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มงคลข้อที่ ๑๐ นี้ให้ความส้า คัญที่ปาก ดังพระบาลีว่า สุภ าสิตา จ ยา วาจา แปลว่า วาจา
สุภาษิต ค้าว่า สุภาษิต หรือ สุภาสิตา วาจา แปลว่า ค้าพูดที่พูดดีแล้ว ซึ่งศัพท์เดิมคือ สุ + ภาสิตา สุ
แปลว่า ดี ภาสิตา แปลว่า พูดแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกันเข้าแล้วจะได้ความว่า สุภาสิตา คือ ค้าพูดที่ผู้
พูดๆดีแล้ว
ลักษณะวาจาสุภาษิต ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสุภาสิตคสูตร ๕ ประการคือ
๑. กาเลน ภาสิ ต า พูด จาถูก กาลเทศะ จากพุท ธพจน์นี้ ชี้ใ ห้ เ ห็น ว่า แม้ค วามจริ ง เรื่ อ งจริ ง
เหล่านั้นจะเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ ก็ต้องรู้จักเวลาที่จะกล่าว ไม่ใช่ว่าเป็นความจริง เรื่องจริงแล้ว
จะกล่าวได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ฉะนั้น เมื่อต้องการที่จะพูดวาความจริง เรื่องจริง จะต้องรู้จักกาล รู้จัก
สถานที่ที่จะกล่าวด้วย จึงจะเป็นมงคล
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๒. สจฺจา ภาสิตา พูดความจริง วาจาที่เป็นความจริ งหรือสัจจวาจานี้ หมายถึงวาจาที่พูดเป็น
ความจริง และเจตนาของผู้พูดก็ต้องพูดด้วยใจจริง ไม่ได้แกล้งพูดหรือพูดวาจาสัปปลับตลบตะแลง พูด
คลุมเครือ ค้าพูดที่ถือว่าดีและถูกต้อง จะต้องมีความจริงเป็นหลักหรือเป็นแกนของค้าพูด ถ้าพูดไม่มีความ
จริงแล้ว ก็จะเป็นค้าพูดที่ไม่เป็นสุภาษิตหรือไม่เป็นมงคล
๓. สณฺหา ภาสิตา พูดจาสุภาพ หมายความว่า ค้าที่พูดออกมานั้นเป็นค้าสุภาพ ในภาษาบาลี
ท่านใช้ค้าว่า สัณหา ซึ่งแปลว่า เกลี้ยงเกลา นิ่มนวน ละมุนละไม ราบเรียบ รื่นหู ฉะนั้น เมื่อหวังความเป็น
มงคล บุคคลพึงกล่าวค้าที่เป็นค้าสุภาพ
๔. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา หมายความว่า ค้าพูดนั้นมีประโยชน์ ไม่ใช่ค้าพูดที่ไร้ประโยชน์ แม้ค้าพูด
นั้น จะเป็น ค้า จริ ง เป็น ค้ า สุ ภ าพ เป็น ค้า พูด ที่อ่อ นหวาน ละมุ น ละไม เป็น ค้า รื่ น หู แต่เ ป็น ค้ า พู ดที่ ไ ม่ มี
ประโยชน์ ก็ใช้ไม่ได้ ค้าว่า ประโยชน์ หมายถึง ค้าพูดที่มีผลเป็นความดีที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง
๕. เมตฺตาจิตฺเตน ภาสิต า พูดจาด้วยจิตเมตตา พระพุทธศาสนาสอนว่า กรรมจะดีหรือเลวก็
ขึ้นอยู่กับเจตนา ถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดี ถ้าเจตนาไม่ดี ก็เป็นกรรมชั่ว ฉะนั้น เจตนาจึงเป็นเหมือนผู้ให้
ก้าเนิดกรรม๑๑
วาจาสุ ภ าษิ ต จะต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ๕ ประการ จึ ง จะจั ด ว่ า เป็ น วาจาสุ ภ าพ ถ้ า ขาด
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่จัดว่า เป็นวาจาสุภาษิต
สรุปมงคลข้อที่ ๗ นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้เรียนมาก ศึกษามาก มีความรู้มาก มีประสบการณ์ใน
ด้า นการศึกษามากหรื อเป็น ผู้คงแก่เ รียน มงคลข้อที่ ๘ กล่า วถึงบุค คลที่ท้า สิ่งต่างๆ อย่า งมีศีลปะเช่น
นักเขียน นักอ่าน นักแสดง นักพูด นักปกครอง นักเผยแผ่ นักประดิษฐ์ นักค้นคว้า นักร้องเพลง นักกีฬา
เป็นต้น อย่างมีศิลปะ มงคลข้อที่ ๙ กล่าวถึงบุคคลที่มีวินัยได้ศึกษาปฏิบัติดีแล้วในสองทางคือ วินัยทาง
โลก ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชก้าหนด กฎหมาย ระเบียบ กฎ กติกาต่างๆของประเทศนั้นๆ ชุมชน
นั้น ๆ ที่ออกมาบังคับประชาชนในสังคมนั้นๆได้ปฏิบัติตาม วินัยทางธรรมหรือทางศาสนา แต่ในที่นี้
หมายถึงวินัยในทางพระพุทธศาสนาเช่น วินัยคือ ไตรสรณคมน์ วินัยคือ ศีล ๕ หรือเบญจศีล ศีล ๘ หรือ
อุโบสถศีลและกุศลกรรม ๑๐ เป็นต้น
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