คํานํา
(เมื่อพิมพครั้งแรก)
หนังสือมงคลวิเสสกถานี้ เปนเทศนาพิเศษอยางหนึ่ง ซึ่ง
พรรณนาพระราชจรรยาของสมเด็จพระเจาแผนดิน เพื่อประโยชน
จะไดทรงพระปจจเวกขณถึงแลว เกิดพระปติปราโมทยแลว ทรง
บําเพ็ญราชธรรมนั้นยิ่ง ๆ เปนการอุปถัมภพระราชจรรยาใหถาวร
ไพบูล. กถาเชนนี้ โบราณบัณฑิตไดกลาวถวายพระมหากษัตริยเจา
ในอดีตกาล มีกถาแสดงทศพิธราชธรรมเปนอาทิ. อันพระเจาแผนดิน
ยอมเปนที่สูงสุดในมนุษยนิกาย ยากที่จะมีใครกลาถวายโอวาทไดจัง ๆ
ถึงอยางนั้น ผูหวังประโยชนในพระองคจึงหาชองที่จะถวายดวยอยาง
หนึ่งอยางใด. อันการกลาวพระราชจรรยานั้น เปนอุบายถวายโอวาท
อยางละเมียด จึงเปนแบบทีโบราณบัณฑิตไดใชมาประการหนึ่ง.
เมื่อถึงการพระศาสนาก็เปนหนาที่ของพระธรรมกถึกจะถือเอาโอกาส
นั้น ๆ ชักนําประชุมชนตัง้ แตพระมหากษัตริยเจาเปนตนไป ใหตั้ง
อยูในกุศลสมาทาน. การเทศนามงคลวิเสสกถาก็เกิดขึ้นอนุโลมตาม
ธรรมเนียมนี.้ ดังไดทราบมา สมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ ฯ แตครั้งยังเปนพระศาสนโศภน ไดถวายมาแตครั้ง
รัชกาลที่ ๔ ในรัชการที่ ๕ ก็ไดถวายมาจนตลอดเวลาของทาน. เมื่อ
ทานสิ้นพระชนมแลว ทรงอาราธนาใหขาพเจาถวายตอมา เริ่มตน
เมื่อศก ๑๑๙ จนถึงศก ๑๒๙ นี้ แตเมื่อศกหลังขาพเจาอาพาธไมได
ถวาย เปนแตเมื่อถึงวันฉลองพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาที่เคย
ถวาย ไดพระราชทานเครื่องไทยธรรมบูชาเทศนามา และขาพเจาได
กลาวธรรมภาษิตสังเขปตั้งเปนสัตยาธิษฐานถวายพระพรแทน จํานวน
เทศนาจึงคงมีเพียง ๑๐ กัณฑเทานี้. เมื่อรอยเขาเปนเรื่องเดียว อารัมภกถา ไดเรียงไวในขางตนวาระเดียว คําถวายพระพรและคําขอพรแด
พระรัตนตรัย ซึ่งเรียกวา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ หรือ รตนตฺตย-

ปภาวาภิยาจนคาถา ไดเรียงไวขางทายคราวเดียว ในตอนกลางเรียง
กถาที่ถวายในศกนั้น ๆ เปนลําดับไป มีเลขบอกศกไวเปนที่หมาย.
ในเวลานี้ มหาชนกําลังโศกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ
อันพึ่งเสด็จสูสวรรค สมควรจะพิมพหนังสือนี้ ชนทั้งหลายจะไดอาน
ทราบพระคุณสมบัติของพระองคทานใหพิสดาร ถึงวาพระองคสวรรคต
เสียแลว แตเมื่อคํานึงถึงพระคุณสมบัติของพระองคอยู ก็จะเปน
เหมือนพระองคไดเสด็จพระมงกุฎเกลา ฯ ทรงอาราธนาใหขาพเจารับ
มหาสมณุตมาภิเษกในคราวนี้ จึงไดพิมพหนังสือมงคลวิเสสกถานี้เปน
ของแจกในงานทีเดียว. การตรวจพิมพไดขอแรงพระอริยกวี (เซง)
ชวยเปนธุระ. ขาพเจาขออุทิศหนังสือนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา ฯ ซึ่งมีพระเดชพระคุณและเปนที่รักที่นับถืออยางยวดยิ่ง
ของขาพเจา.
กรมหลวงวชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙
๑
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พระมงคลวิเสสกถา
นมตฺถุ สุคตสฺส
อายุ วณฺณ ยส กิตตฺ ึ
สคฺค อุจฺจากุลีนต
รติโย ปตฺถยาเนน
อุฬารา อปราปรา
อปฺปมาท ปสสนฺติ
ปฺุกิริยาสุ ปณฺฑิตา
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ
อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ
โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ .
บัดนี้ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในมงคลวิเสสกถา ฉลอง
พระเดชพระคุณประดับพระปญญาบารมี ตามพระบรมราชประสงค
เปนปสาทนียกถามังคลานุโมทนา ในพระมหามงคลสมยาภิลักขิตกาล
ดวยสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา เมื่ออภิลักขิตกาลโดยนิยม
ดิถีที่ครบ ๓ ในกาฬปกษโปฏฐปทามาส ซึ่งตรงกับพระบรมมหา
ประสุติมงคลทินกาล โดยจันทรคติ มาถึงโดยกาลนิยมแลว ทรงเริ่ม
พระราชกุศล ดํารัสสั่งใหเจาพนักงานเชิญพระชนมพรรษาสมปฏิมากร
มาประดิษฐาน ณ พระแทน ทรงสักการบูชา ดวยราชาภิมานน
สักการามิสภัณฑ ประทีปธูปเทียนสุคนธชาติระเบียบกุสุมมาลาอติเรก
สักการ พระราชทานไตรจีวรพัสตรในพระสงฆ นิยมเทาพระ
ชนมพรรษากาล ใหไดบริโภคแลวสวดธรรมสาธยาย ถวายพระ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๕๓.
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ปริตรมนตเบื้องตนแหงพระราชกุศลทานบริจาคแลว พระราชทาน
บิณฑบาตขัชชโภชชาหาร และไทยธรรมสมณบริขารในภิกษุสงฆ
แลว ทรงพระราชอุทิศสวนพระราชกุศลแกวัตถุเทวดาอารักขเทวดา
อมนุษยนิกรอทิสมานกาย เปนปตยุปการธรรมบรรณาการ เพื่อ
ใหอนุโมทนาสัมฤทธิวิบุลผลสุขสมบัติตามเทวาธบาย และจะไดตั้ง
ไมตรีหิโตปเทศกัลยาณจิต ประสิทธิชัยมงคลสิริสวัสดิพระชนมสุข
ศุภมนุญวิบุลผล ถวายในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ให
ทรงพระสถาพรนิรมในสิริราชชมไหศวรรยสมบัติ โดยอุดมสุขสิริ
สวัสดิ์เกษมสําราญนิราศสรรพพิบัติอุปทวันตราย ทรงบําเพ็ญพระ
ราชธรรมจริยารัฏฐาภิบาลโนบายและพระราชกุศลบุญนิธิ ซึ่งเปน
มรรคาวิถีทางสวรรคและนิพพาน ใหอุฬาราดิเรกไพศาล โดยพระ
บรมราชประสงคทุกสิ่งสรรพ ซึ่งจะสัมฤทธิโดยเทวานุภาพและวิบาก
สมบัติสวนทิฏฐธรรมเวทนิยผล เสร็จมาแตพระราชกุศลบุญนิธินั้น
ตามวิบากสามารถดวยประการฉะนี้. พระราชกุศลเทวพลีธรรมิกสักการนี้ เปนอปริหานิยปฏิบัติ เปนที่ตั้งแหงความเจริญสุขสวัสดิ์
วิบุลผล ตองตามภาษิตที่สมเด็จพระทศพลตรัสแกมหานามลิจฉวี
กษัตริยในอปริหานิยธรรมสูตร ปญจกังคุตตร นิกาย วา ยสฺส
กสฺสจิ มหานาม ฯ เป ฯ ปุน จปร มหานาม กุลปุตฺโต ฯ เป ฯ
ยา ตา พลิปฏิคฺคาหก เทวตา, ตา สกฺกโรติ เปนตน มี
ความวา ดูกอ นมหานาม กุลบุตรผูใดผูหนึ่ง ซึ่งเปนขัตติยราชได
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๘๗.
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มุรธาภิเษกแลวหรือเปนรัฐกาธิบดี ครอบครองแวนแควนบริโภค
ผานสมบัติ อันพระชนกประทานใหก็ดี หรือเปนแตนายเสนา นาย
บาน นายกอง แมโดยอยางต่ําเปนแตอธิบดีเฉพาะผูเดียวในตระกูล
นั้น ๆ ก็ดี มาปฏิบัติเทวดาพลีสักการ ยา ตา พลิปฏิคฺคาหกา
เทวดา เทพเจาเหลาใดซึ่งเปนผูรับพลีกรรม คือ อารักขเทวดาที่
รักษาตนและวัตถุเทวดาอันสถิตในที่อยูเปนตน ควรที่มนุษยชนจะ
สรวงสักการใหยินดี ตา สกฺกโรติ กุลบุตรมาสักกาบูชาเทพเจา
ทั้งหลายนั้น ดวยโภคทรัพยที่ตนแสวงหาไดมาแลวโดยธรรมสุจริต
เทวดาทั้งหลายนั้น อันกุลบุตรไดสักกาบูชาดวยเทวดาพลีแลว ก็
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นนั่นดวยจิตเปนกุศลไกลจากพยาบาทวิหิงสา
ตั้งเมตตาตอกุลบุตรนั้นวา จิร ชีว ทีฆมายุ ปาเลหิ ขอทานดํารง
ชีพอยูนานเถิด จงเลี้ยงรักษาอายุใหยืนนาน เทวตานุกมฺปตสฺส
มหานาม ดูกอนมหานาม กุลบุตรนัน้ เทพเจาหากอนุเคราะหดวย
ไมตรีกัลยาณจิตฉะนี้แลว วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ
เรงปรารถนาความเจริญถายเดียวเถิด ไมพึงมีความเสื่อม คงจะมีแต
วุฒิความเจริญโดยไมสงสัย. เทวดาพลีสักการเปนอปริหานิยปฏิบัติ
ซึ่งกุลบุตรผูดํารงอิสริยสถายมีพระมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลวเปน
ตน จะพึงบําเพ็ญเพื่อวุฒิศุภวิบุลผล ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระราชกุศลบุญราศีสุขุบายโยคสมบัติ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญในอภิลักขิตสมัยนี้ นับใน
อิฏฐกันตมนาปสังวัตตนิกาปฏิบัติ ใหธรรมที่ปรารถนาพึงใจเจริญ
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จิต เปนไปดวยดีแกผูบําเพ็ญเปนสัมมาปฏิบัติ สมดวยพุทธภาษิต
ตรัสประทานโอวาทแกอนาถบิณฑิกคฤหบดี โสดาบันอริยสาวกวา
ปฺจิเม คหปติ ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ
เปนตน มีความวา ดูกอนคฤหบดี ธรรมเหลานี้ ๕ ประการ คือ
อายุ วรรณ สุข ยศ สวรรค สัตวปรารถนารักใครเปนที่เจริญ
จิต สัตวไดดวยยากในโลก เราตถาคตไมกลาวความไดธรรม ๕
ประการนี้ เพราะเหตุปรารถนาและออนวอน ถาหากสัตวทั้งหลาย
จะพึงไดประสบธรรม ๕ ประการนี้ เพราะปรารถนาและออนวอน
เทานั้นแลวไซร ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรเลา โดยอธิบายวา สัตว
ทั้งหลายลวนปรารถนาอายุ วรรณ สุข ยศ สวรรค เปนขอประสงค
ก็จะพึงมีอายุ วรรณ สุข ยศ คือ อิสริยบริวารเสมอ ๆ คลาย ๆ
กัน ทําลายขันธแลวก็ลวนจะมีสุคติโลกสวรรคเปนที่ไป ณ เบื้องหนา
สิ้น ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ธรรม ๕ ประการนี้ สัตวหาไดประสบ
ดวยมาตรวาปรารถนาและออยวอนอยางเดียวเทานั้นไม อริยสาวก
ผูปรารถนาอายุ วรรณ สุข ยศ สวรรค หาควรจะตั้งหนาปรารถนา
และวิงวอนไม พึงบําเพ็ญขอปฏิบัติอันจะใหอายุ วรรณ สุข ยศ
สวรรค เปนไปดวยดีนั้นเถิด เมื่ออริยสาวกมาปฏิบัติเปนมรรคาทาง
มาของอายุ วรรณ สุข ยศ นั้นแลว ก็ยอมไดอายุ วรรณ สุข
ยศ เปนทิพยและขิงมนุษย เมื่ออริยสาวกมาปฏิบัติขอปฏิบัติอันจะ
ใหสวรรคเปนไปดวยดีแลว ยอมไดสวรรค สุคติภพเปนผล เพราะ
๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๕๑.
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ขอปฏิบัตินั้น. ปฏิปทา ซึ่งจะใหคุณ ๕ ประการมีอายุเปนตนเปนไป
ดวยดีนั้น คือ กุศลสุจริตอันเกิดแตอโลภะ อโทสะ อโมหะ เปน
ไปในกายวาจาจิต แลวดวยทานศีลภาวนา. บุญซึ่งเปนปฏิปทานั้น
เลา สาธุชนจะพึงบําเพ็ญใหเปนไป ก็อาศัยความไมประมาทเปน
การาปกพลวเหตุอันกลาหาญ เพราะเหตุนั้น สมเด็จพระสุคตทรงพระ
อนาวรณญาณ จึงตรัสนิคมคาถาในพระสูตรอนาถบิณฑิกานุศาสน
นั้นวา
อายุ วณฺณ ยส กิตตฺ ึ
สคฺค อุจฺจากุลนี ต
รติโย ปตฺถยาเนน
อุฬารา อปาราปรา
เปนตน มีความวา เมื่อนรชนมาปรารถนาอายุ วรรณ ยศ เกียรติ
สวรรค และความเกิด ณ ตระกูลสูง และความยินดีอันยิ่ง ๆ ไป เปน
ผลขอประสงคแลว พึงบําเพ็ญความไมประมาทใหบริบูรณในสันดาน
เถิด ก็สามารถจะเปนบอเกิดแหงกุศลและคุณที่ประสงคมีอายุเปนตน
นั้น
อปฺปมาท ปสสนฺติ
ปฺุกิริยาสุ ปณฺฑิตา
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญกิริยา การ
ทําบุญทั้งหลาย อันเปนไป ณ กายวาจาจิต และกุศลสุจิตซึ่งเปนไป
ณ ๔ ภูมิ กามาวจร รูปาวจร อรุปาวจร โลกุดร ทุกประการ
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ
อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ
โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
บัณฑิตชนผูไมประมาทแลว ยอมยึดประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ
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ประโยชนในทิฏฐธรรมภพนี้ และประโยชนเปนไปในสัมปรายภพ
ภายหนา
อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
เพราะอาศัยความบรรลุประโยชนทปี่ ระสงคทั้งภพนี้และภพหนา ทาน
จึงสรรเสริญผูมีปญญาจําทรงวาเปนบัณฑิต ดําเนินในประโยชนกิจ
ดวยปญญา. ความไมประมาทเปนเหตุใหบัณฑิตชาติ ยึดประโยชน
ทั้ง ๒ ไวได ดวยประการฉะนี้.
พระราชกุศลบุญราศี ซึ่งสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา
ทรงบําเพ็ญโดยกําลังพระปญญาบารมีและพระอัปปมาทธรรม ใน
อภิลักขิตสมัยจันโทปลักขิตกาลนี้ เปนปฏิปทาใหอิฏฐวิบุลผล คือ
อายุ วรรณ สุข ยศ และสวรรค เปนไปโดยชอบ ตองตามสุคโตวาทสัมมาปฏิบัติ ดวยประการฉะนี้.
อิโต ปร ปวกฺขามิ
ต ต วิเสสมงฺคล
มหาราชาธิราชสฺส
คุณาลงฺการสมฺมต
วุจฺจมาน หิ สุตฺวาน โยนิโส ปจฺจเวกฺขโต
อุปฺปชฺเชยฺย นรินฺทสฺส โสมนสฺสมนปฺปก
ภิยฺโย สมฺปาทเน จิตฺต ปณิเธ ตทนนฺตร
เตนาปจ ชนินฺทสฺส
โสตฺถิ จ มงฺคล สิยา.
ลําดับนี้ จะรับพระราชทานกลาวพรรณนาพระราชจริยาสาธุปฏิบัติที่ตั้งแหงสวัสดิมงคลอันพิเศษยิ่ง ซึ่งไดชื่อวามงคลวิเสสเปน
พระคุณอลังการ มีพรอมบริบูรณในสมเด็จบรมบพิตรพระราช-

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 7

สมภารเจา เมื่อไดทรงสดับแลวทรงพระปจจเวกขณถึงโดยกําลัง
พระปรีชา ก็จะเกิดพระปติปราโมทยมีประมาณมิใชนอย แตนั้น
ก็จะตั้งพระราชหฤทัยทรงบําเพ็ญใหบริบูรณยิ่งขึ้น สิริสวัสดิพิพัฒนชัยมงคล ก็จะเกิดมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ดวยเหตุ
ทรงบําเพ็ญพระราชจริยานั้น ขอนี้สมดวยประพันธคาถาที่บัณฑิต
กลาวถวายพระมหากษัตริยเจา ครั้งโบราณกาล กราบทูลใหทรง
พระวิจารณทศพิธราชธรรมที่ทรงบําเพ็ญอยูวา
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม
ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
ตโต เต ชายเต ปติ โสมนสฺสฺจนปฺปก
ขอพระองคทรงพิจารณาราชธรรมสวนชอบ อันตัง้ อยูในพระองคดัง
นั้น ๆ เถิด แตนั้นพระปติโสมนัสจะเกิดมีแดพระองคมิใชนอย ดังนี้.
ก็แลพระราชจริยาซึ่งเปนคุณาภรณอลงกต สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจานั้นมีโดยอเนกนัย พนวิสันที่จะพรรณนาในกถามรรคเพียงกัณฑเดียวนี้ จะขอรับพระราชทานบรรยายแตโดยเอกเทศ.
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ในศก ๑๑๙
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยปุพเพกตปุญญตากับอัตตสัมมาปณิธิ สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนา
ดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย เปนนิทัสสนนัย. ปุพเพกตปุญญตานั้น คือ
พระราชกุศลสมภารบุญญาธิการบารมี ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภารเจา ไดทรงบําเพ็ญไวในปางกอนเปนลําดับมา ตั้งแตปุเรชาติ
จนถึงภพปจจุบัน อันเปนสวนอดีตลวงไปแลว มาสโมสรเพิ่มพูน
วิบากขันธอันมโหฬาร ใหทรงบริบูรณดวยสมบัติ ๔ ประการ คือ
พระชาติสมบัติ อิสริยสมบัติ โภคสมบัติ พระญาณสมบัติ ควร
เปนที่สรรเสริญของอเนกชนนิกรผูจะอนุวัตรในกิจกรณียะนั้น ๆ ซึ่ง
เปนอุบายแหงความเจริญสุขประโยชนคุณ และเปนที่บันเทิงจิต
คารวนิปจจการของโลกิยชนและปริกขนชนทุกหมูเหลา. อาคาริกมนุษยบุรุษรัตนผูพรอมดวยสมบัติ ๔ ประการนี้แลว ยอมสามารถ
ในกิจใหญ ๆ ใหเสร็จไดโดยไมยาก ไดอาศัยชาติสมบัติแลว ก็อาจ
ชักนําผูอื่น ที่เสมอหรือต่ํากวาโดยชาติและตระกูล สําคัญเพื่อจะ
ประพฤติตามโดยงาย กิจใด ๆ จะตองอาศัยอานุภาพอันใหญหลวง
จึงอาจสําเร็จ ก็จะใหกิจนั้น ๆ เสร็จไดดวยอิสริยสมบัติ กิจซึ่งจะตอง
สําเร็จดวยกําลังทรัพยอันใหญ ก็จะสามารถเสร็จไดดวยโภคสมบัติ และ
อาจจะใหกิจนั้น ๆ เสร็จไดโดยชอบ ปราศจากอุปสรรคดวยญาณสมบัติ.
สมบัติ ๔ ประการ ซึ่งเปนผลมีมาเพราะปุพเพกตปุญญตา สามารถ
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ใหกิจใหญ ๆ เสด็จไดโดยสะดวกฉะนี้. สมเด็จพระสุคตมหามุนีจึง
ตรัสแสดงปุพเพกตปุญญตานั้นวาเปนสมบัติจักร อันจะพัดผัดนําทาน
ผูบําเพ็ญไวแลวนั้นใหบรรลุผลพิเศษ ดุจลอรถอันพัดพาผูขึ้นใหลุถึง
สถานที่ประสงค ประการหนึ่ง ในสมบัติจักร ๔ ประการ และตรัส
วาเปนมงคลอันสูงสุดของเทวดามนุษย ประการหนึ่ง ในมงคล ๓๘
ประการ ดังแสดงในมงคลสูตรนั้น อนึ่ง ทานพรรณนาวา สรรพอิฏฐวิบุลผลซึ่งเปนที่ตองประสงคของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย จะ
เกิดมีมาดวยอํานาจบุญนิธิ ตองกับภาษิตในนิธิกัณฑสูตร วา
อสาธารณมฺเส
อโจรหรโณ นิธิ
กยิราถ ธีโร ปฺุานิ โย นิธิ อนุคามิโก
เอส เทวมนุสฺสาน
สพฺพกามทโท นิธิ
มีความวา บุญนิธินไี้ มสาธารณแกคนเหลาอื่น โจรก็ไมมา
แยงชิงนําไปได ผูมีปญญา จึงควรบําเพ็ญบุญนิธิ ซึ่งจะติดตามตน
ไปเกิด บุญนิธินี้แล อาจอํานวยผลที่ตองประสงคทั้งปวงใหสําเร็จแก
เทวดามนุษยทั้งหลาย ตอนี้ทานบรรยายผลที่ตองประสงคของเทวดา
มนุษยทั้งหลายนั้นเปนหมวด ๆ ไป เมื่อยนเขาก็ได ๓ ประการ คือ
มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ ลวนเปนคุณที่จะพึง
ไดดวยอํานาจบุญนิธิ ปุพเพกตปุญญตาคุณ เปนที่ตั้งแหงศุภสวัสดิ
วิบุลผลฉะนี้ สมเด็จพระชินสีหจึงประทานพระบรมพุทโธวาท เพื่อ
ใหอุตสาหะบําเพ็ญบุญโดยอเนกบรรยาย จะเก็บรวมถวายวิสัชนา
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๑๒.
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โดยสังขิตนัย ขอหนึ่งวา กุสล ภิกฺขเว ภาเวถ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายบําเพ็ญกุศลเถิด กุศลนีส้ ามารถจะบําเพ็ญได
หาไมเราก็จะไมกลาวชักชวนทานทั้งหลาย เพราะกุศลเปนการที่
สามารถจะบําเพ็ญไดแท เราจึงไดกลาวชักชวนทาน อีกประการ
หนึ่ง ถากุศลที่บําเพ็ญแลวจะเปนไปเพื่อผลอันไมเปนประโยชนและ
เปนไปเพื่อทุกขแลว เราก็จะไมกลาวชวนทานเหมือนกัน เพราะเหตุ
กุศลที่บําเพ็ญแลว ยอมเปนไปเพื่อหิตสุข เราจึงกลาวชวนทาน อีก
ขอหนึ่ง พระองคตรัสใหเกิดอุตสาหะวา มา ภิกฺขเว ปุาน
ภายิตฺถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดกลัวแตบุญเลย
สุขสฺเสต ภิกฺขเว อธิวจน ยทิท ปุ
ฺ านีติ คําวาบุญ ๆ นี้
เปนชื่อของสุข อธิบายวา กรรมที่สตั วกระทําดวยไตรทวาร จะได
โวหารวาบุญก็ดี กุศลก็ดี ตองมี อโลภะ อโทสะ อโมหะ เปน
สมุฏฐาน ขอนี้เปนการทวนกระแสโลกประวัติ ยากที่สัตวโลกจะ
บําเพ็ญ ถึงเชนนั้น ก็ยังไมเปนอันพนวิสัยของผูประกอบดวยปรีชาเล็ง
เห็นผลแลว มีความกลาหาญอดทนกระทํา ขอนี้แลเปนเหตุใหสัตวโลกพิเศษและต่ําชาไมเสมอทั่วกันไป บุคคลผูใดแมแลเห็นผลแหง
บุญจริยาประจักษ แตมาทอถอยไมสามารถจะบําเพ็ญ มีฉันทะ
อุตสาหะปติปราโมทยในบุญจริยานอยเบาบางไมกลาหาญพอจะตอสูดวย
หมูกิเลสมาร คือ โลภะ โทสะ โมหะ อันมีกําลังกลา บุคคล
ผูนั้นไดชื่อวากลัวแตบุญ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย ประทาน
๑

๒

๓

๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๗๕. ๒-๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๐.
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พระบรมพุทโธวาทหามอยาใหเปนคนกลัวแตบุญเชนนั้น ตรัสสอนให
ปลูกฉันทรุจิในบุญกรรมนั้นแลว และอดทนกระทํา เพราะบุญนั้น
ยอมอํานวยผลพิเศษแกผูบําเพ็ญใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
และนิพพานสมบัติ ดังแสดงในนิธิกัณฑสูตรนั้น พระราชกุศลขันธ
ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงสั่งสมเปนลําดับมาตั้ง
แตปุเรชาติจนภพปจจุบัน สวนอดีต จัดเปนปุพเพกตปุญญตาคุณ
เพิ่มพูนวิบากอันมโหฬาร ใหทรงสมบูรณดวยสมบัติ ๔ ประการ อัน
เปนเหตุประกอบกิจใหญ ๆ ใหสําเร็จไดโดยสะดวกดี ขอนี้นับวาเปน
มงคลวิเสสที่ตน.
เมื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงทราบดวยกําลังพระ
ปรีชาญาณวา พระราชกุศลสมภารบุญญาธิการกิจ ซึ่งไดทรงบําเพ็ญไว
ในปางกอน มาเพิ่มพูนวิบากสมบัติอันยิ่งใหญฉะนั้นแลว ทรงพระ
อุตสาหะพิริยภาพเสด็จสถิตมั่นในพระราชธรรม อันเปนเหตุเจริญพระ
เกียรติยศเดชานุภาพ เปนที่รมเย็นของพระบรมวงศานุวงศ ขาทูล
ละอองธุลีพระบาท และทวายราษฎรขาของขัณฑสีมา ตองดวยพุทธภาษิต สรรเสริญวา
ยถา หิ ปพฺพโต เสโล อรฺสฺมึ พฺรหาวเน
เปนตน ความวา ภูเขาศิลาอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น
เจริญงอกงามใหญโตอยูใ นปา ฉันใด
ตเถว สิลสมฺปนฺน
สทฺธ กุลปุตฺต อิธ
บุตรภรรยาญาติพวกพองมิตรสหาย และคนผูพึ่งเลี้ยงชีพ ยอมอาศัย
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๓.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 12

กุลบุตรผูมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีลแลว และเจริญดวยคุณสมบัติและ
วิบากสมบัติ ฉันนั้น
ตฺยสฺส สีลวโต สีล
จาค สุจริตานิ จ
ชนเหลานั้นที่เปนผูมีปญญา ไดเห็นศีลบริจาคและสุจริต ของกุลบุตรผู
มีศีลเปนตัวอยาง ก็ยอมจะนิยมกระทําตาม อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ครั้นประพฤติธรรมสุจริตอันจํานําไปสูสวรรคสุคติดังนั้นแลว ผูที่ยัง
ใครกามคุณารมณ ยอมจะเพลิดเพลินบันเทิงอยูในเทวโลก. ความตั้ง
ตนไวในคุณที่ชอบนั้น เปนเหตุยังตนและผูอนุวัตรตามใหบรรลุความ
เจริญทั้งในอิธโลกและปรโลกฉะนี้ สมเด็จพระสุคตมหามุนีจึงตรัสวา
เปนสมาบัติจักรและมงคลอันสูงสุดดุจปุพเพกตปุญญตา อีกประการหนึ่ง
พระคุณขอนี้นับวา เปนอัตตสัมมาปณิธิ มงคลวิเสสที่ ๒.
พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น ปนเปน ๒ แผนก คือ ฝาย
พุทธจักรและราชอาณาจักร แมเพียงขอเดียวนี้ ก็ยากที่จะพรรณนา
ใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้ จะรับพระราชทานบรรยายแตการที่ได
เปนไปในขวบหลัง ตั้งแตกันยายน ร. ศ. ๑๑๘ ถึง สิงหาคม ร. ศ. ๑๑๙
เทานั้น. ฝายพระพุทธจักรไดทรงอาราธนาพระราชาคณะผูมีปรีชา
ทรงคุณธรรมสามารถ ใหออกไปจัดการคณะสงฆในมณฑลหัวเมือง
นับเนื่องในการจัดธรรมิการักขา เปนหนาที่ของพระมหากษัตริยเจา
มาแตครั้งโบราณกาลเปนอปริหานิยปฏิบัติ อนุวัตรตามพระบรมพุทโธวาทตรัสสอนเหลากษัตริยลิจฉวี ใหเอาพระหฤทัยเอื้อเฟอ
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๖.
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ในพระอรหันตขีณาสพทักขิเณยยบุคคลวา ยาวกีวฺจ ลิจฺฉวี
วชฺชีน อรหนฺเตสุ ธมฺมกิ ารกฺขาวรณคุตฺติ สุสวิหิตา ภวิสฺสติ
ดูกอนเหลาลิจฉวี พวกวัชชียังจักจัดความรักษาระวังระไวปองกัน
อันชอบธรรมในพระอรหันตทั้งหลายดีแลวเพียงใด ดวยคิดจะให
พระอรหันตผูยังไมมาพากันมาสูรัชสีมาและใหพระอรหันตผูมาแลวอยู
ผาสุกสบาย วุฑฺฒิเยว ลิจฺฉวี วชฺชีน ปาฏิงฺขา โน ปริหานิ
พวกวัชชียังจะหวังความเจริญได ไมมีความเสื่อมทรามอยูเพียงนั้น
แทจริง การพระราชทานธรรมิการักขาแกผูประพฤติพรตทั่วไป แมแก
ผูที่ไมทรงนับถือนี้ เปนประเพณีของพระมหากษัตริยเจาในอดีตกาล
ขอนี้พระราชบรรหารของพระเจาอชาตศัตรูบรมบพิตร พระเจามคธรั๙ ตรัสเลาถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนเครื่องสาธก แทจริง
เมื่อพระเจาอชาตศัตรุบรมบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปสูสํานัก
ดิตถกรเจาลักทธิ ๖ คน มีปูรณกัสสปเปนหัวหนา ตรัสถามหาผลที่
สมณะจะพึงไดในการประพฤติพรตเพศผนวชวา จะมีบางอยางของ
คฤหัสถผูพึ่งศิลปศาสตรของตนเลี้ยงชีพหรือไฉน ? ครู ๖ คนทูลถวาย
วิสัชนาไขวเขวไปตามลัทธิของตน ๆ หาตองตามพระราชปุจฉาไม
พระเจาอชาตศัตรุบรมบพิตรไมพอพระราชหฤทัย แตทรงพระราชดําริวา กถ หิ นาม มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต
วสนฺต อปสาเทตพฺพ มฺเยฺย ไฉนเจาแผนดินเชนเราจะพึง
สําคัญเห็นสมณะก็ดี พราหมณก็ดี ผูอยูในอาณาเขตวาเปนผูที่ตน
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อาจจะรุกราน ครั้นทรงพระราชดําริฉะนั้นแลว ก็ไมตรัสอนุโมทนาและ
คักคานเสด็จกลับมาเสีย ขอนี้สาธกวา พระมหากษัตริยเจาแตปาง
กอน ไดพระราชทานธรรมิการักขาแกผูประพฤติพรตทั่วไป แมแก
ผูที่ไมทรงนับถือ ฉะนี้. อีกประการหนึ่ง ไดทรงพระราชศรัทธาเริ่ม
การสถาปนาวัดเบญจมบพิตร และบูรณะวัดปรินายก ทรงพระราชอุทิศแกจาตุทิศสงฆ ผูจะมาอยูอาศัยประกอบกิจพระศาสนา การ
สรางพระอารามวิหารอุทิศแกจาตุทิศสงฆนี้ ทานกลาวสรรเสริญใน
กูฏทันสูตร วา มีผลานิสงสยิ่งกวามหายัญของพระเจามหาวิชิตราช
ในอดีตนอกพุทธุปบาทกาล ที่ทรงบําเพ็ญเปนการใหญ บริจาคทาน
พัสดุแกปฏิคาหกทั่วไปไมเลือกบุคคล และวามีผลพิเศษกวาอนุกูลยัญ ที่ทายกบริจาคอุทิศบรรพชิตผูทรงสีลาทิคุณเปนนิตยทาน และ
มีการจะตองเปนธุระปรารมภนอยกวาดวย และอานิสงสนั้นเลา เมื่อ
ยนกลาวตามนัยในพุทธคาถาอนุโมทนาวิหารทาน ของทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะในเสนาสนขันธก็เปน ๒ คือ เปนประโยชนแกสงฆผูอาศัย
ดวยเปนเครื่องกันภยันตรายมีเย็นรอนเปนตน และเปนประโยชน
แกผูสราง ดวยจะไดสดับธรรม เปนเครื่องบรรเทาทุกข จากสํานัก
ทานพหุสูตผูอยูในวิหารนั้น พระมหากษัตริยเจาในปางกอน ผูนับถือ
พระพุทธศาสนา จําเดิมแตพระเจาพิมพิสารบรมบพิตรพระเจามคธรัฐ ไดทรงปฏิบัติเปนราชกรณียกิจอยางหนึ่ง. อีกประการหนึ่ง
ไดทรงเริ่มจะตั้งหอพุทธศาสนสังคหะขึ้นที่วัดเบญจมบพิตร ใหเปน
๑

๒

๑. ที. สี. ๙/๑๘๕. ๒. จุลลฺ วคฺค. ๒/๑๒๐.
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ที่รวบรวมพระคัมภีรและสมุดอันรจนาสําแดงพระบรมพุทโธวาทานุศาสน เปดเปนธรรมทานใหมหาชนไปอาน เขาไปดูไดตามปรารถนา
ขอนี้เปนมหาทานประเสริฐสุดกวาทานทั้งปวง สมดวยพระพุทธภาษิต
วา สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ ธรรมทาน ยอมชํานะทาน
ทั้งหมด. เพราะทานอื่นไมเปนปจจัยใหพระศาสนาดํารงอยูเหมือน
ธรรมทาน พระปริยัติธรรมคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย ยัง
มีผูทรงผูปฏิบัติตามอยูเพียงใด พระศาสนาก็ยังไดชื่อวาทรงอยูเพียง
นั้น เมื่อพระองคใกลจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ไดตรัสบรรหาร
ตั้งพระธรรมวินัยไวแทนพระองคแกพระอานนทพุทธุปฏฐากวา โย
โว อานนฺท มยา เทสิโต ปฺตฺโต ธมฺโม จ วินโย จ โส
โว มมจฺจเยน สตฺถา ความวา ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใด
ที่เราผูตถาคตไดแสดงแลว ไดบญ
ั ญัติแลว แกทานทั้งหลาย ธรรม
และวินัยนั้น จักเปนศาสดาของทานทั้งหลาย ภายหลังแตเราลวงไป
แลว, อีกประการหนึ่ง อาศัยพระบารมีบันดาลรัฐบาลอินเดียไดถวาย
พระสารีริกธาตุที่ขุดไดในจังหวัดนั้น มีอักษรจารึกบอกสําคัญวาพระ
บรมธาตุ จึงพุทธศาสนิกประชาชนในประเทศลังกา พมา ญีป่ ุน
และรัสเซีย ทราบประพฤติเหตุนั้นแลว แตงทูตผูแทนเขามา กราบ
ทูลขอพระราชทานสวน เชิญออกไปประดิษฐานเปนที่สักการบูชา
ในประเทศของตน ๆ ขอนี้แสดงใหเห็นชัดวา พวกพุทธศาสนิกประชาชนตางรัชสีมา มีความนิยมนับถือยอมรับรองสมเด็จบรม๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. ๒. ที. มหา. ๑๑/๑๗๘.
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บพิตรพระราชสมภารเจา วาเปนเอกอัครศาสโนปถัมภกทั่วกันไป
เปนพระเกียรติยิ่งใหญขจรทั่วภูมิมณฑล คลายพระเจาอโศกมหาราช
ในอดีตกาล ก็แลการไดเศวตคชสารมาเปนพระราชพาหนะเชิดชู
พระบารมีของพระมหากษัตริยเจา ผูมีหัตถานึกเปนองคในจตุรงคเสนาฉันใด การไดพระสารีริกธาตุ ก็เชิดชุพระบารมีของพระมหากษัตริยเจาผูนับถือพระพุทธศาสนาฉันนั้น.
ฝายพระราชอาณาจักรนั้น ประการหนึ่ง ทรงกลับตั้งกระทรวง
เกษตราธิการขึ้นใหม มีเสนาบดีเปนเจาหนาที่บํารุงการกสิกรรม
ทรงตั้งขาหลวงพิเศษใหจัดการออกตราจองที่นาตําบลทุงหลวง และ
คลองเปรมประชากร คลองประเวศบุรีรมย ใหแกราษฎรผูเจาของ
ใหเปนหลักฐาน. ปองกันการกลาวตูที่นาของกันและกัน ปองกันไมให
ผูถือหนังสือสําคัญสําหรับที่ซึ่งมิใชเจาของ ไดชองตระบัดสินของผู
อื่น เหลานี้ หมวดเกษตราธิการ หรือกลาวโดยโวหารเกาวา
สัสสเมธัง สังคหวัตถุ คือพระปรีชาฉลาดในการบํารุงธัญญผล. ใน
มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ผอนปรนอนุโลมแกภูมิประเทศ มิให
ราษฎรผูทําไรนาเรือกสวนเลี้ยงชีพตองเสียคาอากรเกินกวากําลัง และ
ตั้งพระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียาสูบ และออกประกาศแกวิธี
เก็บภาษีน้ําตาลโตนด ใหเปนการเบาแกราษฎร ออกประกาศตั้ง
อัตราเก็บเงินแทนดีบุกภาคหลวงในมณฑลภูเก็ต ผอนปรนใหคนทํา
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เหมือง สงดีบุกไปคาขายไดโดยสะดวก และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ใหเสนาบดีเจาหนาที่ตั้งขอบังคับสําหรับเจาพนักงานกรม
สรรพากร เหลานี้ หมวดพาณิชกรรม กลาวตามคําโบราณวา
สัมมาปาสัง สังคหวัตถุ คือกิจการเปนดุจบวงสําหรับคลองน้ําใจคน
ใหนิยมในพระบารมีธรรม. อีกประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ใหตั้ง
พระราชบัญญัติเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑ และพระราชบัญญัตลิ ักษณะ
ทาส ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้ง ๒ อยาง ผอนใหราษฎร
พนจากความกะเกณฑเอามาใชกรากกรํา หรือใหเสียสวยมีคามาก
และกระทําความเปนทาสใหมีที่สุดลง ออกประกาศกําหนดอายุชาย
ฉกรรจใหยืดออกไป และปลดชราใหสั้นเขามา ออกประกาศเครื่อง
สินสอดและของหมั้นในระหวางผัวเมีย ไมตองใหหญิงคืนในเวลาที่
หยาจากกัน โปรดเกลา ฯ ใหเจาหนาที่ตั้งขอบังคับแจกตราภูมิแก
กํานันและผูใหญบาน ออกประกาศใหใชคํานําพระนามพระองคเจา
ในสมเด็จพระเจานองยาเธอ ๒ พระองควา พระเจาวรวงศเธอ และ
โปรดเกลา ฯ ใหบุตรบุตรีมียศเปนหมอมเจา ตัง้ พระราชบัญญัติ
ศักดินาและแบบเครื่องแตงตัวขาราชการหัวเมืองฝายพลเรือน เหลา
นี้ หมวดสังคหอุบาย หรือปุริสเมธัง สังคหวัตถุ คือพระปรีชา
ฉลาดในการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน. อีกประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ให
ออกประกาศแกไขพระราชบัญญัติพยาน และแกกระบวนพิจารณา
ความแพง ตั้งขอบังคับสําหรับรัฐมนตรีสภาเพิ่มเติม เหลานี้ สวน
อัยการ กับโปรดเกลา ฯ ใหเสนาบดีเจาหนาที่ตั้งขอบังคับ สําหรับ
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ปกครองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ นี้สวนการปกครอง ๒ หมวด
นี้ เรียกใหตอ งตามโวหารเกาวา นิรัคคลัง สังคหวัตถุ กิจการ
เปนเหตุไมตองลงลิ่มลงกลอนที่ประตูบานประตูเมือง. อีกประการ
หนึ่ง ไดทรงสรางถนนราชดําเนิน และเริ่มสรางทางรถไฟสายเพชรบุรี ๒ นี้ หมวดนวกรรมการโยธา. อีกประการหนึ่ง โปรดกลา ฯ
ใหตั้งพระราชบัญญัติจัดการปองกันกาฬโรค ซึง่ เกิดในเมืองตาง
ประเทศ มิใหติดเนื่องเขามาในกรุงได และใหตรวจปองกันโรคสัตว
พาหนะมิใหเกิดติดกัน และโปรดกลา ฯ ใหเจาหนาที่ตั้งขอบังคับ
ตรวจเรือนจํา ใหนักโทษไดผาสุกตามวิสัยจะพึงมีได เหลานี้ หมวด
สุขาภิบาล. พระราชกรณียกิจฝายพุทธจักรและราชอาณาจักร ซึ่ง
ไดรับพระราชทานพรรณนามานี้ นับวารัฏฐาภิปาลโนบาย (สวน
ปรหิตปฏิบัติ) จัดเปนมงคลวิเสสที่ ๓.
พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติปรหิตปฏิบัติ ซึง่ เปนที่ตั้งแหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังไดรับพระราชทานพรรณนา
มาฉะนี้.
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ในศก ๑๒๐
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยอปจายนธรรม
สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนาดวยอรรถจริยาและรัฏฐาภิปาลโนบาย
พอเปนนิทัสสนนัย.
แลอปจายนธรรมนั้น คือพระราชกุศลบุญญกิริยาสัมมาปฏิบัติ
สวนออนนอมแกวยวุฑฒบุคคล และธรรมที่ชอบ อันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงประพฤติเปนอาจิณวัตรเสมอมา ดวย
สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ประกอบดวยพระราชกุศล
สมภารบุญญาธิการบารมีมาสโมสร เพิ่มพูนวิบากขันธอันมโหฬาร
ใหทรงสมบูรณดวยพระชาติสมบัติในเบื้องตน เปนที่นิยมนับถือของ
อเนกชนนิกร ดังแสดงไวในพระบาลีประเทศวา อุภโต สุชาโต
มาติโต จ ปติโต จ มีพระชาติอันดี ทั้งฝายพระชนนีทั้งผายพระ
ชนกนารถ เปนอภัยปกษ สสุทฺธคหณิโก ประสูติจากพระครรภ
อันบริสุทธ อกฺขิโต อนุปกฏโ ชาติวาเทน ไมมีใครพูดคัดคาน
ติเตียนได ดวยกลาวถึงพระชาติ และไดเสด็จเถลิงถวัลยราชมไหศวรรยสมบัติ เปนพระมหากษัตริยเจาปฐพีมณฑล ตองดวยลักษณะ
ในคํานิพนธวา
ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
พระมหากษัตริยเปนใหญในหมูคนผูรังเกียจดวยโคตร นับวา ชาติ๑

๑. ที. ปกฏิ. ๑๑/๑๐๗.
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วุฑฺโฒ ทรงพระเจริญดวยพระชาติแลว แตดังนั้นยังทรงออนนอม
แกทานผูเจริญดวยวัย ดัง่ ทรงยกยองพระราชวงศผูเจริญพระชนมพรรษาไวในที่กุลเชฏฐ และทรงแสดงเคารพพิเศษตามสมควร นับ
วา กุเล เชฏาปจายี ทรงออนนอมแกผูใหญในราชตระกูล ขอนี้
เปนวัตตบทของสัปปุริสบุคคล นับเปนที่ ๒ รองมาตาปตุอุปฏฐานกิจ
มาในภาษิตวา
มาตาเปติภร ชนฺตุ
กุเล เชฏาปจายิน
สณฺห สขิสสมฺภาส
เปสุเณยฺยปฺปหายิน
มจฺเฉรวินเย ยุตฺต
สจฺจ โกธาภิกุ นร
ต เว เทวา ตาวตึสา อาหุ สปฺปุริโส อิติ.
เทพเจาชั้นดาวดึงสสวรรค ไดกลาวเรียกนรชนผูเปนคนเลี้ยง
มารดาบิดา สัมมาคารวะแกผูใหญในตระกูล มีวาจาละเอียด เจรจา
แตถอยคําอันจะนําใหเกิดมิตรสันถวะ เวนคําสอเสียดใหเขาแตกราว
ประกอบตนในอุบายเครื่องบําบัดมัจฉริยโทษ ตั้งอยูในสัตยในธรรม
ครอบงําความโกรธเสียได วาเปนสัปบุรุษ ดั่งนี้. อนึ่ง พระบรม
วงศานุวงศที่ทรงเจริญพระชนมายุกวา และขาทูลละอองธุลีพระบาท
ผูเจริญพระวยายุกาล สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา พระราชทาน
เงินตรากับผารดน้ําเสมอมา ขอนี้อนุโลมเขาในอปจายนธรรม มาใน
คําประพันธวา
เย วุฑฒ
ฺ มปจายนฺติ
นรา ธมฺมสฺส โกวิทา.
๑. ส. ศ. ๑๕/๓๓๕.
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ทิฏเ ธมฺเม จ ปาสสา
สมฺปราโย จ สุคติ .
ความวา ชนทั้งหลายเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมมาคํานับ
นบนอบผูเจริญเปนอาจิณปฏิบัติ ชนเหลานั้น อันบัณฑิตจะพึง
สรรเสริญในปจจุบัน และสัมปรายภพเบื้องหนาของชนเหลานั้น ก็เปน
สุคติดั่งนี้ ในคาถานี้แสดงวุฑฒบุคคลเปนสรรพสาธารณะไมมีจํากัด
ควรจักประเภทพรรณนาไดเปน ๓ ชาติวุทฺโฒ ผูเจริญโดยชาติ ๑
วยวุฑฺโฒ ผูเ จริญโดยวัย ๑ คุณวุฑฺโฒ ผูเจริญโดยคุณ ๑. ใน
วุฑฒบุคคล ๓ ประเภทนั้น ทานผูสูงโดยชาติที่มหาชนนับถือวาเปน
ใหญ มีกษัตริยมหาศาลเปนตน ชื่อวา ชาติวุฑฺโฒ ผูเจริญโดยชาติ
ผูใหญโดยกําเนิด ทานผูสูงอายุ ชื่อวา วยวุฑฺโฒ ผูเจริญโดยวัย
ผูใหญโดยอายุกาล ทานผูทรงคุณสมบัติความดีในสันดานมาก ชื่อ
วา คุณวุฑฺโฒ ผูเจริญโดยคุณ ผูใหญโดยความดี. วุฑฒบุคคล ๓
ประเภทนี้ ควรแกอปจายนกรรม คือ อภิวาทน การกราบไหว
ปจฺจุฏาน การลุกขึ้นรับ อาสนทาน การใหอาสนะที่นั่ง มคฺคทาน การหลีกทางให สกฺการครุการมานนปูชา ทําสักกาเคารพ
นับถือบูชา เมื่อบุคคลมาเคราพบนอบวุฑฒบุคคลทั้ง ๓ นั้น ดวย
อาการมาตรวาพอเปนสามีจิกรรม ก็อาจเปลื้องคําครหา และหาม
กิริยาไมสุภาพเสียได ทําตนใหเปนคนมีอัธยาศัยอันงาม ไดนามวา
ปริสฺู ผูรูจักประชุมชน เปนบุคคลที่บัณฑิตจะพึงสรรเสริญ เมื่อ
มารําพึงถึงกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของทานวุฑฒบุคคล อันอํานวยผล
๑

๑. ขุ. ชา เอก. ๒๗/๑๒.
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ใหทานสมบูรณดวยชาติอันประเสริฐ เกิดในตระกูลอันสูงมีชนมายุ
ยืนเปนเหตุแลว และเคารพนพบนอบโดยสถานเปนดั่งภาชนะที่รองกุศล
สุจริต เปนธรรมคารวะธรรมบูชา พรอมดวยอาการกายวาจาจิต
ครบทวารตรัย นี้จัดเปนอปจายนมัยกุศล ทานพรรณนาวา อาจ
อํานวยอิฏฐวิบุลผลในปจจุบัน ดั่งแสดงไวในคาถาประพันธวา
อภิวาทนสีลิสฺส
นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ
อายุ วณฺโณ สุข พล
ดั่งนี้ มีความวา ธรรมสิง่ ชอบเปนคุณที่สัตวตองประสงค ๔ ประการ
คือ อายุ วรรณผิดกาย สุขกายสุขใจ กําลังกายกําลังความคิด
ยอมเจริญทวีมากขึ้นแกบุคคลผูทําการกราบไวเปนปกติ คํานับนบ
นอบผูเจริญอยูเปนนิตย มีอธิบายวา อปจายนมัยกุศลนั้นเปน
ประโยคสมบัติ มีกําลังบําบัดอุปปฬกกรรมและอุปฆาตกรรมเสียไมให
ชองเพิ่มอนิฏฐวิบากแกผูนั้น ผูนั้นก็พนภยันตรายตาง ๆ มีอายุยืน
ดํารงนาน พรรณะ สุขะ พละ ๓ ประการ ก็เจริญตามอายุนั้น เมื่อ
ทําลายขันธแลว ยังมีสุคติภพเปนที่ไป ณ เบื้องหนา ดั่งแสดงไววา
สมฺปราโย จ สุคติ สัมปรายภพจะเปนสุคติดวย ดั่งนี้.
อีกประการหนึ่งสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรง
พระเดชานุภาพลบลนลวงพนอํานาจแหงรัฐอาณา ถึงดั่งนั้น ยังทรง
สัมมาคารวะในราชธรรม มิไดทรงกล้าํ เกิดและมิใหผิดราชประเพณี นี้
อปจายนวิธี เปนไปในธรรมที่ชอบ เปนคุณสมบัติบํารุงรัฐมณฑล
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.
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ใหเกษมสําราญนิราศภัย มีขออุปมาอุปไมยแสดงไวในพระบาลี
จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา คุนนฺ ฺเจ ตรมานาน เปนตน
ความวา เมื่อโคทั้งหลายขามฟากอยู ถาโคผูนําฝูงไปคด โคทั้งปวง
นั้นก็ไปคดตามกัน ถาโคผูนําฝูงไปตรง โคทั้งปวงนั้นก็ไปตรงตามกัน
ขอนี้ฉันใด
เอวเมว มนุสฺเสสุ
โย โหติ เสฏสมฺมโต
ในหมูมนุษยก็อยางเดียวกัน ถาทานผูไดรับสมมติใหเปนใหญประพฤติ
ไมเปนธรรม นาที่ประชาชนเหลานี้จะประพฤติไมเปนธรรมบาง ถา
ทานจะประพฤติเปนธรรม นาที่จะประพฤติเปนธรรมบาง ถาพระ
ราชาไมตั้งอยูในธรรม รัฐจังหวัดทั้งปวงก็อยูไมเปนสุข แมแตสมเด็จ
พระโลกนาถผูประเสริฐเลิศลบศาสดาทั้งปวงในพิภพ ก็ยังทรงสักการะ
เคารพพระธรรมเปนใหญ มีเรื่องเลาไววา เมื่อครั้งพระองคแรกตรัสรู
เสด็จประทับอยู ณ รมไมอชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ พระองคทรงดําริเห็นวาความไมมีที่เคารพเชื่อถือเปน
ความลําบาก และทรงเลือกหาผูที่พระองคควรสักกาเคารพ ก็มิไดพบ
สมณพาหมณผูใดผูหนึ่ง ซึ่งทรงคุณคือศีลสมาธิปญญาและวิมุตติพิเศษ
ยิ่งกวาพระองค แตดังนั้นก็ยังทรงสักการเคารพพระธรรมทีพ่ ระองคได
ตรัสรูเองเปนใหญ ขอนี้เปนประเพณีของพระพุทธเจาทั้งหลาย เย จ
อตีตา สมฺพุทฺธา พระสัมพุทธเจาทั้งหลายใดไดมีในอดีตลวงไปแลวดวย
เย จ พุทฺธา อนาคตา พระพุทธเจาทั้งหลายใดยังจะมีในอนาคตดวย.
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๘.
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โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ
พหุนฺน โสกนาสโน
พระพุทธเจาพระองคใดในกาลปจจุบัน ผูกระทําโศกของคนเปนอันมาก
ใหพินาศ.
สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน
วิหรึสุ วิหาติ จ
อถาป วิหริสฺสนฺติ
เอสา พุทฺธานธมฺมตา
พระสัมพุทธเจาเหลานั้นทุกพระองค ไดทรงเคารพในพระสัทธรรม
มาแลว และยังทรงอยูและจักทรงตอไปอีก ขอนี้เปนธรรมดาของพระ
พุทธเจาทั้งหลาย.
ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน
มหาตฺตมภิกงฺขตา
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ
สร พุทฺธานสาสน
เพราะเหตุนั้น อัตตกามกุลบุตรจํานงความเปนใหญ เมื่อระลึกถึงคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ก็พึงทําความเคารพพระสัทธรรม
ทกเมื่อ.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญอปจายนธรรม
ในวยวุฑฒบุคคลและธรรมที่ชอบเปนอาจิณปฏิบัติ ขอนี้จัดเปนประถมมงคลอันวิเศษยิ่ง สวนอัตตสมบัติ.
อรรถจริยา คือราชกิจที่ทรงประกอบดวยตั้งพระราชหฤทัยจะ
ใหเปนประโยชนแกพระราชวงศานุวงศเสวกามาตย และทวยประชาราษฎรทั้งปวง ดวยสามารถแนะนําใหประกอบกิจ และชักชวนใน
กุศลจริยากิจจการาปนะ คือการแนะนําใหประกอบกิจ สงเคราะห
เขาในรัฏฐาภิปาลโนบาย ซึ่งจะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในวาระ
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เปนลําดับไป ในที่นี้จะพรรณนาแตเพียงการกุศลสมาทาปนะ คือการ
ชักชวนในกุศลจริยา. สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ตั้งพระ
ราชหฤทัยทรงแสวงหาประโยชน เพื่ออเนกชนนิกรขาขอบขัณฑสีมา
อยูเปนนิตย นอกจากทรงบําเพ็ญราชกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ก็ยัง
ทรงขวนขวายชักชวนใหประกอบกิจปราศจากโทษ เพื่อไดประสบ
สุขประโยชนตามสมควรแกกาลสมัย อันจะพึงมีอีกสวนหนึ่งตางหาก
เมื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทานบริจาค ไดพระราชทานโอกาสแก
พระราชวงศานุวงศขาทูลละอองธุลีพระบาทตลอดถึงราษฎร ใหได
ชองโดยเสด็จในการพระราชกุศลเนือง ๆ มา ทรงแสดงพระราชอัธยาศัยเผื่อแผทั่วไปในประชุมชน ตามเยี่ยงอยางของมรรคนายก
ผูมีจิตโอบออมอารี เมื่อบําเพ็ญทานดวยตน ยอมชักชวนชนอื่น
ใหบําเพ็ญดวย ดังที่สรรเสริญไวในเรื่องตาง ๆ โดยอนุรูปแกเหตุวา
เอโก อตฺตนา จ เทติ ปรฺจ สมาทเปติ โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน โภคสมฺปทฺจ ลภติ ปริวารสมฺปทฺจ ความ
วา ทายกผูหนึ่งยอมใหทานดวยตนเองดวย ยอมชักชวนผูอนื่ ดวย
ทายกผูนั้นจะไดโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติ ในที่แหงตนเกิดแลวและ
เกิดแลว ดังนี้. มหาชนไดพึ่งพระบารมีแลวและเจริญดวยกุศลสุจริต
สมดวยภาษิตวา
ยถา หิ ปพฺพโต เสโล
อรฺสฺมึ พฺรหาวเน
เปนตน ความวา ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น
เจริญงอกงามใหญโตอยูใ นปา ฉันใด.
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ตเถว สีลสมฺปนฺน
สทฺธ กุลปุตฺต อิธ
บุตรภรรยาญาติพวกพองมิตรสหาย และคนผูพึ่งเลี้ยงชีพ ยอมอาศัย
กุลบุตรผูมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีลแลว และเจริญดวยคุณสมบัติและ
วิบากสมบัติ ฉันนั้น.
ตฺยสฺส สีลวโต สีล
จาค สุจริตานิ จ
ชนเหลานั้น ที่เปนผูมีปญญา ไดเห็นศีลบริจาคและสุจริตของกุลบุตร
ผูมีศีลเปนตัวอยาง ก็ยอมจะนิยมกระทําตาม อิธ ธมฺม จริตวฺ าน
ครั้นประพฤติธรรมสุจริตอันนําไปสูสวรรคสุคติอยางนั้นแลว ผูที่ยัง
ใครกามคุณารมณ ยอมจะเพลิดเพลินบันเทิงอยูในเทวโลก. พระคุณ
ขอนี้นับเปนทุติยมงคลอันวิเสสยิ่ง สวนปรหิตปฏิบัติ.
พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือ ราชกรณียกิจทีท่ รง
จัดขึ้นดวยพระบรมเดชนุภาพ เพื่อเปนประโยชนคุณแกพระราชอาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา เพียงขอเดียวนี้ ก็ยากที่จะ
พรรณนาใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้ จะรับพระราชทานพรรณนา
แตการที่ไดเปนไปแลวในขวบหลัง ตั้งแต กันยายน ร. ศ. ๑๑๙ ถึง
สิงหาคม ร. ศ. ๑๒๐ โดยเอกเทศเทานั้น ฝายพระพุทธจักร ไดทรง
พระราชดําริโดยพระราโชบาย จะใหวัดทั้งหลายไดมีผลประโยชนเกิด
ขึ้นในพระอารามและที่ธรณีสงฆนั้นเอง เพื่อเปนเครื่องรักษาวัดให
ทรงอยูได ในที่ไมเปนทําเล โปรดเกลา ฯ ใหตัดถนนขาไป ทําให
เปนทําเล เมื่อที่เปนทําเลแลว ทรงขวนขวายเพื่อใหไดทุนสําหรับ
ทําการปลูกสราง และมีคนเชนถือปองกันสมบัติพระอารามมิใหตกไป
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และเพิ่มพูนใหบริบูรณขึ้น ทรงแนะนําใหบุคคลมีแกใจรับเปนมรรคนายกดูแลและปฏิบัติพระอาราม นีพ้ ระราชกุศลสวนเวยยาวัจจมัย
บุญกิริยาวัตถุ เกิดแตความขวนขวายในกิจที่ชอบ เปนเครื่องเจริญ
บุญราศีแกผูประกอบ ดังแสดงในกาลทานสูตร คาถาวา
เย ตตฺถ อนุโมทนฺติ
เวยฺยาวจฺจ กโรนฺติ วา
น เตน ทกฺขิณา โอนา
เตป ปฺุสฺส ภาคิโน
ความวา ชนทั้งหลายไดมีจิตเบิกบานอนุโมทนาก็ดี ชวยกระทํา
ความขวนขวายก็ดี ในทานนั้น ทักขิณาก็มิไดบกพรองไป เพราะ
เหตุมีผูอนุโมทนาและชวยขวนขวายนั้น สวนชนทั้งหลายนั้นยอม
ไดสวนบุญเพราะการที่ตนไดอนุโมทนาและชวยขวนขวายนั้นเอง อีก
ประการหนึ่ง เปนคุณกระทําบุคคลใหเปนที่พึ่งแกผูอื่น แสดงไวใน
นาถกรณธรรมสูตร ยกภิกษุขึ้นเปนที่ตั้งวา ยมฺป ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กิงฺกรณียานิ, ตตฺถ ทกฺโข
โหติ อนลโส, ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ
อล สวิธาตุ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ความวา ขอที่ภิกษุ
เปนผูขยันในกิจอันจะตองใครครวญกอนแลวจึงทําได ทั้งนอยทั้งใหญ
ของสพรหมจารีทั้งหลาย ไมเกียจคราน ประกอบดวยวิจารณปญญา
สามารถในกิจนั้น อาจจัดอาจทําใหสําเร็จไปได นี้เปนธรรมกระทํา
เธอใหเปนที่พึ่งของสพรหมจารี ประการหนึ่ง ถึงในคฤหัสถมณฑล
ก็อยางเดียวกัน ทานผูเปนใหญประกอบดวยปรีชาสามารถฉลาดใน
๑

๒

๑. องุ. ปฺจก. ๒๒/๔๔. ๒. องฺ. ทสก. ๒๖/๒๔.
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อุบาย ชวยขวนขวายใหกิจธุระของผูอยูไดอํานาจสําเร็จไดโดยกําลัง
ปญญา ชื่อวา เปนที่พึ่งซึ่งผูนอยไดดวยดีแลว.
ฝายราชอาณาจักร ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะบํารุงรักษารัฐมณฑลใหสมบูรณและเพิ่มพูนสุขสมบัติแหงขาขอบขัณฑสีมา ทรง
พระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินสูประเทศชวา อันเปนอาณาเขตตางประเทศ เพื่อไดทอดพระเนตรเห็นกิจการนั้น ๆ อันจะเปน
อุปการะแกพระราโชบาย เปนเหตุตองทรงลําบากพนประมาณ ถึง
ในกาลปางหลัง ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินสูตางประเทศเปนหลายครั้ง
ตลอดถึงทวีปยุโรปเปนที่สุด ไมมีพระเจาแผนดินพระองคใดในทวีป
เอเซียเบื้องบุรพทิศ ไดเสด็จพระราชดําเนินไกลถึงเชนนี้ นอกจาก
งานพระราชสงคราม ก็ไมมีพระองคใดไดเสด็จถึงแดนตางประเทศ
นี้เปนพระเกียรติยศพิเศษ มีปรากฏในพระราชพงศาวดารสืบไป. อีก
ประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ใหออกโฉนดที่ดินในมณฑลกรุงเกาไว
เปนสําคัญ เพื่อปองกันพิพาทดวยเรื่องที่ดิน และทรงตั้งพระราช
บัญญัติวาดวยลักษณะเก็บเงินคานาใหเปนระเบียบ และปงอกันสัตว
พาหนะจากโจรภัย นี้หมวดกสิกรรม หรือกลาวโดยคําเกาวา
สัสสเมธัง สังคหวัตถุ คือพระปรีชาฉลาดในการบํารุงธัญญผล. อีก
ประการหนึ่ง ทรงแกไขวิธีเก็บเงินคาดีบุกภาคหลวง และคาเปลี่ยน
ตราดีบุกในมณฑลภูเก็ต วิธีเกิดภาษีไมกระยาหลวง และคาเปลี่ยน
ตราดีบุกในมณฑลภูเก็ต วิธีเก็บภาษีไมกระยาเลย และวิธีเก็บภาษี
ตนตาลโตนด ใหสะดวกแกผูคาขาย นี้หมวดพาณิชกรรม กลาว
ตามคําโบราณวา สัมมาปาสัง สังคหวัตถุ คือกิจการดุจบวงสําหรับ
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คลองน้ําใจคนใหนิยมพระบารมีธรรม. อีกประการหนึ่ง ทรงตั้ง
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องแตงตัวขาราชการ ฝายพลเรือนหัวเมือง พระราช
บัญญัติกําหนดศักดินาขาราชการกรมทหารเรือ พระราชบัญญัติใหคา
จางแกผูตองเกณฑรับราชการ และพระราชบัญญัตใิ หกรรมสิทธิ์แกผู
แตงหนังสือ นี้หมวดสังคหอุบาย หรือ ปุริสเมธัง สังคหวัตถุ คือ
พระปรีชาฉลาดในการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน. อีกประการหนึ่ง ทรงตั้ง
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา นี้หมวดอัยการ.
อีกประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ใหใชพระราชบัญญัติโรงจํานํา ร. ศ. ๑๑๔
เพื่อปองกันโจรกรรม ใหออกประกาศหามกันการฉอโกง และทรงตั้ง
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมอากรการพนัน เพื่อเกียดกันความเบียดบัง
นี้หมวดอารักขา. อีกประการหนึ่ง ทรงตั้งพระราชบัญญัติปองกัน
มิใหเอาเนื้อสัตวมีโรคจําหนายเปนอาหาร นี้หมวดสุขาภิบาล. อีก
ประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ใหสรางทางรถไฟสายนครราชสีมา และ
มีสาขาแยกไปลพบุรีสําเร็จ ไดเปดใหมหาชนสัญจร ในพระนคร
ทรงสรางถนนจักรพรรดิพงศ และถนนอุณากรรณ กับสะพาน
อาวาสวิจิตร นริศรดํารัส โสมนัสนาครา และสะพานเฉลิม ๔๗ รวม ๔
ตําบล นี้แผนกนวกรรม. อีกประการหนึ่ง ทรงตั้งพระราชบัญญัติ
รักษาชางปาเพื่อมิใหสูญพันธุ นี้ไดชอื่ วาพระราชทานอภัยทาน โดย
บรรยาย ดังพระเจาแผนดินทั้งหลายทรงเห็นอํานาจประโยชนแลว
และพระราชทานอภัยแกสัตวจตุบาททวิบาทบงเหลา มีหมูมฤคและฝูง
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สุวสกุณเปนตน แสดงไวในวัตถุนั้น ๆ เปนนิทัสนอุทาหรณ. พระ
ราชกรณียกิจฝายพระพุทธจักรและราชอาณาจักร ซึ่งไดรับพระราชทานพรรณนามานี้ สวนรัฏฐาภิปาลโนบาย เปนตติยมงคลวิเสส สวน
ปรหิตปฏิบัติ.
พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ อันเปนที่ตั้ง
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังไดรับพระราชทาน
พรรณนามาฉะนี้.
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ในศกที่ ๑๒๑
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยสัทธาสัมปทา
และสามัตถิยะ สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนาดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย
พอเปนนิทัสสนนัย.
สัทธาสัมปทานั้น คือความเชื่อประกอบดวยเหตุผลในสิ่งที่ควร
เชื่อ ชื่อวาศรัทธา มีวิภาคตามวัตถุเปนที่ตั้งแหงความเชื่อเปน ๔
ประการ คือ กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๑ วิปากสัทธา เชื่อผลแหงกรรม ๑
กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตน ๑ ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตเจา ๑ สิ่งที่สัตว
ทําดวยกาย วาจา ใจ พรอมดวยเจตนา ชื่อวากรรม จําแนกโดย
ประเภท วาจา ใจ พรอมดวยเจตนา ชื่อวากรรม จําแนกโดย
ประเภท สวนดีมีมูลมาแตอโลภะ อโทสะ อโมหะ เปนกุศลกรรม
สวนชั่วมีมูลมาแตโลภะ โทสะ โมหะ เปนอกุศลกรรม กรรม ๒
ประเภทนี้เมื่อความประชุมปจจัยมีและไดชองเมื่อใด ก็ยอมใหผลเมื่อนั้น
กุศลกรรมยอมใหผลเปนที่ปรารถนารักใครพึงใจ เปนไปตามมูลเหตุ
ความหยั่งรูกรรมคาดหนาวาเปนมูลเหตุใหผลแกผูทําเชนนั้น ๆ อนุวัตร
ตามมูลเหตุแลวและเชื่อลง เหมือนแพทยผูหยั่งรูสมุฏฐานกาวหนาวา
จะใหเกิดความรําคาญหรือเกิดโรคแกรางกาย แลวประกอบอุบายชักนํา
หรือบําบัดเสีย นีช้ ื่อวากัมมสัทธา เชื่อกรรม. ผลสุกวิเศษเกิดแตกรรม
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ชื่อวาวิบาก จําแนกโดยวิภาค สวนที่ปรารถนารักใครพึงใจ เปนผล
ของกุศลกรรม สวนไมเปนที่ปรารถนารักใครพึงใจ เปนผลของอกุศลกรรม วิบาก ๒ ประเภทนี้ สอมูลเหตุของตนใหคนเห็น ความหยั่งรู
วิบากสาวเขาไปหาตนเหตุวา มีมูลมาแตกรรมอยางนั้น ๆ เหมือนแพทย
ผูเห็นโรคแลวคนพบสมุฏฐานแหงโรคนั้น นีช้ ื่อวาวิปากสัทธา เชื่อผล
แหงกรรม. เหลาสัตวผูมีกิเลสานุสัย ทํากรรมอันใดลงดวยกาย วาจา
ใจ ก็ยอมไดเสวยผลของกรรมนั้น ทําชอบก็ไดเสวยผลอันดี ทําผิดก็
ไดเสวยผลอันชั่ว กรรมยอมจําแนกสัตวผูกระทํา ใหเปนผูประณีตและ
เลวทรามตาง ๆ กัน ความหยั่งรูดั่งนี้ และเชื่อลง ชื่อกัมมัสสกตาสัทธา
เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตน. ความหยั่งเห็นคุณแหงพระพุทธเจา
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ และชือ่ ลงโดยนัยวา อรห สมฺมา
สมฺพุทฺโธ ภควา พระผูม ีพระภาคเจาเปนพระอรหันต ไกลจาก
กิเลสบาปธรรม บริสุทธทุกสถาน เปนผูควรแนะนําสั่งสอนเวไนยสัตว
ใหปฏิบัติตม ใหบรรลุถึงความบริสุทธิ์ และควรแกครุฐาน ตั้งอยูใน
ที่เปนพระศาสดา เปนที่นับถือบูชาของมหาชน พระองคตรัสรูธรรม
ที่จริงที่ชอบตามลําพังพระองค ไมมีผูใดเปนครูอาจารยสั่งสอน รู
ชอบไมวิปริต ใหสําเร็จประโยชนของพระองคและผูอื่นได สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม ธรรมที่พระองคทรงแสดงสั่งสอนเวไนยสัตว ได
ชื่อวาตรัสชอบแลว สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติชอบแลว นี้ชื่อตถาคตโพธิสัทธา
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตเจา. ศรัทธามีลักษณะและประเภท
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ดังพรรณนามานี้ เปนกุศลธรรมสวนเจตสิก เมื่อเกิดขึ้นในจิต
ของผูใดแลว ก็ทําใหผูนนั้ มั่นคงในกิจที่จะพึงทํา กําจัดโทษที่เปน
ขาศึกแหงตน คือ อสัทธิยะ ความไมเชื่อถือ และวิจิกิจฉา ความ
เคลือบแคลงสงสัย อันเปนเหตุไมกลาหาญและลังเล ในอันที่จะทํา
กิจการนั้น ๆ มีคําสรรเสริญไวในพระบาลีวา สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส
โหติ ศรัทธาเปนเพื่อนสองของบุรุษ ดังนี้บาง สทฺธีธ วิตฺต ปุรสิ สฺส
เสฏ ศรัทธาเปนทรัพยอันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ ดังนีบ้ าง
สุขา สทฺธา ปติฏิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลว ยอมยังสุขใหเกิด ดังนี้
บาง สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย ศรัทธายอมรวมเสบียงไว ดังนี้บาง
ความถึงพรอมบริบูรณดวยศรัทธา มีลักษณะและประเภทดังพรรณนา
มาแลวนั้น ชื่อสัทธาสัมปทา.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตั้งอยูในสัทธาสัมปทา
นี้แลว ทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมจริยา และทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยประการตาง ๆ เนือง ๆ มา พระราชกุศลที่ไดทรงบําเพ็ญ
ดวยกําลังพระราชศรัทธาอันเปนสําคัญควรยกขึ้นกลาวนั้น คือครั้ง
เมื่อไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินแลว ยังไดทรง
อุปสมบทเปนพระภิกษุบําเพ็ญสมณธรรมเปนอุปนิสัย และทรงสถาปนา
และปฏิสังขรณพระอารามใหญนอย ทรงสรางพระปริยัติธรรม ครั้ง
หนึ่งไดพิมพพระบาลีไตรปฎกขึ้นถึง ๑,๐๐๐ จบ มีพระเกียรติคุณปรากฏ
ไปทั่วไป และไดทรงบริจาคมหาทานการใหญเปนหลายวาระ ควร
เปรียบดวยพระเจาปเสนทิโกศลทางบําเพ็ญอสทิสทาน เสร็จดวยกําลัง
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พระราชศรัทธาและพระราชวรฤทธิ์ ไมมีใครอื่นจะทําได และในศก
หลัง สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จ
พระราชดําเนินขึ้นไปสูเมืองพิษณุโลก ทรงปดทองและสมโภชพระพุทธชินราช อันเปนพระพุทธรูปสําคัญพระองคหนึ่งในประเทศนี้ มีพระ
นามปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร และทรงหลอพระพุทธปฏิมากร
ดวยทรงสําริดถายอยางจากพระพุทธชินราชนั้น มีพระอิริยาบถและขนาด
เปนอยางเดียวกัน มีพระอาการเสด็จนั่งปางมารวิชัย หนาพระเพลา
กวาง ๕ ศอกคืบ ๕ นิ้วมีเศษ และเชิญลงมาแตง ณ กรุงเทพ ฯ
ครั้นเสร็จทรงปดทองแลว เชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหมในจังหวัดสวนดุสิต
แลวมีมหากรรมการสมโภช เปนมโหฬารบูชา และทรงตั้งไวเปนสมบัติ
ของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกหมูเหลา เพื่อกระทําสักกาบูชา เจริญ
พุทธานุสสติ นอมจิตไปในกุศลสัมมาปฏิบัติทางสุคติและนิสสรโณบาย.
และพุทธปฏิมากรพระพุทธชินราชเจาที่ทรงหลอขึ้นพระองคนี้ นับวา
เปนอุเทเทสิกเจดีย สรางขึ้นเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา. แทจริง
พุทธเจดียมีประเภทเปน ๓ คือ สารีริกเจดีย พระเจดียที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ นี้มีพระบรมพุทธานุญาตไว เมื่อใกลจะเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน ใหสรางขึ้น ณ สถานที่ที่ประชุมถนนใหญทั้ง ๔
สําหรับเปนที่สักการบูชาของมหาชน เจริญกุศลอันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขสิ้นกาลนาน เมื่อพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พวก
มัลลกษัตริยจ ัดการถวายพระเพลิงเสร็จแลว แบงพระสารีริกธาตุแจก
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แกกษัตริยและพราหมณเจานครนั้น ๆ ผูถือพระพุทธศาสนาเปน ๗ สวน
ดวยกัน ตางองคสรางพระสถูปลงแลว เชิญพระสารีริกธาตุบรรจุไวใน
นั้น เปนครั้งแรก และอังคารเจดีย คือพระสถูปที่บรรจุพระอังคาร
อันพวกโมริยกษัตริยเมืองปปผลิวันไปไมทันแบงพระสารีริกธาตุ เชิญ
ไปบรรจุไว ก็นับเขาในสารีริกธาตุเจดีย นี้เปนพุทธเจดียชนิดหนึ่ง.
บริโภคเจดีย คือพระสถูปที่บรรจุบริขารที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย
ทรงทําพุทธบริโภค มีบาตรทรงเปนตน และพระคันธกุฎีที่ประทับ
ในพุทธนิวาสสถานนั้น ๆ มีพระเชตวันเปนตน และพระคันธกุฎีที่ประทับ
ในพุทธนิวาสสถานนั้น ๆ มีพระเชตวันเปนตน นี้เปนพุทธเจดียอีก
ชนิดหนึ่ง. อุทเทสิกเจดีย คือเจดียสถานหรือเจดียวัตถุ เปนที่ระลึก
ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระบรมพุทธานุญาตไว เมื่อใกล
จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงแสดงสถาน ๔ ตําบล คือสถานที่
ประสูติ สถานที่ตรัสรู สถานที่ทรงแสดงพระธรรมจักรประถมเทศนา
และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน วาเปนเจดียสถานควรดูควรเห็น
เปนที่ตั้งแหงความสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา ในกาลเปนลําดับมา
พระสารีริกธาตุที่เปนของแทก็หาไดดวยยาก จึงมีผูสรางพระสถูปบรรจุ
อักษรแสดงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เชนคาถา เย ธมฺมา
เปนตน นี้กน็ ับเขาในอุทเทสิกเจดีย ในกาลเปนภายหลัง มีผูเห็น
อํานาจประโยชนแลวและสรางพระพุทธปฏิมากรดวยวัตถุตาง ๆ มีศิลา
และโลหะเปนตน ใหตองตามพระพุทธลักษณะที่ระบุไวในพระคัมภีร
เทาขนาดบาง ใหญบาง เล็กบาง ตาง ๆ กัน ตามกําลังศรัทธาและ
ความนิยมในฝมือชาง พระพุทธปฏิมากรนี้ ก็นบั เขาในอุทเทสิกเจดีย
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นี้เปนพุทธเจดียอีกชนิดหนึ่งซึ่งสรางกันเปนพื้นในภายหลังมา. และการ
สรางพระพุทธปฏิมากรนั้น เปนพระราชกุศลพิเศษ ที่สมเด็จพระ
มหากษัตริยาธิราชไดทรงกระทําเปนลําดับมา ดังมีตํานานเลาวา สมเด็๗
พระเจาศรีธรรมไตรปฎก ผูดํารงเอกราชในประเทศลานนาไทยขางฝาย
เหนือ ตั้งพระนครที่เมืองเชียงแสน ไดเสด็จยกพยุหแสนยาลงมาสราง
เมืองพิษณุโลก และทรงหลอพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห และ
พระศาสดามุนี เชิญประดิษฐานไวในพระวิหารหลวง ณ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลกนั้น เปนพระพุทธรูปสําคัญ ปรากฏ
พระนามมาในพระราชพงศาวดาร. สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมีประการตาง ๆ เสร็จดวยกําลังพระราชศรัทธา นี้จัดวาสัทธาสัมปทา นับเปนมงคลวิเสสที่ตน.
สามัตถิยะนั้น คือความเปนผูสามารถในกิจนอยใหญ คุณขอนี้
มีในผูใด ก็ยงั ผูนั้นใหประกอบกิจนั้น ๆ ลุลวงไปไดไมขัดของ สําเร็จ
ประโยชนแกตนและผูอื่น ดังพระอานนทเถรเจา ไดคิดทําตัวอยาง
จีวรขึ้นถูกตองตามพระบรมพุทธาธิบาย ไดความสรรเสริญแตสมเด็จ
พระบรมศาสดาจารย มีนิทานเลาไวในจีวรขันธกะคัมภีรมหาวรรคพระ
วินัยวา สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโปรดสัตวไปใน
ตําบลทักขิณาคิรี ทอดพระเนตรเห็นนาในแควนมคธอันมีคันนากั้นเปน
อัน รับสั่งถามพระอานนทวา จักสามารถจัดจีวรใหมีรูปอยางนี้ไดหรือ
ไม พระเถรเจาทูลรับแลว ครั้นเสด็จถึงกรุงราชคฤหแลว ทานจัด
ทําจีวรมีรูปเหมือนเชนนั้น ถวายสมเด็จพระบรมศาสดาจารยใหทอด
๑

๑. มหาวคฺค. ๕/๒๐๒.
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พระเนตร พระองคทรงสรรเสริญพระเถรเจาวา เปนบัณฑิต มีปญญา
ใหญ รูอรรถแหงภาษิตที่พระองคตรัสแตเพียงยอ ๆ ได โดยพิสดาร
ไดทําจีวรใหมีสัณฐานตองตามลักษณะ มีเสนผานอย ๆ เปรียบดวย
คันนาไปตามยาวเรียกวากุสิ ไปตามขวางเรียกวาอัฑฒกุสิ มีกระทงเทียบ
ดวยอันนาใหญเรียกวามณฑล เล็กเรียกวาอัฑฒมณฑล ไดชื่อตาง ๆ กัน
ตามทอนผา เปนจีวรตัดเศราหมองดวยศัสตรา เปนสมณสารูป ไมเปน
ของตองการของโจร แตกาลนั้นมาพระองคไดอนุญาตไตรจีวร คือสังฆาฏิ
อุตตราสงค อันตรวาสก เปนผาตัดตามสัณฐานนั้น ใหภิกษุสงฆใชกัน
สืบมา. ความสามารถนี้ แตเพียงเปนไปในกิจไมสําคัญ ถายังประโยชน
ใหสําเร็จแกตนและผูอื่นไดตามวิสัย ถามีกวางขวางออกไปในกิจใหญ ๆ
ที่สําคัญ ประโยชนอันใหญก็ยอมเกิดมียิ่งขึ้น ถามุขมาตยาธิบดีมี
สามารถ ก็อาจจะวิจารณราชกิจใหลุลว งไปไมอากูล เปนกําลังของ
สมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจา แผพระราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพ
และเกียรติคุณใหไพศาล ดังปริณายกรัตนะและคฤหบดีรัตนะของพระ
เจาจักรพรรดิราช ผูสามารถในราชกิจฝายทหารและพลเรือน อันเปน
หนาที่ของตนเปนตัวอยาง ถาสมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจาทรงประกอบ
ดวยความสามารถ ก็อาจจะดํารงเอกราไชศวรรยาธิปตย ปกครอง
รัชสีมามณฑล ผูอยูใตพระบามี. สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจาทรงประกอบดวยสามัตถิยคุณนี้แลว ดํารงเอกราชสยามาณาจักร
ใหสมบูรณเกษมสุขปราศจากภัย การใด ๆ ที่เปนคุณประโยชน ก็ไดทรง
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ขึ้นในพระราชอาณาจักร ไดทรงแกไขเปลี่ยนธรรมเนียมตาง ๆ ให
เจริญขึ้นทันกาลสมัยที่โลกดําเนินไปอยู สิ่งใด ๆ ที่เปนภัยอันจะทําอนัตถพินาศแกราชอาณาจักร และประชาชน ก็ไดทรงปองกันเพื่อมิใหเกิด
ขึ้น หากเกิดขึ้นแลวก็รีบบําบัดเสียโดยพลัน ขอนีพ้ ึงสันนิษฐานดวยเหตุ
การณที่เกิดขึ้นในไมชา ครั้งเกิดพวกโจรกบฏกอการจลาจลปลนปจจันตชนบทในจังหวัดมณฑลอีสานและมณฑลพายัพ สมเด็จพรมบพิตร
พระราชสมภารเจา ไดทรงระงับการจลาจลนั้นใหสงบไมลุกลามไปไดใน
เร็ววัน ดวยกําลังพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ พระคุณขอนี้ จัดวา
สามัตถิยะ นับในลําดับ เปนมงคลวิเสสที่ ๒.
พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือราชกรณียกิจที่ทรงจัด
ขึ้นดวยพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเปนประโยชนคุณแกพระราชอาณาจักรกับทั้งประชาชนขาของบขัณฑสีมา เพียงขอเดียวนี้ ก็ยากที่จะ
พรรณนาใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้ จะรับพระราชทานพรรษนา
แตการที่ไดเปนไปแลวในขวบหลัง ตั้งแต กันยายน ศก ๑๒๐ ถึง
สิงหาคม ศก ๑๒๑ โดยเอกเทศเทานั้น.
ฝายพระพุทธจักร ไดทรงตั้งพระราชบัญญัตปิ กครองคณะสงฆ
เพื่อวางแบบลงใหเปนหลักฐาน พระราชทานอํานาจแกเจาอาวาส
ตลอดขึ้นไปถึงเจาคณะใหญ เพื่อเปนการธุระในกิจพระศาสนาไดโดย
สะดวก ทั้งในสวนนิคคหะ คือปราบปรามพวกอลัชชี และทั้งในสวน
ปคคหะ คือยกยองผูมีศีลเปนที่รัก และทรงวางหนาที่ของเจาพนักงาน
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ฝายฆราวาสใหอุดหนุนเจาคณะนั้นดวย พระราชบัญญัตินี้ จะเปน
เครื่องรักษาคณะสงฆใหตั้งอยูในระเบียบเรียบรอย อุดหนุนพระวินัย
บัญญัติดวยอํานาจฝายราชอาณาจักอีกสวนหนึ่ง ภิกษุสงฆมีพระวินัย
บัญญัติ และพระราชบัญญัติรักษาไวใหตั้งอยูในระเบียบแลว ก็จะตั้ง
มั่นสืบอายุพระพุทธศาสนาใหถาวรตลอดกาลนาน ขอนี้พึงสาธกดวย
ขอความที่กลาวไวในคัมภีรพระวินัยมหาวิภังค ดั่งนี้วา พระสารีบุตร
เถรเจาทูลถามพระบรมศาสดาถึงเหตุปจจัยที่ศาสนา ของพระวิปสสี ของ
พระสิขี และของพระเวสสภู สัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค ไมตั้งอยู
ยืนนาน และเหตุปจจัยที่ศาสนา ของพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ
และพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจาอีก ๓ พระองคตั้งอยูยืนนาน สมเด็จ
พระบรมศาสดาจารยทรงแสดงวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค
ขางตนนั้น ไมไดทรงขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร
พุทธวจนะคําสอนก็มีนอย สิกขาบทก็มิไดบัญญัติแกสาวก ปาติโมกขก็มิ
ไดทรงแสดง เมื่อพระผูมีพระภาคเหลานั้นกับสาวกผูตรัสรูตามอันตรธาน
ไปแลว สาวกผูบวชมีในภายหลัง ตางชื่อ ตางโคตร ตางชาติ ตางตระกุล
ไดทําศาสนานั้นใหอันตรธานโดยพลัน เหมือนดอกไมตางชนิดกัน
บุคคลกองไวไมไดรอยไวดวยดาย ลมยอมจะพัดใหกระจัดกระจายจากกัน
เพราะไมมีดายควบคุมไวฉะนั้น สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาอีก ๓ พระองค
ขางหลัง ไดทรงขวนขวายแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร พระพุทธวจนะที่ประทานเปนคําสั่งสอนก็มีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัตแิ กสาวก
๑

๑. มหาวิภงฺค. ปม. ๑/๑๒.
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ปาติโมกขก็ทรงแสดง ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นกับสาวกผูตรัสรู
ตามอันตรธานไปแลว สาวกผูบวชในภายหลังตางชื่อ ตางโคตร ตางชาติ
ตางตะกูลกัน ก็ยังสามารถรักษาพระศาสนานั้นใหตั้งอยูสิ้นกาลนาน
เหมือนดอกไมตางชนิดกัน แตบุคคลรอยไวดวยดาย ลมยอมไมอาจพัด
ใหกระจัดกระจายไปจากกัน เพราะมีดายควบคุมไวฉะนั้น นี่แลเหตุ
ปจจัยที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคขางตนไมตั้งอยูยืน
นาน และเหตุปจจัยที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคขาง
หลังตั้งอยูยืนนาน. พระราชบัญญัติทที่ รงตั้งนั้น เปนเครื่องรักษาคณะ
สงฆใหตั้งอยูในระเบียบ เปนอุบายจะใหพระพุทธศาสนาถาวร ดวย
ประการฉะนี้. อีกประการหนึ่ง ไดทรงตั้งมรรคนายก ใหเปนผูดูแล
ทํานุบํารุงผลประโยชนของพระอารามทั้งหลายใหเจริญขึ้น อนุวัตรตาม
พระราชดําริที่ไดทรงขึ้นในศกหลัง นี้เปนพระราชธุระเฉพาะพระองค
ในหนาที่อัครศาสนูปถัมภกสวนหนึ่ง.
ฝายพระราชอาณาจักร ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะปกครองขาขอบ
ขัณฑสีมาใหอยูเย็นเปนสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนิน
หัวเมืองฝายเหนือ เพื่อทรงตรวจราชการดวยพระองคเอง. แลเมื่อ
ครั้งเกิดพวกโจรกบฏ ทําจลาจลปลนปจจันตชนบทในจังหวัดมณฑล
อีสานแลมณฑลพายัพ ไดทรงระงับการณจลาจลนั้นใหสงบไมลุกลาม
ตอไปได ดังกลาวแลวในหนหลัง ยังราษฎรใหหายความตกใจระส่ํา
ระสาย ไดขวนขวายประกอบการหาเลี้ยงชีพตามวิสัย ขอนี้นับเขาใน
ธรรมิการักขา อันเปนพระราชธุระของพระมหากษัตริยาธิราชเจา ดัง
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แสดงไวในจักรวัติสูตร . อนึ่ง ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญพระ
ราชทาน แกผูรับราชการมานามีความชอบ แตชราพิการไมสามารถ
จะรับราชการตอไปได เพื่อเปนกลังเครื่องเลี้ยงชีพ เปนผลแหงราชการ
และทรงสรางเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก และมกุฏสยายเพิ่ม
เติมขึ้นอีกอยางละ ๒ ชั้นสําหรับพระราชทานขาราชการ และทรงแกไข
พระราชบัญญัติลักษณะมฤดกเดิม จัดลําดับผูรับใหเปนระเบียบ ๓ ขอนี้
นับเขาในปุริสเมธัง สังคหวัตถุ คือพระปรีชาฉลาดในการยึดเหนี่ยวน้ําใจ
คน อีกประการหนึ่ง ทรงตั้งพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร เปนเครื่อง
ปองกันความวิวาทแกงแยงของผูทํา และยกเลิกอากรปาผึ้งเมืองจันทบุรี
เพื่อใหราษฎรมีชองไดตัดฟนขาย และยกเลิกอาการเก็บคาธรรมเนียมนอก
อัตราภาคหลวงภาษีดีบุกในมณฑลภูเก็ต และตั้งพระราชบัญญัตธิ นบัตร
ออกตั๋วหลวงใชแทนเงิน เพื่อเปนการสะดวกในกิจที่จะพึงทําดวยทรัพย
นี้นับเขาในหมวดพาณิชกรรม กลาวตามคําโบราณวา สัมมาปาสัง
สังคหวัตถุ คือกิจการเปนดุจบวงสําหรับคลองใจคนใหนิยมในพระบารมี
ธรรม. สวนแผนกนวกรรมการโยธา ไดทรงเริ่มสรางทางรถไฟ
สายเหนือ ตั้งแตเมืองลพบุรีถึงเมืองนครสวรรค เพื่อเปนเครื่องสะดวก
แกการสัญจรไปมา และพระราชทานพระบรมราชนุญาตใหบริษัททุน
จํากัดพวกหนึ่ง ทํารถรางสายพระพุทธบาท และทรงสรางถนนราชดําเนินกลาง สะพานขามคลอง ๔ ตําบล. อนึ่ง มีพระราชบัญญัติ
รถลากเพื่อจัดการสัญจรในถนนใหเปนระเบียบไมกาวกาย เปนเครื่อง
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๖๕.
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ปองกันอันตรายของประชาชน. อนึ่ง ทรงตั้งโอสถศาลา มีเจาหนาที่
สําหรับจัดยาแกโรคตาง ๆ จําหนายไปในหัวเมือง.
พระราชกรณียกิจฝายพระพุทธจักรและราชอาณาจักร ซึง่ ไดรับ
พระราชทานพรรณนามานี้ จัดวารัฏฐาภิปาลโนบาย นับเปนมงคลวิเสส
ที่ครบ ๓.
พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ อันเปนที่ตั้ง
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดั่งไดรับพระราชทาน
พรรณนามาฉะนี้.
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ในศก ๑๒๒
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยพาหุสัจจะและ
อุบายโกศล สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนาดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย
พอเปนนิทัสสนนัย.
พาหุสัจจะนั้น กลาวโดยศัพทรูป คือความเปนพหุสุตบุคคลผูมี
อรรถธรรมไดสดับมาก ชื่อวาพหุสูตในที่นี้. กลาวโดยความ พาหุสัจจะ
นั้น คือความเปนผูฉลาดแตกฉานในอรรถธรรม เกิดขึ้นเพราะการศึกษา
คุณขอนี้ เปนที่นิยมนับถือของมนุษยนิกร ในประเทศที่เจริญแลวใน
สมัยนั้น ๆ แตครั้งโบราณกาล ขอนี้พึงสาธกดวยวัตถุกถาในหิโตปเทศปกรณนอกพุทธสมัย ดังไดสดับมา ยังมีพระนครหนึ่ง นามวา
ปาตลีบุตร ตั้งอยู ณ ฝงแมน้ําภาคีรถี พระเจาสุทัศนาราชเสวยราชสมบัติ
ครองรัชสีมาณาจักร ทรงพระคุณปรีชาสามารถในราชกิจทั้งปวง วันหนึ่ง
ทาวเธอไดทรงสดับคําโศลกที่มีผูขบั พรรณาคุณแหงการศึกษาโดย
อเนกนัยทรงสลดพระราชหฤทัย เพราะเหตุพระราชบุตรทั้งหลายไมนํา
พาในการศึกษามัวแตประพฤติผิดคลองธรรม ทรงพระราชดําริถึงโทษ
แหงการโงเขลา และคุณแหงการศึกษาโดยประการตาง ๆ ทรงคํานึงถึง
พระราชบุตรเหลานั้นเปนที่ตั้ง ตรัสใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตทรง
ปรึกษาเพื่อจะเลือกหาผูสามารถเปนอาจารยสอนพระราชบุตรใหศึกษา
นิติศาสตร และในที่ประชุมนั้นมีมหาปราชญผูหนึ่ง นามวาวิษณุศรรมัน
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ทูลวา พระราชบุตรเหลานั้นประสูตในราชตระกูล คงมีปรีชาสามารถ
ศึกษาไดฉับไว และรับอาสาเปนผูสอน พระเจาสุทัศนราชทรงพระปราโมทยมองพระราชบุตรแกวิษณุศรรมันมหาบัณฑิตเปนผูแนะนําพระราช
บุตรเหลานั้นใหเกิดความนิยมในศึกษา รับความฝกหัดไดปรีชารอบรูใน
นิติศาสตร สามารถในกรณียกิจสมพระราชประสงคของพระราชบิดา.
ในฝายพระพุทธศาสนา พาหุสัจจะนี้ก็คงเปนคุณสมบัติที่นิยมนับ
ถือทั่วไป ถึงซึ่งสงเคราะหเขาในธรรมวิภาคนั้น ๆ ดังสรรพคุณสําหรับ
ประกอบเขาเปนเภสัช จัดเขาในหมวดอริยธนสมบัติอยางประเสริฐ ๗
ประการบาง ในเวสารัชชกรณธรรม คือคุณทําความเปนผูกลาหาญ
ปราศจากครั่นคราม ๕ ประการบาง ในธรรม ๗ ประการ ทีเ่ ปนองค
ของสัปปุริสธรรมบาง ในนาถกรณธรรม คือคุณทําใหเปนที่พึ่งของ
ผูอื่น ๑๐ ประการบาง เปนอาทิ. พหุสุตบุคคล แมไมมั่งคั่งดวย
ศฤงคาร ก็ยงั ไดโวหารวาผูไมยากจนขันสน และชีวิตของผูนั้นยอมไม
เปลาจากประโยชน ผูนั้นจะเขาสูสมาคมใด ๆ ก็ไมเปนผูครั่นคราม
ขามขยาด ยอมมองอาจกลาหาญในการเจรจา มีปรีชารอบรูอรรถธรรม
นําตนใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ เปนสัตบุรุษคนดีคนชอบ และประกอบ
ผูอื่นไวในสารประโยชน เหตุดังนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงโปรด
ประทานพระธรรมเทศนา ทรงสรรเสริญพาหุสัจจะโดยอเนกนัย ขอนี้
พึงสาธกธรรมบรรยายทสนาถกรณธรรมสุตร ในทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย วา ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร
๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๕.
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สุตสนฺนิจโย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอธรรมบรรยายที่จะพึงกลาวยังมีอีก
ภิกษุเปนพหุสูต มีธรรมไดสดับแลวมาก เปนผูทรงธรรมที่สดับแลว
ไวได เปนผูมีธรรมที่สดับแลวสะสมอยู เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา
มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา ธรรมทั้งหลายเหลานั้นใด
ไพเราะทั้งในเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด ประกาศศาสนพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธบริบูรณสิ้นเชิง ตถารูปาสฺส ธมฺมา
พหุสฺสุตา โหนฺติ ธรรมทั้งหลายเห็นปานนั้น ภิกษุนั้นไดสดับแลว
มาก ไดจําทรงไวแลว ไดสั่งสมแลวดวยวาจาคือทองขึ้นปาก ไดหมั่น
เพงพิจารณาแลวดวยใจ ไดแทงตลอดแลวดวยดีดวยความเห็น อยมฺป
ธมฺโม นาถกรโณ แมธรรมนี้ ก็ยอมเปนคุณทําภิกษุใหเปนที่พึ่ง
พํานักของสพรหมจารีทั้งหลาย ดั่งนี้. พระอานนทเถรเจาอาศัยพาหุสัจจะของตน ไดรับความยกยองของสมเด็จพระทศพลธรรมสามิศร ใน
เอตทัคคสถานวา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกขฺ ูน พหุสฺสุตาน
ยทิท อานนฺโท ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลาย
สาวกของเราผูตถาคตที่เปนพหุสูต อานนทเปนยอดเยี่ยม ดังนี้. ดังได
สดับมา พราหมณผูหนึ่งดําริวา การบูชาพระพุทธรัตนะและพระสงฆรัตนะก็ปรากฏอยู ทําไฉนจะเปนอันไดบูชาพระธรรมรัตนะเลา ครั้น
คิดฉะนี้แลวเขาไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดากราบทูลถามความนั้น พระ
องคตรัสวา ถาจะใครบูชาพระธรรมรัตนะก็ใหบูชาภิกษุพหุสูตรูปหนึ่ง
พราหมณทูลขอใหตรัสบอกวาใครเปนพหุสูต. รับสั่งใหถามภิกษุสงฆดู
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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พราหมณเขาไปหาพระภิกษุสงฆไตถามทราบความวา พระอานนทเถรเจาเปนยอดพหุสูตในสาวกมณฑล ก็บชู าพระเถรเจาดวยจีวรอยางดี
ราคาถึง ๑,๐๐๐ กษาปณ. ในเวลาทีส่ มเด็จพระบรมโลกนาถยังทรง
พระชนมอยู พระผูเปนเจาก็ไดอนุเคราะหบริษัท ๔ เหลา ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดวยแสดงธรรมใหโอวาทานุศาสนีเสมอมา
ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระเถรเจาก็เปนผูวิสัชนาพระธรรมแกพระภิกษุสงฆ มีพระมหากัสสปเปน
ประธาน ผูทําสังคายนาพระธรรมวินัยใหตั้งไวเปนหลังพระศาสนา.
ถึงในฝายฆราวาสมณฑล บุคคลผูพหุสูตก็ยอมเปนที่พึ่งพํานักของ
ผูอื่นดวยเหมือนกัน ในชัน้ ต่ํา ตั้งแตคฤหบดีผูเปนใหญเฉพาะแตใน
ตระกูลหนึ่ง ขึ้นไปถึงพระราชมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลวเปน
ที่สุด เมื่อเปนพหุสูตอยู ก็สามารถจะรักษาประชุมชนผูอยูใตอํานาจโดย
สะดวกดี อุบายโกศล คือความเปนผูฉลาดในอุบาย สําหรับประกอบ
กิจนั้น ๆ เพื่อปองกันภยันตราย และขวนขวายหาสุขใหแกกัน เปน
ผลมีพาหุสัจจะเปนมูลเดิม.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระปรีชารอบรูอ รรถธรรมและอเนกพิธวิทยาทั้งในสวนสกสมัยปรสมัย ดํารงเอตทัคคสถาน
ในราชศาสตรไมมีผูเทียมถึง เปนที่พึ่งอันใหญของพระบรมวงศานุวงศ
ขาทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดลงไปถึงอาณาประชาราษฎรขาขอบ
ขัณฑสีมา ตองดวยคาถาพุทธภาษิตสรรเสริญวา
๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๕๑.
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หิโต พหุนฺน ปฏิปชฺช โภเค.
บุคคลใดไดปฏิบัติโภคสมบัติ ดํารงฆราวาสวิสัย เกื้อกูลใหเปน
ประโยชนแกชนเปนอันมาก
ต เทวตา รกฺขติ ธมฺมคุตฺต
เทวดายอมรักษาบุคคลนั้น อันธรรมคุมครองรักษา
พหุสฺสุต สีลวตูปปนฺน
ธมฺเม ิต น วิชหาติ กิตฺติ
เกียรติคุณยอมไมละบุคคลนั้น ผูเปนพหุสูต มีอรรถธรรมไดสดับ
มาก ประกอบดวยศีลาจารวัตร สถิตในธรรม
ธมฺมฏ สีลสมฺปนฺน สจฺจวาทึ หิรีมน
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทติ ุมรหติ
ใครควรจะนินทาบุคคลนั้น ผูตั้งอยูในธรรม ถึงพรอมดวยศีล มี
ปกติกลาววาจาสัตย มีหิริอยูในใจ บริสุทธิ์ดุจทองแทงชมพูนุท
เทวาป น ปสสนฺติ พฺรหฺมุนาป ปสสิโต
อยาวาแตมนุษยเลย แมเทวดาและพรหม ยอมสรรเสริญบุคคลนั้น
ดั่งนี้. พระคุณคือพาหุสัจจะ อันมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจานี้ นับเปนมงคลวิเสสที่ตน.
อุบายโกศลนั้น คือความเปนผูฉลาดในอุบายสําหรับประกอบ
กิจนั้น ๆ มีวิภาคเปน ๒ ประการ อายโกศล ความเปนผูฉลาดรอบ
รูเหตุเปนเครื่องเจริญ ๑ อปายโกศล ความเปนผูฉลาดรอบรูเหตุเปน
เครื่องเสื่อม ๑. คุณขอนี้มีในทานผูใดแลว ทานผูนั้นยอมเขาใจในที่
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จะประกอบกิจไมใหอากูล ยังประโยชนตนประโยชนทานใหสําเร็จ
บริบูรณโดยสามารถ แมเมื่อมีภัยที่นาหวั่นหวาดตั้งอยูรอบดาน ยัง
อาจดําริการณ ผอนปรนทําตนและผูอื่นใหรอดโดยสวัสดี ความนี้
พึงสาธกดวยเรื่องในมหาปรินพพานสูตรในทีฆนิกายมหาวรรค ครั้ง
เมื่อคณะมัลลกษัตริยผูครองกุสินารานครนอย ทําการถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแลว ขาวทราบไปถึงกษัตริยและประชาธิบดีผูครอง
ราชธานี และนครใหญนอย ๗ ตําบล มีพระเจาอชาตศัตรุราชผูดํารง
ราไชศวรรยาธิปตย ณ มคธรัฐราชอาณาจักรเปนประธาน ตางพระ
องคทรงแตงราชทูตจําทูลพระราชสาสนสงไปสูกุสินารานคร ใหทูลขอ
สวนพระพุทธสารีริกธาตุตอมัลลกษัตริย เพื่อเชิญมาบรรจุไวในพระสถูปเปนที่ทําสักการบูชา ถาคณะมัลลษัตริย จะไมฉลาดในอุบาย
หยั่งเห็นการณขางหนา พอทูตเมืองไหนมาถึง ก็จะแจกใหไป ๆ
ฉวยวาพระสารีริกธาตุหมดแลว จะมีใครมาขออีกและจะไมได หรือ
ผูที่ไดแจกแลว แตจะไมพอประสงคเพียงเทานั้น ยังตองการอีก
เมื่อไมไดสมประสงค ก็จะเกิดอาฆาตบาดหมาง แลวและเขากัน
หรือแตลําพังยกพยุหแสนยามาทําสงคราม เพื่อจะชิงเอาดวยพลการ
ไหนเลยคณะมัลลกษัตริยผูมีกําลังนอย จะตอตานขาศึกผูมีกําลังมาก
กวาได ถึงอยางไร ก็ไมควรใหมีสงครามมาติดพระนครในอันใชที่
คณะมัลลกษัตริยทรงเห็นการณดังนี้ จึงยังไมยอมแจกพระสารีริกธาตุ
ใหไปกอน กวาทูตหลายพระนครจะมาพรอมกันเขาแลวและรบเรา
จะใหแจกจนได เมื่อเปนสมัยเชนนี้ จึงโทณมหาพราหมณไดกลาว
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สุนทรกถา แนะนําทูต ๗ พระนครใหสโมสรสามัคคีกับคณะมัลลกษัตริยเขาไดแลว พรอมใจกันแบงพระสารีริกธาตุออกเปน ๘ สวน
แจกแกกันฝายละสวน เมื่อไดทําเชนนี้ หากจะมีใครมาขอในภาย
หลัง ก็จะอางไดถนัดวา พระสารีริกธาตุนั้นแบงกันเสร็จแลว ถา
จะขัดขืนตอยุทธทําสัมปหารเพื่อแยงชิง ก็จะไดอาศัย ๗ พระนครนั้น
อันรวมสามัคคีธรรมเปนกําลังชวยตอสูพวกขาศึก ขอนี้ก็มีผล เมื่อแจก
พระธาตุกันเสร็จแลว คณะโมริยกษัตริยเมืองปปผลิวันเพิ่งทราบขาว
และแตงทูตมาขอสวนพระสารีริกธาตุ ก็ไดไปแตพระอังคารที่ยังเหลือ
ไมสามารถจะขูเข็ญคณะมัลลกษัตริย ใหจํายอมแบงสวนของตนใหอีก
คณะมัลลกษัตริยและโทณมหาพราหมณ ฉลาดในอุบายหยั่งเห็นการณ
ขาหนา ปฏิบัติราชกิจตองตามทวงที ทําพระนครใหสวัสดีจาก
มหาภัยอันนาหวั่นหวาดเห็นปานนั้น ดวยประการฉะนี้.
ถาอํานาจใหญอันประกอบดวยกําลังตั้งอยูในอุบายโกศล รูจัก
ดําเนินการใหเปนผลแกบานเมือง ก็ยอมจะแผอนุภาพใหไพศาล
ออกไปได ขอนี้พึงสาธกดวยเรื่องใจจักรวัติสูตร ในทีฑนิกายปาฏิกวรรค พระราชามหากษัตริยเชฏฐโกรส ของพระเจาทัฬหเนมีจักรพรรดิราช ทรงตั้งอยูในโอวาทของพระชนก ทรงบําเพ็ญจักรพรรดิวัตรจัดธรรมมิการักขาวรณคุตติ์ ปกครองเหลาอนุยันตกษัตริยราชบริพารพราหมณคฤหบดีเสวกามาตย ราษฎรชาวนิคมชนบทขาขอบ
ขัณฑสีมาสมณพราหมณาจารย ตลอดถึงมฤคปกษีชาติ ใหเกษมสุข
ปราศจากภยันตราย ปองกันเหตุรายมิใหเปนไป ทํานุบํารุงประชาชน
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ผูไรทรัพยใหมั่งคั่งสมบูรณ ไมตองประพฤติมิจฉาชีพอันจะกอใหเกิด
การเบียดเบียนกันและกัน หมั่นไตถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน
ใชประโยชน กะสมณพราหมณาจารยผูทรงคุณธรรม ละเวนกิจ
ที่ใหโทษประกอบแตกิจที่เปนประโยชน เปนวัตตสมาทาน แผพระเดชานุภาพและพระเกียรติคุณไพศาล ไปทั่วทิศานุทิศ ไมมีกษัตริย
เจานครนั้น ๆ จะอาจแขงขันไมออนนอม เสด็จยาตราตุรงคินีแสนยากร
ไปถึงไหน ก็ไดความยอมไปถึงนั่น ถึงความเปนพระเจาจักรพรรดิราช
ปกครองมหาปฐพี มีสมุทรสาครเปนขอบขัณฑสีมามณฑลไดราบคาบ
ดวยธรรมมิกอุบาย ไมตองใชอาญาเคี่ยวเข็ญเปนเบื้องหนา นี้ก็เปน
เรื่องปรัมปรา แตเปนขอสาธกใหเห็นผลแหงอุบายโกศล อันเปน
เครื่องทวีความเจริญของอํานาจนั้น ๆ ใหยิ่งขึ้น.
ในฝายศาสนาธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอาศัย
พระคุณขอนี้เปนที่ตั้ง เมื่อทรงสั่งสอนเวไนยสัตว ก็อนุวัตรโดยควร
แกอัธยาศัยและเวลา ชนเหลาใดมีสันดานหนาไปดวยอกุศล ก็ทรง
แสดงทุกจริตและผลของทุจริต ใหเกิดสังเวชแลวและละเวนเสีย ชน
เหลาใดมีสันดานประกอบไปดวยกุศลก็ทรงแสดงสุจริตและผลขอสุจริต
ใหเกิดปติปราโมทยแลวและสมาทาน ชนเหลาใดมีอธิมุติออน ก็ทรง
สั่งสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ชนเหลาใดมีอธิมุติเปนปานกลาง
ก็ทรงสั่งสอนในทางสัมปรายิกัตถประโยชน ในเวลาใดมีอธิมุติกลา
ก็ตรัสเทศนาดวยปรมัตถประโยชน ในเวลาใดควรจะทรงแสดงธรรม
เชนไร ก็ทรงแสดงตามควรแกเวลานั้น ศาสโนวาทของพระองค
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จึงมีคุณเปนอัศจรรย ผูกระทําตามไดผลสมควรแกความปฏิบัติ มีผู
ศรัทธาเลื่อมใส ถวายพระเสมิตตกนามวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
เปนสารถีฝกบุรุษควรทรมานไมมีผูอื่นจะยิ่งกวา สามารถประดิษฐาน
พระศาสนาขึ้นในโลก เพื่อประโยชนแกเทวดามนุษยสืบมา.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงประกอบดวยพระคุณ
ขอนี้ มีพระปรีชาจัดราชกิจใหเปนไปสมแกสมัย ตั้งพระราชหฤทัย
ปองกันสรรพภัยพิบัติ เพื่อมิใหเกิดขึ้นแกรัฐมณฑล และประชาชน
ขาขอบขัณฑสีมา การใด ๆ จะเปนไปเพื่อหิตานุหิตประโยชน ก็ทรงจัด
ขึ้นโดยสามารถ ดํารงความเปนเอกราชใหเกษมถาวรสืบมา ความ
ผาสุกสวัสดีของอาณาจักรและพสกนิกร ยอมอาศัยพระมหากษัตริย
ผูปกครองเปนที่ตั้ง สมจริงดังพระพุทธภาษิตในจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกายวา คุนฺนฺเจ ตรมานาน เมื่อโคทั้งหลายขามฟากไปอยู อุชุ
คจฺฉติ ปุงฺคโว ถาโคผูนําฝูงไปตรง
สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ เนตฺเต อุชุ คเต สติ.
เมื่อมีผูนําไปตรงเชนนั้น โคทั้งหลายนั้นยอมไปตรงตามกัน เอวเมว
มนุสฺเสสุ ในหมูมนุษยก็อยางเดียวกัน โย โหติ เสฏสมฺมโต
ทานผูใดไดรับสมมติใหเปนผูใหญ โส เจ ธมฺม จรติ ถาทานผูนั้น
ประพฤติเปนธรรมไซร ปเคว อิตรา ปชา นาที่ประชาชนนอกนี้
จะประพฤติเปนธรรมบาง.
สพฺพ รฏ สุข เสติ
ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
๑

๑. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๙๙.
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ถาพระราชตั้งอยูในธรรม รัฐจังหวัดทั้งปวงก็อยูเปนสุข ดั่งนี้ พระ
คุณคืออุบายโกศลนี้ เปนมงคลวิเสสที่ ๒.
พระราชจริยารัฏฐาภิปาลในบายนั้น คือราชกรณียกิจที่ทรงจัด
ขึ้นดวยพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเปนประโยชนคุณแกราชอาณาจักร
กับทั้งประชาชนขาของขัณฑสีมา. การในขวบหลังตั้งแต กันยายน
ศก ๑๒๑ ถึง สิงหาคม ศก ๑๒๒ นี้ ที่ควรยกขึ้นพรรณนา.
ฝายพระพุทธจักร เมื่อเครื่องเพลิงไหมพระพุทธปรางคปราสาท
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง อันเปนที่ใกล
พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรศรีพระนครนี้ ที่นิยม
นับถือของพุทธศาสนิกประชาชนคฤหัสถบรรพชิตทั่วกันไป สมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิมากร
จากสถานอันใกลอันตรายจะไวใจมิไดในเวลานั้น ไปไว ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ใหเปนที่สิ้นความหวาดหวั่นของคนทั้งหลาย ครั้น
รุงขึ้นทรงอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิมากร โดยขบวนแหพรอมดวย
พระบรมราชอิสริยยศไปประดิษฐานไวตามที่และที่การสมโภช ขอนี้
แสดงใหเห็นวา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา มีพระราชหฤทัย
จอดอยูในพระพุทธศาสนาในเวลาฉุกเฉินเชนนั้น ไดทรงพระคํานึงถึง
พระมหามณีรัตนปฏิมาการกอนกวาสิ่งอื่น ขอนี้นาเปนที่ชื่นชมยินดีของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง ไดทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยา
เธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา ทรงบรรพชา

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 53

เปนสามเณร ขอนี้ แมเปนแตบุตรสงเคราะห นับเขาในสถานวา
กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ คือใหตั้งอยูในความดีความงามสวนพระองค
ถึงดังนั้นก็ยังชื่อวาทรงแสดงความนิยมในพระพุทธศาสนา ใหปรากฏ
ในเมื่อมีโอกาสจะทําได เปนเครื่องมั่นใจของคนทั้งหลาย.
ฝายราชอาณาจักรนั้น ขอสําคัญ คือเมื่อกอนแตนี้ ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระราชโอรสทั้งหลายเสด็จออกไปทรง
ศึกษาศิลปวิทยาสวนปรสมัย ณ ประเทศยุโรป ครั้นจบกิจที่นับวา
ลุฝงแหงศิลปศาสตรแลวเสด็จคืนพระนครเนื่องกันมา ตองดวยแบบ
อยางครั้งโบราณกาล ดังแสดงไวในวัตถุนิทานนั้น ๆ วา พระมหา
กษัตริยและพราหมณคฤหบดีมหาศาลผูสามารถ ตางสงโอรสนัดดา
ใหไปเรียนศิลปศาสตร ณ เมืองตักกสิลา อันมีทศิ าปาโมกขเปนคณะจารย ตั้งสํานักสั่งสอนอยูหลายตําบล เปนที่นิยมกันในครั้งนั้น แม
ขอนี้ก็เปนแตบุตรสงเคราะห หนาที่อันบิดาจะพึงทํา นับเขาในสถาน
วา สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ คือใหศึกษาศิลปศาสตรสวนพระองคก็จริง
อยู ถึงอยางนั้น พระราชโอรสทั้งหลายทุกพระองคไดทรงรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในตําแหนงสําคัญ ตางพระเนตรพระกรรณ
ประดับพระบรมเดชานุภาพ ในการปราบปฏิปกษและพิทักษรักษา
รัฐมณฑลกับทั้งประชาราษฎร แมนดวยพระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราช ผูเกิดสําหรับประดับพระบารมีธรรม มีคําสรรเสริญใน
จักรวัติสูตรวา ปโรสหสฺส โข ปนสฺส ปุตฺตา อเหสุ สูรา
วิรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิ-
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ราชนั้น มากกวา ๑,๐๐๐ องค ลวนทรงแกลวกลา มีพระรูปตองดวย
ลักษณะโยธาหาญ สามารถย่ํายีปรปกษเสียได ดั่งนี้ ขอนี้จึงมี
ประโยชนใหญเกื้อกูลแกรัฏฐาภิปาลโนบายดวยอีกโสดหนึ่งแล.
ยังราชกิจอื่น สวนการเกษตร ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติรกั ษา
ทํานบลําคลอง และพระราชบัญญัติออกตราจองที่ดินชั่วสมัย และการ
ออกโฉนดที่ดินก็ไดจัดขยายออกไปในมณฑลกรุงเทพ ฯ และมณฑล
กรุงเกา แผนกพาณิชกรรม ไดโปรดเกลา ฯ ใหตั้งพิกัดราคา
เงินบาทเทียบดวยมาตรทองคํา เพื่อบํารุงการคาขายในระหวางประเทศฝายนวกรรม ไดพระราชทานอํานาจพิเศษแกบริษัทหนึ่ง ใหสราง
ทางรถรางสายทาจีนขึ้นอีกสายหนึ่ง และทางรถไฟสายเพชรบุรีที่
โปรดเกลา ฯ ใหสรางขึ้นแตกอนนั้น ก็เปนอันสําเร็จสมพระราชประสงค ใหทรงเปดใหใชการเปนนิตยมา. แผนกอารักขาและอื่น ๆ
ก็ไดทรงจัดขึ้นใหญ ขยายการออกไปและแกไขยักยายเปลี่ยนแปลง
ตามสมควร.
พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ทัง้ ฝายพุทธจักรและ
ราชอาณาจักรนี้ เปนมงคลวิเสสที่ครบ ๓.
พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ อันเปนทีต่ ั้ง
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทาน
พรรณนามาฉะนี้.
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ในศก ๑๒๓
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยสมานัตตตา
สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนาดวยการรุญญภาพ และรัฏฐาภิปาลโนบาย พอเปนนิทัสสนนัย.
สมานัตตตานั้น แปลตามศัพทรูปวา ความเปนผูมีตนเสมอ
อธิบายวา ความประพฤติตนสม่ําเสมอ ในธรรมทั้งหลายที่ใหเปน
ไปในบุคคลนั้น ๆ ตามสมควร ชื่อวาสมานัตตตา. มีตางแหง
อาการที่จะพึงประพฤติดังนี้ ชนผูเปนญาติแหงกัน ประพฤติตนตาม
ฉันที่เปนญาติ คือนับถือกันตามควร ไมดูหมิ่นกัน เพราะมีอิสริยยศ
อํานาจศฤงคารบริวารไมเสมอกัน ดังนี้ ไดชื่อวาประพฤติตนสม่ํา
เสมอในญาติธรรม คุณขอนี้เปนสวัสดิมงคล ใหเกิดศุภวิบุลผลแก
ผูประพฤติ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย จึงประทานพระบรมพุทโธวาทใหตั้งอยูในคุณขอนี้ ทั้งคฤหัสถบรรพชิต ทรงแสดงกิจของผู
ครองเรือนที่ใชจายโภคทรัพยดวยดี ก็ยกญาติพลี คือการสงเคราะห
ญาติวาเปนกณียะอยางหนึ่ง ซึ่งทําแลว ก็ไดชื่อวาถือเอาประโยชน
แหงโภคทรัพย เปนอันไมจับจายเสียเปลา ฝายบรรพชิตเลา ก็
ทรงเปดโอกาสใหบําเพ็ญญาติจริยาไดตามควร เชนภิกษุจะทํายาให
แกญาติก็ไมหาม ใหพัสดุของตนก็ไมเปนกุลทูสกหรือทําศรัทธาไทย
ใหตก จะใหจีวรแกนางภิกษุณีผูเปนญาติ หรือจะรับบิณฑบาตจาก
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เธอดวยมือของตนแลวและฉัน ก็ไมตองอาบัติ และไมเปนวิญญัติ
เพราะขอปจจัย ๔ กะคฤหบดีผูเปนญาติ. แมพระองคเองก็ไมทรงเมิน
ในกิจนี้ เมื่อตรัสรูแลว ก็ไดเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติ และมี
เรื่องเลาในอรรถกถาพระธรรมบทวา พระองคไดทรงหามวิวาทใน
ระหวางหมูพระญาติใหระงับ และหามทัพวิฑูฑภะเจาโกศลรัฐผูคิด
จะกําจัดศากยวงศไวไดดวยอุบายถึง ๒ ครั้ง.
อนึ่ง พระองคยังไดประทานบริหารแผนกหนึ่งแกพระญาติผูบวช
เปนเดียรถีย จะมาบวชในพระธรรมวินัยนี้ ไมตองใหประพฤติติตถิยปริวาสถวน ๔ เดือนกอนเหมือนผูอื่น พอมาถึงก็ใหบวชไดทีเดียว.
อันญาตินี้ยอมมีไมตรีสนิทผิดกวาคนอื่น เปนผูชว ยรูสึกดวยในสุขทุกข
และเปนกําลังในกิจการ ชนผูไรญาติก็ปานพฤกษชาติอันหาสาขามิได
ไมมีกําลังพอจะทานพายุพัด มีทางจะถึงวิบัติโดยงายดาย แตพระเจา
จักรพรรดิราช ยังตองมีพระประยูรญาติเปนเหลาอนุยนตคอยตามเสด็จ
ในราชกิจดวยหมูหนึ่ง จะตองกลาวอะไรถึงชนสามัญ. บุคคลใด
ละเมินวงศญาติของตนเสียไมแลเหลียว บุคคลนั้นไดชื่อวาตัดทอน
กําลังของตนเอง ขอนี้เปนทางมาแหงความเสื่อม สมดวยพุทธภาษิต
ในปราภวสูตร วา
ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จ โย นโร
นรชนใด หยิ่งเหตุชาติ หยิ่งเหตุทรัพย และหยิ่งเหตุโคตร สฺาติ
มติมฺเติ ยอมดูหมิ่นญาติของตน ต ปราภวโต มุข ขอนั้น
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๗.
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เปนมุขแหงผูเสื่อมฉะนี้. เหตุดังนั้น สมานัตตตา ความเปนผูมีตนสม่ํา
เสมอในญาติธรรม จึงควรใหเปนในในบุคคลผูเปนญาติตามสมควร.
อีกประการหนึ่ง ชนผูเปนมิตรแหงกัน ประพฤติตนตามฉัน
ที่เปนมิตร มีจิตคงที่ไมแปรผัน ในเวลาที่ฝายหนึ่งไดดีผิดกวากัน
หรือฝายหนึ่งเสื่อมทรามลงไป ดังนี้ ไดชื่อวาประพฤติตนสม่ําเสมอ
ในมิตรธรรม. อันมิตรนี้ถึงจะมิใชญาติแตคบกันสนิทแลวก็เหมือน
ญาติที่สนิท เมื่อกิจเกิดขึ้นก็ยอมจะเปนกําลังชวยใหสําเร็จไปได และ
เปนผูชวยรูสึกดวยในสมบัติวิบัติ ก็แตมิตรนี้มีประเภทตาง ๆ เมื่อ
ยนกลาวก็เปน ๒ คือ ปาปมิตร สหายที่เปนคนไมดี กลาวโดย
อริยโวหารวา มิตตปฏิรปู คนเทียมมิตรก็มี กัลยาณมิตร
สหายที่เปนคนดี ที่จัดวาเปนมิตรแทก็มี และกิริยาที่คบมิตรเลา ก็
ผิดกับกิริยาที่นับถือญาติ บุคคลนับถือกันวาเปนญาติก็เพราะนับถือวา
เปนผูเนื่องกันทางฝายมารดาหรือฝายบิดา แตจะคลกันเปนมิตรนั้น
ก็เพราะเปนผูถูกอัธยาศัยรวมกันในกิจการนั้น ๆ การคบมิตรจึงเปน
สําคัญในปจจัยภายนอก ที่จะจูงใหบุคคลถึงความเสื่อมหรือความเจริญ
เหตุดังนั้น พุทธาทิบัณฑิตจึงหามคบปาปมิตรเสีย แนะนําใหคบแต
กัลยาณมิตร และกัลยาณมิตรนั้น ทานพรรณนาวาเปนปจจัยแหง
ความเจริญดวยโภคสมบัติ และความเจริญดวยคุณสมบัติ ทัง้ ที่เปน
สวนโลกิยะและโลกุดร เมื่อผูใดไดกัลยาณมิตรแลว ก็พึงผูกใจไว
ดวยสังคหวิธีตามสมควร ขอนี้พึงสันนิษฐานโดยพระบรมพุทโธวาท
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ตรัสสอนสิงคาลมาณพคฤหบดีบุตร ในสิงคาลสูตร วา ปฺจหิ โข
คหปติปุตฺต าเนติ กุลปุตฺเตน อุตฺตรา ทิสา มิตฺตามจฺจา
ปจฺจุปฏาตพฺพา ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรอามาตยทิศเบื้องซาย
อันกุลบุตรพึงบํารุงดวย ๕ สถาน คือ ทาเนน ดวยการใหปนทรัพย
พัสดุตามสมควร ๑ เปยฺยวชฺเชน ดวยเจรจาวาจาที่ไพเราะควรดื่ม
ไวในใจ ๑ อตฺถจริยาย ดวยประพฤติประโยชนแกกันในคราวที่
ตองการ ๑ สมานตฺตตาย ดวยความเปนผูมีตนสม่ําเสมอ ๑ อวิสวาทนตาย ดวยความไมแกลงกลาวใหผิดจากจริง ๑. สมานัตตตา
ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในมิตรธรรม พึงใหเปนไปในบุคคลผูเปน
มิตรตามสมควรฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ชนผูนับเนื่องในหมูเดียวกันประพฤติตามฉัน
ที่เปนพวกเดียวกัน ไมคดิ เอารัดเอาเปรียบ ตางรักษาประโยชนของ
กัน ดังนี้ ไดชื่อวาประพฤติตนสม่ําเสมอในตัปปริยาปนนธรรม คือ
ธรรมของชนผูเนื่องในหมูนั้น ๆ ธรรมดาชนผูน ับเนื่องในหมู เมื่อ
คิดจะรักษาประโยชนตน ก็ตองรักษาประโยชนผูอื่นดวยเหมือนกัน
ประโยชนของตนจึงจะมั่นคงถาวร ถาเห็นแตไดและตัดรอนประโยชน
ผูอื่น ประโยชนตนก็จะไมยั่งยืนอยูได เหมือนดังไมหลาย ๆ อันที่
ตั้งยันกันอยู มีผูชักออกเสียจนมีกําลังไมพอจะทานกันไวได ก็ตางจะ
ตองลมฉะนั้น แมพระพุทธภาษิตในปกิณณกวรรค แหงพระธรรมบท
๑

๒

๑. ที. ป. ๑๑/๒๐๔. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๕๓.
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ก็ไดแสดงความขอนี้โดยบรรยายวา
ปรทุกขฺ ปู ธาเนน
โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ
บุคคลผูใดปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะเขาไปตั้งไวซึ่งทุกขใหแกผูอื่น
เวรสสคฺคสสฏโ
เวรา โส น ปริมุจฺจติ
บุคคลนั้นระคนอยูดวยสังสัคคะคือเวร ยอมไมพนไปจากเวรได ดังนี้
เหตุดังนั้น สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา จึงตรัสสั่งสอนคนที่เปน
หมูเหลาใหประพฤติถอยคําที่รักษาประโยชนของกันและกัน ขอนี้
พึงสันนิษฐานตามพระบรมพุทโธวาท ที่โปรดประทานแกภิกษุสงฆ
ใหตั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประกอบดวยจิตเมตตาใน
กันและกัน เฉลี่ยลาภที่หาไดสูกันบริโภค มีศีลเสมอกัน มีทฏิ ฐิเสมอ
กัน ใหเคารพนับถือภิกษุเถระผูใหญในสงฆ และตั้งใจปรารถนา
เพื่อนสพรหมจารีที่ยังมิไดมา ใหมาสูอาวาส ที่มาแลว ใหอยูเย็นเปน
สุข เปนอาทิ. และพระบรมพุทโธวาทที่โปรดประทานแกคฤหัสถชน
ในขอนี้นั้น พึงสันนิษฐานตามความในอปริหานิยธรรมสูตร ที่ตรัส
สอนพวกเจาลิจฉวีบางขอ อนุโลมแกการปกครองอาณาจักรวัชชี
ซึ่งมีประเพณีเปนคณานุศาสตร คือปกครองดวยความเปนหมู เจา
ลิจฉวีทั้งหลายพรอมกันเปนคณะผูบัญชากิจการบานเมืองทั่วไป ไม
มีใครเปนอิสระเฉพาะตน เปนแตมีหัวหนาผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ
ประชุมพรอมกันในสัณฐาคารสถาน วินิจฉัยกรณียกิจไปตามควร
ใหพวกวัชชีหมั่นประชุมกัน เมื่อถึงคราวประชุมก็ใหพรอมเพรียง
กันประชุม เมื่อเลิกก็ใหพรอมเพรียงกันเลิก ใหพรอมเพรียงกัน
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ทํากิจนั้น ๆ สิ่งใด ๆ ที่ไมไดบัญญัติขึ้นโดยสามัคคีธรรม ก็อยา
ใหพวกวัชชีบัญญัติขึ้นเอง สิ่งใด ๆ ที่ไดบัญญัติขึ้นแลวเชนนั้น ก็
อยาใหเลิกถอนเสียเอง ใหประพฤติวัชชีธรรมของเกาที่บัญญัติไว
แลวอยางไร และใหพวกวัชชีเคารพนับถือทานที่เปนผุใหญกลา อยา
ฉุดคราภรรยาและกุมารีในตระกูลของเขาดวยพลการมาเปนภรรยา และ
เจดียสถานเหลาใด ซึ่งเปนที่นับถือของชาววัชชี อันมีในภายใน
และภายนอกนคร ใหสกั การเคารพนับถือบูชาเจดียสถานเหลานั้น
อยาตัดธรรมิกพลีที่เคยทําอยูแลวใหเสื่อมสูญ. พระพุทธภาษิต
๒ ขอนี้ เปนเครื่องสาธกใหเห็นวา สมเด็จพระบรมศาสดาจารยทรง
สั่งสอนประชุมชนที่เปนหมูเหลา ตางใหรักษาประโยชนของกันและ
กันอยางไร บัณฑิตพึงสันนิษฐานโดยนัยนี้แลวรูจ ักผอนผันประพฤติ
ตามสมควรแกชุมนุมที่ตนเนื่องอยูนั้น. สมานัตตตา ความเปนผูมี
ตนสม่ําเสมอในตัปปริยาปนนธรรม คือธรรมของชนผูเนื่องในหมู
นั้น ๆ พึงใหเปนไปในชนที่นับเนื่องเปนหมูเดียวกันโดยสมควร ดวย
ประการฉะนี้.
คุณขอนี้ ยอมใหเกิดผล คือ พหุปฺปยตา ความเปนที่รักของ
ชนเปนอันมาก. ผลนี้ยอมมีประโยชนแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป
ไมนิยมชั้น ผูนอยเปนที่รักของทานผูใหญ ก็จะไดรับความอุปถัมภ
ค้ําชู ชนผูเสมอกัน ก็ตา งจะไดอาศัยกัน ทานผูใหญเลา ก็จะได
ผูนอยไวเปนกําลัง เมื่อกิจเกิดขึ้นก็จะตั้งใจทําใหสําเร็จดวยความภักดี
สามัคคี คือความพรอมเพรียงดวยกายและจิตก็ยอมเปนไป เพราะ
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ความรักใครในกันเปนที่ตั้ง เมื่อเกิดขึ้นในหมูใดก็ยังความเจริญให
เปนไปในหมูนั้น สมดวยพจนประพันธราชสุภาษิตวา
สพฺเพส สงฺฆภูตาน
สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา
สามัคคียอมยังความเจริญใหสําเร็จแกชนทั้งหลาย ผูเปนหมูกันทุกเหลา
ดังนี้.
เมื่อกลาวโดยสังเขป ผูใดเปนที่รักของชนเปนอันมาก ผู
นั้นยอมหวังความเจริญได คงไมมีความเสื่อมทราม แมสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดจรัสแกมหานามลิจฉวี แสดงกิจของผูดํารง
ฆราวาสจะพึงทําเพื่อผลนี้ ในอปริหานิยธรรมสูตรปญจกนิบาต
อังคุตตรนิกาย สรุปความวา กุลบุตรผูใดผูหนึ่ง ตั้งตนแตพระมหา
กษัตริยเจา ตลอดลงไปถึงอธิบดี เฉพาะตระกูลมาสักการะเกื้อกุล
มารดาบิดาจําพวกหนึ่ง บุตรภรรยาทาสกรรมกรซึง่ นับวาอันโตชน
จําพวกหนึ่ง ชาวนาเพื่อนบานลูกคาซึ่งนับวาพาหิรชนจําพวกหนึ่ง เทวดา
ผูรับพลีกรรม คือ อารักขเทวดาและวัตถุเทวดาจําพวกหนึ่ง สมณพราหมณจําพวกหนึ่ง ดวยโภคทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรม เปนผล
แหงความหมั่น เทวดามนุษย ๕ จําพวกนั้น ไดรับสักการะเกื้อกูล
แลว ก็ยอมอนุเคราะหดวยไมตรีจิตคิดความเจริญให กุลบุตรนัน้ เปน
อันหวังวุฒิได ไมพึงมีความเสื่อมทรามเลย. แมพระเจาจักรพรรดิราชผูปกครองปฐพีมณฑล มีสมุทรสาคร ๔ เปนของเขต ก็ยัง
ตองทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร ยึดเหนี่ยวน้ําใจราชบริษัทใหนยิ มใน
พระบารมี ขอนี้ยอมใหสําเร็จผลคือปกครองไดโดยธรรม ไมตองใช
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อาชญาเคี่ยวเข็ญ. ความจงรักเปนพลวเหตุชักนําใหพรักพรอมเปน
สมานฉันท เพื่อตอสูปองกันบํารุงรักษา จะรับพระราชทานชัก
อลีนจิตตชาดกในทุกนิบาต มาสาธกพอเปนอุทาหรณ ความสังเขป
โดยประสงควา อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต
ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี
พระองคไดพระยาเศวตกุญชรเปนราชพาหนะเชือกหนึ่ง แผพระเกียรติ
ไปในสกลชมพูทวีป จําเนียรกาลลวงไป พระอัครมเหสีทรงพระ
ครรภ ยังไมทันประสูติ พระเจาพาราณสีเสด็จทิวงคต ขาวปรากฏ
ทราบไปถึงพระเจาโกศลราช ผูมีรชั สีมาติดตอกันกับกาสิกรัฐ ทาวเธอ
ทรงเห็นราชสมบัติวาง ยังหาผูเปนเจาของมิได เปนทวงทีอยู ก็ยก
มหาพยุหแสนยากรมาลอมพระนคร ชาวพระนครปดทาวารรักษาเปน
กวดขัน ในเวลานั้นพระราชเทวีประสูติพระราชโอรส ทรงนาม
วา อลีนจิตตกุมาร เหตุทําประชาชนใหชื่นบานหายยอทอ พรัก
พรอมกันปลอยพระยามงคลหัสดีออกตอรบดวยปจจามิตร ใหปราชัย
จับพระเจาโกศลราชไดทงั้ เปน นํามาเปนเชลยแลวปลอยไป แผ
พระเดชานุภาพของราชกุมารไปในสกลชมพูทวีป ไมมีศัตรูผูอื่น
สามารถมาย่ํายี และพระราชกุมารก็ไดรับอภิเษกเปนพระเจาพาราณสี
แตครั้งยังทรงพระเยาว พระชนมายุได ๗ พรรษา ดํารงราชยโดย
ธรรมเปนผาสุกคลอดชนมชีพ.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา สมเด็จพระบรมศาสดา ทรง
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๒. ตทฏกถา. ๓/๒๓.
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ชักอดีตนิทานนี้มาตรัสแลว ประทานพระบรมพุทโธวาทไวแกภิกษุสงฆวา
อลีนจิตตฺ  นิสฺสาย
ปหฏา มหตี จมู
โกสล เสนาสนฺตุฏ ชีวคฺคาห อคาหยิ
พยุหแสนยากรหมูใหญ อาศัยอลีนจิตตกุมาร ไดความชื่นบานยินดี
แลว ปลอยพญาคชสารใหจับพระเจาโกศลราช ผูไมเต็มพระราชประสงค เพียงดวยราชสมบัติของพระองคเอง ไดทั้งเปน
เอว นิสฺสยสมฺปนฺโน ภิกขฺ ุ อารทฺธวีริโย
ภาวย กุสล ธมฺม
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ภิกษุผูถึงพรอมดวยกัลยาณมิตรเปนที่อาศัยฉะนั้นแลว ปรารภความ
เพียร บําเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุคุณที่เกษมจากโยคะ คือสังกิเลสธรรมอันประกอบสัตวไวในภพ
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสโยชนกฺขย
จะบรรลุธรรมเปนที่สิ้นโยชนไดโดยลําดับ ดังนี้.
ตามเรื่องนี้ สันนิษฐานไดวา พระเจาพรหมทัตเปนที่รักใคร
นับถือของประชาชน และความจงรับนั้น มีอนุสนธิสืบเนื่องตอมา
ถึงพระอลีนจิตตกุมารผูเปนพระราชโอรสรัชทายาท ตองดวยบทพระ
บาลีแสดงมิตรธรรมในสิงคาโลวาทสูตรวา อปรปชปสฺส ปฏิปูเชติ
ความวา มิตรอมาตยผูไดรับบํารุงดวยสังคหวัตถุตามควรแลว ยอม
นับถือตอบ แมตลอดถึงวงศวานอื่นอีกของมิตรนั้น. พหุปฺปยตา
๑

๑. ที. ป. ๑๑/๒๐๕.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 64

ความเปนที่รักของชนเปนอันมาก เปนผลแหงสังคหอุบายนั้น ๆ ที่
รวมสมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอไวดวยประการหนึ่ง ยังประโยชน
ใหสําเร็จแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป ไมนิยมชั้น ดวยประการฉะนี้.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญญาติจริยา
ปกครองพระราชวงศานุวงศ ยกยองใหดํารงอิสริยยศโดยฐานานุศักดิ์
โปรดใหรับราชการโดยควรแกสามารถ ดวยปคคหกิจ และทรงบําราบ
หามกันมิใหประธานในพระบรมราชวงศสวนหนึ่งแลว นอกจากนี้ ยัง
ทรงนับถือสนิทฉันพระญาติ หาทรงรังเกียจโดยต่ําศักดิ์ไม ขอนี้
พึงเห็นในกาลที่พระราชทานเลี้ยงแกพระราชวงศครั้งงานสมโภช
พระชนพรรษาได ๕๐ ทัศ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ทรงปฏิบัติพระองคที่เจริญพระชนมายุกวาดวยพระหัตถ และพระราชทานรดน้ําเปนสวนเชฏฐาปจายนธรรม โปรดใหพระองคที่ออนพระชนมลงมารวมเสวยดวยพระองค ทรงพระเมตตารับนิปจจการพระราชทานของอํานวยพระพรและพระบรมราโชวาท เปนสวนญาติสงเคราะห.
อนึ่ง สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงชุบเลี้ยงขาราชการใหตั้งอยูในฐานันดรศักดิ์ ตามสมควรแกตระกูลและความชอบ
ไดตั้งและสืบตระกูลวงศตอมา ตามราชจริยานุวัตรสวนหนึ่งแลว นอก
จากนี้ยังทรงพระอารีในสวนคนคุนเคยสนิท เมื่อถึงคราวทรงแสดง
พระองคเปนฉันมิตรบางก็มี ขอนี้พึงเห็นเมื่อครั้งพระราชทานเลี้ยงแก
พวกสหชาติผูเกิดรวมปประสูติ ครั้งนั้นโปรดใหนั่งรวมโตะเสวยและ
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พระราชทานของแจกเปนที่ระลึก เปนสวนแสดงมิตรธรรม.
อนึ่ง สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ตั้งพระราชหฤทัย
จะทรงทํานุบํารุงขาขอบขัณฑสีมาใหสมบูรณพูนสุข และใหไดรับความ
ปกครองโดยยุติธรรม ทรงเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชกําหนดกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมที่ขัดแกเสรีภาพ คือความเปนโสดแกตนมาโดยลําดับ
กาล ขอนี้พึงสันนิษฐานโดยนัยที่พระราชทานอภัยปลดปละอํานาจที่จะ
พึงใชในราชกิจหรือธรรมเนียมบางอยาง เชนในกาลกอน คนพลเรือน
ไมไดเพื่อจะอยูตามลําพัง ตองมีสังกัดขึ้นสัก เปนเลขไพรหลวงบาง
ไพรสมกําลังบาง เลขทาสบาง คนไมมีสังกัดเรียกวาคนขอมีขาว
ตองจับสักเปนไพรหลวง ภายหลังจัดการเปลี่ยนแปลง ธรรมเนียมนี้
ก็ไดเลิกเสียเกือบหมดแลว คนทั้งหลายไดความสะดวกแกใจขึ้น.
อีกประการหนึ่ง การเกณฑใชราชการ แตเดิมผูตองเกณฑไมไดผล
อะไรเปนคาเหน็ดเหนื่อย บัดนี้ก็ทรงพระมหากรุณาใหเลิกเสียโดยมาก
ที่ยังจะตองใชก็ใหไดคาจางคาปวยการพอเปนกําลัง. อีกประการหนึ่ง
ถาจะสรางจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้น เปนการแผนดินในทองถิ่นใด ๆ เปน
ตนวาตัดถนนหลวง แตกอนมา เจาของหาไดรับคาที่ดินและขิงที่
กอสรางขึ้นไวไม, ในบัดนี้ไดรับพระราชทานตามสมควรแกราคา. อีก
ประการหนึ่ง แตเดิมผูมีศักดินาต่ํากวา ๔๐๐ แตงทนายวาอรรถคดี
แทนตนไมได ยอมเสียเปรียบแกผูมีศักดินาไดกําหนดนั้น ในเวลา
เปนความกันในศาล ผูสูงศักดินาสามารถจะแตงทนายไดฝายเดียว บัดนี้
มีพระราชบัญญัติเปดชองใหแตงทนายไดเสมอหนากัน ขอซึง่ พรรณนา
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มานี้ เปนอุทาหรณในการพระราชทานอภัยแตขาขอบขัณฑสีมาใหได
เสรีภาพ ตามเวลาที่จะพึงมีได.
พระราชจริยาที่กลาวมานี้ จัดเขาในสมานัตตตา ความเปนผูมี
ตนสม่ําเสมอ ในญาติธรรม มิตรธรรม และตัปปริยาปนนธรรม
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญใหเปนไปในพระราชวงศานุวงศเสวกามาตย ตลอดลงมาถึงราษฎรสามัญโดยควรอยางไร
ใหสําเร็จผลคือความนับถือ จงรักภักดีนิยมอยูในพระบารมีธรรม จัด
เปนมงคลวิเสสที่ตน.
ความมีกรุณาไดชื่อวาการุญญภาพ. กรุณานั้นโดยพยัญชนะคือ
ความหวั่นใจ ในเมื่อเห็นผูอื่นไดทุกขยาก โดยอรรถก็คือความคิด
อยากจะชวยทุกขของเขา. คุณขอนี้ เปนเขาศึกโดยตรงแหงวิเหสาความ
คิดเบียดเบียนผูอื่น เปนพลวปจจัยใหคิดเกื้อกูลกันและกัน นําบุคคล
ใหเปนผูประเสริฐลวงสามัญชนขึ้นไป ทานผูเปนใหญแหงหมูชน ที่สุด
จนอธิบดีเฉพาะในตระกูลหนึ่ง ยอมมีคุณขอนี้เปนวิหารธรรม แผ
ไพศาลออกไปตามชั้นแหงบุคคล กลางอยางอุกฤษฏ ฝายอาณาจักร
สมเด็จพระเจาแผนดินยอมเปนที่นับถือลบลนของพสกนิกร ก็เพราะ
พระกรุณา, มารดาบิดามีกรุณาในบุตรฉันใด สมเด็จพระเจาแผนดินก็แผ
พระกรุณาไปในประชาชนผูอยูใตพระเดชานุภาพ ทรงรวมสุขรวมทุกข
ดวยฉันนั้น, พระคุณขอนี้แล ชักนําใหพระองคตั้งอยูในยุตธิ รรม ไม
ลําเอียงในฝายใดฝายหนึ่ง และรําพึงถึงสุขทุกขของประชาชน ที่สุดจน
ทรงจําแลงเพศเปนอัญญาตกบุรุษ ไมใหใครรูจักพระองคเสด็จเที่ยวสอด
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สองเอง ไดทราบขาวดีและรายประจักษแจงมีเรื่องแสดงไวในอรรถกถา
บางคัมภีรบางก็มี ในเวลาที่ศึกมาประชิดพระนคร ตองเสด็จนํา
พยุหแสนยากรออกตอยุทธ เพื่อปองกันภัยมิใหมีมาถึงขาขอบขัณฑสีมา
ก็มีโดยชุกชุม (ถึงกับตองเสียพระชนมในสมรภูมิบางก็มี ดังพระเจา
อริฐชนก ในมหาชนกชาดกเปนตัวอยาง) สมเด็จพระเจาแผนดิน
มีพระกรุณากวางขวางฉะนี้ จึงเปนที่นับถือลบลน ควรไดรับอภัยและ
รับความยกยองไวในที่สูง ปรากฏแกชนทั้งหลายราวกับเทวดาในหมู
มนุษย จัดวาเปนสมมติเทวราช เปนผูค วรแกสวนกุศลที่มหาชน
บําเพ็ญแลวและจะพึงอุทิศถวาย ดวยความหวังเพื่อทรงพระเจริญภิยโยภาพสืบไป ในฝายศาสนจักร สมเด็จพระพุทธเจาไดเปนสรณะที่
พํานักนับถือของพุทธศาสนิกบริษัท จําเดิมแตครั้งยังดํารงพระชนม
จนบัดนี้ ก็เพราะพระมหากรุณา พระคุณขอนี้ เปนเหตุใหพะ
องคบําเพ็ญพระบารมีมาแตครั้งเปนพระโพธิสัตว จัดเปนมหากรุณาสมาโยคในฝายเหตุสัมปทา ใหบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน
ผลสมบัติ จําเดิมแตตรัสรูแลวก็คงอยูในพระกรุณาคุณ เสด็จเที่ยว
เทศนาโปรดเวไนยนิกร ในนครคามนิคมชนบทนั้น ๆ ใหไดบรรลุ
โลกิยสมบัตแิ ละโลกุตรมบัติตามอุปนิสัย ตราบเทาถึงอวสาน ที่สุด
ทรงพระอาพาธหนัก จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนนั้นแลว ยัง
ทรงเทศนาโปรดสุภัททปริพาชก ใหสําเร็จพระอรหัตเปนปจฉิมสาวก
ขอความที่นํามาสาธกนี้ แสดงใหเห็นพระกรุณาของสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา อันเปนไปในสัตวโลกสักเพียงไร เพราะเหตุนี้ พระองคจึงได
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เปนอุดมสรณะที่ระลึกนับถืออันสูงสุดของพุทธศาสนิกประชา ตลอด
มาจนทุกวันนี้ ในการตั้งวจีสัตยาธิษฐาน ก็ยกพระคุณขอนี้เปนสําคัญ
พึงเห็นในพจนประพันธที่ใชสวดในมงคลกิริยาวา
มหาการุณิโก นาโถ
อตฺถาย หิตาย สุขาย สพฺพปาณิน
ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมตุ ฺตม
เอเตน สจฺจวชฺเชน
มา โหนฺตุ สพฺพุปทฺทวา
ความวา สมเด็จพระโลกนาถประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงบําเพ็ญ
พระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แหงสัตว
ทั้งปวง ไดบรรลุพรสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมแลว ดวยสัจจวาจานี้
ขออุปทวะทั้งปวง จงอยามีเลย ดังนี้.
สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระมหากรุณาแกประชา
ราษฎรผูพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งพระราชหฤทัยสอดสองในสุขทุกข
อยูเปนนิตยนิรันดร ทรงออกพระราชบัญญัติแกไขเลิกถอนขนบธรรมเนียมที่เปนไปเพื่อความลําบาก ปลดใหเบาขึ้นเปนหลายประการ เชน
เลิกใชจารีตนครบาลในการพิจารณาความอาญาหลวงเสีย งดลงพระราชอาญาเฆี่ยนนักโทษที่จะขึ้นคุก ลดหยอนเครื่องพันธนาการ ผอนโทษ
และยกโทษพระราชทานบางก็มี เลิกทาสดวยวิธีปลดคนเกิดในแผนดิน
ปจจุบันใหเปนไท เมื่ออายุครบกําหนด กิจการที่ปรากฏพระมหากรุณา
ก็ยังมีอีกหลายสถาน เปนตนวาตั้งโรงพยาบาลและจัดอารักขา พรรณนา
ในที่นี้พอเปนเลา พระราชจริยานี้นับเขาในพระคุณ คือการุญญภาพ
มงคลวิเสสที่ ๒.
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พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือราชกรณียกิจทีท่ รงจัด
ขึ้นดวยพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเปนหิตานุหิตประโยชนแกพระราชอาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา การในขวบหลัง ตั้งแต
กันยายน ศก ๑๒๒ ถึง สิงหาคม ศก ๑๒๓ นีท้ ี่ควรยกขึ้นพรรณนา.
ฝายพุทธจักร ทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร ทรงอุปสมบทเปนพระภิกษุ
มีสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร ทรงบรรพชาเปนสามเณร เปนหางนาค. ขอนี้หากจะเพง
สวนพระองค ก็คงเปนแตบุตรสงเคราะห นับเขาในสถานวา
กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ คือใหตั้งอยูในความดีความงามเทานั้น แต
ยังเปนประโยชนสําคัญยิ่งขึ้นไปกวา ไดชื่อวาโยงอาณาจักรกับพุทธจักร
ใหใกลกันเขา สมเด็จพระเจาแผนดินทรงบํารุงพระพุทธศาสนา ดวย
บําเพ็ญมหาทาน สรางเจดียวิหารเปนอาทิ และอุปฏฐากภิกษุสงฆให
ฟุมเฟอยดวยปจจัยลาภสักเพียงไร ก็ไมเหมือนโปรดใหพระราชโอรส
ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา ขอหลังพาใหรูสึกสนิทในใจ ชะรอย
จะอาศัยเหตุซึ่งกลาวแลว พระเถรานุเถระในปางกอน ทานจึงถวาย
พระพรทูลตอบพระราชปุจฉาของพระเจาอโศกมหาราช แสดงวา
พระองคทรงบําเพ็ญมหาบริจาคในพระศาสนา สรางพระสถูปและ
อาวาสดาษดื่นไปในพระราชอาณาจักร มีประมาณไดถึง ๘๔,๐๐๐
เทาพระธรรมขันธ ถึงดั่งนั้น ก็ยังไมจัดวาเปนญาติกับพระศาสนา ตอ
เมื่อมีพระราชโอรสบรรพชาแลว จึงจะจัดวาเปนอยางนั้นได พระองค
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จึงโปรดใหพระมหินทกุมารราชโอรสอุปสมบทเปนพระภิกษุ พระ
สังฆมิตตากุมารีราชธิดาผนวชเปนพระภิกษุณี ทั้ง ๒ พระองคนี้ไดนํา
ศาสนาไปประดิษฐาน ณ ลังกาทวีปเปนเดิมมา ถึงการทรงผนวชจะ
เปนชั่วเวลา ก็ยังประโยชนใหสําเร็จดังกลาวแลวในหนหลัง. อีก
ประการหนึ่ง ไดชื่อวาทรงตั้งศาสนทายาทพระราชทานแกพุทธศาสนิกชนซึ่งจะนิยมทั่วกัน จัดวาเปนประโยชนสําคัญสวนศาสนจักร.
ฝายราชอาณาจักรนั้น นอกจากยักยายขยายการที่ไดจัดไวกอน
แลวใหกวางขวาง ครั้งนี้ไดทรงสรางเหรียญทวิธาภิเษก พระราชทาน
เปนที่ระลึกในการที่เสด็จดํารงสิริราชสมบัติ ได ๒ เทาจตุตถรัชกาล
พระราชทานเสมาแกเด็ก ๆ บุตรราษฎร เพื่อแสดงพระเมตตา
ในเวลามีงานสมโภชพระชนมายุได ๕๐ ทัศ ทรงตั้งพระราชบัญญัติ
จัดการทําเงินตรง ใหมีเนื้อและน้ําหนักเปนระเบียบควรแกมาตรา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกบริษัทไทยทุนจํากัด ใหเดินรถราง
ในพระนครอีกสายหนึ่ง และสะพานมัฆวานรังสรรคซึ่งสรางมากอนนั้น
สําเร็จลง ทรงเปดใหใชไดแลวในขวบนี้.
พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ทั้งฝายพระพุทธจักร
และพระราชอาณาจักรนี้ เปนมงคลวิเสสที่ครบ ๓.
พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ อันเปนทีต่ ั้งแหง
ศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนา
มาฉะนี้.
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ในศก ๑๒๔
จะถวายวิสัชนาดวยพระคุณพิเศษสวนปรหิตปฏิบัติ ๓ ประการคือ
เมตตาปุเรจาริกตา ความเปนผูมีเมตตาเปนเบื้องหนา ๑ ปฏิสนั ถารกุสลตา ความเปนผูฉลาดในปฏิสันถาร ๑ รัฏฐาภิปาลในบาย วิธี
ประกอบการบํารุงรักษาพระราชอาณาจักร ๑ พอเปนนิทัสสนนัย.
เมตตาปุเรจาริกตานั้น มีพรรณนาวา เจตนาคิดสนิทสนม ชื่อวา
เมตตา. เมื่อกลาวโดยความ เมตตานั้น ไดแกเจตนาหวังความดี
ความงามใหแกกัน หรือกลาวสั้น ๆ ก็ควรปรารถนาจะใหไดสุข
นั้นเอง. กิรยิ าที่ดําริปรารภถึงใคร ๆ ก็ใหเวนจากอาฆาตวิเหสา
พยาบาท ปรารถนาความเจริญแกเขาเปนที่ตั้งอยูโดยปกติ มีเมตตา
ทองเที่ยวอยูในกิจเปนนิตยกาล ชื่อวา เมตตาปุเรจาริกตา ความเปน
ผูมีเมตตาเปนเบื้องหนา.
คุณขอนี้ พึงสาธกดวยวารจิตของพระเจาติโลกวิชยั บรมจักรพรรดิราชในอดีตกาล. พระองคทรงพระคํานึงถึงหมูสัตว ดวยพระ
ราชอัธยาศัยเผื่อแผประโยชน ดังแสดงในพุทธาปทาน วา
ยงฺกิฺจิ กุสล กมฺม
กตฺตพฺพ กิริย มม
กาเยน วาจามนสา
ติทเส สุคต กต
กิริยาคือกุศลกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึง่ เปนกิจอันเราควรทําดวยกาย
วาจา ใจ กรณียะนั้น เราไดบําเพ็ญใหเปนสวนสุคติอันจะพาใหไปเกิด
๑

๑. ขุ. อป. ๓๒/๖.
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ในดาวดึงสพิภพแลวทุกประการ
เย สตฺตา สฺิโน อตฺถิ
เย จ สตฺตา อสฺิโน
กต ปฺุผล มยฺห
สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต
สัตวเหลาใดมีอยู เปนผูม ีสัญญา รูจกั กําหนดหมาย รูสึกสุขทุกขก็ดี
หาสัญญามิไดก็ดี ขอสัตวทุกหมูเหลานั้น มีสวนไดเสวยผลบุญที่เรา
ไดบําเพ็ญแลวนั้นเถิด
เย ต กต สุวิทิต
ทินฺน ปุ
ฺ ผล มยา
สัตวเหลาใดทราบชัดวาเราไดบําเพ็ญกุศลนั้นแลว เราขอใหผลบุญ
แกสัตวเหลานั้น ใหเปนผูมีสวนดวยกัน
เย จ ตตฺถ น ชานนฺติ
เทวา คนฺตฺวา นิเวทยุ
สัตวเหลาใดไมรูขาว ขอเทพเจาจงชวยนําไปแถลง ใหอนุโมทนา
สพฺเพ โลกมฺหิ เย สตฺตา ชีวนฺตาหารเหตุกา
มนฺุ โภชน สพฺเพ
ลภนฺตุ มม เจตสา
สัตวเหลาใดในโลก ทุก ๆ หมูที่เปนผูมีอาหารเปนเหตุ คือตอง
อาศัยอาหารจึงจะสืบชีวิตเปนอยูได ขอสัตวเหลานั้นไดโภชนาหาร
อันเปนที่เจริญใจทั่วหนากัน ดวยน้ําจิตกลาวคือบุญฤทธิ์ของเราเถิด.
พระเจาติโลกวิชัย มีพระราชอัธยาศัยอันงาม ในยามที่ทรงพระปรารภ
ถึงหมูสัตว จัดวามีพระเมตตาเปนปุเรจาริก ไดในพระคุณขอนี้.
เมตตานี้ ที่บุคคลแผไปแกกัน มีอยู ๒ สถาน คือโอทิสสผรณา แผโดยอาการเจาะจง ๑. อโนทิสสผรณา แผโดยอาการมิได
เจาะจง ๑. การแผโดยอาการเจาะจงนั้น ไดแกนิยมตัวลงไปตรง ๆ
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โดยฐานที่ตนรูจัก พึงเห็นอุทาหรณในมารดาบิดามีความรักใครและ
หวังความเจริญใหแกบุตรธิดา. สวนการแผโดยอาการมิไดเจาะจงนั้น
ไดแกปรารภทั่วไปไมเลือกบุคคล มีพระเมตตาของสมเด็จพระเจา
แผนดินอันพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขออาง. นัยหลังนี้ ยอม
ขยายกวางออกไปไดตามอัธยาศัยของบุคคล จนไมมีขอบเขตเปนที่สุด
จัดวาเมตตาเจโตวิมุตติ ทําใจใหพนจากสิ่งที่กีดกันอันเปนวัตถุแหงปฏิฆะ
ความกระทบกระทั่ง.
เมตตาคุณ ยอมเปนเหตุมีกําลังฝงอยูในสันดาน ยังบุคคลให
ประกอบการอันเปนประโยชนสุขแกผูอื่น โดยเฉพาะบาง โดยมิได
เฉพาะบาง อนุรูปแกเมตตาอันเปนไปในวารจิต เมตตาที่เปน
โอทิสสผรณา เปนเหตุชักพาบิดามารดาใหบํารุงเลี้ยงบุตร และใหบุตร
ปฏิการฉลองคุณทาน ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณา เปนสมุฏฐาน
ยังสมเด็จพระเจาแผนดินใหพทิ ักษรักษาประชาราษฎรใหสุขเกษม และ
ทํานุบํารุงใหสมบูรณ. เมตตาที่เปนไปโดยเจาะจง ยอมมีมาโดยธรรมดา
หาเปนคุณประหลาดสักปานใดไม ถึงวาอาจใหไพศาลาขึ้นไปกวานั้น
อีก. สวนเมตตาปรารภทั่วไปนั้น ยอมเปนอัศจรรยเกิดขึ้นในน้ําใจ
อันงาม ไกลจากริษยาและตระหนี่เปนอาทิ. ปกติของสัตวโลก
ยอมคิดเห็นแกตนเปนที่ตั้ง มีความหวังจะบํารุงก็แตตน ถึงจะเผื่อ
แผก็เพียงบุคคลผูเกี่ยวกัน โดยฉันธรรมดาแตงมา ตอผูมีปรีชา
เล็งเห็นความปรารถนาของสัตว วาเปนอันเดียวกัน คือ รักสุข
เกลียดทุกข ถึงเชนนั้น ก็ยังเปนตาง ๆ กัน ไดสุขบางก็มี ไดทุกข
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บางก็มี ทั้งนี้ก็เพราะความประพฤติและความสามารถ ประกอบกับ
โอกาสภูมิลําเนาและกุศลากุศล เมื่อตนไดสุขเห็นปานใด ก็มีใจ
เผื่อแผหวังจะใหเขาไดสุขเชนนั้นบาง ดั่งนี้ เมตตาจึงจะแผกวางขวาง
ทั่วไปถึงผูอื่นที่ไมเกี่ยวของกับตน แตนั้นจึงพาบุคคลใหเขาไปตั้งไว
ซึ่งวัตถุอันจะใหเกิดสุขบาง ซึ่งอุบายอันจะใหไดสุขวัตถุนั้นบางตาม
อัธยาศัย. เมตตา ๒ อยางนี้แล เปนเคามูลใหบุคคลประพฤติหิตานุหิตประโยชนแกกัน ในกิจการนั้น ๆ ดุจผูเชิดชักสายหุนใหกระดิกไป
มา และปนมนุษยชนใหเปนผูประเสริฐกวากันโดยคุณานุภาพ.
เมตตานั้นเปนคุณประการหนึ่ง ที่นับในพรหมวิหาร คือธรรม
เปนเครื่องอยูของพรหม เทพเจาผูวิเศษซึ่งไดนามวาพรหม พวก
พราหมณถือวาเปนผูสรางโลก และเปนเทพบิตรของสัตวนิกาย ยอม
มีเมตตาจิตคุมครองรักษาประชานิกรผูสืบสายลงมา อีกประการหนึ่ง
มารดาบิดาจัดวาเปนพรหมของบุตร และพระมหากษัตริยผูครอง
แผนดิน สมมติวาพระเปนเจาของประชาราษฎร ก็เพราะมีเมตตา
เปนวิหารธรรม.
คุณขอนี้เปนสําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องหมาย
ใหเห็นวาพระธรรมวินัยนั้นเปนสวากขาตธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสชอบแลว พระองคทรงยกยองวา เปนตนเคาแหง
ศาสนาปฏิบัติ โดยพระพุทธภาษิตตรัสวา อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เมตฺตจิตฺต อาเสวติ ภาเวติ มนสิกโรติ
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๒.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเสพก็ดี ทําใหเจริญก็ดี ทําในใจก็ดี ซึ่ง
จิตประกอบดวยเมตตา แมชั่วกาลเพียงมาตรวาลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น
ภิกษุผูนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระ
ศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉับบิณฑบาตของแวนแควนเปลา
โก ปน วาโท เย น พหุลีกโรนฺติ จะกลาวอะไรถึงผูทําเมตตา
จิตนั้นใหมากออกไป ยิ่งทําไดเทาไร ก็ยิ่งดี ชื่อวาประพฤติสมควรแก
โอวาทานุศาสนีของพระศาสดา.
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประกอบพุทธเวไนยไวใน
คุณขอนี้ทั้ง ๒ ประเภท โดยสมควรแกเหตุเกิดขึ้น เพื่อชักนําให
ประทานพระธรรมเทศนา ขอที่ทรงสั่งสอนใหตั้งเมตตาโดยเจาะจง
นั้น ในฝายบรรพชิต ตรัสใหอุปชฌายอาจารยกับสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก รักใครนับถือกันสนิท ดุจบิดากับบุตร และตางเปนธุระแก
กันโดยกิจวัตร ในฝายคฤหัสถ พระองคประทานโอวาทไว ให
มารดาบิดากับบุตรธิดา อาจารยกับศิษย สามีกับภรรยา ญาติมิตรกับ
ญาติมิตร เจากับขา สมณพราหมณกับคฤหัสถ รักใครนับถือกัน
ตามฉันที่เกี่ยวกันอยางไร และใหอนุเคราะหแกกันตามหนาที่
และอนุศาสนี ใหแผเมตตาทั่วไปไมเจาะจงเฉพาะบุคคลนั้น เชนตรัส
สอนบรรพชิตใหตั้งจิตเอื้อเฟอเผื่อแผแกเพื่อนสพรหมจารี ทีย่ ังมิไดมา
ก็ขอใหมาสูอาวาส ที่มาแลวก็ขอใหอยูเปนผาสุก ตลอดถึงใหทํา
ตนเองเปนอุปมา ในการรักสุขเกลียดทุกข แลวและเวนจากเบียด๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๒.
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เบียนลางผลาญกันและกันเสีย พระองคประทานธรรมชัดนําใหตั้งอยู
ในเมตตาทั้ง ๒ สถาน ตามกาลและเวลา.
เมื่อพรรณนาถึงผล เมตตานั้น ยอมใหสําเร็จประโยชนแกตน
และผูอื่นทั้ง ๒ ฝาย. ผูป ระกอบดวยเมตตายอมอยูเปนสุขสบาย ไม
ตองกระทบกระทั่งดวยอาฆาตพยาบาทวิหิงสา มีจิตปลอดโปรงหาที่
ติดขัดมิได ยอมไกลจากอันตรายแกปฏิปกษ ทั้งจะเปนที่รักใครนับ
ถือของชนทั้งหลาย. ฝายผูอื่นไดรับอนุเคราะหดวยกําลังเมตตาจิตนั้น
ก็จะไดประสบซึ่งวัตถุอันจะใหเกิดสุขบาง ซึ่งอุบายอันจะใหไดสุขวัตถุ
นั้นบาง ซึ่งตนไมมีทางจะหาไดตามลําพัง แตนั้นก็จะหวังดีตอบ
แกทานผูอุปถัมภ สมดวยคําพระเตมียบรมโพธิสตั วเจาวา ปูชโก
ลภเต ปูช ชนผูบูชายอมไดรับบูชาตอบ วนฺทโก ปฏิวนฺทน
ชนผูไหวยอมไดรับไหวตอบ ดั่งนี้. แตความตางแหงผล ก็ยอม
จะมีตามประเภทของเมตตานั้นเอง เมตตาที่เปนไปโดยเจาะจงยอม
มีกําลังกลา แตวามีเขตแคบ สวนเมตตาทั่วไปไมเฉพาะบุคคล
สําเร็จผลกวาง แตมีกําลังเพลา เหมือนเชือกสั้นเหนี่ยวไดมั่นกวา
เชือกยาว แตสาวไปไมถึงไหน. แตทั้ง ๒ นั้น ก็ควรวิญูผูรูจัก
อํานาจประโยชนจะพึงใหเปนไปตามโอกาส.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา มีพระราชอัธยาศัยเปนที่มา
นอนแหงพระเมตตา ทรงชุบเลี้ยงพระราชวงศานุวงศและเสวกามาตย
ใหเจริญดวยอิสริยศักดิ์ศฤงคารบริวาร ทรงอภิบาลประชาชนใหอยู
๑

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๔/๑๕๔.
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เย็นเปนสุขปราศจากภยันตราย ไดชองขวนขวายในกิจการเปนเครื่อง
หาเลี้ยงชีพโดยสะดวกไมติดขัด เจริญดวยโภคสมบัติโดยคุณานุรูปของ
บุคคลนั้น ๆ จะทรงพระราชดําริสิ่งอันใดก็ใหเปนไปดวยกําลังพระ
เมตตา เปนตนวา ออกพระราชบัญญัติเพื่อเลิกทาส ดวยพระราช
ประสงคจะใหขาขอบขัณฑสีมาไดเปนไททั่วหนา ทรงจัดตั้งทั้งบํารุง
การศึกษาขึ้นในพระราชอาณาจักร เพือ่ ใหกุลบุตรไดความรูความ
สามารถจะไดเปนราษฎรที่ดี และมีความจงรักในชาติภูมิของตน และ
ยังทรงพระอารีถึงชนชาวตางประเทศผูเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
พระราชทานธรรมิการักขาเพื่อไดอยูเปนผาสุก และประกอบการคาขาย
โดยคลองใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ยังไดพระราชทานที่ดินสรางวัด โดยฐาน
ทรงพระอนุเคราะหผูถือศาสนาตาง แตชั้นสัตวเดียรฉานบางเหลาก็ยัง
ไดรับพระเมตตา เชนออกประกาศหามไมใหใครฆาชางโขลงและใช
ตรากตรํามาที่ทุพพลภาพเปนตน ที่สุดจนมีงานนักษัตรฤกษใด ๆ ก็ยัง
ทรงแสดงพระเมตตาในประชุมชนใหปรากฏเนือง ๆ มา เชนครั้นมี
งานสมโภชพระชนมพรรษา ๕๐ ทัศ รวมสมัยกับสมโภชราชสมบัติได
๒ เทารัชกาลที่ ๔ เมื่อ ศก ๑๒๒ โปรดใหมีการเลี้ยงและแจกเสมา
พระราชทานเด็กราษฎร ณ ทองสนามหลวง พรอมทั้งการมหรสพ
เปนที่บันเทิงจิต และที่สวนดุสิตโปรดใหมีการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ
ขาทูลละอองธุลีพระบาททั่วไป ถึงพระสงฆเปนวัน ๆ ไป แตขอที่นา
จับใจนั้นคือมีการประชุมพระญาติวงศและเลี้ยงพวกสหชาติ ที่ไดรับ
พระราชทานพรรณนาแลวในศกหลัง ยังความชื่นบานใหเกิดทั่วหนา
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ราวกับบันดาลฝนโปกขรพรรษธาราใหตก ที่ทานแสดงไวในเวสสันตรชาดกวาเฉพาะมีในคราวประชุมพระญาติของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย ทั้งในปจจุบันกาลและอดีตสมัย เปนอัศจรรยใหญนาน ๆ มี.
ประชาชนผูไดรับพระเมตตาปกแผไป ยอมจงรักภักดีในสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารเจาเปนอยางยิ่ง และความจริงขอนี้ก็ปรากฏไปใน
นานาประเทศ จนมีผูสรรเสริญพระเกียรติวา ยากที่จักหาพระเจา
แผนดินผูสนิทกับราษฎรไดเหมือนเชนนี้ และมีสาํ คัญเห็นเปนกําลัง
ใหญ หากจะมีพวกใฝรายก็ยังตองกลายเปนทําดีตอ. พระคุณขอนี้ จัด
เปนเมตตาปุเรจาริกตา ประถมมงคลวิเสส.
ปฏิสันถารกุสลตานั้น มีพรรณนาวา อาการเครื่องแผเผื่อ
ชื่อวาปฏิสันถาร ไดแกการตอนรับปราศรัย กลาวโดยอาการเปนไป
ปฏิสันถารนี้ เปนกิจควรทําแกแขกผูมาถึงถิ่นของตนแมแตเพียงดวย
วาจา ดั่งที่เรียกวา สมฺโมทนา ก็ยังใหสําเร็จผล ทําความยินดีใหเกิด
แกผูไดรับ เปนอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจเพื่อตั้งอยูในไมตรี และทวี
ความสนิทยิ่งขึ้น ทานจึงจัดเขาไวในสังคหวัตถุ ๔ มีชื่อวา ปยวชฺช
ถอยคําที่ทําใหเปนที่รัก โดยความเปนกิจอันมิตรจะพึงทําแกมิตรดวยกัน
ใชแตเทานั้น ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระจะพึงทําแกผูนอยใหได
อัสสาทะ ณ สํานักตน เพื่อปลูกความนิยมของชนทั้งหลายทั่วไป ทานจึง
สงเคราะหเขาไวในสังคหวัตถุ ๔ อีกแผนกหนึ่งกลาวชื่อวา วาจาเปยฺย
วาจาอันดูดดื่ม โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษัตริยเจา. ไมใช
แตดวยวาจาเทานั้น แมดวยภัณฑะก็ควรทําตามเวลา การตอนรับ
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ปราศรัย ดวยใชพัสดุสิ่งของเหมาะแกความตองการ เชนใหปานโภชนาหารและที่พักเปนตน ดั่งนี้เรียกวาอามิสปฏิสันถาร. อันการ
แผเผื่อนั้นชอบที่จะใหเปนไปโดยธรรม เชนแสดงตนตามฉันที่ควรจะ
เปนอยางไร และยังแขกผูมานั้นใหไดรับความยกยองนับถือแลเอื้อเฟอ
สมแตเขาเปนอาทิ ดั่งนี้เรียกวาธรรมปฏิสันถาร.
การปฏิสันถารนี้ เปนประเพณีที่นิยมสืบมาของโบราณบัณฑิต
นอกพุทธุปบาทสมัย แมแขกนั้นมาดีมารายอยางไร ก็สําคัญเห็นเปน
กิจที่ควรทําตามหนาที่ ความขอนี้ พึงสาธกดวยพระเวสสันดรทรงทํา
ปฏิสันถารแกพราหมณชูชกผูมาทูลขอ ๒ พระกุมาร และแดทาวมัฆวานเทวราช ผูจาํ แลงเพศเปนพราหมณมาขอพระมัทรี พระองค
ตรัสปราศรัยใหเกิดความยินดีแลว เชิญใหลางเทาแลวใหเขาไปใน
อาศรมบท จึงเลือกบริโภคผลาผลมธุรสเปนของปา และดื่มวารีใสเย็น
เปนของตักมาจากธารเขาตามชอบใจ. ครั้นมาถึงพุทธุปบาทสมัย สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ตรัสสอนใหเคารพในปฏิสันถารเหมือนกัน
แมฝายบรรพชิตก็ยังไมพนจากตองทํา เมื่ออาคันตุกะมาถึงสํานัก ก็เปน
หนาที่ของเจาอาวาสจะตองตอนรับโดยกิจวัตร. ถึงมีขอหามไมใหทํา
สัทธาไทย คือของที่เขาถวายดวยศรัทธาใหตกไป คือหามมิให
แจกจายแกคฤหัสถผูมิไดเกี่ยวของ ใหเจาของเสียศรัทธา และมีขอ
หามมิใหทํายารักษาผูอื่นผิด ๆ พลั้ง ๆ แตถาคนเหลานั้นมายังอาวาส
โดยฐานเปนแขกควรไดรับปฏิสันถาร ภิกษุจะสงเคราะหดวยโภชนาหารและสิ่งอื่น ๆ ที่ควรปรารถนา หรือเขาเจ็บไขจะประกอบยาให
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ตามความรูความเขาใจก็ไมมีโทษ ซ้ําจะเปนความดี แตตองมีเมตตาจิต
เปนที่ตั้ง ไมหวังจะไดลาภผลเปนของตนแทนอุปการ. แมสมเด็จ
พระบรมศาสดาจารยเอง ก็ยังตองทรงเปนกิจวัตร เปนธรรมเนียมของ
พระภิกษุบริษัทผูอยูตางตําบล พออยูกาลฝนถวนไตรมาสแลว ก็มา
เฝาสมเด็จพระผูมีพระภาค พระองคก็ตรัสปราศรัยแกภิกษุอาคันตุกะ
ผูมาจากทิศนั้น ๆ ตามการณ เปนตนวา ตรัสถามถึงผาสุวิหารการ
อยูสบาย การเลี้ยงชีพ และการเดินทาง เมื่อไดทรงทราบเรื่องแลว
บางคราวทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นใหมบาง เพิ่มอนุบัญญัติใหรัดเขา
หรือใหแบงเบาลงบางก็มี บางครั้งก็ประทานอนุศาสนีเปนธรรมปริยาย
ตามสมควรแกอัตถุปปตติเหตุ โปรดใหจัดเสนาสนะประทานเปนพิเศษ
บางก็มี แมแตเหลาเดียรถียก็ยังไดรับพุทธปฏิสันถารไมยกเวน. ในฝาย
คฤหัสถปฏิสนั ถารก็จําเปนจะตองประพฤติตามหนาที่ จัดเขาในปญจพลี
โดยชื่อวาอติถิพลี คือตองรับแขกผูมาถึงสํานัก เปนกิจอันอริยสาวก
ควรทําดวยกําลังแหงโภคทรัพยที่เกิดขึ้นดวยอํานาจความหมั่นในการงาน
อันปราศจากโทษ เพื่อถือสารประโยชนแหงสมบัติไมใหไรผล.
แลปฏิสนั ถารนั้น แมเปนอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจชนผูได
รับโดยเคาเงื่อนก็จริงอยู แตถาบุคคลเปนผูไมฉลาดในวิธีทํา ซ้ํา
จะกลับใหโทษ ก็อาจเปนได. ดุจพวกศากยาราชตอนรับปราศรัย
วิฑูฑภกุมารพระราชโอรสพระเจาปเสนทิโกศลราช ที่กุมารเขาพระทัย
ไปวาประมาทหมิ่น จนถือเปนสาเหตุเจ็บแคน แตพอไดราชสมบัติ
ก็ยกพยุหแสนยาไปปราบศากยชนบทใหอยูใตอํานาจ. เปนดั่งนี้ ก็
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เพราะพวกศากยะไมฉลาดในวิธีทําปฏิสันถาร การควรจะเปนดีก็กลับ
ใหโทษแกผูทํา. เหตุดั่งนั้น จําตองประสงคความฉลาดของบุคคลใน
กิจนั้นเปนที่ตั้ง ผลจึงสําเร็จดวยดี ความเขาใจวิธีทําปฏิสันถาร ชื่อวา
ปฏิสนฺถารกุสลตา.
แลปฏิสนั ถารอันบุคคลทําดวยความฉลาด สบโอกาสยามที่
ปรารถนา ยอมสามารถอํานวยผลอันงามแกผูทํา มีอยางในคัมภีร
มหาวงศพงศาวดารสีหฬ. เมื่อครั้งเกาะสังกาเกิดจลาจลดวยกบฏภาย
ใน พระเจาวัฏฏคามณีอภัยเสียเมืองอนุราธแกพวกทมิฬ เสด็จหนีไป
สํานักอยูในไพรจังหวัดเวสสคิรีวิหาร ไดทรงรับปฏิสันถารคือการเอา
ใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส ครั้นตีเมืองอนุราธคืน
ไดแลว ทรงระลึกถึงอุปการของพระเถระ จึงทรงสถาปนาอภัยคิรีวิหารถวาย.
แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับ
เปนดีได ดังพระอภัยเถระเจาอาวาสเจติยคิรีวิหาร ในการที่เกาะลังกา
กําลังเกิดจลาจล หมูชนผูตั้งซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพื่อ
จะปลนวัด พระเถระใหจัดโภชนาหารเตรียมไว พอพวกโจรมาถึง
ก็ใหเลี้ยงอิ่มหนําสําราญ พวกโจรไดรับปฏิสันภารเชนนี้ก็เกิดไมตรีจิต
งดการที่คิดไววาจะปลนนั้นเสีย กลับชวยปองกันรักษามิใหพวกอื่นมา
เบียดเบียนได. วัตถุนี้ แมทองเรื่องเปนอยางไรอยู ก็พอสาธกให
เห็นวาปฏิสันถารเปนเครื่องระงับรายใหกลายเปนดี เปนเครื่องมือ
สําหรับผจญของหมูมีกําลังนอย แตอยูใกลชิดหมูมีกําลังกวา ดุจพระ-
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มหาเถระตั้งสํานักอยูใกลโจรหมูใหญ เขาในคําวา อสาธุ สาธุนา ชิเน
ผจญคนชั่วดวยความดีฉะนี้.
ยิ่งอิสรชนผูมีอํานาจมาเอื้อเฟอในปฏิสันถาร ผลก็จะไพศาล
ออกไป นําใหประชุมชนนิยมนับถือ และระบือเกียรติคุณทั่วทิศานุทิศ
เมื่อชนทั้งปวงมีไมตรีจิตอยูแลว ความเจริญก็ยอมมีโดยลําดับกัน.
เหตุดังนั้น โบราณบัณฑิตจึงไดยกสังคหวัตถุ ๔ ขึ้นแสดงโดยความ
เปนราชธรรม เมื่อพระเจาแผนดินทรงบําเพ็ญใหบริบูรณแลว ประชาชนขาขอบขัณฑสีมายอมจะนิยมในพระบารมี เกียรติคุณขอนี้ ยอม
จะชักคนนอกประเทศ ใหมาสูพระเดชานุภาพ ชวยกันประกอบ
กสิการและพาณิชกรรม ทําพระราชอาณาเกษตรใหมั่งคั่งดวยประชาชน
และโภคทรัพย นับวาเปนกําลังอันใหญ เปนที่เกรงขามแหงผูใฝราย
ทั้งภายในภายนอกทั่วกัน.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระปรีชาในอันจะ
พระราชทานพระราชปฏิสันถารแกประชุมชนทุกเหลา แมแตเพียงได
เขาเฝาและรับพระราชดํารัสก็มีปติชื่นบาน มีพระคุณเปนอัศจรรย ตอง
กันกับอัจฉริยัพภูตธรรมของพระเจาจักรพรรดิราช ดังแสดงไวในมหาปรินิพพานสูตร มีใจความวา ราชบริษัท ๔ เหลา คือ กษัตริย
พราหมณ คฤหบดี สมณะ เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิราชแมแต
เพียงเทานั้นก็ยังยินดี ถาพระองคมีพระราชดํารัสดวยก็ยิ่งชื่นบาน ตอง
การจะใหตรัสตอไปอีก ยังไมทันอิ่มใจ พระเจาจักรพรรดิก็ตอ งทรงนิ่ง
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๘.
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ไปเอง. ยิ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ ก็ยิ่งแชมชื่นตั้งจิต
จงรักภักดี. อนึ่ง ทรงบําเพ็ญสังคหวิธีทํานุบํารุงประชาชนใหอยูเย็น
เปนสุข และปองกันใหปราศจากภยันตราย ชาวตางประเทศทั้งหลาย
พากันเขามาพึ่งพระบารมี ประกอบการหาเลี้ยงชีพตามวิสัย ทําระนคร
ใหสมบูรณดวยสารพัดสินคา ตองดวยคําชมเมืองทาของโบราณวา
ปูฏเภทน เปนที่แกหอพัสดุ จัดเปนองคคุณของบานเมืองประการ
หนึ่งในครั้งนั้น. พระเกียรติขจรไปในนานาประเทศ โดยพระคุณพิเศษ
กลาวตามคําโบราณวา โอปาน ตระกูลเปนที่สองเสพ ดุจชลาลัย
อันเปนที่ลงดื่มของสัตวทุกจําพวก ฉะนั้น แขกเมืองผูสูงศักดิ์ตั้งแต
พระราชโอรสของพระเจาแผนดิน ผูเปนรัชทายาทตลอดลงมาถึง
เสวกามาตย ในประเทศอันเปนราชสัมพันธมิตร เมื่อมาสูทิศนี้ก็ยินดี
เขารับพระราชปฏิสันถาร และมีความชื่นบานกลับไป เพิ่มพูนพระ
เกียรติใหปรากฏในประเทศนั้น ๆ ตองดวยพจนประพันธวา
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
หิมวนฺโต ว ปพฺพโต
สัปปุริสสาธุชน ยอมปรากฏไปไดในที่ไกล เหมือนเขาหิมพานต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ
รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สรา
ฝายอสัปบุรุษ ถึงอยูในที่ใกลก็ไมมใี ครเห็น เหมือนลูกศรทีย่ ิงไป
ในราตรี พระคุณคือทรงพระปรีชาในพระราชปฏิสันถาร ชือ่ วา
ปฏิสนฺถารกุสลตา ทุติยมงคลวิเสส.
พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือราชกรณียกิจทีท่ รงจัดขึ้น
๑

๑. ขุ. ธซ ๒๕/๕๕.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 84

ดวยพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเปนหิตานุหิตประโยชนแกพระราชอาณาจักร กับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา. การในขวบหลังตั้งแต
กันยายน ศก ๑๒๓ ถึง เดือนสิงหาคม ศก ๑๒๔ นี้ ที่ควรยกขึ้น
พรรณนา.
ฝายพระราชอาณาจักร นอกจากยักยายขยายการที่ไดจัดไวกอน
แลวใหกวางขวาง ในทางพระเมตตา ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติเลิก
ลูกทาสเปดใหเปนไท ไมตองมีพิกัดเกษียณอายุเหมือนในหนหลัง
ผูที่ยังไมเคยเปนทาสหรือหลุดพนแลว ก็หามไมใหขายตัวเปนทาส
ผูเปนทาสอยูแลว ก็ไมยอมใหขึ้นคาตัว ทั้งใหนายมีเมตตาลดคาตัว
ใหเปนรายเดือน เพื่อเรงรัดใหหมดทาสในแผนดิน. อนึ่ง ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยจะเลิกบอนเบี้ยใหสิ้นทั้งพระราชอาณาเขต เพื่อจะตัด
เหตุรายและความฉิบหายทรัพยของราษฎร และผอนเลิกใหมีนอยลง
โดยลําดับป ในศกนี้ ตรัสใหเลิกบอนเบี้ยในหัวเมืองมณฑลนั้น ๆ
รวมกันถึง ๘๔ ตําบล. อนึ่ง ทรงตั้งพระราชกมลจะทรงยกยองพระ
ราชวงศานุวงศและขาราชการเกา เมือ่ ถึงอภิลักขิตสมัยที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จมายังโลกนี้ครบ ๑๐๐ ป ไดทรง
สรางเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่ ๔ พระราชทานแกผูไดรับราชการ
มาตั้งแตครั้งนั้น จัดเปน ๕ ชั้นตามศักดิ์. ในแผนกอารักขาทรงตั้ง
พระราชบัญญัติรถจาง และพระราชบัญญัติเดินเรือในแมน้ําสยาม เพื่อ
ปองกันภยันตรายอันจะมีแกหมูชนผูสัญจร.
ในหมวดการโยธา ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะบํารุงพระนครให
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สะดวกดวยการไปมา ทรงดําเนินพระบรมราโชบายกูทรัพยเมืองตาง
ประเทศมาจายใชในการสรางทางรถไฟ ไมตองคอยพระราชทรัพยเหลือ
จายราชการใหชักชา. กําลังทรงเริ่มฐาปนาทางรถไฟสายตะวันออก
ตั้งแตกรุงเทพ ฯ ถึงแมน้ําบางประกง และทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติแกบริษัททุนจํากัดหมูหนึ่ง ใหสราง
ทางรถไฟในระหวางเมืองสมุทรสาคร กับเมืองสมุทรสงครามตอกัน
และรถไฟสายกรุงเทพ ฯ กับเมืองสมุทรสาคร ทีพ่ ระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสรางไวกอนนั้น ก็สําเร็จเปดเดินไปมาไดแลว
การในพระนคร ก็ไดซอ มแซมถนนสะพานบางแหงที่ชํารุดใหคืนคง
สะพนผานฟาลีลาศและอื่น ๆ ที่สําเร็จลงในขวบปนี้ก็มีหลายตําบล.
ในทางบํารุงธัญญผล การทําโฉนดที่ดินและขุดคลองก็ใหขยาย
ออกไปในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ และหัวเมืองใกลเคียง. สวน
การนอกพระราชอาณาเขต พระราชไมตรีอันมีกับตางประเทศ ก็เปน
ไปโดยความปรองดองกัน.
พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ทีพ่ รรณนามาพอเปน
นิทัสสนนัยนี้ จัดเปนตติยมงคลวิเสส.
พระราชจริยาทั้ง ๓ ประการ ทีไ่ ดรับพระราชทานถวายวิสัชนา
มาโดยลําดับนี้ ก็เปนเพียงเอกเทศแหงพระคุณสมบัติเทานั้น แตพอ
สําเร็จประโยชนในอันเจริญพระปติปราโมทย ขณะทรงพระปจจเวกขณ
ถึงในมหามงคลพิธี แตนนั้ สิริสวัสดิ์จะเกิดมีแดสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภายเจา ตามกําลังแหงประโยคสมบัติมีพระคุณพิเศษนั้น
เปนปทัฏฐาน.
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ในศก ๑๒๕
พระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติ จะถวายวิสัชนาดวยกาลัญุตา
สวนปรหิตปฏิบัติ จะถวายวิสัชนาดวยปุตตสังคหะ และรัฏฐาภิปาลโนบาย พอเปนนิทัสสนนัย.
กาลัญุตาขอตนนั้น มีพรรณนาวา เวลา คือคราวครั้ง อัน
สมควร หรือเปนโอกาส ชื่อวากาลในที่นี้. บุคคลผูรูจักกาลเชนนั้น
ชื่อวากาลัญู. ความเปนผูเชนนั้น ชื่อวากาลัญุตา ความเปนผู
รูจักกาล. คุณขอนี้เปนสําคัญในอันประกอบงานนั้น ๆ. ถาบุคคลไม
เปนกาลัญู เมื่อถึงคราวที่ควรทํา ก็หาทําไม เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะ
คลาดจากประโยชนที่จะควรไดควรถึง ประโยชนซึ่งไดอยูแลว ก็กลับ
จะเสื่อมเสียไป ภัยอันตรายก็ไดชองที่จะเกิดมี. ขอนี้พึงสาธกดวย
ทีฆาวุชาดกตอนตน ครั้งพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสี เสด็จ
กรีธาพล เพือ่ จะไปตีโกศลรัฐ. พระเจาทีฆีติผูผานสมบัติในอาณาจักร
นั้น ทรงพระดําริเห็นวา พระองคมีอาณาเขตนอย ทั้งขัดสน
มีพระราชทรัพยรี้พลพาหนะก็นอย คลังศัสตรวุธยุทธภัณฑ และฉาง
อันเปนที่ราบรวมเสบียงอาหารก็บกพรองไมบริบูรณ ไมมีทางจะตอ
ยุทธกับพระเจาพรหมทัตผูมีกําลังใหญ แมเพียงศึกเดียวเทานั้น.
ครั้นลงสันนิษฐานเชนนี้แลวก็ทิ้งพระนครเสีย ปลอมพระองคพา
พระมเหสีประลาตไป พระเจาพรหมทัตก็ไดโกศลรัฐโดยงายดาย ไม
พักตองรบ ซ้ํายังจับพระเจาทีฆีติกับพระมเหสีไดในภายหลังอีกดวย.
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เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา โกศลรัฐแมเปนประเทศนอย แตตั้งอยูติดตอ
กับแควนกาสีอันเปนประเทศใหญ เมื่อยังทรงความเปนอิสระดวยตน
ก็ชอบแตจะตระเตรียมรี้พลพาหนะ สั่งสมทรัพยพัสดุศัสตราวุธยุทธภัณฑและเสบียงอาหาร จัดการปองกันรักษาและทํานุบํารุงใหสมบูรณ
เพื่อจะไดเกิดทรัพยเปนเครื่องเพิ่มพูนกําลังยิ่งขึ้นไป จนสุดวิสัยที่อาจจะ
เปน อันกิจเชนนี้จําจะตองทําใหพรอมไวในเวลาสงบ ยังไมมีศัตรู
มารบกวน จะปลอยไวใหขาดตกบกพรอง จะตระเตรียมเฉพาะใน
เมื่อยามตองการ ไหนเลยจะทัน. การละเลยใหลว งเวลา เปนเหตุ
แหงหายนะเมื่อภายหลัง ดังสาธกนี้. อีกประการหนึ่ง ชนผูไมรูจักกาล
แมเมื่อทํากิจ แตทําใหผิดสมัยคือดวนทําเสียแตเมื่อยังไมทันถึงเวลา
การงานก็หาสําเร็จผลดีไม ขอนี้พึงเห็นอุทาหรณในเรื่องพระเจาอชาตศัตรู ผูครองมคธรัฐ ทําสงครามกับพวกกษัตริยลิจฉวี ผูครองแควน
วัชชี ในเวลาเธอกําลังตั้งอยูในสามัคคีธรรมพรักพรอมเปนสมานฉันท
ชวยกันตอสูปองกันอาณาจักรดวยความองอาจ ทาวเธอก็ไมสามารถจะ
ไดชัยชํานะ ตอภายหลังแตงกลอุบายปลอยวัสสการพราหมณมหาอมาตย ไปยุยงใหแตสามัคคีจากกัน จึงไดมีชัย ตีไดแควนวัชชีมาอยู
ใตอํานาจของพระองค. ขอนี้ก็ใหลงสันนิษฐานวา ครั้งกอนยังไมเปน
เวลา การจึงไมสําเร็จสมหมาย ครั้นภายหลังประกอบถูกคราวจึงสําเร็จ
ได แมในคัมภีรชาดก ทานก็ไดยกความขอนี้ขึ้นแสดงในบาทคาถา
โดยความเปนราชภาษิตของพระเจาคามณีวา
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อป อตรมานาน ผลาสาว สมิชฺฌติ
เออก็ความหวังในวิบุลผล ยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีปรีชาญาณคอยประ
กอบการงานโดยอุบาย ไมมักงายดวนเห็นแตไดเขาวา ดังนี้. อีกฝายหนึ่ง
เมื่อถึงเวลาก็หาประกอบกิจที่จะพึงทําไม ปลอยใหกาลลวงไปเสียแลว
จึงปรารภจะทําเมื่อภายหลัง เมื่อเปนดังนี้ ก็จะคลาดจากประโยชนที่จะ
พึงไดพึงถึง. ขอนี้มีเรื่องพระเทวทัตเปนนิทัสสนะ พระเทวทัตนั้น
ในเวลาที่เธอยังสามารถ ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระศาสดา ซ้ํากอเวราฆาตคิดรายในพระองค
เสียอีก แตกไ็ มสําเร็จตามมุงหมาย ครั้งภายหลังเมื่อกําลังอยูที่คยาสีสประเทศอาพาธหนัก กลับจิตหวนคิดถึงพระบรมศาสดา ออนวอน
พวกศิษยใหพาไปพระเชตวัน ยังไมทันไดเฝา ก็พอเกิดวิบัติมาตัดชีวติ
เสีย ซึ่งพระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดินสูบ. หากวาในเวลา
สามารถ เธอไมเปนเชนนั้นก็นาจะบรรลุธรรมพิเศษสวนโลกียโลกุดร
โดยควรแกปฏิบัติ. นี่มากลับจิตไดในเวลาไมเปนโอกาส จึงไดคลาดจาก
ประโยชนคุณที่จะควรไดควรถึงเชนนี้. แมในคัมภีรชาดก ทานก็ได
ยกความขอนี้ขึ้นแสดงในคาถา โดยความเปนภาษิตของอาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกสิลา ผูสินมาณพ ๕๐ ใหเลาเรียนศิลปศาสตร
มาณพผูหนึ่งรับใชไปหาฟน ไปเชือนเสีย ครั้นเพลาเย็นเก็บอะไร
ไมทัน หักไดไมกุมสดมา. อาจารยยกเรื่องนี้เปนอุปตติเหตุแลว และ
กลาวติใหเปนคติของมาณพทั้งปวงวา
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓.
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โย ปุพฺเพ กรณียานิ
ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
วรุณกฏ ภฺโชว
ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ
บุคคลใด ไมทํากิจที่ตนควรจะทําเมื่อภายกอน เขามาปรารถนารีบรอน
จะทําเมื่อภายหลัง บุคคลนั้นก็เปนดังมาณพผูหักไมกุมมา ยอมเดือด
รอนในเวลาหลังฉะนี้. แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรง
พระปรารภความคลาดจากประโยชน เพราะคลาดจากเวลา ทรง
ภาษิตคาถา วา
อุฏานกาลมฺหิ อนุฏ หาโน
ยุวา พลี อาลสิย อุเปโต
ชายผูยังหนุม มีกําลังวองไว แตเขาไปถึงความคราน ไมขยันใน
กาลที่ควรจะเพียร.
สสนฺนสงฺกปฺปมโน กุสีโต
ปฺาย มคฺค อลโส น วินฺทติ
มีใจในอันดําริจมเสียแลว มัวเกียจมัวครานเสีย ยอมจะไมไดประสบ
พบทางหรือบรรลุโลกุตรมรรคดวยปญญา พระพุทธภาษิตขอนี้ควร
เปนเครื่องเตือนใจชนผูตั้งอยูในวัยอันเจริญ เพื่อประกอบเพียรในสมัย
ที่ตนยังสามารถ จะไดไมคลาดจากประโยชนที่จะพึงไดถึงทั้งทางโลก
ทั้งทางธรรม. บุคคลไมรจู ักกาล ถึงคราวก็ไมประกอบกิจหรือทําให
ผิดเวลา ดวนไปบางชาไปบาง ยอมไดความเสื่อมเสีย มีตัวอยางดังรับ
พระราชทานถวายวิสัชนามา เหตุดังนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๕๒.
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จึงประทานพระบรมพุทโธวาท เนื่องดวยการรักษาตนไววา
นคร ยถา ปจฺจนฺต
คุตฺต สนฺตรพาหิร
นครอันตั้งอยูสุดแดน เปนเมืองหนาศึก ชนทั้งหลายปองกันรักษา
เปนกวดขัน ทั้งภายในภายนอกฉันใด เอว โคเปถ อตฺตาน ทาน
ทั้งหลายจงระวังรักษาตนฉันนั้น ขโณ โว มา อุปจฺจคา ขณะ
อยาไดลวงทานทั้งหลายไปเสีย ขณาตีตา หิ โสจนฺติ เพราะชน
ทั้งหลายอันขณะลวงไปเสีย ยอมโศกเศรารันทด นิรยมฺหิ สมปฺปตา
ยอมไปเต็มแนนอยูในนิรยาบาย ดังนี้.
บุคคลผูเปนกาลัญู รูจักกาลสมัย ทําธุระใหสบเวลา ไดชื่อวา
ปฏิรูปการี ผูทําสมควร ยอมจะไดบรรลุความเจริญดวยวิบุลผลตั้งตน
แตโภคสมบัติ. พระคันถรจนาจารยจะสําแดงความขอนี้ใหชัด จึงชัก
เรื่องจุลลกเศรษฐีมากลาวในคัมภีรอรรถกถาชาดก สรรเสริญความ
หมั่นของจุลลันเตวาสิก ผูรับใชของเศรษฐี ทีร่ ูจักประกอบพาณิชกรรม
ใหถูกคราวนิยม สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากขึ้นไดในไมชา ตอมา
ก็ไดรับตําแหนงเปนเศรษฐีใหญ ใหสมคาถานิพนธ วา
อปฺปเกนป เมธาวี
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน อณุ อคฺคึว สนฺธม
บุคคลผูมีปญญาคาดเห็นเหตุผลประจักษ ยอมยังตนใหตั้งขึ้นได ใน
ยศศักดิ์ศฤงคาร ดวยทรัพยที่เปนตนทุนแมมีประมาณนอย ดุจชนผูกอ
ไฟนิดเดียวใหเปนกองโตขึ้นไดฉะนั้น. แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๖. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒.
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ก็ไดทรงสรรเสริญบุรุษเห็นปานนั้น ดวยพุทธพจนประพันธ วา
ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏาตา วินฺทเต ธน
ชนผูมีกิจธุระ ตั้งอุตสาหะทําใหสมควร คือใหตองตามกาลเทศะโดย
ปกติตน ยอมจะไดทรัพยมาเปนผลแหงความประกอบชอบ ดังนี้.
ขอความที่กลาวมาขางตน แมจะหมายบุคคลเปนเจาการ ถึงอยางนั้น
ก็เปนสาธารณทั่วถึงแกชนผูเนื่องกันเปนหมูเหลา. เชนจําพวกที่เขา
กันตั้งอยูเปนปกแผนแนนหนา กลาวโดยอุปจารโวหารวา ประเทศ
หรือชาติ ใหญหรือนอยก็ตามที ตางคนตั้งอยูในสามัคคีพรอมเพรียง
เปนใจเดียวกัน มีความหมั่นประกอบกิจธุระใหตองตามกาลเทศะ ไม
ปลอยใหอากูล เปนปฏิรูปการีแลว ประเทศหรือชาตินั้น ก็มงั่ คั่ง
สมบูรณดวยโภคสมบัติ อันจะเปนกําลังในที่จะจัดการปองกันทํานุ
บํารุงใหยิ่งขึ้นไป แตนั้นเกียรติยศอํานาจสงาราศีก็จะเกิดมีขึ้นตามกัน
โดยลําดับ เปนที่นับถือและเกรงขามของประเทศหรือชาติอื่น ๆ เปน
อันตั้งตนได และสามารถรักษาตนดวยตนเอง ความเจริญสมบูรณเกิด
มีแกหมู เปนผลแหงการประกอบชอบนั้น พึงสันนิษฐานเห็นเชน
กาสิกรัฐในทีฑาวุชาดก ซึ่งไดยกเปนนิทัสสนะไวในหนหลัง. กาลัญุตา
มีอรรถาธิบายดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามา ยอมสําหรับกับกาลิกกิจ
คือธุระอันจะพึงทําเปนคราวเปนสมัย.
อีกบรรยายหนึ่ง ความเปนผูรูจักใชเวลาในวัน ๆ ก็ชื่อวา
กาลัญุตา เปนคุณที่พึงปรารถนาในนิพัทธกิจ คือธุระอันจะ
๑
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พึงทําเนื่องไป. ความปลอยใหเวลาเสียไปเพียงใด เปนความเสีย
ประโยชนเพียงนั้น. สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา จึงประทาน
พระบรมพุทโธวาท แกภกิ ษุทั้งหลายไวเปนเครื่องเตือนจิต ดังนี้วา
กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ ปพฺพชิเตน อภิณหฺ 
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อันผูเปนบรรพชิต ควรพิจารณาคํานึงเนือง ๆ วา
เราเปนอยูอยางไร วันคืนเปลืองไป ๆ ดังนี้. เวลาที่เปลืองไปยอม
ไมกลับหลัง จึงควรใหเปลืองไปดวยดี. พระองคจะทรงแสดงแบบ
อยางในขอนี้อันสมแกบรรพชิต จึงทรงแจกนิทเทสแหงกาลัญุตา
วิกัปหลัง ดังนี้วา กาลฺู จ กถ โหติ ภิกษุเปนกาลัญู
ผูรูจักกาลเปนไฉน. อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กาล ชานาติ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักกาลวา นี้กาลแหง
อุทเทส คือเรียนหรือบอกบาลี นี้กาลแหงปริปุจฉา คือถามหรือให
อธิบายความแหงอุทเทสนั้น นี้กาลแหงอันบําเพ็ญเพียร นี้กาลแหง
อันหลีกเรนพักผอน, ภิกษุเปนผูรูจักกาลฉะนี้. ในฝายคฤหัสถมณฑล
พระองคก็ตรัสพุทธนิพนธ แสดงอยางไวทั้งขางเสียขางดี ดังนี้วา
อติสีต อติอุณฺห
อติสายมิท อหุ
อิติ วิสสฺ ฏกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
ประโยชนทปี่ ระสงคทั้งหลาย ยอมเปนไปลวงซึ่งหมูมาณพผูมีการ
งานอันสละเสีย ดวยอางเลศวา หนาวนัก รอนนัก เวลาเย็นนักแลว
ดังนี้เปนตน.
๑

๒

๓
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โย จ สีตฺจ อุณฺหฺจ
ติณา ภิยฺโย น มฺติ
กร ปุรสิ กิจฺจานิ
โส สุขา น วิหายติ
สวนชนใดไมสําคัญเห็นหนาว และรอนยิ่งกวาหญา อธิบายวา ติณชาติเปนของไมสําคัญอันใด ในเมื่อนําเขาไปเทียบดวยไมใหญฉันใด
หนาวและรอนก็เปนตามฤดูกาล ไมควรถือเปนประมาณในเมื่อนําเขา
ไปเทียบกับเวลาที่จะตองเสียไป ชนนั้นทํากิจของบุรุษอยูยอมไมคลาด
จากสุข ดังนี้. บุคคลผูรูจักใชกาลใหมผี ลไดเพียงไร ก็จัดวาเปนปฏิรูปการี ผูมีปกติทําสมควร ยอมอาจประกอบกิจใหไดระเบียบไมอากูล
ก็สามารถจะนําธุระใหไพบูลกวาชนผูไมรูจักใชเวลา ถึงปราชญผูปรีชา
คิดประดิษฐเครื่องอุปกรณนั้น ๆ ขึ้นมากหลาย ก็ดวยความมุงหมาย
วา จะไดใชเวลาใหจุธุระเปนที่ตั้ง ความประพฤติแมนยําในเวลา
ยังเปนธรรมเนียมที่จําปรารถนา ก็ดวยความประสงคดุจเดียวกัน
กาลัญุตาในอรรถวิกัปหลัง ยอมสําหรับกับนิพัทธกิจ.
บุคคลผูอกาลัญูไมรูกาลและประกอบงานใหผิดเวลา ใชวา
จํานําหายนะมาแกตนเทานั้นก็หาไม ยอมยังหายนะใหเกิดแมแกผูอื่น
อันเนื่องดวยตนไดดวยเหมือนกัน เชนแมทัพไมเปนกาลัญู ยกพล
เขาตีขาศึกในเวลายังไมเปนที ก็จําจะเสียรี้พลเปนอันมาก ในอันใช
เหตุ และอาจถึงปราชัยก็เปนได. แมในคัมภีรชาดก ทานก็ได
ยกขอความนี้ขึ้นแสดง โดยความเปนภาษิตของอาจารยทิศาปาโมกข
ติไกผูขันไมเปนเวลา ยังพวกมาณพผูเรียนมนตใหลุกขึ้นไมเปนกําหนด
๑
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ตองเสียประโยชนในการเรียน เปนขอเปรียบดวยความเปนไปของ
หมูชน ดวยพจนนิพนธวา
อมาตปตุสวฑฺโฒ
อนาจริยกุเล วส
นาย กาลมกาล วา
อภิชานาติ กุกฺกโุ ฎ
ไกนี้มิไดเจริญในสํานักมารดาบิดา มิไดอยูมาในตระกูลอาจารย จึงไม
รูจักกาลที่ควรหรือไมควร ดังนี้. สัปปุริสบุคคล ตั้งตนแตพระ
พุทธเจาลงมา ยอมตั้งอยูในกาลัญุตา ประกอบกิจใหถูกแกสมัย
รูจักใชเวลาใหเปนผล จัดวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและผูอื่น
ทั้งสองฝาย คุณขอนี้จึงนับวาเปนสัปปุริสธรรมประการหนึ่ง.
อันกาละนี้ ไดชื่อวามีความเปลี่ยนแปลงไป ก็เพราะความ
แปรแหงความเปนไปของโลกสันนิวาส คือหมูสัตวมีโลกเปนที่อยู
อาศัย. และโลกสันนิวาสนี้ ก็เปนสังขตธรรมอันธรรมดาแตงขึ้น
ยอมตกอยูในวิสัยของธรรมดาตั้งหนาแตจะตกลง จําตองมีกําลังทาน
ไวจึงจะทรงอยูได แตกําลังนั้นมีปกติไมเสมอกัน ยิ่ง ๆ หยอน ๆ
ขอนี้เปนเหตุแปรของฝายที่ออนเพื่อไดกําลังพอกัน ไมเชนนั้นก็ทรง
อยูไมได ดุจพัสดุนั้น ๆ ไมมีอะไรธาร ก็มีปกติตกลงสูปฐพี ที่สุด
จนชั้นมีใครประดิษฐเครื่องอุปกรณสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นได อันจะใหคุณ
หรือโทษแกโลกทั้งปวงหรือแตโดยเอกเทศ ก็ยงั เปนเหตุแหงความ
แปรของโลกไดอยู ขอนี้ดูเหมือนกาละจะเปลี่ยนแปลงไป. เหตุดังนั้น
สังขารพิเศษ คือสิ่งที่ปจจัยปรุงขึ้นแปลก ๆ จึงปรากฏเปนของ
๑
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ประณีต สุกใส ณ กาลบางคาบ ทุรพลเลวทรามในกาลบางครั้ง
เปลี่ยนเปนยุคเปนสมัยไป.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา เขาพระราชหฤทัยความ
เปลี่ยนแปลงอันเปนไปตามกาลฉะนี้ จึงไดทรงเลิกถอนแกไขพระราชกําหนดขนบธรรมเนียมของเกาที่ลวงกาล และทรงบัญญัติเพิ่มเติม
ของใหมที่ถึงคราวขึ้นใหสมแกเวลา และทรงจัดการปองกันรักษาทํานุ
บํารุงพระราชอาณาจักรใหถาวรวัฒนา ดํารงความเปนเอกราชยั่งยืน
มาจนกาลทุกวันนี้ จัดวาเปนผลมีมาเพราะพระคุณ คือกาลัญุตา
เปนเหตุ พระคุณขอนี้ จึงนับวาเปนมงคลวิเศษอันล้ําเลิศใหเกิดสิริ
สวัสดิเกษมศานต เปนประการที่ตน.
ปุตตสังคหะขอ ๒ นั้น มีพรรณนาวา บุตรนั้นในชั้นเดิม ได
แกผูที่สืบสายเปนชั้นรองลงมาแตตน แตในชั้นหลัง เปนชื่อแมแหง
ชนอื่นผูตั้งอยูในฐานเปนเชนนั้น มีบตุ รบุญธรรมเปนที่อาง ในที่นี้
ประสงคเฉพาะบุตรผูสืบสาย ที่เรียกวาโอรสจําพวกเดียว. เปน
ธรรมดาของโลกสันนิวาส เมื่อเกิดมาก็ตองพึ่งพาอาศัยมารดาบิดา
เลี้ยงดูไปกอน กวาจะสามารถทรงตัวเองไดปกติ ขอนี้มีทั่วไป แม
ในกําเนิดดิรัจฉาน ประเภทชลาพุชะนอนในครรภและอัณฑชะเกิด
ในฟองจํานวนที่ตองฟก เหตุดังนั้น การเลี้ยงรักษาบุตรของตน จึง
เปนหนาที่ของมารดาบิดาแตเดิมมา. การแสวงหาโภคทรัพยก็เพื่อ
ประโยชนแกกิจนี้ประการหนึ่ง เมื่อไดทําแลวก็ชื่อวาไดถือประโยชน
แหงโภคทรัพย เปนอันจับจายดวยดีไมมีขอจะพึงครหา. แมสมเด็จ
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พระโลกนาถเจา ก็ไดทรงยกขึ้นตรัสวาเปนกิจของพระอริยสาวกผู
ครองฆราวาส มีแจงในบาลีแหงพระสูตรทั้งหลายวา อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺตหิ
ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ ปุตฺตทาร สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข
ปริหรติ ดังนี้บาง เปลีย่ นบทกิริยาขางทายแสดงโดยโวหารอยาง
อื่นบาง ความแหงบาลีขางตนวา อริยสาวกในพระศาสนานี้ มี
โภคทรัพยไดมาแลว ดวยความเพียร คือความหมั่น อันตนสั่งสม
แลวดวยกําลังพาหาจนเสโทไหลโทรมกาย เปนของเกิดขึ้นแลวโดย
ธรรม ไดมาแลวโดยธรรม ยอมอุปถัมภยังบุตรภรรยาใหเปนสุข
อิ่มหนํา บริหารบํารุงใหสําราญโดยอุบายที่ชอบ ดังนี้ ปุตฺตา วตฺถุ
มนุสฺสาน บุตรเปนวัตถุที่ตั้งของมนุษยทั้งหลาย คือเปนผูจะสืบสาย
ใหวงศกุลเจริญแพรหลายดวยประชา ดุจพื้นพสุธาเปนที่งอกขึ้นแหง
หมูไมเจริญจนเปนดงใหญที่สุดก็มีฉะนั้น. แตบุตรนั้นมี ๓ จําพวก
อติชาตบุตร ๑ อนุชาตบุตร ๑ อวชาตบุตร ๑. บุตรผูเกิดเปนคน
เลิศลวงมารดาบิดาขึ้นไป ชื่ออติชาตบุตร, บุตรผูเกิดเปนคนสมแก
ชนกชนนี ชื่ออนุชาตบุตร, บุตรผูเกิดเปนคนเลวทรามกวาบุรพการี
ชื่ออวชาตบุตร. บุตรผูอติชาตยอมสามารถจะตั้ง และดํารงวงศสกุล
ใหเจริญกวาพื้นเดิม บุตรผูอนุชาตยอมอาจรักษาวงศสกุลใหถาวร
สืบ ๆ ไป บุตรผูอวชาตมีแตจะทําวงศสกุลใหเสื่อมสูญ มีอุปมา
เหมือนพันธุไม ไดรับบํารุงของเจาของ งดงามเรี่ยวแรงกวาพันธุ
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๕๑.
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เดิม ก็ยอมจะเผล็ดดอกออกผลสืบพันธุไปไดนาน ที่ปานกลางเปน
แตเสมอพันธเดิมก็ยังใชได พันธุก็ยงั จะสืบไปไดอีก ที่เล็กแคระจะ
เผล็ดดอกออกผลก็เต็มแกน ไมเปนที่ยินดีของเจาของ ตองถูกตัด
ทอนสูญพืชพันธฉันใด ขออุปไมยคือบุตรก็เปนฉันนั้น. เหตุดังนั้น
มารดาบิดาควรบริหารทํานุบํารุงบุตรของตน ใหยิ่งขึ้นไปกวาการเลี้ยง
โดยปกติที่แสดงไวในเบื้องตน บุตรจะไดพนจากความเปนอวชาต
และสามารถจะดํารงวงศสกุลใหถาวรสืบ ๆ ไปตลอดกาลนาน. สมเด็จ
พระโลกนาถเจา ก็ไดประทานพระบรมพุทโธวาทไวแกสิงคาลมาณพ
ตรัสหนาที่ของมารดาบิดาจะพึงทํานุบํารุงบุตร ๕ สถาน คือ ปาปา
นิวาเรนฺติ หามจากโทษอันลามก ๑ กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ ใหตั้ง
อยูในคุณดีงาม ๑ สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ ใหศึกษาศิลปะ ๑ ปฏิรูเปน
ทาเรน สโยเชนฺติ ใหประกอบดวยภริยาที่สมควร ๑ สมเย
ทายชฺช นิยยฺ าเทนฺติ ยอมมอบทรัพยใหในสมัย เปนตนวาในเวลา
มีเรือน ๑ ในสถานทั้ง ๕ นั้น ๒ สถานขางตน คือหามจากบาป
และใหตั้งอยูในกัลยาณธรรม เปนเหตุทําบุตรใหเปนคนประกอบดวย
คุณสมบัติ ที่จัดวาเปนอติชาต หรืออนุชาต สถานที่ ๓ คือให
ศึกษาศิลปะนั้น เปนเหตุทําบุตรใหเปนผูมีความสามารถในอันทรงตน
อยูได ๒ สถานขางหลัง คือการปลูกฝงใหมีครอบครัวและใหทรัพย
นับวาเปนกําลังอุปถัมภบุตรดวยประการนั้น ๆ. มารดาบิดาผูเปน
บัณฑิตเห็นแจงซึ่งอรรถทีก่ ลาวมา จึงเปนภารธุระที่จะยังบุตรของ
๑

๑. ที. ปา. ๑๑/๒๐๓.
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ตนใหไดรับบริหารและฝกหัดเปนอันดีโดยสมควรแตพลานุภาพ ไม
ปลอยปละละไวใหเปนพาล. อันบุตรนี้ กลาวโดยอริยโวหาร จัด
เปนคหปตัคคิ เพลิงนายเรือนนายบาน โดยฐานที่จะตองรับผิดชอบ.
เพลิงโดยปกติ บุคคลรูจักใช ยอมยังประโยชนทจี่ ะพึงสําเร็จดวยความ
รอน หรือแสงสวางใหเกิดมี ถาใชไมดี ก็อาจทําความพินาศให มี
ทั้งคุณและโทษฉะนี้ ฉันใด บุตรก็มอี ุปไมยฉันนั้น มารดาบิดาหมั่น
เปนธุระใหไดรับบริหารฝกหัดดีแลว ยอมเปนประโยชนแกตนใหได
ชื่อบานเปนผลแหงความมีบุตร ดุจภาษิตวา นนฺทติ ปุตฺเตหิ
ปุตฺติมา ชนมีบุตรยอมเพลิดเพลินเพราะบุตรทั้งหลาย ดังนี้ ตลอด
ถึงไดสืบตระกูลใหยั่งยืนถาวร ถาปลอยปละใหเปนพาล ก็จะทําความ
รําคาญเดือดรอนให เขาในภาษิตแยงคําขางตนวา โสจติ ปุตฺเตหิ
ปุตฺติมา ชนมีบุตรยอมละหอยเพราะบุตรทั้งหลาย ดังนี้ ตลอดจน
ทําตระกูลใหเสื่อมสูญเปนที่สุด. แมเพราะบรรยายนี้ ควรแลวที่
มารดาบิดาจะตั้งใจบริหารรักษาบุตรของตนโดยชอบ ดวยบริหารวิธี
มีประการดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาแลวในหนหลัง.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญปุตตสังคหะ
เปนพระราชธุระในพระราชโอรสและพระราชธิดา ดวยประการนั้น ๆ
โดยควรแกเวลา ทรงจัดใหพระราชโอรสไดรับการศึกษาพิเศษ สวน
ปรสมัยในเมืองตางประเทศโดยกาลนิยม สมดวยโบราณขัตติยราชประเพณี ดังมีแจงในอรรถกถาพระธรรมบทวา พระเจาปเสนทิ
ผูครองโกศลรัฐ แตครั้งยังเปนพระราชกุมาร เจามหาลีลิจฉวีกุมาร
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นครไพศาลี กับเจาพันธุลมัลลราชบุตรนครกุสินารา ตางไดเสด็จ
ไปเมืองตักกสิลา และทรงเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข
ในสมัยเดียวกัน ไดเปนสัมพันธมิตรคุนเคยสนิทสนมกันมา ดังนี้.
ครั้นพระราชโอรสเสร็จกิจศึกษาและเสด็จกลับถึงพระนครแลว โปรด
เกลา ฯ ใหมีตําแหนงรับราชการ ทรงสรางวังพระราชทานและปลูก
ฝงตามนิยม เมื่อเปนคราวที่สมควร ก็ทรงสถาปนาไวในพระราชอิสริยยศยิ่งขึ้นไป. ทุกพระองคไดเปนกําลังแหงราชกรประดับพระ
บรมเดชานุภาพ ในการปราบปฏิปกษและพิทักษรักษารัฐมณฑล
กับทั้งประชาราษฎร แมนดวยพระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราช
ผูเกิดสําหรับประดับพระบารมีธรรม มีคําสรรเสริญในจักรวัติสูตรวา
ปโรสหสฺส โข ปนฺส ปุตฺตา อเหสุ สูรา วีรงฺครูปา
ปรเสนปฺปมทฺทนา พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิราชนัน้ มาก
กวา ๑,๐๐๐ พระองค ลวนทรงแกลวกลา มีพระรูปตองดวยลักษณะ
โยธาหาญ สามารถย่ํายีปรปกษเสียได ดังนี้. พระคุณสวนปุตตสังคหะเปนที่ตั้งแหงอิฏฐวิบุลผลในพระองคกับทั้งอาณารัฐ จัดวาเปน
มงคลอันพิเศษอีกประการหนึ่ง เปนที่ ๒.
พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลในบายขอ ๓ นั้น คือราชกรณียกิจ
ที่ทรงจัดขึ้นดวยพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเปนประโยชนคุณแกพระราชอาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา. ในขวบหลัง ตั้งแต
กันยายน ศก ๑๒๔ ถึง สิงหาคม ศก ๑๒๕ นี้ ขอที่ควรยกขึ้น
พรรณนา.
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ในฝายพระราชอาณาจักรแผนกอารักขา ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติจัดการทหารขึ้นใหม เพื่อรักษาความสงบในรัชสีมา. ขอนี้เปน
พระราชธุระของพระมหากษัตริยเจามาแตครั้งโบราณสมัย ในเวลาที่
ปนชนเปน ๔ จําพวก คือ กษัตริย ๑ พราหมณ ๑ แพศย ๑ ศูทร ๑.
กษัตริยนั้นเปนจําพวกมีหนาที่ปองกันรักษาความสงบในจักหวัด จัดไว
ในจําพวกนี้ทั้งทานผูปกครองและผูเปนเชื่อสาย. พราหมณนั้นเปน
จําพวกขวนขวายในศาสนา ปฏิบัติสนั ทัดในไตรเพท มีความรูเปน
ครูฝกสอนกุลบุตรใหเรียนศิลปวิทยา และเปนผูอํานวยการบูชายัญ
พิธีตาง ๆ. แพศยนั้น เปนจําพวกประกอบในทางคาขาย เปนผู
จัดทําพัสดุทั้งหลายขึ้น เพื่อบํารุงสุขของคนทั่วไป. พวกศูทรนั้น เปน
จําพวกไพร เปนผูทําการงานของผูอื่นดวยกําลัง. อันมหาชนผูตั้งอยู
เปนชุมนุมในแดนดินอันหนึ่ง ๆ ซึ่งเรียกโดยอุปจารโวหารวา บาน
เมืองหรือประเทศ จําตองปรารถนาปนหนาที่กันทํา เพื่อบํารุงรักษา
ชุมนุมนั้นใหมั่นคงแข็งแรง. แมในจักรวัติสูตรก็แสดงวา พระเจา
จักรพรรดิราชมีจาตุรงคินีเสนาคือกองทัพ ๔ เหลา พลชาง พลมา
พลรถ พลเดิน สําหรับประกอบกับจักรรัตนะประดับพระเดชานุภาพ
ทรงจัดธรรมิการักขาวรณคุตติ คือการปกครองดวยรักษาปองกันอัน
เปนไปโดยราชธรรม ในประชาชนผูพึ่งบารมีทั่วไปทุกหมู ตลอดถึง
เดรัจฉานบางเหลาที่ควรบํารุงไว. ถึงพระเจาแผนดินเฉพาะประเทศ
อันหนึ่ง ๆ ตางก็ตองมีกําลังไวพรอมมูล ดังพระเจากาสีในทีฆาวุชาดก
ซึ่งกลาวแลวในหนหลัง. แมพระเจาแผนดินในครั้งพุทธกาล
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เชนพระเจาพิมพิสารมคธราช แมทรงนับถือในพระพุทธศาสนามั่นคง
ในฝายราชกิจ ก็ยังทรงเปนพระราชธุระโดยราชธรรม ดังมีแจง
ในคัมภีรมหาวรรคพระวินัย ตอนบรรพชาขันธกะวา คราวหนึ่ง
ปจจันตชนบทปลายพระราชอาณาเขตแควนมคธ เกิดจลาจลกําเริบขึ้น
ตองจัดกองทัพสงไประงับ พวกโยธีผูถูกเกณฑและไมสมัครไป
พากันหลบหนีไปบวชในสํานักพระภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก ความ
ทราบถึงพระเจาพิมพิสาร ตรัสถามโวหาริกอมาตยทั้งหลาย ถึง
โทษผูรับบวชคนหลวงเชนนี้ อมาตยเหลานั้นวางบทถึงประหารชีวิต
พระองคทรงยกความขอนี้เปนเหตุ ทูลขอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงหามไมใหภิกษุทั้งหลายรับบวชราชภัฏบุรุษ สมเด็จพระบรมศาสดาจารยก็ทรงอนุมัติ และทรงตั้งพระพุทธบัญญัติ
หามไว โดยความเปนทุกกฏาบัติแกภิกษุผูละเมิด. พระเจาพิมพิสาร
ทูลขอดังนี้ ก็ดวยพระปรีชาผอนปรนศาสนกิจและราชการใหเปนไป
ไมแกงแยงกัน. แตนั้นมา ในเวลาสงบ พระเจาแผนดินผูเปน
ศาสนูปถัมภก ก็ไดทรงผอนผันพระราชทานพระราชานุญาติใหพน
จากความเปนราชภัฏ แกราชเสวกผูศรัทธาจะบวชในพระศาสนา
เปนพระราชประเพณีสืบมา. อันหนาที่รักษาความสงบนี้ ยอมเปนที่
นิยมนับถือของพวกขัตติยะ บางก็มีสมญาเปนนิมิตประกอบนามเดิม
เชนคําวา เสนิโย จอมพล เปนสรอยพระนามแหงพระเจาพิมพิสาร
ซึ่งเรียกรวมกันวา ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ดังนี้ และ
คําวา เสนาปติ นายพล เปนสรอยนามของเจาสีหกุมารเมืองไพศาลี

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 102

ซึ่งเรียกรวมกันวา สีโห เสนาปติ ดังนี้. และความสงบนั้น ยอมเปน
ปจจัยแหงกันและกัน เมือ่ ความสงบภายนอกมีขึ้นกอนแลว ความ
สงบภายในจึงเปนไปตาม เมื่อชุมนุมปราศจากความระส่ําระสาย
ไมตองหวาดแตภัยอันตรายอันจะพึงมีมาแลว ชนจําพวกนั้น ๆ จะได
ตั้งหนาทํากิจตามหนาที่ของตน ๆ โดยปกติ. อันจะรักษาความสงบ
ก็จําตองมีกําลังพอจะหามความกําเริบจลาจล ดุจคําในอรรถกถา
วา กณฺฏเกน ภณฺฏกุทธฺ รณ บงหนามดวยหนาม ใชในขอความอัน
จะตองแกดวยอาการเชนเดียวกันกับที่เปนเหตุเกิด. เหตุดังนั้น พระ
มหากษัตริยผูทรงพระปญญาอันล้ําเลิศ จึงประกอบพระราโชบาย
หากําลังไวทุกประการ.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงจัดธรรมิการักขา
เพื่อรักษาความสงบของประชาชนในพระราชอาณาเขต โดยเนติของ
พระมหากษัตริยเจา ดังนี้ เปนสวนรัฏฐาภิปาลโนบายอันสําคัญ
ประการหนึ่ง. นอกจากขอซึ่งกลาวมา ในศกนี้ตรัสใหเลิกบอยเบี้ย
ในมณฑลหัวเมืองทั้งนั้น เพื่อจะกันเหตุรายและความฉิบหายแหง
ราษฎร. อนึง่ ไดทรงยกหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอสมุดสําหรับ
พระนคร เปนที่เก็บรวบรวมสรรพหนังสือทั้งหลายไวเปนสมบัติของ
แผนดิน. อนึ่ง รถไฟสายเหนือที่ไดเริ่มสรางมาในปกอน ๆ นั้น ครั้น
การสําเร็จเปนตอน ไดตรัสใหใชเดินขยายจากลพบุรี ถึงนครสวรรค
ยนมรรคาในสวนนั้นใหสะดวกแกการไปมา. พระราชกรณียกิจสวน
รัฏฐาภิปาลโนบาย ที่พรรณนาพอเปนนิทัสสนนัย จัดเปนมงคล-
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วิเสสประการที่ครบ ๓.
พระราชจรรยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ อันเปนที่ตั้ง
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทาน
พรรณนามา ดวยประการฉะนี้
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ในศก ๑๒๖
จะพรรณนาพระคุณพิเศษ ๓ ประการ คือ วิริยสมบัติ ๑
โลกัตถจริยา ๑ รัฏฐาภิปาลโนบาย ๑ พอเปนนิทัสสนนัย.
วิริยสมบัติขอตนนั้น คือถึงพรอมดวยความเพียร. ความเพียร
นั้นเปนคุณอันพยุงจิต ในอันประกอบกิจไมใหทอ ไดชื่อในบาลี
เปนหลายประการ โดยลักษณะมีอาทิ คือ วิริย เพราะเปนเหตุ
แกลวกลาของบุคคล อุฏ าน เพราะเปนเหตุกุลขึ้นประกอบกิจไม
นั่งนิ่ง อุสสฺ าโห เพราะเปนเหตุอาจหาญและอดทน ธิติ เพราะ
เปนเหตุมั่นคง อฏิติ เพราะเปนเหตุไมหยุด วายาโม เพระเปน
เหตุชักไป ปรกฺกโม เพราะเปนเหตุบากบั่น มีแตจะกาวไปขางหนา
อปฺปฏิวาณี เพราะเปนเหตุไมถอยหลัง ปธาน และ ปคฺคโห
เพราะเปนเหตุประคองใจไว. ความเพียรมีลักษณะดังกลาวแลวนี้ เขา
อุดหนุนในกิจการใด ๆ ยอมทํากิจการนั้น ๆ ใหแรงขึ้น ทั้งขางชอบ
ทั้งขางผิด จึงควรที่บุคคลจะรูจักใชในทางที่ถูก จึงจะใหสําเร็จ
อิฏฐวิบุลผล ไมเชนนั้น กลับจะใหเกิดโทษแกตนยิ่งขึ้นไป เปรียบ
เหมือนเครื่องอุปกรณสําหรับทําไม เจาของใชในทางที่ผิด เชนใช
ประหาร ยอมจะใหโทษ ใชในทางที่ถูก เชนใชทาํ กิจ ยอมจะยัง
ประโยชนนนั้ ๆ ใหสําเร็จได ขอนีฉ้ ันใด ความเพียรก็เปนฉันนั้น.
๑

๑. ในศกนี้ เสด็จพระราชดําเนินยุโรป ไดสงไปถวายทีน่ ั้น ฝายในกรุง ก็ไดถวายในพระราชพิธี
แดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาสยาม แตครั้งยังดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชมกุฏราชกุมารแผนกหนึ่ง.
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และความเพียรที่ประกอบถูกทางแลว ยอมยังประโยชนใหสําเร็จแก
ชนทุกจําพวก. อุปฏ ฐากของจุลลกเศรษฐีมีความหมั่นและรูจักประกอบพาณิชกรรมใหถกู คราวนิยม สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากขึ้นได
ในไมชา ตอมาก็ไดเปนเศรษฐีใหญ ไดความสรรเสริญในคาถา
ประพันธวา
อปฺปเกนป เมธาวี
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน
อณุ อคฺคึว สนฺธม
ความวา บุคคลผูมีปญญา คาดเห็นผลประจักษ ยอมยังตนให
ตั้งขึ้นไดในยศศักดิ์ศฤงคาร ดวยทรัพยที่เปนตนทุน แมมีประมาณ
นอย ดุจชนผูกอไฟนิดเดียวใหเปนกองโตขึ้นไดฉะนั้น. ทีฆาวุกุมาร
พระราชโอรสพระเจาทีฆีติผูครองโกศลรัฐ อุบัติเมื่อภายหลังแตพระ
ชนกเสียพระนครแกพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสีแลว ไดอาศัย
ความเพียร ตั้งตนแตไปฝากตนอยูในสํานักหมอชางพระที่นั่ง ดีดพิณ
ดังไปถึงพระเจาพรหมทัต เปนที่พอพระราชหฤทัย ไมทรงทราบวา
เปนบุตรอมิตร ก็โปรดใหรับราชกิจดวยมิไดทรงระแวง ทีฆาวุ
ก็แสดงความภักดีและสามารถเปนลําดับมา จนพระเจาพรหมทัตทรง
เมตตาชุมเลี้ยงเปนคนสนิท ตามเสด็จติดพระองคทุกแหงหน คราว
หนึ่งไดชองที่จะปลงพระชนมพระเจาพรหมทัต แกแคนแทนพระบิดา
แตมาระลึกถึงโอวาทที่พระชนกประทานไวในขอวา จงเห็นยาว
ดีกวาสั้น จึงทําอาการเพียงใหตกพระทัยเทานั้น แลวยกพระชนม
ถวาย ไดโกศลรัฐของตระกูลเปนคาไถกับพระราชธิดาเปนคู
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ครอง ภายหลังรวม ๒ พระนครมาไวในอาณาจักรอันเดียวได.
ความเพียรเปนองคหนึ่ง ซึ่งยังบุคคลมีปญญาใหตั้งตนไดในโภคทรัพยและอิสริยยศ ดวยประการฉะนี้. เหตุดังนั้น สมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไววา
อุฏ าเนนปฺปมาเทน
สฺเมน ทเมน จ
ทีป กยิราถ เมธาวี
ย โอโฆ นาภิกรี ติ
ความวา ชนผูมีปรีชา ควรทําเกาะกลาวคือที่พึ่งของตน ใหเปน
ตําบลที่หวงน้ําจะทวมไมได ดวยความหมั่นเปนเหตุลุกขึ้นทําการงาน
ไมอยูเฉย ดวยความไมเลินเลอ ดวยความระวัง และดวยความ
ปราบปราม.
พระพุทธภาษิตนี้ ใหไดความสันนิษฐานลงโดย ๒ นัย คือ
โดยพยัญชนะและโดยอรรถ โดยพยัญชนนัยนั้นวา เกาะหรือดินแดน
ที่ตั้งเปนประเทศบานเมืองอันเปนถิ่นฐานของตน ไดชื่อวาเกาะ
เกาะนี้ชื่อวาเปนที่พึ่ง ของชนผูเกิดผูอยูในที่นั้นดวยความเปนเจาของ
เพราะเปนที่พํานักอาศัย. อันตรายภายในภายนอก ที่จะพึงเกิดขึ้น
แกถิ่นฐาน ชื่อวาหวงน้ํา. เกาะในสมุทรถลมตามลําพังตนเอง เพราะ
เหตุบานดาลเปน เชนภูเขาไฟประทุ หวงน้ําก็จะทวมทําใหเปนสมุทร
มิฉะนั้นเกาะนั้นตั้งอยูปริ่มน้ํา เมื่อเกิดพายุใหญทําใหสาครกําเริบ
หวงน้ําก็จะทวมทันทําใหเกิดอุทกภัยแกประชาชนในที่นั้น ขอนี้ฉันใด
อันตรายที่จะเกิดขึ้นแกถิ่นฐานก็เปนฉันนั้น ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุภาย
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.
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ใน มีแตกสามัคคีกันเปนอาทิก็มี ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุภายนอก
มีปจจามิตรย่ํายีเปนตนก็มี อันตรายเหลานี้ ยอมทําถิ่นฐานไมใหเปนที่
พึ่งพํานักของผูเปนเจาของ ทํานองเดียวกับหวงน้ําทําเกาะใหกลายเปน
สมุทรฉะนั้น. สมเด็จพระโลกนาถเจาประทานพระบรมพุทโธวาท
โดยนัย ใหนรชาติเอาใจใสปองกันรักษาทํานุบํารุงเกาะคือถิ่นฐานที่
พํานักของตน อยาปลอยใหหวงน้ําคืออันตรายทวมทับไดเชนนั้น ดวย
องคสมบัติ ๔ ประการ คือ ดวยความหมั่นเอาใจใส ๑ ดวยความไม
ประมาทเลินเลอ ๑ ดวยความระวัง ๑ ดวยความปราบปราม ๑.
ถาเจาของถิ่นเกียจครานเลินเลอ ไมคอยระวังและระงับความเสียหาย
อันตรายก็ไดชองเกิดขึ้น. ถาเจาของตั้งอยูในองคสมบัติ ๔ ประการ
คือมีเพียรเพื่อจะจัดจะทํากิจที่ยังไมไดจัดไมไดทํา และเพื่อจะรักษาธุระที่
ไดจัดไดทําขึ้นแลวใหเปนไปโดยสม่ําเสมอ เอาใจใสไมเพิกเฉยปลอย
ใหเสื่อมทราม คอยระวังเกียดกันความเสียหายอันยังไมมีมา มุงบําบัด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป อันตรายก็ไมไดชองที่จะเกิด
เหมือนประชาชนที่อยูในเกาะหรือดินแดนอันลุม เพียรถมทีห่ รือกอ
ทํานบกั้นหวงน้ําอันจะทวมถึง และคอยระวังรักษาแกไขดวยความไม
ประมาทฉะนั้น. ดังนี้ ไดชื่อวาทําเกาะไมใหหวงน้ําทวมได ในพระ
พุทธภาษิตนี้โดยพยัญชนะ. โดยอรรถนั้น กุศลธรรมไดชื่อวาเกาะเปน
ที่พึ่งของสัตวโลกผูตกอยูในสงสารสาคร สังกิเลสธรรมอันจะทํา
อันตรายแกบุคคล ชื่อวาหวงน้ํา สัตวเหลานั้นไดอาศัยกุศลความดีความ
งามเปนที่พํานัก ยอมทรงตนอยูไดในสังสารวัฏ ไมจมลงในบาดาล
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กลาวคือยังตนใหตั้งขึ้นไดในสมบัตินั้น ๆ เปนตนวาโภคทรัพยและ
อิสริยยศ มีความสามารถจะนําอัตภาพไปโดยสวัสดี ไมตองประพฤติ
ทุจริตอันจะทําใหตกต่ําลําบาก เพราะชีวิโตบายเปนเหตุ. ถาปลอยให
สังกิเลสครอบงํา ก็จะทําอันตรายแกกุศลสุจริตที่ไดประพฤติมา ยัง
บุคคลใหตกต่ําลงไปเหมือนคนเรือแตกขึ้นฝงเกาะไดแลว ถูกหวงน้ํา
ทวมพากันกลับไปตกในสาครฉะนั้น. สมเด็จพระบรมศาสดาจารยตรัส
สอนใหทําเกาะ อยาใหหวงน้ําทวมทับไดเชนนั้นดวยคุณสมบัติ ๔
ประการที่กลาวแลว เปนไปในอันเพียรทํากุศลความดีที่ยังไมไดทํา
เอาใจใสรักษาความดีที่ไดทําแลว คอยระวังไมใหชองแกอกุศลความ
ชั่วที่ยังไมไดทํา เปนธุระปราบปรามใจตนใหละทิ้งความชั่วที่เคยทํา
แลว. ดังนี้ชอื่ วาทําเกาะไมใหหวงน้ําทวมได ในพระคาถานี้โดยอรรถ.
ขอความทั้ง ๒ วิกปั นี้ ก็จัดเขาไดในบรมพุทโธวาทที่ประทาน
แกภิกษุสงฆ เมื่อพระอานนทพุทธอุปฏฐากเปนผูรับเทศนา ในมหา
ปรินิพพานสูตร วา ตสฺมาติหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา
อนฺสรณา เพราะเหตุนั้นแล อานนท ทานทั้งหลายเปนผูมีตนเปน
ที่เกาะเปนที่พึ่งอยูเถิด อยามีคนอื่นเปนพึ่ง. คือมีธรรมเปนที่เกาะ
มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีอยางอื่นเปนที่พึ่ง. พระพุทธภาษิตนี้ แสดง
ปฏิบัติที่สมควรแกสมณะผูรับเทศนาก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ก็แนะให
สันนิษฐานวา อันคนจะทําเกาะ คือถิ่นฐานของตน ไมใหหว งน้ํา
คืออันตรายทวมทับได จะตองคิดอาศัยตนเอง จะคิดพึ่งพิงพวกอื่นหา
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๑๙.
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ใชทางไม ตองทําตนใหบริบูรณดวยคุณธรรมนั้น ๆ ซึ่งเปนเครื่อง
ปองกันบํารุงรักษา เปนตนวาองคสมบัติ ๔ ประการในหนหลัง.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
ตนของตนแล ยอมเปนที่พึ่งของตน ใครอื่นเลาจะมาเปนที่พึ่ง.
วิริเยน ทุกขฺ มจฺเจติ ถึงยามตกทุกขยาก จะลวงทุกขนั้นได ก็
เพราะเพียร ดุจพระเจาวัฏฏคามณีอภัย ผูผานสมบัติในลังกา เมื่อ
ราวพุทธศาสนกาล ๔๓๗ ป เสียพระนครแกพวกทมิฬ ตองเสดจ
ประลาตไปซุมอยูในไพร ทาวเธอไมทอแท มุงหมายแตจะไดพระนคร
คืนใหจงได อุตสาหะเกลี้ยกลอมผูคนรวบรวมรีพ้ ลเขาเปนกําลังอยู
ถึง ๑๕ ป จึงตีพระนครคืนได ปราบทมิฬใหปราชัยพายแพ ทรง
ราชยสืบมาโดยไมมีภัย. ความเพียรยอมเปนกําลังใหญ ใหสําเร็จผล
ที่มุงหมาย.
วายเมเถว ปุริโส
ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เปนชายควรพากเพียรไป กวาผลจะสําเร็จ กยิรา เจ กยิราเถน
ถาจะทําควรทํากิจนั้นจริง ๆ. เมื่อไดทําเชนนั้นแลว ผลจะไมสําเร็จ
ก็ตามที ไมตองมีวิปฏิสาร. ในหมูบรรพชิต สมเด็จพระธรรมสามิศร
ก็ทรงสรรเสริญจตุรงคมหาประธาน คือความเพียรอยางใหญ ไม
เห็นแกองคาพยพ ๔ แสดงโดยบาลีวา
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. ๒. ส. ส. ๑๕/๓๑๕. ๓. ส. ส. ๑๕/๓๓๐. ๔. ส. ส. ๑๕/๖๗.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 110

กาม ตโจ นหารุ จ
อฏิ จ อวสิสฺสตุ
เปนตน มีความวา เลือดเนื้อในกายของเรา แหงเหือดไปเถิด จง
เหลืออยูแตหนัง เอ็นกระดูก ก็ตามที ผลนั้นใด จะพึงถึงไดดวย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของ
บุรุษ ยังไมถงึ ผลนั้นแลว และจะหยุดเพียรเสีย จักเปนอันไมมี. แม
สมเด็จพระชินสีห ไดตรัสเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนเอกอัคร
ในโลก ก็เพราะอาศัยความเพียร. ตั้งแตออกมหาภิเนษกรมณ ได
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาถึง ๖ ป แสวงหาพระปญญาตรัสรูในวิธีตาง ๆ
ในที่สุดก็ไดบรรลุในทางทําจิตใหบริสุทธิ์. พระราชมหากษัตริย จะ
มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ เปนพระเจาจักรพรรดิราชปกครองปฐพีมณฑล มีประเทศราชอยูใตพระบารมีก็ตองอาศัยพระวิริยภาพ หมั่น
ทรงบําเพ็ญจักรพรรดิวัตร ทํานุบํารุงพระราชอาณาจักรและประชาชน
รี้พลพาหนะใหพรอมพรั่ง ตั้งพระองคอยูในธรรมสุจริต. ความเพียร
เปนองคสมบัติของอุตมบุรุษฉะนี้ ทานจึงจัดเปนพระบารมีธรรมของ
พระพุทธเจาประการหนึ่ง โดยโวหารวา วิริยบารมี ในพระบารมี ๑๐
ทัศ และจัดเปนราชธรรมของพระราชามหากษัตริยประการหนึ่ง โดย
โวหารวา ตโป ในทศพิธราชธรรม. พระพุทธเจาไดตรัสแลว ก็ยัง
ทรงพระอุตสาหะเสด็จเที่ยวจาริกแสดงธรรมโปรดเวไนยนิกร เปนสวน
ปรหิตปฏิบัติ คือประพฤติเกื้อกูลแกผูอื่น เปนพุทธกิจสวนสัตตูปการสัมปทา. พระราชมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว ก็ประกอบ
๑

๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๖๔.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 111

พระวิริยภาพในราชกรณียะ เพื่อประโยชนดุจเดียวกัน.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา เสด็จเถลิงราไชศวรรยาธิปตย ในเวลาเริ่มแปรความเปนไปของประเทศในบุรพทิศาภาคนี้
ไดทรงตั้งพระราชอุตสาหะในที่จะจัดราชการ เพื่อปองกันรักษาทํานุ
บํารุงพระราชอาณาจักรใหเจริญทันสมัย อุบัติเหตุใด ๆ อันจะนําให
เกิดอนัตถะไมเปนผลอันดีแกแผนดิน ที่ยังไมเกิด ก็ทรงจัดกรระวัง
ดังทํานุบํารุงพลนิกายไว เพื่อปองกันจลาจลภายใน และปจจามิตร
ภายนอก ตลอดลงมาถึงระวังโรคภัยไขเจ็บและอัคคีภัยอันจะเกิดมีแก
ประชาชนเปนที่สุด เมื่อเกิดขึ้นมาแลว ก็ทรงเขมนขะมักเพื่อจะระงับ
ใหราบคาบ ดุจไดทรงปราบจลาจลในมณฑลพายัพและอีสาน ขจัด
โจรภายนอกภายใน ขอเสียหายที่มีอยูแลว ก็ตั้งพระราชหฤทัยจะ
เลิกถอน เชนเลิกทาส ผอนเลิกบอนเบี้ย เลิกวิธีใชบีบคั้นในทาง
พิจารณาความอาญา ตลอดถึงเลิกขนบธรรมเนียมอันลวงเวลา และ
ขัดแกความเปนไปของประเทศอยางอื่น ๆ อีกเปนอันมาก การณใด ๆ
เปนทางแหงความเจริญ แมจะสําเร็จยากสักปานไรก็ไมทรงทอดพระ
ราชธุระ เมือ่ เปนกาละก็จัดขึ้น เชนทรงขวนขวายเพื่อจะรวมความ
ปกครอง ในหนาที่ตุลาการใหพนจากความเปนแผนก จัดระเบียบสวน
ธุรการ บํารุงศึกษากสิกรรมพาณิชกรรม สรางทางรถไฟสายโทรเลข
และอื่น ๆ เมื่อไดจัดขึ้นแลว ก็มีพระราชประสงคจะรักษาใหยืนยงคงที่
ทรงสอดสองตรวจตราราชกรณียะอยูเปนนิตย.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระอุตสาหะในอัน
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บําเพ็ญราชธรรมอันอางวาง ยากที่จะลุที่สุด ก็ดุจเดียวกันกับพระ
มหาชนก พยายามวายอยูในมหาสาครไมแลเห็นฝง ถึงดังนั้นก็ไมมี
ทอแท นางมณีเมขลามีกรุณามาชวย ก็ไดแกความสําเร็จมุงหมาย
เปนผลแหงความเพียรและแกลวกลา. พระคุณขอนี้นับวาวิริยสมบัติ
เปนมงคลอันมหาประเสริฐ มีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
นั้น เปนประการที่ตน.
โลกัตถจริยานั้น คือความประพฤติใหเปนประโยชนแกโลก
และคําวาโลกในที่นี้นั้น โดยพยัญชนะ เปนชื่อของแผนดินทั้งมวล
หรือโดยเอกเทศ, โดยอุปจารโวหารคือคํากลาวออม เปนชื่อของ
ประชาชนผูอาศัยอยู ณ โลกนั้น. เพราะเหตุนั้น ความประพฤติให
เปนประโยชนแกแผนดินอันเปนถิ่นฐานและประชาราษฎร จัดวาเปน
โลกัตถจริยาโดยบรรยาย. คุณขอนี้เปนปฏิปทาเครื่องหมายของทาน
ผูเปนบุรุษรัตน. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จําเดิมแตไดตรัสรู
ก็ไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจอันใหญ พระองคแผพระญาณทอดพระเนตร
โลก ณ เวลาปจจุสมัยใกลรุงและสายัณหสมัยตอนพลบค่ํา เมื่อมี
พุทธเวไนยปรากฏในพระญาณ โดยอาการที่มีอุปนิสัยจะไดตรัสรูมรรคผล หรือถึงพระไตรสรณคมน หรือจะไดลุคุณสมบัติอยางอื่น ๆ พระ
องคก็เสด็จไปโปรด ดวยพระมหากรุณา ตั้งตนแตตรัสประถมเทศนา
โปรดพระภิกษุปญจวัคคีย พอมีพระสาวกขึ้นบาง ก็สงจาริกไปใน
ทิศานุทิศ เพื่อประกาศพระศาสนา ขอนี้ก็ทรงปรารภหิตสุขแหง
สัตวโลกเปนที่ตั้ง แจงในพระวาจาตรัสสั่งดังนี้วา จรถ ภิกขฺ เว
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จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงเที่ยว
จาริกไป เพื่อเกื้อกุลแกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่อนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แหงเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดไป ๒ รูป โดยทางเดียวกัน
จงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ในทามกลาง ในที่สุด ประกาศ
ศาสนาบริสุทธิ์บริบูรณสนิ้ เชิง พรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ สัตว
ทั้งหลายที่มีสัญชาติเปนผูมีธุลีในจักษุนอย กลาวคือมีกิเลสเบาบาง
มีอยู เพราะไมเคยไดยินไดฟง ยอมเสื่อมจากธรรม ผูจะรูทั่วถึง
ซึ่งธรรมจักมี แมเราตถาคตก็จักไปอุรุเวลาประเทศเสนานิคม เพื่อ
แสดงธรรมเหมือนกัน. ตั้งแตนั้นก็เสด็จเที่ยวเทศนาโปรดสัตวตลอด
เวลาที่ทรงพระชนมอยูเพียงไร ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายไพบูล.
พระคันถรจนาจารยยกยองพระคุณขอนี้ไวในพระพุทธจริยา ๓ เรียกวา
โลกัตถจริยา คือประพฤติประโยชนแกโลก ในสัมปทา ๓ เรียกวา
สัตตูปการสัมปทา คือถึงพรอมดวยอุปการแกเวไนยสัตว. พระมหา
กษัตริยเจาผูครองแผนดินตางโดยพระเดชานุภาพ เปนพระเจาจักรพรรดิ เปนมุรธาภิสิตราช หรือต่ํากวานั้นลงมา ก็ยอมทรงบําเพ็ญเปน
พระราชจริยาอันสําคัญ พึงสันนิษฐานเห็นในการทรงรักษาจักรวรรดิวัตร และทรงปฏิบัติอยูในสังคหวัตถุเปนเบื้องหนา. จักรวรรดิวัตร
นั้น จัดประเภทโดยอรรถกถานัยเปน ๑๒ ประการ คือทรงจัดธรรม๑

๑. มหา. วิ. ๔/๓๙.
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การรักขาวรณคุตติ์ คือความปกครองดวยรักษาและปองกันอันเปนธรรม
อนฺโตชนสฺมึ ในอันโตชนหมูคนใน ไดแกพระมเหสี พระราชโอรส
พระราชธิดา ตลอดลงมาถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งบุรุษสตรี
พวกหนึ่ง พลกายสฺมึ ในพลกายคือกรมทหาร อันเปนกําลังปองกัน
ปราบปรามปฏิปกษ และรักษาความสงบราบคาบพวกหนึ่ง แต ๒ พวก
นี้โดยอรรถกถานัยจัดเปน ๑ ขตฺติเยสุ ในเหลากษัตริย ผูครอง
พระนครนั้น ๆ ผูอยูใตพระเดชานุภาพพวกหนึ่ง อนุยนฺเตสุ ในเหลาอนุยนต คือเชื้อพระวงศผูสนิทในพระองค สําหรับตามเสด็จเปนราชบริวารพวกหนึ่ง พฺราหฺมณคหปติเกสุ ในพราหมณผูเปนคฤหบดี ตั้งอยู
ในที่เปนเสวกามาตยรับราชกิจพวกหนึ่ง เนคมชานปเทสุ ในชาวนิคม
ชนบท คือราษฎรพื้นเมืองพวกหนึ่ง สมณพฺราหฺมเณสุ ในพราหมณ
ผูเปนสมณะพวกหนึ่ง มิคปกฺขีสุ ในหมูเนื้อนกที่ควรจะบํารุงไวสืบ
พันธุพวกหนึ่ง อธมฺมการปฏิกฺเขโป หามปรามความประพฤติไม
เปนธรรม คือตั้งพระราชบัญญัติเพื่อปองกันเหตุรายมิใหเปนไป ๑
อธนาน ธนานุปฺปทาน พระราชทานทรัพยแกผูไรทรัพย คือประกอบอุบายนํานุบํารุงประชาชนผูขัดสนใหเปนคนมั่งคั่งบริบูรณ ๑ สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺหปุจฺฉน หมั่นไตถามสมณพราหมณ
ผูทรงคุณธรรมถึงบาปบุญคุณโทษแลว สมาทานแตกิจที่ชอบ ๑ วัตร
เหลานี้มีในบาลีจักรวัติสูตร อธมฺมราคสฺส ปหาน กับเวน
ความกําหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม ๑ วิสมโลภสฺส ปหาน
เวนความโลกกลาโดยอาการไมสม่ําเสมอ คือไมเลือกวาควรไมควร ๑
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นี้มาในอรรถกถา เขากันเปนจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ. และ
สังคหวัตถุนั้น ๕ ประการคือ สสฺสเมธ พระปรีชาฉลาดในอันบํารุง
กสิกรรมการนาตลอดมาถึงการเพาะปลูกทั่วไป เปนสมบัติใหญของ
บานเมือง เพื่อยังพื้นที่ใหเผล็ดผลเต็มภาคภูมิ ๑ ปุริสเมธ พระ
ปรีชาฉลาดในอันชุบเลี้ยงพระราชวงศเสวกามาตย และบํารุงพลนิกาย
ตลอดถึงประกอบอุบายปลูกความนิยมของสมณพราหมณาจารย และ
ราษฎรขาขอบขัณฑสีมาทั่วไป เพื่อบํารุงสามัคคีธรรมเปนกําลังใหญ
ของแผนดิน ๑ สมฺมาปาส ทรงบํารุงพาณิชกรรมการคาขาย อันเปน
อุบายดังบวงคลองน้ําใจพวกพาณิชภายในภายนอกไวโดยชอบ เปน
ทางประกอบพระราชทรัพยขึ้นพระคลัง และทําความมั่งคั่งสมบูรณ
แหงพระราชอาณาเขต ๑ วาจาเปยฺย ตรัสพระวาจาปราศรัยเราะราย
แสดงพระราชอัธยาศัยออนโยนเคารพเมตตาอารีแกราชบริษัท โดยควร
แกภูมิของคนนั้น ๆ ๑ นิรคฺคล ปองกันเหตุรายภายนอกภายในให
สงบราบคาบ ประชาชนไดอยูเปนสุขสบาย ไมตองหวาดตอภยันตราย
วางใจลงไดจนแทบจะไมตองลงสลักประตูบานเรือน เปนทางปลูก
ความเชื่อถือของประชาชน ๑. โลกัตถจริยา เปนปฏิทาของทาน
ผูเปนบุรุษรัตน ทั้งฝายบรรพชิต ทัง้ ฝายคฤหัตถ ดวยประการฉะนี้
ทานผูมีจริยาเห็นปานนั้น ยอมดํารงชนมชีพอยูเพื่อหิตสุขแหงสัตวโลก
เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ ปฺาชีวีชีวิตมาหุ เสฏ บัณฑิต
ทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญชีวิตของทานผูมีปกติเปนอยูดวยปญญาวา
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๕๘. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 116

ประเสริฐสุดไมเปลาจากประโยชน. วิริยภาพที่เปนคุณสมบัติของทาน
ผูเปนอุดมบุรุษ ยอมเปนกําลังอุดหนุนใหทานไดบําเพ็ญโลกัตถจริยา
ใหไพศาล.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงประกอบดวยพระ
วิริยสมบัติแลว ทรงบําเพ็ญราชธรรมอุปถัมภพระพุทธศาสนา บริหาร
พระราชอาณาจักร ชุบเลีย้ งพระราชวงศานุวงศเสวกามาตยราชบริพาร
ทั้งฝายทหารทั้งฝายพลเรือน ทํานุบํารุงทวยชีอาณาประชาราษฎรเพื่อยู
เย็นเปนสุข นิรทุกขนิรภัย อนุโลมเขาในจักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุ
ซึ่งแสดงมาแลวในหนหลัง ตั้งพระราชหฤทัยมั่นอยูในพระราชจริยา.
พระราชอุตสาหะจัดในราชกิจ เปนเหตุใหสมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภารเจาเสื่อมลาพระกําลังลง ไมทรงพระสําราญโดยลําดับมา จนเปน
เหตุตองเสด็จรักษาพระองค ณ ทวีปยุโรป ซึ่งเปนปรวิสัย นิราไกล
พระมหานครกับทั้งราชตระกูลราชบริษทั และโภไคศวรรย หางจาก
ขาขอบขัณฑสีมา เปนที่วาเหวพระราชหฤทัย ทั้งจะไดเสวยความ
ลําบากพระกมล เพราะไมบริบูรณแหงอุปฐาน การบํารุงบําเรอดังได
เคยมา ทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาพระชนมและบํารุงพระกําลังไวทรงราชภาระ
ใหเปนหิตานุหิตประโยชนทั่วกัน. ขอนี้ก็เหมือนสมเด็จพระสรรเพชญ
พุทธเจาเมื่อแรกไดตรัสรู ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของสัตวโลก ผูจะ
รูทั่วถึงธรรมมีอยู และทรงสันนิษฐานวาจะแสดงธรรมแลว ทรงทําอายุ
สังขาราธิษฐาน คือตั้งปรารถนาที่จะดํารงพระชนมายุอยู กวาพุทธบริษัทจะไดความเขาในธรรมชัดเจน และปฏิบัติชอบสมควรแกพระ
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ธรรม สามารถจะบอกกลาวสั่งสอนผูอื่นนําสืบกันไป กวาพระศาสนา
จะไพบูลถาวรแพรหลายสําเร็จประโยชนแกชนเปนอันมาก หากจะมี
โรคาพาธพยาธิพิบัติเกิดขึ้นตัดทอนอายุสังขาร ก็จะทรงพยายามเพื่อ
บําบัดเสีย ดวยกําลังพระอิทธิบาท จะบํารุงพระองคใหทรงอยูกอน
กวาพระศาสนาและบริษัทจะสมบูรณฉะนั้น. โดยปกติพระอรหันตเจา
ยอมไมมีความอาลัยเสียดายในรางกายและชีวิต จะเปนอยูไดเทาไร
ก็ตามที ถึงอยางนั้น สมเด็จพระโลกนาถเจา ทรงทําอายุสังขาราธิษฐานในที่นี้ ก็ดวยพระพุทธประสงคจะทรงบําเพ็ญพระพุทธจริยา ให
สําเร็จประโยชนแกโลก ดวยประการดังนั้น สมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจาก็เหมือนกัน ตั้งพระราชหฤทัยจะรักษาพระชนมและ
บํารุงพระกําลังไวเพื่อทรงบําเพ็ญพระราชจริยาใหภิยโยภาพ เพื่อประโยชน แกแผนดินและประชาชน ตองดวยความสรรเสริญในพุทธนิพนธวา
หิโต พหุนฺน ปฏิปชฺช โภเค
ทานผูเปนสัตบุรุษ ปฏิบัติครอบครองโภคสมบัติ มีอัธยาศัยเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก
ต เทวดา รกฺขติ ธมฺมคุตฺต
เทวดายอมรักษาทานผูนั้น อันธรรมคุมครองแลว
พหุสฺสุต สีลวตูปปนฺน
ธมฺเม ิต น วิชหาติ กิตฺติ
๑

๑. ปฺจก. ๒๒/๕๑.
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เกียรติคุณยอมไมละทานผูนั้นที่เปนพหุสูตมีสดับมาก บริบูรณดวย
สีลาจารวัตรตั้งอยูในธรรม
ธมฺมฏ สีลสมฺปนฺน สจฺจวาทึ หิรีมน
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
ใครเลาควรจะนินทาทานผูนั้น ผูตั้งอยูในธรรม ถึงพรอมดวยศีล มีปกติ
กลาวคําสัตย มีหิริอยูในใจ ไรโทษดุจแทงทองชมพูนุทหนักนิกขะ ๑
เทวาป น ปสสนฺติ
พฺรหฺมนุ าป ปสสิโต
อยาวาแตมนุษยเลย แมเทวดาแมพรหมก็ยอมสรรเสริญทานผูนั้นทั่วไป
ฉะนี้. พระคุณนี้ จัดเขาในโลกกัตถจริยา เปนมงคลอันสูงสุข
มีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา เปนประการที่ ๒.
พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือพระราชกรณียกิจที่
ทรงจัดขึ้นดวยพระบรมเดชนุภาพ เปนอุปการะแกพระคุณขอที่ ๒
ซึ่งแสดงมาแลวนั้น. ในขวบหลังตั้งแต กันยายน ศก ๑๒๕ ถึง สิงหาคม
ศก ๑๒๖ นี้ ขอที่ควรยกยอมขึ้นพรรณนา คือ
ในคราวที่เสด็จประพาสจากพระมหานครสูทวีปยุโรปนั้น ทรง
ตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร พระราชโอรสรวมพระ
ราชหฤทัย เปนผูสําเร็จราชการรักษาพระนคร พรอมดวยมุขมนตรี
สภาชุมนุมที่ปรึกษาผูใหญ และเสนาบดีสภาชุมนุมเจากระทรวง โปรด
เกลา ฯ ใหทรงประศาสนราชกิจ ตามแผนโดยระบอบชอบแก
พระราชนิยม. แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจานั้น อันทานที่
เปนมุขมนตรี และเจากระทรวงเขาชวยเปนกําลัง ไดทรงสั่งและ
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รักษาราชการ ดวยพระวิริยะปรีชาสามารถ สมแกเปนที่วางพระ
ราชหฤทัยไว ตองดวยลักษณะพระราชโอรสผูใหญของพระเจาจักรพรรดินาถทีแ่ สดงในพระสูตรวา ประกอบดวยองคสมบัติ ๕ ประการ
คือ อัตถัญู เปนผูรอบรูอ รรถ คือกระแสความ และผลประวัติ
ธัมมัญู เปนผูรอบรูธรรม คือสันทัดในพากยคํา และเหตุการณ
มัตตัญู เปนผูรูจักประมาณ คือความพอดีแหงกิจ และบุคคล
กาลัญู เปนผูรอบรูกาลสมัยที่สมควรประกอบกิจใหสบโอกาส ปริสัญู
เปนผูรูจักบริษัทวาจะควรยึดเหนี่ยวไวไดดวยสถานไร. สมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจา ไดพระราชโอรสผูทรงคุณสมบัติเชนนี้ไวตาง
พระองค ถึงจะเสด็จอยูในที่ไกลก็พอจะทรงเบาพระวิตกถึงราชการได
แมนเสด็จอยูในพระนคร สมดวยพระพุทธภาษิตในคัมภีรปญจกนิบาต
อังคุดร วา ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ราชา ขตฺติโย
มุทฺธาภิสิตฺโต ยสฺส ยสฺส ทิสาย วิหรติ สกสฺมึเยว วิชิเต วิหรติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขัตติยราชผูไดมุรธาภิเษกแลว ประกอบพรอม
ดวยองค ๕ ประการแลว เสด็จอยูในทิศใด ๆ ก็ชื่อวาเสด็จอยูใน
แวนแควนของพระองคเอง. องค ๕ นั้น คือ อุภโต สุขาโต โหติ
มีพระชาติอันดีทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายพระชนนี ทั้งฝายพระชนก
มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดเปนอันดีตลอด ๗ ชั่วบุรพบุรุษ อัน
ผูใดผูหนึ่งไมติเตียนไมคัดคานได เพราะถอยคําปรารภพระชาติ ขอที่มี
พระชาติสูงทั้ง ๒ ฝายนี้ เปนองคอันหนึ่ง อฑฺโฒ โหติ เปนผูมั่งคั่ง
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๖๙.
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มีพระราชทรัพยมาก มีเครื่องอุปโภคมาก มีพระคลังและฉางเต็ม
บริบูรณ เปนองคอันหนึ่ง พลวา โข ปน โหติ จตุรงฺคินิยา
เสนาย สมนฺนาคโต และมีกองพลประกอบดวยเสนา ๔ เหลา
บังคับงายอยูในถอยคํา ตั้งใจทําตามอาณัติ เปนองคอันหนึ่ง ปริณายโก
โข ปนสฺส โหติ ปณฺฑิโต อนึ่ง ปริณายกขุนพลของพระองค
เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด มีปรีชาสามารถจะดําริการทั้งอดีตอนาคต
ปจจุบัน นี้เปนองคอันหนึ่ง ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมอบรมพระราชอิสริยยศของขัตติยราชนั้นใหเจริญแกกลา พระราชามหากษัตริย
ประกอบดวยธรรม มียศเปนที่ ๕ นีแ้ ลว เสด็จอยูในทิศใด ๆ ก็ชื่อ
วาเสด็จอยูในแวนแควนของพระองคเอง เพราะความเปนเชนนี้ยอมมี
สําหรับทานผูมีชัยชํานะเปนอยางวิเศษแลว. สมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจา ไดพระราชโอรสเปนที่วางพระราชหฤทัยไดเชนนี้
ควรไดทรงรับความพลอยยินดีของชนทั้งปวง.
อีกประการหนึ่ง ไดโปรดเกลา ฯ ใหทําสัญญากับรัฐบาลฝรั่งเศส
ปรองดองกันปนเขตแดนอาณาจักรทั้ง ๒ และจัดวิธีปกครองคนใน
อํานาจกับคนผูพํานักของรัฐบาลนั้น เพื่อรักษาสัมพันธไมตรี ใหสนิท
สนมโดยสมแตสมัย.
พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบายที่พรรณนา พอเปน
นิทัสสนนัย จัดเปนมงคลอันวิเสสที่ครบ ๓.
พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ อันเปนที่ตั้งแหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา ดวยประการ
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ฉะนี้. ควรแลวที่พระราชวงศานุวงศ และเสวกามาตย ตลอดถึง
ราษฎรทั้งปวงจะมีความกตัญูรูพระคุณ และจงรักภักดีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจานั้น ผูมีหนาที่ในราชกิจ ควรตั้งจิตรักษาการ
ฉลองพระเดชพระคุณ จงเต็มกําลังดวยความสวามิภักดิ์ซื่อสัตย วุฒิสิร-ิ
สวัสดิ์ก็จักเกิดเปนผล แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ตลอด
ลงมาถึงตนทั่วกันแล.
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ในศก ๑๒๗
จะพรรณนาพระคุณพิเศษ ๓ ประการ คือ มิตรสมบัติ ๑
มัตตัญุตา ๑ รัฏฐาภิปาลโนบาย ๑ พอเปนนิทัสสนนัย,
มิตรสมบัติขอตนนั้นคือถึงพรอมดวยมิตร. กลาวโดยสาธารณนัย
ชนผูรักใครกันสนิท ชื่อวามิตร ไดในคําวา มาตา มิตฺต สเก
ฆเร มารดาชื่อวาเปนมิตรในเรือนของตน. คนผูม ีเมตตาในกันก็ชื่อ
วามิตร ไดในคําวา อริยมิตฺตกโร สิยา ชนสมควรจะทําพระอริยบุคคลใหเปนมิตร. กลาวโดยเฉพาะสหายผูสนิทและผูมีเมตตาชื่อวามิตร
ไดในคําวา ปาปมิตฺโต กลฺยาณมิตฺโต มีมิตรเลว มีมิตรดี. เพื่อน
รวมการงานเปนแตสหายบาง อมาตยบาง ไมชื่อวามิตร ตอเปนผูสนิท
สนมกันมีเมตตาในกัน จึงจะไดชื่ออยางนั้น. มิตรนั้นมีทั้งชั่วทั้งดี มิตร
ชั่วเรียกวาบาปมิตร มิตรดีเรียกวากัลยาณมิตร. มิตรนั้นยอมเปนปจจัย
ภายนอกอันแรงกลา ที่จะพาผูสมคบใหถึงความเจริญหรือเสื่อมเสีย
เหตุดังนั้น สมเด็จพระโลกนาถเจาจึงตรัสวา พาหิร ภิกฺขเว องฺคนฺติ
กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อนตฺถาย
สวตฺตติ ยถยิท ภิกขฺ เว ปาปมิตฺตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทํา
ปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว เรายอมไมแลเห็นเหตุแมอันหนึ่งอื่น
อันจะเปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว
ความเปนผูมีปาปมิตร ยอมเปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ อีกฝาย
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๒.
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หนึ่ง เรายอมไมแลเห็นเหตุอันหนึ่งอื่นเหมือนกัน อันจะเปนไป
เพื่อประโยชนอยางใหญ เมหือนความเปนผูมีมิตรดี ความเปนผูมี
กัลยาณมิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ. ความแหงพระพุทธภาษิตนี้ ในกัณหปกษฝายดําคือขางไมดี พึงสาธกดวยเรื่องพระเจาอชาตศัตรูผูครองมคธประเทศ. ครั้งทาวเธอยังเปนพระราชกุมาร คืออยูใน
ตําแหนงลูกหลวงยังไมไดเถลิงราชย ทาวเธอไปคบหากับพระเทวทัต
ผูเปนภิกษุใจบาปหยาบชา เชื่อคํายุยงของพระเทวทัต ไดทําปตุฆาต
อันเปนครุกรรม ไดเสวยผลอันเผ็ดรอน ทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ทั้งตัดอุปนิสัยแหงพระโสดาปตติผล ที่จะพึงไดบรรลุในอัตภาพนั้นเสีย
แมทาวเธอเปนพระราชครองแผนดิน มีพระเดชานุภาพลวงกฎหมาย
ไมมีบุคคลจะลงกรรมกรณ ก็ยังตองเสวยวิปฏิสารไดความเดือดรอน
พระราชหฤทัยเปนอาชญา ทาวเธอเคยทํามาเอง ก็จําตองหวาดไมไว
พระทัย แมในพระราชโอรส ไมไดทจี่ ะเสด็จอยูสําราญ แมในทางกุลสังวาส คืออยูรวมกันเปนตระกุล วางตัวอยางอันไมดีไว ไมเฉพาะ
แตในพระราชวงศ ยังทําความเสียไวในขัตติยมณฑลทั่วไปดวย ถูกตัด
ขาดจากความสมาคม นิยมนับถือของโลก ครั้นเสด็จละโลกนี้ไปแลว
จะมีคติเปนอยางไร ก็ไมตองพักพยากรณ. พระเจาอชาตศัตรูไดเสวย
วิบากอันเผ็ดรอนเชนนี้ ก็เพราะสมาคมกับพระเทวทัตผูเปนปาปมิตร.
ในศุกลปกษ ฝายขาวคือขางดี พึงสาธกดวยเครื่องแหงพระเจาตักกสิลา
พระราชโอรสพระเจาพาราณสี ในปญจภีรุกชาดกเอกนิบาต เมื่อครั้ง
๑

๑. ขุ. เอก. ๒๗/๔๓. ตทฏกถา ๒/๓๕๒.
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ยังเปนพระราชกุมาร เสด็จจะไปครองเมืองตักกสิลาอันเปนทางไกล
กันดาร รอดพนจากอํานาจนางยักขินีผูมาประโลมลอในระหวางทางและ
ไปถึงโดยเกษมสวัสดี ก็เพราะไดพระปจเจกพุทธะเปนกัลยาณมิตร
ตั้งมั่นไมละเมิดโอวาทของทาน เมื่อทาวเธอไดผานสมบัติแลวทรงเปลง
อุทานาวาจาขึ้นวา
กุสลูปเทเส ธิติยา ทฬฺหาย
อวตฺถิตตฺตา ภยภีรุตาย จ
น รกฺขสีน วสมาคมิมหฺ เส
ส โสตฺถิภาโว มหาตา ภเยน เม
ดังนี้ มีความวา เพราะเรามั่นแลว ดวยความตั้งมั่น ในคําแนะนํา
ของทานผูฉลาด และเพราะเราเปนผูขลาดแตภัย เราจึงมิไดถึงอํานาจ
แหงนางยักขินีทั้งหลาย เราจึงมีสวัสดีรอยจากภัยใหญอยางนี้. เรื่องนี้
พระโบราณาจารยแสดงไว เปรียบความเปนไปของกุลบุตรผูรูจักรักษา
ตนรอดตลอดมาแตเยาว จนไดเปนอธิบดีครองตระกูลอันหนึ่งขึ้นไปจน
สุดวาสนา พระราชกุมารพระราชโอรสพระเจาพาราณสี ผูเสด็จจะไป
ครองเมืองตักกสิลานั้น ไดแกกุลบุตรผูยังเยาว อันจะกาวขึ้นไปสูที่สุด
วาสนาของตนขางหนา. ระยะทางในระหวางนครทั้ง ๒ อันไกล
กันดารนั้น ไดแกระยะเบื้องตนและที่สุดของกุลบุตรผูจะกาวขึ้นไปนั้น
ยังหางจากกันมาก ทั้งมีความลําบากขัดของที่จะตองพบและลุไปเปน
ชั้น ๆ. นางยักขินีในระหวางทางที่คอยประโลมลอใหหลงแลวตกไปสู
อํานาจ ไมอาจไปถึงเมืองตักกสิลานั้น ไดแกเบญจพิธกามคุณ คือ รูป
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เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ยวนใจ ใหกําหนัดมัวเมา แตจะชัก
ใหเสียคน ซึ่งกุลบุตรจะพึงพบในระยะแหงวัย. ผูหลงและตกอยูใน
อํานาจนางยักขินีนั้น ไดแกกุลบุตรบางพวก ผูกําหนัดมัวเมา และ
บําเรอดวยรูปโฉมขับประโคม เครื่องหอมสําหรับชโลมทา ของกิน
ของดื่ม และผาผอนเบาะฟูกที่หลับนอนและสิ่งอื่นอันจะเกื้อกูลแกสัมผัส
อันเปนที่ยวนใจ แตเปนอบายมุข คือเปนเหตุแหงความพินาศ ไม
สามารถจะกาวขึ้นไปถึงที่สุดวาสนา ลมเสียในระยะกาล. พระราชกุมาร
ผูไมหลงแลว และรอดจากอํานาจนางยักขินีไปถึงเมืองตักกสิลาโดย
สวัสดี และไดครองนครนั้น ไดแกกลุ บุตรผูมีสติสัมปชัญญะ ไมลุม
หลงในเบญจพิธกามคุณนั้น รูจักปองกันตนใหรอดตลอดมาจนถึงได
กาวขึ้นไปสูที่สุดวาสนาของตน. พระราชกุมารไดบรรลุวิบลุ ผลดังนี้
เพราะตั้งมั่นในคําแนะนําของพระปจเจกพุทธะนั้น ไดแกกลุ บุตรไดรับ
โอวาทของปราชญแลวประพฤติตาม แลวแลไดบรรลุความดีความงาม
นั้น ๆ ตามภูมิของตน. ความเปนผูมีบาปชนเปนมิตรเปนเหตุแหง
หายนะ ความเปนผูมีกัลยาณชนเปนมิตรเปนเหตุแหงวัฒนะ ดังเรื่อง
ที่นํามาสาธกฉะนี้. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ยอมถือเปนสําคัญใน
พระธรรมวินัยนี้เหมือนกัน. ขอนี้พึงสาธกดวยเรื่องอันมาในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค ครัง้ หนึ่ง พระอานนทกราบทูลสมเด็จพระบรม
ศาสดาวา ความเปนผูมีกัลยาณมิตรนี้ เปนกึ่งแหงพรหมจรรย คือ
ความบําเพ็ญศาสนกิจทีเดียว. สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๒.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 126

อยากลาวอยางนั้น เปนพรหมจรรยทั้งมวลทีเดียว ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร
จักอาจยังอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดขึ้น จักอาจทําใหเจริญขึ้น. ตอนี้
ทรงแจกอัฏฐังคิกมรรคนั้นแลวตรัสวา ดวยบรรยายนี้แลพึงรูวา ความ
เปนผูมีกัลยาณมิตร เปนพรหมจรรยทั้งมวลทีเดียว สัตวทั้งหลายไดเรา
ตถาคตเปนกัลยาณมิตรแลว ตนเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ยอมพน
จากชาติได เปนผูมีชราเปนธรรมดา ก็ยอมพนจากชราได เปนผูมี
มรณะเปนธรรมดา ก็ยอมพนจากมรณะได เปนผูมีโศก ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ก็ยอมพนจากทุกขเหลานี้ได แม
ดวยบรรยายนี้ พึงรูวาความเปนผูมีกัลยาณมิตร เปนพรหมจรรยทั้งมวล
ทีเดียวแล. พระอังคุลิมาล แรกก็เปนโจรรายกาล ไดสมเด็จพระ
ศาสดาเปนกัลยาณมิตร ละทุจริตเสียไดกลับเปนคนดี มาบวชใน
พระธรรมวินัยนี้แลวไดสําเร็จพระอรหัต. ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายยังอาง
เมตตาจิตของทานเปนสัตยาธิษฐาน สวดปริตรเพื่อสําเร็จสวัสดิมงคล
แกหญิงมีครรภตลอดถึงชนสามัญทั่วไป และปริตรนั้นก็ไดชอื่ วาอังคุลิมาลปริตรสืบมา. เรื่องนี้สาธกความแหงพระพุทธภาษิตในหนหลัง
นั้น. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ยอมถือเปนสําคัญในพระศาสนา ดวย
ประการฉะนี้.
ในสิงคาโลวาทสูตร สมเด็จพระชินสีหตรัสเรียกปาปมิตรวา
มิตรปฏิรูป คือมิตรเทียม ตรัสเรียกกัลยาณมิตรวาสุหัท คือคนใจดี
ที่จัดวาเปนมิตรแท ทรงจําแนกลักษณะมิตรเทียมและมิตรแทไวฝายละ
๑

๑. ที. ปา. ๑๑/๑๙๔.
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๔ พวก. มิตรเทียมนั้น คือ เปนผูปอกลอก เปนผูพูดไมไดจริง เปน
ผูประจบ เปนผูชักพาในทางฉิบหาย. มิตรแทนนั้ คือเปนผูอุปการะ
เกื้อหนุนกันจริง เปนผูรวมสุขรวมทุกขกันได เปนผูแนะนําในทางที่
เปนประโยชน เปนผูเอ็นดูรักใครจริง. คั้นทางแสดงลักษณะแหงมิตร
เทียมและมิตรแทดังนี้แลว ตรัสใหเวนมิตรเทียมเสียหางไกล เหมือน
คนเดินทางเวนทางมีภัยอันตราย อีกฝายหนึ่งตรัสใหเขาหามิตรแท
เหมือนมารดาไมทิ้งบุตรฉะนั้น.
ในมิตตามิตตชาดก ในทวาทสนิบาต แสดงลักษณะมิตรไว
๑๖ ประการ คือ มิตรไมอยูยอมคิดถึง กลับมาถึงยอมยินดี ยอมเลน
หัวดวย ยอมสนทนาปราศรัย ผูใดเปนมิตรของมิตร ยอมคบดวย ผูใด
เปนศัตรู ยอมไมคบดวย ผูใดดาวามิตร ยอมหาม ผูใดพูดยกยอง
คุณ ยอมสรรเสริญ ยอมบอกความลับของตนแกมิตร ยอมปดความ
ลับของเขาไมใหแพรงพราย มิตรทําอะไร ยอมพูดยกยอง ยอมพูด
เอาใจสรรเสริญปญญาความคิดของมิตร มิตรมีคามจําเริญ ยอมพลอย
ยินดี มิตรมีความเสื่อมเสีย ยอมพลอยเปนทุกข ไดของกินแปลกมา
ยอมนึกถึงมิตร คิดเผื่อแผฉะนี้.
สหาโย อตฺถชาตสฺส
โหติ มิตฺต ปุนปฺปุน
สหายยอมเปนมิตรของผูมีกิจธุระเกิดขึ้นเนือง ๆ มา ควรแลวที่กุลบุตร
จะคบหากัลยาณมิตรและเอื้อเฟอเอาใจไวเปนกําลัง.
สกฺกตฺวา สกฺกโต โหติ
ครุ โหติ สคารโว
สักการะเขาแลว ก็ยอมเปนผูที่เขาสักการะตอบ เคารพเขาแลว ก็ยอม
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ทฺวาทส. ๒๗/๓๔๐. ๒. ส. ส. ๑๕/๕๑. ๓. ขุ. ชา. นวก. ๒๘/๑๕๔.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 128

เปนที่เคารพของเขา. สมเด็จพระโลกนาถเจาก็ไดตรัสประทานโอวาท
ไวแกสิงคาลมาณพวา ปฺจหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ กุลปุตฺเตน
อุตฺตรา ทิสา มิตฺตามจฺจา ปจฺจุปฏาตพฺพา ดูกอนคฤหบดีบุตร
มิตรอมาตยผูเปรียบดวยทิศเบื้องซาย อันกุลบุตรพึงบํารุงดวยฐานะ ๕
ประการ คือ ทาเนน ดวยการใหพัสดุสิ่งของเกื้อกูล เปยฺยวชฺเชน
ดวยกลาวถอยคําที่จับใจ อตฺถจริยาย ดวยประพฤติการที่เปนประโยชน
แกมิตร สมานตฺตตาย ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ไมแสดงความ
แปรผันในการนั้น ๆ อวิสวาทนตาย ดวยความซื่อตรงไมลอลวงกัน
ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรอมาตยผูเปรียบดวยทิศเบื้องซายอันกุลบุตร
บํารุงดวยฐานะทั้ง ๕ เหลานี้แลว ปฺจหิ เนหิ กุลปุตฺต
อนุกมฺปนฺติ ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยฐานะ ๕ ประการ คือ ปมตฺต
รกฺขติ กุลบุตรนั้นเลินเลอเผลอสติ ยอมเอาใจใสระวังรักษาเขา
ปมตฺตสฺส สาปเตยฺย รกฺขติ ยอมปองกันรักษาทรัพยสมบัติของเขา
ภีตสฺส ปฏิสรณ โหติ เมื่อมีทุกขรอนยอมเปนที่พึ่ง อาปทาสุ น
วิชหติ ยอมไมละทิ้งในยามวิบัติ อปร ปชปสฺส ปฏิปูเชติ ยอม
นับถือตอบตลอดวงศวานของเรา. สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประทาน
โอวาทไวใหเขาในอุบายสงเคราะหมิตร ดวยประการฉะนี้. ความเปน
ผูมีพวกพอง เปนผลที่ควรจะตองประสงคประการหนึ่ง ในสวนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ถาหาพวกพองมิไดแลวก็ไมสามารถจะทรงตน
อยูได เหมือนตนไมไรรากไรกิ่งทนพายุไมไดจะลมฉะนั้น. เพราะฉะนั้น สมเด็จพระสุคตเมื่อตรัสสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน จึง
๑
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ทรงแสดงหนาที่ของพระอริยสาวผูครองฆราวาส เนื่องดวยการ
สงเคราะหมิตรไวเปนประการหนึ่ง ถึงจะเปลืองโภคทรัพยที่จับจายไป
ในกิจนี้ ก็จดั วาจายไปดวยดี ชื่อวาไดถือประโยชนอันเกิดแตโภคทรัพย
ไวได. แตมติ รนั้นตางชั้นกันตามบุคคล วิธีสงเคราะหก็จําตองตางไป
ตาม คนเดียวกันความตองการก็ยังตางไปตามขณะ การสงเคราะหมิตร
จึงควรจะทําดวยรูจักเลือกอุบายใหเหมาะแกบุคคลและสมัย ถาเขาใจทํา
ก็จะไดพวกพองเปนกําลังในกิจธุระ นี้เปนปริวารยศ ปริวารสัมปทา.
หัตถกาฬวกอุบาสกเปนตัวอยางสาธกความใหกระจาง. ครั้งหนึ่ง ในเวลา
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูเมืองอาฬวี หัตถกอุบาสกไปสูที่
เฝามีพวกอุบาสกตามไปดวยเปนอันมาก พระองคตรัสถามวา หัตถกะ
บริวารของทานเปนหมูใหญ ทานสงเคราะหยึดเหนี่ยวน้ําใจของเขาไวได
ดวยอยางไร. หัตถกอุบาสกกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองค
ยอมสงเคราะหบริษัทหมูนี้ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่งพระองคตรัส
ประทานเปนอนุศาสนีไว ขาพระองคเห็นวา ผูใดควรไดรับสงเคราะห
ดวยอาการเชนใด ก็สงเคราะหผูนั้นดวยอาการเชนนั้น ขาพระองค
ยอมสงเคราะหเขาดวยการใหพัสดุเกื้อกูลบาง ดวยถอยคําพูดเอาใจ
บาง ดวยประพฤติประโยชนแกเขาบาง ดวยประพฤติสม่ําเสมอในทาง
ผูกไมตรีบาง. สมเด็จพระนราสภทรงสาธุการวา ทําอยางนั้นชอบ
แลว ถูกแลว ตรัสสรรเสริญวา หัตถกะ ทานเกิดมาเพื่อสงเคราะห
บริษัทหมูใหญแท ๆ ในอดีตกาลบุคคลใด ไดควบคุมบริษัทไวไดมาก
บุคคลนั้น ไดทําสําเร็จแลวดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล แมใน
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อนาคตกาล ก็จักเปนเชนเดียวกัน ถึงในปจจุบันนี้เลา ก็เปนอยูอยางนี้
เมื่อหัตถกอุบาสกกลับแลว พระองคตรัสสรรเสริญแกภิกษุทั้งหลายวา
หัตถกอุบาสกเปนคนประหลาดอัศจรรย ใหเธอทั้งหลายจําไวเถิด.
บุคคลผูเขาในอุบายสงเคราะหใหเหมาะแกบุคคลและเวลา ยอมเจริญ
ดวยบริวารยศ มีพวกพองมาก เปนกลังเครื่องตั้งมั่นแหงตน และ
เปนที่พึ่งของชนทั้งหลายอื่น.
สาขาปตฺตผลูเปโต
ขนฺธิมาว มหาทุโม
มูลวา ผลสมฺปนฺโน
ปติฏา โหติ ปกฺขิน
เหมือนตนไมใหญ มีรากหยั่งลงมั่นในพสุธา ตัง้ ลําตนแตกสาขา
ผลิใบเผล็ดผล ยอมเปนที่พึ่งของฝูงวิหคในอรัญ ตางพากันเขาอาศัย
ใครตองการรมเงาก็เขาจับ ใครตองการผลก็บริโภคฉะนั้น. ความเปนผู
มีกัลยาณมิตร ยอมเปนนาถกรณธรรม คือคุณทําใหมีที่พึ่ง และเปน
ที่พึ่งในโลกสันนิวาสอันคับคั่งเบียดเสียดกันอยู ดวยประการฉะนี้.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงมีพระปรีชาในสังคหอุบาย สามารถยึดเหนี่ยวน้ําใจพระราชวงศานุวงศและเสวกามาตยไว
เปนกําลังและทรงราชภาระลุมาโดยลําดับกาล มีพระอภินิหารในราชกิจ
อาจใหสําเร็จดวยพระราชฤทธิ์เปนมหัศจรรย ทรงผูกสัมพันธไมตรีดวย
พระเจาแผนดินและประธานาธิบดีตางประเทศ แมในสวนพระองค
เผยพระเกียรติใหปรากฏดํารงพระราชอาณาจักรใหสถาพร เมื่อครั้ง
เสด็จประพาสยุโรป และทรงรับความตอนรับของทานผูครองแผนดิน
นั้น ๆ โดยฉันเปนราชสัมพันธมิตรสนิทสนม เปนผลของมิตรสมบัติ
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ตองดวยคาถาประพันธอันพรโพธิสัตวครั้งเสวยพระชาติเปนเตมิยกุมาร
ตรัสแกนายสุนันทสารถีวา
ย ย ชนปท ยาติ
นิคเม ราชธานิโย
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
ชนผูไมประทุษรายมิตร ไปสูชนบทใด ๆ ก็ดี สูนคิ มราชธานีทั้งหลาย
ก็ดี ยอมเปนผูอันเขาบูชา คือวาไดรับความตอนรับในที่เหลานั้น
ทุกตําบล.
อกุทฺโธ สฆร เอติ
สภาย ปฏินนฺทิโต
าตีน อุตฺตโม โหติ โย มิตตฺ าน น ทุพภฺ ติ
ชนผูไมประทุษรายมิตร จะไปในประชุมชนก็มีผยู ินดีตอนรับ ไมตอง
โกรธกลับมาเรือนตน เปนผูประเสริฐสุดแหงหมูชนผูเปนญาติดวย
สามารถเชิดชูใหมีเกียรติ. พระคุณขอนี้จัดเปนมิตรสมบัติใหเกิดสิริ
สวัสดิ์วิบุลผล ไดชื่อวาเปนมงคลวิเสสที่แรก.
มัตตัญุตานั้น ไดแกความเปนผูรูจักประมาณ คือรูจักความ
พอดี. มัตตัญุตานี้ มีทางที่เปนไปจะพึงพรรณนาไดหลายประการ
เปนตนวา ความรูจักประมาณในโภคทรัพย ในกิจการ ในบริหาร
อัตภาพ ในบุคคลและในธรรม เมื่อรวมกลาว ความประกอบ
ทุกอยางอันความรูจักประมาณเขากํากับอยูดวย จึงจะสําเร็จดวยดี. แต
ในที่นี้ จะรับพระราชทานวิสัชนาเฉพาะประการตน พอเปนตัวอยาง.
ความรูจักประมาณในโภคทรัพย ตางโดยกิจเปน ๓ สถาน คือ การ
แสวงหา การรักษา การบริโภคใชสอย. อันโภคทรัพยนี้ที่บุคคลตอง
๑
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ประสงค ก็เพื่อจะไดเปนอุปการะแกสุข ชนผูมั่งมียอมไดความเอิบ
อิ่มใจวา ทรัพยของตนมีอยูในเบื้องตน เมื่อไดใชจายทรัพยเลี้ยงตน
และบํารุงคนที่ควรเลี้ยง ยอมไดความสําราญกายสบายใจ เมื่อแลเห็น
ตนเปนไทย ไมติดขัดเหตุเปนหนี้สินทานผูอื่น ยอมีใจปลอดโปรง
จะดําริอะไรก็โลงไมสะดุด เมื่อไดอาศัยโภคะเปนกําลังอุดหนุนใหเปนอยู
โดยชอบ ไมตองประกอบการอันเปนสวนทุจริต ยอมไดเสวยผลแหง
ชีวิตลวนแตเปนที่เจริญใจ. แตทรัพยที่หาไดในทางผิด หาใหสําเร็จ
กิจเหลานี้ไม เพราะฉะนั้น การแสวงหาจึงควรใหเปนไปในทางชอบ.
ความแสวงหาทรัพยในทางลบลางกรรมสิทธิ์ในโภคทรัพยของผูอื่น ที่ทํา
ดวยลักก็ดี ดวยลอลวงก็ดี ดวยชิงก็ดี ดวยใชอํานาจก็ดี ดวยอาการ
อื่น ๆ อีกก็ดี เชนนี้ ชือ่ วา อเนสนาแสวงหาไมควร บัณฑิตมี
พระพุทธเจาเปนอาทิ ติเตียนวาเปนการงานเปนไปกับดวยโทษ ไมยัง
ประโยชนใหเกิดแกบุคคลผูประกอบ. ความแสวงหาเวนจากอาการ เชน
นั้นเปนไปดวยความหมั่น ออกกําลังกายกําลังความคิดหรือกําลังทรัพย
ของตน นับถือกรรมสิทธิ์ของชนอื่นในโภคทรัพยของเขา เชนนี้ชื่อวา
สุปริเยสนา แสวงหารอบคอบดี อีกอยางหนึ่งเรียกวา อุฏฐานสัมปทาถึง
พรอมแหงความหมั่น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนประธาน สรรเสริญ
วาเปนการงานไมมีโทษ ยังประโยชนใหสําเร็จแกบุคคลผูประกอบ.
และการงานบางอยาง ยอมเหมาะแกบุคคลบางคน ในประเทศบาง
ตําบล ในกาลบางยุค ผูประกอบตองรูจักประมาณ คือความพอดี
จึงจะเปนปฏิรูปการี คือผูทําเหมาะเจาะ การงานที่ประกอบนั้นจึงจะ
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สําเร็จผลไพบูล. และโภคทรัพยที่บุคคลสั่งสมขึ้นไดดวยอาการเชนนั้น
แลว ตองถึงพรอมดวยกําลังแหงการรักษา จึงจะถาวรอยูได. มีเงินแต
ไมมีอุบายจะรักษา เงินนั้นก็ยอมจะมีอันตรายไมคงอยู มีเคหสถานแต
ไมมีกําลังจะรักษา เรือนนั้นก็จะชํารุดทรุดโทรมลง มีที่นามากแตทําไม
หมดหรือมีผูเชาไมเต็ม ตองเสียคานาสําหรับเนื้อที่วางเสมอไป หรือมีสมบัติอยางอื่นที่ตองใชจายทรัพยรักษาแตไมสามารถจะทําได หรือมีแตจะ
เปลืองไป แตไมไดประโยชนที่คุมกัน. สมบัติอันขาดการรักษาดังนี้ยอม
จะเสียหายไมยั่งยืนไมสําเร็จประโยชนแกผูเปนเจาของ ซึ่งจะตองรับผิด
ชอบเทาไรนัก ที่สุดไมมอี ะไร ก็ไดความรําคาญใจไมรูจักจบ. ความรักษา
อันบกพรองเชนนี้ ไดชื่อวาอนารักขาความรักษาไมสมกัน. มีสมบัติ
แลวแตมีกําลังรักษาไมพอกันสมบัติยังอันตรธานไมคงคนมีแลวไมรักษา
ใชสอยฟูมฟายไมมียั้ง สมบัติจําจะตองอยูไมไดแท. ตอมีสมบัติเทาไร
มีกําลังรักษาใหพอกัน สมบัติจึงจะมั่นคงไปนาน จะมากหรือนอยไมเปน
ประมาณ ยอมเปนประโยชนแกเจาของเต็มที่ คุมแกความขวนขวายและ
ตองรับผิดชอบ. ความพอดีแหงการรักษาเชนนี้ ไดชื่อวาอารักขสัมปทา
ถึงพรอมแหงการรักษา. บุคคลทั้งหลายยอมมีสามารถตางกัน การรักษา
จึงควรเปนไปพอดีแกกําลังของบุคคล จะถือโภคะเปนประมาณมิได.
อาวาสใหญ มีพระสงฆนอยมีกําลังไมพอจะรักษา อาวาสนอย มีพระสงฆ
มาก ยอมไดความลําบากเพราะมีอยูไมพอกัน ถาเปลี่ยนใหเหมาะกัน
ยอมเปนประโยชนทั้ง ๒ ฝาย. กองทหารนอย แตตองกระจายรักษา
ทองที่ใหญ ไมสามารถรวมกําลัง ไมอาจตั้งรับศัตรู กองทัพใหญควร
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จะขยาย รักษาทองที่ไดกวาง ไมทําอยางนั้น ก็ไมกันขาศึกไวได
ตอหนาที่จะตองรักษาเปนไปพอเหมาะแกกําลัง ประโยชนดงั กลาวแลว
จึงจะสําเร็จ. อนึ่ง โภคทรัพยที่ไดขวนขวายสั่งสมขึ้นไว และรักษาอยู
นั้น ถาเปนแตเก็บไวก็จะใหไดแตเพียงความอิ่มใจเทานั้น ตอไดบริโภค
ใชสอยบํารุงตนและคนที่ควรเลี้ยง จึงจะยังสุขใหทวี. แตการบริโภค
ใชสอยนั้นตองเปนไปพอดีจึงจะสําเร็จประโยชน. บึงใหญทบี่ ุคคลเปด
ใหน้ําไหลบาไปทางเดียว ก็มีแตจะแหงไป ตอเปดทางใหน้ําไหลมา
ทดกัน จึงจะมีน้ําคงอยูเปนนิตยกาล. อันบริโภคใชสอยโภคทรัพย
ก็ปานกัน มีแตใช โภคะก็มีแตจะสิ้นไป ตองมีของที่ไดใหมมาทดกัน
โภคะนั้นจึงจะคงอยูได. ความรูจักประมาณในการไดการจาย ผอน
ผันใหทรัพยที่ไดกลบลบทรัพยที่จายใหตนไดสุข แตใหสมบัติทวีขึ้น
ไดชื่อวา สมชีวิตา ความเปนอยูสม่ําเสมอ เปนปฏิปกษแกวิสมชีวิตา
ความเปนอยูเผอเรอไมรูจักประหยัด. บุคคลรูจักบริโภคสมบัติ หลีก
ทางหายนะเสีย เสพแตทางวัฒนะ ยอมจะไดสุขตามสมควรแกกําลัง
แหงโภคทรัพย. ความรูจักพอดีในการแสวงหา ในการรักษา ในการ
บริโภคเปนประโยชนแกบุคคลฉันใด ยอมเปนประโยชนแกประเทศ
ดวยฉันนั้น. ประเทศ กลาวคือชุมนุมชนที่ตั้งอยูเปนปกแผน ปกครอง
ตนเองโดยลําพัง มาตั้งอยูในสุปริเยสนา แสวงหาโภคทรัพยบํารุงตน
รอบคอบดี ประกอบอุบายบํารุงการหาเลี้ยงชีพของประชาราษฎรใหมี
ผลแลว และเฉลี่ยเก็บสวนกําไรเปนพลีแตพอสมควร ระวังไมให
ยุบยาก ใหไดประโยชนดวยกันทั้ง ๒ ฝาย เหมือนนายโคบาลผูฉลาด
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รูจักรีดน้ํานมโค ปลอยใหมีสวนเหลือ เพื่อลูกโคไดดื่ม ไมรดี
จนหมดฉะนั้น และประหยัดแตการแสวงหาในทางอันเปนอบายมุขของ
มหาชน เปนตนวาการพนัน ไมคิดอุดหนุน เปนแตจะคอยเกียดกัน
ไมใหทํางาย อีกประการหนึ่ง มาตั้งอยูในอารักขสัมปทา รูจักอุบายใน
ที่จะรักษาสมบัติของประเทศใหพอสมแกกําลัง ไมยังทรัพยใหเปลืองไป
ในทางไมมีประโยชนตน ไมมีกาฝากเทาใด ก็ตองลดรสาหารที่ไดสําหรับ
เลี้ยงตนเจือจานไปเลี้ยงเทานั้น ประเทศก็เหมือนกัน มีภาระอันหา
ประโยชนมไิ ดมาก ก็จําเสียกําลังและทรัพยไปในทางนั้นมาก รูจักรวม
กําลังและทรัพยมาใชในทางที่เปนประโยชน อนึ่งโสด มาตั้งอยูใน
สมชีวิตา รูจ ักประมาณในการจายทรัพย แมในทางที่สมควรไมใหเกิน
จํานวนทรัพยที่หาได เขาใจผอนปรนใหกิจสําเร็จ แตใหเปนประเทศ
ที่มั่งคั่งเชนนี้ ยอมจะมีความเจริญสมบูรณตั้งมั่นไมลมจม.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงทราบความพอดี แหง
พระราชอาณาจักร และทรงทํานุบํารุงสมแกสมัย ทรงเพิ่มพูนพระราช
ทรัพยสําหรับแผนดินใหไพบูล ในทางบํารุงอุบายเลี้ยงชีพของประชาชน
และจัดระเบียบการเก็บพลีใหรอบคอบ ไมพักตองทําความบอบซ้ําแก
ชนนิกร สิ่งใดควรเก็บ ควรขึ้น ควรเลิกถอน ควรลด ก็ทํา
ตามควรอยางไร รักษาประโยชนหลวงประโยชนราษฎรใหเปนไปกลง
เกลียวกัน ตัง้ พระราชหฤทัยจะเกียดกันทางอบายมุขของมหาชน จึงได
ทรงผอนเลิกอากรบอนเบี้ยใหคงมีแตในบางตําบลและจะลดใหนอยกวา
จะเลิกไดขาด ทางเสื่อมเสียของประชาราษฎรอยางอื่น ๆ ก็จัด
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การปองกัน ในอันระวังใหไดชองที่จะทํานอยเขาตามกําลังของแผน
ดินที่จะทําได. พระราชทรัพยที่จะไดเทาไรและที่จะจายเทาไรในป ๆ
ก็จัดใหมีงบมีประมาณ ถาไมใชการจําเปน ระวังจํานวนจายไมให
ทวมจํานวนได ในทางที่ไมเปนประโยชนก็ปลดปละเสีย. สมบัติของ
แผนดินที่ควรรักษา ทั้งที่เปนสวิญญาณกทรัพย และอวิญญาณกทรัพย เปนตนวาฝูงสัตวพาหนะ และที่นาปาไมก็บํารุงรักษา. พระราชอาณาจักรไดรับบํารุงเชนนี้ ยอมมั่งคั่งสมบูรณขึ้นโดยลําดับมา.
พระมหานครเกลื่อนกลนดวยหมูชนสัญจรไปมา เปนที่ประชุมแหง
พาณิชกรรม สมดวยคําสรรเสริญสมบัติของบานเมือง ในพระบาลี
พระปรีชารอบรูความพอดีของพระราชอาณาจักรเชนนี้ นับเปน
มัตตัญุตา เปนองคคุณของพระมหากษัตริย เปนเหตุใหเกิดสิริสวัสดิ์
วิบุลผล เปนมงคลวิเสสที่ ๒.
รัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือพระราชกรณียกิจที่ทรงจัดขึ้นดวย
พระเดชานุภาพ เปนอุบายบํารุงรัฐมณฑล. ในขวบหลัง ตั้งแต
กันยายน ศก ๑๒๖ ถึง สิงหาคม ศก ๑๒๗ นี้ ขอที่ควรยกขึ้นพรรณนา
คือในฝายพุทธจักร ทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาส อันปรักชํารุด
มาโดยลําดับกาล. และวัดราชาธิวาสนั้น เปนพระอารามที่สมเด็จ
พระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ
สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ได
เสด็จประทับอยูเมื่อเวลาทรงผนวช และเปนที่แรกตั้งสํานักธรรมยุตติกสงฆ. อันการปฏิสงั ขรณอารามนั้น ถาสําเร็จดวยกุสลฉันท
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อันแรงกลา ก็สามารถจะยังผลใหเกิดแมในทิฏฐธรรม. บุรพเจตนา
ในขณะปรารภดําริการ ยอมใหเกิดความเบิกบานจิตใจในเบื้องตน
สันนิษฐานเจตนาในขณะจัดการ ยอมอํานวยผลใหไดสําราญกาย
สบายจิต อปรเจตนาในขณะเห็นขณะคิดถึงสิ่งที่ทําสําเร็จแลว ยอม
ใหเกิดปรีดาปราโมทย เพราะไดทํากิจที่ควรทําสําเร็จ เชนพระ
อริยสาวกผูเสร็จกิจแหงพรหมจรรย ไดความรูสึกวา กต กรณีย/B>
กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ดังนี้. เจตนาใน ๓ กาลนั้น บริบรู ณ
พรอมกันแลว ยอมสําเร็จเปนพลวกุศล เปนปจจัยแหงชนมายุเกษม
สําราญ และความเจริญดวยการอื่น ๆ มีเกียรติคุณเปนตน. พระ
ราชกุศสวนปฏิสังขรณนนั้ ปรารภวัตถุที่เปนเขตสมบัติ ยอมจะ
เปนไปเพื่อสุขสวัสดิมนุญผลตามวิบากสามารถ.
ในฝายราชอาณาจักร ทรงตั้งพระราชบัญญัติลักษณะอาญา
พระธรรมนูญศาลทหารบกทหารเรือ และกฎอัยการศึก พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาความแพงเปนสวน
พระอัยการ. ทรงสรางเรือพิฆาตชื่อเสือทะยานชล ๑ ลํา และเรือ
ตอปโด ๓ ลํา ไวสําหรับรักษาพระราชอาณาเขต. ทรงสรางทาง
รถไฟสายตะวันออกถึงเมืองฉะเชิงเทรา ขยายสายเหนือถึงเมือง
พิษณุโลก แลวเสร็จไดเปดใหชนไปมา. ฝายการตางประเทศทรง
ตั้งขาหลวงใหจัดการปนแดนในระหวางพระราชอาณาเขต กับประเทศ
ในปกครองของฝรั่งเศส และไดจัดลุไปดวยความปรองดองกันทั้ง
๒ ฝาย.
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พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ที่รบั พระราชทาน
พรรณนามาพอเปนนิทัสสนนัยนี้ จัดเปนมงคลวิเสสที่ครบ ๓.
สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญพระราชจรรยาสวนนี้เสมอมา เปนที่นิยมนับถือของมหาชนชาวประเทศตางประเทศทั่วไป. ขอนี้พึงเห็นไดในศกหลัง ครั้งเสด็จจากยุโรปถึง
พระมหานคร มหาชนสโมสรจัดการรับเสด็จเอิกเกริกอยางใหญแมน
กันกับสมัยครั้งสมเด็จพระบรมศาสดา เสด็จประเทศกรุงกบิลพัสดุนคร
ไดทอดพระเนตรเห็นผลแหงพระเมตตาและความจงรักของทวยราษฎร
เปนที่เบิกบานพระราชหฤทัย แมนกับพระเจาอโศกมหาราช ซึ่ง
ไดพระนามวา เทวาน ปโย ปยทสฺสี เปนที่รักของเทวดามนุษย
พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ อันเปนที่ตั้งแหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคล
อันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา ดวยประการฉะนี้.
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ในศกที่ ๑๒๘
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๒ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุข
ทุกประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคสมเด็จ
พระปรมินทธรรมิกมหาราชาธิราชเจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐดวยราชบุรุษ ไดนําเครื่องไทยธรรมที่เคยทรงบริจาคเปนเครื่อง
บูชาธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา ในวันฉลองพระชนมพรรษา มาถวาย
อาตมภาพเปนของพระราชทานในงานนี้ และอาตมภาพไดรับพระ
ราชทานไวแลว.
ในวันเชนนี้ อาตมภาพไดเคยยกพระคุณพิเศษในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาขึ้นพรรณนาตั้งเปนสัตยธิษฐาน ถวายพระ
พรศุภมงคลแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา และสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงพระปจจเวกขณถึง พึงยังพระปติให
เกิดขึ้น นี้เปนธรรมปติความอิ่มเอิบอาศัยธรรม เปนเหตุเจริญพระ
ชนมสุขสถาพร.
ในวาระนี้ จะรับพระราชทานยอกขึ้นพรรณนาโดยสังเขป เพียง ๒
ประการ คือกัตตุกัมยตาฉันทะ ๑ ปุคคลัญุตา ๑.
๑

๑. วันจะถวายเทศนา ยังประชวรอยู พระราชทานเครือ่ งไทยธรรมบุชากัณฑเทศนนี้มาจึงไดมี
ลาดพระหัตถถวายพระพรไป ดังนี้.
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กัตตุกัมยตาฉันทะนั้น ไดแกความพอใจ ดวยความเปนผูใคร
จะทํา. คุณขอนี้ เปนอิทธิบาท ยังสิ่งที่ประสงคใหสําเร็จ เปน
เครื่องพยุงความเพียรไมใหทอถอย แมในเวลาที่สิ้นหวังไมแลเห็นฝงคือ
ความสําเร็จ. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยพระคุณขอนี้แล
จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงพระธรรมเทศนาโปรด
ประชาชนใหไดบรรลุประโยชนนั้น ๆ โดยควรแกฐานานุรูปประดิษฐานพระศาสนาใหถาวรสืบมา นับวาไดทรงทําพระพุทธกิจสําเร็จเปน
อันดี. สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ทรงตั้งอยูในพระคุณขอ
นี้ จึงไดทรงจัดการปองกัน และทํานุบํารุงพระราชอาณาจักรสําเร็จ
เปนลําดับมา.
ปุคคลัญุตานั้น คือความรูจักเลือกบุคคล. คุณขอนี้เปน
ประโยชนในกิจนั้น ๆ หลายสถาน เมื่อกลาวเฉพาะทานผูเปนอิสระ
มีประโยชน คือจะไดวางคนใหเหมาะในงานนั้น ๆ. คนที่วางไว
เหมาะ ยอมยังกิจใหสําเร็จดวยดี. มัลลกษัตริยผคู รองนครกุสินารา
ตั้งโทณมหาพราหมณไวในที่มุขอมาตย พราหมณนั้นสามารถยังกิจการ
พระนครใหสําเร็จ พึงเห็นในเวลาพุทธปรินิพพาน พราหมณไดสมัคร
สนานทูต ๗ พระนคร ที่มาขอสวนแบงพระสารีริกธาตุใหตั้งอยูใน
สามัคคีธรรม และแบงพระสารีริกธาตุแจกแกกัน หามอันตรายซึ่งจะ
มีแกนครนอยนั้นเสีย. สมเด็จนบรมพิตรพระราชสมภารเจาทรงตั้ง
อยูในพระคุณขอนี้ ทรงเลือกหาราชเสวกผูเหมาะตั้งไวในราชกิจและ
ทรงสอดสองถอนผูไมสมควรออกเสีย ราชการจึงไดเจริญเปนลําดับมา
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สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงประกอบดวยพระ
คุณอันเปนมงคลวิเสส ๒ อยางนี้และอยางอื่น ๆ อีก เชนไดถวาย
วิสัชนามาแลวในศกหลัง ๆ จึงทรงบําเพ็ญราชธรรมสวนรัฏฐาภิปาลโนบายลุลวงมาโดยลําดับ เชนในขวบหลัง ไดทรงตั้งพระราชกําหนด
กฎหมายอาญาใหม ออกประกาศพระราชบัญญัติราคาทองคํา โปรด
ใหจัดทําบัญชีสํามะโนครัวในกรุงเทพ ฯ และหัวเมืองมณฑลนี้เริ่มสราง
ประปา เพื่อใหมหาชนไดดื่มน้ําสะอาดปราศจากโทษ ไดขยายทาง
รถไฟสายเหนือ ตั้งแตเมืองพิษณุโลกถึงบานดาราแขวงเมืองพิชัย และ
ตอจากนั้นไปเมืองอุตรดิตถ อีกทางหนึ่งแยกจากบานดาราไปถึงเมือง
สวรรคโลก การนี้ไดทําเสร็จแลว และเริ่มสรางรถไฟสายใตจาก
เพชรบุรีลงไปหัวเมืองมณฑลฝายใต.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญพระราชจรรยา
สวนนี้เสมอมา เปนที่นยิ มนับถือของมหาชนชาวประเทศตางประเทศ
ทั่วไป. ขอนี้พึงเห็นไดในศกหลัง ครั้งเสด็จดํารงราชสมบัติลว ง ๔๐ ป
มา ยืนยาวกวารัชกาลของสมเด็จพระเจาแผนดินสยามทั้งหลาย มหาชนไดพรอมกันประดิษฐานพระบรมรูปขึ้นไว เพื่อประกาศพระเกียรติคุณวาพระองคเปน รฏวฑฺฒโน ผูยังรัฐมณฑลใหเจริญ ดังนี้.
พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ อันเปนที่ตั้งแหงสิริสวัสวัสดิอุดมมงคล
อันพิเศษ มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา ดวยประการฉะนี้.
เตหิ เตหิ วิเสเสหิ
คุเณหิ ปฏิมณฺฑโิ ต
จิรฺชีวี มหาราชา
สุขปฺปตฺโต อนามโย
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ยสสา เตชสา จาป
วฑฺฒยนฺโต นรุตฺตโม
สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺส จิร รชฺเช ปติฏตุ
ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรงประดับดวยพระ
คุณสมุทัยอันพิเศษนั้น ๆ ทรงพระชนมายุยืนนาน ทรงพระสําราญ
หาพระโรคมิได ทรงพระเจริญดวยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ทอด
พระเนตรเห็นแตกิจการอันเจริญเปนนิตยกาล เสด็จเถิดยืนนานใน
ราชมไหสวรรย ปกครองรัชสีมามณฑลใหสมบูรณยิ่ง สมพระราชประสงคทุกประการ. ขอถวายพระพร.
(ลงพระนาม) กรมหลวงวชิรญาณวโรรส
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ในศกที่ ๑๒๙
จะพรรณนาพระคุณพิเศษ ๓ ประการ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ ๑
ปุคคลัญุตา ๑ รัฏฐาภิปาลโนบาย ๑ พอเปนนิทัสสนนัย.
กัตตุกัมยตาฉันทะขอตนนั้น ไดแกความพอใจ คือความเปน
ผูใครจะทํา. ศัพทวา ฉันทะ ๆ นั้น เปนคํากลาง ไดทั้งขางดีทั้ง
ขางเสีย ตามอํานาจธรรมที่นอยไป. ฉันทะในคําวา ฉนฺโท กาโม
ฉันทะก็คือกาม ดังนี้ ประสงคเอากามฉันทะในพวกนิวรณ. ฉันทะใน
คําวา
ปาปฺเจ ปุริโส กยิรา
น น กยิรา ปุนปฺปุน
น ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย
ที่มีความวา ถาบุรุษทําบาปเขาบาง อยาพึงทําบาปนั้นร่ําไป อยา
พึงทําฉันทะในบาปนั้น เหตุวาบาปเจริญขึ้น ยอมใหเกิดทุกข ดังนี้
ประสงคเอาอกุศลฉันทะ. ฉันทะในธรรมเชนนี้ จัดเปนขางเสีย.
ฉันทะในคําวา
ปฺฺุเจ ปุริโส กยิรา
กยิราเถน ปุนปฺปุน
ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ
สุโข ปุ
ฺ สฺส อุจฺจโย
ที่มีความวา ถาบุรุษทําบุญนั้นเขาบาง พึงทําบุญนั้นร่ําไป พึงทําฉันทะ
ในบุญนั้น เหตุวาบุญเจริญขึ้น ยอมใหเกิดสุข ดังนี้ ประสงคเอา
กุศลฉันทะ.
๑

๒

๑-๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
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ฉันทะในคําวา ธมฺมนิชฌ
ฺ านกฺขนฺติยา สติ ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต
อุสฺสหติ อันมีความวา เพราะธรรมปรากฏ ฉันทะยอมเกิด บุคคล
มีฉันทะเกิดแลว ยอมอุตสาหะ ดังนี้ ประสงคเอากัตตุกัมยตาฉันทะ.
ฉันทะที่เปนอิทธิบาท คือธรรมเปนเครื่องบรรลุความสําเร็จ ก็ประสงค
เอากัตตุกัมยตาฉันทะนี่เอง ฉันทะในธรรมเชนนี้จัดเปนขางดี. เพราะ
ศัพทวาฉันทะเปนแตคํากลางเชนนี้ เมื่อจะกลาวแตลําพัง เพื่อจะให
เขาใจความ จึงตองประกอบเขากับศัพทอื่น เชนกามฉันทะ อกุศลฉันทะ กุศลฉันทะ กัตตุกัมยตาฉันทะ ดวยประการฉะนี้.
กัตตุกัมยตาฉันทะ ความพอใจคือความเปนผูใครจะทํานั้น
เปนคุณพยุงความเพียรมิไหถอย พระโบราณาจารยผูรจนาชาดกปกรณ
กลาวเรื่องพระมหาชนกตกอยูในมหาสมุทร พยายามวายเพื่อจะเขา
ถึงฝง นางมณีเมขลามาชวยใหรอดดังนี้นั้น ก็เพื่อจะแสดงโดย
บุคคลาธิษฐาน ซึ่งคุณคือกัตตุกัมยตาฉันทะและวิริยะ คือความเพียร
อยางกลาหาญ วาเปนเครื่องรอดจากอันตรายของบุคคล. หากวา
พระมหาชนกจะหาฉันทะมิได ไหนเลยจะมีความเพียรวาอยูในมหาสมุทรอันอางวาง กวานางมณีเมขลาจะมาชวย. บุคคลผูมีความ
หวัง ก็ยังจะพากเพียรอยูกอน ฝายบุคคลผูสิ้นหวังแลวแตไมทอดเพียร
เสีย ก็เพราะกัตตุกัมยตาฉันทะนี้เอง เมื่อทําไป แมหากจะไมสําเร็จ
ก็ยังจะไดอัสสาทะคือความสบายใจวา ไดทําสมควร ตนเองยอมติ
ตนเองไมได ทั้งวิญูชนก็ยอมสรรเสริญ การทีท่ ําเวนจากครหาอัน
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๕.
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เปนสหธรรมของตนและผูอื่น ยอมไมเปนที่ตั้งแหงความรอนใจใน
ภายหลัง. ฝายบุคคลผูสิ้นหวังแลวทอดเพียรเสียยอมไมพนจากครหา
ไปได ผูอื่นจะติก็ทําเนา ตนติตนเองไดนั่นแลเปนสําคัญ ขอนั้น
ยอมใหเกิดวิปฏิสารเมื่อปลายมือ. แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ได
ประทานพระบรมพุทโธวาทไววา
สิฺจ ภิกฺขุ อิม นาว
สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ
ดูกอนภิกษุ ทานจงวิดเรืออันนี้ เรือที่ทานวิดแลวจักพลันถึง ขอซึ่ง
พระองคตรัสดังนี้ ก็เพือ่ จะยังกัตตุกัมยตาฉันทะใหเกิดแตภิกษุผูรับ
เทศนา ควรเปนอุทาหรณสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ผูประกอบ
กิจอันเปนไปเพื่อความดีความงามแกตนและผูอื่น. เรือในที่นี้เปนแต
คําเปรียบ เรือเปนที่ตั้งอาศัยในการไปโดยชลมารค หรือขามฟาก
ไปฝงโนน ถาเรือรั่วน้ําเขาได การไปก็ไมสะดวกพาใหชา หรือนา
จะอับปางลงก็ได ถาคนในเรือหมั่นวิดคิดอุบายแกอยาใหรั่วได ก็
จะรอดจากอันตราย เปนของเบาแลนไปถึงเร็ว อัตภาพ การงาน
ถิ่นฐาน ตลอดถึงบานเมือง ก็เหมือนกัน ยอมเปนที่ตั้งอาศัย ในอัน
ทองเที่ยวอยู ณ ภพนั้น ๆ ถาไมมั่นคงและเสียหายลงในทางใดทางหนึ่ง
ก็จะชักชาไมสามารถที่จะลุถึงความเจริญทีเดียว ถาเจาของเอาเปน
ธุระ ระวังความเสียหายอยาใหเกิดขึ้น ที่เกิดแลวก็แสวงหาอุบาย
ระงับเสีย ทัง้ ประกอบวิธีทะนุบํารุงเขาชวยและประคองไว ไมใหถอย
หลัง ก็จะพลันถึงความเจริญไมตกต่ําในภพนั้น ๆ. กัตตุกัมยาตาฉันทะ
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๕.
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ยอมพยุงวิริยะ เพื่อสําเร็จแหงผลมีประการดังนี้.
แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเอง ก็ทรงอาศัยกัตตุกัมยตาฉันทะ
อันเปนผลแหงพระมหากรุณา จึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาและ
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาสําเร็จ. ไมเชนนั้น
ไหนเลยพระองคจะกลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ และอดทนลําบาก
ในเวลาบําเพ็ญทุกรกิริยา ก็จะคิดกลับหลังไมบากบั่น เปนอันตกอยู
ในอํานาจแหงมาร และเมื่อไดบรรลุพระโพธิญาณแลว ทรงพิจารณา
เห็นธรรมที่พระองคไดตรัสรูนั้น เปนคุณสุขุมเกินไป ยากทีค่ นผู
ยินดีในอาลัยจะรูตามเห็นตาม พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวน
ขวายนอย ยังไมทรงพระพุทธดําริเพื่อจะแสดงธรรม แตหากกัตตุกัมยตาฉันทะ อันกําลังพระมหากรุณา เขาอุปถัมภเปนไปกลาจึงหาทรง
ทอดธุระไม หวนพิจารณาไป ก็ทอดพระเนตรเห็นคนผูมีปญญาสามารถ
จะรูตามก็ยังมี ฝายคนนอกนี้ แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลา ไดสดับธรรม
เทศนาแลว ก็ยังพอจะไดบรรลุประโยชนนั้น ๆ อันเปนสวนโลกีย
ไปกอน เวนไวแตคนผูเปนอภัพพสัตวจําพวกเดียวไมตั้งใจจะสดับ
พระธรรมเทศนาเสียเลย จึงหาไดบรรลุประโยชนอยางหนึ่งอยางใดไม
เปรียบเหมือนดอกบัวบางเหลาขึ้นพนน้ําแลว คอยแสงอุทัยแหงพระ
อาทิตยก็จะบาน บางเหลาอยูปริ่มน้ําบาง อยูในน้ําแตน้ําเลี้ยงไวบาง บาง
เหลาเปนภักษาของสัตวไปไมงอกงาม ครั้นทรงพิจารณาเห็นอยางนี้
แลว จึงไดทรงทําธรรมาธิษฐานและแสดงธรรมโปรดประชาชน มิได
คิดเห็นแกเหนื่อยยาก ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายสืบมา ทํา
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ความเกิดของพระองคใหสําเร็จประโยชนแกสัตวโลก ดวยประการฉะนี้.
กัตตุกัมยตาฉันทะนี้ ยอมยังความประสงคใหสําเร็จ แมจะเปน
กิจยากสักปานไร ขอนี้พึงสาธกแมดวยเรื่องในตติยสังคีติกถา. ครั้งนั้น
พระโมคคัลลีบุตรเกิดอยูในตระกูลพราหมณมิจฉาทิฏฐิ พระสิคควะ
ไปเพียรเกลี้ยวกลอมอยูถึง ๗ ปกวา จึงเอามาบวชในพระศาสนาได.
ในชั้นแรก ไปบิณฑบาตที่ประตูเรือนแตไมไดภิกษา บอย ๆ เขาก็
ไดวาจานิมนตรับขางหนา แลวก็ไดภิกษา แลวก็คุนเขาจนไดรับ
นิมนตเขาไปฉันในเรือน แลวรูจักวิสาสะกับโมคคัลลีบุตรมาณพ แสดง
ความรูของตนในไตรเพท ทําใหมาณพนับถือ แลวถามปญหาปรารภ
ธรรมในพระพุทธศาสนา ใหมาณพติดและประสงคจะรู จึงตามมา
บวช ไดเลาเรียนแตกฉานในพุทธวจนะ และบรรลุโลกุตตรธรรม
เปนพระอรหันตเจา ภายหลังไดเปนอธิบดีสงฆในชมพูทวีปครั้งอโศก
รัชสมัย ไดเปนกําลังใหญของพระเจาอโศกมหาราช ในอันกําจัด
เสี้ยนพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งเดียรถียเขามาปลอมตัวดวยมุงลาภสักการ
แตนั้นไดเปนประธานแหงภิกษุสงฆผูประชุมทําสังคายนาพระธรรมวินัย
เปนปจจันตประเทศเปนหลายตําบล พระสิคควะมีกัตตุกัมยตาฉันทะ
เพียรไปเกลี้ยวกลอมโมคคัลลีบุตรมาณพมาบวชไดสมประสงคฉะนี้.
อีกเรื่องหนึ่ง ทีฆาวุกุมารพระราชโอรสของพระเจาทีฆีติผูครอง
โกศลรัฐ ประสูติเมื่อพระชนกเสียราชสมบัติแกพระเจาพรหมทัตผูครอง
แควนกาสีแลว ตั้งพระหฤทัยจะแกแคนและเอาราชสมบัติของพระ

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 148

บิดาคืนใหจึงได เพียรหาชองเขาใกลพระเจาพรหมทัตจนไดเปนนาย
สารถีคนโปรด คราวหนึ่งพระเจาพรหมทัตเสด็จประพาสปา ทีฆาวุกุมาร
แสรงขับรถพระที่นั่งเร็วจนราชบริพารตามเสด็จไมทัน ทาวเธอทรง
เหนื่อยก็ตรัสสั่งใหหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงพัก ณ ที่แหงหนึ่งแลวบรรทม
หลับไป ทีฆาวุไดชองที่จะแกแคน จึงถอดพระแสงจากฝกแลวปลุก
บรรทมขึ้น แสดงตนใหทรงทราบวาเปนศัตรู จะแกแคนแทนพระ
ราชบิดา พระเจาพรหมทัตตกพระหฤทัยตรัสขอพระชนมชีพประทาน
สัตยวาจะคืนโกศลรัฐให กุมารนึกถึงพระวาจาพระราชบิดาวา จง
เห็นวาดีกวาสั้น จึงสูอดกลั้นระงับเวรเสีย ถวายพระชนมแดพระเจา
พรหมทัต แลวไดราชสมบัติคืนพรอมทั้งพระราชธิดา ภายหลังยังได
ครองแควนกาสีอีกดวย ทีฆาวุอาศัยกัตตุกัมยตาฉันทะ ยังความ
ประสงคของตนใหสําเร็จไดฉะนี้.
พระมหาชนก ยกเอาความสําเร็จแหงปรารถนาของพระองคเปน
อุทาหรณกลาวสอนไววา
อาสึเสเถว ปุริโส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ
ความวา บุรษุ ผูบัณฑิต ควรจะหวังอยูนั่น ไมพึงเบื่อหนาย เราแล
เห็นตนอยูวา ไดเปนตามปรารถนาดังนี้.
ในทางพระศาสนา สมเด็จพระชินสีหก็ตรัสสรรเสริญกัตตุกัมยาตาฉันทะนั้นวาเปนอิทธิบาท คือคุณเครื่องบรรลุความสําเร็จ
๑

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๗.
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ประการหนึ่ง โดยชื่อวา ฉันทิทธิบาท สงเคราะหเขาในโพธิปกขิยธรรม
คือคุณอันเปนฝายแหงความตรัสรู พระองคไดบรรลุพระโพธญาณ
เปนพระสัพพัญูพุทธเจา ก็เพราะไมทรงละวางคุณขอนี้เสีย.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงประกอบดวยพระคุณ
สมบัติ กัตตุกัมยตาฉันทะ ทรงสามารถปลดเปลื้องอุปสรรคขอขัดของ
เสียไดเปนลําดับมา บําเพ็ญราชธรรมสวนรัฏฐาภิปาลโนบายสะดวกพระ
ราชหฤทัยยิ่งขึ้นเปนผล พระคุณนี้นับวาเปนมงคลอันวิเสสประการหนึ่ง
ปุคคลัญุตานั้น คือความรูจักเลือกบุคคล มีวิภาคจะพึงแสดง
ไดทั่วไปสําหรับชนทุกชัน้ ทั้งผูนอยผูใหญ แตในที่นี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาเฉพาะสําหรับทานผูเปนอิสรชน. ความรูจักเลือก
บุคคลผูเปนบริวารประกอบในกิจการใหเหมาะกัน เปนอรรถของปุคคลัญุตาเฉพาะวิภาคนี้. อันการใชบคุ คล สมควรจะเลือกใหเหมาะ
ไมเชนนั้นกิจยอมไมสําเร็จ มีอุทาหรณในเรื่องอัตถุปบัติแหงเวสสันตรชาดกวา ครัง้ เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ เสด็จจาริกแสดงพระธรรมเทศนาโปรด
สัตวมาโดยลําดับ ประทับอยู ณ ราชคฤหมหานคร ขาวขจรไปถึง
พระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ พระองคมีพระราช
ประสงคจะไดทัศนาการพระราชโอรส อันไดตรัสรูเปนพระสรรเพ็ชญ
พุทธองค จึงทรงสงอมาตยเปนราชทูตไปเชิญเสด็จพระทศพล. อมาตย
ผูนั้นไปถึงแลวไดฟงธรรม สําเร็จพระอรหัตผลแลวบวชเสีย หาได
กราบทูลอาราธนาไม พระเจาสุทโธทนะเห็นหายไป ก็ทรงสงทูตไปใหม
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เลา เปนอยางนี้มาถึง ๙ ครั้งแลว ตอครั้งที่ ๑๐ ทรงสงกาฬุทายี
อมาตยไปอีก กาฬุทายีไดฟงธรรมสําเร็จพระอรหัตแลวบวชเสียเหมือน
ทูตกอน ๆ ก็จริง แตพระเถระเจายังไดกราบทูลเชิญเสด็จ สมเด็จ
พระบรมศาสดามากรุงกบิลพัสดุ ใหพระพุทธบิดาไดทรงทัศนาการ
และสดับพระธรรมเทศนาสมพระราชประสงค การใชคนไมเหมาะเปน
เหตุไมสําเร็จแหงกิจฉะนี้. บางคราวเปนแตเพียงไมไดผลอันดีเทานั้น
ไม ซ้ําใหเกิดโทษตรงกันขาม เรื่องสาธกความวา ในคราวเมื่อพวก
เดียรถียเขามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา ครั้งอโศกรัชกาล ภิกษุ
สงฆอันพวกพาลพาเหียรเขาปะปนก็ไมยอมทําอุโบสถรวมดวย พระเจา
อโศกยังไมแจงเหตุ ทรงทราบแตเพียงวา พระสงฆไมปรองดองกระทํา
อุโบสถรวมกัน ตรัสใชอมาตยผูหนึ่งไปสูอโศการาม เพื่อสมานพระ
สงฆแลวอาราธนาใหกระทําอุโบสถ อมาตยผูนั้นไปถึงแลวก็ประชุม
สงฆโดยพระราชโองการ ถามพระภิกษุทั้งหลายตั้งแตตนแถว รูป
ใดไมยอมตาม ก็หาวาขัดพระราชโองการและปลงชีพรูปนั้นเสียโดย
ลําดับลงมา ครั้งนั้นติสสกุมารพระราชอนุชาผนวชเปนภิกษุและอยู
ในสังฆสันนิบาตนั้นดวย เธอเห็นดังนั้น จึงลุกขึ้นไปนั่งกันลําดับไว
อมาตยไมกลาทําแกพระราชอนุชา จึงกลับมากราบทุลพระหมากษัตริย
พระองคทรงทราบปวัตติเหตุแลวก็ตกพระหฤทัย เกรงวาบาปจะมีแก
พระองค แตนั้นจึงทรงเสาะหาทานผูสามารถจะวินิจฉัยความนี้ใหกระจาง ขอนี้เปนทางที่ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ มาสูกรุง
ปาตลีบุตรจากเหนือน้ํา แลวอาศัยพระเถระเปนกําลังทรงชําระพระ
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ศาสนาใหสิ้นเสี้ยน กลาวคือสึกพวกเดียรถียเสีย เพราะฉะนั้น การรูจัก
เลือกบุคคลผูเหมา จึงเปนสําคัญในกิจทุกอยางไป.
แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัสรูใหม ก็ยังทรงเลือกหา
เวไนยผูสมควรจะรับปฐมเทศนา เหตุวาพระธรรมที่พระองคตรัสรู
นั้นเปนคุณอันสุขุม แสดงแกผูมีปญญาไมถึง ก็จะไมพึงรูพึงเห็น เมื่อ
เปนเชนนี้ ความตรัสรูของพระองคก็จะหามีประโยชนแกสัตวโลกไม
พระพุทธภูมิจะไพบูลได ก็เพราะมีผูอื่นตรัสรูตามเปนพระอริยสงฆสาวก
ครบ ๓ รัตนะ หวนทรงพระพุทธดําริถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส
ผูทํากาลกิริยาลวงไปเสียแลวนั้นวา มีปญญาหลักแหลม ถายังอยู
ฟงธรรมแลว ก็จัดไดตรัสรูฉับพลัน ตอนั้นจึงทรงเลือกพระภิกษุ
เบญจวัคคีย เปนผูรับประถมเทศนาพระอนุตตรธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. และเมื่อมีพระพุทธประสงคจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
มคธรัฐ ก็ทรงเลือกจะพาพระอุรุเวลกัสสปไปดวย เหตุวาทานเปน
ที่นับถือของคนชาวมคธเปนอันมาก จึงตองเสด็จพระพุทธดําเนินไป
โปรดทานกอน. ขอความในพระประถมสมโพธิ ซึ่งรับพระราชทาน
ชักมาพรรณนาในที่นี้นั้น ก็เพื่อที่จะไดสันนิษฐานเห็นวา สมเด็จพระ
บรมศาสดาจารยทรงบําเพ็ญพุทธกิจสําเร็จ ก็เพราะทรงรูจักเลือก
บุคคลอันเหมาะแกการ พระคุณสมบัติขอนี้จัดเขาในเจโตปริยญาณ
พระปรีชากําหนดรูอัธยาศัยน้ําใจของผูอื่น เปนองคแหงอภิญญาและ
ทศพลญาณ เปนอุปการะแกกัตตุกัมยตาฉันทะอีกสวนหนึ่ง หากจะ
มีฉันทะอยู แตไดบุคคลผูรวมในกิจไมเหมาะ กิจยอมไมสําเร็จ. พระ
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อาจารยผูรจนาอรรถกถาธรรมบทแสดงไววา พอประทานอุปสมบท
แกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมชา ก็ทรงยกยองไวในที่พระ
อัครสาวก. ภิกษุทั้งหลายพูดติวา ทรงตั้งเพราะเห็นแกหนา ชอบ
แตจะประทานแกทานผูมาบวชกอนโดยลําดับลงไป. พระองคไดทรง
ทราบความแลวตรัสแกวา พระองคทรงทําดังนั้น โดยสมควรแกบุรพปณิธานของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระภิกษุรูปอื่นผูมา
กอนหาไดมีบุรพปณิธานเชนนั้นไม. แมคํานี้ก็แสดงวา สมเด็จพระ
บรมศาสดาทรงเลือกบุคคลไวเหมาะแกกิจ.
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงสอดสองดวยพระ
วิจารณญาณเลือกราชเสวกรับราชการ เพื่อเหมาะแกหนาที่เพาะปลูกคน
ใหมีสามารถ ดวยพระราชทานพระบรมราชูปถัมภใหไดรับศึกษา
ตั้งแตพระราชโอรสตลอดลงมาถึงคนสามัญ แลวเลือกสรรประกอบ
ไวในราชกิจตามถนัด ผูที่ไมเหมาะ ก็คัดออกเสียหรือผลัดเปลี่ยน
หนาที่ใหม ทรงราชการใหเปนมาโดยสวัสดี พระคุณสมบัตินี้
นับวา ปุคคลัญุตา มงคลอันวิเสสที่ ๒.
สวนราชกิจเนื่องในการปกครองพระราชอาณาจักร ซึ่งไดทรง
บําเพ็ญเปนนิตยมา จัดวารัฏฐาภิปาลโนบาย. ราชธรรมขอนี้มี
มากหลายพนจะพึงพรรณนา จักรับพระราชทานชักมาแสดงพอเปน
ตัวอยาง เฉพาะที่ทรงในระหวาง กันยายน ศกหลัง มาถึง สิงหาคม
ศก (๑๒๙) นี้ โดยประการ. ในสวนบํารุงพระพุทธศาสนาไดทรง
ปฏิสังขรณพระปรางคใหญ พระปรางคทิศพระอุโบสถพระวิหารเกา
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วัดอรุณราชวราราม แลวมีมหกรรมเปนพระราชกุศลที่ทรงบําเพ็ญ
ในคราวมีพระชนมพรรษาเสมอดวยสมเด็จพระบรมอัยยกาธิราช พระ
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และทรงปฏิสังขรณพระมณฑป
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมณฑปพระพุทธบาท. ในฝาย
ราชการไดทรงสรางทางรถไฟสายเหนือขยายจากบานดาตา แขวง
เมืองพิชัย สายใหญตอไปโดยทางเมืองอุตรดิตถถึงตําบลบางตนผึ้ง
ตอนหนึ่ง สายสาขาแยกไปเมืองสวรรคโลกตอนหนึ่งแลวเสร็จ. อีก
ประการหนึ่ง โปรดเกลา ฯ ใหกระทรวงเกษตราธิการจัดการแสดง
กสิกรรม และพาณิชการ ใหพิสดารออกไปกวาที่ไดเคยทํามาแลวใน
หนหลัง เพือ่ เปนการบํารุงธุระ ๒ ประการนั้นใหไพศาล. อนึ่ง เมื่อ
เสด็จประทับสําราญพระอิริยาบถ ณ เมืองเพชรบุรี ไดทรงสรางและ
บํารุงวิถีทางในเมืองนั้นขึ้นหลายสาย. และโปรดเกลา ฯ ใหขยาย
การสุขาภิบาลในหัวเมือง จัดเพิ่มเติมขึ้นในตําบลนั้น ๆ ที่เมืองพิชัย
บาง เมืองชลบุรีบาง เมืองนครศรีธรรมราชบาง เมืองสงขลาบาง
พระราชกรณียมีอยางดังพรรณนามา เปนเครื่องทํานุบํารุงพระราชอาณาจักรใหเจริญโดยลําดับ นับเขาในรัฏฐาภิปาลโนบาย มงคลอัน
วิเสสที่ครบ ๓.
พระคุณพิเศษสวนอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ มีนิทัสสนนัย
ดังรับพระราชทานพรรณนามา ดวยประการฉะนี้.
เตหิ เตหิ วิเสเสหิ
คุเณหิ ปฏิมณฺฑโิ ต
จิรฺชีวี มหาราชา
สุขปฺปตฺโต อนามโย
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ยสสา เตชสา จาป
วฑฺฒยนฺโต นรุตฺตโม
สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺส
จิร รชฺเช ปติฏ ตุ
ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรงประดับดวยพระคุณ
สมุทัยอันพิเศษนั้น ๆ ทรงพระชนมายุยืนนาน ทรงพระสําราญหา
พระโรคมิได ทรงพระเจริญดวยราชอิสริยยศเดชานุภาพ ทอด
พระเนตรเห็นแตกิจการอันเจริญเปนนิตยกาล เสด็จสถิตยืนนานใน
ราชมไหศวรรย ปกครองรัชสีมามณฑลใหสมบูรณยิ่ง สมพระราชประสงคทุกสิ่งทุกประการ.
สาธุ อารกฺขกา เทวา วตฺถุเทวา มหิทฺธิกา
สรฏมณฺฑล ภูป
อภิปาเลนฺตุ สพฺพทา
ขออารักขเทวดา และวัตถุเทวดาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ไดรับอนุโมทนา
สวนพระราชกุศลเทวดาพลีแลว จงตั้งไมตรีจิตอภิบาลรักษาสมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา กับรัฐมณฑลใหปราศจากภยันตราย
ทุกเมื่อ.
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อุตฺตม ธมฺมมชฺฌคา
มหาสงฺฆ ปโพเธสิ
อิจฺเจต รตนตฺตย
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูธรรมอันสูงสุดแลว ยังสงฆ
หมูใหญใหตรัสรูเบิกบาน ตื่นจากกิเลสนิทรา ที่จัดวารัตนตรัย แมถึง
จะตางกันโดยวัตถุวา พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ดังนี้กจ็ ริงอยู ถึงอยาง
นั้นก็ชื่อวาเปนอันเดียวกันโดยอรรถ เพราะไมแยกออกจากกันไปได
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พระพุทธเจาตรัสรูพระธรรมกอนแลวสอนผูอื่นใหรูตาม พระธรรมนั้น
พระสงฆไดทรงไว และพระสงฆเลาก็เปนสาวกของพระพุทธเจา
เนื่องเปนอันเดียวกันฉะนี้. พระรัตนตรัยนี้ บริสทุ ธิ์อุดมประเสริฐในโลก
ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์อยางยิ่งแกผูเลื่อมใส แลวใครความบริสุทธิ์
แกตน ปฏิบตั ิอยูโดยชอบ. ความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง เปนความดับ
จากทุกขทั้งปวง พระนิพพานเปนธรรมชาตสูญอยางยิ่ง คือวางจาก
กิเลสและกองทุกขทั้งปวงนั้น ไดชื่อวาบรมสุข.
ดวยสัจจวาจาภาษิตนี้ ขอความสวัสดีจงเกิดมีในกาลทุกเมื่อ.
ดวยเดชานุภาพพระรัตนตรัยเปนปฏิพาหโนบายกางกั้น ขออุปทวันตรายและอุปสรรค คือขอติดขัดทั้งหลาย จงอยาไดถูกตองพองพานซึ่ง
สยามรัฐมหาชนบทนี้ ในกาลไหน ๆ จงบําราศไกลดวยประการทั้งปวง.
ขอความเปนผูไมมีโรค ความสุขสําราญ ความเปนผูมีอายุยืนนาน
และความบริบูรณแหงวัตถุทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงวิบุลผลนั้น
ทั้งสุขโสมนัสสวัสดีในที่ทุกสถาน จงเกิดมี จงเปนไปแดสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารเจา กับบรมราชวงศ ผูทรงอภิบาลสยามรัฐ
มหาชนบทนี้. ขอเทพเจาผูสิงสถิตอยูในสยามมณฑล ตั้งตนแต
พระราชนิเวศนตลอดเขตรัชสีมา ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ไดทรงบูชาแลว ดวยธรรมพลี และอามิสพลี จงตั้งไมตรีจิตอภิบาล
รักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจากับรัฐมณฑล ดวยนําเขา
ไปใกลซึ่งอิฏฐวิบุลผลอันเปนหิตานุหิตประโยชน คอยปองกันซึ่งสรรพโทษอันไมเกื้อกูลแกความเจริญอยาใหเกิดมี.

นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาที่ 156

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิท ผล
เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส.
ขอผลที่กลาวนี้ จงเปนผลสัมฤทธิ์ จงเปนผลสัมฤทธิ์ จงเปนผล
สัมฤทธิ์ แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผูมีพระราชหฤทัย
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ สมพระบรมราชประสงคทุกประการ เทอญ-

