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สวดมนต 
ต้องไม่โค่นสาธยาย∗ 
วันน้ีก็มาเยี่ยมเยียนพระ เย่ียมเยียนโยม ตามปกติ เปนผล

สืบเน่ืองจากการมาฟงปาติโมกข หรือมาในวันอุโบสถ คือเปนการ
มาตามปกติตามพระวินัยน่ันเอง แตตอไปน้ีโอกาสท่ีจะมาคงจะ
นอยลงไป เชนคราวหนาก็จะมาไมได คงติดอยูในโรงพยาบาล ก็
ไมเปนไร มาไดเทาไร ก็เทาน้ัน เมื่อมาพบปะกัน ก็คุยกันไป  
     วาถึงกาลเวลา ท่ีพระสวดปาติโมกขวันน้ี เปนอุโบสถท่ี ๔ 
ของฤดูหนาว หรือเหมันตฤดู หมายความวา ฤดูหนาวท่ีเรานับตาม
จันทรคติผานมาครบ ๒ เดือน วันน้ีก็คือถึงคร่ึงฤดู เหมันตเหลืออีก 
๒ เดือน ตอจากน้ันก็จะเขาฤดูคิมหันต หรือถานับยอยก็จะเขาสู
วสันต คือฤดูใบไมผลิ แตเรานับเอาฤดูใหญ จึงอยูในคิมหันต (ฤดู
รอน) ก็เอาละ น่ีก็พูดไวเพ่ือใหระลึกรูถึงกาลเวลาท่ีคืบหนากาวไป
กับความเปลี่ยนแปลง   
                                                            
∗ เกร็ดความรูธรรม หลังปาติโมกข สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) พูดคุย 
ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน ๙ มกราคม ๒๕๖๓ [ขออนุโมทนา ทีมงานจิต
อาสาของชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมี ทพญ. อัจฉรา กล่ินสุวรรณ เปนประธาน ที่
ไดบําเพ็ญไวยาวัจมัยบุญกิริยา ในการถอดเสียง เปนตัวอักษร โดยความ
เอื้ออํานวยการประสานงานของ พระครูประคุณสรกิจ (การุณย กุสลนนฺโท)] 



๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

เจอมันด้วยความรู้ ไม่ใช่อยู่กันแค่ความรู้สึก 
 โดยเฉพาะตอนน้ีอยูในตนเดือนมกราคม เราเพ่ิงข้ึนปใหมกัน
มาไมนาน ซ่ึงไดกลายเปนปเกาไป ๙ วันแลว และปใหมน้ีก็จะเกา
ไปตามลําดับ เกามากข้ึนๆ  
 คนควรรู จักกาลเวลา  ไมลืมมองมัน  เพราะกาลเวลามี
ความหมายสําคัญสําหรับชีวิตของคน 
    อยางท่ีไดเคยพูดไปแลว กาลเวลาอยูกับชีวิตของเรา และมันก็
เดินหนาคูเคียงไปกับทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเราท้ังหมด พูดถึงป
ใหมท่ีผานมาน้ี ก็ชวนใหตองคิดพิจารณาหลายแง ในความคิดท่ี
โยงมาหาธรรมะอยางหน่ึงก็คือ ไมวาเราจะเก่ียวของสัมพันธกับ
อะไรๆ วาตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ใหมีความรู ไดความรู คือ
เก่ียวของดวยความรู ไมใชอยูแคความรูสึก  
 อยางเร่ืองปใหมน่ี ดูไปแลว สังคมไทยของเราน้ีนาเปนหวงใน
แงท่ีวา ไมคอยจะพบปะเจอะเจอเกี่ยวของรับหนาอะไรๆ ดวย
ความรู แตมักจะไดแคความรูสึก เอาความรูสึกเปนใหญ พอถึงป
ใหม ก็มุงไปในเรื่องสนุกสนาน เอาแตบันเทิงเริงรมย   
       ดานรูน้ันเปนเร่ืองของความจริง เปนเร่ืองของสภาวะท่ีมันเปน
ของมันอยางน้ัน ซ่ึงเราจะตองไปถึงเขาถึงมัน โดยเราตองรูจักมัน 
แตความรูสึกเปนคุณคาเปนอาการท่ีเราสรางข้ึนมาในตัวเราเอง 
เปนปฏิกิริยาในตัวของเราตอการประสบสิ่งน้ันๆ หรือเร่ืองน้ันๆ 
เปนสัญญาณบอกแกตัววามันดีหรือราย เปนคุณหรือเปนโทษ จะ
ไดมีทาทีที่จะเอาจะเฉยหรือจะหนี  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

  ๓

แตแครูสึกน้ันยังไมแน ถายังไมรูจักมัน ยังไมถึงความจริง
ของมัน คือปญญายังไมมา จะเปนคุณหรือเปนโทษ ก็ยังไมแน  

ความรูสึกท่ีเปนกิริยาตอบสนองในทางราเริงดีใจน้ัน ก็ดีอยู 
ทําใหชีวิตฟูข้ึน แตถาเปนแคความรูสึกของเราเอง ยังไมเปนความรู
จักมัน ยังไมถึงความจริงของสิ่งน้ัน เราก็ยังอยูในความมืดมัว ทํา
ใหผิดทาหลงทางได จึงตองใหความรูสึกมากระตุนเตือนใหกาว
ตอไปถึงความรู เอาความรูจักรูจริงมีปญญามาเปนฐานใหได 

พุทธศาสนา แปลวาศาสนาของพุทธะ หรือสาสนของทานผูรู 
บางทีเราแปลพุทธะวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน แตท่ีจริงความรูน่ัน
แหละเปนแกน จะต่ืนได ก็ตองรู ถาไมรู ก็ไมเรียกวาต่ืน จะเบิก
บานได ก็ตองรู ถาไมรู ก็อัดอั้นตันต้ือ มันก็ไมเบิกบาน เมื่อรูเขาใจ
แลว ก็โปรงโลงสบาย เบิกบานได ตกลงตัวสําคัญอยูท่ีรู  

เพราะฉะน้ัน ไมวาจะไปสัมพันธเก่ียวของกับอะไรๆ ก็ใหเอา
ความรูข้ึนหนานําไว ใหมีความรู ใหไดความรู ใหมองดวยความรู ป
ใหมท่ีมาถึงน่ี มีเร่ืองตองรูเยอะเลย  

เอางายๆ ข้ึนปใหม คือ ๑ มกราคม ดานรูก็ทักวา เมืองไทย
เราน่ีมีวันท่ี ๑ มกราคมเปนวันข้ึนปใหมตั้งแตเมื่อไร เราหาความรู
สักนิด ตอไปก็จะชินกับมัน  

 ออ.. เราเพ่ิงมีวันท่ี ๑ มกราคมเปนวันข้ึนปใหมเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๘๔ น้ีเอง น่ีไดเทาไรแลว ๗๙ ปใชไหม หรือประมาณน้ัน ลบ
เอาเองก็แลวกัน น่ีคือไมนานเลย คือเราข้ึนปใหมวันท่ี ๑ มกราคม 
ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ซ่ึงสิ้นสุดในป พ.ศ. ๒๔๘๘  
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แลวกอนน้ันละ  เราข้ึนปใหมเมื่อไร  ก็บอกวา  กอนน้ัน
เมืองไทยข้ึนปใหมในวันท่ี ๑ เมษายน เพราะกอนน้ันมา เราถือวา
วันท่ี ๑๓ เมษายน คือวันสงกรานต เปนวันข้ึนปใหม แลวในหลวง 
ร. ๕ ทรงจัดเขาระบบแบบแผน ใหนับเร่ิมตนในวันท่ี ๑ เมษายน  

ถานับสงกรานตเปนวันข้ึนปใหม ก็คือวาไปตามสภาวะ 
หมายความวา เอาวันเวลาที่ดวงดาวคือพระอาทิตยยายราศีใน
วันท่ี ๑๓ เมษายน ท่ีเปนเหตุการณจริงในธรรมชาติ เปนวันเร่ิมตน
ข้ึนปใหม แตทีน้ี เพ่ือจะใหคํานวณนับอะไรตางๆ ไดสะดวก เขา
ระบบเปนระเบียบ ก็เลยเอาวันท่ี ๑ เมษายน เปนวันข้ึนปใหม  

ท่ีวาน้ันคือตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๒ ไดเทาไรแลว ลงเลข ๒ พอดี 
ปน้ีก็ ๒๕๖๒ เร่ิมตน ๒๔๓๒ ไดก่ีป ก็ได ๑๓๐ ป ทีน้ี ในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงจัดต้ังใหนับปใหมอยางน้ันก็คือ บานเมืองไทย
กําลังรับอารยธรรมสมัยใหมจากตะวันตก บานเมืองกําลังจะรับมือ
รับหนากับประเทศตะวันตกท่ีเขามา  

แลวจากน้ันก็มาถึงสมัยน้ีท่ีวาเปลี่ยนเปนข้ึนปใหมในเดือน
มกราคม อันนั้นก็อยางที่บอกเม่ือกี้วาอยูในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒  

น่ีแหละ พอถึงปใหม แคนึกถึงปใหม เราก็จะมองเห็นความ
เปนไปเปนมาของประเทศไทย หย่ังถึงสภาพของสังคมไทยท่ี
เปนอยู มองกาละ ก็เห็นเทศะดวย เปนของคูอยูไปดวยกัน เรียกวา
กาลเทศะ ใหเห็นโลงสวางอยูในปญญา จึงจะข้ึนปใหมอยางได
ประโยชน อยางน้ีเรียกวาใหมีความรูความเขาใจเปนฐาน  

ไมวาจะเก่ียวของเจอะเจอรับหนากับอะไร ก็มองดวยความรู
เขาใจ และกาวไปในปญญา จะตองตระหนักกันในขอน้ี ไมใชอยู
กันแคความรูสึก แลวก็คิดเห็นวาไป อะไรเปนความจริงท่ีแน ไมรู 



 

ตอน ๑ 

รูไวกอน กันเขว 
เร่ืองเกาคําเกา พระพุทธเจาสอนใหคิดใหมทําใหม 

พูดถึงเร่ืองท่ีวาชาวพุทธจะเก่ียวของสัมพันธจะทําอะไรๆ ก็
ใหมีความรูเขาใจ ใหมองดวยความรู ใหมีใหไดความรู ก็เลยขอพูด
กวางออกไป  

ขอยกตัวอยางสักหนอย ท่ีเรียกกันวาชาวพุทธเวลาน้ี มีอะไร
หลายอยางท่ีทําตามๆ กันไป วากันเร่ือยเฉื่อย บางทีก็ทําไปแค
ตามความรูสึก คิดไดแคท่ีถูกความรูสึกลากไป ถึงเวลาจะตองมา
สะกิดใจนึกวา เอะ.. ท่ีเราทําน่ันทําน่ีน้ัน  เรารูเร่ือง เราเขาใจดีไหม  

เอางายท่ีสุด เร่ืองสวดมนต อยางพระมาน่ี ก็มีการสวดมนต 
สวดปาติโมกข เอะ.. สวดมนตน้ีคืออะไร เราทําไปทําไม มี
วัตถุประสงคอะไรนะ เรารูเราเขาใจไหม บอกแลววาพุทธศาสนา
เปนศาสนาของผูรู ถาทําไปโดยไมรู วาไปตามความรูสึก มันก็ไมใช 
ไมเขาหลักแลว  

คําวา “สวดมนต” น่ี มามองดูกันหนอย วากันไปแลว มันก็
ไมใชศัพทพระพุทธศาสนา ไมใชคําพุทธแทดวยซํ้า   

“มนต” มาจากไหน? มนต คือมันตะ มาจากบาลีวา “มนฺต” 
ใชกันมาแตเดิมในคัมภีรท้ังหลาย เปนเร่ืองของพวกพราหมณ พวก
ฤๅษี ตรงกับคําสันสกฤตวา “มนฺตฺร” คือ มันตระ แลวก็มนตร  



๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

วากันต้ังแตดั้งเดิม มันตระ คือมนตรน่ี ในความหมายท่ี ๑ 
ซ่ึงเปนความหมายหลัก ก็คือ คัมภีรพระเวท ท่ีเรียกวาไตรเพท  

ในพระไตรปฎกมากหลายแหง เมื่อกลาวถึงพราหมณ
ใหญโตคนสําคัญท่ีมาเฝามาสนทนา   มาโตตอบวาทะกับ
พระพุทธเจา จะบอกวาพราหมณน้ันๆ ผูเปน “อชฺฌายโก มนฺตธโร 
ติณฺณํ เวทานํ ปารคู...” คือ ผูคงแกเรียน ผูทรงมันตระ/มนตร (อรรถ
กถามักไขความว่าหมายถึงอาถรรพเวท แต่ก็มีคัมภีร์ท่ีอธิบายว่า มนต์/     
มันตระน้ีหมายถึงมูลเวท คือพระเวทดั้งเดิม ส่วนทางฝ่ายสันสกฤตว่าคือ
ตัวแท้ของพระเวท) จบไตรเพท 

มนต/มนตรน้ัน พวกพราหมณพวกฤษีบางทีก็เอาไวสาปแชง
คนอื่น แลวก็มีมนตท่ีเปนคําขลังศักด์ิสิทธิ์ตางๆ เชน มนตสะกดคน
สะกดสัตวตางๆ  เชนจะใหคนอาปากคางพูดไมออก จะใหชางเช่ือง 
ใหชางใหเสืออยูใตอํานาจ สามารถสั่งบังคับมันได ก็รายมนต
สะกดมัน คือมีมนตขลังสารพัดเลย แลวคนก็มาวุนอยูกับเร่ืองขลัง
เรื่องศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อํานาจ ไปๆ มาๆ เม่ือไมเอาความรู ไมเอาปญญา
เปนหลัก ก็จะพากันเพลินไปจนหลงเขากระแสของไสยศาสตร  

ทีน้ี ทําไมในพระพุทธศาสนาเราจึงมีการสวดมนต หรือใชคํา
วา “สวดมนต” ดวย น่ีก็นาคิด  

อยางท่ีรูกัน พระพุทธศาสนาน้ันเกิดข้ึนในชมพูทวีป ในสมัย
ท่ีศาสนาพราหมณเปนใหญ เรียกไดวาครอบงําสังคมท้ังหมด 
สภาพสังคม จนถึงบรรยากาศของสังคมเปนเร่ืองของศาสนา
พราหมณ เชน ไมวาจะไปไหน ก็มีการสวดสาธยายมนต มีพิธีบูชา
ยัญ มีการไหวเทพเจาท่ีมีพระพรหมเปนใหญ ถอยคําพูดจาของ
ผูคนก็มีความหมายตามความเขาใจของคนท่ีอยูในศาสนา
พราหมณ มีอะไรตออะไรท่ีเปนเร่ืองของศาสนาพราหมณท้ังน้ัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

  ๗

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาในสภาพอยางท่ีวาน้ัน จะทํา
อยางไร เราจะสอนอะไรแปลกใหม ก็ไมมีศัพทแสงถอยคําท่ีผูคน
จะเขาใจ แลวจะทําอยางไร ถึงแมวาเราจะมีคําใหมๆ ข้ึนมา เราก็
ตองเอาศัพทของเขามาใชบางเปนธรรมดา แตคําอยางของเขาท่ี
เราใชน้ัน มีความหมายไมเหมือนกับของเขา เราก็ตองคอยๆ ช้ีแจง
วา คําเดียวกับเขาที่เราใชนี่ มิใชหมายความอยางของเขานะ  

นอกจากน้ัน บอยคร้ัง พระพุทธเจาทรงใชคําของพราหมณ 
เพ่ือจะทรงสอนใหเขาเปล่ียนความคิดความเขาใจเสียใหม คือให
เลิกคิดเร่ืองน้ันๆ ในความหมายเกาของเขา แตใหหันมาคิดมาทํา
อยางใหม 

 ถอยคําสําคัญของพราหมณ ท่ีเปนหลักการใหญของเขา 
พระพุทธเจาทรงสอนใหเขาคิดใหมทําใหม เชน ในการบูชายัญของ
พราหมณ  เขาเอาแพะ แกะ วัว มาฆาบูชายัญ โดยเฉพาะผูครอง
แผนดิน อยางพระมหากษัตริยก็ทรงทําพิธีบูชายัญสําคัญ อยาง
อัศวเมธท่ีใหญย่ิง ก็ฆามาท่ีเย่ียมยอดบูชายัญ พรอมท้ังฆาสารพัด
พวงไปดวย แตถาเปนพิธีบูชายัญใหญๆ รองลงมา ซ่ึงทํากันบอย
หนอย ก็ฆาวัว ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ดังท่ีทานเลาไว
บอยคร้ังในพระไตรปฎก  

ทีน้ี พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเลิกบูชายัญ ซ่ึงมีเร่ืองเลาไว
มากในพระไตรปฎก บางคร้ัง  พระพุทธเจาก็เสด็จไปพบกับ
พราหมณใหญท่ีกําลังจะทําพิธี เชน พราหมณเจาเมืองแหงหน่ึง
กําลังจัดเตรียมพิธีบูชายัญ เร่ิมตนต้ังแตใหจับวัว แพะ แกะ เอามา
ผูกกับหลักท่ีบูชายัญ พระพุทธเจาเสด็จตรงไปหาเจาเมืองผูทําพิธี
น้ัน แลวก็ทรงสนทนาดวย  



๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

พระพุทธเจาตรัสบอกเขาวา มีวิธีบูชายัญท่ีไมตองทําอยางน้ี 
คือไมตองทําใหขาทาสบริวารลําบากเดือดรอน และสัตวท้ังหลายก็
ไมตองเสียชีวิตถูกฆาถูกเฉือน แตไดผลดีกวาวิธีท่ีมีการฆาแบบน้ี 
ซ่ึงในยุคโบราณกอนน้ันก็ไดมีมาแลว  

เขาถามวา มีอยางไร พระพุทธเจาก็ตรัสบอกให โดยสรุป 
พระพุทธเจาไดทรงสอนวิธีบูชายัญ ดวยการจัดการทรัพยสิน โดย
ใหผูครองเมือง หรือผูครองแผนดิน จัดตั้งแผนการจัดสรรทรัพย 
โดยรวบรวมทุน แลวก็จัดสรรแบงปนกระจายออกไปใหท่ัวถึงกัน 
แกคนทุกหมูเหลาผูทําหนาท่ีการงานการอาชีพประเภทนั้นๆ ใหท่ัว
จนถึงราษฎรยากจนท้ังแผนดิน ใหอยูกันดีมีพอกินพอใชพอใจท่ีจะ
ไดตั้งใจทําการงานอาชีพของตนๆ ตอไป  

เมื่อผูครองเมืองบูชายัญแบบน้ี ก็จะเกิดผลดีถึงข้ันที่เรียกวา 
“บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน ให้บุตรฟ้อนบนอก”  

น่ีเปนสํานวนบาลี หมายความวา ถาทําพิธีบูชายัญแบบน้ี 
ประชาชนก็จะอยูกันรมเย็นเปนสุข ถึงข้ันท่ีวา “บานเรือนไมตองลง
กลอน” หมายความวา ไปไหนก็ไมตองใสกุญแจบาน เพราะไมมี
คนท่ีจะมาลักขโมย ไมมีโจรผูราย  

แลวท่ีวา “ใหบุตรฟอนบนอก” ก็หมายความวา ในบานใน
ครอบครัวจะมีความสุข ถึงข้ันท่ีวาไมตองหวงกังวลหวาดกลัวภัย
อะไรๆ สามารถเลนกับลูกนอยใหเขากระโดดโลดเตนบนอกของพอ
แม คนจะมีความสุขกันอยางน้ี น่ีคือการบูชายัญตามคติของ
พระพุทธศาสนา ไมใชยัญแบบพราหมณ แตเปนยัญแบบพุทธ 
ผูปกครองจะตองทําบานเมืองใหคนอยูกันไดอยางน้ี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

  ๙

เ ร่ืองยัญน่ี  พระพุทธศาสนาสอนเยอะ  เพราะวาพวก
พราหมณน้ันมีพิธีบูชายัญทุกบานทุกครอบครัวและเปนประจําทุก
วัน ตั้งแตเร่ิมวันใหมกันเลย แตละบานตองบูชายัญประจําวัน ขาด
ไมได และมีกําหนดวาตองทําอยางน้ันๆ พระพุทธเจาเสด็จไปถึง ก็
ทรงสอนใหเลิกทํา หรือใหแกไขเปลี่ยนใหมท้ังหมด นอกจากการ
บูชายัญ ก็ทรงยกเลิกระบบวรรณะดวย  

อีกตัวอยางหน่ึงท่ีงายๆ คือคําวา “ทักษิณา” คําน้ีเราก็เอา
ของพราหมณมาใช เปนบาลีวา “ทักขิณา”  

ทักษิณาคือของตอบแทนที่มอบใหหรือถวายใหแกพราหมณ
ผูทําพิธีบูชายัญ ถาพูดอยางไมเกรงใจ ก็คือ คาจางทําพิธีบูชายัญ 
ทีน้ีพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงใหเลิกพิธีบูชายัญ 
ทักษิณาก็เปลี่ยนมามีความหมายใหม หมายถึงส่ิงที่นํามาทําบุญ
ดวยใจศรัทธา ท่ีเช่ือในบุญในกรรมในธรรม ความหมายเปลี่ยน
ใหม แตสิ่งของก็คลายๆ กัน คือเปนของให ของถวาย  

เร่ืองท่ีวาความหมายเปลี่ยนไป หลักการเปลี่ยนไปอยางน้ี มี
ตัวอยางเยอะแยะท่ัวไป  คือ  คําเกาเขาใชมา  เราเกิดมาใน
สภาพการณอยางน้ัน ก็เอาคําของเขามาใช แลวก็คอยๆ ใหคน
เขาใจใหมใหถูกตอง  

รูจักพุทธมนตไว พอไมใหกลายเปนไสยศาสตร 
ทีน้ีก็มาดูกันในเรื่องการสวดมนต ท่ีจริงเรามีศัพทของเราอยู

แลว และแตเดิมน้ันเราใชคําวา “มนต” เพียงบางคร้ังบางโอกาส 
โดยเปนการใชแบบเทียบเคียงเพื่อใหเขาเขาใจเร่ืองของเรา ดวยคํา
เรียกเร่ืองท่ีเขารูจักดีอยูแลว  



๑๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

บางทีเราก็ใชคําวามนตน้ัน เปนเชิงลอศัพทของพราหมณ 
เพ่ือใหเห็นความหมายอยางอื่นตางออกไป ท่ีประชาชนควรเขาใจ 
จะไดเลิกหลงเลิกติดอยูกับมนตในความหมายอยางเกาของพวก
พราหมณพวกฤษี  

อยางท่ีไดบอกแลวเมื่อก้ีน้ีวา มนต (บาลี: มนฺต) หรือมนตร 
(สันสกฤต: มนฺตฺร) ตามความหมายหลักแตเดิมมา หมายถึงพระ
เวท ท่ีเปนคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ของพราหมณ แลวรองลงมาก็หมายถึง
คําขลังศักด์ิสิทธิ์ ท่ีพวกพราหมณพวกฤษีน้ันเอามารายมาเสกมา
สาธยาย ใหเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย สาปแชงคนใหตายหรือให
เปนไปตางๆ บาง ชุบคนตายใหเปนข้ึนมาบาง สะกดคนสะกดสัตว
ใหอยูในบังคับ ใหเปนไปตางๆ บาง  

พวกฤษีน้ันโกรธเกลียดใครมากๆ ก็มักสาปแชงใหศีรษะแตก
ตายใน ๗ วัน พระโพธิสัตวก็เคยถูกสาปแชงอยางน้ัน โดยฤษีท่ีมา
จากวรรณะพราหมณ คือพราหมณท่ีมาบวชเปนฤษี  

ในเร่ืองน้ัน พระโพธิสัตวเกิดเปนคนจัณฑาล ตองการปราบ
มานะคือความเยอหย่ิงถือตัวของพวกพราหมณ ก็ไปแกลงฤษี
พราหมณ แลวก็ถูกฤษีพราหมณน้ันสาปแชงวา ใหแกตองไปทํา
อยางน้ันๆ ไมอยางน้ันใหศีรษะแตกใน ๗ วัน แตพระโพธิสัตวแกไข
ได ไมเปนไร จนในท่ีสุดฤษีพราหมณน้ันตองยอมแพ อะไรอยางน้ีมี
เยอะ เร่ืองผจญกับพวกพราหมณ ลัทธิเกาน่ี มีมากมาย   

ทีน้ี คําวา มนต, มนตร, มันตระน่ี ดังท่ีวาแลว เดิมน้ันเปน
เร่ืองของพราหมณ ไมใชเปนคําพุทธ แตบางคร้ังทานนํามาใชใน
พระพุทธศาสนาในความหมายเชิงเทียบเคียง เชนในเร่ืองของพระ
เถรีช่ือวากุณฑลเกสี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

  ๑๑ 

พระกุณฑลเกสี เปนพระเถรีสําคัญมาก เปนมหาสาวิกาองค
ห น่ึง  ทานมี ช่ือ เปนทางการว า  “พระภัททากุณฑลเกสา ” 
พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะในดานขิปปาภิญญา คือ
ตรัสรูฉับพลัน (คําไทยวา “ตรัสรู” น้ี เทาท่ีคนได สมเด็จพระสังฆราช
สมัยกอน คร้ัง ร.๒ อยางนอยถึง ร.๖ ทรงใชสําหรับทุกบุคคลท่ี
บรรลุมรรคผล แตสมัยน้ีจํากัดวาใหใชเฉพาะพระพุทธเจา)  

พระกุณฑลเกสีเถรีน้ีเปนธิดาของเศรษฐีในเมืองราชคฤห มี
ประวัติเปนเร่ืองผจญทุกขเผชิญภัย แลวดวยปญญาไวก็เอาชนะ
ผานมาได เปนเร่ืองตื่นเตนนาสนใจ แตขอเลารวบรัดวา ตอมาทาน
ไดเปนปริพาชิกาในลัทธิภายนอก เท่ียวเดินทางไปแสวงธรรมหา
ความจริง และเพราะเปนคนมีปญญาเย่ียม ก็เท่ียวทาหาคนเกงๆ 
มาตอบปญหาโตวาทะ จนมาเจอกับพระสารีบุตร ทานถามปญหา
มากมาย พระสารีบุตรตอบไดหมด แลวพระสารีบุตรถามบาง ทาน
ตอบไมได และจึงถามดวยความอยากรูอยากเรียนวา ท่ีพระสารี
บุตรถามน้ันเปนเร่ืองอะไร พระสารีบุตรก็ตอบโดยใชคําวาเปน 
“พุทธมนต” น่ีคือใชคําวามนตมาสื่อความหมายใหคนภายนอก
เขาใจถึงความสําคัญ ทานกุณฑลเกสีอยากจะเรียน จึงไดบวช 
และตอมาก็ไดเปนพระภิกษุณีสําคัญดังท่ีวา 

อยางไรก็ดี ในเรื่องของพระกุณฑลเกสีเถรีน้ี คําท่ีใชยังไมแน
ชัด คือในคัมภีรฉบับของพมา ของสิงหล และฉบับอักษรโรมัน 
บอกวาพระสารีบุตรตอบโดยใชคําวาเปน “พุทธปญหา” ไมไดใช
คําวาเปน “พุทธมนต” อยางในฉบับของไทย ก็ไมเปนไร ถาจะให
เปนเร่ืองท่ีแนชัดกวาน้ี ก็ตองเอากรณีท่ีคนผูเปนพราหมณชํานาญ
เวทมาพบกับพระเถราจารยองคสําคัญๆ     



๑๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

พระสาวกองคสําคัญๆ ของพระพุทธเจา สวนมากมาบวช
โดยสลัดออกจากตระกูลพราหมณ เพราะในระบบวรรณะน้ัน คนท่ี
เกิดในวรรณะพราหมณถือตัววาเปนชนช้ันสูงสุด เปนคนพวกเดียว
ท่ีติดตอถึงกับพระพรหมผูเปนเจาได และเขาถึงการศึกษาไดจริงจัง
เต็มท่ี พราหมณจึงเปนท้ังผูมีอํานาจใหญโต และเปนปญญาชน
ของยุคสมัยน้ัน  

ในท่ีน้ี  จะพูดถึงพราหมณ  ๒  ทาน  ท่ีไดสละความเปน
พราหมณออกมาบวช และไดเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ยุคหลังพุทธกาล 

หลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ ป เศษ พระเจาอโศกไดเปน
มหาราชปกครองชมพูทวีปในยุคท่ีอินเดียกวางใหญไพศาลท่ีสุด 
พระองคทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงอุปถัมภบํารุงวัด
และพระสงฆเต็มท่ี แลวก็ไดมีคนจากลัทธิภายนอก ซ่ึงอยากได
ลาภมากมายเพ่ือใหเปนอยูสุขสบาย เขามาบวชและเอาคําสอนท่ี
ผิดเพ้ียนเขามาสั่งสอน เปนอันตรายตอพระพุทธศาสนา ทําให
ความรูความเขาใจหลักธรรมฟนเฟอน พระเจาอโศกมหาราชจึงได
ทรงอุปถัมภพระสงฆในการทําสังคายนา (คร้ังท่ี ๓) โดยไดพระ
โมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธานการสังคายนาน้ัน 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระน้ี เดิมทีก็เกิดในวรรณะพราหมณ 
มีช่ือวาติสสะ เปนเด็กสมองดี จึงเรียนจบไตรเพทต้ังแตเปนมาณพ
นอยอายุเพียง ๑๖ ป แลววันหน่ึงมีเหตุการณท่ีทําใหพระเถระช่ือ
วาสิคควะมาน่ังบนแทนท่ีน่ังของเขา ติสสมาณพน้ันถือตัวนัก กลับ
จากบานของอาจารยมาเห็นเขา ก็โกรธมากและตอวา แลวลงทาย
ก็ถามกันถึงความรูเร่ืองมนต  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

  ๑๓

พระถามวา “น่ีมาณพนอย เธอรูมนตบางไหม?” ติสสะตอบ
วา “ถาคนอยางขาไมรู คนอื่นท่ีไหนใครจะรู” แลวเขาก็ยกเอาเร่ือง
ท่ียากๆ ในไตรเพทและคัมภีรสําคัญของพราหมณข้ึนมาพูดและ
ถามพระเถระเพ่ือจะขม แตพระสิคควะตอบไดอธิบายไดหมด 
เพราะทานก็ไดเรียนจบไตรเพทมาแลว แถมไดปฏิสัมภิทามี
ปญญาแตกฉาน   

มาณพหมดภูมิท่ีจะถามแลว พระเถระก็บอกวา เธอถามมา
มากแลว ฉันถามบางไดไหม ขอขอเดียวแหละ มาณพบอกวา ก็
ถามมาสิ  

พระเถระถามวา “จิตของผูใด เกิด ไมดับ  จิตของผูน้ัน จัก
ดับ จักไมเกิด หรือวา จิตของผูใด จักดับ จักไมเกิด จิตของผูน้ัน 
เกิด ไมดับ” มาณพนอยเมื่อก้ีหมดภูมิท่ีจะถามแลว คราวน้ีไมมีภูมิ
ท่ีจะตอบ คิดทางไหนก็ไปไมได ในท่ีสุดจึงถามวา ท่ีทานถามมาน้ัน
เปนเร่ืองอะไร พระตอบวาเปน “พุทธมนต” มาณพถามวาใหฉันได
ไหม พระตอบวา ถาเธอเปนเหมือนอยางฉันน่ี ก็ใหได (คือ ถาบวช
เปนพระเปนเณรเหมือนกันแลว ก็จะให)  

มาณพนอยอยากไดพุทธมนต ก็ไปขออนุญาตบิดามารดา 
ฝายพราหมณพอแมคิดวาลูกไปบวชไดมนตแลว ก็จะกลับมาบาน
เอง จึงยอมใหไป 

พระเถระใหมาณพนอยบวชเปนสามเณรแลว ก็จัดการใหได
ฝกไดเรียนพุทธพจนจนถึงเวลาก็อุปสมบทเปนพระภิกษุท่ีมีความรู
เช่ียวชาญทรงพระไตรปฎก แลวก็ไดเปนพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระ ท่ีเปนประธานการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ น้ัน ใน พ.ศ. ๒๓๕-๖ 



๑๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ในเร่ืองน้ีจะเห็นวา พระเถระใชคําวา “พุทธมนต” เพ่ือให
มาณพไดความคิดความเขาใจและสนใจโดยเทียบเคียงกับเร่ือง
จําพวกไตรเพทท่ีเขารูจักอยูแลวและเขาถือวาสําคัญย่ิงใหญ แตท่ี
จริงพุทธมนตน้ันก็คือพุทธพจน หรือบทธรรมขอธรรมทั้งหลาย
น่ีเอง และพุทธมนต คือมนตของพระพุทธเจาน้ีเปนเร่ืองสําหรับ
ศึกษาท่ีจะตองเรียนใหรูเขาใจดวยปญญา ไมใชแคเอามาจําให
แมนใจแลววาใหคลองปาก โดยไมรูวาอะไรเปนอยางไร 

(คําวา “พุทธมนต” น้ี มีการใชในความหมายแบบท่ีเปนมนต
ของพราหมณดวย คือหมายถึงมนตในคัมภีรมหาบุรุษลักษณะ ท่ี
ใชทํานายลักษณะของพระพุทธเจา และบุคคลสําคัญในระดับ
ใกลเคียง)  

หลังสังคายนาเสร็จแลว พระเจาอโศกมหาราชทรงพอ
พระทัยวาพระพุทธศาสนธรรมจะเจริญมั่นคง และควรจะให
ประเทศถ่ินดินแดนอื่นไดประโยชนดวย จึงทรงอุปถัมภใหสงพระ
เปนศาสนทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ ๙ สาย 
รวมท้ังสุวรรณภูมิท่ีตั้งประเทศไทยน้ีดวย โดยเฉพาะท่ีถือไดวาเปน
หลัก คือสายท่ี ๙ สูลังกาทวีป ซ่ึงพระหัวหนาสาย คือพระมหินท
เถระ เปนโอรสของพระองคเอง  

สิ่งท่ีพระมหินทเถระนําไปเพ่ือประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในลังกาทวีป คือพระไตรปฎก และอรรถกถาท้ังหลายน้ัน (นําไปใน
ตัวพระสงฆ ท่ีสมัยน้ันใชวิธีสาธยายทรงจําไว) ไดเปนฐานท่ีมั่น
สําคัญของพระพุทธศาสนา โดยตอมาไดจารึกเปนตัวอักษร และ
หลายประเทศไดมารับเอาไป รวมท้ังรับกลับไปสูอินเดียแดนเดิม
ของพระพุทธศาสนาเอง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

  ๑๕

ท่ีศรีลังกาน่ันแหละ ตอมา พระราชาก็ไดทรงสงทูตไปทูล
พระเจาอโศก ขออาราธนาพระสังฆมิตตาเถรีมาประดิษฐาน
ภิกษุณีสงฆในลังกาทวีป พระสังฆมิตตาเถรีก็คือพระราชธิดาของ
พระเจาอโศกมหาราชเอง และพระเถรีไดนําก่ิงพระศรีมหาโพธิ์ไป
ปลูกไวท่ีอนุราธปุระซ่ึงเปนเมืองหลวงของศรีลังกาในสมัยน้ันดวย 
และในปจจุบัน พระศรีมหาโพธิ์ตนน้ีก็ยังยืนตนอยู โดยมีช่ือวาเปน
ตนไมประวัติศาสตรท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดในโลก 
รูจักพุทธมนตจริง ก็จบพระพุทธศาสนา  

ท่ีเลาเมื่อก้ีน้ีเปนเร่ืองราวในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ท่ี
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก ซ่ึงอยูในชวงเวลา ๓ ศตวรรษ
แรก แตหลังจากน้ัน พุทธศาสนาในอินเดียก็ประสบภัย ถูก
เบียดเบียนเร่ือยมา 

บอกแลววาพวกพราหมณถือตัววาเปนวรรณะประเสริฐ
สูงสุด เปนเจาคัมภีรท่ีพระพรหมทรงลิขิตชีวิตคนและสังคมไว และ
พราหมณก็ไดผลประโยชนทุกอยางจากอํานาจในฐานะของตน  

แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงสอนใหเลิก
ถือวรรณะ ใหเลิกบูชายัญ ใหรูวาคนมีชีวิตท่ีเกิดมาตามเหตุปจจัย
ของธรรมชาติ ไมใชเกิดจากพระพรหมสราง และมนุษยสามารถ
ฝกศึกษาพัฒนาตัวใหดีเลิศประเสริฐไดเหนือพระพรหม น่ีก็เทากับ
โคนลมพราหมณลงท้ังหมด  

แตก็พราหมณน่ันแหละจํานวนไมนอย ท่ีใจดีมีปญญา ไดฟง
พระพุทธเจาแลว ก็เห็นตามท่ีพระองคทรงสอน และสละวรรณะ
พราหมณออกมาเปนพุทธสาวกชวยพระพุทธเจาสอนประชาชนให
รูเขาใจความจริงและดําเนินชีวิตนําทางสังคมอยางใหม  



๑๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

เร่ืองราวความเปนไปอยางท่ีวามาน้ี ทําใหพวกพราหมณท่ี
ยึดถือมั่นไมพอใจ บางก็ถึงกับหาทางกําจัดพระพุทธศาสนา  

เฉพาะอยางย่ิง การบูชายัญเปนหลักปฏิบัติใหญ เปนที่ใช
อํานาจสิทธิ์ขาด  และเปนที่มาของผลประโยชนมากมายของ
พราหมณ เมื่อพระพุทธศาสนาสอนวาการบูชายัญไมมีผล และ
สอนคนใหเลิกบูชายัญ พราหมณก็ย่ิงผูกความแคนเคืองอั้นไว 
จนถึงยุคหลังๆ ตอมา พราหมณใหญท่ีออกมาเปนฮินดูท้ังหลาย 
ท้ังสายไวษณพ ท่ีนับถือพระวิษณุ/นารายณ และสายไศวะ ท่ีนับ
ถื อ พ ร ะ ศิ ว ะ / อิ ศ ว ร  ก็ พ า กั น พุ ง เ ป า ม า ท่ี จ ะ ต อ ง กํ า จั ด
พระพุทธศาสนาลงใหได 

เร่ิมแตในยุคแรก ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘–
๒๖๐) ท่ีทรงนับถือพระพุทธศาสนา อํานาจและอิทธิพลของ
พราหมณย่ิงนอยลง พระเจาอโศก ถึงกับทรงใหเขียนประกาศใน
ศิลาจารึกหามทําการบูชายัญดวยชีวิต ไมวาสัตวใหญนอยชนิด
ไหนๆ น่ีคือทําใหพราหมณขัดใจแคนเคืองมาก  

แตในเวลาเดียวกัน เมื่อพระเจาอโศกไมทรงถือวรรณะ 
พราหมณซ่ึงเปนคนช้ันสูงเจาคัมภีรก็เขามารับราชการเปนใหญ
เปนโตโดยสะดวก เหมือนรอเวลาท่ีจะเอาคืน  

(เมื่ออังกฤษเขามาครองอินเดียเปนอาณานิคม ก็ใชอํานาจ
บังคับ หามเอาคน เอาเด็ก เอาสาวพรหมจารีมาบูชายัญ จนถึง
รัฐบาลอินเดียสมัยปจจุบันก็มีกฎหมายหาม แตขนาดมีกฎหมาย
ใหลงโทษอยางแรง ก็ยังมีการลักลอบเอาเด็กหญิงพรหมจารีไป
บูชายัญสังเวยเจาแมกาลี น่ีคืออํานาจความเช่ือแบบพราหมณ) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

  ๑๗

เวลาผานมาแคราว ๑ ศตวรรษ ถึงรัชกาลพระเจาพฤหัทรถ 
ท่ีเปนนัดดาหรือปนัดดาของพระเจาอโศกมหาราช พวกพราหมณก็
ไดโอกาส โดยพราหมณช่ือวาปุษยมิตร ซ่ึงเขามารับราชการจนได
เปนเสนาบดี ไดวางแผนปลงพระชนมในพิธีสวนสนาม ลมโมริย  
วงศของพระเจาอโศกลงในราว พ.ศ. ๓๕๖ แลวพราหมณปุษยมิตร
ก็ข้ึนเปนราชา ตั้งราชวงศใหมช่ือวาศุงคะ  

ราชาปุษยมิตรไดร้ือฟนการบูชายัญข้ึนมา โดยทําพิธีอัศว
เมธ (ฆามาบูชายัญ) อยางย่ิงใหญ และทําลายพระพุทธศาสนา 
โดยเผาวัด กําจัดพระภิกษุสงฆ ถึงกับใหคาศีรษะแกผูฆาพระภิกษุ
ได รูปละ ๑๐๐ ทินาร  

แตปุษยมิตรคงทําลายไดไมเต็มท่ี เพราะแวนแควนแตกแยก
ออกไป บางถ่ินก็ยังบํารุงพระพุทธศาสนา เชน พญามิลินท หรือ     
เมนานเดอร กษัตริยพุทธแหงแควนโยนก หรือ Bactria ซ่ึง
ครองราชยท่ีเมืองสาคละ หรือสากละ (ในปญจาบปจจุบัน) ก็เปน
องคอุปถัมภกสําคัญ 

ตอมาอีกราว ๗๐๐ ป ใน พ.ศ. ๑๐๕๐ เศษ ท่ีเมืองสาคละ
น่ันแหละ กษัตริยมิหิรกุละ (หรือ มหิรคุละ) ซ่ึงเปนชนเผาฮ่ันขาว 
หรือหูณะ ท่ีบุกเขาอินเดียมาทางอิหรานและอัฟกานิสถาน ไดข้ึน
ครองราชย อยูในศาสนาพราหมณ โดยเปนฮินดูนิกายไศวะ (นับ
ถือพระศิวะ คืออิศวร) ไดทําการรายตามท่ีพระถังซัมจ๋ังเขียนเลาไว
วา มิหิรกุละไดสั่งใหกําจัดพุทธศาสนาใหหมดสิ้นจากดินแดนของ
พระองคทุกแหง   

แตมิหิรกุละถูกตอบโตโดยพระเจาพาลาทิตย กษัตริยราชวงศ
คุปตะ แหงมคธ แลวทําสงครามกัน มิหิรกุละถูกจับไดและขังไว  



๑๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ตอมา มิหิรกุละหนีได ไปลี้ภัยอยูในแควนกัษมีระ (แคช
เมียร) แลวสังหารกษัตริยกัษมีระเสีย ข้ึนเปนกษัตริยเอง แลวร้ือฟน
แผนการกําจัดพระพุทธศาสนา โดยลมลางพระสถูปท้ังหลาย 
ทําลายวัด ๑,๖๐๐ วัด สังหารพุทธศาสนิกชน ๙๐๐ โกฏิ แตใน
ท่ีสุด ไดกระทําอัตวินิบาตกรรม โดยโจนเขากองไฟ  

ตอมาอีก ๑๐๐ ป ราว พ.ศ. ๑๑๕๐ ศาศางกะ ซ่ึงอยูใน
ศาสนาพราหมณน่ันแหละ  โดยเปนกษัตริยฮินดูนิกายไศวะ
เชนเดียวกัน ครองราชยในแควนเคาฑะ ในเบงกอลปจจุบันภาค
กลาง ไดปลงพระชนมกษัตริยพุทธพระนามวาราชยวรรธนะ แลว
ทําลายพุทธศาสนาอยางมากมาย แมแตเหรียญเงินตราของ
กษัตริยน้ี ก็เขียนกํากับช่ือราชาไววา “ผูปราบพุทธศาสนา”  

พระถังซัมจ๋ังเขียนบันทึกไววา ศาศางกะไดสังหารพระภิกษุ
ในแถบกุสินารา (กุศีนคร) หมดสิ้น ทําใหสงฆพินาศไป และเปน
ราชาท่ีไปโคนตนพระศรีมหาโพธิ์ ท่ีพุทธคยาลง และขุดรากข้ึนมา
เผา  กับท้ังนําเอาพระพุทธรูปออกไปจากพระวิหารทางทิศ
ตะวันออกของตนพระศรีมหาโพธิ์น้ัน นําเอาศิวลึงคเขาไปไวแทน 

นอกจากน้ี นักบวชไศวะท่ีสําคัญคือ กุมาริละ และศังกรา
จารย ก็เท่ียวสั่งสอนโจมตีพระพุทธศาสนา และไมเทาน้ัน เมื่อ
เดินทางไปไหน ก็พยายามชักจูงชวนกษัตริยและคนชั้นสูงท่ีมี
อํานาจ ใหเลิกอุปถัมภบํารุงวัดและพระพุทธศาสนา  

แลวสุดทาย ราว พ.ศ. ๑๗๔๙ กองทัพมุสลิมเตอรก ก็บุกยํ่า
ทําลายลางพระพุทธศาสนาหมดสิ้นจากอินเดีย 

ท่ีเลามานี้ เปนตัวอยางใหเห็นภัยอันตราย ท่ีทําให
พระพุทธศาสนาเสื่อมสลาย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

  ๑๙

ทีน้ีก็มาดูเหตุการณสําคัญเมื่อใกลกอนถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ จะ
ไดเห็นวาเวลาน้ัน ในอินเดีย พระพุทธศาสนาก็โทรมหนักแลว การ
เลาเรียนศึกษาธรรมวินัยออนกําลัง ทําไดยาก 

มีเร่ืองวา เมื่อราว พ.ศ. ๙๕๖ ท่ีอินเดีย ณ ถ่ินใกลเคียงตน
มหาโพธ์ิท่ีตรัสรูน่ันเอง ในบานพราหมณครอบครัวหน่ึง มีเด็ก
ฉลาดเกิดข้ึน ช่ือโฆสะ  

มาณพนอยน้ีเรียนจบไตรเพท เกงกลาในศิลปศาสตรทุก
อยาง และเปนเจาวาทะ จึงไดเดินทางไปในคามนิคมนครราชธานี 
ท่ัวชมพูทวีป เท่ียวถกเถียงทางวิชาการไปทั่ว จนมาถึงวัดหน่ึง ยัง
ไมพบใคร ถึงราตรีก็สาธยายคําสอนของปตัญชลี (ผูแตง “โยคสูตร”)  

พระมหาเถระท่ีวัดน้ันช่ือเรวัตไดยิน ฟงแลวก็รูวาเขาเปนคน
เกงมาก คิดวาควรจะใหเขารูจักธรรม จึงแกลงพูดวาใครหนอมา
รอง เสียงอยาง กับลา  มาณพถามกลับมาวา  ทานรู เข าใจ
ความหมายในเสียงลาหรือ พระเถระตอบวารู มาณพจึงซักถาม
ตามหลักวิชาของพราหมณ ตั้งแตไตรเพท พระเถระก็ตอบไดหมด 
เสร็จแลวจึงขอเปนฝายถามบาง (ในพุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา ทาย
คัมภีรวิสุทธิมัคค ฉบับอักษรไทย คําถามของพระเถระท่ีน่ี ตรงกับ
ในเรื่องของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ในสมันตปาสาทิกา นาจะ
มีความพลั้งเผลออะไรสักอยาง จึงขอเลาพอเปนเคาตามคัมภีร     
สาสนวงส) โดยถามเร่ืองปรมัตถธรรมตามนัยแหงอภิธรรมมาติกา  

มาณพตอบไมได จึงถามวาเปนเร่ืองอะไร พระเถระก็ตอบวา
เปน “พุทธมนต” มาณพก็อยากเรียน แลวก็ไดบรรพชาและ
อุปสมบท และศึกษาพุทธพจนจนจบพระไตรปฎก มีช่ือเสียง
ปรากฏวาเปนพระพุทธโฆส 



๒๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

พระพุทธโฆสน้ีมีปรีชาสามารถมาก จึงคิดแตงตํารา เร่ิมดวย
คัมภีรญาโณทัย เสร็จแลวก็จะแตงอรรถกถาอภิธรรม พระอาจารย
คือพระมหาเถระเรวัตจึงบอกใหรูวา ในชมพูทวีปน้ีมีเหลือแต
พระไตรปฎกบาลีเทาน้ันไมมีอรรถกถาและคัมภีรอื่นๆ แตในสิงหล
ทวีป มีอรรถกถา ท่ีพระมหินทเถระจัดรวบรวมไว เปนภาษาสิงหล  
ซ่ึงยังสืบกันมา ขอใหพระพุทธโฆสไปท่ีสิงหลทวีปน้ัน  สํารวจดูแลว
แปลกลับมาเปนภาษามคธคือภาษาบาลี ก็จักกอเกิดประโยชนแก
คนท่ัวโลก 

ดวยเหตุน้ี พระพุทธโฆสจึงไดลงเรือเดินทางไปลังกาทวีป 
เขาไปอยูท่ีมหาวิหาร ในเมืองอนุราธปุระ และไดขออนุญาตสังฆะ
ท่ีน่ันในการท่ีจะแปลอรรถกถาภาษาสิงหลกลับมาเปนภาษาบาลี 
เพ่ือนํากลับไปใชท่ีถ่ินแดนเดิมในชมพูทวีป  

ท้ังน้ีมีเร่ืองราวยืดยาว เร่ิมตั้งแตทดสอบความสามารถดวย
การแตงคัมภีรวิสุทธิมัคค แลวไดรับอนุญาตใหแปลอรรถกถา จน
ในท่ีสุดก็สําเร็จจบสิ้นตามปรารถนา และนํากลับมายังชมพูทวีป 
ดั ง ท่ี เ ร า มีอรรถกถาภาษาบาลี ซ่ึ ง ใชประกอบการศึ กษา
พระไตรปฎกอยูในบัดน้ี  

ขอใหเขาใจวา พระพุทธโฆสาจารยเปนผูเร่ิมตนยุคอรรถ
กถาท่ีกลับมีเปนภาษาบาลีข้ึนใหม ทานไดจัดทําอรรถกถาข้ึนเปน
สวนใหญ แตไมถึงกับครบบริบูรณ มีพระอรรถกถาจารยรูปอื่นๆ 
ทําสวนท่ียังขาดอยูจนเสร็จสิ้น ในระยะเวลาใกลเคียงกันน้ันและ
ตอจากน้ันไมนาน  



 

ตอน ๒ 

มาดูตํานาน ของเร่ืองที่เปนตํานาณ 

หลีกจากมนต มามีปริตร  
ไดบอกแตตนแลววา มนต มนตร มันตระ น่ี เปนคําสําคัญ

ของพวกพราหณมาแตเดิม ในความหมายหลัก เขาหมายถึงพระ
เวท คือคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ของพราหมณ ท่ีเรียกวาไตรเพท เฉพาะ
อยางย่ิงพระเวทท่ี ๔ คืออาถรรพเวท แลวก็หมายถึงคําขลัง
ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีพวกพราหมณพวกฤษีเอามารายมาเสกมาสาธยาย 
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย สาปแชงคนใหตายหรือใหเปนไปตางๆ 
บาง ชุบคนตายใหเปนข้ึนมาบาง สะกดคนสะกดสัตวใหอยูใน
บังคับ ใหเปนไปตางๆ บาง  

ทีน้ี พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในบรรยากาศของสังคมท่ี
พราหมณเปนใหญ บางทีหรือบอยคร้ังก็ตองใชคําของเขา แตเรา
ใชคําน้ันๆ ในความหมายแบบของเรา ทํานองวาเปนการใชแบบ
เทียบเคียงหรือลอคําลอความ อยางคําวา “มนต” ท่ีเราสวดน่ี เปน
พุทธมนต ก็คือคําสอนของพระพุทธเจา อยางท่ีไดเลาเร่ืองตัวอยาง
ใหฟงมาแลว น่ีคือ มนตของพุทธไมใชเปนอยางมนตของพราหมณ 

แลวก็ใหสังเกต ในหนังสือสวดมนต รวมบทสวดมนตท่ีนิยม
ใชกันเปนประจํา คือเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน รวมทั้งทําวัตรเชา 
ทําวัตรค่ํา ดวยน้ัน ถาตรวจคนดูจะรูวา คําวา “มนต” มีในช่ือหนังสือ
เทาน้ัน แตในคําสวดหมดท้ังเลมหนังสือน้ัน ไมมีคําวามนตเลย  



๒๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

(ท่ีวาน้ี นอกจากวาใครจะพิมพใหแปลกพิเศษออกไป โดย
เก็บเอาคาถามนตขลังขางนอกเขามาใสรวมไว) 

ถามนตไมใชเปนช่ือเรียกคําสวดของพุทธ แลวของพุทธจะ
เรียกวาอะไร  

ท่ีจริง นานมาแลวกอนมีหนังสือสวดมนต ตั้งแตในพุทธกาล 
ก็มีคําตรัสคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีตอมาชาวพุทธนํามาสวดกัน 
โดยใชในลักษณะท่ีพอเทียบไดในบางแงกับมนตของพราหมณ  

ขอใหดูตัวอยาง ชีวิตพระน้ีอยูกับธรรมชาติ กลางปา บนเขา 
ถึงพระจะขยันกวาดลานวัด จัดเก็บเสนาสนะสะอาดเรียบรอย แตก็
ยังมีโอกาสเจอะเจอกับสัตวรายไดมาก พระจึงตองมีจิตใจดีดวย  

ในพระไตรปฎก (วินย.๒/๒๖/๑๑ เป็นต้น) มีเร่ืองเลาวา คร้ังหน่ึง มี
พระภิกษุถูกงูกัดถึงมรณภาพ คราวน้ัน พระพุทธเจาไดตรัสแนะนํา
ใหพระภิกษุแผเมตตาแกประดางู ๔ ตระกูล และขยายไปถึงสัตว
อื่นท้ังหลายทุกอยางดวย พุทธพจนท่ีตรัสคราวน้ี ซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเปน
คาถา และท่ีเปนความรอยแกว เราก็เอามาสวดกัน เรียกช่ือวา 
“ขันธปริตร”∗  

ทําไมจึงเรียกวา “ปริตร” (บาลีวา “ปริตฺต”) ในพุทธพจนท่ี
ตรัสแนะนําคร้ังน้ีก็มีคําวา “ปริตฺต” คือตอนท่ีแผเมตตาน้ัน ก็บอก
กํากับไปดวยวา “กตา  เม  รกฺขา,  กตา  เม  ปริตฺตา” (ขาฯ ไดทําการ
รักษา, ขาไดทําการปองกัน) น่ีคือ ปริตฺต/ปริตร แปลวา ปองกัน  
                                                            
∗ เร่ืองนี้มีในชาดกดวย เรียกวา ขนฺธปริตฺตชาตก (ชา.อ.๑/๒๕๔/๗๔) แตฉบับฉัฏฐ
สังคีติ-พมา เรียกวา ขนฺธชาตก บาง ขณฺฑชาตก บาง และในพระสูตรก็มีอีก (องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๖๗/๙๔) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

  ๒๓ 

การท่ีแผเมตตาและการท่ีนํามาสวดน้ี ก็เพ่ือเปนการปองกัน
น่ีแหละ สาระหรือวัตถุประสงคอยูท่ีน่ี ก็จึงเรียกพุทธพจน คําสอน 
คาถา ที่นํามาสวดอยางนี้วา “ปริตฺต” เปนไทยวา “ปริตร” หรือ 
“ปริตต” (สวน “ขันธ” เปนชื่อเฉพาะของคําสวดนี้) 

ท่ีวา ปริตฺต/ปริตร แปลวา ปองกันน้ัน จะเห็นวาเมื่อก้ีมีคําวา 
“รกฺขา” คือรักษา ดวย ท่ีจริง คําท่ีมีความหมายเหมือนๆ กัน อยูใน
ชุดเดียวกันน้ี มีหลายคํา เอามาใชได ท้ังน้ัน ท่ีควรรูคือ รักขา 
อารักขา ปริตต ตาณะ ปริตตาณะ ปริตตาณา (ตาณ แผลงเปน        
“ตํานาณ” ก็ได) แปลวา คุมครอง ปองกัน รักษา  

ทีน้ี ในอดีตกาลนานมาน้ัน ทานผูรูก็ไดเลือกพุทธพจนคํา
สอนในท่ีตางๆ เปนพระสูตรบาง เปนชาดกบาง ซ่ึงมีลักษณะท่ีเปน
การรักษา คุมครอง ปองกัน ตลอดจนชวยใหปลอดโรคปลอดภัย
อยางน้ี เอามาจัดเปนปริตรช่ือน้ันๆ เพ่ิมข้ึน จนมีมากหลายปริตร 

บางปริตรมีตํานานเปนเร่ืองสําคัญทีเดียว ตัวคําสอนเปน
พระสูตรมีในพระไตรปฎก แตเร่ืองท่ีเลามาในอรรถกถา (ขุททก.อ.
๑๔๐) บอกวาพระพุทธเจาไดเสด็จไปโปรดดวย ตามเร่ืองวา  

คราวหนึ่ง เวสาลี เมืองหลวงของแควนวัชชี ท่ีเคยม่ังค่ัง
รุงเรือง ไดเกิดทุพภิกขภัย ขาวยากหมากแพง และอหิวาตกโรค
ระบาด คนลมตายมากมาย กลิ่นศพเหม็นคลุงท่ัวไปหมด พวก
อมนุษยก็เขามาวุนวาย ในที่สุด เจาลิจฉวีไดขออัญเชิญพระพุทธเจา
เสด็จจากพระนครราชคฤห  ขามฝ งแม นํ้าคงคา  มาโปรด
ชาวเมืองเวสาลี พอพระพุทธเจาเสด็จถึงเหยียบพระบาทลงบนฝง
แมพระคงคาฟากเมืองเวสาลี ฝนใหญโบกขรพรรษก็ตกลงมาเนือง
นอง พัดพาเอาศพไปกับนํ้าหมดสิ้น บานเมืองก็สะอาดหมดจด  



๒๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

เมื่อเสด็จเขาเมืองแลว พระพุทธเจาไดโปรดใหพระอานนท
เรียนรับเอารตนสูตรจากพระองค และถือบาตรของพระพุทธเจาใส
นํ้า เดินสวดรตนสูตรน้ันเปนปริตร พรอมกับประพรมนํ้าไปท่ัวท้ัง
เมือง ชาวเมืองเวลาลีก็พนโรคพนภัย คืนสูความสงบสุข น่ีคือรตน
สูตร ไดมาเปนรตนปริตร   

ในทํานองน้ี พระอาจารยปางกอนผูพหูสูตมีความรูมองไป
เห็นไดทั่ว ทราบอยูวา พระสูตรวาดวยโพชฌงค ๗ นั้น พระพุทธเจา
ตรัสยกยองวาสําคัญมาก และเมื่อพระองคและพระมหาสาวก
สําคัญบางทานอาพาธ ไดสดับช่ืนชมโพชฌงค ๗ น้ัน ก็ไดหายจาก
อาพาธ ทานก็เอาพระสูตรท่ีวาดวยโพชฌงคมาจัดใชเปนโพชฌังค
ปริตร เพ่ือสวดใหคนเจ็บไขไดสดับจะไดหายโรคภัย ดังน้ีเปนตน 

จากการท่ีโบราณาจารยไดเลือกพระสูตร พุทธพจน ชาดก
มาใชเปนปริตร และนิยมสวดสืบกันมา จึงมีรายช่ือปริตรตางๆ 
ปรากฏอยูในหลายคัมภีร เทาท่ีพบบอยเปนรายช่ือ ๕ ปริตร แตมี 
๒ คัมภีรท่ีพบวาบอกไวมากที่สุด ๘ ปริตร (องฺ.อ.๒/๒๓๔; นิทฺ.อ.๑/๓๘๖) 
ไดแก อาฏานาฏิยปริตร อิสิคิลิปริตร ธชัคคปริตร โพชฌังคปริตร 
ขันธปริตร โมรปริตร เมตตปริตร และรตนปริตร  

นอกจากน้ี ไดพบ อังคุลิมาลปริตร ในมิลินทปญหา ฉบับ
อักษรพมา และก็พบในมิลินทปญหา ฉบับอักษรไทย วา ทานเรียก
รตนปริตร เปน สุวัตถิปริตร  

ปริตรท้ังหลายน่ีแหละ คือบทสวดของพุทธิกชน ท่ีมีลักษณะ
ซ่ึงปรากฏใหเห็นเปนวาคลายกับมนตของพราหมณ เชน บางที
ทานเรียกโมรปริตรวาเปน “พุทธมนต์” (องฺ.ฏี.๑/๘๖) แตที่จริงตางกันมาก 
จะตองตระหนักรูไว อยางนอยพึงเห็นความแตกตางท่ีสําคัญ คือ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

  ๒๕ 

๑. มนต/มนตร แบบของพราหมณ เปนเร่ืองของการแชงดา 
ทําราย ขมข่ี กําจัดผูอื่นบาง สะกด บังคับเพ่ือเอาจากเขาบาง เปน
การแสดงออกของโลภะโทสะโมหะ แตปริตรน้ีเปนการคุมครองปก
ปกรักษาตนและหมูชนใหปลอดโรคพนภัยไดความเกษมสวัสดี 
ดวยใจมีเมตตาการุณยแกทุกฝายต้ังไวนําหนา 

๒. มนต/มนตร แบบเดิมอยางพราหมณ เปนการใชการอาง
อํานาจของเทพเจาและอิทธิฤทธิ์ความย่ิงใหญตางๆ มาบันดาลมา
กําราบใหไดใหสําเร็จตามใจตัว (อยางไสยศาสตร) แตปริตรท่ี
เรียกวาเปนพุทธมนตน้ีใชโดยอางเอาสัจจะเอาธรรมเอาคุณความ
ดีท่ีตนมีท่ีประจักษแกตนเปนพลังอํานาจ 

๓. การสวดการรายมนต/มนตรอยางพราหมณ เปนการ
แสดงออกของความรุนแรง ตามอํานาจของกิเลสเชนโลภโกรธ
ริษยาท่ีเหิมโหมระดมเราออกมา เทากับย่ิงพัฒนากิเลส แตการ
สวดสาธยายปริตรท่ีเปนพุทธมนต น้ีมากับการต้ังเจตนาใน
จิตสํานึกท่ีจะฝกตนใหเจริญในธรรม เปนการปฏิบัติในสิกขา คือ
เปนสวนของการศึกษา ท่ีนิยมเรียกกันวาปฏิบัติธรรม โดยพัฒนา
จิตใจใหมีเมตตาเปนตน ดวยความรูเขาใจท่ีเปนปญญา 
แตแลวปริตร มาอยูในหนังสือสวดมนต  

รายช่ือปริตรในคัมภีรช้ันอรรถกถาท่ียกมาใหดูเมื่อก้ีวามี ๕ 
จนถึง ๘ น้ัน ก็คือคําบอกเลาเมื่อราว พ.ศ. ๑๐๐๐ นับตอจากน้ัน
มาถึงเวลาน้ี ผานมาอีกกวา ๑๕๐๐ ป  

ระหวางเวลาท่ียาวนานมากนี้ กวาจะมาถึงเมืองไทยใน
ปจจุบัน การสวดพระปริตรก็ยอมไดวิวัฒนมามากมาย ตั้งแตวามี
ปริตรจํานวนมากข้ึน มีความนิยมและขนบธรรมเนียมแบบแผน
ประเพณีตางๆ ในการปฏิบัติกับปริตรเหลาน้ันพอกพูนข้ึน  



๒๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ท่ีวาน้ีก็เชนวา มีการนิมนตพระไปสวดพระปริตรในโอกาส
ตางๆ มีการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการสวดวา 
จะสวดเปนพิธีมีลําดับอยางไร ปริตรไหนนิยมใหสวดในงานใด จะ
จัดเปนชุดในการสวดอยางไร ชุดไหนมีปริตรใด ฯลฯ   

เอาเปนรวบรัดวา ในเมืองไทยมาถึงปจจุบันน้ี ไดมีการจัด
ปริตรรวมชุดเปนแบบแผน โดยเฉพาะท่ีใชกันเปนประจําลงตัว มี 
๒ ชุด คือ ชุดเล็ก เรียกวา เจ็ดตํานาน และชุดใหญ เรียกวา สิบ
สองตํานาน 

ชุดเล็ก คือ เจ็ดตํานาน เรียกอยางคําบาลีวา สัตตปริตต 
(ทางการใหเขียน “สัตปริตร” เมื่อใชเปนแบบแผนในพระราชพิธี มีชื่อเปน
คําศัพทเฉพาะวา จุลราชปริตร คือปริตรหลวงชุดเล็ก) ไดแก 

๑. มงคลสูตร 
๒. รตนปริตร (มักเรียก รตนสูตร) 
๓. เมตตปริตร (มักเรียก กรณียเมตตสูตร) 

๔/๐. ขันธปริตร 
๕/๐. โมรปริตร 
๖/๐. ธชัคคปริตร (มักเรียก ธชัคคสูตร) 
๗/๐. อาฏานาฏิยปริตร 
๐/๗. โพชฌังคปริตร มีอังคุลิมาลปริตรนํา 
(ลําดับทายน้ี อาจเขาแทนลําดับใดหน่ึงใน ๔-๗) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

  ๒๗ 

ชุดใหญ คือ สิบสองตํานาน เรียกอยางคําบาลีวา ทวาทส
ปริตต (ทางการใหเขียน “ทวาทศปริตร” เมื่อใชเปนแบบแผนในพระราช
พิธี มีชื่อเปนคําศัพทวา มหาราชปริตร คือปริตรหลวงชุดใหญ) ไดแก 

๑. มงคลสูตร 
๒. รตนปริตร (มักเรียก รตนสูตร) 
๓. เมตตปริตร (มักเรียก กรณยีเมตตสูตร) 
๔. ขันธปริตร มี ฉัททันตปริตร ตาม 
๕. โมรปริตร 
๖. วัฏฏกปริตร 
๗. ธชัคคปริตร (มักเรียก ธชัคคสูตร) 
๘. อาฏานาฏิยปริตร 
๙. อังคุลิมาลปริตร 

๑๐. โพชฌังคปริตร 
๑๑. อภยปริตร (มีขึ้นในยุคหลัง) 
๑๒. ชยปริตร (มีขึ้นในยุคหลัง) 

ขอรวบรัดอีกที โดยขอใหสังเกตแค ๒ อยาง คือ  
๑. ท่ีเรียกวา เจ็ดตํานาน และสิบสองตํานานน้ัน อธิบายกัน

ไดวา แตละปริตรมีเร่ืองราวท่ีเปนมาอันใหเกิดมีปริตรน้ันๆ เปน
เร่ืองหน่ึงๆ บางปริตรก็เปนคําบอกเลาเร่ืองราวหน่ึงๆ ไปดวยในตัว 
ปริตรหน่ึงก็จึงมีตํานานหน่ึงหรือเปนตํานานหน่ึง แลวจึงมีชุดท่ีเปน
เจ็ดตํานาน เปนสิบสองตํานานน้ัน 



๒๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

อีกอยางหน่ึง ดังไดบอกขางตนแลววา คําวาปริตตน้ี มีคําอื่น
ท่ีมีความหมายอยางเดียวกันวารักษา คุมครอง ปองกัน ซ่ึงบางที
มาดวยกันเขาชุดกัน ไดแก รักขา อารักขา ตาณ ตาณา ปริตตาณ 
ปริตตาณา  ใชแทนกัน  ใช เสริมยํ้ากัน  หรืออธิบายกัน  ( เชน                 
อตฺตปริตฺตํ กาตุนฺติ อตฺตโน ปริตฺตาณํ กาตํุ, วิมติ.ฏี.๒/๒๙๗)  

ดังน้ัน เจ็ดปริตร ก็เรียกไดวา เจ็ดตาณ สิบสองปริตร ก็เปน
สิบสองตาณ แลวตาณ แผลงเปนตํานาณ ก็เปนเจ็ดตํานาณ คือ
เจ็ดปริตร และสิบสองตํานาณ คือสิบสองปริตร 

๒. ขอใหสังเกตวา ท้ังเจ็ดตํานาน และสิบสองตํานานน้ัน 
ข้ึนตนดวยมงคลสูตร เปนขอแรก คือมีมงคลสูตรนําหนา และแปลก
ดวยวามงคลสูตรน้ี ไมเปนปริตร ไมเรียกวาปริตร แตเอามานําหนา
ข้ึนกอนปริตรท้ังหมดท้ังชุด และทุกชุด 

ในคัมภีรภาษาบาลีท้ังหลาย ไมมีท่ีใดเรียกวามงคลปริตร 
ตางจากพระสูตรอื่นๆ ซ่ึงเมื่อนํามาใชเปนปริตร ก็เรียกเปนปริตร 
เชน รตนสูตร ก็เรียกวารตนปริตร  

บางทานอธิบายวา พระสูตรใดนํามาใชเต็มๆ สวดท้ังสูตร ก็
เรียกคงเดิมวาเปนสูตร แตถาตัดบางสวนมาใช ก็เรียกสวนท่ี
นํามาใชน้ันวาเปนปริตรตามช่ือของพระสูตรน้ัน แตน่ีก็ตองยกเวน
มงคลสูตร คือ มงคลสูตรน้ี ไมวาจะเอามาแคไหน เชนตัดสวน
เร่ิมตนออก นํามาเฉพาะสวนท่ีเปนคาถา หรือแมแตตัดคาถาแรก
ออกไปแลว นํามาแคไหน ก็เรียกวามงคลสูตร ไมเปนอื่น 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

  ๒๙ 

เร่ืองน้ีอยางท่ีวาแลว ในคัมภีรภาษาบาลีตั้งแตเดิม เมื่อ
แสดงชื่อปริตร ไมมีมงคลปริตรในท่ีไหนๆ และทานก็ไมไดพูดออก
ช่ือมงคลสูตรในท่ีท่ีพูดเร่ืองปริตร แตก็มีเคาจากการที่ทานพูดเร่ือง
การสวดพระปริตรน่ันแหละ ท่ีทําใหเห็นการนํามงคลสูตรเขามา 

ในอรรถกถาท่ีอธิบายอาฏานาฏิยสูตรตอนหน่ึง ทานพูดถึง
เร่ืองท่ีชาวบานนิมนตพระไปสวดอาฏานาฏิยสูตรเปนปริตร ซ่ึงทํา
เปนพิธีใหญ ทานวาไมควรสวดอาฏานาฏิยสูตรน้ันเปนบทตน แต
ใหสวดเมตตสูตร ธชัคคสูตร และรตนสูตร กอน พระผูสวดปริตรพึง
ต้ังเมตตาจิตนําหนาเปนปุเรจาริก เมื่อเปนการใหญ พระสงฆ
ประชุมกันกลาวมงคลกถา (บางฉบับวามงคลคาถา) แลวจึงสวด
ปริตร (ดู ที.อ.๓/๑๖๑) 

ตามเร่ืองท่ีเปนเคาน้ี อาจเปนวา การกลาวมงคลกถาหรือ
มงคลคาถานั้น จะไดปฏิบัติกันมาและถือเปนสําคัญ และเมื่อนึก
ถึงมงคลกถา/มงคลคาถา ก็เปนธรรมดาท่ีมงคลสูตรยอมจะเดน
ข้ึนมานําหนาท้ังหมด และก็กลายเปนวา การสวดพระปริตรเร่ิมตน
ดวยสวดมงคลสูตรนําหนา และมงคลสูตรก็มาเปนบทนําของการ
สวดพระปริตร เร่ืองน้ีมีสาระสําคัญท่ีควรสนใจในเชิงปฏิบัติ ซ่ึงจะ
พูดถึงอีกขางหนา  

เปนอันวา การสวดพระปริตรไดเปนหลักยืนหรือเปนแกน
ของบุญกิริยาท่ีเรียกวาการสวดมนต เมื่อมีงานบุญ มีงานมงคลท่ี
ไหนเมื่อไร พระสงฆท่ีไดรับนิมนตไป ก็สวดพระปริตรเหลาน้ีเปน
อยางเดียวกันท่ัวไปหมด  



๓๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แตอีกดานหนึ่ง แตไหนแตไรมา สืบแตพุทธกาล ชาวพุทธ 
โดยเฉพาะพระสงฆ ก็ไดทองไดจําไดทวนไดทาน ไดสาธยายคํา
สอนและคําอธิบายคําสอนของพระพุทธเจากันเร่ือยมา ท้ังใน
การศึกษาเลาเรียนของตนๆ และสาธยายทองทวนเพ่ือรักษาคํา
สอนของพระพุทธเจาน้ัน และก็มีการทองการสาธยายอยางเปน
ทํานอง ซ่ึงก็เรียกวาเปนการสวด 

แมวาการทองทวนสาธยายเพ่ือรักษาพุทธพจนจะลดถอย 
เพราะถือกันวาเวลาน้ีมีพระไตรปฎกและคัมภีรอื่นท้ังหลายจารึก
เปนตัวพิมพอยูในเลมหนังสือเปนตนแลว แตผูท่ีมีฉันทะในการ
ทองทวนสาธยายทรงจําพุทธพจนไว ก็ยังมีอยูบาง  

โดยเฉพาะในวัดท้ังหลาย ก็ยังถือประเพณีท่ีพระสงฆประชุม
กันประจําวันเวลา พรอมกันทําวัตรสวดคําบูชาคุณพระรัตนตรัย 
และสาธยายพุทธพจน ทํากันมากบางนอยบาง แตก็ยังมีอยูท่ัวไป 
แลวในบรรยากาศอยางน้ี ก็มีการเลือกนําเอาพระสูตรท่ีถือวา
สําคัญๆ มาจัดเขาลําดับในการสวดสาธยายเปนประจํา ตั้งแต     
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กระท่ังถึงมหาสติปฏฐานสูตร  

ในการน้ีทานก็คิดโยงไปถึงงานพิธี งานมงคล งานอวมงคล
ตางๆ เมื่อมองเห็นวาพระสูตรไหน บทธรรมใด เหมาะท่ีจะสวดใน
งานไหน ในพิธีใด ก็ตกลงกันจัดเขาไปเปนสวนหลักบาง เปนสวน
เสริมบางในระบบแบบแผนของการสวดในงานพิธีน้ันๆ  

แตสวนท่ีจัดเพ่ิมข้ึนมาน้ี ไมเรียกวาเปนปริตร เพราะมิใชเปน
คําสวดเพ่ือปกปกรักษาคุมครองปองกันอยางในชุดท่ีจัดไวแตเดิม
น้ัน ก็จึงถือไดวาเปนสวนท่ีเสริมมงคลอยางมงคลสูตรท่ีกลาวแลว
ขางตน หรือเปนสวนแหงการเพ่ิมพูนบุญกิริยา      



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

  ๓๑

ทีน้ี  บทสวดมากมาย คําสาธยายท้ังหลาย  ท่ีไดพูดถึง
ท้ังหมดน้ี เมื่อนํามาไวดวยกัน หรือเรียกรวมทีเดียวท้ังหมด จะใช
คําเรียกเปนอยางเดียวกันวาอยางไร คราวน้ีจะเรียกวาปริตร ก็ไม
ครอบคลุมแลว (ในสมัยไมนานมาน้ี มีการพิมพรวมเปนสวนๆ เชน
เลมน้ีเปน “เจ็ดตํานาน” เลมน้ันเปน “สิบสองตํานาน”) จะใชคํา
เรียกรวมวาอยางไรดี แลวก็ปรากฏวาไดใชคําวา “สวดมนต” เชน
วาเปนบทสวดมนต หนังสือสวดมนต อยางท่ีไดรูเห็นกันอยูน้ี 

เมื่อตกลงกันในการใชถอยคําอยางน้ีแลว  ก็พึงนึกถึง
กลาวถึงพึงใชคําวา “มนต” น้ัน ดวยความรูเขาใจเทาทันเร่ืองราว
ความเปนมา และความหมายของคํา ดังท่ีไดบอกเลามาแลว อยาง
นอยก็ใหนึกวาเปนพุทธมนต อยางท่ีไดยกมาใหดูขางตนน้ัน 



 

ตอน ๓ 

ถึงไมรายมนต ก็สาธยายธรรม 

สาธยายเปนจุดเร่ิมจุดรวมงานของการปฏิบัติธรรม 
ทีน้ีมาศึกษาถอยคํากันหนอย คําวา “สวด” น่ีเราลองมาดูคํา

พระวาไดแกอะไร  
คําหน่ึงท่ีเราแปลวาสวด คือ “สาธยาย” ใชไหม  
อีกคําหน่ึง คือ “คายนะ” หรือ “คายนา” เชน สังคายนา = 

คายนาพรอมกัน คือสวดพรอมกัน  
แลวก็คําเดียวกัน คือ “คายนะ” นี้ ออกไปเปน “คีตะ” เปน       

“คีติ” ซ่ึงคนไทยไดยินบอย อยางสังคายนา ก็เรียกวา “สังคีติ” แต
โยมคงบอกวา เอะ.. คีตะ และ คีติ ก็เปนเพลงสิ ใชแลว สวดก็ใช 
รองเพลงก็ใช หรือขับรองก็ได คือคําเดียวกันแปลออกมาเปนไทย
ยักเย้ืองไปได  

ท่ีพูดน้ีหมายความวา คําวา “สวด” ในภาษาไทยน่ีเทียบ
ภาษาทางพระ เราใชสําหรับคําบาลีสันสกฤต ๒ คํา คือ หน่ึง 
“สาธยาย” ซ่ึงเราไดยินกันบอย และสอง คือ “คายนา” “คีตะ” “คีติ” 
“อภิคีติ” ทั้งหมดน้ีแปลวาสวดไดทั้งนั้น อยางพระทําวัตรค่ํา ก็มีบทท่ี
ข้ึนวา หนฺท มยํ พุทฺธาภิคีตึ กโรมเส (มักเขียนเปน กโรม เส) “อภิคีติ” 
ก็คือบทสวดช่ืนชม นกรองเจื้อยแจว ก็เปนอภิคีตะ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

  ๓๓ 

แลวยังมีอีกคําหน่ึง  คือ  “ภาณะ” หรือ  “ภณนะ” (จาก
คํากริยาวา “ภณ”) เชน สวดภาณยักษ สวดภาณพระ ภาณน่ี
แปลวาคําสวดก็ได แลวใชในเชิงกิริยาอาการ ก็เปน ภณนะ แปล
เปนกลางๆ วา การกลาว ทานกลาว แตเราฟงวาสวด อยางพระ
สวดพระปริตร ก็ข้ึนวา ปริตฺตนฺตมฺภณามเส (มักเขียนเปน ภณาม เส)  

เอาละ.. เปนอันวา เรามองจากไทยกลับไปทางบาลีวา 
“สวด” มีคําวา สาธยาย แลวก็มี คายนา คีตะ คีติ แลวก็ ภณนะ 
ภาณะ ภาณ ก็วนกันอยูในน้ี รวมแลว สวดของไทย มักใชกับ ๓ 
ศัพทของบาลี 

เร่ิมดวย “สาธยาย” แปลวา ทอง แปลวา ทวน แปลวา ทาน 
ทองก็ได ทวนก็ได ทานก็ได ทีน้ี คําบาลีวาอยางไร บาลี และ
สันสกฤต ตองดูท้ังคู  

สาธยาย บาลีเรียกวา “สัชฌายะ” ไมคอยเขากับลิ้นไทย คน
ไทยไมใช แตเราไปเอาสันสกฤต สันสกฤตวา “สวาธยายะ” ออก
เสียงยากพูดลําบาก คนไทยก็ไมไหวอีก จะเอาอยางไรดี  

สวาธยายะ นี้เอา “ยายะ” ตัวทายเปน “ยาย” เปน “สวาธยาย” 
แลว ก็ยังวายาก จะทําอยางไรดี เอาอยางน้ีสิ ก็ตัด “สวา” เหลือแต 
“สา” ใหงายข้ึน สวาธยาย ก็มาเปน “สาธยาย” น่ีทางหน่ึงละ  

แตน่ันก็ยังไมเต็มใจ มานึกวา ท่ีไปตัดของเขา เอา สวา เปน 
สา น้ันไมถูกนะ แตจะวาสวาธยาย ก็ยาก มีอีกทางหนึ่งคือแปลง 
“สวาธ” เปน “สังวัธ” ได “สังวัธยาย” คอยถนัดหนอย  

ตกลงวา สวาธยายของสันสฤกตน่ี ไทยเอามาใชเปน ๒ 
อยาง อยางสั้นวา “สาธยาย” อยางยาววา “สังวัธยาย” มีใชท้ังสอง
อยาง แตท่ีไดยินบอยคือ “สาธยาย”   



๓๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ทีน้ี ท่ีวาสาธยาย หรือสังวัธยาย คือ ทอง ทวน ทานน้ัน ก็
เน่ืองจากวา เรามีบทมีคํามีถอยความท่ีเราศึกษาเลาเรียน ซ่ึงเปน
เร่ืองสําคัญ เชน พุทธพจน เร่ืองท่ีครูอาจารยสอนกําชับไว เราก็จึง
ทอง ในเวลาท่ีทอง เราก็วาไปตามน้ัน น่ีคือสาธยาย หรือสัชฌายะ 
สมัยกอนน้ันไมมีเคร่ืองบันทึกเสียง ก็ตองสาธยาย เราวาไปๆ 
จนกระท่ังจําได เปนอันวา สัชฌายะ หรือสาธยายนั้น หน่ึง ก็ทอง 
เพ่ือใหจําได สาธยายเพ่ือใหจําได  

ทีน้ีตอไป เมื่อจําไดแลว ก็ทวน เวลาน่ังอยูคนเดียว หรืออยู
วางๆ เราก็เอาบทท่ีจําไดน้ัน ซ่ึงถาไมทวน ก็อาจจะลืม เราก็เอาบท
น้ันมาสาธยายอีก คือวาไปตามน้ันแหละ แตวาซํ้าบทซ้ําเร่ืองท่ีจํา
ไวแลว ก็เปนทวน  

ทีน้ีทานคืออยางไร ก็คืออยากจะรูวา ท่ีทานผูน้ีทองมาน้ัน 
จํามาถูกหรือเปลา ก็ใหคนอื่นฟงเพ่ือเปนการตรวจสอบ คนอื่นท่ีฟง
น้ันจะตองเปนคนท่ีแมน อาจจะเปนอาจารยหรือท่ีประชุม ถาเปน
ท่ีประชุม ผูฟงก็มาประชุมกัน เอา.. ทานผูน้ีสาธยายมานะ บทสวด
น้ี คําสอนน้ี พระสูตรน้ี เชนวาเอาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนะ 
วามาซิ ทานผูน้ันวาไป สวดไป ท่ีประชุมก็ฟง ตรงน้ีไมถูก คําน้ีผิด 
แกเสีย อะไรๆ ก็วาไป จนกระท่ังท่ีประชุมท้ังหมดยอมรับ จึงผาน
ได น่ีก็สาธยาย  

จะเห็นวา สาธยายน้ีสําคัญนัก มีประโยชนมาก ใชโดยตรง
ในการศึกษา เรียกไดวาเปนตัวนํา เปนแกนของการเลาเรียน 
เพราะฉะน้ัน ในการศึกษาสมัยกอนจึงถือสัชฌายะหรือสาธยายน้ี
เปนกิจสําคัญ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

  ๓๕ 

เอาละ คําวาสาธยาย เอาแคน้ีกอน พูดพอเปนความรู
ประกอบไว แลวเร่ืองเปนมาอยางไร  

เดิมน้ัน ความหมายท่ีแทของการสาธยายท่ีเรามาเรียกเปน
สวดมนตน่ี คืออะไร การสาธยายมีความหมายและความมุงหมาย
ท่ีแทวาอยางไร ท่ีเรียกกันวาสวดมนตน้ีเดิมในพระพุทธศาสนา
ทานใชทําอะไร ใชเพ่ืออะไร ตอบงายๆ วาโดยหลักใหญๆ มี ๒ 
อยาง  

๑. เปนวิธีการศึกษา เปนเร่ืองของการเลาเรียน อยางท่ีบอก
เมื่อ ก้ีวา  การสาธยายแทบจะเปนตัวแรกของปฏิบัติการใน
การศึกษาเลาเรียน สาธยาย ก็คือบอกเลา วาใหตรงตามขอมูลท่ี
ประสบ ท่ีไดอานไดพบไดเห็นไดยินไดฟง ระบุบอกวาขอมูลไปให
ตรงใหเต็มตามลําดับ 

อยางท่ีวาแลว สมัยน้ันไมมีเคร่ืองบันทึกเสียง เมื่อจะบอก
เลาวาใหแมนใหตรงแท ก็มาเปนทอง น่ีคือตองการความแมนยํา ก็
ตองสาธยายวาไปใหบอย ก็เรียกวาทอง จนกระท่ังจําไดแมนไป
เลย ก็คือท่ีเรียกวาทองจําน่ันเอง แลวก็สาธยายทบทวนอีก แลวก็
มาทานตรวจสอบกัน เปนอันวา ๓ ข้ัน สาธยายจึงจะไดขอมูลแบบ
แผนท่ีแนนอนลงตัว   

 อยางท่ีวาแลว สาธยายใชในการเลาเรียนศึกษาเปนข้ันท่ี
หน่ึง ขอใหดูในแนวของโพชฌงค เราจะเรียนจะศึกษาปฏิบัติ เชน
อยางท่ีตรัสไวในพระสูตร เร่ิมแรก เราไปฟงอาจารยมา เร่ิมตนเรา
ทําอะไร เราก็มีสติระลึกนึกได ก็คือจําคําจําความได จับขอมูลมา
ไดถูกตรงครบกอน  



๓๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ดังท่ีพระพุทธเจาทรงยกตัวอยาง ภิกษุไปฟงพระพุทธเจา
หรือไปฟงอาจารยซ่ึงเปนพระภิกษุผูทรงคุณความรู ทานเทศนทาน
แสดงธรรมใหฟง ตัวเองเห็นวาเปนหลักเปนฐานมีความหมาย
สําคัญ ก็จํามา แตจํามาแลว ตัวรูความหมายยังไมชัด ก็ไปในท่ี
สงบหลีกเรน ในเวลาศึกษา หลีกเรนก็เปนขอปฏิบัติอันหน่ึง  

เรามาดูวิธีการศึกษาสมัยโบราณ ในพุทธกาล ทานไดฟง
ธรรมมาแลวอยางน้ี ก็หลีกเรนเขาไปใตรมไมหรือสถานท่ีสงบ พอ
เขาท่ีแลวก็เร่ิมดวย  

ข้ันท่ีหน่ึง ระลึกถึง น่ีคือ สติ ก็ระลึกนึกถึงคําสอนคําเทศนท่ี
ฟงมาเมื่อเย็นหรือเมื่อบาย จากพระพุทธเจา หรือจากพระอาจารย
ผูใหญ ท่ีติดใจไววาทานเทศนดี เราก็มาระลึก คือทวนความจํา น่ี
แหละท่ีทานวาเขามาในปาในดงไม แลวสาธยาย เอาขอมูลท่ี
ตองการท่ีจะใชข้ึนมาเรียงใหครบ ใหตรง ก็คือทวน หรือทบทวน 

สติเปนตัวสําคัญในการสาธยาย เพราะวาระลึกได ก็คือจับ
เอาข้ึนมาได ก็คือตองจําได น่ีคือสติท้ังน้ัน หยิบจับเอาข้ึนมาได
แลว ก็จับยกมาจัดเขาท่ี เรียงลําดับตอกันเช่ือมโยงใหถูกตองและ
ใหครบถวน พูดสั้นๆ วา แมนขอมูล จับคําไดครบ จับความไดตรง 
น่ีคืองานของสติ  

เมื่อมีสติซ่ึงทําหนาท่ีไดดี มั่นใจวา น่ีเราจําจับเอามา เรานึก
ทวนไดความชัดตรง ไมผิดจากท่ีทานสอน หรือไดบอกเลา ก็กาวสู
ข้ันท่ีสอง 

ข้ันท่ีสอง เรียกวา ธัมมวิจยะ หรือธรรมวิจัย พูดสั้นๆ วาวิจัย 
วิจัย ก็คือ ใชปญญา พิจารณาฟนเฟน ตรวจสอบ สืบคน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

  ๓๗ 

“วิจย” คําโบราณวา “เฟน” คือ เฟนหาความหมายท่ีแท เฟน
หาสาระสําคัญ เฟนเอาตัวท่ีตอบตรงเร่ือง คือตัวท่ีจะเอาไปใช
แกปญหาทําประโยชนน้ันๆ ได รวมท้ังไตรตรอง วิเคราะห วิจารณ 
สืบสาวเหตุปจจัยอะไรตออะไร อยูในวิจัยท้ังหมด  

วิจัยเปนคําสําคัญมากในพระพุทธศาสนา เปนช่ือหน่ึงของ
ปญญา นี่ก็คือ หน่ึง สติระลึกมา ทวนระลึกนึกถึงเรื่องหรือจับขอมูล
ข้ึนมา แลวเอาสิ่งท่ีระลึกดวยสติน้ันมาเปนตัวต้ัง สอง เอาปญญา
วิจัย น่ีคือสวนสําคัญท่ีสุดของโพชฌงค หลักการตรัสรูอยูท่ีน่ี  

ตอจากน้ีก็มี วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา พวกน้ีเปนตัว
รวมงานท่ีจะมาทําใหกระบวนการศึกษาดําเนินไป ชวยใหสติ และ
วิจัยน้ัน ทํางานไดถนัด คลอง เต็มที่ ตั้งแตวิริยะ ที่ทําใหงานแข็งขัน
จริงจังเดินหนา จนกระท่ังถึงอุเบกขา ที่ใจปลอดนิ่งใหสติทํางาน
คลอง และเปนกลาง ไมเอนเอียงไปตามความรูสึก ทําใหปญญา
มองเห็นไดชัดโลงตรงเต็มตามเปนจริง (อุเบกขา แปลวาเปนกลาง 
คืออยางน้ี ไมเขาขางไหน ไมไปตามความรูสึก ไมวาชอบใจ-ไม
ชอบใจ แตมองตรง จึงไดปญญาแท ไมใชน่ิงเฉยไมรูเร่ืองรูราว)  

น่ีละ ก็เปนอันวา กระบวนการศึกษามีโพชฌงคเปนเน้ือตัว 
แตองคสําคัญคือน่ี คือ สติ ท่ีไดขอมูลมาเก็บรักษาและเอามาใช 
โดยเอาสาธยายมาเปนเคร่ืองมือทํางาน การสาธยายทําใหสติ
ทํางานเต็มท่ี ในการระลึกนึกถึงจําไว แลวเราก็จะไดใช ปญญา 
วิจัย ฟนเฟน พิจารณา วิเคราะหสืบคนสิ่งท่ีเอามาตั้งไวใหน้ัน  

เปนอันวาเขาใจแลว น่ีคือสัชฌายะ หรือสาธยาย ซ่ึงเปน
กิจกรรมในการเลาเรียนของแตละบุคคล มีการทอง มีการทวน 
พวกเราเดี๋ยวน้ีก็ใชได แมจะมีสมุดจดไวแลว ถาในใจทวนไดแมน 
ก็แสดงวาเกงย่ิงกวาจด จดก็มาเปนตัวท่ีชวยใหแมนมั่น  



๓๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

น่ีคือสาธยายท่ีใชในการศึกษาของบุคคล การศึกษาน้ี ก็คือ
การปฏิบัติธรรม ท่ีช่ือวาโพชฌงค ซ่ึงเปนองคของการตรัสรู 

ชาวบานมีคีตะ พระอรหันตขามไปมีสังคีติ 
ทีนี้ยอนกลับไปหนอย ที่บอกวา “สวด” ใชคําวา คายนะ คีตะ 

คีติ นั้น คนไทยอาจทวงวา เอะ.. นั่นมันเพลงน่ี ก็ถูก คําบาลีของทาน
ท่ีวา คีตะ-คีติ-คายนะ น่ี จะวาเปนคําท่ีเราแปลวาสวด ก็ได แปลวา
รองเพลง หรือขับรอง ก็ได อยาไปนึกวาตองแปลอยางใดอยางหน่ึง  

น่ีเปนเร่ืองท่ีตองทําความเขาใจกันเล็กนอย คือไทยเราเอา
คําเหลาน้ีมาใช แตไมไดแยกแยะความหมายวามีข้ันตอนหรือเปน
ระดับอยางไร ในภาษาบาลีน้ัน เขาใชคําเดียวกัน แตมีความหมาย
แยกออกไปในตางระดับ หมายความวา การสวดน้ัน ก็คลายวา
หรือจัดไดวาเปนการขับรองชนิดหน่ึง เราอาจใชคําวาเปนการ “วา
เปนทํานอง”  

สวด ก็เปนการวาเปนทํานอง ขับรอง ก็เปนการวาเปน
ทํานอง รองเพลง ก็เปนการวาเปนทํานอง แลวมันตางกันอยางไร?  

ดูตรงน้ี คือ พระทานมีวินัยกํากับวา พระจะวาเปนทํานองได
แคน้ีนะ เกินน้ีไมได ผิดวินัย คือทานเอื้อนมากนักไมได เพราะมี
วินัยกํากับไว โดยมีพุทธบัญญัติหาม ตามเร่ืองท่ีวา (วินย.๒/๒๐/๘) 
พระฉัพพัคคีย “อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺมํ คายนฺติ” สวดธรรมดวย
เสียงขับรองท่ีเอื้อนยืดยาว  ชาวบานพากันติเตียนวา พวกพระ
สมณะศากยบุตรเหลาน้ีสวดธรรมดวยเสียงขับรองท่ีเอื้อนยืดยาว 
เหมือนอยางท่ีพวกเรารองเพลง เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบ จึงได
ทรงบัญญัติหามพระไมใหสวดอยางน้ัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

  ๓๙ 

มีคําอธิบายประกอบวา การสวดดวยเสียงขับรองท่ีเอื้อนยืด
ยาวข้ึนลงฮวบฮาบน้ัน ทําใหอักขระผิดเพ้ียนเสียหาย ใจของตัวก็
มัวไปเพลิดเพลินตามไปกับเสียง กลอมตัวเอง ช่ืนชมตัวเอง ไมอยู
กับธรรมท่ีตัวสวด แลวก็เสียสมาธิ  

แตพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสวดดวยเสียงท่ีกลมกลอม
พอดีใหถอยคําอักขระชัดเจนครบบริบูรณไมเสียหาย โดยทรง
อนุญาตใหพระสวดสรภัญญะ (อนุชานามิ ภิกฺขเว สรภญ ฺญํ, วินย.๒/๒๑/๙) 
คือ ใชเสียงสื่อธรรม  

คําวา “สวดสรภัญญะ” น้ี คํากริยาท่ีวาสวด ก็ใชคําวา “ภณ” 
ซ่ึงแปลตรงๆ ตามปกติ ก็คือ “กลาว” น่ันเอง แตเราพูดแบบไทยวา
สวด ดังท่ีไดเคยอธิบายแลวขางตน  

น่ีคือ พระสวดก็วาเปนทํานองคลายอยางจะรองเพลงน่ัน
แหละ แตทําไดแคในระดับหน่ึง อยูในทํานองและระดับเสียงตามท่ี
วินัยกําหนดไว หรือพูดเปลี่ยนไปอีกสํานวนหน่ึงวา พระรองไดแค
สวด แตโยมสวดไดเต็มท่ีตามท่ีอยากรอง  

จะเห็นวา พระก็สวดเปนทํานอง ซ่ึงสอนใหโยมสวดดวย ก็
ไพเราะเหมือนกัน แตถาเกินจากน้ันไป เราไมเรียกวาสวด แต
เรียกวาขับรอง กลายเปนรองเพลงไปเลย  

ที น้ีโยมก็เขาใจละนะวา  ในภาษาบาลีบางทีก็ใชศัพท
เดียวกัน แตของพระก็ใหอยูในขอบเขตของพระวินัย สวนของโยมก็
มักจะวากันไปตามท่ีพอใจ 



๔๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แลวท่ีวา “สังคายนา” ก็คือ เมื่อทานนําเอาพุทธพจนท่ีได
เรียนรูจําไดมาวาใหกันฟง ทบทวนตรวจทานกันใหแมนมั่นจนตก
ลงกันไดวาคําสอนของพระพุทธเจาวาอยางน้ี แลวก็ลงมติวาเอา
ละ แลวก็สวดพรอมกันอยางท่ีไดตกลงน้ัน เพ่ือจะไดจดจํากําหนด
เปนแบบไว แลวตอไปก็จะไดสวดพรอมกันเพ่ือรักษาสืบตอกันไป
อยางน้ัน ก็จะแมนยําและคงอยูย่ังยืน ก็จึงเรียกวา สังคายนา 
แปลวาสวดพรอมกัน เทากับลงมติแลววา เอาอยางน้ีนะ จึงไดสวด
พรอมกันต้ังวางเปนแบบไว  

สังคายนา เปนคํายุติท่ีหมายถึงวา ลงมติวาอยางน้ีนะ น่ีคือ
แบบแผน แลวก็สําทับมติน้ันดวยการสวดพรอมกัน ก็คือยอมรับ
แลววาเอาอยางน้ี น่ีคือสังคายนา หรือวาสังคีติ ก็คืออันเดียวกัน 

ก็เปนอันวา คายนา คีติ จนถึงสังคายนา และสังคีติ คือการ
วาเปนทํานอง ไปจนถึงขับรอง รองเพลง ใครมีขอบเขตทําไดแค
ไหน ก็วาไปแคน้ันๆ  

สําหรับพระ มีวินัยกํากับระดับเสียงและทํานองอยางท่ีวา
แลว ไมใหเปนการรองเพลงอยางคฤหัสถชาวบาน และทานก็จํากัด
การใชคําวา คายนะ-คีตะ-คีติ ใหหมายถึงการรองเพลงหรือขับรอง
ของชาวบาน ดังจะเห็นวาในคัมภีรท้ังหลาย ไมมีท่ีไหนกลาวถึง
พระภิกษุวาทําคายนะ หรือ  คีตะ หรือคีติ ซ่ึงถือเปนเร่ืองใน
ขอบเขตของชาวบาน  

แตพระขามไปมีสังคายนา หรือสังคีติ ซ่ึงใชในความหมาย
พิเศษอยางท่ีวาแลว   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

  ๔๑

คีตะ รองเพลงของชาวบาน พระก็ละ 
คีตะ เพลงขับสืบลัทธิของพราหมณ พระก็เวน 

ไดบอกแตตนแลววา มนต มนตร มันตระ เปนหลักสําคัญ
แกนกลางของศาสนาพราหมณ คือหมายถึงตัวพระเวทด้ังเดิม 
จนถึงอาถรรพเวทท่ีเปนทายสุด  พระพุทธศาสนาไมใชคําน้ี 
นอกจากใชเชิงเทียบเคียงอยางท่ีวาลอคําลอความ เชนเรียกพุทธ
พจนวาพุทธมนต อยางท่ีไดเลาใหฟงแลว  

ทีน้ี เคียงคูมากับคําวา “มนต์” น้ัน ก็มีคําวา “คีตะ” น้ีแหละ 
ซ่ึงบอกวา บทมนตอันเปนปาพจน (คําสอนที่เปนหลักประธานของ
ลัทธิ) ของพราหมณน้ัน อันเหลาฤาษีปางกอนผูทรงไตรเพท คือ 
ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตต (วิศวามิตร) 
ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาช ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ 
ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ท่ีบัดน้ีพวกพราหมณ ผูทรงไตร
เพท ก็บอกเลากลาวขานขับรองกันอยู พากันขับขานตามอยาง 
(อนุคายนฺติ, อนุคีตะ) เลาเรียนตามกันมา ตามบทมนตเกาน้ี ท่ีเหลา
ฤาษีปางบรรพเหลาน้ันไดขับรองมาแลว (คีตะ) ผูกไว บอกไว 
รวบรวมไว   

ขอความท่ีวามาน้ี อยูในพุทธพจนท่ีตรัสตอบโตและทรงสอน
พราหมณใหญๆ ในคราวเผชิญวาทะคร้ังสําคัญๆ ปรากฏใน
พระไตรปฎกถึง ๑๒ คร้ัง (เช่น ที.สี.๙/๓๗๐/๒๙๙) พระองคทรงยก
ความน้ีข้ึนมาตรัส เพ่ือใหเขารูเขาใจวาเหตุใดพระองคจึงทรง
ปฏิเสธระบบความคิดความเช่ือและคําสอนของพวกพราหมณ  



๔๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ดังเชนท่ีตรัสวา การท่ีเหลาฤาษีจนถึงพวกพราหมณเหลาน้ัน
พากันกลาวอางพระพรหมผูเปนเจาอยางน้ันอยางน้ี ถาถามเหลา
ฤาษีและพวกพราหมณเหลาน้ัน ไมวาทานใด วาไดเคยพบเห็น
ประจักษองคพระพรหมเปนเจาน้ันไหมวา พระองคอยูท่ีไหน ไปมา
อยางไร ก็ไมมีใครตอบได ระบบความคิดของพราหมณจึงเปน
เหมือนแถวคนตาบอด คนขางทายก็อางตามคนท่ีตอมากอนตัว 
อางกันไปๆ แตลงทายท่ีแทแมแตคนหัวแถวก็ไมไดเห็น 

(“ภควัทคีตา” คือบทเพลงของพระเปนเจา อันเปนคําสอน
สําคัญย่ิงของฮินดู ซ่ึงพระกฤษณะกลาวในตอนเริ่มสงครามมหา
ภารตะ ก็เปนตัวอยางหน่ึงของคีตะน้ี) 

 ตามท่ีกลาวน้ี เห็นไดชัดวา “คีตะ” เปนอาการสําแดงตัว 
เปนความปรากฏตัว ของระบบการสืบสายถายทอดลัทธิของ
ศาสนาพราหมณ จึงเปนธรรมดาวาพระพุทธศาสนาจะไมทําตาม
อยาง  แตจะใชวิธีท่ีทําใหคนสะดุดมองเห็นความแตกตางต้ังแต
แรกพบเห็น 

แตก็อยางท่ีวาแลว เชนเดียวกับคําวามนต มีกรณีท่ีใน
พระพุทธศาสนาใชคําวาคีตะในเชิงเทียบเคียงทํานองเลียนคําลอ
ความคีตะของพราหมณ 

ขอใหสังเกตวาบทมนตท่ีเหลาฤาษีปางกอนขับรองไว เปน 
“คีตะ” และพวกพราหมณก็ “อนุคาย-, อนุคีต, อนุคีติ” คือขับรอง
สืบทอดตอกันมาตามน้ัน  

กรณีท่ีจะยกมาเลาน้ี เปนเร่ืองใหญในเหตุการณท่ีเดนดัง คือ
มีพราหมณใหญช่ือพาวรี ไปบวชเปนชฎิลตั้งอาศรมอยูท่ีริมฝง
แมนํ้าโคธาวรี ในอัสสกรัฐ มีลูกศิษยเกงๆ มากมาย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

  ๔๓ 

ตอมา ทานไดขาววาพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว เมื่อมีโอกาส
จึงจัดสงมาณพช้ันนํา ๑๖ คนไปถามปญหาท่ีมคธรัฐ พระพุทธเจา
ทรงตอบใหทุกคนเขาใจแจมแจง เกิดความเลื่อมใสขอบวชท้ังหมด 
คําถามชุดน้ี เรียกรวมวาโสฬสปญหา  และธรรมบรรยายท่ี
พระพุทธเจาตรัสตอบช้ีแจงอธิบายเรียกวา “ปารายน” (ทางไปถึงฝง) 

ในมาณพ ๑๖ คนน้ัน คนสุดทายท่ีช่ือวาปงคิยะ เมื่อบวช
เปนภิกษุแลว ไดกราบทูลลาพระพุทธเจาขอกลับไปสงขาวแก
อาจารยเกา คือทานพราหมณพาวรี เพราะไดรับปากไววาจะ
กลับไปเลาเร่ืองเลาผลใหทราบ 

พาวรีพราหมณพบพระปงคิยะกลับมา ไดตอนรับอยางดี 
และจัดท่ีใหพระปงคิยะน่ังเลาเร่ืองราวในการถามตอบปญหาท่ีได
ไปฟงไปรูมาตลอดท้ังหมด 

พระปงคิยะพอเริ่มเลา ก็ข้ึนตนวา “ปารายนมนุคายิสฺสํ” น่ีคือ
ใชภาษาของพราหมณ ท่ีพราหมณดวยกันฟงแลวเขาถึงซ้ึงใจทันที 
ถาแปลตามถอยคําแบบพราหมณน้ัน ก็คือบอกวา “ขาพเจาจักขับ
รองปารายนธรรมบรรยาย ตาม (อยางท่ีพระพุทธเจาไดขับรองไว)” 
ดังท่ีอรรถกถาไขคําไขความไวใหวา “ภควตา คีต ํ อนุคายิสฺสํ” 
(ขาพเจาจักขับรองตาม ซ่ึงธรรม ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงขับรอง
ไวแลว, สุตฺต.อ.๒/๔๕๕)  

น่ีคือพระปงคิยะ แมจะสละความเปนพราหมณมาบวชเปน
ภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว แตดวยความที่ทานมีความชํานาญ
ถนัดในระบบของพราหมณมาเปนอยางดี เม่ือจะบอกความแกทานผู
เปนพราหมณใหญ ก็จึงเรียบเรียงถอยคําสํานวนบอกเลาเรื่องพุทธ
ดวยภาษาของพราหมณ ดังที่วานั้น ซ่ึงทําใหทานพราหมณอาจารย
เกาเขาถึงธรรมบรรยายของพระพุทธเจาไดถนัดจิตถนัดใจ  



๔๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แตวาโดยสาระ พูดดวยถอยคําสามัญ ก็คือ พระปงคิยะบอกวา 
ขาพเจาจะเลาปารายนธรรมบรรยาย ตามที่พระพุทธเจาไดตรัสไว เทา
นั้นเอง และที่ตรัสคราวนั้น จะมีทํานองเสียงอยางไร เรารูไปไมถึง แต
ก็คือไมใชทํานองอยางของพราหมณ เพียงแตเปนเชิงเทียบเคียงลอ
คําลอความดังท่ีวาแลว 

เร่ืองท่ีมีการใชคําจําพวก “-คาย-” “-คีต-” “-คีติ-” ในเชิง
เทียบเคียงเลียนคําลอความของพราหมณอยางน้ี มีอีกไมมาก 
ลวนเปนเร่ืองของการท่ีพระพุทธเจาทรงเผชิญและผจญพราหมณ 
เชนท่ีตรัสคําวา “คาถาภิคีต” ซ่ึงก็พึงเขาใจตามนัยท่ีพูดไปแลว∗ 

ทีน้ีก็มาถึงคําสําคัญคุมทาย คือ สังคายนา และสังคีติ ซ่ึง
เปนคําท่ีใชในความหมายพิเศษ ท่ีวาสวดพรอมกันเปนการแสดง
ความยอมรับเปนมติอันหน่ึงอันเดียวกัน อยางเร่ืองท่ีวา หลังจาก
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ เดือน พระอรหันต ๕๐๐ 
องคมาประชุมกัน โดยมีพระมหากัสสปะเปนประธานและซักถาม 
ฟงพระอานนทและพระอุบาลี วิสัชนา บอกเลา สาธยายพระธรรม
วินัย ท่ีพระพุทธเจาไดทรงสอนแสดงไว บัญญัติไว เมื่อตรวจสอบ
ทวนทานจบ ยอมรับกันแลว ท่ีประชุมท้ังหมดก็สวดคําความท่ี
ยอมรับแลวน้ันพรอมกัน เรียกวาสังคายนา คือรอยเรียงรวมไว โดย
ถือเปนการต้ังเปนแบบแผนที่ยุติแลว เปนการสาธยายพรอมกัน
เปนอันหน่ึงอันเดียวของท่ีประชุมท้ังหมด แตจะสวดวาเปนทํานอง
เสียงอยางไรท่ีสมควรแกพระสงฆน้ัน ไมอาจทราบแนนอนได 

                                                            
∗  การจัดนําคําวา มูลคีติ อนุคีติ สังคีติ มาใชในการอธิบายธรรม พึงดูในคัมภีร     
เนตติปกรณ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

  ๔๕ 

กวาจะเปนสังคีติได ก็สาธยายกันแมนแลว 
๒. ในเร่ืองการสาธยายท่ีใชในวงกวาง คือ การรักษาคําสอน

ของพระพุทธเจา ขอพูดเพ่ิมเติมอีกนิดหนอย  
บอกแลววา ในสมัยกอนโนน ยังไมมีเคร่ืองบันทึกเสียง และ

โรงพิมพก็ยังไมมี ตองยอมรับวาความถูกตองแมนยําเท่ียงตรงของ
ขอมูล เปนฐานเปนจุดเร่ิมสําคัญท่ีสุด ทําอยางไรจะมีขอมูลท่ีแมน
ที่แทไวใชไวศึกษา ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระ    
ภิกษุแตละรูปจึงทองจํากันจนชํานาญ คือมีการสาธยายกันจนเปน
สวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ซ่ึงกลายเปนการฝกความจําไปในตัว   

อยางท่ีเราจะเห็นไดชัดวา คนเรานี้ที่จริงมีความสามารถใน
การจํามากกวาท่ีหลายคนคิดวาจะเปนไปได เชนเวลาน้ีมีพระพมา
สืบตอกันมาไมขาด ท่ีจําพระไตรปฎกไดทั้งหมด เปนหม่ืนๆ หนา 

ในพุทธกาลน้ัน พระภิกษุแตละรูปคอยตามขาววา วันน้ี
พระพุทธเจาแสดงธรรมเรื่องอะไร ถาตัวไมไดไปฟงเอง ก็จะถาม
องคท่ีไปฟงมาวา วันน้ีพระพุทธเจาเทศนอะไร เอา.. ทานวามาให
ฟงซิ  องคท่ีถูกถามก็สาธยายใหฟง องคท่ีถาม ฟงแลว ก็สาธยาย
เพ่ือใหแนใจวาตนไดพระเทศนาน้ัน ท่ีจะไดนําไปศึกษา   

น่ีคือ การสาธยายจึงสําคัญมาก เพราะจะไดแนใจวา หน่ึง 
ตัวเองไดสิ่งท่ีฟงมา สอง แลวก็มาบอกคนอื่นไดถูกตอง ตองบอก
ใหตรงนะ เด๋ียวกลายเปนบอกผิดไป ถาบอกผิดไป ถือวาเสียหาย
มาก จะกลายเปนตูพระพุทธเจา หรือทําใหเกิดสัทธรรมปฏิรูป จึง
ตองสาธยายใหแมน ใหตรง  



๔๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

โดยเฉพาะพระท่ีเปนครูอาจารยจะติดตามพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจาเปนพิเศษ เพ่ือวา เวลาพบปะสอนลูกศิษย ก็จะได
บอกเลาพระธรรมเทศนาน้ันใหไดท่ัวกัน ในพุทธกาลจึงสืบตอพระ    
พุทธศาสนากันมาไดอยางดี ทั้งที่ไมมีเครื่องมือส่ือสารอยางปจจุบัน 

ในบรรยากาศของพุทธกาลอยางท่ีวาน้ัน พระภิกษุท้ังหลาย
จึงมีการฟง มีการสาธยายเปนเร่ืองของชีวิตประจําวันอยางท่ีวา
แลว เร่ืองท่ีไดแลว ทานก็สาธยายทบทวนไว เร่ืองใหมก็เพ่ิมมา
เร่ือย  จึงเปนธรรมดาวามีพระเถระมากมายท่ีรักษาคือจําพุทธพจน
จําพระสูตรไวไดมากมายเทากับชีวิตในพระศาสนาของตัวทาน 
บางองคก็จําไดแทบจบแทบครบท้ังหมด 

ในปจจุบันน้ีก็ยังเห็นได ท่ีวาในเมืองพมาหรือเมียนมาร ยังมี
คลายเปนประเพณีใหมีพระท่ีมีตําแหนงเปนติปฏกธร คือผูทรง
พระไตรปฎก และบางทียังมีอยูพรอมกันหลายองคดวย แตละองค
ทองจําพระไตรปฎกไดหมดท้ัง ๒๐,๐๐๐ กวาหนา โดยมีการสอบ
ตามท่ีจะจัด แสดงวาพระไตรปฎกเปนหมื่นๆ หนาน่ีคนเดียวจําได 
และมีจริงเปนจริงอยูในปจจุบัน 

ในสมัยพุทธกาล ก็มีเปนปกติอยางท่ีวาเมื่อก้ี คือ พระแตละ
รูปถือเปนหนาท่ีหรือเปนเร่ืองชีวิตประจําวันของตัว ท่ีจะตองตามรู
ตามฟงคําสอนของพระพุทธเจา ใหทันกับพระธรรมวินัยท่ีเวลาน้ัน
ยังมีเพ่ิมเติมอยูเร่ือยแทบทุกเวลา พูดเทียบคําสมัยน้ีวาไมใหตก
ขาว ท้ังตัวเองก็อยากรู อยางพระปุถุชนก็วาตองใหทันพวก ไปฟง
มาแลว พอไดโอกาส ก็ปลีกตัวไปเขาท่ีสงบหลีกเรน แลวก็มีสติทํา
การสาธยาย แลวก็พินิจพิจารณาวิจัยไป ใหเกิดใหเจริญปญญา ก็
เปนการศึกษา และน่ีก็คือการปฏิบัติธรรม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

  ๔๗ 

ทีน้ีตอมาพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน จะทําอยางไร 
อยางท่ีรูกันดีแลว พระมหากัสสปะก็ชวนบรรดาพระอรหันตเถระ 
ท่ีมาพรอมกันมากท่ีสุดในคราวถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ให
มาประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัย พูดงายๆ วาคําสั่งสอนท้ังหมด
ของพระพุทธเจา ท่ีจะไดยอมรับยืนยันพรอมกันแลว รักษาไวเปน
หลักสืบไป  

ทีน้ีก็เลือกไดพระอานนท ท่ีเปนพระอุปฏฐากประจําพระองค
ของพระพุทธเจา ซ่ึงจําพระสูตร พระพุทธธรรมเทศนาไวไดมาก
ท่ีสุดแมนท่ีสุด ใหทําหนาท่ีวิสัชนาพระสูตร ท่ีจริงองคอื่นก็จํากันได
มากมาย องคอื่นก็เทากับเปนผูสอบทาน คือมาตรวจสอบคําของ
พระอานนท แลวพระอุบาลีผูเปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูทรง
พระวินัย (วินัยธร) ก็ไดทําหนาท่ีวิสัชนาพระวินัย  

เมื่อเขาท่ีประชุมแลว พระมหากัสสปะ องคประธาน ก็ทํา
หนาท่ีปุจฉา คือถามพระอุบาลีจนจบเรื่องพระวินัยแลว ก็ถามพระ
อานนทจนจบพระสูตร จบท้ัง ๕ นิกาย ก็สาธยายใหไดบันทึกคือ
จํากันไว เชนวา พระพุทธเจาเมื่อเสด็จประทับท่ีน่ัน มีเร่ืองน้ีๆ 
เกิดข้ึน ไดบัญญัติวินัยขอน้ีวาอยางน้ี หรือไดตรัสแสดงธรรมวา
อยางน้ี ทานผูอยูในท่ีประชุมน้ันก็รูมาคราวเดียวกันบาง ตางคราว
กันบาง บางองคก็รูมาก บางองคก็รูนอย บางองคก็รูเร่ืองท่ีน่ัน บาง
องคก็รูเร่ืองท่ีน่ี ก็ไดตรวจสอบพระอุบาลี และพระอานนทไปดวย
วาตรงกันไหม    

จนกระท่ังในท่ีสุด เมื่อยอมรับรวมกัน โดยทวนทานกันแลว 
ยอมรับตกลงเปนมติท่ีลงกันแลว ก็ตั้งเปนแบบไวสืบตอไป ดวย
การสวดพรอมกัน เรียกวา “สังคายนา” 



๔๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

หลังจากสังคายนา ถือวามีพระธรรมวินัยกันครบถวนเทาน้ี
แลว ก็ถือวาเปนหนาท่ีของพระทุกรูปท่ีจะรักษาไว ท้ังเพ่ือถือและ
ใชเปนหลัก เชนในการตัดสินวินิจฉัยเร่ืองพระธรรมวินัย แลวก็ใช
เพ่ือการศึกษา การสั่งสอนเผยแพรทุกอยาง  

ทีน้ี การท่ีจะรักษาไวได วิธีการก็คือสาธยายอยางท่ีวา
มาแลว ตั้งแตการสาธยายเปนสวนตัวของแตละบุคคล และท่ีเปน
ของกลางก็คือการประชุมหรือชุมนุมกันสาธยายพรอมกันเปนหมู
เปนคณะ ท่ีเรียกวา “คณสาธยาย”  

คณสาธยาย คือการสาธยายพรอมกัน สวดพรอมกันน่ี
แหละ ท่ีเปนหลักในการรักษาพระธรรมวินัยสืบกันมา ทานทํามา
เหมือนกับแบงงานแบงหนาที่กัน จะเรียกวาจัดหนาที่ใหก็ได  

นี่ก็คือ พุทธพจน หรือเรียกรวมๆ วาพระไตรปฎกน่ี แบงเปน
หมวดๆ เรียกวา ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตร
นิกาย ขุททกนิกาย ก็จัดแบงภาระกันไป พระเถระองคน้ีเช่ียวชาญ
ในทีฆนิกาย ก็เปนหัวหนา แลวก็มีลูกศิษยจํานวนมากมารวมกัน
เปนคณะใหญ นอกจากศึกษาใหรูชํานาญในทีฆนิกายน้ันแลว ก็
พรอมกันสาธยายทีฆนิกายน้ันเปนประจํา เพ่ือรักษาไวใหมั่นใจ ก็
รวมเรียกคณะน้ีวา ทีฆภาณกา  

 น่ีเห็นไหม ท่ีน่ีใชคําวา ”ภาณ” อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวาสวดบาง
ทีก็ใชคําวา “ภาณ” ท่ีน่ี ฑีฆภาณกา ก็แปลวา เปนพระพวกท่ีสวด
ทีฆนิกาย และอยางท่ีวาแลว ท่ีวาสวด ไมใชหมายความวาสวด
เฉยๆ ตองถึงข้ันเปนผู เ ช่ียวชาญในทีฆนิกายน้ันเลยทีเดียว 
หมายความวา รูความหมาย รูคําสอนในทีฆนิกายนั้น อธิบายได
ดวย แลวก็มีหนาท่ีจํารักษาไวใหแกสวนรวมท้ังหมดดวย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙ 

  ๔๙ 

ตอจากทีฆภาณกา ก็มีภาณกาคณะอื่นๆ ท้ังมัชฌิมภาณกา 
สังยุตตภาณกา อังคุตตรภาณกา ขุททกภาณกา แมกระท่ังชาตก
ภาณกา ธรรมบทภาณกา ตลอดจนขันธกภาณกาทางดานพระ
วินัย และนักอภิธรรมก็เปนอาภิธัมมิกา 

น่ีก็คือวา เมื่อไดผลมติจากการสวดพรอมกันใน “สังคายนา” 
แลว ก็เอามารักษาสืบทอดดวยการสวดพรอมกัน โดยสาธยายเปน
หมู หรือประชุมกันทํา “คณสาธยาย”  

จากการท่ีแตละองคสาธยายของตนๆ แลว ๑๐ องค ๑๐๐ 
องค ก็มาสาธยายพรอมกันเปนคณสาธยาย เหมือนพระสวดมนต
น่ี เมื่อเปนคณะสวดพรอมกัน องคไหนๆ ก็สวดผิดไมได เพราะถา
ผิดตัวเดียว ก็ขัดกับพวก แลวไปไมได  

เพราะฉะน้ัน วิธีสวดพรอมกันน้ี จึงถือเปนสําคัญในการท่ีจะ
รักษาคําสอนใหคงทนอยูไดแมนยํา ขอใหดู อยางของพราหมณน่ัน 
เขาสวดกันมาต้ังแตยุคพระเวท ๒-๓-๔-๕ พันป จนเด๋ียวน้ี พวก
ฝร่ังท่ีเขียนตําราเร่ืองของอินเดีย ก็ยอมรับวา พวกฤษี ทองจําทรง
จําพระเวทไวอยางเดิมเลย ไมมีเปลี่ยนไมมีผิดพลาด ของพุทธเรา
น้ี ก็ตองมีคณสาธยายไว การท่ีวา พระทีฆภาณกาก็สวดทีฆนิกาย 
มัชฌิมภาณกาก็สวดมัชฌิมนิกาย อะไรอยางน้ี จัดเปนพวกๆ ไป ก็
รักษาพุทธพจนไวได  

เปนอันวา การสาธยายน้ี หน่ึง ใชในการศึกษาในสวนของ
แตละ บุคคล  สอง  ใช ในการ รักษาพุทธพจนคํ าสอนของ
พระพุทธเจา โดยกลุมโดยหมูท่ีใชวิธีคณสาธยาย คือสวดพรอมกัน  
และน่ันก็เปนแบบแผนสืบมา ท่ีทําใหเราไดมีการสวดมนตท้ังสวน
ตน และเปนกลุมเปนหมูในปจจุบันน้ี จะเรียกวาเปนตนทางก็ได  



๕๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แตทีน้ี ระบบการปฏิบัติของเราเวลาน้ีไดเปลี่ยนไปแลว เรา
ไมคอยใชสาธยายในการเรียนสวนตัว และก็ไมไดใชคณสาธยาย
ในการรักษาคําสอน เราบอกวามีคัมภีรพระไตรปฎกจารึกไวแลว 
พิมพเปนเลมแลว มีแมกระท่ังท่ีเปนดิจิทัล เพราะฉะน้ัน เราก็จึง
ละเลย ไมใชวิธีสาธยาย ซ่ึงก็ทําทาจะคอยๆ เลือนหายไป แลวเราก็
เหลือแตการสวดมนต  

แตแลวก็เขาทํานองเดียวกันอีก เราสวดมนตไปสวดมนตมา 
เราก็ลืมความหมายเดิมท่ีวา ทานใหสวดมนตเพ่ือจะไดสาธยายคํา
สอนของพระพุทธเจา แลวเราจะไดคิดพิจารณาคําสอนของ
พระองค ใหไดศึกษาและนําไปใชไปปฏิบัติ เออ.. พระพุทธเจาสอน
ไวอยางน้ี เราเอามาสวดมาสาธยาย ก็ดูสิวาเราเขาใจความหมาย
ดีไหม และเราจะเอาไปใชไปปฎิบัติอยางไร อยางน้ีจึงจะเรียกวา
ตรงตามความหมายเดิมของการสวดสาธยาย  

แตตอนน้ีเราสวดกันไปอยางน้ันเอง ใชไหม ก็สวดไปเพลินๆ 
แลวบางทีก็เคลิบเคลิ้ม เลยจะกลายเปนกลอมตัวเองหรือกลอม
กันเอง จะวาเจริญสมาธิก็ไมใช แตคือเขวออกไปแลว ท่ีจะไดก็คือ
อาจจะหลับไปเลย  แลวเราก็อาจจะบอกวา  น่ี ก็ เปนการใช
ประโยชนไดอยางหน่ึง คือชวยใหนอนหลับ 

แตอยาพอใจแคนั้น ควรจะพากันไปใหเขาถึงหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา แลวอีกข้ันหน่ึงคือรักษาคําสอนของพระพุทธเจาไว  

แตท้ังน้ีท้ังน้ัน สาธยายท่ีใชในการศึกษาน่ี อยาลืม อยาท้ิง 
แมมีคําสอน มีคัมภีร มีการพิมพแลว เราก็เอาสาธยายมาใชเปน
ประโยชนไดตอไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

  ๕๑

ตัวหนังสือก็เขียนกันได ทําไมไมเอามาใช 
ทีน้ีก็มีคําถามแทรกเขามาวา เออ.. สมัยกอนน้ีท่ีบอกวาใน

พุทธกาลเรียนโดยใชความจํา  ดวยการสาธยายทองเอา  น่ี
หมายความวา สมัยน้ันไมมีการเขียนหรืออยางไร ก็เลยเอาเร่ืองน้ี
มาคุยมาบอกกันไวหนอย   

ก็ตอบสั้นๆ กอนวา มีแลว ในสมัยพุทธกาลก็มีการเขียน
หนังสือ  

ก็ถามอีกวา อาว.. แลวทําไมจึงไมใชวิธีเขียน ทําไมจึงไม
จารึกพุทธพจนไวดวยการเขียนละ  

อันน้ีก็จะเลาใหฟง ดูงายๆ อยางในวินัยปฎก มีสิกขาบทท่ี
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุถือเอาทรัพยท่ีเขาไมไดให 
ตั้งแตหามาสก คือบาทหนึ่งข้ึนไป ตองอาบัติปาราชิก ในวินัยปฎก
ตอนน้ัน ก็พูดถึงเร่ืองโจรขโมยตางๆ แลวตอมาในตอนอื่น ก็มีเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการบวชดวย คือ คนท่ีไปลักขโมย ท่ีเรียกวาโจรน้ัน ก็มี
พุทธบัญญัติไมใหพระบวชใหโจร 

โจรน่ีมีหลายระดับ โจรอยางองคุลิมาล เขาเรียกวาโจรถือธง 
หมายความวาเปนโจรท่ีใหญจริงๆ เรียกวา มีธงนําเลยทีเดียว  

ทีน้ีโจรอีกพวกหน่ึง เรียกวา “ลิขิตกโจร” ลิขิตแปลวาเขียนใช
ไหม ภาษาบาลีวา “ลิขิตโก โจโร” แปลวา โจรท่ีมีหมายจับ คือ
หมายจับของพระราชา ทานอธิบายวา โจรพวกน้ี พระราชาทรง
ออกหมายไว ในหมายน้ันจะเขียนวา โจรคนน้ีช่ือน้ี ใครเจอท่ีไหน ก็
ใหฆาเสียท่ีน่ัน หรือวา โจรผูน้ี ใครเจอท่ีไหน ก็ใหจับตัวไว อะไร
อยางน้ี น่ีเรียกวามีหมายของพระราชา เปนลิขิตโก โจโร ก็แสดงวา
สมัยน้ันมีการเขียนหนังสือแลว  



๕๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

อาว.. ก็เมื่อมีตัวหนังสือ มีการเขียนหนังสือแลว ทําไมจึงไม
ใชในการเลาเรียน  ตองเขาใจวา การเขียนสมัยน้ันนะ มันไม
เหมือนพิมพ  

ในการพิมพน้ี เราตรวจใหถูกตองแนใจดีแลวคร้ังเดียว แลวก็
พิมพออกไปเทาไรๆ เปนพันเปนหมื่นเปนแสนฉบับ มันก็เหมือนกัน
หมด ถาตรวจแนนอนทีเดียวแลว ก็ไวใจได แนใจวาเปนแบบแผน  

ทีน้ีในสมัยพุทธกาลน้ัน คนเขียนโดยไมมีเคร่ืองพิมพ การ
เขียนก็เปนเร่ืองสวนตัวสิ ใครมีความรูแคไหน เขาใจถูกตองไหม 
จําไวไดแมนยําหรือผิดเพ้ียน หรือแมแตถอยคําภาษา เขามีความ
เขาใจภาษาถูกตองไหม บางคนเขียนอักขระจะบอกคําสอน แตตัว 
ก ข ค ง บางทีก็สะกดไมถูก ทําใหคนท่ีอานเขาใจผิด  

เพราะฉะน้ันทานจึงถือวา การเขียนน่ีไวใจไมได ในสมัยกอน 
เมื่อยังไมมีการพิมพ ถือวาการเขียนใชเปนทางการหรือเอาจริงจัง
ไมได ใหเปนเร่ืองของการใชสวนตัว เชน อยากจะเรียนอะไร 
ทบทวนเขียนอะไร ก็เขียนเฉพาะตัว เราไปเห็นใครเขียนอะไรไว 
บอกอะไรไว เช่ือไดท่ีไหนละ เราไมรูวาคนเขียนน่ีมีความรูจริงหรือ
เปลา ไวใจไดหรือเปลา เพราะฉะน้ันในเร่ืองสําคัญ เร่ืองจริงจัง เขา
ไมเอาเลย เขาตองใชวิธีทรงจํา  เพราะมันจะมีแบบใหแมนยํา 
เด๋ียวจะเลาตอ   

ทีนี้แทรกเขามา คือวา การใชวิธีเขียนในสมัยกอนนี่ มันเขาคติ
ท่ีบอกในเรื่องตํารายาวา “ลอกสามทีกินตาย” เคยไดยินไหม เอะ.. 
ลอกกี่ทีกินตายนะ อันน้ีชักจําไมแมนแลว เอาเปนวา จะลอกสามที
กินตาย หรือลอกเจ็ดทีกินตาย หรือก่ีทีก็แลวแต ก็คือวาคัดลอก
ตอๆ กันไป พอเอาไปทํายากิน แทนท่ีจะโรคหาย คนก็เลยตาย   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๓ 

  ๕๓ 

ยกตัวอยางเร่ืองหนึ่ง มีตํารายาบอกวา “ลูกประคําดีควาย 
รากข้ีกาแดง” ทีน้ี คนท่ีมาคัดลอกไปไมมีความรูวาตนไมท่ีเปนตัว
ยาช่ือน้ีคือตนอะไร ก็ไดแตลอกตัวหนังสือไปตามน้ัน แตเพราะวา
ไมรูจักของจริง ไมมีความรู ก็นึกเอาตามความรูความเขาใจของตัว 
ก็เขียนแยกวรรคผิด หรือแยกวรรคไมผิด แตเขียนติดกันเปนพืดไป
เลย คนอานไมรูจักของจริง ก็แยกวรรคไมถูก  

ทีน้ี ลูกประคําดีควายรากข้ีกาแดง ก็มาแยกเอาสิ ลูกประคํา 
เออ.. ใชแลว ลูกประคํา ไดตัวยาหน่ึงแลว ดีควาย เออ.. ดีควาย ก็
ไดแลว ดีควายไปเอามา ตอไปวา ราก ออ.. ราก คนก็รากออกมา 
คืออาเจียน ข้ี ก็ไดละ แลวก็ กาแดง เอ.. ตัวน้ีหายากจริงๆ หา
เทาไร ก็ไมได  

เอาละสิ ทําไงละ ตํารับยาน้ีกินเขาไปก็มีหวัง ถาไมตาย ก็
ปางตายใชไหม ทีน้ีท่ีจริงมันเปนอยางไร  

“ประคําดีควาย” เปนช่ือตนไมชนิดหน่ึง ผลของมัน ก็เปนลูก
ประคําดีควาย ใชไหม คือลูกของตนประคําดีควาย แลวก็ราก
ข้ีกาแดง “ข้ีกาแดง” น่ีเปนช่ือตนไมชนิดหน่ึง ก็เอารากของตน
ข้ีกาแดงน้ันมา เปนอันวามีตัวยาสองอยางน่ีเทาน้ันเอง  

น่ี อยางน้ีก็เปนตัวอยางของคําท่ีวา ลอกสามทีกินตาย  
เพราะฉะน้ันก็จึงเปนอันวา เร่ืองการเขียนน่ีเสี่ยงอันตราย

มาก แตวิธีทองของทานน่ี ใชวิธีสังฆะท่ีประชุมสวนรวม ตองมีการ
สาธยายสอบทานกันจนมั่นใจได 
  



๕๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ตอหนังสือ ไมตองใชตัวหนังสือ    
เมื่อก้ีน้ีบอกวา วิธีสาธยายน้ัน มีการทอง ทวน ทาน น่ีคือ

สําทับวาตองเอามาทานกัน คือตองมีการสอบทาน หรือตรวจทาน  
ถึงจะเรียนมาแลว ทองแลว ทวนแลว จําได ก็ตองเอามาใหท่ี

ประชุมยอมรับ หรืออยางนอยเอาพระอาจารยท่ีมีความรูแมนยํา
ชัดเจนมา วาใหทานฟง แลวทานจะไดยอมรับวาถูกหรือผิด และ
แกไขไดใหมั่นใจวาถูกตอง  

ทีน้ีก็มาพูดถึงวิธีเรียนสมัยโบราณสักหนอย เคยไดยินไหม 
การเรียนแบบตอหนังสือ เปนวิธีเรียนท่ีมีการสาธยายอยางน้ี วันน้ี
ก็เลยมาพูดคุยเร่ืองน้ีหนอย จะไดรูวาในสมัยโบราณ เขามีวิธีเรียน
กันอยางไร บางทีอาจจะไดแงท่ีเปนประโยชน ท่ีเอามาใชในสมัย
ปจจุบันท่ีเจริญดวยเทคโนโลยีได  

วิธีเรียนแบบตอหนังสือน่ี ตัวผูพูดเองก็ไมทันนะ แตทันไดรู
บางจากรุนหลวงพอท่ีทานถือคัมภีรแบกคัมภีรไปตอหนังสือ หลวง
พอน้ันทานมรณภาพไป ๔๐ ปแลว เมื่อมรณภาพน้ันทานอายุ ๙๐ 
ป ก็เปนอันวานับอายุทานมาถึงเด๋ียวน้ีก็ ๑๓๐ ป เกินศตวรรษ น่ีก็
บอกไวกอนวาไมใชรูชัดเจนมาโดยตรง เปนการปะติดปะตอใหฟง 

ทีน้ี คนรุนเกาสมัยน้ันยังไมมีระบบการพิมพท่ีเจริญ การ
พิมพหนังสือก็มีแลว แตยังนอย ไมแพรหลาย ในการเรียนยังตอง
ใชวิธีเกา บางทีก็จารใบลานเอามาสําหรับตัว แลวก็แบกคัมภีรไป
หาอาจารย และเรียนโดยใชวิธีตอหนังสือ  

“ตอหนังสือ”  ทําอยางไร เอาอยางน้ีคือ คัมภีรเปนตัวชวย
เทาน้ัน ตัวอาจารยน่ันแหละเปนตัวหลักต้ังไว ลูกศิษยมา อาจจะ
คนเดียวหรือกลุมเล็กๆ ๒-๓ องค เรียนกันแทบจะเปนแบบตัวตอตัว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 

  ๕๕ 

 เออ.. ลูกศิษยมาตอหนังสือ มาถึงแลว เร่ิมตน.. อาจารยก็
บอกอุเทศ (บาลี “อุทฺเทส”) กอน  

   อุเทศ คืออะไร อุเทศก็คือ ตัวบท บทตั้ง หัวขอหลัก แมบท 
เฉพาะอยางย่ิงพุทธพจน ซ่ึงถือเปนอุเทศ เปนแมบท เปนหัวขอ 
เปนหลัก ท่ีเราจะตองทําความเขาใจ พระอาจารยก็ตั้งอุเทศข้ึนมา 
ถาอุเทศน้ันเปนคาถาสั้นๆ ก็วาใหฟง ก็คือสาธยายน่ันแหละ แลว
ใหลูกศิษยสาธยายตามน้ัน สาธยายใหไดใหถูกตองใหเต็มอยาง
น้ัน ถายังไมได ฉันยังไมสอน ตองสาธยายใหแมนกอน  

ทีน้ีบางทีอุเทศเปนพระสูตรท่ียาว ก็ตองสาธยายกันเปนสูตร
เลย น่ีเรียกวาอุเทศ คือตั้งตัวบทให เปนบทตั้ง น่ีคือตองสาธยาย 
เปนการทองจนจําไดวาไดแมนยํา  

พอไดอุเทศแมนยําแลว ก็ไมอยูแคทอง ไมอยูแคจํา เอาละนะ 
เธอไดตัวบทคืออุเทศ สาธยายไดแมนยําแลว ตอไปก็ถึงปริปุจฉา  

ปริปุจฉา แปลวา ซักรอบสอบถาม ซักกันใหปริ ใหปรุโปรง
กันไปเลย ซักถามไปและอธิบายกันไป ปุจฉาแปลวาถาม เติม 
“ปริ” เขาไป “ปริ” แปลวา รอบ หมายความวาซักถาม แลวฟงตอบ
ช้ีแจงอธิบายกันไปจนปรุโปรง  

น่ีก็หมายความวา อาจารยอธิบายใหฟง บรรยายช้ีแจงวา 
อุเทศท่ีตั้งข้ึนมาเมื่อก้ีน้ี มีความหมาย มีเน้ือความอยางไร เอา.. ถา
สงสัย ก็ถามมา ตอบกันไป จนชัดเจนแลว ก็บอกวา เอาละ รูเขาใจ
ดีแลว วันน้ีพอ กลับไปได และอาจารยก็นัด หรืออาจจะมีวันท่ี
กําหนดไวแลว ท่ีจะมาในคร้ังตอไป 



๕๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ควรยํ้าไวเปนสําคัญวา ในการเรียนท้ังหมดน้ัน ตองมีโยนิโส
มนสิการ รูจักใสใจพิจารณาโดยแยบคายใหสวางชัดพัฒนปญญา
ไปโดยตลอด และเมื่อกลับถ่ินไปที่วัด ตัวเองก็สามารถสาธยาย
และโยนิโสมนสิการอีก เพ่ือทบทวนและจะไดเกิดมีความรูความ
เขาใจกวางลึกท่ัวตลอดเห็นรอบเห็นไกลย่ิงข้ึนไป จนถึงวันนัด ก็มา
หาอาจารย  

พอเร่ิมคร้ังใหม อาจารยบอกวา เออ.. ฉันจะตอใหเธอก็ตอง
ไดของเกาใหแนกอน ใชไหม ถาของเกาเธอยังไมได จะไปตอใหได
อยางไรละ  

น่ีคือตอหนังสือ จะตอ ก็ตองไดของคร้ังกอนแลว เอา.. ท่ี
เรียนวันกอนน้ัน วามา น่ีคือตองทวนของเกาท้ังหมด อาจารยบอก
วา เอาละนะ อุเทศ วามา ก็วาอุเทศใหอาจารยฟง เออ.. ใชได  

ทีน้ีท่ีเธอวาอุเทศมานี่ ความหมายเนื้อความท้ังหมดของ
อุเทศน้ัน เธอมีความเขาใจอยางไร วามาใหฉันฟง ลูกศิษยก็ตอง
อธิบายสิวาตัวมีความเขาใจอยางไร อาจารยก็บอกวา เออ.. คนน้ี
ถูก คนน้ันไมถูก ตรงไหนผิด-ถูก เปนอยางไร หรือเพ่ือนนักเรียนท่ี
ฟงอยูดวย ก็ชวยกันตรวจสอบ ถาอาจารยเห็นวายังมีขอท่ีไมได
เล็กๆ นอยๆ ก็บอกอธิบายแกไขทําใหถูกใหชัด จนกระท่ังแนใจวา
ลูกศิษยคนน้ีจําได รูเขาใจชัดเจน มั่นใจแลว ก็ยอมรับ แลวก็ตอ
หนังสือ คือใหอุเทศตอ แลวก็ปริปุจฉากันตอไป  

แตถายังไมเปนท่ีพอใจ อาจารยก็ยังไมตอหนังสือให ตอง
เอาอันเกาใหไดกอน จึงตอให  

จะเห็นวา วิธีศึกษาแบบน้ีคอนขางเปนการเรียนตัวตอตัว 
เปนวิธีศึกษาแบบเอาจริงเอาจัง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๗ 

  ๕๗ 

ดังน้ัน ถาอาจารย หน่ึง เปนผูท่ีมีความรูเช่ียวชาญจริงๆ สอง 
เปนคนเอาจริงในการสอน ตั้งใจมุงมั่นในการท่ีจะใหเขาศึกษาได
จริง สาม มีวิธีสอนท่ีดีดวย ก็จะไดลูกศิษยท่ีดีท่ีเกงมากเลย ใชไหม  

อันน้ีเปนวิธีศึกษาท่ีเรียกวา “ตอหนังสือ” ทีน้ีสมัยน้ีเราไป
ไวใจเทคโนโลยีมาก อยาไปประมาทนึกวาจะเกงกวาคนเกา ลองนึก
ดูวา วิธีตอหนังสืออยางนี้ไดผลดีไหม ถาอาจารยเอาจริง เอาใหแมน 
ใหรูจริง ใหคิดขยายและเห็นทางใช ตองไวใจไดจริง จึงจะยอมตอให  

ทีน้ีเอาอยางท่ีวาน้ันลองมาเทียบกับเวลาน้ีท่ีคนเรียนไปฟง
กันเปนรอย หรือหลายรอย บางทีไมไดเขาถึงตัวอาจารย แทบไมได
สื่อสัมพันธกัน เทคโนโลยีน้ันชวยไดเยอะ แตในเวลาเดียวกันมันก็
มีจุดออนท่ีจะตองแกไข ทําอยางไรจะไมใหแพวิธีตอหนังสือได 
ตองใหมั่นใจ น่ีก็เอามาเลาใหฟงพอท่ีจะเขาใจ  

เปนอันวา เร่ืองสาธยาย หรือสัชฌายะ ก็ใชในการศึกษาเลา
เรียน จนกระท่ังมาอยูในวิธีท่ีเปนระบบของการตอหนังสือน้ี แลวก็
นํามาใชเปนสําคัญในการรักษาพุทธพจน คําสอนของพระพุทธเจา 
โดยเนนคณสาธยาย ก็ทรงจํากันมา พระไตรปฎกและคัมภีร
ท้ังหลายก็รักษากันมาไดดวยวิธีอยางน้ีแหละ จึงมาถึงพวกเรา 
โดยถือเปนเร่ืองสําคัญมากวาจะตองใหแมนยําดวยการท่ีจะตอง
ตรวจสอบ ท่ีเรียกวาสอบทานกัน  

ในเมืองไทยเราเด๋ียวน้ีก็เหลือแคมาสอบทาน เอาคัมภีรมา
เทียบเคียงกัน แลวก็มาตรวจสอบอานกัน องคน้ันอานของอักษร
พมา องคน้ันอานของอักษรสิงหล คนน้ีอานของอักษรโรมัน มา
เทียบกันดู มีผิดกันตางกันตรงไหน ก็บันทึกเปนหลักฐานไว แตถา
ไดพระท่ีจําแมนหมดท้ังพระไตรปฎก ก็ย่ิงดีใหญ มั่นใจย่ิงข้ึน 



 

ตอน ๔ 

ฟนสาระข้ึนมา รักษาหลักไว 

สวดมนตไป ตองไดธรรมมา 
ไดเลาใหฟงในเร่ืองของการสวดมนตพอใหเห็นความสําคัญ

วา ในฐานะท่ีเราเปนพุทธศาสนิกชน เมื่อพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาของผูรู เราก็ควรทําอะไรๆ กันดวยความรู ไมใชอยูแคสวด
กันไปๆ จนกระท่ังไปๆ มาๆ กลายเปนมนตของพราหมณ  

ขอสําคัญอยูท่ีวา ตองใหเปนมนตท่ีโยงไปถึงหลักคําสอน
ของพระพุทธเจา ใหรูถึงสาระ ไดท้ังจิตใจ ไปถึงปญญา ไมใชอยู
กันแคความรูสึก  

เวลาน้ี เมื่อเราเพลินจนลืมไปวา การสาธยายสวดมนตเปน
สวนสําคัญของการเลาเรียนศึกษาปฏิบัติ และเปนกิจใหญในการ
รักษาคําสอนของพระพุทธเจา เวลาเรามาสวดกันเปนกลุม บางทีก็
สวดกันเพียงเพ่ือใหทุกคนไดมีจิตใจสงบ นั่นก็ดีอยูบาง แตไมควร
พอใจแคนั้น  

มองดูสภาพปจจุบัน ดูเหมือนมีแนวโนมท่ีมุงจะจัดทําแตง
สรรการสวดใหไพเราะชวนใหคนติดใจฟงติดใจจะสวดใหมากข้ึนๆ 
แลวใจก็อยูกับการท่ีจะสวดใหไพเราะน้ัน และจัดหาบทมาใหได
สวดใหมากๆ โดยไมรูเขาใจไมไดนึกถึงสิ่งท่ีตนกําลังสวดอยู ถา
เพลินกันไปจนลืมนึกถึงการสาธยาย ไมเอาใจใสนึกถึงธรรมท่ีสวด
กันเลย ก็จะกลายเปนการเขวออกไปจากทางหรือไม 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๙ 

  ๕๙ 

ขอใหนึกถึงพุทธบัญญัติท่ีทรงหามพระมิใหสวดธรรมดวย
เสียงขับรองเอื้อนยืดยาวข้ึนลงฮวบฮาบ  ซ่ึงทําใหอักขระผิดเพ้ียน
เสียหาย ใจเพลิดเพลินตามไปกับเสียง กลอมท้ังตัวเองและคนอื่น 
ช่ืนชมตัวเอง ใจมัวแตอยากทําเสียงใหเพราะใหดีจนไมอาจจะมี
สมาธิ ใจไมอยูกับธรรมท่ีตัวสวด แตทรงอนุญาตใหพระสวด 
“สรภัญญะ” ซ่ึงคัมภีรบอกวามีถึง ๓๒ ทํานอง มาถึงเมืองไทยสมัย
น้ี ก็ยากนักท่ีจะไปหาผูรูจักทํานองเหลาน้ีไดท่ีไหน 

ก็จับเอาท่ีสาระวา การกลาวธรรมดวยเสียง หรือใชเสียงสื่อ
ธรรม คือเอาเสียงท่ีดีท่ีเสนาะท่ีร่ืนไพเราะมาใชกลาวธรรม ใหเปน
ทํานองคลองชัดถนัดฟงงาย  โดยไมใชแคปลอยใจไปตามเสียง แต
มีสติวาไป ใจก็นึกระลึกรูถึงถอยคําบอกธรรมท่ีกําลังสวดอยูน้ัน 
มองเห็นเขาใจความหมายของบทสวด ท้ังแตละคํา และสารัตถะ
ใจความของบทสวดทั้งบทนั้น อยางที่สวดกันอยูนี้ ถารูเขาใจ ก็ทําได  

ท่ีวา มีสติ วาไป ใจก็นึกระลึกรูถึงตามทันบทธรรมแตละ
ถอยคํา น่ีคือ “สาธยาย” 

ท่ีวา สวดโดยเอาเสียงท่ีดีท่ีเสนาะร่ืนไพเราะมาใชกลาวธรรม 
โดยวาเรียงบทใหชัดคําชัดความทุกบทพยัญชนะไมคละกัน ครบ
สมบูรณ กลมกลอม ชวนฟงชวนจํา น่ีคือ “สรภัญญะ” 

สาธยาย ดําเนินไปดวยการทํางานของสติ มีสติเปนตัว
ทํางานใหสําเร็จผล โดยระลึกระบุจัดเรียงขอมูลเขาท่ีเขาลําดับของ
มัน ท่ีจะพิจารณารูเขาใจ น้ีเปนแกนของการสวด และเปนสวนของ
การปฏิบัติธรรม  



๖๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

สรภัญญะ เปนการสาธยายน่ันแหละแตอาศัยทํานองและ
เสียงท่ีไพเราะมาคุมกํากับไปในตัวใหถอยคําตองรับตอทอดกันไป
อยางกลมกลืน ชวยใหคําสวดครบถวนชัดเจนถูกตอง ชวนฟงชวน
จํา พรอมท้ังโนมนําจิตใจใหสงบสดชื่นเกิดมีปติ  

การสวดท่ีดี จึงใหไดใหมีสาธยายเปนแกน และเอาการใช
เสียงมาชวยเสริมกํากับ ถาทําไดอยางน้ี ก็ไดครบลักษณะการสวด
ท่ีถูกตอง  

แมแตในการสวดมนตของพราหมณ ทานก็กลาวไวในคัมภีร
ตางๆ วา “คายนวเสน สชฺฌายิตํ” คือ พวกพราหมณน้ันก็สวด
มนตของเขา ดวยการสาธยายโดยสวดเปนทํานองขับรองไป น่ีคือ
ถึงจะรองเปนเพลงอยางไร ก็ตองใหเปนการสาธยายอยูในตัว ถา
ชาวพุทธทําแคน้ีไมได จะปฏิบัติและรักษาพระพุทธศาสนาไวใหอยู
ดีไดอยางไร 

เปนอันวา การสวดมนตท่ีถูกท่ีดี (คือสวดพุทธพจนบทธรรม 
ตั้งแตพระปริตรเปนตนไป) ไดท้ัง ๒ อยางไปพรอมกัน คือไดท้ัง 
“สาธยาย” ระลึกนึกรูธรรมท่ีกําลังสวดอยู โดยเปนการฝกสติไปดวย 
และไดท้ัง “สรภัญญะ” ท่ีไดเสียงอันไพเราะเปนทํานอง มาหนุนให
ชัดเจนแมนยําจํางายท้ังชวนใจใหมีปติปราโมทยดวย 

(คนท่ีสาธยาย ก็คือระลึกนึกถึงจับยกเอาขอมูลข้ึนมาระบุ
เรียงลําดับไปจนตลอด การ “สาธยาย” จึงเปนการมีสติใชสติ ดังท่ี
ตรัสไวในขอ ๑ ของโพชฌงค) 
  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

  ๖๑ 

สวดมนตใหพอไดมาชุมนุมรวมใจพรอมกัน 
ถาจะสวดมนตเอาแคสวดใหไพเราะชวนใจใหซาบซ้ึง ก็พอจะ

เหมาะท่ีจะใชกับทานท่ีมีสติสัมปชัญญะพรองลงไป เชนทานท่ีเฒา
ชรา หรือผูเจ็บไขมากๆ โดยมุงไปท่ีจะใหเสียงและคําสวดมนตโนม
นําใจของทานใหสงบหรือเกิดอนุสติระลึกไปในทางของบุญกุศล 
เชนนึกถึงพระพุทธรูป นึกถึงบรรยากาศในการท่ีไดไปทําบุญ นึกถึง
บุญท้ังหลายท่ีไดทํา  

แตถายังมีสติสัมปชัญญะท่ีเจริญได ไมวาจะสวดอยางไร ก็
ตองใหมีสาธยายอยูเปนแกน ดังท่ีวามา 

การสวดมนตอยางท่ีทําสืบๆ กันมาน้ี เปนการกระทําของ
บุคคล คือแตละคนทํากิจของตนๆ ถึงจะมาสวดพรอมกัน หรือ
ประชุมพรอมกันสวด แตละคนก็ทํากิจของตนๆ ในฐานะเปนสวน
รวมของคณะหรือของท่ีประชุม โดยมาประสานกัน จะวาเปนคณ
สาธยาย ก็ไมใช เพราะไมไดมีความมุงหมายท่ีจะระลึกรูเขาใจ
ธรรมหรือตั้งใจวาจะรักษาพุทธพจนเอาไวแตอยางใด สาระท่ีพอจะ
ได ก็คือเปนกายสามัคคี และเปนจิตตสามัคคี อันน้ีก็เปนความดีท่ี
เปนพ้ืนฐานไว แตยังไมใชเปนตัวสาระ 

สวนท่ีวาเมื่อสวดไปใจมาอยูกับอารมณท่ีดีงามไดมีความ
สงบสดชื่นร่ืนใจหางหายทุกข บางทีเกิดมีปติปราโมทย น่ันก็เปน
บุญกิริยาดีอยู แตยังกํ้าก่ึงหรือเสี่ยงตออกุศลที่จะเปนความเส่ือม
เสีย เม่ือกลายเปนความติดเพลินสุขอยูในความเคลิบเคลิ้ม สมาธิก็
ไมไป สติก็ไมมีท่ีจะต่ืนจะทัน ปญญาก็ไมมารูเขาใจ เลยกลายไป
เปนชีวิตแหงความประมาท มีสติขาดๆ พรองๆ  



๖๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

การสวดมนตอยางท่ีวามานั้น ถาจะวาเปนการสืบทอดมา
ตามประเพณี ก็ไมถูกแท เปนไดแคประเพณีท่ีเสื่อมจางรางเลือน
ขาดดวนจากสาระ (ที่เคยพอมีอยูบาง)  

การสวดมนตอยางท่ีสืบๆ กันมาน้ัน แมจะเลือนรางจางสาระ
ลงไป ก็ยังมีความหมายเปนข้ันตอนหน่ึงของการเจริญกุศลหรือ
การปฏิบัติธรรม เรียกไดวาเปนการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะปฏิบัติ
ธรรมหรือเจริญกุศลข้ันตอไป ท่ีเปนความมุงหมายอันแทจริง  

ตามประเพณีท่ีสืบจากเดิมน้ัน ใชการมาประชุมสวดมนต
พรอมกันน้ี เปนการเตรียมตัวเพ่ือกิจกรรม (บุญกิริยา) ท่ีสําคัญข้ัน
ตอไป  

การสวดมนตเปนการเตรียมตัวเตรียมคนท่ีมาประชุมหรือ
ชุมนุมกันน้ัน พูดใหเปนภาษาชาวบานวา รวมพล โดยเอาคนมา
รวมกัน แลวก็ รวมใจ ใหใจของทุกคนท่ีมาชุมนุมกันน้ันสงบช่ืน
บานมองมุงไปที่จุดหมายอันเดียวกัน ใครมีเร่ืองหงุดหงิดกังวล
ฟุงซาน พอมาสวดมนต ก็สงบลงอยางท่ีวาแลว แลวก็รวมใจพรอม
ใจกับคนอื่นๆ มุงไปท่ีจุดมุงอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน  

งานหรือกิจกรรมท่ีวาเปนบุญกิริยาอะไรท่ีผูสวดมนตมุงจะ
ทําตอไป นี่ก็คือการฟงธรรม ไดแก ธรรมสวนะ อันน้ีมิใชเปนเพียง
วาเรามีประเพณีท่ีวาสวดมนตแลวฟงธรรม แตการฟงธรรมน่ัน
แหละเปนตัวบุญกิริยาท่ีทําใหเกิดประเพณีน้ี 

ธรรมสวนะ คือการฟงธรรมน้ี ท่ีวาเปนบุญกิริยาสําคัญน้ัน ก็
คือเปนหนาท่ีของพุทธบริษัท ท้ังพระและโยม จะตองเอาจริงเอาจัง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

  ๖๓

การท่ีเรามีพระพุทธเจา  การท่ีชาวบานมีพระสงฆไว 
ความหมายแทสุดสําคัญ ก็เพ่ือใหเรา เพ่ือใหประชาชนชาวบานจะ
ไดฟงธรรม เมื่อไดฟงธรรมก็จะไดรูเขาใจวาอะไรเปนอะไร จะไดทํา
ไดปฏิบัติใหถูกตองเพื่อใหเจริญกาวไปในการเรียนการรูและการ
ปฏิบัติธรรมตอไป  

ดังน้ัน ตั้งแตเดิมมาจึงจัดใหการฟงธรรมน้ีเปนกิจประจําวัน
ของพระของโยม ถึงกับมีคําวา “ธัมมัสสวนโฆสนา” คือการ
โฆษณาประกาศปาวรองใหรูท่ัวกันถึงรายการฟงธรรม แตกาลนาน
ผานมา ชาวพุทธออนแอลง เสื่อมถอยจากธรรมสวนะ ไมรูจักท่ีจะ
ใสใจในเร่ืองการฟงธรรม  

ตั้งแตไมรูจักหนาที่สําคัญของตนคือการฟงธรรมนี้แลว อะไรๆ 
ก็เลือนรางลงไป จะทําอะไรๆ ก็ไมทําดวยความรูเขาใจ แลวความ
เสื่อมก็ตามมา จากยุคแรกแหงการรักษาธรรมวินัย ก็กลายเปนแค
ยุคสมัยของการรักษาประเพณี แลวประเพณีเองก็คอยๆ เลือนราง
ลงไป ไดแครักษารูปแบบไว (รักษาขวดไวได แตนํ้าหรือยาหายไป 
บางทีกลายเปนมีสุราเขามาแทน) 

การสวดมนตแลวฟงธรรมน้ี มีเคาความท่ีโยงกับเร่ืองซ่ึงจะ
พูดถึงดังจะเห็นในขอตอไปขางหนาดวย 

เปนอันวา คนท่ีมาพรอมกันสวดมนตดวยกันน้ัน ตระหนัก
รูอยูวา เบ้ืองหนาตอจากน้ีพวกเราจะไดฟงธรรม  จากน้ัน เมื่อญาติ
โยมสวดมนตพรอมกัน ใจสงบพรอมดีแลว พระก็แสดงธรรมใหฟง 
หรือมีการพูดธรรมตอไป น่ีคือไมใชวาสวดมนตแลวก็จบคือเลิกกัน  



๖๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

 งานหรือบุญกิริยาอีกอยางหน่ึง ท่ีใชการสวดมนตเปนการ
เตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมท่ีจะทําตอไป ก็คือใชการสวดมนตเปน
การเตรียมจิตเพ่ือการทําสมาธิ อยางท่ีบอกแลววา จิตใจของผูท่ีมา
แตละคนๆ เมื่อมาถึงท่ีน่ัน อยูในภาวะตอเน่ืองมาจากการถูก
กระทบภายนอกท่ีตางๆ กันไป บางก็หงุดหงิดฟุงซาน  บางก็คาง
จิตติดอารมณโนนน่ีมา อะไรตางๆ ทําใหใจไมพรอม ก็มาสวดมนต
ดวยกัน เปนท้ังรวมพล รวมคน รวมใจ ใหสงบน่ิงปลอดสิ่งรบกวน 
เขาท่ี พรอมท่ีจะเจริญสมาธิใหกาวหนา  

แตการทําสมาธิน่ีท่ีจริงเปนเร่ืองการปฏิบัติภายในของแตละ
คนน้ันๆ เอง เขาอยูในท่ีของเขา เขาก็สวดมนตในสวนของตัวเอง
เพ่ือเตรียมจิตใหสงบพรอมนอมท่ีจะมั่นแนวเปนสมาธิ การชุมนุม
สวดมนตดวยกันเพ่ือผลในการเจริญสมาธิจึงเปนสวนเสริมเพ่ิมเขา
มา ไมใชเปนผลท่ีหมายตัวแทตัวจริง  

การสวดมนตท่ีเปนการปฏิบัติภายในของตัวบุคคลท่ีควร
สนับสนุนอยางหน่ึง คือสวดมนตเพ่ือชวยใหนอนหลับ การสวด
มนตเพ่ือนําการเจริญสมาธิและเพ่ือแกปญหานอนไมหลับน้ี เปน
ประโยชนจําเพาะทางจิตใจท่ีระบุความมุงหมายแยกไวเปนพิเศษ
แลว จึงไมมาสับสนปนเปกับวัตถุประสงคท่ัวไปตามปกติของการ
สวดมนต    

รวมแลว ถาจะใหเขาหลักแท ก็อยางท่ีวา คือใหการสวด
มนตหมูตามตอมาดวยกิจกรรมท่ีเปนบุญกิริยาใหญ  อันให
ประโยชน ท่ีไดทางจิตใจแลวก็ไดปญญาดวย ก็คือ การฟงธรรมน่ัน
แหละ ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีจะใหไดครบไปจบถึงปญญา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 

  ๖๕

นอกจากน้ัน บางคร้ัง การชุมนุมสวดมนตดวยกันพรอมกันน้ี 
ก็อาจใชเปนการเตรียมตัวใหสงบมั่นคงม่ันใจพรอมเพื่อการทํากิจ
สําคัญอยางอื่น ตั้งแตการรวมกําลังทํางานบุญของชาวบาน ไป
จนกระท่ังถึงกิจการของบานเมือง  

ในบานเมืองไทยสืบมาแตสมัยกอนโนน มีวัดที่ช่ือวา “ชนะ
สงคราม” อยางท่ีกาญจนบุรี มีวัดชัยชุมพลชนะสงคราม วัดน้ัน
เปนอยางไร ตามเรื่องเกาที่พอไดทราบวา ในยามที่พระมหากษัตริย
ทรงเตรียมทัพออกศึก จะโปรดฯ ใหทหารมาชุมพลคือมาประชุม
พรอมกันท่ีวัดน้ัน ทําจิตใจใหสงบมั่น เปนการไดรับพร ใหพรอม
กอนท่ีจะยกทัพออกไป จึงมีช่ือวาวัดชัยชุมพลชนะสงคราม  

ท่ีกรุงเทพฯ ก็มีวัดชนะสงคราม ซ่ึงตามท่ีทราบวาเปนวัดท่ีมี
โบสถใหญท่ีสดุ ซ่ึงเปนท่ีชุมนุมทหารไดเหมาะ หมายความวา องค
พระมหากษัตริยทรงไปรบชนะกลับมา ก็มารวมพลที่วัดชนะสงคราม 
กอนท่ีจะปลอยแยกยายกันไป อันน้ีพูดสั้นๆ วาเปนการทําจิตให
เขาท่ี ลงทายโดยมารวมกันในกุศล ใหความสงบมาปดทายจบ
ความวุนวาย ใหพรอมดีท่ีจะกลับไปดําเนินชีวิตในยามปกติตอไป 

ท่ีพูดมาน้ี วาไปตามท่ีไดยินไดฟงมาบาง ยังไมไดสอบสวน
คนควาอะไร ดังน้ันทานใดซ่ึงใกลชิดท่ี ใกลชิดเร่ือง และมีโอกาส ก็
อาจจะนําเน้ือความท่ีหนักแนนชัดเจนสักหนอยมาบอกเลากัน 

ทีน้ี วาถึงการรวมพลท่ีจะไปรบน้ัน ก็หมายความวาทาง
บานเมืองไดเอาการสวดมนตเปนตนน้ี ขยายไปใชประโยชน โดย
ยกความสงบมั่นคงความพรอมดานจิตใจเปนสําคัญข้ึนมา ใหชีวิต
มีฐานทางดานบุญกอน แลวเร่ืองไปรบจึงมาตอในจิตท่ีเตรียมไวให
พรอมดีแลว 



๖๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ถาไมเตรียมใหพรอมดีในดานจิตใจ ทหารหรือคนท่ีจะไปรบ
น้ันต่ืนเตน หลายคนก็หวาดผวา ใจไมดี บางคนก็คิดถึงครอบครัว 
หวงกังวลโนนน่ี ใจฟุงซานไปตางๆ ก็มารวมชุมพลท่ีวัดพรอมกัน 
แลวสวดมนต ใจจะไดสงบ น่ีก็คือรวมพล รวมคน รวมใจ ใจก็สงบ
จากเร่ืองท้ังหลาย มามองหมายมุงไปท่ีงานอันจะทําตอไป และ
องคพระจอมทัพก็อาจจะตรัสความนําใจนําปญญา พามวล
พลกายใหมีใจหน่ึงเดียวมุงไปยังจุดหมายของการรักษาบานเมือง
เพ่ือประโยชนสุขของมวลประชาราษฎร ทีน้ีใจก็จะเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันมั่นสงบพรอม ดังน้ัน การสวดมนตก็จึงใชแมแตในเร่ือง
ของทางการบานเมือง เร่ืองก็เปนมาทํานองน้ี  

ตองพูดแทรกบอกไวกันความเขาใจผิดดวยวา หลายคนอาจ
พูดวา การทําอยางนี้ก็เปนการเอาสวดมนต เอาเร่ืองพระเร่ืองบุญไป
ใชในการรบราฆาฟนกันดวยสิ  

ขอใหเขาใจตามหลักท่ีไดพูดไปแลวขางตนวา การสวดมนต 
เจริญพระพุทธมนต อวยชัยใหพร หรือแมแตจะพรมนํ้ามนตใหแก
เหลาทหาร แกกองทัพน้ัน ในพระพุทธศาสนา เปนไปตามหลักของ
ปริตร/ปริตต์/ปริตตาณะ คือเพ่ือการคุมครองปองกัน หรือปกปก
รักษา ใหตนเองและหมูชนปลอดภัย มีความเกษมสวัสดี พนเลย
จากน้ันไปแลว ก็เปนเรื่องของตัวคนนั้นๆ เองที่ไปคิดไปทํา การท่ีจะ
ไปเขนฆาทํารายใคร หรือจะไปมีโชคลาภร่ํารวยอะไรน้ัน พระไมไป
ยุงดวย พระไดแตอางอิงสัจจะอางอิงธรรมใหอํานวยความ
คุมครองใหมั่นคงปลอดภัย ปกปองรักษาใหไดความสงบม่ันใจ 
หลักการน้ีออกมาเปนประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสอดคลองกันใน
ขอบเขตแคน้ัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๗ 

  ๖๗

ทีน้ีวาถึงในปจจุบัน การชุมนุมสวดมนตรวมพลรวมใจให
สงบพรอมมั่นคงมั่นใจแบบน้ี ก็นาจะใชไดดีกับกิจกรรมบุญกุศล
สวนรวมตางๆ เชนใหชาวบานมาชุมนุมสวดมนตพรอมดวยกัน 
กอนท่ีจะรวมกําลังกันทํางานบุญบําเพ็ญประโยชน เชนพัฒนา
หมูบาน พัฒนาชุมชนใหทุกคนอยูกันดีมีศีลมีธรรม 

เปนอันวา ถึงแมเราจะไมใชการสวดมนตในความหมาย
แบบเดิมในคร้ังพุทธกาล คือ หน่ึง ใชในการเรียนธรรมของตน สอง 
ใชในการรักษาพุทธพจน ก็เอาการสวดมนตมาใชในการรวมพล 
รวมคน รวมใจ เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะทํางานบุญหรือกิจกรรมท่ีดี
งาม เมื่อจะทําอะไรท่ีสําคัญ เราก็มารวมพลสวดมนตกันใหใจสงบ
มั่นแนว แลวก็เร่ิมทําการท่ีคิดหมายไว ตัวคนก็จะพัฒนา งานของ
ชุมชนก็จะไดผลจริงจัง น่ีก็เลาใหฟงไว    

 ขอสําคัญคือ ในเร่ืองน้ี ตองจับใหไดสารธรรม ท่ีจะทําการ
สวดมนตน้ันโดยมีปญญารูเขาใจ และทําใหไดประโยชนแทท่ีมุง
หมาย ไมใชแคสวดไปสวดมาวาตามๆ กันไป จนกลายเปนแยกวา
สวดมนตของพราหมณ  ไดแตมัวเคลิบเคลิ้มเพลินๆ  กันไป 
กลายเปนวาทําใหคนย่ิงเฉื่อยชาไปกันใหญ ดีไมดีก็เลยไถลลงไป
อยูในความประมาท สติก็หางหาย ปญญาก็ไมมาฉายแสงนําทางให  

การ เข ามารวมกลุ ม ชุม นุม กันสวดมนตมากมายใช
เวลานานๆ ใหเคลิ้มจิตเคลิ้มใจอยูกับใจของตัวได หายทุกขหาย
กังวลน้ัน จะยอมใหไดก็สําหรับคนท่ีเจ็บไขหนัก และทานผูเฒา
ชรา (และเด็กเล็กเด็กนอย) ซ่ึงไมมีแรงกายแรงใจท่ีจะทําอะไรได
มากกวาน้ัน ใหไดมีท่ีพ่ึงจิตท่ีพักใจไดช่ืนชมชูกําลังใหฟนคืนความ
แจมใสข้ึนมา  



๖๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แตสําหรับคนทั่วไปท่ียังมีเร่ียวแรง การสวดมนตจะตองเปน
แรงขับเคลื่อนใหเดินหนากาวตอไปกับสติและปญญา ไมใชเปนแค
ท่ีพักใจใหมาติดเพลิน และไมใชจะใหมาติดอยูแคการแกปญหา
จิตใจ แตตองไปใหถึงจุดหมายท่ีแทแตดั้งเดิม คือมุงไปท่ีการมีสติ
ท่ีจะไดเจริญปญญา  

สําหรับคนที่มีทุกขสุมรุมลอมจิตใจวุนวาย แลวมาไดการ
ชุมนุมกันสวดมนต เปนท่ีหลบทุกขหางปญหา ไดมาชุบชูใจ สงบ
ใจ หรือกลอมใจใหพนเร่ืองราววุนวายยุงใจไปไดคราวหน่ึงๆ ก็ใหรู
วาเร่ืองไมใชจบแคน้ัน แตตองใหการเขามารวมชุมนุมสวดมนตน้ัน
เหมือนเปนการหลีกปลีกตัวมาแวะสถานีบริการหยุดพักสักครูเพ่ือ
ซอมเสริมเติมพลัง  และได เ รียนรู เส ริมปญญาท่ีจะออกไป
ปฏิบัติการใหเกงดีมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน พรอมท้ังจะไดรูจักปรับแก
พัฒนาการดําเนินชีวิตและกิจการงานให ถูกตองดีงามเปน
คุณประโยชนแทจริงหรือย่ิงข้ึนไป 

เอาเปนวา การสวดมนตน้ี ถาไมใชตามความหมายเดิม ๒ 
อยาง คือ หน่ึง ใชในการศึกษา สอง ใชเพ่ือรักษาพุทธพจน ก็ใชใน
การเตรียมตัวทํางานทํากิจการบําเพ็ญบุญกิริยาท่ีย่ิงข้ึนไป โดยทํา
ใหมใีจสงบพรอมมั่นแนว ถาทําไดในทางน้ี ก็จะดีข้ึน  

เพราะฉะน้ัน อยางนอยก็ใหไดประโยชนอยางท่ีสามน้ี  
  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 

  ๖๙

ตองให สวดธรรม มาย้ําเสริมแรง แสดง-สดับธรรม 
มิใชวาสวดมนต์มา พาแสดง-สดับธรรมใหลับหาย   

ท่ีพูดมายืดยาว ก็เพราะเกรงวาท่ีชาวพุทธชอบมาสวดมนต
กันน่ี ไปๆ มาๆ กลายเปนวาสวดกันไปอยางน้ันๆ สวดกันใหเพลิน 
สวดกันใหหลับไปเลยอะไรอยางน้ี แลวก็ไมไดอะไรข้ึนมา ถาอยาง
น้ัน มันก็จะเขาทางท่ีใกลเปนพราหมณเขาไปเต็มที หรืออาจจะแย
ย่ิงกวาพราหมณลงไปอีก 

ทางหน่ึงท่ีจะชวยไมใหผิดพลาดหลงทาง คือ ยอนหลังไปดู
การสวดมนตในการดําเนินชีวิตเปนอยูและทํากิจประจําวันของ
ชุมชนชาวพุทธท้ังพระสงฆและชาวบาน ในยุคสมัยท่ีสืบตอจาก
พุทธกาลไมนานไมหางมากนักจากสมัยของพระพุทธเจา เฉพาะ
อยางย่ิงในยุคสมัยท่ีเห็นไดจากบันทึกในคัมภีรท้ังหลายวาเปน
สภาพในกาลเวลาท่ีการเลาเรียนศึกษาปฏิบัติ คือท้ังปริยัติและ
ปฏิบัติ ยังหนักแนนจริงจังตามพระธรรมวินัย เอางายๆ ชัดๆ คือใน
ยุคท่ีฟนอรรถกถาข้ึนมาชวยการศึกษาพระไตรปฎก คือเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐    

ในคัมภีรตางๆ แหงยุคสมัยน้ัน เมื่อทานเขียนแสดงไขขยาย
ความหลักธรรมวินัย ไปๆ ก็มีบอยๆ ท่ีทานเลาเร่ืองราวความ
เปนไปของพระพุทธศาสนาและชีวิตความเปนอยูของพระสงฆกับ
ท้ังเหลาพุทธบริษัทแทรกไปดวย ขอความบางทอนบางประโยค
ของทาน ทําใหเรามองเห็นชีวิตความเปนอยูและกิจประจําวันของ
พระและโยมสมัยน้ันไดอยางชัดเจน 



๗๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

มีขอความเปนคําบาลีคําหน่ึง  ซ่ึ ง พูดถึงการทํากิจใน
ชีวิตประจําวันของพระภิกษุเมื่อพันหารอยปกอนโนน เปนคํายาว
มาก และในหลายคัมภีรยกข้ึนมาพูดอยางเดียวกัน (เช่น ปฏิสํ.อ.๑/๓๕๗;  

วิสุทฺธิ.๒/๒๒๒; วินย.ฏี.๓/๗๒) ทานเขียนวา “ปทภาณธมฺมกถาสรภญ ฺญปญ ฺหา
วิสฺสชฺชนรชนปจนจีวรสิพฺพนโธวนาทีนิ” คือบอกวา “(ภิกษุท้ังหลายซ่ึง
กําลังทํากิจตางๆ) เชน สวดบทภาณอยูบาง แสดงธรรมกถาอยู
บาง สวดสรภัญญะอยูบาง ถาม-ตอบปญหาอยูบาง ยอมจีวรอยู
บาง ตมจีวรอยูบาง เย็บจีวรอยูบาง ซักจีวรอยูบาง” 

จะเห็นวากิจกรรมตางๆ มีแตเร่ืองของการพูดธรรม สวด
ธรรม การเทศน การอธิบายธรรม ตอบปญหาธรรม และนาสังเกต
วากิจกรรมในการเลาเรียนศึกษาสั่งสอนธรรมเหลาน้ี เปนกิจกรรม
สามัญในชีวิตประจําวันของพระสมัยน้ัน เหมือนกับการซักจีวรเย็บ
จีวรยอมจีวร  

สวนทางฝายชาวบาน ทานพูดถึงกิจกรรมเชนวา “เจติยวนฺทน 
ธมฺมสฺสวนกาลาทีสุ” บอกวา “ในกาละตางๆ เชนเวลาไปไหวพระ
เจดีย (พระพุทธรูปก็เปนเจดียชนิดหน่ึง) เวลาไปฟงธรรม เปนตน” 

นี่คือบอกวา หนาที่ของชาวพุทธ ไดแก การพูดธรรม-ฟงธรรม 
หรือแสดงธรรม-สดับธรรม แลวก็มีสวดธรรมมาซอนเสริมเขาไปให
แสดงธรรม-สดับธรรมน้ันไดผลดีย่ิงข้ึน ท้ังในดานชัดเจนจริงจัง 
กระชับสาระ และไพเราะเสนาะชวนฟง คือสวดธรรมนั้นมาเปน
ชองทางมาเปนวิธีปฏิบัติในการแสดงธรรม ไมใชมาแทนท่ีการ
แสดงธรรม 

กิจของพระท่ีทานพูดถึงเมื่อก้ี ก็คือวิธีตางๆ ในการพูดธรรม 
แสดงธรรม อธิบายธรรมน่ันเอง ดังน้ี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๑ 

  ๗๑

๑. ปทภาณ คือ การสวดแสดงธรรมเรียงบท อยางท่ีไดพูด
ขางตนแลววา “ภาณ” เปนคําหน่ึงท่ีแปลกันวา “สวด” แตท่ีจริง 
ภาณน้ีเปนคําสามัญ แปลวา “พูด” “วา” “กลาว” น่ันเอง แตเมื่อ
พูด-วา-กลาว เปนทํานอง เราก็เรียกวาสวด  

แลว “ปทภาณ” กลาวหรือสวดตัวบทเรียงบท คืออยางไร 
“บท” หมายถึงคาถาหน่ึงๆ (อยางท่ีวา สี่บาท เปนคาถาหน่ึงบท) ก็
ได หมายถึงขอธรรมหนึ่งๆ ก็ได ในท่ีน้ีมุงเอาพุทธพจน 

“ปทภาณ” (จะพูดวา ปทภาณะ หรือบทภาณ ก็ได) คือการ
ยกเอาพุทธพจน จะเปนคาถา เปนพระสูตร หรือคําตรัสบทหน่ึงๆ ก็
ตาม ข้ึนมากลาวมาสวด โดยอธิบายความหมายไปดวยเรียง
ตามลําดับตัวบทน้ัน 

๒. ธรรมกถา คือ การกลาวอธิบายบรรยายธรรมหรือพูด
เร่ืองธรรมอยางกวางๆ ท่ัวๆ ไป ท่ีมักเรียกกันวาเทศน หรือแสดง
ธรรม และเรียกตัวผูแสดงวาธรรมกถึก 

๓. สรภัญญะ คือ การกลาวธรรมดวยเสียงท่ีเสนาะไพเราะ
ชัดเจนเปนทํานองกลมกลอมนาฟง (“สร” คือเสียง + “ภัญญะ” คือ
คําเดียวกับ ภณน, ภาณ) โดยยกเอาคาถา พระสูตร พุทธพจน 
ข้ึนมาเปลงเสียงกลาวออกไป เรียกวาสวดสรภัญญะ 

๔. ปญหาวิสัชนา (บางทีเรียกเต็มวา ปญหาปุจฉน-ปญหา
วิสัชนา เวลาน้ีนิยมเรียกวา ปุจฉาวิสัชนา) คือ การถามปญหา-
ตอบปญหา เปนวิธีแสดงธรรมสอนธรรมท่ีตรงกับความตองการ 
และชวยเสริมเติมเต็มใหแกการแสดงธรรมอธิบายธรรมอยางอื่นๆ 



๗๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ยํ้าวา กิจสามัญอันสําคัญซ่ึงเปนหนาท่ีประจําตัวของชาว
พุทธ คือการพูดธรรม-ฟงธรรม แสดงธรรม-สดับธรรม หรือสอน
ธรรม-เรียนธรรม โดยมีการสวดธรรมเปนวิธีการอยางหน่ึงของการ
แสดงธรรมน้ัน อยางนอยการสวดธรรม ก็เปนการสาธยายทบทวน
ธรรมท่ีไดแสดง-ไดสดับน้ัน (มิใชใหการสวดเปนกิจกรรมอะไรท่ี
ตางหากออกไป  จนกลายเปนสวดมนต เ วียนวนเ ร่ือยไปให
เคลิบเคลิ้มใจแคไดพักผอนไดเพลิดเพลิน)∗  
เม่ือนักเทศน ไดนักสวด มาเขาชุด  

ในคัมภีรช้ันฎีกาแหงหน่ึง (สํ.ฏี.๑/๘๙) กลาวถึงวิธีสวด-แสดง
ธรรมไวอยางหน่ึง ซ่ึงนาสนใจ แมจะไมพบหลักฐานยืนยันในคัมภีร
อื่น ก็นาจะนํามาบอกไว เปนวิธีปฏิบัติท่ีชวนใหติดตามรอฟงธรรม
ไปใหตลอด และทําใหรูสึกวาไดเน้ือหาสาระหนักแนนจริงจัง  

วิธีน้ีคือ ใหพระนักสวดมาทําหนาท่ีเขาชุดกับพระนักเทศน 
โดยท่ีวา เมื่อพระ เมื่อโยม อยากฟงอยากรูตองการเลาเรียนศึกษา
พุทธพจนคําสอนธรรมเร่ืองใด ก็นิมนตพระนักสวดเขามายกเอา
คาถา พระสูตร พุทธพจนน้ันข้ึนมาสวดสรภัญญะ ตั้งเปนหลักหรือ
เปนบทตั้งนําไวกอน  

เมื่อพระนักสวดสรภัญญะ (เรียกวา สรภาณ) สวดบทตั้งจบ
แลว ก็นิมนตพระนักเทศน (คือ ธรรมกถึก) ข้ึนมาบรรยายอธิบาย
คาถา พระสูตร พุทธพจน ท่ีพระสรภาณไดสวดต้ังเปนหลักไวให
แลวน้ัน อยางละเอียดพิสดารใหผูฟงรูเขาใจชัดเจน 
                                                            
∗  ในขอ ๑. ปทภาณน้ัน ถายกเอาคาถา พระสูตร พุทธพจน ข้ึนมากลาวเปนหลัก โดย
ปรารถนาใหมีการอธิบายความหมาย แตยังไมบอกความหมายไมอธิบาย ก็ไมเรียกวา
ปทภาณ แตเรียกวา โอสารณา; กิจกรรมของพระภิกษุในการแสดงธรรมสอนธรรม ยังมี
อีกหลายอยาง ซ่ึงพึงใชตามกาลโอกาส เชน อุปนิสินนกถา ปริกถา อนุโมทนกถา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๓ 

  ๗๓ 

วิธีท่ีนิมนตพระนักสวด มาเขาชุดกับพระนักเทศนอยางน้ี 
ทานเรียกวา “สรภาณธรรมกถา” 

ทีนี้ ถาไมมีหรือหาพระสรภาณนักสวดสรภัญญะ ไมได ก็อาจ
ยักเย้ืองปรับแปรในข้ันตอนนี้ได โดยที่ประชุมนั้นเองสวดคาถา พระ
สูตร พุทธพจนท่ีจะใหพระนักเทศน คือพระธรรมกถึกข้ึนมาอธิบาย
นั้น เปนการชุมนุมสวดมนตหรือสวดมนตหมูนําหนาธรรมกถาของ
พระนักเทศน หรือท่ีประชุมจะต้ังตัวแทนข้ึนมาสวด ก็ได 

ถาชาวพุทธชวนกันปฏิบัติใหไดอยางท่ีวามาน้ี ก็จะทําใหการ
สวดมนตเกิดมีประโยชนสมตามธรรม และจะเปนการชวยกันฟน
การสวดมนตน้ันใหเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามความหมายท่ี
แทจริง ใหการสวดเปนสวนรวมอยูในบุญกิริยาแหงธรรมสวนะและ
ธรรมเทศนา ท่ีจะพาใหกาวหนาไปในการปฏิบัติธรรมไดจริง 

 อยางงายๆ ถาทําอยางท่ีวามาน้ันก็ยังไมไหว ก็เอาแควา 
เมื่อใดมีการชุมนุมสวดมนต พระก็ใชเปนโอกาสท่ีจะสอนจะบอก
ธรรมแกญาติโยมมากบางนอยบาง พอใหญาติโยมรูเขาใจธรรม
เพ่ิมข้ึนบาง ไดคร้ังละเล็กละนอย ก็ยังพอสมใหช่ือวาไดปฏิบัติตาม
หลักท่ีทําการสวดมนตใหเปนสวนแหงบุญกิริยาขอธรรมสวนะ 
(ธัมมัสสวนมัย บุญกิริยาวัตถุ) และพระก็ช่ือวาไดทําหนาท่ีของตนใน
ฐานะเปนผูใหธรรม ในบุญกิริยาขอธรรมเทศนา (ธัมมเทสนามัย 
บุญกิริยาวัตถุ) ไมเปนกิจกรรมท่ีเลื่อนลอย แตมีพระท่ีเปนผูใหธรรม 
มิใชแคนําสวดมนต 

 



 

ตอน ๕ 
ไมลืมสาธยาย ไปใหถึงมงคลที่สูงสุด 

ปากสวดมนต ใจคนตองไปถึงสาธยาย 
ก. สาธยาย เป็นแก่นสารของการสวดมนต์ 

ไดบอกแลวแตตนๆ วา การสวดมนตน้ัน ตัวแทตัวจริง แกน
แกนสาระของมัน ก็คือการสาธยาย และมนตที่ เราเอาคําของ
พราหมณมาใชแบบเทียบเคียงหรือลอคําพูดของเขานั้น เราหมายถึง
พุทธพจน คือคําตรัสสอนแสดงธรรมของพระพุทธเจา การสวดมนต
จึงมุงใหเปนการสาธยายพุทธพจน คําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึง
เปนพระสูตร เปนคาถา เปนเน้ือความในพระไตรปฎก  

(ในยุคหลังพุทธกาลนานมา ไดรวมเอาบทสวดท่ีพระเถระ
พระอาจารยในสมัยตอๆ มา แตงข้ึนใหม เพ่ิมเขาไปดวย แตบท
สวดท่ีเพ่ิมเขาไปเหลาน้ัน โดยปกติจะเปนจําพวกคําอวยชัยใหพร
หรืออนุโมทนา หรือไมก็เปนคําสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย)   

ท่ีวาสาธยาย ก็คือ มีสติจําไดระลึกนึกถึงจับยกนําเอาขอมูล
ความรู (ในท่ีน้ีคือพุทธพจน) ข้ึนมาระบุบอกบงช้ีจัดเรียงเขาท่ีตรง
ตามลําดับอยางถูกตองครบถวน อาจจะเปนการทอง การทวน 
หรือการทาน ก็ได สติจึงเปนตัวทํางานของการสาธยาย 

เมื่อสติจําจับเอาขอมูลขอธรรมนํามาเสนอตอหนาตอตา
อยางน้ี ก็เปนหนาท่ีของปญญาท่ีจะพิจารณาพินิจพิจัยสอบสวน
ฟนเฟนตรวจตราใหรูเขาใจเร่ืองน้ันธรรมน้ัน จนถึงข้ันท่ีมองเห็นวา
จะนําไปใชแกไขปญหาหรือทําประโยชนอะไรอยางไรตอไป 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 
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จะเห็นวา การสาธยายน้ีดําเนินไปดวยการทํางานของสติ โดย
มีปญญามาสืบสานใหการปฏิบัติธรรมดําเนินไป จึงมีการทํางานของ
ธรรมสําคัญ ๒ อยาง คือ สติ และปญญา (เรียกชื่อใหเขากับ
ลักษณะการทํางานในท่ีน้ีวา “ธรรมวิจัย”) ซ่ึงเปนธรรมองคนําใน
โพชฌงค์ (องคแหงการตรัสรู) ๗ ทําใหการสาธยายเปนการปฏิบัติธรรม  

ตามท่ีวาน้ี จะเห็นวา สาธยายน่ีแหละเปนเน้ือใน เปนตัวแท
ตัวจริงของการสวดมนต สวนการสวดเปนแคลักษณะอาการใน
การเปลงเสียง โดยมุงเนนในแงท่ีวาจะเปลงเสียงออกมาใหเปน
ทํานองอยางไร ทําอยางไรจะใหเสียงไพเราะเสนาะนาฟง น่ีคือ
เหมือนวาการสวดเปนเปลือกสวยงามหอหุมการสาธยายไวอีก
ช้ันหน่ึง 

ทีน้ี ถาใจมัวมุงไปท่ีการเปลงเสียงจะเอาทํานองและเสียง
ไพเราะเขาวา ไปๆ มาๆ ก็เลยไมมีสติท่ีจะนึกถึงการสาธยาย มีแต
การสวดมนตท่ีไมมีสาธยาย สวดไปเร่ือย แตไมนึกไมรูวาบทสวด
ถอยคําท่ีตัวสวดน้ันบอกอะไร เปนเร่ืองอะไร ทานสอนอะไรไว ย่ิง
ถาเปนสวดมนตหมู ก็พากันช่ืนชมเพลินใจไปเร่ือยๆ กับสุมเสียง
จังหวะทํานอง จนบางทีเคลิบเคลิ้ม กลายเปนเหมือนเอาการ      
สวดมนตมากลอม เลยหลับไปบาง หลับๆ ตื่นๆ บาง 

การสวดมนตท่ีทําใหมีใจช่ืนชมสงบสบายเพลินไปกับการ
สวดน้ัน ก็มีประโยชนอยูบาง โดยชวยใหจิตใจพนออกมาจาก
อารมณรายอันเปนขาศึก เชนเรื่องท่ีกังวล กลุม เครียด วุนวายใจ
ตางๆ ใหใจน้ันยายมาจับอยูกับการสวดมนตซ่ึงเปนอารมณท่ีไร
โทษ (รวมท้ังชวยเตรียมจิตนําการเจริญสมาธิ และการชวยใหนอน
หลับได) 



๗๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

แตความดีท่ีวาน้ัน เปนคุณคาขางเคียง เปนประโยชนพลอย
ได ท่ีไมจริงจังย่ังยืน ขอสําคัญคือเสียหลัก ซ่ึงเปนหลักการใหญ
พ้ืนฐานวา ทุกคนพึงเปนอยูอยางมีสติ ทานใหมีสติอยูกับตัว
ตลอดเวลา โดยมีปญญาท่ีจะดูแลปกครองตัวเองใหกาวดําเนินไป
ใหดีได เราจึงตองฝกตัวอยูเสมอใหมีสติอยางน้ัน  

ยิ่งในกรณีนี้เปนการสาธยาย ซ่ึงเปนการใชสติอยางเดนชัด 
พวงดวยปญญาท่ีรูเขาใจสิ่งท่ีสาธยาย มองเห็นทางท่ีจะใชจะ
ปฏิบัติ คือการท่ีจะกาวออกสูปฏิบัติการใหมีผลเปนประโยชน
สมจริง เปนการกาวหนาไปในการปฏิบัติธรรม  

ทีน้ี ถาสวดมนตกันแลวกลายเปนอยูกับความเพลิดเพลิน
เคลิบเคลิ้ม ก็กลายเปนการอยูอยางขาดสติ กลายเปนชีวิตแหง
ความประมาท 

น่ีแหละ ดังท่ีวาแลว จึงยอมไดแคใหเปนชวงพักชวงค่ัน เมื่อ
จิตไดยายเปลี่ยนอารมณพนเร่ืองรายเร่ืองวุนวายมาพอสงบไดแลว 
ก็ตองเดินหนาตามหลักตอไป โดยมีสติ ใชปญญา ท่ีจะออกสู
ปฏิบัติการ (กาวหนาในการปฏิบัติธรรม) ในความเปนจริงของชีวิต
ตอไป 
ข. สวดมนต์ที่ดี ข้ึนมาเป็นวิธีแสดงธรรม  

ในเร่ืองการสวดมนตน้ี ไดเลาไวขางตนแลววา พระพุทธเจา
ทรงหามพระภิกษุมิใหขับรองดวยเสียงรองเพลง (คีตสร) อยาง
ชาวบาน ซ่ึงมีการเอื้อนยาวยืดยาดข้ึนลงวูบวาบ ทําใหอักขระ
ผิดเพ้ียนเสียหาย  และมีโทษหลายอยาง  แตทรง  “อนุญาต
สรภัญญะ” ซ่ึงเราแปลกันวาทรงอนุญาตใหสวดสรภัญญะ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

  ๗๗ 

สรภัญญะ แปลตามศัพทวา การกลาว (ธรรม) ดวยเสียง 
[สเรน (ธมฺมํ) ภณนํ] แตเสียงในท่ีน้ี หมายถึงเสียงท่ีตั้งใจบรรจง
เปลงออกมาอยางเปนทํานองเสนาะร่ืนไพเราะ เราจึงเรียกวาสวด  

ทานกําชับวา การใชเสียงท่ีดีกลาวธรรม คือสรภัญญะน้ี เปน
การกลาวเรียงบทใหชัดคําชัดความทุกบทพยัญชนะไมตกหลน
ขาดหาย และไมคละกัน ถอยคํารับตอทอดกันไปอยางกลมกลืน 
ไมทําใหอักขระผิดพลาดคลาดเคลื่อน วาตรงลงตัว ไมคลุมเครือ 
ใหคําสวดครบถวนชัดเจนถูกตอง ครบสมบูรณ กลมกลอม ไพเราะ 
แตไมมีวิการ  (อาการผิดแปลกหรือไมเหมาะสม) ดํารงสมณสารูป 
พาใหชวนฟงชวนจํา พรอมท้ังโนมนําจิตใจใหสงบสดชื่นเกิดมีปติ 

ทําไมทานจึงกําชับในเร่ืองความถูกตองแมนยําชัดเจน ก็
เพราะเน้ือตัวท่ีแทขางในของสรภัญญะก็คือการสาธยาย น่ีคือให
สรภัญญะเปนเปลือกงดงามมาหอหุมเน้ือในอันแทท่ีดีจริง    

เปนอันวา สรภัญญะเปนวิธีสวด หรือวิธีกลาวธรรมอยางเปน
ทํานองไพเราะ และทานก็บอกไวดวยวา วิธีสวดสรภัญญะน้ันมี ๓๒ 
ทํานอง แตทํานองเหลาน้ันเวลาน้ีจะไปหาฟงท่ีไหนไดครบหรือ
แมแตสักกระผีก ดังน้ัน เมื่อรูหลักท่ีทานกําชับไวน้ันแลว ผูท่ีถนัด ก็
อาจจะคิดสรรทํานองสวดข้ึนมาใหมใหสวดกันไดดีตามหลักน้ัน 

การสวดสรภัญญะดีท้ังเปลือกและไดเน้ือท่ีแทอยางน้ี ทาน
จึง นิยมให ใชสรภัญญะน้ันในการแสดงธรรม  ซ่ึ งสมตาม
ความหมายของสรภัญญะท่ีวา “การกลาว(ธรรม)ดวยเสียง” เอา
เสียงสื่อธรรม คือ ใชเสียงเปนเคร่ืองกลาวธรรมแสดงธรรมสอน
ธรรม  



๗๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ตามท่ีวาน้ี ทานจึงจัดการสวดสรภัญญะน้ีเปนวิธีแสดงธรรม
อยางหน่ึง เชนท่ีเคยยกมาใหดูขางตนแลว ในชุด ๔ คือ ปทภาณ, 
ธรรมกถา, สรภัญญะ และปญหาวิสัชนา ทําใหเรามีทางเลือกใน
การแสดงธรรมเรียนธรรมสอนธรรม เชน แทนท่ีจะกลาวบรรยาย
อธิบายธรรมดวยถอยคํา ที่เรียกวา “ธรรมกถา” ก็สวด “สรภัญญะ” เอา
เสียงท่ีตั้งใจเปลงออกไปอยางประณีตบรรจง ดวยจิตเมตตา และ
เคารพธรรม อันชัดเจนเรียบร่ืน กลมกลืน สม่ําเสมอ เปนทํานอง
ไพเราะ นุมนวล ชวนฟง มาเปนสื่อ เพ่ือนําธรรมท่ีมีอยูเปนหลัก ท่ี
รอยเรียงไวดีแลว เปนคาถา พระสูตร เปนตน ออกไปใหถึงใจของผู
สดับ 

มิใชแคน้ัน ทางเลือกยังมีอีก เชนท่ีเลาใหฟงเมื่อก้ี ที่วา เม่ือ
จะฟงจะเรียนธรรมเรื่ องใด  ก็นิมนตพระสรภาณข้ึนมาสวด
สรภัญญะ กลาวคาถา พระสูตร พุทธพจนท่ีเปนบทตั้งนําไว เสร็จ
แลว ก็นิมนตพระธรรมกถึกข้ึนมาบรรยายอธิบายคาถา พระสูตร 
พุทธพจนท่ีเปนบทตั้งน้ัน ท่ีเรียกวา “สรภาณธรรมกถา” 

บอกเลามายืดยาว ก็มาลงท่ีจุดยํ้าวา ถาเราสวดมนตกัน 
และเห็นแกองคพระสัมมาสัมพุทธเจาบาง ก็อยาลืมสวดใหถูกทาง
ท่ีจะเปนการสาธยายคําสอนของพระองค  

เมื่อใหเปนการสาธยาย ก็ตองมีสติระลึกนึกไดวา ตรงท่ีเรา
สวดอยูน่ี พระองคตรัสเร่ืองอะไร ตรัสวาอยางไร แลวก็สํารวจ
ตรวจดูตัวเองไปดวยวา เรารูเขาใจไดปฏิบัติธรรมท่ีพระองคตรัสน้ี
หรือเปลา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

  ๗๙ 

ค. ปฏิบัติธรรมด้วยสาธยาย ก้าวไปในวิถีของปัญญา  
พระและโยมสวดมนตกันบอย สวดกันเปนประจํา สวดกัน

เปนกิจวัตรเลยทีเดียว ถาสวดมนตถูกตองตามหลักท่ีวามา คือมี
การสาธยายเปนเน้ือใน ก็จะไดปฏิบัติธรรมสําคัญอยูเปนประจํา 
ไมวางเวน และก็จะมีความเจริญงอกงามในธรรมกันอยางจริงจัง 
แลวก็จะนํามาซ่ึงความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา และความ
เจริญแพรหลายแหงประโยชนสุขของประชาชนยั่งยืนยาว 

ท่ีวาการสาธยายเปนการปฏิบัติธรรมสําคัญน้ัน ก็อยางท่ีพูด
มายํ้าแลวยํ้าอีกวา พอเร่ิมสาธยาย ก็คือสติมาทํางาน การสาธยาย
จึงเปนการฝกสติ เจริญสติ และฝกความจําดวย และท่ีสติทํางานก็
คือเอาขอมูลมานําเสนอตอปญญา ท่ีจะไดวิจัย น่ีคือธรรมองคนํา
ท้ังสองของโพชฌงค ๗ แลวองคอีก ๕ ก็มาเขากระบวน รวมท้ัง
สมาธิดวย (วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) เมื่อองคท้ัง ๗ 
พรอมดี ก็สัมฤทธิ์โพธิ คือบรรลุมรรคผล 

พระพุทธเจาตรัสเรียกการสาธยายธรรมอยางถูกตองไดผล 
วาเปน วิมุตตายตนะ (แหลงวิมุตติ คือเหตุแหงวิมุตติ) แหลงท่ี ๓ 
ดังความวา (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๖/๒๓) 

 ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง...ภิกษุย่อมทําการสาธยายธรรม
ตามท่ีได้สดับ ตามท่ีได้เล่าเรียนมา โดยพิสดาร เธอเข้าใจอรรถ 
เข้าใจธรรม ในธรรมน้ัน...เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ก็เกิด
ปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ก็เกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติ กายก็
ผ่อนคลายสงบ เธอมีกายผ่อนคลายสงบแล้ว ก็ได้เสวยสุข เมื่อมี
สุข จิตก็มั่นแน่วเป็นสมาธิ  



๘๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

 ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นวิมุตตายตนะ (แหลงวิมุตติ) อย่างท่ี ๓ 
ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว 
ท่ียังไม่หลุดพ้น ก็หลุดพ้น อาสวะท่ียังไม่สิ้นไป ก็ถึงความส้ินไป 
หรือว่าเธอก็จะบรรลุโยคเกษมอันสูงสุด (นิพพาน) ท่ียังไม่ได้บรรลุ 
พระมหาสาวกท่ีเผยแผธรรมสั่ งสอนประชาชนทําให

พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายมั่นคงและดํารงพระศาสนาใหยืน
ยงอยูได จนถึงพระท่ีเปนหลักในการดํารงอยูของสังฆะคือสวนรวม 
และผูบริหารหมูคณะท่ัวๆ ไป มีและควรมีคุณสมบัติสําคัญอยาง
หน่ึง คือเปนพหูสูต ดังท่ีพระอานนทเปนเอตทัคคะในบรรดาพระ
พหูสูต (องฺ.เอก.๒๐/๑๔๙/๓๒) และผูท่ีเปนพหูสูตท่ัวๆ ไป ก็เปนผูมีทุน
ภายในอันทําใหพรอมดวยโอกาสท่ีจะกาวไปถึงจุดหมายแหงการ
บรรลุธรรม 

ผูเปนพหูสูต มีคุณสมบัติ ๕ อยาง (เช่น องฺ.ทสก.๒๔/๑๗/๒๕)  คือ 
๑. ไดสดับมาก (พหุสฺสุตา) ๒. ทรงไวแมน (ธตา, ฉบับอักษรพมาเปน 
ธาตา) ๓. บอกกลาวเลาไดคลองจัดเจน (วจสา ปริจิตา) ๔. มองเห็น
สวางใจ (มนสานุเปกฺขิตา) ๕. ใชปญญาแทงทะลุไดท่ัวตลอดเหตุผล
จนถึงความจริง (ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา)  

ขอ ๓ น้ันทานอธิบายวา ก็คือสาธยายน่ีแหละ (เช่น ม.อ.๒/
๑๕๙: วจสา ปริจิตาติ...วาจาย สชฺฌายิตา) ดังน้ัน ผูเปนพหูสูต จึงมีแหลง
วิมุตติ (วิมุตตายตนะ) อยางท่ี ๓ อยูในตัว (บอกไวแลวขางบน)  

ท่ีวาน้ีก็ตรงกับท่ีพระมหากัจจายนะบอกไวในคัมภีรเปฏโก-
ปเทส (เนตฺติ-เปฏก.๓๖๖) วา วจสา ปริจิตา (บอกกลาวเลาไดคลองจัด
เจน) นี้ เปนวิมุตตายตนะ คือแหลงวิมุตติ ที่ ๒ และที่ ๓  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

  ๘๑

ท่ีพูดมามากมายน้ี ใหเห็นแลววาการสวดมนตคืออะไร มี
ความหมาย และความมุงหมายอยางไร อยูตรงไหนในระบบและ
กระบวนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา   

อยางนอยมีแงเนนวา อยาเผลอใชการสวดมนตเปนแค
เคร่ืองมือแกปญหาจิตใจ (ยอมใหเปนท่ีผอนพักใจใหไดหลบพน
ทุกขภัยเพียงช่ัวคราว เปนชวงตอหรือเปลี่ยนผาน แตถาเผลอติด
เพลิดเพลินไป จะไถลเลยลงไปกลายเปนคนเฉื่อยชาจมอยูใน
ความประมาท และขัดขวางความเจริญกาวหนาในธรรม) แต
จะตองเดินหนาตอไปในวิถีทางของปญญา ท่ีจะพาใหถึงจุดหมาย
ท่ีแท 

ผูท่ีสวดมนตถูกตองตามหลักการสาธยายเขาในหลักท่ีจะ
เปนพหูสูตน้ี พระพุทธเจาตรัสวามีผลดีติดตัวไปเปนอานิสงสใน
กาลเวลายาวไกล กลาวคือ ธรรมท่ีสดับตอเน่ืองมาและไดสาธยาย
จนคลองทรงไวแมนชัดเปนอยางกระแสภวังค แมวาเมื่อถึงมรณ
กาลตายไปโดยไมมีสติ แตในภพใหมน้ัน บทธรรมท่ีไดสดับ ได
สาธยายคลองแมน และไดพินิจไว ก็จะแจมชัดข้ึนมาแกตัวเขา 
ถึงแมจะมีเหตุเตือนใหไดสติน้ันมาลาชา แตเขาจะเปนผูบรรลุคุณ
วิเศษ (ฌาน จนถึงนิพพาน) ไดเร็วพลันฉับไว (เร่ืองน้ี ทานท่ีสนใจ
พึงอานดูใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๐/๒๕๑; องฺ.อ.๒/๒๙๙, ๔๑๑)  
  



๘๒ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

กอนอ่ืนใด พึงสวดมนต ท่ีทํามงคลใหแกชีวิต 
ก. สวดมนต์ จะให้ได้สาธยาย หลายคนบอกไม่ไหว 

“สวดมนต” ท่ีพระไทยพ้ืนถ่ินพ้ืนบาน และชาวชนบทท่ัวๆ ไป 
รู จักกันมาแตโบราณ  ซ่ึงไดยินท่ัวไปในงานมงคลตางๆ เชน 
แตงงาน ข้ึนบานใหม ฉลองพระใหม และงานฉลองตางๆ มากมาย 
คือพระปริตร ท่ีรูจักกันวาเจ็ดตํานาน และสิบสองตํานาน ถาเปน
งานมงคลสามัญ ก็สวดเจ็ดตํานาน ถาเปนงานพิเศษใหญๆ ก็
อาจจะสวดสิบสองตํานาน 

ท้ังเจ็ดตํานาน และสิบสองตํานานน้ัน ไดบอกรายช่ือ และ
นํามาแสดงรายการใหดูครบหมดแลว 

ทีน้ี ท่ีวัดท้ังหลาย ถึงแมไมใชในงานพิธี ก็มีการสวดมนตกัน
เปนประจําทุกวัน เรียกวาทําวัตรเชา-ทําวัตรคํ่า (ทําวัตรเย็น ก็ได) 
พูดกันเปนสามัญวา ทําวัตรสวดมนต โดยไหวพระดวยการสวดคํา
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเปนหลักกอน แลวสวดมนตบทตางๆ 
ทยอยไป 

เมื่อก้ีน้ีไดบอกวา “สวดมนต” เปนถอยคําท่ีเราหยิบคําของ
พราหมณท่ีเขาใชกันมากอน เรานํามาใชเพ่ือสื่อเร่ืองราวใหมของ
เราใหคนท่ีอยูมาเกาเขาใจพอจับเคาได แตเราใชแบบลอคําของ
เขา คือเราตองใหคนเขาใจความหมายของเราท่ีตางจากของเขา  

ขอทบทวนวา มนต/มนตรของพราหมณ หมายถึงคัมภีรพระ
เวท คําศักด์ิสิทธิ์ ใชสื่อกับเทพเจา ออนวอนเทวดา แสดงฤทธิ์ เสก 
สาป ดา แชง ทํารายเชนสะกดคนอื่น เปนตน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๓ 

  ๘๓ 

“มนต” น้ีแมจะนํามาใชในพระพุทธศาสนาแบบเทียบเคียง
ดังวาน้ัน ก็ใชนอยนัก ในคัมภีรทั้งหลายพูดถึงมนต  ก็มุงไปท่ี
พราหมณ และเมื่อนํามาใชทางพุทธ ก็ใหหมายถึงพุทธพจนคํา
ตรัสคําสอนของพระพุทธเจา  

คําสอนท่ีเทียบใกลกับมนต ก็คือปริตรที่วาแลว ซ่ึงบอยครั้ง
เรียกวา “พุทธมนต” แตปริตรของพุทธไมใหกิเลสเขามาเก่ียวของ 
ไมมีการสาปแชงทํารายใครๆ แตเปนการอางสัจจะ อางธรรม เปน
อํานาจท่ีจะปกปองคุมครองตัวเองและคนท่ีพึงดูแลรักษา 

ทีน้ี ก็ไดบอกวา การสวดมนตท่ีถูกตองของชาวพุทธน้ี มีตัว
แทตัวจริงอยูท่ีการ “สาธยาย” เวลาวาไปสวดไป ตองมีสติระลึกนึก
ไดนึกทันถอยคําเน้ือความท่ีตัวสวด และมีปญญารูเขาใจสิ่งท่ีสวด
น้ัน แลวโยงออกมาสูการใชการปฏิบัติ 

พอถึงตรงน้ี หลายคนบอกวาไมไหว เพราะคําสวดเปนภาษา
บาลี ท่ีไมรูความหมาย แลวก็สวดและฟงกันมาเร่ือยๆ เปอยๆ แสน
นาน ไมไดนึกไมไดใสใจเน้ือความ (ถึงเวลาน้ี แมแตแครับศีล ก็วา
เร่ือยเปอยใหจบๆ ไปเทาน้ันเอง) น่ีก็คือฟองถึงความเสื่อมท่ีปลอย
ปละละเลยกันมาจนจะหมดโดยไมรูตัว  

น่ีอะไรกัน บอกวาเปนชาวพุทธ แตไมรูเลยวาพระพุทธเจา
สอนอะไร  

เอาละ ก็มองในแงวาเห็นใจ บทท่ีสวดน้ันมากมายนัก จะให
สวดดวยสติและรูเขาใจท้ังหมด ก็ไมไหว แตจะมัวอยูกันในความ
ประมาท ปลอยเร่ือยเปอยเร่ือยไป ก็คือจะหมด นาจะเร่ิมฟนเอา
สวนท่ีเปนแกนเปนแกนข้ึนมา ตั้งหลักใหไดกอน 



๘๔ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ตั้งหลักอยางไร เอาที่พระปริตร ท้ังเจ็ดตํานาน และสิบสอง
ตํานานน่ีแหละ ถึงจะมากมาย แตทานมีระบบใหไว ถาเราเขาใจ
ระบบของบทสวดมนตน้ัน ก็จับแกนได แลวก็ตั้งหลักข้ึนมา   

ข. ทําไม จะสวดปริตร ต้องสวดมงคลสูตรนําหน้า 
ขอทบทวนใหสังเกตวา ในรายช่ือปริตร ท่ีจัดเปนระบบเปน

ชุด ไมวาเจ็ดตํานาน หรือสิบสองตํานานน้ัน ข้ึนตนดวยมงคลสูตร 
เปนขอแรก คือมีมงคลสูตรนําหนา  

ขอท่ีแปลกไมนอย คือ มงคลสูตรน้ี ไมเปนปริตร ไมเรียกวา
ปริตร แตเอามานําหนาข้ึนกอนปริตรท้ังหมดท้ังชุด และทุกชุด 

ทานจัดต้ังวางเปนระเบียบแบบแผนในการเจริญพระพุทธ
มนตวา เมื่อจะสวดพระปริตร ไมวาชุดใด ตองสวดมงคลสูตร
นําหนากอน (ท้ังท่ีมงคลสูตรไมเปนปริตร) 

ย่ิงกวาน้ัน ในเวลาสวด ถามีเวลานอยหรือเรงรัด อาจจะเวน
ไมสวดบางปริตรในชุดน้ันๆ ก็ได แตตองสวดมงคลสูตร 

น่ีเปนความสําคัญพิเศษของมงคลสูตร ท่ีรวมเขามานําหนา
ในชุดปริตร ท้ังท่ีไมเปนปริตร 

เร่ืองน้ีจะอธิบายอยางไร ท่ีจริงก็ไดอธิบายไวนิดหนอยกอนน้ี
แลว ท่ีน่ีจะอธิบายไมใหยืดยาว 

บอกแลววา ปริตรน้ันเปนบทสวดเพ่ือคุมครองปองกัน โดยมี
อานุภาพตางๆ กัน เปนดานๆ บทหน่ึงก็ใชเพ่ือคุมครองปองกัน
ดานหน่ึง เชน โมรปริตร ใชสวดในเวลาเชาท่ีจะออกจากถ่ินจาก
บาน (และเย็นคํ่าท่ีกลับเขาบานเขาถ่ิน) ใหไปหากินโดยสวัสดี  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๕ 

  ๘๕ 

ขันธปริตร (บางทีเรียก อหิราชปริตร) ใชสวดแผเมตตาผูก
มิตรกับเหลาพญางู ๔ ตระกูล เปนตนไป มีอานุภาพปองกันงูราย 
สัตวเล้ือยคลาน ตลอดจนสัตวท้ังปวง  

โพชฌังคปริตร ใชสวดใหคนเจ็บไขฟงชวยใหหายโรค (ปริตร
อยางโพชฌงคน้ี ท่ีจริงแสดงหลักธรรมสําคัญย่ิงดังท่ีวาเปนองค
ของการตรัสรู แตสําหรับคนทั่วไปซ่ึงมองที่เรื่องราววา พระพุทธเจา
และพระมหาสาวกบางรูป สดับการสวดโพชฌงคแลว หายอาพาธ 
ก็จับมาใชกันในความหมายท่ีเปนปริตร) อยางน้ีเปนตน 

ทีน้ีมาดูมงคลสูตร ท่ีวาไมเปนปริตร ไมใชสวดเพ่ือปองกันแก
โรคแกภัยอะไร แตสําคัญมาก คือใชสวดเพ่ือสรางมงคลแกชีวิต ทํา
ชีวิตใหดีงามเปนมงคล ตรงนี้ดูใหด ี  

ท่ีเราสวดปริตรเพ่ือปกปองรักษาตัวน้ัน ชัดอยูแลววาสิ่ง
สําคัญคือชีวิต ซ่ึงเปนเน้ือตัวของเรา เราจึงปกปองรักษาชีวิตท่ีเปน
ตัวเราน้ันใหพนโรคพนภัย การปองกันภัยเปนเร่ืองดานน้ันดานน้ี
และช่ัวคร้ังช่ัวคราว แตชีวิตท่ีเราจะปองกันรักษาน่ีสิเปนสิ่งท่ีเรา
จะตองดูแลทําใหดีตลอดเวลา และชีวิตที่ดีที่เลิศประเสริฐนั่นแหละ
จึงควรแทแกการท่ีจะปกปองรักษา (ชีวิตที่รายท่ีไมดีบางทีก็เลยไม
นาจะปองกันรักษาดวยซํ้า)  

น่ีแหละเปนความสําคัญของมงคลสูตร คือมงคลสูตรสวด
เพ่ือสรางมงคลแกชีวิต เพ่ือทําชีวิตคือตัวเราน้ีเองใหดีมีความสุข
ความเจริญ ใหเปนชีวิตท่ีดีเลิศประเสริฐ ท่ีมีคุณคาควรแกการท่ีจะ
ใหพระปริตรน้ันน้ีมาปกปกรักษา พูดงายๆ วาทําชีวิตน้ีใหดีมี
คุณคาเสียกอนสิ แลวจึงไปเรียกหาปริตรน้ันน้ีมาคุมครองรักษา น่ี
แหละมงคลสูตรจึงตองมานําหนาปริตรท้ังหมด 



๘๖ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

ค. ได้มงคลสูตรไว้บทเดียวน้ี ก็มีฐานมั่นที่จะก้าวไปถึงจุดหมาย 
มงคลสูตรมีธรรม ๓๘ ขอ ท่ีจะสรางมงคลอันสูงสุดใหแก

ชีวิตครบทุกอยาง ตั้งแตเร่ิมตนจนตลอด เราก็มาต้ังเปาท่ีชีวิตของ
ตัวๆ น้ี แลวก็เรียนรูธรรม ๓๘ ขอ ท่ีจะทําใหชีวิตของเราไดมงคล
ครบท้ัง ๓๘ ประการ 

อยางท่ีวาน้ี มงคลสูตรแสดงธรรมครบทั้งหมด ตั้งแตสําหรับ
เด็ก ไปจนถึงผูเฒาชรา ตั้งแตเร่ิมปฏิบัติธรรม ไปจนบรรลุนิพพาน 
แมจะบอกไวเปนหลักกวางๆ แตก็เปนระบบท่ีจะแยกยอยไปโยง
กับธรรมขอยอยมากมายท่ีทรงแสดงไวในท่ีอื่นๆ พูดงายๆ วา
ครอบคลุมธรรมท้ังหลายไดท้ังหมด จึงเช่ือมถึงบรรดาปริตรดวย 

ในตอนทายท่ีจะจบมงคลสูตรน้ีเอง พระพุทธเจาก็ตรัสวา ผู
ท่ีสรางมงคล ๓๘ ท่ีพระองคตรัสไวน้ีแลว จะเปนผูไมปราชัยในท่ี
ทุกสถาน ประสบความสวัสดีในทุกสถานการณ น่ีคือเทากับได
ปริตรท้ังหลายมารวมครอบคลุมไวทุกประการ 

การท่ีทานวางแบบแผนไววา เมื่อจะสวดพระปริตรท้ังหลาย 
ใหสวดมงคลสูตรนํากอนน้ัน นาจะชวนใหนึกโยงไปถึงหลักท่ัวไป 
ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา  ในธรรมวินัยน้ี  มีอนุบุพสิกขา  คือ
การศึกษาตามลําดับ อนุบุพกิริยา คือการกระทําตามลําดับ            
อนุบุพปฏิปทา คือการปฏิบัติตามลําดับ (เช่น ขุ.อุ.๒๕/๑๑๘/๑๕๕) เปน
ข้ันตอนตอเน่ืองไป ไมใชจะปฏิบัติขามข้ันตอนใหบรรลุถึงน่ันถึงน่ี
ไดปุบปบ เหมือนมหาสมุทรซ่ึงตามปกติจะลาดลุมลึกลงไปๆ ไม
ฮวบฮาบอยางลงเหว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๗ 
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ดังท่ีวาแลว มงคลสูตรมีขอปฏิบัติครบถวน และพระพุทธเจา
ไดทรงแสดงไวเปนข้ันตอนตามลําดับ ตั้งแตเร่ิมตนไปจนจบสูงสุด 
ทุกคนตองไมประมาทในธรรม การสวดมงคลสูตรจึงเปนเคร่ือง
เตือนใหผูปฏิบัติธรรม ตรวจดูการปฏิบัติของตนใหครบใหถูกตอง
สมควร เชน ถาเปนคฤหัสถจะเจริญสมถวิปสสนาใหแจงปรมัตถ ก็
ตองไมละเลยการเจริญประโยชนข้ันตาเห็นเปนทิฏฐธัมมใหพรอม
ใหดีไว เชน บํารุงมารดาบิดา เลี้ยงดูบุตรธิดา เก้ือกูลภรรยา ทํา
กิจการงานเขมแข็งใหสําเร็จผลดี เปนตน 

เมื่อรูตัวเห็นวา อยางนอยเฉพาะหนาเวลาน้ี จะไมสามารถ
สวดมนตมากมายไดตามหลักใหถึงแกนแทท่ีเปนการสาธยาย ก็
จับเอาแคมงคลสูตรน้ีแหละ ใหไดเปนหลักเปนแกนไว มนตบท
อื่นๆ ก็สวดไปเทาท่ีเคยได ยอมไปกอน น่ีคือ 

๑. สวดมนตทุกคร้ัง จะมีบทอื่นๆ อะไรบาง ก็ไมวา แตตองมี
มงคลสูตร เปนบทนําอันเอกเสมอไป (นี่คือวาตามแบบแผนอยูแลว) 

๒. ถึงตอนสวดมงคลสูตรน้ัน ตองใหไดตามหลักจริงๆ คือให
มีเน้ือแทท่ีเปนการสาธยาย โดยมีสติระลึกไดนึกถึงทันทุกคําทุก
ความท่ีเปลงออกมา พรอมดวยปญญารูเขาใจความหมายของคํา
ความเหลาน้ัน  

แลวก็สํารวจตรวจสอบตัวเองวาไดสรางมงคลขอน้ันๆ หรือ
ยัง พรอมท้ังมองเห็นธรรมเพื่อสรางมงคลที่ตนจะต้ังใจปฏิบัติให
เกิดข้ึนตอไป 



๘๘ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

เมื่อสวดมงคลสูตรไดสมจริงไวบทหน่ึง เปนหลักเปนแกน
อยางน้ีแลว ก็ตั้งมงคลสูตรน้ีเปนฐานท่ีมั่นไว แลวตอไป เมื่อเกงข้ึน 
จะขยายไปเลือกบทอื่นๆ ท่ีจะสวดใหครบเต็มตามหลักอยางน้ี
เพ่ิมข้ึนไปๆ ก็ได และก็จะดี 

ท่ีจริงก็แสนจะชัดอยูแลววา มงคลสูตรน้ี เปนบทสวดมนต
พ้ืนๆ ท่ีพระท้ังเมืองไทยสวดกันท่ัวไป ทุกคนไดฟง ท้ังท่ีวัด ในบาน 
ทุกคร้ังท่ีทําบุญงานมงคล เพียงแตไดยินผานๆ กันไป ไมไดสังเกต 
ไมไดใสใจ  

จะเปนการดีงามเลิศประเสริฐแคไหน ถาทุกรูปทุกนาม ท่ี
เปนพุทธิกชนคนไทย ไมวาพระหรือโยม ไมวาเด็กหรือผูใหญ สวด
มงคลสูตรน้ี ไดถูกตองตามหลักของการสาธยาย (พรอมท้ังมีใจรัก
ท่ีจะปฏิบัติดวย) ใหอันน้ีเปนจุดรวม เปนฐานรวมหน่ึงเดียวกัน ก็
จะทําใหพระพุทธศาสนาในสังคมไทยมีฐานท่ีมั่นชัดดวย 

(ไม่ควรให้มีใครในที่ไหนๆ พูดได้ว่า คนพุทธไทยน้ัน แค่มงคลสูตร 
สวดมนต์บทแรก ก็ไม่รู้เรื่อง)   

คิดวาไดพูดมามากนักหนาพอแกการแลว ก็วากันเทาน้ีกอน 
ทายน้ี เพ่ือใหสะดวกแกผูมีฉันทะท่ีจะสวดมงคลสูตรใหเปน

หลักเปนแกน และตั้งเปนฐานท่ีมั่นไว อยางท่ีวาแลว จึงนําเอา
มงคลสูตรน้ัน ท้ังคาถาภาษาบาลี และคําแปลภาษาไทยมาลง
ผนวกทายไว   

 



 

ผนวก  
มงคล ๓๘ 

ในวงเล็บ (...) เป็นคําอธิบาย ไม่ต้องสวด 

คาถาที่ 1 
๐๑.  เวนคนพาล ไมคบหา 
๐๒.  เสวนาบัณฑิตชน  
๐๓.  บูชาคนที่ควรเชิดชู 
 นี่เปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 2 
๐๔.  อยูในถิ่นที่เหมาะ  
๐๕.  บมเพาะความดีเปนทุนไวแตตน  
๐๖.  ตั้งตนไวถูกทางอยางม่ันคง 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 3 
๐๗.  เลาเรียนทรงความรูใหเชี่ยวชาญ   
๐๘.  มีวิชาชีพวิชาชางที่ชํานาญพรอมไว 
๐๙.  มีวินัยที่ไดฝกเปนอยางดี 
๑๐.  มีถอยวจีที่พูดไดงดงาม  
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 4 
๑๑. บํารุงมารดาบิดาดวยกตัญู 
๑๒. ใสใจเลี้ยงดูบุตรธิดา  
๑๓. เก้ือหนุนภรรยาใหสมเปนคูชีวิต 
๑๔. ทํากิจการงานไมคั่งคางสับสน  
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 5 
๑๕. ใหปนแกคนทั้งหลาย (มิใหมีใครถูกทอดท้ิง) 
๑๖. ม่ันในหลักธรรมจรรยา   
๑๗. มีใจนําพาสงเคราะหญาติ   
๑๘. ไมขาดกิจกรรมดีงามบําเพ็ญประโยชน 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 



๙๐ สวดมนต ตองไมโคนสาธยาย 

คาถาที่ 6 
๑๙. งดเวนจากความชั่ว 
๒๐. คุมตัวจากของมึนเมา 
๒๑. เรงเราตัวไมประมาทในธรรม 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 7 
๒๒. มีคารวะใหความสําคัญสมควรแกคุณคา  
๒๓. กิริยาวาจาออนโยนสุภาพ ไมกระดางถือตน  
๒๔. สันโดษดวยลาภผลที่มีตามธรรม  
 (พอใจลาภผลแตท่ีไดมาดวยเรี่ยวแรงของตนโดยชอบธรรม)  
๒๕. สํานึกกตัญูรูคาของผูมีคุณความดี 
๒๖. จัดใหมีเวลาฟงธรรมหาความรู 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 8 
๒๗. เปนผูที่เขมแข็งอดทน  
๒๘. เปนคนที่พูดกันงาย  
๒๙. ไปพบพระเพื่อเจริญธรรมเจริญปญญา 
๓๐. จัดเวลาสากัจฉาถกปญหาถกธรรม 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 9 
๓๑. มีตบะหามใจไมมัวเมามุงม่ันทําหนาที่  
๓๒. มีชีวิตดีงามดําเนินในอริยมรรคา 
๓๓. มีปญญาเห็นอริยสัจถึงความจริงของชีวิต 
๓๔. สัมฤทธิ์ที่หมายไดประจักษแจงนิพพาน 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม 
คาถาที่ 10   (คาถาท่ี 11 สรุปท้ายมงคล ๓๘) 
แมจะถูกโลกธรรมผานกระทบ  เหล่าเทวะมนุษย์ได้กอปรมงคลเช่นนี้ 
๓๕. ก็มีใจสงบไดไมหวั่นไหว  เป็นผู้ที่ไม่ปราชัยในทุกสถาน 
๓๖. มีใจชื่นสบายไรโศกศัลย จะถึงความสวัสดีในทุกสถานการณ์ 
๓๗. มีจิตผองใสไรธุลีละอองควัน นั่นคืออุดมมงคล ของเทวะมนุษยชน 
๓๘. และจิตนั้นเกษมศานตม่ันคง  เหล่านั้น แล 
 น่ีเปนมงคลอันอุดม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

  ๙๑

มงคลสูตร 
คาถาท่ี 1  ๑. อเสวนา จ พาลานํ    ๒. ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา   
  ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ
คาถาท่ี 2   ๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ    ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  
  ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ  
คาถาท่ี 3  ๗. พาหุสจฺจญฺจ ๘. สิปฺปญฺจ    ๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต 
 ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา    เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 4 ๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ  ๑๒-๑๓. ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห  
  ๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 5 ๑๕. ทานญฺจ ๑๖. ธมฺมจริยา จ ๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห   
  ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 6 ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา  ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม   
 ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 7 ๒๒. คารโว จ ๒๓. นิวาโต จ ๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ ๒๕. กตญฺญุตา 
 ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 8 ๒๗. ขนฺตี จ ๒๘. โสวจสฺสตา  ๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ   
 ๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

คาถาท่ี 9 ๓๑. ตโป จ ๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ ๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ   
 ๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ
คาถาที่ 10 ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ  ๓๕. จิตฺตํ ยสฺส. น กมฺปติ  
 ๓๖. อโสกํ ๓๗. วิรชํ ๓๘. เขมํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ

(คาถาที่ 11) เอตาทิสานิ กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา 
 สพฺพตฺถ โสตฺถ ึคจฺฉนฺติ  ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ 
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