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พระปริตรในพระพุทธศาสนาและคัมภีรอถรรพเวทของพราหมณ*
ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท**
ความหมายตามรูปศัพท
การสวดปริตรเปนทีน่ ิยมแพรหลายในประเทศไทย พมาและลังกา บทความนี้ตองการสืบ
สาวความเปนมาของความคิดในการดึงเอาพระสูตรตางๆ จากวินัยปฎกและพระสุตตันตปฎกมาสวดเปน
ปริตรของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึง่ ใชภาษาบาลีบันทึกคําสอน
ปริตร เปนคําสันสกฤต บาลี วา ปริตตฺ หรือ ปริตตฺ า ลังกาเรียก ปริต ศัพท ปริตฺต
(ปริตรฺตา) มารากศัพทเดียวกับคําวา ตาณ ขางตนคือมาจาก ปริ + √ ตา (ปองกัน, คุมครอง) บท
สวดปริตรรจึงเปนบทสวดที่ใชเพื่อปองกันและคุมครองตัว บทสวดปริตรรที่ใชสวดแพรหลายในเมืองไทย
ไดดึงเอกสูตรจากพระไตรปฎกมารวมเปนกลุมเพื่อสวด เรียกโดยรวมวา “ตํานาน” คํานี้ พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยฯ ใหความหมายวา “เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแลวแตปางหลัง, เรื่องราวนมนานทีเ่ ลากัน
สืบๆ มา เชน ตํานานพุทธเจดียสยาม, เรียกพระปริตรบทหนึ่งๆ วาตํานานในคําวาเจ็ดตํานาน สิบสอง
ตํานาน”
เสถียรโกเศศเห็นวา คําวา “ตํานาน” ในวลีวา “เจ็ดตํานาน” หรือ “สิบสองตํานาน”
แผลงจากคําบาลีวา ตาณ แปลวา ปองกัน (Protection) ทฤษฎีนี้ (ตาณ > ตํานาณ) ดูเขาที ลงกัน
สมกันกับประเพณีที่ถืออยูวา บทสวดเจ็ดตํานานนีม้ ีไวสวดปองกัน
เจ็ดตํานาน (ในราชพิธีเรียกวาจุลราชปริตร) รวมพระสูตร ๗ พระสูตรคือ มงคลสูตร,
รตนสูตร, กรณียเมตตสูตร, อหิราชสูตร (ทีน่ ิยมสวดคือคาถาทายอหิราชสูตรเรียกชื่อวา ขันธป
ริตร แปลตามศัพทวา “คาถาปองกันตัว” มาในวินัยปฎก) ธชัคคสูตร, อาฏานาฏิยสูตร, และองคุ
ลิมาลสูตร ลางที่ก็มีจัด โมรปริตร บาง ปริตรอื่น บางแทนองคุลิมาลสูตร สวนสิบสองตํานาน
(ในราชพิธเี รียกวา มหาราชปริตร) เพิ่มอีก ๕ สูตร มิลนิ ทปญหาใหรายชื่อไว หกตํานาน วิสทุ ธิมรรค
ระบุไว หาตํานาน จํานวนที่ตางกันนี้แสดงวาเปนความนิยมในการสวด มากนอยแลวแตกาลเทศะ

* เอกสารประกอบการปาฐกถาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่สาํ นักงานใหญ
ขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๗ ตามคําเชิญของทาน
อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพใน อายุบวร (บรรณาธิการ:
ประพจน อัศววิรุฬหการและอนันต เหลาเลิศวรกุล) เนื่องในงานเกษียณอายุราชการของผศ.ฐานิสร
ชาครัตพงศ 2538 เดิมใหชอื่ วา ‘วิเคราะหเรื่องราวราวเกีย่ วกับพระปริตร’
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ศัพทวา
“ปริตฺต”
ขางตนนี้มีใชเฉพาะในวรรณคดีบาลีเทานั้นคําสันสกฤตวาปริตฺ
ราณ (ปริ+√ ตฺรา+อน) ตรงกับคําบาลีวา ปริตตฺ ก็จริง แตมีความหมายเพียง “การปองกัน”
ธรรมดา หาครอบคลุมถึง “กลุมพระสูตรที่ใชสวดปองกันภัย” ดังปริตฺต ศัพททางบาลีไม ๑ คําที่มี
ความหมายเหมือนปริตร (ปริตฺต) ทั้งมีแพรหลายทัง้ ในวรรณคดีบาลีและสันสกฤตคือ รกฺขา ตรงกับ
สันสกฤตวา รกฺษา Peter Skilling ไดศึกษาของวรรณคดีประเภท รักษา ของสาวกยาน (ศราวกยาน)
เอาไว โดยเลือกใชคําวา “รักษา” แทน “ปริตร” เพราะคํานี้มีใชรวมกันในวรรณคดีพระพุทธศาสนาทัง้
ฝายบาลี (รกฺขา) และสันสกฤต (รกฺษา) แตทางวรรณคดีสันสกฤตของพราหมณนิยมเรียกบทสวดที่ใช
เพื่อปองกันภัยวา “รักษามันตระ” (มนตรกันภัย)
ความหมายของ ปริตฺต ศัพททที่ านขยายความผูกไวเปนภาษาบาลี ดังนี้
อนฺตรายํ ปริหรนฺตํ ตายตีติ ปริตฺตํฯ ปริโต วา สพฺพูปทฺทวโต ตายตีติ
ปริตฺตํฯ มหาเตชวนฺตาย สมนฺตโต สตฺตานํ ภยํ อุปทฺทวํ อุปสคฺคฺจ
ตายติ รกฺขตีติ วาฯ๒
แปลวา
“เราเรียกชื่อวาปริตรเพราะ หนึ่ง ปกปองอันตรายที่ใกลกราย สองปกปอง
อันตรายทุกอยางจากรอบดาน สาม มีเดชยิ่งใหญคอยปกปกรักษาสัตวจากภัพ
อุปททวะและอุปสรรคตางๆ”
นอกจากนัน้ ศัพทวา “ปริตร” ยังมีใชในความหมายวามาตรกาปองกันภัยลวงหนาไดดวย๓
ขอความในบาลีมีวา “ปริตฺตํ กาตุ วฎฎติ, ติณกุฎิกานํ สมนฺตา ภูมิตจฺฉนํ ปริขาขาณนํ วา ยถา
อาคโต อคฺคิ อุปาทานํ อลภิตฺวา นิพฺพาติ” แปลวา “เราควรเตรียมการปองกันลวงหนา ยกตัวอยางเชน
ทําความสะอาดพื้นหรือขุดคูรอบๆ กระทอมมุงหญา เพือ่ ใหไฟซึ่งมาถึงดับไดโดยไมมีเชื้อห็ลกุ ลาม”
การสวดพระปริตรและพระสูตรที่คัดเลือกเปนปริตร
พิธีสวดปริตรมีแพรหลายในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยเฉพาะ
ประเทศไทยนั้น พระสูตรหรือคาถาที่เรียกพระปริตรนิยมสวดในโอกาสตางๆ ใชชื่อพิธีสวดอืน่ ๆ ก็มี
เชนสวดภาณตน สวดสามภาณ สวดภาณยักษ ฯลฯ ประเพณีการสวดมนตนี้คงจะสืบมาแตการ
“มุข
เรียนพุทธวจนะในสมัยพุทธกาลซึ่งเรียนจากปากสูปากแลวทองจําใหขึ้นใจอยางที่เรียกวา
ปาฐะ” (Oral Tradition) ผูฟงมากหรือจําทรงไดมากไดนามวาพหูสูต ดังมีคํายกยองพระสงฆวาวินัยธร
ธรรมธร (พระธรรมกถึก) มาติกาธร หรือทีฆภาณกาจารย มัชฌิมภาณกาจารย ฯลฯ
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การทองจําพุทธวจนะนี้ คราวแรกคงจะจํากัดแตในหมูภิกษุสงฆ ตอมาคฤหัสถเกิดศรัทธา
เลื่อมใสก็อาจเจาวัดฟงภิกษุสงฆสังวัธยายเพื่อเปนสิริมงคลเปนครั้งคราว
เมื่อภารกิจผูกมัดมากก็อาจ
อาราธนาภิกษุสงฆมาสวดหรือแสดงธรรมที่บานของตนในชวงที่โอกาสอํานวยโดยที่การฟงธรรมเปนที่
ยกยองวา “สวนานุตตริยะ” หรืออุดมมงคลประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตรในงาน
มงคลตางๆ จึงแพรหลายกลายเปนประเพณีขึ้น
การสวดพระปริตรในประเทศไทยแพรหลายทั่วไป ทั้งในหมูประชาชนทั่วไปและราชสํานัก การ
สวดแตละคราวพระสงฆผูสวดจะพิจารณาเวลาเปนสําคัญ ถามีเวลานอยก็สวดตํานาน มีเวลามากสวดสิบ
สองตํานาน บทสวดที่เรียกวาพระปริตรนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอาราธนาใหสมเด็จ
พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) วัดราชประดิษฐฯ แตครั้งยังดํารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
รวบรวมพรอมกับบทสวดอื่นๆ ซึ่งจําเปนสําหรับภิกษุสงฆเพื่อใหภิกษุสงฆทั่วราชอาณาจักรมีคูมือสําหรับ
ทองเพื่อสาธยายเปนกิจวัตร
หนังสือที่รวบรวมทบสวดตางๆ นี้รูกันทัว่ ไปวา “หนังสือสวดมนตฉบับหลวง”* มูลเหตุที่ทรงให
รวบรวมดวยทรงไดสดับพระสงฆสาธยายมหาสติปฎฐานสูตร ครั้งที่ออกบําเพ็ญพระราชกุศลในการพระศพ
สมเด็จพระนางเจาสุนันทกุมารีรัตน พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรรณาภรณเพชรรัตน
ที่หอธรรมสังเวชครั้งนั้น พระสงฆสวดกันอยางพรักพรอม เฉลิมศรัทธาเปนที่ยงิ่ จึงรับสั่งใหรวบรวมเพื่อ
จัดพิมพแจกทั่วทั้งในเมืองและหัวเมืองเพื่อใหเปนที่แพรหลายยิ่งขึ้น
ในราชพิธี พระสงฆผูชํานาญในการสวดพระปริตร ทําน้ํามนตและเสกทรายโดยเฉพาะไดรับการ
โปรดเกลาสถาปนาในฐานานุกรมพิเศษ ตําแหนงที่ตกทอดมาถึงปจจุบันมีจํานวนทั้งหมด ๘ รูป ในจํานวนนี้
เดิม ๔ รูปอยูในสํานักตางๆ ซึ่งเปนฝายรามัญนิกาย ปจจุบันตกแกฝายมหานิกาย ตําแหนงพระสงฆ ๔ นี้
คือตําแหนง พระครูราชสังวร, พระครูสุนทรวิลาส, พระครูราชปริตร และพระครูสิทธิเตชะ
ปจจุบันประจําในวัชนะสงคราม สวนตําแหนงของพระผูสวดพระปริตรฝายไทยไดนามสมณศักดิ์ตามลําดับคือ
พระครูประสาทพุทธปริตร พระครูประสิทธิพุทธมนต พระครูปริตรโกศลและพระครูพุทธมนต
ปรีชา ปจจุบันประจําในวัดบวรนิเวศวิหาร ตําแหนงพระครูเหลานี้มีนิตยภัตประจําเดือนถวายดวย
พระสูตรหรือคาถาที่ประมวลเปน “พระปริตร” สวนมากดึงมาแตพระไตรปฎกมีดังนี้

*

ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระสังฆราช (ปสฺสเทว), สวดมนตฉบับหลวง, พิมพครัง้ ที่ 13 (กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖)
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จุลราชปริตร หรืออีกนัยวา เจ็ดตํานาน รวมพระสูตรที่ใชสวด ๗ พระสูตรคือ
มงคลสูตร (อีกนัยวามหามงคลสูตร) มาในสุตตนิบาต (Sn., pp. 46 ff. และขุททกปาฐะ
เรียกมงคลสูตร
รตนสูตร หรือ รตนปริตร มาในสุตตนิบาต (Sn.pp.222-238) และขุททกปาฐะ (Khp., VI)
มาในสุตตนิบาต (Sn. pp. 143-152) และขุททกปาฐะ (Khp.IX)
อหิราชสูตรหรือขันธปริตร มาในอังคุตตรนิกาย (A.II : 72) และวินัยปฎก (Vin.II : 109)
ธชัคคสูตรปรือธชัคคปริตร มาในสังยุตตนิกาย (S. I : 218)
อาฏานาฏิยสูตรหรืออาฏานาฏิยปริตร มาในทีฆนิกาย (D.III : 194)
อังคุลิมาลสูตรหรืออังคุลมิ าลปริตร มาในมัชฌิมนิกาย (M. II : 97) พระสูตรนี้ ลาง
ครั้งใชโมรปริตรง (J. II : 33) บาง พระสูตรอื่นบางแทน
มหาราชปริตร (อีกนัยวา สิบสองตํานาน) รวมพระสูตร ๑๒ พระสูตรคือ มงคลสูตร,
รตนสูตร (-ปริตร), กรณียเมตตสูตร, ขันธปริตร, โมรปริตรร, ธชัคคสูตร (-ปริตร), อาฏานาฏิยสูตร (ปริตร),อังคุลิมาลสูตร (-ปริตร), ทีเ่ พิ่มเขามาไดแก
โพชฌังคปริตร มาในสังยุตตนิกาย (S.V : 312)
วัฏฏกปริตร มาในชาดก (I.I : 212; cf.I : 172) ชื่อในชาดกคือวัฏฏกชาดก
อภยปริตร (ยนฺทุนนฺ ิมิตฺตํ อวมงฺคลฺจ ฯ เป ฯ) แตงหนหลัง ไมทราบนามผูแตง
ชยปริตร (มหาการุณิโก นาโก หิตาย สพฺพปาณินํ ฯ เป ฯ แตงหนหลังไมทราบนามผู
แตง)
สิบสองตํานานนัน้ ไมทราบแนชัดวาผูใดจัดรวมขึ้น H. Saddhatissa สันนิษบานวา
พระสงฆไทยซึง่ พระอุบาลีเปนหัวหนา เปนผูนาํ ไปเผยแพรที่ลังกาในชวงป พ.ศ.2296๔ ถาขอมูลนี้เปน
จริงแสดงวาสิบสองตํานานนาจะเปนฝายไทยกําหนดขึ้น
นอกจากพระสูตรตางๆ เหลานี้แลว ยังมีคาถาอืน่ ๆ ซึ่งนิพนธขึ้นในประเทศไทยสมัยหลัง
เพื่อใชสวดในทํานองเปนปริตร เปนที่นยิ มมากบางนอยบางแลวแตคาถาเชน อาการวัตตสูตร ธารณ
ปริตรอัฏฐวีสติปริตร ยอดพระกัณฑไตรปฎก ชินบัญชรคาถา ชัยมังคลคาถา (พาหุ) อัฎฐมังคลคาถาและ
อุปปาตสันตติ (พระสีลวังสมหาเถระแตงสมัยอยุธยา แตงในรูปคาถา ๒๗๑ คาถา)*

*

คาถานี้พระมหาแสนทอง มีฆายุ ชําระตามฉบับพมา “สํฆสิริ ภิกฺข”ุ แปลลงใน พระธัมมานันทมหาเถระ
, คัครมหาบัณฑิตานุสรณ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕๗, หนา ๒๙๑๔๓๕.
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สวนพระปริตรที่นยิ มใชสวดแพรหลายในลังการวมคาถาหรือพระสูตร ๒๙ บทสวดดังนี้
๑. สรณคมนปาฐ มาในขุททกปาฐ (Khp. I)
๒. ทสสิกขาปท มาในขุททกปาฐ (Khp.II)
๓. สามเณรปญหา มาในขุททกปาฐ (Khp. IV)
๔. ทวัตตึสาการ มาในขุททกปาฐ (Khp.III)
๕. ตังขณิกปจจเวกขณปาฐ มาในอังคุตตรนิกาย (A. III : 388)
๖. ทสธัมมสูตร มาในอังคุตตรนิกาย (A.V :87)
๗. มหามังคลสูตร
๘. รตนสูตร
๙. กรณียเมตตสูตร
๑๐. ขันธปริตรหรืออหิราชสูตร
๑๑. เมตตานิสังสสูตร มาในอังคุตตรนิกาย (A.V : 342)
๑๒. มิตตานิสงั สคาถาปาฐ มาในชาดก (J.VI : 14)
๑๓. โมรปริตร
๑๔. จันทปริตรร มาในสังยุตตนิกาย (S.I : 50)
๑๕. สุริยปริตร มาในสังยุตตนิกาย (S.I : 50)
๑๖. ธชัคคปริตร
๑๗. มหากัสสปเถรโพชฌังคะ มาในสังยุตตนิกาย (S.V : 79)
๑๘. มหาโมคคัลลานัตเถรโพชฌังคะ มาในสังยุตตนิกาย (S.V : 80)
๑๙. มหาจุนทัตเถระโพชฌังคะ มาในสังยุตตนิกาย (S.V : 81)
๒๐. คิริมานนทสูตร มาในอังคุตตรนิกาย (A.V : 108)
๒๑. อิสิคิลิสูตร มาในมัชฌิมนิกาย (M.III : 68)
๒๒. อาฏานาฏิยสูตร มาในสังยุตตนิกาย (D.III : 194)
๒๓. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร มาในสังยุตตนิกาย (S.V : 420)

*

คาถานีพ้ ระมหาแสนทอง ทีฆายุ ชําระตามฉบับพมา “สํฆสิริ ภิกฺขุ” แปลลงใน พระธัมมานันท
มหาเถระ, อัครมหาบัณฑิตานุสรณ, (กรุงเพทฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๕), หนา ๒๙๑-๔๓๕.
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๒๔. มหาสมยสูตร มาในทีฆนิกาย (D.III : 253)
๒๕. ปราภวสูตร มาในสุตตนิบาต (Sn., p. 18)
๒๖. อาลวกสูตร มาในสังยุตตนิกาย (S.I : 213) และสุตตนิบาต (Sn., p.31)
๒๗. อัคคิกภารทวาชสูตร มาในสังยุตตนิกาย (Sn., p. 12)
๒๘. กสิภารทวาชสูตร มาในสังยุตตนิกาย (S.I : 172) และสุตตนิบาต (Sn., p.12)
๒๙. สัจจวิภังคสูตร มาในมัชฌิมนิกาย (M.III : 248)
เมื่อเทียบกับของลังกา รายชื่อพระสูตรหรือคาถาที่นับเขาเปนพระปริตรของไทยมีลักษณะ
การจัดและเรียงลําดับเหมือนที่ใชในลังกาโดยตลอด หากของไทยมีเพียง ๒๒ ปริตร ขาด ๗ พระสูตร
สุดทาย ดูทีวา ตนฉบับหรือคูมือที่สมเด็จพระสังฆราช (สา) ใชเปนแบบในการจัดจะมีเทานีจ้ ริง ดวยมี
ปรากฏความบาลีตอทายเมือ่ สิ้นจตุภาณวารวา “อิต พาวีสติภาคโส ทสฺสิตา โปราเณหิ ตํ ตํ อตฺถวสํ
อปทิสิตฺวา วิหิตา จตุพฺภาณวารนาเมน โวหริตา ธมฺมปฺปเภทา สมตฺตา” แปลวา “ประเภทแหงธรรม
ที่โบราณจารยเล็งเห็นคุณประโยชนแบงรวบรวมไวเปน ๔ ภาณวารซึง่ รวมบทสวดไว ๒๒ บทสวด ครบ
บริบูรณแตเทานี”้
ลักษณะของประมวลพระปริตร แนวของทานสมเด็จพระสังฆราช (สา) แบงออกเปน ๔
ภาณวาร* ละมายของลังกา (จตุภาณวาร = เดิมเรียก “จตุภาณวารปาลิ”) ดังนี้
ภาณวารที่ ๑ รวมพระสูตรไว ๑๖ สูตรแรกที่เรียงลําดับไวขางตน มีขอสังเกตวาเนื้อหา
สาระของพระสูตรหมายเลข ๑ ถึง ๖ ดูจะแจงคุณธรรมกวางๆ สําหรับผูจะประพฤติปฏิบัติในฐานะ
เปนพุทธมากกะมากกวา มิฉะนัน้ ก็เปนการกําหนดคุณสมบัติของผูพระผูจะสวดปริตร นัยหลังนี้เปนไป
ไดมากเพราะแสดงหลักปฏิบัติของพระสงฆไวดวย พิจารณาจากเนื้อหาพระสูตร พระผูจะสวดปริตร
ตองประกอบดวย

* ภาณวาร แปลตามตัวอักษรวา “วาระที่สวด” หรือ “ตอนสวด” เขาใจวาในการสวดจะมีการหยุด
พักเปนชวงๆ เกณฑในการกําหนดวาสวดแลว เสร็จกี่สตู รจึงจัดเปน ๑ ภาณวาร นาจะมิใชจับเวลา
ระยะแรกคงแลวแตสะดวกในแตละโอกาส ผูสวดสมัยหลังจดจํามาถือปฏิบัติตามพิธสี วดปริตร
ในลังกา โปรดดูรายละเอียดใน de Silva., pp.31 ff.
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แสดงศรัทธาตอพระรัตนตรัย (พระสูตรที่ ๑)
รักษาศีล ๑๐ ใหครบถวน (พระสูตรที่ ๒)
พิจารณากายคตาสติ ๓๒ ประการเพื่อใหลายความยึดติด (พระสูตรที่ ๔)
พิจารณาปจจัย ๔ ใหใชสอยปจจัยโดยมีสติยั้งคิด (ปจจเวกขณะพระสูตรที่ ๕)
ควบคุมความประพฤติของตนอยูท ุกเมื่อใหสมแกเจตนารมณทเี่ ขามาบวช วาชีวิตของผู
บวชตองอิงปจจัย ๔ จากคฤหัสถ ตองทําตนใหนา เลื่อมใสโดยตรวจสอบศีลของทาน
ทุกเมื่อ ฯลฯ (พระสูตรที่ ๖)
สวนพระสูตรที่ ๓ คือสามเณรปญหาซึ่งเปนคําถามตอบเรื่องราวการบวชสามเณรก็นาจะ
แสดงใหเห็นความสําคัญของผูจะเขามาเปนบรรพชิต พระสูตรที่ ๗-๙ คือมหามังคลสูตร รตนสูตรและ
กรณีเมตตสูตร ลังกาเรียกวา “มหาปริตร” (มหาปริต) ใชสวดในงานมงคลทุกงาน อยางไรก็ดีอรรถ
กถาทีฆนิกายกลาววาสามพระสูตรคือกรณียเมตตสูตร รตนสูตรและธชัคคสูตรคือพระสูตรหลัก ๕
แสดงวาในระยะแรกทางลังกาคงนิยมสวด ธชัคคสูตร อยางที่ปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกาย แตสมัย
หลังนํา มหามังคลสูตร เขาแทน คงจะอาศัยความนิยม มิฉะนัน้ ก็คงจะเปนเจตนาของพระสงฆที่จะ
สอดแทรกหลักปฏิบัติเพื่อใหนาํ ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันแทจริง เพราะมหามงคลสูตร (อเส
วนา จ พาลานํ ฯลฯ) นัน้ จริง ๆ ก็คือหลักทีพ่ ึงปฏิบัตใิ นชีวิตประจําวันนัน่ เอง
พระสูตรที่ ๙-๑๓ คือกรณีเมตรสูตร ขันธปริตร (อหิราชสูตร) เมตตา-นิสังสสูตร มิตตา
นิสังสสูตรและโมรปริตร พระสูตรทั้ง ๕ นีม้ ีใจความสําคัญเหมือนกันคือมุงใหปลูกกัลยาณมิตรจิต
กรณียเมตตสูตรสอนใหแผเมตตาตอสรรพสัตวทกุ จําพวก ขันธปริตรสอนใหแผเมตตาแกงูเปนหลักโดย
เฉพาะภิกษุทอี่ ยูปาเปนวัตร มิตตานิสังสะยกยองความซื่อสัตยที่มิตรพึงมีตอมิตร สวน โมรปริตร นัน้ นา
สงสัยอยูว าเหตุไรถึงถูกจัดอยูระหวางนี้ นาสังเกตวาพระสูตรกลุมนี้ มุงใหแสดงความเปนมิตรตอสัตว
อื่น คําวา “มิตตะ” (สันสกฤตเปน มิตระ) นอกจากจะแปลวาเพื่อน แลวยังเปนเทพพวกอาทิตย* (เทพ
มิตระ) โมรปริตร (เนื้อความพระสูตรนี้มวี าพญานกยูงบูชาพระอาทิตยแลวปลอดภัย) ซึง่ จัดไวตอจาก
มิตตานิสงั สสูตร นาจะมีความหมายวาใหซื่อสัตยตอมิตร
พระสูตรที่ ๑๔-๑๕ คือจันทปริตรและสุริยปริตร ตองการแสดงใหเห็นพุทธานุภาพ ซึ่ง
สามารถควบคุม ราหู คราวที่เกิดสุริยคราสและจันทรคราส ซิลวาสันนิษฐานวาเปนความเชื่อทีต่ ิดมา
*

ในคัมภีรพระเวท พระมิตระ (เปอรเซียหรืออิหรานโบราณเรียก Mithra) เปนเทพเจาประจํากลางวัน
คูกับพระวรุณซึ่งเปนเทพเจากลางคืน เปนหนึง่ ในกลุมเทพ อาทิตยะ หรือ โอรสของนางอทิติ ดู de
Silva., p.7. cf. John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion
Geography History and Literature, (London : Trubner & Co., 1879), p.209.
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จากวัฒนธรรมของอินเดียเดิม สองพระสูตรนี้ตองการแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของพระพุทธเจา
เหนือเทพเจาประจําธรรมชาติ
พระสูตรที่ ๑๖ คือธชัคคสูตร พระสูตรนี้เลาเรื่องการรบกันระหวางเทพยดาและอสูค เหลา
เทพยดารูสึกหวาดกลัวตออสูตรแตครั้นไดมองไปที่ธงของผูนาํ คือทาวสักกะ ทาวปชาบดี ทาววรุณและ
ทาวอีสาณก็กลับไดกําลังใจสูรบจนเอาชนะได พระสูตรนี้ พระพุทธเจาย้ําใหภิกษุนกึ ถึงพุทธคุณ
ธรรมคุณและสังฆคุณยามที่เกิดความรูสกึ กลัวเมืออยูในปาทึบ
พระสูตรที่ ๑๖ คือธชัคคสูตร พระสูตรนีเ้ ลาเรื่องการรบกันระหวางเทพยดาและอสูร เหลา
เทพยดารูสึกหวาดกลัวตออสูรแตครั้นไดมองไปที่ธงของผูนําคือทาวสักกะ ทาวปชาบดี ทาววรุกและ
ทาวอีสาณก็กลับไดกําลังใจสูรบจนเอาชนะไดพระสูตรนี้ พระพุทธเจาย้ําใหภิกษุนกึ ถึงพุทธคุณ
ธรรมคุณและสังฆคุณยามที่เกิดความรูสกึ กลัวเมื่อยูในปาทึบ
ภาณวารที่ ๒ พระสูตรตั้งแตหมายเลข ๑๗-๒๑ คือ มหากัสสปเถรโพชฌงค, มหาจันท
เถรโพชฌงค, มหาจุนทัตเถรโพชฌงค, คิริมานนทสูตรและอาฏานาฏิยสูตรพระสูตรทั้งหมดนี้เลา
เรื่องราวที่ภิกษุสามารถเอาชนะความเจ็บปวยไดเมื่อไดฟงและพิจารณาสัมโพชฌงค (แปลวา “องคเปน
ธาตุตรัสรู”) มีทั้งหมด ๗ ประการ คือสติ (ตั้งสติ), ธัมมวิจยะ (ใชปญญาพิจารณาธรรม), วิริยะ
(เพียรพิจารณาธรรม), ปติ (อิ่มใจเมื่อไดเขาใจธรรม), ปสสัทธิ (ความสงบระงับความกระวนกระวายทัง้
กายและจิตไดเมื่อเขาใจธรรม), ปสสัทธิ (ความสงบระงับความกระวนกระวายทัง้ กายและจิตไดเมื่อ
เขาใจธรรม), สมาธิ (ใจตั้งมั่น), อุเบกขา (ความที่จิตเปนกลาง) ธรรมเหลานี้คือหลักปฏิบัติเพื่อตรัสรู
ภาณวารที่ ๓ และ ๔ พระสูตรที่ ๒๒ คือ อาฏานาฏิยสูตร พระสูตรนี้เลาเรื่องทาวจตุ
โลกบาล (ทาวธตรัฐ, วิรฬุ หก, วิรูปก ขและทาวกุเวร) เขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อกราบทูลใหทรงทราบวามี
ยักษซงึ่ ทรงมหิทธิฤทธิ์หลายตนไมเลื่อมใสในพระพุทธเจาและสงฆสาวก ยักษเหลานี้อาจทําอันตรายแก
ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาได ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของสาวกเหลานัน้ ขอใหพระองคแนะสาวก
เหลานั้นไดสวด อาฏานาฏิยสูตร ไวปองกันตัว
ตอนตนพระสูตรจนถึงตอนที่ทา วจตุโลกบาลขอใหสาวกพระพุทธเจาสวดนัน้ จัดเปนภาณ
วารที่ ๓ (ของไทยเรียกวา “ภาณยักษ”) สวนครึ่งหลัง เปนตอนที่พระพุทธเจาตรัสเลาเรื่องที่ทา วจตุ
โลกบาลเขาเฝาใหภิกษุทั้งหลายฟงพรอมถายทอดพระสูตรใหภิกษุทงั้ หลายไวปองกันตัวจัดเปนภาณวาร
ที่ ๔ (ของไทยเรียกวา “ภาณธรรม”)
พระสูตรที่ ๒๓-๒๙ เปนสูตรเบ็ดเตล็ด ลังกาแทรกเขามาใหมเพื่อใชในพิธีสวดยุคปริต
โดยเฉพาะ ในจํานวนพระสูตรเบ็ดเตล็ดเหลานี้ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและมหาสมยสูตรนิยมใชสวด
มากกวาสูตรอืน่ ทัง้ หมด ตัง้ แตหมายเลขที่ ๑-๒๑ ลังกาเรียกวาเสตปริตร (Set Pirit) หรืออีกนัยวา
สันตปริตร (Sant Paritta) พระสูตรหมายเลข ๒๓-๒๙ เรียกวา “สูตรเทสนา” แปลวาสวนพระสูตรที่
๒๒ หรืออาฏานาฏิยสูตรเรียกวา “หมารเทสนา” (เทศนาที่ใชสรุป)
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แนวคิดวาดวยพระปริตรในคัมภีรของเถรวาท
เรื่องราวพระปริตรมีมาในพระไตรปฎก ในวินัยปฎก จุลวรรค ๖ และ อังคุตตรนิกาย๗ มี
เรื่องเลาวาภิกษุมรณภาพเพราะถูกงูกัด เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบไดตรัสวาเหตุการณเชนนัน้ จะไมเกิด
หากภิกษุอยูดว ยเมตตาพรหมวิหารคือแผเมตตาไปยังงูเหลานั้น แลวพระองคกท็ รงสอนใหภิกษุแผ
เมตตาในทุกถิน่ ที่อาศัยพรอมกันนั้น ก็ทรงระบุถงึ อานิสงสที่จะพึงไดจากการเมตตาในเมตตานิสังสสูตร
พระสูตรที่ใชสาํ หรับแผเมตตาเพื่อเปนสวัสดีมงคลแกตนเปนที่รูจกั กันดีในปจจุบันคือกรณีเมตตสูตร
ในภิกขุณีปาจิตตียมีพุทธบัญญัติวา หามมิใหภิกษุณีใชเดรัจฉานวิชายกเวนพระปริตรรซึ่ง
ทรงมีพระพุทธานุญาตใหสวดได ดังความวา
“อนาปตฺติ คุตตฺ ตฺถาย ปริตฺต ปริยาปุณาติ. อนาปตฺติ คุตฺตตฺถาย ปริตฺตํ วาเจติ=ไมเปน
อาบัติ ถาจะเรียนปริตรไวปองกันตัว ไมเปนอาบัติถา จะสวดปริตรปองกันตัว”๘
ปริตรในที่นี้มงุ เอาพุทธมนตที่ใชสวดเพื่อใหปลอดภัยจากยักษและงู เปนตนพระอรรถกถา
จารยขยายความวา
“ปริตฺตนฺติ ยกฺขปริตฺตนาคมณฺฑลาทิเภทฺ สพฺพมฺป วฏฏติ” แปลวา “ศัพทวาปริตรในทีน่ ี้
ครอบคลุมเอาบทสวดปองกันยักษและปองกันงูเปนตน ควรทั้งนั้น”๙
ในอาฏานาฏิยสูตรของทีฆนิกาย ยังมีพระพุทธานุญาตใหภิกษุเลาเรียนพระปริตรไวปองกัน
ภัยดังความทีต่ รัสไดวา
“อุคฺคณฺหถ ภิกฺขเว อาฏาฏิยํ รกฺขํ, ปริยาปุณาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิยํ, รกฺขํ, ธาเรถ ภิกฺข
เว อาฏานาฏิยํ รกฺขํ อตุถสํหิหา ภิกฺขเว อาฏานาฏิยา รกฺขา ภิกฺขูนภํ ิกฺขุนีนํ อุปาสกานํ
อุปาสิกานํ คุตฺติยา รกฺขาย อวิหึสาย ผาสุวิหารรายาติ”๑๐
แปลวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงศึกษาเลาเรียนคาถาปองกันตัวที่เรียนวา อาฏานาฏิ
ยะ จงทรงไวซงึ่ คาถาปองกันตัวที่ชื่อวาอาฏานาฏิยะ คาถาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ
ประกอบดวยประโยชนเปนไปเพื่อคุมครอง รักษา เพื่อไมเบียดเบียนและเพื่อการอยูผาสุก
แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาทัง้ หลาย”
ขอมูลเหลานี้แสดงวาการสวดปริตรเปนพุทธานุญาต คงจะเพราะเปนพุทธานุญาตินี้เอง ประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงมีพัฒนาเปนรูปพิธีกรรมอยางแพรหลาย ปญหาก็คือพระปริตร
มีที่มาอยางไร ประเด็นนี้เปนประเด็นใหญ ขอจําแนกออกเปน ๒ ขอกวางๆ ดังนี้
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๑. ปริตรกอนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล
การพึง่ คาถาอาคมมีมานานแลวในสังคมมนุษย คงเพราะความรูสึกลึกๆ ของมนุษยยงั
กลัวอํานาจซึ่งอยูเหนือเหตุผล ปรากฏการณตางๆ บนโลกเชน ฟารอง ฟาผา แผนดินไหว ฯลฯ
ลวนแตมีสวนทําใหมนุษยกลัววาเกิดขึ้นตามความประสงคของผูมีอํานาจที่ไมมีตวั ตนนัน้ ซึง่ ตอมา
มนุษยยกยองใหเปนเทพเจา มนุษยไดเรียนรูประสบการณจากชีวิตของมนุษยเองวาวิธที ี่มิใหผูมอี ํานาจ
ทํารายก็คือการยอมตนเปนทาสแลวออนวอนประจบสอพลอ เพื่อใหปลอดภัยยามที่เผชิญอุปท วันตราย
ตางๆ ทําใหมนุษยคิดรูปแบบพิธีกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห ถวยคําที่ออนวอนก็อาจมีเปนแบบแผน
หรือมีการผูกความเปนประโยคในรูปคาถา (หรือบทมนตร) เพื่อหวังวาจะใหเกิดอิทธิฤทธิ์ตางๆ
การใชคาถาอาคมหรือบทมนตรตางๆ ครั้งแรกเขาใจวานาจะแพรหลายในหมูพอมดหมอผีผูทาํ พิธกี รรม
การใชคาถาอาคมหรือบทมนตรในลักษณะเดียวกับปริตร มีแพรหลายในหมูชาวอินเดีย
อยูกอนหนาพุทธกาลแลว ในกามนีตชาดก๑๑ มีใจความระบุวาถาถูกอมนุษยเขาสิง มีวิธีการแกอยู ๓
วิธีคือ พลิกรรม (บูชายัญ), ปริตตกรณ (การทําปริตร) และ โอษธ (ยา) (ภูตเวชฺชา ภูตยกฺ
ขาทีหิ อมนุสเฺ สหิ.....คหิตสฺสพลิกมฺมปริตตฺ กรณโอสธปริภาวิตาทิหิ ติกิจฺฉํ กโรนฺติ)
ในมิลินทปญหา๑๒ พระยามิลินทไมทรงเชื่อวาพระปริตรจะมีอานุภาพชวยเหลือผูสวดได
พระนาคแสนถวานพระพรวา
สุตปุพฺพํ ปน มหาราช ทานโร ภริยํ ปริรกฺขนฺโต สมุคฺเค ปกฺขปิ ตฺวาคิลิตฺวา กุจฺฉิ
นา ปริหกติฯ อถ วิชฺชาธโร ตสฺส ทานวสฺส มุเขน ปวิสิตฺวา ตาย สทฺธึ รมติ ยทา โส
อฺญาสิ อถ สมุคฺคํ วมิตฺวา วิรวิ วิวริเต สหสมุคฺเค วิวเฏวิชชฺ าธโร ยถากามํ ปกฺกมีต?ิ
แปลวา “ดูกรมหาบพิตร พระองคเคยสดับมาบางหรือไมวา ยังมีทานพอสูรตนหนึง่ รักษา
ภริยาของตนอยางเขมงวดในผอบ จนถึงกลืนผอบนั้นเขาในทองของตน ลําดับนัน้ มีวิชาชาธรตนหนึ่ง
เขาไปในปากของทานพอสูรแลวอภิรมยกับภริยาของอสูร ครั้นเมื่ออสูรรูเขาคายผอบออกมา วิชชาธร
ตนนัน้ ก็หนีไปไดตามที่ใจปรารถนาทันทีทผี่ อบเปดออกมรนั้นเอง มหาบพิตรเคยไดยินหรือไม?”

พระยามิลินทตอบวา
“อาม ภนฺต สุยฺยติ อพฺภุคคฺ โต โส สทฺโท สเทเว มนุสฺสโลเก” แปลวา “ขาแตทานผูเจริญ
เราก็ทราบมาบาง เรื่องราวนี้เลื่องลือไปทัง่ มนุษยโลกกับทั้งเทวโลกทีเดียว”
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พระนาคเสนทูลตอไปวา
“นนุ โส มหาราช วิชฺชาธโร ปริตฺตพเลน คหณา มุจจฺ ตีติ?” แปลวา “ดูกรมหาบพิตรรนี่
มิใชวาวิชชาธรตนนั้นหนีการถูกจับกุมดวยอานุภาพแหงปริตรรดอกหรือ?”
พระนาคเสนทูลตอไปวา
“อาม ภนฺเตติ” แปลวา “พระคุณเจาพูดถูก”
พระนาคเสนทูลตอไปวา
“เตนหิ มหาราช อตฺถิ ปริตฺตพลานิ สุตํ ปน ตยา มหาราช อปโร วิชฺชาธโร พรารณสีรฺ
โญ อนฺเตปุเร มหาสิยา สทฺธึ สมฺปทุฏโฐ โส คหณํปตฺโต สมาโน ขเณน อทสฺสนํ คโต มนฺต
พเลนาติ” แปลวา “ดูกรมหาบพิตร ถาอยางนัน้ อานุภาพแหงปริตรยอมมีอยูกพ็ ระองคเคยไดยิน
หรือไมวมีวชิ ชาธรอีกตนหนึง่ ลักลอบเปนชูก ับมเหสีของพระเจาพาราณสีถงึ วังใน พอถูกจับก็หายตัวรอด
ไปไดดวยกําลังแหงมนตร?”
พระยามิลินทตอบวา
“อาม ภนฺเต โสป สุยฺยติ” แปลวา “ขาแตทานผูเจริญแมเรื่องราวนัน้ ก็เคยไดยนิ เหมือกัน”
พระนาคเสนทูลตอวา
“นนุ มหาราชโสป วิชฺชาธโร ปริตฺตพเลน คหณา มุจฺจตีติ” แปลวา “ดูกรมหาบพิตร
วิชชาธรตนนัน้ มิใชรอดจากการถูกจับดวยกําลังแหงปริตรดอกหรือ?”
พระยามิลินทยอมรับวา
“อาม ภนฺเตติ” แปลวา “ถูกของพระคุณเจา”
ความในกามนีตชาดกและมิลินทปญหาทั้งสองนี้ไมมีรอ งรอยไรที่แสดงวาปริตรในที่นี้คือพระ
ปริตรที่ใชในพระพุทธศาสนา ปริตรหรือการทําปริตรในที่นหี้ มายถึงการใชคาถาอาคมหรือสวดบทมนตร
เพื่อใหผูสวดปลอดภัยจากอุปทวันตรายตางๆ แมผูสวดปริตรจะทําผิดทํานองคลองธรรม (เชนลักลอบ
เปนชู) ก็ตาม
ขอนาสังเกตคือความทอนแรกใช “มนฺตพเลน” (ดวยกําลังแหงมนตร) ความอนที่สอง
ใช “ปริตฺตพเลน” (ดวยกําลังแหงปริตร) ขอนี้แสดงใหเห็นชัดวา คําวา “ปริตร” และ “มนตร” ในทีน่ ี้
ใชในความหมายเดียวกัน กลาวโดยสรุปศัพทวา “ปริตร” ก็คือ “บทมนตร” หรือ “คาถาอาคม”
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ซึ่งใชสวดเพื่อสวัสดีมงคลแกตนหรือปดเปาอุปทวันตรายตางๆ ไมจาํ เปนตองเปน “พุทธมนต” หรือ “พุทธ
ปริตร”
ขอมูลอีกอยางหนึ่งก็คือโมรชาดก (โมรปริตร) หรืออีกชื่อวา พรหมมนต) ซึง่ เปนหนึ่ง
ในปริตรที่ชาวพุทธนิยมสวดเพื่อสวัสดีมงคลมีเนื้อหาบูชาพระอาทิตย ความตอนหนึง่ วา
“อุเทตยฺจกฺขมุ า เอกราชา หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปปฺ ภาโส
ตํ ตํ นมสฺสสามิ หริสฺสวณณํ ปฐวิปฺปภาสํฯ
พระอาทิตยเปนดวงตาของชาวโลก เปนพระราชาผูเ อก
มีสีเพียงดังทอง ยังพืน้ ปฐพีใหสวาง อุทยั ขึน้ มา
ขาเจาขอนอบนอมพระอาทิตยนนั้ ”
การบูชาพระอาทิตยนนั้ เปนความเชื่อที่มีในสังคมอารยันมาชานาน เปอรเซียมีศาสนาโซโรอัส
เตอรซึ่งนับถือพระอาทิตย ในคัมภีรฤคเวท เทพเจาที่เกี่ยวของกับพระอาทิตยหลายองคไดรับการยก
ยองอยางแพรหลายเชน เทพอาทิตยะ เทพสูรยะ เทพสาวิตฤ เทพอารยัน เทพมิตระ พระอัคนี ฯลฯ”
ขอมูลอันสําคัญอีกประการก็คือคัมภีรอถรรพเวทของพราหมณ ในวรรณคดีอินเดียเทาที่มี
หลักฐานวาเกาแกที่สุดคือวรรณคดีพระเวท วรรณคดีพระเวทมี ๔ หมวดเรียกวา ศรุติ ไดแก
ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท ในจํานวนนี้คัมภีรฤคเวทรวบรวมขึ้นเปนครั้งแรกสุดสวน
อถรรพเวทรวบรวมขึ้นครั้งหลังสุด คัมภีรอถรรพเวทประกอบดวย ๗๓๑ บทสวด บทสวดทั้งหมดใน
อถรรพเวทนี้แตงเปนคาถาไดประมาณ ๖๐๐ คาถา คาถาทั้งหมดนี้ มีทั้งสวนที่ดงึ มาแตฤคเวทบาง
แตงใหมบาง นักวิชาการหลายทานเห็นวาแมฤคเวทจะไดรับการบันทึกกอนอถรรพเวท แตก็มิไดแปลวาเนื้อหา
ในอถรรพเวทจะมีมาทีหลัง
เอดเวิรด วอชเบิรน ฮอบกินส (Edward Washburn Hopkins) ๑๔ แสดงความเห็นวา
ที่จริงแลวการใชคาถาอาคมหรือเวทมนตรตางๆ ดังปรากฏในอถรรพเวทนัน้ มีมานานแลว ทวาฤษีผูแตง
ฤคเวทไมนําไปประมวลลงในหมวดฤคเวท ที.ดับบลิวรีส เดวิดส (T.W. Rhys Davids) เห็นวาการใช
คาถาอาคมหรือเวทมนตรตางๆ มีกอนสมัยพุทธกาล กรณีที่พระไตรปฎกเอยถึงจําเพาะแตไตรเพทหรือ
สามพระเวทแรก เพราะพราหมณเพิ่งเห็นความสําคัญของอถรรพเวท หันมายอมรับเขาเปนหตึ่งใน
หมวดพระเวท หลังจากที่คาถาอาคมหรือเวทมนตรตางๆ แพรหลายในหมูผูคนทัว่ ไปแลว๑๕

๑๓

การขอใหอาทิตยเทพหรือสุริยเทพคุมครองในคาถาขางตนนี้ แสดงใหเห็นชัดวาพระพุทธศาสนา
ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
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คําวา “อถรรพเวท” เปนคําสันสกฤต แยกศัพทเปน อถรฺว + เวท แปลวา “ความรูในเรื่อง
สูตรซึ่งใชเปนเวทมนตร” (Knowledge of magic formulas) คําวา อถรฺวนฺ ตรงกับภาษาของชาว
เปอรเซียรในคัมภีรอเวสตะวา “อาถรวัน” (Āthravan) ซึ่งสรางศัพทมาจาก ātar หรือ āthar ตรง
กับภาษาพระเวทวา athar (อถรฺ) แปลเหมือนกันวา “ไฟ” (fire) คําวา “อถรฺวนฺ” จึงหมายถึง
“นักบวชผูทาํ หนาที่บชู าไฟ” (Fire people, Fire-priest, Fire-worshippers)๑๖ วินเทอรนทิ ซสันนิษฐาน
วาคําวา “อถรฺวน” นาจะเปนศัพทใชเรียก “นักบวช” ของอารยันแตเดิมดวยคํานีม้ ีปรากฏมีใชทั้งใน
คัมภีรพระเวทและในคัมภีรอเวสตะของเปอรเซีย ฮา.อา.โรเซอ (H.A.Rose) นักภาคตวิทยาชาว
เยอรมันสันนิษฐานวารูปแบบนักบวชพราหมณนาจะพัฒนามาแตพอมดหมอผีซึ่งมีแพรหลายมากอน๑๗
คําวา “อถรรพเวท” นี้เดิมมีชื่อเต็มวา “อถรฺวําคิรสสฺ” ๑๘ แยกศัพทเปนอถรฺว+องฺคิรสสฺ
ศัพทวา “องฺคิรสฺ” มีความหมายดุจเดียวกับ อถรฺวน หมายถึง “คณะนักบวชผูท ําหนาที่บชู าไฟ”
ตอมาก็กลายความหมายมาเปน” (สูตรทีใ่ ชทองจําเปน) อาคมขลัง” ดุจเดียวกับ อถรฺวน อยางไรก็ดีวิน
เทอรนทิ ซกลาววา สองคํานีม้ ีความหมายตางกันอยู อถรฺวน อยางไรก็ดีวินเทอรนทิ ซกลาววา สองคํานี้
มีความหมายตางกันอยู อถรฺว มุง ถึงบทมนตรขลังซึ่งกอใหเกิดความรมเย็นเปนสุขขณะที่ องฺคิรสฺ เปน
มนตดํา (Black Magic) ใชตอสูกับศัตรูภายนอกบาง ภูตผีหรือหมอผีชั่วรายพวกอื่นบาง ฉะนัน้ นาม
วา “อถรรวางคีรัส” ซึง่ เปนชื่อเดิมของอถรรพเวทจึงหมายรวมเอาบทมนตรหรือคาถาอาคมสองประเทภ
ประเภทแรก คือบทมนตรทใี่ ชสวดเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรือง (หรืออีกนัยวาเปนบทมนตรสําหรับ
ปลูกเมตตามหานิยม) ประเภทที่ ๒ เปนบทสวดใชสวดปองกันตัวยามที่เผชิญศัตรูหรือขจัดสิ่งชั่วราย
โดยเฉพาะตอ มานิยมเรียกสั้นๆ เฉพาะคําแรกวา อถรฺวเวทสํหิตา [อีกนัยวา อถรฺเวท
(อถรรพเวท)]
พิจารณาจากจุดมุงหมายของการสวดบทมนตรแลว กลาวไดวา ความคิดในการนําการ
สวดพระปริตรและบทมนตรในอถรรพเวทมาใชมีขอเหมือนกัน ความแตกตางอยูท ี่ “เนื้อหา” ของบท
สวดหรือเจตนาของผูสวดเปนสําคัญ ยกตัวอยางบทมนตรในอถรรพเวทและปริตรในพระพุทธศาสนา
ดังนี้

* ในที่นใี้ ช “มนตร” ตามอยางสันสกฤต
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ก. บทมนตรปองกันงู
บทมนตรบทหนึง่ ในอถรรพเวทกลาวไววา
mā no devā ahirvadhitsatokāntsahapūrusān samyatam na visparadvyāttam
na sam yamannamo devajanebhyah II namo’ stvasitāya namastiraścirājaye I
svajāya babhrave namo namo devajanebhyah I sam te hanmi datā datah samu
te hanvā hanū II sam te jihvayā jihvām samvāsnāha āsyam II๑๙
ขาแตเทพเจาทั้งหลาย ขออยาใหงูไดฆาเรากับทั้งลูกๆ
และบริวารของเราขอใหปากงูที่ปดไวอยาไดเปด และทีเ่ ปดไวแลว
อยาไดหุบลงได ขอความนอบนอมจงมีแดหมูเทพเจา
ขอความนอบนอมจงมีแดงสู ีดํา ขอความนอบนอมจงมีแดงูที่ขนดอยู*
ขอความนอบนอมจงมีแดงสู ีเทา ขอความนอบนอมจงมีแดหมูเทพเจา
เราไดทํารายเขี้ยว (ดานลาง) ของเจากับเขี้ยว (ดานบน)
เราเอาขากรรไกรของเจาทํารายขากรรไกรของเจา
เอาลิ้นเจาทํารานลิน้ เจาและปากของเจากับปากของเจา
เทียบกับพุทธปริตรตามคติทางพระพุทธศาสนา
ยกตัวอยาง ขันธปริตร (อหิราชสูตร) วา
วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ
เมตฺตํ เอราปเถหิ เม
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ
เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ จ
เมตฺตํ ทีปาทเกหิ เม
อปาทเกหิ เม เมตฺตํ
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ
เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม
มา มํ อปาทโก หึสิ
มา มํ หึสิ ทิปาทกฺ
มา มํ จตุปฺโท หึสิ
มา มํ หึสิ พหุปฺปโท
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ
มา กิฺจิ ปาปมาคมา
อปฺปมาโณ พุทฺโธ อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺฆฺ ปมาณวนฺตานิ

* คําวา นมสฺติรศฺจิราชเยา นี้ วิทนี (Atharvaveda Samhita, vol. I : 323) แปลวา homage to the
cross-lined สวนบลูฟลด(Bloomfield., p.152) แปลวา homage to the one that is striped across
สันนิษฐานวาความหมายคงมุงถึง “สัตวที่ตัวมีลายตามขาง” ซึ่งคงมุง ถึงงูทั่วไป (?)
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สีรึสปานิ อหิ วิจฺฉิกา สตปที อุณฺณานาภี สรพู มูสิกา. กตา เม รกฺขา กตา เม
ปริตฺตา ปฏิกกฺ นุตุ ภูตานิ โสหํ นโม ภควโต นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพทุ ฺธานํฯ
“ขอใหเราไดเปนมิตรกับพวกพญางูสกุลวิรูปกษทงั้ หลาย
ขอใหเราไดเปนมิตรกับพวกพญางูสกุลเอราบถ
ขอใหเราไดเปนมิตรกับพวกพญางูสกุลฉัพยาบุตร
ขอใหเราไดเปนมิตรกับพวกพญางูสกุลกัณหาโคดม
ขอใหเราไดเปนมิตรกับสัตวจําพวกที่ไมมีเทา (สัตวเลื้อยคลาน) ตางๆ
ขอใหเราไดเปนมิตรกับสัตวจําพวกทวิบาท
ขอใหเราไดเปนมิตรกับสัตวจําพวกจตุบาท
ขอใหเราไดเปนมิตรกับสัตวจําพวกพหุบาท
ขอใหสัตวจําพวกไมมีเทา (เลื้อยคลานํ) อยาไดเบียดเบียนเรา
ขอใหสัตวจําพวกทวิบาทอยาไดเบียดเบียนเรา
ขอใหสัตวจําพวกจตุบาทอยาไดเบียดเบียนเรา
ขอใหสัตวจําพวกพหุบาทอยาไดเบียดเบียนเรา
ขอสรรพสัตวทมี่ ีชีวิตทัง้ หลายที่ม-ี เปนมาทัง้ หมด
จงพบเห็นแหสิ่งอี ๆ ทุกถวนหนา
ขออยาใหโทษลามกตางๆ อยาไดตกถึงสัตวเหลานัน้
พระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆทรงคุณนับประมาณมิได
แตสัตวเลื้อยคลานทั้งหลายไมวางู แมลงปอง ตะเข็บ ตะขาบ
แมลงมุม ตุก แก หนูเหลานีน้ บั ประมาณได เราไดทํา “รักษา” แลว
เราไดทํา “ปริตร” แลวขอใหหมูสัตวทงั้ หลายจงหลีกไปเสีย
เรานัน้ กระทําการนอบนอมตอพระผูมีพระภาคเจาอยู”
ข. บทมนตรหรือคาถาอาคมสําหรับไลภูตผีปศาจ
ในคัมภีรอถรรพเวท มีอยูห ลายบท ขอยกตัวอยาง เชน
antardāve juhutā sveśtadyājtudhānaksayanam ghrtena I
ārādraksāmsi prati daha tvamagne na no grhānāmupa titapāsi II
rudro vo grīvā aśaraitpiśācāh prstirvo’ pi śrnātu yātudhānāh I
vīrubdo vīśvatovīryā yamena samajigamat II
abhayam mitrāvarunāvihāstu no’ rcipāttrino nudatam pratīcah I
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mā jnātāram mā pratisthām vidanta mitho
vinnānā upa yantu mrtyum II ๒๐
พวกทานเอาเนยบูชากลางเปลวไฟเพื่อใหทําลายเหลาภูตผีปศาจ
ขาแตเทพอัคนี ขอทานแผดเผาพวกรักษา (รากษส) แตที่ไกล
แตอยาไดใหบานเรือนของพวกเราถูกไหมไปดวย
พระรุทระไดทาํ ลายคอของทานแลว ปศาจทั้งหลาย
โอ ภูตฝปศาจ (ยาตุธาน) ทัง้ หลาย
ขอใหพระรุทระไดทําลายซี่โครงของทานดวย ตนไมซงึ่ มีพลังแหงจักรวาล
(มีพลังอยทวั่ ทุกหนทุกแหง) ไดมาตัวทานไปหาพระยม (ฆาใหตาย) แลว
ขาแตพระมิตระและพระวรุณ ขอใหพวกเราซึ่งอยูท นี่ ี่พน อันตราย
ขอใหทานทัง้ สองขับไลปศาจผูเปนนักสังหารดวยเปลวไฟของทาน
ขออยาใหภูตผีปศาจเหลานัน้ อยาไดมีผูรู (ชวยเหลือ)
และผูสนับสนุนแตจงใหพวกพันฆากันเองจนตาย”
idam haviryātudhānān nadi phenamivā vahat I
ya idam stri punānakariha sa stuvatām janah II
ayam stuvāna āgamadimam sma prati haryata I
brhaspate vaśe labdhavāgnisomā vi vidhyatam II
yātudhanasya somapa jahi prajām nayasva ca I
ni stuvānasya pātay paramaksyutāvaram II
yatraisāmagne janimāni vettha guhā satāmattrinām jātavedah I
tāmstvam brahmanā vāvrdhāno jahe’sām śatatarhamagne II๒๑
“ขอใหการบูชานีน้ ําเหลาภูตผีปศาจมาที่นี่
ดุจเดียวกับที่แมน้ําพัดมา เอาฟองน้าํ มาดวย
ไมวาชายหรือหญิงซึง่ ใชคาถาอาคม (ที่มผี ลรายตอเรา) นี้
ขอใหผูนั้นจงพูดออกมา (แสดงตัว) ผูพ ูดออกมาแลวจงมายังทีน่ ี่
ขาแตเทพพฤหัสบดี จงกระตือรื้อรนตอนรับเขา
ขอทานจงควบคุมผูนั้นไวในอํานาจ
ขาแตเทพอัคนีและโสม ขอใหทา นทั้งสองจงทําเขาใหแหลกละเอียด
ขาแตทานผูดื่มน้ําโสม (หมายถึงพระอินทร) ขอใหทา นจงสังหาร
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ลูกหลายของเหลาภูตผีปศาจเหลานัน้ และทําใหพวกเขาเหลานั้นเปนทาส
จงควัก (นิสฺ +√ ปตฺ) นัยนตาทั้งสองขาง* ของคนถือดีนั้นเสีย
ขาแตเทพอัคนี ไมวาทานจะรูเห็นวาภูตผีปศาจเหลานัน้ อุบัติขึ้นที่ไหน
หรืออยูในที่ลบั ตาไหนก็ตาม ขาแตชาตเวท (พระอัคนี)
ขอใหทานโปรดสังหารพวกเขาโดยทีพ่ วกเราจะคอยทําพิธีบูชา (พาหมัน)
ถึงทานมากขึ้น ขาแตเทพอัคนี ขอทานจงสังหารเขาเปนรอยเทา”
พระปริตร ซึ่งชาวพุทธนิกายเถรวาทเชือ่ วาใชสวดปองกันภูตผีไดและมีการ
กลาวถึงมากทีส่ ุดไดแกกรณียเมตตสูตรและธชัคคสูตร ในทีน่ ี้ขอคัดลางตอนมาดังนี้
กรณียเมตตสูตร
สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา
เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ
ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา
ทีฆา วาเย มหนฺตา วา
มชฺฌิมา รสฺสกา อนุกถูลา
ทิฏฐา วา เย จ อทิฏฐา
เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร
ภูตา วา สมฺภเวสี วา
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา
นาติมฺเญถ กตฺถจิ นํ กิจฺ ิ
น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ
พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺญา
นาฺญมฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย
มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ
อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข
เอวมฺป สพฺพภูเตสุ
มานสมฺภาวเย อปริมานํ
อุทฺธํ อโธ จ ติริยฺจ
อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ
ติฏฐฺจรํ นิสินฺโน วา
สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทโฺ ธ
เอตํ สตึ อธิฏเฐยฺย
พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุฯ
ขอสัตวทั้งปวงจงอยูเปนสุข มีความเกษม มีตนอยูเ ปนสุข
สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู ยังมีตัณหา (ความสะดุง)
หรือไมมีตัณหา ทัง้ หมดโดยไมเหลือ จะมีรางกายยาวหรือใหญ

* วิทนี่ (Atharveda Samhitā. Vol. I: 8) แปลวา “นัยนตาทั้งขางบนขางลาง” สวนบลูมฟลด
(Bloomfield., p.65) แปลวา “นัยนตาทัง้ ไกลและใกล” ในทีน่ ี้สักแตแปลเอาความงายๆ
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ปานกลาง เตี้ยหรือยอม หรืออวนทวนสมบูรณ
เราเคยเห็นหรือไมเคยเห็นก็ตาม อยูในที่ไกลหรือใกลก็ตาม
ที่เปน “ภูต” หรือ “สัมภเวสี” ก็ตาม ขอสัตวเหลานัน้ ทั้งปวง
จงมีตนถึงความสุข อยาไดขมเหงกัน อยาไดดูหมิ่นดูแคลนกัน
มิวาในที่ไหน ๆ ไมควรอยากใหอีกฝายประสบทุกข
เพราะอาศัยความโกรธหรือผูกโกรธนั้นไว
มารดาถนอมลูกคนเดียวซึ่งเกิดแตตนจนยอมสละไดแมชีวิตฉันใด
บุคคลพึงเจริญเมตตาในใจไปยังสัตวไมมปี ระมาณในสัตวทั้งปวง
ดุจเดียวกันฉันนั้น บุคคลพึงเจริญเมตตาไมมีประมาณในใจ
ตอสัตวทั้งเบื้องบน เบื้องต่าํ เบื้องเฉียง ทําใจมิใหคับแคบ ไมมีเวร
ไมมีศัตรู ผูเจริญเมตตานั้นมิวาจะอยูในอิริยาบถใด
มิวายืน เดิน นัง่ หรือนอนตราบใดที่ยังไมรูสกึ งวง
ก็พึงตัง้ สติ (กอปรดวยเมตตา) เพียงนัน้ ”
ธชัคคสูตร
อรฺเญ รุกฺขมูเล วา
อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ
โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ
อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ
โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ
อถ สงฺฆํ สเรยฺยาถ
เอวมฺพทุ ฺธฺ สรนฺตานํ
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา

สฺุญาคาเรว ภิกฺขโว
ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา
โลกเชฏฐํ นราสภํ
นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ
นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ
ปฺุญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ
ธมฺมํ สงฺฆฺจ ภิกฺขโว
โลมหํโส น เหสฺสตีติฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายอยูในปาหรือในรุกขมูลหรือในเรือนวาง
พึงระลึกถึงพระสัมพุทธแลวภัยจะไมมีแกเธอทั้งหลาย
ถาทานทัง้ หลายไมพงึ ระลึกถึงพระพุทธซึง่ เปนใหญกวาใครในโลก
ประเสริฐกวานรชนคนใด ก็ขอใหระลึกถึงพระธรรม
ซึ่งเปนเครื่องนําออก (จากทุกข) อันเราแสดงไวดีแลว
ถาไมระลึกถึงพระธรรมซึ่งเปนเครื่องนําออก (จากทุกข)
อันราแสดงไวดีแลว ก็ขอใหระลึกถึงพระสงฆ
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ซึ่งเปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอืน่ ยิง่ กวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมาระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรมและพระสงฆดงั นีแ้ ลว ความกลัว ความหวดสะดุง
อาการขนพองสยองเกลาก็จกั ไมมีแล ฯ
ค. บทมนตรที่ทําใหอายุยืน
ในอถรรพเวทมีอยูหลายบทมนตรที่ใชสวดเพื่อใหอายุยนื (เชนใน AV.2.28;
AV.3.11; AV.4.9; AV.5.30; AV.8.1-2 etc.) ยกตัวอยางบทวา
amutrabhūyādadhi yadyamasya brhaspaterabhiśasteramuncah I
pratyaihtāmaśvinā mrtyumasmahevānāmagne bhisajā śacibhih II
sam ktāmatam mā jahitam śariram prānāpānau te sayujāviha syāt I
śatam jiva śarado vardhamāno gnesta gopā adhipā vasistah II
āyuryante atihitam parācairapānah prānah punarā tāvitām I
agnistadāhārnirrterupasthāttaātmani punarā viśayāmi te II
memam prāno hāsinmo apāno’vahāya parā gāt I
saptasibhya enam pari dadāmi ta enam svasti jarase vahantu II
pra viśatam prānāpānāvanahvāhāviva varjam I
ayam jarimnah śevadhirarista ina vardhatām I
ā te prānam suvāmasi parā yaksmam suvāsite I
āyurno viśvato dadhadayamagnirvarenyah I
udbayam samasaspari rohanto nākamuttamam I
devam devaktrā sūryamaganma jyotiruttamam I๒๒
ขาแตเทพพฤหัสบดี เมื่อทานปลอยเราจากโลกของพระยมและคําสาป
(เงื้อมมือของศัตรู) โอ ทานเทพอัคนีผูเปนนายแพทยประจําเหลาทวยเทพ!
จากนั้น คูเทพอัศวินไดปดความตายไปจากเราดวยกําลัง*

* ตามวิทนีใน Atharveda Samhitā, Vol. I : 423.
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ขอใหลมหายใจเขาออกทัง้ สองจงอยูคา กับรางกายอยาจากไปไหน ขอให
ลมหายใจเขาออกจงอยูเปนเพื่อนของเจา จงมีชวี ิตยืนยาวนานไปรวมรอย
ฤดูใบไมรวง เทพอัคนีจะเปนคนคอยดูแล (shepherd) ที่ดีที่สุดของเจา!
อายุกาลที่ใชหมดสิ้นไปแลว รวมทั้งลมหายใจเขาและลมหายใจออก
จงกลับมาอีกครั้ง เทพอัคนีไดชวยพยุงเอาไวจากเงื้อมมือมฤตยู (นิรฤติ) และ
เราจะชวยใหทั้งอายุกาลและลมหายใจเขาออกเขาไปอยูในรางของเจาอีกครั้ง
ขออยาใหลมหายใจเขาออกจากผูน ี้ ขออยาใหลมหายใจออกปลอยให
ผูนี้หายใจรวยรินแลวหมดไปจากผูน ี้ เราขอมอบผูนี้ใหทานฤษีทงั้ ๗ ชวย
ขอใหทานฤษีทั้ง ๗ โปรดคอยอภิบาลเขาจนเขาวัยชรา
โอ! ลมหายใจเขา-ออก ขอใหเจาทัง้ สองจงเขามา (ยังรางกายของผูน )ี้
เหมือนวัวสองตัวเขามายังคอก ขอใหผนู มี้ ีอายุยนื เพิ่มขึ้นโดยไมมีอันตรายใดๆ
เรากระตุนใหลมหายใจเขา-ออกมีอยูแกเจา เราขับโรคพาธตางๆ (ยกฺษม)
ใหออกจากเจา ขอใหเทพอัคนีซึ่งอยู ณ ที่นี้ไดใหเรามีชีวิตยืนยาวนานโดย
อาศัยเหตุตางๆ รอบดาน
เราขึ้นมาจากความมือคือความตายไปยังเวหาหาวอันสูงสุด คือไปยัง
สุริยาเทพซึง่ เปนเทพในหมูเ ทพทั้งหลาย พวกเราไดมาถึงแสงสวางทีส่ ูงที่สุดแลว
แตในพุทธปริตร มีพทุ ธวจนะกลาวไวในรูปอนุโมทนาคาถาวา
อภิวาทนสีลิสสฺ
นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺมนฺติ
อายุ วณฺโณ สุขํ พลํฯ
“ธรรมทั้ง ๔ คือ อายุ (ยืน) วรรณะ สุขะและพละ ยอมเจริญแกผมู ีนิสัย
อภิวาทผูอนื่ มีนิสัยออนนอมถอมตน”
นอกจากนัน้ ยังมีบทมนตรอนื่ ๆ ซึ่งแตกตางกันในเชิงเนือ้ หา เชน คาถาทีท่ ําให
ประสบความสําเร็จในพระพุทธศาสนาคือมงคลสูตรหรือมหามังคลสูตร (อเสวนา จ พาลานํ ฯเปฯ)
ซึ่งลวนแตเปนหลักปฏิบัติเพือ่ นําไปใชในชีวิตจริง สวนเนื้อหาของอถรรพเวทความมักจะไป
ทางใหเทพเจาตางๆ เนรมิตชวยเหลือโดยอาศัยการทํายัชญะ (เชน AV.1:9; AV.6.38;
AV.6.39 etc.) ตางๆ
คัมภีรอถรรพเวทยังมีบทมนตรอื่น ๆ อีกเชน สําหรับทําเสนห (เชน AV.1.34
AV.2.30; AV,3.25; AV.6.8, 77, 131, 139 ect) บทมนตรสําหรับหาสามี (AV.2.36;
AV.6.60) บทมนตรสําหรับหาภริยา (AV.6.28) บทมนตรสําหรับใหสตรีเอาชนะคูแขงหรือ
ภรรยาอื่นๆ ของสามี (AV.3.18) บทมนตสําหรับทําใหผูชายเปนหมัน (AV.6.138) บท
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มนตรสําหรับชวยเอาชนะในสงคราม (เชน AV.6.97) บทมนตรสําหรับเอาชนะในการเลน
สกา (AV.7.50) บทมนตรสาํ หรับเอาชนะในการเลนการพนันอื่นๆ (AV.4.38) บทมนตร
สําหรับแกโรคตางๆ อาทิไขหวัด (AV.6.105) อัมพาต (AV.6.80) โรคทองมาน โรคา
หัวใจและโรคภัยไขเจ็บอื่นๆ อันเกิดจากน้าํ (AV.6.24) เปนตน ทั้งหมดเหลานี้ ลวนแต
ขอใหเทพเจาชวยเหลือโดยยอมตนเปนทาสในขณะทางพระพุทธศาสนาจะเริ่มตนดวยการ
ชําระจิตใหสะอาดโดยเจริญกุศลจิตเปนทีต่ ั้ง
ขอแตกตางระหวางพระปริตรและบทมนตรตางๆ ในอถรรพเวทจึงมีลกั ษณะ
คอนขางชัดเจน ยกตัวอยางคือการใชบทมนตรหรือปริตรตองู ในขันธปริตรของฝาย
พระพุทธศาสนา ผูแผไมมคี วามคิดทํารายงู หากแฝงดวยเมตตาจิต ผูแผมีเจตนาผูกมิตร
ทั้งปรารถนาใหงูเหลานัน้ ผูเปนสุขในฐานะเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตาย สวนบทมนตรใน
อถรรพเวทแฝงดวยเนื้อหาชิงชังบาง เกรงกลัวบาง เคียดแคนประสงคจะทํารายงูหรือใหงู
ประสบภัยพิบตั ิดวยอํานาจของเทพเจาเพือ่ ใหตนเองปลอดภัยนอกจากนัน้ ในหลายฯ กรณี
บทมนตรยังแฝงดวยความรูส ึกกลัวตอเทพยดา สํานวนภาษาในบทมนตรลางบทจึงอยูใน
ลักษณะติดสินบนเทพดาดวย
ขณะที่อถรรพเวทใหเกียรติยกยองเทพมาก พระพุทธศาสนาถือวาเทพเหลานี้ก็อยู
ใตกฎแหงกรรมไมตางจากมนุษย เหลาเทพคือพระอินทร พระวรุณ พระโสมะ พระยม
ทาวกุเวร สูรยเทพหรือาทิตยเทพ ฯลฯ มีฐานะต่ํากวาพระพุทธเจา มีสภาวะละมาย
มนุษยคือมีรางกายไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เทพเหลานี้ลว นแตหันมาปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา* นอกจากนัน้ พระพุทธศาสนายังพยายามใหยอมรับความจริง
มากขึ้น เชนไฟ (ชาตเวทหรืออัคนี) ที่เชื่อกันวาเปนเทพพระพุทธศาสนาก็อธิบายวาเปน
เพียงไฟธรรมดา ในภูริทัตตชาดก (ดูเรือ่ งราวโดยละเอียดใน J.VI. : คาถาบทที่ 147) มี
ขอความวา “ไฟไมมีอินทรีย ไมมีกายทีจ่ ะรูไดเปนเพื่อของมนุษย เปนกรรมกรของคน ผู
บําเรอไหสูสุคคติไดอยางไรถายังทําบาปอยู”
พิจารณาโดยรวม จะเห็นวาปริตรนอกพุทธศาสนาที่ปรากฏในมิลินทปญหา
ดังกลาวแตตนละมายบทมนตรในคัมภีรอถรรพเวท บทมนตรเหลานีม้ ีไวเปนเครื่องมือแกง
แยงชิงดีชงิ เดนของปุถุชนทัว่ ไป คัมภีรอถรรพเวทคงจะรวมเอาทั้งที่เกิดกอนพุทธกาลและ

* ดูลักษณะความคิดเรื่องเทพในศาสนาพุทธใน J.R. Haldar, Early Buddhisi Mythology, (New
Delhi : Manohar Service, 1977), pp. 70-127, 181-182.
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สมัยพุทธกาลเอาไว เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติทามกลางสิ่งแวดลอมเชนนี้ ความคิดในการ
ผูกประโยคเปนบทมนตรหรือนําเอาสูตรทีร่ อยไวแลวมาทําเปนบทมนตรยอมเปนสิ่ง
หลีกเลี่ยงมิได แตพระพุทธศาสนามีวิธกี ารในการรับเขามาซึ่งจะพิจารณาตอไป
๒. คําสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา๒๓
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทอเทวนิยม ในระยะแรกสุดสาวกของพระองค
ถือพระองคเปนเพียงมนุษยธรรมดา คําสอนทีพ่ ระองคทรงประกาศเปนธรรมชาติที่มุงแก
ทุกขตามกรรมวิธีธรรมชาติ หาไดยกยองเทพเจาเหนือผูป ระพฤติธรรมไม พระพุทธเจาทรง
จําแนกเทพไว ๓ จําพวกคือ สมมติเทพ หมายถึงเทพเจาหรือเทพยาดาโดยสมมติไดแก
พระราชา พระราชกุมารและพระราชเทวี อุปปตติเทพ หมายถึงเพทเจาหรือเทพยดาโดย
อุบัติ เชน เทพชั้นจาตุมหาราชิกา เปนตน วิสทุ ธิเทพ หมายถึงเทพเจาหรือเทพยดาโดย
ความบริสุทธิจ์ ากกิเลส ไดแกพระตถาคต สาวกของพระตถาคตผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
และพระปจเจกพุทธเจา๒๔
ในมัชฌิมนิกายมีขอความทีพ่ ระองคตรัสไววา
เราไดทําลายกิเลสภายในตัวเรา ถาหากเรายังทําลายกิเลสมิได เราก็จะเวียนวายตาย
เกิดเปนเทวดาบาง คนธรรพบาง เปรตบาง มนุษยบางดอกบัวเมื่อเกิดในน้าํ โตขึ้นเหนือ
ผิวน้าํ ไมแปดเปอนดวยน้ําฉันใด พระพุทธเจาก็เกิดและเติมโตในโลก แตเอาชนะโลกได จึง
ไมแปดเปอนดวยมลทินในโลก พระนิพพานและทางไปสูพ ระนิพพานมีอยู เราผูตถาคตเปน
แตเพียงผูบอกทางเทานั้น ในกลุมสาวกที่เราสัง่ สอน ก็มีทงั้ ผูบรรลุนิพพานลางคนก็มิได
บรรลุนิพพานลางคนก็มิไดบรรลุ ดูกรพราหมณ ขอนีเ้ ราจะทําประการใดได ก็เราเปนแต
เพียงผูชี้ทางเทานั้น” ๒๕
ในอังคุตตรนิกาย มีขอความที่พระองคตรัสเอาไววา ตัวพระองคมิใชเทพ มิใช
คนธรรพ มิใชยักษ มิใชมนุษยสามัญ (ผูย ังมีอาสวะ) เพราะเทพ คนธรรพ ยักษและ
มนุษยทงั้ หลายยังมีอาสวะอยู ตัวพระองคเปนมนุษยที่สนิ้ อาสวกิเลสแลวจึงพนจากภาวะ
เทพคนธรรพ ยักษและมนุษยทั่วไปเหลานัน้ ๒๖
พระพุทธเจาตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจึงเปนเพียงมนุษยสามัญผูสนิ้
กิเลส หากจะเปนเทพก็เปนเทพในความหมายของวิสทุ ธิเทพ ทรงเหนือกวาหมูเ ทพ มาร
พรหมหรือส่ําสัตวที่ยงั เวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏทุกจําพวก พระสูตรหลายพระสูตรมิ
วาในวรรณคดีบาลีหรือสันสกฤตกลาวลงกันวาหมูเ ทพ มาร พรหม ยักษ คนธรรพ กินนร
ครุฑและอสูรนับไมถวนเขาเฝาขอฟงพระธรรม ในการบําเพ็ญเพียรเพือ่ เอาชนะกองทุกข
สาวกตองลงมือเอง ถึงพระองคยังทรงพระชนมอยูก็ชว ยใหสิ้นกิเลสมิได พระองคจงึ ตรัส
เตือนเอาไวลว งหนาวาใหยึดธรรมวินัยเปนศาสดา๒๗
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คําสอนของพระพุทธเจาดั้งเดิมมิไดสอนใหสาวกเคารพพระพุทธเจาวา เปนเทพเจาแลวออน
วอนขอความความชวยเหลือ ผูนับถือพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆ เปนเพียงกลุมคนผูเชื่อ
ในคําสอนของพระองคแลวประพฤติปฎิบัติอยูใตกฎที่เรียกวา “วินัย” เคารพพระพุทธเจา
ในฐานะผูชี้ทาง การสวดมนตออนวอนพระพุทธเจาเพื่อใหสัมฤทธิ์ผลดังปรารถนา โดยที่
ตนเองมิไดลงมือกระทําจึงมิใชแกนคําสอนของพระพุทธเจา
ตองเขาใจวาพระสูตรตางๆ ที่ใชสวดอยูน ี้มิใชสูตรที่มกี อนพระพุทธเจาระยะแรกที่
รับสั่งใหภิกษุทั้งหลายฟงเมือ่ ปรารภเรื่อง ทรงสนทนาดวยภาษาธรรมดา พุทธวจนะจึงเปน
คําแนะวิธีปฏิบัติเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา การผูกความเปนรอยแกวรอยกรองเปนเรือ่ งที
หลังเมื่อถายทอดตอกันหรือจงใจผูกไวเพื่อเก็บรักษาเจตนารมณแทจริงของการสวดปริตรคือจดจําพุทธ
วจนะเปนกุศโลบายชักนําภิกษุสงฆใหเอาใจใสปริยัติศึกษา ในเวลาเดียวกัน การมีสวด
พระปริตรในรูปพิธีกรรมก็เปนสิริมงคลในหมูฆราวาสผูฟ ง ทั้งมีสว นกระตุนใหภิกษุ
ขวนขวายทองจํา รักษาประเพณีถายทอดพุทธวจนะโดยมุขปาฐะอันมีมาแตสมัยพุทธกาล
เพราะฉะนัน้ แมจะมีพทุ ธานุญาตใหสวดปริตรไวปองกันตัว ทวาเนื้อหาของพระ
สูตรหรือคาถาตางๆ ทีน่ าํ ไปสวดเปนปริตร ลวนเปนหลักปฏิบัติที่สาวกตองนําไปประพฤติ
เพื่อพนทุกข
มงคลสูตร คือวิธีปฏิบัติตนในกาลเทศะตางๆ รวมทั้งสิน้ ๓๘ ประการ เชน ไมคบ
คนพาล คบแตบัณฑิต, บูชาคนที่ควรบูชา ฯลฯ ขอปฏิบัติเหลานี้เปนมงคลหรือเหตุให
ประสบความสําเร็จ
กรณียเมตตสูตร เนนการปลูกฝงเมตตา เนื้อหาของพระสูตรนี้ สอนใหภิกษุรูจกั
เอาใจเขามาใสใจเรา นอกจากพระองคจะทรงแนะเจริญเมตตาจิตแลว ยังทรงกําหนด
คุณสมบัติของพระผูจะอยูในปาอยางปลอดวาจะตองประกอบดวย
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ
สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี
สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ
อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ
สนฺตินทฺ ริโย จ นิปโก จ
อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ
น จ ขุททฺ ํ สมาจเร กิฺจิ
เยน วิฺู ปเร อุปวเทยฺยุ ฯ
พึงเปนผูกลาหาญ คนตรง ซื่อตรงดี เปนผูวางายสอนงาย ออนโยน ไมถือตัว
เปนผูสันโดษ เลี้ยงงาย มีกจิ ธุระนอย ประพฤติเบาทัง้ กายและจิต มีอินทรีย
สงบระงับแลว มีปญญา ไมคะนอง ไมติดในสกุลทัง้ หลาย กรรมไรที่วญ
ิ ูชน
อื่นๆ จะพึงติเตียน ไมพงึ ประพฤติกรรมอันนัน้ เลย ฯ
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อาฏานาฏิยสูตร สอนใหยึดพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง พระสูตรนี้เอยพระนาม
พระพุทธเจาในอดีต ๗ พระองคคือพระวิปสสี, พระสีขี, เวสสภู, กกุสนั ธะ, พระโกนาคมน,
พระกัสสปะ, พระอังคีรสรวมกับพระสิทธัตถพุทธเจาโคดมโคตรรดวยเปน ๘ หรือรวม
ทั้งหมดทีม่ ีกห็ ลายรอยโกฏิ* (เอเต จฺเญ จ สมฺพทุ ฺธา อเนกสตโกฏโย, สพฺเพ พุทฺธา
อสมมา สพฺเพ พุทธา มหิทฺธกิ า = พระพุทธเจาเหลานัน้ ซึ่งมีหลายรอยโกฏิทุกพระองคลวน
แลวแตตรัสรูเองโดยชอบ หาผูเสมอเหมือนมิไดเปนผูมฤี ทธิม์ าก)
พระสูตรนี้ คอนขางจะถือวาพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่งของเหลาสัตว (พุทฺธา สพฺพฺุโน เอเต
สพฺเพ ขีณาสวา ชินา มหาปฺปภา มหาเตชา มหาปฺญา มหพฺพลา, มหาการุณกิ า ธีรา สพฺเพสานํ
สุขาวหา, ทีปา นาถา ปติฏฐา จ ตาณา เลณา จ ปาณินํ = พระพุทธเจาเหลานัน้ ทั้งปวงลวนเปน
สัพพัญู สิ้นอาสวะชนะกิเลสทั้งปวงได มีรัศมีมาก มีเดชมาก มีปญญามาก มีกําลังมาก ทรงมีมหา
กรุณาธิคุณ เปนปราชญ นําสุขมาใหแกชนทัง้ ปวง เปนประทีป เปนที่พงึ่ เปนที่อาศัยเปนเครื่องตานทาน
เปนทีเ่ รนอาศัยของเหลาสัตว) อยูม ากความลงทายพระสูตรนี้ขออานุภาพทีเ่ กิดจากการไหวพระพุทธเจา
เหลานั้นจงดลบันดาลใหปลอดจากทุกขภัยโรคทั้งปวงและสมบูรณดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
โพชฌังคปริตร สอนใหพจิ ารณาธรรมโดยละเอียด ธรรมที่สอนใหพิจารณาเรียกวา
โพชฌงค ๗ อันไดแกสติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิและอุเบกขาบทสวดนี้บงชี้
ชัดวาแตงขึ้นทีหลังมากเพราะมีขอความในบทสวดนั่นเองอธิบายไวขอความดังกลาวนัน้ มีวา
โมคฺคลฺลานฺจ กสฺสป
เอกสฺมี สมเย นาโถ
คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสวฺ า
โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ
เต จ ตํ อภินนฺทิตวฺ า
โรคา มุจจฺ ึสุ ตํขเณ ฯ
“สมัยหนึ่ง พระผูเปนนาถะเห็นวาพระโมคคัลลานะและ
พระกัสสปะเจ็บไขเปนทุกข จึงไดทรงแสดงโพชฌค ๗
ใหฟง ทัง้ สองทานนัน้ ชืน่ ชมยินดีโพชฌงค ๗ นัน้
ฉับพลันก็หายปวยจากโรค”
* เนื้อหาในพระสูตรนี้ละมายกับคาถา สมฺพุทเธ (ไมทราบผูแตง) และ นมการสิทฺธิ
คาถา ซึง่ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ ทัง้ สามสูตร (สมฺพุทเธ,
นมการสิทฺธิคาถา และ อาฏานาฏิยสูตร) มีจุดหมายเดียวกันคืออางคุณพระรัตนตรัยเพื่อสวัสดี
มงคล
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เอกทา ธมฺมราชาป
เคลฺเญาภิปฬิโต
จุนฺทตฺเถเรน ตฺเญว
ภณาเปตฺวาณ สาทรํ
สมฺโมทิตวฺ า จ อาพาธา
ตมฺหา วุฏฐาสิ ฐานโสฯ
“สมัยหนึ่งพระพุทธเจาผูท รงเปนพระธรรมราชาก็ถูก
ความเจ็บไขไดปวยเบียดเบียน รับสั่งใหพระจุนทะ กลาว
สัมโพชฌงคใหทรงสดับ ครัน้ สดับแลวก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย
หายประชวรโดยฐานะ (เปนโรคไรก็หายจากโรคนัน้ )”
ขอมูลนี้แสดงวาเนื้อหาสูตรจริงฯ ก็แทบไมมีอะไรเปนพิเศษ สักแตเลาเรื่อง
ที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาล ประเด็นสําคัญอันสามารถทําใหหายเจ็บไขไดปวยนาจะอยู
ตรงที่สามารถแสดงหรืออธิบายใหคนปวยเขาใจธรรม ยอมรับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แหงชีวิต หรือพรอมที่จะตายอยางมีสติ เมื่อทําใจไดแลว ปติ (ความอิ่มใจ) ก็เกิด
เมื่อปติเกิด ความสงบรํางับก็เขามาแทนที่ความกระวนกระวาย อุเบกขาก็เกิดตามมา
เมื่อกําลังใจดีก็หายจากโรคภัยไขเจ็บได
รตนสูตร สอนใหยึดไตรรัตนเปนทีพ่ งึ่ ทางใจ ไมยดึ เหนีย่ วลัทธิภายนอกอืน่ ๆ
พระสูตรทั้งพระสูตรสรรเสริญพระไตรรัตน ยกตัวอยางคํายกยองพระพุทธเจาวา
ยงฺกิฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา
สคฺเคสุ วายํ รตนํ ปณีตํ
น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน
อิทมฺป พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
ทรัพยที่คนอยากไดเหลาใดเหลาหนึง่ ในโลกนีห้ รือโลกอื่น
หรือรตนะอันประณีตอันใดมีอยูในสวรรค
รตนะนัน้ เสมอดวยพระตถาคตไมมี
พุทธรตนะแมนี้เปนรตนะทีป่ ระณีต
ดวยความสัตยนนั้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ
ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ
ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต
น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิจฺ ิ
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อิทมฺป ธมฺเม รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
บุคคลเหลาใด ๔ คู ๘ จําพวกอันสัตบุรษุ สรรเสริญ
บุคคลเหลานัน้ เปนสาวกของพระสคุต ควรแกทักษิณาทาน
ทานที่บุคคลถวายทานเหลานั้นมีผลมาก
พระสังฆรตตะแมนี้เปนรตนะที่ประณีต
ดวยความสัตยนนั้ ขอความสวัสดีจงมีฯ
ธชัคคสูตร สอนใหฝก สมาธิจริงจัง เปนพระสูตรที่สอนใหภิกษุสงฆใจกลา
เมื่อตองเขาปาหาวิเวก ซึง่ สมัยพุทธกาลคงมีอยูห ลายรูปที่ไมกลาเขาไปปฏิบัติธรรม
พระสงฆ เพื่อขมความกลัว ทัง้ นี้มีขอความในธชัคคสูตรเองบงไวชัดวา
สเจ ตุมหฺ ากํ ภิกฺขเว อรฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา สุญญาคารค ตานํ วา
อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภติ ตฺตํ วาโลมหํโล วา มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ อิติป
โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ...... โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ
สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก...โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ
อถ สงฺฆํ อนุสสฺ เรยฺยาถ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสสงฺโฆ......
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความกลัวความหวาดสะดุง ความขนพองสยอง เกลาพึงเกิด
แกเธอผูอยูปาก็ดี ใตโคนไมก็ดี เรือนวางก็ดี ยามนั้นขอใหนึกถึงเราวาพระผูมีพระภาคเจา
เปนพระอรหัสตผูตรัสรูเองโดยชอบ..... ถามิไดนึกถึงเรา ก็ขอใหนึกถึงพระธรรมวาพระ
ธรรมนี้พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวดีแลวเปนสภาวะที่บุคคลจะพึงเขาใจแจมแจงเอง (เมื่อ
ไดนึกถึงพระธรรมก็ขอใหนึกถึงสาวกสงฆวา สาวกสงฆของพระผูมพี ระภาคเจานั้นเปนผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง....
อหิราชสูตร หรือ ขันธสูตร (-ปริตร) ปริตรนี้เริ่มตนดวยการแสดงความเปนมิตร
กับพญางู (นาค) สกุลตางๆ จากนัน้ ก็แสดงความเปนมิตรกับสัตวสองเทา สี่เทาและหาเทา
มิไดตางๆ เชน งู แมลงปอง ตะเข็บ ตะขาบ แมลงมุม ตุก แก หนู ฯลฯ ขอใหสัตวเหลานัน้
อยาไดเบียดเบียนตน ทายสูตรยกยอง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ และพระพุทธ
เจา ๗ พระองคในอดีต (โสหํ นโม ภควโต นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพทุ ฺธานํ) ขอใหสัตว ๆ
หนีไป
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ปญหาคือเหตุไรตองอางแสดงความเปนมิตรกับงูซึ่งจะโดดเดนเปนพิเศษในพระ
สูตรนี้ ผูเขียนสันนิษฐานวานาจะเปนวิธีผกู มิตรกับชนทีเ่ คารพนับถืองูหรือเผานาค ซึ่งมี
กระจายอยูทวั่ ไปในอินเดีย๒๘ ในการเผยแผศาสนา ภิกษุยอมมีความจําเปนในการผูกมิตร
กับชนในทองถิ่น ภิกษุจงึ ไมควรแสดงอาการดูหมิน่ ความเชื่อของคนในทองถิน่ ตางๆ การ
ที่พญานาคตางสกุลกัน ก็อาจบงชีว้ าในทีต่ างๆ ทัง้ ๔ ทิศนัน้ ผูคนเคารพพญางูตา งกันโดย
ชื่ออยู
จะเห็นวาแมพุทธศาสนาจะรับอิทธิพลความคิดในเรื่องคาถาอาคม ทวาเนื้อหา
ในพระสูตรที่ใชทองจําลวนเปนขออรรถขอธรรมที่จะพึงนําไปปฏิบัติ สิ่งที่มักจะพบ
เห็นเนืองๆ ในคาถาหรือพระสูตรที่เรียกวา “พระปริตร” คือการยกยองพระรัตนตรัยโดย
ตลอด แมลางพระสูตรหรือคาถาจะปรากฏเพียงพระพุทธเจาก็ตาม
ในสุ ต ตนิ บ าต ๒ ๙ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ห า มภิ ก ษุ ส งฆ มิ ใ ห หั น ไปศึ ก ษาเวท
มนตร (อาถัพพนะ = อถรรพเวท) การทํานายฝน ใฝตางๆ และนักษัตร ขอมูลนีช้ ี้ชัดวา
อถรรพเวทเปนที่รูจักกันแลวในสมัยพุทธกาล สาเหตุทหี่ ามเพราะความรูเหลานีม้ ิไดทําให
หลุดพนจากทุกขหากแตเปนสิ่งแสวงหาลาภยศเทานั้น คําสอนของพระองคมงุ ใหชําระ
กิเลสออกจากใจ การหัสไปพึ่งคาถาอาคมหรือบทมนตรเพื่อสรางเสริมยศถาบรรดาศักดิ์จึง
มิใชหลักปฏิบตั ิของภิกษุสงฆ
เมื่อพิจารณาโดยรวม เปนไดวาคติการสวดปริตรเพื่อปองกันตนคือวิธีการที่
พระพุทธเจาทรงปฏิรูปขึ้นจาก อถรรพเวท หรือบทมนตรนอกพระพุทธศาสนาอันมี
ลักษณะละมายกัน บทมนตรเหลานี้รูจักกันดีวาเปน “รักษมนตระ” ใชทองบนออนวอน
ขออํานาจเทพเจาบาง สิงสาราสัตวบาง เพื่อใหปกปกคุมครองตน แพรหลายในสมัย
พุทธกาล แตแทนที่จะใหภิกษุสงฆพึ่งเทพเจาอยางทีม่ ีในอถรรพเวทก็ทรงใหทองจําพระสูตร
ซึ่งเปนหลักการปฏิบัติแทน
คําสอนพระพุทธศาสนาดัง้ เดิมจึงมิไดเนนที่จะพึ่งอํานาจพระพุทธเจาความหมาย
เดิมของ “สรณะ” ในบทพระบาลีวา “นตฺถิ เมสรณํ อฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ = ที่พงึ่ อื่น
ของบาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่งอันประเสริฐของขาพเจา” หรือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
(ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาวาเปนทีพ่ ึ่ง)๓๐ ซึ่งใชสวดประจําในพิธีปริตรเพื่อสวัสดีมงคล ที่
จริงแลวก็คือ เปนเครื่องระลึกถึง หมายความวารําลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจาทีท่ รง
มีพระมหากรุณาธิคุณชี้ทางปฏิบัติ หาใชเปนคําออนวอนใหทรงแผพทุ ธานุภาพเพือ่
คุมครองไม ศาสตราจารย เอ. เอล. บาแฌม (A.L.Basham)๓๑ กลาววาการนิยมพึ่ง
อํานาจพระพุทธเจาเพื่อดลบันดาลนั้นเพิ่งมาแพรหลายสมัยราชวงศเมารยะ๓๒ บาแฌ็มสรุปวา

29

การพึ่งไตรรัตนใหชวยปดเปาอันตรายนัน้ แฝงแนวคิดทางมหายานอยู (Thus the formula of
the Three Jewels Jewels contains all Mahāyāna in embryo)
๓. พัฒนาการความคิดวาดวยพระปริตรในคัมภีรของเถรวาทบาลี
ขอจากพระไตรปฏกที่อางถึงในขอตนบงชีว้ า ความคิดทางพระพุทธศาสนามิได
ปฏิเสธวิธีการจําทรงพุทธวจนะในรูปแบบเวทมนตรคาถาหรือคาถาอาคมแตแกนสําคัญอยู
ที่นาํ สิ่งที่จําทรงไวไปประพฤติปฏิบัติ ดังนัน้ รูปแบบพิธกี รรมในการสวดปริตรจึงไมมีใน
สมัยพุทธกาล พัฒนาการของพระปริตร ขอไลลําดับคัมภีรดังนี้
ก. มิลนิ ทปญหา (รวบรวมขึ้นราว ศตวรรษที่ ๑ กอน ค.ศ. ? = ไม ปรากฏนาม
ผูแตง)
คัมภีรที่เกาถัดจากพระไตรปฎกคือมิลินทปญหา มิลนิ ทปญหานี้เอยถึง ปริตรไว ๖
ปริตร คือ รตนสูต ร (ในมิลนิ ทปญหาใช สุวตฺถิปริตร), ขันธปริตร, มหาปริตร, ธชัคคปริตร,
อาฎานาฏิยปริตรและธชัคคปริตร ๓๓ ปริตรทั้ง ๖ เหลานี้มิลนิ ทปญหาระบุวา
พระพุทธเจาทรงมีพทุ ธานุญาตใหสวด
พระยามิลินทยังตั้งคําถามวา ปริตรสามารถปองกันความตายไดหรือไม? พระ
นาคเสนอตอบวา
ตํ ปน สาวเสสายุวยอุปคตสฺส อเปตกมฺมาวรณสฺส นตฺถิ มหาราชปรขีณายุกสฺส
ฐิติยา อุปกฺกโม วากิริยกรณํ วา....เอวเมว โข มหาราช มหิยา โอสถานิ เภสชฺชานิ
ตานิป สพฺพานิ ขีณายุกสฺส อกิจฺจกรณียํ ภวนฺติ สาวเสสสฺส ปริตฺตา รกฺขนฺติ โคเปนฺติฯ
“ดูกรมหาบพิตร ถาถึงกาละจะสิ้นอายุขยั แลวแมจะพากเพียรพยายามสัก
เพียงไรก็หารอดไม เปรียบเหมือนยา มาตรวาคนตายถึงคราวตายแลวก็หาชวยไดไม”
พระนาคเสนอธิบายวาปริตรสามารถชวยไดดุจเดียวกับยารักษาโรคบุคคลใชยารักษา
โรคใหหายไดก็หลายโรค ทํานองเดียวกัน ถาชีวติ ยังไมถงึ คราวสิ้นอายุขัย เมื่อได
สวดปริตร โรคาพาธ และพยาธิกห็ ายไปไดดุจเดียวกันพระนาคเสนย้ําวา
สปริตฺตสฺส มหาราช ทํสิตุกาโม อหิ วิวฏมุขํ ปทหติ โจรา อุกฺขิตฺตคุฬาป น
สมฺภวนฺติ เตลคุฬ มุจฺ ิตฺวา เปมํ กโรนฺติ กุปโต หตฺถินาโค นํ สมฺปตฺโต อุปรมติ
ปชลิโต อคฺคิขนฺโธ นิพพฺ ายติ วิสํ หลาหลํ ขายิตํ อคทํ สมปชฺชติ อกฺกนฺโตป
ปาโส น สฺจรติฯ
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“สําหรับผูสวดปริตรประจําถึงงูประสงคจะกัด งูก็ปดปากไมกลากัด โจร
ทั้งหลาย ยกกระบองจะตีกต็ ีไมลงกลับมารักคนสวดปริตรเสียอีก แมพญาชางตก
มันก็ไมทํารายได กองไฟที่ลกุ อยูก็ดับไปเพราะปริตรนั้น ถึงจะกินยาพิษเขาไปก็ไม
ตาย เพชฌฆาตที่ตั้งใจจะฆาเขา ครั้นมาเห็นหนาเขาก็กลายเปนทาสไป ถึงแมจะ
เหยียบบวงก็ไมติด”
พระยามิลนิ ทถามตอวา ปริตรจะอารักขาคนจําพวกไหน? พระนาคเสนตอบวาปริตรจะ
เปรียบก็ละมายอาหารที่บริโภค ลางคนบริโภคไปแลวอาหารไมยอยธาตุไฟไมเผาผลาญ
หรือบริโภคเกินประมาณก็อาจเปนผลเสียได ปริตรก็เชนกัน คงจะชวยปองกันมิไดดวย
สาเหตุ ๓ ประการคือ เจริญปริตรโดยที่ใจไมศรัทธา, กรรมาวรณ = กําลังกรรมนัน้ แรง, กิเล
สาวรณ =อํานาจกิเลสสกัดกั้นมิใหนกึ ถึงหรือเอาใจใสปริตร, (ตีหิ มหาราช การเณหิ
ปริตฺตํ น รกฺขติ กมฺมาวรเณน กิเลสาวรเณน อสทฺทหณตาย) องคประกอบทัง้ ๓ นี้ พระธัม
มานันทะ ๓๔ สํานักวัดทามะโอกลาวสรุปเปนองคสาํ หรับผูฟงปริตร ๓ ขอคือ
๑. ไมมีอนันตริยธรรม ๕ มีมาตุฆาต ปตุฆาต เปนตน
๒. มิใชมิจฉาทิฎฐิกบุคคล
๓. มีความเชือ่ และเลื่อมใสในอานุภาพของพระปริตร
ข. คัมภีรว ินยั วินิจฉัย (แตงประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ หรือ
คริสตศตวรรษที่ ๔-๕)
คัมภีรนี้แตงโดยพระพุทธทัตตะชาวลังกา มีอายุมากกวาพระพุทธโฆสะคัมภีร
นี้นับเปนคัมภีรแรกที่กลาวถึง ดาน ที่ใชในพิธีสวดปริตรวาตองจุมดวยน้ํามนตที่พระทํา
ระหวางสวดปริตรซึ่งปจจุบันก็นิยมใชอยู
parittodakasuttāmi vutte dethāti kenaci
jalam hatthena cāletvā pana suttakam
dātabbam bhikkhhunā katvā tesam eva ca santakam
attano udakam tesam suttam vā deti suttakamฯ ๓๕
“ถามีใครขอน้าํ และดวยปริตร พระสงฆควรเอามือคนน้ํา เอาดายจุมน้าํ แลว
สงใหเขา แตวาคนที่อยากไดควรหาน้ําและดายทีเ่ ปนของตนใหพระทําน้ํามนตหรือปริตรให”
ค. คัมภีรระดับอรรถกถา (รวบรวมขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ หรือ
คริสตศตวรรษที่ ๕)
คัมภีรอรรถกถาที่กลาวถึงปริตรมีอยู ๓ คัมภีรหลักดังนี้
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๑. ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกปาฐะ ๓๖
อรรถกถาเลมนี้ใหรายละเอียดวาใยหนึง่ เกิดทุพภิกขภัย อมนุสสภัยและ
โรคภัยขึ้นที่เมืองเวสาลี พระพุทธเจาตรัสสอนพุทธมนตคือ รตนสูตร ใหพระอานนท สวด
ไปตามถนนและเอาน้าํ มนตจากบาตรของพระพุทธเจาพรมไปพรอมกันดวย มนุษยก็
หายไปจากเมืองเวสาสีดวยอานุภาพปริตรนั้น จากนัน้ ชาวเมือง ก็สรางปะรําพิธนี มิ นต
พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกแสดงธรรมพระพุทธเจาก็ตรัสสอนดวยเนื้อหาในรตนสูตรนั่นเองตลอด
๗ วันติดตอกัน
ขอมูลจากอรรถกถานี้ใหรายละเอียดวาพระพุทธเจาไดกําหนดตัวมนตไว
ใหลางสูตร (คือรตนสูตร) มีไวเพื่อสวดลางหายนภัยโดยเฉพาะ โดยที่การสวดสูตรหรือ
พระปริตรรดังกลาวนัน้ ไดเริ่มกลายเปนพิธีกรรมคือใชเวลา ๗ วัน พรอมกันนั้นก็ให
ความสําคัญแกน้ํามนตซงึ่ เปนตนตํารับของการทําน้ํามนตระหวางที่พระสวดปริตรจนทุก
วันนี้
๒. ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบท๓๗
คัมภีรเลมนี้ เลาวาพระพุทธเจาประสงคจะชวยบุตรชายของพราหมณผู
หนึง่ นามวาทีฆายุกมุ ารซึ่งชะตาขาด พระพุทธเจาไดแนะใหพราหมณผูเปนบิดาสราง
มณฑป ตรงหนาประตูบา นและใหสรางทีน่ ั่งเล็กๆ ทีห่ นึง่ ตรงกลางเพือ่ ใหเด็กเคราะหราย
นั่งและอีก ๘ หรือ ๑๖ ที่รอบ ๆ ที่นงั่ แรกนั้น แลวนิมนตภิกษุไปนั่งสวดปริตร ๗ วัน ๗ คืน
ติดตอกันโดยไมหยุดพัก ในคืนที่ ๗ พระพุทธเจาไดเสด็จไปรวมสวดดวย อวิรุทธกยักษซงึ่
หมายตาจะฆาทีฆายุกมุ ารครั้นเห็นพระพุทธเจาและพระสงฆสวดปริตรโดยมีเทพยดาผูสูง
ศักดิ์อื่นๆ รวมฟงดวยก็เอาชีวิตเด็กมิไดจึงไดจากไป ทีฆายุกุมารจึงรอดชีวิตมาไดมีชีวิตยาวนาน
๑๒๐ ปไดนามวา อายุวฑ
ั ฒนกุมาร จําเดิมแตบัดนั้น
ขอมูลจากอรรถกถานี้ ใหรายละเอียดวาพิธีกรรมแตละคราวนัน้ กระทําให
มณฑปซึ่งตองสรางขึ้นเปนการเฉพาะ และลาดอาสนสาํ หรับพระสงฆที่จะสวดไวภายใน
มณฑป การสรางมณฑปเพือ่ สวดพระปริตรโดยเฉพาะนี้แพรหลายมากในลังกาในปจจุบัน
๓. สุมงั คลวิลาสินี อรรถถาทีฆนิกาย๓๘
อรรกถาของอาฏานาฎิยสูตร ทีฆนิกายใหรายละเอียดในสวนที่เปนพิธีไว
มาก ขอเก็บความแตพอสังเขปดังนี้
กอนสวดปริตรมีปริกรรม (วิธีปฏิบัติที่ตองทราบ) คือ อาฏานาฏิยสูตร
ตองสวดกอนสูตรอื่น (กรณีย-) เมตตาสูตร ธชัคคสูตาและรตนสูตรเปนพระสูตรที่
จําเปนตองสวด จากนั้น ถาอมนุษยยังไมปลอยคนเคราะหราย (หมายความวา
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ถูกอมนุษยสงิ ) ใหสวดอาฏานาฏิยสูตรสําทับอีก ภิกษุที่สวดอาฏานาฏิยสูตรไม
ควรฉันแปงหรือเนื้อและไมควรจําวัดในปาชา เพราะอมนุษยอาจทําอันตราย
ทานได แหลงที่จะทําพิธีควรทําใหสะอาดโดยเอามูลวัวสดๆ ปาย ควรจัดหา
ที่นงั่ สําหรับภิกษุ เมื่อพระเดินทางจากวัดเขาสูปะรําพิธี ทานควรจะไดรับการ
อารักขาอยางดีโดยเจาหนาที่พรอมอาวุธครบมือ พระผูสวดปริตรตองมีจิตใจ
เต็มเปยมดวยเมตตา ครั้งแรกสุดควรจะใหฆราวาสที่เขารวมพิธีรับศีล ๕ โดย
พระเปนผูใหแลวพระจึงเริ่มสวดปริตร ถาอมนุษยยังไมยอมปลอยคนเคราะห
รายดวยวิธที ั้งหมดนี้ใหขานอนลงบริเวณเจดียจากนั้นก็จดั หาอาสนะสําหรับ
กระทําการบูชา จุดประทีปตามไฟใหเรียบรอยสถานทีบ่ ริเวณเจดียกค็ วรจัด
กวาดใหเรียบ แลวพระจึงเริม่ สวดมงคลสูตรจากนัน้ ก็ประชุมสงฆโดยสงฆ
กลาวขึน้ วา “ในบริเวณวัดนีม้ ีตนไมเกาๆ อยูตนหนึ่ง สงฆอยากใหเจา(หมายถึงอมนุษย)
ไปอยูที่ตนไมนั้น (แทนในรางเด็ก)” อมนุษยก็จะทําตาม จากนั้นคนที่ถูกอมนุษยสงิ จะถูก
พระสงฆถามวาเจาชื่อไร? ถาเขาบอกชื่ออมนุษย สงฆจะเรียกชื่ออมนุษยนนั้ วาบุญที่สําเร็จ
มาจากที่ประกอบพิธีในวันนี้เปนของเจา มหามังคลสูตรก็สวดเพื่อทําใหเจาอใจ เจาจงเลิก
สิงเขาเสียเพื่อเห็นแกความเคราพที่เจามีตอ พระสงฆ ถาอมนุษยไมยอมออกจากราง ภิกษุ
ก็ควรกลาวตอเทพเจาวา “ทานรูหรือไมวาอมนุษยตนนี้ไมยอมเชื่อฟงเรา ดังนัน้ เราจะทํา
ตามพุทโธวาท” จากนัน้ ภิกษุสงฆก็สวดปริตร.........
ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาการสวดพระปริตรนัน้ ไดกลายเปนพิธีกรรมไปโดยสมบูรณ
๔. คัมภีรพงศาวดารและคัมภีรอื่นๆ ที่แตงขึ้นสมัยหลัง
คัมภีรอื่นๆ ทีแ่ ตงขึ้นหลังจากอรรถกถามีหลายเรื่องที่เลาเรื่องปริตรเอาไวเชน
หาวังส (แตงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือคริสตศตวรรษที่ ๖) วังสัตถปกาสินี (แตงราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ หรือคริสตวรรษที่ ๑๐-๑๒) คัมภีรปาลีมุตตกวินยวินิจฉัย (แตง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ หรือคริสตศตวรรษที่ ๑๒) และจารึกตางๆ ซึง่ มีอายุตั้งแตพทุ ธ
ศตวรรษที่ ๑๔ เปนตนไปก็มเี ลาถึงปริตรอยู๓๙
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วรรณคดีในแนวเดียวกับปริตร (รักษา) ในนิกายอื่นๆ
วรรณคดีของหลายนิกายมีเนื้อหาละมายกับวรรณคดีของเถรวาทบาลี สกิลลิงได
ศึกษาของมูลสรรวาสติวาทและสรรวาสติวาท กลาววา พระสูตรซึง่ รวมเรียกวามหาสูตร มี
แตของมูลสรรวาสติวาทเทานั้นที่พบวามีสถานะเปนวรรณคดีประเภทรักษา อยางไรก็ดี ใน
จํานวนมหาสูตรที่สรรวาสติวาทมีนนั้ มี ๒ สูตร คือ อาฏานาฏิกสูตร และ มหาสมาชสูตร
ซึ่งเถรวาทถือวาเปน ปริตร นามวา “มหาสูตร” นี้ปรากฏในภิกษุณีวนิ ยวิภงั คทงั้ ในพากย
จีนและทิเบตแตใหรายชื่อไว ๖ บาง ๘ บางสกิลลิงไลมาไดหมดทัง้ ๘ คือ จูฑศูนยตา,
มหาสูนยตา, ปญจตรยะ, มายาชาละ, พิมพสารปรัตยุทคมน, ธวชาคระ, อาฏานาฏิยสูตร
, และมหาสมาชสูตร
ตนฉบับสันสกฤตของคัมภีรมหาสูตรเหลานี้สูญหาย เหลือแตในสํานายแปลภาษา
จึนและทิเบต สกิลลิงกลาววามหาสูตรเหลานี้ดึงมาจากอาคม (=นิกาย) ในปฎก การที่
เขาสามารถระบุวาสูตรเหลานี้มีสถานะเปนวรรณคดีประเภท รักษาเพราะมีความใน
ภิกษุณีวินยวิภังคนั้นเองระบุวา การสวดพระสูตรเหลานี้มีประโยชนในการปองกัน
(Protection = Raksā) อรรถกถาซึ่งรจนาโดยวินีตเทพขยายความวามหาสูตรหมายถึงผล
(สําเร็จ) อันยิ่งใหญ เพราะมหาสูตรนี้เอาชนะฝายปรวาทิน และสามารถเอาชนะยักษทั้ง
มวลได สามพระสูตร คือ อาฏานาฎิย, มหาสมาชสูตรและธวชาครสูตร นั้น เทียบของบาลีก็คือ
อาฎานาฎิยสูตร มหาสมยสูตรและธชัคคสูตรตามลําดับ
นอกจากนั้นทิเบตยังมีพระสูตรอีกพระสูตรซึ่งทางทิเบตรวมลงในมหาสูตรคือ ไวศาลี
ประเวศเนื้อหาเลาเรื่องอมนุสสภัย ทุพภิกขภัยและโรคภัยในแควนไพศาลีละมาย อรรถกถาร
ตนสูตรทางบาลี ใชแตเทานัน้ คาถาที่อวยพรใหอยูสูขสวัสดีดังที่บาลีไชคําวา โสตถิ (-สุวตฺถิ)
คาถา (สันสกฤตใชวา สวัสติคาถา (ในมิลินทปญหาเรียกรตนสูตรวา สุวตฺถิปริตร) บาง
สวัสตยยนคาถา บาง มังคลคาถา บางลางครั้งเรียก สัตยวาก บาง ประณิธาน บาง มี
ปรากฏอยูในวรรณคดีของนิกายตางๆ อีกมาก
สวนมาหายาน (และตันตรยาน) เรียกมนตรซึ่งใชสวดเพื่อความสวัสดีแกตนหรือ
เพื่อคุมครองภัยวา “ธารณี” (Protective Spells) มหายานสูตรหลายพระสูตร (เชน ลลิต
วิสตระและสัทธรรมปุณฑรีกสูตร) กําหนดใหพระโพธิสัตวทงั้ ปวงทรงคุณสมบัติคือมี
ปฏิภาณในธารณีมนตร* ขณะที่เถรวาทดึงเอาคาถาและพระสูตรตางๆ ในพระไตรปฏกไป
สวดเพื่อความสวัสดีแกตน มหายานก็มีดงึ เอาพระสูตรหลายพระสูตรไปใชสวดโดยมี
จุดประสงคเดียวกัน ลางพระสูตรก็มีความเปนธารณีโดยเฉพาะ เชน เมฆสูตร มีเรือ่ งราว
วาพระเจาประทานบทสวดแกเหลาพญานาค ซึ่งประสงคจะใหฝนตก กลาวไววา
จุดประสงคของการแตงพระสูตรนี้มุงใหเกิดความศักดิส์ ิทธิ์โดยเฉพาะละมายคาถาที่สวด
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ในพระราชพิธีพรุณศาสตรของไทยเรา
มหายานยังมีพระสูตรอื่นๆ เชน อปริมิตายุราชญานสูตรซึ่งมีทงั้ สิ้น ๑๐๘ พยางค
ใชสวดเพื่อใหอายุยนื ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรใชสวดเพื่อแกโรคาพาธลามายทีท่ างเถร
วาทนิยมสวดโพชฌงคปริตร ที่สนั้ ที่สุดคือ โอมฺ มณีปทฺเม หูมฺ ซึง่ นิยมสวดกันแพรหลาย
ในประเทศที่นบั ถือพระพุทธศาสนามหายาน
พระสูตรทางมหายานที่แพรหลายมากก็คอื สัทธรรมปุณฑรีกสูตร พระสูตรนี้
บรรยายอานิสงสของการฟง สวดหรือรักษาพระสูตรนี้ไวเปนอเนกปริยาย โดยเฉพาะ
อัธยายที่ ๑๐-๒๒ และ ๒๓
ความตอนหนึง่ กลาวไววา
yo’pi kecid bhaisajyarāja tathāgatasya parinirvrtasya imam
dharmaparyāyam śrosyanti I antaśa ekagāthāmapi śrutvā, antaśa
ekenãpi cittotpãdena abhyanumodayisyanti I tãnapyaham
bhaisajyarãja kulaputrãn vã kuladuhitrnvã vyãkaromyanuttarã
vyãkaromyanuttarãyãm samyaksambodhau II๔๐
ดูกรไภษัชยราช ผูใดก็ตาม เมื่อตถาคตปรินิพพานไปแลวจักไดฟง ธรรม
บรรยายนี้แมเพียงคาถาเดียวก็ตาม รูสึกอนุโมทนายิง่ ดวยจิตตุปบาทซึง่ เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวก็ตาม

* ลลิตวิสตระใชวา ...sarvabodhisattvadhār anipratibhānapratilabdhaih
sarvabodhisattvadhāranipratilabdhaih…..สัทธรรมปุณฑรีกสูตรใช
วา ....bodhisattvasahasraih……dhāranipratilabdhaih….
(ดูในอารัมภกถาของสูตรทัง้ สองนี้).
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ดูกรไภษัชยราช เราขอพยากรณวาเขาเหลานัน้ ไมวาจะเปนกุลบุตรหรือ
กุลธิดาจักไดตรัสรูอนุตตรสัมมนาสัมโพธิญาณ”
tatra bhaisajyarãja yah kaścidanyatarah puruso vã evam vadetkidrśãh khalvapi te sattvã bhavisyantyanãgat’dhvani tathãgatã
arhantah samyaksambuddhã iti?
tasy bhaisajyarãja purusasya vã striyã vã sa kulaputro vã kuladuhitã
vã darśayitavyah, ya ito dharmaparyãyãdantaśaśaścatuspã dikãmapi
gãthãm dhãrayitã srãvayitã vã deśayitã vã sagauravo veha
dharmaparyãye I ayam sakulaptro vã kuladuhitã vã, yo hyenãgate’
dhavani tathãgato’rhan samyaksambuddho bhavisyati II๔๑
ดูกรไภษัชยราช ถาหากหญิงหรือชายใดพึงกลาวอยางนีว้ าสัตวเชนใด
จักเปนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต กุลบุตรหรือกุลธิดาดังตอไป
นี้ควรจะถือเปนตัวอยางของชายหรือหญิงเหลานั้นคือ กุลบุตรกุลธิดาใดก็ตามที่
ทรงไวก็ดี สวดไดก็ดี* แสดงไดก็ดีซึ่งคาถาแมเพียง ๔ บาทกอปรดวยเคารพใน
ธรรมบรรยายนี้ กุลบุตรหรือกุลธิดานี้แหละจักเปนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาในอนาคต”

* เทียบกับขอความในศตปถพราหมณะ (śB. 10, 5, 6) วาผูใดที่สวดพระเวทตามทํานองที่
กําหนดระรอดพนจากมฤตยูและเขาถึงภาวะเปนอันหนึง่ อันเดียวกับพรหมา หรืออีกตอน
(śB. 1, 5, 3) ระบุไววา ผูใดรูบทมนตรลกึ กลับลางบทจะทําใหเขาสามารถกลับมาเกิดใน
โลกนี้ได อางถึงใน Macdonell, Vedic Mythology, p.168.
นอกจากนัน้ ยังมีขอความ (Sad. Pu., pp. 241-242) ระบุวาพระสูตรนี้สามารถ
ใหความปลอดภัยแกสรรพสัตวทั้งหลาย สามารถชวยเหลือสัตวทงั้ ปวงจากโรคาพาธทัง้ ปวง
พระสูตรนี้สามารถยังประโยชนอนั ยิง่ ใหญใหแกสรรพสัตวและใหพวกเขาสําเร็จความ
ปรารถนาได อุปมาดังบอน้าํ อันเย็นสะอาดมีประโยชนแกผูหิวกระหาย อุปมาเหมือนไฟมี
ประโยชนในยามหนาว ฯลฯ เปนตน
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ในปริวรรตที่ ๒๑ แหงสัทธรรมปุณฑรีกสูตร (Sad. Pu., p.233) พระโพธิสัตวไภษ
ชยราชไดใหบทมนตธารณีสาํ หรับผูท รงไวซึ่งสัทธรรมปุณฑรีกสูตรใหอยูรอดปลอดภัย
(dãsyãmi vayam bhagavãmstesãm kulaputrãnãm kuladuhitrnãm vã
yesãmayam saddharmapundariko dharmaparyãyah kãyagato vã syãt,
pustakagato vã raksãvaranaguptayo dhãranimantrapadãni) วา
anye manye mane mamane cite carite same samitã visãnte visśãnte
mukte muktatame same avisame samasame jaye ksaye aksye aksine śãnte
samite dhãranI ãlokabhãse pratyaveksini nidhiru amyantaraniviste amyantara
pãriśuddhimutkule arade parade sukãnksI asamasame buddhavilokite
dharmapariksite sanghanirghosanI bhayãbha yaviśoghani mantre
mantrãksayate rute rutakauśalye aksayavanatãye vakkule valod amanyanatãye
svãhã II
นอกจากนัน้ ยังมีพระโพธิสัตวและอมนุษยอื่นๆ เชนทาวไวษรวัน ทาววิรูฒกะ และ
ยักษีหลายตนซึ่งไดมอบ “ธารณี” ไวสําหรับทองจําเพือ่ ใหผูรักษาสัทธรรมปุณฑรีกสูตรได
อยูรอดปลอดภัย โดยเฉพาะยางยักษีหลายตนไดกลาวขึ้นพรอมกัน (Sad.Pu., p.235) วา
ผูใดไดยินธารณีที่พวกนางมอบใหแลวยังทํารายผูแสดงธรรมศีรษะผูน้นั จะแตกเปน ๗
เสี่ยงผูท ํารายผูแสดงธรรม (คือพระสูตรนี้) มีคาเทากับผูประทุษรายมารดาบิดาตน ขอมูล
เหลานี้เห็นชัดวา “ธารณี” นี้คือบทมนตรไวขจัดอันตรายดุจเดียวปริตรและบทมนตรีใน
อถรรพเวท
ในเนปาลมีพระสูตรจําพวกธารณีอยู ๕ พระสูตรซึ่งแพรหลายมาก พระสูตรทั้ง ๕
นี้เรียกวา ปญจรักษา ดังนี้
๑. มหาปรตะสารสูตร ใชสวดปองกันบาป โรคและความชัว่ อื่นๆ
๒. มหาสหัสรปรมารทินี ใชสวดปองกันภูตผี
๓. มหามายูรี หรือเรียกอีกนัยวา มหาราชญี ใชสวดปองกันพิษงู
๔. มหาสีตวตี ใชสวดปองกันสัตวรายและภัยอื่นๆ เชนแมลงที่เปนพิษ
๕. มหารักษามนตรานุสริณี ใชสวดปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ
กรณีที่นกิ ายตางๆ มีพระสูตรที่ใชสวดเพื่อสวัสดีมงคลแกตัว โดยที่หลายพระสูตร
สามารถเทียบกันไดดังนี้ แสดงวานิกายเหลานัน้ คงไดสํานวนทีเ่ ปนตนตอดั่งเดิมกอนหนาที่
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จะแตกแยกออกไปแลวก็อาจจะมีการตอเติมขึ้นบาง มากนอยแลวแตนิกาย เถรวาท
(บาลี)มีพิธีปริตร มหายานมีการสวดธารณี ระยะหลัง การเนนธารณีมีมากจนกลายเปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนานิกายมนตรยานหรือตันตรยานในที่สุด
ตนตอของการนําพระสูตรไปใชทองบนเพื่อสวัสดีมงคลนี้ คงจะไดจาก
สภาพแวดลอมเปนสําคัญ บทมนตรตางๆ ในอถรรพเวทจะเปนของอารยันแตเดิมหรือได
แนวคิดมาแตชาวพื้นเมืองเดิมกี่มากนอยเปนเรื่องที่ตองคนควาตอใหละเอียด โดยสวนตัวผู
เขียนมีขอสังเกตอยูประการหนึง่ คือ เทพที่ถูกออนวอนใหชวยปดเปาอันตรายในอถรรพเวท
ก็ดูจะเปนเทพที่อารยันเคารพนับถือทัง้ นัน้ ดังนั้น การใชคาถาอาคมหรือบทมนตรตางๆ นี้
อารยันจะไดมาแตชาวพื้นเมืองเดิม หรือเปนสมบัติตกทอดของอารยันก็ตาม คงปฏิเสธ
มิไดวาคัมภีรอถรรพเวทในปจจุบันเปนสมบัติของอารยัน
ปญหาคือการนิยมสวดพระปริตรของทางฝายบาลีในรูปพิธีกรรมนั้นไดแนวคิดจาก
ไหน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีพระนิพนธไววาลังกาไดแนวคิดจากทมิฬซึ่ง
นับถือไสยศาสตร ความตอนหนึ่งทรงพระนิพนธไววา
แตในลังกาทวีปนั้นมีพวกทมิฬขามมาอยูมาก ในเรื่องพงศาวดาปรากฏวาพวก
ทมิฬมีอํานาจปกครองบานเมืองอยูน านๆ ก็หลายครั้ง พวกทมิฬนับถือไสยศาสตรพา
ศาสนาพราหมณเขามาสัง่ สอนในลังกาทวีปดวย....ชาวลังกาแมทนี่ ับถือพระพุทธศาสนา...
คงจะขอใหพระสงฆเถรานุเถระชาวลังกาชวยหาทางในพระพุทธศาสนาสงเคราะห...........
พระสงฆมีความกรุณาจึงคิดวิธีสวดปริตรขึ้น๔๒
ที่มาของอถรรพเวทของพราหมณคงตองคนควาใหละเอียดตอดังกลาวขางตน
พิธีกรรมสวดปริตรนั้นตามหลักฐานก็ดูจะมีที่ลงกาเปนแหงแรก แตการนิยมสวดพระปริตร
นั้นผูเขียนเห็นวานาจะไดรับอิทธิพลความคิดรวมสมัย ความคิดรวมสมัยดังกลาวนี้กน็ าจะ
เปนอถรรพเวทเพราะมีปรากฏความในสุตตนิบาต๔๓ ซึ่งแสดงวาอถรรพเวทเปนทีร่ ูจักกัน
แลวในสมัยพุทธกาล

อานุภาพและคุณประโยชนของพระปริตร
อานุภาพของพระปริตรมีกลาวถึงมาก นอกจากตัวอยางทุพภิกขภัย อมนุสสภัย
และโรคภัยในแควนเวสาลีจนเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงสวดรตนสูตรแลวยังมีเรื่องเลาอีก
หลายแหง ในกุลาวกชาดก มฆมานวกโพธิสัตวและพวกปลอดภัยจากไมยอมทําอันตราย
เลย พระโพธิสัตวทูลวาไมมอี ะไรอื่นนอกจากรักษาศีล ๕ เจริญเมตตา บริจาคทานและทํา
สังคมสงเคราะห สิ่งเหลานีค้ ือ มันตระ (มนต) หรือ ปริตรที่ชวยคุมครอง๔๔
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มโนรถปูรณี๔๕ และวิสุทธิมรรค ๔๖ เลาเรื่องวาภิกษุถูกปองรายแตทวาปลอดภัย
ไดดวยอานุภาพของเมตตา ลางตอนในวิสทุ ธิมรรค ๔๗ เลาเรื่องวาแมวัวกําลังใหนมลูกวัว
ดวยความรักแรงกลา แมอาวุธของนายพรานก็มิอาจทํารายไดโจรทั้งหลายมิอาจทํารายสัง
กิจจสามเณรไดดวยอานุภาพของเมตตา๔๘ อุตตราอุบาสิกาไมถูกน้ํารอนลวกจากผูป อง
รายเพราะอานุภาพของเมตตา ๔๙ ชางนาลาคิรีตกมันสิ้นพยศเพราะอานุภาพเมตตาของ
พระพุทธเจา ๕๐
ในปปญจสูทนี มีความวาภิกษุรูปหนึง่ นัง่ ฟง อริยวังสสูตร ถูกงูมีพษิ กัด ทานรูตวั
วางูกัดทวาก็ยงั มีปติและศรัทธาที่จะฟงธรรมตอ เมื่อพิษกําเริบทานไดรําลึกถึงความบริสุทธิ์
แหงศีลของทานนับตัง้ แตอุปสมบทมา ฉับพลันก็เกิดปตขิ ึ้นภายในใจเมื่อไดทราบวาศีลและ
วัตรที่ปฏิบตั ิมาไมมีขอขาดตกบกพรอง ปติที่เกิดขึ้นสามารถรักษาพิษงูนนั้ ได ๕๑ ในอังคุ
ลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย๕๒ พระองคุลิมาลชวยเหลือสตรีทองแกใกลคลอดโดยอธิษฐานจิต
รําลึกถึงความบริสุทธิ์แหงศีลตั้งแตเปนพระอริยะ ดวยคําสัตยทวี่ าทานมีศีลบริสุทธตั้งแต
เปนพระอริยะนี้ขอใหทองแกของนางจงปลอดภัย (เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ
คพฺภสฺส) นางก็คลอดโดยสวัสดีคัมภีรมหาวงศระบุวายุคสมัยพระเจาอุปติสสะชาวลังกา
ประสพภัยดุจเดียวกับแควนเวสาลี ในคัมภีรอรรถกถา พระเจาอุปติสสะแหงศรีลงั กา
อาราธนาใหภิกษุสวดปริตรภัยตางๆ ก็ระงับได๕๓ คัมภีรวังสัตถปกาสินี อรรถกถามหาวงศ
กลาววาพระพุทธเจาทรงปกปองเกาะลังกาไวดวย การสวดมหาปริตร๕๔ ขอนั่นจะไมมี
อมนุษยทาํ รายผูคน๕๕ เปนตน
ปญหาคืออานุภาพเกิดไดอยางไร? ถาพิจารณาจากขอมูลขางตนจะเห็นวามี
คําตอบอยู ๒ ประการคือ การปลูกฝงเมตตาและแผเมตตาออกไป และ การทําสัจ
จกิริยาหรือตั้งสัตยาธิษฐาน
ประการที่ ๑ การปลูกฝงเมตตา พระสูตรที่สนับสนุนการปลูกฝงเมตตามีอยูห ลาย
พระสูตรเชน กรณียเมตตสูตร, เมตตานิสังสสูตร อหิราชสูตร ฯลฯ การนําเอากุศลธรรม
เขามาปฏิบัติเพื่อชําระจิตดังนี้ถือเปนแกนจริยศาสตรของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมซึ่งเนน
หลักการดังกลาวขางตน สมัยพุทธกาล เมือ่ ภิกษุมีอุปสรรคหรือปญหาตางๆ พระพุทธเจา
จะทรงแนะวิธแี กไขดวยภาษาพูดธรรมดาแลวภิกษุก็รับไปปฏิบัติการผูกเปนรอยแกวหรือ
รอยกรองเปนเรื่องที่หลัง
เมตตามีความสําคัญมากสําหรับภิกษุก็รับไปปฏิบัติการผูกเปนรอยแกวหรือรอย
กรองเปนเรื่องทีหลัง
เมตตามีความสําคัญมากสําหรับภิกษุ ถือเปนอารักขกรรมฐาน (กรรมฐานที่มีไว
ปองกันตน) ขอหนึง่ อานิสงสตางๆ ของเมตตามีแสดงไวมาก ดังเชน หลับก็เปนสุข ตื่นก็
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เปนสุข ไมฝน ราย เปนที่รักของมนุษยและอมนุษย เทวดาปกปกรักษา ยาพิษ ไฟ ไมอาจ
กล้ํากลายผูเจริญเมตตาได
ในพระสูตรลางพระสูตรพระพุทธเจาตรัสถึงเมตตาวาภิกษุเสพก็ดี เจริญก็ดีทําไวใน
ใจก็ดีซึ่งจิตประกอบดวยเมตตาแมชั่วกาลเพียงมาตรวาลัดนิ้วมือเดียว ภิกษุผูนี้จัดวาอยูไม
หางเหินจากฌาน ไดชื่อวาทําตามคําสอนพระศาสดา ไมฉนั บิณฑบาตของชาวบานโดย
เปลาประโยชน
ประการที่ ๒ การตั้งสัตยาธิษฐานหรือทําสัจจกิริยา ที่จริงแลวการทําสัจจกิริยา
หรือตั้งสัตยาธิษฐานมิใชมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือวรรณคดีบาลีเทานั้น
หากมีในวรรณคดีสันสกฤตดวย
ในฉานโทคยอุปนิษทั มีขอความระบุวา อาวุธที่ติดไฟไมอาจเผาคนมีใจบริสทุ ธิ์ไดเพราะ
ผูมีใจสัตยซึ่งทั้งตัวครอบคลุมดวยความสัตยนั้นสามารถจับอาวุธที่ตดิ ไฟไดโดยที่ไมไหมและ
เขาก็เอาตัวรอดได๕๖ ในนารทสมฤติมีขอความวา “สัตยะซึ่งเปนตัวสรางโลก คือสิ่งซึง่
ธํารงสัตวทงั้ ปวงเอาไว สัตยะสามารถทําใหอาทิตยขึ้น สัตยะทําใหลมพัดได ทําใหนา้ํ ไหล
ได ๕๗ นางทมยันตีตั้งสัตยาธิษฐานเพื่อกําหนดตัวพระนลได นางสาวิตรีชวยสัตยวานสามี
นางไดดวยอานุภาพแหงสัจจะ๕๙
ทํานองเดียวกันนางสีดาตั้งสัตยธิษฐานพิสูจนความ
บริสุทธิ์ของนาง๖๐
ในวรรณคดี บาลีปาฎิหาริยที่เกิดจากการตั้งสัตยาธิษฐาน มีปรากฎอยูหลายเรื่อง
ขอความของพระสูตรหลายพระสูตร มักมีการตั้งสัตยาธิษฐานแทรก เชนรตนสูตร ครั้น
สรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลวปกติก็ลงเอยดวยคําวา “เอเตน สจฺเจน
สุวตฺถิ โหตุ = -ขอความสวัสดีจงมีดวยสัจจวาจานัน้ ”
องคุลิมาลสูตรในมัชฌิมนิกาย
คือตัวอยางแสดงใหเห็นอานุภาพของการตั้ง
สัตยาธิษฐานไดเปนอยางดี เนื้อความในพระสูตรนี้มีวาพระองคุลิมาลซึง่ เดิมเปนโจรเมื่อหัน
มาบวช ขณะเดินบิณฑบาต ผูคนที่พบเห็นก็แตกตื่นกลัวแตมีหญิงทองแกคนหนึง่ หนีไมทนั
ซ้ํานางยังเจ็บทองจะคลอด พระองคุลมิ าลตั้งสัตยาธิษฐานวา
ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สฺจจิ ฺจ
ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺสฯ
ดูกรนอยหญิง ตั้งแตเราเกิดมาโดยอริยชาติ ยังไมเคยเกลงปลงสัตว
จากชีวิตเลย ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของเธอ
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นอกจากนัน้ ยังมีอีกหลายชาดกยกตัวอยางเชนมัจฉชาดก ๖๑ กัณหทีปยนชาดก ๖๒
สัมพุลาชาดก๖๓ อัณฑภูตชาดก๖๔ สุปปารกชาดก๖๕ มุขปกชชาดก๖๖ ที่แสดง
เรื่องราววาดวยปาฏิหาริยทเี่ กิดจากการตั้งสัตยาธิษฐาน
ทุกครัง้ ที่สวดพระปริตรของพระสงฆไทยทุกวันนี้มกั มีบทสวดที่เรียกวา สัจจกิริยาวา
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ
พุทโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เต หตุ สพฺพทา
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ
ธมฺโม เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ
สงฺโฆ เม สรณํ วรํ?
“ที่พงึ่ อื่นของขาพเจาไมมี ขาพเจาขอยึดพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆเปนทีพ่ งึ่ ดวยสัจจวาจานี้
ขอความสัวสดีจงมีแกทา น
กลาวสรุปไดวา เมตตาและการทําสัจจกิรยิ าคือพืน้ ฐานสําคัญของปริตร ถาไมมอง
ในเชิงฤทธิ์ปาฎิหาริย ผูม ีใจเมตตายอมเปนที่รักใครของผูพบเห็น สวนสัจจกิริยาก็อาจ
ตีความไดวาคือการแนะใหยดึ มั่นในคําสัตยหรือความดี กอปรดวยกายสุจริต วจีสจุ ริตและ
มโนสุจริต หลักปฏิบัตินยี้ อ มทําใหผูพบเห็นรักใคร แมเมื่องประสบอุปทวภัยตางๆ ก็มี
ผูชวยเหลือใหปลอดภัยได
บทสรุป
ในทรรศนะผูเขียน หากมอง การสวดปริตร ในแงมุมหวังทีพ่ ึ่งคืออํานาจศักดิ์สิทธิ์
อาจมองดูงมงายในสังคมคนสมัยใหม แตผูเขียนเห็นวาปริตรนี้คือปรากฎการณที่คําสอน
ของศาสนาพุทธไปปฏิสัมพันธ (อันตรสัมพันธ) กับความเชือ่ เดิมของสภาพแวดลอม
ทองถิน่ พิธปี ริตรเขามาแทนที่พธิ ีกรรมของหมอผีหรือไสยศาสตรอื่นนอกพุทธศาสนา พิธี
ปริตรแมจะดูเหมือนจะใหความสําคัญแกปาฏิหาริยม าก กระนัน้ แกนของพระพุทธศาสนาก็
ยังอยู
สิ่งสําคัญคือการสวดปริตรเปนเครื่องบํารุงกําลังใจเปนโอกาสทางจิตของผูฟง
สามารถทําใหผูฟงผอนคลายความวิตกกังวลตางๆ ไดมาก สิง่ เหลานี้มีคุณคาที่เห็นไดแม
ในปจจุบัน
เรื่องปริตรที่กลาวถึงแตตนนัน้ ชวยใหหลักในการศึกษาพระพุทธศาสนาไว ๒ ประเด็น
ประการที่ ๑ ตัวธรรมหรือแกนสาระของพระพุทธศาสนา ธรรมะที่พระพุทธเจา
ตรัสรูรวมลงในอริยสัจจ ๔ ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาสัตวยังมีกิเลสจึงตองเวียน
วายตายเกิดมิรูจักจบสิ้นกิเลสเพราะฉะนัน้ จุดหมายของพระพุทธศาสนาจึงเปน “โมกษะ”
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หรือ ”วิมุตติ” วิธกี ารบรรลุวิมุตติมีอยูท างเดียวคือการละกิเลสใหหมดสิ้น การละกิเลสนี้มิ
อาจกระทําไดโดยอิทธิปาฏิหาริย หรือความชวยเหลือจากปจจัยภายนอก บทมนตรหรือ
คาถาอาคมหรือพระปริตรก็หาชวยไดไม
ประการที่ ๒ ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมทองถิน่ เมื่อ
มองพระพุทธศาสนาในอินเดียก็ดี ลังกาก็ดี ประเทศไทยก็ดี สิ่งที่ตองทําความเขาใจคือ
วัฒนธรรมทองถิน่
ลักษณะความคิดของทองถิน่ มักจะมีแทรกเขามาในคัมภีรข องพระ
พุทธศาสนาเสมอ การที่ตน กําเนิดของอาฎานาฎิยสูตรมาจากคําแนะนําของมหาราชทั้ง ๔
ดูจะบงชี้ไดวาการสวดปริตรเปนสิ่งทีพ่ ระพุทธเจาปฏรูปขึ้นจากอิทธิพลนอกพุทธศาสนา
แตรับเขามาเฉพาะวิธกี ารคือการทองจําแลวสาธยายซึ่งมีประโยชนในการสืบทอดอายุ
ศาสนา โดยที่จุดประสงคหรือแกนคําสอนของพระพุทธศาสนาคงเดิม แงมุมแรก กลาวได
วาเปนแงมมุ ในเชิงทฤษฏีลวนๆ
สวนแงมุมที่สองเปนแงมุมที่เกิดจากการนําทฤษฎีสู
ภาคปฏิบัติ จึงกอใหเกิดการผสมผสานกันระหวางทฤษฎีหรือปรัชญาคําสอนทางพระพุทธ
ศาสนากับความคิดทองถิ่น
คําสอนของพระพุทธเจาสอนใหพึ่งตนเอง ในระดับพระไตรปฎกมีพระพุทธพจน
รับรองวาทรงอนุญาตใหสวดพระปริตรเพื่อสวัสดีมงคล กระนั้น เนื้อหาของบทสวดที่
เรียกวาปริตรก็สักแตเปนหลักทีพ่ ึงนําไปปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข ปาฏิหาริยอันเกิดจากการสวด
พระปริตรมามีบรรยายไวชัดในคัมภีรระดับปกรณวิเสส รูปแบบพิธีกรรมอันสลับซับของการ
สวดพระปริตรมาปรากฏมีในคัมภีรระดับอรรถกถาและคัมภีรอื่นๆ รองลงมา คัมภีรเหลานี้
รวบรวมบางแตงขึ้นบางที่ลงั กา ขอนี้สองความวาการสวดปริตรในรูปแบบคาถาอาคมเพื่อ
สะเดาะเคราะหหรือปองกันภัยเปนเรื่องในชั้นหลัง
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AV หมายถึง คัมภีรอถรรพเวท ชื่อเต็มวา Atharvaveda-Samhitã (Svãdhyãya-Mandala)
คัมภีรอถรรพเวทแบงเปนหลายกาณฑ แตละกาณฑยงั แบงยอยออกเปนหลายตอน
(หรือหัวขอ) แตละตอนประกอบดวยโศลกหลายโศลกอักษรยอวา AV.4.38 หมาย
ความวาคัมภีรอถรรพเวท กาณฑที่ ๔ ตอนที่ ๓๘.
Atharvaveda Samhita = Atharvaveda Samhitã, translate with a critical and
exegetical commentary by William Dwight Whitney. Vols. I & II. (Delhi : Motilal
Banarsidass, 1962). เรียกสั้นๆ วา “วิทนี”่
Bloomfield = Hvmns of the Atharvaveda together with Extracts from the Ritual
Books and the Commentaries, translated by Maurice Bloomfield.
EV = Encyclopaedia Britannica
ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics
JPTS = Journal of the Pãli Text Society
Nd1. = Mahãniddesa
Sad.Pu. = Saddharmapundarikasūtram (Buddhist Sanskrit Text Series, Darbhanga)
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SktED = Sanskrit-English Dictionary by Monier Williams (1st Edition 1872)
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