กวีนพ
ิ นธ์

หัวใจพุทธ
เวนบาปทั้งปวงพวงผล ทํากุศลถึงพรอมเผื่อแผ
ทําจิตบริสุทธิ์วิมุติแท
สมณะแนวแนธรรมวินัย
โอวาโอวาทปาติโมกข พัดโบก โลกเย็น อยูได
แหลงนํ้า รํางับ ดับไฟ
แจมแจง แหงใจ ถึงจริง
บาปคือกิเลสเหตุทุกข ละบาปเปนสุขอยางยิ่ง
กิเลสเศษขยะเถอะละทิ้ง
ลางสิ่ง อนุสัย ไรอาสวะ
บุญคือเสนทางลางบาป ละเอียด หรือหยาบ ขยะ
หมดบาป หมดบุญ ดีนะ
คือภาวะ อรหันต มั่นคง
ทํากุศล ถึงพรอม ทุกผู กอบกู งานศาสน สูงสง
ชวยคน ลดละ กิเลสลง
มุงตรง สูงสุด พุทธธรรม
ชวยคนใหชวยคนนี่คือ ชวยรื้อ ขนสัตว ทุกสิ่งสํ่า
ชวยคนจาคะเปนประจํา
ชวยคนหนุนคํ้าหัวใจคน
ทําจิตใหบริสุทธิ์ผุดผอง แจมแจง แสงสอง ทุกหน
แมมี กายิกทุกข ก็อดทน
เจตสิกทุกขพน ผานแลว
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา อดทน เถอะหนา แนแนว
ตบะธรรม นําทาง ถูกแนว พากเพียร ผองแผว ผูเจริญ
การุณยธรรมนําศรัทธา สืบพุทธศาสนานานเนิ่น
หัวใจสีขาวรวมกาวเดิน
เพลิดเพลินไปสูนิพพาน

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
ประพันธเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

เปิดเล่ม
วารสารโพธิิ ย าลัั ย ฉบัั บ ที่่� ๖๐ ประจำำ� เดืื อ น
กุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม ๒๕๖๔ เป็็นฉบัับ สวดมนต์์ :
ปฐมบทแห่่ ง การเข้้ า ถึึ ง ธรรม เป็็ น อีีกฉบัั บ หนึ่่� ง ที่่�
คณะผู้้�จััดทำำ�มีีความภููมิิใจนำำ�เสนอ
	การสวดมนต์์เป็็นกิิจกรรมที่่�มีีในศาสนา ลััทธิิ
ความเชื่่�อต่่างๆ ทั่่�วโลก นัับตั้้�งแต่่ประเทศที่่�มีีความ
เจริิญรุ่่�งเรืืองทางอารยธรรมมาเป็็นเวลานานหลาย
พัั น ปีี จนกระทั่่� ง ประเทศที่่� อ ยู่่�ห่่ า งไกลความเจริิ ญ
ดิินแดนที่่�มีีพััฒนาการทางอารยธรรมเชื่่�องช้้า เช่่น
หมู่่�เกาะกลางทะเลที่่� ห่่ า งไกล และชนเผ่่ า ต่่ า งๆ
ในทวีีปแอฟริิกา ก็็ล้้วนมีีการสวดมนต์์ในแบบฉบัับ
ของตนๆ มีีการเปล่่ ง เสีียงเป็็ น คำำ�พููด พร้้อมกัั บ
การร่่ า ยรำำ�ด้้ วยท่่ ว งท่่ า ต่่ า งๆ มากมาย เพื่่� อ แสดง
ความเคารพในสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ตนนัับถืือ
ในพระพุุ ทธ ศาสนาของเรา ก็็ มีีก ารสวดมนต์์
ด้้วยเช่่ น กัั น นัั บตั้้� ง แต่่ ส มัั ย พุุ ทธก าลจนถึึงปัั จจุุ บัั น
ทำำ�ไมเราจึึงกล่่าวว่่าการสวดมนต์์เป็็นปฐมบทแห่่งการ
เข้้าถึึงธรรม เพราะก่่อนที่่เ� ราจะศึึกษาและปฏิิบัติั ธิ รรม
เราก็็นิิยมสวดมนต์์ก่่อนเป็็นลำำ�ดัับแรก และประพฤติิ
เช่่นนี้้�เป็็นวััฒนธรรมประเพณีีที่่�สืืบต่่อกัันมานาน
แต่่ทว่่า ยัังมีีพุุทธศาสนิิกชนอีีกเป็็นจำำ�นวนมาก
ที่่� ยัั ง ไม่่ เข้้าใจความสำำ�คัั ญ ของการสวดมนต์์ และ
ไม่่เข้้าใจความหมายของคำำ�สวดอย่่างถ่่องแท้้และชััดเจน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อคำำ�สวดนั้้�นๆ เป็็นภาษาบาลีี
วารสารฉบัับนี้้� ได้้รวบรวมสาระน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับการ
สวดมนต์์ เท่่าที่่�จะรวบรวมได้้ พร้้อมทั้้�งบทสวดมนต์์
สำำ�คัญ
ั และเข้้าใจยาก เช่่น มหาปััฏฐาน มหาสติิปัฏั ฐาน
ซึ่่�งเป็็นหลัักธรรมอัันลึึกซึ้้�งแสดงถึึงภููมิิปััญญาสููงสุุด
หรืือสััพพััญญุุตญาณของสมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
รวมถึึงบทสวดมนต์์สั้้�นๆ ในพระปริิตร ในลัักษณะ

ฉบับที่ ๖๐

กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่่�เป็็นการแนะนำำ�ให้้รู้้�จััก (introduction) ซึ่่�งผู้้�อ่่าน
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้ในหนัังสืือสวดมนต์์เล่่มอื่่�นๆ
ที่่� มีี รายละเอีียดในเรื่่� อ งเหล่่ า นี้้� และขอแนะนำำ�ว่่ า
หากต้้องการให้้การสวดมนต์์นั้้�นสำำ�เร็็จผล ควรสวด
เป็็นภาษาบาลีี ที่่�มีีการออกเสีียงถููกต้้องตามอัักขระ
และฐาน กรณ์์ อย่่างเคร่่งครััด
พร้้อมกัันนี้้� เราได้้นำำ�เสนอเรื่่�อง นวััตกรรมการ
สวดมนต์์ที่่�วััดอมราวดีี ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องราวของวััดป่่า
ในพระพุุทธศาสนาเถรวาทจากประเทศไทยที่่�มีีสาขา
อยู่่�ในประเทศอัังกฤษ มีีความพิิเศษน่่าสนใจ เพราะมีี
การเชื่่�อมวิิชาการทางดนตรีีในซีีกโลกตะวัันตกเข้้ากัับ
การสวดมนต์์อย่่างกลมกลืืน จนมีีความไพเราะเป็็น
เอกลัักษณ์์ เป็็นที่่�ชื่่�นชมก่่อให้้เกิิดศรััทธาแก่่ผู้้�ที่่�ได้้ยิิน
ได้้ฟััง เป็็นชื่�อ่ เสีียงอีีกทางหนึ่่�งของวััด
ในฉบัับนี้้� บทความชุุด ท่่องไปในโลกไวยากรณ์์
บาลีี ของปาฬิิปาโมกข์์ มีีผู้้�สนใจถามคำำ�ถามมา และ
ท่่านผู้้�เขีียนได้้มีีเมตตาตอบคำำ�ถามนั้้�น ทางวารสาร
จึึงนำำ�มาตีีพิิมพ์์ไว้้ด้้วยเพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�สนใจ
ท่่านอื่่�นๆ
สารคดีีประวััติศิ าสตร์์เรื่่อ� ง ตามรอยสถููปพระเจ้้า
อุุ ทุุ ม พร ฉบัั บนี้้� มีี ความยาวเป็็ น พิิ เ ศษ เพื่่� อ จะได้้
จบเรื่่�องในฉบัับหน้้า ผู้้�เขีียนได้้เตรีียมสารคดีีเรื่่�องใหม่่
คืือ พุุทธสัังเวชนีียสถาน เพื่่�อให้้สอดรัับกัันกัับฉบัับ
วิิสาขบููชาในเดืือนพฤษภาคม
	มีีเรื่่�องน่่ายิินดีีสำำ�หรัับวงการนัักเขีียนไทยที่่�จะ
เล่่าสู่่�กัันฟัังว่่า หลัังจากที่่�วารสารประกาศเรีียนเชิิญ
ท่่ า นผู้้� ส นใจให้้ส่่ ง บทความ บทกวีี เพื่่� อ มารัั บก าร
พิิจารณาตีีพิิมพ์์ บััดนี้้� ได้้เริ่่�มมีีผู้้�สนใจทยอยส่่งผลงาน
มายัังคณะผู้้�จััดทำำ� และได้้รัับการคััดเลืือกให้้ตีีพิิมพ์์
ในวารสารฉบัับนี้้�เป็็นปฐมฤกษ์์ เป็็นผลงานคุุณภาพ

สารบั ัญ
ที่่�มีีอนาคตสดใสรออยู่่�ข้้างหน้้า คณะผู้้�จััดทำำ�มีีความ
เชื่่�อมั่่�นว่่า ประเทศไทยของเรานี้้�ยัังมีีเพชรเม็็ดงาม
ที่่ร� อได้้รัับการเจีียระไนอีีกมาก ดัังนั้้�น จึึงขอเรีียนเชิิญ
ทุุกท่่านที่่�มีีความสนใจในการประพัันธ์์ทั้้�งร้้อยแก้้ว
และร้้อยกรอง อย่่าลัังเลที่่�จะส่่งผลงานของท่่านมา
ร่่วมรัับการพิิจารณาตีีพิิมพ์์ในวารสาร อัันจะเป็็นการ
สืืบต่่ออายุุสุุนทรีียรสในภาษาไทย ซึ่่�งนัับวัันจะถููก
ลดทอนลงไป ด้้วยความเจริิญก้้าวหน้้าทางวััตถุนิุ ิยม
และเทคโนโลยีี วารสารโพธิิยาลััยมีีความปรารถนา
ที่่� จ ะอนุุ รัั กษ์์ ค วามลุ่่�มลึึกและความสวยงามของ
ภาษาไทย ให้้ดำำ�รงคงอยู่่�ต่อ่ ไปชั่่ว� ลููกชั่่�วหลานคู่่�ชาติิไทย
ตลอดกาลนาน
	วัันที่่� ๑๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มีีพระบรมราชโองการโปรด
พระราชทานสัั ญ ญาบัั ต รตั้้� ง สมณศัั กดิ์์� พระมหา
ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร เป็็น พระเมธีีวชิิรโสภณ
(ประนอม) นัับเป็็นความปลาบปลื้้ม� ใจหาที่่สุ� ดมิ
ุ ไิ ด้้ แก่่
คณะผู้้จั� ดทำ
ั �ำ จึึงขอประกาศให้้ทราบทั่่�วกััน ณ โอกาสนี้้�
และในฉบัั บ หน้้า เราจะจัั ดทำำ� วารสารโพธิิ ย าลัั ย
เป็็ น ฉบัั บพิิ เ ศษ มุุ ทิิ ต าสัั กก าระ ถวายแด่่ ท่่ า น
เจ้้าคุุ ณ องค์์ ใ หม่่ พระเมธีีวชิิ ร โสภณ (ประนอม)
โปรดคอยติิดตาม
คณะผู้้จั� ัดทำำ�
วารสารโพธิิยาลััย จััดพิิมพ์์ด้้วยปััจจััยบริิจาคของท่่านผู้้�มีี
จิิ ตศรัั ท ธา แจกเป็็ น ธรรมทานและบริิ จ าคไปตามห้้ องสมุุ ด
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ทางปััญญาอย่่างกว้้างขวางแก่่ท่่านผู้้�ใฝ่่ธรรม
ต่่อไป ขออนุุโมทนาทุุกท่่าน

๑.	วิิสััชนาธรรม : เกร็็ดความรู้้�เรื่่�องการสวดมนต์์
พระเมธีีวชิิรโสภณ (ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร)...................๓
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การบรรลุุธรรม อาจารย์์จำำ�รููญ ธรรมดา........................๓๖
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เกร็ดความรูเ้ รือ่ งการสวดมนต์
พระเมธีวชริ โสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

๑. การสวดมนต์มีความส�ำคัญอย่างไร
	ถ้้าสวดพุุทธคุุณ ธรรมคุุณ สัังฆคุุณ ก็็เป็็น
การเจริิ ญ พุุ ทธ านุุ ส ติิ ธัั ม มานุุ ส ติิ สัั ง ฆานุุ ส ติิ
ถ้้าสวดบทเมตตสููตรก็็เป็็นการแผ่่เมตตา ถ้้าสวด
มงคลสููตรก็็ จ ะได้้ระลึึกถึึงพระธรรมที่่� จ ะช่่ ว ย
ให้้ได้้มนุุษย์์สมบััติิ สวรรค์์สมบััติิ นิิพพานสมบััติิ
การสวดมนต์์ปกติิก็็คืือการทำำ�จิิตให้้สงบ แต่่ถ้้า
สวดแล้้วเข้้าใจก็็ได้้ธรรมคืือปััญญาที่่เ� กิิดจากบทนั้้�น
แล้้วแต่่ว่่าจะสวดเพื่่�ออะไร เพราะวััตถุุประสงค์์
ในการสวดแต่่ละบทจะไม่่เหมืือนกััน อย่่างเช่่น
สวดบทอาฏานาฏิิยสููตร เพื่่�อไม่่ให้้ยัักษ์ห์ รืือเทวดา
ที่่เ� ป็็นมิิจฉาทิิฏฐิมิ าเบีียดเบีียน ถ้้าสวดธชััคคปริิตร
เพื่่�อให้้หายกลััว สวดโมรปริิตรเพื่่�อป้้องกัันภััยจาก
ผู้้อื่่� น� มาจ้้องคิิดร้้าย สวดวััฏฏกปริิตรเพื่่อ� ป้้องกัันไฟ
สวดรตนสููตรเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น โรคัั น ตรภัั ย ฉะนั้้� น

แต่่ ล ะบทๆ มีีการสวดและความมุ่่�งหมาย
ไม่่เหมืือนกััน นี่่คื� อื การสวดขั้้�นพื้้�นฐาน แต่่ถ้้าสููงสุุด
อย่่างสวดเมตตสููตร ถ้้าเราสวดไปแล้้วแผ่่เมตตา
ก็็จะสามารถเปลี่่�ยนศััตรููให้้กลายเป็็นมิิตร แต่่ถ้้า
สวดบทเมตตสููตรแล้้วและปฏิิบััติิตามหลัักของ
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เมตตสููตรอย่่างถููกต้้อง มีีโอกาสทำำ�จิิตให้้ได้้ถึึง
ตติิยฌาน แล้้วหลัังจากนั้้�นยกจิิตขึ้้�นสู่่�วิิปััสสนา
มีีสิิ ทธิ์์� ไ ด้้บรรลุุ ถึึ งอนาคามีี นี่่� คืื อ เนื้้� อ หาจาก
เมตตสููตร ฉะนั้้�น เราจะสวดบทไหน สวดเพื่่�ออะไร
ขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์ของเรา การสวดมนต์์จึึง
เป็็ นจุุ ด เริ่่� ม ต้้นของการบริิ กรรมภาวนา แล้้วก็็
เป็็ น การระลึึกถึึงพุุ ทธคุุ ณ ธรรมคุุ ณ สัั ง ฆคุุ ณ
แล้้วมีีการอััญเชิิญเทวดาต่่างๆ มาร่่วมรัับฟัังบทสวด
เพราะเทวดาเหล่่ านั้้�นเคยได้้ฟััง การตรััสแสดง
ของพระสัั ม มาสัั ม พุุ ทธ เจ้้าแล้้วได้้บรรลุุ ธ รรม
เป็็ น พระอริิ ย ะ แต่่ ม าตอนนี้้� เ มื่่� อ ได้้ฟัั ง จาก
พระสาวก หรืือใครก็็ตามที่่�สวด เขาก็็จะเกิิดปีีติิ
โสมนััส เขาไม่่ได้้สวด หรืือเขายัังจำำ�ไม่่ได้้ แต่่เมื่่�อ
ได้้ยิินใครสวดเขาก็็อยากจะฟััง นี้้�สำำ�หรัับเทวดา
ต่่างๆ
ฉะนั้้�น การสวดมนต์์จึึงมีีความจำำ�เป็็นและ
มีีความสำำ�คััญกัับชาวพุุทธ
อะสััชฌายะมะลา มัันตา
มนต์์ มีีก ารไม่่ ส วดไม่่ ส าธยายเป็็ น มลทิิ น
คืือลืืม

ฉะนั้้� น การสวดมนต์์ ก็็ เ ป็็ น การทวนมนต์์
ทวนไม่่ ใ ห้้ลืื ม จะมีีประโยชน์์ แ ละความสำำ�คัั ญ
หลายอย่่าง
๒. บท นะโม ตัั ส สะ ... ทำำ� ไมต้้ อ งสวด
สามครั้้�ง มีีความเป็็นมาอย่่างไร ใครเป็็นคนแต่่ง
บทสวดนี้้�
	บท นะโม ตัั ส สะ ... นี้้� พราหมณ์์ ก็็ ดีี
นางธนััญชานีีก็็ดีี เมื่่�อเกิิดเลื่่�อมใสในพระสััมมา
สััมพุุทธเจ้้า ก็็กล่า่ วบทนี้้� เช่่น ๑. พรหมายุุพราหมณ์์
เมื่่อ� ระลึึกถึึงพระพุุทธเจ้้าก็็นั่่ง� กระหย่่งแล้้วพนมมืือ
อััญชลีี แล้้วกล่่าวว่่า นะโม ตััสสะ ... ข้้าพเจ้้า
ขอนอบน้้อมแด่่พระผู้้มีี� พระภาคเจ้้า ผู้้ห่� า่ งไกลจาก
กิิเลส ตรััสรู้้ช� อบได้้โดยพระองค์์เอง พระองค์์นั้้�น
นี่่�คืือเลื่่�อมใสแล้้วเปล่่งอุุทานกล่่าวคำำ�นี้้�ขึ้้�นมา
๒. นางธนัั ญ ชานีี เวลาตกใจอะไรก็็ ต าม
ก็็ระลึึกถึึง นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สััมมาสััมพุุทธััสสะ คืือตกใจอะไรก็็ตามก็็ระลึึกถึึง
พระพุุทธคุณ
ุ คืือ พระมหากรุุณาคุุณ พระวิิสุทุ ธิิคุณ
ุ
และพระปััญญาคุุณ
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	นัับจากนี้้�ถอยหลัังไป ๙๒ กััป ก็็มีีผู้้�ที่่�เคย
กล่่าวบทนี้้� จากนั้้�นคนที่่เ� ลื่่อ� มใสตั้้ง� แต่่มนุุษย์์จนถึึง
เทวดา หรืือบางครั้้�งก็็มีีมนุุษย์์บ้้าง เทวดาบ้้าง
มัั กกล่่ า วต่่ อเนื่่� อ งกัั น เทวดาตนนี้้� กล่่ าวบทนั้้� น
เทวดาตนนั้้�นกล่่าวบทนี้้� ก็็บทเดีียวกัันนั่่�นแหละ
แต่่ ภ าพรวมก็็ เ ป็็ น การนอบน้้อมพระพุุ ทธ เจ้้า
เป็็นหลััก หลัังจากนั้้�นก็็พระธรรมและพระสงฆ์์
ก็็เป็็นการนัับอย่่างที่่แ� ยกกัันไม่่ได้้ แล้้วการที่่กล่
� า่ ว
๓ จบนั้้�น ปกติิจบเดีียวก็็ยัังไม่่มั่่�นคง กล่่าวสองจบ
ก็็เริ่่�มชััดเจนขึ้้�น สามจบก็็เพื่่�อความมั่่�นคง และ
เป็็นการกล่่าวด้้วยความศรััทธาด้้วยความเลื่่�อมใส
เพื่่�อความหนัักแน่่น
	บท นะโม นี้้� มองอีีกแง่่หนึ่่�งเป็็นฉัันทลัักษณ์์
ก็็คืือเป็็นปััญจปทิิกาคาถา คืือ คาถาที่่�มีี ๕ บท
๓ จบ ๑๕ คำำ� ฉะนั้้�น นะโม นี้้� จึึงมีีการกล่่าวจาก
บุุคคลหลายท่่าน หลายยุุคหลายสมััย กล่่าวด้้วย
ความเลื่่�อมใสหรืือกล่่าวด้้วยความตกใจ ก็็ทำำ�ให้้
หายตกใจ ทำำ�ให้้เกิิดศรััทธาที่่�มั่่�นคงและป้้องกััน
อัันตรายสำำ�หรัับเด็็กได้้
เด็็ ก สมัั ย ก่่ อ นแม่่ ส อนว่่ า ไปไหนให้้สวด
นะโม ตััสสะ นะลููก ลููกก็็สวด ที่่�เป็็นตััวอย่่างก็็คืือ
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ลููกคนหนึ่่�งไปเที่่�ยวงานเทศกาลกัับพ่่อ คนมาก
ก็็เลยหลุุดมืือ พลััดพรากกััน ถึึงเวลาเลิิกงานพ่่อก็็
ต้้องกลัับเข้้าไปในเมืืองเพราะประตููเมืืองจะปิิด
ส่่วนลููกก็็วิ่่�งหาพ่่อไม่่เจอ วิ่่�งจนรอบสนาม สุุดท้้าย
เมื่่�อไม่่เจอก็็เลยแอบเข้้าไปซ่่อนตััวอยู่่�ใต้้เกวีียน
เก่่าๆ ตกกลางคืืนยัักษ์์ออกหากิินเจอเด็็กก็็คิิดว่่า
จะจัับเด็็กกินิ พอยัักษ์ต์ นหนึ่่ง� จะจัับเด็็กกินิ พอจัับ
ตััวเด็็ก เด็็กก็็ร้้อง นะโม ตััสสะ...ยัักษ์์ก็็เหมืือนจัับไฟ
แล้้วโดนช็็ อ ต ยัั กษ์์ อีีกต นหนึ่่� ง ก็็ เ ลยบอกว่่ า ให้้
ออกมาเดี๋๋�ยวเราจะจัับเอง ยัักษ์์ตนนี้้�ก็็จัับสองมืือ
เพื่่อ� ดึึงเด็็กออกจากใต้้เกวีียน พอจัับสองมืือเด็็กตกใจ
ก็็สวดเต็็มที่่� นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สััมมาสััมพุุทธัสั สะ ยัักษ์ก็์ รู้็ สึึก
้� เหมืือนจัับไฟแรงสููง
สะดุ้้�งไปทั้้�งตััวเลย ก็็รู้�้ว่่าตััวเองทำำ�ผิิด เด็็กคนนี้้�
ไม่่ธรรมดา กล่่าว นะโม ตัั ส สะ ได้้ แสดงว่่ า
เป็็นบุุตรของพระพุุทธเจ้้า ก็็เลยทำำ�ให้้เด็็กปลอดภััย
จากยัักษ์์เป็็นต้้น
	นี้้�ก็็คืือความสำำ�คััญ ของการสวดบทมหานมััสการ ผู้้�ใหญ่่สวด เด็็กสวด คนเลื่่�อมใสสวด
คนตกใจสวด มีีข้้อแตกต่่างกััน
๓. บทสวดมนต์์ที่่�ท่่านอาจารย์์คิิดว่่า น่่าจะสวด
เป็็นประจำำ�มีีบทใดบ้้าง ควรสวดเพราะอะไร
	บท ๗ ตำำ� นานก็็ ดีี ๑๒ ตำำ� นานก็็ ดีี หรืื อ
พระสููตร ๗ สููตร เรีียกว่่า จุุลราชปริิตร หรืือ
๑๒ สููตร เรีียกว่่ า มหาราชปริิ ต ร หรืื อ ถ้้ามีี
เวลาน้้อย สวดสััก ๔ สููตร คืือ ๑. เมตตสููตร
๒. มงคลสููตร ๓. รตนสููตร และ ๔. ขัันธปริิตร
สวดเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น สัั ตว์์ ร้้ าย ทั้้� ง ๔ สููตรเป็็ น บท
ที่่� น่่ า สวด เริ่่� ม ต้้นก็็ ข อให้้สวดสัั ก ๒ สููตร คืื อ
เมตตสููตร และ มงคลสููตร
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เมตตสููตร เป็็นบทสวดเพื่่�อแผ่่เมตตาให้้แก่่
ตนเอง และผู้้อื่่� น� ส่่วน มงคลสููตร สวดเพื่่อ� ให้้เข้้าใจ
ชีีวิิตว่่า เราจะพััฒนาชีีวิิตไปในทิิศทางใด อาศััย
หลัักมงคลสููตร ๓๘ ประการ เหมืือนบัันไดชีีวิิต
๓๘ ขั้้น� สวดไปด้้วย มองแผนที่่ชีีวิ
� ติ ไปด้้วย เทวดา
ก็็ชอบฟััง เพราะตอนที่่�พระพุุทธเจ้้าแสดงมงคล
สููตร เทวดาได้้บรรลุุธรรมถึึงหนึ่่ง� แสนโกฏิิ คืือ หนึ่่ง�
ล้้านล้้านตน นี้้คื� อื พระสููตรที่่เ� ทวดาชอบฟััง และได้้
บรรลุุธรรมมากมาย ฉะนั้้น� ก็็อยากจะแนะนำำ�ให้้สวด
ทั้้ง� ๔ สููตร ถ้้ายัังไม่่ได้้ ก็็ขอให้้สวดแค่่ ๒ สููตรก็็ได้้
๔. บทสวดมนต์์บทใด ที่่�มีีมาแต่่ในครั้้ง� พุุทธกาล
และบทใดที่่�แต่่งขึ้้�นในภายหลััง
	บทสวดที่่ไ� ม่่มีีในสมััยพุุทธกาล เช่่น ชิินบััญชร
อุุปปาตะสัันติิ เป็็นต้้น เหล่่านี้้�เป็็นบทที่่�พระเถระ
สมััยหลัังแต่่งขึ้้�นมา บทชิินบััญชร ก็็เป็็นบทที่่�
อาราธนาพระพุุ ทธ พระธรรม พระสงฆ์์ มา
ประดิิษฐาน ณ ที่่�ต่่างๆ ในร่่างกาย เพื่่�อจะให้้ตััวเอง
พััฒนาอวััยวะต่่างๆ เช่่น อาราธนาพระพุุทธเจ้้ามา
ไว้้ที่่�ศีีรษะ เพื่่�อให้้เราเป็็นคนอ่่อนน้้อมถ่่อมตน

อาราธนาพระธรรมมาไว้้ที่่�ดวงตา เพื่่�อให้้เรามอง
อะไรต่่างๆ ด้้วยตาปััญญา ไม่่มองอะไรแค่่ตาเนื้้�อ
นิิมนต์์พระสงฆ์์มาไว้้ที่่�อก เพื่่�อให้้เป็็นคนมีีใจกว้้าง
นึึกถึึงอกเขาอกเรา
	นิิมนต์์พระอานนท์์และพระราหุุล มาอยู่่�ที่่�
หููข้้างขวา เพื่่�อให้้เราเป็็นผู้้�ใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
พระมหากััสสปะกัับพระมหานามะอยู่่�หููซ้้าย เพื่่�อ
เป็็นคนว่่านอนสอนง่่าย มีีจิิตคิดิ ที่่จ� ะลงมืือทำำ�ทันั ทีี
หลัังจากที่่�ได้้ฟัังคำำ�แนะนำำ�
	นิิมนต์์พระกุุมารกััสสปะมาไว้้ที่่�ปาก เพื่่�อเว้้น
จากวจีีทุุจริิต ๔ พููดสิ่่�งที่่�ลึึกซึ้้�งทำำ�ให้้ตื้้�น พููดสิ่่�ง
ที่่� ย ากให้้เข้้าใจง่่ า ย พููดแล้้วบัั ว ไม่่ ช้ำำ��น้ำำ�� ไม่่ ขุ่่� น
เป็็นต้้น นี้้�คืือเนื้้�อหาบางส่่วนของคาถาชิินบััญชร
ที่่�ให้้ระลึึกถึึงคุุณของพระรััตนตรััย และอาราธนา
ให้้มาประดิิษฐานที่่�อวััยวะต่่างๆ ในร่่างกาย เพื่่�อ
ให้้เราได้้พััฒนาอวััยวะต่่างๆ ให้้เป็็นไปในทาง
ที่่�ดีีงาม หรืือ
อุุปปาตะสัันติิ ก็็เป็็นการแผ่่เมตตา สรรพสััตว์์
ใน ๓๑ ภพภููมิิ กล่่าวทีีละภููมิิ ตอนแรกก็็ระลึึกถึึง
พระพุุทธเจ้้า ๕ พระองค์์ในภััทรกััปนี้้� แสดงความ
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เคารพต่่อพระรััตนตรััย จากนั้้�นก็็แผ่่เมตตาแก่่
สรรพสััตว์์ใน ๓๑ ภพภููมิิ ให้้สััตว์์ทั้้ง� หลาย พ้้นจาก
ทุุกข์์ โศก โรคภััย นี้้�ก็็คืือเนื้้�อหาโดยย่่อของบท
อุุปปาตะสัันติิ ที่่�แต่่งขึ้้�นใหม่่ในภายหลัังพุุทธกาล
ซึ่่�งก็็มีีประโยชน์์ แม้้จะไม่่เท่่ากัับบทพระปริิตร ซึ่่�ง
เป็็นพระสููตรที่่�บางบทหากปฏิิบััติิถููกต้้อง ก็็ทำ�ำ ให้้
หลุุดพ้้นจากทุุกข์์ เข้้าถึึงสุุขที่่�ประณีีตได้้ด้้วย เช่่น
เมตตสููตร ก็็ทำำ�ให้้เข้้าถึึงตติิยฌาน และได้้บรรลุุ
ธรรมถึึงขั้้น� อนาคามีี หรืือ มงคลสููตร ก็็ทำำ�ให้้บรรลุุ
ธรรมตั้้ง� แต่่พระโสดาบััน จนถึึงพระอรหัันต์์ นี้้�ก็คื็ อื
บทสวดเพื่่�อป้้องกัันภััยด้้วย และได้้ดวงตาเห็็น
ธรรมด้้วย
ฉะนั้้�น บทสวดทั้้�งในอดีีตที่่พ� ระพุุทธองค์์ตรัสั
ไว้้เอง หรืือบทสวดที่่พ� ระสาวกแต่่งขึ้้น� ในภายหลััง
ก็็เป็็นไปเพื่่�อน้้อมระลึึกถึึงคุุณของพระรััตนตรััย
เป็็นการกล่่าวสััจจะวาจา เช่่น บทโพชฌงค์์ ที่่�เป็็น
คาถา ก็็เป็็นบทที่่�แต่่งขึ้้�นใหม่่ แต่่เป็็นการกล่่าว
สััจจะวาจา ที่่�มีีข้้อความว่่า ด้้วยสััจจะวาจานี้้�
ขอความปลอดภััยจงมีี... บทเก่่า กัับบทใหม่่ก็็
แตกต่่างกััน บทเก่่าเป็็นธรรมะที่่�ช่่วยให้้หลุุดพ้้น
บทใหม่่เป็็นพระปริิตร เพื่่�อปกป้้องคุ้้�มครอง ไม่่ได้้
เน้้นให้้เกิิดการบรรลุุธรรม
๕. บทสวดที่่�คนไทยไม่่นิิยมสวด แต่่ประเทศอื่่�น
เช่่น พม่่านิิยมสวดมีีอะไรบ้้าง
เช่่น คััมภีีร์์มหาปััฏฐาน หรืือ อุุปปาตะสัันติิ
คััมภีีร์์มหาปััฏฐานจะเป็็นพระหรืือคฤหััสถ์์สวด
กัันทุุกที่่� ส่่วนคนไทยก็็เอาไปสวดเฉพาะงานศพ
เฉพาะบทอุุเทศเท่่านั้้�นเอง ส่่วนพม่่าเขาสวดทั้้�ง
อุุเทศ ทั้้�งนิิเทศ สวดในงานขึ้้�นบ้้านใหม่่ และ
ในงานทุุกงาน
	บทอุุปปาตะสัันติิ ก็็นิิยมสวดที่่�ภาคเหนืือ
และภาคกลางบางแห่่ง แต่่ที่่�พม่่าจะสวดกัันทั่่�วไป
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นอกจากนี้้�ก็็ยัังมีีบทที่่�พระเถระในภายหลััง
แต่่งขึ้้�น ที่่�บ้้านเราไม่่นิิยม แต่่ที่่�พม่่านิิยมก็็ยัังมีีอีีก
บ้้างที่่เ� ราก็็ไม่่ค่อ่ ยรู้�้ เช่่น อาการวััตตสููตร ของไทย
จะมีีสายวัั ดป่่ า และสายบาลีีใหญ่่ ที่่� ส วดกัั น
นอกนั้้�นก็็จะไม่่ค่่อยรู้้�จััก
๖. บทสวดสั้้�นๆ แบบคาถา สวดแล้้ วจะได้้
อานุุ ภ าพเหมืือนสวดบทยาวๆ หรืือไม่่
ช่่วยยกตััวอย่่างสััก ๒-๓ บท
สวดย่่อๆ สำำ�หรัับคนที่่ส� วดจนคล่่องแคล่่วแล้้ว
ทั้้�งแบบย่่อแบบพิิสดาร เข้้าใจความหมายจนขึ้้น� ใจ
แล้้วเวลาฉุุกเฉิิน ไม่่สามารถสวดให้้ครบจำำ�นวน
เต็็มได้้ ก็็สวดเฉพาะบทย่่อ ก็็จะมีีพลัังเหมืือนกััน
แต่่ถ้้าจะให้้มีีพลัังเหมืือนกัับสวดบทเต็็มๆ นั้้น� ก็็ยาก
แต่่อย่่างน้้อย การที่่จ� ะสวดย่่อได้้ ต้้องสวดบทเต็็ม
ได้้แล้้ว คล่่องแล้้ว เข้้าใจความหมาย จึึงมาสวด
บทย่่ อ ในเวลากระชั้้� น ในเวลาน้้อยก็็ เ ลยมา
สวดบทย่่อ เช่่น บทชิินบััญชร ก็็ย่่อเหลืือ ชิินะปััญ
ชะรััง มััง รัักขะตุุ แต่่ก่่อนจะมาใช้้บทย่่อ บทเต็็ม
ต้้องสวดได้้คล่่องแล้้ว
หรืือบทสวดรตนสููตร เราก็็นิิยมมาย่่อเหลืือ
ท่่ อ นสุุ ดท้้ ายที่่�ว่่า ขีีณัั ง ปุุ ร าณัั ง นะวัั ง นัั ตถิิ
สััมภะวััง... เป็็นต้้น ก็็ได้้ แต่่จะมาสวดบทย่่อได้้
ต้้องสวดบทเต็็ ม ให้้คล่่ อ งแคล่่ ว ให้้ขึ้้� น ใจก่่ อ น
เพราะถ้้าไม่่สวดบทเต็็มให้้ได้้ก่่อน ก็็จะไม่่เข้้าใจว่่า
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พุุทธรััตนะ ธััมมรััตนะ สัังฆรััตนะ ที่่�แท้้คืืออะไร
สองบทนี้้� กล่่าวด้้วยสััจจะวาจา ฉะนั้้�น สััจจะวาจา
ก็็จะไม่่มีีพลัังมากพอ ที่่�จะให้้เกิิดผล ถ้้าสวดรตนสููตร
โดยพิิสดาร ก็็จะมีีพลัังมากกว่่าสวดโดยย่่อ
	การสวดย่่อ กัับสวดพิิสดาร จะได้้ผลอย่่างไร
ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับบุุคคลนั้้�น ว่่าได้้เคยสวดแบบพิิสดาร
จนคล่่อง จนขึ้้�นใจได้้แล้้วหรืือยััง ถ้้ายััง สวดย่่อ
ก็็จะไม่่มีีผลมากเท่่ากัับสวดโดยพิิสดาร
๗. วิิธีีการสวดมนต์์ที่่�ถููกต้้องควรทำำ�อย่่างไร
๑.	ฝึึกสวดให้้ถููกอัักขรวิิธีี
๒.	ฝึึกแปลให้้ได้้ทุุกตััวอัักษร
๓.	ตั้้�งเมตตาจิิต ไม่่หวัังสิ่่�งใดตอบแทนใดๆ จาก
การสวดมนต์์นั้้�น สวดถููกอัักขระตั้้�งแต่่ ฐาน
กรณ์์ ปยตนะ ทำำ�นอง ส่่วนการแปล ก็็ต้้อง
เข้้าใจตั้้�งแต่่ ต้้นเหตุุของสููตรนี้้� ความหมายของ
พระสููตร เป็็นปริิตรในลัักษณะอย่่างไร ปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� หลุุดพ้้น ต้้องทำำ�อย่่างไร ถ้้าเข้้าใจสิ่่�งเหล่่านี้้�
อย่่างกระจ่่างชััด การสวดก็็จะมีีพลััง และสุุดท้้าย
ก็็ตั้้ง� จิิตเมตตาอัันบริิสุุทธิ์์�ต่่อผู้้�ฟััง ไม่่หวัังลาภ

สัักการะจากผู้้ฟั� ัง ถ้้าได้้อย่่างนี้้� การสวดก็็จะมีี
คุุ ณ สมบัั ติิ ข องผู้้� ส วดครบถ้้วน ก็็ จ ะเห็็ น ผล
ส่่วนผู้้�ฟัังสวด ก็็ต้้องมีีคุุณสมบััติิเช่่นกััน เช่่นว่่า
ในขณะที่่� ฟัั ง ก็็ ไ ม่่ ทำำ� อย่่ า งอื่่� น ไม่่ พููดคุุ ย กัั น
เป็็นต้้น
๘. การฟัังสวดให้้เกิิดผลต้้องทำำ�อย่่างไร
๑. เป็็นผู้้�มีีศรััทธา เชื่่�อกรรมและผลของกรรม
๒. ไม่่เคยทำำ�อนัันตริิยกรรม คืือ กรรมหนััก ๕ อย่่าง
	มีีมาตุุฆาต ฆ่่ามารดา เป็็นต้้น
๓.	มีีศรััทธา ความเชื่่�อ ความเลื่่�อมใสในบทที่่�ฟััง
	ตั้้�งใจฟัังด้้วยความเคารพ
ฉะนั้้�น ถ้้าผู้้ส� วดและผู้้ฟั� งั ก็็มีีคุณ
ุ สมบััติิ การสวด
และการฟัังพระปริิตรก็็จะสััมฤทธิิผล
อนึ่่�ง การสวดต้้องเกิิดจากการฝึึกฝนอย่่างนั้้�น
๒ เดืือนครึ่่�ง เช่่น ฝึึกการออกเสีียงอัักขระให้้ถููกต้้อง
แปลได้้ เพื่่�อให้้ได้้ทำำ�นอง เพื่่�อให้้เมตตาจิิตเกิิดผล
อย่่างน้้อยต้้องใช้้เวลาฝึึก ๒ เดืือนครึ่่�ง และถ้้า
ฝึึกสวดเป็็นประจำำ� อานุุภาพก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นไปตาม
การฝึึกฝน
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๙. การสวดถอนคืืออะไร
บทไหนที่่�ใช้้ในการสวดถอน
	การสวดถอน คืือ การสวดถอนสีีมา นำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้สวดถอนไสยศาสตร์์ได้้
สาเหตุุ เช่่น อาคารบ้้านเรืือนที่่�เราอยู่่�อาศััย
ก็็ดีี เราสร้้างบ้้านครอบสีีมา ครอบหลุุมฝัังศพ
ครอบตอไม้้เก่่า ตััดต้้นไม้้แล้้วไม่่ถอนเอาตอออก
ถมที่่�แล้้วสร้้างบ้้านครอบไปเลย ก็็เสร็็จเร็็ว แต่่
สุุดท้้าย ต้้นไม้้นั้้�นอาจจะมีีรุุกขเทวดาอาศััยอยู่่�
ทำำ�ให้้เกิิดปััญหากัับผู้้�ที่่�มาอยู่่�อาศััย หรืือ...
	บางคนกลั่่�นแกล้้งเรา เอาไสยศาสตร์์ เช่่น
เอาหม้้อดิินใส่่กระดููก ใส่่ไสยศาสตร์์เข้้าไป แล้้วก็็
มาฝัังไว้้ในพื้้�นที่่�บ้้านของเรา
	ส่่ ว นพื้้� น ที่่� ที่่� เ คยเป็็ น โบสถ์์ มีีสีีมาเก่่ า แต่่
ปััจจุุบัันเราไม่่เห็็นโบสถ์์ไม่่เห็็นสีีมาแล้้ว เราเอาที่่�
ไปใช้้สร้้างอาคารครอบสีีมาเก่่าโดยไม่่รู้้� ก็็ทำำ�ให้้
คนที่่�มาอาศััยอยู่่� อยู่่�ไม่่เป็็นสุุข อาจจะเจออะไร
แปลกๆ
	บางพื้้�นที่่�เขาจะสร้้างอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่�ตรงนั้้�นเคยโดนระเบิิดในยุุคสงครามโลกครั้้�งที่่� ๒
มีีคนจมลงไปตาย ถ้้าเราไปสร้้างอาคารครอบจะ
เกิิดอะไรขึ้้น� คนที่่ไ� ปใช้้อาคารก็็จะทะเลาะกััน หรืือ
ว่่าเจ็็บป่่วยหาสาเหตุุไม่่เจอ
	กรณีีการสร้้างสนามบิินสุุรรณภููมิิก็็เช่่นกััน
ที่่�เดิิมมีีโบสถ์์เก่่า มีีสีีมาเก่่า มีีป่่าช้้า พอไปสร้้าง
อาคารครอบ ยัังไม่่ทัันเสร็็จ คนก็็เริ่่�มทะเลาะกััน
แล้้ว เริ่่�มมีีคนเจ็็บคนป่่วย
	ป่่าช้้าเมื่่�อเอากระดููกออกแล้้ว แต่่ยัังไม่่ได้้
สวดถอนพวกอมนุุษย์์พวกภููตก็็ยัังอยู่่�บริิเวณนั้้�นมาก
อาจจะมีีการทะเลาะกััน อาจจะเจ็็บป่่วย อาจจะ
มีีปััญหาที่่�เราคาดไม่่ถึึง ทำำ�ให้้เราอยู่่�ไม่่ได้้
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๑๐. วิิธีีการสวดถอน
๑.	ก่่อนสวดถอน ๗ วััน ให้้จุุดธููปบอกก่่อน
เพื่่�อให้้ภููตที่่�อยู่่�ในบริิเวณนั้้�น หาที่่�อยู่่�ใหม่่
๒. หากมีีเครื่่�องสัังเวยก็็จััดได้้ จากนั้้�น ถวาย
สัังฆทานแล้้วอุุทิิศส่่วนกุุศล และเมื่่�อครบเจ็็ดวััน
เริ่่�มสวดบทเมตตสููตร แผ่่เมตตาให้้เขา ถ้้าเมตตสููตรยัังไม่่ได้้ผล ก็็สวดบทอาฏานาฏิิยสููตร ถ้้ายััง
ไม่่ได้้ผลอีีก ก็็สวดปััพพาชนีียกรรมวาจา ซึ่่�งเป็็น
บทสวดขัับพระดื้้�อให้้ออกจากหมู่่�คณะ พระดื้้�อ
บอกสอนไม่่ได้้ ทำำ�ผิดิ อยู่่�อย่่างนั้้�น สวดบทขัับ (ไล่่)
พระดื้้อ� ก็็อยู่่�ไม่่ได้้ แม้้อมนุุษย์์ก็เ็ ช่่นเดีียวกััน เทวดาดื้้อ�
ทำำ�บุุญให้้แล้้ว แบ่่ งบุุ ญให้้แล้้ว สวดเมตตสููตร
ให้้แล้้ว ถ้้ายัังไม่่ได้้ผลอีีก สวดบทถอนก่่อน แล้้ว
สวดบทขัับทีีหลััง แต่่ถ้้าสวดไม่่ถููกอัักขระ ก็็จะ
ไม่่มีีกำำ�ลััง เขาก็็จะไม่่ไป ต้้องสวดให้้ถูกู อัักขระถึึง
จะมีีกำำ�ลััง พื้้�นที่่�ที่่�เคยเป็็นโบสถ์์มีีสีีมาเก่่า ทำำ�ให้้
คนที่่� ม าอาศัั ย อยู่่�ไม่่ เ ป็็ น สุุ ข อาจจะเจออะไร
แปลกๆ ก็็ใช้้บทสีีมาสมููหนนกรรมวาจา สวดไล่่
อมนุุษย์์ไป
ป่่าช้้าเมื่่อ� เอากระดููกออกแล้้ว แต่่ยังั ไม่่สวดถอน
พวกอมนุุ ษ ย์์ พ วกภููตก็็ ยัั ง อยู่่�บริิ เ วณนั้้� น มาก
พอสวดถอนแล้้วก็็ขัับให้้เขาไปอยู่่�ที่่�อื่่�น อมนุุษย์์
ก็็ต้้องย้้ายถิ่่�นไปหาที่่�อยู่่�ใหม่่ แต่่การจะสวดถอน
เพื่่�อขัับไล่่อมนุุษย์์นี้้� ต้้องจุุดธููปบอกล่่วงหน้้า ๗ วััน
ให้้เขาไปหาที่่� อ ยู่่�ใหม่่ ไม่่ เช่่ น นั้้� น พวกอมนุุ ษ ย์์
จะอาฆาต แล้้วหาโอกาสเล่่นงานตอนที่่�เราเผลอ
พวกยัักษ์์พวกอมนุุษย์์คนธรรพ์์ที่่�โหดร้้ายมีีใจชั่่�ว
จะไม่่ให้้อยู่่�ในที่่�นี้้� ให้้ออกไป ถ้้าดื้้�อไม่่ยอมไป ก็็
สวดขัับ
๑๑. ท่่านอาจารย์์ช่ว่ ยเล่่าประสบการณ์์การไล่่ผีี
โยมที่่�เล่่นคุุณไสยในเรื่่�องเสืือสมิิง เขาให้้ครูู
เอาวิิชาเสืือสมิิงเข้้ามาในร่่างเขา ก็็เป็็นคนปกติิ
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๖๐

นั่่�นแหละแต่่มีีวิิชาเสืือสมิิงในตััว บางทีีก็็สามารถ
ปีีนต้้นไม้้ได้้เหมืือนเสืือ พอได้้มาเรีียนธรรมะแล้้ว
ก็็อยากจะเอาออก จึึงมาขอให้้สวดถอน สวด
บทถอนสีีมาสมููหนนกรรมวาจา พอถึึง ทุุติิยััมปิิ
[แม้้ครั้้�งที่่�สอง] ยัังสวดไม่่จบเลย วิิชาเสืือสมิิงของ
คนนั้้�นก็็จะแสดงอาการเป็็นเสืือ คำำ�รามเหมืือน
เสืือ ตะกุุยเหมืือนเสืือ แล้้วก็็พููดว่า่ เขาจะออกแล้้ว
ให้้หยุุดสวด แต่่เราก็็ต้้องสวดต่่อให้้ได้้ ๓ จบ
ให้้เขาอยู่่�ไม่่ ไ ด้้ ให้้เขาออกไป จะได้้ ก ลัั บ มา
๑๒. บทสวดถอนสีีมา

เข้้าใหม่่ไม่่ได้้อีีก
ที่่�สนามบิินสุุวรรณภููมิิก็็มีีวิิญญาณมาเข้้าสิิง
แขกคนสำำ�คััญ (VIP) ใช้้บทสวดกรรมวาจา เขา
ออกไปแล้้วก็็มาขอให้้สร้้างศาลเพื่่�อที่่�เขาจะได้้
มีีที่่�อยู่่� ก็็ให้้เขารัับไตรสรณคมน์์ รัับศีีล เพื่่�อจะได้้
ไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่�น ก็็ให้้อยู่่�ได้้ บทสวดนี้้�ได้้ช่่วย
กลัับใจเขา ในการไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่�น
พอทำำ�การสวดถอน และสวดขัับแล้้ว ปััญหา
ต่่างๆ ก็็หายไป

สีีมาสมููหนนกมฺฺมวาจา

นโม ตสฺฺส ภควโต อรหโต สมฺฺมาสมฺฺพุุทธสฺฺส (๓ จบ)

๑. สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ, โย โส สงฺฺเฆน ติิจีีวเรน อวิิปฺฺปวาโส สมฺฺมโต.

ยทิิ สงฺฺฆสฺฺส ปตฺฺตกลฺฺลํํ, สงฺฺโฆ ตํํ ติิจีีวเรน อวิิปฺป
ฺ วาสํํ สมููหเนยฺฺย เอสา ตฺฺติิ.
	สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ, โย โส สงฺฺเฆน ติิจีีวเรน อวิิปฺป
ฺ วาส สมฺฺมโต,

สงฺฺโฆ ตํํ ติิจีีวเรน อวิิปฺฺปวาสํํ สมููหนติิ. ยสฺฺสายสฺฺมโต ขมติิ เอตสฺฺส ติิจีีวเรน
อวิิปฺป
ฺ วาสสฺฺส สมุุคฺฺฆาโต, โส ตุุณฺฺหสฺฺส ยสฺฺส นกฺฺขมติิ, โส ภาเสยฺฺย.

สมููหโต โส สงฺฺเฆน ติิจีีวเรน อวิิปฺฺปวาโส. ขมติิ สงฺฺฆสฺฺส, ตสฺฺมา ตุุณฺฺหีี. เอวเมตํํ ธารยามิิ.
๒. สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ, ยา สา สงฺฺเฆน สีีมา สมฺฺมตา สมานสํํวาสา เอกุุโปสถา,

ยทิิ สงฺฺฆสฺฺส ปตฺฺตกลฺฺลํํ, สงฺฺโฆ ตํํ สีีมํํ สมููหเนยฺฺย สมานสํํวาสํํ เอกุุโปสถํํ. เอสา ตฺฺติิ.
	สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ, ยา สา สงฺฺเฆน สีีมา สมฺฺมตา สมานสํํวาสา เอกุุโปสถา.
สงฺฺโฆ ตํํ สีีมํํ สมููหนฺฺติิ สมานสํํวาสํํ เอกุุโปสถํํ. ยสฺฺสายสฺฺมโต ขมติิ เอติิสฺส
ฺ า สีีมาย
สมานสํํวาสาย เอกุุโปสถาย สมุุคฺฺฆาโต, โส ตุุณฺฺหสฺฺส, ยสฺฺส นกฺฺขมติิ, โส ภาเสยฺฺย.
สมููหตา สา สีีมา สงฺฺเฆน สมานสํํวาสา เอกุุโปสถา. ขมติิ สงฺฺฆสฺฺส, ตสฺฺมา ตุุณฺฺหีี.
เอวเมตํํ ธารยามิิ.

๑๓. การสวดขัับไล่่พวกอมนุุษย์์
พระสงฆ์์ที่เ่� ป็็นหััวหน้้า ถามโยมที่่เ� ป็็นประธานในพิิธีีว่า่ : พวกอมนุุษย์์ที่เ่� ป็็นยัักษ์-์ คนธรรพ์์-กุุมภััณฑ์์-นาค
ที่่�โหดร้้าย ทารุุณ ไร้้น้ำำ��ใจ ชอบเบีียดเบีียน คุุณโยมต้้องการที่่จ� ะให้้เขาออกไปไหม?
โยมตอบว่่า : ต้้องการครัับ
	ถามแม้้ครั้้�งที่่�สองว่่า.... (โยมตอบว่่า) ต้้องการครัับ
	ถามแม้้ครั้้�งที่่�สามว่่า.... (โยมตอบว่่า) ต้้องการครัับ
พระสงฆ์์ที่่�เป็็นหััวหน้้ากล่่าวต่่อไปว่่า : ขอพระสงฆ์์จงสวดปััพพาชนีียกััมมวาจา เพื่่�อใช้้อำำ�นาจสงฆ์์ขัับไล่่
อมนุุษย์์ที่่�ชอบมาทำำ�อัันตรายอุุบาสกอุุบาสิิกาทั้้�งหลายเป็็นลำำ�ดัับต่่อไป

๖๐

11

ปพฺฺพาชนีียกมฺฺมวาจา
นโม ตสฺฺส ภควโต อรหโต สมฺฺมาสมฺฺพุทฺ
ุ ฺธสฺฺส (๓ จบ)

	สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ, อิิเม อมนุุสฺส
ฺ า ยกฺฺข-คนฺฺธพฺฺพ-กุุมฺฺภณฺฺฑ-นาคา จณฺฺฑา
รุุทฺฺธา รภสา อทยาลุุกา วิิเหสกา อิิเมสํํ จณฺฺฑตา รุุทฺฺธตา ราภสฺฺสํํ อทยาลุุกตา

วิิเหสกตา ทิิสสนฺฺติิ เจว สุุยฺฺยนฺฺติิ จ กุุลานิิ จ อิิเมหิิ วิิเหสิิตานิิ ทิิสฺฺสนฺฺติิ เจว สุุยฺฺยนฺฺติิ จ.

	สงฺฺโฆ อิิเมสํํ อมนุุสฺฺสานํํ ยกฺฺข-คนฺฺธพฺฺพ-กุุมฺฺภณฺฺฑ-นาคานํํ อิิมสฺฺมา อารามาปพฺฺพา
ชนีี ยกมฺฺมํํ กโรติิ. น อิิเมหิิ อมนุุสฺฺเสหิิ ยกฺฺข-คนฺฺธพฺฺพ-กุุมฺฺภณฺฺฑ-นาเคหิิ อิิมสฺฺมึึ
อาราเม วตฺฺถพฺฺพนฺฺติิ.

ยสสายสฺฺมโต ขมติิ อิิเมสํํ อมนุุสฺฺสานํํ ยกฺฺข-คนฺฺธพฺฺพ-กุุมฺฺภณฺฺฑ-นาคานํํ อิิมสฺฺมา

อารามา ปพฺฺพาชนีี ยกมฺฺมสฺฺส กรณํํ , น อิิเม อมนุุสฺฺเสหิิ ยกฺฺข-คนฺฺธพฺฺพ-กุุุ�มฺฺภณฺฺฑ-

นาเคหิิ อิิมสฺฺมึึ อาราเม วตฺฺถพฺฺพนฺติ
ฺ ิ. โส ตุุณฺฺหสฺฺส, ยสฺฺส นกฺฺขมติิ, โส ภาเสยฺฺย.
	ทุุติิยมฺฺปิิ เอตมตฺฺถํํ วทามิิ. ... ตติิยมฺฺปิิ เอตมตฺฺถํํ วทามิิ ...

		
๑. ทิิศบููรพา

เมื่่�อสวดกรรมวาจาจบ ให้้สวดคาถาประจำำ�ทิิศนั้้�นๆ

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา เขมปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๒. ทิิศอาคเนย์์

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา ชิินปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๓. ทิิศทัักษิิณ

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา ลาภปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๔. ทิิศหรดีี

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา เตชปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๕. ทิิศปััจฉิิม

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา พลปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๖. ทิิศพายััพ

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา ยสปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๗. ทิิศอุุดร

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา สิิริปฺ
ิ ฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

๘. ทิิศอีีสาน

สพฺฺเพ พุุทฺฺธา อิิทฺฺธิิปฺฺปตฺฺตา 	ปจฺฺเจกานญฺฺจ ยํํ พลํํ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

อรหนฺฺตานญฺฺจ เตเชน

รกฺฺขํํ พนฺฺธามิิ สพฺฺพโส ฯ

๙. พระเกตุุ
ชยนฺฺโต โพธิิยา มููเล 	สกฺฺยานํํ นนฺฺทิิวฑฺฺฒโน
(ทิิศตรงกลาง)
เอวํํ ตฺฺวํํ วิิชโย โหหิิ
ชยสฺฺสุุ ชยมงฺฺคเล ฯ
พระพุุทธเจ้้าทั้้�งปวง ทรงถึึงความเกษม... ชััยชนะ... ลาภ... เดช... กำำ�ลััง... ยศ... สิิริิ... ฤทธิ์์� กำำ�ลัังใด
แห่่ ง พระปัั จ เจกพุุ ทธ เจ้้า และแห่่ ง พระอรหัั น ต์์ ทั้้� ง หลาย มีีอยู่่� ด้้วยเดชแห่่ ง กำำ� ลัั ง นั้้� น ข้้าพเจ้้า
ขอผููกมนต์์คุ้้�มครอง โดยประการทั้้�งปวง
ขอท่่านจงชนะ เหมืือนพระพุุทธเจ้้าผู้้�ทรงเป็็นที่่�เคารพรัักของเจ้้าศากยะ ณ ควงไม้้โพธิ์์� ขอท่่าน
จงได้้รัับชััยมงคล เทอญ
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นมัสการพระพุทธเจ้า
		
		
		
		
		
		
		
		

อโหสะการ
พระพุทธคุณ
มนุญญะบุญ 		
มิเท่านิพพาน
ละบาปละหัก 		
ประจักษ์ประจัญ
มโนฉะนั้น 		
ประมาทมิมี
มคีก็เถิด 		จะเกิดพลัง
ธัมมิกก็ยัง 		
มลังมุนี
พระพุทธพจน์		
ประกฏฉะนี้
สมังคี 			ณ มรรคะเทอญ

		 ยินดีที่ได้เคารพบูชาคุณของพระพุทธเจ้า
ความยินดีในบุญก็ไม่เท่าสุขในนิพพาน
ซึ่งได้จากการละบาป การหักห้าม การเข้าใจ ต่อสู้กิเลส
ฉะนี้ จิตใจนั้นจึงประมาทไม่ได้
ด้วยความสามัคคีในมรรคเป็นกำ�ลัง
สหธรรมิกก็ยังรุ่งเรืองด้วยพระพุทธบารมี
ด้วยว่าพระสัทธรรมยังอยู่ดังนี้
เจริญมรรคให้พร้อมเทอญ
					

อิงธัมม์

(ปมาณิกาฉันท์) มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๐
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คมวาทะ

พระเถระกล่่าวถึึงเรื่อ�่ งสวดมนต์์
พระเถรานุุเถระ

สมเด็็จพระญาณสัังวร สมเด็็จพระสัังฆราช
สกลมหาสัังฆปริิณายก
วััดบวรนิิเวศราชวรวิิหาร กรุุงเทพมหานคร
เทวดาชอบฟัังเสีียงสวดมนต์์
เป็็ น ที่่� เ ชื่่� อกัั น ว่่า เทวดาชอบฟัั ง เสีี ยง
สวดมนต์์ เมื่่�อคิิดตามเหตุุผลก็็น่่าจะเป็็นไปได้้
เพราะพระพุุทธมนต์์นั้้�นเป็็นมงคลอัันสููงสุุด เป็็น

มงคลทั้้�งแก่่บ้้านเรืือน สถานที่่� และจิิตใจ ทั้้�ง
เป็็นมงคลแก่่พรหมเทพ มีีสััมมาทิิฏฐิิด้้วย ที่่�ใดมีี
เสีียงสวดมนต์์ที่่�นั่่�นจึึงมัักมีีพรหมเทพคอยรัักษา
สถานที่่�นั้้�น เช่่นเดีียวกัับผู้้�สวดมนต์์เป็็นประจำำ�
ก็็ย่่อมได้้รัับการรัักษาคุ้้�มครองจากพรหมเทพผู้้�ได้้
มีีส่่วนร่่วมสดัับฟัังด้้วย
	ดัั งนั้้� น การสวดมนต์์ จึึ ง เป็็ น สิ่่� งที่่� ค วรทำำ�
ไม่่ควรละเลย
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คำำ�สอนของหลวงปู่่�ชอบ ฐานสโม
วััดป่่าสััมมานุุสรณ์์ จัังหวััดเลย

ได้้ สั่่� งส มมาในตอนที่่� เ ป็็ น มนุุ ษ ย์์ ถึึ ง แม้้ ว่่ าจะ
เป็็ น เทวดาอยู่่� ก็็ ต าม จิิ ต ของพวกเขายัั งฝัั ก ใฝ่่
ในบุุญกุุศล พอได้้ยิินหรืือได้้เห็็นผู้้�ใดทำำ�คุุณงาม
ความดีี พวกเขาก็็จะพากัันมาร่่วมอนุุโมทนาด้้วย
หากว่่าเรามีี จิิ ตที่่� ล ะเอีี ย ดเป็็ น สมาธิิ บ้้ า ง
เราก็็ จ ะเห็็ น เขามาร่่วมอนุุ โ มทนากัั บ เราด้้ ว ย
อย่่างหยาบๆ ที่่� พ วกเราจะรัั บท ราบได้้ ก็็ คืื อ
อาการขนพองสยองเกล้้า เป็็นต้้น
เวลาไหว้้พระสวดมนต์์ให้้พากัันตั้้�งใจสวด
จริิ ง ๆ เวลาสวดก็็ ใ ห้้ มีี ส มาธิิ จ ดจ่่อลงไปในบท
หรืื อสูู ต รนั้้� น ๆ มัั น ถึึ งจ ะมีี อ านิิ สงส์์ เ กิิ ด ขึ้้� น
การสวดมนต์์ไหว้้พระเป็็นการทำำ�สมาธิิไปในตััว
บางทีี ข้้ ออ รรถธรรมต่่างๆ มัั น ก็็ จ ะผุุ ด ขึ้้� น มา
ในขณะที่่�สวดมนต์์ก็็มีี

เทวดาร่่วมอนุุโมทนา
เทวดาในแต่่ละสถานที่่� ชอบบทส วดมนต์์
ที่่� แ ตกต่่างกัั น บางสถานที่่� ก็็ ชอบบทธัั ม มจัั ก กััปปวััตตนสููตร บางสถานที่่�ก็ชอบบท
็
กรณีียเมตตสููตร บางสถานที่่�ก็็ชอบบทมาติิกา บางสถานที่่�ก็็
ชอบบทเมตตานิิสัังสสููตร ๑
พอสวดถึึงบทที่่พ� วกเขาชื่่น� ชอบเขาก็็จะพากััน
เปล่่งเสีียงสาธุุการดัังสนั่่�นหวั่่�นไหวไปทั่่�ว เทวดา
เขาพากัันชื่่�นชอบเป็็นอย่่างมาก
เทวดาทั้้�งหลายนั้้�น เขาก็็เป็็นมนุุษย์์เหมืือน
กัั บ พวกเรามาก่่อน มีี จิิ ต ใจฝัั ก ใฝ่่ ใ นบุุ ญ กุุ ศ ล
พอตายจากโลกนี้้� ไ ปแล้้ ว ก็็ จุุ ติิ ไ ปสวรรค์์ ชั้้� น
ต่่างๆ สููงบ้้างต่ำำ��บ้้าง ขึ้้�นอยู่่�กัับบุุญกุุศลที่่�ตนเอง
เมตตานิิ สัั งสสูู ต ร หรืื อ เมตตานิิ สัั งส สุุ ตต ปาฐะ เป็็ น พุุ ท ธพจน์์ ข ององค์์ ส มเด็็ จ พระสัั ม มาสัั ม พุุ ท ธเจ้้ า ว่่าด้้ ว ยอานิิ สงส์์ ข อง
การเจริิญเมตตา ๑๑ ประการ ซึ่่�งได้้รัับการบัันทึึกไว้้ในพระสุุตตัันตปิิฎก และในเวลาต่่อมาได้้กลายเป็็นหนึ่่�งในบทสวดมนต์์
ที่่�ชาวพุุทธนิิยมสวดสาธยายได้้รัับการรวบรวมไว้้ในภาณวาร หรืือหนัังสืือสวดมนต์์ฉบัับหลวง มัักมีีการจำำ�สัับสนกัับ เมตตานิิสัังสคาถาปาฐะ
๑

๖๐

หลวงปู่่�สัังวาลย์์ เขมโก
วััดทุ่่�งสามััคคีีธรรม จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
เทวดาผู้้�ใหญ่่บอกให้้เอาอาการวััตตาสููตร
มาสวดจะทำำ�ให้้มีอี ายุุยืนื นานได้้ บทอาการวััตตาสููตรนี้้� เทวดาจะหมดอายุุแล้้วจะต้้องจุุติิ เสีียใจ
ก็็เที่่�ยวถามหมู่่�เทพเทวดาทั้้�งหลาย เทวดาผู้้�ใหญ่่
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บอกให้้เอาอาการวััตตาสููตรมาสวด สามารถมีี
อายุุยืืนได้้ เราเลยอยากจะช่่วยรัักษาบทสวดนี้้�ไว้้
ไม่่ให้้สููญหาย พิิมพ์์ตััวโตๆ นะ จะได้้สวดกััน
	ก่่อนนี้้�เราอยู่่�ในป่่าช้้า แรม ๑ ค่ำำ�� หรืือ ๒ ค่ำำ��
เดืือนยัังไม่่พ้้นยอดไม้้ เรากำำ�ลังนั่่
ั �งสมาธิิอยู่่� ฝัันว่่า
มีีคนมาสวดอาการวััตตาสููตรให้้กัับเรา บอกว่่าจะ
ป้้องกัันไว้้ให้้ ป่่าช้้าก็็สะท้้านหวั่่�นไหว เหมืือน
พายุุ พัั ด อึึ ก ทึึ ก เหมืื อ นวัั ว ควายมัั น กำำ�ลัั งวิ่่� ง มา
หมาที่่�อยู่่�ที่่�นั่่�นมัันก็็เห่่าแบบกลััวเลยนะ
แต่่เราก็็ไม่่หวั่่�นไหวเลยนั่่�งเฉย พอรุ่่�งเช้้าไปดูู
ก็็เห็็นกิ่่�งยางกัับต้้นไม้้ในป่่าช้้าหัักจริิงๆ เพราะ
อีี ก ๒ วัั น ต่่อมาก็็ ฝัั น ว่่าให้้ เราท่่องมนต์์ บทนี้้�
ทั้้�งๆ ที่่�เราสวดไม่่ได้้ รุ่่�งขึ้้�นไปบิิณฑบาต ก็็มีีคนมา
ใส่่บาตร เอาบทสวดนี้้�มาให้้กัับเรา เราก็็เลยสวด
สวดจนขึ้้น� ใจ แบบท่่องปาติิโมกข์์ พอได้้กรรมฐาน
เลยไม่่ได้้ ส วดเลย ท่่องมนต์์ บทนี้้� ไ ปที่่� ไ หน
ไม่่อดอยากนะ จะไม่่ตายโหง หมาบ้้าควายบ้้า
จะไม่่ทำำ�ร้้ายได้้ มีีอานุุภาพดีี พิิมพ์์ตััวโตๆ นะ
พิิมพ์์สีีอะไรแบบไหนก็็ดีีทั้้�งนั้้�น สำำ�หรัับเราไม่่มีี
อะไรไม่่ดีี ทุุกอย่่างดีีหมด
อานุุภาพของเสีียงสวดมนต์์

หลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต วััดป่่าสุุทธาวาส
จัังหวััดสกลนคร

	พุุทธมนต์์นั้้�นใครสวดก็็ตามเป็็นกิิจวััตรของ
พระสงฆ์์เช้้าเย็็นหรืือชาวพุุทธทุุกคนสวดพุุทธคุุณ
หรืือระลึึกในใจมีีอานุุภาพแผ่่ไปได้้หมื่่�นจัักรวาล
สวดออกเสีี ยง พอได้้ ยิิ น มีี อ านุุ ภ าพแผ่่ไปได้้
แสนจัักรวาล สวดมนต์์เช้้า-เย็็นธรรมดา มีีอานุุภาพ
แผ่่ไปได้้ แ สนโกฏิิ จัั ก รวาล สวดเต็็ ม เสีี ยง สุุ ด กู่่�
มีีอานุุภาพแผ่่ไปได้้อนันั ตจัักรวาล แม้้สัตว์
ั ที่่์ อ� าศััย
อยู่่�ในสามภพ และที่่�สุุดแห่่งอเวจีีมหานรก ก็็ยััง
สามารถรัับรู้้�และได้้รัับความสุุข เมื่่�อแว่่วเสีียง
สวดมนต์์ ผ่่ านมาไปถึึ ง แม้้ เ พีี ยง แค่่ชั่่� ว ขณะ
หรืื อ ครู่่� ห นึ่่� งก็็ ยัั งดีี ก ว่่าหาความสุุ ข ไม่่ได้้ เ ลย
ตลอดกาล
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พระเทพพััชรญาณมุุนีี (ชยสาโร)
การสวดมนต์์เป็็นหมู่่�นี้้�จะมีีประโยชน์์มาก
ในการสร้้ า งความสมานสามัั ค คีี ใ นความรู้้�สึึ ก
เป็็นหมู่่�คณะเดีียวกััน เพราะการประสานเสีียง
มีีผลต่่อจิิตใจ มีีผลต่่อความรู้้�สึึกว่่าพวกเรา ไม่่ใช่่
ต่่างคนต่่างอยู่่�
การทำำ�วัั ต รสวดมนต์์ เ ป็็ น การสำำ� รวมกาย
สำำ�รวมวาจา ให้้จิิตใจอยู่่�กัับบทสวดซึ่่�งเป็็นหลััก
คำำ�สั่่� งสอ นของพระพุุ ท ธเจ้้ า ฉะนั้้� น ถ้้ า เราไม่่
ปล่่อยให้้จิิตไปคิิดเรื่่�องอื่่�นหรืือปล่่อยให้้เกิิดอคติิ
ต่่อการสวดมนต์์ การสวดมนต์์ก็็เ ป็็ นวิิ ธีีฝึึกจิิ ต
หรืือฝึึกตนที่่�ดีีอย่่างหนึ่่�ง ยิ่่�งถ้้าเราสวดบทแปล
หรืื อส วดบทภาษาบาลีี ที่่� มีี คำำ� แปลไปด้้ ว ย
คำำ�สอ นของพระพุุ ท ธเจ้้ า จะค่่อยๆ ซึึ ม ซัั บอยู่่�
ในใจ หลายๆ คนที่่�ท่่องบทสวดมนต์์เคยมาเล่่า
ให้้ อ าตมาได้้ ยิิ น ว่่า ในชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น เวลามีี
เรื่่�องเครีียด มีีเรื่่�องวิิกฤตเกิิดขึ้้�น บทสวดมนต์์
จะผุุดขึ้้�นมาในสมองเหมืือนเป็็นอาจารย์์สั่่�งสอน

ให้้ เราได้้ สติิ ฉะนั้้� น บทสวดมนต์์ ส่่ วนใหญ่่ก็็ มีี
คำำ�สอนของพุุทธเจ้้าเป็็นหลััก เราท่่องบทสวดมนต์์
ท่่องพุุทธวจนะ คำำ�สั่่�งสอนของพระพุุทธเจ้้าได้้
ถืือว่่าเป็็นสิิริิมงคลต่่อชีีวิิตเรา
	อีี ก อย่่างหนึ่่� ง เมื่่� อ เราจะนั่่� งส มาธิิ ห รืื อ
เจริิ ญ สติิ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น บางทีี เราเพิ่่� ง กลัั บ
มาจากที่่�ทำำ�งาน หรืือว่่าถ้้าเป็็นเด็็กนัักเรีียนกลัับ
จากโรงเรีียน จะให้้นั่่�งสมาธิิเลยจิิตไม่่ค่่อยพร้้อม
บางทีี ก็็ ยัั งฟุ้้�งซ่่ านมีี โ น่่นมีี นี่่� อยู่่� การทำำ�วัั ต ร
สวดมนต์์ก่่อนนั่่�งสมาธิิถึึงจะแค่่ ๕ นาทีี ๑๐ นาทีี
ก็็เป็็นการค่่อยๆ ปรัับอารมณ์์เปลี่่�ยนอารมณ์์
จากอารมณ์์ทางโลกมาสู่่�ทางธรรม และมีีผล
ทางจิิตวิิทยาด้้วย ถ้้าเราจะเอาแต่่นั่่�งอย่่างเดีียว
อาจจะนั่่�งไม่่ได้้นาน ถ้้ามีีการสวดมนต์์ด้้วย มีีการ
นั่่�งสมาธิิด้้วย ก็็จะเป็็นการทำำ�ความเพีียรในระยะ
เวลาที่่�ยาวขึ้้�น

ข้ ้อคิิดสะกิิดใจ

สวดมนต์์ทำ�ำ ไม ได้้อะไรจากการสวดมนต์์*
พระดุุษฎีี เมธัังกุุโร

การเจริิญและการสวดพระพุุทธมนต์์
การสวดมนต์์เป็็นกิิจอย่่างหนึ่่�งที่่�ชาวพุุทธ
ปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาช้้านาน ทั้้�งพระสงฆ์์ตามวััด
ต่่างๆ มีีการทำำ�วััตรเช้้า - เย็็น เป็็นประจำำ�ทุุกวััน
และเกี่่�ยวข้้องกัับฆราวาส เวลามีีพิิธีีต่่างๆ ทั้้�ง
พระราชพิิธีี และการทำำ�บุุญต่่างๆ ถ้้าเป็็นงานพิิธีี
มงคลเช่่นวัันเกิิด แต่่งงาน ขึ้้�นบ้้านใหม่่ เรีียกว่่า
“เจริิญพระพุุทธมนต์์” ถ้้าเป็็นงานอวมงคล เช่่น
งานศพ เกี่่�ยวกัับคนตายเรีียกว่่า “สวดพระพุุทธ
มนต์์ ” ถ้้ า เป็็ น การสวดมนต์์ ทั่่� ว ไป ก็็ เรีี ย กว่่า
การสวดมนต์์ สวดเพื่่�อรัักษาคำำ�สอนไว้้
ในเบื้้� อง แรก การสวดมนต์์ เ กิิ ด จากความ
ต้้ อง การรัั ก ษาคำำ�สอ นของพระพุุ ท ธเจ้้ า ไว้้ ใ ห้้
แม่่นยำำ� ด้้วยการสวดท่่องจำำ�พร้้อมๆ กััน (มุุขปาฐะ)
* เรีี ยบ เรีี ยงจ ากพระธรรมเทศนา ของ สมเด็็ จ พระพุุ ท ธ
โฆษาจารย์์ (ป.อ. ปยุุตฺฺโต) ในชุุด ตามพระใหม่่ไปเรีียนธรรม

ที่่�เรีียกว่่า สัังคายนา (บาลีีใช้้คำำ�ว่่าสัังคีีติิ) โดยพระ
จะแบ่่งกัันรัับผิดิ ชอบเป็็นคณะและแบ่่งกัันท่่องจำำ�
คำำ�สอนให้้สอดคล้้องต้้องกัันทุุกคำำ� วิิธีีแบบมุุขปาฐะนี้้� แ ม่่นยำำ� กว่่าการคัั ด ลอกด้้ ว ยมืื อ ซึ่่� งมัั ก
ตกหล่่นหรืื อผิิ ด เพี้้� ย นได้้ ง่่ ายจากการคัั ด ลอก
แต่่ละครั้้ง� ต่่อมาภายหลัังที่่ลั� งั กาเมื่่�อใกล้้ พ.ศ. ๕๐๐
มีี ก ารจารึึ ก พระไตรปิิ ฎ กเป็็ น ตัั ว อัั ก ษรแล้้ ว
ความจำำ�เป็็นในการสวดท่่องจำำ�ก็็ลดลง แต่่ก็็ยัังคง
มีีการสวดมนต์์กัันต่่อมา
สวดมนต์์เพื่่�อทบทวนธรรม
ในระดัับชุมุ ชน จััดให้้มีกี ารสวดมนต์์เป็็นการ
สาธยายธรรม เพื่่� อทบท วนคำำ�สอ นสำำ�คัั ญ
ของพระพุุทธเจ้้า เป็็นแนวทางการดำำ�เนิินชีีวิิต
สร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ และความศรััทธาปสาทะแก่่
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สำำ�รวม และตระหนัักรู้้�ความจริิงของชีีวิิต ที่่�เป็็น
อนิิจจััง ทุุกขััง อนััตตา และขวนขวายหาทางออก
จากทุุกข์์ เข้้าถึึงสุุขอัันแท้้จริิง และตอนสุุดท้้าย
จะเป็็นการแผ่่เมตตาจิิต แก่่เพื่่�อนร่่วมทุุกข์์ เกิิด
แก่่ เจ็็บ ตาย และ แผ่่ส่่วนบุุญ หรืือ บทอวยชััย
ให้้พรต่่างๆ
สวดมนต์์ไม่่ใช่่เพื่่�ออ้้อนวอนขอ
ผู้้�ฟััง และถืือเป็็นสิิริิมงคลหรืือสวนานุุตตริิยะ คืือ
การฟัังอัันเลิิศอย่่างหนึ่่�ง เพราะกล่่าวถึึงพระพุุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์์ ความจริิง ความดีีงาม
และอวยชััยให้้พร ให้้ได้้รับั ความสุุขความเจริิญจาก
การประพฤติิกระทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีงาม
สวดมนต์์เพื่่�ออบรมจิิต
ในระดัั บส่่ วนตัั ว บางคนใช้้ ก ารสวดมนต์์
เพื่่�อน้้อมนำำ�จิิตให้้รวมเป็็นสมาธิิ ก่่อนจะได้้เจริิญ
จิิตภาวนาให้้ลึึกซึ้้�งตั้้�งมั่่�นต่่อไป นอกจากเพิ่่�มพููน
ความเพีี ย ร ความนอบน้้ อ ม ความซาบซึ้้� ง ใจ
ที่่�มีีพระรััตนตรััยเป็็นที่่�พึ่่�งอัันเกษมแล้้ว ยัังให้้เกิิด
ความรู้้�ความเข้้าใจคำำ�สอนอัันถููกต้้อง และปฏิิบััติิ
สอดคล้้องกันั ทำำ�ให้้เกิิดความรัักสามััคคีีพร้้อมเพรีียง
กัันด้้วย (จึึงมีีธรรมเนีียมให้้มีีการสวดมนต์์เป็็น
กิิจวััตรร่่วมกัันเป็็นประจำำ�ทุุกวััน ตอนเช้้า และ
ตอนเย็็น ที่่�เรีียกว่่าการทำำ�วััตรเช้้า-เย็็น)
สวดมนต์์สวดอะไรบ้้าง
การทำำ�วัตั รสวดมนต์์ประกอบด้้วย ๓ ส่่วน คืือ
เริ่่�มจากการสรรเสริิญพระพุุทธคุุณ พระธรรมคุุณ
พระสัังฆคุุณ มีีทั้้�งแบบย่่อหรืือพิิสดารตามความ
เหมาะสมของเวลาและโอกาส
	ส่่วนต่่อมา เป็็ น การนำำ�ข้้ อ ธรรมคำำ�สอ นที่่�
เตืือนใจให้้ไม่่ประมาท ให้้มีีความเพีียร ความ

	ข้้อสัังเกตที่่�พึึงระวัังคืือ ระยะหลััง มัักนิิยม
การอวยชัั ย ให้้ พ รหรืื อ ขอพร จำำ� พวกให้้ ไ ด้้ รัั บ
โลกธรรมต่่างๆ เช่่น ลาภ ยศ สรรเสริิญ มากเกิิน
แทนการมุ่่�งให้้มีี อายุุ วรรณะ สุุขะ พละ อัันเป็็น
ผลเกิิ ด จากการปฏิิ บัั ติิ ธ รรมสมควรแก่่ธรรม
จนกลายเป็็ น การอ้้ อ นวอน ขอสิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์�
(ขอให้้รวยๆ) โดยไม่่ประกอบด้้วยเหตุุปััจจััย และ
คลาดเคลื่่�อนไปจากหลัักธรรม เช่่น หลัักกรรม
ในพุุทธศาสนาไปเป็็นลััทธิิอื่่�นโดยไม่่รู้้�ตััว
บทมนต์์ที่่�ควรสวดประจำำ�
	บทมนต์์ที่่ค� วรสวดประจำำ� นอกจากบทถวาย
พรพระ (อิิติปิิ โิ ส) บทพาหุุงมหากา (ชยมงคลคาถา,
บทชยัันโต) แล้้วยัังมีีพระสููตรที่่�เหมาะแก่่ฆราวาส
และผู้้�ปฏิิบัติั ธิ รรมประจำำ�วันั โดยตรง เช่่น มงคลสููตร
(อเสวนา) รตนสููตร (ยััง กิิญจิิ) กรณีียเมตตสููตร
มรณสติิ และโพชฌงค์์ เป็็นต้้น
	บางท่่านมีีบทเฉพาะ ก่่อนทำำ�กิิจสำำ�คััญ เช่่น
ทำำ�กรรมฐาน ฉลอง ออกเดิินทางไกล หรืือเจรจา
ความ แต่่นำำ�พระบาลีีหรืือพุทุ ธประวััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มาเป็็ น แนวทาง แต่่ตอนหลัั ง ผู้้�ที่่� สืื บทอ ด
มิิได้้ศึึกษาที่่�มาเลยกร่่อนกลายเป็็นคาถาอาคม
ทำำ�นองเดีียวกัับพระเครื่่อง
� คืือ เดิิมทีีมาจากการ
จำำ�ลองพระประธานในโบสถ์์ (เช่่น สมเด็็จวัดั ระฆััง)
ต่่อมาค่่อยๆ กลายเป็็นรููปพระเกจิิผู้้�สร้้างปลุุกเสก

๖๐

เครื่่�องราง ไม่่เชื่่�อมโยงกัับพระพุุทธเจ้้า ปััจจุุบััน
ลามไปถึึงเทพเฝ้้าวััด (อย่่างจตุุคามรามเทพ) และ
เด็็กวััดผู้้�ติดิ ตามพระ (เช่่น ไอ้้ไข่่) ซึ่่ง� ภายหลัังเจ้้าพ่่อ
เจ้้าแม่่และเทพในลััทธิิเทวนิิยม เครื่่�องประโลมใจ
ได้้ ม าบดบัั ง พระธรรมที่่� เ ป็็ น แก่่นแท้้ เ พื่่� อ ความ
ดัับทุุกข์์ และกลายเป็็นความงมงาย ไร้้เหตุุผล
หวัังพึ่่�งลมๆ แล้้งๆ และตกอยู่่�ในความประมาท
บทมนต์์พิิเศษ
การสวดมนต์์ตามวััดต่่างๆ หลัังทำ�วั
ำ ัตรเย็็น
เนื่่� องจ ากมีี เ วลา จึึ ง จัั ด ให้้ มีี ก ารผลัั ด เปลี่่� ย น
หมุุนเวีียน บทสวดต่่างๆ เพื่่�อมิิให้้หลงลืืม หรืือ
เพื่่� อ ความพร้้ อ มเพรีี ยง และเตืื อ นใจหมู่่� ค ณะ
ผู้้�สวด อาทิิ
วัันอาทิิตย์์ เพิ่่�มบทที่่�ใช้้ในงานมงคลต่่างๆ เช่่น
ชุุมนุุมเทวดา พระปริิตรต่่างๆ (ปริิตร แปลว่่า
เครื่่�องป้้องกััน มีีทั้้�ง ๗ ตำำ�นาน และ ๑๒ ตำำ�นาน)
วัันจัันทร์์ เพิ่่�มบทงานมงคล ที่่�ใช้้ไม่่บ่่อย เหมืือน
วัันอาทิิตย์์
วัันอัังคาร บทพิิ เ ศษที่่� ใช้้ ใ นงานพระราชพิิ ธีี
ในวััง และบทเตืือนใจประจำำ�วันั เช่่น อภิิณหปััจจเวกขณ์์ ของบรรพชิิต
วัันพุุธ เพิ่่ม� บทที่่�ใช้้ในงานอวมงคล เช่่น พระอภิิธรรม
ซึ่่�งเป็็นธรรมะสููงสุุด คู่่�ควรแก่่การตอบแทนคุุณ
มารดาบิิดาที่่�ล่่วงลัับ สวดมาติิกา
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วัันพฤหััส สวดพระพุุทธมนต์์อื่่น� ๆ เช่่น ธรรมนิิยาม
สููตร (พุุธ พฤหััส ไม่่ต้้องสวดชุุมนุุมเทวดา)
วัันศุุกร์์ บทอนุุโมทนาต่่างๆ ในงานมงคล และ
งานอวมงคลบางบท (เช่่น อทาสิิ เม)
วัันเสาร์์ สวดบทใหญ่่ เป็็นพระสููตรพิิเศษ เช่่น
ธัั ม มจัั ก กัั ป ปวัั ตต นสูู ต ร ที่่� ใช้้ ใ นงานฉลองพระ
หรืือวันั เกิิดสำำ�คัญ
ั อาทิิตตปริิยายสููตร และ อนััตตลัั ก ขณสูู ต รที่่� ใช้้ ใ นงานทำำ�บุุ ญ อุุ ทิิ ศ ให้้ ผู้้�ล่่วงลัั บ
๕๐ วััน ๑๐๐ วััน
	ยัั งมีี บทส วดมนต์์ อื่่� น ที่่� แ ต่่งภายหลัั ง เช่่น
ในลัังกา มีีคาถาชิินบััญชรที่่ส� มเด็็จพระพุุฒาจารย์์
(โต พฺฺ ร หฺฺ ม รํํสีี ) นำำ� มารื้้� อฟื้้� น และ การสวด
พระมาลััย ท่่องนรกสวรรค์์ ที่่�ใช้้ในงานศพอีีกด้้วย
ในปััจจุุบััน บางวััดจััดให้้มีีกิิจกรรมสวดมนต์์
ในโอกาสพิิเศษ เช่่น สวดมนต์์ข้้ามปีี สวดมนต์์
งดเหล้้าเข้้าพรรษา เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุและห่่างไกล
อบายมุุข หรืือสวดมนต์์สุดุ สััปดาห์์ที่่มี� พี ระช่่วยนำำ�
และอธิิบายความหมาย ที่่�มาและโอกาสในการ
ใช้้สวดมนต์์ต่่างๆ เพิ่่�มเติิมด้้วย เช่่น โครงการ
ธรรมจัักรซัันเดย์์ สวดบทปฐมเทศนาทางสายกลาง
ทุุกวัันอาทิิตย์์
สวดมนต์์แปลไทย
ในระยะหลัั ง ผู้้� ค นเหิิ น ห่่างวัั ด และเข้้ า ใจ
ความหมายบทสวดมนต์์น้อย
้ ลง บางท่่านจึึงปรัับปรุุง
โดยมีี ก ารแปลเป็็ น ภาษาไทยเพื่่� อ ให้้ อุุ บ าสก
อุุ บ าสิิ ก าใช้้ ส วดด้้ ว ย เช่่น ท่่านพุุ ท ธทาสภิิ ก ขุุ
ที่่�สวนโมกข์์ คััดพระไตรปิิฎกมาสวดแปลร่่วมกัับ
การทำำ�วัตั รเช้้าเย็็นด้้วย เพื่่�อให้้คนได้้ฟังั และเข้้าใจ
พุุทธพจน์์ที่่ท� รงสอนบ่่อยๆ เรีียกว่่า พหุุลานุุสาสนีี
เช่่น เรื่่องขั
� นั ธ์์ห้า้ และพระไตรลัักษณ์์ การสวดบาลีี
ใช้้เสีียงสูงู แปลไทยใช้้เสีียงต่ำำ��ลงมาสลัับกันั ทำำ�ให้้
ฟัังง่่าย และไพเราะ ไม่่สวดเร็็วหรืือช้า้ เกิินไปทำำ�ให้้
ได้้พิิจารณาความหมายในบทสวดไปด้้วย
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สวดมนต์์ต่่างกัับการร้้องเพลง
การสวดมนต์์ ต่่างจากการร้้องเพลงอย่่างไร
ที่่�จริิง ทั้้�งสองอย่่างล้้วนเป็็นคีีตะ คืือการขัับ แต่่
เป้้าหมายต่่างกััน การร้้องเพลงเป็็นการสนอง
อารมณ์์ให้้เคลิิบเคลิ้้�มหลงใหลในกามคุุณมากขึ้้�น
แต่่การสวดมนต์์เน้้นให้้เกิิดสติิ ความสงบ และ
คุุณธรรมต่่างๆ เป็็นเป้้าหมายสููงสุุด มีีบทเพลง
บางบทและดนตรีีบางอย่่างที่่�น้้อมนำำ�ขััดเกลาให้้
จิิตมีีคุุณธรรมความดีีงามได้้ และไม่่ผิิดศีีล แต่่
นัับเป็็นศิิลปะที่่�มีีประโยชน์์ และมีีบางเรื่่�องใน
พระไตรปิิฎกและอรรถกถากล่่าวถึึงไว้้
ในทางวิิทยาศาสตร์์ มีีการศึึกษาถึึงการฟััง
หรืื อส วดมนต์์ ด้้ ว ยเสีี ยง ความถี่่� ต่ำำ�� หรืื อ เป็็ น
โมโนโทน พบว่่ามีีผลต่่อร่่างกาย (สมอง) และจิิตใจ
(อารมณ์์ความรู้้�สึึก) ตลอดจนใช้้เยีียวยาบำำ�บััด
โรคและความเจ็็บป่่วยได้้ด้้วย เพราะเมื่่�อมีีจิิตที่่�
สงบและเป็็นสุุข จะทำำ�ให้้ฮอร์์โมนที่่�เพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกััน
ร่่างกายสููงขึ้้�น และมีีการเพิ่่�มเซลล์์สมอง ซึ่่�งยัังคง
มีีการศึึกษาวิิจััยก้้าวหน้้าเพิ่่�มเติิมออกมาตลอด
ผลจากการสวดมนต์์เป็็นประจำำ�
	สรุุป ประโยชน์์ที่่�ได้้จากการสวดมนต์์อย่่าง
ถููกต้้อง มีีหลายประการ เช่่น
๑. เป็็นการเข้้าเฝ้้าพระพุุทธองค์์ และได้้ฟัังธรรม
จากพระโอษฐ์์
๒. เป็็นการทบทวน และรัักษาข้้อธรรมคำำ�สอน
เพื่่�อนำำ�มาปฏิิบััติิมิิให้้สููญ
๓. เป็็นการบริิหารกาย เช่่น ปอด หลอดลม เสีียง
การหายใจ การทรงตััว
๔. เป็็นการฝึึกจิิตให้้มีีคุุณธรรม เช่่น ความเพีียร
ความอดทน อ่่อนน้้อมถ่่อมตน กตััญญูู รู้้�หน้้าที่่�
มีีวินัิ ยั ตรงต่่อเวลา และมีีความสามััคคีี เป็็นต้้น

๕. การเข้้าใจความหมายบทสวดมนต์์ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญญา และศรััทธาที่่�ถููกต้้อง นำำ�ไปใช้้รัักษาใจ
และดำำ�เนิินชีีวิิต
๖. การสวดมนต์์เป็็นการเตรีียมจิิตก่่อนทำำ�สมาธิิ
ได้้ดีีมาก (บุุพกิิจก่่อนภาวนา) ทำำ�ให้้เกิิดสมาธิิ
ได้้ง่่าย และลึึกซึ้้�ง ทนนานกว่่า
๗.	ทำำ�ให้้จิิตใจปลอดโปร่่ง หลัับสบาย สุุขภาพดีี
ความจำำ� การเรีียนและการทำำ�งาน การตััดสิินใจ
ดีีขึ้้�น
๘. การสวดมนต์์เป็็นการฝึึกสติิ และทดสอบสติิ
แต่่ละวัันของตนเอง
๙.	สวดมนต์์จนเห็็นธรรมได้้ เป็็นหนึ่่�งในวิิถีีแห่่ง
การบรรลุุธรรม (วิิมุุตตายตนะ ๕)
๑๐. การสวดมนต์์เป็็นการทำำ�บุุญและแผ่่เมตตา
แผ่่ส่่วนบุุญแก่่ผู้้�มีีพระคุุณ และสรรพสััตว์์
ทั้้�งหลาย ยัังให้้เกิิดสัันติิสุขุ ในใจและสัันติิภาพ
ในโลก
๑๑. การสวดมนต์์ทำำ�ให้้เทวดามาคุ้้�มครองรัักษา
ก่่อให้้ เ กิิ ด สวัั สดิิ ม งคล ร่่มเย็็ น เป็็ น สุุ ข ใน
ครอบครััวและประเทศชาติิ และอื่่น� ๆ อีีกมาก
	ดัั งนั้้� น จึึ ง ควรสนใจ ใส่่ใจ และตั้้� ง ใจ
สวดมนต์์ด้้วยดีี เพื่่�อให้้มีีอานิิสงส์์ที่่�พึึงปรารถนา
ทุุกทิิพาราตรีีกาล สมดัังคำำ�โบราณว่่า ทุุกวัันต้้อง
ชำำ�ระกายให้้สะอาด ฉัันใด พึึงชำำ�ระใจด้้วยการ
สวดมนต์์ภาวนา ฉัันนั้้�น
เมื่่�อปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�อย่่างถููกต้้อง แม้้ไม่่
เรีี ย กร้้ องก็็ จ ะเกิิ ด ผลดีี ดัั งชี้้� แจงมา (เป็็ น อิิ ทัั ป ปััจจยตา) และสามารถรู้้�และพิิสููจน์์ได้้ด้้วยตััว
ของท่่านเอง (ปััจจััตตััง เวทิิตััพโพ วิิญญููหิิ)
พระดุุษฎีี เมธัังกุุโร
วััดทุ่่�งไผ่่ ชุุมพร
มาฆบููชา ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔

เกร็ดความรู ้จากพระไตรปิ ฎก

อานุภาพของพระปริตร*
แปลโดย พระค ันธสาราภิวงศ ์

การสวดมนต์์ เ ป็็ น ประเพณีี ที่่� สืื บ เนื่่� อ งกัั น
มาช้้านานของชาวพุุทธในหลายประเทศ โดยมีี
จุุ ดมุ่่�งหมายเพื่่�อระลึึกถึึ งคุุณของพระรััตนตรััย
และเจริิญเมตตา จััดได้้ว่่าเป็็นพื้้�นฐานของการ
เจริิ ญ วิิ ปัั ส สนาอัั น เป็็ น แก่่นสารของพระพุุ ท ธ
ศาสนา
มีีคำำ�พัังเพยของไทยกล่่าวว่่า สวดมนต์์เป็็น
ยาทา ภาวนาเป็็นยากิิน หมายความว่่า การสวดมนต์์
ทำำ� ให้้ ส ร้้ า งสมาธิิ ไ ด้้ เร็็ ว เหมืื อ นยาทาที่่� ไ ด้้ ผ ล
ทัันทีี ส่่วนภาวนาเหมืือนยากิินที่่�ทำำ�ให้้โรคหาย
อย่่างเด็็ดขาด คนไทยในสมััยก่่อนนิิยมสวดมนต์์
* จากส่่วนต้้ น ของหนัั ง สืื อ พระปริิ ต รธรรม แปลโดย
พระคัันธสาราภิิวงศ์์ พิิมพ์์ครั้้�งที่่� ๒๑ : พฤษภาคม ๒๕๕๔
พิิมพ์์ที่่� หจก.ประยููรสาส์์นไทย การพิิมพ์์
ภาพประกอบ ศิิลปิิน : กฤษณะ สุุริิยกานต์์  
ขอขอบพระคุุณ สำำ�นัักพิิมพ์์ธรรมสภาที่่�เอื้้�อเฟื้้�อภาพ

ด้้ ว ยบทสวดมนต์์ ที่่� เรีี ย กว่่า เจ็็ ด ตำำ� นาน และ
สิิบสองตำำ�นาน ในปััจจุุบัันนิิยมสวดมนต์์ทำำ�วััตร
เช้้า - เย็็น ซึ่่�งเป็็นพระราชนิิพนธ์์ในรััชกาลที่่� ๔
บทสวดมนต์์เจ็็ดตำำ�นานและสิิบสองตำำ�นาน
มีีชื่่�อเดิิมว่่า พระปริิตร แปลว่่า เครื่่�องคุ้้�มครอง
เป็็ น ที่่� นิิ ย มสาธยายของชาวพุุ ท ธมาตั้้� ง แต่่สมัั ย
พุุทธกาลจวบจนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อความมีีสิิริิมงคล
และเพิ่่�มพููนภาวนาบารมีี
พระปริิตรที่่�ปรากฏในพระสููตรมีีดัังนี้้�
๑. เมตตปริิตร พบในขุุททกปาฐะ (ขุุ.ขุุ. ๒๕/๑๑๐/๑๓-๑๔) และสุุตตนิบิ าต (ขุุ.สุุ. ๒๕/๑๔๓-๕๒
/๓๖๒–๖๔)
๒. ขัันธปริิตร พบในอัังคุุตตรนิิกาย จตุุกนิิบาต
(องฺฺ.จตุุกฺฺก ๒๑/๖๗/๘๓) วิินััยปิิฎก จููฬวรรค 
(วิิ.จูู. ๗/๒๕๑/๘) และชาดก ทุุกนิิบาต (ขุุ.ชา. ๒๗
/๑๗-๑๘, ๔๐-๔๑)
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๓. โมรปริิตร พบในชาดก ทุุกนิิบาต (ขุุ.ชา. ๒๗/
๑๗-๑๘, ๔๐-๔๑)
๔. อาฏานาฏิิยปริิตร พบในทีีฆนิิกาย ปาฏิิกวรรค 
(ทีี.ปา. ๑๑/๒๗๕-๘๔/๑๖๙-๗๘)
๕. โพชฌัังคปริิตร พบในสัังยุุตตนิกิ าย มหาวรรค 
(สํํ.ม. ๑๙/๑๙๕-๙๗/๗๑-๗๕)
๖. รตนปริิตร พบในขุุททกปาฐะ (ขุุ.ขุุ. ๒๕/๑-๑๐
/๑๓-๑๔) และสุุตตนิิบาต (ขุุ.สุุ. ๒๕/๒๒๔-๔๑/
๓๗๖-๘๐)
๗. วััฏฏกปริิตร พบในชาดก เอกกนิิบาต (ขุุ.ชา.
๒๗/๓๕/๙) และจริิยาปิิฎก (ขุุ.จริิยา. ๓๓/๗๒-๘๒,
๖๒๐-๒๑)
๘. มัังคลปริิตร พบในขุุททกปาฐะ (ขุุ.ขุุ. ๒๕/
๑-๑๓/๓-๕) และสุุตตนิิบาต  (ขุุ.สุุ. ๒๕/๒๖๑/
๓๘๔-๘๖)
๙. ธชััคคปริิตร พบในสัังยุุตตนิิกาย สคาถวรรค
(สํํ.ส. ๑๕/๒๔๙/๒๖๓)
๑๐. อัังคุุลิิมาลปริิตร พบในมััชฌิิมนิิกาย มััชฌิิม
ปััณณาสก์์ (ม.ม. ๑๓/๓๕๑/๓๓๕)
รูู ปคำำ� บาลีี ใ นหนัั ง สืื อ เล่่มนี้้� แตกต่่างกัั บ
หนัังสืือสวดมนต์์ทั่่ว� ไปในบางแห่่ง เนื่่�องจากผู้้�แปล
ได้้นำำ�พระไตรปิิฎกฉบัับต่่างๆ มาเทีียบเคีียงกััน
มีีฉบัับไทย ฉบัับสิิงหล และฉบัับฉััฏฐสัังคีีติิ (ฉบัับ
สัังคายนาครั้้�งที่่� ๖) ที่่�พระเถระนิิกายเถรวาท  ๕
ประเทศคืือ ไทย พม่่า ลัังกา ลาว และเขมร ได้้
ร่่วมกัันสัังคายนาที่่�ประเทศพม่่า ใน พ.ศ. ๒๔๙๗๒๔๙๙ แล้้วเลืือกใช้้คำำ�บาลีีที่่�ผู้้�แปลเห็็นว่่าถููกต้้อง

ตามหลัักภาษา และในตอนท้้ายของหนัังสืือ มีีบท
เพิ่่�มเติิมซึ่่�งชี้้�แจงเมตตปริิตรโดยละเอีียด
คััมภีีร์์แปลและอธิิบายที่่�ผู้้�แปลใช้้เทีียบเคีียง
ในการแปลคืือ
๑. คััมภีีร์์อรรถกถา ในส่่วนที่่�อธิิบายพระปริิตร
นั้้�นๆ
๒. ปริิตตฎีีกา พระเตโชทีีปะ แต่่งในสมััยอัังวะ
พ.ศ. ๒๑๕๓
๓. พระปริิ ต รแปลภาษาพม่่ า ฉบัั บ แปลใหม่่ 
พระวาเสฏฐาภิิวงศ์์ แต่่งในพ.ศ. ๒๕๐๕  
๔. ธรรมจัักรเทศนา พระโสภณมหาเถระ (มหาสีี
สยาดอ) แต่่งในพ.ศ. ๒๕๐๕
๕. สวดมนต์์ เจ็็ ด ตำำ� นาน ฉบัั บ กองทัั พ อากาศ
นาวาอากาศเอก (พิิเศษ) แย้้ม ประพััฒน์์ทอง
แต่่งใน พ.ศ. ๒๕๓๘
๖. อานุุภาพพระปริิตต์์ อาจารย์์ธนิิต  อยู่่�โพธิ์์�
แต่่งในพ.ศ. ๒๕๑๗
นอกจากคำำ�แปลพระปริิตรแล้้ว ผู้้�แปลยัังได้้
เขีียนประวััติคิ วามเป็็นมาของพระปริิตรนั้้�นๆ โดย
นำำ�ข้้อความมาจากคััมภีีร์์อรรถกถาตามสมควร
ทั้้�งได้้เพิ่่�มบทสวดมนต์์อื่่�น ที่่�มีีท่่านผู้้�รู้้�แต่่งไว้้ใน
ภายหลััง อัันได้้แก่่ ชยปริิตร อภยปริิตร สััพพมัังคลคาถา พุุทธชััยมัังคลคาถา คาถาชิินบััญชร เทวตา
อุุยโยชนคาถา และปััตติิทานคาถา ในบทสุุดท้้าย
มีีบทสวดธรรมจัักรและคำำ�แปลพร้้อมทั้้�งประวััติิ
ความเป็็นมา
การสวดมนต์์สาธยายพระปริิตรนั้้�น ควรทำำ�
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ในเวลาเช้้าหลัังตื่่�นนอน เพื่่�อก่่อให้้เกิิดสิิริิมงคล
และความตั้้ง� มั่่น� แห่่งจิิต อันั จะเกื้้อ� กููลให้้ผู้้�สาธยาย
สามารถอดกลั้้�นต่่อโลกธรรมที่่�มากระทบได้้ ด้้วย
กำำ�ลัังสมาธิิที่่�เกิิดขึ้้�นในขณะสวดมนต์์ และถ้้ามีี
โอกาสสวดมนต์์ในเวลาก่่อนนอนอีีกรอบหนึ่่�งได้้
ก็็จะเป็็นการดีี
ผู้้�สวดมนต์์ไม่่ควรสาธยายทางใจอย่่างเดีียว
แต่่ควรเปล่่งเสีียงทางวาจา เพื่่�อให้้เหล่่าเทวดา
อารัักษ์์ผู้้�รัักษาบ้้าน และเทวดาผู้้�มาจากสถานที่่�อื่่�น
ได้้ ร่่ วมกัั น อนุุ โ มทนาบุุ ญ  ดัั ง อรรถกถาของ
คััมภีีร์์สุุตตนิิบาต ธััมมิิกสููตร ปรารภเรื่่�องของ
อุุบาสิิกาชื่่�อว่่า นัันทมาตา ในนครเวฬุุกััณฑกะ
ได้้ ยืื น สาธยายอัั ฏ ฐกวรรคและปารายนวรรค
ของคัั ม ภีี ร์์ สุุ ตตนิิ บ าต  อยู่่� ริิ ม หน้้ า ต่่างที่่� เ ปิิ ด ไว้้
ในขณะนั้้น�  ท้้าวเวสสุุวัณ
ั ซึ่ง�่ อยู่่ใ� นระหว่่างทางไปเฝ้้า
พระพุุทธเจ้้าผ่่านมาได้้ยิินเสีียงสาธยาย ก็็หยุุด
ยืืนพนมมืือ ฟัังเสีียงสาธยายจนจบ และได้้กล่่าว
สาธุุการอนุุโมทนาบุุญ นางได้้ยิินเสีียงสาธุุการ
จึึงถามว่่า “ใครอยู่่�ที่่�นั่่�น” ท้้าวเธอตอบว่่า "เราเป็็น
ท้้าวเวสสุุวััณ ยืืนฟัังธรรมที่่�ท่่านสาธยายอยู่่� จึึง
ปลื้้�มใจแล้้วกล่่าวสาธุุการ"
เรื่่�องนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า เทวดาชอบฟัังเสีียง
สาธยายธรรม ผู้้�สาธยายจึึงควรเปล่่งเสีียงทางวาจา
เพื่่อ� ให้้บุคค
ุ ลอื่่น� ได้้ยินิ แล้้วร่่วมอนุุโมทนาบุุญ
ผู้้�สาธยายพระปริิ ต รต้้ อ งมีี ค วามเชื่่� อ มั่่� น
ในพุุทธานุุภาพ จึึงจะได้้รัับอานิิสงส์์ของการสวด
พระปริิตรอย่่างแท้้จริิง ดัังตััวอย่่างชาวพม่่าคนหนึ่่�ง
ในรััชสมััยของพระเจ้้ามิินดง ซึ่่�งเล่่ากัันว่่า ในพุุทธ
ศตวรรษที่่� ๒๔ (ตรงกัับสมััยรััชกาลที่่� ๔) มีีพ่่อค้้า
อััญมณีีคนหนึ่่�งนามว่่า นายมยะตา เป็็นคหบดีี
ผู้้�มั่่�งคั่่�งในเมืืองมััณฑะเลย์์ และเป็็นพระสหาย
ของพระเจ้้ามิินดง ชาวพม่่าเรีียกท่่านด้้วยความ
เคารพรัักว่่า “พระปริิตร คุุณปู่่�มยะตา” สาเหตุุ
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ที่่�เพิ่่�มคำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อว่่า “พระปริิตร” ก็็เพราะ
ท่่านหมั่่�นสาธยายพระปริิตรทุุกเช้้าหลัังตื่่�นนอน
ก่่อนรัั บ ประทานอาหารเช้้ า  ท่่านรัั ก ษาศีี ล ๕
เป็็ น ประจำำ� และสาธยายพระปริิ ต รสม่ำำ�� เสมอ
เป็็นเวลานานนัับ ๑๐ ปีี
วัันหนึ่่�งพ่่อค้้าชาวจีีนสองคนซึ่่�งเป็็นเพื่่�อน
ร่่วมอาชีีพค้้าขาย ได้้ชวนท่่านเดิินทางไปเที่่�ยว
เมืืองจีีน แม้้อยู่่ใ� นระหว่่างเดิินทาง ท่่านก็็รักั ษาศีีล
และสาธยายพระปริิ ต รด้้ ว ยความไม่่ประมาท 
แม้้พยายามปฏิิบััติิธรรมอย่่างนี้้� กรรมเก่่าก็็ยัังคง
ติิดตามมาส่่งผลอย่่างคาดไม่่ถึึง
เมื่่�อท่่านเดิินทางไปถึึงเมืืองจีีนแล้้ว มีีกำ�ำ แพง
เมืืองด้้านหนึ่่�งทรุุดลง แม้้ว่่าจะซ่่อมแซมหลายครั้้�ง
ก็็กลัับทรุุดลงซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่า เหล่่าขุุนนางที่่ปรึ
� กึ ษา
จึึงประชุุมกัันตกลงว่่า ต้้องฝัังร่่างชาวต่่างชาติิ
ทั้้�งเป็็นไว้้ใต้้กำำ�แพงเมืือง เพื่่�อให้้เฝ้้ารัักษาจึึงจะ
ซ่่อมสำำ�เร็็จได้้ จากนั้้�นจึึงได้้สั่่�งให้้ทหารตามหา
ชาวต่่างชาติิในตรอกพ่่อค้้า และได้้พบนายมยะตา
ที่่� นุ่่� ง โสร่่งโพกหัั ว แบบพม่่า จึึ ง จัั บ กุุ ม ตัั ว ไป 
แม้้พ่่อค้้าจีีนจะวิิงวอนอย่่างไรก็็ไม่่เป็็นผล
นายมยะตา ถูู ก จัั บ มัั ด พาไปยัั ง กำำ� แพงเมืื อ ง
ที่่� กำำ�ลัั ง ซ่่อมแซมอยู่่� เมื่่� อ เห็็ น ว่่าไม่่มีี ที่่� พึ่่� ง อื่่� น
นอกจากพระรััตนตรััย จึึงได้้สาธยายพระปริิตร
เจริิญพระพุุทธคุุณเป็็นอารมณ์์ ตลอดเวลาเดิินทาง
จนถึึงที่่�หมายในเวลาเช้้า ท่่านได้้สาธยายพระปริิตร
ครบทุุกสููตร ครั้้�นแล้้วทหารจีีนได้้จัับท่่านโยน
ลงไปในหลุุม พร้้อมกัับตะโกนโห่่ร้้องอย่่างยิินดีี
หลัั ง จากนั้้� น ก็็ ใช้้ ดิิ น กลบปากหลุุ ม แล้้ ว สร้้ า ง
กำำ�แพงเมืืองทัับลงไป 
ส่่วนสหายพ่่อค้้าจีีนไม่่กล้้าไปค้้าขายที่่�ประเทศ
พม่่าเป็็นเวลานานถึึง ๑๐ ปีี จนเงิินทองที่่�สะสม
ไว้้ร่่อยหรอลง จึึงตััดสิินใจไปค้้าขายที่่�พม่่าอีีก แต่่
ก็็เลี่่�ยงที่่�จะไปเมืืองมััณฑะเลย์์ และเลืือกไปยััง
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เมืืองโมกุุต ซึ่ง่� เป็็นเมืืองค้้าขายอััญมณีีอีกี เมืืองหนึ่่�ง
พอมาถึึงเมืืองจััดปยิินซึ่ง่� อยู่่ติ� ดิ กัับเมืืองโมกุุต
และเป็็นแหล่่งค้้าอััญมณีีเช่่นกััน ก็็ได้้แวะเข้้าไป
ในเมืือง เดิินดููตามตึึกรามบ้้านช่่องของคหบดีีที่่�
ซื้้�อขายอััญมณีี
ขณะที่่�พ่่อค้้าทั้้�งสองเดิินเข้้าไปในบ้้านใหญ่่
หลัังหนึ่่�ง ก็็ได้้พบนายมยะตาที่่�กำำ�ลัังเดิินออกมา
จากบ้้าน ทั้้�งสองฝ่่ายต่่างตกตะลึึง พ่่อค้้าถามด้้วย
ความแปลกใจถึึงสาเหตุุที่ร่� อดชีีวิติ กลัับมาได้้ ท่่าน
ตอบว่่า ผมรอดชีีวิติ ได้้ด้ว้ ยพุุทธานุุภาพ ตอนที่่ถู� กู
โยนลงไปในหลุุม ผมมีีสติิระลึึกถึึงพระพุุทธคุุณ
อยู่่� หลัังจากนั้้�นผมก็็รู้้�สึึกเหมืือนงีีบหลัับไป  แล้้ว
มารู้้�สึึ ก ตัั วอีี ก ครั้้� งที่่� บ้้านพัั ก ภายหลัั ง เมื่่� อมีี สติิ
รู้้�สึกึ ตััวแล้้ว ได้้ถามลููกสาวว่่า พ่่อกลัับมาได้้อย่่างไร
ลูู ก สาวตอบว่่า พ่่อค้้ า ชาวจีี น เพื่่�อ นของพ่่อทั้้�ง
สองคนมาส่่งซึ่ง�่ คงจะเป็็นเทวดาแปลงเป็็นพวกคุุณ
ทั้้�งสองคนและพามาส่่ง พ่่อค้้าทั้้�งสองคนทราบ
เรื่่�องนี้้�แล้้ว ก็็เบิิกบานใจ พัักอยู่่�ในบ้้านของท่่าน
ชั่่�วขณะแล้้วเดิินทางกลัับบ้้านเมืืองของตน
เรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องเล่่าขานในรััชสมััยพระเจ้้า
มิินดง ไม่่มีีหลัักฐานพอที่่�จะสืืบค้้นได้้ ถ้้าเรื่่�องนี้้�
ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจริิง ก็็ขอยกไว้้ แต่่ถ้้าเป็็นเรื่่�องจริิงก็็
แสดงว่่า อานุุภาพของพระปริิตร สามารถคุ้้�มครอง
ผู้้�สาธยายได้้โดยแท้้ แต่่ผู้้�สวดสาธยายต้้องมีีความ
เชื่่�อมั่่�นในพุุทธานุุภาพ และหมั่่�นสาธยายพระปริิตร
เป็็นนิิตย์์ จึึงจะสััมฤทธิ์์�ผล สมปรารถนาอย่่าง
แท้้จริิง*
* เรื่่อ� งนี้้�พบในหนัังสืือ คุุณของพระไตรรััตน์์ หน้้า ๑๕๖-๑๖๑
เขีียนโดย นายเฐลาย ซึ่่�งนำำ�เรื่่�องนี้้�มาจากเรื่่�องที่่�พระอุุตตมพุุทธิิเถระ อััครมหาบััณฑิิต  เล่่าไว้้ในหนัังสืือทำำ�บุุญอ ายุุ
ของท่่าน ผู้้�แปลรู้้�จัักคุ้้�นเคยกัับนายเฐลาย ในคราวที่่�ไป
เรีียนหนัังสืือที่่�พม่่า จึึงได้้ขอสำำ�เนาเอกสารเรื่่�องนี้้�ไว้้

ประวััติิพระปริิตร
พระปริิตร แปลว่่า เครื่่�องคุ้้�มครอง คืือป้้องกััน
อัันตรายภายนอก มีีโจร ยัักษ์์ สัตว์
ั ์เดรััจฉาน และ
ป้้องกัันอัันตรายภายใน มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ เป็็นต้้น
อานิิสงส์์ที่่�ได้้รัับจากการสวดพระปริิตรนี้้� บัังเกิิด
ขึ้้�นจากอานุุภาพของพระรััตนตรััยและเป็็นผล
ของการเจริิญเมตตาภาวนา เพราะพระปริิตร
กล่่าวถึึ ง คุุ ณ ของพระรัั ต นตรัั ย และการเจริิ ญ
เมตตาเป็็นหลััก ดัังนั้้�น ผู้้�หมั่่�นสาธยายพระปริิตร
จึึงได้้รัับผลานิิสงส์์ต่่างๆ เช่่น ประสบความสวััสดีี
ความเจริิญรุ่่�งเรืือง ได้้รัับชััยชนะ แคล้้วคลาด
จากอุุปสรรคอัันตราย มีีสุุขภาพอนามััยดีี และ
มีีอายุุยืืน ดัังพระพุุทธดำำ�รััสว่่า
“เธอจงเจริิญพุุทธานุุสติิภาวนาที่่�ยอดเยี่่�ยม
ในภาวนาธรรม เพราะผู้้�เจริิญภาวนานี้้� จะสมหวััง
ดัังมโนรถ”
“อมนุุษย์์ที่่�ต้้องการจะทำำ�ร้้ายผู้้�เจริิญเมตตา
ย่่อมประสบภััยพิิบััติิเอง เหมืือนคนที่่�ใช้้มืือจัับ
หอกคม ย่่อมได้้รัับอัันตรายจากการจัับหอกนั้้�น”
ประโยชน์์ในปััจจุุบััน
ในคััมภีีร์์อรรถกถาพบเรื่่�องอานุุภาพพระปริิตร
สามารถคุ้้�มครองผู้้�สวดได้้ เช่่น เรื่่�องพระโพธิิสััตว์์
เสวยพระชาติิเป็็นนกยููงทอง พระองค์์ได้้หมั่่�น
สาธยายโมรปริิตร ที่่ก� ล่่าวถึึงคุุณของพระพุุทธเจ้้า
ทำำ� ให้้ แ คล้้ ว คลาดจากบ่่วงที่่� น ายพรานดัั ก ไว้้
และเรื่่�องในสมััยพุุทธกาลมีีภิิกษุุ ๕๐๐ รููป  ไป
เจริิญภาวนาในป่่า ได้้ถููกเทวดารบกวนจนกระทั่่�ง
ปฏิิบััติิธรรมไม่่ได้้ ต้้องเดิินทางกลัับเมืืองสาวััตถีี
ในขณะนั้้�น พระพุุทธเจ้้าได้้ตรััสสอนเมตตปริิตร
ที่่�กล่่าวถึึงการเจริิญเมตตา ครั้้�นภิิกษุุเหล่่านั้้�น
หมั่่น� เจริิญเมตตาภาวนา เทวดาจึึงมีีไมตรีีจิตต
ิ อบด้้วย
และช่่วยพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองให้้ภิกิ ษุุเหล่่านั้้น�  ปฏิิบัติั ธิ รรม
ได้้โดยสะดวก

๖๐

นอกจากนี้้� แ ล้้ ว อานุุ ภ าพพระปริิ ต รยัั ง
สามารถคุ้้�มครองผู้้�ฟัังได้้อีีกด้้วย ดัังพบเรื่่�องใน
คััมภีีร์์อรรถกถาว่่า ในสมััยพุุทธกาล เมื่่�อเมืือง
เวสาลีีประสบภััย ๓ อย่่างคืือ ความอดอยาก
แร้้นแค้้น การเบีียดเบีียนจากอมนุุษย์์ และการ
แพร่่ของโรคระบาด พระพุุทธเจ้้าได้้รัับนิิมนต์์
เสด็็ จ ไปโปรด พระองค์์ รัั บ สั่่� ง ให้้ พ ระอานนท์์
สวดรตนปริิตร ที่่�กล่่าวถึึงคุุณของพระรััตนตรััย
ภััยดัังกล่่าวในเมืืองนั้้�นจึึงสงบลง
ในอรรถกถาอีี ก คัั ม ภีี ร์์ ห นึ่่� ง  มีี เรื่่� อ งเล่่าว่่า
ในสมััยพุุทธกาล เด็็กคนหนึ่่�งจะถููกยัักษ์์จัับกิิน
ภายในเจ็็ดวััน พระพุุทธเจ้้าจึึงทรงแนะนำำ�ให้้ภิิกษุุ
สวดพระปริิตรตลอดเจ็็ดคืืน และพระองค์์ได้้เสด็็จ
ไปสวดด้้วยพระองค์์เองในคืืนที่่�แปด เด็็กนั้้�นก็็
สามารถรอดพ้้นจากภััยพิิบััติิของอมนุุษย์์นั้้�นได้้
มีีอายุุยืนื ๑๒๐ ปีี บิดิ ามารดาจึึงตั้้ง� ชื่่อ� เด็็กว่่า อายุุ
วััฒนกุุมาร แปลว่่า เด็็กผู้มี้� อี ายุุยืืน เพราะรอดพ้้น
จากอัันตรายดัังกล่่าว
ประโยชน์์ในอนาคต
เมื่่�อพระพุุทธเจ้้าพระนามว่่า ปทุุมุุตร เสด็็จ
ไปโปรดโกสิิยชฎิิล ณ ภููเขานิิสภะ ชฎิิลตนนั้้�น ได้้
พบพระองค์์แล้้วเกิิดโสมนััสปราโมทย์์ นำำ�ดอกไม้้
มาประดัับเป็็นอาสนะที่่�ประทัับ พระพุุทธเจ้้า
ได้้ประทัับนั่่�งเข้้าผลสมาบััติิในที่่�นั้้�นตลอดเจ็็ดวััน
โกสิิยชฎิิลได้้ยืืนประนมมืือระลึึกถึึงพระพุุทธคุุณ
ตลอดเจ็็ดวัันเช่่นกััน กุุศลที่่�เกิิดจากการระลึึกถึึง
พระพุุทธคุุณนี้้� ทำำ�ให้้โกสิิยชฎิิลเกิิดเป็็นเทพบุุตร
ในสวรรค์์ชั้้�นดาวดึึงส์์ ๓ หมื่่�นกััป  เป็็นท้้าวสัักกะ
จอมเทพ ๘๐ ชาติิ เป็็นพระเจ้้าจัักรพรรดิิ ๑,๐๐๐ ชาติิ
เป็็ น พระราชานัั บ ชาติิ ไ ม่่ถ้้ ว น ในระหว่่างนี้้�
เมื่่� อ เกิิ ด เป็็ น มนุุ ษ ย์์  ก็็ เ ป็็ น เศรษฐีี มีี ทรัั พ ย์์
และไม่่เคยไปเกิิดในอบายภููมิิเลย ในภพสุุดท้้าย
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ได้้ออกบวชเป็็นพระภิิกษุุ ท่่านปรากฏนามว่่า
พระสุุภููติิเถระ ได้้รัับตำำ�แหน่่งเอตทััคคะผู้้�เป็็นเลิิศ
ในการเจริิญฌาน ประกอบด้้วยเมตตาและเป็็น
ทัักขิิไณยบุุคคล
อานิิสงส์์พระปริิตร
โบราณาจารย์์ ไ ด้้ ร วบรวมอานิิ ส งส์์ ข อง
พระปริิตรไว้้ดัังนี้้�คืือ
๑. เมตตปริิ ตร ทำำ�ให้้หลัับเป็็นสุุข ตื่่�นเป็็นสุุข
ไม่่ฝัันร้้าย เป็็นที่�รั่ ักของมนุุษย์์และอมนุุษย์์ทั้้�งหลาย
เทพพิิทัักษ์์รัักษา ไม่่มีีภััยอัันตราย จิิตเกิิดสมาธิิ
ง่่าย ใบหน้้าผ่่องใส มีีสิิริิมงคล ไม่่หลงสติิในเวลา
เสีียชีีวิิต และเกิิดเป็็นพรหมเมื่่�อบรรลุุเมตตาฌาน
๒. ขัั น ธปริิ ต ร ป้้ อ งกัั น ภัั ย จากอสรพิิ ษ และ
สััตว์์ร้้ายอื่่�นๆ
๓. โมรปริิตร ป้้องกัันภััยจากผู้้�คิิดร้้าย
๔. อาฏานาฏิิยปริิตร ป้้องกัันภััยจากอมนุุษย์์
ทำำ�ให้้มีสุี ุขภาพดีี และมีีความสุุข
๕. โพชฌัังคปริิตร ทำำ�ให้้มีสุี ขุ ภาพดีี มีอี ายุุยืนื และ
พ้้นจากอุุปสรรคทั้้�งปวง
๖. ชยปริิตร ทำำ�ให้้ประสบชััยชนะ และมีีความสุุข
สวััสดีี
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๗. รตนปริิตร ทำำ�ให้้ได้้รับั ความสวััสดีี และพ้้นจาก
อุุปสรรคอัันตราย
๘. วััฏฏกปริิตร ทำำ�ให้้พ้้นจากอััคคีีภััย
๙. มัังคลปริิตร ทำำ�ให้้เกิิดสิิริมิ งคล และปราศจาก
อัันตราย
๑๐. ธชััคคปริิตร ทำำ�ให้้พ้้นจากอุุปสรรคอัันตราย
และการตกจากที่่�สููง
๑๑. อัังคุุลิิมาลปริิตร ทำำ�ให้้คลอดบุุตรง่่าย และ
ป้้องกัันอุุปสรรคอัันตราย
๑๒. อภยปริิตร ทำำ�ให้้พ้้นจากภััยพิิบััติิ และไม่่
ฝัันร้้าย

มนต์์คุ้้�มครองคืือ อาฏานาฏิิยปริิตร พวกเธอจง
ทรงจำำ�มนต์์คุ้้�มครองคืือ อาฏานาฏิิยปริิตร
	ดููก่่ อ นภิิ ก ษุุ ทั้้� ง หลาย มนต์์ คุ้้� ม ครองคืื อ
อาฏานาฏิิยปริิตร ประกอบด้้วยประโยชน์์ ย่่อม
เป็็ น ไปเพื่่� อ คุ้้� ม ครอง เพื่่� อ รัั ก ษา เพื่่� อ ความไม่่
เบีียดเบีียน เพื่่�อความอยู่่�เป็็นสุุขของภิิกษุุ ภิิกษุุณีี
อุุบาสก และอุุบาสิิกา”
อนึ่่�ง พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ในพระสููตรอื่่�นว่่า
“ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย ตถาคตอนุุญาตการ
แผ่่เมตตาแก่่พญางููทั้้�งสี่่�ตระกููล เพื่่�อคุ้้�มครองตน
เพื่่�อรัักษาตน เพื่่�อกระทำำ�การป้้องกัันตน”

ทรงแนะนำำ�ให้้สวดพระปริิตร
พระพุุทธเจ้้าทรงแนะนำำ�ให้้พุุทธบริิษััทสวด
พระปริิตร เพื่่�อคุ้้�มครองตน เช่่น ในอาฏานาฏิิยสููตร มีีพระพุุทธดำำ�รััสว่่า
“ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย พวกเธอจงเรีียนมนต์์
คุ้้�มครองคืือ อาฏานาฏิิยปริิตร พวกเธอจงศึึกษา

องค์์ของผู้้�สวดและผู้้�ฟััง
พระปริิ ต รจะมีี อ านุุ ภ าพมาก เมื่่� อ ผู้้�สวด
พระปริิตรเพีียบพร้้อมด้้วยองค์์ ๓ คืือ มีีเมตตาจิิต
มุุ่� ง ประโยชน์์ แ ก่่ผู้้�ฟัั ง สวดถูู ก อัั ก ษร ไม่่มีี บ ท
พยััญชนะที่่ผิ� ดิ พลาด และรู้้�ความหมายของบทสวด
ดัังข้้อความว่่า

๖๐

อตฺฺถมฺฺปิิ ปาฬิิมฺฺปิิ วิิสํํวาเทตฺฺวา สพฺฺพโส
วา ปน อปฺฺปคุุณํํ กตฺฺวา ภณนฺฺตสฺฺส หิิ ปริิตตํํ
เตชวนฺฺตํํ น โหติิ. ลาภเหตุุ อุุคฺฺคเหตฺฺวา ภณนฺฺตสฺ-ฺ
สาปิิ อตฺฺถํํ น สาเธติิ. นิิสฺฺสรณปกฺฺเข ตฺฺวา เมตฺฺตํํ
ปุุเรจาริิกํํ กตฺฺวา ภณนฺฺตสฺฺเสว อตฺฺถาย โหตีีติิ
ทสฺฺเสติิ. (ทีี.ปา.อ. ๓/๒๘๒/๑๖๐)
“โดยที่่� แ ท้้ จริิ ง แล้้ ว พระผู้้�มีี พ ระภาคทรง
แสดงว่่า พระปริิตรย่่อมไม่่มีีอานุุภาพแก่่ผู้้�สาธยาย
ผิิดอรรถบ้้าง ผิิดบาลีีบ้า้ ง หรืือไม่่ทำำ�ให้้คล่่องแคล่่ว
พระปริิ ต รย่่อมมีี อ านุุ ภ าพแก่่ผู้้�สาธยายทำำ� ให้้
คล่่องแคล่่ว ด้้วยประการทั้้�งปวงแน่่แท้้ แม้้เมื่่�อ
เรีียนแล้้ว สาธยายเพราะลาภเป็็นเหตุุ ก็็ไม่่สำำ�เร็็จ
ประโยชน์์ พระปริิตรย่่อมมีีประโยชน์์แก่่ผู้้�ตั้้ง� อยู่่ใ� น
ฝ่่ายพ้้นไปจากทุุกข์์ แล้้วสาธยายกระทำำ�เมตตา
ให้้เป็็นเบื้้�องหน้้าอยู่่�นั่่�นแล”
แม้้ผู้้�ฟัังพระปริิตรก็็ต้้องมีีองค์์ ๓ คืือ ไม่่เคย
ทำำ�อนัันตริิยกรรม ๕ (ฆ่่ามารดา ฆ่่าบิิดา ฆ่่า
พระอรหัันต์์ ทำำ�ร้้ายพระพุุทธเจ้้าจนถึึงยัังพระโลหิิต
ให้้ห้้อขึ้้�นไป  และทำำ�สัังฆเภท) ไม่่มีีมิิจฉาทิิฏฐิิที่่�
เห็็นผิิดว่่ากรรมและผลกรรมไม่่มีี และเชื่่�อมั่่�นใน
อานุุภาพพระปริิตรว่่ามีีจริิง สามารถคุ้้�มครอง
ผู้้�ฟัังได้้ ดัังข้้อความว่่า
	ตีีหิิ มหาราช การเณหิิ ปริิตฺฺตํํ น รกฺฺขติิ
กมฺฺ มาวรเณน กิิ เลสาวรเณน อสทฺฺ ทหนฺฺตายฺฺ
(มิิลิินฺฺท. หน้้า ๑๖๖)
“ขอถวายพระพร พระปริิตรไม่่อาจคุ้้�มครอง
รัักษาได้้เพราะเหตุุ ๓ ประการ คืือ เพราะมีีกรรม
เป็็นเครื่่�องขวางกั้้น�  มีีกิเิ ลสเป็็นเครื่่�องขวางกั้้น� และ
ความไม่่เชื่่�อถืือ”
จำำ�นวนพระปริิตร
โบราณาจารย์์ได้้จำำ�แนกพระปริิตรออกเป็็น
๒ ประเภท คืือ
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๑. จุุลราชปริิตร (เจ็็ดตำำ�นาน) มีี ๗ ปริิตร คืือ
๑. มัังคลปริิตร
๒. รตนปริิตร
๓. เมตตปริิตร
๔. ขัันธปริิตร
๕. โมรปริิตร
๖. ธชััคคปริิตร
๗. อาฏานาฏิิยปริิตร
๒. มหาราชปริิตร (สิิบสองตำำ�นาน) มีี ๑๒
ปริิตร คืือ
๑. มัังคลปริิตร
๒. รตนปริิตร
๓. เมตตปริิตร
๔. ขัันธปริิตร
๕. โมรปริิตร
๖. วััฏฏกปริิตร
๗. ธชััคคปริติ ร
๘. อาฏานาฏิิยปริิตร
๙. อัังคุุลิิมาลปริิตร ๑๐. โพชฌัังคปริิตร
๑๑. อภยปริิตร
๑๒. ชยปริิตร
พระปริิตรที่่�มีีปรากฏโดยตรงในคััมภีีร์์มิิลิินทปััญหาและอรรถกถาต่่างๆ มีีทั้้�งหมด ๙ ปริิตร คืือ
๑. รตนปริิตร
๒. เมตตปริิตร
๓. ขัันธปริิตร
๔. โมรปริิตร
๕. ธชััคคปริติ ร
๖. อาฏานาฏิิยปริิตร
๗. อัังคุุลิิมาลปริิตร ๘. โพชฌัังคปริิตร
๙. อิิสิิคิิลิิปริิตร
อนึ่่�ง จำำ�นวนพระปริิตรแตกต่่างกัันในอรรถกถา
ต่่างๆ มีีดัังนี้้� คืือ ในมิิลิินทปััญหามีี ๗ ปริิตร คืือ
๑. รตนปริิตร
๒. เมตตปริิตร
๓. ขัันธปริิตร
๔. โมรปริิตร
๕. ธชััคคปริติ ร
๖. อาฏานาฏิิยปริิตร
๗. อัังคุุลิิมาลปริิตร
ในสมัันตปาสาทิิกา และวิิสุทธิ
ุ มิ รรค มีี ๕ ปริิตร
คืือ
๑. รตนปริิตร
๒. ขัันธปริิตร
๓. ธชััคคปริิตร
๔. อาฏานาฏิิยปริิตร
๕. โมรปริิตร
ในอรรถกถาทีีฆนิิกาย อรรถกถามััชฌิิมนิิกาย
อรรถกถาอัังคุุตตรนิิกาย อรรถกถาวิิภัังค์์ และ
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อรรถกถามหานิิเทศ มีี ๘ ปริิตร คืือ
๑ อาฏานาฏิิยปริิตร
๒. อิิสิิคิิลิิปริิตร
๓. ธชััคคปริิตร
๔. โพชฌัังคปริิตร
๕. ขัันธปริิตร
๖. โมรปริิตร
๗. เมตตปริิตร
๘. รตนปริิตร
พระปริิตรในปััจจุุบััน
พระปริิตรที่่�มีีปรากฏในบทสวดมนต์์ไทยฉบัับ
ปััจจุุบันั  มีี ๑๒ ปริิตร เป็็นบทสวดที่่โ� บราณาจารย์์
เพิ่่�มมัังคลปริิตร วััฏฏกปริิตร อภยปริิตร และ
ชยปริิตร รวม ๔ บท ทั้้�งไม่่จััดอิิสิิคิิลิิปริิตรไว้้ใน
บทสวดมนต์์ เพราะเป็็นพระปริิตรที่่�กล่่าวถึึงชื่่�อ
พระปััจเจกพุุทธเจ้้าเท่่านั้้น� ไม่่เหมืือนพระปริิตรอื่่น�
ที่่�แสดงคุุณของพระรััตนตรััยหรืือเมตตาภาวนา
ส่่วนในบทสวดมนต์์ฉบัับพม่่า มีีพระปริิตร
๑๑ ปริิตร เพราะโบราณาจารย์์ชาวพม่่ารวม
อภยปริิตรและชยปริิตรไว้้เป็็นปริิตรเดีียว ชื่่�อว่่า
ปุุพพััณหสููตร คืือ สููตรที่่�ควรสาธยายในเวลาเช้้า
ในสููตรนั้้�นท่่านเพิ่่�ม เทวตาอุุยโยชนคาถา สััพพมัังคลคาถา และ ๓ คาถา
สุุดท้้ายของรตนสููตรเข้้ามาอีีกด้้วย
สำำ�หรัับมัังคลปริิตรและวััฏฏกปริิตร
พบในพระสุุตตัันตปิิฎก ส่่วนอภยปริิตรและชยปริิตร โบราณาจารย์์
ได้้แต่่งขึ้้�นมาในภายหลััง

ลำำ�ดัับพระปริิตร
ลำำ�ดัับพระปริิตรในมิิลิินทปััญหาและคััมภีีร์์
อรรถกถาต่่างๆ แตกต่่างกััน ส่่วนลำำ�ดับั พระปริิตร
ในบทสวดมนต์์ ไ ทยและพม่่าเหมืื อ นกัั น ใน
พระปริิตรฉบัับนี้้ ผู้้�� แปลได้้เรีียงลำำ�ดับั พระปริิตรใหม่่ 
เริ่่� ม จากเมตตปริิ ต ร ขัั น ธปริิ ต ร โมรปริิ ต ร
อาฏานาฏิิ ย ปริิ ต ร และโพชฌัั ง คปริิ ต ร ฯลฯ
โดยเน้้นพระปริิตรที่่�กล่่าวถึึงเมตตาภาวนาและ
คุุณของพระรััตนตรััยเป็็นหลััก
บทขััดพระปริิตร
บทขััดพระปริิตร หมายถึึง บทที่่�เข้้ามาคั่่�น
การสวดพระปริิตร คืือเมื่่�อประสงค์์จะสาธยาย
พระปริิตรใด ก็็ควรสวดบทขััดพระปริิตรนั้้�นก่่อน
ที่่� จ ะสาธยายพระปริิ ต รที่่� ต้้ อ งการ ที่่� ป ระเทศ
ศรีีลัังกา พระเถระผู้้�นำำ�สวดมนต์์จะสาธยายบทขััด
พระปริิตรก่่อน หลัังจากนั้้�น ผู้้�ร่่วมสวดจึึงสาธยาย
พระปริิตรพร้้อมกััน ประเพณีีนี้้�ได้้สืืบทอดมายััง
ประเทศไทยจวบจนปััจจุุบััน ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่�มีีเวลา
ในการสวดมนต์์ไม่่มากนััก จึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องสวด
บทขััดพระปริิตร
โบราณาจารย์์ได้้เรีียกบทขััดนี้้�อีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า
บทขััดตำำ�นาน คำำ�ว่่า ตำำ�นานมาจากศััพท์์บาลีีว่่า  
ตาณา  ที่่�แปลว่่า  “เครื่่�องป้้องกััน”  หรืือพระปริิตร
นั่่�นเอง บทขััดบางบท  เช่่น บทขััดมัังคลปริิตร
บทขััดธรรมจัักร แตกต่่างกัันในฉบัับพม่่าและ
ฉบัับไทย ในพระปริิตรฉบัับนี้้�ผู้้�แปลได้้ใช้้ฉบัับไทย
เป็็นหลััก
ประวััติิของผู้้�ประพัันธ์์บทขััดพระปริิตรไม่่มีี
หลัักฐานแน่่ชััด ท่่านอาจารย์์ธััมมานัันทมหาเถระ
อััครมหาบััณฑิิต สัันนิิษฐานว่่า คงเป็็นโบราณาจารย์์
ชาวสิิ ง หลประพัั น ธ์์ ขึ้้� น หลัั ง พุุ ท ธศัั ก ราช  ๙๐๐
เพราะเป็็นการนำำ�ข้้อความจากคััมภีีร์์อรรถกถาที่่�

๖๐

รจนาโดยพระพุุทธโฆสาจารย์์มาแต่่งเป็็นบทขััด
และประพัันธ์์ขึ้้�นก่่อนพุุทธศัักราช ๒๑๕๓ เพราะ
ปรากฏในปริิ ตตฎีี ก าซึ่่� ง รจนาที่่� ป ระเทศพม่่า
ในสมััยนั้้�น
พระปริิตรที่่�ควรสวดเสมอ
ผู้้�ที่่�มีีเวลาน้้อยควรสวดพระปริิตรที่่�สั้้�นและ
สำำ�คัญ
ั  จึึงควรสวดพระปริิตร ๔ บทแรก คืือ เมตตปริิตร ขัันธปริิตร โมรปริิตร และอาฏานาฏิิยปริิตร
เมตตปริิ ต รและขัั น ธปริิ ต รเน้้ น การเจริิ ญ
เมตตาภาวนา โมรปริิตรและอาฏานาฏิิยปริิตร
เน้้นการเจริิญพระพุุทธคุุณ ผู้้�ที่่�มีีสุุขภาพไม่่สมบููรณ์์
ควรสวดโพชฌัังคปริิตรอีีกด้้วย พระเถระชาวพม่่า
ผู้้�ทรงพระไตรปิิฎกคืือ ท่่านอาจารย์์สิิริินทาภิิวงศ์์
เจ้้าอาวาสวััดวิิสุุทธาราม จัังหวััดย่่างกุ้้�ง ประเทศ
พม่่า ก็็มีีความเห็็นว่่าควรสวดพระปริิตร ๔ บท
ที่่�ว่่านั้้�นเสมอ
นอกจากพระปริิตรเหล่่านี้้�แล้้ว คาถาที่่�กล่่าว
ถึึ ง พระพุุ ท ธคุุ ณ  เช่่น สัั พ พมัั ง คลคาถา คาถา
ชิินบััญชร และชััยมัังคลคาถา ก็็ควรสวดเช่่นกััน
ท่่านผู้้�สวดอาจจะสวดคาถาเหล่่านี้้� ส ลัั บ กัั บ
พระปริิตรในแต่่ละวััน ดัังนั้้�น ผู้้�แปลจึึงเรีียงลำำ�ดัับ
คาถาเหล่่านี้้�ก่่อนพระปริิตรบางบทที่่�ยาว และ
ไม่่กล่่าวถึึงเมตตาภาวนา หรืือพระพุุทธคุุณ  เช่่น
มัังคลปริิตร เป็็นต้้น
ก่่อนจะสวดพระปริิตรทุุ กครั้้� ง ผู้้�สวดควร
สวดบทมหานมัั ส การ (นะโม ตัั ส สะ...) แล้้ ว
สมาทานศีีลห้้า หลัังจากนั้้�น ให้้สวดพระพุุทธคุุณ 
พระธรรมคุุ ณ  และพระสัั ง ฆคุุ ณ  แล้้ ว จึึ ง สวด
พระปริิตรหรืือคาถาอื่่�นๆ ต่่อไป 
บทมหานมัั ส การนั้้� น เป็็ น คำำ� แสดงความ
นอบน้้ อ มคุุ ณทั้้� ง ๓ ของพระพุุ ท ธเจ้้ า  คืื อ
พระกรุุ ณ าธิิ คุุ ณ  พระวิิ สุุ ทธิิ คุุ ณ  และพระ
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ปัั ญ ญาธิิ คุุ ณ จึึ ง เป็็ น บทที่่� ช าวพุุ ท ธนิิ ย มสวด
ก่่อนจะสวดมนต์์
การสมาทานศีีลทุุกวัันเป็็นการรัักษาศีีลให้้
บริิสุุทธิ์์�อยู่่�เป็็นนิิตย์์ การสวดสรรเสริิญพระพุุทธคุุณ 
พระธรรมคุุณ  และพระสัังฆคุุณ ก็็เป็็นการเจริิญ
กรรมฐาน คืือพุุทธานุุสติิ ธรรมานุุสติิ และสัังฆานุุสติิ บุุคคลผู้้�หมั่่�นระลึึกถึึงคุุณของพระรััตนตรััย
จะเพิ่่�มพููนศรััทธาในพระศาสนาเป็็นอย่่างดีี
นอกจากนั้้�น ชาวพุุทธควรสวดบทธรรมจัักรฯ
 ทุุกวัันพระ จะส่่งผลให้้ป้้องกัันภััยอัันตราย และ
ทำำ�ให้้ผู้้�สวดประสบความเจริิญก้้าวหน้้าในชีีวิิต
เพราะธรรมจัักรฯ เป็็นพระธรรมเทศนาแรกที่่�
กล่่าวถึึงอริิยสััจสี่่� จึึงเป็็นบทที่่�เทวดาเคารพบููชา
ยิ่่�งนััก คนไทยในสมััยก่่อนเชื่่�อว่่า บุุคคลที่่�สวด
ธรรมจัักรฯ นี้้�ทุุกวัันพระ แล้้วอธิิษฐานให้้ครอบครััว
หรืื อ ญาติิ พี่่� น้้ อ งมีี ค วามสวัั ส ดีี  จ ะมีี ผ ลานิิ ส งส์์
ทำำ� ให้้ ผู้้� สวดและผู้้�ที่่� ต นแผ่่ไปถึึ ง  มีี ค วามสวัั ส ดีี
แคล้้วคลาดจากอุุบัติั ิเหตุุทุุกอย่่างได้้
อานุุ ภ าพของพระปริิ ต รที่่� ส วดด้้ ว ยจิิ ต ที่่� มีี
สมาธิิแน่่วแน่่ จะแผ่่ไปถึึงแสนโกฏิิจัักรวาล ทำำ�ให้้
ผู้้�สวดได้้รัับผลานิิสงส์์มหาศาลหาประมาณมิิได้้
คนที่่�ไม่่สวดพระปริิตรจะไม่่สามารถรัับรู้้�อานิิสงส์์
ได้้เลย เหมืือนคนที่่�ไม่่ได้้รัับประทานอาหาร ย่่อม
ไม่่อาจรัับรู้้�รสอาหารและผลของการรัับประทานได้้
ดัังนั้้�น ขอให้้พุุทธบริิษััทเชื่่�อมั่่�นอานุุภาพพระปริิตร
หมั่่� น สวดพระปริิ ต รอยู่่� เ นืื อ งนิิ ตย์์ และได้้ รัั บ
ประโยชน์์สุุขทั่่�วกัันทุุกท่่าน

บทสวดส�ำคัญ ๑

มหาปัฏฐาน

พระสูตรทีแ่ สดงให้เห็นถึงสัพพัญญุตญาณ*
พระเมธีวชริ โสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

จุุดเริ่่�มต้้นของคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
หลัังจากพระพุุทธเจ้้าตรััสรู้้�แล้้ว ในสััปดาห์์ที่�่ ๔
พระองค์์ประทัับอยู่่�ที่่�รััตนฆรเจดีีย์์
รััตนฆรเจดีีย์์ คืือ เรืือนแก้้ว เรืือนแก้้วนี้้�มีี
๒ ความหมาย ๑. เรืือนแก้้ว คืือที่่�ประทัับนั่่�งที่่�
สำำ�เร็็จด้ว้ ยแก้้ว ซึ่่ง� เทวดาเนรมิิตถวายและเฝ้้าคอย
อยู่่�ดููแล ๒. เรืือนแก้้ว คืือพระอภิิธรรม ๗ คััมภีีร์์
ในสัั ป ดาห์์ ที่่� ๔ หลัั ง จากตรัั ส รู้้�  พระองค์์
ประทัับนั่่�งอยู่่�ในเรืือนแก้้ว ทรงพิิจารณาธรรมะที่่�
ตรััสรู้้�มาทั้้�งหมด จนกระทั่่�งพิิจารณาไปถึึงคััมภีีร์์
มหาปััฏฐาน พิิจารณาแล้้วเกิิดสััพพััญญุุตญาณ 
เมื่่�อทรงใช้้สััพพััญญุุตญาณได้้เต็็มที่่� พระโลหิิตใน
พระวรกายของพระองค์์ก็็สะอาดหมดจด บัังเกิิด

แสงออร่่า (รััศมีี) ที่่�เรีียกว่่า ฉััพพรรณรัังสีี เปล่่ง
ออกจากพระวรกาย คืื อ แสงสีี แ ดงออกจาก
พระโลหิิต  แสงสีีขาวออกจากพระทนต์์และพระอััฐิิ
แสงสีี นิิ ล ออกจากพระเกศาและพระเนตร
แสงสีีเหลืืองออกจากพระฉวีีวรรณ  แสงสีีชมพูู
ออกจากฝ่่าพระบาทและฝ่่าพระหััตถ์์ เมื่่อ� แสงทั้้�ง ๕
มารวมกััน คืือแสงที่่� ๖ เรีียกว่่า แสงเลื่่�อมพราย
สััพพััญญุุตญาณของพระองค์์ได้้ใช้้เต็็มที่่� เมื่่�อได้้
พิิจารณาถึึงธรรมะที่่ลึ� กึ ซึ้้ง� ที่่สุ� ดุ เพราะสััพพััญญุุตญาณนี้้� เ ป็็ น พระปรีี ช าญาณที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่มากๆ
* สััพพััญญุุตญาณ หมายถึึง ญาณคืือความเป็็นพระสััพพััญญูู,
พระปรีีชาญาณหยั่่�งรู้้�สิ่่�งทั้้�งปวง ทั้้�งอดีีตปััจจุุบัันและอนาคต   
ที่่�มา: พจนานุุกรมพุุทธศาสตร์์ ฉบัับประมวลศััพท์์
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เมื่่อ� พิิจารณาคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐานตั้้ง� แต่่ เหตุุปััจจะโย
อารััมมะณะปััจจะโย.... พอหยั่่�งลงในคััมภีีร์์มหาปััฏฐานแล้้ว เช่่นคำำ�ว่่า เหตุุปััจจะโย ต้้องมีีคำำ�อธิิบาย
อย่่างย่่อเพิ่่�มไปอีีก ๕๐ หน้้ากระดาษ เพราะมีี
ความลึึกซึ้้�งขนาดนี้้� สััพพััญญุุตญาณจึึงมีีโอกาส
ได้้ใช้้เต็็มที่่� เกิิดมหากิิริยิ าโสมนััส คืือเกิิดปีีติิ ภาษา
ชาวบ้้านก็็เรีียกว่่า ดีีอกดีีใจ ปีีติที่ิ เ่� กิิดกัับพระองค์์นี้้�
เป็็นปีีติิที่่�เกิิดเต็็มที่่� เป็็นจิิตที่่�เรีียกว่่า มหากิิริิยา
โสมนัั ส  จึึ ง ทำำ� ให้้ ฉัั พ พรรณรัั ง สีี เ ปล่่งออกจาก
พระวรกาย ด้้วยการพิิจารณาธรรมะที่่ลึ� กึ ซึ้้ง� อย่่าง
คััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
ธรรมะในคััมภีีร์์มหาปััฏฐานนี้้� เป็็นธรรมะที่่�
ลึึก ยาก ละเอีียด หาคนเรีียนรู้้�ได้้ยาก เข้้าใจยาก
และสืืบทอดได้้ยาก จึึงเป็็นคััมภีีร์์ที่่�กล่่าวกัันว่่า
จะหายสาบสููญก่่อน ถ้้าเริ่่�มนัับหนึ่่�ง พระสััทธรรม
คัั มภีี ร์์แรกที่่�จะหายสูู ญ คืื อคัั มภีีร์์มหาปัั ฏฐาน
แล้้วก็็ขยัับไปเรื่่อ� ยๆ จนถึึงคััมภีีร์ช์ าดก ที่จ่� ะหายไป
ตามลำำ�ดัับ
ฉะนั้้�น จุุดเริ่่�มต้้นของคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน คืือ
สััปดาห์์ที่�่ ๔ ที่่�พระพุุทธองค์์ประทัับนั่่�งอยู่่�บริิเวณ
รััตนฆรเจดีีย์์ หลัังจากตรััสรู้้�แล้้ว
พรรษาที่่� ๗ ทรงแสดงยมกปาฏิิหาริิย์์
หลัังจากที่่�องค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสััตว์์ จนกระทั่่�งถึึง
พรรษาที่่� ๗ เวลานั้้� น พระองค์์ จำำ� พรรษาอยู่่� ที่่�
กรุุงสาวััตถีี พระองค์์จะเสด็็จขึ้้น� ไปจำำ�พรรษาอยู่่ที่� ่�
ดาวดึึงส์์ เพื่่�อโปรดพุุทธมารดา แต่่ก่่อนจะได้้โปรด
พุุทธมารดาก็็เกิิดเหตุุ คืือ ครููทั้้�ง ๖ ลััทธิิ อ้้างตััวเอง
ว่่าเป็็นศาสดาเอกในโลก “พระสมณโคดมไม่่มีีฤทธิ์์�
อะไรหรอก พวกเราต่่างหากเล่่า มีี อิิ ทธิิ ฤ ทธิ์์�
สามารถเหาะเหิินเดิินอากาศได้้ แสดงฤทธิ์์�อะไร
ต่่างๆ ได้้ ถ้้าพระสมณโคดมมีีฤทธิ์์�มีีอำำ�นาจจริิง
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ก็็มาแสดงฤทธิ์์�แข่่งกัันได้้เลย” นั่่�นจึึงเหมืือนกัับ
ท้้าประลองกัับพระพุุทธองค์์ พระพุุทธองค์์จึึง
ตรััสว่่า “เราจะแสดงอิิทธิิฤทธิ์์�ที่�ใ่ ต้้ต้้นคััณฑามพพฤกษ์์ (ต้้นมะม่่วง)” พวกเดีียรถีีย์์จึึงสั่่�งให้้คน
ของตนเองตััดต้้นมะม่่วงทิ้้�งให้้หมด เพราะรู้้�ว่่า
พระพุุทธองค์์จะแสดงอิิทธิฤิ ทธิ์์�ที่คั่� ณ
ั ฑามพพฤกษ์์
แม้้ พ วกเดีี ย รถีี ย์์ จ ะบอกให้้ บ ริิ ว ารของตนตัั ด
ต้้นมะม่่วงทิ้้�งหมดก็็จริิงอยู่่� แต่่ในพระราชอุุทยาน
มีีสวนมะม่่วงของหลวง ไม่่สามารถเข้้าไปตััดได้้
แล้้วก็็มีีผลมะม่่วงซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�เก็็บไปไม่่หมด คืือ
มีีรัังมดแดงห่่อหุ้้�มอยู่่� พอถึึงเวลานั้้�นมดแดงไข่่
ฟัักเรีียบร้้อยแล้้ว ใบของมะม่่วงก็็กระจายออก
จึึงเห็็นผลมะม่่วงอยู่่�ข้้างใน เป็็นมะม่่วงสุุกเหลืือ
อยู่่�ผลเดีียว เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลพระราชอุุทยานชื่่�อ
นายคััณฑะ ก็็เห็็นว่่า “มะม่่วงนี้้� ถ้้าเราไปกิินเอง
มัันก็็อิ่่�มนิิดเดีียว ถ้้าเราไปถวายพระราชาก็็จะ
ได้้ ร างวัั ล แต่่ถ้้ า ไปทำำ�บุุ ญ กัั บ องค์์ พ ระสัั ม มา-
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สััมพุุทธเจ้้า บุุญนี้้�จะส่่งผลมหาศาล” เขาจึึงนำำ�
มะม่่วงนั้้�นไปถวายให้้พระอานนท์์เพื่่�อให้้ถวาย
พระพุุทธเจ้้า พระอานนท์์ได้้นำำ�มะม่่วงนั้้�นไปทำำ�
น้ำำ��ป านะถวายพระพุุ ท ธองค์์  ส่่ วนเมล็็ ด นั้้� น
พระพุุ ท ธองค์์ ไ ด้้ ใ ห้้ น ายคัั ณ ฑะนำำ� ไปปลูู ก ทัั น ทีี
หลัังจากที่่พ� ระพุุทธองค์์ฉันั เสร็็จแล้้ว ทัันทีีที่พ�่ ระองค์์
ทรงล้้างพระหััตถ์์บนเมล็็ดมะม่่วงนั้้�น มะม่่วงก็็
แตกหน่่อ โตขึ้้�นในวัันที่่�พระพุุทธองค์์ทรงแสดง
ยมกปาฏิิหาริิย์์นั่่�นเอง ตอนแรกพวกของเดีียรถีีย์์
คิิดว่่า พระพุุทธเจ้้าคงไม่่มีีต้น้ มะม่่วงสำำ�หรัับแสดง
ปาฏิิหาริิย์์แล้้ว พระองค์์เสด็็จขึ้้�นไปแสดงฤทธิ์์�อยู่่�
บนรััตนจงกรมที่่�ทรงเนรมิิตขึ้้�นใกล้้ต้้นมะม่่วงนั้้�น
ไม่่ว่่าจะเป็็นการนั่่�งสมาธิิ การเดิินจงกรม และการ
อยู่่�ในอิิริิยาบถทั้้�ง ๔

และคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน เมื่่�อแสดงธรรมะแต่่ละ
หมวดๆ จบ จะมีีผู้้�บรรลุุธรรมมากมาย ส่่วนการ
แสดงพระอภิิธรรมโดยเฉพาะคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
เมื่่�อพระองค์์ทรงแสดงจบแล้้ว มีีเทวดา ยัักษ์์ พรหม
ได้้บรรลุุถึึง ๒๔ โกฏิิ พระอภิิธรรมที่่�พระพุุทธเจ้้า
ทรงแสดงในพรรษาที่่� ๗ นั้้�น โดยสรุุปมีี ๓ ระดัับ
๑. ระดัับพิิสดาร พระองค์์แสดงโปรดพุุทธมารดา
และเทวดาบนสวรรค์์
๒. ระดัับย่่อๆ พระองค์์แสดงแก่่พระสารีีบุุตร
เมื่่�อเสด็็จมายัังโลกมนุุษย์์
๓. ระดัับกลางๆ ไม่่ย่่อไม่่พิิสดาร พระสารีีบุุตร
แสดงแก่่ลููกศิิษย์์ ๕๐๐ รููปของตนที่่�บวชเพราะ
ความเลื่่� อมใสในการแสดงยมกปาฏิิ หาริิ ย์์ ของ
พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าในพรรษาที่่� ๗ นั้้�น

แสดงพระอภิิธรรม
โปรดพุุทธมารดา ณ ดาวดึึงส์์
หลัั ง จากแสดงฤทธิ์์� แ ล้้ ว พระองค์์ ก็็ เ หาะ
จากรััตนจงกรม ขึ้้�นไปจำำ�พรรษาที่่�ดาวดึึงส์์ เพื่่�อ
แสดงธรรมโปรดพุุทธมารดา ตามปกติิเมื่่�อแสดง
ธรรมโปรดพุุทธมารดาแล้้ว พอถึึงเวลาบิิณฑบาต
พระองค์์ จ ะเสด็็ จ ลงมาที่่� โ ลกมนุุ ษ ย์์ ไปที่่� ส ระ
อโนดาต  พระสารีีบุุตรเป็็นผู้้�เตรีียมภััตตาหาร
รัั บ บาตรถวาย แล้้ ว จึึ ง เตรีี ย มภัั ตต าหารมา
อุุปััฏฐากถวายพระพุุทธองค์์ เมื่่�อพระพุุทธองค์์ได้้
ฉัันภััตตาหารเรีียบร้้อยแล้้ว หลัังจากนั้้�นจะแสดง
พระอภิิธรรมโดยย่่อให้้แก่่พระสารีีบุุตร พระสารีีบุุตรนั้้�นก็็นำำ�พระอภิิธรรมไปแสดงให้้แก่่ลููกศิิษย์์
ของตนเอง ไม่่ย่่อไม่่พิิสดาร ขนาดกลางๆ
พระพุุทธเจ้้าทรงแสดงพระอภิิธรรมอยู่่�บน
สวรรค์์ภาคพิิสดาร คืือพระอภิิธรรม ๗ คััมภีีร์์
มีีคััมภีีร์์ธััมมสัังคณีี คััมภีีร์์วิิภัังค์์ คััมภีีร์์ธาตุุกถา
คััมภีีร์์ปุุคคลบััญญััติิ คััมภีีร์์กถาวััตถุุ คััมภีีร์์ยมก

ความสำำ�คััญของคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
คััมภีีร์์มหาปััฏฐานได้้บ่่งบอกถึึงญาณปััญญา
ของพระองค์์อย่่างลึึกซึ้้�ง ไม่่มีีญาณปััญญาใดที่่�จะ
ลึึกซึ้้�งได้้เท่่ากัับคััมภีีร์์มหาปััฏฐานอีีกแล้้ว และ
เป็็นคััมภีีร์์ที่่�ยากที่่�สุุดใน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขัันธ์์
คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐานมีี ค วามสำำ�คัั ญ ไหม สำำ�คัั ญ
ตรงที่่ว่่� า ถ้้าคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐานยัังอยู่่� พระปรีีชาญาณ
ของพระองค์์ หรืื อ พระสัั พ พัั ญ ญุุ ต ญาณของ
พระองค์์ก็็ยัังคงปรากฏอยู่่�เด่่นชััด แต่่ถ้้าคััมภีีร์์
มหาปััฏฐานไม่่มีีคนเรีียนรู้้�  ไม่่มีีคนทรงจำำ�  ไม่่มีี
คนสวดสาธยายแล้้ว ความยิ่่�งใหญ่่ของสััพพััญญุุต
ญาณของพระองค์์จะเลืือนจากความทรงจำำ� คัมั ภีีร์์
มหาปััฏฐานที่่�พิิมพ์์อยู่่�มีี ๗ เล่่ม ถ้้ายืืดขยายออก
โดยไม่่มีีเปยยาลนััย พิิมพ์์ให้้ละเอีียดให้้พิิสดาร
จะต้้องพิิมพ์์คัมั ภีีร์ม์ หาปััฏฐานขยายเนื้้�อความอีีก
๓ ล้้านเล่่ม พระไตรปิิฎกก็็คงพิิมพ์์ไม่่ไหว จึึงใช้้
เปยยาลนััยเข้้ามาช่่วย คััมภีีร์์มหาปััฏฐานจึึงมีี
เท่่าที่่�เห็็นอยู่่�ในปััจจุุบัันนี้้� โดยแบ่่งเป็็น
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๑. ปััฏฐานแบบชาวบ้้าน  
๒. ปััฏฐานแบบนัักวิิชาการ  
๓. ปััฏฐานแบบนัักปฏิิบััติิ
จะอธิิบายเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
๑.	คััมภีีร์์มหาปััฏฐานแบบชาวบ้้าน
แบบของชาวบ้้านไทยใช้้ในการสวดงานศพ
เรีียกว่่า สวดพระอภิิธรรม และแบบของชาวบ้้าน
พม่่าใช้้สวดขึ้้�นบ้้านใหม่่ที่่�บ้้านของตนเอง หรืือที่่�
ปากทางเข้้าบ้้าน โดยนิิมนต์์พระไปสวดคััมภีีร์์
มหาปััฏฐาน ๗ วััน ๗ คืืนแบบต่่อเนื่่�อง ในงานบุุญ
ขึ้้�นบ้้านใหม่่  หรืือในงานช่่วงสงกรานต์์ และใน
งานบุุญที่่พิ� เิ ศษๆ ก็็จะนิิยมสวดคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐาน
เพราะเป็็นคััมภีีร์์ที่่�ลึึก ที่่�ยาก ที่่�ละเอีียด และอาจ
จะเป็็นคััมภีีร์์ที่�จ่ ะหายสาบสููญก่่อน ถ้้าไม่่ช่่วยกััน
อนุุ รัั ก ษ์์ ไว้้  นี้้� คืื อ การนำำ� ไปใช้้ ใ นงานที่่� แ ตกต่่าง
ระหว่่างสองประเทศนี้้� แต่่เป็็ น บทสวดแบบ
เดีียวกััน
๒.	คััมภีีร์์มหาปััฏฐานแบบนัักวิิชาการ
นัั ก วิิ ช าการเรีี ย นรู้้�ที่่� จ ะเข้้ า ใจ  ฉวาระ
ปััญหาวาระ ทั้้�งปััจจััย ปััจจนิิก หรืือปััจจััยปััจจยุุบบััน เพื่่�อให้้เข้้าใจตามหลัักวิิชาการอย่่างชััดเจน
๓.	คััมภีีร์์มหาปััฏฐานแบบนัักปฏิิบััติิ
เป็็นการสืืบสาวเรื่่�องธรรมะทั้้�งหมด ถ้้า
เข้้าใจคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐานก็็จะดึึงเข้้าสู่่ก� ารปฏิิบัติั ไิ ด้้
เช่่น จัักขุุนา รููปััง ปััสสติิ เห็็นรููปด้้วยตา ที่่�จริิง
ตาไม่่ได้้เห็็น ตาเป็็นเพีียงผู้้�รัับภาพ ตััวที่่�เห็็นจริิงๆ
คืือ จัักขุุวิิญญาณ 
กระบวนการของการเห็็น ประกอบด้้วย :
๑. รููปารมณ์์ คือื สีีต่่างๆ  ๒. เตโชธาตุุ คืือแสงสว่่าง  
๓. จัักขุุปสาท คืือแก้้วตา  ๔. มนสิิการ คืือความ
ตั้้�งใจ  ๕. จัักขุุวิิญญาณจิิต คืือจิิตที่่�เกิิดทางตา
กระบวนการเห็็นอาศััย ๕ อย่่างนี้้�เกิิดขึ้้�น
การเห็็นจึึงเกิิดขึ้้�น
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คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐานในขณะที่่� นำำ� ไปใช้้ กัั บ
การปฏิิ บัั ติิ  จ ะพิิ จ ารณาแยกรูู ป แยกนามได้้
อย่่างชััดเจน หรืือพิิจารณารููปว่่า รููปายะตะนััง
จัักขุุวิิญญาณะธาตุุยา ตััง สััมปยุุตตะกานััญจะ
ธัั ม มานัั ง อารัั ม มะณะปัั จจ ะเยนะ ปัั จจ ะโย
ในลัักษณะนี้้�เป็็นต้้น คััมภีีร์์มหาปััฏฐานสามารถ
ดึึงเข้้าสู่่�การปฏิิบััติิ โดยใช้้อาเสวะนะปััจจััย หรืือ
อุุ ป ะนิิ ส สะยะปัั จจัั ย การตั้้� ง ความคุ้้�นชิิ น ด้้ ว ย
อาเสวะนะปััจจััย หรืือ การฝัังรากลึึกด้้วยอุุปะนิิ ส สะยะปัั จจัั ย ใช้้ ปัั จจัั ย สองตัั ว นี้้� นำำ� เข้้ า สู่่� ก าร
ปฏิิบััติิก็็ได้้
ฉะนั้้�น มหาปััฏฐานภาคนัักวิิชาการจะเกี่่�ยว
เนื่่�องกัับมหาปััฏฐานภาคนัักปฏิิบััติิ คืือใครก็็ตาม
ที่่�เข้้าใจความหมายแล้้ว สามารถนำำ�คััมภีีร์์มหาปััฏฐานไปใช้้ประพฤติิปฏิิบััติิธรรม เช่่นรัักษาศีีล
ทำำ� สมาธิิ เจริิ ญ ภาวนาได้้ ค รบถ้้ ว นก็็ จ ะเกิิ ด
ประโยชน์์อย่่างสููงสุุด
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ธงศรีีลัังกาบ้้าง ธงเนปาลบ้้าง ธงพม่่าบ้้าง แท้้ที่่�
จริิงเป็็นธงสััญลัักษณ์์ของชาวพุุทธนานาชาติิ นี้้คื� อื
ความสำำ�คััญของคััมภีีร์์มหาปััฏฐานที่่�เกี่่�ยวกัับธง

ที่่�มาของธงฉััพพรรณรัังสีี
เรื่่�องฉััพพรรณรัังสีีที่่�กล่่าวแล้้ว คืือฉััพพรรณ
รัังสีีเมื่่�อพระพุุทธองค์์ทรงพิิจารณาคััมภีีร์์ที่่�ลึึกซึ้้�ง
คืื อ คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐาน และคัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐาน
นี้้� ไ ด้้ เชื่่� อ มโยงกัั บ ธงฉัั พ พรรณรัั ง สีี ซึ่่� ง เป็็ น ธง
สััญลัักษณ์์ของพุุทธศาสนานานาชาติิด้้วย มีีที่่�มา
คืื อ  ทหารอเมริิ กัั น ที่่� ป ระจำำ� การอยู่่� ที่่� ศ รีี ลัั ง กา
ในช่่วงสงครามโลก ช่่วงเย็็นๆ พอมีีเวลาว่่างก็็ไปนั่่�ง
สนทนากัับพระสงฆ์์ จนเลื่่อ� มใสนัับถืือในพระพุุทธศาสนา เมื่่�อสงครามสงบแล้้วได้้กลัับไปอเมริิกา
จากนั้้น� ก็็กลัับมาที่ศ�่ รีีลังั กาอีีก เพื่่อ� ตอบแทนบุุญคุุณ
พระพุุทธศาสนา พระสงฆ์์รูปนั้้
ู น� จึึงให้้เขาออกแบบ
ธงพุุทธศาสนาสำำ�หรัับนานาชาติิ เขาจึึงคิิดจาก
สััญลัักษณ์์ของพุุทธคืืออะไร คืือใช้้ปัญ
ั ญาแก้้ปัญ
ั หา
จุุ ด แข็็ ง ของชาวพุุ ท ธคืื อ มีี ปัั ญ ญาแก้้ ปัั ญ หาได้้
อะไรคืื อ สัั ญ ลัั ก ษณ์์ แ ทนปัั ญ ญา สุุ ด ยอดของ
ปััญญาในขณะที่่�พระองค์์พิิจารณาธรรมะที่่�ลึึกซึ้้�ง
คืื อ คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐาน มีี เ หตุุ ปัั จจ โย เป็็ น ต้้ น
แล้้วทำำ�ให้้เลืือดลมในพระวรกายสะอาดหมดจด
จนมีี ฉัั พ พรรณรัั ง สีี เ ปล่่งออกจากพระวรกาย
ทุุ ก สัั ด ส่่วน จึึ ง นำำ�ฉัั พ พรรณรัั ง สีี นี้้� ไ ปออกแบบ
ทำำ� เป็็ น ธงฉัั พ พรรณรัั ง สีี แล้้ ว ประกาศใช้้ เ ป็็ น
ธงพุุทธศาสนานานาชาติิ บางคนไม่่รู้้�จัักก็็เรีียกว่่า

การสืืบต่่อคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
คััมภีีร์์มหาปััฏฐานจะเป็็นเครื่่�องวััดผลได้้ว่่า
พระพุุทธศาสนาจะมีีอายุุยืืนยาวหรืือไม่่  เพราะ
หลัักการหรืือวิิ ชาการจะเริ่่�มเสื่่�อมก่่อน ดัังนั้้�น
คััมภีีร์์มหาปััฏฐานจึึงเป็็นคััมภีีร์์ที่่�จะหายสาบสููญ
ก่่อน ไม่่มีีคนเรีียน ไม่่มีีคนรู้้�  ไม่่มีีคนปฏิิบััติิได้้
เหมืือนนัับถอยหลััง แต่่ตอนนี้้�ยัังมีีคนเรีียนรู้้� ยัังมีี
คนทำำ�ได้้อยู่่� พระพุุทธศาสนาก็็ยัังดำำ�รงอยู่่� เพราะ
ฉะนั้้�นคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐานจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั  มีีคำำ�ถาม
ว่่า บทสวดคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน จะแนะนำำ�บทไหนดีี
จะแนะนำำ� หนัั ง สืื อ เล่่มไหนดีี  ต อบว่่า บทสวด
คััมภีีร์์มหาปััฏฐานขอให้้เป็็นบทสวดบาลีีและคำำ�
แปล เมื่่�อศึึกษาช่่วงแรกๆ ควรเป็็นบาลีีแถวหนึ่่�ง
แปลไทยแถวหนึ่่�ง เพื่่�อเวลาไปเรีียนบาลีีแล้้ว เรา
จะเห็็นคำำ�ศัพั ท์์พร้้อมคำำ�แปลได้้เลย เช่่น รููปายตนํํ
จกฺฺขุุวิิญฺฺ
ตํํ สมฺฺปยุุตฺฺตกานญฺฺจ ธมฺฺมานํํ
อารมฺฺมณปจฺฺจเยน ปจฺฺจโย ทำำ�ให้้เห็็นว่่าวิิภััตติินี้้�
เชื่่�อมกัับวิิภััตติินี้้� แล้้วแปลได้้เช่่นนี้้� เมื่่�อก่่อนเรา
สวดแบบธรรมดาๆ ตอนนี้้�รู้้�คำำ�แปลด้้วย ฉะนั้้�น
หนัังสืือใดก็็ตามที่่�มีีคำำ�แปล หนัังสืือนั้้�นๆ ก็็ควร
หามาอ่่าน
อาจารย์์ จำำ�รูู ญ ธรรมดา ได้้ แ ปลหนัั ง สืื อ
“ปัั ฏ ฐานในชีี วิิ ตป ระจำำ�วัั น ” จากภาษาพม่่า
เป็็นภาษาไทย ก็็เป็็นประโยชน์์ที่่�จะทำำ�ให้้เรามอง
เห็็นภาพของคััมภีีร์์มหาปััฏฐานที่่�จะนำำ�ไปใช้้ใน
ชีีวิิตจริิงได้้ ดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้แล้้วว่่า คััมภีีร์์ปััฏฐานมีี
๓ แบบด้้วยกััน คืือ แบบชาวบ้้าน แบบนัักวิิชาการ
แบบนัักปฏิิบััติิ แม้้ว่่าจะแนะนำำ�ให้้ใช้้หนัังสืือที่่�มีี
คำำ�แปล แต่่ถ้้าจะให้้ดีีที่่�สุุดคืือต้้องเรีียน เรีียนให้้
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เข้้าใจแล้้วมีีหนัังสืือคำำ�แปลประกอบ ก็็จะได้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด
ปััจจุุบัันมหาปััฏฐานเรีียนที่่�ไหนได้้บ้้าง
เรีียนได้้ที่วั่� ดั มหาธาตุุฯ ที่่วั� ดั จากแดงก็็เรีียนได้้
เรีี ย นที่่� ไ หนก็็ เรีี ย นได้้ ถ้้ า มีี อ าจารย์์ ส อนคัั ม ภีี ร์์
มหาปััฏฐาน และที่่�สำำ�คััญคืือมาเรีียนแล้้ว ต้้อง
สวดประจำำ�ทุุ ก วัั น แปลทุุ ก วัั น พอสวดทุุ ก วัั น
แปลทุุกวััน ก็็จะเกิิดประโยชน์์ จะเห็็นผล
เคยมีีคนท้้าพิิสููจน์์ว่่า “สวดมหาปััฏฐานแล้้ว
จิิตสงบมากๆ จิิตใจผ่่องใสมากๆ เราจะสามารถให้้
แสงออร่่า (รััศมีี) ออกจากร่่างกายของเราได้้ไหม”
คนที่่� ท้้ า พิิ สูู จน์์ เรีี ย นแล้้ ว ก็็ ส วดปัั ฏ ฐานทุุ ก วัั น ๆ
จนคล่่องทั้้�งคััมภีีร์์และคำำ�แปล และสวดทุุกครั้้�ง
เมื่่อ� มีีโอกาส เรีียนคััมภีีร์ม์ หาปััฏฐานต่่อเนื่่�องจนจบ
๗ ปีีที่่�เมืืองไทย เมื่่�อไปถึึงอิินเดีียก็็ไปนั่่�งที่่�บริิเวณ
รััตนฆรเจดีีย์์ ให้้เพื่่�อนนั่่�งรออยู่่� ตััวเองก็็นั่่�งสวดคััมภีีร์์
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มหาปััฏฐานโดยไม่่ต้้องเปิิดหนัังสืือ เพราะจำำ�ได้้
ขึ้้�นใจ  เข้้าใจ  ได้้เรีียนมากระจ่่างชััดแล้้ว สวดตั้้�งแต่่ 
เหตุุปััจจะโย อารััมมะณะปััจจะโย... เป็็นต้้น สวด
ไปไม่่นานเท่่าไรก็็เกิิดสิ่่ง� มหััศจรรย์์ มีแี สงออกจาก
ร่่างกายของเขา เพื่่�อนตกตะลึึง สุุดท้้ายเมื่่�อเขา
สวดจบเพื่่�อนก็็ถามว่่า “เมื่่�อกี้้นี้้� ส� วดบทอะไร ทำำ�ไม
ถึึงมีีแสงออกจากตััว” เขายัังไม่่อยากบอกความ
จริิงว่่า สวดคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน โดยเขาฝึึกมานาน
๗ ปีี บาลีีก็็สวดได้้ คำ�ำ แปลก็็เข้้าใจได้้ แล้้วตอนนี้้�
พอสวดไป เขาก็็พบจริิงๆ ว่่า เกิิดแสงออกจากตััวได้้
แต่่ไม่่อยากให้้เพื่่�อนที่่�ไปด้้วยกัันคิิดอะไรมาก จึึง
ไม่่บอกที่่�มาที่่�ไป  เขากลัับมารายงาน แนะนำำ�ว่่า
ถ้้าสวดคััมภีีร์์มหาปััฏฐานจนจำำ�ได้้ เข้้าใจกระจ่่าง
สิ่่�งแรกเลย แสงออร่่าก็็จะออกจากร่่างกาย เช่่น
คนที่่�ท้้าพิิสููจน์์ฝึึกสวดที่่�เมืืองไทย ๗ ปีี
คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐานมีี อ ะไรมากเกิิ น กว่่าที่่�
เราคิิด การสวดดีีที่่�สุุดคืือ สวดให้้ถููกอัักขระ แปล
ให้้ได้้ เข้้าใจความหมาย แล้้วมีีเมตตาอัันบริิสุุทธิ์์�
ถ้้ามีีคุุณสมบััติิสามประการนี้้� ใช้้เวลาสวดจริิงๆ
สองเดืือนครึ่่�งก็็เห็็นผล คััมภีีร์์มหาปััฏฐานเป็็น
คััมภีีร์์ที่่�ดีีเลิิศประเสริิฐ ถ้้าเราเห็็นความสำำ�คััญ
ก็็จงช่่วยกัันรัักษาด้้วยการเรีียน รัักษาด้้วยการอ่่าน
รัั ก ษาด้้ ว ยการนำำ� เอกสารเก็็ บ ไว้้ และสุุ ด ท้้ า ย
รัักษาด้้วยการเอาไปใช้้ในชีีวิิตจริิงๆ
การแนะนำำ�คััมภีีร์์มหาปััฏฐาน ก็็พอสมควร
แก่่เวลา ขอให้้ ก ารเข้้ า ถึึ ง คัั ม ภีี ร์์ ม หาปัั ฏ ฐาน
จนเกิิดญาณปััญญาที่่�เปล่่งฉััพพรรณรัังสีีออกมา
จงมาบัังเกิิดแก่่ทุุกท่่านทั่่�วหน้้ากัันเทอญ

บทสวดส�ำคัญ ๒

มหาสติปัฏฐานสูตร

ทางสายเอกแห่งการบรรลุธรรม
อาจารย์จำ� รูญ ธรรมดา

ชื่่�อพระสููตร : มหาสติิปััฏฐานสููตร
ลำำ�ดับั ที่่� : พระสููตรลำำ�ดับั ที่่� ๒๒ แห่่งทีีฆนิิกาย และ
ลำำ�ดัับที่่� ๙ แห่่งคััมภีีร์์มหาวรรค
ผู้้�แสดง : พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
วัันเวลา : ไม่่ปรากฏ
สถานที่่� : กััมมาสธััมมนิิคม แคว้้นกุุรุุ
สาเหตุุ : ชาวแคว้้นกุุรุุ มีีความพร้้อมทั้้�งปััจจััย
ภายนอก เช่่น อุุตุุ กล่่าวคืือ ดิินฟ้้าอากาศเหมาะ
และปััจจััยภายใน กล่่าวคืือ กำำ�ลัังสติิปััญญาที่่�
สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาพระธรรมเทศนาที่่�ลึึกซึ้้�งได้้
ผล : ภิิกษุุ ๓๐,๐๐๐ รููป บรรลุุอรหััตผล

ความเป็็นมาและเนื้้�อหาโดยย่่อ
มหาสติิปัฏั ฐานสููตร เป็็นพระสููตรลำำ�ดับั ที่่�
๒๒ แห่่งทีีฆนิิกาย และเป็็นพระสููตรลำำ�ดัับที่่� ๙
แห่่งคััมภีีร์์มหาวรรค  เป็็นหนึ่่�งในบรรดาพระสููตร
ที่่�มีีเนื้้�อหาลึึกซึ้้�งคััมภีีรภาพ ซึ่่�งพระอััฏฐกถาจารย์์
ได้้ระบุุไว้้ว่่า ในทีีฆนิิกายนี้้� มีีอยู่่�เพีียง ๒ สููตร คืือ
มหานิิทานสููตร และมหาสติิปััฏฐานสููตร
สาเหตุุที่พ่� ระพุุทธองค์์ทรงเลืือกภิิกษุุ ภิกิ ษุุณีี
อุุบาสกและอุุบาสิิกา ชาวแคว้้นกุุรุุ เป็็นพุุทธบริิษัทั
ผู้้�ฟัังธรรม พระอััฏฐกถาจารย์์ระบุุว่่า เนื่่�องจาก
ทรงเห็็นว่่า ชนชาวแคว้้นกุุรุุนั้้�นเป็็นผู้้�สมบููรณ์์ทั้้�ง
สุุขภาพจิิต  และสุุขภาพกาย จึึงน่่าจะสามารถฟััง
เข้้าใจพระสููตรอัันลึึกซึ้้�งนี้้�ได้้ดีีกว่่าชาวแคว้้นอื่่�น
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ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� สมเด็็ จ พระผู้้�มีี พ ระภาคเจ้้ า จึึ ง ทรง
ตัั ด สิิ น พระทัั ย นำำ� เอาวิิ ธีี ก ารเจริิ ญ กัั ม มัั ฏ ฐาน
๒๑ อย่่างออกมาแสดง โดยมีีเนื้้�อหาครอบคลุุม
ตั้้ง� แต่่ปุุพพภาคปฏิิปทา จนกระทั่่�งถึึงขั้้น� การบรรลุุ
พระอรหััตผล
ข้้ อ นี้้� ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่า แม้้ ว่่ าพระธรรมเทศนา
จะดีีเลิิศประเสริิฐปานใด แม้้ว่่าผู้้�แสดงจะเป็็น
พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า แต่่ถ้้าฝ่่ายธรรมปฏิิคาหก
ไม่่พร้้อม การแสดงธรรมก็็อาจก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
น้้อยได้้
อีี ก เหตุุ ผ ลหนึ่่� ง ที่่� พ ระพุุ ท ธองค์์ ท รงแสดง
พระสููตรนี้้�แก่่ชนชาวแควัันกุุรุุเพราะทรงเห็็นว่่า
ชาวแคว้้นกุุรุุแทบจะทุุกคนไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�สููงศัักดิ์์�
หรืื อ ทาสกรรมกร ก็็ ล้้ ว นแต่่เคยฝึึ ก สติิ ภ าวนา
ขั้้�นพื้้�นฐานมาก่่อน [ข้้อนี้้�พระฎีีกาจารย์์อธิิบาย
ว่่า เป็็นการฝึึกสติิตามแนวสติิเทศนาที่่�พระบรม
ศาสดาทรงแสดงไว้้ในพระสููตรอื่่�นๆ นั่่�นเอง มิิได้้
เป็็นการเรีียนมาจากสำำ�นัักของศาสดาท่่านใด]
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�ด้้านสติิปััฏฐาน
ให้้มีีความสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น จึึงได้้ทรงเลืือกแสดง
พระสููตรดัังกล่่าวแก่่ชนชาวแคว้้นกุุรุ ด้
ุ ว้ ยประการ
ฉะนี้้�
ในส่่วนเนื้้�อหาของพระธรรมเทศนาสููตรนี้้�
ผู้้�ศึึกษาควรจัับประเด็็นสำำ�คััญที่่�เป็็นชั้้�น อาโภคะ
[พระพุุทธประสงค์์] ให้้ได้้ เนื่่�องจากเป็็นพระคััมภีีร์-์
รัั ตถธัั ม มเทศนา ที่่� แ ม้้ แ ต่่พระอัั ฏ ฐกถาจารย์์
ยัังเอ่่ยปากว่่า "ยาก" จึึงควรที่่�เราทั้้�งหลายต้้อง
ค่่อยๆ ศึึกษาอย่่างระมััดระวััง และจำำ�เป็็นต้้องได้้
รัับสารข้้อมููลคำำ�แปลที่่เ� ที่่ย� งตรงสอดคล้้องถููกต้้อง
ตามหลัักภาษาบาลีีเป็็นเบื้้�องต้้นก่่อน จากนั้้�น
จึึงค่่อยขยัับไปสู่่�ขั้้�นของการจัับความที่่�เป็็นองค์์
สภาวธรรมให้้ ถูู ก ต้้ อ งตามพระพุุ ท ธประสงค์์
จากนั้้�น จึึงค่่อยนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการฝึึกฝนเจริิญ
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เป็็นสติิปััฏฐานภาวนาเป็็นลำำ�ดัับต่่อไป
เนื้้�อหาในมหาสติิปััฏฐานสููตรนี้้� พึึงทราบว่่า
มีี ๓ ส่่วนใหญ่่ๆ คืือ นิิทาน (บทว่่าด้้วยสาเหตุุ
ความเป็็นมาของการแสดงพระสููตร) เทสนารััมภะ
(เนื้้�อหาของพระสููตร) นิิคมนะ (บทลงท้้ายของ
พระสููตร)
สำำ�หรัับในส่่วนของเทสนารััมภะหรืือเนื้้�อหา
ของพระสููตรนั้้�น พึึงทราบว่่าเป็็นส่่วนที่่�มีีความ
สำำ�คััญที่่�สุุด เพราะหากผู้้�ปฏิิบััติิไม่่ได้้ศึึกษาตรงนี้้�
ให้้เข้้าใจแล้้ว ก็็เป็็นการยากที่่�จะปฏิิบััติิได้้ถููกทาง
ตามที่่� พ ระพุุ ท ธองค์์ ท รงชี้้� ไว้้  ข้้ อ นี้้� ห มายความ
ว่่า ปฏิิ ปท าหรืื อ มรรคจัั ด เป็็ น ฝ่่ า ยเหตุุ  ส่่ วน
พระนิิพพานเป็็นฝ่่ายผล ธรรมดาว่่าเหตุุและผล
จะต้้ อ งมีี ค วามสอดคล้้ อ งต้้ อ งกัั น เสมอ และ
พระพุุทธองค์์ทรงเป็็นหนึ่่�งเดีียวที่่�ถึึงพร้้อมด้้วย
ยถาภููตคุุณหรืือยถาภุุจจคุุณ กล่่าวคืือ ความ
เป็็นบุุคคลผู้้�ทรงพระอััจฉริิยภาพในการแสดงเหตุุ
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ผลได้้ ต รงร้้ อ ยเปอร์์ เซ็็ น ต์์ ก ว่่า
บุุคคลใดๆ ในโลก
การจำำ�แนกสติิตััวเดีียวออกเป็็น ๔
ในการแสดงมหาสติิปััฏฐานสููตรนี้้� พึึงทราบ
ว่่า พระพุุทธองค์์ทรงเริ่่�มต้้นด้้วยการบอกกล่่าว
ถึึงความสำำ�คััญ ประโยชน์์ และวิิธีีการเจริิญสติิ
ปััฏฐาน พร้้อมกัับทรงจำำ�แนกประเภทแห่่งสติิ
ออกเป็็น ๔ ตามลัักษณะของอารมณ์์ ๔ ประเภท
คืือ
๑.	กาย ได้้แก่่  กลุ่่�มอวััยวะน้้อยใหญ่่ในร่่างกาย
มีี มืือ เท้้า เป็็นต้้น และกลุ่่�มอาการ ๓๒ มีีผม ขน
เล็็บ เป็็นต้้น อัันมีีสภาพเป็็นของไม่่สวยไม่่งาม
ตามปกติิ โดยทรงเรีียกสติิที่่�ทำำ�การพิิจารณารู้้�
กายนี้้�ว่่า กายานุุปััสสนาสติิปััฏฐาน
๒. เวทนา ได้้แก่่ กลุ่่�มความรู้้�สึึกทั้้�งทางกายและ
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พระพุุ ท ธองค์์ ท รงแสดงพระธรรมเทศนาที่่�
ลึึกซึ้้�ง๑ แก่่ชาวแคว้้นกุุรุุ ซึ่่�งประกอบด้้วยภิิกษุุ
ภิิกษุุณีี อุุบาสก อุุบาสิิกา ผู้้�ซึ่่�งมีีความพร้้อมทั้้�ง
ปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายใน
อนึ่่ง� ในสมััยพุุทธกาลนั้้น�  พึึงทราบว่่าแคว้้นกุุรุนีุ้้ �
เป็็ น แคว้้ น ที่่� อุุ ด มสมบูู ร ณ์์  มีี ค วามสัั ปป ายะ
ทุุ ก ด้้ า น จึึ ง ทำำ� ให้้ ช นชาวกุุ รุุ โ ดยส่่วนใหญ่่เป็็ น
ผู้้�มีีสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี พระพุุทธองค์์
ทรงเห็็ น อุุ ปนิิ สัั ย ปัั จจัั ย ดัั ง กล่่าว จึึ ง ทรงแสดง
มหาสติิปััฏฐานสููตรซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสููตรที่่�มีีเนื้้�อหา
ลึึ ก ซึ้้� ง โดยทรงวางหลัั ก ปฏิิ บัั ติิ กัั ม มัั ฏ ฐานไว้้
๒๑ หลััก ดัังนี้้�
จิิตใจ ๓ อย่่าง คืือ สุุข ทุุกข์์ และอุุเบกขา ซึ่่�งเป็็น
กายานุุปัสั สนากััมมััฏฐาน ๑๔ หลััก  เวทนานุุฝ่่ายโลกิิยธรรม หมายถึึง เวทนาที่่�เกิิดร่่วมกัับ ปัั ส สนากัั ม มัั ฏ ฐาน ๑ หลัั ก   จิิ ตต านุุ ปัั ส สนา
โลกิิ ย จิิ ต  โดยทรงเรีี ย กสติิ ที่่� ทำำ� การพิิ จ ารณารู้้� กััมมััฏฐาน ๑ หลััก  และธััมมานุุปััสสนากััมมััฏฐาน
เวทนานี้้�ว่่า เวทนานุุปััสสนาสติิปััฏฐาน
๕ หลัั ก โดยทรงเห็็ น ว่่าหลัั ก ทั้้� ง หมดเหล่่านี้้�
๓.	จิิต ได้้แก่่ กลุ่่�มโลกิิยจิิต ๑๖ ประการ มีีสราคจิิต  เป็็นเส้้นทางที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุอรหััตผล
(จิิตที่่�เจืือด้้วยราคะ) เป็็นต้้น โดยทรงเรีียกสติิ เหมืื อ นกัั บ จตุุ สัั จจกัั ม มัั ฏ ฐาน ได้้ ท รงแสดง
ที่่�ทำำ�การพิิจารณารู้้�จิิตนี้้�ว่่า จิิตตานุุปััสสนาสติิ พระธรรมเทศนานี้้�ราวกัับว่่า ทรงใส่่บุุปผานานา
ปััฏฐาน
พัั น ธุ์์� มีี ด อกสุุ ม นะ [มะลิิ ] และดอกจัั ม ปกะ
๔. ธรรม ได้้แก่่ กลุ่่�มสภาวธรรม ๕ ประเภท คืือ [จัั ม ปา] เป็็ น ต้้ น เข้้ า ไปในผอบทองคำำ�  หรืื อ
นิิวรณ์์ ขัันธ์์ อายตนะ โพชฌงค์์ และสััจจะ โดย หีี บ ทองคำำ�ฉัั น นั้้� น  ดัั ง นั้้� น พระธรรมเทศนานี้้�
ทรงเรีียกสติิที่่�ทำำ�การพิิจารณารู้้�กลุ่่�มสภาวธรรมนี้้� จึึงงดงามยิ่่�ง ทั้้�งในแง่่ของเนื้้�อหา และพุุทธบริิษััท
ว่่า ธััมมานุุปััสสนาสติิปััฏฐาน
ที่่� ส มบูู ร ณ์์ ด้้ ว ยคุุ ณ สมบัั ติิ  มีี ศีี ล และความเห็็ น
มหาสติิ ปัั ฏ ฐานสููตร เป็็ น สูู ต รที่่� ว่่ าด้้ ว ย เป็็ น ต้้ น เปรีี ย บเสมืื อ นรัั ต นะทั้้� ง ๗ ที่่� ง ดงาม
เรื่่�องหลัักการปฏิิบััติิที่่�เรีียกกัันว่่า เอกายนมรรค บนภาชนะที่่�งดงาม ฉัันนั้้�น
หรืือปุุพพภาคมรรค หรืือวิิสุุทธิิมรรค ซึ่่�งเป็็น
สติิปฏฺฺาน [สติิ ศััพท์์ + ปฏฺฺาน ศััพท์์] โดย
เส้้นทางเดีียวที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุโลกุุตตรมรรค  ทั่่�วไปมีีความหมาย ๓ อย่่าง คืือ (๑) สติิโคจร
อารมณ์์ อัั น เป็็ น ที่่� ตั้้� ง แห่่งสติิ (๒) คุุณธรรม
๑ เทศนาที่่�ลึึกซึ้้�ง ประกอบด้้วย พ ระสููตรจากทีีฆนิิกาย
กล่่าวคืือ การล่่วงพ้้นความรัักและความเกลีียดชััง
มหาวรรค ๒ สููตร คืือ มหาสติิปััฏฐานสููตรและมหานิิทานในศิิษย์์ อัันบุุคคลผู้้�เป็็นครููพึึงมีีสติิตั้้�งไว้้ (๓) สติิ
สููตร, พระสููตรจากมััชฌิิมนิิกาย ๖ สููตร คืือ สติิปััฏฐานสููตร
่� ำ�หน้้าที่ต่� ามระลึึกรู้้�อารมณ์์สาโรปมสููตร รุุกโขปมสููตร รััฏฐปาลสููตร มาคััณฑิิยสููตร และ หมายถึึง สติิเจตสิิกที่ทำ
กััมมััฏฐาน
อาเนญชสััปปายสููตร
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อนึ่่�ง ในบรรดาความหมาย ๓ อย่่างเหล่่านั้้�น
สติิปััฏฐาน ที่่�มีีความหมายว่่า สติิโคจร พึึงทราบว่่า
มีี ที่่� ใช้้ ดัั ง นี้้� เช่่น ในสัั ง ยุุ ตตนิิ ก าย มหาวรรค 
สติิปัฏั ฐานสัังยุุต สมุุทยสููตร (๓/๑๖๑) ได้้ตรัสั ไว้้ว่่า
จตุุนฺฺนํํ ภิิกฺฺขเว สติิปฏฺฺานานํํ สมุุทยญฺฺจ
อตถงฺฺคมญฺฺจ เทเสสฺฺสามิิ [ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย
เราจัักแสดงการเกิิดและการดัับแห่่งสติิปััฏฐาน ๔
แก่่เธอทั้้�งหลาย] คำำ�ว่่า สติิปฏฺฺาน ในประโยคที่่�
ยกมานี้้� แปลว่่า "อารมณ์์เป็็นที่เ่� ที่ย่� วไปของสติิ หรืือ
อารมณ์์อัันเป็็นที่่�ตั้้�งแห่่งสติิ" อีีกนััยหนึ่่�ง แปลว่่า
"ที่่� ตั้้� ง อัั น เป็็ น ศูู น ย์์ ร วมแห่่งสติิ "  วิิ เ คราะห์์ ว่่ า
ปติิฏฺฺาติิ อสฺฺฺ�มิินฺฺติิ ปฏฺฺานํํ, สติิยา ปฏฺฺานํํ
สติิปฏฺฺานํํ [ปฏฺฺาน คืือ ที่่�ตั้้�ง, สติิปฏฺฺาน คืือ
ที่่�ตั้้� ง แห่่งสติิ ]  อีี ก นัั ย หนึ่่� ง  วิิ เ คราะห์์ ว่่ า ปธานํํ
านนฺฺติิ ปฏฺฺานํํ, สติิยา ปฏฺฺานํํ สติิปฏฺฺานํํ
[ปฏฺฺาน คืือ ที่่�ตั้้�งอัันเป็็นศููนย์์รวม, สติิปฏฺฺาน คืือ
ที่่�ตั้้�งอัันเป็็นศููนย์์รวมแห่่งสติิ] ป อุุปสััค  ในคำำ�ว่่า

ปฏฺฺาน ในวิิเคราะห์์แรก ไม่่มีีความหมายพิิเศษ
ส่่วนในวิิเคราะห์์หลััง มีีความหมายว่่า ปธาน ซึ่่�ง
แปลว่่า "เป็็นใหญ่่  เป็็นประธาน" ซึ่่�งในที่่�นี้้�ได้้
แปลว่่า "ศููนย์์รวม" เหมืือนกัับคำำ�ว่่า หตฺฺถิิฏฺฺาน
[ที่่�ตั้้�งอัันเป็็นศููนย์์รวมของช้้าง], อสฺฺสฏฺฺาน [ที่่�ตั้้�ง
อัันเป็็นศููนย์์รวมของม้้า]
สติิปััฏฐาน ที่่�มีีความหมายว่่า "คุุ ณธรรม
กล่่าวคืือ การล่่วงพ้้นความรัักและความเกลีียดชััง
ในศิิษย์์ อันั บุุคคลผู้้�เป็็นครููพึงึ มีีสติิตั้้ง� ไว้้" มีีที่ใ่� ช้้ดังั นี้้�
เช่่น ในมััชฌิิมนิิกาย อุุปริิปััณณาสก์์ (๓/๒๖๓)
ได้้ตรััสไว้้ดัังนี้้�ว่่า
ตโย สติิปฏฺฺานา ยทริิโย เสวติิ, ยทริิโย
เสวมาโน สตฺฺ ถ า คณมนุุสาสิิ ตุํํ� อรหติิ . [สติิ
ปััฏฐานธรรมมีี ๓ ประการ, บุุคคลผู้้�เป็็นพระอริิยะ
ย่่อมซ่่องเสพซึ่่�งสติิปััฏฐานธรรมนั้้�น, เมื่่�อซ่่องเสพ
ซึ่่�งสติิปััฏฐานธรรมนั้้�นอยู่่� ย่่อมเหมาะที่่�จะเป็็นครูู
หรืือศาสดาพร่ำำ��สอนหมู่่�คณะ] ในความหมายนี้้�

พึึงทราบรููปวิิเคราะห์์ของคำำ�ว่่า สติิปััฏฐาน ดัังนี้้�
ปฏฺฺ  เปตพฺฺ พํํ ปวตฺฺ ตยิิ ตพฺฺ พํํ ปฏฺฺ  านํํ, สติิ ย า
ปฏฺฺานํํ สติิปฏฺฺานํํ [ปฏฺฺาน คืือ คุุณธรรมที่พึ่� งึ ให้้
บัังเกิิดขึ้้น� , สติิปฏฺฺาน คืือ คุุณธรรมที่่พึ� งึ ให้้บังั เกิิด
ขึ้้�นด้้วยสติิ]
ส่่วนสติิปัฏั ฐานที่่มี� คี วามหมายว่่า “สติิเจตสิิก
ที่่� ทำำ� หน้้ า ที่่� ต ามระลึึ ก รู้้�อารมณ์์ กัั ม มัั ฏ ฐาน”
มีีที่่�ใช้้ดัังนี้้� เช่่น ในมััชฌิิมนิิกาย อุุปริิปััณณาสก์์
(๓/๑๒๔) ได้้ตรััสไว้้ดัังนี้้�ว่่า จตฺฺตาโร สติิปฏฺฺานา
ภาวิิตา พหุุลีีกตา สตฺฺต โพชฺฺฌงฺฺเค ปริิปููเรนฺฺติิ
[สติิปััฏฐาน ๔ ที่่�ภิิกษุุได้้เจริิญและทำำ�ให้้มากแล้้ว
ย่่อมทำำ�ให้้โพชฌงค์์ ๗ บริิบููรณ์์] ซึ่่�งสติิปััฏฐาน
ในความหมายนี้้� เป็็นความหมายที่่�ประสงค์์ใน
มหาสติิ ปัั ฏ ฐานสูู ต ร วิิ เ คราะห์์ ว่่ า ปติิ ฏฺฺ  าตีี ติิ
ปฏฺฺานํํ, สติิเยว ปฏฺฺานํํ สติิปฏฺฺานํํ [ปฏฺฺาน
คืือ ธรรมที่่�ตั้้�งมั่่�น, สติิปฏฺฺาน คืือ ธรรมที่่�ตั้้�งมั่่�น
กล่่าวคืือสติิ]
อีีกนััยหนึ่่�ง คำำ�ว่่า สติิปฏฺฺานํํ ในความหมายนี้้�
มาจาก สติิ ศััพท์์ + อุุปฏฺฺาน ศััพท์์ วิิเคราะห์์ว่่า
อุุปฏฺฺาตีีติิ อุุปฏฺฺานํํ, สติิ จ สา อุุปฏฺฺานญฺฺฺ�จาติิ

สติิปฏฺฺานํํ [อุุปฏฺฺาน คืือ ธรรมที่่�ปรากฏเกิิดขึ้้�น,
สติิ ป ฏฺฺ  าน คืื อ สติิ ที่่� ป รากฏเกิิ ด ขึ้้� น ) (ทีี . อฏฺฺ .
๒/๓๔๔)
แม้้ ใ นพระบาลีี ปฏิิ สัั ม ภิิ ท ามรรค  สติิ
ปััฏฐานกถา (๙/๔๐๖) ที่่�ว่่า กาโย อุุปฏฺฺานํํ โน
สติิ, สติิ ปน อุุปฏฺฺานญฺฺเจว สติิ จ. ก็็ได้้ตััดบท 
สติิปฏฺฺานํํ ว่่า สติิ ศััพท์์ + อุุปฏฺฺาน ศััพท์์  
ในที่่�นี้้� สติิ แปลได้้หลายระดัับ คืือ ตั้้�งแต่่
ระดัับการปฏิิบััติิเบื้้�องต้้น เช่่น การมีีสติิกล่่าวคืือ
การระลึึกอารมณ์์ที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นได้้, การกำำ�หนด
รู้้�ทัันอารมณ์์ที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นได้้, และระดัับการ
ปฏิิบััติิขั้้�นสููง เช่่น การรู้้�แจ้้งในอารมณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ตามความเป็็นจริิง, ส่่วนคำำ�ว่่า ปฏฺฺาน ในที่่�นี้้�
แปลว่่า การตั้้� ง ไว้้ โ ดยแนบแน่่นอย่่างต่่อเนื่่� อ ง
เมื่่� อ รวม สติิ  กัั บ ปฏฺฺ  าน เข้้ า ด้้ ว ยกัั น  จึึ ง ได้้
ความหมายว่่า "การตั้้�งสติิไว้้โดยแนบแน่่นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในอารมณ์์กััมมััฏฐาน"
เอกายโน [เอก ศััพท์์ + อยน ศััพท์์] อยน
ศััพท์์ในที่่�นี้้� มีีความหมายว่่า มคฺฺค "ทาง" ซึ่่�งศััพท์์
ที่่� แ ปลว่่า "ทาง" ในคัั ม ภีี ร์์ อ ภิิ ธ านัั ปปทีี ปีี ก า
(คาถาที่่� ๑๙๐-๑๙๑) ระบุุไว้้ ๑๑ ศััพท์์ คืือ มคฺฺโค,
ปนฺฺโถ, ปโถ, อทฺฺธา, ปชฺฺโช, อญฺฺชสํํ, วฏุุมํํ, อยนํํ,
ปทวีี, วตฺฺตนีี, ปทฺฺธติิ  วิิเคราะห์์ว่่า เอโก จ โส
อยโน จาติิ เอกายโน หรืือ เอโก เอว อยโน
เอกายโน [เอกายน คืือ ทางสายเดีียวเท่่านั้้�น]
ตามรููปวิิเคราะห์์นี้้� เอกายน มีีความหมาย
เป็็น ๒ นััย คืือ
(๑) แสดงให้้ทราบว่่า นิิพฺฺพานคามิิมคฺฺค กล่่าวคืือ
ทางที่จ่� ะนำำ�ไปสู่่�พระนิิพพานนั้้�น มีีอยู่่เ� ส้้นทางเดีียว
เท่่านั้้�น
(๒) แสดงให้้ทราบว่่า ทางคืือ สติิปััฏฐานนี้้� เป็็น
เส้้นทางที่จ่� ะนำำ�ไปสู่่�จุดุ หมายเดีียว คืือพระนิิพพาน
เท่่านั้้�น

๖๐

อนึ่่�ง คำำ�ว่่า มคฺฺค ในที่่�นี้้� แม้้ดููเหมืือนว่่าจะ
ทรงหมายเอาสติิปััฏฐาน [สติิเจตสิิก] เท่่านั้้�น แต่่
ตามความเป็็นจริิงแล้้ว มรรคธรรมทั้้�งหลายยัังมีีอยู่่�
อีีกมาก ซึ่่�งมรรคธรรมเหล่่านั้้�นสงเคราะห์์เข้้าใน
คำำ�ว่่า สติิปััฏฐานด้้วย อวิินาภาวนััย [สำำ�นวน
คำำ�พูดู ที่ย่� กเอาธรรมที่่สำ� ำ�คัญ
ั ขึ้้น� กล่่าวเป็็นตััวอย่่าง
โดยให้้สงเคราะห์์ธรรมอื่่�นๆ ที่่�เป็็นสััมปยุุตธรรม
นั้้�นด้้วย] ดัังนั้้�น มรรคธรรมอื่่น� ๆ เช่่น ปััญญา วิิริยิ ะ
เป็็นต้้น จึึงหมายเอาในที่่�นี้้�ด้้วย ดัังจะเห็็นว่่า ใน
นิิทเทส พระพุุทธองค์์ได้้ทรงระบุุญาณและวิิริิยะ
ไว้้ด้้วยคำำ�ว่่า อาตาปีี สมฺฺปชาโน, ส่่วนใน อุุทเทส
ที่่�ทรงระบุุเฉพาะสติิ เพราะทรงเห็็นว่่า เหล่่า
เวไนยสััตว์์มีีอััธยาศััยในการปฏิิบััติิสติิปััฏฐานได้้
จึึงทรงมีีพระประสงค์์ที่่�จะให้้เวไนยสััตว์์เหล่่านั้้�น
ได้้เกิิดความรู้้�ในเรื่่อ� งสติิปัฏั ฐานเป็็นอัันดัับแรกก่่อน
ดัังนั้้�น จึึงทรงแสดงสติิไว้้ในอุุทเทส ส่่วนมรรคธรรมอื่่� น เช่่น ปัั ญ ญาและวิิ ริิ ย ะทรงแสดงไว้้
ภายหลัังในนิิทเทส
สรุุปว่่า สติิปัฏั ฐานมรรค หมายถึึง กลุ่่ม� มรรคธรรมมีีสติิเป็็นประธาน ได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นเอกายนมรรค
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สำำ� หรัั บ ในธัั ม มจัั ก กัั ปปวัั ตต นสูู ต ร ทรงแสดง
มััชฌิิมาปฏิิปทาว่่าเป็็นเอกายนมรรค  ซึ่่�งมััชฌิิมา
ปฏิิปทาก็็คืือ มรรค  ๘ และในมรรค  ๘ ก็็มีีสติิ
ปััฏฐานมรรครวมอยู่่�ด้้วย
ที่่� แ สดงมาทั้้� ง หมดนี้้� ล้้ ว นเป็็ น การอธิิ บ าย
ความหมายและองค์์ธรรมของสติิปััฏฐาน ส่่วน
ตำำ�นานหรืือวััฒนธรรมการสวดสติิปััฏฐานสููตร
เป็็นพระปริิตรนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับความศรััทธาและ
ความเชื่่อ�  จะอย่่างไรก็็ตาม หากชาวพุุทธได้้พากััน
สวดสาธยายสติิปััฏฐานสููตรอยู่่�เนืืองๆ พร้้อมกัับ
ทำำ�ความเข้้าใจในเนื้้�อหาและนำำ�ไปปฏิิบััติิ สิ่่�งนี้้�
ต่่างหากคืือสาระที่่�จะนำำ�ท่่านทั้้�งหลายให้้หลุุดพ้้น
จากกองทุุกข์์ทั้้�งมวล
สรุุปว่่า เรื่่�องตำำ�นานของการสวดสติิปััฏฐาน
สููตรในประเทศไทยนั้้�น ผู้้�เขีียนก็็ยังั ไม่่สามารถระบุุ
ได้้อย่่างชััดเจนว่่า มีีการเริ่่�มสวดในยุุคใดสมััยใด
ดัั ง นั้้� น  ผู้้�เขีี ย นจึึ ง ขอจบไว้้ แ ต่่เพีี ย งเท่่านี้้� ก่่ อน
โอกาสหน้้าหากมีีข้้อมููลใดเพิ่่�มเติิม ก็็จะนำำ�มา
เล่่าสู่่�กัันฟัังอีีกครัับ สวััสดีีครัับ
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มุมมองทัศนะ

สวดมนต์ : ต้นแบบชีวิตประเสริฐ
ธีรปัญโญ

ผู้้�คนจำำ�นวนไม่่น้้อยในยุุคปััจจุุบัันนี้้� ที่่�ดำำ�เนิิน
ชีีวิิ ต อย่่ า งไร้้ระเบีียบแบบแผน กิิ น อยู่่�ไปวัั น ๆ
อย่่างสะเปะสะปะไร้้จุุดหมาย ไม่่ทราบว่า่ ควรจะใช้้
ชีีวิิตที่่�ได้้มานี้้�ไปทำำ�อะไรดีี ที่่�จะมากไปกว่่าทำำ�งาน
หาเงิินมาใช้้หนี้้�ให้้รอดตายเพื่่�อเสพสุุขต่่อไปได้้อีีก
วัันหนึ่่�ง ถ้้าเราไม่่เก่่งพอที่่�จะหาความหมายของ
ชีีวิิตได้้ด้้วยตััวเองแล้้วละก็็ ลองมาสนใจศึึกษา
ภููมิิปััญญาของผู้้�คนที่่�เขาเกิิดตายมาก่่อนหน้้าเรา
ว่่าพวกเขาเหล่่านั้้�นได้้ถึึงข้้อสรุุปอะไร ที่่�พอจะถืือ
เป็็นหลัักยึึดของชีีวิิตได้้บ้้าง
	ที่่�จริิงแล้้วชีีวิิตมนุุษย์์เราที่่�ได้้มีีโอกาสเกิิดมา
แต่่ละครั้้ง� มีีอะไรที่่ค� วรตั้้ง� เป้้าหมายในชีีวิิตไว้้บ้า้ งไหม
แม้้ แ ต่่ ค นที่่� โชคดีีที่่� ส ามารถหาความพรั่่� ง พร้้ อ ม
ทางวััตถุุมาเสพได้้เพีียงพอ จนเป็็นอยู่่�ได้้โดยไม่่ลำำ�บาก
ทางกายแล้้ว จะมีีอะไรอีีกบ้้างไหมที่่�ควรได้้ทางใจ

นอกเหนืือจากทางกาย ที่่บั� ณ
ั ฑิิตส่่วนใหญ่่เขาแสวงหากััน
เพราะชีีวิติ ไม่่ได้้มีีเฉพาะตอนนี้้เ� ท่่านั้้น� แต่่มันั มีีก่่อนหน้้า
และยัังมีีต่่อไปอีีกด้้วย
การสวดมนต์์สาธยายเป็็นอุุบายวิิธีีอย่่างหนึ่่�งที่่�
ใช้้ ไ ด้้ ผ ลมายาวนาน เพื่่� อ วางแผนและกำำ� หนด
เป้้าหมายในชีีวิิตของแต่่ละคน เพื่่�อรวมความสนใจ
ในแต่่ละวัันมาระลึึกถึึงคำำ�สอนของผู้้�รู้้�ในอดีีตหรืือ
ของพระศาสดาในศาสนาต่่ า งๆ ตามความเชื่่� อ
ของตน ในเรื่่อ� งประโยชน์์สููงสุุดที่ค่� วรจะได้้จากชีีวิิตนี้้�
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ภัันเต จีี พระมหาเถระศรีีลัังกา ประธานสงฆ์์ฝ่่ายเถรวาท ที่่�ประเทศสหรััฐอเมริิกา

	สำำ� หรัั บช าวพุุ ท ธเรานั้้� น มีีศรัั ท ธาในสมเด็็ จ
พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า เราจึึงถืือเอาพระบรมศาสดา
เป็็นต้้นแบบในการดำำ�เนิินชีีวิิต คำำ�สอนของพระองค์์
ทั้้� ง หมดเป็็ น ไปเพื่่� อ ประโยชน์์ แ ละความสุุ ข แก่่
สรรพสัั ต ว์์ ทั้้� ง หลาย เพื่่� อ ประโยชน์์ แ ละความสุุ ข
สามระดัับ คืือ ระดัับที่่�ตาเห็็นได้้ในปััจจุุบัันชาติินี้้�
ระดัับหลัังจากตายแล้้วไปสู่่�ปรโลก และระดัับสููงสุุด
ที่่�พ้้นจากโลกนี้้�โลกหน้้า และจากกองทุุกข์์ได้้อย่่าง
สิ้้น� เชิิง คำำ�สอนในบทสวดมนต์์จึึงเป็็นคำำ�ที่คั่� ดส
ั รรกลั่่น�
มาแล้้วว่่า เป็็นถ้้อยคำำ�ที่่�มีีความหมายลึึกซึ้้�ง เป็็น
อมตธรรม เป็็ น โลกุุ ต ตรธรรม หรืื อ ชี้้� แ นวแห่่ ง
โลกุุตตรธรรมนั้้�น เป็็นเสมืือนแผนที่่�ลายแทงสมบััติิ
ที่่�พระศาสดาฝากไว้้ หรืือเป็็นเหมืือนรััตนะอัันมีีค่่า
ที่่� พ ระศาสนาเก็็ บรัั ก ษารวบรวมเอาไว้้ ใ ห้้ อ นุุ ช น
รุ่่�นหลัั ง ได้้ เข้้ า มาศึึกษาเพื่่� อ ถืื อ ติิ ดตัั ว เอาไปเป็็ น
อริิยทรััพย์์ในการเดิินทางในวััฏสงสารต่่อไป
ศาสนาเกิิดขึ้้�นมาในโลกก็็เพื่่�อแก้้ความทุุกข์์ เรา
นัั บถืื อ ศาสนาอะไรอยู่่� แม้้ แ ต่่ ตัั ว เราเองก็็ อ าจจะ

ไม่่ทราบแน่่ชััด วิิธีีดููง่่ายๆ คืือ ให้้ดููที่่�การแก้้ทุุกข์์
ของเราว่่าใช้้วิิธีีอะไร บางคนเจอทุุกข์์แล้้วไปชอปปิ้้�ง
นั่่� น ก็็ เ ท่่ า กัั บว่่ า เรานำำ� การได้้ วัั ต ถุุ หรืื อ วงจรสวยถููก-ซื้้� อ -เก็็ บ มาเป็็ น ที่่� พึ่่� ง หรืื อ ศาสนา บางคน
เจอทุุกข์์แล้้วไปเซลฟีีแสวงหายอดไลก์์ในโซเชีียล
มีีเดีีย ก็็เท่่ากัับเรานำำ�สารโดพามีีนในสมองที่่�หลั่่�ง
เมื่่�อสมหวัังในอะไรบางอย่่างมาเป็็นศาสนา หรืือ
ถ้้าเราเจอทุุกข์์แล้้วไปบนบานศาลกล่่าว ก็็เท่่ากัับว่่า
เรานำำ�สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เหนืือธรรมชาติิมาเป็็นศาสนา
แต่่ ถ้้ า เราเจอทุุ ก ข์์ แ ล้้ ว กลัั บม าตั้้� ง หลัั ก ก่่ อ น
ด้้ ว ยการสวดมนต์์ ตั้้� ง สติิ อย่่ า งน้้ อ ยใจก็็ ส งบ
ไม่่ปรุุงแต่่งทุุกข์์ให้้เกิินไปจากความเป็็นจริิง แล้้วพอ
จิิ ต สงบ ลองน้้ อ มเอาความหมายของบทสวดมา
พิิจารณาให้้เกิิดปััญญา นำำ�มาใช้้แก้้ปััญหาในชีีวิิต
ในช่่ ว งนั้้� น ๆ ให้้ ผ่่ า นไปได้้ ก็็ เ ท่่ า กัั บ เรานั้้� น นัั บถืื อ
พุุ ท ธศาสนา ที่่� ถืื อ เอาความรู้้� เ ป็็ น ตัั ว แก้้ ทุุ ก ข์์
(พุุทธ แปลว่่า รู้้�)
ความรู้้�จึึงเป็็นหลัักแก้้ทุกุ ข์์ที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในพระพุุทธ-
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ภาพอิิริิยาบถเมื่่�อครั้้�งหลวงปููชาเยืือนอัังกฤษ

ศาสนา ความหมายของชีีวิิ ต จึึงผููกพัั น อยู่่�กัั บ การ
แสวงหาความรู้้� ชีีวิิตคืือเรื่่�องที่่�เราเล่่าให้้ตััวเองฟััง
เกี่่�ยวกัับตััวเราเอง เราคืือตััวเอกของเรื่่�องเล่่านั้้�นๆ
เช่่น เรื่่� องเล่่ าของเราอาจจะเป็็น ว่่า “เราเป็็นคน
หาเงิินเก่่ง สามารถครอบครองวััตถุุเสพได้้มากกว่่า
คนอื่่� น ” หรืื อ “คุุ ณ ค่่ าของเราขึ้้� นกัั บการยอมรัั บ
ของคนในสัังคม” หรืือเรื่่อ� งเล่่าว่่า “เราไม่่มีีอำ�ำ นาจอะไร
ไม่่ต้้องทำำ�อะไร ชะตาชีีวิิตถููกกำำ�หนดไว้้แล้้ว เพีียงแต่่
รอคอยสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�มาแก้้ปััญหาให้้” หรืือเรื่่�องเล่่า
ที่่� ว่่ า “เราคืือมนุุ ษ ย์์ ค นหนึ่่� ง ที่่� ต้้ องเผชิิ ญ กัั บ
ความทุุกข์์ และมีีวิิธีีที่่�ผู้้�รู้้�เคยสอนเอาไว้้ ซึ่่�งเรา
อาจจะเรีียนรู้้� เ พื่่� อ ให้้ก้้าวข้้ามความทุุ กข์์ นั้้� น ๆ
ไปได้้” นี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่่างของเรื่่�องเล่่าที่่�เราเชื่่�อกััน
อยู่่�ว่่ า เป็็ น จริิ ง ชีีวิิ ต เราอยู่่�ในเรื่่� อ งเล่่ า ไม่่ เรื่่� อ งใด
ก็็ เรื่่� อ งหนึ่่� ง เสมอ และเรื่่� อ งเล่่ า เหล่่ า นี้้� จ ะเป็็ น ตัั ว
กำำ� หนดความหมายของชีีวิิ ต ว่่ า ต้้ อ งทำำ� อะไร
เพื่่�อเติิมเต็็มชีีวิิตเราให้้สมบููรณ์์ในเรื่่�องที่่�เล่่านั้้�น
ในโลกที่่� ข้้ อ มููลและเรื่่� อ งราวผ่่ า นเข้้ า มา
ในชีีวิิตของเรามากมายเหลืือเกิิน เราจะเลืือกรัับ
ข้้อมููลหรืือเรื่่�องเล่่าชุุดใดมาใช้้ และเพื่่�อจุุดมุ่่�งหมาย

อะไร ทุุกวัันนี้้�เราอาจจะให้้น้ำำ��หนัักกัับประโยชน์์ที่เ่� ห็็น
ได้้ด้ว้ ยตาเป็็นสำำ�คัญ
ั แต่่บัณ
ั ฑิิตนั้้�นจะไม่่คิดสั้้
ิ น� พอใจ
อยู่่�กัั บปร ะโยชน์์ ปัั จจุุ บัั น ที่่� ต าเห็็ น ได้้เท่่ านั้้� น
แต่่ยัังคิิดยาวเผื่่�อไปถึึงประโยชน์์ในโลกหน้้า และ
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�งด้้วย ซึ่่�งประโยชน์์อีีกสองอย่่างนี้้�
บทสวดมนต์์ที่มีีคำ
่� ำ�สอนของผู้้�รู้จ้� ริิงจะบอกแนวทางไว้้
ให้้แก่่เราได้้ อย่่างน้้อยชีีวิิตจะได้้มีีหลััก มีีแบบแผน
ที่่�จะกำำ�หนดทิิศทาง ที่่�จะก้้าวต่่อไปได้้อย่่างมั่่�นคง
โดยไม่่ต้้องลองผิิดลองถููกเอาเอง
เ มื่่� อ ผู้้� เขีี ย น ยัั ง เ ด็็ ก อ ยู่่�บ้้ า น ต่่ า ง จัั ง ห วัั ด
สมัั ย นั้้� น ไฟฟ้้ า ไม่่ ไ ด้้ สว่่ า งทั่่� ว ทั้้� ง บ้้ า นเหมืื อ นในยุุ ค
ปัั จ จุุ บัั น มีีแต่่ แ สงสลัั ว ๆ จากไฟหลอดเดีียว
ตรงกลางห้้ อ ง จำำ� ได้้ ว่่ า คุุ ณ ย่่ า จะส่่ ง ให้้ ขึ้้� นไปนอน
ข้้ า งบนก่่ อ น ส่่ ว นคุุ ณ ปู่่� แ ละพวกลุุ ง ๆ ป้้ า ๆ
จะอยู่่�ดึึกหน่่ อ ย เพื่่� อ รอดููละครทีีวีีเรื่่� อ งห้้ อ งหุ่่�น
เสีียงจากทีีวีีจะดัังลอดผ่่านแผ่่นกระดานขึ้้�นมาเป็็น
ระยะๆ ทำำ�ให้้ตกใจกลััวจนนอนไม่่หลัับ
เมื่่� อ คุุ ณ ย่่ า ทราบเข้้ า จึึงสอนให้้ ส วดมนต์์ บ ท
“อิิติิปิิโส” ก่่อนนอนทุุกวััน ท่่านว่่าจะช่่วยป้้องกััน
ภูตู ผีีปีีศาจได้้ แล้้วยัังทำำ�ให้้ฝันั ดีี ไม่่ฝันั ร้้าย ได้้พักั ผ่่อน
เต็็มที่่� ตื่่น� แล้้วจะไม่่งัวั เงีีย จิิตแจ่่มใส พร้้อมรัับวันั ใหม่่

ผู้้�เขีียนกัับโยมย่่าในวัันอุุปสมบท
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มาทราบในภายหลัั งว่่า บทที่่�สวดคืือบทระลึึกถึึง
พระพุุทธคุุณเก้้าอย่่างของพระพุุทธเจ้้า สามารถ
ใช้้ เ ป็็ น คาถาป้้ อ งกัั น ภัั ย จากเหล่่ า ภูู ต ผีีปีี ศ าจได้้
ชะงััดนััก ตอนที่่ส� วดสมััยเด็็กๆ นั้้�น สวดแต่่พระบาลีี
ไม่่มีีคำำ�แปล ก็็ทำำ�ให้้ขลัังดีี ในที่่�นี้้�ขอใส่่คำำ�แปลด้้วย
ผู้้�อ่า่ นจะได้้เข้้าใจความหมายของบทที่่ส� วด การที่่เ� รา
สวดอยู่่�ทุุกวัันด้้วยความเชื่่�อ ภายหลัังพอได้้มาเข้้าใจ
ความหมายแล้้ว รู้้�สึึกประทัับใจมาก เพราะว่่าเป็็นสิ่่�ง
ที่่�คุุณย่่าเห็็นว่่าสำำ�คััญจากประสบการณ์์ในชีีวิิตของ
ท่่านทั้้�งหมด ถ้้าจะให้้รวบรวมแล้้วถ่่ายทอดในเวลา
สั้้�นๆ ก็็คืือ บทสวดมนต์์เหล่่านี้้�ที่่�อยากให้้หลานได้้นำำ�
ไประลึึกถึึงก่่อนนอนทุุกวััน เป็็นเครื่่�องนำำ�ใจให้้สงบ
และยัังสามารถขจััดภััยอัันตรายต่่างๆ ได้้ด้้วย
พุุทธานุุสติิ
	อิิติิปิิโส ภะคะวา
		 แม้้เพราะเหตุุนี้้� พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า
อะระหััง
		 เป็็นผู้้�ไกลจากกิิเลส
	สััมมาสัมพุ
ั ุทโธ
		 เป็็นผู้้�ตรััสรู้้�ชอบได้้โดยพระองค์์เอง
	วิิชชาจะระณะสััมปัันโน
		 เป็็นผู้้�ถึึงพร้้อมด้้วยวิิชชาและจรณะ
	สุุคะโต
		 เป็็นผู้้�ไปแล้้วด้้วยดีี
โลกะวิิทูู
		 เป็็นผู้้�รู้้�โลกอย่่างแจ่่มแจ้้ง
อะนุุตตะโร ปุุริิสะทััมมะสาระถิิ
		 เป็็นผู้้�สามารถฝึึกบุุรุุษที่่�สมควรฝึึกได้้
		 อย่่างไม่่มีีใครยิ่่�งกว่่า
	สััตถา เทวะมะนุุสสานััง
		 เป็็นครููผู้้�สอนของเทวดาและมนุุษย์์ทั้้�งหลาย
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ผู้้�เขีียนในวััยเรีียน

	พุุทโธ
		 เป็็นผู้้�รู้�้ ผู้้�ตื่่�น ผู้้�เบิิกบานด้้วยธรรม
ภะคะวาติิ
		 เป็็นผู้้�มีีความจำำ�เริิญจำำ�แนกธรรม สั่่ง� สอนสััตว์์
ดัังนี้้�ฯ
ใครจะนำำ� ไปใช้้ ส วดก่่ อ นนอนก็็ ไ ด้้ น ะ เท่่ า ที่่�
จำำ�ได้้ผู้้�เขีียนไม่่เคยมีีปััญหาเรื่่�องนอนไม่่หลัับอีีกเลย
ไปที่่�ไหนก็็หลัับได้้ง่่ายที่่�สุุด ตื่่�นแล้้วก็็ไม่่ค่่อยมีีปััญหา
เรื่่�องงััวเงีียด้้วย
จากนั้้� น พอโตขึ้้� น มาถึึ ง วัั ย เรีียน นัั ก เรีียน
ส่่วนใหญ่่ก็ค็ งไม่่มีีใครชอบสวดมนต์์ มัักจะชอบวิ่่�งเล่่น
กัันเสีียมากกว่่า แต่่มีียกเว้้นเวลาเดีียวคืือเวลาสอบ
หลายคนคงมีีบทสวดมนต์์ ป ระจำำ� ใจกัั น ไว้้ ใช้้ ต อน
วิิ ก ฤติิ นี้้� เท่่ า ที่่� เ ห็็ น คืื อ เอาไว้้ ส วดบนบานขอให้้
สอบผ่่ า น ผู้้� เขีียนเองสมัั ย เรีียนหนัั ง สืื อ ต้้ อ งสอบ
บ่่ อ ยๆ เกืื อ บทุุ ก เดืื อ น บางทีีก็็ เ ครีียดเพราะอ่่ า น
หนัังสืือไม่่ทััน พอดีีได้้ไปอ่่านพบ บทภััทเทกรััตต
คาถา ที่่�พระพุุทธองค์์ตรััสสอนไว้้ว่่า ไม่่ควรห่่วง
คะนึึงถึึงอดีีตที่ผ่่� า่ นไปแล้ว้ และไม่่ควรห่่วงพะวงถึึง
อนาคตที่่� ยัั ง มาไม่่ ถึึ ง ให้้อยู่่�กัั บ ปัั จจุุ บัั น เท่่ านั้้� น
ประทัับใจมาก ถึงึ กัับคัดั ลอกนำำ�มาทำำ�เป็็นที่่คั่่� น� หนัังสืือ
และใช้้สวดเตืือนใจตนเองบ่่อยๆ ไม่่เผลอปล่่อยจิิต
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แขกที่่�มาในพิิธีีอุุปสมบทที่่� Bhavana Society ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ปล่่อยใจให้้กัังวล ทำำ�จิิตให้้มีีสติิจดจ่่ออยู่่�กัับปััจจุุบััน
อัันเป็็นสภาวะที่่�เป็็นจริิง และมีีสมาธิิอยู่่�กัับสิ่่�งที่่�ทำำ�
คำำ�ที่่�พููด จึึงสามารถเข้้าใจหนัังสืือที่่�อ่่านได้้เร็็วและ
มีีความจำำ�ดีี

ภััทเทกรััตตคาถา
อะตีีตััง นานฺฺวาคะเมยยะ
นััปปะฏิิกัังเข อะนาคะตััง
	บุุ ค คลไม่่ ค วรตามคิิ ด ถึึ ง สิ่่� ง ที่่� ล่่ ว งไปแล้้ ว ด้้ ว ย
อาลััย และไม่่พึึงพะวงถึึงสิ่่�งที่่�ยัังไม่่มาถึึง
ยะทะตีีตััมปะหีีนัันตััง
อััปปััตตััญจะ อะนาคะตััง
	สิ่่�งเป็็นอดีีตก็็ละไปแล้้ว
	สิ่่�งเป็็นอนาคตก็็ยัังไม่่มา
ปััจจุปุ ปัันนััญจะ โย ธััมมััง
ตััตถะ ตััตถะ วิิปััสสะติิ,
อะสัังหิิรััง อะสัังกุุปปััง
ตััง วิิทธา มะนุุพฺฺรููหะเย

	ผู้้�ใดเห็็นธรรมอัันเกิิดขึ้้�นเฉพาะหน้้าที่่นั้้� �นๆ
อย่่างแจ่่มแจ้้ง ไม่่ง่่อนแง่่นคลอนแคลน
เขาควรพอกพููนอาการเช่่นนั้้�นไว้้
อััชเชวะ กิิจจะมาตััปปััง
โก ชััญญา มะระณััง สุุเว
ความเพีียรเป็็นกิิจที่่ต้� ้องทำำ�วัันนี้้�
ใครจะรู้้�ความตายแม้้พรุ่่�งนี้้�
นะ หิิ โน สัังคะรัันเตนะ มะหาเสเนนะ มััจจุนุ า
เพราะการผััดเพี้้�ยนต่่อมััจจุุราชซึ่่�งมีีเสนามาก
	ย่่อมไม่่มีีสำำ�หรัับเรา
เอวััง วิิหาริิมาตาปิิง อะโหรััตตะมะตัันทิิตังั ,
ตััง เว ภััทเทกะรััตโตติิ สัันโต อาจิิกขะเต มุุนิิ
	มุุนีีผู้้�สงบย่่อมกล่่าวเรีียก
	ผู้้�มีีความเพีียรอยู่่�เช่่นนั้้�น
ไม่่เกีียจคร้้านทั้้�งกลางวัันกลางคืืนว่่า
	ผู้้�เป็็นอยู่่�แม้้เพีียงราตรีีเดีียวก็็น่่าชม ฯ
	บทสวดนี้้�คงมีีส่่วนช่่วยให้้การเรีียนอยู่่�ในเกณฑ์์
ดีีมาโดยตลอด เพราะไม่่เสีียเวลาไปกัับเรื่่�องที่่�เรา
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ทำำ�อะไรไม่่ได้้ แต่่มุ่่�งอยู่่�ที่่�ปััญหาเฉพาะหน้้า ที่่�พอจะ
แก้้ไขได้้ สมััยไปเรีียนต่่อที่่�อเมริิกา ช่่วงพัักร้้อนได้้มีี
โอกาสไปเข้้ากรรมฐานที่่� Bhavana Society กัับ
ภัันเตจีี พระมหาเถระชาวศรีีลัังกาที่่�ประจำำ�อยู่่�ที่่�นั่่�น
ตอนจบการนั่่�งสมาธิิในแต่่ละ session ภัันเตจะสวด
คาถาธรรมบทเป็็นภาษาบาลีีขึ้้�นมา บางทีีท่่านก็็แปล
เป็็นภาษาอัังกฤษให้้ฟััง แต่่บางทีีก็็ไม่่ได้้แปล เสีียง
และจัังหวะของบาลีีนั้้�นไพเราะมาก ทำำ�ให้้สนใจเรีียน
ภาษาบาลีีเพื่่� อ ทำำ� ความเข้้ า ใจในพระพุุ ท ธพจน์์
ให้้ ลึึ กซึ้้� ง ยิ่่� ง ขึ้้� น บทที่่� ส วดเป็็ น ประจำำ� ตอนทำำ�วัั ต ร
ก่่อนนั่่�งสมาธิิ คืือบทสวดพุุทธบููชา

พุุทธบููชา
ฆะนะสารััปปะทิิตเตนะ ทีีเปนะ ตะมะ ธัังสิินา
ติิโลกะทีีปััง สััมพุทธั
ุ งั ปููชะยามิิ ตะโมนุุทังั ฯ
ด้้วยแท่่งเทีียนไขที่่�จุุดขึ้้�นกำำ�จััดความมืืด
	ข้้าพเจ้้าขอบููชาพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
	ผู้้�เป็็นประทีีปแห่่งโลกทั้้�งสาม
	ผู้้�กำำ�จััดความมืืดคืือโมหะทั้้�งหลาย
คัันธะ สััมภาระ ยุุตเตนะ ธููเปนาหััง สุุคันั ธิินา
ปููชะเย ปููชะเนยยััง ตััง ปููชา ภาชะนะมุุตตะมัังฯ

สามเณรน้้อยกัับการเรีียนพุุทธพจน์์
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ด้้วยธููปหอมอัันประกอบขึ้้�นจาก
ของหอมทั้้�งหลาย
	ข้้าพเจ้้าขอบููชาผู้้�ที่่�ควรค่่าแก่่การบููชา 		
	ผู้้�เป็็นภาชนะรองรัับการบููชาอัันสููงสุุด
วััณณะ คัันธะ คุุณููเปตััง เอตััง กุุสุมุ ะ สัันตะติิง
ปููชะยามิิ มุุนิินทััสสะ สิิรีีปาทะ สะโรรููเห ฯ
ระเบีียบดอกไม้้เหล่่านี้้� อัันมีีสีีสวยงาม
	มีีกลิ่่�นหอม และยอดเยี่่�ยม
	ข้้าพเจ้้าขอบููชาแทบพระบาทดอกบััวอัันมีีสิิริิ
ของพระมหามุุนีีผู้้�ยิ่่�งใหญ่่
ปููเชมิิ พุุทธััง กุุสุุเมนะเนนะ
ปุุญเญนะ เอเตนะ จะ โหตุุ โมกขััง
ด้้วยดอกไม้้นี้้� ข้้าพเจ้้าขอบููชาพระพุุทธเจ้้า
ด้้วยบุุญนี้้� ขอให้้ข้้าพเจ้้าหลุุดพ้้น
จากความทุุกข์์ทั้้�งปวง
ปุุปผััง มิิลายาติิ ยะถา อิิทััง เม
กาโย ตะถา ยาติิ วิินาสะภาวััง ฯ
	ดอกไม้้นี้้�ต้้องเหี่่�ยวแห้้งไป ฉัันใด
กายของฉัันนี้้�ก็็ต้้องบ่่ายหน้้าไป
	สู่่�ความพิินาศ ฉัันนั้้�น
อิิมายะ ธััมมานุุธััมมะปะฏิิปััตติิยา
พุุทธััง ปููเชมิิ
อิิมายะ ธััมมานุุธััมมะปะฏิิปััตติิยา
ธััมมััง ปููเชมิิ
อิิมายะ ธััมมานุุธััมมะปะฏิิปััตติิยา
สัังฆััง ปููเชมิิ ฯ
ด้้วยการปฏิิบัติั ิธรรมสมควรแก่่ธรรมนี้้�
	ข้้าพเจ้้าขอน้้อมบููชาแด่่พระพุุทธเจ้้า
ด้้วยการปฏิิบัติั ิธรรมสมควรแก่่ธรรมนี้้�
	ข้้าพเจ้้าขอน้้อมบููชาแด่่พระธรรมเจ้้า
ด้้วยการปฏิิบัติั ิธรรมสมควรแก่่ธรรมนี้้�
	ข้้าพเจ้้าขอน้้อมบููชาแด่่พระสัังฆเจ้้า
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การสวดมนต์์พุุทธบููชาก่่อนการเริ่่�มกรรมฐานที่่� Bhavana Society

ธรรมเนีียมการบููชาพระของชาวศรีีลัังกา นิิยม
ถืือเอาดอกไม้้สดมาจากบ้้านของตนเอง แล้้วเอามา
จัั ด เรีียงไว้้ ห น้้ า พระประธานเพื่่� อ บููชาพระ (ไม่่ ไ ด้้
ไปซื้้� อ ดอกไม้้ ที่่� ร้้ อ ยเป็็ น พวงมาลัั ย สำำ� เร็็ จ แล้้ ว มา
ถวายพระเหมืือนของไทยเรา) ดอกไม้้จึึงเหี่่�ยวลง
เห็็นได้้ชััดตรงหิ้้�งพระนั้้�นเอง เวลาเห็็นดอกไม้้เหี่่�ยว
ก็็จะนึึกถึึงบทสวดนี้้�ที่ก�่ ล่่าวว่่า ร่่างกายของเราต้้องแก่่
และเหี่่�ยวเฉาลงเหมืือนดอกไม้้แห้้งเหล่่านั้้�นทุุกวัันๆ
จึึงเป็็นเหตุุพาใจให้้เร่่งปฏิิบัติั บููช
ิ าด้้วยความไม่่ประมาท
เพื่่� อ ถวายเป็็ น พุุ ท ธบููชา ธัั มมบููช า และสัั ง ฆบููชา
มิิใช่่พอใจอยู่่�แค่่อามิิสบููชาเท่่านั้้�น
การได้้ เ ปล่่ ง เสีียงแรกของวัั น ใหม่่ ด้้ ว ยการ
สวดมนต์์ จััดเป็็นมงคลชีีวิิตอย่่างหนึ่่ง� เมื่่�อเราตื่่น� นอน
ล้้ า งหน้้ า ล้้ า งตาให้้ สดชื่่� น แล้้ ว การเปล่่ ง ถ้้ อ ยคำำ�ที่่�
เป็็นสาระธรรมที่่�สื่่�อแสดงถึึงสิ่่�งสำำ�คััญในชีีวิิตเป็็น
อัั น ดัั บ แรก ถืื อ เป็็ น การล้้ า งใจไปด้้ ว ย ทำำ� ให้้ เรา
ไม่่ลืืมหลััก ไม่่หลงไปกัับเปลืือกภายนอกต่่างๆ ที่่�จะ
ประเดประดัังเข้้ามาเมื่่�อเราต้้องใช้้ชีีวิิตมีีปฏิิสััมพัันธ์์

กัับผู้ค้� นในแต่่ละวััน ซึ่่ง� นอกจากจะเตืือนใจให้้มีีกำำ�ลังั
สร้้ า งสรรค์์ สิ่่� ง ที่่� ดีี งามแล้้ ว ยัั ง ช่่ ว ยให้้ เราก้้ า วข้้ า ม
อุุปสรรคในชีีวิิตได้้อย่่างมั่่�นใจด้้วย อานุุภาพของ
ธรรมะนั้้�นจะปกปัักรัักษาผู้้�ที่่�ประพฤติิธรรมอยู่่�เสมอ
ข้้อนี้้�คนที่่�สวดมนต์์อยู่่�เป็็นประจำำ�จะรู้้�ดีี
ส่่วนบทสวดที่่�เป็็นบทปิิดท้้ายนี้้� เป็็นบทสวด
ที่่� ไ ด้้ พ บเป็็ น ครั้้� ง แรกที่่� ป ระเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
ตอนนั้้� น ยัั ง เป็็ น แพทย์์ ป ระจำำ�บ้้ า น ฝึึ ก งานอยู่่�ที่่�
โรงพยาบาลเด็็กรััฐมิิชิิแกน งานหนััก ไม่่ค่่อยได้้มีี
โอกาสพบปะกัับผู้้�คนเท่่าไรนอกจากคนไข้้ โยมป้้า
ได้้นิิมนต์์พระอาจารย์์อมโร (ปััจจุุบัันคืือเจ้้าอาวาส
วััดอมราวดีีที่่�ประเทศอัังกฤษ) มาที่่�บ้้านท่่าน แล้้วให้้
ผู้้�เขีียนเป็็นคนขัับรถพาพระอาจารย์์ไปชมพิิพิิธภััณฑ์์
และสถานที่่�น่่าสนใจต่่างๆ ในเมืือง ตกกลางคืืนก็็มีี
การฟัังธรรมะและปฏิิบัติั ิสมถกรรมฐานกััน
	จำำ�ได้้ว่่าพระอาจารย์์ได้้นำำ�บทสวดมนต์์บทหนึ่่�ง
เป็็นภาษาอัังกฤษมาให้้สวดร่่วมกััน ท่่านบอกว่่าเป็็น
เนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับความรััก (Loving kindness) ทำำ�นอง

๖๐

ที่่� ส วดไพเราะมาก เนื้้� อ หาก็็ เริ่่� มปููพื้้� น ขึ้้� น ไปจาก
ศััพท์์ง่่ายๆ This is what should be done....
(นี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�พึึงกระทำำ�.....) แต่่มีีความหมายลุ่่�มลึึก
และมีีขั้้� น ตอนการปฏิิ บัั ติิ เ รีียงไปจนจบที่่� ก าร
แผ่่เมตตาและปล่่อยวางทิิฏฐิิ เพื่่�อไม่่ต้้องกลัับมา
เกิิดเป็็นทุุกข์์อีีก นัับเป็็นบทสวดที่่�สั้้�นกระชัับ แต่่
ครอบคลุุมการปฏิิบัติั ไิ ด้้ทั้้ง� หมด เหมาะแก่่การเตรีียมตััว
ก่่ อ นนั่่� ง สมาธิิ เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ผู้้� เขีียนจึึงตกหลุุ มรัั ก
บทสวดมนต์์ บ ทนี้้� แ ทบจะในทัั น ทีี และได้้ นำำ�ม า
สวดเองที่่ห้� ้องพัักอยู่่�บ่่อยๆ
หลัังจากนั้้�นได้้มีีโอกาสพบพระอาจารย์์ชยสาโร
(เจ้้าอาวาสวััดป่่านานาชาติิในตอนนั้้�น) เกิิดศรััทธา
และความเชื่่�อมั่่�นในคำำ�สอนของพระศาสดาและวิิถีี
ปฏิิบััติิของพระป่่า เมื่่�อเรีียนจบจากสหรััฐอเมริิกา
กลัับมาเมืืองไทย จึึงได้้มาขอบวชศึึกษาต่่อที่่�วััดป่่า
นานาชาติิ และที่่นี่� เ�่ องจึึงได้้ทราบว่่าพระสููตรนี้้มีีชื่่
� อ� ว่่า
กรณีียเมตตสููตร เป็็ นบทที่่� ใช้้ สวดกัั นเป็็ นประจำำ�
หลัั ง ทำำ�วัั ต รเย็็ น ที่่� นั่่� น ได้้ พ บกัั บ โยมชาวต่่ า งชาติิ
ต่่างภาษาหลายคน ที่่เ� คยนัับถือื ศาสนาอิิสลาม คริิสต์์
หรืือแม้้แต่่ผู้้�ไม่่มีีศาสนา ที่่�ได้้หัันมาสนใจศึึกษาและ
ปฏิิบัติั ธิ รรม เพราะซาบซึ้ง้� ในความหมายของบทสวด
กรณีียเมตตาบทสั้้�นๆ บทนี้้� บางคนถึึงกัับบอกว่่า
ควรนำำ�บทนี้้�มาสวดกัันก่่อนเริ่่�มการประชุุม หรืือการ
ตััดสิินใจใดๆ ที่่�จะมีีผลกระทบกัับชนหมู่่�มากทุุกครั้้�ง
เพื่่� อ เตรีียมจิิ ต ให้้ กัั บ เมตตาอัั น เป็็ น ศาสนาสากล
ไม่่จำำ�กััดเชื้้�อชาติิ ภาษา และศาสนาใดๆ ส่่วนใน
ประเทศไทยเรานั้้�น นิิยมสวดบทนี้้�เป็็นพระปริิตร
ในงานมงคล เป็็นเรื่่�องของ ‘รัักต้้องทำำ�’ (เมตตา-รััก
กรณีีย-ต้้องทำำ�) ที่่�บอกวิิธีีปลููกฝัังพลัังแห่่งความรััก
ที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ นี้้� ไว้้อย่่ า งเป็็ น ขั้้� น เป็็ น ตอน ให้้เมตตา
หล่่อเลี้้�ยงอุุปถััมภ์์ค้ำำ��จุุนโลก เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
เกื้้�อกููลและความสุุขแก่่สรรพสััตว์์ทั้้�งปวง โดยไม่่แบ่่ง
แยกชาติิ เชื้้�อ วรรณะ บทสวดอัันไพเราะนั้้�นมีีดัังนี้้�

49

กรณีียเมตตสููตร
(ว่่าด้้วยกิิจที่่ค� วรทำำ�ก่อ่ นเจริิญเมตตา และอานุุภาพแห่่งเมตตา)

กะระณีียะมััตถะกุุสะเลนะ
ยัันตััง สัันตััง ปะทััง อะภิิสะเมจจะ
	กิิจนั้้�นใด อัันพระอริิยเจ้้าผู้้�บรรลุุบทอัันระงัับ
กระทำำ� แล้้ ว กิิ จ นั้้� น อัั น กุุ ล บุุ ต รผู้้� ฉ ลาดใน
ประโยชน์์พึึงกระทำำ�
สัักโก อุุชูู จะ สุุหุชููุ จะ
สุุวะโจ จััสสะ มุุทุุ อะนะติิมานีี
	กุุลบุุตรนั้้�นพึึงเป็็นผู้้�อาจหาญ ซื่่�อตรง
และซื่่�อตรงอย่่างดีี
เป็็นผู้้�ที่่�ว่่าง่่าย อ่่อนโยน ไม่่ดููหมิ่่�นผู้้�อื่่�น
สัันตุุสสะโก จะ สุุภะโร จะ
อััปปะกิิจโจ จะ สััลละหุุกะวุุตติิ
เป็็นผู้้�สัันโดษ เลี้้�ยงง่่าย
เป็็นผู้้�มีีกิิจธุุระน้้อย ประพฤติิเบากายจิิต
สัันติินทฺ๎๎�ริิโย จะ นิิปะโก จะ
อััปปะคััพโภ กุุเลสุุ อะนะนุุคิิทโธ
	มีีอิินทรีีย์์อัันระงัับแล้้ว มีีปััญญารัักษาตน
เป็็นผู้้�ไม่่คะนอง ไม่่พััวพัันในสกุุลทั้้�งหลาย
นะ จะ ขุุททััง สะมาจะเร กิิญจิิ
เยนะ
ปะเร อุุปะวะเทยยุุง
	วิิญญููชนติิเตีียนชนทั้้�งหลายอื่่�นได้้
ด้้วยกรรมอัันใด
ไม่่พึึงประพฤติิกรรมอัันนั้้�นเลย
สุุขิิโน วา เขมิิโน โหนตุุ
สััพเพ สััตตา ภะวัันตุุ สุุขิิตััตตา
	พึึงแผ่่ไมตรีีจิิตไปในหมู่่�สััตว์์ว่่า
ขอสััตว์์ทั้้�งหลายทั้้�งปวงจงเป็็นผู้้�มีีสุุข
	มีีความเกษม มีีตนถึึงความสุุขเถิิด
เย เกจิิ ปาณะภููตััตถิิ
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
	สััตว์์มีีชีีวิิตทั้้�งหลาย ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�ยัังมีีความสะดุ้้�ง
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(มีีตััณหา) หรืือผู้้�ที่�มั่่่ �นคง (ไม่่มีีตััณหา) ทั้้�งหมด
ไม่่เหลืือ
ทีีฆา วา เย มะหัันตา วา
มััชฌิิมา รััสสะกา อะณุุกะถููลา
	ที่่�เป็็นสััตว์์ลำำ�ตััวยาว หรืือใหญ่่
หรืือปานกลาง หรืือสั้้�นก็็ดีี
	ทั้้�งในสััตว์์ลำำ�ตััวละเอีียด
หรืือสััตว์์ลำำ�ตััวหยาบก็็ดีี
ทิิฏฐา วา เย จะ อะทิิฏฐา
เย จะ ทููเร วะสัันติิ อะวิิทููเร
	ทั้้�งที่่�ได้้เห็็นแล้้ว หรืือมิิได้้เห็็นก็็ดีี
เป็็นผู้้�อยู่่�ในที่่�ไกล หรืือที่่�ใกล้้ก็็ดีี
ภููตา วา สััมภะเวสีี วา
สััพเพ สััตตา ภะวัันตุุ สุุขิิตััตตา
เป็็นผู้้�ที่่�เกิิดแล้้ว หรืือกำำ�ลัังหาที่่�เกิิดอยู่่�ก็็ดีี
ขอสััตว์์ทั้้�งปวงเหล่่านั้้�น
จงเป็็นผู้้�มีีตนถึึงความสุุขเถิิด

นะ ปะโร ปะรััง นิิกุพุ เพถะ
นาติิมััญเญถะ กััตถะจิิ นััง กิิญจิิ
	สััตว์์อื่่�นอย่่าพึึงข่่มเหงสััตว์์อื่่�น
อย่่าพึึงดููหมิ่่�นอะไรๆ เขา ในที่่�ไรๆ เลย
พ๎๎ยาโรสะนา ปะฏีีฆะสััญญา
นาญญะมััญญััสสะ ทุุกขะมิิจเฉยยะ
ไม่่ควรปรารถนาทุุกข์์แก่่กัันและกััน
เพราะความกริ้้�วโกรธและความคุุมแค้้น
มาตา ยะถา นิิยััง ปุุตตััง
อายุุสา เอกะปุุตตะมะนุุรัักเข
	มารดาถนอมปกป้้องลููกคนเดีียว
	ผู้้�เกิิดในตน ด้้วยยอมสละแม้้ชีีวิิตตนได้้ฉัันใด
เอวััมปิิ สััพพะภููเตสุุ
มานะสััมภาวะเย อะปะริิมาณััง
	พึึงตั้้�งใจเจริิญเมตตา โดยไม่่มีีประมาณ
ในสััตว์์ทั้้�งปวง แม้้ฉัันนั้้�น
เมตตััญจะ สััพพะโลกััส๎ฺฺ�มิิง
มานะสััมภาวะเย อะปะริิมาณััง
	บุุคคลพึึงตั้้�งใจเจริิญเมตตา โดยไม่่มีีที่่�สุุด
ไม่่มีีประมาณ แผ่่ไปยัังสรรพสััตว์์
อุุทธััง อะโธ จะ ติิริิยััญจะ
อะสััมพาธััง อะเวรััง อะสะปััตตััง
	ทั้้�งทิิศเบื้้�องบน ทิิศเบื้้�องต่ำำ�� และทิิศเบื้้�องขวาง
ไม่่มีีขอบเขต ไม่่มีีความคิิดปองร้้าย
ไม่่มีีความเป็็นศััตรูู
ติิฏฐััญจะรััง นิิสิินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตััสสะ วิิคะตะมิิทโธ
	ผู้้�เจริิญเมตตาอย่่างนี้้�
จะยืืน เดิิน นั่่�ง หรืือนอนก็็ตาม
	พึึงตั้้�งสติิ คืือเจริิญเมตตานั้้�นไว้้
ความง่่วงเหงาย่่อมครอบงำ��ไม่่ได้้
เอตััง สะติิง อะธิิฏเฐยยะ
พ๎ฺฺ�รััห๎ฺฺ�มะเมตััง วิิหารััง อิิธะมาหุุ

๖๐

บััณฑิิตทั้้�งหลายกล่่าวเมตตาวิิหารธรรมนี้้�ว่่า
เป็็นพรหมวิิหารในพระศาสนานี้้�
ทิิฏฐิิญจะ อะนุุปะคััมมะ สีีละวา
ทััสสะเนนะ สััมปัันโน
	บุุคคลผู้้�นั้้�นย่่อมไม่่ตกไปในมิิจฉาทิิฏฐิิ คืือความ
เห็็นผิิดว่่า ขัันธ์์ห้้าเป็็นตน (สัักกายทิิฏฐิิ) เป็็น
	ผู้้�มีีศีีล ถึึงพร้้อมแล้้ว ด้้วยการรู้้�เห็็นตามความ
เป็็นจริิง (สััมมาทิิฏฐิิในโสดาปััตติิมรรค)
กาเมสุุ วิิเนยยะ เคธััง
นะ หิิ ชาตุุ คััพภะเสยยััง ปุุนะเรตีีติิ ฯ
	กำำ�จััดความยิินดีีในกามทั้้�งหลายได้้
	ย่่อมไม่่เข้้าถึึงซึ่่�งความนอนในครรภ์์ (คืือการ
เกิิดอีีก) โดยแท้้ทีีเดีียวแล ฯ
ได้้ยกตััวอย่่างบทสวดมนต์์ที่่�ผู้้�เขีียนชอบและ
สวดประจำำ� เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักเตืือนใจในการดำำ�เนิินชีีวิิต
มาหลายบทแล้้ว ส่่วนท่่านผู้้�อ่่านล่่ะ มีีบทสวดมนต์์
ที่่� ชื่่� น ชอบภายในใจบ้้ า งหรืื อ ยัั ง บทสวดที่่� ย กมา
เป็็นตััวอย่่างเหล่่านี้้� เป็็นพระดำำ�รััสของพระสััมมา
สััมพุุทธเจ้้า ผู้้�รู้้�แจ้้งโลก ที่่�ตรััสไว้้กว่่า ๒,๕๐๐ ปีี
มาแล้้ ว แต่่ ก็็ ยัั ง เป็็ น สัั จ ธรรมที่่� ค งความเป็็ น จริิ ง
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อยู่่�เสมอ ไม่่จำำ�กัดั กาล การสวดมนต์์หรืือการสาธยาย
ธรรมนั้้� น เป็็ นการแสดงธรรม และการประกาศ
ศาสนพรหมจรรย์์อ อกมาเป็็ น เสีียง ใช้้ สื่่� อ สารกัั น
ในสัังคม มีีประโยชน์์มากทั้้�งต่่อตััวผู้้�สวดเอง และ
ต่่อผู้้�อื่่�นที่่�ได้้ยิินเสีียงสวด
นัั น ทกสููตร ในพระไตรปิิฎก มีีอยู่่�ครั้้� ง หนึ่่� ง
ที่่�พระนัันทกะกำำ�ลัังแสดงธรรมให้้หมู่่�พระภิิกษุุสงฆ์์
ฟัังอยู่่�ในหอฉััน พระผู้้�มีีพระภาคได้้ประทัับยืืนรอที่่�
ซุ้้�มประตููด้้านนอกฟัังอยู่่�จนจบกถา ก่่อนจะกระแอม
แล้้ วเคาะที่่� บ านประตูู พอพระภิิ ก ษุุ เ ปิิดประตููให้้
พระองค์์เข้้ามา พระองค์์ได้้ตรััสว่า่ ธรรมะที่่บ� รรยายนั้้น�
ยาวจริิ ง นะ ทรงรออยู่่�ข้้ า งนอกจนรู้้�สึึ กเมื่่� อ ยหลัั ง
แสดงให้้เห็็นว่่า แม้้แต่่พระองค์์ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของธรรม
เองยัังเคารพพระธรรม และให้้ความสำำ�คััญกัับการ
แสดงธรรมมาก ยิ่่�งสำำ�หรัับพระภิิกษุุแล้้วพระองค์์
ตรัั สว่่ า เมื่่� อ นั่่� ง ประชุุ มกัั นมีีกิิ จเพีียงสองอย่่ า งคืื อ
ธรรมีีกถา หรืื อ ความเป็็ น ผู้้� นิ่่� ง อย่่ า งพระอริิ ย ะ
ในพระสููตรยัังกล่่าวถึงึ การฟัังธรรมและสนทนาธรรม
ตามกาลว่่ามีีอานิิสงส์์ ๕ ประการ ดัังนี้้�
เมื่่� อ ผู้้� ใ ดแสดงธรรมมีีความงามในเบื้้� อ งต้้ น

ตอนเรีียนเป็็นแพทย์์ประจำำ�บ้้านที่่� Michigan ประเทศสหรััฐอเมริิกา
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มีีความงามในท่่ามกลาง และมีีความงามในที่่�สุุด
ประกาศพรหมจรรย์์พร้้อมทั้้�งอรรถะและพยััญชนะ
บริิสุุทธิ์์�บริิบููรณ์์ครบถ้้วนแก่่ผู้�อื่่้ �น โดยวิิธีีใดๆ
๑.	ผู้้�นั้้น� ย่่อมเป็็นที่่รั� กั เป็็นที่่พ� อใจ เป็็นที่่เ� คารพ
และเป็็นที่่ย� กย่่องของพระศาสดา โดยวิิธีีนั้้น� ๆ
๒.	ผู้้�นั้้�นย่่อมเป็็นผู้้�รู้้�อรรถ และรู้้�ธรรมในธรรม
นั้้�น โดยวิิธีีนั้้�นๆ
๓.	ผู้้�นั้้น� ย่่อมเห็็นแจ้้งบทที่่ลึึ� กซึ้้ง� ในธรรมนั้้�น โดย
วิิธีีนั้้�นๆ ด้้วยปััญญา
๔. เพื่่� อ นพรหมจารีีทั้้� ง หลายย่่ อ มยกย่่ อ ง
ผู้้�นั้้�นอย่่างยิ่่�ง โดยวิิธีีนั้้�นๆ ว่่า “ท่่านผู้้�นี้้�ได้้บรรลุุแล้้ว
หรืือกำำ�ลัังบรรลุุแน่่แท้้”
๕.	ผู้้�ใดเป็็นเสขะ มีีใจยัังไม่่บรรลุุ ปรารถนา
ธรรมอัันเป็็นแดนเกษมจากโยคะอัันยอดเยี่่�ยมอยู่่�
ผู้้�นั้้น� ฟัังธรรมนั้้�นแล้้ว ปรารภความเพีียร เพื่่�อถึึงธรรม
ที่่ยั� งั ไม่่ถึงึ เพื่่�อบรรลุุธรรมที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุ เพื่่�อทำำ�ให้้แจ้้ง
ธรรมที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�ให้้แจ้้ง โดยวิิธีีนั้้�นๆ ส่่วนผู้้�ใดเป็็น
พระอรหัันตขีีณาสพ อยู่่�จบพรหมจรรย์์แล้้ว ทำำ�กิิจ
ที่่�ควรทำำ�เสร็็จแล้้ว ปลงภาระได้้แล้้ว บรรลุุประโยชน์์
ตนโดยลำำ�ดัับแล้้ว สิ้้�นภวสัังโยชน์์แล้้ว หลุุดพ้้นแล้้ว
เพราะรู้้โ� ดยชอบ ผู้้�นั้้น� ฟัังธรรมนั้้�นแล้้ว ประกอบธรรม
เป็็นเครื่่�องอยู่่�เป็็นสุุขในปััจจุุบัันอยู่่�เนืืองๆ
	มาถึึ ง ยุุ ค สมัั ย ของเรา หลวงปู่่� ช าท่่ า นจะให้้
ความสำำ�คััญกัับการทำำ�วััตรเช้้า-วััตรเย็็นร่่วมกัันมาก
การมาสวดมนต์์ร่่วมกััน นอกจากเป็็นการทบทวน
คำำ�สอนของพระศาสดาแล้้ว ยัังทำำ�ให้้เกิิดความ
สามััคคีี อัันเป็็นพื้้�นฐานของความดีีทั้้�งมวลอีีกด้้วย
ทำำ�ให้้หมู่่�คณะของหลวงปู่่�เป็็นที่่ตั้้� ง� แห่่งความเลื่่อ� มใส
ศรััทธา ไม่่ใช่่เฉพาะแต่่ในประเทศไทยเราเท่่านั้้�น
แต่่ยัังขยายแผ่่ออกไปทั่่�วโลก เดี๋๋�ยวนี้้�ฝรั่่�งหลายคน
สวดมนต์์อาจจะเก่่งกว่่าคนไทยเสีียอีีก
	ทุุกวัันนี้้�เป็็นยุุคที่่�กามสััญญารุ่่�งเรืืองมาก คนให้้
ความสำำ�คััญกัับกาม หลงใหลในวััตถุุเสพ ในลาภ

สัักการะและผลประโยชน์์ ครั้้�นเมื่่�อไม่่ได้้ตามความ
ปรารถนาก็็เกิิด พยาบาทสััญญา (ปองร้้าย) และ
วิิหิงิ สาสััญญา (เบีียดเบีียน) ตามมา ทำำ�ให้้เป็็นที่่เ� ดืือดร้้อน
กัันทั่่�วไป แม้้การไป like ไป share สััญญาเหล่่านี้้�
ในโซเชีียล จึึงทำำ�ให้้เรามีีส่่วนในสััญญาที่่�เศร้้าหมอง
เหล่่านั้้�นไปด้้วย สิ่่�งเหล่่านี้้�นำ�ำ ไปสู่่� สััญญาวิิปลาส คืือ
เห็็นคลาดเคลื่่�อนไปจากสััจธรรม ออกห่่างจากความ
จริิงไปเรื่่�อยๆ แต่่การมาสวดมนต์์เป็็นประจำำ� น้้อมใจ
ให้้ระลึึกถึึงธรรม ย่่อมเป็็นการสั่่�งสมธััมมสััญญาไว้้
ในใจของเรา เป็็นพื้้�นฐานที่่�จะนำำ�ไปสู่่�วิิปััสสนา คืือ
การเห็็นสััจธรรมได้้ในที่่�สุุด ถ้้าเราเข้้าใจความหมาย
ของบทสวดเหล่่านี้้�อย่่างลึึกซึ้ง้� จริิงๆ เราน่่าจะมีีโอกาส
บรรลุุ ธ รรมตามพระอริิ ย บุุ ค คลในยุุ ค ก่่ อ นๆ
ได้้บ้้าง ดัังนั้้�น การสาธยายบทสวดมนต์์ที่่�ท่่านชอบ
ศึึกษาให้้เข้้าใจอรรถะ แล้้วนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้สมควร
แก่่ธรรม น่่าจะทำำ�ให้้ได้้ค้้นพบความหมายของชีีวิิต
ได้้บ้้าง และเมื่่�อได้้ทราบต้้นแบบของชีีวิิตที่่�ประเสริิฐ
ที่่พ� ระอริิยเจ้้าทั้้ง� หลายได้้ดำ�ำ เนิินชีีวิติ นำำ�หน้้าไปก่่อนแล้้ว
เราก็็อาจจะได้้พบแบบแผนชีีวิิตอัันประเสริิฐนั้้�นได้้
ด้้ ว ยตัั ว ของเราเอง ในวัั น ใดวัั น หนึ่่� ง ข้้ า งหน้้ า
ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
สุุโข พุุทฺฺธานมุุปฺฺปาโท
	สุุขา สััทธััมมะเทสะนา
	สุุขา สัังฆััสสะ สามััคคีี
สะมััคคานััง ตะโป สุุโข
คาถาธรรมบท ขุุททกนิิกาย

การเกิิดขึ้้�นของพระพุุทธเจ้้านำำ�สุุขมาให้้
การแสดงพระสััทธรรมนำำ�สุุขมาให้้
ความพร้้อมเพรีียงของหมู่่�สงฆ์์นำำ�สุุขมาให้้
ความพร้้อมเพรีียงกัันเผากิิเลสทำำ�ให้้เกิิดสุขุ ฯ
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นวัตกรรม
*
การสวดมนต์์
ที่
วั
�
่
ด
ั
อมราวดีี
พระราชพุทธิวรคุณ วิ. (อมโรภิกขุ) วัดอมราวดี ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
สมั ภาษณ์โดย พระอาจารย์คงฤทธิ์ รตนวณฺ โณ

พระอาจารย์์มีีความเห็็นเกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญ
ของการสวดมนต์์ ใ นการปฏิิ บัั ติิ ธ รรมของ
ชาวตะวัันตก อย่่างไรครัับ
ก็็ เ หมืื อ นการสวดมนต์์ ที่่� ป ระเทศไทย
พููดได้้ว่่ามีี  ๖ แบบ ส่่วนมากจะใช้้เป็็นกิิจกรรม
ส่่วนเสริิมของทางวััดมากกว่่าของทางฆราวาส
แต่่ ก ารปฏิิ บัั ติิ ข องชาวตะวัั น ตกนั้้� น คฤหัั ส ถ์์
บางท่่ า นก็็ ต้้ อ งการที่่� จ ะมีีส่่ ว นร่่ ว มในการสวด
มนต์์และทางวััดก็็ยิินดีีที่่�จะให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม 
ในขณะที่่ป� ระเทศไทย ศรีีลังั กา หรืือประเทศเถรวาท
อื่่น� ๆ เมื่่อ� มีีการสวดของทางวััด เช่่น การสวดมาติิกา
ในงานศพเป็็ น ต้้ น  มัั ก จะมีีเพีียงพระเท่่ า นั้้� น
ที่่�สวดกััน
มีีการนำำ�การสวดมนต์์มาใช้้อยู่่� ๖ แบบที่่�เรา
สวดกัันในประเทศตะวัันตก 
* แปลโดย รศ. ม.ร.ว.พงษ์์สวััสดิ์์�  สวััสดิิวััตน์์

๑. การสวดแบบบููชา
			(Devotional Chanting)
การสวดแบบแรกคืื อ การสวดแบบบูู ช า
(Devotional Chanting) เป็็นการแสดงความ
นอบน้้อม (Pay respect) ต่่อพระรััตนตรััย (The
Triple Gems) ด้้วยการสวดมนต์์ทำำ�วััตรเช้้าและ
สวดมนต์์ทำ�วั
ำ ตั รเย็็น ซึ่่ง� ก็็เป็็นการทำำ�ข้อ้ วััตรแบบหนึ่่ง�
ด้้วยการปฏิิบััติิบูชู า (Devotional Practice) นั่่�น
คืือประเภทแรก
๒. การสวดสาธยายพระธรรมคำำ�สอน
(Recollection of Teaching)
การสวดแบบต่่ อ มาคืื อ การสวดสาธยาย
พระธรรมคำำ�สอน (Recollection of Teaching)
คืือ พระธรรมเทศนาสามกััณฑ์์แรกของพระพุุทธเจ้้า
ได้้แก่่ ธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร อนััตตลัักขณสููตร
อาทิิตตปริิยายสููตร และยัังมีีการสวดมรณััสสติิ
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หรืือการสวดเรื่่�องของการเกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย การ
สวดพรหมวิิหาร ๔ การสวดพิิจารณาอาการ ๓๒
ของร่่างกาย ทั้้�งหมดนี้้�คืือการสวดสาธยายธรรม
ไม่่ใช่่การสวดนอบน้้อมบููชา แต่่เป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�
คำำ�สอน
พระสูู ต รแรกที่่� เราเรีียนกัั น ในกลุ่่�มชาววัั ด
นี้้�คืือ ธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร หลวงพ่่อสุุเมโธ
จะสอนและอ้้างถึึงพระสููตรนี้้�บ่่อยๆ เช่่น กาม
ตััณหา ภวตััณหา วิิภวตััณหา หลวงพ่่อพููดถึึง
อริิยสััจ ๔ (The four Noble Truth) และพููดถึึง
พระสััทธรรม ๓ (Three Aspects) คืือ ปริิยััติิ
ปฏิิบััติิ ปฏิิเวธ และต่่อๆ ไปก็็เป็็นการเรีียนรู้้� และ
ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับคำำ�สอน ซึ่่�งส่่วนมากมาจากการ
สวดมนต์์ ซึ่่�งไม่่ใช่่ในเฉพาะกลุ่่�มชาววััดเท่่านั้้�น แต่่
ในกลุ่่�มของคฤหััสถ์์ด้้วย ไม่่ว่่าสวดในวััดหรืือการ
มาเข้้ากรรมฐาน (Retreat) ถ้้าเราสวดธััมมจัักกัั ป ปวัั ตต นสูู ต ร ทุุ ก คนก็็ ส ามารถสวดตามกัั น
ได้้หมด ไม่่ว่า่ จะเป็็นคฤหััสถ์์หรืือชาววััด ถ้้าเราสวด
“ชะราธััมโมมหิิ” ที่่�แสดงถึึงการแก่่ การเจ็็บป่่วย
และการตาย หรืื อ สวดพรหมวิิ ห าร “อะหัั ง
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สุุขิิโต  โหมิิ” ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นการนอบน้้อมบููชา แต่่
เป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�คำำ�สอน หลัักการของพระธรรม
ว่่ามีีความหมายในการใช้้อย่่างไร ซึ่่ง� ผมเองก็็อ้า้ งถึึง
ธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร อนััตตลัักขณสููตรหรืือ
อาทิิตตปริิยายสููตร เป็็นประจำำ� ซึ่่ง� เป็็นอุุบายวิิธีีหนึ่่ง�
ที่่� จ ะกระตุ้้�นให้้ ค นเรีียนรู้้� เรื่่� อ งเหล่่ า นั้้� น มากขึ้้� น
สวดไปด้้วยกัันเพราะมีีข้้อความสำำ�คััญๆ ที่่�เป็็น
หลัักการในบทสวดนั้้�น ทำำ�ให้้รู้้�ถึึง ทุุกข์์ สมุุทััย
นิิโรธ มรรค รู้้�ถึึง ปริิญญา ปหานะ สััจฉิิกิิริิยา
ภาวนา ซึ่่�งเป็็นหลัักความคิิด ดัังนั้้�นการสวดมนต์์
จึึงเป็็นการเรีียนรู้้�คำ�ำ สอนในภาษาบาลีี และมีีคำำ�แปล
ภาษาอัังกฤษเทีียบเคีียง ทำำ�ให้้สามารถประยุุกต์์
คำำ�สอนธรรมะเหล่่านั้้�นเพื่่�อชี้้�นำำ�ชีีวิิตของเรา  
๓. การสวดมนต์์ให้้พร (Blessing)
นอกจากนี้้� ส่่ ว นมากในวัั ด เรายัั ง มีีการ
สวดมนต์์ให้้พร (Blessing) เช่่น สวดอนุุโมทนา
เมื่่�อเราสวดอนุุโมทนาก็็มีีความสำำ�คััญต่่อคนที่่�มา
ถวายสัังฆทานด้้วย มีีธรรมเนีียมที่่�ปฏิิบััติิกัันมา
ทางตะวัั น ตก  เราเคยมีีญาติิ โ ยมมาทำำ�บุุ ญ ที่่� นี่่�
ก่่ อ นการล็็ อ กดาวน์์  ทุุ กวัั น อาทิิ ตย์์ จ ะมีีคนขอ
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ไตรสรณคมน์์ (Refuge) และรัับศีีล (Precept)
ซึ่่�งทุุกคนก็็ร่่วมกัันสวด แล้้วก็็ต่่อด้้วยการถวาย
สัังฆทาน “อิิมานิิ มะยััง ภัันเต” ทุุกคนก็็ร่่วมกััน
สวดกัั บ เรา ชาวตะวัั น ตกหลายท่่ า นไม่่ เข้้ า ใจ
ความหมายที่่�สวดว่่าคืืออะไร ผมก็็ต้้องอธิิบาย
ขั้้� น ตอนและความหมายการขอไตรสรณคมน์์
การรัับศีีล และสัังฆทานที่่�เป็็นการถวายอาหาร
และของใช้้ที่่�จำำ�เป็็นแก่่ชุุมชนสงฆ์์ ผู้้�คนก็็อยาก
มีีส่่วนร่่วม ชาวตะวัันตกส่่วนใหญ่่อยากรู้้�ความหมายของภาษาบาลีีที่่� ใช้้ ใ นพิิ ธีีก รรมการสวด
อนุุโมทนา การขอไตรสรณคมน์์ และการรัับศีีล
ผู้้�คนส่่ ว นใหญ่่ อ ยากมีีส่่ ว นร่่ ว มในการสวด ทั้้� ง
วัันหยุุดสุุดสััปดาห์์เช้้าวัันเสาร์์อาทิิตย์์ และเมื่่�อมีี
การนั่่�งสมาธิิปฏิิบััติิธรรม (Meditation Retreat)
คนก็็จะตั้้ง� ใจมาอาราธนาศีีล ๘ รัับศีีลตั้้ง� แต่่เริ่่มพิ
� ธีี  
ิ
เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงชาวตะวัันตกที่่�มาวััด บางคน
ไม่่อยากสวด ไม่่อยากกราบ หลวงพ่่อสุุเมโธท่่านก็็
เข้้าใจพวกฝรั่่�งอย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่แรกว่่า การสอน
ในตะวัั นตกจะต้้ องไม่่บััง คัับหรืือ ฝืืนใจใคร ถ้้า
ใครไม่่อยากกราบ หลวงพ่่อท่่านก็็ไม่่เคยบอกว่่า
ถ้้าคุุณมาที่่�นี่คุ่� ุณต้้องกราบนะ ท่่านเข้้าใจทััศนคติิ
ความเชื่่�อของแต่่ละบุุคคล เพราะว่่ามีีเรื่่�องแบบนี้้�
ในทางลบมากมายกัับศาสนาทางตะวัันตก  เช่่น
ศาสนาคริิ ส ต์์ หรืื อ ศาสนายิิ ว ที่่� ผู้้�นำำ� ศาสนา
มัักจะบอกกัับคุุณว่่าต้้องสวดมนต์์ คุุณต้้องทำำ�
สััญลัักษณ์์ไม้้กางเขน คุุณต้้องทำำ�อย่่างนั้้�นอย่่างนี้้�
ชาวตะวัันตกหลายคนจึึงพยายามที่่�จะหนีีจาก
สิ่่ง� แวดล้้อมทางศาสนาที่่บ� อกว่่า “ต้้องทำำ�” ที่่ม� าจาก 
บาทหลวง หมอสอนศาสนา หรืื อ จากพ่่ อ แม่่
คนตะวัั น ตกจำำ� นวนมากที่่� ส นใจศาสนาพุุ ท ธ
ก็็มาจากการที่่�ไม่่ถููกสั่่�งให้้ต้้องทำำ�  ไม่่ต้้องหลัับตา
ทำำ�ตามๆ กัันไป กลัับไปพููดถึึงเรื่่�องการสวดมนต์์
หรืือการอาราธนาศีีล รัับศีีล หลายคนก็็นั่่�งเฉยๆ

พนมมืือ ไม่่กราบ และเราก็็ไม่่เคยบัังคัับบอกว่่า
คุุณต้้องร่่วมสวด หรืือไม่่เคยบอกให้้กราบ แต่่เรา
คำำ�นึึงว่่า เขาอยากมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความ
ยึึดมั่่� น ต่่ อ พระรัั ต นตรัั ย ด้้ ว ยการพนมมืื อ แต่่
พวกเขายัั งไม่่ อยากกราบหรืื ออยากสวด ด้้ วย
ความเข้้าใจทััศนคติิของคนตะวัันตกที่่�มีีต่่อเรา
คนตะวัั น ตกส่่ ว นมากเข็็ ด ขยาดกัั บ การทำำ�ต าม
ประเพณีีที่่� ผู้้�นำำ� ศาสนาบอกว่่ า คุุ ณ ต้้ อ งทำำ�  เขา
ต้้องการความหมายในสิ่่�งที่่�ทำำ�  เพื่่�อให้้ทำำ�ออกมา
จากใจได้้อย่่างแท้้จริิง
๔. การสวดมนต์์สำำ�หรัับวิินััยกรรม
(Vinayakamma)
เมื่่�อคนส่่วนใหญ่่ต้้องการอาราธนาศีีลและ
รัับศีีล ในช่่วงระบาดของโรคโควิิด ๑๙ นี้้� เราก็็
ทำำ�กัันออนไลน์์ เป็็นโอกาสที่่�มีีทุุกอาทิิตย์์ มีีการ
เผยแผ่่ทางเว็็ บคาสต์์ (Webcast) สำำ�หรัั บคน
ทั่่�วประเทศทั่่�วโลก  ก็็สามารถเข้้ามาร่่วมพิิธีีได้้ มีี
หลายคนเขีียนมาบอกว่่ามัันสำำ�คััญมาก เขาอยาก
เข้้ามาร่่วมเพื่่�อเป็็นการย้ำำ��เตืือนความมุ่่�งมั่่�นใน
ไตรสรณคมน์์และศีีลทุุกๆ อาทิิตย์์ ไม่่ว่่าพวก
เขาจะอยู่่�ในอเมริิกา อัังกฤษ  เยอรมนีี  หรืือจีีน
แม้้มีีโซนเวลาที่่�ต่่างกััน เรื่่�องใช้้การสวดมนต์์และ
พิิ ธีีก รรมที่่� ทำำ�ร่่ ว มกัั น แบบนี้้� ก็็ คืื อ  วิิ นัั ย กรรม
แบบหนึ่่� ง ที่่� เ ป็็ น อีีกด้้ า นหนึ่่� ง ที่่� สำำ�คัั ญ ของการ
ปฏิิบััติิธรรมด้้วย
ในชุุมชนพุุทธแบบฆราวาสที่่�มีีการจััดการ
โดยคนตะวัันตก  เรื่่�องแบบนี้้�อาจไม่่เด่่นชััดนััก 
เช่่ น  ศูู น ย์์ ฝึึ กก รรมฐาน พวกเขาอาจมีีการขอ
ไตรสรณคมน์์และรัับศีีลก่่อนการนั่่�งสมาธิิบ้า้ ง แต่่
เขาจะไม่่มีีการการสวดธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร
ตอนเริ่่� มก รรมฐาน ไม่่ มีีก ารสวดอะไรอื่่� น
หรืือถ้้ามีี  ก็็มีีพิิธีีกรรมที่่�เป็็นธรรมเนีียมของวััดที่่�
พุุทธศาสนิิกชนคุ้้�นเคยในระดัับที่่�น้้อยกว่่ามาก 
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คนที่่�ไม่่ได้้เกิิดมาในครอบครััวพุุทธ ที่่�เพิ่่�งค้้นพบ
พระพุุทธศาสนาในโลกตะวัันตก ส่่วนใหญ่่จะมีี
ครููสอนพุุทธศาสนาที่่�เป็็นคฤหััสถ์์ (Lay Teacher)
และเขาก็็ ทำำ�ต ามครูู เ หล่่ า นั้้� น  กลุ่่�มผู้้�นัั บ ถืื อ
ศาสนาพุุ ท ธหลายแห่่ ง ปฏิิ บัั ติิ ใ นส่่ ว นของการ
นั่่�งสมาธิิและวิิปััสสนาเท่่านั้้�น ส่่วนพิิธีีการสวด
การกราบ  และพิิธีีกรรมที่่�เป็็นแบบแผนสืืบเนื่่�อง
กัันมาไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตพวกเขา ถ้้ามีีก็็
เป็็นส่่วนที่่�น้้อยมาก  ผมรู้้�สึึกว่่าในการปฏิิบััติิของ
เราในประเทศตะวัันตก ชุุมชนวััดของเราตั้้ง� อยู่่�บน
พื้้�นฐานของพระธรรมวิินััยและธรรมเนีียมปฏิิบััติิ
ของวััด ซึ่่�งเป็็นการใช้้ศาสนพิิธีี เช่่น การสวดมนต์์
การกราบ และขนบธรรมเนีียมทางศีีลธรรมอื่่�นๆ
อัันจำำ�เป็็น เข้้ามาเสริิมได้้อย่่างแยบยล (Skillful)
อีีกเรื่่�องหนึ่่�งคืือ การสวดมนต์์สำำ�หรัับวิินััยกรรม
ในวััด นอกจากการสวดมนต์์ให้้ศีีล ๕ กัับคฤหััสถ์์
ทั่่�วไปแล้้ว คนวััดก็็มีีการรัับศีีล ๘ ทุุกอาทิิตย์์
พระก็็มีีการสวดปาติิโมกข์์ ศีีลธารา* ก็็มีีศีีลเฉพาะ
สามเณรก็็มีีสามเณรสิิกขา (ศีีล ๑๐) ถืือเป็็นการ
ทบทวนพระวิินััยร่่วมกัันโดยมีีผู้้�นำำ�มาสวดท่่อง
ในหมู่่�คณะ จััดเป็็นศีีลสิิกขาอย่่างหนึ่่�ง สำำ�หรัับ
อนาคาริิกและอนาคาริิกาก็็มีีศีีล ๘ นั่่�นคืือส่่วน
สำำ�คัญ
ั ในการเรีียนของเรา และเป็็นการแสดงออก
ว่่าเราเชื่่�อมโยงอยู่่�ในชุุมชนนี้้�กัันอย่่างไร
ในทำำ�นองเดีียวกััน เรามีีพิิธีีบรรพชาอุุปสมบท 
มีีการเปล่่งวาจายืืนยัันต่่อคณะสงฆ์์ในพิิธีีบวชเป็็น
ภาษาบาลีี จะต่่างกัับการบวชพระในประเทศไทย
ตรงที่่�เรามีีการอธิิบายมากมายให้้กัับคนที่่�มาร่่วม
พิิธีี  ครอบครััวของคนที่่�บวช  และคนอื่่�นๆ ที่่�มา
*“ศีีลธารา” คืือ แม่่ชีีศีีล ๑๐ ฝ่่ายเถรวาทในสายหลวงพ่่อชา
สุุ ภ าพสตรีีที่่� ส นใจเข้้ า รัั บ การบวชและฝึึ ก อบรมศีีลธารา
สามารถตรวจข้้ อ มูู ล รายละเอีียดได้้ จ ากเว็็ บ ไซต์์ ข อง
วััดอมราวดีี และ วััดป่่าจิิตตวิิเวก ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�ประเทศอัังกฤษ
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เยี่่�ยมทำำ�บุุญที่่�วััด พวกเขาไม่่รู้้�ว่่ามีีอะไรเกิิดขึ้้�น
เพราะทุุ ก อย่่ า งเป็็ น ภาษาบาลีี จึึงต้้ อ งค่่ อ ยๆ
อธิิบายเป็็นขั้้�นๆ ไปพร้้อมๆ กัับภาษาบาลีีที่่�เรา
รัักษารููปแบบที่่ค� รบถ้้วนเข้้มงวดของพิิธีีสังั ฆกรรม
ตามขนบธรรมเนีียมที่่ทำ� �กั
ำ นั มา เราก็็ให้้คำำ�อธิิบาย
ร่่วมไปด้้วย หลวงพ่่อสุุเมโธก็็ทำำ� ตอนผมไปอยู่่�กัับ
พระอาจารย์์ปสัันโนที่่�อเมริิกาท่่านก็็อธิิบาย และ
ผมอยู่่�ที่่� นี่่� ก็็ อ ธิิ บ ายที่่� นี่่� ไม่่ ใช่่ อ ธิิ บ ายแต่่ เ ฉพาะ
ผู้้�ขอบวชพระ บวชศีีลธารา หรืือบวชเณรเท่่านั้้�น
แต่่เรายัังอธิิบายให้้ทั้้�งครอบครััวที่่�มาร่่วมพิิธีีด้้วย
เพื่่�อให้้พวกเขาเข้้าใจว่่าส่่วนของพิิธีีกรรมแต่่ละ
ขั้้�นตอนมีีความหมายอย่่างไร เป็็นไปเพื่่�ออะไร
ขอพููดอีีกครั้้�งว่่าคนตะวัันตกไม่่ชอบคำำ�แปลกๆ ที่่�
ใช้้ในพิิธีีรีีตองที่่เ� ขาไม่่รู้้�เรื่่อ� งเลยว่่ากำำ�ลังั ทำำ�อะไรกััน
อยู่่� พวกเขาอยากจะรู้้�และพวกเขาก็็รู้้�สึึกประทัับใจ
ที่่�มีีการอธิิบายเรื่่�องเหล่่านั้้�น
การสวดและการท่่องคำำ�ขานนาคโดยผู้้�ขอบวช
เป็็นภาษาบาลีีและเป็็นภาษาอัังกฤษ น่่าสนใจ
ว่่า บางครั้้�งผู้้�ขอบวชที่่�เป็็นศีีลธาราจะส่่งสำำ�เนา
รายละเอีียดพิิธีีให้้กัับครอบครััวเพื่่�อให้้ครอบครััว
รู้้�ว่า่ ขั้้น� ตอนเป็็นอย่่างไรจะได้้มีีโอกาสอ่่านละเอีียด
ทั้้� ง หมดและเห็็ น ภาพความเป็็ น ไปของพิิ ธีี

58

๖๐

ตั้้�งแต่่ก่่อนพิิธีีจะเริ่่�ม  บางครั้้�งก็็มีีคนมาถามผมว่่า
มัันโอเคหรืือไม่่ ถ้้าจะขอส่่งรายละเอีียดให้้พ่่อ
ท่่านสนใจว่่ามีีอะไรจะเกิิดขึ้้�นบ้้าง ดัังนั้้�นความ
รู้้�สึึกถึึงความหมายเป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ สำำ� หรัั บ เรา
ซึ่่�งที่่กล่
� ่าวมาก็็เป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�งของการสวด
๕. การสวดอนุุโมทนา (Anumodana)
การสวดอนุุโมทนา เป็็นการสวดที่่�แสดงถึึง
การระลึึกคุุณ “ยถา วาริิวะหา” และ “อิิมิินา
ปุุญญะกััมเมนะ” ก็็เป็็นการให้้พร รวมถึึงบท 
“กาเล ทะทัันติิ” ในช่่วงเวลากฐิินที่่พ� ระสวดเมื่่�อ
รัับกฐิิน ซึ่่�งในช่่วงกฐิินเราก็็อธิิบายความหมาย
ของพร “อิิมิินา” และ “กาเล ทะทัันติิ” ให้้คน
ที่่�มาร่่วมงานกฐิินซึ่่�งอาจมาจากอัังกฤษและจาก
อีีกหลายประเทศทั่่�วโลก  เราอธิิบายรายละเอีียด
ของพิิ ธีีทั้้� ง ภาษาบาลีีและภาษาอัั ง กฤษเพื่่� อ ให้้
ทุุกคนเข้้าใจว่่ามีีอะไรเกิิดขึ้้�นบ้้าง
การสวดพระปริิตร วััดได้้ส่่งเสริิมให้้มาร่่วม
สวดที่่�วััด และคฤหััสถ์์ก็็ชอบมาร่่วมสวดกัันด้้วย
เราไม่่ค่่อยไปสวดให้้พรที่่�บ้้านเท่่าไรนััก  เพราะ
ทางวััดอมราวดีีอยากให้้คนมาที่่�วััดมากกว่่าที่่�จะ
ไปสวดและฉัันตามบ้้านต่่างๆ อีีกอย่่างคืือเป็็นการ
ป้้องกัันผู้้�ที่่�อายุุพรรษาน้้อยที่่�จะต้้องเดิินทางไป
ที่่นี่� ที่่� นั่่่� น� หลากหลายสถานที่่� แต่่ทุกุ คนจะได้้รับั การ
สนัับสนุุนให้้เรีียนพระปริิตร และบ่่อยครั้้�งตั้้�งแต่่
การเริ่่�มต้้นของการเข้้ากรรมฐาน (Retreat) และ
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการเข้้ากรรมฐานก็็จะสวดพระปริิตร
เหมืื อ นเป็็ น การสวดให้้ พ รปกป้้ อ งคุ้้�มภัั ย และ
บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เข้้ามาปฏิิบััติิธรรมด้้วยกัันก็็ต้้องการ
ร่่ ว มสวดพระปริิ ต รด้้ ว ย ในศรีีลัั ง กาชาวบ้้ า น
จำำ�นวนมากเรีียนรู้้�การสวดเหมืือนๆ กัับเราที่่�วััด
เช่่น มงคลสููตร กรณีียเมตตสููตร รตนสููตร และ
มีีคนสวดเพิ่่� มขึ้้� น เรื่่� อ ยๆ เมื่่� อ พระสงฆ์์ เริ่่� ม สวด
พวกเขาก็็จะสวดตาม มีีหนัังสืือสวดมนต์์สำำ�หรัับ

คำำ�สวดพระปริิตรก็็ทำำ�ให้้ได้้รับั ความสนใจที่่จ� ะร่่วม
สวดมากขึ้้�น
๖. การสวดงานศพ (Funeral)
การสวดอีีกพวกหนึ่่ง� คืือ การสวดงานศพ หรืือ
ที่่เ� รีียกว่่า สวดมาติิกา ในประเทศไทย พระเท่่านั้้�นที่่�
จะร่่วมกัันสวดมาติิกาในงานศพ  ส่่วนในประเทศ
ทางตะวัันตก คนที่่อ� ยู่่�ในครอบครััวคนตายอาจจะ
อยากมางานศพที่่� วัั ด และคนวัั ด อาจจะสนใจ
อยากจะร่่วมสวดด้้วย เราก็็ไม่่สามารถห้้าม  แล้้ว
บอกว่่า “ไม่่ นี่่�สวดเฉพาะสงฆ์์ คุุณร่่วมสวดไม่่ได้้
คุุณอ่่านบทสวดได้้แต่่อย่่าสวด เราทำำ�อย่่างนั้้�น
ไม่่ได้้ เราต้้องอธิิบายด้้วยว่่าเมื่่�อเราสวดเสร็็จแล้้ว
ทำำ�อะไรต่่อ เขาถามว่่าทำำ�ไมต้้องสวดอภิิธรรมเมื่่�อ
มีีคนตาย อะไรคืือหลัักคิิดที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการสวด
บทนั้้�นๆ เราก็็ต้้องอธิิบาย “อนิิจจา วต สัังขารา”
เราต้้องอธิิบาย “มาติิกา” และถ้้าคนอยากร่่วม
สวดด้้วยเราก็็ยิินดีี 
ในประเทศตะวัันตก มีีหลายมิิติิที่่�เราเอาการ
สวดมนต์์ มาใช้้ ในวิิถีีชีีวิิต ช่่ วงนี้้� ที่่�มีีโรคระบาด
เกิิ ด ขึ้้� น ทำำ� ให้้ ก ารสวดมนต์์ ร่่ ว มกัั น ถูู กห้้ า มโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์ เพื่่�อลดการระบาด
ของไวรัั ส ที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ ง่่ า ยมากถ้้ า มาอยู่่�
ใกล้้ ชิิ ด และเปล่่ ง เสีียงพร้้ อ มกัั น  จำำ� นวนการ
สวดมนต์์ ร่่ ว มกัั น ทั้้� ง ปีี จึึ งน้้ อ ยมากๆ พระสงฆ์์
หลายรููปก็็เศร้้าสร้้อยเสีียดายโอกาสการสวดมนต์์
ร่่วมกัันที่่�ขาดหายไป ผมว่่านี่่�เป็็นเหตุุผลหนึ่่�งที่่�
อยากให้้การสััมภาษณ์์นี้้�เป็็นการบัันทึึกเสีียงแทน
การพิิมพ์์ เพราะมีีตั้้�ง ๕-๖ มิิติิ ในชีีวิิตเราที่่�เรา
นำำ�การสวดมนต์์มาใช้้ การสวดมนต์์ร่ว่ มกัันจึึงเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญทั้้�งในชุุมชนคนวััด และชุุมชนคฤหััสถ์์
เพิ่่�มความรู้้�สึึกของการมีีส่่วนร่่วมสำำ�หรัับผู้้�คนที่่เ� ข้้า
มาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน ซึ่่�งหลวงปู่่�ชาก็็ได้้ส่่งเสริิม
ให้้มีีการสวดมนต์์ทำำ�วััตรเช้้า ทำำ�วััตรเย็็นร่่วมกััน
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รวมถึึงการเรีียนการสวดพระปริิตร สวดงานศพ
ในวััดป่่าบางวััดไม่่ได้้มีีการส่่งเสริิมให้้พระสงฆ์์
ทำำ�การสวดร่่วมกััน แต่่วัดั ป่่าในสายหลวงปู่่�ชาก็็มีี
ความสามารถไม่่เฉพาะด้้านการสาธยายพระธรรม
คำำ�สอน (Recollection of Teaching) แต่่ยัังมีี
การร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรมของสงฆ์์ ร่่วมส่่งเสีียงสวด
สาธยายคำำ�สอนด้้วยกััน ร่่วมกัันด้้วยสติิ (Mindfulnness) ต้้องใช้้ทั้้ง� ความจำำ�และเสีียง เรีียนรู้้�ที่จ�่ ะเปล่่ง
เสีียงให้้สอดคล้้องประสานกััน ให้้เกิิดความกลมกลืืน
กัั น อย่่ า งแท้้ จ ริิ ง จะทำำ� ให้้ รู้้�สึึกรัั ก สามัั ค คีีเป็็ น
กลุ่่�มเดีียวกัันได้้
เมื่่� อพูู ดถึึ ง ความสอดประสานกลมกลืืนของ
การสวด ผมทราบว่่าทำำ�นองและเสีียงสููงต่ำำ��
ของการสวด (Tone) ที่่เ� ราสวดแตกต่่างจากที่่�สวด
ในประเทศไทย พระอาจารย์์พอจะบอกได้้ไหม
ครัับว่่า เราปรัับทำำ�นองการสวดและเสีียงสููงต่ำำ��
อย่่างไรในการสวดทางตะวัันตก
ผมจะเล่่ า ให้้ ฟัั ง ว่่ า เรื่่� อ งนี้้� มีีก ารพัั ฒ นามา
อย่่ า งไร จะพยายามเล่่ า สั้้� น ๆ ก็็ แ ล้้ ว กัั น เริ่่� ม
แรกเราใช้้การสวดแบบไทยที่่�เป็็นบาลีีแต่่ไม่่ได้้
แปลเป็็ น ไทยด้้ ว ย เพราะคนส่่ ว นใหญ่่ ที่่� อ ยู่่�ที่่�
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วััดจิิตตวิิเวก (ชิิตเฮิิร์์ต  Chithurst) ในยุุคแรกๆ
ยัั ง ไม่่ มีี คนไทยอยู่่�เลย พระสงฆ์์ ก็็ เ ป็็ น พระฝรั่่� ง
ตะวัันตกทั้้�งหมด เราก็็สวดเป็็นภาษาบาลีี แต่่เรา
ใช้้ เ สีียงสวดตามธรรมเนีียมไทยที่่� ใ ช้้ กัั น ใน
วััดหนองป่่าพง “โย โส ภควา อรหััง สััมมาสััมพุทุ โธ...”
เรื่่�อยไปแบบนี้้� แล้้วเราก็็คิิดที่่�จะแปลเป็็นภาษา
อัั ง กฤษ  จะสวดเป็็ น ภาษาอัั ง กฤษอย่่ า งเดีียว
หรืือสวดภาษาอัังกฤษและบาลีีไปด้้วยกััน เมื่่�อ
มีีการตั้้�งวััดอมราวดีี  ก็็มีีความสนใจที่่�จะแปลกััน
มากขึ้้�น แต่่ก็็มีีปััญหาเกิิดขึ้้�น มีีคำำ�ถามว่่า ภาษา
อัังกฤษจะมีีการออกเสีียง (Tonal Form) ทำำ�นอง
เดีียวกัับธรรมเนีียมการสวดแบบภาษาไทยหรืือ
และการสวดแบบภาษาไทยจะใช้้กับั ภาษาอัังกฤษ
ได้้หรืือ การแปลภาษาอัังกฤษจะถููกต้้องหรืือไม่่
ก็็มีีการปรึึกษาหารืือกัันอย่่างมากว่่าแล้้วเราจะ
ทำำ�กันั อย่่างไร ซึ่่ง� ก็็ใช้้เวลาไประยะหนึ่่ง� เหมืือนกััน
แล้้วเราก็็ได้้ข้อ้ สรุุปว่่า ให้้สวดภาษาบาลีีแบบไทย
และสวดคำำ�แปลภาษาอัังกฤษในสำำ�เนีียงเรีียบๆพื้้น� ๆ
(monotone) ใช้้โน้้ตตัวั เดีียว “ทูู เดอะ เบลสเซ็็ด
วััน เดอะ ลอร์์ด ฮูู ฟุุลลีี  แอทเทน เพอร์์เฟ็็กต์์
เอนไลเทนเมนท์์ – (To the blessed one,
the Lord who fully attained perfect
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และอัังกฤษ โดยจะใช้้โน้้ต ๓ ตััว จะคล้้ายกัับการ
สวดตามทำำ�นองภาษาไทยแต่่ง่่ายกว่่า และจะ
สามารถประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับภาษาอัังกฤษได้้ด้้วย
โดยจะมีีทำำ�นองเหมืื อนกัั นทั้้� งบาลีีและอัั งกฤษ
เนื่่�องจากเธอมีีพื้้�นฐานทางดนตรีีอยู่่� จึึงสามารถ
วิิ เ คราะห์์ โ น้้ ต ที่่� ใช้้ ใ นการสวดภาษาไทยซึ่่� ง เธอ
บอกว่่ามีีรููปแบบเป็็นโน้้ต ๗ ตััว แต่่ก็็ไม่่ได้้เหมืือน
enlightenment)” บางครั้้�งก็็มีีผู้้�เสนอแนะว่่า กัั บ โครงสร้้ า งโน้้ ตท างตะวัั น ตกที่่� มีี เมเจอร์์ คีีย์์
ให้้พููดไปเลย ไม่่เน้้นสููงต่ำำ��  เสีียงเรีียบๆ (แบบไม่่มีี ไมเนอร์์คีีย์์ เพลงในทวีีปเอเชีียตััวอย่่างเช่่น เพลง
วรรณยุุกต์์-ผู้้�แปล) และเราก็็ใช้้กัันอยู่่�พัักนึึง แบบ อิินเดีียจะมีีเสีียง ๒๒ คีีย์์ที่่�ต่่างกัันไป ซึ่่�งก็็ซัับซ้้อน
ว่่า “เดอ ลอร์์ด เดอ เพอร์์เฟ็็กต์์ลีี เอนไลเทนต์์ วััน” ขยายละเอีียดกว่่ามาก 
เพื่่�อให้้เรื่่�องนี้้�สั้้�นลง หลวงพ่่อสุุเมโธตอบว่่า
แต่่ เรื่่� อ งที่่� ทำำ� ให้้ เราพัั ฒ นาวิิ ธีี ที่่� เราใช้้ ส วด
ในปััจจุุบัันนี้้�คืือ มีีพระผู้้�ใหญ่่รููปหนึ่่�งที่่�เป็็นผู้้�นำำ� ได้้...เดิินหน้้าเลย หลวงพ่่อก็็คงรู้้�สึึกว่่าศีีลธารา
ชุุ มช นที่่� นี่่�  ท่่ า นบอกว่่ า ท่่ า นรู้้�สึึกอึึดอัั ด และ จะทำำ�ให้้การสวดดีีมากขึ้้�นกว่่าเดิิม แล้้วผมก็็คิดิ ว่่า
ไม่่สบายใจที่่�จะมีีภาษาบาลีีสวดเป็็นทำำ�นองและ เธอก็็นำำ�บทสวดมนต์์ทำำ�วััตรเย็็น และบทกรณีียภาษาอัังกฤษสวดแบบเสีียงแบนเรีียบ เราก็็เลย เมตตสููตร ไปทำำ�ระบบสวดสามโน้้ตที่่เ� คยอธิิบายให้้
สวดทั้้�งสองภาษาแบบเสีียงพื้้�นๆ “(ออกเสีียงเรีียบ โยมทางอีีเมล์์แล้้ว คืือมีีโน้้ตหลััก (Home Note) ที่่�
� ว้ ยการเซตระดัับของเสีียงที่่นำ� ำ�มา (Pitch) แล้้ว
ไม่่มีีทำำ�นอง) โย โส ภควา อรหััง สััมมาสััมพุุทโธ” เริ่่มด้
บาลีีก็็เสีียงพื้้�นๆ ภาษาอัังกฤษก็็ออกเสีียงพื้้�นๆ จะตามด้้วย ๑ โน้้ตสููง ๑ โน้้ตต่ำำ�� และคุุณอาจจะ
บนโน้้ ตตัั ว เดีียว สิ่่� ง ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ก็็ คืื อ มีีศีีลธารา เน้้นโน้้ตสัักหนึ่่�งตััวหรืืออาจจะปล่่อยให้้เสีียงอยู่่�
รููปหนึ่่�งชื่่�ออาภััสสราที่่�เคยเป็็นนัักดนตรีีมาก่่อน ในระดัับธรรมดา เธอทดลองทำำ�แบบนี้้�ไปสองสาม
ที่่�จะมาบวช  เธอบอกว่่าการสวดนี่่�ไม่่ได้้เรื่่�องเลย บทสวด แล้้วก็็อััดเสีียงสวดของเธอใว้้ ซึ่่�งชััดเจน
และไม่่ใช่่แต่่เธอเท่่านั้้�น ยัังมีีคนอื่่�นก็็บอกว่่าการ ถููกต้อ้ งเหมืือนเสีียงร้้องเพลง อย่่างที่่บ� อกตอนแรก
ออกเสีียงนั้้�นถููกต้อ้ ง แต่่ฟังั แล้้วห่่อเหี่่ย� วหม่่นหมอง คืือศีีลธาราเธอมีีพื้้�นฐานทางดนตรีี  หลัังจากนั้้�น
มาก  โดยเฉพาะการสวดมนต์์ ทำำ�วัั ต รเช้้ า และ เธอก็็ เ ปิิ ด บทสวดที่่� อัั ด เสีียงไว้้ ใ ห้้ ค นในวัั ด ฟัั ง
ทำำ�วััตรเย็็นที่่�ควรจะเป็็นการสวดบููชา (Devotional) เมื่่�อฟัังแล้้วหลวงพ่่อสุุเมโธก็็บอกว่่า ใช่่เลย นี่่�เป็็น
แต่่ ฟัั ง แล้้ ว หดหู่่�ไร้้ ค วามรู้้�สึึก  เรีียบแบนมาก  สิ่่�งที่่�ดีีมาก แล้้วผู้้�คนก็็กระตืือรืือร้้นกัับเรื่่�องนี้้�
เมื่่�อศีีลธาราสาธิิตบทสวด หลวงพ่่อก็็เลย
การออกเสีียงบาลีีแม้้จะถููกต้้อง การแปลเป็็น
อัังกฤษก็็มีีความหมายที่่�ดีี  แต่่ฟัังแล้้วไม่่เกิิดแรง สนัับสนุุนให้้ทำำ�บทสวดเพิ่่�มขึ้้�นในรููปแบบนี้้� เธอ
รัับภาระงานนี้้�หนัักมาก  เพราะเป็็นคนเดีียวที่่�
บัันดาลใจ (Up-lifting) เลย
ดัังนั้้�น ศีีลธาราก็็ขออนุุญาตหลวงพ่่อสุุเมโธ มีีพรสวรรค์์ทางทฤษฎีีดนตรีี  งานในการสร้้าง
บอกว่่ า เธอมีีพื้้� น ความรู้้�ทางดนตรีี  และคิิ ด ว่่ า ทำำ� นองสวดทั้้� ง หมดก็็ เ ลยมาลงที่่� เ ธอ ทั้้� ง บท
สามารถจััดโทนระดัับเสีียงที่่�สามารถใช้้ได้้ทั้้�งบาลีี สวดมนต์์ทำำ�วััตรเช้้า ทำำ�วััตรเย็็น ทั้้�งภาษาบาลีีและ
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อัังกฤษ ตลอดจนบทสวดอื่่�นๆ ทั้้�งหมดที่่�เราสวด
กััน ตอนนั้้�นเราไม่่ได้้ทำำ�บทสวดแปลเป็็นภาษา
อัังกฤษมากนััก  เราก็็เลยเริ่่�มทำำ�การแปลเพิ่่�มขึ้้�น
เช่่น บทกรณีียเมตตสููตร การสวดให้้พร “อิิมิินา
ปุุญญะกััมเมนะ” และบทอื่่�นๆ หลัังจากที่่ศีี� ลธารา
สร้้างทำำ�นองให้้กับั บทสวดหลััก เธอก็็เปิิดชั้้น� เรีียน
ฝึึกสวดให้้กับั ผู้้�ที่อ่� ยู่่�ในวััด ๖๐-๗๐ รููป/คน อาจไม่่ได้้
ฝึึกทุุกวััน แต่่ก็็ฝึึกอยู่่�สััปดาห์์ละหลายวัันทีีเดีียว
เธอสอนวิิธีีที่่�จะสวดตามทำำ�นอง สอนวิิธีีหายใจว่่า
จะพัักเพื่่�อหายใจเมื่่�อใด สอนวิิธีีใช้้โน้้ตในหนัังสืือ
สวดมนต์์เพื่่�อสวดร่่วมกััน ซึ่่ง� ช่่วยเราได้้มากทีีเดีียว
เราฝึึกสวดกัันอยู่่�หลายเดืือน
เรื่่�องนี้้�เกิิดขึ้้�นในปีีใดครัับ
น่่าจะประมาณปีี ค.ศ. ๑๙๘๗ - ๑๙๘๘
ก็็ประมาณ ๓ ปีีหลัังจากการเปิิดวััดอมราวดีี
ใช่่ อาจจะก่่อนนั้้�นเล็็กน้้อย คืือเริ่่�มประมาณ
ปีี ๘๖ แล้้วก็็ ๘๗ หรืือ ๘๘ ราวๆ นั้้�น เราใช้้เครื่่�อง
เล่่นเทปเปิิดเสีียงสวดเป็็นเวลานานมาก  เพราะ
ศีีลธาราเพิ่่�งบวชไม่่นาน ยัังมีีอาวุุโสน้้อย ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถนำำ�สวดด้้วยตััวเองได้้ หลวงพ่่อสุุเมโธ
เลยเอาเครื่่�องเล่่นเทปวางไว้้หน้้าคณะสงฆ์์ที่่�สวด
เมื่่�อถึึงเวลาสวดก็็กดปุ่่�มเปิิดเสีียง ซึ่่�งบางทีีอาจ
เป็็นหลวงพ่่อเองที่่�กดปุ่่�ม  หรืืออาจเป็็นพระที่่�มีี
อาวุุโสรููปอื่่น� กดให้้ แล้้วเราก็็สวดโดยมีีมาสเตอร์์เทป
เป็็ น ผู้้�นำำ� สวด นั่่� น ก็็ เ ป็็ น สิ่่� ง ที่่� เราใช้้ เ ป็็ น ต้้ น แบบ
ต่่อมาหลวงปู่่�ชาสอนทำำ�วััตรแปลที่่�วััดหนองป่่าพง
ท่่ า นก็็ มีี เทปทำำ�วัั ต รแปล ซึ่่� ง ก็็ เ ริ่่� มต้้ น เรื่่� อ งนี้้�
ซึ่่ง� เดิิมในประเทศไทยก็็มีีแต่่ภาษาบาลีีซึ่่ง� หลวงพ่่อ
พุุทธทาสเป็็นผู้้�แปล หลวงพ่่อชาได้้เทปมาแล้้ว
ท่่านก็็เปิิดเทปวนลููปไปมาอย่่างนั้้�นผ่่านระบบลำำ�โพง
ที่่�วััดหนองป่่าพง เราสวดผ่่านระบบการนำำ�ของ
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มาสเตอร์์เทปเป็็นเวลานานทีีเดีียว จนกระทั่่�ง
วัันหนึ่่�งเราก็็ตััดสิินใจที่่�จะสวดโดยไม่่มีีเทป
พระอาจารย์์ช่ว่ ยสรุุปเรื่อ�่ งการสวดทั้้ง� หกประการ
ที่่� ท่่ า นได้้ กล่่ า วถึึ ง ทั้้� ง หมด ตั้้� ง แต่่ เ ริ่่� มต้้ น
ด้้วยครัับ
๑. สวดบูู ชา (Devotional Chanting) เช่่น
สวดมนต์์ทำำ�วััตรเช้้า-วััตรเย็็น บทอิิติิปิิโส
๒. สวดสาธยายพระธรรมคำำ�สอน  (Recollection
of Teaching) เช่่น ธััมมจััก  อนััตตลัักขณสููตร
อาทิิตตปริิยายสููตร มรณััสสติิ พรหมวิิหาร ๔
ปฏิิจจสมุุปบาท
๓. สวดอนุุโมทนา (Anumodana) ยถาสััพพีี
สวดสัังฆทาน อิิมานิิ มะยััง ภัันเต  สวดถวายกุุฏิิ
สวดกฐิิน กาเล ทะทัันติิ สวดแผ่่อุุทิิศส่่วนบุุญ
ส่่วนกุุศล อิิมิินา ปุุญญะกััมเมนะ
๔. สวดพระปริิตร (Blessing) เช่่น รตนสููตร เมื่่�อ
เริ่่�มและจบเวลาเข้้ากรรมฐาน อวยพรคู่่�แต่่งงาน
ให้้พรทารกเกิิดใหม่่ ขึ้้�นบ้้านใหม่่
๕. สวดงานศพ (Funeral) มาติิกา, บทอนิิจจา
วต สัังขารา, บทวิิปััสสนาภููมิิ
๖. สวดวิินััยกรรม (Vinaya) เช่่น ปาติิโมกข์์
รัั บ ไตรสรณคมน์์ สมาทานศีีล ๕ ศีีล ๘
พิิธีีอุุปสมบท ปริิวาสกรรม และอื่่�นๆ
นั่่� น ก็็ คืื อ เรื่่� อ งที่่� ผ มเล่่ า มาถึึงการสวดทั้้� ง
๖ แบบที่่�เราสวดกัันอยู่่�ที่่�นี่่�ในปััจจุุบัันนี้้�
	กราบขอบพระคุุณพระอาจารย์์มากครัับ
ขออนุุโมทนาผู้้�ร่่วมจััดพิิมพ์์วารสารนี้้�
๑. คุุณจิิรวรรณ ศิิริิจิิตร และครอบครััว
๒. คุุณสุุวพร หทััยสุุทธิิธรรม และครอบครััว
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ประวัติการสวดมนต์แบบอมราวดี*
การสวดมนต์์แบบอมราวดีีถููกออกแบบขึ้้�นมา
โดยอดีีตแม่่ชีีอาภััสสรา (Ābhassarā) ในปลาย
คริิสต์์ศัักราช  1980 ซึ่่�งโดยพื้้�นฐานแล้้วเธอได้้รัับ
การฝึึกฝนเป็็นนัักเล่่นดนตรีี (ไวโอลิิน) แบบคลาสสิิก
แต่่ต่่อมาเธอได้้ร่่วมวงร็็อกแบนด์์ชื่่�อ Def Leppard
แต่่เล่่นกีีตาร์์เบส ในช่่วงแรกๆ ก่่อนที่่�พวกเขาจะมีี
ชื่่อ� เสีียง ที่่เ� มืือง Sheffield ซึ่่ง� เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรม 
ทางตอนเหนืือของประเทศอัังกฤษ
การสวดมนต์์ แ บบนี้้� เ ป็็ น ระบบโน้้ ต  ๓ ตัั ว
(3-note system) ซึ่่� งใช้้ เ ครื่่� องหมายที่่� ร ะบุุ การ
เมื่่อ� เริ่่ม� จาก 'home note' แล้้วก็็ลง
ไปหนึ่่�งโน้้ตที่่� 'Bles' แล้้วกลัับมาที่่�
'home note' ตรง '-sed...

เปลี่่�ยนแปลงในระดัับเสีียง (เรีียกว่่า "cantillation
mark") ดัังนี้้�:
๑) "home note" เป็็นระดัับเสีียงที่่�กำำ�หนดโดย
เสีียงนำำ� โดยปกติิแล้้วจะเป็็นพระอาวุุโสหรืือศีีลธารา
อาวุุโส เป็็นผู้้�เริ่่�มสวด
๒) ถ้้าระดัับเสีียงของทำำ�นองสวดสููงขึ้้�น ๑ โน้้ต ก็็จะ
มีีเครื่่�องหมายอยู่่�เหนืือส่่วนของคำำ�ที่่�ระดัับเสีียงจะ
สููงขึ้้�น
๓) ถ้้าระดัับเสีียงของทำำ�นองสวดต่ำำ��ลง ๑ โน้้ต  ก็็จะ
มีีเครื่่�องหมายอยู่่�ใต้้ส่่วนของคำำ�ที่่�ระดัับเสีียงจะต่ำำ��ลง
ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

จากนั้้�นลงไปหนึ่่ง� โน้้ตที่่�
'the' แล้้ ว กลัั บ มาที่่�
'home note'....

แล้้วขึ้้�นไปหนึ่่�งโน้้ตที่่� 'ful',
แล้้วกลัับมาที่่� 'home note'
ตรง '-ly'.... อย่่างนี้้�ไปเรื่่�อยๆ

cantillation mark
บางครั้้�งคำำ�เฉพาะบางคำำ�จะถููกเน้้น แต่่ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนระดัับเสีียงของโน้้ตตััวที่่�ถููกสวด
การเน้้นนี้้�ถููกระบุุด้้วยเส้้นขีีดใต้้คำำ�นั้้�น
เช่่นคำำ�ว่่า 'all' เป็็นตััวที่่�ถูกู เน้้น แต่่สวดด้้วยตััว
'home note' (ไม่่มีีการเปลี่่�ยนระดัับเสีียง)

ถ้้าระดัับเสีียงเปลี่่ย� นและคำำ�นั้้น� ถููกเน้้นด้้วย ในกรณีี
นี้้�ก็็สามารถแสดงได้้ด้้วยเครื่่�องหมายที่่�มีีลัักษณะ
ยาวขึ้้�น
เช่่น พยางค์์ตััวที่่�สองของคำำ�ว่่า 'released’ เป็็น
ทั้้�งตััวถููกเน้้นและระดัับเสีียงลดต่ำำ��ลงไปหนึ่่�งโน้้ต

ในหนังสือ the Amaravati chanting เล่มที่ ๑ มีคำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องหมายนี้อยู่ที่หน้า ๑๓๘

https://cdn.amaravati.org/wp-content/uploads/2014/09/30/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf

ในหนัังสืือ theเครื
Amaravati
chanting
มที่่� ๑ มีีคำำ
�บรรยายเกี่่
�องหมายนี้้�
อยู่่�ที่บ่�หนีน้้้ า ๑๓๘
เครื่องหมายวรรคตอน
่องหมายวรรณยุ
กต์ เล่่(Tonal
mark)
และ ตั�ยววกัั
หยุบดเครื่่(pause)
ในฉบั
https://cdn.amaravati.org/wp-content/uploads/2014/09/30/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf
[วงเล็บเหลีเครื่่่ยม]�องหมายวรรคตอน
หมายถึงบทสวดส่ว�อนที
่สวดโดยผู้นำสวด แต่ประเพณี
การสวดจะแตกต่
างกันไปแต่บนี้้�ละวัดหรืออาราม
งหมายวรรณยุุก้หต์์ญิ(Tonal
ด (pause)
เส้นแบ่ง / ระบุถึง ความแตกต่าเครื่่
งของบทสวดของผู
งหรือผูmark)
้ชายขึ้นและ ตัั
อยู่กับวผูหยุุ
้สวด
หรือเป็นในฉบัั
รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์
[วงเล็็
บ
เหลี่่
�
ย
ม]
หมายถึึงบทสวดส่่
ว
นที่่
�
ส
วดโดยผู้้�นำำ
�
สวด
แต่่
ป
ระเพณีีการสวดจะแตกต่่
า
งกัั
น
ไปแต่่ละวััดหรืืออาราม
ขึ้นอยู่ กับว่าสวดคนเดียวหรือเป็นหมู่
เส้้นแบ่่ง / ระบุุถึึง ความแตกต่่างของบทสวดของผู้้�หญิิงหรืือผู้้�ชายขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�สวด หรืือเป็็นรููปเอกพจน์์หรืือพหููพจน์์
เครื่อขึ้้งหมายที
การเปลี่ยนแปลงในระดั
�นอยู่่�กัับว่่่ราะบุ
สวดคนเดีียวหรืื
อเป็็นหมู่่� บเสียง (cantillation mark) โดยปกติโทนเสียงจะเต็มและขึ้นหรือลง
เครื่่อ� งหมายที่่ร� ะบุุการเปลี่่ย� นแปลงในระดัับเสีียง (cantillation mark) โดยปกติิโทนเสีียงจะเต็็มและขึ้้น� หรืือลง
เสียงสูง

เสียงต่ำยาว

เสียงต่ำ

เสียงกลางยาว

* แปลโดย ดร.อุุบลวรรณ สจ๊๊วต
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พระราชพุทธิวรคุณ วิ. (อมโรภิกขุ)
นามเดิิม :
เจเรมีี ชาร์์ลส์์ จููเลีียน ฮอร์์เนอร์์
		
(Jeremy Charles Julian Horner)
เกิิด :  
กัันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙   ที่่� เมืืองเคนต์์
ประเทศอัังกฤษ 
สำำ�เร็็จการศึึกษา : ปริิญญาตรีีเกีียรติินิิยม วิิทยาศาสตร์์
สาขาจิิตวิิทยาและสรีีรวิิทยา
มหาวิิทยาลััยลอนดอน พ.ศ. ๒๕๒๑
อุุปสมบท : ๗ เมษายน ๒๕๒๒ ที่่�วััดหนองป่่าพง
โดยมีี พระโพธิิญาณมหาเถร (หลวงพ่่อชา
สุุภทฺฺโท) เป็็นพระอุุปััชฌาย์์
ร่่วมสร้้างวััดชิิตเฮิิร์์ต  (Chithurst หรืือวััดป่่าจิิตตวิิเวก)
พร้้อมกัับพระพรหมวชิิรญาณ (โรเบิิร์์ต สุุเมโธ) ซึ่่�งเป็็น
วััดแรกในสายพระป่่าหลวงพ่่อชา ในประเทศอัังกฤษ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๓ เป็็นเจ้้าอาวาสวััดป่่าอภััยคีีรีี ร่่วมกัับ
พระราชโพธิิวิิเทศ (รีีด แพรีี  ปสัันโน) รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย
สหรััฐอเมริิกา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เจ้้าอาวาสวััดอมราวดีี แทน
พระพรหมวชิิรญาณ (สุุเมโธ) จนถึึงปััจจุุบััน
วััดอมราวดีี ตั้้�งอยู่่�ทางตะวัันออกสุุดของ ชิิลเทิิร์น์ ฮิิลส์์ ใน เซาท์์อีีสต์์
อิิงแลนด์์  ต่่อมา วัันที่่� ๕ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็็จ
พระมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิิตร ท่่านได้้รัับ
พระราชทานสััญญาบััตรสมณศัักดิ์์�ที่่� พระวิิเทศพุุทธิิคุุณ จาก
พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เมื่่�อครั้้�งยัังดำำ�รงพระราชอิิสริิยยศเป็็น สมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราช  สยามมกุุฎราชกุุมาร
ซึ่่�งเสด็็จพระราชดำำ�เนิินแทนพระองค์์ สมเด็็จพระบรมชนกนาถ
มาในการนี้้�
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อัันตรงกัับวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ท่่านได้้รัับพระราชทาน
สััญญาบััตรสมณศัักดิ์์�ที่่�  พระราชพุุทธิิวรคุุณ
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กวีีนิพ
ิ นธ์์

พระโมรปริตร
พระมหาวิสท
ุ ธิ ฐานากโร

🔘

“พระโมรปริิตร” ลิิขิิตขาน
“เจ็็ดตำำ�นาน” มีีมาจากผาสููง
โพธิิสััตว์์เสวยชาติิเป็็นนกยููง
อยู่่�นอกฝููงเอกาเที่่�ยวหากิิน
🔘

แดดเช้้าส่่องผ่่องแสงแจ้้งบรรพต
น้้อมประณต สุุริิยา พ้้นผาหิิน
“อุุเทตฯ” กล่่าวคาถา เป็็นอาจิิณ
กราบผู้้�สิ้้�นกิิเลส พ้้นเภทภััย
นมตฺฺถุุ พุุทฺฺธานํํ นมตฺฺถุุ โพธิิยา,
นโม วิิมุุตฺฺตานํํ นโม วิิมุุตฺฺติิยา,
🔘

จนเพลาสายััณห์์ตะวัันลัับ
น้้อมคำำ�นัับ ทิินกร รอนแสงใส
“อเปตฯ” กล่่าวคาถา อีีกคราไป
ยามหลัับไหล โอบอุ้้�ม ช่่วยคุ้้�มครอง
นมตฺฺถุุ พุุทฺฺธานํํ นมตฺฺถุุ โพธิิยา,
นโม วิิมุุตฺฺตานํํ นโม วิิมุุตฺฺติิยา,
🔘

ผู้้�เจริิญพระปริิตรจิิตเคารพ
ย่่อมประสบโชคชััยห่่างภััยผอง
ยกจิิตใจให้้สููงดัังยููงทอง
พาผุุดผ่่องเพีียบพร้้อมด้้วยน้้อมใจ
เคารพตามความดีีเป็็นที่่�ตั้้�ง
รู้้�ระวัังเสมออย่่าเผลอไผล
สติิกำำ�กัับตนช่่วยพ้้นภััย
จำำ�เริิญในบุุญกุุศลทุุกหนเอย ฯ

ความเป็็นมาของบทสวด “โมรปริิตร” หรืือ
“คาถานกยููง” มาจากครั้้�งที่่�พระโพธิิสััตว์์ถืือกำำ�เนิิด
เป็็นนกยููงทอง ได้้กล่่าวคำำ�นอบน้้อมดวงอาทิิตย์์
และผู้้�สิ้้�นกิิเลส เป็็นประจำำ�ทุุกเช้้าเย็็น มีีอานิิสงส์์
พ้้นจากภยัันตรายทั้้�งปวง ประสบแต่่ความสุุขสวััสดีี
ผู้้�มีีศรััทธาสามารถนำำ�มาสวดได้้ โดยต้้องหมั่่�นมีีสติิ
ดำำ� เนิิ น ชีีวิิ ต ในทางปัั ญ ญาประกอบกััน จะเจริิ ญ
ในบุุญกุุศลยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
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สารธรรมจากพระสููตร

มงคล ๓๘ ประการ
พระมหาสมปอง มุุทิโิ ต

มงคลที่่� ๓๓
อริิยสจฺฺจาน ทสฺฺสนํํ การเห็็นอริิยสััจ

๓. นิิ โรธ ความดัับเหตุุ ข องทุุ ก ข์์ เมื่่� อ เหตุุ ดัั บ
ทุุกข์์ก็็ดัับ
๔. มรรค การปฏิิบััติิดำำ�เนิินตามทางที่่�มีีองค์์ ๘
สััจจะ คืือความเป็็นธรรมชาติิแท้้ ความจริิง คืือ ความเห็็นชอบ ความดำำ�ริิชอบ การพููดชอบ
ของแท้้ ไม่่ผิิด ไม่่เปลี่่�ยนแปลง ไม่่เป็็นอย่่างอื่่�น
การงานชอบ การเลี้้�ยงชีีพชอบ ความเพีียรชอบ
การเห็็นอริิยสัจั  คืือความเป็็นจริิงที่่พ� ระอริิยะ ความระลึึกชอบ ความตั้้�งใจมั่่�นชอบ ให้้ครบถ้้วน
ท่่านเห็็นแจ้้งแทงตลอด หรืือการเห็็นธรรมของ เพื่่�อเป็็นการดัับทุุกข์์
พระอริิ ย ะ (พระอริิ ย ะ ได้้ แ ก่่ พระพุุ ท ธเจ้้ า
อริิยสััจ ๔ ที่่พ� ระพุุทธเจ้้าทรงตรััสรู้้�นั้น้� ได้้ทรง
พระปััจเจกพุุทธเจ้้า พระอรหัันต์์ พระอนาคามีี  แสดงในธััััั���มมจัักกััปปวััตตนสููตรแก่่พระปััญจวััคคีีย์์
พระสกทาคามีี และพระโสดาบััน)
โดยเนื้้�อความที่่�มีีการติิดอยู่่�ในกามสุุขและนิิกาย
อริิ ยสัั จ  คืื อ การเห็็ น ตามความจริิ ง ของ โยคะอัันเป็็นของต่ำำ��  เป็็นของชาวบ้้าน เป็็นของ
พระอริิยะในธรรมที่่�มีีอยู่่� มีี ๔ อย่่าง คืือ
ปุุถุุชนทั่่�วไป ไม่่มีีประโยชน์์อะไร เป็็นทุุกข์์ ทางนี้้�
๑. ทุุกข์์ อัันบีีบคั้้�นกายและจิิตของสััตว์์ที่่�ยากจะ ไม่่ดีี ควรละ โดยมีีมััชฌิิมาปฏิิปทาที่่ท� รงตรััสรู้้� คืือ
ทนได้้ ทุุกข์์เกิิดจากขัันธ์์ ๕ เกิิดจากการบริิหาร มรรคมีีองค์์ ๘ ซึ่่�งทรงเห็็นด้้วยญาณจัักษุุ ปััญญา
ขัันธ์์ ๕ ซึ่่�งเป็็นภาระหนััก
เข้้าไปสงบเพื่่�อรู้้�แจ้้งอริิยสััจ คืือ
๒. สมุุทัยั  อัันเป็็นเหตุุแห่่งทุุกข์์ ได้้แก่่ ตััณหา ๓ ชนิิด ๑. ทุุ ก ข์์  คืื อ การเกิิ ด ความแก่่ ความตาย
คืือ กามตััณหา ภวตััณหา วิิภวตััณหา
ความโศกเศร้้า ความร่ำำ��ไรรำำ�พััน ความทุุกข์์กาย
ทุุกข์์ใจ ความเหืือดแห้้งใจ การประสบกัับสิ่่�งที่่�

66

๖๐

ไม่่รัักไม่่พอใจ การพลััดพรากจากสิ่่�งที่่�รัักที่่�พอใจ
ปรารถนาสิ่่�งใดไม่่ได้้สิ่่�งนั้้�น ทุุกอย่่างนั้้�นเป็็นทุุกข์์
โดยสรุุปแล้้ว ขัันธ์์ ๕ เป็็นตััวทุุกข์์
๒.	ทุุกขสมุุทััย คืือตััณหา เป็็นบ่่อเกิิดแห่่งทุุกข์์
ประกอบด้้วยราคะให้้เพลิิดเพลิิน มีีความบัันเทิิง
อยู่่�ในที่่�นั้้�นๆ มีี ๓ อย่่าง คืือ
๒.๑ กามตััณหา ความใคร่่ในกามคุุณ ๕ คืือ
รููป เสีียง กลิ่่�น รส สััมผััส
๒.๒ ภวตััณหา ความอยากจะมีี  ความอยาก
จะเป็็น
๒.๓ วิิภวตััณหา ความไม่่อยากจะมีี  ไม่่อยาก
จะเป็็น
๓. ทุุกขนิิโรธ คืือความดัับทุุกข์์ การดัับโดยไม่่มีี
เหลืื อ แห่่ ง ตััณหา การพ้้ น ด้้ ว ยการคลายออก
สลััดออก การหลุุดพ้้น การไม่่มีีอาลััยไยดีี
๔. ทุุ ก ขนิิ โรธคามิิ นีี ปฏิิ ป ทา คืื อ การปฏิิ บััติิ
ที่่�ดำำ�เนิินไปสู่่�ทางดัับทุุกข์์ ได้้แก่่ มรรค มีีองค์์ ๘
ประการ ที่่�พระอริิยะทำำ�ได้้
ธรรมจัักร
อริิ ยสัั จ ๔ แบ่่ ง ย่่ อ ยออกเป็็ น หััวข้้ อ ละ
๓ อย่่าง (รวมเป็็น ๑๒ รอบ) ดัังที่่�จะกล่่าวต่่อไปนี้้�
พระพุุทธเจ้้าได้้ตรััสกัับภิิกษุุทั้้�งหลายว่่า ปััญญา
เกิิดขึ้้�นแล้้ว วิิชชา แสงสว่่างในธรรมที่่�ยัังไม่่เคย
ได้้ยิินได้้ฟัังในกาลก่่อน มีีดัังนี้้�
๑. ทุุกข์์เป็็นอริิยสััจ ได้้แก่่
๑.๑ อริิยสััจที่่�เรีียกว่่าทุุกข์์
๑.๒ ทุุกข์์เป็็นอริิยสััจที่่�ควรรู้้�
๑.๓ อริิยสััจนี้้� เราตถาคตกำำ�หนดรู้้�ได้้ชััดแล้้ว
๒. สมุุทััยเป็็นอริิยสััจ ได้้แก่่
๒.๑ อริิยสััจ คืือเหตุุของทุุกข์์
      (รู้้�ว่่าตััณหาเป็็นเหตุุแห่่งทุุกข์์)
๒.๒ สมุุทััยเหตุุแห่่งทุุกข์์ เป็็นอริิยสััจที่่�ควรละ
      (ได้้แก่่ ตััณหา ๓)

๒.๓ อริิยสััจนี้้� เราตถาคตละได้้แล้้ว
๓. นิิโรธเป็็นอริิยสัจั ได้้แก่่
๓.๑ ความดัับแห่่งทุุกข์์เป็็นอริิยสััจ
๓.๒ ความดัับแห่่งทุุกข์์นี้้�ควรทำำ�ให้้แจ้้ง
๓.๓ อริิยสััจนี้้� เราตถาคตทำำ�ให้้แจ้้งแล้้ว
๔. มรรคอริิยสัจั ได้้แก่่
๔.๑ การปฏิิบััติิอัันเป็็นเครื่่�องดำำ�เนิินไปสู่่�
ความดัับทุุกข์์ ได้้แก่่ มรรค
๔.๒ มรรคนี้้� ควรทำำ�ให้้เจริิญ (ทำำ�ให้้มีี  ทำ�ำ ให้้เป็็น)
๔.๓ อริิยสััจนี้้� เราตถาคตทำำ�ให้้เจริิญแล้้ว
หััวข้้ออริิยสััจ ๔ มีีข้้อย่่อยอย่่างละ ๓ รวมเป็็น
ธรรมจัักรที่่�มีี ๑๒ รอบ
ธรรมจัักรนี้้� พระตถาคตผู้ต้� รััสรู้้�สััมมาสััมโพธิิญาณอัันยอดเยี่่�ยม ผู้้�ทรงเห็็นด้้วยพระปััญญา
ตามความเป็็นจริิงอัันหมดจดแล้้ว ทรงเป็็นผู้้�หมุุน
ให้้เป็็นไป ใครๆ ก็็ให้้หมุุน ๑๒ รอบอย่่างนี้้�ไม่่ได้้
พระตถาคตจึึงตรััสว่่ า ญาณทััสสนะของเรา
หมดจดดีีแล้้ ว เราจึึงยืื น ยัันได้้ ว่่ า  ธรรมจัักร
หมดจดแล้้ว ญาณทััสสนะที่่เ� ห็็นตามความเป็็นจริิง
๑๒ รอบ ในอริิยสััจบริิสุุทธิ์์�หมดจดแล้้ว เราจึึง
ยืืนยัันได้้ว่่า ได้้ตรััสรู้้�สััมมาสััมโพธิิญาณในโลกนี้้�
พร้้อมทั้้ง� เทวโลก มารโลก สมณะ พราหมณ์์ และ
มนุุษย์ญ์ าณทััสสนะของเราเกิิดขึ้้น� แล้้ว ความหลุุดพ้้น
มีีแก่่เราอย่่างไม่่สงสััย นี้้�เป็็นชาติิสุุดท้้าย บััดนี้้�
ภพใหม่่จะไม่่มีีอีีก
ภิิกษุุปััญจวััคคีีย์์มีีความชื่่�นชมยิินดีีในภาษิิต
ของพระพุุทธเจ้้า เวลานั้้�นธรรมจัักษุุได้้เกิิดขึ้้�นแก่่
พระโกณฑััญญะเป็็นคนแรกว่่า ธรรมทุุกอย่่างที่่มีี�
เหตุุเป็็นแดนเกิิด ธรรมทุุกอย่่างก็็ย่่อมดัับไปเป็็น
ธรรมดา
การเห็็นอริิยสััจเป็็นมงคล เพราะว่่าเป็็น
ธรรมที่่� ส ามารถทำำ� ให้้ ผู้้�รู้้�แจ้้ ง พ้้ น จากทุุ ก ข์์ ใ น
วััฏสงสารได้้ เหตุุนี้้�จึึงถืือว่่าเป็็นมงคลอัันสููงสุุด
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ในพระสููตร และพระอภิิธรรม ได้้มีีการกล่่าว
แสดงความหมายของอริิยสััจ ไว้้หลากหลายนััย เช่่น
ในสััจจวิิภัังค์์ (เรื่่อ� งของอริิยสััจ) แบ่่งอริิยสััจ ๔ เป็็น
๒ ประเภท คืือ
๑. อริิ ยสัั จ เบื้้� อ งต้้ น  คืื อ ทุุ ก ข์์ กัั บสมุุ ทััย  เป็็ น
วััฏฏสััจจะปรากฏอยู่่�ในวััฏฏะ
๒. อริิยสัจั เบื้้อ� งปลาย คืือนิิโรธกัับมรรค เป็็นวิิวััฏฏ
สััจจะ มีีความตั้้ง� ใจมั่่น� คง อยู่่�ในกรรมฐานโดยมุ่่�งมั่่น�
พิิจารณาเห็็นทุุกข์์ กำำ�หนดทุุกข์์ ละตััณหา
วััฏฏสัจจ
ั ะ การศึึกษาเล่่าเรีียนรู้้�   ในขัันธ์์ ๕ จาก
ครููอาจารย์์ แล้้วนำำ�มาท่่องบ่่นสาธยาย  บริิกรรม
เรื่่�อยไป จึึงเรีียกว่่า วััฏฏะ
วิิวััฏฏสััจจะ การศึึกษาเล่่าเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยการ
เพ่่งพิินิจิ  ว่่านิิโรธกัับมรรคนี้้�น่า่ พอใจ น่่าปรารถนา
ทำำ�ความพอใจในสััจจะนี้้� จนเห็็นแจ้้งแทงตลอด
ในอริิยสััจ ๔ ด้้วยปฏิิเวทญาณเดีียวกััน รู้้�ด้้วย
อภิิ ส มยญาณเดีียวกััน ด้้ ว ยการกำำ� หนดรู้้�ทุุ ก ข์์
รู้้�สมุุทััย รู้้�นิโิ รธ รู้้�มรรค ด้้วยญาณเดีียวกััน จึึงเรีียก
ว่่าวิิวััฏฏะ
การรู้้�อริิยสััจตามนััยมงคล เป็็นการรู้้�ด้้วย
การเพ่่งพิินิิจแล้้วนำำ�มากำำ�หนด ถ้้ารู้้�ทุุกข์์ รู้้�สมุุทััย
แล้้วละ รู้้�นิิโรธเพื่่�อทำำ�ให้้แจ้้ง รู้้�มรรคเพื่่�อทำำ�ให้้
เจริิญ (ทำำ�ให้้สิ้้�นสุุดแห่่งกองทุุกข์์)
พระพุุทธเจ้้าได้้ตรััสภาษิิตในที่่ต่� า่ งๆ เกี่่ย� วกัับ
อริิยสัจั  ดัังนี้้�
พวกเราท่่ อ งเที่่� ย วไปในชาติิ ต่่ า งๆ ตลอด
เวลาอัันยาวนาน เพราะไม่่เห็็นอริิยสััจตามความ
เป็็นจริิง เมื่่�อเราเห็็นอริิยสััจ ๔ ตััณหาที่่�จะนำำ�เรา
ไปสู่่�ภพน้้ อ ยภพใหญ่่ เราได้้ บั่่� น ทอนตััดราก
ถอนโคนหมดแล้้ว การเกิิดในภพใหม่่จะไม่่มีีแก่่เรา
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มงคลที่่� ๓๔
นิิพฺพฺ านสจฺฺฉิกิิ ริิ ยิ า จ การทำำ�ให้้แจ้้งซึ่ง�่ พระนิิพพาน
นิิพพาน มีีความหมายว่่า สภาพของจิิตที่่�
ปราศจาก (ดัับ) ตััณหา อัันเป็็นเครื่่�องร้้อยภพให้้
โยงติิดกััน เป็็นสภาพที่่�ไม่่มีีตััณหา ธรรมที่่�ไม่่มีี
ตััณหา
อุุปาทิิ คืือสภาพที่่ถู� ูกตััณหาเข้้าไปยึึดถืือเอา
ไว้้ แล้้วทำำ�ให้้มีีผลเกิิดขึ้้น�  อุุปาทิิ เป็็นชื่่อ� ของขัันธ์์ ๕
ได้้แก่่ รูป 
ู เวทนา สััญญา สัังขาร และวิิญญาณ เมื่่อ�
ถููกตััณหายึึดครองได้้แล้้ว สร้้างให้้เกิิดความทุุกข์์
นิิพพาน มีี ๒ ประเภท คืือ
๑. สอุุปาทิิเสสนิิพพาน นิิพพานที่่�เป็็นไปพร้้อม
ด้้ ว ยการมีีขัันธ์์ ๕ คืื อ ผู้้� บ รรลุุ นิิ พ พานเป็็ น
พระอรหัันต์์ยัังมีีขัันธ์์ ๕ อยู่่� (ยัังมีีชีีวิิต) สภาพจิิต
ของพระอรหัันต์์ยัังรัับรู้้�อารมณ์์ความรู้้�สึึก แต่่ท่า่ น
ไม่่ติดิ ยึึดอยู่่�ในอารมณ์์ทั้ง้� หลาย เป็็นจิิตที่่ปร
� าศจาก
ตััณหาที่่�เป็็นเครื่่�องร้้อยภพ
๒. อนุุ ป าทิิ เ สสนิิ พ พาน นิิ พ พานที่่� ไ ม่่ มีีขัั นธ์์
๕ เหลืืออยู่่�  เป็็นของพระอรหัันต์์ผู้้�มีีสภาพจิิต
ที่่ปร
� าศจากตััณหาเป็็นเครื่่อ� งร้้อยภพ ไม่่มีีอารมณ์์
ความรู้้�สึึกใดๆ ได้้ อีี ก ที่่� ดัั บแล้้ ว ทั้้� ง กิิ เ ลสและ
ทั้้ง� ขัันธ์์ (สิ้้น� ทั้้ง� กิิเลสและชีีวิิต) ไม่่มีีการเกิิดอีีกต่่อไป
เป็็ น การดัับสูู ญ  นิิ พ พานที่่� ทำำ� ให้้ แจ้้ ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่�
พระอรหัันต์์เท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ได้้
การทำำ�ให้้แจ้้งซึ่่�งพระนิิพพานของพระอรหัันต์์
มีีลัักษณะดัังนี้้�
๑. เป็็นผู้้�ละอาสวะกิิเลสได้้แล้้ว จึึงไม่่มีีการเกิิด
อีีกต่่อไป
๒. เป็็นผู้้�เผากิิเลสด้้วยไฟ คืือ ญาณ
๓. เป็็นผู้้�อยู่่�จบพรหมจรรย์์แล้้ว (กิิจที่่�จะต้้องทำำ�
เพื่่�อบรรลุุมรรคผลได้้ทำำ�สำำ�เร็็จหมดแล้้ว)
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๔. พระอรหัันต์์ เ ป็็ น ผู้้�ละวางแล้้ ว ซึ่่� ง ภาระ ๓
ได้้แก่่ ขัันธภาระ (คืือ ขัันธ์์ ๕) กิิเลสภาระ (คืือ ราคะ
โทสะ โมหะ) อภิิสัังขารภาระ (คืือ การปรุุงแต่่ง
จิิตต่่างๆ)
๕. บรรลุุ แ ล้้ ว ซึ่่� ง ประโยชน์์ ต น (การได้้ เ ป็็ น
พระอรหัันต์์ แ ล้้ ว ) ช่่ ว ยทำำ�ปร ะโยชน์์ ใ ห้้ ผู้้�อื่่� น
ได้้บรรลุุตาม
๖. ละสัังโยชน์์ ๑๐ ได้้แก่่ กามราคะ ปฏิิฆะ มานะ
ทิิฏฐิิ วิิจิิกิิจฉา สีีลััพพตปรามาส ภวราคะ อิิสสา
มััจฉริิยะ และอวิิชชา ที่่�เรีียกว่่าสัังโยชน์์ เพราะ
ตรึึงยึึดสััตว์์ให้้ติิดอยู่่�กัับภพ
๗. เป็็นผู้้�หลุุดพ้้น มีี ๒ อย่่าง คืือ มีีจิิตหลุุดพ้้น
จากกิิเลส มีีจิิตหลุุดพ้้นในภาวะของนิิพพาน
๘. มีีความรู้้�ชอบ ด้้วยการพิิจารณาใคร่่ครวญ
ดููว่่า ขัันธ์์ อายตนะ ธาตุุ นั้้�นเป็็นทุุกข์์ที่่�บีีบคั้้�น
(รู้้�ทุุกข์์) มีีเหตุุเป็็นแดนเกิิดทุุกข์์ (รู้้�สมุุทััย) มีีความ
ดัับทุุกข์์ (รู้้�นิิโรธ) มีีหนทางชััดแจ้้งเพื่่�อออกจาก
ทุุกข์์ (รู้้�มรรค-วิิธีีที่่�จะออกจากทุุกข์์)
๙. เป็็นผู้้�มีีจัักษุุ ๕ อย่่าง (แม้้อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง)
ได้้แก่่
๑. พุุทธจัักษุุ (เกิิดกัับผู้้�ตรััสรู้้�ธรรม)
๒. ธรรมจัักษุุ (มีีความแจ่่มแจ้้งในธรรม)
๓. ทิิพยจัักษุุ (เห็็นสิ่่ง� ที่่ปร
� ะณีีตละเอีียดอ่่อน)
๔. ปััญญาจัักษุุ (เห็็นแจ้้งธรรมด้้วยปััญญา)
๕. สมัันตจัักษุุ (เห็็นโดยรอบด้้าน เห็็นเหตุุ
รู้้�ผล เห็็นผลรู้้�เหตุุ)
๑๐. ผู้้�เข้้าถึึงความเป็็นพระอรหัันต์์ คืือ บรรลุุ
อรหััตตผล ผู้้�บรรลุุประโยชน์์สููงสุุด
๑๑. ผู้้�เข้้าถึึงสาระสููงสุุด มีีวิิมุุตติิ (ความหลุุดพ้้น)
เป็็นสาระ ปราศจากกิิเลสตััณหาอัันเกิิดจากอุุปาทิิ
(อุุปาทาน) มีี ๒ อย่่าง ได้้แก่่
อุุปาทานด้้วยการยึึดมั่่น� ถืือมั่่น� และอุุปาทาน
ไม่่ได้้เกิิดจากการยึึดมั่่�นถืือมั่่�น แต่่มีีเหตุุปััจจััยที่่�

ส่่งผลให้้มีีอวิิชชา (ความไม่่รู้้�) เป็็นเหตุุปััจจััยของ
สัังขาร
นิิพพานใดไม่่มีีอุุปาทาน เป็็นอุุปาทิิ (ไม่่มีี
อวิิชชา) เรีียกว่่า อนุุปาทาปริินิิพพาน
นิิพพานใดไม่่มีีธรรมเป็็นปััจจััย  เป็็นนิิพพาน
ที่่�ไม่่มีีปััจจััย  (ไม่่มีีอวิิชชา) เรีียกว่่า อััปปััจจย
ปริินิิพพาน
การกระทำำ�ให้้แจ้้งซึ่่ง� พระนิิพพาน การทำำ�จิติ
ให้้หลุุดพ้้นจากอาสวะทั้้ง� หลาย จิิตไม่่ประกอบด้้วย
อุุปาทานไม่่เกิิดอุุปาทิิ ไม่่ถืือเอาอะไรเป็็นอารมณ์์
แห่่งการยึึดมั่่�นถืือมั่่�น อารมณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในที่่�สุุด
แห่่งความดัับสิ้้น� กิิเลส เป็็นการทำำ�ให้้แจ้้งคืืออรหััตตผล
ซึ่่� ง ชื่่� อ ว่่ า นิิ พ พานเพราะห่่ า งไกลจากกิิ เ ลส
ปราศจากตััณหาเครื่่�องร้้อยภพ ปราศจากตััณหา
เครื่่�องร้้อยคติิ ปราศจากตััณหาที่่�ไปแห่่งคติิ ๕
ได้้แก่่ ทุคุ ติิ ๓ คืือ นรก เดรััจฉาน เปรต และสุุคติิ ๒
คืือ มนุุษย์์ เทวดา (รวมพรหมกัับเทวดาอยู่่�ด้้วยกััน)
ทำำ�ให้้ละได้้เมื่่�อเห็็นอริิยสััจ
ผู้้� ก ระทำำ�ให้้ แจ้้ ง นิิ พ พาน ไม่่ มีี ความโลภ
ความโกรธ  ความหลง เพราะจิิตอัันตััณหาทั้้�ง ๓
อย่่างนี้้�ดัับแล้้วอย่่างสิ้้�นเชิิง
สภาวะของนิิพพาน
๑. ไม่่มีีรูปร่
ู า่ ง หมายถึึง ธรรมไม่่มีีรูป มีี
ู แต่่ความว่่าง
๒. โคตรภููญาณที่่�ทำำ�ให้้แจ้้งพระนิิพพาน มีีพระนิิพพานเป็็นอารมณ์์
๓. การทำำ�นิิ พ พานให้้ แจ้้ ง ชััด ทำำ� ให้้ ปร ากฏอยู่่�
เนืืองๆ ในอารมณ์์ไม่่ขาดตอน
นิิพพาน มีีประมาณ ๔๖ ความหมาย (ค้้นดููได้้จาก
คััมภีีร์์อภิิธาน) เช่่น
๑. เป็็นคติิของพระอรหัันต์์
๒. ธรรมที่่�หลุุดพ้้น
๓. เป็็นธรรมที่่�แสดงสััจจะ ปรากฏตามความเป็็น
จริิงของพระอริิยะ
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๔. ไม่่มีีอาลััย (ไม่่มีีกิิเลสตััณหา)
๕. เป็็นแดนไม่่ตาย (เพราะไม่่มีีการเกิิด)
๖. เป็็นสภาวะมั่่�นคงอย่่างนั้้�นไม่่เปลี่่�ยนกลัับ
๗. ไม่่มีีการแสดงให้้ใครเห็็นได้้ เป็็นสภาพที่่�ถููก
สร้้างขึ้้�นไม่่ได้้ แต่่เข้้าถึึงได้้ด้้วยญาณทััสสนะ
การทำำ�ให้้แจ้้งนิิพพานเป็็นมงคล เพราะ
ผู้้�กระทำำ�นิิพพานให้้แจ้้งแล้้ว จะไม่่ตกต่ำำ��อีีก ทุุกข์์
ทั้้�งหลายก็็ดัับสิ้้�นไป ไม่่มีีกิิเลส เพราะนิิพพานเป็็น
ธรรมที่่�ไม่่มีีธรรมอื่่�นใดยิ่่�งกว่่า
มงคลที่่� ๓๕
ผุุฏฺฺฐสฺฺส โลกธมฺฺเมหิิ จิิตฺฺตํํ ยสฺฺส น กมฺฺปติิ
เมื่่�อถููกโลกธรรมกระทบแล้้ว มีีจิิตไม่่หวั่่�นไหว
โลกธรรม หมายถึึงธรรมที่่�มีีอยู่่�ประจำำ�โลก
ติิดตามโลกอยู่่�ตลอด ไม่่มีีผู้้�ใดหนีีพ้้นจากการได้้รัับ
ธรรมเหล่่านี้้� ไม่่เว้้นแม้้แต่่พระพุุทธเจ้้า พระอริิยสาวก หรืือชาวโลกทั่่�วไป
โลกธรรม ๘ ได้้แก่่
๑. การได้้ลาภ การได้้ในสิ่่�งที่่�ควรได้้
๒. การเสื่่�อมลาภ เคยได้้สิ่่�งที่่�ควรได้้แล้้วไม่่ได้้
๓. การได้้ยศ ได้้รัับเกีียรติิชื่่�อเสีียงจากสัังคม
๔. การเสื่่�อมยศ เมื่่�อได้้ยศแล้้ว ภายหลัังเขาเลิิก
ยอมรัับไม่่ให้้เกีียรติิ ให้้เสีียชื่่�อเสีียง
๕. การได้้รัับคำำ�สรรเสริิญ เมื่่อ� ทำำ�ความดีีก็็จะได้้รัับ
การสรรเสริิญจากบััณฑิิต (แต่่คนพาลจะสรรเสริิญ
คนทำำ�ชั่่�ว)
๖. การได้้รัับคำำ�นินิ ทา การกระทำำ�ในเรื่่อ� งเดีียวกััน
บางคนอาจสรรเสริิญ แต่่บางคนอาจจะนิินทา
๗. การได้้รัับความสุุข เช่่น มีีสุุขทางกาย (สุุขภาพ
แข็็งแรง) สุุขทางใจ (เพราะได้้รัับความพึึงพอใจ)
๘. การได้้ รัั บความทุุ ก ข์์ เช่่ น  มีีทุุ ก ข์์ ท างกาย
(เป็็นโรคร้้ายแรง) ทุุกข์์ทางใจ (มีีความโศกเศร้้า

ถึึงผู้้�เป็็นที่่รัั� กที่่�จากไป)
สิ่่�งที่่�กล่่าวมาแล้้วนี้้� ย่่อมเกิิดขึ้้�นและมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอด ไม่่เที่่ย� งแท้้แน่่นอน อยู่่�กัับ
เราตลอดไม่่ได้้ ต้อ้ งมีีการหมุุนเวีียนเปลี่่ย� นไปตาม
วิิบากกรรมที่่�ได้้รัับ
ผู้้�ที่่�ไม่่หวั่่�นไหวในโลกธรรม คืือผู้้�ที่่�ฝึึกจิิต
มาดีีแล้้ว เข้้าใจในสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� และสิ่่ง� ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ไม่่ มีี ความรู้้�สึึกยิิ น ดีีหรืื อ เสีียใจในสิ่่� ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ดัังเช่่ น พระอรหัันต์์ ทั้้� ง หลายที่่� ท่่ า นทำำ� ได้้ แ ล้้ ว
เพราะเข้้ า ใจถึึงเหตุุ แ ละผลในการเกิิ ด ขึ้้� น และ
เสื่่� อ มไป อัันเป็็ น เรื่่� อ งธรรมดาของโลก ส่่ ว น
พระอริิ ย ะอื่่� น ๆ ยัังมีีความหวั่่� น ไหวตามลำำ�ดัั บ
จากมากไปหาน้้อย  เริ่่�มจากพระโสดาบัันขึ้้�นไป
จนถึึงพระอนาคามีี ส่่วนปุุถุชุ นทั่่ว� ไปย่่อมมีีอารมณ์์
ความรู้้�สึึกหวั่่�นไหวมากกว่่าพระอริิยะ เพราะขาด
การพิิจารณาตามอย่่างพระอรหัันต์์
จิิต คืือธรรมชาติิที่่�รู้้�อารมณ์์ (ทั้้�งในทางกุุศล
และอกุุศล)
ลัักษณะการรู้้�ของจิิต มีี ๓ ประเภท คืือ
๑. สััญชานนจิิตตา จิิตคิิดพิิจารณาใคร่่ครวญ
๒. วิิชานนจิิตตา จิิตที่่�คิิดแล้้วรู้้�แจ้้ง
๓. ปชานนจิิตตา จิิตที่่�คิิดรู้้�แจ้้งชััดครบถ้้วน

70

๖๐

จิิต แบ่่งตามกิิเลสมีี ๓ อย่่าง ดัังนี้้�
๑.	จิิ ต มีีราคะ เป็็ น จิิ ต ของคนที่่� ล ะเอีียดอ่่ อ น
มีีความละมุุนละไม ชอบทำำ�สิ่่�งที่่�มีีความวิิจิิตร
๒.	จิิ ต มีีโทสะ เป็็ น จิิ ต ของคนที่่� มีี ความหยาบ
กระด้้าง ทำำ�สิ่่�งใดแล้้วไม่่มีีความประณีีต
๓.	จิิตมีีโมหะ เป็็นจิิตของคนที่่�ทำำ�สิ่่�งที่่�ไม่่สมควร
จะทำำ� เพราะความไม่่รู้้�
โลกธรรมทั้้�ง ๘ อย่่าง คืือ ลาภ เสื่่�อมลาภ
ยศ เสื่่� อ มยศ สรรเสริิ ญ  นิิ น ทา สุุ ข และทุุ ก ข์์
มีีสภาพไม่่เที่่�ยง มีีการแปรปรวนได้้ ย่่อมทำำ�ให้้จิิต
มีีอิิฏฐารมณ์์ (ความพอใจ) และอนิิฏฐารมณ์์ (ความ
ไม่่พอใจ) ในสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� หากไม่่อยากมีีจิิตหวั่่น� ไหว
ในโลกธรรมนี้้� เป็็นการข้้ามพ้้นไปจากทุุกข์์ ควร
ฝึึกจิิตของตนให้้เข้้มแข็็ง รู้้�แจ้้งชััด ไม่่ยิินดีียิินร้้าย 
เข้้าใจถึึงการเกิิดและการเสื่่�อมไปว่่าเป็็นของคู่่�กััน
อัันเป็็นเรื่่�องธรรมดาของโลก
มงคลของการมีีจิิ ต ไม่่ หวั่่� น ไหวเมื่่� อ ถูู ก
กระทบด้้วยโลกธรรม ๘ คืือ การเป็็นผู้้�สูงู สุุดในโลก
ที่่ส� ามารถกระทำำ�ได้้ คือื พระอรหัันต์์เท่่านั้้น�  ทำำ�ให้้
ไม่่มีีความทุุกข์์หรืือสุุขใดๆ ไปกระทบได้้
โทษของการมีีจิิตหวั่่�นไหวในโลกธรรม ๘
ขาดสติิปััญญาในการพิิจารณาความเป็็นจริิง
ของโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ เมื่่�อยึึดติิดอยู่่�ใน
โลกธรรมเหล่่านี้้� ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความทุุกข์์ทั้้�งใน
ปััจจุุบัันกาลและอนาคตกาล

มงคลที่่� ๓๖
ผุุฏฺฺฐสฺฺส โลกธมฺฺเมหิิ อโสกํํ จิิตฺฺตํํ
เมื่่�อถููกโลกธรรมกระทบแล้้ว มีีจิิตไม่่เศร้้าโศก
จิิตไม่่โศก คืือ จิิตของผู้้�ที่ถู่� กู โลกธรรมกระทบ
แล้้วไม่่มีีความเศร้้าโศก
เศร้้าโศก คืือ จิิตโทมนััส เสีียใจ ตรอมใจ
ความโศก คืือ ความเศร้้าใจ แห้้งผากใจ
ที่่� เ กิิ ด ภายในจิิ ต ของสััตว์์ เ พราะอิิ ง อาศััยความ
เสื่่�อมความแตกดัับของสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งเป็็นอารมณ์์
ผู้้�ประสบกัับทุุกขธรรมอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งจากเหตุุ
ภายนอกหรืือภายในที่่�ทำำ�ให้้จิิตใจแห้้งผากเพราะ
โทมนััส ด้้วยอิิงอาศััยความแปรปรวนของขัันธ์์ ๕
คนทั่่ว� ไป  (ยกเว้้นพระอรหัันต์์ที่ท่�่ า่ นละความ
โศกเศร้้าได้้แล้้ว) เมื่่�อเกิิดความโศกแล้้วบางคน
แก้้ไขได้้ บางคนแก้้ไขไม่่ได้้ หมกหมุ่่�นอยู่่�กัับจิิตที่่�
โศกเศร้้าของตน มีีวิิธีีการแก้้ไขได้้คืือการฟัังธรรม
เพื่่�อให้้จิิตมีีความคิิดพิิจารณาในความไม่่เที่่�ยงแท้้
ของสิ่่ง� ต่่างๆ (โดยเฉพาะขัันธ์์ ๕) เช่่น คนที่่รัั� กได้้ตาย
จากไป  เราเองก็็จะต้้องตายไม่่ช้้าก็็เร็็วเหมืือนกััน
มีีเกิิดก็็ต้้องมีีตาย  เมื่่�อยัังมีีชีีวิิตอยู่่�ก็็หมั่่�นสร้้าง
ความดีีไว้้  ชั่่� ว กัับดีีจะเป็็ น สิ่่� ง ที่่� ติิ ด ตามให้้ ผล
ในอนาคตกาล  (ยกเว้้นพระอรหัันต์์ไม่่มีีภพชาติิ
ต่่อไป) เอาความโศกมาเป็็นเหตุุให้้สร้้างความดีี
ต่่อไปเมื่่�อมีีทุุกข์์ใดที่่�จะต้้องประสบจะได้้ทำำ�ใจ
ได้้ว่า่ ไม่่มีีอะไรยั่่�งยืืนมั่่น� คงตลอด เป็็นเรื่่อ� งธรรมดา
ของโลกที่่�มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ความเป็็ น มงคลของจิิ ต ไม่่ โ ศก เมื่่� อ ถูู ก
โลกธรรมกระทบแล้้วเป็็นเหตุุให้้จิิตไม่่โศกเศร้้า
ทุุ ก ข์์ ห มองใจ การไม่่ มีี ความโศกจึึงเป็็ น มงคล
แก่่ชีีวิิต
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๓. ถ้้าเป็็นโทษจากโมหะ ผู้้�ที่่�กระทำำ�ชั่่�วด้้วยความ
มงคลที่่� ๓๗
หลงผิิด แม้้จะมีีผู้้�มีีปััญญาแนะนำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
วิิรชํํ จิิตฺฺตํํ การมีีจิิตปราศจากธุุลีี
ก็็ดื้้อ� ด้้านไม่่เชื่่อ� ฟััง ทำำ�ให้้ได้้รัับโทษมาก ให้้ผลนาน
เช่่ น การทำำ�ผิิ ด ในผู้้�มีีคุุ ณ สูู ง  ย่่ อ มได้้ ผล กรรม
จิิตตะ คืือ จิิต, วิิรชะ คืือ ปราศจากธุุลีี
ที่่�หนัักหนา ส่่งผลนานข้้ามภพชาติิ
ธุุลีี ได้้แก่่ กิิเลสทั้้�ง ๓ คืือ ราคะ โทสะ โมหะ
เหตุุ ที่่� ทำำ� ให้้ หลุุ ดพ้้ น จากโทษ ของการมีี
เพราะทำำ�ให้้จิิตเศร้้าหมอง เปรีียบเหมืือนกัับธุุลีี  ราคะ โทสะ และโมหะ คืือการเลิิกสร้้างกรรมชั่่�ว
(ฝุ่่�นละออง ขี้้�ผง) เมื่่�อไปเกาะติิดอยู่่�ที่่�ใดก็็ทำำ�ให้้ (อกุุศลกรรมบถ ๑๐) หัันมาสร้้างแต่่กรรมดีีต่่างๆ
ที่่�นั่่�นมีีคราบมััวหมอง
เช่่น เรีียนรู้้�พระธรรมคำำ�สั่่�งสอนแล้้วนำำ�ไปปฏิิบััติิ
จิิตปราศจากธุุลีี หมายถึึงจิิตที่่�ไม่่ถููกกิิเลส ประพฤติิปฏิิบััติิตามบััณฑิิตทั้้�งหลาย  การทำำ�บุุญ
ทั้้�ง ๓ ครอบงำ��อยู่่� ทำำ�ให้้จิิตใจมีีแต่่ความผ่่องใส
กิิริิยาวััตถุุ ๑๐ รวมแล้้วคืือ การให้้ทาน รัักษาศีีล
ความแตกต่่างของกิิเลส
การทำำ�กรรมฐานเจริิญสมาธิิและวิิปัสั สนา มีีผลเพื่่�อ
แม้้ว่่าทั้้�งราคะ โทสะ และโมหะ จะทำำ�ให้้จิิต ให้้หลุุดพ้้นจากทุุกข์์วิบิ ากกรรมต่่างๆ ที่่จ� ะได้้รัับ
มััวหมองเหมืือนกััน แต่่ก็ใ็ ห้้ผลมากน้้อยแตกต่่างกััน
ความเป็็นมงคลของผู้้�มีีจิิตที่่�ปราศจากธุุลีี
ดัังนี้้�คืือ
เป็็นเหตุุแห่่งการบรรลุุมรรคผลนิิพพาน หลุุดพ้้น
๑. ราคะ เกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย มีีโทษน้้อย แต่่หายช้้า
จากการเวีียนว่่ายตายเกิิดเป็็นสิ่่�งสููงสุุด
๒. โทสะ เกิิดขึ้้�นแล้้วให้้โทษมาก แต่่หายเร็็ว
โทษของการที่่�มีีจิิตเต็็มไปด้้วยธุุลีี คืือ
๓. โมหะ เกิิดขึ้้�นแล้้วให้้โทษมาก และหายช้้า
การมีีโลภะ โทสะ และโมหะ ย่่อมทำำ�ให้้จิิต
(ส่่งผลข้้ามภพชาติิได้้)
มืืดบอด แยกแยะสิ่่�งที่่�เป็็นกุุศลหรืืออกุุศลไม่่ได้้
การให้้โทษของกิิเลส มีี ๒ อย่่าง คืือ
ขาดปััญญาพิิจารณาในการกระทำำ�ต่่างๆ เห็็นชั่่�ว
๑. โทษทางโลก มีีการถููกตำำ�หนิิติิเตีียน เป็็นต้้น เป็็นดีี  เห็็นดีีเป็็นชั่่�ว มีีแต่่ความมััวเมาในสิ่่�งที่่�ตน
เช่่น ชายหญิิงเป็็นญาติิแต่่งงานกััน ทางโลกอาจ ต้้องการ ทำำ�กรรมที่่�เลวร้้าย สิ่่�งทั้้�งหลายเหล่่านี้้�
ถููกคนนิินทา แต่่ทางธรรมไม่่ผิิดศีีล
มีีแต่่ ทำำ� ให้้ ชีีวิิ ต พิิ น าศวอดวาย  ได้้ รัั บทุุ ก ข์์
๒. โทษทางธรรม ได้้รัับอกุุศลวิิบาก (ผลของการ ตััดประโยชน์์ของตนทั้้�งทางโลกและทางธรรม
กระทำำ�ที่่�ไม่่ดีี) ในภพชาติิต่่างๆ
มีีอบายภููมิิเป็็นที่่�ไป เป็็นต้้น
การส่่งผลของโทษ มีี ๓ อย่่าง คืือ
๑. ถ้้าเป็็นโทษจากราคะ มีีโทษน้้อย  แม้้ไปสู่่�
ภพอื่่�น ๒ - ๓ ชาติิ ก็็ไม่่คลาย
๒. ถ้้าเป็็นโทษจากโทสะ ผู้้�ที่่�มีีโทสะมากมัักจะ
ได้้รัับกรรมที่่ร้� ้ายแรงมาก เพราะการมีีจิิตที่่�หยาบ
กระด้้าง หนัักไปในการทำำ�ลาย ทำำ�ให้้มีีโทษมาก
แต่่ไม่่ส่่งผลหากได้้ทำำ�การขอขมาแล้้วได้้รัับการ
อดโทษ เช่่น ได้้รัับการอภััยจากบิิดามารดา
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การทำำ�ลายโยคะ
ผู้้�ที่ต้่� อ้ งการสลััดโยคะออกได้้ ต้อ้ งทำำ�ลายด้้วย
ตทัังคปหาน จึึงจะทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�นมีีจิิตเกษม แม้้จะ
ทำำ�ลายไม่่ได้้ตลอด
โยคะ คืือ กิิเลสเป็็นเครื่่�องที่่�โยงสััตว์์ให้้เนื่่�อง
การมีีจิิตเกษมเป็็นมงคลอัันสููงสุุด
กัันระหว่่างกรรม (เป็็นเหตุุ) กัับวิิบาก (เป็็นผล)
เพราะสามารถทำำ�ลายโยคะได้้อย่่างหมดจด
ทำำ�ให้้เวีียนว่่ายตายเกิิดอยู่่�ในวััฏสงสาร
อัันเป็็นจิิตของพระอรหัันต์์เท่่านั้้�น เป็็นเหตุุให้้
จิิตเกษม คืือ จิิตที่่ปร
� าศจากกิิเลสเป็็นเครื่่�อง บรรลุุ ม รรคผลนิิ พ พาน ไม่่ มีี การอยู่่�ในวััฏฏะ
ผููกมััดในวััฏฏะ
อีีกต่่อไป
โยคะ ๔ อย่่าง คืือ
สรุุปความของมงคลสููตร ๓๘ ประการ
๑. กามโยคะ คืือ ความยิินดีีพอใจ ติิดอยู่่�ในกามคุุณ
มงคลสูู ต รทั้้� ง หมดที่่� พ ระพุุ ท ธเจ้้ า ได้้ ท รง
๕ ได้้แก่่ รููป  เสีียง กลิ่่�น รส สััมผััส หรืือกิิเลส เทศนาให้้เหล่่าเทวดาทั้้�งหลายฟัังมีี ๓๘ ประการ
ที่่�ประกอบสััตว์์ไว้้ในกามทั้้�งหลาย
เมื่่�อจบเทศนา เทวดาแสนโกฏิิได้้บรรลุุอรหัันต์์
๒. ภวโยคะ คืือ ความกำำ�หนััดด้้วยอำำ�นาจความ เทวดาที่่� บ รรลุุ อ นาคามีีนั้้� น มีีจำำ� นวนพ้้ น คณนา
พอใจในรููปภพและอรููปภพ (อาศััยฌาน) หรืือกิิเลส ในวัันต่่อมาพระพุุทธองค์์ทรงสอนเรื่่�องมงคลสููตร
ที่่�ประกอบสััตว์์ไว้้ในภพทั้้�งหลาย
ทั้้�งหมดให้้แก่่พระอานนท์์ แล้้วให้้นำำ�ไปเผยแผ่่ต่่อ
๓. ทิิฏฐิิโยคะ คืือ ความเห็็นผิิดจากความจริิง ภิิกษุุทั้้�งหลาย
มีี ๖๒ ชนิิด หรืือกิิเลสที่่ปร
� ะกอบสััตว์์ไว้้ในทิิฏฐิทั้ิ ง�้ หลาย
เพื่่อ� ความแจ่่มชััดแห่่งการเรีียนรู้้�มงคลทั้้ง� ปวง
๔. อวิิชชาโยคะ คืือ ความไม่่รู้้�ไม่่เข้้าใจในสภาพ พระอรรถกถาจารย์์จึึงประมวลความตั้้�งแต่่มงคล
ของอริิยสััจ ๔ หรืือกิิเลสที่่�ประกอบสััตว์์ไว้้ใน แรกจนถึึงมงคลสุุดท้้ายไว้้ ดัังนี้้�
อวิิชชาทั้้�งหลาย
สััตว์์ทั้้�งหลายที่่�ปรารถนาความสุุขในโลกนี้้�
โยคะเป็็นกิิเลสที่่ผู� กู โยงสััตว์์ทั้ง้� หลายให้้ติดิ อยู่่� สุุขในโลกหน้้า และสุุขอัันเป็็นโลกุุตระ พึึงละการ
ในกรรม (เป็็นเหตุุ) และวิิบาก (เป็็นผล) เชื่่�อมภพ คบคนพาล อาศััยบััณฑิิตแล้้ว รู้้�จัักบููชาผู้้�ที่ค่� วรบููชา
ให้้ต่่อภพอื่่�น เชื่่�อมสััตว์์ให้้ติิดอยู่่�กัับทุุกข์์
ทั้้�งหลาย  การอยู่่�ในสถานที่่�สมควรและความเป็็น
การมีีจิิ ต เกษม เกิิ ด จากจิิ ต ของผู้้� ใ ดเมื่่� อ ผู้้�มีีบุุญอัันทำำ�ไว้้ก่่อนตัักเตืือน ให้้ทำำ�กุุศลเกิิดขึ้้�น
เวลาถููกครอบงำ��ด้้วยโยคะ ผู้้�นั้้�นละโยคะได้้ด้้วย  ตั้้�งตนไว้้ชอบแล้้ว มีีความสามารถในพาหุุสััจจะ
ตทัังคปหาน (การละกิิเลสได้้บางขณะ) ทำำ�ให้้จิิต ศิิลปะ และวิินััยประดัับแล้้ว กล่่าววาจาสุุภาษิิต
ปราศจากโยคะทั้้ง� ๔ อย่่าง บุุคคลทั่่�วไปมีีจิิตเกษม อัันสมควร  พร้้อมทั้้�งมีีวิินััยดีี  เมื่่�อยัังเป็็นคฤหััสถ์์
ได้้เป็็นครั้ง� ้ คราวไม่่ยั่่ง� ยืืน เพราะยัังไม่่ได้้ตััดรากถอนโคน ควรชำำ�ระหนี้้�เก่่าด้้วยการบำำ�รุุงมารดาบิิดา ให้้
ของโยคะออกได้้ ผู้้�ที่่�มีีจิิตติิดอยู่่�ในโยคะจึึงต้้อง กู้้�หนี้้� ใ หม่่ ด้้ ว ยการสงเคราะห์์ บุุ ต รและภรรยา
เสวยทั้้ง� ความสุุขและความทุุกข์์ ผู้้�ที่มีีจิ
่� ติ เกษมมีีแต่่ ถึึงความสำำ�เร็็จในทรััพย์์และความเป็็นอยู่่�สมบููรณ์์
พระอรหัันต์์ เพราะท่่านเป็็นผู้้�มีีจิิตที่่ไ� ม่่ยินิ ดีียิินร้้าย  เพราะเป็็นผู้้�มีีการงานไม่่อากููล ยึึดสาระแห่่งโภคะ
มีีแต่่เป็็นจิิตที่่�คงที่่�เพราะตััดขาดจากโยคะได้้แล้้ว ด้้วยการให้้ทาน และยึึดสาระแห่่งชีีวิิตด้้วยการ
มงคลที่่� ๓๘
เขมํํ จิิตฺฺตํํ การมีีจิิตเกษมจากโยคะ
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ประพฤติิธรรม ทำำ�ประโยชน์์เกื้้�อกููลญาติิด้้วยการ
สงเคราะห์์ ทำำ�ประโยชน์์เกื้้อ� กููลผู้้�อื่่น� ด้้วยความเป็็น
ผู้้�มีีการงานไม่่เป็็นโทษ  เว้้นจากการทำำ�บาปด้้วย
การไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่�น และไม่่เบีียดเบีียนตนด้้วย
การสำำ�รวมจากการดื่่�มน้ำำ��เมา ทำำ�กุศุ ลให้้เจริิญด้้วย
การไม่่ประมาทในธรรมทั้้ง� หลาย ละเพศคฤหััสถ์์เสีีย 
เพราะความเป็็ น ผู้้�มีีกุุ ศ ลเจริิ ญ แล้้ ว แม้้ ตั้้� ง อยู่่�
ในเพศบรรพชิิ ต  ยัังวััตรให้้ ส มบูู รณ์์ ด้้ ว ยการมีี
ความเคารพในผู้้�ที่่�ควรเคารพ (อัันมีีพระพุุทธเจ้้า
พระปััจเจกพุุทธเจ้้า พระสาวก พระอุุปัชฌ
ั าย์์ และ
ครููบาอาจารย์์ เป็็นต้้น) มีีความอ่่อนน้้อมถ่่อมตน
ละความยึึดติิดในปััจจััยต่่างๆ ด้้วยความสัันโดษ 
ตั้้�งอยู่่�ในความเป็็นสััตบุุรุุษ มีีความกตััญญููกตเวทีี
แก่่ ผู้้�มีีพระคุุ ณ ต่่ า งๆ ที่่� ท่่ า นได้้ ทำำ� แล้้ ว แก่่ ต น
ละความเป็็นผู้้�มีีจิิตหดหู่่�ด้้วยการฟัังธรรม มีีความ
อดทนจากสิ่่�งที่่�มากระทบอัันเป็็นกรรมชั่่�วจาก
ผู้้�อื่่น� ไม่่ก่อ่ เวรโต้้ตอบ ทำำ�ตนให้้มีีที่พึ่่่� ง� ด้้วยการเป็็น
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ผู้้�ว่่าง่่าย พิิจารณาเห็็นสิ่่�งที่่�ควรปฏิิบััติิด้้วยการ
พบเห็็ น สมณะ บรรเทาความสงสััยในธรรม
ด้้ ว ยการสนทนาธรรม เจริิ ญ อริิ ยธรร มด้้ ว ย
การบำำ� เพ็็ ญ ตบะ คืื อ การสำำ�ร วมอิิ น ทรีีย์์ แ ละมีี
ความเพีียรทำำ�จิิ ต อยู่่�ในวิิ สุุ ท ธิิ ๔ ให้้ ถึึ งพร้้ อ ม
ด้้ ว ยพรหมจรรย์์  คืื อ สมณธรรม บรรลุุ ญ าณ
ทััสสนวิิสุุทธิิ อัันเป็็นปริิยายแห่่งการเห็็นอริิยสััจ
ด้้ ว ยปฏิิ ป ทานี้้�  ทำำ� ให้้ แ จ้้ ง ซึ่่� ง พระนิิ พ พานที่่�
เป็็ น อรหััตตผล  ซึ่่� ง อริิ ยบุุ ค คลทั้้� ง หลายทำำ� ให้้
แจ้้งแล้้ว เป็็นผู้้�มีีจิิตไม่่หวั่่�นไหวด้้วยโลกธรรม ๘
ดุุ จ ภูู เขาสิิ เ นรุุ ไ ม่่ ส ะเทืื อ นด้้ ว ยแรงลมและฝน
ละความโศกเศร้้ า ไม่่ มีีกิิ เ ลสเพีียงดัังธุุ ลีี มีีจิิ ต
อัันเกษม และชนทั้้ง� หลายผู้้�มีีความเกษม ย่่อมเป็็น
ผู้้�ไม่่แพ้้พ่่ายในที่่�ทั้้�งปวง และถึึงความสวััสดีีในที่่�
ทั้้�งปวง
ความมีี ม งคลจึึ ง มีี ด้้ ว ยประการต่่างๆ
ที่่�กล่่าวมาแล้้วนี้้�
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สวดมนต์ : ธรรมวิทยาศาสตร์
แห่งการบ�ำบัดและเยียวยา
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชยั ศรี๑

การสวดมนต์ คืออะไร
เป็นการปฏิบัติสมาธิรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้สวด
ใช้ผสั สะบริเวณช่องปากท่อง อ่าน ใช้ผสั สะทีส่ มอง
คิดตาม ใช้ผัสสะที่หู ฟังตามบทสวดมนต์ หรือ
มนตรา ภาวนา เพื่อให้เกิดการปรับสารเคมีและ
คลื่นสมอง มีความเป็นสิริมงคล เกิดความสุข
ทั้งใจและกาย มีสุขภาพดี ได้ธรรมะโอสถช่วย
ในการบ�ำบัด เยียวยาสุขภาพ ซึ่งผู้สวดมนต์
อาจจะมีการออกเสียง เปล่งเสียง ผ่านโพรงจมูก
ริมฝีปาก ฟัน ลิ้น กล่องเสียง เส้นเสียง หลอดลม
(ดังภาพที่ตั้งการเปล่งเสียงหรือออกเสียง) ท�ำให้
เกิดการสั่นสะเทือน (Vibration) ของตัวรับ
สัญญาณข้างนอก และข้างในเซลล์ (ผัสสะ หรือ
Cell receptors) น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สมดุลของ สารเคมีในร่างกาย ในเซลล์ ในสมอง
(ธรรมะโอสถ) คลืน่ สมอง (คลืน่ ไฟฟ้าบ�ำบัด) ระดับ
คลื่นเสียง (เสียงบ�ำบัด) การเกิดคลื่นแสงรังสี

แกมมา (รังสีบ�ำบัด) การเปลี่ยนแปลงของเซลล์
และสารพันธุกรรม (เซลล์บ�ำบัด)
ผู ้ ส วดอาจจะใช้ วิ ธี รั บ คลื่ น สั ญ ญาณจาก
ภายใน หรือสวดมนต์ภายใน โดยการใช้สมอง
ส่วนโบรคา (Broca’s area) สีส้ม กับสมอง
เวอร์ นิ ค เค (Wernicke’s area) ส่ ว นสี แ ดง
จะมีเส้นเชื่อมเหมือนท่อหรือสายเคเบิลไฟฟ้า
ส่งสัญญาณ ระหว่างสมองทั้งสองส่วน (ดังภาพ)

บ้านพอกบุญ (SMAEM SKT Meditation Healing Exercise Center), PhD (Neuroscience)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียง (SMAEM SKT Meditation Healing Exercise Center) บางเลน นครปฐม
๑
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โบรคา

เวอร์นิคเค

การสวดมนต์ ท�ำให้คลืน่ สมองเปลีย่ นแปลงหรือ
ไม่ อย่างไร และมีผลในการบ�ำบัดเยียวยาหรือไม่
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ลื่ น ส ม อ ง จ ะ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงได้ ๒ ทาง ทั้งแบบเป็นคุณและแบบ
เป็นโทษ (ดังภาพ) ขึ้นอยู่กับบทสวด เวลาที่สวด
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ

ของเสียง ความช�ำนาญในการสวด ประเภทของ
ธรรมะโอสถ หรือสารเคมีที่มากระตุ้นการท�ำงาน
ของสมอง
ประเภทต่างๆ ของคลื่นสมอง (คลื่นไฟฟ้า
บ�ำบัด) ดังภาพ

คลืน่ สมองแบบแอลฟา (ความถีค่ ลืน่ ๘ - ๑๓ รอบ
ต่อวินาที) คลื่นเสียงจากการสวดมนต์ ผ่านเข้ามา
ทางผัสสะบริเวณปาก หลับตาสวด หรือลืมตาสวด
เพ่งการอ่าน จะมีผลท�ำให้สมองเกิดคลื่นแบบนี้
ผลลัพธ์ที่ดีเกิดกับผู้สวดมนต์ ได้แก่ ผู้สวดมนต์
จะรู้สึกผ่อนคลาย มีความคิดบวก คิดดี และ
ลดความวิ ต กกั ง วล คลื่ น สมองประเภทนี้
จะช่วยปรับการผลิตธรรมะโอสถชื่อ เซโรโทนิน
(Serotonin) กลูตามีน (Glutamine) แอซีทลิ โคลีน
(Acetylcholine) ให้มีระดับพอดี มีผลท�ำให้ลด
สารเครียด มีปตี ิ จิตสงบนิง่ จิตว่าง สุขสงบ ใจและ

กายผ่อนคลาย มีความคิดความอ่านแบบไตร่ตรอง
มีสติสัมปชัญญะ
คลืน่ สมองแบบเดลต้า (ความถีค่ ลืน่ ระหว่าง
๐.๕ – ๓ รอบต่อวินาที) คลืน่ เสียงจากการสวดมนต์
ที่หลับตาสวดมนต์ คลื่นเสียงผ่านผัสสะบริเวณ
ปาก ไปถึงที่หู คลื่นสมองประเภทนี้ จะพบใน
ผูป้ ฏิบตั สิ มาธิสวดมนต์ขนั้ สูง เช่น สวดมนต์ปฏิบตั ิ
สมาธิอย่างสม�่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้สวดมนต์
จะท� ำ ให้ มี ก ารผลิ ต ธรรมะโอสถชื่ อ โดพามี น
(Dopamine) และ กาบา (GABA) ในระดับพอดี
นอนหลับไม่มีการฝัน เป็นคลื่นสมองที่ใช้ในการ
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เยี ย วยาสุ ข ภาพ และใช้ ใ นการกู ้ ชี วิ ต ท� ำ ให้
ผู้สวดมนต์มีพรหมวิหาร ๔ มีความเมตตากรุณา
มีความอดทน อดกลั้น ต่อความทุกข์ได้สูง
คลื่นสมองแบบธีต้า (ความถี่คลื่น ๔ – ๘
รอบต่ อ วิ น าที ) คลื่ น เสี ย งจากการสวดมนต์
ที่หลับตาสวดมนต์ คลื่นเสียงผ่านผัสสะบริเวณ
ปาก ไปถึงที่หู ผ่านไปถึงเส้นประสาทสมองคู่ที่
๑๐ ระบบอารมณ์ ความจ� ำ (Limbic) และ
นาฬิกาชีวิต (Pineal gland) ผลลัพธ์จากการ
เกิ ด คลื่ น สมองธี ต ้ า นี้ จะท� ำ ให้ ผู ้ ส วดมนต์ มี
ความจ�ำดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นผูม้ คี วามรอบรู้
เป็นปราชญ์ มีสติปัญญาอยู่ในขั้นสูง และเพิ่ม
สมรรถนะการเรี ย นรู ้ คลื่ น สมองประเภทนี้
สามารถพบได้ในคนปกติ ในช่วงนอนหลับสบาย
ท�ำให้ตอ้ งนอนในเวลากลางคืน คลืน่ ประเภทนี้ เป็น
สภาวะทีเ่ ข้าฌาณในระดับลึกภายใน จิตปล่อยวาง
ไม่มคี วามวุน่ วายต่อโลกภายนอก ไม่รสู้ กึ ทุกข์รอ้ น
ต่ อ สิ่ ง ที่ เข้ า มารบกวน ทั้ ง ความทุ ก ข์ ร ้ อ นจาก
ภาวะเจ็บป่วย หรือมีสิ่งรบกวนต่างๆ ลดความ
วิ ต กกั ง วล มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ่ อ นคลาย
ผลิตสารธรรมะโอสถชื่อ กาบา (GABA) อาจจะ
พบได้ใน ๒ ช่วงเวลา คือ ก่อนนอนหลับ และ
ช่วงที่จะตื่นนอนในตอนเช้า
คลื่ น สมองแบบ แกมมา (ความถี่ ค ลื่ น
๒๕ - ๑๐๐ รอบต่อวินาที) คลื่นเสียงจากการ
สวดมนต์ที่หลับตาสวดมนต์ คลื่นเสียงจะผ่าน
ผัสสะบริเวณปาก ไปถึงทีห่ ู ผ่านไปถึงเส้นประสาท
สมองคู่ที่ ๑๐ ระบบอารมณ์ ความจ�ำ (Limbic)
และนาฬิ ก าชี วิ ต (Pineal gland) ผ่ า นเส้ น
ประสาทสมอง ๑๒ คู่ หรือ อายตนะ ๑๒ และ
เส้นประสาทไขสันหลัง ๓๑ คู่ หรือกายคตา ๓๒
อาการ ผลลัพธ์จากการมีคลื่นสมองประเภทนี้
ท�ำให้ผู้สวดมนต์มีการสร้างพลังงานชีวิตส�ำรอง
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ใช้ ใ นการเรี ย นรู ้ ขั้ น สู ง ยุ ่ ง ยาก สลั บ ซั บ ซ้ อ น
ผูส้ วดมนต์มพี ละก�ำลังมหาศาล มีรงั สีแกมมา หรือ
แสงเลเซอร์ แผ่รงั สีอย่างอ่อน (รังสีบำ� บัด เซลล์บำ� บัด)
ออกมาจากส่วนของสารพันธุกรรม (DNA) พลังนี้
มาจากไหน จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทาง
ตะวันตกยังบอกไม่ได้ แต่น�ำคลื่นนี้มาใช้ในการ
เยียวยามะเร็ง ถ้าคลืน่ สมองแบบแกมมา (มีความถี่
คลื่นระหว่าง ๓๘ ถึง ๑๐๐ รอบต่อวินาที) จิตหรือ
ผัสสะต่างๆ ของผู้สวด จะนิ่งสงบเงียบว่างเป็น
สภาวะเหนือการท�ำงานของสมอง รู้แจ้ง รู้รอบ
รู้ทั่วพร้อม รู้ได้เฉพาะตัว เป็นปัจเจก คลื่นสมอง
แบบแกมมานี้ เพิง่ ท�ำการค้นพบเมือ่ ประมาณก่อน
ค.ศ. ๑๙๒๔ คลื่นสมองชนิดนี้มีการส่งไฟฟ้าคลื่น
สมองไวมาก และเร็วที่สุด เป็นคลื่นที่มีแต่ความ
เมตตา กรุณา และเสียสละให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผล
ตอบแทน พบได้ในผู้ปฏิบัติสมาธิขั้นสูง ต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ เป็นเวลานาน เกี่ยวข้องกับสารธรรมะ
โอสถชื่อ เมลาโทนิน และรังสีแกมมา
คลื่นสมองเกือบจะไม่ท�ำงาน (ความถี่คลื่น
ต�่ำกว่า ๐.๕ รอบต่อวินาที) คล้ายกับสมองพัก
ไม่ทำ� งาน เป็นสภาวะทีส่ งู กว่า คลืน่ สมอง แกมมา
คลื่นนี้พบได้ในผู้ที่ก�ำลังเสียชีวิต และในผู้ปฏิบัติ
สมาธิขั้นสูงที่มีความรู้สึกการออกนอกร่างกาย
(Out of body)
คลืน่ สมองแบบเบต้า (ความถีค่ ลืน่ ระหว่าง
๑๒ ถึง ๓๘ รอบต่อวินาที) คลื่นสมองตื่น เป็น
คลื่ น สมองเกิ ด จากการสวดมนต์ แ บบลื ม ตา
แบบเพ่ง ท่อง อ่าน ใช้เสียงดัง ตั้งใจ มี ๓ แบบ
เบต้า ๑ (ความถีค่ ลืน่ ระหว่าง ๑๒ -๑๕ รอบต่อ
วินาที) ลืมตานิง่ ๆ ดูเฉยๆ สมองยังไม่มกี ารท�ำงาน
ไม่คดิ อะไร เหมือนคนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บทางสมอง
เบต้า ๒ (ความถี่คลื่นระหว่าง ๑๕ -๒๒ รอบ
ต่อวินาที) สมองเริ่มท�ำงานใช้ความคิดเชิงตรรกะ
และการค�ำนวณ
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เบต้า ๓ (ความถีค่ ลืน่ ระหว่าง ๒๒ – ๓๘ รอบ
ต่ อ วิ น าที ) คิ ด มาก วุ ่ น วาย ยุ ่ ง ยาก ซั บ ซ้ อ น
ภาวะที่ ใช้ พ ลั ง ของสมองมาก มี เรื่ อ งตื่ น เต้ น
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ถ้าใช้สมองส่วนนี้นานๆ
เป็นอันตรายต่อสมอง ท�ำให้เกิดอาการตามมาคือ
อาการไม่ มั่ น ใจ ตื่ น ตระหนก เสี ย ศู น ย์ และ
วิตกจริต การเจ็บป่วยเฉียบพลัน เส้นเลือดใน
สมองแตก หัวใจวาย
การสวดมนต์ทำ� ให้สารเคมีในร่างกายเปลีย่ นแปลง
หรือไม่ อย่างไร
เปลีย่ นแปลง สารเคมีทเี่ กิดการเปลีย่ นแปลง
จากการสวดมนต์ มีมากมายหลายประเภท ซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่
กับบทสวด เวลาที่สวด ความถี่ของคลื่นเสียง
ความดังของเสียง จังหวะของเสียง ความช�ำนาญ
ในการสวด
ประเภทของสารเคมี (ธรรมะโอสถ) ที่อาจจะ
เป็นทั้งคุณหรือโทษ จากการสวดมนต์
โดพามีน (Dopamine)
การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง
ชื่ อ โดพามี น ให้ พ อดี ถ้ า ในร่ า งกายมี ก ารผลิ ต
สารนี้ต�่ำ ท�ำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ แสวงหา
สารเสพติด เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ซึมเศร้า
กระตุ้นท�ำให้เกิดโรคจิตเภท โรคพาร์กินสัน
กาบา (Gamma-Aminobutyric acid (GABA))
การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง
กาบาให้พอดี สารสื่อประสาทนี้สร้างมาจากกรด
กลู ต ามิ ค หน้ า ที่ ข องสารสื่ อ ประสาทชนิ ด นี้
ช่วยลดอาการปวดในระบบประสาทส่วนกลาง
เป็นธรรมะโอสถแห่งความยับยั้งชั่งใจ การรู้ผิด

รู้ถูก ท�ำให้ลดความร้อนในร่างกาย ลดอาการชัก
ในโรคลมชัก ลดการเกร็งตึงของกล้ามเนือ้ อาการ
ปวดต่างๆ ลดการดื่มสุรา วิตกกังวล จิตเภท
ลดความก้าวร้าว ลดโมหะจริต ลดการใช้สารเสพติด
ลดการเกิดคดีความต่างๆ
เซโรโทนิน (Serotonin)
การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง
ชื่อ เซโรโทนิน ให้มีระดับพอดี ในผู้ที่มีระดับ
เซโรโทนินในสมองลดต�่ำลง จะเกี่ยวข้องกับโรค
และอาการป่วย เช่น กระสับกระส่าย สับสน หัวใจ
เต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง รูม่านตาขยาย สูญเสีย
การประสานงานของกล้ า มเนื้ อ หรื อ ตะคริ ว
กล้ามเนือ้ กระตุก มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนือ้ เหงือ่ ออกมาก ท้องร่วง ปวดหัว ตัวสัน่
เมลาโทนิน (Melatonin)
การสวดมนต์ ช ่ ว ยปรั บ ธรรมะโอสถสาร
เมลาโทนินให้พอดี นาฬิกาชีวิต (Pineal gland)
ในช่วงกลางคืน หลังพระอาทิตย์ตก ต่อมไพเนียล
จะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน การหลับตาสวดมนต์
การผลิตเมลาโทนินจะลดลงในช่วงอายุมากขึ้น
ระดับเมลาโทนินทีล่ ดลง พบได้ในผูท้ เี่ ป็นโรคต่างๆ
เช่น โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติทางอารมณ์
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง มะเร็งและโรคเบาหวาน
ประเภท ๒ ความผิดปกติของเมลาโทนิน เช่น
ปริมาณไม่เพียงพอ ท�ำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ
โรคอารมณ์แปรปรวนตามฤดูกาล และอารมณ์
สองขัว้ เซลล์ผดิ ปกติ เป็นสาเหตุในการเกิดมะเร็ง
อะดรีนาลีน (Adrenaline)
การสวดมนต์ช่วยปรับอะดรีนาลีนให้พอดี
ถ้ า มี ส ารนี้ ใ นปริ ม าณสู ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด โรคหั ว ใจ

๖๐

มีหัวใจโต หัวใจวาย การเต้นของหัวใจผิดปกติ
ความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อหัวใจวาย ตันตีบ แตก
โรคไต โรคตา ล�ำไส้ท�ำงานผิดปกติ ความผิดปกติ
ในการกิน ภูมิต้านทานต�่ำ เสี่ยงต่อการแพ้ภูมิ
ตนเอง โรคผิวหนัง เช่น เรื้อนกวาง ผื่นแพ้
คอร์ ติ ซ อล (Cortisol) สารมั ช ฌิ ม า พอดี
พอเหมาะ พอควร
การสวดมนต์ชว่ ยปรับสารคอร์ตซิ อลให้พอดี
คนทีไ่ ม่สวดมนต์และเกิดมีคลืน่ สมองแบบเบต้า ๓
จะท�ำให้มีระดับคอร์ติซอลสูง ท�ำให้เจ็บป่วย เช่น
ความดันโลหิตสูง น�้ำตาลในเลือดสูง เพิ่มความ
เสี่ยงในการเป็นเบาหวาน เพิ่มไขมันในช่องท้อง
เพิ่ ม ความเสี่ ย งการเป็ น โรคหั ว ใจ ไทรอยด์ ต�่ ำ
เสีย่ งกับโรคกระดูกพรุน แก่เร็ว ลดการสังเคราะห์
คอลลาเจน ถ้าสวดมนต์ปรับระดับคอร์ตซิ อลให้พอดี
จะท� ำ ให้ แ ผลหายเร็ ว ลดการติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ภู มิ
ต้านทานในร่างกาย ปรับรอบประจ�ำเดือนผิดปกติ
ในสตรี ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น เพิ่มฮอร์โมน
เพศชาย ปรับสมรรถภาพทางเพศให้พอดี ท�ำให้
ใยกล้ามเนื้อแข็งแรง
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การสวดมนต์ท�ำให้เกิดคลื่นเสียงสั่นสะเทือน
หรือไม่ ทีผ่ สั สะใด มีผลในการบ�ำบัดเยียวยาหรือไม่
สั่นสะเทือนหลายรูปแบบ อาจจะมีการ
สั่ น สะเทื อ นที่ ผั ส สะเดี ย ว หรื อ หลายผั ส สะ
การจะเกิดผลในการบ�ำบัดเยียวยา ขึ้นอยู่กับ
การท�ำงานของแต่ละผัสสะ บทสวด เวลาที่สวด
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ
ของเสียง ความช�ำนาญในการสวด ที่ไปกระตุ้น
ผัสสะในแต่ละผัสสะ
ประเภทของผัสสะ (คลืน่ เสียงบ�ำบัด) ดังภาพ
ผัสสะ ต่อไปนีจ้ ะรับการสัน่ สะเทือนของเสียง
สวดมนต์ทั้งในช่องปาก ในจมูก ในหู ในระบบ
ทางเดินอาหาร ในระบบทางเดินหายใจ ผัสสะ
เหล่านี้ รับสิง่ เร้า เช่น การสัมผัส การนวด แรงกด
การสั่นสะเทือน และเสียงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน ในการรับสัญญาณจากการ
สวดมนต์ ผัสสะหรือตัวรับสัญญาณเหล่านี้ จะส่ง
สัั ญ ญาณต่่ อ ไปยัั ง สมอง ทำำ�ให้้ เ กิิ ด คลื่่�นสมอง
แบบต่่างๆ เพื่่�อการผลิิตธรรมะโอสถ รวมทั้้�งรัับ
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สััญญาณออกจากสมอง เพื่่�อนำำ�ธรรมะโอสถมาใช้้
ในการบำำ�บััด และเยีียวยาส่่วนที่่�เจ็็บป่่วย
การสวดมนต์ท�ำให้เกิดรังสีแกมมาได้หรือไม่
อย่างไร รังสีมีผลในการบ�ำบัดเยียวยา (รังสี
บ�ำบัด) หรือไม่
เกิดรังสีแกมมา (รังสีบำ� บัด) ดังภาพ พบใน
ผู้ที่มีคลื่นสมองแบบแกมมา หรือแบบสมองพัก
รังสีบ�ำบัดจะเกิดขึ้นเมื่อสมองมีคลื่นสมองแบบ
แกมมา หรือสมองพัก รังสีแกมมาจะแผ่ออกได้
มากที่ปลายนิ้ว และกลางฝ่ามือ

อุณหภูมิ

การสวดมนต์ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาร
พันธุกรรมได้หรือไม่ อย่างไร
สารพันธุกรรมเปลี่ยนเพราะมีระดับสาร
เมลาโทนิ น มากขึ้ น ในการปรั บ สภาพสาร
พันธุกรรม ดังภาพ ขึน้ อยูก่ บั บทสวด เวลาทีส่ วด
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ
ของเสียง ความช�ำนาญในการสวด
เซลล์เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ บทสวด เวลา
ที่สวด ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง
จังหวะของเสียง ความช�ำนาญในการสวด

ระดับความดังของเสียง มีผลต่อผลลัพธ์ในการ
ท�ำให้เกิดคลื่นสมองแบบต่างๆ และการปรับ
ธรรมะโอสถหรือไม่
มี เพราะผ่ า นการท� ำ งานของหู แ ละพื้ น ที่
ในสมองส่วนสั่งการ ส่วนรับรู้ ส่วนอารมณ์ ส่วน
ความจ�ำ ที่เป็นบริเวณที่ผลิตยาหรือธรรมะโอสถ
การสวดมนต์ท�ำให้คลื่นสมองไม่สมดุล และ
ธรรมะโอสถไม่สมดุล เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง
ได้หรือไม่
ได้ ถ้าผู้ที่สวดมนต์ สวดหรือท่องบทภาวนา
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคลื่นสมองได้
ผูท้ มี่ คี ลืน่ สมองท�ำงานไม่สมดุล พอดี จะมีผล
ต่อการผลิตธรรมะโอสถหรือสารสื่อประสาท ซึ่ง
จะมีผลท�ำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วย ดังนั้นวิธีการ
ทางการแพทย์์จึึงใช้้ยาที่่�มีีผลต่่อระดัับของสารสื่่�อ
ประสาท เช่่น เซโรโทนิิน โดพามีีน แอซีีทิิลโคลีีน
และกาบา เป็็นต้้น การสวดมนต์์เป็็นการปฏิิบััติิ
สมาธิิวิธีิ หี นึ่่�ง ที่่�จะทำำ�ให้้คลื่่�นสมองทำำ�งานได้้อย่่าง
พอดีี พอเหมาะ พอควร และมีีผลต่่อความสมดุุล
ของธรรมะโอสถ
การสวดมนต์ บทสวดยาว สัน้ มีผลต่อคลืน่ สมอง
และการผลิตธรรมะโอสถไหม
มี เพราะระยะเวลาในการกระตุ้นให้เกิด
คลื่นสมองแบบต่างๆ ไม่เหมือนกัน และมีผล
ต่อการผลิตธรรมะโอสถ
การสวดมนต์ มีกี่รูปแบบ
สวดมนต์ด้วยตัวเอง ออกเสียง หลับตาหรือ
ไม่หลับตา
สวดมนต์ด้วยตัวเอง ไม่ออกเสียง หลับตา
หรือไม่หลับตา
สวดมนต์ด้วยตัวเอง ไม่หลับตาหรือหลับตา
มีวัตถุประกอบเช่น ลูกประค�ำ ลูกแก้ว
สวดมนต์ฟังเสียงผู้อื่นสวด หลับตาฟัง สวด
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ออกเสียงตามหรือไม่ออกเสียง สวดตามในใจ
สวดมนต์ ฟังเสียงผู้อื่นสวด ไม่หลับตาฟัง
อ่านหรือสวดตาม
การสวดมนต์ จ�ำกัด อายุ เพศ วัย ความพิการ
หรือไม่
การสวดมนต์ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่อง อายุ เพศ วัย
ในคนปกติ ส�ำหรับบุคคลพิเศษ เช่น เด็กที่อยู่ใน
ครรภ์ของมารดา ก็สามารถรับฟัง ได้ยินเสียง
สวดมนต์ผ่านทางมารดาได้ ผู้ที่พิการทางสายตา

ก็สวดมนต์จากการฟัง ผู้ที่มีความพิการทางหู
ก็สามารถสวดมนต์ได้ โดยดูภาษามือ ผูท้ นี่ อนป่วย
ไม่รสู้ กึ ตัว ก็สามารถสวดมนต์ได้โดยการฟัง ดังนัน้
การสวดมนต์สามารถท�ำได้ทุกเพศทุกวัย เพราะ
ทุกคนใช้บริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับการพูด
การสวด การฟัง การดู การอ่านบทสวดมนต์
บริเวณเดียวกันคือสมองส่วนหน้า ที่เรียกว่า Prefrontal cortex (ดังภาพ ส่วนสีชมพู ด้านหน้า)

เวลาที่เหมาะสมในการสวดมนต์ ต้องสวดใช้
เวลานานเท่าใด จึงจะได้รบั สารเคมีธรรมะโอสถ
ในการเยียวยา
ต้องใช้เวลาในการสวดอย่างน้อย ๑๒-๑๕
นาที ต่อเนื่อง จึงจะท�ำให้มีการเปลี่ยนคลื่นสมอง
เป็นแบบ แอลฟา เดลต้า ธีตา้ แกมมา ต่อไปตาม
ล�ำดับ
เวลาไหนที่ เ หมาะกับการสวดมนต์ จึงจะได้
ธรรมะโอสถ

สวดได้ทุกเวลา อย่างน้อย ๑๐-๑๕ นาที
ต่อเนื่อง
สวดตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และสวด
ตอนเย็นหลังพระอาทิตย์ตก จะท�ำให้นาฬิกาชีวติ
(Pineal gland) ที่ไม่ชอบแสงอาทิตย์ แสงไฟ
คลืน่ ไฟฟ้า จะเริม่ ท�ำงาน ผลิตสารเคมีหรือธรรมะ
โอสถ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารต้านมะเร็ง ผ่อนคลาย
ขยายเส้นเลือด และสารท�ำให้อายุยืนยาว รวมทั้ง
สารต้านอนุมูลอิสระชื่อ เมลาโทนิน
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สวดมนต์ เ ย็ น ก่ อ นนอน และตื่ น นอนเช้ า
จะได้ธรรมะโอสถ กาบา และโดพามีน
สวดหลังรับประทานอาหาร จะได้ เซโรโทนิน
สถานที่ใดเหมาะกับการสวดมนต์
ทีใ่ ดก็ได้ทปี่ ลอดภัย ไม่เป็นอันตราย มีแสงไฟ
ไม่มาก
สีต่างๆ มีผลกับการสวดมนต์หรือไม่
มี ถ้าลืมตาสวด ไม่มี ถ้าหลับตาสวด
เวลาในการรั บ ประทานอาหารมี ผ ลต่ อ การ
สวดมนต์และคลื่นสมองหรือไม่
ไม่มี
ประเภทของอาหาร มีผลต่อการสร้างหรือผลิต
ธรรมะโอสถจากการสวดมนต์หรือไม่
ไม่มี อาหารทุกชนิดเป็นยา เป็นธรรมะโอสถ
การดื่มน�้ำ หรือน�้ำชา กาแฟ น�้ำหวาน ระหว่าง
สวดมนต์ได้ผลแตกต่างกันไหม
แตกต่าง ดื่ม ชา กาแฟ เครื่องดื่มกระตุ้น
ความสดชืน่ แล้วสวดมนต์ ท�ำให้สมองมีคลืน่ เบต้า
น�้ำหวาน น�้ำปานะ น�้ำผักปั่น แล้วสวดมนต์
ท�ำให้สมองมีคลื่น แอลฟ่า

ท่าทางในการสวดมนต์ ที่ได้ผลดี และได้รับ
ธรรมะโอสถง่ายที่สุด ไวที่สุด
ท่านอนสวดมนต์ ท�ำให้สมองมีคลืน่ แอลฟา
และเดลต้าได้ไว
ท่านั่งสวดมนต์ ท�ำให้สมองมีคลื่น แอลฟา
ได้ไว
ท่ายืนสวดมนต์ ท�ำให้สมองมีคลื่น แอลฟา
ธีต้า ได้ไว
ท่าเดินช้าๆ สวดมนต์ ท�ำให้สมองมีคลื่น
แอลฟา เดลต้า และ ธีต้า ได้ไว
การสวดมนต์ต่อเนื่อง กับการสวดบ้างพักบ้าง
มีผลต่างกันไหม
ต่างกัน การสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
สมองมีคลื่น แอลฟ่า และเดลต้าได้ไวกว่า
*** นั่นเป็นค�ำตอบ บางส่วนว่า ท�ำไมทุกท่าน
ต้องสวดมนต์ สวดมนต์แล้วได้ประโยชน์อะไร
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ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

กัจจายนไวยากรณ์
ประวัติคัมภีร์อรรถกถา

คััมภีีร์์อรรถกถาฉบัับเก่่านั้้�นมีีชื่่�อเรีียกว่่า มหา
อรรถกถา คืือ อรรถกถาอัันยิ่่�งใหญ่่ หรืือ มููลััฏฐกถา
คืือ อรรถกถาฉบัับดั้้�งเดิิม ประกอบด้้วยส่่วนสำำ�คััญ 
๒ ประการ คืือ
๑. ปกิิณกเทศนา คืือ เทศนาทั่่�วไปที่่�พระพุุทธเจ้้า
ตรััสอธิิบายไว้้ด้้วยพระองค์์เองเมื่่�อมีีผู้้�ทููลถาม หรืือ
เพื่่�อให้้คนรุ่่�นหลัังเข้้าใจ ดัังข้้อความในสารััตถทีีปนีี
ฎีีกาว่่า
วุุตฺฺโตติิ ปาฬิิโต จ อตฺฺถโต จ พุุทฺฺเธน ภควตา
วุุตฺฺโต. น หิิ ภควตา อพฺฺยากตํํ นาม ตนฺฺติิปทํํ อตฺฺถิิ,
สพฺฺเพสํํ เยว อตฺฺโถ กถิิโต, ตสฺฺมา สมฺฺมาสมฺฺพุทฺุ เฺ ธเนว
ติิ ณฺฺ ณํํ ปิิ ฏ กานํํ อตฺฺ ถ วณฺฺ ณ นากฺฺ ก โมปิิ ภาสิิ โ ตติิ
ทฏฺฺพฺฺพํํ. ตตฺฺถ ตตฺฺถ ภควตา ปวตฺฺติิตา ปกิิณฺฺณกเท
สนาเยว หิิ อฏฺฺกถา.
(สารตฺฺถ.ฎีีกา ๑/๒๖-๗)

ตอนที่ ๕
ิ
ปาฬปาโมกข์

“คำำ�ว่่า วุุตฺฺโต (ตรััสแล้้ว) หมายความว่่า อััน
พระผู้้�มีพี ระภาคผู้้�ตรััสรู้้� ได้้ตรััสแล้้วโดยพระบาลีีและ
เนื้้�อความ เพราะไม่่มีีบทพระบาลีีที่่�พระผู้้�มีีพระภาค
มิิได้้ตรััสไว้้ พระองค์์ตรััสเนื้้�อความของบทพระบาลีี
ทั้้� ง หมด ดัั ง นั้้� น พึึ ง ทราบว่่ า แม้้ ลำำ�ดัั บคำำ� อธิิบาย
เนื้้�อความของปิิฎกทั้้�งสาม ก็็เป็็นสิ่ง่� ที่่�พระผู้้�มีพี ระภาค
ตรััสไว้้ ที่่�จริิงแล้้วปกิิณกเทศนาที่่�พระผู้้�มีีพระภาค
ทรงแสดงในสถานที่่�นั้้�นๆ เรีียกว่่า อรรถกถา”
๒. สาวกภาษิิ ต  คืือ ถ้้ อ ยคำำ�ข องพระสาวก
ที่่�อธิิบายหรืือประมวลพระพุุทธพจน์์ไว้้ ดัังปรากฏ
หลัักฐานในพระสููตร อาทิิเช่่น 
ก) พระสารีีบุตุ ร กล่่าวแนวทางในการสัังคายนา
ไว้้โดยย่่อในสัังคีีติิสูตู ร (ทีี.ปา. ๑๑/๒๙๖-๓๔๙/๑๘๘
-๒๔๐) และทสุุตตรสููตร (ทีี.ปา. ๑๑/๓๕๐-๖๐/๒๔๑
-๘๒)
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ข) พระอานนท์์ แสดงอุุ เ ทศและวิิภัั ง ค์์ ข อง
ภัั ท เทกรัั ต ตสูู ต รไว้้ ใ นอานัั น ทภัั ท เทกรัั ต ตสูู ต ร 
(ม.อุุ. ๑๔/๒๗๖-๒๗๘/๒๔๔-๒๔๗)
ค) พระมหากััจจายนะ อธิิบายภััทเทกรััตตสููตร
ไว้้ในมหากััจจานภััทเทกรััตตสููตร  (ม.อุุ. ๑๔/๒๗๙๒๘๕/๒๔๘-๒๕๖)
ดัั ง ข้้ อ ความในอรรถกถาและฎีี ก าของ
สีีลขัันธวรรคว่่า
ทีีฆสฺฺส ทีีฆสุุตฺฺตงฺฺ-	กิิตสฺฺส นิิปุณสฺ
ุ ฺส อาคมวรสฺฺส
พุุทฺฺธานุุพุุทฺฺธสํํวณฺฺ-	ณิิตสฺฺส สทฺฺธาวหคุุณสฺฺส.
อตฺฺถปฺฺปกาสนตฺฺถํํ อฏฺฺกถา อาทิิโต วสิิสเตหิิ
ปญฺฺจหิิ ยา สงฺฺคีตี า อนุุสงฺฺคีีตา จ ปจฺฺฉาปิิ.
(ทีี.สีี.อ. ๑/๑)
“พระอรหัันต์์ ๕๐๐ องค์์ได้้สัังคายนาคััมภีีร์์
อรรถกถาเป็็นครั้้ง� แรก และสัังคายนาต่่อมา เพื่่อ� แสดง
เนื้้�อความของทีีฆนิิกายอัันประเสริิฐลึึกซึ้้�งกำำ�หนด
หมายไว้้ด้้วยสููตรขนาดยาว อัันพระอริิยเจ้้าทั้้�งหลาย
ผู้้�รู้้�ตามพระพุุทธเจ้้าได้้อธิิบายไว้้ มีคุี ณ
ุ ค่่าในการปลููกฝััง
ศรััทธา”
พุุทฺฺธานํํ อนุุพุุทฺฺธา พุุทฺฺธานุุพุุทฺฺธา. พุุทฺฺธานํํ
สจฺฺจปฏิิเวธํํ อนุุคมฺฺม ปฏิิวิทฺิ ธฺ สจฺฺจา อคฺฺคสาวกาทโย
อริิยา ฯเปฯ อถ วา พุุทฺฺธา จ อนุุพุุทฺฺธา จ พุุทฺฺธานุุ
พุุทฺธฺ าติิ โยเชตพฺฺพํ.ํ สมฺฺมาสมฺฺพุทฺุ เฺ ธเนว หิิ ติิณฺณมฺ
ฺ ปิฺ ิ

ปิิฏกานํํ อตฺฺถวณฺฺณนากฺฺกโม ภาสิิโต ยา “ปกิิณฺณ
ฺ ก
เทสนาติิ วุุจฺฺจติิ. ตโต สงฺฺคายนาทิิวเสน สาวเกหีีติิ
อาจริิยา วทนฺฺติิ.
(ทีี.สีี.ฎีีกา ๑/๑๘)
“ผู้้�รู้้�ตามพระพุุทธเจ้้า ชื่่�อว่่า พุุทธานุุพุุทธะ คืือ
พระอริิยะ มีีอััครสาวกเป็็นต้น 
้ ผู้้�แทงตลอดสััจจะโดย
คล้้อยตามการแทงตลอดสััจจะของพระพุุทธเจ้้า ฯลฯ
อีีกอย่่างหนึ่่�ง อาจารย์์ทั้้�งหลายกล่่าวว่่า พึึง
ประกอบบทว่่ า พระพุุ ท ธเจ้้ า และพระอริิยเจ้้ า
ทั้้�งหลาย แท้้จริิงแล้้ว  พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้านั้้�นเอง
ได้้ ต รัั สลํํ าดัั บ แห่่ ง การอธิิบายความปิิ ฎ กทั้้� ง สาม
ซึ่่�งเรีียกว่่า ปกิิณกเทศนา หลัังจากนั้้�นพระสาวก
จึึงอธิิบายไว้้โดยเนื่่�องด้้วยสัังคายนา เป็็นต้น้ ”
สรุุปความว่่า ความเห็็นของอาจารย์์ทั้้�งหลาย
ที่่�เรีียกว่่า วทนฺฺติิวาท มีีกล่่าวไว้้ในคััมภีีร์์ฎีีกาของ
สีีลขัันธวรรคและสารััตถทีีปนีีว่่า คััมภีีร์์อรรถกถา
เป็็นปกิิณกเทศนาของพระพุุทธเจ้้า ส่่วนสมานวาทะ
คืือ ความเห็็นที่่�เป็็นสมานฉัันท์์กล่่าวว่่าเป็็น  ปกิิณก
เทศนาและคำำ�อธิิบายของพระสาวก แม้้ว่่าความเห็็น
ทั้้�งสองอย่่างนี้้�ดููเหมืือนจะขััดแย้้งกััน ก็็ไม่่ถืือว่่าขััดแย้้ง
เพราะส่่วนใหญ่่ข้อ้ ความในคััมภีีร์ม์ หาอรรถกถาคงจะ
เป็็นคำำ�อธิิบายโดยตรงของพระพุุทธองค์์ แต่่ยัังมีี
คำำ�อธิิบายปลีีกย่่อยที่่�พระสาวกได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมไว้้
ดัังคััมภีีร์์อััฏฐสาลิินีีได้้บัันทึึกภาษิิตของพระสารีีบุุตร
ว่่า
วุุตฺฺตมฺฺปิิ เจตํํ ธมฺฺมเสนาปติินา—
เยน จกฺฺขุปฺุ ฺปสาเทน	รููปานิิ มนุุปสฺฺสติิ
ปริิตฺฺตํํ สุุขุมํุ ํ เอตํํ	อููกาสิิรสมููปมํํ.
(อภิิ.สงฺฺ.อ. ๑/๕๙๖/๓๖๖)
สมดัังคำำ�ที่่�พระธรรมเสนาบดีีกล่่าวว่่า
“ชนย่่อมเห็็นรูปู ด้้วยจัักขุุประสาทใด จัักขุุประสาทนี้้�
เล็็กละเอีียด มีีอุุปมาด้้วยหััวเล็็น”
แม้้ ใ นคัั ม ภีี ร์์ มิิลิิน ทปัั ญ หาก็็ พ บคาถาที่่� ท่่ า น

๖๐

พระสารีีบุตุ รกล่่าวไว้้หลายบท แต่่คาถาเหล่่านั้้�นไม่่มีี
บัันทึึกไว้้ในพระไตรปิิฎก ข้้อนี้้�แสดงว่่า พระสารีีบุุตร
ได้้อธิิบายพระพุุทธพจน์์ไว้้เช่่นเดีียวกััน และคำำ�อธิิบาย
ของพระสาวกเหล่่านั้้�นก็็เป็็นองค์์ประกอบส่่วนหนึ่่�ง
ในคััมภีีร์์มหาอรรถกถานั่่�นเอง
คัั ม ภีี ร์์ ม หาอรรถกถาดัั ง กล่่ า วที่่� จ ารึึ ก ปกิิณก
เทศนาและสาวกภาษิิ ต ได้้ รัั บสัั ง คายนาในปฐม
สัั ง คายนาและการสัั ง คายนาครั้้� ง อื่่� น ๆ ต่่ อ มา
พระมหิินทเถระและคณะ ได้้ เ ดิินทางไปเผยแผ่่
พระศาสนาในลัังกาทวีีป หลัังการสัังคายนาครั้้�งที่่� ๓
ในราวพุุทธศัักราช  ๒๓๕ ท่่านได้้นำำ�พระไตรปิิฎก
และมหาอรรถกถาไปยัังเกาะลัังกาด้้วยการท่่องจำำ�
และถ่่ายทอดต่่อๆ มาด้้วยมุุขปาฐะ เพราะคนสมััยก่่อน
มีี คว ามจำำ� เป็็ น เลิิศ จึึ ง ไม่่ นิิ ยมจารึึ ก ตำำ�ร าเรีี ย นไว้้
ในใบลาน
ถ้้ากล่่าวตามมุุมมองของคนสมััยนี้้� อาจเข้้าใจว่่า
การทรงจำำ�ตำำ�ราหลายสิิบคััมภีีร์์เป็็นเรื่่�องเหนืือวิิสััย
ของมนุุษย์์ทั่่�วไปในปััจจุุบััน  แต่่ความจริิงเรื่่�องนี้้�เป็็น
ไปได้้ เพราะความจำำ�ของคนในปััจจุบัุ นั ถดถอยลงกว่่า
ก่่อนมาก ในสมััยที่่�ผู้้�เขีียนศึึกษาเล่่าเรีียนปริิยััติิธรรม
ที่่�ประเทศสหภาพเมีียนมา ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๒๘
-๒๕๓๘ ได้้พบกัับพระเถระชาวพม่่ารููปหนึ่่�งชื่่�อว่่า
พระวาเสฏฐาภิิวงศ์์ ท่่านสามารถสาธยายพระวิินััย
ปิิฎก ๕ คััมภีีร์์ (ฉบัับไทยมีี ๘ เล่่ม ฉบัับฉััฏฐสัังคีีติิมีี
๕ เล่่ม) ตั้้�งแต่่มีีอายุุเพีียง ๑๗ ปีี และเมื่่�ออุุปสมบท
ได้้ ๑ พรรษาเมื่่�ออายุุ ๒๑ ปีี ได้้สาธยายสัังยุุตตนิิกาย
๕ คััมภีีร์์ (ฉบัับไทยมีี ๕ เล่่ม ฉบัับฉััฏฐสัังคีีติิมีี ๓ เล่่ม)
กล่่ า วกัั น ว่่ า  ท่่ า นอ่่ า นเพีี ย งรอบเดีี ย วเป็็ น เวลา
๑ เดืือน ก็็สามารถจดจำำ�ได้้แม่่นยำำ�ทั้้ง� หมด โดยไม่่ต้อ้ ง
ทบทวนอีีกเลย ดัังนั้้�น  การที่่�คนสมััยก่่อนสามารถ
ทรงจำำ�พระไตรปิิฎกและมหาอรรถกถาทั้้�งหมดได้้
จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องเหลืือเชื่่�อแต่่อย่่างใด
ขอย้้อนกล่่าวถึึงเรื่่�องท่่านพระมหิินทเถระ ท่่าน
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และคณะได้้แปลพระไตรปิิฎกและมหาอรรถกถาเป็็น
ภาษาสิิงหล  เพื่่�อให้้กุุลบุุตรชาวสิิงหลได้้ศึึกษาโดย
สะดวก ครั้้�นเวลาผ่่านไปช้้านาน คััมภีีร์ม์ หาอรรถกถา
ฉบัับบาลีีได้้สาบสููญไป เพราะโจรภััยและอััคคีีภััย
เป็็นต้น จน
้ กระทั่่�งเมื่่อ� พระพุุทธโฆสาจารย์์ได้้เดิินทาง
ไปลัังกาทวีีป  ในรััชสมัยั พระเจ้้ามหานาม (พ.ศ. ๙๕๓
-๙๗๕) จึึ ง ได้้ แ ปลคัั ม ภีี ร์์ ม หาอรรถกถามาเป็็ น
ภาษาบาลีี เพื่่อ� ให้้กุลบุ
ุ ตุ รผู้้�รู้้�ภาษาบาลีีในนานาประเทศ
ได้้ใช้้เป็็นคู่่�มืือศึึกษาพระไตรปิิฎก
ภายหลัังต่่อมา พระอรรถกถาจารย์์รููปอื่่�นก็็
ดำำ�เนิินรอยตามพระพุุทธโฆสาจารย์์มาจนถึึงปััจจุบัุ นนี้้
ั �
คััมภีีร์์อรรถกถาที่่�ปริิวรรตจากภาษาสิิงหลจึึงมีีอยู่่�
อย่่างครบถ้้วน 
แม้้คัมั ภีีร์ม์ หาวงศ์์ก็ก็ ล่่าวถึึงคััมภีีร์ม์ หาอรรถกถา
ว่่ า เป็็ นคำำ�ส อนของพระพุุ ท ธเจ้้ า และพระสาวก
ดัังต่่อไปนี้้�
สีีหฬฏฺฺกถาสุุทฺฺธา มหิินฺฺเทน มตีีมตา
สงฺฺคีีติิตฺฺตย’มารููฬฺฺหํํ สมฺฺมาสมฺฺพุุทฺฺธเทสิิตํํ.
สาริิปุุตฺฺตาทิิคีตํี ํ จ กถามคฺฺคํํ สเมกฺฺขิิย
กตา สีีหฬภาสาย	สีีหเฬสุุ ปวตฺฺตติิ.
(มหาวํํส ๓๗/๒๒๘-๒๙)
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“อรรถกถาสิิงหลอัั น หมดจด ที่่� ป ระมวล
คำำ� อธิิบายอัั น พระสัั ม มาสัั ม พุุ ท ธเจ้้ า ทรงแสดงไว้้
และคำำ�กล่่าวของพระสารีีบุุตร  เป็็นต้้น อัันยกขึ้้�นสู่่�
สัังคายนาทั้้�งสามครั้้�ง ซึ่่�งพระมหิินทเถระผู้้�มีีปััญญา
ได้้แปลไว้้ด้ว้ ยภาษาสิิงหล ย่่อมปรากฏแก่่ชาวสิิงหล”
อนึ่่�ง ในคััมภีีร์์อรรถกถาบางแห่่ง มีีการอธิิบาย
หลัักภาษา เช่่น การเชื่่อ� มความ การประกอบรููปศััพท์์
และการแสดงรููปวิิเคราะห์์ เป็็นต้น ทั้้
้ ง� หมดนี้้�เป็็นการ
อธิิบายของพระอรรถกถาจารย์์ เพื่่อ� ให้้อนุุชนรุ่่�นหลััง
ที่่�เรีียนบาลีีเป็็นภาษาที่่�สอง ได้้เข้้าใจบทพยััญชนะได้้
ชััดเจน ซึ่่�งจะเอื้้�อประโยชน์์ให้้เข้้าใจอรรถเป็็นอย่่างดีี
อย่่างไรก็็ตาม สัังคหััฏฐกถาดัังกล่่าว มีีการเพิ่่ม� เติิม
ความเชื่่�อของคนในยุุคนั้้�นบ้้าง อธิิบายตามคััมภีีร์์ยา
ของสัันสกฤตบ้้าง ทำำ�ให้้ข้อ้ ความบางแห่่งในอรรถกถา
ดัังกล่่าวผิิดกัับหลัักวิิทยาศาสตร์์ปััจจุุบััน ตััวอย่่าง
เช่่น
ก. เรื่่อ� งพระจัันทร์์กว้้าง ๔๙ โยชน์์ พระอาทิิตย์์
กว้้าง ๕๐ โยชน์์ เป็็นต้้น  พบในสมัันตปาสาทิิกา
(วิิ.มหา.อ. ๑/๑/๑๑๒) และวิิสุุทธิิมรรค  (วิิสุุทฺฺธิิ.
๑/๑๓๗/๒๒๖)
ข. เรื่่อ� งกระดููกตาตุ่่�ม พบในวิิสุุทธิิมรรค (วิิสุุทฺธิิฺ .
๑/๑๙๐/๒๗๗) แต่่กระดููกตาตุ่่�มเป็็นเพีียงตุ่่�มปลาย
ของกระดููกแข้้งเท่่านั้้�น ถ้้าท่่านนัับกระดููกตาตุ่่�มจริิง
ก็็ควรนัับกระดููกที่่�บวมออกมาคล้้ายตาตุ่่�มที่่�ข้้อมืือ
อีีกด้้วย แต่่ท่่านมิิได้้นัับเช่่นนั้้�น  แม้้ในคััมภีีร์์มหาอรรถกถาฉบัับดั้ง้� เดิิม ก็็มิิได้้นับั กระดููกตาตุ่่�มไว้้ เพราะ
คััมภีีร์์มููลฎีีกา ระบุุว่่า กระดููกตาตุ่่�มไม่่พบในคััมภีีร์์
มหาอรรถกถา (อภิิ.วิิ.มููลฎีีกา ๒/๓๕/๓๖๘)
แม้้ ข้้ อ ความดัั ง กล่่ า วจะขัั ด แย้้ ง กัั บ หลัั ก
วิิทยาศาสตร์์ในยุุคปััจจุุบััน ก็็ถืือว่่าไม่่ใช่่ข้้อบกพร่่อง
ที่่�ร้า้ ยแรง เพราะไม่่เกี่่ย� วกัับสัจั ธรรมของพระพุุทธเจ้้า
แต่่อย่่างใด
ประโยชน์์สำำ�คััญของอรรถกถามีีมากมาย ท่่าน

ผู้้�ประพัันธ์์กล่่าวถึึงประวััติิความเป็็นมาของเนื้้�อเรื่่�อง
อธิิบายศัั พ ท์์  คว ามหมายของศัั พ ท์์ และแสดง
หลัักภาษาฝ่่ายบาลีีและสัันสกฤต รวมไปถึึงแสดงข้้อ
วิินิิจฉััยตามหลัักธรรม โดยอาศััยพระพุุทธพจน์์เป็็น
หลัักฐานอ้้างอิิง เป็็นต้้น  พระอรรถกถาจารย์์จึึงได้้
ชื่่อ� ว่่า พุุทธมตััญญูู คืือ ผู้้�รู้้�พุทุ ธาธิิบาย ในที่่�นี้้จ� ะกล่่าวถึึง
ประโยชน์์สำำ�คััญของอรรถกถา ๔ ข้้อ คืือ
๑. ทำำ�ให้้เข้้าใจความหมายในพระบาลีีได้้อย่่าง
ถููกต้้อง เช่่น
มาตรํํ ปิิตรํํ หนฺฺตฺวฺ า ราชาโน เทฺฺว จ ขตฺฺติิเย
รฏฺฺํ สานุุจรํํ หนฺฺตฺฺวา อนีีโฆ ยาติิ พฺฺราหฺฺมโณ.
(ขุุ.ธ. ๒๕/๒๙๔/๖๗)
“พราหมณ์์ฆ่่ามารดา ฆ่่าบิิดา ฆ่่าขััตติิยราชอีีก
สององค์์ ทำำ�ลายรััฐพร้้อมทั้้�งเจ้้าพนัักงานแล้้ว ย่่อม
สััญจรไปอย่่างไร้้ทุุกข์์”
คำำ�ว่่า มาตรํํ (มารดา), ปิิตรํํ (บิิดา), ราชาโน
(ขัั ต ติิยราช), รฏฺฺ  ํ (รัั ฐ ), สานุุ จ รํํ (พร้้ อ มทั้้� ง
เจ้้าพนัักงาน) และ พฺฺราหฺฺมโณ (พราหมณ์์) เป็็น
คำำ�เปรีียบเทีียบ ในที่่�นี้้พ� ระพุุทธองค์์ทรงเปรีียบตััณหา
เป็็นมารดา, มานะคืือบิิดา, สััสสตทิิฏฐิิและอุุจเฉท
ทิิฏฐิิคืือขััตติิยราชสององค์์, รััฐคืืออายตนะ ๑๒,
เจ้้ า พนัั ก งานคืือนัั นทิิร าคะ และพราหมณ์์ คืื อ
พระขีีณาสพ
ถ้้าพระอรรถกถาจารย์์มิิได้้อธิิบายขยายความ
คาถาข้้างต้้นไว้้ ผู้้�อ่่านย่่อมไม่่อาจเข้้าใจเนื้้�อความ
ในคาถาได้้อย่่างถููกต้้อง เพราะเป็็นการใช้้สำำ�นวนทาง
ภาษา โดยคำำ�เหล่่านี้้�จัดั เป็็นสทิิสูปู จาระ คืือ สำำ�นวนที่่�
กล่่าวถึึงสิ่่ง� ที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน แต่่มุ่่�งให้้หมายถึึงสิ่่ง� อื่่นที่่
� มี� ี
ความคล้้ายคลึึงกััน ตามนััย ๔๐ เรีียกว่่า รุุฬหีีนััย คืือ
การมีีความหมายไม่่ตรงกัับสภาพที่่�เป็็นจริิง
๒. ทำำ�ให้้เข้้าใจเหตุุการณ์์ของเรื่่�องราวในสมััย
ก่่อนพุุทธกาลและพุุทธกาลได้้ชััดเจน  เช่่น  เรื่่�องราว
ของตััวละครในชาดกต่่างๆ ว่่ามีีความเป็็นมาอย่่างไร
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ใครพูู ดกัั บ ใคร  และประชุุ ม ชาดกว่่ า ใครมาเกิิด
เป็็นใครในชาติิสุุดท้้าย แม้้ปราชญ์์ตะวัันตกก็็เชื่่�อว่่า
อรรถกถาของพระพุุทธโฆสาจารย์์เป็็นการปริิวรรต
มาจากภาษาสิิงหล เพราะท่่านผู้้�แต่่งไม่่อาจรู้้�ประวััติิ
ความเป็็นมาที่่�พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ในชาดกได้้ด้้วย
ตนเอง
๓. การตััดสิินความถููกต้้องตามหลัักวิินััย
ในคััมภีีร์์อรรถกถาได้้กล่่าวถึึงความเห็็นของ
พระมหาสุุมนเถระและพระมหาปทุุมเถระ เป็็นต้้น 
แม้้ท่่านจะมิิได้้ตััดสิินว่่ามติิของท่่านใดสมควรกว่่า
ก็็จััดว่่าท่่านถืือเอามติิหลัังเป็็นหลััก เพราะมติิของ
คััมภีีร์อ์ รรถกถาหรืือพระเถระที่่�กล่่าวไว้้ภายหลัังเป็็น
หลัักสำำ�คััญ ดัังข้้อความในคััมภีีร์์สมัันตปาสาทิิกาว่่า
ยถา เจตฺฺถ, เอวํํ สพฺฺพตฺฺถ โย โย อฏฺฺกถาวาโท
วา เถรวาโท วา ปจฺฺฉา วุุจฺจฺ ติิ, โส ปมาณโต ทฏฺฺพฺฺโพ.
(วิิ.มหา.อ. ๑/๙๒/๓๒๒)
“อนึ่่�ง ข้้อความในที่่�นี้้�เป็็นฉัันใด  มติิของคััมภีีร์์
อรรถกถาหรืือพระเถระที่่�กล่่าวไว้้ภายหลััง พึึงกำำ�หนด
โดยความเป็็นของหลัักสำำ�คััญ ฉันั นั้้�น”
๔. อธิิบายสำำ�นวนทางภาษาที่่�พบในพระวิินััย
ปิิฎก เช่่น
พหูู เม พทรา ปฏิิยตฺฺตา.
(วิิ.มหา. ๒/๒๒๑/๒๒๑)
“ข้้าพระพุุทธเจ้้าจััดเตรีียมผลพุุทราไว้้มากมาย”
คำำ�ว่่า พทรา (ผลพุุทรา) ในประโยคข้้างต้้น 
แม้้จะกล่่าวถึึงประธานคืือพุุทรา ก็็ยัังหมายรวมถึึง
ของควรเคี้้� ย วและของควรบริิโภคอื่่� น ๆ จึึ ง เป็็ น
ปธานนััย คืือ การระบุุถึึงสิ่่�งที่่�เป็็นประธาน  แต่่ยััง
หมายรวมถึึงสิ่่�งอื่่น� ๆ อีีกด้้วย ดัังคำำ�ว่่า ราชา อาคจฺฺฉติิ
(พระราชาเสด็็จมา) ซึ่่�งยัังหมายรวมถึึงพระมเหสีี
พระโอรส พระประยููรญาติิ มหาดเล็็ก และองครัักษ์์
เป็็นต้้นอีีกด้้วย

87

ดัังข้้อความว่่า
พทรา ปฏิิยตฺฺตาติิ อุุปจารวเสน วทติิ.
(วิิ.มหา.อ. ๒/๒๒๑/๓๕๒)
“กุุลบุุตรกล่่าวว่่า พทรา ปฏิิยตฺฺตา (เตรีียม
ผลพุุทราไว้้) โดยความเป็็นสำำ�นวน”
สรุุ ป ความว่่ า คัั ม ภีี ร์์ อ รรถกถาต่่ า งๆ ที่่�
พระพุุทธโฆสาจารย์์ เป็็นต้้น รจนา เป็็นข้้อความที่่�
ท่่านปริิวรรตจากคััมภีีร์์มหาอรรถกถาที่่�กอปรด้้วย
ปกิิณกเทศนาของพระพุุทธเจ้้า กัับคำำ�อธิิบายของ
พระสาวก คััมภีีร์อ์ รรถกถาใหม่่นี้้เ� รีียกว่่า สัังคหััฏฐกถา
จััดเป็็นวรรณกรรมประเภทร้้อยแก้้ว แต่่ก็มี็ ร้ี อ้ ยกรอง
ผสมอยู่่�บ้้าง
นอกจากนี้้� ยังั มีีคัมั ภีีร์อ์ รรถกถาอีีกประเภทหนึ่่�ง
ที่่� แ ต่่ ง ย่่ อ ความพระไตรปิิ ฎ กกัั บสัั ง คหัั ฏ ฐกถา
ท่่ า นเรีี ย กว่่ า อรรถกถาสัั ง เขป เป็็ นร้้ อ ยแก้้ วบ้้ า ง
ร้้อยกรองบ้้าง หรืือทั้้�งสองอย่่างผสมกััน  ส่่วนใหญ่่
สัั ง คหัั ฏ ฐกถากัั บ อรรถกถาสัั ง เขปจะมีี คัั ม ภีี ร์์ ฎีี ก า
อธิิบายความ สัังคหััฏฐกถามีีทั้้�งหมด  ๒๕ คััมภีีร์์
ส่่วนอรรถกถาสัังเขปมีี ๑๓ คััมภีีร์ ดั
์ ังนี้้�
สัังคหััฏฐกถา ๒๕ คััมภีีร์์ ประกอบด้้วย
คััมภีีร์์อรรถกถาที่่�พระพุุทธโฆสาจารย์์รจนา
มีี ๑๒ ฉบัับ คืือ
๑. สมัันตปาสาทิิกา
อธิิบายพระวิินััยปิิฎก
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๒. สุุมัังคลวิิลาสิินีี
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก ทีีฆนิิกาย
๓. ปปััญจสููทนีี
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก มััชฌิิมนิิกาย
๔. สารััตถปกาสิินีี
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก สัังยุุตตนิิกาย
๕. มโนรถปููรณีี
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก อัังคุุตตรนิิกาย
๖. อรรถกถาขุุททกปาฐะ
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก ขุุททกปาฐะ
๗. อรรถกถาธรรมบท
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก ธรรมบท
๘. อรรถกถาสุุตตนิิบาต
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก สุุตตนิิบาต
๙. อรรถกถาชาดก
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก ชาดก
๑๐. อััฏฐสาลิินีี
อธิิบายพระอภิิธรรมปิิฎก ธััมมสัังคณีี
๑๑. สััมโมหวิิโนทนีี
อธิิบายพระอภิิธรรมปิิฎก วิิภัังค์์

๑๒. ปััญจปกรณ์์
อธิิบายพระอภิิธรรมปิิฎก ๕ ปกรณ์์ที่่�เหลืือ
คัั ม ภีี ร์์ อ รรถกถาที่่� พ ระพุุ ท ธทัั ต ตเถระรจนา
มีี ๑ ฉบัับ คืือ
๑. อรรถกถาพุุทธวงศ์์
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก พุุทธวงศ์์
คัั ม ภีี ร์์ อ รรถกถาที่่� พ ระธรรมบาลเถระรจนา
มีี ๘ ฉบัับ คืือ
๑. อรรถกถาอุุทาน
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก อุุทาน
๒. อรรถกถาอิิติิวุุตตกะ
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก อิิติิวุุตตกะ
๓. อรรถกถาวิิมานวััตถุุ
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก วิิมานวััตถุุ
๔. อรรถกถาเปตวััตถุุ
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก เปตวััตถุุ
๕. อรรถกถาเถรคาถา
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก เถรคาถา
๖. อรรถกถาเถรีีคาถา
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก เถรีีคาถา
๗. อรรถกถาจริิยาปิิฎก
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก จริิยาปิิฎก
๘. อรรถกถาเนตติิปกรณ์์
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก เนตติิปกรณ์์
คััมภีีร์์อรรถกถาที่่�พระมหานามะรจนา
มีี ๑ ฉบัับ คืือ
๑. อรรถกถาปฏิิสััมภิิทามรรค 
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก ปฏิิสััมภิิทามรรค
คััมภีีร์์อรรถกถาที่่�พระอุุปเสนะรจนา
มีี ๒ ฉบัับ คืือ
๑. อรรถกถามหานิิทเทส 
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก มหานิิทเทส
๒. อรรถกถาจููฬนิิทเทส 

๖๐

อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก จููฬนิิทเทส
คััมภีีร์อ์ รรถกถาที่่�พระเถระไม่่ปรากฏนามรจนา
มีี ๑ ฉบัับ คืือ  อรรถกถาอปทาน
อธิิบายพระสุุตตัันตปิิฎก อปทาน
อรรถกถาสัังเขป ๑๓ คััมภีีร์์
อรรถกถาสัังเขป แบ่่งออกเป็็น ๓ ประเภท คืือ
๑.	หมวดพระวิินััย
- กัังขาวิิตรณีี ประมวลความในภิิกขุุปาติิโมกข์์
กัับภิิกขุุนีีปาติิโมกข์์ พระพุุทธโฆสาจารย์์รจนาเป็็น
ร้้อยแก้้ว
- วิินััยสัังคหะ ประมวลความในพระวิินัั ย ปิิ ฎ ก
กัับอรรถกถา พระสารีีบุุตรเถระรจนาเป็็นร้้อยแก้้ว 
ในราวพุุทธศตวรรษที่่� ๑๖
- ขุุททสิิกขา ประมวลความในพระวิินัั ย ปิิ ฎ ก
พระธััมมสิิริิเถระรจนาเป็็นร้้อยกรองผสมร้้อยแก้้ว 
มีีคาถา ๕๑๒ บท
- มููลสิิกขา ประมวลความที่่�เกี่่�ยวกัับวิินััยเหมืือน
ขุุททสิิกขาแต่่ย่อ่ กว่่า พระเถระไม่่ปรากฏนามรจนาเป็็น
ร้้อยกรองผสมร้้อยแก้้ว มีีคาถา ๑๑๒ บท
- วิินััยวิินิิจฉััย ประมวลความในคััมภีีร์อุ์ ภุ โตวิิภัังค์์
กัับคััมภีีร์ขั์ นั ธกะพร้้อมด้้วยอรรถกถา พระพุุทธทััตตะ
เถระรจนาเป็็นร้้อยกรอง มีีคาถา ๓,๑๕๓ บท
- อุุตตรวิินิิจฉััย ประมวลความในคััมภีีร์์บริิวาร
พร้้อมด้้วยอรรถกถา พระพุุทธทััตตเถระรจนาเป็็น
ร้้อยกรอง มีีคาถา ๓๑๐ บท
๒.	หมวดพระสููตร
- วิิสุุทธิิมรรค ประมวลความเรื่่�องไตรสิิกขาใน
นิิกาย ๕ พระพุุทธโฆสาจารย์์รจนาเป็็นร้้อยแก้้วผสม
ร้้อยกรอง
๓.	หมวดพระอภิิธรรม
- อภิิธัั ม มัั ต ถสัั ง คหะ ประมวลความในพระอภิิธรรมปิิฎก พระอนุุรุุทธาจารย์์รจนาเป็็นร้้อยแก้้ว
ผสมร้้อยกรอง

89

- อภิิธััมมาวตาร ประมวลความในพระอภิิธรรม
ปิิฎกและอรรถกถา พระพุุทธทััตตะเถระรจนาเป็็น
ร้้อยกรองผสมร้้อยแก้้ว
คััมภีีร์์อรรถกถาของพระสููตรและพระอภิิธรรม
แต่่งโดยอาศััยมหาอรรถกถาเท่่านั้้�น  แต่่อรรถกถา
ของพระวิินััยยัังอาศััยคััมภีีร์์อธิิบายพระวิินััยที่่�แต่่ง
โดยพระเถระอิินเดีียและสิิงหล คััมภีีร์์เหล่่านั้�นก็
้ ็เป็็น
อรรถกถาเช่่นกััน  เท่่าที่่�ปรากฏชื่่�อโดยตรงในคััมภีีร์์
อรรถกถาและฎีีกาพระวิินััยมีี ๗ ฉบัับ ดัังนี้้�
๑) มหาปััจจรีี อรรถกถาที่่�แต่่งบนแพ (คำำ�ว่่า
มหา เป็็นคุุณศััพท์์ที่่�ใช้้นํําหน้้าบุุคคลหรืือสิ่่�งที่่�ควร
ยกย่่อง คำำ�ว่่า ปััจจรีี แปลว่่า แพ)
๒) จููฬปััจจรีี อรรถกถาย่่อความมหาปััจจรีี
๓) กุุรุุนทีี อรรถกถาที่่�แต่่ง ณ กุุรุนที
ุ วัี ลลิิวิิ
ั หาร
๔) สัังเขปะ สัั นนิิษ ฐานว่่ า เป็็ น อรรถกถา
ย่่ อ ความมหาอรรถกถาและมหาปัั จจรีี เ ป็็ นต้้ น 
บางท่่ า นกล่่ า วว่่ า อรรถกถานี้้� ก็็ คืื อจูู ฬ ปัั จจรีี
ที่่�ย่่อความจากมหาปััจจรีี นั่่�นเอง
๕) อัันธกะ อรรถกถาที่่� แ ต่่ ง ด้้ ว ยภาษาเตลูู คูู
ในแคว้้นอัันธกะ
๖) อริิยะ อรรถกถาที่่�แต่่งด้้วยภาษาอารยััน
๗) ปัันนวาระ ชื่่� อ นี้้� มีี พ บในวชิิรพุุ ท ธิิฎีี ก า
เท่่านั้้�น ความหมายของชื่่�อไม่่ชััดเจน ทั้้�งคััมภีีร์์ก็็
สาบสููญ จึึงไม่่อาจรู้้�ว่่าคััมภีีร์์นี้้�มีีลัักษณะอย่่างไร
ในคััมภีีร์์อรรถกถาเหล่่านี้้� ชื่่�อคััมภีีร์์มหาปััจจรีี
กุุรุนที
ุ  อั
ี นั ธกะ และสัังเขปะ พบบ่่อยครั้้�งในอรรถกถา
พระวิินัั ย ของพระพุุ ท ธโฆสาจารย์์ และในฎีี ก า
พระวิินััยคืือสารััตถทีีปนีีกับวิิ
ั มติิวิิโนทนีี (สารตฺฺถ.ฎีีกา
๑/๒๕ วิิมติิ.ฎีีกา ๑/๒๗) ส่่วนชื่่�อคััมภีีร์์จููฬปััจจรีี
อริิยะ และปัันนวาระ มีีพบในฎีีกาพระวิินััยคืือคััมภีีร์์
วชิิรพุุทธิิฎีีกาเท่่านั้�น 
้ (วชิิร.ฎีีกา ๒๓)

ค�ำถามจากผู ้อ่าน

ค�ำอธิบาย รสรส ศัพท์
ิ
ปาฬปาโมกข์

คำำ�ว่่า รสรส มีีคำำ�แปลในสััททานุุกรมพระไตรปิิฎก
บาลีี-พม่่า (เล่่ม ๑๗ หน้้า ๕๑๘) ๒ ประการ คืือ
๑. รสอัันเลิิศ คืือ แกงที่่�มีรส
ี เลิิศกว่่าแกงถั่่ว� เขีียว
และแกงถั่่�วราชมาส  (วิินััยนิิสสััย ฉบัับบะยาจีี) หรืือ
รสที่่�เป็็นของเหลว (วิินััยอรรถกถานิิสสััย ฉบัับชเวอุุมิิน)
๒. ความพอใจในรสารมณ์์
ความหมายว่่า รสอัันเลิิศ มีีหลัักฐานในคััมภีีร์์
ปาจิิตยาทิิโยชนา (ข้้อ ๖๐๔ หน้้า ๑๓๔) ว่่า
ตํํ สพฺฺพํํ รสานํํ รโส รสรโสติิ กตฺฺวา รสรโสติิ วุุจฺจฺ ติิ.
“กัับข้้าวทั้้�งหมดนั้้�นเรีียกว่่า รสรสะ โดยกระทำำ�
รููปวิิเคราะห์์ว่า่  รสานํํ รโส รสรโส (รสแห่่งรสทั้้�งหลาย
ชื่่�อว่่า รสรสะ)” [ฉััฏฐีีตััปปุุริิสสมาส]
ตามคำำ�แปลแรกว่่า รสอัันเลิิศ คำำ�ว่่า รสรส แปล
ตามศััพท์์ว่า่  รสแห่่งรส ซึ่่�งมีีความหมายว่่า รสอัันเลิิศ
นั่่�นเอง ดัังคำำ�ว่่า เทวเทว (เทพแห่่งเทพทั้้�งหลาย) คืือ
เทพผู้้�ยิ่่�งใหญ่่
ส่่วนตามคำำ�แปลต่่อมาว่่า รสที่่�เป็็นของเหลว 
มาจาก รส (ของเหลว) + รส (รส) คำำ�นี้้�มีีรููปวิิเคราะห์์
กรรมธารยสมาสว่่า รโส จ โส รโส จาติิ รสรโส (รสที่่�
เป็็นของเหลว ชื่่�อว่่า รสรสะ)
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า คำำ�ว่่า รสรส ควร
แปลว่่า น้ำำ�� แกงที่่�มีีรสดีี, น้ำำ�� แกงรสอร่่อย โดยมาจาก
รส (รสดีี) + รส (น้ำำ��แกง) ตามคำำ�แปลนี้้�คำำ�ว่่า รสรส 
มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า รโส อสฺฺส อตฺฺถีติิ ร
ี โส (สิ่่�งที่่�มีีรส ชื่่�อ
ว่่า รสะ), รโส จ โส รโส จาติิ รสรโส (น้ำำ��แกงที่่�มีีรส
ชื่่�อว่่า รสรสะ) ในบททั้้�งสองนี้้� คำำ�แรกว่่า รส  แปล
ตามศััพท์์ว่่า “สิ่่�งที่่�มีีรส, มีีรสดีี” มาจาก รส ศััพท์์ +
ณ ปััจจััยในอััสสััตถิิตััทธิิต ส่่วนคำำ�หลัังว่่า รส  ใช้้ใน
ความหมายว่่า ของเหลว (ทฺฺรว) ตามที่่�คััมภีีร์์อภิิธานััปปทีีปิกิ า (กััณฑ์์ที่่� ๓ คาถา ๘๐๔) แสดงความหมาย
ของ รส ศััพท์์ ๙ อย่่าง คืือ ของเหลว (ทฺฺรว), ความ
ประพฤติิ (อาจาร), ความเพีียร (วีีริิย), รสหวานเป็็นต้น้
๖ อย่่าง (มธุุราทิิ), ปรอท (ปารท), รสรัักเป็็นต้้น 
๙ อย่่ า ง (สิิงฺฺ ค าราทิิ), ธาตุุ ป ระเภทหนึ่่� ง ในธาตุุ
๗ อย่่าง, รสธาตุุ (ธาตุุเภท), หน้้าที่่� (กิิจฺฺจ) และความ

บริิบููรณ์์ (สมฺฺปตฺฺติิ)
เหตุุที่่ผู้� เ้� ขีียนแปลคำำ�นี้้ว่� า่  น้ำำ��แกงที่่�มีรสดี
ี  ก็
ี เ็ พราะ
ว่่าอรรถกถาพระวิินััยอธิิบายว่่า
รสรเสติิ เอตฺฺถ เปตฺฺวา เทฺฺว สููเป อวเสสานิิ
โอโลณีีสากสููเปยฺฺยมจฺฺฉรสมํํสรสาทีีนิิ รสรสาติิ เวทิิ
ตพฺฺพานิิ. ตํํ รสรสํํ พหุุมฺปิฺ ิ คณฺฺหนฺตสฺ
ฺ สฺ อนาปตฺฺติ.ิ
(วิิ.มหา.อ. ๑/๖๐๔/๔๕๑)
“ในคำำ�ว่่า รสรเส (ในน้ำำ��แกงที่่�มีีรสดีี) นี้้� กัับข้้าว
ที่่� ทำำ�จ ากนมวัั ว  (โอโลณีี ) , เครื่่� อ งแกงคืือผัั ก
(สากสููเปยฺฺย), น้ำำ��แกงปลา (มจฺฺฉรส) และน้ำำ��แกง
เนื้้�อ(มํํสรส) เป็็นต้้น ที่่�เหลืือเว้้นแกง ๒ ชนิิด คืือ
แกงถั่่�วเขีียว  และแกงถั่่�วราชมาส ที่่�ใช้้มืือหยิิบได้้
พึึงทราบว่่าเป็็นน้ำำ��แกงที่่�มีีรสดีี ภิิกษุุผู้้�รัับน้ำำ��แกงที่่�มีี
รสดีีจำำ�นวนมากก็็ไม่่ต้้องอาบััติิ”
รส ศััพท์์ในคำำ�ว่่า มจฺฺฉรสมํํสรส (น้ำำ��แกงปลา,
น้ำำ��แกงเนื้้�อ) มีีความหมายว่่า น้ำำ��แกง, ซุุป โดย รส
ศััพท์์ใช้้ในความหมายว่่า ของเหลว  (ทฺฺรว) ดัังคำำ�ว่่า
อมฺฺพรส (น้ำำ�� มะม่่วง), ผลรส (น้ำำ��ผลไม้้) เป็็นต้้น
มีีข้้อสัังเกตว่่า กัับข้้าวที่่�เรีียกว่่า รสรส แบ่่งออก
เป็็น  ๔ ชนิิด คืือ กัับข้้าวที่่�ทำำ�จากนมวััว  (โอโลณีี),
เครื่่�องแกงคืือผััก (สากสููเปยฺฺย), น้ำำ�� แกงปลา (มจฺฺฉรส)
และน้ำำ��แกงเนื้้�อ (มํํสรส) ผู้้�เขีียนจึึงเข้้าใจว่่า คำำ�ว่่า
รสรส ควรแปลว่่า น้ำำ��แกงที่่�มีีรสดีี เพราะพบคำำ�ว่่า
มจฺฺฉรส (น้ำำ��แกงปลา) และ มํํสรส (น้ำำ��แกงเนื้้�อ) ในเรื่่อ� งนี้้�
นอกจากนั้้�น กัับข้้าวอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่น้ำำ��แกงก็็นัับรวมเข้้า
ในคำำ�ว่่า รสรส โดยเอกเทสููปจาระ คืือ การกล่่าวถึึง
บางส่่วน  แต่่มุ่่�งให้้หมายถึึงกลุ่่�ม ดัังคำำ�ว่่า ภตฺฺตํํ ภุุญฺฺชติิ 
(บริิโภคข้้าว) คำำ�ว่่า ภตฺฺตํํ  แม้้จะกล่่าวถึึงข้้าว  แต่่
เจตนาหมายรวมกัับข้้าวที่่�เป็็นกลุ่่�มอีีกด้้วย
สรุุปความว่่า ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า คำำ�ว่่า รสรส  ใน
เรื่่�องนี้้�ควรแปลว่่า น้ำำ��แกงที่่�มีีรสดีี, น้ำำ��แกงรสอร่่อย
จััดว่่าเป็็นอััตตโนมติิ  (ความเห็็นส่่วนตััว) ที่่�คิิดตาม
หลัักภาษา ขอฝากให้้ผู้้�รู้้�พิิจารณาความถููกต้้องต่่อไป
	อตฺตโนมติ กิญจฺ าปิ กถิตา สพฺพทุพพฺ ลา
	ตถาปิ นยมาทาย	 กถิตตตฺ า อโกปิ ยา.
(นีีติิ.ปท. ๔๒)
“แม้้ จ ะกล่่ า วว่่ า  อัั ต ตโนมติิมีี กำำ� ลัั ง น้้ อ ยกว่่ า
ความเห็็นทั้้ง� ปวงถึึงอย่่างนั้้น ก็
� เ็ ป็็นสิ่ง่� มั่่นค
� งไม่่หวั่่น� ไหว 
เพราะกล่่าวไว้้โดยอาศััยวิิธีีอัันเหมาะสม”

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๓
ิ
ปาฬปาโมกข์

มหพฺฺภยํํ สุุพีีภจฺฺฉํํ	ภุวนํ
ุ ํ ยุุทฺฺธสมฺฺภวํํ
มจฺฺจจิินฺฺตา จ ทุุชฺฺชานา มา ปมาทตฺฺถ มาริิสา.
“ยุุทธภพมากเภทภััย ใจคนยากแท้้หยั่่�งถึึง
สหายทั้้�งหลาย โปรดถนอมตััว”
คาถาข้้างต้้นมีคำี ำ�แปลตามศััพท์์ว่่า
	ภุุ วนํํ อ.โลก ยุุ ทฺฺ ธ สมฺฺ ภ วํํ  อัั นมีี ใ นการต่่ อ สู้้�
มหพฺฺ ภ ยํํ เป็็ นสิ่่� ง มีี ภัั ย มาก สุุ พีี ภ จฺฺ ฉํํ เป็็ นสิ่่� ง
ถููกรัังเกีียจยิ่่ง� (โหติิ ย่อ่ มเป็็น) ฯ จ อนึ่่�ง มจฺฺจจิินฺตฺ า
อ.ความคิิดของมนุุ ษย์์ ทุุ ชฺฺ ช านา เป็็ นสิ่่� ง ถูู ก รู้้�
ได้้ยาก (โหติิ ย่่อมเป็็น) ฯ มาริิสา แน่่ะสหาย ท.
(ตุุมฺเฺ ห อ.ท่่าน ท.) ปมาทา เป็็นผู้้�ประมาท มา อตฺฺถ
จงอย่่าเป็็น ฯ
คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
๑. คำำ�ว่่า มหพฺฺภย มาจาก มหนฺฺต ศััพท์์ +
ภย ศััพท์์ แปลง มหนฺฺต เป็็น มหา ซ้้อน พฺฺ เป็็น พฺภ 
ฺ
แล้้วรััสสะ อา ใน หา เป็็น อ จึึงได้้รููปว่่า มหพฺฺภย
คำำ�นี้้�มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- มหนฺฺตํํ ภยํํ อสฺฺสาติิ มหพฺฺภยํํ = สิ่่ง� ที่่�มีีภัยั มาก

ชื่่�อว่่า มหััพภยะ (ฉััฏฐีีพหุุพพีีหิิสมาส)
๒. คำำ�ว่่า สุุพีีภจฺฺฉ มาจาก สุุ บทหน้้า + พธ
ธาตุุ + ฉ ปััจจััย + อ ปััจจััยในกรรมสาธนะ แปลง
ธ เป็็น ภ, แปลง อ ใน พ เป็็น อีี แล้้วซ้้อน จฺฺ เป็็น 
จฺฺฉ คำำ�นี้้�มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- สุุฏฺฐฺุ ุ พีีภจฺฺฉีียเตติิ สุุพีีภจฺฺฉํํ = สิ่่�งถููกรัังเกีียจ
ยิ่่�ง ชื่่�อว่่า สุุพีีภััจฉะ
๓. คำำ�ว่่า มจฺฺจจิินฺฺตา มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- มจฺฺจานํํ จิินฺฺตา มจฺฺจจิินฺฺตา = ความคิิดของ
มนุุษย์์ ชื่่�อว่่า มััจจจิินตา (ฉััฏฐีีตััปปุุริิสสมาส)
๔. คำำ�ว่่า ทุุชฺฺชานา มาจาก ทุุ (ยาก) + ชานา
(ถููกรู้้�) มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- ทุุฏฺฺฐุุ
ทุุชฺฺชานา = สิ่่�งถููกรู้้�ได้้ยาก
ชื่่�อว่่า ทุุชชานา (ทุุ บทหน้้า + ธาตุุ <อว
โพธเน = รู้้�> + นา ปััจจััย + ข ปััจจััยในกรรม
สาธนะ)
๕. คำำ�ว่่า ปมาทตฺฺถ ตััดบทเป็็น ปมาทา + อตฺฺถ
(เมื่่อ� ประกอบด้้วย มา นิิบาต ให้้ลงวิิภััตติิอาขยาต
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๓ หมวด คืือ ปััญจมีี หิิยยััตตนีี หรืืออััชชตนีี)
๖. คำำ�ว่่า ปมาท มาจาก ป บทหน้้า + มท ธาตุุ
(อุุมฺฺมาเท = บ้้า) + ณ ปััจจััยในกััตตุุสาธนะ มีีรููป
วิิเคราะห์์ว่่า
- ปมชฺฺชนฺฺตีีติิ ปมาทา = ผู้้�ประมาท ชื่่�อว่่า
ปมาทะ (กััตตุุสาธนะ)
ส่่วนใหญ่่ความหมายว่่า “ผู้้�ประมาท” ในภาษา
บาลีีมัักใช้้เป็็น ปมตฺฺต (ป บทหน้้า + มท ธาตุุ + ต
ปััจจัยั ในกััตตุุสาธนะ อดีีตกาล) ส่่วนความหมายว่่า
“ความประมาท” มัักใช้้เป็็น  ปมาท โดยลง ณ
ปััจจััยในภาวสาธนะ เช่่น  ปมาโท มจฺฺจุุโน ปทํํ
(ความประมาทเป็็นทางแห่่งความตาย) แต่่ในที่่�
บางแห่่งอาจประกอบใช้้ ปมาท ศััพท์์ ในกััตตุุสาธนะได้้บ้้าง ตามข้้อความในสััลเลขสููตรว่่า
ฌายถ จุุ นฺฺ ท . มา ปมาทตฺฺ ถ . มา ปจฺฺ ฉ า
วิิปฺฺปฏิิสาริิโน อหุุวตฺฺถ. (ม.มูู. ๑๒/๘๘/๕๗)
“จุุนทะ พวกเธอจงเพ่่งพิินิิจ  อย่่าประมาท
อย่่าเดืือดร้้อนใจในภายหลััง”
๗. คำำ�ว่่า มาริิส (สหาย) โดยทั่่�วไปมัักใช้้เป็็น
คำำ�ทัักทายของเทวดาที่่�ทัักทายกัันหรืือใช้้ทัักทาย
มนุุษย์์ แต่่ในที่่�บางแห่่งก็็เป็็นคำำ�ทักั ทายของมนุุษย์์
ด้้วยกัันบ้า้ ง คำำ�นี้้มี� คำี �ำ แปลตามศััพท์์ ๓ ประการ คืือ
ก. ท่่านผู้้�เช่่นกับด้
ั ้วยเรา = มยํํ วิิย ทิิสฺฺสนฺฺเตติิ
มาริิสา (อมฺฺห ศััพท์์ + ทิิส ธาตุุ <เปกฺฺขเน = ดูู>
+ กฺฺวิิ ปัจจั
ั ัยในกรรมสาธนะ) แปลง อมฺฺห เป็็น ม,

ทีีฆะ อ ใน ม เป็็น อา, แปลง ท ของ ทิิส ธาตุุเป็็น
ร และลบ กฺฺวิิ ปััจจััย (รููป. ๗/๕๘๘)
ข. ผู้้�อดทนต่่อทุุกข์์, ผู้้�นิิรทุุกข์์ = ทุุกฺฺขํํ มริิเสนฺฺตีีติิ
มาริิสา (มริิส ธาตุุ <ติิติิกฺฺขายํํ = อดทน> + ณ
ปััจจััยในกััตตุุสาธนะ (นีีติิ.ธาตุุ. ๔๖๓)
ค. ผู้้�กำำ�จัดั โทษ, ผู้้�นิิรโทษ = ปาเป โรคาทิิอนตฺฺเถ
มริิสนฺฺติิ อภิิภวนฺฺตีีติิ มาริิสา (มริิสุุ ธาตุุ <อภิิภวเน 
= กำำ�จััด, ครอบงำ��> + ณ ปััจจััยในกััตตุุสาธนะ
(สํํ.ส.ฎีีกา ๑/๑/๔๗)
ดัังข้้อความว่่า
มาริิสาติิ ปิิยวจนเมตํํ, นิิทฺฺทุุกฺฺขาติิ วุุตฺฺตํํ โหติิ.
(ขุุ.สุุ.อ. ๒/๘๒๑/๓๗๒)
“คำำ�ว่่า มาริิสา นี้้�เป็็นคำำ�กล่่าวด้้วยความรััก
สนิิทสนม ความหมายว่่า ผู้้�นิิรทุุกข์์”
นตฺฺเถว สตฺฺตุุ โย นิิจฺฺโจ นิิจฺฺจํํว คุุณมตฺฺตกํํ
คุุโณ จ ชายเต ตาว ตกฺฺกโร ปจฺฺฉิิโม ปน.
“ไม่่มีีศััตรููถาวร มีีแต่่ผลประโยชน์์ถาวร
ผลประโยชน์์ ม าก่่ อ น คนทำำ� ประโยชน์์ ม า
ทีีหลััง”
คาถาข้้างต้้นมีีคำำ�แปลตามศััพท์์ว่่า
โย สตฺฺ ตุุ อ.ศัั ต รูู ใ ด  นิิ จฺฺ โ จ เป็็ นสิ่่� ง ถาวร 
(โหติิ ย่่อมเป็็น) ฯ (โส สตฺฺตุุ อ.ศััตรููนั้้�น) นตฺฺถิิ เอว
ย่่อมไม่่มีีนั่่�นเทีียว ฯ คุุณมตฺฺตกํํ อ.ผลประโยชน์์
เท่่านั้้�น นิิจฺฺจํํ เอว เป็็นสิ่่�งแน่่นอน นั่่�นเทีียว (โหติิ
ย่่อมเป็็น) ฯ จ อนึ่่�ง คุุโณ อ.ผลประโยชน์์ ชายเต
ย่่อมเกิิดขึ้้�น  ตาว ก่่อน  ฯ ปน แต่่ว่่า ตกฺฺกโร
อ.ผู้้�กระทำำ�ซึ่่�งผลประโยชน์์นั้้�น  ปจฺฺฉิิโม เป็็นผู้้�มีี
ในภายหลััง (โหติิ ย่่อมเป็็น) ฯ
คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
๑. คำำ�ว่่า คุุณมตฺฺตก มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- คุุโณ เอว คุุณมตฺฺตํํ = ผลประโยชน์์เท่่านั้้�น 
ชื่่อ� ว่่า คุุณมััตตะ (อวธารณบุุพบทกรรมธารยสมาส)
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- คุุณมตฺฺตํํ เอว คุุณมตฺฺตกํํ = ผลประโยชน์์
เท่่านั้้�นนั่่�นแหละ ชื่่�อว่่า คุุณมััตตกะ (คุุณมตฺฺต
ศััพท์์ + ก ปััจจััยในสกััตถตััทธิิต)
อภิิธานัั ป ปทีี ปิิ ก ากล่่ า วว่่ า มตฺฺ ต  ศัั พ ท์์ เ ป็็ น
นปุุงสกลิิงค์์ มีีอรรถ ๒ อย่่าง คืือ มตฺฺต (เล็็กน้้อย)
และอวธารณ (ห้้าม) ในที่่�นี้้�อรรถว่่า อวธารณ
ท่่านจึึงใช้้ เอว ศััพท์์มาแทน  มตฺฺต ศััพท์์ในรููป
วิิเคราะห์์
รููปวิิเคราะห์์ของ คุุณมตฺฺต นี้้�ถืือว่่าเป็็นรูปู พิิเศษ
ไปจากอวธารณบุุ พ บทกรรมธารยสมาสทั่่� ว ไป
เพราะประกอบใช้้ เอว ศััพท์์มาแสดงอรรถของ
มตฺฺต ศััพท์์ที่่�มีีอรรถว่่า อวธารณ (ตััดสิิน, ห้้าม
อรรถอื่่�น) ข้้อนี้้�คล้้ายกัับตััพภาววุุตติิกรรมธารยสมาส (กรรมธารยสมาสที่่�เป็็นไปในอรรถของบท
หน้้าที่่�ประกอบร่่วมนั้้�น) ซึ่่�งใช้้ เอว ศััพท์์แสดง
อรรถของบทหลััง เช่่น
สุุตฺฺตํํ เอว สุุตฺฺตนฺฺโต = สููตรนั้้�นแหละ ชื่่�อว่่า
สุุตตัันตะ (สุุตฺฺต ศััพท์์ + อนฺฺต ศััพท์์)
กมฺฺมํํ เอว กมฺฺมนฺฺโต = กรรมนั้้�นแหละ ชื่่�อว่่า
กััมมัันตะ (กมฺฺม ศััพท์์ + อนฺฺต ศััพท์์)
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รููปวิิเคราะห์์ของบทที่่�ลงท้้ายด้้วย มตฺฺต ศััพท์์
และตััพภาววุุตติิกรรมธารยสมาส  พบในคััมภีีร์์
มณิิสารมััญชููสาฎีีกา
คำำ�ว่่า ตาว เป็็นนิิบาตที่่�มีีอรรถว่่า ปฐม (ก่่อน)
ในวรรณกรรมบาลีี ตาว ศััพท์์ใช้้ในความหมาย
๔ ประการ ดัังข้้อความว่่า
ปมตฺฺเถ กมตฺฺเถ จ วตฺฺตพฺพนฺ
ฺ ตฺ รเปกฺฺขเน
เตสฺฺวตฺฺเถสุุ ตาวสทฺฺโท ปวตฺฺตติิ.
		
(มณิิ.มญฺฺชููสาฎีีกา ๑/๒๖)
“ตาว ศััพท์์ย่่อมเป็็นไปในอรรถเหล่่านั้้�น คืือ
เบื้้�องแรก ลำำ�ดัับ มองหาเนื้่่�อความอื่่นที่่
� �ควรกล่่าว 
และอนุุญาต”
คำำ�ว่่า ตกฺฺกร มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- ตํํ กโรตีีติิ ตกฺฺกโร = ผู้้�กระทำำ�ผลประโยชน์์นั้น้�
ชื่่�อว่่า ตัักกระ (ต บทหน้้า + กร ธาตุุ <กรเณ
= กระทำำ�> + อ ปััจจััยในกััตตุุสาธนะ)
คำำ�ว่่า ปจฺฺฉิิม มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- ปจฺฺฉา ภโว ปจฺฺฉิิโม = ผู้้�มีีในภายหลััง ชื่่�อว่่า
ปััจฉิิมะ (ปจฺฺฉา ศััพท์์ + อิิม ปััจจััยใน ภว ตััทธิิต)

ภาษาธรรม

สนทนาภาษาบาลี ตอนที่ ๑๕
นายธรรมดา

โภนฺฺโต ปาฬิิมามกา.  ท่่านมิิตรรัักแฟนบาลีีทุกุ ท่่าน
อถ วิิรุุทฺฺธวจนานิิ วุุจฺฺจนฺฺเต.   ในช่่วงเวลา
ต่่อไปนี้้� ข้้าพเจ้้าจัักนำำ�เสนอคำำ�ตรงกัันข้้าม
๑. อุุปริิ ด้้านบน VS เหฏฺฺา ด้้านล่่าง
ทั้้�งสองคำำ�นี้้� ต่่างก็็เป็็นนิิปาต (นิิบาต คำำ�ศััพท์์
ที่่� ไ ม่่ ก ล่่ า วทัั พ พะและไม่่ เ ปลี่่� ย นรูู ป ) มีี
ความหมายตรงกัันข้้าม
อุุ. อหํํ อุุปริิ ติิฏฺฺามิิ.  ผมยืืนอยู่่�ด้้านบน,  
ตฺฺวํํ เหฏฺฺา ติิฏฺฺสิิ.  คุุณยืืนอยู่่�ด้้านล่่าง
๒. ปุุจฺฺฉา คำำ�ถาม VS วิิสชฺฺชนา คำำ�ตอบ
อุุ. ชานาสิิ นุุ ตฺวํํ 
ฺ มม ปุุจฺฉํฺ .ํ   คุุณเข้้าใจคำำ�ถาม
ของผมไหม?,  อตฺฺถิิ นุุ เต วิิสชฺฺชนา.  คุุณมีี
คำำ�ตอบไหม?
๓. สทา ทุุกเมื่่�อ VS เนว ไม่่เคย
อุุ. โส  สทา พุุทฺฺธํํ  อนุุสฺฺสรติิ. เขาระลึึกถึึง
พระพุุทธเจ้้าเสมอ,   เนวาหํํ  เอวํํ จิินฺฺตยึึ.
ฉัันไม่่เคยคิิดเช่่นนี้้�มาก่่อน

๔. อาโรหติิ ขึ้้�น VS โอโรหติิ ลง
อุุ. ทหโร  ปพฺฺ พ ตํํ  อาโรหติิ . เด็็ ก หนุ่่�ม
ขึ้้�นภููเขา, ทารโก รุุกฺฺขา โอโรหติิ. เด็็กชาย
ลงจากต้้นไม้้
๕. สมฺฺปฏิิจฺฺฉติิ ยอมรัับ VS นิิเสเธติิ ปฏิิเสธ
อุุ. อิิมํํ สมฺฺปฏิิจฺฉิฺ ตฺิ วฺ า อภิิปฺฺปโมทามิิ. ผมยิินดีี
รัับข้้อเสนอนี้้�,  
อิิมสฺฺมึึ ปกรเณ อิิมํํ นิิเสเธมิิ. ในสถานการณ์์
เช่่นนี้้� ฉัันจำำ�เป็็นต้้องปฏิิเสธ
๖. อสฺฺสาโท ความยิินดีี VS อาทีีนโว โทษ
อุุ. อสฺฺสาทานุุปสฺฺสีี วิิหรติิ. ผู้้�มีีปกติิเห็็นกาม
ว่่า เป็็นสิ่่�งที่่�น่่ายิินดีี,  อาทีีนวานุุปสฺฺสีี วิิหรติิ.
ผู้้�มีีปกติิเห็็นกามว่่า เป็็นสิ่่�งที่่�มีีโทษ
๗. นิิทฺฺทายติิ หลัับ VS ชาคโรติิ ตื่่�น
คำำ�สองคำำ�นี้้� ใช้้เป็็นคำำ�นาม ดัังนี้้�ว่่า
นิิทฺฺทายติิ  = นิิทฺฺทา,  ชาคโรติิ  = ชาครนํํ,
ชาคโร.
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อุุ. ทารโก ทานิิ  นิิ ทฺฺ ท ายติิ .  ฉัั นคิิด ว่่ า
เด็็กนอนหลัับแล้้วตอนนี้้�,  อิิทานาหํํ ชาคโรมิิ.
ตอนนี้้� ฉัันตื่่�นแล้้ว
๘. ยุุชฺฺฌติิ การจู่่�โจม VS อารกฺฺขติิ การป้้องกััน
อุุ. สตฺฺ ตุุ ปาโตว  ยุุ ชฺฺ ฌ ติิ .  ศัั ต รูู  จู่่� โจม
แต่่เช้้าตรู่่�, โยโธ ตํํ ยถาสตฺฺติิ อารกฺฺขติ.ิ ทหาร 
ป้้องกััน การโจมตีีนั้น 
้� อย่่างสุุดความสามารถ
๙. อภิิรููโป หล่่อ, สวยงาม VS วิิรููโป ขี้้�เหร่่
อุุ. อภิิรููปา กญฺฺ า ปสฺฺสนฺฺตพฺฺพํํ  ทสฺฺสนีียา
โหนฺฺติิ. เด็็กสาวผู้้�เลอโฉม ย่่อมเป็็นที่่�ต้้องตา
ต้้องใจของผู้้�พบเห็็น
	วิิรููโป นาม อภิิรููโปปิิ ภวิิตุุ สกฺฺโกติิ. คนที่่�มีี
รููปร่่างขี้้�เหร่่ อาจกลายเป็็นคนรููปงามบ้้าง
ก็็ได้้
ยทา ตุุณฺฺหํํ อุุปปริิกฺฺขา สิิชฺฺฌติิ, ตทา คพฺฺภโต
๑๐. อารภติิ เริ่่�มต้้น VS สิิชฺฺฌติิ เสร็็จ
อุุ. โส เทวสิิกํํ ปุุพฺพฺ ณฺฺหสมเย ฉคฺฺฆฏิิกายํํ กมฺฺมํํ นิิกฺฺ ข มติิ. เมื่่� อ คุุ ณ สอบเสร็็ จ  กรุุ ณ าออกจาก
กาตุุ อารภติิ.  เขาเริ่่�มทำำ�งานตอนหกโมงเช้้า ห้้องสอบ  
ทุุกวััน 

เรียนเชิญ
วารสารโพธิิ ย าลัั ย ขอเรีี ย นเชิิ ญ ท่่ า นผู้้� อ่่ า น
และผู้้� ส นใจในการเขีี ย นบทความ หรืื อ กวีี นิิ พนธ์์
ธรรมะ ส่่ ง บทความที่่� ท่่ า นเขีี ย นขึ้้� น เอง มาให้้
กองบรรณาธิิการพิิจารณาคััดเลืือก เพื่่�อให้้ได้้รัับ
การตีีพิมิ พ์์ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้�เป็็นการแสวงหาเพชรเม็็ดใหม่่
มาประดัั บ วงการหนัั ง สืื อ ธรรมะในยุุ ค สมัั ย
ของเรา ซึ่ ง นั ก เขี ย นระดั บ คุ ณ ภาพหายากขึ้ น
ทุกที นับเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง วารสาร
โพธิ ย าลั ย ในฐานะที่ เ ป็ น สื่ อ ที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจน
ในการท�ำนุบ�ำรุง รักษา ต่ออายุ พระพุทธศาสนา
และรัักษาคุุณค่่าอัันงดงามในความเป็็นไทย มีีความ
ตระหนัั ก ว่่ า เราควรเสาะหาบุุ ค คลรุ่่�นใหม่่ ม า
ทำำ�หน้้าที่่�อัันมีีความสำำ�คััญยิ่่�งนี้้�

หากท่ า นสนใจ กรุ ณ าส่ ง บทความ หรื อ กวี
นิพนธ์ของท่าน กรณีเป็นบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน้้ากระดาษ A4 ขนาด
ตััวอัักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยต์์ กรณีีเป็็นบท
กวีี หรืือกวีีนิิพนธ์์ โคลง ฉัันท์์ กาพย์์ กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้้�นหรืือยาวสามารถยืืดหยุ่่�นได้้ 
โดยส่งบทความหรือกวีนิพนธ์ของท่านมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกล่าวได้เช่นกัน
โปรดอย่าลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่างๆ แก่่ท่่านได้้ 
เพื่่� อ พัั ฒ นาการเขีี ย นต่่ อ ไป เริ่่� ม เขีี ย นตั้้� ง แต่่ วัั น นี้้�
วันหน้าท่านอาจเป็นนักเขียนที่ดีได้ ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

่ งประวัตศ
สอ
ิ าสตร์

ตามรอยสถูปพระเจ้าอุทุมพร ตอนที่

๒

สุสานลินซินกง ความลับที่สงบนิ่งมานานกว่า ๒๕๐ ปี

อรชร ตงวงษ์
ั้
เจริญ

หลัังจากที่่�กรุุงศรีีอยุุธยาเสีียกรุุงครั้้�งที่่� ๒
พระเจ้้าอุุทุุมพรในเพศบรรพชิิต และพระบรม
วงศานุุวงศ์์กว่่า ๒ พัันคน พร้้อมชาวอยุุธยาอีีก
๒ แสนคน ถููกแม่่ทััพเนเมีียวสีีหบดีีกวาดต้้อน
ไปพม่่ า บัั นทึึ กทางประวัั ติิ ศาสตร์์ ไ ทยช่่ วงนี้้�
กล่่าวแต่่การกู้้�กรุุงศรีีอยุุธยาของพระเจ้้าตาก
และการสร้้างเมืืองใหม่่แห่่งราชวงศ์์จัักรีี บัันทึึก
เกี่่ย� วกัับชีีวิิตและการเดิินทางของพระเจ้้าอุุทุมุ พร
และเชลยที่่�ถููกกวาดต้้อนไป ไม่่ปรากฏหลัักฐาน
แต่่ อ ย่่ า งใด พงศาวดารฉบัั บ ราชวงศ์์ ค องบอง
ของพม่่า (เป็็นการบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ตั้้�งแต่่
สมััยพระเจ้้าอลองพญาจนถึึงพระเจ้้าธีีบอ กษััตริิย์์
องค์์สุดท้
ุ า้ ยของราชวงศ์์) บัันทึึกไว้้ว่า่ พระเจ้้ามัังระ
ได้้ ใ ห้้ พ ระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พรในเพศบรรพชิิ ต ประทัั บ
จำำ�พรรษาที่่�วััดเยตะพรรณในกรุุงอัังวะ (เยตะพรรณ

ในภาษาพม่่าแปลว่่าดอกมะเดื่่�อ) ต่่อมาเมื่่�อพม่่า
ผลััดแผ่่นดิิน พระเจ้้าปดุุงขึ้้�นครองราชย์์ พระองค์์
ได้้ย้า้ ยเมืืองหลวงจากอัังวะไปอมรปุุระ และโปรด
ให้้ พ ระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พรเถระตามเสด็็ จย้้ า ยวัั ด มา
จำำ�พรรษาที่่�วััดปองเล จวบจนพระองค์์มรณภาพ
ในปีี พ.ศ. ๒๓๓๙ พงศาวดารคองบองยัังบัันทึึกว่่า
พระเจ้้าปดุุงทรงจััดพิิธีีศพอย่่างสมพระเกีียรติิ
ในฐานะอดีีตกษััตริิย์์ และในฐานะพระมหาเถระ
ชั้้�นสููง ที่่�ชาวพม่่าและชาวโยเดีียให้้การยกย่่อง
นัั บถืื อ มีีการถวายพระเพลิิ งพระบรมศพและ
สร้้ า งสถูู ป บรรจุุ พ ระบรมอัั ฐิิ ใ นสุุ ส านลิิ น ซิิ น กง
(Linzingon) ซึ่่ง� เป็็นสุุสานสำำ�หรัับราชวงศ์์ต่า่ งถิ่่น�
ที่่�กษััตริิย์์พม่่ากวาดต้้อนมาเมื่่�อตีีเมืืองได้้
ต่่อมาเมื่่อ� พม่่าตกเป็็นอาณานิิคมของอัังกฤษ
ในปีี พ.ศ. ๒๓๘๐ ราชวงศ์์กษััตริิย์์พม่่าสิ้้�นสุุดลง

๖๐

สุุสานนี้้�จึึงขาดการทำำ�นุุบำำ�รุุง ถููกทิ้้�งร้้าง และเริ่่�ม
มีีศพของบุุคคลอื่่�นๆ เข้้ามาปะปน จนเป็็นป่่าช้้า
ที่่�รกชััฏ เนื่่�องจากอยู่่�ใกล้้ทะเลสาบตองตามััน
ในยามหน้้าน้ำำ��ที่น้ำ่� ำ��ท่ว่ ม สุุสานก็็จะเต็็มไปด้้วยขยะ
ที่่�น้ำำ��พััดพามาทัับถม ความสวยงามก็็เลืือนหาย
และทรุุดโทรมลง เมื่่อ� ขาดคนดููแลจึึงมีีการลอบขุุด
ฐานเจดีีย์์เพื่่�อหาของมีีค่่า ทำำ�ให้้สถููปและเจดีีย์์
ที่่� รายล้้ อมพัั งเสีียหาย ทั้้� งจากฝีี มืือมนุุษย์์ และ
จากภัั ย ธรรมชาติิ กลายเป็็ น สุุ ส านที่่� น่่ า กลัั ว
มากกว่่าเป็็นสถานที่่น่� ่าเคารพ
เปิิดเผยหลัักฐานสำำ�คััญ parabaik
เรื่่� อ งราวพระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พรได้้ ถูู ก ลืืมเลืือน
ไปนานหลายร้้อยปีี จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ. ๒๔๓๗
นัักประวััติศิ าสตร์์ชาวพม่่าได้้เขีียนว่่า พบภาพวาด
กษััตริิย์์อยุุธยาในสมุุดที่่�พม่่าเรีียกว่่า พาราไบค์์
parabaik ๑ ในห้้องสมุุดประเทศอัังกฤษ จึึงได้้
คััดลอกข้้อความซึ่่�งเป็็นภาษาพม่่า มาเผยแพร่่
ข้้อความนั้้�นเป็็นภาษาอัังกฤษ มีีความว่่า
The third founder of Ratanapura and
Lord of the White Elephant, fought and
won Ayodaya, together with the King.
๑ Parabaik (Burmese: ပုုရပိုု�က််; pronounced
[pəɹəbaiʔ]) is a type of paper, made of thick sheets of
paper that are blackened, glued and folded together.
Along with paper made from bamboo and palm leaves,
parabaiks were the main medium for writing and drawing
in early modern Burma/Myanmar.
คนพม่่ า เรีียก “เตวั้้� งรุุ ป ซุุ งประบุุ ท” แปลว่่ า เอกสาร
การบัันทึึกของราชสำำ�นักั มีีภาพเขีียนประกอบ เมื่่อ� กองทััพอัังกฤษ
ยึึดพระราชวัังมััณฑะเลย์์ได้้ ได้้นำำ�สมุุดบัันทึึกนี้้�ไป ปััจจุุบัันเก็็บ
รัักษาที่่� British Commonwealth Library ในกรุุงลอนดอน
ประเทศอัังกฤษ
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The King was brought
here. During the reign of
his brother, the founder
of Amarapura, the King
while in monkhood, died
at Amarapura. At Linzingon cemetery, he was
entombed/cremated
with great honor entitled to a monarch.
This is the image of Chaofa Ekadath.
พระผู้้�ทรงสถาปนารััตนปุุระ (อัังวะ) ผู้้�ทรง
เป็็นพระเจ้้าช้้างเผืือก (หมายถึึงพระเจ้้ามัังระ)
ทรงรบชนะอโยธยาพร้้อมทั้้�งกษััตริิย์์
กษััตริิย์์ได้้ถููกนำำ�มาที่่�นี่่� ระหว่่างรััชกาลของ
พระราชอนุุชา (หมายถึึงพระเจ้้าปดุุง) กษััตริิย์์
ซึ่่�งทรงอยู่่�ในสมณเพศได้้เสด็็จสวรรคตที่่�อมรปุุระ
พระสรีีระของพระองค์์ได้้รัับการถวายพระเพลิิง
บรรจุุพระสถููป ณ สุุสานลิินซิินกง อย่่างยิ่่�งใหญ่่
สมพระเกีียรติิ
นี่่�เป็็นภาพของเจ้้าฟ้้าเอกทััศน์์
เนื่่�องจากในขณะนั้้�น ยัังไม่่มีีเครื่่�องถ่่ายเอกสาร
บัันทึึกนี้้�จึึงไม่่มีีภาพปรากฏ
ต่่อมาอีีก ๑๐๐ ปีี ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ นายแพทย์์
ทิิน หม่่อง จีี ซึ่่�งเป็็นคนโยเดีียสืืบเชื้้�อสายจาก
ชาวโขนละครในราชสำำ�นัักอยุุธยา ที่่�บรรพบุุรุุษ
ถูู ก กวาดต้้ อ นไปพม่่ า พร้้ อ มพระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พร
ได้้อ่่านพบข้้อความนี้้� จึึงเกิิดความสนใจในการ
ค้้ น หาสถูู ป ของพระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พร ถึึ ง กัั บ ไปตาม
หาพาราไบค์์ (parabaik) ที่่�ห้้องสมุุด British
Commonwealth Library ในกรุุงลอนดอน และ
ขอถ่่ายเอกสารมา แต่่คุุณภาพไม่่ดีีนััก จากนั้้�น
จึึ ง เขีียนเรื่่� อ งนี้้� ล งในนิิ ต ยสาร Today ซึ่่� ง เป็็ น
นิิตยสารเชิิงท่่องเที่่�ยวของพม่่า กล่่าวว่่า กษััตริิย์์
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พระองค์์นั้้�นทรงพระนามว่่าพระเจ้้าอุุทุุมพร และ
คาดว่่าพระบรมอััฐิขิ องพระองค์์ จะอยู่่�ในพระสถููป
ทรงโกศ ในสุุสานลิินซิินกง (Linzingon) ซึ่่�งอยู่่�ที่่�
อมรปุุระ ใกล้้สะพานอููเบง
ปรากฏว่่ า เรื่่� อ งที่่� น ายแพทย์์ ทิิ น หม่่ อ ง จีี
เขีียนนี้้� มีี ส.ส. ไทยนำำ�ไปอภิิปรายในสภาผู้้�แทน
ราษฎรทำำ�ให้้ นายชวน หลีีกภััย นายกรััฐมนตรีี
ในขณะนั้้�น ปรารภให้้ทางกรมศิิลปากร ดำำ�เนิินการ
หาข้้อเท็็จจริิง แต่่ก็็ไม่่ปรากฏมีีความคืืบหน้้าใดๆ
ให้้ประชาชนทราบ
สุุสานลิินซิินกง แหล่่งท่่องเที่่ย� วแห่่งใหม่่
ของชาวไทย
เพราะเหตุุนี้้� เมื่่อ� พม่่าเปิิดประเทศ ไกด์์ชาวพม่่า
จะแนะนำำ�นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วชาวไทยที่่� ช มสะพาน

สภาพสุุสานลิินซิินกง ที่่�รกร้้างและเต็็มไปด้ว้ ยขยะ

อููเบงแล้้ว ให้้แวะสัักการะพระสถููปของกษััตริิย์ไ์ ทย
ที่่�สุุสานลิินซิินกง ทำำ�ให้้สุุสานนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักของ
นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย ทั้้�งๆ ที่่�ยัังไม่่มีีใครทราบ
แน่่ชััดว่่าเป็็นเรื่่�องจริิงหรืือไม่่
นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยท่่านหนึ่่�ง ที่่�ได้้ไปพม่่า
ในยุุ ค แรกๆ หลัั ง จากที่่� พ ม่่ า เปิิ ด ประเทศคืือ
คุุณวิิจิิตร ชิินาลััย สถาปนิิกที่่�มีีผลงานด้้านการ
อนุุรักั ษ์์วัดั อาคารเก่่า จนเป็็นที่่ย� อมรัับของวงการ
ได้้รัับรางวััล อนุุรัักษ์์ดีีเด่่นประเภทบุุคคล ประจำำ�
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสมาคมสถาปนิิกสยามใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ คุุณวิิจิิตร มีีความสนใจที่่�จะ
ศึึกษาสถาปััตยกรรมมอญพม่่าในพุุกาม และได้้มีี
โอกาสไปสะพานอููเบง ชมวััดพม่่าในเมืืองอมรปุุระ
และทุุ ก ครั้้� ง ที่่� ไ ปพม่่ า คุุ ณ วิิ จิิ ต รจะชวนคณะผู้้�ร่่วมทางไปเยี่่�ยมชมสุุสานลิินซิินกงนี้้�เสมอ จนเกิิด
ความคิิดที่่�จะอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�นี้้�และค้้นหาความจริิง
ของสถููปนี้้�ว่า่ เป็็นสถููปที่่บ� รรจุุพระบรมอััฐิพิ ระเจ้้า
อุุทุุมพร กษััตริิย์์แห่่งกรุุงศรีีอยุุธยาจริิงหรืือไม่่
จึึงร่่วมกัับคณะเพื่่�อนจััดตั้้�ง “โครงการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู-ปฏิิสัังขรณ์์ เจดีีย์์บรรจุุอััฐิิและอัังคารธาตุุ
ของพระเจ้้าอุุทุุมพร” ขึ้้�น
เมื่่�อดิิอิิระวดีี (The Irrawaddy) สื่่�อของ
ทางการพม่่า ได้้เสนอรายงานข่่าวในวัันที่่� ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (18 July 2012) ว่่า Siamese
King’s Tomb to be Destroyed สุุสานพระบรมศพ
กษััตริิย์์สยามกำำ�ลัังจะถููกทำำ�ลาย เพราะทางการ
มััณฑะเลย์์ต้้องการที่่�ดิินผืืนนี้้� เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็น
โรงแรมและศููนย์์การค้้า เพื่่อ� รองรัับการเติิบโตของ
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� ว แม้้หน่่วยงานอนุุรักั ษ์์
โบราณสถานของพม่่ า จะไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ย แต่่ ก็็ ไ ม่่
สามารถยัับยั้้ง� โครงการนี้้�ของรััฐบาลทหารพม่่าได้้
ในขณะเดีียวกััน สื่่�อมวลชนไทยต่่างก็็เสนอ
ข่่าวนี้้�ในประเทศไทย ทำำ�ให้้คุุณวิิจิิตร ชิินาลััย
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ต้้องรีีบดำำ�เนิินการชะลอการทำำ�ลายสุุสาน เพื่่อ� ขอ
เข้้าไปสำำ�รวจพื้้�นที่่� หาหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์
ก่่อน โดยได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากคุุณมิิกกี้้� ฮาร์์ท
นัักวิิชาการอิิสระชาวพม่่า ผู้้�เป็็นทั้้�งสถาปนิิกและ
นัักโบราณคดีีที่่�พููดภาษาไทยได้้ เข้้าช่่วยเจรจา
กัับผู้้�ว่า่ การรััฐมััณฑะเลย์์ จนได้้รับั ความยิินยอมให้้
เข้้าขุุดค้้นสถููปในสุุสานลิินซิินกง เพื่่�อหาหลัักฐาน
ทางประวััติศิ าสตร์์ ค้้นหาสถููปที่่บ� รรจุุพระบรมอััฐิิ
ของพระเจ้้าอุุทุมุ พร โดยทางผู้้�ว่า่ การรััฐมััณฑะเลย์์
ให้้เวลาเพีียง ๒ เดืือนในการทำำ�งานนี้้�
เมื่่�อเรื่่�องนี้้�เป็็นข่่าวใหญ่่ระดัับประเทศ และ
ได้้ รัั บ ความสนใจจากประชาชนชาวไทย ทาง
กระทรวงการต่่างประเทศก็็ได้้ให้้ความร่่วมมืือ
ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�มาประสานงาน และต่่อมากระทรวง
วััฒนธรรมก็็ได้้ลงนามมอบหมายให้้เอกชน คืือ
สมาคมสถาปนิิ ก สยามในพระบรมราชูู ป ถัั ม ภ์์
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสำำ�รวจขุุดค้้นสถููป ด้้วยติิดขััดว่่า
ทางกระทรวงวัั ฒ นธรรมไม่่ มีี งบประมาณที่่� จ ะ
ดำำ�เนิินการขุุดค้้นหาหลัักฐานในสถููปที่่�สุุสานนี้้�
ให้้เสร็็จภายในเวลาที่่�พม่่ากำำ�หนดได้้
พบหลัักฐานบาตรมรกตและพระบรมอััฐิิในสถููป
เมื่่�อได้้รัับการมอบหมายอย่่างเป็็นทางการ
ที่่�ลงนามโดยปลััดกระทรวงวััฒนธรรม (นายสมชาย
เสีียงหลาย ในขณะนั้้� น ) ทางทีีมงานสมาคม
สถาปนิิ ก สยามในพระบรมราชูู ป ถัั ม ภ์์ นำำ� โดย
คุุณวิิจิิตร ชิินาลััย ผู้้�อำำ�นวยการโครงการขุุดค้้น
พระสถููปสมเด็็จพระเจ้้าอุุทุุมพร คุุณปองขวััญ
สุุ ข วัั ฒ นา ลาซูู ส อุุ ป นายกสมาคมสถาปนิิ ก
สยาม ในพระบรมราชูู ป ถัั ม ภ์์ คุุ ณ ปฏิิ พัั ฒ น์์
พุ่่�มพงษ์์ แ พทย์์ นัั ก โบราณคดีี ข้้ า ราชการ
บำำ� นาญของกรมศิิ ล ปากร อดีีตผู้้�อำำ� นวยการ
สำำ�นัักศิิลปากรที่่� ๗ จัังหวััดน่่าน อดีีตหััวหน้้า
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คุุณอูู วิิน หม่่อง คุุณวิิจิิตร ชิินาลััย คุุณมิิกกี้้� ฮาร์์ท

คุุณปฏิิพััฒน์์ พุ่่�มพงษ์์แพทย์์

อุุทยานประวััติศิ าสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา คุุณมิิกกี้้�
ฮาร์์ท สถาปนิิก นัักประวััติศิ าสตร์์ชาวพม่่า คุุณอูู
วิิ น หม่่ อ ง นัั ก โบราณคดีีและผู้้�เชี่่� ย วชาญ
การอนุุ รัั ก ษ์์ โ บราณสถานชาวพม่่ า ได้้ ร่่ ว มกัั น
สำำ�รวจพื้้�นที่่�และขุุดค้้นองค์์สถููป เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่�
๑๙ กุุมภาพัันธ์์ ถึึง ๑๘ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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บาตรมรกต ที่่�ขุุดพบในสถููป

บาตรมรกต ชิ้้�นที่่�สมบููรณ์์
บรรจุุอััฐิิของพระสงฆ์์ระดัับรองสัังฆนายก

ทีีมงานทำำ�การสำำ�รวจสถููปองค์์สููงที่่�คิิดว่่าใช่่
กลัั บ ไม่่ มีี หลัั ก ฐานใดๆ แต่่ เ มื่่� อ นำำ� ขยะออก
ถากหญ้้ า ที่่� รกชัั ฏ และจัั ดเก็็ บพื้้� นที่่� ให้้ โล่่ ง เตีียน
ได้้พบกำำ�แพงแก้้วที่่�ล้้อมรอบสถููปองค์์ประธาน
และพบสถููปองค์์เล็็กทางทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
สถููปอยู่่�ภายในกำำ�แพงแก้้วหมายถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ
บุุคคลผู้้�นี้้� และทิิศของสถููปอยู่่�ทิศิ ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ของเจดีีย์์ ป ระธานซึ่่� ง ถืือเป็็ น ทิิ ศ มงคลของ
วัั ฒนธรรมพม่่ า และเมื่่� อขุุ ดในองค์์ ส ถูู ปองค์์ นี้้�
ก็็พบ บาตรมรกตซึ่่�งอยู่่�บนพานแว่่นฟ้้า
ตััวบาตรฝัังกระจกเกรีียบ กระจกนี้้�ผลิติ ได้้ใน
เมืืองอัังวะที่่เ� ดีียวเท่่านั้้�น จึึงทำำ�ให้้กรุุงอัังวะมีีชื่่�อว่า่
รััตนะบุุระอัังวะ หมายถึึงเมืืองแห่่งแก้้ว ซึ่่�งแก้้ว
ดัังกล่่าวคืือกระจกที่่�หุุงทำำ�ได้้เฉพาะที่่�เมืืองนี้้�
สิ่่� ง ที่่� อ ยู่่�ในบาตรมรกต คืื อ ผ้้ า สีีจีีวรห่่ อ
อัั ฐิิ ใ นบาตรทั้้� ง หมด รวมทั้้� ง มีีสายรัั ด ประคด
(ผ้้ารััดเอวของพระ) เป็็นอัันยืืนยัันได้้แน่่นอนว่่า อััฐิิ
ในบาตรเป็็นของพระสงฆ์์แน่่นอน และคงเป็็น
พระสงฆ์์ที่สู่� ูงศัักดิ์์�ด้้วย
เมื่่� อ เรื่่� อ งถึึ ง ผู้้�ว่่ า การรัั ฐ มัั ณ ฑะเลย์์ นายอูู
ออง หม่่อง ได้้เชิิญคณะทำำ�งานให้้เข้้าพบ เพื่่อ� รัับฟััง
รายงานโดยละเอีียดทัั น ทีี โดยในที่่� ป ระชุุ ม
ได้้มีีข้้าราชการระดัับสููงของเมีียนมาหลายท่่าน
เข้้าร่่วมด้้วย มีีประเด็็นสรุุปว่่า โบราณสถานที่่�พบ
มีีทั้้�งหมด ๕ รายการ ได้้แก่่
๑. สถููปองค์์ประธานฐานสี่่�เหลี่่�ยม
๒.	ส่่วนฐานของสถููปทรงโกศ เป็็นพื้้�นปููอิิฐ
ที่่�มีีความเก่่าร่่วมสมััยกัับสถููปองค์์ประธาน ส่่วน
ตััวสถููปทรงโกศนั้้�น ลัักษณะของอิิฐก่่อบ่่งบอกว่่า
สร้้างในสมััยหลััง
๓.	กำำ�แพงแก้้วที่่มีี� ความสััมพัันธ์์กับั สถููปองค์์
ประธาน เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมจตุุรััสขนาดกว้้างและ
ยาว ๒.๕๐ เมตรโดยรอบ มีีช่่องทางเข้้าทั้้�ง ๔ ทิิศ
๔. ภายในกำำ� แพงแก้้ ว ด้้ า นทิิ ศ ตะวัั น ออก
เฉีียงเหนืือ ได้้ พ บฐานและส่่ ว นบนของสถูู ป
ขนาดเล็็กกว่่าอีีกองค์์หนึ่่�ง ซึ่่�งไม่่เคยคาดคิิดมา
ก่่อนว่่าจะมีี เมื่่�อเปิิดหน้้าดิินแล้้วจึึงพบฐานสถููป
ซึ่่�งมีีอายุุของอิิฐเท่่ากัับสถููปองค์์ประธาน
๕.	พื้้�นรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ด้้านทิิศตะวัันตก
ภายนอกกำำ�แพงแก้้ว ขนาด ๔ x ๕ เมตร
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โบราณสถานทั้้�ง ๕ รายการนี้้� ถืือว่่ามีีอายุุ
เก่่าแก่่ อายุุอยู่่�ระหว่่างปีี พ.ศ. ๒๓๓๙ - ๒๓๔๑
มีีหลัั ก ฐานทางสถาปัั ต ยกรรมในยุุ ค หลัั ง อื่่� น ๆ
ที่่�ส่่วนใหญ่่ค้้นพบนอกกำำ�แพงแก้้ว ที่่�เด่่นชััดคืือ
อิิฐก่่อรููปหม้้อแบบบููรณคตะ (หม้้อใส่่ดอกไม้้บูชู าพระ
ตามวัั ฒ นธรรมอิิ น เดีียโบราณ) (๑๙) เส้้ นผ่่ าศููนย์์กลาง ๑.๕๐ เมตร นอนตะแคงอยู่่�พร้้อมฐาน
สี่่�เหลี่่�ยมบนพื้้�น และพบฐานสี่่�เหลี่่�ยมแบบเดีียว
กัับที่่�สำำ�หรัับรองรัับหม้้อบููรณคตะ อีีก ๗ ฐาน
ฐานรููปทรงกลมและเหลี่่�ยม แสดงว่่าเคยรองรัับ
สถููปขนาดเล็็กอีีกหลายฐานรายรอบ พบภายใน
กำำ�แพงแก้้ว ๒ ฐาน มีีซากสถููปองค์์หนึ่่�งที่่�ต้้นโพธิ์์�
โอบอุ้้�มขึ้้�นไปลอยไว้้
นายตาน ส่่วย รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวง
วััฒนธรรม (ในขณะนั้้�น) ท่่านเป็็นนัักประวััติศิ าสตร์์
ที่่�มีีผลงานทางวิิชาการหลายเล่่ม สนใจการขุุดค้้น
สถููปครั้้�งนี้้�เป็็นอย่่างมาก ได้้เดิินทางมาเยี่่�ยมชม
โครงการพร้้อมนำำ�คณะเจ้้าหน้้าที่่�และสื่่�อมวลชน
ร่่วมสัังเกตการณ์์ ได้้ให้้ข้้อมููลว่่า ตามหลัักฐาน
ฝ่่ายพม่่ามีีอยู่่�ว่่า เมื่่�อพระเจ้้าปดุุงถวายพระเพลิิง
พระศพพระภิิ ก ษุุ พ ระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พรที่่� สุุ ส าน
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ชาวโยเดีียแล้้ว ก็็ได้้สร้้างอนุุสรณ์์สถานและ
บรรจุุพระบรมอััฐิไิ ว้้ในพระสถููป เพราะชาวโยเดีีย
และชาวอมรปุุ ระเชื่่� อ ว่่ าพระเจ้้ าอุุ ทุุ มพรทรง
เป็็นพระอรหัันต์์ ส่่วนพระอัังคารและเถ้้าถ่่าน
ที่่� เ หลืื อ ก็็ มิิ ไ ด้้ เ ก็็ บ ไปไหน แต่่ ใ ห้้ สร้้ า งสถูู ป
อีีกองค์์หนึ่่�งทัับไว้้
พระบรมอััฐิิพระเจ้้าอุุทุุมพร..จริิงหรืือเท็็จ
เมื่่�อพบหลัักฐานสำำ�คััญในสถููปเช่่นนี้้�เป็็นเหตุุ
ให้้ทางรััฐมััณฑะเลย์์ทบทวนนโยบายรื้้�อสุุสาน
หัันกลัับมาอนุุรักั ษ์์โบราณสถานแห่่งนี้้�แทน เพราะ
สัั น นิิ ษ ฐานว่่ า เป็็ น พระสถูู ป ของกษัั ต ริิ ย์์ ไ ทย
ในขณะที่่�ทางการของประเทศไทยไม่่ได้้ออกมา
รัับรอง ยัังคงนิ่่�งสงบ เป็็นเหตุุให้้คุณ
ุ วิิจิติ ร ชิินาลััย
ผู้้�อำำ�นวยการโครงการฯ ต้้องประกาศยุุติกิ ารสำำ�รวจ
สุุสานลิินซิินกงในเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่่อมา
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเอนก สีีหามาตย์์
อธิิ บดีี กรมศิิ ล ปากร (ในขณะนั้้� น ) ออกข่่ า ว
ไม่่รัับรองพระอััฐิที่ิ ่�ขุุดพบนี้้� จึึงเป็็นเหตุุให้้รััฐบาล
พม่่าสั่่�งระงัับการขุุดสำำ�รวจในสุุสานลิินซิินกง
ข่่าวหนัังสืือพิิมพ์์ผู้้�จััดการออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่�
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๕ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเอนก สีีหามาตย์์
อธิิบดีีกรมศิิลปากร กล่่าวว่่า การเดิินทางไปศึึกษา
ข้้อมููลครั้้�งนี้้� กรมศิิลปากร ได้้หารืือกัับกรมโบราณคดีี
สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาแล้้ว รัับทราบ
ข้้อมููลว่่า การขุุดค้้นดัังกล่่าวยัังไม่่ได้้รัับอนุุญาต
จากรััฐบาลกลางของเมีียนมา เพีียงแต่่มีีการขอ
อนุุญาตจากคณะกรรมการพััฒนาเมืืองมััณฑะเลย์์
เท่่านั้้�น จึึงถืือว่า่ ยัังไม่่ได้้รัับการรัับรองจากรััฐบาล
ของทั้้�ง ๒ ประเทศอย่่างเป็็นทางการ ขณะเดีียวกััน
รายงานการขุุดค้้นของสมาคมจิิตพรรณ ที่่�เสนอ
มายัังกรมศิิลปากร ก็็มีีข้้อขััดแย้้งหลายประการ
ที่่�ทำำ�ให้้ไม่่มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และการดำำ�เนิินงาน
ยัั ง ไม่่ มีีนัั ก โบราณคดีีทั้้� ง ของไทยและพม่่ า ร่่ ว ม
คณะทำำ�งานดัังกล่่าว จึึงไม่่อาจสรุุปหลัักฐานทาง
โบราณคดีีว่่า สถููปที่่ค้้� นพบเป็็นที่่บ� รรจุุพระบรมอััฐิิ
สมเด็็จพระเจ้้าอุุทุุมพรหรืือไม่่ ดัังนั้้�น จึึงถืือว่่า
ทางการไทยไม่่รัับรองการขุุดค้้นดัังกล่่าว ซึ่่�งควร

นายวิิจิติ ร ชิินาลััย (ที่่� ๒ จากซ้้าย) ผอ.โครงการอนุุสรณ์์
สถานมหาเถระพระเจ้้าอุุทุุมพร, ดร.สุุเมธ ชุุมสาย ณ อยุุธยา
(ที่่� ๒ จากขวา) ที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงานทรััพย์์สิินส่่วนพระมหากษััตริิย์์,นายมิิกกี้้� ฮาร์์ท (ขวาสุุด) นายกสมาคมมิิตรภาพ
พม่่า-ไทยจิิตพรรณ และนางปองขวััญ สุุขวััฒนา ลาซููส (ซ้้ายสุุด)
อุุปนายกสมาคมสถาปนิิกสยามฯ และรองผู้้�อำำ�นวยการ
โครงการฝ่่ า ย ข้้อมููลข่่ า วสารโครงการอนุุ ส รณ์์ ส ถานฯ
ร่่ ว มแถลงข่่ า วโครงการอนุุ ส รณ์์ ส ถานมหาเถระพระเจ้้ า
อุุทุุมพร ณ สุุสานล้้านช้้าง อมรปุุระ สหภาพเมีียนมาร์์
เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มีีการศึึกษาข้้อมููลให้้รอบด้้านมากกว่่านี้้�
นายนิิติิ แสงวััณณ์์ นัักโบราณคดีีเชี่่�ยวชาญ
กรมศิิลปากร ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ตนลงพื้้�นที่่�จริิง
และได้้พิิจารณารายงานสรุุปผลการปฏิิบััติิงาน
ด้้านโบราณคดีีที่่�สุุสานลิินซิินกง พบว่่าเอกสาร
ต่่างประเทศที่่ท� างภาคเอกชนไปขุุดค้้น กล่่าวอ้้างถึึงว่่า
มีีการบัันทึึกถึึงสถููปองค์์นี้้ว่� า่ มีีการบรรจุุพระบรมอััฐิิ
สมเด็็ จ พระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พร ซึ่่� ง ที่่� จริิ ง แล้้วเอกสาร
ฉบัับดัังกล่่าว บอกว่่ามีีหลัักฐานที่่�ถืือว่่าสำำ�คััญ
มากชิ้้�นหนึ่่�ง คืือ ภาชนะทำำ�ด้้วยดิินเผาประดัับ
กระจก มาถึึงหน้้าสุุดท้้ายกลัับมาเรีียกภาชนะนี้้�ว่า่
บาตรแก้้วมรกต ทำำ�ไมจึึงไม่่ใช้้ชื่่อนี้้
� ตั้้� ง� แต่่ต้้น ถืือว่า่
เป็็นการเขีียนที่่ไ� ม่่สุจริ
ุ ติ เป็็นการโน้้มน้้าวในข้้อมููล
อยากให้้คนอื่่�นเข้้าใจได้้ว่่า บาตรนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เจ้้านายที่่�เป็็นพระสงฆ์์
นัักโบราณคดีีเชี่่�ยวชาญ กล่่าวอีีกว่่า รายงาน
ฉบัับนี้้� นัักโบราณคดีีทั่่�วโลกไม่่ถือื เป็็นรายงานทาง
โบราณคดีี เพราะไม่่มีีการอ้้างอิิงกระบวนการ
ทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ เช่่น ไม่่บอกกำำ�หนดอ้้างอิิง
ไม่่บอกพิิกัดที่
ั ่�ตั้้�ง ไม่่บอกลัักษณะการขุุด เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ยัังมีีการรายงานถึึงการอ้้างอิิงเอกสาร
ว่่า เอกสารที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระเจ้้าอุุทุุมพรนั้้�น
มาจากเอกสารโบราณพม่่าชื่่�อ พาราไบค์์ เอกสาร
พาราไบค์์เก็็บไว้้ที่่�ห้้องสมุุดลอนดอน ชิ้้�นที่่� ๙๙
/๒๘๘ บัันทึึกถึึงที่่�ตั้้�งพระสถููป ตนขอยืืนยัันว่่า
ข้้อความนี้้�ไม่่มีีบรรจุุไว้้ในเอกสารพาราไบค์์ ไม่่มีี
ระบุุขนาดนั้้�น
นอกจากนี้้� ใ นการสัั ม ภาษณ์์ ใ นรายกา ร
โทรทััศน์์ ๑๐๘ พัันก้้าว ตอน ตามรอยบาท สมเด็็จ
เจ้้าฟ้้าอุุทุุมพร จาก “กษััตริิย์”์ สู่่� “เชลยพลััดถิ่่�น”
ตอน ๓ ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� ๑ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
นายเอนก สีีหามาตย์์ ยัังกล่่าวว่่าการทำำ�งานของ
ทีีมงานไม่่ถูกู ต้้องตามหลัักวิิชาการของนัักโบราณคดีี
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นายอููวิินหม่่อง กัับบาตรมรกต ที่่ขุ� ุดพบในสถููป

และที่่สำ� ำ�คัญ
ั กระดููกที่่พ� บไม่่สามารถระบุุได้้ว่า่ เป็็น
ใคร แต่่คิดว่
ิ า่ เป็็นพระชนชั้้น� สููง ก็็ไม่่อาจทราบได้้ว่า่
เป็็นพระรููปไหน อาจจะเป็็นพระพม่่าก็็ได้้ หลัักฐาน
ชััดๆ เช่่น พระสุุพรรณบััฏที่่�บัันทึึกชื่่�อเจ้้าของอััฐิิ
ไม่่ปรากฏ ดัังนั้้�นอััฐิิที่่�พบนี้้�จึึงไม่่ควรด่่วนสรุุปว่่า
เป็็นพระบรมอััฐิิของพระเจ้้าอุุทุุมพร
การตามหาหลัักฐานพระบรมอััฐิิ
พระเจ้้าอุุทุุมพร ที่่วั� ัดข่่ามีีนเว เมืืองสะกาย
สาเหตุุที่่�นายเอนก สีีหามาตย์์ เชื่่�อว่่าลิินซิินกง
ยัังไม่่ใช่่สุุสานที่่�มีีพระบรมอััฐิิของพระเจ้้าอุุทุุมพร
นั้้�น เพราะมีีรายงานจากข้้าราชการกรมศิิลปากร
อีีกหลายท่่านที่่�แสดงความเห็็นต่่อเรื่่�องนี้้� ดัังนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� ๗ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข่่าว ผู้้�จััดการ
ออนไลน์์ นายสด แดงเอีียด ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า น
โบราณคดีีและอดีีตอธิิบดีีกรมการศาสนา (ศน.)
ให้้ สัั ม ภาษณ์์ ว่่ า ตนได้้ เ ดิิ น ทางมาพร้้ อ มกัั บ
คณะกรรมการยูู เ นสโก
เพื่่� อ ศึึ ก ษาเรื่่� อ งราวชาว
อยุุ ธ ยาในพม่่ า โดยเมื่่� อ
วัันที่่� ๘ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้้เดิินทางมายัังเมืืองสะกาย
เพื่่� อ ค้้ น หาร่่ อ งรอยชาว
นายสด แดงเอีียด
อยุุธยา ได้้พบพระอิินตาคา
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เจ้้าอาวาสวััดข่่ามีีนเว วััย ๖๕ ปีี ท่่านได้้พาไป
ยัังจุุดมุุมเจดีีย์์ด้้านทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ ซึ่่�งเป็็น
เจดีีย์์ประธานของวััด ในขณะนั้้�นได้้มีีการบููรณะ
เป็็นศิิลปะพม่่าหมดแล้้ว บริิเวณด้้านข้้างมีีศิิลา
จารึึ ก ภาษาสัั น สกฤต แปลความหมายได้้ ว่่ า
มีีเจ้้านายไทยในฐานะพระภิิกษุุ ได้้มรณภาพลง
และมีีการจัั ดพิิ ธีี ป ลงพระศพเป็็ น การใหญ่่ โ ต
หลัั ง จากจัั ดพิิ ธีี แ ล้้ ว เสร็็ จก็็ ไ ด้้ นำำ� พระบรมอัั ฐิิ
มาบรรจุุไว้้ที่่�เจดีีย์์ด้้านตะวัันออกเฉีียงใต้้ของวััด
ดัั ง กล่่ า ว พระอิิ น ตาคายัั ง ได้้ นำำ�ตัั ว จารึึ ก ที่่� เ ป็็ น
กระดาษสามาให้้ตนและคณะได้้ชมด้้วย
“ปััจจุบัุ นั เจดีีย์์ที่พ่� บมีีการบููรณะในแบบพม่่า
หมดแล้้ว แต่่เจ้้าอาวาสท่่านยืืนยัันว่่าสมััยก่่อน
ไม่่ใช่่ศิลิ ปะแบบพม่่า มีีเรื่่อ� งเล่่ากัันว่่าเจ้้านายภิิกษุุ
องค์์นี้้�สิ้้�นพระชนม์์เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่่�อเทีียบแล้้ว
เป็็นปีีที่รั่� ชั กาลที่่� ๑ ทรงสถาปนากรุุงรััตนโกสิินทร์์
แสดงว่่าพระภิิกษุุรูปู นี้้�มาอยู่่�ที่เ่� มืืองอัังวะได้้ ๑๕ ปีี
แล้้ว นอกจากนี้้�เจ้้าอาวาสยัังได้้นำำ�คณะไปยัังกุุฏิิ
ซึ่่ง� มีีพระพุุทธรูปู เป็็นพระไม้้ ปางสมาธิิ ปางมารวิิชัยั
ปางยืืน ลงรัักปิิดทองอยู่่�ในศาลา จากที่่�ได้้เห็็น
คิิดว่่าเป็็นพระศิิลปะอยุุธยา ซึ่่�งทั้้�งหมดผมบัันทึึก
ไว้้ เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรในสมุุ ด บัั น ทึึ ก ส่่ ว นตัั ว
ผมไม่่ยืืนยัันว่่าที่่�วััดแห่่งนี้้�จะเป็็นสถานที่่�บรรจุุ
พระบรมอััฐิิสมเด็็จพระเจ้้าอุุทุุมพรหรืือไม่่ ถืือว่่า
อยู่่�ในร่่วมสมััย เพีียงแต่่พระอิินตาคาเล่่าให้้ฟััง
และมีีศิิลาจารึึกบ่่งบอก และการลงพื้้�นที่่�ครั้้�งล่่าสุุด
กัับกรมศิิลปากร เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� (ปีี พ.ศ. ๒๕๕๗)
ผมได้้ นำำ� คณะไปยัั ง วัั ดดัั ง กล่่ า ว แต่่ ป รากฏว่่ า
พระอิินตาคา ได้้มรณภาพไปแล้้ว ๘ ปีี ปััจจุุบััน
มีีพระปััดดัันดะมาเด็็งดะเป็็นเจ้้าอาวาส ท่่านได้้
เล่่าว่่าหลัังจากพระอิินตาคามรณภาพ ได้้มีีการ
เคลื่่�อนย้้ายพระพุุทธรููปและบัันทึึกของพระอิินตาคา
ไปยัังเมืืองย่่างกุ้้�งแล้้ว ทำำ�ให้้การลงพื้้�นที่่�ครั้้�งนี้้�
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ไม่่พบความคืืบหน้้า อย่่างไรก็็ตามขอเน้้นย้ำำ��ว่่า
ผมไม่่ได้้ยืืนยัันว่่าเจดีีย์์ของวััดแห่่งนี้้�คืือสถููปของ
พระเจ้้าอุุทุุมพร ผมมองว่่าไม่่ควรรีีบร้้อน ต้้องหา
หลัักฐานให้้ชััดเจน เพราะเกี่่�ยวข้้องกัับคนไทย
ทั้้�งประเทศ ถ้้ายัังไม่่มีีอะไรบ่่งชี้้ชั� ดั เจน ก็็ต้อ้ งค่่อยๆ
ศึึกษา” นายสด แดงเอีียด กล่่าว
ทั้้�งนี้้� นายเอนก สีีหามาตย์์ ได้้ให้้สััมภาษณ์์
กัับ หนัังสืือพิิมพ์์คมชััดลึึก เมื่่�อวัันที่่� ๗ มีีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่่า ขณะนี้้�ได้้พบหลัักฐานสำำ�เนา
หลัักศิิลาจารึึก ภาษามอญโบราณของนายสััญชััย
หมายมั่่น� อดีีตหััวหน้้าอุุทยานประวััติศิ าสตร์์พนมรุ้้�ง
ซึ่่�งเป็็นคณะทำำ�งานที่่�ร่่วมเดิินทางไปกัับนายสด
แดงเอีียด เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่่�งเก็็บรัักษาไว้้
ณ หอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิในประเทศไทย ขณะนี้้�
ได้้ สั่่� ง ให้้ ค ณะทำำ� งานเร่่ ง การตรวจสอบเอกสาร
และให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญแปลเนื้้อ� หาของศิิลาจารึึกดัังกล่่าว
ออกมา คาดว่่าภายใน ๑ สััปดาห์์น่่าจะแปลเสร็็จ
เรีียบร้้อย หากเนื้้�อความระบุุว่่ามีีเจ้้านายไทย
ในสมณะเพศมรณภาพและนำำ� พระอัั ฐิิ ม า
บรรจุุ ที่่� เจดีีย์์ วัั ดข่่ า มีีนเวจริิ ง ก็็ จะประสานกัั บ
กรมโบราณคดีี พิิพิิธภััณฑ์์และหอสมุุด กระทรวง
วััฒนธรรมแห่่งเมีียนมา เพื่่�อส่่งชุุดคณะทำำ�งาน
ไปศึึกษารายละเอีียดร่่วมกัันอีีกครั้้�ง พร้้อมทั้้�ง
หารืือถึึงแนวทางศึึกษาต่่อไป
แต่่ถึึงปััจจุุบัันปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็็ยัังไม่่มีีข่่าว
ความคืืบหน้้าในเรื่่�องนี้้�แต่่อย่่างใด
ข้้อสัันนิิษฐาน : สุุสานลิินซิินกง
ไม่่มีีพระบรมอััฐิิของพระเจ้้าอุุทุุมพร
นายพิิเศษ เจีียจัันทร์์พงษ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
กรมศิิลปากร ได้้แสดงความเห็็นต่่อกรณีีนี้้� ดัังนี้้�
- หลัักฐานที่่�บ่่งชี้้�ว่่าสถููปในสุุสานลิินซิินกง
เป็็นที่่ป� ระดิิษฐานพระบรมอััฐิพิ ระเจ้้าอุุทุมุ พรไม่่มีี

ความน่่าเชื่่อ� ถืือและขััดแย้้งกัับหลัักฐานพม่่าอื่่น� ๆ
- แนวคิิดเรื่่�องการตามหาสถููปพระบรมอััฐิิ
น่่าจะมาจากพระนิิพนธ์์ เที่่�ยวเมืืองพม่่า ของสมเด็็จฯ
กรมพระยาดำำ� รงราชานุุ ภ าพ แต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ นำำ� มา
ทั้้�งหมด และยัังถููกเบี่่�ยงเบนไปในทิิศทางอื่่�น ซึ่่�ง
อาจเป็็นไปได้้ว่่าเป็็นการรัับใช้้อุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวพม่่าที่่กำ� �ลั
ำ ังเฟื่่�องฟูู
- หลัั ก ฐานที่่� ค้้ น พบใหม่่ ยัั ง ไม่่ มีีน้ำำ�� หนัั ก
เพีียงพอที่่�จะยืืนยัันได้้ว่่าเป็็นพระบรมอััฐิิพระเจ้้า
อุุทุมุ พร เรื่่อ� งนี้้�ควรยุุติตั้้ิ ง� แต่่ค้น้ พบว่่าสถููปที่่ส� งสััย
กัันมานานมิิใช่่ที่่�ประดิิษฐานพระบรมอััฐิิ แต่่ทีีม
ขุุ ดค้้นยัั งไปขุุ ดเจดีีย์์ องค์์ อื่่�นแทนแล้้ วพยายาม
ยืืนยัันว่่าใช่่
ในปีี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีีอาจารย์์มหาวิิทยาลััย
รามคำำ� แหงท่่ า นหนึ่่� ง ไปเที่่� ย วพม่่ า บอกว่่ า พบ
เจดีีย์์พระบรมอััฐิิพระเจ้้าอุุทุุมพร เรื่่�องนี้้�เป็็นข่่าว
ในหนัังสืือพิิมพ์์หลายฉบัับ มีีการทำำ�หนัังสืือถึึง
นายชวน หลีีกภััย นายกรััฐมนตรีีในขณะนั้้�น เรื่่อ� งก็็
มาที่่ก� รมศิิลปากร ขณะนั้้�นผมรัักษาการตำำ�แหน่่ง
อธิิบดีีกรมศิิลปากร จึึงให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบ
ข้้อมููลและเอกสาร อาจารย์์ท่่านนั้้�นเปิิดเผยว่่าได้้
เค้้าเรื่่อ� งจากบทความ ดร.ทิิน หม่่อง จีี ในนิิตยสาร
เพื่่�อธุุรกิิจและการท่่องเที่่�ยวชื่่�อ ทููเดย์์ มาทราบ
ภายหลัังว่่าดอกเตอร์์ท่า่ นนี้้�เป็็นนายแพทย์์เกษีียณ
จากมหาวิิทยาลััยแพทย์์เมืืองมััณฑะเลย์์ ไม่่ใช่่
ดอกเตอร์์ทางประวััติิศาสตร์์

นายเอนก สีีหามาตย์์

นายพิิเศษ เจีียจัันทร์์พงษ์์
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“ในบทความ ดร.ทิิน หม่่อง จีี มีีข้้อน่่าสงสััย
ถึึ งที่่� มาของหลัักฐานที่่�จะชี้้�ว่่าสถููปหรืือบริิเวณ
ดัังกล่่าวเป็็นที่่�ประดิิษฐานพระบรมอััฐิิพระเจ้้า
อุุทุุมพรหรืือไม่่ มีีการอ้้างเอกสารโบราณ โดยชิ้้�น
ที่่�เป็็นปััญหาคืือ สมุุดพม่่า (Parabaik, folded
pages) ที่่เ� ล่่าว่่าก่่อนสวรรคตพระเจ้้าอุุทุมุ พรทรง
บรรยายความเศร้้าโศกช่่วงเสีียกรุุง บัันทึึกลงใน
สมุุดพม่่าเล่่มนี้้�เป็็นภาษามอญ ต่่อมามีีเชื้้�อพระวงศ์์
ไทยแปลเป็็นภาษาอัังกฤษ พิิมพ์์ใน วารสารสยาม
สมาคม ช่่ ว งทศวรรษ ๑๙๗๐ หลัั ก ฐานนี้้� คืื อ
หนัังสืือ คำำ�ให้้การขุุนหลวงหาวััด ซึ่่�งทราบกัันดีีว่่า
เป็็นประวััติศิ าสตร์์อยุุธยาจากปากคำำ�ของเชลยศึึก
อยุุธยาหลายคนที่่�ราชสำำ�นัักพม่่าบัันทึึกไว้้ ความ
ตอนนี้้�แสดงว่่า ดร.ทิิน หม่่อง จีี มิิใช่่นัักวิิชาการ
ที่่�แท้้จริิง เพราะความตอนนี้้�เท่่ากัับเป็็นการเพิ่่�ม
บทโศกให้้แก่่พระเจ้้าอุุทุมุ พร ทั้้�งๆ ที่่ไ� ม่่มีีการกล่่าว
ถึึงแม้้แต่่น้้อยในหนัังสืือเล่่มนี้้�”
หลัั ก ฐานอีีกชิ้้� น ที่่� ยัั ง ตรวจสอบไม่่ ไ ด้้ คืื อ
‘ภาพเขีียนในสมุุดพม่่าโบราณ’ เท่่าที่่อ่� า่ นบทความ
ของ ดร.ทิิน หม่่อง จีี คำำ�บรรยายใต้้ภาพไม่่ได้้ยาว
อย่่างที่่มีี� การอ้้างในปััจจุบัุ นั จากหนัังสืืออ้้างอิิงท้้าย
บทความทำำ�ให้้ทราบว่่าเขาเอามาจากบทความ
ที่่� เขีียนในปีี พ.ศ. ๒๔๓๗ (สมัั ย รัั ช กาลที่่� ๕)
วิิเคราะห์์ภาพบุุคคลในฉลองพระองค์์กษััตริิย์์ที่่�มีี
คำำ�บรรยายว่่า ‘พระเจ้้าเอกทััศน์์’ ว่่าควรเป็็นภาพ
พระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พรมากกว่่ า ผมพอวิิ นิิ จฉัั ย ได้้ ว่่ า
สมััยนั้้�นนัักประวััติิศาสตร์์พม่่าทราบดีีจากพงศาวดาร
พม่่ า เองว่่ า พระเจ้้ า เอกทัั ศ น์์ เ สด็็ จ สวรรคตที่่�
กรุุงศรีีอยุุธยา คำำ�บรรยายใต้้ภาพนั้้�นจึึงขััดแย้้งกัับ
สิ่่�งที่่�บัันทึึกในพงศาวดารพม่่า เพราะมีีการระบุุ
ชััดเจนว่่าพระเจ้้าอุุทุมุ พรทรงอยู่่�ในสมณเพศขณะ
เสด็็จสวรรคตที่่�อัังวะ ถ้้าใช่่ ทำำ�ไมยัังทรงเครื่่�อง
กษััตริิย์์อยู่่� น่่าสงสััยว่่าภาพนี้้�ไม่่น่่าเกี่่�ยวข้้องกัับ

105

พื้้�นที่่�สถููปที่่มีี� การขุุดค้้นแม้้แต่่น้้อย
“ส่่วนหลัักฐานที่่�เป็็นคำำ�บอกเล่่าของคนใน
พื้้�นที่่ร� อบสุุสานว่่าที่่นั่่� น� มีีสถููปองค์์หนึ่่�งเป็็นที่่บ� รรจุุ
พระบรมอััฐิิ ‘พระเจ้้าแผ่่นดิินนอกราชบััลลัังก์์’
องค์์หนึ่่�ง ซึ่่ง� ดร.ทิิน หม่่อง จีี มีีความเห็็นว่่าหมายถึึง
พระเจ้้าอุุทุุมพร เพราะสถููปองค์์นั้้�นไม่่เหมืือนกัับ
สถููปทั่่�วไปของพม่่า น่่าจะเป็็นศิิลปะไทยมากกว่่า
ผมได้้ เ คยทำำ� บัั น ทึึ ก ชี้้� แ จงว่่ า เป็็ น สถูู ป ฝีี มืื อ
ช่่างพม่่าอย่่างชััดเจนไปแล้้ว โดยการชี้้�ให้้เห็็น
รายละเอีียดของลวดลายบนสถููปว่่าเป็็นศิิลปะ
พม่่า”
“เรื่่�องนี้้�ถ้้าเราลองไปดููหนัังสืือ เที่่�ยวเมืือง
พม่่า ของสมเด็็จฯ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
ที่่ไ� ด้้รับั การแปลเป็็นภาษาอัังกฤษในปีี พ.ศ. ๒๕๓๔
เล่่าเรื่่�องพระองค์์เสด็็จพม่่าเมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๔๗๙
เพื่่�อค้้นหาสถููปศิิลปะไทย อัันจะแสดงหลัักฐาน
ว่่ า เป็็ น สถูู ป พระบรมอัั ฐิิ ข องพระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พร
แต่่ก็ไ็ ม่่พบ ซ้ำำ��ทรงชี้้ว่� า่ ต้้องไปตามหาที่่เ� มืืองสะกาย
ฝั่่�งตรงข้้ามเมืืองอัังวะตามที่่�มีีบัันทึึกในพระราชพงศาวดารฉบัับพระราชหััตถเลขา แต่่น่า่ แปลกใจ
ที่่ห� นัังสืือเล่่มนี้้�กลัับไม่่ถูกู อ้้างโดย ดร.ทิิน หม่่อง จีี
แต่่อย่่างใด การที่่�เขาไม่่ได้้อ้้างถึึง เที่่�ยวเมืืองพม่่า
ที่่�น่่าจะเป็็นต้้นความคิิ ดการตามหาสถููปบรรจุุ
พระบรมอััฐิิพระเจ้้าอุุทุุมพร ทั้้�งๆ ที่่�ถููกแปลเป็็น
ภาษาอัังกฤษพร้้อมกัับ ไทยรบพม่่า ของสมเด็็จฯ
กรมพระยาดำำ�รงฯ ที่่�เขาอ้้างนั้้�น น่่าจะต้้องการ
แสดงว่่าตนเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มเรื่่�องนี้้�"
“ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่่�องนี้้�ดัังอีีกหลัังจาก
ทางการของเมืืองมััณฑะเลย์์มีีโครงการจะรื้้อ� สุุสาน
ที่่� เขาจะรื้้� อ เพราะไม่่ เ ห็็ น ความสำำ�คัั ญ คนไทย
กลุ่่�มหนึ่่�งก็็โวยวาย มีีหััวหน้้าสถาปนิิกคนหนึ่่�ง
ยกประเด็็นจากปีี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขึ้้น� มาอีีกในปีี พ.ศ. ๒๕๕๖
ผมไม่่ทราบว่่ามีีอะไรเบื้้�องหลัังหรืือไม่่ แต่่เรื่่�องก็็
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ถููกส่่งมากระทรวงวััฒนธรรมและกรมศิิลปากรอีีก
มีีการประชุุมกัันเรื่่�องนี้้� ผมก็็เล่่าให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องฟััง
แต่่ ไ ม่่ รู้้�ว่่ า เขาจะทำำ� อย่่ า งไร ต่่ อ มาก็็ ป รากฏว่่ า
มีีการส่่งอาสาสมััครไปขุุดค้้น มีีรายงานออกมา
ได้้อ่่านแล้้วก็็มีีการประชุุมอีีกครั้้�ง”
“กรณีีหลัั ก ฐานใหม่่ เรื่่� อ งนี้้� ไ ปไกลมาก
จากรายงานการขุุดค้้นสถููปที่่�ผมได้้อ่่าน สถููปที่่�
เชื่่� อ ว่่ า ใช่่ ก็็ ไ ม่่ พ บอะไรเลย ซึ่่� ง ตามที่่� ค วรเป็็ น ก็็
คืือเรื่่�องจบได้้แล้้ว แต่่กลัับไปขุุดเจดีีย์์รายรอบ
เจดีีย์์ประธานใกล้้กััน พอพบวััตถุุที่่�หน้้าตาคล้้าย
บาตรพระสงฆ์์แต่่เปิิดฝาไม่่ได้้ ก็็อ้้างว่่าน่่าจะใช่่
เจดีีย์์องค์์นี้้�แหละ จะขอให้้กรมศิิลปากรตรวจสอบ
ผมก็็บอกว่่าผู้้�ขุุดค้้นไปตกลงกัับพม่่าเองแล้้วจะ
ให้้ ก รมศิิ ล ปากรไปได้้ อ ย่่ า งไร การขุุ ดค้้ น ทาง
โบราณคดีีเราต้้องรู้้�ขอบเขตเครื่่�องมืือที่่�มีีอยู่่� การ
ขุุดค้้นมิิใช่่เครื่่�องมืือที่่�จะเอาไปพิิสููจน์์ว่่าเป็็นกระดููก
ของใคร อย่่าทำำ�เลย…อายเขา ไม่่ใช่่เอะอะขุุดค้้น ๆ
ในรายงานยัังบอกว่่าเจอกระดููกนอกภาชนะชิ้้�นนี้้�
ด้้วย ก่่อนจะบอกว่่าเจอในภาชนะ ผมยัังมองว่่า
ถ้้ า เป็็ น พระบรมอัั ฐิิ จริิ ง ก็็ ต้้ อ งอยู่่�ในเจดีีย์์ อ งค์์
ประธาน จะอ้้างว่่าสร้้างแบบกษััตริิย์์พม่่าก็็ไม่่ได้้
เพราะท่่านไม่่ใช่่กษััตริิย์์พม่่า

ส่่วนหลัักฐานที่่พ� บในวััดปากป่่า๒ คืือพระพุุทธรููป ๖๗ องค์์ที่่�อ้้างว่่าเป็็นศิิลปะอยุุธยานั้้�น ก็็มีีข้้อ
คััดค้้านคืือ จำำ�นวนมากเป็็นปางขััดสมาธิิเพชรที่่�
อยุุธยาไม่่นิิยมทำำ� แต่่พม่่านิิยม ฝีีมืือที่่�เห็็นก็็ไม่่ใช่่
ช่่างชั้้�นครูู อาจเป็็นศิิลปะล้้านนา ล้้านช้้างก็็ได้้
ส่่วนการพบฟัันซี่่�หนึ่่�งในผอบพร้้อมพระพุุทธรููปหยกก็็ยัังยากที่่�จะบอกว่่าเป็็นของพระเจ้้าอุุทุุมพร
ส่่วนเรื่อ�่ งฟัันที่่ว่� า่ ไม่่เจอในพื้้น� ที่่ขุ� ดค้
ุ น้ ในรายงานนั้้น�
ก็็ระบุุว่่าพบในพื้้�นที่่�ขุุดค้้น แต่่ภายหลัังก็็บอกว่่า
พบที่่�วััดปากป่่า ก็็น่่าแปลก
ส่่วนที่่�มีีการถอดลายเส้้นจากสิ่่�งที่่�เชื่่�อว่่าเป็็น
ตราพระราชลััญจกรบนฐานพระพุุทธรูปู องค์์หนึ่่�ง
เป็็นชื่่�อ ‘เจ้้าฟ้้าอุุทุุมพร’ ผมก็็มองว่่าไปไกลมาก
ถ้้ า คิิ ดจ ะโกหกกัั น จริิ ง ๆ ก็็ ค วรจะรู้้�ด้้ ว ยว่่ า ตัั ว
๒ วััดปากป่่า (Pak Pa) ในช่่วงเวลาเดีียวกัับการขุุดค้น้ สถููป

ลิินซิินกง เกิิดเหตุุการณ์์ “กรุุแตก” ที่่�วััดปากป่่า วััดที่่�เชื่่�อกัันว่่า
พระภิิกษุุพระเจ้้าอุุทุุมพรจำำ�พรรษาในช่่วงบั้้�นปลายพระชนม์์ชีีพ
มีีการค้้นพบพระพุุทธรููป ๖๗ องค์์ ผอบบรรจุุพระหยกและ
ฟัันมนุุษย์ซึ่่์ ง� คาดว่่าน่่าจะนำำ�มาจากการถวายพระเพลิิงพระบรมศพ
พระเจ้้ า อุุ ทุุ ม พร จากหลัั ก ฐานเหล่่ า นี้้� ทำำ� ให้้ น ายมิิ ก กี้้� ฮาร์์ ท
นัักวิิชาการชาวพม่่า หนึ่่�งในทีีมขุุดค้้นสถููปที่่�ลิินซิินกง เชื่่�อมั่่�นว่่า
พระพุุทธรููป ฟัันมนุุษย์์ เหล่่านี้้�เกี่่�ยวโยงกัับพระบรมอััฐิิ

๖๐

หนัังสืือแบบที่่อ้� า้ งว่่าเป็็นหลัักฐานนั้้�น สมััยอยุุธยา
มิิได้้มีีลัักษณะอย่่างที่่�นำำ�มาแสดง ในอดีีตกษััตริิย์์
อยุุธยาไม่่ใช้้ของแบบนี้้� ชื่่�อกษััตริิย์์อยุุธยาจำำ�นวน
มากก็็เป็็นชื่่�อที่่�คนรุ่่�นเราเรีียกโดยได้้จากหลัักฐาน
ประเภทตำำ�นาน พงศาวดาร ฯลฯ เราไม่่รู้้�ว่่าใน
ยุุคนั้้�นพระนามที่่�แท้้จริิงเป็็นอย่่างไร ชื่่�ออุุทุุมพร
นี่่�ก็็ได้้มาจากหลัักฐานประเภทตำำ�นาน เป็็นไปได้้
ว่่าตำำ�นานเรื่่�องสถููปพระเจ้้าอุุทุุมพรในตำำ�แหน่่ง
ปััจจุุบัันนั้้�น ต้้นเรื่่�องคืือบทความ ดร.ทิิน หม่่อง จีี
ในปีี พ.ศ. ๒๕๓๘ นิิตยสารที่่�ตีีพิิมพ์์บทความก็็
เป็็นนิิตยสารเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว ปีีต่่อมาคืือ พ.ศ.
๒๕๓๙ เป็็นปีีท่อ่ งเที่่ย� วพม่่า เรื่่อ� งนี้้�จึงึ อาจเป็็นไป
เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว อััฐิิที่่�เจอล่่าสุุดจึึงอาจ
เป็็นพระบรมอััฐิกิ ษััตริิย์์ล้า้ นช้้าง ล้้านนาก็็ได้้ หรืือ
จะเป็็นของคนพื้้�นเมืืองพม่่ารุ่่�นหลัังก็็ได้้ เพราะ
ไม่่ได้้มีีแต่่ชาวโยเดีียเท่่านั้้�นที่่�อาศััยอยู่่�แถบนั้้�น
ถ้้ า อ่่ า นหลัั ก ฐานทางประวัั ติิ ศ าสตร์์ จ ะพบว่่ า มีี
การขอตััวเชื้้�อพระวงศ์์จากอาณาจัักรต่่างๆ มาไว้้
ที่่�ราชสำำ�นัักพม่่าตั้้�งแต่่สมััยพระเจ้้าบุุเรงนอง แล้้ว
ส่่งกลัับไปครองราชย์์ที่่�เมืืองเดิิมเมื่่�อมีีคำำ�ขอมา
คำำ�บอกเล่่าที่่�ว่่าเป็็นสุุสานอดีีตกษััตริิย์์จึึงยากมาก
ที่่�จะระบุุตััวว่่าคืือใคร

นายอูู วิิน หม่่อง
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“ตอนนี้้� คำำ�บ อกเล่่ า ได้้ เ ปลี่่� ย นจาก ‘อดีีต
กษัั ต ริิ ย์์ พ ระองค์์ ห นึ่่� ง ’ กลายเป็็ น ‘พระเจ้้ า
อุุทุุมพร’ ไปแล้้ว ยิ่่�งมีีปััจจััยของการท่่องเที่่�ยว
เข้้ า มา เรื่่� อ งนี้้� เราจะหาหลัั ก ฐานคำำ�บ อกเล่่ า ที่่�
บริิ สุุ ทธิ์์� ย ากแล้้ ว การไปขอเขาขุุ ด ถ้้ า ผมเป็็ น
ผู้้�ว่่าฯ มััณฑะเลย์์ ผมก็็ให้้ขุดุ แต่่เป็็นการติิดต่่อกัับ
ทางการท้้องถิ่่�น ไม่่ใช่่รััฐบาลกลางที่่มีีผู้้�
� เชี่่�ยวชาญ
เรื่่�องนี้้� ขอนัักวิิชาการ เขาก็็ส่่งใครมาไม่่รู้้�สองคน
มาดููๆ แล้้วก็็ไป เสนอโครงการเข้้าไปเขาก็็พิิจารณา
ผมให้้ ค ะแนนความเป็็ น ไปได้้ เรื่่� อ งนี้้� น้้ อ ยมาก
เต็็ม ๑ ให้้ ๐.๐๐๐๑ ตอนนี้้�เป็็นเรื่่อ� งทางธุุรกิิจแล้้ว
ไม่่ใช่่เรื่่�องทางวิิชาการ เราต้้องอ่่านข่่าวอย่่างมีี
วิิจารณญาณ ถ้้าอยากไปเที่่�ยวผมไม่่ค้้าน ถ้้ามีี
เงิินที่่�จะไปได้้ ผมเสนอให้้ไปดููของดีีที่่�เมืืองพุุกาม
หรืือที่่�เที่่�ยวที่่น่� ่าพัักผ่่อนจริิงๆ ดีีกว่่า ไปดููของจริิง
กัันเถอะ หรืือถ้้าจะศึึกษาจริิงๆ ทำำ�เรื่่�องชุุมชน
โยเดีียแถบนั้้�นจะดีีกว่่าหรืือไม่่”
นัักโบราณคดีีพม่่าเชื่่�อว่่าเป็็นพระสถููปจริิง
ขณะที่่� ท างนัั ก โบราณคดีีในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น
ข้้าราชการไทยไม่่รัับรองหลัักฐานที่่�ค้้นพบจาก
สุุสานลิินซิินกง สำำ�หรัับทางพม่่ากลัับมีีความเห็็น
ที่่�ตรงกัันข้้าม นายอูู วิิน หม่่อง (U Win Maung)
ผู้้�เชี่่ย� วชาญ การอนุุรักั ษ์์ โบราณสถานจากประเทศ
พม่่า เปิิดเผยหลัักฐาน และข้้อเท็็จจริงิ ที่่ขุ� ดค้
ุ น้ พบ
ทำำ�ให้้เชื่่อ� ว่่าสุุสานแห่่งนี้้�มีีสถููปที่่บ� รรจุุพระบรมอััฐิิ
สมเด็็จพระเจ้้าอุุทุุมพรจริิง เนื่่�องจากได้้ทำำ�การ
ศึึ ก ษาและวิิ เ คราะห์์ ป ระวัั ติิ ศ าสตร์์ ม าอย่่ า ง
รอบด้้านแล้้ว ได้้แก่่
๑. พงศาวดารพม่่าคองบอง ที่่�มีีบัันทึึกว่่า
พระราชวงศ์์ อ ยุุ ธ ยาที่่� ถูู ก กวาดต้้ อ นไปพม่่ า
เมืืองหลวงคืืออัังวะ จากนั้้�นจึึงย้้ายมาอยู่่�อมรปุุระ
๒.	สุุ ส านลิิ น ซิิ น กง ซึ่่� ง เป็็ น สุุ ส านสำำ� หรัั บ
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๖๐

ชนชั้้�นสููงชาวต่่างชาติิเท่่านั้้�น
๓. ตามหลัักฐานบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
ในสมุุดพม่่า (parabaik) ระบุุว่่า มีีพระมหากษััตริิย์์ไทยเคยได้้รัับการถวายพระเพลิิงพระศพ
จากกษััตริิย์พ์ ม่่า คืือ พระเจ้้าปดุุง ที่่สุ� สุ านล้้านช้้าง
แห่่งนี้้�
๔. ขนาดของอิิฐที่่ส� ร้้างกำำ�แพงแก้้ว พระพุุทธ
เจดีีย์์ อ งค์์ ป ระธาน และพระเจดีีย์์ ท รงกลม
ทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภายในกำำ�แพงแก้้วที่่�พบ
พระบรมอัั ฐิิ รวมถึึ ง หลัั กฐานที่่� เ ป็็ น แท่่ น ถวาย
พระเพลิิงที่่ต่� อ่ เนื่่อ� งกัับกำ�ำ แพงแก้้วด้้านทิิศตะวัันตก
เฉีียงใต้้ เป็็นอิิฐร่่วมสมััยที่่ใ� ช้้สร้้างกำำ�แพงเมืืองอมรปุุระ
๕. ภาชนะบรรจุุอััฐิิทรงบาตร เป็็นเครื่่�อง
เคลืือบดิินเผายุุคอมรปุุระ ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�พระเจ้้า
อุุทุุมพรสวรรคต
๖.	ลัักษณะภาชนะบรรจุุอัฐิั ทิ รงบาตร ตั้้ง� อยู่่�
บนพานแว่่นฟ้้า ประดัับตกแต่่งสวยงาม ซึ่่�งใช้้กัับ
เจ้้านายชั้้�นสููงหรืือพระมหากษััตริิย์์เท่่านั้้�น
๗.	อััฐิิที่่�พบในภาชนะทรงบาตร นอกจาก
กระดููกแล้้ว ยัังพบกระดุุมสายรััดประคด ทั้้�งหมด
ห่่ออยู่่�ในผ้้าจีีวร แสดงว่่าต้้องเป็็นเจ้้านายชั้้�นสููง
หรืือพระมหากษััตริิย์์ที่่�ยัังทรงเป็็นพระสงฆ์์หรืือ
มหาเถระชั้้�นผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�งหากวิิเคราะห์์ความพ้้อง
ต้้องกัันกัับในสมััยนั้้�นก็็มีีพระองค์์เดีียว คืือ สมเด็็จ
พระเจ้้าอุุทุุมพร
แม้้ จ ะมีีความเห็็ น ที่่� ไ ม่่ ต รงกัั น แต่่ ค วาม
เป็็ นจริิ งคืือ พระเจ้้ าอุุ ทุุมพรทรงเป็็ นพระสงฆ์์
และมรณภาพที่่�พม่่า แม้้ว่่าจะไม่่ปรากฏว่่าสถููป
บรรจุุพระบรมอััฐิิของพระองค์์จะอยู่่�ที่่�ใดก็็ตาม
ชาวพม่่าและชาวโยเดีียก็็ให้้ความเคารพนัับถืือ
พระองค์์ดุุจพระมหาเถระที่่�สำำ�คััญพระองค์์หนึ่่�ง
การจะมีีสถานที่่� ร ะลึึ ก ถึึ ง พระองค์์ ท่่ า นจึึ ง เป็็ น
ที่่�มาของทีีมทำำ�งานทั้้�งสองฝ่่ายจึึงเห็็นพ้้องกัันใน

การก่่อตั้้�ง สมาคมมิิตรภาพพม่่า-ไทยจิิตพรรณ
เพื่่�อดำำ�เนิินงาน “โครงการอนุุรัักษ์์ปฏิิสัังขรณ์์
อุุ ทย านประวัั ติิ ศ าสตร์์ ม หาเถระอุุ ทุุ ม พะระ”
(พม่่าขนานพระนามพระเจ้้าอุุทุุมพรว่่า มหาเถระ
อุุทุมุ พะระ สะกดในภาษาอัังกฤษว่่า Maha Thera
Udumbara) โดยฝ่่ายพม่่าจะเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
ฝ่่ า ยเอกชนไทยจะเป็็ น ผู้้�สนัั บ สนุุ น ในด้้ า นการ
ออกแบบก่่อสร้้างและเงิินทุุน ตามหลัักการเดิิม
โดยไม่่มีีฝ่่ายรััฐทั้้�งสองประเทศสนัับสนุุน
จากหลัักฐานที่่�พบ แม้้ความคิิดเห็็นของฝ่่าย
ข้้าราชการไทยมีีความขััดแย้้งกัับทีีมงานขุุดค้้น
สถููปชาวไทยและข้้าราชการฝ่่ายพม่่า แต่่ต่่างมีี
เหตุุผลที่่�สนัับสนุุนความเชื่่�อที่่�แตกต่่างกัันของตน
ความจริิงแม้้จะยัังไม่่ปรากฏ แต่่ความเชื่่�อ
ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป ความลัับในสุุสานลิินซิินกง
สงบนิ่่� ง มาเนิ่่� น นานกว่่ า ๒๕๐ ปีี จนถึึ ง วัั น นี้้�
แม้้ ค วามจริิ ง จะเงีียบงัั น แต่่ ค วามเชื่่� อ กลัั บ
ส่่งเสีียงดัังในความคิิดคำำ�นึึง
ติิดตาม ตามรอยสถููปพระเจ้้าอุุทุมุ พร ตอน ๓
อนุุสรณ์์สถานด้้วยรัักและศรััทธา
ที่่�มาของข้้อมููล
๑.	นิิตยสารศิิลปวััฒนธรรม ฉบัับสิิงหาคม ๒๕๔๕
๒.	นิิตยสารสารคดีี จริิงหรืือเข้้าใจผิิด พบ พระบรมอััฐิิขุุนหลวงหาวััดในแดนอิิรวดีี ๑๒ ธัันวาคม ๒๕๕๖
๓. หนัังสืือพิิมพ์์ผู้้�จััดการออนไลน์์ ๗ มีีนาคม ๒๕๕๗
๔. หนัังสืือพิิมพ์์คมชััดลึึก ๗ มีีนาคม ๒๕๕๗
๕. หนัังสืือพิิมพ์์ไทยรััฐออนไลน์์ ๑๗ มีีนาคม ๒๕๕๗
๖. http://www.reurnthai.com/index.
php?topic=6834.0
๗.	สำำ�นัักข่่าวอิิศรา ฤา “สถููปดััง” จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
“พระเจ้้าอุุทุุมพร” เลย? วัันเสาร์์ ที่่� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘. รายการโทรทััศน์์ ๑๐๘ พัันก้้าว ตอน ตามรอยบาท
สมเด็็ จ เจ้้ า ฟ้้ า อุุ ทุุ ม พร ตอน ๓ ออกอากาศเมื่่� อ วัั น ที่่�
๑ มิิถุุนายน ๒๕๕๗

