


 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
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กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๖๐

เปิดเล่มเปิดเล่ม

 วารสารโพธิิยาลััย ฉบัับัท่ี่� ๖๐ ประจำำาเดืือน
กุุมภาพันธ์ิ - ม่นาคม ๒๕๖๔ เป็นฉบัับั สวดมนต์์ :  
ปฐมบทแห่่งการเข้้าถึึงธรรม เป็นอ่กุฉบัับัหน่�งท่ี่� 
คณะผู้้�จัำดืที่ำาม่ความภ้มิใจำนำาเสนอ 
 กุารสวดืมนต์์เป็นกิุจำกุรรมท่ี่�ม่ในศาสนา ลััที่ธิิ
ความเชื่ื�อต่์างๆ ทัี่�วโลักุ นับัตั์�งแต่์ประเที่ศท่ี่�ม่ความ
เจำริญรุ่งเรืองที่างอารยธิรรมมาเป็นเวลัานานหลัาย
พันปี จำนกุระทัี่�งประเที่ศท่ี่�อย้่ห่างไกุลัความเจำริญ  
ดิืนแดืนท่ี่�ม่พัฒนากุารที่างอารยธิรรมเชืื่�องชื่�า เช่ื่น  
หม่้เกุาะกุลัางที่ะเลัท่ี่�ห่างไกุลั แลัะชื่นเผู่้าต่์างๆ  
ในที่ว่ปแอฟริกุา ก็ุลั�วนม่กุารสวดืมนต์์ในแบับัฉบัับั 
ของต์นๆ ม่กุารเปล่ังเส่ยงเป็นคำาพ้ดื พร�อมกัุบั 
กุารร่ายรำาดื�วยท่ี่วงท่ี่าต่์างๆ มากุมาย เพื�อแสดืง 
ความเคารพในสิ�งศักุดิื�สิที่ธิิ�ท่ี่�ต์นนับัถืือ 
 ในพระพุที่ธิศาสนาของเรา ก็ุม่กุารสวดืมนต์์ 
ดื�วยเช่ื่นกัุน นับัตั์�งแต่์สมัยพุที่ธิกุาลัจำนถ่ืงปัจำจุำบััน  
ที่ำาไมเราจ่ำงกุล่ัาวว่ากุารสวดืมนต์์เป็นปฐมบัที่แห่งกุาร
เข�าถ่ืงธิรรม เพราะกุ่อนท่ี่�เราจำะศ่กุษาแลัะปฏิิบััติ์ธิรรม
เราก็ุนิยมสวดืมนต์์กุ่อนเป็นลัำาดัืบัแรกุ แลัะประพฤติ์
เช่ื่นน่�เป็นวัฒนธิรรมประเพณ่ท่ี่�สืบัต่์อกัุนมานาน
 แต่์ที่ว่า ยังม่พุที่ธิศาสนิกุชื่นอ่กุเป็นจำำานวนมากุ 
ท่ี่�ยังไม่เข�าใจำความสำาคัญของกุารสวดืมนต์์ แลัะ 
ไม่เข�าใจำความหมายของคำาสวดือย่างถ่ืองแที่�แลัะชัื่ดืเจำน
โดืยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อคำาสวดืนั�นๆ เป็นภาษาบัาล่ั 
 วารสารฉบัับัน่� ไดื�รวบัรวมสาระน่าร้�เกุ่�ยวกัุบักุาร
สวดืมนต์์ เที่่าท่ี่�จำะรวบัรวมไดื� พร�อมทัี่�งบัที่สวดืมนต์์
สำาคัญแลัะเข�าใจำยากุ เช่ื่น มหาปัฏิฐาน มหาสติ์ปัฏิฐาน
ซ่ึ่�งเป็นหลัักุธิรรมอันล่ักุซ่ึ่�งแสดืงถ่ืงภ้มิปัญญาส้งสุดื 
หรือสัพพัญญุุต์ญาณของสมเด็ืจำพระสัมมาสัมพุที่ธิเจำ�า 
รวมถ่ืงบัที่สวดืมนต์์สั�นๆ ในพระปริต์ร ในลัักุษณะ

ท่ี่�เป็นกุารแนะนำาให�ร้�จัำกุ (introduction) ซ่ึ่�งผู้้�อ่าน
สามารถืศ่กุษาเพิ�มเติ์มไดื�ในหนังสือสวดืมนต์์เลั่มอื�นๆ 
ท่ี่�ม่รายลัะเอ่ยดืในเรื�องเหล่ัาน่� แลัะขอแนะนำาว่า  
หากุต์�องกุารให�กุารสวดืมนต์์นั�นสำาเร็จำผู้ลั ควรสวดื 
เป็นภาษาบัาล่ั ท่ี่�ม่กุารออกุเส่ยงถ้ืกุต์�องต์ามอักุขระ 
แลัะฐาน กุรณ์ อย่างเคร่งครัดื 
 พร�อมกัุนน่� เราไดื�นำาเสนอเรื�อง นวัต์กรรมการ
สวดมนต์์ท่ีวัดอมราวดี ซ่ึ่�งเป็นเรื�องราวของวัดืป่า 
ในพระพุที่ธิศาสนาเถืรวาที่จำากุประเที่ศไที่ยท่ี่�ม่สาขา
อย้่ในประเที่ศอังกุฤษ ม่ความพิเศษน่าสนใจำ เพราะม่
กุารเชืื่�อมวิชื่ากุารที่างดืนต์ร่ในซ่ึ่กุโลักุต์ะวันต์กุเข�ากัุบั
กุารสวดืมนต์์อย่างกุลัมกุลืัน จำนม่ความไพเราะเป็น
เอกุลัักุษณ์ เป็นท่ี่�ชืื่�นชื่มกุ่อให�เกิุดืศรัที่ธิาแกุ่ผู้้�ท่ี่�ไดื�ยิน
ไดื�ฟัง เป็นชืื่�อเส่ยงอ่กุที่างหน่�งของวัดื
 ในฉบัับัน่� บัที่ความชุื่ดื ท่องไปในโลกไวยากรณ์์
บาลี ของปาฬิิปาโมกุข์ ม่ผู้้�สนใจำถืามคำาถืามมา แลัะ
ท่ี่านผู้้�เข่ยนไดื�ม่เมต์ต์าต์อบัคำาถืามนั�น ที่างวารสาร
จ่ำงนำามาต่์พิมพ์ไว�ดื�วยเพื�อเป็นประโยชื่น์แกุ่ผู้้�สนใจำ 
ท่ี่านอื�นๆ 
 สารคด่ืประวัติ์ศาสต์ร์เรื�อง ต์ามรอยสถูึปพระเจ้้า
อุทุมพร ฉบัับัน่�ม่ความยาวเป็นพิเศษ เพื�อจำะไดื� 
จำบัเรื�องในฉบัับัหน�า ผู้้�เข่ยนไดื�เต์ร่ยมสารคด่ืเรื�องใหม่
คือ พุที่ธิสังเวชื่น่ยสถืาน เพื�อให�สอดืรับักัุนกัุบัฉบัับั
วิสาขบ้ัชื่าในเดืือนพฤษภาคม 
 ม่เรื�องน่ายินด่ืสำาหรับัวงกุารนักุเข่ยนไที่ยท่ี่�จำะ 
เล่ัาส่้กัุนฟังว่า หลัังจำากุท่ี่�วารสารประกุาศเร่ยนเชิื่ญ
ท่ี่านผู้้�สนใจำให�ส่งบัที่ความ บัที่กุว่ เพื�อมารับักุาร
พิจำารณาต่์พิมพ์ บััดืน่� ไดื�เริ�มม่ผู้้�สนใจำที่ยอยส่งผู้ลังาน
มายังคณะผู้้�จัำดืที่ำา แลัะไดื�รับักุารคัดืเลืัอกุให�ต่์พิมพ์
ในวารสารฉบัับัน่�เป็นปฐมฤกุษ์ เป็นผู้ลังานคุณภาพ 



ประธานผู้้�ก่่อต้ั้�ง : พระครูธรรมธรสุุมนต์์ นนฺทิิโก อััคคมหาบััณฑิิต์ บรรณาธิก่ารอํานวยก่าร : พระเมธีวชิิรโสุภณ (ประนอัม ธมฺมาลงฺฺกาโร) 
บรรณาธิก่ารบริหาร : พนิต์า อัังฺจัันทิรเพ็ญ panitaang@gmail.com รองบรรณาธิก่าร : พระมหากีรติ์ ธีรปฺฺโฺ ผู้้�ช่่วยบรรณาธิก่าร :  
พันธ์ุรพี นพรัมภา Punrapee@gmail.com ประสานงาน : พระครูประคุณสุรกิจั (พระมหาการุณย์์ กุสุลนนฺโทิ) pk.krun21@ 
gmail.com ก่องบรรณาธิก่าร : คณะสุงฺฆ์์วัดจัากแดงฺ สําน้ก่งาน : วัดจัากแดงฺ ๑๖ หมู� ๖ ซ.เพชิรหึงฺษ์์ ๑๐ ต์.ทิรงฺคนอังฺ อั.พระประแดงฺ  
จั.สุมุทิรปราการ ๑๐๑๓๐ โทิรศััพท์ิ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ พิิมพ์ิคร้�งท่ี่� ๑ : เมษ์าย์น ๒๕๖๔ จัำานวน ๔,๐๐๐ เล�ม ภาพิปก่และออก่แบบปก่ : 
ศิัลปิน บััญชิา หนังฺสืุอั เครดิิตั้ภาพิ : วัดจัากแดงฺและสุถาบัันโพธิย์าลัย์ ธีรปัญโญ, อัาจัารย์์กฤษ์ณะ สุุริย์กานต์์, อััจัฉรา กลิ�นสุุวรรณ,  
กลุ�มเพื�อันธรรม เพื�อันทิำา และขอัขอับัคุณเจ้ัาขอังฺภาพจัาก Internet ทุิกทิ�าน ศิิลปก่รรม : สุหมิต์รกรุ�ปทีิม อุปถ้ัมภ์อุปก่รณ์คอมพิิวเตั้อร : 
คุณพัชิรพิมล ย์ังฺประภากร ประธานกรรมการ ‘สุุวิมล’ จ้ัดิพิิมพ์ิ : สุหมิต์รพริ�นติ์�งฺแอันด์พับัลิชิชิิ�งฺ โทิร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

 วารสารโพิธิยาล้ย จััดพิมพ์ด้วย์ปัจัจััย์บัริจัาคขอังฺทิ�านผูู้้มี 
จิัต์ศัรัทิธา แจักเป็นธรรมทิานและบัริจัาคไปต์ามห้อังฺสุมุด 
เพื�อัให้เกิดประโย์ชิน์ทิางฺปัญญาอัย์�างฺกว้างฺขวางฺแก�ทิ�านผูู้้ใฝ่่ธรรม
ต์�อัไป ขอัอันุโมทินาทุิกทิ�าน

สารบัญัสารบัญั
ท่ี่�ม่อนาคต์สดืใสรออย้่ข�างหน�า คณะผู้้�จัำดืที่ำาม่ความ
เชืื่�อมั�นว่า ประเที่ศไที่ยของเราน่�ยังม่เพชื่รเม็ดืงาม 
ท่ี่�รอไดื�รับักุารเจ่ำยระไนอ่กุมากุ ดัืงนั�น จ่ำงขอเร่ยนเชิื่ญ
ทุี่กุท่ี่านท่ี่�ม่ความสนใจำในกุารประพันธ์ิทัี่�งร�อยแกุ�ว
แลัะร�อยกุรอง อย่าลัังเลัท่ี่�จำะส่งผู้ลังานของท่ี่านมา
ร่วมรับักุารพิจำารณาต่์พิมพ์ในวารสาร อันจำะเป็นกุาร
สืบัต่์ออายุสุนที่ร่ยรสในภาษาไที่ย ซ่ึ่�งนับัวันจำะถ้ืกุ 
ลัดืที่อนลังไป ดื�วยความเจำริญกุ�าวหน�าที่างวัต์ถุืนิยม
แลัะเที่คโนโลัย่ วารสารโพธิิยาลััยม่ความปรารถืนา 
ท่ี่�จำะอนุรักุษ์ความลุ่ัมล่ักุแลัะความสวยงามของ 
ภาษาไที่ย ให�ดืำารงคงอย่้ต่์อไปชัื่�วล้ักุชัื่�วหลัานค่้ชื่าติ์ไที่ย 
ต์ลัอดืกุาลันาน 
 วันท่ี่� ๑๖ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบัาที่สมเด็ืจำ
พระปรเมนที่รรามาธิิบัด่ืศร่สินที่รมหาวชิื่ราลังกุรณ 
พระวชิื่รเกุลั�าเจำ�าอย้่หัว ม่พระบัรมราชื่โองกุารโปรดื
พระราชื่ที่านสัญญาบััต์รตั์�งสมณศักุดิื� พระมหา
ประนอม ธิมฺมาลังฺกุาโร เป็น พระเมธ่ิวชิื่รโสภณ 
(ประนอม) นับัเปน็ความปลัาบัปลืั�มใจำหาท่ี่�สุดืมิไดื� แกุ่
คณะผู้้�จัำดืที่ำา จ่ำงขอประกุาศให�ที่ราบัทัี่�วกัุน ณ โอกุาสน่� 
แลัะในฉบัับัหน�า เราจำะจัำดืที่ำาวารสารโพธิิยาลััย 
เป็นฉบัับัพิเศษ มุทิี่ต์าสักุกุาระ ถืวายแด่ืท่ี่าน 
เจำ�าคุณองค์ใหม่ พระเมธ่ิวชิื่รโสภณ (ประนอม)  
โปรดืคอยติ์ดืต์าม

คณะผู้้�จัำดืที่ำา

๑. วิสัชื่นาธิรรม : เกร็ดความรู้เร่่องการสวดมนต์์
พระเมธีีวชิิรโสภณ  (ประนอม ธีมฺมาลงฺฺกาโร) ..................๓

๒.  กุว่นิพนธ์ิ : นมัสการพระพุทธเจ้้า อิงฺธัีมม์ ....................๑๒
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พระเมธวีชริโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)พระเมธวีชริโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

๑. ก่ารสวดิมนตั้์ม่ความสําค้ญอย่างไร

 ถื�าสวดืพุที่ธิคุณ ธิรรมคุณ สังฆคุณ ก็ุเป็น 
กุารเจำริญพุที่ธิานุสติ์ ธัิมมานุสติ์ สังฆานุสติ์  
ถื�าสวดืบัที่เมต์ต์ส้ต์รก็ุเป็นกุารแผู่้เมต์ต์า ถื�าสวดื 
มงคลัส้ต์รก็ุจำะไดื�ระล่ักุถ่ืงพระธิรรมท่ี่�จำะช่ื่วย 
ให�ไดื�มนุษย์สมบััติ์ สวรรค์สมบััติ์ นิพพานสมบััติ์  
กุารสวดืมนต์์ปกุติ์ก็ุคือกุารที่ำาจิำต์ให�สงบั แต่์ถื�า 
สวดืแลั�วเข�าใจำก็ุไดื�ธิรรมคือปัญญาท่ี่�เกิุดืจำากุบัที่นั�น  
แลั�วแต่์ว่าจำะสวดืเพื�ออะไร เพราะวัต์ถุืประสงค์ 
ในกุารสวดืแต่์ลัะบัที่จำะไม่เหมือนกัุน อย่างเช่ื่น 
สวดืบัที่อาฏิานาฏิิยส้ต์ร เพื�อไม่ให�ยักุษ์หรือเที่วดืา
ท่ี่�เป็นมิจำฉาทิี่ฏิฐิมาเบ่ัยดืเบ่ัยน ถื�าสวดืธิชัื่คคปริต์ร
 เพื�อให�หายกุลััว สวดืโมรปรติ์รเพื�อป้องกัุนภัยจำากุ
ผู้้�อื�นมาจำ�องคิดืร�าย สวดืวัฏิฏิกุปริต์รเพื�อป้องกัุนไฟ 
สวดืรต์นส้ต์รเพื�อป้องกัุนโรคันต์รภัย ฉะนั�น  

แต่์ลัะบัที่ๆ ม่กุารสวดืแลัะความมุ่งหมาย 
ไม่เหมือนกัุน น่�คือกุารสวดืขั�นพื�นฐาน แต่์ถื�าส้งสุดื
อย่างสวดืเมต์ต์ส้ต์ร ถื�าเราสวดืไปแลั�วแผู้่เมต์ต์า 
ก็ุจำะสามารถืเปล่ั�ยนศัต์ร้ให�กุลัายเป็นมิต์ร แต่์ถื�า
สวดืบัที่เมต์ต์ส้ต์รแลั�วแลัะปฏิิบััติ์ต์ามหลัักุของ 

เกรด็ความรูเ้รือ่งการสวดมนต์เกรด็ความรูเ้รือ่งการสวดมนต์
วสิชันาธรรม
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เมต์ต์ส้ต์รอย่างถ้ืกุต์�อง ม่โอกุาสที่ำาจิำต์ให�ไดื�ถ่ืง 
ต์ติ์ยฌาน แลั�วหลัังจำากุนั�นยกุจิำต์ข่�นส่้วิปัสสนา  
ม่สิที่ธิิ�ไดื�บัรรลุัถ่ืงอนาคาม่ น่� คือเนื�อหาจำากุ 
เมต์ต์ส้ต์ร ฉะนั�น เราจำะสวดืบัที่ไหน สวดืเพื�ออะไร
ข่�นอย้่กัุบัวัต์ถุืประสงค์ของเรา กุารสวดืมนต์์จ่ำง 
เป็นจุำดืเริ�มต์�นของกุารบัริกุรรมภาวนา แลั�วก็ุ
เป็นกุารระล่ักุถ่ืงพุที่ธิคุณ ธิรรมคุณ สังฆคุณ  
แลั�วม่กุารอัญเชิื่ญเที่วดืาต่์างๆ มาร่วมรับัฟังบัที่สวดื
เพราะเที่วดืาเหล่ัานั�นเคยไดื�ฟังกุารต์รัสแสดืง 
ของพระสัมมาสัมพุที่ธิเจำ�าแลั�วไดื�บัรรลัุธิรรม  
เป็นพระอริยะ แต่์มาต์อนน่� เ มื�อไดื�ฟั งจำากุ 
พระสาวกุ หรือใครก็ุต์ามท่ี่�สวดื เขาก็ุจำะเกิุดืปีติ์
โสมนัส เขาไม่ไดื�สวดื หรือเขายังจำำาไม่ไดื� แต่์เมื�อ
ไดื�ยินใครสวดืเขาก็ุอยากุจำะฟัง น่�สำาหรับัเที่วดืา
ต่์างๆ 
 ฉะนั�น กุารสวดืมนต์์จ่ำงม่ความจำำาเป็นแลัะ 
ม่ความสำาคัญกัุบัชื่าวพุที่ธิ 
 อะสัชีฌายะมะลา มันต์า 
 มนต์์ม่กุารไม่สวดืไม่สาธิยายเป็นมลัทิี่น  
คือลืัม

 ฉะนั�น กุารสวดืมนต์์ก็ุเป็นกุารที่วนมนต์์  
ที่วนไม่ให�ลืัม จำะม่ประโยชื่น์แลัะความสำาคัญ 
หลัายอย่าง

๒. บท นะโม ตั์สสะ . . .  ทำาไมต้์องสวด 
สามครั�ง มีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นคนแต่์ง
บทสวดนี�

 บัที่ นะโม ตั์สสะ . . .  น่�  พราหมณ์ก็ุด่ื  
นางธินัญชื่าน่ก็ุด่ื เมื�อเกิุดืเลืั�อมใสในพระสัมมา 
สัมพุที่ธิเจำ�า ก็ุกุล่ัาวบัที่น่� เช่ื่น ๑. พรหมายุพราหมณ์
เมื�อระล่ักุถ่ืงพระพุที่ธิเจำ�าก็ุนั�งกุระหย่งแลั�วพนมมือ
อัญชื่ล่ั แลั�วกุล่ัาวว่า นะโม ตั์สสะ ... ข�าพเจำ�า 
ขอนอบัน�อมแด่ืพระผู้้�ม่พระภาคเจำ�า ผู้้�ห่างไกุลัจำากุ
กิุเลัส ต์รัสร้�ชื่อบัไดื�โดืยพระองค์เอง พระองค์นั�น  
น่�คือเลืั�อมใสแลั�วเปล่ังอุที่านกุล่ัาวคำาน่�ข่�นมา 
 ๒. นางธินัญชื่าน่ เวลัาต์กุใจำอะไรก็ุต์าม  
ก็ุระล่ักุถ่ืง นะโม ตั์สสะ ภะคะวะโต์ อะระหะโต์ 
สัมมาสัมพุที่ธัิสสะ คือต์กุใจำอะไรก็ุต์ามก็ุระล่ักุถ่ืง
พระพุที่ธิคุณ คือ พระมหากุรุณาคุณ พระวิสุที่ธิิคุณ
แลัะพระปัญญาคุณ
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 นับัจำากุน่�ถือยหลัังไป ๙๒ กัุป ก็ุม่ผู้้�ท่ี่�เคย 
กุล่ัาวบัที่น่� จำากุนั�นคนท่ี่�เลืั�อมใสตั์�งแต่์มนุษยจ์ำนถ่ืง
เที่วดืา หรือบัางครั�งก็ุม่มนุษย์บั�าง เที่วดืาบั�าง  
มักุกุล่ัาวต่์อเนื�องกัุน เที่วดืาต์นน่�กุล่ัาวบัที่นั�น
เที่วดืาต์นนั�นกุล่ัาวบัที่น่� ก็ุบัที่เด่ืยวกัุนนั�นแหลัะ  
แต่์ภาพรวมก็ุเป็นกุารนอบัน�อมพระพุที่ธิเจำ�า 
เป็นหลัักุ หลัังจำากุนั�นก็ุพระธิรรมแลัะพระสงฆ์  
ก็ุเป็นกุารนับัอย่างท่ี่�แยกุกัุนไม่ไดื� แลั�วกุารท่ี่�กุล่ัาว 
๓ จำบันั�น ปกุติ์จำบัเด่ืยวก็ุยังไม่มั�นคง กุล่ัาวสองจำบั
ก็ุเริ�มชัื่ดืเจำนข่�น สามจำบักุ็เพื�อความมั�นคง แลัะ
เป็นกุารกุล่ัาวดื�วยความศรัที่ธิาดื�วยความเลืั�อมใส
เพื�อความหนักุแน่น 
 บัที่ นะโม น่� มองอ่กุแง่หน่�งเป็นฉันที่ลัักุษณ์ 
ก็ุคือเป็นปัญจำปที่ิกุาคาถืา คือ คาถืาท่ี่�ม่ ๕ บัที่  
๓ จำบั ๑๕ คำา ฉะนั�น นะโม น่� จ่ำงม่กุารกุล่ัาวจำากุ
บุัคคลัหลัายท่ี่าน หลัายยุคหลัายสมัย กุล่ัาวดื�วย
ความเลืั�อมใสหรือกุล่ัาวดื�วยความต์กุใจำ ก็ุที่ำาให�
หายต์กุใจำ ที่ำาให�เกิุดืศรัที่ธิาท่ี่�มั�นคงแลัะป้องกัุน
อันต์รายสำาหรับัเด็ืกุไดื� 
 เ ด็ืกุสมัยกุ่อนแม่สอนว่าไปไหนให�สวดื  
นะโม ตั์สสะ นะล้ักุ ล้ักุก็ุสวดื ท่ี่�เป็นตั์วอย่างก็ุคือ 

ล้ักุคนหน่�งไปเท่ี่�ยวงานเที่ศกุาลักัุบัพ่อ คนมากุ 
ก็ุเลัยหลุัดืมือ พลััดืพรากุกัุน ถ่ืงเวลัาเลิักุงานพ่อก็ุ
ต์�องกุลัับัเข�าไปในเมืองเพราะประต้์เมืองจำะปิดื 
ส่วนล้ักุก็ุวิ�งหาพ่อไม่เจำอ วิ�งจำนรอบัสนาม สุดืที่�าย
เมื�อไม่เจำอก็ุเลัยแอบัเข�าไปซ่ึ่อนตั์วอย้่ใต์�เกุว่ยน 
เกุ่าๆ ต์กุกุลัางคืนยักุษ์ออกุหากิุนเจำอเด็ืกุก็ุคิดืว่า 
จำะจัำบัเด็ืกุกิุน พอยักุษ์ต์นหน่�งจำะจัำบัเด็ืกุกิุน พอจัำบั 
ตั์วเด็ืกุ เด็ืกุก็ุร�อง นะโม ตั์สสะ...ยักุษ์ก็ุเหมือนจัำบัไฟ 
แลั�วโดืนช็ื่อต์ ยักุษ์อ่กุต์นหน่�งก็ุเลัยบัอกุว่าให� 
ออกุมาเด่ื�ยวเราจำะจัำบัเอง ยักุษ์ต์นน่�ก็ุจัำบัสองมือ 
เพื�อด่ืงเด็ืกุออกุจำากุใต์�เกุว่ยน พอจัำบัสองมือเด็ืกุต์กุใจำ
ก็ุสวดืเต็์มท่ี่� นะโม ตั์สสะ ภะคะวะโต์ อะระหะโต์ 
สัมมาสัมพุที่ธัิสสะ ยกัุษ์ก็ุร้�ส่กุเหมือนจัำบัไฟแรงส้ง
สะดุื�งไปทัี่�งตั์วเลัย ก็ุร้�ว่าตั์วเองที่ำาผิู้ดื เด็ืกุคนน่� 
ไม่ธิรรมดืา กุล่ัาว นะโม ตั์สสะ ไดื� แสดืงว่า 
เป็นบุัต์รของพระพทุี่ธิเจำ�า ก็ุเลัยที่ำาให�เด็ืกุปลัอดืภยั
จำากุยักุษ์เป็นต์�น 
 น่�ก็ุคือความสำาคัญ ของกุารสวดืบัที่มหา-
นมัสกุาร ผู้้�ใหญ่สวดื เด็ืกุสวดื คนเลืั�อมใสสวดื  
คนต์กุใจำสวดื ม่ข�อแต์กุต่์างกัุน

๓. บทสวดมนต์์ท่ีท่านอาจ้ารย์คิดว่า น่าจ้ะสวด
เป็นประจ้ำามีบทใดบ้าง ควรสวดเพราะอะไร

 บัที่ ๗ ต์ำานานก็ุด่ื ๑๒ ต์ำานานก็ุด่ื หรือ 
พระส้ต์ร ๗ ส้ต์ร เร่ยกุว่า จุำลัราชื่ปริต์ร หรือ  
๑๒ ส้ต์ร เร่ยกุว่า มหาราชื่ปริต์ร หรือถื�าม่ 
เวลัาน�อย สวดืสักุ ๔ ส้ต์ร คือ ๑. เมต์ต์ส้ต์ร  
๒. มงคลัส้ต์ร ๓. รต์นส้ต์ร แลัะ ๔. ขันธิปริต์ร  
สวดืเพื�อป้องกัุนสัต์ว์ร�าย ทัี่�ง ๔ ส้ต์รเป็นบัที่ 
ท่ี่�น่าสวดื เริ�มต์�นก็ุขอให�สวดืสักุ ๒ ส้ต์ร คือ  
เมต์ต์ส้ต์ร แลัะ มงคลัส้ต์ร 



๖๐6

 เมต์ต์สูต์ร เป็นบัที่สวดืเพื�อแผู่้เมต์ต์าให�แกุ่
ต์นเอง แลัะผู้้�อื�น ส่วน มงคลสูต์ร สวดืเพื�อให�เข�าใจำ
ช่ื่วิต์ว่า เราจำะพัฒนาช่ื่วิต์ไปในทิี่ศที่างใดื อาศัย
หลัักุมงคลัส้ต์ร ๓๘ ประกุาร เหมือนบัันไดืช่ื่วิต์ 
๓๘ ขั�น สวดืไปดื�วย มองแผู้นท่ี่�ช่ื่วติ์ไปดื�วย เที่วดืา
ก็ุชื่อบัฟัง เพราะต์อนท่ี่�พระพุที่ธิเจำ�าแสดืงมงคลั
ส้ต์ร เที่วดืาไดื�บัรรลัธุิรรมถ่ืงหน่�งแสนโกุฏิิ คือ หน่�ง
ลั�านลั�านต์น น่�คือพระส้ต์รท่ี่�เที่วดืาชื่อบัฟัง แลัะไดื�
บัรรลุัธิรรมมากุมาย ฉะนั�น ก็ุอยากุจำะแนะนำาให�สวดื
ทัี่�ง ๔ ส้ต์ร ถื�ายังไม่ไดื� ก็ุขอให�สวดืแค่ ๒ ส้ต์รก็ุไดื�

๔. บทสวดมนต์์บทใด ท่ีมีมาแต่์ในครั�งพุทธกาล
 และบทใดท่ีแต่์งขึ้�นในภายห่ลัง 

 บัที่สวดืท่ี่�ไม่ม่ในสมัยพุที่ธิกุาลั เช่ื่น ชิื่นบััญชื่ร
 อุปปาต์ะสันติ์ เป็นต์�น เหล่ัาน่�เป็นบัที่ท่ี่�พระเถืระ
สมัยหลัังแต่์งข่�นมา บัที่ชิื่นบััญชื่ร ก็ุเป็นบัที่ท่ี่�
อาราธินาพระพุที่ธิ พระธิรรม พระสงฆ์ มา
ประดืิษฐาน ณ ท่ี่�ต่์างๆ ในร่างกุาย เพื�อจำะให�ต์ัวเอง 
พัฒนาอวัยวะต่์างๆ เช่ื่น อาราธินาพระพุที่ธิเจำ�ามา
ไว�ท่ี่�ศ่รษะ เพื�อให�เราเป็นคนอ่อนน�อมถื่อมต์น

อาราธินาพระธิรรมมาไว�ท่ี่�ดืวงต์า เพื�อให�เรามอง
อะไรต่์างๆ ดื�วยต์าปัญญา ไม่มองอะไรแค่ต์าเนื�อ 
นิมนต์์พระสงฆ์มาไว�ท่ี่�อกุ เพื�อให�เป็นคนม่ใจำกุว�าง
น่กุถ่ืงอกุเขาอกุเรา 
 นิมนต์์พระอานนที่์แลัะพระราหุลั มาอย่้ท่ี่� 
ห้ข�างขวา เพื�อให�เราเป็นผู้้�ใฝ่เร่ยนร้�ต์ลัอดืช่ื่วิต์  
พระมหากัุสสปะกัุบัพระมหานามะอย้่ห้ซึ่�าย เพื�อ
เป็นคนว่านอนสอนงา่ย ม่จิำต์คิดืท่ี่�จำะลังมอืที่ำาทัี่นท่ี่
หลัังจำากุท่ี่�ไดื�ฟังคำาแนะนำา 
 นิมนต์์พระกุุมารกัุสสปะมาไว�ท่ี่�ปากุ เพื�อเว�น
จำากุวจ่ำทุี่จำริต์ ๔ พ้ดืสิ�งท่ี่�ล่ักุซ่ึ่�งที่ำาให�ตื์�น พ้ดืสิ�ง 
ท่ี่�ยากุให�เข�าใจำง่าย พ้ดืแลั�วบััวไม่ชื่ำ�านำ�าไม่ขุ่น 
เป็นต์�น น่�คือเนื�อหาบัางส่วนของคาถืาชิื่นบััญชื่ร 
ท่ี่�ให�ระล่ักุถ่ืงคุณของพระรัต์นต์รัย แลัะอาราธินา
ให�มาประดิืษฐานท่ี่�อวัยวะต่์างๆ ในร่างกุาย เพื�อ
ให�เราไดื�พัฒนาอวัยวะต่์างๆ ให�เป็นไปในที่าง 
ท่ี่�ด่ืงาม หรือ
 อุปปาต์ะสันติ์ ก็ุเป็นกุารแผู่้เมต์ต์า สรรพสัต์ว์
ใน ๓๑ ภพภ้มิ กุล่ัาวท่ี่ลัะภ้มิ ต์อนแรกุก็ุระล่ักุถ่ืง
พระพุที่ธิเจำ�า ๕ พระองค์ในภัที่รกัุปน่� แสดืงความ
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เคารพต์่อพระรัต์นต์รัย จำากุนั�นก็ุแผู่้เมต์ต์าแกุ ่
สรรพสัต์ว์ใน ๓๑ ภพภ้มิ ให�สัต์ว์ทัี่�งหลัาย พ�นจำากุ
ทุี่กุข์ โศกุ โรคภัย น่�ก็ุคือเนื�อหาโดืยย่อของบัที่ 
อุปปาต์ะสันติ์ ท่ี่�แต่์งข่�นใหม่ในภายหลัังพุที่ธิกุาลั 
ซ่ึ่�งก็ุม่ประโยชื่น์ แม�จำะไม่เท่ี่ากัุบับัที่พระปริต์ร ซ่ึ่�ง
เป็นพระส้ต์รท่ี่�บัางบัที่หากุปฏิิบััติ์ถ้ืกุต์�อง ก็ุที่ำาให� 
หลุัดืพ�นจำากุทุี่กุข์ เข�าถ่ืงสุขท่ี่�ประณ่ต์ไดื�ดื�วย เช่ื่น 
เมต์ต์ส้ต์ร ก็ุที่ำาให�เข�าถ่ืงต์ติ์ยฌาน แลัะไดื�บัรรลุั
ธิรรมถ่ืงขั�นอนาคาม่ หรือ มงคลัส้ต์ร ก็ุที่ำาให�บัรรลุั
ธิรรมตั์�งแต่์พระโสดืาบััน จำนถ่ืงพระอรหันต์์ น่�ก็ุคือ
บัที่สวดืเพื�อป้องกัุนภัยดื�วย แลัะไดื�ดืวงต์าเห็น
ธิรรมดื�วย 
 ฉะนั�น บัที่สวดืทัี่�งในอด่ืต์ท่ี่�พระพุที่ธิองค์ต์รัส
ไว�เอง หรือบัที่สวดืท่ี่�พระสาวกุแต่์งข่�นในภายหลััง   
ก็ุเป็นไปเพื�อน�อมระล่ักุถ่ืงคุณของพระรัต์นต์รัย 
เป็นกุารกุล่ัาวสัจำจำะวาจำา เช่ื่น บัที่โพชื่ฌงค์ ท่ี่�เป็น
คาถืา ก็ุเป็นบัที่ท่ี่�แต่์งข่�นใหม่ แต่์เป็นกุารกุล่ัาว 
สัจำจำะวาจำา ท่ี่�ม่ข�อความว่า ดื�วยสัจำจำะวาจำาน่�  
ขอความปลัอดืภัยจำงม่... บัที่เกุ่า กัุบับัที่ใหม่ก็ุ 
แต์กุต่์างกัุน บัที่เกุ่าเป็นธิรรมะท่ี่�ช่ื่วยให�หลุัดืพ�น 
บัที่ใหม่เป็นพระปริต์ร เพื�อปกุป้องคุ�มครอง ไม่ไดื�
เน�นให�เกิุดืกุารบัรรลุัธิรรม  

๕. บทสวดท่ีคนไทยไม่นิยมสวด แต่์ประเทศอ่่น
 เช่ีน พม่านิยมสวดมีอะไรบ้าง 

 เช่ื่น คัมภ่ร์มหาปัฏิฐาน หรือ อุปปาต์ะสันติ์
คัมภ่ร์มหาปัฏิฐานจำะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ืสวดื 
กัุนทุี่กุท่ี่� ส่วนคนไที่ยก็ุเอาไปสวดืเฉพาะงานศพ  
เฉพาะบัที่อุเที่ศเที่่านั�นเอง ส่วนพม่าเขาสวดืทัี่�ง 
อุเที่ศ ทัี่�งนิเที่ศ สวดืในงานข่�นบั�านใหม่ แลัะ 
ในงานทุี่กุงาน 
 บัที่อุปปาต์ะสันติ์ ก็ุนิยมสวดืท่ี่�ภาคเหนือ 
แลัะภาคกุลัางบัางแห่ง แต่์ท่ี่�พม่าจำะสวดืกัุนทัี่�วไป

  นอกุจำากุน่�ก็ุยังม่บัที่ท่ี่�พระเถืระในภายหลััง
แต่์งข่�น ท่ี่�บั�านเราไม่นิยม แต่์ท่ี่�พม่านิยมก็ุยังม่อ่กุ  
บั�างท่ี่�เราก็ุไม่ค่อยร้� เช่ื่น อากุารวัต์ต์ส้ต์ร ของไที่ย 
จำะม่สายวัดืป่า แลัะสายบัาล่ัใหญ่ท่ี่�สวดืกัุน  
นอกุนั�นก็ุจำะไม่ค่อยร้�จัำกุ  

๖. บทสวดสั�นๆ แบบคาถึา สวดแล้วจ้ะได้
อา นุภาพเห่ ม่อนสวดบทยาวๆ ห่ ร่อ ไ ม่  
ช่ีวยยกตั์วอย่างสัก ๒-๓ บท

 สวดืย่อๆ สำาหรับัคนท่ี่�สวดืจำนคล่ัองแคล่ัวแลั�ว
 ทัี่�งแบับัย่อแบับัพิสดืาร เข�าใจำความหมายจำนข่�นใจำ
 แลั�วเวลัาฉุกุเฉิน ไม่สามารถืสวดืให�ครบัจำำานวน 
เต็์มไดื� ก็ุสวดืเฉพาะบัที่ย่อ ก็ุจำะม่พลัังเหมือนกัุน 
แต่์ถื�าจำะให�ม่พลัังเหมือนกัุบัสวดืบัที่เต็์มๆ นั�นก็ุยากุ
 แต่์อย่างน�อย กุารท่ี่�จำะสวดืย่อไดื� ต์�องสวดืบัที่เต็์ม
ไดื�แลั�ว คล่ัองแลั�ว เข�าใจำความหมาย จ่ำงมาสวดื 
บัที่ย่อ ในเวลัากุระชัื่�น ในเวลัาน�อยก็ุเลัยมา 
สวดืบัที่ย่อ เช่ื่น บัที่ชิื่นบััญชื่ร ก็ุย่อเหลืัอ ชิื่นะปัญ
ชื่ะรัง มัง รักุขะตุ์  แต่์กุ่อนจำะมาใชื่�บัที่ย่อ บัที่เต็์ม
ต์�องสวดืไดื�คล่ัองแลั�ว
 หรือบัที่สวดืรต์นส้ต์ร เราก็ุนิยมมาย่อเหลืัอ 
ท่ี่อนสุดืที่�ายท่ี่� ว่า ข่ณัง ปุราณัง นะวัง นัต์ถิื  
สัมภะวัง... เป็นต์�น ก็ุไดื� แต่์จำะมาสวดืบัที่ย่อไดื�  
ต์�องสวดืบัที่เต็์มให�คล่ัองแคล่ัว ให�ข่�นใจำกุ่อน  
เพราะถื�าไม่สวดืบัที่เต็์มให�ไดื�กุ่อน ก็ุจำะไม่เข�าใจำว่า
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พุที่ธิรัต์นะ ธัิมมรัต์นะ สังฆรัต์นะ ท่ี่�แที่�คืออะไร 
สองบัที่น่� กุล่ัาวดื�วยสัจำจำะวาจำา ฉะนั�น สัจำจำะวาจำา
ก็ุจำะไม่ม่พลัังมากุพอ ท่ี่�จำะให�เกิุดืผู้ลั ถื�าสวดืรต์นส้ต์ร 
โดืยพิสดืาร ก็ุจำะม่พลัังมากุกุว่าสวดืโดืยย่อ 
 กุารสวดืย่อ กัุบัสวดืพิสดืาร จำะไดื�ผู้ลัอย่างไร
ก็ุข่�นอย้่กัุบับุัคคลันั�น ว่าไดื�เคยสวดืแบับัพิสดืาร 
จำนคล่ัอง จำนข่�นใจำไดื�แลั�วหรือยัง ถื�ายัง สวดืย่อ 
ก็ุจำะไม่ม่ผู้ลัมากุเท่ี่ากัุบัสวดืโดืยพิสดืาร 

๗. วิธีการสวดมนต์์ท่ีถูึกต้์องควรทำาอย่างไร

๑. ฝึกุสวดืให�ถ้ืกุอักุขรวิธ่ิ  
๒. ฝึกุแปลัให�ไดื�ทุี่กุตั์วอักุษร
๓. ตั์�งเมต์ต์าจิำต์ ไม่หวังสิ�งใดืต์อบัแที่นใดืๆ จำากุ

กุารสวดืมนต์์นั�น สวดืถ้ืกุอักุขระตั์�งแต่์ ฐาน 
กุรณ์ ปยต์นะ ที่ำานอง ส่วนกุารแปลั ก็ุต์�อง
เข�าใจำตั์�งแต่์ ต์�นเหตุ์ของส้ต์รน่� ความหมายของ
พระส้ต์ร เป็นปริต์รในลัักุษณะอย่างไร ปฏิิบััติ์
เพื�อหลุัดืพ�น ต์�องที่ำาอย่างไร ถื�าเข�าใจำสิ�งเหล่ัาน่� 
อยา่งกุระจ่ำางชัื่ดื กุารสวดืก็ุจำะม่พลััง แลัะสุดืที่�าย
ก็ุตั์�งจิำต์เมต์ต์าอันบัริสุที่ธิิ�ต่์อผู้้�ฟัง ไม่หวังลัาภ 

สักุกุาระจำากุผู้้�ฟัง ถื�าไดื�อย่างน่� กุารสวดืก็ุจำะม่
คุณสมบััติ์ของผู้้�สวดืครบัถื�วน ก็ุจำะเห็นผู้ลั  
ส่วนผู้้�ฟังสวดื ก็ุต์�องม่คุณสมบััติ์เช่ื่นกัุน เช่ื่นว่า
ในขณะท่ี่�ฟังก็ุไม่ที่ำาอย่างอื�น ไม่พ้ดืคุยกัุน 
เป็นต์�น 

 ๘. การฟัังสวดให้่เกิดผลต้์องทำาอย่างไร 

๑. เป็นผู้้�ม่ศรัที่ธิา เชืื่�อกุรรมแลัะผู้ลัของกุรรม 
๒. ไม่เคยที่ำาอนันต์ริยกุรรม คือ กุรรมหนักุ ๕ อย่าง  
 ม่มาตุ์ฆาต์ ฆ่ามารดืา เป็นต์�น 
๓. ม่ศรัที่ธิา ความเชืื่�อ ความเลืั�อมใสในบัที่ท่ี่�ฟัง  
 ตั์�งใจำฟังดื�วยความเคารพ 
 ฉะนั�น ถื�าผู้้�สวดืแลัะผู้้�ฟังก็ุม่คณุสมบััต์ ิกุารสวดื
แลัะกุารฟังพระปริต์รก็ุจำะสัมฤที่ธิิผู้ลั 
 อน่�ง กุารสวดืต์�องเกิุดืจำากุกุารฝึกุฝนอย่างนั�น 
๒ เดืือนคร่�ง เช่ื่น ฝึกุกุารออกุเส่ยงอักุขระให�ถ้ืกุต์�อง  
แปลัไดื� เพื�อให�ไดื�ที่ำานอง เพื�อให�เมต์ต์าจิำต์เกิุดืผู้ลั 
อย่างน�อยต์�องใชื่�เวลัาฝึกุ ๒ เดืือนคร่�ง แลัะถื�า 
ฝึกุสวดืเป็นประจำำา อานุภาพก็ุจำะเพิ�มข่�นไปต์าม
กุารฝึกุฝน



๙. การสวดถึอนค่ออะไร 
บทไห่นท่ีใช้ีในการสวดถึอน 

 กุารสวดืถือน คือ กุารสวดืถือนส่มา นำามา
ประยุกุต์์ใชื่�สวดืถือนไสยศาสต์ร์ไดื�
 สาเหตุ์ เช่ื่น อาคารบั�านเรือนท่ี่�เราอย้่อาศัย 
ก็ุด่ื เราสร�างบั�านครอบัส่มา ครอบัหลุัมฝังศพ
ครอบัต์อไม�เกุ่า ตั์ดืต์�นไม�แลั�วไม่ถือนเอาต์อออกุ
ถืมท่ี่�แลั�วสร�างบั�านครอบัไปเลัย ก็ุเสร็จำเร็ว แต่์
สุดืที่�าย ต์�นไม�นั�นอาจำจำะม่รุกุขเที่วดืาอาศัยอย้่ 
ที่ำาให�เกิุดืปัญหากัุบัผู้้�ท่ี่�มาอย้่อาศัย หรือ...
 บัางคนกุลัั�นแกุลั�งเรา เอาไสยศาสต์ร์ เช่ื่น  
เอาหม�อดิืนใส่กุระด้ืกุ ใส่ไสยศาสต์ร์เข�าไป แลั�วก็ุ
มาฝังไว�ในพื�นท่ี่�บั�านของเรา 
 ส่วนพื�นท่ี่�ท่ี่�เคยเป็นโบัสถ์ื ม่ส่มาเกุ่า แต่์
ปัจำจุำบัันเราไม่เห็นโบัสถ์ืไม่เห็นส่มาแลั�ว เราเอาท่ี่�
ไปใชื่�สร�างอาคารครอบัส่มาเกุ่าโดืยไม่ร้� ก็ุที่ำาให�
คนท่ี่�มาอาศัยอย้่ อย่้ไม่เป็นสุข อาจำจำะเจำออะไร
แปลักุๆ
 บัางพื�นท่ี่�เขาจำะสร�างอาคารสำานักุงานใหญ่  
ท่ี่�ต์รงนั�นเคยโดืนระเบิัดืในยุคสงครามโลักุครั�งท่ี่� ๒   
ม่คนจำมลังไปต์าย ถื�าเราไปสร�างอาคารครอบัจำะ
เกิุดือะไรข่�น คนท่ี่�ไปใชื่�อาคารก็ุจำะที่ะเลัาะกัุน หรือ
ว่าเจ็ำบัป่วยหาสาเหตุ์ไม่เจำอ
 กุรณ่กุารสร�างสนามบัินสุรรณภ้มิก็ุเช่ื่นกัุน
ท่ี่�เดิืมม่โบัสถ์ืเกุ่า ม่ส่มาเกุ่า ม่ป่าชื่�า พอไปสร�าง 
อาคารครอบั ยังไม่ทัี่นเสร็จำ คนก็ุเริ�มที่ะเลัาะกุัน
แลั�ว เริ�มม่คนเจ็ำบัคนป่วย
 ป่าชื่�าเมื�อเอากุระด้ืกุออกุแลั�ว แต่์ยังไม่ไดื� 
สวดืถือนพวกุอมนุษย์พวกุภ้ต์กุ็ยังอย้่บัริเวณนั�นมากุ   
อาจำจำะม่กุารที่ะเลัาะกัุน อาจำจำะเจ็ำบัป่วย อาจำจำะ 
ม่ปัญหาท่ี่�เราคาดืไม่ถ่ืง ที่ำาให�เราอย้่ไม่ไดื�

๑๐. วิธีการสวดถึอน

 ๑. กุ่อนสวดืถือน ๗ วัน ให�จุำดืธ้ิปบัอกุกุ่อน 
เพื�อให�ภ้ต์ท่ี่�อย้ใ่นบัริเวณนั�น หาท่ี่�อย้ใ่หม่ 
 ๒. หากุม่เครื�องสังเวยก็ุจัำดืไดื� จำากุนั�น ถืวาย
สังฆที่านแลั�วอุทิี่ศส่วนกุุศลั แลัะเมื�อครบัเจ็ำดืวัน 
เริ�มสวดืบทเมต์ต์สูต์ร แผู่้เมต์ต์าให�เขา ถื�าเมต์ต์-
ส้ต์รยังไม่ไดื�ผู้ลั ก็ุสวดืบทอาฏานาฏิยสูต์ร ถื�ายัง
ไม่ไดื�ผู้ลัอ่กุ ก็ุสวดืปัพพาชีนียกรรมวาจ้า ซ่ึ่�งเป็น
บัที่สวดืขับัพระดืื�อให�ออกุจำากุหม่้คณะ พระดืื�อ 
บัอกุสอนไม่ไดื� ที่ำาผิู้ดือย้อ่ยา่งนั�น สวดืบัที่ขับั (ไล่ั)  
พระดืื�อก็ุอย่้ไม่ไดื� แม�อมนุษย์ก็ุเช่ื่นเด่ืยวกัุน เที่วดืาดืื�อ 
ที่ำาบุัญให�แลั�ว แบ่ังบุัญให�แลั�ว สวดืเมต์ต์ส้ต์ร 
ให�แลั�ว ถื�ายังไม่ไดื�ผู้ลัอ่กุ สวดบทถึอนก่อน แล้ว
สวดบทขั้บทีห่ลัง แต่์ถื�าสวดืไม่ถ้ืกุอักุขระ ก็ุจำะ
ไม่ม่กุำาลััง เขาก็ุจำะไม่ไป ต้์องสวดให้่ถูึกอักข้ระถึึง
จ้ะมีกำาลัง พื�นท่ี่�ท่ี่�เคยเป็นโบัสถ์ืม่ส่มาเกุ่า ที่ำาให� 
คนท่ี่�มาอาศัยอย้่ไม่เป็นสุข อาจำจำะเจำออะไร
แปลักุๆ ก็ุใชื่�บทสีมาสมูห่นนกรรมวาจ้า สวดืไล่ั
อมนุษย์ไป
 ป่าชื่�าเมื�อเอากุระด้ืกุออกุแลั�ว แต่์ยังไม่สวดืถือน 
พวกุอมนุษย์พวกุภ้ต์ก็ุยังอย้่บัริเวณนั�นมากุ  
พอสวดืถือนแลั�วก็ุขับัให�เขาไปอย้่ท่ี่�อื�น อมนุษย์
ก็ุต์�องย�ายถิื�นไปหาท่ี่�อย้่ใหม่ แต่์กุารจำะสวดืถือน 
เพื�อขับัไล่ัอมนุษย์น่� ต์�องจำุดืธ้ิปบัอกุลั่วงหน�า ๗ วัน  
ให�เขาไปหาท่ี่�อย้่ใหม่ ไม่เช่ื่นนั�นพวกุอมนุษย์ 
จำะอาฆาต์ แลั�วหาโอกุาสเล่ันงานต์อนท่ี่�เราเผู้ลัอ
พวกุยักุษ์พวกุอมนุษย์คนธิรรพ์ท่ี่�โหดืร�ายม่ใจำชัื่�ว
จำะไม่ให�อย้่ในท่ี่�น่� ให�ออกุไป ถื�าดืื�อไม่ยอมไป ก็ุ
สวดืขับั 

๑๑. ท่านอาจ้ารย์ช่ีวยเล่าประสบการณ์์การไล่ผี 
 โยมท่ี่�เล่ันคุณไสยในเรื�องเสือสมิง เขาให�คร้
เอาวิชื่าเสือสมิงเข�ามาในร่างเขา ก็ุเป็นคนปกุติ์ 
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นั�นแหลัะแต่์ม่วิชื่าเสือสมิงในตั์ว บัางท่ี่ก็ุสามารถื
ปีนต์�นไม�ไดื�เหมือนเสือ พอไดื�มาเร่ยนธิรรมะแลั�ว 
ก็ุอยากุจำะเอาออกุ จ่ำงมาขอให�สวดืถือน สวดื 
บทถึอนสีมาสมูห่นนกรรมวาจ้า พอถ่ืง ทุติ์ยัมปิ 
[แม�ครั�งท่ี่�สอง] ยังสวดืไม่จำบัเลัย วิชื่าเสือสมิงของ
คนนั�นก็ุจำะแสดืงอากุารเป็นเสือ คำารามเหมือน 
เสือ ต์ะกุุยเหมือนเสือ แลั�วก็ุพ้ดืว่า เขาจำะออกุแลั�ว
ให�หยุดืสวดื แต่์เราก็ต้์องสวดต่์อให้่ได้ ๓ จ้บ  
ให�เขาอย้่ไม่ไดื� ให�เขาออกุไป จ้ะได้กลับมา 

เข้้าให่ม่ไม่ได้อีก

 ท่ี่�สนามบิันสุวรรณภ้มิก็ุม่วิญญาณมาเข�าสิง
แขกุคนสำาคัญ (VIP) ใชื่�บทสวดกรรมวาจ้า เขา
ออกุไปแลั�วก็ุมาขอให�สร�างศาลัเพื�อท่ี่�เขาจำะไดื� 
ม่ท่ี่�อย้่ ก็ุให�เขารับัไต์รสรณคมน์ รับัศ่ลั เพื�อจำะไดื�
ไม่เบ่ัยดืเบ่ัยนผู้้�อื�น ก็ุให�อย้่ไดื� บัที่สวดืน่�ไดื�ช่ื่วย 
กุลัับัใจำเขา ในกุารไม่เบ่ัยดืเบ่ัยนผู้้�อื�น
 พอที่ำากุารสวดืถือน แลัะสวดืขับัแลั�ว ปัญหา
ต่์างๆ ก็ุหายไป

๑๒. บทสวดถึอนสีมา 

สีีมาสีมูหนนกมฺมวาจา
นโม ตสฺฺสฺ ภควโต  อรหโต สฺมฺมาสฺมฺพุุทธสฺฺสฺ  (๓ จบ)

 ๑. สฺุณาตุ เม ภนฺเต  สฺงฺฺโฆ, โย โสฺ สฺงฺฺเฆน  ติจีวเรน  อวิปฺฺปฺวาโสฺ  สฺมฺมโต.
ยทิ  สฺงฺฺฆสฺฺสฺ  ปฺตฺตกลฺฺลํฺ,  สฺงฺฺโฆ ตํ  ติจีวเรน  อวิปฺฺปฺวาสํฺ  สฺมูหเนยฺย  เอสฺา ตฺติ.
 สฺุณาตุ  เม ภนฺเต สฺงฺฺโฆ,  โย โสฺ  สฺงฺฺเฆน  ติจีวเรน  อวิปฺฺปฺวา สฺ  สฺมฺมโต,
สฺงฺฺโฆ ตํ  ติจีวเรน  อวิปฺฺปฺวาสํฺ  สฺมูหนติ.  ยสฺฺสฺายสฺฺมโต ขมติ  เอตสฺฺสฺ  ติจีวเรน
อวิปฺฺปฺวาสฺสฺฺสฺ  สฺมุคฺฆาโต,  โสฺ  ตุณฺหสฺฺสฺ  ยสฺฺสฺ  นกฺขมติ,  โสฺ  ภาเสฺยฺย.
สฺมูหโต โสฺ  สฺงฺฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺฺปฺวาโสฺ. ขมติ  สฺงฺฺฆสฺฺสฺ, ตสฺฺมา  ตุณฺหี.  เอวเมตํ  ธารยามิ.
 ๒. สฺุณาตุ เม ภนฺเต สฺงฺฺโฆ, ยา สฺา สฺงฺฺเฆน สีฺมา สฺมฺมตา สฺมานสํฺวาสฺา  เอกุโปฺสฺถา,
ยทิ  สฺงฺฺฆสฺฺสฺ  ปฺตฺตกลฺฺลํฺ,  สฺงฺฺโฆ  ตํ  สีฺมํ  สฺมูหเนยฺย  สฺมานสํฺวาสํฺ  เอกุโปฺสฺถํ.  เอสฺา ตฺติ.
 สฺุณาตุ เม ภนฺเต สฺงฺฺโฆ,  ยา สฺา  สฺงฺฺเฆน  สีฺมา  สฺมฺมตา  สฺมานสํฺวาสฺา  เอกุโปฺสฺถา.  
สฺงฺฺโฆ  ตํ  สีฺมํ  สฺมูหนฺติ  สฺมานสํฺวาสํฺ  เอกุโปฺสฺถํ.  ยสฺฺสฺายสฺฺมโต  ขมติ  เอติสฺฺสฺา  สีฺมาย 
สฺมานสํฺวาสฺาย  เอกุโปฺสฺถาย  สฺมุคฺฆาโต, โสฺ  ตุณฺหสฺฺสฺ,  ยสฺฺสฺ  นกฺขมติ,  โสฺ  ภาเสฺยฺย.
สฺมูหตา สฺา  สีฺมา  สฺงฺฺเฆน  สฺมานสํฺวาสฺา เอกุโปฺสฺถา. ขมติ สฺงฺฺฆสฺฺสฺ,  ตสฺฺมา  ตุณฺหี.
เอวเมตํ  ธารยามิ.

๑๓. การสวดขั้บไล่พวกอมนุษย์ 

พระสงฆท่์ี่�เป็นหัวหน�า ถืามโยมท่ี่�เปน็ประธิานในพธ่ิิว่า : พวกุอมนษุย์ท่ี่�เป็นยักุษ์-คนธิรรพ์-กุุมภัณฑ์์-นาค 
ท่ี่�โหดืร�าย ที่ารุณ ไร�นำ�าใจำ ชื่อบัเบ่ัยดืเบ่ัยน คุณโยมต์�องกุารท่ี่�จำะให�เขาออกุไปไหม?
โยมต์อบัว่า : ต์�องกุารครับั
 ถืามแม�ครั�งท่ี่�สองว่า....  (โยมต์อบัว่า) ต์�องกุารครับั
 ถืามแม�ครั�งท่ี่�สามว่า....  (โยมต์อบัว่า) ต์�องกุารครับั
พระสงฆ์ท่ี่�เป็นหัวหน�ากุล่ัาวต่์อไปว่า : ขอพระสงฆ์จำงสวดืปัพพาชื่น่ยกัุมมวาจำา เพื�อใชื่�อำานาจำสงฆ์ขับัไล่ั
อมนุษย์ท่ี่�ชื่อบัมาที่ำาอันต์รายอุบัาสกุอุบัาสิกุาทัี่�งหลัายเป็นลัำาดัืบัต่์อไป
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ปพฺฺพฺาชนียกมฺมวาจา
นโม  ตสฺฺสฺ ภควโต อรหโต  สฺมฺมาสฺมฺพุุทฺธสฺฺสฺ  (๓ จบ)

 สฺุณาตุ เม ภนฺเต สฺงฺฺโฆ,  อิเม อมนุสฺฺสฺา  ยกฺข-คนฺธพฺุพุ-กุมฺภณฺฑ-นาคา  จณฺฑา 
รุทฺธา  รภสฺา อทยาลฺุกา  วิเหสฺกา  อิเมสํฺ  จณฺฑตา รุทฺธตา  ราภสฺฺสํฺ  อทยาลฺุกตา 
วิเหสฺกตา  ทิสฺสฺนฺติ  เจว  สฺุยฺยนฺติ  จ  กุลฺานิ จ  อิเมหิ  วิเหสิฺตานิ  ทิสฺฺสฺนฺติ เจว  สฺุยฺยนฺติ จ.
 สฺงฺฺโฆ  อิเมสํฺ  อมนุสฺฺสฺานํ ยกฺข-คนฺธพฺุพุ-กุมฺภณฺฑ-นาคานํ  อิมสฺฺมา อารามาปฺพฺุพุา
ชนียกมฺมํ  กโรติ.  น  อิเมหิ อมนุสฺฺเสฺหิ  ยกฺข-คนฺธพฺุพุ-กุมฺภณฺฑ-นาเคหิ  อิมสฺฺมึ
อาราเม  วตฺถพฺุพุนฺติ.
 ยสฺสฺายสฺฺมโต ขมติ  อิเมสํฺ อมนุสฺฺสฺานํ  ยกฺข-คนฺธพฺุพุ-กุมฺภณฺฑ-นาคานํ อิมสฺฺมา
อารามา ปฺพฺุพุาชนียกมฺมสฺฺสฺ  กรณํ,  น  อิเม อมนุสฺฺเสฺหิ  ยกฺข-คนฺธพฺุพุ-กุุมฺภณฺฑ-
นาเคหิ  อิมสฺฺมึ  อาราเม วตฺถพฺุพุนฺติ.  โสฺ  ตุณฺหสฺฺสฺ,  ยสฺฺสฺ  นกฺขมติ,  โสฺ  ภาเสฺยฺย.
 ทุติยมฺปิฺ  เอตมตฺถํ วทามิ. ...   ตติยมฺปิฺ  เอตมตฺถํ  วทามิ ...

  เมื�อสวดืกุรรมวาจำาจำบั ให�สวดืคาถืาประจำำาทิี่ศนั�นๆ
๑. ทิี่ศบ้ัรพา  สฺพฺุเพุ  พุุทฺธา  เขมปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน  รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๒. ทิี่ศอาคเนย์  สฺพฺุเพุ พุุทฺธา  ชินปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๓. ทิี่ศทัี่กุษิณ  สฺพฺุเพุ พุุทฺธา  ลฺาภปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๔. ทิี่ศหรด่ื  สฺพฺุเพุ พุุทฺธา  เตชปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน  รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๕. ทิี่ศปัจำฉิม  สฺพฺุเพุ  พุุทฺธา  พุลฺปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๖. ทิี่ศพายัพ  สฺพฺุเพุ  พุุทฺธา  ยสฺปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๗. ทิี่ศอุดืร  สฺพฺุเพุ  พุุทฺธา  สิฺรปฺิฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๘. ทิี่ศอ่สาน  สฺพฺุเพุ  พุุทฺธา  อิทฺธิปฺฺปฺตฺตา  ปฺจฺเจกานฺจ  ยํ  พุลํฺ
 อรหนฺตานฺจ  เตเชน  รกฺขํ  พุนฺธามิ  สฺพฺุพุโสฺ ฯ
๙. พระเกุตุ์  ชยนฺโต  โพุธิยา  มูเลฺ  สฺกฺยานํ  นนฺทิวฑฺฒโน
   (ทิี่ศต์รงกุลัาง)  เอวํ  ตฺวํ  วิชโย  โหหิ  ชยสฺฺสฺุ  ชยมงฺฺคเลฺ ฯ

 พระพุที่ธิเจำ�าทัี่�งปวง ที่รงถ่ืงความเกุษม... ชัื่ยชื่นะ... ลัาภ... เดืชื่... กุำาลััง... ยศ... สิริ... ฤที่ธิิ�  กุำาลัังใดื 
แห่งพระปัจำเจำกุพุที่ธิเจำ�า แลัะแห่งพระอรหันต์์ทัี่�งหลัาย ม่อย้่ ดื�วยเดืชื่แห่งกุำาลัังนั�น ข�าพเจำ�า 
ขอผู้้กุมนต์์คุ�มครอง โดืยประกุารทัี่�งปวง
 ขอท่ี่านจำงชื่นะ เหมือนพระพุที่ธิเจำ�าผู้้�ที่รงเป็นท่ี่�เคารพรักุของเจำ�าศากุยะ ณ ควงไม�โพธิิ� ขอท่ี่าน 
จำงไดื�รับัชัื่ยมงคลั เที่อญ  
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  อโห่สะการ  พระพุทธคุณ์

  มนุญญะบุญ    มิเท่านิพพาน

  ละบาปละห่ัก    ประจ้ักษ์ประจ้ัญ

  มโนฉะนั�น    ประมาทมิมี

  มคีก็เถึิด   จ้ะเกิดพลัง

  ธัมมิกก็ยัง    มลังมุนี

  พระพุทธพจ้น์  ประกฏฉะนี�

  สมังคี     ณ์  มรรคะเทอญ

  ยินดีที่ได้เคารพบูชีาคุณ์ข้องพระพุทธเจ้้า

 ความยินดีในบุญก็ไม่เท่าสุข้ในนิพพาน

 ซึ่งได้จ้ากการละบาป การห่ักห่้าม การเข้้าใจ้ ต์่อสู้กิเลส

 ฉะนี� จ้ิต์ใจ้นั�นจ้ึงประมาทไม่ได้

 ด้วยความสามัคคีในมรรคเป็นกำาลัง

 สห่ธรรมิกก็ยังรุ่งเร่องด้วยพระพุทธบารมี

 ด้วยว่าพระสัทธรรมยังอยู่ดังนี�

 เจ้ริญมรรคให่้พร้อมเทอญ 

     อิงฺธีัมม์ 

 

(ปมาณ์ิกาฉันท์)  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นมัสการพระพุทธเจ้า 
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มงฺคลทัิ�งฺแก�บ้ัานเรือัน สุถานทีิ� และจิัต์ใจั ทัิ�งฺ
เป็นมงฺคลแก�พรหมเทิพ มีสัุมมาทิิฏฐิิด้วย์ ทีิ�ใดมี
เสีุย์งฺสุวดมนต์์ทีิ�นั�นจึังฺมักมีพรหมเทิพคอัย์รักษ์า 
สุถานทีิ�นั�น เชิ�นเดีย์วกับัผูู้้สุวดมนต์์เป็นประจัำา  
ก็ย์�อัมได้รับัการรักษ์าคุ้มครอังฺจัากพรหมเทิพผูู้้ได้
มีสุ�วนร�วมสุดับัฟัังฺด้วย์
 ดังฺนั�น การสุวดมนต์์จึังฺเป็นสิุ�งฺทีิ�ควรทิำา  
ไม�ควรละเลย์  

สมเด็ิจัพิระญาณส้งวร สมเด็ิจัพิระส้งฆราช่ 
สก่ลมหาส้งฆปริณายก่
ว้ดิบวรนิเวศิราช่วรวิหาร ก่รุงเที่พิมหานคร

เที่วดิาช่อบฟัังเส่ยงสวดิมนต์ั้

 เ ป็นทีิ� เชืิ� อั กันว� า  เทิวดาชิอับัฟัังฺ เ สีุย์งฺ 
สุวดมนต์์ เมื�อัคิดต์ามเหตุ์ผู้ลก็น�าจัะเป็นไปได้
เพราะพระพุทิธมนต์์นั�นเป็นมงฺคลอัันสูุงฺสุุด เป็น

พระเถระกล่าวถึงเร่�องสวดมนต์์พระเถระกล่าวถึงเร่�องสวดมนต์์
พระเถรานุเถระ พระเถรานุเถระ 

คมวาทะ



ได้สัุ�งฺสุมมาในต์อันทีิ�เป็นมนุษ์ย์์ ถึงฺแม้ว�าจัะ
เป็นเทิวดาอัย์ู�ก็ต์าม จิัต์ขอังฺพวกเขาย์ังฺฝั่กใฝ่่ 
ในบุัญกุศัล พอัได้ย์ินหรือัได้เห็นผูู้้ใดทิำาคุณงฺาม 
ความดี พวกเขาก็จัะพากันมาร�วมอันุโมทินาด้วย์ 
 หากว�าเรามีจิัต์ทีิ�ละเอีัย์ดเป็นสุมาธิบ้ัางฺ  
เราก็จัะเห็นเขามาร�วมอันุโมทินากับัเราด้วย์  
อัย์�างฺหย์าบัๆ ทีิ�พวกเราจัะรับัทิราบัได้ก็คือั  
อัาการขนพอังฺสุย์อังฺเกล้า เป็นต้์น  
 เวลาไหว้พระสุวดมนต์์ให้พากันตั์�งฺใจัสุวด
จัริงฺๆ เวลาสุวดก็ให้มีสุมาธิจัดจั�อัลงฺไปในบัทิ 
หรือัสูุต์รนั�นๆ มันถึงฺจัะมีอัานิสุงฺส์ุ เ กิดขึ�น  
การสุวดมนต์์ไหว้พระเป็นการทิำาสุมาธิไปในตั์ว
บัางฺทีิข้อัอัรรถธรรมต์�างฺๆ มันก็จัะผุู้ดขึ�นมา 
ในขณะทีิ�สุวดมนต์์ก็มี คําสอนของหลวงป้�ช่อบ ฐานสโม 

ว้ดิป�าส้มมานุสรณ์ จ้ังหว้ดิเลย 

เที่วดิาร่วมอนุโมที่นา

 เทิวดาในแต์�ละสุถานทีิ�ชิอับับัทิสุวดมนต์์ 
ทีิ�แต์กต์�างฺกัน บัางฺสุถานทีิ�ก็ชิอับับัทิธัมมจััก- 
กัปปวัต์ต์นสูุต์ร  บัางฺสุถานทีิ�ก็ชิอับับัทิกรณีย์เมต์ต์- 
สูุต์ร บัางฺสุถานทีิ�ก็ชิอับับัทิมาต์ิกา บัางฺสุถานทีิ�ก็
ชิอับับัทิเมตั้ตั้านิส้งสส้ตั้ร ๑

 พอัสุวดถึงฺบัทิทีิ�พวกเขาชืิ�นชิอับัเขาก็จัะพากัน
เปล�งฺเสีุย์งฺสุาธุการดังฺสุนั�นหวั�นไหวไปทัิ�ว เทิวดา
เขาพากันชืิ�นชิอับัเป็นอัย์�างฺมาก 
 เทิวดาทัิ�งฺหลาย์นั�น เขาก็เป็นมนุษ์ย์์เหมือัน
กับัพวกเรามาก�อัน มีจิัต์ใจัฝั่กใฝ่่ในบัุญกุศัล  
พอัต์าย์จัากโลกนี�ไปแล้ว ก็จุัติ์ไปสุวรรค์ชัิ�น
ต์�างฺๆ สูุงฺบ้ัางฺต์ำ�าบ้ัางฺ ขึ�นอัย์ู�กับับุัญกุศัลทีิ�ต์นเอังฺ

๑ เมต์ต์านิสุังฺสุสุูต์ร หรือั เมต์ต์านิสุังฺสุสุุต์ต์ปาฐิะ เป็นพุทิธพจัน์ขอังฺอังฺค์สุมเด็จัพระสุัมมาสุัมพุทิธเจั้า ว�าด้วย์อัานิสุงฺสุ์ขอังฺ 

การเจัริญเมต์ต์า ๑๑ ประการ ซึ�งฺได้รับัการบัันทิึกไว้ในพระสุุต์ต์ันต์ปิฎก และในเวลาต์�อัมาได้กลาย์เป็นหนึ�งฺในบัทิสุวดมนต์์  

ทิี�ชิาวพุทิธนิย์มสุวดสุาธย์าย์ได้รับัการรวบัรวมไว้ในภาณวาร หรือัหนังฺสุือัสุวดมนต์์ฉบัับัหลวงฺ มักมีการจัำาสุับัสุนกับั เมต์ต์า- 

นิสุังฺสุคาถาปาฐิะ
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บัอักให้เอัาอัาการวัต์ต์าสุูต์รมาสุวด สุามารถมี 
อัาย์ุย์ืนได้ เราเลย์อัย์ากจัะชิ�วย์รักษ์าบัทิสุวดนี�ไว้ 
ไม�ให้สูุญหาย์ พิมพ์ตั์วโต์ๆ นะ จัะได้สุวดกัน
 ก�อันนี�เราอัย์ู�ในป่าช้ิา แรม ๑ คำ�า หรือั ๒ คำ�า  
เดือันย์ังฺไม�พ้นย์อัดไม้ เรากำาลังฺนั�งฺสุมาธิอัย์ู� ฝั่นว�า
มีคนมาสุวดอัาการวัต์ต์าสูุต์รให้กับัเรา บัอักว�าจัะ
ป้อังฺกันไว้ให้ ป่าช้ิาก็สุะท้ิานหวั�นไหว เหมือัน 
พายุ์พัด อึักทึิกเหมือันวัวควาย์มันกำาลังฺวิ�งฺมา  
หมาทีิ�อัย์ู�ทีิ�นั�นมันก็เห�าแบับักลัวเลย์นะ
 แต์�เราก็ไม�หวั�นไหวเลย์นั�งฺเฉย์ พอัรุ�งฺเช้ิาไปดู
ก็เห็นกิ�งฺย์างฺกับัต้์นไม้ในป่าช้ิาหักจัริงฺๆ เพราะ
อีัก ๒ วันต์�อัมาก็ฝั่นว�าให้เราทิ�อังฺมนต์์บัทินี�  
ทัิ�งฺๆ ทีิ�เราสุวดไม�ได้ รุ�งฺขึ�นไปบิัณฑิบัาต์ ก็มีคนมา 
ใสุ�บัาต์ร เอัาบัทิสุวดนี�มาให้กับัเรา เราก็เลย์สุวด 
สุวดจันขึ�นใจั แบับัทิ�อังฺปาติ์โมกข์ พอัได้กรรมฐิาน
เลย์ไม� ไ ด้สุวดเลย์ ทิ�อังฺมนต์์บัทินี� ไปทีิ� ไหน 
ไม�อัดอัย์ากนะ จัะไม�ต์าย์โหงฺ หมาบ้ัาควาย์บ้ัา 
จัะไม�ทิำาร้าย์ได้ มีอัานุภาพดี พิมพ์ตั์วโต์ๆ นะ  
พิมพ์สีุอัะไรแบับัไหนก็ดีทัิ�งฺนั�น สุำาหรับัเราไม�มี
อัะไรไม�ดี ทุิกอัย์�างฺดีหมด 

หลวงป้�ส้งวาลย์ เขมโก่ 
ว้ดิทุ่ี่งสาม้คค่ธรรม จ้ังหว้ดิสุพิรรณบุร่ 

 เทิวดาผูู้้ใหญ� บัอักให้เอัาอาก่ารว้ตั้ตั้าส้ตั้ร 
มาสุวดจัะทิำาให้มีอัาย์ยุ์นืนานได้ บัทิอัาการวัต์ต์า- 
สูุต์รนี� เทิวดาจัะหมดอัายุ์แล้วจัะต้์อังฺจุัติ์ เสีุย์ใจั  
ก็เทีิ�ย์วถามหมู�เทิพเทิวดาทัิ�งฺหลาย์ เทิวดาผูู้้ใหญ�

อานุภาพิของเส่ยงสวดิมนต์ั้

 พุทิธมนต์์นั�นใครสุวดก็ต์ามเป็นกิจัวัต์รขอังฺ
พระสุงฺฆ์์เช้ิาเย์็นหรือัชิาวพุทิธทุิกคนสุวดพุทิธคุณ
หรือัระลึกในใจัมีอัานุภาพแผู้�ไปได้หมื�นจัักรวาล
สุวดอัอักเสุีย์งฺพอัได้ย์ิน มีอัานุภาพแผู้�ไปได้ 
แสุนจัักรวาล สุวดมนต์์เช้ิา-เย็์นธรรมดา มีอัานุภาพ
แผู้�ไปได้แสุนโกฏิจัักรวาล สุวดเต็์มเสีุย์งฺสุุดกู�  
มีอัานุภาพแผู้�ไปได้อันันต์จัักรวาล แม้สัุต์ว์ทีิ�อัาศััย์
อัยู์�ในสุามภพ และทีิ�สุุดแห�งฺอัเวจีัมหานรก ก็ย์ังฺ
สุามารถรับัรู้และได้รับัความสุุข เมื�อัแว�วเสีุย์งฺ 
สุวดมนต์์ผู้�านมาไปถึงฺ แม้เพีย์งฺแค� ชัิ�วขณะ 
หรือัครู�หนึ�งฺก็ย์ังฺดีกว�าหาความสุุขไม�ได้เลย์ 
ต์ลอัดกาล 

หลวงป้�ม้�น ภ้ริท้ี่ตั้โตั้ ว้ดิป�าสุที่ธาวาส 
จ้ังหว้ดิสก่ลนคร
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พิระเที่พิพ้ิช่รญาณมุน่ (ช่ยสาโร) 

 การสุวดมนต์์เป็นหมู�นี�จัะมีประโย์ชิน์มาก
ในการสุร้างฺความสุมานสุามัคคีในความรู้สึุก
เป็นหมู�คณะเดีย์วกัน เพราะการประสุานเสีุย์งฺ 
มีผู้ลต์�อัจิัต์ใจั มีผู้ลต์�อัความรู้สึุกว�าพวกเรา ไม�ใชิ� 
ต์�างฺคนต์�างฺอัย์ู� 
 การทิำาวัต์รสุวดมนต์์เป็นการสุำารวมกาย์
สุำารวมวาจัา ให้จิัต์ใจัอัย์ู�กับับัทิสุวดซึ�งฺเป็นหลัก
คำาสัุ�งฺสุอันขอังฺพระพุทิธเจ้ัา ฉะนั�น ถ้าเราไม�
ปล�อัย์ให้จิัต์ไปคิดเรื�อังฺอืั�นหรือัปล�อัย์ให้เกิดอัคติ์
ต์�อัการสุวดมนต์์ การสุวดมนต์์ก็เป็นวิธีฝึ่กจิัต์ 
หรือัฝึ่กต์นทีิ�ดีอัย์�างฺหนึ�งฺ ย์ิ�งฺถ้าเราสุวดบัทิแปล  
หรือัสุวดบัทิภาษ์าบัา ลี ทีิ� มี คำาแปลไปด้วย์  
คำาสุอันขอังฺพระพุทิธเจ้ัาจัะค�อัย์ๆ ซึมซับัอัยู์� 
ในใจั หลาย์ๆ คนทีิ�ทิ�อังฺบัทิสุวดมนต์์เคย์มาเล�า
ให้อัาต์มาได้ย์ินว�า ในชีิวิต์ประจัำาวันเวลามี 
เรื�อังฺเครีย์ด มีเรื�อังฺวิกฤต์เกิดขึ�น บัทิสุวดมนต์์
จัะผุู้ดขึ�นมาในสุมอังฺเหมือันเป็นอัาจัารย์์สัุ�งฺสุอัน

ให้เราได้สุติ์ ฉะนั�น บัทิสุวดมนต์์สุ�วนใหญ�ก็มี 
คำาสุอันขอังฺพทุิธเจ้ัาเป็นหลัก เราทิ�อังฺบัทิสุวดมนต์์ 
ทิ�อังฺพุทิธวจันะ คำาสัุ�งฺสุอันขอังฺพระพุทิธเจ้ัาได้  
ถือัว�าเป็นสิุริมงฺคลต์�อัชีิวิต์เรา 
 อีักอัย์�างฺหนึ�งฺ เ มื�อัเราจัะนั�งฺสุมาธิหรือั 
เจัริญสุติ์ในชีิวิต์ประจัำาวัน บัางฺทีิเราเพิ�งฺกลับั 
มาจัากทีิ�ทิำางฺาน หรือัว�าถ้าเป็นเด็กนักเรีย์นกลับั
จัากโรงฺเรีย์น จัะให้นั�งฺสุมาธิเลย์จิัต์ไม�ค�อัย์พร้อัม  
บัางฺทีิก็ย์ังฺ ฟุ้ังฺซ�านมีโน�นมีนี�อัย์ู�  การทิำา วัต์ร 
สุวดมนต์์ก�อันนั�งฺสุมาธิถึงฺจัะแค� ๕ นาทีิ ๑๐ นาทีิ
 ก็เป็นการค�อัย์ๆ ปรับัอัารมณ์เปลี�ย์นอัารมณ์
 จัากอัารมณ์ทิางฺโลกมาสูุ�ทิางฺธรรม และมีผู้ล 
ทิางฺจิัต์วิทิย์าด้วย์ ถ้าเราจัะเอัาแต์�นั�งฺอัย์�างฺเดีย์ว
อัาจัจัะนั�งฺไม�ได้นาน ถ้ามีการสุวดมนต์์ด้วย์ มีการ
นั�งฺสุมาธิด้วย์ ก็จัะเป็นการทิำาความเพีย์รในระย์ะ
เวลาทีิ�ย์าวขึ�น 
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ก่ารเจัริญและก่ารสวดิพิระพุิที่ธมนต์ั้

 การสุวดมนต์์เป็นกิจัอัย์�างฺหนึ�งฺทีิ�ชิาวพุทิธ
ปฏิบััติ์สืุบัเนื�อังฺกันมาช้ิานาน ทัิ�งฺพระสุงฺฆ์์ต์ามวัด
ต์�างฺๆ มีการทิำาวัต์รเช้ิา - เย์็น เป็นประจัำาทุิกวัน   
และเกี�ย์วข้อังฺกับัฆ์ราวาสุ เวลามีพิธีต์�างฺๆ ทัิ�งฺ 
พระราชิพิธี และการทิำาบุัญต์�างฺๆ ถ้าเป็นงฺานพิธี
มงฺคลเชิ�นวันเกิด แต์�งฺงฺาน ขึ�นบ้ัานใหม� เรีย์กว�า
“เจัริญพระพุทิธมนต์์” ถ้าเป็นงฺานอัวมงฺคล เชิ�น
งฺานศัพ เกี�ย์วกับัคนต์าย์เรีย์กว�า “สุวดพระพุทิธ
มนต์์” ถ้าเป็นการสุวดมนต์์ทัิ�วไป ก็เรีย์กว�า  
การสุวดมนต์์ สุวดเพื�อัรักษ์าคำาสุอันไว้
 ในเบืั�อังฺแรก การสุวดมนต์์เกิดจัากความ
ต้์อังฺการรักษ์าคำาสุอันขอังฺพระพุทิธเจ้ัาไว้ให้
แม�นย์ำา ด้วย์การสุวดทิ�อังฺจัำาพร้อัมๆ กัน (มุขปาฐิะ) 

* เรีย์บัเรีย์งฺจัากพระธรรมเทิศันา ขอังฺ สุมเด็จัพระพุทิธ 

 โฆ์ษ์าจัารย์์ (ป.อั. ปย์ุต์ฺโต์) ในชิุด ต์ามพระใหม�ไปเรีย์นธรรม

 

ข้อ้คดิสะกดิใจ

พระดษุฎี ีเมธงักโุร พระดษุฎี ีเมธงักโุร 

ทีิ�เรีย์กว�า ส้งคายนา (บัาลใีช้ิคำาว�าส้งค่ติั้) โดย์พระ 
จัะแบั�งฺกันรับัผิู้ดชิอับัเป็นคณะและแบั�งฺกันทิ�อังฺจัำา
คำาสุอันให้สุอัดคล้อังฺต้์อังฺกันทุิกคำา วิธีแบับัมุข- 
ปาฐิะนี�แม�นย์ำากว�าการคัดลอักด้วย์มือั ซึ�งฺมัก
ต์กหล�นหรือัผิู้ดเพี�ย์นได้งฺ�าย์จัากการคัดลอัก 
แต์�ละครั�งฺ ต์�อัมาภาย์หลังฺทีิ�ลังฺกาเมื�อัใกล้ พ.ศั. ๕๐๐  
มีการจัารึกพระไต์รปิฎกเป็นตั์วอัักษ์รแล้ว  
ความจัำาเป็นในการสุวดทิ�อังฺจัำาก็ลดลงฺ แต์�ก็ย์ังฺคงฺ
มีการสุวดมนต์์กันต์�อัมา

สวดิมนต์ั้เพ่ิ�อที่บที่วนธรรม

 ในระดับัชุิมชิน จััดให้มีการสุวดมนต์์เป็นการ
สุาธย์าย์ธรรม เ พื� อัทิบัทิวนคำาสุอันสุำา คัญ 
ขอังฺพระพุทิธเจ้ัา เป็นแนวทิางฺการดำาเนินชีิวิต์
สุร้างฺขวัญกำาลังฺใจั และความศัรัทิธาปสุาทิะแก� 

สวดมนต์์ทำำ�ไมสวดมนต์์ทำำ�ไม  ได้อะไรจ�กก�รสวดมนต์์*ได้อะไรจ�กก�รสวดมนต์์*



ผูู้้ฟัังฺ และถือัเป็นสิุริมงฺคลหรือัสุวนานุต์ต์ริย์ะ คือั
การฟัังฺอัันเลิศัอัย์�างฺหนึ�งฺ เพราะกล�าวถึงฺพระพุทิธ
พระธรรม และพระสุงฺฆ์์ ความจัริงฺ ความดีงฺาม 
และอัวย์ชัิย์ให้พร ให้ได้รับัความสุุขความเจัริญจัาก
การประพฤติ์กระทิำาสิุ�งฺทีิ�ดีงฺาม

สวดิมนต์ั้เพ่ิ�ออบรมจิัตั้

 ในระดับัสุ�วนตั์ว บัางฺคนใช้ิการสุวดมนต์์
เพื�อัน้อัมนำาจิัต์ให้รวมเป็นสุมาธิ ก�อันจัะได้เจัริญ
จิัต์ภาวนาให้ลึกซึ�งฺตั์�งฺมั�นต์�อัไป นอักจัากเพิ�มพูน
ความเพีย์ร ความนอับัน้อัม ความซาบัซึ�งฺใจั  
ทีิ�มีพระรัต์นต์รัย์เป็นทีิ�พึ�งฺอัันเกษ์มแล้ว ย์ังฺให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจัคำาสุอันอัันถูกต้์อังฺ และปฏิบััติ์ 
สุอัดคล้อังฺกัน ทิำาให้เกิดความรักสุามัคคีพร้อัมเพรีย์งฺ 
กันด้วย์ (จึังฺมีธรรมเนีย์มให้มีการสุวดมนต์์เป็น
กิจัวัต์รร�วมกันเป็นประจัำาทุิกวัน ต์อันเช้ิา และ
ต์อันเย์็น ทีิ�เรีย์กว�าการทิำาวัต์รเช้ิา-เย์็น)

สวดิมนต์ั้สวดิอะไรบ�าง

 การทิำาวัต์รสุวดมนต์์ประกอับัด้วย์ ๓ สุ�วน คือั
เริ�มจัากการสุรรเสุริญพระพุทิธคุณ พระธรรมคุณ
พระสัุงฺฆ์คุณ มีทัิ�งฺแบับัย์�อัหรือัพิสุดารต์ามความ
เหมาะสุมขอังฺเวลาและโอักาสุ
 สุ�วนต์�อัมา เป็นการนำาข้อัธรรมคำาสุอันทีิ�
เตื์อันใจัให้ไม�ประมาทิ ให้มีความเพีย์ร ความ

สุำารวม และต์ระหนักรู้ความจัริงฺขอังฺชีิวิต์ ทีิ�เป็น
อันิจัจัังฺ ทุิกขังฺ อันัต์ต์า และขวนขวาย์หาทิางฺอัอัก
จัากทิุกข์ เข้าถึงฺสุุขอัันแท้ิจัริงฺ และต์อันสุุดทิ้าย์ 
จัะเป็นการแผู้�เมต์ต์าจิัต์ แก�เพื�อันร�วมทุิกข์ เกิด
แก� เจ็ับั ต์าย์ และ แผู้�สุ�วนบุัญ หรือั บัทิอัวย์ชัิย์
ให้พรต์�างฺๆ

สวดิมนต์ั้ไม่ใช่่เพ่ิ�ออ�อนวอนขอ

 ข้อัสัุงฺเกต์ทีิ�พึงฺระวังฺคือั ระย์ะหลังฺ มักนิย์ม
การอัวย์ชัิย์ให้พรหรือัขอัพร จัำาพวกให้ได้รับั
โลกธรรมต์�างฺๆ เชิ�น ลาภ ย์ศั สุรรเสุริญ มากเกิน 
แทินการมุ�งฺให้มี อัายุ์ วรรณะ สุุขะ พละ อัันเป็น
ผู้ลเกิดจัากการปฏิบััติ์ธรรมสุมควรแก�ธรรม  
จันกลาย์เป็นการอ้ัอันวอัน ขอัสิุ�งฺศัักดิ� สิุทิธิ�  
(ขอัให้รวย์ๆ) โดย์ไม�ประกอับัด้วย์เหตุ์ปัจัจััย์ และ
คลาดเคลื�อันไปจัากหลักธรรม เชิ�น หลักกรรม 
ในพุทิธศัาสุนาไปเป็นลัทิธิอืั�นโดย์ไม�รู้ตั์ว

บที่มนต์ั้ท่ี่�ควรสวดิประจํัา

 บัทิมนต์์ทีิ�ควรสุวดประจัำา นอักจัากบัทิถวาย์
พรพระ (อิัติ์ปิโสุ) บัทิพาหุงฺมหากา (ชิย์มงฺคลคาถา, 
บัทิชิย์ันโต์) แล้วยั์งฺมีพระสูุต์รทีิ�เหมาะแก�ฆ์ราวาสุ
และผูู้ป้ฏิบััติ์ธรรมประจัำาวันโดย์ต์รงฺ เชิ�น มงฺคลสุตู์ร  
(อัเสุวนา) รต์นสูุต์ร (ยั์งฺ กิญจิั) กรณีย์เมต์ต์สูุต์ร 
มรณสุติ์ และโพชิฌงฺค์ เป็นต้์น
 บัางฺทิ�านมีบัทิเฉพาะ ก�อันทิำากิจัสุำาคัญ เชิ�น
ทิำากรรมฐิาน ฉลอังฺ อัอักเดินทิางฺไกล หรือัเจัรจัา
ความ แต์�นำาพระบัาลีหรือัพุทิธประวัติ์ทีิ�เกี�ย์วข้อังฺ 
มาเ ป็นแนวทิางฺ  แต์�ต์อันหลังฺ ผูู้้ ทีิ� สืุบัทิอัด 
มิได้ศึักษ์าทีิ�มาเลย์กร�อันกลาย์เป็นคาถาอัาคม  
ทิำานอังฺเดีย์วกับัพระเครื�อังฺ คือั เดิมทีิมาจัากการ
จัำาลอังฺพระประธานในโบัสุถ์ (เชิ�น สุมเด็จัวัดระฆั์งฺ) 
ต์�อัมาค�อัย์ๆ กลาย์เป็นรูปพระเกจิัผูู้้สุร้างฺปลุกเสุก
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เครื�อังฺรางฺ ไม�เชืิ�อัมโย์งฺกับัพระพุทิธเจ้ัา ปัจัจุับััน
ลามไปถึงฺเทิพเฝ้่าวัด (อัย์�างฺจัตุ์คามรามเทิพ) และ 
เด็กวัดผูู้้ติ์ดต์ามพระ (เชิ�น ไอ้ัไข�) ซึ�งฺภาย์หลังฺเจ้ัาพ�อั 
เจ้ัาแม�และเทิพในลัทิธิเทิวนิย์ม เครื�อังฺประโลมใจั
ได้มาบัดบัังฺพระธรรมทีิ�เป็นแก�นแท้ิเพื�อัความ
ดับัทุิกข์ และกลาย์เป็นความงฺมงฺาย์ ไร้เหตุ์ผู้ล  
หวังฺพึ�งฺลมๆ แล้งฺๆ และต์กอัย์ู�ในความประมาทิ

บที่มนต์ั้พิิเศิษ

 การสุวดมนต์์ต์ามวัดต์�างฺๆ หลังฺทิำาวัต์รเย็์น
เนื�อังฺจัากมีเวลา จึังฺจััดให้มีการผู้ลัดเปลี�ย์น
หมุนเวีย์น บัทิสุวดต์�างฺๆ เพื�อัมิให้หลงฺลืม หรือั
เพื�อัความพร้อัมเพรีย์งฺ และเตื์อันใจัหมู�คณะ 
ผูู้้สุวด อัาทิิ
ว้นอาที่ิตั้ย์ เพิ�มบัทิทีิ�ใช้ิในงฺานมงฺคลต์�างฺๆ เชิ�น
ชุิมนุมเทิวดา พระปริต์รต์�างฺๆ (ปริต์ร แปลว�า
เครื�อังฺป้อังฺกัน มีทัิ�งฺ ๗ ต์ำานาน และ ๑๒ ต์ำานาน)
ว้นจ้ันที่ร์  เพิ�มบัทิงฺานมงฺคล ทีิ�ใช้ิไม�บั�อัย์ เหมือัน
วันอัาทิิต์ย์์
ว้นอ้งคาร บัทิพิเศัษ์ทีิ�ใช้ิในงฺานพระราชิพิธี 
ในวังฺ และบัทิเตื์อันใจัประจัำาวัน เชิ�น อัภิณหปัจัจั- 
เวกขณ์ ขอังฺบัรรพชิิต์
ว้นพุิธ เพิ�มบัทิทีิ�ใช้ิในงฺานอัวมงฺคล  เชิ�น พระอัภิธรรม
ซึ�งฺเป็นธรรมะสุูงฺสุุด คู�ควรแก�การต์อับัแทินคุณ
มารดาบิัดาทีิ�ล�วงฺลับั สุวดมาติ์กา

ว้นพิฤห้ส สุวดพระพทุิธมนต์์อืั�นๆ เชิ�น ธรรมนิย์าม
สูุต์ร (พุธ พฤหัสุ ไม�ต้์อังฺสุวดชุิมนุมเทิวดา)
ว้นศุิก่ร์ บัทิอันุโมทินาต์�างฺๆ ในงฺานมงฺคล และ 
งฺานอัวมงฺคลบัางฺบัทิ (เชิ�น อัทิาสิุ เม)
ว้นเสาร์ สุวดบัทิใหญ� เป็นพระสูุต์รพิเศัษ์ เชิ�น  
ธัมมจัักกัปปวัต์ต์นสูุต์ร ทีิ�ใช้ิในงฺานฉลอังฺพระ  
หรือัวันเกิดสุำาคัญ อัาทิิต์ต์ปริย์าย์สูุต์ร และ อันัต์ต์- 
ลักขณสูุต์รทีิ�ใช้ิในงฺานทิำาบุัญอุัทิิศัให้ผูู้้ล�วงฺลับั  
๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
 ย์ังฺมีบัทิสุวดมนต์์อืั�นทีิ�แต์�งฺภาย์หลังฺ เชิ�น  
ในลังฺกา มีคาถาชิินบััญชิรทีิ�สุมเด็จัพระพุฒาจัารย์์  
(โต์ พฺรหฺมรำสีุ) นำามารื�อัฟ้ั�น และ การสุวด 
พระมาลัย์ ทิ�อังฺนรกสุวรรค์ ทีิ�ใช้ิในงฺานศัพอีักด้วย์
 ในปัจัจุับััน บัางฺวัดจััดให้มีกิจักรรมสุวดมนต์์
ในโอักาสุพิเศัษ์ เชิ�น สุวดมนต์์ข้ามปี สุวดมนต์์
งฺดเหล้าเข้าพรรษ์า เพื�อัลดอุับััติ์เหตุ์และห�างฺไกล 
อับัาย์มุข หรือัสุวดมนต์์สุุดสัุปดาห์ทีิ�มีพระชิ�วย์นำา
และอัธิบัาย์ความหมาย์ ทีิ�มาและโอักาสุในการ 
ใช้ิสุวดมนต์์ต์�างฺๆ เพิ�มเติ์มด้วย์ เชิ�น โครงฺการ
ธรรมจัักรซันเดย์์ สุวดบัทิปฐิมเทิศันาทิางฺสุาย์กลางฺ 
ทุิกวันอัาทิิต์ย์์

สวดิมนต์ั้แปลไที่ย

 ในระย์ะหลังฺ ผูู้้คนเหินห�างฺวัดและเข้าใจั 
ความหมาย์บัทิสุวดมนต์์น้อัย์ลงฺ บัางฺทิ�านจึังฺปรับัปรุงฺ
โดย์มีการแปลเป็นภาษ์าไทิย์เพื�อัให้อุับัาสุก
อุับัาสิุกาใช้ิสุวดด้วย์ เชิ�น ทิ�านพุทิธทิาสุภิกขุ  
ทีิ�สุวนโมกข์ คัดพระไต์รปิฎกมาสุวดแปลร�วมกับั
การทิำาวัต์รเช้ิาเย็์นด้วย์ เพื�อัให้คนได้ฟัังฺและเข้าใจั
พุทิธพจัน์ทีิ�ทิรงฺสุอันบั�อัย์ๆ เรีย์กว�า พหุลานุสุาสุนี 
เชิ�น เรื�อังฺขนัธ์ห้า และพระไต์รลกัษ์ณ์ การสุวดบัาลี
ใช้ิเสีุย์งฺสูุงฺ แปลไทิย์ใช้ิเสีุย์งฺต์ำ�าลงฺมาสุลับักัน ทิำาให้
ฟัังฺงฺ�าย์ และไพเราะ ไม�สุวดเร็วหรือัช้ิาเกินไปทิำาให้
ได้พิจัารณาความหมาย์ในบัทิสุวดไปด้วย์
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๕. การเข้าใจัความหมาย์บัทิสุวดมนต์์ทิำาให้เกิด
ปัญญา และศัรัทิธาทีิ�ถูกต้์อังฺ นำาไปใช้ิรักษ์าใจั
และดำาเนินชีิวิต์

๖. การสุวดมนต์์เป็นการเต์รีย์มจิัต์ก�อันทิำาสุมาธิ
ได้ดีมาก (บุัพกิจัก�อันภาวนา) ทิำาให้เกิดสุมาธิ
ได้งฺ�าย์ และลึกซึ�งฺ ทินนานกว�า

๗. ทิำาให้จิัต์ใจัปลอัดโปร�งฺ หลับัสุบัาย์ สุุขภาพดี 
ความจัำา การเรีย์นและการทิำางฺาน การตั์ดสิุนใจั 
ดีขึ�น

๘. การสุวดมนต์์เป็นการฝ่ึกสุติ์ และทิดสุอับัสุต์ิ
แต์�ละวันขอังฺต์นเอังฺ

๙. สุวดมนต์์จันเห็นธรรมได้ เป็นหนึ�งฺในวิถีแห�งฺ
การบัรรลุธรรม (วิมุต์ต์าย์ต์นะ ๕)

๑๐. การสุวดมนต์์เป็นการทิำาบุัญและแผู้�เมต์ต์า
แผู้�สุ�วนบุัญแก�ผูู้้มีพระคุณ และสุรรพสัุต์ว์ 
ทัิ�งฺหลาย์ ย์งัฺให้เกิดสัุนติ์สุุขในใจัและสุนัติ์ภาพ
ในโลก

๑๑. การสุวดมนต์์ทิำาให้เทิวดามาคุ้มครอังฺรักษ์า
ก�อัให้เกิดสุวัสุดิมงฺคล ร�มเย์็นเป็นสุุขใน
ครอับัครัวและประเทิศัชิาติ์ และอืั�นๆ อีักมาก

 ดังฺนั�น จึังฺควรสุนใจั ใสุ� ใจั และตั์� งฺ ใจั  
สุวดมนต์์ด้วย์ดี เพื�อัให้มีอัานิสุงฺส์ุทีิ�พึงฺปรารถนา 
ทุิกทิิพาราต์รีกาล สุมดังฺคำาโบัราณว�า ทุี่ก่ว้นตั้�อง
ชํ่าระก่ายให�สะอาดิ ฉ้ันใดิ พึิงชํ่าระใจัดิ�วยก่าร 
สวดิมนต์ั้ภาวนา ฉ้ันน้�น 
 เมื�อัปฏิบััต์ิเป็นประจัำาอัย์�างฺถูกต้์อังฺ แม้ไม�
เรีย์กร้อังฺก็จัะเกิดผู้ลดีดังฺชีิ�แจังฺมา (เป็นอิัทัิป- 
ปัจัจัย์ต์า) และสุามารถรู้และพิสูุจัน์ได้ด้วย์ตั์ว 
ขอังฺทิ�านเอังฺ (ปัจัจััต์ตั์งฺ เวทิิตั์พโพ วิญฺูหิ)

พระดุุษฎีี เมธัังกุุโร

วััดุทุุ่�งไผ่� ชุุมพร

มาฆบููชุา  ๒๖ กุุมภาพันธ์ั ๒๕๖๔

สวดิมนต์ั้ต่ั้างก้่บก่ารร�องเพิลง

 การสุวดมนต์์ ต์�างฺจัากการร้อังฺเพลงฺอัย์�างฺไร 
ทีิ�จัริงฺ ทัิ�งฺสุอังฺอัย์�างฺล้วนเป็นคีต์ะ คือัการขับั แต์� 
เป้าหมาย์ต์�างฺกัน การร้อังฺเพลงฺเป็นการสุนอังฺ
อัารมณ์ให้เคลิบัเคลิ�มหลงฺใหลในกามคุณมากขึ�น
แต์�การสุวดมนต์์เน้นให้เกิดสุติ์ ความสุงฺบั และ
คุณธรรมต์�างฺๆ เป็นเป้าหมาย์สุูงฺสุุด มีบัทิเพลงฺ
บัางฺบัทิและดนต์รีบัางฺอัย์�างฺทีิ�น้อัมนำาขัดเกลาให้
จิัต์มีคุณธรรมความดีงฺามได้ และไม�ผิู้ดศีัล แต์�
นับัเป็นศิัลปะทีิ�มีประโย์ชิน์ และมีบัางฺเรื�อังฺใน 
พระไต์รปิฎกและอัรรถกถากล�าวถึงฺไว้ 
  ในทิางฺวิทิย์าศัาสุต์ร์ มีการศึักษ์าถึงฺการฟัังฺ 
หรือัสุวดมนต์์ด้วย์เสีุย์งฺความถี�ต์ำ�า หรือัเป็น 
โมโนโทิน พบัว�ามีผู้ลต์�อัร�างฺกาย์ (สุมอังฺ) และจิัต์ใจั
(อัารมณ์ความรู้สุึก) ต์ลอัดจันใช้ิเย์ีย์วย์าบัำาบััด
โรคและความเจ็ับัป่วย์ได้ด้วย์ เพราะเมื�อัมีจิัต์ทีิ�
สุงฺบัและเป็นสุุข จัะทิำาให้ฮอัร์โมนทีิ�เพิ�มภูมิคุ้มกัน
ร�างฺกาย์สูุงฺขึ�น และมีการเพิ�มเซลล์สุมอังฺ ซึ�งฺย์ังฺคงฺ
มีการศึักษ์าวิจััย์ก้าวหน้าเพิ�มเติ์มอัอักมาต์ลอัด

ผู้ลจัาก่ก่ารสวดิมนต์ั้เป็นประจํัา

 สุรุป ประโย์ชิน์ทีิ�ได้จัากการสุวดมนต์์อัย์�างฺ 
ถูกต้์อังฺ มีหลาย์ประการ เชิ�น 
๑. เป็นการเข้าเฝ้่าพระพุทิธอังฺค์ และได้ฟัังฺธรรม

จัากพระโอัษ์ฐ์ิ
๒. เป็นการทิบัทิวน และรักษ์าข้อัธรรมคำาสุอัน

เพื�อันำามาปฏิบััติ์มิให้สูุญ
๓. เป็นการบัริหารกาย์ เชิ�น ปอัด หลอัดลม เสีุย์งฺ 

การหาย์ใจั การทิรงฺตั์ว 
๔. เป็นการฝึ่กจิัต์ให้มีคุณธรรม เชิ�น ความเพีย์ร 

ความอัดทิน อั�อันน้อัมถ�อัมต์น กต์ญัฺู รู้หน้าทีิ�  
มีวินัย์ ต์รงฺต์�อัเวลา และมีความสุามัคคี เป็นต้์น
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	 การสวดมนต์์เป็็นป็ระเพณีีที่ี�สืบเนื�องกัน
มาช้้านานของช้าวพุที่ธในหลายป็ระเที่ศ	 โดยมี 
จุุดมุ�งหมายเพื�อระลึกถึึงคุุณีของพระรัต์นต์รัย	 
และเจุริญเมต์ต์า	 จุัดได้ว�าเป็็นพื�นฐานของการ
เจุริญวิปั็สสนาอันเป็็นแก�นสารของพระพุที่ธ
ศาสนา	
	 มีคุำาพังเพยของไที่ยกล�าวว�า	สวดมนต์์เป็็น 
ยาทา ภาวนาเป็็นยากิิน หมายคุวามว�า	การสวดมนต์์ 
ที่ำาให้สร้างสมาธิได้เร็ว	 เหมือนยาที่าทีี่�ได้ผล
ทัี่นทีี่	 ส�วนภาวนาเหมือนยากินทีี่�ที่ำาให้โรคุหาย 
อย�างเด็ดขาด	 คุนไที่ยในสมัยก�อนนิยมสวดมนต์์

ด้วยบที่สวดมนต์์ทีี่�เรียกว�า	 เจ็็ดต์ำานาน	 และ 
สิบสองต์ำานาน	 ในปั็จุจุุบันนิยมสวดมนต์์ที่ำาวัต์ร
เช้้า	-	เย็น	ซึึ่�งเป็็นพระราช้นิพนธ์ในรัช้กาลทีี่�	๔	
	 บที่สวดมนต์์เจ็ุดต์ำานานและสิบสองต์ำานาน
มีชื้�อเดิมว�า	พระป็ริต์ร	 แป็ลว�า	 เคร่�องค้�มครอง
เป็็นทีี่�นิยมสาธยายของช้าวพุที่ธมาตั์�งแต์�สมัย
พุที่ธกาลจุวบจุนถึึงป็ัจุจุุบัน	 เพื�อคุวามมีสิริมงคุล
และเพิ�มพูนภาวนาบารมี	
	 พระป็ริต์รทีี่�ป็รากฏในพระสูต์รมีดังนี�
๑.	เมต์ต์ป็ริต์ร	พบในขุที่ที่กป็าฐะ	 (ขุ.ขุ.	๒๕/๑-
๑๐/๑๓-๑๔)	และสุต์ต์นิบาต์	(ขุ.สุ.	๒๕/๑๔๓-๕๒
/๓๖๒–๖๔)	
๒.	ขัันธป็ริต์ร	 พบในอังคุุต์ต์รนิกาย	 จุตุ์กนิบาต์
(องฺ.จุตุ์กฺก	 ๒๑/๖๗/๘๓)	 วินัยปิ็ฎก	 จุูฬวรรคุ	 
(วิ.จูุ.	๗/๒๕๑/๘)	และช้าดก	ทุี่กนิบาต์	(ขุ.ช้า.	๒๗
/๑๗-๑๘,	๔๐-๔๑)

อานุภาพของพระปริตรอานุภาพของพระปริตร**

*	 จุากส�วนต้์นของหนังสือ	 พระป็ริต์รธรรม	 แป็ลโดย	 
พระคัุนธสาราภิวงศ์	พิมพ์คุรั�งทีี่�	๒๑	:	พฤษภาคุม	๒๕๕๔

พิมพ์ทีี่�	หจุก.ป็ระยูรสาส์นไที่ย	การพิมพ์

ภาพป็ระกอบ	ศิลปิ็น	:	กฤษณีะ	สุริยกานต์์		

ขอขอบพระคุุณี	สำานักพิมพ์ธรรมสภาทีี่�เอื�อเฟ้ื้�อภาพ

เกร็ดความรูจ้ากพระไตรปิฎก

แปลโดย พระคนัธสาราภวิงศ์แปลโดย พระคนัธสาราภวิงศ์



๓.	โมรป็ริต์ร	พบในช้าดก	ทุี่กนิบาต์	(ขุ.ช้า.	๒๗/
๑๗-๑๘,	๔๐-๔๑)
๔.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร	พบในที่ฆีนิกาย	ป็าฏิกวรรคุ	
(ทีี่.ป็า.	๑๑/๒๗๕-๘๔/๑๖๙-๗๘)
๕.	โพชฌัังคป็ริต์ร	พบในสังยตุ์ต์นิกาย	มหาวรรคุ	
(สำ.ม.	๑๙/๑๙๕-๙๗/๗๑-๗๕)
๖.	รต์นป็ริต์ร	พบในขุที่ที่กป็าฐะ	(ขุ.ขุ.	๒๕/๑-๑๐
/๑๓-๑๔)	และสุต์ต์นิบาต์	 (ขุ.สุ.	๒๕/๒๒๔-๔๑/
๓๗๖-๘๐)
๗.	วัฏฏกิป็ริต์ร	พบในช้าดก	 เอกกนิบาต์	 (ขุ.ช้า.	
๒๗/๓๕/๙)	และจุรยิาปิ็ฎก	(ขุ.จุริยา.	๓๓/๗๒-๘๒,	 
๖๒๐-๒๑)
๘.	มังคลป็ริต์ร	 พบในขุที่ที่กป็าฐะ	 (ขุ.ขุ.	 ๒๕/
๑-๑๓/๓-๕)	 และสุต์ต์นิบาต์	 (ขุ.สุ.	 ๒๕/๒๖๑/
๓๘๔-๘๖)
๙.	ธชัคคป็ริต์ร พบในสังยุต์ต์นิกาย	 สคุาถึวรรคุ 
	(สำ.ส.	๑๕/๒๔๙/๒๖๓)
๑๐.	อังค้ลิมาลป็ริต์ร	พบในมัช้ฌิิมนิกาย	มัช้ฌิิม
ปั็ณีณีาสก์	(ม.ม.	๑๓/๓๕๑/๓๓๕)
	 รูป็คุำาบาลีในหนังสือเล�มนี�	 แต์กต์�างกับ
หนังสือสวดมนต์์ทัี่�วไป็ในบางแห�ง	เนื�องจุากผู้แป็ล
ได้นำาพระไต์รปิ็ฎกฉบับต์�างๆ	 มาเทีี่ยบเคีุยงกัน	 
มีฉบับไที่ย	ฉบับสิงหล	และฉบับฉัฏฐสังคีุติ์	(ฉบับ
สังคุายนาคุรั�งทีี่�	 ๖)	 ทีี่�พระเถึระนิกายเถึรวาที่	 ๕ 
ป็ระเที่ศคืุอ	 ไที่ย	พม�า	 ลังกา	ลาว	และเขมร	 ได้
ร�วมกันสังคุายนาทีี่�ป็ระเที่ศพม�า	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๗-	
๒๔๙๙	แล้วเลือกใช้้คุำาบาลีทีี่�ผู้แป็ลเห็นว�าถูึกต้์อง

ต์ามหลักภาษา	และในต์อนท้ี่ายของหนังสือ	มีบที่
เพิ�มเติ์มซึึ่�งชี้�แจุงเมต์ต์ป็ริต์รโดยละเอียด
	 คัุมภีร์แป็ลและอธิบายทีี่�ผู้แป็ลใช้้เทีี่ยบเคีุยง
ในการแป็ลคืุอ
๑.	คัมภีร์อรรถกิถา	 ในส�วนทีี่�อธิบายพระป็ริต์ร 
นั�นๆ
๒.	ป็ริต์ต์ฎีีกิา	 พระเต์โช้ทีี่ป็ะ	 แต์�งในสมัยอังวะ	
พ.ศ.	๒๑๕๓	
๓.	พระป็ริต์รแป็ลภาษาพม่า	 ฉบับแป็ลใหม�	 
พระวาเสฏฐาภิวงศ์	แต์�งในพ.ศ.	๒๕๐๕		
๔.	ธรรมจั็กิรเทศนา	พระโสภณีมหาเถึระ	(มหาสี 
สยาดอ)	แต์�งในพ.ศ.	๒๕๐๕	
๕.	สวดมนต์์เจ็็ดต์ำานาน	 ฉบับกองทัี่พอากาศ
นาวาอากาศเอก	 (พิเศษ)	 แย้ม	 ป็ระพัฒน์ที่อง	 
แต์�งใน	พ.ศ.	๒๕๓๘
๖.	อาน้ภาพพระป็ริต์ต์์	 อาจุารย์ธนิต์	 อยู�โพธิ�	 
แต์�งในพ.ศ.	๒๕๑๗	
	 นอกจุากคุำาแป็ลพระป็ริต์รแล้ว	 ผู้แป็ลยังได้
เขียนป็ระวติั์คุวามเป็็นมาของพระป็รติ์รนั�นๆ	โดย
นำาข้อคุวามมาจุากคัุมภีร์อรรถึกถึาต์ามสมคุวร	 
ทัี่�งได้เพิ�มบที่สวดมนต์์อื�น	 ทีี่�มีที่�านผู้รู้แต์�งไว้ใน 
ภายหลัง	 อันได้แก�	ช้ยป็ริต์ร	อภยป็ริต์ร	 สัพพมังคุล-	 
คุาถึา	พุที่ธชั้ยมังคุลคุาถึา	คุาถึาชิ้นบัญช้ร	เที่วต์า
อุยโยช้นคุาถึา	และปั็ต์ติ์ที่านคุาถึา	ในบที่สุดท้ี่าย
มีบที่สวดธรรมจุักรและคุำาแป็ลพร้อมทัี่�งป็ระวัติ์
คุวามเป็็นมา
	 การสวดมนต์์สาธยายพระป็ริต์รนั�น	 คุวรที่ำา
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ในเวลาเช้้าหลังตื์�นนอน	 เพื�อก�อให้เกิดสิริมงคุล
และคุวามตั์�งมั�นแห�งจิุต์	อันจุะเกื�อกูลให้ผู้สาธยาย
สามารถึอดกลั�นต์�อโลกธรรมทีี่�มากระที่บได้	 ด้วย
กำาลังสมาธิทีี่�เกิดขึ�นในขณีะสวดมนต์์	 และถ้ึามี
โอกาสสวดมนต์์ในเวลาก�อนนอนอีกรอบหนึ�งได้
ก็จุะเป็็นการดี
	 ผู้สวดมนต์์ไม�คุวรสาธยายที่างใจุอย�างเดียว
แต์�คุวรเป็ล�งเสียงที่างวาจุา	 เพื�อให้เหล�าเที่วดา
อารักษ์ผู้รักษาบ้าน	 และเที่วดาผู้มาจุากสถึานทีี่�อื�น 
ได้ร�วมกันอนุโมที่นาบุญ	 ดังอรรถึกถึาของ
คัุมภีร์สุต์ต์นิบาต์	 ธัมมิกสูต์ร	 ป็รารภเรื�องของ
อุบาสิกาชื้�อว�า	 นันทมาต์า ในนคุรเวฬุกัณีฑกะ	 
ได้ยืนสาธยายอัฏฐกวรรคุและป็ารายนวรรคุ
ของคัุมภีร์สุต์ต์นิบาต์	 อยู�ริมหน้าต์�างทีี่�เปิ็ดไว้	 
ในขณีะนั�น	ท้ี่าวเวสสุวัณีซึึ่�งอยู�ในระหว�างที่างไป็เฝ้้า 
พระพุที่ธเจุ้าผ�านมาได้ยินเสียงสาธยาย	 ก็หยุด
ยืนพนมมือ	 ฟัื้งเสียงสาธยายจุนจุบ	 และได้กล�าว
สาธุการอนุโมที่นาบุญ	 นางได้ยินเสียงสาธุการ	 
จึุงถึามว�า	“ใครอย่่ที�นั�น”	ท้ี่าวเธอต์อบว�า "เราเป็็น 
ท�าวเวสส้วัณ ย่นฟัังธรรมที�ท่านสาธยายอย่่ จึ็ง
ป็ล่�มใจ็แล�วกิล่าวสาธ้กิาร"
	 เรื�องนี�แสดงให้เห็นว�า	 เที่วดาช้อบฟื้ังเสียง
สาธยายธรรม	ผู้สาธยายจึุงคุวรเป็ล�งเสียงที่างวาจุา	
เพื�อให้บุคุคุลอื�นได้ยิน	แล้วร�วมอนุโมที่นาบุญ	
	 ผู้สาธยายพระป็ริต์รต้์องมีคุวามเชื้�อมั�น 
ในพุที่ธานุภาพ	 จุึงจุะได้รับอานิสงส์ของการสวด 
พระป็ริต์รอย�างแท้ี่จุริง	 ดังตั์วอย�างช้าวพม�าคุนหนึ�ง	 
ในรัช้สมัยของพระเจุ้ามินดง	ซึึ่�งเล�ากันว�า	ในพุที่ธ
ศต์วรรษทีี่�	๒๔	(ต์รงกับสมัยรัช้กาลทีี่�	๔)	มีพ�อคุ้า
อัญมณีีคุนหนึ�งนามว�า	นายมยะต์า	 เป็็นคุหบดี 
ผู้มั�งคัุ�งในเมืองมัณีฑะเลย์	 และเป็็นพระสหาย 
ของพระเจุ้ามินดง	 ช้าวพม�าเรียกที่�านด้วยคุวาม
เคุารพรักว�า	“พระป็ริต์ร ค้ณป่็�มยะต์า”	สาเหตุ์

ทีี่�เพิ�มคุำานำาหน้าชื้�อว�า	 “พระป็ริต์ร”	 ก็เพราะ 
ที่�านหมั�นสาธยายพระป็ริต์รทีุ่กเช้้าหลังตื์�นนอน
ก�อนรับป็ระที่านอาหารเช้้า	 ที่�านรักษาศีล	 ๕	 
เป็็นป็ระจุำาและสาธยายพระป็ริต์รสมำ�าเสมอ 
เป็็นเวลานานนับ	๑๐	ปี็	
	 วันหนึ�งพ�อคุ้าช้าวจีุนสองคุนซึึ่�งเป็็นเพื�อน 
ร�วมอาชี้พคุ้าขาย	 ได้ช้วนที่�านเดินที่างไป็เทีี่�ยว
เมืองจีุน	แม้อยู�ในระหว�างเดนิที่าง	ที่�านกรั็กษาศีล 
และสาธยายพระป็ริต์รด้วยคุวามไม�ป็ระมาที่	 
แม้พยายามป็ฏิบัติ์ธรรมอย�างนี�	 กรรมเก�าก็ยังคุง
ติ์ดต์ามมาส�งผลอย�างคุาดไม�ถึึง	
	 เมื�อที่�านเดินที่างไป็ถึึงเมืองจีุนแล้ว	มีกำาแพง
เมืองด้านหนึ�งที่รุดลง	แม้ว�าจุะซึ่�อมแซึ่มหลายคุรั�ง	
ก็กลับที่รุดลงซึ่ำ�าแล้วซึ่ำ�าเล�า	เหล�าขุนนางทีี่�ป็รึกษา
จึุงป็ระชุ้มกันต์กลงว�า	 ต้์องฝั้งร�างช้าวต์�างช้าติ์ 
ทัี่�งเป็็นไว้ใต้์กำาแพงเมือง	 เพื�อให้เฝ้้ารักษาจึุงจุะ
ซึ่�อมสำาเร็จุได้	 จุากนั�นจึุงได้สั�งให้ที่หารต์ามหา 
ช้าวต์�างช้าต์ใินต์รอกพ�อคุ้า	และไดพ้บนายมยะต์า 
ทีี่� นุ� งโสร�งโพกหัวแบบพม�า	 จึุงจัุบกุมตั์วไป็	 
แม้พ�อคุ้าจีุนจุะวิงวอนอย�างไรก็ไม�เป็็นผล	
	 นายมยะต์า	 ถึูกจัุบมัดพาไป็ยังกำาแพงเมือง 
ทีี่�กำาลังซึ่�อมแซึ่มอยู�	 เมื�อเห็นว�าไม�มีทีี่� พึ�งอื�น
นอกจุากพระรัต์นต์รัย	 จึุงได้สาธยายพระป็ริต์ร 
เจุริญพระพุที่ธคุุณีเป็็นอารมณี์	 ต์ลอดเวลาเดินที่าง 
จุนถึึงทีี่�หมายในเวลาเช้้า	 ที่�านได้สาธยายพระป็ริต์ร 
คุรบทุี่กสูต์ร	 คุรั�นแล้วที่หารจีุนได้จัุบที่�านโยน 
ลงไป็ในหลุม	 พร้อมกับต์ะโกนโห�ร้องอย�างยินดี
หลังจุากนั�นก็ใช้้ดินกลบป็ากหลุม	 แล้วสร้าง 
กำาแพงเมืองทัี่บลงไป็	
	 ส�วนสหายพ�อคุ้าจีุนไม�กล้าไป็คุ้าขายทีี่�ป็ระเที่ศ 
พม�าเป็็นเวลานานถึึง	๑๐	 ปี็	 จุนเงินที่องทีี่�สะสม
ไว้ร�อยหรอลง	จึุงตั์ดสินใจุไป็คุ้าขายทีี่�พม�าอีก	แต์�
ก็เลี�ยงทีี่�จุะไป็เมืองมัณีฑะเลย์	 และเลือกไป็ยัง 
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เมืองโมกุต์	ซึึ่�งเป็็นเมืองคุ้าขายอัญมณีีอีกเมืองหนึ�ง	
	 พอมาถึึงเมืองจัุดป็ยินซึึ่�งอยู�ติ์ดกับเมืองโมกุต์
และเป็็นแหล�งคุ้าอัญมณีีเช้�นกัน	 ก็ได้แวะเข้าไป็ 
ในเมือง	 เดินดูต์ามต์ึกรามบ้านช้�องของคุหบดีทีี่� 
ซืึ่�อขายอัญมณีี	
	 ขณีะที่ี�พ�อคุ้าทัี่�งสองเดินเข้าไป็ในบ้านใหญ�
หลังหนึ�ง	 ก็ได้พบนายมยะต์าที่ี�กำาลังเดินออกมา
จุากบ้าน	ทัี่�งสองฝ่้ายต์�างต์กต์ะลึง	พ�อคุ้าถึามด้วย
คุวามแป็ลกใจุถึึงสาเหตุ์ทีี่�รอดชี้วิต์กลับมาได้	ที่�าน
ต์อบว�า	ผมรอดชี้วิต์ได้ด้วยพุที่ธานุภาพ	ต์อนทีี่�ถูึก
โยนลงไป็ในหลุม	 ผมมีสติ์ระลึกถึึงพระพุที่ธคุุณี
อยู�	 หลังจุากนั�นผมก็รู้สึกเหมือนงีบหลับไป็	 แล้ว
มารู้สึกตั์วอีกคุรั�งทีี่�บ้านพัก	 ภายหลังเมื�อมีสติ์ 
รู้สึกตั์วแล้ว	ได้ถึามลูกสาวว�า	พ�อกลับมาได้อย�างไร
ลูกสาวต์อบว�า	 พ�อคุ้าช้าวจีุนเพื�อนของพ�อทัี่�ง 
สองคุนมาส�งซึึ่�งคุงจุะเป็็นเที่วดาแป็ลงเป็็นพวกคุุณี 
ทัี่�งสองคุนและพามาส�ง	 พ�อคุ้าทัี่�งสองคุนที่ราบ
เรื�องนี�แล้ว	 ก็เบิกบานใจุ	 พักอยู�ในบ้านของที่�าน 
ชั้�วขณีะแล้วเดินที่างกลับบ้านเมืองของต์น	
	 เรื�องนี�เป็็นเรื�องเล�าขานในรัช้สมัยพระเจุ้า 
มินดง	 ไม�มีหลักฐานพอที่ี�จุะสืบคุ้นได้	 ถ้ึาเรื�องนี�
ไม�ได้เกิดขึ�นจุริง	 ก็ขอยกไว้	 แต์�ถ้ึาเป็็นเรื�องจุริงก็
แสดงว�า	อานุภาพของพระป็ริต์ร	สามารถึคุุ้มคุรอง
ผู้สาธยายได้โดยแท้ี่	แต์�ผู้สวดสาธยายต้์องมีคุวาม
เชื้�อมั�นในพุที่ธานุภาพ	 และหมั�นสาธยายพระป็ริต์ร 
เป็็นนิต์ย์	 จึุงจุะสัมฤที่ธิ�ผล	 สมป็รารถึนาอย�าง
แท้ี่จุริง*

ป็ระวัติ์พระป็ริต์ร

	 พระป็รติ์ร	แป็ลว�า	เคุรื�องคุุ้มคุรอง	คุอืป้็องกัน
อันต์รายภายนอก	มีโจุร	ยักษ์	สัต์ว์เดรัจุฉาน	และ
ป้็องกันอันต์รายภายใน	 มีโรคุภัยไข้เจ็ุบ	 เป็็นต้์น	
อานิสงส์ทีี่�ได้รับจุากการสวดพระป็ริต์รนี�	 บังเกิด
ขึ�นจุากอานุภาพของพระรัต์นต์รัยและเป็็นผล
ของการเจุริญเมต์ต์าภาวนา	 เพราะพระป็ริต์ร
กล�าวถึึงคุุณีของพระรัต์นต์รัย	 และการเจุริญ
เมต์ต์าเป็็นหลัก	 ดังนั�น	 ผู้หมั�นสาธยายพระป็ริต์ร
จึุงได้รับผลานิสงส์ต์�างๆ	เช้�น	ป็ระสบคุวามสวัสดี
คุวามเจุริญรุ�งเรือง	 ได้รับชั้ยช้นะ	 แคุล้วคุลาด 
จุากอุป็สรรคุอันต์ราย	 มีสุขภาพอนามัยดี	 และ
มีอายุยืน	ดังพระพุที่ธดำารัสว�า	
 “เธอจงเจริิญพุุทธานุุสติิภาวนุาท่�ยอดเย่�ยม
ในุภาวนุาธริริม เพุริาะผู้้�เจริิญภาวนุานุ่� จะสมหวัง 
ดังมโนุริถ” 
     “อมนุุษย์ท่�ติ�องการิจะทำาริ�ายผู้้�เจริิญเมติติา
 ย่อมปริะสบภัยพิุบัติิเอง เหมือนุคนุท่�ใช้�มือจับ 
หอกคม ย่อมได�รัิบอันุติริายจากการิจับหอกนัุ�นุ”

ป็ระโยชน์ในปั็จ็จ้็บัน

	 ในคัุมภีร์อรรถึกถึาพบเรื�องอานุภาพพระป็ริต์ร 
สามารถึคุุ้มคุรองผู้สวดได้	เช้�น	เรื�องพระโพธิสัต์ว์
เสวยพระช้าต์ิเป็็นนกยูงที่อง	 พระองคุ์ได้หมั�น
สาธยายโมรป็ริต์ร	ทีี่�กล�าวถึึงคุุณีของพระพุที่ธเจุ้า
ที่ำาให้แคุล้วคุลาดจุากบ�วงทีี่�นายพรานดักไว้
และเรื�องในสมัยพุที่ธกาลมีภิกษุ	 ๕๐๐	 รูป็	 ไป็
เจุริญภาวนาในป็่า	 ได้ถูึกเที่วดารบกวนจุนกระทัี่�ง 
ป็ฏิบัติ์ธรรมไม�ได้	 ต้์องเดินที่างกลับเมืองสาวัต์ถีึ
ในขณีะนั�น	 พระพุที่ธเจุ้าได้ต์รัสสอนเมต์ต์ป็ริต์ร
ทีี่�กล�าวถึึงการเจุริญเมต์ต์า	 คุรั�นภิกษุเหล�านั�น	 
หมั�นเจุริญเมต์ต์าภาวนา	เที่วดาจึุงมีไมต์รีจิุต์ต์อบด้วย	 
และช้�วยพิทัี่กษ์คุุ้มคุรองให้ภิกษุเหล�านั�น	ป็ฏิบัติ์ธรรม 
ได้โดยสะดวก	

*	เรื�องนี�พบในหนงัสือ	คุุณีของพระไต์รรตั์น์	หน้า	๑๕๖-๑๖๑
	เขียนโดย	นายเฐลาย	ซึึ่�งนำาเรื�องนี�มาจุากเรื�องทีี่�พระอุต์ต์ม- 
พุที่ธิเถึระ	 อัคุรมหาบัณีฑิต์	 เล�าไว้ในหนังสือที่ำาบุญอ	ายุ 
ของที่�าน	 ผู้แป็ลรู้จัุกคุุ้นเคุยกับนายเฐลาย	 ในคุราวทีี่�ไป็ 

เรียนหนังสือทีี่�พม�า	จึุงได้ขอสำาเนาเอกสารเรื�องนี�ไว้	
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	 นอกจุากนี�แล้ว	 อานุภาพพระป็ริต์รยัง
สามารถึคุุ้มคุรองผู้ฟัื้งได้อีกด้วย	 ดังพบเรื�องใน
คัุมภีร์อรรถึกถึาว�า	 ในสมัยพุที่ธกาล	 เมื�อเมือง
เวสาลีป็ระสบภัย	 ๓	 อย�างคืุอ	 คุวามอดอยาก
แร้นแคุ้น	 การเบียดเบียนจุากอมนุษย์	 และการ
แพร�ของโรคุระบาด	 พระพุที่ธเจุ้าได้รับนิมนต์์
เสด็จุไป็โป็รด	 พระองค์ุรับสั�งให้พระอานนท์ี่
สวดรต์นป็ริต์ร	 ทีี่�กล�าวถึึงคุุณีของพระรัต์นต์รัย	 
ภัยดังกล�าวในเมืองนั�นจึุงสงบลง	
	 ในอรรถึกถึาอีกคัุมภีร์หนึ�ง	 มีเรื�องเล�าว�า	 
ในสมัยพุที่ธกาล	 เด็กคุนหนึ�งจุะถูึกยักษ์จัุบกิน
ภายในเจ็ุดวัน	พระพุที่ธเจุ้าจึุงที่รงแนะนำาให้ภิกษุ
สวดพระป็ริต์รต์ลอดเจ็ุดคืุน	และพระองค์ุได้เสด็จุ
ไป็สวดด้วยพระองค์ุเองในคืุนทีี่�แป็ด	 เด็กนั�นก็
สามารถึรอดพ้นจุากภัยพิบัติ์ของอมนุษย์นั�นได้	
มีอายยุนื	๑๒๐	ป็	ีบิดามารดาจุงึตั์�งชื้�อเด็กว�า	อาย้
วัฒนก้ิมาร	แป็ลว�า	เด็กิผู่้�มีอาย้ย่น เพราะรอดพ้น
จุากอันต์รายดังกล�าว

ป็ระโยชน์ในอนาคต์

	 เมื�อพระพุที่ธเจุ้าพระนามว�า	 ป็ทุี่มุต์ร	 เสด็จุ
ไป็โป็รดโกสิยช้ฎิล	ณี	ภูเขานิสภะ	ช้ฎิลต์นนั�น	ได้
พบพระองค์ุแล้วเกิดโสมนัสป็ราโมที่ย์	 นำาดอกไม้
มาป็ระดับเป็็นอาสนะทีี่�ป็ระทัี่บ	 พระพุที่ธเจุ้า 
ได้ป็ระทัี่บนั�งเข้าผลสมาบัติ์ในทีี่�นั�นต์ลอดเจ็ุดวัน	 
โกสิยช้ฎิลได้ยืนป็ระนมมือระลึกถึึงพระพุที่ธคุุณี
ต์ลอดเจ็ุดวันเช้�นกัน	 กุศลทีี่�เกิดจุากการระลึกถึึง 
พระพุที่ธคุุณีนี�	 ที่ำาให้โกสิยช้ฎิลเกิดเป็็นเที่พบุต์ร 
ในสวรรค์ุชั้�นดาวดึงส์	๓	หมื�นกัป็	 เป็็นท้ี่าวสักกะ 
จุอมเที่พ	๘๐	ช้าติ์	เป็็นพระเจุ้าจัุกรพรรดิ	๑,๐๐๐	ช้าติ์	 
เป็็นพระราช้านับช้าติ์ไม� ถ้ึวน	 ในระหว�างนี� 
เ มื� อ เ กิด เ ป็็นมนุษย์ 	 ก็ เ ป็็น เศรษฐี มีที่ รัพ ย์ 
และไม�เคุยไป็เกิดในอบายภูมิเลย	 ในภพสุดท้ี่าย	 

ได้ออกบวช้เป็็นพระภิกษุ	 ที่�านป็รากฏนามว�า	
พระส้ภ่ติ์เถระ	ได้รับต์ำาแหน�งเอต์ทัี่คุคุะผู้เป็็นเลิศ
ในการเจุริญฌิาน	 ป็ระกอบด้วยเมต์ต์าและเป็็น
ทัี่กขิไณียบุคุคุล

อานิสงส์พระป็ริต์ร

	 โบราณีาจุารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของ 
พระป็ริต์รไว้ดังนี�คืุอ
๑.  เมต์ต์ป็ริต์ร	 ที่ำาให้หลับเป็็นสุข	 ตื์�นเป็็นสุข	 
ไม�ฝั้นร้าย	เป็็นทีี่�รักของมนุษย์และอมนุษย์ทัี่�งหลาย
เที่พพิทัี่กษ์รักษา	 ไม�มีภัยอันต์ราย	 จิุต์เกิดสมาธิ
ง�าย	 ใบหน้าผ�องใส	 มีสิริมงคุล	 ไม�หลงสติ์ในเวลา
เสียชี้วิต์	และเกิดเป็็นพรหมเมื�อบรรลุเมต์ต์าฌิาน
๒. ขัันธป็ริต์ร 	 ป้็องกันภัยจุากอสรพิษและ 
สัต์ว์ร้ายอื�นๆ
๓. โมรป็ริต์ร	ป้็องกันภัยจุากผู้คิุดร้าย	
๔. อาฏานาฏิยป็ริต์ร	 ป้็องกันภัยจุากอมนุษย์	
ที่ำาให้มีสุขภาพดี	และมีคุวามสุข	
๕. โพชฌัังคป็รติ์ร	ที่ำาให้มีสุขภาพดี	มีอายุยนืและ
พ้นจุากอุป็สรรคุทัี่�งป็วง	
๖. ชยป็ริต์ร	ที่ำาให้ป็ระสบชั้ยช้นะ	และมีคุวามสุข
สวัสดี
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๗.		รต์นป็รติ์ร	ที่ำาให้ได้รับคุวามสวัสดี	และพ้นจุาก
อุป็สรรคุอันต์ราย
๘.		วัฏฏกิป็ริต์ร	ที่ำาให้พ้นจุากอัคุคีุภัย	
๙.		มังคลป็ริต์ร	ที่ำาให้เกิดสิริมงคุล	และป็ราศจุาก
อันต์ราย	
๑๐.	ธชัคคป็ริต์ร	ที่ำาให้พ้นจุากอุป็สรรคุอันต์ราย	
และการต์กจุากทีี่�สูง	
๑๑.	 อังค้ลิมาลป็ริต์ร	ที่ำาให้คุลอดบุต์รง�าย	และ
ป้็องกันอุป็สรรคุอันต์ราย	
๑๒.		อภยป็ริต์ร	 ที่ำาให้พ้นจุากภัยพิบัติ์	 และไม� 
ฝั้นร้าย	

ทรงแนะนำาให้�สวดพระป็ริต์ร

	 พระพุที่ธเจุ้าที่รงแนะนำาให้พุที่ธบริษัที่สวด
พระป็ริต์ร	 เพื�อคุุ้มคุรองต์น	 เช้�น	 ในอาฏานาฏิย-
สูต์ร	มีพระพุที่ธดำารัสว�า	
 “ด้ก่อนุภิกษุทั�งหลาย พุวกเธอจงเร่ิยนุมนุต์ิ
คุ�มคริองคือ อาฏานุาฏิยปริิติริ พุวกเธอจงศึึกษา

มนุต์ิคุ�มคริองคือ อาฏานุาฏิยปริิติริ พุวกเธอจง
ทริงจำามนุต์ิคุ�มคริองคือ อาฏานุาฏิยปริิติริ 
 ด้ ก่อนุภิกษุทั� งหลาย มนุต์ิคุ�มคริองคือ
อาฏานุาฏิยปริิติริ ปริะกอบด�วยปริะโยช้น์ุ ย่อม
เป็นุไปเพืุ�อคุ�มคริอง เพืุ�อรัิกษา เพืุ�อความไม่
เบ่ยดเบ่ยนุ เพืุ�อความอย้เ่ป็นุสุขของภิกษุ ภิกษุณ่ี 
อุบาสก และอุบาสิกา” 
	 อนึ�ง	พระพุที่ธองค์ุต์รัสไว้ในพระสูต์รอื�นว�า	
 “ด้ก่อนุภิกษุทั�งหลาย ติถาคติอนุุญาติการิ 
แผู่้เมติติาแก่พุญาง้ทั�งส่�ติริะก้ล เพืุ�อคุ�มคริองตินุ 
เพืุ�อรัิกษาตินุ เพืุ�อกริะทำาการิป้องกันุตินุ”

องค์ขัองผู่้�สวดและผู่้�ฟััง

		 พระป็ริต์รจุะมีอานุภาพมาก	 เมื�อผู้สวด 
พระป็ริต์รเพียบพร้อมด้วยองค์ุ	 ๓	 คืุอ	 มีเมต์ต์าจิุต์ 
มุ�งป็ระโยช้น์แก�ผู้ฟัื้ง	 สวดถึูกอักษร	 ไม�มีบที่
พยญัช้นะทีี่�ผิดพลาด	และรู้คุวามหมายของบที่สวด	 
ดังข้อคุวามว�า
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 อตฺ์ถมฺปิ็ ป็าฬิิมฺปิ็ วิสำวาเทตฺ์วา สพฺพโส  
วา ป็น อปฺ็ป็ค้ณำ กิตฺ์วา ภณนฺต์สฺส หิ้ ป็ริต์ต์ำ  
เต์ชวนฺต์ำ น โห้ติ์. ลาภเห้ต้์ อ้คฺคเห้ตฺ์วา ภณนฺต์สฺ-
สาปิ็ อตฺ์ถำ น สาเธติ์. นิสฺสรณป็กฺิเขั ตฺ์วา เมตฺ์ต์ำ
ป้็เรจ็าริกิำ กิตฺ์วา ภณนฺต์สฺเสว อตฺ์ถาย โห้ตี์ติ์  
ทสฺเสติ์. (ทีี่.ป็า.อ.	๓/๒๘๒/๑๖๐)
	 “โดยทีี่�แท้ี่จุริงแล้ว	 พระผู้มีพระภาคุที่รง
แสดงว�า	พระป็ริต์รย�อมไม�มีอานุภาพแก�ผู้สาธยาย
ผิดอรรถึบ้าง	ผิดบาลีบ้าง	หรือไม�ที่ำาให้คุล�องแคุล�ว
พระป็ริต์รย�อมมีอานุภาพแก�ผู้สาธยายที่ำาให้
คุล�องแคุล�ว	 ด้วยป็ระการทัี่�งป็วงแน�แท้ี่	 แม้เมื�อ
เรียนแล้ว	สาธยายเพราะลาภเป็็นเหตุ์	ก็ไม�สำาเร็จุ
ป็ระโยช้น์	พระป็รติ์รย�อมมปี็ระโยช้น์แก�ผู้ตั์�งอยู�ใน
ฝ่้ายพ้นไป็จุากทุี่กข์	 แล้วสาธยายกระที่ำาเมต์ต์า 
ให้เป็็นเบื�องหน้าอยู�นั�นแล”
	 แม้ผู้ฟัื้งพระป็ริต์รก็ต้์องมีองค์ุ	๓	คืุอ	ไม�เคุย 
ที่ำาอนันต์ริยกรรม	 ๕	 (ฆ�ามารดา	 ฆ�าบิดา	 ฆ�า 
พระอรหันต์์	 ที่ำาร้ายพระพุที่ธเจุ้าจุนถึึงยังพระโลหิต์ 
ให้ห้อขึ�นไป็	 และที่ำาสังฆเภที่)	 ไม�มีมิจุฉาทิี่ฏฐิทีี่�
เห็นผิดว�ากรรมและผลกรรมไม�มี	 และเชื้�อมั�นใน 
อานุภาพพระป็ริต์รว�ามีจุริง	 สามารถึคุุ้มคุรอง 
ผู้ฟัื้งได้	ดังข้อคุวามว�า
 ตี์หิ้ มห้าราช กิารเณห้ิ ป็ริตฺ์ต์ำ น รกิฺขัติ์  
กิมฺมาวรเณน กิิเลสาวรเณน อสทฺทห้นฺต์ายฺ 
(มิลินฺที่.	หน้า	๑๖๖)		 	
	 “ขอถึวายพระพร	พระป็ริต์รไม�อาจุคุุ้มคุรอง
รักษาได้เพราะเหตุ์	๓	ป็ระการ	คืุอ	เพราะมีกรรม
เป็็นเคุรื�องขวางกั�น	มีกิเลสเป็็นเคุรื�องขวางกั�น	และ
คุวามไม�เชื้�อถืึอ”

จ็ำานวนพระป็ริต์ร

	 โบราณีาจุารย์ได้จุำาแนกพระป็ริต์รออกเป็็น	 
๒	ป็ระเภที่	คืุอ

	 ๑.	จ้็ลราชป็ริต์ร	(เจ็ุดต์ำานาน)	มี	๗	ป็ริต์ร	คืุอ
	 	 ๑.	มังคุลป็ริต์ร	 ๒.	รต์นป็ริต์ร
	 	 ๓.	เมต์ต์ป็ริต์ร	 ๔.	ขันธป็ริต์ร
	 	 ๕.	โมรป็ริต์ร	 ๖.	ธชั้คุคุป็ริต์ร
	 	 ๗.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร
	 ๒.	มห้าราชป็ริต์ร	 (สิบสองต์ำานาน)	 มี	 ๑๒	
ป็ริต์ร	คืุอ
	 	 ๑.	มังคุลป็ริต์ร	 ๒.	รต์นป็ริต์ร
	 	 ๓.	เมต์ต์ป็ริต์ร	 ๔.	ขันธป็ริต์ร
	 	 ๕.	โมรป็ริต์ร	 ๖.	วัฏฏกป็ริต์ร
	 	 ๗.	ธชั้คุคุป็ริต์ร	 ๘.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร
	 	 ๙.	อังคุุลิมาลป็ริต์ร	 ๑๐.	โพช้ฌัิงคุป็ริต์ร
	 	 ๑๑.	อภยป็ริต์ร	 ๑๒.	ช้ยป็ริต์ร
	 พระป็ริต์รทีี่�มีป็รากฏโดยต์รงในคัุมภีร์มิลินที่-
ปั็ญหาและอรรถึกถึาต์�างๆ	มีทัี่�งหมด	๙	ป็ริต์ร	คืุอ
	 	 ๑.	รต์นป็ริต์ร	 ๒.	เมต์ต์ป็ริต์ร
	 	 ๓.	ขันธป็ริต์ร	 ๔.	โมรป็ริต์ร
	 	 ๕.	ธชั้คุคุป็ริต์ร	 ๖.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร
	 	 ๗.	อังคุุลิมาลป็ริต์ร	 ๘.	โพช้ฌัิงคุป็ริต์ร
	 	 ๙.	อิสิคิุลิป็ริต์ร
	 อนึ�ง	จุำานวนพระป็รติ์รแต์กต์�างกันในอรรถึกถึา
ต์�างๆ	มีดังนี�	คืุอ	ในมิลินที่ปั็ญหามี	๗	ป็ริต์ร	คืุอ
	 	 ๑.	รต์นป็ริต์ร	 ๒.	เมต์ต์ป็ริต์ร
	 	 ๓.	ขันธป็ริต์ร	 ๔.	โมรป็ริต์ร
	 	 ๕.	ธชั้คุคุป็ริต์ร	 ๖.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร
	 	 ๗.	อังคุุลิมาลป็ริต์ร
	 ในสมันต์ป็าสาทิี่กา	และวิสุที่ธิมรรคุ	มี	๕	ป็ริต์ร	
คืุอ
	 	 ๑.	รต์นป็ริต์ร	 ๒.	ขันธป็ริต์ร
	 	 ๓.	ธชั้คุคุป็ริต์ร	 ๔.	อาฏานาฏิยป็ริต์ร
	 	 ๕.	โมรป็ริต์ร
	 ในอรรถึกถึาที่ีฆนิกาย	 อรรถึกถึามัช้ฌิิมนิกาย
อรรถึกถึาอังคุุต์ต์รนิกาย	 อรรถึกถึาวิภังค์ุ	 และ
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ลำาดับพระป็ริต์ร

 ลำาดับพระป็ริต์รในมิลินที่ปั็ญหาและคุัมภีร์
อรรถึกถึาต์�างๆ	แต์กต์�างกนั	ส�วนลำาดับพระป็รติ์ร 
ในบที่สวดมนต์์ไที่ยและพม�าเหมือนกัน	 ใน 
พระป็ริต์รฉบับนี�	ผู้แป็ลได้เรียงลำาดับพระป็ริต์รใหม�	 
เริ�มจุากเมต์ต์ป็ริต์ร	 ขันธป็ริต์ร	 โมรป็ริต์ร 
อาฏานาฏิยป็ริต์ร	 และโพช้ฌัิงคุป็ริต์ร	 ฯลฯ 
โดยเน้นพระป็ริต์รที่ี�กล�าวถึึงเมต์ต์าภาวนาและ 
คุุณีของพระรัต์นต์รัยเป็็นหลัก

บทขััดพระป็ริต์ร

	 บที่ขัดพระป็ริต์ร	 หมายถึึง	 บที่ที่ี�เข้ามาคัุ�น
การสวดพระป็ริต์ร	 คืุอเมื�อป็ระสงค์ุจุะสาธยาย
พระป็ริต์รใด	 ก็คุวรสวดบที่ขัดพระป็ริต์รนั�นก�อน
ทีี่�จุะสาธยายพระป็ริต์รทีี่�ต้์องการ	 ทีี่�ป็ระเที่ศ 
ศรีลังกา	 พระเถึระผู้นำาสวดมนต์์จุะสาธยายบที่ขัด
พระป็รติ์รก�อน	หลังจุากนั�น	ผู้ร�วมสวดจึุงสาธยาย
พระป็ริต์รพร้อมกัน	 ป็ระเพณีีนี�ได้สืบที่อดมายัง
ป็ระเที่ศไที่ยจุวบจุนป็ัจุจุุบัน	 ดังนั�น	 ผู้ทีี่�มีเวลา
ในการสวดมนต์์ไม�มากนัก	 จึุงไม�จุำาเป็็นต้์องสวด
บที่ขัดพระป็ริต์ร
	 โบราณีาจุารย์ได้เรียกบที่ขัดนี�อีกชื้�อหนึ�งว�า	
บทขััดต์ำานาน	 คุำาว�า	 ต์ำานานมาจุากศัพท์ี่บาลีว�า		
ต์าณา		ทีี่�แป็ลว�า		“เคร่�องป้็องกัิน”		หรือพระป็ริต์ร 
นั�นเอง	 บที่ขัดบางบที่	 เช้�น	 บที่ขัดมังคุลป็ริต์ร	 
บที่ขัดธรรมจัุกร	 แต์กต์�างกันในฉบับพม�าและ 
ฉบับไที่ย	ในพระป็ริต์รฉบับนี�ผู้แป็ลได้ใช้้ฉบับไที่ย
เป็็นหลัก
	 ป็ระวัติ์ของผู้ป็ระพันธ์บที่ขัดพระป็ริต์รไม�มี
หลักฐานแน�ชั้ด	ที่�านอาจุารย์ธัมมานันที่มหาเถึระ	 
อัคุรมหาบัณีฑิต์	สันนิษฐานว�า	คุงเป็็นโบราณีาจุารย ์
ช้าวสิงหลป็ระพันธ์ขึ�นหลังพุที่ธศักราช้	 ๙๐๐	 
เพราะเป็็นการนำาข้อคุวามจุากคัุมภีร์อรรถึกถึาทีี่�

อรรถึกถึามหานิเที่ศ	มี	๘	ป็ริต์ร	คืุอ
	 ๑	อาฏานาฏิยป็ริต์ร	 ๒.	อิสิคิุลิป็ริต์ร
	 ๓.	ธชั้คุคุป็ริต์ร	 ๔.	โพช้ฌัิงคุป็ริต์ร
	 ๕.	ขันธป็ริต์ร	 ๖.	โมรป็ริต์ร
	 ๗.	เมต์ต์ป็ริต์ร	 ๘.	รต์นป็ริต์ร

พระป็ริต์รในปั็จ็จ้็บัน

	 พระป็ริต์รที่ี�มีป็รากฏในบที่สวดมนต์์ไที่ยฉบับ 
ปั็จุจุุบัน	มี	๑๒	ป็ริต์ร	เป็็นบที่สวดทีี่�โบราณีาจุารย์ 
เพิ�มมังคุลป็ริต์ร	 วัฏฏกป็ริต์ร	 อภยป็ริต์ร	 และ
ช้ยป็ริต์ร	 รวม	๔	 บที่	 ทัี่�งไม�จัุดอิสิคิุลิป็ริต์รไว้ใน 
บที่สวดมนต์์	 เพราะเป็็นพระป็ริต์รทีี่�กล�าวถึึงชื้�อ 
พระปั็จุเจุกพุที่ธเจุ้าเที่�านั�น	ไม�เหมือนพระป็ริต์รอื�น 
ทีี่�แสดงคุุณีของพระรัต์นต์รัยหรือเมต์ต์าภาวนา
	 ส�วนในบที่สวดมนต์์ฉบับพม�า	 มีพระป็ริต์ร 
๑๑	 ป็ริต์ร	 เพราะโบราณีาจุารย์ช้าวพม�ารวม
อภยป็ริต์รและช้ยป็ริต์รไว้เป็็นป็ริต์รเดียว	 ชื้�อว�า	 
ป้็พพัณห้ส่ต์ร	 คืุอ	 สูต์รทีี่�คุวรสาธยายในเวลาเช้้า	 

ในสูต์รนั�นที่�านเพิ�ม	 เที่วต์าอุยโยช้น-
คุาถึา	สัพพมังคุลคุาถึา	และ	๓	คุาถึา 
สุดท้ี่ายของรต์นสูต์รเข้ามาอีกด้วย	
สำาหรับมังคุลป็ริต์รและวฏัฏกป็ริต์ร	 
พบในพระสุต์ตั์นต์ปิ็ฎก	 ส�วนอภย-
ป็ริต์รและช้ยป็ริต์ร	 โบราณีาจุารย์	 
ได้แต์�งขึ�นมาในภายหลัง
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ปั็ญญาธิคุุณี	 จุึงเป็็นบที่ทีี่�ช้าวพุที่ธนิยมสวด 
ก�อนจุะสวดมนต์์
	 การสมาที่านศีลทุี่กวันเป็็นการรักษาศีลให้ 
บริสุที่ธิ�อยู�เป็็นนิต์ย์	 การสวดสรรเสริญพระพุที่ธคุุณี	 
พระธรรมคุุณี	 และพระสังฆคุุณี	 ก็เป็็นการเจุริญ
กรรมฐาน	คืุอพุที่ธานุสติ์	ธรรมานุสติ์	และสังฆา- 
นุสติ์	 บุคุคุลผู้หมั�นระลึกถึึงคุุณีของพระรัต์นต์รัย	
จุะเพิ�มพูนศรัที่ธาในพระศาสนาเป็็นอย�างดี
	 นอกจุากนั�น	ช้าวพุที่ธคุวรสวดบที่ธรรมจัุกรฯ
	ทุี่กวันพระ	จุะส�งผลให้ป้็องกันภัยอันต์ราย	และ
ที่ำาให้ผู้สวดป็ระสบคุวามเจุริญก้าวหน้าในชี้วิต์
เพราะธรรมจัุกรฯ	 เป็็นพระธรรมเที่ศนาแรกทีี่�
กล�าวถึึงอริยสัจุสี�	 จึุงเป็็นบที่ทีี่�เที่วดาเคุารพบูช้า
ยิ�งนัก	 คุนไที่ยในสมัยก�อนเชื้�อว�า	 บุคุคุลทีี่�สวด 
ธรรมจุักรฯ	 นี�ทุี่กวันพระ	 แล้วอธิษฐานให้คุรอบคุรัว 
หรือญาติ์พี�น้องมีคุวามสวัสดี	 จุะมีผลานิสงส์
ที่ำาให้ผู้สวดและผู้ที่ี�ต์นแผ�ไป็ถึึง	 มีคุวามสวัสดี	
แคุล้วคุลาดจุากอุบัติ์เหตุ์ทุี่กอย�างได้
	 อานุภาพของพระป็ริต์รทีี่�สวดด้วยจิุต์ทีี่�มี
สมาธิแน�วแน�	จุะแผ�ไป็ถึึงแสนโกฏิจัุกรวาล	ที่ำาให้ 
ผู้สวดได้รับผลานิสงส์มหาศาลหาป็ระมาณีมิได้	 
คุนทีี่�ไม�สวดพระป็ริต์รจุะไม�สามารถึรับรู้อานิสงส์
ได้เลย	เหมือนคุนทีี่�ไม�ได้รับป็ระที่านอาหาร	ย�อม 
ไม�อาจุรับรู้รสอาหารและผลของการรับป็ระที่านได้	 
ดังนั�น	 ขอให้พุที่ธบริษัที่เชื้�อมั�นอานุภาพพระป็ริต์ร
หมั�นสวดพระป็ริต์รอยู� เนืองนิต์ย์	 และได้รับ
ป็ระโยช้น์สุขทัี่�วกันทุี่กที่�าน	

รจุนาโดยพระพุที่ธโฆสาจุารย์มาแต์�งเป็็นบที่ขัด	
และป็ระพันธ์ขึ�นก�อนพุที่ธศักราช้	๒๑๕๓	เพราะ
ป็รากฏในป็ริต์ต์ฎีกาซึึ่�งรจุนาที่ี�ป็ระเที่ศพม�า 
ในสมัยนั�น

พระป็ริต์รที�ควรสวดเสมอ

 ผู้ทีี่�มีเวลาน้อยคุวรสวดพระป็ริต์รทีี่�สั�นและ
สำาคัุญ	จึุงคุวรสวดพระป็ริต์ร	๔	บที่แรก	คืุอ	เมต์ต์-
ป็ริต์ร	ขันธป็ริต์ร	โมรป็ริต์ร	และอาฏานาฏิยป็ริต์ร	
	 เมต์ต์ป็ริต์รและขันธป็ริต์รเน้นการเจุริญ
เมต์ต์าภาวนา	 โมรป็ริต์รและอาฏานาฏิยป็ริต์ร	
เน้นการเจุริญพระพุที่ธคุุณี	 ผู้ทีี่�มีสุขภาพไม�สมบูรณ์ี 
คุวรสวดโพช้ฌิงัคุป็รติ์รอกีด้วย	พระเถึระช้าวพม�า
ผู้ที่รงพระไต์รปิ็ฎกคืุอ	ที่�านอาจุารย์สิรินที่าภิวงศ์
เจุ้าอาวาสวัดวิสุที่ธาราม	 จัุงหวัดย�างกุ้ง	ป็ระเที่ศ
พม�า	 ก็มีคุวามเห็นว�าคุวรสวดพระป็ริต์ร	 ๔	 บที่ 
ทีี่�ว�านั�นเสมอ
	 นอกจุากพระป็ริต์รเหล�านี�แล้ว	คุาถึาทีี่�กล�าว
ถึึงพระพุที่ธคุุณี	 เช้�น	 สัพพมังคุลคุาถึา	 คุาถึา 
ชิ้นบัญช้ร	 และชั้ยมังคุลคุาถึา	 ก็คุวรสวดเช้�นกัน	 
ที่�านผู้สวดอาจุจุะสวดคุาถึาเหล�านี�สลับกับ 
พระป็ริต์รในแต์�ละวัน	ดังนั�น	ผู้แป็ลจึุงเรียงลำาดับ
คุาถึาเหล�านี�ก�อนพระป็ริต์รบางบที่ทีี่�ยาว	 และ
ไม�กล�าวถึึงเมต์ต์าภาวนา	 หรือพระพุที่ธคุุณี	 เช้�น	
มังคุลป็ริต์ร	เป็็นต้์น
	 ก�อนจุะสวดพระป็ริต์รทุี่กคุรั�ง	 ผู้สวดคุวร 
สวดบที่มหานมัสการ	 (นะโม	 ตั์สสะ...)	 แล้ว
สมาที่านศีลห้า	หลังจุากนั�น	ให้สวดพระพุที่ธคุุณี	 
พระธรรมคุุณี	 และพระสังฆคุุณี	 แล้วจึุงสวด 
พระป็ริต์รหรือคุาถึาอื�นๆ	ต์�อไป็	
	 บที่มหานมัสการนั�นเป็็นคุำาแสดงคุวาม
นอบน้อมคุุณีทัี่�ง	 ๓	 ของพระพุที่ธเจุ้า	 คืุอ	 
พระกรุณีาธิ คุุณี	 พระวิ สุที่ธิ คุุณี	 และพระ 
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จ้็ดเริ�มต์�นขัองคัมภีร์มห้าปั็ฏฐาน 
	 หลังจุากพระพุที่ธเจุ้าต์รัสรู้แล้ว	ในสัป็ดาห์ทีี่�	๔	 
พระองค์ุป็ระทัี่บอยู�ทีี่�รัต์นฆรเจุดีย์
 รัต์นฆรเจ็ดีย์	 คืุอ	 เรือนแก้ว	 เรือนแก้วนี�มี	 
๒	 คุวามหมาย	 ๑.	 เรือนแก้ว	 คืุอทีี่�ป็ระที่ับนั�งทีี่�
สำาเร็จุด้วยแก้ว	ซึึ่�งเที่วดาเนรมติ์ถึวายและเฝ้้าคุอย
อยู�ดูแล	๒.	เรือนแก้ว	คืุอพระอภิธรรม	๗	คัุมภีร์	
	 ในสัป็ดาห์ทีี่�	 ๔	 หลังจุากต์รัสรู้	 พระองคุ์
ป็ระทัี่บนั�งอยู�ในเรือนแก้ว	 ที่รงพิจุารณีาธรรมะทีี่�
ต์รัสรู้มาทัี่�งหมด	 จุนกระทัี่�งพิจุารณีาไป็ถึึงคุัมภีร์ 
มหาปั็ฏฐาน	 พิจุารณีาแล้วเกิดสัพพัญญุุต์ญาณี	 
เมื�อที่รงใช้้สัพพัญญุุต์ญาณีได้เต็์มทีี่�	 พระโลหิต์ใน 
พระวรกายของพระองค์ุก็สะอาดหมดจุด	 บังเกิด

แสงออร�า	(รัศมี)	ทีี่�เรียกว�า	 ฉััพพรรณรังสี	 เป็ล�ง 
ออกจุากพระวรกาย	 คืุอ	 แสงสีแดงออกจุาก 
พระโลหิต์	 แสงสีขาวออกจุากพระที่นต์์และพระอัฐิ	 
แสงสีนิลออกจุากพระเกศาและพระเนต์ร	 
แสงสีเหลืองออกจุากพระฉวีวรรณี	 แสงสีช้มพู 
ออกจุากฝ่้าพระบาที่และฝ่้าพระหัต์ถ์ึ	เมื�อแสงทัี่�ง	๕	 
มารวมกัน	 คืุอแสงทีี่�	 ๖	 เรียกว�า	 แสงเลื�อมพราย
สัพพัญญุุต์ญาณีของพระองคุ์ได้ใช้้เต็์มทีี่�	 เมื�อได้
พิจุารณีาถึึงธรรมะทีี่�ลึกซึึ่�งทีี่�สุด	เพราะสัพพัญญุุต์- 
ญาณีนี� เ ป็็นพระป็รีช้าญาณีที่ี�ยิ� ง ใหญ�มากๆ	 

พระสตูรท่ีแสดงให้เหน็ถงึสพัพญัญตุญาณ*พระสตูรท่ีแสดงให้เหน็ถงึสพัพญัญตุญาณ*
มหาปัฏฐานมหาปัฏฐาน

บทสวดส�าคญั ๑

*	สัพพัญญุุต์ญาณี	หมายถึึง	ญาณีคืุอคุวามเป็็นพระสพัพัญญูุ, 
พระป็รีช้าญาณีหยั�งรู้สิ�งทัี่�งป็วง	ทัี่�งอดีต์ปั็จุจุุบันและอนาคุต์			
ทีี่�มา:	พจุนานุกรมพุที่ธศาสต์ร์	ฉบับป็ระมวลศัพท์ี่

พระเมธวีชริโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)พระเมธวีชริโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)



เมื�อพิจุารณีาคุมัภีร์มหาปั็ฏฐานตั์�งแต์�	เห้ต้์ปั็จ็จ็ะโย  
อารัมมะณะปั็จ็จ็ะโย....	พอหยั�งลงในคัุมภีร์มหา- 
ปั็ฏฐานแล้ว	 เช้�นคุำาว�า	 เหตุ์ปั็จุจุะโย	 ต้์องมีคุำาอธิบาย
อย�างย�อเพิ�มไป็อีก	 ๕๐	 หน้ากระดาษ	 เพราะมี 
คุวามลึกซึึ่�งขนาดนี�	 สัพพัญญุุต์ญาณีจึุงมีโอกาส 
ได้ใช้้เต็์มทีี่�	เกิดมหากิริยาโสมนัส	คืุอเกิดปี็ติ์	ภาษา 
ช้าวบ้านก็เรียกว�า	ดีอกดีใจุ	ปี็ติ์ทีี่�เกิดกับพระองค์ุนี� 
เป็็นปี็ติ์ทีี่�เกิดเต็์มทีี่�	 เป็็นจิุต์ทีี่�เรียกว�า	 มหากิริยา
โสมนัส	 จึุงที่ำาให้ฉัพพรรณีรังสีเป็ล�งออกจุาก 
พระวรกาย	ด้วยการพจิุารณีาธรรมะที่ี�ลึกซึึ่�งอย�าง
คัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	
	 ธรรมะในคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานนี�	 เป็็นธรรมะทีี่�
ลึก	ยาก	ละเอียด	หาคุนเรียนรู้ได้ยาก	เข้าใจุยาก
และสืบที่อดได้ยาก	 จึุงเป็็นคัุมภีร์ทีี่�กล�าวกันว�า 
จุะหายสาบสูญก�อน	ถ้ึาเริ�มนับหนึ�ง	พระสัที่ธรรม
คัุมภีร์แรกทีี่�จุะหายสูญ	 คืุอคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 
แล้วก็ขยบัไป็เรื�อยๆ	จุนถึึงคุมัภีร์ช้าดก	ทีี่�จุะหายไป็ 
ต์ามลำาดับ	
	 ฉะนั�น	 จุุดเริ�มต้์นของคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 คืุอ
สัป็ดาห์ทีี่�	๔	ทีี่�พระพุที่ธองค์ุป็ระทัี่บนั�งอยู�บริเวณี
รัต์นฆรเจุดีย์	หลังจุากต์รัสรู้แล้ว

พรรษาที� ๗ ทรงแสดงยมกิป็าฏิห้าริย์ 

	 หลังจุากทีี่�องค์ุสมเด็จุพระสัมมาสัมพุที่ธเจุ้า 
ที่รงแสดงธรรมโป็รดเวไนยสัต์ว์	 จุนกระทัี่�งถึึง
พรรษาที่ี�	 ๗	 เวลานั�นพระองคุ์จุำาพรรษาอยู�ทีี่� 
กรุงสาวัต์ถีึ	พระองค์ุจุะเสด็จุขึ�นไป็จุำาพรรษาอยู�ทีี่�
ดาวดึงส์	เพื�อโป็รดพุที่ธมารดา	แต์�ก�อนจุะได้โป็รด
พุที่ธมารดาก็เกิดเหตุ์	 คืุอ	 คุรูทัี่�ง	 ๖	 ลัที่ธิ	 อ้างตั์วเอง 
ว�าเป็็นศาสดาเอกในโลก	 “พระสมณีโคุดมไม�มีฤที่ธิ� 
อะไรหรอก	 พวกเราต์�างหากเล�า	 มีอิที่ธิฤที่ธิ�
สามารถึเหาะเหินเดินอากาศได้	 แสดงฤที่ธิ�อะไร
ต์�างๆ	 ได้	 ถ้ึาพระสมณีโคุดมมีฤที่ธิ�มีอำานาจุจุริง

ก็มาแสดงฤที่ธิ�แข�งกันได้เลย”	 นั�นจึุงเหมือนกับ
ท้ี่าป็ระลองกับพระพุที่ธองค์ุ	 พระพุที่ธองค์ุจึุง 
ต์รัสว�า	 “เราจุะแสดงอิที่ธิฤที่ธิ�ทีี่�ใต้์ต้์นคัุณีฑามพ- 
พฤกษ์	 (ต้์นมะม�วง)”	 พวกเดียรถีึย์จึุงสั�งให้คุน
ของต์นเองตั์ดต้์นมะม�วงทิี่�งให้หมด	 เพราะรู้ว�า
พระพุที่ธองคุจ์ุะแสดงอทิี่ธิฤที่ธิ�ทีี่�คัุณีฑามพพฤกษ์ 
แม้พวกเดียรถีึย์จุะบอกให้บริวารของต์นตั์ด 
ต้์นมะม�วงทิี่�งหมดก็จุริงอยู�	แต์�ในพระราช้อุที่ยาน
มีสวนมะม�วงของหลวง	 ไม�สามารถึเข้าไป็ตั์ดได้	
แล้วก็มีผลมะม�วงซึึ่�งเจุ้าหน้าทีี่�เก็บไป็ไม�หมด	 คืุอ
มีรังมดแดงห�อหุ้มอยู�	 พอถึึงเวลานั�นมดแดงไข�
ฟัื้กเรียบร้อยแล้ว	 ใบของมะม�วงก็กระจุายออก
จึุงเห็นผลมะม�วงอยู�ข้างใน	 เป็็นมะม�วงสุกเหลือ
อยู�ผลเดียว	 เจุ้าหน้าทีี่�ดูแลพระราช้อุที่ยานชื้�อ
นายคัุณีฑะ	 ก็เห็นว�า	 “มะม�วงนี�	 ถ้ึาเราไป็กินเอง	 
มันก็อิ�มนิดเดียว	 ถ้ึาเราไป็ถึวายพระราช้าก็จุะ
ได้รางวัล	 แต์�ถ้ึาไป็ที่ำาบุญกับองค์ุพระสัมมา- 
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สัมพุที่ธเจุ้า	 บุญนี�จุะส�งผลมหาศาล”	 เขาจึุงนำา
มะม�วงนั�นไป็ถึวายให้พระอานนท์ี่เพื�อให้ถึวาย
พระพุที่ธเจุ้า	 พระอานนท์ี่ได้นำามะม�วงนั�นไป็ที่ำา 
นำ�าป็านะถึวายพระพุที่ธองค์ุ	 ส�วนเมล็ดนั�น
พระพุที่ธองคุ์ได้ให้นายคัุณีฑะนำาไป็ป็ลูกทัี่นทีี่	 
หลังจุากทีี่�พระพุที่ธองค์ุฉันเสร็จุแล้ว	ทัี่นทีี่ทีี่�พระองค์ุ 
ที่รงล้างพระหัต์ถ์ึบนเมล็ดมะม�วงนั�น	 มะม�วงก็
แต์กหน�อ	 โต์ขึ�นในวันทีี่�พระพุที่ธองค์ุที่รงแสดง
ยมกป็าฏิหาริย์นั�นเอง	 ต์อนแรกพวกของเดียรถีึย์
คิุดว�า	พระพุที่ธเจุ้าคุงไม�มีต้์นมะม�วงสำาหรับแสดง
ป็าฏิหาริย์แล้ว	พระองค์ุเสด็จุขึ�นไป็แสดงฤที่ธิ�อยู�
บนรัต์นจุงกรมที่ี�ที่รงเนรมิต์ขึ�นใกล้ต้์นมะม�วงนั�น	
ไม�ว�าจุะเป็็นการนั�งสมาธิ	การเดินจุงกรม	และการ
อยู�ในอิริยาบถึทัี่�ง	๔

แสดงพระอภิธรรม 
โป็รดพ้ทธมารดา ณ ดาวดึงส์ 

	 หลังจุากแสดงฤที่ธิ�แล้ว	 พระองค์ุก็เหาะ
จุากรัต์นจุงกรม	 ขึ�นไป็จุำาพรรษาทีี่�ดาวดึงส์	 เพื�อ
แสดงธรรมโป็รดพุที่ธมารดา	 ต์ามป็กติ์เมื�อแสดง
ธรรมโป็รดพุที่ธมารดาแล้ว	พอถึึงเวลาบิณีฑบาต์
พระองค์ุจุะเสด็จุลงมาทีี่�โลกมนุษย์	 ไป็ทีี่�สระ
อโนดาต์	 พระสารีบุต์รเป็็นผู้เต์รียมภัต์ต์าหาร	 
รับบาต์รถึวาย	 แล้วจึุงเต์รียมภัต์ต์าหารมา
อุปั็ฏฐากถึวายพระพุที่ธองค์ุ	เมื�อพระพุที่ธองค์ุได้
ฉันภัต์ต์าหารเรียบร้อยแล้ว	 หลังจุากนั�นจุะแสดง 
พระอภิธรรมโดยย�อให้แก�พระสารีบุต์ร	พระสารี- 
บุต์รนั�นก็นำาพระอภิธรรมไป็แสดงให้แก�ลูกศิษย์
ของต์นเอง	ไม�ย�อไม�พิสดาร	ขนาดกลางๆ	
	 พระพุที่ธเจุ้าที่รงแสดงพระอภิธรรมอยู�บน
สวรรคุ์ภาคุพิสดาร	 คุือพระอภิธรรม	 ๗	 คัุมภีร์
มีคัุมภีร์ธัมมสังคุณีี	 คัุมภีร์วิภังค์ุ	 คัุมภีร์ธาตุ์กถึา
คัุมภีร์ปุ็คุคุลบัญญัติ์	 คัุมภีร์กถึาวัต์ถุึ	 คัุมภีร์ยมก

และคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 เมื�อแสดงธรรมะแต์�ละ
หมวดๆ	จุบ	จุะมีผู้บรรลุธรรมมากมาย	ส�วนการ
แสดงพระอภิธรรมโดยเฉพาะคุัมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 
เมื�อพระองค์ุที่รงแสดงจุบแล้ว	มีเที่วดา	ยักษ์	พรหม 
ได้บรรลุถึึง	๒๔	โกฏิ	พระอภิธรรมทีี่�พระพุที่ธเจุ้า
ที่รงแสดงในพรรษาทีี่�	๗	นั�น	โดยสรุป็มี	๓	ระดับ	
๑.	ระดับพิสดาร	พระองค์ุแสดงโป็รดพุที่ธมารดา
และเที่วดาบนสวรรค์ุ	
๒.	 ระดับย�อๆ	 พระองค์ุแสดงแก�พระสารีบุต์ร	 
เมื�อเสด็จุมายังโลกมนุษย์	
๓.	 ระดับกลางๆ	 ไม�ย�อไม�พิสดาร	 พระสารีบุต์ร 
แสดงแก�ลูกศิษย์	 ๕๐๐	 รูป็ของต์นทีี่�บวช้เพราะ
คุวามเลื�อมใสในการแสดงยมกป็าฏิหาริย์ของ 
พระสัมมาสัมพุที่ธเจุ้าในพรรษาทีี่�	๗	นั�น	

ความสำาคัญขัองคัมภีร์มห้าปั็ฏฐาน

 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานได้บ�งบอกถึึงญาณีปั็ญญา
ของพระองค์ุอย�างลึกซึึ่�ง	 ไม�มีญาณีปั็ญญาใดทีี่�จุะ
ลึกซึึ่�งได้เที่�ากับคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานอีกแล้ว	 และ
เป็็นคัุมภีร์ทีี่�ยากทีี่�สุดใน	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	 
คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานมีคุวามสำาคัุญไหม	 สำาคัุญ 
ต์รงทีี่�ว�า	ถ้ึาคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานยังอยู�	พระป็รีช้าญาณี 
ของพระองคุ์	 หรือพระสัพพัญญุุต์ญาณีของ
พระองค์ุก็ยังคุงป็รากฏอยู�เด�นชั้ด	 แต์�ถ้ึาคัุมภีร์ 
มหาปั็ฏฐานไม�มีคุนเรียนรู้	 ไม�มีคุนที่รงจุำา	 ไม�มี
คุนสวดสาธยายแล้ว	คุวามยิ�งใหญ�ของสัพพัญญุุต์
ญาณีของพระองค์ุจุะเลือนจุากคุวามที่รงจุำา	คัุมภีร์
มหาปั็ฏฐานทีี่�พิมพ์อยู�มี	๗	 เล�ม	 ถ้ึายืดขยายออก
โดยไม�มีเป็ยยาลนัย	 พิมพ์ให้ละเอียดให้พิสดาร	 
จุะต้์องพิมพ์คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานขยายเนื�อคุวามอีก 
๓	 ล้านเล�ม	 พระไต์รปิ็ฎกก็คุงพิมพ์ไม�ไหว	 จึุงใช้้
เป็ยยาลนัยเข้ามาช้�วย	 คุัมภีร์มหาปั็ฏฐานจึุงมี 
เที่�าทีี่�เห็นอยู�ในปั็จุจุุบันนี�	โดยแบ�งเป็็น	

๖๐32



๑.	 ปั็ฏฐานแบบช้าวบ้าน		
๒.	 ปั็ฏฐานแบบนักวิช้าการ		
๓.	 ปั็ฏฐานแบบนักป็ฏิบัติ์	

จุะอธิบายเพิ�มเติ์ม	ดังนี�	
๑. คัมภีร์มห้าปั็ฏฐานแบบชาวบ�าน 

	 	 แบบของช้าวบ้านไที่ยใช้้ในการสวดงานศพ	 
เรียกว�า	สวดพระอภิธรรม	และแบบของช้าวบ้าน
พม�าใช้้สวดขึ�นบ้านใหม�ทีี่�บ้านของต์นเอง	 หรือทีี่�
ป็ากที่างเข้าบ้าน	 โดยนิมนต์์พระไป็สวดคัุมภีร์ 
มหาปั็ฏฐาน	๗	วัน	๗	คืุนแบบต์�อเนื�อง	ในงานบุญ 
ขึ�นบ้านใหม�	 หรือในงานช้�วงสงกรานต์์	 และใน
งานบุญทีี่�พิเศษๆ	ก็จุะนิยมสวดคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 
เพราะเป็็นคัุมภีร์ทีี่�ลึก	ทีี่�ยาก	ทีี่�ละเอียด	และอาจุ
จุะเป็็นคัุมภีร์ทีี่�จุะหายสาบสูญก�อน	 ถ้ึาไม�ช้�วยกัน 
อนุรักษ์ไว้	 นี�คืุอการนำาไป็ใช้้ในงานทีี่�แต์กต์�าง
ระหว�างสองป็ระเที่ศนี�	 แต์�เป็็นบที่สวดแบบ
เดียวกัน

๒. คัมภีร์มห้าปั็ฏฐานแบบนักิวิชากิาร 
	 	 นักวิช้าการเรียนรู้ทีี่�จุะเข้าใจุ	 ฉวาระ
ปั็ญหาวาระ	 ทัี่�งปั็จุจัุย	 ปั็จุจุนิก	 หรือปั็จุจัุยปั็จุจุ- 
ยบุบัน	เพื�อให้เข้าใจุต์ามหลกัวิช้าการอย�างชั้ดเจุน	

๓. คัมภีร์มห้าปั็ฏฐานแบบนักิป็ฏิบัติ์ 
	 	 เป็็นการสืบสาวเรื�องธรรมะทัี่�งหมด	 ถ้ึา
เข้าใจุคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานก็จุะดึงเข้าสู�การป็ฏิบัติ์ได้ 
เช้�น	 จั็กิข้ันา ร่ปั็ง ปั็สสติ์	 เห็นรูป็ด้วยต์า	 ทีี่�จุริง 
ต์าไม�ได้เห็น	ต์าเป็็นเพียงผู้รับภาพ	ตั์วทีี่�เห็นจุริงๆ
คืุอ	จัุกขุวิญญาณี	
	 กระบวนการของการเห็น	 ป็ระกอบด้วย	 :  
๑.	ร่ป็ารมณ	์คืุอสีต์�างๆ		๒.	เต์โชธาต้์	คืุอแสงสว�าง		
๓.	จั็กิข้ัป็สาท	คืุอแก้วต์า		๔.	มนสิกิาร	คืุอคุวาม
ตั์�งใจุ		๕.	จั็กิข้ัวิญญาณจิ็ต์	คืุอจิุต์ทีี่�เกิดที่างต์า	
	 กระบวนการเห็นอาศัย	 ๕	 อย�างนี�เกิดขึ�น	 
การเห็นจึุงเกิดขึ�น	

	 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานในขณีะทีี่�นำาไป็ใช้้กับ
การป็ฏิบัติ์	 จุะพิจุารณีาแยกรูป็แยกนามได้
อย�างชั้ดเจุน	 หรือพิจุารณีารูป็ว�า	 ร่ป็ายะต์ะนัง  
จั็กิข้ัวิญญาณะธาต้์ยา ตั์ง สัมป็ย้ต์ต์ะกิานัญจ็ะ 
ธัมมานัง อารัมมะณะปั็จ็จ็ะเยนะ ปั็จ็จ็ะโย  
ในลักษณีะนี�เป็็นต้์น	 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานสามารถึ
ดึงเข้าสู�การป็ฏิบัติ์	 โดยใช้้อาเสวะนะปั็จุจัุย	 หรือ 
อุป็ะนิสสะยะปั็จุจัุย	 การตั์�งคุวามคุุ้นชิ้นด้วย 
อาเสวะนะปั็จุจัุย	 หรือ	 การฝั้งรากลึกด้วยอุป็ะ- 
นิสสะยะปั็จุจัุยใช้้ปั็จุจัุยสองตั์วนี�นำาเข้าสู�การ
ป็ฏิบัติ์ก็ได้	
	 ฉะนั�น	 มหาปั็ฏฐานภาคุนักวิช้าการจุะเกี�ยว
เนื�องกับมหาปั็ฏฐานภาคุนักป็ฏิบัติ์	 คืุอใคุรก็ต์าม 
ทีี่�เข้าใจุคุวามหมายแล้ว	 สามารถึนำาคัุมภีร์มหา-
ปั็ฏฐานไป็ใช้้ป็ระพฤต์ิป็ฏิบัติ์ธรรม	 เช้�นรักษาศีล	 
ที่ำาสมาธิ	 เจุริญภาวนาได้คุรบถ้ึวนก็จุะเกิด
ป็ระโยช้น์อย�างสูงสุด	
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ธงศรีลังกาบ้าง	 ธงเนป็าลบ้าง	 ธงพม�าบ้าง	 แท้ี่ทีี่�
จุริงเป็็นธงสัญลักษณ์ีของช้าวพุที่ธนานาช้าต์	ินี�คืุอ 
คุวามสำาคัุญของคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานทีี่�เกี�ยวกับธง	

กิารส่บต่์อคัมภีร์มห้าปั็ฏฐาน 

	 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานจุะเป็็นเคุรื�องวัดผลได้ว�า	 
พระพุที่ธศาสนาจุะมีอายุยืนยาวหรือไม�	 เพราะ 
หลักการหรือวิช้าการจุะเริ�มเสื�อมก�อน	 ดังนั�น
คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานจึุงเป็็นคัุมภีร์ทีี่�จุะหายสาบสูญ
ก�อน	 ไม�มีคุนเรียน	 ไม�มีคุนรู้	 ไม�มีคุนป็ฏิบัติ์ได้	
เหมือนนับถึอยหลัง	แต์�ต์อนนี�ยังมีคุนเรียนรู้	ยังมี
คุนที่ำาได้อยู�	พระพุที่ธศาสนาก็ยังดำารงอยู�	เพราะ
ฉะนั�นคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานจึุงมีคุวามสำาคัุญ	มีคุำาถึาม
ว�า	บที่สวดคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	จุะแนะนำาบที่ไหนดี	 
จุะแนะนำาหนังสือเล�มไหนดี	 ต์อบว�า	 บที่สวด
คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานขอให้เป็็นบที่สวดบาลีและคุำา
แป็ล	 เมื�อศึกษาช้�วงแรกๆ	 คุวรเป็็นบาลีแถึวหนึ�ง 
แป็ลไที่ยแถึวหนึ�ง	 เพื�อเวลาไป็เรียนบาลีแล้ว	 เรา
จุะเห็นคุำาศัพท์ี่พร้อมคุำาแป็ลได้เลย	เช้�น	ร่ป็ายต์นำ 
จ็กฺิข้ัวิญฺฺ         ต์ำ สมฺป็ย้ตฺ์ต์กิานญฺฺจ็ ธมฺมานำ  
อารมฺมณป็จฺ็จ็เยน ป็จฺ็จ็โย	 ที่ำาให้เห็นว�าวิภัต์ติ์นี�
เชื้�อมกับวิภัต์ติ์นี�	 แล้วแป็ลได้เช้�นนี�	 เมื�อก�อนเรา
สวดแบบธรรมดาๆ	 ต์อนนี�รู้คุำาแป็ลด้วย	 ฉะนั�น
หนังสือใดก็ต์ามทีี่�มีคุำาแป็ล	 หนังสือนั�นๆ	 ก็คุวร 
หามาอ�าน	
	 อาจุารย์จุำารูญ	 ธรรมดา	 ได้แป็ลหนังสือ	 
“ปั็ฏฐานในชีวิต์ป็ระจ็ำาวัน”	จุากภาษาพม�า 
เป็็นภาษาไที่ย	 ก็เป็็นป็ระโยช้น์ทีี่�จุะที่ำาให้เรามอง
เห็นภาพของคุัมภีร์มหาป็ัฏฐานที่ี�จุะนำาไป็ใช้้ใน
ชี้วิต์จุริงได้	 ดังทีี่�ได้กล�าวไว้แล้วว�า	 คัุมภีร์ปั็ฏฐานมี	 
๓	แบบดว้ยกัน	คืุอ	แบบช้าวบา้น	แบบนกัวิช้าการ
แบบนักป็ฏิบัติ์	 แม้ว�าจุะแนะนำาให้ใช้้หนังสือทีี่�มี
คุำาแป็ล	 แต์�ถ้ึาจุะให้ดีทีี่�สุดคืุอต้์องเรียน	 เรียนให้ 

ที�มาขัองธงฉััพพรรณรังสี

	 เรื�องฉัพพรรณีรังสีทีี่�กล�าวแล้ว	 คืุอฉัพพรรณี 
รังสีเมื�อพระพุที่ธองคุ์ที่รงพิจุารณีาคุัมภีร์ทีี่�ลึกซึึ่�ง	 
คืุอคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 และคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน
นี�ได้เชื้�อมโยงกับธงฉัพพรรณีรังสี	 ซึึ่�งเป็็นธง
สัญลักษณ์ีของพุที่ธศาสนานานาช้าติ์ด้วย	 มีทีี่�มา
คืุอ	 ที่หารอเมริกันทีี่�ป็ระจุำาการอยู�ทีี่�ศรีลังกา 
ในช้�วงสงคุรามโลก	ช้�วงเยน็ๆ	พอมีเวลาว�างก็ไป็นั�ง
สนที่นากับพระสงฆ์	จุนเลื�อมใสนับถืึอในพระพุที่ธ- 
ศาสนา	 เมื�อสงคุรามสงบแล้วได้กลับไป็อเมริกา 
จุากนั�นก็กลับมาทีี่�ศรีลังกาอีก	เพื�อต์อบแที่นบุญคุุณี 
พระพทุี่ธศาสนา	พระสงฆ์รูป็นั�นจึุงให้เขาออกแบบ
ธงพุที่ธศาสนาสำาหรับนานาช้าต์ิ	 เขาจึุงคิุดจุาก
สัญลักษณ์ีของพุที่ธคืุออะไร	คืุอใช้้ปั็ญญาแก้ปั็ญหา
จุุดแข็งของช้าวพุที่ธคืุอมีปั็ญญาแก้ปั็ญหาได้	 
อะไรคืุอสัญลักษณ์ีแที่นปั็ญญา	 สุดยอดของ
ปั็ญญาในขณีะทีี่�พระองค์ุพิจุารณีาธรรมะที่ี�ลึกซึึ่�ง	 
คืุอคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 มีเหตุ์ปั็จุจุโย	 เป็็นต้์น 
แล้วที่ำาให้เลือดลมในพระวรกายสะอาดหมดจุด
จุนมีฉัพพรรณีรังสีเป็ล�งออกจุากพระวรกาย 
ทุี่กสัดส�วน	 จึุงนำาฉัพพรรณีรังสีนี�ไป็ออกแบบ 
ที่ำาเป็็นธงฉัพพรรณีรังสี	 แล้วป็ระกาศใช้้เป็็น 
ธงพุที่ธศาสนานานาช้าติ์	บางคุนไม�รู้จัุกก็เรียกว�า 
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เข้าใจุแล้วมีหนังสือคุำาแป็ลป็ระกอบ	 ก็จุะได้เกิด
ป็ระโยช้น์สูงสุด	

ปั็จ็จ้็บันมห้าปั็ฏฐานเรียนที�ไห้นได�บ�าง 

	 เรียนได้ทีี่�วัดมหาธาตุ์ฯ	ทีี่�วัดจุากแดงก็เรียนได้	 
เรียนทีี่�ไหนก็เรียนได้ถ้ึามีอาจุารย์สอนคัุมภีร์ 
มหาปั็ฏฐาน	 และทีี่�สำาคัุญคืุอมาเรียนแล้ว	 ต้์อง
สวดป็ระจุำาทุี่กวัน	 แป็ลทุี่กวัน	 พอสวดทุี่กวัน	 
แป็ลทุี่กวัน	ก็จุะเกิดป็ระโยช้น์	จุะเห็นผล	
	 เคุยมีคุนท้ี่าพิสูจุน์ว�า	“สวดมหาปั็ฏฐานแล้ว
จิุต์สงบมากๆ	จิุต์ใจุผ�องใสมากๆ	เราจุะสามารถึให้ 
แสงออร�า	 (รัศมี)	 ออกจุากร�างกายของเราได้ไหม”	 
คุนทีี่�ท้ี่าพิสูจุน์เรียนแล้วก็สวดปั็ฏฐานทุี่กวันๆ	 
จุนคุล�องทัี่�งคัุมภีร์และคุำาแป็ล	 และสวดทุี่กคุรั�ง 
เมื�อมีโอกาส	เรียนคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานต์�อเนื�องจุนจุบ 
๗	 ปี็ทีี่�เมืองไที่ย	 เมื�อไป็ถึึงอินเดียก็ไป็นั�งทีี่�บริเวณี 
รัต์นฆรเจุดีย์	 ให้เพื�อนนั�งรออยู�	 ตั์วเองก็นั�งสวดคัุมภีร์

มหาป็ัฏฐานโดยไม�ต์้องเปิ็ดหนังสือ	 เพราะจุำาได้
ขึ�นใจุ	 เข้าใจุ	 ได้เรียนมากระจุ�างช้ัดแล้ว	 สวดตั์�งแต์�	
เหตุ์ปั็จุจุะโย	อารัมมะณีะปั็จุจุะโย...	เป็็นต้์น	สวด
ไป็ไม�นานเที่�าไรก็เกิดสิ�งมหัศจุรรย์	มีแสงออกจุาก
ร�างกายของเขา	 เพื�อนต์กต์ะลึง	 สุดท้ี่ายเมื�อเขา 
สวดจุบเพื�อนก็ถึามว�า	“เมื�อกี�นี�สวดบที่อะไร	ที่ำาไม
ถึึงมีแสงออกจุากต์ัว”	 เขายังไม�อยากบอกคุวาม
จุริงว�า	สวดคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	โดยเขาฝึ้กมานาน	
๗	ปี็	บาลีก็สวดได้	คุำาแป็ลก็เข้าใจุได้	แล้วต์อนนี� 
พอสวดไป็	เขาก็พบจุริงๆ	ว�า	เกิดแสงออกจุากตั์วได้	 
แต์�ไม�อยากให้เพื�อนทีี่�ไป็ด้วยกันคิุดอะไรมาก	 จุึง
ไม�บอกที่ี�มาทีี่�ไป็	 เขากลับมารายงาน	 แนะนำาว�า	
ถ้ึาสวดคัุมภีร์มหาปั็ฏฐานจุนจุำาได้	 เข้าใจุกระจุ�าง	 
สิ�งแรกเลย	 แสงออร�าก็จุะออกจุากร�างกาย	 เช้�น 
คุนทีี่�ท้ี่าพิสูจุน์ฝึ้กสวดทีี่�เมืองไที่ย	๗	ปี็	
	 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานมีอะไรมากเกินกว�าทีี่� 
เราคิุด	การสวดดีทีี่�สุดคืุอ	สวดให้ถูึกอักขระ	แป็ล
ให้ได้	 เข้าใจุคุวามหมาย	 แล้วมีเมต์ต์าอันบริสุที่ธิ�
ถ้ึามีคุุณีสมบัติ์สามป็ระการนี�	 ใช้้เวลาสวดจุริงๆ
สองเดือนคุรึ�งก็เห็นผล	 คัุมภีร์มหาปั็ฏฐานเป็็น
คัุมภีร์ทีี่�ดีเลิศป็ระเสริฐ	 ถ้ึาเราเห็นคุวามสำาคัุญ 
ก็จุงช้�วยกันรักษาด้วยการเรียน	รักษาด้วยการอ�าน	 
รักษาด้วยการนำาเอกสารเก็บไว้	 และสุดท้ี่าย 
รักษาด้วยการเอาไป็ใช้้ในชี้วิต์จุริงๆ	
	 การแนะนำาคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 ก็พอสมคุวร
แก�เวลา	 ขอให้การเข้าถึึงคัุมภีร์มหาปั็ฏฐาน	 
จุนเกิดญาณีปั็ญญาทีี่�เป็ล�งฉัพพรรณีรังสีออกมา	
จุงมาบังเกิดแก�ทุี่กที่�านทัี่�วหน้ากันเที่อญ	 
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ช่�อพระส่ต์ร :	มหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์ร  

ลำาดับที� :	พระสูต์รลำาดับทีี่�	๒๒	แห�งทีี่ฆนิกาย	และ
ลำาดับทีี่�	๙	แห�งคัุมภีร์มหาวรรคุ 

ผู่้�แสดง :	พระสัมมาสัมพุที่ธเจุ้า 

วันเวลา :	ไม�ป็รากฏ 

สถานที� :	กัมมาสธัมมนิคุม	แคุว้นกุรุ 

สาเห้ต้์ :	 ช้าวแคุว้นกุรุ	 มีคุวามพร้อมทัี่�งปั็จุจัุย
ภายนอก	เช้�น	อุตุ์	กล�าวคืุอ	ดินฟ้ื้าอากาศเหมาะ
และป็ัจุจัุยภายใน	 กล�าวคืุอ	 กำาลังสติ์ปั็ญญาทีี่�
สามารถึเข้าใจุเนื�อหาพระธรรมเที่ศนาทีี่�ลึกซึึ่�งได้

ผู้ล :	ภิกษุ	๓๐,๐๐๐	รูป็	บรรลุอรหัต์ผล  

 

ความเป็็นมาและเน่�อห้าโดยย่อ 

	 มหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์ร	เป็็นพระสูต์รลำาดับทีี่� 
๒๒	 แห�งทีี่ฆนิกาย	 และเป็็นพระสูต์รลำาดับทีี่�	 ๙ 
แห�งคัุมภีร์มหาวรรคุ	 เป็็นหนึ�งในบรรดาพระสูต์ร
ทีี่�มีเนื�อหาลึกซึึ่�งคัุมภีรภาพ	ซึึ่�งพระอัฏฐกถึาจุารย์
ได้ระบุไว้ว�า	ในทีี่ฆนิกายนี�	มีอยู�เพียง	๒	สูต์ร	คืุอ	
มหานิที่านสูต์ร	และมหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์ร 

สาเหต์ทีุี่�พระพุที่ธองคุท์ี่รงเลอืกภิกษุ	ภิกษุณีี	
อุบาสกและอุบาสิกา	ช้าวแคุวน้กุรุ	เป็็นพุที่ธบริษัที่
ผู้ฟัื้งธรรม	 พระอัฏฐกถึาจุารย์ระบุว�า	 เนื�องจุาก
ที่รงเห็นว�า	 ช้นช้าวแคุว้นกุรุนั�นเป็็นผู้สมบูรณ์ีทัี่�ง
สุขภาพจิุต์	และสุขภาพกาย	จึุงน�าจุะสามารถึฟัื้ง
เข้าใจุพระสูต์รอันลึกซึึ่�งนี�ได้ดีกว�าช้าวแคุว้นอื�น	 

ทางสายเอกแห่งการบรรลุธรรมทางสายเอกแห่งการบรรลุธรรม
มหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตร

บทสวดส�าคญั ๒

อาจารยจ์�ารญู  ธรรมดาอาจารยจ์�ารญู  ธรรมดา



ด้วยเหตุ์นี�	 สมเด็จุพระผู้มีพระภาคุเจุ้าจึุงที่รง
ตั์ดสินพระที่ัยนำาเอาวิธีการเจุริญกัมมัฏฐาน	 
๒๑	 อย�างออกมาแสดง	 โดยมีเนื�อหาคุรอบคุลุม 
ตั์�งแต์�ปุ็พพภาคุป็ฏิป็ที่า	จุนกระทัี่�งถึึงขั�นการบรรลุ
พระอรหัต์ผล 

ข้อนี�ชี้�ให้เห็นว�า	 แม้ว�าพระธรรมเที่ศนา 
จุะดีเลิศป็ระเสริฐป็านใด	 แม้ว�าผู้แสดงจุะเป็็น 
พระสัมมาสัมพุที่ธเจุ้า	 แต์�ถ้ึาฝ่้ายธรรมป็ฏิคุาหก 
ไม�พร้อม	การแสดงธรรมก็อาจุก�อให้เกิดป็ระโยช้น์
น้อยได้ 

อีกเหต์ุผลหนึ�งทีี่�พระพุที่ธองคุ์ที่รงแสดง 
พระสูต์รนี�แก�ช้นช้าวแคุวันกุรุเพราะที่รงเห็นว�า	
ช้าวแคุว้นกุรุแที่บจุะทุี่กคุนไม�ว�าจุะเป็็นผู้สูงศักดิ�
หรือที่าสกรรมกร	 ก็ล้วนแต์�เคุยฝึ้กสติ์ภาวนา
ขั�นพื�นฐานมาก�อน	 [ข้อนี�พระฎีกาจุารย์อธิบาย 
ว�า	 เป็็นการฝึ้กสติ์ต์ามแนวสติ์เที่ศนาทีี่�พระบรม
ศาสดาที่รงแสดงไว้ในพระสูต์รอื�นๆ	 นั�นเอง	 มิได้
เป็็นการเรียนมาจุากสำานักของศาสดาที่�านใด]	 
ดังนั�น	เพื�อเป็็นการเพิ�มพูนคุวามรู้ด้านสติ์ปั็ฏฐาน
ให้มีคุวามสมบูรณ์ียิ�งขึ�น	 จึุงได้ที่รงเลือกแสดง 
พระสตู์รดงักล�าวแก�ช้นช้าวแคุวน้กุรุ	ด้วยป็ระการ
ฉะนี� 

ในส�วนเนื�อหาของพระธรรมเที่ศนาสูต์รนี�	 
ผู้ศึกษาคุวรจัุบป็ระเด็นสำาคัุญทีี่�เป็็นชั้�น อาโภคะ  
[พระพทุี่ธป็ระสงคุ]์	ให้ได้	เนื�องจุากเป็็นพระคุมัภีร์- 
รัต์ถึธัมมเที่ศนา	 ทีี่�แม้แต์�พระอัฏฐกถึาจุารย์	 
ยังเอ�ยป็ากว�า	 "ยาก"	 จึุงคุวรทีี่�เราทัี่�งหลายต้์อง
คุ�อยๆ	ศึกษาอย�างระมัดระวัง	และจุำาเป็็นต้์องได้
รับสารข้อมูลคุำาแป็ลที่ี�เทีี่�ยงต์รงสอดคุลอ้งถูึกต้์อง
ต์ามหลักภาษาบาลีเป็็นเบื�องต้์นก�อน	 จุากนั�น 
จึุงคุ�อยขยับไป็สู�ขั�นของการจัุบคุวามทีี่�เป็็นองค์ุ
สภาวธรรมให้ถูึกต้์องต์ามพระพุที่ธป็ระสงค์ุ	 
จุากนั�น	 จึุงคุ�อยนำาเข้าสู�กระบวนการฝ้ึกฝ้นเจุริญ

เป็็นสติ์ปั็ฏฐานภาวนาเป็็นลำาดับต์�อไป็ 
เนื�อหาในมหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์รนี�	 พึงที่ราบว�า

มี	 ๓	 ส�วนใหญ�ๆ	 คืุอ	 นิทาน	 (บที่ว�าด้วยสาเหตุ์
คุวามเป็็นมาของการแสดงพระสูต์ร)	 เทสนารัมภะ  
(เนื�อหาของพระสูต์ร)	 นิคมนะ (บที่ลงท้ี่ายของ
พระสูต์ร) 

สำาหรับในส�วนของเที่สนารัมภะหรือเนื�อหา
ของพระสูต์รนั�น	 พึงที่ราบว�าเป็็นส�วนทีี่�มีคุวาม
สำาคัุญทีี่�สุด	 เพราะหากผู้ป็ฏิบัต์ิไม�ได้ศึกษาต์รงนี� 
ให้เข้าใจุแล้ว	 ก็เป็็นการยากทีี่�จุะป็ฏิบัติ์ได้ถูึกที่าง
ต์ามทีี่�พระพุที่ธองคุ์ที่รงชี้�ไว้	 ข้อนี�หมายคุวาม
ว�า	 ป็ฏิป็ที่าหรือมรรคุจุัดเป็็นฝ้่ายเหต์ุ	 ส�วน 
พระนิพพานเป็็นฝ่้ายผล	 ธรรมดาว�าเหตุ์และผล 
จุะต้์องมีคุวามสอดคุล้องต้์องกันเสมอ	 และ
พระพุที่ธองค์ุที่รงเป็็นหนึ�งเดียวทีี่�ถึึงพร้อมด้วย
ยถาภ่ต์ค้ณหรือยถาภ้จ็จ็ค้ณ	 กล�าวคืุอ	 คุวาม
เป็็นบุคุคุลผู้ที่รงพระอัจุฉริยภาพในการแสดงเหตุ์ 
ให้สอดคุล้องกับผลได้ต์รงร้อยเป็อร์เซ็ึ่นต์์กว�า
บุคุคุลใดๆ	ในโลก 

กิารจ็ำาแนกิสติ์ตั์วเดียวออกิเป็็น ๔ 

	 ในการแสดงมหาสต์ิปั็ฏฐานสูต์รนี�	 พึงที่ราบ
ว�า	 พระพุที่ธองค์ุที่รงเริ�มต้์นด้วยการบอกกล�าว
ถึึงคุวามสำาคัุญ	 ป็ระโยช้น์	 และวิธีการเจุริญสติ์ 
ปั็ฏฐาน	 พร้อมกับที่รงจุำาแนกป็ระเภที่แห�งสติ์ 
ออกเป็็น	๔	ต์ามลักษณีะของอารมณ์ี	๔	ป็ระเภที่
คืุอ 
๑. กิาย	 ได้แก�	 กลุ�มอวัยวะน้อยใหญ�ในร�างกาย 
มี	มือ	เท้ี่า	เป็็นต้์น	และกลุ�มอาการ	๓๒	มีผม	ขน
เล็บ	 เป็็นต้์น	 อันมีสภาพเป็็นของไม�สวยไม�งาม 
ต์ามป็กต์ิ	 โดยที่รงเรียกสติ์ทีี่�ที่ำาการพิจุารณีารู้ 
กายนี�ว�า	กิายาน้ปั็สสนาสติ์ปั็ฏฐาน 
๒. เวทนา	 ได้แก�	 กลุ�มคุวามรู้สึกทัี่�งที่างกายและ
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จิุต์ใจุ	๓	อย�าง	คืุอ	สุข	ทุี่กข์	และอุเบกขา	ซึึ่�งเป็็น
ฝ่้ายโลกิยธรรม	 หมายถึึง	 เวที่นาทีี่�เกิดร�วมกับ 
โลกิยจิุต์	 โดยที่รงเรียกสติ์ทีี่�ที่ำาการพิจุารณีารู้
เวที่นานี�ว�า	เวทนาน้ปั็สสนาสติ์ปั็ฏฐาน 
๓. จิ็ต์	ได้แก�	กลุ�มโลกิยจิุต์	๑๖	ป็ระการ	มีสราคุจิุต์	 
(จิุต์ทีี่�เจืุอด้วยราคุะ)	 เป็็นต้์น	 โดยที่รงเรียกสติ์
ทีี่�ที่ำาการพิจุารณีารู้จิุต์นี�ว�า	 จิ็ต์ต์าน้ปั็สสนาสติ์
ปั็ฏฐาน
๔. ธรรม	ได้แก�	กลุ�มสภาวธรรม	๕	ป็ระเภที่	คืุอ
นิวรณ์ี	 ขันธ์	อายต์นะ	 โพช้ฌิงค์ุ	และสัจุจุะ	 โดย
ที่รงเรียกสติ์ทีี่�ที่ำาการพิจุารณีารู้กลุ�มสภาวธรรมนี� 
ว�า	ธัมมาน้ปั็สสนาสติ์ปั็ฏฐาน
 มห้าสติ์ปั็ฏฐานส่ต์ร	 เป็็นสูต์รทีี่�ว�าด้วย 
เรื�องหลักการป็ฏิบัติ์ทีี่�เรียกกันว�า	 เอกิายนมรรค
หรือป้็พพภาคมรรค	 หรือวิส้ทธิมรรค	 ซึึ่�งเป็็น
เส้นที่างเดียวทีี่�จุะนำาไป็สู�การบรรลุโลกุต์ต์รมรรคุ	 

พระพุที่ธองคุ์ที่รงแสดงพระธรรมเที่ศนาที่ี� 
ลึกซึึ่�ง๑	แก�ช้าวแคุว้นกุรุ	 ซึึ่�งป็ระกอบด้วยภิกษุ
ภิกษุณีี	 อุบาสก	 อุบาสิกา	 ผู้ซึึ่�งมีคุวามพร้อมทัี่�ง
ปั็จุจัุยภายนอกและปั็จุจัุยภายใน
	 อนึ�ง	ในสมัยพุที่ธกาลนั�น	พึงที่ราบว�าแคุว้นกุรุนี� 
เป็็นแคุว้นทีี่� อุดมสมบูรณ์ี	 มีคุวามสัป็ป็ายะ 
ทุี่กด้าน	 จึุงที่ำาให้ช้นช้าวกุรุโดยส�วนใหญ�เป็็น 
ผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิุต์ทีี่�ดี	 พระพุที่ธองค์ุ 
ที่รงเห็นอุป็นิสัยปั็จุจัุยดังกล�าว	 จึุงที่รงแสดง 
มหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์รซึึ่�งเป็็นหนึ�งในสูต์รทีี่�มีเนื�อหา
ลึกซึึ่�ง	 โดยที่รงวางหลักป็ฏิบัติ์กัมมัฏฐานไว้	 
๒๑	หลัก	ดังนี�	
	 กายานุปั็สสนากัมมัฏฐาน	๑๔	หลัก		เวที่นานุ- 
ปั็สสนากัมมัฏฐาน	 ๑	 หลัก	 	 จิุต์ต์านุปั็สสนา 
กัมมัฏฐาน	๑	หลัก		และธัมมานุปั็สสนากัมมัฏฐาน	 
๕	 หลัก	 โดยที่รงเห็นว�าหลักทัี่�งหมดเหล�านี�	 
เป็็นเส้นที่างทีี่�สามารถึนำาไป็สู�การบรรลุอรหัต์ผล 
เหมือนกับจุตุ์สัจุจุกัมมัฏฐาน	 ได้ที่รงแสดง 
พระธรรมเที่ศนานี�ราวกับว�า	 ที่รงใส�บุป็ผานานา
พันธ์ุ	 มีดอกสุมนะ	 [มะลิ]	 และดอกจัุมป็กะ	 
[จัุมป็า]	 เป็็นต้์น	 เข้าไป็ในผอบที่องคุำา	 หรือ 
หีบที่องคุำาฉันนั�น	 ดังนั�นพระธรรมเที่ศนานี�	 
จึุงงดงามยิ�ง	ทัี่�งในแง�ของเนื�อหา	และพุที่ธบริษัที่ 
ทีี่�สมบูรณ์ีด้วยคุุณีสมบัติ์	 มีศีลและคุวามเห็น
เป็็นต้์น	 เป็รียบเสมือนรัต์นะทัี่�ง	 ๗	 ทีี่�งดงาม 
บนภาช้นะทีี่�งดงาม	ฉันนั�น 
 สติ์ป็ฏฺฺาน 	[สติ์ ศัพท์ี่	+	ป็ฏฺฺาน	ศัพท์ี่]	โดย
ทัี่�วไป็มีคุวามหมาย	 ๓	 อย�าง	 คืุอ	 (๑)	สติ์โคจ็ร 
อารมณี์อันเป็็นที่ี� ตั์� งแห�งสติ์	 (๒)	 ค้ณธรรม  
กล�าวคืุอ	การล�วงพ้นคุวามรักและคุวามเกลียดชั้ง 
ในศิษย์	 อันบุคุคุลผู้เป็็นคุรูพึงมีสติ์ตั์�งไว้	 (๓)	สติ์ 
หมายถึึง	สติ์เจุต์สิกทีี่�ที่ำาหน้าทีี่�ต์ามระลึกรู้อารมณ์ี- 
กัมมัฏฐาน 

๑	 เที่ศนาที่ี�ลึกซึึ่�ง	 ป็ระกอบด้วย	 พ ระส่ต์รจ็ากิทีฆนิกิาย
มห้าวรรค ๒ ส่ต์ร	คืุอ	มหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์รและมหานิที่าน-
สูต์ร,	พระส่ต์รจ็ากิมัชฌิัมนิกิาย ๖ ส่ต์ร	คืุอ	สติ์ปั็ฏฐานสูต์ร	
สาโรป็มสูต์ร	รุกโขป็มสูต์ร	รัฏฐป็าลสูต์ร	มาคัุณีฑิยสูต์ร	และ
อาเนญช้สัป็ป็ายสูต์ร
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	 อนึ�ง	ในบรรดาคุวามหมาย	๓	อย�างเหล�านั�น
สติ์ปั็ฏฐาน	ทีี่�มีคุวามหมายว�า	สติ์โคจ็ร	พึงที่ราบว�า	 
มีทีี่�ใช้้ดังนี�	 เช้�น	 ในสังยุต์ต์นิกาย	 มหาวรรคุ	 
สติ์ปั็ฏฐานสังยตุ์	สมุที่ยสูต์ร	(๓/๑๖๑)	ได้ต์รัสไว้ว�า	
 จ็ต้์นฺนำ ภิกฺิขัเว สติ์ป็ฏฺฺานานำ สม้ทยญฺฺจ็ 
อต์ถงฺคมญฺฺจ็ เทเสสฺสามิ	 [ดูก�อนภิกษุทัี่�งหลาย	 
เราจัุกแสดงการเกิดและการดับแห�งสติ์ปั็ฏฐาน	๔ 
แก�เธอทัี่�งหลาย]	คุำาว�า	สติ์ป็ฏฺฺาน ในป็ระโยคุทีี่� 
ยกมานี�	แป็ลว�า	"อารมณ์ีเป็็นทีี่�เทีี่�ยวไป็ของสติ์	หรือ
อารมณ์ีอันเป็็นทีี่�ตั์�งแห�งสติ์"	 อีกนัยหนึ�ง	 แป็ลว�า	 
"ทีี่� ตั์�งอันเป็็นศูนย์รวมแห�งสติ์"	 วิเคุราะห์ว�า	 
ป็ติ์ฏฺฺาติ์ อสฺฺมินฺต์ิ ป็ฏฺฺานำ, สติ์ยา ป็ฏฺฺานำ  
สติ์ป็ฏฺฺานำ	 [ป็ฏฺฺาน	 คืุอ	 ทีี่�ตั์�ง,	 สติ์ป็ฏฺฺาน	 คืุอ	 
ทีี่�ตั์�งแห�งสติ์]	 อีกนัยหนึ�ง	 วิเคุราะห์ว�า	ป็ธานำ  
านนฺติ์ ป็ฏฺฺานำ, สติ์ยา ป็ฏฺฺานำ สติ์ป็ฏฺฺานำ  
[ป็ฏฺฺาน	คืุอ	ทีี่�ตั์�งอันเป็็นศูนย์รวม,	สติ์ป็ฏฺฺาน	คืุอ
ทีี่�ตั์�งอันเป็็นศูนย์รวมแห�งสต์ิ]	 ป็	 อุป็สัคุ	 ในคุำาว�า

ป็ฏฺฺาน	 ในวิเคุราะห์แรก	 ไม�มีคุวามหมายพิเศษ	
ส�วนในวิเคุราะห์หลัง	 มีคุวามหมายว�า	ป็ธาน	 ซึึ่�ง 
แป็ลว�า	 "เป็็นใหญ�	 เป็็นป็ระธาน"	 ซึึ่�งในทีี่�นี�ได้ 
แป็ลว�า	 "ศูนย์รวม"	 เหมือนกับคุำาว�า	 หตฺ์ถิึฏฺฺาน	 
[ทีี่�ตั์�งอันเป็็นศูนย์รวมของช้้าง],	อสฺสฏฺฺาน	 [ทีี่�ตั์�ง
อันเป็็นศูนย์รวมของม้า] 

สติ์ปั็ฏฐาน	 ทีี่�มีคุวามหมายว�า	 "คุุณีธรรม 
กล�าวคืุอ	การล�วงพ้นคุวามรักและคุวามเกลียดชั้ง 
ในศิษย	์อันบุคุคุลผู้เป็็นคุรูพึงมีสติ์ตั์�งไว้"	มีทีี่�ใช้้ดังนี� 
เช้�น	 ในมัช้ฌิิมนิกาย	 อุป็ริปั็ณีณีาสก์	 (๓/๒๖๓)	 
ได้ต์รัสไว้ดังนี�ว�า	
 ต์โย สติ์ป็ฏฺฺานา ยทริโย เสวติ์, ยทริโย  
เสวมาโน สตฺ์ถา คณมน้สาสิต้์ำ อรห้ติ์. [สติ์ 
ปั็ฏฐานธรรมมี	๓	ป็ระการ,	บุคุคุลผู้เป็็นพระอริยะ 
ย�อมซึ่�องเสพซึึ่�งสติ์ปั็ฏฐานธรรมนั�น,	เมื�อซึ่�องเสพ
ซึึ่�งสติ์ปั็ฏฐานธรรมนั�นอยู�	ย�อมเหมาะทีี่�จุะเป็็นคุรู
หรือศาสดาพรำ�าสอนหมู�คุณีะ]	 ในคุวามหมายนี�
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พึงที่ราบรูป็วิเคุราะห์ของคุำาว�า	 สติ์ปั็ฏฐาน	 ดังนี�	 
ป็ฏฺฺเป็ต์พฺพำ ป็วต์ฺต์ยิต์พฺพำ ป็ฏฺฺานำ, สติ์ยา  
ป็ฏฺฺานำ สติ์ป็ฏฺฺานำ [ป็ฏฺฺาน	คุอื	คุุณีธรรมที่ี�พึงให้ 
บังเกิดขึ�น,	สติ์ป็ฏฺฺาน	คืุอ	คุุณีธรรมทีี่�พึงให้บังเกิด
ขึ�นด้วยสติ์] 
	 ส�วนสต์ปัิ็ฏฐานที่ี�มีคุวามหมายว�า	“สติ์เจุต์สกิ 
ทีี่�ที่ำาหน้าทีี่�ต์ามระลึก รู้อารมณ์ีกัมมัฏฐาน”	 
มีทีี่�ใช้้ดังนี�	 เช้�น	 ในมัช้ฌิิมนิกาย	 อุป็ริปั็ณีณีาสก์	 
(๓/๑๒๔)	ได้ต์รัสไว้ดังนี�ว�า	จ็ตฺ์ต์าโร สติ์ป็ฏฺฺานา
ภาวิต์า พห้้ลีกิต์า สตฺ์ต์ โพชฺฌังฺเค ป็ริป่็เรนฺติ์  
[สติ์ปั็ฏฐาน	๔	 ทีี่�ภิกษุได้เจุริญและที่ำาให้มากแล้ว
ย�อมที่ำาให้โพช้ฌิงค์ุ	 ๗	 บริบูรณ์ี]	 ซึึ่�งสติ์ปั็ฏฐาน
ในคุวามหมายนี�	 เป็็นคุวามหมายที่ี�ป็ระสงคุ์ใน 
มหาสติ์ปั็ฏฐานสูต์ร	 วิเคุราะห์ว�า	ป็ติ์ฏฺฺาตี์ติ์  
ป็ฏฺฺานำ, สติ์เยว ป็ฏฺฺานำ สติ์ป็ฏฺฺานำ [ป็ฏฺฺาน
คืุอ	 ธรรมทีี่�ตั์�งมั�น,	 สติ์ป็ฏฺฺาน	 คืุอ	 ธรรมทีี่�ตั์�งมั�น
กล�าวคืุอสติ์] 

อีกนัยหนึ�ง	คุำาว�า	สติ์ป็ฏฺฺานำ ในคุวามหมายนี� 
มาจุาก	สติ์ ศัพท์ี่	+	อ้ป็ฏฺฺาน ศัพท์ี่	วิเคุราะห์ว�า	
อ้ป็ฏฺฺาตี์ติ์ อ้ป็ฏฺฺานำ, สติ์ จ็ สา อ้ป็ฏฺฺานญฺฺฺจ็าติ์  

สติ์ป็ฏฺฺานำ [อุป็ฏฺฺาน	คืุอ	ธรรมทีี่�ป็รากฏเกิดขึ�น,	 
สติ์ป็ฏฺฺาน	 คืุอ	 สติ์ทีี่�ป็รากฏเกิดขึ�น)	 (ทีี่.อฏฺฺ. 
๒/๓๔๔)	

	 แม้ในพระบาลีป็ฏิสัมภิที่ามรรคุ	 สติ์ 
ปั็ฏฐานกถึา	(๙/๔๐๖)	ทีี่�ว�า	กิาโย อ้ป็ฏฺฺานำ โน  
สติ์, สติ์ ป็น อ้ป็ฏฺฺานญฺฺเจ็ว สติ์ จ็.	 ก็ได้ตั์ดบที่	 
สติ์ป็ฏฺฺานำ	ว�า	สติ์	ศัพท์ี่	+	อุป็ฏฺฺาน	ศัพท์ี่		

	 ในทีี่�นี�	สติ์	แป็ลได้หลายระดับ	คืุอ	ตั์�งแต์�
ระดับการป็ฏิบัติ์เบื�องต้์น	 เช้�น	 การมีสติ์กล�าวคืุอ
การระลึกอารมณ์ีทีี่�กำาลังเกิดขึ�นได้,	 การกำาหนด
รู้ทัี่นอารมณ์ีทีี่�กำาลังเกิดขึ�นได้,	 และระดับการ
ป็ฏิบัติ์ขั�นสูง	 เช้�น	 การรู้แจุ้งในอารมณ์ีทีี่�เกิดขึ�น
ต์ามคุวามเป็็นจุริง,	 ส�วนคุำาว�า	ป็ฏฺฺาน	 ในทีี่�นี� 
แป็ลว�า	 การตั์�งไว้โดยแนบแน�นอย�างต์�อเนื�อง	 
เมื�อรวม	สติ์	 กับ	ป็ฏฺฺาน	 เข้าด้วยกัน	 จึุงได้ 
คุวามหมายว�า	 "การตั์�งสติ์ไว้โดยแนบแน�นอย�าง 
ต์�อเนื�องในอารมณ์ีกัมมัฏฐาน" 

เอกิายโน	 [เอกิ	 ศัพท์ี่	 +	อยน ศัพท์ี่]	 อยน	
ศัพท์ี่ในทีี่�นี�	มีคุวามหมายว�า	มคฺุคุ	"ที่าง"	ซึึ่�งศัพท์ี่ 
ทีี่�แป็ลว�า	 "ที่าง"	 ในคัุมภีร์อภิธานัป็ป็ทีี่ปี็กา	 
(คุาถึาทีี่�	๑๙๐-๑๙๑)	ระบุไว้	๑๑	ศัพท์ี่	คืุอ	มคฺโค,  
ป็นฺโถ, ป็โถ, อทฺธา, ป็ชฺโช, อญฺฺชสำ, วฏฺุมำ, อยนำ,  
ป็ทวี, วตฺ์ต์นี, ป็ทฺธติ์	 	 วิเคุราะห์ว�า	 เอโกิ จ็ โส  
อยโน จ็าติ์ เอกิายโน ห้ร่อ เอโกิ เอว อยโน  
เอกิายโน [เอกายน	คืุอ	ที่างสายเดียวเที่�านั�น]	

ต์ามรูป็วิเคุราะห์นี� เอกิายน มีคุวามหมาย
เป็็น	๒	นัย	คืุอ 
(๑)	แสดงให้ที่ราบว�า	นิพฺพานคุามิมคฺุคุ	กล�าวคืุอ	
ที่างที่ี�จุะนำาไป็สู�พระนิพพานนั�น	มีอยู�เส้นที่างเดยีว
เที่�านั�น 
(๒)	แสดงให้ที่ราบว�า	 ที่างคืุอ	 สติ์ปั็ฏฐานนี�	 เป็็น 
เส้นที่างทีี่�จุะนำาไป็สู�จุุดหมายเดียว	คืุอพระนิพพาน
เที่�านั�น 



อนึ�ง	 คุำาว�า	มคฺค	 ในทีี่�นี�	 แม้ดูเหมือนว�าจุะ 
ที่รงหมายเอาสติ์ปั็ฏฐาน	[สติ์เจุต์สิก]	เที่�านั�น	แต์�
ต์ามคุวามเป็็นจุริงแล้ว	มรรคุธรรมทัี่�งหลายยงัมีอยู�
อีกมาก	 ซึึ่�งมรรคุธรรมเหล�านั�นสงเคุราะห์เข้าใน 
คุำาว�า	 สติ์ปั็ฏฐานด้วย อวินาภาวนัย	 [สำานวน 
คุำาพูดทีี่�ยกเอาธรรมที่ี�สำาคัุญขึ�นกล�าวเป็็นตั์วอย�าง
โดยให้สงเคุราะห์ธรรมอื�นๆ	 ทีี่�เป็็นสัมป็ยุต์ธรรม
นั�นด้วย]	ดังนั�น	มรรคุธรรมอื�นๆ	เช้�น	ปั็ญญา	วิริยะ
เป็็นต้์น	 จึุงหมายเอาในทีี่�นี�ด้วย	 ดังจุะเห็นว�า	 ใน 
นิที่เที่ส	 พระพุที่ธองค์ุได้ที่รงระบุญาณีและวิริยะ 
ไว้ด้วยคุำาว�า	อาต์าปี็	สมฺป็ช้าโน,	ส�วนใน	 อุที่เที่ส	 
ทีี่�ที่รงระบุเฉพาะสติ์	 เพราะที่รงเห็นว�า	 เหล�า 
เวไนยสัต์ว์มีอัธยาศัยในการป็ฏิบัติ์สติ์ปั็ฏฐานได้ 
จึุงที่รงมีพระป็ระสงคุ์ทีี่�จุะให้เวไนยสัต์ว์เหล�านั�น 
ได้เกิดคุวามรู้ในเรื�องสติ์ปั็ฏฐานเป็็นอันดับแรกก�อน	 
ดังนั�น	 จึุงที่รงแสดงสต์ิไว้ในอุที่เที่ส	 ส�วนมรรคุ- 
ธรรมอื�น	 เช้�น	 ปั็ญญาและวิริยะที่รงแสดงไว้ 
ภายหลังในนิที่เที่ส

สรุป็ว�า	สติ์ปั็ฏฐานมรรคุ	หมายถึึง	กลุ�มมรรคุ-
ธรรมมีสติ์เป็็นป็ระธาน	ได้ชื้�อว�าเป็็นเอกายนมรรคุ

สำาหรับในธัมมจัุกกัป็ป็วัต์ต์นสูต์ร	 ที่รงแสดง
มัช้ฌิิมาป็ฏิป็ที่าว�าเป็็นเอกายนมรรคุ	 ซึึ่�งมัช้ฌิิมา
ป็ฏิป็ที่าก็คืุอ	 มรรคุ	 ๘	 และในมรรคุ	 ๘	 ก็มีสติ์ 
ปั็ฏฐานมรรคุรวมอยู�ด้วย

ทีี่�แสดงมาทัี่�งหมดนี�ล้วนเป็็นการอธิบาย
คุวามหมายและองค์ุธรรมของสติ์ปั็ฏฐาน	 ส�วน
ต์ำานานหรือวัฒนธรรมการสวดสติ์ปั็ฏฐานสูต์ร
เป็็นพระป็ริต์รนั�น	 ขึ�นอยู�กับคุวามศรัที่ธาและ
คุวามเชื้�อ	จุะอย�างไรก็ต์าม	หากช้าวพุที่ธได้พากัน 
สวดสาธยายสติ์ปั็ฏฐานสูต์รอยู�เนืองๆ	 พร้อมกับ
ที่ำาคุวามเข้าใจุในเนื�อหาและนำาไป็ป็ฏิบัติ์	 สิ�งนี� 
ต์�างหากคืุอสาระที่ี�จุะนำาที่�านทัี่�งหลายให้หลุดพ้น
จุากกองทุี่กข์ทัี่�งมวล	

สรุป็ว�า	 เรื�องต์ำานานของการสวดสต์ิปั็ฏฐาน
สูต์รในป็ระเที่ศไที่ยนั�น	ผู้เขียนก็ยงัไม�สามารถึระบุ
ได้อย�างชั้ดเจุนว�า	 มีการเริ�มสวดในยุคุใดสมัยใด	 
ดังนั�น	 ผู้เขียนจึุงขอจุบไว้แต์�เพียงเที่�านี�ก�อน
โอกาสหน้าหากมีข้อมูลใดเพิ�มเติ์ม	 ก็จุะนำามา 
เล�าสู�กันฟัื้งอีกคุรับ	สวัสดีคุรับ  
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นอกเหนือจากทางกาย ท่�บััณฑิิตส่่วนใหญ่่เขาแส่วงหากัน

เพราะช่ีวิตไม่่ได้้ม่่เฉพาะตอนน่�เท่านั�น แต่มั่นม่่ก่อนหน้า

และยังม่่ต่อไปอ่กด้้วย 

 การส่วด้ม่นต์ส่าธยายเป็นอุบัายวิธ่อย่างหน่�งท่�

ใช้ีได้้ผลม่ายาวนาน เพื�อวางแผนและกำาหนด้ 

เป้าหม่ายในช่ีวิตของแต่ละคน เพื�อรวม่ความ่ส่นใจ 

ในแต่ละวันม่าระล่กถ่ึงคำาส่อนของผ้้ร้้ในอด่้ตหรือ 

ของพระศาส่ด้าในศาส่นาต่างๆ ตาม่ความ่เชืี�อ 

ของตน ในเรื�องประโยชีน์ส้่งสุ่ด้ท่�ควรจะได้้จากชีวิ่ตน่�

   ผู้้�คนจำำ�นวนไม่่น�อยในยุคปััจำจุำบัันน้� ท้ี่�ดำำ�เนิน

ช้ีวิตอย่�งไร้�ร้ะเบ้ัยบัแบับัแผู้น กิินอย่้ไปัวันๆ  

อย่�งสะเปัะสะปัะไร้�จุำดำหม่�ย ไม่่ที่ร้�บัว�่ควร้จำะใชี�

ช้ีวิตท้ี่�ไดำ�ม่�น้�ไปัที่ำ�อะไร้ด้ำ ท้ี่�จำะม่�กิไปักิว่�ที่ำ�ง�น

ห�เงินม่�ใชี�หน้�ให�ร้อดำต�ยเพ่ื่�อเสพื่สุขต่อไปัไดำ�อ้กิ

วันหน่�ง ถ้��เร้�ไม่่เก่ิงพื่อท้ี่�จำะห�คว�ม่หม่�ยของ

ช้ีวิตไดำ�ดำ�วยตัวเองแล้�วล้ะก็ิ ล้องม่�สนใจำศ่ึกิษ�

ภู้มิ่ปััญญ�ของผู้้�คนที่้�เข�เกิิดำต�ยม่�กิ่อนหน��เร้�  

ว่�พื่วกิเข�เหล่้�นั�นไดำ�ถ่้งข�อสรุ้ปัอะไร้ ท้ี่�พื่อจำะถ่้อ

เป็ันหลั้กิย่ดำของช้ีวิตไดำ�บั��ง 

 ท่�จริงแล้วช่ีวิตม่นุษย์เราท่�ได้้ม่่โอกาส่เกิด้ม่า

แต่ละครั�ง ม่่อะไรท่�ควรตั�งเป้าหม่ายในช่ีวิตไว้บ้ัางไหม่

แม้่แต่คนท่�โชีคด่้ท่�ส่าม่ารถึหาความ่พรั�งพร้อม่ 

ทางวัตถุึม่าเส่พได้้เพ่ยงพอ จนเปน็อย้ไ่ด้้โด้ยไม่่ลำาบัาก

ทางกายแล้ว จะม่่อะไรอ่กบ้ัางไหม่ท่�ควรได้้ทางใจ 
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สวดมนต์ :สวดมนต์ :  ต้นแบบชีวิตประเสริฐต้นแบบชีวิตประเสริฐ
ธรีปญัโญธรีปญัโญ



  ส่ำาหรับัชีาวพุทธเรานั�น ม่่ศรัทธาในส่ม่เด็้จ 

พระส่ัม่ม่าส่ัม่พุทธเจ้า เราจ่งถืึอเอาพระบัรม่ศาส่ด้า

เป็นต้นแบับัในการด้ำาเนินช่ีวิต คำาส่อนของพระองค์

ทั�งหม่ด้เป็นไปเพื�อประโยชีน์และความ่สุ่ขแก่ 

ส่รรพสั่ตว์ทั�งหลาย เพื�อประโยชีน์และความ่สุ่ข 

ส่าม่ระดั้บั คือ ระดั้บัท่�ตาเห็นได้้ในปัจจุบัันชีาติน่� 

ระดั้บัหลังจากตายแล้วไปส่้่ปรโลก และระด้ับัส้่งสุ่ด้ 

ท่�พ้นจากโลกน่�โลกหน้า และจากกองทุกข์ได้้อย่าง 

สิ่�นเชิีง คำาส่อนในบัทส่วด้ม่นตจ่์งเป็นคำาท่�คัด้ส่รรกลั�น

ม่าแล้วว่า เป็นถ้ึอยคำาท่�ม่่ความ่หม่ายล่กซ่ึ้�ง เป็น 

อม่ตธรรม่ เป็นโลกุตตรธรรม่ หรือช่ี�แนวแห่ง 

โลกุตตรธรรม่นั�น เป็นเส่มื่อนแผนท่�ลายแทงส่ม่บััติ 

ท่�พระศาส่ด้าฝากไว้ หรือเป็นเหมื่อนรัตนะอันม่่ค่า  

ท่�พระศาส่นาเก็บัรักษารวบัรวม่เอาไว้ให้อนุชีน 

รุ่นหลัง ได้้เข้าม่าศ่กษาเพื�อถืึอติด้ตัวเอาไปเป็น 

อริยทรัพย์ในการเดิ้นทางในวัฏส่งส่ารต่อไป

 ศาส่นาเกิด้ข่�นม่าในโลกก็เพื�อแก้ความ่ทุกข์ เรา

นับัถืึอศาส่นาอะไรอย้่ แม้่แต่ตัวเราเองก็อาจจะ 

ไม่่ทราบัแน่ชัีด้ วิธ่ด้้ง่ายๆ คือ ให้ด้้ท่�การแก้ทุกข์ 

ของเราว่าใช้ีวิธ่อะไร บัางคนเจอทุกข์แล้วไปชีอปป้�ง 

นั�นก็เท่ากับัว่าเรานำาการได้้วัตถุึ หรือวงจรส่วย- 

ถ้ึก-ซืึ้�อ-เก็บั ม่าเป็นท่� พ่� งหรือศาส่นา บัางคน 

เจอทุกข์แล้วไปเซึ้ลฟีีแส่วงหายอด้ไลก์ในโซึ้เช่ียล 

ม่่เด่้ย ก็เท่ากับัเรานำาส่ารโด้พาม่่นในส่ม่องท่�หลั�ง 

เมื่�อส่ม่หวังในอะไรบัางอย่างม่าเป็นศาส่นา หรือ 

ถ้ึาเราเจอทุกข์แล้วไปบันบัานศาลกล่าว ก็เท่ากับัว่า 

เรานำาสิ่�งศักดิ้�สิ่ทธิ�เหนือธรรม่ชีาติม่าเป็นศาส่นา 

 แต่ถ้ึาเราเจอทุกข์แล้วกลับัม่าตั�งหลักก่อน 

ด้้วยการส่วด้ม่นต์ ตั� งส่ติ อย่างน้อยใจก็ส่งบั  

ไม่่ปรุงแต่งทุกข์ให้เกินไปจากความ่เป็นจริง แล้วพอ

จิตส่งบั ลองน้อม่เอาความ่หม่ายของบัทส่วด้ม่า

พิจารณาให้เกิด้ปัญ่ญ่า นำาม่าใช้ีแก้ปัญ่หาในชี่วิต 

ในช่ีวงนั�นๆ ให้ผ่านไปได้้ ก็เท่ากับัเรานั�นนับัถืึอ 

พุทธศาส่นา ท่� ถืึอ เอาความ่ร้้ เ ป็นตัวแก้ ทุกข์  

(พุทธ แปลว่า ร้้) 

 ความ่ร้้จ่งเป็นหลักแก้ทุกข์ท่�ส่ำาคัญ่ในพระพุทธ- 

๖๐ 43

ภัันเต จีี พระมหาเถระศรีลัังกา ประธานสงฆ์์ฝ่่ายเถรวาท ที�ประเทศสหรัฐอเมริกา



ศาส่นา ความ่หม่ายของช่ีวิตจ่งผ้กพันอย้่กับัการ

แส่วงหาความ่ร้้ ช่ีวิตคือเรื�องท่�เราเล่าให้ตัวเองฟีัง

เก่�ยวกับัตัวเราเอง เราคือตัวเอกของเรื�องเล่านั�นๆ  

เช่ีน เรื�องเล่าของเราอาจจะเป็นว่า “เราเป็นคน 

หาเงินเก่ง ส่าม่ารถึครอบัครองวัตถุึเส่พได้้ม่ากกว่า 

คนอื�น” หรือ “คุณค่าของเราข่�นกับัการยอม่รับั 

ของคนในสั่งคม่” หรือเรื�องเล่าว่า “เราไม่่ม่่อำานาจอะไร  

ไม่่ต้องทำาอะไร ชีะตาช่ีวิตถ้ึกกำาหนด้ไว้แล้ว เพ่ยงแต่

รอคอยสิ่�งศักดิ้�สิ่ทธิ�ม่าแก้ปัญ่หาให้” หรือเรื�องเล่า 

ท่� ว่ า  “เร้�ค่อม่นุษย์คนหน่� ง ท้ี่�ต�องเผู้ชิีญกัิบั 

คว�ม่ทุี่กิข์ แล้ะม้่วิธ้ีท้ี่�ผู้้�ร้้�เคยสอนเอ�ไว� ซ่ึ่�งเร้� 

อ�จำจำะเร้้ยนร้้�เพ่ื่�อให�กิ��วข��ม่คว�ม่ทีุ่กิข์นั�น ๆ  

ไปัไดำ�” น่�เป็นเพ่ยงตัวอย่างของเรื�องเล่าท่�เราเชืี�อกัน

อย้่ ว่าเป็นจริง ช่ีวิตเราอย้่ในเรื�องเล่าไม่่เรื�องใด้ 

ก็เรื�องหน่�งเส่ม่อ และเรื�องเล่าเหล่าน่�จะเป็นตัว

กำาหนด้ความ่หม่ายของ ช่ี วิต ว่ า ต้องทำาอะไร 

เพื�อเติม่เต็ม่ช่ีวิตเราให้ส่ม่บ้ัรณ์ในเรื�องท่�เล่านั�น  

 ในโลกท่� ข้ อ ม้่ลและเรื� องราวผ่ านเข้าม่า 

ในช่ีวิตของเราม่ากม่ายเหลือเกิน เราจะเลือกรับั

ข้อม้่ลหรือเรื�องเล่าชุีด้ใด้ม่าใช้ี และเพื�อจุด้มุ่่งหม่าย

อะไร ทุกวันน่�เราอาจจะให้นำ�าหนักกับัประโยชีน์ท่�เห็น

ได้้ด้้วยตาเป็นส่ำาคัญ่ แต่บััณฑิิตนั�นจำะไม่่คิดำสั�นพื่อใจำ

อย่้ กัิบัปัร้ะโยชีน์ปััจำจุำ บัันท้ี่�ต�เ ห็นไดำ� เ ท่ี่�นั�น  

แต่ยังคิดำย�วเผู่้�อไปัถ่้งปัร้ะโยชีน์ในโล้กิหน�� แล้ะ

ปัร้ะโยชีน์อย่�งยิ�งดำ�วย ซ่ึ้�งประโยชีน์อ่กส่องอย่างน่� 

บัทส่วด้ม่นตท่์�ม่่คำาส่อนของผ้ร้้้จริงจะบัอกแนวทางไว้

ให้แก่เราได้้ อย่างน้อยชี่วิตจะได้้ม่่หลัก ม่่แบับัแผน  

ท่�จะกำาหนด้ทิศทาง ท่�จะก้าวต่อไปได้้อย่างมั่�นคง  

โด้ยไม่่ต้องลองผิด้ลองถ้ึกเอาเอง

 เ มื่� อ ผ้้ เ ข่ ย นยั ง เ ด็้ ก อย้่ บ้ั า น ต่ า ง จั ง ห วั ด้  

ส่มั่ยนั�นไฟีฟ้ีาไม่่ได้้ส่ว่างทั�วทั�งบ้ัานเหมื่อนในยุค

ปัจจุ บััน ม่่แต่แส่งส่ลัวๆ จากไฟีหลอด้เด่้ยว 

ตรงกลางห้อง จำาได้้ว่าคุณย่าจะส่่งให้ข่�นไปนอน 

ข้ า งบันก่ อน  ส่่ วนคุณ ป้� และพวกลุ งๆ  ป้ าๆ  

จะอย้่ ด่้กหน่อย เพื�อรอด้้ละครท่ว่เรื�องห้องหุ่น  

เส่่ยงจากท่ว่จะดั้งลอด้ผ่านแผ่นกระด้านข่�นม่าเป็น 

ระยะๆ ทำาให้ตกใจกลัวจนนอนไม่่หลับั 

 เมื่�อคุณย่าทราบัเข้าจ่งส่อนให้ส่วด้ม่นต์บัท  

“อิติป้โส่” ก่อนนอนทุกวัน ท่านว่าจะช่ีวยป้องกัน

ภู้ตผ่ปีศาจได้้ แล้วยงัทำาให้ฝันด่้ ไม่่ฝันร้าย ได้้พกัผ่อน

เต็ม่ท่� ตื�นแล้วจะไม่่งัวเง่ย จิตแจ่ม่ใส่ พรอ้ม่รับัวันใหม่่

ภัาพอิริยาบถเม่�อครั�งหลัวงปูชาเยอ่นอังกฤษ

ผูู้�เขีียนกับโยมย่าในวันอุปสมบท
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 พุื่ที่โธี

  เป็นผ้้ร้้ ผ้้ตื�น ผ้้เบิักบัานด้้วยธรรม่

 ภูะคะว�ติ

  เป็นผ้้ม่่ความ่จำาเริญ่จำาแนกธรรม่ สั่�งส่อนสั่ตว์

ดั้งน่�ฯ

 ใครจะนำาไปใช้ีส่วด้ก่อนนอนก็ได้้นะ เท่าท่� 

จำาได้้ผ้้เข่ยนไม่่เคยม่่ปัญ่หาเรื�องนอนไม่่หลับัอ่กเลย 

ไปท่�ไหนก็หลับัได้้ง่ายท่�สุ่ด้ ตื�นแล้วก็ไม่่ค่อยม่่ปัญ่หา

เรื�องงัวเง่ยด้้วย 

 จากนั�นพอโตข่�นม่าถ่ึง วัยเร่ยน นักเร่ยน 

ส่่วนใหญ่่ก็คงไม่่ม่่ใครชีอบัส่วด้ม่นต์ มั่กจะชีอบัวิ�งเล่น

กันเส่่ยม่ากกว่า แต่ม่่ยกเว้นเวลาเด่้ยวคือเวลาส่อบั 

หลายคนคงม่่บัทส่วด้ม่นต์ประจำาใจกันไว้ใช้ีตอน

วิกฤติน่� เท่าท่�เห็นคือ เอาไว้ส่วด้บันบัานขอให้ 

ส่อบัผ่าน ผ้้เข่ยนเองส่มั่ยเร่ยนหนังสื่อ ต้องส่อบั 

บ่ัอยๆ เกือบัทุกเดื้อน บัางท่ก็เคร่ยด้เพราะอ่าน

หนังสื่อไม่่ทัน พอด่้ได้้ไปอ่านพบั บัที่ภัูที่เที่กิรั้ตต 

ค�ถ้� ท้ี่�พื่ร้ะพุื่ที่ธีองค์ตรั้สสอนไว�ว่� ไม่่ควร้ห่วง 

คะน่งถ่้งอด้ำตท้ี่�ผู่้�นไปัแล้�ว แล้ะไม่่ควร้ห่วงพื่ะวงถ่้ง

อน�คตท้ี่�ยังม่�ไม่่ถ่้ง ให�อย่้กัิบัปััจำจุำบัันเท่ี่�นั�น  

ประทับัใจม่าก ถ่ึงกับัคัด้ลอกนำาม่าทำาเป็นท่�คั�นหนังสื่อ 

และใช้ีส่วด้เตือนใจตนเองบ่ัอยๆ ไม่่เผลอปล่อยจิต

ผูู้�เขีียนในวัยเรียน

ม่าทราบัในภูายหลังว่า บัทท่�ส่วด้คือบัทระล่กถ่ึง

พระพุทธคุณเก้าอย่างของพระพุทธเจ้า ส่าม่ารถึ 

ใช้ีเป็นคาถึาป้องกันภัูยจากเหล่าภู้ตผ่ปีศาจได้้ 

ชีะงัด้นัก ตอนท่�ส่วด้ส่มั่ยเด็้กๆ นั�น ส่วด้แต่พระบัาล่ 

ไม่่ม่่คำาแปล ก็ทำาให้ขลังด่้ ในท่�น่�ขอใส่่คำาแปลด้้วย  

ผ้้อ่านจะได้้เข้าใจความ่หม่ายของบัทท่�ส่วด้ การท่�เรา

ส่วด้อย้่ทุกวันด้้วยความ่เชืี�อ ภูายหลังพอได้้ม่าเข้าใจ

ความ่หม่ายแล้ว ร้้ส่่กประทับัใจม่าก เพราะว่าเป็นสิ่�ง

ท่�คุณย่าเห็นว่าส่ำาคัญ่จากประส่บัการณ์ในช่ีวิตของ

ท่านทั�งหม่ด้ ถ้ึาจะให้รวบัรวม่แล้วถ่ึายทอด้ในเวลา

สั่�นๆ ก็คือ บัทส่วด้ม่นต์เหล่าน่�ท่�อยากให้หลานได้้นำา

ไประล่กถ่ึงก่อนนอนทุกวัน เป็นเครื�องนำาใจให้ส่งบั 

และยังส่าม่ารถึขจัด้ภัูยอันตรายต่างๆ ได้้ด้้วย

พุื่ที่ธี�นุสติ

 อิติปิัโส ภูะคะว�

  แม้่เพราะเหตุน่� พระผ้้ม่่พระภูาคเจ้า

 อะร้ะหัง

  เป็นผ้้ไกลจากกิเลส่

 สัม่ม่�สัม่พุื่ที่โธี

  เป็นผ้้ตรัส่ร้้ชีอบัได้้โด้ยพระองค์เอง

 วิชีชี�จำะร้ะณะสัม่ปัันโน

  เป็นผ้้ถ่ึงพร้อม่ด้้วยวิชีชีาและจรณะ

 สุคะโต

  เป็นผ้้ไปแล้วด้้วยด่้

 โล้กิะวิท้ี่

  เป็นผ้้ร้้โลกอย่างแจ่ม่แจ้ง

 อะนุตตะโร้ ปุัริ้สะทัี่ม่ม่ะส�ร้ะถิ้

  เป็นผ้้ส่าม่ารถึฝึกบุัรุษท่�ส่ม่ควรฝึกได้้

  อย่างไม่่ม่่ใครยิ�งกว่า

 สัตถ้� เที่วะม่ะนุสส�นัง

  เป็นคร้ผ้้ส่อนของเทวด้าและม่นุษย์ทั�งหลาย
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 ผ้้ใด้เห็นธรรม่อันเกิด้ข่�นเฉพาะหน้าท่�นั�นๆ

 อย่างแจ่ม่แจ้ง ไม่่ง่อนแง่นคลอนแคลน

 เขาควรพอกพ้นอาการเช่ีนนั�นไว้

อัชีเชีวะ กิิจำจำะม่�ตัปัปััง  

โกิ ชัีญญ� ม่ะร้ะณัง สุเว

 ความ่เพ่ยรเป็นกิจท่�ต้องทำาวันน่�

 ใครจะร้้ความ่ตายแม้่พรุ่งน่�

นะ หิ โน สังคะรั้นเตนะ ม่ะห�เสเนนะ มั่จำจุำน�

 เพราะการผัด้เพ่�ยนต่อมั่จจุราชีซ่ึ้�งม่่เส่นาม่าก

 ย่อม่ไม่่ม่่ส่ำาหรับัเรา

เอวัง วิห�ริ้ม่�ต�ปิัง อะโหรั้ตตะม่ะตันทิี่ตัง,

ตัง เว ภัูที่เที่กิะรั้ตโตติ สันโต อ�จิำกิขะเต มุ่นิ

 มุ่น่ผ้้ส่งบัย่อม่กล่าวเร่ยก 

 ผ้้ม่่ความ่เพ่ยรอย้่เช่ีนนั�น

 ไม่่เก่ยจคร้านทั�งกลางวันกลางคืนว่า

 ผ้้เป็นอย้่แม้่เพ่ยงราตร่เด่้ยวก็น่าชีม่ ฯ

 บัทส่วด้น่�คงม่่ส่่วนช่ีวยให้การเร่ยนอย้่ในเกณฑ์ิ

ด่้ม่าโด้ยตลอด้ เพราะไม่่เส่่ยเวลาไปกับัเรื�องท่�เรา 

ปล่อยใจให้กังวล ทำาจิตให้ม่่ส่ติจด้จ่ออย้่กับัปัจจุบััน

อันเป็นส่ภูาวะท่�เป็นจริง และม่่ส่ม่าธิอย้่กับัสิ่�งท่�ทำา 

คำาท่�พ้ด้ จ่งส่าม่ารถึเข้าใจหนังสื่อท่�อ่านได้้เร็วและ 

ม่่ความ่จำาด่้

ภัูที่เที่กิรั้ตตค�ถ้�

อะต้ตัง น�นฺว�คะเม่ยยะ  

นัปัปัะฏิิกัิงเข อะน�คะตัง

 บุัคคลไม่่ควรตาม่คิด้ถ่ึงสิ่�งท่�ล่วงไปแล้วด้้วย 

 อาลัย และไม่่พ่งพะวงถ่ึงสิ่�งท่�ยังไม่่ม่าถ่ึง

ยะที่ะต้ตัม่ปัะห้นันตัง  

อัปัปััตตัญจำะ อะน�คะตัง

 สิ่�งเป็นอด่้ตก็ละไปแล้ว  

 สิ่�งเป็นอนาคตก็ยังไม่่ม่า

ปััจำจุำปัปัันนัญจำะ โย ธัีม่มั่ง  

ตัตถ้ะ ตัตถ้ะ วิปััสสะติ,

อะสังหิรั้ง อะสังกุิปัปััง  

ตัง วิที่ธี� ม่ะนุพฺื่ร้้หะเย
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แขีกที�มาในพิธีอุปสมบทที� Bhavana Society ประเทศสหรัฐอเมริกา



 ด้้วยธ้ปหอม่อันประกอบัข่�นจาก 

 ของหอม่ทั�งหลาย 

 ข้าพเจ้าขอบ้ัชีาผ้้ท่�ควรค่าแก่การบ้ัชีา   

 ผ้้เป็นภูาชีนะรองรับัการบ้ัชีาอันส้่งสุ่ด้

วัณณะ คันธีะ คุณ้เปัตัง  เอตัง กุิสุม่ะ สันตะติง 

ป้ัชีะย�มิ่ มุ่นินทัี่สสะ สิร้้ปั�ที่ะ สะโร้ร้้เห ฯ 

 ระเบ่ัยบัด้อกไม้่เหล่าน่� อันม่่ส่่ส่วยงาม่  

 ม่่กลิ�นหอม่ และยอด้เย่�ยม่ 

 ข้าพเจ้าขอบ้ัชีาแทบัพระบัาทด้อกบััวอันม่่สิ่ริ

 ของพระม่หามุ่น่ผ้้ยิ�งใหญ่่

ป้ัเชีมิ่ พุื่ที่ธัีง กุิสุเม่นะเนนะ 

ปุัญเญนะ เอเตนะ จำะ โหตุ โม่กิขัง

 ด้้วยด้อกไม้่น่� ข้าพเจ้าขอบ้ัชีาพระพุทธเจ้า

 ด้้วยบุัญ่น่� ขอให้ข้าพเจ้าหลุด้พ้น 

 จากความ่ทุกข์ทั�งปวง 

ปุัปัผัู้ง มิ่ล้�ย�ติ ยะถ้� อิทัี่ง เม่ 

กิ�โย ตะถ้� ย�ติ วิน�สะภู�วัง ฯ 

 ด้อกไม้่น่�ต้องเห่�ยวแห้งไป ฉันใด้

 กายของฉันน่�ก็ต้องบ่ัายหน้าไป  

 ส่้่ความ่พินาศ ฉันนั�น

อิม่�ยะ ธัีม่ม่�นุธัีม่ม่ะปัะฏิิปััตติย�  

พุื่ที่ธัีง ป้ัเชีมิ่ 

อิม่�ยะ ธัีม่ม่�นุธัีม่ม่ะปัะฏิิปััตติย�  

ธัีม่มั่ง ป้ัเชีมิ่ 

อิม่�ยะ ธัีม่ม่�นุธัีม่ม่ะปัะฏิิปััตติย�  

สังฆััง ป้ัเชีมิ่ ฯ

   ด้้วยการปฏิบััติธรรม่ส่ม่ควรแก่ธรรม่น่�

 ข้าพเจ้าขอน้อม่บ้ัชีาแด่้พระพุทธเจ้า

   ด้้วยการปฏิบััติธรรม่ส่ม่ควรแก่ธรรม่น่� 

 ข้าพเจ้าขอน้อม่บ้ัชีาแด่้พระธรรม่เจ้า

 ด้้วยการปฏิบััติธรรม่ส่ม่ควรแก่ธรรม่น่�

 ข้าพเจ้าขอน้อม่บ้ัชีาแด่้พระสั่งฆเจ้า 

สามเณรน�อยกับการเรียนพุทธพจีน์

ทำาอะไรไม่่ได้้ แต่มุ่่งอย่้ท่�ปัญ่หาเฉพาะหน้า ท่�พอจะ

แก้ไขได้้ ส่มั่ยไปเร่ยนต่อท่�อเม่ริกา ช่ีวงพักร้อนได้้ม่่

โอกาส่ไปเข้ากรรม่ฐานท่� Bhavana Society กับั  

ภัูนเตจ่ พระม่หาเถึระชีาวศร่ลังกาท่�ประจำาอย้่ท่�นั�น 

ตอนจบัการนั�งส่ม่าธิในแต่ละ session ภัูนเตจะส่วด้

คาถึาธรรม่บัทเป็นภูาษาบัาล่ข่�นม่า บัางท่ท่านก็แปล

เป็นภูาษาอังกฤษให้ฟัีง แต่บัางท่ก็ไม่่ได้้แปล เส่่ยง

และจังหวะของบัาล่นั�นไพเราะม่าก ทำาให้ส่นใจเร่ยน

ภูาษาบัาล่เพื�อทำาความ่เข้าใจในพระพุทธพจน์ 

ให้ล่กซ่ึ้�งยิ�งข่�น บัทท่�ส่วด้เป็นประจำาตอนทำาวัตร  

ก่อนนั�งส่ม่าธิ คือบัทส่วด้พุทธบ้ัชีา

พุื่ที่ธีบ้ัชี�

ฆัะนะส�รั้ปัปัะทิี่ตเตนะ  ท้ี่เปันะ ตะม่ะ ธัีงสิน� 

ติโล้กิะท้ี่ปััง สัม่พุื่ที่ธัีง ป้ัชีะย�มิ่ ตะโม่นุทัี่ง ฯ 

 ด้้วยแท่งเท่ยนไขท่�จุด้ข่�นกำาจัด้ความ่มื่ด้ 

 ข้าพเจ้าขอบ้ัชีาพระสั่ม่ม่าสั่ม่พุทธเจ้า  

 ผ้้เป็นประท่ปแห่งโลกทั�งส่าม่ 

 ผ้้กำาจัด้ความ่มื่ด้คือโม่หะทั�งหลาย

คันธีะ สัม่ภู�ร้ะ ยุตเตนะ ธ้ีเปัน�หัง สุคันธิีน� 

ป้ัชีะเย ป้ัชีะเนยยัง ตัง ป้ัชี� ภู�ชีะนะมุ่ตตะมั่งฯ 
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กับัผ้้คนในแต่ละวัน ซ่ึ้�งนอกจากจะเตือนใจให้ม่่กำาลัง

ส่ร้างส่รรค์สิ่�งท่�ด่้งาม่แล้ว ยังช่ีวยให้เราก้าวข้าม่

อุปส่รรคในชี่วิตได้้อย่างมั่�นใจด้้วย อานุภูาพของ

ธรรม่ะนั�นจะปกปักรักษาผ้้ท่�ประพฤติธรรม่อย้่เส่ม่อ 

ข้อน่�คนท่�ส่วด้ม่นต์อย้่เป็นประจำาจะร้้ด่้

 ส่่วนบัทส่วด้ท่�เป็นบัทป้ด้ท้ายน่� เป็นบัทส่วด้ 

ท่� ไ ด้้พบัเป็นครั� งแรกท่�ประเทศส่หรัฐอเม่ริกา  

ตอนนั�นยังเป็นแพทย์ประจำาบ้ัาน ฝึกงานอย้่ ท่� 

โรงพยาบัาลเด็้กรัฐมิ่ชิีแกน งานหนัก ไม่่ค่อยได้้ม่่

โอกาส่พบัปะกับัผ้้คนเท่าไรนอกจากคนไข้ โยม่ป้า 

ได้้นิม่นต์พระอาจารย์อม่โร (ปัจจุบัันคือเจ้าอาวาส่ 

วัด้อม่ราวด่้ท่�ประเทศอังกฤษ) ม่าท่�บ้ัานท่าน แล้วให้

ผ้้เข่ยนเป็นคนขับัรถึพาพระอาจารย์ไปชีม่พิพิธภัูณฑ์ิ 

และส่ถึานท่�น่าส่นใจต่างๆ ในเมื่อง ตกกลางคืนก็ม่่

การฟัีงธรรม่ะและปฏิบััติส่ม่ถึกรรม่ฐานกัน 

 จำาได้้ว่าพระอาจารย์ได้้นำาบัทส่วด้ม่นต์บัทหน่�ง

เป็นภูาษาอังกฤษม่าให้ส่วด้ร่วม่กัน ท่านบัอกว่าเป็น

เนื�อหาเก่�ยวกับัความ่รกั (Loving kindness) ทำานอง

 ธรรม่เน่ยม่การบ้ัชีาพระของชีาวศร่ลังกา นิยม่

ถืึอเอาด้อกไม่้ส่ด้ม่าจากบั้านของตนเอง แล้วเอาม่า

จัด้เร่ยงไว้หน้าพระประธานเพื�อบ้ัชีาพระ (ไม่่ได้้ 

ไปซืึ้�อด้อกไม่้ท่� ร้อยเป็นพวงม่าลัยส่ำาเร็จแล้วม่า 

ถึวายพระเหมื่อนของไทยเรา) ด้อกไม้่จ่งเห่�ยวลง 

เห็นได้้ชีัด้ตรงหิ�งพระนั�นเอง เวลาเห็นด้อกไม้่เห่�ยว 

ก็จะน่กถ่ึงบัทส่วด้น่�ท่�กล่าวว่า ร่างกายของเราต้องแก่

และเห่�ยวเฉาลงเหมื่อนด้อกไม้่แห้งเหล่านั�นทุกวันๆ 

จ่งเป็นเหตุพาใจให้เร่งปฏิบััติบ้ัชีาด้้วยความ่ไม่่ประม่าท

เพื�อถึวายเป็นพุทธบ้ัชีา ธัม่ม่บ้ัชีา และส่ังฆบ้ัชีา  

มิ่ใช่ีพอใจอย้แ่ค่อามิ่ส่บ้ัชีาเท่านั�น

 การได้้เปล่งเส่่ยงแรกของวันใหม่่ด้้วยการ 

ส่วด้ม่นต ์จัด้เป็นม่งคลช่ีวิตอยา่งหน่�ง เมื่�อเราตื�นนอน

ล้างหน้าล้างตาให้ส่ด้ชืี�นแล้ว การเปล่งถ้ึอยคำาท่� 

เป็นส่าระธรรม่ท่�สื่�อแส่ด้งถ่ึงสิ่�งส่ำาคัญ่ในช่ีวิตเป็น

อันดั้บัแรก ถืึอเป็นการล้างใจไปด้้วย ทำาให้เรา 

ไม่่ลืม่หลัก ไม่่หลงไปกับัเปลือกภูายนอกต่างๆ ท่�จะ

ประเด้ประด้ังเข้าม่าเมื่�อเราต้องใช้ีช่ีวิตม่่ปฏิสั่ม่พันธ์

การสวดมนต์พุทธบูชาก่อนการเริ�มกรรมฐานที� Bhavana Society

๖๐48



ท่�ส่วด้ไพเราะม่าก เนื�อหาก็เริ�ม่ป้พื�นข่�นไปจาก 

ศัพท์ง่ายๆ This is what should be done....  

(น่�เป็นสิ่�งท่�พ่งกระทำา.....) แต่ม่่ความ่หม่ายลุ่ม่ล่ก 

และม่่ขั�นตอนการปฏิบัั ติ เร่ยงไปจนจบัท่�การ 

แผ่เม่ตตาและปล่อยวางทิฏฐิ เพื�อไม่่ต้องกลับัม่า 

เกิด้เป็นทุกข์อ่ก นับัเป็นบัทส่วด้ท่�สั่�นกระชัีบั แต่

ครอบัคลุม่การปฏิบััติได้้ทั�งหม่ด้ เหม่าะแก่การเตร่ยม่ตัว

ก่อนนั�งส่ม่าธิเป็นอย่างยิ�ง ผ้้เข่ยนจ่งตกหลุม่รัก 

บัทส่วด้ม่นต์บัทน่�แทบัจะในทันท่ และได้้นำาม่า 

ส่วด้เองท่�ห้องพักอย้่บ่ัอยๆ 

 หลังจากนั�นได้้ม่่โอกาส่พบัพระอาจารย์ชียส่าโร

(เจ้าอาวาส่วัด้ป�านานาชีาติในตอนนั�น) เกิด้ศรัทธา

และความ่เชืี�อมั่�นในคำาส่อนของพระศาส่ด้าและวิถ่ึ

ปฏิบััติของพระป�า เมื่�อเร่ยนจบัจากส่หรัฐอเม่ริกา

กลับัม่าเม่ืองไทย จ่งได้้ม่าขอบัวชีศ่กษาต่อท่�วัด้ป�า

นานาชีาติ และท่�น่�เองจ่งได้้ทราบัว่าพระส้่ตรน่�ม่่ชืี�อว่า 

กิร้ณ้ยเม่ตตส้ตร้ เป็นบัทท่�ใช้ีส่วด้กันเป็นประจำา 

หลังทำาวัตรเย็นท่�นั�น ได้้พบักับัโยม่ชีาวต่างชีาติ 

ต่างภูาษาหลายคน ท่�เคยนับัถืึอศาส่นาอิส่ลาม่ คริส่ต์

หรือแม้่แต่ผ้้ไม่่ม่่ศาส่นา ท่�ได้้หันม่าส่นใจศ่กษาและ

ปฏิบััติธรรม่ เพราะซึ้าบัซ่ึ้�งในความ่หม่ายของบัทส่วด้

กรณ่ยเม่ตตาบัทสั่�นๆ บัทน่� บัางคนถึ่งกับับัอกว่า  

ควรนำาบัทน่�ม่าส่วด้กันก่อนเริ�ม่การประชุีม่ หรือการ

ตัด้สิ่นใจใด้ๆ ท่�จะม่่ผลกระทบักับัชีนหม่้่ม่ากทุกครั�ง 

เพื�อเตร่ยม่จิตให้กับัเม่ตตาอันเป็นศาส่นาส่ากล  

ไม่่จำากัด้เชืี�อชีาติ ภูาษา และศาส่นาใด้ๆ ส่่วนใน

ประเทศไทยเรานั�น นิยม่ส่วด้บัทน่�เป็นพระปริตร 

ในงานม่งคล เป็นเรื�องของ ‘รักต้องทำา’ (เม่ตตา-รัก

กรณ่ย-ต้องทำา) ท้ี่�บัอกิวิธ้ีปัล้้กิฝัังพื่ลั้งแห่งคว�ม่รั้กิ

ท้ี่�ยิ�งใหญ่น้�ไว�อย่�งเปั็นขั�นเป็ันตอน ให�เม่ตต� 

หล่้อเล้้�ยงอุปัถั้ม่ภ์ูคำ��จุำนโล้กิ เพื�อให้เกิด้ประโยชีน์

เกื�อก้ลและความ่สุ่ขแก่ส่รรพสั่ตว์ทั�งปวง โด้ยไม่่แบ่ัง

แยกชีาติ เชืี�อ วรรณะ บัทส่วด้อันไพเราะนั�นม่่ดั้งน่�

กิร้ณ้ยเม่ตตส้ตร้

(ว่าด้้วยกิจท่�ควรทำาก่อนเจริญ่เม่ตตา และอานุภูาพแห่งเม่ตตา)

กิะร้ะณ้ยะมั่ตถ้ะกุิสะเล้นะ

ยันตัง สันตัง ปัะทัี่ง อะภิูสะเม่จำจำะ

 กิจนั�นใด้ อันพระอริยเจ้าผ้้บัรรลุบัทอันระงับั 

 กระทำาแล้ว กิจนั�น อันกุลบุัตรผ้้ฉลาด้ใน 

 ประโยชีน์พ่งกระทำา

สักิโกิ อุช้ี จำะ สุหุช้ี จำะ

สุวะโจำ จัำสสะ มุ่ทุี่ อะนะติม่�น้

 กุลบุัตรนั�นพ่งเป็นผ้้อาจหาญ่ ซืึ้�อตรง 

 และซืึ้�อตรงอย่างด่้  

 เป็นผ้้ท่�ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่่ด้้หมิ่�นผ้้อื�น

สันตุสสะโกิ จำะ สุภูะโร้ จำะ

อัปัปัะกิิจำโจำ จำะ สัล้ล้ะหุกิะวุตติ

 เป็นผ้้สั่นโด้ษ เล่�ยงง่าย 

 เป็นผ้้ม่่กิจธุระน้อย ประพฤติเบัากายจิต

สันตินทฺี่�ริ้โย จำะ นิปัะโกิ จำะ

อัปัปัะคัพื่โภู กุิเล้สุ อะนะนุคิที่โธี

 ม่่อินทร่ย์อันระงับัแล้ว ม่่ปัญ่ญ่ารักษาตน

 เป็นผ้้ไม่่คะนอง ไม่่พัวพันในส่กุลทั�งหลาย

นะ จำะ ขุที่ทัี่ง สะม่�จำะเร้ กิิญจิำ

เยนะ        ปัะเร้ อุปัะวะเที่ยยุง

 วิญ่ญู้ชีนติเต่ยนชีนทั�งหลายอื�นได้้  

 ด้้วยกรรม่อันใด้

 ไม่่พ่งประพฤติกรรม่อันนั�นเลย

สุขิโน ว� เขมิ่โน โหนตุ

สัพื่เพื่ สัตต� ภูะวันตุ สุขิตัตต�

 พ่งแผ่ไม่ตร่จิตไปในหม่้่สั่ตว์ว่า 

 ขอสั่ตว์ทั�งหลายทั�งปวงจงเป็นผ้้ม่่สุ่ข

 ม่่ความ่เกษม่ ม่่ตนถ่ึงความ่สุ่ขเถิึด้

เย เกิจิำ ปั�ณะภู้ตัตถิ้

ตะส� ว� ถ้�วะร้� ว� อะนะวะเสส�

 สั่ตว์ม่่ช่ีวิตทั�งหลาย ทั�งท่�เป็นผ้้ยังม่่ความ่ส่ะดุ้้ง  
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 (ม่่ตัณหา) หรือผ้้ท่�มั่�นคง (ไม่่ม่่ตัณหา) ทั�งหม่ด้  

 ไม่่เหลือ

ท้ี่ฆั� ว� เย ม่ะหันต� ว�

มั่ชีฌิิม่� รั้สสะกิ� อะณุกิะถ้้ล้�

 ท่�เป็นสั่ตว์ลำาตัวยาว หรือใหญ่่ 

 หรือปานกลาง หรือสั่�นก็ด่้ 

 ทั�งในสั่ตว์ลำาตัวละเอ่ยด้

 หรือสั่ตว์ลำาตัวหยาบัก็ด่้

ทิี่ฏิฐ� ว� เย จำะ อะทิี่ฏิฐ�

เย จำะ ท้ี่เร้ วะสันติ อะวิท้ี่เร้

 ทั�งท่�ได้้เห็นแล้ว หรือมิ่ได้้เห็นก็ด่้ 

 เป็นผ้้อย้่ในท่�ไกล หรือท่�ใกล้ก็ด่้

ภู้ต� ว� สัม่ภูะเวส้ ว�

สัพื่เพื่ สัตต� ภูะวันตุ สุขิตัตต�

 เป็นผ้้ท่�เกิด้แล้ว หรือกำาลังหาท่�เกิด้อย้่ก็ด่้ 

 ขอสั่ตว์ทั�งปวงเหล่านั�น  

 จงเป็นผ้้ม่่ตนถ่ึงความ่สุ่ขเถิึด้

นะ ปัะโร้ ปัะรั้ง นิกุิพื่เพื่ถ้ะ

น�ติมั่ญเญถ้ะ กัิตถ้ะจิำ นัง กิิญจิำ

 สั่ตว์อื�นอย่าพ่งข่ม่เหงสั่ตว์อื�น 

 อย่าพ่งด้้หมิ่�นอะไรๆ เขา ในท่�ไรๆ เลย

พื่�ย�โร้สะน� ปัะฏ้ิฆัะสัญญ�

น�ญญะมั่ญญัสสะ ทุี่กิขะมิ่จำเฉยยะ

 ไม่่ควรปรารถึนาทุกข์แก่กันและกัน 

 เพราะความ่กริ�วโกรธและความ่คุม่แค้น 

ม่�ต� ยะถ้� นิยัง ปุัตตัง

อ�ยุส� เอกิะปุัตตะม่ะนุรั้กิเข

 ม่ารด้าถึนอม่ปกป้องล้กคนเด่้ยว  

 ผ้้เกิด้ในตน ด้้วยยอม่ส่ละแม้่ช่ีวิตตนได้้ฉันใด้

เอวัม่ปิั สัพื่พื่ะภู้เตสุ

ม่�นะสัม่ภู�วะเย อะปัะริ้ม่�ณัง

 พ่งตั�งใจเจริญ่เม่ตตา โด้ยไม่่ม่่ประม่าณ

 ในสั่ตว์ทั�งปวง แม้่ฉันนั�น

เม่ตตัญจำะ สัพื่พื่ะโล้กัิส�ฺมิ่ง

ม่�นะสัม่ภู�วะเย อะปัะริ้ม่�ณัง

 บุัคคลพ่งตั�งใจเจริญ่เม่ตตา โด้ยไม่่ม่่ท่�สุ่ด้

 ไม่่ม่่ประม่าณ แผ่ไปยังส่รรพสั่ตว์

อุที่ธัีง อะโธี จำะ ติริ้ยัญจำะ

อะสัม่พื่�ธัีง อะเวรั้ง อะสะปััตตัง

 ทั�งทิศเบืั�องบัน ทิศเบืั�องตำ�า และทิศเบืั�องขวาง

 ไม่่ม่่ขอบัเขต ไม่่ม่่ความ่คิด้ปองร้าย  

 ไม่่ม่่ความ่เป็นศัตร้

ติฏิฐัญจำะรั้ง นิสินโน ว�

สะย�โน ว� ย�วะตัสสะ วิคะตะมิ่ที่โธี

 ผ้้เจริญ่เม่ตตาอย่างน่� 

 จะยืน เดิ้น นั�ง  หรือนอนก็ตาม่

 พ่งตั�งส่ติ คือเจริญ่เม่ตตานั�นไว้ 

 ความ่ง่วงเหงาย่อม่ครอบังำาไม่่ได้้

เอตัง สะติง อะธิีฏิเฐยยะ

พื่�ฺรั้ห�ฺม่ะเม่ตัง วิห�รั้ง อิธีะม่�หุ
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 บััณฑิิตทั�งหลายกล่าวเม่ตตาวิหารธรรม่น่�ว่า 

 เป็นพรหม่วิหารในพระศาส่นาน่�

ทิี่ฏิฐิญจำะ อะนุปัะคัม่ม่ะ ส้ล้ะว�

ทัี่สสะเนนะ สัม่ปัันโน

 บุัคคลผ้้นั�นย่อม่ไม่่ตกไปในมิ่จฉาทิฏฐิ คือความ่ 

 เห็นผิด้ว่า ขันธ์ห้าเป็นตน (สั่กกายทิฏฐิ) เป็น 

 ผ้้ม่่ศ่ล ถ่ึงพร้อม่แล้ว ด้้วยการร้้เห็นตาม่ความ่ 

 เป็นจริง (สั่ม่ม่าทิฏฐิในโส่ด้าปัตติม่รรค)

กิ�เม่สุ วิเนยยะ เคธัีง

นะ หิ ชี�ตุ คัพื่ภูะเสยยัง ปุันะเร้ต้ติ ฯ

 กำาจัด้ความ่ยินด่้ในกาม่ทั�งหลายได้้ 

 ย่อม่ไม่่เข้าถ่ึงซ่ึ้�งความ่นอนในครรภ์ู (คือการ 

 เกิด้อ่ก) โด้ยแท้ท่เด่้ยวแล ฯ

 ได้้ยกตัวอย่างบัทส่วด้ม่นต์ท่�ผ้้เข่ยนชีอบัและ

ส่วด้ประจำา เพื�อใช้ีเป็นหลักเตือนใจในการด้ำาเนินช่ีวติ

ม่าหลายบัทแล้ว ส่่วนท่านผ้้อ่านล่ะ ม่่บัทส่วด้ม่นต์ 

ท่�ชืี�นชีอบัภูายในใจบั้างหรือยัง บัทส่วด้ท่�ยกม่า 

เป็นตัวอย่างเหล่าน่� เป็นพระด้ำารัส่ของพระสั่ม่ม่า 

สั่ม่พุทธเจ้า ผ้้ร้้แจ้งโลก ท่�ตรัส่ไว้กว่า ๒,๕๐๐ ปี 

ม่าแล้ว แต่ก็ยังเป็นสั่จธรรม่ท่�คงความ่เป็นจริง 

อย่้เส่ม่อ ไม่่จำากัด้กาล การส่วด้ม่นต์หรือการส่าธยาย

ธรรม่นั�น เป็นการแส่ด้งธรรม่ และการประกาศ 

ศาส่นพรหม่จรรย์ออกม่าเป็นเส่่ยง ใช้ีสื่�อส่ารกัน 

ในสั่งคม่ ม่่ประโยชีน์ม่ากทั�งต่อตัวผ้้ส่วด้เอง และ 

ต่อผ้้อื�นท่�ได้้ยินเส่่ยงส่วด้ 

 นันที่กิส้ตร้ ในพระไตรป้ฎก ม่่อย้่ครั�งหน่�ง 

ท่�พระนันทกะกำาลังแส่ด้งธรรม่ให้หม่้่พระภูิกษุส่งฆ์ 

ฟัีงอย้่ในหอฉัน พระผ้้ม่่พระภูาคได้้ประทับัยืนรอท่� 

ซุ้ึ้ม่ประต้ด้้านนอกฟัีงอย้่จนจบักถึา ก่อนจะกระแอม่ 

แล้วเคาะท่�บัานประต้ พอพระภูิกษุเป้ด้ประต้ให้

พระองค์เข้าม่า พระองค์ได้้ตรัส่ว่า ธรรม่ะท่�บัรรยายนั�น

ยาวจริงนะ ทรงรออย้่ข้างนอกจนร้้ส่่กเมื่�อยหลัง 

แส่ด้งให้เห็นว่า แม้่แต่พระองค์ซ่ึ้�งเป็นเจ้าของธรรม่

เองยังเคารพพระธรรม่ และให้ความ่ส่ำาคัญ่กับัการ

แส่ด้งธรรม่ม่าก ยิ�งส่ำาหรับัพระภิูกษุแล้วพระองค์ 

ตรัส่ว่า เมื่�อนั�งประชุีม่กันม่่กิจเพ่ยงส่องอย่างคือ  

ธีร้ร้ม้่กิถ้� หรือ คว�ม่เป็ันผู้้�นิ�งอย่�งพื่ร้ะอริ้ยะ  

ในพระส้่ตรยงักล่าวถ่ึงการฟัีงธรรม่และส่นทนาธรรม่

ตาม่กาลว่าม่่อานิส่งส์่ ๕ ประการ ดั้งน่� 

 เมื่�อผ้้ใด้แส่ด้งธรรม่ม่่ความ่งาม่ในเบืั�องต้น  
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ตอนเรียนเป็นแพทย์ประจีำาบ�านที� Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา



ม่่ความ่งาม่ในท่าม่กลาง และม่่ความ่งาม่ในท่�สุ่ด้ 

ประกาศพรหม่จรรย์พร้อม่ทั�งอรรถึะและพยัญ่ชีนะ 

บัริสุ่ทธิ�บัริบ้ัรณ์ครบัถ้ึวนแก่ผ้้อื�น โด้ยวิธ่ใด้ๆ

 ๑. ผ้้นั�นย่อม่เป็นท่�รัก เป็นท่�พอใจ เป็นท่�เคารพ

และเป็นท่�ยกย่องของพระศาส่ด้า โด้ยวิธ่นั�นๆ

 ๒. ผ้้นั�นย่อม่เป็นผ้้ร้้อรรถึ และร้้ธรรม่ในธรรม่

นั�น โด้ยวิธ่นั�นๆ 

 ๓. ผ้้นั�นยอ่ม่เห็นแจ้งบัทท่�ล่กซ่ึ้�งในธรรม่นั�น โด้ย

วิธ่นั�นๆ ด้้วยปัญ่ญ่า 

 ๔. เพื�อนพรหม่จาร่ทั� งหลายย่อม่ยกย่อง 

ผ้้นั�นอย่างยิ�ง โด้ยวิธ่นั�นๆ ว่า “ท่านผ้้น่�ได้้บัรรลุแล้ว 

หรือกำาลังบัรรลุแน่แท้”

 ๕. ผ้้ใด้เป็นเส่ขะ ม่่ใจยังไม่่บัรรลุ ปรารถึนา

ธรรม่อันเป็นแด้นเกษม่จากโยคะอันยอด้เย่�ยม่อย้ ่ 

ผ้้นั�นฟัีงธรรม่นั�นแล้ว ปรารภูความ่เพ่ยร เพื�อถ่ึงธรรม่

ท่�ยงัไม่่ถ่ึง เพื�อบัรรลุธรรม่ท่�ยงัไม่่บัรรลุ เพื�อทำาให้แจ้ง

ธรรม่ท่�ยังไม่่ได้้ทำาให้แจ้ง โด้ยวิธ่นั�นๆ ส่่วนผ้้ใด้เป็น

พระอรหันตข่ณาส่พ อย้่จบัพรหม่จรรย์แล้ว ทำากิจ 

ท่�ควรทำาเส่ร็จแล้ว ปลงภูาระได้้แล้ว บัรรลุประโยชีน์

ตนโด้ยลำาดั้บัแล้ว สิ่�นภูวส่ังโยชีน์แล้ว หลุด้พ้นแล้ว

เพราะร้โ้ด้ยชีอบั ผ้้นั�นฟัีงธรรม่นั�นแล้ว ประกอบัธรรม่

เป็นเครื�องอย้เ่ป็นสุ่ขในปัจจุบัันอย้่เนืองๆ 

 ม่าถ่ึงยุคส่มั่ยของเรา หลวงป้�ชีาท่านจะให้ 

ความ่ส่ำาคัญ่กับัการทำาวัตรเช้ีา-วัตรเย็นร่วม่กันม่าก 

กิ�ร้ม่�สวดำม่นต์ร่้วม่กัิน นอกิจำ�กิเปั็นกิ�ร้ที่บัที่วน

คำ�สอนของพื่ร้ะศึ�สดำ�แล้�ว ยังที่ำ�ให�เกิิดำคว�ม่

ส�มั่คค้ อันเป็ันพ่ื่�นฐ�นของคว�ม่ด้ำทัี่�งม่วล้อ้กิดำ�วย 

ทำาให้หม่้่คณะของหลวงป้�เป็นท่�ตั�งแห่งความ่เลื�อม่ใส่

ศรัทธา ไม่่ใช่ีเฉพาะแต่ในประเทศไทยเราเท่านั�น  

แต่ยังขยายแผ่ออกไปทั�วโลก เด่้�ยวน่�ฝรั�งหลายคน 

ส่วด้ม่นต์อาจจะเก่งกว่าคนไทยเส่่ยอ่ก

 ทุกวันน่�เป็นยุคท่�กาม่สั่ญ่ญ่ารุ่งเรืองม่าก คนให้

ความ่ส่ำาคัญ่กับักาม่ หลงใหลในวัตถุึเส่พ ในลาภู 

สั่กการะและผลประโยชีน์ ครั�นเมื่�อไม่่ได้้ตาม่ความ่

ปรารถึนาก็เกิด้ พยาบัาทส่ัญ่ญ่า (ปองร้าย) และ 

วิหิงส่าสั่ญ่ญ่า (เบ่ัยด้เบ่ัยน) ตาม่ม่า ทำาให้เป็นท่�เดื้อด้ร้อน

กันทั�วไป แม้่การไป like ไป share สั่ญ่ญ่าเหล่าน่� 

ในโซึ้เช่ียล จ่งทำาให้เราม่่ส่่วนในสั่ญ่ญ่าท่�เศร้าหม่อง

เหล่านั�นไปด้้วย สิ่�งเหล่าน่�นำาไปส่้่ สั่ญ่ญ่าวิปลาส่ คือ

เห็นคลาด้เคลื�อนไปจากสั่จธรรม่ ออกห่างจากความ่

จริงไปเรื�อยๆ แต่การม่าส่วด้ม่นต์เป็นประจำา น้อม่ใจ

ให้ระล่กถ่ึงธรรม่ ย่อม่เป็นการสั่�งส่ม่ธัม่ม่สั่ญ่ญ่าไว้ 

ในใจของเรา เป็นพื�นฐานท่�จะนำาไปส่้่วิปัส่ส่นา คือ 

การเห็นสั่จธรรม่ได้้ในท่�สุ่ด้ ถ้ึาเราเข้าใจความ่หม่าย

ของบัทส่วด้เหล่าน่�อย่างล่กซ่ึ้�งจริงๆ เราน่าจะม่่โอกาส่

บัรร ลุธรรม่ตาม่พระอ ริย บุัคคลใน ยุค ก่อนๆ  

ได้้บ้ัาง ดั้งนั�น การส่าธยายบัทส่วด้ม่นต์ท่�ท่านชีอบั 

ศ่กษาให้เข้าใจอรรถึะ แล้วนำาไปปฏิบััติให้ส่ม่ควร 

แก่ธรรม่ น่าจะทำาให้ได้้ค้นพบัความ่หม่ายของช่ีวิต 

ได้้บ้ัาง และเมื่�อได้้ทราบัต้นแบับัของช่ีวิตท่�ประเส่ริฐ

ท่�พระอริยเจ้าทั�งหลายได้้ด้ำาเนินช่ีวิตนำาหน้าไปก่อนแล้ว

เราก็อาจจะได้้พบัแบับัแผนชี่วิตอันประเส่ริฐนั�นได้้

ด้้วยตัวของเราเอง ในวันใด้วันหน่� ง ข้างหน้า  

ในอนาคตอันใกล้น่� 

 สุโข พุื่ทฺี่ธี�นมุ่ปฺัปั�โที่  

 สุข� สัที่ธัีม่ม่ะเที่สะน�

 สุข� สังฆััสสะ ส�มั่คค้  

 สะมั่คค�นัง ตะโปั สุโข

                             คาถึาธรรม่บัท ขุททกนิกาย

 การเกิด้ข่�นของพระพุทธเจ้านำาสุ่ขม่าให้  

 การแส่ด้งพระสั่ทธรรม่นำาสุ่ขม่าให้

 ความ่พร้อม่เพร่ยงของหม่้่ส่งฆ์นำาสุ่ขม่าให้ 

 ความ่พร้อม่เพร่ยงกันเผากิเลส่ทำาให้เกิด้สุ่ข ฯ
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พระอาจารย์์มีีความีเห็็นเกีี่�ย์วกัี่บความีสำำาคัญ

ของกี่ารสำวดมีนต์์ในกี่ารปฏิิบัติ์ธรรมีของ 

ชาวต์ะวันต์กี่ อย่์างไรครับ

	 ก็็ เห มืือนก็ารสวดมืนต์์ ท่ี่�ประ เที่ศไที่ย	 
พููดได้ว่าม่ื	 ๖	 แบบ	 ส่วนมืาก็จะใช้้เป็นกิ็จก็รรมื 
ส่วนเสริมืของที่างวัดมืาก็ก็ว่าของที่างฆราวาส
แต่์ก็ารปฏิิบัติ์ของช้าวต์ะวันต์ก็นั�น	 คฤหัสถ์์ 
บางท่ี่านก็็ต้์องก็ารท่ี่�จะม่ืส่วนร่วมืในก็ารสวด
มืนต์์และที่างวัดก็็ยินด่ท่ี่�จะให้เข้ามืาม่ืส่วนร่วมื	 
ในขณะท่ี่�ประเที่ศไที่ย	ศร่ลังก็า	หรือประเที่ศเถ์รวาที่ 
อื�น	ๆ 	เมืื�อม่ืก็ารสวดของที่างวัด	เช่้น	ก็ารสวดมืาติ์ก็า 
ในงานศพูเป็นต้์น	 มัืก็จะม่ืเพู่ยงพูระเท่ี่านั�น 
ท่ี่�สวดกั็น
	 ม่ืก็ารนำาก็ารสวดมืนต์์มืาใช้้อยู่	 ๖	แบบท่ี่�เรา
สวดกั็นในประเที่ศต์ะวันต์ก็	

	 ๑.	การสวดแบบบูชา	
   (Devotional Chanting)
	 ก็ารสวดแบบแรก็คือ	 การสวดแบบบูชา
(Devotional	 Chanting)	 เป็นก็ารแสดงความื
นอบน้อมื	(Pay	respect)	ต่์อพูระรัต์นต์รัย	(The	
Triple	Gems)	 ด้วยก็ารสวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเช้้าและ 
สวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเย็น	ซ่ึ่�งก็็เป็นก็ารที่ำาข้อวัต์รแบบหน่�ง	 
ด้วยก็ารปฏิิบัติ์บูช้า	(Devotional	Practice)	นั�น
คือประเภที่แรก็
	 ๒.	การสวดสาธยายพระธรรมคำำาสอน	
     (Recollection	of	Teaching)
	 ก็ารสวดแบบต์่อมืาคือ	 การสวดสาธยาย 
พระธรรมคำำาสอน	 (Recollection	 of	 Teaching)	 
คือ	 พูระธรรมืเที่ศนาสามืก็ัณฑ์์แรก็ของพูระพูุที่ธเจ้า	 
ได้แก่็	 ธัมืมืจัก็กั็ปปวัต์ต์นสูต์ร	 อนัต์ต์ลัก็ขณสูต์ร	 
อาทิี่ต์ต์ปริยายสูต์ร	 และยังม่ืก็ารสวดมืรณัสสติ์

นวัตกรรมนวัตกรรม
การสวดมนต์ท่ี่�วัดอมราวด่การสวดมนต์ท่ี่�วัดอมราวด่**

สมัภาษณโ์ดย พระอาจารยค์งฤทธิ ์รตนวณฺโณสมัภาษณโ์ดย พระอาจารยค์งฤทธิ ์รตนวณฺโณ

พระฝร่ังเลา่เรือ่ง

พระราชพุทธิวรคุณ วิ. (อมโรภิกขุ) วัดอมราวดี ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

*	แปลโดย	รศ.	มื.ร.ว.พูงษ์์สวัสดิ�		สวัสดิวัต์น์



หรือก็ารสวดเรื�องของก็ารเกิ็ด	แก่็	เจ็บ	ต์าย	ก็าร
สวดพูรหมืวิหาร	๔	ก็ารสวดพิูจารณาอาก็าร	๓๒ 
ของร่างก็าย	 ทัี่�งหมืดน่�คือก็ารสวดสาธยายธรรมื
ไม่ืใช่้ก็ารสวดนอบน้อมืบูช้า	แต่์เป็นวิธ่ก็ารเร่ยนรู้ 
คำาสอน	
	 พูระสูต์รแรก็ท่ี่�เราเร่ยนกั็นในก็ลุ่มืช้าววัด
น่�คือ	 ธัมมจัักกัปปวัตตนสูตร	 หลวงพู่อสุเมืโธ 
จะสอนและอ้างถ่์งพูระสูต์รน่�บ่อยๆ	 เช่้น	 ก็ามื 
ตั์ณหา	 ภวตั์ณหา	 วิภวตั์ณหา	 หลวงพู่อพููดถ่์ง
อริยสัจั	๔	(The	four	Noble	Truth)	และพููดถ่์ง 
พระสัทธรรม	 ๓	 (Three	 Aspects)	 คือ	 ปริยัติ์	
ปฏิิบัติ์	ปฏิิเวธ	และต่์อๆ	ไปก็็เป็นก็ารเร่ยนรู้	และ
ที่ำาความืคุ้นเคยกั็บคำาสอน	 ซ่ึ่�งส่วนมืาก็มืาจาก็ก็าร
สวดมืนต์์	 ซ่ึ่�งไม่ืใช่้ในเฉพูาะก็ลุ่มืช้าววัดเท่ี่านั�น	 แต่์
ในก็ลุ่มืของคฤหัสถ์์ด้วย	 ไม่ืว่าสวดในวัดหรือก็าร
มืาเข้าก็รรมืฐาน	 (Retreat)	 ถ์้าเราสวดธัมืมืจัก็- 
กั็ปปวัต์ต์นสูต์ร	 ทุี่ก็คนก็็สามืารถ์สวดต์ามืก็ัน 
ได้หมืด	ไม่ืว่าจะเป็นคฤหัสถ์์หรือช้าววัด	ถ้์าเราสวด
“ช้ะราธัมืโมืมืหิ”	 ท่ี่�แสดงถ่์งก็ารแก่็	ก็ารเจ็บป่วย	 
และก็ารต์าย	 หรือสวดพูรหมืวิหาร	 “อะหัง	 

สุขิโต์	 โหมิื”	 ซ่ึ่�งไม่ืได้เป็นก็ารนอบน้อมืบูช้า	 แต่์
เป็นวิธ่ก็ารเร่ยนรู้คำาสอน	หลัก็ก็ารของพูระธรรมื 
ว่าม่ืความืหมืายในก็ารใช้้อย่างไร	ซ่ึ่�งผมืเองก็็อ้างถ่์ง 
ธัมืมืจัก็กั็ปปวัต์ต์นสูต์ร	 อนัต์ต์ลัก็ขณสูต์รหรือ	 
อาทิี่ต์ต์ปริยายสูต์ร	เป็นประจำา	ซ่ึ่�งเป็นอุบายวิธ่หน่�ง 
ท่ี่�จะก็ระตุ้์นให้คนเร่ยนรู้เรื�องเหล่านั�นมืาก็ข่�น	 
สวดไปด้วยกั็นเพูราะม่ืข้อความืสำาคัญๆ	 ท่ี่�เป็น
หลัก็ก็ารในบที่สวดนั�น	 ที่ำาให้รู้ถ่์ง	 ทุี่ก็ข์	 สมุืทัี่ย 
นิโรธ	 มืรรค	 รู้ถ่์ง	 ปริญญา	 ปหานะ	 สัจฉิกิ็ริยา	
ภาวนา	ซ่ึ่�งเป็นหลัก็ความืคิด	ดังนั�นก็ารสวดมืนต์์ 
จ่งเป็นก็ารเร่ยนรู้คำาสอนในภาษ์าบาล่	และม่ืคำาแปล 
ภาษ์าอังก็ฤษ์เท่ี่ยบเค่ยง	 ที่ำาให้สามืารถ์ประยุก็ต์์ 
คำาสอนธรรมืะเหล่านั�นเพืู�อช่้�นำาช่้วิต์ของเรา		
	 ๓.	การสวดมนต์ให้้พร	(Blessing)
	 นอก็จาก็น่� ส่ วนมืาก็ในวัด เรายั ง ม่ืการ 
สวดมนต์ให้้พร	 (Blessing)	 เช่้น	 สวดอนุโมืที่นา
เมืื�อเราสวดอนุโมืที่นาก็็ม่ืความืสำาคัญต่์อคนท่ี่�มืา
ถ์วายสังฆที่านด้วย	 ม่ืธรรมืเน่ยมืท่ี่�ปฏิิบัติ์กั็นมืา
ที่างต์ะวันต์ก็	 เราเคยม่ืญาติ์โยมืมืาที่ำาบุญท่ี่�น่� 
ก่็อนก็ารล็อก็ดาวน์	 ทุี่ก็วันอาทิี่ต์ย์จะม่ืคนขอ
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ไต์รสรณคมืน์	 (Refuge)	 และรับศ่ล	 (Precept)	
ซ่ึ่�งทุี่ก็คนก็็ร่วมืกั็นสวด	 แล้วก็็ต่์อด้วยก็ารถ์วาย
สังฆที่าน	“อิมืานิ	มืะยัง	ภันเต์”	ทุี่ก็คนก็็ร่วมืกั็น 
สวดกั็บเรา	 ช้าวต์ะวันต์ก็หลายท่ี่านไม่ืเข้าใจ 
ความืหมืายท่ี่�สวดว่าคืออะไร	 ผมืก็็ต้์องอธิบาย 
ขั�นต์อนและความืหมืายก็ารขอไต์รสรณคมืน์	 
ก็ารรับศ่ล	 และสังฆที่านท่ี่�เป็นก็ารถ์วายอาหาร
และของใช้้ท่ี่�จำาเป็นแก่็ชุ้มืช้นสงฆ์	 ผู้คนก็็อยาก็
ม่ืส่วนร่วมื	 ช้าวต์ะวันต์ก็ส่วนใหญ่อยาก็รู้ความื- 
หมืายของภาษ์าบาล่ท่ี่�ใช้้ในพิูธ่ก็รรมืก็ารสวด
อนุโมืที่นา	 ก็ารขอไต์รสรณคมืน์	 และก็ารรับศ่ล
ผู้คนส่วนใหญ่อยาก็ม่ืส่วนร่วมืในก็ารสวด	 ทัี่�ง 
วันหยุดสุดสัปดาห์เช้้าวันเสาร์อาทิี่ต์ย์	 และเมืื�อม่ื
ก็ารนั�งสมืาธิปฏิิบัติ์ธรรมื	(Meditation	Retreat)	
คนก็็จะตั์�งใจมืาอาราธนาศ่ล	๘	รับศ่ลตั์�งแต่์เริ�มืพิูธ่		
	 เมืื�อคำาน่งถ่์งช้าวต์ะวันต์ก็ท่ี่�มืาวัด	 บางคน 
ไม่ือยาก็สวด	ไม่ือยาก็ก็ราบ	หลวงพู่อสุเมืโธท่ี่านก็็
เข้าใจพูวก็ฝรั�งอย่างถู์ก็ต้์องตั์�งแต่์แรก็ว่า	ก็ารสอน 
ในต์ะวันต์ก็จะต้์องไม่ืบังคับหรือฝืนใจใคร	 ถ้์า
ใครไมื่อยาก็ก็ราบ	 หลวงพู่อท่ี่านก็็ไม่ืเคยบอก็ว่า 
ถ้์าคุณมืาท่ี่�น่�คุณต้์องก็ราบนะ	ท่ี่านเข้าใจทัี่ศนคติ์
ความืเชื้�อของแต่์ละบุคคล	 เพูราะว่าม่ืเรื�องแบบน่� 
ในที่างลบมืาก็มืายกั็บศาสนาที่างต์ะวันต์ก็	 เช่้น
ศาสนาคริสต์์	 หรือศาสนายิว	 ท่ี่� ผู้นำาศาสนา 
มัืก็จะบอก็กั็บคุณว่าต้์องสวดมืนต์์	 คุณต้์องที่ำา
สัญลัก็ษ์ณ์ไม้ืก็างเขน	 คุณต้์องที่ำาอย่างนั�นอย่างน่�
ช้าวต์ะวันต์ก็หลายคนจ่งพูยายามืท่ี่�จะหน่จาก็ 
สิ�งแวดล้อมืที่างศาสนาท่ี่�บอก็ว่า	“ต้์องที่ำา”	ท่ี่�มืาจาก็	 
บาที่หลวง	 หมือสอนศาสนา	 หรือจาก็พู่อแม่ื	 
คนต์ะวันต์ก็จำานวนมืาก็ท่ี่�สนใจศาสนาพุูที่ธ 
ก็็มืาจาก็ก็ารท่ี่�ไม่ืถู์ก็สั�งให้ต้์องที่ำา	 ไม่ืต้์องหลับต์า
ที่ำาต์ามืๆ	 กั็นไป	 ก็ลับไปพููดถ่์งเรื�องก็ารสวดมืนต์์
หรือก็ารอาราธนาศ่ล	 รับศ่ล	 หลายคนก็็นั�งเฉยๆ

พูนมืมืือ	 ไม่ืก็ราบ	 และเราก็็ไม่ืเคยบังคับบอก็ว่า
คุณต้์องร่วมืสวด	หรือไม่ืเคยบอก็ให้ก็ราบ	แต่์เรา
คำาน่งว่า	 เขาอยาก็ม่ืส่วนร่วมืในก็ารแสดงความื 
ย่ดมัื�นต่์อพูระรัต์นต์รัยด้วยก็ารพูนมืมืือ	 แต่์ 
พูวก็เขายังไม่ือยาก็ก็ราบหรืออยาก็สวด	 ด้วย 
ความืเข้าใจทัี่ศนคติ์ของคนต์ะวันต์ก็ท่ี่�ม่ืต่์อเรา
คนต์ะวันต์ก็ส่วนมืาก็เข็ดขยาดกั็บก็ารที่ำาต์ามื
ประเพูณ่ท่ี่�ผู้นำาศาสนาบอก็ว่าคุณต้์องที่ำา	 เขา
ต้์องก็ารความืหมืายในสิ�งท่ี่�ที่ำา	 เพืู�อให้ที่ำาออก็มืา
จาก็ใจได้อย่างแท้ี่จริง	
	 ๔.	การสวดมนต์สำาห้รับวินัยกรรม	
    (Vinayakamma)
	 เมืื�อคนส่วนใหญ่ต้์องก็ารอาราธนาศ่ลและ 
รับศ่ล	 ในช่้วงระบาดของโรคโควิด	 ๑๙	 น่�	 เราก็็
ที่ำากั็นออนไลน์	 เป็นโอก็าสท่ี่�ม่ืทุี่ก็อาทิี่ต์ย์	 ม่ืก็าร
เผยแผ่ที่างเว็บคาสต์์	 (Webcast)	 สำาหรับคน 
ทัี่�วประเที่ศทัี่�วโลก็	 ก็็สามืารถ์เข้ามืาร่วมืพิูธ่ได้	 ม่ื
หลายคนเข่ยนมืาบอก็ว่ามัืนสำาคัญมืาก็	เขาอยาก็
เข้ามืาร่วมืเพืู�อเป็นก็ารยำ�าเต์ือนความืมุ่ืงมัื�นใน 
ไต์รสรณคมืน์และศ่ลทุี่ก็ๆ	 อาทิี่ต์ย์	 ไม่ืว่าพูวก็
เขาจะอยู่ในอเมืริก็า	 อังก็ฤษ์	 เยอรมืน่	 หรือจ่น 
แม้ืม่ืโซึ่นเวลาท่ี่�ต่์างกั็น	 เรื�องใช้้ก็ารสวดมืนต์์และ
พิูธ่ก็รรมืท่ี่�ที่ำาร่วมืกั็นแบบน่� ก็็คือ	 วินัยก็รรมื 
แบบหน่�งท่ี่� เป็นอ่ก็ด้านหน่�งท่ี่�สำาคัญของก็าร 
ปฏิิบัติ์ธรรมืด้วย
	 ในชุ้มืช้นพุูที่ธแบบฆราวาสท่ี่�ม่ืก็ารจัดก็าร 
โดยคนต์ะวันต์ก็	 เรื�องแบบน่�อาจไม่ืเด่นชั้ดนัก็	 
เช่้น	 ศูนย์ฝึก็ก็รรมืฐาน	 พูวก็เขาอาจม่ืก็ารขอ 
ไต์รสรณคมืน์และรับศ่ลก่็อนก็ารนั�งสมืาธิบ้าง	แต่์
เขาจะไม่ืม่ืก็ารก็ารสวดธัมืมืจัก็กั็ปปวัต์ต์นสูต์ร 
ต์อนเริ�มืก็รรมืฐาน	 ไ ม่ื ม่ืก็ารสวดอะไรอื�น 
หรือถ้์าม่ื	 ก็็ม่ืพิูธ่ก็รรมืท่ี่�เป็นธรรมืเน่ยมืของวัดท่ี่�
พุูที่ธศาสนิก็ช้นคุ้นเคยในระดับท่ี่�น้อยก็ว่ามืาก็	 
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คนท่ี่�ไม่ืได้เกิ็ดมืาในครอบครัวพุูที่ธ	 ท่ี่�เพิู�งค้นพูบ 
พูระพุูที่ธศาสนาในโลก็ต์ะวันต์ก็	 ส่วนใหญ่จะม่ื 
ครูสอนพุูที่ธศาสนาท่ี่�เป็นคฤหัสถ์์	 (Lay	 Teacher)	 
และเขาก็็ที่ำาต์ามืครู เหล่านั�น	 ก็ลุ่มืผู้นับถื์อ
ศาสนาพุูที่ธหลายแห่งปฏิิบัติ์ในส่วนของก็าร 
นั�งสมืาธิและวิปัสสนาเท่ี่านั�น	 ส่วนพิูธ่ก็ารสวด
ก็ารก็ราบ		และพิูธ่ก็รรมืท่ี่�เป็นแบบแผนสืบเนื�อง
กั็นมืาไม่ืได้เป็นส่วนหน่�งของช่้วิต์พูวก็เขา	 ถ์้าม่ืก็็
เป็นส่วนท่ี่�น้อยมืาก็	 ผมืรู้ส่ก็ว่าในก็ารปฏิิบัติ์ของ
เราในประเที่ศต์ะวันต์ก็	ชุ้มืช้นวัดของเราตั์�งอยูบ่น
พืู�นฐานของพูระธรรมืวินัยและธรรมืเน่ยมืปฏิิบัติ์
ของวัด	ซ่ึ่�งเป็นก็ารใช้้ศาสนพิูธ่	เช่้น	ก็ารสวดมืนต์์
ก็ารก็ราบ	 และขนบธรรมืเน่ยมืที่างศ่ลธรรมือื�นๆ
อันจำาเป็น	เข้ามืาเสริมืได้อย่างแยบยล	(Skillful)
	 อ่ก็เรื�องหน่�งคือ	ก็ารสวดมืนต์์สำาหรับวินัยก็รรมื 
ในวัด	นอก็จาก็ก็ารสวดมืนต์์ให้ศ่ล	๕	กั็บคฤหัสถ์์
ทัี่�วไปแล้ว	 คนวัดก็็ม่ืก็ารรับศ่ล	 ๘	 ทุี่ก็อาทิี่ต์ย์	 
พูระก็็ม่ืก็ารสวดปาติ์โมืก็ข์	ศีีลธารา*	ก็็ม่ืศ่ลเฉพูาะ
สามืเณรก็็ม่ืสามืเณรสิก็ขา	 (ศ่ล	๑๐)	 ถื์อเป็นก็าร
ที่บที่วนพูระวินัยร่วมืกั็นโดยม่ืผู้นำามืาสวดท่ี่อง 
ในหมู่ืคณะ	 จัดเป็นศ่ลสิก็ขาอย่างหน่�ง	 สำาหรับ 
อนาคาริก็และอนาคาริก็าก็็ม่ืศ่ล	 ๘	 นั�นคือส่วน
สำาคัญในก็ารเร่ยนของเรา	และเป็นก็ารแสดงออก็
ว่าเราเชื้�อมืโยงอยู่ในชุ้มืช้นน่�กั็นอย่างไร	
	 ในที่ำานองเด่ยวกั็น	เราม่ืพูธ่ิบรรพูช้าอปุสมืบที่	
ม่ืก็ารเปล่งวาจายืนยันต่์อคณะสงฆ์ในพิูธ่บวช้เป็น
ภาษ์าบาล่	จะต่์างกั็บก็ารบวช้พูระในประเที่ศไที่ย
ต์รงท่ี่�เราม่ืก็ารอธิบายมืาก็มืายให้กั็บคนท่ี่�มืาร่วมื
พิูธ่	 ครอบครัวของคนท่ี่�บวช้	 และคนอื�นๆ	 ท่ี่�มืา

เย่�ยมืที่ำาบุญท่ี่�วัด	 พูวก็เขาไม่ืรู้ว่าม่ือะไรเกิ็ดข่�น 
เพูราะทุี่ก็อย่างเป็นภาษ์าบาล่	 จ่งต้์องค่อยๆ
อธิบายเป็นขั�นๆ	 ไปพูร้อมืๆ	 กั็บภาษ์าบาล่ท่ี่�เรา
รัก็ษ์ารูปแบบท่ี่�ครบถ้์วนเข้มืงวดของพิูธ่สังฆก็รรมื
ต์ามืขนบธรรมืเน่ยมืท่ี่�ที่ำากั็นมืา	เราก็็ให้คำาอธิบาย
ร่วมืไปด้วย	หลวงพู่อสุเมืโธก็็ที่ำา	ต์อนผมืไปอยู่กั็บ
พูระอาจารย์ปสันโนท่ี่�อเมืริก็าท่ี่านก็็อธิบาย	 และ
ผมือยู่ท่ี่�น่�ก็็อธิบายท่ี่�น่�	 ไม่ืใช่้อธิบายแต่์เฉพูาะ 
ผู้ขอบวช้พูระ	บวช้ศ่ลธารา	หรือบวช้เณรเท่ี่านั�น	
แต่์เรายังอธิบายให้ทัี่�งครอบครัวท่ี่�มืาร่วมืพิูธ่ด้วย
เพืู�อให้พูวก็เขาเข้าใจว่าส่วนของพิูธ่ก็รรมืแต่์ละ 
ขั�นต์อนม่ืความืหมืายอย่างไร	 เป็นไปเพืู�ออะไร	 
ขอพููดอ่ก็ครั�งว่าคนต์ะวันต์ก็ไม่ืช้อบคำาแปลก็ๆ	ท่ี่�
ใช้้ในพิูธ่ร่ต์องท่ี่�เขาไม่ืรู้เรื�องเลยว่าก็ำาลังที่ำาอะไรกั็น
อยู	่พูวก็เขาอยาก็จะรู้และพูวก็เขาก็็รู้ส่ก็ประทัี่บใจ
ท่ี่�ม่ืก็ารอธิบายเรื�องเหล่านั�น
	 ก็ารสวดและก็ารท่ี่องคำาขานนาคโดยผู้ขอบวช้ 
เป็นภาษ์าบาล่และเป็นภาษ์าอังก็ฤษ์	 น่าสนใจ
ว่า	 บางครั�งผู้ขอบวช้ท่ี่�เป็นศ่ลธาราจะส่งสำาเนา 
รายละเอ่ยดพิูธ่ให้กั็บครอบครัวเพืู�อให้ครอบครัว 
รู้ว่าขั�นต์อนเป็นอย่างไรจะได้ม่ืโอก็าสอ่านละเอ่ยด 
ทัี่� งหมืดและเ ห็นภาพูความืเป็นไปของพิู ธ่ 

*“ศ่ลธารา”	 คือ	แม่ืช่้ศ่ล	๑๐	 ฝ่ายเถ์รวาที่ในสายหลวงพู่อช้า	 
สุภาพูสต์ร่ท่ี่�สนใจเข้ารับก็ารบวช้และฝึก็อบรมืศ่ลธารา
สามืารถ์ต์รวจข้อมูืลรายละเอ่ยดได้จาก็เว็บไซึ่ต์์ของ	 
วัดอมืราวด่	และ	วัดป่าจิต์ต์วิเวก็	ซ่ึ่�งตั์�งอยูท่่ี่�ประเที่ศอังก็ฤษ์
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ตั์�งแต่์ก่็อนพิูธ่จะเริ�มื	 บางครั�งก็็ม่ืคนมืาถ์ามืผมืว่า	 
มัืนโอเคหรือไม่ื	 ถ้์าจะขอส่งรายละเอ่ยดให้พู่อ 
ท่ี่านสนใจว่าม่ือะไรจะเก็ิดข่�นบ้าง	 ดังนั�นความื
รู้ส่ก็ถ่์งความืหมืายเป็นเรื�องสำาคัญสำาหรับเรา	 
ซ่ึ่�งท่ี่�ก็ล่าวมืาก็็เป็นอ่ก็เรื�องหน่�งของก็ารสวด
 ๕.	การสวดอนุโมทนา	(Anumodana)
	 การสวดอนุโมทนา	 เป็นก็ารสวดท่ี่�แสดงถ่์ง 
ก็ารระล่ก็คุณ	 “ยถ์า	 วาริวะหา”	 และ	 “อิมิืนา
ปุญญะกั็มืเมืนะ”	 ก็็เป็นก็ารให้พูร	 รวมืถ่์งบที่	 
“ก็าเล	ที่ะทัี่นติ์”	 ในช่้วงเวลาก็ฐินท่ี่�พูระสวดเมืื�อ
รับก็ฐิน	 ซ่ึ่�งในช่้วงก็ฐินเราก็็อธิบายความืหมืาย
ของพูร	 “อิมิืนา”	 และ	 “ก็าเล	 ที่ะทัี่นติ์”	 ให้คน
ท่ี่�มืาร่วมืงานก็ฐินซ่ึ่�งอาจมืาจาก็อังก็ฤษ์และจาก็
อ่ก็หลายประเที่ศทัี่�วโลก็	 เราอธิบายรายละเอ่ยด
ของพิูธ่ทัี่�งภาษ์าบาล่และภาษ์าอังก็ฤษ์เพืู�อให้ 
ทุี่ก็คนเข้าใจว่าม่ือะไรเกิ็ดข่�นบ้าง
	 ก็ารสวดพูระปริต์ร	 วัดได้ส่งเสริมืให้มืาร่วมื
สวดท่ี่�วัด	 และคฤหัสถ์์ก็็ช้อบมืาร่วมืสวดกั็นด้วย
เราไม่ืค่อยไปสวดให้พูรท่ี่�บ้านเท่ี่าไรนัก็	 เพูราะ
ที่างวัดอมืราวด่อยาก็ให้คนมืาท่ี่�วัดมืาก็ก็ว่าท่ี่�จะ
ไปสวดและฉันต์ามืบ้านต่์างๆ	อ่ก็อย่างคือเป็นก็าร
ป้องกั็นผู้ท่ี่�อายุพูรรษ์าน้อยท่ี่�จะต้์องเดินที่างไป 
ท่ี่�น่�ท่ี่�นั�นหลาก็หลายสถ์านท่ี่�	แต่์ทุี่ก็คนจะได้รับก็าร
สนับสนุนให้เร่ยนพูระปริต์ร	 และบ่อยครั�งตั์�งแต่์
ก็ารเริ�มืต้์นของการเข้้ากรรมฐาน	(Retreat)	และ
เมืื�อสิ�นสุดก็ารเข้าก็รรมืฐานก็็จะสวดพูระปริต์ร
เหมืือนเป็นก็ารสวดให้พูรปก็ป้องคุ้มืภัย	 และ 
บ่อยครั�งท่ี่�ผู้เข้ามืาปฏิิบัต์ิธรรมืด้วยก็ันก็็ต์้องก็าร
ร่วมืสวดพูระปริต์รด้วย	 ในศร่ลังก็าช้าวบ้าน
จำานวนมืาก็เร่ยนรู้ก็ารสวดเหมืือนๆ	 กั็บเราท่ี่�วัด
เช่้น	 มืงคลสูต์ร	 ก็รณ่ยเมืต์ต์สูต์ร	 รต์นสูต์ร	 และ
ม่ืคนสวดเพิู�มืข่�นเรื�อยๆ	 เมืื�อพูระสงฆ์เริ�มืสวด
พูวก็เขาก็็จะสวดต์ามื	 ม่ืหนังสือสวดมืนต์์สำาหรับ 

คำาสวดพูระปริต์รก็็ที่ำาให้ได้รับความืสนใจท่ี่�จะร่วมื
สวดมืาก็ข่�น
	 ๖.	การสวดงานศีพ	(Funeral)
	 ก็ารสวดอ่ก็พูวก็หน่�งคือ	ก็ารสวดงานศพู	หรือ
ท่ี่�เร่ยก็ว่า	สวดมาติกา	ในประเที่ศไที่ย	พูระเท่ี่านั�นท่ี่�
จะร่วมืกั็นสวดมืาติ์ก็าในงานศพู		ส่วนในประเที่ศ
ที่างต์ะวันต์ก็	คนท่ี่�อยูใ่นครอบครัวคนต์ายอาจจะ 
อยาก็มืางานศพูท่ี่�วัด	 และคนวัดอาจจะสนใจ 
อยาก็จะร่วมืสวดด้วย	 เราก็็ไม่ืสามืารถ์ห้ามื	 แล้ว
บอก็ว่า	“ไม่ื	น่�สวดเฉพูาะสงฆ์	คุณร่วมืสวดไม่ืได้
คุณอ่านบที่สวดได้แต่์อย่าสวด	 เราที่ำาอย่างนั�น 
ไม่ืได้	 เราต้์องอธิบายด้วยว่าเมืื�อเราสวดเสร็จแล้ว
ที่ำาอะไรต่์อ	เขาถ์ามืว่าที่ำาไมืต้์องสวดอภิธรรมืเมืื�อ
ม่ืคนต์าย	อะไรคือหลัก็คิดท่ี่�อยูเ่บื�องหลังก็ารสวด
บที่นั�นๆ	เราก็็ต้์องอธิบาย	“อนิจจา	วต์	สังขารา”	 
เราต้์องอธิบาย	 “มืาติ์ก็า”	 และถ้์าคนอยาก็ร่วมื
สวดด้วยเราก็็ยินด่	
	 ในประเที่ศต์ะวันต์ก็	ม่ืหลายมิืติ์ท่ี่�เราเอาก็าร
สวดมืนต์์มืาใช้้ในวิถ่์ช่้วิต์	 ช่้วงน่�ท่ี่�ม่ืโรคระบาด
เกิ็ดข่�นที่ำาให้ก็ารสวดมืนต์์ร่วมืกั็นถู์ก็ห้ามืโดย 
ผู้เช่้�ยวช้าญที่างก็ารแพูที่ย์	 เพืู�อลดก็ารระบาด
ของไวรัสท่ี่�อาจจะเกิ็ดข่�นได้ง่ายมืาก็ถ้์ามืาอยู่
ใก็ล้ชิ้ดและเปล่งเส่ยงพูร้อมืกั็น	 จำานวนก็าร 
สวดมืนต์์ร่วมืกั็นทัี่�งปีจ่งน้อยมืาก็ๆ	 พูระสงฆ์ 
หลายรูปก็็เศรา้สร้อยเส่ยดายโอก็าสก็ารสวดมืนต์์
ร่วมืกั็นท่ี่�ขาดหายไป	 ผมืว่าน่�เป็นเหตุ์ผลหน่�งท่ี่�
อยาก็ให้ก็ารสัมืภาษ์ณ์น่�เป็นก็ารบันท่ี่ก็เส่ยงแที่น
ก็ารพิูมืพ์ู	 เพูราะม่ืตั์�ง	 ๕-๖	 มิืติ์	 ในช่้วิต์เราท่ี่�เรา
นำาก็ารสวดมืนต์์มืาใช้้	ก็ารสวดมืนต์์ร่วมืกั็นจ่งเป็น
เรื�องสำาคัญทัี่�งในชุ้มืช้นคนวัด	 และชุ้มืช้นคฤหัสถ์์	
เพิู�มืความืรู้ส่ก็ของก็ารม่ืสว่นร่วมืสำาหรบัผู้คนท่ี่�เข้า
มืาที่ำากิ็จก็รรมืร่วมืกั็น	 ซ่ึ่�งหลวงปู่ช้าก็็ได้ส่งเสริมื
ให้ม่ืก็ารสวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเช้้า	 ที่ำาวัต์รเย็นร่วมืกั็น	 
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รวมืถ่์งก็ารเร่ยนก็ารสวดพูระปริต์ร	 สวดงานศพู 
ในวัดป่าบางวัดไม่ืได้ม่ืก็ารส่งเสริมืให้พูระสงฆ์
ที่ำาก็ารสวดร่วมืกั็น	 แต่์วัดป่าในสายหลวงปู่ช้าก็็ม่ื
ความืสามืารถ์ไม่ืเฉพูาะด้านก็ารสาธยายพูระธรรมื 
คำาสอน	 (Recollection	 of	 Teaching)	 แต่์ยังม่ื
ก็ารร่วมืกั็นที่ำากิ็จก็รรมืของสงฆ์	 ร่วมืส่งเส่ยงสวด
สาธยายคำาสอนด้วยกั็น	ร่วมืกั็นด้วยสติ์	(Mindful-
ness)	ต้์องใช้้ทัี่�งความืจำาและเส่ยง	เร่ยนรู้ท่ี่�จะเปล่ง
เส่ยงให้สอดคล้องประสานกั็น	ให้เกิ็ดความืก็ลมืก็ลืน
กั็นอย่างแท้ี่จริง	 จะที่ำาให้รู้ส่ก็รัก็สามัืคค่เป็น 
ก็ลุ่มืเด่ยวกั็นได้

เม่ี�อพูดถึึงความีสำอดประสำานกี่ลมีกี่ล่นของ 

กี่ารสำวด ผมีทราบว่าทำานองและเสีำย์งสูำงต์ำ�า 

ของกี่ารสำวด (Tone) ที�เราสำวดแต์กี่ต่์างจากี่ที�สำวด

ในประเทศไทย์ พระอาจารย์์พอจะบอกี่ได้ไห็มี 

ครับว่า เราปรบัทำานองกี่ารสำวดและเสำยี์งสำงูต์ำ�า

อย่์างไรในกี่ารสำวดทางต์ะวันต์กี่

	 ผมืจะเล่าให้ฟัังว่าเรื�องน่�ม่ืก็ารพัูฒนามืา
อย่างไร	 จะพูยายามืเล่าสั�นๆ	 ก็็แล้วกั็น	 เริ�มื
แรก็เราใช้้ก็ารสวดแบบไที่ยท่ี่�เป็นบาล่แต่์ไม่ืได้
แปลเป็นไที่ยด้วย	 เพูราะคนส่วนใหญ่ท่ี่�อยู่ท่ี่� 

วัดจิัตตวิเวก	 (ชิ้ต์เฮิิร์ต์	 Chithurst)	 ในยุคแรก็ๆ	 
ยังไม่ืม่ืคนไที่ยอยู่เลย	 พูระสงฆ์ก็็เป็นพูระฝรั�ง
ต์ะวันต์ก็ทัี่�งหมืด	 เราก็็สวดเป็นภาษ์าบาล่	แต่์เรา 
ใช้้ เ ส่ยงสวดต์ามืธรรมืเน่ยมืไที่ยท่ี่� ใช้้ กั็นใน 
วัดหนองป่าพูง	“โย	โส	ภควา	อรหัง	สัมืมืาสัมืพุูที่โธ...”	 
เรื�อยไปแบบน่�	 แล้วเราก็็คิดท่ี่�จะแปลเป็นภาษ์า
อังก็ฤษ์	 จะสวดเป็นภาษ์าอังก็ฤษ์อย่างเด่ยว
หรือสวดภาษ์าอังก็ฤษ์และบาล่ไปด้วยกั็น	 เมืื�อ 
ม่ืก็ารตั์�งวัดอมืราวด่	 ก็็ม่ืความืสนใจท่ี่�จะแปลก็ัน
มืาก็ข่�น	 แต่์ก็็ม่ืปัญหาเกิ็ดข่�น	 ม่ืคำาถ์ามืว่า	 ภาษ์า
อังก็ฤษ์จะม่ืก็ารออก็เส่ยง	(Tonal	Form)	ที่ำานอง
เด่ยวกั็บธรรมืเน่ยมืก็ารสวดแบบภาษ์าไที่ยหรือ	
และก็ารสวดแบบภาษ์าไที่ยจะใช้้กั็บภาษ์าอังก็ฤษ์
ได้หรือ	 ก็ารแปลภาษ์าอังก็ฤษ์จะถู์ก็ต้์องหรือไม่ื	 
ก็็ม่ืก็ารปร่ก็ษ์าหารือกั็นอย่างมืาก็ว่าแล้วเราจะ 
ที่ำากั็นอย่างไร	 ซ่ึ่�งก็็ใช้้เวลาไประยะหน่�งเหมืือนกั็น
แล้วเราก็็ได้ข้อสรุปว่า	 ให้สวดภาษ์าบาล่แบบไที่ย
และสวดคำาแปลภาษ์าอังก็ฤษ์ในสำาเน่ยงเร่ยบๆพืู�นๆ
(monotone)	ใช้้โน้ต์ตั์วเด่ยว	“ทูี่	เดอะ	เบลสเซ็ึ่ด	 
วัน	 เดอะ	 ลอร์ด	 ฮูิ	 ฟุัลล่	 แอที่เที่น	 เพูอร์เฟ็ัก็ต์์
เอนไลเที่นเมืนท์ี่	 –	 (To	 the	 blessed	 one,	
the	 Lord	 who	 fully	 attained	 perfect	 
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enlightenment)”	 บางครั�งก็็ม่ืผู้เสนอแนะว่า 
ให้พููดไปเลย	ไม่ืเน้นสูงต์ำ�า	เส่ยงเร่ยบๆ	(แบบไม่ืม่ื
วรรณยุก็ต์์-ผู้แปล)	และเราก็็ใช้้กั็นอยู่พัูก็น่ง	แบบ
ว่า	“เดอ	ลอร์ด	เดอ	เพูอร์เฟ็ัก็ต์์ล่	เอนไลเที่นต์์	วัน”
	 แต่์เรื�องท่ี่�ที่ำาให้เราพัูฒนาวิธ่ท่ี่�เราใช้้สวด 
ในปัจจุบันน่�คือ	 ม่ืพูระผู้ใหญ่รูปหน่�งท่ี่�เป็นผู้นำา
ชุ้มืช้นท่ี่� น่� 	 ท่ี่านบอก็ว่าท่ี่านรู้ส่ก็อ่ดอัดและ 
ไม่ืสบายใจท่ี่�จะม่ืภาษ์าบาล่สวดเป็นที่ำานองและ
ภาษ์าอังก็ฤษ์สวดแบบเส่ยงแบนเร่ยบ	 เราก็็เลย
สวดทัี่�งสองภาษ์าแบบเส่ยงพืู�นๆ	“(ออก็เส่ยงเร่ยบ
ไม่ืม่ืที่ำานอง)	โย	โส	ภควา	อรหัง	สัมืมืาสัมืพุูที่โธ”	 
บาล่ก็็เส่ยงพืู�นๆ	 ภาษ์าอังก็ฤษ์ก็็ออก็เส่ยงพืู�นๆ	 
บนโน้ต์ตั์วเด่ยว	 สิ�งท่ี่� เ กิ็ดข่�นก็็คือม่ืศ่ลธารา 
รูปหน่�งชื้�ออาภัสสราท่ี่�เคยเป็นนัก็ดนต์ร่มืาก่็อน
ท่ี่�จะมืาบวช้	 เธอบอก็ว่าก็ารสวดน่�ไม่ืได้เรื�องเลย	
และไม่ืใช่้แต่์เธอเท่ี่านั�น	 ยังม่ืคนอื�นก็็บอก็ว่าก็าร 
ออก็เส่ยงนั�นถู์ก็ต้์อง	แต่์ฟัังแล้วห่อเห่�ยวหม่ืนหมือง
มืาก็	 โดยเฉพูาะก็ารสวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเช้้าและ 
ที่ำาวัต์รเย็นท่ี่�ควรจะเป็นก็ารสวดบูช้า	 (Devotional)	 
แต่์ฟัังแล้วหดหู่ไร้ความืรู้ส่ก็	 เร่ยบแบนมืาก็	 
ก็ารออก็เส่ยงบาล่แม้ืจะถู์ก็ต้์อง	 ก็ารแปลเป็น
อังก็ฤษ์ก็็ม่ืความืหมืายท่ี่�ด่	 แต่์ฟัังแล้วไม่ืเกิ็ดแรง
บันดาลใจ	(Up-lifting)	เลย	
	 ดังนั�น	 ศ่ลธาราก็็ขออนุญาต์หลวงพู่อสุเมืโธ 
บอก็ว่าเธอม่ืพืู�นความืรู้ที่างดนต์ร่	 และคิดว่า
สามืารถ์จัดโที่นระดับเส่ยงท่ี่�สามืารถ์ใช้้ได้ทัี่�งบาล่

และอังก็ฤษ์	โดยจะใช้้โน้ต์	๓	ตั์ว	จะคล้ายกั็บก็าร
สวดต์ามืที่ำานองภาษ์าไที่ยแต่์ง่ายก็ว่า	 และจะ
สามืารถ์ประยุก็ต์์ให้เข้ากั็บภาษ์าอังก็ฤษ์ได้ด้วย
โดยจะม่ืที่ำานองเหมืือนก็ันทัี่�งบาล่และอังก็ฤษ์
เนื�องจาก็เธอม่ืพืู�นฐานที่างดนต์ร่อยู่	 จ่งสามืารถ์
วิเคราะห์โน้ต์ท่ี่�ใช้้ในก็ารสวดภาษ์าไที่ยซ่ึ่�งเธอ 
บอก็ว่าม่ืรูปแบบเป็นโน้ต์	๗	ตั์ว	แต่์ก็็ไม่ืได้เหมืือน
กั็บโครงสร้างโน้ต์ที่างต์ะวันต์ก็ท่ี่�ม่ืเมืเจอร์ค่ย์	
ไมืเนอร์ค่ย์	เพูลงในที่ว่ปเอเช่้ยตั์วอย่างเช่้น	เพูลง
อินเด่ยจะม่ืเส่ยง	๒๒	ค่ย์ท่ี่�ต่์างกั็นไป	ซ่ึ่�งก็็ซัึ่บซ้ึ่อน
ขยายละเอ่ยดก็ว่ามืาก็	
	 เพืู�อให้เรื�องน่�สั�นลง	 หลวงพู่อสุเมืโธต์อบว่า	 
ได้...เดินหน้าเลย	 หลวงพู่อก็็คงรู้ส่ก็ว่าศ่ลธารา 
จะที่ำาให้ก็ารสวดด่มืาก็ข่�นก็ว่าเดิมื	แล้วผมืก็็คิดว่า 
เธอก็็นำาบที่สวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเย็น	 และบที่ก็รณ่ย- 
เมืต์ต์สูต์ร	ไปที่ำาระบบสวดสามืโนต้์ท่ี่�เคยอธิบายให้
โยมืที่างอ่เมืลแ์ล้ว	คือม่ืโน้ต์หลกั็	(Home	Note)	ท่ี่�
เริ�มืด้วยก็ารเซึ่ต์ระดับของเส่ยงท่ี่�นำามืา	(Pitch)	แล้ว
จะต์ามืด้วย	๑	โน้ต์สูง	๑	โน้ต์ต์ำ�า	และคุณอาจจะ 
เน้นโน้ต์สัก็หน่�งตั์วหรืออาจจะปล่อยให้เส่ยงอยู่ 
ในระดบัธรรมืดา	เธอที่ดลองที่ำาแบบน่�ไปสองสามื
บที่สวด	 แล้วก็็อัดเส่ยงสวดของเธอใว้	 ซ่ึ่�งชั้ดเจน 
ถู์ก็ต้์องเหมืือนเส่ยงร้องเพูลง	อยา่งท่ี่�บอก็ต์อนแรก็ 
คือศ่ลธาราเธอม่ืพืู�นฐานที่างดนต์ร่	 หลังจาก็นั�น 
เธอก็็เปิดบที่สวดท่ี่�อัดเส่ยงไว้ให้คนในวัดฟััง	 
เมืื�อฟัังแล้วหลวงพู่อสุเมืโธก็็บอก็ว่า	ใช่้เลย	น่�เป็น 
สิ�งท่ี่�ด่มืาก็	แล้วผู้คนก็็ก็ระตื์อรือร้นกั็บเรื�องน่�	
	 เมืื�อศ่ลธาราสาธิต์บที่สวด	 หลวงพู่อก็็เลย
สนับสนุนให้ที่ำาบที่สวดเพิู�มืข่�นในรูปแบบน่�	 เธอ
รับภาระงานน่�หนัก็มืาก็	 เพูราะเป็นคนเด่ยวท่ี่�
ม่ืพูรสวรรค์ที่างที่ฤษ์ฎ่ีดนต์ร่	 งานในก็ารสร้าง
ที่ำานองสวดทัี่�งหมืดก็็เลยมืาลงท่ี่� เธอ	 ทัี่�งบที่ 
สวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเช้้า	 ที่ำาวัต์รเย็น	 ทัี่�งภาษ์าบาล่และ
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อังก็ฤษ์	 ต์ลอดจนบที่สวดอื�นๆ	 ทัี่�งหมืดท่ี่�เราสวด
กั็น	 ต์อนนั�นเราไม่ืได้ที่ำาบที่สวดแปลเป็นภาษ์า
อังก็ฤษ์มืาก็นัก็	 เราก็็เลยเริ�มืที่ำาก็ารแปลเพิู�มืข่�น
เช่้น	 บที่ก็รณ่ยเมืต์ต์สูต์ร	 ก็ารสวดให้พูร	 “อิมิืนา	
ปุญญะกั็มืเมืนะ”	และบที่อื�นๆ	หลังจาก็ท่ี่�ศ่ลธารา
สร้างที่ำานองให้กั็บบที่สวดหลัก็	เธอก็็เปิดชั้�นเร่ยน 
ฝึก็สวดให้กั็บผู้ท่ี่�อยูใ่นวัด	๖๐-๗๐	รูป/คน	อาจไม่ืได้ 
ฝึก็ทุี่ก็วัน	 แต่์ก็็ฝึก็อยู่สัปดาห์ละหลายวันท่ี่เด่ยว	 
เธอสอนวิธ่ท่ี่�จะสวดต์ามืที่ำานอง	สอนวิธ่หายใจว่า
จะพัูก็เพืู�อหายใจเมืื�อใด	 สอนวิธ่ใช้้โน้ต์ในหนังสือ
สวดมืนต์์เพืู�อสวดร่วมืกั็น	ซ่ึ่�งช่้วยเราได้มืาก็ท่ี่เด่ยว	
เราฝึก็สวดกั็นอยู่หลายเดือน

เร่�องนี�เกิี่ดขึ�นในปีใดครับ

	 น่าจะประมืาณปี	ค.ศ.	๑๙๘๗	-	๑๙๘๘	

ก็ี่ประมีาณ ๓ ปีห็ลังจากี่กี่ารเปิดวัดอมีราวดี

	 ใช่้	อาจจะก่็อนนั�นเล็ก็น้อย	คือเริ�มืประมืาณ
ปี	๘๖	แล้วก็็	๘๗	หรือ	๘๘	ราวๆ	นั�น	เราใช้้เครื�อง
เล่นเที่ปเปิดเส่ยงสวดเป็นเวลานานมืาก็	 เพูราะ
ศ่ลธาราเพิู�งบวช้ไม่ืนาน	 ยังม่ือาวุโสน้อย	 ที่ำาให้
ไม่ืสามืารถ์นำาสวดด้วยตั์วเองได้	 หลวงพู่อสุเมืโธ	 
เลยเอาเครื�องเล่นเที่ปวางไว้หน้าคณะสงฆ์ท่ี่�สวด
เมืื�อถ่์งเวลาสวดก็็ก็ดปุ่มืเปิดเส่ยง	 ซ่ึ่�งบางท่ี่อาจ 
เป็นหลวงพู่อเองท่ี่�ก็ดปุ่มื	 หรืออาจเป็นพูระท่ี่�ม่ื
อาวุโสรูปอื�นก็ดให้	แล้วเราก็็สวดโดยม่ืมืาสเต์อร์เที่ป 
เป็นผู้นำาสวด	 นั�นก็็เป็นสิ�งท่ี่�เราใช้้เป็นต้์นแบบ	 
ต่์อมืาหลวงปู่ช้าสอนที่ำาวัต์รแปลท่ี่�วัดหนองป่าพูง	 
ท่ี่านก็็ม่ืเที่ปที่ำาวัต์รแปล	 ซ่ึ่�งก็็เริ�มืต้์นเรื�องน่� 
ซ่ึ่�งเดิมืในประเที่ศไที่ยก็็ม่ืแต่์ภาษ์าบาล่ซ่ึ่�งหลวงพู่อ 
พุูที่ธที่าสเป็นผู้แปล	 หลวงพู่อช้าได้เที่ปมืาแล้ว 
ท่ี่านก็็เปิดเที่ปวนลูปไปมืาอย่างนั�นผ่านระบบลำาโพูง 
ท่ี่�วัดหนองป่าพูง	 เราสวดผ่านระบบก็ารนำาของ

มืาสเต์อร์เที่ปเป็นเวลานานท่ี่เด่ยว	 จนก็ระทัี่�ง 
วันหน่�งเราก็็ตั์ดสินใจท่ี่�จะสวดโดยไม่ืม่ืเที่ป

พระอาจารย์์ช่วย์สำรุปเร่�องกี่ารสำวดทั�งห็กี่ประกี่าร 

ที� ท่านได้กี่ล่าวถึึงทั�งห็มีด ตั์�งแต่์เ ริ�มีต้์น 

ด้วย์ครับ

๑.		สวดบูชา	 (Devotional	 Chanting)	 เช่้น	 
สวดมืนต์์ที่ำาวัต์รเช้้า-วัต์รเย็น	บที่อิติ์ปิโส
๒.	 สวดสาธยายพระธรรมคำำาสอน		(Recollection	 
of	 Teaching)	 เช่้น	 ธัมืมืจัก็	 อนัต์ต์ลัก็ขณสูต์ร	 
อาทิี่ต์ต์ปริยายสูต์ร	 มืรณัสสติ์	 พูรหมืวิหาร	 ๔	 
ปฏิิจจสมุืปบาที่
๓.	สวดอนุโมทนา	 (Anumodana)	 ยถ์าสัพูพู่
สวดสังฆที่าน	 อิมืานิ	 มืะยัง	 ภันเต์	 สวดถ์วายกุ็ฏิิ
สวดก็ฐิน	 ก็าเล	 ที่ะที่ันติ์	 สวดแผ่อุทิี่ศส่วนบุญ 
ส่วนกุ็ศล	อิมิืนา	ปุญญะกั็มืเมืนะ
๔.	สวดพระปริตร	(Blessing)	เช่้น	รต์นสูต์ร	เมืื�อ
เริ�มืและจบเวลาเข้าก็รรมืฐาน	 อวยพูรคู่แต่์งงาน	 
ให้พูรที่ารก็เกิ็ดใหม่ื	ข่�นบ้านใหม่ื
๕.	สวดงานศีพ	 (Funeral)	 มืาติ์ก็า,	 บที่อนิจจา	
วต์	สังขารา,	บที่วิปัสสนาภูมิื
๖.	สวดวินัยกรรม	 (Vinaya)	 เช่้น	 ปาติ์โมืก็ข์	 
รับไต์รสรณคมืน์ 	 สมืาที่านศ่ล	 ๕	 ศ่ล	 ๘	 
พิูธ่อุปสมืบที่	ปริวาสก็รรมื	และอื�นๆ
	 นั�นก็็คือเรื�องท่ี่�ผมืเล่ามืาถ่์งก็ารสวดทัี่�ง	 
๖	แบบท่ี่�เราสวดกั็นอยูท่่ี่�น่�ในปัจจุบันน่�

 กี่ราบขอบพระคุณพระอาจารย์์มีากี่ครับ  

ขออนุโมืที่นาผู้ร่วมืจัดพิูมืพ์ูวารสารน่�

๑.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิต์ร	และครอบครัว

๒.	คุณสุวพูร	หทัี่ยสุที่ธิธรรมื	และครอบครัว
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	 ก็ารสวดมืนต์์แบบอมืราวด่ถ์ูก็ออก็แบบข่�นมืา
โดยอด่ต์แม่ืช่้อาภัสสรา	 (Ābhassarā)	 ในปลาย
คริสต์์ศัก็ราช้	 1980	 ซ่ึ่�งโดยพืู�นฐานแล้วเธอได้รับ
ก็ารฝกึ็ฝนเปน็นัก็เล่นดนต์ร่	(ไวโอลิน)	แบบคลาสสกิ็ 	 
แต่์ต่์อมืาเธอได้ร่วมืวงร็อก็แบนด์ชื้�อ Def Leppard 
แต่์เล่นก่็ต์าร์เบส	 ในช่้วงแรก็ๆ	 ก่็อนท่ี่�พูวก็เขาจะม่ื 
ชื้�อเส่ยง	ท่ี่�เมืือง	Sheffield	ซ่ึ่�งเป็นเมืืองอตุ์สาหก็รรมื	
ที่างต์อนเหนือของประเที่ศอังก็ฤษ์
	 ก็ารสวดมืนต์์แบบน่�เป็นระบบโน้ต์	 ๓	 ตั์ว 
(3-note	 system)	 ซ่ึ่�งใช้้เครื�องหมืายท่ี่�ระบุก็าร

แล้วข้้�นไปหน่�งโน้ต์ท่ี่�	 'ful',	
แล้วก็ลับมืาท่ี่�	'home	note'	
ต์รง	'-ly'....	อย่างน่�ไปเรื�อยๆ

จาก็นั�นลงไปหน่�งโน้ต์ท่ี่�	 
' the'	 แล้วก็ลับมืาท่ี่�	
'home	note'....	

ถ้์าระดับเส่ยงเปล่�ยนและคำานั�นถู์ก็เน้นด้วย	ในก็รณ่
น่�ก็็สามืารถ์แสดงได้ด้วยเครื�องหมืายท่ี่�ม่ืลัก็ษ์ณะ
ยาวข่�น
เช่้น	 พูยางค์ตั์วท่ี่�สองของคำาว่า	 'released’	 เป็น
ทัี่�งตั์วถู์ก็เน้นและระดับเส่ยงลดต์ำ�าลงไปหน่�งโน้ต์

cantillation mark

บางครั�งคำาเฉพูาะบางคำาจะถู์ก็เน้น	 แต่์ไม่ืม่ื
ก็ารเปล่�ยนระดับเส่ยงของโน้ต์ตั์วท่ี่�ถู์ก็สวด	
ก็ารเน้นน่�ถู์ก็ระบุด้วยเส้นข่ดใต้์คำานั�น	
เช่้นคำาว่า	'all'	เป็นตั์วท่ี่�ถู์ก็เน้น	แต่์สวดด้วยตั์ว
	'home	note'	(ไม่ืม่ืก็ารเปล่�ยนระดับเส่ยง)ในหนังสือ the Amaravati chanting เลม่ที่ ๑ มีคำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องหมายนี้อยู่ที่หน้า ๑๓๘ 

https://cdn.amaravati.org/wp-content/uploads/2014/09/30/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf 
 
เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรณยุกต์ (Tonal mark) และ ตัวหยุด (pause) ในฉบับนี ้
[วงเล็บเหลี่ยม] หมายถึงบทสวดส่วนที่สวดโดยผู้นำสวด แต่ประเพณีการสวดจะแตกต่างกันไปแต่ละวัดหรืออาราม
เส้นแบ่ง / ระบถุึง ความแตกต่างของบทสวดของผู้หญิงหรือผู้ชายขึ้นอยู่กับผู้สวด หรือเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์
ขึ้นอยู่ กับว่าสวดคนเดียวหรือเป็นหมู่ 
เครื่องหมายที่ระบุการเปลี่ยนแปลงในระดับเสียง (cantillation mark) โดยปกตโิทนเสียงจะเต็มและขึ้นหรือลง 
 

เสียงต่ำ เสียงกลางยาว 

เสียงต่ำยาว เสียงสูง 

ประวัติการสวดมนต์แบบอมราวดี* เปล่�ยนแปลงในระดับเส่ยง	 (เร่ยก็ว่า	 "cantillation	
mark")	ดังน่�:
๑)	 "home	 note"	 เป็นระดับเส่ยงท่ี่�ก็ำาหนดโดย
เส่ยงนำา	โดยปก็ติ์แล้วจะเป็นพูระอาวุโสหรือศ่ลธารา
อาวุโส	เป็นผู้เริ�มืสวด
๒)	ถ้์าระดับเส่ยงของที่ำานองสวดสูงข่�น	๑	โน้ต์	ก็็จะ
ม่ืเครื�องหมืายอยู่เหนือส่วนของคำาท่ี่�ระดับเส่ยงจะ
สูงข่�น
๓)	ถ้์าระดับเส่ยงของที่ำานองสวดต์ำ�าลง	๑	โน้ต์	ก็็จะ
ม่ืเครื�องหมืายอยู่ใต้์ส่วนของคำาท่ี่�ระดับเส่ยงจะต์ำ�าลง
ดังตั์วอย่างต่์อไปน่�

	 ในหนังสือ	the	Amaravati	chanting	เล่มืท่ี่�	๑	ม่ืคำาบรรยายเก่็�ยวกั็บเครื�องหมืายน่�อยู่ท่ี่�หน้า	๑๓๘
https://cdn.amaravati.org/wp-content/uploads/2014/09/30/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf
 เครื�องหมืายวรรคต์อน	เครื�องหมืายวรรณยุก็ต์์	(Tonal	mark)	และ	ตั์วหยุด	(pause)	ในฉบับน่�
[วงเล็บเหล่�ยมื]	 หมืายถ่์งบที่สวดส่วนท่ี่�สวดโดยผู้นำาสวด	 แต่์ประเพูณ่ก็ารสวดจะแต์ก็ต์่างกั็นไปแต์่ละวัดหรืออารามื
เส้นแบ่ง	/	ระบุถ่์ง	ความืแต์ก็ต่์างของบที่สวดของผู้หญิงหรือผู้ช้ายข่�นอยู่กั็บผู้สวด	หรือเป็นรูปเอก็พูจน์หรือพูหูพูจน์
ข่�นอยู่กั็บว่าสวดคนเด่ยวหรือเป็นหมู่ื
	 เครื�องหมืายท่ี่�ระบุก็ารเปล่�ยนแปลงในระดับเส่ยง	(cantillation	mark)	โดยปก็ติ์โที่นเส่ยงจะเต็์มืและข่�นหรือลง

เมืื�อเริ�มืจาก็	'home	note'	แล้วก็็ลง
ไปหน่�งโน้ต์ท่ี่�	 'Bles'	 แล้วก็ลับมืาท่ี่�	
'home	note'	ต์รง	'-sed...

* แปลโดย	ดร.อุบลวรรณ	สจ๊วต์
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วัดอมืราวด่	ตั์�งอยูท่ี่างต์ะวันออก็สุดของ	ชิ้ลเทิี่ร์นฮิิลส์	ใน	เซึ่าท์ี่อ่สต์์ 
อิงแลนด์		ต่์อมืา	วันท่ี่�	๕	ธันวาคมื	พู.ศ.	๒๕๕๘	พูระบาที่สมืเด็จ
พูระมืหาภูมิืพูลอดุลยเดช้มืหาราช้	 บรมืนาถ์บพิูต์ร	 ท่ี่านได้รับ
พูระราช้ที่านสัญญาบัต์รสมืณศัก็ดิ�ท่ี่�	พระวิเทศีพุทธิคุำณ	 จาก็
พูระบาที่สมืเด็จพูระวช้ิรเก็ล้าเจ้าอยู่หัว	 เมืื�อครั�งยังดำารงพูระราช้- 
อิสริยยศเป็น	 สมืเด็จพูระบรมืโอรสาธิราช้	 สยามืมืก็ุฎีราช้ก็ุมืาร
ซ่ึ่�งเสด็จพูระราช้ดำาเนินแที่นพูระองค์	 สมืเด็จพูระบรมืช้นก็นาถ์ 
มืาในก็ารน่�	
๒๘	ก็รก็ฎีาคมื	พู.ศ.	๒๕๖๒	 อันต์รงกั็บวันเฉลิมืพูระช้นมืพูรรษ์า
พูระบาที่สมืเด็จพูระวชิ้รเก็ล้าเจ้าอยู่หัว	 ท่ี่านได้รับพูระราช้ที่าน
สัญญาบัต์รสมืณศัก็ดิ�ท่ี่�		พระราชพุทธิวรคุำณ  

นามเดิม	:	 	 เจเรม่ื	ช้าร์ลส์	จูเล่ยน	ฮิอร์เนอร์	
  (Jeremy	Charles	Julian	Horner)
เกิด	:			 	 กั็นยายน	พู.ศ.	๒๔๙๙		 ท่ี่�	เมืืองเคนต์์		

ประเที่ศอังก็ฤษ์	
สำาเร็จัการศ้ีกษา	:	ปริญญาต์ร่เก่็ยรติ์นิยมื	วิที่ยาศาสต์ร์	 

สาขาจิต์วิที่ยาและสร่รวิที่ยา		
มืหาวิที่ยาลัยลอนดอน	พู.ศ.	๒๕๒๑

อุปสมบท	:			 ๗	 เมืษ์ายน	 ๒๕๒๒	 ท่ี่�วัดหนองป่าพูง	 
โดยม่ื	พูระโพูธิญาณมืหาเถ์ร	(หลวงพูอ่ช้า	 
สุภทฺี่โที่)	เป็นพูระอุปัช้ฌาย์	

ร่วมืสร้างวัดชิ้ต์เฮิิร์ต์	 (Chithurst	 หรือวัดป่าจิต์ต์วิเวก็)	
พูร้อมืกั็บพูระพูรหมืวชิ้รญาณ	 (โรเบิร์ต์	 สุเมืโธ)	 ซ่ึ่�งเป็น 
วัดแรก็ในสายพูระป่าหลวงพู่อช้า	ในประเที่ศอังก็ฤษ์	
พู.ศ.	๒๕๓๑	–	๒๕๕๓	 เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยค่ร่	 ร่วมืกั็บ 
พูระราช้โพูธิวิเที่ศ	 (ร่ด	 แพูร่	 ปสันโน)	 รัฐแคลิฟัอร์เน่ย
สหรัฐอเมืริก็า	
พู.ศ.	๒๕๕๓	ดำารงต์ำาแหน่ง	เจ้าอาวาสวัดอมืราวด่	แที่น	
พูระพูรหมืวชิ้รญาณ	(สุเมืโธ)	จนถ่์งปัจจุบัน	

พระราชพุทธิวรคุณ วิ. (อมโรภิกขุ)พระราชพุทธิวรคุณ วิ. (อมโรภิกขุ)
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   🔘 “พระโมรปริตร” ลิิขิิตขิาน
“เจ็็ดตำานาน” มีมาจ็ากผาสููง
โพธิิสัูตว์์เสูว์ยชาติเป็นนกยูง
อยู�นอกฝููงเอกาเทีี่�ยว์หากิน

   🔘 แดดเช้าสู�องผ�องแสูงแจ้็งบรรพต
น้อมประณต สุูริยา พ้นผาหิน
“อุเที่ตฯ” กลิ�าว์คาถา เป็นอาจิ็ณ
กราบผู้สิู�นกิเลิสู พ้นเภที่ภัย

นมตฺฺถุุ  พุุทฺฺธานํ  นมตฺฺถุุ  โพุธิยา,
นโม  วิิมุตฺฺตฺานํ  นโม  วิิมุตฺฺติฺยา,

 🔘 จ็นเพลิาสูายัณห์ตะวั์นลัิบ
น้อมคำานับ ทิี่นกร รอนแสูงใสู
“อเปตฯ” กลิ�าว์คาถา อีกคราไป
ยามหลัิบไหลิ โอบอุ้ม ช�ว์ยคุ้มครอง

นมตฺฺถุุ  พุุทฺฺธานํ  นมตฺฺถุุ  โพุธิยา,
นโม  วิิมุตฺฺตฺานํ  นโม  วิิมุตฺฺติฺยา,

 🔘 ผู้เจ็ริญพระปริตรจิ็ตเคารพ
ย�อมประสูบโชคชัยห�างภัยผอง
ยกจิ็ตใจ็ให้สููงดังยูงที่อง
พาผุดผ�องเพียบพร้อมด้ว์ยน้อมใจ็
เคารพตามคว์ามดีเป็นทีี่�ตั�ง
รู้ระวั์งเสูมออย�าเผลิอไผลิ
สูติกำากับตนช�ว์ยพ้นภัย
จ็ำาเริญในบุญกุศลิทุี่กหนเอย ฯ

	 	 ความเป็็นมาของบทสวด	“โมรปริตร”	หรืือ
“คาถานกยููง”	มาจากคร้ื�งท่�พรืะโพธิิส้ตว์ถืือกำาเนิด
เป็็นนกยููงทอง	 ได้กล่่าวคำานอบน้อมดวงอาทิตย์ู
แล่ะผูู้้สิ�นกิเล่ส	 เป็็นป็รืะจำาทุกเช้้าเย็ูน	 ม่อานิสงส์ 
พ้นจากภยูน้ตรืายูท้�งป็วง	ป็รืะสบแต่ความสุขสว้สด่
ผูู้้ม่ศร้ืทธิาสามารืถืนำามาสวดได้	 โดยูต้องหม้�นม่สติ	 
ดำาเนินช่้วิตในทางปั็ญญาป็รืะกอบก้น	 จะเจริืญ 
ในบุญกุศล่ยูิ�งๆ	ข้�นไป็

พระโมรปริตรพระโมรปริตร
64 กวีนีิพินิธ์์

พระมหาวีสิทุธ์ ิ ฐานิากโร พระมหาวีสิทุธ์ ิ ฐานิากโร 
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สารธ์รรมจากพระสตูร

พระมหาสมปอง มทุโิตพระมหาสมปอง มทุโิต

มงคล ๓๘ ประการมงคล ๓๘ ประการ

มงคลท่ี่� ๓๓
อริยูสจฺฺจฺาน ที่สฺสนํ  การืเห็นอริืยูส้จ

๓. นิโรธ	 ความด้บเหตุของทุกข์	 เมื�อเหตุด้บ	 
ทุกข์ก็ด้บ
๔. มรรค	 การืป็ฏิิบ้ติดำาเนินตามทางท่�ม่องค์	 ๘ 
คือ	 ความเห็นช้อบ	 ความดำาริืช้อบ	 การืพูดช้อบ 
การืงานช้อบ	 การืเล่่�ยูงช่้พช้อบ	 ความเพ่ยูรืช้อบ	
ความรืะล้่กช้อบ	ความต้�งใจม้�นช้อบ	 ให้ครืบถ้ืวน
เพื�อเป็็นการืด้บทุกข์

อริืยูส้จ	๔	ท่�พรืะพุทธิเจ้าทรืงตร้ืสรู้ืน้�น	ได้ทรืง
แสดงในธ้้้้ิมมจ้กก้ป็ป็ว้ตตนสูตรืแก่พรืะปั็ญจว้คค่ย์ู
โดยูเนื�อความท่�ม่การืติดอยูู่ในกามสุขแล่ะนิกายู
โยูคะอ้นเป็็นของตำ�า	 เป็็นของช้าวบ้าน	 เป็็นของ
ปุ็ถุืช้นท้�วไป็	ไม่ม่ป็รืะโยูช้น์อะไรื	เป็็นทุกข์	ทางน่�
ไม่ด่	ควรืล่ะ	โดยูม่ม้ช้ฌิิมาป็ฏิิป็ทาท่�ทรืงตร้ืสรู้ื	คือ
มรืรืคม่องค์	๘	ซ้ึ่�งทรืงเห็นด้วยูญาณจ้กษุุ	ปั็ญญา
เข้าไป็สงบเพื�อรู้ืแจ้งอริืยูส้จ	คือ
๑. ทุี่กข์์	 คือการืเกิด	 ความแก่	 ความตายู 
ความโศกเศร้ืา	 ความรืำ�าไรืรืำาพ้น	 ความทุกข์กายู
ทุกข์ใจ	 ความเหือดแห้งใจ	 การืป็รืะสบก้บสิ�งท่�

สัจฺจฺะ	 คือความเป็็นธิรืรืมช้าติแท้	 ความจริืง
	ของแท้	ไม่ผิู้ด	ไม่เป็ล่่�ยูนแป็ล่ง	ไม่เป็็นอยู่างอื�น

การเห็็นอริยูสัจฺ	คือความเป็็นจริืงท่�พรืะอริืยูะ
ท่านเห็นแจ้งแทงตล่อด	 หรืือการืเห็นธิรืรืมของ 
พรืะอริืยูะ	 (พรืะอริืยูะ	 ได้แก่	 พรืะพุทธิเจ้า 
พรืะป็ัจเจกพุทธิเจ้า	 พรืะอรืห้นต์	 พรืะอนาคาม่	
พรืะสกทาคาม่	แล่ะพรืะโสดาบ้น)

อริยูสัจฺ	 คือการืเห็นตามความจริืงของ 
พรืะอริืยูะในธิรืรืมท่�ม่อยูู่	ม่	๔	อยู่าง	คือ
๑. ทุี่กข์์	 อ้นบ่บค้�นกายูแล่ะจิตของส้ตว์ท่�ยูากจะ
ทนได้	 ทุกข์เกิดจากข้นธ์ิ	 ๕	 เกิดจากการืบริืหารื
ข้นธ์ิ	๕	ซ้ึ่�งเป็็นภารืะหน้ก
๒. สมุทัี่ยู	อ้นเป็็นเหตุแห่งทุกข์	ได้แก่	ต้ณหา	๓	ช้นิด	
คือ	กามต้ณหา	ภวต้ณหา	วิภวต้ณหา

65



๖๐66

ไม่ร้ืกไม่พอใจ	 การืพล้่ดพรืากจากสิ�งท่�ร้ืกท่�พอใจ
ป็รืารืถืนาสิ�งใดไม่ได้สิ�งน้�น	 ทุกอยู่างน้�นเป็็นทุกข์	
โดยูสรุืป็แล้่ว	ข้นธ์ิ	๕	เป็็นต้วทุกข์
๒. ทุี่กข์สมุทัี่ยู	 คือต้ณหา	 เป็็นบ่อเกิดแห่งทุกข์
ป็รืะกอบด้วยูรืาคะให้เพลิ่ดเพลิ่น	 ม่ความบ้นเทิง
อยูู่ในท่�น้�นๆ	ม่	๓	อยู่าง	คือ

๒.๑	กามต้ณหา	 ความใคร่ืในกามคุณ	 ๕	 คือ	 
รูืป็	เส่ยูง	กลิ่�น	รืส	ส้มผู้้ส

๒.๒	ภวต้ณหา	 ความอยูากจะม่	 ความอยูาก 
จะเป็็น

๒.๓	วิภวต้ณหา	 ความไม่อยูากจะม่	 ไม่อยูาก 
จะเป็็น

๓. ทุี่กข์นิโรธ	 คือความด้บทุกข์	 การืด้บโดยูไม่ม่
เหล่ือแห่งต้ณหา	 การืพ้นด้วยูการืคล่ายูออก 
สล้่ดออก	การืหลุ่ดพ้น	การืไม่ม่อาล้่ยูไยูด่
๔. ทุี่กข์นิโรธคามิน่ปฏิิปที่า คือการืป็ฏิิบ้ติ 
ท่�ดำาเนินไป็สู่ทางด้บทุกข์	 ได้แก่ มรรค ม่องค์	๘	
ป็รืะการื	ท่�พรืะอริืยูะทำาได้

ธรรมจัฺกร
อริยูสัจฺ ๔	 แบ่งยู่อยูออกเป็็นห้วข้อล่ะ	 

๓	อยู่าง	(รืวมเป็็น	๑๒	รือบ)	ด้งท่�จะกล่่าวต่อไป็น่� 
พรืะพุทธิเจ้าได้ตร้ืสก้บภิกษุุท้�งหล่ายูว่า	 ปั็ญญา
เกิดข้�นแล้่ว	 วิช้ช้า	 แสงสว่างในธิรืรืมท่�ยู้งไม่เคยู
ได้ยูินได้ฟัังในกาล่ก่อน	ม่ด้งน่�
๑. ทุี่กข์์เป็นอริยูสัจฺ	ได้แก่

๑.๑	อริืยูส้จท่�เร่ืยูกว่าทุกข์
๑.๒	ทุกข์เป็็นอริืยูส้จท่�ควรืรู้ื
๑.๓	อริืยูส้จน่�	เรืาตถืาคตกำาหนดรู้ืได้ช้้ดแล้่ว

๒. สมุทัี่ยูเป็นอริยูสัจฺ	ได้แก่
๒.๑	อริืยูส้จ	คือเหตุของทุกข์	
						(รู้ืว่าต้ณหาเป็็นเหตุแห่งทุกข์)
๒.๒	สมุท้ยูเหตุแห่งทุกข์	เป็็นอริืยูส้จท่�ควรืล่ะ	
						(ได้แก่	ต้ณหา	๓)

๒.๓	อริืยูส้จน่�	เรืาตถืาคตล่ะได้แล้่ว
๓. นิโรธเป็นอริยูสัจฺ	ได้แก่

๓.๑	ความด้บแห่งทุกข์เป็็นอริืยูส้จ
๓.๒	ความด้บแห่งทุกข์น่�ควรืทำาให้แจ้ง
๓.๓	อริืยูส้จน่�	เรืาตถืาคตทำาให้แจ้งแล้่ว

๔. มรรคอริยูสัจฺ	ได้แก่
๔.๑	การืป็ฏิิบ้ติอ้นเป็็นเครืื�องดำาเนินไป็สู่	
	 	 ความด้บทุกข์	ได้แก่	มรืรืค
๔.๒	มรืรืคน่�	ควรืทำาให้เจริืญ	(ทำาให้ม่		ทำาให้เป็็น)
๔.๓	อริืยูส้จน่�	เรืาตถืาคตทำาให้เจริืญแล้่ว

หั็วข้์ออริยูสัจฺ ๔	 ม่ข้อยู่อยูอยู่างล่ะ	 ๓	 รืวมเป็็น
ธิรืรืมจ้กรืท่�ม่	๑๒	รือบ	

ธรรมจัฺกรน่�	พรืะตถืาคตผูู้ต้ร้ืสรู้ืส้มมาส้มโพธิิ- 
ญาณอ้นยูอดเยู่�ยูม	 ผูู้้ทรืงเห็นด้วยูพรืะปั็ญญา
ตามความเป็็นจริืงอ้นหมดจดแล้่ว	ทรืงเป็็นผูู้้หมุน
ให้เป็็นไป็	 ใครืๆ	 ก็ให้หมุน	๑๒	รือบอยู่างน่�ไม่ได้	 
พรืะตถืาคตจ้งตร้ืสว่า	 ญาณท้สสนะของเรืา
หมดจดด่แล้่ว	 เรืาจ้งยูืนยู้นได้ว่า	 ธิรืรืมจ้กรื 
หมดจดแล่ว้	ญาณท้สสนะท่�เห็นตามความเป็็นจรืงิ 
๑๒	 รือบ	 ในอริืยูส้จบริืสุทธิิ�หมดจดแล้่ว	 เรืาจ้ง 
ยืูนยู้นได้ว่า	 ได้ตร้ืสรู้ืส้มมาส้มโพธิิญาณในโล่กน่� 
พร้ือมท้�งเทวโล่ก	มารืโล่ก	 สมณะ	พรืาหมณ์	 แล่ะ 
มนุษุย์ูญาณท้สสนะของเรืาเกิดข้�นแล้่ว	ความหลุ่ดพ้น 
ม่แก่เรืาอยู่างไม่สงส้ยู	 น่�เป็็นช้าติสุดท้ายู	 บ้ดน่� 
ภพใหม่จะไม่ม่อ่ก

ภิกษุุปั็ญจว้คค่ยู์ม่ความชื้�นช้มยูินด่ในภาษิุต
ของพรืะพุทธิเจ้า	 เวล่าน้�นธิรืรืมจ้กษุุได้เกิดข้�นแก่ 
พรืะโกณฑ้ัญญะเป็็นคนแรืกว่า	ธิรืรืมทุกอยู่างท่�ม่
เหตุเป็็นแดนเกิด	 ธิรืรืมทุกอยู่างก็ยู่อมด้บไป็เป็็น
ธิรืรืมดา

การเห็็นอริยูสัจฺเป็นมงคล	 เพรืาะว่าเป็็น
ธิรืรืมท่�สามารืถืทำาให้ผูู้้ รู้ืแจ้งพ้นจากทุกข์ใน
ว้ฏิสงสารืได้	 เหตุน่�จ้งถืือว่าเป็็นมงคล่อ้นสูงสุด 
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	 ในพรืะสูตรื	แล่ะพรืะอภิธิรืรืม	ได้ม่การืกล่่าว
แสดงความหมายูของอริืยูส้จ	ไว้หล่ากหล่ายูน้ยู	เช่้น	
ในส้จจวิภ้งค์	(เรืื�องของอริืยูส้จ)	แบ่งอริืยูส้จ	๔	เป็็น 
๒	ป็รืะเภท	คือ
๑. อริยูสัจฺเบ้ื้�องต้น	 คือทุกข์ก้บสมุท้ยู	 เป็็น 
ว้ฏิฏิส้จจะป็รืากฏิอยูู่ในว้ฏิฏิะ
๒. อริยูสัจฺเบ้ื้�องปลายู	คือนิโรืธิก้บมรืรืค	เป็็นวิว้ฏิฏิ
ส้จจะ	ม่ความต้�งใจม้�นคง	อยูู่ในกรืรืมฐานโดยูมุ่งม้�น
พิจารืณาเห็นทุกข์	กำาหนดทุกข์	ล่ะต้ณหา

วัฏิฏิสจัฺจฺะ  การืศ้กษุาเล่่าเร่ืยูนรู้ื			ในข้นธ์ิ	๕	จาก 
ครูือาจารืย์ู	 แล้่วนำามาท่องบ่นสาธิยูายู	 บริืกรืรืม 
เรืื�อยูไป็	จ้งเร่ืยูกว่า	ว้ฏิฏิะ

วิวัฏิฏิสัจฺจฺะ	การืศ้กษุาเล่่าเร่ืยูนรู้ืได้ด้วยูการื
เพ่งพินิจ	ว่านิโรืธิก้บมรืรืคน่�น่าพอใจ	น่าป็รืารืถืนา
ทำาความพอใจในส้จจะน่�	 จนเห็นแจ้งแทงตล่อด 
ในอริืยูส้จ	 ๔	 ด้วยูป็ฏิิเวทญาณเด่ยูวก้น	 รู้ืด้วยู 
อภิสมยูญาณเด่ยูวก้น	 ด้วยูการืกำาหนดรู้ืทุกข์	 
รู้ืสมุท้ยู	รู้ืนิโรืธิ	รู้ืมรืรืค	ด้วยูญาณเด่ยูวก้น	จ้งเร่ืยูก
ว่าวิว้ฏิฏิะ

การรู้อริยูสัจฺตามนัยูมงคล	 เป็็นการืรู้ืด้วยู
การืเพ่งพินิจแล้่วนำามากำาหนด	ถ้ืารู้ืทุกข์	 รู้ืสมุท้ยู
แล้่วล่ะ	 รู้ืนิโรืธิเพื�อทำาให้แจ้ง	 รู้ืมรืรืคเพื�อทำาให้
เจริืญ	(ทำาให้สิ�นสุดแห่งกองทุกข์)

พระพุที่ธเจฺ้าได้้ตรัสภาษิิตในท่ี่�ต่างๆ เก่�ยูวกับื้ 
อริยูสัจฺ	ด้งน่�

พวกเรืาท่องเท่�ยูวไป็ในช้าติต่างๆ	 ตล่อด 
เวล่าอ้นยูาวนาน	 เพรืาะไม่เห็นอริืยูส้จตามความ
เป็็นจริืง	เมื�อเรืาเห็นอริืยูส้จ	๔	ต้ณหาท่�จะนำาเรืา 
ไป็สู่ภพน้อยูภพใหญ่	 เรืาได้บ้�นทอนต้ดรืาก 
ถือนโคนหมดแล้่ว	การืเกิดในภพใหม่จะไม่ม่แก่เรืา

มงคลท่ี่� ๓๔
นิพฺพานสจฺฺฉิิกิริยูา จฺ  การืทำาให้แจ้งซ้ึ่�งพรืะนิพพาน

นิพพาน	 ม่ความหมายูว่า	 สภาพของจิตท่�
ป็รืาศจาก	 (ด้บ)	 ต้ณหา	 อ้นเป็็นเครืื�องร้ือยูภพให้
โยูงติดก้น	 เป็็นสภาพท่�ไม่ม่ต้ณหา	 ธิรืรืมท่�ไม่ม่
ต้ณหา

อุปาทิี่	 คือสภาพท่�ถูืกต้ณหาเข้าไป็ยูด้ถืือเอา
ไว้	แล้่วทำาให้ม่ผู้ล่เกิดข้�น	อุป็าทิ	เป็็นชื้�อของข้นธ์ิ	๕	
ได้แก่	รูืป็	เวทนา	ส้ญญา	ส้งขารื	แล่ะวิญญาณ	เมื�อ
ถูืกต้ณหายู้ดครืองได้แล้่ว	สร้ืางให้เกิดความทุกข์
นิพพาน ม่ ๒ ประเภที่	คือ
๑. สอุปาทิี่เสสนิพพาน	 นิพพานท่�เป็็นไป็พร้ือม
ด้วยูการืม่ข้นธ์ิ	 ๕	 คือ ผูู้้บรืรืลุ่นิพพานเป็็น 
พรืะอรืห้นต์ยู้งม่ข้นธ์ิ	๕	อยูู่	(ยู้งม่ช่้วิต)	สภาพจิต 
ของพรืะอรืห้นต์ยูง้ร้ืบรู้ือารืมณค์วามรู้ืส้ก	แต่ท่าน 
ไม่ติดยูด้อยููใ่นอารืมณ์ท้�งหล่ายู	เป็็นจิตท่�ป็รืาศจาก
ต้ณหาท่�เป็็นเครืื�องร้ือยูภพ
๒. อนุปาทิี่เสสนิพพาน	 นิพพานท่�ไม่ม่ข้นธ์ิ 
๕	 เหล่ืออยูู่	 เป็็นของพรืะอรืห้นต์ผูู้้ม่สภาพจิต 
ท่�ป็รืาศจากต้ณหาเป็็นเครืื�องร้ือยูภพ	ไม่ม่อารืมณ์
ความรู้ืส้กใดๆ	 ได้อ่ก	 ท่�ด้บแล้่วท้�งกิเล่สแล่ะ 
ท้�งข้นธ์ิ	(สิ�นท้�งกิเล่สแล่ะช่้วิต)	ไม่ม่การืเกิดอ่กต่อไป็ 
เป็็นการืด้บสูญ	 นิพพานท่�ทำาให้แจ้งเป็็นสิ�งท่� 
พรืะอรืห้นต์เท่าน้�นท่�ทำาได้
การทํี่าให้็แจฺ้งซ่ึ่�งพระนิพพานข์องพระอรหั็นต์ 
ม่ลักษิณะดั้งน่�
๑.	 เป็็นผูู้้ล่ะอาสวะกิเล่สได้แล้่ว	 จ้งไม่ม่การืเกิด
อ่กต่อไป็
๒.	 เป็็นผูู้้เผู้ากิเล่สด้วยูไฟั	คือ	ญาณ
๓.	 เป็็นผูู้้อยูู่จบพรืหมจรืรืย์ูแล้่ว	(กิจท่�จะต้องทำา
เพื�อบรืรืลุ่มรืรืคผู้ล่ได้ทำาสำาเร็ืจหมดแล้่ว)
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๔.	 พรืะอรืห้นต์เป็็นผูู้้ล่ะวางแล้่วซ้ึ่�งภารืะ	 ๓	 
ได้แก่	ข้นธิภารืะ	(คือ	ข้นธ์ิ	๕)	กิเล่สภารืะ	(คือ	รืาคะ 
โทสะ	 โมหะ)	 อภิส้งขารืภารืะ	 (คือ	 การืป็รืุงแต่ง 
จิตต่างๆ)
๕.	 บรืรืลุ่แล้่วซ้ึ่�งป็รืะโยูช้น์ตน	 (การืได้เป็็น 
พรืะอรืห้นต์แล้่ว)	 ช่้วยูทำาป็รืะโยูช้น์ให้ผูู้้อื�น 
ได้บรืรืลุ่ตาม
๖.	 ล่ะส้งโยูช้น์	๑๐	ได้แก่	กามรืาคะ	ป็ฏิิฆะ	มานะ
ทิฏิฐิ	 วิจิกิจฉา	 ส่ล้่พพตป็รืามาส	ภวรืาคะ	 อิสสา
ม้จฉรืิยูะ	 แล่ะอวิช้ช้า	 ท่�เร่ืยูกว่าส้งโยูช้น์	 เพรืาะ
ตร้ืงยู้ดส้ตว์ให้ติดอยูู่ก้บภพ
๗.	 เป็็นผูู้้หลุ่ดพ้น	 ม่	๒	อยู่าง	 คือ	 ม่จิตหลุ่ดพ้น 
จากกิเล่ส	ม่จิตหลุ่ดพ้นในภาวะของนิพพาน
๘.	 ม่ความรู้ืช้อบ	 ด้วยูการืพิจารืณาใคร่ืครืวญ
ดูว่า	 ข้นธ์ิ	 อายูตนะ	 ธิาตุ	 น้�นเป็็นทุกข์ท่�บ่บค้�น	 
(รู้ืทุกข์)	ม่เหตุเป็็นแดนเกิดทุกข์	(รู้ืสมุท้ยู)	ม่ความ
ด้บทุกข์	 (รู้ืนิโรืธิ)	 ม่หนทางช้้ดแจ้งเพื�อออกจาก
ทุกข์	(รู้ืมรืรืค-วิธ่ิท่�จะออกจากทุกข์)
๙.	 เป็็นผูู้้ม่จ้กษุุ	๕	อยู่าง	(แม้อยู่างใดอยู่างหน้�ง)	
ได้แก่	

๑.	พุทธิจ้กษุุ	(เกิดก้บผูู้้ตร้ืสรู้ืธิรืรืม)	
๒.	ธิรืรืมจ้กษุุ	(ม่ความแจ่มแจ้งในธิรืรืม)	
๓.	ทิพยูจ้กษุุ	(เห็นสิ�งท่�ป็รืะณ่ตล่ะเอ่ยูดอ่อน)	
๔.	ปั็ญญาจ้กษุุ	(เห็นแจ้งธิรืรืมด้วยูปั็ญญา)	
๕.	สม้นตจ้กษุุ	 (เห็นโดยูรือบด้าน	 เห็นเหตุ 

	 รู้ืผู้ล่	เห็นผู้ล่รู้ืเหตุ)
๑๐.	ผูู้้เข้าถ้ืงความเป็็นพรืะอรืห้นต์	 คือ	 บรืรืลุ่ 
อรืห้ตตผู้ล่	ผูู้้บรืรืลุ่ป็รืะโยูช้น์สูงสุด
๑๑.	ผูู้้เข้าถ้ืงสารืะสูงสุด	ม่วิมุตติ	(ความหลุ่ดพ้น)	
เป็็นสารืะ	ป็รืาศจากกิเล่สต้ณหาอ้นเกิดจากอุป็าทิ	
(อุป็าทาน)	ม่	๒	อยู่าง	ได้แก่	

อุป็าทานด้วยูการืยูด้ม้�นถืือม้�น	แล่ะอุป็าทาน
ไม่ได้เกิดจากการืยู้ดม้�นถืือม้�น	 แต่ม่เหตุปั็จจ้ยูท่�

ส่งผู้ล่ให้ม่อวิช้ช้า	 (ความไม่รู้ื)	 เป็็นเหตุปั็จจ้ยูของ
ส้งขารื

นิพพานใดไม่ม่อุป็าทาน	 เป็็นอุป็าทิ	 (ไม่ม่
อวิช้ช้า)	เร่ืยูกว่า	อนุป็าทาป็ริืนิพพาน

นิพพานใดไม่ม่ธิรืรืมเป็็นปั็จจ้ยู	 เป็็นนิพพาน
ท่�ไม่ม่ปั็จจ้ยู	 (ไม่ม่อวิช้ช้า)	 เร่ืยูกว่า	 อ้ป็ปั็จจยู
ป็ริืนิพพาน

การกระทํี่าให้็แจฺ้งซ่ึ่�งพระนิพพาน  การืทำาจิต
ให้หลุ่ดพ้นจากอาสวะท้�งหล่ายู	จิตไม่ป็รืะกอบด้วยู
อุป็าทานไม่เกิดอุป็าทิ	ไม่ถืือเอาอะไรืเป็็นอารืมณ์
แห่งการืยู้ดม้�นถืือม้�น	 อารืมณ์ท่�เกิดข้�นในท่�สุด 
แห่งความด้บสิ�นกิเล่ส	 เป็็นการืทำาให้แจ้งคืออรืห้ตตผู้ล่ 
ซ้ึ่� ง ชื้� อ ว่า นิพพานเพรืาะห่างไกล่จากกิ เล่ส	
ป็รืาศจากต้ณหาเครืื�องร้ือยูภพ	ป็รืาศจากต้ณหา
เครืื�องร้ือยูคติ	 ป็รืาศจากต้ณหาท่�ไป็แห่งคติ	 ๕	 
ได้แก่	ทุคติ	๓	คือ	นรืก	เดร้ืจฉาน	เป็รืต	แล่ะสุคติ	๒	 
คือ	มนุษุยู	์เทวดา	(รืวมพรืหมก้บเทวดาอยููด้่วยูก้น)	 
ทำาให้ล่ะได้เมื�อเห็นอริืยูส้จ

ผูู้้กระทํี่าให้็แจฺ้งนิพพาน	 ไม่ม่ความโล่ภ	 
ความโกรืธิ	 ความหล่ง	 เพรืาะจิตอ้นต้ณหาท้�ง	 ๓	
อยู่างน่�ด้บแล้่วอยู่างสิ�นเชิ้ง
สภาวะข์องนิพพาน
๑.	ไม่ม่รูืป็ร่ืาง	หมายูถ้ืง	ธิรืรืมไม่ม่รูืป็	ม่แต่ความว่าง
๒.	โคตรืภูญาณท่�ทำาให้แจ้งพรืะนิพพาน	 ม่พรืะ-
นิพพานเป็็นอารืมณ์
๓.	การืทำานิพพานให้แจ้งช้้ด	 ทำาให้ป็รืากฏิอยูู่
เนืองๆ	ในอารืมณ์ไม่ขาดตอน
นิพพาน	ม่ป็รืะมาณ	๔๖	ความหมายู	(ค้นดูได้จาก
ค้มภ่ร์ือภิธิาน)	เช่้น
๑.	เป็็นคติของพรืะอรืห้นต์
๒.	ธิรืรืมท่�หลุ่ดพ้น
๓.	เป็็นธิรืรืมท่�แสดงส้จจะ	ป็รืากฏิตามความเป็็น
จริืงของพรืะอริืยูะ



๖๐ 69

๔.	ไม่ม่อาล้่ยู	(ไม่ม่กิเล่สต้ณหา)
๕.	เป็็นแดนไม่ตายู	(เพรืาะไม่ม่การืเกิด)
๖.	เป็็นสภาวะม้�นคงอยู่างน้�นไม่เป็ล่่�ยูนกล้่บ
๗.	ไม่ม่การืแสดงให้ใครืเห็นได้	 เป็็นสภาพท่�ถืูก
สร้ืางข้�นไม่ได้	แต่เข้าถ้ืงได้ด้วยูญาณท้สสนะ

 การทํี่าให้็แจฺ้งนิพพานเป็นมงคล	 เพรืาะ 
ผูู้้กรืะทำานิพพานให้แจ้งแล้่ว	จะไม่ตกตำ�าอ่ก	ทุกข์
ท้�งหล่ายูก็ด้บสิ�นไป็	ไม่ม่กิเล่ส	เพรืาะนิพพานเป็็น
ธิรืรืมท่�ไม่ม่ธิรืรืมอื�นใดยูิ�งกว่า

มงคลท่ี่� ๓๕
ผุู้ฏฺฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ็ จิฺตฺตํ ยูสฺส น กมฺปติ

เมื�อถูืกโล่กธิรืรืมกรืะทบแล้่ว	ม่จิตไม่หว้�นไหว

 โลกธรรม	หมายูถ้ืงธิรืรืมท่�ม่อยูู่ป็รืะจำาโล่ก	
ติดตามโล่กอยููต่ล่อด	ไม่ม่ผูู้้ใดหน่พ้นจากการืได้ร้ืบ
ธิรืรืมเหล่่าน่�	ไม่เว้นแม้แต่พรืะพุทธิเจ้า	พรืะอริืยู- 
สาวก	หรืือช้าวโล่กท้�วไป็
โลกธรรม ๘ ได้้แก่
๑.	การืได้ล่าภ	การืได้ในสิ�งท่�ควรืได้
๒.	การืเสื�อมล่าภ	เคยูได้สิ�งท่�ควรืได้แล้่วไม่ได้
๓.	การืได้ยูศ	ได้ร้ืบเก่ยูรืติชื้�อเส่ยูงจากส้งคม
๔.	การืเสื�อมยูศ	 เมื�อได้ยูศแล้่ว	 ภายูหล้่งเขาเลิ่ก
ยูอมร้ืบไม่ให้เก่ยูรืติ	ให้เส่ยูชื้�อเส่ยูง
๕.	การืได้ร้ืบคำาสรืรืเสริืญ	เมื�อทำาความด่ก็จะได้ร้ืบ
การืสรืรืเสรืญิจากบ้ณฑิัต	(แต่คนพาล่จะสรืรืเสรืญิ
คนทำาช้้�ว)
๖.	การืได้ร้ืบคำานินทา	การืกรืะทำาในเรืื�องเด่ยูวก้น
บางคนอาจสรืรืเสริืญ	แต่บางคนอาจจะนินทา
๗.	การืได้ร้ืบความสุข	เช่้น	ม่สุขทางกายู	(สุขภาพ
แข็งแรืง)	สุขทางใจ	(เพรืาะได้ร้ืบความพ้งพอใจ)
๘.	การืได้ร้ืบความทุกข์	 เช่้น	 ม่ทุกข์ทางกายู 
(เป็็นโรืคร้ืายูแรืง)	 ทุกข์ทางใจ	 (ม่ความโศกเศร้ืา 

ถ้ืงผูู้้เป็็นท่�ร้ืกท่�จากไป็)
สิ�งท่�กล่่าวมาแล้่วน่�	 ยู่อมเกิดข้�นแล่ะม่การื

เป็ล่่�ยูนแป็ล่งได้ตล่อด	ไม่เท่�ยูงแท้แน่นอน	อยูู่ก้บ
เรืาตล่อดไมไ่ด้	ต้องม่การืหมนุเว่ยูนเป็ล่่�ยูนไป็ตาม
วิบากกรืรืมท่�ได้ร้ืบ

ผูู้้ท่ี่�ไม่ห็วั�นไห็วในโลกธรรม	 คือผูู้้ท่�ฝึึกจิต 
มาด่แล้่ว	เข้าใจในสิ�งท่�เกิดข้�นแล่ะสิ�งท่�เป็ล่่�ยูนแป็ล่ง	 
ไม่ม่ความรู้ืส้กยูินด่หรืือเส่ยูใจในสิ�งท่� ไ ด้ ร้ืบ	 
ด้งเช่้นพรืะอรืห้นต์ท้�งหล่ายูท่�ท่านทำาได้แล้่ว
เพรืาะเข้าใจถ้ืงเหตุแล่ะผู้ล่ในการืเกิดข้�นแล่ะ 
เสื�อมไป็	 อ้นเป็็นเรืื�องธิรืรืมดาของโล่ก	 ส่วน 
พรืะอริืยูะอื�นๆ	 ยู้งม่ความหว้�นไหวตามล่ำาด้บ	 
จากมากไป็หาน้อยู	 เริื�มจากพรืะโสดาบ้นข้�นไป็
จนถ้ืงพรืะอนาคาม่	ส่วนปุ็ถุืช้นท้�วไป็ยู่อมม่อารืมณ์
ความรู้ืส้กหว้�นไหวมากกว่าพรืะอริืยูะ	เพรืาะขาด
การืพิจารืณาตามอยู่างพรืะอรืห้นต์

จิฺต	 คือธิรืรืมช้าติท่�รู้ือารืมณ์	 (ท้�งในทางกุศล่
แล่ะอกุศล่)

ลักษิณะการรู้ข์องจิฺต ม่ ๓ ประเภที่ ค้อ
๑. สัญชานนจิฺตตา	จิตคิดพิจารืณาใคร่ืครืวญ
๒. วิชานนจิฺตตา	จิตท่�คิดแล้่วรู้ืแจ้ง
๓. ปชานนจิฺตตา	จิตท่�คิดรู้ืแจ้งช้้ดครืบถ้ืวน
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จิฺต แบ่ื้งตามกิเลสม่ ๓ อยู่าง ดั้งน่�
๑. จิฺตม่ราคะ	 เป็็นจิตของคนท่�ล่ะเอ่ยูดอ่อน	 
ม่ความล่ะมุนล่ะไม	ช้อบทำาสิ�งท่�ม่ความวิจิตรื
๒. จิฺตม่โที่สะ	 เป็็นจิตของคนท่�ม่ความหยูาบ
กรืะด้าง	ทำาสิ�งใดแล้่วไม่ม่ความป็รืะณ่ต
๓. จิฺตม่โมห็ะ	 เป็็นจิตของคนท่�ทำาสิ�งท่�ไม่สมควรื 
จะทำา	เพรืาะความไม่รู้ื

โล่กธิรืรืมท้�ง	 ๘	 อยู่าง	 คือ	 ล่าภ	 เสื�อมล่าภ
ยูศ	 เสื�อมยูศ	 สรืรืเสรืิญ	 นินทา	 สุขแล่ะทุกข์	 
ม่สภาพไม่เท่�ยูง	ม่การืแป็รืป็รืวนได้	ยู่อมทำาให้จิต 
ม่อิฏิฐารืมณ์	(ความพอใจ)	แล่ะอนิฏิฐารืมณ์	(ความ
ไม่พอใจ)	ในสิ�งท่�เกิดข้�น	หากไมอ่ยูากม่จิตหว้�นไหว
ในโล่กธิรืรืมน่�	 เป็็นการืข้ามพ้นไป็จากทุกข์	 ควรื
ฝึึกจิตของตนให้เข้มแข็ง	 รู้ืแจ้งช้้ด	 ไม่ยูินด่ยูินร้ืายู	
เข้าใจถ้ืงการืเกิดแล่ะการืเสื�อมไป็ว่าเป็็นของคู่ก้น	
อ้นเป็็นเรืื�องธิรืรืมดาของโล่ก

มงคลข์องการม่จิฺตไม่ห็วั�นไห็วเม้�อถูก
กระที่บื้ด้้วยูโลกธรรม ๘	คือ	การืเป็็นผูู้สู้งสุดในโล่ก
ท่�สามารืถืกรืะทำาได้	คือ	พรืะอรืห้นต์เท่าน้�น	ทำาให้ 
ไม่ม่ความทุกข์หรืือสุขใดๆ	ไป็กรืะทบได้

โที่ษิข์องการม่จิฺตห็วั�นไห็วในโลกธรรม ๘ 
ขาดสติปั็ญญาในการืพิจารืณาความเป็็นจริืง

ของโล่กท่�ม่การืเป็ล่่�ยูนแป็ล่งได้	 เมื�อยู้ดติดอยูู่ใน
โล่กธิรืรืมเหล่่าน่�	 ยู่อมทำาให้เกิดความทุกข์ท้�งใน
ปั็จจุบ้นกาล่แล่ะอนาคตกาล่

มงคลท่ี่� ๓๖
ผุู้ฏฺฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ็ อโสกํ จิฺตฺตํ

เมื�อถูืกโล่กธิรืรืมกรืะทบแล้่ว	ม่จิตไม่เศร้ืาโศก

จิฺตไม่โศก	คือ	จิตของผูู้ท่้�ถูืกโล่กธิรืรืมกรืะทบ
แล้่วไม่ม่ความเศร้ืาโศก

เศร้าโศก	คือ	จิตโทมน้ส	เส่ยูใจ	ตรือมใจ
ความโศก	 คือ	 ความเศร้ืาใจ	 แห้งผู้ากใจ	 

ท่�เกิดภายูในจิตของส้ตว์เพรืาะอิงอาศ้ยูความ
เสื�อมความแตกด้บของสิ�งใดสิ�งหน้�งเป็็นอารืมณ์	
ผูู้้ป็รืะสบก้บทุกขธิรืรืมอยู่างใดอยู่างหน้�งจากเหตุ
ภายูนอกหรืือภายูในท่�ทำาให้จิตใจแห้งผู้ากเพรืาะ
โทมน้ส	ด้วยูอิงอาศ้ยูความแป็รืป็รืวนของข้นธ์ิ	๕

คนท้�วไป็	 (ยูกเว้นพรืะอรืห้นต์ท่�ท่านล่ะความ
โศกเศร้ืาได้แล้่ว)	 เมื�อเกิดความโศกแล้่วบางคน
แก้ไขได้	 บางคนแก้ไขไม่ได้	 หมกหมุ่นอยูู่ก้บจิตท่�
โศกเศร้ืาของตน	ม่วิธ่ิการืแก้ไขได้คือการืฟัังธิรืรืม
เพื�อให้จิตม่ความคิดพิจารืณาในความไม่เท่�ยูงแท้ 
ของสิ�งต่างๆ	(โดยูเฉพาะข้นธ์ิ	๕)	เช่้น	คนท่�ร้ืกได้ตายู 
จากไป็	 เรืาเองก็จะต้องตายูไม่ช้้าก็เร็ืวเหมือนก้น
ม่เกิดก็ต้องม่ตายู	 เมื�อยู้งม่ช่้วิตอยูู่ก็หม้�นสร้ืาง
ความด่ไว้	 ช้้�วก้บด่จะเป็็นสิ�งท่� ติดตามให้ผู้ล่ 
ในอนาคตกาล่	 (ยูกเว้นพรืะอรืห้นต์ไม่ม่ภพช้าติ 
ต่อไป็)	 เอาความโศกมาเป็็นเหตุให้สร้ืางความด่
ต่อไป็เมื�อม่ทุกข์ใดท่�จะต้องป็รืะสบจะได้ทำาใจ 
ได้ว่าไม่ม่อะไรืยู้�งยืูนม้�นคงตล่อด	เป็็นเรืื�องธิรืรืมดา
ของโล่กท่�ม่การืเป็ล่่�ยูนแป็ล่ง

ความเป็นมงคลข์องจิฺตไม่โศก	 เมื�อถูืก
โล่กธิรืรืมกรืะทบแล้่วเป็็นเหตุให้จิตไม่โศกเศร้ืา
ทุกข์หมองใจ	 การืไม่ม่ความโศกจ้งเป็็นมงคล่ 
แก่ช่้วิต
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มงคลท่ี่� ๓๗
วิรชํ จิฺตฺตํ 	การืม่จิตป็รืาศจากธุิล่่

จิฺตตะ	คือ	จิต,	วิรชะ	คือ	ป็รืาศจากธุิล่่
ธุล่	ได้แก่	กิเล่สท้�ง	๓	คือ	รืาคะ	โทสะ	โมหะ

เพรืาะทำาให้จิตเศรื้าหมอง	 เป็ร่ืยูบเหมือนก้บธุิล่่	 
(ฝุึ�นล่ะออง	 ข่�ผู้ง)	 เมื�อไป็เกาะติดอยูู่ท่�ใดก็ทำาให้ 
ท่�น้�นม่ครืาบม้วหมอง

จิฺตปราศจฺากธุล่	 หมายูถ้ืงจิตท่�ไม่ถูืกกิเล่ส 
ท้�ง	๓	ครือบงำาอยูู่	ทำาให้จิตใจม่แต่ความผู่้องใส

ความแตกต่างข์องกิเลส 
แม้ว่าท้�งรืาคะ	โทสะ	แล่ะโมหะ	จะทำาให้จิต 

ม้วหมองเหมือนก้น	แต่ก็ให้ผู้ล่มากน้อยูแตกต่างก้น	 
ด้งน่�คือ
๑. ราคะ	เกิดข้�นได้ง่ายู	ม่โทษุน้อยู	แต่หายูช้้า
๒. โที่สะ	เกิดข้�นแล้่วให้โทษุมาก	แต่หายูเร็ืว
๓. โมห็ะ	 เกิดข้�นแล้่วให้โทษุมาก	 แล่ะหายูช้้า	 
(ส่งผู้ล่ข้ามภพช้าติได้)
การให้็โที่ษิข์องกิเลส ม่ ๒ อยู่าง ค้อ
๑. โที่ษิที่างโลก	 ม่การืถูืกตำาหนิติเต่ยูน	 เป็็นต้น
เช่้น	 ช้ายูหญิงเป็็นญาติแต่งงานก้น	 ทางโล่กอาจ
ถูืกคนนินทา	แต่ทางธิรืรืมไม่ผิู้ดศ่ล่
๒. โที่ษิที่างธรรม	ได้ร้ืบอกุศล่วิบาก	(ผู้ล่ของการื 
กรืะทำาท่�ไม่ด่)	ในภพช้าติต่างๆ
การส่งผู้ลข์องโที่ษิ ม่ ๓ อยู่าง ค้อ
๑. ถ้าเป็นโที่ษิจฺากราคะ	 ม่โทษุน้อยู	 แม้ไป็สู่ 
ภพอื�น	๒	-	๓	ช้าติ	ก็ไม่คล่ายู
๒. ถ้าเป็นโที่ษิจฺากโที่สะ	 ผูู้้ท่�ม่โทสะมากม้กจะ
ได้ร้ืบกรืรืมท่�ร้ืายูแรืงมาก	เพรืาะการืม่จิตท่�หยูาบ
กรืะด้าง	 หน้กไป็ในการืทำาล่ายู	 ทำาให้ม่โทษุมาก
แต่ไม่ส่งผู้ล่หากได้ทำาการืขอขมาแล่้วได้ร้ืบการื 
อดโทษุ	เช่้น	ได้ร้ืบการือภ้ยูจากบิดามารืดา

๓. ถ้าเป็นโที่ษิจฺากโมห็ะ	ผูู้้ท่�กรืะทำาช้้�วด้วยูความ
หล่งผู้ิด	 แม้จะม่ผูู้้ม่ปั็ญญาแนะนำาในสิ�งท่�ถูืกต้อง	 
ก็ดื�อด้านไม่เชื้�อฟััง	ทำาให้ได้ร้ืบโทษุ	มาก	ให้ผู้ล่นาน	 
เช่้น	 การืทำาผิู้ดในผูู้้ม่คุณสูง	 ยู่อมได้ผู้ล่กรืรืม 
ท่�หน้กหนา	ส่งผู้ล่นานข้ามภพช้าติ 

เห็ตุท่ี่�ทํี่าให้็ห็ลุด้พ้นจฺากโที่ษิ	 ของการืม่
รืาคะ	โทสะ	แล่ะโมหะ	คือการืเลิ่กสร้ืางกรืรืมช้้�ว	 
(อกุศล่กรืรืมบถื	๑๐)	ห้นมาสร้ืางแต่กรืรืมด่ต่างๆ
เช่้น	 เร่ืยูนรู้ืพรืะธิรืรืมคำาส้�งสอนแล้่วนำาไป็ป็ฏิิบ้ติ
ป็รืะพฤติป็ฏิิบ้ติตามบ้ณฑิัตท้�งหล่ายู	 การืทำาบุญ
กิริืยูาว้ตถุื	๑๐	รืวมแล้่วคือ	การืให้ทาน	ร้ืกษุาศ่ล่ 
การืทำากรืรืมฐานเจริืญสมาธิิแล่ะวิปั็สสนา	ม่ผู้ล่เพื�อ 
ให้หลุ่ดพ้นจากทุกข์วิบากกรืรืมต่างๆ	ท่�จะได้ร้ืบ

ความเป็นมงคลข์องผูู้้ม่จิฺตท่ี่�ปราศจฺากธุล่
เป็็นเหตุแห่งการืบรืรืลุ่มรืรืคผู้ล่นิพพาน	หลุ่ดพ้น
จากการืเว่ยูนว่ายูตายูเกิดเป็็นสิ�งสูงสุด	

โที่ษิข์องการท่ี่�ม่จิฺตเต็มไปด้้วยูธุล่	คือ	
การืม่โล่ภะ	 โทสะ	 แล่ะโมหะ	 ยู่อมทำาให้จิต 

มืดบอด	 แยูกแยูะสิ�งท่�เป็็นกุศล่หรืืออกุศล่ไม่ได้
ขาดปั็ญญาพิจารืณาในการืกรืะทำาต่างๆ	 เห็นช้้�ว
เป็็นด่	 เห็นด่เป็็นช้้�ว	 ม่แต่ความม้วเมาในสิ�งท่�ตน
ต้องการื	 ทำากรืรืมท่�เล่วร้ืายู	 สิ�งท้�งหล่ายูเหล่่าน่� 
ม่แ ต่ทำา ให้ ช่้ วิต พินาศวอดวายู	 ไ ด้ ร้ืบทุกข์ 
ต้ดป็รืะโยูช้น์ของตนท้�งทางโล่กแล่ะทางธิรืรืม	 
ม่อบายูภูมิเป็็นท่�ไป็	เป็็นต้น
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มงคลท่ี่� ๓๘
เข์มํ จิฺตฺตํ  การืม่จิตเกษุมจากโยูคะ

การทํี่าลายูโยูคะ 
ผูู้้ท่�ต้องการืสล้่ดโยูคะออกได้	ต้องทำาล่ายูด้วยู 

ตท้งคป็หาน	 จ้งจะทำาให้ผูู้้น้�นม่จิตเกษุม	 แม้จะ
ทำาล่ายูไม่ได้ตล่อด

การม่จิฺตเกษิมเป็นมงคลอันสูงสุด้ 
เพรืาะสามารืถืทำาล่ายูโยูคะได้อยู่างหมดจด

อ้นเป็็นจิตของพรืะอรืห้นต์เท่าน้�น	 เป็็นเหตุให้
บรืรืลุ่มรืรืคผู้ล่นิพพาน	 ไม่ม่การือยูู่ในว้ฏิฏิะ 
อ่กต่อไป็

สรุปความข์องมงคลสูตร ๓๘ ประการ
มงคล่สูตรืท้�งหมดท่�พรืะพุทธิเจ้าได้ทรืง

เทศนาให้เหล่่าเทวดาท้�งหล่ายูฟัังม่	๓๘	ป็รืะการื
เมื�อจบเทศนา	 เทวดาแสนโกฏิิได้บรืรืลุ่อรืห้นต์
เทวดาท่�บรืรืลุ่อนาคาม่น้�นม่จำานวนพ้นคณนา	 
ในว้นต่อมาพรืะพุทธิองค์ทรืงสอนเรืื�องมงคล่สูตรื
ท้�งหมดให้แก่พรืะอานนท์	แล้่วให้นำาไป็เผู้ยูแผู่้ต่อ
ภิกษุุท้�งหล่ายู

เพื�อความแจ่มช้้ดแห่งการืเร่ืยูนรู้ืมงคล่ท้�งป็วง 
พรืะอรืรืถืกถืาจารืย์ูจ้งป็รืะมวล่ความต้�งแต่มงคล่
แรืกจนถ้ืงมงคล่สุดท้ายูไว้	ด้งน่�

ส้ตว์ท้�งหล่ายูท่�ป็รืารืถืนาความสุขในโล่กน่�	 
สุขในโล่กหน้า	แล่ะสุขอ้นเป็็นโล่กุตรืะ	พ้งล่ะการื
คบคนพาล่	อาศ้ยูบ้ณฑิัตแล้่ว	รู้ืจ้กบูช้าผูู้้ท่�ควรืบูช้า
ท้�งหล่ายู	 การือยูู่ในสถืานท่�สมควรืแล่ะความเป็็น
ผูู้้ม่บุญอ้นทำาไว้ก่อนต้กเตือน	 ให้ทำากุศล่เกิดข้�น
ต้�งตนไว้ช้อบแล่้ว	 ม่ความสามารืถืในพาหุส้จจะ	
ศิล่ป็ะ	 แล่ะวิน้ยูป็รืะด้บแล้่ว	 กล่่าววาจาสุภาษิุต
อ้นสมควรื	 พร้ือมท้�งม่วิน้ยูด่	 เมื�อยู้งเป็็นคฤห้สถ์ื
ควรืช้ำารืะหน่�เก่าด้วยูการืบำารุืงมารืดาบิดา	 ให้ 
กู้หน่�ใหม่ด้วยูการืสงเครืาะห์บุตรืแล่ะภรืรืยูา	 
ถ้ืงความสำาเร็ืจในทร้ืพยู์แล่ะความเป็็นอยูู่สมบูรืณ์	
เพรืาะเป็็นผูู้้ม่การืงานไม่อากูล่	ยูด้สารืะแห่งโภคะ 
ด้วยูการืให้ทาน	 แล่ะยู้ดสารืะแห่งช่้วิตด้วยูการื

โยูคะ	คือ	กิเล่สเป็็นเครืื�องท่�โยูงส้ตว์ให้เนื�อง
ก้นรืะหว่างกรืรืม	 (เป็็นเหตุ)	 ก้บวิบาก	 (เป็็นผู้ล่)	
ทำาให้เว่ยูนว่ายูตายูเกิดอยูู่ในว้ฏิสงสารื

จิฺตเกษิม	คือ	จิตท่�ป็รืาศจากกิเล่สเป็็นเครืื�อง 
ผูู้กม้ดในว้ฏิฏิะ
โยูคะ ๔ อยู่าง ค้อ
๑. กามโยูคะ	คือ	ความยิูนด่พอใจ	ติดอยููใ่นกามคุณ 
๕	 ได้แก่	 รูืป็	 เส่ยูง	 กลิ่�น	 รืส	 ส้มผู้้ส	 หรืือกิเล่ส 
ท่�ป็รืะกอบส้ตว์ไว้ในกามท้�งหล่ายู
๒. ภวโยูคะ	 คือ	 ความกำาหน้ดด้วยูอำานาจความ
พอใจในรูืป็ภพแล่ะอรูืป็ภพ	(อาศ้ยูฌิาน)	หรืือกิเล่ส
ท่�ป็รืะกอบส้ตว์ไว้ในภพท้�งหล่ายู
๓. ทิี่ฏิฐิโยูคะ	 คือ	 ความเห็นผิู้ดจากความจรืิง	 
ม่	๖๒	ช้นิด	หรืือกิเล่สท่�ป็รืะกอบส้ตว์ไว้ในทิฏิฐิท้�งหล่ายู
๔. อวิชชาโยูคะ	 คือ	ความไม่รู้ืไม่เข้าใจในสภาพ
ของอริืยูส้จ	 ๔	 หรืือกิเล่สท่�ป็รืะกอบส้ตว์ไว้ใน
อวิช้ช้าท้�งหล่ายู

โยูคะเป็็นกิเล่สท่�ผู้กูโยูงส้ตว์ท้�งหล่ายูให้ตดิอยูู่
ในกรืรืม	(เป็็นเหตุ)	แล่ะวิบาก	(เป็็นผู้ล่)	เชื้�อมภพ
ให้ต่อภพอื�น	เชื้�อมส้ตว์ให้ติดอยูู่ก้บทุกข์

การม่จิฺตเกษิม	 เกิดจากจิตของผูู้้ใดเมื�อ
เวล่าถูืกครือบงำาด้วยูโยูคะ	 ผูู้้น้�นล่ะโยูคะได้ด้วยู	 
ตท้งคป็หาน	 (การืล่ะกิเล่สได้บางขณะ)	 ทำาให้จิต
ป็รืาศจากโยูคะท้�ง	๔	อยูา่ง	บุคคล่ท้�วไป็ม่จิตเกษุม 
ได้เป็็นคร้ื�งครืาวไม่ยู้�งยืูน	 เพรืาะยู้งไม่ได้ต้ดรืากถือนโคน 
ของโยูคะออกได้	 ผูู้้ท่�ม่จิตติดอยูู่ในโยูคะจ้งต้อง 
เสวยูท้�งความสุขแล่ะความทุกข์	ผูู้้ท่�ม่จิตเกษุมม่แต่
พรืะอรืห้นต์	เพรืาะท่านเป็็นผูู้้ม่จติท่�ไม่ยูนิด่ยูนิร้ืายู	
ม่แต่เป็็นจิตท่�คงท่�เพรืาะต้ดขาดจากโยูคะได้แล้่ว
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ป็รืะพฤติธิรืรืม	ทำาป็รืะโยูช้น์เกื�อกูล่ญาติด้วยูการื
สงเครืาะห	์ทำาป็รืะโยูช้นเ์กื�อกูล่ผูู้้อื�นด้วยูความเป็็น
ผูู้้ม่การืงานไม่เป็็นโทษุ	 เว้นจากการืทำาบาป็ด้วยู
การืไม่เบ่ยูดเบ่ยูนผูู้้อื�น	แล่ะไม่เบ่ยูดเบ่ยูนตนด้วยู
การืสำารืวมจากการืดื�มนำ�าเมา	ทำากุศล่ให้เจริืญด้วยู 
การืไม่ป็รืะมาทในธิรืรืมท้�งหล่ายู	ล่ะเพศคฤห้สถ์ืเส่ยู	 
เพรืาะความเป็็นผูู้้ม่กุศล่เจริืญแล้่ว	 แม้ต้�งอยูู ่
ในเพศบรืรืพชิ้ต	 ยู้งว้ตรืให้สมบูรืณ์ด้วยูการืม่ 
ความเคารืพในผูู้้ท่�ควรืเคารืพ	 (อ้นม่พรืะพุทธิเจ้า
พรืะปั็จเจกพุทธิเจ้า	พรืะสาวก	พรืะอุปั็ช้ฌิายู	์แล่ะ
ครูืบาอาจารืยู์	 เป็็นต้น)	ม่ความอ่อนน้อมถ่ือมตน
ล่ะความยู้ดติดในปั็จจ้ยูต่างๆ	 ด้วยูความส้นโดษุ	
ต้�งอยูู่ในความเป็็นส้ตบุรุืษุ	 ม่ความกต้ญญููกตเวท่ 
แก่ผูู้้ม่พรืะคุณต่างๆ	 ท่� ท่านได้ทำาแล้่วแก่ตน	 
ล่ะความเป็็นผูู้้ม่จิตหดหู่ด้วยูการืฟัังธิรืรืม	ม่ความ
อดทนจากสิ�งท่�มากรืะทบอ้นเป็็นกรืรืมช้้�วจาก 
ผูู้้อื�น	ไม่ก่อเวรืโต้ตอบ	ทำาตนให้ม่ท่�พ้�งด้วยูการืเป็็น

ผูู้้ว่าง่ายู	 พิจารืณาเห็นสิ�งท่�ควรืป็ฏิิบ้ติด้วยูการื 
พบเห็นสมณะ	 บรืรืเทาความสงส้ยูในธิรืรืม 
ด้วยูการืสนทนาธิรืรืม	 เจริืญอริืยูธิรืรืมด้วยู
การืบำาเพ็ญตบะ	 คือการืสำารืวมอินทร่ืย์ูแล่ะม่
ความเพ่ยูรืทำาจิตอยูู่ในวิสุทธิิ	 ๔	 ให้ถ้ืงพร้ือม
ด้วยูพรืหมจรืรืยู์	 คือสมณธิรืรืม	 บรืรืลุ่ญาณ 
ท้สสนวิสุทธิิ	 อ้นเป็็นป็ริืยูายูแห่งการืเห็นอริืยูส้จ
ด้วยูป็ฏิิป็ทาน่� 	 ทำาให้แจ้งซ้ึ่� งพรืะนิพพานท่�
เป็็นอรืห้ตตผู้ล่	 ซ้ึ่�งอริืยูบุคคล่ท้�งหล่ายูทำาให้
แจ้งแล้่ว	 เป็็นผูู้้ม่จิตไม่หว้�นไหวด้วยูโล่กธิรืรืม	 ๘	 
ดุจภูเขาสิเนรุืไม่สะเทือนด้วยูแรืงล่มแล่ะฝึน	 
ล่ะความโศกเศร้ืา	 ไม่ม่กิเล่สเพ่ยูงด้งธุิล่่	 ม่จิต 
อ้นเกษุม	แล่ะช้นท้�งหล่ายูผูู้้ม่ความเกษุม	ยูอ่มเป็็น 
ผูู้้ไม่แพ้พ่ายูในท่�ท้�งป็วง	 แล่ะถ้ืงความสว้สด่ในท่�
ท้�งป็วง	

 คว์ามมีมงคลิจึ็งมี ด้ว์ยประการต�างๆ  
ทีี่�กลิ�าว์มาแล้ิว์นี�
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แกมมา (รังสีบ�าบัด) การเปลี่ยนแปลงของเซลล์
และสารพันธุกรรม (เซลล์บ�าบัด)
 ผู ้สวดอาจจะใช้วิธีรับคลื่นสัญญาณจาก
ภายใน หรือสวดมนต์ภายใน โดยการใช้สมอง
ส่วนโบรคา (Broca’s area) สีส้ม กับสมอง 
เวอร์นิคเค (Wernicke’s area) ส่วนสีแดง  
จะมีเส้นเชื่อมเหมือนท่อหรือสายเคเบิลไฟฟ้า 
ส่งสัญญาณ ระหว่างสมองทั้งสองส่วน (ดังภาพ)

รศ.ดร.สมพร กนัทรดษุฎ ีเตรยีมชยัศรีรศ.ดร.สมพร กนัทรดษุฎ ีเตรยีมชยัศร๑ี๑

บทความ

๑บ้านพอกบุญ (SMAEM SKT Meditation Healing Exercise Center), PhD (Neuroscience)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียง (SMAEM SKT Meditation Healing Exercise Center) บางเลน นครปฐม 

สวดมนต ์: ธรรมวิทยาศาสตร์สวดมนต ์: ธรรมวิทยาศาสตร์
แหง่การบ�าบดัและเยียวยาแหง่การบ�าบดัและเยียวยา

การสวดมนต์ คืออะไร 

 เป็นการปฏิบัติสมาธิรูปแบบหนึ่ง ที่ผู ้สวด 
ใช้ผสัสะบรเิวณช่องปากท่อง อ่าน ใช้ผสัสะทีส่มอง
คิดตาม ใช้ผัสสะที่หู ฟังตามบทสวดมนต์ หรือ 
มนตรา ภาวนา เพื่อให้เกิดการปรับสารเคมีและ
คล่ืนสมอง มีความเป็นสิริมงคล เกิดความสุข
ทั้งใจและกาย มีสุขภาพดี ได้ธรรมะโอสถช่วย
ในการบ�าบัด เยียวยาสุขภาพ ซึ่งผู้สวดมนต์ 
อาจจะมีการออกเสียง เปล่งเสียง ผ่านโพรงจมูก  
ริมฝีปาก ฟัน ลิ้น กล่องเสียง เส้นเสียง หลอดลม
(ดังภาพที่ต้ังการเปล่งเสียงหรือออกเสียง) ท�าให้
เกิดการสั่นสะเทือน (Vibration) ของตัวรับ
สัญญาณข้างนอก และข้างในเซลล์ (ผัสสะ หรือ 
Cell receptors) น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สมดุลของ สารเคมีในร่างกาย ในเซลล์ ในสมอง  
(ธรรมะโอสถ) คลืน่สมอง (คลืน่ไฟฟ้าบ�าบดั) ระดบั 
คล่ืนเสียง (เสียงบ�าบัด) การเกิดคล่ืนแสงรังสี 
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โบรคา เวอร์นิคเค

การสวดมนต์ ท�าให้คล่ืนสมองเปล่ียนแปลงหรือ
ไม่ อย่างไร และมผีลในการบ�าบดัเยียวยาหรอืไม่
 เ ป ลี่ ย น แปล ง  คลื่ น สมอ ง จ ะมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงได้ ๒ ทาง ทั้งแบบเป็นคุณและแบบ
เป็นโทษ (ดังภาพ) ขึ้นอยู่กับบทสวด เวลาที่สวด
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ

ของเสียง ความช�านาญในการสวด ประเภทของ
ธรรมะโอสถ หรือสารเคมีที่มากระตุ้นการท�างาน
ของสมอง
 ประเภทต่างๆ ของคลื่นสมอง (คลื่นไฟฟ้า
บ�าบัด) ดังภาพ

คลืน่สมองแบบแอลฟา (ความถีค่ล่ืน ๘ - ๑๓ รอบ
ต่อวินาที) คลื่นเสียงจากการสวดมนต์ ผ่านเข้ามา
ทางผสัสะบรเิวณปาก หลบัตาสวด หรอืลมืตาสวด
เพ่งการอ่าน จะมีผลท�าให้สมองเกิดคลื่นแบบนี้
ผลลัพธ์ท่ีดีเกิดกับผู้สวดมนต์ ได้แก่ ผู้สวดมนต์ 
จะรู ้สึกผ่อนคลาย มีความคิดบวก คิดดี และ 
ลดความวิตกกั งวล คลื่นสมองประเภทนี้  
จะช่วยปรับการผลิตธรรมะโอสถช่ือ เซโรโทนิน  
(Serotonin) กลตูามนี (Glutamine) แอซทิีลโคลีน 
(Acetylcholine) ให้มีระดับพอดี มีผลท�าให้ลด 
สารเครยีด มปีีติ จติสงบนิง่ จติว่าง สขุสงบ ใจและ

กายผ่อนคลาย มคีวามคดิความอ่านแบบไตร่ตรอง
มีสติสัมปชัญญะ 
 คล่ืนสมองแบบเดลต้า (ความถีค่ลืน่ระหว่าง 
๐.๕ – ๓ รอบต่อวนิาท)ี คลืน่เสยีงจากการสวดมนต์  
ที่หลับตาสวดมนต์ คล่ืนเสียงผ่านผัสสะบริเวณ
ปาก ไปถึงที่หู คลื่นสมองประเภทน้ี จะพบใน 
ผูป้ฏบิตัสิมาธิสวดมนต์ขัน้สงู เช่น สวดมนต์ปฏบิตัิ
สมาธิอย่างสม�่าเสมอ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้สวดมนต์ 
จะท�าให้มีการผลิตธรรมะโอสถชื่อ โดพามีน  
(Dopamine) และ กาบา (GABA) ในระดับพอดี 
นอนหลับไม่มีการฝัน เป็นคลื่นสมองที่ใช้ในการ
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เยียวยาสุขภาพ และใช้ในการกู ้ชีวิต ท�าให้ 
ผู้สวดมนต์มีพรหมวิหาร ๔ มีความเมตตากรุณา 
มีความอดทน อดกลั้น ต่อความทุกข์ได้สูง
 คลื่นสมองแบบธีต้า (ความถี่คล่ืน ๔ – ๘ 
รอบต่อวินาที) คล่ืนเสียงจากการสวดมนต์  
ที่หลับตาสวดมนต์ คล่ืนเสียงผ่านผัสสะบริเวณ
ปาก ไปถึงที่หู ผ่านไปถึงเส้นประสาทสมองคู่ที่  
๑๐ ระบบอารมณ์ ความจ�า (Limbic) และ 
นาฬิกาชีวิต (Pineal gland) ผลลัพธ์จากการ 
เกิดคลื่นสมองธีต ้านี้  จะท�าให ้ผู ้สวดมนต์มี 
ความจ�าดี มีความเฉลยีวฉลาด เป็นผูม้คีวามรอบรู้
เป็นปราชญ์ มีสติปัญญาอยู่ในขั้นสูง และเพิ่ม
สมรรถนะการเรียนรู ้  คลื่นสมองประเภทนี้ 
สามารถพบได้ในคนปกติ ในช่วงนอนหลับสบาย 
ท�าให้ต้องนอนในเวลากลางคนื คลืน่ประเภทนี ้เป็น
สภาวะทีเ่ข้าฌาณในระดบัลึกภายใน จติปล่อยวาง
ไม่มคีวามวุ่นวายต่อโลกภายนอก ไม่รูส้กึทกุข์ร้อน
ต่อสิ่งที่เข้ามารบกวน ทั้งความทุกข์ร้อนจาก 
ภาวะเจ็บป่วย หรือมีสิ่งรบกวนต่างๆ ลดความ 
วิตกกังวล มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลาย  
ผลิตสารธรรมะโอสถชื่อ กาบา (GABA) อาจจะ
พบได้ใน ๒ ช่วงเวลา คือ ก่อนนอนหลับ และ 
ช่วงที่จะตื่นนอนในตอนเช้า 
 คลื่นสมองแบบ แกมมา (ความถี่คลื่น  
๒๕ - ๑๐๐ รอบต่อวินาที) คลื่นเสียงจากการ 
สวดมนต์ที่หลับตาสวดมนต์ คลื่นเสียงจะผ่าน 
ผสัสะบรเิวณปาก ไปถงึท่ีห ูผ่านไปถงึเส้นประสาท
สมองคู่ที่ ๑๐ ระบบอารมณ์ ความจ�า (Limbic) 
และนาฬิกาชีวิต (Pineal gland) ผ่านเส้น
ประสาทสมอง ๑๒ คู่ หรือ อายตนะ ๑๒ และ 
เส้นประสาทไขสันหลัง ๓๑ คู่ หรือกายคตา ๓๒ 
อาการ ผลลัพธ์จากการมีคล่ืนสมองประเภทนี้ 
ท�าให้ผู้สวดมนต์มีการสร้างพลังงานชีวิตส�ารอง 

ใช้ในการเรียนรู ้ขั้นสูง ยุ ่งยาก สลับซับซ้อน  
ผูส้วดมนต์มพีละก�าลงัมหาศาล มรีงัสแีกมมา หรอื
แสงเลเซอร์ แผ่รงัสอีย่างอ่อน (รังสบี�าบดั เซลล์บ�าบดั)  
ออกมาจากส่วนของสารพันธุกรรม (DNA) พลังนี้
มาจากไหน จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทาง
ตะวันตกยังบอกไม่ได้ แต่น�าคลื่นน้ีมาใช้ในการ
เยยีวยามะเรง็ ถ้าคลืน่สมองแบบแกมมา (มคีวามถี่
คลื่นระหว่าง ๓๘ ถึง ๑๐๐ รอบต่อวนิาท)ี จติหรอื
ผัสสะต่างๆ ของผู้สวด จะนิ่งสงบเงียบว่างเป็น
สภาวะเหนือการท�างานของสมอง รู้แจ้ง รู้รอบ  
รู้ทั่วพร้อม รู้ได้เฉพาะตัว เป็นปัจเจก คลื่นสมอง
แบบแกมมาน้ี เพิง่ท�าการค้นพบเมือ่ประมาณก่อน
ค.ศ. ๑๙๒๔ คลื่นสมองชนิดนี้มีการส่งไฟฟ้าคลื่น
สมองไวมาก และเร็วที่สุด เป็นคลื่นที่มีแต่ความ
เมตตา กรุณา และเสียสละให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผล
ตอบแทน พบได้ในผู้ปฏิบัติสมาธิขั้นสูง ต่อเนื่อง 
สม�่าเสมอ เป็นเวลานาน เกี่ยวข้องกับสารธรรมะ
โอสถชื่อ เมลาโทนิน และรังสีแกมมา 
 คลื่นสมองเกือบจะไม่ท�างาน (ความถ่ีคลื่น 
ต�่ากว่า ๐.๕ รอบต่อวินาที) คล้ายกับสมองพัก 
ไม่ท�างาน เป็นสภาวะทีส่งูกว่า คลืน่สมอง แกมมา
คลื่นนี้พบได้ในผู้ที่ก�าลังเสียชีวิต และในผู้ปฏิบัติ
สมาธิขั้นสูงที่มีความรู้สึกการออกนอกร่างกาย 
(Out of body) 
 คลืน่สมองแบบเบต้า (ความถีค่ลืน่ ระหว่าง 
๑๒ ถึง ๓๘ รอบต่อวินาที) คลื่นสมองตื่น เป็น 
คลื่นสมองเกิดจากการสวดมนต์แบบลืมตา  
แบบเพ่ง ท่อง อ่าน ใช้เสียงดัง ตั้งใจ มี ๓ แบบ 
 เบต้า ๑ (ความถีค่ลืน่ระหว่าง ๑๒ -๑๕ รอบต่อ
วนิาท)ี ลมืตานิง่ๆ ดเูฉยๆ สมองยงัไม่มกีารท�างาน  
ไม่คิดอะไร เหมอืนคนทีไ่ด้รบับาดเจบ็ทางสมอง 
 เบต้า ๒ (ความถี่คลื่นระหว่าง ๑๕ -๒๒ รอบ
ต่อวินาที) สมองเริ่มท�างานใช้ความคิดเชิงตรรกะ
และการค�านวณ
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 เบต้า ๓ (ความถีค่ลืน่ระหว่าง ๒๒ – ๓๘ รอบ
ต่อวินาที) คิดมาก วุ่นวาย ยุ ่งยาก ซับซ้อน  
ภาวะที่ใช ้พลังของสมองมาก มีเรื่องต่ืนเต้น  
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ถ้าใช้สมองส่วนนี้นานๆ 
เป็นอนัตรายต่อสมอง ท�าให้เกดิอาการตามมาคอื
อาการไม่ม่ันใจ ต่ืนตระหนก เสียศูนย์ และ 
วิตกจริต การเจ็บป่วยเฉียบพลัน เส้นเลือดใน 
สมองแตก หัวใจวาย 

การสวดมนต์ท�าให้สารเคมใีนร่างกายเปลีย่นแปลง
หรือไม่ อย่างไร 

 เปลีย่นแปลง สารเคมท่ีีเกดิการเปลีย่นแปลง
จากการสวดมนต์ มมีากมายหลายประเภท ซึง่การ
เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นทั้งคุณและโทษขึ้นอยู ่
กับบทสวด เวลาที่สวด ความถี่ของคลื่นเสียง 
ความดังของเสียง จังหวะของเสียง ความช�านาญ
ในการสวด 

ประเภทของสารเคมี (ธรรมะโอสถ) ที่อาจจะ
เป็นทั้งคุณหรือโทษ จากการสวดมนต์ 

โดพามนี (Dopamine) 
 การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง 
ชื่อโดพามีนให้พอดี ถ้าในร่างกายมีการผลิต 
สารนี้ต�่า ท�าให้มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ แสวงหา
สารเสพติด เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ซึมเศร้า 
กระตุ้นท�าให้เกิดโรคจิตเภท โรคพาร์กินสัน

กาบา (Gamma-Aminobutyric acid (GABA))

รู้ถูก ท�าให้ลดความร้อนในร่างกาย ลดอาการชัก
ในโรคลมชกั ลดการเกรง็ตงึของกล้ามเน้ือ อาการ
ปวดต่างๆ ลดการด่ืมสุรา วิตกกังวล จิตเภท  
ลดความก้าวร้าว ลดโมหะจรติ ลดการใช้สารเสพตดิ 
ลดการเกิดคดีความต่างๆ 

เซโรโทนิน (Serotonin)

 การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง
ชื่อ เซโรโทนิน ให้มีระดับพอดี ในผู้ที่มีระดับ 
เซโรโทนินในสมองลดต�่าลง จะเก่ียวข้องกับโรค
และอาการป่วย เช่น กระสบักระส่าย สบัสน หวัใจ 
เต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง รูม่านตาขยาย สูญเสีย
การประสานงานของกล้ามเนื้อ หรือตะคริว  
กล้ามเน้ือกระตกุ มปัีญหาเก่ียวกับความแขง็แกร่ง
ของกล้ามเนือ้ เหงือ่ออกมาก ท้องร่วง ปวดหวั ตวัสัน่

เมลาโทนิน (Melatonin)

 การสวดมนต์ช ่วยปรับธรรมะโอสถสาร 
เมลาโทนินให้พอดี นาฬิกาชีวิต (Pineal gland) 
ในช่วงกลางคนื หลงัพระอาทติย์ตก ต่อมไพเนยีล 
จะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน การหลับตาสวดมนต์ 
การผลิตเมลาโทนินจะลดลงในช่วงอายุมากขึ้น 
ระดบัเมลาโทนนิทีล่ดลง พบได้ในผูท้ีเ่ป็นโรคต่างๆ
เช่น โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติทางอารมณ์ 
ความเจบ็ปวดอย่างรนุแรง มะเรง็และโรคเบาหวาน
ประเภท ๒ ความผิดปกติของเมลาโทนิน เช่น 
ปริมาณไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดอาการนอนไม่หลับ 
โรคอารมณ์แปรปรวนตามฤดูกาล และอารมณ์
สองขัว้ เซลล์ผดิปกต ิเป็นสาเหตใุนการเกดิมะเรง็

อะดรีนาลีน (Adrenaline) 

 การสวดมนต์ช่วยปรับอะดรีนาลีนให้พอดี  
ถ้ามีสารน้ีในปริมาณสูงจะท�าให้เกิดโรคหัวใจ  

 การสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง
กาบาให้พอดี สารสื่อประสาทนี้สร้างมาจากกรด 
กลูตามิค หน้าที่ของสารส่ือประสาทชนิดนี้  
ช่วยลดอาการปวดในระบบประสาทส่วนกลาง 
เป็นธรรมะโอสถแห่งความยับยั้งชั่งใจ การรู้ผิด 
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มีหัวใจโต หัวใจวาย การเต้นของหัวใจผิดปกติ 
ความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อหัวใจวาย ตันตีบ แตก 
โรคไต โรคตา ล�าไส้ท�างานผิดปกติ ความผิดปกติ
ในการกิน ภูมิต้านทานต�่า เสี่ยงต่อการแพ้ภูมิ
ตนเอง โรคผิวหนัง เช่น เรื้อนกวาง ผื่นแพ้
คอร์ติซอล (Cortisol) สารมัชฌิมา พอดี  
พอเหมาะ พอควร 
 การสวดมนต์ช่วยปรบัสารคอร์ตซิอลให้พอดี 
คนท่ีไม่สวดมนต์และเกดิมีคลืน่สมองแบบเบต้า ๓  
จะท�าให้มีระดับคอร์ติซอลสูง ท�าให้เจ็บป่วย เช่น 
ความดันโลหิตสูง น�้าตาลในเลือดสูง เพิ่มความ
เส่ียงในการเป็นเบาหวาน เพิ่มไขมันในช่องท้อง 
เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ ไทรอยด์ต�่า  
เสีย่งกับโรคกระดูกพรนุ แก่เร็ว ลดการสังเคราะห์
คอลลาเจน ถ้าสวดมนต์ปรบัระดับคอร์ติซอลให้พอดี
จะท�าให้แผลหายเร็ว ลดการติดเช้ือ เพ่ิมภูมิ
ต้านทานในร่างกาย ปรบัรอบประจ�าเดอืนผดิปกติ
ในสตรี ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น เพิ่มฮอร์โมน 
เพศชาย ปรับสมรรถภาพทางเพศให้พอดี ท�าให้ 
ใยกล้ามเนื้อแข็งแรง

การสวดมนต์ท�าให้เกิดคลื่นเสียงสั่นสะเทือน 
หรอืไม่ ทีผ่สัสะใด มผีลในการบ�าบดัเยยีวยาหรอืไม่ 
 สั่นสะเทือนหลายรูปแบบ อาจจะมีการ 
สั่นสะเทือนท่ีผัสสะเดียว หรือ หลายผัสสะ  
การจะเกิดผลในการบ�าบัดเยียวยา ข้ึนอยู ่กับ 
การท�างานของแต่ละผัสสะ บทสวด เวลาที่สวด 
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ
ของเสียง ความช�านาญในการสวด ที่ไปกระตุ้น
ผัสสะในแต่ละผัสสะ 
 ประเภทของผสัสะ (คล่ืนเสยีงบ�าบดั) ดงัภาพ 
 ผสัสะ ต่อไปน้ีจะรบัการสัน่สะเทอืนของเสยีง
สวดมนต์ทั้งในช่องปาก ในจมูก ในหู ในระบบ 
ทางเดินอาหาร ในระบบทางเดินหายใจ ผัสสะ 
เหล่านี ้รบัสิง่เร้า เช่น การสมัผสั การนวด แรงกด  
การสั่นสะเทือน และเสียงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน ในการรับสัญญาณจากการ
สวดมนต์ ผัสสะหรือตัวรับสัญญาณเหล่านี้ จะส่ง
สัญญาณต่อไปยังสมอง ท�าให้เกิดคล่ืนสมอง 
แบบต่างๆ เพ่ือการผลิตธรรมะโอสถ รวมท้ังรับ
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สัญญาณออกจากสมอง เพ่ือน�าธรรมะโอสถมาใช้
ในการบ�าบัด และเยียวยาส่วนท่ีเจ็บป่วย 
การสวดมนต์ท�าให้เกิดรังสีแกมมาได้หรือไม่ 
อย่างไร รังสีมีผลในการบ�าบัดเยียวยา (รังสี
บ�าบัด) หรือไม่
 เกิดรังสแีกมมา (รงัสีบ�าบดั) ดงัภาพ พบใน
ผู้ที่มีคลื่นสมองแบบแกมมา หรือแบบสมองพัก 
รังสีบ�าบัดจะเกิดข้ึนเมื่อสมองมีคลื่นสมองแบบ
แกมมา หรือสมองพัก รังสีแกมมาจะแผ่ออกได้
มากที่ปลายนิ้ว และกลางฝ่ามือ

การสวดมนต์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาร
พันธุกรรมได้หรือไม่ อย่างไร 
 สารพันธุกรรมเปลี่ยนเพราะมีระดับสาร 
เมลาโทนินมากขึ้น ในการปรับสภาพสาร
พนัธกุรรม ดังภาพ ขึน้อยูก่บั บทสวด เวลาทีส่วด
ความถี่ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง จังหวะ
ของเสียง ความช�านาญในการสวด
 เซลล์เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ บทสวด เวลา
ที่สวด ความถ่ีของคลื่นเสียง ความดังของเสียง 
จังหวะของเสียง ความช�านาญในการสวด

ระดับความดังของเสียง มีผลต่อผลลัพธ์ในการ
ท�าให้เกิดคลื่นสมองแบบต่างๆ และการปรับ
ธรรมะโอสถหรือไม่ 
 มี เพราะผ่านการท�างานของหูและพื้นที ่
ในสมองส่วนสั่งการ ส่วนรับรู้ ส่วนอารมณ์ ส่วน
ความจ�า ที่เป็นบริเวณที่ผลิตยาหรือธรรมะโอสถ                                                                                                                                          
การสวดมนต์ท�าให้คลื่นสมองไม่สมดุล และ
ธรรมะโอสถไม่สมดุล เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง  
ได้หรือไม่
 ได้ ถ้าผู้ที่สวดมนต์ สวดหรือท่องบทภาวนา 
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคลื่นสมองได้ 
 ผูท้ีม่คีลืน่สมองท�างานไม่สมดลุ พอด ีจะมผีล
ต่อการผลิตธรรมะโอสถหรือสารสื่อประสาท ซึ่ง
จะมีผลท�าให้เกิดภาวะการเจ็บป่วย ดังนั้นวิธีการ
ทางการแพทยจึ์งใช้ยาท่ีมีผลต่อระดับของสารส่ือ
ประสาท เช่น เซโรโทนิน โดพามีน แอซีทิลโคลีน 
และกาบา เป็นต้น การสวดมนต์เป็นการปฏิบัติ
สมาธิวิธีหน่ึง ท่ีจะท�าให้คล่ืนสมองท�างานไดอ้ย่าง
พอดี พอเหมาะ พอควร และมีผลต่อความสมดุล
ของธรรมะโอสถ 
การสวดมนต์ บทสวดยาว สัน้ มผีลต่อคลืน่สมอง
และการผลิตธรรมะโอสถไหม
 มี เพราะระยะเวลาในการกระตุ้นให้เกิด 
คลื่นสมองแบบต่างๆ ไม่เหมือนกัน และมีผล 
ต่อการผลิตธรรมะโอสถ
การสวดมนต์ มีกี่รูปแบบ  
 สวดมนต์ด้วยตัวเอง ออกเสียง หลับตาหรือ
ไม่หลับตา
 สวดมนต์ด้วยตัวเอง ไม่ออกเสียง หลับตา
หรือไม่หลับตา 
 สวดมนต์ด้วยตัวเอง ไม่หลับตาหรือหลับตา 
มีวัตถุประกอบเช่น ลูกประค�า ลูกแก้ว
 สวดมนต์ฟังเสียงผู้อื่นสวด หลับตาฟัง สวด

อุณหภูมิ
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ก็สวดมนต์จากการฟัง ผู้ที่มีความพิการทางหู  
ก็สามารถสวดมนต์ได้ โดยดูภาษามอื ผูท้ีน่อนป่วย
ไม่รูส้กึตวั ก็สามารถสวดมนต์ได้โดยการฟัง ดงัน้ัน
การสวดมนต์สามารถท�าได้ทุกเพศทุกวัย เพราะ
ทุกคนใช้บริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับการพูด 
การสวด การฟัง การดู การอ่านบทสวดมนต์ 
บรเิวณเดยีวกนัคือสมองส่วนหน้า ที่เรียกว่า Pre-
frontal cortex (ดังภาพ ส่วนสีชมพู ด้านหน้า) 

 สวดได้ทุกเวลา อย่างน้อย ๑๐-๑๕ นาที  
ต่อเนื่อง
 สวดตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และสวด
ตอนเยน็หลงัพระอาทติย์ตก จะท�าให้นาฬิกาชวีติ  
(Pineal gland) ที่ไม่ชอบแสงอาทิตย์ แสงไฟ  
คลืน่ไฟฟ้า จะเริม่ท�างาน ผลติสารเคมหีรอืธรรมะ
โอสถ ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นสารต้านมะเรง็ ผ่อนคลาย 
ขยายเส้นเลือด และสารท�าให้อายุยืนยาว รวมทั้ง 
สารต้านอนุมูลอิสระชื่อ เมลาโทนิน 

ออกเสียงตามหรือไม่ออกเสียง สวดตามในใจ
 สวดมนต์ ฟังเสียงผู้อื่นสวด ไม่หลับตาฟัง 
อ่านหรือสวดตาม
การสวดมนต์ จ�ากัด อายุ เพศ วัย ความพิการ 
หรือไม่ 
 การสวดมนต์ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่อง อายุ เพศ วัย
ในคนปกติ ส�าหรับบุคคลพิเศษ เช่น เด็กที่อยู่ใน
ครรภ์ของมารดา ก็สามารถรับฟัง ได้ยินเสียง 
สวดมนต์ผ่านทางมารดาได้ ผู้ที่พิการทางสายตา

เวลาที่เหมาะสมในการสวดมนต์ ต้องสวดใช้
เวลานานเท่าใด จึงจะได้รับสารเคมีธรรมะโอสถ
ในการเยียวยา
 ต้องใช้เวลาในการสวดอย่างน้อย ๑๒-๑๕ 
นาที ต่อเนื่อง จึงจะท�าให้มีการเปลี่ยนคลื่นสมอง
เป็นแบบ แอลฟา เดลต้า ธต้ีา แกมมา ต่อไปตาม
ล�าดับ 
เวลาไหนที่เหมาะกับการสวดมนต์ จึงจะได้
ธรรมะโอสถ
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 สวดมนต์เย็นก่อนนอน และตื่นนอนเช้า  
จะได้ธรรมะโอสถ กาบา และโดพามีน
 สวดหลงัรบัประทานอาหาร จะได้ เซโรโทนนิ
สถานที่ใดเหมาะกับการสวดมนต์
 ทีใ่ดกไ็ด้ทีป่ลอดภยั ไม่เป็นอนัตราย มีแสงไฟ
ไม่มาก 
สีต่างๆ มีผลกับการสวดมนต์หรือไม ่
 มี ถ้าลืมตาสวด  ไม่มี ถ้าหลับตาสวด
เวลาในการรับประทานอาหารมีผลต่อการ 
สวดมนต์และคลื่นสมองหรือไม่ 
 ไม่มี
ประเภทของอาหาร มีผลต่อการสร้างหรือผลิต
ธรรมะโอสถจากการสวดมนต์หรือไม่ 
 ไม่มี อาหารทุกชนิดเป็นยา เป็นธรรมะโอสถ
การดื่มน�้า หรือน�้าชา กาแฟ น�้าหวาน ระหว่าง
สวดมนต์ได้ผลแตกต่างกันไหม 
 แตกต่าง ด่ืม ชา กาแฟ เครื่องดื่มกระตุ้น
ความสดชืน่ แล้วสวดมนต์ ท�าให้สมองมคีลืน่ เบต้า  
 น�้าหวาน น�้าปานะ น�้าผักปั่น แล้วสวดมนต์
ท�าให้สมองมีคลื่น แอลฟ่า 

ท่าทางในการสวดมนต์ ที่ได้ผลดี และได้รับ
ธรรมะโอสถง่ายที่สุด ไวที่สุด
 ท่านอนสวดมนต์ ท�าให้สมองมคีลืน่ แอลฟา
และเดลต้าได้ไว
 ท่านั่งสวดมนต์ ท�าให้สมองมีคลื่น แอลฟา
ได้ไว
 ท่ายืนสวดมนต์ ท�าให้สมองมีคลื่น แอลฟา 
ธีต้า ได้ไว
 ท่าเดินช้าๆ สวดมนต์ ท�าให้สมองมีคลื่น 
แอลฟา เดลต้า และ ธีต้า ได้ไว
การสวดมนต์ต่อเนื่อง กับการสวดบ้างพักบ้าง 
มีผลต่างกันไหม
 ต่างกัน การสวดมนต์อย่างต่อเน่ือง ท�าให้
สมองมีคลื่น แอลฟ่า และเดลต้าได้ไวกว่า 

*** น่ันเป็นค�าตอบ บางส่วนว่า ท�าไมทุกท่าน  
ต้องสวดมนต์ สวดมนต์แล้วได้ประโยชน์อะไร 



	 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาฉบัับัเก่านัั้�นั้มีช่ื่�อเรี์ยกว่่า	 มหา

อร์ร์ถกถา	ค่ัอ	อร์ร์ถกถาอันั้ย่�งใหญ่่	หร่์อ	มูลััฏฐกถา

ค่ัอ	 อร์ร์ถกถาฉบัับัดัั้�งเด่ั้ม	 ปร์ะกอบัด้ั้ว่ยส่่ว่นั้ส่ำาคััญ่	 

๒	ปร์ะการ์	ค่ัอ	

	 ๑.	 ปก่ณกเทศนั้า	ค่ัอ	เทศนั้าทั�ว่ไปที�พร์ะพุทธเจ้้า 

ตรั์ส่อธ่บัายไว้่ด้ั้ว่ยพร์ะองคั์เองเม่�อมีผูู้้ทูลัถาม	 หร่์อ

เพ่�อให้คันั้รุ่์นั้หลัังเข้้าใจ้	 ดัั้งข้้อคัว่ามในั้ส่ารั์ตถทีปนีั้

ฎีีกาว่่า	

 วุุตฺฺโตฺติฺ ปาฬิิโตฺ จ อตฺฺถโตฺ จ พุุทฺฺเธน ภควุตฺา  

วุุตฺฺโตฺ. น หิิ ภควุตฺา อพฺุยากตํฺ นาม ตฺนฺติฺปทํฺ อตฺฺถิ, 

สพฺุเพุสํ เยวุ อตฺฺโถ กถิโตฺ, ตฺสฺมา สมฺมาสมฺพุุทฺฺเธเนวุ
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(ส่าร์ตฺถ.ฎีีกา	๑/๒๖-๗)

	 “คัำาว่่า	 วุ่ตฺโต	 (ตร์ัส่แลั้ว่)	 หมายคัว่ามว่่า	 อันั้ 

พร์ะผูู้้มีพร์ะภีาคัผูู้้ตรั์ส่รู้์	ได้ั้ตรั์ส่แล้ัว่โดั้ยพร์ะบัาลีัแลัะ
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	 ๒.	ส่าว่กภีาษิ่ต	 ค่ัอ	 ถ้อยคัำาข้องพร์ะส่าว่ก 

ที�อธ่บัายหร่์อปร์ะมว่ลัพร์ะพุทธพจ้น์ั้ไว้่	 ดัั้งปร์ากฏ

หลัักฐานั้ในั้พร์ะสู่ตร์	อาท่เช่ื่นั้	

	 ก)	พร์ะส่ารี์บุัตร์	กล่ัาว่แนั้ว่ทางในั้การ์สั่งคัายนั้า

ไว้่โดั้ยยอ่ในั้สั่งคีัต่สู่ตร์	(ที.ปา.	๑๑/๒๙๖-๓๔๙/๑๘๘

-๒๔๐)	แลัะทสุ่ตตร์สู่ตร์	(ที.ปา.	๑๑/๓๕๐-๖๐/๒๔๑

-๘๒)

ประวัติคัมภีร์อรรถกถาประวัติคัมภีร์อรรถกถา
กัจจายนไวยากรณ์กัจจายนไวยากรณ์

ปาฬปิาโมกข ์ปาฬปิาโมกข ์

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ตอนท่ีตอนท่ี ๕๕



	 ข้)	 พร์ะอานั้นั้ท์	 แส่ดั้งอุเทศแลัะว่่ภีังค์ัข้อง 

ภัีทเทกรั์ตตสู่ตร์ไว้่ในั้อานัั้นั้ทภัีทเทกรั์ตตสู่ตร์	 

(ม.อุ.	๑๔/๒๗๖-๒๗๘/๒๔๔-๒๔๗)

	 คั)	พร์ะมหากัจ้จ้ายนั้ะ	อธ่บัายภัีทเทกรั์ตตสู่ตร์

ไว้่ในั้มหากัจ้จ้านั้ภัีทเทกรั์ตตสู่ตร์	 (ม.อุ.	 ๑๔/๒๗๙- 

๒๘๕/๒๔๘-๒๕๖)

	 ดัั้ ง ข้้ อคัว่าม ในั้อร์ร์ถกถาแลัะ ฎีีกาข้อง 

สี่ลัขั้นั้ธว่ร์ร์คัว่่า

ทีฺฆสฺส ทีฺฆสุตฺฺตฺงฺฺ- กิตฺสฺส นิปุณฺสฺส อาคมวุรสฺส

พุุทฺฺธานุพุุทฺฺธสํวุณฺฺ- ณิฺตฺสฺส สทฺฺธาวุหิคุณฺสฺส.

อตฺฺถปฺปกาสนตฺฺถํ อฏฺฺกถา อาทิฺโตฺ วุสิสเตฺหิิ

ปญฺฺจหิิ ยา สงฺฺคีตฺา อนุสงฺฺคีตฺา จ ปจฺฉาปิ. 

(ที.สี่.อ.	๑/๑)

	 “พร์ะอร์หันั้ต์	 ๕๐๐	 องค์ัได้ั้สั่งคัายนั้าคััมภีีร์์

อร์ร์ถกถาเป็นั้คัรั์�งแร์ก	แลัะสั่งคัายนั้าต่อมา	เพ่�อแส่ดั้ง

เน่ั้�อคัว่ามข้องทีฆน่ั้กายอันั้ปร์ะเส่ร่์ฐลึักซึึ้�งกำาหนั้ดั้

หมายไว้่ด้ั้ว่ยสู่ตร์ข้นั้าดั้ยาว่	อันั้พร์ะอร่์ยเจ้้าทั�งหลัาย 

ผูู้้รู้์ตามพร์ะพุทธเจ้้าได้ั้อธ่บัายไว้่	มีคุัณค่ัาในั้การ์ปลูักฝััง 

ศรั์ทธา”

 พุุทฺฺธานํ อนุพุุทฺฺธา พุุทฺฺธานุพุุทฺฺธา. พุุทฺฺธานํ 

สจฺจปฏิเวุธํ อนุคมฺม ปฏิวิุทฺฺธสจฺจา อคฺคสาวุกาทฺโย 

อริยา ฯเปฯ อถ วุา พุุทฺฺธา จ อนุพุุทฺฺธา จ พุุทฺฺธานุ

พุุทฺฺธาติฺ โยเชตฺพฺุพํุ. สมฺมาสมฺพุุทฺฺเธเนวุ หิิ ติฺณฺฺณฺมฺปิ

ปิฏกานํ อตฺฺถวุณฺฺณฺนากฺกโม ภาสิโตฺ ยา “ปกิณฺฺณฺก

เทฺสนาติฺ วุุจฺจติฺ. ตฺโตฺ สงฺฺคายนาทิฺวุเสน สาวุเกหีิติฺ 

อาจริยา วุทฺนฺติฺ. 

(ที.สี่.ฎีีกา	๑/๑๘)

	 “ผูู้้รู้์ตามพร์ะพุทธเจ้้า	ช่ื่�อว่่า	พุทธานุั้พุทธะ	ค่ัอ

พร์ะอร่์ยะ	มีอัคัร์ส่าว่กเป็นั้ต้นั้	ผูู้้แทงตลัอดั้สั่จ้จ้ะโดั้ย 

คัล้ัอยตามการ์แทงตลัอดั้สั่จ้จ้ะข้องพร์ะพุทธเจ้้า	ฯลัฯ

	 อีกอย่างหนึั้�ง	 อาจ้าร์ย์ทั�งหลัายกลั่าว่ว่่า	 พึง 

ปร์ะกอบับัทว่่า	 พร์ะพุทธเจ้้าแลัะพร์ะอร่์ยเจ้้า 

ทั�งหลัาย	 แท้จ้ร่์งแล้ัว่	 พร์ะส่ัมมาสั่มพุทธเจ้้านั้ั�นั้เอง	 

ได้ั้ตรั์ส่ลัำาดัั้บัแห่งการ์อธ่บัายคัว่ามปิฎีกทั�งส่าม 

ซึึ้�งเรี์ยกว่่า	 ปก่ณกเทศนั้า	 หลัังจ้ากนัั้�นั้พร์ะส่าว่ก 

จึ้งอธ่บัายไว้่โดั้ยเน่ั้�องด้ั้ว่ยสั่งคัายนั้า	เป็นั้ต้นั้”

	 ส่รุ์ปคัว่ามว่่า	 คัว่ามเห็นั้ข้องอาจ้าร์ย์ทั�งหลัาย 

ที�เรี์ยกว่่า	 ว่ทนฺั้ต่ว่าท	 มีกล่ัาว่ไว้่ในั้คััมภีีร์์ฎีีกาข้อง 

สี่ลัขั้นั้ธว่ร์ร์คัแลัะส่ารั์ตถทีปนีั้ว่่า	 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถา

เป็นั้ปก่ณกเทศนั้าข้องพร์ะพุทธเจ้้า	ส่่ว่นั้ส่มานั้ว่าทะ

ค่ัอ	 คัว่ามเห็นั้ที�เป็นั้ส่มานั้ฉันั้ท์กล่ัาว่ว่่าเป็นั้	 ปก่ณก

เทศนั้าแลัะคัำาอธ่บัายข้องพร์ะส่าว่ก	แม้ว่่าคัว่ามเห็นั้ 

ทั�งส่องอย่างนีั้�ดูั้เหม่อนั้จ้ะขั้ดั้แย้งกันั้	 ก็ไม่ถ่อว่่าขั้ดั้แย้ง	 

เพร์าะส่่ว่นั้ใหญ่่ข้้อคัว่ามในั้คััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถาคังจ้ะ

เป็นั้คัำาอธ่บัายโดั้ยตร์งข้องพร์ะพุทธองค์ั	 แต่ยังมี 

คัำาอธ่บัายปลีักย่อยที�พร์ะส่าว่กได้ั้อธ่บัายเพ่�มเต่มไว้่	 

ดัั้งคััมภีีร์์อัฏฐส่าล่ันีั้ได้ั้บัันั้ทึกภีาษ่ิตข้องพร์ะส่าร์ีบุัตร์

ว่่า

 วุุตฺฺตฺมฺปิ เจตํฺ ธมฺมเสนาปติฺนา—

 เยน จกฺขุุปฺปสาเทฺน รูปานิ มนุปสฺสติฺ

 ปริตฺฺตํฺ สุขุุมํ เอตํฺ อูกาสิรสมูปมํ. 

(อภ่ี.ส่งฺ.อ.	๑/๕๙๖/๓๖๖)

	 ส่มดัั้งคัำาที�พร์ะธร์ร์มเส่นั้าบัดีั้กล่ัาว่ว่่า	

“ชื่นั้ยอ่มเห็นั้รู์ปด้ั้ว่ยจั้กขุ้ปร์ะส่าทใดั้	จ้กัขุ้ปร์ะส่าทนีั้�

เล็ักลัะเอียดั้	มีอุปมาด้ั้ว่ยหัว่เล็ันั้”

แ ม้ ในั้ คััม ภีี ร์์ ม่ ล่ั นั้ท ปัญ่หา ก็พบัคัาถา ที� ท่ านั้ 

๖๐84



พร์ะส่ารี์บุัตร์กล่ัาว่ไว้่หลัายบัท	แต่คัาถาเหล่ัานัั้�นั้ไม่มี

บัันั้ทึกไว้่ในั้พร์ะไตร์ปิฎีก	 ข้้อนีั้�แส่ดั้งว่่า	 พร์ะส่ารี์บุัตร์ 

ได้ั้อธ่บัายพร์ะพุทธพจ้น์ั้ไว้่เช่ื่นั้เดีั้ยว่กันั้	แลัะคัำาอธ่บัาย

ข้องพร์ะส่าว่กเหลั่านัั้�นั้ก็เป็นั้องคั์ปร์ะกอบัส่่ว่นั้หนึั้�ง 

ในั้คััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถานัั้�นั้เอง	

	 คััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถาดัั้งกล่ัาว่ที�จ้ารึ์กปก่ณก

เทศนั้าแลัะส่าว่กภีาษ่ิต	 ได้ั้รั์บัสั่งคัายนั้าในั้ปฐม

สั่งคัายนั้าแลัะการ์ส่ังคัายนั้าคัรั์� ง อ่�นั้ๆ	 ต่อมา 

พร์ะมห่นั้ทเถร์ะแลัะคัณะ	 ได้ั้เด่ั้นั้ทางไปเผู้ยแผู่้ 

พร์ะศาส่นั้าในั้ลัังกาทวี่ป	หลัังการ์สั่งคัายนั้าคัรั์�งที�	๓	 

ในั้ร์าว่พุทธศักร์าชื่	 ๒๓๕	 ท่านั้ได้ั้นั้ำาพร์ะไตร์ปิฎีก

แลัะมหาอร์ร์ถกถาไปยังเกาะลัังกาด้ั้ว่ยการ์ท่องจ้ำา 

แลัะถ่ายทอดั้ต่อๆ	มาด้ั้ว่ยมุข้ปาฐะ	เพร์าะคันั้ส่มัยก่อนั้ 

มีคัว่ามจ้ำาเป็นั้เล่ัศ	 จึ้งไม่น่ั้ยมจ้ารึ์กตำาร์าเรี์ยนั้ไว้่ 

ในั้ใบัลัานั้

	 ถ้ากล่ัาว่ตามมุมมองข้องคันั้ส่มัยนีั้�	อาจ้เข้้าใจ้ว่่า 

การ์ทร์งจ้ำาตำาร์าหลัายส่่บัคััมภีีร์์เป็นั้เร่์�องเหน่ั้อว่่สั่ย

ข้องมนุั้ษิย์ทั�ว่ไปในั้ปัจ้จุ้บัันั้	 แต่คัว่ามจ้ร่์งเร่์�องนีั้�เป็นั้

ไปได้ั้	เพร์าะคัว่ามจ้ำาข้องคันั้ในั้ปัจ้จุ้บัันั้ถดั้ถอยลังกว่่า

ก่อนั้มาก	ในั้ส่มัยที�ผูู้้เขี้ยนั้ศึกษิาเล่ัาเรี์ยนั้ปร่์ยัต่ธร์ร์ม

ที�ปร์ะเทศส่หภีาพเมียนั้มา	 ร์ะหว่่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘

-๒๕๓๘	 ได้ั้พบักับัพร์ะเถร์ะชื่าว่พม่ารู์ปหนึั้�งช่ื่�อว่่า	

พุระวุาเสฏฐาภิวุงฺศ์์	 ท่านั้ส่ามาร์ถส่าธยายพร์ะว่่นัั้ย

ปิฎีก	๕	คััมภีีร์์	(ฉบัับัไทยมี	๘	เล่ัม	ฉบัับัฉัฏฐสั่งคีัต่มี 

๕	เล่ัม)	ตั�งแต่มีอายุเพียง	๑๗	ปี	แลัะเม่�ออุปส่มบัท

ได้ั้	๑	พร์ร์ษิาเม่�ออายุ	๒๑	ปี	ได้ั้ส่าธยายสั่งยุตตน่ั้กาย	 

๕	คััมภีีร์์	(ฉบัับัไทยมี	๕	เล่ัม	ฉบัับัฉัฏฐสั่งคีัต่มี	๓	เล่ัม)	 

กล่ัาว่กันั้ว่่า	 ท่านั้อ่านั้เพียงร์อบัเดีั้ยว่เป็นั้เว่ลัา	 

๑	เด่ั้อนั้	ก็ส่ามาร์ถจ้ดั้จ้ำาได้ั้แม่นั้ยำาทั�งหมดั้	โดั้ยไม่ต้อง

ทบัทว่นั้อีกเลัย	 ดัั้งนัั้�นั้	 การ์ที�คันั้ส่มัยก่อนั้ส่ามาร์ถ 

ทร์งจ้ำาพร์ะไตร์ปิฎีกแลัะมหาอร์ร์ถกถาทั�งหมดั้ได้ั้	 

จึ้งไม่ใช่ื่เร่์�องเหล่ัอเช่ื่�อแต่อย่างใดั้

	 ข้อย้อนั้กล่ัาว่ถึงเร่์�องท่านั้พร์ะมห่นั้ทเถร์ะ	ท่านั้

แลัะคัณะได้ั้แปลัพร์ะไตร์ปฎิีกแลัะมหาอร์ร์ถกถาเปน็ั้

ภีาษิาส่่งหลั	 เพ่�อให้กุลับุัตร์ชื่าว่ส่่งหลัได้ั้ศึกษิาโดั้ย

ส่ะดั้ว่ก	คัรั์�นั้เว่ลัาผู่้านั้ไปช้ื่านั้านั้	คััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถา 

ฉบัับับัาลีัได้ั้ส่าบัสู่ญ่ไป	 เพร์าะโจ้ร์ภัียแลัะอัคัคีัภัีย

เป็นั้ต้นั้	จ้นั้กร์ะทั�งเม่�อพร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ยไ์ด้ั้เด่ั้นั้ทาง

ไปลัังกาทวี่ป		ในั้รั์ชื่ส่มัยพร์ะเจ้้ามหานั้าม	(พ.ศ.	๙๕๓ 

-๙๗๕)	 จึ้งได้ั้แปลัคััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถามาเป็นั้ 

ภีาษิาบัาลีั	เพ่�อให้กุลับุัตร์ผูู้้รู้์ภีาษิาบัาลีัในั้นั้านั้าปร์ะเทศ 

ได้ั้ใช้ื่เป็นั้คู่ัม่อศึกษิาพร์ะไตร์ปิฎีก

	 ภีายหลัังต่อมา	 พร์ะอร์ร์ถกถาจ้าร์ย์รู์ปอ่�นั้ก็

ดั้ำาเน่ั้นั้ร์อยตามพร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์มาจ้นั้ถึงปัจ้จุ้บัันั้นีั้�	 

คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�ปร่์ว่ร์ร์ตจ้ากภีาษิาส่่งหลัจึ้งมีอยู่

อย่างคัร์บัถ้ว่นั้	

	 แม้คััมภีีร์์มหาว่งศ์ก็กล่ัาว่ถึงคััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถา 

ว่่า	 เป็นั้คัำาส่อนั้ข้องพร์ะพุทธเจ้้าแลัะพร์ะส่าว่ก 

ดัั้งต่อไปนีั้�

 สีหิฬฏฺฺกถาสุทฺฺธา มหิินฺเทฺน มตีฺมตฺา 

 สงฺฺคีติฺตฺฺตฺย’มารูฬฺหํิ สมฺมาสมฺพุุทฺฺธเทฺสิตํฺ. 

 สาริปุตฺฺตฺาทิฺคีตํฺ จ กถามคฺคํ สเมกฺขิุย 

 กตฺา สีหิฬภาสาย สีหิเฬสุ ปวุตฺฺตฺติฺ. 

(มหาว่ำส่	๓๗/๒๒๘-๒๙)	
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	 “อร์ร์ถกถาส่่งหลัอันั้หมดั้จ้ดั้	 ที�ปร์ะมว่ลั 

คัำาอธ่บัายอันั้พร์ะสั่มมาสั่มพุทธเจ้้าทร์งแส่ดั้งไว้่	 

แลัะคัำากล่ัาว่ข้องพร์ะส่ารี์บุัตร์	 เป็นั้ต้นั้	 อันั้ยกขึ้�นั้สู่่

สั่งคัายนั้าทั�งส่ามคัรั์�ง	 ซึึ้�งพร์ะมห่นั้ทเถร์ะผูู้้มีปัญ่ญ่า

ได้ั้แปลัไว้่ด้ั้ว่ยภีาษิาส่่งหลั	ย่อมปร์ากฏแก่ชื่าว่ส่่งหลั”	

	 อนึั้�ง	 ในั้คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาบัางแห่ง	 มีการ์อธ่บัาย

หลัักภีาษิา	เช่ื่นั้	การ์เช่ื่�อมคัว่าม	การ์ปร์ะกอบัรู์ปศัพท์	

แลัะการ์แส่ดั้งร์ปูว่่เคัร์าะห	์เป็นั้ต้นั้	ทั�งหมดั้นีั้�เป็นั้การ์

อธ่บัายข้องพร์ะอร์ร์ถกถาจ้าร์ย	์เพ่�อให้อนุั้ชื่นั้รุ่์นั้หลััง

ที�เรี์ยนั้บัาลีัเป็นั้ภีาษิาที�ส่อง	ได้ั้เข้้าใจ้บัทพยัญ่ชื่นั้ะได้ั้

ชัื่ดั้เจ้นั้	ซึึ้�งจ้ะเอ่�อปร์ะโยชื่น์ั้ให้เข้้าใจ้อร์ร์ถเป็นั้อย่างดีั้

	 อย่างไร์ก็ตาม	สั่งคัหัฏฐกถาดัั้งกล่ัาว่	มีการ์เพ่�มเต่ม 

คัว่ามเช่ื่�อข้องคันั้ในั้ยุคันัั้�นั้บ้ัาง	 อธ่บัายตามคััมภีีร์์ยา

ข้องสั่นั้ส่กฤตบ้ัาง	ทำาให้ข้้อคัว่ามบัางแห่งในั้อร์ร์ถกถา 

ดัั้งกล่ัาว่ผู่้ดั้กับัหลัักว่่ทยาศาส่ตร์์ปัจ้จุ้บัันั้	 ตัว่อย่าง

เช่ื่นั้

	 ก.	 เร่์�องพร์ะจั้นั้ทร์์กว้่าง	๔๙	โยชื่น์ั้	พร์ะอาท่ตย์

กว้่าง	 ๕๐	 โยชื่น์ั้	 เป็นั้ต้นั้	 พบัในั้ส่มันั้ตปาส่าท่กา	 

(ว่่.มหา.อ.	 ๑/๑/๑๑๒)	 แลัะว่่สุ่ทธ่มร์ร์คั	 (ว่่สุ่ทฺธ่.	 

๑/๑๓๗/๒๒๖)

	 ข้.	 เร่์�องกร์ะดั้กูตาตุ่ม	พบัในั้ว่่สุ่ทธ่มร์ร์คั	(ว่่สุ่ทฺธ่.	 

๑/๑๙๐/๒๗๗)	 แต่กร์ะดูั้กตาตุ่มเป็นั้เพียงตุ่มปลัาย 

ข้องกร์ะดัู้กแข้้งเท่านัั้�นั้	 ถ้าท่านั้นัั้บักร์ะดัู้กตาตุ่มจ้ร่์ง	 

ก็คัว่ร์นัั้บักร์ะดูั้กที�บัว่มออกมาคัล้ัายตาตุ่มที�ข้้อม่อ 

อีกด้ั้ว่ย	 แต่ท่านั้ม่ได้ั้นัั้บัเช่ื่นั้นัั้�นั้	 แม้ในั้คััมภีีร์์มหา- 

อร์ร์ถกถาฉบัับัดัั้�งเด่ั้ม	ก็ม่ได้ั้นัั้บักร์ะดั้กูตาตุ่มไว้่	เพร์าะ

คััมภีีร์์มูลัฎีีกา	 ร์ะบุัว่่า	 กร์ะดูั้กตาตุ่มไม่พบัในั้คััมภีีร์์

มหาอร์ร์ถกถา	(อภ่ี.ว่่.มูลัฎีีกา	๒/๓๕/๓๖๘)

	 แ ม้ ข้้อคัว่าม ดัั้งก ล่ัาว่จ้ะ ขั้ดั้แ ย้ ง กับัห ลััก

ว่่ทยาศาส่ตร์์ในั้ยุคัปัจ้จุ้บัันั้	 ก็ถ่อว่่าไม่ใช่ื่ข้้อบักพร่์อง

ที�ร้์ายแร์ง	เพร์าะไม่เกี�ยว่กับัสั่จ้ธร์ร์มข้องพร์ะพุทธเจ้้า

แต่อย่างใดั้

	 ปร์ะโยชื่น์ั้ส่ำาคััญ่ข้องอร์ร์ถกถามีมากมาย	 ท่านั้

ผูู้้ปร์ะพันั้ธ์กล่ัาว่ถึงปร์ะวั่ต่คัว่ามเป็นั้มาข้องเน่ั้�อเร่์�อง 

อธ่บัายศัพท์	 คัว่ามหมายข้องศัพท์	 แลัะแส่ดั้ง 

หลัักภีาษิาฝ่ัายบัาลีัแลัะสั่นั้ส่กฤต	ร์ว่มไปถึงแส่ดั้งข้้อ

ว่่น่ั้จ้ฉัยตามหลัักธร์ร์ม	 โดั้ยอาศัยพร์ะพุทธพจ้น์ั้เป็นั้

หลัักฐานั้อ้างอ่ง	 เป็นั้ต้นั้	 พร์ะอร์ร์ถกถาจ้าร์ย์จึ้งได้ั้ 

ช่ื่�อว่่า	พุทธมตัญ่ญูู	ค่ัอ	ผูู้้รู้์พุทธาธ่บัาย	ในั้ที�นีั้�จ้ะกล่ัาว่ถึง 

ปร์ะโยชื่น์ั้ส่ำาคััญ่ข้องอร์ร์ถกถา	๔	ข้้อ	ค่ัอ

	 ๑.	ทำาให้เข้้าใจ้คัว่ามหมายในั้พร์ะบัาลีัได้ั้อย่าง

ถูกต้อง	เช่ื่นั้

 มาตฺรํ ปิตฺรํ หินฺตฺฺวุา ราชาโน เทฺฺวุ จ ขุตฺฺติฺเย 

 รฏฺฺํ สานุจรํ หินฺตฺฺวุา อนีโฆ ยาติฺ พฺุราหฺิมโณฺ.

(ขุ้.ธ.	๒๕/๒๙๔/๖๗)

	 “พร์าหมณ์ฆ่ามาร์ดั้า	 ฆ่าบ่ัดั้า	 ฆ่าขั้ตต่ยร์าชื่อีก

ส่ององค์ั	 ทำาลัายรั์ฐพร้์อมทั�งเจ้้าพนัั้กงานั้แล้ัว่	 ย่อม

สั่ญ่จ้ร์ไปอย่างไร้์ทุกข์้”

	 คัำาว่่า	มาตฺรํ	 (มาร์ดั้า),	 ปิตฺรํ (บ่ัดั้า),	 ราชาโน  

( ขั้ตต่ยร์าชื่) , 	รฏฺฺ ํ 	 ( รั์ฐ) , 	สานุจรํ (พร้์อมทั� ง 

เจ้้าพนัั้กงานั้)	 แลัะ	 พฺร์าหฺมโณ	 (พร์าหมณ์)	 เป็นั้ 

คัำาเปรี์ยบัเทียบั	ในั้ที�นีั้�พร์ะพุทธองค์ัทร์งเปรี์ยบัตัณหา

เป็นั้มาร์ดั้า,	 มานั้ะค่ัอบ่ัดั้า,	 ส่ัส่ส่ตท่ฏฐ่แลัะอุจ้เฉท

ท่ฏฐ่ค่ัอขั้ตต่ยร์าชื่ส่ององค์ั,	 รั์ฐค่ัออายตนั้ะ	 ๑๒,	 

เจ้้าพนัั้กงานั้ค่ัอนัั้นั้ท่ร์าคัะ	 แลัะพร์าหมณ์ค่ัอ 

พร์ะขี้ณาส่พ

	 ถ้าพร์ะอร์ร์ถกถาจ้าร์ย์ม่ได้ั้อธ่บัายข้ยายคัว่าม

คัาถาข้้างต้นั้ไว้่	 ผูู้้อ่านั้ย่อมไม่อาจ้เข้้าใจ้เน่ั้�อคัว่าม 

ในั้คัาถาไดั้อ้ยา่งถูกต้อง	เพร์าะเปน็ั้การ์ใช้ื่ส่ำานั้ว่นั้ทาง

ภีาษิา	โดั้ยคัำาเหล่ัานีั้�จั้ดั้เป็นั้ส่ท่สู่ปจ้าร์ะ	ค่ัอ	ส่ำานั้ว่นั้ที�

กล่ัาว่ถึงส่่�งที�คัล้ัายคัลึังกันั้	แต่มุ่งให้หมายถึงส่่�งอ่�นั้ที�มี

คัว่ามคัล้ัายคัลึังกันั้	ตามนัั้ย	๔๐	เรี์ยกว่่า	รุ์ฬหีนัั้ย	ค่ัอ	

การ์มีคัว่ามหมายไม่ตร์งกับัส่ภีาพที�เป็นั้จ้ร่์ง

	 ๒.	ทำาให้เข้้าใจ้เหตุการ์ณ์ข้องเร่์�องร์าว่ในั้ส่มัย

ก่อนั้พุทธกาลัแลัะพุทธกาลัได้ั้ชัื่ดั้เจ้นั้	 เช่ื่นั้	 เร่์�องร์าว่

ข้องตัว่ลัะคัร์ในั้ชื่าดั้กต่างๆ	ว่่ามีคัว่ามเป็นั้มาอย่างไร์
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ใคัร์พูดั้กับัใคัร์	 แลัะปร์ะชุื่มชื่าดั้กว่่าใคัร์มาเก่ดั้ 

เป็นั้ใคัร์ในั้ชื่าต่สุ่ดั้ท้าย	 แม้ปร์าชื่ญ์่ตะวั่นั้ตกก็เช่ื่�อว่่า 

อร์ร์ถกถาข้องพร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์เป็นั้การ์ปร่์ว่ร์ร์ต

มาจ้ากภีาษิาส่่งหลั	เพร์าะท่านั้ผูู้้แต่งไม่อาจ้รู้์ปร์ะวั่ต่

คัว่ามเป็นั้มาที�พร์ะพุทธองค์ัตรั์ส่ไว้่ในั้ชื่าดั้กได้ั้ด้ั้ว่ย

ตนั้เอง

	 ๓.	การ์ตัดั้ส่่นั้คัว่ามถูกต้องตามหลัักว่่นัั้ย

	 ในั้คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาได้ั้กล่ัาว่ถึงคัว่ามเห็นั้ข้อง 

พร์ะมหาสุ่มนั้เถร์ะแลัะพร์ะมหาปทุมเถร์ะ	 เป็นั้ต้นั้	 

แม้ท่านั้จ้ะม่ได้ั้ตัดั้ส่่นั้ว่่ามต่ข้องท่านั้ใดั้ส่มคัว่ร์กว่่า

ก็จั้ดั้ว่่าท่านั้ถ่อเอามต่หลัังเป็นั้หลััก	 เพร์าะมต่ข้อง

คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาหร่์อพร์ะเถร์ะที�กล่ัาว่ไว้่ภีายหลัังเป็นั้

หลัักส่ำาคััญ่	ดัั้งข้้อคัว่ามในั้คััมภีีร์์ส่มันั้ตปาส่าท่กาว่่า	

 ยถา เจตฺฺถ, เอวํุ สพฺุพุตฺฺถ โย โย อฏฺฺกถาวุาโทฺ 

วุา เถรวุาโทฺ วุา ปจฺฉา วุุจฺจติฺ, โส ปมาณฺโตฺ ทฺฏฺฺพฺุโพุ.  

(ว่่.มหา.อ.	๑/๙๒/๓๒๒)

	 “อนึั้�ง	 ข้้อคัว่ามในั้ที�นีั้�เป็นั้ฉันั้ใดั้	 มต่ข้องคััมภีีร์์

อร์ร์ถกถาหร่์อพร์ะเถร์ะที�กล่ัาว่ไว้่ภีายหลััง	พึงกำาหนั้ดั้

โดั้ยคัว่ามเป็นั้ข้องหลัักส่ำาคััญ่	ฉันั้นัั้�นั้”

	 ๔.	อธ่บัายส่ำานั้ว่นั้ทางภีาษิาที�พบัในั้พร์ะว่่นั้ัย

ปิฎีก	เช่ื่นั้

 พุหูิ เม พุทฺรา ปฏิยตฺฺตฺา. 

(ว่่.มหา.	๒/๒๒๑/๒๒๑)

	 “ข้้าพร์ะพุทธเจ้้าจั้ดั้เตรี์ยมผู้ลัพุทร์าไว้่มากมาย”

	 คัำาว่่า	 พุทฺรา	 (ผู้ลัพุทร์า)	 ในั้ปร์ะโยคัข้้างต้นั้	 

แม้จ้ะกล่ัาว่ถึงปร์ะธานั้ค่ัอพุทร์า	 ก็ยังหมายร์ว่มถึง 

ข้องคัว่ร์เคีั�ยว่แลัะข้องคัว่ร์บัร่์โภีคัอ่�นั้ๆ	 จึ้งเป็นั้ 

ปธานั้นั้ัย	 ค่ัอ	 การ์ร์ะบัุถึงส่่�งที�เป็นั้ปร์ะธานั้	 แต่ยัง

หมายร์ว่มถึงส่่�งอ่�นั้ๆ	อีกด้ั้ว่ย	ดัั้งคัำาว่่า	ราชา อาคจฺฉติฺ  

(พร์ะร์าชื่าเส่ด็ั้จ้มา)	 ซึึ้�งยังหมายร์ว่มถึงพร์ะมเหสี่	

พร์ะโอร์ส่	พร์ะปร์ะยูร์ญ่าต่	มหาดั้เล็ัก	แลัะองคัรั์กษ์ิ

เป็นั้ต้นั้อีกด้ั้ว่ย

	 ดัั้งข้้อคัว่ามว่่า

 พุทฺรา ปฏิยตฺฺตฺาติฺ อุปจารวุเสน วุทฺติฺ. 

(ว่่.มหา.อ.	๒/๒๒๑/๓๕๒)

	 “กุลับุัตร์กลั่าว่ว่่า	 พุทฺรา ปฏิยตฺฺตฺา	 (เตร์ียม 

ผู้ลัพุทร์าไว้่)	โดั้ยคัว่ามเป็นั้ส่ำานั้ว่นั้”	

 ส รุปควุามวุ่า 	 คััมภีี ร์์อร์ร์ถกถาต่างๆ	 ที� 

พร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์	 เป็นั้ต้นั้	 ร์จ้นั้า	 เป็นั้ข้้อคัว่ามที�

ท่านั้ปร่์ว่ร์ร์ตจ้ากคััมภีีร์์มหาอร์ร์ถกถาที�กอปร์ด้ั้ว่ย

ปก่ณกเทศนั้าข้องพร์ะพุทธเจ้้า	 กับัคัำาอธ่บัายข้อง 

พร์ะส่าว่ก	คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาใหม่นีั้�เรี์ยกว่่า	สั่งคัหัฏฐกถา	 

จั้ดั้เป็นั้ว่ร์ร์ณกร์ร์มปร์ะเภีทร์อ้ยแก้ว่	แต่ก็มีร้์อยกร์อง

ผู้ส่มอยู่บ้ัาง

	 นั้อกจ้ากนีั้�	 ยังมีคััมภีีร์์อร์ร์ถกถาอีกปร์ะเภีทหนึั้�ง	 

ที�แ ต่ง ย่อคัว่ามพร์ะไตร์ปิฎีกกับัสั่งคัหัฏฐกถา

ท่านั้เรี์ยกว่่าอร์ร์ถกถาส่ังเข้ป	 เป็นั้ร้์อยแก้ว่บ้ัาง	 

ร้์อยกร์องบ้ัาง	 หร่์อทั�งส่องอย่างผู้ส่มกันั้	 ส่่ว่นั้ใหญ่่

สั่งคัหัฏฐกถากับัอร์ร์ถกถาสั่งเข้ปจ้ะมีคััมภีีร์์ฎีีกา

อธ่บัายคัว่าม	 สั่งคัหัฏฐกถามีทั�งหมดั้	 ๒๕	 คััมภีีร์์	 

ส่่ว่นั้อร์ร์ถกถาสั่งเข้ปมี	๑๓	คััมภีีร์์	ดัั้งนีั้�

	 สั่งคัหัฏฐกถา	๒๕	คััมภีีร์์	ปร์ะกอบัด้ั้ว่ย

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์ร์จ้นั้า 

มี	๑๒	ฉบัับั	ค่ัอ

๑.	 ส่มันั้ตปาส่าท่กา	

	 อธ่บัายพร์ะว่่นัั้ยปิฎีก
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๒.	 สุ่มังคัลัว่่ลัาส่่นีั้	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ทีฆน่ั้กาย

๓.	 ปปัญ่จ้สู่ทนีั้	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	มัชื่ฌ่ิมน่ั้กาย

๔.		 ส่ารั์ตถปกาส่่นีั้	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	สั่งยุตตน่ั้กาย

๕.	 มโนั้ร์ถปูร์ณี	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	อังคุัตตร์น่ั้กาย

๖.	 อร์ร์ถกถาขุ้ททกปาฐะ	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ขุ้ททกปาฐะ

๗.	 อร์ร์ถกถาธร์ร์มบัท

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ธร์ร์มบัท

๘.		 อร์ร์ถกถาสุ่ตตน่ั้บัาต

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	สุ่ตตน่ั้บัาต

๙.		 อร์ร์ถกถาชื่าดั้ก	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ชื่าดั้ก

๑๐.	อัฏฐส่าล่ันีั้	

	 อธ่บัายพร์ะอภ่ีธร์ร์มปิฎีก	ธัมมสั่งคัณี

๑๑.	สั่มโมหว่่โนั้ทนีั้	

	 อธ่บัายพร์ะอภ่ีธร์ร์มปิฎีก	ว่่ภัีงค์ั

๑๒.	ปัญ่จ้ปกร์ณ์	

	 อธ่บัายพร์ะอภ่ีธร์ร์มปิฎีก	๕	ปกร์ณ์ที�เหล่ัอ

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะพุทธทัตตเถร์ะร์จ้นั้า  

มี	๑	ฉบัับั	ค่ัอ

๑.	 อร์ร์ถกถาพุทธว่งศ์	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	พุทธว่งศ์

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะธร์ร์มบัาลัเถร์ะร์จ้นั้า	 

มี	๘	ฉบัับั	ค่ัอ

๑.	 อร์ร์ถกถาอุทานั้	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	อุทานั้

๒.	 อร์ร์ถกถาอ่ต่วุ่ตตกะ

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	อ่ต่วุ่ตตกะ

๓.	 อร์ร์ถกถาว่่มานั้วั่ตถุ	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ว่่มานั้วั่ตถุ

๔.	 อร์ร์ถกถาเปตวั่ตถุ	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	เปตวั่ตถุ

๕.	 อร์ร์ถกถาเถร์คัาถา

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	เถร์คัาถา

๖.	 อร์ร์ถกถาเถรี์คัาถา	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	เถรี์คัาถา

๗.		 อร์ร์ถกถาจ้ร่์ยาปิฎีก	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	จ้ร่์ยาปิฎีก

๘.		 อร์ร์ถกถาเนั้ตต่ปกร์ณ์	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	เนั้ตต่ปกร์ณ์

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะมหานั้ามะร์จ้นั้า 

มี	๑	ฉบัับั	ค่ัอ

๑.	 อร์ร์ถกถาปฏ่สั่มภ่ีทามร์ร์คั	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	ปฏ่สั่มภ่ีทามร์ร์คั

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะอุปเส่นั้ะร์จ้นั้า 

มี	๒	ฉบัับั	ค่ัอ

๑.	 อร์ร์ถกถามหาน่ั้ทเทส่	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	มหาน่ั้ทเทส่

๒.	 อร์ร์ถกถาจู้ฬน่ั้ทเทส่	
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	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	จู้ฬน่ั้ทเทส่

 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาที�พร์ะเถร์ะไม่ปร์ากฏนั้ามร์จ้นั้า	

มี	๑	ฉบัับั	ค่ัอ		อร์ร์ถกถาอปทานั้	

	 อธ่บัายพร์ะสุ่ตตันั้ตปิฎีก	อปทานั้

อรรถกถาสังฺเขุป ๑๓ คัมภีร์ 

	 อร์ร์ถกถาสั่งเข้ป	แบ่ังออกเป็นั้	๓	ปร์ะเภีท	ค่ัอ

๑. หิมวุดพุระวิุนัย

	 -	กังข้าว่่ตร์ณี	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้ภ่ีกขุ้ปาต่โมกข์้ 

กับัภ่ีกขุ้นีั้ปาต่โมกข์้	 พร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์ร์จ้นั้าเป็นั้

ร้์อยแก้ว่

	 -	ว่่นัั้ยสั่งคัหะ	ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้พร์ะว่่นัั้ยปิฎีก 

กับัอร์ร์ถกถา	 พร์ะส่ารี์บุัตร์เถร์ะร์จ้นั้าเป็นั้ร้์อยแก้ว่	

ในั้ร์าว่พุทธศตว่ร์ร์ษิที�	๑๖

	 -	ขุ้ททส่่กข้า	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้พร์ะว่่นัั้ยปิฎีก

พร์ะธัมมส่่ร่์เถร์ะร์จ้นั้าเป็นั้ร้์อยกร์องผู้ส่มร์้อยแก้ว่	 

มีคัาถา	๕๑๒	บัท

	 -	มูลัส่่กข้า	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามที�เกี�ยว่กับัว่่นัั้ยเหม่อนั้ 

ขุ้ททส่่กข้าแต่ยอ่กว่่า	พร์ะเถร์ะไม่ปร์ากฏนั้ามร์จ้นั้าเป็นั้

ร้์อยกร์องผู้ส่มร้์อยแก้ว่	มีคัาถา	๑๑๒	บัท

	 -	ว่่นัั้ยว่่น่ั้จ้ฉัย	ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้คััมภีีร์์อุภีโตว่่ภัีงค์ั

กับัคััมภีีร์์ขั้นั้ธกะพร้์อมด้ั้ว่ยอร์ร์ถกถา	พร์ะพุทธทัตตะ

เถร์ะร์จ้นั้าเป็นั้ร้์อยกร์อง	มีคัาถา	๓,๑๕๓	บัท

	 -	อุตตร์ว่่น่ั้จ้ฉัย	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้คััมภีีร์์บัร่์ว่าร์

พร้์อมด้ั้ว่ยอร์ร์ถกถา	 พร์ะพุทธทัตตเถร์ะร์จ้นั้าเป็นั้

ร้์อยกร์อง	มีคัาถา	๓๑๐	บัท

๒. หิมวุดพุระสูตฺร

	 -	ว่่สุ่ทธ่มร์ร์คั	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามเร่์�องไตร์ส่่กข้าในั้

น่ั้กาย	๕	พร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์ร์จ้นั้าเป็นั้ร้์อยแก้ว่ผู้ส่ม

ร้์อยกร์อง

๓. หิมวุดพุระอภิธรรม

	 -	อภ่ีธัมมัตถสั่งคัหะ	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้พร์ะ- 

อภ่ีธร์ร์มปิฎีก	พร์ะอนุั้รุ์ทธาจ้าร์ย์ร์จ้นั้าเป็นั้ร้์อยแก้ว่

ผู้ส่มร้์อยกร์อง

	 -	อภ่ีธัมมาว่ตาร์	 ปร์ะมว่ลัคัว่ามในั้พร์ะอภ่ีธร์ร์ม

ปิฎีกแลัะอร์ร์ถกถา	 พร์ะพุทธทัตตะเถร์ะร์จ้นั้าเป็นั้

ร้์อยกร์องผู้ส่มร้์อยแก้ว่

	 คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาข้องพร์ะสู่ตร์แลัะพร์ะอภ่ีธร์ร์ม

แต่งโดั้ยอาศัยมหาอร์ร์ถกถาเท่านัั้�นั้	 แต่อร์ร์ถกถา

ข้องพร์ะว่่นัั้ยยังอาศัยคััมภีีร์์อธ่บัายพร์ะว่่นัั้ยที�แต่ง

โดั้ยพร์ะเถร์ะอ่นั้เดีั้ยแลัะส่่งหลั	คััมภีีร์์เหล่ัานัั้�นั้ก็เป็นั้

อร์ร์ถกถาเช่ื่นั้กันั้	 เท่าที�ปร์ากฏช่ื่�อโดั้ยตร์งในั้คััมภีีร์์

อร์ร์ถกถาแลัะฎีีกาพร์ะว่่นัั้ยมี	๗	ฉบัับั	ดัั้งนีั้�

	 ๑)	มหาปัจ้จ้รี์	 อร์ร์ถกถาที�แต่งบันั้แพ	 (คัำาว่่า

มหา	 เป็นั้คุัณศัพท์ที�ใช้ื่นั้ำาหน้ั้าบุัคัคัลัหร่์อส่่�งที�คัว่ร์

ยกย่อง	คัำาว่่า	ปัจ้จ้รี์	แปลัว่่า	แพ)

	 ๒)	จู้ฬปัจ้จ้รี์	 อร์ร์ถกถาย่อคัว่ามมหาปัจ้จ้รี์

	 ๓)	กุรุ์นั้ที	 อร์ร์ถกถาที�แต่ง	ณ	กุร์นุั้ทีว่ลััล่ัว่่หาร์

	 ๔)	สั่งเข้ปะ		สั่นั้น่ั้ษิฐานั้ว่่า	 เ ป็นั้อร์ร์ถกถา 

ย่อคัว่ามมหาอร์ร์ถกถาแลัะมหาปัจ้จ้รี์เป็นั้ต้นั้	 

บัาง ท่านั้ก ล่ัาว่ ว่่ าอร์ร์ถกถา นีั้� ก็ ค่ั อ จู้ฬ ปัจ้จ้ รี์ 

ที�ย่อคัว่ามจ้ากมหาปัจ้จ้รี์	นัั้�นั้เอง

	 ๕)	อันั้ธกะ	อร์ร์ถกถาที�แต่งด้ั้ว่ยภีาษิาเตลูัคูั 

ในั้แคัว้่นั้อันั้ธกะ

	 ๖)	อร่์ยะ	 อร์ร์ถกถาที�แต่งด้ั้ว่ยภีาษิาอาร์ยันั้

	 ๗)	ปันั้นั้ว่าร์ะ	 ช่ื่� อ นีั้� มีพบัในั้ว่ ช่ื่ร์ พุท ธ่ ฎีีกา

เท่านัั้�นั้	 คัว่ามหมายข้องช่ื่�อไม่ชัื่ดั้เจ้นั้	 ทั�งคััมภีีร์์ก็

ส่าบัสู่ญ่	จึ้งไม่อาจ้รู้์ว่่าคััมภีีร์์นีั้�มีลัักษิณะอย่างไร์

	 ในั้คััมภีีร์์อร์ร์ถกถาเหล่ัานีั้�	 ช่ื่�อคััมภีีร์์มหาปัจ้จ้รี์	 

กุรุ์นั้ที	อันั้ธกะ	แลัะสั่งเข้ปะ	พบับัอ่ยคัรั์�งในั้อร์ร์ถกถา 

พร์ะว่่นัั้ยข้องพร์ะพุทธโฆส่าจ้าร์ย์	 แลัะในั้ฎีีกา 

พร์ะว่่นัั้ยค่ัอส่ารั์ตถทีปนีั้กับัว่่มต่ว่่โนั้ทนีั้	(ส่าร์ตฺถ.ฎีีกา	 

๑/๒๕	 ว่่มต่.ฎีีกา	 ๑/๒๗)	 ส่่ว่นั้ช่ื่�อคััมภีีร์์จู้ฬปัจ้จ้รี์	

อร่์ยะ	แลัะปันั้นั้ว่าร์ะ	มีพบัในั้ฎีีกาพร์ะว่่นัั้ยค่ัอคััมภีีร์์

ว่ช่ื่ร์พุทธ่ฎีีกาเท่านัั้�นั้		(ว่ช่ื่ร์.ฎีีกา	๒๓)	 
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	 คัำาว่่า	รสรส	มีคัำาแปลัในั้สั่ททานุั้กร์มพร์ะไตร์ปิฎีก 
บัาลีั-พม่า	(เล่ัม	๑๗	หน้ั้า	๕๑๘)	๒	ปร์ะการ์	ค่ัอ
	 ๑.	รสอันัเลิิศ	ค่ัอ	แกงที�มีร์ส่เล่ัศกว่่าแกงถั�ว่เขี้ยว่
แลัะแกงถั�ว่ร์าชื่มาส่	 (ว่่นัั้ยน่ั้ส่สั่ย	 ฉบัับับัะยาจี้)	 หร่์อ 
ร์ส่ที�เป็นั้ข้องเหลัว่	(ว่่นัั้ยอร์ร์ถกถาน่ั้ส่สั่ย	ฉบัับัชื่เว่อุม่นั้)
	 ๒.	ความพอัใจในรสารมณ์์
	 คัว่ามหมายว่่า	 ร์ส่อันั้เล่ัศ	 มีหลัักฐานั้ในั้คััมภีีร์์ 
ปาจ่้ตยาท่โยชื่นั้า	(ข้้อ	๖๐๔	หน้ั้า	๑๓๔)	ว่่า
 ตํฺ สพฺุพํุ รสานํ รโส รสรโสตฺ ิกตฺฺวุา รสรโสตฺ ิวุุจฺจติฺ.
	 “กับัข้้าว่ทั�งหมดั้นัั้�นั้เรี์ยกว่่า	ร์ส่ร์ส่ะ	โดั้ยกร์ะทำา
รู์ปว่่เคัร์าะหว่์่า	ร์ส่านั้ำ	ร์โส่	ร์ส่ร์โส่	(ร์ส่แห่งร์ส่ทั�งหลัาย	
ช่ื่�อว่่า	ร์ส่ร์ส่ะ)”	[ฉัฏฐีตัปปุร่์ส่ส่มาส่]
	 ตามคัำาแปลัแร์กว่่า รสอันัเลิิศ คัำาว่่า	ร์ส่ร์ส่	แปลั
ตามศัพท์ว่่า	ร์ส่แห่งร์ส่	ซึึ้�งมีคัว่ามหมายว่่า	ร์ส่อันั้เล่ัศ
นัั้�นั้เอง	ดัั้งคัำาว่่า	เทว่เทว่	(เทพแห่งเทพทั�งหลัาย)	ค่ัอ	
เทพผูู้้ย่�งใหญ่่
	 ส่่ว่นั้ตามคัำาแปลัต่อมาว่่า	 ร์ส่ที�เป็นั้ข้องเหลัว่	 
มาจ้าก	ร์ส่	(ข้องเหลัว่)	+	ร์ส่	(ร์ส่)	คัำานีั้�มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ 
กร์ร์มธาร์ยส่มาส่ว่่า	ร์โส่	จ้	โส่	ร์โส่	จ้าต่	ร์ส่ร์โส่	(ร์ส่ที�
เป็นั้ข้องเหลัว่	ช่ื่�อว่่า	ร์ส่ร์ส่ะ)
	 อย่างไร์ก็ตาม	 ผูู้้เขี้ยนั้เห็นั้ว่่า	คัำาว่่า	ร์ส่ร์ส่	คัว่ร์
แปลัว่่า	นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดีั้,	นั้ำ�าแกงร์ส่อร่์อย	โดั้ยมาจ้าก
ร์ส่	(ร์ส่ดีั้)	+	ร์ส่	(นั้ำ�าแกง)	ตามคัำาแปลันีั้�คัำาว่่า	ร์ส่ร์ส่	
มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า	ร์โส่	อสฺ่ส่	อตฺถีต่	ร์โส่	(ส่่�งที�มีร์ส่	ช่ื่�อ
ว่่า	ร์ส่ะ),	ร์โส่	จ้	โส่	ร์โส่	จ้าต่	ร์ส่ร์โส่	(นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่
ช่ื่�อว่่า	 ร์ส่ร์ส่ะ)	 ในั้บัททั�งส่องนีั้�	 คัำาแร์กว่่า	 ร์ส่	 แปลั
ตามศัพท์ว่่า	“ส่่�งที�มีร์ส่,	มีร์ส่ดีั้”	มาจ้าก	ร์ส่	ศัพท์	+	
ณ	 ปัจ้จั้ยในั้อัส่สั่ตถ่ตัทธ่ต	 ส่่ว่นั้คัำาหลัังว่่า	 ร์ส่	 ใช้ื่ในั้
คัว่ามหมายว่่า	ข้องเหลัว่	 (ทฺร์ว่)	ตามที�คััมภีีร์์อภ่ีธา- 
นัั้ปปทีปิกา	(กัณฑ์์ที�	๓	คัาถา	๘๐๔)	แส่ดั้งคัว่ามหมาย
ข้อง	รส	ศัพท์	๙	อย่าง	ค่ัอ	ข้องเหลัว่	(ทฺร์ว่),	คัว่าม
ปร์ะพฤต่	(อาจ้าร์),	คัว่ามเพยีร์	(วี่ร่์ย),	ร์ส่หว่านั้เปน็ั้ต้นั้ 
๖	 อย่าง	 (มธุร์าท่),	 ปร์อท	 (ปาร์ท),	 ร์ส่ร์ักเป็นั้ต้นั้	 
๙	 อย่าง	 (ส่่งฺคัาร์าท่),	 ธาตุปร์ะเภีทหนึั้�งในั้ธาตุ	 
๗	อย่าง,	ร์ส่ธาตุ	(ธาตุเภีท),	หน้ั้าที�	(ก่จฺ้จ้)	แลัะคัว่าม

บัร่์บูัร์ณ์	(ส่มฺปตฺต่)
	 เหตุที�ผูู้้เขี้ยนั้แปลัคัำานีั้�ว่่า	นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดั้	ีก็เพร์าะ
ว่่าอร์ร์ถกถาพร์ะว่่นัั้ยอธ่บัายว่่า

 รสรเสติ ิ เอัติถฺ เปติวฺา เทฺวฺ สเูป อัวเสสานิ 
โอัโลิณ์สีากสเูปยฺยฺฺมจฉฺรสมสํรสาทฺนิี รสรสาติ ิเวทฺิ
ติพพฺานิ. ติ ํรสรส ํพหุุมปิฺ คณ์หฺุนตฺิสสฺ อันาปติตฺิ.ิ 
(ว่่.มหา.อ.	๑/๖๐๔/๔๕๑)
	 “ในั้คัำาว่่า	ร์ส่ร์เส่	(ในั้นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดีั้)	นีั้�	กับัข้้าว่ 
ที�ทำาจ้ากนั้มวั่ว่	 ( โอโลัณี) , 	 เคั ร่์�องแกงค่ัอผัู้ก	 
(ส่ากสู่เปยฺย),	 นั้ำ�าแกงปลัา	 (มจฺ้ฉร์ส่)	 แลัะนั้ำ�าแกง
เน่ั้�อ(มำส่ร์ส่)	 เป็นั้ต้นั้	 ที�เหล่ัอเว้่นั้แกง	 ๒	 ชื่น่ั้ดั้	 ค่ัอ	 
แกงถั�ว่เขี้ยว่	 แลัะแกงถั�ว่ร์าชื่มาส่	 ที�ใช้ื่ม่อหย่บัได้ั้	 
พึงทร์าบัว่่าเป็นั้นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดีั้	 ภ่ีกษุิผูู้้รั์บันั้ำ�าแกงที�มี
ร์ส่ดีั้จ้ำานั้ว่นั้มากก็ไม่ต้องอาบััต่”
 รส	 ศัพท์ในั้คัำาว่่า	มจฉฺรสมสํรส	 (นั้ำ�าแกงปลัา,	 
นั้ำ�าแกงเน่ั้�อ)	 มีคัว่ามหมายว่่า	 นั้ำ�าแกง,	 ซึุ้ป	 โดั้ย	 ร์ส่ 
ศัพท์ใช้ื่ในั้คัว่ามหมายว่่า	 ข้องเหลัว่	 (ทฺร์ว่)	 ดัั้งคัำาว่่า	 
อมฺพร์ส่	(นั้ำ�ามะม่ว่ง),	ผู้ลัร์ส่	(นั้ำ�าผู้ลัไม้)	เป็นั้ต้นั้
	 มีข้้อสั่งเกตว่่า	กับัข้้าว่ที�เรี์ยกว่่า	ร์ส่ร์ส่	แบ่ังออก
เป็นั้	 ๔	 ชื่น่ั้ดั้	 ค่ัอ	 กับัข้้าว่ที�ทำาจ้ากนั้มว่ัว่	 (โอโลัณี),	
เคัร่์�องแกงค่ัอผัู้ก	 (ส่ากสู่เปยฺย),	 นั้ำ�าแกงปลัา	 (มจฺ้ฉร์ส่)	 
แลัะนั้ำ�าแกงเน่ั้�อ	 (มำส่ร์ส่)	 ผูู้้เขี้ยนั้จึ้งเข้้าใจ้ว่่า	 คัำาว่่า	 
ร์ส่ร์ส่	 คัว่ร์แปลัว่่า	 นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดีั้	 เพร์าะพบัคัำาว่่า 
มจฺ้ฉร์ส่	(นั้ำ�าแกงปลัา)	แลัะ	มำส่ร์ส่	(นั้ำ�าแกงเน่ั้�อ)	ในั้เร่์�องนีั้�	 
นั้อกจ้ากนัั้�นั้	 กับัข้้าว่อ่�นั้ที�ไม่ใช่ื่นั้ำ�าแกงก็นัั้บัร์ว่มเข้้า
ในั้คัำาว่่า	ร์ส่ร์ส่	โดั้ยเอกเทสู่ปจ้าร์ะ	ค่ัอ	การ์กล่ัาว่ถึง
บัางส่่ว่นั้	แต่มุ่งให้หมายถึงกลุ่ัม	 ดัั้งคัำาว่่า	ภีตฺตำ	 ภุีญฺูชื่ต่	 
(บัร่์โภีคัข้้าว่)	 คัำาว่่า	 ภีตฺตำ	 แม้จ้ะกล่ัาว่ถึงข้้าว่	 แต่ 
เจ้ตนั้าหมายร์ว่มกับัข้้าว่ที�เป็นั้กลุ่ัมอีกด้ั้ว่ย
	 ส่รุ์ปคัว่ามว่่า	 ผูู้้เขี้ยนั้เห็นั้ว่่า	 คัำาว่่า	 ร์ส่ร์ส่	 ในั้ 
เร่์�องนีั้�คัว่ร์แปลัว่่า	 นั้ำ�าแกงที�มีร์ส่ดีั้,	 นั้ำ�าแกงร์ส่อร่์อย
จั้ดั้ว่่าเป็นั้อัตตโนั้มต่	 (คัว่ามเห็นั้ส่่ว่นั้ตัว่)	 ที�ค่ัดั้ตาม
หลัักภีาษิา	ข้อฝัากให้ผูู้้รู้์พ่จ้าร์ณาคัว่ามถูกต้องต่อไป
 อัติตฺิโนมติ ิกญิจฺาปิ กถติิา สพพฺทฺุพพฺลิา
 ติถาปิ นยฺมาทฺายฺ กถติิติตฺิา อัโกปิยฺา. 

(นีั้ต่.ปท.	๔๒)
	 “แม้จ้ะกลั่าว่ว่่า	 อัตตโนั้มต่มีกำาลัังน้ั้อยกว่่า 
คัว่ามเห็นั้ทั�งปว่งถึงอย่างนัั้�นั้	ก็เป็นั้ส่่�งมั�นั้คังไม่หวั่�นั้ไหว่	 
เพร์าะกล่ัาว่ไว้่โดั้ยอาศัยว่่ธีอันั้เหมาะส่ม”  

ค�าถามจากผูอ้า่น

ปาฬปิาโมกข์ปาฬปิาโมกข์

ค�ำอธิบำย ค�ำอธิบำย รสรสรสรส ศัพท์ ศัพท์



 มหิพฺุภยํ สุพีุภจฺฉํ ภุวุนํ ยุทฺฺธสมฺภวํุ
 มจฺจจินฺตฺา จ ทฺุชฺชานา มา ปมาทฺตฺฺถ มาริสา.
	 “ยุทธภีพมากเภีทภัีย	 ใจ้คันั้ยากแท้หยั�งถึง	
ส่หายทั�งหลัาย	โปร์ดั้ถนั้อมตัว่”
	 คัาถาข้้างต้นั้มีคัำาแปลัตามศัพท์ว่่า
 ภุวุนํ	 อ.โลัก	 ยุทฺฺธสมฺภวํุ	 อันั้มีในั้การ์ต่อสู้่
มหิพฺุภยํ	 เป็นั้ส่่�งมีภัียมาก	 สุพีุภจฺฉํ	 เป็นั้ส่่�ง 
ถูกรั์งเกียจ้ย่�ง	(โหิตฺ	ิยอ่มเป็นั้)	ฯ	จ	อนึั้�ง	มจฺจจินฺตฺา  
อ.คัว่ามค่ัดั้ข้องมนุั้ษิย์	 ทฺุชฺชานา	 เป็นั้ส่่�งถูกรู้์ 
ได้ั้ยาก	(โหิติฺ	ย่อมเป็นั้)	ฯ	มาริสา	แน่ั้ะส่หาย	ท.	 
(ตฺุมฺเหิ	อ.ทา่นั้	ท.)	ปมาทฺา	เป็นั้ผูู้้ปร์ะมาท	มา อตฺฺถ  
จ้งอย่าเป็นั้	ฯ
 คัำาอธ่บัายโดั้ยย่อ
	 ๑.	คัำาว่่า	 มหิพฺุภย	 มาจ้าก	 มหินฺตฺ	 ศัพท์	 +	 
ภย ศัพท์	แปลัง	มหินฺตฺ	เป็นั้	มหา	ซ้ึ้อนั้	พฺ	เป็นั้	พฺภี	
แล้ัว่รั์ส่ส่ะ	อา	ในั้	หา	เป็นั้	อ	จึ้งได้ั้รู์ปว่่า	มหพฺภีย	
คัำานีั้�มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	มหินฺตํฺ ภยํ อสฺสาติฺ มหิพฺุภยํ	=	ส่่�งที�มีภัียมาก	

ช่ื่�อว่่า	มหัิพุภยะ	(ฉัฏฐีพหุพพีห่ส่มาส่)
	 ๒.	คัำาว่่า	 สุพีุภจฺฉ	มาจ้าก	 สุ	บัทหน้ั้า	+	พุธ 
ธาตุ	+	ฉ	ปัจ้จั้ย	+	อ	ปัจ้จั้ยในั้กร์ร์มส่าธนั้ะ	แปลัง	
ธ	เป็นั้	ภี,	แปลัง	อ	ในั้	พ	เป็นั้	อี	แล้ัว่ซ้ึ้อนั้	จฺ้	เป็นั้	
จฺ้ฉ	คัำานีั้�มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	สุฏฺฺุ พีุภจฺฉียเตฺติฺ สุพีุภจฺฉํ	=	ส่่�งถูกรั์งเกียจ้
ย่�ง	ช่ื่�อว่่า	สุ่พีภัีจ้ฉะ
	 ๓.	คัำาว่่า	มจฺจจินฺตฺา	มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	มจฺจานํ จินฺตฺา มจฺจจินฺตฺา	=	คัว่ามค่ัดั้ข้อง
มนุั้ษิย์	ช่ื่�อว่่า	มัจจจินตฺา	(ฉัฏฐีตัปปุร่์ส่ส่มาส่)
	 ๔.	คัำาว่่า	ทฺุชฺชานา	มาจ้าก	ทุ	(ยาก)	+	ชื่านั้า	
(ถูกรู้์)	มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	 ทฺุฏฺฺุ      ทฺุชฺชานา	 =	 ส่่�งถูกรู้์ได้ั้ยาก	 
ช่ื่�อว่่า	 ทุชื่ชื่านั้า	 (ทฺุ	 บัทหน้ั้า	 +	 	 ธาตุ	 <อว่ 
โพธเนั้	=	 รู้์>	+	นา	 ปัจ้จั้ย	+	ขุ	 ปัจ้จั้ยในั้กร์ร์ม 
ส่าธนั้ะ)
	 ๕.	คัำาว่่า	ปมาทฺตฺฺถ	ตัดั้บัทเป็นั้	ปมาทฺา	+	อตฺฺถ 
(เม่�อปร์ะกอบัดั้ว้่ย	มา	น่ั้บัาต	ให้ลังว่่ภัีตต่อาข้ยาต	

ประทีปธรรมแห่งบาลีประทีปธรรมแห่งบาลี
ปาฬปิาโมกข์ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

๓๓ตอนท่ีตอนท่ี



๓	หมว่ดั้	ค่ัอ	ปัญ่จ้มี	ห่ยยัตตนีั้	หร่์ออัชื่ชื่ตนีั้)
	 ๖.	คัำาว่่า	ปมาทฺ มาจ้าก	ป	บัทหน้ั้า	+	มทฺ ธาตุ	
(อุมฺมาเท	=	บ้ัา)	+	ณฺ	ปัจ้จั้ยในั้กัตตุส่าธนั้ะ	มีรู์ป
ว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	ปมชฺชนฺตีฺติฺ ปมาทฺา	 =	 ผูู้้ปร์ะมาท	 ช่ื่�อว่่า	 
ปมาทะ	(กัตตุส่าธนั้ะ)
	 ส่่ว่นั้ใหญ่่คัว่ามหมายว่่า	“ผูู้้ปร์ะมาท”	ในั้ภีาษิา
บัาลีัมักใช้ื่เป็นั้	ปมตฺฺตฺ (ป บัทหน้ั้า	+	มทฺ ธาตุ	+	ตฺ 
ปัจ้จั้ยในั้กัตตุส่าธนั้ะ	อดีั้ตกาลั)	ส่่ว่นั้คัว่ามหมายว่่า 
“คัว่ามปร์ะมาท”	 มักใช้ื่เป็นั้	ปมาทฺ	 โดั้ยลัง	ณฺ
ปัจ้จั้ยในั้ภีาว่ส่าธนั้ะ	 เช่ื่นั้	ปมาโทฺ มจฺจุโน ปทํฺ  
(คัว่ามปร์ะมาทเป็นั้ทางแห่งคัว่ามตาย)	 แต่ในั้ที�
บัางแห่งอาจ้ปร์ะกอบัใช้ื่	ปมาทฺ	 ศัพท์	 ในั้กัตตุ- 
ส่าธนั้ะได้ั้บ้ัาง	ตามข้้อคัว่ามในั้สั่ลัเลัข้สู่ตร์ว่่า
 ฌายถ จุนฺทฺ. มา ปมาทฺตฺฺถ. มา ปจฺฉา  
วิุปฺปฏิสาริโน อหุิวุตฺฺถ. (ม.มู. ๑๒/๘๘/๕๗)
	 “จุ้นั้ทะ	 พว่กเธอจ้งเพ่งพ่น่ั้จ้	 อย่าปร์ะมาท	 
อย่าเด่ั้อดั้ร้์อนั้ใจ้ในั้ภีายหลััง”
	 ๗.	คัำาว่่า	มาริส	 (ส่หาย)	 โดั้ยทั�ว่ไปมักใช้ื่เป็นั้
คัำาทักทายข้องเทว่ดั้าที�ทักทายกันั้หร่์อใช้ื่ทักทาย
มนุั้ษิย	์แต่ในั้ที�บัางแหง่ก็เป็นั้คัำาทักทายข้องมนุั้ษิย์
ด้ั้ว่ยกันั้บ้ัาง	คัำานีั้�มีคัำาแปลัตามศัพท์	๓	ปร์ะการ์	ค่ัอ
	 ก.	 ท่านั้ผูู้้เช่ื่นั้กับัด้ั้ว่ยเร์า	= มยํ วิุย ทิฺสฺสนฺเตฺติฺ
มาริสา (อมฺห	ศัพท์	+ ทิฺส ธาตุ	<เปกฺข้เนั้	=	ดูั้>	
+	กฺวิุ	ปัจ้จั้ยในั้กร์ร์มส่าธนั้ะ)	แปลัง	อมฺหิ เป็นั้	ม,	

ทีฆะ	อ	ในั้	ม	เป็นั้	อา,	แปลัง	ท	ข้อง	ทิฺส ธาตุเป็นั้ 

ร	แลัะลับั กฺวิุ	ปัจ้จั้ย (รููป. ๗/๕๘๘)
	 ข้.	 ผูู้้อดั้ทนั้ต่อทุกข์้,	 ผูู้้น่ั้ร์ทุกข์้	= ทฺุกฺขํุ มริเสนฺตีฺติฺ  
มาริสา (มริส	ธาตุ	<ติฺติฺกฺขุายํ	=	อดั้ทนั้>	+	ณฺ 
ปัจ้จั้ยในั้กัตตุส่าธนั้ะ	(นีีติิ.ธาตุิ. ๔๖๓)
	 คั.	 ผูู้้กำาจั้ดั้โทษิ,	ผูู้้น่ั้ร์โทษิ	=	ปาเป	โร์คัาท่อนั้ตฺเถ	
มร่์ส่นฺั้ต่	อภ่ีภีว่นฺั้ตีต่	มาร่์ส่า	(มริสุ ธาตฺุ <อภ่ีภีว่เนั้	 
=	 กำาจั้ดั้,	 คัร์อบังำา>	 + ณฺ ปัจ้จั้ยในั้กัตตุส่าธนั้ะ	 
(สํํ.สํ.ฎีีกา ๑/๑/๔๗)
	 ดัั้งข้้อคัว่ามว่่า
 มาริสาติฺ ปิยวุจนเมตํฺ, นิทฺฺทฺุกฺขุาติฺ วุุตฺฺตํฺ โหิติฺ.  
(ขุุ.สุํ.อ. ๒/๘๒๑/๓๗๒)
	 “คัำาว่่า	 มาริสา นีั้�เป็นั้คัำากล่ัาว่ด้ั้ว่ยคัว่ามรั์ก
ส่น่ั้ทส่นั้ม	คัว่ามหมายว่่า	ผูู้้น่ั้ร์ทุกข์้”

 นตฺฺเถวุ สตฺฺตฺุ โย นิจฺโจ  นิจฺจํวุ คุณฺมตฺฺตฺกํ
 คุโณฺ จ ชายเตฺ ตฺาวุ ตฺกฺกโร ปจฺฉิโม ปน.
 “ไม่มีศัตรู์ถาว่ร์	มีแต่ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้ถาว่ร์
 ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้มาก่อนั้	 คันั้ทำาปร์ะโยชื่น์ั้มา 
ทีหลััง”
 คัาถาข้้างต้นั้มีคัำาแปลัตามศัพท์ว่่า
 โย สตฺฺตฺุ	 อ.ศัตรู์ใดั้	 นิ จฺโจ	 เป็นั้ส่่�งถาว่ร์	 
(โหิติฺ	ย่อมเป็นั้)	ฯ	(โส่	ส่ตฺตุ	อ.ศัตรู์นัั้�นั้)	นตฺฺถิ เอวุ
 ย่อมไม่มีนัั้�นั้เทียว่	ฯ	 คุณฺมตฺฺตฺกํ	อ.ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้
เท่านัั้�นั้	นิจฺจํ	เอว่	เป็นั้ส่่�งแน่ั้นั้อนั้	นัั้�นั้เทียว่	(โหิติฺ 
ย่อมเป็นั้)	ฯ	จ	อนึั้�ง	คุโณฺ	อ.ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้	ชายเตฺ  
ย่อมเก่ดั้ขึ้�นั้	ตฺาวุ	 ก่อนั้	 ฯ	ปน	 แต่ว่่า	ตฺกฺกโร  
อ.ผูู้้กร์ะทำาซึึ้�งผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้นัั้�นั้	ปจฺฉิโม	 เป็นั้ผูู้้มี 
ในั้ภีายหลััง	(โหิติฺ	ย่อมเป็นั้)	ฯ
 คัำาอธ่บัายโดั้ยย่อ
 ๑.	คัำาว่่า	คุณฺมตฺฺตฺก	มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	 คุโณฺ เอวุ คุณฺมตฺฺตํฺ = ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้เท่านัั้�นั้	
ช่ื่�อว่่า	คุัณมัตตะ	(อว่ธาร์ณบัพุบัทกร์ร์มธาร์ยส่มาส่)
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	 - คุณฺมตฺฺตํฺ เอวุ คุณฺมตฺฺตฺกํ = ผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้
เท่านัั้�นั้นัั้�นั้แหลัะ	 ช่ื่�อว่่า	 คุณฺมัตฺตฺกะ  (คุณฺมตฺฺตฺ 
ศัพท์	+	ก	ปัจ้จั้ยในั้ส่กัตถตัทธ่ต)
 อภ่ีธานัั้ปปทีปิกากล่ัาว่ว่่า	 มตฺฺตฺ	 ศัพท์เป็นั้ 
นั้ปุงส่กล่ังค์ั	มีอร์ร์ถ	๒	อย่าง	ค่ัอ	มตฺฺตฺ (เล็ักน้ั้อย)	 
แลัะอว่ธาร์ณ	 (ห้าม)	 ในั้ที�นีั้�อร์ร์ถว่่า	 อว่ธาร์ณ	 
ท่านั้จึ้งใช้ื่	 เอวุ	 ศัพท์มาแทนั้	 มตฺฺตฺ	 ศัพท์ในั้รู์ป
ว่่เคัร์าะห์
 รู์ปว่่เคัร์าะห์ข้อง	คุณฺมตฺฺตฺ	นีั้�ถ่อว่่าเป็นั้รู์ปพ่เศษิ
ไปจ้ากอว่ธาร์ณบัุพบัทกร์ร์มธาร์ยส่มาส่ทั�ว่ไป
เพร์าะปร์ะกอบัใช้ื่	 เอว่	 ศัพท์มาแส่ดั้งอร์ร์ถข้อง 
มตฺฺตฺ	 ศัพท์ที�มีอร์ร์ถว่่า	อวุธารณฺ  (ตัดั้ส่่นั้,	 ห้าม
อร์ร์ถอ่�นั้)	 ข้้อนีั้�คัล้ัายกับัตัพภีาว่วุ่ตต่กร์ร์มธาร์ย-
ส่มาส่	 (กร์ร์มธาร์ยส่มาส่ที�เป็นั้ไปในั้อร์ร์ถข้องบัท
หน้ั้าที�ปร์ะกอบัร่์ว่มนัั้�นั้)	 ซึึ้�งใช้ื่	 เอว่	 ศัพท์แส่ดั้ง
อร์ร์ถข้องบัทหลััง	เช่ื่นั้
 สุตฺฺตํฺ เอวุ สุตฺฺตฺนฺโตฺ = สู่ตร์นัั้�นั้แหลัะ	 ช่ื่�อว่่า	 
สุ่ตตันั้ตะ	(สุตฺฺตฺ	ศัพท์	+	อนฺตฺ	ศัพท์)
 กมฺมํ เอวุ กมฺมนฺโตฺ = กร์ร์มนัั้�นั้แหลัะ	ช่ื่�อว่่า	
กัมมันั้ตะ	(กมฺม	ศัพท์	+	อนฺตฺ ศัพท์)

 รู์ปว่่เคัร์าะห์ข้องบัทที�ลังท้ายด้ั้ว่ย	 มตฺต	 ศัพท์
แลัะตัพภีาว่วุ่ตต่กร์ร์มธาร์ยส่มาส่	 พบัในั้คััมภีีร์์ 
มณ่ส่าร์มัญ่ชูื่ส่าฎีีกา
 คัำาว่่า	ตฺาวุ	เป็นั้น่ั้บัาตที�มีอร์ร์ถว่่า	ปฐม (ก่อนั้)	 
ในั้ว่ร์ร์ณกร์ร์มบัาลัี	 ตาว่	 ศัพท์ใช้ื่ในั้คัว่ามหมาย	 
๔	ปร์ะการ์	ดัั้งข้้อคัว่ามว่่า
 ปมตฺฺเถ กมตฺฺเถ จ วุตฺฺตฺพฺุพุนฺตฺรเปกฺขุเน 
               เตฺสฺวุตฺฺเถสุ ตฺาวุสทฺฺโทฺ ปวุตฺฺตฺติฺ.
   (มณิิ.มญฺฺชููสําฎีีกา ๑/๒๖)

 “ตฺาวุ	ศัพท์ย่อมเป็นั้ไปในั้อร์ร์ถเหล่ัานัั้�นั้	ค่ัอ	
เบ่ั�องแร์ก	ลัำาดัั้บั	มองหาเน่ั้�่อคัว่ามอ่�นั้ที�คัว่ร์กล่ัาว่	
แลัะอนุั้ญ่าต”
 คัำาว่่า	ตฺกฺกร	มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	ตํฺ กโรตีฺติฺ ตฺกฺกโร = ผูู้้กร์ะทำาผู้ลัปร์ะโยชื่น์ั้นัั้�นั้ 
ช่ื่�อว่่า	 ตักกร์ะ	 (ตฺ	 บัทหน้ั้า	 +	กร	 ธาตุ	 <กร์เณ	 
= กร์ะทำา>	+	อ	ปัจ้จั้ยในั้กัตตุส่าธนั้ะ)
 คัำาว่่า	ปจฺ้ฉ่ม	มีรู์ปว่่เคัร์าะห์ว่่า
	 -	ปจฺฉา ภโวุ ปจฺฉิโม = ผูู้้มีในั้ภีายหลััง	ช่ื่�อว่่า
ปัจ้ฉ่มะ	(ปจฺฉา	ศัพท์	+ อิม	ปัจ้จั้ยในั้	ภีว่	ตัทธ่ต)
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โภนฺโตฺ ปาฬิิมามกา.		ท่านั้ม่ตร์รั์กแฟนั้บัาลีัทุกท่านั้
 อถ วิุรุทฺฺธวุจนานิ วุุจฺจนฺเตฺ.	 	 ในั้ช่ื่ว่งเว่ลัา 
ต่อไปนีั้�	ข้้าพเจ้้าจั้กนั้ำาเส่นั้อคัำาตร์งกันั้ข้้าม
๑.	 อุปริ ด้ั้านั้บันั้	VS เหิฏฺฺา	ด้ั้านั้ล่ัาง
	 ทั�งส่องคัำานีั้�	ต่างก็เป็นั้น่ั้ปาต	(น่ั้บัาต	คัำาศัพท์ 

ที� ไ ม่กล่ัาว่ทัพพะแลัะไม่ เปลีั�ยนั้รู์ป)	 มี 
คัว่ามหมายตร์งกันั้ข้้าม

	 อุ.	 อหำ	อุปริ	ต่ฏฺฺาม่.		ผู้มย่นั้อยู่ด้ั้านั้บันั้,		
	 ตฺว่ำ	เหิฏฺฺา	ต่ฏฺฺส่่.		คุัณย่นั้อยู่ด้ั้านั้ล่ัาง
๒.	 ปุจฺฉา คัำาถาม	VS วิุสชฺชนา	คัำาตอบั
	 อุ.	 ชื่านั้าส่่	นุั้	ตฺว่ำ	มม	ปุจฺฉํ.		คุัณเข้้าใจ้คัำาถาม

ข้องผู้มไหม?,		อตฺถ่	นุั้	เต	วิุสชฺชนา.		คุัณมี 
คัำาตอบัไหม?

๓.	 สทฺา ทุกเม่�อ	VS เนวุ	ไม่เคัย
	 อุ.	 โส่	 สทฺา พุทฺธำ	 อนุั้สฺ่ส่ร์ต่.	 เข้าร์ะลัึกถึง

พร์ะพุทธเจ้้าเส่มอ,	 	 เนวุาหำ	 เอว่ำ	 จ่้นฺั้ตยึ.	 
ฉันั้ไม่เคัยค่ัดั้เช่ื่นั้นีั้�มาก่อนั้

๔.	 อาโรหิติฺ ขึ้�นั้	VS โอโรหิติฺ	ลัง
	 อุ.	 ทหโร์	 ปพฺพตำ	 อาโรหิติฺ.  เด็ั้กหนุ่ั้ม	 

ขึ้�นั้ภูีเข้า,	ทาร์โก	 รุ์กฺข้า	 โอโรหิติฺ.  เด็ั้กชื่าย
ลังจ้ากต้นั้ไม้

๕.	 สมฺปฏิจฺฉติฺ ยอมรั์บั	VS นิเสเธติฺ	ปฏ่เส่ธ
	 อุ.	 อ่มำ	สมฺปฏิจฺฉิตฺฺวุา อภ่ีปฺปโมทาม่.	ผู้มยน่ั้ดั้ี

รั์บัข้้อเส่นั้อนีั้�,		
	 อ่มสฺ่มึ	ปกร์เณ	อ่มำ	นิเสเธมิ.  ในั้ส่ถานั้การ์ณ์

เช่ื่นั้นีั้�	ฉันั้จ้ำาเป็นั้ต้องปฏ่เส่ธ
๖.	 อสฺสาโทฺ คัว่ามย่นั้ดีั้ VS อาทีฺนโวุ	โทษิ	
	 อุ.	 อสฺสาทฺานุั้ปสฺ่สี่	ว่่หร์ต่.	ผูู้้มีปกต่เห็นั้กาม

ว่่า	เป็นั้ส่่�งที�น่ั้าย่นั้ดีั้,		อาทีฺนวุานุั้ปสฺ่สี่	ว่่หร์ต่.	 
ผูู้้มีปกต่เห็นั้กามว่่า	เป็นั้ส่่�งที�มีโทษิ

๗.		 นิทฺฺทฺายติฺ	หลัับั VS ชาคโรติฺ	ต่�นั้
	 คัำาส่องคัำานีั้�	ใช้ื่เป็นั้คัำานั้าม	ดัั้งนีั้�ว่่า	
	 น่ั้ทฺทายต่	 =	 น่ั้ทฺทา,	 	 ชื่าคัโร์ต่	 =	 ชื่าคัร์นั้ำ,	 

ชื่าคัโร์.

ตอนท่ีตอนท่ี ๑๕๑๕สนทนาภาษาบาลีสนทนาภาษาบาลี
นายธรรมดานายธรรมดา

ภาษาธรรม



	 วารสารโพธิิยาลััยขอเรียนเชิิญท่่านผู้้�อ่าน
แลัะผู้้�สนใจในการเขียนบท่ความ	 หรือกวีนิพนธิ์
ธิรรมะ	 ส่งบท่ความที่�ท่่านเขียนข้�นเอง	 มาให� 
กองบรรณาธิิการพิจารณาคัดเลัือก	 เพื�อให�ได�รับ 
การตีีพิมพ์ต่ีอไป	ทั่�งนี�เป็นการแสวงหาเพชิรเม็ดใหม่ 
มาประ ดับวงการห นังสื อธิรรมะใน ยุคส มัย 
ของเรา	 ซ้� งนักเขียนระดับคุณภาพหายากข้�น 
ทุ่กท่ี	นับเป็นเรื�องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ�ง	วารสาร
โพธิิยาลััยในฐานะท่ี�เป็นสื�อท่ี�มีเป้าหมายชิัดเจน
ในการท่�านุบ�ารุง	 รักษา	 ตี่ออายุ	 พระพุท่ธิศาสนา 
แลัะรักษาคุณค่าอันงดงามในความเป็นไท่ย	 มีความ 
ตีระหนักว่า	 เราควรเสาะหาบุคคลัรุ่นใหม่มา 
ท่�าหน�าที่�อันมีความส�าคัญยิ�งนี�	

	 หากท่่านสนใจ	 กรุณาส่งบท่ความ	 หรือกวี
นิพนธิ์ของท่่าน	กรณีเป็นบท่ความ	ควรมีความยาว 
ประมาณ	 ๑	 –	 ๔	 หน�ากระดาษ	 A4	 ขนาด 
ตัีวอักษรประมาณ	๑๖	–	๑๘	พอยตี์	กรณีเป็นบท่
กวี	หรือกวีนิพนธิ์	โคลัง	ฉัันท่์	กาพย์	กลัอน	ความ
ยาว	๕	-	๑๒	บท่	อาจสั�นหรือยาวสามารถยืดหยุ่นได�	
	 โดยส่งบท่ความหรือกวีนิพนธิ์ของท่่านมาที่� 
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com	 หรือสอบถามรายลัะเอียดเพิ�มเตีิมท่ี�	
email	ดังกลั่าวได�เชิ่นกัน
	 โปรดอย่าลัังเลัท่ี�จะเขียน	 ท่ี�จะท่ดลัอง	 เราม ี
ผู้้�เชีิ�ยวชิาญที่�สามารถให�ค�าแนะน�าตี่างๆ	แก่ท่่านได�	 
เพื�อพัฒนาการเขียนตี่อไป	 เริ�มเขียนตัี�งแตี่วันนี�	 
วันหน�าท่่านอาจเป็นนักเขียนท่ี�ดีได�	ขอเพียงมีความ
พยายามแลัะตีั�งใจจริง

	 อุ.		ทาร์โก	 ทาน่ั้	 นิ ทฺฺทฺายติฺ . 	 ฉันั้ค่ัดั้ว่่า	 
เด็ั้กนั้อนั้หลัับัแล้ัว่ตอนั้นีั้�,		อ่ทานั้าหำ	ชาคโรมิ.  
ตอนั้นีั้�	ฉันั้ต่�นั้แล้ัว่

๘.		 ยุชฺฌติฺ การ์จู่้โจ้ม VS อารกฺขุติฺ	การ์ป้องกันั้	 
อุ.	 ส่ตฺ ตุ 	 ปาโตว่	 ยุ ชฺฌติฺ . 	 ศัต รู์ 	 จู่้ โจ้ม	 
แต่เช้ื่าตรู่์,	โยโธ	ตำ	ยถาส่ตฺต่	อารกฺขุติฺ.	ทหาร์	
ป้องกันั้	การ์โจ้มตีนัั้�นั้	อยา่งสุ่ดั้คัว่ามส่ามาร์ถ

๙.		 อภิรูโป	หล่ัอ,	ส่ว่ยงาม	VS วิุรูโป	ขี้�เหร่์
	 อุ.	 อภิรูปา	 กญฺู า	 ปสฺ่ส่นฺั้ตพฺพำ	 ทสฺ่ส่นีั้ยา	 

โหนฺั้ต่.	 เด็ั้กส่าว่ผูู้้เลัอโฉม	 ย่อมเป็นั้ที�ต้องตา
ต้องใจ้ข้องผูู้้พบัเห็นั้

 วิุรูโป	 นั้าม	 อภ่ีรู์โปปิ	 ภีว่่ตุ	 ส่กฺโกต่.	 คันั้ที�มี 
รู์ปร่์างขี้�เหร่์	 อาจ้กลัายเป็นั้คันั้ร์ูปงามบั้าง
ก็ได้ั้

๑๐.	อารภติฺ เร่์�มต้นั้	VS สิชฺฌติฺ เส่ร็์จ้
	 อุ.	 โส่	เทว่ส่่กำ	ปุพพฺณฺหส่มเย	ฉคฺัฆฏ่กายำ	กมฺมำ

กาตุ	อารภติฺ.		เข้าเร่์�มทำางานั้ตอนั้หกโมงเช้ื่า
ทุกวั่นั้	

	 ยทา	ตุณฺหำ	อุปปร่์กฺข้า	สิชฺฌติฺ,	ตทา	คัพฺภีโต	 
น่ั้กฺข้มต่	.	 เม่�อคุัณส่อบัเส่ร็์จ้	 กรุ์ณาออกจ้าก 
ห้องส่อบั		

เรียนเชิญ
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หลัังจากท่ี่�กรุุงศรุ่อยุุธยุาเส่ียุกรุุงครัุ�งท่ี่� ๒ 
พรุะเจ้าอุทุี่มพรุในเพศบรุรุพชิิต แลัะพรุะบรุม
วงศานุวงศ์กว่า ๒ พันคน พรุ้อมชิาวอยุุธยุาอ่ก 
๒ แสีนคน ถููกแม่ทัี่พเนเม่ยุวส่ีหบด่ีกวาดีต้อน
ไปพม่า บันทึี่กที่างปรุะวัติศาสีตรุ์ไที่ยุช่ิวงน่�
กล่ัาวแต่การุกู้กรุุงศรุ่อยุุธยุาของพรุะเจ้าตาก
แลัะการุสีรุ้างเมืองใหม่แห่งรุาชิวงศ์จักรุ่ บัันทึึก
เก่�ยวกับัช่ีวิตและการเดิินทึางของพระเจ้้าอุทุึมพร
และเชีลยท่ึ�ถููกกวาดิต้อนไป ไม่ปรากฏหลักฐาน
แต่อย่างใดิ พงศาวดิารฉบัับัราชีวงศ์คองบัอง
ของพม่า (เป็นการบัันทึึกประวัติศาสตร์ตั�งแต่ 
สมัยพระเจ้้าอลองพญาจ้นถึูงพระเจ้้าธ่ีบัอ กษััตริย์ 
องค์สุดิท้ึายของราชีวงศ์) บัันทึึกไว้ว่า พระเจ้้ามังระ 
ได้ิให้พระเจ้้าอุทุึมพรในเพศบัรรพชิีตประทัึบั 
จ้ำาพรรษัาท่ึ�วัดิเยตะพรรณในกรุงอังวะ (เยตะพรรณ 

ในภาษัาพม่าแปลว่าดิอกมะเด่ิ�อ) ต่อมาเม่�อพม่า
ผลัดิแผ่นดิิน พระเจ้้าปดุิงขึ�นครองราชีย์ พระองค์
ได้ิยา้ยเม่องหลวงจ้ากองัวะไปอมรปรุะ และโปรดิ
ให้พระเจ้้าอุทุึมพรเถูระตามเสดิ็จ้ย้ายวัดิมา 
จ้ำาพรรษัาทึ่�วัดิปองเล จ้วบัจ้นพระองค์มรณภาพ
ในปี พ.ศ. ๒๓๓๙  พงศาวดิารคองบัองยังบัันทึึกว่า 
พระเจ้้าปดุิงทึรงจั้ดิพิธ่ีศพอย่างสมพระเก่ยรติ 
ในฐานะอด่ิตกษััตริย์ และในฐานะพระมหาเถูระ
ชัี�นสูง ท่ึ�ชีาวพม่าและชีาวโยเด่ิยให้การยกย่อง
นับัถู่อ ม่การถูวายพระเพลิงพระบัรมศพและ
สร้างสถููปบัรรจุ้พระบัรมอัฐิในสุสานลินซิินกง 
(Linzingon)  ซึิ�งเป็นสุสานสำาหรับัราชีวงศ์ต่างถิู�น
ท่ึ�กษััตริย์พม่ากวาดิต้อนมาเม่�อต่เม่องได้ิ 

ต่อมาเม่�อพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษั
ในปี พ.ศ. ๒๓๘๐ ราชีวงศ์กษััตริย์พม่าสิ�นสุดิลง

สุสานลินซินกง ความลับที่สงบนิ่งมานานกว่า ๒๕๐ ปีสุสานลินซินกง ความลับที่สงบนิ่งมานานกว่า ๒๕๐ ปี

ตอนท่ีตอนท่ี ๒๒ตามรอยสถูปพระเจ้าอุทุมพรตามรอยสถูปพระเจ้าอุทุมพร

อรชร ต ัง้วงษเ์จรญิอรชร ต ัง้วงษเ์จรญิ

สอ่งประวตัศิาสตร์



สุสานน่�จึ้งขาดิการทึำานุบัำารุง ถููกทิึ�งร้าง และเริ�ม
ม่ศพของบุัคคลอ่�นๆ เข้ามาปะปน จ้นเป็นป่าช้ีา
ท่ึ�รกชัีฏ เน่�องจ้ากอยู่ใกล้ทึะเลสาบัตองตามัน  
ในยามหน้านำ�าท่ึ�นำ�าท่ึวม สุสานก็จ้ะเตม็ไปด้ิวยขยะ
ท่ึ�นำ�าพัดิพามาทึับัถูม ความสวยงามก็เล่อนหาย
และทึรุดิโทึรมลง เม่�อขาดิคนดูิแลจึ้งม่การลอบัขุดิ 
ฐานเจ้ด่ิย์เพ่�อหาของม่ค่า ทึำาให้สถููปและเจ้ด่ิย์ 
ท่ึ�รายล้อมพังเส่ยหาย ทัึ�งจ้ากฝีีม่อมนุษัย์และ 
จ้ากภัยธีรรมชีาติ กลายเป็นสุสานทึ่� น่ากลัว
มากกว่าเป็นสถูานท่ึ�น่าเคารพ 

เปิดีเผยุหลัักฐานสีำาคัญ parabaik 

เร่�องราวพระเจ้้าอุทุึมพรไดิ้ถููกล่มเล่อน 
ไปนานหลายร้อยปี จ้นกระทัึ�งในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 
นักประวัติศาสตร์ชีาวพม่าได้ิเข่ยนว่า พบัภาพวาดิ
กษััตริย์อยุธียาในสมุดิท่ึ�พม่าเร่ยกว่า พาราไบัค์ 
parabaik ๑ ในห้องสมุดิประเทึศอังกฤษั จึ้งได้ิ
คัดิลอกข้อความซึิ�งเป็นภาษัาพม่า มาเผยแพร่ 
ข้อความนั�นเป็นภาษัาอังกฤษั  ม่ความว่า 

The third founder of Ratanapura and 
Lord of the White Elephant, fought and 
won Ayodaya, together with the King.

The King was brought 
here. During the reign of 
his brother, the founder 
of Amarapura, the King 
while in monkhood, died 
at Amarapura. At Linzin-
gon cemetery, he was  
entombed/cremated 

with great honor entitled to a monarch.
This is the image of Chaofa Ekadath.
พระผู้้�ทรงสถาปนารัตนปุระ (อัังวะ) ผู้้�ทรง

เป็นพระเจ้�าช้�างเผู้ือัก (หมายถึงพระเจ้�ามังระ)  
ทรงรบช้นะอัโยธยาพร�อัมทั�งกษััตริย์  

กษััตริย์ได้�ถ้กนำามาท่�น่� ระหว่างรัช้กาลขอัง
พระราช้อันุช้า (หมายถึงพระเจ้�าปดุ้ง) กษััตริย์
ซึึ่�งทรงอัย้่ในสมณเพศได้�เสด็้จ้สวรรคตท่�อัมรปุระ
พระสร่ระขอังพระอังค์ได้�รับการถวายพระเพลิง
บรรจุ้พระสถ้ป ณ สุสานลินซิึ่นกง อัย่างยิ�งใหญ่่
สมพระเก่ยรติ 

น่�เป็นภาพขอังเจ้�าฟ้้าเอักทัศน์
เน่�องจ้ากในขณะนั�น ยังไม่ม่เคร่�องถู่ายเอกสาร  

บัันทึึกน่�จึ้งไม่ม่ภาพปรากฏ
ต่อมาอ่ก ๑๐๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ นายแพทึย์ 

ทิึน หม่อง จ่้  ซึิ�งเป็นคนโยเด่ิยส่บัเช่ี�อสายจ้าก
ชีาวโขนละครในราชีสำานักอยุธียา ท่ึ�บัรรพบุัรุษั
ถููกกวาดิต้อนไปพม่าพร้อมพระเจ้้าอุทุึมพร  
ได้ิอ่านพบัข้อความน่� จึ้งเกิดิความสนใจ้ในการ
ค้นหาสถููปของพระเจ้้าอุทุึมพร ถึูงกับัไปตาม
หาพาราไบัค์ (parabaik) ท่ึ�ห้องสมุดิ British 
Commonwealth Library ในกรุงลอนดิอน และ
ขอถู่ายเอกสารมา แต่คุณภาพไม่ด่ินัก จ้ากนั�น 
จึ้งเข่ยนเร่�องน่�ลงในนิตยสาร Today ซึิ�งเป็น
นิตยสารเชิีงท่ึองเท่ึ�ยวของพม่า กล่าวว่า กษััตริย์ 

๑  Parabaik (Burmese: ပုုရပုုုက််; 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.

คนพม่าเร่ยก “เตวั�งรุปซุิงประบุัทึ” แปลว่า เอกสาร 

การบัันทึึกของราชีสำานัก ม่ภาพเข่ยนประกอบั เม่�อกองทัึพอังกฤษั

ยึดิพระราชีวังมัณฑะเลย์ได้ิ ได้ินำาสมุดิบัันทึึกน่�ไป ปัจ้จุ้บัันเก็บั

รักษัาท่ึ� British Commonwealth Library ในกรุงลอนดิอน

ประเทึศอังกฤษั
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พระองค์นั�นทึรงพระนามว่าพระเจ้้าอุทุึมพร และ
คาดิว่าพระบัรมอัฐิของพระองค์ จ้ะอยูใ่นพระสถููป 
ทึรงโกศ ในสุสานลินซิินกง (Linzingon) ซึิ�งอยู่ท่ึ�
อมรปุระ ใกล้สะพานอูเบัง

ปรากฏว่าเร่�องท่ึ�นายแพทึย์ทิึน หม่อง จ่้
เข่ยนน่� ม่ ส.ส. ไทึยนำาไปอภิปรายในสภาผู้แทึน
ราษัฎรทึำาให้ นายชีวน หล่กภัย นายกรัฐมนตร่ 
ในขณะนั�น ปรารภให้ทึางกรมศิลปากร ดิำาเนินการ
หาข้อเท็ึจ้จ้ริง  แต่ก็ไม่ปรากฏม่ความค่บัหน้าใดิๆ 
ให้ประชีาชีนทึราบั

สุีสีานลิันซิินกง แหล่ังท่ี่องเท่ี่�ยุวแห่งใหม่ 
ของชิาวไที่ยุ

เพราะเหตุน่� เม่�อพม่าเปิดิประเทึศ ไกด์ิชีาวพม่า 
จ้ะแนะนำานักท่ึองเท่ึ�ยวชีาวไทึยท่ึ�ชีมสะพาน 

อูเบังแล้ว ให้แวะสักการะพระสถููปของกษััตริย์ไทึย 
ท่ึ�สุสานลินซิินกง ทึำาให้สุสานน่�เป็นท่ึ�รู้จั้กของ 
นักท่ึองเท่ึ�ยวชีาวไทึย ทัึ�งๆ ท่ึ�ยังไม่ม่ใครทึราบั
แน่ชัีดิว่าเป็นเร่�องจ้ริงหร่อไม่

นักท่ึองเท่ึ�ยวชีาวไทึยท่ึานหนึ�ง ท่ึ�ได้ิไปพม่า 
ในยุคแรกๆ หลังจ้ากท่ึ�พม่าเปิดิประเทึศค่อ  
คุณวิจิตรุ ชิินาลััยุ สถูาปนิกท่ึ�ม่ผลงานด้ิานการ
อนุรักษ์ัวัดิ อาคารเก่า จ้นเป็นท่ึ�ยอมรับัของวงการ
ได้ิรับัรางวัล อันุรักษ์ัด่้เด่้นประเภทบุคคล ประจ้ำา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสมาคมสถูาปนิกสยามใน
พระบัรมราชูีปถัูมภ์ คุณวิจิ้ตร ม่ความสนใจ้ท่ึ�จ้ะ
ศึกษัาสถูาปัตยกรรมมอญพม่าในพุกาม และได้ิม่
โอกาสไปสะพานอเูบัง  ชีมวัดิพมา่ในเม่องอมรปรุะ  
และทุึกครั�งท่ึ�ไปพม่า คุณวิจิ้ตรจ้ะชีวนคณะ- 
ผู้ร่วมทึางไปเย่�ยมชีมสุสานลินซิินกงน่�เสมอ จ้นเกิดิ
ความคิดิท่ึ�จ้ะอนุรักษ์ัพ่�นท่ึ�น่�และค้นหาความจ้ริง
ของสถููปน่�ว่า เป็นสถููปท่ึ�บัรรจุ้พระบัรมอัฐิพระเจ้้า
อุทุึมพร กษััตริย์แห่งกรุงศร่อยุธียาจ้ริงหร่อไม่  
จึ้งร่วมกับัคณะเพ่�อนจั้ดิตั�ง “โครงการอันุรักษ์ั-
ฟ้้�นฟ้้-ปฏิิสังขรณ์ เจ้ด่้ย์บรรจุ้อััฐิิและอัังคารธาตุ
ขอังพระเจ้�าอุัทุมพร” ขึ�น

เม่�อดิิอิระวด่ิ (The Irrawaddy) ส่�อของ
ทึางการพม่า ไดิ้เสนอรายงานข่าวในวันท่ึ� ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  (18 July 2012)  ว่า Siamese 
King’s Tomb to be Destroyed สุสานพระบัรมศพ 
กษััตริย์สยามกำาลังจ้ะถููกทึำาลาย เพราะทึางการ 
มัณฑะเลย์ต้องการท่ึ�ดิินผ่นน่� เพ่�อพัฒนาให้เป็น
โรงแรมและศนูยก์ารคา้ เพ่�อรองรบััการเตบิัโตของ
อุตสาหกรรมการทึอ่งเท่ึ�ยว  แม้หน่วยงานอนรัุกษ์ั
โบัราณสถูานของพม่าจ้ะไม่เห็นด้ิวย แต่ก็ไม่
สามารถูยับัยั�งโครงการน่�ของรัฐบัาลทึหารพม่าได้ิ 

ในขณะเด่ิยวกัน ส่�อมวลชีนไทึยต่างก็เสนอ
ข่าวน่�ในประเทึศไทึย ทึำาให้คุณวิจิ้ตร ชิีนาลัย  สภาพสุสานลินซิึ่นกง ท่�รกร�างและเต็มไปด้�วยขยะ
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คุณอ้ั วิน หม่อัง คุณวิจิ้ตร ชิ้นาลัย  คุณมิกก่� ฮาร์ท 

ต้องร่บัดิำาเนนิการชีะลอการทึำาลายสุสาน เพ่�อขอ
เข้าไปสำารวจ้พ่�นท่ึ� หาหลักฐานทึางประวัติศาสตร์
ก่อน โดิยไดิรั้บัความชีว่ยเหล่อจ้ากคณุมิกก่� ฮาร์ทึ 
นักวิชีาการอิสระชีาวพม่า ผู้เป็นทัึ�งสถูาปนิกและ
นักโบัราณคด่ิท่ึ�พูดิภาษัาไทึยได้ิ  เข้าช่ีวยเจ้รจ้า
กับัผู้ว่าการรัฐมัณฑะเลย์ จ้นได้ิรับัความยินยอมให้
เข้าขุดิค้นสถููปในสุสานลินซิินกง เพ่�อหาหลักฐาน 
ทึางประวัติศาสตร์ ค้นหาสถููปท่ึ�บัรรจุ้พระบัรมอัฐิ
ของพระเจ้้าอุทุึมพร โดิยทึางผู้ว่าการรัฐมัณฑะเลย์
ให้เวลาเพ่ยง ๒ เด่ิอนในการทึำางานน่�

เม่�อเร่�องน่�เป็นข่าวใหญ่ระดัิบัประเทึศ และ
ได้ิรับัความสนใจ้จ้ากประชีาชีนชีาวไทึย ทึาง
กระทึรวงการต่างประเทึศก็ได้ิให้ความร่วมม่อ 
ส่งเจ้้าหน้าท่ึ�มาประสานงาน และต่อมากระทึรวง
วัฒนธีรรมก็ได้ิลงนามมอบัหมายให้เอกชีน ค่อ 
สมาคมสถูาปนิกสยามในพระบัรมราชีูปถัูมภ์   
เป็นผู้ดิำาเนินการสำารวจ้ขุดิค้นสถููป ด้ิวยติดิขัดิว่า
ทึางกระทึรวงวัฒนธีรรมไม่ม่งบัประมาณทึ่�จ้ะ
ดิำาเนินการขุดิค้นหาหลักฐานในสถููปท่ึ�สุสานน่� 
ให้เสร็จ้ภายในเวลาท่ึ�พม่ากำาหนดิได้ิ

พบหลัักฐานบาตรุมรุกตแลัะพรุะบรุมอัฐิในสีถููป

เม่�อได้ิรับัการมอบัหมายอย่างเป็นทึางการ 
ท่ึ�ลงนามโดิยปลัดิกระทึรวงวัฒนธีรรม (นายสมชีาย  
เส่ยงหลาย ในขณะนั�น) ทึางท่ึมงานสมาคม
สถูาปนิกสยามในพระบัรมราชีูปถัูมภ์ นำาโดิย
คุณวิจิตรุ ชิินาลััยุ  ผู้อำานวยการโครงการขุดิค้น
พระสถููปสมเด็ิจ้พระเจ้้าอุทุึมพร คุณปองขวัญ 
สุีขวัฒนา ลัาซูิสี อุปนายกสมาคมสถูาปนิก
สยาม ในพระบัรมราชีูปถัูมภ์ คุณปฏิิพัฒน์  
พุ่มพงษ์์แพที่ย์ุ นักโบัราณคด่ิ ข้าราชีการ
บัำานาญของกรมศิลปากร อด่ิตผู้อำานวยการ 
สำานักศิลปากรท่ึ� ๗ จั้งหวัดิน่าน อด่ิตหัวหน้า

อุทึยานประวติัศาสตร์พระนครศร่อยธุียา คุณมิกก่� 
ฮาร์ุที่ สถูาปนิก นักประวัติศาสตร์ชีาวพม่า  คุณอู  
วิน หม่อง  นักโบัราณคด่ิและผู้ เช่ี�ยวชีาญ 
การอนุรักษ์ัโบัราณสถูานชีาวพม่า ได้ิร่วมกัน
สำารวจ้พ่�นท่ึ�และขุดิค้นองค์สถููป เริ�มตั�งแต่วันท่ึ� 
๑๙ กุมภาพันธ์ี  ถึูง ๑๘ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คุณปฏิิพัฒน์ พุ่มพงษ์ัแพทย์
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ท่ึมงานทึำาการสำารวจ้สถููปองค์สูงท่ึ�คิดิว่าใช่ี  
กลับัไม่ม่หลักฐานใดิๆ แต่เม่�อนำาขยะออก 
ถูากหญ้าท่ึ�รกชัีฏและจั้ดิเก็บัพ่�นท่ึ�ให้โล่งเต่ยน  
ได้ิพบักำาแพงแก้วท่ึ�ล้อมรอบัสถููปองค์ประธีาน
และพบัสถููปองคเ์ล็กทึางทิึศตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ  
สถููปอยู่ภายในกำาแพงแก้วหมายถึูงความสำาคัญของ 
บุัคคลผู้น่� และทิึศของสถููปอยู่ทิึศตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ 

ของเจ้ด่ิย์ประธีานซึิ� ง ถู่อเป็นทิึศมงคลของ
วัฒนธีรรมพม่า และเม่�อขุดิในองค์สถููปองค์น่� 
ก็พบั บาตรุมรุกตซึิ�งอยูุ่บนพานแว่นฟ้้า 

ตัวบาตรฝัังกระจ้กเกร่ยบ กระจ้กน่�ผู้ลิตได้�ใน
เมือังอัังวะท่�เด่้ยวเท่านั�น จึ้งทำาให�กรุงอัังวะม่ชื้�อัว่า 
รัตนะบุระอัังวะ หมายถึงเมือังแห่งแก�ว ซึึ่�งแก�ว 
ดั้งกล่าวคือักระจ้กท่�หุงทำาได้�เฉพาะท่�เมือังน่� 

สิี�งท่ี่�อยูุ่ในบาตรุมรุกต คือ ผ้าส่ีจ่วรุห่อ
อัฐิในบาตรุทัี่�งหมดี รุวมทัี่�งม่สีายุรัุดีปรุะคดี  
(ผ้ารัุดีเอวของพรุะ) เป็นอันยืุนยัุนได้ีแน่นอนว่า อัฐิ
ในบาตรุเป็นของพรุะสีงฆ์์แน่นอน แลัะคงเป็น
พรุะสีงฆ์์ท่ี่�สูีงศักดิี�ด้ีวยุ

เม่�อเร่�องถึูงผู้ว่าการรัฐมัณฑะเลย์ นายอู  
ออง หม่อง ได้ิเชิีญคณะทึำางานให้เข้าพบั เพ่�อรับัฟััง 
รายงานโดิยละเอ่ยดิทัึนท่ึ โดิยในทึ่�ประชุีม 
ได้ิม่ข้าราชีการระดิับัสูงของเม่ยนมาหลายท่ึาน 
เข้าร่วมด้ิวย ม่ประเด็ินสรุปว่า โบัราณสถูานท่ึ�พบั 
ม่ทัึ�งหมดิ ๕ รายการ ได้ิแก่

๑. สถููปองค์ประธีานฐานส่�เหล่�ยม
๒. ส่วนฐานของสถููปทึรงโกศ เป็นพ่�นปูอิฐ

ท่ึ�ม่ความเก่าร่วมสมัยกับัสถููปองค์ประธีาน ส่วน
ตัวสถููปทึรงโกศนั�น ลักษัณะของอิฐก่อบ่ังบัอกว่า
สร้างในสมัยหลัง

๓. กำาแพงแก้วท่ึ�ม่ความสัมพันธ์ีกับัสถููปองค์
ประธีาน เป็นรูปส่�เหล่�ยมจ้ตุรัสขนาดิกว้างและ 
ยาว ๒.๕๐ เมตรโดิยรอบั ม่ช่ีองทึางเข้าทัึ�ง ๔ ทิึศ

๔. ภายในกำาแพงแก้วด้ิานทิึศตะวันออก 
เฉ่ยงเหน่อ ได้ิพบัฐานและส่วนบันของสถููป 
ขนาดิเล็กกว่าอ่กองค์หนึ�ง ซึิ�งไม่เคยคาดิคิดิมา
ก่อนว่าจ้ะม่ เม่�อเปิดิหน้าดิินแล้วจึ้งพบัฐานสถููป  
ซึิ�งม่อายุของอิฐเท่ึากับัสถููปองค์ประธีาน

๕. พ่�นรูปทึรงส่�เหล่�ยมผ่นผ้า ด้ิานทิึศตะวันตก 
ภายนอกกำาแพงแก้ว ขนาดิ ๔ x ๕ เมตร

บาตรมรกต ท่�ขุด้พบในสถ้ป

บาตรมรกต ชิ้�นท่�สมบ้รณ์ 
บรรจุ้อััฐิิขอังพระสงฆ์์ระดั้บรอังสังฆ์นายก
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โบัราณสถูานทัึ�ง ๕ รายการน่� ถู่อว่าม่อายุ
เก่าแก่ อายุอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๓๙ - ๒๓๔๑   
ม่หลักฐานทึางสถูาปัตยกรรมในยุคหลังอ่�นๆ  
ท่ึ�ส่วนใหญ่ค้นพบันอกกำาแพงแก้ว ท่ึ�เด่ินชัีดิค่อ 
อิฐก่อรูปหม้อแบับับูัรณคตะ (หม้อใส่ดิอกไม้บูัชีาพระ 
ตามวัฒนธีรรมอินเด่ิยโบัราณ) (๑๙) เส้นผ่า-
ศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร นอนตะแคงอยูพ่ร้อมฐาน
ส่�เหล่�ยมบันพ่�น และพบัฐานส่�เหล่�ยมแบับัเด่ิยว 
กับัท่ึ�สำาหรับัรองรับัหม้อบูัรณคตะ อ่ก ๗ ฐาน 
ฐานรูปทึรงกลมและเหล่�ยม แสดิงว่าเคยรองรับั
สถููปขนาดิเล็กอ่กหลายฐานรายรอบั พบัภายใน
กำาแพงแก้ว ๒ ฐาน  ม่ซิากสถููปองค์หนึ�งท่ึ�ต้นโพธิี�
โอบัอุ้มขึ�นไปลอยไว้

นายตาน ส่วย รัฐมนตร่ช่ีวยว่าการกระทึรวง
วัฒนธีรรม (ในขณะนั�น) ท่ึานเป็นนักประวัติศาสตร์ 
ท่ึ�ม่ผลงานทึางวิชีาการหลายเล่ม สนใจ้การขุดิค้น
สถููปครั�งน่�เป็นอย่างมาก ได้ิเดิินทึางมาเย่�ยมชีม
โครงการพร้อมนำาคณะเจ้้าหน้าท่ึ�และส่�อมวลชีน
ร่วมสังเกตการณ์  ได้ิให้ข้อมูลว่า ตามหลัักฐาน 
ฝ่่ายุพม่าม่อยูุ่ว่า เมื�อพรุะเจ้าปดุีงถูวายุพรุะเพลิัง 
พรุะศพพรุะภิิกษ์ุพรุะเจ้าอุทุี่มพรุท่ี่� สุีสีาน 

ชิาวโยุเด่ียุแล้ัว ก็ได้ีสีรุ้างอนุสีรุณ์สีถูานแลัะ 
บรุรุจุพรุะบรุมอัฐิไว้ในพรุะสีถููป เพรุาะชิาวโยุเด่ียุ 
แลัะชิาวอมรุปุรุะเชืิ�อว่าพรุะเจ้าอุทุี่มพรุที่รุง
เป็นพรุะอรุหันต์ ส่ีวนพรุะอังคารุแลัะเถู้าถู่าน 
ท่ี่� เหลืัอก็มิได้ีเก็บไปไหน แต่ให้สีรุ้างสีถููป 
อ่กองค์หนึ�งทัี่บไว้

พรุะบรุมอัฐิพรุะเจ้าอุทุี่มพรุ..จริุงหรืุอเท็ี่จ

เม่�อพบัหลักฐานสำาคัญในสถููปเช่ีนน่�เป็นเหตุ
ให้ทึางรัฐมัณฑะเลย์ทึบัทึวนนโยบัายร่�อสุสาน  
หันกลับัมาอนรัุกษ์ัโบัราณสถูานแหง่น่�แทึน เพราะ
สันนิษัฐานว่าเป็นพระสถููปของกษััตริย์ไทึย 
ในขณะท่ึ�ทึางการของประเทึศไทึยไม่ได้ิออกมา
รับัรอง ยัุงคงนิ�งสีงบ เป็นเหตุให้คุณวิจิ้ตร ชิีนาลัย  
ผู้อำานวยการโครงการฯ ต้องประกาศยุติการสำารวจ้
สุสานลินซิินกงในเด่ิอนมิถุูนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อมา 
ในเด่ิอนม่นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายุเอนก ส่ีหามาตย์ุ  
อธิีบัด่ิกรมศิลปากร (ในขณะนั�น) อัอักข่าว 
ไม่รับรอังพระอััฐิิท่�ขุด้พบน่�  จึ้งเป็นเหตุให�รัฐิบาล
พม่าสั�งระงับการขุด้สำารวจ้ในสุสานลินซิึ่นกง 

ข่าวหนังส่อพิมพ์ผู้จั้ดิการออนไลน์ เม่�อวันท่ึ�  
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๕ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเอันก ส่หามาตย์  
อัธิบด่้กรมศิลปากร กล่าวว่า การเดิ้นทางไปศึกษัา 
ข�อัม้ลครั�งน่� กรมศิลปากร ได้�หารือักับกรมโบราณคด่้ 
สาธารณรัฐิแห่งสหภาพเม่ยนมาแล�ว รับทราบ
ข�อัม้ลว่า การขุด้ค�นดั้งกล่าวยังไม่ได้�รับอันุญ่าต
จ้ากรัฐิบาลกลางขอังเม่ยนมา เพ่ยงแต่ม่การขอั
อันุญ่าตจ้ากคณะกรรมการพัฒนาเมือังมัณฑะเลย์
เท่านั�น จึ้งถือัว่า ยงัไม่ได้�รับการรับรอังจ้ากรัฐิบาล
ขอังทั�ง ๒ ประเทศอัยา่งเป็นทางการ ขณะเด่้ยวกัน
รายงานการขุด้ค�นขอังสมาคมจ้ิตพรรณ ท่�เสนอั
มายังกรมศิลปากร ก็ม่ข�อัขัด้แย�งหลายประการ
ท่�ทำาให�ไม่ม่ความน่าเชื้�อัถือั และการด้ำาเนินงาน
ยังไม่ม่นักโบราณคด่้ทั�งขอังไทยและพม่าร่วม
คณะทำางานดั้งกล่าว จึ้งไม่อัาจ้สรุปหลักฐิานทาง
โบราณคด่้ว่า สถ้ปท่�ค�นพบเป็นท่�บรรจุ้พระบรมอััฐิิ  
สมเด็้จ้พระเจ้�าอุัทุมพรหรือัไม่ ดั้งนั�น จึ้งถือัว่า
ทางการไทยไม่รับรอังการขุด้ค�นดั้งกล่าว ซึึ่�งควร

 นายวิจ้ติร ชิ้นาลัย (ท่� ๒ จ้ากซึ่�าย) ผู้อั.โครงการอันุสรณ์
สถานมหาเถระพ ระเจ้�าอุัทุมพร, ด้ร.สุเมธ ชุ้มสาย ณ อัยุธยา
(ท่� ๒ จ้ากขวา) ท่�ปรึกษัาสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา- 
กษััตริย์,นายมิกก่� ฮาร์ท (ขวาสุด้) นายกสมาคมมิตรภาพ 
พม่า-ไทยจ้ติพรรณ และนางปอังขวัญ่  สุขวัฒนา ลาซ้ึ่ส (ซึ่�ายสุด้)  
อุัปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และรอังผู้้�อัำานวยการ
โครงการฝ่ัาย ข�อัม้ลข่าวสารโครงการอันุสรณ์สถานฯ  
ร่วมแถลงข่าวโครงการอันุสรณ์สถานมหาเถระพระเจ้�า
อุัทุมพร ณ สุสานล�านช้�าง อัมรปุระ สหภาพเม่ยนมาร์   
เมื�อัวันท่� ๒๐ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ม่การศึกษัาข�อัม้ลให�รอับด้�านมากกว่าน่� 
นายนิติ แสงวัณณ์ นักโบราณคด่้เช่้�ยวช้าญ่

กรมศิลปากร ตั�งข�อัสังเกตว่า ตนลงพื�นท่�จ้ริง
และได้�พิจ้ารณารายงานสรุปผู้ลการปฏิิบัติงาน 
ด้�านโบราณคด่้ท่�สุสานลินซิึ่นกง พบว่าเอักสาร 
ต่างประเทศท่�ทางภาคเอักช้นไปขุด้ค�น กล่าวอั�างถึงว่า  
ม่การบันทึกถึงสถ้ปอังค์น่�ว่าม่การบรรจุ้พระบรมอััฐิิ 
สมเด็้จ้พระเจ้�าอุัทุมพร ซึึ่�งท่�จ้ริงแล�วเอักสาร 
ฉบับดั้งกล่าว บอักว่าม่หลักฐิานท่�ถือัว่าสำาคัญ่
มากชิ้�นหนึ�ง คือั ภาช้นะทำาด้�วยดิ้นเผู้าประด้ับ
กระจ้ก มาถึงหน�าสุด้ท�ายกลับมาเร่ยกภาช้นะน่�ว่า
บาตรแก�วมรกต ทำาไมจึ้งไม่ใช้�ชื้�อัน่�ตั�งแต่ต�น ถือัว่า
เป็นการเข่ยนท่�ไม่สุจ้ริต เป็นการโน�มน�าวในข�อัม้ล
อัยากให�คนอืั�นเข�าใจ้ได้�ว่า บาตรน่�เก่�ยวข�อังกับ 
เจ้�านายท่�เป็นพระสงฆ์์

นักโบราณคด่้เช่้�ยวช้าญ่ กล่าวอ่ักว่า รายงาน
ฉบับน่� นักโบราณคด่้ทั�วโลกไม่ถือัเป็นรายงานทาง
โบราณคด่้ เพราะไม่ม่การอั�างอิังกระบวนการ
ทำางานอัยา่งเป็นระบบ เช่้น ไม่บอักกำาหนด้อั�างอิัง
ไม่บอักพิกัด้ท่�ตั�ง ไม่บอักลักษัณะการขุด้ เป็นต�น 
นอักจ้ากน่�ยังม่การรายงานถึงการอั�างอิังเอักสาร
ว่า เอักสารท่�เก่�ยวเนื�อังกับพระเจ้�าอุัทุมพรนั�น  
มาจ้ากเอักสารโบราณพม่าชื้�อั พาราไบค์ เอักสาร
พาราไบค์เก็บไว�ท่�ห�อังสมุด้ลอันด้อัน ชิ้�นท่� ๙๙
/๒๘๘ บันทึกถึงท่�ตั�งพระสถ้ป ตนขอัยืนยันว่า
ข�อัความน่�ไม่ม่บรรจุ้ไว�ในเอักสารพาราไบค์ ไม่ม่
ระบุขนาด้นั�น

นอกจ้ากน่� ในการสัมภาษัณ์ในรายกา ร
โทึรทัึศน์ ๑๐๘ พันก้าว ตอน ตามรอยบัาทึ สมเด็ิจ้ 
เจ้้าฟ้ัาอุทุึมพร จ้าก “กษััตริย์” สู่ “เชีลยพลัดิถิู�น”
ตอน ๓ ออกอากาศเม่�อวันท่ึ� ๑ มิถุูนายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
นายเอนก ส่หามาตย์ ยังกล่าวว่าการทึำางานของ 
ท่ึมงานไมถูู่กต้องตามหลักวิชีาการของนกัโบัราณคด่ิ  
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และท่ึ�สำาคัญ กระดูิกท่ึ�พบัไม่สามารถูระบุัได้ิวา่เป็น
ใคร แต่คดิิว่าเป็นพระชีนชัี�นสูง ก็ไม่อาจ้ทึราบัได้ิว่า 
เป็นพระรูปไหน  อาจ้จ้ะเป็นพระพม่าก็ได้ิ หลักฐาน 
ชัีดิๆ เช่ีน พระสุพรรณบััฏทึ่�บัันทึึกช่ี�อเจ้้าของอัฐิ 
ไม่ปรากฏ ดัิงนั�นอัฐิท่ึ�พบัน่�จึ้งไม่ควรด่ิวนสรุปว่า
เป็นพระบัรมอัฐิของพระเจ้้าอุทุึมพร

การุตามหาหลัักฐานพรุะบรุมอัฐิ 
พรุะเจ้าอุทุี่มพรุ ท่ี่�วัดีข่าม่นเว เมืองสีะกายุ

สาเหตุท่ึ�นายเอนก ส่หามาตย์ เช่ี�อว่าลินซิินกง 
ยังไม่ใช่ีสุสานท่ึ�ม่พระบัรมอัฐิของพระเจ้้าอุทุึมพร 
นั�น เพราะม่รายงานจ้ากข้าราชีการกรมศิลปากร
อ่กหลายท่ึานท่ึ�แสดิงความเห็นต่อเร่�องน่�  ดัิงน่�

เม่�อวันท่ึ� ๗ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข่าว ผู้จั้ดิการ 
ออนไลน์  นายุสีดี แดีงเอ่ยุดี ผู้เช่ี�ยวชีาญด้ิาน
โบัราณคด่ิและอด่ิตอธิีบัด่ิกรมการศาสนา (ศน.)  
ให้สัมภาษัณ์ว่า ตนได้ิเดิินทึางมาพร้อมกับั 

คณะกรรมการยูเนสโก
เพ่�อศึกษัาเร่�องราวชีาว
อยุธียาในพม่า โดิยเม่�อ 
วันท่ึ� ๘ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  
ได้ิเดิินทึางมายังเม่องสะกาย  
เพ่�อค้นหาร่องรอยชีาว
อยุธียา ได้ิพบัพระอินตาคา  

เจ้้าอาวาสวัดิข่าม่นเว วัย ๖๕ ปี ท่ึานได้ิพาไป
ยังจุ้ดิมุมเจ้ด่ิย์ด้ิานทิึศตะวันออกเฉ่ยงใต้ ซึิ�งเป็น
เจ้ด่ิย์ประธีานของวัดิ ในขณะนั�นได้ิม่การบูัรณะ
เป็นศิลปะพม่าหมดิแล้ว บัริเวณด้ิานข้างม่ศิลา
จ้ารึกภาษัาสันสกฤต แปลความหมายได้ิว่า  
ม่เจ้้านายไทึยในฐานะพระภิกษุั ได้ิมรณภาพลง 
และม่การจั้ดิพิธ่ีปลงพระศพเป็นการใหญ่โต  
หลังจ้ากจั้ดิพิธ่ีแล้วเสร็จ้ก็ได้ินำาพระบัรมอัฐิ 
มาบัรรจุ้ไว้ท่ึ�เจ้ด่ิย์ด้ิานตะวันออกเฉ่ยงใต้ของวัดิ
ดัิงกล่าว พระอินตาคายังได้ินำาตัวจ้ารึกท่ึ�เป็น 
กระดิาษัสามาให้ตนและคณะได้ิชีมด้ิวย

“ปัจ้จุ้บัันเจ้ด่ิยท่์ึ�พบัม่การบูัรณะในแบับัพมา่
หมดิแล้ว แต่เจ้้าอาวาสท่ึานย่นยันว่าสมัยก่อน
ไม่ใช่ีศิลปะแบับัพมา่ ม่เร่�องเล่ากันว่าเจ้้านายภิกษุั
องค์น่�สิ�นพระชีนม์เม่�อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ เม่�อเท่ึยบัแล้ว
เป็นปีท่ึ�รัชีกาลทึ่� ๑ ทึรงสถูาปนากรงุรัตนโกสินทึร์
แสดิงวา่พระภิกษุัรูปน่�มาอยูท่่ึ�เม่องอังวะได้ิ ๑๕ ปี
แล้ว นอกจ้ากน่�เจ้้าอาวาสยังได้ินำาคณะไปยังกุฏิ 
ซึิ�งม่พระพุทึธีรูปเป็นพระไม้ ปางสมาธิี ปางมารวิชัีย  
ปางย่น ลงรักปิดิทึองอยู่ในศาลา จ้ากท่ึ�ได้ิเห็น
คิดิว่าเป็นพระศิลปะอยธุียา ซึิ�งทัึ�งหมดิผมบัันทึึก
ไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรในสมุดิบัันทึึกส่วนตัว  
ผมไม่ย่นยันว่าท่ึ�วัดิแห่งน่�จ้ะเป็นสถูานท่ึ�บัรรจุ้
พระบัรมอัฐิสมเด็ิจ้พระเจ้้าอุทุึมพรหร่อไม่ ถู่อว่า
อยู่ในร่วมสมัย เพ่ยงแต่พระอินตาคาเล่าให้ฟััง
และม่ศิลาจ้ารึกบ่ังบัอก และการลงพ่�นท่ึ�ครั�งล่าสุดิ
กับักรมศิลปากร เม่�อเร็วๆ น่� (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)   
ผมได้ินำาคณะไปยังวัดิดัิงกล่าว แต่ปรากฏว่า 
พระอินตาคา ได้ิมรณภาพไปแล้ว ๘ ปี ปัจ้จุ้บััน
ม่พระปัดิดัินดิะมาเดิ็งดิะเป็นเจ้้าอาวาส ท่ึานได้ิ
เล่าว่าหลังจ้ากพระอินตาคามรณภาพ ได้ิม่การ 
เคล่�อนย้ายพระพุทึธีรูปและบัันทึึกของพระอินตาคา 
ไปยังเม่องย่างกุ้งแล้ว ทึำาให้การลงพ่�นท่ึ�ครั�งน่� 

นายอ้ัวินหม่อัง กับบาตรมรกต ท่�ขุด้พบในสถ้ป

นายสด้ แด้งเอ่ัยด้
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ความน่าเช่ี�อถู่อและขัดิแยง้กับัหลักฐานพม่าอ่�น ๆ
- แนวคิดิเร่�องการตามหาสถููปพระบัรมอัฐิ 

น่าจ้ะมาจ้ากพระนิพนธ์ี เท่ึ�ยวเม่องพม่า ของสมเด็ิจ้ฯ  
กรมพระยาดิำารงราชีานุภาพ แต่ไม่ได้ินำามา
ทัึ�งหมดิ และยังถููกเบ่ั�ยงเบันไปในทิึศทึางอ่�น ซึิ�ง
อาจ้เป็นไปได้ิว่าเป็นการรับัใช้ีอุตสาหกรรมการ
ท่ึองเท่ึ�ยวพม่าท่ึ�กำาลังเฟ่ั�องฟูั 

- หลักฐานท่ึ� ค้นพบัใหม่ยังไม่ม่นำ�าหนัก 
เพ่ยงพอท่ึ�จ้ะย่นยันได้ิว่าเป็นพระบัรมอัฐิพระเจ้้า
อุทุึมพร  เร่�องน่�ควรยติุตั�งแต่ค้นพบัว่าสถููปท่ึ�สงสัย
กันมานานมิใช่ีท่ึ�ประดิิษัฐานพระบัรมอัฐิ แต่ท่ึม
ขุดิค้นยังไปขุดิเจ้ด่ิย์องค์อ่�นแทึนแล้วพยายาม
ย่นยันว่าใช่ี

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ม่อาจ้ารย์มหาวิทึยาลัย
รามคำาแหงท่ึานหนึ�งไปเท่ึ�ยวพม่า บัอกว่าพบั
เจ้ด่ิย์พระบัรมอัฐิพระเจ้้าอุทุึมพร  เร่�องน่�เป็นข่าว
ในหนังส่อพิมพ์หลายฉบัับั ม่การทึำาหนังส่อถึูง 
นายชีวน หล่กภัย นายกรัฐมนตร่ในขณะนั�น เร่�องก็
มาทึ่�กรมศลิปากร  ขณะนั�นผมรกัษัาการตำาแหน่ง
อธิีบัด่ิกรมศิลปากร จึ้งให้เจ้้าหน้าท่ึ�ตรวจ้สอบั
ข้อมูลและเอกสาร อาจ้ารย์ท่ึานนั�นเปิดิเผยว่าได้ิ
เค้าเร่�องจ้ากบัทึความ ดิร.ทิึน หม่อง จ่้ ในนิตยสาร
เพ่�อธุีรกิจ้และการทึ่องเท่ึ�ยวช่ี�อ ทูึเดิย์ มาทึราบั 
ภายหลังว่าดิอกเตอรท่์ึานน่�เป็นนายแพทึยเ์กษ่ัยณ
จ้ากมหาวิทึยาลัยแพทึย์เม่องมัณฑะเลย์ ไม่ใช่ี
ดิอกเตอร์ทึางประวัติศาสตร์

ไม่พบัความค่บัหน้า อย่างไรก็ตามขอเน้นยำ�าว่า
ผมไม่ได้ิย่นยันว่าเจ้ด่ิย์ของวัดิแห่งน่�ค่อสถููปของ
พระเจ้้าอุทุึมพร  ผมมองว่าไม่ควรร่บัร้อน ต้องหา
หลักฐานให้ชัีดิเจ้น เพราะเก่�ยวข้องกับัคนไทึย 
ทัึ�งประเทึศ ถู้ายงัไม่ม่อะไรบ่ังช่ี�ชัีดิเจ้น ก็ต้องค่อยๆ
ศึกษัา” นายสดิ  แดิงเอ่ยดิ กล่าว 

ทัึ�งน่� นายเอนก ส่หามาตย์ ได้ิให้สัมภาษัณ์
กับั หนังส่อพิมพ์คมชัีดิลึก เม่�อวันท่ึ� ๗ ม่นาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า ขณะน่�ได้ิพบัหลักฐานสำาเนา
หลักศิลาจ้ารึก ภาษัามอญโบัราณของนายสัญชัีย  
หมายมั�น อด่ิตหัวหน้าอุทึยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  
ซึิ�งเป็นคณะทึำางานท่ึ�ร่วมเดิินทึางไปกับันายสดิ
แดิงเอ่ยดิ เม่�อปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ซึิ�งเก็บัรักษัาไว้  
ณ หอจ้ดิหมายเหตุแห่งชีาติในประเทึศไทึย ขณะน่�  
ได้ิสั�งให้คณะทึำางานเร่งการตรวจ้สอบัเอกสาร 
และให้ผู้เช่ี�ยวชีาญแปลเน่�อหาของศิลาจ้ารึกดัิงกล่าว 
ออกมา คาดิว่าภายใน ๑ สัปดิาห์น่าจ้ะแปลเสร็จ้
เร่ยบัร้อย หากเน่�อความระบุัว่าม่เจ้้านายไทึย 
ในสมณะเพศมรณภาพและนำาพระอั ฐิมา 
บัรรจุ้ท่ึ�เจ้ด่ิย์วัดิข่าม่นเวจ้ริง ก็จ้ะประสานกับั
กรมโบัราณคด่ิ พิพิธีภัณฑ์และหอสมุดิ กระทึรวง
วัฒนธีรรมแห่งเม่ยนมา เพ่�อส่งชุีดิคณะทึำางาน 
ไปศึกษัารายละเอ่ยดิร่วมกันอ่กครั�ง พร้อมทัึ�ง
หาร่อถึูงแนวทึางศึกษัาต่อไป

แต่ถึูงปัจ้จุ้บัันปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ก็ยังไม่ม่ข่าว
ความค่บัหน้าในเร่�องน่�แต่อย่างใดิ

ข้อสัีนนิษ์ฐาน : สุีสีานลิันซิินกง 
ไม่ม่พรุะบรุมอัฐิของพรุะเจ้าอุทุี่มพรุ 

นายพิเศษั เจ่้ยจั้นทึร์พงษ์ั  ผู้เช่ี�ยวชีาญพิเศษั
 กรมศิลปากร ได้ิแสดิงความเห็นต่อกรณ่น่� ดัิงน่�

- หลักฐานท่ึ�บ่ังช่ี�ว่าสถููปในสุสานลินซิินกง
เป็นท่ึ�ประดิิษัฐานพระบัรมอฐิัพระเจ้้าอทุุึมพรไมม่่ นายพิเศษั เจ่้ยจั้นทร์พงษ์ันายเอันก ส่หามาตย์
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“ในบัทึความ ดิร.ทิึน หม่อง จ่้ ม่ข้อน่าสงสัย
ถึูงท่ึ�มาของหลักฐานท่ึ�จ้ะช่ี�ว่าสถููปหร่อบัริเวณ
ดัิงกล่าวเป็นท่ึ�ประดิิษัฐานพระบัรมอัฐิพระเจ้้า
อุทุึมพรหร่อไม่ ม่การอ้างเอกสารโบัราณ โดิยชิี�น
ท่ึ�เป็นปัญหาค่อ สมุดิพม่า (Parabaik, folded 
pages) ท่ึ�เล่าว่าก่อนสวรรคตพระเจ้้าอทุุึมพรทึรง
บัรรยายความเศร้าโศกช่ีวงเส่ยกรุง บัันทึึกลงใน
สมุดิพม่าเล่มน่�เป็นภาษัามอญ ต่อมาม่เช่ี�อพระวงศ์ 
ไทึยแปลเป็นภาษัาอังกฤษั พิมพ์ใน วารสารสยาม
สมาคม ช่ีวงทึศวรรษั ๑๙๗๐ หลักฐานน่�ค่อ
หนังส่อ คำาให้การขุนหลวงหาวัดิ ซึิ�งทึราบักันด่ิว่า
เป็นประวัติศาสตร์อยุธียาจ้ากปากคำาของเชีลยศึก
อยุธียาหลายคนทึ่�ราชีสำานักพม่าบัันทึึกไว้ ความ
ตอนน่�แสดิงว่า ดิร.ทิึน หม่อง จ่้ มิใช่ีนักวิชีาการ
ท่ึ�แท้ึจ้ริง เพราะความตอนน่�เท่ึากับัเป็นการเพิ�ม
บัทึโศกให้แก่พระเจ้้าอุทุึมพร ทัึ�งๆ ท่ึ�ไม่ม่การกล่าว
ถึูงแม้แต่น้อยในหนังส่อเล่มน่�”

หลักฐานอ่กชิี�นท่ึ�ยังตรวจ้สอบัไม่ได้ิค่อ  
‘ภาพเข่ยนในสมดุิพมา่โบัราณ’ เทึา่ท่ึ�อ่านบัทึความ
ของ ดิร.ทิึน หม่อง จ่้ คำาบัรรยายใต้ภาพไม่ได้ิยาว 
อยา่งท่ึ�ม่การอ้างในปัจ้จุ้บััน  จ้ากหนังส่ออ้างอิงท้ึาย
บัทึความทึำาให้ทึราบัว่าเขาเอามาจ้ากบัทึความ 
ท่ึ�เข่ยนในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ (สมัยรัชีกาลท่ึ� ๕) 
วิเคราะห์ภาพบุัคคลในฉลองพระองค์กษััตริย์ท่ึ�ม่
คำาบัรรยายว่า ‘พระเจ้้าเอกทัึศน์’ ว่าควรเป็นภาพ
พระเจ้้าอุทุึมพรมากกว่า ผมพอวินิจ้ฉัยได้ิว่า 
สมัยนั�นนักประวัติศาสตร์พม่าทึราบัด่ิจ้ากพงศาวดิาร 
พม่าเองว่าพระเจ้้าเอกทัึศน์เสด็ิจ้สวรรคตท่ึ� 
กรุงศร่อยธุียา คำาบัรรยายใตภ้าพนั�นจึ้งขัดิแยง้กับั
สิ�งท่ึ�บัันทึึกในพงศาวดิารพม่า เพราะม่การระบุั
ชัีดิเจ้นว่าพระเจ้้าอุทุึมพรทึรงอยูใ่นสมณเพศขณะ
เสด็ิจ้สวรรคตท่ึ�อังวะ ถู้าใช่ี ทึำาไมยังทึรงเคร่�อง
กษััตริย์อยู่ น่าสงสัยว่าภาพน่�ไม่น่าเก่�ยวข้องกับั

พ่�นท่ึ�สถููปท่ึ�ม่การขุดิค้นแม้แต่น้อย
“ส่วนหลักฐานท่ึ�เป็นคำาบัอกเล่าของคนใน

พ่�นท่ึ�รอบัสุสานว่าท่ึ�นั�นม่สถููปองค์หนึ�งเป็นท่ึ�บัรรจุ้
พระบัรมอัฐิ ‘พระเจ้้าแผ่นดิินนอกราชีบััลลังก์’  
องคห์นึ�ง ซึิ�ง ดิร.ทึนิ  หม่อง  จ่้  ม่ความเหน็ว่าหมายถึูง 
พระเจ้้าอุทุึมพร เพราะสถููปองค์นั�นไม่เหม่อนกับั
สถููปทัึ�วไปของพม่า น่าจ้ะเป็นศิลปะไทึยมากกว่า 
ผมไดิ้ เคยทึำา บัันทึึก ช่ี� แจ้งว่ า เ ป็นสถููปฝีี ม่อ 
ช่ีางพม่าอย่างชัีดิเจ้นไปแล้ว โดิยการช่ี�ให้เห็น 
รายละเอ่ยดิของลวดิลายบันสถููปว่าเป็นศิลปะ
พม่า”

“เร่�องน่�ถู้าเราลองไปดูิหนังส่อ เท่ึ�ยวเม่อง
พม่า ของสมเด็ิจ้ฯ กรมพระยาดิำารงราชีานุภาพ  
ท่ึ�ได้ิรับัการแปลเปน็ภาษัาอังกฤษัในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  
เล่าเร่�องพระองค์เสด็ิจ้พม่าเม่�อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ 
เพ่�อค้นหาสถููปศิลปะไทึย อันจ้ะแสดิงหลักฐาน
ว่าเป็นสถููปพระบัรมอัฐิของพระเจ้้าอุทุึมพร  
แต่ก็ไม่พบั ซิำ�าทึรงช่ี�ว่าต้องไปตามหาท่ึ�เม่องสะกาย
ฝัี�งตรงข้ามเม่องอังวะตามท่ึ�ม่บัันทึึกในพระราชี-
พงศาวดิารฉบัับัพระราชีหัตถูเลขา แต่น่าแปลกใจ้
ท่ึ�หนังส่อเล่มน่�กลับัไม่ถููกอ้างโดิย ดิร.ทิึน หม่อง จ่้ 
แต่อย่างใดิ  การท่ึ�เขาไม่ได้ิอ้างถึูง เท่ึ�ยวเม่องพม่า 
ท่ึ�น่าจ้ะเป็นต้นความคิดิการตามหาสถููปบัรรจุ้
พระบัรมอัฐิพระเจ้้าอุทุึมพร ทัึ�งๆ ท่ึ�ถููกแปลเป็น
ภาษัาอังกฤษัพร้อมกับั ไทึยรบัพม่า ของสมเด็ิจ้ฯ
กรมพระยาดิำารงฯ ท่ึ�เขาอ้างนั�น น่าจ้ะต้องการ
แสดิงว่าตนเป็นผู้ริเริ�มเร่�องน่�"

“ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่�องน่�ดัิงอ่กหลังจ้าก
ทึางการของเม่องมัณฑะเลย์ม่โครงการจ้ะร่�อสุสาน
ท่ึ�เขาจ้ะร่�อเพราะไม่เห็นความสำาคัญ คนไทึย 
กลุ่มหนึ�งก็โวยวาย ม่หัวหน้าสถูาปนิกคนหนึ�ง  
ยกประเด็ินจ้ากปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขึ�นมาอ่กในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ผมไม่ทึราบัว่าม่อะไรเบ่ั�องหลังหร่อไม่ แต่เร่�องก็

๖๐ 105



ถููกส่งมากระทึรวงวัฒนธีรรมและกรมศิลปากรอ่ก  
ม่การประชีุมกันเร่�องน่� ผมก็เล่าให้ผู้เก่�ยวข้องฟััง
แต่ไม่รู้ว่าเขาจ้ะทึำาอย่างไร ต่อมาก็ปรากฏว่า 
ม่การส่งอาสาสมัครไปขุดิค้น ม่รายงานออกมา  
ได้ิอ่านแล้วก็ม่การประชุีมอ่กครั�ง”

“กรณ่หลักฐานใหม่ เร่�องน่� ไปไกลมาก 
จ้ากรายงานการขุดิค้นสถููปท่ึ�ผมได้ิอ่าน สถููปท่ึ� 
เช่ี�อว่าใช่ีก็ไม่พบัอะไรเลย ซึิ�งตามท่ึ�ควรเป็นก็
ค่อเร่�องจ้บัได้ิแล้ว แต่กลับัไปขุดิเจ้ด่ิย์รายรอบั
เจ้ด่ิย์ประธีานใกล้กัน พอพบัวัตถุูท่ึ�หน้าตาคล้าย 
บัาตรพระสงฆ์์แต่เปิดิฝีาไม่ได้ิ ก็อ้างว่าน่าจ้ะใช่ี 
เจ้ด่ิย์องค์น่�แหละ จ้ะขอให้กรมศิลปากรตรวจ้สอบั   
ผมก็บัอกว่าผู้ขุดิค้นไปตกลงกับัพม่าเองแล้วจ้ะ
ให้กรมศิลปากรไปได้ิอย่างไร การขุดิค้นทึาง
โบัราณคด่ิเราต้องรู้ขอบัเขตเคร่�องม่อท่ึ�ม่อยู่ การ 
ขุดิค้นมิใช่ีเคร่�องม่อท่ึ�จ้ะเอาไปพิสูจ้น์ว่าเป็นกระดูิก 
ของใคร  อย่าทึำาเลย…อายเขา ไม่ใช่ีเอะอะขุดิค้น ๆ   
ในรายงานยังบัอกว่าเจ้อกระดูิกนอกภาชีนะชิี�นน่�
ด้ิวย ก่อนจ้ะบัอกว่าเจ้อในภาชีนะ  ผมยังมองว่า 
ถู้าเป็นพระบัรมอัฐิจ้ริงก็ต้องอยู่ในเจ้ด่ิย์องค์
ประธีาน จ้ะอ้างว่าสร้างแบับักษััตริย์พม่าก็ไม่ได้ิ 
เพราะท่ึานไม่ใช่ีกษััตริย์พม่า

ส่วนหลักฐานท่ึ�พบัในวัดิปากป่า๒ ค่อพระพุทึธี- 
รูป ๖๗ องค์ท่ึ�อ้างว่าเป็นศิลปะอยุธียานั�น ก็ม่ข้อ
คัดิค้านค่อ จ้ำานวนมากเป็นปางขัดิสมาธีิเพชีรทึ่�
อยุธียาไม่นิยมทึำา แต่พม่านิยม  ฝีีม่อท่ึ�เห็นก็ไม่ใช่ี
ช่ีางชัี�นครู อาจ้เป็นศิลปะล้านนา ล้านช้ีางก็ได้ิ 
ส่วนการพบัฟัันซ่ิ�หนึ�งในผอบัพร้อมพระพุทึธีรูป-
หยกก็ยังยากท่ึ�จ้ะบัอกว่าเป็นของพระเจ้้าอุทุึมพร  
ส่วนเร่�องฟัันท่ึ�ว่าไม่เจ้อในพ่�นท่ึ�ขุดิค้น ในรายงานนั�น 
ก็ระบุัว่าพบัในพ่�นท่ึ�ขุดิค้น แต่ภายหลังก็บัอกว่า
พบัท่ึ�วัดิปากป่า ก็น่าแปลก

ส่วนท่ึ�ม่การถูอดิลายเส้นจ้ากสิ�งท่ึ�เช่ี�อว่าเป็น
ตราพระราชีลัญจ้กรบันฐานพระพุทึธีรูปองค์หนึ�ง  
เป็นช่ี�อ ‘เจ้้าฟั้าอุทุึมพร’ ผมก็มองว่าไปไกลมาก 
ถู้าคิดิจ้ะโกหกกันจ้ริงๆ ก็ควรจ้ะรู้ด้ิวยว่าตัว

๒ วัดิปากป่า (Pak Pa) ในช่ีวงเวลาเด่ิยวกับัการขุดิค้นสถููป

ลินซิินกง เกิดิเหตุการณ์ “กรุแตก” ท่ึ�วัดิปากป่า วัดิท่ึ�เช่ี�อกันว่า

พระภิกษุัพระเจ้้าอุทุึมพรจ้ำาพรรษัาในช่ีวงบัั�นปลายพระชีนม์ช่ีพ 

ม่การค้นพบัพระพุทึธีรูป ๖๗ องค์ ผอบับัรรจุ้พระหยกและ 

ฟัันมนุษัย์ซึิ�งคาดิว่าน่าจ้ะนำามาจ้ากการถูวายพระเพลิงพระบัรมศพ 

พระเจ้้าอุทุึมพร จ้ากหลักฐานเหล่าน่�ทึำาให้นายมิกก่� ฮาร์ทึ  

นักวิชีาการชีาวพม่า หนึ�งในท่ึมขุดิค้นสถููปท่ึ�ลินซิินกง เช่ี�อมั�นว่า

พระพุทึธีรูป ฟัันมนุษัย์ เหล่าน่�เก่�ยวโยงกับัพระบัรมอัฐิ
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นายอ้ั วิน หม่อัง

หนังส่อแบับัท่ึ�อ้างว่าเป็นหลักฐานนั�น สมัยอยุธียา
มิได้ิม่ลักษัณะอย่างท่ึ�นำามาแสดิง ในอด่ิตกษััตริย์
อยุธียาไม่ใช้ีของแบับัน่�  ช่ี�อกษััตริย์อยุธียาจ้ำานวน
มากก็เป็นช่ี�อท่ึ�คนรุ่นเราเร่ยกโดิยได้ิจ้ากหลักฐาน
ประเภทึตำานาน พงศาวดิาร ฯลฯ  เราไม่รู้ว่าใน
ยุคนั�นพระนามท่ึ�แท้ึจ้ริงเป็นอย่างไร ช่ี�ออุทุึมพร
น่�ก็ได้ิมาจ้ากหลักฐานประเภทึตำานาน เป็นไปได้ิ
ว่าตำานานเร่�องสถููปพระเจ้้าอุทุึมพรในตำาแหน่ง
ปัจ้จุ้บัันนั�น ต้นเร่�องค่อบัทึความ ดิร.ทิึน หม่อง จ่้  
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นิตยสารท่ึ�ต่พิมพ์บัทึความก็
เป็นนิตยสารเพ่�อการท่ึองเท่ึ�ยว ปีต่อมาค่อ พ.ศ.  
๒๕๓๙ เปน็ปีท่ึองเท่ึ�ยวพม่า  เร่�องน่�จึ้งอาจ้เป็นไป
เพ่�อส่งเสริมการท่ึองเท่ึ�ยว อัฐิทึ่�เจ้อล่าสุดิจึ้งอาจ้
เป็นพระบัรมอัฐิกษััตริย์ล้านช้ีาง ล้านนาก็ได้ิ หร่อ
จ้ะเป็นของคนพ่�นเม่องพม่ารุ่นหลังก็ได้ิ เพราะ 
ไม่ได้ิม่แต่ชีาวโยเด่ิยเท่ึานั�นท่ึ�อาศัยอยู่แถูบันั�น  
ถู้าอ่านหลักฐานทึางประวัติศาสตร์จ้ะพบัว่าม่
การขอตัวเช่ี�อพระวงศ์จ้ากอาณาจั้กรต่างๆ มาไว้
ท่ึ�ราชีสำานักพม่าตั�งแต่สมัยพระเจ้้าบุัเรงนอง แล้ว
ส่งกลับัไปครองราชีย์ท่ึ�เม่องเดิิมเม่�อม่คำาขอมา   
คำาบัอกเล่าท่ึ�ว่าเป็นสุสานอด่ิตกษััตริย์จึ้งยากมาก
ท่ึ�จ้ะระบุัตัวว่าค่อใคร

“ตอนน่�คำาบัอกเล่าได้ิเปล่�ยนจ้าก ‘อด่ิต
กษััตริย์พระองค์หนึ�ง’ กลายเป็น ‘พระเจ้้า
อุทุึมพร’ ไปแล้ว ยิ�งม่ปัจ้จั้ยของการท่ึองเท่ึ�ยว 
เข้ามา เร่�องน่�เราจ้ะหาหลักฐานคำาบัอกเล่าท่ึ�
บัริสุทึธิี�ยากแล้ว การไปขอเขาขุดิ ถู้าผมเป็น 
ผู้ว่าฯ มัณฑะเลย์ ผมก็ให้ขุดิ แต่เป็นการติดิต่อกับั
ทึางการท้ึองถิู�น ไม่ใช่ีรัฐบัาลกลางท่ึ�ม่ผู้เช่ี�ยวชีาญ
เร่�องน่�  ขอนักวิชีาการ เขาก็ส่งใครมาไม่รู้สองคน 
มาดิูๆ แล้วก็ไป เสนอโครงการเข้าไปเขาก็พิจ้ารณา  
ผมให้คะแนนความเป็นไปได้ิเร่�องน่�น้อยมาก  
เต็ม ๑ ให้ ๐.๐๐๐๑ ตอนน่�เป็นเร่�องทึางธุีรกิจ้แล้ว 
ไม่ใช่ีเร่�องทึางวิชีาการ เราต้องอ่านข่าวอย่างม่
วิจ้ารณญาณ ถู้าอยากไปเท่ึ�ยวผมไม่ค้าน ถู้าม่
เงินท่ึ�จ้ะไปได้ิ ผมเสนอให้ไปดูิของด่ิท่ึ�เม่องพุกาม
หร่อท่ึ�เท่ึ�ยวท่ึ�น่าพักผ่อนจ้ริงๆ ด่ิกว่า ไปดูิของจ้ริง
กันเถูอะ หร่อถู้าจ้ะศึกษัาจ้ริงๆ ทึำาเร่�องชุีมชีน 
โยเด่ิยแถูบันั�นจ้ะด่ิกว่าหร่อไม่”

นักโบรุาณคด่ีพม่าเชืิ�อว่าเป็นพรุะสีถููปจริุง 

ขณะท่ึ�ทึางนักโบัราณคด่ิในส่วนท่ึ� เ ป็น
ข้าราชีการไทึยไม่รับัรองหลักฐานท่ึ�ค้นพบัจ้าก 
สุสานลินซิินกง  สำาหรับัทึางพม่ากลับัม่ความเห็น
ท่ึ�ตรงกันข้าม นายอู วิน หม่อง (U Win Maung) 
ผู้เช่ี�ยวชีาญ การอนรัุกษ์ั โบัราณสถูานจ้ากประเทึศ
พม่า เปิดิเผยหลักฐาน และข้อเท็ึจ้จ้ริง ท่ึ�ขุดิค้นพบั  
ทึำาให้เช่ี�อว่าสุสานแห่งน่�ม่สถููปท่ึ�บัรรจุ้พระบัรมอัฐ ิ
สมเด็ิจ้พระเจ้้าอุทุึมพรจ้ริง เน่�องจ้ากได้ิทึำาการ
ศึกษัาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มาอย่าง 
รอบัด้ิานแล้ว ได้ิแก่

๑. พงศาวดิารพม่าคองบัอง ท่ึ�ม่บัันทึึกว่า  
พระราชีวงศ์อยุธียาท่ึ� ถููกกวาดิต้อนไปพม่า  
เม่องหลวงค่ออังวะ จ้ากนั�นจึ้งย้ายมาอยูอ่มรปุระ

๒. สุสานลินซิินกง ซึิ�งเป็นสุสานสำาหรับั 
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ชีนชัี�นสูงชีาวต่างชีาติเท่ึานั�น
๓. ตามหลักฐานบัันทึึกเป็นลายลักษัณ์อักษัร 

ในสมุดิพม่า (parabaik) ระบุัว่า ม่พระมหา- 
กษััตริย์ไทึยเคยไดิ้รับัการถูวายพระเพลิงพระศพ
จ้ากกษััตริยพ์ม่า ค่อ พระเจ้้าปดุิง ท่ึ�สุสานล้านช้ีาง 
แห่งน่�

๔. ขนาดิของอิฐท่ึ�สร้างกำาแพงแก้ว พระพุทึธี
เจ้ด่ิย์องค์ประธีาน และพระเจ้ด่ิย์ทึรงกลม 
ทิึศตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ ภายในกำาแพงแก้วท่ึ�พบั 
พระบัรมอัฐิ รวมถึูงหลักฐานท่ึ�เป็นแท่ึนถูวาย 
พระเพลิงท่ึ�ต่อเน่�องกับักำาแพงแก้วด้ิานทิึศตะวันตก 
เฉ่ยงใต้ เป็นอิฐร่วมสมัยท่ึ�ใช้ีสร้างกำาแพงเม่องอมรปุระ

๕. ภาชีนะบัรรจุ้อัฐิทึรงบัาตร เป็นเคร่�อง
เคล่อบัดิินเผายุคอมรปุระ ซึิ�งเป็นช่ีวงท่ึ�พระเจ้้า
อุทุึมพรสวรรคต

๖. ลักษัณะภาชีนะบัรรจุ้อัฐิทึรงบัาตร ตั�งอยู่
บันพานแว่นฟ้ัา ประดัิบัตกแต่งสวยงาม ซึิ�งใช้ีกับั
เจ้้านายชัี�นสูงหร่อพระมหากษััตริย์เท่ึานั�น

๗. อัฐิทึ่�พบัในภาชีนะทึรงบัาตร นอกจ้าก
กระดูิกแล้ว ยังพบักระดุิมสายรัดิประคดิ ทัึ�งหมดิ
ห่ออยู่ในผ้าจ่้วร แสดิงว่าต้องเป็นเจ้้านายชัี�นสูง
หร่อพระมหากษััตริย์ท่ึ�ยังทึรงเป็นพระสงฆ์์หร่อ
มหาเถูระชัี�นผู้ใหญ่ ซึิ�งหากวิเคราะห์ความพ้อง
ต้องกันกับัในสมยันั�นก็ม่พระองค์เด่ิยว ค่อ สมเดิจ็้
พระเจ้้าอุทุึมพร

แม้จ้ะม่ความเห็นท่ึ�ไม่ตรงกัน แต่ความ
เป็นจ้ริงค่อ พระเจ้้าอุทุึมพรทึรงเป็นพระสงฆ์์
และมรณภาพท่ึ�พม่า แม้ว่าจ้ะไม่ปรากฏว่าสถููป
บัรรจุ้พระบัรมอัฐิของพระองค์จ้ะอยู่ท่ึ�ใดิก็ตาม
ชีาวพม่าและชีาวโยเด่ิยก็ให้ความเคารพนับัถู่อ
พระองค์ดุิจ้พระมหาเถูระท่ึ�สำาคัญพระองค์หนึ�ง
การจ้ะม่สถูานท่ึ�ระลึกถึูงพระองค์ท่ึานจึ้งเป็น
ท่ึ�มาของท่ึมทึำางานทัึ�งสองฝ่ีายจึ้งเห็นพ้องกันใน

การก่อตั�ง สีมาคมมิตรุภิาพพม่า-ไที่ยุจิตพรุรุณ
เพ่�อดิำาเนินงาน “โครุงการุอนุรัุกษ์์ปฏิิสัีงขรุณ์
อุที่ยุานปรุะวัติศาสีตร์ุมหาเถูรุะอุทุี่มพะรุะ”  
(พม่าขนานพระนามพระเจ้้าอุทุึมพรว่า มหาเถูระ 
อุทุึมพะระ สะกดิในภาษัาอังกฤษัว่า Maha Thera 
Udumbara) โดิยฝ่ีายพม่าจ้ะเป็นผู้ดิำาเนินการ 
ฝ่ีายเอกชีนไทึยจ้ะเป็นผู้สนับัสนุนในด้ิานการ
ออกแบับัก่อสร้างและเงินทุึน ตามหลักการเดิิม
โดิยไม่ม่ฝ่ีายรัฐทัึ�งสองประเทึศสนับัสนุน

จ้ากหลักฐานท่ึ�พบั แม้ความคิดิเห็นของฝ่ีาย
ข้าราชีการไทึยม่ความขัดิแย้งกับัท่ึมงานขุดิค้น
สถููปชีาวไทึยและข้าราชีการฝี่ายพม่า แต่ต่างม่
เหตุผลท่ึ�สนับัสนุนความเช่ี�อท่ึ�แตกต่างกันของตน 

ความจ้ริงแม้จ้ะยังไม่ปรากฏ แต่ความเช่ี�อ 
ยังคงดิำาเนินต่อไป  ความลับัในสุสานลินซิินกง 
สงบันิ�งมาเนิ�นนานกว่า ๒๕๐ ปี จ้นถึูงวันน่�  
แม้ความจ้ริงจ้ะเง่ยบังัน แต่ความเช่ี�อกลับั 
ส่งเส่ยงดัิงในความคิดิคำานึง 

ติดิตาม  ตามรอยสถููปพระเจ้้าอุทุึมพร ตอน ๓  
อนุสรณ์สถูานด้ิวยรักและศรัทึธีา 

ท่ี่�มาของข้อมูลั
๑. นิตยสารศิลปวัฒนธีรรม ฉบัับัสิงหาคม ๒๕๔๕ 
๒. นิตยสารสารคด่ิ จ้ริงหร่อเข้าใจ้ผิดิ พบั พระบัรม-

อัฐิขุนหลวงหาวัดิในแดินอิรวด่ิ ๑๒ ธัีนวาคม ๒๕๕๖
๓. หนังส่อพิมพ์ผู้จั้ดิการออนไลน์ ๗ ม่นาคม ๒๕๕๗
๔. หนังส่อพิมพ์คมชัีดิลึก ๗ ม่นาคม ๒๕๕๗
๕. หนังส่อพิมพ์ไทึยรัฐออนไลน์  ๑๗ ม่นาคม ๒๕๕๗
๖. http ://www.reurntha i .com/ index .

php?topic=6834.0
๗. สำานักข่าวอิศรา ฤา “สถููปดัิง” จ้ะไม่เก่�ยวข้องกับั 

“พระเจ้้าอุทุึมพร” เลย? วันเสาร์ ท่ึ� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘. รายการโทึรทัึศน์ ๑๐๘ พันก้าว ตอน ตามรอยบัาทึ  

สมเด็ิจ้เจ้้าฟ้ัาอุทุึมพร ตอน ๓ ออกอากาศเม่�อวันท่ึ�  
๑ มิถุูนายน ๒๕๕๗
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 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

 

กวนีพินธ์

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
ประพันธเนื่องในวันมาฆบูชา  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

หัวใจพุทธ
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