวทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงมงุบำเพญ็
พระราชกรณยีกจิอยางตรากตรำ เหนด็เหนือ่ยทัง้พระวรกายและพระราชหฤทยั อยตูลอดเวลาเกอืบ ๔๐ ปมาแลว
เพือ่ทรงพระมหากรณุาชวยแกไขปญหาพืน้ฐานตางๆ  เพือ่ยกฐานะความเปนอยขูองพสกนกิรทีย่ากไรในชนบท แม
แตชาวตางประเทศกน็กึไมถงึวา ในโลกปจจบุนัยงัมพีระมหากษตัรยิอยพูระองคหนึง่ผทูรงอทุศิพระองคทรงงานหนกั
ถงึเพยีงนี ้เหตผุลของพระองคทานคอืเพือ่ความรมเยน็เปนสขุของประชาชนทกุรปูทกุนาม สมดงัพระราชปณธิานที่
ทรงประกาศเปนปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชโอรส พระ
ราชธดิา พรอมทัง้สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอเจาฟากลัยาณวิฒันา กไ็ดทรง
โดยเสดจ็พระราชดำเนนิในพระราชธรรมจรยิา เพือ่ประโยชนแหงประชากรทกุประการ ดงันัน้ความสมัพนัธระหวาง
สถาบนัพระมหากษตัรยิและพสกนกิรชาวไทย ซึง่สนทิแนนแฟนมาแตโบราณกาลจงึดำรงอยแูละทวยีิง่ข้ึน ฝายพระ
ชาชนชาวไทยตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความจงรักภักดีศรัทธาเชื่อมั่นดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนพน
ประมาณ ฝายพระมหากษตัรยิตัง้มัน่อยใูนพระมหากรณุาธคิณุอนัไมมทีีส่ิน้สดุ  ดวยน้ำพระราชหฤทยัและพระราช
จรยิวตัรประกอบไปดวยทศพธิราชธรรม และพระราชธรรมจรยิาทัง้ปวง ดงัทีร่บัพระราชทานสาธกถวายในกถามรรค
นี ้เปนสวนปรหติปฏบิตัริฏัฐาภปิาลโนบาย ๒ ขอ คอื อกัโกธะความไมโกรธและอวหิงิสาความไมเบยีดเบยีน ประกอบ
ดวยสจัจะและอธษิฐาน       จงึนบัเปนบญุยิง่ของประชาชนชาวไทย ทีไ่ดมพีระมหากษตัรยิผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ
ทรงดแูลสอดสองสขุทกุข สงเสรมิการปฏบิตัหินาทีข่องรฐับาลอกีทางหนึง่ ทัง้นีเ้พือ่พระราชประสงคอนัยิง่ใหญคอื
เพ่ือความอยดูกีนิดขีองพสกนกิรชาวไทยเปนสำคญั
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(มว. ๒๒๓-๒๒๔) นวมนิทฺมหาราชวรสสฺ  กรณยีกจิคาถา

วสนัตดลิก : โย  อนูตาฬสิสมา  กรณยีกจิจฺํ
ราชา  อกา  หติสขุาย  ปชาย  นจิจฺํ
โส  ทยยฺภปูต ิ สเขทมจนิตฺยนโฺต
ราชา  อปาปย ิ สรฏฐมมิ ํ วริฬุหฺึ
สพเฺพ  จ  ทยยฺกิชเน  สขุเิต  อกาสิ
สมภฺาวโิต  ภวต ิ โลกชเนหเิยว
“โส  ทฆีรตตฺมติทกุกฺรการโกติ
วตุตฺหฺทิ ํ นวมภมูปิตนิรฺญฺา
“ธมเฺมนห ํ หติสขุายธิ  ทยยฺกิานํ
กาเรสสฺเมตถฺ  วรรชฺชมมิ ํ สทาติ

อนิทรวเิชยีร : ญาตีห ิ สทธฺ ึ นวมนิทฺราชา
ธมเฺม  ฐโิต  ภปูตธิมมฺจารี
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรติ  นจิจฺํ
ตปปฺจจฺยา  ทยยฺกิรฏฐวาสี
สพเฺพ  สภตตฺ ี มหปินทฺรเฺญ
อาท ึ กรติวฺาน  ปรุาณกาลํ
ยาวชชฺโตเยว  ปรมปฺราย
รโฺญ  สพนธฺสุสฺ จ  ทยยฺกิานํ
สมพฺนธฺตา   อาทรตา  จ  โหนตฺิ

ปฐยาวตัร : ทานาทริาชธมเฺมหิ โส  ธมมฺจรยิาย  จ
สมงคฺ ี โหต ิ เมตตฺาลุ ทยยฺรฏฐนวิาสนิํ
“อกโฺกโธ  อวหิสึาติ ทวฺธิมเฺมห ิ สมงคฺโิก
สจฺจาธิฏฐานธมฺเมหิ สยํตุโฺต  จ  ชนาธโิป
“ทยยฺาน ํ โหนตฺ ิ ลาภาติ เอว ํ สงขฺ ํ คต ํ อทิํ
ทเีปต ิ อทิเมวจฺ “เสฏโฐ  ทยยฺานมสิสฺโร
โอโลกยต ิ ทยยฺานํ นจิจฺ ํ ผาสวุหิารตํ
สพพฺรฏฐนวิาสนีํ หติตถฺาย  สขุาย  จาติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ    ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๒-๒๓๔)

วริยิะ ความเพยีร ตามศพัทวาความเปนผกูลา ทัง้ในทางละไมทำ ทัง้ในทางทำใหมขีึน้เปนขึน้  เมือ่แสดง
โดยทัว่ไปกเ็ปนคำกลางๆ อาจเพยีรทำชัว่กไ็ด ทำดกีไ็ด แตทางพระพทุธศาสนาสอนใหเพยีรในทางด ีคอืใหเพยีรละเวน
ไมทำชัว่      ใหเพยีรทำด ี ในทศชาตแิสดงมหาชนกชาดกกในทางเยีย่มดวยความเพยีร  มเีรือ่งอยวูา พระมหาชนก
พระโอรสแหงพระเจากรุงมถิลิา ตองพลดัถ่ินไปประทบัในตางประเทศตัง้แตทรงอยใูนพระครรภของพระมารดา มี
จติใจกลาหาญ มคีวามเพยีรแรงกลา ไดขึน้เรอืบรรทกุสนิคาขามมหาสมทุรเพือ่ไปสสูวรรณภมู ิเรอืไดถกูคลืน่ลมราย
แรง อบัปางลงในทามกลางมหาสมทุร พระมหาชนกไดวายน้ำมงุกรุงกรุงมถิลิาโดยไมยอทอจนถงึวนัที ่๗ เทพธดิา
รกัษามหา สมทุรชือ่มณเีมขลาไดผานมาพบ จงึไดตัง้ปญหาถามวา เพยีรวายน้ำไปเพือ่ประโยชนอะไร ผลสำเรจ็คอื
ความตาย  พระมหาชนกไดตอบโดยความวา ขาพเจาไดตรองเหน็โลกวตัร ขอวตัรปฏบิตัขิองโลก ตรองเหน็ผลของ
ความพยายามจงึพากเพยีรอยกูลางมหา สมทุร ทัง้ทีไ่มเหน็ฝง เมือ่เพยีรทำกจิของบรุษุก็ชือ่วาไมเปนหนีญ้าต ิไมเปน
หนีเ้ทวดา ไมเปนหนีบ้ดิามารดา ไมตองเดอืดรอนในภายหลงั  คนในโลกนีป้ระกอบการงานสำเรจ็บาง ไมสำเรจ็บาง
เหน็กนัอย ู คนอืน่จมไปแลวกต็าม ขาพเจาจายขามตอไป ขาพาเจาไดเหน็ทานผเูปนเทวดาในทีใ่กล กจ็กัเพยีรพยายาม
ตอไปใหถงึฝงสมทุร  เทพธดิาไดฟงถอยคำของพระมหาชนกอนัแสดงถงึจติใจทีต่ัง้มัน่ในความเพยีรพยายามของตนเอง
ทำกจิทีบ่รุษุพงึทำ ไมทอถอย เพยีรไปใหถงึฝงสมทุร เทวดาจงึไดชวยนำพระมหาชนกไปสงถึงมิถลิา

เรือ่งนีพ้งึเหน็สารคตเิปนพเิศษไดวา พระมหาชนกมไิดหวงัพึง่เทวดา แตคดิพึง่ตนเองมาตัง้แตตน เมือ่เหน็
เรอืจะอบัปางกค็ดิเตรยีมตนวายน้ำ แลวกเ็พยีรวายน้ำมงุใหถงึฝงใหจงไดตลอดเวลาหลายวนั  เมือ่เทวดามาปรากฏ
กลาวชกัชวนใหทอแทหมดกำลงัใจ กไ็มยอมทิง้ความเพยีร คงมใีจเขมแขง็มัน่คง มงุเพียรวายน้ำจนกวาจะตายไปกบั
ความเพยีร ทัง้ทีเ่หน็เทวดาอยเูฉพาะหนากไ็มขอใหเทวดาชวย ตัง้หนาชวยตนดวยตนตอไป  เทวดาจงึไดเขาชวย
บคุคลเชนนีเ้องเรยีกวาเปนผทูีเ่ทวดาชวย คอืความเพยีรนีเ้องทีพ่งึเหน็วาเปนเทวดา  เมือ่จบังานทแีรกมักเหน็ความ
เพยีรเปนความยากลำบาก     นาเบือ่หนาย ตอเมือ่ความเพยีรไปจนใกลจะสำเรจ็ กจ็ะเหน็วาความเพยีรนีเ้ปนเทวดา
ขึน้มาทนัท ีลมืความเหนือ่ยยาก เพราะเหน็ผลทีท่ำใหปลืม้ใจอยเูบือ้งหนาแลว ผทูีเ่คยพากเพยีรเหนือ่ยยากในการ
งาน ทีจ่ะอำนวยผลทีป่รารถนาอยางยิง่ เมือ่ใกลจะสำเรจ็ผลยอมจะรสูกึเหน็ดงันีอ้ยดูวยกนั เพราะงานทีจ่ะสำเรจ็
ผลแนนอน ยอมมทีางทะลปุรโุปรง เปนอานสิงสของความเพยีรทีผ่ดุขึน้มาใหเหน็ชดั คนเกยีจครานจะไมมโีอกาสได
เหน็เทวดาคอือานสิงสของความเพยีร
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(มว. ๒๓๒-๒๓๔) วิริยคาถา

ปฐยาวตัร : กุสลากุสลานฺหิ “ปหานภาวน ํ อติิ
นรสสฺ  วรีภาโว  ว อภุยตถฺ  ปวตตฺติ
สาธก ํ เจตถฺ  ทฏฐพพฺํ มหาชนกชาตกํ
มหาชนโก  นาม โพธสิตโฺต  นราสโภ
วณชิชฺาเยว  นาวาย ปกขฺนโฺน  โหต ิ สาคเร
สมานาย  ภนินฺาย ตสสฺ  นาวาย  สาคเร
สมทุทฺสสฺ ปารํ ปตตฺมุปฺ เอส  วายมิ
อาคมมฺ  วริยิ ํ ปารํ ปตตฺุํ  นาสกขฺเิยว  โส
สมทุทฺรกขฺกิา  เอกา นาเมน  มณเิมขลา
เทวธตีา  สมทุเฺท  ตํ ทสิวฺา  อาปจุฉฺ ิ ตขํณํ
“กสมฺา  มจจฺมุขุสมฺปึ ตวฺ ํ วายมส ิ โข  อติิ
“วายามสสฺ  ผลเํยว ปสสฺนโฺต  วายมามหิํ”
อติ ิ วตุเฺต  สมทุทฺสสฺ ปาร ํ ปาเปส ิ โสตถฺนิา
อตโฺถ  ปเนตถฺ  ทฏฐพฺโพ โส  มหาชนโก  วโร
วริยิสสฺานภุาเวน เทวตายปุถมภฺโิต
โส  อโนสฏฐอสุสฺาโห สุสมาหิตมานโส

อนิทรวงศ : ต ํ เทวต ํ โข  สรณ ํ น  โส  คโต
เอโส  สย ํ โข  วริยิปปฺรายโน
“ตาณนตฺ ิ ตเํยว  ปรกกฺม ํ คโต
ตสมฺา  ห ิ อตตฺา  สรณ ํว  อตตฺโน

อินทรวิเชียร จนิเฺตติ   เอวปํจ  โพธสิตโฺต
“ธโีร  อโนสฏฐปรกกฺโม  ว
กจิจฺ ํ กโรนโฺต  วริเิยนเุปโต
สาเธต ิ กจิจฺ ํ ว  สยุตุตฺโิต  โข”

ปฐยาวตัร : ตสมฺา  วริยิสมปฺนโฺน กมมฺ ํ อารภมานโก
เขทปํ  อคคฺเณตวฺาน วริยิ ํ “เทวต”ํ อติิ
สมฺปสฺสมานโกเยว ปรกฺกมปรายโน
สกจิจฺ ํ สฏุ ุ สาเธติ ยถจิฉฺติวํ  สพพฺทา
ชโฬ  ปน  กสุโีตว ทมุเฺมโธ  หนีวรีโย
น  โข ลภต ิทฏ ํุว เทวต ํ“วริยิํ” อติตี ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ
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(มว. ๒๓๓) วริยิคาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : โพธสิตโฺต    ห ิ  นาวาย มหาชนกนามโก
วณชิชฺาย   สมทุทฺสมฺึ ปกขฺนทฺ ิ   สปรกกฺโม
ภนินฺาย   ตตฺถ    นาวาย อโนสฏฐปรกฺกโม
สมทุเฺท   วายม ิ  สตตฺาหํ นาเมน   มณเิมขลา
เทวธตีา   อมิ ํ  ทสิวฺา ปหฺ ํ อปจุฉฺ ิ  ตขํณํ

อนิทรวงศ : อสุสฺาหวา    มจฺจปุรายโน   น ุ ตวฺํ
อจิเฺจวเมเตน    ปรกกฺมสสฺ  โข
ทสิวฺา   ผล ํ  โหม ิ  สวรีโิยต ิ เว
วตุเฺต  ว   ต ํ  โมจย ิ  มจจฺนุา   ตหึ

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺภโูต   ภวตธี   อตโฺถ
โส   โพธสิตโฺต    วริเิยนเุปโต
เนตปํ   ตาณ ํ  อติ ิ  เทวต ํ  ว
ตาณนตฺ ิ  โข   วรียิ ํ  คโต   เว

ปฐยาวตัร : นโร   กจิจฺ ํ   ปยุชฺนโฺต กจิจฺ ํ  ปสสฺต ิ   ทกุกฺรํ
อาคมมฺ   วรียิ ํ  กิจจฺํ กโรนโฺต   กจิจฺสาธโก
ตสมฺา  ต ํ  วรียิ ํ   ตสสฺ เทวตา   วยิ  โหต ิ โขติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํ ฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ.  ๙     ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๓๓)

พระมหาชนก พระโอรสแหงพระเจากรงุมถิลิา ตองพลดัถิน่ไปประทบัในตางประเทศตัง้แตทรงอยใูนพระครรภ
ของพระมารดา มจีติใจกลาหาญ มคีวามเพยีรแรงกลา ไดขึน้เรอืบรรทกุสนิคาขามมหาสมทุรเพือ่ไปสสูวรรณภมู ิเรอื
ไดถกูคลืน่ลมรายแรง อบัปางลงในทามกลางมหาสมทุร พระมหาชนกไดวายน้ำมงุกรุงกรุงมถิลิาโดยไมยอทอจนถงึ
วนัที ่๗ เทพธดิารักษามหา สมทุรชือ่มณเีมขลาไดผานมาพบ จงึไดตัง้ปญหาถามวา เพยีรวายน้ำไปเพือ่ประโยชน
อะไร ผลสำเรจ็คอืความตาย  พระมหาชนกไดตอบโดยความวา ขาพเจาไดตรองเหน็โลกวตัร ขอวตัรปฏบิตัขิองโลก
ตรองเหน็ผลของความพยายามจงึพากเพยีรอยกูลางมหา สมทุร ทัง้ทีไ่มเหน็ฝง เมือ่เพยีรทำกจิของบรุษุก็ชือ่วาไม
เปนหนีญ้าติ ไมเปนหนีเ้ทวดา ไมเปนหนีบ้ดิามารดา ไมตองเดอืดรอนในภายหลงั  คนในโลกนีป้ระกอบการงานสำเรจ็
บาง ไมสำเรจ็บาง เหน็กนัอย ู คนอืน่จมไปแลวกต็าม ขาพเจาจายขามตอไป ขาพาเจาไดเหน็ทานผเูปนเทวดาในที่
ใกล กจ็กัเพียรพยายามตอไปใหถงึฝงสมทุร  เทพธดิาไดฟงถอยคำของพระมหาชนกอนัแสดงถงึจติใจทีต่ัง้มัน่ในความ
เพยีรพยายามของตนเองทำกจิทีบ่รุษุพงึทำ ไมทอถอย เพยีรไปใหถงึฝงสมทุร เทวดาจงึไดชวยนำพระมหาชนกไป
สงถึงมิถิลา

(มว. ๒๓๓) มหาชนกโพธิสตฺตคาถา

ปฐยาวตัร : มหาชนโก  นาม โพธสิตโฺต  นราสโภ
วณชิชฺาเยว  นาวาย ปกขฺนโฺน  โหต ิ สาคเร
สมานาย  ภนินฺาย ตสสฺ  นาวาย  สาคเร
สมทุทฺสสฺ ปารํ ปตตฺมุปฺ เอส  วายมิ
อาคมมฺ  วริยิ ํ ปารํ ปตตฺุํ  นาสกขฺเิยว  โส
สมทุทฺรกขฺกิา  เอกา นาเมน  มณเิมขลา
เทวธตีา  สมทุเฺท  ตํ ทสิวฺา  อาปจุฉฺ ิ ตขํณํ
“กสมฺา  มจจฺมุขุสมฺปึ ตวฺ ํ วายมส ิ โข  อติิ
“วายามสสฺ  ผลเํยว ปสสฺนโฺต  วายมามหิํ”
อติ ิ วตุเฺต  สมทุทฺสสฺ ปาร ํ ปาเปส ิ โสตถฺนิาต ิขนตฺสิาเรน  มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ    ชัน้ประโยค   ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได ในขอความขางทายนี ้      แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั   แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๔-๒๓๖).

ขนัต ิความอดทน ความทนทาน อยางสามญัมคีวามอดกลัน้เปนลกัษณะ เรยีกวาอธวิาสนขนัต ิขนัตคิอืความ
อดกลัน้    เชนทนตรากตรำตอหนาวรอนหวิกระหายเปนตน  ทนลำบากตอทกุขเวทนาในเวลาเจบ็ไขไดปวย ทนตอ
เจบ็ใจตอถอยคำจาบจวงลวงเกนิ  เพราะสิง่ทีอ่ดทนเหลานีม้เีกดิขึน้อยทูีก่ายใจ   ปรากฏมหีนาวรอนหวิกระหายมี
ทกุขเวทนามคีวามเจบ็  จงึอดกลัน้ไว   หนาวรอนหวิกระหายกอ็ดกลัน้ตามทีค่วรอดกลัน้   เจบ็ปวดกอ็ดกลัน้ไมรอง
ทรุนทรุาย เจบ็ใจกอ็ดกลัน้  ไมแสดงอาการโกรธรายแรงทางกายวาจา  อดกลัน้ใหอยใูนใจและพจิารณาระบายออก
ทำใหผอนคลาย     ไมใหเครยีด ใหสงบ ใจจงึแจมใสแชมชืน่ กายกส็งบเปนปกต ิ      อาการดงันีเ้รยีกวาโสรจัจะ
ทีแ่ปลวาความเสงีย่มคอืสงบปกต ิ ขนัตทิีส่มบรูณจงึตองมโีสรจัจะประกอบอยดูวยการหดัอดกลัน้  และทำใจใหสงบ
เปนปกตใินเวลาถกูตองอนฏิฐารมณคอืเรือ่งทีไ่มชอบ     ยอมยากในตอนแรก แตเมือ่หดัปฏบิตัไิปบอยเขากจ็ะงาย
ขึน้    จนถงึทำจติใหสงบเปนปกตไิด มอีาการมัน่คง     มอีารมณอะไรมากระทบักระทัง่กไ็มกระเทอืน ขนัตกิเ็ลือ่น
ขึน้เปนมคีวามทนทานเปนลกัษณะเรยีกวาตีตกิขาขนัต ิขนัตคิอืความทนทาน ดงัทีต่รสัไวในโอวาทปาตโิมกขวา ขนัติ
คอืความทนทานเปนตบะอยางยิง่

ขนัตเิปนอลงัการวิเศษ   อำนวยผลแกผทูีม่อียทูกุคน   เพราะผทูีม่จีติเขมแขง็อดทนสงบเปนปกตทินทาน
ไดทกุสถานการณ   ยอมชือ่วาไดทีต่ัง้รบัอนัมัน่คง เปนผชูนะในขัน้ทีต่ัง้รบัแลว ทำใหสามารถปฏบิตักิจิหนาทีใ่หสำเร็จ

ขนัตเิปนบารมขีอที ่๖ ทีพ่ระโพธสิตัวไดบำเพญ็มาเปนอนัมากในทศชาตแิสดงจนัทกมุารชาดกในทางเยีย่ม
ดวยขนัต ิ  มเีรือ่งยอวา  โอรสพระเจากรุงปบุผวด ีทรงตัง้อยใูนธรรม ทรงวนิจิฉยัคดคีวามโดยธรรม   เปนเหตใุห
ขดัประ โยชนของปโุรหติผไูรยตุธิรรม ปโุรหติจงึหาเหตกุลัน่แกลง   จนถงึใหเตรยีมการเผาพระกมุารบชูายญั พระ
จนัทกมุารไดทรงมขีนัตติลอดมา    แมจะตองถกูเผาบชูายญั  กไ็มทรงยอมสยบใหอธรรม  ประชาชนไดประจกัษใน
ความอดทนสละไดของพระกมุารเพือ่รกัษาธรรมเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน    จงึพรอมกนัชวยพระกมุารไว

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงบำเพญ็วริยิะความเพยีรในพระราชกรณยีกจิทัง้ปวง  ทัง้ในสวนที่
เปนไปตามราชประเพณ ี    ทัง้ในสวนทีเ่ปนไปตามโครงการพระราชดำรเิพือ่ประโยชนสขุแหงประชาชนทัว่ทกุภาค
ของประเทศ ทัง้ทีเ่ปนโลกวตัรคตโิลกธรรมวตัรคตธิรรมทัง้ปวง      พระวริยิะทีท่รงบำเพญ็จงึยิง่ใหญไพศาล ควร
จดัเปนพระวริยิบารมไีด  เชนเดยีวกบัพระมหาชนกในมหาชนกชาดก  ซึง่ไดเพยีรวายน้ำมงุไปกรงุมถิลิา ซึง่เปนเมอืง
ของพระองคเพือ่ทรงชวยประชาชนในเมอืงนัน้    และไดทรงบำเพญ็ขนัตอิดทนตรากตรำตอหนาวรอนหวิกระหาย
อดทนลำบากตอทกุขเวทนา  ในเวลาทีป่ฏบิตังิาน   ในเวลาทรงพระประชวร อดทนพระราชหฤทยัตออารมณทัง้ที่
นาปรารถนาและไมนาปรารถนาตางๆ ตอบคุคลและเหตกุารณตางๆทรงประ กอบดวยความเขมแข็งอดทน ทนทาน
สงบพระราชหฤทยัเปนปกตไิดตอสถาน การณทัง้ปวง จงึทรงเปนทีต่ัง้รบัทีม่ัน่คง  พระขนัตทิีท่รงบำเพญ็จงึยิง่ใหญ
ไพศาล ควรจดัเปนขนัตบิารมไีดเชนเดยีวกบัพระจนัทกมุารในจนัทกมุาชาดก
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(มว. ๒๓๔-๒๓๖) ขนฺติคาถา

อนิทรวงศ : สตีาททิกุเฺขห ิ ห ิ ปฬโิต  ยทา
อกโฺกสวตถฺหู ิ ปเรห ิ เอกทา
อกโฺกสโิต  วา  ปรภิาสโิต  นโร
โส  นพิพฺกิาโร  วจนกขฺโม  ตทา
โส  ตาทภิโูต  อปุสนตฺมานโส
อกโฺกธโน  ขนตฺสิมงคฺโิก  สทา

ปฐยาวตัร : ขนตฺ ิ ธรีสสฺลงกฺาโร โย  เอตาย   สมงคฺโิก
โส  สพพฺตถฺปุสนโฺต  จ สุสมาหิตมานโส
อจุจฺาวจ ํ  น  ทสเฺสติ ตณุหฺภีโูต  จ  ขนตฺโิก
อธวิาสนยตุโฺต  โส สงคฺาม ํ เชติ  ทชุชฺยํ

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺเมตมปฺจ  ชาตกมหฺิ
ราโชรโส  จนทฺกมุารนาโม
ธมมฺฏฐโิต  โหต ิ วนิจิฉฺยมหฺิ
เย  ลทธฺลจฺา ว  วนิจิฉฺยมหฺิ
เอเต  อมจจฺา  อตอิปปฺลาภา
เอเต  คเหตวฺาน  อมิ ํ กมุารํ
ต ํ อคคฺริาสมิหฺปิ  ปกขฺปิสุ
เอตสสฺ  โข  ขนตฺสิมงคฺภิาวํ
ญตฺวา  ชนา  ตมหฺ ิ ปสนนฺจติตฺา
โมเจสเุมต ํ มรณา  กมุารํ

ปฐยาวตัร : ทยยฺนิโฺท  ห ิ มหาราชา วริเิยน  จ  พทุธฺยิา
กรุเุต  สพพฺกจิจฺานิ อตถฺาย  ทยยฺวาสนิํ
“วริเิยน  สมงคฺตีิ ปสฏโฐ  ภมูโิป  สยิา
ยถา  โข  โพธสิตโฺต ว มหาชนกนามโก
สก ํ วริยิมาคมมฺ มจจฺมุตุโฺต ว  สาคเร
โส  ขนตฺยิา  จ  ปญฺาย สพฺพทยฺยานมิสฺสโร
เขท ํว  อคคฺเณตวฺาน สตีาททิกุขฺปฬโิต
ตาทภิาเว  ฐโิตเยว ราชกจิจฺาน ิ กพุพฺเต
เอโส  ขนตฺสิมงคฺตีิ ปสฏโฐ  ขตตฺโิย  สยิา
ยถา  จนทฺกมุาโร ว เอสาป  ขนตฺปิารมตี ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได ในขอความขางทายนี ้      แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา  หนา  ๒๓๕-๒๓๖)

ขนัตบิารมขีองพระโพธสิตัวแบงออกเปน ๓ ขัน้ คอื

ขันตบิารม ี  ไดแกขนัตทิีบ่ำเพญ็ดวยมงุหวงัพระโพธญิาณเปนเบือ้งหนา รกัขนัตเิพือ่พระโพธญิาณยิง่กวา
คนที่รักและทรัพยสิน

ขนัตอิปุบารม ีไดแกขนัตทิีบ่ำเพญ็ดวยมงุหวงัพระโพธญิาณเปนเบือ้งหนา รกัขนัตเิพือ่พระโพธญิาณยิง่กวา
อวยัวะรางกายของตน

ขนัตปิรมตัถบารม ีไดแกขนัตทิีบ่ำเพญ็ดวยมงุหวงัพระโพธญิาณเปนเบือ้งหนา รกัขันตเิพือ่พระโพธญิาณยิง่
กวาชวีติของตน

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงบำเพญ็วริยิะความเพยีรในพระราชกรณยีกจิทัง้ปวง   ทัง้ในสวน
ทีเ่ปนไปตามราชประเพณ ีทัง้ในสวนทีเ่ปนไปตามโครงการพระราชดำรเิพือ่ประ โยชนสขุแหงประชาชนทัว่ทกุภาค
ของประเทศ ทัง้ทีเ่ปนโลกวตัรคตโิลกธรรมวตัรคตธิรรมทัง้ปวง

พระวิริยะที่ทรงบำเพ็ญจึงยิ่งใหญไพศาล  ควรจัดเปนพระวิริยบารมีได เชนเดียวกับพระมหาชนกในมหา
ชนกชาดก ซึง่ไดเพยีรวายน้ำมงุไปกรงุมถิลิา ซึง่เปนเมอืงของพระองคเพือ่ทรงชวยประชาชนในเมอืงนัน้    และได
ทรงบำเพญ็ขนัตอิดทนตรากตรำตอหนาวรอนหวิกระหาย อดทนลำบากตอทกุขเวทนาในเวลาทรงปฏบิตังิาน ในเวลา
ทรงพระประชวร   อดทนพระราชหฤทยัตออารมณ ทัง้ทีน่าปรารถนาและไมนาปรารถนาตางๆ ตอบคุคลและเหตกุารณ
ตางๆ ทรงประกอบดวยความเขมแขง็อดทน ทนทาน  สงบพระราชหฤทยัเปนปกตไิดในสถานการณทัง้ปวง จงึทรง
เปนทีต่ัง้รบัทีม่ัน่คง  พระขนัตทิีท่รงบำเพญ็จงึยิง่ใหญไพศาล ควรจดัเปนพระขนัตบิารมไีด      เชนเดยีวกบัพระจนั
ทกมุารในจนัทกมุารชาดก ซึง่ไดทรงมขีนัตใินการทรงวนิจิฉยัอรรถคดโีดยธรรม อดทนตอการกลัน่แกลงตางๆ ของ
ปโุรหติ ทรงรกัษาธรรมแมวาจะถกูเผาบชูายญั ทรงมงุใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนเปนทีต่ัง้ ไมหวัน่ไหวตอ
อนัตรายแมแหงชวีติ   นบัเปนพระราชปฏบิตัสิวนอตัตสมบตั ิคอืวริยิะ จดัเปนมงคลวเิสสที ่๑  ขนัตจิดัเปนมงคลวิ
เสสที ่๒
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(มว. ๒๓๕-๒๓๖) โพธสิตตฺสสฺ  ขนตฺปิารมี

อนิทรวงศ : ยา  โพธสิตตฺสสฺ  ห ิ ขนตฺปิารมี
สา  ปารม ี เจวุปบารม ี จ  โข
สา  ขนตฺ ิ เสฏฐา  ปรมตถฺปารมี
อจิเฺจวเมสา   ตวิธิา  ปเภทกา

ปฐยาวตัร : กรณเียส ุ สพเฺพสุ หติาย  รฏฐวาสนิํ
ราชปปฺเวณยิายตตฺ- กรณเียส ุ ฐานโส
ทยยฺสิสฺรสสฺ  อารมภฺ- นโยปาเย  อปุายโส
สพเฺพส ุ โลกวตเฺตสุ ธมมฺวตเฺตส ุ โยนโิส
ทยยฺรฏฐสิสฺโร   ราชา วริเิยน  สมงคฺโิก
กต ํ ย ํ วริยิ ํ รญฺา เวปลุลฺ ํ ต ํว  คจฉฺติ
สงขฺ ํ คจฉฺต ิ เอสาป วริยิปปฺารม ี อติิ
เอสา  โพธสิตเฺตน ปรูติปปฺารม ี วยิ
โพธสิตโฺต  กเิรโส ว มหาชนกนามโก
ภนินฺาย  สกนาวาย สมทุเฺท  สปรกกฺโม
อทุเก  ตรมาโน ว สมปฺตโฺต  มถิลิาปรุํ

อเุปนทรวเิชยีร : ตห ึ ชเน  สงคฺห ิ โพธสิตโฺต
อโหส ิ สตีาทขิโม  จ  เอโส
ส  ทกุขฺโิต  กจิจฺปยุชฺนสมฺึ
คลิานกาเลป  จ  สนตฺจติโฺต

ปฐยาวตัร : เอสา  จนทฺกมุาเรน ปรูติปปฺารม ี วยิ
ธมเฺมน  กริ  โส  สมมฺา สพพฺ ํ  อฏฏ ํ วนิจิฉฺยิ
ปโุรหเิตห ิ ปาเปหิ ปทสุสฺโิตป  เอกทา
โส  ยญฺตฺถาย  นโีตป ตทา  ขนตฺสิมงคฺโิก
วริยิปปฺารม ี ยา  โข โพธสิตเฺตน  ปรูติา
วจุจฺเต  ปฐโมเยว วเิสสมงคฺโล  อยํ
ยา  ขนตฺปิารม ี โหติ โพธสิตเฺตน  ปรูติา
วจุจฺเต  ทตุยิาเยว วเิสสมงคฺโล  อยนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙      ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (หนงัสอืมงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๖-๒๓๗)

มทัทวะ แปลวาความออนโยน คอืความเปนผมูอีธัยาศยัออนโยน ไมดงึดือ้ถอืตนดวยอำนาจถมัภะ   (ดือ้ดจุ
เสา) มคีวามออนโยนไปตามเหตผุล ตามความสมควร   ดงัทีเ่รยีกวา “การณวสกิ”  เปนไปตามอำนาจแหงเหตทุี่
ควรดำเนนิ และมสีมัมาคารวะตอทานผใูหญผเูจรญิ ออนโยนตอบคุคลทีเ่สมอกนัและต่ำกวา วางตนสม่ำเสมอ ไม
กระดางดูหมิน่ผอูืน่ดวยอำนาจมานะเพราะชาต ิเพราะโคตร เพราะยศ เพราะทรพัย เปนตน

ขอทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจาทรงมพีระราชอธัยาศยัออนโยน   เมือ่มผีกูราบทลูดวยขออรรถขอธรรมที่
กอปรดวยเหตผุล ซึง่เปนวสิยัของบณัฑติชน มไิดทรงหามปราม ทรงวจิารณโดยถวนถี ่  ถาดีชอบกท็รงอนโุมทนา
อนวุตัรตาม ไมทรงถอืพระองคดวยอำนาจมานะ ทรงมสีมัมาคารวะออนนอมแกผเูจรญิโดยวยั โดยคณุ ไมทรงดหูมิน่
จดัเปนมทัทวะ

บารมขีอที ่๕ คอื วริยิะ กบัทศพธิราชธรรมขอที ่๕ คอืมทัทวะ   ความออนโยน  ดถูอยคำตางความหมาย
กนั   แตเมือ่พจิารณาจากหลายพระสตูรจะพบวามคีวามเนือ่งกนัอยใูนประการทีส่ำคญั  ยกตวัอยางในกนัทรกสตูร*
แสดงวาจติทีต่ัง้มัน่เปนสมาธแิลว บรสิทุธิผ์องแผว ไมมเีนนิ ปราศจากอปุกเิลส   เปนจติออน  ควรแกการงาน ตัง้
อย ู ถงึความไมหวัน่ไหว  ออนนอมไปเพือ่ญาณปรชีาซึง่เปนอภญิญาชัน้สงูได    คอืจติทีจ่ะควรแกการงาน    คอื
ปฏบิตังิานเพือ่ญาณปรชีาได จะตองเปนจติทีม่สีมาธ ิมลีกัษณะออน ใชคำวา มทุภุตูะ เปนจติออน  เมือ่พจิารณาดกู็
จะเหน็วาจติทีไ่มมสีมาธเิปนจติทีก่ระดางดวยอำนาจนวิรณ      คอืกเิลสทีเ่กดิขึน้กลมุรมุอยใูนจติ    ทำจติใหกลดั
กลมุวนุวาย  ไมอาจใชจติเชนนีท้ำงาน ไมอาจนอมไปเพือ่พจิารณาเพือ่ปญญาได  เปนอนัวาใชความเพยีรไมได  ไมมี
กำลงัทีจ่ะตัง้ความเพยีรทำงานได  เพราะเปนจติออนโยน เรยีกวายอมใหนอมไปทำงาน  แมในการทำงานทัง้ดวย
ความเพยีร จติกต็องออน   ยอมใหนอมไปเพือ่ตัง้ความเพยีรทำงานนัน้ เพยีรเพือ่ทำอะไรใหสำเรจ็ จงึตองมคีวาม
ออนโยน ยนิยอมพอใจของจติประกอบอยดูวย  ในธานวุภงัคสตูร **  แสดงอปุมาทีท่ำใหเหน็ไดงายขึน้วา เปรยีบ
เหมอืนชางทองสมุทองในเบา คอืตัง้ความเพยีรสมุทอง    กต็องใชความเพยีรใหพอด ีมใิหมากไปนอยไป บางคราว
กต็องสบูลมใหแรง บางคราวกต็องพรมน้ำใหไฟลดลง เพือ่ใหทองละลายใหพอด ีทองจงึออนเหลว ควรแกการงาน
ผดุผองไดที ่จงึเททองทีอ่อนเหลวไดที ่ทำทองรปูพรรณตางๆ ไดตามปรารถนา วริยิะกบัมทัทวะความออนโยน จงึ
ตองประกอบไปดวยกนัดัง่นี ้มทัทวะเปนทศพธิราชธรรมขอที ่๕.

* มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณณาสก  (ม.ม. ๑๓/๑-๑๗/๑-๑๗).

** องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต  (อง.ฺตกิ.๒๐/๕๔๒/๓๓๐).

(มว. ๒๓๖-๒๓๗) มททฺวคาถา ๑

อเุปนทรวเิชยีร : อถมภฺภาโว  จ  นวิาตวุตตฺิ
กเุล  จ  เชฏฐสสฺปจายภิาโว
อเิมป  ธมมฺา  มทุตุาต ิ วตุตฺา
นรสสฺ  ยสสฺตถฺ ิ อเิมป  ธมมฺา
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สชาตอิาทหี ิ สพุทุธฺชิาโต
น  ญาตเก  โส  อวมญฺเตว
ทยาลโุก  รฏฐนวิาสกิานํ
ชเนห ิ ราชา  อปุสงกฺมติวฺา
ยทา  ห ิ ธมมฺตถฺกถาย  วตุโฺต
ตทาป  ตเีรติ  ชนนิทฺราชา
สเจ  สยิา  ย ํ สหติ ํ ชนานํ
ชเนห ิ สมโฺมทต ิ เอส  สทธฺึ
หเิตสโิก  โหต ิ จ  สณหฺวาโจ
อย ํ สมงคฺ ี มทุตุาย  นาม

ปฐยาวตัร : ธมโฺม  ห ิ วริยิ ํ นาม โหต ิ ปจฺมปารมี
รโฺญ  จ  ราชธมเฺมสุ มททฺว ํ โหต ิ  ปจฺมํ
มททฺว ํ ห ิ อธปิเฺปตํ อตถฺโต  จติตฺมททฺวํ
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน จติตฺสมฺ ึ ห ิ สมาหเิต
วสิทุเฺธ  ปรโิยทาเต สมาเน  จ  อนงคฺเณ
วคิตปูกกฺเิลเส  จ มทุภุเูต  จ  อาทกิํ
ต ํ วตตฺติ  อภิญฺาย กมมฺญฺ ํว  ห ิ โหต ิ ตํ
ตสมฺา  สมาหติ ํ จติตฺํ โหต ิ มททฺวลกขฺณํ
อสมาหิตจิตฺตนฺตุ ถทธฺสงขฺาตกกฺขฬํ
ถทธฺ ํ นวีรเณเหว กเิลสปรยิฏุฐติํ
เอต ํ โหต ิ อกมมฺญฺํ อภิญฺาย  น  วตฺตติ
เนต ํ ปธานยิ ํ โหติ อกมมฺญฺ ํ ห ิ โหต ิ ตํ
ย ํ เว  สมาหติ ํ โหติ กมมฺญฺ ํ โหต ิ โข  อทิํ
ย ํ เว  ภวต ิ กมมฺญฺํ ต ํ จติตฺ ํ มทุ ุ โหต ิ เว
มทุจุติเฺตน  สยํตุโฺต กิจจฺ ํ สาธยเต  นโร

อนิทรวเิชยีร : เหม ํ ห ิ อกุกฺายป  ปกขฺปิตวฺา
กมมฺารภโูต  กสุโล ว  กมเฺม
อคคฺ ึ ปโยเคน  สเมน  เทติ
โส  เอกทา  ตกิขฺปโยคโต  วา
อคคฺ ึ ทท ํ มนทฺปโยคโต  วา
นานาวธิ ํ กพุพฺต ิ มณฑฺน ํว
อฏุฐานภตู ํ วริยิวํ  ย ํ โข
ต ํ มททฺเวเนว  สเหว  ยตฺุตนตฺ ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได   จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (หนงัสอืมงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๖-๒๓๗)

มทัทวะ   ความออนโยน    ดถูอยคำตางความหมายกนั   แตเมือ่พจิารณาจากหลายพระสตูรจะพบวามี
ความเนือ่งกนัอยใูนประการทีส่ำคญั

ยกตวัอยางในกนัทรกสตูร *  แสดงวาจติทีต่ัง้มัน่เปนสมาธแิลว บรสิทุธิผ์องแผว ไมมเีนนิ ปราศจากอปุกเิลส
เปนจติออน  ควรแกการงาน  ตัง้อย ู  ถงึความไมหวัน่ไหว  ออนนอมไปเพือ่ญาณปรชีาซึง่เปนอภญิญาชัน้สงูได
คอืจติทีจ่ะควรแกการงาน    คอืปฏบิตังิานเพือ่ญาณปรชีาได จะตองเปนจติทีม่สีมาธ ิมลีกัษณะออน ใชคำวา มทุภุู
ตะ เปนจติออน  เม่ือพจิารณาดกูจ็ะเหน็วาจิตทีไ่มมสีมาธเิปนจติทีก่ระดางดวยอำนาจนวิรณ      คอืกเิลสทีเ่กดิข้ึน
กลมุรมุอยใูนจติ  ทำจติใหกลดักลมุวนุวาย  ไมอาจใชจติเชนนีท้ำงาน ไมอาจนอมไปเพือ่พจิารณาเพือ่ปญญาได  เปน
อนัวาใชความเพยีรไมได ไมมกีำลงัทีจ่ะตัง้ความเพยีรทำงานได   เพราะเปนจติออนโยน เรยีกวายอมใหนอมไปทำงาน
แมในการทำงานทัง้ดวยความเพยีร จติกต็องออน   ยอมใหนอมไปเพือ่ตัง้ความเพยีรทำงานนัน้ เพยีรเพือ่ทำอะไรให
สำเรจ็ จงึตองมคีวามออนโยน ยนิยอมพอใจของจติประกอบอยดูวย

ในธานวุภงัคสตูร  **   แสดงอปุมาทีท่ำใหเหน็ไดงายขึน้วา เปรยีบเหมอืนชางทองสมุทองในเบา คอืตัง้
ความเพยีรสมุทอง    กต็องใชความเพยีรใหพอด ีมใิหมากไปนอยไป บางคราวกต็องสบูลมใหแรง บางคราวกต็อง
พรมน้ำใหไฟลดลง เพือ่ใหทองละลายใหพอด ีทองจงึออนเหลว ควรแกการงาน ผดุผองไดที ่จงึเททองทีอ่อนเหลว
ไดที ่ทำทองรปูพรรณตางๆ ไดตามปรารถนา

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงพระเจรญิดวยพระบารม ี พรอมกบัทัง้มทัทวะความออนโยนและ
ตบะ คณุเปนเครือ่งเผาผลาญบาปอกศุล  ทัง้ทรงปฏบิตัหินาทีอ่ยางเยีย่มยอด  เปนรฏัฐาภปิาล โนบายสวนปรหติ
ปฏบิตั ิ  คอืเหตสุำคญัทีน่ำใหเขาถงึความเจรญิในการปกครองรฐัใหวฒันาสถาพร  ดงัจะพงึเหน็ไดจากพระราชกรณยี
กจินานปัการทีไ่ดทรงปฏบิตัติลอดมา

* มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณณาสก  (ม.ม. ๑๓/๑-๑๗/๑-๑๗).

** องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต  (อง.ฺตกิ.๒๐/๕๔๒/๓๓๐).
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(มว. ๒๓๖-๒๓๗) มททฺวคาถา ๒

ปฐยาวตัร มททฺว ํ ห ิ อธปิเฺปตํ อตถฺโต  จติตฺมททฺวํ
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน จติตฺสมฺ ึ ห ิ สมาหเิต
วสิทุเฺธ  ปรโิยทาเต สมาเน  จ  อนงคฺเณ
วคิตปูกกฺเิลเส  จ มทุภุเูต  จ  อาทกิํ
ต ํ วตตฺติ  อภิญฺาย กมมฺญฺ ํว  ห ิ โหต ิ ตํ
ตสมฺา  สมาหติ ํ จติตฺํ โหต ิ มททฺวลกขฺณํ
อสมาหิตจิตฺตนฺตุ ถทธฺสงขฺาตกกฺขฬํ
ถทธฺ ํ นวีรเณเหว กเิลสปรยิฏุฐติํ
เอต ํ โหต ิ อกมมฺญฺํ อภิญฺาย  น  วตฺตติ
เนต ํ ปธานยิ ํ โหติ อกมมฺญฺ ํ ห ิ โหต ิ ตํ
ย ํ เว  สมาหติ ํ โหติ กมมฺญฺ ํ โหต ิ โข  อทิํ
ย ํ เว  ภวต ิ กมมฺญฺํ ต ํ จติตฺ ํ มทุ ุ โหต ิ เว
มทุจิุตเฺตน  สยํตุโฺต กจิจฺ ํ สาธยเต  นโร

อนิทรวเิชยีร : เหม ํ ห ิ อกุกฺายป  ปกขฺปิตวฺา
กมมฺารภโูต  กสุโล ว  กมเฺม
อคคฺ ึ ปโยเคน  สเมน  เทติ
โส  เอกทา  ตกิขฺปโยคโต  วา
อคคฺ ึ ทท ํ มนทฺปโยคโต  วา
นานาวธิ ํ กพุพฺต ิ มณฑฺน ํว

อเุปนทรวเิชยีร : อเนน  ธมเฺมน  จ  มททฺเวน
ตเปน  ธมเฺมน  สมงคฺภิโูต
หติาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
มหนิทฺราชา  กรุเุต  กรณยฺํ
อยปํ  รฏฐสสฺภปิาลนสมฺึ
อปุายภโูต  ภวตธี  รโฺญต ิฯ
สวนนี้แตงเปนวสันตดิลกฉันทไดดังนี้
ราชา  ห ิ มททฺวตเปห ิ สมงคฺภิโูต
กจิจฺาน ิ กพุพฺต ิ หติาย  ปชาย  นจิจฺํ
ภปูสสฺ  โข  หติสุขาย  ปเรสเมโส
รฏฐาภปิาลนวรมหฺ ิ วภิาวภิาโวต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค   ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๗-๒๓๘; ๒๔๐).

ตปะหรอืตบะแปลวาเผาผลาญ  หมายถงึกศุลสมาทานอนัเผาผลาญอกศุลวติกบาปธรรม สมาทานวตัรตาม
แบบบญัญตัเิปนอบุายอนัจะสงัหารอกศุลวติกบาปธรรมแมเพยีงขณะหนึง่สมยัหนึง่   แตในพราหมณสมยัแสดงหมาย
ถงึการปฏบิตัถิกูตองตามหนาที ่เชนการปกคองประชาชนเปนตบะของพระมหากษตัรยิ   มคีำเปนคาถาหนึง่แสดง
วา               พระอาทติยมตีบะสองแสงสวางในกลางวนั พระจนัทรมตีบะในกลางคนื * เปนตน   ผบูำเพญ็ตบะคอื
ปฏบิตัหินาทีใ่หบรรลถุงึความสำเรจ็ดวยดยีอมเปนผมูตีบะ ปรากฏเปนผมูสีงา เปนทีย่ำเกรง ดงัทีพ่ดูกนัวา “มตีบะเดชะ”
สวนผทูีไ่มปฏบิตัใิหสมกบัหนาทีฐ่านะของตนยอมเปนผไูมมตีบะอยางนัน้  ไมปรากฏเปนผมูสีงา ไมเปนทีย่ำเกรง  ขอ
ทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจาทรงพระวริยิะอตุสาหะ     พรอมทัง้พระขนัตธิรรม ใสพระราชหฤทยัในการปกกครอง
พระราชอาณาเข และประชาชนใหเกษมสขุปราศจากภยนัตราย มพีระตบะเดชะเปนทีย่ำเกรงแหงบคุคลทัว่ไป ไม
อาจหมิน่พระบรมเดชานภุาพได   ทัง้ทรงสมาทานกศุลวตัร ทรมานพระกายพระกมล เพือ่ระวงับาปอกศุลทีย่งัไม
เกดิไมใหเกดิขึน้ เพือ่กำจดับาปอกศุลทีเ่กดิข้ึนแลวใหเสือ่มสญู ไมตัง้อยไูด จดัเปนตปะหรอืตบะ

ตบะ คณุเปนเครือ่งเผาผลาญกำจดับาปอกศุล ประกอบดวยวริยิะและขนัต ิ จงึนบัเปนบญุยิง่ของประชาชน
ชาวไทยทีน่อกจากจะมรีฐับาลรบัผดิชอบในการบำบดัทกุขบำรงุสขุ    ยงัมพีระมหากษตัรยิผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ
ทรงดแูลสอดสองสขุทกุข สงเสรมิการปฏบิตัหินาทีข่องรฐับาลอกีทางหนึง่   ทัง้นีเ้พือ่พระราชประสงคยิง่ใหญคอื
ความกนิดอียดูขีองพสกนกิรชาวไทยเปนสำคญั  มทัทวะความออนโยน   ประกอบดวยวริยิะความเพยีร และตบะ
คณุเปนเครือ่งเผาผลาญกำจดับาปอกศุล  ประกอบไปดวยขนัต ินบัวาเปนรฏัฐาภปิาลโนบายสวนปรหติปฏบิตัิ

* ขทุทกนกิาย ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๓๖/๖๗).
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(มว. ๒๓๗-๒๓๘, ๒๔๐) ตปคาถา

ปฐยาวตัร : ปาป ํ อกสุล ํ จาป ตาเปต ิ อติ ิ โข  ตโป
ตโป  พรฺาหมฺกาลสมฺึ สมมฺา ว  ปฏปิตตฺ ิ เว
ตโป  วจุจฺต ิ กจิจฺนตฺิ ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  โข  อทิํ
โหต ิ รโฺญ  ตโป  รฏฐ- นวิาสนี ํ ปสาสนํ
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺสตตฺานกุมปฺโก
ทวิา  ตปต ิ อาทจิโฺจ รตตฺมิาภาต ิ จนทฺมิา
ตป ํ จรติ  สาเธติ กจิจฺาน ิ ตปส ี อติิ
วจุจฺเต  เอส  หาร ี จ ปเรห ิ มหโิต  วโร
อสมมฺาปฏปินโฺน  โย วจุจฺเต  ตปส ี น  โส

อนิทรวเิชยีร : อสุสฺาหยตุโฺต  วริเิยนเุปโต
โส  ขนตฺธิมเฺมน   สมงคฺภิโูต
รฏฐสสฺ  อตถฺาย  จ  ทยยฺกิานํ
ธมเฺมน  กาเรต ิ สทาป  รชชฺํ
เขมี  จ  นจิจฺ ํ สขุเิต  อนเีฆ
โส  นพิภฺเย  กพุพฺต ิ รฏฐวาสี

ถาแตงเปน “วสนัตดลิกฉนัท” จะไดดงันี้
ยตุโฺต  ห ิ เอส  วริเิยน  จ  ขนตฺยิา  จ
อตถฺาย  โข  หติสขุาย  จ  ทยยฺกิานํ
ธมเฺมน  การยต ิ  รชชฺวร ํ มหนิโฺท
เต  เขมโิน  จ  กรุเุต  สขุเิต  อนเีฆ

อเุปนทรวเิชียร : สมาทเปนโฺต  กสุล ํว  ธมมฺํ
ทเมต ิ กาย ํ หทย ํ ตเปน
สสุวํโุต  โหต ิ จ  ปาปธสํี
ปวจุจฺเต  โส  ตปสตี ิ เอวํ

ปฐยาวตัร : ตปธมเฺมน  สยํตุโฺต วริเิยน  จ  ขนตฺยิา
สมงคฺ ี เตห ิ ภปูาโล ธโีร  รฏฐปปฺสาสเน
สทธฺ ึว  รฏฐมนตฺหีิ กรณยี ํ ปยุชฺยํ
ทยยฺกิาน ํ สขุเฺจว ทกุขฺจฺ  อนโุลกยํ
สมมฺา ว  รฏฐมนตฺนีํ กรณยฺกรณ ํ สทา
อปุพรฺเูหต ิ อตถฺาย เตส ํ หติสขุาย  จ
วริเิยน  จ  ยตุตฺ ํ ยํ ตปขนตฺหี ิ มททฺวํ
เอต ํ ทยยฺนวิาสนีํ ทยยฺานมนิทฺราชโิน
รฏฐปปฺสาสโนปาโย ปเรส ํ หติภาคโิยต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ
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จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (พระมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๓๘-๒๓๙) :

สมเดจ็บรมพติรพระราชสมภารเจา ทรงพระเจรญิดวยพระบารม ี   พรอมดวยพระราชธรรมจรยิา ยกโดย
เฉพาะในกถามรรคนี ้คอืวริยิะและขนัต ิเปนสวนอตัตสมบตักิบัทัง้มัททวะความออนโยน และตบคณุเปนเครือ่งเผา
ผลาญกเิลสบาปอกศุล    ทัง้ทรงปฏบิตัหินาทีอ่ยางเยีย่มยอด   เปนรฏัฐาภปิาลโนบายสวนปรหติปฏบิตั ิคอืเหตุ
สำคญัทีน่ำใหเขาถงึความเจรญิในการปกครองรฐัใหวฒันาสถาพร  ดังจะพงึเหน็ไดจากพระราชกรณยีกจินานปัปการ
ทีไ่ดทรงปฏบิตัติลอดมา      ซึง่ไมอาจยกขึน้แสดงสาธกดวยกถามรรคเพยีงครัง้เดียวได จะรบัพระราชทานยกสาธก
ถวายเพยีงบางประการ เพือ่ทรงพจิารณาพระธรรมสวนชอบอนัตัง้อยใูนพระองคเปนเครือ่งเจรญิพระราชหฤทยัดวย
พระปติโสมนัส

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาไดเสดจ็พระราชดำเนนิทรงเยีย่มเยยีนประชาชน พระราชทานความชวย
เหลอืในการแกไขปญหาใหแกประชาชนในพืน้ทีต่างๆ ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนตนมา เพราะทรงถอืวา

“การชวยเหลอืประชาชนเปนหนาทีข่องสถาบนัพระมหากษตัรยิตองทรงทำประจำอยแูลว อนึง่การชวยเหลอื
คนทีต่กทกุขไดยากนัน้ กส็อดคลองกบัคำสอนพระพทุธศาสนา ดวยผทูีท่ำบญุยอมไดรบัความอิม่อกอิม่ใจคอืไดบญุ”

“การพัฒนประเทศจำเปนตองทำตามลำดบัขัน้   ตองสรางพ้ืนฐานคอืความพอมพีอกนิพอใชของประชาชน
สวนใหญเบือ้งตนกอน   โดยใชวธิกีารและใชอปุกรณทีป่ระหยดัแตถกูตองตามหลกัวชิา  เมือ่ไดพืน้ฐานมัน่คงพรอม
พอควรและปฏบิตัไิดแลวจงึคอยสรางคอยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิใหสงูข้ึนโดยลำดบั”

“สถาบนัพระมหากษตัริยและพระราชกรณยีกจิเก่ียวกบัโครงการพฒันาตางๆ   ทีเ่รยีกวา โครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำรนิัน่เอง   ทีเ่ปนทีม่าของความมัน่คงของชาตแิละความสงบสขุของสงัคมไทย ทัง้ในปจจบุนัและ
ในอนาคต”.
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(มว. ๒๓๘-๒๓๙) มหาราชวรสสฺ  ปารมคีาถา

อนิทรวงศ : ทยยฺานมนิโฺท  วริเิยน  ขนตฺยิา
ยตุโฺต  จ  โส  มททฺวสมปฺยตุตฺโก
เอโส  สมงคฺ ี จ   ตเปน  ภมูโิป
อาคมมฺ  เอตา  วริยิาทปิารมี
โส  พทุธฺโิก  รฏฐปสาสนมหฺ ิ โข
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  รฏฐวาสนิํ

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺเมตธํ  นทิสสฺน ํ โข
นานากรณเฺยห ิ ชนนิทฺรโฺญ
สงคฺณหฺติ ุ ํ ทยยฺชเน  จ  รฏเฐ
ทกุขฺ ํ วโินเทตมุเิธว  เตสํ
ทยยฺสิสฺโร  ภปูต ิ ภมูภิาเค
รฏฐสสฺ  ฐานาน ิ คโต  นพิทธฺํ

ปฐยาวตัร : เมตฺตาลโุก  ห ิ จนิเฺตติ ราชา  ทยยฺานมสิสฺโร
“สงคฺโห  รฏฐวาสนีํ กรณโีย  จ  ราชโิน
เย   ทยยฺา  ทคุคฺตา  โหนตฺิ เอเตส ํ สาธ ุ สงคฺโห
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สโุข  ปุญฺสสฺ  อจุจฺโย
วฑฒฺาปนหฺ ิ รฏฐสสฺ กาตพพฺ ํ อนปุพุพฺโต
มตฺตฺุตาปุเรกฺขาร- ภาโว  อารภติพพฺโก
ตโต  วฑุฒฺ ิ จ  รฏฐสสฺ โภคสมปฺตตฺ ิ อายตึ
ยตุตฺโิต  พรฺหูติพโฺพ ว ทยยฺรฏฐนวิาสนิํ
ภปูสสฺ  กรณยีจฺ รฏฐวฑฒฺาปนจฺ  ยํ
ต ํ ภปูตสิสฺ  อารมภฺ- นโยปาโยต ิ วจุจฺติ
ปจจฺปุปฺนเฺน  จ  รฏฐสสฺ ฐติยิา  จ   อนาคเต
สวํตฺตต ิ หติตถฺาย เอต ํ รฏฐนวิาสนินตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ
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(มว. ๒๓๙-๒๔๐) รฏฐาภปิาลโนปายคาถา  อกีสำนวนหนึง่

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ ฯลฯ  จงึคงดำรงอยแูละทวยีิง่ขึน้.

ปฐยาวตัร : ราชารภนโยปาโย รฏฐปาลหี ิ  โข  กโต
ทยยฺรฏฐนิวาสีนํ ทกุขฺ ํ  วโินทติุจฺป
สมปฺาเปตุจฺ  เวปลุลฺํ ทยยฺรฏฐจฺ   วฑุฒฺติํ
สมปฺาเปตจฺ  รฏฐํ   ว ภยิโฺย   ถริตมายตึ
รฏฐปาลหี ิ โย  เวป นโยปาโย   กโต   อหุ
ราชารภนโยปาย- การีห ิ  โส   น   การิโต
ราชารภนโยปาโย โส   โหต ิ  สหติตถฺโก

อนิทรวงศ : ทยยฺานมตถฺาย    หติาย    สพพฺโส
กาเรมิ   ธมเฺมน    อห ํ   สเมน   โข
ปตตฺาภเิสโก   ห ิ  ยทา   ชนสิสฺโร
ราชา   ตทา   โข   อมต ํ  อโวจ   เว

ปฐยาวตัร : วตุตฺเฺหต ํ  มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
สจจฺ ํ  เว   อมตา   วาจา เอตมาคมมฺ   ขตตฺโิย
ถริตํ   วฑุฒฺภิาวจฺ ทยยฺรฏฐํ   ปกพุพฺติ

อนิทรวเิชยีร : วตุตฺหฺ ิ    เอต ํ   มนุปิงุคฺเวน
ธมโฺม   หเว   รกขฺต ิ  ธมมฺจารึ
รฏฐาภปิาลสสฺ   จ   ทยยฺกิานํ
สมพฺนธฺภาโว  ว   อยปํ   โหตตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ    ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธในฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๓๙-๒๔๐)

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม” นีค้อืพระปฐมบรมราชโองการแหง
สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทีป่ระทานแกปวงชนชาวไทย ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ณ พระทีน่ัง่
ไพศาลทกัษณิเมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓ นบัตัง้แตบดันัน้เปนตนมา พระราชกรณยีกจิใหญนอยทกุ
ประการทีท่รงปฏบิตัใิหเปนไปตามพระปฐมบรมราชโองการครบถวน และกลาวไดวาเปนพระบรมราชปณธิานทีไ่ดทรง
ตัง้ไวและทรงเริม่ปฏบิตัติัง้แตเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตั ิพระบรมราชปณธิานทีท่รงตัง้ไวทีป่รากฏเปนพระปฐมบรม
ราชโองการจงึเปนพระราชสจัจาธษิฐานและพระราชสจัจวาจาตามพระพทุธภาษติทีต่รสัไววา  “คำสตัยจรงิเปนอม
ตวาจา วาจาทีไ่มตาย”  ทำใหสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ พรอมทัง้ประชาชนชาวไทยสถติมัน่สถาพร ดวย
มธีรรมดงัทรงมพีระราชดำรสัประกาศในพระปฐมบรมราชโองการนัน้เปนหลกั เปนธงชยัเปนไปตามอมตสจัจวาจา
พทุธภาษติวา “ธรรมแลยอมรกัษาผปูระพฤตธิรรม” อกีทัง้สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
โอรส ราชธดิา พรอมทัง้สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ ฯ กไ็ดทรงดำเนนิตามพระ
ราชธรรมจรยิา เพือ่ประโยชนสขุแหงประชากรทกุประการ ดงันัน้ความสมัพนัธระหวางสถาบนัพระมหากษตัรยิและ
พสกนกิรชาวไทย ซึง่สนทิแนนแฟนมาแตโบราณกาลจงึคงดำรงอยแูละทวยีิง่ขึน้ ฝายประชาชนชาวไทยตัง้มัน่อยบูนพืน้
ฐานของความจงรกัภกัดีศรทัธาเชือ่มัน่ดวยความสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุเปนพนประมาณ   ฝายพระมหากษตัรยิ
ตั้งมั่นอยูในพระมหากรุณาธิคุณอันไมมีที่สิ้นสุด ดวยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรประกอบไปดวยทศพิธ
ราชธรรม และพระราชธรรมจรยิาทัง้ปวง ดงัทีร่บัพระราชทานสาธกถวายในกถามรรคนี ้เปนสวนปรหติปฏบิตัริฏัฐา
ภปิาลโนบาย ๒ ขอ คอื มทัทวะ ความออนโยน ประกอบดวยวริยิะความเพยีรและตบคณุเปนเครือ่งเผาผลาญกำจดั
บาปอกศุล ประกอบไปดวยขนัต ินบัวาเปนรฏัฐาภปิาลโนบายสวนปรหติปฏบิตั ิจดัเปนมงคลวเิสสที ่๓   พระราชธรรม
จรยิสวนอตัตสมบตั ิคอืวริยิบารม ีขนัตบิารม ี และสวนปรหติปฏบิตั ิคอื มทัทวราชธรรม ตปราชธรรม เปนรฏัฐาภิ
ปาลโนบาย ซึง่เปนทีต่ัง้หงสริมิงคลอนัพเิศษมเีอกเทสดงัไดรบัพระราชทานถวายวสิชันามาฉะนี้
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(มว. ๒๓๙-๒๔๐) นวมนิทฺมหาราชวรสสฺ  กรณยีกจิคาถา

วสนัตดลิก : “ธมเฺมนห ํ หติสขุายธิ  ทยยฺกิานํ
กาเรสสฺเมตถฺ  วรรชฺชมมิ ํ สทาติ
ทยยฺนิทฺเสฏฐปตโิน  อภเิสกกาเล
วตุตฺหฺทิ ํ นวมภมูปิตนิรฺญฺา
สจเฺจ  ฐโิต  ตมนรุกฺขต ิ เอส  นจิจฺํ
อฏุฐานวา  จ  สกเขทมจนิตฺยนโฺต
รฏฐสสฺ  อสิสฺรยิเมตถฺ  จ  เอกรชชฺํ
สพเฺพ  จ  ทยยฺกิชเน  สขุเิต  กโรติ
รฏฐจฺ  สาสนวร ํ วรราชเสฏฐํ
ทฬหฺ ํ จ  ฐาปยต ิทยยฺชนนิทฺราชา

อนิทรวเิชยีร : ตสมฺา  ห ิ รฏฐสสฺ  ธชปูโม  โส
วตุตฺหฺ ิ เอต ํ มนุปิงุคฺเวน
“ธมโฺม  หเว  รกขฺต ิ ธมมฺจาร”ึ
ญาตีห ิ สทธฺ ึ นวมนิทฺราชา
ธมเฺม  ฐโิต  ภปูตธิมมฺจารี
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรติ  นจิจฺํ
เอวปํ  ทยยฺา  สขุติา  ภวนตฺิ
ตปปฺจจฺยา  ทยยฺกิรฏฐวาสี
สพเฺพ  สภตตฺ ี มหปินทฺรเฺญ
อาท ึ กรติวฺาน  ปรุาณกาลํ
ยาวชชฺโตเยว  ปรมปฺราย
รโฺญ  สพนธฺสุสฺ จ  ทยยฺกิานํ
สมพฺนธฺตา   อาทรตา  จ  โหนตฺิ

ปฐยาวตัร : ทานาทริาชธมเฺมหิ โส  ธมมฺจรยิาย  จ
สมงคฺ ี โหต ิ เมตตฺาลุ ทยยฺรฏฐนวิาสนิํ
มททฺว ํ ตปธมโฺม  จ วริยิ ํ ขนตฺ ิ โข  ตถา
อติ ิ ธมเฺมห ิ สมปฺนโฺน ทยฺยรฏฐินฺทขตฺตโิย
สจฺจาธิฏฐานธมฺเมหิ สยํตุโฺต  จ  ชนาธโิป
โอโลกยต ิ ทยยฺานํ นจิจฺ ํ ผาสวุหิารตํ
สพพฺรฏฐนวิาสนีํ หติตถฺาย  สขุาย  จาติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรเจงชือ่ไวดวย    (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๕๔-๒๕๕)

รฏัฐภปิาลโนบายนัน้  คอืวธิปีกครองพระราชอาณาจกัร  จะรบัพระราชทานชกัมาถวายวสิชันาเพยีงสงัคหะ
หรอืสงเคราะห  คอืการรจูกัยดึเหนีย่วน้ำใจคน ฯ  คณุขอนีเ้ปนกำลงัสำคญัอนัควบคมุความสามคัคแีละอปุถมัภให
ดำรงมัน่ ฯ  ดวยเหตนุัน้  พระโบราณาจารยจงึไดแสดงไวโดยความเปนราชกรณยีะของพระเจาแผนดนิประการ
หนึง่ในสงัคหวตัถกุถาแลจกัรพรรดวิตัร ฯ

ในสงัคหวตัถนุัน้ ทานแสดงสงัคหวตัถ ุ๔ ประการ คอื สสสฺเมธ ํทรงพระปญญาในการบำรงุธญัญาหารให
บรบิรูณในราชอาณาเขต ๑  ปรุสิเมธ ํทรงพระปรชีาญาณในการสงเคราะหราชบรุษุ ๑  สมมฺาปาส ํทรงรจูกัผกู
คลองน้ำใจคนใหนยิมยนิด ี๑  วาจาเปยยฺ ํตรสัพระวาจาออนหวานควรดืม่ไวในใจ ทำความเปนทีร่กั ๑

กสิกรรมการทำนาเปนกำลังใหญของประเทศแถบบุรพทิศ เมื่อราษฎรทำนาไดผลดี ประเทศยอมมีความ
สมบรูณ การบำรงุกสกิรรมจึงเปนราชกรณยีะของพระเจาแผนดนิชือ่วา สสสฺเมธ ํประการหนึง่

ราชบรุษุผรูบัราชการทัง้ฝายทหารทัง้ฝายพลเรอืนยอมไมมีโอกาสทีจ่ะประกอบกจิเพือ่ประโยชนตน จงึเปน
คนควรจะไดรบัพระราชทานพระราชทรพัยเปนเครือ่งเลีย้งชวีติแลเปนกำลงัในราชกจิ เปนผคูวรยกยองไวในฐานนัดร
เปนพเิศษจากราษฎรสามญั เพือ่มอีำนาจในราชกจินัน้ๆ อนัเปนหนาที ่การบำรงุราชบรุษุจงึเปนราชกรณยีะของพระ
เจาแผนดนิชือ่วา ปรุสิเมธอํกีประการหนึง่

พณชิยกรรมการคาขายยอมเปนสิง่ทีม่งุหมายอนัสำคญัของประเทศสวนหนึง่คกูบักสกิรรม เม่ือพวกพาณชิ
ประกอบกจิคาขายมผีล รฐัมณฑลยอมมัง่คัง่ดวยทรพัยสนิ พระเจาแผนดนิควรเปนพระราชธรุะในอนับำรงุการคาขาย
ใหเปนไปสะดวก นีเ้รยีกวา สมมฺาปาส ํทรงรจูกัผกูคลองใจคนประการหนึง่

วาจายอมเปนเครือ่งสออธัยาศยัของบคุคล เม่ือพระมหากษตัรยิตรสักะชนทัง้หลายดวยพระวาจาอภปิราย
ออนหวาน ทรงทำพระราชปฏสินัถารทกัทายโปรยปรายทัว่ไป เขายอมเหน็พระราชอธัยาศยัวา ทรงพระเมตตาอารี
แตนัน้กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดรีกัใครในพระองค การตรสัพระวาจาออนหวานจงึเปนราชกรณยีะอนัพระภบูาลจะพงึทรง
ทำชือ่วา วาจาเปยยฺํ
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(มว. ๒๕๔-๒๕๕) จตสุงคฺหวตถฺคุาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : วกขฺามิห ํ สงคฺหมายต ึ โข
โย  สงคฺโห  โหต ิ ปชาย  สาตโฺถ
สามคคฺยิา  เจวปุถมภฺนสสฺ
โส  ปจจฺโย  โข  ภวเต  ชนานํ
เอโส  จ  รฺญา  กรณยีภโูต
รโฺญ  จ  โส วจุจฺต ิ จกกฺวตตฺิ

ปฐยาวตัร : จตุสงฺคหวตฺถูนิ วทิหู ิ เทสติาน ิ โข
ยา  สสสฺเมธตา  เจว ยา  โข  ปรุสิเมธตา
สมมฺาปาโส  มโนพนโฺธ วาจาเปยยฺจฺ  โข  อติิ

อนิทรวงศ : สสสฺาน ิ เย  ปพุพฺทสิาย  กพุพฺเร
เอตาน ิ เตส ํ สผลาน ิ โหนตฺ ิ เว
รฏฐ ํว  สสสฺาน ิ ปฏจิจฺ  วฑุฒฺติํ
ตสมฺา  ห ิ รฏเฐ  กสกิมมฺการโิน
เอเตป  รญฺา  อปุถมภฺติพพฺกา
เอตจฺ  โข  วจุจฺต ิ สสสฺเมธตา

ปฐยาวตัร : โยธา  ราชภฏา  จาติ อเิม  อตถฺาย  อตตฺโน
น  โข  กจิจฺาน ิ กพุพฺนตฺิ ราชปูถมภฺนารหา
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ ราชกิจเฺจส ุ กจิจฺโต
ฐานนตฺรารหา  รฏฐ- นวิาสหี ิ วเิสสโต
กรณยีา  มหนิเฺทน อย ํ ปรุสิเมธตา
ยถา  โข  กสกิมมฺ ํว สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ตถา   รฏเฐ  วณชิชฺาป ยทา  เอสา  ธนาคมา
ตทา  สมทิธฺกิ ํ รฏฐํ ชนา  ผาสวุหิารโิน
กรณโีย  อย ํ รญฺา สมมฺาปาโสต ิ วจุจฺติ
ยา  วาจา  เปมนยีา  วา ยาทสิา   หทยงคฺมา
สทธฺ ึ ชเนห ิ ภปูาโล ตาทสิาย  กเถติ  จ
กรุเุต  ปฏสิณฐฺารํ ชนา  รเฺญ  สภตตฺกิา
“ราชา  เมตตฺาวหิารตีิ สฺญี  โหนตฺ ิ จ  เต  ชนา
กรณยี ํ อทิ ํ รญฺา วาจาเปยยฺนตฺ ิ วจุจฺตีต ิฯ
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรเจงชือ่ไวดวย    (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๕๔-๒๕๖)

รฏัฐภปิาลโนบายนัน้  คอืวธิปีกครองพระราชอาณาจกัร  จะรบัพระราชทานชกัมาถวายวสิชันาเพยีงสงัคหะ
หรอืสงเคราะห  คอืการรจูกัยดึเหนีย่วน้ำใจคน ฯ  คณุขอนีเ้ปนกำลงัสำคญัอนัควบคมุความสามคัคแีละอปุถมัภให
ดำรงมัน่ ฯ  ดวยเหตนุัน้  พระโบราณาจารยจงึไดแสดงไวโดยความเปนราชกรณยีะของพระเจาแผนดนิประการ
หนึง่ในสงัคหวตัถกุถาแลจกัรพรรดวิตัร ฯ

ในสงัคหวตัถนุัน้ ทานแสดงสงัคหวตัถ ุ๔ ประการ คอื สสสฺเมธ ํทรงพระปญญาในการบำรงุธญัญาหารให
บรบิรูณในราชอาณาเขต ๑  ปรุสิเมธ ํทรงพระปรชีาญาณในการสงเคราะหราชบรุษุ ๑  สมมฺาปาส ํทรงรจูกัผกู
คลองน้ำใจคนใหนยิมยนิด ี๑  วาจาเปยยฺ ํตรสัพระวาจาออนหวานควรดืม่ไวในใจ ทำความเปนทีร่กั ๑

กสิกรรมการทำนาเปนกำลังใหญของประเทศแถบบุรพทิศ เมื่อราษฎรทำนาไดผลดี ประเทศยอมมีความ
สมบรูณ การบำรงุกสกิรรมจึงเปนราชกรณยีะของพระเจาแผนดนิชือ่วา สสสฺเมธ ํประการหนึง่

ราชบรุษุผรูบัราชการทัง้ฝายทหารทัง้ฝายพลเรอืนยอมไมมีโอกาสทีจ่ะประกอบกจิเพือ่ประโยชนตน จงึเปน
คนควรจะไดรบัพระราชทานพระราชทรพัยเปนเครือ่งเลีย้งชวีติแลเปนกำลงัในราชกจิ เปนผคูวรยกยองไวในฐานนัดร
เปนพเิศษจากราษฎรสามญั เพือ่มอีำนาจในราชกจินัน้ๆ อนัเปนหนาที ่การบำรงุราชบรุษุจงึเปนราชกรณยีะของพระ
เจาแผนดนิชือ่วา ปรุสิเมธอํกีประการหนึง่

พณชิยกรรมการคาขายยอมเปนสิง่ทีม่งุหมายอนัสำคญัของประเทศสวนหนึง่คกูบักสกิรรม เม่ือพวกพาณชิ

ประกอบกจิคาขายมผีล รฐัมณฑลยอมมัง่คัง่ดวยทรพัยสนิ พระเจาแผนดนิควรเปนพระราชธรุะในอนับำรงุ
การคาขายใหเปนไปสะดวก นีเ้รยีกวา สมมฺาปาส ํทรงรจูกัผกูคลองใจคนประการหนึง่

วาจายอมเปนเครือ่งสออธัยาศยัของบคุคล เม่ือพระมหากษตัรยิตรสักะชนทัง้หลายดวยพระวาจาอภปิราย
ออนหวาน ทรงทำพระราชปฏสินัถารทกัทายโปรยปรายทัว่ไป เขายอมเหน็พระราชอธัยาศยัวา ทรงพระเมตตาอารี
แตนัน้กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดรีกัใครในพระองค การตรสัพระวาจาออนหวานจงึเปนราชกรณยีะอนัพระภบูาลจะพงึทรง
ทำชือ่วา วาจาเปยยฺ ํอกีประการหนึง่

เมือ่ประชาชนทกุจำพวกไดรบัทำนบุำรงุใหมกีำลงัเลีย้งตนไดแลว ประเทศยอมสงบราบคาบจากโจรภยั

มเีรือ่งเลาวา พระเจามหาวชิติราชทรงพระราชดำรจิะระงบัโจรภยัในพระราชอาณาเขต ทรงพระสนันษิฐาน
ตามคำของพราหมณปโุรหติวา แตลำพงัจบัมาลงพระราชอาชญาไมสามารถจะระงบัใหราบคาบได เพราะโจรทีจ่บั
ไดนัน้เปนแตลางราย โจรทีเ่หลอือยยูงัเบยีดเบยีนคนทัง้หลายไดตอไปอกี

พระองคทรงตัง้อยใูนพระราโชบาย ทรงสงเคราะหชนชาวนาดวยพนัธพุชืขาวปลกูแลเครือ่งอปุกรณสำหรบั
กสกิรกรรม ทรงอปุถมัภพวกพาณชิดวยทรพัยเปนตนทนุ ทรงอดุหนนุราชบรุษุดวยเบีย้เลีย้งแลเบีย้หวดัมีทางหาเลีย้ง
ชวีติ ยอมไมประพฤตทิจุรติทางโจรกรรม พวกราชบรุษุไดรบัอปุถมัภพอเพยีงแลวยอมประพฤตธิรรมในหนาที ่ไมเหน็
แกทรพัยอนัจะพงึไดโดยทางไมชอบ รฐัชนบทกป็ระกอบดวยความสงบราบคาบ ปราศจากโจรผรูาย
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(มว. ๒๕๔-๒๕๖) จตสุงคฺหวตถฺคุาถา ๒

ปฐยาวตัร : รฏฐาภปิาลโนปายํ ปวกฺขามิหมายตึ
เอตสมฺ ึ ปากฏภีตูํ โหต ิ สงคฺหวตถฺ ุ ยํ
สทา  สามคคฺยิาเยว ภยิโฺยปถมภฺนสสฺ  จ
พลวปปฺจจฺยพภฺตูํ จริสณฐฺติยิา  อทิํ
จตุสงฺคหวตฺถูนิ วทิหู ิ เทสติาน ิ โข
ยา  สสสฺเมธตา  เจว ยา  โข  ปรุสิเมธตา
สมมฺาปาโส  มโนพนโฺธ วาจาเปยยฺจฺ  โข  อติิ
กสกาน ํ ยทาป  โข ภมูภิาเค  ปรุตถฺเิม
สสุมปฺชชฺนตฺ ิ สสสฺานิ ตทา  รฏฐ ํ สมทิธฺกิํ
ภปูสสฺ  นรเทวสสฺ กสิกมฺมูปถมฺภนํ
กรณยีา  อย ํ รญฺา วจุจฺเต  สสสฺเมธตา
โยธา  ราชภฏา  จาติ อเิม  อตถฺาย  อตตฺโน
น  โข  กจิจฺาน ิ กพุพฺนตฺิ ราชปูถมภฺนารหา
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ ราชกิจเฺจส ุ กจิจฺโต
ฐานนตฺรารหา  รฏฐ- นวิาสหี ิ วเิสสโต
กรณยีา  มหนิเฺทน อย ํ ปรุสิเมธตา
ยถา  โข  กสกิมมฺ ํว สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ตถา   รฏเฐ  วณชิชฺาป ยทา  เอสา  ธนาคมา
ตทา  สมทิธฺกิ ํ รฏฐํ ชนา  ผาสวุหิารโิน
กรณโีย  อย ํ รญฺา สมมฺาปาโสต ิ วจุจฺติ
ยา  วาจา  เปมนยีา  วา ยาทสิา   หทยงคฺมา
สทธฺ ึ ชเนห ิ ภปูาโล ตาทสิาย  กเถติ  จ
กรุเุต  ปฏสิณฐฺารํ ชนา  รเฺญ  สภตตฺกิา
“ราชา  เมตฺตาวหิารตีิ สญฺ ี โหนตฺ ิ จ  เต  ชนา
กรณยี ํ อทิ ํ รญฺา วาจาเปยยฺนตฺ ิ วจุจฺติ
ยทา  รฏฐนวิาส ีว เอว ํ ราชปูถมภฺติา
ตทา  รฏฐปํ  สนตฺฺจ โจรมหฺา  โหต ิ นพิภฺยํ

อนิทรวงศ : เอตเฺถป  ทฏฐพพฺมทิ ํ นทิสสฺนํ
เอโก  ห ิ ราชา  วชิโิตติ  ปากโฏ
โจเรธ  วทิธฺสํติกุามโก  พหู
รโฺญ  ยถาเยว  วเินส ิ พรฺาหมฺโณ
นฏิฐ ํ คโต  โหต ิ ตถาป  พทุธฺยิา
พทธฺา ว  โจรา  พหกุา  วธารหา
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เอวปํ  สนเฺต  นคร ํ อนพิภฺยํ
เสสา  ห ิ โจรา  ปหรนตฺ ิ คามเก

อนิทรวเิชยีร : ราชา  นโยปายฐโิต  อโหสิ
เย  วาป  รฏเฐ  กสกิมมฺการี
เย  วา  ชนา  โหนตฺ ิ วณชิชฺการี
รฏฐมฺห ิ เย  ราชภฏาป  อตถฺิ
เอว ํ อปุตถฺมภฺย ิ เต  นรนิโฺท
ตสมฺา  น  เต  ทจุจฺรติ ํ จรสึุ
รฏฐสสฺ  อตถฺาย  กรสี ุ กจิจฺํ
รฏฐมป  นจิโฺจรมทิจฺ  สนตฺนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตายํ  ฯ

(มว. ๒๕๔-๒๕๖) จตสุงคฺหวตถฺคุาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : รฏฐาภปิาลโนปายํ ปวกฺขามิหมายตึ
เอตสมฺ ึ ปากฏภีตูํ โหต ิ สงคฺหวตถฺ ุ ยํ
สทา  สามคคฺยิาเยว ภยิโฺยปถมภฺนสสฺ  จ
พลวปปฺจจฺยพภฺตูํ จริสณฐฺติยิา  อทิํ
จตุสงฺคหวตฺถูนิ วทิหู ิ เทสติาน ิ โข
ยา  สสสฺเมธตา  เจว ยา  โข  ปรุสิเมธตา
สมมฺาปาโส  มโนพนโฺธ วาจาเปยยฺจฺ  โข  อติิ
กสกาน ํ ยทาป  โข ภมูภิาเค  ปรุตถฺเิม
สสุมปฺชชฺนตฺ ิ สสสฺานิ ตทา  รฏฐ ํ สมทิธฺกิํ
ภปูสสฺ  นรเทวสสฺ กสิกมฺมูปถมฺภนํ
กรณยีา  อย ํ รญฺา วจุจฺเต  สสสฺเมธตา
โยธา  ราชภฏา  จาติ อเิม  อตถฺาย  อตตฺโน
น  โข  กจิจฺาน ิ กพุพฺนตฺิ ราชปูถมภฺนารหา
ตตฺเถวาภิภุภาวตฺถํ ราชกิจเฺจส ุ กจิจฺโต
ฐานนตฺรารหา  รฏฐ- นวิาสหี ิ วเิสสโต
กรณยีา  มหนิเฺทน อย ํ ปรุสิเมธตา
ยถา  โข  กสกิมมฺ ํว สมิทฺธิสมฺปรายนํ
ตถา   รฏเฐ  วณชิชฺาป ยทา  เอสา  ธนาคมา
ตทา  สมทิธฺกิ ํ รฏฐํ ชนา  ผาสวุหิารโิน
กรณโีย  อย ํ รญฺา สมมฺาปาโสต ิ วจุจฺติ
ยา  วาจา  เปมนยีา  วา ยาทสิา   หทยงคฺมา
สทธฺ ึ ชเนห ิ ภปูาโล ตาทสิาย  กเถติ  จ
กรุเุต  ปฏสิณฐฺารํ ชนา  รเฺญ  สภตตฺกิา
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“ราชา  เมตตฺาวหิารตีิ สฺญี  โหนตฺ ิ จ  เต  ชนา
กรณยี ํ อทิ ํ รญฺา วาจาเปยยฺนตฺ ิ วจุจฺติ

อเุปนทรวเิชยีร : ยทา  ชนนิเฺทน  กโตปการา
ชนา  สขุ ี โหนตฺ ิ จ  นพิภฺยา  จ
ตทาป  สนตฺจฺ  นริคคฺลจฺ
สทา ว  นจิโฺจรภยจฺ  รฏฐํ
นรนิทฺราชา  กริ  ปพุพฺกาเล
สญุาตนาโม  “วชิโิตต ิ เอวํ
ตทา  ชนาน ํ สขุสนตฺเิปกโฺข
ปโุรหเิตเนว  วินตีภโูต
ตโต  อจนิเฺตส ิ อปุายโส ว
“พหปู  พทธฺา  วธติา  จ  โจรา
อนปปฺกา  เต  อวเสสภตูา
อเิมป  โจรา  ปหรสึ ุ คาเม
วสสึ ุ ทกุขฺ ี ภริกุา  จ  เตติ
ทยาล ุ รฏฐนิทฺวโร  ชนานํ
อปุายโส  จนิตฺย ิ พทุธฺชิาโต
ตทา  ชนา  กสสฺกวาณชิา  เย
ทลทิทฺชาตา  อตกิจิฉฺชวีี
ปรปูชวี ี จ  อนาถมจจฺา
อเิม  อปุตถฺมภฺย ิ โส  นพิทธฺํ
สขุ ี จ  สพเฺพ  วหิรสึ ุ เขมี

อนิทรวเิชยีร : รฏฐมหฺ ิ เย  ราชภฏาป  อตถฺิ
ภมูนิทฺรฺญา  อปุถมภฺติพพฺา
อจิเฺจวเมเต  ว  กโตปการา
ธมเฺมน  กจิจฺาน ิ ปยุชฺเร  โข
รฏฐสสฺ  อตถฺาย  ปชาย  รฏเฐ
รฏฐมปฺ  นจิโฺจรภย ํ อโหสตี ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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แตงบาลแีตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรเจงชือ่ไวดวย    (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๖๗-๒๖๘)

อนึง่ ทรงพระกรณุาปกครองอาณาประชาราษฎรทัง้หลายดวยพระบรมราโชบาย ๒ ประการ คอื นเิคราะห
กำราบปราบปรามไดแกพระเดชประการหนึง่  ปเคราะห ยกยอง สนบัสนนุ ไดแกพระคณุปราการหนึง่  โดยทำนอง
บดิามารดาปกครองบตุรธดิาดวยปศาสนวธิ ีอนัมมีาในสงิคาลกสตูร ในทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค วา “ปาปา  นวิาเร
นตฺ”ิ หามไมใหทำความชัว่  ดวยทรงตัง้พระราชกำหนดกฎหมายหามปรามประชาชนทัง้หลายไมใหประพฤตกิายวจี
ทจุรติ  ซึง่เปนทางผดิ  เบยีดเบยีนกนัแลกนัใหเดือดรอนยากไร เหมอืนตนไมมพีษิ เมือ่ผลติดอกออกผล อนัจะทำ
มหาชนผบูรโิภคใหถงึอนัตรายพบิตั ิเจาของคอยกำจดัเดด็ดอกปลดิผลทิง้เสยี เปนอาการของนเิคราะหคอืกำราบปราบ
ปรามประการหนึง่  “กลยฺาเณ    นเิวเสนตฺ”ิ ใหตัง้อยใูนความดงีาม  “สปิปฺ ํ สกิขฺาเปนตฺ”ิ ใหศกึษาศลิปวทิยาดวย
ความทีท่รงขยายการศกึษาอกัขรสมยัออกไปทัว่พระราชอาณาจกัร  ทัง้วชิาชางอนัเปนทีพ่ึง่พำนกัในทางชวีโิตบาย
ใหกมุารกุมารีทัง้หลายไดเลาเรียนศกึษามาแตยอมเยา กลอมเกลานสิยัใจคอ ใหรจูกัผดิชอบคณุโทษประโยชนมใิช
ประโยชน และศลิปะมาในชัน้ตน  ครัน้ถงึคราวเปนวญิชูนเตบิโตขึน้ ฝายสตรไีดเปนกลุสตร ี และเปนบพุการนิทีี่
ด ีฝายบรุษุโดยมากใหเปนลกูเสอื  ครัน้เมือ่เรียนสำเรจ็วทิยา ลาออกจากศกึษาสถาน  ลางพวกทีเ่ขารบัราชการ
กใ็หไดรบัความฝกฝนในหนาทีท่ีท่ำ เปนเสอืปา เสอืน้ำได     ซ้ำเตมิการผกึหดันสิยัใจคอแลวทิยาอกีวาระหนึง่  ลาง
พวกครัน้ถงึคราวไดบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา  กบ็ำเพญ็การศกึษาเลาเรยีนพระธรรมวนิยั เปนนกัธรรม
เปนเปรยีญชัน้ตร ีชัน้โท ชัน้เอก เปนมลูรากของพระศาสนา โดยพระบรมราชปูถมัภ อบรมพสกเหลานัน้ใหมอีธัยาศยั
ประณตียิง่ขึน้ พรอมทัง้ไตรทวารอกีกาลหนึง่ เมือ่ลาสกิขาแลวเขารบัราชการเปนทหารหรอืตำรวจ  กไ็ดรบัการศกึษา
เลาเรยีน ฝกหดันสิยัใจคออกีคราวหนึง่ ทำใหรจูกัผดิชอบหายนะแลวฒันะพรอมทัง้เหตผุล รกัษาตนแลปองกนัประเทศ
ระงับเหตุจลาจลทั้งภายนอกทั้งภายใน ไมใหเกิดขึ้นบีฑา  ขอนี้อุปมาดวยเจาของตัดรากตนไมมีพิษนั้นใหสาบสูญ
อนัตรธาน เปนอาการของปเคราะห ยกยอง สนบัสนนุ ประการหนึง่ ทัง้สองอยางนีป้ระดจุวธิตีอสขูาศกึสงครามใน
ยามใชกลอบุายเปนศกึกระหนาบทัง้ภายนอกกต็เีขาไป ทัง้ภายในกต็อีอกมา ทำใหปจจามิตรปราชยั      พายแพ
ดวยกำลงัยทุธวธิ ี     หรอืเหมอืนแพทยผมูปีรชีาฉลาดสามารถประกอบโอสถ  ทัง้ยาตดัราก  ยาแก  แลยากนั
บำราบ      โรคนัตราย  ใหสาบสญู สมเดจ็ ฯ เจาทรงเกือ้กลูปกครองประชาชนกม็อีไุมยฉะนัน้.
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(มว. ๒๖๗-๒๖๘) รโฺญ รฏฐาภปิาลโนปายคาถา

วสนัตดลิก : เมตฺตาล ุ ภมูปิต ิ รฏฐนวิาสกิานํ
ธมเฺมน  เอส  อภปิาลยเต  สรฏฐํ
เย  ปาปกมมฺกิชนา  จ  ทจุาริโน  โข
เอเตป  นคิคฺหต ิ เอส  สยุตุตฺโิต  จ
รฏฐมหฺ ิ เยปจ  สจุารชินา  ภวนตฺิ
ธมเฺมน  ปคคฺหต ิ สฏุ ุ จ  เต  นรนิโฺท

อนิทรวเิชยีร : ปตุเฺต ว  มาตาปตโร  ยถา  โข
ราชา  ตถา  รกขฺต ิ รฏฐวาสี
คามาทโิจราปจ  ปาปกา  เย
อาคมมฺ  นตี ึ ปฏพิาหเต  เต
ธมเฺม  นโิยเชต ิ จ  เต  ชนนิโฺท
สกิขฺ ํ อปุตถฺมฺภต ิ โส  ชนานํ

ปฐยาวตัร : อติถฺ ี จ  ปรุสิา  รฏเฐ เย  โหนตฺ ิ สปิปฺปารคู
เตส ุ เมธาวนิ ี อติถฺี ภวนตฺ ิ กลุนารโิย
เอกจเฺจ  ปรุสิาเยว อนโุยธา  ภวนตฺ ิ เว
โหนตฺ ิ ราชภฏา  รฏฐ- ปสาสนฺโุน  วทิู
รฏฐสมฺ ึ ปรุสิา  เย  โข โหนตฺ ิ วสีตวิสสฺกิา
สทธฺาธกิา  ปสนนฺา  จ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสเน
ลทธฺปูสมปฺทา  คนถฺํ อคุคฺณหฺนตฺ ิ พหสุสฺตุา
เอกจเฺจ  ภกิขฺเุวส ํว ชหติวฺา  ฆรเมสโิน
โยธา  ภวนตฺ ิ รฏฐสสฺ เต  จารปรุสิาป  วา
รฏฐสสฺ  รกขฺณตถฺาย รปิ ู มททฺนตฺ ิ เอกทา
ยถา  ปณฑฺติเวชชฺา ว โรค ี สฏุ ุ ตกิจิฉฺเร
สรฏฐ ํ อภปิาเลติ ปสาสนวทิ ู ตถาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๗๕-๒๗๗)

อาศยัพระอตัตสมัมาปณธิแิละพระวริยิสมบตัทิัง้สองประการ เปนพระราชคณุาลงัการพจิติร อำนวยใหสมเดจ็
บรมบพติรพระราชสมภารเจาไดทรงบำเพญ็พระรฏัฐาภปิาลโนบายขอที ่๓ ทรงเพิม่พนูพระปรหติปฏบิตั ิเพือ่เจรญิ
สขุสวสัดิพ์พิฒันมงคลแกปวงประชาชนแลสยามรฐัทัว่ทศิานทุศิ สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาเสดจ็เถลงิรา
ไชศวรรยาธิปตย ไดทรงตั้งพระราชอุตสาหะในที่จะทรงจัดราชการ เพ่ือบริหารปองกันรักษาทำนุบำรุงพระราช
อาณาจกัรใหเจริญทนัสมยั  อบุตัเิหตใุดๆ อนัจะนำใหเกดิอนตัถะพนิาศไมเปนผลอนัดแีกแผนดนิ ทีย่งัไมเกดิ กท็รง
จดัการระวงั ดงัทรงทำนบุำรงุพลนกิายไว    เพือ่ปองกนัจลาจลภายในแลปจจามิตรภายนอก   ตลอดลงมาถงึทรง
ระวงัโรคภยัไขแลอคัคภียัพบิตั ิ  อนัจะอบุตัเิกดิมีแกประชาชนเปนทีส่ดุ    เมือ่เกดิขึน้แลวกท็รงเขมนขะมกัเพือ่จกั
ทรงระงบัใหราบคาบ ทรงขจดัโจรภายนอกภายใน      ขอเสยีหายทีม่อียแูลว   กต็ัง้พระราชหฤทยัจะเลกิถอน
เชนอบายมขุของประชานกิรแลประเทศ คอืสรุาเมรัย อนัเปนความชัว่รายทัว่ประเทศ ทัง้เปนเหตใุหเสือ่มเสยีกจิการ
งาน แลทำบคุคลใหเปนอนัธพาลเบยีดเบยีนกนัแลกนัทัว่ไป     ตลอดถงึเลกิขนบธรรมเนยีมอนัลวงกาลเวลาสมยั
แลขดัแกความเปนไปของประเทศ อยางอืน่ๆ อนัเศษอกีเปนอนัมาก  การณใดๆ เปนทางแหงความจำเรญิ แมจะสำเรจ็
ยากเทายากสกัปานไร กไ็มทรงทอดพระราชหฤทยัปลงพระราชธรุะ   เมือ่เปนกาละกท็รงจดัขึน้   ทรงจดัระเบยีบ
สวนธรุการ   บำรงุการศกึษา   กสกิรรม พาณชิยกรรม การคมนาคม สรางทางรถไฟ สายโทรเลข แลอืน่ๆ ทัว่ไปใน
พระราชอาณาเขต  เมือ่ไดทรงจดัข้ึนแลว กมี็พระราชกรณยีอยเูปนนติย สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาผเูปน
เพชรของชาต ิทรงประกอบดวยพระอตัตสมัมาปณธิ ิ วริยิสามารถ ทรงดำเนนิทางรฐัประศาสนดวยกำลงัพระอบุาย
โกศล มพีระราชกมลประกอบดวยพระวชริญาณ ตองทรงพระวติกวจิารวา    ทำไฉนอาณาประชาราษฎรจะอยเูยน็
เปนสขุปราศจากทกุขนริาศภยั   ทำอยางไรการทำมาหากนิของพสกนกิรประชาชน      จะเกดิผลบรบิรูณเปนไป
สะดวกไมขดัขวาง   จะมทีางอยางไรมหาชนจงึจะสมบรูณพนูสขุมงุมทีรพัยสนิเงนิทอง ไมตองเบยีดเบยีนแยงชงิ
ของเขาเอามาเปนของตน    ทำไฉนเหลาพาลชนโจรผรูายจงึจะสงบเรยีบรอย   ทำอยางไรโรคภยัใหญนอยอนัเกดิ
แกมนษุยแลปศสุตัวจะเสือ่มสญูอนัตรธาน จะดำเนนิวธิอียางไรปวงขาราชการจึงจะรสูกึตอหนาทีแ่ลทำราชการโดย
ความซือ่สตัยสจุรติ จงรกัภกัดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ แลมเีมตตากรณุาในราษฎร    ทำอยางไรประชาชน
นกิราจงึจะจงรกัแลนยิมในพระองคผทูรงปกครอง ดวยอบุายอยางไร ความปรองดองในพวกขาราชการดวยกนักด็ี
ในระหวางผปูกครองกบัราษฎรกด็ ี       จกัสามคัคเีปนไปกลมเกลยีวกนั จะดำเนนิวธิอียางไรจึงจะสามารถรกัษา
ความเปนเอกราชแลพระราชวงศไวใหถาวรสบืไปสิน้กาลนาน จะทำนบุำรงุอยางไรจงึจะมกีำลงัแลอำนาจอาจหาญ
พอจะระงบัจลาจลภายในแลไพรภีายนอก ใหพายแพสาบสญูได จะมวีธิอิยางไรจงึจะทำความรงุเรอืงแหงแผนดนิแดน
สยามเขต ใหเทยีมทนักบัประเทศอืน่ จะดำเนนิรฐัประศาสนอยางไรจึงจะรกัษาไมตรีกบัไพรชัประเทศใหสนทิสนมกลม
เกลยีว ไมรจูกัแตกราวราน     สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงพระวจิารณในพระราชหฤทยัโดยอเนกนยั
เปนตนฉะนี้           ทรงบำเพญ็เพ่ิมพนูใหเกดิสขุสริสิวสัดคีวามเจรญิแกสยามราชอาณาจกัร   แลพสกนกิรผพูึง่
พำนกัพระบารม ีดวยพระรฏัฐาภปิาลโนบาย.
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(มว. ๒๗๕-๒๗๗) รโฺญ รฏฐาภปิาลโนปายคาถา ๒

อนิทรวเิชยีร : โย  อตตฺสมมฺาปณธิธี  ธมโฺม
ธมโฺม  สมงคฺ ี วริเิยน  โย  จ
อาคมมฺ  เต  ทยยฺปตนิทฺราชา
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ กโรติ  นจิจฺํ
อปุปฺชชฺติพพฺ ํ ภยมตถฺ ิ รฏเฐ
ย ํ โข  อนตถฺจฺ  ชเนนตฺ ิ สตตฺู
ราชา  อปุาเยน  สเมต ิ ตานิ

อเุปนทรวเิชยีร : ทยาลโุก  ภปูต ิ ทยยฺกิานํ
ชเน  นวิาเรติ  อปายมคคฺา
ตทา  พห ู พนธฺต ิ อนธฺพาเล
ปชาย  เวปลุลฺวริฬุหฺกิาโม
ยมตถฺ ิ กมมฺ ํ อตทิกุกฺร ํว
ชนานมตเฺถวปุโภคภตูํ
ยมตถฺ ิ รฏเฐ  ปรโิภคภตูํ
กโรต ิ ต ํ เขทมจนิตฺยนโฺต
สย ํ วจิาเรต ิ ปนุปปฺนุจฺ
ชนานมตถฺาย  สขุาย  นจิจฺํ

ปฐยาวตัร : ราชา  ห ิ ทฆีทสสฺาวี สปิปฺคุคฺหณเมตถฺ  โข
กส ึ วณชิชฺกมฺมจฺ รฏเฐ  สฏุโฐปถมภฺติ
โส  ธมูรถมคเฺค  จ มาเปต ิ อปราน ิ จ
ปฏิจฺจุปายโกสลฺลํ เอว ํ จนิเฺตติ  ภมูโิป
“กถ ํ น ุ โข  สขุ ํ เสนตฺิ นพิภฺยา  จ  นริพพฺทุา
กพุพฺมานา  ยมาชวีํ เอตมาคมมฺ  ทยยฺกิา
น  กิจฺฉชีวิโน  โหนฺติ น  เต  ปฬนการโิน
อทนินฺาทายโิน  เนเต ปชา  จ  ปสโว  กถํ
ภเวยยฺุํ  นพิภฺยา  เขมี อโรคา  จ  อนามยา
รฏเฐ  ราชภฏา  สพเฺพ สยิุํ  สจุรเิต  ฐติา
สมมฺา ว  ปฏปินนฺา  จ กเรยยฺุํ   กจิจฺมตตฺโน
รฏเฐ  จ  ภตตฺกิา  พทุธฺ- สาสเน  ขตตฺเิย  สยิุํ
กถ ํ น ุ  ทยยฺกิา  สพเฺพ อปุาเยน  กถ ํ น ุ โข
คเุณ  ปสนนฺกา  รฏฐ- อภปิาลกราชโิน
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รเฺญ  สยิุํ  สภตตฺ ี จ ทยยฺา  ธมเฺม  ฐติา  สยิุํ
สยิุํ  ราชภฏา  สพเฺพ สามคคฺยิจฺ   สณฺฐิตา
ปาเลยยฺเุมกรชชฺจฺ ราชวํสิกราชิโน
สมคคฺา  สมุนา  สพเฺพ มทเฺทยยฺุํ  สพพฺสตตฺโุว
ยถา  โลกมหฺ ิ รฏฐานิ วฑุฒฺปิตตฺาน ิ  สพพฺโส
ตถา  เวปลุลฺสมปฺนนฺํ ทยยฺรฏฐ ํ สยิา  อติิ
รฏฐาภปิาลโนปาเย พยตฺโฺต   ทยยฺมหสิสฺโร
เอวมาจนิตฺยนโฺต ว รฏฐสสฺ  อภวิฑุฒฺยิา
หติตฺถาย  จ  ทยยฺานํ กรณยีาน ิ  ปกพุพฺเตต ิ ขนติฺสาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๘๕-๒๘๖)

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงทำนุบำรุงเนติบัณฑิตยสภา ผูมีหนาที่ฝกสอนและสอบความรู
กฎหมายเปนเนตบิณัฑติ ทรงตัง้กรรมการศาลฎกีาไวพพิากษาอรรถคดตีางพระองค ทรงอดุหนนุความยตุธิรรมดวย
ประการนัน้ๆ  นีจ้ดัเปนพระราชจรรยาสวนหนึง่แหงรฏัฐาภปิาโนบาย

อนึง่ ชนนกิายผตูัง้อยตูางแควนอนัตดิตอ     ยอมมทีางจะกอววิาทแตกราวกัน    เพราะเหตตุอูาณาเขต
บาง เพราะเหตสุทิธขิองพสกนกิายบาง  เพราะเหตแุยงคาขายกนับางเปนตน เชนกบัประชาชนในแควนเดยีวกนั
เมือ่ปรองดองกนัลงไมได ไมมใีครจะตดัสนิเดด็ขาด ตางใชอำนาจของตนเขาตอส ูเพือ่ยงัความปรารถนาของตนให
สำเรจ็ แมโลกจำเรญิข้ึน รจูกัใชวธิผีอนผนัมากหลาย เปนตนวายอมใหนกิายอืน่ตดัสนิตามความสตัย      ถงึอยาง
นัน้กย็งัถนดัใชอำนาจของตนชีข้าดอยนูัน่เอง       เมือ่เปนเชนนี ้ชนนกิรตางฝายจงึตองแบงขยายกนัออกเปนพวก
หนึง่ มหีนาทีส่ำหรบัตอสปูรปกษ  ครัง้โบราณเรยีกวาพวกกษตัรยิมพีระราชาเปนประธาน         ดวยเหตนุี ้ราช
กมุารผสูบืสายจากพระราชาผมูหีนาทีใ่นทางนีจ้งึมนีามวากษตัรยิดวยตามกนั บรวิารของพวกกษตัรยิเหลานัน้ยอม
เปนโยธคีอืพลรบตามเจานายของตน การจดัการปองกนัศตัรภูายนอกเปนรฏัฐาภปิาลโนบายประการหนึง่

อนัการสงครามบางคราวยอมเกดิขึน้โดยฉกุเฉนิ แลจะเอาชยัเพราะมพีลแลศตัราวุธยทุธภณัฑมากกวาอยาง
เดยีวหาไดไม ตองอาศยัสตปิญญากลาหาญชำนาญวองไวพรกพรอมแมในเวลาวางศกึ ไมเชนนัน้กไ็มทนัการ ยอม
เสยีเปรยีบศตัร ู มเีรือ่งทีท่ฆีาวุชาดกรบัสมอางวา โกศลรฐัเปนแควนเลก็ มพีลศตัราวธุยทุธภณัฑเสบยีงพาหนะนอย
กวากาสรีฐัอนัอยตูดิตอกนั ทัง้มัวประมาทไมทนัไดตระเตรยีมตวั เมือ่ศกึกาสมีาตดิไมอาจตอสตูองเสยีแกกาส.ี
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(มว. ๒๘๕-๒๘๖) รโฺญ  นตีปิณฑฺติสภายปุถมภฺนคาถา

ปฐยาวตัร : นตีเิมธ ี มหาราชา ทยยฺนิโฺท  นตีปิณฑฺติ-
สภ ํ  สฏุโฐปถมเฺภติ อภเิธยเฺยน  ราชิโน
ราชา  ฐปยเต  อฏฏ- วินิจฺฉยวิทูสภํ
รฏฐาภปิาลโนปาโย อติ ิ สงขฺ ํ คต ํ อทิํ

อนิทรวงศ : สามนตฺรฏเฐส ุ  ชนา  นวิาสกิา
อาคมมฺ  เภท ํ ววิทนตฺ ิ เอกทา
อปุปฺนนฺภตู ํ อสมคคฺตาย  เว
ยทุธฺ ํ อเิมสปํ  วนิาสการณํ
อเุปนทรวเิชยีร : ฐติา  จ  ธมเฺม  คณเชฏฐกา เย
พหหู ิ สมภฺาวติมานติา  เย
วสิารทา  โหนตฺ ิ วนิจิฉฺยสมฺึ
ตทาป   ตสมฺา  อภปิตถฺยิา  เต

ปฐยาวตัร : ปพุเฺพ   ห ิ คณเชฏฐา  จ เย  ปสาสนการโิน
เต  ราชปมขุา โหนตฺิ สพเฺพ  ขตตฺยินายกา
เย  เตส ํ องกฺรุา  โหนตฺิ เต  ขตตฺยิาต ิ วจุจฺเร
ปรวิาราป  เอเตสํ โยธา  อติ ิ ปวจุจฺเร
เต  ภวนตฺ ิ มหสิสฺาสา สมตถฺา  รปิ ู มททฺติุํ
รฏฐาภปิาลโนปาโย อติ ิ สงขฺ ํ คต ํ อทิํ
สงคฺาโม  นาม  กาเลน กาล ํ อปุปฺชชฺเตกทา
กทาจ ิ อาวธุาทหีิ โยธา  ตรนตฺ ิ สตตฺโว
น  เกวล ํว  ปฺญาย รปิ ู มททฺนตฺ ิ เอกทา
ตสมฺา  อยทุธฺกาเล  เย โยธา   พทุธฺสิมงคฺโิน
เอเต  สกิขฺติหตถฺา   จ ภวนตฺ ิ กตุปาสนา
ทฆีาวชุาตเก  โหติ ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  สาธกํ
รฏฐํ  ห ิ โกสลนนฺาม ปรติตฺวาหนาทกิํ
ตสสฺ  โยธา  อสงคฺาม- กาเล  อกตปุาสนา
กาสริฏฐสสฺ  สามนตฺ- รฏเฐ  ปตฏิฐิต ํอทิํ
กาสริฏฐจฺ   สมปฺนนฺ- พลสตถฺาวธุ ํ ตทา
ตสมฺา   ยทุธฺมหฺิ อปุปฺนเฺน โกสล ํ รปิลุมุปฺตํ
โกสลิสฺสรภูปาโล สเุขน  รปิมุททฺโิตต ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.  ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได  จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้ แตงเปนปฐยาวตัรฉนัทภาษามคธ   (จาก
หนงัสอืมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๘๖-๒๘๗)

ประเทศไทยนีต้ัง้อยยูัง่ยนืมาไดดวยอาการทีพ่ลเมอืงเปนนกัรบ   เวลามสีงครามยอมระดมกนัรบ  เวลา
วางตางแยกกนัทำกจิตางแผนก  จนถงึไดปนลงมาวา  เปนฝายทหาร ฝายพลเรอืน   ดวยเดชะเปนนกัรบ พระราช
อาณาเขตสงบมาชานาน จนฝายพลเรอืนไมคนุเคยการรบ  ฝายทหารกไ็มสนัทดั   ครัง้รชักาลของพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั ทรงบำรงุการทหารบกเจรญิขึน้   มาในรชักาลปจจบุนั สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภาร
เจาพรอมดวยรฐับาล   ทรงตัง้อยใูนความไมประมาทตอเหตกุารณ ทรงบำรงุการทหารบกใหไพศาล แลทรงบำรงุ
การทหารเรอื ทหารอากาศ ทรงตัง้กรมพลศกึษาขึน้  เพือ่นำฝายพลเรอืนใหรจูกัยทุธวธิ ี  แลทรงจดัใหนกัเรยีนเปน
ยวุชนเปนลกูเสอื เพือ่อบรมเดก็ใหมนีสิยัเปนนกัรบ  ดวยพระราชประสงคจะนำพลเมอืงใหเปนนกัรบตามประเพณี
เดมิ นีเ้ปนพระราชกรณยีะสวนรฏัฐาภปิาลโนบายประการหนึง่  กติตศิพัทนีร้ะบอืไปถงึนานาประเทศ เปนเหตใุหไพรชั
มหาชนสนใจรจูกัประเทศไทย มคีวามเกรงใจแสดงความเคารพนบัถอืใหปรากฏเปนเกยีรตยิศแกกรงุไทยซึง่ตัง้อยไูกล
ในบรุพทศิ เขาในพระพทุธภาษติวา    สตับรุษุยอมปรากฏไดในทีไ่กลดจุเขาหมิพานต  อสตับรุษุอยใูนทีน่ีก้ไ็มมใีคร
เหน็ เหมอืนลกูศรทีย่งิไปในราตร*ี

* ขทุทกนกิาย ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๒๘๖-๒๘๗) ทยยฺานมนิทฺสสฺ  นวมนิทฺมหาราชวรสสฺาภถิตุคิาถา

ปฐยาวตัร : รฏฐ ํ ห ิ ทยยฺวาสนีํ ปฏฐาย  ปพุพฺกาลโต
ทยยฺาน ํ สรูโยธตตฺา ถริภาวมหฺ ิ ตฏิฐติ
ทยยฺา  สงคฺามกาลสมฺึ สพเฺพ  กจิจฺวเสนป
เอกฉนทฺา  สมคคฺา  จ ภวนตฺ ิ มททฺติ ํุ  รปิู
สงคฺาเม  ต ุ อนปุปฺนเฺน รฏฐสสฺ  อภวิฑุฒฺยิา
สพพฺทยยฺานเมเกโก สมมฺาชีว ํ ปยุชฺติ
ตสมฺา  ปภนินฺกา  สพเฺพ เต  โยธาทวิเสน  โข
โยเธ  ปฏจิจฺทิ ํ รฏฐํ สนตฺภิาเว  จริ ํ ฐติํ
นาภยิชุฌฺติปพุพฺา  หิ ทยยฺา  ราชภฏา  จ  เต
ยทุเฺธ  อทกขฺภตูา  จ สพเฺพป  โยธทยยฺกิา
กาเล  ปจฺมภปูสสฺ รโฺญ  ทยยฺนวิาสนิํ
ถลโยธจม ุ ํ ภยิโฺย วฑฒฺาเปส ิ มหสิสฺโร
กาเล  ห ิ นวมนิทฺสสฺ โส  ภมูพิลขตตฺโิย
สทธฺ ึว  รฏฐปาลหีิ อปปฺมตโฺต  วจิกขฺโณ
ถลโยธาทโย  ภยิโฺย อปุตถฺมภฺต ิ โยนโิส
อภยิทุธฺวธิ ึ ทยเฺย สกิขฺาเปต ํุ  อปุายโส
พลสิกฺขนสนฺโทหํ ฐเปต ิ ทฆีทสสฺโน
โยธภาเว  ปสาเทต ํุ เต  ปรุาณปเวณโิต
ชเนตุ  ํ สกิขฺกามีนํ โส  โยธภาวกามตํ
อนโุยธสมหู ํว ฐเปต ิ เมธขิตตฺโิย
รฏฐาภปิาลโนปาเย กรณยฺ ํ ราชโิน  อทิํ
ตปปฺจจฺยา  วเิทเสสุ ราชิโน  กติตฺ ิ อคุคฺตา
รฏฐ ํ ทยยฺนวิาสนีํ ญาตุกามา  วเิทสกิา
กิจฺาป  ต ํ ฐติ ํ ทเูร ทสิาภาเค  ปรุตถฺเิม
รฏฐสสฺ  ปน  สพพฺตถฺ สมคุคฺจฉฺต ิ กติตฺ ิ เว
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
ทเูร  สนโฺต  ปกาเสนตฺิ หมิวนโฺต ว  ปพพฺโต
อสนเฺตตฺถ  น  ทสิสฺนตฺิ รตตฺ ึ ขติตฺา  ยถา สราต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   เฉลย.
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(มว. ๒๘๖-๒๘๗) ทยยฺานมนิทฺสสฺ  นวมนิทฺสสฺาภถิตุคิาถา

คำสัง่  ใหประพนัธ ๓ ฉนัทภาษามคธ คอื ปฐยาวตัร อนิทรวเิชยีร  และอเุปนทรวเิชยีร

อนิทรวเิชยีร : รฏเฐ  ห ิ ทยยฺา  พหกุา ว  โยธา
รฏฐ ํ ฐติ ํ สนตฺวิเร  นพิทธฺํ
สงคฺามกาลมหฺ ิ ตรสึ ุ สตตฺู
รฏฐา  ปลาเปสมุเิม  จ  โยธา
กมมฺ ํ ปยุชฺสึ ุ อยทุธฺกาล
เอวธํ   โยธา  จ  ภฏา  อเหส ํุ

อเุปนทรวเิชยีร : จริ ํ ห ิ รฏฐ ํ อห ุ สนตฺภิตูํ
ภฏา  จ  โยธา  สมเร  อทกขฺา
นรสิสฺโร  ปจฺมราชกาเล
ปทาตกิาย ํ อปุถมภฺ ิ ภยิโฺย

ปฐยาวตัร : กาเล  ห ิ นวมนิทฺสสฺ โส  ภมูพิลขตตฺโิย
สทธฺ ึว  รฏฐปาลหีิ อปปฺมตโฺต  วจิกขฺโณ
ถลโยธาทโย  ภยิโฺย อปุถมภฺต ิ โยนโิส
อภยิทุธฺวธิ ึ ทยเฺย สกิขฺาเปต ํุ  อปุายโส
พลสิกฺขนสนฺโทหํ ฐเปต ิ ทฆีทสสฺโน
โยธภาเว  ปสาเทต ํุ เต  ปรุาณปเวณโิต
ชเนตุ ํ  สกิขฺกามีนํ โส  โยธภาวกามตํ
อนโุยธสมหู ํว ฐเปต ิ ยทุธฺโกวโิท
รฏฐาภปิาลโนปาเย กรณยฺ ํ ราชโิน  อทิํ
ตปปฺจจฺยา  วเิทเสสุ ราชิโน  กติตฺ ิ อคุคฺตา
รฏฐ ํ ทยยฺนวิาสนีํ ญาตุกามา  วเิทสกิา
กิจฺาป  ต ํ ฐติ ํ ทเูร ทสิาภาเค  ปรุตถฺเิม
รฏฐสสฺ  ปน  สพพฺตถฺ สมคุคฺจฉฺต ิ กติตฺ ิ เว
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
ทเูร  สนโฺต  ปกาเสนตฺิ หมิวนโฺต ว  ปพพฺโต
อสนเฺตตฺถ  น  ทสิสฺนตฺิ รตตฺ ึ ขติตฺา  ยถา สราต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  เฉลย.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้ แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (มงคลวเิสสกถา หนา ๒๙๘-๒๙๙)

อตัถกามตา ความเปนผใูครประโยชนนัน้ไดแกความหวงัประโยชนจะใหเกิดแกผอูืน่ เปนคณุสมบตัขิองทาน
ผเูปนมหาบรุษุผมูอีธัยาศยัใหญ เวนจากความเหน็แกตวั  ประโยชนนัน้หมายเอาผลอนัเจรญิแกเขา ทัง้ในทางคดโีลก
ทัง้ในทางคดธีรรม จะถกูใจเขาหรอืฝนใจเขาไมเปนประมาณ อยางใดจะเปนประโยชนอนัแทจรงิ แมฝนใจเขา ทาน
ผเูปนมหาบรุษุกย็อมทำอยางนัน้ ดจุทารกไมชอบรสยา แตยานัน้ยอมระงบัโรคได บดิามารดายอมขนืใจทารกใหดืม่
ยาฉะนัน้

ครัง้หนึง่พระเจาอภยัราชกมุาร พระราชโอรสพระเจาพมิพสิารเขาเฝาสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา กราบทลู
วา พระองคตรัสพระวาจาเฉพาะทีถ่กูใจชนทัง้หลาย หรอืพระวาจาทีไ่มถกูใจเขาก็ตรสัดวย

ดงัไดยนิมา ในเวลานัน้พระราชกมุารยงันบัถอืนคิรนถ นคิรนถแตงใหทลูถามอยางนัน้ดวยหมายวา ถาพระองค
ทรงตอบวา ตรสัพระวาจาเฉพาะทีถ่กูใจชนทัง้หลาย จกัคานวา ตรสัตพิระเทวทตัดวยประการตางๆ กม็ ีถาทรงตอบ
วา พระวาจาทีไ่มถกูใจกต็รสั จกัขมวา ถาเชนนัน้พระองคกไ็มแปลกจากสามญัชน คงไดชองจะยกวาทะขึน้ขมพระองค
ดวยปญหา ๒ เงือ่นนีส้กัอยางหนึง่  สมเดจ็พระบรมศาสดาตรสัตอบวา พระองคไมทรงเอาขอนัน้เปนประมาณ พระ
วาจาทีต่รสันัน้จกัถกูใจชนทัง้หลายหรอืไมกต็ามท ีทรงเพงประโยชนเปนทีต่ัง้ แลตรสัในเวลาอนัควร

พระพทุธจรรยานีแ้สดงวาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงตัง้อยใูนอตัถกามตา ทรงใฝประโยชนแกเวไนย
นกิร ควรเปนแบบอยางของพทุธศาสนกิชน ตัง้ตนแตทานผเูปนมหาบรุษุลงมาถงึสามญัชน  ดวยพระพทุธอธัยาศยั
ประกอบดวยพระคณุสมบตันิี ้พระองคทรงตัง้พระพทุธบญัญตัสิกดักัน้ความประพฤตผิดิของภกิษสุงฆ แลวางโทษปรบั
อาบตัผิลูะเมดิ แลประทานพระพทุธานญุาตใหสงฆทำกรรมลงโทษผปูระพฤตผิดิพระธรรมวนิยั เปนสวนนคิคหะ ทรง
แสดงธรรมชกันำความประพฤตปิฏบิตัใิหประณตีขึน้ สมควรแกพทุธบรษิทัผเูปนคฤหสัถแลบรรพชติ ประทานพระ
พทุธานญุาตใหสงฆสาวกมอีำนาจสอนแลทำกจิพระศาสนา ทรงยกเปนเอตทคัคะในทางหนึง่ เปนสวนปคคหะ ทรง
นคิคหะภกิษลุางรปูเชนนัน้ ทรงใฝประโยชนเพือ่ชนมากเปนทีต่ัง้  ครัง้หนึง่พวกวัชชบีตุรผตูองปาราชกิ ขาดจากความ
เปนภกิษแุลว ไมไดฐานะอนัควรจะถอนปาราชกิสกิขาบท ทีท่รงบญัญตัแิลวเพราะเหตพุวกวชัชบีตุร พระองคทรงมงุ
ประโยชนแกชนมากเปนหลกัอยางนี ้ทรงประดษิฐานพระพทุธศาสนาไวเปนประโยชนแกเวไนยนกิรสบืมา.

(มว. ๒๙๘-๒๙๙) อตฺถกามตาคาถา

ปฐยาวตัร : อฬุารชฌฺาสยสเฺสว จรยิา  อตถฺกามตา
โย  เว  ปรหติตโฺถ  ว โลกโต  ธมมฺโต  จ  โข
“อตโฺถติ  เอส  สนธฺาย กถโิต  พทุธฺสาสเน
ปเรห ิรจุจฺเต  โย   วา น  เตห ิ รจุจฺเตป  วา
โส  สวํตตฺติ  อตถฺาย เตส ํ หติสขุาย  จ
ต ํ มหาปรุโิส  เมตฺตา- ทยาลโุก  ปกพุพฺติ
ยถา  ตติตฺปํ  เภสชชฺํ ทารเกห ิ น  รจุจฺติ
สเจ  วปูสเมตุ ปํ โรค ํ ว  สกกฺเุณยยฺ  ตํ
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ต ํ มาตาปตโรเยว ปาเยนตฺ ิ เตป  ทารเก
โส  มหาปรุโิส  เอวํ หเิตส ี ต ํ ปกพุพฺติ

อนิทรวเิชยีร : เอตหฺ ิ  ทฏฐพพฺมเิธว   โหติ
อปเฺปกทา  มาคธปาลรโฺญ
ภปูสสฺ  ปตุโฺต  อภโย  กมุาโร
สพพฺฺพุทุธฺ ํ อปุสงกฺมติวฺา
“กนตฺ ํ ปเรส ํ อถ  วา   อกนตฺํ
ภาเสยยฺ  วาจ ํ สคุโตต ิ อาห

ปฐยาวตัร : ตทา  กริ  นคิณฺฐมฺหิ โส  กมุาโร  ปสทีติ
นคิณโฺฐ  “โลกนาโถ  เจ “พทุโฺธ  กนตฺวํ  ภาสติ
อติ ิ ภาเสยยฺ,  ต ํ อตถฺิ ย ํ โข  นานปปฺการโต
เทวทตตฺ ํ ยต ึ พทุโฺธ เอว ํ ครหตตีปิ
อุกฺโกฏิสฺสามิหํเยว “โส  เจ  “อกนตฺเมว  โข
สมพฺทุโฺธ  ภาสตเีตวฺว ภาเสยยฺ,  นตถฺ ิ ตสสฺ  เว
นานาภาโว  ชเนหตีิ นคิคฺณหฺสิสฺามหิปํ  โข
อธปิปฺาเยน  ปหฺ ํ ว ปจุฉฺติ ุ ํ ต ํ อเปสยิ
พทุโฺธ  “ต ํ อปปฺมาณนตฺิ ปเรส ํ อตถฺเปกขฺโก
ยตุตฺกาลมหฺ ิ ต ํ วาจํ สาธรุปู ํ อภาส ิ เว
ทฏฐพพฺา  จริยา  เอสา โส  อตถฺกามตาฐโิต
พทุโฺธ  เมตตฺาลโุก  โหติ เนยยฺานมตถฺเปกขฺโก
พทุธฺสสฺชฌฺาสย ํ เอตํ ปฏจิจฺ  ทปิทตุตฺโม
นคิคฺหาย  อลชชฺนีํ พทุธฺอาณจฺ  มททฺตํ
ภกิขฺนู ํ สาสเน  อาณา- โรปนตถฺาย  อายตึ
ฐเปส ิ พทุธฺปฺญตฺตึ อย ํ นคิคฺหภาคยิา
พทุธฺสาสนเิกเยว โส  ธมมฺปฏปิตตฺยิํ
สยุตุตฺโิต  นโิยเชสิ ธมมฺจฺ  อนสุาสติ ุ ํ
กาตํุ  สาสนกจิจฺจฺ อนุญฺาส ิ ตถาคโต
สทธฺมมฺฏฐิตกิาโม  ว ปคคฺหารหสาวเก
เอตทคเฺค  จ  ปคคฺณหฺิ อย ํ  ปคคฺหภาคยิา

อนิทรวงศ : ภกิขฺนูมตถฺาย   ยตวึ   กจฺ ิ โข
นคิคฺณหฺ ิ สมพฺทุธฺวโร   ทยาลโุก
ปาราชกิา  อตถฺปิ   วชฺชปิตุตฺกา
อจิฉฺสึ ุ ปพพฺชชฺมเิธกทา  อเิม
ยาจสึ ุ ปพพฺชชฺวร ํ ตถาคตํ
เนต ํ อเิมส ํ อนชุาน ิ โคตโม
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วชชฺนีมตถฺาย  ห ิ โข  กทุาจนํ
ปฺญตฺตสกิขฺาปทเมตถฺ  สาตถฺกํ
โส  ทฆีทสสฺ ี น   สมหูนสิสฺติ
เนยยฺานมตถฺาย  ห ิ โข  สขุาย  จ
สพพฺฺพุทุโฺธ  กรณุาสมงคฺโิก
โลเก  ปตฎิฐาปย ิ พทุธฺสาสนนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๒๙๘-๒๙๙) อตถฺกามตาคาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : หติตฺถเปกขตา   โหติ ปเรส ํ อตถฺกามตา
เอสา  ว   หติภตูา   จ เชฏฐกาน ํ  ว   สาตถฺกา
ยถาป  ตติตฺ ิ เภสชชฺํ ทารเกห ิ  น   รจุจฺเต
มาตาทโย   สปตุตฺานํ ภวนตฺ ิ อตถฺเปกขฺกา
เต   ปาเยนตฺ ิ วโินเทตุ ํ เคลฺญํ     ตสสฺ   โสตถฺนิา

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพพฺเมตเฺถว  นทิสสฺน ํ  โข
อาปจุฉฺ ิ พทุธฺ ํ  อภโย    กมุาโร
พทุโฺธ   มนาป ํ ว  กเถยยฺ   วาป
โลเก   ชนาน ํ  อมนาปมตีิ

อนิทรวงศ : เอโส   นคิณเฺฐส ุ  ปสนนฺโก   ตทา
อาปจุฉฺติ ุ ํ  เตห ิ  มนุ ึ   ว   เปสโิต
เอตสสฺ   เจ   พทุธฺวโร   กเถยยฺ   โข
อฏิฐ ํ  ชนาน ํ  ว   กเถยยฺ    โคตโม
เอเต   นคิณฺฐา  ครหนตฺ ิ  โคตมํ
องคฺรีโส   สาสนเปกขฺโก   วโร
ต ํ   อปปฺมาณ ํ   คหติพพฺก ํ  น  โข
โส  ยตุตฺกาลมหฺ ิ อโวจ  สาธกุํ

ปฐยาวตัร : เวเนยยฺาน ํ   ห ิ  สมพฺทุโฺธ ธมฺมเทสนเปกฺขโก
ยทา   ภกิขฺ ู  อนาจารํ อาจรนตฺ ิ  ว   เอกทา
ตทา   นคิคฺหเต   เอเต โทสานรุปูโต   ว  โส
ยทา   ภกิขฺ ู  สจุาร ี  จ ตทา   ปคคฺณหฺเต   ส   เต
ตสมฺา   น    วชชฺภิกิขฺนูํ ปาราชกิ ํ   สมหูเต
เสฏโฐ   เมตตฺาล ุ   สมพฺทุโฺธ โลกาน ํ   อตถฺเปกขฺโก
ปตฏิฐาเปส ิ  โลกสมฺึ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสนนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.  ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้ แตงเปนปฐยาวตัรฉนัทภาษามคธ    (จาก
หนงัสอืมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๙๙)

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงใครประโยชนแกพทุธศาสนา พระราชอาณาจกัร แลประชาชน
ตลอดลงมาถงึเอกชน  ทรงขวนขวายในอนัจะยงัประโยชนใหสำเรจ็ ในสวนพระพทุธศาสนาทรงเปนศาสนปูถมัภก
เปนกำลงัของคณะสงฆ ในอนัจดัการปกครองคณะ บำรงุการศกึษาพระธรรมวนิยั และสอนพระศาสนา    ทรงชกั
นำประชาชนใหเกดิความนยิมมัน่คงในพระพทุธศาสนายิง่ขึน้  ในสวนพระราช อาณาจกัรทรงอำนวยราชการใหเปน
ไปโดยระเบยีบสมแกเวลา  ทรงนคิคหะขาราชการผปูระพฤตผิดิ ทรงปคคหะผปูระพฤตชิอบ   ในสวนประชาชน
ทรงบำรงุการศกึษา การพยาบาล แลปลกุใจใหกลาหาญเปนอาท ิ   ในสวนเอกชน ทรงพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ
โดยควรแกอนัจะพงึตองการเปนอรรถจรรยา  พระคณุสมบตันิีจ้ะพงึนำมาซึง่ความเจรญิรงุเรอืงมัน่คงแหงพระพทุธ
ศาสนา  และพระราชอาณาจกัร  ซึง่ความสขุเกษมแหงประชาชน   แลซึง่ความจงรกัภกัดแีหงเอกชน

(มว. ๒๙๙) มหาราชวรสสฺ  อตถฺจรยิาคาถา
รฏฐนิโฺท  สาสนสเฺสว รฏฐสสฺ  รฏฐวาสนิํ
เอเกกสสฺ  จ  รฏฐสมฺึ หเิตส ี จตถฺสาธเน
ปสโุต  โหต ิ ภมูนิโฺท สาสนสฺโสปถมฺภโก
สงฆฺปปฺสาสน ํ คนถฺํ ธมมฺานสุาสนจฺาป
ภยิโฺยปถมภฺเต  สพพฺ- ทยฺยวาสีนมิสฺสโร
ทยยฺวาส ี ปสาเทติ สมมฺาสมพฺทุธฺสาสเน
รฏฐปปฺสาสน ํ ราชา ปฏริปู ํ ปกพุพฺติ
รฏเฐ  ราชภฏา  อตถฺิ เย  โข  ทจุจฺรเิต  ฐติา
เต  นคิคฺณหฺาต ิ ทยยฺนิโฺท เย  โข  สจุจฺรเิต  ฐติา
เต  ปคคฺณหฺาต ิ รฏฐนิโฺท สปิปฺสสฺคุคฺหณสสฺ  จ
ภยิโฺยโส  เวชฺชฐานสสฺ อคโฺคปถมภฺโก  จ  โส
จติเฺต  รฏฐนวิาสนีํ อสุสฺาเปต ิ จ  สรูตํ
เอว ํ รฏฐาธโิป  อตถฺ- จรยิาย  สมงคฺโิก
สมพฺทุธฺสาสน ํ วฑฺุฒึ รฏฐญจ  ถริต ํ สทา
ปาเปต ิ จ  สขุ ี ทยเฺย รเฺญ  กโรติ  ภตตฺเิกติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  เฉลยเปนตวัอยาง.



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘226

(มว. ๒๙๙) มหาราชวรสสฺ  อตถฺจริยาคาถา อกีสำนวนหนึง่

อเุปนทรวเิชียร : ชนนิทฺราชา  ชนิสาสนสสฺ
สทาป  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
หเิตสโก  เอกชนสสฺ  รฏเฐ
หติจฺ  นปิผฺาทยเต  ชนานํ

อนิทรวเิชยีร : ทยยฺสิสฺโร  รฏฐปสาสเน  จ
คนถฺมฺห ิ ธมมฺสสฺนสุาเน  จ
อคโฺคปถมเฺภต ิ จ  ภกิขฺสุงฆํ
ทยเฺย  ปสาเทต ิ จ  สาสนสมฺึ

ปฐยาวตัร : รฏฐปปฺสาสน ํ ราชา ปฏริปู ํ ปกพุพฺติ
รฏเฐ  ราชภฏา  อตถฺิ เย  โข  ทจุจฺรเิต  ฐติา
เต  นคิคฺณหฺาต ิ ทยยฺนิโฺท เย  โข  สจุจฺรเิต  ฐติา
เต  นคิคฺณหฺาต ิ รฏฐนิโฺท สปิปฺสสฺคุคฺหณสสฺ  จ
ภยิโฺยโส  เวชฺชฐานสสฺ อคโฺคปถมภฺโก  จ  โส
จติเฺต  รฏฐนวิาสนีํ อสุสฺาเปต ิ จ  สรูตํ
เอว ํ รฏฐาธโิป  อตถฺ- จรยิาย  สมงคฺโิก
สมพฺทุธฺสาสน ํ วฑุฒฺึ รฏฐญจ  ถริต ํ สทา
ปาเปต ิ จ  สขุ ี ทยเฺย รเฺญ  กโรติ   ภตตฺเิกติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร  ป.ธ.๙   เฉลยเปนตวัอยาง.
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ใหเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แตงเปนปฐยาวตัรฉนัทภาษามคธ  (จาก
หนงัสอืมงคลวเิสสกถา  หนา ๒๙๙)

ธตินิัน้เปนชือ่แหงปญญาก็วา  แหงความเพยีรกว็า   แหงความมัน่ใจกว็า  ในทีน่ีจ้ะรบัพระราชทานวสิชันา
ดวยความมัน่ใจ ธติเิปนคณุสมบตัพิงึปรารถนาในสรรพกจิ   เวนธติเิสยีแลว การนัน้ๆ อนัจะพงึสำเรจ็ดวยยาก  ยอม
ไมเผลด็ผล ในคดโีลกพงึสาธกดวยรฏัฐาภปิาลโนบายของทานผปูกครองประชาชน  การตัง้แลการรกัษาอาณาจกัร
ใหยัง่ยนื  แลการบำรงุใหเจรญิ  ไมเปนกจิอนัจะพงึทำดวยงาย  ทัง้ยงัจะตองทำสบืสายหลายชัว่อายลุงมาดวย   ทาน
ผปูกครองในกาลหนึง่ๆ จะตองคำนงึถงึโครงแหงรฏัฐาภปิาลโนบาย  อนัจะพงึจดัในสมยัของทาน   ทีร่บัมตขิอง
ทานผนูำหนาแลดำรขิึน้ใหม  แลมัน่อยใูนโครงนัน้  อยางใดทำไดกร็บีทำไมชกัชา   อยางใดติดขดัยอมไมทอดธรุะ
เสยี   คอยหาโอกาสชำแรกคอยทำคราวทีแ่หวกไปได  ยิง่พบอปุสรรค   ธติยิิง่จำปรารถนามากตามกนั  เวนธติเิสยี
การนัน้ๆ ยากทีจ่ะสำเรจ็

(มว. ๒๙๙) ธิติคาถา
วตุตฺ ํ ธติตี ิ ปญฺมปฺ สนธฺาย  วริยิมปฺจ
ปธานมปฺ,  กเถสสฺามิ ปธานมธิทิานหิํ
สา  ปเนสาป  สพเฺพสุ กจิเฺจส ุ อภปิตถฺยิา
สา  ยสสฺ  นตถฺ,ิ  สาเธยยฺ กจิจฺ ํ ทกุเฺขน  โส  นโร
เนเวโส  วาป  สาเธยยฺ ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  โลกโต
อภปิาลนปุาเยน รฏฐสสฺ  โหต ิ  สาธกํ
รฏฐสสฺ  ห ิ ปตฏิฐานํ ตสฺสานุรกฺขนมฺปจ
เอตสสฺ  ถริภาโว  จ ตสสฺ  วฑฒฺาปน ํ ตถา
น  ตาน ิ สกุราเนว ปฏฐาย  ปพุพฺกาลโต
กาตพพฺาน ิ สยิุ ํเยว รฏฐปาลา  ห ิ เอกทา
วจิาเรตพพฺภตูจฺ กาตพพฺกจฺ  โยนโิส
อนกิขฺติตฺธรุา  หตุวฺา สกุร ํ ยจฺ  ทกุกฺรํ
ต ํ สาธยนตฺ ิ ขปิปฺ ํว เอสาภปิตถฺยิา  ธติิ
สา  เยส ํ นตถฺ,ิ  สาเธยยฺุ ํ กจิจฺ ํ ทกุเฺขน  เต  นราต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙   เฉลย.
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คำสัง่  ใหประพนัธ ๓ ฉนัทภาษามคธ คอื ปฐยาวตัร อนิทรวเิชยีร และอนิทรวงศฉนัท

(มว. ๒๙๙) ธติคิาถา อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : ปญฺปํ  สนธฺาย  ธติตี ิ วตุตฺํ
สา  วรียิ ํ วาปจ  โข  ปธานํ
สพเฺพสมตถฺาย  หติายทิานิ
เอว ํ  กเถสสฺาม ิ   อห ํ  ปธานํ

ปฐยาวตัร : สา  ปเนสาป  สพเฺพสุ กจิเฺจส ุ อภปิตถฺยิา
สา  ยสสฺ  นตถฺ,ิ  สาเธยยฺ กจิจฺ ํ ทกุเฺขน  โส  นโร
เนเวโส  วาป  สาเธยยฺ ทฏฐพพฺเฺจตถฺ  โลกโต
อภปิาลนปุาเยน รฏฐสสฺ  โหต ิ  สาธกํ
รฏฐสสฺ  ห ิ ปตฏิฐานํ ตสฺสานุรกฺขนมฺปจ
เอตสสฺ  ถริภาโว  จ ตสสฺ  วฑฒฺาปน ํ ตถา
น  ตาน ิ สกุราเนว ปฏฐาย  ปพุพฺกาลโต
สยิุ ํ  อารภติพพฺานิ กาตพฺพาน ิ จ  โหนตฺ ิ เว

อนิทรวงศ : เย  รฏฐปาล ี ห ิ สพุทุธฺโิน  นรา
เอเต  อนกิขฺติตฺธรุา  สวรียิา
กตตฺพพฺภตูานปิ  ยาน ิ โยนโิส
สาเธยยฺเุมตาน ิว  ขปิปฺเมกทา

ปฐยาวตัร : ทยยฺรฏเฐ  ห ิ ย ํ กมฺมํ สกุร ํ วาป   ทกุกฺรํ
เอเต  สาเธนตฺ ิ ต ํ ขปิปฺ ํว เอสาภปิตถฺยิา  ธติิ
สา  เยส ํ นตถฺ,ิ  สาเธยยฺุ ํ กจิจฺ ํ ทกุเฺขน เต  นราต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   เฉลย.
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๐๒-๓๐๓)

พหปุปยตา   ความเปนทีร่กัของคนมาก คณุขอนีเ้ปนผลสำเรจ็มาแตประโยคสมบตัคิอืปฏริปูการติา ความ
เปนผกูระทำสมควร ชนทีเ่ปนญาตแิหงกนัประพฤตตินตามฉนัททีเ่ปนญาต ิ คอืนบัถอืกนัตามสมควร ญาติผนูอยเคารพ
คารวะญาตผิใูหญ   ญาตผิใูหญเลากแ็สดงความเมตตากรณุาตอญาตผินูอย ไมดหูมิน่ดแูคลนกนัเพราะอสิรยิยศ อำนาจ
ศฤงคาร และบรวิาร   ชนทีเ่ปนมติรแหงกนัประพฤตตินตามฉนัททีเ่ปนมติร   เมือ่มกีจิเกิดขึน้ชวยกนัจดัทำใหสำเรจ็
ตามสามารถ นบัถอือยางฉนัญาตทิีส่นทิ  มจีติคงทีไ่มเปลีย่นผนัในฝายใดฝายหนึง่ ไดทกุขเสือ่มทรามลงหรอืประสบ
สขุเจรญิไพบลูยขึน้     ชนทีเ่ปนเพือ่นบานกนั ประพฤตตินตามฉนัททีเ่ปนเพือ่นบาน  ไมเอารดัเอาเปรยีบกนั   ตาง
รกัษาประ โยชนของกนัและกนั   ชนผนูบัเนือ่งในหมเูดยีวกนัประพฤตตินตามฉนัททีเ่ปนพวกเดยีวกนั   ผใูหญเอาใจ
ใสผนูอย ชวยเปนธรุะรสูกึทกุขดวยในกจิการ ผนูอยจะไดเหน็สำคญัเอาเปนทีพ่ึง่พำนกัอาศยั  มคีวามเยือ่ใยเคารพ
นบัถอื ตัง้ใจทำกจิในหนาทีด่วยความภกัดี  เหลานีผ้ทูำชือ่วาปฏริปูการ ีทำตามสมควรแกบคุคล

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  ทรงตัง้พระองคในปฏริปูการ ีเบือ้งตนยอมเปนทีน่บัถอืของอเนกชนนกิร
ดวยพระชาตสิมบตั ิทัง้ฝายสมเดจ็พระชนนทีัง้ฝายสมเดจ็พระชนกนาถ เปนอภุยัปกษ ไมมใีครคดัคานตเิตยีนไดดวย
กลาวถงึพระชาตแิละไดเสดจ็เถลงิถวลัยราชมไหศวรรยสมบตัเิปนพระมหา กษตัรยิเจาปฐพมีณฑล  แตดงันัน้ยงัทรง
ออนนอมแกทานวฒุชินผเูจรญิวยั  ดงัทรงยกยองพระบรมวงศานวุงศผใูหญเจรญิพระชนมพรรษาไวในกลุเชษฐ ทรง
แสดงเคารพเปนพเิศษตามสมควร  ไดในคำวา กเุล เชฏฐาปจาย ี  ออนนอมแกผใูหญในตระกลู แลทรงยกยองพระ
ราชวงศผนูอยใหบรบิรูณดวยอสิรยิยศ ดงัทรงสถาปนาพระโอรสและพระธดิาในสมเดจ็เจาฟา  อนัมพีระชนนทีรงศกัด์ิ
ขัน้สมเดจ็ ขึน้ดำรงพระยศเปนพระวรวงศเธอพระองคเจาทกุๆ พระองค   แลทรงบำเพญ็ญาตตัถจรยิา ปกครอง
พระญาต ิ  ทรงยกยองใหดำรงอยใูนอสิรยิยศโดยฐานานศุกัดิ ์     โปรดใหรบัราชการตามควรแกสามารถดวยปค
คหกจิ และทรงบำ ราบหามกนัมใิหประพฤตผิดิจากธรรมของราชตระกลูดวยนคิคหกจิ  ทรงตัง้ธรรมเนยีมในพระ
ราชวงศใหกราบบงัคมทลูพระกรณุากอน  จงึเสดจ็ตางถ่ินได พระราชนยิมนีท้รงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ  ตัง้ใหพระ
บรมวงศผใูหญเปนเจา หนาทีก่ำกบัพระราชวงศ  ชวยสนองพระเดชพระคณุในพระราชกรณยีกจินี ้ ใหกราบบงัคม
ทูลแทบพระราชวงศซึ่งมีกิจจักเสด็จตางดาว   พระราชจรรยานี้เพื่อปองกันพระราชวงศไวใหทรงพระเกียรติยศ
เกยีรตคิณุ  สมแกขตัตยิสกลุอนัสงูศกัดิด์วยนคิคหอบุาย
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(มว. ๓๐๒-๓๐๓) พหุปฺปยตาคาถา

อนิทรวงศ : ญาตสี ุ ธมมฺ ํว  จรนตฺ ิ ญาตกา
ฐานานรุเูปนป  มานยนตฺ ิ เต
เชฏฐาปจาย ีว  กเุล  กนฏิฐกา
เมตตฺาทจิาร ี อติเรส ุ เชฏฐโก
นสิสฺาย  ฐานสิสฺรยิาทกิาน ิ เว
โส  นาวมเฺญยยฺ  สเก ว  ญาตเก

อนิทรวเิชยีร : มติเฺตส ุ ธมมฺ ํว  จรนตฺ ิ มติตฺา
อปุปฺนนฺภเูตป  กทาจ ิ กจิเฺจ
ฐานานรุเูปน  ยถารห ํ โข
เตส ํ สยิุ ํ  สงคฺหการโิน  เต
เอเตป  มาเนนตฺ ิ ยถา  สญาตี
วจุจฺนตฺ ิ เอเต  ปฏริปูการี
ราชา  ยถาต ํ ปฏริปูการี
อตตฺานเมตเฺถว  ปตฏิฐเปติ
โส  ชาติยา  ภมูปิตนิทฺราชา
นสิสฺาย  รชชฺ ํ พหมุานโิต  โข
ปตตฺาภเิสโกป  นรนิทฺราชา
เชฏฐาปจาย ี ภวตธี  นจิจฺํ

ปฐยาวตัร : อทิมปฺเนตถฺ   ทฏฐพพฺํ ราชา  ทยยฺานมสิสฺโร
กเุล  เชฏฐาปจายตีิ ทยยฺรฏเฐ  ปสสํโิต
ราชวํเส  กนฏิฐานํ ฐานนตฺร ํ ททาต ิ เว
ญาตี  ฐานานรุเูปน ปคคฺณหฺาต ิ ชนสิสฺโร
รโฺญ  ปคคฺหกจิจฺนตฺิ อทิ ํ นาเมน  วจุจฺติ
จรนตฺ ิ ราชวํเส  เย ธมมฺโต ว  วโิรธนํ
เอเต  นคิคฺหปุาเยน นคิคฺณหฺาต ิ สยุตุตฺโิต
รโฺญ   นคิคฺหกจิจฺนตฺิ อทิ ํ นาเมน  วจุจฺตีต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดจากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยาง ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๐๔)

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา ทรงตัง้พระราชหฤทยัจะทรงทำนบุำรงุไพรฟาขาแผนดนิใหสมบรูณพนู
สขุ    และใหไดรบัการปกครองโดยธรรม  ทรงตัง้พระราชกำหนดกฎหมายกำจดัการทจุรติ ซึง่เปนมจิฉาวณชิชาคา
ขายหญงิแลเดก็หญงิ *  ไมใหนำเขามาหรอืพาออกไปจากประเทศสยาม  แลทรงเพิม่เตมิปราบปรามการทำใหแพร
หลาย  แลคาขายวตัถอุนัลามกใหกวดขันยิง่ขึน้ นีเ้ปนนคิคหวธิ ี ทรงตัง้พระราช บญัญตัสิหกรณอดุหนนุประชาชน
ราษฎรผปูระกอบการเพาะปลกู และจำพวกอืน่ๆ  เพือ่ใหเกดิการประหยดัทรพัยชวยซึง่กนัและกนัแลชวยตวัเอง เปน
ทางหนึง่ทีจ่กัใหเผยแผความเจรญิทรพัยความเจรญิธรรมในบานเมอืงยิง่ขึน้   ทัง้ทรงแกไขพระราชบญัญตัภิาษอีากร
ผอนผนัใหสมแกกาลสมยั  ตัง้พระราชหฤทยัสอด สองทางสมัพนัธเกีย่วของกบัราษฎรผมูคีวามเดอืดรอนเพราะอาชพี
แลไมสะดวกดวยประการไรๆ ทรงเอาเปนราชธรุะแกไขผอนปรนใหตามควร ดงัทรงผอนแกราษฎรลางตำบลซึง่เสยี
ผลเพราะอคัคภียัแลอทุกภยั  ขยายเวลาเกบ็รชัชปูการออกไปใหเนิน่  หรอืตำบลทีข่าดเขินไดผลไมเตม็ที ่กท็รงปรานี
ลดหยอนเงนิอากรคานาเกบ็แตเพยีงเลก็นอย  นีเ้ปนปคคหวธิ ี    เม่ือทวยราษฎรไดรบัราชอารแีลว  ยอมอวยชยั
ถวายพระพรนยิมชืน่ชมในพระบารม ี   ทัง้นีก้เ็พราะพระกรณุาทรงปลดเปลือ้งราษฎรใหหายความเดอืดรอนระส่ำ
ระสาย  จกัไดตัง้ใจขวนขวายประกอบการหาเลีย้งชพีตามวิสยั นบัเขาในธรรมกิรกัขา อนัพระราชธรุะของพระมหา
กษัตริยประการหนึ่ง

* อฏฐวสสฺา  ภเว  โครี ทสวสสฺา  ต ุ กญฺกา
สมปฺตเฺต  ทวฺาทเส  วสเฺส กมุารตียฺภธิยีเต     - จนิตฺามณฏิกีา ๑๖/๘.

เด็กหญงิอาย ุ๘ ขวบ เรยีกวาโคร,ี ๑๐ ขวบเรยีกวากญัญา,  ครบ ๑๒ ขวบเรยีกวากมุารี
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(มว. ๓๐๔) รฏฐาภิปาลโนปายคาถา

อเุปนทรวเิชียร : ปสนนฺโก  ภปูต ิ สาสนสมฺึ
หเิตสโก  โหต ิ จ  ทยยฺกิานํ
หติาย  เตสจฺ  สขุาย  นจิจฺํ
สเมน  โส  การยเต ว  รชชฺํ

อนิทรวเิชยีร : เย  วา  วธอูาทวิณชิชฺกมมฺํ
กพุพฺนตฺ ิ เย  ทจุจฺรเิต  ฐติา  วา
เตสจฺ  ปาปา  ปฏพิาหนตถฺํ
นตี ึว  ปญฺาปยเต  นรนิโฺท
เอเต  จ  นคิคฺณหฺต ิ ธมมฺโต  โส
ทจุจฺารนิ ํ นคิคฺหกมมฺเมตํ

ปฐยาวตัร : รฏฐสสฺ  วฑุฒฺยิา  เจว อตถฺาย  รฏฐวาสนิํ
รฏเฐ  เย  กสกา  เจว อเฺญ  อาชวีโิน  จ  เย
สมมฺาชวีติภาเวน เตส ํ ชวีติกปปฺเน
สฏุโฐปตถฺมภฺนตถฺาย ปญฺตตฺเิมส  ขตตฺโิย
ปญฺาเปต ิ จ  ทยยฺานํ พลปีญฺตฺตเิมตถฺ  จ
กโรติ  ปฏริปู ํว อาชวีาทปิยุชฺเน
เย  ทกุขฺ ี กจิฉฺชวี ี จ สาตรุา  โหนตฺ ิ ทคุคฺตา
เต  ทฏุ ํ   เตห ิ สทธฺิจฺ สุสมฺพนฺธนภาวโต
เมตฺตาล ุ สจฺรนโฺต  จ คาเมส ุ นคิเมส ุ จ
กสิมฺิจฺ ิ ภมูภิาเค  จ รฏฐสสฺ  ทยยฺวาสโิน
อคคฺอิาทภิเยเนว ทกุขฺ ี จ  โหนตฺ ิ สาตรุา
เตส ํ พลิจฺ  หาเปติ อปปฺ ํ อาทยิเต  พลึ
เอต ํ ปคคฺหกมมฺ ํว สมชวีนีเมตถฺ  เว
ลทโฺธปการกา  โหนตฺิ รฏเฐ  ชานปทา  ชนา
รเฺญ  จ  ภตตฺกิาเยว ต ํ สมโฺมทนตฺ ิ สพพฺทา
ยสมฺา  ภปูต ิ ทยยฺนิโฺท ทยยฺรฏฐนวิาสนิํ
นจิจฺ ํ ตปปฺนทกฺุข ํว วโินเทต ิ ทยาลโุก
ตสมฺา  เอเต  สอสุสฺาหา สมมฺาชวีปยุชฺเน
อย ํ โข  ธมมฺกิารกขฺา- ปฏพิทธฺา ว  ราชโินต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได  ในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๐๕-๓๐๖)

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตั้งอยูในธรรมแลว ทรงชักนำผูอื่นใหประพฤติปฏิบัติธรรมตาม
สมควร จำเดมิแตผใูหญในตระกลู แผลงไปจนถงึเดก็  ใหบดิามารดาเอาใจใสสัง่สอนบตุรในทางพระพทุธศาสนา จงึ
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหพมิพหนงัสอืพทุธมามกะ  พรอมดวยพระราชปรารภ พระราชทานในงานพระราชพธิี
วสิาขบชูา  เพือ่ใหขยายวธิเีผยแผพระพทุธศาสนาออกไปทัว่พระราชาอาณาเขต  ทัง้นีก้เ็พราะพระมหากรณุาคณุ
เปนเหตชุกันำประชาชนใหเอาใจใสในพระพทุธศาสนา อนัเปนทางใหปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ    เนือ่งจากพระราชปรารภ
นี ้  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหกรมราชบณัฑติยสภา ประกาศแตงเรือ่งพระพทุธศาสนาตามหลกัในพระไตรปฎก
แลมใิหยกขอย่ำยศีาสนาอืน่ ใหฟงไดงายๆ     พอเดก็ขนาดอาย ุ๑๐ ขวบ       อานเขาใจความออกประกวดกนั
คดัอยางดีทีส่ดุข้ึนทลูเกลา ฯ ถวาย ๓ ราย จกัพระราชทานรางวลัตามสมควร  พระราชดำรนิีเ้ปนการสงเสรมิผทูี่
สามารถ  ทัง้ทรงเปดโอกาสใหผนูอยสนองพระเดชพระคณุ ทรงตัง้พระราชหฤทยัอดุหนนุเชดิชกูารแตงเร่ืองพระศาสนา
ใหแพรหลาย  เม่ือถกูพระราชประสงคแลว ทรงโปรดใหพมิพพระราชทานแจกจายแกโรงเรยีนและประชาราษฎร
จกัเปนประโยชนเกือ้กลูตามสามารถแกมหาชนทัว่ไป  นบัเขาในธรรมทาน            ทานสรรเสรญิวา “สพพทานํ
ธมมฺทาน ํ ชนิาต”ิ *   ธรรมทานยอมชนะทานทัง้ปวงดงันี ้ทวยราษฎรเหลานัน้ไดรบัราชปูถมัภแลว ยอมตัง้ใจสวามภิกัดิ์
ดวยไมตรจีติ คดิใหมคีวามเจรญิรงุเรอืง พลอยนยิมชืน่ชมในพระบารม ี พระคณุขอนีย้อมใหสำเรจ็ผลคอืปกปองได
โดยธรรม  ไมตองใชอาญาเคีย่วเขญ็  เชนคำสรรเสรญิวา  “นริคคฺลํ”  กจิการเปนเหตไุมใหลงลิม่ลงกลอนประตู
บานประตเูรอืน.

* ขทุทกนกิาย ธมมฺบท (ข.ุธ. ๒๕/๑๔/๖๓).
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(มว. ๓๐๕-๓๐๖) พุทฺธมามกราชคาถา

วสนัตดลิก : ธมมฺฏฐิโต  นรปตนิทฺวโร  นรนิโฺท
วฑุเฺฒ  จ  ทยยฺกิชเน  ทหเรป  สพเฺพ
สมพฺทุธฺสาสนวรมหฺ ิ นโิยชยนโฺต
เตส ํ ทยาล ุ อธิ  โข  หติเปกขฺภโูต
เตส ํ จริ ํ หติสขุายธิ  โข  วสิาข-
มาสสสฺ  ปณุณฺมทินิมหฺ ิ ททาตเุมว
สพพฺฺพุทุธฺวรมามกนามภตู-
ปณณฺาน ิ  โข  รจต ิ รฏฐนวิาสกิานํ

อนิทรวเิชยีร : เอวมปฺ  อารพภฺ  ปชาย  รฏเฐ
สวํชิชฺมาน ํ ปฏกตฺตยสมฺึ
ราชา  นเิวเทต ิ มนุนิทฺธมมฺ-
กมฺม ํ สวุิเฺญยยฺหติตถฺภตูํ

ปฐยาวตัร : ทยยฺกิาน ํ หติตฺถาย สมฺพุทฺธธมฺมเมธิโน
ธมมฺานธุมมฺจาร ี จ ปคคฺณหฺาต ิ สยุตุตฺโิต
อปุตถฺมภฺต ิ เอเต  จ ทยยฺนิทฺปต ิ ฐานโส
วตุตฺหฺ ิ “สพพฺทาน ํว ธมมฺทาน ํ ชนิาต ิ เว”
อจิเฺจว ํ ทยยฺกิา  สพเฺพ หตุวฺา  ลทโฺธปถมภฺกา
เอกจฉฺนทฺา  สภตตฺ ี จ โหนตฺ ิ ทยยฺานมสิสฺเร
รฏฐสสฺ  จ  หติตฺถาย สขุาย  รฏฐวาสนิํ
กโรนตฺ ิ สพพฺกจิจฺานิ สปุสนเฺนน  เจตสา
อทิ ํ รโฺญ  จ  ทยยฺานํ ทเีปต ิ อตถฺสาธนํ
รฏฐจฺ  เอส   ธมเฺมน อภปิาเลต ิ ทยยฺเิก
วตุตฺเฺหตมปฺ “ รฏฐสสฺ ปสาสน ํ  นริคคฺลนตฺิ” ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.  ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๐๘-๓๐๙).

สหกรณนัน้คอืการทำรวมกัน อนัมปีระจำอยทูัว่ไปทัง้ในทางโลกทัง้ในทางธรรม ยอมเปนไปเพือ่ความสำเรจ็
แหงกจิอนัประกอบรวมกนั ตลอดถงึกจิอนัแยกออกเปนตางหนาที ่แตจำจะอาศยักนั ดงัอทุาหรณตอไปนี ้โกฏฐาสะ
คอืสวนทัง้หลายอนัคมุกนัเขาเปนสรรีะรางกายนี ้ตางมีหนาทีแ่ผนกหนึง่ๆ เพือ่ชวยกนับำรงุสรรีะใหเปนไป ยงัพรกั
พรอมทำหนาทีร่วมกนัเพยีงใด ความเปนไปโดยผาสกุแหงสรรีะยอมมเีพยีงนัน้ โกฏฐาสะทัง้หลายเหลานัน้ตางยอม
ไดความสะดวกแหงกจิของตนๆ ดวย ถาโกฏฐาสะอนัหนึง่หรอืมากกวานัน้ทำหนาทีบ่กพรองไมสม่ำเสมอ โกฏฐาสะ
อืน่ๆ กพ็ลอยทำหนาทีไ่มสะดวกดวย มากนอยเปนไปตามโกฏฐาสะอนัเสยีไปนัน้ ถาเปนโกฏฐาสะสำคญั เชน ปอด
หรอืหวัใจแมเพยีงอนัเดยีวกอ็าจทำโกฏฐาสะอืน่ๆ ตดิขดัไปตามกนั แตนัน้ความเปนไปแหงสรรีะกไ็มผาสกุ กลาวคอื
มโีรคเกดิขึน้ตดัรอนทอนกำลงัแหงสรรีะนัน่แลอาจถงึเปนอนัตรายกไ็ด โกฏฐาสะทัง้หลายแหงสรรีะตองการสหกรณ
แหงกนัและกนัโดยธรรม ดานยิมดวยประการฉะนี ้มบีาลแีสดงผลแหงสหกรณของโกฏฐาสะทัง้หลายวา        อปฺ
ปาพาโธ   อปปฺาตงโฺก  สมเวปากนิยิา  คหณยิา  สมนนฺาคโต  นาตสิตีาย  นาจจฺณุหฺาย  มชฺฌมิาย  ปธานกขฺมาย
แปลวา คนมเีจบ็ไขนอยประกอบดวยเตโชธาต ุอบพอเสมอ ไมเยน็นกั ไมรอนนกั เปนประมาณกลาง ควรแกความ
เพยีร ดงันี ้ผลนีย้อมถอืวาสำคญั ดงัพระพทุธภาษติวา อโรคยฺปรมา  ลาภา บรรดาลาภทัง้หลายมคีวามหาโรคมไิด
เปนอยางยอด สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงยกขึน้เปนเครือ่งแนะนำภกิษผุไูดผลนัน้ ใหรบีบำเพญ็เพยีรเพือ่บรรลธุรรม
ทีย่งัไมบรรล ุไมปลอยโอกาสใหลวงไปเสยี โกฏฐาสะทัง้หลายยอมรวมกนัเขาเปนสรรีะฉนัใด ชนหมหูนึง่ๆ หรอืพวก
หนึง่ๆ ยอมรวมกนัเขาเปนหมคูณะ ตลอดถงึเปนสญัชาตกิฉ็นันัน้ ยอมตองการสหกรณแหงกนัและกนั ดจุโกฏฐาสะ
ทัง้หลายแหงรางกายฉะนัน้ เพยีงสงัคตีแลดนตรปีพาทยวงหนึง่ๆ ยอมตองการสหกรณของคนทัง้หลายผเูขาในวง
ถาขาดหรอืบกพรองไปแลว สำเนยีงขบัรองจกัไมเสนาะ สำเนยีงประโคมจกัไมไพเราะเลย วงสงัคตีทีไ่ดรบัชมกเ็พราะ
รจูกัคมุสหกรณใหเปนไปสม่ำเสมอกนั มบีาลชีมวมิานในดาวดงึสสวรรควา ทพิพฺา  จ  วณีา  ปวทนตฺ ิ วคคฺ ูพณิทัง้
หลายยอมบรรเลงไพเราะเพือ่แสดงสหกรณแหงนางอปัสรผดูดีพณิ ในสกลุกด็ ีในคณะกด็ ีการปนงานกนัทำเปนกจิ
จำปรารถนาในเบือ้งตน สหกรณการทำรวมกนัเปนกรณ ีจำตองการในลำดบัตอนัน้มา การสองอยางนัน้เปนไปกลม
เกลยีวกนัแลว ยอมยงัสกลุ ยงัคณะ ใหตัง้มัน่ ใหเจรญิรงุเรอืง ดจุสหกรณแหงโกฏฐาสะทัง้หลาย ยงัสรรีะใหเปนอยู
โดยผาสกุฉะนัน้ สมเดจ็พระโลกนาถเจาประทานพระพทุธานศุาสนไีวเพือ่ใหดเูยีย่งแมลงผึง้แลปลวกวา เมือ่ชนในเรอืน
คอืเนือ่งในสกลุเดยีวกนั ชวยกนัประมวลโภคทรพัยอย ู เปนเหมอืนแมลงผึง้ชวยกนัเคลาเกสรดอกไมมาทำน้ำผึง้เลีย้ง
ลกูออนไดเปนรวงใหญ โภคทรพัยยอมเจรญิขึน้ดจุจอมปลวก อนัปลวกตวันอยๆ ชวยกนักอขึน้ไดเปนรงัใหญฉะนัน้

(มว. ๓๐๘-๓๐๙) สหกรณคาถา

ปฐยาวตัร : อทิ ํ สหกรณนนฺาม ยตถฺ  เย  สหการโิน
ชนา  หิ  ฐานโต  วาป กจิจฺโต  วา  ปภนินฺกา
สมคคฺา  เอกฉนทฺา  จ ย ํ กจิจฺ ํ สาธยนตฺ ิ เว
ต ํ กจิจฺ ํ สหการนีํ สชิฌฺนตถฺาย  วตตฺติ
โกฏฐาสาน ํ ห ิ สมภฺารา ย ํ สรรีนตฺ ิ วจุจฺติ
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ปจเฺจกเมตฺถ  โกฏฐาสา สกกจิจฺาน ิ กพุพฺเร
สรรีเฺจว  ยาเปต ุ ํ กาตุ ํ  สกจิจฺเมกโต
สเจ  เอเตส ุ โกฏฐาโส เอโก  วา  พหกุาป  วา
วสิเมน  ปวตตฺนตฺิ ตทเฺญ  นปปฺวตตฺเร
เอว ํ สนเฺต  สรรีสสฺ อปุปฺชชฺติ  อผาสกุํ
ตปปฺจจฺยา  พห ู โรคา สรรี ํ อธปิฬเร
ตสมฺา  สมงคฺภิาว ํว นสิสฺาย  สมภาวโต
สรรีสเฺสว  สพเฺพป โกฏฐาสา  สมปฺรวิตตฺเร
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน อปปฺาพาโธ  ห ิ โข  นโร
สมปฺวตตฺนยิา  เตโช- ธาตยุา  สมปฺวงกฺโิต
อโรคยฺปรมา  ลาภา อจิเฺจวมาทกิจฺทิํ

อเุปนทรวเิชยีร : อปตตฺธมมฺสสฺ  ห ิ ปาปณุตถฺํ
นโิยชติุ  ํ  โข  ผลลาภภิกิขฺุ ํ
ชเินน  วตุตฺ ํ วจนปํ  เอตํ
สยิุ ํ  ห ิ ภกิขฺธู  ปธานเุปตา

อนิทรวเิชยีร : โกฏฐาสภตูา  ห ิ ยถาป  สพเฺพ
สงขฺ ํ สรรีนตฺ ิ คตา  ภวนตฺิ
เอโก  นกิาโยป  คโณ  ชนานํ
โลกมหฺ ิ เอวปํ  มหาชโน  วา
รฏฐนตฺ ิ สงขฺปํ  คโตว  โหติ
ตสมฺา  ห ิ รฏฐสสฺ  หติาย  สพเฺพ
รฏเฐ  ชนา  โข  สหการโินว
เอว ํ สมคคฺา  อภปิตถิฺยา  โข
สงคฺตีสิทโฺท  ห ิ ทเิว  ปสฏโฐ
ทพิพฺา  จ  วณีา  ปวทนตฺ ิ วคคฺู

ปฐยาวตัร : รฏฐสสฺ  จ  หติตฺถาย เอเกกา  กจิจฺการโิน
รฏฐาทสี ุ ชนา  สพเฺพ ภวนตฺ ิ สหการโิน
กโรนตฺา  เอกโต  สพเฺพ รฏฐ ํ ปาเปนตฺ ิ วฑุฒฺติํ
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
โภเค  สหํรมานสสฺ ภมรสเฺสว  อริยีโต
โภคา  สนนฺจิย ํ ยนตฺิ วมมฺโิก  วปูจยีตตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงไทยเปนภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ได       จากขอความทีใ่หไวขางทายนีแ้ลว     ประพนัธใหเปนภาษามคธโดย
ฉนัทลกัษณะ ๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๑๕-๓๑๖ )

อนึง่ เนือ่งดวยฤดฝูนไมเปนปกต ิลางแหงตกมากเกนิพอดบีาง ลางแหงตกนอยไมพอตองการบาง ขาวกลา
ทีห่วานแลวเสยีเพราะน้ำทวมบาง เพราะขาดน้ำเลีย้งบาง การทำนำไมไดผลไพบลูย เปนเหตลุำบากแหงคนยากจนผู
อาศยัผลแหงการอืน่เปนอยแูมแกชาวนาเอง  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาจะทรงปลดความลำบากของประชา
ราษฎรดวยพระมหากรณุา ไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหจดัซือ้ขาวสงไปเจอืจานแกราษฎรในตำบลทีอ่ตัคดั
ทรงจดัตัง้กรมชลประทาน ใหเจาหนาทีใ่นทองถิน่ปดทำนบกัน้ลำคลองในลางจงัหวดัเพือ่มใิหน้ำบาไปเสยี แลใหกรม
ชลประทานสงเรอืไปชวยสบูน้ำเขานา ใหแจกพนัธขุาวแลพนัธถุัว่งา เพือ่ใหเพาะปลกูแทนขาวแกชาวนาทีถ่กูน้ำทวม
บาง ใหงดการเก็บเงนิรชัชปูการบาง ใหผอนผนัขยายเวลาเกบ็เงนิรชัชูปการใหเนิน่ออกไปหลายจงัหวดัทีถ่กูอทุกภยั
แลอคัคภียับาง พระราชจรรยาเนือ่งดวยการบำรงุธญัญาหารนีเ้รยีกสสสฺเมธ ํ  พระปรชีาในอนับำรงุขาวกลา เปน
สงัคหวตัถปุระการหนึง่อนัพระราชาพงึทรงกระทำแกพสกนกิร

การทำนาเปนกจิการอนัใหญของประชาราษฎรในบรุพทศินี ้มพีระพทุธภาษติแสดงขอความนีว้า  “วฏุฐ ี ภตูา
อปุชวีนตฺ ิ   เย  ปาณา  ปฐวสิสฺติา” *  สตัวผอูาศยัแผนดนิยอมพึง่ฝนเปนอย ู  ธญัญาหารยอมเปนทรพัยอนัสำคญั
ของประเทศ ไมมอียางอืน่วเิศษไปกวา  มพีระพทุธภาษติแสดงขอความนีว้า “นตถฺ ิ ธฺญสม ํ ธนํ” ** ทรพัยอนั
เสมอดวยขาวเปลอืกยอมไมม ี เพราะอยางนี ้พระราชาจงึไดทรงมงุบำรงุการทำนาเปนราชภาระ

เชนพระเจามหาวชิติราชไดพระราชทานพนัธขุาวปลกูแกพวกชาวนา  แลพวกกษตัรยิศากยะและโกลยิะขวน
ขวายในการไขน้ำเขานาในอาณาเขตของตน ในคราวน้ำนอยจนเกอืบจะววิาทกนัขึน้เพราะเหตแุยงน้ำกนั วธิบีำรงุ
การทำนาเปนรฏัฐาภปิาลโนบายประการหนึง่ เปนกจิอนัจะพงึปรารถนาจำเดมิแตโบราณกาลมาจนบดันี้

*สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค (ส.ํส.๑๕/๑๖๕/๕๑). ** สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค (ส.ํส.๑๕/๒๙/๙).



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘238

(มว. ๓๑๕-๓๑๖) สสฺสเมธตาคาถา

อนิทรวเิชยีร : ทพุพฺฏุฐติา  กตถฺจ ิ โหต ิ รฏเฐ
อจโฺจทเกนาป  อโนทเกน
สสสฺาน ิ นสสฺนตฺ ิ ชนานเมตถฺ
เต  กจิฉฺชวี ี วหิรนตฺ ิ ทกุขฺี

อนิทรวงศ : โมเจตุกาโม  ห ิ ชเนธ  ทกุขฺโต
ธฺญาน ิ กณีาปยเต  ชนสิสฺโร
เปเสต ิ เตสจฺ  หติาย   ตาน ิ เว
โอทปปฺทานาลยเมส  สาตถฺกํ
กาเรติ  เตสจฺ  หติาย  โยนโิส
มาเปต ิ โส  อาวรณจฺ  ถาวรํ

ปฐยาวตัร : สงคฺณหฺนโฺต  ชเน  เขตฺเต โรปาปนาย  อตตฺโน
ธฺญมุคคฺตลิาทนีิ วภิาเชต ิ ชนสิสฺโร
เตส ํ กตฺถจ ิ สงุกฺจฺ โอหาเรต ิ สยุตุตฺโิต
เตสโมทภยาทสีุ สมปุปฺนเฺนส ุ กตถฺจิ
พลกิาลจฺ  เอเตสํ อตกิกฺาเมต ิ ภมูโิป
กรณยีา  ชนนิเฺทน อย ํ โข  สสสฺเมธตา
กสกาน ํ  ทสิาภาเค กสกิมมฺ ํ ปรุตถฺเิม
พลวปปฺจจฺย ํ โหติ ธฺญพชีาทโิรปนํ
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
วฏุฐ ี  ภตูา  อปุชวีนตฺิ เย  ปาณา  ปฐวสิสฺติา *
พทุเฺธน  จปร ํ วตุตฺํ นตถฺ ิ ธฺญสม ํ ธน ํ**
กรณยีา  ชนนิเฺทน ตสมฺา   สสสฺเมธตา
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน ยถา  อตถฺวภิาวนิา
มหาวิชิตราชินฺโท กสกาน ํ ทยาลโุก
วสิสฺชชฺาเปส ิ รฏฐสมฺึ ธฺญพชีาทพินธฺโว
สกกฺา  จ  โกลยิา  เทวฺเม อาวรณ ํ ว  เอกโต
เอกภีตูา  อกาเรสุํ มชฺเฌ  โรหณิยิา  ตทา
อทิ ํ โข  โหต ิ เอเตสํ ววิาทาทกิการณํ
กรณยีา   ชนนิเฺทน อดเีต  ยาว  อชชฺโต
รฏฐาภปิาลโนปาย- ภตูา ว   สสสฺเมธตาติ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ.๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๙

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได    จากขอความทีใ่หไวขางทายนีแ้ลว     ประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัท
ลกัษณะ ๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงช่ือไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๑๗-๓๑๘)

ถิน่ฐานอนัเหมาะเจาะแกความเปนไปของบคุคลกด็ขีองคณะกด็ชีือ่วาปฏริปูเทส สำเรจ็การอยใูนปฏริปูเทสนัน้
เรยีกวาปฏริปูเทสวาสะแปลวาการอยใูนถิน่อนัสมควร   บคุคลกด็ ี คณะกด็ ี  มคีวามเปนไปอาศยักจิการอยางใด
มาอยใูนถิน่อนัสมควรแกกจิการอยางนัน้แลว  ยอมอาจยงักจิการอยางนัน้ใหสำเรจ็โดยสะดวก

มเีรือ่งเลาในพงศาวดารวา พระเจานครเชยีงรายทรงยายราชธานลีงมาตัง้ ณ กรงุไตรตรึงษ และพระเจา
อทูองเสดจ็ยายจากกรงุเทพมหานครลงมาตัง้ราชธานทีีต่ำบลหนองโสนเปนกรงุศรอียธุยา กเ็พือ่ทรงเลอืกหาถิน่อนั
เปนปฏริปูเทส แหงการตัง้อยขูองประชาชาตอินัเปนราชอาณาจกัร ดวยการเลอืกหาปฏริปูเทสไดตามสมยั  กบัทัง้
ความสามารถในการปกครอง ประชาชาตไิทยจงึตัง้เปนราชอาณาจกัรมาไดยัง่ยนืนานจนกาลทกุวนันี ้แมถกูชาติอืน่
บฑีาบางในระหวางคราวทีอ่อนแอ กย็งักลบัตัง้ตวัขึน้ไดอกีแตถิน่อนัเปนปฏริปูเทสในสมยัหนึง่  มาถึงอกีสมยัหนึง่
ยอมกลายเปนมใิชปฏริปูเทสกไ็ด เพราะคตแิหงธรรมดาเปลีย่นแปลงไปบาง  เชนลำน้ำยายกระแสไหลไปทางอืน่ ที่
นัน้ดอนตืน้ขึน้อตัคดัดวยน้ำหรอืขดัขวางดวยทางไปมาเพราะกำลงัหยอนไมเทยีมทนัถิน่ใกลเคยีงบาง   เชนทีอ่ืน่เปน
ทำเลดกีวา  มหาชนพากนัอพยพไปตัง้ทีน่ัน้   ถิน่เดมิรวงโรยลง   เจาของถิน่ปรารถนาจะรกัษาความเปนปฏริปูเท
สแหงถิน่ของตนใหคงไว จำตองเอาใจใสปองกนัแกไขพทิกัษรกัษา ใหทนัความเปลีย่นแปลงแหงคตขิองธรรมดาแล
ทำนบุำรงุใหมกีำลงัเทาทนัเทยีมถิน่ใกลเคยีง    หรอืพยายามใหเจรญิยิง่กวา การอยใูนปฏริปูเทสเปนจกัรสมบตัปิระการ
หนึง่อนัสงใหถงึความเจรญิดวยโลกยิสมบตั ิ  เหตดุงันัน้สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาจงึตรัสวาเปนมงคลอนัอดุมประการ
หนึ่ง

ประเทศไทยนีเ้ปนปฏริปูเทสแหงอสิรภาพของชาตไิทยตัง้สบืกนัมาไดนานหลายชัว่บรุษุยคุ แมถกูชาตอิืน่ย่ำยี
ในลางครัง้กย็งักลบัตัง้เปนอสิระขึน้ไดอกี แมเมือ่ประเทศใกลเคยีงทีไ่ดเคยเปนคขูนัในสงครามตกอยใูตอำนาจแหงชาติ
อืน่ ยอมสามารถทรงตวัอยไูดเปนอยางนีเ้พราะเปนปฏริปูเทส ประกอบกบัความรกัถิน่ฐาน แลความกลาหาญ สามารถ
ปองกนัไวอยขูองชาต ิแลเปนปฏริปูเทสแหงพระพทุธศาสนา  ซึง่เปนคกูบัพระราชาอาณาจกัรสบืมาจนกาลทกุวันนี้
มสีมเดจ็พระเจาแผนดนิเปนอปุถมัภก ไดรบัความยกยองสรรเสรญิทัว่โลกวา มพีระพทุธศาสนาเจรญิรงุเรอืงยิง่กวา
ทกุประเทศ   สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจากับรฐับาลทรงวจิารณพระราชกรณยีะโดยกศุโลบาย เพือ่ปองกนั
อสิรภาพ   แลสมัปรูณภาพแหงรฐัมณฑล   แลถาวรภาพแหงพระพทุธศาสนา พระราชจรรยานีไ้ดปจจยัเปนประโยค
สมบตั ิ จกัสำเรจ็เปนสวสัดมิงคลอนัล้ำเลศิแดพระองคกบัรฐับาลแลทวยราษฎร  มปีระเทศไทยนีเ้ปนชาตภิมูทิัว่กนั
จดัเปนมงคลวเิศษทีต่นอนัเปนเหตใุหสำเรจ็ผลคอืปฏิรปูการติา
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(มว. ๓๑๗-๓๑๘) ปฏริปูการติาคาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : โย  ปคุคฺลสเฺสว  คณสสฺ  วาป
สวํตุตฺยิา  โข  ปฏริปูภโูต
เทโส ว  เอโส  ปฏริปูเทโส
ย ํ โขป  กจิจฺ ํว  ปฏจิจฺเยว
เอตสสฺ  เอว ํ ปฏริปูภเูต
เทเส  วสนโฺต ว  สพุทุธฺยิา  จ
สามตถฺเิยเนว  สเุขน  ธโีร
สกโฺกต ิ สาเธตมุทิ ํว  กจิจฺํ

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน ราชา  อตุตฺรธานยิา
สทธฺ ึ รฏฐนวิาสหีิ นกิขฺมมฺ  สกธานโิต
นคเร  ตาวตึสสมฺึ มหาธาน ึ อมาปยิ
ปจฉฺา  ธานสิสฺโร  ราชา นวิตุถฺปพุพฺธานโิต
นกิขฺมมฺ  ปรวิาเรหิ ชเนห ิ สทธฺมิาคโต
นว ํ ธาน ึ อมาเปสิ อยชุฌฺยินตฺ ิ ปากฏํ
กาลาทอินรุเูปน สามตถฺเิยน  อตตฺโน
สกรฏฐปตฏิฐาน- ปฏริปู ํ ชนสิสฺโร
ปเทส ํ อจุจฺนิติวฺาน ราชธาน ึ อมาปยิ
สจุริ ํ ทยยฺรฏฐธํ ยาวชชฺโต  ปตฏิฐติ
อทกขฺตาย  เสนาย รปินุา  มททฺติ ํ ยทา
ปเุนว  ทยยฺรฏฐปํ ถริตาย  ฐติ ํ ตทา
ปเทโส  ปฏริโูปป ปจฉฺาภาเค  น  โหต ิ โส
อยหฺ ิ อฺญถาภาโว อทิเมตถฺ  นทิสสฺนํ
คต ํ วปิรณิาม ํว นทโีสต ํ กทาจ ิ โข
นวิตุถฺปพุพฺฐาน ํว อตุตฺานจฺทุทลุลฺภํ
คมนาคมน ํ โหติ ชลมคเฺคน  ทกุกฺรํ
เอตสมฺ ึ ห ิ วสนตฺา ว เทเส  มนทฺพลา  ชนา
น  โข  วเิทสวาสหีิ สทสิา  โหนตฺ ิ สพพฺโส
สุสมฺปนฺนุทเกเยว เทเส  คจฉฺนตฺ ิ โข  พหู
ปรุาณ ํ ฉฑฑฺติ ํ ฐานํ ตสมฺา  ตตรฺนวิาสโิน
สนฺนิวุตฺถปเทสสฺส เย  จริฏฐติกิามกา
เอเตห ิ สฎุ ุ อารกโฺข ฐเปตพโฺพ  อปุายโส
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อนิทรวงศ : ชาเต   ปเทสสสฺ  กทาจ ิ พยฺตตฺเย
ธรีา ว  กพุเฺพยยฺมุมิ ํ สมทิธฺติํ
อทิธฺา  วเิทเสาป  ยถา  สมนตฺโต
กพุเฺพยยฺเุมวํ  สกเทสมทิธฺติํ
ภยิโฺยป  กพุเฺพยยฺมุมิ ํ วริฬุหฺติํ
วาโส  ปเทเส  ปฏริปูภตูเก
สมปฺตตฺจิกกฺ ํ อติ ิ โข  ปวจุจฺเต
วฑุฒฺิจฺ  โลกยีวภิตูยิาป  โส
ปาเปต ิ ตสมฺา  ห ิ สมนตฺจกฺขนุา
วตุโฺต  อย ํ มงคฺลมตุตฺมนตฺ ิ เว

ปฐยาวตัร : รฏฐหฺ ิ ทยยฺวาสนีํ รฏฐสสฺสิสฺรยิสสฺ  โข
ปฏริปู ํ จริ ํ กาลํ สปุตฏิฐาปตํ  อหุ
เอกทา  ทฏูฐจติเฺตน อมติเฺตนป  มททฺติํ
ปุนิสฺสริยภาเวน สปุตฏิฐติ  โสตถฺนิา
อตเีต  ทยยฺรฏเฐน สทธฺปึ  กตสยํคุํ
สมนตฺา  รฏฐมฺญสสฺ รฏฐสสฺป  วสานคุํ
ยสมฺา  ห ิ ปฏริปู ํว รฏฐ ํ ทยยฺนวิาสนิํ
ตสมฺา  ยาวชชฺโตเยว ทยยฺรฏฐํ  ปตฏิฐติ
ทยยฺา  ห ิ สรูโยธา  จ รฏฐจฺ  อนรุกขฺติุ ํ
ปจจฺามิตเฺต  นวิาเรตุ ํ สามตฺถิยสมงฺคิโน
เอต ํ โข  ปฏริปู ํว สมพฺทุธฺสาสนสสฺ  จ
สาธตู ิ สมมฺตํ  ยาว อชชโต  ทยยฺเิกห ิ ตํ
ราชปูตถฺมฺภติ ํ โหติ โลเก  ปสฏฐสาสนํ
อตโิรจติ  ทยยฺานํ รฏฐสมฺ ึ พทุธฺสาสนํ
สพเฺพห ิ รฏฐมนตฺหีิ สทธฺ ึ ภมูปิตสิสฺโร
รฏฐสฺสิสฺสริยฺเจว ปาเลตุํ  สาสนสสฺ  จ
ฐติยิา  ราชกิจจฺานิ วจิาเรต ิ อปุายโส
เอสา  ห ิ จริยา  ตสสฺ รโฺญ  จ  รฏมนตฺนิํ
สพพฺภาเคส ุ รฏฐสสฺ ทยยฺรฏฐนิวาสินํ
สทา  ปโยคสมปฺตตฺิ- ภโูต ว  โหต ิ ปจจฺโย
ททสิสฺต ิ วภิตูิจฺ อย ํ อตุตฺมมงคฺลนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๓๑๗) ปฏริปูการติาคาถา ๑ อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : เย  ปคุคฺลา    วาป     คโณ    ภวนตฺิ
เตสปํ   เทโส   ปฏริปูเทโส
ตสมฺ ึ  กโรนตฺา    กรณยีเมว
สาเธนตฺ ิ  เอต ํ  ว   สเุขน   สฏุุ

ปฐยาวตัร : วตุตฺํ  วสําวตาเร ป อุตฺตราธิปขตฺติโย
โปราณปรุโตเยว ตาวตสึปเุร    นเว
มาเปตวฺาน  ปรุ ํ  ผตีํ สมทิธฺกิ ํ  อกาส ิ  เว
อายชุฌฺยิานมนิโฺท   จ โปราณโต   นว ํ  ปรุํ
มาเปตวฺา   ทยยฺวาสนีํ หติตถฺาย   สขุาย   จ
อมิ ํ  นครมทิธฺิจฺ ปาเปส ิ  อภวิฑุฒฺติํ

อนิทรวงศ : โส   คจฉฺมาเน   สมยมหฺ ิ  เอกทา
อปุปฺนนฺภตูปปฺรณิามตาย   โข
ปจฉฺนินฺภตูคคฺตมคคฺตาย  เว
เทโส    ว   โข   อปปฺฏริปูโก   สยิา

ปฐยาวตัร : ยทาปจ   ชนา    ตตฺถ วตุถฺปปฺพุพฺา   ตโต   พหู
วฏุฐติา   อวเสสา   จ ตห ึ  ฐิตา    ภวนตฺ ิ  เว
เอโส   น   ปฏริโูป   ว อปปฺเวปลุลฺตายป
เทสมหฺ ิ    ปฏริปูสมฺึ วาโส   สมพฺทุธฺสาสเน
สมฺปตฺติจกฺกภูโตติ ธมมฺฺหู ิ  ปวจุจฺเต
วตุตฺเฺหต ํ  มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
ปฏริปูเทสวาโส   จ เอตมมฺงคฺลมตุตมนตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๑๘-๓๑๙)   ขอสอบวชิาแตงไทยเปนมคธ
ป.ธ. ๙   พ.ศ.๒๕๑๙

ปฏริปูการติา ความเปนผทูำสมควรนัน้คอืทำใหเหมาะสมแกสถานะแหงประเทศ ทำใหสมควรแกกาลสมยั
ทำใหสมควรแกประมาณ    และทำใหสมควรแกอำนาจแหงเหต ุความทำสมควรโดยประการตางๆ ดงันี ้   ยอม
อาจอำนวยผลใหเปนไปโดยสวสัด ีมอีทุาหรณ      เชนคณะผตูัง้อยใูนถิน่อนัเปนทีด่อน สมควรเปนผชูำนาญในทาง
บก เดนิทางไวและอดทน ขึน้เขาลงเขาคลองแคลว บกุปาฝาดงไดปรโุปรง  ตลอดถงึทำมาหาเลีย้งชพีใหเหมาะสม
แกถิน่ฐาน      ประกอบกสกิรรม บกุเบกิปาดงใหเปนไรนา แสวงหาทรพัยใหเกดิผล      และรจูกัปองกนัตน ปองกนั
หมคูณะใหสวสัด ีตามสมควรแกถิน่   คณะผตูัง้อยชูายทะเล สมควรเปนผชูำนาญในการเดนิเรอื อาจฝาคลืน่ฝนลม
ดวยความกลาและอดทน     ตลอดถงึรจูกัหาเลีย้งชพีทางน้ำ ทำใหเกดิผล และปองกนัอนัตรายอนัจะเกดิแกหมู
คณะของตนใหรอดอยไูดโดยสวสัด ี  เชนนีช้ือ่วาเปนผทูำสมควรแกสถานะแหงประเทศ

บคุคลถงึแมอยใูนประเทศทีส่มควรแลวแตทำไมสมควร    ยอมไมไดผลแหงการอยใูนถิน่นัน้   เชนผมูภีมูิ
ลำเนาอยใูนประเทศทีเ่ปนทำเลควรแกการเพาะปลกู แตไมตัง้หนาทำ    ไมตัง้หนาบำรงุใหถงึขนาด พชืพนัธมุธีญัชาติ
เปนตนทีค่วรเกดิผลทำใหมัน่คงบรบิรูณกห็าเกดิไม      ฝายผอูยใูนถิน่แมไมสเูหมาะ แตเปนผทูำสมควร อาจทำถิน่
ทีน่ัน้ใหเปนทำเลขึน้ได เชนตัง้อยใูนประเทศทีไ่มเหมาะแกการเพาะปลกู  แตเปนผใูชความคดิ  มวีริยิะอตุสาหะ ประกอบ
หตัถ กรรมทำพสัดตุางๆ ขึน้ดวยฝมอื    ดวยสมัภาระอนัจะพงึแสวงหาไดในถิน่ของตน หรอืแมเสาะแสวงหามา
จากทีอ่ืน่เพือ่ประกอบกนั     ใหเปนสนิคาจำหนายออกไปในถิน่อืน่ประเทศอืน่      ยอมไดทรพัยสนิทวขีึน้มัง่คัง่
บรบิรูณ    สมดวยพระพทุธบณัฑรูวา “คนมธีรุะ เปนผหูมัน่ ทำใหสมควร ยอมไดทรพัยสนิ”

มัง่มขีึน้แลว ยอมมกีำลงัขยายการออกไปเพือ่หาสมัภาระมาจากถิน่อืน่ ประเทศอืน่ ขยายหตัถกรรมใหกวาง
ขวางออกไป มพีสัดเุครือ่งใชบรบิรูณแลวยอมมทีางสอดสอง รคูตแิหงธรรมดา ไดวทิยามาเปนเครือ่งประกอบใหสำเรจ็
ประโยชนขึน้ทุกท ีมคีวามมัง่คัง่แลว อำนาจยอมมมีาตามลำดบั ยอมทำถิน่ฐานใหรงุเรอืงดวยศลิปวทิยา ยอมเปนที่
นบัหนาของประเทศอืน่ๆ ได
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(มว. ๓๑๘-๓๑๙) ปฏริปูการติาคาถา ๒

อนิทรวงศ : ยา  เทสอาทสี ุ สทา  สยุตุตฺโิต
สมปฺาทติพฺพา  ปฏริปูการติา
ยสสฺตถฺ ิ เอสา  ปฏริปูการติา
กจิจฺาน ิ โส  สาธยเต  ว  โสตถฺนิา

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพฺพเมเวตถฺ  นทิสสฺน ํ โข
อชุชฺงคฺเล  เย  นวิสนตฺ ิ เทเส
เอเต  ภเวยยฺ ุ ํถลมคคฺทกขฺา
เต  อทธฺกิา  ขนตฺสิมงคฺกิา  จ
อฏุฐานวนโฺต  กสกิมมฺการี
เทเส  สมทุเฺท  นวิสนตฺ ิ เย  โข
นาวาย  เต  สจฺรติ ุ ํสมตถฺา
วจุจฺนตฺ ิ เอเต  ปฏริปูการี

ปฐยาวตัร : ปฏริเูป   ปเทเสป นวิตุโฺถ  โหต ิ โย  นโร
เทสสสฺ  ปฏริปู ํว น  โส  กโรต ิ พาลโิส
น  โส  สกโฺกติ  กาตุ ํ ตํ ปเทส ํ สผล ํ นโร
เทเส  อปปฺฏริเูปป นวิุตโฺถ  โหต ิ นโร
อฏุฐานวา  ปเนโส ว ธรุวา  โหต ิ ปญฺวา
หตถฺกมฺม ํ ปโยเชนโฺต วณชิชฺ ํ กรุมุานโก
กสกิมฺม ํ กโรนโฺต ว ธนาน ิ เอส  วนิทฺติ
วตุตฺหฺ ิ อาตฏฐาเน สพพฺสตตฺานกุมปฺนา
ปฏริปูการ ี ธรุวา อฏุฐาตา  วนิทฺเต  ธนํ
เอวปํ  เย  มหาโภคา สมภฺาราน ํ คเวสนํ
วฑเฺฒต ุ ํหตถฺกมฺมานิ กาต ํุ วติถฺารติาน ิ จ
อปุาเยเนว  สกโฺกนตฺิ ภยิโฺยโส  เต  มหทธฺนา
เต  สปิปฺาทหี ิ สกโฺกนตฺิ เทส ํ กาตุ ํ สมทิธฺกิํ
เอว ํ นวิตุถฺเทสานํ กติตฺสิทโฺท  อคุคฺโตต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๒๐)

ปฏริปูการติา  ความเปนผทูำใหเหมาะนีย้อมชีท้างแกผอูยใูนประเทศวาทำอยางใดจกัสมควร จกัเหมาะ  เมือ่
ทำตามอยางนัน้ยอมถงึความสวสัดรีงุเรอืงวฒันา

ในฝายพระศาสนา    สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาก็ทรงเปนปฏริปูการ ีทรงสัง่สอนประชา ชนในทางพระ
พทุธศาสนา   แมทรงดดัแปลงแกไขหนัเขาหาความจรงิแลเปนไปเพือ่สำเรจ็ประโยชน ถงึกระนัน้กย็งัทรงสัง่สอนอนโุลม
ตามถิน่ฐานแลกาลสมยั    แมทรงถอืธรรมเปนบรรทดักย็งัทรงอนวุฒันแตพอด ีเชนเมือ่พระเทวทตัทลูขอเพือ่หาม
ภกิษไุมใหฉนัเนือ้แลปลา      พระองคไมทรงอำนวยตาม   ทรงหามแตเพยีงอทุสิสมงัสะ คอืเนือ้แลปลาทีเ่ขาฆา
เฉพาะธรรมกิทัง้ ๕ มภีกิษเุปนตน        ภกิษเุปนผมูคีวามเลีย้งชพีเนือ่งดวยผอูืน่    ถอืกวดขนัอยางนัน้ยอมทำตน
ใหเขาเลีย้งยาก   เ พราะเขาจะตองทำบรโิภคอยางหนึง่      ทำถวายภกิษอุยางหนึง่      เปนการลำบาก ๒ หน
เกนิพอด ี  อนึง่พระองคเปนการณวสโิก   ทรงทำตามอำนาจแหงเหต ุ   ทรงเหน็แกการพระศาสนาเปนใหญ ไมได
ทรงมงุหมายตองการลาภผลเกยีรตยิศชือ่เสยีงแลอำนาจ     เม่ือถงึเวลาสมควร ทรงพระอนญุาตใหสงฆเปนใหญ
ในอนัอำนวยการพระศาสนา   ในสวนพระวนิยัทรงตัง้พระบญัญตัขิึน้ตามอำนาจแหงเหตแุลว ทรงแกไขดดัแปลง
เขาหาความด ีโดยสมควรแกกาลเทศะ    ลางสกิขาบทตองมอีนบุญัญตัถิงึ ๗ ครัง้ก็ม ี ทรงผอนลงใหพอเหมาะพอดี
ถาพระองคมพีระชนมมาจนบดันี ้นาจะทรงแกพระบญัญตัเิกา ตัง้พระบญัญตัใิหมขึน้อกีเปนอเนกประการ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจากบัรฐับาล ตัง้พระราชหฤทยัทรงพระวจิารณราชกจิโดยสมควรแกฐานะ
ของประเทศจงึตราพระราชบญัญตัติางๆ เพิม่ขึน้  แลเลกิพระราช บญัญตัเิกาๆ ทีไ่มเหมาะแกเวลาเสยี โดยสมควร
แกกาลสมยั  โดยสมควรแกมาตราตามอำนาจแหงเหต ุ พระราชจรรยานีไ้ดปจจยัเปนประโยคสมบตั ิ    จกัอำนวย
ศภุสวสัดวิบิลุผลแดพระองคกบัรฐับาล และทวยประชาทัง้มวลในไทยรฐั จดัเปนมงคลวเิศษที ่๒

(มว. ๓๒๐) ปฏริปูการติาคาถา ๓

อนิทรวงศ : ทเีปต ิ เอว ํ ปฏริปูการติา
กพุพฺ ํ กถํ  โส  ปฏริปูการโก
เอว ํ กเต  โสตถฺคิโต  จ  โหต ิ โส
วฑุฒฺิจฺ  ปตโฺต  อติ ิ รฏฐวาสนิํ

อนิทรวเิชยีร : พทุโฺธ  สสุทุโฺธ  กรณุาสมงคฺี
โลเก  ชนาน ํ สขุเปกขฺกานํ
เทเสต ิ ธมมฺ ํ จรติานรุปูํ
ฐานานรุเูปน  หติาย  เตสํ
อตถฺตตฺย ํ สาธยเต  ชนานํ
ธมเฺมส ุ เอโส  ครภุาวภโูต
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ปฐยาวตัร : อทิหฺ ิ เอตถฺ  ทฏฐพพฺํ เทวทตโฺต  ยทาป  โข
ภกิขฺนู ํ ปฏพิาหาย มํสาทิมิสฺสโภชนํ
สมพฺทุธฺ ํ วรมายาจิ นานชุาน ิ ตถาคโต
วาเรส ิ ภกิขฺอุาทนีํ อทุทฺสิสฺมสํเมว  โส
ปรปูชวีโินเยว ทฬหฺปญฺาปน ํ  ยตี
สย ํ สมาทเปนตฺา ว ทพุภฺรา  โหนตฺ ิ สาสเน
ทายกานหฺ ิ เขท ํว สมปุปฺาเทนตฺ ิ ภกิขฺโว
อตตฺโน  เจว  ภกิขฺนูํ โภชนาทวิจิารเณ
ทกุขฺปุปฺาโท  ปเรส ํว น  กาตพฺโพ  กทุาจนํ
พทุโฺธ  สาสนเปกโฺข ว เนว  ลาภาทจิกขฺโุก
สงฆฺ ํ สาสนกจิเฺจสุ ปรณิายกภาวโต
เชฏฐ ํ กาลมหฺ ิ สมปฺตเฺต อนุญฺาส ิ ตถาคโต
วเสน  การณสเฺสว วนิย ํ ปฏฐเปส ิ โส
กาลาทอินรุเูปน โส  สงฆฺสฏุตุาย  เว
อกาส ิ ปฏริปู ํ ตํ วนิย ํ สหติ ํ วรํ
สกิขฺาปเท  ห ิ กสิมฺิจฺิ สตตฺกขฺตตฺุํ  ตถาคโต
ฐเปส ิ อนปฺุญตฺตึ อกา  ลหกุเมกทา
โส  เจทาน ิ อชวีสิสฺ สมพฺทุโฺธ  ทฆีทสสฺโน
ปฺญตฺตเึยว  โปราณํ ปฏริปู ํ กรสิสฺติ
ฐเปสสฺต ิ จ  ปฺญตตฺึ โส  อเนกวธิ ํ นวํ
สทธฺ ึ ห ิ รฏฐมนตฺหีิ ราชา  ฐานานรุปูโต
ราชกจิจฺาน ิ กพุพฺนโฺต สุสมาหิตมานโส
ฐเปต ิ ปนุ  ปฺญตตฺึ ยา  ปฺญตตฺ ิ ปรุาณกา
น  โข  กาลานรุปูา ว กาลาทอินรุปูโต
สมหูนต ิ เอต ํว การณสสฺ  วสานโุค
เอสา  ห ิ จรยิา  ตสสฺ รโฺญ  จ  รฏฐมนตฺนิํ
สพพฺภาเคส ุ รฏฐสสฺ ทยยฺรฏฐนิวาสินํ
สทา  ปโยคสมปฺตตฺิ- ภโูต ว  โหต ิ ปจจฺโย
ททสิสฺต ิ วภิตูิจฺ อย ํ วเิสสมงคฺลนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย    (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๒๕-๓๒๖)

ทานผปูกครองพระศาสนาแนะนำชกัจงูประชาชน ถาเปนความเจรญิแกบคุคล แตเปนความเสือ่มแกหมคูณะ
การปกครองนัน้ยงัหาชอบไม ถาเปนความเจรญิแกบคุคลแลหมคูณะ แตเปนความเสือ่มแกพระศาสนา การปกครอง
นัน้กย็งัหาเรยีบรอยดไีม ถาเปนความเจรญิตลอดทัง้บคุคลทัง้หมคูณะทัง้พระศาสนา การปกครองนัน้จดัวาเปนอยาง
เยีย่มบรบิรูณดทีีส่ดุ เมือ่ความสมบรูณแลเปนประโยชนแกพระศาสนาแลว กย็อมปกแผไปถงึหมคูณะแลบคุคลตลอด
ไป       เทยีบกบัอธปิไตย ๓  คอื  อตัตาธปิไตย  ความมตีนเปนใหญ   ไมอาศยัผอูืน่เปนหลกั   มกัลอแหลมใกลกบั
ความผดิความชอบไดงาย   สโูลกาธปิไตย ความมโีลกเปนใหญ ไมได เพราะอาศยัความคดิความเหน็ของคนมาก
เขาชวยกลัน่กรองสอบสวน แตลางทอีาจเรรวนพลัง้หลาดไดทัง้มากๆ  เพราะหากเหน็ผดิหมดรวมกนั  เหตนุัน้จงึสู
ธมัมาธปิไตย ความมธีรรมเปนใหญ ไมได เพราะมธีรรมเปนหลกั ไมอกัอวนปวนปนไปตามความคดิความเหน็ของ
เอกชนแลคนหมมูาก  สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาจงึทรงสรรเสรญิธมัมาธปิไตยวา เปนยอดเยีย่มยิง่กวาอธปิไตยขาง
ตนทัง้สอง  ประโยชนของอธปิไตยทัง้ ๓   จงึหยอนยิง่แคบกวางกวากันโดยลำดบั ดวยประการฉะนี้

สมเดจ็ ฯ ทรงปกครองประชานกิรกับรฐัมณฑล กท็รงมงุผลความเจรญิรงุเรืองแกประเทศเปนใหญ ถาเอกชน
ไดสขุประโยชน แตเปนทกุขโทษแกบานเมอืงหรอืสกลุวงศ กไ็มทรงอำนวยอดุหนนุ หรอืลางอยางเปนคณุแกสกลุวงศ
หรอืบานเมอืง แตเปนเหตเุสือ่มเสยีแกประเทศชาต ิ กไ็มทรงปรารถนาทีจ่ะทำนบุำรงุเกือ้กลูอปุถมัภ ทรงมงุสวนที่
เปนธรรมแลประโยชนแกประเทศชาตเิปนประธาน จงึไมตองทรงวปิฏสิารปวนปนหวัน่ไหวไปตามความสรรเสรญิแล
ครหาของประชาชนทัว่ไป ซึง่มจีติใจอธัยาศยัตางๆ กนั ทรงดำรงพระสตมิัน่ มงุแตสิง่ทีเ่ปนสขุประโยชนไมใหเกดิ
ทกุขโทษความเสือ่มเสยี แกประเทศชาต ิหมคูณะ สกลุวงศ แลเอกชน มพีระราชกมลเตม็เปยมดวยพระกรณุา ไมมี
วปิฏสิารเดอืดรอน     พระราชหฤทยั เปนพลวปจจยัใหไดทรงปกครองทำนบุำรงุพระบรมวงศานวุงศ อาณาประชา
ราษฎรสมณพราหมณ ใหไดความรมเยน็เปนสขุทกุทพิาราตร ีพระคณุขอนีเ้ปนมงคลวเิศษทีค่ำรบ ๒.

(มว. ๓๒๕-๓๒๖) อธิปเตยฺยติกคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : ปสาสโก  สงฆฺวรสสฺ  เถโร
วเินต ิ ธมเฺมน  ชเน  นพิทธฺํ
นรสสฺ  เจ  วฑุฒฺ ิ ภเวยยฺเยว
สยิา  ต ุ โข  หาน ิ คณสสฺ  นจิจฺํ
ปสาสน ํ สาธ ุ น  โหต ิ เอตํ
นรสสฺ  เจ  วฑุฒฺ ิ จ  โข  คณสสฺ
สเจ  สยิา  หาน ิ ต ุ สาสนสสฺ
ปสาสน ํ สาธ ุ น  โหต ิ เอตํ
นรสสฺ  เจ  วฑุฒฺ ิ คณสสฺ  จาป
ภเวยยฺ  โข  วฑุฒฺ ิ จ  สาสนสสฺ
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ปสาสน ํ สาธ ุ อทิ ํว  โหติ
คณาทเิก  รกขฺต ิ สาสนปํ

ปฐยาวตัร : ตีเหวธิปเตยฺเยหิ ทฏฐพพฺา  อปุมา  อยํ
เตสตุตฺาธปิเตยยฺเฺจ ยสเฺสกสเฺสว  โข  สยิา
เนโส  ธมมฺตถฺเมธหีิ สทธฺ ึ มนตฺยเต  นโร
มจิฉฺาปรายโน  เอโส โหต ิ ทพุพฺนิโย  จ  โส
โหต ิ ปาปตรเํยว ต ํ โลกาธปิเตยยฺโต
พห ู เจ  มนทฺพทุธฺธี เอเต  มจิฉฺาปรายนา
โหต ิ ปาปตรเํยว ต ํ ธมมฺาธปิเตยยฺโต
เต  ธมมฺครโุน  ยสมฺา สพเฺพ  ธมมฺปรายนา
ต ํ ธมมฺาธปิเตยยฺ ํว ตสมฺา  พทุธฺปปฺสสํติํ

อนิทรวเิชยีร : ทยยฺสิสฺโร  ธมมฺฐโิต  นพิทธฺํ
ธมเฺมน  กาเรต ิ สเมน  รชชฺํ
อตถฺาย  รฏฐสสฺ  จ  ทยยฺกิานํ
กจิจฺานกุจิจฺาน ิ ปยุชฺเต  โส
อกุกฺฏฐกาเลป  อกมปฺโย  โส
สงคฺามกาเลป  อนตุตฺราสี
โส  มททฺติุ ํ โหต ิ รปิ ู สมตโฺถ
ทยยฺานเมกสสฺป  นจิจฺกาลํ
ทกุขฺ ํ น  อปุปฺาทยเต  ชนนิโฺท
เย  ทคุคฺตา  โหนตฺ ิ จ  กจิฉฺชวีี
สงคฺณหฺติุ  ํ คจฉฺต ิ เต   นรนิโฺท
เตส ํ หเิตส ี มหโิป  จ  โหติ
ทกุขฺปปฺเนตา  จ  สโุขปหาโร
ตสมฺา  สขุ ํ เสนตฺธิ  สพพฺทยยฺาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๒๗-๓๒๘).

การณวสกิตา แปลตามพยญัชนะวา ความเปนผเูปนไปในอำนาจแหงเหต ุเรือ่งอนัเกดิขึน้ซึง่เรียกวาการณ
นัน้ยอมมชีองทางสอแสดงความจำเปนหรอืเหมาะควรทีบ่คุคลจะพงึกระทำอยางไรอยใูนตวัทกุเร่ือง  ผกูำหนดเหน็
ความจำเปนหรอืความเหมาะควรนัน้แลว ประพฤตกิระทำไปเทาทีจ่ำเปน แลตามความเหมาะตามควรนัน้ ไมฝาฝน
ดือ้รัน้ทำไปตามความพอใจตน อนัเปนลวงลนกวาจำเปนไปกด็ ีนอกเหนอืความเหมาะความควรกด็ ีนีเ้รยีกวาการณ
วสโิก ผอูยใูนอำนาจแหงเหต ุกริยิาทีเ่ปนเชนนัน้ชือ่วาการณวสกิตา

คณุขอนีบ้ณัฑติในพระพทุธศาสนานยิมยกยองวาเปนคณุสมบตัสิำคญัของบคุคลผมูบีญุญาภนิหีาร ถงึเหน็ใน
คำพระอรรถกถาจารยปรารภพระอานนทเถรเจากลาวไววา ปุญฺวนตฺา  นาม  การณวสกิา  โหนตฺ ิ ชือ่วาผมูบีญุ
ทัง้หลายยอมเปนผอูยใูนอำนาจแหงเหตฉุะนี ้ จรงิอย ูบคุคลไดชือ่วาผมูบีญุก็เพราะไดบำเพญ็คณุความดมีาแลวมาก
อนัความดยีอมเปนการทีท่ำยาก เพราะเปนการทวนกระแสใจ  ผฝูากระแสนัน้ทำความดไีดกเ็หมอืนพายเรอืทวนกระแส
น้ำอนัเชีย่ว ผมูนี้ำใจไมเด็ดเด่ียวกท็ำไปไมไหว แตการทีอ่ตุสาหะทำความดไีป ยอมเปนอบุายเพาะกำลงัใจไปดวยกนั
ดจุชนผหูมัน่ขยนัประกอบการงาน กเ็ปนอนัทำกายบรหิาร ซึง่เปนฐานใหเกดิกำลงักายไปในตวัฉะนัน้ เมือ่บากบัน่
ทำความดไีปนานๆ ใจยอมเคยชนิตอความยากลำบาก แลหนายจากอกศุลโทษมาอภริมยในกศุลกจิอนัเปนคณุประโยชน
โดยมติองเคีย่วเขญ็ เปนพลอนิทรยีขึน้ในสนัดาน ขอนีเ้ปนปจจยัแหงอภนิหีาร คอืคณุเครือ่งทำใจใหเดด็เดีย่วมัน่คง
อนันำสงบคุคลนัน้ใหถงึความเปนใหญ     ผมูอีำนาจทางใจเหน็ปานนัน้    จงึอาจเปนผมูัน่ในคณุคอืการณวสกิตา ไม
ฝาฝนอำนาจกลาวคอืความจำเปนทีป่ระกอบดวยความสมควรแหงเหตกุารณนัน้ๆ เพราะใจเคยอดทนทำความด ีแลชนิ
ตอความลำบากมามาก ไมยากทีท่ำจะแลทน อนัความทีไ่ดทำบญุกศุลไว ยอมเปนปจจยัแหงอภนิหีาร อนัเปนฐาน
แหงการณวสกิตา ดงันีบ้ณัฑติจงึนยิมไววา ความเปนผอูยใูนอำนาจแหงเหตเุปนคณุสมบตัพิเิศษแหงทานผมูบีญุญาภิ
นีหารดวยประการฉะนี้

สมเดจ็พระชนิสหีสมัมาสมัพทุธเจาทรงบรบิรูณดวยพระบญุญาภนิหีารพทุธบารมจีงึทรงถงึพรอมดวยการณ
วสกิตาคณุนีเ้ปนอยางยอดเยีย่ม ไมมผีอูืน่เทยีมถงึ พงึสนันษิฐานเหน็ไดในพระปฏปิทานัน้ๆ

(มว. ๓๒๗-๓๒๘) การณวสิกตาคาถา

ปฐยาวตัร : ย ํ ห ิ โข  วตถฺ ุ อปุปฺนนฺํ การณ ํ อติ ิ วจุจฺเต
โย  ปวตโฺต  วเส  ตสสฺ กรณยฺ ํ ปสสฺมานโก
ธโีร  กตตฺพพฺภาวจฺ กิจจฺ ํ ตทนโุลมกิํ
ปจจฺเวกฺขยิ  เอตสสฺ อนรุปู ํ กโรติ  เว
นาตกิกฺมต ิ เอตสสฺ อนรุปู ํ ปกพุพฺติ
วจุจฺเต  กรยิา  ตสสฺ การณวสกิตา  อติิ

อนิทรวงศ : ปฺุญาภนิหีารสมงคฺโิน  คโุณ
อจิเฺจวเมสา  จรยิา   ปสสํยิา
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อานนทฺมารพภฺ  ปกติตฺติ ํ อทิํ
เมธาวนิา  อฏฐกถายมาคตํ
เย  ปฺุญวนตฺา  สคุตสสฺ  สาสเน
เต  การณสเฺสว  วสานคุา  ว  โข

ปฐยาวตัร : อทีโิส  ปฺุญวา  นาม ปฺุญํ  ห ิ นาม  ทกุกฺรํ
ผเิยน  ปฏโิสตาย ยถา  นาวาย  ปาชนํ
ปฏิโสตานุวตฺเตหิ ปุญฺสสฺ  กริยิา  อยํ
อนวฏฐติจิตฺเตหิ สกกฺา  กาตุ ํ  น  สพฺพโส
โย  เว  อสุสฺาหวา  โสตํ อตกิกฺมต ิ   ตาทสิํ
เอโสว  อนโุสตาย นาวาย  ปาชน ํ ยถา
สเุขน  กรุเุต  ปฺุญํ โย  อารทธฺปรกกฺโม
อสุสฺาเหน  สมงตฺ ี ว ปุญฺสสฺ  กรณ ํ นโร
อารภนโฺต  ว  อฏุฐานํ นสิสฺาย  เขทมตตฺโน
อคคฺเณตวฺาน  ปฺุญํ  ว อภณิหฺเํยว  กพุพฺติ
ธมเฺม  อกสุเล   นสสฺ จติตฺ ํ รมติเยว  โข
ธมเฺม  ต ุ กสุเลเยว จติตฺ ํ รมต ิ สพพฺโส
วิริยินฺทฺริยมสฺเสวํ จติเฺต  อปุปฺชชฺเตว  โข
ยตุโฺต  เตนาธปิจจฺ ํ ว สมปฺาปณุาต ิ โส  นโร
วิริยินฺทฺริยสมฺปนฺน- จติโฺต  โย  โหต ิ ตาทโิส
โส  สกโฺกติ  ปตฏิฐาต ํุ การณวสกิตาย  โข
นาตกิกฺมต ิ เอโส  ว ตํการณานุโลมตํ
ทนตฺปพุพฺหฺ ิ ต ํ ปฺุญ- กริยิาย  จ  โข  จริํ
จติตฺ ํ กจิฉฺสสฺ  วสิสฺาส- ปตตฺปพุพฺจฺ  โหต ิ ตํ
เตน  ปฺุญํ  น  กาตุจฺ ขมติ ํุ  โหต ิ ทกุกฺรํ
เอตสสฺ  ปจจฺปุฏฐาน- อภนิหีารกสสฺ  โข
โหต ิ ปจจฺยภตูา  เว ปพุเฺพ  ว  กตปฺุญตา

อนิทรวเิชยีร : โย  จาภนิหีารสมงคฺพิทุโฺธ
โส  การณสเฺสว  วสานโุค  ว
โลกมหฺ ิ โส  อปปฺฏภิาคภโูต
ทฏฐพพฺเมต ํ จรยิายมสสฺาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๓๒๗) การณวสกิตาคาถา  อกีสำนวนหนึง่

ปฐยาวตัร : โย   นโร   การณสเฺสว วสานโุค   สเุมธโส
กิจฺจานุรูปกิจฺจฺจ รจุยิาเยว   อตตฺโน
กโรต ิ น  สกจิจฺจฺ อตกิกฺนโฺต   นโรป   โย
กริยิา   วจุจฺเต   ตสสฺ การณวสกิตา   อติิ

อนิทรวงศ : ย ํ   สาธ ุ  โข    โหต ิ   อทิปํ   ทกุกฺรํ
สาธุ ํ   กโรนโฺต   ปฏโิสตปคุคฺโล
ทกุเฺขน   สาธุ ํ   กรุเุต   อตาท ิ  โข
สาเธต ิ  สาธ ํุ  สสุมาหโิต   นโร

ปฐยาวตัร : กตปพุพฺกกลยฺาโณ ปพุเฺพ   ทกุกฺรการโก
โย   ทกโฺข   นโร   โหติ ปาปา   นพิพฺนิทฺมานโก
กสุลมหฺ ิ  รโต   โหติ กลยฺาณนนินฺมานโส
อย ํ  โหต ิ  มนสุสฺานํ อภนิหีารปจจฺโย
สมปฺาเปต ิ มนสุเฺสป สพเฺพ   อสิสฺรยิ ํ  สทา
ตสมฺา   โย    การณสเฺสว วสานโุค    สเุมธโส
กตปฺุญาภินีหาโร เอโส   พทุธฺปปฺสสํโิต

อนิทรวเิชยีร : เอตาย   ยตุโฺต   ว    อนนตฺญาโณ
ปฺุญาภนิหีารวโร   จ   เสฏโฐ
โลกมหฺ ิ  พทุโฺธ   อสโม  ว   โหติ
ทฏฐพพฺภตูา   จรยิา  ว  ตสสฺาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี   ขนตฺสิาโร     ป.ธ.  ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๒๘-๓๒๙)

เมือ่ทรงเหน็วา     ลทัธสิมยัของคณาจารยทัง้สอง     มใิชคลองแหงพระโพธญิาณ กท็รงอำลาสองคณาจารย
โดยสคุโตบาย  ยงัความอาลยัเสยีดายใหเกดิแกทานทัง้สอง เสดจ็ไปในการแสวงหาพระสมัมาสมัโพธญิาณโดยลำพงั
ทแีรกทรงบำเพญ็ทกุกรกริยิา ซึง่ในสมยันัน้นยิมวาเปนบญุอยางอกุกฤษฎ เปนทางสมัฤทธิแ์หงผลทัง้ปวงทีป่รารถนา
สิง่ทีค่นทัง้โลกนยิมวาดี แมจะมวีมิตักิงัขาอยใูนใจ แตเมือ่ไมไดขอพสิจูนพอเพยีง จะโตเถยีงคดัคานสิง่นัน้กไ็มชอบ
แกเหต ุทางทีด่คีวรทดลองดวยตน อนัการณวสกิบคุคลยอมไมพรัน่พรงึตอความลำบาก ในเมือ่เหน็ประโยชนอนัสมควร
สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาทรงเหน็อำนาจแหงเหตเุชนนี ้จงึทรงบำเพญ็ทกุกรกริยิา ทำนองเดยีวกบัทรงศกึษาพสิจูน
ลทัธขิองสองดาบสในหนหลงั ทรงบำเพญ็อยางเขมขนยิง่ยวดเปนเวลานาน จนทรงรสูกึวาไมมใีครทนทานทำไดถงึ
เพยีงนัน้แลว ไมไดตรสัรธูรรมอะไร ซ้ำไดพระปญจวคัคยีเปนสกัขีพยาน พอเปนหลกัฐานพสิจูนไดวา ทกุกรกิรยิา
นัน้ไมใชทางสิน้ทกุขจรงิ จงึทรงเลกิเสยี ดวยความเปนอยอูยใูนอำนาจแหงเหตอุกีเหมอืนกนั  ขอนัน้กเ็ปนอปุการะ
แกอนศุาสโนบาย เมือ่พระองคตรสัรแูลว ทรงแสดงธรรมคดัคานทกุกรกิรยิาทัง้หลาย เรยีกวาอตัตกิลมถานโุยค หา
ผูทวงติงไมได หากพระองคมิไดตรัสรูเสียเลย ก็ไมมีใครลวงครหาเยาะเยยวาไมพากเพียร ถาไมไดทรงบำเพ็ญทุก
กรกริยิา เริม่ตนทรงบำเพญ็ทางจติภาวนาทเีดียว ถาไมไดตรสัร ูโลกกจ็ะตวิาพระองคไมเพยีร ครัน้ไดตรสัรแูลวจะ
ทรงแสดงธรรมโปรดสตัวใหดำเนนิในมชัฌมิาปฏปิทา ทกุกรกริยิากจ็ะเขาเปนอปุสรรคขดัขวางทางโอวาทานศุาสนี
ซึง่พระองคไมมอีบุายทีจ่ะแกไขใหปลอดโปรงไปไดเลย เพราะไมเคยทรงบำเพญ็มา ขอนีแ้สดงเยีย่งการณวสกิชนวา
เมือ่ยงัไมไดเหตผุลอนัควร ยอมไมดวนคดัคานเลกิถอนลทัธเิกาอนัเขาทัง้หลายนยิมกนั แมจะตองลำบากตรากตรำ
ทำตามลทัธนิัน้ เพือ่พสิจูนความจรงิกย็อม ตดัทางปรปัวาทวาเปนเจาแบบเจาแผนไมนบัถอืประเพณ ี คณุคอืการณ
วสกิตานีย้อมเปนอปุการแกการแสวงหาพระสมัมาสมัโพธญิาณ.
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(มว. ๓๒๘-๓๒๙) ทุกฺกรกิริยาคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : ยทา  มหาสตตฺวโร  วชิานิ
“นริตถฺกา  นสิสฺริ ิ ลทธฺ ิ เตสํ
อยจฺ  อาฬารสิ ิ อทุทฺโกยํ”
ตทาป  โกณฑฺฺญิสอิาทโย  เว
อสิ ีว  อาปจุฉฺยิ  ปจฺ  เอเต
คเวสติุํ  โพธวิร ํ  คโต  โส

อนิทรวงศ : สมโฺพธิญาณาภมิโุข   นราสโภ
อกุกฺฏฐเมต ํ อตทิกุกฺร ํ ตทา
คาฬหฺ ํ ปธาน ํ กร ิ ทฬหฺมานโส
“สมโฺพธมิคโฺค  น  อยนตฺ ิ  สพพฺโส
ญตวฺา  ปธาน ํ  ชห ิ ตปํ  ทกุกฺรํ
สมโฺพธิญาณาภมิโุข   ส  อายตึ

ปฐยาวตัร : อสิหี ิ กตปพฺุพ ํ ยํ กต ํ พทุเฺธน  ทกุกฺรํ
เอตมกุกฺฏฐปฺุญนฺติ มหาชเนน  สมมฺตํ
เอตมปฺ  ปฏปิชชฺนโฺต ตจฺ  วมีสํมานโก
“อตทิกุกฺรภาโวยํ โพธมิคโฺค  น  โข  อติิ
ญตฺวา  ปชชฺห ิ สมพฺทุโฺธ ปธานมติทุกฺกรํ
เอว ํ สมนปุสสฺนโฺต ฐิโต  อตถฺวสมหฺ ิ โส
“น  ทกุขฺกขฺยมคโฺค ว โหต ิ ต ํ ทกุกฺร ํ อติิ
ชานนโฺต   ต ํ ชหติวฺาน ปจฉฺา  สมโฺพธมิตุตฺมํ
พชุฌฺติวฺา  ปจฺสินี ํว “เทวฺเม  น  เสวติพพฺกา
อติทุกฺกรเมเตสุ อตตฺาน ํ กลิเมต ิ จ
เนต ํ สมโฺพธมิคโฺคติ เทเสตวฺา  “มชฌฺมิา  อยํ
สมมฺาปฏปิทา  โหติ โพธมิคโฺค  ว  โข  อติิ
เทเสส ิ ปฐมเํยว เอเตส ํ ธมมฺเทสนํ
เอว ํ ทเีปต ิ เอตมปฺ “ปพุพฺลทธฺ ึ นราสโภ
อปปฺฏกิขฺปิยติวฺาน เอต ํ วมีสํมานโก
“อย ํ น  โพธมิคโฺคติ ญตวฺา  ปชาย  เทสยิ
เอตสสฺ  การณสเฺสว อย ํ วสกิตาคโุณ
พหปูการภตูา ว โพธยิา  เอสนาย  โขติ  ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสส หนา ๓๒๙-๓๓๐)

เมือ่ไดตรสัรพูระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ  ทรงกระทำการเทศนาธษิฐานคอืตกลงพระหฤทยัจะทรงแสดงธรรม
สอนเวไนยสตัวแลว  ทรงคำนงึถงึผจูะรบัพระปฐมเทศนา  ทรงระลกึถงึดาบสทัง้สองกอน  กเ็พราะวาทานทัง้สอง
นัน้  วาโดยเพศกเ็ปนบรรพชติดวยกนั  ควรจะโปรดกอน  วาโดยฐานเปนอาจารยผสูัง่สอนกเ็ปนบพุการี   ควร
จะทรงกตเวทเีมือ่ถงึสมยั  วาโดยฐานเปนเวไนยกเ็ปนอคุฆตติญับูคุคล  เหมอืนดอกอบุลอนัขึน้พนน้ำจวนจะบาน
พอไดสมัผสัรศัมพีระอาทติยกจ็ะบานทนัท ี  วาโดยฐานไมตรกีเ็คยอยรูวมใกลชดิสนทิสนม  หยัง่ทราบปกติจตินยิม
แลปรชีาสามารถของกนัด ี พอทีจ่ะพดูกนัใหเขาใจไดงาย  วาโดยทางเปนอบุายเผยแผพระศาสนา  ทานทัง้สองเปน
ปราชญชัน้สงูแลเปนอาจารยเดิม  เม่ือโปรดทานทัง้สองใหไดธรรมจกัษบุรรลมุรรคผล  ยอมตนเปนพทุธสาวกได
กอน  จะเปนอปุการแลเปนกำลงัในการสัง่สอนเผยแผพระศาสนา  แตเมือ่ทรงทราบวาทานทัง้สองทำลายขนัธเสยี
แลว  จงึทรงระลกึถงึพระปญจวคัคยีตอไป  กเ็พราะวา  พระปญจวคัคยีนัน้  นอกจากเปนบรรพชติดวยกนั  ยงัเปน
พยานสำคญัในเรือ่งบำเพญ็ทกุรกิรยิา  แลการทีพ่ระปญจวัคคยีออกบวชตามเสดจ็เฝาอปุฐากพระองคในเวลาทรง
บำเพญ็ทกุรกริยิา  เพือ่วาเมือ่พระองคไดตรสัรธูรรมวเิศษแลว  จะไดทรงสอนใหรตูามบาง  ขอนีป้รากฏโดงดงัไป
ในทีน่ัน้ๆ แลว  ถาพระองคไมทรงสอนพระปญจวัคคยีใหรธูรรมตามเสดจ็ไดกอน  กจ็ะเปนขอคานตงิวา  แตพระ
ปญจวคัคยีสอูอกบวชตดิตามอปุฐากพระองคอยทูกุเชาค่ำ  พระองคยงัไมทรงสอนใหรธูรรมอะไรได  จะปวยกลาว
ไปใยถงึคนอืน่  แลในเวลานัน้พระปญจวคัคยีพากนัออกหางพระองคไป  ดวยเขาใจวา  ทรงเลกิทกุรกริยิาเสยีแลวจะ
ตรสัรอูะไร  จะเฝาอปุฐากอยตูอไปกไ็รผล  ถาไมทรงแกความสำคญัผดิของพระปญจวคัคยีเสยีใหไดกอน  ขาวไม
สำเรจ็ของพระองคกค็งจะกระฉอนอยไูมสิน้สดุ  เม่ือทรงสอนพระปญจวัคคยีใหรธูรรมสิน้ความสำคญัผดิแลว  ขาว
นัน้กจ็ะสงบไปเพราะอาศยัพระปญจวัคคยีนัน้เอง  เพราะทรงเหน็แลทรงยอมอยใูนอำนาจแหงเหตอุนันี ้ จงึสอูตุสาห
เสดจ็บทจรจากโพธมิณฑลไปโปรดพระปญจวคัคยี  ซึง่พกัอย ูณ ปาอสิปิตนมฤคทายวนักรงุพาราณส ี สิน้ระยะทาง
ตัง้วนั  ขอนีแ้สดงเยีย่งของการณวสกิชนวา  แมจะไดดมีสีขุยิง่ใหญ  กย็อมไมลบหลคูณุทานผเูปนบพุการี  ไมยอม
ตดัทอนไมตรจีติในมติรสหาย  ไมละเลยคนืคายอนัโตชนคนเกา  อนึง่   ยอมเลอืกตัง้ตนประกอบการงาน  ในทางที่
เปนหลกัฐานแลไดประโยชนมาก  ตดัทางปรปัวาทวาเปนคนอกตญั ู ประทษุรายมติร  ขาดสงัคหกจิในอนัโตชน
แลทำการงานไมไดผลเปนชิน้เปนอนั
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(มว. ๓๒๙-๓๓๐) ปจฺวคฺคยิาน ํ ปฐมเทสนาคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : วรํ  ห ิ สมพฺชุฌฺยิ  โพธิญาณํ
ตทา  มหาการณุโิก  ภวติวฺา
“อมิมฺป  ธมมฺ ํ ปฐม ํ น ุ กสสฺ
อทิาน ิ เทเสยยฺมหนตฺ ิ เสฏโฐ
นราสโภ  จนิตฺย ิ โลกนาโถ
สพุทุธฺ ิ อาฬารสิ ิ จทุทฺโกติ
ทเุว  สเก  อาจรเิย  ว  ปพุเฺพ
พหปูกาเร  สร ิ ปกกฺญาเณ

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ห ิ เอวมฺญาสิ “อสิโย  ปพุพฺการิโน
ภพพฺภตูา  จ  เวเนยยฺา เทวฺ  จ  อคุฆฺฏติฺโุน
อเิม  ปพพฺชติา  โหนตฺิ สทธฺมมฺ ํ พทุธฺเทสติํ
เอเต  สตุวฺาน  ต ํ ขปิปฺํ อาชานสิสฺนตฺ ิ สพพฺโส
เต  พชุฌฺติวฺาน   สทธฺมมฺํ เหสสฺนตฺ ิ พทุธฺสาวกา
พลวปปฺจจฺยา  จาป ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน
เอเตส ํ มตภาว ํว ญตวฺา  ปจฺสิโย  สริ
พทุโฺธ  ห ิ เอวมฺญาสิ “อเิม  โข  ปจฺวคคฺยิา
สตถฺ ุ ทกุกฺรกาเล  จ สกขฺภิตูา  ตทาป  โข
เต  สพพฺปฐม ํ  ธมมฺํ สมมฺาสมพฺทุธฺเทสติํ
โสสสฺามาต ิ  มหาสตตฺํ อปุฏฐหสึ ุ  สฏุ ุ จ
เนเตส ํ เจป  สทธฺมมฺํ เทเสยยฺ  มนุปิงุคฺโว
ปเคว  โข  ชนานนตฺิ นกิขฺมมฺ  โพธมิณฑฺลา
เยน  ปจฺสิโย  วตุถฺา เตน  ปายาส ิ โคตโม

อนิทรวเิชยีร : พทุธฺสสฺ  เอต ํ ปรทิปีน ํ โข
“กิจฺาป  อคโฺค  มนุ ิ เชฏฐภโูต
พทุโฺธ  ปเนโส  กตเวทภิโูต
โลเก  ปเรสมปฺจ  โส  หเิตสตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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ปญหาวชิาแตงไทยเปนภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๓๐-๓๓๑).

สมเดจ็พระบรมศาสดาจารย เปนพระสพัพญั ู  รสูิง่ทีค่วรรทูัง้ปวง แลเปนพระสพัพทสัสาว ีเหน็การณที่
ควรเหน็ทัง้สิน้   เปนพระธรรมราชา ธรรมสวาม ีในกรณยีะเนือ่งดวยพระศาสนา  กน็าทีจ่ะทรงไดอสิระเพือ่จะทรง
บญัญตัจิดัทำอยางไรๆ ไดทกุเม่ือทกุประการ        ถงึกระนัน้กห็าไดทรงอาศยัความเปนอสิระนัน้ทำอะไรๆ ไดนอก
เหนอืเหลอืล้ำไปกวาเหตุไม    ยอมทรงประพฤตเิปน ไปตามอำนาจเหตกุารณ จงึไมเปนฐานทีบ่ณัฑติพจิารณาแลวจะ
ตำหนพิระองคได พงึเหน็ในการทรงบญัญตัพิระวนิยัสกิขาบท    ยอมทรงบญัญตัติอเมือ่มเีหตปุรากฏเกดิขึน้กอนทกุ
ขอ จรงิอยเูมือ่ยงัไมมผีปูระพฤตผิดิเปนนทิานปกรณ ถาพระองคทรงบญัญตัสิกิขาบทหามลวงหนาไว      ขอครหา
กจ็ะพงึมวีาพระองคแกลงหาเรือ่งกดขีพ่ระสาวกหาควรไม เธอทัง้หลายมคีวามเชือ่ถอืคอยทำตามคำสอนอย ูจะตอง
บญัญตัผิกูมดัหนกัหนาทำอะไร         อนึง่เธอเหลานัน้ลวนแตมศีรทัธาเลือ่มใสออกบรรพชา ทีไ่หนจะประพฤตติ่ำ
ชาเชนนัน้ เมือ่เปนเชนนีโ้ลกกจ็ะไมสำคญัในกำลงัพระปรชีาญาณ สกิขาบททีท่รงบญัญตัไิวกจ็ะงอนแงนไมเปนแกน
สาร แตเมื่อไดเหตุการณอันควรแลวทรงบัญญัติยอมตัดทางครหาเห็นปานนั้น โลกก็จะสำคัญในพระปรีชาญาณ
สกิขาบททีท่รงบญัญตัแิลวกจ็ะเฉยีบขาดแนนอน    เมือ่มผีปูระพฤตผิดิเปนนทิานปกรณแลวไมทรงบญัญตัสิกิขาบท
หามปรามเลา ชนทัง้หลายกจ็ะโพนทะนาวาพระองคทรงปลอยปละละเลยสาวกใหเทีย่วประพฤตลิามกตามอำเภอใจ
ครัน้ทรงบญัญตัลิงไปแลว   ภายหลงัการณปรากฏวายงัหละหลวม ไมพอจะปองกนัการลวงละเมดิไดเด็ดขาด     เชน
นีย้อมทรงเพิม่อนบุญัญตัใิหรดักมุเขาอกีตามอำนาจแหงเหต ุ   ไมเชนนัน้กจ็ะเปนพระบญัญตัสิบัปลบั ถาปรากฏวา
ตงึเครยีดเกนิไป   ยอมทรงอนบุญัญตัผิอนลงมาพอควรแกการณ เพือ่ตดัปรบัปวาทโวหารวา  “พระองคขาดเมตตา”
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(มว. ๓๓๐-๓๓๑) สิกฺขาปทปฺญตฺติคาถา

ปฐยาวตัร : พทุโฺธ  ห ิ ทฆีทสสฺ ีว ยทา  อปุปฺชชฺ ิ การณํ
ตทา  เอต ํว  อาคมมฺ ภกิขฺนู ํ ทฏุฐจารินํ
อนาจาร ํ จรนตฺานํ ปฏพิาหาย  สพพฺโส
สลีสกิขฺาปท ํ สาตถฺํ ปญฺาเปส ิว  สาสเน
อตตฺโน  พลกาเรน น  ปญฺาเปสเิยว  โส
การเณ  จ  อนปุปฺนเฺน น  ปญฺาเปส ิ โคตโม
สเจ  ตสมฺ ึ อนปุปฺนเฺน ปญฺาเปส ิ ตถาคโต
สยิุํ  ปรปูวาท ี จ ปรปูารมภฺวาทโิน
“ภกิขฺ ู อภภิวติวฺาน ต ํ ปญฺาเปส ิ โคตโม
เอเต  ห ิ อนกุพุพฺนตฺิ สมฺพุทธฺสฺสานุสาสนึ
สทธฺาทกิา  ปสนนฺา  จ นกิขฺมติวฺา  สกา  ฆรา
ปพพฺชนตฺ ิ อเิม  สพเฺพ น  ทจุจฺารโิน”  อติิ
เอวปํ  สนเฺต  น  ชานนตฺิ สตถฺ ุ ญาณพล ํ อเิม
สกิขฺาปทปํ  ปฺญตตฺํ กปุเฺปยยฺเยว  สพพฺโส

อนิทรวเิชยีร : อญฺาส ิ พทุโฺธ   อปุวาทเมตํ
ภกิขฺ ู ยทา  โหนตฺปิ  ทฏุฐจารี
เตส ํ ตทา  โข  ปฏพิาหนาาย
เอตปํ  ปญฺาปย ิ โลกนาโถ

อนิทรวงศ : สพพฺฺพุทุโฺธ  กรุณาสมงคฺโิก
อญฺาส ิ “ปญฺตตฺมทิ ํ ลหนุตฺ ิ โข
ทฬหฺ ํ ว  ปญฺาปย ิ โส  อปุายโส
อญฺาส ิ ปฺญตตฺมทิ ํ ครนุตฺ ิ โข
เอตปํ  กตวฺา  ลหกุ ํ สยุตุตฺโิต
เอตถฺานปฺุญตตฺปิท ํ ฐเปส ิ โส
เมตตฺาลพุทุโฺธ  อนรุปูการณํ
วมีสํยติวฺาน  ฐเปส ิ ตปํ  ตนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา  ๓๓๓-๓๓๔)

อกีเร่ืองหนึง่ โปรดใหทำปกาสนยีกรรมแกพระเทวทตั คอืประกาศตดัไมรบัรองความประพฤต ิ มเีรือ่งเลา
ไวในคัมภีรสังฆเภทกขันธกะวา  เม่ือครั้งเสด็จประทับ ณ กรุงราชคฤห คราวหนึ่งกำลังทรงแสดงธรรมในทาม
กลางบรษิทัใหญ พรอมทัง้พระราชา  พระเทวทตัเขาไปกราบทลูขอรบัเปนผปูกครองภกิษสุงฆแทนพระองค ขอให
ทรงมอบภกิษสุงฆแกตน อางเหตวุาพระองคทรงพระชราแลว ชอบแตจะทรงขวนขวายนอย ประกอบทฏิฐธรรมสขุ
วหิารอย ู พระองคไมโปรดแลทรงหามโดยละมอมถงึ ๒ ครัง้ พระเทวทตัยงัขนืกราบทลูอกีเปนครัง้ที ่๓ ซึง่เปนครัง้
เดด็ขาด จงึตรสัเปนอปัปสาทโวหารรกุรานพระเทวทตัวา แตสารบีตุรแลโมคคลัลานะเรายงัไมยอมมอบภกิษุสงฆให
ทำไมเราจงึจะมามอบใหเธอซึง่เปนคนเหมอืนซากศพ และเปนคนกนิเขฬะเลา การทีต่รสัรกุรานรนุแรงถงึเชนนี ้เพือ่
จะตดัการเซาซีข้องพระเทวทตั เพราะไมใชวสิยัทีพ่ระตถาคตจะตรสัยิง่กวาครัง้ที ่๓  อนึง่ ทรงหยัง่ทราบความดือ้
ดงึแขง็กระดางแหงพระเทวทตั ซึง่ไมมทีางจะเอาไวอยไูด กต็องทรงปลอยไปตามการณ  พระเทวทตัเมือ่ถกูรกุราน
เชนนัน้กแ็สดงอาการโกรธแคนอาฆาตทลูลาไป พระองคทรงเหน็วา พระเทวทตัเร่ิมเปลีย่นปกตทิวงทจีะคดิการใหญ
ทีไ่หนจะสงบแตเพยีงเทานี ้จะทรงนิง่ไว ถาพระเทวทตัไปทำอะไรเสยีหายรายแรงเขา กจ็ะเปนขอมวัหมองพลอยมา
ถงึพระองคแลหมคูณะตลอดถงึพระธรรมวนิยั มทีางเสยีหายมากกวาด ีจำจะทำวธิตีดัรอนพระเทวทตัเสยีจากพทุธ
นสิยั ธรรมนสิยั แลสงัฆนสิยั ตอนัน้ไปเธอจะทำอะไรผดิ กจ็ะไดไมพลอยหมองตดิมาถงึพระพทุธ พระธรรม พระ
สงฆ เหมอืนตดันิว้อนัอสรพษิกดัเสยีนิว้หนึง่รกัษาอวยัวะอืน่ๆ รวมทัง้ชวีติไว ไมเปนทางทีผ่มูปีญญาจะตฉินินนิทาวา
ทำเกนิสมควรดงันี ้จงึโปรดใหสงฆสมมตพิระสารบีตุรเขาไปทำปกาสนยีกรรมในกรงุราชคฤหวา แตกอนพระเทวทตั
มปีกตอิยางหนึง่ เดีย๋วนีม้ปีกตอิยางหนึง่ แปลกไปแลว พระเทวทตัจะทำกรรมใดดวยกาย ดวยวาจา  พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ไมรบัรเูหน็ดวยกรรมนัน้ พระเทวทตัตองรบัรเูหน็เอง  เรือ่งนีน้อกจากแสดงแผนนคิคหอยางเฉยีบ
ขาดรุนแรงสำหรบัคนแขง็กระดาง ยงัแสดงเยีย่งอยางของการณวสกิชนวา เมือ่มทีางเสยีทัง้สองทาง ยอมเลอืกทำใน
ทางทีเ่สยีนอย.

(มว. ๓๓๓-๓๓๔) ปกาสนียกมฺมคาถา

อนิทรวเิชยีร : ทฏฐพฺพเมต ํ จปรปํ  วตถฺุ
โส  เทวทตตฺสสฺ  หติานกุมปฺ
กมฺม ํ อกาเรส ิว  สงฆฺมชเฺฌ
พทุเฺธน  เหต ํ วนิยมหฺ ิ วตุตฺํ
โส  เอกทา  ราชคหมหฺ ิ รมเฺม
รญฺา  จ  สทธฺ ึ ปรสิาย  วตุโฺถ
ต ํ เทวทตโฺต  อปุสงกฺมนโฺต
“ชณิณฺา  จ  ภนเฺต  วยวฑุฒฺปิตตฺา
วฑุฒฺา  จ   โว  โหถ   มหลลฺกา  จ
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สงฆฺสสฺ   เม  โหต ุ ปสาสน ํ ว
นยิยฺาทติ ํ โวติ  อโวจ  เอวํ
ตกิขฺตตฺเุมเตน  นวิารโิต  โส
“สงฆฺสสฺ  เภโท  ครโุก ว   โขติ
สพพฺฺนุา  โอวทโิต  จ  เถโร

อเุปนทรวเิชยีร : ตโต  ว  โส  สตถฺร ิ พทธฺเวโร
ตทาป  อาจนิตฺยิ   พทุธฺเสฏโฐ
“กเรยยฺ  เจทาน ิ อนตถฺเมโส
มเหสโิน  ธมมฺวรสสฺ   โหติ
อนตถฺตา   สงฆฺวรสสฺ  จาติ
ปทฏุฐจติตฺ ํ จช ิ เทวทตตฺํ
สกงคฺปาณาทกิการณาป
ปยงคฺลุ ึ โข  วสิปตเมว
ยถา  นโร  ฉนิทฺต ิ  พทุธฺชิาโต
สชวีติสมฺ ึ ว  สขุาภกิาโม

ปฐยาวตัร :     ตสมฺา  อนนวุชโฺช ว พทุโฺธ  เอตมหฺ ิ การเณ
อติ ิ พทุธฺวโร  กมมฺํ ปกาสนยีมสสฺป
เถรสสฺ  เทวทตตฺสสฺ สารปีตุตฺ ํ สเุมธสํ
กาเรตุ  ํ ภกิขฺสุงฆฺ ํว อาณาเปส ิ สยุตุตฺโิต
“กมฺม ํ ห ิ เทวทตเฺตน ตหี ิ ทวฺาเรห ิ ย ํ กตํ
น  ทฏิฐ ํ พทุธฺอาทหีิ น  ญาตเํยว  ต ํ สยิา
กมฺม ํ ชาเนยยฺ  เถโร   จ ปสเฺสยยฺ  กตมตตฺนา
เอว ํ ทเีปต ิ เอต ํว ยทา  มเหส ิ อททฺส
สาสนสสฺ  จ   ภกิขฺสุสฺ อปุปฺชเฺชยยฺ  อปุททฺโว
ตทาป  สาตถฺกเํยว อจุจฺนิาต ิ  มหามนุตี ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘260

วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามที่จะเก็บไดในขอความขางทายนี้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๓๕-๓๓๖)

แทจรงิพระพทุธสาวกผมูบีญุญาธกิารแลปรชีาความสามารถยอมเจรญิตามรอยพระบาทในการณวสกิตาคณุ
นีท้ัง้นัน้ จงึผอนผนัรกัษาพระศาสนามาไดดวยด ีในทีน่ีจ้ะยกเรือ่งพระอานนทมาเปนนทิศันะ

คราวหนึง่พระเจาปเสนทโิกศลทรงนมินตพระบรมศาสดา ขอใหเสดจ็มารับภกิษา ณ พระราชนเิวศน พรอม
ดวยภกิษสุงฆประจำเนอืงนติย      สมเดจ็พระธรรมสวามศิรทรงคดัคานวา ธรรมดาพระพทุธเจาทัง้หลายยอมไม
ทรงรบัภกิษาอาหารประจำในทีแ่หงเดยีว เพราะวาชนผมูศีรทัธาทัง้หลายตางกห็วงัทีจ่ะใหเสดจ็ไปโปรดอยดูวยกนัทัง้
นัน้ ทาวเธอทลูขอใหทรงจดัภกิษุรปูหนึง่เปนผแูทนกไ็ด พระองคจงึทรงมอบภาระเรือ่งนีแ้กพระอานนท  ฝายพระ
เจาปเสนทโิกศลมไิดทรงมอบหมายพระราชภาระเรือ่งนีใ้หเปนหนาทีข่องผใูดผหูนึง่ แลมไิดทรงสัง่ไววา เมือ่ภกิษมุา
ถงึแมยงัไมเสดจ็ออกกใ็หราชบรุษุปลูาดอาสนะ นมินตใหนัง่ แลวองัคาสได ทรงอตุสาหะจดัองัคาสดวยพระองคถงึ
๗ วนัมไิดขาด วนัตอมามรีาชกิจเปนเหตใุหเสดจ็ออกชากวาทีเ่คยถงึ ๓ วนัตดิๆ กนั กธ็รรมเนยีมในราชตระกลูนัน้
เมือ่มไิดมรีาชาณตั ิใครๆ ยอมไมอาจจดัทำอะไรได เพยีงแตปอูาสนะแลวใหนมินตภกิษใุหนัง่กไ็มมใีครกลาทำ ภกิษุ
ทัง้หลายจำตองยนืคอย ทีท่นยนืไมไหวกลบัไปเสยีหลายรปู วนัที ่๒ กเ็ปนเชนนัน้ วนัที ่๓ เหลอืแตพระอานนทยนื
คอยอยผูเูดยีว ขาทนยีะของควรเคีย้วแลโภชนยีะของควรบรโิภคเหลอืมากมาย พระเจาปเสนทโิกศลทรงพระพโิรธ
ภกิษุทัง้หลายวา      แกลงทำการตดัรอนไมไวพระพกัตร เสเดจ็ไปเฝากราบทลูถามเหตกุะพระบรมศาสดา  พระองค
ทรงตัง้อยใูนความเปนกลาง ตรสัไกลเกลีย่วา ทีเ่ปนเชนนัน้เพราะภกิษทุัง้หลายยงัไมไดความคนุเคยสนทิสนมในพระ
ราชสำนกั ขอนีเ้ปนมลูใหพระเจาปเสนทโิกศลทรงขอนางวาสภขตัติยา ซึง่นบัเนือ่งในพระญาตเิก่ียวดองกบัพระบรม
ศาสดา มาเปนมเหสใีนภายหลงั เพือ่ใหปรากฏวาเปนพระญาตเิกีย่วดองกบัพระบรมศาสดาเปนอบุายปลกูความสนทิ
สนมในภกิษทุัง้หลายขึน้ไดดวยประการฉะนี ้ จงึจะดไีมมโีทษ

คอืทานเปนผอูนัพระองคทรงไววางพระหฤทยั มอบภาระอนันีใ้หแลว ทานตองพยายามเขน็ภาระอนันัน้ให
ตลอดไปดวย อยาใหเสยีททีีท่รงไววางพระหฤทยั ถาไมเชนนัน้ตนกจ็ะไดรบัโทษเสยีหาย ทัง้จะเปนขอระคายกระเทอืน
ถงึพระบาทยคุลอกีดวย  อนึง่ การทีพ่ระเจาปเสนทโิกศลเสดจ็ออกชาแลตองยนืคอย นีก่เ็ปนเหตหุนึง่ แตวาอำนาจ
แหงขอเหตนุีย้งัไมพอทีจ่ะใหกลบัเสยีไดโดยปราศจากทางเสยีหาย  เพราะวาแมเสดจ็ออกชา กย็งัไมลาจนถงึลวงเลย
โภชนกาล แลแมตองยนืคอยนาน กย็งัไมเนิน่จนเกนิกวาทีจ่ะทนได

(มว. ๓๓๕-๓๓๖) อานนทฺตเฺถรสสฺ การณวสิกาตาคาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : สพพฺฺโุน  สาวกเสฏฐเถรา
ปฺุญาภนิหีารสมงคฺภิตูา
พุทฺธี  จ  สามตถฺิยสมปฺยตุตฺา
เต  การณสเฺสว  วเส  ปวตตฺา
ตสมฺา  ห ิ เต  สาสนรกขฺกา  ว
ทฏฐพพฺมานนทฺวรสสฺ  วตฺถุ
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อนิทรวงศ : ราชา  ตทา  โกสลรฏฐขตตฺโิย
สทโฺธ  ปสนโฺน  มนุติพิพฺคารโว
“ภนเฺต  มม ํ คณหฺต ุ  โข  นเิวสเน
ภิกฺขํ  นิพทฺธํ  ภควา  สสาวโก”
อจิเฺจวมาโรจย ิ พทุธฺปงุคฺวํ
พทุเฺธน  วตุเฺต  นรเทวราชโิน
“เอกตถฺ  ภกิขฺ ํ มนุโย  น  คณหฺเร
อจิฉฺนตฺ ิ เตส ํ คมน ํ พหตู ิ โข
พทุเฺธน  วตุเฺต  นรเทวราชโิน
“เปเสถ  เม  เตนห ิ เอกสาวกํ
อจิเฺจวมานนทฺวรสสฺ  ภกิขฺโุน
ภาร ํ อกา  พทุธฺวโร  นราสโภ

ปยฺาวตตฺ ํ: ตํ  ญตฺวา  ภมูโิป  กจฺิ นาณาเปส ิ “อทิจฺทิํ
กโรถ”  อติ ิ ตสมฺา ว ภกิขฺสุงเฺฆ ว  อาคเต
สตตฺาห ํ สยเมเตสํ ภกิขฺ ํ อทาส ิ ภมูโิป
ตโต  นาครปาลสสฺ กจิจฺปปฺสตุตาย  โข
น  โกจ ิ ภกิขฺสุงฆฺสสฺ ภกิขฺ ํ อทา  นเิวสเน
ภกิขฺู  ตตถฺ  น   สณฺฐาตุํ สกขฺสึ,ุ  พหกุา  ตโต
ปลายสึ,ุ  ตห ึ เอโก อานนโฺท  ตทินิาน ิ เว
นวิตุโฺถ,  ขาทนยีานิ อวสสึ ุ พหนู ิ โข
ราชา  ปนุทเิน  ตตถฺ อาคนตฺวฺาน  นเิวสเน
ทสิวฺา  เอก ํว  อานนทฺํ กุทโฺธ  พทุธฺสสฺ  สนตฺกิํ
คนตฺวฺา  เอตสสฺ   ต ํ อตถฺํ อาโรเจตวฺาน  สตถฺนุา
สฺญาปโต  ตทา  สทธฺึ วสิสฺาส ํ สาวเกหปิ
กตฺตกุาโม  ตโต  ปจฉฺา วรวาสภขตฺติยํ
ธตีร ํ พทุธฺญาตสิสฺ เทวิภาวตฺถมตฺตโน
ยาจ ิ วสิสฺาสภาวตถฺํ สทธฺ ึ ภกิขฺหู ิ อายตึ
เถโร  ตตฺรป  อฏฐาสิ พหกุาน ิ ทนิาน ิ เว
ราชา  ตทาป  ปปจฺํ อกา  พหทุนิานปิ
เถโร  นาม  กเุล  รโฺญ สทธฺ ํ รกขฺติกุามโก
องคฺรีเสน  อาณตตฺํ ภาร ํ สาเธส ิ สฏุนุาต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามที่จะเก็บไดในขอความขางทายนี้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๓๕-๓๓๖)

คราวหนึง่พระเจาปเสนทโิกศลทรงนมินตพระบรมศาสดา ขอใหเสดจ็มารับภกิษา ณ พระราชนเิวศน พรอม
ดวยภกิษสุงฆประจำเนอืงนติย      สมเดจ็พระธรรมสวามศิรทรงคดัคานวา ธรรมดาพระพทุธเจาทัง้หลายยอมไม
ทรงรบัภกิษาอาหารประจำในทีแ่หงเดยีว เพราะวาชนผมูศีรทัธาทัง้หลายตางกห็วงัทีจ่ะใหเสดจ็ไปโปรดอยดูวยกนัทัง้
นัน้ ทาวเธอทลูขอใหทรงจดัภกิษุรปูหนึง่เปนผแูทนกไ็ด พระองคจงึทรงมอบภาระเรือ่งนีแ้กพระอานนท  ฝายพระ
เจาปเสนทโิกศลมไิดทรงมอบหมายพระราชภาระเรือ่งนีใ้หเปนหนาทีข่องผใูดผหูนึง่ แลมไิดทรงสัง่ไววา เมือ่ภกิษมุา
ถงึแมยงัไมเสดจ็ออกกใ็หราชบรุษุปลูาดอาสนะ นมินตใหนัง่ แลวองัคาสได ทรงอตุสาหะจดัองัคาสดวยพระองคถงึ
๗ วนัมไิดขาด วนัตอมามรีาชกิจเปนเหตใุหเสดจ็ออกชากวาทีเ่คยถงึ ๓ วนัตดิๆ กนั กธ็รรมเนยีมในราชตระกลูนัน้
เมือ่มไิดมรีาชาณตั ิใครๆ ยอมไมอาจจดัทำอะไรได เพยีงแตปอูาสนะแลวใหนมินตภกิษใุหนัง่กไ็มมใีครกลาทำ ภกิษุ
ทัง้หลายจำตองยนืคอย ทีท่นยนืไมไหวกลบัไปเสยีหลายรปู วนัที ่๒ กเ็ปนเชนนัน้ วนัที ่๓ เหลอืแตพระอานนทยนื
คอยอยผูเูดยีว ขาทนยีะของควรเคีย้วแลโภชนยีะของควรบรโิภคเหลอืมากมาย พระเจาปเสนทโิกศลทรงพระพโิรธ
ภกิษุทัง้หลายวา      แกลงทำการตดัรอนไมไวพระพกัตร เสเดจ็ไปเฝากราบทลูถามเหตกุะพระบรมศาสดา  พระองค
ทรงตัง้อยใูนความเปนกลาง ตรสัไกลเกลีย่วา ทีเ่ปนเชนนัน้เพราะภกิษทุัง้หลายยงัไมไดความคนุเคยสนทิสนมในพระ
ราชสำนกั ขอนีเ้ปนมลูใหพระเจาปเสนทโิกศลทรงขอนางวาสภขตัติยา ซึง่นบัเนือ่งในพระญาตเิก่ียวดองกบัพระบรม
ศาสดา มาเปนมเหสใีนภายหลงั เพือ่ใหปรากฏวาเปนพระญาตเิกีย่วดองกบัพระบรมศาสดาเปนอบุายปลกูความสนทิ
สนมในภิกษุทั้งหลายขึ้นไดดวยประการฉะนี้
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(มว. ๓๓๕-๓๓๖) อานนทฺตเฺถรสสฺ การณวสิกาตาคาถา ๒

วสนตฺตลิกา : ราชา  ทสิมปฺต ิ ปเสนท ิ โกสลนิโฺท
“นจิจฺ ํว  ปจฺวรภกิขฺสุเตห ิ  สทธฺึ
ภกิขฺ ํว  คณหฺถ  มม ํ อติ ิ โลกนาถํ
เสฏฐํ  นมินตฺย ิ ตถาคตเมกทา  โข

วสํฏฐา : “อนนตฺญาณา  ห ิ ปชานกุมปฺกา
น  ภกิขฺเมกตถฺ   สทา ว  คณหฺเร
มนุสิสฺ  ภกิขฺปํ  ททาตกุามา
มนุนิทฺพทุธฺมหฺ ิ ปสนนฺกา  พหู
ชนาต ิ วตุเฺต  สคุต ํ อโวจ  โส
ตโต ว  เปเสถ  อเิธกสาวกํ”

ปยฺาวตตฺ ํ: ตสมฺา  ตถาคโต  ภารํ อานนทฺสสฺ  อกาส ิ เว
ตํ  ญตฺวา  ภมูโิป  กจฺิ นาณาเปส ิ “อทิจฺทิํ
กโรถ”  อติ ิ ตสมฺา ว ภกิขฺสุงเฺฆ ว  อาคเต
สตตฺาห ํ สยเมเตสํ ภกิขฺ ํ อทาส ิ ภมูโิป
ตโต  นาครปาลสสฺ กจิจฺปปฺสตุตาย  โข
น  โกจิ  ภกิขฺสุงฆฺสสฺ ภกิขฺ ํ อทา  นเิวสเน
ภกิขฺ ู ตตถฺ  น   สณฺฐาตุํ สกขฺสึ,ุ  พหกุา  ตโต
ปลายสึ,ุ  ตห ึ เอโก อานนโฺท  ตทินิาน ิ เว
นวิตุโฺถ,  ขาทนยีานิ อวสสึ ุ พหนู ิ โข
ราชา  ปนุทเิน  ตตถฺ อาคนตฺวฺาน  นเิวสเน
ทสิวฺา  เอก ํว  อานนทฺํ กทุโฺธ  พทุธฺสสฺ  สนตฺกิํ
คนตฺวฺา  เอตสสฺ   ต ํ อตถฺํ อาโรเจตวฺาน  สตถฺนุา
สฺญาปโต  ตทา  สทธฺึ วสิสฺาส ํ สาวเกหปิ
กตฺตกุาโม  ตโต  ปจฉฺา วรวาสภขตฺติยํ
ธตีร ํ พทุธฺญาตสิสฺ เทวิภาวตฺถมตฺตโน
ยาจ ิ วสิสฺาสภาวตถฺํ สทธฺ ึ ภกิขฺหู ิ อายตนิตฺ ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙    ประพนัธเปนตวัอยาง
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง ตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  ( มงคลวเิสสกถา  หนา ๓๓๖)

อนึง่ การรกัษาศรทัธาปสาทะอนัเปนมลูแหงกศุลสมบตัขิองทายก      ยอมเปนหนาทีข่องปฏคิคาหกทัง้
หลาย   ความเหนือ่ยยากลำบากกายเมือ่เทยีบกบัความเสยีหาย อนัจะเกดิเพราะความทำไมสมควรนัน้แลว กเ็ปน
การมปีระมาณนอย     พระอานนทเถรเจาชะรอยจะพจิารณาเหน็อำนาจแหงเหตดุงันี ้จงึหาไดหลกีหนหีลบไปตาม
อำเภอใจตนเปนอตัตาธปิไตย     แลพลอยไปตามหมมูากเปนโลกาธปิไตยเหมอืนเชนภกิษบุรวิารทัง้หลายเหลานัน้
ไม  ทานตัง้มัน่อยใูนความสมควรเปนธรรมาธปิไตย ประพฤตเิปนไปในอำนาจแหงเหตจุนตลอด   รกัษาตนใหปลอด
ไปจากความเสยีหาย     ปองกนัขอระคายมใิหของถงึพระบรมศาสดา     ทัง้ประทงัประสาทะศรทัธาของพระเจา
ปเสนทโิกศลไวไดดวย      ปฏปิทาของพระอานนทนี ้ควรเปนเยีย่งอยางอนัดแีกเสวกามาตยราชภฏั   ผไูดรบัมอบ
พระราชภาระใหปฏบิตัติางพระเนตรพระกรรณ จะพงึนำพระราชภาระนัน้ๆ ไปดวยความเปนผตูัง้อยใูนการณวสกิตา
รกัษาตนใหสวสัด ี ไมประพฤตใิหเปนทีร่าคขีนุเคอืงถงึเบือ้งพระบาท     รกัษาผลประโยชนของหลวงแลของประชา
ราษฎร  มใิหเสือ่มเสยีทัง้สองสถาน  ชือ่วาเปนบรวิารรตันะหาไดยาก
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(มว. ๓๓๖) อานนทตเฺถรสสฺ  ปฏปิทาคาถา

อนิทรวเิชยีร : สทธฺา  ปสาโท  จธิ  ทายกานํ
สมปฺตตฺยิา  โข   กสุลาย  มลูํ
สทธฺาทกิาน ํ อนรุกขฺน ํ ยํ
ต ํ กจิจฺภตู ํ ปฏคิาหกานํ

อเุปนทรวเิชยีร : อยตุตฺกมเฺมน  วปิตตฺ ิ ชาตา
อมิาย  สสํนทฺยิมานโก ว
อยปํ  กายสสฺ  กลินตฺภาโว
ปรติตฺโก  โหต ิ จ  โถกภโูต

ปฐยาวตัร : ทายกานหฺ ิ อานนโฺท เถโร  สทธฺานรุกขฺโก
โส  การณวส ํ มเฺญ สฏุ ุ สมปฺสสฺมานโก
ยถา  ภกิขฺ ูว  ปกกฺนตฺา น  ปกกฺาม ิ ตถารวิ
ยตุตฺภาเว   ฐโิต  โหติ ฐานาฐานวชิานโก
โส  การณวสเํยว ปวตโฺต  โหต ิ สพพฺทา
เขม ํ วปิตตฺโิต  กตวฺา เถโร  อตตฺานรุกขฺโก
สตถฺ ุ อปุปฺชชฺติพพฺ ํว อวณณฺ ํ ปฏพิาหติ
รฏฐาธปิตโิน  สทธฺํ ปสาทฺจนุรกฺขติ
ภปูสสฺ  เสวกาทนีํ อย ํ ปฏปิทา ว  โข
ตนตฺภิตูาติ  วตฺตพพฺา อภธิาเนน  ราชโิน
เต  เสวกาทโย  รโฺญ อตถฺาย  รฏฐวาสนิํ
ราชกจิจฺ ํ กโรนตฺานํ ฐานนตรมหฺ ิ ฐาปตา
ราชกิจจฺ ํ ปยุเฺชยยฺ ุ ํ เต  การณวเส  ฐติา
รโฺญ  อปุปฺชชฺติพพฺ ํว อวณณฺเํยว  สพพฺถา
น  กเรยยฺุจฺ  รฏฐสสฺ ชนานจฺตถฺสาธกา
สยิุ ,ํ  อตถฺ ํ น  หาเปยยฺ ํุ ภปูสสฺ  เสวกาทโย
อย ํ โข  รตนพภฺโูต ว ปรวิาโร ว  ทลุลฺโภต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ได    ในขอความขางทายนี ้   แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยาง    ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย   (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๓๖-๓๓๗)

ในการรบัคนเขาทำเปนบรรพชติบรษิทักลาวคอืรบักลุบตุรผมูศีรทัธาปรารถนาจะบวชใหไดบรรพชาอปุสมบท
ครัง้แรกสมเดจ็พระสคุตกท็รงรบัดวยพระองคเองดวยวธิเีอหภิกิขุสมัปทา ครัน้ตอมามพีระสาวกตรสัรธูรรมตามเสดจ็
ขึน้หลายรปูพอจะเปนกำลงัในการเผยแพรพระศาสนาได จงึทรงสงทานเหลานัน้ใหแยกยายกนัไปประกาศพระศาสนา
เมือ่มกีลุบตุรศรทัธาจะบวช ทานเหลานัน้กม็าเฝากราบทลูขอบรรพชา บางทพีากนัมาแตถิน่ไกลกนัดาร ตองลำบาก
บอบช้ำทัง้อาจารยแลศษิยกม็เีนอืงๆ อนัวธิกีารเผยแผคำสอน มใิชแตจะมงุปลกูความนยิมในทางโอวาทเทานัน้ตอง
ผอนผนัใหความสะดวกในการปฏบิตัดิวย  ไมเชนนัน้กลุบตุรทัง้หลาย ซีง่แมมศีรัทธากจ็ะพงึอดิหนาระอาใจวาเพียง
แตจะรตูามกย็ากอยแูลว  ยงัยากในอนัจะปฏบิตัติามอกีเลา  อกีประการหนึง่ การฝกฝนศษิยใหรอบร ู  จนเปนผู
สามารถในกจิการ อาจบรหิารหมคูณะ  ทำกรณยีะแทนตนได   ยอมเปนกจิซึง่อาจารยผเูหน็การณไกลไมละเลย
ดวยอำนาจแหงเหตุนี ้จงึประทานพระพทุธานญุาตใหพระสาวกเหลานัน้รบักลุบตุรใหบวชได      ดวยวธิทีีใ่หกลุบตุร
นัน้เปลงวาจาถึงพระรตันตรยัเปนทีพ่ึง่ซึง่เรยีกวาคมนปูสมัปทา กส็ำเรจ็เปนอบุายเผยแผพระศาสนาไดแพรหลายรวด
เรว็ แตวธินีีย้งัสำเรจ็ดวยอำนาจบคุคล เมือ่สาวกมณฑลยงัไมแพรหลาย   การควบคมุแลรบัผดิชอบยงัเปนภาระ
นอย  จะปลอยใหเปนภาระของเอกชนอยกูอน กช็อบแกกาละ แตเมือ่มพีระสาวกมากขึน้แลว การควบคมุแลรบัผดิ
ชอบยอมเปนภาระใหญ จะคงใหเปนการเอกชนไป  ไมชอบแกเหต ุ จรงิอยกูารกระทำดวยอำนาจความคดิเหน็แหง
เอกชน ยอมมทีางผดิพลาดไดงาย  ดวยเหลอืหหูลงตาลนใจ ยิง่เปนผหูยอนปรชีาสามารถ หรอืซ้ำยงัเปนทาสแหง
กเิลส กย็ิง่จะมผีดิมากกวาถกู แมจะวาในทางเปนหลกัฐานมัน่คงเลา สองหสูองตาใจเดยีวทีไ่หนจะสหูลายหหูลาย
ตามากใจได พระศาสนานีจ้ะมัน่คงยัง่ยนืไป มใิชดวยอำนาจบคุคลผใูดผหูนึง่เปนแมทพั    แตจะเปนไปไดกด็วยอำนาจ
พระสาวกทัง้มวล     ดวยอำนาจแหงเหตนุี ้เม่ือมพีระสาวกเจรญิเปนปกแผนแลว จงึทรงยกอปุสมบทกรรมใหเปน
การสงฆ ดวยวธิญีตัตจิตตุถกรรมอปุสมัปทา สวนสรณคมนปุสมัปทา   ภายหลงัโปรดใหใชเปนวธิบีรรพชาแกสามเณร
ทัง้สองวธินีีค้งเปนแบบฉบบัเรยีบรอยด ีไดปฏบิตักินัมาจนบดันีม้ไิดเปลีย่นแปลง ขอนีแ้สดงเยีย่งอยางของการณวสิ
กชนวา เปนผมูงุความสะดวกแลประโยชนอนัจะพงึมแีกหมคูณะเปนสำคญั      ไมคดิสัน้ๆ เหน็แกตนเปนประมาณ
การณวสกิตายอมมใีนสนัดานของผมูบีญุญาภนิหิาร.
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(มว. ๓๓๖-๓๓๗) สทธฺาธกิาน ํ ปพพฺชติปรสิาย ํ นโิยชนคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : อทิ ํ ชนาน ํ วรสาสนสมฺึ
นโิยชน ํ ภกิขฺคุณมหฺ ิ โหติ
ปชาย  นาโถ  มนุ ิ อาทวิาเร
อทาส ิ ปพพฺชชฺวร ํ นรานํ
ตโต  ยทา  โหนตฺ ิ พห ู อเสกขฺา
ตทาป  ปพพฺชชฺวรจฺ  ทาตุํ
ปกาสติุํ  ธมมฺวร ํ ชนานํ
อเิม  อเปเสส ิ มเหสพิทุโฺธ

อนิทรวเิชยีร : สทธฺา  นรา  เยปจ  ภมูภิาเค
ปพพฺชชฺเมต ํ ชนิสาสนสมฺึ
อายาจติุํ  พทุธฺสมนตฺจกขฺุํ
อทธฺานมคคฺปปฺฏปินนฺภตูา
เต  เอกทา  โหนตฺ ิ จ  เขทปตตฺา
กนตฺารมคเฺค  จ  กลินตฺรปูา
เตสปํ  ปพพฺชฺชวร ํ ททาตุํ
เอเต  อเสกเฺข  อนชุาน ิ พทุโฺธ

ปฐยาวตัร : “สมพฺทุธฺ ํ ธมมฺเสฏฐจฺ สงฆฺจฺ  สรณ ํ คโต”
อติ ิ เอว ํ วจเีภท- วธิาเนน  สมชิฌฺเร
สมพฺทุเฺธน  อนฺุญาตา ปพพฺชฺชา  จปุสมปฺทา
ชมพฺทุเีป  ตทา  โหติ ปตถฺต ํ  พทุธฺสาสนํ
วเสน  ปคุคฺลสเฺสว สา  ปพพฺชฺชา  สมชิฌฺเต
สาวเกส ุ สมาเนสุ พหสู ุ พทุธฺสาสเน
ภารา  สงฆฺสสฺ  ปพพฺชชฺา ภเวยยฺ ุ ํ จปุสมปฺทา
สมพฺทุธฺสาสเน  เอสา ภกิขฺนู ํ อปุสมปฺทา
ปรุมิา  สามเณรานํ ปพพฺชชฺาเยว  โหต ิ เว
ยาวชชฺโต ว  วชิชฺนตฺิ ปพพฺชฺชา  จปุสมปฺทา
“เนตตฺกิา  การณสเฺสว วสกิสสฺ  มเหสโิน
ตนตฺกิา  จ  อย ํ โหติ” อติ ิ ทเีปต ิ โข  อทินตฺิ  ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๔๐-๓๔๑)

ขันตินั้น คือความอดกลั้นตอวัตถุไมเปนที่พึงใจอันมาถึงเฉพาะหนา  คุณขอนี้เปนธรรมเกื้อกูลแกฆราวาส
เปนเครือ่งรกัษาสามคัคใีนหม ู สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาตรสัสรรเสรญิไวในอาฬวกสตูร  โดยชือ่วาธติคิอืความหยดุ
ใจไวไดดงันีว้า  ธรรม  ๔  ประการนี ้ คอื ความสตัย  ๑  ความขมใจไวได  ๑  ความหยดุใจไวได  ๑  ความเผือ่แผ
๑    ของคฤหสัถถชนใด  ผมูศีรทัธาเชือ่กรรมเชือ่ผลมอีย ู คฤหสัถชนนัน้แล  ละโลกนีไ้ปยอมไมเศราโศก

อธบิายความวา  อนัคนผเูนือ่งในหมตูางคนตางซือ่ตรงตอกนั  ยอมรกัษาไมตรอียไูด  ถาคดิคดตอกนัขึน้
เมือ่ใด  ไมตรียอมแตกเมือ่นัน้   คนมใีจรายมกัโกรธงาย  ขมใจไวไมอย ู มกัทำหนุหนั  ไมรจูกัยัง้  มกัเปนคนทำให
ไมตรแีตก  ถามอีบุายขมใจ  กจ็ะไดหามความหนุหนันัน้เสยี  แมผหูนึง่ทำก้ำเกนิดวยความหนุหนั  แตอกีฝายหนึง่มี
ขนัตอิย ู กร็กัษาไวได  ถาไมอดทนและทำตอบ  ไมตรกีจ็ำแตก  คนใจคบัแคบมปีกตคิดิเอาเปรยีบผอูืน่  ยอมผกู
ไมตรไีมยัง่ยนืถงึไหน  ตางมใีจเผือ่แผ  ถอยทถีอยเกือ้กลูแกกนั  ไมตรจีงึจะมัน่คง

สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงยกขนัตขิึน้ตรสัวาเปนธรรมประการหนึง่  ซึง่เกือ้กลูแกฆราวาส  รกัษาความ
สามคัคี   ไวไดดงันี ้  โดยนยันีว้ตัถอุนัเปนอารมณแหงขันตนิัน้คอืวาจาทีบ่คุคลกลาวดวยตัง้ใจจะเสยีดแทงหรอืให
รายแลกจิการทีเ่ขาทำก้ำเกนิหรอืมงุอนตัถะตอ  วตัถเุชนนีม้ากระทบบคุคลใดเขา  บคุคลนัน้ดำรหิาทางระงบัดวย
อดกลัน้  ไมทำตอบ  ไดชือ่วาขนัตวิาท ี ผมูปีกตกิลาวสรรเสรญิขนัต ิ สภุาษติสำหรบัขนัตวิาทบีคุคลวา  ขนตฺยฺา  ภิ
ยโฺย  น  วชิฺชต ิ ธรรมอนัยิง่กวาขนัตยิอมไมม ี ขนัตนิัน้ไมใชธรรมสำหรบัผขูาดความสามารถจะสเูขาเทานัน้  ยอม
เปนธรรมสำหรบัทานผใูหญดวยในฝายคฤหสัถ  ขนัตจิดัเปนราชธรรมประการหนึง่  มาในคาถาแสดงทศพธิราชธรรม
พระเจาแผนดนิผขูาดพระคณุสมบตัขิอนีจ้ะพงึปรากฏวามีพระราชจรรยาอนัหนุหนัไมละมนุละไม  ปราศจากพระเมตตา
ในประชาชนพสกนกิร
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(มว. ๓๔๐-๓๔๑) ขนตฺธิรรมคาถา ๑

อนิทรวเิชยีร : ขนตฺตี ิ วตุตฺ ํ อธวิาสน ํว
สา   เคหวาสหีภิปิตถฺติพพฺา
วตุตฺหฺ ิ เว  อาฬวกมหฺ ิ สตุเฺต
สจจฺ ํ ทโม  โข  ธติ ิ จาคธมโฺม
ยสเฺสว  สทธฺสสฺ  คหิสิสฺ  อตถฺิ
โส  เปจจฺ  สคคฺมหฺ ิ น  โสจเต ว

ปฐยาวตัร : สจจฺ ํ ยสสฺ  นรสสฺตถฺิ เอโส  อชุ ู จ  เมตฺตโิก
โกธโน  จณฑฺภโูต  โย โหต ิ สาหสโิก  นโร
ทเมน   ขนตฺธิมเฺมน โกธ ํ วปูสเมยยฺ  โส
โย  นโร  ธติมิา  โหติ เอโส  ขนตฺสิมงคฺโิก
โย  จาคาภริโต  โหติ เอตสสฺ  ขนตฺ ิ ตฏิฐเต

อนิทรวงศ : สา  ขนตฺ ิ สมพฺทุธฺวรปปฺสสํติา
โย  เจป  โข  ขนตฺสิมงคฺโิก  สยิา
เมตตฺ ึว  สมพฺนธฺต ิ เอส  สพพฺทา
กทุธฺสสฺ  โส  นปปฺฏกิชุฌฺเต  นโร
โลเก  สมงคฺ ี อธวิาสเนน  โย
โส  ขนตฺวิาที  อติ ิ โข  ปวจุจฺเต

ปฐยาวตัร : เตน  วุตตฺ ํ มนุนิเฺทน ขนตฺยฺา  ภยิโฺย  น  วชิชฺติ
โย  โหต ิ ขนตฺสิยํตุโฺต เอโส  ลทธฺชโย  นโร
โย  กกขฺเฬน  วตุโฺต ว ขมเต  โส  น  กปุปฺติ
ชโย  ภวต ิ เอตสสฺ อติรสสฺ  ปราชโย
ตสมฺาภปิตถฺยิา  โหติ สา  ขนตฺ ิ ฆรเมสนิา
อยจฺ  ราชธมเฺมสุ ทฏฐพพฺา  ขนตฺ ิ อาคตา
รฏฐนิทฺสสฺ  น  ยสสฺตถฺิ จณโฺฑ  เอโส  น เมตฺตวาติ ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙   ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๔๑-๓๔๓)

ในฝายบรรพชติ ขนัตกิจ็ดัเปนพระบารมธีรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาประการหนึง่ในพระบารม ี๑๐
ทศั เมือ่ครัง้ไดตรสัรแูลวทรงบำเพญ็พทุธกจิอย ู   คราวหนึง่เสดจ็นครโกสมัพี       พระนางมาคนัทยิาพระราชเทวี
ของพระเจาอเุทน ผผูกูเวรในพระองคมาในกาลกอน เหตดุวยบดิาจะยกนางใหเปนบาทบรจิารกิาของพระองค แต
ไมทรงรบั มหินำซ้ำกลบัตรสัเทศนาพรรณนาโทษของรางกายวาปฏกิลูไมนารกั นางเปนหญงิเมาในรปูสมบตัิ       แล
ไมเคยอบรมในทางธรรมกส็ำคญัไปวาพระองคตรสัตเิตยีนเฉพาะ  นางแตงคนใหกลาวหยาบชาแดพระองคเพือ่จะขบั
ตอนใหไปเสยีจากนครโกสมัพ ีพระองคทรงตัง้อยใูนพระขนัต ิมไิดแสดงวกิาร เสดจ็อยตูลอดเวลาสมควรแกพทุธกจิ
ทรงภาษติกรณยีะของพระองควา “เราจกัอดกลัน้ถอยคำก้ำเกนิ เหมอืนชางทีท่นลกูศร อนัตกจากแลงในสงคราม
เพราะหมชูนเปนคนทศุลีมมีาก”

นอกจากนี ้พระเทวทตัผกูอาฆาตในพระองคดวยเหตทุีม่ไิดทรงยกยองเหมอืนสาวกอืน่ คดิหาทางจะไดรบัความ
ยกยอง แลทลูแนะนำขอใหทรงบญัญตักิจิวตัรลางอยางสำหรบัภกิษสุงฆ   กไ็มทรงพระอนมุตัติามเธอเหน็วา     เสดจ็
อยกูดีขวาง  แลพยายามจะปลงพระชนมเสยีเปนหลายครัง้ แตหาสำเรจ็ไม       สมเดจ็พระบรมโลกนาถเจาทรงตัง้
อยใูนขนัต ิมพีระเมตตาอยเูสมอ ไมไดทรงแสดงวกิารแตอยางใดอยางหนึง่     ฝายพระเทวทตัคดิมิชอบ กไ็ดปรากฏ
ตามยถากรรม พระโบราณาจารยกลาวคำประพนัธสรรเสรญิไววา  “สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจามีพระหฤทยัเสมอ
กนัในชนผจูงรักและชนผปูองผลาญทัง้ปวง ทัง้ในพระเทวทตั ทัง้ในบรุษุทีส่งไปจะใหฆาพระองค ทัง้ในองคลุมิาลโจร
ผมูงุจะทำรายพระองค ทัง้ในพระราหลุพทุธวโรรส  ทัง้ในชางธนบาลคอืชางนาฬาคริ ีทีพ่ระเทวทตัยพุระเจาอชาตศตัรู
ใหปลอยไป เพือ่ทำลายพระชนมของพระองค

ในคราวชมุนมุสงฆสาวกทีเ่ปนมหาสมาคมซึง่เรยีกวาจาตรุงคสนันบิาต แปลวาชมุนมุมอีงค ๕ คอื สาวกผู
มาชมุนมุนัน้ลวนเปนพระอรหนัตขณีาสพผบูรสิทุธิแ์ท ๑  ไดรบัอปุสมบทแตพระศาสดาเองเรยีกวาเอหภิกิษเุปนภกิษุ
ในยคุตน ๑  ตางมาเองดวยไมไดรบันดัหมาย ๑  วนันัน้เปนวนัเพญ็มาฆมาสถกูนกัษตัรฤกษโบราณ  เปนดถิทีีท่ำพธิี
ศวิาราตรีของพราหมณครัง้นัน้ ๑  พระองคประทานพระบรมพทุโธวาทเรยีกวาโอวาทปาฏโิมกข ทรงยกขนัตขิึน้ตรสั
โดยความเปนคณุสมบตัขิองภกิษเุปนประการทีต่นวา “ขนตฺ ี ปรม ํ ตโป  ตตีกิขฺา” ความวา “ขนัติ” คอืความอด
กลัน้  เปนตปธรรมคอืคณุอนัเผาผลาญบาปธรรมเปนอยางยิง่  ขนัตใินทีน่ีห้มายความอดทนตอเหตแุหงทกุขเปนที่
ตัง้แหงโลภะโทสะโมหะครบทัง้ ๓ ประการ  หนาว รอน หวิ ระหาย เปนเหตแุหงทกุขทีต่ัง้โลภะ ถอยคำทีบ่คุคล
กลาวเสยีดแทงอนัแสลงโสต เปนเหตแุหงทกุขทีต่ัง้แหงโทสะ ทกุขเวทนาอนัแรงกลาเปนเหตแุหงทกุขทีต่ัง้แหงโมหะ
ทานผเูปนสมณะยอมมขีนัตธิรรม รจูกอดทนตอเหตแุหงทกุขทกุอยางไป ขนัตเิปนธรรมของทานผเูปนมหาบรุษุ ทัง้
ฝายคฤหสัถ ทัง้ฝายบรรพชติ.
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(มว. ๓๔๑-๓๔๓) ขนตฺธิรรมคาถา ๒

อนิทรวงศ : พทุธฺสสฺ  สา  ขนตฺธิ  ขนตฺปิารมี
ทฏฐพพฺเมตํ  อธิ  โข  นทิสสฺนํ
โกสมพฺยิ ํ พทุธฺวโร  สสาวโก
วตุโฺถ  ชนาน ํ วรธมมฺเทสโก
มาคนทฺยิา  พทุธฺวร ํ ชเน  ตทา
อกโฺกสติุ ํ  สตถฺร ิ พนธฺเวรนิี
เปเสส ิ  พทุธฺสสฺ  ปทฏุฐมานสา
พทุโฺธ  น  ทสเฺสส ิ วกิารต ํ ตทา

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาน สพพฺโลกานกุมปฺนา
“อห ํ นาโค ว  สงคฺาเม จาปาโต  ปตติ ํ สรํ
อตวิากยฺ ํ ตติกิขฺสิสฺํ ทสุสฺโีล  ห ิ พหชุชฺโน”
เทวทตโฺต  ตทาเยว พนธฺเวโร  ตถาคเต
ปรกกฺมิ  พหกุขฺตฺต ํุ วธายป  มเหสโิน
เอโส  นาสกขฺ ิ สาเธตุ ํ มโนรส ํว  อตตฺโน
ขนตฺโิก  เทวทตตฺสสฺ เมตตฺาล ุ ทปิทตุตฺโม
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน อตถฺธมมฺวภิาวนิา
“วธเก  เทวทตตฺมฺหิ โจเร  องคฺลุมิาลเก
ราหเุล  ธนปาเล  จ สพพฺตถฺ  สมมานโส”

วสนัตดลิก : วตุโฺถ  ห ิ โลกคร ุ เวฬุวเน  ยทา  โข
ชาโต  ตทาป  จตรุงคฺกิสนนฺปิาโต
เย  อฑฒฺเตรสสตา  ยตโย  อเสกขฺา
ขณีาสวา  จ  สกลา  อถ  เอหภิกิขฺู
สญฺ ํ อเิม  น  ยตโย  กรมุญฺมญฺํ
สพเฺพ  นรตุตฺมวร ํ อปุสงกฺมุ ํ  เต
เอสาป  มาฆตถิ ิ โขติ  ปวจุจฺเตว
สพเฺพสมทุทฺสิ ิ มหามนุ ิ ปาฏโิมกฺขํ

ปฐยาวตัร : โอวาทปาตโิมกฺเข  หิ ยา  โข  สหนลกขฺณา
อาทวิารมหฺ ิ สา  ขนตฺิ อทุทฺฏิฐา  โหต ิ สตถฺนุา
ทกุขฺาทสิหนา  ยา  จ สตีาทสิหนา  จ  ยา
อมิา   ขนตฺตี ิ วจุจฺนตฺิ ขนตฺ ิ สทาภปิตถฺยิา
ตสมฺา  ห ิ ธมมฺภตูา ว สา  มหาปรุสิสสฺ  โขต ิ ขนตฺสิาเรน มยา กตาย ํ ฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  แตงเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

(พระมงคลวเิสสกถา  หนา  ๓๔๔)

ครัง้สงครามแหงเทวดาแลอสรูประชดิกนัอย ู ทาวเวปจติติอสรุนิทรชวนทาวเทวนิทราธริาชใหแขงเอาชนะกนั
ในทางกลาวภาษติโตตอบกนัเปนสงครามปาก   ทาวสชุมับดทีรงยอมตาม   พวกเทวดาแลพวกอสรูตางเลอืกตัง้
ชมุชนไวเพือ่เปนผตูดัสนิ    พวกอสรูเคยอยใูนช้ันดาวดงึสมากอน จงึใหทาวเวปจติตเิริม่กอน    จอมอมรตรสัแก
คำของทาวเวปจติตินัน้วา ควรใชอำนาจปราบคนพาล     ฝายทาวโกสหีตรสัสรรเสรญิขนัตธิรรม ดงัแสดงแลวใน
หนหลงั     โตตอบกนัไปมา ในทีส่ดุขุมนมุนัน้ตดัสนิวา  ภาษติของทาวเวปจิตตเิปนเหตจุบัทณัฑศตัราประหตัประหาร
กัน  ภาษติของทาวสกักเทวราชเปนเหตรุะงบัความเบยีดเบยีน  ใหทาวเทวนิทรชนะ

(มว. ๓๔๔) เทวาสุรสงฺคามคาถา

ปฐยาวตัร : เทวาอสรูสงคฺาโม ยทา  ห ิ ปจจฺปุฏฐโิต
วาทสสฺ   ปฏวิาเทน สยํตุตฺสมรสสฺ  โข
กรณตถฺ ํ  ตทา  สกกฺํ อสรุนิโฺท  นโิยชยิ
ปหฺ ํ อารภ ิ เอเตสุ ปฐม ํ อสรุนิทฺโก
“วสมาคมมฺ  เมธาวี นคิคฺณเฺหยยฺ  ชเฬ  อติิ
เวปจติตฺสิสฺ  ต ํ ปหฺํ วสิชเฺชนโฺต  สชุมปฺติ
ขนตฺธิมมฺ ํ ปสเํสสิ “ขนตฺยิตุโฺต  สธุ ี สยิา
ขนตฺมิาคมมฺ  เมธาวี วชิาเนยยฺ  รปิ ู อติิ
เทวา  จ  สนตฺปิาตสมฺึ อสรุา  เอกฉนทฺโิน
“ภาสติ ํ  เวปจติตฺสสฺ สตฺถาทิยุทฺธเหตุกํ
ภาสติ ํ ปน  สกกฺสสฺ หึสายุปสมาวหํ
ชโย  ภเวยยฺ  สกกฺสสฺ อติ ิ ปตวฺา  วนิจิฉฺยํ
สพเฺพ ว  สฏุ ุ สงคฺามํ นฏิฐาปย ํุ  ว  ขนตฺยิาต ิ ขนตฺสิาเรน มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (พระมงคลวเิสสกถา หนา ๓๔๗-๓๔๘)

ความเปนผใูครธรรมนัน้ ไดแกความเคารพในธรรม ความเปนผหูนกัในธรรม ธรรมในทีน่ีป้ระสงคเฉพาะธรรม
ขางด ีแจกออกเปน ๒ คอื คณุ ๑ กรณยีะ ๑ ธรรมคอืคณุนัน้ เชน สทัธรรม ๗ ศรทัธา หริ ิ โอตตปัปะ พาหสุจัจะ
วริยิะ สต ิปญญา ธรรมคอืกรณยีะนัน้เปนไปตามบคุคล การบำเพญ็จกัรวรรดวิตัร เปนราชธรรม การบำเพญ็ไตรสกิขา
เปนสมณธรรม ความใครธรรมคือคุณเปนอุปการะอุดหนุนความใครธรรมคือกรณียะ ชนผูไมยึดคุณธรรมเปนหลัก
จะประกอบกจิอยางใดอยางหนึง่ ยอมมงุแตความสะดวกเปนทีต่ัง้ พบความขดัของเขายอมเลีย่งหลกีจากธรรมเสยี
โดยงายดาย มอีารมณนาปรารถนาเขามายัว่ยวนหรอืมภียัเขามาคกุคามยอมเปนเชนกนั หาประพฤตมิัน่และซือ่ตรง
ในกรณยีะของตนไม หากจะยงัคงอยใูนธรรมกเ็ปนเพยีงอตัตาธปิไตย มงุความไดความสะดวกของตนเปนใหญบาง
เปนเพยีงโลกาธปิไตย มงุโลกเปนใหญ กลวัเขานนิทาหรอืปรารถนาจะใหเขาสรรเสรญิบาง  ฝายชนผมูัน่ในคณุธรรม
ยอมมัน่ในกรณยีะ แมพบอปุสรรคเขากไ็มละคณุธรรม ยอมใชสตปิญญาความเพยีรความอดทนชำแรกอปุสรรคนัน้
ไมใหเสยีความซือ่ตรง ไมฝนหริโิอตตปัปะ ประกอบกรณยีะเปนธรรมาธปิไตย มธีรรมะเปนใหญ แมทรพัยสมบตั ิราง
กาย และแมชวีติ กอ็าจพราไดเพราะเหน็แกธรรม ความใครธรรมเปนเหตแุหงความมัน่ในธรรมอยางนี ้พระโบรา
ณาจารยจงึประพนัธเปนอนสุาสนวีา  “คนควรยอมสละทรพัยเพราะเหตจุะรกัษาอวยัวะแหงรางกายอนัประเสรฐิกวา
จะรกัษาชวีติไวควรยอมสละองคาพยพนัน้ๆ เสยี เมือ่ระลกึถงึธรรม ถงึคราวเขา ทรพัย อวยัวะ แมชวีติกค็วรสละ
เสยีทัง้นัน้ *อธบิายวา ทรพัยเปนของหาไดดวยความเหนือ่ยยากหรอืดวยความเสีย่ง ทรพัยเปนของควรจะเกบ็ถนอมไว
ใชทำประโยชนนัน้ๆ มจีายเลีย้งตนและคนทีค่วรเลีย้งเปนตน ถามโีรคเกดิขึน้ทิง้ไวจะเสยีอวยัวะ เชนเปนบาดแผลที่
มอืหรอืเทา ควรจายทรพัยเปนคารกัษาโรคนัน้ ถาอวยัวะนัน้เสยีใชไมได จำจะตองตดัเสยี จงึจะรอดชวีติ เชนนีค้วร
ยอมตดัอวยัวะนัน้เสยี รกัษาชวีติไวดกีวา เมือ่ถงึคราววบิตัจิะเอาชวีติรอด แตจะตองลวงละเมดิธรรม เชนในทาง
พระศาสนา ถกูบงัคบัใหเขารตีศาสนาอืน่ทีไ่มเลือ่มใส ในการสงครามถกูขาศกึจบัเปนเชลยถกูบงัคบัใหทำการอนัเปน
เครือ่งประทษุรายชาตแิละบานเมอืงของตน เชนนีแ้มชวีติก็ควรยอมสละ ไมตองกลาวถึงทรพัยและอวยัวะ เปนของ
ควรจะตองสละอยเูอง

* ขทุทกนกิาย อสตีนิบิาต ชาดก  (ข.ุชา.อสตี.ิ ๒๘/๓๘๒/๑๔๗) มหาสตุตฺโสมชาตกํ
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(มว. ๓๔๗-๓๔๘) ธมฺมกามตาคาถา

วงัสฏัฐ : ปวจุจฺเตทาน ิ ห ิ ธมมฺกามตา
คโุณ  กรณยฺ ํ อติ ิ สาป  ทพุพฺธิา
คโุณ  กรณยฺสสฺปุการปจจฺโย
คเุณ  น  โย  โหต ิ ปตฏิฐโิต  นโร
กร ํ กรณยฺ ํ สขุเปกขฺโก ว  โส
ยทาป  ชาตา  อปุสคคฺปุททฺวา
ตทา  คณุนตฺ ํ ปชชฺหเต  สเุขน  โข
ฐโิต  กรณยฺมหฺ ิ น โหต ิ อตตฺโน
ฐโิตป  ธมมฺมหฺ ิ กทาจ ิ โหต ิ โส
ภเวยยฺ  อตตฺาธปิเตยยฺสณฺฐิโต
สเจ  นโร  โย  สขุเปกขฺโก  สยิา
ภเวยยฺ  โลกาธปิเตยยฺสณฺฐิโต
สยิา  ปเรส ํ ครหาย  ภรีโุก
สยิา  ปสสําย  กทาจ ิ เปกขฺโก

ปฐยาวตัร : โย  คเุณ  สณฺฐโิต  โหติ อปุปฺนเฺนป  อปุททฺเว
น  ชหาต ิ คณุ ํ เอโส ปฺญาย  เจว  ขนตฺยิา
อตกิกฺมต ิ เอต ํว ปรหิาเปต ิ นาชชฺวํ
โส  ธมมฺาธปิเตยยฺ ํว ปฏจิจฺ  กจิจฺสาธโก
อย ํ ธมมฺปตฏิฐาน- ปจจฺยา  ธมมฺกามตา
วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน โปราณกวทิหู ิ เว

อเุปนทร-อนิทรวเิชยีร : จเช  ธน ํ องคฺวรสสฺ  เหตุ
องคฺ ํ จเช  ชวีติ ํ รกขฺมาโน
องคฺ ํ ธน ํ ชวีติจฺาป  สพพฺํ
จเช  นโร  ธมมฺมนสุสฺสรนโฺต

ปฐยาวตัร : ธน ํ ห ิ ทลุลฺภ ํ อตตฺ- ภจจฺาน ํ โปสนาย  จ
สรเีร  โรคมปุปฺนนฺํ ตกิจิฉฺติุํ  จ  เอกทา
วลชฺติพพฺกเฺจว รกฺขติพพฺจฺปุายโส
วิปตฺติปตฺตมงฺคฺเจ ต ํ ฉนิทฺติพพฺเมว  โข
ธโีร  วปิตตฺปิตเฺต  วา ชีวเิต  ภยตชชฺเิต
อมติเฺตห ิ ปทฏุเฐ วา ธมมฺ ํ น  ปชชฺหาต ิ เวติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๓๔๗) ธมมฺกามตาคาถา อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวงศ : พทุธฺสสฺ  โย    สาสนธมมฺคารโว
สกิขฺาตฺตย ํ   ย ํ   ปรปิรูติจฺ   โข
ยา   โข   ปเรสมปฺจ    อตถฺเปกขฺตา
เอเต   ปวจุจฺนตฺปิ    ธมมฺกามตา

ปฐยาวตัร : โย  ธมเฺม  น  ฐโิต   โหติ อปุสคเฺคป   เอกทา
อปุปฺนเฺน   วา   ภยสมฺปึ ธมมฺ ํ ว   ปชชฺหาต ิ  โส
ธมมฺมฺห ิ  สณฺฐโิต    อตตฺา- ธปิเตยโฺย   ภเวยยฺ   โส
นนิทฺาย   ภริโุก   โหติ โย    ปสสํนเปกขฺโก
ธมมฺมฺห ิ  สณฺฐโิต   โลกา- ธปิเตยโฺย   ภเวยยฺ  โส
ธมมฺฏโฐ   ปน   โย   ธโีร อปุสคเฺคป   เอกทา
อปุปฺนเฺน   วา   ภยสมฺปึ ธมมฺ ํ   น   ปชชฺหาต ิ  โส
โลกสมฺ ึ  ตาทโิส   ธมมฺา- ธปิเตยโฺย   ภเวยยฺ   โส

อเุปนทรวเิชยีร-อนิทรวเิชยีร : จเช   ธน ํ   องคฺวรสสฺ    เหตุ
องคฺ ํ  จเช   ชวีติ ํ   รกขฺมาโน
องคฺ ํ  ธน ํ   ชวีติจฺาป  สพพฺํ
จเช   นโร   ธมมฺมนสุสฺรนโฺต

ปฐยาวตัร : นโร  ปกตยิา   โภค- สมปฺนโฺน   โหต ิ  ปณฑฺโิต
โภคมาคมมฺ   โข   มจเฺจ โปสติพเฺพ   สโุปสติ
โย   เคลเฺญน   ผฏุโฐ  ว โส   เมธาว ี  ปฏจิจฺ  ตํ
องคฺจฺ   อนปุาเลติ ตทา   ชวีติมตตฺโน
ธมมฺฏโฐ   ปน   อปุปฺนเฺน ภเย    ชหาต ิ ชวีตินตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  แตงเปนตวัอยาง.



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘276

ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ    ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้     แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ
๓ อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร  แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๕๓-๓๕๔)

อาชวะ ความเปนผตูรงๆ นัน้ ไดแกความไมมมีายาสาไถย   ประพฤตติอผอูืน่ดวยความจรงิใจของตน ลาง
คนเปนผเูจามายา  พอใจประพฤตเิสแสรง น้ำใจผพูดูเปนอยางหนึง่  แสดงการทำแลคำพดูเปนอยางอืน่  เชนน้ำใจ
เกลยีดแตทำทเีปนชอบพอสนทิสนม   หรอืเปนผมูแีงงอน มคีวามปรารถนาอยางหนึง่ในใจ แตไมแสดงออกมาตรงๆ
ทีจ่รงิประสงคจะใหผอูืน่ทำใหถูกใจ เชนชอบอยอูยางนี ้แตทำไขสอืขอหารอืความคดิผอูืน่  ไมถกูใจไมเอาหรอืเปนผู
อำพราง  พดูเชือนเสยีไมขยายความจรงิ เชนเมือ่ถกูซกัความอยางใดอยางหนึง่ ลางคนเปนผมูกัอวดตวัเกินกวาความ
เปนจรงิ  คนผมูลีกัษณะเชนนีไ้มใชอชุ ุ (คนตรงๆ)  ยากทีค่นอืน่จะเกีย่วของดวย คนผปูระพฤตติอผอูืน่ดวยความ
จริงใจของตน    มนี้ำใจอยางใดทำอยางนัน้พดูอยางนัน้     ไมมนีอกไมมใีน    ไดชือ่วาอชุ ุ (คนตรงๆ)  งายทีค่นอืน่
จะเกีย่วของดวย

ในพระพทุธศาสนา พระศาสดาแลพระสาวกตางประพฤตติรงๆ ตอกนั  จงึเปนความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกจิ     เพือ่ประโยชนสขุแกมหาชนทัง้เทวดาและมนษุย   ในฝายพระสาวก อนัพระศาสดาตรสัถาม ยอมกราบ
ทลูตามความเปนจรงิ

มเีรือ่งแสดงไวสาธก  เชนภกิษลุางรปูประพฤตไิมสมควร ทำความอปัยศใหเกดิขึน้แกคณะ ในเมือ่สกิขาบท
หามการประพฤตอิยางนัน้ ยงัไมทรงบญัญตัขิึน้ไว   พระศาสดาตรสัถาม ยอมกราบทลูรบัสารภาพตามจรงิ แลเมือ่
สกิขาบทไดทรงบญัญตัขิึน้    ทำอยางใดอยางหนึง่ไปแลวเกดิระแวงสงสยั กก็ราบทลูขอพระวนิจิฉยั   พระองค
ตรสัถามถงึเจตนาแลอืน่ๆ   ยอมกราบทลูตรงๆ ภกิษุลางองคเกดิความกระสนัขึน้ไมยนิดใีนพรหมจรรย   มรีปูพรรณ
ซบูผอมเศราซดื พระศาสดาตรสัถามถงึเหตแุหงความไมผาสกุ ยอมกราบทลูตามตรง แลอะไรเปนเหตกุระสนั     ยอม
กราบทลูเปดเผย สาวกอืน่อกีมฉีนัทอธัยาศยัเปนอยางไร ในเมือ่มเีหตเุกิดข้ึน   แลพระศาสดาตรสัถามยอมกราบ
ทลูดวยความจรงิใจ   เชนนีพ้ระศาสดาทรงสามารถแกความเสือ่มเสยีและความบกพรองของสาวกเฉพาะรปูใหดขีึน้
แลอาจอุปถัมภคุณความดีของสาวกลางรูปใหไพบูลย เปนอันบริหารคณะดีไดโดยสะดวก ความเปนผูตรงๆ นี้เปน
คณุสมบตัทิีท่านยกยองประการหนึง่ของพระสาวก ดงัมแีจงในอนสุรณปาฐะวา  อชุปุฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงโฺฆ
แปลวาพระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจาปฏบิตัติรง.
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(มว. ๓๕๓-๓๕๔) อาชฺชวคาถา

อนิทรวเิชยีร : ยสสฺตถฺ ิ โลเก  อชุกุสสฺ  ภาโว
โส  สจจฺวาท ี อวโิรธวาที
มติตฺสสฺ  เอกนตฺหเิตสโก  โส
ตสมฺา  ส  คณหฺาต ิ มน ํ ปเรสํ

อนิทรวงศ : โส  ตาทโิส  ปจุฉฺยิเตว  โข  นโร
เนโส  วกิตฺเถยยฺ  น  โหต ิ ทมุมฺโุข
โส  ภตูวาท ี สขโิล  วสิารโท
โวหารเมธ ี อชุโุกต ิ วจุจฺติ

ปฐยาวตัร : สมพฺทุธฺสาสเน  สตถฺา สหุชุ ู จาป  สาวกา
เทวานจฺ  มนสุสฺานํ หติตถฺาย  สขุาย  จ
เอเต  นริปุสคคฺา ว สมพฺทุธฺธมมฺเทสกา
สาวกาป  มนุนิเฺทน สพเฺพ  ปจุฉฺยิมานกา
อนยุุชฺยิมานา ว อชุ ู นาลกิวาทโิน
สาธก ํ เจตถฺ  ทฏฐพพฺํ ธรมาเน  ตถาคเต
สกิขฺาปเท  อปฺญตเฺต อสาธรุปูจารโิน
เกจ ิ ภกิขฺ ู อวณณฺธํ อปุปฺาเทนตฺา ว  เอกทา
พทุเฺธนาปจุฉฺติา  ตสสฺ ยถาภตู ํ กเถนตฺ ิ เว
สกิขฺาปเทป  ปฺญตเฺต อสสฺามณกจารโิน
กกุกฺจุเฺจเยว  อปุปฺนเฺน เกจ ิ พทุธฺ ํ วนิจิฉฺยํ
ยาจนตฺา  มนุนิา  ปฏุฐา อชุกุา  สจจฺวาทโิน
อาโรเจนตฺ ิ ยถาภตูํ ภกิขฺ ู สคุตพนธฺโว
เกจ ิ อกุกฺณฺฐติา  โหนตฺิ อฏฏยินตฺ ิ จ  ภกิขฺโว
เต  พรฺหมฺจรเิย  เสฏเฐ ภกิขฺ ู นาภริมนตฺ ิ จ
กสิา  เอเต  มนุนิเฺทน ปจุฉฺติา  ภตูวาทโิน
อาโรเจนตฺ ิ ยถาภตูํ ตมตฺถ ํ ววิรนตฺ ิ จ
ตสมฺา  อชฌฺาสย ํ เตสํ วชิานาต ิ ตถาคโต
อวณณฺจฺ  วริทุธฺจฺ สมตโฺถ  โหต ิ ธสํติุํ
อปุตถฺมเฺภต ิ เกสจฺิ คณุ ํ พรฺเูหต ิ ยตุตฺโิต
ตสมฺา  สาวกสงโฺฆ ว สหุชุตู ิ ปสสํโิตติ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๓๕๓-๓๕๔) อาชชฺวคาถา  อกีสำนวนหนึง่

อินทรวิเชียร: ยสสฺตถฺ ิ โลเก  อชุกุสสฺ  ภาโว
โส  สจจฺวาท ี อวโิรธวาที
มติตฺสสฺ  เอกนตฺหเิตสโก  โส
ตสมฺา  ส  คณหฺาต ิ มน ํ ปเรสํ

อนิทรวงศ : โส  ตาทโิส  ปจุฉฺยิเตว  โข  นโร
เนโส  วกิตเฺถยยฺ  น  โหต ิ ทมุมฺโุข
โส  ภตูวาท ี สขโิล  วสิารโท
โวหารเมธ ี อชุโุกต ิ วจุจฺติ

ปฐยาวตัร : สมพฺทุธฺสาสเน  สตถฺา สหุชุ ู จาป  สาวกา
เทวานจฺ  มนสุสฺานํ หติตถฺาย  สขุาย  จ
เอเต  นริปุสคคฺา ว สมพฺทุธฺธมมฺเทสกา
สาวกาป  มนุนิเฺทน สพเฺพ  ปจุฉฺยิมานกา
อนยุุชฺยิมานา ว อชุ ู นาลกิวาทโิน
สาธก ํ เจตถฺ  ทฏฐพพฺํ ธรมาเน  ตถาคเต
สกิขฺาปเท  อปฺญตฺเต อสาธรุปูจารโิน
เกจ ิ ภกิขฺ ู อวณณฺธํ อปุปฺาเทนตฺา ว  เอกทา
พทุเฺธนาปจุฉฺติา  ตสสฺ ยถาภตู ํ กเถนตฺ ิ เว
สกิขฺาปเทป  ปฺญตฺเต อสสฺามณกจารโิน
กกุกฺจุเฺจเยว  อปุปฺนเฺน เกจ ิ พทุธฺ ํ วนิจิฉฺยํ
ยาจนตฺา  มนุนิา  ปฏุฐา อชุกุา  สจจฺวาทโิน
อาโรเจนตฺ ิ ยถาภตูํ ภกิขฺ ู สคุตพนธฺโว
เกจ ิ อกุกฺณฺฐติา  โหนตฺิ อฏฏยินตฺ ิ จ  ภกิขฺโว
เต  พรฺหมฺจรเิย  เสฏเฐ ภกิขฺ ู นาภริมนตฺ ิ จ
กสิา  เอเต  มนุนิเฺทน ปจุฉฺติา  ภตูวาทโิน
อาโรเจนตฺ ิ ยถาภตูํ ตมตฺถ ํ ววิรนตฺ ิ จ
ตสมฺา  อชฌฺาสย ํ เตสํ วชิานาต ิ ตถาคโต
อวณณฺจฺ  วริทุธฺจฺ สมตโฺถ  โหต ิ ธสํติุํ
อปุตถฺมเฺภต ิ เกสจฺิ คณุ ํ พรฺเูหต ิ ยตุตฺโิต
ตสมฺา  สาวกสงโฺฆ ว สหุชุตู ิ ปสสํโิตต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้    แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา  ๓๕๕-๓๕๖).

ไมตรีนัน้  แปลวาความเปนมติร      โดยเนือ้ความ     ไดแกความผกูมติร กลาวโดยสาธารณนยั ชนผรูกั
ใครกนัสนทิชือ่วามติร   เพือ่นรวมการงานเปนแตสหายบาง อำมาตยบาง ไมชือ่วามิตร   ตอเปนผสูนทิสนมกนัมี
เมตตาในกนัดวย จงึไดชือ่วามติร มติรนัน้มทีัง้ดแีลชัว่  ไดในคำวามิตรดเีรยีกกลัยาณมติร มติรชัว่เรยีกปาปมติร

ลกัษณะเครือ่งกำหนดรมูติร ๒ ประเภทนัน้ ในสงิคาโลวาทสตูร*  แสดงไววา  มติรชัว่ยอมเปนผปูอกลอก
เปนผพูดูไมไดจรงิ  เปนผปูระจบ เปนผชูกัพาในทางฉบิหาย   เรยีกมติรประกอบดวยลกัษณะ ๔ เหลานีว้ามติตปฏริปูก
คอืคนเทยีมมติร   มติรดียอมเปนผอูปุการะเกือ้หนนุกนัจรงิ เปนผรูวมสขุรวมทกุขกนัได เปนผแูนะนำในทางทีม่ปีระโยชน
เปนผเูอน็ดรูกัใครจรงิ  เรยีกมติรเปนผปูระ กอบดวยลกัษณะ ๔ เหลานีว้าสหุทมติร คอืคนมใีจดี

ในมติตามติตชาดก**  แสดงลกัษณะมติรแลอมติรไวอยางละ ๑๖ ประการ  ลกัษณะอมติร    คอืเหน็เขา
แลวไมยิม้แยม ไมยนิด ีมนียันตาไมจบัเขา ประพฤตขิดักนั คบหาชนผเูปนศตัรขูองเขา ไมคบหาชนเปนมติรของเขา
ยอมคดัคานชนผพูดูยกคณุ    สรรเสรญิชนผดูาวาตเิตยีน   ไมบอกความลบัของตนแกเขา สวนความลบัของเขาไม
ชวยปดบงั ไมชมการงาน ไมสรรเสรญิปญญาของเขา เขาไดความเสือ่มเสยีกลบัยนิด ี เขามคีวามเจรญิกลบัไมชอบ
ใจ ไดของกนิแปลกมา หานกึถงึเขาไม มไิดมแีกใจเผือ่แผ     ลกัษณะมติรคอืเขาไมอยยูอมคดิถงึ กลบัมาถงึยอม
ยนิด ียอมสรวลเสดวย ยอมสนทนาปราศรยั    ผใูดเปนมติรของเขายอมคบดวย   ผใูดเปนศตัรยูอมไมคบดวย   ผู
ใดดาวาเขายอมหาม   ผใูดพดูยกยองสนบั สนนุ  ยอมบอกความลบัของตนแกเขา ยอมปดความลบัของเขามใิห
แพรงพราย เขาทำอะไรยอมพดูเอาใจ   เขาออกปญญาความคดิอะไรยอมสนบัสนนุ      เขามคีวามเจรญิยอม
พลอยยนิดดีวย เขามีความเสือ่มยอมพลอยเปนทกุขดวย ไดของกนิแปลกมายอมนกึถงึ คดิจะเผือ่แผ

มติรนัน้ยอมเปนปจจยัภายนอกกนัแรงกลาทีจ่ะพาผสูมคบใหถงึความเจรญิหรอืเสือ่มเสยี เหตดุงันัน้สมเดจ็
พระโลกนาถเจาจงึตรัสวา ภกิษุทัง้หลาย ทำปจจยัภายนอกใหเปนเหตแุลว เรายอมไมแลเหน็เหตแุมอนัหนึง่อืน่อนั
เปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ความเปนผูมีปาปมิตรยอมเปนไปเพื่อความเสีย
หายอยางใหญ อกีฝายหนึง่เรายอมไมแลเหน็เหตอุนัหนึง่อืน่เหมอืนกนัอนัเปนไปเพือ่ประโยชนอยางใหญเหมอืนความ
เปนผมูมีติรดี     ความเปนผมีูกลัยาณมติรยอมเปนไปเพือ่ประโยชนอยางใหญ ***

* ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค  (ท.ีปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๒/๑๙๙-๒๐๑).

** ขทุทกนกิาย ชาดก ทวาทสนบิาต  (ข.ุชา.ทวฺาทส.๒๗/๑๗๑๓-๑๗๒๔).

*** องัคตุตรนกิาย  เอกนบิาต  (อง.ฺเอก. ๒๐/๑๑๑-๑๑๒/๒๒).
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(มว. ๓๕๕-๓๕๖) เมตตฺคิาถา

อนิทรวเิชยีร : โลเก  ห ิ เมตตฺตี ิ สหายภาโว
ย ํ เว  ปยายนตฺ ิ ชนา ว  ทฬหฺํ
เตสปํ  มติโฺต  อติ ิ เมตตฺวา  โส
เย  กมมฺการี  สหการโิน  จ
เอเต  ปวจุจฺนตฺ ิ สหายมตตฺา
ภททฺา  จ  ปาปา  อติ ิ เทวฺ ว  มติตฺา

อนิทรวงศ : วตุตฺหฺ ิ พทุเฺธนป  มติตฺลกขฺณํ
มติตฺา  ห ิ เทวฺเม  สหุทา  จ  ปาปกา

ปาปา  ว  มติตฺปปฺฏริปูกา  จ  โข
กลยฺาณมติตฺา  สหุทา  ภวนตฺ ิ จ

ปฐยาวตัร : วตุตฺหฺ ิ อาคตฏฐาเน มติตฺามิตตฺาน  ลกขฺณํ
โย  ห ิ เกนจ ิ สนทฺฏิโฐ “สติ ํ เนว  ปกพุพฺติ
น  โข  สาทยิเตเยว น  โอโลเกต ิ อกขฺนิา”
อจิเฺจวมาทอิากาเร น  ทสสฺยต ิ โข  นโร
โส  วจุจฺติ  “อมติโฺตติ อญฺทตถฺหุราทโิก
โย  สหาเย ว  ปกกฺนเฺต นจิจฺ ํ จนิตฺยเตป  ตํ
อาคเต  ตมหฺ ิ ตฏุโฐว หสตเีตวฺวอาทโย
อากาเร  โขป  ทสเฺสติ มติโฺตต ิ เอส  วจุจฺติ
พลวปปฺจจฺโย  โหติ มติโฺต ว  พาหโิร    อยํ
เสวโิต  เยน  วฑุฒฺ ึ วา หาน ึ ปาเปต ิ ตปํ  วา
เตนาห  วรสมพฺทุโฺธ โลกนาโถ  นราสโภ
สวํตฺตติ   อนตถฺาย มหโต  ปาปมติตฺตา
สวํตตฺติ  ต ุ อตถฺาย มหโต  ภททฺมติตฺตาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา  หนา ๓๕๖-๓๕๗).

การคบมติรอาจจะนำมาซึง่หายนะกม็ ีซึง่วฒันะกม็ ีตามประเภทแหงมติร เพราะอยางนัน้ ไมตรคีอืการผกู
มติรจงึควรเลอืกทำกบักลัยาณมติร ทำถกูทางแลวยอมรวมกำลงัของเอกชนผหูนึง่ๆ เขาเปนอนัเดยีวกนั  สำเรจ็เปน
กำลงัใหญขึน้  คสูามภีรรยาไดชวยกนัทำการหาเลีย้งชวีติเปน ๒ แรง หรอืไดแบงงานกนัทำ ไดเปนคปูรกึษากันใน
ธรุะหรอืในสขุทกุขเปน ๒ ความคดิ มทีนุทรพัยสำหรบัลงในกจิการเพ่ือหาผลเปน ๒ จำนวน มพีวกพองผชูวยภาระ
เปน ๒ ฝาย ทีข่ยายกวางออกไปถงึคนอืน่ผมูไิดเนือ่งในสกลุดวยแลวยอมเพิม่กำลงัใหใหญข้ึนทกุท ีคนมมีติรมากยอม
อาจทำการสำเรจ็ ดวยมผีชูวยคดิชวยทำชวยออกทรพัยหลายคนดวยกนั  การผกูมิตรเปนกจิอนัจะพงึทำของเอกชน
ฉนัใด  เปนกรณยีะของชมุนมุชนฉนันัน้  ชมุนมุชนตางคณะในชาตเิดยีวกนั เชนขาราชการตางกระทรวงมไีมตรกีนั
ตางชวยกนัยงัราชการอนัเกีย่วของกนัใหสำเรจ็โดยสะดวก เปนกำลงัแหงชาตขิองตน มหาชนตางชาตกินัมไีมตรกีนั
ตางไดไปมาคาขายถงึกนั ตางอยดูวยความสงบ บางกไ็ดรวมกำลงัชวยกนัรบตอสศูตัรผูมูาย่ำย ีการคบเอกชนเปน
มติรนำมาซึง่หายนะบาง ซึง่วฒันะบาง ตามประเภทแหงมติรฉนัใด  การคบชาตเิปนมติรยอมใหผลขางดีกม็ ีขาง
รายกม็ฉีนันัน้  ถาสมคบกบัชาตผิอูนัธพาลยอมพลอยถงึความพนิาศดวย  ฝายชาตซิองเสพกบัฝายชาตกิลัยาณมติร
ยงัอาจกปูระเทศของตนขึน้ได มเีกยีรตยิศระบอืไปทัว่โลก  คลาดแคลวจากมหาภยั ไดบรรลถุงึความสวสัด ีพนจาก
ความบบีคัน้ของชาตปิาปมติร เปนชองจะไดแผอำนาจแลขยายอาณาเขตออกไป

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจาทรงรกัษาพระราชไมตรกีบัตางชาตอินัไดเริม่ทำมาแลวในครัง้รชักาลแหง
สมเดจ็พระบรมปยกาธริาชบาง แหงสมเดจ็พระบรมอยักาธริาชบางโดยลำดบัมา ทรงบำรงุใหสนทิสนมยิง่ขึน้ ทรง
เชดิชชูาตใิหรงุเรอืง การรกัษามติรธรรมทัง้ในคราวสงบ ทัง้ในคราวสงครามยัง่ยนืมา เปนเครือ่งเชดิชูพระเกยีรตยิศ
ใหปรากฏ ในโลก

(มว. ๓๕๖-๓๕๗) มิตฺตเสวนคาถา

อนิทรวงศ : โลเก  ห ิ มติตฺสสฺปุเสวน ํ ว  ยํ
ต ํ โหต ิ โข  หายนวฑฒฺนาวหํ
กลยฺาณมติตฺาทปิเภทโตป  โข
เอว ํ ห ิ ภทเฺทห ิ กรณยฺก ํ อทิํ
สมมฺา  กตํ  ต ํ ทวุธิา  พลาวหํ
สาเธต ิ ภยิโฺย  ทคิณุ ํ มหปผฺลํ

ปฐยาวตัร : เทวฺ  ชายปตกิา  กมมฺํ กตฺวา  กปเฺปนตฺ ิ ชวีติํ
เอเกโก  กมฺมการ ี วา ชวีติตถฺาย  เอกโต
มนเฺตนตฺ ิ ทกุขฺติาทสีุ อารพภฺ  กจิจฺมตฺตโน
เตส ํ กจิจฺานมตถฺาย อตถฺ ิ โข  ทคิณุ ํ ธนํ
อปุปฺาเทตุ  ํผลเํยว ตสมฺา  เทวฺ  สหการโิน
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กเุล  อปปฺฏพิทธฺา ว อเฺญป   สหการโิน
เต  ชนา  เอกโตเยว วฑเฺฒนตฺ ิ ทคิณุ ํ พลํ
ยสสฺ  มติตฺา  พห ู โหนตฺิ สเจ  เต  สหการโิน
กจิจฺ ํ สาเธต ิ โส  เตสํ สหการกภาวโต
สหการ ีว  เจ  มติตฺา มติตฺาน ํ สาธ ุ คนถฺนํ
ยถา  กรณยฺเมกสสฺ พหนูปํ  อทิ ํ ตถา
รโฺญ  ภฏาทโย  รฏเฐ เอเกกสมฺ ึ คเณ  คเณ
รฏฐวาส ี สเมตตฺ ีว สพเฺพ  สามคคฺยิา  รตา
ปฏพิทธฺ ํว  ย ํ กจิจฺํ ต ํ สฏุ ุ สาธยนตฺ ิ เว
รฏฐสสฺ  พลภตูา  เต วเิทเสสปุ  เย  ชนา
สเมตตฺ ี อญฺมญฺ ํว สโํวหาร ํ กโรนตฺ ิ เต
เอเต  สนตฺวิหิาร ี จ อปุปฺนนฺ ํ สยํคุ ํ ยทา
ปกพุพฺนตฺ ิ ตทา  ยทุธฺํ รปิโว  ปฏพิาหติุ ํ
โย  เอเกกสสฺ  สมโฺภโค โส  หานวิฑฒฺนาวโห
กลยฺาณปาปมติตฺานํ เอต ํ ปเภทโต  ยถา
เสวน ํ ภททฺรฏฐานํ ตถาป  วฑฒฺนาวหํ
อติร ํ หานปิตตฺ ํว ยสเฺสว  ภททฺเสวนํ
ต ํ ปาปณุาต ิ วฑุฒฺิจฺ รฏฐ ํ ภวต ิ นพิภฺยํ
โสตถฺปิตตฺจฺ  ปาเปหิ รฏเฐเหว  น  ปฬติํ
สก ํ วสจฺ  วตเฺตติ เขตตฺ ํ วฑเฺฒต ิ ฐานโส
กติตฺสิทโฺท  จ  รฏฐสสฺ โลเก  สพพฺตฺถ  อคุคฺโต

อนิทรวเิชยีร :: ยา  ปพุพฺรฏฐาธปิขตตฺเิยหิ
สทธฺ ึ วเิทเสห ิ กตา ว  เมตฺติ
เมตฺต ึว  ต ํ รกขฺต ิ ภปูตนิโฺท
ทฬหฺ ํว  โส  รกขฺติ  มติตฺภาวํ
อาโยธนาทสีปุ  นจิจฺกาลํ
ยาวชชฺโต  รกขฺต ิ ต ํ นรนิโฺท
อาคมมฺ  ต ํ โรจต ิ ทยยฺรฏฐ ํ
โลเก  จ  อคุคฺจฉฺต ิ ตสสฺ  กติตฺตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร  ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง



ตวัอยางฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ.๘ 283

ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้   แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓
อยางตามถนดั   แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๕๙-๓๖๐)

สจัจะนัน้ ไดแกความซือ่ตรงในกนัแลกนั เปนธรรมผกูพนัสามคัคใีนระหวางมิตรใหสนทิสนมมัน่คง    ขาด
สจัจะแลวสามคัคยีอมไมเปนไปได  สามกีบัภรรยาวางใจกนัลงไปไมได     ยากเพือ่จะปรองดองกนั มแีตจะระหอง
ระแหง  ตางอยไูมเปนสขุ หรอืหยารางกนัไปกไ็ด  ตอไดเหน็ความซือ่ตรงของกนัแลกนั จงึถูกใจกนั อยรูวมกันดวย
ความพรอมเพรยีง  ญาติตอญาต ิ มติรตอมติร คดิระแวงกนั ยากเพือ่จะรวมใจกันในกจิการตอได   เหน็ความสตัย
ตอกนัและกนัแลว จงึปลงใจลงดวยกนั   โดยทีส่ดุคน ทำการซือ้ขายดวยกนัคดิเอารดัเอาเปรยีบกนั ยอมทำดวยกนั
ไมยดื  ตอทำตรงไปตรงมา จงึสมคัรทำดวยกนั

“สจจฺ ํ หเว สาธตุรํ  รสานํ”* (สจัจะชือ่วาเปนรสดกีวารสทัง้หลายอืน่)  รสแหงโภชนาหารอนัอรอย กเ็พยีง
ชวนใหกลนือาหารคลอง  รสคอืกามคณุกเ็พยีงชวนใหเพลดิเพลนิในการดกูารฟงการดมการลิม้การถูกตองกนั เจือ
อยดูวยโทษ ในเมือ่เกนิพอด ี    สวนสจัจะเปนรสใหเกดิความยนิดขีองผไูดเหน็ใจกนั ผกูพนัสามคัคไีวมัน่คง  ยงั
ประโยชนใหยดืยาว    สจัจะนีเ้ปนธรรมสำหรบัทานผสูงูสดุในชมุนมุชน

ในฝายพระศาสนาจดัเปนพระบารมปีระการหนึง่  โดยชือ่วาพระสจัจบารม ีในพระบารม ี๑๐ ทศั แหงสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา  ทีไ่ดทรงบำเพญ็มาแตครัง้เสวยพระชาตเิปนพระโพธสิตัว   จงึจดัไดอกีอยางหนึง่วา เปน
พทุธการกธรรม (คอืคณุทำใหเปนพระพทุธเจา) ขาดสจัจะเสยีแลว ความสำเรจ็พทุธภมูยิอมมไีมไดเลย  คำสอนใน
ศาสนาทีข่าดสจัจะแลว  จดัวาเปนคำสอนทีก่ลาวชอบมไิดเลย ในพระพทุธศาสนา  ไดจดัการรักษาสตัยไวในสวน
ศลีเปนองคที ่๔ แหงเบญจศลี  ในธรรมจรยิา   สวนวจสีจุรติเปนองคทีต่น แลเปนองคที ่๓ แหงอฏัฐงัคกิมรรค
โดยนยันี ้ชนผขูาดความสตัย จกัเปนผมูศีลี จกัเปนธรรมจาร ี จกัเปนอารยบคุคลหาไดไม

ในฝายอาณาจกัร สจัจะจดัเปนราชธรรมประการหนึง่ โดยชือ่วา อาชชวะ (คอืความเปนผตูรง) ในทศพธิ-
ราชธรรมสำหรบัพระราชาธบิด ี ในเรือ่งโบราณ กลาวถึงพระราชาบางพระองค พลัง้พระราชทานพรแกผใูดผหูนึง่
แลว  ทรงรสูกึภายหลงัวาเปนการเกนิสมควร  ยอมอกัอวนพระราชหฤทยัไมนอย     ในทีส่ดุตองปลอยเลยตามเลย
เพือ่จะแสดงวา  พระราชายอมทรงหนกัอยใูนการรกัษาสตัย    อนัทานผเูปนพระราชาครองแผนดนิ ไมใชเพยีงตัง้
อยใูนสจัจะดวยพระองคเอง  ยงัชกันำพสกนกิรใหตัง้อยใูนสจัจะดวย  เชนตัง้กฎหมายปองกนัการหลอกลวงแลเบกิ
พยานเทจ็เปนตน   เอกชนกด็ ีชมุนมุชนกด็ ี ผมูธีรุะเกีย่วถงึกนั ทำสญัญากนัเนือ่งดวยกจิการนัน้ กเ็พือ่ผกูพนักนัให
ตั้งอยูในสัจจะ

* ขทุทกนกิาย สตุตนบิาต  (ข.ุส.ุ๒๕/๓๑๑/๓๖๐)
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(มว. ๓๕๙-๓๖๐) สจฺจคาถา

อนิทรวเิชยีร : สจจฺ ํ มนสุเฺสสชุตุา ว  โหติ
อาคมมฺ  สจจฺ ํ ว  สมคคฺภาโว
สจเฺจน  วสิสฺาสกิตา ว  โลเก
อปุปฺชชฺเร  สงคฺหตา  ชนานํ

ปฐยาวตัร : เย  สมพฺนธฺนตฺ ิ สจเฺจน โลกสมฺ ึ มติตฺสนถฺวํ
เย  ชายปตกิา  วาป น  เต  ววิาทการโิน
สจจฺ ํ อาคมมฺ  ญาต ี วา น  เต  ภณฑฺนการโิน
มติตฺา  สจจฺวหิาร ี เย น  เต  มติเฺตห ิ ภนิทฺเร
วาณชิา  วาป  กจิเฺจน น  โข  สทตถฺจกฺขกุา
วาณชิา  กยกิา  จาป น  เต  กลหการโิน
โภชนาน ํ รโส  โย  วา กามาน ํ โย  รโสป  วา
โส  รโส  สาธรุโูป  จ มตตฺฺสุสฺ  สขุาวโห
วสิมสิโฺส  ปเนโส ว อมตตฺฺสุสฺ  โภชเน
สจจฺเํยว  รสานปํ โหต ิ สาธตุร ํ วรํ
สจจฺ ํ รโส  สมคคฺานํ จริจฺ  อตถฺสาธกํ
สจจฺ ํ หเว  มนสุเฺสสุ ธมโฺม  ภวต ิ อตุตฺโม
สจจฺ ํ ว  โพธสิตเฺตน ปรูติา  สจจฺปารมี
ต ํ พทุธการโก  ธมโฺม อติ ิ วจุจฺติ  สาสเน
พทุโฺธ  สจจฺ ํ ฐเปตวฺาน พทุธฺภมู ึ น  สาธยิ
สจจฺ ํ ห ิ ปจฺสเีลสุ องคฺ ํ โหต ิ จตุตถฺกํ
ต ํ ธมมฺจรยิาเยว วจสีจุรเิตป  โข
องคฺจฺ  ปฐม ํ อฏฐ- มคคฺาน ํ ตติย ํ วรํ
สจจฺ ํ ห ิ ราชธมมฺานํ อาชชฺวนตฺ ิ ปวจุจฺติ

อนิทรวงศ : วกขฺาม ิ วตถฺุ ํ  อหเมกราชโิน
โส  “สจจฺวาท ี อติเิยว  ปากโฏ
ทตวฺา  วร ํ อญฺตรสสฺ  เอกทา
ปจฉฺา  “น  ยตุตฺ ํ วจน ํ อทินตฺ ิ โข
ญตวฺาน  ภมูนิทฺวโร ว  ทมุมฺโน
สจเฺจ   ฐติตตฺาย  ตถา  วร ํ อทา
“สจเฺจ  ฐโิต  โหต ิ จ  ภมูโิป  ปเร
ฐาเปต ิ สจเฺจ  อติ ิ ทปีน ํ อทินตฺ ิ  ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ
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(มว. ๓๕๙-๓๖๐) สจจฺคาถา อกีสำนวนหนึง่

อนิทรวเิชยีร : สจจฺนตฺ ิ  วตุตฺา   อชุตุา  ว   โหติ
ต ํ  นตถฺ ิ  เยส ํ  นป   เต   สมคคฺา
ชายาย   สทธฺ ึ  กลห ํ  กโรติ
สามปี   เภทนตฺ ิ  อเิมห ิ  มติตฺา
สจจฺ ํ  ว   โข   นตถฺปิ   วาณชิสสฺ
เภเทต ิ  เอโส   กยเิกห ิ  สทธฺึ

อนิทรวงศ : อาหารกามาทริสา   น   โข   จริํ
กาล ํ   ชนาน ํ  ว   สขุาย    วตตฺเร
เตสมปฺ   สจจฺสสฺ   รสา   หติาย   เว
ต ํ  สจจฺมปุปฺาทยเต   สมคคฺตํ

ปฐยาวตัร : สจจฺ ํ  ห ิ  โพธสิตเฺตหิ ปรูติ ํ    สจจฺปารมี
เอต ํ   จตุตถฺมงคฺ ํว ปจฺสเีลส ุ  วจุจฺเต
ต ํ  ธมมฺจริยาเยว องคฺ ํ  ปฐมเมว   โข
ต ํ  อฏฐงคฺกิมงคฺสมฺึ ตตยิงคฺ ํ  ว   สาสเน
สจจฺ ํ  โข   ทสภปูาล- ธมเฺมส ุ  เอตมาชชฺวํ
วตถฺนุา  ตมฺป  ทฏฐพพฺํ เอกรโฺญ   นทิสสฺนํ
สจจฺวาท ี  กเิรกสสฺ นรสสฺ   โข   วร ํ  อทา
ปจฉฺาป   นยทิ ํ  ยตุตฺํ อติ ิ  ญตวฺาน   ตขํณํ
ทมุมฺโน   ตสสฺ   สจจฺสมฺึ ฐติตตฺา   รฏฐปาลโก
กิจฺเิทว   น   ทสเฺสสิ เอตเฺถตํ   ปรทิปีนํ
สจเฺจ   ฐโิต   จ   สจจฺสมฺึ ชเน   ราชา   นโิยชยตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙    ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเก็บขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวประพนัธใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา หนา ๓๖๑).

มเีรือ่งกลาวถงึธรรมาธรรมสงครามตอสแูหงธรรมะและอธรรมะ ไวในธรรมเทวปตุตชาดกเอกาทสนบิาต *
มใีจความวา ธรรมะและอธรรมะทัง้ ๒ นี ้ แสดงโดยบคุคลาธษิฐาน เปนเทพบตุรในกามาพจรสวรรค คอืชัน้เทวดา
ผยูงัเสพกามคณุ ไดแกสวรรคชัน้ต่ำ   ถงึวนัอโุบสถพระจนัทรเพญ็  ธรรมะขึน้รถ มบีรวิารหอมลอมแลนไปบาน
นคิมราชธาน ี   หยดุอยใูนเวหาส ประกาศแกชนทัง้หลายวา  จงเวนเสยีจากอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ จงบำเพญ็
มาตาปตอุปุฏฐานคอืบำรงุบดิามารดาของตน   แลจงยงักศุลธรรมสวนสจุรติพรอมไตรทวารใหบรบิรูณ  เชนนีจ้ะได
ไปสวรรค  จกัไดยศใหญ   ธรรมะชกัชวนมหาชนในกศุลกรรมบถ ๑๐ เปนอาทฉิะนี ้  ชกัรถเวยีนชมพทูวปีไปโดย
ทางขวา

ฝายอธรรมะชกัชวนมหาชนในทางตรงกนัขาม โดยนัยเปนตนวา  จงผลาญชวีติเสยี ชกัรถเวียนชมพทูวปี
ไปโดยทางซาย  รถของสองฝายนัน้มาปะทะกนัเขา  ตางหยดุอยเูพือ่จะใหอกีฝายหนึง่หลกีทางให   ธรรมะอางสทิธิ
ของตนทีค่วรไดทาง  กลาวกอนวา ตนเปนผทูำมหาชนใหบำเพญ็บญุ เปนผไูดยศ เปนผอูนัสมณพราหมณสรรเสรญิ
อนัเทวดามนษุยบชูาทกุเม่ือ     อธรรมะตอบวา ตนมรีีพ้ล ไมตองหวาดหวัน่ ไมเคยยอมใหแกใคร  เหตไุฉนจะยอม
ใหแกธรรมะในวนันีเ้ลา   ธรรมะอางสทิธอิยางอืน่อกีวา ธรรมะเกดิขึน้กอนในโลก  อธรรมะเกดิข้ึนเมือ่ภายหลงั
ตนแกกวา เกากวา เปนผใูหญกวา ชอบทีผ่นูอยจกัหลกีให    อธรรมะตอบวา ดวยการออนวอนกต็าม  ดวยการอาง
เหตอุนัสมควรกต็าม    ตนไมควรใหทางแกธรรมะเลย ทัง้สองฝายจงรบกนัในวนันี ้ฝายใดรบชนะ ทางจกัไดแกฝาย
นัน้    ธรรมะรบัทาวา ตนประกอบดวยคณุทัง้ปวง มกีำลงัใหญ  มเีกียรตยิศมาก หาผเูสมอมไิด แผไปทัว่ทศิ    อธรรมะ
จกัเอาชำนะอยางไรได   อธรรมะตอบวาชางทองยอมตทีองคำดวยเหลก็  หาตเีหลก็ดวยทองคำไม   ถาอธรรมะจกั
ฆาธรรมะไดในวนันี ้ เหลก็กจ็กัเปนของนาดนูาชมดจุทองคำ    ขณะทีธ่รรมะจวนจะเสยีท ีจะตองอดกลัน้คำทีพ่ดู
ดหูมิน่  แลจะตองยอมใหทางแกอธรรมะดวยไมเต็มใจ  อธรรมะไมอาจนัง่อยบูนรถ พลดัตกหกศรีษะลงมา พสธุา
ยอมสบูซ้ำ  ธรรมะมขีนัตเิปนกำลงั  ชำนะกำลงัแหงการยทุธ เปนผชูำนะขบัรถไปดงันี้

* ชาดก อรรถกถา (ชา.อ.๖/๑๗-๒๓)

(มว. ๓๖๑) ธมฺมาธมฺมสงฺคามคาถา

ปฐยาวตัร : ธมมฺสสฺ  จ  อธมมฺสสฺ สงคฺาโม  ธมมฺชาตเก
“โย  จ  ธมเฺม  ฐโิต  โหติ โย  อธมเฺม  ปตฏิฐโิต”
อจิเฺจว ํ ปคุคฺลสเฺสว วเสน  เทสโิตป  โข
ปณุณฺมาตถิสิงขฺาเต อโุปสถทนิมหฺ ิ เว
ธมโฺม  สปรวิาโร ว คาม ํ นคิมนามกํ
คนตฺวฺา  คคเณเยว ฐโิต  หตุวฺา  นเิวทยิ
“ปาปากสุลภเูตหิ ทสกมมฺปเถห ิ เว
วริมนตฺ ุ จ  สพเฺพ ว มนสุสฺา  โลกวาสโิน
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มาตาปตอุปุฏฐานํ ปกพุพฺนตฺ ุ จ  ฐานโส
ปเูรนตฺ ุ กสุลเํยว ตหี ิ ทวฺาเรห ิ  ยตุตฺโิต
เอว ํ โข  ตทิวิปปฺตตา ยโสปตตฺา  จ  เหสสฺเร”
อติ ิ โข  กสุเล  ธมเฺม มหาชน ํ นโิยชยิ
รถ ํ ปาชยมาโน ว ทกขฺณิาภมิโุข  อหุ

อนิทรวเิชยีร : เอต ํ ปวตตฺ ึว  วชิานยติวฺา
“มาเรนตฺ ุ ปาเณ”  อติ ิ อาทเิมว
นคิโฆสมคุโฺฆสย ิ โข  อธมโฺม
ทวฺนินฺ ํ รถา  สมมฺขุภาวปตตฺา

อนิทรวงศ : เอเตส ุ ธมโฺม  ปฐม ํ นเิวทยิ
“เย  โข  ชนา  โหนตฺ ิ มยา  นโิยชติา
เต  ปฺุญการ ี จ  ลภนตฺ ิ เต  ยสํ
สมมฺา  ปสฏฐา  สมณาทเิกห ิ เต
เต  เทวตาทหี ิ ชนา  จ  ปชูติา
ตสมฺา  ห ิ มคคฺ ํ มมทาน ิ เทห ิ เว”

ปฐยาวตัร : มคคฺ ํ อทาตกุาโม ว อธมโฺม  ตสสฺ  อาห  โข
“สเสโน  โหม ิ อจฉฺมภฺี น  มคคฺทานมตถฺ ิ เต”
ต ํ สตุวฺาน  ธมโฺมป “อปุปฺนโฺน  ปฐม ํ อธิ
วยวฑุโฺฒ  จ  โปราโณ ธมโฺม  เชฏฐตโร  ตทา
มคโฺค  เชฏฐสสฺ  ทาตพโฺพ” อติ ิ เอตสสฺ  อาห  เว
เอว ํ สตุวฺา  อธมโฺมป มคคฺ ํ เนตสสฺ  โข  อทา
อฺญมญฺ ํ น  สกขฺสึุ สญฺาเปตุํ  อโุภ  อเิม
เอว ํ อปุปฺชชฺ ิ สงคฺาโม ธมโฺม  สพพฺคณุากโร
มหพพฺโล  จ  ตสมฺา  โข เอตสสฺ  กติตฺ ิ สพพฺธิ
อพภฺคุคฺจฉฺ ิ จ  ธมเฺมน ปฺญาย  จาป  ขนตฺยิา
อธมมฺ ํ ชนิติุํ  สกขฺิ อธมโฺม  เว  ปราชโิต
นเภ  ฐาตํุ  อสกโฺกนโฺต อธมโฺม  จ  อวสํโิร
ปาปมา  ลทธฺทวฺาโร  จ ปฐว ึ เอส  ปาวสิตี ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (พระมงคลวเิสสคาถา หนา  ๓๖๕-๓๖๖)

ชนนกิายผตูัง้อยตูางแควน อนัตดิตอกนั ยอมมทีางจะววิาทแตกราวกนั  เพราะเหตอุาณาเขตกนับาง   เพราะ
เหตสุทิธขิองพสกนกิรบาง  เพราะเหตแุยงคาขายบาง เปนอาท ิ เชนกบัชนนกิรในแควนเดยีวกนั  เมือ่ปรองดอง
กนัลงไมได   ไมมใีครจะตดัสนิ  ตางใชอำนาจของตนเขาตอส ู  เพือ่ยงัความเปนอยแูลความปรารถนาของตนให
สำเรจ็   แมโลกจำเรญิขึน้ กย็งัถนดัใชวธิผีอนผนัหลายประการ เปนตนวายอมใหประชาชนหมอูืน่ตดัสนิ ถงึอยาง
นัน้กย็งัถนดัใชอำนาจของตนชีข้าดอยนูัน่เอง    มมีหาสงครามในครัง้กอน แลในบดันีเ้ปนอทุาหรณ   เมือ่เปนเชนนี้
ชนนกิรตางฝายตองแบงกนัออกเปนพวกหนึง่  มหีนาทีส่ำหรบัตอสปูรปกษ  ครัง้โบราณเรยีกวากษัตรยิ มพีระราชา
เปนประมขุ   ดวยเหตนุี ้ราชกมุารผสูบืสายจากพระราชาผมูหีนาทีใ่นทางนีต้ามกนั จงึไดนามวสิามญัวากษตัรยิดวย
บรวิารของพวกกษตัรยิยอมเปนโยธ ีคอืพลรบตามเจาของตน   การจดัการปองกนัศตัรภูายนอก  เปนรฏัฐาภปิาล-
โนบายประการหนึง่  ซึง่จะเวนเสยีมไิด    อนัการสงครามยอมเกดิขึน้โดยฉกุเฉนิ  แลจะยกเอาชยัเพราะมพีลแล
ศตัราวธุยทุธภณัฑมากกวาอยางเดยีวหาไดไม   ตองอาศยัสตปิญญากลาหาญชำนาญวองไวพรกัพรอมอยใูนบงัคบั
บญัชาเปนตนดวยจงึอาจชวยจะเอาชยัได   การสงครามจงึตองตระเตรยีมไวพรอม   แมในเวลาวางศกึ ไมเชนนัน้
ไมทนักาล   ยอมเสยีเปรยีบศตัร ู  มเีรือ่งทฆีาวชุาดกรับสมอางวา โกศลรฐัเปนแควนนอย   มพีลศตัราวุธยทุธภณัฑ
เสบยีงพาหนะนอยกวากาสอีนัอยตูดิตอกนั  ทัง้มัวประมาท ไมไดตระเตรยีมดวย  เม่ือศกึกาสมีาตดิไมอาจตอสยูอม
เสียแกกาสี

สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาทรงยกความตระเตรยีมพรอมของเมอืงทีไ่มประมาทขึน้เปนอปุมา ประทานพระ
บรมพทุโธวาทไววา  อนัเมอืงตัง้อยตูามชายแดน ซึง่เปนเมอืงหนาศกึเรยีกวา ปจจนัตะ    เขาระวงัทัง้ภายในภาย
นอกฉนัใด    ทานทัง้หลายจงระวงัตวัฉนันัน้  ขณะคราวสมยัอยาไดลวงเลยทานทัง้หลายไปเสยี  เพราะวาพวกชนผู
มขีณะคราวสมยัลวงเลยไปเสยีแลว ยอมจะเศราโศกเตม็เพียบอยใูนทีไ่มมคีวามเจรญิ

(มว. ๓๖๕-๓๖๖) รฏฐสฺสานุรกฺขโนปายคาถา

วสนฺตติลกา : สามนตฺรฏฐวสกิา  ห ิ ววิาทการี
เตส ํ กทาจ ิ ปรรฏฐวลิมุปฺน ํ วา
รฏเฐ  ปฏจิจฺ  สกสทิธฺวิร ํ วณชิชฺํ
อปุปฺชชฺเตว  กลโห  อถวา  ววิาโท
สกโฺกนตฺ ิ เต  น  กลหปํ  ยทา  สเมตุ ํ
อปุปฺนนฺก ํ ภวต ิ จณฑฺรณ ํ ตทา  โข

อนิทวสํา : เภเท  ววิาเท  จ  ปวตตฺมานเก
สกโฺกติ  สญฺาปยติ ุ ํว  สฏุ ุ เต
โย  ปญฺวา  โหต ิ สมตถฺโก  นโร
ภมูนิทฺราชา  คณเชฏฐโก ว  โส
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รฏฐาภปิาโล  มหโิป ว  เสนโิย
เสนาย  โข  มททฺต ิ ทฏุฐเวริโน
ราชา  ปลาเปต ิ รปิ ู อปุายโส
ธมเฺมน  รฏฐจฺ  ปสาสตธี  โส

ปยฺาวตตฺํ : ทฏฐพโฺพ  เจตฺถ  สงคฺาโม มหาวนิาสการโก
ชวีติสสฺ  จ  ปาณานํ โภคาน ํ พยฺสนาวโห
โลเก  ชนา  ทวฺธิา  ภนินฺา สพเฺพเต  ปฏปิกขฺกิา
ปพุเฺพป  ขตตฺยิา  เจว เตสจฺ  ราชวสํกิา
เต  เสนยิา  สมตถฺา  จ เต  สมปฺหารโกวทิา
เอเตส ํ ปรวิารา ว พหกุา  สรูโยธกิา
อมติเฺต  ปฏพิาหนตฺิ ปลาเปนตฺ ิ จ  รฏฐโต
รฏฐาภปิาลน ํ เอตํ สพพฺตถฺ   อภปิตถฺยิํ
เอกทา  สหสา  โหติ สงคฺาโม  ปจจฺปุฏฐโิต
เสนโิย  พลสมปฺนโฺน สโูร  จ  รฏฐเชฏฐโก
น  เกวล ํ อมติเฺต ว มหาเสนาย  มททฺติ
กทาจ ิ เอส  ปญฺาย รปิ ู สกโฺกต ิ มททฺติ ํุ

ตสมฺา  ยทา  สเก  รฏเฐ สงคฺาโม  น  อปุฏฐโิต
รฏฐเชฏโฐ  ตทา  โหติ ยทุธฺสชโฺช   สยุตุตฺโิต
ทฆีาวชุาตก ํ เจตฺถ ทฏฐพพฺ ํว  นทิสสฺนํ
ตทา  โกสลรฏฐสสฺ เชฏฐโก  อปปฺเสนโิย
น  โหต ิ ยทุธฺสชฺโช จ ปมาเท  จ  ปตฏิฐโิต
สตตฺหู ิ มททฺเิต  รฏเฐ เอส  ลทธฺปราชโย
เตน  วตุตฺ ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
นคร ํ ยถา  ปจจฺนตฺํ คตุตฺ ํ สนตฺรพาหริํ
เอว ํ โคเปถ  อตตฺานํ ขโณ  โว  มา  อปุจจฺคา
ขณาตตีา  น  โสจนตฺิ นริยมหฺ ิ สมปปฺตาต ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙ ประพนัธเปนตวัอยาง
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ตวัอยางวชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค  ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนี ้แลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยาง
ตามถนดั แตงฉนัทอะไรแจงชือ่ไวดวย (มงคลวเิสสกถา  หนา ๓๖๖-๓๖๗)

ประเทศไทยนีต้ัง้อยยูัง่ยนืสบืมาไดดวยอาการทีพ่ลเมอืงเปนนกัรบ  เวลามสีงครามยอมระดมกนัรบ  เวลา
วางตางแยกกันทำกิจตางแผนก  จนถึงไดปนลงมาวา เปนฝายทหารฝายพลเรือน   ดวยเดชะเปนนักรบ พระ
ราชาณาเขตสงบมาชานาน  จนฝายพลเรอืนไมคนุเคยการรบ   ฝายทหารกไ็มสนัทดั  ครัง้รชักาลของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงบำรุงการทหารบกเจริญข้ึน   มาในรัชกาลปจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา พรอมดวยรฐับาล ทรงตัง้อยใูนความไมประมาทตอเหตกุารณ  ทรงบำรงุการทหารบกสบืใหไพศาล
แลทรงบำรงุการทหารเรอืน ทหารอากาศ  ทรงตัง้กรมพลศกึษาข้ึน  เพือ่นำฝายพลเรอืนใหรจูกัยทุธวธิ ีแลทรงจดั
ใหนักเรียนเปนยุวชนเปนลูกเสือ  เพ่ืออบรมเด็กใหมีนิสัยเปนนักรบ  ดวยพระราชประสงคจะนำพลเมืองใหเปน
นกัรบตามประเพณเีดมิ  นีเ้ปนพระราชกรณยีะสวนรฏัฐาภปิาลโนบายประการหนึง่   กติตศิพัทนีร้ะบอืไปถงึนานา
ประเทศ เปนเหตุใหไพรัชมหาชนสนใจรูจักประเทศไทย  มีความเกรงใจ แสดงความเคารพนับถือใหปรากฏเปน
เกยีรตยิศแกกรงุไทยซึง่ตัง้อยหูางไกลในบรุพทศิ เขาในพระพทุธภาษติวา

สตับรุษุยอมปรากฏไดในทีไ่กล  ดจุเขาหมิพานต
อสตับรุษุอยใูนทีน่ีก้ไ็มมใีครเหน็ เหมอืนลกูศรทีย่งิไปในราตร ี *

* ขทุทกนกิาย  ธรรมบท  (ข.ุธ. ๒๕/๓๑/๕๕).
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(มว. ๓๖๖-๓๖๗) ทยยฺานมนิทฺสสฺ  นวมนิทฺมหาราชวรสสฺาภถิตุคิาถา

อนิทรวเิชยีร : รฏเฐ  ห ิ ทยยฺา  พหกุา ว  โยธา
รฏฐ ํ ฐติ ํ สนตฺวิเร  นพิทธฺํ
สงคฺามกาลมหฺ ิ ตรสึ ุ สตตฺู
รฏฐา  ปลาเปสมุเิม  จ  โยธา
กมมฺ ํ ปยุชฺสึ ุ อยทุธฺกาล
เอวธํ   โยธา  จ  ภฏา  อเหส ํุ

อเุปนทรวเิชยีร : จริ ํ ห ิ รฏฐ ํ อห ุ สนตฺภิตูํ
ภฏา  จ  โยธา  สมเร  อทกขฺา
นรสิสฺโร  ปจฺมราชกาเล
ปทาตกิาย ํ อปุถมภฺ ิ ภยิโฺย

ปฐยาวตัร : กาเล  ห ิ นวมนิทฺสสฺ โส  ภมูพิลขตตฺโิย
สทธฺ ึว  รฏฐปาลหีิ อปปฺมตโฺต  วจิกขฺโณ
ถลโยธาทโย  ภยิโฺย อปุถมภฺต ิ โยนโิส
อภยิทุธฺวธิ ึ ทยเฺย สกิขฺาเปต ํุ  อปุายโส
พลสิกฺขนสนฺโทหํ ฐเปต ิ ทฆีทสสฺโน
โยธภาเว  ปสาเทต ํุ เต  ปรุาณปเวณโิต
ชเนตุ ํ  สกิขฺกามีนํ โส  โยธภาวกามตํ
อนโุยธสมหู ํว ฐเปต ิ ยทุธฺโกวโิท
รฏฐาภปิาลโนปาเย กรณยฺ ํ ราชโิน  อทิํ
ตปปฺจจฺยา  วเิทเสสุ ราชิโน  กติตฺ ิ อคุคฺตา
รฏฐ ํ ทยยฺนวิาสนีํ ญาตุกามา  วเิทสกิา
กิจฺาป  ต ํ ฐติ ํ ทเูร ทสิาภาเค  ปรุตถฺเิม
รฏฐสสฺ  ปน  สพพฺตถฺ สมคุคฺจฉฺต ิ กติตฺ ิ เว
วตุตฺเฺหต ํ มนุนิเฺทน สพพฺโลกานกุมปฺนา
ทเูร  สนโฺต  ปกาเสนตฺิ หมิวนโฺต ว  ปพพฺโต
อสนเฺตตฺถ  น  ทสิสฺนตฺิ รตตฺ ึ ขติตฺา  ยถา สราต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี  ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙  ประพนัธเปนตวัอยาง.
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ปญหาวชิาแตงฉนัทภาษามคธ  ชัน้ประโยค ป.ธ. ๘

ใหเกบ็ความตามทีจ่ะเกบ็ได จากสำนวนไทยทีใ่หไวขางลางนี ้   แตงเปนปฐยาวตัรฉนัทภาษามคธ    (จาก
หนงัสอืมงคลวเิสสกถา หนา ๓๗๙-๓๘๐)

ทฆีาวกุมุาร พระราชโอรสของพระเจาทฆีตีผิคูรองโกศลรฐั  ประสตูเิมือ่พระชนกเสยีราชสมบตัแิกพระเจา
พรหมทตัผคูรองแควนกาสแีลว ตัง้พระหฤทยัจะแกแคนและเอาราชสมบตัขิองพระบดิาคนืใหจงได  เพยีรหาชองเขา
ใกลพระเจาพรหมทตั  จนไดเปนนายสารถคีนโปรด    คราวหนึง่พระเจาพรหมทตัเสดจ็ประพาสปา  ทฆีาวกุมุาร
แสรงขบัรถพระทีน่ัง่เรว็จนราชบรพิารตามเสดจ็ไมทนั  ทาวเธอทรงเหนือ่ยกต็รสัสัง่ใหหยดุรถพระทีน่ัง่ เสดจ็ลงพกั
ณ ทีแ่หงหนึง่แลวบรรทมหลบัไป  ทฆีาวไุดชองทีจ่ะแกแคน  จงึถอดพระแสงจากฝกแลวปลกุบรรทมขึน้ แสดงตนให
ทรงทราบวาเปนศตัร ูจะแกแคนแทนพระบดิา    พระเจาพรหมทตัตกพระราชหฤทยั ตรสัขอพระชนมชพีประทาน
สตัยวา จะคนืโกศลรฐัให  กมุารนกึถงึพระวาจาพระราชบดิาวา  จงเหน็ยาวดกีวาสัน้  จงึสอูดกลัน้ระงบัเวรเสยี
ถวายพระชนมแดพระเจาพรหมทตั       แลวไดราชสมบตัคินืพรอมทัง้พระราชธดิา ภายหลงัไดครองแควนกาสอีกี
ดวย    ทฆีาวอุาศยักตัตกุมัยตาฉนัทะ ยงัความประสงคของตนใหสำเรจ็ไดฉะนี้

(มว. ๓๗๙-๓๘๐) ทีฆาวุกุมารคาถา

ปฐยาวตัร : โย   ห ิ โกสลรฏฐนิโฺท ทฆีตี ิ  อติ ิ ปากโฏ
ยทา  ปราชโิต  เอโส ตทา  เอตสสฺ  โอรโส
ทฆีาวนุามโก  ชาโต วยปปฺตโฺต  อทิาน ิ โส
ปฏเิวรํ  กรสิสฺสามิ ปตโุน  สนตฺก ํ อหํ
คณหฺสิสฺาม ิ จ  รชชฺนตฺิ จนิเฺตตฺวา  รปิสุนตฺกิํ
คนตฺกุาโม  ตโต  ตสสฺ อโหส ิ วรสารถิ
ราชวลลฺภภโูต ว พรฺหมฺทตโฺต  ห ิ  เอกทา
ภมูปิาโล  อรญฺ ํว สทธฺ ึ ทฆีาวนุา  คโต
เอโส  ทฆีาว ุ ภปูสสฺ รถ ํ เวเคน  ปาชยิ
น  ต ํ ปรชินา  สพเฺพ สกขฺสึ ุ อนพุนธฺติ ํุ

กลินโฺต  ภมูปิาโล  ตํ วตวฺา  “ตฏิฐาติ  โข  รถา
โอรยุหฺ  ตตฺถ  นทิทฺายิ เอต ํ มาเรตกุามโก
อส ึ ทฆีาว ุ โกสมหฺา นหีรติวฺา  ปโพธยิ
สตตฺภุาว ํว  ทสเฺสตวฺา “ต ํ มาเรสนฺตฺ ิ อาห  ตํ
เอว ํ ทสิวฺาน  ทฆีาวุ ยาจติวฺา  สกชวีติํ
สจจฺ ํ “โกสลรฏฐ ํ เต ทสสฺาม”ิ  อติ ิ อาห  โส
ตวฺ ํ ทฆี ํ ปสสฺ,  มา  รสสฺํ อติ ิ ทฆีาว ุ ตขํณํ
ปต ุ วาจ ํ สรติวฺาน เวร ํ วปูสเมส ิ เว
รโฺญ  จ  ชวีติ ํ ทตวฺา รชชฺจฺ  ลภ ิ ธตีรํ
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ทฆีาว ุ กาสริฏฐสมฺึ ปจฉฺา  รชชฺ ํ อการยิ
โส  กตกฺมยฺตาฉนทฺํ ปฏจิจฺ  กจิจฺสาธโกต ิ ฯ

ทีฆาวุกุมารคาถา

อเุปนทรวเิชยีร : ยทา  ห ิ รฏฐ ํ ปตโุน  วลิตุตฺํ
สย ํ สเทว ี วส ิ โส  อรเฺญ
ตทา  ห ิ ทฆีาว ุ ตหปึ  ชาโต
ส  วฑุฒฺโิต  นฏิฐติสปิปฺภโูต
ตโต  อร ึ มารติกุามโก  โส
อโหส ิ รฺโญ  วรวลลฺโภ ว

อนิทรวเิชยีร : โส  ปาชยนโฺต  รถเมกทา  โข
สทธฺ ึ ปตนิเฺทน  คโต  อรญฺํ
โส  พรฺหมฺทตโฺตป  กลินตฺรโูป
ตตเฺถว  นทิทฺปูคโต  อโหสิ

ปฐยาวตัร : ลทโฺธกาโส  ห ิ ทฆีาวุ เอต ํ มาเรตกุามโก
“เนว  สมมฺติ  เวเรน เวรนตฺ ิ ปตโุน  กถํ
สรติวฺา  สนตฺเวโร ว อทาส ิ ตสสฺ  ชวีติํ
ปจฉฺา  อทาส ิ รชชฺจฺ ธตีร ํ ตสสฺ  ภมูโิป
โส  กตตฺกุมยฺตาฉนทฺํ ปฏจิจฺ  อตถฺสาธโกต ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙       ประพนัธเปนตวัอยาง.
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วชิาแตงฉนัทภาษามคธ   ชัน้ประโยค   ป.ธ. ๘

จงเกบ็ขอความตามทีจ่ะเกบ็ไดในขอความขางทายนีแ้ลวแตงใหเปนภาษามคธโดยฉนัทลกัษณะ ๓ อยางตาม
ถนดั แตงฉนัทอะไร แจงชือ่ไวดวย  (มงคลวเิสสกถา  หนา ๓๘๖-๓๘๗).

ยาจโยคตาความเปนคนควรเปนทีข่อนัน้  ไดแก ความปราศจากตระหนี ่ มอีธัยาศยัเผือ่แผ   คนอืน่อาจออก
ปากขอความอปุถมัภในคราวมคีวาม * วา  อรยิสาวกในพระศาสนานี ้  มใีจปราศจากความตระหนีอ่นัเปนมลทนิ
อยคูรองเรอืน   สิง่ใดควรใหกใ็ห  ไมหวงแหน  มมีอืสะอาด  คอยหยบิของให  ยนิดใีนบรจิาค ควรเปนทีข่อ  ยนิดี
ในการใหการแจก  สัตวโลกมีกรรมเปนของตน กรรมยอมจำแนกใหเปนผูขาดแคลนบาง ใหเปนผูบริบูรณบาง
คนบรบิรูณเกือ้กลูคนขาดแคลนดวยน้ำใจเผ่ือแผ   ไดชือ่วาชวยผนูัน้ขึน้จากหลม  ค้ำจนุโลกใหเปนไปใกลตอความ
สม่ำเสมอกนัอนัเปนทางแหงความสงบราบคาบ    บคุคลเหน็ปานนีจ้งึเปนทีส่รรเสรญิของพทุธาทบิณัฑติวา  มชีวีติ
ไมเปลา จรรยาของเขาจงึเปนหลกัธรรมประการหนึง่ของผคูรองเรอืน     ถอืเอาเนือ้ความนีเ้ปนทีต่ัง้ ความเผือ่แผ
นี้เปนไปในทางพอดีพองาม ทรงตนทรงผูอื่นไวไดทั้งสองฝาย  จึงจะสำเร็จเปนประโยชนไดจริงๆ  โดยนัยนี้
ยาจโยคตา อนับคุคลจะบำเพญ็ใหเปนผลดตีองพรอมดวยอาการ ๒ คอื  มกีำลงัทรพัยพอจะทำได  ไมถงึตนเอง
ตองกลบัเปนผขูาดแคลนยากจน ๑     การอปุถมัภนัน้ชวยผขูอใหพนจากความขาดแคลนหรอืเพยีงพยงุตนใหทรง
ตนอยไูด ๑   ถาเปนแตสกัวามคีนขอกใ็หเพ่ือสมความปรารถนาของเขา    เชนนีล้างทกีลบัแตจะใหโทษแกผไูดรบั
ทำเขาผูไดงายเปนคนสุรุยสุราย ไมรูจักประหยัดทรัพย  ยวนความอยากไดของเขาใหเจริญข้ึน ถึงความเปนคน
มกัขอ เปนทีเ่บือ่หนายของผอูืน่

สมเดจ็พระบรมโลกนาถ    เม่ือครัง้เสวยพระชาตเิปนพระเวสสนัดรทรงบำเพญ็พระทานบารมไีดเคยทรง
ทดลองมาแลวไมเปนผล    ครัง้นัน้พระองคมพีระหฤทยัเผือ่แผแกมหาชน ทรงจำแนกนพิทัธทานทีท่รงทำประจำแล
มหาทานเปนพเิศษ    ใครตองการอาหาร  เงนิทอง ยานพาหนะ ขาทาส แลอืน่ๆ กพ็ระราชทานใหสมปรารถนา
บรรดาชนผไูดรบัพระราโชปถมัภนาจะตัง้ตนไดในโภคสมบตัแิละรจูกัอิม่เอบิ    หาเปนเชนนัน้ไม กลบัอยากได และ
ขอพระราชทานสิง่อืน่ๆ อกีตอไป จนไมรจูกัประมาณ   มงคลคชสาร แลราชรถกำลงัทรง กย็งักลาขอพระราชทาน
ไมยำเกรงและเคารพในพระราชานภุาพ    ไมเพยีงเทานัน้พราหมณชชูกยงักำเรบิเหลอืด ี เพยีงภรรยาตองการทาส
ทาส ี  ทองมกีไ็มปรารถนาจะชวยคนมาใช  เหน็ทางจะไดเปลา โลภจนไมรสูำนกึตน กลาทลูขอสองพระลกูเจาใน
คราวเสดจ็ออกปาทรงบำเพญ็พรต ทีม่แีตพระมทัรกีบั ๒ พระโอรสพระธดิาเปนเพือ่นยาก  จนพระอนิทรตองจำแลง
เปนพราหมณมาจากเทวโลก ทลูขอพระมทัร ี แลวแลมอบถวายไว    สวน ๒ พระโอรสพระธดิาทีพ่ราหมณชชูกทลู
ขอแลวไดมา   ความทราบถงึพระสญชยัสวีริาช พระราชทานปราสาทแลโภคสมบตั ิอยางอืน่ถาย ๒ พระราชนดัดา
มใิชวาอาจทำชชูกใหเปนสขุสมบรูณ  กลบัเพิม่พนูความไมรจูกัประมาณในการบรโิภคสมบตั ิจนถงึเปนอนัตรายชวีติ

* องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต  (อง.ฺตกิ.๒๐/๕๑๙/๒๙๐-๒๙๑) ;  มชัฌมินกิาย อปุรปิณณาสก  (ม.อ.ุ ๑๔/๕๙๖/
๓๘๕).
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(มว. ๓๘๖-๓๘๗) ยาจโยคตาคาถา

ปฐยาวตัร : ยาจกสฺสานุรูปสฺส ภาโว  ว   ยาจโยคตา
ยาจกสสฺานรุโูป  หิ ทานสโีล  อมจฉฺรี
สวํภิาครโต  จาป โวสสฺคคฺมานโส  นโร

อนิทรวงศ : วตุตฺหฺ ิ เอตปํ  สมนตฺจกขฺนุา
มจฺโจ  คหฏโฐ  อรโิยธ  สาวโก
นจิจฺ ํ ปรจิจฺาครโต  จ  ทานวา
ธโีร  วทฺ ู จ  อฬุารมานโส

ปฐยาวตัร : กมมฺสสฺกา  ห ิ โลกสมฺึ เสฏฐ ี โหนตฺ ิ จ  ทคุคฺตา
กมฺม ํ  สตเฺต  วภิชติ ยททิ ํ หนีปปฺณตีตาย
ยทา  ทคุคฺตา  โปสา อตตฺโน  ฆรมาคตา
ตทา  ทานรโต  เสฏฐี เตส ํ ทเทยยฺ  ฐานโส
เมตตฺาล ุ ห ิ ทลทิทฺานํ นจิจฺ ํ สงคฺหการโก
อฬุารชฺฌาสโย  ธโีร สพพฺสตตฺานกุมปฺโก
ปสฏฐา  โหต ิ พทุเฺธน อโมฆนตฺสสฺ  ชวีติํ
สาสนสมฺ ึ คหฏฐานํ เสฏฐา  ปฏปิทา  อยํ

อนิทรวเิชยีร : โย  ทายโก  โหต ิ อฬุารจติโฺต
เอโส  วชิาเนยยฺ  สก ํว  ถามํ
ทาน ํ ททติวฺา  น  สยิา  ทลทิโฺท
เอเต  วโิมเจยยฺ  จ  ทกุขฺโต  วาติ

ปฐยาวตัร : โย  โกจปิ  สก ํ เคหํ ปตตฺมตโฺต ว  ยาจติ
ทานเฺจ  ทายโก  เทติ โตเสตุํเยว  ยาจกํ
อปุปฺาเทต ิ วปิตตฺ ึ โส อมตตฺญฺ  ห ิ ยาจโก
เอว ํ น  ทายกสเฺสว จติตฺ ํ สกโฺกติ  คณหฺติุํ
สาธกเฺจตฺถ  ทฏฐพพฺํ เวสสฺนตฺโร  ปยงกฺโุร
ยาจมานานมนนฺาทิ- ทาน ํ เทต ิ ปนุปปฺนุํ
เตส ุ โกจ ิ อมตตฺฺู ลภมาโนป  อตุตฺรึ
ยาจติ ํุ  ปนุ  ปตเฺถติ ทฏฐพโฺพ  เจตถฺ  ชชูโก
โส  ปตุตฺธตีโร  ตสสฺ โหต ิ ยาจติมุาคโต
อฬุารจติตฺภาว ํว สกโฺก  ชานาต ิ สฏุ ุ เว
โส  อเฺญ  อตยิาจนเฺต ปฏพิาหติกุามโก
ชณิณฺพรฺาหมฺณเวเสน มททฺ ึ ยาจติมุาคโต
สฏุโฐปฏฐหนตถฺาย ตสเฺสต ํ ปฏเิทต ิ โส
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โส  ปตุตฺธตีโร  ตสสฺ เนตวฺาน  ทชิชชูโก
สชฺยสสฺ  ปรุ ํ ปตโฺต ราชา  เอเตสมยยฺโก
เตส ํ อาคมน ํ ญตวฺา สนตฺตุทิชชูชกํ
ราชเคห ํ  ปเวเสตวฺา ต ํ สนตฺปเฺปส ิ  ชชูโก
โส  โภชเน  อมตตฺฺู มโต  ตทํวิส ํ อหตู ิขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

(มว. ๓๘๖-๓๘๗) ยาจโยคตาคาถา  อกีสำนวนหนึง่

อเุปนทรวเิชียร : อฬุารจิตโฺต    ปรจิาคสโีล
อมจฉฺร ี  โย   กรณุาย   ยตุโฺต
หเิตสโก   โหต ิ  ปชาย   นจิจฺํ
ปวจุจฺเต   โส   หติการโกติ

ปฐยาวตัร : ทานสลีสสฺ   เอตสสฺ จรยิา   ยาจโยคตา
เอโส   ทวฺหี ิ  ปกาเรหิ สมงคฺ ี  โหต ิ  โข   นโร
โส   อฑโฺฒ   ยาจกานจฺ ทาน ํ  ทาตสุมตโฺถ
ทาเน   ยสเฺสว   ทนิเฺนป โหต ิ  สณฺฐานโิย  ส  โข

อนิทรวงศ : เวสสฺนตฺโร   จาครโต   นราสโภ
หตถฺปึ    อายาจติมุาคตา   ทชิา
เวสสฺนตฺร ํ   ปตุตฺวเร  ว   ชชูโก
อายาจติ ํุ    อาคม ิ  พรฺาหมฺโณ   ตทา
สกโฺกป   โข   พรฺาหมฺณเวสโต   ตทา
มททฺ ึ   ว    อายาจติมุาคโต   วรํ

ปฐยาวตัร : โพธสิตโฺต   ห ิ  เตสปํ ทาน ํ  อทา   นราสโภ
ยาจนาภริตาเยว โหนฺติ สณฺฐานยิา   น  เต
อตุตฺร ึ  ยาจเร  เอเต เวสสฺนตฺร ํ  นราสภํ
ปจฉฺาป  ชชูโก  รโฺญ สชฺยสสฺ   ปยงกฺเุร
ยาจนาภริโตเยว นยิยฺาเทส ิ  ทโิช   ตทา
นราสโภ  ห ิ สมพฺทุโฺธ ปพพฺชฺชานนินฺมานโส
ฆรา   นกิขฺมฺม  สมโฺพธึ สมปฺตโฺต   กรณุายโก
โส  ยาจโยคตายตุโฺต ปชชฺหติวฺา  สก ํ สขุํ
คามาทสี ุ  ชนาน ํ ว อโหส ิ  ธมมฺเทสโก
เอโส   เทวมนสุสฺานํ อตถฺตตฺย ํ  ว   สาธยิ
เสฏโฐ  พทุโฺธ  จ  โลกสมฺึ ปตฏิฐาปย ิ สาสนนตฺ ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร    ป.ธ. ๙    ประพนัธเปนตวัอยาง.
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงอวยพรปใหม พ.ศ.๒๕๕๒

ประชาชนชาวไทยทัง้หลาย  บดันีถ้งึวาระจะขึน้ปใหม  เปนเวลาทีเ่ราควรระลกึถึงกนัและอวยพรแกกนัดวย
ความปรารถนาดี

กอนอีน่ขาพเจาตองขอขอบใจทกุทานเปนอยางมาก ทีร่วมกนัจดังานพระศพพีส่าวของขาพเจาอยางยิง่ใหญ
สมพระเกยีรต ิ  ทัง้อตุสาหะมารวมในงานเมือ่เดอืนพฤศจกิายนดวยใจรกัและระลกึถงึ  กบัขอสงความปรารถนาดี
มาอวยพรแกทานทกุๆ คน ใหมคีวามสขุความเจรญิ

ความสขุความเจรญินีเ้ปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาอยางยิง่ของคนเรา    แตความสขุความเจรญินัน้จะสำเรจ็ผลเปน
จรงิได   กด็วยการทีท่กุคนตัง้ตนอยใูนความไมประมาท  มสีตริตูวัและปญญารคูดิกำกบัอยตูลอดเวลา  กลาวคอืไม
วาจะประพฤตปิฏบิตักิารใด  กใ็ชสตปิญญาพจิารณาไตรตรองจนถวนถี ่  ใหเหน็กระจางถงึผลดผีลเสยีทัง้ใกลไกล
ทกุแงทกุมมุ  ความรคูวามเขาใจชดัถงึผลดผีลเสยี  ยอมจะทำใหแตละคนเลง็เหน็แนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตอง  วาสิง่ใด
ควรละเวนและสิง่ใดควรปฏบิตัดิ ี เพือ่ใหบงัเกิดผลเปนประโยชนทีแ่ทจรงิและยัง่ยนื  ทัง้แกสวนตวัและสวนรวม

ในปใหมนี ้  จงึขอใหประชาชนชาวไทยไดตัง้ตนอยใูนความไมประมาท  จะคดิจะทำสิง่ใด  ใหคดิหนาคดิ
หลงัใหด ี ใหรอบคอบ  ทำใหด ี ใหถกูตอง  ผลของการคดิด ีทำดนีัน้  จะไดสงเสรมิใหแตละคนประสบแตความสขุ
ความเจรญิ  และทำใหชาติบานเมอืงมคีวามเรยีบรอยและอยเูยน็เปนสขุ  ดงัทีท่กุคนทกุฝายตัง้ใจปรารถนา

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเราเคารพบูชา  จงอภิบาลรักษาทานทุกคนให
ปราศจากทกุขปราศจากโรคปราศจากภยั  ใหมคีวามสขุกายสขุใจและความสำเรจ็สมหวงัตลอดศกหนานีโ้ดยทัว่กนั.
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(มว. ๓๘๖-๓๘๗) วรทานคาถา

พทุธฺปรนิพิพฺานโต   ปฏฐาย   ปจฺสตาธกิาน ํ ทวฺนินฺ ํ สหสสฺานมปุร ิ เทวฺปญฺาสมสสฺ  สวํจฉฺรสสฺ  อาทิ
ภตู-ทวิโสกาเส  ทยยฺรฏฐนวิาสนี ํ กถติาย ํ มหาจกกฺวิสํสสฺ  นวเมน  ปรมนิทฺมหาราเชน  ทยยฺานมนิเฺทน ฯ

ปฐยาวตัร : วสสฺสสฺ  อาทภิตูสมฺึ ทโินกาเส  ชนสิสฺโร
วร ํ  อทาส ิ สพเฺพสํ ทยยฺรฏฐนิวาสินํ
ภมูนิทฺปตโิน  เชฏฐ- ภคนิเีสฏฐนารยิา
มตาย  โข  สรรีสสฺ ฌาปนตถฺาย  อาคตา
เย  สมคคฺา  จ  อสุสฺาห- ปตตฺา  ภวนตฺ ิ ทยยฺกิา
สพเฺพสทําน ิ ภยิโฺยโส ปสนโฺน  โหต ิ ภมูโิป
โส  วร ํ เทต ิ ทยยฺานํ วราสวฑุฒฺเิปกขฺโก
สขุจฺ  วฑุฒฺ ิ ยา  โลเก สพเฺพห ิ อภปิตถฺยิา
เย  โหนตฺ ิ อปปฺมตตฺา  จ สตมินโฺต  สพุทุธฺกิา
เอตา  สขุาทกิา  เตสํ สทา  โหนตฺ ิ ปสทิธฺกิา
ตสมฺา  ทยยฺชนา  สพเฺพ สพุทุธฺยิา  สมงคฺโิน
“อนวชชฺจฺ  กาตพพฺํ น  สาวชชฺนตฺ ิ โยนโิส
อาชานนตฺา  ปยุชฺนตฺุ กมมํฺ  สพพฺตถฺสาธกํ

อนิทรวงศ : วสฺสสฺสิมสฺมึ  ปฐมมหฺ ิ โข  ทเิน
สพเฺพ  ปมาเท  น  ภวนตฺ ุ สณฐฺติา
นจิจฺ ํ สรฏฐสสฺ  จ  ทยยฺวาสนิํ
กมมฺ ํ ปยุชฺนตฺ ุ หติตถฺสาธกํ

อนิทรวเิชยีร : พทุโฺธ  จ  ธมโฺม  อรโิย  จ  สงโฺฆ
สมมฺานติา  ทยยฺชเนห ิ เทวา
ทยเฺย  นพิทธฺ ํ อภปิาลยนตฺุ
สพเฺพ  อโรคา  สขุติา  จ  โหนตฺตู ิ ขนตฺสิาเรน  มยา  กตาย ํฯ

พระมหามนตร ี ขนตฺสิาโร   ป.ธ. ๙   แตงเปนตวัอยาง.


