
                                        คํานํา 
                                (เมื่อพิมพครั้งแรก)      
        หนังสือมงคลวิเสสกถาน้ี  เปนเทศนาพิเศษอยางหน่ึง  ซึ่ง  
พรรณนาพระราชจรรยาของสมเด็จพระเจาแผนดิน  เพื่อประโยชน 
จะไดทรงพระปจจเวกขณถึงแลว  เกิดพระปติปราโมทยแลว  ทรง 
บําเพ็ญราชธรรมน้ันยิ่ง ๆ   เปนการอุปถัมภพระราชจรรยาใหถาวร 
ไพบูล.  กถาเชนนี้  โบราณบัณฑิตไดกลาวถวายพระมหากษัตริยเจา 
ในอดีตกาล  มีกถาแสดงทศพิธราชธรรมเปนอาทิ.  อันพระเจาแผนดิน 
ยอมเปนที่สูงสุดในมนุษยนิกาย  ยากที่จะมีใครกลาถวายโอวาทไดจัง ๆ 
ถึงอยางนั้น  ผูหวังประโยชนในพระองคจึงหาชองท่ีจะถวายดวยอยาง 
หน่ึงอยางใด.  อันการกลาวพระราชจรรยานั้น  เปนอุบายถวายโอวาท 
อยางละเมียด  จึงเปนแบบทีโบราณบัณฑิตไดใชมาประการหน่ึง. 
เมื่อถึงการพระศาสนาก็เปนหนาที่ของพระธรรมกถึกจะถือเอาโอกาส 
นั้น ๆ  ชักนําประชุมชนต้ังแตพระมหากษัตริยเจาเปนตนไป  ใหต้ัง 
อยูในกุศลสมาทาน.   การเทศนามงคลวิเสสกถาก็เกิดข้ึนอนุโลมตาม 
ธรรมเนียมนี.้  ดังไดทราบมา  สมเด็จพระสังฆราช  (สา)  วัดราช- 
ประดิษฐ ฯ  แตครั้งยังเปนพระศาสนโศภน  ไดถวายมาแตครั้ง 
รัชกาลที ่๔  ในรัชการที ่๕  ก็ไดถวายมาจนตลอดเวลาของทาน.  เมื่อ 
ทานส้ินพระชนมแลว  ทรงอาราธนาใหขาพเจาถวายตอมา  เริ่มตน 
เมื่อศก ๑๑๙  จนถึงศก  ๑๒๙  นี้  แตเมื่อศกหลังขาพเจาอาพาธไมได 
ถวาย  เปนแตเมื่อถึงวันฉลองพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาท่ีเคย 
ถวาย  ไดพระราชทานเคร่ืองไทยธรรมบูชาเทศนามา  และขาพเจาได  
กลาวธรรมภาษิตสังเขปต้ังเปนสัตยาธิษฐานถวายพระพรแทน  จํานวน 
เทศนาจึงคงมีเพียง ๑๐  กณัฑเทาน้ี.  เมื่อรอยเขาเปนเรื่องเดียว  อารัมภ- 
กถา  ไดเรียงไวในขางตนวาระเดียว  คําถวายพระพรและคําขอพรแด 
พระรัตนตรัย  ซึ่งเรียกวา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  หรือ  รตนตฺตย-     



ปภาวาภิยาจนคาถา  ไดเรียงไวขางทายคราวเดียว  ในตอนกลางเรียง 
กถาที่ถวายในศกน้ัน  ๆ เปนลําดับไป มีเลขบอกศกไวเปนที่หมาย. 
        ในเวลาน้ี มหาชนกําลังโศกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ 
อันพ่ึงเสด็จสูสวรรค  สมควรจะพิมพหนังสือน้ี  ชนทั้งหลายจะไดอาน 
ทราบพระคุณสมบัติของพระองคทานใหพิสดาร  ถึงวาพระองคสวรรคต 
เสียแลว   แตเมื่อคํานึงถึงพระคุณสมบัติของพระองคอยู  ก็จะเปน 
เหมือนพระองคไดเสด็จพระมงกุฎเกลา ฯ   ทรงอาราธนาใหขาพเจารับ 
มหาสมณุตมาภิเษกในคราวน้ี  จึงไดพิมพหนังสือมงคลวิเสสกถาน้ีเปน 
ของแจกในงานทีเดียว.  การตรวจพิมพไดขอแรงพระอริยกวี  (เซง) 
ชวยเปนธุระ.  ขาพเจาขออุทิศหนังสือนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลา ฯ  ซึ่งมีพระเดชพระคุณและเปนที่รักที่นับถืออยางยวดยิ่ง 
ของขาพเจา. 
                                                กรมหลวงวชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ร.ศ.๑ ๑๒๙  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 1 

                                พระมงคลวิเสสกถา     
                                    นมตฺถุ  สุคตสฺส 
        อายุ  วณฺณ  ยส  กิตฺตึ                สคฺค  อุจฺจากลุีนต 
        รติโย  ปตฺถยาเนน                        อุฬารา  อปราปรา 
        อปฺปมาท  ปสสนฺติ                        ปุ ฺกิริยาสุ  ปณฺฑิตา 
        อปฺปมตฺโต  อุโภ  อตฺเถ                อธิคณหฺาติ  ปณฺฑิโต 
        ทิฏเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ          โย   จตฺโถ   สมฺปรายิโก 
        อตฺถาภิสมยา  ธีโร                        ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ๑.  
        บัดนี ้  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.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๓.  
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ปริตรมนตเบื้องตนแหงพระราชกุศลทานบริจาคแลว  พระราชทาน    
บิณฑบาตขัชชโภชชาหาร   และไทยธรรมสมณบริขารในภิกษุสงฆ 
แลว   ทรงพระราชอุทิศสวนพระราชกุศลแกวัตถุเทวดาอารักขเทวดา 
อมนุษยนิกรอทิสมานกาย   เปนปตยุปการธรรมบรรณาการ   เพ่ือ 
ใหอนุโมทนาสัมฤทธิวิบุลผลสุขสมบัติตามเทวาธบาย   และจะไดต้ัง 
ไมตรีหิโตปเทศกัลยาณจิต     ประสิทธิชัยมงคลสิริสวัสดิพระชนมสุข 
ศุภมนุญวิบุลผล   ถวายในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ให 
ทรงพระสถาพรนิรมในสิริราชชมไหศวรรยสมบัติ  โดยอุดมสุขสิริ 
สวัสดิ์เกษมสําราญนิราศสรรพพิบัติอุปทวันตราย    ทรงบําเพ็ญพระ 
ราชธรรมจรยิารัฏฐาภิบาลโนบายและพระราชกุศลบุญนิธิ  ซึ่งเปน 
มรรคาวิถีทางสวรรคและนิพพาน  ใหอุฬาราดิเรกไพศาล  โดยพระ 
บรมราชประสงคทุกส่ิงสรรพ    ซึ่งจะสัมฤทธิโดยเทวานุภาพและวิบาก 
สมบัติสวนทิฏฐธรรมเวทนิยผล   เสร็จมาแตพระราชกุศลบุญนิธินั้น 
ตามวิบากสามารถดวยประการฉะนี้.    พระราชกุศลเทวพลีธรรมิก- 
สักการน้ี    เปนอปริหานิยปฏิบัติ   เปนที่ต้ังแหงความเจริญสุขสวัสดิ์ 
วิบุลผล    ตองตามภาษิตท่ีสมเด็จพระทศพลตรัสแกมหานามลิจฉวี 
กษัตริยในอปริหานิยธรรมสูตร  ปญจกังคุตตร๑นิกาย   วา   ยสฺส 
กสฺสจิ   มหานาม  ฯ  เป ฯ  ปุน   จปร  มหานาม   กุลปุตฺโต  ฯ เป  ฯ 
ยา  ตา  พลิปฏิคฺคาหก    เทวตา,   ตา   สกฺกโรติ   เปนตน   ม ี
ความวา   ดูกอนมหานาม  กุลบุตรผูใดผูหน่ึง   ซึ่งเปนขัตติยราชได 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๘๗.  
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มุรธาภิเษกแลวหรือเปนรัฐกาธิบดี  ครอบครองแวนแควนบริโภค 
ผานสมบัติ  อันพระชนกประทานใหก็ดี  หรือเปนแตนายเสนา  นาย    
บาน  นายกอง  แมโดยอยางตํ่าเปนแตอธิบดีเฉพาะผูเดียวในตระกูล 
นั้น  ๆ  ก็ดี   มาปฏิบัติเทวดาพลีสักการ  ยา   ตา  พลปิฏิคฺคาหกา 
เทวดา  เทพเจาเหลาใดซ่ึงเปนผูรับพลีกรรม  คือ   อารักขเทวดาที่ 
รักษาตนและวัตถุเทวดาอันสถิตในที่อยูเปนตน   ควรท่ีมนุษยชนจะ 
สรวงสักการใหยินดี   ตา   สกฺกโรติ   กุลบุตรมาสักกาบูชาเทพเจา 
ทั้งหลายน้ัน   ดวยโภคทรพัยที่ตนแสวงหาไดมาแลวโดยธรรมสุจริต 
เทวดาทั้งหลายน้ัน   อันกลุบุตรไดสักกาบูชาดวยเทวดาพลีแลว   ก ็
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นนั่นดวยจิตเปนกุศลไกลจากพยาบาทวิหิงสา 
ต้ังเมตตาตอกุลบุตรนั้นวา   จิร ชีว   ทฆีมายุ  ปาเลหิ   ขอทานดํารง 
ชีพอยูนานเถิด   จงเลี้ยงรักษาอายุใหยืนนาน   เทวตานุกมฺปตสฺส 
มหานาม   ดกูอนมหานาม   กุลบุตรนัน้เทพเจาหากอนุเคราะหดวย 
ไมตรีกัลยาณจิตฉะนี้แลว  วุฑฺฒิเยว     ปาฏิกงฺขา     โน    ปรหิานิ 
เรงปรารถนาความเจริญถายเดียวเถิด   ไมพึงมีความเสื่อม   คงจะมีแต 
วุฒิความเจริญโดยไมสงสัย.     เทวดาพลีสักการเปนอปริหานิยปฏิบัติ 
ซึ่งกุลบุตรผูดํารงอิสริยสถายมีพระมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลวเปน 
ตน   จะพึงบําเพ็ญเพ่ือวุฒิศุภวิบุลผล  ดวยประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  พระราชกุศลบญุราศีสุขุบายโยคสมบัติ   ซึ่งสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงบําเพ็ญในอภิลักขิตสมัยนี้  นับใน 
อิฏฐกันตมนาปสังวัตตนิกาปฏิบัติ   ใหธรรมที่ปรารถนาพึงใจเจริญ  
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จิต   เปนไปดวยดีแกผูบําเพ็ญเปนสัมมาปฏิบัติ   สมดวยพุทธภาษิต   
ตรัสประทานโอวาทแกอนาถบิณฑิกคฤหบดี     โสดาบันอริยสาวกวา  
ปฺจิเม   คหปติ   ธมฺมา  อิฏา   กนฺตา  มนาปา   ทุลฺลภา   โลกสฺม ึ
เปนตน  มีความวา   ดูกอนคฤหบดี  ธรรมเหลาน้ี  ๕  ประการ   คือ 
อายุ   วรรณ   สุข   ยศ   สวรรค    สัตวปรารถนารักใครเปนที่เจริญ 
จิต   สัตวไดดวยยากในโลก   เราตถาคตไมกลาวความไดธรรม  ๕ 
ประการนี้  เพราะเหตุปรารถนาและออนวอน   ถาหากสัตวทั้งหลาย 
จะพึงไดประสบธรรม  ๕  ประการนี้   เพราะปรารถนาและออนวอน 
เทาน้ันแลวไซร    ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรเลา   โดยอธิบายวา   สัตว 
ทั้งหลายลวนปรารถนาอายุ  วรรณ  สุข   ยศ   สวรรค   เปนขอประสงค 
ก็จะพึงมีอายุ   วรรณ   สุข   ยศ  คือ  อิสริยบริวารเสมอ  ๆ   คลาย  ๆ 
กัน  ทําลายขันธแลวก็ลวนจะมีสุคติโลกสวรรคเปนที่ไป  ณ    เบื้องหนา 
สิ้น   ขอน้ีไมเปนเชนนั้น   ธรรม  ๕  ประการน้ี   สตัวหาไดประสบ 
ดวยมาตรวาปรารถนาและออยวอนอยางเดียวเทานั้นไม   อริยสาวก 
ผูปรารถนาอายุ   วรรณ   สุข  ยศ   สวรรค  หาควรจะต้ังหนาปรารถนา 
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.  บุญซึ่งเปนปฏิปทาน้ัน 
เลา   สาธุชนจะพึงบําเพ็ญใหเปนไป   ก็อาศัยความไมประมาทเปน 
การาปกพลวเหตุอันกลาหาญ  เพราะเหตุนั้น   สมเด็จพระสุคตทรงพระ 
อนาวรณญาณ  จึงตรัสนิคมคาถาในพระสูตรอนาถบิณฑิกานุศาสน 
นั้นวา 
        อายุ   วณฺณ  ยส  กิตฺตึ           สคฺค   อุจฺจากุลนีต 
        รติโย  ปตฺถยาเนน                   อฬุารา   อปาราปรา 
เปนตน    มคีวามวา   เมื่อนรชนมาปรารถนาอายุ   วรรณ  ยศ  เกียรติ 
สวรรค   และความเกิด   ณ  ตระกูลสงู  และความยินดีอันยิ่ง  ๆ  ไป  เปน 
ผลขอประสงคแลว   พึงบําเพ็ญความไมประมาทใหบริบูรณในสันดาน 
เถิด   ก็สามารถจะเปนบอเกิดแหงกุศลและคุณท่ีประสงคมีอายุเปนตน 
นั้น 
        อปฺปมาท  ปสสนฺติ           ปฺุกิริยาสุ   ปณฑฺิตา 
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญกิริยา   การ 
ทําบุญท้ังหลาย  อันเปนไป   ณ  กายวาจาจิต   และกุศลสุจิตซ่ึงเปนไป 
ณ  ๔  ภูม ิ กามาวจร  รูปาวจร  อรุปาวจร  โลกุดร  ทุกประการ 
        อปฺปมตฺโต   อุโภ   อตฺเถ                  อธิคณหฺาติ  ปณฺฑิโต 
        ทิฏเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ          โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโก 
บัณฑิตชนผูไมประมาทแลว   ยอมยดึประโยชนทั้ง  ๒   ไวได  คือ  
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ประโยชนในทิฏฐธรรมภพน้ี   และประโยชนเปนไปในสัมปรายภพ    
ภายหนา 
        อตฺถาภิสมยา  ธีโร         ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจติ 
เพราะอาศัยความบรรลุประโยชนทีป่ระสงคทั้งภพนี้และภพหนา  ทาน 
จึงสรรเสริญผูมีปญญาจําทรงวาเปนบัณฑิต   ดําเนินในประโยชนกิจ 
ดวยปญญา.  ความไมประมาทเปนเหตุใหบัณฑิตชาติ   ยึดประโยชน 
ทั้ง  ๒  ไวได  ดวยประการฉะน้ี. 
        พระราชกุศลบญุราศี   ซึ่งสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา 
ทรงบําเพ็ญโดยกําลังพระปญญาบารมีและพระอัปปมาทธรรม  ใน 
อภิลักขิตสมัยจันโทปลักขิตกาลน้ี   เปนปฏิปทาใหอิฏฐวิบุลผล  คือ 
อายุ  วรรณ  สุข  ยศ  และสวรรค  เปนไปโดยชอบ  ตองตามสุคโต- 
วาทสัมมาปฏิบัติ   ดวยประการฉะน้ี. 
        อิโต  ปร  ปวกขฺาม ิ               ต  ต  วิเสสมงฺคล 
        มหาราชาธิราชสฺส                 คุณาลงฺการสมมฺต 
        วุจฺจมาน  ห ิ สุตฺวาน        โยนิโส  ปจฺจเวกฺขโต 
        อุปฺปชฺเชยฺย   นรินฺทสฺส         โสมนสฺสมนปฺปก 
        ภิยฺโย  สมฺปาทเน  จตฺิต         ปณเิธ  ตทนนฺตร 
        เตนาปจ  ชนินฺทสฺส                โสตฺถิ   จ  มงฺคล  สิยา. 
        ลําดับนี้   จะรับพระราชทานกลาวพรรณนาพระราชจริยาสาธุ- 
ปฏิบัติที่ต้ังแหงสวัสดิมงคลอันพิเศษย่ิง    ซึ่งไดชื่อวามงคลวิเสสเปน 
พระคุณอลังการ   มีพรอมบริบูรณในสมเด็จบรมบพิตรพระราช-  
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สมภารเจา   เมื่อไดทรงสดับแลวทรงพระปจจเวกขณถึงโดยกําลัง     
พระปรีชา   ก็จะเกิดพระปติปราโมทยมีประมาณมิใชนอย  แตนั้น 
ก็จะต้ังพระราชหฤทัยทรงบําเพ็ญใหบริบูรณยิ่งข้ึน   สิริสวัสดพิิพัฒน- 
ชัยมงคล  ก็จะเกิดมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ดวยเหตุ 
ทรงบําเพ็ญพระราชจริยานั้น  ขอน้ีสมดวยประพันธคาถาท่ีบัณฑิต 
กลาวถวายพระมหากษัตริยเจา   ครั้งโบราณกาล  กราบทูลใหทรง 
พระวิจารณทศพิธราชธรรมที่ทรงบําเพ็ญอยูวา 
        อิจฺเจเต  กุสเล  ธมฺเม           ิเต  ปสฺสาหิ  อตฺตนิ 
        ตโต    เต  ชายเต  ปติ        โสมนสฺสฺจนปฺปก 
ขอพระองคทรงพิจารณาราชธรรมสวนชอบ  อันต้ังอยูในพระองคดัง 
นั้น  ๆ เถิด  แตนั้นพระปติโสมนัสจะเกิดมีแดพระองคมิใชนอย  ดังนี้. 
        ก็แลพระราชจริยาซึ่งเปนคุณาภรณอลงกต   สมเด็จบรมบพิตร 
พระราชสมภารเจาน้ันมีโดยอเนกนัย  พนวิสันที่จะพรรณนาในกถา- 
มรรคเพียงกัณฑเดียวน้ี   จะขอรับพระราชทานบรรยายแตโดยเอกเทศ.  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 8 

                                        ในศก  ๑๑๙    
        พระคุณพิเศษ  สวนอัตตสมบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยปุพเพ- 
กตปุญญตากับอัตตสัมมาปณิธิ  สวนปรหิตปฏิบัติ  จะถวายวิสัชนา 
ดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย  เปนนิทัสสนนัย.   ปุพเพกตปุญญตานั้น  คือ 
พระราชกุศลสมภารบุญญาธิการบารมี   ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช 
สมภารเจา  ไดทรงบําเพ็ญไวในปางกอนเปนลําดับมา   ต้ังแตปุเรชาติ 
จนถึงภพปจจุบัน   อันเปนสวนอดีตลวงไปแลว   มาสโมสรเพ่ิมพูน 
วิบากขันธอันมโหฬาร  ใหทรงบริบูรณดวยสมบัติ  ๔  ประการ  คือ 
พระชาติสมบัติ   อิสรยิสมบัติ   โภคสมบัติ   พระญาณสมบัติ   ควร 
เปนที่สรรเสริญของอเนกชนนิกรผูจะอนุวัตรในกิจกรณียะน้ัน ๆ  ซึ่ง 
เปนอุบายแหงความเจริญสุขประโยชนคุณ   และเปนที่บันเทิงจิต 
คารวนิปจจการของโลกิยชนและปริกขนชนทุกหมูเหลา.   อาคาริก- 
มนุษยบุรุษรัตนผูพรอมดวยสมบัติ  ๔  ประการนี้แลว   ยอมสามารถ 
ในกิจใหญ ๆ  ใหเสร็จไดโดยไมยาก   ไดอาศัยชาติสมบัติแลว   ก็อาจ 
ชักนําผูอ่ืน    ที่เสมอหรือตํ่ากวาโดยชาติและตระกูล   สําคัญเพ่ือจะ 
ประพฤติตามโดยงาย   กจิใด ๆ  จะตองอาศัยอานุภาพอันใหญหลวง 
จึงอาจสําเร็จ  ก็จะใหกิจน้ัน ๆ  เสร็จไดดวยอิสริยสมบัติ  กิจซึ่งจะตอง 
สําเร็จดวยกําลังทรัพยอันใหญ  ก็จะสามารถเสร็จไดดวยโภคสมบัติ  และ 
อาจจะใหกิจน้ัน ๆ   เสร็จไดโดยชอบ  ปราศจากอุปสรรคดวยญาณสมบัติ. 
สมบัติ  ๔  ประการ  ซึ่งเปนผลมีมาเพราะปุพเพกตปุญญตา  สามารถ  
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ใหกิจใหญ ๆ  เสด็จไดโดยสะดวกฉะน้ี.  สมเด็จพระสุคตมหามุนีจึง   
ตรัสแสดงปุพเพกตปุญญตานั้นวาเปนสมบัติจักร  อันจะพัดผัดนําทาน 
ผูบําเพ็ญไวแลวน้ันใหบรรลุผลพิเศษ  ดุจลอรถอันพัดพาผูข้ึนใหลุถึง 
สถานที่ประสงค  ประการหนึ่ง  ในสมบัติจักร  ๔  ประการ  และตรัส 
วาเปนมงคลอันสูงสุดของเทวดามนุษย  ประการหนึ่ง  ในมงคล  ๓๘ 
ประการ  ดังแสดงในมงคลสูตรนั้น  อน่ึง  ทานพรรณนาวา  สรรพ- 
อิฏฐวิบุลผลซ่ึงเปนที่ตองประสงคของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  จะ 
เกิดมีมาดวยอํานาจบุญนิธิ  ตองกับภาษิตในนิธิกัณฑสูตร๑วา 
        อสาธารณมฺเส                 อโจรหรโณ  นธิิ 
        กยิราถ   ธีโร  ปฺุานิ        โย  นิธิ  อนุคามิโก 
        เอส  เทวมนุสฺสาน                สพฺพกามทโท  นิธิ 
        มีความวา   บุญนิธินีไ้มสาธารณแกคนเหลาอ่ืน    โจรก็ไมมา 
แยงชิงนําไปได  ผูมีปญญา  จึงควรบําเพ็ญบุญนิธิ  ซึ่งจะติดตามตน 
ไปเกิด  บุญนิธินี้แล  อาจอํานวยผลที่ตองประสงคทั้งปวงใหสําเร็จแก 
เทวดามนุษยทั้งหลาย  ตอนี้ทานบรรยายผลท่ีตองประสงคของเทวดา 
มนุษยทั้งหลายน้ันเปนหมวด ๆ ไป  เมื่อยนเขาก็ได  ๓  ประการ  คือ 
มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ  ลวนเปนคุณท่ีจะพึง 
ไดดวยอํานาจบุญนิธิ  ปุพเพกตปุญญตาคุณ  เปนที่ต้ังแหงศุภสวัสดิ 
วิบุลผลฉะนี้  สมเด็จพระชินสีหจึงประทานพระบรมพุทโธวาท  เพ่ือ 
ใหอุตสาหะบําเพ็ญบุญโดยอเนกบรรยาย    จะเก็บรวมถวายวิสัชนา 
 
๑.  ขุ.  ขุ.  ๒๕/๑๒.  
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โดยสังขิตนัย  ขอหนึ่งวา   กุสล  ภิกฺขเว   ภาเวถ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ขอทานท้ังหลายบําเพ็ญกุศลเถิด  กุศลน้ีสามารถจะบําเพ็ญได    
หาไมเราก็จะไมกลาวชักชวนทานท้ังหลาย     เพราะกุศลเปนการที่ 
สามารถจะบําเพ็ญไดแท   เราจึงไดกลาวชักชวนทาน  อีกประการ 
หน่ึง  ถากุศลท่ีบําเพ็ญแลวจะเปนไปเพ่ือผลอันไมเปนประโยชนและ 
เปนไปเพ่ือทุกขแลว  เราก็จะไมกลาวชวนทานเหมือนกัน  เพราะเหตุ 
กุศลท่ีบําเพ็ญแลว  ยอมเปนไปเพ่ือหิตสุข   เราจึงกลาวชวนทาน  อีก 
ขอหนึ่ง  พระองคตรัสใหเกิดอุตสาหะวา  มา  ภกิฺขเว   ปุาน 
ภายิตฺถ๒   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายอยาไดกลัวแตบุญเลย 
สุขสฺเสต  ภกิฺขเว อธิวจน  ยทิท  ปฺุานีติ๓   คําวาบุญ  ๆ  นี ้
เปนชื่อของสุข   อธิบายวา  กรรมที่สตัวกระทําดวยไตรทวาร  จะได 
โวหารวาบุญก็ดี   กุศลก็ด ี ตองมี  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  เปน 
สมุฏฐาน  ขอน้ีเปนการทวนกระแสโลกประวัติ  ยากท่ีสัตวโลกจะ 
บําเพ็ญ   ถึงเชนนั้น  ก็ยังไมเปนอันพนวิสัยของผูประกอบดวยปรีชาเล็ง 
เห็นผลแลว   มีความกลาหาญอดทนกระทํา  ขอนี้แลเปนเหตุใหสัตว- 
โลกพิเศษและตํ่าชาไมเสมอท่ัวกันไป   บุคคลผูใดแมแลเห็นผลแหง 
บุญจริยาประจักษ   แตมาทอถอยไมสามารถจะบําเพ็ญ   มีฉันทะ 
อุตสาหะปติปราโมทยในบุญจริยานอยเบาบางไมกลาหาญพอจะตอสูดวย 
หมูกิเลสมาร  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  อันมีกําลังกลา  บุคคล 
ผูนั้นไดชื่อวากลัวแตบุญ   สมเด็จพระบรมศาสดาจารย   ประทาน 
 
๑.  องฺ.  ทุก.  ๒๐/๗๕.   ๒-๓.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๐.  
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พระบรมพุทโธวาทหามอยาใหเปนคนกลัวแตบุญเชนนั้น   ตรสัสอนให        
ปลูกฉันทรุจิในบุญกรรมนั้นแลว  และอดทนกระทํา เพราะบุญน้ัน   
ยอมอํานวยผลพิเศษแกผูบําเพ็ญใหไดมนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัติ 
และนิพพานสมบัติ  ดังแสดงในนิธิกัณฑสูตรนั้น   พระราชกุศลขันธ 
ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ไดทรงสั่งสมเปนลําดับมาต้ัง 
แตปุเรชาติจนภพปจจุบัน  สวนอดีต   จัดเปนปุพเพกตปุญญตาคุณ 
เพ่ิมพูนวิบากอันมโหฬาร  ใหทรงสมบูรณดวยสมบัติ  ๔  ประการ  อัน 
เปนเหตุประกอบกิจใหญ  ๆ  ใหสําเร็จไดโดยสะดวกดี   ขอน้ีนับวาเปน 
มงคลวิเสสท่ีตน. 
        เมื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงทราบดวยกําลังพระ 
ปรีชาญาณวา   พระราชกศุลสมภารบุญญาธิการกิจ  ซึ่งไดทรงบําเพ็ญไว 
ในปางกอน   มาเพ่ิมพูนวิบากสมบัติอันยิ่งใหญฉะนั้นแลว  ทรงพระ 
อุตสาหะพิริยภาพเสด็จสถิตม่ันในพระราชธรรม  อันเปนเหตุเจริญพระ 
เกียรติยศเดชานุภาพ  เปนท่ีรมเย็นของพระบรมวงศานุวงศ  ขาทูล 
ละอองธุลีพระบาท  และทวายราษฎรขาของขัณฑสีมา  ตองดวยพุทธ- 
ภาษิต๑สรรเสริญวา 
        ยถา  หิ  ปพฺพโต  เสโล   อรฺสมฺึ  พฺรหาวเน 
เปนตน  ความวา  ภูเขาศิลาอยูในปาใหญ  หมูไมไดอาศัยภูเขาน้ัน 
เจริญงอกงามใหญโตอยูในปา  ฉันใด 
        ตเถว  สิลสมฺปนฺน                สทฺธ  กุลปุตฺต  อิธ 
บุตรภรรยาญาติพวกพองมิตรสหาย  และคนผูพ่ึงเลี้ยงชีพ  ยอมอาศัย 
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๓.  
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กุลบุตรผูมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีลแลว  และเจริญดวยคุณสมบัติและ   
วิบากสมบัติ  ฉันนั้น 
        ตฺยสฺส  สีลวโต  สีล                จาค  สุจริตานิ  จ                                 
ชนเหลาน้ันที่เปนผูมีปญญา  ไดเห็นศีลบริจาคและสุจริต  ของกุลบุตรผู 
มีศีลเปนตัวอยาง   ก็ยอมจะนิยมกระทําตาม  อิธ  ธมฺม  จริตฺวาน 
ครั้นประพฤติธรรมสุจริตอันจํานําไปสูสวรรคสุคติดังนั้นแลว  ผูที่ยัง 
ใครกามคุณารมณ  ยอมจะเพลิดเพลินบันเทิงอยูในเทวโลก.   ความต้ัง 
ตนไวในคุณที่ชอบนั้น   เปนเหตุยังตนและผูอนุวัตรตามใหบรรลุความ 
เจริญท้ังในอิธโลกและปรโลกฉะนี้  สมเด็จพระสุคตมหามุนีจึงตรัสวา 
เปนสมาบัติจักรและมงคลอันสูงสุดดุจปุพเพกตปุญญตา  อีกประการหน่ึง 
พระคุณขอน้ีนับวา  เปนอัตตสัมมาปณิธิ  มงคลวิเสสท่ี  ๒.  
        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น   ปนเปน  ๒ แผนก  คือ  ฝาย 
พุทธจักรและราชอาณาจักร  แมเพียงขอเดียวน้ี  ก็ยากท่ีจะพรรณนา 
ใหจบลงในกถามรรคกณัฑนี้  จะรับพระราชทานบรรยายแตการท่ีได 
เปนไปในขวบหลัง  ต้ังแตกันยายน  ร. ศ.  ๑๑๘  ถงึ  สิงหาคม  ร. ศ.  ๑๑๙ 
เทาน้ัน.  ฝายพระพุทธจักรไดทรงอาราธนาพระราชาคณะผูมีปรีชา 
ทรงคุณธรรมสามารถ   ใหออกไปจัดการคณะสงฆในมณฑลหัวเมือง 
นับเนื่องในการจัดธรรมิการักขา   เปนหนาที่ของพระมหากษัตริยเจา 
มาแตครั้งโบราณกาลเปนอปริหานิยปฏิบัติ   อนุวัตรตามพระบรม- 
พุทโธวาทตรัสสอนเหลากษัตริยลิจฉวี   ใหเอาพระหฤทัยเอ้ือเฟอ 
 
๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๖.  
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ในพระอรหันตขีณาสพทักขิเณยยบุคคลวา  ยาวกีวฺจ   ลิจฺฉวี 
วชฺชีน  อรหนฺเตสุ   ธมฺมกิารกฺขาวรณคุตฺติ  สุสวิหิตา  ภวิสฺสติ    
ดูกอนเหลาลิจฉวี  พวกวัชชียังจักจัดความรักษาระวังระไวปองกัน 
อันชอบธรรมในพระอรหันตทั้งหลายดีแลวเพียงใด   ดวยคิดจะให 
พระอรหันตผูยังไมมาพากันมาสูรัชสมีาและใหพระอรหันตผูมาแลวอยู 
ผาสุกสบาย  วุฑฺฒิเยว   ลจิฺฉวี  วชฺชีน  ปาฏิงฺขา  โน  ปรหิานิ 
พวกวัชชียังจะหวังความเจริญได   ไมมีความเสื่อมทรามอยูเพียงนั้น 
แทจริง  การพระราชทานธรรมิการักขาแกผูประพฤติพรตทั่วไป  แมแก 
ผูที่ไมทรงนับถือน้ี  เปนประเพณีของพระมหากษัตริยเจาในอดีตกาล 
ขอน้ีพระราชบรรหารของพระเจาอชาตศัตรูบรมบพิตร  พระเจามคธ- 
รั๙  ตรัสเลาถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนเครื่องสาธก  แทจริง 
เมื่อพระเจาอชาตศัตรุบรมบพิตร  เสด็จพระราชดําเนินไปสูสํานัก 
ดิตถกรเจาลักทธิ  ๖  คน  มีปูรณกัสสปเปนหัวหนา  ตรัสถามหาผลท่ี 
สมณะจะพึงไดในการประพฤติพรตเพศผนวชวา  จะมีบางอยางของ 
คฤหัสถผูพ่ึงศิลปศาสตรของตนเลี้ยงชีพหรือไฉน  ?  ครู  ๖  คนทูลถวาย 
วิสัชนาไขวเขวไปตามลัทธิของตน ๆ  หาตองตามพระราชปุจฉาไม 
พระเจาอชาตศัตรุบรมบพิตรไมพอพระราชหฤทัย แตทรงพระราช- 
ดําริวา  กถ  หิ  นาม  มาทิโส  สมณ  วา  พฺราหมฺณ  วา  วิชิเต 
วสนฺต   อปสาเทตพฺพ  มฺเยฺย   ไฉนเจาแผนดินเชนเราจะพึง 
สําคัญเห็นสมณะก็ดี   พราหมณก็ดี  ผูอยูในอาณาเขตวาเปนผูที่ตน 
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อาจจะรุกราน   ครั้นทรงพระราชดําริฉะน้ันแลว  ก็ไมตรัสอนุโมทนาและ 
คักคานเสด็จกลับมาเสีย  ขอน้ีสาธกวา  พระมหากษัตริยเจาแตปาง   
กอน   ไดพระราชทานธรรมิการักขาแกผูประพฤติพรตทั่วไป  แมแก 
ผูที่ไมทรงนับถือ  ฉะนี้.  อีกประการหนึ่ง  ไดทรงพระราชศรัทธาเริ่ม 
การสถาปนาวัดเบญจมบพิตร  และบรูณะวัดปรินายก  ทรงพระราช- 
อุทิศแกจาตุทิศสงฆ  ผูจะมาอยูอาศัยประกอบกิจพระศาสนา   การ 
สรางพระอารามวิหารอุทิศแกจาตุทิศสงฆนี้   ทานกลาวสรรเสริญใน 
กูฏทันสูตร๑วา  มีผลานิสงสยิ่งกวามหายัญของพระเจามหาวิชิตราช 
ในอดีตนอกพุทธุปบาทกาล  ที่ทรงบําเพ็ญเปนการใหญ  บริจาคทาน 
พัสดุแกปฏิคาหกท่ัวไปไมเลือกบุคคล  และวามีผลพิเศษกวาอนุกูล- 
ยัญ   ที่ทายกบริจาคอุทิศบรรพชิตผูทรงสีลาทิคุณเปนนิตยทาน  และ 
มีการจะตองเปนธุระปรารมภนอยกวาดวย  และอานิสงสนั้นเลา  เมื่อ 
ยนกลาวตามนัยในพุทธคาถาอนุโมทนาวิหารทาน๒ของทานเศรษฐี- 
อนาถบิณฑิกะในเสนาสนขันธก็เปน  ๒  คือ  เปนประโยชนแกสงฆผูอาศัย 
ดวยเปนเครื่องกันภยันตรายมีเย็นรอนเปนตน   และเปนประโยชน 
แกผูสราง  ดวยจะไดสดับธรรม  เปนเครื่องบรรเทาทุกข  จากสํานัก 
ทานพหุสูตผูอยูในวิหารน้ัน  พระมหากษัตริยเจาในปางกอน   ผูนับถือ 
พระพุทธศาสนา  จําเดิมแตพระเจาพิมพิสารบรมบพิตรพระเจามคธ- 
รัฐ  ไดทรงปฏิบัติเปนราชกรณียกิจอยางหน่ึง.    อีกประการหน่ึง 
ไดทรงเริ่มจะต้ังหอพุทธศาสนสังคหะข้ึนที่วัดเบญจมบพิตร    ใหเปน 
 
๑.  ที.  สี.  ๙/๑๘๕.   ๒.  จุลฺลวคฺค.  ๒/๑๒๐.  
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ที่รวบรวมพระคัมภีรและสมุดอันรจนาสําแดงพระบรมพุทโธวาทานุ-    
ศาสน  เปดเปนธรรมทานใหมหาชนไปอาน  เขาไปดูไดตามปรารถนา 
ขอน้ีเปนมหาทานประเสริฐสุดกวาทานท้ังปวง  สมดวยพระพุทธภาษิต 
วา  สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ๑   ธรรมทาน  ยอมชํานะทาน 
ทั้งหมด.   เพราะทานอ่ืนไมเปนปจจัยใหพระศาสนาดํารงอยูเหมือน 
ธรรมทาน  พระปริยัติธรรมคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย   ยัง 
มีผูทรงผูปฏิบัติตามอยูเพียงใด  พระศาสนาก็ยังไดชื่อวาทรงอยูเพียง 
นั้น   เมื่อพระองคใกลจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ก็ไดตรัสบรรหาร 
ต้ังพระธรรมวินัยไวแทนพระองคแกพระอานนทพุทธุปฏฐากวา  โย 
โว  อานนฺท  มยา  เทสิโต  ปฺตฺโต  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  โส 
โว  มมจฺจเยน   สตฺถา๒  ความวา  ดูกอนอานนท  ธรรมและวนิัยใด 
ที่เราผูตถาคตไดแสดงแลว  ไดบญัญติัแลว แกทานท้ังหลาย  ธรรม 
และวินัยนั้น  จักเปนศาสดาของทานทั้งหลาย  ภายหลังแตเราลวงไป 
แลว,  อีกประการหนึ่ง  อาศัยพระบารมีบันดาลรัฐบาลอินเดียไดถวาย 
พระสารีริกธาตุที่ขุดไดในจังหวัดนั้น  มีอักษรจารกึบอกสําคัญวาพระ 
บรมธาตุ   จึงพุทธศาสนิกประชาชนในประเทศลังกา  พมา  ญีปุ่น 
และรัสเซีย  ทราบประพฤติเหตุนั้นแลว  แตงทูตผูแทนเขามา  กราบ 
ทูลขอพระราชทานสวน  เชิญออกไปประดิษฐานเปนที่สักการบูชา 
ในประเทศของตน ๆ   ขอน้ีแสดงใหเห็นชัดวา  พวกพุทธศาสนิก- 
ประชาชนตางรัชสีมา      มีความนิยมนับถือยอมรบัรองสมเด็จบรม- 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖.     ๒.  ที.  มหา.  ๑๑/๑๗๘.  
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บพิตรพระราชสมภารเจา    วาเปนเอกอัครศาสโนปถัมภกท่ัวกนัไป  
เปนพระเกียรติยิ่งใหญขจรท่ัวภูมิมณฑล   คลายพระเจาอโศกมหาราช   
ในอดีตกาล   ก็แลการไดเศวตคชสารมาเปนพระราชพาหนะเชิดช ู
พระบารมีของพระมหากษัตริยเจา   ผูมีหัตถานึกเปนองคในจตุรงค- 
เสนาฉันใด   การไดพระสารีริกธาตุ  ก็เชิดชุพระบารมีของพระมหา- 
กษัตริยเจาผูนับถือพระพุทธศาสนาฉันนั้น. 
        ฝายพระราชอาณาจักรนั้น  ประการหนึ่ง  ทรงกลับต้ังกระทรวง 
เกษตราธิการข้ึนใหม   มเีสนาบดีเปนเจาหนาท่ีบํารุงการกสิกรรม 
ทรงตั้งขาหลวงพิเศษใหจัดการออกตราจองที่นาตําบลทุงหลวง  และ 
คลองเปรมประชากร   คลองประเวศบุรีรมย  ใหแกราษฎรผูเจาของ 
ใหเปนหลักฐาน.  ปองกันการกลาวตูที่นาของกันและกัน  ปองกันไมให 
ผูถือหนังสือสําคัญสําหรับที่ซึ่งมิใชเจาของ  ไดชองตระบัดสินของผู 
อ่ืน   เหลาน้ี   หมวดเกษตราธิการ  หรอืกลาวโดยโวหารเกาวา 
สัสสเมธัง  สังคหวัตถุ   คือพระปรีชาฉลาดในการบํารุงธัญญผล.  ใน 
มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ   ผอนปรนอนุโลมแกภูมิประเทศ  มิให 
ราษฎรผูทําไรนาเรือกสวนเลี้ยงชีพตองเสียคาอากรเกินกวากําลัง  และ 
ต้ังพระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียาสูบ   และออกประกาศแกวิธี 
เก็บภาษีน้ําตาลโตนด  ใหเปนการเบาแกราษฎร  ออกประกาศต้ัง 
อัตราเก็บเงินแทนดีบุกภาคหลวงในมณฑลภูเก็ต   ผอนปรนใหคนทํา  
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เหมือง   สงดีบุกไปคาขายไดโดยสะดวก  และพระราชทานพระบรม  
ราชานุญาต   ใหเสนาบดีเจาหนาท่ีต้ังขอบังคับสําหรับเจาพนักงานกรม   
สรรพากร   เหลาน้ี  หมวดพาณิชกรรม  กลาวตามคําโบราณวา 
สัมมาปาสัง  สังคหวัตถุ   คือกิจการเปนดุจบวงสําหรับคลองน้ําใจคน 
ใหนิยมในพระบารมีธรรม.   อีกประการหน่ึง  โปรดเกลา ฯ  ใหต้ัง 
พระราชบัญญัติเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑ  และพระราชบัญญัติลักษณะ 
ทาส  ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้ง  ๒ อยาง  ผอนใหราษฎร 
พนจากความกะเกณฑเอามาใชกรากกรํา   หรือใหเสียสวยมีคามาก 
และกระทําความเปนทาสใหมีที่สุดลง   ออกประกาศกําหนดอายุชาย 
ฉกรรจใหยืดออกไป  และปลดชราใหสั้นเขามา  ออกประกาศเครื่อง 
สินสอดและของหม้ันในระหวางผัวเมีย   ไมตองใหหญิงคืนในเวลาที่ 
หยาจากกัน   โปรดเกลา  ฯ  ใหเจาหนาท่ีต้ังขอบังคับแจกตราภูมิแก 
กํานันและผูใหญบาน   ออกประกาศใหใชคํานําพระนามพระองคเจา 
ในสมเด็จพระเจานองยาเธอ  ๒  พระองควา  พระเจาวรวงศเธอ  และ 
โปรดเกลา  ฯ  ใหบุตรบตุรีมียศเปนหมอมเจา   ต้ังพระราชบัญญัติ 
ศักดินาและแบบเครื่องแตงตัวขาราชการหัวเมืองฝายพลเรือน   เหลา 
นี้  หมวดสังคหอุบาย  หรือปุริสเมธัง   สังคหวัตถุ   คือพระปรีชา 
ฉลาดในการยึดเหน่ียวนํ้าใจคน.   อีกประการหน่ึง  โปรดเกลา  ฯ  ให 
ออกประกาศแกไขพระราชบัญญัติพยาน   และแกกระบวนพิจารณา 
ความแพง   ต้ังขอบังคับสําหรับรัฐมนตรีสภาเพ่ิมเติม  เหลาน้ี  สวน 
อัยการ  กับโปรดเกลา  ฯ    ใหเสนาบดีเจาหนาท่ีต้ังขอบังคับ  สําหรับ  
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ปกครองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ   นี้สวนการปกครอง   ๒  หมวด    
นี้   เรียกใหตองตามโวหารเกาวา  นิรัคคลัง  สังคหวัตถุ  กิจการ 
เปนเหตุไมตองลงลิ่มลงกลอนที่ประตูบานประตูเมือง.  อีกประการ   
หน่ึง  ไดทรงสรางถนนราชดําเนิน  และเริ่มสรางทางรถไฟสายเพชร- 
บุรี  ๒  นี ้ หมวดนวกรรมการโยธา.  อีกประการหนึ่ง  โปรดกลา ฯ 
ใหต้ังพระราชบัญญัติจัดการปองกันกาฬโรค   ซึง่เกิดในเมืองตาง 
ประเทศ  มิใหติดเน่ืองเขามาในกรุงได   และใหตรวจปองกันโรคสัตว 
พาหนะมิใหเกิดติดกัน  และโปรดกลา ฯ  ใหเจาหนาท่ีต้ังขอบังคับ 
ตรวจเรือนจํา  ใหนักโทษไดผาสุกตามวิสัยจะพึงมีได  เหลาน้ี  หมวด 
สุขาภิบาล.  พระราชกรณียกิจฝายพุทธจักรและราชอาณาจักร   ซึ่ง 
ไดรับพระราชทานพรรณนามานี้   นับวารัฏฐาภิปาลโนบาย  (สวน 
ปรหิตปฏิบัติ)  จัดเปนมงคลวิเสสท่ี  ๓. 
        พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติปรหิตปฏิบัติ  ซึง่เปนที่ต้ังแหงศุภ- 
สิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ   มีเอกเทศดังไดรับพระราชทานพรรณนา 
มาฉะนี้.  
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                                          ในศก  ๑๒๐   
        พระคุณพิเศษ   สวนอัตตสมบัติ  จะถวายวิสัชนาดวยอปจายนธรรม 
สวนปรหิตปฏิบัติ  จะถวายวิสัชนาดวยอรรถจริยาและรัฏฐาภิปาลโนบาย 
พอเปนนิทัสสนนัย. 
        แลอปจายนธรรมน้ัน   คือพระราชกุศลบุญญกิริยาสัมมาปฏิบัติ 
สวนออนนอมแกวยวุฑฒบุคคล  และธรรมที่ชอบ   อันสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจาไดทรงประพฤติเปนอาจิณวัตรเสมอมา  ดวย 
สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา    ประกอบดวยพระราชกุศล 
สมภารบุญญาธิการบารมีมาสโมสร   เพ่ิมพูนวิบากขันธอันมโหฬาร 
ใหทรงสมบูรณดวยพระชาติสมบัติในเบื้องตน   เปนที่นิยมนับถือของ 
อเนกชนนิกร   ดังแสดงไวในพระบาลีประเทศวา   อุภโต   สุชาโต 
มาติโต  จ   ปติโต  จ   มพีระชาติอันดี  ทั้งฝายพระชนนีทั้งผายพระ 
ชนกนารถ  เปนอภัยปกษ  สสุทฺธคหณิโก  ประสูติจากพระครรภ 
อันบริสุทธ  อกฺขิโต  อนปุกฏโ  ชาติวาเทน  ไมมีใครพูดคัดคาน 
ติเตียนได  ดวยกลาวถึงพระชาติ   และไดเสด็จเถลิงถวัลยราชมไห- 
ศวรรยสมบติั  เปนพระมหากษัตริยเจาปฐพีมณฑล  ตองดวยลักษณะ 
ในคํานิพนธวา 
        ขตฺติโย  เสฏโ  ชเนตสฺมึ  เย  โคตฺตปฏิสาริโน๑ 

พระมหากษัตริยเปนใหญในหมูคนผูรังเกียจดวยโคตร  นับวา  ชาติ- 
 
๑.  ที.  ปกฏิ.  ๑๑/๑๐๗.  
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วุฑฺโฒ   ทรงพระเจริญดวยพระชาติแลว  แตดังน้ันยังทรงออนนอม  
แกทานผูเจริญดวยวัย   ดัง่ทรงยกยองพระราชวงศผูเจริญพระชนม-  
พรรษาไวในที่กุลเชฏฐ  และทรงแสดงเคารพพิเศษตามสมควร  นับ 
วา  กุเล  เชฏาปจายี  ทรงออนนอมแกผูใหญในราชตระกูล  ขอน้ี 
เปนวัตตบทของสัปปุริสบุคคล    นับเปนที่ ๒   รองมาตาปตุอุปฏฐานกิจ 
มาในภาษิตวา 
        มาตาเปติภร  ชนฺตุ                  กุเล   เชฏาปจายิน 
        สณหฺ   สขิสสมฺภาส                เปสุเณยฺยปฺปหายิน 
        มจฺเฉรวินเย  ยุตฺต                สจฺจ  โกธาภิกุ  นร 
        ต  เว  เทวา   ตาวตึสา        อาห ุ สปฺปุริโส  อติิ. 
        เทพเจาชั้นดาวดึงสสวรรค    ไดกลาวเรียกนรชนผูเปนคนเลี้ยง 
มารดาบิดา  สัมมาคารวะแกผูใหญในตระกูล   มีวาจาละเอียด  เจรจา 
แตถอยคําอันจะนําใหเกิดมิตรสันถวะ   เวนคําสอเสียดใหเขาแตกราว 
ประกอบตนในอุบายเครื่องบําบัดมัจฉริยโทษ   ต้ังอยูในสัตยในธรรม 
ครอบงําความโกรธเสียได   วาเปนสัปบุรุษ   ดั่งน้ี.  อน่ึง  พระบรม 
วงศานุวงศที่ทรงเจริญพระชนมายุกวา  และขาทูลละอองธุลีพระบาท 
ผูเจริญพระวยายุกาล  สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  พระราชทาน 
เงินตรากับผารดน้ําเสมอมา    ขอน้ีอนุโลมเขาในอปจายนธรรม  มาใน 
คําประพันธวา 
        เย  วุฑฒฺมปจายนฺติ                 นรา  ธมฺมสฺส  โกวิทา. 
 
๑.  ส. ศ.  ๑๕/๓๓๕.  
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        ทิฏเ  ธมฺเม  จ  ปาสสา                สมฺปราโย  จ  สุคติ๑. 
        ความวา  ชนทั้งหลายเหลาใด   ฉลาดในธรรม   ยอมมาคํานับ    
นบนอบผูเจริญเปนอาจิณปฏิบัติ  ชนเหลาน้ัน  อันบัณฑิตจะพึง 
สรรเสริญในปจจุบัน  และสัมปรายภพเบื้องหนาของชนเหลาน้ัน  ก็เปน  
สุคติดั่งนี้   ในคาถาน้ีแสดงวุฑฒบุคคลเปนสรรพสาธารณะไมมีจํากัด 
ควรจักประเภทพรรณนาไดเปน  ๓  ชาติวุทฺโฒ   ผูเจริญโดยชาติ  ๑ 
วยวุฑฺโฒ   ผูเจริญโดยวัย  ๑  คุณวุฑฺโฒ   ผูเจริญโดยคุณ  ๑.  ใน 
วุฑฒบุคคล  ๓  ประเภทน้ัน  ทานผูสูงโดยชาติที่มหาชนนับถือวาเปน 
ใหญ  มีกษัตริยมหาศาลเปนตน  ชื่อวา  ชาติวุฑฺโฒ   ผูเจริญโดยชาติ 
ผูใหญโดยกาํเนิด  ทานผูสูงอายุ  ชื่อวา  วยวุฑฺโฒ   ผูเจริญโดยวัย 
ผูใหญโดยอายุกาล   ทานผูทรงคุณสมบัติความดีในสันดานมาก  ชื่อ 
วา  คุณวุฑฺโฒ   ผูเจริญโดยคุณ  ผูใหญโดยความดี.   วุฑฒบุคคล  ๓ 
ประเภทน้ี  ควรแกอปจายนกรรม  คือ  อภิวาทน  การกราบไหว 
ปจฺจุฏาน  การลุกข้ึนรบั  อาสนทาน   การใหอาสนะท่ีนั่ง  มคฺค- 
ทาน  การหลกีทางให  สกฺการครุการมานนปูชา  ทําสักกาเคารพ 
นับถือบูชา  เมื่อบุคคลมาเคราพบนอบวุฑฒบุคคลท้ัง  ๓  นั้น  ดวย 
อาการมาตรวาพอเปนสามีจิกรรม  ก็อาจเปลื้องคําครหา และหาม 
กิริยาไมสุภาพเสียได  ทําตนใหเปนคนมีอัธยาศัยอันงาม  ไดนามวา 
ปริสฺู   ผูรูจักประชุมชน  เปนบุคคลท่ีบัณฑิตจะพึงสรรเสริญ  เมื่อ 
มารําพึงถึงกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของทานวุฑฒบุคคล  อันอํานวยผล 
 
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 
ดั่งน้ี   มีความวา  ธรรมสิง่ชอบเปนคุณท่ีสัตวตองประสงค  ๔ ประการ 
คือ  อายุ  วรรณผิดกาย  สุขกายสุขใจ  กําลังกายกาํลังความคิด 
ยอมเจริญทวีมากข้ึนแกบุคคลผูทําการกราบไวเปนปกติ  คํานับนบ 
นอบผูเจริญอยูเปนนิตย  มีอธิบายวา  อปจายนมัยกุศลนั้นเปน 
ประโยคสมบัติ  มีกําลังบําบัดอุปปฬกกรรมและอุปฆาตกรรมเสียไมให 
ชองเพ่ิมอนิฏฐวิบากแกผูนั้น  ผูนั้นกพ็นภยันตรายตาง ๆ  มีอายุยืน 
ดํารงนาน  พรรณะ  สุขะ  พละ  ๓ ประการ  ก็เจริญตามอายุนั้น  เมื่อ 
ทําลายขันธแลว  ยังมีสุคติภพเปนที่ไป  ณ  เบื้องหนา  ดั่งแสดงไววา 
สมฺปราโย  จ  สุคติ  สัมปรายภพจะเปนสุคติดวย   ดั่งน้ี. 
        อีกประการหน่ึงสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ผูทรง 
พระเดชานุภาพลบลนลวงพนอํานาจแหงรัฐอาณา  ถึงด่ังน้ัน  ยังทรง 
สัมมาคารวะในราชธรรม  มิไดทรงกล้าํเกิดและมิใหผิดราชประเพณี  นี้ 
อปจายนวิธี   เปนไปในธรรมที่ชอบ   เปนคุณสมบัติบํารุงรัฐมณฑล 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙.  
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ใหเกษมสําราญนิราศภัย    มีขออุปมาอุปไมยแสดงไวในพระบาลี    
จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย๑   วา  คุนนฺ ฺเจ   ตรมานาน  เปนตน 
ความวา  เมื่อโคทั้งหลายขามฟากอยู  ถาโคผูนําฝูงไปคด  โคทั้งปวง 
นั้นก็ไปคดตามกัน   ถาโคผูนําฝูงไปตรง  โคทั้งปวงน้ันก็ไปตรงตามกัน 
ขอน้ีฉันใด 
        เอวเมว  มนุสฺเสสุ                  โย  โหติ  เสฏสมฺมโต 
ในหมูมนุษยก็อยางเดียวกัน   ถาทานผูไดรับสมมติใหเปนใหญประพฤติ 
ไมเปนธรรม  นาที่ประชาชนเหลาน้ีจะประพฤติไมเปนธรรมบาง   ถา 
ทานจะประพฤติเปนธรรม  นาที่จะประพฤติเปนธรรมบาง   ถาพระ 
ราชาไมต้ังอยูในธรรม  รฐัจังหวัดทั้งปวงก็อยูไมเปนสุข  แมแตสมเด็จ 
พระโลกนาถผูประเสริฐเลิศลบศาสดาท้ังปวงในพิภพ   ก็ยังทรงสักการะ 
เคารพพระธรรมเปนใหญ  มีเรื่องเลาไววา  เมื่อครั้งพระองคแรกตรัสรู 
เสด็จประทับอยู  ณ  รมไมอชปาลนิโครธ   ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  ณ  อุรุ- 
เวลาประเทศ   พระองคทรงดําริเห็นวาความไมมีที่เคารพเชื่อถือเปน 
ความลําบาก  และทรงเลอืกหาผูที่พระองคควรสักกาเคารพ  กม็ิไดพบ 
สมณพาหมณผูใดผูหน่ึง  ซึ่งทรงคุณคือศีลสมาธิปญญาและวิมุตติพิเศษ 
ยิ่งกวาพระองค  แตดังน้ันก็ยังทรงสักการเคารพพระธรรมทีพ่ระองคได 
ตรัสรูเองเปนใหญ  ขอน้ีเปนประเพณีของพระพุทธเจาท้ังหลาย  เย  จ 
อตีตา  สมฺพุทฺธา  พระสมัพุทธเจาท้ังหลายใดไดมีในอดีตลวงไปแลวดวย 
เย  จ  พุทฺธา   อนาคตา   พระพุทธเจาทั้งหลายใดยังจะมีในอนาคตดวย. 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๘.   
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        โย  เจตรหิ  สมฺพุทฺโธ                พหุนฺน  โสกนาสโน 
พระพุทธเจาพระองคใดในกาลปจจุบัน  ผูกระทําโศกของคนเปนอันมาก   
ใหพินาศ.  
        สพฺเพ  สทฺธมฺมครุโน                วิหรึสุ   วหิาติ  จ 
        อถาป  วิหริสฺสนฺติ                        เอสา  พุทฺธานธมฺมตา 
พระสัมพุทธเจาเหลาน้ันทุกพระองค     ไดทรงเคารพในพระสัทธรรม 
มาแลว  และยังทรงอยูและจักทรงตอไปอีก   ขอน้ีเปนธรรมดาของพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย. 
        ตสฺมา   หิ  อตฺตกาเมน                  มหาตฺตมภกิงฺขตา 
        สทฺธมฺโม   ครุกาตพฺโพ                  สร   พุทฺธานสาสน 
เพราะเหตุนั้น  อัตตกามกุลบุตรจํานงความเปนใหญ  เมื่อระลกึถึงคํา 
สั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแลว  ก็พึงทําความเคารพพระสัทธรรม 
ทกเมื่อ. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงบําเพ็ญอปจายนธรรม 
ในวยวุฑฒบุคคลและธรรมท่ีชอบเปนอาจิณปฏิบัติ  ขอน้ีจัดเปนประถม- 
มงคลอันวิเศษยิ่ง  สวนอัตตสมบัติ. 
        อรรถจริยา  คือราชกิจท่ีทรงประกอบดวยต้ังพระราชหฤทัยจะ 
ใหเปนประโยชนแกพระราชวงศานุวงศเสวกามาตย    และทวยประชา- 
ราษฎรท้ังปวง   ดวยสามารถแนะนําใหประกอบกิจ  และชักชวนใน 
กุศลจริยากิจจการาปนะ   คือการแนะนําใหประกอบกิจ   สงเคราะห 
เขาในรัฏฐาภิปาลโนบาย   ซึ่งจะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในวาระ  
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เปนลําดับไป   ในที่นี้จะพรรณนาแตเพียงการกุศลสมาทาปนะ  คือการ   
ชักชวนในกศุลจริยา.  สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ต้ังพระ 
ราชหฤทัยทรงแสวงหาประโยชน   เพ่ืออเนกชนนิกรขาขอบขัณฑสีมา 
อยูเปนนิตย  นอกจากทรงบําเพ็ญราชกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย  ก็ยัง 
ทรงขวนขวายชักชวนใหประกอบกิจปราศจากโทษ  เพ่ือไดประสบ 
สุขประโยชนตามสมควรแกกาลสมัย   อันจะพึงมีอีกสวนหนึ่งตางหาก 
เมื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทานบรจิาค  ไดพระราชทานโอกาสแก 
พระราชวงศานุวงศขาทูลละอองธุลีพระบาทตลอดถึงราษฎร   ใหได 
ชองโดยเสด็จในการพระราชกุศลเนือง ๆ  มา    ทรงแสดงพระราช- 
อัธยาศัยเผ่ือแผทั่วไปในประชุมชน   ตามเย่ียงอยางของมรรคนายก 
ผูมีจิตโอบออมอารี   เมื่อบําเพ็ญทานดวยตน  ยอมชักชวนชนอ่ืน 
ใหบําเพ็ญดวย  ดังที่สรรเสริญไวในเรื่องตาง ๆ  โดยอนุรูปแกเหตุวา 
เอโก   อตฺตนา   จ  เทติ  ปรฺจ  สมาทเปติ   โส   นพฺิพตฺต- 
นิพฺพตฺตฏาเน   โภคสมปฺทฺจ   ลภติ   ปริวารสมฺปทฺจ   ความ 
วา   ทายกผูหน่ึงยอมใหทานดวยตนเองดวย   ยอมชักชวนผูอ่ืนดวย 
ทายกผูนั้นจะไดโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติ   ในที่แหงตนเกิดแลวและ 
เกิดแลว  ดังน้ี.   มหาชนไดพ่ึงพระบารมีแลวและเจริญดวยกุศลสุจริต 
สมดวยภาษิตวา 
        ยถา  หิ  ปพฺพโต เสโล                  อรฺสฺมึ   พฺรหาวเน 
เปนตน   ความวา  ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ   หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น 
เจริญงอกงามใหญโตอยูในปา  ฉันใด.  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 26 

        ตเถว  สีลสมฺปนฺน                   สทฺธ   กุลปุตฺต  อิธ  
บุตรภรรยาญาติพวกพองมิตรสหาย  และคนผูพ่ึงเลี้ยงชีพ   ยอมอาศัย 
กุลบุตรผูมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีลแลว   และเจริญดวยคุณสมบัติและ   
วิบากสมบัติ  ฉันนั้น. 
        ตฺยสฺส  สีลวโต  สีล                จาค   สุจริตานิ  จ 
ชนเหลาน้ัน  ที่เปนผูมีปญญา   ไดเห็นศีลบริจาคและสุจริตของกุลบุตร 
ผูมีศีลเปนตัวอยาง  ก็ยอมจะนิยมกระทําตาม  อิธ   ธมมฺ   จริตฺวาน 
ครั้นประพฤติธรรมสุจริตอันนําไปสูสวรรคสุคติอยางนั้นแลว  ผูที่ยัง 
ใครกามคุณารมณ   ยอมจะเพลิดเพลินบันเทิงอยูในเทวโลก.  พระคุณ 
ขอน้ีนับเปนทุติยมงคลอันวิเสสย่ิง  สวนปรหิตปฏิบัติ. 
        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น  คือ  ราชกรณียกิจท่ีทรง 
จัดข้ึนดวยพระบรมเดชนุภาพ   เพ่ือเปนประโยชนคุณแกพระราช- 
อาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา  เพียงขอเดียวน้ี  ก็ยากท่ีจะ 
พรรณนาใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้   จะรับพระราชทานพรรณนา 
แตการท่ีไดเปนไปแลวในขวบหลัง   ต้ังแต  กันยายน  ร. ศ.  ๑๑๙   ถึง 
สิงหาคม  ร. ศ.  ๑๒๐   โดยเอกเทศเทาน้ัน  ฝายพระพุทธจักร   ไดทรง 
พระราชดําริโดยพระราโชบาย  จะใหวัดทั้งหลายไดมีผลประโยชนเกิด 
ข้ึนในพระอารามและท่ีธรณีสงฆนั้นเอง   เพ่ือเปนเครื่องรักษาวัดให 
ทรงอยูได   ในท่ีไมเปนทําเล  โปรดเกลา  ฯ  ใหตัดถนนขาไป  ทําให 
เปนทําเล   เมื่อท่ีเปนทําเลแลว  ทรงขวนขวายเพ่ือใหไดทุนสําหรับ 
ทําการปลูกสราง    และมีคนเชนถือปองกันสมบัติพระอารามมิใหตกไป  
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และเพ่ิมพูนใหบริบูรณข้ึน   ทรงแนะนําใหบุคคลมีแกใจรับเปนมรรค-  
นายกดูแลและปฏิบัติพระอาราม    นีพ้ระราชกุศลสวนเวยยาวัจจมัย 
บุญกิริยาวัตถุ   เกิดแตความขวนขวายในกิจที่ชอบ   เปนเครื่องเจริญ  
บุญราศีแกผูประกอบ   ดงัแสดงในกาลทานสูตร๑คาถาวา 
        เย  ตตฺถ   อนุโมทนติฺ                   เวยฺยาวจฺจ   กโรนฺติ  วา 
        น   เตน  ทกขฺิณา  โอนา                เตป  ปฺุสฺส   ภาคิโน 
ความวา   ชนทั้งหลายไดมีจิตเบิกบานอนุโมทนาก็ดี   ชวยกระทํา 
ความขวนขวายก็ดี   ในทานน้ัน  ทักขิณาก็มิไดบกพรองไป  เพราะ 
เหตุมีผูอนุโมทนาและชวยขวนขวายน้ัน   สวนชนทั้งหลายน้ันยอม 
ไดสวนบุญเพราะการท่ีตนไดอนุโมทนาและชวยขวนขวายน้ันเอง  อีก 
ประการหนึ่ง  เปนคุณกระทําบุคคลใหเปนที่พ่ึงแกผูอ่ืน   แสดงไวใน 
นาถกรณธรรมสูตร๒   ยกภิกษุข้ึนเปนท่ีต้ังวา   ยมปฺ  ภิกขฺเว   ภิกฺข ุ
ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีน  อุจฺจาวจานิ  กิงฺกรณียานิ,   ตตฺถ  ทกฺโข 
โหติ   อนลโส,   ตตฺรุปายาย  วีมสาย   สมนฺนาคโต  อล   กาตุ 
อล  สวิธาตุ  อยมฺป  ธมฺโม  นาถกรโณ  ความวา  ขอท่ีภิกษุ 
เปนผูขยันในกิจอันจะตองใครครวญกอนแลวจึงทําได  ทั้งนอยท้ังใหญ 
ของสพรหมจารีทั้งหลาย  ไมเกียจคราน  ประกอบดวยวิจารณปญญา 
สามารถในกิจน้ัน  อาจจัดอาจทําใหสําเร็จไปได  นี้เปนธรรมกระทํา 
เธอใหเปนที่พ่ึงของสพรหมจารี   ประการหนึ่ง  ถงึในคฤหัสถมณฑล 
ก็อยางเดียวกัน  ทานผูเปนใหญประกอบดวยปรีชาสามารถฉลาดใน 
 
๑.  องุ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๔.     ๒.  องฺ.  ทสก.  ๒๖/๒๔.  
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อุบาย   ชวยขวนขวายใหกิจธุระของผูอยูไดอํานาจสําเร็จไดโดยกําลัง   
ปญญา  ชื่อวา  เปนที่พ่ึงซึ่งผูนอยไดดวยดีแลว. 
        ฝายราชอาณาจักร    ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะบํารุงรักษารัฐ- 
มณฑลใหสมบูรณและเพ่ิมพูนสุขสมบัติแหงขาขอบขัณฑสีมา  ทรง 
พระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินสูประเทศชวา  อันเปนอาณา- 
เขตตางประเทศ  เพ่ือไดทอดพระเนตรเห็นกิจการน้ัน   ๆ   อันจะเปน 
อุปการะแกพระราโชบาย  เปนเหตุตองทรงลําบากพนประมาณ  ถึง 
ในกาลปางหลัง  ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินสูตางประเทศเปนหลายครั้ง 
ตลอดถึงทวีปยุโรปเปนที่สุด   ไมมีพระเจาแผนดินพระองคใดในทวีป 
เอเซียเบ้ืองบุรพทิศ   ไดเสด็จพระราชดําเนินไกลถึงเชนนี้  นอกจาก 
งานพระราชสงคราม   กไ็มมีพระองคใดไดเสด็จถึงแดนตางประเทศ 
นี้เปนพระเกียรติยศพิเศษ  มีปรากฏในพระราชพงศาวดารสืบไป.  อีก 
ประการหนึ่ง  โปรดเกลา  ฯ   ใหออกโฉนดท่ีดินในมณฑลกรงุเกาไว 
เปนสําคัญ  เพ่ือปองกันพิพาทดวยเรื่องที่ดิน   และทรงต้ังพระราช 
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   คือกจิการดุจบวงสําหรับ  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 29 

คลองน้ําใจคนใหนิยมพระบารมีธรรม.   อีกประการหน่ึง   ทรงต้ัง   
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเพ่ิมเติม  พระราช- 
บัญญัติเครื่องแตงตัวขาราชการ   ฝายพลเรือนหัวเมือง  พระราช 
บัญญัติกําหนดศักดินาขาราชการกรมทหารเรือ   พระราชบัญญัติใหคา 
จางแกผูตองเกณฑรับราชการ  และพระราชบัญญัติใหกรรมสิทธิ์แกผู 
แตงหนังสือ  นี้หมวดสังคหอุบาย  หรือ  ปรุิสเมธัง  สังคหวัตถุ   คือ 
พระปรีชาฉลาดในการยึดเหน่ียวนํ้าใจคน.   อีกประการหน่ึง  ทรงตั้ง 
พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา      นี้หมวดอัยการ. 
อีกประการหนึ่ง  โปรดเกลา  ฯ  ใหใชพระราชบญัญัติโรงจํานํา  ร. ศ.  ๑๑๔ 
เพ่ือปองกันโจรกรรม  ใหออกประกาศหามกันการฉอโกง   และทรงต้ัง 
พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมอากรการพนัน    เพ่ือเกียดกันความเบียดบัง 
นี้หมวดอารักขา.  อีกประการหน่ึง  ทรงตั้งพระราชบัญญัติปองกัน 
มิใหเอาเน้ือสัตวมีโรคจําหนายเปนอาหาร  นี้หมวดสุขาภิบาล.  อีก 
ประการหนึ่ง  โปรดเกลา   ฯ  ใหสรางทางรถไฟสายนครราชสีมา และ 
มีสาขาแยกไปลพบุรีสําเร็จ   ไดเปดใหมหาชนสัญจร  ในพระนคร 
ทรงสรางถนนจักรพรรดิพงศ   และถนนอุณากรรณ  กับสะพาน 
อาวาสวิจิตร  นริศรดํารัส  โสมนัสนาครา  และสะพานเฉลิม  ๔๗  รวม  ๔ 
ตําบล   นี้แผนกนวกรรม.   อีกประการหนึ่ง  ทรงตั้งพระราชบัญญัติ 
รักษาชางปาเพ่ือมิใหสูญพันธุ   นี้ไดชือ่วาพระราชทานอภัยทาน  โดย 
บรรยาย     ดงัพระเจาแผนดินทั้งหลายทรงเห็นอํานาจประโยชนแลว 
และพระราชทานอภัยแกสัตวจตุบาททวิบาทบงเหลา  มีหมูมฤคและฝูง  
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สุวสกุณเปนตน  แสดงไวในวัตถุนั้น ๆ  เปนนิทัสนอุทาหรณ.   พระ   
ราชกรณียกิจฝายพระพุทธจักรและราชอาณาจักร    ซึ่งไดรับพระราช- 
ทานพรรณนามาน้ี   สวนรัฏฐาภิปาลโนบาย  เปนตติยมงคลวิเสส  สวน 
ปรหิตปฏิบัติ. 
        พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติ   และปรหิตปฏบิัติ  อันเปนที่ต้ัง 
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ   มีเอกเทศดังไดรับพระราชทาน 
พรรณนามาฉะน้ี.  
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                                     ในศกท่ี  ๑๒๑    
        พระคุณพิเศษ  สวนอัตตสมบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยสัทธาสัมปทา 
และสามัตถิยะ  สวนปรหิตปฏิบัติ  จะถวายวิสัชนาดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย 
พอเปนนิทัสสนนัย. 
        สัทธาสมัปทาน้ัน  คือความเชื่อประกอบดวยเหตุผลในสิ่งที่ควร 
เชื่อ   ชื่อวาศรัทธา   มีวิภาคตามวัตถุเปนที่ต้ังแหงความเชื่อเปน  ๔ 
ประการ   คือ  กัมมสัทธา  เชื่อกรรม  ๑  วิปากสัทธา  เชื่อผลแหงกรรม  ๑ 
กัมมัสสกตาสัทธา   เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน  ๑  ตถาคต- 
โพธิสัทธา    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 
ประเภทน้ีเมื่อความประชุมปจจัยมีและไดชองเม่ือใด  กย็อมใหผลเมื่อน้ัน 
กุศลกรรมยอมใหผลเปนที่ปรารถนารักใครพึงใจ  เปนไปตามมูลเหตุ 
ความหย่ังรูกรรมคาดหนาวาเปนมูลเหตุใหผลแกผูทําเชนนั้น  ๆ  อนุวัตร 
ตามมูลเหตุแลวและเชื่อลง  เหมือนแพทยผูหยั่งรูสมุฏฐานกาวหนาวา 
จะใหเกิดความรําคาญหรือเกิดโรคแกรางกาย  แลวประกอบอุบายชักนํา 
หรือบําบัดเสีย  นีช้ื่อวากัมมสัทธา  เชื่อกรรม.   ผลสกุวิเศษเกิดแตกรรม  
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ชื่อวาวิบาก   จําแนกโดยวิภาค   สวนท่ีปรารถนารกัใครพึงใจ  เปนผล    
ของกุศลกรรม  สวนไมเปนที่ปรารถนารักใครพึงใจ  เปนผลของอกุศล- 
กรรม  วิบาก  ๒  ประเภทน้ี  สอมูลเหตุของตนใหคนเห็น  ความหยั่งรู 
วิบากสาวเขาไปหาตนเหตุวา  มีมูลมาแตกรรมอยางนั้น  ๆ  เหมอืนแพทย 
ผูเห็นโรคแลวคนพบสมุฏฐานแหงโรคน้ัน  นีช้ื่อวาวิปากสัทธา   เชื่อผล 
แหงกรรม.  เหลาสัตวผูมีกิเลสานุสัย  ทํากรรมอันใดลงดวยกาย  วาจา 
ใจ  ก็ยอมไดเสวยผลของกรรมน้ัน  ทาํชอบก็ไดเสวยผลอันดี  ทําผิดก็ 
ไดเสวยผลอันชั่ว   กรรมยอมจําแนกสัตวผูกระทํา  ใหเปนผูประณีตและ 
เลวทรามตาง  ๆ  กัน  ความหย่ังรูดั่งน้ี  และเชื่อลง  ชื่อกัมมัสสกตาสัทธา 
เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน.  ความหย่ังเห็นคุณแหงพระพุทธเจา 
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ   และชือ่ลงโดยนัยวา  อรห  สมมฺา 
สมฺพุทฺโธ  ภควา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต     ไกลจาก 
กิเลสบาปธรรม  บริสุทธทุกสถาน  เปนผูควรแนะนําส่ังสอนเวไนยสัตว 
ใหปฏิบัติตม  ใหบรรลถุึงความบริสุทธ์ิ  และควรแกครุฐาน  ต้ังอยูใน 
ที่เปนพระศาสดา  เปนที่นับถือบูชาของมหาชน  พระองคตรัสรูธรรม 
ที่จริงท่ีชอบตามลําพังพระองค  ไมมีผูใดเปนครูอาจารยสั่งสอน  รู 
ชอบไมวิปริต   ใหสําเร็จประโยชนของพระองคและผูอ่ืนได  สฺวากฺขาโต 
ภควตา  ธมฺโม   ธรรมท่ีพระองคทรงแสดงส่ังสอนเวไนยสัตว   ได 
ชื่อวาตรัสชอบแลว   สุปฏิปนฺโน  ภควโต   สาวกสงฺโฆ  สงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจา  ปฏิบัติชอบแลว   นี้ชื่อตถาคตโพธิสัทธา 
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตเจา.  ศรัทธามีลักษณะและประเภท  
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ดังพรรณนามานี้  เปนกุศลธรรมสวนเจตสิก   เมื่อเกิดข้ึนในจิต    
ของผูใดแลว  ก็ทําใหผูนัน้  มั่นคงในกิจท่ีจะพึงทํา  กําจัดโทษที่เปน 
ขาศึกแหงตน  คือ  อสัทธิยะ   ความไมเชื่อถือ  และวิจิกิจฉา  ความ 
เคลือบแคลงสงสัย  อันเปนเหตุไมกลาหาญและลังเล   ในอันที่จะทํา 
กิจการน้ัน  ๆ  มีคําสรรเสริญไวในพระบาลีวา  สทฺธา  ทุติยา  ปุริสสฺส 
โหติ  ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของบุรุษ  ดงัน้ีบาง  สทฺธีธ  วิตฺต  ปุรสิสฺส 
เสฏ   ศรัทธาเปนทรัพยอันประเสริฐของบุรุษในโลกน้ี  ดังนีบ้าง 
สุขา   สทฺธา   ปติฏ ิตา  ศรัทธาที่ต้ังมั่นแลว  ยอมยังสุขใหเกิด  ดังนี ้
บาง  สทฺธา  พนฺธติ  ปาเถยฺย   ศรัทธายอมรวมเสบียงไว  ดังนี้บาง 
ความถึงพรอมบริบูรณดวยศรัทธา   มลีักษณะและประเภทดังพรรณนา 
มาแลวน้ัน  ชื่อสัทธาสัมปทา. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงตั้งอยูในสัทธาสัมปทา 
นี้แลว  ทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมจริยา   และทรงทํานุบํารุงพระพุทธ- 
ศาสนาดวยประการตาง  ๆ  เนือง  ๆ  มา   พระราชกุศลที่ไดทรงบําเพ็ญ 
ดวยกําลังพระราชศรัทธาอันเปนสําคัญควรยกข้ึนกลาวนั้น  คือครั้ง 
เมื่อไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินแลว   ยังไดทรง 
อุปสมบทเปนพระภิกษุบําเพ็ญสมณธรรมเปนอุปนิสัย  และทรงสถาปนา 
และปฏิสังขรณพระอารามใหญนอย  ทรงสรางพระปริยัติธรรม  ครั้ง 
หน่ึงไดพิมพพระบาลีไตรปฎกข้ึนถึง  ๑,๐๐๐  จบ  มีพระเกียรติคุณปรากฏ 
ไปท่ัวไป  และไดทรงบริจาคมหาทานการใหญเปนหลายวาระ  ควร 
เปรียบดวยพระเจาปเสนทิโกศลทางบําเพ็ญอสทิสทาน  เสร็จดวยกําลัง  
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พระราชศรัทธาและพระราชวรฤทธ์ิ  ไมมีใครอ่ืนจะทําได  และในศก   
หลัง  สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จ 
พระราชดําเนินข้ึนไปสูเมืองพิษณุโลก  ทรงปดทองและสมโภชพระพุทธ- 
ชินราช  อันเปนพระพุทธรูปสําคัญพระองคหน่ึงในประเทศน้ี  มีพระ 
นามปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร  และทรงหลอพระพุทธปฏิมากร 
ดวยทรงสําริดถายอยางจากพระพุทธชินราชนั้น  มพีระอิริยาบถและขนาด 
เปนอยางเดียวกัน  มีพระอาการเสด็จนั่งปางมารวิชัย  หนาพระเพลา 
กวาง  ๕  ศอกคืบ ๕  นิ้วมีเศษ  และเชิญลงมาแตง  ณ  กรุงเทพ ฯ 
ครั้นเสร็จทรงปดทองแลว   เชญิไปประดิษฐาน  ณ  พระอุโบสถวัด 
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ที่ทรงสถาปนาข้ึนใหมในจังหวัดสวนดุสิต 
แลวมีมหากรรมการสมโภช  เปนมโหฬารบูชา  และทรงตั้งไวเปนสมบัติ 
ของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกหมูเหลา   เพ่ือกระทําสักกาบูชา  เจริญ 
พุทธานุสสติ  นอมจิตไปในกุศลสัมมาปฏิบัติทางสุคติและนิสสรโณบาย. 
และพุทธปฏิมากรพระพุทธชินราชเจาท่ีทรงหลอข้ึนพระองคนี้  นับวา 
เปนอุเทเทสิกเจดีย  สรางข้ึนเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา.  แทจริง 
พุทธเจดียมีประเภทเปน  ๓  คือ  สารรีิกเจดีย  พระเจดียที่บรรจุพระ 
บรมสารีริกธาตุ   นี้มีพระบรมพุทธานุญาตไว  เม่ือใกลจะเสด็จดับ 
ขันธปรินิพพาน  ใหสรางข้ึน  ณ  สถานที่ที่ประชุมถนนใหญทั้ง ๔ 
สําหรับเปนท่ีสักการบูชาของมหาชน  เจริญกุศลอันจะเปนไปเพ่ือประ- 
โยชนสุขสิ้นกาลนาน  เมื่อพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พวก 
มัลลกษัตริยจัดการถวายพระเพลิงเสร็จแลว  แบงพระสารีริกธาตุแจก  
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แกกษัตริยและพราหมณเจานครน้ัน  ๆ  ผูถือพระพุทธศาสนาเปน  ๗  สวน    
ดวยกัน  ตางองคสรางพระสถูปลงแลว  เชิญพระสารีริกธาตุบรรจุไวใน 
นั้น  เปนครั้งแรก  และอังคารเจดีย  คือพระสถูปที่บรรจุพระอังคาร 
อันพวกโมริยกษัตริยเมืองปปผลิวันไปไมทันแบงพระสารีริกธาตุ  เชิญ 
ไปบรรจุไว  ก็นับเขาในสารีริกธาตุเจดีย  นี้เปนพุทธเจดียชนิดหนึ่ง. 
บริโภคเจดีย   คือพระสถปูที่บรรจุบรขิารท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาจารย 
ทรงทําพุทธบริโภค  มีบาตรทรงเปนตน  และพระคันธกุฎีที่ประทับ 
ในพุทธนิวาสสถานน้ัน ๆ  มีพระเชตวันเปนตน  และพระคันธกุฎีที่ประทับ 
ในพุทธนิวาสสถานน้ัน ๆ  มีพระเชตวันเปนตน  นี้เปนพุทธเจดียอีก 
ชนิดหน่ึง.  อุทเทสิกเจดีย  คือเจดียสถานหรือเจดียวัตถุ  เปนที่ระลึก 
ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มีพระบรมพุทธานุญาตไว  เม่ือใกล 
จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ทรงแสดงสถาน  ๔  ตําบล  คือสถานท่ี 
ประสูติ  สถานที่ตรัสรู  สถานที่ทรงแสดงพระธรรมจักรประถมเทศนา 
และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน  วาเปนเจดียสถานควรดูควรเห็น 
เปนที่ต้ังแหงความสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา  ในกาลเปนลําดับมา 
พระสารีริกธาตุที่เปนของแทก็หาไดดวยยาก   จึงมีผูสรางพระสถูปบรรจุ 
อักษรแสดงพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  เชนคาถา  เย  ธมฺมา 
เปนตน   นี้กน็ับเขาในอุทเทสิกเจดีย  ในกาลเปนภายหลัง  มีผูเห็น 
อํานาจประโยชนแลวและสรางพระพุทธปฏิมากรดวยวัตถุตาง  ๆ  มีศิลา 
และโลหะเปนตน   ใหตองตามพระพุทธลักษณะท่ีระบุไวในพระคัมภีร 
เทาขนาดบาง  ใหญบาง  เล็กบาง  ตาง ๆ  กัน   ตามกําลังศรัทธาและ 
ความนิยมในฝมือชาง  พระพุทธปฏิมากรนี้  ก็นบัเขาในอุทเทสิกเจดีย  
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นี้เปนพุทธเจดียอีกชนิดหน่ึงซ่ึงสรางกันเปนพ้ืนในภายหลังมา.   และการ    
สรางพระพุทธปฏิมากรน้ัน  เปนพระราชกุศลพิเศษ  ที่สมเด็จพระ 
มหากษัตริยาธิราชไดทรงกระทําเปนลําดับมา  ดังมีตํานานเลาวา  สมเด็๗ 
พระเจาศรีธรรมไตรปฎก  ผูดํารงเอกราชในประเทศลานนาไทยขางฝาย 
เหนือ  ต้ังพระนครท่ีเมืองเชียงแสน  ไดเสด็จยกพยุหแสนยาลงมาสราง 
เมืองพิษณุโลก  และทรงหลอพระพุทธชินราช  พระพุทธชินสีห  และ 
พระศาสดามุนี  เชญิประดิษฐานไวในพระวิหารหลวง  ณ  วัดพระศรี 
รัตนมหาธาตุ  เมืองพิษณุโลกนั้น  เปนพระพุทธรูปสําคัญ  ปรากฏ 
พระนามมาในพระราชพงศาวดาร.   สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร 
เจาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมีประการตาง ๆ  เสร็จดวยกําลังพระราช- 
ศรัทธา  นี้จัดวาสัทธาสัมปทา  นับเปนมงคลวิเสสท่ีตน. 
        สามัตถยิะน้ัน  คือความเปนผูสามารถในกิจนอยใหญ  คุณขอน้ี 
มีในผูใด  กย็งัผูนั้นใหประกอบกิจน้ัน ๆ  ลุลวงไปไดไมขัดของ  สําเร็จ 
ประโยชนแกตนและผูอ่ืน   ดังพระอานนทเถรเจา   ไดคิดทําตัวอยาง 
จีวรข้ึนถูกตองตามพระบรมพุทธาธิบาย  ไดความสรรเสริญแตสมเด็จ 
พระบรมศาสดาจารย   มนีิทานเลาไวในจีวรขันธกะคัมภีรมหาวรรคพระ 
วินัยวา๑  สมัยหน่ึง   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโปรดสัตวไปใน 
ตําบลทักขิณาคิรี  ทอดพระเนตรเห็นนาในแควนมคธอันมีคันนากั้นเปน 
อัน  รับสั่งถามพระอานนทวา  จักสามารถจัดจีวรใหมีรูปอยางนี้ไดหรือ 
ไม  พระเถรเจาทูลรับแลว  ครั้นเสด็จถงึกรุงราชคฤหแลว   ทานจัด 
ทําจีวรมีรูปเหมือนเชนนั้น    ถวายสมเด็จพระบรมศาสดาจารยใหทอด 
 
๑.  มหาวคฺค.  ๕/๒๐๒.  
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พระเนตร  พระองคทรงสรรเสริญพระเถรเจาวา  เปนบัณฑิต  มีปญญา    
ใหญ  รูอรรถแหงภาษิตท่ีพระองคตรัสแตเพียงยอ ๆ  ได  โดยพิสดาร 
ไดทําจีวรใหมีสัณฐานตองตามลักษณะ  มีเสนผานอย ๆ  เปรียบดวย 
คันนาไปตามยาวเรียกวากุสิ  ไปตามขวางเรียกวาอัฑฒกุสิ  มกีระทงเทียบ 
ดวยอันนาใหญเรียกวามณฑล  เล็กเรยีกวาอัฑฒมณฑล  ไดชื่อตาง ๆ กัน 
ตามทอนผา  เปนจีวรตัดเศราหมองดวยศัสตรา  เปนสมณสารูป  ไมเปน 
ของตองการของโจร  แตกาลน้ันมาพระองคไดอนุญาตไตรจีวร  คือสังฆาฏิ 
อุตตราสงค  อันตรวาสก  เปนผาตัดตามสัณฐานน้ัน  ใหภิกษุสงฆใชกัน 
สืบมา.  ความสามารถน้ี  แตเพียงเปนไปในกิจไมสําคัญ  ถายังประโยชน 
ใหสําเร็จแกตนและผูอ่ืนไดตามวิสัย  ถามีกวางขวางออกไปในกิจใหญ ๆ 
ที่สําคัญ  ประโยชนอันใหญก็ยอมเกิดมียิ่งข้ึน  ถามุขมาตยาธิบดีมี 
สามารถ  ก็อาจจะวิจารณราชกิจใหลุลวงไปไมอากูล  เปนกําลังของ 
สมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจา  แผพระราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพ 
และเกียรติคุณใหไพศาล  ดังปริณายกรัตนะและคฤหบดีรัตนะของพระ 
เจาจักรพรรดิราช  ผูสามารถในราชกิจฝายทหารและพลเรือน  อันเปน 
หนาที่ของตนเปนตัวอยาง   ถาสมเด็จบรมกษัตริยาธิราชเจาทรงประกอบ 
ดวยความสามารถ  ก็อาจจะดํารงเอกราไชศวรรยาธิปตย  ปกครอง 
รัชสีมามณฑล  ผูอยูใตพระบามี.  สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร 
เจาทรงประกอบดวยสามัตถิยคุณน้ีแลว  ดํารงเอกราชสยามาณาจักร 
ใหสมบูรณเกษมสุขปราศจากภัย  การใด  ๆ  ที่เปนคุณประโยชน ก็ไดทรง  
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ข้ึนในพระราชอาณาจักร  ไดทรงแกไขเปลี่ยนธรรมเนียมตาง ๆ  ให    
เจริญข้ึนทันกาลสมัยที่โลกดําเนินไปอยู  สิ่งใด   ๆ  ที่เปนภัยอันจะทําอนัตถ- 
พินาศแกราชอาณาจักร  และประชาชน  ก็ไดทรงปองกันเพ่ือมิใหเกิด 
ข้ึน  หากเกิดข้ึนแลวก็รีบบําบัดเสียโดยพลัน  ขอน้ีพึงสันนิษฐานดวยเหตุ 
การณที่เกิดข้ึนในไมชา  ครั้งเกิดพวกโจรกบฏกอการจลาจลปลนปจจันต- 
ชนบทในจังหวัดมณฑลอีสานและมณฑลพายัพ  สมเด็จพรมบพิตร 
พระราชสมภารเจา  ไดทรงระงับการจลาจลน้ันใหสงบไมลุกลามไปไดใน 
เร็ววัน  ดวยกําลังพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ  พระคุณขอน้ี  จัดวา 
สามัตถิยะ  นับในลําดับ  เปนมงคลวิเสสที่ ๒. 
        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือราชกรณียกิจท่ีทรงจัด 
ข้ึนดวยพระบรมเดชานุภาพ  เพ่ือเปนประโยชนคุณแกพระราชอาณา- 
จักรกับทั้งประชาชนขาของบขัณฑสีมา  เพียงขอเดียวน้ี  ก็ยากที่จะ 
พรรณนาใหจบลงในกถามรรคกัณฑนี้  จะรับพระราชทานพรรษนา 
แตการท่ีไดเปนไปแลวในขวบหลัง  ต้ังแต  กันยายน  ศก  ๑๒๐  ถึง 
สิงหาคม  ศก  ๑๒๑  โดยเอกเทศเทานั้น. 
        ฝายพระพุทธจักร   ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ 
เพ่ือวางแบบลงใหเปนหลักฐาน  พระราชทานอํานาจแกเจาอาวาส 
ตลอดข้ึนไปถึงเจาคณะใหญ  เพ่ือเปนการธุระในกิจพระศาสนาไดโดย 
สะดวก  ทั้งในสวนนิคคหะ  คือปราบปรามพวกอลัชช ี และทั้งในสวน 
ปคคหะ  คือยกยองผูมีศีลเปนที่รัก  และทรงวางหนาท่ีของเจาพนักงาน  
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ฝายฆราวาสใหอุดหนุนเจาคณะน้ันดวย  พระราชบัญญัตินี้  จะเปน    
เครื่องรักษาคณะสงฆใหต้ังอยูในระเบียบเรียบรอย  อุดหนุนพระวินัย 
บัญญัติดวยอํานาจฝายราชอาณาจักอีกสวนหนึ่ง  ภิกษุสงฆมีพระวินัย 
บัญญัติ  และพระราชบัญญัติรักษาไวใหต้ังอยูในระเบียบแลว  กจ็ะต้ัง 
มั่นสืบอายุพระพุทธศาสนาใหถาวรตลอดกาลนาน  ขอน้ีพึงสาธกดวย 
ขอความท่ีกลาวไวในคัมภีรพระวินัยมหาวิภังค๑  ดั่งนี้วา  พระสารีบุตร 
เถรเจาทูลถามพระบรมศาสดาถึงเหตุปจจัยที่ศาสนา  ของพระวิปสสี  ของ 
พระสิขี  และของพระเวสสภู  สัมมาสัมพุทธเจา  ๓  พระองค  ไมต้ังอยู 
ยืนนาน  และเหตุปจจัยที่ศาสนา  ของพระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ 
และพระกัสสปะ  สัมมาสัมพุทธเจาอีก ๓  พระองคต้ังอยูยืนนาน สมเด็จ 
พระบรมศาสดาจารยทรงแสดงวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ๓  พระองค 
ขางตนนั้น  ไมไดทรงขวนขวายเพ่ือจะแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร 
พุทธวจนะคําสอนก็มีนอย  สิกขาบทก็มิไดบัญญติัแกสาวก  ปาติโมกขก็มิ 
ไดทรงแสดง  เมื่อพระผูมีพระภาคเหลาน้ันกับสาวกผูตรัสรูตามอันตรธาน 
ไปแลว  สาวกผูบวชมีในภายหลัง  ตางชื่อ  ตางโคตร  ตางชาติ  ตางตระกุล 
ไดทําศาสนาน้ันใหอันตรธานโดยพลัน   เหมือนดอกไมตางชนิดกัน 
บุคคลกองไวไมไดรอยไวดวยดาย  ลมยอมจะพัดใหกระจัดกระจายจากกัน 
เพราะไมมีดายควบคุมไวฉะน้ัน  สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาอีก ๓  พระองค 
ขางหลัง   ไดทรงขวนขวายแสดงธรรมแกสาวกโดยพิสดาร  พระพุทธ- 
วจนะท่ีประทานเปนคําส่ังสอนก็มีมาก   สิกขาบทก็ทรงบัญญัติแกสาวก 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ปม.  ๑/๑๒.  
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ปาติโมกขก็ทรงแสดง  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ันกับสาวกผูตรัสรู  
ตามอันตรธานไปแลว  สาวกผูบวชในภายหลังตางชื่อ  ตางโคตร  ตางชาติ   
ตางตะกูลกัน  ก็ยังสามารถรักษาพระศาสนานั้นใหต้ังอยูสิ้นกาลนาน 
เหมือนดอกไมตางชนิดกัน แตบุคคลรอยไวดวยดาย   ลมยอมไมอาจพัด 
ใหกระจัดกระจายไปจากกัน  เพราะมีดายควบคุมไวฉะน้ัน  นี่แลเหตุ 
ปจจัยที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๓  พระองคขางตนไมต้ังอยูยืน 
นาน  และเหตุปจจัยที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓  พระองคขาง 
หลังต้ังอยูยืนนาน.  พระราชบัญญัติทีท่รงตั้งน้ัน  เปนเครื่องรักษาคณะ 
สงฆใหต้ังอยูในระเบียบ  เปนอุบายจะใหพระพุทธศาสนาถาวร  ดวย 
ประการฉะน้ี.  อีกประการหน่ึง  ไดทรงตั้งมรรคนายก  ใหเปนผูดูแล 
ทํานุบํารุงผลประโยชนของพระอารามทั้งหลายใหเจริญข้ึน  อนุวัตรตาม 
พระราชดําริที่ไดทรงข้ึนในศกหลัง  นี้เปนพระราชธุระเฉพาะพระองค 
ในหนาที่อัครศาสนูปถัมภกสวนหนึ่ง. 
        ฝายพระราชอาณาจักร   ทรงต้ังพระราชหฤทัยจะปกครองขาขอบ 
ขัณฑสีมาใหอยูเย็นเปนสุข  ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนิน 
หัวเมืองฝายเหนือ  เพ่ือทรงตรวจราชการดวยพระองคเอง.  แลเมื่อ 
ครั้งเกิดพวกโจรกบฏ   ทาํจลาจลปลนปจจันตชนบทในจังหวัดมณฑล 
อีสานแลมณฑลพายัพ   ไดทรงระงับการณจลาจลน้ันใหสงบไมลุกลาม 
ตอไปได   ดงักลาวแลวในหนหลัง  ยงัราษฎรใหหายความตกใจระส่ํา 
ระสาย  ไดขวนขวายประกอบการหาเลี้ยงชีพตามวิสัย  ขอนี้นับเขาใน 
ธรรมิการักขา  อันเปนพระราชธุระของพระมหากษัตริยาธิราชเจา  ดัง  
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แสดงไวในจักรวัติสูตร๑.  อนึ่ง  ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติเบ้ียบํานาญพระ  
ราชทาน  แกผูรับราชการมานามีความชอบ  แตชราพิการไมสามารถ   
จะรับราชการตอไปได  เพ่ือเปนกลังเครื่องเลี้ยงชีพ  เปนผลแหงราชการ 
และทรงสรางเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก และมกุฏสยายเพ่ิม 
เติมข้ึนอีกอยางละ ๒  ชั้นสําหรับพระราชทานขาราชการ  และทรงแกไข 
พระราชบัญญัติลักษณะมฤดกเดิม  จัดลําดับผูรับใหเปนระเบียบ  ๓  ขอน้ี 
นับเขาในปุริสเมธัง  สังคหวัตถุ  คือพระปรีชาฉลาดในการยึดเหน่ียวนํ้าใจ 
คน  อีกประการหน่ึง  ทรงต้ังพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร  เปนเครื่อง 
ปองกันความวิวาทแกงแยงของผูทํา  และยกเลิกอากรปาผ้ึงเมืองจันทบุรี 
เพ่ือใหราษฎรมีชองไดตัดฟนขาย และยกเลิกอาการเก็บคาธรรมเนียมนอก 
อัตราภาคหลวงภาษีดีบุกในมณฑลภูเก็ต  และต้ังพระราชบัญญัติธนบัตร 
ออกต๋ัวหลวงใชแทนเงิน   เพ่ือเปนการสะดวกในกิจที่จะพึงทําดวยทรัพย 
นี้นับเขาในหมวดพาณิชกรรม  กลาวตามคําโบราณวา  สัมมาปาสัง 
สังคหวัตถุ  คือกิจการเปนดุจบวงสําหรับคลองใจคนใหนิยมในพระบารมี 
ธรรม.  สวนแผนกนวกรรมการโยธา   ไดทรงเริ่มสรางทางรถไฟ 
สายเหนือ  ต้ังแตเมืองลพบุรีถึงเมืองนครสวรรค  เพ่ือเปนเครื่องสะดวก 
แกการสัญจรไปมา  และพระราชทานพระบรมราชนุญาตใหบริษัททุน 
จํากัดพวกหน่ึง  ทํารถรางสายพระพุทธบาท  และทรงสรางถนนราช- 
ดําเนินกลาง  สะพานขามคลอง  ๔  ตําบล.  อนึ่ง  มพีระราชบัญญัติ 
รถลากเพ่ือจัดการสัญจรในถนนใหเปนระเบียบไมกาวกาย   เปนเครื่อง 
 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๖๕.  
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ปองกันอันตรายของประชาชน.  อนึ่ง  ทรงตั้งโอสถศาลา  มีเจาหนาท่ี  
สําหรับจัดยาแกโรคตาง ๆ  จําหนายไปในหัวเมือง.    
        พระราชกรณียกิจฝายพระพุทธจักรและราชอาณาจักร  ซึง่ไดรับ 
พระราชทานพรรณนามานี้  จัดวารัฏฐาภิปาลโนบาย  นับเปนมงคลวิเสส 
ที่ครบ  ๓. 
        พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติ  และปรหิตปฏบิัติ  อันเปนที่ต้ัง 
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ   มีเอกเทศด่ังไดรับพระราชทาน 
พรรณนามาฉะนี้.  
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                                          ในศก  ๑๒๒    
        พระคุณพิเศษ  สวนอัตตสมบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยพาหุสัจจะและ  
อุบายโกศล  สวนปรหิตปฏิบัติ  จะถวายวิสัชนาดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย 
พอเปนนิทัสสนนัย. 
        พาหุสัจจะน้ัน  กลาวโดยศัพทรูป  คือความเปนพหุสุตบุคคลผูมี 
อรรถธรรมไดสดับมาก  ชื่อวาพหุสูตในที่นี้.  กลาวโดยความ  พาหุสัจจะ 
นั้น   คือความเปนผูฉลาดแตกฉานในอรรถธรรม  เกิดข้ึนเพราะการศึกษา 
คุณขอน้ี  เปนที่นิยมนับถือของมนุษยนิกร  ในประเทศท่ีเจริญแลวใน 
สมัยนั้น ๆ  แตครั้งโบราณกาล  ขอน้ีพึงสาธกดวยวัตถุกถาในหิโตป- 
เทศปกรณนอกพุทธสมัย  ดังไดสดับมา  ยังมีพระนครหนึ่ง  นามวา 
ปาตลีบุตร  ต้ังอยู  ณ  ฝงแมน้ําภาคีรถี  พระเจาสุทัศนาราชเสวยราชสมบัติ 
ครองรัชสีมาณาจักร  ทรงพระคุณปรีชาสามารถในราชกิจท้ังปวง   วันหน่ึง 
ทาวเธอไดทรงสดับคําโศลกที่มีผูขับ  พรรณาคุณแหงการศึกษาโดย 
อเนกนัยทรงสลดพระราชหฤทัย  เพราะเหตุพระราชบุตรทั้งหลายไมนํา 
พาในการศึกษามัวแตประพฤติผิดคลองธรรม  ทรงพระราชดําริถึงโทษ 
แหงการโงเขลา และคุณแหงการศึกษาโดยประการตาง ๆ  ทรงคํานึงถึง 
พระราชบุตรเหลาน้ันเปนท่ีต้ัง  ตรัสใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตทรง 
ปรึกษาเพ่ือจะเลือกหาผูสามารถเปนอาจารยสอนพระราชบุตรใหศึกษา 
นิติศาสตร และในที่ประชุมนั้นมีมหาปราชญผูหน่ึง  นามวาวิษณุศรรมัน  
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ทูลวา  พระราชบุตรเหลาน้ันประสูตในราชตระกูล  คงมีปรีชาสามารถ    
ศึกษาไดฉับไว  และรับอาสาเปนผูสอน  พระเจาสุทัศนราชทรงพระปรา- 
โมทยมองพระราชบุตรแกวิษณุศรรมันมหาบัณฑิตเปนผูแนะนําพระราช 
บุตรเหลาน้ันใหเกิดความนิยมในศึกษา  รับความฝกหัดไดปรีชารอบรูใน 
นิติศาสตร  สามารถในกรณียกิจสมพระราชประสงคของพระราชบิดา. 
        ในฝายพระพุทธศาสนา  พาหุสัจจะน้ีก็คงเปนคุณสมบัติที่นิยมนับ 
ถือท่ัวไป  ถงึซึ่งสงเคราะหเขาในธรรมวิภาคน้ัน ๆ  ดังสรรพคุณสําหรับ 
ประกอบเขาเปนเภสัช   จัดเขาในหมวดอริยธนสมบัติอยางประเสริฐ  ๗ 
ประการบาง  ในเวสารัชชกรณธรรม  คือคุณทําความเปนผูกลาหาญ 
ปราศจากครั่นคราม  ๕  ประการบาง  ในธรรม  ๗  ประการ  ทีเ่ปนองค 
ของสัปปุริสธรรมบาง  ในนาถกรณธรรม  คือคุณทําใหเปนที่พ่ึงของ 
ผูอ่ืน  ๑๐ ประการบาง  เปนอาทิ.  พหสุุตบุคคล  แมไมมั่งค่ังดวย 
ศฤงคาร  ก็ยงัไดโวหารวาผูไมยากจนขันสน  และชีวิตของผูนั้นยอมไม 
เปลาจากประโยชน  ผูนั้นจะเขาสูสมาคมใด  ๆ  กไ็มเปนผูครั่นคราม 
ขามขยาด  ยอมมองอาจกลาหาญในการเจรจา  มีปรีชารอบรูอรรถธรรม 
นําตนใหต้ังอยูในสัมมาปฏิบัติ  เปนสัตบุรุษคนดีคนชอบ  และประกอบ 
ผูอ่ืนไวในสารประโยชน  เหตุดังนั้น  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงโปรด 
ประทานพระธรรมเทศนา  ทรงสรรเสริญพาหุสัจจะโดยอเนกนัย  ขอนี ้
พึงสาธกธรรมบรรยายทสนาถกรณธรรมสุตร  ในทสกนิบาตอังคุตตร- 
นิกาย๑  วา  ปุน  จปร  ภิกขฺเว  ภกิฺข ุ พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร 
 
๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๕.  
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สุตสนฺนิจโย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอธรรมบรรยายที่จะพึงกลาวยังมีอีก 
ภิกษุเปนพหุสูต  มีธรรมไดสดับแลวมาก  เปนผูทรงธรรมท่ีสดับแลว   
ไวได  เปนผูมีธรรมที่สดบัแลวสะสมอยู  เย  เต  ธมฺมา  อาทิกลยฺาณา 
มชฺเฌกลฺยาณา  ปริโยสานกลฺยาณา  ธรรมทั้งหลายเหลาน้ันใด 
ไพเราะทั้งในเบ้ืองตน  ทามกลาง  ที่สุด  ประกาศศาสนพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ  บริสุทธบริบูรณสิ้นเชิง  ตถารูปาสฺส  ธมฺมา 
พหุสฺสุตา  โหนฺติ  ธรรมทั้งหลายเห็นปานน้ัน  ภิกษุนั้นไดสดับแลว 
มาก  ไดจําทรงไวแลว  ไดสั่งสมแลวดวยวาจาคือทองข้ึนปาก ไดหม่ัน 
เพงพิจารณาแลวดวยใจ  ไดแทงตลอดแลวดวยดีดวยความเห็น  อยมฺป 
ธมฺโม  นาถกรโณ   แมธรรมน้ี  ก็ยอมเปนคุณทําภิกษุใหเปนที่พ่ึง 
พํานักของสพรหมจารีทั้งหลาย  ดั่งนี้.  พระอานนทเถรเจาอาศัยพาหุ- 
สัจจะของตน  ไดรับความยกยองของสมเด็จพระทศพลธรรมสามิศร  ใน 
เอตทัคคสถานวา๑  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกขฺูน  พหสฺุสุตาน 
ยทิท  อานนฺโท  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุทั้งหลาย 
สาวกของเราผูตถาคตท่ีเปนพหุสูต  อานนทเปนยอดเยี่ยม  ดังน้ี.  ดังได 
สดับมา  พราหมณผูหน่ึงดําริวา   การบูชาพระพุทธรัตนะและพระสงฆ- 
รัตนะก็ปรากฏอยู  ทําไฉนจะเปนอันไดบูชาพระธรรมรัตนะเลา  ครั้น 
คิดฉะน้ีแลวเขาไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดากราบทูลถามความน้ัน  พระ 
องคตรัสวา  ถาจะใครบูชาพระธรรมรตันะก็ใหบูชาภิกษุพหุสูตรูปหน่ึง 
พราหมณทูลขอใหตรัสบอกวาใครเปนพหุสูต.  รบัสั่งใหถามภิกษุสงฆดู 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๓๒.  
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พราหมณเขาไปหาพระภิกษุสงฆไตถามทราบความวา  พระอานนท-    
เถรเจาเปนยอดพหุสูตในสาวกมณฑล  ก็บชูาพระเถรเจาดวยจีวรอยางดี 
ราคาถึง ๑,๐๐๐  กษาปณ.    ในเวลาท่ีสมเด็จพระบรมโลกนาถยังทรง 
พระชนมอยู  พระผูเปนเจาก็ไดอนุเคราะหบริษัท  ๔  เหลา  ภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ดวยแสดงธรรมใหโอวาทานุศาสนีเสมอมา 
ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พระเถร- 
เจาก็เปนผูวิสัชนาพระธรรมแกพระภิกษุสงฆ  มีพระมหากัสสปเปน 
ประธาน  ผูทําสังคายนาพระธรรมวินัยใหต้ังไวเปนหลังพระศาสนา. 
        ถึงในฝายฆราวาสมณฑล  บุคคลผูพหุสูตก็ยอมเปนที่พ่ึงพํานักของ 
ผูอ่ืนดวยเหมือนกัน  ในชัน้ตํ่า  ต้ังแตคฤหบดีผูเปนใหญเฉพาะแตใน 
ตระกูลหน่ึง   ข้ึนไปถึงพระราชมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลวเปน 
ที่สุด  เมื่อเปนพหุสูตอยู  ก็สามารถจะรักษาประชุมชนผูอยูใตอํานาจโดย 
สะดวกดี  อุบายโกศล  คือความเปนผูฉลาดในอุบาย  สําหรับประกอบ 
กิจน้ัน ๆ  เพ่ือปองกันภยันตราย  และขวนขวายหาสุขใหแกกัน เปน 
ผลมีพาหุสัจจะเปนมูลเดิม. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงพระปรีชารอบรูอรรถ- 
ธรรมและอเนกพิธวิทยาท้ังในสวนสกสมัยปรสมยั  ดํารงเอตทัคคสถาน 
ในราชศาสตรไมมีผูเทียมถึง  เปนที่พ่ึงอันใหญของพระบรมวงศานุวงศ 
ขาทูลละอองธุลีพระบาท   ตลอดลงไปถึงอาณาประชาราษฎรขาขอบ 
ขัณฑสีมา  ตองดวยคาถาพุทธภาษิตสรรเสริญวา 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๕๑.  
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                       หิโต  พหุนฺน  ปฏิปชชฺ  โภเค.     
บุคคลใดไดปฏิบัติโภคสมบัติ  ดํารงฆราวาสวิสัย  เกื้อกูลใหเปน 
ประโยชนแกชนเปนอันมาก 
                       ต  เทวตา  รกฺขติ  ธมฺมคุตฺต 
เทวดายอมรักษาบุคคลน้ัน   อันธรรมคุมครองรักษา 
                         พหุสฺสุต  สีลวตูปปนฺน 
                         ธมฺเม   ิต น  วิชหาติ  กิตฺติ 
เกียรติคุณยอมไมละบุคคลน้ัน  ผูเปนพหุสูต  มีอรรถธรรมไดสดับ 
มาก   ประกอบดวยศีลาจารวัตร  สถิตในธรรม 
               ธมมฺฏ  สลีสมปฺนฺน       สจฺจวาทึ  หิรีมน 
               เนกฺข  ชมโฺพนทสฺเสว     โก   ต   นินฺทตุิมรหติ 
ใครควรจะนินทาบุคคลน้ัน  ผูต้ังอยูในธรรม  ถึงพรอมดวยศีล  มี 
ปกติกลาววาจาสัตย   มีหิริอยูในใจ  บริสุทธิ์ดุจทองแทงชมพูนุท 
              เทวาป  น  ปสสนฺติ  พฺรหฺมุนาป  ปสสิโต 
อยาวาแตมนุษยเลย  แมเทวดาและพรหม  ยอมสรรเสริญบุคคลน้ัน 
ดั่งน้ี.   พระคุณคือพาหุสัจจะ   อันมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราช- 
สมภารเจาน้ี  นับเปนมงคลวิเสสท่ีตน. 
        อุบายโกศลน้ัน  คือความเปนผูฉลาดในอุบายสําหรับประกอบ 
กิจน้ัน  ๆ  มวิีภาคเปน  ๒  ประการ  อายโกศล  ความเปนผูฉลาดรอบ 
รูเหตุเปนเครื่องเจริญ  ๑  อปายโกศล  ความเปนผูฉลาดรอบรูเหตุเปน 
เครื่องเส่ือม  ๑.  คุณขอน้ีมีในทานผูใดแลว  ทานผูนั้นยอมเขาใจในท่ี  
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จะประกอบกิจไมใหอากูล    ยังประโยชนตนประโยชนทานใหสําเร็จ    
บริบูรณโดยสามารถ   แมเมื่อมีภัยที่นาหว่ันหวาดต้ังอยูรอบดาน  ยัง  
อาจดําริการณ   ผอนปรนทําตนและผูอ่ืนใหรอดโดยสวัสดี  ความน้ี 
พึงสาธกดวยเรื่องในมหาปรินพพานสูตรในทีฆนิกายมหาวรรค   ครั้ง 
เมื่อคณะมัลลกษัตริยผูครองกุสินารานครนอย  ทาํการถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระแลว    ขาวทราบไปถึงกษัตริยและประชาธิบดีผูครอง 
ราชธานี  และนครใหญนอย  ๗  ตําบล  มีพระเจาอชาตศัตรุราชผูดํารง 
ราไชศวรรยาธิปตย  ณ  มคธรัฐราชอาณาจักรเปนประธาน  ตางพระ 
องคทรงแตงราชทูตจําทูลพระราชสาสนสงไปสูกุสินารานคร  ใหทูลขอ 
สวนพระพุทธสารีริกธาตุตอมัลลกษัตริย  เพ่ือเชิญมาบรรจุไวในพระ- 
สถูปเปนที่ทําสักการบูชา  ถาคณะมัลลษัตริย   จะไมฉลาดในอุบาย 
หยั่งเห็นการณขางหนา  พอทูตเมืองไหนมาถึง  กจ็ะแจกใหไป  ๆ  
ฉวยวาพระสารีริกธาตุหมดแลว  จะมีใครมาขออีกและจะไมได  หรือ 
ผูที่ไดแจกแลว  แตจะไมพอประสงคเพียงเทาน้ัน  ยังตองการอีก 
เมื่อไมไดสมประสงค  ก็จะเกิดอาฆาตบาดหมาง  แลวและเขากัน 
หรือแตลําพังยกพยุหแสนยามาทําสงคราม  เพ่ือจะชิงเอาดวยพลการ 
ไหนเลยคณะมัลลกษัตรยิผูมีกําลังนอย  จะตอตานขาศึกผูมีกําลังมาก 
กวาได  ถึงอยางไร  ก็ไมควรใหมีสงครามมาติดพระนครในอันใชที ่
คณะมัลลกษัตริยทรงเห็นการณดังน้ี  จึงยังไมยอมแจกพระสารีริกธาตุ 
ใหไปกอน   กวาทูตหลายพระนครจะมาพรอมกันเขาแลวและรบเรา 
จะใหแจกจนได  เมื่อเปนสมัยเชนนี้  จึงโทณมหาพราหมณไดกลาว  
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สุนทรกถา   แนะนําทูต  ๗  พระนครใหสโมสรสามัคคีกับคณะมัลล-      
กษัตริยเขาไดแลว  พรอมใจกันแบงพระสารีริกธาตุออกเปน  ๘  สวน 
แจกแกกันฝายละสวน  เมื่อไดทําเชนน้ี  หากจะมีใครมาขอในภาย 
หลัง  ก็จะอางไดถนัดวา  พระสารีริกธาตุนั้นแบงกันเสร็จแลว  ถา 
จะขัดขืนตอยุทธทําสัมปหารเพ่ือแยงชิง  ก็จะไดอาศัย  ๗  พระนครนั้น 
อันรวมสามัคคีธรรมเปนกําลังชวยตอสูพวกขาศึก  ขอน้ีก็มีผล  เมื่อแจก 
พระธาตุกันเสร็จแลว  คณะโมริยกษัตริยเมืองปปผลิวันเพ่ิงทราบขาว 
และแตงทูตมาขอสวนพระสารีริกธาตุ  ก็ไดไปแตพระอังคารท่ียังเหลือ 
ไมสามารถจะขูเข็ญคณะมัลลกษัตริย  ใหจํายอมแบงสวนของตนใหอีก 
คณะมัลลกษัตริยและโทณมหาพราหมณ   ฉลาดในอุบายหยั่งเห็นการณ 
ขาหนา  ปฏิบัติราชกิจตองตามทวงที  ทําพระนครใหสวัสดีจาก 
มหาภัยอันนาหว่ันหวาดเห็นปานน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
        ถาอํานาจใหญอันประกอบดวยกําลังต้ังอยูในอุบายโกศล  รูจัก 
ดําเนินการใหเปนผลแกบานเมือง  กย็อมจะแผอนุภาพใหไพศาล 
ออกไปได   ขอน้ีพึงสาธกดวยเรื่องใจจักรวัติสูตร  ในทีฑนิกายปาฏิก- 
วรรค  พระราชามหากษัตริยเชฏฐโกรส  ของพระเจาทัฬหเนมีจักร- 
พรรดิราช  ทรงต้ังอยูในโอวาทของพระชนก  ทรงบําเพ็ญจักรพรรดิ- 
วัตรจัดธรรมมิการักขาวรณคุตต์ิ  ปกครองเหลาอนุยันตกษัตริยราช- 
บริพารพราหมณคฤหบดีเสวกามาตย   ราษฎรชาวนิคมชนบทขาขอบ 
ขัณฑสีมาสมณพราหมณาจารย  ตลอดถึงมฤคปกษีชาติ  ใหเกษมสุข 
ปราศจากภยันตราย ปองกันเหตุรายมิใหเปนไป   ทํานุบํารุงประชาชน 
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ผูไรทรัพยใหมั่งค่ังสมบูรณ  ไมตองประพฤติมิจฉาชีพอันจะกอใหเกิด   
การเบียดเบียนกันและกัน   หม่ันไตถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน 
ใชประโยชน  กะสมณพราหมณาจารยผูทรงคุณธรรม  ละเวนกิจ 
ที่ใหโทษประกอบแตกิจท่ีเปนประโยชน  เปนวัตตสมาทาน  แผพระ- 
เดชานุภาพและพระเกียรติคุณไพศาล  ไปท่ัวทิศานุทิศ  ไมมีกษัตริย 
เจานครน้ัน ๆ  จะอาจแขงขันไมออนนอม   เสด็จยาตราตุรงคินีแสนยากร 
ไปถึงไหน  ก็ไดความยอมไปถึงน่ัน  ถึงความเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
ปกครองมหาปฐพี  มีสมุทรสาครเปนขอบขัณฑสีมามณฑลไดราบคาบ 
ดวยธรรมมิกอุบาย  ไมตองใชอาญาเค่ียวเข็ญเปนเบ้ืองหนา  นี้ก็เปน 
เรื่องปรัมปรา  แตเปนขอสาธกใหเห็นผลแหงอุบายโกศล  อันเปน 
เครื่องทวีความเจริญของอํานาจน้ัน ๆ ใหยิ่งข้ึน. 
        ในฝายศาสนาธรรม  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงอาศัย 
พระคุณขอน้ีเปนที่ต้ัง  เมื่อทรงส่ังสอนเวไนยสัตว  ก็อนุวัตรโดยควร 
แกอัธยาศัยและเวลา  ชนเหลาใดมีสันดานหนาไปดวยอกุศล  กท็รง 
แสดงทุกจริตและผลของทุจริต  ใหเกิดสังเวชแลวและละเวนเสีย  ชน 
เหลาใดมีสันดานประกอบไปดวยกุศลก็ทรงแสดงสุจริตและผลขอสุจริต 
ใหเกิดปติปราโมทยแลวและสมาทาน  ชนเหลาใดมีอธิมุติออน  ก็ทรง 
สั่งสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  ชนเหลาใดมีอธิมุติเปนปานกลาง 
ก็ทรงสั่งสอนในทางสัมปรายิกัตถประโยชน  ในเวลาใดมีอธิมุติกลา 
ก็ตรัสเทศนาดวยปรมัตถประโยชน  ในเวลาใดควรจะทรงแสดงธรรม 
เชนไร   ก็ทรงแสดงตามควรแกเวลาน้ัน  ศาสโนวาทของพระองค  
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จึงมีคุณเปนอัศจรรย  ผูกระทําตามไดผลสมควรแกความปฏิบัติ  มีผู    
ศรัทธาเลื่อมใส  ถวายพระเสมิตตกนามวา  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ 
เปนสารถีฝกบุรุษควรทรมานไมมีผูอ่ืนจะยิ่งกวา  สามารถประดิษฐาน 
พระศาสนาข้ึนในโลก  เพ่ือประโยชนแกเทวดามนุษยสืบมา. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงประกอบดวยพระคุณ 
ขอน้ี  มีพระปรีชาจัดราชกิจใหเปนไปสมแกสมัย  ต้ังพระราชหฤทัย 
ปองกันสรรพภัยพิบัติ  เพื่อมิใหเกิดข้ึนแกรัฐมณฑล  และประชาชน 
ขาขอบขัณฑสีมา   การใด  ๆ  จะเปนไปเพ่ือหิตานุหิตประโยชน ก็ทรงจัด 
ข้ึนโดยสามารถ  ดํารงความเปนเอกราชใหเกษมถาวรสืบมา  ความ 
ผาสุกสวัสดีของอาณาจักรและพสกนิกร  ยอมอาศัยพระมหากษัตริย 
ผูปกครองเปนที่ต้ัง   สมจริงดังพระพุทธภาษิตในจตุกกนิบาตอังคุตตร- 
นิกายวา๑  คุนฺนฺเจ  ตรมานาน  เมื่อโคทั้งหลายขามฟากไปอยู  อุชุ 
คจฺฉติ  ปุงฺคโว  ถาโคผูนําฝูงไปตรง 
        สพฺพา   ตา  อุชุ คจฺฉนฺติ  เนตฺเต  อุชุ  คเต  สติ. 
เมื่อมีผูนําไปตรงเชนนั้น   โคทั้งหลายน้ันยอมไปตรงตามกัน  เอวเมว 
มนุสฺเสสุ  ในหมูมนุษยก็อยางเดียวกัน  โย  โหติ  เสฏสมมฺโต 
ทานผูใดไดรับสมมติใหเปนผูใหญ  โส  เจ  ธมมฺ  จรติ  ถาทานผูนั้น 
ประพฤติเปนธรรมไซร  ปเคว  อิตรา  ปชา  นาที่ประชาชนนอกน้ี 
จะประพฤติเปนธรรมบาง. 
        สพฺพ  รฏ  สุข  เสติ          ราชา  เจ  โหติ  ธมมฺิโก 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก  ๒๑/๙๙. 
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ถาพระราชต้ังอยูในธรรม  รัฐจังหวัดทั้งปวงก็อยูเปนสุข  ดั่งนี้  พระ   
คุณคืออุบายโกศลนี ้ เปนมงคลวิเสสท่ี  ๒. 
        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลในบายน้ัน  คือราชกรณียกิจท่ีทรงจัด 
ข้ึนดวยพระบรมเดชานุภาพ   เพ่ือเปนประโยชนคุณแกราชอาณาจักร 
กับทั้งประชาชนขาของขัณฑสีมา.  การในขวบหลังต้ังแต  กันยายน 
ศก  ๑๒๑  ถงึ  สิงหาคม  ศก  ๑๒๒  นี้  ที่ควรยกขึ้นพรรณนา. 
        ฝายพระพุทธจักร  เมื่อเครื่องเพลิงไหมพระพุทธปรางคปราสาท 
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  อันเปนที่ใกล 
พระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรศรีพระนครนี้  ที่นิยม 
นับถือของพุทธศาสนิกประชาชนคฤหัสถบรรพชติท่ัวกันไป  สมเด็จ 
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ไดทรงอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิมากร 
จากสถานอันใกลอันตรายจะไวใจมิไดในเวลาน้ัน  ไปไว  ณ  พระที่นั่ง 
อมรินทรวินิจฉัย  ใหเปนที่สิ้นความหวาดหว่ันของคนทั้งหลาย  ครั้น 
รุงข้ึนทรงอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิมากร  โดยขบวนแหพรอมดวย 
พระบรมราชอิสริยยศไปประดิษฐานไวตามท่ีและท่ีการสมโภช  ขอน้ี 
แสดงใหเห็นวา  สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  มีพระราชหฤทัย 
จอดอยูในพระพุทธศาสนาในเวลาฉุกเฉินเชนนั้น ไดทรงพระคํานึงถึง 
พระมหามณีรัตนปฏิมาการกอนกวาส่ิงอ่ืน   ขอน้ีนาเปนที่ชื่นชมยินดีของ 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย. 
        อีกประการหน่ึง  ไดทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยา 
เธอ   เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ  กรมขุนนครราชสีมา  ทรงบรรพชา 
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เปนสามเณร   ขอน้ี  แมเปนแตบุตรสงเคราะห  นับเขาในสถานวา    
กลฺยาเณ  นิเวเสนฺติ  คือใหต้ังอยูในความดีความงามสวนพระองค 
ถึงดังน้ันก็ยังชื่อวาทรงแสดงความนิยมในพระพุทธศาสนา  ใหปรากฏ 
ในเมื่อมีโอกาสจะทําได  เปนเครื่องมั่นใจของคนทั้งหลาย. 
        ฝายราชอาณาจักรนั้น    ขอสําคัญ    คือเมื่อกอนแตนี้    ไดทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ   ใหพระราชโอรสท้ังหลายเสด็จออกไปทรง 
ศึกษาศิลปวิทยาสวนปรสมัย  ณ  ประเทศยุโรป    ครั้นจบกิจท่ีนับวา 
ลุฝงแหงศิลปศาสตรแลวเสด็จคืนพระนครเน่ืองกันมา  ตองดวยแบบ 
อยางครั้งโบราณกาล  ดังแสดงไวในวัตถุนิทานน้ัน ๆ วา  พระมหา 
กษัตริยและพราหมณคฤหบดีมหาศาลผูสามารถ   ตางสงโอรสนัดดา 
ใหไปเรียนศิลปศาสตร  ณ  เมืองตักกสิลา  อันมีทศิาปาโมกขเปนคณะ- 
จารย  ต้ังสํานักสั่งสอนอยูหลายตําบล  เปนที่นิยมกันในครั้งน้ัน  แม 
ขอน้ีก็เปนแตบุตรสงเคราะห  หนาที่อันบิดาจะพึงทํา  นับเขาในสถาน 
วา   สิปฺป  สกิฺขาเปนฺติ   คือใหศึกษาศิลปศาสตรสวนพระองคก็จริง 
อยู  ถึงอยางนั้น  พระราชโอรสทั้งหลายทุกพระองคไดทรงรับราช- 
การฉลองพระเดชพระคุณในตําแหนงสําคัญ  ตางพระเนตรพระกรรณ 
ประดับพระบรมเดชานุภาพ  ในการปราบปฏิปกษและพิทักษรักษา 
รัฐมณฑลกับทั้งประชาราษฎร    แมนดวยพระโอรสของพระเจาจักร- 
พรรดิราช    ผูเกิดสําหรับประดับพระบารมีธรรม   มีคําสรรเสริญใน 
จักรวัติสูตรวา   ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส   ปุตฺตา   อเหสุ  สรูา 
วิรงฺครูปา   ปรเสนปฺปมทฺทนา  พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิ- 
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ราชน้ัน  มากกวา  ๑,๐๐๐  องค  ลวนทรงแกลวกลา   มีพระรูปตองดวย   
ลักษณะโยธาหาญ    สามารถย่ํายีปรปกษเสียได  ดั่งน้ี   ขอน้ีจึงมี   
ประโยชนใหญเกื้อกูลแกรัฏฐาภิปาลโนบายดวยอีกโสดหน่ึงแล. 
        ยังราชกจิอ่ืน   สวนการเกษตร   ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติรกัษา 
ทํานบลําคลอง  และพระราชบัญญัติออกตราจองที่ดินชั่วสมัย  และการ 
ออกโฉนดท่ีดินก็ไดจัดขยายออกไปในมณฑลกรุงเทพ ฯ   และมณฑล 
กรุงเกา   แผนกพาณิชกรรม  ไดโปรดเกลา  ฯ   ใหต้ังพิกัดราคา 
เงินบาทเทียบดวยมาตรทองคํา  เพ่ือบํารุงการคาขายในระหวางประเทศ- 
ฝายนวกรรม  ไดพระราชทานอํานาจพิเศษแกบริษัทหน่ึง  ใหสราง 
ทางรถรางสายทาจีนข้ึนอีกสายหน่ึง   และทางรถไฟสายเพชรบุรีที่ 
โปรดเกลา  ฯ  ใหสรางข้ึนแตกอนน้ัน  ก็เปนอันสําเร็จสมพระราช- 
ประสงค  ใหทรงเปดใหใชการเปนนิตยมา.   แผนกอารักขาและอ่ืน ๆ 
ก็ไดทรงจัดข้ึนใหญ   ขยายการออกไปและแกไขยักยายเปลี่ยนแปลง 
ตามสมควร. 
        พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย   ทัง้ฝายพุทธจักรและ 
ราชอาณาจักรน้ี  เปนมงคลวิเสสท่ีครบ  ๓. 
        พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ   อันเปนทีต้ั่ง 
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ   มีเอกเทศดังรับพระราชทาน 
พรรณนามาฉะน้ี.  
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                                          ในศก  ๑๒๓   
        พระคุณพิเศษ   สวนอัตตสมบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยสมานัตตตา  
สวนปรหิตปฏิบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยการรุญญภาพ  และรัฏฐา- 
ภิปาลโนบาย  พอเปนนิทัสสนนัย. 
        สมานัตตตานั้น แปลตามศัพทรูปวา    ความเปนผูมีตนเสมอ 
อธิบายวา   ความประพฤติตนสมํ่าเสมอ  ในธรรมท้ังหลายท่ีใหเปน 
ไปในบุคคลน้ัน ๆ  ตามสมควร   ชื่อวาสมานัตตตา.  มีตางแหง 
อาการท่ีจะพึงประพฤติดังน้ี   ชนผูเปนญาติแหงกัน  ประพฤติตนตาม 
ฉันที่เปนญาติ   คือนับถือกันตามควร  ไมดูหม่ินกัน  เพราะมีอิสริยยศ 
อํานาจศฤงคารบริวารไมเสมอกัน  ดังนี้  ไดชื่อวาประพฤติตนสมํ่า 
เสมอในญาติธรรม  คุณขอน้ีเปนสวัสดิมงคล   ใหเกิดศุภวิบุลผลแก 
ผูประพฤติ   สมเด็จพระบรมศาสดาจารย   จึงประทานพระบรมพุทโธ- 
วาทใหต้ังอยูในคุณขอน้ี   ทั้งคฤหัสถบรรพชิต   ทรงแสดงกิจของผู 
ครองเรือนท่ีใชจายโภคทรัพยดวยดี  กย็กญาติพลี  คือการสงเคราะห 
ญาติวาเปนกณียะอยางหน่ึง   ซึ่งทําแลว   ก็ไดชื่อวาถือเอาประโยชน 
แหงโภคทรัพย   เปนอันไมจับจายเสียเปลา   ฝายบรรพชิตเลา  ก ็
ทรงเปดโอกาสใหบําเพ็ญญาติจริยาไดตามควร   เชนภิกษุจะทํายาให 
แกญาติก็ไมหาม   ใหพัสดุของตนก็ไมเปนกุลทูสกหรือทําศรัทธาไทย 
ใหตก  จะใหจีวรแกนางภิกษุณีผูเปนญาติ  หรือจะรับบิณฑบาตจาก  
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เธอดวยมือของตนแลวและฉัน  ก็ไมตองอาบัติ  และไมเปนวิญญัติ 
เพราะขอปจจัย   ๔  กะคฤหบดีผูเปนญาติ.   แมพระองคเองก็ไมทรงเมิน  
ในกิจนี้  เมื่อตรัสรูแลว  กไ็ดเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติ  และมี  
เรื่องเลาในอรรถกถาพระธรรมบทวา  พระองคไดทรงหามวิวาทใน 
ระหวางหมูพระญาติใหระงับ  และหามทัพวิฑูฑภะเจาโกศลรัฐผูคิด 
จะกําจัดศากยวงศไวไดดวยอุบายถึง  ๒  ครั้ง. 
        อน่ึง  พระองคยังไดประทานบริหารแผนกหน่ึงแกพระญาติผูบวช 
เปนเดียรถีย  จะมาบวชในพระธรรมวินัยนี้  ไมตองใหประพฤติติตถิย- 
ปริวาสถวน ๔  เดือนกอนเหมือนผูอ่ืน   พอมาถึงก็ใหบวชไดทีเดียว. 
อันญาตินี้ยอมมีไมตรีสนิทผิดกวาคนอ่ืน   เปนผูชวยรูสึกดวยในสุขทุกข 
และเปนกําลังในกิจการ  ชนผูไรญาติก็ปานพฤกษชาติอันหาสาขามิได 
ไมมีกําลังพอจะทานพายุพัด  มีทางจะถึงวิบัติโดยงายดาย  แตพระเจา 
จักรพรรดิราช  ยังตองมีพระประยูรญาติเปนเหลาอนุยนตคอยตามเสด็จ 
ในราชกิจดวยหมูหน่ึง    จะตองกลาวอะไรถึงชนสามัญ.   บุคคลใด 
ละเมินวงศญาติของตนเสียไมแลเหลียว  บุคคลน้ันไดชื่อวาตัดทอน 
กําลังของตนเอง   ขอน้ีเปนทางมาแหงความเส่ือม  สมดวยพุทธภาษิต 
ในปราภวสูตร๑  วา 
        ชาติถทฺโธ      ธนถทฺโธ         โคตฺตถทฺโธ    จ    โย   นโร 
นรชนใด  หยิ่งเหตุชาติ  หยิ่งเหตุทรัพย  และหย่ิงเหตุโคตร  สฺาติ 
มติมฺเติ    ยอมดูหม่ินญาติของตน   ต   ปราภวโต   มุข    ขอนั้น 
 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๔๗.  
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เปนมุขแหงผูเสื่อมฉะน้ี.  เหตุดังนั้น   สมานัตตตา  ความเปนผูมีตนสมํ่า    
เสมอในญาติธรรม   จึงควรใหเปนในในบุคคลผูเปนญาติตามสมควร. 
        อีกประการหน่ึง   ชนผูเปนมิตรแหงกัน  ประพฤติตนตามฉัน 
ที่เปนมิตร   มีจิตคงที่ไมแปรผัน   ในเวลาท่ีฝายหน่ึงไดดีผิดกวากัน 
หรือฝายหน่ึงเสื่อมทรามลงไป  ดังนี้   ไดชื่อวาประพฤติตนสมํ่าเสมอ 
ในมิตรธรรม.   อันมิตรนี้ถึงจะมิใชญาติแตคบกันสนิทแลวก็เหมือน 
ญาติที่สนิท  เมื่อกิจเกิดข้ึนก็ยอมจะเปนกําลังชวยใหสําเร็จไปได  และ 
เปนผูชวยรูสึกดวยในสมบัติวิบัติ   ก็แตมิตรนี้มีประเภทตาง ๆ  เมื่อ 
ยนกลาวก็เปน  ๒  คือ  ปาปมิตร   สหายที่เปนคนไมดี   กลาวโดย 
อริยโวหารวา   มิตตปฏิรปู  คนเทียมมิตรก็มี   กลัยาณมิตร 
สหายท่ีเปนคนดี    ที่จัดวาเปนมิตรแทก็มี    และกิริยาที่คบมิตรเลา  ก ็
ผิดกับกิริยาที่นับถือญาติ   บุคคลนับถือกันวาเปนญาติก็เพราะนับถือวา 
เปนผูเนื่องกันทางฝายมารดาหรือฝายบิดา   แตจะคลกันเปนมิตรนั้น 
ก็เพราะเปนผูถูกอัธยาศัยรวมกันในกจิการน้ัน ๆ    การคบมิตรจึงเปน 
สําคัญในปจจัยภายนอก   ที่จะจูงใหบุคคลถึงความเส่ือมหรือความเจริญ 
เหตุดังนั้น  พุทธาทิบัณฑิตจึงหามคบปาปมิตรเสีย  แนะนําใหคบแต 
กัลยาณมิตร  และกัลยาณมิตรนั้น   ทานพรรณนาวาเปนปจจัยแหง 
ความเจริญดวยโภคสมบัติ  และความเจริญดวยคุณสมบัติ   ทัง้ท่ีเปน 
สวนโลกิยะและโลกุดร  เม่ือผูใดไดกัลยาณมิตรแลว  ก็พึงผูกใจไว 
ดวยสังคหวิธีตามสมควร   ขอน้ีพึงสันนิษฐานโดยพระบรมพุทโธวาท  
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ตรัสสอนสิงคาลมาณพคฤหบดีบุตร   ในสิงคาลสูตร๑วา     ปฺจหิ   โข  
คหปติปุตฺต  าเนติ   กุลปุตฺเตน   อุตฺตรา  ทิสา   มิตฺตามจฺจา   
ปจฺจุปฏาตพฺพา   ดูกอนคฤหบดีบุตร   มิตรอามาตยทิศเบ้ืองซาย 
อันกุลบุตรพึงบํารุงดวย ๕  สถาน  คือ  ทาเนน   ดวยการใหปนทรัพย 
พัสดุตามสมควร  ๑  เปยฺยวชฺเชน   ดวยเจรจาวาจาที่ไพเราะควรด่ืม 
ไวในใจ  ๑  อตฺถจริยาย   ดวยประพฤติประโยชนแกกันในคราวท่ี 
ตองการ  ๑  สมานตฺตตาย   ดวยความเปนผูมีตนสมํ่าเสมอ  ๑  อวิส- 
วาทนตาย  ดวยความไมแกลงกลาวใหผิดจากจริง  ๑.   สมานัตตตา 
ความเปนผูมีตนสมํ่าเสมอในมิตรธรรม  พึงใหเปนไปในบุคคลผูเปน 
มิตรตามสมควรฉะน้ี. 
        อีกประการหน่ึง    ชนผูนับเนื่องในหมูเดียวกันประพฤติตามฉัน 
ที่เปนพวกเดียวกัน  ไมคิดเอารัดเอาเปรียบ  ตางรักษาประโยชนของ 
กัน  ดังน้ี  ไดชื่อวาประพฤติตนสมํ่าเสมอในตัปปริยาปนนธรรม  คือ 
ธรรมของชนผูเนื่องในหมูนั้น ๆ  ธรรมดาชนผูนับเน่ืองในหมู  เม่ือ 
คิดจะรักษาประโยชนตน   ก็ตองรักษาประโยชนผูอ่ืนดวยเหมือนกัน 
ประโยชนของตนจึงจะมั่นคงถาวร   ถาเห็นแตไดและตัดรอนประโยชน 
ผูอ่ืน   ประโยชนตนก็จะไมยั่งยืนอยูได   เหมือนดังไมหลาย ๆ  อันที่ 
ต้ังยันกันอยู  มีผูชักออกเสียจนมีกําลังไมพอจะทานกันไวได  ก็ตางจะ 
ตองลมฉะน้ัน  แมพระพทุธภาษิตในปกิณณกวรรค๒  แหงพระธรรมบท 
 
๑.  ที.  ป.  ๑๑/๒๐๔.     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๓.  
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ก็ไดแสดงความขอน้ีโดยบรรยายวา    
        ปรทุกขฺปูธาเนน           โย   อตฺตโน   สุขมิจฺฉติ 
บุคคลผูใดปรารถนาสุขเพ่ือตน      เพราะเขาไปต้ังไวซึ่งทุกขใหแกผูอ่ืน 
        เวรสสคฺคสสฏโ          เวรา  โส  น  ปริมุจฺจติ 
บุคคลน้ันระคนอยูดวยสังสัคคะคือเวร   ยอมไมพนไปจากเวรได   ดังน้ี 
เหตุดังนั้น   สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา   จึงตรัสสั่งสอนคนท่ีเปน 
หมูเหลาใหประพฤติถอยคําท่ีรักษาประโยชนของกันและกัน   ขอน้ี 
พึงสันนิษฐานตามพระบรมพุทโธวาท   ที่โปรดประทานแกภิกษุสงฆ 
ใหต้ังกายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม  ประกอบดวยจิตเมตตาใน 
กันและกัน  เฉลี่ยลาภท่ีหาไดสูกันบริโภค  มีศีลเสมอกัน  มีทฏิฐิเสมอ 
กัน  ใหเคารพนับถือภิกษุเถระผูใหญในสงฆ  และต้ังใจปรารถนา 
เพ่ือนสพรหมจารีที่ยังมิไดมา  ใหมาสูอาวาส  ที่มาแลว  ใหอยูเย็นเปน 
สุข  เปนอาทิ.   และพระบรมพุทโธวาทท่ีโปรดประทานแกคฤหัสถชน 
ในขอน้ีนั้น  พึงสันนิษฐานตามความในอปริหานิยธรรมสูตร  ที่ตรัส 
สอนพวกเจาลิจฉวีบางขอ  อนุโลมแกการปกครองอาณาจักรวัชช ี
ซึ่งมีประเพณีเปนคณานุศาสตร  คือปกครองดวยความเปนหมู   เจา 
ลิจฉวีทั้งหลายพรอมกันเปนคณะผูบัญชากิจการบานเมืองทั่วไป  ไม 
มีใครเปนอิสระเฉพาะตน   เปนแตมีหัวหนาผลัดเปล่ียนกันตามวาระ 
ประชุมพรอมกันในสัณฐาคารสถาน   วินิจฉัยกรณียกิจไปตามควร 
ใหพวกวัชชหีม่ันประชุมกัน   เมื่อถึงคราวประชุมก็ใหพรอมเพรียง 
กันประชุม   เมื่อเลิกก็ใหพรอมเพรียงกันเลิก   ใหพรอมเพรียงกัน  
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ทํากิจน้ัน ๆ  สิ่งใด  ๆ  ที่ไมไดบัญญัติข้ึนโดยสามัคคีธรรม  ก็อยา  
ใหพวกวัชชบีัญญัติข้ึนเอง   สิ่งใด  ๆ  ที่ไดบัญญัติข้ึนแลวเชนนั้น  ก ็  
อยาใหเลิกถอนเสียเอง   ใหประพฤติวัชชีธรรมของเกาท่ีบัญญัติไว 
แลวอยางไร   และใหพวกวัชชีเคารพนับถือทานท่ีเปนผุใหญกลา  อยา 
ฉุดคราภรรยาและกุมารีในตระกูลของเขาดวยพลการมาเปนภรรยา  และ 
เจดียสถานเหลาใด   ซึ่งเปนที่นับถือของชาววัชชี  อันมีในภายใน 
และภายนอกนคร   ใหสกัการเคารพนับถือบูชาเจดียสถานเหลาน้ัน 
อยาตัดธรรมิกพลีที่เคยทําอยูแลวใหเสื่อมสูญ.    พระพุทธภาษิต 
๒  ขอน้ี  เปนเครื่องสาธกใหเห็นวา  สมเด็จพระบรมศาสดาจารยทรง 
สั่งสอนประชุมชนที่เปนหมูเหลา  ตางใหรักษาประโยชนของกันและ 
กันอยางไร   บัณฑิตพึงสันนิษฐานโดยนัยนี้แลวรูจักผอนผันประพฤติ 
ตามสมควรแกชุมนุมที่ตนเนื่องอยูนั้น.   สมานัตตตา  ความเปนผูมี 
ตนสมํ่าเสมอในตัปปริยาปนนธรรม     คือธรรมของชนผูเนื่องในหมู 
นั้น ๆ   พึงใหเปนไปในชนที่นับเน่ืองเปนหมูเดียวกันโดยสมควร  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        คุณขอน้ี  ยอมใหเกดิผล  คือ  พหุปฺปยตา  ความเปนที่รักของ 
ชนเปนอันมาก.   ผลนี้ยอมมีประโยชนแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป 
ไมนิยมชั้น  ผูนอยเปนที่รักของทานผูใหญ  ก็จะไดรับความอุปถัมภ 
คํ้าชู   ชนผูเสมอกัน  ก็ตางจะไดอาศัยกัน   ทานผูใหญเลา   ก็จะได 
ผูนอยไวเปนกําลัง  เมื่อกิจเกิดข้ึนก็จะต้ังใจทําใหสําเร็จดวยความภักดี 
สามัคคี   คือความพรอมเพรียงดวยกายและจิตก็ยอมเปนไป  เพราะ 
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ความรักใครในกันเปนที่ต้ัง   เมื่อเกิดข้ึนในหมูใดก็ยังความเจริญให     
เปนไปในหมูนั้น  สมดวยพจนประพันธราชสุภาษิตวา  
        สพฺเพส  สงฺฆภูตาน          สามคฺคี   วฑฺุฒิสาธิกา 
สามัคคียอมยังความเจริญใหสําเร็จแกชนทั้งหลาย  ผูเปนหมูกันทุกเหลา 
ดังน้ี. 
        เมื่อกลาวโดยสังเขป    ผูใดเปนที่รักของชนเปนอันมาก  ผู 
นั้นยอมหวังความเจริญได   คงไมมีความเสื่อมทราม แมสมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดจรัสแกมหานามลิจฉวี   แสดงกิจของผูดํารง 
ฆราวาสจะพึงทําเพ่ือผลน้ี      ในอปริหานิยธรรมสูตรปญจกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย   สรุปความวา  กุลบุตรผูใดผูหน่ึง  ต้ังตนแตพระมหา 
กษัตริยเจา   ตลอดลงไปถึงอธิบดี   เฉพาะตระกูลมาสักการะเกื้อกุล 
มารดาบิดาจําพวกหน่ึง   บุตรภรรยาทาสกรรมกรซึง่นับวาอันโตชน 
จําพวกหน่ึง  ชาวนาเพ่ือนบานลูกคาซึ่งนับวาพาหิรชนจําพวกหนึ่ง  เทวดา 
ผูรับพลีกรรม  คือ  อารักขเทวดาและวัตถุเทวดาจําพวกหน่ึง   สมณ- 
พราหมณจําพวกหนึ่ง  ดวยโภคทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรม   เปนผล 
แหงความหมั่น   เทวดามนุษย  ๕   จําพวกนั้น  ไดรับสักการะเกื้อกูล 
แลว  กย็อมอนุเคราะหดวยไมตรีจิตคิดความเจริญให  กลุบุตรนัน้เปน 
อันหวังวุฒิได   ไมพึงมีความเสื่อมทรามเลย.  แมพระเจาจักรพรรดิ- 
ราชผูปกครองปฐพีมณฑล    มีสมุทรสาคร  ๔  เปนของเขต  ก็ยัง 
ตองทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร   ยึดเหน่ียวนํ้าใจราชบริษัทใหนยิมใน 
พระบารมี   ขอน้ียอมใหสําเร็จผลคือปกครองไดโดยธรรม  ไมตองใช  
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อาชญาเค่ียวเข็ญ.     ความจงรักเปนพลวเหตุชักนําใหพรักพรอมเปน   
สมานฉันท  เพ่ือตอสูปองกันบํารุงรักษา   จะรับพระราชทานชัก  
อลีนจิตตชาดกในทุกนิบาต๑   มาสาธกพอเปนอุทาหรณ   ความสังเขป 
โดยประสงควา  อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาเรนฺเต 
ในอดีตกาล  พระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี 
พระองคไดพระยาเศวตกุญชรเปนราชพาหนะเชือกหนึ่ง  แผพระเกียรติ 
ไปในสกลชมพูทวีป   จําเนียรกาลลวงไป  พระอัครมเหสีทรงพระ 
ครรภ  ยังไมทันประสูติ  พระเจาพาราณสีเสด็จทิวงคต  ขาวปรากฏ 
ทราบไปถึงพระเจาโกศลราช  ผูมีรชัสีมาติดตอกันกับกาสิกรฐั   ทาวเธอ 
ทรงเห็นราชสมบัติวาง   ยังหาผูเปนเจาของมิได  เปนทวงทีอยู  ก็ยก 
มหาพยุหแสนยากรมาลอมพระนคร   ชาวพระนครปดทาวารรักษาเปน 
กวดขัน   ในเวลานั้นพระราชเทวีประสูติพระราชโอรส  ทรงนาม 
วา   อลีนจิตตกุมาร  เหตุทําประชาชนใหชื่นบานหายยอทอ   พรัก 
พรอมกันปลอยพระยามงคลหัสดีออกตอรบดวยปจจามิตร   ใหปราชัย 
จับพระเจาโกศลราชไดทัง้เปน   นํามาเปนเชลยแลวปลอยไป  แผ 
พระเดชานุภาพของราชกุมารไปในสกลชมพูทวีป   ไมมีศัตรูผูอ่ืน 
สามารถมายํ่ายี  และพระราชกุมารก็ไดรับอภิเษกเปนพระเจาพาราณสี 
แตครั้งยังทรงพระเยาว  พระชนมายุได  ๗  พรรษา   ดํารงราชยโดย 
ธรรมเปนผาสุกคลอดชนมชีพ. 
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  สมเด็จพระบรมศาสดา  ทรง 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๒.   ตทฏกถา.  ๓/๒๓.  
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ชักอดีตนิทานน้ีมาตรัสแลว   ประทานพระบรมพุทโธวาทไวแกภิกษุ- 
สงฆวา    
        อลีนจิตฺต  นิสฺสาย          ปหฏา  มหตี  จม ู
        โกสล  เสนาสนฺตุฏ         ชีวคฺคาห  อคาหย ิ
พยุหแสนยากรหมูใหญ  อาศัยอลีนจิตตกุมาร  ไดความชื่นบานยินดี 
แลว   ปลอยพญาคชสารใหจับพระเจาโกศลราช   ผูไมเต็มพระราชประ- 
สงค  เพียงดวยราชสมบัติของพระองคเอง  ไดทั้งเปน 
        เอว  นสิฺสยสมฺปนฺโน        ภิกขฺุ   อารทฺธวีริโย 
        ภาวย  กุสล  ธมฺม                โยคกฺเขมสฺส   ปตฺติยา 
ภิกษุผูถึงพรอมดวยกัลยาณมิตรเปนที่อาศัยฉะนั้นแลว   ปรารภความ 
เพียร   บําเพ็ญกุศลธรรมเพ่ือบรรลุคุณท่ีเกษมจากโยคะ   คือสังกิเลส- 
ธรรมอันประกอบสัตวไวในภพ 
        ปาปุเณ   อนุปุพฺเพน           สพฺพสโยชนกฺขย 
จะบรรลุธรรมเปนที่สิ้นโยชนไดโดยลําดับ   ดังน้ี. 
        ตามเรื่องนี้   สันนิษฐานไดวา  พระเจาพรหมทัตเปนที่รักใคร 
นับถือของประชาชน  และความจงรับน้ัน  มีอนุสนธิสืบเนื่องตอมา 
ถึงพระอลีนจิตตกุมารผูเปนพระราชโอรสรชัทายาท  ตองดวยบทพระ 
บาลีแสดงมิตรธรรมในสิงคาโลวาทสูตรวา๑   อปรปชปสฺส   ปฏิปูเชติ 
ความวา   มติรอมาตยผูไดรับบํารุงดวยสังคหวัตถุตามควรแลว  ยอม 
นับถือตอบ  แมตลอดถึงวงศวานอ่ืนอีกของมิตรนั้น.  พหุปฺปยตา 
 
๑.  ที.  ป.  ๑๑/๒๐๕.  
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ความเปนที่รักของชนเปนอันมาก   เปนผลแหงสังคหอุบายนั้น ๆ  ที ่ 
รวมสมานัตตตา  ความเปนผูมีตนเสมอไวดวยประการหนึ่ง  ยังประโยชน 
ใหสําเร็จแกชนผูนับเนื่องในหมูทั่วกันไป   ไมนิยมชั้น  ดวยประการฉะน้ี.   
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา        ทรงบําเพ็ญญาติจริยา 
ปกครองพระราชวงศานุวงศ   ยกยองใหดํารงอิสริยยศโดยฐานานุศักดิ์ 
โปรดใหรับราชการโดยควรแกสามารถ  ดวยปคคหกิจ  และทรงบําราบ 
หามกันมิใหประธานในพระบรมราชวงศสวนหนึ่งแลว  นอกจากน้ี  ยัง 
ทรงนับถือสนิทฉันพระญาติ   หาทรงรังเกียจโดยตํ่าศักดิ์ไม  ขอน้ี 
พึงเห็นในกาลที่พระราชทานเลี้ยงแกพระราชวงศครั้งงานสมโภช 
พระชนพรรษาได  ๕๐   ทัศ     สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา 
ทรงปฏิบัติพระองคที่เจริญพระชนมายุกวาดวยพระหัตถ  และพระราช- 
ทานรดน้ําเปนสวนเชฏฐาปจายนธรรม  โปรดใหพระองคที่ออนพระ- 
ชนมลงมารวมเสวยดวยพระองค  ทรงพระเมตตารับนิปจจการพระราช- 
ทานของอํานวยพระพรและพระบรมราโชวาท  เปนสวนญาติสงเคราะห. 
        อน่ึง  สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงชุบเลี้ยงขาราช- 
การใหต้ังอยูในฐานันดรศักดิ์     ตามสมควรแกตระกูลและความชอบ 
ไดต้ังและสืบตระกูลวงศตอมา   ตามราชจริยานุวัตรสวนหนึ่งแลว   นอก 
จากน้ียังทรงพระอารีในสวนคนคุนเคยสนิท   เมื่อถึงคราวทรงแสดง 
พระองคเปนฉันมิตรบางก็มี   ขอน้ีพึงเห็นเมื่อครั้งพระราชทานเลี้ยงแก 
พวกสหชาติผูเกิดรวมปประสูติ   ครั้งน้ันโปรดใหนั่งรวมโตะเสวยและ  
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พระราชทานของแจกเปนท่ีระลึก  เปนสวนแสดงมิตรธรรม.    
        อน่ึง  สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ต้ังพระราชหฤทัย 
จะทรงทํานุบํารุงขาขอบขัณฑสีมาใหสมบูรณพูนสุข  และใหไดรับความ 
ปกครองโดยยุติธรรม  ทรงเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชกําหนดกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมที่ขัดแกเสรีภาพ   คือความเปนโสดแกตนมาโดยลําดับ 
กาล   ขอน้ีพึงสันนิษฐานโดยนัยที่พระราชทานอภัยปลดปละอาํนาจที่จะ 
พึงใชในราชกิจหรือธรรมเนียมบางอยาง  เชนในกาลกอน  คนพลเรือน 
ไมไดเพ่ือจะอยูตามลําพัง   ตองมีสังกัดข้ึนสัก   เปนเลขไพรหลวงบาง 
ไพรสมกําลังบาง  เลขทาสบาง  คนไมมีสังกัดเรียกวาคนขอมีขาว 
ตองจับสักเปนไพรหลวง   ภายหลังจัดการเปลี่ยนแปลง   ธรรมเนียมนี้ 
ก็ไดเลิกเสียเกือบหมดแลว   คนทั้งหลายไดความสะดวกแกใจข้ึน. 
อีกประการหนึ่ง   การเกณฑใชราชการ  แตเดิมผูตองเกณฑไมไดผล 
อะไรเปนคาเหน็ดเหน่ือย   บัดนี้ก็ทรงพระมหากรุณาใหเลิกเสียโดยมาก 
ที่ยังจะตองใชก็ใหไดคาจางคาปวยการพอเปนกําลัง.   อีกประการหน่ึง 
ถาจะสรางจะทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดข้ึน   เปนการแผนดินในทองถิ่นใด ๆ  เปน 
ตนวาตัดถนนหลวง  แตกอนมา  เจาของหาไดรับคาท่ีดินและขิงท่ี 
กอสรางข้ึนไวไม,   ในบัดนี้ไดรับพระราชทานตามสมควรแกราคา.  อีก 
ประการหนึ่ง  แตเดิมผูมีศักดินาตํ่ากวา  ๔๐๐  แตงทนายวาอรรถคดี 
แทนตนไมได  ยอมเสียเปรียบแกผูมีศักดินาไดกําหนดน้ัน  ในเวลา 
เปนความกันในศาล  ผูสูงศักดินาสามารถจะแตงทนายไดฝายเดียว  บัดนี ้
มีพระราชบัญญัติเปดชองใหแตงทนายไดเสมอหนากัน   ขอซ่ึงพรรณนา  
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มาน้ี  เปนอุทาหรณในการพระราชทานอภัยแตขาขอบขัณฑสีมาใหได  
เสรีภาพ  ตามเวลาที่จะพึงมีได.   
        พระราชจริยาที่กลาวมาน้ี   จัดเขาในสมานัตตตา   ความเปนผูมี 
ตนสมํ่าเสมอ   ในญาติธรรม  มิตรธรรม   และตัปปริยาปนนธรรม 
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงบําเพ็ญใหเปนไปในพระราช- 
วงศานุวงศเสวกามาตย  ตลอดลงมาถึงราษฎรสามัญโดยควรอยางไร 
ใหสําเร็จผลคือความนับถือ   จงรักภักดีนิยมอยูในพระบารมีธรรม  จัด 
เปนมงคลวิเสสที่ตน. 
        ความมีกรุณาไดชื่อวาการุญญภาพ.  กรุณานั้นโดยพยัญชนะคือ 
ความหว่ันใจ   ในเมื่อเห็นผูอ่ืนไดทุกขยาก  โดยอรรถก็คือความคิด 
อยากจะชวยทุกขของเขา.  คุณขอน้ี  เปนเขาศึกโดยตรงแหงวิเหสาความ 
คิดเบียดเบียนผูอ่ืน  เปนพลวปจจัยใหคิดเกื้อกูลกันและกัน  นาํบุคคล 
ใหเปนผูประเสริฐลวงสามัญชนข้ึนไป   ทานผูเปนใหญแหงหมูชน  ที่สุด 
จนอธิบดีเฉพาะในตระกูลหน่ึง  ยอมมีคุณขอน้ีเปนวิหารธรรม  แผ 
ไพศาลออกไปตามชั้นแหงบุคคล   กลางอยางอุกฤษฏ   ฝายอาณาจักร 
สมเด็จพระเจาแผนดินยอมเปนที่นับถือลบลนของพสกนิกร  ก็เพราะ 
พระกรุณา,  มารดาบิดามีกรุณาในบุตรฉันใด   สมเด็จพระเจาแผนดินก็แผ 
พระกรุณาไปในประชาชนผูอยูใตพระเดชานุภาพ   ทรงรวมสุขรวมทุกข 
ดวยฉันนั้น,  พระคุณขอน้ีแล   ชกันําใหพระองคต้ังอยูในยุติธรรม  ไม 
ลําเอียงในฝายใดฝายหน่ึง  และรําพึงถงึสุขทุกขของประชาชน  ที่สุดจน 
ทรงจําแลงเพศเปนอัญญาตกบุรุษ  ไมใหใครรูจักพระองคเสด็จเที่ยวสอด  
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สองเอง  ไดทราบขาวดีและรายประจักษแจงมีเรื่องแสดงไวในอรรถกถา  
บางคัมภีรบางก็มี   ในเวลาที่ศึกมาประชิดพระนคร    ตองเสด็จนํา   
พยุหแสนยากรออกตอยุทธ   เพ่ือปองกันภัยมิใหมีมาถึงขาขอบขัณฑสีมา 
ก็มีโดยชุกชมุ   (ถึงกับตองเสียพระชนมในสมรภูมิบางก็มี  ดังพระเจา 
อริฐชนก   ในมหาชนกชาดกเปนตัวอยาง)  สมเด็จพระเจาแผนดิน 
มีพระกรุณากวางขวางฉะน้ี  จึงเปนที่นับถือลบลน  ควรไดรับอภัยและ 
รับความยกยองไวในท่ีสูง   ปรากฏแกชนทั้งหลายราวกับเทวดาในหมู 
มนุษย  จัดวาเปนสมมติเทวราช  เปนผูควรแกสวนกุศลที่มหาชน 
บําเพ็ญแลวและจะพึงอุทิศถวาย  ดวยความหวังเพ่ือทรงพระเจริญภิยโย- 
ภาพสืบไป   ในฝายศาสนจักร    สมเด็จพระพุทธเจาไดเปนสรณะที่ 
พํานักนับถือของพุทธศาสนิกบริษัท   จําเดิมแตครั้งยังดํารงพระชนม 
จนบัดนี้   ก็เพราะพระมหากรุณา  พระคุณขอน้ี  เปนเหตุใหพะ 
องคบําเพ็ญพระบารมีมาแตครั้งเปนพระโพธิสัตว   จัดเปนมหากรุณา- 
สมาโยคในฝายเหตุสัมปทา   ใหบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน 
ผลสมบัติ  จําเดิมแตตรัสรูแลวก็คงอยูในพระกรุณาคุณ  เสด็จเที่ยว 
เทศนาโปรดเวไนยนิกร  ในนครคามนิคมชนบทน้ัน ๆ   ใหไดบรรล ุ
โลกิยสมบัติและโลกุตรมบัติตามอุปนิสัย   ตราบเทาถึงอวสาน  ที่สุด 
ทรงพระอาพาธหนัก   จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนนั้นแลว  ยัง 
ทรงเทศนาโปรดสุภัททปริพาชก  ใหสําเร็จพระอรหัตเปนปจฉิมสาวก 
ขอความท่ีนํามาสาธกน้ี  แสดงใหเห็นพระกรุณาของสมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคเจา  อันเปนไปในสัตวโลกสักเพียงไร   เพราะเหตุนี้  พระองคจึงได  
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เปนอุดมสรณะท่ีระลึกนับถืออันสูงสุดของพุทธศาสนิกประชา  ตลอด   
มาจนทุกวันน้ี  ในการต้ังวจีสัตยาธิษฐาน  ก็ยกพระคุณขอน้ีเปนสําคัญ  
พึงเห็นในพจนประพันธที่ใชสวดในมงคลกิริยาวา 
        มหาการุณิโก  นาโถ           อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  สพฺพปาณิน 
        ปูเรตฺวา  ปารม ี สพฺพา        ปตฺโต  สมฺโพธิมตฺุตม 
        เอเตน  สจฺจวชฺเชน                มา  โหนฺตุ  สพฺพุปทฺทวา 
ความวา  สมเด็จพระโลกนาถประกอบดวยพระมหากรุณา  ทรงบําเพ็ญ 
พระบารมีทั้งปวง   เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือสุข   แหงสัตว 
ทั้งปวง  ไดบรรลุพรสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมแลว  ดวยสัจจวาจานี้ 
ขออุปทวะทั้งปวง  จงอยามีเลย  ดังน้ี. 
        สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงพระมหากรุณาแกประชา 
ราษฎรผูพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร  ต้ังพระราชหฤทัยสอดสองในสุขทุกข 
อยูเปนนิตยนิรันดร   ทรงออกพระราชบัญญัติแกไขเลิกถอนขนบธรรม- 
เนียมที่เปนไปเพ่ือความลําบาก   ปลดใหเบาข้ึนเปนหลายประการ  เชน 
เลิกใชจารีตนครบาลในการพิจารณาความอาญาหลวงเสีย  งดลงพระราช- 
อาญาเฆ่ียนนักโทษท่ีจะข้ึนคุก   ลดหยอนเครื่องพันธนาการ  ผอนโทษ 
และยกโทษพระราชทานบางก็มี   เลิกทาสดวยวิธีปลดคนเกิดในแผนดิน 
ปจจุบันใหเปนไท   เมื่ออายุครบกําหนด   กิจการท่ีปรากฏพระมหากรุณา 
ก็ยังมีอีกหลายสถาน  เปนตนวาต้ังโรงพยาบาลและจัดอารักขา  พรรณนา 
ในที่นี้พอเปนเลา    พระราชจริยานี้นับเขาในพระคุณ   คือการุญญภาพ 
มงคลวิเสสท่ี ๒.  
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        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น   คือราชกรณียกิจท่ีทรงจัด    
ข้ึนดวยพระบรมเดชานุภาพ  เพ่ือเปนหิตานุหิตประโยชนแกพระราช-   
อาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา  การในขวบหลัง  ต้ังแต 
กันยายน  ศก  ๑๒๒  ถึง  สิงหาคม  ศก  ๑๒๓  นีท้ี่ควรยกข้ึนพรรณนา. 
        ฝายพุทธจักร    ทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระบรมโอรสา- 
ธิราช  เจาฟามหาวชิราวุธ  มกุฎราชกมุาร  ทรงอุปสมบทเปนพระภิกษุ 
มีสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ   เจาฟามหิดลอดุลยเดช   กรมขุนสงขลา- 
นครินทร  ทรงบรรพชาเปนสามเณร  เปนหางนาค.  ขอน้ีหากจะเพง 
สวนพระองค  ก็คงเปนแตบุตรสงเคราะห  นับเขาในสถานวา 
กลฺยาเณ   นิเวเสนฺติ   คือใหต้ังอยูในความดีความงามเทาน้ัน  แต 
ยังเปนประโยชนสําคัญยิ่งข้ึนไปกวา  ไดชื่อวาโยงอาณาจักรกับพุทธจักร 
ใหใกลกันเขา   สมเด็จพระเจาแผนดินทรงบํารุงพระพุทธศาสนา  ดวย 
บําเพ็ญมหาทาน  สรางเจดียวิหารเปนอาทิ  และอุปฏฐากภิกษุสงฆให 
ฟุมเฟอยดวยปจจัยลาภสักเพียงไร   กไ็มเหมือนโปรดใหพระราชโอรส 
ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา   ขอหลังพาใหรูสึกสนิทในใจ  ชะรอย 
จะอาศัยเหตุซึ่งกลาวแลว   พระเถรานุเถระในปางกอน  ทานจึงถวาย 
พระพรทูลตอบพระราชปุจฉาของพระเจาอโศกมหาราช  แสดงวา 
พระองคทรงบําเพ็ญมหาบริจาคในพระศาสนา  สรางพระสถูปและ 
อาวาสดาษด่ืนไปในพระราชอาณาจักร   มีประมาณไดถึง  ๘๔,๐๐๐ 
เทาพระธรรมขันธ   ถึงด่ังน้ัน  ก็ยังไมจัดวาเปนญาติกับพระศาสนา  ตอ 
เมื่อมีพระราชโอรสบรรพชาแลว  จึงจะจัดวาเปนอยางนั้นได   พระองค  
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จึงโปรดใหพระมหินทกุมารราชโอรสอุปสมบทเปนพระภิกษุ  พระ   
สังฆมิตตากุมารีราชธิดาผนวชเปนพระภิกษุณี   ทั้ง  ๒   พระองคนี้ไดนํา  
ศาสนาไปประดิษฐาน  ณ  ลังกาทวีปเปนเดิมมา   ถึงการทรงผนวชจะ 
เปนชั่วเวลา   ก็ยังประโยชนใหสําเร็จดังกลาวแลวในหนหลัง.    อีก 
ประการหนึ่ง  ไดชื่อวาทรงต้ังศาสนทายาทพระราชทานแกพุทธศาสนิก- 
ชนซึ่งจะนิยมทั่วกัน   จัดวาเปนประโยชนสําคัญสวนศาสนจักร. 
        ฝายราชอาณาจักรนั้น  นอกจากยักยายขยายการท่ีไดจัดไวกอน 
แลวใหกวางขวาง  ครั้งน้ีไดทรงสรางเหรียญทวิธาภิเษก   พระราชทาน 
เปนที่ระลึกในการท่ีเสด็จดํารงสิริราชสมบัติ   ได  ๒  เทาจตุตถรัชกาล 
พระราชทานเสมาแกเด็ก ๆ  บุตรราษฎร   เพ่ือแสดงพระเมตตา 
ในเวลามีงานสมโภชพระชนมายุได  ๕๐   ทัศ  ทรงต้ังพระราชบัญญัติ 
จัดการทําเงินตรง  ใหมีเนื้อและนํ้าหนักเปนระเบียบควรแกมาตรา 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกบริษัทไทยทุนจํากัด   ใหเดินรถราง 
ในพระนครอีกสายหน่ึง  และสะพานมัฆวานรังสรรคซึ่งสรางมากอนน้ัน 
สําเร็จลง  ทรงเปดใหใชไดแลวในขวบน้ี. 
        พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย  ทั้งฝายพระพุทธจักร 
และพระราชอาณาจักรนี้  เปนมงคลวิเสสที่ครบ  ๓. 
        พระราชจริยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ   อันเปนทีต้ั่งแหง 
ศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ  มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนา 
มาฉะนี้.  
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                                           ในศก  ๑๒๔    
        จะถวายวิสัชนาดวยพระคุณพิเศษสวนปรหิตปฏิบัติ  ๓  ประการคือ 
เมตตาปุเรจาริกตา  ความเปนผูมีเมตตาเปนเบื้องหนา   ๑   ปฏิสนัถาร- 
กุสลตา  ความเปนผูฉลาดในปฏิสันถาร  ๑   รฏัฐาภิปาลในบาย  วิธ ี
ประกอบการบํารุงรักษาพระราชอาณาจักร  ๑   พอเปนนิทัสสนนัย. 
        เมตตาปุเรจาริกตาน้ัน  มีพรรณนาวา  เจตนาคิดสนิทสนม  ชื่อวา 
เมตตา.  เมื่อกลาวโดยความ  เมตตาน้ัน   ไดแกเจตนาหวังความดี 
ความงามใหแกกัน   หรือกลาวสั้น ๆ  ก็ควรปรารถนาจะใหไดสุข 
นั้นเอง.   กริยิาที่ดําริปรารภถึงใคร ๆ    ก็ใหเวนจากอาฆาตวิเหสา 
พยาบาท   ปรารถนาความเจริญแกเขาเปนที่ต้ังอยูโดยปกติ   มเีมตตา 
ทองเท่ียวอยูในกิจเปนนิตยกาล  ชื่อวา  เมตตาปุเรจาริกตา  ความเปน 
ผูมีเมตตาเปนเบื้องหนา. 
        คุณขอน้ี  พึงสาธกดวยวารจิตของพระเจาติโลกวิชยับรมจักร- 
พรรดิราชในอดีตกาล.   พระองคทรงพระคํานึงถึงหมูสัตว  ดวยพระ 
ราชอัธยาศัยเผ่ือแผประโยชน  ดังแสดงในพุทธาปทาน๑วา 
        ยงฺกิฺจ ิ กุสล  กมฺม          กตฺตพฺพ  กิริย  มม 
        กาเยน  วาจามนสา                ติทเส  สุคต  กต 
กิริยาคือกุศลกรรมอันใดอันหน่ึง    ซึง่เปนกิจอันเราควรทําดวยกาย 
วาจา  ใจ  กรณียะน้ัน   เราไดบําเพ็ญใหเปนสวนสุคติอันจะพาใหไปเกิด 
 
๑.  ขุ.  อป.  ๓๒/๖.  
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ในดาวดึงสพิภพแลวทุกประการ    
        เย   สตฺตา   ส ฺ ิโน   อตฺถิ           เย   จ  สตฺตา   อส ฺ ิโน 
        กต  ปฺุผล   มยหฺ                      สพฺเพ   ภาคี  ภวนฺตุ   เต 
สัตวเหลาใดมีอยู   เปนผูมีสัญญา   รูจักกําหนดหมาย    รูสึกสุขทุกขก็ดี 
หาสัญญามิไดก็ดี    ขอสตัวทุกหมูเหลาน้ัน  มีสวนไดเสวยผลบุญท่ีเรา 
ไดบําเพ็ญแลวน้ันเถิด 
        เย   ต    กต  สุวิทิต                        ทินฺน   ปฺุผล  มยา 
สัตวเหลาใดทราบชัดวาเราไดบําเพ็ญกุศลนั้นแลว    เราขอใหผลบุญ 
แกสัตวเหลานั้น  ใหเปนผูมีสวนดวยกัน 
        เย   จ   ตตฺถ  น  ชานนฺติ                เทวา   คนฺตฺวา  นิเวทยุ 
สัตวเหลาใดไมรูขาว  ขอเทพเจาจงชวยนําไปแถลง  ใหอนุโมทนา 
        สพฺเพ   โลกมฺหิ  เย  สตฺตา        ชวีนฺตาหารเหตุกา 
        มนฺุ  โภชน  สพฺเพ                 ลภนฺตุ  มม   เจตสา 
สัตวเหลาใดในโลก   ทุก  ๆ   หมูที่เปนผูมีอาหารเปนเหตุ   คือตอง 
อาศัยอาหารจึงจะสืบชีวิตเปนอยูได    ขอสัตวเหลาน้ันไดโภชนาหาร 
อันเปนที่เจริญใจทั่วหนากัน   ดวยนํ้าจิตกลาวคือบุญฤทธิ์ของเราเถิด. 
พระเจาติโลกวิชัย   มีพระราชอัธยาศัยอันงาม  ในยามท่ีทรงพระปรารภ 
ถึงหมูสัตว   จัดวามีพระเมตตาเปนปุเรจาริก  ไดในพระคุณขอนี้. 
        เมตตาน้ี   ที่บุคคลแผไปแกกัน   มีอยู  ๒  สถาน   คือโอทิสส- 
ผรณา  แผโดยอาการเจาะจง  ๑.   อโนทิสสผรณา  แผโดยอาการมิได 
เจาะจง  ๑.    การแผโดยอาการเจาะจงน้ัน   ไดแกนิยมตัวลงไปตรง ๆ   
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โดยฐานท่ีตนรูจัก   พึงเห็นอุทาหรณในมารดาบิดามีความรักใครและ   
หวังความเจริญใหแกบุตรธิดา.  สวนการแผโดยอาการมิไดเจาะจงน้ัน 
ไดแกปรารภทั่วไปไมเลือกบุคคล    มพีระเมตตาของสมเด็จพระเจา 
แผนดินอันพระองคใหเปนไปในประชาชนเปนขออาง.  นัยหลังน้ี  ยอม 
ขยายกวางออกไปไดตามอัธยาศัยของบุคคล  จนไมมีขอบเขตเปนที่สุด 
จัดวาเมตตาเจโตวิมุตติ   ทําใจใหพนจากสิ่งท่ีกีดกันอันเปนวัตถุแหงปฏิฆะ 
ความกระทบกระทั่ง. 
        เมตตาคุณ   ยอมเปนเหตุมีกําลังฝงอยูในสันดาน   ยังบุคคลให 
ประกอบการอันเปนประโยชนสุขแกผูอ่ืน โดยเฉพาะบาง  โดยมิได 
เฉพาะบาง  อนุรูปแกเมตตาอันเปนไปในวารจิต    เมตตาท่ีเปน 
โอทิสสผรณา  เปนเหตุชักพาบิดามารดาใหบํารุงเลี้ยงบุตร  และใหบุตร 
ปฏิการฉลองคุณทาน  ฝายเมตตาที่เปนอโนทิสสผรณา   เปนสมุฏฐาน 
ยังสมเด็จพระเจาแผนดินใหพิทักษรักษาประชาราษฎรใหสุขเกษม  และ 
ทํานุบํารุงใหสมบูรณ.   เมตตาที่เปนไปโดยเจาะจง  ยอมมีมาโดยธรรมดา 
หาเปนคุณประหลาดสักปานใดไม   ถึงวาอาจใหไพศาลาข้ึนไปกวาน้ัน 
อีก.   สวนเมตตาปรารภท่ัวไปนั้น     ยอมเปนอัศจรรยเกิดข้ึนในน้ําใจ 
อันงาม   ไกลจากริษยาและตระหนี่เปนอาทิ.   ปกติของสัตวโลก 
ยอมคิดเห็นแกตนเปนที่ต้ัง   มีความหวังจะบํารุงก็แตตน   ถึงจะเผ่ือ 
แผก็เพียงบุคคลผูเกี่ยวกัน   โดยฉันธรรมดาแตงมา   ตอผูมีปรีชา 
เล็งเห็นความปรารถนาของสัตว   วาเปนอันเดียวกัน  คือ  รักสุข 
เกลียดทุกข  ถึงเชนนั้น  กย็ังเปนตาง ๆ  กัน  ไดสุขบางก็มี  ไดทุกข 
  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 74 

บางก็มี   ทั้งน้ีก็เพราะความประพฤติและความสามารถ   ประกอบกับ    
โอกาสภูมิลําเนาและกุศลากุศล    เมื่อตนไดสุขเห็นปานใด   กม็ีใจ 
เผ่ือแผหวังจะใหเขาไดสุขเชนนั้นบาง  ดั่งนี้  เมตตาจึงจะแผกวางขวาง 
ทั่วไปถึงผูอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับตน    แตนั้นจึงพาบุคคลใหเขาไปต้ังไว 
ซึ่งวัตถุอันจะใหเกิดสุขบาง   ซึ่งอุบายอันจะใหไดสุขวัตถุนั้นบางตาม 
อัธยาศัย.   เมตตา  ๒  อยางนี้แล   เปนเคามูลใหบุคคลประพฤติหิตา- 
นุหิตประโยชนแกกัน  ในกิจการน้ัน ๆ  ดุจผูเชิดชักสายหุนใหกระดิกไป 
มา  และปนมนุษยชนใหเปนผูประเสริฐกวากันโดยคุณานุภาพ. 
        เมตตาน้ันเปนคุณประการหน่ึง  ที่นับในพรหมวิหาร  คือธรรม 
เปนเครื่องอยูของพรหม   เทพเจาผูวิเศษซึ่งไดนามวาพรหม   พวก 
พราหมณถือวาเปนผูสรางโลก   และเปนเทพบิตรของสัตวนิกาย  ยอม 
มีเมตตาจิตคุมครองรักษาประชานิกรผูสืบสายลงมา   อีกประการหน่ึง 
มารดาบิดาจัดวาเปนพรหมของบุตร  และพระมหากษัตริยผูครอง 
แผนดิน   สมมติวาพระเปนเจาของประชาราษฎร  ก็เพราะมีเมตตา 
เปนวิหารธรรม. 
        คุณขอน้ีเปนสําคัญอยางหน่ึงในพระพุทธศาสนา  เปนเคร่ืองหมาย 
ใหเห็นวาพระธรรมวินัยนั้นเปนสวากขาตธรรม    สมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาตรัสชอบแลว  พระองคทรงยกยองวา   เปนตนเคาแหง 
ศาสนาปฏิบัติ   โดยพระพุทธภาษิตตรัสวา  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป 
เจ   ภกิฺขเว   ภิกฺขุ  เมตฺตจิตฺต   อาเสวติ   ภาเวติ  มนสิกโรติ๑ 

 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๒.  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 75 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุเสพก็ดี   ทําใหเจริญก็ดี   ทําในใจก็ดี  ซึ่ง 
จิตประกอบดวยเมตตา  แมชั่วกาลเพียงมาตรวาลัดนิ้วมือเดียวเทาน้ัน    
ภิกษุผูนี้เรากลาววา  อยูไมเหินหางจากฌาน  ทําตามคําสอนของพระ 
ศาสดา   ปฏบิัติตามโอวาท   ไมฉับบิณฑบาตของแวนแควนเปลา 
โก   ปน   วาโท   เย  น  พหุลีกโรนฺติ๑   จะกลาวอะไรถึงผูทําเมตตา 
จิตน้ันใหมากออกไป  ยิ่งทําไดเทาไร   ก็ยิ่งดี  ชื่อวาประพฤติสมควรแก 
โอวาทานุศาสนีของพระศาสดา. 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงประกอบพุทธเวไนยไวใน 
คุณขอน้ีทั้ง  ๒  ประเภท   โดยสมควรแกเหตุเกิดข้ึน  เพื่อชักนําให 
ประทานพระธรรมเทศนา   ขอท่ีทรงสั่งสอนใหต้ังเมตตาโดยเจาะจง 
นั้น   ในฝายบรรพชิต   ตรัสใหอุปชฌายอาจารยกับสัทธิวิหาริกอันเต- 
วาสิก   รกัใครนับถือกันสนิท  ดุจบิดากับบุตร  และตางเปนธุระแก 
กันโดยกิจวัตร   ในฝายคฤหัสถ  พระองคประทานโอวาทไว  ให 
มารดาบิดากับบุตรธิดา  อาจารยกับศิษย  สามีกับภรรยา  ญาติมิตรกับ 
ญาติมิตร   เจากับขา   สมณพราหมณกับคฤหัสถ  รักใครนับถอืกัน 
ตามฉันที่เกี่ยวกันอยางไร  และใหอนุเคราะหแกกันตามหนาท่ี 
และอนุศาสนี   ใหแผเมตตาท่ัวไปไมเจาะจงเฉพาะบุคคลน้ัน  เชนตรัส 
สอนบรรพชติใหต้ังจิตเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกเพ่ือนสพรหมจารี   ทีย่ังมิไดมา 
ก็ขอใหมาสูอาวาส   ที่มาแลวก็ขอใหอยูเปนผาสุก   ตลอดถึงใหทํา 
ตนเองเปนอุปมา   ในการรักสุขเกลียดทุกข   แลวและเวนจากเบียด- 
 
๑.   องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๒.  
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เบียนลางผลาญกันและกันเสีย   พระองคประทานธรรมชัดนาํใหต้ังอยู   
ในเมตตาท้ัง  ๒   สถาน  ตามกาลและเวลา.    
        เมื่อพรรณนาถึงผล  เมตตาน้ัน  ยอมใหสําเร็จประโยชนแกตน 
และผูอ่ืนทั้ง  ๒  ฝาย.  ผูประกอบดวยเมตตายอมอยูเปนสุขสบาย  ไม 
ตองกระทบกระท่ังดวยอาฆาตพยาบาทวิหิงสา  มีจิตปลอดโปรงหาท่ี 
ติดขัดมิได   ยอมไกลจากอันตรายแกปฏิปกษ  ทั้งจะเปนที่รักใครนับ 
ถือของชนท้ังหลาย.   ฝายผูอ่ืนไดรับอนุเคราะหดวยกําลังเมตตาจิตน้ัน 
ก็จะไดประสบซึ่งวัตถุอันจะใหเกิดสุขบาง  ซึ่งอุบายอันจะใหไดสุขวัตถุ 
นั้นบาง   ซึ่งตนไมมีทางจะหาไดตามลําพัง  แตนั้นก็จะหวังดีตอบ 
แกทานผูอุปถัมภ  สมดวยคําพระเตมียบรมโพธิสตัวเจาวา๑  ปูชโก 
ลภเต  ปูช  ชนผูบูชายอมไดรับบูชาตอบ  วนฺทโก  ปฏิวนฺทน 
ชนผูไหวยอมไดรับไหวตอบ  ดั่งนี้.   แตความตางแหงผล  ก็ยอม 
จะมีตามประเภทของเมตตานั้นเอง    เมตตาท่ีเปนไปโดยเจาะจงยอม 
มีกําลังกลา  แตวามีเขตแคบ  สวนเมตตาทั่วไปไมเฉพาะบุคคล 
สําเร็จผลกวาง  แตมีกําลังเพลา  เหมือนเชือกสั้นเหน่ียวไดมั่นกวา 
เชือกยาว  แตสาวไปไมถึงไหน.  แตทั้ง ๒   นั้น  ก็ควรวิญูผูรูจัก 
อํานาจประโยชนจะพึงใหเปนไปตามโอกาส. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   มีพระราชอัธยาศัยเปนที่มา 
นอนแหงพระเมตตา   ทรงชุบเลี้ยงพระราชวงศานุวงศและเสวกามาตย 
ใหเจริญดวยอิสริยศักด์ิศฤงคารบริวาร     ทรงอภิบาลประชาชนใหอยู 
 
๑.  ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๔/๑๕๔.  
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เย็นเปนสุขปราศจากภยันตราย  ไดชองขวนขวายในกิจการเปนเครื่อง  
หาเลี้ยงชีพโดยสะดวกไมติดขัด  เจริญดวยโภคสมบัติโดยคุณานุรูปของ   
บุคคลน้ัน ๆ   จะทรงพระราชดําริสิ่งอันใดก็ใหเปนไปดวยกําลังพระ 
เมตตา  เปนตนวา  ออกพระราชบัญญัติเพ่ือเลิกทาส   ดวยพระราช 
ประสงคจะใหขาขอบขัณฑสีมาไดเปนไทท่ัวหนา  ทรงจัดต้ังท้ังบํารุง 
การศึกษาข้ึนในพระราชอาณาจักร   เพ่ือใหกุลบุตรไดความรูความ 
สามารถจะไดเปนราษฎรที่ดี    และมคีวามจงรักในชาติภูมิของตน  และ 
ยังทรงพระอารีถึงชนชาวตางประเทศผูเขามาพ่ึงพระบรมโพธสิมภาร 
พระราชทานธรรมิการักขาเพ่ือไดอยูเปนผาสุก  และประกอบการคาขาย 
โดยคลองใจ   เมื่อเร็ว ๆ  นี้ก็ยังไดพระราชทานท่ีดินสรางวัด  โดยฐาน 
ทรงพระอนุเคราะหผูถือศาสนาตาง   แตชั้นสัตวเดียรฉานบางเหลาก็ยัง 
ไดรับพระเมตตา  เชนออกประกาศหามไมใหใครฆาชางโขลงและใช 
ตรากตรํามาที่ทุพพลภาพเปนตน  ที่สุดจนมีงานนักษัตรฤกษใด ๆ  ก็ยัง 
ทรงแสดงพระเมตตาในประชุมชนใหปรากฏเนือง ๆ  มา  เชนครั้นมี 
งานสมโภชพระชนมพรรษา  ๕๐ ทัศ   รวมสมัยกบัสมโภชราชสมบัติได 
๒  เทารัชกาลท่ี  ๔  เมื่อ  ศก  ๑๒๒  โปรดใหมีการเลี้ยงและแจกเสมา 
พระราชทานเด็กราษฎร  ณ ทองสนามหลวง  พรอมท้ังการมหรสพ 
เปนที่บันเทิงจิต   และที่สวนดุสิตโปรดใหมีการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ 
ขาทูลละอองธุลีพระบาทท่ัวไป   ถึงพระสงฆเปนวัน ๆ  ไป  แตขอท่ีนา 
จับใจนั้นคือมีการประชมุพระญาติวงศและเลี้ยงพวกสหชาติ  ที่ไดรับ 
พระราชทานพรรณนาแลวในศกหลัง   ยังความชื่นบานใหเกิดทั่วหนา  
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ราวกับบันดาลฝนโปกขรพรรษธาราใหตก  ที่ทานแสดงไวในเวสสัน-   
ตรชาดกวาเฉพาะมีในคราวประชุมพระญาติของสมเด็จพระบรมศาสดา-  
จารย   ทั้งในปจจุบันกาลและอดีตสมัย  เปนอัศจรรยใหญนาน ๆ  มี. 
ประชาชนผูไดรับพระเมตตาปกแผไป   ยอมจงรักภักดีในสมเด็จบรม 
บพิตรพระราชสมภารเจาเปนอยางยิ่ง   และความจริงขอน้ีก็ปรากฏไปใน 
นานาประเทศ  จนมีผูสรรเสริญพระเกียรติวา  ยากท่ีจักหาพระเจา 
แผนดินผูสนิทกับราษฎรไดเหมือนเชนนี้  และมีสาํคัญเห็นเปนกําลัง 
ใหญ  หากจะมีพวกใฝรายก็ยังตองกลายเปนทําดีตอ.  พระคุณขอน้ี  จัด 
เปนเมตตาปุเรจาริกตา ประถมมงคลวิเสส. 
        ปฏิสันถารกุสลตาน้ัน   มีพรรณนาวา  อาการเครื่องแผเผ่ือ 
ชื่อวาปฏิสันถาร  ไดแกการตอนรับปราศรัย  กลาวโดยอาการเปนไป 
ปฏิสันถารนี ้  เปนกิจควรทําแกแขกผูมาถึงถิ่นของตนแมแตเพียงดวย 
วาจา  ดั่งที่เรียกวา   สมฺโมทนา   ก็ยังใหสําเร็จผล   ทําความยินดีใหเกิด 
แกผูไดรับ  เปนอุบายเครื่องยึดเหน่ียวน้ําใจเพ่ือต้ังอยูในไมตรี  และทวี 
ความสนิทยิ่งข้ึน  ทานจึงจัดเขาไวในสังคหวัตถุ  ๔  มชีื่อวา  ปยวชฺช 
ถอยคําท่ีทําใหเปนที่รัก  โดยความเปนกิจอันมิตรจะพึงทําแกมิตรดวยกัน 
ใชแตเทาน้ัน   ยิ่งเปนหนาที่ของทานผูเปนอิสระจะพึงทําแกผูนอยใหได 
อัสสาทะ  ณ  สํานักตน   เพ่ือปลูกความนิยมของชนท้ังหลายท่ัวไป  ทานจึง 
สงเคราะหเขาไวในสังคหวัตถุ  ๔  อีกแผนกหน่ึงกลาวชื่อวา  วาจาเปยฺย 
วาจาอันดูดดื่ม  โดยความเปนราชธรรมของพระมหากษัตริยเจา.  ไมใช 
แตดวยวาจาเทาน้ัน  แมดวยภัณฑะก็ควรทําตามเวลา  การตอนรับ  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 79 

ปราศรัย  ดวยใชพัสดุสิ่งของเหมาะแกความตองการ  เชนใหปาน-    
โภชนาหารและที่พักเปนตน   ดั่งนี้เรียกวาอามิสปฏิสันถาร.  อันการ 
แผเผ่ือนั้นชอบท่ีจะใหเปนไปโดยธรรม   เชนแสดงตนตามฉันท่ีควรจะ 
เปนอยางไร   และยังแขกผูมาน้ันใหไดรับความยกยองนับถือแลเอ้ือเฟอ 
สมแตเขาเปนอาทิ  ดั่งนี้เรียกวาธรรมปฏิสันถาร. 
        การปฏสิันถารนี้   เปนประเพณีที่นิยมสืบมาของโบราณบัณฑิต 
นอกพุทธุปบาทสมัย  แมแขกน้ันมาดีมารายอยางไร   ก็สําคัญเห็นเปน 
กิจท่ีควรทําตามหนาท่ี   ความขอน้ี   พึงสาธกดวยพระเวสสันดรทรงทํา 
ปฏิสันถารแกพราหมณชูชกผูมาทูลขอ  ๒  พระกุมาร และแดทาวมัฆวาน- 
เทวราช   ผูจําแลงเพศเปนพราหมณมาขอพระมัทรี  พระองค 
ตรัสปราศรัยใหเกิดความยินดีแลว    เชิญใหลางเทาแลวใหเขาไปใน 
อาศรมบท   จึงเลือกบริโภคผลาผลมธุรสเปนของปา  และดื่มวารีใสเย็น 
เปนของตักมาจากธารเขาตามชอบใจ.  ครั้นมาถึงพุทธุปบาทสมัย  สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   ก็ตรัสสอนใหเคารพในปฏิสันถารเหมือนกัน 
แมฝายบรรพชิตก็ยังไมพนจากตองทํา  เมื่ออาคันตุกะมาถึงสํานัก  ก็เปน 
หนาที่ของเจาอาวาสจะตองตอนรับโดยกิจวัตร.   ถึงมีขอหามไมใหทํา 
สัทธาไทย    คือของท่ีเขาถวายดวยศรัทธาใหตกไป   คือหามมิให 
แจกจายแกคฤหัสถผูมิไดเกี่ยวของ  ใหเจาของเสียศรัทธา  และมีขอ 
หามมิใหทํายารักษาผูอ่ืนผิด  ๆ  พลั้ง  ๆ  แตถาคนเหลาน้ันมายังอาวาส 
โดยฐานเปนแขกควรไดรับปฏิสันถาร   ภิกษุจะสงเคราะหดวยโภชนา- 
หารและส่ิงอ่ืน ๆ  ที่ควรปรารถนา  หรอืเขาเจ็บไขจะประกอบยาให  
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ตามความรูความเขาใจก็ไมมีโทษ   ซ้ําจะเปนความดี  แตตองมีเมตตาจิต   
เปนที่ต้ัง   ไมหวังจะไดลาภผลเปนของตนแทนอุปการ.  แมสมเด็จ 
พระบรมศาสดาจารยเอง  ก็ยังตองทรงเปนกิจวัตร  เปนธรรมเนยีมของ 
พระภิกษุบริษัทผูอยูตางตําบล   พออยูกาลฝนถวนไตรมาสแลว  ก็มา 
เฝาสมเด็จพระผูมีพระภาค   พระองคก็ตรัสปราศรยัแกภิกษุอาคันตุกะ 
ผูมาจากทิศน้ัน ๆ  ตามการณ  เปนตนวา   ตรัสถามถึงผาสุวิหารการ 
อยูสบาย  การเลี้ยงชีพ  และการเดินทาง  เมื่อไดทรงทราบเรื่องแลว 
บางคราวทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนใหมบาง    เพ่ิมอนุบัญญัติใหรัดเขา 
หรือใหแบงเบาลงบางก็มี   บางครั้งก็ประทานอนุศาสนีเปนธรรมปริยาย 
ตามสมควรแกอัตถุปปตติเหตุ   โปรดใหจัดเสนาสนะประทานเปนพิเศษ 
บางก็มี  แมแตเหลาเดียรถียก็ยังไดรับพุทธปฏิสันถารไมยกเวน.  ในฝาย 
คฤหัสถปฏิสนัถารก็จําเปนจะตองประพฤติตามหนาท่ี  จัดเขาในปญจพลี 
โดยชื่อวาอติถิพลี  คือตองรับแขกผูมาถึงสํานัก  เปนกิจอันอริยสาวก 
ควรทําดวยกําลังแหงโภคทรัพยที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความหม่ันในการงาน 
อันปราศจากโทษ   เพ่ือถือสารประโยชนแหงสมบัติไมใหไรผล. 
        แลปฏิสนัถารนั้น   แมเปนอุบายเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจชนผูได 
รับโดยเคาเง่ือนก็จริงอยู    แตถาบุคคลเปนผูไมฉลาดในวิธีทํา   ซ้ํา 
จะกลับใหโทษ    ก็อาจเปนได.   ดุจพวกศากยาราชตอนรับปราศรัย 
วิฑูฑภกุมารพระราชโอรสพระเจาปเสนทิโกศลราช   ที่กุมารเขาพระทัย 
ไปวาประมาทหมิ่น  จนถอืเปนสาเหตุเจ็บแคน  แตพอไดราชสมบัติ 
ก็ยกพยุหแสนยาไปปราบศากยชนบทใหอยูใตอํานาจ.  เปนดั่งน้ี  ก ็ 
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เพราะพวกศากยะไมฉลาดในวิธีทําปฏิสันถาร  การควรจะเปนดีก็กลับ 
ใหโทษแกผูทํา.  เหตุดั่งนั้น  จําตองประสงคความฉลาดของบุคคลใน   
กิจน้ันเปนที่ต้ัง  ผลจึงสําเร็จดวยดี   ความเขาใจวิธีทําปฏิสันถาร  ชื่อวา 
ปฏิสนฺถารกุสลตา. 
        แลปฏิสนัถารอันบุคคลทําดวยความฉลาด  สบโอกาสยามท่ี 
ปรารถนา   ยอมสามารถอํานวยผลอันงามแกผูทํา   มีอยางในคัมภีร 
มหาวงศพงศาวดารสีหฬ.   เมื่อครั้งเกาะสังกาเกิดจลาจลดวยกบฏภาย 
ใน  พระเจาวัฏฏคามณีอภัยเสียเมืองอนุราธแกพวกทมิฬ   เสด็จหนีไป 
สํานักอยูในไพรจังหวัดเวสสคิรีวิหาร  ไดทรงรับปฏิสันถารคือการเอา 
ใจใสเลี้ยงดูของพระมหาติสสเถระเจาอาวาส  ครั้นตีเมืองอนุราธคืน 
ไดแลว   ทรงระลึกถึงอุปการของพระเถระ  จึงทรงสถาปนาอภัยคิรี- 
วิหารถวาย. 
        แมผูมามีจิตคิดรายอยูกอน   บางคราวก็อาจผอนผันใหระงับกลับ 
เปนดีได   ดงัพระอภัยเถระเจาอาวาสเจติยคิรีวิหาร   ในการท่ีเกาะลังกา 
กําลังเกิดจลาจล    หมูชนผูต้ังซองสุมกันเปนกองโจรพากันยกมาเพ่ือ 
จะปลนวัด   พระเถระใหจัดโภชนาหารเตรียมไว  พอพวกโจรมาถึง 
ก็ใหเลี้ยงอ่ิมหนําสําราญ   พวกโจรไดรับปฏิสันภารเชนนี้ก็เกิดไมตรีจิต 
งดการท่ีคิดไววาจะปลนนั้นเสีย   กลบัชวยปองกันรักษามิใหพวกอ่ืนมา 
เบียดเบียนได.   วัตถุนี ้ แมทองเรื่องเปนอยางไรอยู  ก็พอสาธกให 
เห็นวาปฏิสันถารเปนเคร่ืองระงับรายใหกลายเปนดี   เปนเครื่องมือ 
สําหรับผจญของหมูมีกําลังนอย  แตอยูใกลชิดหมูมีกําลังกวา  ดุจพระ-  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 82 

มหาเถระต้ังสํานักอยูใกลโจรหมูใหญ   เขาในคําวา  อสาธุ  สาธุนา  ชิเน  
ผจญคนชั่วดวยความดีฉะนี้.   
        ยิ่งอิสรชนผูมีอํานาจมาเอ้ือเฟอในปฏิสันถาร   ผลก็จะไพศาล  
ออกไป  นําใหประชุมชนนิยมนับถือ  และระบือเกียรติคุณท่ัวทิศานุทิศ 
เมื่อชนทั้งปวงมีไมตรีจิตอยูแลว  ความเจริญก็ยอมมีโดยลําดับกัน. 
เหตุดังนั้น   โบราณบัณฑิตจึงไดยกสังคหวัตถุ  ๔   ข้ึนแสดงโดยความ 
เปนราชธรรม  เมื่อพระเจาแผนดินทรงบําเพ็ญใหบริบูรณแลว  ประ- 
ชาชนขาขอบขัณฑสีมายอมจะนิยมในพระบารมี  เกียรติคุณขอน้ี  ยอม 
จะชักคนนอกประเทศ   ใหมาสูพระเดชานุภาพ   ชวยกันประกอบ 
กสิการและพาณิชกรรม  ทําพระราชอาณาเกษตรใหมั่งค่ังดวยประชาชน 
และโภคทรัพย  นับวาเปนกําลังอันใหญ  เปนที่เกรงขามแหงผูใฝราย 
ทั้งภายในภายนอกท่ัวกัน. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงพระปรีชาในอันจะ 
พระราชทานพระราชปฏสิันถารแกประชุมชนทุกเหลา   แมแตเพียงได 
เขาเฝาและรับพระราชดํารัสก็มีปติชื่นบาน  มีพระคุณเปนอัศจรรย  ตอง 
กันกับอัจฉริยัพภูตธรรมของพระเจาจักรพรรดิราช  ดังแสดงไวในมหา- 
ปรินิพพานสูตร๑   มีใจความวา   ราชบริษัท  ๔  เหลา   คือ   กษัตริย 
พราหมณ   คฤหบดี   สมณะ  เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิราชแมแต 
เพียงเทาน้ันก็ยังยินดี  ถาพระองคมีพระราชดํารัสดวยก็ยิ่งชื่นบาน  ตอง 
การจะใหตรัสตอไปอีก   ยังไมทันอ่ิมใจ  พระเจาจักรพรรดิก็ตองทรงนิ่ง 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๖๘.  
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ไปเอง.   ยิ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ  ก็ยิ่งแชมชื่นต้ังจิต   
จงรักภักดี.  อน่ึง  ทรงบําเพ็ญสังคหวิธีทํานุบํารุงประชาชนใหอยูเย็น  
เปนสุข  และปองกันใหปราศจากภยันตราย  ชาวตางประเทศท้ังหลาย 
พากันเขามาพ่ึงพระบารมี  ประกอบการหาเลี้ยงชีพตามวิสัย  ทําระนคร 
ใหสมบูรณดวยสารพัดสินคา    ตองดวยคําชมเมืองทาของโบราณวา 
ปูฏเภทน  เปนที่แกหอพัสดุ   จัดเปนองคคุณของบานเมืองประการ 
หน่ึงในครั้งนั้น.  พระเกียรติขจรไปในนานาประเทศ  โดยพระคุณพิเศษ 
กลาวตามคําโบราณวา  โอปาน  ตระกลูเปนที่สองเสพ   ดุจชลาลัย 
อันเปนที่ลงด่ืมของสัตวทุกจําพวก ฉะนั้น  แขกเมืองผูสูงศักดิ์ต้ังแต 
พระราชโอรสของพระเจาแผนดิน   ผูเปนรัชทายาทตลอดลงมาถึง 
เสวกามาตย  ในประเทศอันเปนราชสัมพันธมิตร  เมื่อมาสูทิศนี้ก็ยินดี   
เขารับพระราชปฏิสันถาร   และมีความชื่นบานกลับไป  เพิ่มพูนพระ 
เกียรติใหปรากฏในประเทศน้ัน  ๆ  ตองดวยพจนประพันธวา 
        ทูเร   สนฺโต   ปกาเสนฺติ           หมิวนฺโต   ว   ปพฺพโต๑ 

สัปปุริสสาธุชน   ยอมปรากฏไปไดในที่ไกล   เหมือนเขาหิมพานต 
        อสนฺเตตฺถ   น  ทิสฺสนฺติ                รตฺตึ   ขิตฺตา  ยถา  สรา 
ฝายอสัปบุรุษ   ถึงอยูในที่ใกลก็ไมมใีครเห็น   เหมือนลูกศรท่ียิงไป 
ในราตรี  พระคุณคือทรงพระปรีชาในพระราชปฏิสันถาร   ชือ่วา 
ปฏิสนฺถารกุสลตา  ทุติยมงคลวิเสส. 
        พระราชจริยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น  คือราชกรณียกิจท่ีทรงจัดข้ึน 
 
๑.  ขุ.  ธซ  ๒๕/๕๕.  
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ดวยพระบรมเดชานุภาพ   เพ่ือเปนหิตานุหิตประโยชนแกพระราช-    
อาณาจักร   กับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา.   การในขวบหลังต้ังแต 
กันยายน  ศก  ๑๒๓  ถึง  เดือนสิงหาคม  ศก  ๑๒๔  นี ้ ที่ควรยกขึ้น 
พรรณนา. 
        ฝายพระราชอาณาจักร    นอกจากยักยายขยายการท่ีไดจัดไวกอน 
แลวใหกวางขวาง  ในทางพระเมตตา  ไดทรงตั้งพระราชบัญญติัเลิก 
ลูกทาสเปดใหเปนไท      ไมตองมีพิกัดเกษียณอายุเหมือนในหนหลัง 
ผูที่ยังไมเคยเปนทาสหรือหลุดพนแลว  ก็หามไมใหขายตัวเปนทาส 
ผูเปนทาสอยูแลว   ก็ไมยอมใหข้ึนคาตัว   ทั้งใหนายมีเมตตาลดคาตัว 
ใหเปนรายเดือน  เพ่ือเรงรัดใหหมดทาสในแผนดิน.  อน่ึง   ทรงต้ัง 
พระราชหฤทัยจะเลิกบอนเบี้ยใหสิ้นทั้งพระราชอาณาเขต  เพ่ือจะตัด 
เหตุรายและความฉิบหายทรัพยของราษฎร   และผอนเลิกใหมีนอยลง 
โดยลําดับป   ในศกน้ี   ตรัสใหเลิกบอนเบี้ยในหัวเมืองมณฑลน้ัน  ๆ 
รวมกันถึง  ๘๔  ตําบล.  อน่ึง   ทรงตั้งพระราชกมลจะทรงยกยองพระ 
ราชวงศานุวงศและขาราชการเกา   เมือ่ถึงอภิลักขิตสมัยที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เสด็จมายังโลกนี้ครบ  ๑๐๐  ป  ไดทรง 
สรางเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่ ๔   พระราชทานแกผูไดรับราชการ 
มาต้ังแตครั้งนั้น  จัดเปน  ๕  ชั้นตามศักดิ์.   ในแผนกอารักขาทรงต้ัง 
พระราชบัญญัติรถจาง  และพระราชบัญญัติเดินเรือในแมน้ําสยาม  เพ่ือ 
ปองกันภยันตรายอันจะมีแกหมูชนผูสัญจร. 
        ในหมวดการโยธา   ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะบํารุงพระนครให  
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สะดวกดวยการไปมา    ทรงดําเนินพระบรมราโชบายกูทรัพยเมืองตาง    
ประเทศมาจายใชในการสรางทางรถไฟ   ไมตองคอยพระราชทรัพยเหลือ 
จายราชการใหชักชา.   กําลังทรงเริ่มฐาปนาทางรถไฟสายตะวันออก 
ต้ังแตกรุงเทพ ฯ  ถึงแมน้ําบางประกง   และทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาติแกบริษัททุนจํากัดหมูหน่ึง  ใหสราง 
ทางรถไฟในระหวางเมืองสมุทรสาคร   กับเมืองสมุทรสงครามตอกัน 
และรถไฟสายกรุงเทพ ฯ   กับเมืองสมุทรสาคร   ทีพ่ระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตใหสรางไวกอนน้ัน  ก็สําเร็จเปดเดินไปมาไดแลว 
การในพระนคร   ก็ไดซอมแซมถนนสะพานบางแหงท่ีชํารุดใหคืนคง 
สะพนผานฟาลีลาศและอ่ืน ๆ  ที่สําเรจ็ลงในขวบปนี้ก็มีหลายตําบล. 
        ในทางบํารุงธัญญผล  การทําโฉนดท่ีดินและขุดคลองก็ใหขยาย 
ออกไปในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ  และหัวเมืองใกลเคียง.  สวน 
การนอกพระราชอาณาเขต   พระราชไมตรีอันมีกับตางประเทศ  ก็เปน 
ไปโดยความปรองดองกัน. 
        พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย  ทีพ่รรณนามาพอเปน 
นิทัสสนนัยนี้  จัดเปนตติยมงคลวิเสส. 
        พระราชจริยาทั้ง  ๓  ประการ  ทีไ่ดรับพระราชทานถวายวิสัชนา 
มาโดยลําดับนี้  ก็เปนเพียงเอกเทศแหงพระคุณสมบัติเทาน้ัน  แตพอ 
สําเร็จประโยชนในอันเจริญพระปติปราโมทย  ขณะทรงพระปจจเวกขณ 
ถึงในมหามงคลพิธี   แตนัน้สิริสวัสดิ์จะเกิดมีแดสมเด็จบรมบพิตร 
พระราชสมภายเจา  ตามกําลังแหงประโยคสมบัติมีพระคุณพิเศษนั้น 
เปนปทัฏฐาน.  
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                                           ในศก  ๑๒๕   
        พระคุณพิเศษ  สวนอัตตสมบัติ   จะถวายวิสัชนาดวยกาลัญุตา  
สวนปรหิตปฏิบัติ  จะถวายวิสัชนาดวยปุตตสังคหะ   และรฏัฐาภิปาล- 
โนบาย  พอเปนนิทัสสนนัย. 
        กาลญัุตาขอตนนั้น   มีพรรณนาวา  เวลา  คือคราวครั้ง อัน 
สมควร  หรอืเปนโอกาส   ชื่อวากาลในท่ีนี้.  บุคคลผูรูจักกาลเชนนั้น 
ชื่อวากาลัญู.  ความเปนผูเชนนั้น   ชื่อวากาลัญุตา   ความเปนผู 
รูจักกาล.  คุณขอน้ีเปนสําคัญในอันประกอบงานนั้น ๆ.   ถาบุคคลไม 
เปนกาลัญู   เมื่อถึงคราวที่ควรทํา  กห็าทําไม  เมื่อเปนเชนนี้   ก็จะ 
คลาดจากประโยชนที่จะควรไดควรถึง  ประโยชนซึ่งไดอยูแลว  ก็กลับ 
จะเสื่อมเสียไป   ภัยอันตรายก็ไดชองท่ีจะเกิดมี.  ขอน้ีพึงสาธกดวย 
ทีฆาวุชาดกตอนตน  ครั้งพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสี  เสด็จ 
กรีธาพล  เพ่ือจะไปตีโกศลรัฐ.  พระเจาทีฆีติผูผานสมบัติในอาณาจักร 
นั้น    ทรงพระดําริเห็นวา  พระองคมีอาณาเขตนอย   ทั้งขัดสน 
มีพระราชทรพัยรี้พลพาหนะก็นอย   คลังศัสตรวุธยุทธภัณฑ  และฉาง 
อันเปนที่ราบรวมเสบียงอาหารก็บกพรองไมบริบูรณ  ไมมีทางจะตอ 
ยุทธกับพระเจาพรหมทัตผูมีกําลังใหญ    แมเพียงศึกเดียวเทานั้น. 
ครั้นลงสันนิษฐานเชนนี้แลวก็ทิ้งพระนครเสีย   ปลอมพระองคพา 
พระมเหสีประลาตไป   พระเจาพรหมทัตก็ไดโกศลรัฐโดยงายดาย  ไม 
พักตองรบ   ซ้ํายังจับพระเจาทีฆีติกับพระมเหสีไดในภายหลังอีกดวย. 
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เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา   โกศลรัฐแมเปนประเทศนอย  แตต้ังอยูติดตอ    
กับแควนกาสีอันเปนประเทศใหญ   เม่ือยังทรงความเปนอิสระดวยตน 
ก็ชอบแตจะตระเตรียมรี้พลพาหนะ   สั่งสมทรัพยพัสดุศัสตราวุธยุทธ- 
ภัณฑและเสบียงอาหาร  จัดการปองกันรักษาและทํานุบํารุงใหสมบูรณ 
เพ่ือจะไดเกิดทรัพยเปนเครื่องเพ่ิมพูนกําลังยิ่งข้ึนไป   จนสุดวิสัยที่อาจจะ 
เปน  อันกิจเชนนี้จําจะตองทําใหพรอมไวในเวลาสงบ  ยังไมมีศัตรู 
มารบกวน  จะปลอยไวใหขาดตกบกพรอง   จะตระเตรียมเฉพาะใน 
เมื่อยามตองการ  ไหนเลยจะทัน.  การละเลยใหลวงเวลา  เปนเหตุ 
แหงหายนะเม่ือภายหลัง  ดังสาธกน้ี.  อีกประการหนึ่ง  ชนผูไมรูจักกาล 
แมเม่ือทํากิจ  แตทําใหผิดสมัยคือดวนทําเสียแตเมื่อยังไมทันถึงเวลา 
การงานก็หาสําเร็จผลดีไม  ขอน้ีพึงเห็นอุทาหรณในเรื่องพระเจาอชาต- 
ศัตรู   ผูครองมคธรัฐ  ทําสงครามกับพวกกษัตริยลิจฉวี  ผูครองแควน 
วัชชี  ในเวลาเธอกําลังต้ังอยูในสามัคคีธรรมพรักพรอมเปนสมานฉันท 
ชวยกันตอสูปองกันอาณาจักรดวยความองอาจ   ทาวเธอก็ไมสามารถจะ 
ไดชัยชํานะ    ตอภายหลังแตงกลอุบายปลอยวัสสการพราหมณมหา- 
อมาตย   ไปยุยงใหแตสามัคคีจากกัน   จึงไดมีชัย  ตีไดแควนวัชชีมาอยู 
ใตอํานาจของพระองค.  ขอน้ีก็ใหลงสันนิษฐานวา   ครั้งกอนยังไมเปน 
เวลา  การจึงไมสําเร็จสมหมาย   ครั้นภายหลังประกอบถูกคราวจึงสําเร็จ 
ได   แมในคัมภีรชาดก   ทานก็ไดยกความขอน้ีข้ึนแสดงในบาทคาถา 
โดยความเปนราชภาษิตของพระเจาคามณีวา  
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        อป   อตรมานาน        ผลาสาว  สมิชฺฌติ๑  
เออก็ความหวังในวิบุลผล   ยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีปรีชาญาณคอยประ   
กอบการงานโดยอุบาย  ไมมักงายดวนเห็นแตไดเขาวา  ดังนี้. อีกฝายหน่ึง 
เมื่อถึงเวลาก็หาประกอบกิจท่ีจะพึงทําไม  ปลอยใหกาลลวงไปเสียแลว 
จึงปรารภจะทําเมื่อภายหลัง  เมื่อเปนดังน้ี  ก็จะคลาดจากประโยชนที่จะ 
พึงไดพึงถึง.   ขอนี้มีเรื่องพระเทวทัตเปนนิทัสสนะ  พระเทวทัตน้ัน 
ในเวลาท่ีเธอยังสามารถ  ก็มิไดนิยมในโอวาทอนุศาสนีของสมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระศาสดา  ซ้ํากอเวราฆาตคิดรายในพระองค 
เสียอีก  แตกไ็มสําเร็จตามมุงหมาย    ครั้งภายหลังเมื่อกําลังอยูที่คยาสีส- 
ประเทศอาพาธหนัก  กลบัจิตหวนคิดถึงพระบรมศาสดา  ออนวอน 
พวกศิษยใหพาไปพระเชตวัน  ยังไมทันไดเฝา  ก็พอเกิดวิบัติมาตัดชีวติ 
เสีย   ซึ่งพระโบราณาจารยกลาววาตองแผนดินสูบ.   หากวาในเวลา 
สามารถ  เธอไมเปนเชนน้ันก็นาจะบรรลุธรรมพิเศษสวนโลกยีโลกุดร 
โดยควรแกปฏิบัติ.   นี่มากลับจิตไดในเวลาไมเปนโอกาส  จึงไดคลาดจาก 
ประโยชนคุณท่ีจะควรไดควรถึงเชนนี้.  แมในคัมภีรชาดก   ทานก็ได 
ยกความขอนี้ข้ึนแสดงในคาถา  โดยความเปนภาษิตของอาจารยทิศาปา- 
โมกขในเมืองตักกสิลา   ผูสินมาณพ  ๕๐  ใหเลาเรยีนศิลปศาสตร 
มาณพผูหน่ึงรับใชไปหาฟน  ไปเชือนเสีย   ครั้นเพลาเย็นเก็บอะไร 
ไมทัน  หักไดไมกุมสดมา.  อาจารยยกเรื่องนี้เปนอุปตติเหตุแลว  และ 
กลาวติใหเปนคติของมาณพทั้งปวงวา 
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        โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ                ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉติ   
        วรุณกฏ   ภฺโชว                ส  ปจฺฉา  อนุตปฺปติ๑ 

บุคคลใด   ไมทํากิจท่ีตนควรจะทําเมื่อภายกอน  เขามาปรารถนารีบรอน 
จะทําเม่ือภายหลัง  บุคคลน้ันก็เปนดังมาณพผูหักไมกุมมา  ยอมเดือด  
รอนในเวลาหลังฉะน้ี.  แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ก็ไดทรง 
พระปรารภความคลาดจากประโยชน  เพราะคลาดจากเวลา  ทรง 
ภาษิตคาถา๒  วา 
                อฏุานกาลมหฺิ   อนุฏหาโน 
                ยุวา  พลี  อาลสยิ   อุเปโต 
ชายผูยังหนุม   มีกําลังวองไว  แตเขาไปถึงความคราน  ไมขยันใน 
กาลท่ีควรจะเพียร. 
                สสนฺนสงฺกปฺปมโน   กุสีโต 
                ปฺาย   มคฺค  อลโส  น  วินฺทติ 
มีใจในอันดําริจมเสียแลว  มัวเกียจมัวครานเสีย  ยอมจะไมไดประสบ 
พบทางหรือบรรลโุลกุตรมรรคดวยปญญา  พระพุทธภาษิตขอนี้ควร 
เปนเครื่องเตือนใจชนผูต้ังอยูในวัยอันเจริญ  เพ่ือประกอบเพียรในสมัย 
ที่ตนยังสามารถ  จะไดไมคลาดจากประโยชนที่จะพึงไดถึงท้ังทางโลก 
ทั้งทางธรรม.   บุคคลไมรูจักกาล  ถึงคราวก็ไมประกอบกิจหรือทําให 
ผิดเวลา   ดวนไปบางชาไปบาง  ยอมไดความเส่ือมเสีย  มีตัวอยางดังรับ 
พระราชทานถวายวิสัชนามา  เหตุดังนี้  สมเด็จพระบรมศาสดาจารย 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๓.     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๒.  
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จึงประทานพระบรมพุทโธวาท๑เนื่องดวยการรักษาตนไววา      
        นคร   ยถา  ปจฺจนฺต          คุตฺต  สนฺตรพาหิร 
นครอันต้ังอยูสุดแดน   เปนเมืองหนาศึก   ชนทั้งหลายปองกันรักษา 
เปนกวดขัน  ทั้งภายในภายนอกฉันใด  เอว   โคเปถ   อตฺตาน  ทาน 
ทั้งหลายจงระวังรักษาตนฉันนั้น  ขโณ   โว   มา  อปุจฺจคา  ขณะ 
อยาไดลวงทานท้ังหลายไปเสีย   ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ  เพราะชน 
ทั้งหลายอันขณะลวงไปเสีย  ยอมโศกเศรารันทด   นิรยมฺห ิ สมปฺปตา 
ยอมไปเต็มแนนอยูในนิรยาบาย  ดังนี้. 
        บุคคลผูเปนกาลัญู   รูจักกาลสมยั  ทําธุระใหสบเวลา  ไดชื่อวา 
ปฏิรูปการ ี  ผูทําสมควร  ยอมจะไดบรรลุความเจริญดวยวิบุลผลต้ังตน 
แตโภคสมบัติ.  พระคันถรจนาจารยจะสําแดงความขอน้ีใหชัด  จึงชัก 
เรื่องจุลลกเศรษฐีมากลาวในคัมภีรอรรถกถาชาดก  สรรเสริญความ 
หม่ันของจุลลันเตวาสิก  ผูรับใชของเศรษฐี   ทีรู่จักประกอบพาณิชกรรม 
ใหถูกคราวนิยม  สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากข้ึนไดในไมชา  ตอมา 
ก็ไดรับตําแหนงเปนเศรษฐีใหญ  ใหสมคาถานิพนธ๒วา 
        อปฺปเกนป  เมธาว ี               ปาภเฏน  วิจกขฺโณ 
        สมุฏาเปติ   อตฺตาน        อณุ  อคฺคึว   สนฺธม 
บุคคลผูมีปญญาคาดเห็นเหตุผลประจักษ  ยอมยังตนใหต้ังข้ึนได  ใน 
ยศศักด์ิศฤงคาร  ดวยทรพัยที่เปนตนทุนแมมีประมาณนอย  ดุจชนผูกอ 
ไฟนิดเดียวใหเปนกองโตข้ึนไดฉะนั้น.  แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
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ก็ไดทรงสรรเสริญบุรุษเห็นปานน้ัน  ดวยพุทธพจนประพันธ๑  วา  
        ปฏิรูปการี   ธุรวา        อุฏาตา   วินฺทเต  ธน 
ชนผูมีกิจธุระ  ต้ังอุตสาหะทําใหสมควร  คือใหตองตามกาลเทศะโดย  
ปกติตน   ยอมจะไดทรัพยมาเปนผลแหงความประกอบชอบ  ดงัน้ี. 
ขอความท่ีกลาวมาขางตน  แมจะหมายบุคคลเปนเจาการ  ถึงอยางนั้น 
ก็เปนสาธารณทั่วถึงแกชนผูเนื่องกันเปนหมูเหลา.  เชนจําพวกที่เขา 
กันต้ังอยูเปนปกแผนแนนหนา   กลาวโดยอุปจารโวหารวา  ประเทศ 
หรือชาติ  ใหญหรือนอยกต็ามที   ตางคนต้ังอยูในสามัคคีพรอมเพรียง 
เปนใจเดียวกัน   มีความหม่ันประกอบกิจธุระใหตองตามกาลเทศะ  ไม 
ปลอยใหอากูล  เปนปฏริูปการีแลว  ประเทศหรือชาตินั้น  ก็มัง่ค่ัง 
สมบูรณดวยโภคสมบัติ  อันจะเปนกําลังในท่ีจะจัดการปองกันทํานุ 
บํารุงใหยิ่งข้ึนไป  แตนั้นเกียรติยศอํานาจสงาราศีก็จะเกิดมีข้ึนตามกัน 
โดยลําดับ  เปนที่นับถือและเกรงขามของประเทศหรือชาติอ่ืน ๆ  เปน 
อันต้ังตนได  และสามารถรักษาตนดวยตนเอง  ความเจริญสมบูรณเกิด 
มีแกหมู   เปนผลแหงการประกอบชอบนั้น  พึงสันนิษฐานเห็นเชน 
กาสิกรัฐในทีฑาวุชาดก  ซึ่งไดยกเปนนิทัสสนะไวในหนหลัง.  กาลญัุตา 
มีอรรถาธิบายดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามา  ยอมสําหรับกับกาลิกกิจ 
คือธุระอันจะพึงทําเปนคราวเปนสมัย. 
        อีกบรรยายหนึ่ง  ความเปนผูรูจักใชเวลาในวัน ๆ   ก็ชื่อวา 
กาลัญุตา   เปนคุณท่ีพึงปรารถนาในนิพัทธกิจ   คือธุระอันจะ 
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พึงทําเน่ืองไป.   ความปลอยใหเวลาเสียไปเพียงใด  เปนความเสีย   
ประโยชนเพียงนั้น.    สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา   จึงประทาน 
พระบรมพุทโธวาท  แกภิกษุทั้งหลายไวเปนเครื่องเตือนจิต  ดังนี้วา  
กถมฺภูตสฺส   เม  รตฺตินฺทิวา  วีติปตนฺตีติ  ปพฺพชิเตน  อภิณหฺ 
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ๑   อันผูเปนบรรพชิต  ควรพิจารณาคํานึงเนือง ๆ  วา 
เราเปนอยูอยางไร  วันคืนเปลืองไป  ๆ  ดังนี้.  เวลาท่ีเปลืองไปยอม 
ไมกลับหลัง  จึงควรใหเปลืองไปดวยดี.   พระองคจะทรงแสดงแบบ 
อยางในขอน้ีอันสมแกบรรพชิต   จึงทรงแจกนิทเทสแหงกาลัญุตา 
วิกัปหลัง  ดงัน้ีวา  กาลฺ ู   จ  กถ  โหติ๒  ภิกษุเปนกาลัญู 
ผูรูจักกาลเปนไฉน.  อิธ  ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  กาล  ชานาติ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูจักกาลวา  นี้กาลแหง 
อุทเทส  คือเรียนหรือบอกบาลี  นี้กาลแหงปริปุจฉา  คือถามหรือให 
อธิบายความแหงอุทเทสนั้น   นี้กาลแหงอันบําเพ็ญเพียร   นี้กาลแหง 
อันหลีกเรนพักผอน,  ภิกษุเปนผูรูจักกาลฉะนี้.  ในฝายคฤหัสถมณฑล 
พระองคก็ตรัสพุทธนิพนธ  แสดงอยางไวทั้งขางเสียขางดี  ดังนี้วา 
        อติสีต  อติอุณฺห                อติสายมิท  อห ุ
        อิติ  วิสสฺฏกมมฺนฺเต        อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว๓ 

ประโยชนทีป่ระสงคทั้งหลาย   ยอมเปนไปลวงซึ่งหมูมาณพผูมีการ 
งานอันสละเสีย  ดวยอางเลศวา  หนาวนัก  รอนนัก  เวลาเย็นนักแลว 
ดังน้ีเปนตน. 
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        โย  จ  สตีฺจ  อุณฺหฺจ          ติณา  ภิยฺโย  น  มฺติ     
        กร  ปุรสิกิจฺจานิ                โส  สขุา  น วิหายติ๑ 

สวนชนใดไมสําคัญเห็นหนาว   และรอนยิ่งกวาหญา  อธิบายวา  ติณ-  
ชาติเปนของไมสําคัญอันใด   ในเมื่อนําเขาไปเทียบดวยไมใหญฉันใด 
หนาวและรอนก็เปนตามฤดูกาล  ไมควรถือเปนประมาณในเม่ือนําเขา 
ไปเทียบกับเวลาที่จะตองเสียไป   ชนน้ันทํากิจของบุรุษอยูยอมไมคลาด 
จากสุข  ดังนี้.  บุคคลผูรูจักใชกาลใหมผีลไดเพียงไร  ก็จัดวาเปนปฏิรูป- 
การี   ผูมีปกติทําสมควร  ยอมอาจประกอบกิจใหไดระเบียบไมอากูล 
ก็สามารถจะนําธุระใหไพบูลกวาชนผูไมรูจักใชเวลา  ถึงปราชญผูปรีชา 
คิดประดิษฐเครื่องอุปกรณนั้น ๆ  ข้ึนมากหลาย  กด็วยความมุงหมาย 
วา  จะไดใชเวลาใหจุธุระเปนที่ต้ัง  ความประพฤติแมนยําในเวลา 
ยังเปนธรรมเนียมที่จําปรารถนา   ก็ดวยความประสงคดุจเดียวกัน 
กาลัญุตาในอรรถวิกัปหลัง  ยอมสําหรับกับนิพัทธกิจ. 
        บุคคลผูอกาลัญูไมรูกาลและประกอบงานใหผิดเวลา   ใชวา 
จํานําหายนะมาแกตนเทานั้นก็หาไม   ยอมยังหายนะใหเกิดแมแกผูอ่ืน 
อันเนื่องดวยตนไดดวยเหมือนกัน   เชนแมทัพไมเปนกาลัญู  ยกพล 
เขาตีขาศึกในเวลายังไมเปนที   ก็จําจะเสียรี้พลเปนอันมาก   ในอันใช 
เหตุ  และอาจถึงปราชัยก็เปนได.   แมในคัมภีรชาดก  ทานก็ได 
ยกขอความน้ีข้ึนแสดง   โดยความเปนภาษิตของอาจารยทิศาปาโมกข 
ติไกผูขันไมเปนเวลา   ยังพวกมาณพผูเรียนมนตใหลุกข้ึนไมเปนกําหนด 
 
๑.  ที. ปา.  ๑๑/๑๙๙.  
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ตองเสียประโยชนในการเรียน   เปนขอเปรียบดวยความเปนไปของ    
หมูชน  ดวยพจนนิพนธวา 
        อมาตปตุสวฑฺโฒ                   อนาจริยกุเล  วส 
        นาย  กาลมกาล  วา                อภชิานาติ  กุกฺกโุฎ๑ 

ไกนี้มิไดเจริญในสํานักมารดาบิดา   มิไดอยูมาในตระกูลอาจารย  จึงไม 
รูจักกาลท่ีควรหรือไมควร  ดังนี้.   สัปปุริสบุคคล  ต้ังตนแตพระ 
พุทธเจาลงมา  ยอมต้ังอยูในกาลัญุตา  ประกอบกจิใหถูกแกสมัย 
รูจักใชเวลาใหเปนผล   จัดวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนและผูอ่ืน 
ทั้งสองฝาย  คุณขอน้ีจึงนับวาเปนสัปปุริสธรรมประการหนึ่ง. 
        อันกาละนี้  ไดชื่อวามีความเปลี่ยนแปลงไป   ก็เพราะความ 
แปรแหงความเปนไปของโลกสันนิวาส  คือหมูสัตวมีโลกเปนที่อยู 
อาศัย.   และโลกสันนิวาสน้ี  ก็เปนสงัขตธรรมอันธรรมดาแตงข้ึน 
ยอมตกอยูในวิสัยของธรรมดาต้ังหนาแตจะตกลง  จําตองมีกําลังทาน 
ไวจึงจะทรงอยูได  แตกําลังน้ันมีปกติไมเสมอกัน  ยิ่ง ๆ  หยอน  ๆ 
ขอน้ีเปนเหตุแปรของฝายที่ออนเพ่ือไดกําลังพอกัน   ไมเชนนั้นก็ทรง 
อยูไมได  ดุจพัสดุนั้น ๆ ไมมีอะไรธาร   ก็มีปกติตกลงสูปฐพี  ที่สุด 
จนชั้นมีใครประดิษฐเครื่องอุปกรณสิ่งหน่ึงส่ิงใดข้ึนได  อันจะใหคุณ 
หรือโทษแกโลกทั้งปวงหรือแตโดยเอกเทศ    ก็ยงัเปนเหตุแหงความ 
แปรของโลกไดอยู  ขอน้ีดูเหมือนกาละจะเปลี่ยนแปลงไป.  เหตุดังน้ัน 
สังขารพิเศษ  คือส่ิงท่ีปจจัยปรุงข้ึนแปลก ๆ      จึงปรากฏเปนของ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓๘.  
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ประณีต   สกุใส  ณ  กาลบางคาบ  ทุรพลเลวทรามในกาลบางครั้ง   
เปลี่ยนเปนยุคเปนสมัยไป.   
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   เขาพระราชหฤทัยความ  
เปลี่ยนแปลงอันเปนไปตามกาลฉะน้ี  จึงไดทรงเลิกถอนแกไขพระราช- 
กําหนดขนบธรรมเนียมของเกาท่ีลวงกาล  และทรงบัญญัติเพ่ิมเติม 
ของใหมที่ถึงคราวข้ึนใหสมแกเวลา   และทรงจัดการปองกันรักษาทํานุ 
บํารุงพระราชอาณาจักรใหถาวรวัฒนา   ดํารงความเปนเอกราชย่ังยืน 
มาจนกาลทุกวันนี้   จัดวาเปนผลมีมาเพราะพระคุณ  คือกาลัญุตา 
เปนเหตุ  พระคุณขอน้ี  จึงนับวาเปนมงคลวิเศษอันล้ําเลิศใหเกิดสิริ 
สวัสดิเกษมศานต  เปนประการท่ีตน. 
        ปุตตสังคหะขอ  ๒  นั้น   มีพรรณนาวา  บุตรนั้นในชั้นเดิม  ได 
แกผูที่สืบสายเปนชั้นรองลงมาแตตน   แตในชั้นหลัง  เปนชื่อแมแหง 
ชนอ่ืนผูต้ังอยูในฐานเปนเชนนั้น  มีบตุรบุญธรรมเปนที่อาง  ในที่นี้ 
ประสงคเฉพาะบุตรผูสืบสาย  ที่เรียกวาโอรสจําพวกเดียว.   เปน 
ธรรมดาของโลกสันนิวาส   เมื่อเกิดมาก็ตองพ่ึงพาอาศัยมารดาบิดา 
เลี้ยงดูไปกอน   กวาจะสามารถทรงตัวเองไดปกติ  ขอน้ีมีทั่วไป  แม 
ในกําเนิดดิรัจฉาน   ประเภทชลาพุชะนอนในครรภและอัณฑชะเกิด 
ในฟองจํานวนท่ีตองฟก  เหตุดังนั้น  การเลี้ยงรักษาบุตรของตน  จึง 
เปนหนาที่ของมารดาบิดาแตเดิมมา.  การแสวงหาโภคทรัพยก็เพ่ือ 
ประโยชนแกกิจน้ีประการหนึ่ง  เมื่อไดทําแลวก็ชื่อวาไดถือประโยชน 
แหงโภคทรัพย   เปนอันจับจายดวยดีไมมีขอจะพึงครหา.  แมสมเด็จ  
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พระโลกนาถเจา    ก็ไดทรงยกข้ึนตรัสวาเปนกิจของพระอริยสาวกผู  
ครองฆราวาส   มีแจงในบาลีแหงพระสูตรทั้งหลายวา   อุฏาน-   
วิริยาธิคเตหิ   โภเคหิ  พาหาพลปริจิเตหิ    เสทาวกฺขิตฺตหิ 
ธมฺมิเกห ิ  ธมฺมลทฺเธห ิ  ปุตฺตทาร  สุเขติ   ปเณติ  สมฺมา  สุข 
ปริหรติ   ดังน้ีบาง    เปลีย่นบทกิริยาขางทายแสดงโดยโวหารอยาง 
อ่ืนบาง  ความแหงบาลีขางตนวา   อริยสาวกในพระศาสนานี้  มี 
โภคทรัพยไดมาแลว  ดวยความเพียร  คือความหม่ัน อันตนส่ังสม 
แลวดวยกําลังพาหาจนเสโทไหลโทรมกาย  เปนของเกิดข้ึนแลวโดย 
ธรรม  ไดมาแลวโดยธรรม   ยอมอุปถมัภยังบุตรภรรยาใหเปนสุข 
อ่ิมหนํา   บรหิารบํารุงใหสําราญโดยอุบายท่ีชอบ   ดังน้ี  ปุตฺตา  วตฺถุ 
มนุสฺสาน๑  บุตรเปนวัตถุที่ต้ังของมนุษยทั้งหลาย  คือเปนผูจะสืบสาย 
ใหวงศกุลเจริญแพรหลายดวยประชา  ดุจพ้ืนพสุธาเปนที่งอกข้ึนแหง 
หมูไมเจริญจนเปนดงใหญที่สุดก็มีฉะนั้น.  แตบุตรนั้นมี  ๓  จําพวก 
อติชาตบุตร  ๑  อนุชาตบุตร  ๑  อวชาตบุตร  ๑.   บุตรผูเกิดเปนคน 
เลิศลวงมารดาบิดาข้ึนไป  ชื่ออติชาตบุตร,   บุตรผูเกิดเปนคนสมแก 
ชนกชนน ี  ชื่ออนุชาตบุตร,   บุตรผูเกิดเปนคนเลวทรามกวาบุรพการี 
ชื่ออวชาตบุตร.   บุตรผูอติชาตยอมสามารถจะต้ัง  และดํารงวงศสกุล 
ใหเจริญกวาพ้ืนเดิม   บุตรผูอนุชาตยอมอาจรักษาวงศสกุลใหถาวร 
สืบ  ๆ  ไป    บุตรผูอวชาตมีแตจะทําวงศสกุลใหเสื่อมสูญ  มีอุปมา 
เหมือนพันธุไม   ไดรับบาํรุงของเจาของ   งดงามเร่ียวแรงกวาพันธุ 
 
๑.  ส.   ส.  ๑๕/๕๑.  
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เดิม   ก็ยอมจะเผล็ดดอกออกผลสืบพันธุไปไดนาน  ที่ปานกลางเปน    
แตเสมอพันธเดิมก็ยังใชได   พันธุก็ยงัจะสืบไปไดอีก  ที่เล็กแคระจะ 
เผล็ดดอกออกผลก็เต็มแกน   ไมเปนที่ยินดีของเจาของ  ตองถูกตัด 
ทอนสูญพืชพันธฉันใด   ขออุปไมยคือบุตรก็เปนฉันนั้น.  เหตุดังน้ัน 
มารดาบิดาควรบริหารทํานุบํารุงบุตรของตน  ใหยิ่งข้ึนไปกวาการเลี้ยง 
โดยปกติที่แสดงไวในเบื้องตน    บุตรจะไดพนจากความเปนอวชาต 
และสามารถจะดํารงวงศสกุลใหถาวรสืบ ๆ  ไปตลอดกาลนาน.  สมเด็จ 
พระโลกนาถเจา   ก็ไดประทานพระบรมพุทโธวาทไวแกสิงคาลมาณพ 
ตรัสหนาที่ของมารดาบิดาจะพึงทํานุบํารุงบุตร  ๕  สถาน๑  คือ  ปาปา 
นิวาเรนฺติ   หามจากโทษอันลามก  ๑   กลฺยาเณ   นิเวเสนฺติ   ใหต้ัง 
อยูในคุณดีงาม  ๑  สิปฺป   สิกฺขาเปนฺติ   ใหศึกษาศิลปะ  ๑  ปฏิรูเปน 
ทาเรน   สโยเชนฺติ   ใหประกอบดวยภริยาที่สมควร  ๑      สมเย 
ทายชฺช    นิยยฺาเทนฺติ    ยอมมอบทรัพยใหในสมัย  เปนตนวาในเวลา 
มีเรือน  ๑   ในสถานท้ัง  ๕   นั้น  ๒   สถานขางตน   คือหามจากบาป 
และใหต้ังอยูในกัลยาณธรรม   เปนเหตุทําบุตรใหเปนคนประกอบดวย 
คุณสมบัติ  ที่จัดวาเปนอติชาต  หรืออนุชาต   สถานท่ี  ๓  คือให 
ศึกษาศิลปะนั้น   เปนเหตุทําบุตรใหเปนผูมีความสามารถในอันทรงตน 
อยูได  ๒  สถานขางหลัง  คือการปลูกฝงใหมีครอบครัวและใหทรัพย 
นับวาเปนกําลังอุปถัมภบุตรดวยประการนั้น ๆ.    มารดาบิดาผูเปน 
บัณฑิตเห็นแจงซ่ึงอรรถทีก่ลาวมา   จึงเปนภารธุระที่จะยังบุตรของ 
 
๑.  ที.  ปา.  ๑๑/๒๐๓.  
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ตนใหไดรับบริหารและฝกหัดเปนอันดีโดยสมควรแตพลานุภาพ  ไม  
ปลอยปละละไวใหเปนพาล.  อันบุตรนี้   กลาวโดยอริยโวหาร  จัด   
เปนคหปตัคคิ   เพลิงนายเรือนนายบาน  โดยฐานที่จะตองรับผิดชอบ. 
เพลิงโดยปกติ  บุคคลรูจักใช  ยอมยังประโยชนทีจ่ะพึงสําเร็จดวยความ 
รอน   หรือแสงสวางใหเกิดมี  ถาใชไมดี  ก็อาจทําความพินาศให  ม ี
ทั้งคุณและโทษฉะน้ี  ฉันใด  บุตรก็มอุีปไมยฉันนั้น    มารดาบิดาหม่ัน 
เปนธุระใหไดรับบริหารฝกหัดดีแลว  ยอมเปนประโยชนแกตนใหได 
ชื่อบานเปนผลแหงความมีบุตร   ดุจภาษิตวา  นนฺทติ   ปุตฺเตหิ 
ปุตฺติมา   ชนมีบุตรยอมเพลิดเพลินเพราะบุตรทั้งหลาย  ดังน้ี  ตลอด 
ถึงไดสืบตระกูลใหยั่งยืนถาวร  ถาปลอยปละใหเปนพาล  ก็จะทําความ 
รําคาญเดือดรอนให   เขาในภาษิตแยงคําขางตนวา   โสจติ   ปุตฺเตหิ 
ปุตฺติมา   ชนมีบุตรยอมละหอยเพราะบุตรทั้งหลาย  ดังนี้   ตลอดจน 
ทําตระกูลใหเสื่อมสูญเปนที่สุด.   แมเพราะบรรยายนี้   ควรแลวท่ี 
มารดาบิดาจะต้ังใจบริหารรักษาบุตรของตนโดยชอบ   ดวยบรหิารวิธี 
มีประการดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาแลวในหนหลัง. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงบําเพ็ญปุตตสังคหะ 
เปนพระราชธุระในพระราชโอรสและพระราชธิดา   ดวยประการน้ัน ๆ 
โดยควรแกเวลา   ทรงจัดใหพระราชโอรสไดรับการศึกษาพิเศษ   สวน 
ปรสมัยในเมืองตางประเทศโดยกาลนิยม   สมดวยโบราณขัตติยราช- 
ประเพณี   ดงัมีแจงในอรรถกถาพระธรรมบทวา  พระเจาปเสนทิ 
ผูครองโกศลรัฐ   แตครั้งยังเปนพระราชกุมาร  เจามหาลีลิจฉวีกุมาร  
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นครไพศาลี    กับเจาพันธุลมัลลราชบุตรนครกุสินารา  ตางไดเสด็จ  
ไปเมืองตักกสิลา  และทรงเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข   
ในสมัยเดียวกัน  ไดเปนสัมพันธมิตรคุนเคยสนิทสนมกันมา     ดังน้ี. 
ครั้นพระราชโอรสเสร็จกิจศึกษาและเสด็จกลับถึงพระนครแลว  โปรด 
เกลา ฯ   ใหมีตําแหนงรับราชการ   ทรงสรางวังพระราชทานและปลูก 
ฝงตามนิยม  เมื่อเปนคราวที่สมควร   ก็ทรงสถาปนาไวในพระราช- 
อิสริยยศยิ่งข้ึนไป.   ทุกพระองคไดเปนกําลังแหงราชกรประดบัพระ 
บรมเดชานุภาพ   ในการปราบปฏิปกษและพิทักษรักษารัฐมณฑล 
กับทั้งประชาราษฎร   แมนดวยพระโอรสของพระเจาจักรพรรดิราช 
ผูเกิดสําหรับประดับพระบารมีธรรม   มีคําสรรเสริญในจักรวัติสูตรวา 
ปโรสหสฺส   โข  ปนฺส    ปุตฺตา   อเหสุ  สูรา  วีรงฺครูปา 
ปรเสนปฺปมทฺทนา   พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิราชน้ันมาก 
กวา  ๑,๐๐๐  พระองค  ลวนทรงแกลวกลา   มีพระรูปตองดวยลักษณะ 
โยธาหาญ   สามารถย่ํายีปรปกษเสียได   ดังน้ี.  พระคุณสวนปุตต- 
สังคหะเปนท่ีต้ังแหงอิฏฐวิบุลผลในพระองคกับท้ังอาณารัฐ  จัดวาเปน 
มงคลอันพิเศษอีกประการหนึ่ง  เปนที่  ๒. 
        พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลในบายขอ  ๓  นั้น  คือราชกรณียกิจ 
ที่ทรงจัดข้ึนดวยพระบรมเดชานุภาพ  เพ่ือเปนประโยชนคุณแกพระราช- 
อาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา.   ในขวบหลัง  ต้ังแต 
กันยายน  ศก  ๑๒๔   ถึง  สิงหาคม  ศก   ๑๒๕   นี ้ ขอท่ีควรยกขึ้น 
พรรณนา.  
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        ในฝายพระราชอาณาจักรแผนกอารักขา    ไดทรงตั้งพระราช-  
บัญญัติจัดการทหารข้ึนใหม   เพื่อรักษาความสงบในรัชสีมา.  ขอน้ีเปน   
พระราชธุระของพระมหากษัตริยเจามาแตครั้งโบราณสมัย  ในเวลาที่ 
ปนชนเปน  ๔  จําพวก  คือ  กษัตริย  ๑  พราหมณ  ๑   แพศย  ๑  ศูทร  ๑. 
กษัตริยนั้นเปนจําพวกมีหนาที่ปองกันรักษาความสงบในจักหวัด  จัดไว 
ในจําพวกนี้ทั้งทานผูปกครองและผูเปนเชื่อสาย.    พราหมณนั้นเปน 
จําพวกขวนขวายในศาสนา  ปฏิบัติสนัทัดในไตรเพท   มีความรูเปน 
ครูฝกสอนกุลบุตรใหเรียนศิลปวิทยา  และเปนผูอํานวยการบูชายัญ 
พิธีตาง ๆ.   แพศยนั้น  เปนจําพวกประกอบในทางคาขาย  เปนผู 
จัดทําพัสดุทั้งหลายข้ึน  เพ่ือบํารุงสุขของคนท่ัวไป.  พวกศูทรนั้น  เปน 
จําพวกไพร  เปนผูทําการงานของผูอ่ืนดวยกําลัง.   อันมหาชนผูต้ังอยู 
เปนชุมนุมในแดนดินอันหน่ึง  ๆ  ซึ่งเรียกโดยอุปจารโวหารวา  บาน 
เมืองหรือประเทศ  จําตองปรารถนาปนหนาที่กันทํา  เพ่ือบํารุงรักษา 
ชุมนุมนั้นใหมั่นคงแข็งแรง.   แมในจักรวัติสูตรก็แสดงวา   พระเจา 
จักรพรรดิราชมีจาตุรงคินีเสนาคือกองทัพ  ๔  เหลา  พลชาง  พลมา 
พลรถ  พลเดิน   สําหรับประกอบกบัจักรรัตนะประดับพระเดชานุภาพ 
ทรงจัดธรรมิการักขาวรณคุตติ  คือการปกครองดวยรักษาปองกันอัน 
เปนไปโดยราชธรรม  ในประชาชนผูพ่ึงบารมีทั่วไปทุกหมู   ตลอดถึง 
เดรัจฉานบางเหลาท่ีควรบํารุงไว.  ถึงพระเจาแผนดินเฉพาะประเทศ 
อันหน่ึง  ๆ   ตางก็ตองมีกําลังไวพรอมมูล    ดังพระเจากาสีในทีฆาวุชาดก 
ซึ่งกลาวแลวในหนหลัง.   แมพระเจาแผนดินในครั้งพุทธกาล  
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เชนพระเจาพิมพิสารมคธราช   แมทรงนับถือในพระพุทธศาสนามั่นคง 
ในฝายราชกิจ   ก็ยังทรงเปนพระราชธุระโดยราชธรรม  ดังมีแจง    
ในคัมภีรมหาวรรคพระวินัย  ตอนบรรพชาขันธกะวา  คราวหน่ึง 
ปจจันตชนบทปลายพระราชอาณาเขตแควนมคธ  เกิดจลาจลกําเริบข้ึน 
ตองจัดกองทัพสงไประงับ    พวกโยธีผูถูกเกณฑและไมสมัครไป 
พากันหลบหนีไปบวชในสํานักพระภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก  ความ 
ทราบถึงพระเจาพิมพิสาร  ตรัสถามโวหาริกอมาตยทั้งหลาย  ถึง 
โทษผูรับบวชคนหลวงเชนนี้   อมาตยเหลาน้ันวางบทถึงประหารชีวิต 
พระองคทรงยกความขอนี้เปนเหตุ   ทูลขอสมเด็จพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  เพ่ือทรงหามไมใหภิกษุทั้งหลายรับบวชราชภัฏบุรุษ  สม- 
เด็จพระบรมศาสดาจารยก็ทรงอนุมัติ   และทรงต้ังพระพุทธบัญญัติ 
หามไว   โดยความเปนทุกกฏาบัติแกภิกษุผูละเมิด.  พระเจาพิมพิสาร 
ทูลขอดังน้ี   ก็ดวยพระปรีชาผอนปรนศาสนกิจและราชการใหเปนไป 
ไมแกงแยงกัน.    แตนั้นมา   ในเวลาสงบ  พระเจาแผนดินผูเปน 
ศาสนูปถัมภก   ก็ไดทรงผอนผันพระราชทานพระราชานุญาติใหพน 
จากความเปนราชภัฏ   แกราชเสวกผูศรัทธาจะบวชในพระศาสนา 
เปนพระราชประเพณีสืบมา.   อันหนาที่รักษาความสงบน้ี  ยอมเปนที่ 
นิยมนับถือของพวกขัตติยะ  บางก็มีสมญาเปนนิมิตประกอบนามเดิม 
เชนคําวา  เสนิโย   จอมพล  เปนสรอยพระนามแหงพระเจาพิมพิสาร 
ซึ่งเรียกรวมกันวา  ราชา  มาคโธ   เสนิโย  พิมฺพิสาโร  ดังนี้  และ 
คําวา  เสนาปติ  นายพล   เปนสรอยนามของเจาสีหกุมารเมืองไพศาลี  
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ซึ่งเรียกรวมกันวา  สีโห   เสนาปติ  ดังน้ี.  และความสงบน้ัน  ยอมเปน  
ปจจัยแหงกันและกัน  เมือ่ความสงบภายนอกมีข้ึนกอนแลว   ความ  
สงบภายในจึงเปนไปตาม  เมื่อชุมนุมปราศจากความระสํ่าระสาย 
ไมตองหวาดแตภัยอันตรายอันจะพึงมีมาแลว  ชนจําพวกนั้น  ๆ  จะได 
ต้ังหนาทํากิจตามหนาท่ีของตน ๆ  โดยปกติ.    อันจะรักษาความสงบ 
ก็จําตองมีกําลังพอจะหามความกําเริบจลาจล  ดุจคําในอรรถกถา 
วา   กณฺฏเกน   ภณฺฏกุทธฺรณ  บงหนามดวยหนาม  ใชในขอความอัน 
จะตองแกดวยอาการเชนเดียวกันกับที่เปนเหตุเกิด.   เหตุดังนั้น  พระ 
มหากษัตริยผูทรงพระปญญาอันล้ําเลิศ     จึงประกอบพระราโชบาย 
หากําลังไวทุกประการ. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา    ทรงจัดธรรมิการักขา 
เพ่ือรักษาความสงบของประชาชนในพระราชอาณาเขต  โดยเนติของ 
พระมหากษัตริยเจา  ดังนี้   เปนสวนรัฏฐาภิปาลโนบายอันสําคัญ 
ประการหนึ่ง.   นอกจากขอซ่ึงกลาวมา  ในศกนี้ตรสัใหเลิกบอยเบี้ย 
ในมณฑลหัวเมืองทั้งน้ัน   เพ่ือจะกันเหตุรายและความฉิบหายแหง 
ราษฎร.   อน่ึง  ไดทรงยกหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอสมุดสําหรับ 
พระนคร  เปนที่เก็บรวบรวมสรรพหนังสือท้ังหลายไวเปนสมบัติของ 
แผนดิน.  อนึ่ง   รถไฟสายเหนือท่ีไดเริ่มสรางมาในปกอน ๆ  นั้น  ครั้น 
การสําเร็จเปนตอน  ไดตรัสใหใชเดินขยายจากลพบุรี  ถึงนครสวรรค 
ยนมรรคาในสวนน้ันใหสะดวกแกการไปมา.  พระราชกรณียกิจสวน 
รัฏฐาภิปาลโนบาย  ที่พรรณนาพอเปนนิทัสสนนัย   จัดเปนมงคล-  
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วิเสสประการท่ีครบ  ๓.  
        พระราชจรรยาสวนอัตตสมบัติและปรหิตปฏบิัติ  อันเปนที่ต้ัง  
แหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคลอันพิเศษ   มีเอกเทศดังรับพระราชทาน 
พรรณนามา  ดวยประการฉะน้ี  
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                                    ในศก  ๑๒๖๑    
        จะพรรณนาพระคุณพิเศษ  ๓  ประการ  คือ  วิริยสมบัติ ๑ 
โลกัตถจริยา  ๑  รฏัฐาภิปาลโนบาย  ๑  พอเปนนิทัสสนนัย. 
        วิริยสมบัติขอตนนั้น   คือถึงพรอมดวยความเพียร.  ความเพียร 
นั้นเปนคุณอันพยุงจิต  ในอันประกอบกิจไมใหทอ  ไดชื่อในบาลี 
เปนหลายประการ  โดยลกัษณะมีอาทิ  คือ  วริิย  เพราะเปนเหตุ 
แกลวกลาของบุคคล  อุฏาน  เพราะเปนเหตุกุลข้ึนประกอบกิจไม 
นั่งน่ิง    อุสสฺาโห   เพราะเปนเหตุอาจหาญและอดทน  ธิติ  เพราะ 
เปนเหตุมั่นคง  อฏ ิติ  เพราะเปนเหตุไมหยุด  วายาโม    เพระเปน 
เหตุชักไป  ปรกฺกโม   เพราะเปนเหตุบากบ่ัน   มีแตจะกาวไปขางหนา 
อปฺปฏิวาณี  เพราะเปนเหตุไมถอยหลัง  ปธาน และ  ปคฺคโห 
เพราะเปนเหตุประคองใจไว.  ความเพียรมีลักษณะดังกลาวแลวน้ี  เขา 
อุดหนุนในกิจการใด ๆ  ยอมทํากิจการนั้น  ๆ  ใหแรงข้ึน  ทั้งขางชอบ 
ทั้งขางผิด   จึงควรที่บุคคลจะรูจักใชในทางที่ถูก   จึงจะใหสําเร็จ 
อิฏฐวิบุลผล   ไมเชนนั้น กลับจะใหเกิดโทษแกตนย่ิงข้ึนไป เปรียบ 
เหมือนเครื่องอุปกรณสําหรับทําไม  เจาของใชในทางที่ผิด  เชนใช 
ประหาร  ยอมจะใหโทษ  ใชในทางที่ถูก  เชนใชทาํกิจ  ยอมจะยัง 
ประโยชนนัน้  ๆ  ใหสําเร็จได   ขอน้ีฉันใด   ความเพียรก็เปนฉันนั้น. 
 
๑.  ในศกนี้  เสด็จพระราชดาํเนินยุโรป  ไดสงไปถวายท่ีนั้น  ฝายในกรุง  ก็ไดถวายในพระราชพิธี 
แดพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาสยาม  แตคร้ังยังดาํรงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชมกุฏราชกุมารแผนกหนึ่ง.  
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และความเพียรที่ประกอบถูกทางแลว    ยอมยังประโยชนใหสําเร็จแก  
ชนทุกจําพวก.   อุปฏฐากของจุลลกเศรษฐีมีความหม่ันและรูจักประ-   
กอบพาณิชกรรมใหถกูคราวนิยม   สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากข้ึนได 
ในไมชา  ตอมาก็ไดเปนเศรษฐีใหญ  ไดความสรรเสริญในคาถา 
ประพันธวา 
        อปฺปเกนป  เมธาว ี                  ปาภเฏน  วิจกขฺโณ 
        สมุฏาเปติ  อตฺตาน                อณุ  อคฺคึว  สนฺธม 
ความวา  บุคคลผูมีปญญา   คาดเห็นผลประจักษ   ยอมยังตนให 
ต้ังข้ึนไดในยศศักดิ์ศฤงคาร   ดวยทรพัยที่เปนตนทุน  แมมีประมาณ 
นอย  ดุจชนผูกอไฟนิดเดียวใหเปนกองโตข้ึนไดฉะน้ัน.  ทีฆาวุกุมาร 
พระราชโอรสพระเจาทีฆีติผูครองโกศลรัฐ  อุบัติเมื่อภายหลังแตพระ 
ชนกเสียพระนครแกพระเจาพรหมทัตผูครองแควนกาสีแลว  ไดอาศัย 
ความเพียร  ต้ังตนแตไปฝากตนอยูในสํานักหมอชางพระที่นั่ง  ดีดพิณ 
ดังไปถึงพระเจาพรหมทัต  เปนที่พอพระราชหฤทัย  ไมทรงทราบวา 
เปนบุตรอมิตร   ก็โปรดใหรับราชกิจดวยมิไดทรงระแวง   ทีฆาวุ 
ก็แสดงความภักดีและสามารถเปนลําดับมา  จนพระเจาพรหมทัตทรง  
เมตตาชุมเลี้ยงเปนคนสนิท   ตามเสด็จติดพระองคทุกแหงหน   คราว 
หน่ึงไดชองที่จะปลงพระชนมพระเจาพรหมทัต  แกแคนแทนพระบิดา 
แตมาระลึกถึงโอวาทท่ีพระชนกประทานไวในขอวา  จงเห็นยาว 
ดีกวาส้ัน   จึงทําอาการเพียงใหตกพระทัยเทานั้น  แลวยกพระชนม 
ถวาย  ไดโกศลรัฐของตระกูลเปนคาไถกับพระราชธิดาเปนคู 
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ครอง   ภายหลังรวม  ๒  พระนครมาไวในอาณาจักรอันเดียวได.  
ความเพียรเปนองคหน่ึง   ซึ่งยังบุคคลมีปญญาใหต้ังตนไดในโภค-   
ทรัพยและอิสริยยศ  ดวยประการฉะน้ี.  เหตุดังนั้น  สมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคเจา   จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไววา 
        อุฏาเนนปฺปมาเทน                สฺเมน  ทเมน  จ 
        ทีป   กยิราถ  เมธาว ี               ย  โอโฆ  นาภิกรีติ๑ 

ความวา  ชนผูมีปรีชา  ควรทําเกาะกลาวคือท่ีพ่ึงของตน  ใหเปน 
ตําบลท่ีหวงน้ําจะทวมไมได  ดวยความหม่ันเปนเหตุลุกข้ึนทําการงาน 
ไมอยูเฉย  ดวยความไมเลินเลอ  ดวยความระวัง  และดวยความ 
ปราบปราม. 
        พระพุทธภาษิตน้ี  ใหไดความสันนิษฐานลงโดย  ๒  นัย  คือ 
โดยพยัญชนะและโดยอรรถ  โดยพยญัชนนัยนั้นวา  เกาะหรือดินแดน 
ที่ต้ังเปนประเทศบานเมืองอันเปนถิ่นฐานของตน  ไดชื่อวาเกาะ 
เกาะน้ีชื่อวาเปนที่พ่ึง   ของชนผูเกิดผูอยูในที่นั้นดวยความเปนเจาของ 
เพราะเปนที่พํานักอาศัย.   อันตรายภายในภายนอก  ที่จะพึงเกิดข้ึน 
แกถิ่นฐาน  ชื่อวาหวงน้ํา.  เกาะในสมุทรถลมตามลําพังตนเอง  เพราะ 
เหตุบานดาลเปน  เชนภูเขาไฟประทุ  หวงนํ้าก็จะทวมทําใหเปนสมุทร 
มิฉะน้ันเกาะน้ันต้ังอยูปริ่มน้ํา    เมื่อเกิดพายุใหญทําใหสาครกําเริบ 
หวงนํ้าก็จะทวมทันทําใหเกิดอุทกภัยแกประชาชนในท่ีนั้น  ขอน้ีฉันใด 
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแกถิ่นฐานก็เปนฉันนั้น  ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุภาย 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  
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ใน  มีแตกสามัคคีกันเปนอาทิก็มี    ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุภายนอก     
มีปจจามิตรย่ํายีเปนตนก็มี  อันตรายเหลาน้ี  ยอมทําถิ่นฐานไมใหเปนที่ 
พ่ึงพํานักของผูเปนเจาของ  ทํานองเดียวกับหวงนํ้าทําเกาะใหกลายเปน 
สมุทรฉะน้ัน.     สมเด็จพระโลกนาถเจาประทานพระบรมพุทโธวาท 
โดยนัย   ใหนรชาติเอาใจใสปองกันรักษาทํานุบํารุงเกาะคือถิ่นฐานที่ 
พํานักของตน   อยาปลอยใหหวงนํ้าคืออันตรายทวมทับไดเชนนั้น ดวย 
องคสมบัติ  ๔  ประการ  คือ ดวยความหมั่นเอาใจใส  ๑  ดวยความไม 
ประมาทเลินเลอ  ๑  ดวยความระวัง  ๑   ดวยความปราบปราม ๑. 
ถาเจาของถิ่นเกียจครานเลินเลอ    ไมคอยระวังและระงับความเสียหาย 
อันตรายก็ไดชองเกิดข้ึน.   ถาเจาของต้ังอยูในองคสมบัติ  ๔  ประการ 
คือมีเพียรเพื่อจะจัดจะทํากิจท่ียังไมไดจัดไมไดทํา   และเพ่ือจะรักษาธุระที่ 
ไดจัดไดทําข้ึนแลวใหเปนไปโดยสมํ่าเสมอ  เอาใจใสไมเพิกเฉยปลอย 
ใหเสื่อมทราม  คอยระวังเกียดกันความเสียหายอันยังไมมีมา   มุงบําบัด 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไป  อันตรายก็ไมไดชองท่ีจะเกิด 
เหมือนประชาชนที่อยูในเกาะหรือดินแดนอันลุม   เพียรถมท่ีหรือกอ 
ทํานบกั้นหวงนํ้าอันจะทวมถึง   และคอยระวังรักษาแกไขดวยความไม 
ประมาทฉะน้ัน.  ดังน้ี  ไดชื่อวาทําเกาะไมใหหวงนํ้าทวมได  ในพระ 
พุทธภาษิตน้ีโดยพยัญชนะ.  โดยอรรถนั้น   กุศลธรรมไดชื่อวาเกาะเปน 
ที่พ่ึงของสัตวโลกผูตกอยูในสงสารสาคร   สังกิเลสธรรมอันจะทํา 
อันตรายแกบุคคล  ชื่อวาหวงน้ํา  สัตวเหลาน้ันไดอาศัยกุศลความดีความ 
งามเปนที่พํานัก  ยอมทรงตนอยูไดในสังสารวัฏ   ไมจมลงในบาดาล  
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กลาวคือยังตนใหต้ังข้ึนไดในสมบัตินั้น  ๆ   เปนตนวาโภคทรัพยและ     
อิสริยยศ  มีความสามารถจะนําอัตภาพไปโดยสวัสดี  ไมตองประพฤติ 
ทุจริตอันจะทําใหตกตํ่าลําบาก  เพราะชีวิโตบายเปนเหตุ.  ถาปลอยให 
สังกิเลสครอบงํา   ก็จะทําอันตรายแกกุศลสุจริตท่ีไดประพฤติมา  ยัง 
บุคคลใหตกตํ่าลงไปเหมือนคนเรือแตกข้ึนฝงเกาะไดแลว  ถูกหวงน้ํา 
ทวมพากันกลับไปตกในสาครฉะนั้น.  สมเด็จพระบรมศาสดาจารยตรัส 
สอนใหทําเกาะ   อยาใหหวงนํ้าทวมทับไดเชนนั้นดวยคุณสมบัติ ๔ 
ประการที่กลาวแลว   เปนไปในอันเพียรทํากุศลความดีที่ยังไมไดทํา 
เอาใจใสรักษาความดีที่ไดทําแลว   คอยระวังไมใหชองแกอกุศลความ 
ชั่วท่ียังไมไดทํา   เปนธุระปราบปรามใจตนใหละทิ้งความชั่วท่ีเคยทํา 
แลว.   ดังน้ีชือ่วาทําเกาะไมใหหวงนํ้าทวมได   ในพระคาถานี้โดยอรรถ. 
        ขอความท้ัง  ๒  วิกปันี้  ก็จัดเขาไดในบรมพุทโธวาทท่ีประทาน 
แกภิกษุสงฆ   เมื่อพระอานนทพุทธอุปฏฐากเปนผูรับเทศนา  ในมหา 
ปรินิพพานสูตร๑วา  ตสฺมาติหานนฺท  อตฺตทีปา  วิหรถ  อตฺตสรณา 
อนฺสรณา  เพราะเหตุนั้นแล   อานนท  ทานท้ังหลายเปนผูมีตนเปน 
ที่เกาะเปนที่พ่ึงอยูเถิด  อยามีคนอ่ืนเปนพ่ึง.   คือมธีรรมเปนที่เกาะ 
มีธรรมเปนที่พ่ึง  อยามีอยางอ่ืนเปนที่พ่ึง.  พระพุทธภาษิตน้ี  แสดง 
ปฏิบัติที่สมควรแกสมณะผูรับเทศนาก็จริงอยู   ถึงอยางนั้น  ก็แนะให 
สันนิษฐานวา   อันคนจะทําเกาะ  คือถิ่นฐานของตน   ไมใหหวงน้ํา 
คืออันตรายทวมทับได  จะตองคิดอาศัยตนเอง   จะคิดพ่ึงพิงพวกอ่ืนหา 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๑๙.  
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ใชทางไม   ตองทําตนใหบริบูรณดวยคุณธรรมนั้น ๆ  ซึ่งเปนเครื่อง    
ปองกันบํารุงรักษา   เปนตนวาองคสมบัติ  ๔  ประการในหนหลัง. 
        อตฺตา   หิ  อตฺตโน  นาโถ                โก  ห ิ นาโถ  ปโร  สิยา๑ 

ตนของตนแล   ยอมเปนที่พ่ึงของตน   ใครอ่ืนเลาจะมาเปนที่พ่ึง. 
วิริเยน   ทุกขฺมจฺเจติ๒   ถงึยามตกทุกขยาก   จะลวงทุกขนั้นได  ก็ 
เพราะเพียร  ดุจพระเจาวัฏฏคามณีอภัย  ผูผานสมบัติในลังกา  เมื่อ 
ราวพุทธศาสนกาล  ๔๓๗  ป   เสียพระนครแกพวกทมิฬ  ตองเสดจ 
ประลาตไปซุมอยูในไพร  ทาวเธอไมทอแท   มุงหมายแตจะไดพระนคร 
คืนใหจงได   อุตสาหะเกล้ียกลอมผูคนรวบรวมรีพ้ลเขาเปนกําลังอยู 
ถึง  ๑๕  ป   จึงตีพระนครคืนได   ปราบทมิฬใหปราชัยพายแพ  ทรง 
ราชยสืบมาโดยไมมีภัย.   ความเพียรยอมเปนกําลังใหญ  ใหสําเร็จผล 
ที่มุงหมาย. 
        วายเมเถว  ปุริโส                ยาว  อตฺถสฺส   นปฺิปทา๓ 

เปนชายควรพากเพียรไป  กวาผลจะสําเร็จ   กยิรา  เจ  กยิราเถน๔ 

ถาจะทําควรทํากิจน้ันจริง ๆ.   เมื่อไดทําเชนนั้นแลว  ผลจะไมสําเร็จ 
ก็ตามที  ไมตองมีวิปฏิสาร.  ในหมูบรรพชิต  สมเด็จพระธรรมสามิศร 
ก็ทรงสรรเสริญจตุรงคมหาประธาน  คือความเพียรอยางใหญ  ไม 
เห็นแกองคาพยพ  ๔  แสดงโดยบาลีวา 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖.   ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๓๑๕.    ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๓๓๐.   ๔.  ส.  ส.  ๑๕/๖๗.  
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        กาม  ตโจ  นหาร ุ  จ                อฏ ิ  จ   อวสสิฺสตุ๑ 

เปนตน  มีความวา  เลือดเนื้อในกายของเรา  แหงเหือดไปเถิด  จง   
เหลืออยูแตหนัง  เอ็นกระดูก  ก็ตามที  ผลนั้นใด   จะพึงถึงไดดวย     
เรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของ 
บุรุษ  ยังไมถงึผลน้ันแลว  และจะหยุดเพียรเสีย   จักเปนอันไมมี. แม 
สมเด็จพระชินสีห  ไดตรสัเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนเอกอัคร 
ในโลก   ก็เพราะอาศัยความเพียร.   ต้ังแตออกมหาภิเนษกรมณ  ได 
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาถึง  ๖   ป    แสวงหาพระปญญาตรัสรูในวิธีตาง  ๆ 
ในที่สุดก็ไดบรรลใุนทางทําจิตใหบริสุทธิ์.  พระราชมหากษัตริย  จะ 
มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ    เปนพระเจาจักรพรรดิราชปกครองปฐพี- 
มณฑล  มีประเทศราชอยูใตพระบารมีก็ตองอาศัยพระวิริยภาพ  หม่ัน 
ทรงบําเพ็ญจักรพรรดิวัตร  ทํานุบํารุงพระราชอาณาจักรและประชาชน 
รี้พลพาหนะใหพรอมพรั่ง   ต้ังพระองคอยูในธรรมสุจริต.   ความเพียร 
เปนองคสมบัติของอุตมบุรุษฉะนี้    ทานจึงจัดเปนพระบารมีธรรมของ 
พระพุทธเจาประการหนึ่ง  โดยโวหารวา  วิริยบารมี   ในพระบารมี  ๑๐ 
ทัศ  และจัดเปนราชธรรมของพระราชามหากษัตริยประการหนึ่ง  โดย 
โวหารวา  ตโป  ในทศพิธราชธรรม.  พระพุทธเจาไดตรัสแลว  ก็ยัง 
ทรงพระอุตสาหะเสด็จเที่ยวจาริกแสดงธรรมโปรดเวไนยนิกร  เปนสวน 
ปรหิตปฏิบัติ   คือประพฤติเกื้อกูลแกผูอ่ืน  เปนพุทธกิจสวนสัตตูป- 
การสัมปทา.  พระราชมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว   ก็ประกอบ 
 
๑.  องฺ.  ทุก.  ๒๐/๖๔.  
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พระวิริยภาพในราชกรณียะ  เพ่ือประโยชนดุจเดียวกัน.    
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   เสด็จเถลิงราไชศวรรยา- 
ธิปตย   ในเวลาเริ่มแปรความเปนไปของประเทศในบุรพทิศาภาคน้ี 
ไดทรงตั้งพระราชอุตสาหะในที่จะจัดราชการ   เพ่ือปองกันรักษาทํานุ 
บํารุงพระราชอาณาจักรใหเจริญทันสมัย  อุบัติเหตุใด ๆ  อันจะนําให 
เกิดอนัตถะไมเปนผลอันดีแกแผนดิน  ที่ยังไมเกิด  ก็ทรงจัดกรระวัง 
ดังทํานุบํารุงพลนิกายไว   เพ่ือปองกันจลาจลภายใน  และปจจามิตร 
ภายนอก   ตลอดลงมาถึงระวังโรคภัยไขเจ็บและอัคคีภัยอันจะเกิดมีแก 
ประชาชนเปนที่สุด  เมื่อเกิดข้ึนมาแลว  ก็ทรงเขมนขะมักเพ่ือจะระงับ 
ใหราบคาบ  ดุจไดทรงปราบจลาจลในมณฑลพายัพและอีสาน ขจัด 
โจรภายนอกภายใน   ขอเสียหายที่มีอยูแลว   ก็ต้ังพระราชหฤทัยจะ 
เลิกถอน   เชนเลิกทาส   ผอนเลิกบอนเบี้ย  เลิกวิธีใชบีบค้ันในทาง 
พิจารณาความอาญา   ตลอดถึงเลิกขนบธรรมเนียมอันลวงเวลา  และ 
ขัดแกความเปนไปของประเทศอยางอ่ืน ๆ  อีกเปนอันมาก   การณใด ๆ 
เปนทางแหงความเจริญ   แมจะสําเร็จยากสักปานไรก็ไมทรงทอดพระ 
ราชธุระ  เมือ่เปนกาละก็จัดข้ึน   เชนทรงขวนขวายเพ่ือจะรวมความ 
ปกครอง   ในหนาท่ีตุลาการใหพนจากความเปนแผนก   จัดระเบียบสวน 
ธุรการ   บํารงุศึกษากสิกรรมพาณิชกรรม  สรางทางรถไฟสายโทรเลข 
และอ่ืน ๆ  เมื่อไดจัดข้ึนแลว   ก็มีพระราชประสงคจะรักษาใหยืนยงคงที่ 
ทรงสอดสองตรวจตราราชกรณียะอยูเปนนิตย. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงพระอุตสาหะในอัน  
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บําเพ็ญราชธรรมอันอางวาง  ยากท่ีจะลุที่สุด   ก็ดุจเดียวกันกับพระ   
มหาชนก  พยายามวายอยูในมหาสาครไมแลเห็นฝง  ถึงดังน้ันก็ไมมี  
ทอแท   นางมณีเมขลามีกรุณามาชวย  ก็ไดแกความสําเร็จมุงหมาย 
เปนผลแหงความเพียรและแกลวกลา.  พระคุณขอนี้นับวาวิริยสมบัติ 
เปนมงคลอันมหาประเสริฐ  มีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา 
นั้น  เปนประการท่ีตน. 
        โลกัตถจริยานั้น   คือความประพฤติใหเปนประโยชนแกโลก 
และคําวาโลกในที่นี้นั้น    โดยพยัญชนะ  เปนชื่อของแผนดินท้ังมวล 
หรือโดยเอกเทศ,   โดยอุปจารโวหารคือคํากลาวออม  เปนชื่อของ 
ประชาชนผูอาศัยอยู  ณ  โลกนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ความประพฤติให 
เปนประโยชนแกแผนดินอันเปนถิ่นฐานและประชาราษฎร  จัดวาเปน 
โลกัตถจริยาโดยบรรยาย.  คุณขอน้ีเปนปฏิปทาเครื่องหมายของทาน 
ผูเปนบุรุษรัตน.   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จําเดิมแตไดตรัสรู 
ก็ไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจอันใหญ   พระองคแผพระญาณทอดพระเนตร 
โลก   ณ  เวลาปจจุสมัยใกลรุงและสายัณหสมัยตอนพลบคํ่า  เมื่อมี 
พุทธเวไนยปรากฏในพระญาณ   โดยอาการท่ีมีอุปนิสัยจะไดตรัสรูมรรค- 
ผล   หรือถึงพระไตรสรณคมน   หรอืจะไดลุคุณสมบัติอยางอ่ืน  ๆ  พระ 
องคก็เสด็จไปโปรด  ดวยพระมหากรุณา  ต้ังตนแตตรัสประถมเทศนา 
โปรดพระภิกษุปญจวัคคีย   พอมีพระสาวกข้ึนบาง   ก็สงจาริกไปใน 
ทิศานุทิศ   เพ่ือประกาศพระศาสนา  ขอน้ีก็ทรงปรารภหิตสุขแหง 
สัตวโลกเปนที่ต้ัง   แจงในพระวาจาตรัสสั่งดังน้ีวา  จรถ  ภิกขฺเว  
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จาริก   พหุชนหิตาย  พหชุนสุขาย  โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน๑    ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายจงเท่ียว 
จาริกไป  เพ่ือเกื้อกุลแกชนมาก  เพ่ือสุขแกชนมาก  เพ่ือนุเคราะห 
แกโลก   เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือสุข  แหงเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย   ทานทั้งหลายอยาไดไป  ๒ รูป  โดยทางเดียวกัน 
จงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน  ในทามกลาง  ในท่ีสุด   ประกาศ 
ศาสนาบริสุทธิ์บริบูรณสิน้เชิง  พรอมทั้งอรรถ  ทั้งพยัญชนะ  สตัว 
ทั้งหลายท่ีมีสัญชาติเปนผูมีธุลีในจักษุนอย   กลาวคือมีกิเลสเบาบาง 
มีอยู   เพราะไมเคยไดยินไดฟง   ยอมเสื่อมจากธรรม  ผูจะรูทั่วถงึ 
ซึ่งธรรมจักมี  แมเราตถาคตก็จักไปอุรุเวลาประเทศเสนานิคม  เพ่ือ 
แสดงธรรมเหมือนกัน.   ต้ังแตนั้นก็เสด็จเท่ียวเทศนาโปรดสัตวตลอด 
เวลาท่ีทรงพระชนมอยูเพียงไร  ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายไพบูล. 
พระคันถรจนาจารยยกยองพระคุณขอน้ีไวในพระพุทธจริยา  ๓  เรียกวา 
โลกัตถจริยา  คือประพฤติประโยชนแกโลก   ในสัมปทา  ๓   เรียกวา 
สัตตูปการสัมปทา   คือถงึพรอมดวยอุปการแกเวไนยสัตว.  พระมหา 
กษัตริยเจาผูครองแผนดินตางโดยพระเดชานุภาพ   เปนพระเจาจักร- 
พรรดิ    เปนมุรธาภิสิตราช  หรือตํ่ากวาน้ันลงมา   ก็ยอมทรงบําเพ็ญเปน 
พระราชจริยาอันสําคัญ  พึงสันนิษฐานเห็นในการทรงรักษาจักรวรรด-ิ 
วัตร   และทรงปฏิบัติอยูในสังคหวัตถุเปนเบื้องหนา.  จักรวรรดิวัตร 
นั้น   จัดประเภทโดยอรรถกถานัยเปน  ๑๒  ประการ  คือทรงจัดธรรม- 
 
๑.  มหา.  วิ.  ๔/๓๙.  
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การรักขาวรณคุตต์ิ  คือความปกครองดวยรักษาและปองกันอันเปนธรรม   
อนฺโตชนสฺมึ   ในอันโตชนหมูคนใน  ไดแกพระมเหสี  พระราชโอรส 
พระราชธิดา    ตลอดลงมาถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งบุรุษสตรี 
พวกหน่ึง  พลกายสฺมึ ในพลกายคือกรมทหาร  อันเปนกําลังปองกัน 
ปราบปรามปฏิปกษ  และรักษาความสงบราบคาบพวกหน่ึง  แต  ๒  พวก 
นี้โดยอรรถกถานัยจัดเปน  ๑  ขตฺติเยสุ  ในเหลากษัตริย  ผูครอง 
พระนครน้ัน ๆ   ผูอยูใตพระเดชานุภาพพวกหน่ึง  อนุยนฺเตสุ  ในเหลาอนุ- 
ยนต  คือเชื้อพระวงศผูสนิทในพระองค  สําหรับตามเสด็จเปนราชบร-ิ 
วารพวกหน่ึง  พฺราหฺมณคหปติเกสุ  ในพราหมณผูเปนคฤหบดี   ต้ังอยู 
ในที่เปนเสวกามาตยรับราชกิจพวกหน่ึง  เนคมชานปเทสุ   ในชาวนิคม 
ชนบท  คือราษฎรพ้ืนเมืองพวกหนึ่ง   สมณพฺราหมฺเณสุ  ในพราหมณ 
ผูเปนสมณะพวกหนึ่ง   มคิปกฺขีสุ   ในหมูเนื้อนกท่ีควรจะบํารุงไวสืบ 
พันธุพวกหน่ึง   อธมฺมการปฏิกฺเขโป   หามปรามความประพฤติไม 
เปนธรรม   คือต้ังพระราชบัญญัติเพ่ือปองกันเหตุรายมิใหเปนไป  ๑ 
อธนาน   ธนานุปฺปทาน  พระราชทานทรัพยแกผูไรทรัพย  คือประ- 
กอบอุบายนํานุบํารุงประชาชนผูขัดสนใหเปนคนม่ังค่ังบริบูรณ  ๑  สมณ- 
พฺราหฺมเณ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺหปุจฺฉน   หม่ันไตถามสมณพราหมณ 
ผูทรงคุณธรรมถึงบาปบุญคุณโทษแลว  สมาทานแตกิจท่ีชอบ  ๑  วัตร 
เหลาน้ีมีในบาลีจักรวัติสูตร   อธมฺมราคสฺส    ปหาน   กับเวน 
ความกําหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม  ๑  วิสมโลภสฺส  ปหาน 
เวนความโลกกลาโดยอาการไมสม่ําเสมอ  คือไมเลือกวาควรไมควร  ๑  
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นี้มาในอรรถกถา   เขากันเปนจักรวรรดิวัตร  ๑๒  ประการ.  และ    
สังคหวัตถุนั้น  ๕  ประการคือ  สสฺสเมธ  พระปรชีาฉลาดในอันบํารุง 
กสิกรรมการนาตลอดมาถึงการเพาะปลูกทั่วไป   เปนสมบัติใหญของ 
บานเมือง  เพ่ือยังพ้ืนที่ใหเผล็ดผลเต็มภาคภูมิ  ๑  ปุริสเมธ  พระ 
ปรีชาฉลาดในอันชุบเลี้ยงพระราชวงศเสวกามาตย  และบํารุงพลนิกาย 
ตลอดถึงประกอบอุบายปลูกความนิยมของสมณพราหมณาจารย  และ 
ราษฎรขาขอบขัณฑสีมาท่ัวไป   เพ่ือบํารุงสามัคคีธรรมเปนกําลังใหญ 
ของแผนดิน  ๑  สมฺมาปาส  ทรงบํารุงพาณิชกรรมการคาขาย  อันเปน 
อุบายดังบวงคลองน้ําใจพวกพาณิชภายในภายนอกไวโดยชอบ  เปน 
ทางประกอบพระราชทรัพยข้ึนพระคลัง   และทําความม่ังค่ังสมบูรณ 
แหงพระราชอาณาเขต  ๑   วาจาเปยฺย   ตรัสพระวาจาปราศรัยเราะราย 
แสดงพระราชอัธยาศัยออนโยนเคารพเมตตาอารีแกราชบริษัท  โดยควร 
แกภูมิของคนนั้น ๆ  ๑  นิรคฺคล  ปองกันเหตุรายภายนอกภายในให 
สงบราบคาบ  ประชาชนไดอยูเปนสุขสบาย  ไมตองหวาดตอภยันตราย 
วางใจลงไดจนแทบจะไมตองลงสลักประตูบานเรือน   เปนทางปลูก 
ความเชื่อถือของประชาชน  ๑.    โลกตัถจริยา   เปนปฏิทาของทาน 
ผูเปนบุรุษรัตน   ทั้งฝายบรรพชิต  ทัง้ฝายคฤหัตถ  ดวยประการฉะน้ี 
ทานผูมีจริยาเห็นปานน้ัน  ยอมดํารงชนมชีพอยูเพ่ือหิตสุขแหงสัตวโลก 
เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ   ปฺาชีวีชีวิตมาหุ   เสฏ๑  บัณฑิต 
ทั้งหลาย   ยอมกลาวสรรเสริญชีวิตของทานผูมีปกติเปนอยูดวยปญญาวา 
 
๑.   ส.  ส.  ๑๕/๕๘.    ขุ.  สุ.   ๒๕/๓๖๐.  
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ประเสริฐสุดไมเปลาจากประโยชน.   วิริยภาพที่เปนคุณสมบัติของทาน 
ผูเปนอุดมบุรุษ   ยอมเปนกําลังอุดหนุนใหทานไดบําเพ็ญโลกัตถจริยา  
ใหไพศาล.   
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงประกอบดวยพระ 
วิริยสมบัติแลว  ทรงบําเพ็ญราชธรรมอุปถัมภพระพุทธศาสนา  บริหาร 
พระราชอาณาจักร   ชุบเลีย้งพระราชวงศานุวงศเสวกามาตยราชบริพาร 
ทั้งฝายทหารทั้งฝายพลเรือน  ทํานุบํารุงทวยชีอาณาประชาราษฎรเพ่ือยู 
เย็นเปนสุข   นิรทุกขนิรภัย  อนุโลมเขาในจักรวรรดิวัตร  และสงัคหวัตถุ 
ซึ่งแสดงมาแลวในหนหลงั  ต้ังพระราชหฤทัยมั่นอยูในพระราชจริยา. 
พระราชอุตสาหะจัดในราชกิจ   เปนเหตุใหสมเด็จบรมบพิตรพระราช 
สมภารเจาเสื่อมลาพระกําลังลง  ไมทรงพระสําราญโดยลําดับมา  จนเปน 
เหตุตองเสด็จรักษาพระองค  ณ  ทวีปยุโรป  ซึ่งเปนปรวิสัย  นริาไกล 
พระมหานครกับทั้งราชตระกูลราชบรษัิท  และโภไคศวรรย  หางจาก 
ขาขอบขัณฑสีมา  เปนที่วาเหวพระราชหฤทัย   ทั้งจะไดเสวยความ 
ลําบากพระกมล  เพราะไมบริบูรณแหงอุปฐาน  การบํารุงบําเรอดังได 
เคยมา  ทั้งนี้ก็เพ่ือจะรักษาพระชนมและบํารุงพระกําลังไวทรงราชภาระ 
ใหเปนหิตานุหิตประโยชนทั่วกัน.  ขอน้ีก็เหมือนสมเด็จพระสรรเพชญ 
พุทธเจาเมื่อแรกไดตรัสรู   ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของสัตวโลก  ผูจะ 
รูทั่วถึงธรรมมีอยู  และทรงสันนิษฐานวาจะแสดงธรรมแลว  ทรงทําอายุ 
สังขาราธิษฐาน  คือต้ังปรารถนาท่ีจะดํารงพระชนมายุอยู  กวาพุทธ- 
บริษัทจะไดความเขาในธรรมชัดเจน  และปฏิบัติชอบสมควรแกพระ  
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ธรรม   สามารถจะบอกกลาวสั่งสอนผูอ่ืนนําสืบกันไป  กวาพระศาสนา   
จะไพบูลถาวรแพรหลายสําเร็จประโยชนแกชนเปนอันมาก   หากจะมี  
โรคาพาธพยาธิพิบัติเกิดข้ึนตัดทอนอายุสังขาร  ก็จะทรงพยายามเพ่ือ 
บําบัดเสีย   ดวยกําลังพระอิทธิบาท  จะบํารุงพระองคใหทรงอยูกอน 
กวาพระศาสนาและบริษัทจะสมบูรณฉะน้ัน.   โดยปกติพระอรหันตเจา 
ยอมไมมีความอาลัยเสียดายในรางกายและชีวิต   จะเปนอยูไดเทาไร 
ก็ตามที  ถึงอยางนั้น  สมเด็จพระโลกนาถเจา  ทรงทําอายุสังขาราธิษ- 
ฐานในท่ีนี้  ก็ดวยพระพุทธประสงคจะทรงบําเพ็ญพระพุทธจริยา  ให 
สําเร็จประโยชนแกโลก   ดวยประการดังนั้น   สมเด็จบรมบพิตรพระ 
ราชสมภารเจาก็เหมือนกัน    ต้ังพระราชหฤทัยจะรักษาพระชนมและ 
บํารุงพระกําลังไวเพ่ือทรงบําเพ็ญพระราชจริยาใหภิยโยภาพ  เพ่ือประ- 
โยชน  แกแผนดินและประชาชน  ตองดวยความสรรเสริญในพทุธ- 
นิพนธวา๑ 

                หิโต   พหุนฺน  ปฏิปชฺช  โภเค 
ทานผูเปนสัตบุรุษ   ปฏบิัติครอบครองโภคสมบัติ   มีอัธยาศยัเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก 
                ต  เทวดา  รกฺขติ  ธมมฺคุตฺต 
เทวดายอมรักษาทานผูนั้น  อันธรรมคุมครองแลว 
                พหุสฺสุต   สีลวตูปปนฺน 
                ธมฺเม    ิต  น  วิชหาติ  กิตฺติ 
 
๑.   ปฺจก.   ๒๒/๕๑. 
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เกียรติคุณยอมไมละทานผูนั้นที่เปนพหุสูตมีสดับมาก   บริบูรณดวย  
สีลาจารวัตรต้ังอยูในธรรม  
        ธมฺมฏ  สีลสมฺปนฺน        สจฺจวาทึ  หริีมน 
        เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว         โก  ต  นินฺทิตุมรหติ 
ใครเลาควรจะนินทาทานผูนั้น  ผูต้ังอยูในธรรม  ถงึพรอมดวยศีล  มีปกติ 
กลาวคําสัตย  มีหิริอยูในใจ  ไรโทษดุจแทงทองชมพูนุทหนักนิกขะ  ๑ 
        เทวาป  น  ปสสนฺติ          พฺรหฺมนุาป  ปสสิโต 
อยาวาแตมนุษยเลย  แมเทวดาแมพรหมก็ยอมสรรเสริญทานผูนั้นทั่วไป 
ฉะน้ี.   พระคุณน้ี   จัดเขาในโลกกัตถจริยา  เปนมงคลอันสูงสุข 
มีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  เปนประการท่ี  ๒. 
        พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลโนบายนั้น  คือพระราชกรณียกจิท่ี 
ทรงจัดข้ึนดวยพระบรมเดชนุภาพ   เปนอุปการะแกพระคุณขอท่ี ๒ 
ซึ่งแสดงมาแลวน้ัน.  ในขวบหลังต้ังแต  กันยายน  ศก  ๑๒๕  ถงึ  สิงหาคม 
ศก  ๑๒๖  นี ้ ขอท่ีควรยกยอมข้ึนพรรณนา  คือ 
        ในคราวที่เสด็จประพาสจากพระมหานครสูทวีปยุโรปนั้น  ทรง 
ต้ังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร  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  ตองดวยลักษณะพระราชโอรสผูใหญของพระเจาจักร- 
พรรดินาถท่ีแสดงในพระสูตรวา  ประกอบดวยองคสมบัติ  ๕  ประการ 
คือ  อัตถัญู  เปนผูรอบรูอรรถ  คือกระแสความ  และผลประวัติ 
ธัมมัญู  เปนผูรอบรูธรรม  คือสันทดัในพากยคํา  และเหตุการณ 
มัตตัญู   เปนผูรูจักประมาณ  คือความพอดีแหงกิจ  และบุคคล 
กาลัญู  เปนผูรอบรูกาลสมัยที่สมควรประกอบกิจใหสบโอกาส ปริสัญู 
เปนผูรูจักบริษัทวาจะควรยึดเหน่ียวไวไดดวยสถานไร.  สมเด็จพระบรม 
บพิตรพระราชสมภารเจา  ไดพระราชโอรสผูทรงคุณสมบัติเชนนี้ไวตาง 
พระองค  ถึงจะเสด็จอยูในท่ีไกลก็พอจะทรงเบาพระวิตกถึงราชการได 
แมนเสด็จอยูในพระนคร  สมดวยพระพุทธภาษิตในคัมภีรปญจกนิบาต 
อังคุดร๑วา  ปฺจหิ  ภิกขฺเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ราชา  ขตฺติโย 
มุทฺธาภิสิตฺโต  ยสฺส  ยสฺส  ทิสาย  วหิรติ  สกสมฺึเยว  วิชิเต  วหิรติ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขัตติยราชผูไดมุรธาภิเษกแลว  ประกอบพรอม 
ดวยองค  ๕  ประการแลว  เสด็จอยูในทิศใด  ๆ  กช็ื่อวาเสด็จอยูใน 
แวนแควนของพระองคเอง.   องค  ๕  นั้น  คือ  อภุโต  สุขาโต  โหติ 
มีพระชาติอันดีทั้ง  ๒  ฝาย   คือท้ังฝายพระชนนี   ทั้งฝายพระชนก 
มีพระครรภเปนที่ถือปฏสินธิหมดจดเปนอันดีตลอด  ๗  ชั่วบุรพบุรุษ  อัน 
ผูใดผูหน่ึงไมติเตียนไมคัดคานได   เพราะถอยคําปรารภพระชาติ  ขอที่มี 
พระชาติสูงทั้ง  ๒  ฝายนี้  เปนองคอันหน่ึง  อฑฺโฒ   โหติ   เปนผูมั่งค่ัง 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๑๖๙.  
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มีพระราชทรพัยมาก   มีเครื่องอุปโภคมาก   มีพระคลังและฉางเต็ม    
บริบูรณ  เปนองคอันหน่ึง   พลวา  โข  ปน  โหติ  จตุรงฺคินิยา 
เสนาย  สมนนฺาคโต    และมีกองพลประกอบดวยเสนา  ๔  เหลา 
บังคับงายอยูในถอยคํา  ต้ังใจทําตามอาณัติ  เปนองคอันหน่ึง  ปริณายโก 
โข  ปนสฺส  โหติ   ปณฺฑิโต  อน่ึง  ปรณิายกขุนพลของพระองค 
เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด   มีปรีชาสามารถจะดําริการท้ังอดีตอนาคต 
ปจจุบัน   นี้เปนองคอันหนึ่ง  ธรรม  ๔  ประการน้ี  ยอมอบรมพระราช- 
อิสริยยศของขัตติยราชนั้นใหเจริญแกกลา    พระราชามหากษัตริย 
ประกอบดวยธรรม  มียศเปนที่  ๕   นีแ้ลว  เสด็จอยูในทิศใด  ๆ  กช็ื่อ 
วาเสด็จอยูในแวนแควนของพระองคเอง  เพราะความเปนเชนน้ียอมมี 
สําหรับทานผูมีชัยชํานะเปนอยางวิเศษแลว.  สมเด็จบรมบพิตรพระ 
ราชสมภารเจา   ไดพระราชโอรสเปนที่วางพระราชหฤทัยไดเชนนี้ 
ควรไดทรงรับความพลอยยินดีของชนท้ังปวง. 
        อีกประการหน่ึง  ไดโปรดเกลา  ฯ  ใหทําสัญญากับรัฐบาลฝรั่งเศส 
ปรองดองกันปนเขตแดนอาณาจักรทั้ง ๒  และจัดวิธีปกครองคนใน 
อํานาจกับคนผูพํานักของรัฐบาลน้ัน  เพ่ือรักษาสัมพันธไมตรี  ใหสนิท 
สนมโดยสมแตสมัย. 
        พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบายที่พรรณนา  พอเปน 
นิทัสสนนัย   จัดเปนมงคลอันวิเสสท่ีครบ  ๓. 
        พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ  อันเปนที่ต้ังแหงศุภสิริสวัสดิอุดม- 
มงคลอันพิเศษ  มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา  ดวยประการ  
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ฉะน้ี.   ควรแลวท่ีพระราชวงศานุวงศ  และเสวกามาตย  ตลอดถงึ         
ราษฎรท้ังปวงจะมีความกตัญูรูพระคุณ  และจงรักภักดีในสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจานั้น  ผูมีหนาที่ในราชกิจ  ควรต้ังจิตรักษาการ 
ฉลองพระเดชพระคุณ  จงเต็มกําลังดวยความสวามิภักดิ์ซื่อสัตย  วุฒิสิร-ิ 
สวัสดิ์ก็จักเกิดเปนผล  แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ตลอด 
ลงมาถึงตนท่ัวกันแล.  
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                                        ในศก  ๑๒๗   
        จะพรรณนาพระคุณพิเศษ  ๓  ประการ  คือ   มิตรสมบัติ  ๑  
มัตตัญุตา  ๑  รฏัฐาภิปาลโนบาย  ๑   พอเปนนิทัสสนนัย, 
        มิตรสมบัติขอตนนั้นคือถึงพรอมดวยมิตร.  กลาวโดยสาธารณนัย 
ชนผูรักใครกันสนิท  ชื่อวามิตร  ไดในคําวา  มาตา  มิตฺต  สเก 
ฆเร   มารดาชื่อวาเปนมิตรในเรือนของตน.   คนผูมีเมตตาในกันก็ชื่อ 
วามิตร  ไดในคําวา  อริยมิตฺตกโร  สิยา   ชนสมควรจะทําพระอริย- 
บุคคลใหเปนมิตร.  กลาวโดยเฉพาะสหายผูสนิทและผูมีเมตตาชื่อวามิตร 
ไดในคําวา  ปาปมิตฺโต  กลฺยาณมิตฺโต  มีมิตรเลว  มีมิตรดี.  เพ่ือน 
รวมการงานเปนแตสหายบาง  อมาตยบาง   ไมชื่อวามิตร  ตอเปนผูสนิท 
สนมกันมีเมตตาในกัน  จึงจะไดชื่ออยางนั้น.   มิตรนั้นมีทั้งชั่วท้ังดี  มิตร 
ชั่วเรียกวาบาปมิตร   มิตรดีเรียกวากัลยาณมิตร.  มติรนั้นยอมเปนปจจัย 
ภายนอกอันแรงกลา   ที่จะพาผูสมคบใหถึงความเจริญหรือเส่ือมเสีย 
เหตุดังนั้น  สมเด็จพระโลกนาถเจาจึงตรัสวา๑  พาหิร  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ 
กริตฺวา  นาฺ  เอกงฺคป  สมนุปสฺสาม ิ ย เอว   มหโต  อนตฺถาย 
สวตฺตติ   ยถยิท  ภิกขฺเว  ปาปมิตฺตตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทํา 
ปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว  เรายอมไมแลเห็นเหตุแมอันหน่ึงอื่น 
อันจะเปนไปเพ่ือความเสียหายอยางใหญ  เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว 
ความเปนผูมีปาปมิตร  ยอมเปนไปเพ่ือความเสียหายอยางใหญ  อีกฝาย 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๒๒.  
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หน่ึง   เรายอมไมแลเห็นเหตุอันหน่ึงอื่นเหมือนกัน   อันจะเปนไป     
เพ่ือประโยชนอยางใหญ   เมหือนความเปนผูมีมิตรดี  ความเปนผูมี 
กัลยาณมิตร  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ.   ความแหงพระพุทธ- 
ภาษิตนี้  ในกัณหปกษฝายดําคือขางไมดี  พึงสาธกดวยเรื่องพระเจาอชาต- 
ศัตรูผูครองมคธประเทศ.  ครั้งทาวเธอยังเปนพระราชกุมาร  คืออยูใน 
ตําแหนงลูกหลวงยังไมไดเถลิงราชย   ทาวเธอไปคบหากับพระเทวทัต 
ผูเปนภิกษุใจบาปหยาบชา  เชื่อคํายุยงของพระเทวทัต  ไดทําปตุฆาต 
อันเปนครุกรรม  ไดเสวยผลอันเผ็ดรอน  ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา 
ทั้งตัดอุปนิสัยแหงพระโสดาปตติผล   ที่จะพึงไดบรรลใุนอัตภาพน้ันเสีย 
แมทาวเธอเปนพระราชครองแผนดิน  มีพระเดชานุภาพลวงกฎหมาย 
ไมมีบุคคลจะลงกรรมกรณ    ก็ยังตองเสวยวิปฏิสารไดความเดือดรอน 
พระราชหฤทัยเปนอาชญา  ทาวเธอเคยทํามาเอง  ก็จําตองหวาดไมไว 
พระทัย  แมในพระราชโอรส  ไมไดทีจ่ะเสด็จอยูสําราญ  แมในทางกุล- 
สังวาส  คืออยูรวมกันเปนตระกุล  วางตัวอยางอันไมดีไว   ไมเฉพาะ 
แตในพระราชวงศ   ยังทําความเสียไวในขัตติยมณฑลท่ัวไปดวย  ถูกตัด 
ขาดจากความสมาคม  นิยมนับถือของโลก   ครั้นเสด็จละโลกน้ีไปแลว 
จะมีคติเปนอยางไร  ก็ไมตองพักพยากรณ.  พระเจาอชาตศัตรูไดเสวย 
วิบากอันเผ็ดรอนเชนนี้  ก็เพราะสมาคมกับพระเทวทัตผูเปนปาปมิตร. 
ในศุกลปกษ   ฝายขาวคือขางดี   พึงสาธกดวยเครื่องแหงพระเจาตักกสิลา 
พระราชโอรสพระเจาพาราณสี   ในปญจภีรุกชาดกเอกนิบาต๑   เมื่อครั้ง 
 
๑.  ขุ.  เอก.  ๒๗/๔๓.   ตทฏกถา   ๒/๓๕๒.  
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ยังเปนพระราชกุมาร   เสด็จจะไปครองเมืองตักกสิลาอันเปนทางไกล    
กันดาร   รอดพนจากอํานาจนางยักขินีผูมาประโลมลอในระหวางทางและ 
ไปถึงโดยเกษมสวัสดี   กเ็พราะไดพระปจเจกพุทธะเปนกัลยาณมิตร 
ต้ังม่ันไมละเมิดโอวาทของทาน เมื่อทาวเธอไดผานสมบัติแลวทรงเปลง 
อุทานาวาจาข้ึนวา 
                กสุลูปเทเส  ธติิยา  ทฬฺหาย 
                อวตฺถิตตฺตา  ภยภีรุตาย  จ 
                น   รกขฺสีน  วสมาคมิมหฺเส 
                ส   โสตฺถิภาโว  มหาตา  ภเยน  เม 
ดังน้ี   มีความวา   เพราะเราม่ันแลว  ดวยความต้ังม่ัน  ในคําแนะนํา 
ของทานผูฉลาด  และเพราะเราเปนผูขลาดแตภัย  เราจึงมิไดถึงอํานาจ 
แหงนางยักขินีทั้งหลาย  เราจึงมีสวัสดีรอยจากภัยใหญอยางนี้.  เรื่องนี้ 
พระโบราณาจารยแสดงไว  เปรียบความเปนไปของกุลบุตรผูรูจักรักษา 
ตนรอดตลอดมาแตเยาว   จนไดเปนอธิบดีครองตระกูลอันหน่ึงข้ึนไปจน 
สุดวาสนา  พระราชกุมารพระราชโอรสพระเจาพาราณสี  ผูเสด็จจะไป 
ครองเมืองตักกสิลานั้น  ไดแกกุลบุตรผูยังเยาว  อันจะกาวข้ึนไปสูที่สุด 
วาสนาของตนขางหนา.    ระยะทางในระหวางนครทั้ง  ๒   อันไกล 
กันดารน้ัน  ไดแกระยะเบ้ืองตนและที่สุดของกุลบุตรผูจะกาวข้ึนไปน้ัน 
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 
ของด่ืม  และผาผอนเบาะฟูกที่หลับนอนและส่ิงอ่ืนอันจะเกื้อกูลแกสัมผัส 
อันเปนที่ยวนใจ   แตเปนอบายมุข   คือเปนเหตุแหงความพินาศ  ไม 
สามารถจะกาวข้ึนไปถึงที่สุดวาสนา   ลมเสียในระยะกาล.  พระราชกุมาร 
ผูไมหลงแลว   และรอดจากอํานาจนางยักขินีไปถึงเมืองตักกสิลาโดย 
สวัสดี  และไดครองนครนั้น  ไดแกกลุบุตรผูมีสติสัมปชัญญะ  ไมลุม 
หลงในเบญจพิธกามคุณนั้น  รูจักปองกันตนใหรอดตลอดมาจนถึงได 
กาวข้ึนไปสูที่สุดวาสนาของตน.   พระราชกุมารไดบรรลุวิบลุผลดังนี้ 
เพราะต้ังม่ันในคําแนะนําของพระปจเจกพุทธะนั้น  ไดแกกลุบตุรไดรับ 
โอวาทของปราชญแลวประพฤติตาม  แลวแลไดบรรลุความดีความงาม 
นั้น ๆ  ตามภูมิของตน.   ความเปนผูมีบาปชนเปนมิตรเปนเหตุแหง 
หายนะ   ความเปนผูมีกัลยาณชนเปนมิตรเปนเหตุแหงวัฒนะ  ดังเรื่อง 
ที่นํามาสาธกฉะน้ี.   ความเปนผูมีกัลยาณมิตร  ยอมถือเปนสําคัญใน 
พระธรรมวินัยนี้เหมือนกัน.   ขอน้ีพึงสาธกดวยเรื่องอันมาในสังยุตต- 
นิกายมหาวารวรรค๑   ครัง้หนึ่ง  พระอานนทกราบทูลสมเด็จพระบรม 
ศาสดาวา  ความเปนผูมีกัลยาณมิตรนี้  เปนกึ่งแหงพรหมจรรย คือ 
ความบําเพ็ญศาสนกิจทีเดียว.   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท 
 
๑.  ส.   มหาวาร.  ๑๙/๒.  
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อยากลาวอยางนั้น  เปนพรหมจรรยทั้งมวลทีเดียว ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร    
จักอาจยังอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเกิดข้ึน  จักอาจทําใหเจริญข้ึน.  ตอน้ี 
ทรงแจกอัฏฐังคิกมรรคน้ันแลวตรัสวา  ดวยบรรยายนี้แลพึงรูวา  ความ 
เปนผูมีกัลยาณมิตร  เปนพรหมจรรยทั้งมวลทีเดียว  สัตวทั้งหลายไดเรา 
ตถาคตเปนกัลยาณมิตรแลว  ตนเปนผูมีชาติเปนธรรมดา  ก็ยอมพน 
จากชาติได  เปนผูมีชราเปนธรรมดา  กย็อมพนจากชราได  เปนผูมี 
มรณะเปนธรรมดา  ก็ยอมพนจากมรณะได  เปนผูมีโศก  ปริเทวะ 
ทุกข  โทมนสั  อุปายาสเปนธรรมดา   ก็ยอมพนจากทุกขเหลาน้ีได  แม 
ดวยบรรยายน้ี   พึงรูวาความเปนผูมีกัลยาณมิตร  เปนพรหมจรรยทั้งมวล 
ทีเดียวแล.   พระอังคุลิมาล  แรกก็เปนโจรรายกาล  ไดสมเด็จพระ 
ศาสดาเปนกัลยาณมิตร   ละทุจริตเสียไดกลับเปนคนดี  มาบวชใน 
พระธรรมวินัยนี้แลวไดสําเร็จพระอรหัต.   ในบดันี้ภิกษุทั้งหลายยังอาง 
เมตตาจิตของทานเปนสัตยาธิษฐาน  สวดปริตรเพ่ือสําเร็จสวัสดิมงคล 
แกหญิงมีครรภตลอดถึงชนสามัญท่ัวไป   และปรติรนั้นก็ไดชือ่วาอังคุลิ- 
มาลปริตรสบืมา.  เรื่องนี้สาธกความแหงพระพุทธภาษิตในหนหลัง 
นั้น.   ความเปนผูมีกัลยาณมิตร  ยอมถือเปนสําคัญในพระศาสนา  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        ในสิงคาโลวาทสูตร๑   สมเด็จพระชินสีหตรัสเรียกปาปมิตรวา 
มิตรปฏิรูป  คือมิตรเทียม  ตรัสเรียกกลัยาณมิตรวาสุหัท  คือคนใจดี 
ที่จัดวาเปนมิตรแท  ทรงจําแนกลักษณะมิตรเทียมและมิตรแทไวฝายละ 
 
๑.  ที.  ปา.  ๑๑/๑๙๔.  
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๔  พวก.  มิตรเทียมนั้น  คือ  เปนผูปอกลอก  เปนผูพูดไมไดจริง  เปน      
ผูประจบ   เปนผูชักพาในทางฉิบหาย.  มิตรแทนัน้  คือเปนผูอุปการะ 
เกื้อหนุนกันจริง  เปนผูรวมสุขรวมทุกขกันได   เปนผูแนะนําในทางที่ 
เปนประโยชน  เปนผูเอ็นดูรักใครจริง.   ค้ันทางแสดงลักษณะแหงมิตร 
เทียมและมิตรแทดังนี้แลว  ตรัสใหเวนมิตรเทียมเสียหางไกล  เหมือน 
คนเดินทางเวนทางมีภัยอันตราย    อีกฝายหน่ึงตรัสใหเขาหามิตรแท 
เหมือนมารดาไมทิ้งบุตรฉะนั้น. 
        ในมิตตามิตตชาดก   ในทวาทสนิบาต๑  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   มิตรมคีวามเสื่อมเสีย  ยอมพลอยเปนทุกข  ไดของกินแปลกมา 
ยอมนึกถึงมิตร  คิดเผ่ือแผฉะน้ี. 
        สหาโย   อตฺถชาตสฺส                  โหติ  มิตฺต  ปุนปฺปุน๒ 

สหายยอมเปนมิตรของผูมีกิจธุระเกิดข้ึนเนือง ๆ  มา ควรแลวท่ีกุลบุตร 
จะคบหากัลยาณมิตรและเอ้ือเฟอเอาใจไวเปนกําลัง. 
        สกฺกตฺวา  สกฺกโต  โหติ                ครุ  โหติ  สคารโว๓ 

สักการะเขาแลว  กย็อมเปนผูที่เขาสักการะตอบ  เคารพเขาแลว  ก็ยอม 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๔๐.   ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๕๑.    ๓.  ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๘/๑๕๔.  
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เปนที่เคารพของเขา.  สมเด็จพระโลกนาถเจาก็ไดตรัสประทานโอวาท    
ไวแกสิงคาลมาณพวา๑  ปฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ   กุลปุตฺเตน 
อุตฺตรา   ทิสา  มิตฺตามจฺจา  ปจฺจุปฏาตพฺพา  ดูกอนคฤหบดีบุตร 
มิตรอมาตยผูเปรียบดวยทิศเบ้ืองซาย  อันกุลบุตรพึงบํารุงดวยฐานะ  ๕ 
ประการ  คือ  ทาเนน  ดวยการใหพัสดุสิ่งของเกื้อกูล   เปยฺยวชเฺชน 
ดวยกลาวถอยคําท่ีจับใจ   อตฺถจริยาย  ดวยประพฤติการท่ีเปนประโยชน 
แกมิตร   สมานตฺตตาย  ดวยความเปนผูมีตนเสมอ   ไมแสดงความ 
แปรผันในการนั้น ๆ  อวสิวาทนตาย  ดวยความซ่ือตรงไมลอลวงกัน 
ดูกอนคฤหบดีบุตร   มิตรอมาตยผูเปรียบดวยทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตร 
บํารุงดวยฐานะท้ัง ๕   เหลาน้ีแลว  ปฺจหิ  เนหิ   กุลปุตฺต 
อนุกมฺปนฺติ   ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยฐานะ  ๕   ประการ  คือ  ปมตฺต 
รกฺขติ  กุลบุตรนั้นเลินเลอเผลอสติ  ยอมเอาใจใสระวังรักษาเขา 
ปมตฺตสฺส   สาปเตยฺย  รกฺขติ  ยอมปองกันรักษาทรัพยสมบัติของเขา 
ภีตสฺส   ปฏสิรณ  โหติ  เมื่อมีทุกขรอนยอมเปนที่พ่ึง    อาปทาสุ   น 
วิชหติ   ยอมไมละทิ้งในยามวิบัติ  อปร  ปชปสฺส   ปฏิปูเชติ  ยอม 
นับถือตอบตลอดวงศวานของเรา.  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประทาน 
โอวาทไวใหเขาในอุบายสงเคราะหมิตร  ดวยประการฉะน้ี.   ความเปน 
ผูมีพวกพอง   เปนผลท่ีควรจะตองประสงคประการหนึ่ง  ในสวนทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถประโยชน   ถาหาพวกพองมิไดแลวก็ไมสามารถจะทรงตน 
อยูได   เหมือนตนไมไรรากไรกิ่งทนพายุไมไดจะลมฉะนั้น.  เพราะ- 
ฉะน้ัน   สมเด็จพระสุคตเม่ือตรัสสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  จึง 
 
๑.  ที.  ปา.  ๑๑/๒๐๔.  
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ทรงแสดงหนาท่ีของพระอริยสาวผูครองฆราวาส     เนื่องดวยการ    
สงเคราะหมิตรไวเปนประการหนึ่ง  ถงึจะเปลืองโภคทรัพยที่จับจายไป 
ในกิจนี้  ก็จัดวาจายไปดวยดี  ชื่อวาไดถือประโยชนอันเกิดแตโภคทรัพย 
ไวได.  แตมติรนั้นตางชั้นกันตามบุคคล  วิธีสงเคราะหก็จําตองตางไป 
ตาม  คนเดียวกันความตองการก็ยังตางไปตามขณะ  การสงเคราะหมิตร 
จึงควรจะทําดวยรูจักเลือกอุบายใหเหมาะแกบุคคลและสมัย  ถาเขาใจทํา 
ก็จะไดพวกพองเปนกําลังในกิจธุระ  นี้เปนปริวารยศ  ปริวารสัมปทา. 
หัตถกาฬวกอุบาสกเปนตัวอยางสาธกความใหกระจาง.  ครั้งหนึ่ง  ในเวลา 
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูเมืองอาฬวี  หัตถกอุบาสกไปสูที่ 
เฝามีพวกอุบาสกตามไปดวยเปนอันมาก  พระองคตรัสถามวา   หัตถกะ 
บริวารของทานเปนหมูใหญ   ทานสงเคราะหยึดเหนี่ยวนํ้าใจของเขาไวได 
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  ทานเกิดมาเพ่ือสงเคราะห 
บริษัทหมูใหญแท  ๆ   ในอดีตกาลบุคคลใด  ไดควบคุมบริษัทไวไดมาก 
บุคคลน้ัน  ไดทําสําเร็จแลวดวยสังคหวัตถุ  ๔  ประการน้ีแล   แมใน  
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อนาคตกาล  ก็จักเปนเชนเดียวกัน  ถึงในปจจุบันนี้เลา  ก็เปนอยูอยางนี้  
เมื่อหัตถกอุบาสกกลับแลว  พระองคตรัสสรรเสรญิแกภิกษุทั้งหลายวา   
หัตถกอุบาสกเปนคนประหลาดอัศจรรย    ใหเธอทั้งหลายจําไวเถิด.   
บุคคลผูเขาในอุบายสงเคราะหใหเหมาะแกบุคคลและเวลา  ยอมเจริญ 
ดวยบริวารยศ   มีพวกพองมาก   เปนกลังเครื่องต้ังมั่นแหงตน  และ 
เปนที่พ่ึงของชนทั้งหลายอ่ืน. 
        สาขาปตฺตผลูเปโต                  ขนฺธิมาว  มหาทุโม 
        มูลวา  ผลสมฺปนฺโน                ปติฏา  โหติ  ปกฺขิน 
เหมือนตนไมใหญ   มีรากหย่ังลงมั่นในพสุธา   ต้ังลําตนแตกสาขา 
ผลิใบเผล็ดผล   ยอมเปนที่พ่ึงของฝูงวิหคในอรัญ   ตางพากันเขาอาศัย 
ใครตองการรมเงาก็เขาจับ  ใครตองการผลก็บริโภคฉะนั้น.  ความเปนผู 
มีกัลยาณมิตร   ยอมเปนนาถกรณธรรม  คือคุณทําใหมีที่พ่ึง  และเปน 
ที่พ่ึงในโลกสันนิวาสอันคับค่ังเบียดเสียดกันอยู  ดวยประการฉะน้ี. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงมีพระปรีชาในสังคห- 
อุบาย   สามารถยึดเหน่ียวนํ้าใจพระราชวงศานุวงศและเสวกามาตยไว 
เปนกําลังและทรงราชภาระลุมาโดยลาํดับกาล  มพีระอภินิหารในราชกิจ 
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  มตฺิตาน  น  ทพฺุภติ๑ 

ชนผูไมประทุษรายมิตร  ไปสูชนบทใด ๆ  ก็ด ี สูนคิมราชธานีทั้งหลาย 
ก็ดี   ยอมเปนผูอันเขาบูชา  คือวาไดรับความตอนรับในที่เหลาน้ัน 
ทุกตําบล. 
        อกุทฺโธ  สฆร  เอติ                 สภาย   ปฏินนฺทิโต 
        าตีน  อุตฺตโม  โหติ        โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภติ 
ชนผูไมประทุษรายมิตร  จะไปในประชุมชนก็มีผูยินดีตอนรับ  ไมตอง 
โกรธกลับมาเรือนตน  เปนผูประเสริฐสุดแหงหมูชนผูเปนญาติดวย 
สามารถเชิดชูใหมีเกียรติ.   พระคุณขอน้ีจัดเปนมิตรสมบัติใหเกิดสิร ิ
สวัสดิ์วิบุลผล   ไดชื่อวาเปนมงคลวิเสสที่แรก. 
        มัตตัญุตานั้น  ไดแกความเปนผูรูจักประมาณ  คือรูจักความ 
พอดี.  มัตตัญุตาน้ี  มีทางที่เปนไปจะพึงพรรณนาไดหลายประการ 
เปนตนวา  ความรูจักประมาณในโภคทรัพย  ในกจิการ  ในบรหิาร 
อัตภาพ   ในบุคคลและในธรรม  เมื่อรวมกลาว  ความประกอบ 
ทุกอยางอันความรูจักประมาณเขากํากับอยูดวย  จึงจะสําเร็จดวยดี.  แต 
ในที่นี้  จะรบัพระราชทานวิสัชนาเฉพาะประการตน  พอเปนตัวอยาง. 
ความรูจักประมาณในโภคทรัพย  ตางโดยกิจเปน  ๓  สถาน  คือ  การ 
แสวงหา  การรักษา   การบริโภคใชสอย.  อันโภคทรัพยนี้ที่บุคคลตอง 
 
๑.   ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๕๔.  



นักธรรมเอก - พระมงคลวิเสสกถา - หนาท่ี 132 

ประสงค  ก็เพ่ือจะไดเปนอุปการะแกสุข   ชนผูมั่งมียอมไดความเอิบ   
อ่ิมใจวา  ทรัพยของตนมีอยูในเบื้องตน   เมื่อไดใชจายทรัพยเลี้ยงตน 
และบํารุงคนท่ีควรเลี้ยง  ยอมไดความสําราญกายสบายใจ เมื่อแลเห็น 
ตนเปนไทย  ไมติดขัดเหตุเปนหน้ีสินทานผูอ่ืน  ยอมีใจปลอดโปรง 
จะดําริอะไรก็โลงไมสะดุด  เมื่อไดอาศัยโภคะเปนกําลังอุดหนุนใหเปนอยู 
โดยชอบ  ไมตองประกอบการอันเปนสวนทุจริต  ยอมไดเสวยผลแหง 
ชีวิตลวนแตเปนที่เจริญใจ.   แตทรัพยที่หาไดในทางผิด  หาใหสําเร็จ 
กิจเหลาน้ีไม  เพราะฉะนั้น  การแสวงหาจึงควรใหเปนไปในทางชอบ. 
ความแสวงหาทรัพยในทางลบลางกรรมสิทธิ์ในโภคทรัพยของผูอ่ืน  ที่ทํา 
ดวยลักก็ดี   ดวยลอลวงก็ดี  ดวยชิงก็ด ี ดวยใชอํานาจก็ดี  ดวยอาการ 
อ่ืน  ๆ  อีกกด็ี  เชนนี ้  ชือ่วา   อเนสนาแสวงหาไมควร  บัณฑิตมี 
พระพุทธเจาเปนอาทิ  ติเตียนวาเปนการงานเปนไปกับดวยโทษ  ไมยัง 
ประโยชนใหเกิดแกบุคคลผูประกอบ.   ความแสวงหาเวนจากอาการ  เชน 
นั้นเปนไปดวยความหม่ัน  ออกกําลังกายกําลังความคิดหรือกําลังทรัพย 
ของตน   นับถือกรรมสิทธ์ิของชนอ่ืนในโภคทรัพยของเขา  เชนนี้ชื่อวา 
สุปริเยสนา  แสวงหารอบคอบดี  อีกอยางหน่ึงเรียกวา  อุฏฐานสัมปทาถึง 
พรอมแหงความหม่ัน  นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนประธาน  สรรเสรญิ 
วาเปนการงานไมมีโทษ   ยังประโยชนใหสําเร็จแกบุคคลผูประกอบ. 
และการงานบางอยาง  ยอมเหมาะแกบุคคลบางคน  ในประเทศบาง 
ตําบล   ในกาลบางยุค  ผูประกอบตองรูจักประมาณ   คือความพอดี 
จึงจะเปนปฏิรูปการี  คือผูทําเหมาะเจาะ  การงานท่ีประกอบนั้นจึงจะ  
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สําเร็จผลไพบูล.   และโภคทรัพยที่บุคคลส่ังสมข้ึนไดดวยอาการเชนนั้น    
แลว  ตองถึงพรอมดวยกําลังแหงการรักษา  จึงจะถาวรอยูได.  มเีงินแต 
ไมมีอุบายจะรักษา  เงินนั้นก็ยอมจะมีอันตรายไมคงอยู   มีเคหสถานแต 
ไมมีกําลังจะรักษา  เรือนนั้นก็จะชํารุดทรุดโทรมลง  มีที่นามากแตทําไม 
หมดหรือมีผูเชาไมเต็ม  ตองเสียคานาสําหรับเนื้อที่วางเสมอไป  หรือมีสม- 
บัติอยางอ่ืนท่ีตองใชจายทรัพยรักษาแตไมสามารถจะทําได  หรือมีแตจะ 
เปลืองไป  แตไมไดประโยชนที่คุมกัน. สมบัติอันขาดการรักษาดังน้ียอม 
จะเสียหายไมยั่งยืนไมสําเร็จประโยชนแกผูเปนเจาของ  ซึ่งจะตองรับผิด 
ชอบเทาไรนัก   ที่สุดไมมอีะไร ก็ไดความรําคาญใจไมรูจักจบ. ความรักษา 
อันบกพรองเชนนี้  ไดชื่อวาอนารักขาความรักษาไมสมกัน.  มสีมบัติ 
แลวแตมีกําลังรักษาไมพอกันสมบัติยังอันตรธานไมคงคนมีแลวไมรักษา 
ใชสอยฟูมฟายไมมียั้ง  สมบัติจําจะตองอยูไมไดแท.  ตอมีสมบัติเทาไร 
มีกําลังรักษาใหพอกัน  สมบัติจึงจะมั่นคงไปนาน  จะมากหรือนอยไมเปน 
ประมาณ  ยอมเปนประโยชนแกเจาของเต็มที่  คุมแกความขวนขวายและ 
ตองรับผิดชอบ.  ความพอดีแหงการรักษาเชนนี้  ไดชื่อวาอารักขสัมปทา 
ถึงพรอมแหงการรักษา.  บุคคลท้ังหลายยอมมีสามารถตางกัน  การรักษา 
จึงควรเปนไปพอดีแกกําลังของบุคคล   จะถือโภคะเปนประมาณมิได. 
อาวาสใหญ  มีพระสงฆนอยมีกําลังไมพอจะรักษา   อาวาสนอย  มีพระสงฆ 
มาก ยอมไดความลําบากเพราะมีอยูไมพอกัน  ถาเปลี่ยนใหเหมาะกัน 
ยอมเปนประโยชนทั้ง ๒  ฝาย.   กองทหารนอย  แตตองกระจายรักษา 
ทองที่ใหญ  ไมสามารถรวมกําลัง  ไมอาจต้ังรับศัตรู  กองทัพใหญควร  
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จะขยาย   รกัษาทองที่ไดกวาง  ไมทําอยางนั้น  ก็ไมกันขาศึกไวได  
ตอหนาท่ีจะตองรักษาเปนไปพอเหมาะแกกําลัง  ประโยชนดงักลาวแลว   
จึงจะสําเร็จ.  อน่ึง  โภคทรัพยที่ไดขวนขวายส่ังสมข้ึนไว  และรักษาอยู 
นั้น  ถาเปนแตเก็บไวก็จะใหไดแตเพียงความอ่ิมใจเทาน้ัน  ตอไดบริโภค 
ใชสอยบํารุงตนและคนท่ีควรเลี้ยง  จึงจะยังสุขใหทวี.   แตการบริโภค 
ใชสอยนั้นตองเปนไปพอดีจึงจะสําเร็จประโยชน.   บึงใหญทีบุ่คคลเปด 
ใหน้ําไหลบาไปทางเดียว  ก็มีแตจะแหงไป   ตอเปดทางใหน้ําไหลมา 
ทดกัน  จึงจะมีน้ําคงอยูเปนนิตยกาล.   อันบริโภคใชสอยโภคทรัพย 
ก็ปานกัน   มแีตใช  โภคะก็มีแตจะส้ินไป  ตองมีของที่ไดใหมมาทดกัน 
โภคะน้ันจึงจะคงอยูได.   ความรูจักประมาณในการไดการจาย   ผอน 
ผันใหทรัพยที่ไดกลบลบทรัพยที่จายใหตนไดสุข  แตใหสมบัติทวีข้ึน 
ไดชื่อวา   สมชีวิตา   ความเปนอยูสม่ําเสมอ  เปนปฏิปกษแกวิสมชีวิตา 
ความเปนอยูเผอเรอไมรูจักประหยัด.  บุคคลรูจักบริโภคสมบัติ  หลีก 
ทางหายนะเสีย   เสพแตทางวัฒนะ  ยอมจะไดสุขตามสมควรแกกําลัง 
แหงโภคทรัพย.   ความรูจักพอดีในการแสวงหา  ในการรักษา  ในการ 
บริโภคเปนประโยชนแกบุคคลฉันใด  ยอมเปนประโยชนแกประเทศ 
ดวยฉันนั้น.   ประเทศ   กลาวคือชุมนุมชนที่ต้ังอยูเปนปกแผน  ปกครอง 
ตนเองโดยลําพัง   มาต้ังอยูในสุปริเยสนา  แสวงหาโภคทรัพยบํารุงตน 
รอบคอบดี   ประกอบอุบายบํารุงการหาเลี้ยงชีพของประชาราษฎรใหมี 
ผลแลว   และเฉลี่ยเก็บสวนกําไรเปนพลีแตพอสมควร   ระวังไมให 
ยุบยาก  ใหไดประโยชนดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย   เหมือนนายโคบาลผูฉลาด  
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รูจักรีดน้ํานมโค   ปลอยใหมีสวนเหลือ  เพ่ือลูกโคไดดื่ม  ไมรดี       
จนหมดฉะน้ัน และประหยัดแตการแสวงหาในทางอันเปนอบายมุขของ 
มหาชน  เปนตนวาการพนัน  ไมคิดอุดหนุน  เปนแตจะคอยเกียดกัน 
ไมใหทํางาย  อีกประการหน่ึง  มาต้ังอยูในอารักขสัมปทา  รูจักอุบายใน 
ที่จะรักษาสมบัติของประเทศใหพอสมแกกําลัง  ไมยังทรัพยใหเปลืองไป 
ในทางไมมีประโยชนตนไมมีกาฝากเทาใด  ก็ตองลดรสาหารท่ีไดสําหรับ 
เลี้ยงตนเจือจานไปเลี้ยงเทาน้ัน  ประเทศก็เหมือนกัน   มีภาระอันหา 
ประโยชนมไิดมาก   ก็จําเสียกําลังและทรัพยไปในทางนั้นมาก   รูจักรวม 
กําลังและทรัพยมาใชในทางที่เปนประโยชน  อน่ึงโสด  มาต้ังอยูใน 
สมชีวิตา   รูจักประมาณในการจายทรัพย  แมในทางที่สมควรไมใหเกิน 
จํานวนทรัพยที่หาได   เขาใจผอนปรนใหกิจสําเร็จ  แตใหเปนประเทศ 
ที่มั่งค่ังเชนนี้  ยอมจะมีความเจริญสมบูรณต้ังม่ันไมลมจม. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงทราบความพอดี  แหง 
พระราชอาณาจักร  และทรงทํานุบํารุงสมแกสมัย  ทรงเพ่ิมพูนพระราช 
ทรัพยสําหรับแผนดินใหไพบูล  ในทางบํารุงอุบายเลี้ยงชีพของประชาชน 
และจัดระเบียบการเก็บพลีใหรอบคอบ  ไมพักตองทําความบอบซ้ําแก 
ชนนิกร   สิ่งใดควรเก็บ   ควรข้ึน  ควรเลิกถอน   ควรลด  ก็ทํา 
ตามควรอยางไร   รักษาประโยชนหลวงประโยชนราษฎรใหเปนไปกลง 
เกลียวกัน   ต้ังพระราชหฤทัยจะเกียดกันทางอบายมุขของมหาชน  จึงได 
ทรงผอนเลิกอากรบอนเบี้ยใหคงมีแตในบางตําบลและจะลดใหนอยกวา 
จะเลิกไดขาด   ทางเส่ือมเสียของประชาราษฎรอยางอ่ืน  ๆ  ก็จัด  
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การปองกัน   ในอันระวังใหไดชองท่ีจะทํานอยเขาตามกําลังของแผน    
ดินที่จะทําได.  พระราชทรัพยที่จะไดเทาไรและท่ีจะจายเทาไรในป ๆ 
ก็จัดใหมีงบมีประมาณ   ถาไมใชการจําเปน  ระวังจํานวนจายไมให 
ทวมจํานวนได  ในทางที่ไมเปนประโยชนก็ปลดปละเสีย.   สมบัติของ 
แผนดินที่ควรรักษา   ทั้งท่ีเปนสวิญญาณกทรัพย  และอวิญญาณก- 
ทรัพย  เปนตนวาฝูงสัตวพาหนะ  และที่นาปาไมก็บํารุงรักษา.   พระ- 
ราชอาณาจักรไดรับบํารุงเชนนี้    ยอมมั่งค่ังสมบูรณข้ึนโดยลําดับมา. 
พระมหานครเกลื่อนกลนดวยหมูชนสัญจรไปมา  เปนที่ประชุมแหง 
พาณิชกรรม   สมดวยคําสรรเสริญสมบัติของบานเมือง   ในพระบาลี 
พระปรีชารอบรูความพอดีของพระราชอาณาจักรเชนนี้   นับเปน 
มัตตัญุตา  เปนองคคุณของพระมหากษัตริย   เปนเหตุใหเกิดสิริสวัสดิ์ 
วิบุลผล  เปนมงคลวิเสสท่ี  ๒. 
        รฏัฐาภิปาลโนบายนั้น  คือพระราชกรณียกิจที่ทรงจัดข้ึนดวย 
พระเดชานุภาพ  เปนอุบายบํารุงรัฐมณฑล.  ในขวบหลัง   ต้ังแต 
กันยายน  ศก  ๑๒๖  ถึง  สิงหาคม  ศก  ๑๒๗  นี้  ขอที่ควรยกข้ึนพรรณนา 
คือในฝายพุทธจักร    ทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาส  อันปรักชาํรุด 
มาโดยลําดับกาล.   และวัดราชาธิวาสน้ัน  เปนพระอารามท่ีสมเด็จ 
พระบรมอัยกาธิราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และ 
สมเด็จพระบรมชนกนาถ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ได 
เสด็จประทับอยูเมื่อเวลาทรงผนวช   และเปนที่แรกต้ังสํานักธรรม- 
ยุตติกสงฆ.   อันการปฏิสงัขรณอารามน้ัน  ถาสําเร็จดวยกุสลฉันท  
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อันแรงกลา  ก็สามารถจะยังผลใหเกิดแมในทิฏฐธรรม.  บรุพเจตนา    
ในขณะปรารภดําริการ   ยอมใหเกิดความเบิกบานจิตใจในเบ้ืองตน 
สันนิษฐานเจตนาในขณะจัดการ   ยอมอํานวยผลใหไดสําราญกาย 
สบายจิต  อปรเจตนาในขณะเห็นขณะคิดถึงส่ิงท่ีทําสําเร็จแลว  ยอม 
ใหเกิดปรีดาปราโมทย  เพราะไดทํากิจท่ีควรทําสําเร็จ   เชนพระ 
อริยสาวกผูเสร็จกิจแหงพรหมจรรย  ไดความรูสึกวา  กต  กรณยี/B> 
กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  เจตนาใน  ๓  กาลน้ัน  บริบรูณ 
พรอมกันแลว  ยอมสําเรจ็เปนพลวกุศล  เปนปจจัยแหงชนมายุเกษม 
สําราญ  และความเจริญดวยการอื่น  ๆ  มีเกียรติคุณเปนตน.   พระ 
ราชกุศสวนปฏิสังขรณนัน้   ปรารภวตัถุที่เปนเขตสมบัติ   ยอมจะ 
เปนไปเพ่ือสุขสวัสดิมนญุผลตามวิบากสามารถ. 
        ในฝายราชอาณาจักร   ทรงต้ังพระราชบัญญัติลักษณะอาญา 
พระธรรมนูญศาลทหารบกทหารเรือ  และกฎอัยการศึก  พระธรรม- 
นูญศาลยุติธรรม  และพระราชบัญญัติ   วิธีพิจารณาความแพงเปนสวน 
พระอัยการ.   ทรงสรางเรอืพิฆาตชื่อเสือทะยานชล  ๑  ลํา   และเรือ 
ตอปโด  ๓  ลํา   ไวสําหรบัรักษาพระราชอาณาเขต.  ทรงสรางทาง 
รถไฟสายตะวันออกถึงเมืองฉะเชิงเทรา   ขยายสายเหนือถึงเมือง 
พิษณุโลก  แลวเสร็จไดเปดใหชนไปมา.  ฝายการตางประเทศทรง 
ต้ังขาหลวงใหจัดการปนแดนในระหวางพระราชอาณาเขต  กบัประเทศ 
ในปกครองของฝรั่งเศส   และไดจัดลุไปดวยความปรองดองกันทั้ง 
๒  ฝาย.  
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        พระราชกรณียกิจสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย  ที่รบัพระราชทาน    
พรรณนามาพอเปนนิทัสสนนัยนี้   จัดเปนมงคลวิเสสท่ีครบ  ๓. 
        สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงบําเพ็ญพระราช-  
จรรยาสวนน้ีเสมอมา  เปนที่นิยมนับถือของมหาชนชาวประเทศตาง- 
ประเทศท่ัวไป.  ขอน้ีพึงเห็นไดในศกหลัง   ครั้งเสด็จจากยุโรปถึง 
พระมหานคร  มหาชนสโมสรจัดการรับเสด็จเอิกเกริกอยางใหญแมน 
กันกับสมัยครั้งสมเด็จพระบรมศาสดา  เสด็จประเทศกรุงกบิลพัสดุนคร 
ไดทอดพระเนตรเห็นผลแหงพระเมตตาและความจงรักของทวยราษฎร 
เปนที่เบิกบานพระราชหฤทัย  แมนกบัพระเจาอโศกมหาราช  ซึ่ง 
ไดพระนามวา  เทวาน  ปโย   ปยทสสฺี   เปนที่รักของเทวดามนุษย 
        พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ  อันเปนที่ต้ังแหงศุภสิริสวัสดิอุดมมงคล 
อันพิเศษ  มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา  ดวยประการฉะน้ี. 
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                                     ในศกท่ี  ๑๒๘๑ 

                                  วัดบวรนิเวศวิหาร   
                วันที่ ๒  ตุลาคม  รัตนโกสินทรศก   ๑๒๘ 
        ขอถวายพระพร  เจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุข 
ทุกประการ   จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคสมเด็จ  
พระปรมินทธรรมิกมหาราชาธิราชเจา  ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ- 
        ดวยราชบุรุษ  ไดนําเครื่องไทยธรรมที่เคยทรงบริจาคเปนเครื่อง 
บูชาธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา  ในวันฉลองพระชนมพรรษา  มาถวาย 
อาตมภาพเปนของพระราชทานในงานน้ี   และอาตมภาพไดรับพระ 
ราชทานไวแลว. 
        ในวันเชนนี้    อาตมภาพไดเคยยกพระคุณพิเศษในสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจาข้ึนพรรณนาต้ังเปนสัตยธิษฐาน   ถวายพระ 
พรศุภมงคลแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา และสมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจา  ไดทรงพระปจจเวกขณถึง  พึงยังพระปติให 
เกิดข้ึน  นี้เปนธรรมปติความอ่ิมเอิบอาศัยธรรม  เปนเหตุเจริญพระ 
ชนมสุขสถาพร. 
        ในวาระน้ี   จะรับพระราชทานยอกข้ึนพรรณนาโดยสังเขป  เพียง  ๒ 
ประการ  คือกัตตุกัมยตาฉันทะ  ๑  ปคุคลัญุตา  ๑. 
 
๑.  วันจะถวายเทศนา    ยังประชวรอยู  พระราชทานเคร่ืองไทยธรรมบุชากัณฑเทศนนี้มาจึงไดมี 
ลาดพระหัตถถวายพระพรไป  ดังนี้.  
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         กัตตุกัมยตาฉันทะน้ัน  ไดแกความพอใจ   ดวยความเปนผูใคร 
จะทํา.  คุณขอน้ี  เปนอิทธิบาท  ยังสิ่งท่ีประสงคใหสําเร็จ  เปน   
เครื่องพยุงความเพียรไมใหทอถอย   แมในเวลาท่ีสิ้นหวังไมแลเห็นฝงคือ 
ความสําเร็จ.   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยพระคุณขอนี้แล 
จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  แสดงพระธรรมเทศนาโปรด 
ประชาชนใหไดบรรลุประโยชนนั้น ๆ  โดยควรแกฐานานุรูปประดิษ- 
ฐานพระศาสนาใหถาวรสืบมา   นับวาไดทรงทําพระพุทธกิจสําเร็จเปน 
อันดี.   สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงตั้งอยูในพระคุณขอ 
นี้   จึงไดทรงจัดการปองกัน  และทํานุบํารุงพระราชอาณาจักรสําเร็จ 
เปนลําดับมา. 
        ปุคคลญัุตาน้ัน  คือความรูจักเลือกบุคคล.  คุณขอน้ีเปน 
ประโยชนในกิจน้ัน ๆ  หลายสถาน  เมื่อกลาวเฉพาะทานผูเปนอิสระ 
มีประโยชน  คือจะไดวางคนใหเหมาะในงานน้ัน ๆ.    คนที่วางไว 
เหมาะ   ยอมยังกิจใหสําเร็จดวยดี.   มลัลกษัตริยผูครองนครกุสินารา 
ต้ังโทณมหาพราหมณไวในที่มุขอมาตย   พราหมณนั้นสามารถยังกิจการ 
พระนครใหสําเร็จ  พึงเห็นในเวลาพุทธปรินิพพาน  พราหมณไดสมัคร 
สนานทูต  ๗  พระนคร   ที่มาขอสวนแบงพระสารีริกธาตุใหต้ังอยูใน 
สามัคคีธรรม  และแบงพระสารีริกธาตุแจกแกกัน  หามอันตรายซ่ึงจะ 
มีแกนครนอยน้ันเสีย.   สมเด็จนบรมพิตรพระราชสมภารเจาทรงต้ัง 
อยูในพระคุณขอน้ี  ทรงเลือกหาราชเสวกผูเหมาะต้ังไวในราชกิจและ 
ทรงสอดสองถอนผูไมสมควรออกเสีย  ราชการจึงไดเจริญเปนลําดับมา  
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        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงประกอบดวยพระ    
คุณอันเปนมงคลวิเสส  ๒  อยางนี้และอยางอ่ืน ๆ  อีก   เชนไดถวาย 
วิสัชนามาแลวในศกหลงั ๆ  จึงทรงบําเพ็ญราชธรรมสวนรฏัฐาภิปาล- 
โนบายลุลวงมาโดยลําดับ  เชนในขวบหลัง  ไดทรงตั้งพระราชกําหนด 
กฎหมายอาญาใหม  ออกประกาศพระราชบัญญติัราคาทองคํา  โปรด 
ใหจัดทําบัญชีสํามะโนครัวในกรุงเทพ ฯ  และหัวเมืองมณฑลน้ีเริ่มสราง 
ประปา    เพ่ือใหมหาชนไดดื่มน้ําสะอาดปราศจากโทษ   ไดขยายทาง 
รถไฟสายเหนือ  ต้ังแตเมืองพิษณุโลกถึงบานดาราแขวงเมืองพิชัย  และ 
ตอจากนั้นไปเมืองอุตรดิตถ  อีกทางหนึ่งแยกจากบานดาราไปถึงเมือง 
สวรรคโลก   การน้ีไดทําเสร็จแลว  และเริ่มสรางรถไฟสายใตจาก 
เพชรบุรีลงไปหัวเมืองมณฑลฝายใต. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงบําเพ็ญพระราชจรรยา 
สวนน้ีเสมอมา   เปนที่นยิมนับถือของมหาชนชาวประเทศตางประเทศ 
ทั่วไป.   ขอน้ีพึงเห็นไดในศกหลัง  ครั้งเสด็จดํารงราชสมบัติลวง ๔๐  ป 
มา ยืนยาวกวารัชกาลของสมเด็จพระเจาแผนดินสยามทั้งหลาย  มหา- 
ชนไดพรอมกันประดิษฐานพระบรมรูปข้ึนไว  เพ่ือประกาศพระเกียรติ- 
คุณวาพระองคเปน  รฏวฑฺฒโน  ผูยังรัฐมณฑลใหเจริญ  ดังนี้. 
        พระราชจรรยาสาธุปฏิบัติ   อันเปนที่ต้ังแหงสิริสวัสวัสดิอุดมมงคล 
อันพิเศษ   มีเอกเทศดังรับพระราชทานพรรณนามา  ดวยประการฉะน้ี. 
        เตหิ  เตหิ  วิเสเสห ิ               คุเณหิ   ปฏมิณฺฑโิต 
        จิรฺชีว ี มหาราชา                สุขปฺปตฺโต   อนามโย  
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        ยสสา  เตชสา  จาป                วฑฒฺยนฺโต   นรตฺุตโม 
        สทา  ภทฺรานิ  สมฺปสฺส        จิร   รชฺเช  ปติฏตุ   
        ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ผูทรงประดับดวยพระ 
คุณสมุทัยอันพิเศษนั้น ๆ  ทรงพระชนมายุยืนนาน   ทรงพระสําราญ 
หาพระโรคมิได   ทรงพระเจริญดวยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ  ทอด  
พระเนตรเห็นแตกิจการอันเจริญเปนนิตยกาล  เสด็จเถิดยืนนานใน 
ราชมไหสวรรย  ปกครองรัชสีมามณฑลใหสมบูรณยิ่ง  สมพระราช- 
ประสงคทุกประการ.  ขอถวายพระพร. 
        (ลงพระนาม)  กรมหลวงวชิรญาณวโรรส  
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                                       ในศกท่ี  ๑๒๙   
        จะพรรณนาพระคุณพิเศษ  ๓  ประการ  คือ  กัตตุกัมยตาฉันทะ  ๑  
ปุคคลัญุตา  ๑  รฏัฐาภิปาลโนบาย  ๑  พอเปนนิทัสสนนัย. 
        กัตตุกัมยตาฉันทะขอตนนั้น  ไดแกความพอใจ  คือความเปน 
ผูใครจะทํา.  ศัพทวา  ฉันทะ ๆ  นั้น  เปนคํากลาง  ไดทั้งขางดีทั้ง 
ขางเสีย  ตามอํานาจธรรมท่ีนอยไป.  ฉันทะในคําวา  ฉนฺโท  กาโม 
ฉันทะก็คือกาม  ดังนี้  ประสงคเอากามฉันทะในพวกนิวรณ.  ฉันทะใน 
คําวา 
        ปาปฺเจ  ปุริโส   กยิรา                   น  น   กยริา   ปุนปฺปุน 
        น   ตมหฺิ  ฉนฺท  กยริาถ                  ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย๑ 

ที่มีความวา  ถาบุรุษทําบาปเขาบาง   อยาพึงทําบาปน้ันร่ําไป  อยา 
พึงทําฉันทะในบาปนั้น  เหตุวาบาปเจริญข้ึน  ยอมใหเกิดทุกข  ดังน้ี 
ประสงคเอาอกุศลฉันทะ.   ฉันทะในธรรมเชนนี้  จัดเปนขางเสีย. 
ฉันทะในคําวา 
        ปฺุ ฺเจ  ปุริโส   กยิรา                กยิราเถน   ปุนปฺปุน 
        ตมหฺิ   ฉนฺท  กยริาถ                        สุโข  ปฺุสฺส  อุจฺจโย๒ 

ที่มีความวา  ถาบุรุษทําบุญน้ันเขาบาง  พึงทําบุญน้ันร่ําไป  พึงทําฉันทะ 
ในบุญน้ัน เหตุวาบุญเจริญข้ึน  ยอมใหเกิดสุข   ดงัน้ี  ประสงคเอา 
กุศลฉันทะ. 
         
๑-๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐.  
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ฉันทะในคําวา   ธมมฺนิชฌฺานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ  ฉนทฺชาโต    
อุสฺสหติ๑   อันมีความวา  เพราะธรรมปรากฏ   ฉันทะยอมเกิด  บุคคล 
มีฉันทะเกิดแลว  ยอมอุตสาหะ   ดังนี้  ประสงคเอากัตตุกัมยตาฉันทะ. 
ฉันทะท่ีเปนอิทธิบาท   คือธรรมเปนเครื่องบรรลุความสําเร็จ  กป็ระสงค 
เอากัตตุกัมยตาฉันทะนี่เอง   ฉันทะในธรรมเชนนี้จัดเปนขางดี.  เพราะ 
ศัพทวาฉันทะเปนแตคํากลางเชนนี้  เมื่อจะกลาวแตลําพัง  เพ่ือจะให 
เขาใจความ   จึงตองประกอบเขากับศัพทอ่ืน เชนกามฉันทะ  อกุศล- 
ฉันทะ  กุศลฉันทะ  กัตตุกัมยตาฉันทะ  ดวยประการฉะน้ี. 
        กัตตุกัมยตาฉันทะ   ความพอใจคือความเปนผูใครจะทําน้ัน 
เปนคุณพยุงความเพียรมิไหถอย   พระโบราณาจารยผูรจนาชาดกปกรณ 
กลาวเรื่องพระมหาชนกตกอยูในมหาสมุทร   พยายามวายเพื่อจะเขา 
ถึงฝง   นางมณีเมขลามาชวยใหรอดดังน้ีนั้น  ก็เพ่ือจะแสดงโดย 
บุคคลาธิษฐาน   ซึ่งคุณคือกัตตุกัมยตาฉันทะและวิริยะ  คือความเพียร 
อยางกลาหาญ   วาเปนเคร่ืองรอดจากอันตรายของบุคคล.  หากวา 
พระมหาชนกจะหาฉันทะมิได   ไหนเลยจะมีความเพียรวาอยูในมหา- 
สมุทรอันอางวาง   กวานางมณีเมขลาจะมาชวย.  บุคคลผูมีความ 
หวัง    กย็ังจะพากเพียรอยูกอน   ฝายบุคคลผูสิ้นหวังแลวแตไมทอดเพียร 
เสีย  ก็เพราะกัตตุกัมยตาฉันทะน้ีเอง  เมื่อทําไป  แมหากจะไมสําเร็จ 
กย็ังจะไดอัสสาทะคือความสบายใจวา   ไดทําสมควร   ตนเองยอมติ 
ตนเองไมได    ทั้งวิญูชนก็ยอมสรรเสริญ  การท่ีทําเวนจากครหาอัน 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๖๐๕.  
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เปนสหธรรมของตนและผูอ่ืน   ยอมไมเปนที่ต้ังแหงความรอนใจใน 
ภายหลัง.   ฝายบุคคลผูสิ้นหวังแลวทอดเพียรเสียยอมไมพนจากครหา    
ไปได  ผูอ่ืนจะติก็ทําเนา   ตนติตนเองไดนั่นแลเปนสําคัญ   ขอน้ัน 
ยอมใหเกิดวิปฏิสารเม่ือปลายมือ.   แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ได 
ประทานพระบรมพุทโธวาทไววา 
        สิฺจ   ภิกฺขุ   อมิ  นาว             สตฺิตา   เต  ลหเุมสฺสติ๑ 

ดูกอนภิกษุ  ทานจงวิดเรืออันนี้   เรือที่ทานวิดแลวจักพลันถึง  ขอซ่ึง 
พระองคตรัสดังน้ี   ก็เพ่ือจะยังกัตตุกัมยตาฉันทะใหเกิดแตภิกษุผูรับ 
เทศนา  ควรเปนอุทาหรณสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งปวง   ผูประกอบ 
กิจอันเปนไปเพ่ือความดีความงามแกตนและผูอ่ืน.   เรือในที่นี้เปนแต 
คําเปรียบ   เรือเปนที่ต้ังอาศัยในการไปโดยชลมารค  หรือขามฟาก 
ไปฝงโนน  ถาเรือรั่วนํ้าเขาได  การไปก็ไมสะดวกพาใหชา  หรือนา 
จะอับปางลงก็ได   ถาคนในเรือหมั่นวิดคิดอุบายแกอยาใหรั่วได  ก ็
จะรอดจากอันตราย  เปนของเบาแลนไปถึงเร็ว  อัตภาพ  การงาน 
ถิ่นฐาน  ตลอดถึงบานเมือง  ก็เหมือนกัน  ยอมเปนที่ต้ังอาศัย  ในอัน 
ทองเท่ียวอยู  ณ  ภพนั้น  ๆ   ถาไมมั่นคงและเสียหายลงในทางใดทางหนึ่ง 
ก็จะชักชาไมสามารถที่จะลุถึงความเจริญทีเดียว  ถาเจาของเอาเปน 
ธุระ   ระวังความเสียหายอยาใหเกิดข้ึน   ที่เกิดแลวก็แสวงหาอุบาย 
ระงับเสีย   ทัง้ประกอบวิธีทะนุบํารุงเขาชวยและประคองไว  ไมใหถอย 
หลัง  ก็จะพลันถึงความเจริญไมตกตํ่าในภพนั้น ๆ.   กัตตุกัมยาตาฉันทะ 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕.  
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ยอมพยุงวิริยะ  เพ่ือสําเร็จแหงผลมีประการดังน้ี.    
        แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเอง   ก็ทรงอาศัยกัตตุกัมยตาฉันทะ 
อันเปนผลแหงพระมหากรุณา  จึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาและ 
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาสําเร็จ.   ไมเชนนั้น 
ไหนเลยพระองคจะกลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   และอดทนลําบาก 
ในเวลาบําเพ็ญทุกรกริิยา  ก็จะคิดกลับหลังไมบากบ่ัน  เปนอันตกอยู 
ในอํานาจแหงมาร  และเมื่อไดบรรลุพระโพธิญาณแลว  ทรงพิจารณา 
เห็นธรรมท่ีพระองคไดตรัสรูนั้น  เปนคุณสุขุมเกินไป  ยากท่ีคนผู 
ยินดีในอาลัยจะรูตามเห็นตาม  พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อความเปนผูขวน 
ขวายนอย  ยังไมทรงพระพุทธดําริเพ่ือจะแสดงธรรม  แตหากกัตตุกัม- 
ยตาฉันทะ  อันกําลังพระมหากรุณา  เขาอุปถัมภเปนไปกลาจึงหาทรง 
ทอดธุระไม  หวนพิจารณาไป  ก็ทอดพระเนตรเห็นคนผูมีปญญาสามารถ 
จะรูตามก็ยังมี  ฝายคนนอกน้ี  แมยังมีอุปนิสัยไมแกกลา  ไดสดับธรรม 
เทศนาแลว   ก็ยังพอจะไดบรรลุประโยชนนั้น ๆ   อันเปนสวนโลกีย 
ไปกอน   เวนไวแตคนผูเปนอภัพพสัตวจําพวกเดียวไมต้ังใจจะสดับ 
พระธรรมเทศนาเสียเลย  จึงหาไดบรรลุประโยชนอยางหน่ึงอยางใดไม 
เปรียบเหมือนดอกบัวบางเหลาข้ึนพนน้ําแลว  คอยแสงอุทัยแหงพระ 
อาทิตยก็จะบาน  บางเหลาอยูปริ่มน้ําบาง  อยูในน้ําแตน้ําเลี้ยงไวบาง  บาง 
เหลาเปนภักษาของสัตวไปไมงอกงาม  ครั้นทรงพจิารณาเห็นอยางนี้ 
แลว  จึงไดทรงทําธรรมาธิษฐานและแสดงธรรมโปรดประชาชน มิได 
คิดเห็นแกเหนื่อยยาก   ประกาศพระศาสนาใหแพรหลายสืบมา   ทํา  
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ความเกิดของพระองคใหสําเร็จประโยชนแกสัตวโลก  ดวยประการฉะน้ี.  
        กัตตุกัมยตาฉันทะน้ี   ยอมยังความประสงคใหสําเร็จ  แมจะเปน   
กิจยากสักปานไร   ขอน้ีพึงสาธกแมดวยเรื่องในตติยสังคีติกถา.   ครั้งน้ัน 
พระโมคคัลลีบุตรเกิดอยูในตระกูลพราหมณมิจฉาทิฏฐิ  พระสิคควะ 
ไปเพียรเกลี้ยวกลอมอยูถึง  ๗  ปกวา   จึงเอามาบวชในพระศาสนาได. 
ในชั้นแรก  ไปบิณฑบาตท่ีประตูเรือนแตไมไดภิกษา   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. 
        อีกเรื่องหน่ึง  ทีฆาวุกุมารพระราชโอรสของพระเจาทีฆีติผูครอง 
โกศลรัฐ   ประสูติเมื่อพระชนกเสียราชสมบัติแกพระเจาพรหมทัตผูครอง 
แควนกาสีแลว   ต้ังพระหฤทัยจะแกแคนและเอาราชสมบัติของพระ  
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บิดาคืนใหจึงได   เพียรหาชองเขาใกลพระเจาพรหมทัตจนไดเปนนาย    
สารถีคนโปรด   คราวหน่ึงพระเจาพรหมทัตเสด็จประพาสปา   ทีฆาวุกุมาร 
แสรงขับรถพระท่ีนั่งเร็วจนราชบริพารตามเสด็จไมทัน  ทาวเธอทรง 
เหน่ือยก็ตรัสสั่งใหหยุดรถพระท่ีนั่ง   เสด็จลงพัก  ณ  ที่แหงหนึ่งแลวบรรทม 
หลับไป  ทีฆาวุไดชองท่ีจะแกแคน  จึงถอดพระแสงจากฝกแลวปลุก 
บรรทมข้ึน   แสดงตนใหทรงทราบวาเปนศัตรู  จะแกแคนแทนพระ 
ราชบิดา   พระเจาพรหมทัตตกพระหฤทัยตรัสขอพระชนมชีพประทาน 
สัตยวาจะคืนโกศลรัฐให  กุมารนึกถึงพระวาจาพระราชบิดาวา   จง 
เห็นวาดีกวาสั้น   จึงสูอดกลั้นระงับเวรเสีย   ถวายพระชนมแดพระเจา 
พรหมทัต  แลวไดราชสมบัติคืนพรอมทั้งพระราชธิดา   ภายหลังยังได 
ครองแควนกาสีอีกดวย  ทีฆาวุอาศัยกัตตุกัมยตาฉันทะ    ยังความ 
ประสงคของตนใหสําเร็จไดฉะน้ี. 
        พระมหาชนก   ยกเอาความสําเร็จแหงปรารถนาของพระองคเปน 
อุทาหรณกลาวสอนไววา 
        อาสึเสเถว  ปุริโส                  น   นิพฺพินฺเทยฺย  ปณฺฑิโต 
        ปสฺสาม ิ โวห   อตฺตาน        ยถา  อิจฺฉึ  ตถา  อหุ๑ 

ความวา  บุรษุผูบัณฑิต   ควรจะหวังอยูนั่น  ไมพึงเบื่อหนาย  เราแล 
เห็นตนอยูวา   ไดเปนตามปรารถนาดังน้ี. 
        ในทางพระศาสนา     สมเด็จพระชินสีหก็ตรัสสรรเสริญกัตตุ- 
กัมยาตาฉันทะนั้นวาเปนอิทธิบาท    คือคุณเครื่องบรรลุความสําเร็จ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๗.  
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ประการหนึ่ง  โดยชื่อวา   ฉันทิทธิบาท  สงเคราะหเขาในโพธิปกขิยธรรม  
คือคุณอันเปนฝายแหงความตรัสรู   พระองคไดบรรลุพระโพธญาณ   
เปนพระสัพพัญูพุทธเจา  ก็เพราะไมทรงละวางคุณขอน้ีเสีย. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงประกอบดวยพระคุณ 
สมบัติ   กัตตุกัมยตาฉันทะ   ทรงสามารถปลดเปลื้องอุปสรรคขอขัดของ 
เสียไดเปนลําดับมา  บําเพ็ญราชธรรมสวนรัฏฐาภิปาลโนบายสะดวกพระ 
ราชหฤทัยยิ่งข้ึนเปนผล   พระคุณน้ีนับวาเปนมงคลอันวิเสสประการหน่ึง 
        ปุคคลญัุตาน้ัน  คือความรูจักเลือกบุคคล   มีวิภาคจะพึงแสดง 
ไดทั่วไปสําหรับชนทุกชัน้ทั้งผูนอยผูใหญ    แตในที่นี้จักรับพระราช- 
ทานถวายวิสัชนาเฉพาะสําหรับทานผูเปนอิสรชน.   ความรูจักเลือก 
บุคคลผูเปนบริวารประกอบในกิจการใหเหมาะกัน  เปนอรรถของปุคค- 
ลัญุตาเฉพาะวิภาคนี้.   อันการใชบคุคล  สมควรจะเลือกใหเหมาะ 
ไมเชนนั้นกิจยอมไมสําเร็จ  มีอุทาหรณในเรื่องอัตถุปบัติแหงเวสสันตร- 
ชาดกวา   ครัง้เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณแลว  ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ  เสด็จจาริกแสดงพระธรรมเทศนาโปรด 
สัตวมาโดยลําดับ  ประทบัอยู  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   ตอครั้งท่ี  ๑๐   ทรงสงกาฬุทายี 
อมาตยไปอีก  กาฬุทายีไดฟงธรรมสําเร็จพระอรหัตแลวบวชเสียเหมือน   
ทูตกอน ๆ  ก็จริง  แตพระเถระเจายังไดกราบทูลเชิญเสด็จ  สมเด็จ 
พระบรมศาสดามากรุงกบิลพัสดุ   ใหพระพุทธบิดาไดทรงทัศนาการ 
และสดับพระธรรมเทศนาสมพระราชประสงค  การใชคนไมเหมาะเปน 
เหตุไมสําเร็จแหงกิจฉะนี้.  บางคราวเปนแตเพียงไมไดผลอันดีเทาน้ัน 
ไม  ซ้ําใหเกิดโทษตรงกันขาม  เรื่องสาธกความวา   ในคราวเมื่อพวก 
เดียรถียเขามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา  ครั้งอโศกรัชกาล  ภิกษุ 
สงฆอันพวกพาลพาเหียรเขาปะปนก็ไมยอมทําอุโบสถรวมดวย  พระเจา 
อโศกยังไมแจงเหตุ  ทรงทราบแตเพียงวา  พระสงฆไมปรองดองกระทํา 
อุโบสถรวมกัน   ตรัสใชอมาตยผูหน่ึงไปสูอโศการาม  เพ่ือสมานพระ 
สงฆแลวอาราธนาใหกระทําอุโบสถ  อมาตยผูนั้นไปถึงแลวก็ประชุม 
สงฆโดยพระราชโองการ   ถามพระภิกษุทั้งหลายต้ังแตตนแถว  รูป 
ใดไมยอมตาม   ก็หาวาขัดพระราชโองการและปลงชีพรูปนั้นเสียโดย 
ลําดับลงมา   ครั้งน้ันติสสกุมารพระราชอนุชาผนวชเปนภิกษุและอยู 
ในสังฆสันนิบาตน้ันดวย   เธอเห็นดังนั้น  จึงลุกข้ึนไปน่ังกันลําดับไว 
อมาตยไมกลาทําแกพระราชอนุชา จึงกลับมากราบทุลพระหมากษัตริย 
พระองคทรงทราบปวัตติเหตุแลวก็ตกพระหฤทัย  เกรงวาบาปจะมีแก 
พระองค  แตนั้นจึงทรงเสาะหาทานผูสามารถจะวินิจฉัยความน้ีใหกระ- 
จาง   ขอนี้เปนทางที่ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  มาสูกรุง 
ปาตลีบุตรจากเหนือน้ํา   แลวอาศัยพระเถระเปนกําลังทรงชําระพระ  
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ศาสนาใหสิ้นเสี้ยน   กลาวคือสึกพวกเดียรถียเสีย  เพราะฉะนั้น  การรูจัก  
เลือกบุคคลผูเหมา   จึงเปนสําคัญในกิจทุกอยางไป.  
        แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือตรัสรูใหม   ก็ยังทรงเลือกหา 
เวไนยผูสมควรจะรับปฐมเทศนา   เหตุวาพระธรรมที่พระองคตรัสรู 
นั้นเปนคุณอันสุขุม  แสดงแกผูมีปญญาไมถึง  ก็จะไมพึงรูพึงเห็น  เมื่อ 
เปนเชนนี้    ความตรัสรูของพระองคก็จะหามีประโยชนแกสัตวโลกไม 
พระพุทธภูมิจะไพบูลได  ก็เพราะมีผูอ่ืนตรัสรูตามเปนพระอริยสงฆสาวก 
ครบ  ๓  รัตนะ   หวนทรงพระพุทธดําริถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส 
ผูทํากาลกิริยาลวงไปเสียแลวน้ันวา   มีปญญาหลกัแหลม  ถายังอยู 
ฟงธรรมแลว  ก็จัดไดตรัสรูฉับพลัน   ตอน้ันจึงทรงเลือกพระภิกษุ 
เบญจวัคคีย  เปนผูรับประถมเทศนาพระอนุตตรธัมมจักกัปปวัตตน- 
สูตร.     และเมื่อมีพระพุทธประสงคจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน 
มคธรัฐ   ก็ทรงเลือกจะพาพระอุรุเวลกัสสปไปดวย  เหตุวาทานเปน 
ที่นับถือของคนชาวมคธเปนอันมาก   จึงตองเสด็จพระพุทธดําเนินไป 
โปรดทานกอน.  ขอความในพระประถมสมโพธิ   ซึ่งรับพระราชทาน 
ชักมาพรรณนาในท่ีนี้นั้น  ก็เพ่ือท่ีจะไดสันนิษฐานเห็นวา  สมเด็จพระ 
บรมศาสดาจารยทรงบําเพ็ญพุทธกิจสําเร็จ  ก็เพราะทรงรูจักเลือก 
บุคคลอันเหมาะแกการ   พระคุณสมบัติขอนี้จัดเขาในเจโตปริยญาณ 
พระปรีชากําหนดรูอัธยาศัยน้ําใจของผูอ่ืน   เปนองคแหงอภิญญาและ 
ทศพลญาณ  เปนอุปการะแกกัตตุกัมยตาฉันทะอีกสวนหนึ่ง  หากจะ 
มีฉันทะอยู  แตไดบุคคลผูรวมในกิจไมเหมาะ  กิจยอมไมสําเร็จ.  พระ  
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อาจารยผูรจนาอรรถกถาธรรมบทแสดงไววา  พอประทานอุปสมบท    
แกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมชา   กท็รงยกยองไวในที่พระ 
อัครสาวก.   ภิกษุทั้งหลายพูดติวา  ทรงตั้งเพราะเห็นแกหนา  ชอบ 
แตจะประทานแกทานผูมาบวชกอนโดยลําดับลงไป.  พระองคไดทรง 
ทราบความแลวตรัสแกวา  พระองคทรงทําดังน้ัน   โดยสมควรแกบุรพ- 
ปณิธานของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  พระภิกษุรูปอ่ืนผูมา 
กอนหาไดมีบุรพปณิธานเชนนั้นไม.   แมคําน้ีก็แสดงวา  สมเด็จพระ 
บรมศาสดาทรงเลือกบุคคลไวเหมาะแกกิจ. 
        สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ทรงสอดสองดวยพระ 
วิจารณญาณเลือกราชเสวกรับราชการ  เพ่ือเหมาะแกหนาที่เพาะปลูกคน 
ใหมีสามารถ   ดวยพระราชทานพระบรมราชูปถัมภใหไดรับศึกษา 
ต้ังแตพระราชโอรสตลอดลงมาถึงคนสามัญ  แลวเลือกสรรประกอบ 
ไวในราชกิจตามถนัด  ผูที่ไมเหมาะ  ก็คัดออกเสียหรือผลัดเปลี่ยน 
หนาที่ใหม    ทรงราชการใหเปนมาโดยสวัสดี   พระคุณสมบัตินี้ 
นับวา  ปุคคลัญุตา  มงคลอันวิเสสท่ี  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   แลวมีมหกรรมเปนพระราชกุศลที่ทรงบาํเพ็ญ   
ในคราวมีพระชนมพรรษาเสมอดวยสมเด็จพระบรมอัยยกาธิราช  พระ  
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และทรงปฏิสังขรณพระมณฑป 
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และมณฑปพระพุทธบาท.   ในฝาย 
ราชการไดทรงสรางทางรถไฟสายเหนือขยายจากบานดาตา  แขวง 
เมืองพิชัย  สายใหญตอไปโดยทางเมืองอุตรดิตถถึงตําบลบางตนผ้ึง 
ตอนหน่ึง  สายสาขาแยกไปเมืองสวรรคโลกตอนหนึ่งแลวเสร็จ.  อีก 
ประการหนึ่ง   โปรดเกลา  ฯ  ใหกระทรวงเกษตราธิการจัดการแสดง 
กสิกรรม  และพาณิชการ  ใหพิสดารออกไปกวาที่ไดเคยทํามาแลวใน 
หนหลัง   เพ่ือเปนการบํารุงธุระ  ๒  ประการน้ันใหไพศาล.  อนึ่ง  เมื่อ 
เสด็จประทับสําราญพระอิริยาบถ   ณ  เมืองเพชรบุรี  ไดทรงสรางและ 
บํารุงวิถีทางในเมืองนั้นข้ึนหลายสาย.   และโปรดเกลา ฯ  ใหขยาย 
การสุขาภิบาลในหัวเมือง  จัดเพ่ิมเติมข้ึนในตําบลน้ัน ๆ  ที่เมืองพิชัย 
บาง  เมืองชลบุรีบาง   เมอืงนครศรีธรรมราชบาง  เมืองสงขลาบาง 
พระราชกรณียมีอยางดังพรรณนามา    เปนเครื่องทํานุบํารุงพระราช- 
อาณาจักรใหเจริญโดยลําดับ  นับเขาในรัฏฐาภิปาลโนบาย  มงคลอัน 
วิเสสท่ีครบ  ๓. 
        พระคุณพิเศษสวนอัตตสมบัติ  และปรหิตปฏิบัติ  มีนิทัสสนนัย 
ดังรับพระราชทานพรรณนามา  ดวยประการฉะน้ี. 
        เตหิ  เตหิ  วิเสเสห ิ               คุเณหิ  ปฏิมณฺฑโิต 
        จิรฺชีว ี มหาราชา                สุขปฺปตฺโต  อนามโย  
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        ยสสา  เตชสา  จาป                  วฑฺฒยนฺโต  นรุตฺตโม 
        สทา  ภทฺรานิ  สมฺปสฺส          จิร  รชฺเช  ปติฏตุ 
ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา   ผูทรงประดับดวยพระคุณ  
สมุทัยอันพิเศษนั้น ๆ  ทรงพระชนมายุยืนนาน  ทรงพระสําราญหา    
พระโรคมิได    ทรงพระเจริญดวยราชอิสริยยศเดชานุภาพ  ทอด 
พระเนตรเห็นแตกิจการอันเจริญเปนนิตยกาล   เสด็จสถิตยืนนานใน 
ราชมไหศวรรย  ปกครองรัชสีมามณฑลใหสมบูรณยิ่ง    สมพระราช- 
ประสงคทุกส่ิงทุกประการ. 
        สาธุ   อารกฺขกา  เทวา        วตฺถุเทวา   มหิทฺธิกา 
        สรฏมณฺฑล  ภูป                อภิปาเลนฺตุ  สพฺพทา 
ขออารักขเทวดา  และวัตถุเทวดาผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ  ไดรับอนุโมทนา 
สวนพระราชกุศลเทวดาพลีแลว  จงต้ังไมตรีจิตอภิบาลรักษาสมเด็จ 
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา  กับรัฐมณฑลใหปราศจากภยันตราย 
ทุกเม่ือ. 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ          อุตฺตม  ธมมฺมชฺฌคา 
        มหาสงฺฆ  ปโพเธสิ                อิจฺเจต  รตนตฺตย 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูธรรมอันสูงสุดแลว  ยงัสงฆ 
หมูใหญใหตรัสรูเบิกบาน  ต่ืนจากกิเลสนิทรา  ที่จัดวารัตนตรัย  แมถึง 
จะตางกันโดยวัตถุวา  พุทฺโธ   ธมฺโม  สงฺโฆ   ดังน้ีกจ็ริงอยู  ถึงอยาง 
นั้นก็ชื่อวาเปนอันเดียวกันโดยอรรถ  เพราะไมแยกออกจากกันไปได  
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พระพุทธเจาตรัสรูพระธรรมกอนแลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม  พระธรรมน้ัน  
พระสงฆไดทรงไว   และพระสงฆเลาก็เปนสาวกของพระพุทธเจา    
เนื่องเปนอันเดียวกันฉะน้ี.   พระรัตนตรัยนี้  บริสทุธิ์อุดมประเสริฐในโลก 
ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธิ์อยางยิ่งแกผูเลื่อมใส แลวใครความบริสุทธิ์ 
แกตน  ปฏิบติัอยูโดยชอบ.   ความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง  เปนความดับ 
จากทุกขทั้งปวง   พระนพิพานเปนธรรมชาตสูญอยางยิ่ง  คือวางจาก 
กิเลสและกองทุกขทั้งปวงน้ัน  ไดชื่อวาบรมสุข. 
        ดวยสัจจวาจาภาษิตน้ี  ขอความสวัสดีจงเกิดมีในกาลทุกเม่ือ. 
ดวยเดชานุภาพพระรัตนตรัยเปนปฏิพาหโนบายกางกั้น  ขออุปทวัน- 
ตรายและอุปสรรค   คือขอติดขัดทั้งหลาย  จงอยาไดถูกตองพองพานซ่ึง 
สยามรัฐมหาชนบทนี้  ในกาลไหน  ๆ   จงบําราศไกลดวยประการท้ังปวง. 
ขอความเปนผูไมมีโรค  ความสุขสําราญ  ความเปนผูมีอายุยืนนาน 
และความบริบูรณแหงวัตถุทั้งหลาย   อันเปนที่ต้ังแหงวิบุลผลน้ัน 
ทั้งสุขโสมนัสสวัสดีในที่ทุกสถาน   จงเกิดมี  จงเปนไปแดสมเด็จบรม 
บพิตรพระราชสมภารเจา  กับบรมราชวงศ  ผูทรงอภิบาลสยามรัฐ 
มหาชนบทนี้.   ขอเทพเจาผูสิงสถิตอยูในสยามมณฑล   ต้ังตนแต 
พระราชนิเวศนตลอดเขตรัชสีมา   ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา 
ไดทรงบูชาแลว   ดวยธรรมพลี  และอามิสพลี   จงต้ังไมตรีจิตอภิบาล 
รักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจากับรัฐมณฑล    ดวยนําเขา 
ไปใกลซึ่งอิฏฐวิบุลผลอันเปนหิตานุหิตประโยชน   คอยปองกันซึ่งสรรพ- 
โทษอันไมเกื้อกูลแกความเจริญอยาใหเกิดมี.  
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        สิทฺธมตฺถุ  สิทฺธมตฺถุ         สิทฺธมตฺถุ  อิท  ผล  
        เอตสฺม ึ  รตนตฺตยสฺมึ        สมฺปสาทนเจตโส. 
ขอผลที่กลาวนี้  จงเปนผลสัมฤทธิ ์  จงเปนผลสัมฤทธิ์  จงเปนผล   
สัมฤทธิ์  แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ผูมีพระราชหฤทัย 
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้  สมพระบรมราชประสงคทุกประการ   เทอญ- 


