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ภาคผนวก 
   -  ประวัติพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
   -  ประวัติบอกเลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ 
   -  ตารางวิเคราะหเอกสารใชในการวิจัย 
   -  มงคลสูตร 38 ประการ 
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ประวัติ  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ นามสกุล อายางกูร เปนบุตรคนที่ ๕ 
ของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 
๗ ค่ํา เดือน๑๒ ปขาล ที่ตลาดใต อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เร่ิมการศึกษาเบื้องตน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๐ ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร (วัดยาง) 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๓ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา 
กรุงเทพมหานคร ไดรับทุนเรียนดีของ กระทรวงศึกษาธิการ  
 บรรพชาเปนสามเณร เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่วัดบานกราง อําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ออายุยาง ๑๓ ป เร่ิมเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น  
 พ.ศ. ๒๔๙๕ ยายไปอยูที่วัดปราสาททอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาพระปริยัติ
ธรรม และไดเขาฝกวิปสสนา เมื่อจบการฝกแลว พระอาจารยผูนําการปฏิบัติไดชวนไปอยูประจําใน
สํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม เพราะเห็นวาสามเณรบุตรชาย ควรไดศึกษาปริยัติธรรมขั้นสูง
ตอไป  
 พ.ศ. ๒๔๙๖ ยายมาจําพรรษาที่วัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร เรียนพระปริยัติธรรมจนสอบ
ไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเปนสามเณร นับเปนสามเณรรูปที่ ๔ ในสมัยรัตนโกสินทร จึงไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหใหอุปสมบทในฐานะนาคหลวง เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ กรกฎาคม 
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พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดนามฉายาวา 'ปยุตฺโต' แปลวา 'ผูเพียรประกอบ
แลว'  
 พ.ศ. ๒๕๐๕ สําเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได วิชาชุดครู พ.ม. ในป พ.ศ. ๒๕๐๖  

 
 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

๑. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕  
๒. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๒๙  
๓. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  
      ๒๕๒๙  
๔. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.  
     ๒๕๓๐  
๕. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑  
๖. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑  
๗. การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  
     ๒๕๓๓  
๘. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๓๖  
๙. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๓๗  
๑๐. ตรีปฏกาจารยกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จากนวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พ.ศ.  
       ๒๕๓๘  
๑๑. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘  
๑๒. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๑  
๑๓. ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.  
        ๒๕๔๔  
๑๔. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
        พ.ศ. ๒๕๔๔  
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๑๕. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาวิชาการบริหารองคกร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
        พ.ศ. ๒๕๔๕  

 
 
ศาสนกิจ  

 พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๗ ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการและตอมาเปนรองเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ก็เปนอาจารยสอนในชั้นปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ระหวางนั้น บางป บรรยายที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโครงการศาสนา
เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ เจาอาวาสวัดพระเรนทร  
 พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดรับอาราธนาไปบรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยที่ University 
Museum, University of Pennsylvania  
 พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑ ไดรับอาราธนาไปบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore 
College, Pennsylvania  
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดรับอาราธนาเปน Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World Religions 
และบรรยาย วิชาการทางพุทธศาสนา สําหรับ Divinity Faculty และ Arts Faculty ที่ Harvard University  
พ.ศ. ๒๕๓๗-ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 
 
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล  

 พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร  
 พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธพุทธธรรม 
จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ  
 พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดรับพระราชทานโลรางวัล 'มหิดลวรานุสรณ'  
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 พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดรับโลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ 'สังขเงิน' สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา  
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการยูเนสโก (UNESCO Prize for 
Peace Education)  
 พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเปน 'ผูทรงคุณวุฒิทาง
วัฒนธรรม'  
 พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตําแหนง "ตรีปฎอาจารย" หมายถึง
อาจารยผูรูแตกฉานในพระไตรปฎก  
 พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย ถวายรางวัล TFF 
Award สาขาสังคมศาสตรและ มานุษยวิทยาสําหรับผลงานทางวิชาการดีเดน หนังสือ 'การพัฒนาที่
ยั่งยืน'  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล 'สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล' จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปน 'ศาสตราจารยพิเศษ' ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก ถวายตําแหนง 'เมธาจารย' (Most Eminent 
Scholar) ในฐานะนักปราชญ ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท  
 พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปน 'ราชบัณฑิต (พิเศษ)'  

 
 
สมณศักดิ์  

พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี  
พ.ศ. ๒๕๑๖  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นราช  ที่ พระราชวรมุนี  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นเทพ  ที่  พระเทพเวที  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปฎก  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ช้ันหิรัญบัฏ ที่ 
พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธก ตรีปฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร 
บวรสังฆาราม คามวาสี 
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ประวัติบอกเลา สมเด็จพระมหาวีรวงศ 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ ( พมิพ ธมฺมธโร)  

อดีตเจาอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติบอกเลา  
ชาติภูมิ  
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ ฉายา ธมฺมธโร นามเดิม พิมพ นามสกุล แสนทวีสุข เกิดวันเสาร ขึ้น ๑ ค่ํา 
เดือน ๖ ประกา จุลศักราช ๑๒๕๙ ตรงกับวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๔๐ ที่บานสวาง ตําบลสวาง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ ทอง แสนทวีสุข โยมมารดาชื่อ นวล แสนทวีสุข  
 

สามัญศึกษา  
 ศึกษาอักษรสมัย คือ เรียนหนังสือไทย ที่โรงเรียนวัดบานมวง ตําบลตาลสุม อําเภอพิบูล- มังสา
หาร ๒ ป ไดยายเขาไปเรียนตอที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม วัดสุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 
สําเร็จชั้นมูล ข. (เทียบชั้น ม.๒ ในปจจุบัน) เมื่ออายุ ๑๔ ป  
 

บรรพชาอุปสมบท  
 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๗ อายุ ๑๗ ป บรรพชาที่วัดสุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส อวน) คร้ังดํารงสมณศักดิ์ที่ พระราชมุนี เปนพระอุปช- ฌายะ 
พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) เปนบรรพชาจารย  
 เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๖๐ อายุ ๒๐ ปบริบูรณ อุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา ในลําแมน้ํามูล ที่
ทาบานโพธิ์ตาก ตําบลพิบูล อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส 
อวน) คร้ังดํารงสมณศักดิ์ พระราชมุนี เปนพระอุปชฌายะ พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) เปนพระ
กรรมวาจาจารย มีฉายาวา ธมฺมธโร  
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ศาสนศึกษา  
 พ.ศ. ๒๔๕๘ ศึกษาสิกขาของสามเณร บาลีไวยากรณ และความรูองคนักธรรม สอบไดบาลี
ไวยากรณ และเรียนธัมมปทัฏฐกถา สํานักวัดสุปฏนาราม  
 พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบไดความรูองคนักธรรมภูมิสามเณร ๓ วิชา คือ ธรรมะ พุทธะ กระทู  
 พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบไดความรูองคนักธรรมวิชาวินัย สําเร็จภูมินักธรรมชั้นตรี สํานักวัดสุปฏนาราม  
 พ.ศ. ๒๔๖๑ ยายเขามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบไดนักธรรมชั้นโท สํานักเรียนวัดบรมนิวาส  
 พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบไดเปรียญ ๓ ประโยค สํานักเรียนวัดบรมนิวาส  
 พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบไดเปรียญ ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร  
 พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบไดเปรียญ ๕ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร  
 พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบไดเปรียญ ๖ ประโยค สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร  
 

สมณศักดิ์  
 พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนพระราชาคณะสามัญที่ พระญาณดิลก ในรัชกาลที่ ๗  
 พ.ศ. ๒๔๘๙ เปนพระราชาคณะเสมอชั้นราชในนามเดิม ในรัชกาลที่ ๘  
 พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี ในรัชกาลที่ ๙  
 พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโมลี ในรัชกาลที่ ๙  
 พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปฎก ในรัชกาลที่ ๙  
 พ.ศ.๒๕๐๔เปนพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่พระพรหมมุนี ในรัชกาลที่ ๙  
 พ.ศ.๒๕๐๘ เปนสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ ในรัชกาลที่ ๙  
 

สรุป  
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ ไดศึกษาพระปริยัติธรรม สอบไดสําเร็จภูมิเปรียญธรรม ๖ ประโยค ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนพระราชาคณะสามัญถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ เปนลําดับมา รับ ภาระ
พระพุทธศาสนา ประกอบศาสนกิจเพื่อใหเปนหิตานุหิตประโยชน แกพุทธจักรและอาณาจักร และ รักษา
สมณวัตร ระเบียบปฏิบัติ ประเพณีราชการมาโดยเรียบรอย  
 ในดานการปกครอง ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เจาคณะอําเภอบางเขน ผูชวยเจา
คณะมณฑลนครราชสีมา รองเจาคณะมณฑลนครราชสีมา ผูชวยเจาคณะตรวจการภาค ๓ และ ๔ เจาคณะ
ธรรมยุตผูชวยภาค ๓-๔-๕ เจาคณะธรรมยุตภาค ๓-๔-๕ เจาคณะภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ สมาชิกสังฆสภา สังฆ
มนตรี กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต กรรมการคณะธรรมยุต เปนพระอุปชฌาย รองประธานสังฆสภา 
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เปนกรรมการมหาเถรสมาคม เปนหัวหนาพระธรรมทูตสายที่ ๕ เปน แมกองงานพระธรรมทูต และเปนผู
ปฏิบัติหนาที่ สมเด็จพระสังฆราช ๓ ครั้ง นับแตรับภาระธุระบริหารการคณะมาตลอดกาล ๔๑ ป ไมเคย
ลาออกและลาพัก  
 ในดานการศึกษา เปนอุเทศาจารยสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี เปนกรรมการ 
ตรวจธรรมสนามหลวง กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง เปนผูแทนรองแมกองธรรมประจํา 
มณฑล อํานวยการสอบและตรวจธรรมสนามหลวง เปนผูจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนครูใหญ 
โรงเรียนฝกหัดครูพระภิกษุวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา และจัดตั้งโรงเรียนบาลมัธยมสมทบ สอบ
สําหรับพระภิกษุสามเณร เปนกรรมการบริหารงานสภาการศึกษาของคณะสงฆ สอนศีลธรรม จรรยา
นักเรียน และสอนธรรมศึกษาแกคณะครู  
 ในดานการเผยแผ เปนพระคณาจารยเอกในทางเทศนา เอาใจใสเทศนาสั่งสอนศีลธรรม จรรยาแก
ประชาชน จัดการอบรมศีลธรรมจรรยาแกนักเรียน และใหแสดงตนเปนพุทธมามกะโดย พระราชนิยม 
เปนกรรมการจัดรายการกระจายเสียงในวันธรรมสวนะ กรมประชาสัมพันธ จัดให อุบาสกอุบาสิกามี
ประเพณี "อุโบสถสามัคคี" อบรมใหเกิดศรัทธาปสาทะในพระศาสนา และใหประพฤติ ปฏิบัติชอบตาม
วัตถุประสงคแหงพระศาสนา รจนาหนังสือเกี่ยวกับหลักวิชาและศีลธรรม เชน สากล ศาสนา ปณณก
เทศนาวิธี มงคลยอดชีวิต โลกานุศาสนี บทสรางนิสัย และเร่ืองอื่นอีก พิมพแจกจาย และอานทาง
วิทยุกระจายเสียงเพื่อใหประชาชนไดอานและฟง ถือปฏิบัติอบรมตนใหเปนพลเมืองดี เปน หัวหนาคณะ
อบรมขาราชการและประชาชนในเขต ภาค ๓-๔ เปน ๒ คร้ัง  
 พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ ( พิมพ ธมฺมธโร) ที่ไดรวบรวมไวมดีังตอไปนี ้  
  

               พุทธธรรม   
                มงคลยอดชีวิต   
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๑  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๒  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๓  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๔  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๕  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๖  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๗  
                มงคลยอดชีวิต ขอที่ ๙  
                สรางนิสัยที่ ๒ 
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เอกสารที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะห  
 

 

     ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาสิ่งควร
บูชา 

ถิ่นที่เหมาะสม 

1 พุทธมงคล เกษม บุญศรี 2507 หนังสือ / / / / 
2 พระพุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย   คูณ  โทขันธ 2546 หนังสือ / / / / 
3 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ  2548 หนังสือ / / / / 
4 มงคลชีวิต ทวี  ภุมรินทร   2532 หนังสือ / / / / 
5  การศึกษาวิเคราะหกระบวนการของการพัฒนา

ตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตร 
ประโยชน  สงกลิ่น  2545 วิทยานิพนธ / / / / 

6 สังคมวิทยาองคการ   สัญญา  สัญญาวิวัฒน  2549 หนังสือ / / / / 
7 เพื่อความสวัสดีในที่ทั้งปวง พระเทพดิลก (ระแบบ  

ฐิตญาโณ) 
2543 หนังสือ / / / / 

8 ชุมชนกับธรรมชาติ.   พิเชษฐ  เดชผิว,  ปย
บุตร  หลอไกรเลิศ  

2548 หนังสือ / / / / 

9 พระไตรปฎกศึกษามงคลสูตร พระบาฬีอักษร
โรมัน 

มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2548 คําภีร / / / / 

10 มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม  สนิท  สมัครการ 2549  หนังสือ / / / / 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผูแตง ปที่
พิมพ 

ประเภท สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
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 เอกสารที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะห (ตอ) 
 

 

     ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาสิ่งควร
บูชา 

ถิ่นที่เหมาะสม 

11 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ พระธรรมปฎก (ป.อ.  
ปยุตฺโต) 

2539 หนังสือ / / / / 

12 การพัฒนาที่ยั่งยืน   พระธรรมปฎก (ป.อ.  
ปยุตฺโต) 

2543 หนังสือา / / / / 

13  แกนแทของพระพุทธศาสนา พระธรรมปฎก (ป.อ.  
ปยุตฺโต) 

2544 หนังสือ / / / / 

14 พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท   พระธรรมปฎก (ป.อ.  
ปยุตฺโต) 

2546 หนังสือ / / / / 

15 ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวการใช
ประโยชนเบื้องตน   

สัญญา  สัญญาวิวัฒน   2550 เอกสาร / / / / 

16 พระสูตรและอรรถกถาแปล   มหามกุฎราชวิทยาลัย 2525 คําภีร / / / / 
17 มังคลัตถทีปนี  แปล มหามกุฎราชวิทยาลัย 2533 คําภีร / / / / 
18 มงคลสูตรวาดวยอุดมมงคล  38  ประการ   มหามกุฎราชวิทยาลัย 2536 คํารา / / / / 
19 สุตฺตนฺตปฏเก  ขุทฺทกนิกายสฺส  ขุทฺทกปาโฐ   สฺยามรฏฐสฺส  เตปฏกํ.   2538 คําภีร / / / / 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผูแตง ปที่
พิมพ 

ประเภท สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
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เอกสารที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะห (ตอ) 
 

 

     ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาสิ่งควร
บูชา 

ถิ่นที่เหมาะสม 

20 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2549 เอกสาร / / / / 

21 เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธ ศิริกุล  ดํารงมณี 2546 วิทยานิพนธ / / / / 
22 การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สุภาพร  มากแจง 2549 เอกสาร / / / / 
23 มงคลชีวิต 38 สุวิทย  คงทอง 2537 หนังสือ / / / / 
24 การศึกษาวิเคราะหกระบวนการของการพัฒนา

ตนตามแนวคําสอน   ในมงคลสูตร 
ประโยชน  สงกลิ่น.   2545 วิทยานิพนธ / / / / 

25 คนพาลและบัณฑิตในพระพุทธศาสนา   พระจีรพัฒน สมาจาโร 
(ดีใจ) 

2548 วิทยานิพนธ / / - - 

26 การคบมิตรในพระพุทธศาสนา   พระมหาทองพูน  
สติสมฺปนฺโน (เสือขาว). 

2547 วิทยานิพนธ / / - - 

27 การศึกษาพุทธจริยศาสตร  ศึกษาเฉพาะพุทธ
จริยธรรม  ในมังคลัตถทีปนี. 

พระมหาเทวินทร  ครุฑ
แกว. 

2543 วิทยานิพนธ / / / / 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผูแตง ปที่
พิมพ 

ประเภท สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
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เอกสารที่ใชในการสังเคราะหและวิเคราะห 
 

 

     ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาสิ่งควร
บูชา 

ถิ่นที่เหมาะสม 

28 การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ(สื่อ)ที่มีตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พระมหาบูรณะ ชาต
เมโธ (โพธิ์นอก)  

2543 วิทยานิพนธ / / / / 

29 การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องแนวความคิดเชิงจริย
        ศาสตรในมงคลสูตร 

พระมหาประเสริฐ  
ญาณสีโล (ธรรมจง)  

2547 วิทยานิพนธ / / / / 

30 ความรูจัพอประมาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ 
พระมหามิตร ฐิตปฺ

โญ (วันยาว) 
2548 วิทยานิพนธ / / / / 

31 การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จากมุมมองของพระพุทธศาสนา. 

พระมหาศิริวัฒน อริย

เมธี (จันตะ) 
2547 วิทยานิพนธ / / / / 

32 มงคลยอดชีวิต สมเด็จพระมหาวีร

วงศ (พิมพ ธัมมธ
โร) 

2526 หนังสือ     

         
         

ที ่ ชื่อเรื่อง ผูแตง ปที่พิมพ ประเภท สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
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พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๕  พระสุตตันตปฎก เลมท่ี ๑๗ 
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต 

 
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ 

 
 [๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ 
 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามลวงไป เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระ
วิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
 [๖] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ผูหวังความสวัสดี ไดพากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค
จงตรัสอุดมมงคล พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาตอบวา 
 การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑ นี้เปนอุดมมงคล การ
อยูในประเทศอันสมควร ๑ ความเปนผูมีบุญอันกระทําแลวในกาลกอน ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ นี้
เปนอุดมมงคล  
 พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่ ศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นี้เปนอุดมมงคล การบํารุง 
มารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอันไมอากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล  
 ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมีโทษ ๑ นี้เปนอุดม
มงคล  
 การงดการเวนจากบาป ๑ ความสํารวมจากการดื่มน้ําเมา ๑  ความไมประมาทในธรรม
ทั้งหลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคล 
 ความเคารพ ๑ ความประพฤติถอมตน ๑ ความสันโดษ ๑ ความกตัญู ๑ การฟงธรรม
โดยกาล ๑  นี้เปนอุดมมงคล 
 ความอดทน ๑ ความเปนผูวางาย ๑ การไดเห็นสมณะ ทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรม
โดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล 
 ความเพียร ๑ พรหมจรรย ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทํานิพพานใหแจง ๑ นี้เปนอุดม
มงคล 
 จิตของผูใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว ๑ ไมเศรา-โศก ๑ 
ปราศจากธุลี ๑ เปนจิตเกษม ๑ นี้เปนอุดมมงคล  
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 เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัยในขาศึกทุกหมูเหลา ยอม
ถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลานั้น ฯ 

จบมงคลสูตร 
 

เนื้อความพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  บรรทัดที่ ๔๑ - ๗๒.  หนาที ่ ๓ - ๔.
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พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๗ 
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต 

 

รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ 
 
 [๗] ภูตเหลาใด ประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดา 
 เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี ขอหมูภูตทั้งปวงจงเปน 
 ผูมีใจดีและจงฟงภาษิตโดยเคารพ ดูกรภูตทั้งปวง เพราะ 
 เหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจงตั้งใจฟง ขอจงแผเมตตาจิต 
 ในหมูมนุษย มนุษยเหลาใด นําพลีกรรมไปทั้งกลางวัน 
 ทั้งกลางคืน เพราะเหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจงเปนผูไม 
 ประมาทรักษามนุษยเหลานั้น ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใด 
 อยางหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีต 
 ในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้น เสมอดวยพระตถาคตไมมี 
 เลย พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ 
 ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระศากยมุนีมีพระหฤทัย 
 ดํารงมั่น ไดบรรลุธรรมอันใดเปนที่ส้ินกิเลส เปนที่ 
 สํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรมอันประณีต ธรรมชาติอะไรๆ 
 เสมอดวยพระธรรมนั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะ 
 อันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
 เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแลว 
 ซ่ึงสมาธิใด วาเปนธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลาว 
 ซ่ึงสมาธิใด วาใหผลในลําดับ สมาธิอ่ืนเสมอดวยสมาธินั้น 
 ยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย 
 สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ บุคคล ๘ 
 จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว บุคคล 
 เหลานั้นควรแกทักษิณาทาน เปนสาวกของพระตถาคต ทาน 
 ที่บุคคลถวายแลวในทานเหลานั้น ยอมมีผลมาก สังฆรัตนะ 
 แมนี้เปนรัตนะอันประณีตดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี 
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 แกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาของพระ 
 โคดม ประกอบดีแลว [ดวยกายประโยคและวจีประโยค 
 อันบริสุทธิ์] มีใจมั่นคง เปนผูไมมีความหวงใย [ในกายและ 
 ชีวิต] พระอริยบุคคลเหลานั้น บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุ 
 หยั่งลงสูอมตนิพพาน ไดซ่ึงความดับกิเลสโดยเปลา เสวย 
 ผลอยู สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจา 
 นี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ เสาเขื่อนที่ฝงลงดิน 
 ไมหวั่นไหวเพราะลมทั้งส่ีทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็น 
 อริยสัจทั้งหลาย เราเรียกผูนั้นวาเปนสัตบุรุษ ผูไมหวั่นไหว 
 เพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้น สังฆรัตนะนี้เปนรัตนะอัน 
 ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ 
 พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจงซ่ึงอริยสัจทั้งหลาย อัน 
 พระศาสดาทรงแสดงดีแลว ดวยปญญาอันลึกซึ้ง พระอริย- 
 บุคคลเหลานั้น ยังเปนผูประมาทอยางแรงกลาอยูก็จริง ถึง 
 กระนั้น ทานยอมไมยึดถือเอาภพที่ ๘ สังฆรัตนะแมนี้เปน 
 รัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก 
 สัตวเหลานี้ สักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉา หรือแมสีลัพพตปรา 
 มาส อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรมเหลานั้น อันพระอริย 
 บุคคลนั้นละไดแลว พรอมดวยความถึงพรอมแหงการเห็น 
 [นิพพาน] ทีเดียว อนึ่ง พระอริยบุคคลเปนผูพนแลวจาก 
 อบายทั้ง ๔ ทั้งไมควรเพื่อจะทําอภิฐานทั้ง ๖ [คืออนันตริย- 
 กรรม ๕ และการเขารีด] สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน 
                           ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ 
                           พระอริยบุคคลนั้นยังทําบาปกรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือ 
                          ดวยใจ ก็จริง ถึงกระนั้น ทานไมควร เพื่อจะปกปดบาป 
                           กรรมอันนั้น ความที่บุคคลผูมีธรรมเครื่องถึงนิพพานอันตน 
                           เห็นแลว เปนผูไมควรเพื่อปกปดบาปกรรมนั้น พระผูมี 
                          พระภาคตรัสแลว สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต 
                          ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พุมไม 
                           ในปามียอดอันบานแลวในเดือนตนในคิมหันตฤดู ฉันใด 
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                           พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เปน 
                           เครื่องใหถึงนิพพาน เพื่อประโยชนเกื้อกูลมีอุปมา ฉันนั้น 
                           พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอ 
                           ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ 
                           ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ 
                           ทรงนํามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไมมีผูยิ่งไปกวา ไดทรง 
                           แสดงธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน 
                           ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
                           เหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใดผูมีจิตอันหนายแลวในภพ 
                          ตอไป มีกรรมเกาส้ินแลว ไมมีกรรมใหมเครื่องสมภพ 
                           พระอริยบุคคลเหลานั้น มีพืชอันสิ้นแลว มีความพอใจ 
                           ไมงอกงามแลว เปนนักปราชญ ยอมนิพพาน เหมือน 
                           ประทีปอันดับไป ฉะนั้น สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน 
                           ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ 
                           ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดา 
                           เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลาย จงนมัสการ 
                           พระพุทธเจาผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
                           บูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลา 
                           ใดประชุมกันแลวในประเทศก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใด 
                           ประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระ 
                           ธรรม อันไปแลวอยางนั้น อันเทวดาและมนุษยบูชา 
                           แลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลาใดประชุม 
                           กันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกัน 
                           แลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลาย จงนมัสการพระสงฆผูไปแลว 
                           อยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดีจง 
                           มีแกสัตวเหลานี้ ฯ 

จบรัตนสูตร ฯ 

             เนื้อความพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  บรรทัดที่ ๗๓ - ๑๕๔.  หนาที่  ๔ - ๗.
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มงคลสูตร  38  ประการ 
 

มังคะละสุตตัง 
 
  อะเสวะนา  จะ  พาลานัง   ปณฑิตานัญ  จะ  เสวะนา 
 ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ   ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา 
 อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  พาหุสัจจัญจะ  สิปปญจะ   วินะโย  จะ  สุสิกขิโต 
 สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  มาตาปตุอุปฏฐานัง   ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห 
 อะนากุลา  จะ  กัมมันตา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  ทานัญ  จะ  ธัมมะจะริยา   จะ  ญาตะกานัญ  จะ  สังคะโห 
 อะนะวัชชานิ  กัมมานิ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  อาระตี  วิระตี  ปาปา   มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม 
 อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ   สันตุฏฐี  จะ  กะตัญุตา 
 กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา   สะมะณานัญ  จะ  ทัสสะนัง 
 กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  ตะโป  จะ  พรัหมะจะริยัญ  จะ  อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง 
 นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ   จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ 
 อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  เอตาทิสานิ  กัตวานะ   สัพพัตถะมะปะราชิตา 
 สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ   ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ 
 
  (บทเจริญพระพุทธมนต  วัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี) 
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พระไตรปฎกศึกษา มงคลสูตร พระบาฬี อกัษรโรมนั และจดหมาย 
เหตุการณเสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปฎกอกัษรโรมัน  

ณ ประเทศ ศรีลังกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในมงคลสูตร  แมจะกลาวถึงภพของเทวดา  ก็มิไดสงเสริมใหยึดติดกับความเปนเทวดา แต
เนนความสําคัญของมงคลที่ผูคนนํามาปฏิบัติยอมไดรับผลดวยกันทุกคน ในพระไตรปฎกฉบับ
สากลไดจัดสาระของมงคลสูตร  38  ประการ  โดยแบงออกเปน  4  กลุม  ไดแก 

กลุมท่ี  1  สาระสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต  
 ความหมายของสาระส่ิงแวดลอมทางสังคมของพระพุทธศาสนานั้น  นอกจากสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ  อันไดแก  ธรรมชาติ  อาหาร  น้ํา  อากาศ ฯลฯ ที่เหมาะสมแกการพัฒนารางกายและ
จิตใจแลว  ส่ิงแวดลอมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเนนอีกคือ  ส่ิงแวดลอมทางความคิด การมีสติ  
และการเกิดปญญา  ซ่ึงปญญาในทางพระพุทธศาสนาถือเปนกุศล  ดังนั้น  มงคลสูตรจึงเริ่มดวย
มงคลที่เปนเหตุเบื้องตนแหงการสรางความสัมพันธที่ถูกตองกับส่ิงแวดลอมที่ เปนพื้นฐานของชีวิต 
4 ประการคือ 
 มงคลสูตร  ขอที่  1.  การไมเสวนากับคนพาล  อเสวนา  จ  พาลานํ (1) 
 มงคลสูตร  ขอที่  2.   การเสวนากับบัณฑิต  ปณฺฑิตานฺจ  เสวนา (2) 
 มงคลสูตร  ขอที่  3.   การบูชาผูควรบูชา  ปูชา  จ  ปูชนียานํ  (3) 
 มงคลสูตร  ขอที่  4. การอาศัยในถิ่นที่เหมาะสม  ปฏิรูปเทสวาโส  จ (4) 

การไมเขาไป คบหากับคนพาล  จึงเปนเหตุชวยปองกันตนจากการมีความเห็นผิดและการ
ประพฤติผิด  สวนการเสวนาคบกับบัณฑิต  ที่มีคําสอน  ทัศนะและแนวทางการดําเนินชีวิตที่
ถูกตองเปนเหตุนําไปสูการมีความเห็นถูกตองตามสภาวธรรมการเห็นคุณของกุศล  และคุณของ
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การศึกษาปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปเพื่อความหลุดพนจากความทุกข   ดังนั้นผูที่หวังความเจริญพึงจัด
ความสัมพันธของตนกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ ตามมงคลสูตรทั้ง   4 ประการ   ดังกลาวใหเปน
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของชีวิต (พระไตรปฎกศึกษามงคลสูตร พระบาฬีอักษรโรมัน, 
2548,  หนา 38-39) 
 กลุมท่ี  2  สาระเกี่ยวกับการพัฒนาตน 

สาระแหงมงคลสูตร   4  ประการขางตน  นําไปสูการพัฒนาฝกฝนตน  ทั้งนี้ผูจะพัฒนาตน
ไดดีนั้น  นอกจากเหตุที่เนื่องกับบุคคลและสิ่งแวดลอมภายนอกแลว  ยังมีเหตุที่มาจากผลของการ
ประพฤติกุศลที่ไดส่ังสมมา  คือความมีบุญกุศลท่ีไดบําเพ็ญไวในกาลกอน  ปุพฺเพ  กตปฺุญตา  (5)  
เพราะทําใหบุคคลเปนผูมีพื้นฐานชีวิตที่ดี  มีศีลและปญญา   มีความพรอมในการศึกษาปฏิบัติ
พัฒนาตนในทางที่ถูกตองตามหลักธรรม  อยางไรก็ตาม  มงคลสูตรขอนี้มิไดมอบหมายเฉพาะผล
ที่มาจากเหตุในอดีตเทานั้น  แตเปนเหตุนําสูผลในปจจุบันและในกาลตอ ๆ ไปดวย  ความสําคัญ
ของมงคลสูตรขอนี้อยูที่การมีปญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีความเขาใจกฎธรรมชาติของกรรม
และผลของกรรมวา การทํากุศลยอมเกิดผลที่เปนกุศลการทําอกุศลยอมเกิดผลที่เปนอกุศล   
 ในสวนขอมงคลสูตรสาระเกี่ยวกับการพัฒนาตนมี  5  ประการ  ไดแก   
 การตั้งตนไวชอบ     อตาสมฺมาปณิธิ   (6) 
 ความเปนพหูสูต    พาหุสจฺจฺจ   (7) 
 การมีศิลปศาสตร    สิปฺปฺจ    (8) 

 วินโย  จ  สุสิกฺขิโต   (9)   การมีวินัยท่ีศึกษาดี  
 สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา  (10)  การมีวาจาใดก็เปนสุภาษิต  

 การตั้งตนไวชอบ  คือการตั้งตนอยูในศีลในศรัทธาและในจาคะ  ความสละ  ความเปน
พหูสูต  คือการไดฟงไดศึกษาเลาเรียนความรูมาก  การมีศิลปะศาสตร  คือ  การฝกฝนงานอาชีพ
ตางๆ ที่เวนจากอกุศลและการเบียดเบียนทํารายชีวิตสัตวอื่น  การมีวินัยที่ศึกษาดี  คือการงดเวนจาก
อกุศลกรรมบถ  10  การมีวาจาใดก็เปนสุภาษิต  คือการกลาววาจาที่เปนคําสัตยถูกตองตามธรรม
และเปนประโยชน มงคลสูตรเหลานี้เปนเหตุใหละอกุศล  เจริญกุศล  นํามาซึ่งประโยชนสุขทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต (พระไตรปฎกศึกษามงคลสูตร  พระบาฬีอักษรโรมัน,  2548,  หนา  40-41) 
 กลุมท่ี  3  สาระเกี่ยวกับการทําหนาท่ีตอผูอ่ืน 

สาระเกี่ยวกับการพัฒนาตนตามมงคลสูตรนั้น   เปนเหตุนําไปสูการพัฒนาชีวิตที่สูงขึ้น คือ  
การทําหนาที่ที่เปนกุศลตอผูอ่ืน  นับตั้งแตบุคคลในครอบครัว  ไดแก   
 การบํารุงมารดาบิดา  มาตาปตุอุปฎฐานํ     (11) 
 การสงเคราะหบุตร                         ปุตฺต  สงฺคโห    (12) 
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 การสงเคราะหภรรยา    ทารสฺส  สงฺคโห    (13) 
  ไดแก  ตลอดจนการมีการงานและความสัมพันธที่เปนกุศลกับบุคคลตาง ๆ ในสังคม

 การมีงานไมคั่งคาง    อนากุลา  จ  กมฺมนฺตา   (14) 
 การใหทาน     ทานฺจ     (15) 
 การประพฤติธรรม    ธมฺมจริยา  จ    (16) 
 การสงเคราะหญาติ    ญาตกานฺจ  สงฺคโห   (17) 
 การกระทําที่ปราศจากโทษ   อนวชฺชานิ  กมฺมานิ   (18) 
 การงด  การเวน  จากบาป   อารตี  วิรตี  ปาปา   (19) 
 ความสํารวมจากการดื่มน้ําเมา   มชฺชปานา  จ  สฺญโม   (20) 
 ความไมประมาทในธรรมะทั้งหลาย    อปฺปมาโท  จ  ธมฺเมสุ   (21) 
 ความเคารพ     คารโว  จ    (22) 
 ความนบนอบ     นิวาโต  จ    (23) 
 ความสันโดษ     สนฺตุฎฐี  จ    (24) 
 ความกตัญู   กตฺุตา    (25) 
 ดังนั้นมงคลสูตรขอปฏิบัติตาง ๆ ขางตน   เปนเหตุนําความเจริญมาสูการพัฒนาตนและ
ผูอ่ืน  ทั้งในครอบครัวและสังคมที่เกี่ยวของ  เชน  การใหทาน  การสงเคราะหญาติ  เปนความ
เอ้ือเฟอและแบงปน  เปนการดูแลกันในสังคม  การประพฤติธรรม  การกระทําที่ปราศจากโทษ  
และการงดเวนจากบาป  เปนการดําเนินชีวิตที่มีศีล  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  ความสํารวมไมดื่มน้ําเมา
และความไมประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย  มีผลตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
สังคม  ความเคารพ  ความนบนอบ  ความกตัญู  ทําใหมีความงดงามของการอยูรวมกัน   ความ
สันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มีอยูทําใหเกิดการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  ซ่ึงมีผลตอการรักษาทาง
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม  และสาธารณประโยชนของสังคมและของโลก (พระไตรปฎกศึกษามงคล
สูตร พระบาฬีอักษรโรมัน,  2548,  หนา 41-42) 
 กลุมท่ี  4  สาระเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจในระดับสูงเพื่อความหลุดพน 
 บุคคลผูมีความสําเร็จ  ความเจริญในการทําหนาที่ตาง ๆ ทั้งในสวนตน  ครอบครัว  ชุมชน  
สังคม  อันเปนผลการดําเนินชีวิตในทางโลก  ดวยการปฏิบัติที่เปนกุศลดังกลาวแลว สามารถกระทํา
เหตุที่เปนการยกระดับชีวิตเพื่อความหลุดพนจากความทุกขได  คือการยกระดับชีวิตใหสูงขึ้นจาก
ชีวิตระดับโลกียะสูระดับโลกุตตระ  คือกาวพนจากกิเลสและกองทุกขดวยการปฏิบัติมงคลที่เปน
เหตุคือ  
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 การฟงธรรมตามกาล    กาเลน  ธมฺมสฺสวนํ   (26) 
 ความอดทน     ขนฺตี  จ     (27)  
 ความเปนผูวางาย    โสวจสฺสตา    (28) 
 การเห็นสมณะ     สมณานฺจ  ทสฺสนํ   (29) 
 การสนทนาธรรมตามกาล   กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา   (30) 
 ความเพียรเผากิเลส    ตโป  จ     (31) 
 ความประพฤติอันประเสริฐยิ่ง   พฺรหฺมจริยฺจ    (32) 
 การเห็นแจงอริยสัจ    อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ                     (33) 
 การกระทําพระนิพพานใหแจง   นพิพานสจฺฉิกิริยา  จ                             (34) 
 และเมื่อถูกกระทบแลวดวยโลกธรรมทั้งหลายก็มีสติและปญญา สามารถรักษาจิตใหเปน
อิสระจากกิเลสทั้งปวง  กลาวคือ 
 จิตไมหวั่นไหว     จิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ   (35) 
 จิตไรโศก     อโสกํ     (36) 
 จิตปราศจากธุลี (ไมมีกิเลส)   วิรชํ     (37) 

 เขมํ     (38) จิตเปนอิสระ)  จิตปลอดภัย (
(สนทนาธรรมนําสุข,  พระไตรปฎกศึกษา  มงคลสูตร พระบาฬีอักษรโรมัน  และจดหมาย
เหตุการณเสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปฎกอักษรโรมัน ณ ประเทศศรีลังกา, 2548,  หนา  43-
44) 
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มงคลสูตรคําฉันท  
บทแปลและรอยกรองภาษาไทย 

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6 
  1. องคพระอานนททานเลา  วาขาพเจา 
   ไดฟงมาแลวดังนี้    
   สมัยหนึ่งพระผูมี   พระภาคชินสีห 
   ผูโลกนาถจอมธรรม 
   ประทับ ณ เชตะวัน  วิหาระอัน 
   อนาถบิณฑิกไซร 
   จัดสรางอยางดีที่ใน  สาวัตถีให 
   เปนที่สถิตสุขา 
   คร้ังนั้นแลเทวตา   องคหนึ่งมหา- 
   นุภาพมหทิธิ์ฤทธี 
   ลวงประถมยามราตรี  เธอเปลงรัสมี 
   อันเรืองระยับจับเนตร 
   แสงกายเธอปลั่งยังเขต  สวนแหงเจาเชต 
   สวางกระจางทั่วไป 
   องคภควันนั้นไซร  ประทับแหงใด 
   ก็เขาไปถึงที่นั้น 
   คร้ันเขาใกลแลวจึ่งพลัน  ถวายอภิวันท 
   แดองคสมเด็จทศพล 
   แลวยืนที่ควรตํากล  เสงี่ยมเจียมตน 
   แสดงเคารพนพศร 
   เมื่อเทวดายืนดี   สมควร ณ ที่ 
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   ขางหนึ่งดังกลาวแลวนั้น 
   จึงไดทูลถามภควัน  ดวยถวยประพันธ 
   เปนพระคาถาบรรจง 
  2. เทพอีกมนุษหวัง   คติโสตถิจํานง 
   โปรดเทศะนามง-  คะละเอกอุดมดี 
   (ฝายองคสมเด็จชินสีห  ตรัสตอบวาที 
   ดวยพระคาถาไพจิตร) 
  3. อนึ่งบคบคนพาล (1)  เพราะจะพาประพฤติผิด 
   หนึ่งคบกะบัณฑิต (2)  เพราะจะพาประสพผล 
   หนึ่งกราบและบูชา  อภิปูชนียชน (3) 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  4. ความอยูประเทศซึ่ง  เหมาะและควรจะสุขี (4) 
   อีกบุญญการที่   ณ อดีตมาดล (5) 
  5. ความไดสดับมาก (7)  และกําหนดสุวาที 
   อีกศิลปะศาสตรมี (8)  จะประกอบมนุญการ 
   อีกหนึ่งวินัยอัน   นรเรียนและเชี่ยวชาญ (9) 
   อีกคําพระบรรสาน (10)  ฤดีแหงประชาชน 
   ทั้งส่ีประการลวน  จะประสิทธิ์มนุญผล 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  6. บํารุงบิดามา   ตุระ (11) ดวยหทัยปรีย 
   หากลูก (12) และเมียมี  ก็ถนอมประหนึ่งตน (13) 
   การงานกระทําไป  บมิยุงและสับสน (14) 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  7. ใหทาน ณ กาลควร (15)  และประพฤติสุธรรมศรี (16) 
   อีกสงเคราะหญาติ (17) ที่  ปฏิบัติบําเรอตน 
   กอบกรรมะอันไร  ทุษะกลั้วและมัวมล (18) 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  8. ความงดประพฤติบาป (19) อกุศลบใหมี 
   สํารวมวรินทรีย   และสุราบเมามล (20) 
   ความไมประมาทใน  พหุธรรมะโกศล (21) 
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   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  9. เคารพ (22) ณ ผูควร  จะประณตและนอบศีร 
   อีกหนึ่งมิไดมี   จะกระดางและจองหอง (23) 
   ยินดี ณ ของตน   บมิโลภทยานปอง (24) 
   อีกรูคุณาของ   นรผูประคอบงตน (25) 
   ฟงธรรมะโดยกา-  ละ (26) เจริญคุณานนท 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  10. มีจิตตะอดทน   และสถิต ณ ขันตี (27) 
   อีกหนึ่งบพึงมี   ฤดิดื้อทะนงหาญ (28) 
   หนึ่งเห็นคณาเลิศด  สมณวราจารย (29) 
   กลาวธรรมะโดยกาล (30)  วรกิจจะโกศล 
   ทั้งส่ีประการลวน  จะประสิทธิ์มนุญผล 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  11. เพียรเผากิเลสลาง  มละโทษะยายี (31) 
   อีกหนึ่งประพฤติดี  ดุจะพรหมพิสุทธสรรพ (32) 
   เห็นแจง ณ ส่ีองค  พระอะรียสัจอัน (33) 
   อาจนํามนุษยผัน   ติระขามทเสวน 
   อีกทําพระนิพพา   นะประจักษะแกชน (34) 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  12. จิตใครผิไดตอง   วรโลกะธรรมศรี 
   แลวยอมบพึงมี    จะประหวั่นฤกังวล (35) 
   ไรโศก (36) ธุลีสูญ (37)  และสบายบมัวมล (38) 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
  13. เทวามนุษทํา   มลมงคะลาฉะนี้ 
   เปนผูประเสริฐที่   บมิแพ ณ แหงหน 
   ยอมถึงสวัสดี   สิริทุกประเทศดล 
   ขอนี้แหละมงคล   อดิเรกอุดมดี 
 (สนทนาธรรมนําสุข,  พระไตรปฎกศึกษา  มงคลสูตร พระบาฬีอักษรโรมัน  และจดหมาย
เหตุการณเสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปฎกอักษรโรมัน ณ ประเทศศรีลังกา, 2548,  หนา  83-
93) 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นาง บุปผา  กาหลง 
วัน  เดือน  ปเกิด 16  มกราคม  2507 
ภูมิลําเนา  สุพรรณบุรี 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.  2521-2523 มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมือง ทหารอากาศบํารุง 
 พ.ศ.  2523-2526  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
 พ.ศ.  2526-2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
 พ.ศ.  2528-2530 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.  2528-2538 พนักงาน  Donmuang  International  Airport  Hotel 
  (Amari   Airport  Hotel)ในเครือSiam  Lodge  Co.,  Ltd 
 พ.ศ. 2539-2540 พนักงาน  (Amari  Watergate  Hotel) Amari group 
 พ.ศ.  2541-2542 ฝายบุคคล  Tower Club Advertizing Co.,Ltd 
 พ.ศ. 2542-ปจจุบัน พนักงานแผนกบัญชี โรงแรมเพนนินซูลา (The Siam Chaopraya  
  Holding Co., Ltd) ฝายบัญชี รับอาวุโส The Peninsula  Bangkok   
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