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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108      
(2) เพ่ือศึกษาแหล่งที่มา สาระสําคัญ และการนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติต่าง ๆ (3) 
เพ่ือศึกษาการใช้อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอ
เป็นรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) 
 ผลการวิจัยพบว่า การย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการย่ออักษรตาม
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่เป็นทฤษฎีการย่ออักษร 4 รูปแบบ คือ การย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ การ
ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ การย่ออักษรที่ใช้วิธีทั้งสองข้างต้นร่วมกัน การย่ออักษรแล้วประมวล
อักษรมาไว้ตรงกลางโดยวางอักษรสลับกันไปมา หัวใจนอกจากนี้ใช้คําย่อ คําศัพท์ อักษรในภาษาบาลี 
อักษรไทย และคําไทยมาผสมกัน สําหรับแหล่งที่มาของอักษรย่อส่วนใหญ่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืน ๆ รวมถึงบทสวดมนต์จากหนังสือสวดมนต์ แต่มีหัวใจบางส่วนที่มี
แหล่งที่มาจากความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไสยศาสตร์ วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิและขุนช้าง
ขุนแผนที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า 
พระธรรม พุทธสาวกบางรูป คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา พิธีกรรม และเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนา 
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ที่นําเรื่องเหล่าน้ีมาใช้สื่อผ่านหัวใจต่าง ๆ ดังน้ัน หัวใจ
และอักษรย่อของหัวใจจึงเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาโดยย่อ ส่วนการนําไปใช้น้ัน
พบในรูปแบบสําคัญคือ การใช้ที่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจที่สัมพันธ์กับหลักการในพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ ใช้สําหรับท่องจําหลักที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ใช้เป็นอุบายฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้อักษรใน
หัวใจเป็นเคร่ืองภาวนา และใช้เป็นอุบายเตือนสติผู้นําไปใช้ให้ละความช่ัว ทําความดีด้วยการรักษาศีล 
เสียสละ และพัฒนาจิตให้ผ่องใส ส่วนการนําไปใช้ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ันพบว่า ส่วนใหญ่
นําไปใช้ตามความเช่ือในไสยศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดอานุภาพด้านทีดี เช่น ปลอดภัยจากอันตราย เมตตา
มหานิยม เป็นต้น และบางส่วนถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ทําให้คนหลงรัก ทําให้คนเกลียดชังกัน 
และนําไปใช้เสกของกินร่วมกับสุราที่ เป็นการส่งเสริมให้คนผิดศีลข้อที่ 5 แต่ถ้ากล่าวสรุปตาม
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สาระสําคัญของหัวใจแล้ว อักษรย่อในคัมภีร์ในคัมภีร์หัวใจ 108 ส่วนใหญ่เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธ 
ศาสนาที่มุ่งให้คนเข้าใจและนําไปใช้พัฒนาชีวิตต้ังแต่หลักการพ้ืนฐาน เช่น ศีล 5 จนถึงหลักธรรมเพ่ือ
พัฒนาชีวิตสู่ความหลุดพ้นทุกข์ เช่น อริยสัจสี่ เป็นต้น 
 ผลการศึกษาข้างต้นช้ีให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาเรื่องน้ีโดยสรุป คือ การไขความลี้ลับ
ของหัวใจ 108 ที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองของไสยศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิที่มี
อานุภาพต่าง ๆ  แต่ผลการศึกษาเรื่องน้ีสามารถยืนยันได้ว่า หัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 เป็นเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่อันเป็นกุศโลบายในการสอนพระพุทธศาสนาของ   โบ
ราณาจารย์ไทย แต่เรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนาถูกกลบไปด้วยอิทธิพลของความเช่ือไสยศาสตร์ 
ประกอบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ีมักจะไม่มีการบอกความหมายและแหล่งที่มาของอักษรย่อ
จึงทําให้หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเลือนหายไปกลายเป็นความเช่ือทางไสยศาสตร์เข้ามา
แทนที่อย่างน่าเสียดาย 
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Abstract 
 This research aimed to study 1) the forms and methods of acronym in 108 
core scripture, 2) the source material and its acronym in 108 core scripture to use 
different dimension, and 3)  the study of acronym in 108 core scripture as a 
supplementary Buddhism material. This qualitative research collected data from 
documents and in-depth interviews and they were analyzed and presented as 
descriptive research report. 

 The research found that most acronyms in 108 core scripture were 
abbreviated by using the acronym theory as in the Wachirasãrattasangkhaha scripture 
which consisted of 4 forms; 1) the abbreviation of the initial letter of a word, 2) the 
abbreviation of the final letter of a word, 3) the abbreviation of both the initial and 
final letter and 4) the shortening the letter of a word and place it alternately. 
Moreover, acronyms in 108 core scripture were formed by using Thai words and 
alphabets, Pali words, and mixed of both Thai and Pali words. The sources of most 
letter abbreviation were scriptures, commentaries, supplications, and other scriptures, 
including chants from the prayer book. However, some core scriptures were derived 
from the belief in Brahmanism, superstition, literature, Ramayana and Khun Chang 
Khun Phaen which the traditional masters used as learning media to convey 
important messages in Buddhism, for instance, "Rattana Tri" or "Triple Gem" as well as 
Buddhist scriptures, rituals and narratives in Buddhism. These media reflected the 
wisdom of the masters who used the acronyms as Buddhism supplementary 
material. In terms of application, the research found that there were 2 ways of using 
the core scripture; 1) the application that corresponds with the essence of the core 
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scripture in relation to the principles of Buddhism, for example, for memorizing the 
principles of Buddhism, for mental exercise to meditate by using the letters in prayer, 
and for the leader reminder to leave baseness, observe the precepts, self-sacrifice, 
and mental development. 2) The application that does not match the essence of 
the core scripture by applying the acronyms in superstition, which are making the 
supernatural power such as asking for safety and for great mercy. Some people used 
them in the wrong way, such as making people fall in love or hate or mixing with 
food and liquor that encourages people to break the rule number 5 of morality.  In 
brief, 108 core scripture is mostly a Buddhist learning medium which aimed to help 
people understand and use to develop their life from the basic principles, such as 
five precepts, to the higher principles to become enlightened, such as the Four 
Noble Truths. 

 In summary, the study of acronym in 108 core scripture confirmed that the 
core scripture was related to Buddhism. The main purpose was to use as the 
teaching strategies by traditional masters of Buddhism. However, the importance of 
Buddhism was diminished by the influence of superstition. Moreover, there were 
often no indication of the meaning and source of the acronym that dissolves 
Buddhism into a superstition. 
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 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอน      
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  (A Study of Acronym in 108 Core Scripture as a Supplementary 
Buddhist Material) น้ี ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี
การศึกษา 2560 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพศ สิทธิเลิศ ที่ได้กรุณาให้คําแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ อาจารย์ ดร.พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์ ที่ให้
คําแนะนําข้อมูลด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีพร ศรีรักษา   
ที่ช่วยกรุณาตรวจสอบและให้คําปรึกษาเรื่องการอ้างอิงในงานวิจัยน้ีมาตลอด  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) พระครูสุคน-    
กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) และขอขอบคุณอาจารย์ภิญโญ ล่องสกุล และอาจารย์สมชัย ฟักสุวรรณที่ให้
สัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย รวมทั้งคุณสมควร ถ้วนนอก นักวิชาการศึกษา กลุ่มงาน
คัมภีร์พุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ให้คําแนะนําและข้อมูลเก่ียวกับคัมภีร์
บาลีทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเอกสารโบราณของ
สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมที่อํานวยความสะดวกในการถ่ายสําเนา
เอกสารโบราณท่ีใช้ในการศึกษา คือ คัมภีร์หัวใจ 108 และให้คําแนะนําเก่ียวกับเอกสารโบราณอ่ืน ๆ
จนทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในการทําวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลป-
ศาสตร์ที่ช่วยพิจารณาปรับแก้โครงร่างวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ย่ิงต่อการวิจัย 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติให้ทุนในการทําวิจัยน้ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนการวิจัยน้ีด้วยดีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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คาํอธบิายสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ 
 

ก. คาํย่อเกี่ยวกับคมัภรี์พระไตรปิฎก 

 การวิจัยเรื่องน้ีใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 2500 และพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการอ้างอิงแหล่งที่มาของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 
โดยจะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า/ หลังคําย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ขุ.ม. (บาลี) 29/150/282 หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก 
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ พระไตรปิฎกภาษาบาลี เล่มที่ 29 ข้อที่ 150 หน้า 282, ที.ม. (ไทย) 
10/216/164 หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ 10 ข้อที่ 216 
หน้า 164 เป็นต้น ดังต่อไปน้ี 
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 ที.ปา. (ไทย)   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
 ม.มู. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มลูปณฺณาสกปาล ิ(ภาษาบาลี) 
 ม.มู. (ไทย)  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
 ม.ม. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ม.ม. (ไทย)  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
 ม.อุ. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ม.อุ. (ไทย)  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
 สํ.ส. (บาล)ี  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
 สํ.ส. (ไทย)  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
  สํ.ข. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค (ภาษาบาลี) 



ช 
 

คาํอธบิายสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ (ตอ่) 
 

 คํายอ่  คําเตม็ 

  สํ.ข. (ไทย) สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
 สํ.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
 องฺ.เอกก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.เอกก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ทุก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.ทุก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ติก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.ติก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิบาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ปญฺจก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิบาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.อฏฺฐก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิบาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.นวก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิบาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 องฺ.นวก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
 ขุ.ขุ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ขุ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
 ขุ.ธ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ธ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
 ขุ.อิติ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.อิติ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตกะ (ภาษาไทย) 
 ขุ.สุ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.สุ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
 ขุ.เป. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.เป. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย) 
 ขุ.เถร. (บาลี) สุตตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.เถร. (ไทย)  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 
 ขุ.ชา. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ชา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
 
 



ซ 
 

คาํอธบิายสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ (ตอ่) 
 

 คําย่อ คําเต็ม 

 ขุ.ชา.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ชา.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาต ชาดก (ภาษาไทย) 
 ขุ.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 
 ขุ.จู. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.จู. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 
 ขุ.ปฏิ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ปฏิ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
 ขุ.อป. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.อป. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 
 ขุ.พุทฺธ. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํสปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.พุทฺธ. (ไทย) สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย พุทธวงส์ (ภาษาไทย) 
 ขุ.จริยา. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ (ภาษาบาลี) 
 ขุ.จริยา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ภาษาไทย) 
  

พระอภิธรรมปฎิก 
 

 คํายอ่ คําเตม็ 

 อภิ.ธา. (บาลี) อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
 อภิ.ธา. (ไทย) อภิธัมมปิฎก ธาตุกถา (ภาษาไทย) 
 อภิ.ปุ. (บาลี) อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ (ภาษาบาลี) 
 อภิ.ปุ. (ไทย) อภิธัมมปิฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย) 
 อภิ.ก. (บาลี) อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)  
 อภิ.ก. (ไทย) อภิธัมมปิฎก กถาวัตถุ (ภาษาไทย)  
  

 

ข. คาํย่อเกี่ยวกับคมัภรี์อรรถกถา 
 การวิจัยน้ีใช้อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา ในการอ้างอิง โดยจะระบุ เล่ม/
หน้า หลังคําย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี.อ. (บาลี) 2/95 หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺค- 
อฏฺฐกถา อรรถกถาพระสุตตันตปิฎกภาษาบาลี เล่มที่ 2 หน้า 95 เป็นต้น 
 

อรรถกถา 
 คํายอ่ คําเตม็ 

 ที.สี.อ. (บาลี) ทีฆนิกาย สมุงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐถา (ภาษาบาลี) 
 ม.ม.อ. (บาลี)  มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 



ฌ 
 

คาํอธบิายสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ (ตอ่) 
 

 คํายอ่ คําเตม็ 
 สํ.ส.อ. (บาลี) สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 ขุ.อุ.อ. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 ขุ.เถร.อ. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ชา.อ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 ขุ.ชา.ม.อ.(บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาตชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สารบญั 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย        ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ     ง 
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ           จ 
สารบัญ     ฌ 
สารบัญตาราง                                                                               ฎ  
บทที่ 1   บทนํา        1 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย          4 
 ขอบเขตของการวิจัย           5 
 นิยามศัพท์เฉพาะ          5 
 สมมติฐานของการวิจัย          6 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          6 
 การทบทวนวรรณกรรม   6 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย          9 
 ระเบียบวิธีวิจัย       9 
บทที ่2  แนวคดิ ทฤษฎกีารย่ออกัษร     11 
 แนวคิด ทฤษฎีการย่ออักษรทั่วไป     11 
 แนวคิด ทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ   16 
  -ความหมาย   16 
  -ผู้แต่ง   17 
  -สมัยทีแ่ต่ง   18 
  -โครงสร้างคัมภีร์   18 
  -เน้ือหาและสาระสําคัญ   20 
บทที่ 3  การศึกษาสาระสําคัญของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108   44 
 การศึกษาคัมภีร์หัวใจ 108   44 
   -ความหมาย   44 
  -ที่มาของอักษรย่อ   45 
  -วัตถุประสงค์ของการย่ออักษร   45 
  -จํานวนของหัวใจ   45 
 การวิเคราะห์สาระสําคัญของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108    49-274 
     



ฎ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

บทที่ 4  ผลการวิจัย   275 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1   275 
  -รูปแบบอักษร  275 
  -วิธีการย่ออักษร  283 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  288 
  -แหล่งที่มาของอักษรย่อ  288 
  -สาระสําคัญของอักษรย่อ  298 
  -การนําอักษรย่อไปใช้  312 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  316 
  -การใช้สื่อเรื่องที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  317 
  -การใช้สื่อเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  325 
  -การใช้แบบผสมผสานกัน  328 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ   330 
 สรุปผลการวิจัย  330 
 อภิปรายผลการวิจัย  337 
 ข้อเสนอแนะ  341 
บรรณานุกรม    342 
ภาคผนวก    347 
 ภาคผนวก ก.  347 
  -หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ (พระภิกษุ)  347 
  -หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ (ฆราวาส)  348 
  -แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  349 
  -เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษา  352 
 ภาคผนวก ข.  363 
  -ประวัติผู้วิจัย  363 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 
 

สารบญัตาราง 
ตารางที่     หน้าที่ 
 1 แสดงอักษรย่อที่มาจากบารมี 10 ประการ     25 
 2 แสดงหลักไตรลักษณ์ตามจํานวนพยางค์อักษร     25 
 3 แสดงบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ตามจํานวนพยางค์ของศัพท์     29 
 4 แสดงวิธีการเรียงและการอ่านอักษรแบบมัชฌสังหตะ     31 
 5 แสดงวิธีการเรียงและการอ่านอักษรแบบปฏิโลมอักษร     32 
 6 แสดงวิธีการจับคู่แบบลีนันตรักขระ     33 
 7 แสดงการใช้อักษรแทนตัวเลข     35 
 8 แสดงคําตอบคําถามที่วางไว้ในบาทแรกของคาถา     38 
 9 แสดงคําตอบคําถามที่วางไว้ในบาทท่ีสามของคาถา     39 
 10 แสดงคําตอบปัญหาที่วางไว้ในบาทสุดท้ายของคาถา     40 
 11 แสดงคําศัพท์เดียวกันที่เป็นทั้งคําถามและคําตอบ     40 
 12 แสดงการใช้อักษร ม อ อุ สื่อถึงคติต่าง ๆ   118 
 13 แสดงอักษรที่มาจากบทสรรเสริญพุทธคุณ   120 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 ตามประวัติจารึกไว้ว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนอันเป็นที่ต้ังของประเทศไทย ต้ังแต่
พระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงส่งพระสงฆ์ชาวอินเดียออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ 
จํานวน 9 สาย สายหน่ึงก็คือ พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ดินแดนที่เรียกในสมัยน้ันว่า สุวรรณภูมิ ซึ่งมีโบราณวัตถุ เช่น ศิลาธรรมจักร พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น 
เป็นหลักฐานยืนยันถึงความจริงเรื่องน้ี สอดคล้องกับคล้องหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา คือ สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยที่พระพุทธโฆสาจารย์ (2526, น. 69) กล่าว
ไว้ว่า พระโสณะและพระอุตระผู้มีฤทธ์ิมากไปสุวรรณภูมิ ปราบพวกปีศาจ1 แล้วจึงได้แสดงพรหมชาล-
สูตร ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2543, น. 3) ได้ลงความเห็นว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาใน
ดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ. 500 มีทั้งเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปตามกาลสมัย จนกระทั่งเมื่อพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและรับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจําชาติ
ไทย และต่อมาพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้อาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชให้มาเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่สุโขทัย และทรงให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้จนมั่นคงยืนยาวมา
จนถึงปัจจุบัน 
  หลังจากที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่สังคมไทยจนกระทั่งชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ และได้
มีบทบาทในด้านต่าง ๆ มากมายในสังคมไทย เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต และ
ค่านิยม เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาในสังคมไทยก็มิได้เป็นพระพุทธศาสนาแบบ
บริสุทธ์ิ เน่ืองจากมีลัทธิ ความเช่ืออ่ืน ๆ เข้ามาผสมผสาน ปะปนอยู่ ส่วนหน่ึงเป็นการนํามาผสมผสาน
ของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้นําเอาลัทธิ ความเช่ือที่ตนมีอยู่มาผสมผสาน สังเกตได้จากการ
นําอาหารไปถวายพระพุทธที่มาจากธรรมเนียมการนําอาหารไปเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของคนตาย ซึ่งไม่
พบทําเนียมน้ีในอินเดียหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินินพพานแล้ว และอีกส่วนหน่ึงเป็นการนํา
หลักการที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานโดยพระสงฆ์ผู้นําทางศาสนา เห็นได้จากพิธีพุทธา-
ภิเษก การสวดภาณยักษ์ การสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา การปลุกเสกวัตถุมงคล การทําพิธีปัดรังควาน 
การดูดวงชะตา การสักและลงยันต์ และการใช้เวทมนต์คาถาต่าง ๆ เป็นต้น  
  การผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการกับความเช่ืออ่ืน ๆ ดังกล่าวมีผลทั้ง
ดีและไม่ดี ผลดีน้ันอาจกล่าวได้ว่า ทําให้ชาวไทยเช่ือ นับถือ และเข้าหาพระพุทธศาสนา เน่ืองจาก  
พวกเขามองว่า พระพุทธศาสนามีสิ่งที่พวกเขาเคยยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วนผลเสียน้ันก็คือ 

                                         
 1 คําว่า ปีศาจในท่ีนี้ หมายถึง ลัทธิความเชื่อเร่ืองภูต ผี ปีศาจของคนท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ
สมัยก่อนดังท่ีสุจิตต์ วงษ์เทศ (2549, น. 48, 77) เรียกชื่อของคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณดินแดนสุวรรณภูมิว่า นาค 
นับถือศาสนาผี ต่อเม่ือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธได้แพร่เข้ามาส่งผลให้ศาสนาผีของชนพ้ืนเมืองลดระดับลง
เป็นบริวารของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เช่น ผีนาคเป็นบริวารผู้พิทักษ์ศาสดาในศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาพุทธ  
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เมื่อเวลาเวลาผ่านไปนานเข้าทําให้ก็ทําให้คนรุ่นหลังยึดติดในความเช่ือเหล่าน้ันว่าเป็นเรื่องในพระพุทธ 
ศาสนาไปหมด ย่ิงนานวันก็ย่ิงทําให้ชาวพุทธไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการ ยึดติดเพียงแต่สิ่ง
ปลอมปนอยู่กับศาสนาที่มักออกมาในรูปพิธีกรรม ซึ่งเรามักจะได้ยินคําพูดที่ว่า ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธตามประเพณีเท่าน้ัน 
  ความเช่ือที่เข้ามาผสมผสานกับหลักการในพระพุทธศาสนาท่ีผู้วิจัยสนใจจะศึกษาก็คือ 
หัวใจ 108 ที่ว่าด้วยคาถาต่าง ๆ ที่มีอยู่จํานวนมาก ซึ่งแต่เดิมที่เป็นการย่อหรือการถอดอักษรจาก
หลักการในพระพุทธศาสนาท้ังเรื่องที่เก่ียวกับพระรัตนตรัย หลักธรรมคําสอน และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือ
สะดวกแก่การท่องจําได้ง่ายขึ้น หลักฐานที่สามารถนํามายืนยันการนําอักษรย่อมาใช้ย่อเรื่องต่าง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็คือ คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่แต่งโดยพระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ 
พระภิกษุนักปราชญ์ชาวล้านนา ภูมิลําเนาอยู่จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2408 ตัวอย่างของการย่อ
หรือการถอดอักษรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์น้ี เช่น พุ ธ สํ ที่ย่อหรือถอดมาจาก พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ แล้ว
นํามาใช้เป็นหัวใจพระรัตนตรัย (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 4-5) หลังจากน้ันก็ได้มี
การศึกษา ถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีการนํารูปแบบและวิธีการย่ออักษรย่อจากคัมภีร์ดังกล่าวมาใช้เป็น
ข้อกําหนดในการย่ออักษร และได้มีการดัดแปลงการย่ออักษรหรือการนําคําศัพท์มาใช้เป็นหัวใจใน
รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ จนกระทั่งโบราณาจารย์ได้นํามาผสมผสานกับลัทธิ ความเช่ือทางไสยศาสตร์
ที่เรียกว่า หัวใจต่าง ๆ น่ันเอง  
  อักษรย่อที่นํามาใช้เป็นหัวใจต่าง ๆ น้ันจะจารึกหรือเขียนด้วยอักษรโบราณ โดยเฉพาะ
อักษรขอมที่พบว่า นิยมใช้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ม อ อุ อักขระย่อในหัวใจพระสูตร2ที่จารึกด้วยแผ่น
ทองคํา อักษรขอมสุโขทัย ภาษาบาลีในราวพุทธศัตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉ่ํา ทองคําสุวรรณ. 2529, น. 47-48) นักวิชาการหลายท่าน เช่น สวัสด์ิ วิเศษวงษ์ (2524, 
น . 78) ให้ความเห็น ว่า อักษรขอมเป็นอักษรของไทยแบบหนึ่ งที่ ใช้จารึกหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นอักษรของชาติขอมในอดีต เป็นภาษาที่พัฒนามาจากอักษรปัลลวะที่คนไทย
รับมาจากอินเดีย ผ่านทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งมาเป็น
อักษรขอมโบราณในศตวรรษที่ 14 และเกิดเป็นอักษรขอมในรูปแบบใหม่ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันใน
ศตวรรษที่ 18 สอดคล้องกับข้อความท่ีกล่าวไว้ในสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538, น. 
15427) ว่า อักขระต่าง ๆ มักนิยมเขียนเป็นตัวอักขระขอม ภาษาบาลีที่ถอดมาจากบทสวดมนต์ และ  
 
 

                                         
 2 ม อ อุ อักษร 3 ตัวนี้พบว่า มีการนําไปใช้สื่อหัวใจท่ีต่างกัน บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระไตรปิฎกบ้าง 
หัวใจพระรัตนตรัยบ้าง หรือคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวถึงอักษร 3 ตัวนี้ว่า มาจากชื่อเทพตรีมูรติ เทพเจ้า
สูงสุดในศาสนา 3 พระองค์ คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ โดยถอดมาจากพยัญชนะหรือสระท่ีเป็นเสียงสุดท้าย
ของแต่ละศัพท์แล้วนํามาใช้เป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ โอม เป็นคติท่ีใช้ในคัมภีร์
ยันต์และคาถาอาคมท่ัวไป แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1441) จะเรียงอักษรเป็น อ อุ ม 
และกล่าวถึงคติทางพุทธศาสนาท่ีเลียนแบบอักษร 3 ตัวนี้มาใช้สื่อแทนพระรัตนตรัย คือ อ มาจาก อรหํ (พระพุทธ) 
อุ มาจาก อุตฺตมธมฺม (พระธรรม) และ ม มาจาก มหาสงฺฆ หมายถึง พระสงฆ์ 
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สอดรับกับแนวคิดของ ส.ศิวรักษ์ (2534, น. 22) ที่กล่าวถึงอักษรขอม ภาษาบาลี3 ที่ใช้จารึกเวทมนตร์
คาถาว่า ทําให้คนเช่ือมั่นในความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิมากข้ึน ซึ่งเดิมทีจะจารึกพระธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ต่อมากลายเป็นการจารมนตร์ในทางอาถรรพเวท (ไสยศาสตร์) และมักเรียกอักขระ
หรือคาถาอาคมนั้นว่า หัวใจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญย่ิงของการสร้างวัตถุมงคลโดยเฉพาะในการสร้าง
อักขระยันต์  
  จากข้อความข้างต้นช้ีให้เห็นว่า มีการนําอักษรย่อมาใช้สื่อเรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา
ต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 20 สอดคล้องกับคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่เป็นทฤษฎีการย่ออักษรที่ผู้วิจัยใช้
เป็นต้นแบบในการศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่แต่งเสร็จในปี พ.ศ. 2078 (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 324) นอกจากน้ี ข้อมูลดังกล่าวยังช้ีให้เห็นถึงการผสมผสานของอักษร
ย่อเน้ือหาที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนากับลัทธิความเช่ืออ่ืน ๆ โดยเฉพาะไสยศาสตร์ในรูปแบบ
ของคาถา อาคม หรือเวทมนต์ที่เช่ือว่า มีอานุภาพท่ีศักด์ิ สามารถทําให้เกิดผลท้ังดีและร้ายได้ เช่น 
หัวใจ เทพอาวุธ คือ อ อิ อุ ที่นํามาจาก สระรัสสะ หมายถึง สระเสียงสั้นในคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลี 
3 ตัว คือ อ อิ อุ ซึ่งนํามาใช้ร่วมกับหัวใจพระรัตนตรัย คือ อิ สฺวา สุ ที่ย่อหรือถอดมาจากบทสวด
สรรเสริญพระรัตนตรัย กล่าวคือ อิ ย่อมาจาก อิติปิ โส....ภควาติ.  สฺวา ย่อมาจาก สฺวากฺขาโต...  
วิญฺญูหีติ. สุ ย่อมาจาก สุปฏิปนฺโน...โลกสฺสาติ. นํามาใช้ลง เสกยันต์ หรือใช้ภาวนาเพ่ือให้เกิดผล
ในทางดี เช่น ป้องกันอาวุธหรือทําให้ศัตรูทําอันตรายมิได้ และนํามาใช้เพ่ือผลในทางไม่ดี ได้แก่ ทําให้
ศัตรูพูดจาเลอะเลือนหรือใช้ลงบุหรี่ให้สาวหลงรัก (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 183)  
 อักษรย่อที่นํามาใช้เป็นหัวใจในตําราหรือคัมภีร์ต่าง ๆ พบว่า นิยมใช้เป็นหัวใจ 108 
สาเหตุที่นิยมใช้จํานวน 108 ก็เน่ืองมาจากความเช่ือเรื่องมงคล เห็นได้จากการถอดอักขระหรืออักษร
ในบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยจะได้เท่ากับจํานวน 108 หรือรอยพระพุทธบาทก็พบว่า มีมงคล 108 
ผู้วิจัยเข้าใจว่า ตัวอย่างที่ยกมาน่าจะเป็นที่มาของคําว่า หัวใจ 108 และต่อ ๆ มาเมื่อมีการนําเอา
ศาสตร์หรือความเช่ืออ่ืน ๆ มาผสมผสานก็ทําให้เรื่องของจํานวน 108 เข้ามามีส่วนสําคัญกับความเช่ือ
เรื่องน้ีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การปลุกเสกวัตถุมงคลก็ต้องเสกหรือภาวนาให้ครบ 108 คาบ (ครั้ง) หรือ
การสร้างลูกประคําก็ต้องใช้จํานวน 108 ลูก เพ่ือความศักด์ิสิทธ์ิและทําให้เกิดอานุภาพด้านต่าง ๆ เช่น 
แคล้วคลาด ความเป็นมงคล เป็นต้น เห็นได้จากเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาได้กล่าวถึงคําว่า 108 น้ัน 
จะนํามาใช้เฉพาะเรื่องที่สําคัญ ๆ เช่น คุณพระ 108 (พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ) หัวใจ 108 และ  
จัดหัวใจ 108 ไว้ในหมวดของไสยศาสตร์ (หอสมุดแห่งชาติ, 490) การจัดหัวใจ 108 อยู่ในหมวดตํารา
ไสยศาสตร์ก็เน่ืองจากการนําอักษรย่อในหัวใจเหล่าน้ันไปใช้จะมุ่งไปท่ีอานุภาพด้านต่าง ๆ เช่น เมตตา 
มหานิยม เป็นต้น 
 อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 มักจะเรียกกันว่า คาถา หมายถึง เวทมนต์ที่ผูกขึ้นมาเพื่อ  
ใช้ภาวนา ปลุกเสกส่ิงต่าง ๆ ให้มีอานุภาพตามที่ปรารถนา อีกนัยหน่ึง คาถา หมายถึง สิ่งสําหรับให้
ดวงจิตยึดเหน่ียว เป็นบทที่ผูกขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกจิตให้เกิดสมาธิอันจะสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งและเกิด
                                         
  3 ภาษาบาลีหรือภาษามคธ (มาคธีภาสา) เป็นภาษาหลักท่ีพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกใช้ประกาศ
ศาสนา ต่อมาก็ได้เป็นภาษาหลักท่ีพระสงฆ์ฝ่ายหินยานหรือเถราวาทใช้ประกาศศาสนาและจารึกหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าลงในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืน ๆ ต่อเม่ือพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย ชาวไทยจึงได้นําเอา
อักษรขอมท่ีพัฒนามาจากอักษรปัลลวะมาใช้จารึกหลักคําสอนหรือเร่ืองราวในพุทธศาสนาแทน โดยเฉพาะอักขระ
และคาถาในหัวใจ 108 
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อานุภาพมากเมื่อนําไปใช้เสกสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะยันต์ให้เกิดความขลังความศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งคาถา        
มีรากฐานเดิมมาจากเวทมนต์คาถาของศาสนาพราหมณ์ มีการดัดแปลงแก้ไขเอาวิธีทางไสยศาสตร์
ของพราหมณ์มาใช้โดยการนํามนต์คาถาของพราหมณ์ออกไปแล้วนําพุทธมนต์มาใส่แทน (อุระคินทร์ 
วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 391-392) แต่มิใช่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด บางส่วนก็ยังคงมนต์คาถาแบบ
พราหมณ์ไว้ บางส่วนก็มีการนําเอาพุทธมนต์หรือคําไทยผสมผสานเข้าไปด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นที่ยึดเหน่ียวของจิตและเป็นอุบายฝึกจิตให้เกิดสมาธิ และเพ่ือความเข้มขลังของยันต์เป็นสําคัญ 
เห็นได้จากเอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาที่กล่าวถึงหัวใจไว้ว่า หมายถึง ข้อความหรืออักษรที่ย่อมาจาก
เรื่องต่าง ๆ ที่มีเน้ือหายาวให้สั้นลงพอเป็นบทบริกรรมและลงเลขยันต์ได้สะดวก (หอสมุดแห่งชาติ,  
490) ตัวอย่างน้ีช้ีให้เห็นว่า มีการนําหัวใจ 108 ไปใช้ในคติความเช่ือทางไสยศาสตร์นานมาแล้ว 
  คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเข้าใจว่า หัวใจเป็นเรื่องของคาถาหรือเวทมนต์ที่ นํามาใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาหรือความเช่ือทําให้เกิดฤทธ์ิอํานาจในหลายด้าน เช่น คงกระพัน แคล้วคลาด 
เมตตามหานิยม มหาอุด สามารถป้องกันอันตราย ภูต ผี ปีศาจ รวมถึงบันดาลให้ผู้ที่ใช้คาถา บูชา
เครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลต่าง ๆ ประสบกับสิ่งที่ปรารถนาได้ แต่จากการศึกษาเบ้ืองต้น ผู้วิจัย
ได้พบว่า คัมภีร์หัวใจ 108 ไม่ใช่เรื่องความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิในลักษณะของไสยศาสตร์ไปเสียทั้งหมด 
ในมิติหน่ึงคัมภีร์หัวใจ 108 เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดหลักการในพระพุทธศาสนาที่เกิดจากภูมิปัญญาของ
โบราณาจารย์ไทยด้วย แต่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ได้ศึกษาเร่ืองน้ีให้เข้าใจ ประกอบกับไม่มีผู้ที่จะ
ทําเรื่องน้ีให้กระจ่างตามความจริง ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เช่ือว่า อักษรย่อหรือคาถาในคัมภีร์หัวใจ 108 
ทั้งหมดเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ 
 ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาวิเคราะห์อักษร
ย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 เพ่ือค้นหาความหมาย รูปแบบหรือวิธีการย่ออักษร แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
สาระสําคัญของเรื่องที่ย่อมา วิธีการนําอักษรย่อไปใช้ว่า มีความสอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจ 
หรือไม่ ซึ่งเป็นการศึกษาภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ไทยที่ได้นําเรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนามาสื่อ
ผ่านคัมภีร์หัวใจ 108 เพ่ือให้ผู้ที่ศรัทธาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการฝึกจิต
และควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยู่ในกรอบของความดี แต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยมานานเข้า ภูมิปัญญา
ที่สื่อเรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาในคัมภีร์หัวใจ 108 ก็ได้เลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย เหลือแต่
ความเช่ือทางไสยศาสตร์ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องทําการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจสาระสําคัญ
ของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ให้ถูกต้อง และนํามาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนาน้ี ผู้วิจัยได้กําหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี      
  1. เพ่ือศึกษารปูแบบและวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 
       2. เพ่ือศึกษาแหล่งที่มา สาระสําคัญ และการนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติ
ต่าง ๆ   
  3. เพ่ือศึกษาการใช้อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนาน้ี เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ 
 1.  ด้านเอกสารท่ีใช้ในการวิจัย 
 เอกสารที่ผู้วิจยัจะนํามาประกอบการศึกษาในงานวิจัยเรื่องน้ี มี 3 ด้าน คือ 
  1.1 ด้านทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา กําหนดศึกษาเฉพาะคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะที่แต่งโดยพระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ พระภิกษุชาวเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2078 
  1.2 ด้านคัมภีร์หัวใจ 108 กําหนดศึกษาเฉพาะคัมภีร์หัวใจ 108 จากเอกสารโบราณ 
ทะเบียนเลขที่ 490 ช่ือของเอกสารนี้ระบุช่ือว่า หัวใจ, ว่าด้วยหัวใจ 108 เป็นต้น จัดอยู่ในหมวด    
ไสยศาสตร์ พระยากสิการบัญชาได้มอบเอกสารคัมภีร์น้ีให้แก่สํานักหอสมุดแห่งชาติใน พ.ศ. 2479 
พิมพ์ในการดาษฝร่ัง อักษรไทย ภาษาบาลี แต่บางหัวใจก็เป็นบาลีไทย คือ ผสมกันระหว่างภาษาบาลี
กับภาษาไทย 
  1.3 ด้านแหล่งที่มาของอักษรย่อ กําหนดศึกษาเฉพาะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถร-
วาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ รวมถึงงานวิจัย หนังสือ 
ตํารา และเอกสารทางวิชาการที่มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี 
 2. ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
   ประชากรกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยจะศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์กําหนดไว้ 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้ด้านคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา อักษรโบราณ และทํางานเกี่ยวกับ
คัมภีร์โบราณ จํานวน 2 คน และพระสงฆ์ที่มีความรู้และนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติ
ต่าง ๆ กําหนดเฉพาะในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 รูป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. อักษรย่อ หมายถึง อักษรที่โบราณาจารย์ถอดหรือย่อมาจากศัพท์ในพระพุทธศาสนา
หรือความเช่ืออ่ืนแล้วนํามาใช้เป็นหัวใจต่าง ๆ เพ่ือใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของ
เรื่องที่ย่อมาจากพระพุทธศาสนาหรือความเช่ืออ่ืน ๆ 
 2. หัวใจ หมายถึง ช่ือ อักษรหรือศัพท์ที่สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของ
อักษรย่อหรือศัพท์ที่โบราณาจารย์ถอดหรือนํามาจากศัพท์ในพระพุทธศาสนาหรือความเช่ืออ่ืน ๆ เพ่ือ
ใช้ท่องจําเรื่องที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นอุบายในการฝึกจิตให้สงบ 
 3. คาถา หมายถึง อักษรย่อหรือข้อความที่โบราณาจารย์ได้ผูกไว้เป็นหัวใจท่ีถูกนําไปใช้
เป็นเวทมนต์สําหรับภาวนาหรือเสกวัตถุบางอย่างให้เกิดอานุภาพอย่างใดอย่างหน่ึง ส่วนคาถาใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะหมายถึง บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีที่แต่งขึ้นตาม
ข้อกําหนดของคณะฉันท์ในแต่ละฉันท์ คาถาหน่ึงมี 4 บาท 
 4. พระพุทธศาสนา หมายถึง เรื่องที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น พระรัตน- 
ตรัยที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อผ่านอักษรย่อหรือศัพท์ที่เรียกว่าหัวใจต่าง ๆ  
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สมมติฐานของการวิจัย 
  1. อักษรย่อส่วนใหญ่ในคัมภีร์หัวใจ 108 มาจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาท่ีโบราณาจารย์
นํามาใช้เป็นกุศโลบายเรียนรู้ ท่องจําหลักคําสอนหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ใช้เป็นอุบาย
ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ และใช้เป็นสื่อการสอนธรรมหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
       2. การนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติต่าง ๆ จะมีทั้งที่สอดคล้อง และไม่
สอดคล้องกับสาระสําคัญของแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจ 108  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้วิจัยคาดว่า การวิจัยครั้งน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์การย่อหรือการถอดอักษรในคัมภีร์
หัวใจ 108 
  2. ผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงความหมาย แหล่งที่มา สาระสําคัญ และการนําอักษรย่อ
หรือศัพท์ที่เป็นหัวใจในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติต่าง ๆ   
  3. ผลการวิจัยจะทําให้เห็นถึงหลักการในพระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้เป็นสื่อการสอนผ่านอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจต่าง ๆ  
  4. ผลการวิจัยจะช่วยให้การเรียนและการสืบต่อองค์ความรู้เรื่องอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 
108 ตรงกับสาระสําคัญในพระพุทธศาสนาอันเป็นการรักษาและสืบต่อภูมิปัญญาของโบราณาจารย์
ไทยและเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการสํารวจเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยได้พบเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี 
โดยมีสาระสําคัญที่พบดังต่อไปน้ี 
 อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ (ม.ป.ป., น. 359) ได้กล่าวถึงอักษรในหัวใจ 108 ว่าเป็นอักษรท่ีโบ
ราณาจารย์ย่อมาจากมนต์คาถาต่าง ๆ เพ่ือให้สั้นลง อักษรที่ย่อให้สั้นลงน้ันเรียกว่า หัวใจ เมื่อจะใช้
ปลุกเสกต้องภาวนาถึง 108 คาบทั้งน้ัน จึงนิยมเรียกกันติดปากว่า หัวใจ 108 
 สํานักงาน ส.ธรรมภักดี (ม.ป.ป., น. 229) ได้กล่าวถึงหัวใจ 108 ว่า มาจากคาถาที่มี
เน้ือหายาวมาก ไม่สะดวกแก่การจดจําและท่องบ่น โบราณาจารย์จึงได้ย่อให้สั้นลง และให้ช่ืออักษรท่ี
ย่อมานั้นว่า คาถาหัวใจต่าง ๆ  
 พระยาอนุมานราชธน  (2505-2506, น. 30) ได้กล่าวถึงอักขระในยันต์ไทยไว้ว่า อักขระ
หรือข้อความ (คาถา) ที่ผูกขึ้น ซึ่งเช่ือกันว่า มีอํานาจลึกลับ และเมื่อนําไปใช้ตามลัทธิที่กําหนดไว้ เช่น 
บริกรรม เสก เป่า รวมถึงปลุกเสกยันต์ เป็นต้นจะเกิดความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิที่อํานวยประโยชน์ให้
มนุษย์ในหลายด้าน เช่น ป้องกันภัย เป็นต้น 
 เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 3) ได้กล่าวถึงอักขระที่ใช้ลงในยันต์ไทยภาคกลางส่วนใหญ่
นิยมเขียนด้วยด้วยอักษรขอมบรรจง เพราะถือว่าเป็นภาษาที่ใช้ในเร่ืองศาสนาแต่เดิม (พราหมณ์ 
พุทธ) และเป็นภาษาที่ขลัง ศักด์ิสิทธ์ิ ไม่นิยมลงเป็นภาษาไทยเพราะเช่ือว่าจะทําให้ยันต์ไม่ขลัง และได้
กล่าวถึงหัวใจ 108 ว่า ถอดมาจากคาถาที่สําคัญ เช่น พุทฺ ธ สํ มิ หัวใจพระไตรสรณคมน์ เพ่ือสะดวก
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แก่การนํามาใช้ภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ และใช้ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลังทั้งปวง และนิยมใช้จํานวน 
108 จึงเรียกว่า หัวใจ 108 (2538, น. 8-15) 
 เทพ สุนทรศารทูล (2548, น. 8)  ได้กล่าวถึงบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเป็นที่มาของ
คาถาอาคม เช่น เวทคือนําพระอภิธรรมมาสวด เช่น กุสลา ธมฺมา มนต์คือนําพระสูตรต่าง ๆ มาสวด 
เช่น รัตนสูตร เมตตสูตร คาถา คือ คําย่อที่ย่อมาจากพระสูตร เช่น สนฺติ ปกฺขา อปตฺตนา สนฺติ ปาทา 
อวญฺจนา ที่นํามาใช้เป็นคาถาป้องกันไฟ อาคม คือ บทที่แต่งขึ้นใหม่โดยนําพระพุทธคุณมาต้ัง
สัตยาธิษฐาน เช่น พุทธชัยมงคลคาถาที่สื่อถึงบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงเอาชนะมารทั้ง 8 ครั้ง โดย
สรุปพุทธมนต์เป็นกุศโลบายที่ชักนําจิตให้คนได้ศึกษาหลักธรรมและเป็นที่ยึดเหน่ียวทางใจ 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2548, น. 4-6) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการ
สวดพระปริตรว่า เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความสําเร็จ และเพื่อขจัดทุกข์ ภัย และโรคต่าง ๆ 
โดยพระสงฆ์ไทยจะเลือกพระพุทธมนต์มาจากพระไตรปิฎกที่มีเน้ือหาสวดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มุ่ง
ให้เกิดความสวัสดีแก่ผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งต่างจากการร่ายมนต์ในศาสนาพราหมณ์ที่นําบทสวด  
ในคัมภีร์พระเวทที่ผสมผสานกับลัทธิไสยศาสตร์ (อาถรรพเวท) มุ่งไปท่ีความขลังความศักด์ิสิทธ์ิจาก
บทสวดแต่ละบท บางครั้งก็มีการนําไปใช้ในทางร้าย เช่น สาปแช่ง เป็นต้น ต่างจากพุทธมนต์         
ในพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้ผู้ฟังเข้าถึงธรรมเป็นสําคัญ 
 พระมหาปรม โอภาโส (กองคํา) (2541, น. 207) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของ 
ชาวพุทธไทยในปัจจุบันได้พบประเด็นสําคัญ คือ คนส่วนหน่ึงเมื่อประสบกับปัญหาชีวิตได้หันไปพ่ึง 
ไสยศาสตร์เพ่ือให้ช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขากําลังประสบอยู่ และอีกมิติหน่ึง คือ คนเหล่าน้ันต้องการลบ
ล้างความผิดบางอย่างที่ตนได้กระทําโดยที่พวกเขาไม่อยากรับผิดชอบ 
 พระมหามนตรี วลฺลโภ (ป้อมสุข) (2542, น. 119) ได้ทําการศึกษาอิทธิพลของวัตถุมงคลที่
มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันได้พบว่า คนไทยมีความเช่ือในวัตถุมงคลค่อนข้างสูง และเช่ือมั่นในอานุภาพ
ของวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกหรือผ่านพิธีการปลุกเสกมาแล้ว  
 พระมหาประเสริฐ ชุตินฺธโร (สุนทรวัฒน์) (2542) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ไสยศาสตร์กับ
พุทธศาสตร์จากทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้พบว่า พระธรรมปิฎกได้แสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงโทษของไสยศาสตร์          
ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสตร์ไว้หลายประการ แต่ถึงกระนั้นพระธรรมปิฎกก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องไสยศาสตร์
ที่พระสงฆ์ไทยนํามาผสมผสานกับพุทธศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะของท่านตอนหน่ึงที่ว่าให้
ใช้ไสยศาสตร์ในฐานะเป็นเครื่องมือดึงศรัทธาของประชาชนเข้าสู่พุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเขาให้สูงขึ้นไป
ตามหลักคําสอนเรื่องกรรม  
 นัฏฐวัตน์ ผาทา (2549, น. (9)) ได้ศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา 
(คาถาพาหุง) ได้พบอิทธิพลของบทสวดมนต์น้ีต่อสังคมไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านอิทธิฤทธ์ิ     
ที่ชาวไทยบางส่วนเช่ือว่า บทสวดมนต์น้ีสามารถบรรเทาหรือแก้ปัญหาชีวิตได้ และการสวดมนต์      
ยังช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่ต่อไปได้ 
  พระวิรัตน์ ฉนฺทโก (ศรีคํามนตรี) (2550) ได้กล่าวถึงลายสักบนร่างกายของมนุษย์ว่า     
มีผลทําให้ผู้สักมีความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยว่า มียันต์คอยคุ้มครอง บันดาลในสิ่งที่ พ่ึงประสงค์ 
นอกจากน้ี ยังพบรูปแบบที่คนไทยนิยมสัก คือ อักขระ คาถา รูปเทพเจ้าหรือสัญลักษณ์ทางศาสนา 
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และลายสักยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างตามความเช่ือเรื่องคาถา เพราะอาจารย์ผู้สักจะต้องใช้
คาถาหรือหัวใจบริกรรมเพ่ือให้ฤทธ์ิ อํานาจแทรกซึมเข้าไปในนํ้ามึกและลงในผิวหนังของผู้รับการสัก 
 รอบทิศ ไวยสุศรี (2551, น. ก-ข) ได้ศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบาย   
ในการปฏิบัติธรรมได้พบประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างและการใช้พระเคร่ืองจะไปสัมพันธ์กับ      
บุญกิริยาวัตถุ คือทําให้มีการบริจาคทาน (ทาน) การรักษาศีล (ศีล) และการสวดมนต์ ฟังธรรม 
(ภาวนา) นอกจากน้ียังพบว่าผู้ที่จะสร้างพระเคร่ืองจะต้องปฏิบัติตามไตรสิกขา โดยเฉพาะอธิจิตต-
สิกขาซึ่งผู้วิจัยหมายถึง ฌาน ที่ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่สามารถทําให้เกิดฤทธ์ิอํานาจทางใจอันจะส่งผลให้
พระเครื่องมีความศักด์ิสิท ธ์ิตามไปด้วยโดยผู้ วิจัยได้สรุป ว่า พระเครื่องไม่ ใช่เรื่องงมงายใน
อิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่เป็นกุศโลบายดึงคนเข้าวัดและโน้มน้าวผู้สร้างและผู้ใช้    
พระเคร่ืองให้เข้าหาธรรม 
  ธีรโชติ เกิดแก้ว (2552) ได้ศึกษาสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในยันต์ไทยพบ
ยันต์ไทยส่วนใหญ่เป็นองค์รวมของสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาทั้งรูปทรง ลายเส้น รูปภาพ อักขระ 
ตัวเลข คาถา รวมถึงช่ือยันต์ที่สื่อถึงพระพุทธเจ้า หลักธรรมคําสอน พุทธสาวก คัมภีร์ ศาสนพิธี       
ปูชนียวัตถุ ศิลปะ เทพ ยักษ์ มนุษย์ สัตว์ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา อันเป็นภูมิปัญญา
ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นสื่อการสอนธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนา และใช้เป็นอุบายฝึกจิตให้
เกิดสมาธิ และควบคุมความประพฤติของผู้สร้างและผู้ศรัทธาในยันต์ให้ต้ังมั่นอยู่ในคุณความดีตาม
หลักคําสอนในพุทธศาสนา 
 วานิษา บัวแย้ง (2556, น. 49) ได้กล่าวถึงยันต์รูปภาพที่มาจากตัวละครในวรรณคดี เรื่อง
รามเกียรต์ิว่าเป็นพัฒนานาการหนึ่งของระระบบยันต์ในประเทศไทย เพราะรามเกียรติเป็นวรรณกรรม
ที่ศักด์ิสิทธ์ิและมีความสําคัญต่อแนวคิดและความเช่ือในสังคมไทย การเลือกรูปตัวละครในวรรณกรรม
รามเกียรติมาใช้ในยันต์จะเลือกตามความเหมาะสม เช่น บทบาทและความสามารถ ลักษณะเฉพาะ  
ที่โดดเด่น ชาติกําเนิด ความเช่ือว่าลิงค์เป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิ และตํานานปรัมปราเรื่องราพณ์ในอินเดียใต้ 
 จากทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่กล่าวถึงหัวใจได้ข้อสรุปว่า หัวใจคืออักษรที่ย่อมาจาก
คาถาภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาหรือเวทมนต์คาถาอ่ืน ๆ ที่มีเน้ือความยาว ๆ เพ่ือนํามาใช้ท่องจํา
และบริกรรม ภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ โดยนิยมใช้อักษรขอม ภาษาบาลีที่เช่ือว่าเป็นอักษรที่ขลัง
ศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่เก่ียวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์และวัตถุมงคล       
ในฐานะเป็นที่ยึดเหน่ียวทางด้านจิตใจ เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และชักนําคนให้เข้าถึง  
พุทธธรรม ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจที่จะทําการวิจัยต่อยอดก็คือ การศึกษารูปแบบและวิธีการย่ออักษร  
ที่เรียกว่าหัวใจ ความหมายของหัวใจและอักษรย่อ แหล่งที่มาของอักษรย่อ สาระสําคัญของอักษรย่อ
ในฐานะเป็นสื่อการสอนพระพุทธศาสนา และการนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ว่า สอดคล้อง
กับสาระสําคัญตามแหล่งที่มาของอักษรย่อในแต่ละหัวใจหรือไม่ เพ่ือรักษา สืบต่อภูมิปัญญาอันเป็น
มรดกทางทางศาสนาของโบราณาจารย์ และจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมต่อไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) ที่ผู้วิจัยจะใช้ในการศึกษาเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดย
สรุปดังต่อไปน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
 วิธีการวิจัยเชิงเอกสารน้ี เบ้ืองต้นผู้วิจัยได้ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะวิจัยเพ่ือนําข้อมูลมากําหนดแนวทางในการศึกษาโดยได้กําหนดเอกสารที่จะ
ศึกษาไว้ 3 ด้าน คือ  
  1.1 ด้านแนวคิด ทฤษฎี การย่ออักษรในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา กําหนดศึกษา
เฉพาะคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่แต่งโดยพระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ พระภิกษุชาวเชียงราย ในปี 
พ.ศ. 2078 เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบและวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 
  1.2 ด้านคัมภีร์หัวใจ 108 กําหนดศึกษาเฉพาะคัมภีร์หัวใจ 108 จากเอกสารโบราณ 
ทะเบียนเลขที่ 490 ระบุช่ือว่า หัวใจ, ว่าด้วยหัวใจ 108 เป็นต้น จัดอยู่ในหมวดไสยศาสตร์ พระยา- 
กสิการบัญชาได้มอบคัมภีร์เล่มน้ีให้แก่สํานักหอสมุดแห่งชาติใน พ.ศ. 2479 พิมพ์ด้วยกระดาษฝรั่ง 
อักษรไทย ภาษาบาลี แต่บางหัวใจก็เป็นบาลีไทย คือ ผสมกันระหว่างภาษาบาลีกับภาษาไทย ซึ่งใน
เอกสารดังกล่าวระบุไว้เพียงอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจเท่าน้ัน ไม่ได้บอกรายละเอียดถึงความหมาย 
ศัพท์ที่มาของอักษรย่อ วิธีการย่อ และสาระสําคัญของอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจแต่อย่างใด 
  1.3 ด้านแหล่งที่มาของอักษรย่อ กําหนดศึกษาเฉพาะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถร-
วาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ รวมถึงงานวิจัย หนังสือ 
ตํารา และเอกสารทางวิชาการที่มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัย 

สาระสาํคญัทีศ่ึกษา 
- ความหมาย 
- ศัพทท์ี่มาของอักษรย่อ 
- รูปแบบ/วิธีการย่ออักษร 
- แหล่งที่มาของหลักคําสอน 
- การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติ 
  ทางความเช่ือ 
- บทสรุปวิเคราะห์      

อักษรย่อในคมัภีร์หัวใจ 108 

สื่อการสอนพระพุทธศาสนา 
- พระรัตนตรัย 
- หลักธรรมและวินัย 
- คัมภีรท์างศาสนา 
- ศาสนพิธี 
- เรื่องอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง     

ทฤษฎีการย่ออักษร 
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
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 2.  การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างของคําถามชัดเจนตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดของการวิจัยที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ 
  2.1 กลุ่มนักวิชาการผู้ที่มีความรู้ด้านคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา อักษรโบราณ และ
ทํางานเก่ียวกับคัมภีร์โบราณ จํานวน 2 คน ได้แก่  
   2.1.1 อาจารย์ภิญโญ ล่องสกุล (ป.ธ.9) ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิ
ภูมิพโลภิกขุ ผู้เช่ียวชาญด้านคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาและมีความรู้เก่ียวกับอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ  
   2.1.2 อาจารย์สมชัย ฟักสุวรรณ (ป.ธ.9) นักภาษาโบราณ ชํานาญการพิเศษ 
สํานักหอสมุดแห่งชาติ ผู้ที่มีความรู้ด้านคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา และอักษรโบราณ โดยเฉพาะอักษร
ขอมที่ใช้จารึกอักษรย่อหรือศัพท์ในหัวใจต่าง ๆ สมัยโบราณ 
  2.2 กลุ่มพระสงฆ์ผู้มีความรู้และนําอักษรในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ กําหนดศึกษาเฉพาะ
พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุดปราการ ซึ่งพบว่า มีพระเกจิอาจารย์จํานวนหลายรูป 
มากกว่าในอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 รูป ได้แก่ 
   2.2.1 พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์ วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย 
ตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
   2.2.2 พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดหอมศีล 
ตําบลบาลพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อ กระทําโดยวิธีการ
ทางด้านมานุษยวิทยา คือ ใช้การพรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วยการดูความสัมพันธ์ของข้อมูล
เอกสารกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วนําเสนอเป็นรายงานการวิจัย
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) 
 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎกีารยอ่อกัษร 
 

 การศึกษาวิจัยในบทน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตของการศึกษาทฤษฎีการย่ออักษรไว้ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีการย่ออักษรท่ัวไปเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการย่ออักษรท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และขั้นตอน
ที่สองเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ คัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะที่แต่งโดยพระสิริรัตตนปัญญา มหาเถระ พระภิกษุชาวเชียงรายในปี 2078 เพ่ือให้
เห็นรูปแบบและวิธีการย่ออักษรในสมัยโบราณจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีผลของ
การศึกษาดังต่อไปน้ี 
          
แนวคิด ทฤษฎีการย่ออักษรทั่วไป 
 คําย่อเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้สร้าง
คําย่อจากคําเต็มในภาษาของตน เพ่ือง่ายต่อการจดจําหรือเพ่ือทําคําประสมที่เป็นคํายาว ๆ ให้สั้นลง 
แล้วนํามาใช้สื่อสารกันจนเป็นที่รับรู้ เข้าใจของกลุ่มคนหรือสังคม อาจจะรับรู้ไม่ได้ทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น การศึกษาพ้ืนฐานของคนแต่ละคน เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า อักษร
ย่อน้ันมีอยู่เกือบทุกภาษา อาทิ ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น มฉก. ที่ย่อมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งเป็นการย่อโดยนําอักษรของคําแรก คํากลาง และคําสุดท้ายจากช่ือมหาวิทยาลัยมาใช้
เป็นอักษรย่อ ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลของโลก ตัวอย่างเช่น AEC ที่ย่อมาจากคําว่า Asian 
Economics Community หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นการย่อโดยนําอักษรตัวหน้าของคําหลักมาใช้เป็นอักษรย่อ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับอักษรย่อทั่วไปได้พบสาระสําคัญของอักษรย่อ 3 
ประการ คือ 
 1. ความหมาย 
 อักษรย่อ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า รัสพจน์ แปลว่า คําย่อ (Acronym) เป็นการนําอักษร  
บางตัวจากศัพท์หรือวลีมาใช้เรียกแทนคําเต็ม อักษรย่อทั่วไปน้ันมักย่อหรือถอดมาจากพยัญชนะต้น 
ในพยางค์แรกของศัพท์หรือข้อความ นอกจากน้ี ยังมีผู้ให้ความหมายไว้หลายนัย แต่ละนัยก็สะท้อนถึง
สาระสําคัญของอักษรย่อดังต่อไปน้ี 
 กําชัย ทองหล่อได้ให้ความหมายของการย่อไว้ว่า คือการลดรูปของคํา โดยนํามาส่วนหน้า 
ถ้าส่วนหน้าที่นํามาน้ันเป็นคํา เรียกว่า คําย่อ แต่ถ้าเป็นอักษร เรียกว่า อักษรย่อ ตัวอย่างเช่น กรกฏ. 
(คําย่อ) ก.ค. (อักษรย่อ) (อ้างใน จินตนา ไบกาซูยี และคณะ, 2543, น. 129)   
   



 12 

 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552, น. 155) ได้กล่าวถึงคําย่อว่าเป็นวิธีการเขียนอย่างหน่ึงที่นิยม
กันมากในราชการ เพราะเป็นวิธีเขียนให้สั้น ประหยัดเวลาและเน้ือที่การเขียน เน่ืองจากช่ือยาวจํายาก 
คําเหล่าน้ีเป็นที่รู้จักและเข้าใจความหมายในระหว่างผู้ที่สื่อสารกัน 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1325) ได้กล่าวถึงหัวใจที่หมายถึง อักษรย่อของหลักธรรม
หรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพ่ือกําหนดจําได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจว่า “ทุ. ส. นิ. 
ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”  
 อักษรย่อ (Acronym) หมายถึง อักษรที่ย่อหรือถอดมาจากอักษรตัวแรกของคําหรือวลีจะ
ออกเสียงได้หรือเป็นกลุ่มอักษร ตัวอย่างเช่น PDF ที่ย่อมาจาก Portable Document Format และ
นิยมเขียนอักษรที่ย่อมานั้นเป็นพิมพ์ใหญ่ (Michaelmas, 2014, p. 2) 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า อักษรย่อ หมายถึง อักษรที่ย่อหรือถอดมา
จากคําสําคัญในเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่เก่ียวกับศาสนา และเรื่องที่เก่ียวกับความเช่ือ เพ่ือลดพ้ืนที่ใน 
การเขียน ง่ายแก่การจดจํา ประหยัดเวลา และเพ่ือสะดวกในการสื่อสาร 
 2. รูปแบบและวิธีการย่อ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2548, น. 67-70) ได้แสดงถึงรูปแบบและวิธีการย่ออักษรหรือคําไว้
หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
หลักเกณฑ์การเขียนคําย่อ สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 อักษรย่อที่มาจากพยัญชนะต้นของคํา 
  การย่อหรือการถอดอักษรย่อในข้อน้ีให้ย่อหรือถอดอักษรจากพยัญชนะต้นของพยางค์
แรกของคํา ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบว่า นิยมใช้กันมาก โดยมีข้อกําหนด 2 ประการ คือ 
   2.1.1 ถ้าเป็นคําคําเดียว แม้ว่าคําน้ันจะมีหลายพยางค์ก็ตาม ให้ย่อหรือถอด
อักษรย่อเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น  
   ศ. ย่อมาจาก ศาสตราจารย์ 
   จ. ย่อมาจาก จังหวัด 
  2.1.2 ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วอาจทําให้สื่อความหมายของอักษรย่อไม่
ชัดเจนหรืออาจทําให้สับสนได้ ให้ย่อพยัญชนะต้นของคําถัดไปเป็นอักษรย่อ 2 ตัวได้ ตัวอย่างเช่น  
  ทบ. ย่อมาจาก ทหารบก 
  อก. ย่อมาจาก อัยการ 
  2.2 อักษรย่อที่มาจากคําสมาส 
  การย่อหรือการถอดอักษรย่อจากคําสมาสมีข้อกําหนดในการย่อ คือ คําสมาสให้ถือ
เป็นคําเดียว และให้ย่อหรือถอดพยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียวมาใช้เป็นคําย่อ ตัวอย่างเช่น  
   ม. ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย 
   วิ. ย่อมาจาก วิทยาลัย 
  2.3. อักษรย่อที่มาคําผสม 
  การย่อหรือการถอดอักษรย่อที่มาจากคําผสมให้ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคําเป็นคําย่อ 
ตัวอย่างเช่น  
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  ชม. ย่อมาจาก ชั่วโมง 
  รร. ย่อมาจาก โรงเรียน 
  2.4 อักษรย่อที่มาจากคําผสมหลาย ๆ คํา 
  การย่อหรือการถอดอักษรย่อจากคําผสมที่ประกอบด้วยคําหลายคํา ซึ่งเป็นคํายาว ๆ  
มีข้อกําหนด 2 ประการ คือ 
   2.4.1 ให้เลือกถอดหรือย่อเฉพาะพยัญชนะต้นของคําที่เป็นใจความสําคัญ ทั้งน้ี
อักษรย่อที่ถอดออกมารวมแล้วไม่ควรเกิน 4 ตัว ตัวอย่างเช่น  
  สปช. ย่อมาจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ 
  ขสมก. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  2.4.2 กรณีใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคําแล้วทําให้เกิดความสับสน ให้ใช้พยัญชนะ
ต้นของพยางค์ถัดไปแทน ตัวอย่างเช่น  
   พ.ร.ฎ.  ย่อมาจาก พระราชกฤษฎ ีกา (พระราช) 
  พ.ร.ก. ย่อมาจาก พระราชกำหนด 
  2.5 อักษรย่อที่มาจากคําที่มี ห เป็นอักษรนํา 
  การย่อหรือการถอดอักษรย่อจากคําที่มี ห เป็นอักษรนํา เช่น หญ หล ให้ใช้พยัญชนะที่
ออกเสียงเป็นตัวย่อ ตัวอย่างเช่น  
   สวญ.  ย่อมาจาก  สารว ัตรใหญ ่ (ใหญ ่) 
   ทล.  ย่อมาจาก ทางหลวง (หลวง) 
  2.6 อักษรย่อที่มาจากคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรนําหรือควบกลํ้า 
  การย่อหรือการถอดอักษรจากคําที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบนําหรือควบกลํ้าให้ใช้
อักษรตัวหน้าตัวเดียว ตัวอย่างเช่น  
    ป. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตร 
  ถ. ย่อมาจาก ถนน 
  2.7 อักษรย่อที่เป็นคําบอกเวลา 
  อักษรย่อที่เป็นคําบอกเวลาจะใช้ตัวเลขแทนพร้อมกับย่อคําที่บอกถึงเวลา คือ นาฬิกา 
และนาที ต้องอ่านเป็นนาฬิกา นาที ตัวอย่างเช่น 
   9.00 น.   อ่านว่า เก้านาฬิกา ไม่อ่านว่า เก้าจุดศูนย์ศูนย์นอ 
   12.30 น. อ่านว่า สิบสองนาฬิกาสามสิบนาที ไม่อ่านว่า สิบสอง 
     จุดสามสิบนอ (น. เป็นคําย่อที่ใช้แทน นาฬิกา 
     และนาที) 
 3. ข้อกําหนดเกี่ยวกับอักษรย่อ 
 นอกจากรูปแบบและวิธีการย่อหรือการถอดอักษรย่อที่กล่าวแล้ว ยังพบว่า มีข้อกําหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอักษรย่ออีก 3 ประการ คือ 
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  3.1 อักษรย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคําที่เคยใช้มาก่อน 
  อักษรย่อที่ถอดมาจากคําต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วไม่นิยมถอดสระมาด้วย ยกเว้นแต่คํา   
ที่เคยใช้มาก่อนที่ถอดมาจากพยัญชนะต้นของคําพร้อมกับสระ ตัวอย่างเช่น  
    ชม. ย่อมาจาก ช ั่วโมง (ชม. ไม่นําสระติดมาด้วย) 
    มี.ค. ย่อมาจาก มีนาคม (มี. นําสระติดมาด้วยตามท่ีเคยใช้มา 
       ก่อนแล้ว) 
  3.2 อักษรย่อต้องมีจุดกํากับ 
  อักษรย่อโดยส่วนใหญ่นิยมใส่จุดมหัพภาค (.) กํากับเสมอ โดยมีข้อกําหนดดังน้ี 
   3.2.1 อักษรย่อตัวเดียว ให้ใส่จุดไว้หลังอักษรย่อ ตัวอย่างเช่น  
    ต.  ย่อมาจาก  ตำบล 
   3.2.2 อักษรย่อ 2 ตัวขึ้นไปให้ใส่จุดที่อักษรตัวสุดท้าย ตัวอย่างเช่น  
     ผศ. ย่อมาจาก ผ ู้ช่วย ศาสตราจารย์  
    กทม. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร  
    สวทช.  ย่อมาจาก  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       แห่งชาติ 
   3.2.3 อักษรย่อที่มีหลายจุด ซึ่งเคยใช้กันมาก่อนแล้วให้คงตามน้ัน ตัวอย่างเช่น  
    ม.จ. ย่อมาจาก หม ่อมเจ ้า 
    ม.ร.ว. ย่อมาจาก หม ่อมราชวงศ์ 
   3.2.4 อักษรย่อที่ไม่ใส่จุด นอกจากข้อกําหนดในการเขียนอักษรย่อทั้ง 3 ข้อ
ดังกล่าวแล้วยังพบว่า บางคร้ังการเขียนอักษรย่อบางตัวไม่นิยมใส่จุดก็มี มักพบในอักษรที่มาจากช่ือ
ของหน่วยงานหรือจังหวัดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  
  มท ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย 
  นว ย่อมาจาก จังหวัดนครสวรรค์ 
  3.2.5 การเขียนคําย่อนิยมเว้นวรรคเล็กน้อย ไม่เขียนติดกัน ตัวอย่างเช่น  
   ประวัติของ อ.พระนครศรีอยุธยา 
   ประกาศจาก มฉก. เรื่องวัดหยุดพิเศษประจําปี 
  3.2.5 การเขียนคําย่อระหว่างกลุ่มอักษรย่อ ให้เว้นวรรคเล็กน้อย ไม่เขียนติดกัน 
ตัวอย่างเช่น  
   ศ. นพ.  ย่อมาจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
  3.3 การอ่านอักษรย่อ 
  การอ่านอักษรย่อโดยทั่วไปมีข้อกําหนด 2 ประการ คือ 
   2.3.1 อักษรย่อทุกตัวต้องอ่านเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการพูดในการสื่อสาร
ที่เป็นงานพิธีการหรือเป็นทางการจะต้องอ่านออกเสียงเต็ม  ไม่มีการอ่านออกเสียงย่อเหมือนกับการ
เขียน ตัวอย่างเช่น 
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    อ.  ย่อมาจาก อําเภอ ให้อ่านว่า  อํา-เภอ 
    จ. ย่อมาจาก จังหวัด ให้อ่านว่า  จัง-หวัด 
 3.3.2 อักษรย่อที่ย่อมาจากคําเต็มที่ยาวมากและคําย่อน้ันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
แล้ว อาจอ่านตัวอักษรย่อเรียงตัวไปก็ได้ ตัวอย่างเช่น  
  ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้อ่านว่า 
    กอ-พอ. 
 ความหมาย รูปแบบ วิธีการย่อ ข้อกําหนดเกี่ยวกับเขียนและการอ่านอักษรย่อที่กล่าวมา
แสดงให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อคืออักษรท่ีย่อมาจากคําสําคัญของเรื่องต่าง ๆ ที่มีกฎเกณฑ์ในการย่อ การ
เขียน และการอ่านเพ่ือใช้สื่อสารในองค์กรหรือใช้สื่อสารเป็นทางการ เพ่ือสะดวกแก่การจําและ
นําไปใช้ 
 นอกจากอักษรย่อในภาษาไทยแล้วยังพบว่า ภาษาต่าง ๆ ในโลกน้ีล้วนมีอักษรย่อและ   
คําย่อที่นํามาใช้สื่อสารทุกภาษา ขอยกตัวอย่างอักษรย่อในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาของโลกตาม
ข้อสรุปของ Michaelmas (2014) ที่กล่าวถึงตัวย่อ คําย่อ และอักษรย่อไว้ในหนังสือ UNIVERSITY 
OF OXFORD STYLE GUID โดยสรุปถึงประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 
 1. ตัวย่อ (Abbreviation)  
 ตัวย่อ คือ อักษรที่มาจากอักษรตัวต้นของศัพท์โดยละทิ้งอักษรข้างหลังที่เหลือ โดย
ความหมายก็คือ อักษรตัวแรกที่ย่อมาจากคําหรือวลีโดยไม่นําอักษรที่เหลือมาด้วย จะย่อเฉพาะอักษร
ตัวแรกของคําหรือย่อมากกว่า 1 อักษรก็ได้ ตัวอย่างเช่น  
  Med Sci ย่อมาจาก Medical Sciences 
  DPhil ย่อมาจาก Doctorate of Philosophy 
  am  ย่อมาจาก ante meridiem 
  pm  ย่อมาจาก post meridiem 
  (Michaelmas.  2014 : 2) 
 2. คําย่อ (Contraction)  
 คําว่า Contraction แปลว่า การหดตัว หมายถึง คําย่อที่นําอักษรบางส่วนมาจากคําเต็ม 
โดย Michaelmas (2014, p. 2) ได้อธิบายว่า เกิดจากการนําอักษรตัวหน้าและตัวสุดท้ายของศัพท์มา
ใช้เป็นคําย่อ โดยให้เขียนอักษรตัวแรกด้วยพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวถัดมาด้วยพิมพ์เล็ก หรืออาจย่อ
อักษรที่เป็นพยัญชนะต้นและอักษรถัดมาก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
  Mr  ย่อมาจาก Mistre 
  Dr  ย่อมาจาก Doctor 
  St  ย่อมาจาก Street 
  The Revd ย่อมาจาก The Reverend 
  (Michaelmas, 2014, p. 2) 
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 3. อักษรย่อ (Acronyms) 
 อักษรย่อ หมายถึง อักษรที่ย่อมาจากอักษรตัวแรกของคําหรือวลี จะเป็นคําเดียวหรือ
หลาย ๆ คําก็ได้ และอักษรที่ย่อมาจากคําต่าง ๆ น้ันให้เขียนด้วยพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น 
  MA  ย่อมาจาก Master of Arts 
  PVC  ย่อมาจาก Pro-Vice-Chancellor 
  PDF  ย่อมาจาก Portable Document Format 
  BBC  ย่อมาจาก British Broadcasting Corporation 
  AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome 
  (Michaelmas, 2014, p. 2) 
 นอกจากตัวย่อ คําย่อ และอักษรย่อที่กล่าวข้างต้นแล้ว Michaelmas ยังกล่าวถึงข้อ 
กําหนดในการย่อคําหรืออักษรไว้ว่า การเขียนคําย่อหรืออักษรย่อไม่ต้องใส่จุดหลังคําย่อหรืออักษรย่อ 
(full stop) ถ้าเป็นอักษรย่อให้เขียนติดกันและใช้พิมพ์ใหญ่ เช่น MA (Master of Arts) ถ้าเป็นคําย่อที่
ย่ออักษรมาจากคําเดียวกันให้เขียนอักษรตัวแรกด้วยพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวนอกน้ีด้วยพิมพ์เล็ก เช่น 
Dr (Doctor) และ The Revd (The Reverend) และกรณีที่อักษรย่อหรือคําย่อไม่เป็นที่แพร่หลายให้
เขียนคําเต็มในครั้งแรกก่อนแล้ววงเล็บคําย่อไว้ หลังจากน้ันจึงเขียนอักษรย่อหรือคําย่อได้  
 
แนวคิด ทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ปัจจุบันพบว่า สังคมไทยมีการใช้คําย่อกันอย่างหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาคําย่อพบว่า คําย่อไม่ใช่มีเฉพาะในปัจจุบันเท่าน้ัน แต่อักษรย่อหรือคําย่อมีมาแล้ว     
แต่โบราณ เห็นได้จากคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นทฤษฎีศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 
108 เป็นคัมภีร์ที่แสดงถึงรูปแบบและหลักการย่อหรือการถอดอักษรจากคําศัพท์ภาษาบาลีจากแหล่ง
ต่าง ๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย และได้เป็นต้นแบบของการย่อหรือการ
ถอดอักษรจากคําศัพท์แล้วนํามาใช้เป็นหัวใจต่าง ๆ มีทั้งที่ใช้กฎเกณฑ์ตามวิธีการย่ออักษรในแต่ละ
แบบ และบางส่วนมีการดัดแปลงไปตามภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย
ด้วย ดังผลของการศึกษาต่อไปน้ี 
  1. ความหมาย 
  คําว่า “วชิรสารัตถสังคหะ” ประกอบด้วยศัพท์บาลี 4 คํา คือ วชิร แปลว่า เพชร สาร 
แปล ใจความสําคัญ อตฺถ แปลว่า เน้ือหา ความหมาย หรือประโยชน์ และ สงฺคห แปลว่า รวบรวม
หรือการประมวลมา ดังน้ัน ความหมายโดยรวมของคําว่า วชิรสารัตถสังคหะก็คือ คัมภีร์ที่ประมวล
อรรถอันเป็นสาระดุจเพชร คําแปลน้ีได้แสดงประโยชน์ของคัมภีร์น้ีที่มีคุค่ามหาศาลดุจเพชรที่มีราคา
มหาศาลเช่นกัน เน่ืองจากผู้แต่งได้รวบรวมสาระสําคัญของเรื่องต่าง ๆ จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
และคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องไว้หลายคัมภีร์ เน้ือหาประกอบไปด้วยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ 
นิรุกติศาสตร์ โหราศาสตร์ คณิตศาสตร์ อลังการศาสตร์ อักษรศาสตร์ คันธัพพ-ศาสตร์ และพุทธ
ศาสตร์ที่กล่าวถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ครบทั้ง 3 ปิฎก 
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  2. ผู้แต่ง 
  ผู้แต่งคัมภีร์น้ีมีนามว่า พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ เป็นพระภิกษุชาวเชียงราย หรือ
ล้านนาในสมัยน้ัน เป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก และนิรุกติ วิชาที่ว่าด้วยความหมายและ
ที่มาของคําศัพท์ ดังข้อความท่ีปรากฏในนิคมคาถา หมายถงึ คําลงท้าย ในตอนท้ายของคัมภีร์น้ีว่า 
 รตนปญฺญนาเมน ภิกฺขุนา วรพุทฺธินา 
 โสตูนํ ปาฏวตฺถาย พชฺรสารตฺถสงฺคหํ 
 รจิตํ นิฏฺฐิตํ ตนฺตุ โหตุ สาธุชเนสุ เว 
 พุทฺธิวิสทกาเมสุ เขฬวินฺทธ ว ปากฏํ. 

แปล : คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะอันภิกษุช่ือว่ารัตนปัญญา ผู้มี
ความรู้เป็นเลิศ แต่งไว้เพ่ือความเช่ียวชาญของผู้ศึกษาทั้งหลาย  
จบแล้ว ก็แลคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะน้ีจงปรากฏเป็นดุจดังหยาด
เขฬะในสาธุชนทั้งหลายผู้มีความต้องการความแกล้วกล้าด้วย
ความรู้ เทอญ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 323)  

 จากบทประพันธ์ของผู้แต่งข้างต้นได้ระบุช่ือผู้แต่ง คือ พระภิกษุนามว่า รัตนปัญญา พร้อม
ทั้งคุณสมบัติของผู้แต่งที่เป็นผู้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาอย่าง
มาก ช่ือของคัมภีร์น้ี คือ วชิรสารัตถสังคหะ และวัตถุประสงค์ของการแต่ง คือ เพ่ือไว้เป็นคู่มือศึกษา
พระพุทธศาสนาให้แตกฉาน เกิดความเช่ียวชาญแก่ผู้ศึกษาทั้งหลาย 
 พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระหรือบางแห่งเรียกนามของท่านว่า พระรัตนปัญญาเถระ เป็น
พระภิกษุรูปหน่ึงที่มีความสําคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรูป
หน่ึง เน่ืองจากท่านเป็นกําลังสําคัญในการประกาศ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา 
โดยเฉพาะผลงานด้านคัมภีร์ที่สะท้อนถึงความเป็นปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่ยังคงปรากฏและ
มีผู้ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ของท่านทั้ง 3 คัมภีร์ คือ 
 1) มาติกัตถสรูปอภิธัมมสังคณี เป็นคัมภีร์อธิบายพระอภิธรรมโดยย่อ ไม่ปรากฏว่าแต่ง  
ในปีใด แต่มีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะแต่งในระหว่างปี พ.ศ. 2060-2065 
 2) ชินกาลมาลีหรือชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทพงศาวดารหรือประวัติความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์จนถึงการประสูติ 
การออกบวช ตรัสรู้ ปรินิพพาน การทําสังคายนาพระธรรมวินัยในชมพูทวีปและศรีลังกา การสร้าง
เมืองสําคัญ เช่น นครพิงค์ (เชียงใหม่) หริภุญชัย (ลําพูน) เป็นต้น ตลอดจนกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา แต่งเมื่อ พ.ศ. 2060  
 3) วชิรสารัตถสังคหะ แต่งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2078 ที่วัดมหาวัน เชียงใหม่ เน้ือหาเกี่ยวกับ
อักษรหรือคําย่อ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนสําคัญที่มาจากคาถาต่าง ๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งจะต้องขยายความถึงที่มาของอักษรหรือคําย่อจึงจะทําให้รู้ความหมายได้ชัดเจน เรียกได้ว่า หัวใจ
ของเรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ที่ต่อมาได้นิยมนํามาใช้ย่อเป็นหัวใจต่าง ๆ แล้วมาผนวกเข้ากับ 
ไสยศาสตร์ในภายหลัง 
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 3. สมัยที่แต่ง 
  คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะแต่งขึ้นในสมัยล้านนา ยุคที่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
ไทยเจริญรุ่งเรืองมาก เน่ืองจากมีพระภิกษุที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาและคัมภีร์สัทศาสตร์ที่ได้
เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาแล้วกลับมาประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศ
จํานวนมาก หน่ึงในพระเถระเหล่าน้ันก็คือ พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ ซึ่งได้แต่งคัมภีร์วิชรสารัตถ-
สังคหะในปี พ.ศ. 2078 ดังข้อความท่ีปรากฏในนิคมคาถา ตอนท้ายของคัมภีร์น้ีว่า 

  “อิติ ภทฺทนฺตสิริรตนปญฺโญติ ครุคหิตนามเธยฺเยน สปรหิเตสินา กรุณาสญฺโจทิตหทเยน
สุขุมญฺญาณสญฺจารินา มหาวนาราม- วาสินา มหาเถเรน รจิตํ วชิรสารตฺถสงฺคหํ ปกรณํ สมฺมาสมฺพุทฺธ-
ปรินิพฺพานวสฺสโต อฏฺฐสตฺตติวสฺสาธิเก ทฺวิสหสฺสิเม วสฺเส ฉนฺนวุตาธิกอฏฺฐสตสกฺกราเช สมฺภูเต 
ตุรงฺควสฺเส วิสาขมาสสฺส กาฬปกฺเข ปญฺจมีติถิยํ โสรวาเร ปรินฏฺฐิตฺนฺติ” 

  แปล : “คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ อันพระมหาเถระผู้มีนามท่ีครูขนานนามว่า ภัททันตสิริ-
รัตนปัญญา ผู้แสวงหาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน มีหทัยอันกรุณาตักเตือนแล้วด้วยดี มีการ  
ตรวจตราดีด้วยญาณอันสุขุม ผู้จําพรรษาอยู่ที่วัดมหาวัน ได้รจนาไว้ดังที่กล่าวแล้ว จบบริบูรณ์ในวัน
เสาร์ แรม 5 คํ่า เดือน 6 ปีมะเมีย จุลศักราช 896 ในปีที่ 2078 นับแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน” 

(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถร, ม.ป.ป., น. 324) 
  ข้อความดังกล่าวได้ระบุถึงวัน เดือน ปีที่คัมภีร์น้ีแต่งเสร็จ พร้อมทั้งจุลศักราชที่วิธีนับ
ศักราชสมัยโบราณของไทยและปีพุทธศักราชที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ วันเสาร์ แรม 5 คํ่า เดือน 6 ปี
มะเมีย จุลศักราชที่ 896 หรือ ปีพุทธศักราช 2078 ถ้านับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง 482 ปีแล้ว 
 4.  โครงสร้าง 
 คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะเป็นการประพันธ์แบบวิมิสสะ หมายถึง การประพันธ์แบบ
ผสมผสานระหว่างคัชชะ บทประพันธ์แบบร้อยแก้วกับปัชชะ บทประพันธ์แบบร้อยกรองที่เรียกว่า 
คาถา หรือฉันทลักษณ์ ตามวิธีการประพันธ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์สุโพธาลังการ 
(พระมหาสามีมหาสังฆรักขิต, 2504, น. 3) ซึ่งพบว่า เป็นบทประพันธ์ส่วนใหญ่ เน้ือหาที่ผู้แต่งได้นํามา
รจนาน้ันมาจากคัมภีร์ต่าง ๆ ดังบทประพันธ์ที่ท่านได้รจนาไว้ว่า 
 ปุพฺพาจริยสีหานํ มตํ นิสฺสาย สาธุกํ 
 สารตฺถํ อุทฺธริตฺวาน  คนฺถนฺตโรทโธทร. 
 นานาสุขมสงฺเกต- คเตสฺวตฺเถสุ โสตุนํ 
 คมฺภีรพุทฺธิการตฺถํ พชฺรสารตฺถสงฺคหํ. 
 ปวกฺขามิ สมาเสน นิสามยนฺตุ สาธุกํ 
 ตนฺนินฺทาปคตา สนฺตา พุทฺธิวิสทกามิโน. 

แปล : ข้าพเจ้าจักขออาศัยเป็นอย่างดีซึ่งมติของพระโบราณาจารย์ผู้
องอาจท้ังหลาย ยกขึ้นซึ่งอรรถที่เป็นสาระจากท้องทะเลคือพระคัมภีร์
อ่ืน แล้วจักกล่าวคัมภีร์ช่ือวชิรสารัตถสังคหะโดยย่อ เพ่ือกระทําความรู้
ให้ลึกซึ้งในอรรถะที่ควรสังเกต  อันละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้ศึกษา ขอเชิญ
สัตบุรุษ ผู้ปราศจากข้อตําหนิ มีความปรารถนากระแสแห่งความรู้    
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จงจดจําคัมภีร์ วชิรสารัตถสังคหะน้ันให้ดีเถิด. (พระสิริรัตนปัญญา  
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 2-3) 

 จากบทประพันธ์ข้างต้นน้ี ผู้แต่งได้กล่าวถึงเน้ือหาที่นํามาแต่งน้ันว่าเป็นการประมวลองค์
ความรู้ของบูรพาจารย์จากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในคัมภีร์เล่มน้ี เพ่ือไว้เป็นคู่มือในการศึกษาเรื่องสําคัญ    
ที่ท่านเปรียบว่า มีค่าดุจเพชร ที่มีราคามหาศาล 
 คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะแบ่งโครงสร้างและเน้ือหาออกเป็นมาติกา หมายถึง แม่บท หรือ
หัวข้อใหญ่ มีทั้งหมด 19 หัวข้อ ดังบทประพันธ์ที่ว่า 
  อาทิอนฺตตทุภย- สงฺเกตํ มชฺฌสํหตํ 
  ปฏิโลมกฺขรํ ลีนนฺ- ตรกฺขรญฺจ ทฺวตฺถกํ. 
  โลกสญฺญงฺกิตสงฺขยํ วณฺณสงฺขยํ สิเลสกํ 
  อาทิปาโทตฺตรํ มชฺฌ- อนฺตปาโทตฺตรํ ตถา 
  ปญฺหสโมตฺตรํ สทฺทตฺ- ถกํ คุฬฺหปทตฺถกํ 
  ปเหฬียมกญฺเจว ปกิณฺณกนฺติ มาติกา. 
  แปล : มาติ (แม่บทหรือหัวข้อใหญ่) ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะน้ี คือ 
  1) อาทิสังเกต สังเกตอักขระหนต้น 
  2) อันตสังเกต สังเกตอักขระหนปลาย 
 3) อาทยันตสังเกต สังเกตทั้งหนต้นและหนปลาย 
 4) มัชฌสังหตะ ประมวลไว้ท่ามกลาง 
 5) ปฏิโลมักขระ ทวนอักษร 
 6) สีนันตรักขระ แฝงอักษรไว้ในระหว่าง 
 7) ทวัตถกะ สองความ 
 8) โลกสัญญังกิตสังขยา สังขยากําหนดด้วยโลกสัญญา 
 9) วัณณสังขยา สังขยาตัวหนังสือ 
 10) สิเลสกะ จุความ 
 11) อาทิปาโทตตระ ไขที่บาทต้น 
 12) มัชฌปาโทตตระ ไขที่บาทกลาง 
 13) อันตปาโทตตระ ไขที่บาทท้าย 
 14) ปัญหสโมตตระ ไขเหมือนปัญหา 
 15) สัททัตถะ ความของศัพท์ 
 16) คุฬหปทัตถกะ ความของบทลี้ลับ 
 17) ปเหฬี ชวนหัวหรือชวนให้ขบขัน 
 18) ยมก ศัพท์ซํ้า 
 19) ปกิณณกะ เบ็ดเตล็ด 
 (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป.,  3-4) 
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 เน้ือหาทั้ง 19  ตอนน้ี ผู้แต่งจะอธิบายหลักเกณฑ์ของเน้ือหาในแต่ละมาติกา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนแก่ผู้ศึกษา  
 5. เนื้อหาและสาระสําคัญ 
 เน้ือหาทั้ง 19 มาติกาหรือหัวข้อใหญ่ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะมีเน้ือหาและสาระสําคัญ
ตามผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
  5.1 อาทิสังเกต  
  อาทิสังเกต หมายถึง การสังเกตอักตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เต็มย่อว่า อักษร
ดังกล่าวย่อหรือถอดมาจากศัพท์ใด โดยสรุปก็คือ การย่อหรือการถอดอักษรด้วยวิธีน้ีเป็นการย่อหรือ
การถอดอักษรเฉพาะตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ คล้ายกับการถอดอักษรทั่วไปที่พบในภาษาไทยที่
กล่าวข้างต้น การถอดหรือการย่ออักษรด้วยวิธีมีข้อกําหนด 5 ประการ คือ 
   5.1.1 ถ้าเป็นคําศัพท์เป็นคําเดียวให้ย่อหรือถอดเฉพาะอักษรตัวแรกหรือพยางค์
แรกของคําศัพท์ ตัวอย่างเช่น 
      พุธสํ มงฺคลํ โลเก  ทุกฺขนาสกรํ วรํ 
      พุธสํ สรณํ คจฺฉ สุขกาโมสิ เจ ตุวํ. 
    แปล พุ ธ สํ เป็นมงคลในโลก กระทําความทุกข์ให้พินาศ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ 
    ถึงพุทธสํ เป็นที่ พ่ึงเถิด ถ้าท่านต้องการความสุข (พระสิริรัตนปัญญา     
    มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 4), 
    คําว่า พุ ธ สํ ในคาถาน้ีท่านย่อหรือถอดมาจากศัพท์ภาษาลีที่มีอักษรตัวแรก
ขึ้นต้นด้วย พุ ธ สํ อักษร การที่ผู้ศึกษาจะทราบว่า อักษรย่อทั้ง 3 ตัวน้ี มาจากศัพท์ใดน้ันจะต้องใช้
การสังเกตตามข้อกําหนดดังกล่าว ประกอบกับบริบทของคาถาหรือข้อความท่ีพบด้วย อักษรท้ัง 3 ตัว
น้ี ท่านย่อมาจากศัพท์ดังต่อไปน้ี 
     พุ ย่อมาจาก พุทฺธ 
 ธ ย่อมาจาก ธมฺม 
 สํ ย่อมาจาก สงฺฆ 
  คําย่อและศัพท์เต็มดังกล่าวช่วยให้เห็นถึงที่มาของอักษรย่อว่า มาจากศัพท์ใด 
และทําให้เข้าใจถึงความหมายของอักษรย่อดังกล่าวว่า มีเน้ือหาและสาระเก่ียวกับเรื่องใด ถ้าพิจารณา
จากคําย่อก็จะตรงกับคําว่า หัวใจ ที่ใช้ในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่เรียกว่า หัวใจไตรสรณคมน์ หรือบาง
คัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระรัตนตรัย โดยท้ัง 2 หัวใจที่กล่าวถึงน้ีเพ่ิมอักษรย่อเข้ามาอีก 1 ตัว คือ มิ เป็น 
พุ ธ สํ มิ โดยมีที่มาได้ดังน้ี 
  พ ุ ย่อมาจาก พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง 
  ธ ย่อมาจาก ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง 
  สํ ย่อมาจาก สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง 
  มิ ย่อมาจาก คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึง  
  5.1.2 ถ้าเป็นคําศัพท์สมาส ให้ย่อหรือถอดอักษรจากคําหลักหรือคําสําคัญของ
ศัพท์สมาสแต่ละศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น 
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 สกาปีพฺยา วิถีมิสุ อุกุวิวิ อิเม สิยํุ    
 อญฺญฺมญฺญฺปฏิปกฺขา ปหาตพฺพปหายกา. 

แปล : ธรรมเหล่าน้ี คือ ส กา ปิ พฺยา วิ ถี มิ สุ อุ กุ วิ วิ พึงเป็น
ปฏิปักษ์ของกันและกัน เป็นสภาพที่ พึงละ และเป็นสภาพที่ละ     
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 14)   

   จากคาถาข้างบนน้ีสามารถถอดความเพ่ือให้เห็นที่มาของอักษรย่อ ศัพท์เต็ม และ
สาระสําคัญของอักษรย่อ ดังต่อไปน้ี 
   ส กา  ย่อมาจาก สมาธิ เป็นปฏิปักษ์ต่อ กามฉนฺท คือ ความยินดี 
     ในกามคุณ 
   ปี พฺยา ย่อมาจาก  ปีติ เป็นปฏิปักษ์ต่อ พฺยาปาท คือ ความพยาบาท 
   วิ ถี มิ ย่อมาจาก วิตกฺก  เป็นปฏิปักษ์ต่อ ถีนมิทฺธ คือ ความหดหู่  
            และความเซื่องซึม 
   สุ อุ กุ  ย่อมาจาก สุข เป็นปฏิปักษ์ต่อ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ คือ ความฟุ้งซ่าน  
            รําคาญใจ 
   วิ วิ  ย่อมาจาก วิจาร เป็นปฏิปักษ์ต่อ วิจิกิจฺฉา ความลังเล สงสัย 
   การย่ออักษรในคาถานี้เป็นอีกลักษณะหน่ึงของการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต คือ 
การย่อหรือถอดเฉพาะอักษรท่ีเป็นพยางค์แรกของแต่ละศัพท์ที่เข้าสมาสกัน เหมือนกันวิธีแรก ต่างกัน
ตรงที่การย่อแบบน้ีเป็นการย่อหรือถอดอักษรพยางค์แรกของกลุ่มศัพท์ที่เข้าสมาส ดังตัวอย่างข้างต้น 
ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงของการถอดอักษรแบบน้ีก็คือ การนําศัพท์เรียงต่อกันจะเรียงอักษรนําที่เป็น
หลักธรรมที่ทําหน้าที่กําจัดกิเลสที่ตามมา ตัวอย่างเช่น ส ที่ย่อมาจาก สมาธิ หมายถึง ทําหน้าที่ขจัด
กิเลส คือ กา ที่ย่อมาจาก กามฉนฺท ความยินดีในกาม แต่ธรรมบางข้อทําหน้าที่ขจัดกิเลสมากกว่า 1 
ข้อ ท่านก็ใช้การย่อตัวธรรมและตามด้วยตัวย่อของกิเลสตามจํานวนที่ธรรมข้อน้ันสามารถละหรือขจัด
ได้ เช่น วิ ถี มิ ซึ่ง วิ ย่อมาจาก วิตกฺก หมายถึง วิตกทําหน้าที่ขจัด ถี ที่ย่อมาจาก ถีน คือ ความหดหู่ 
และ มิ ที่ย่อมาจาก มิทฺธ คือ ความเซื่องซึม เป็นต้น 
 มีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการย่อหรือการถอดอักษรด้วยวิธีน้ีคือ กรณีศัพท์สมาสที่มี
หลายศัพท์ การย่อหรือการถอดอักษรด้วยวิธีน้ีสามารถทําได้ทุกศัพท์ ให้สังเกต คําว่า ถีนมิทฺธ ซึ่งเป็น
ศัพท์ในอุทาหรณ์ที่ท่านยกตัวอย่างมาก ผู้แต่งได้ถอดอักษรตัวแรกของแต่ละศัพท์มาใช้เป็นอักษรย่อ  
  5.1.3 ถ้าอักษรต้นคําศัพท์หรืออักษรตัวแรกของศัพท์น้ันมีสระ นิคคหิต หรือ
นิบาตประกอบอยู่ ให้ถอดมาทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น 
   ทสํ ปวากํ อาสีวา สสสสํ สภาวโต 
   สโล สีโท ปโม หนฺตฺวา อกตมธิคจฺฉติ. 

แปล  : โดยสภาพ  ทิ  และ สํ  สงเคราะห์ ใน  ป , วา กํ  และ  อา 
สงเคราะห์ใน สี, วา ส และ ส สงเคราะห์ใน ส บุคคลใช้ ส กําจัด โล 
ใช้ สี กําจัด โท ใช้ ป กําจัด โม แล้วย่อมบรรลุนิพพาน. (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 13) 
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  ตัวอย่างของการย่อหรือถอดอักษรแบบอาทิสังเกตวิธีน้ีค่อนข้างสลับ ซับซ้อน ถ้า 
ผู้ที่ไม่เคยศึกษาหรือไม่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลี และหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องยากที่
จะทําความเข้าใจ เน้ือหาโดยสรุปของคาถาข้างต้นน้ีสื่อถึงอริยมรรคมีองค์ 8 และการสงเคราะห์
อริยมรรคทั้ง 8 ข้อเข้าในหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และอีกข้อความหน่ึงเป็นการสรุปถึง
ความสําคัญของหลักคําสอนเรื่องไตรสิกขาว่า สามารถขจัดกิเลสได้ ขอให้ดูคําเฉลยถึงที่มาของอักษร
ย่อในคาถาดังกล่าวต่อไปน้ี เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 ทิ มาจาก ทิฏฺฐิ ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาทฏฺิฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ 
 สํ มาจาก สงฺกปฺโป ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาสงฺกปฺโป แปลว่า ความดําริชอบ 
 ทิ และ สํ สงเคราะห์เข้าใน ป ที่ย่อมาจาก ปญฺญา หมายความว่า สัมมาทิฏฐิและ
สัมมาสังกัปปะ ทั้ง 2 ข้อน้ี จัดเข้าในปัญญา 
 วา มาจาก วายาโม ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาวายาโม แปลว่า ความพยายามชอบ 
 กํ มาจาก กมฺมนฺโต ศัพท์เต็ม คือ สมฺมากมฺมนฺโต แปลว่า ความประพฤติชอบ 
 อา มาจาก อาชีโว ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาอาชีโว แปลว่า เลี้ยงชีพชอบ 
 วา กํ และ อา สงเคราะห์เข้าใน สี ที่ย่อมาจาก สีลํ หมายความว่า สัมมาวายามะ 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทั้ง 3 ข้อน้ี จัดเข้าในศีล 
 วา มาจาก วายาโม ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาวายาโม แปลว่า ความพยายามชอบ 
 ส มาจาก สติ ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาสติ แปลว่า ระลึกชอบ 
 ส มาจาก สมาธิ ศัพท์เต็ม คือ สมฺมาสมาธิ แปลว่า ต้ังใจชอบ 
 วา ส และ ส สงเคราะห์เข้าใน ส ที่ย่อมาจาก สมาธิ หมายความว่า สัมมาวายมะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทั้ง 3 ประการน้ี จัดเข้าในสมาธิ 
   วิธีการย่อหรือถอดอักษรในข้อน้ีเป็นการย่อหรือถอดอักษรพยางค์แรกของศัพท์
เหมือนกับวิธีที่หน่ึง ต่างกันตรงที่การย่อแบบที่สองน้ีเป็นการย่อหรือถอดอักษรพยางค์แรกของศัพท์   
ที่เป็นคําหลักหรือคําสําคัญมาใช้เป็นเครื่องหมายสื่อเรื่องที่ย่อมาในท่ีน้ีก็คือ ศัพท์ที่เป็นองค์ประกอบ
ของอริยมรรคแต่ละข้อ เช่น ทิฏฺฐิ เป็นต้น สวนคําว่า สมฺมา ที่อยู่หน้าศัพท์ที่เป็นองค์ประกอบของ
มรรค 8 ทุกข้อ เป็นนิบาตท่ีทําหน้าที่ขยายความของมรรคในแต่ละข้อ ท่านจึงละไว้ในฐานะที่ผู้ศึกษา
พระพุทธศาสนาจะต้องรู้ศัพท์เต็มที่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรคทั้ง 8 ข้ออยู่แล้ว เหตุผลอีกประการ
หน่ึง ถ้าย่อหรือถอดเฉพาะอักษรพยางค์แรกของอริยมรรคทั้ง 8 ข้อเหมือนกันก็จะได้อักษรย่อ
เหมือนกันทั้ง 8 ข้อ คือ สํ เท่ากับไม่ได้สื่อความหมายของหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรค 
8 ให้กระจ่างชัดแต่อย่างใด  
   ส่วนอีก 2 บาทของพระคาถาดังกล่าวเป็นการแสดงถึงสาระสําคัญของอริยมรรค 
หรือสาระสําคัญโดยย่อที่รวมอยู่ในไตรหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ได้แก่ การขจัดกิเลส       
ที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือขจัดกิเลส ดังต่อไปน้ี 
   ใช้ ส กําจัด โล  คือ ใช้ สมาธิ กําจัด โลภะ 
 ใช้ สี กําจัด โท  คือ  ใช้   สีลํ กําจัด โทสะ 
 ใช้ ป กําจัด โม  คือ  ใช้  ปญฺญา กําจัด โมหะ 
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   คําเฉลยดังกล่าวได้ช้ีให้เห็นที่มาของอักษรย่อ คือ ส ที่มาจาก สมาธิ สี ที่ย่อมา
จาก สีลํ ป ที่ย่อมาจาก ปญฺญา และ โล ที่ย่อมาจาก โลภะ โท ที่ย่อมาจาก โทสะ โม ที่ย่อมาจาก 
โมหะ แต่อักษรย่อในคาถานี้เป็นการใช้คําย่อของธรรมที่เป็นข้าศึกของกิเลสควบคู่กันไป ซึ่งผู้ที่มีความรู้
แตกฉานในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเช่ียวชาญทางด้านอักษรและหลักภาษาบาลีจึงจะ
สามารถถอดความและขยายความได้ นับว่าเป็นภูมิปัญญาอันลํ้าค่าของโบราณาจารย์ไทยท่ีได้รังสรรค์
องค์ความรู้ที่มีค่าเหล่าน้ีไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันน้ี 
   ข้อสังเกตของการย่ออักษรตามแบบอาทิสังเกตในลักษณะน้ีเป็นการย่ออักษรต้น
คําพร้อมทั้งสระ นิบาต นิคคหิต ที่ประกอบร่วมมาด้วย ซึ่งแตกต่างจากย่อคําในภาษาไทยท่ีนิยมนํามา
เฉพาะอักษรที่เป็นพยัญชนะเท่าน้ัน ไม่นิยมนําสระ ตัวสะกด หรือคําควบกลํ้าติดมา 
  5.1.4 ถ้าอักษรต้นคําศัพท์หรืออักษรพยางค์แรกของศัพท์น้ันเป็นคําควบกลํ้า ก็ให้
ถอดมาทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น 
     วรทิพฺราสุสขลํ อุทฺวิปํกุอมํนิติ 
 ติปญฺจ คมฺภีรา ปญฺหา สมฺพุทฺเธน วิยากตา. 

แปล : ปัญหาลึก 15 ข้อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แล้ว    
คือ ว ร ทิ พฺรา สุ ส ข ลํ อุ ทฺวิ ปํ กุ อ มํ น. (พระสิริรัตนปัญญา  
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 23) 

 คําเฉลยของปัญหาน้ีอยู่ในวัมมิกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู. (บาลี) 
12/249/211-212) โดยผู้แต่งได้นําศัพท์ต่าง ๆ ในพระสูตรน้ีมาประพันธ์ไว้ในรูปของคาว่า 
     วมฺมิโก รตฺติ ธูมายิ ทิวา ปชฺชลิ พฺราหฺมโณ 
 สุเมโธ เจว สตฺถญฺจ ชนนา ลงฺคิเมว จ. 
 อุทฺธุมายิ ทฺวิธาปโถ ปงฺกวารญฺจ กุมฺมโก 
 อสี จ มํสเปสี จ นาโค จ ปนฺนรสิเม. 

แปล : ปัญหา 15 ข้อน้ี คือ จอมปลวก 1 กลางคืนเป็นควัน 1 
กลางวันเป็นเปลว 1 พราหมณ์ 1 ผู้มีปัญญาดี 1 ศาสตรา 1 การขุด 1 
ลิ่ม 1 อ่ึงอ่าง 1 ทองสองแพร่ง 1 ผ้ากรอง 1 เต่า 1 ดาบและเขียง 1 
ช้ินเน้ือ 1 นาค 1.  (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 30) 

 จากคาถานี้ทําให้เห็นศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อทั้ง 15 ตัว โดยท่านได้ถอดมา
จากศัพท์ในวัมมิกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ดังต่อไปน้ี 
 ว ย่อมาจาก วมฺมิโก แปลว่า จอมปลวก 
 ร ย่อมาจาก รตฺติ ธูมายิ แปลว่า กลางคืนเป็นควัน 
 ทิ ย่อมาจาก ทิวา ปชฺชลิ แปลว่า กลางวันเป็นเปลว 
 พฺรา ย่อมาจาก พฺราหฺมโณ แปลว่า พราหมณ์ 
 สุ ย่อมาจาก สุเมโธ แปลว่า คนมีปัญญาดี 
 ส ย่อมาจาก สตฺถํ แปลว่า ศาสตรา 
 ข ย่อมาจาก ขนนา แปลว่า การขุด 
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 ลํ ย่อมาจาก ลงฺคิ แปลว่า ลิ่ม 
 อุ ย่อมาจาก อุทฺธุมายิ แปลว่า อ่ึงอ่าง 
 ทฺวิ ย่อมาจาก ทฺวิธาปโถ แปลว่า ทางสองแพร่ง 
 ปํ ย่อมาจาก ปงฺกวารํ แปลว่า ผ้ากรองนํ้า 
 กุ ย่อมาจาก กุมฺมโก แปลว่า เต่า 
 อ ย่อมาจาก อสิ (รูนา) แปลว่า ดาบและเขียง 
 มํ ย่อมาจาก มํสเปสิ แปลว่า ช้ินเน้ือ 
 น ย่อมาจาก นาโค แปลว่า นาค 
 ข้อสังเกตเก่ียวกับการย่อในอักษรในข้อน้ีก็คือ พฺรา ที่มาจาก พฺราหฺมโณ ลํ ที่มา
จาก ลงฺคิ ทฺวิ ที่มาจาก ทฺวิธาปโถ ซึ่งเป็นอักษรควบกลํ้าให้ถอดมาทั้งหมด ปํ ที่มาจาก ปงฺกวารํ เวลา
ถอดให้คืนรูปเดิมที่เป็นนิคคหิต มํ ที่มาจาก มํสเปสิ ให้คงรูปนิคคหิตไว้  
 5.1.5 อักษรต้นคําศัพท์หรืออักษรพยางค์แรกของศัพท์ที่ประกอบด้วยสระ 
บางครั้งไม่ต้องถอดสระมาด้วยก็ได้ แต่โดยโดยส่วนใหญ่จะถอดสระมาด้วย ตัวอย่างเช่น 
 น ย่อมาจาก นาโค แปลว่า นาค 
  5.2 อันตสังเกต  
  อันตสังเกต หมายถึง การสังเกตอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ที่ท่านย่อ
หรือถอดออกมาเพื่อเป็นใช้เป็นเคร่ืองหมายให้ค้นหาที่มาของศัพท์เต็มว่า อักษรย่อ ๆ มาจากศัพท์ใด 
การย่อหรือการถอดอักษรแบบนี้มี 3 ประการ คือ 
    5.2.1 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์สุดท้ายของศัพท์ที่มีคําลงท้ายเหมือนกัน 
และเป็นศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือนํามาใช้ทายอักษรกัน ตัวอย่างเช่น 
      มินฺตา  ทส  ปทา  ปญฺจ ปญฺญาสวณฺณลงฺกตา 
      ปูริตา  เยน  โส  โลเก อคฺคปุคฺคลตํ  คโต. 

แปล : บท 10 ประการ มี มิ อักษรเป็นตัวสุดท้าย ประดับด้วยอักษร 
55 อักษร อันท่านผู้ใดบําเพ็ญเต็มที่แล้ว ท่านผู้น้ันย่อมถึงความเป็น
บุคคลผู้เลิศในโลก. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 48) 

    จากคําแปลดังกล่าวให้สังเกตคําว่า มินฺตา ที่แปลว่า มี มิ อักษรเป็นตัวสุดท้าย 
เป็นคําบอกใบ้ให้ทายว่า อักษร มิ ย่อมาจากคําใดบ้าง และคําเหล่าน้ัน เมื่อนํามารวมกันแล้วจะได้ 55 
อักษร (พยางค์) 
    คําเฉลยต่อคําถามในคาถาน้ี ได้แก่ บารมี 10 ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระ
โพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาทุกพระองค์จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ครบทั้ง 3 ระดับ คือ บารมี อุปบารมี 
และปรมัตถบารมี โดยย่ออักษร มิ จากช่ือบารมีทั้ง 10 ประการ ดังตารางที่ 1 ข้างล่างน้ี 
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    ตารางที่ 1 แสดงอักษรย่อที่มาจากบารมี 10 ประการ 
 

  บารม ี10 ประการ 
ที ่ ภาษาบาล ี คําแปลภาษาบาล ี
1 ทานปารม ิ ทานบารมี 
2 สีลปารม ิ ศีลบารม ี
3 เนกฺขมฺมปารม ิ เนกขัมมบารม ี
4 ปญฺญาปารม ิ ปัญญาบารม ี
5 วิริยปารม ิ วิริยบารมี 
6 ขนฺติปารม ิ ขันติบารม ี
7 สจฺจปารม ิ สัจจบารม ี
8 อธิฏฺฐานปารมิ อธิษฐานบารม ี
9 เมตฺตาปารมิ เมตตาบารมี 
10 อุเปกฺขาปารม ิ อุเบกขาบารม ี

  

    จะเห็นว่า คําศัพท์บาลีที่เป็นช่ือของบารมี 10 น้ัน ลงท้ายด้วยคําว่า มิ ทั้งสิ้น      
มีทั้งหมด 10 ศัพท์ (บท) และเมื่อนับพยางค์ของคําศัพท์ทั้งหมดแล้วจะได้จํานวน 55 พยางค์พอดี 
ตามคําแปลที่เป็นข้อสังเกตที่กล่าวข้างต้น 
    5.2.2 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์สุดท้ายของศัพท์ที่ต่างกัน แต่ย่อหรือถอด
เฉพาะศัพท์อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้าย เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อสังเกต ดังตัวอย่างเช่น  
      ติปทํ  มนสากาสิ ตานฺตมฏฺฐกฺขรํ  สทา 
      โย  โส  เจนฺติมเทหฏฺโฐ  สิวํ  ทุกฺขกฺขยํ  คโต. 

แปล : บุคคลใด กระทําบททั้ง 3 มี 8 อักษร มี ตา อักษรเป็นตัวสุดท้าย
บุคคลน้ัน ถ้าเป็นผู้ต้ังอยู่ในฐานะที่มีร่างกายเป็นครั้งสุด ย่อมเป็นผู้
บรรลุพระนิพพาน. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 52) 

     คําเฉลยของพระคาถาน้ีก็คือ ไตรหลักหรือสามัญลักษณะ 3 ประการ ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ (3 บทหรือศัพท์) รวมแล้วได้ 8 อักษรหรือพยางค์ และมีอักษร 
ตา เป็นอักษรหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ที่ 3 ดังตารางที่ 2 

 

     ตารางที่ 2 แสดงหลักไตรลักษณ์ตามจํานวนพยางค์ของอักษร 
 

  ไตรลกัษณ ์3 ประการ 
ที ่ องค์ประกอบ จํานวนอกัษร (พยางค)์ 
1 อนิจฺจํ 3 
2 ทุกฺข ํ 2 
3 อนตฺตา 3 
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     การย่อหรือการถอดอักษรดังกล่าวเป็นการถอดเฉพาะอักษรพยางค์สุดท้ายของ
ศัพท์สุดท้ายของหลักธรรมที่อยู่ในหมวดเดียวกัน คือ อนตฺตา แล้วนํามาใช้เป็นข้อสังเกตหรือ
ข้อกําหนดในการทายอักษร แต่ในขณะเดียวกันก็ใบ้คําตอบว่า ศัพท์ที่จะท้ายน้ีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 
ศัพท์ (บท) ถ้านับอักษรรวมกันจะได้จํานวน 8 พยางค์ และศัพท์สุดท้ายต้องลงด้วยคําว่า ตา ซึ่ง
คําตอบก็คือไตรลักษณ์ที่ประกอบด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา น่ันเอง น่ีเป็น
ลักษณะการย่อหรือการถอดอักษรแบบอันตสังเกตแบบหน่ึง 
    5.2.3 การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายของทุกศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มหรือเร่ือง
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
      โทนาคฺคีโข ปริยนฺตา  สุขมุลฺลปกาสกา 
      จตุปฺปทา มหตฺถาว  สพฺพญฺญูชินเทสิตา. 

แปล : บท 5 บทที่อักษร คือ โท นา คฺคี และ โข เป็นที่สุด เป็นบท
ประกาศอย่างเด่นชัดซึ่งความสุข มีประโยชน์มากแท้ พระชินเจ้าผู้
สัพพัญญูตรัสเทศนาไว้. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 
54) 

     อักษรย่อที่ปรากฏในคาถาข้างต้น โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากอักษรพยางค์
สุดท้ายของศัพท์ในคาถาที่กล่าวถึงเรื่องที่นําความสุขมาให้ 4 ประการ ดังต่อไปน้ี 
     โท ย่อมาจาก สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท แปลว่า การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า 
         ทั้งหลาย นําความสุขมาให้ 
     นา ย่อมาจาก สุขา สทฺธมฺมเทสนา แปลว่า การแสดงพระสัทธรรม 
         นําความสุขมาให้ 
     คฺคี ย่อมาจาก สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 
         นําความสุขมาให้ 
     โข ย่อมาจาก สมคฺคานํ ตโป สุโข แปลว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่คน 
         ที่พร้องเพรียงกัน นําความสุขมาให้ 
    คําเฉลยถึงที่มาของอักษรย่อข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ที่
ท่านได้นําหลักคําสอนทางศาสนามาประพันธ์เป็นคาถาแล้วย่อหรือถอดอักษรมาใช้ทายที่มาของอักษร 
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้และการค้นคว้าหาท่ีมาของอักษรย่อดังกล่าว ซึ่งเป็นการย่ออักษรพยางค์สุดท้าย
ของแต่ละศัพท์มาใช้เป็นคําทาย จัดเป็นการย่อหรือถอดอักษรแบบอันตสังเกตอีกแบบหน่ึง 
   5.3 อาทยันตสังเกต  
   อาทยันตสังเกต หมายถึง การสังเกตอักขระหนต้นและหนปลาย เป็นวิธีการถอดหรือ
ย่ออักษรพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายของศัพท์หรือข้อความมาใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายของ
ศัพท์หรือข้อความท้ังหมด พบว่ามี 4 ลักษณะ คือ 
    5.3.1 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์แรกของศัพท์ที่เป็นคําเริ่มต้นของเร่ือง   
ที่นํามาทาย และการย่อหรือการถอดอักษรพยางค์สุดท้ายของศัพท์สุดท้ายของเรื่องที่นํามาทาย 
ตัวอย่างเช่น 
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     ถนฺตา ติปิฏกา อาทิ  เทสิตาปิ วิสํ วิสํ  
     เอเกกํ อุทฺธริตฺวาน  วิภเช ปฏิปาฏิยา. 

แปล : พระไตรปิฎกมีอักขระ คือ อ เป็นเบ้ืองต้น มีอักขระ คือ ถ เป็น
ตัวสุดท้าย แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาไว้แผนกหน่ึง ๆ บัณฑิต
พึงยกขึ้นที่ละข้อ ๆ โดยลําดับ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., 
น. 56)  

  จากปริศนาคําทายในคาถาข้างต้นน้ี นับว่าเป็นเรื่องที่ยากย่ิงสําหรับผู้ที่ไม่มี
ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและคัมภีร์สัทศาสตร์บาลี แต่ผู้ประพันธ์คาถาก็พยายามบอกใบ้ถึง
แหล่งที่มาของอักษรย่อว่า อักษร อ มาจากพระพุทธดํารัสที่ตรัสไว้ในเบ้ืองต้น หมายถึง พระดํารัส  
ครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว และอักษร ถ มาจากพระพุทธดํารัสที่ตรัสไว้ตอนท้าย หมายถึง พระดํารัส
ครั้งสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ซึ่งคําเฉลยต่อคําถามน้ีก็คือ พระดํารัสที่ตรัสไว้ในชราวรรค ขุททกนิกาย 
ธรรมบทที่ว่า 
  อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ. 

 คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ. 
 คหการก ทิฏฺโฐสิ ปุน เคหํ น กาหส ิ
 สพฺพา เต ผาสกุา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ 
 วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.  
 (ขุ.ธ. (บาลี) 25/153-154/144) 

แปล : เราตามหานายช่างเรือนอยู่ เมื่อยังไม่พบจึงท่องเที่ยวไปเป็น
อเนกชาติ เพราะการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ นายช่างเอ๋ย เราพบท่าน
แล้ว ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก ซี่โครงของท่านเราหักแล้ว ยอดเรือน 
เราก็รื้อแล้ว จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เราได้
บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/153-154/79-80) 
พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า พุทธพจน์ที่กล่าวข้างต้นน้ีเป็นปฐม-
พุทธไว้ในอรรถกถาพระวินัย (วิ.อ. (บาลี) 1/17) 

 ข้อสังเกตสําหรับคําเฉลยถึงอักษรย่อ คือ อ ว่ามีที่มาจากพระพุทธพจน์ที่ปรากฏ
ในขุททกนิกาย ธรรมบทดังกล่าวก็คือ ท่านไม่ได้ย่อมาทุกบาทคาถา ย่อมาเฉพาะอักษรพยางค์แรกของ
คาถาบาทแรกเท่าน้ัน เพ่ือเฉลยว่า พุทธดํารัสดังกล่าวเป็นพุทธดํารัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน
ช่วงแรกของการตรัสรู้ ส่วนที่มาของคําเฉลยในเร่ืองที่สอง คือ ถ อักษรที่เป็นพุทธดํารัสที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในช่วงท้ายของพระชนมายุก่อนที่จะปรินิพพานก็คือ พุทธดํารัสที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร 
ทีฆนิกาย มหาวรรคว่า  
   “หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว  
   วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” 
   (ที.ม. (บาลี) 10/185/107) 
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แปล : ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย
มีความสิ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้
สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด.  (ที.ม. (ไทย) 10/185/131)  

  คําเฉลยของอักษรตัวที่สอง คือ ถ น้ีช้ีให้เห็นว่า ผู้ที่จะตอบได้ว่า ถ อักษรมาจาก
พุทธดํารัสที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรได้น้ันจะต้องเป็นพหูสูต คือ ทรงจําพระพุทธพจน์ได้มาก 
ดังน้ัน การย่อหรือการถอดอักษรจากพุทธดํารัสแบบอาทยันตสังเกตในลักษณะน้ีเป็นการย่อหรือการ
ถอดเฉพาะอักษรพยางค์แรกของข้อความและอักษรพยางค์สุดของศัพท์สุดท้ายที่จบข้อความ เป็นการ
นําวิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตและอันตสังเกตมาใช้ร่วมกัน 
  5.3.2 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายในศัพท์เดียวกันมา
ใช้สื่อความหมายของเรื่องที่นํามาทาย ตัวอย่างเช่น 
 ยนฺตา อุสุวิธา นิยาที เภทคมฺภีรสํยุตฺตา 
 ทีเปนฺติ สพฺพปาณีนํ โคโคปทานุคามินํ.1 

แปล : หมวดธรรม 5 หมวด มีอักขระ คือ นิ เป็นตัวแรก มีอักขระ คือ 
ย เป็นตัวสุดท้าย ลึก 4 ประการ ย่อมแสดงหนทางดําเนินถึง
มนุษยโลก สวรรค์ และพระนิพพานแก่สัตว์ทั้งปวง. (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 58)  

  คําเฉลยของคําถามที่ว่า ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย น อักษร และลงท้ายด้วย ย อักษรก็คือ 
คําว่า นิกาย ซึ่งคําว่า นิกาย หมายถึง หมวดหรือกอง แต่ในคาถาน้ีเจาะจงไปที่หมวดธรรม 5 หมวด 
ได้แก่ หมวดพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกทั้ง 5 หมวดน่ันเอง คือ 
  ทีฆนิกาย  หมวดของพระสูตรที่มีเน้ือเรื่องยาว 
  มชฺฌิมนิกาย หมวดของพระสูตรที่มีเน้ือเรื่องกลาง ๆ 
  สังยุตฺตนิกาย หมวดของพระสูตรที่ประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน 
  องฺคุตฺตรนิกาย หมวดของพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมเป็นข้อ ๆ 
  ขุทฺทกนิกาย หมวดของพระสูตรที่มีเน้ือเรื่องสัน ๆ 
  พระสูตรที่พระพุทธทรงแสดงไว้น้ันได้รับการอธิบายว่า มีความลึกซึ้ง 4 ประการ 
คือ ลึกซึ้งโดยอรรถ (อตฺถคมฺภีร) ลึกซึ้งโดยธรรม (ธมฺมคมฺภีร) ลึกซึ้งโดยเทศนา (เทสนาคมฺภีร) และ
ลึกซึ้งโดยปฏิเวธ หมายถึง การรู้แจ้งหรือบรรลุธรรม (ปฏิเวธคมฺภีร) ซึ่งจะทําให้ผู้ศึกษาและน้อมนําไป
ปฏิบัติบรรลุหรือได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติอย่างแน่นอน (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 58) 

                                         
 1 พระคาถาดังกล่ามีคําศัพท์ยากท่ีจะต้องอธิบายอยู่ 2 คือ อุสุ ในคําว่า อุสุวิธา แปลว่า 5 ประการ อุสุ 
ถ้าเป็นคํานาม แปลว่า ลูกศร แต่ในท่ีนี้เป็นศัพท์สังขยาประเภทหนึ่ง เรียกว่า วัณณสังขยา หมายถึง การใช้ตัวอักษร
แทนตัวเลข แปลว่า 5 คําว่า เภท ในคําว่า เภทคมฺภีรสํยุตฺตา แปลว่า 5 (ประกอบด้วยความลึกซ้ึง 5 ประการ) และ
ศัพท์ว่า โคโคปทคามินํ ท่ีแปลว่า หนทางอันยังบุคคลให้ดําเนินถึง (เข้าถึง) มนุษยโลก สวรรค์ และนิพพาน โดยแยก
ศัพท์ดังนี้ โค ศัพท์แรก หมายถึง แผ่นดิน คือ โลกมนุษย์ โค ศัพท์ท่ีสอง หมายถึง สวรรค์ และคําว่า ปท หมายถึง 

พระนิพพาน (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 59-60) 
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  5.3.3 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์แรกและอักษรพยางค์สุดท้ายของธรรมที่
จัดอยู่ในหมวดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
   มนฺตา ทส ปทา ทาที จตฺตาฬีสกฺขรานฺวิตา 
   วฑฺฒนฺติ ปณฺฑเร ยสฺส ลภเต โส สุขํ วรํ. 

แปล : บท 10 ประการ มีอักขระ คือ ทา เป็นตัวแรก มีอักขระ คือ ม 
เป็นตัวสุดท้าย ประกอบด้วยอักขระ 40 ตัว เจริญอยู่ในใจของผู้ใด   
ผู้น้ัน ย่อมได้รับความสุขอันประเสริฐ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, 
ม.ป.ป., น. 61)  

  ในพระคาถาน้ีมีอักษรย่ออยู่ 2 ตัว ที่จะต้องหาแหล่งที่มาเพ่ือทราบความหมาย 
ได้แก่ ทา และ ม ซึ่งอักษรย่อทั้ง 2 ตัวน้ี จะต้องมาจากหมวดธรรมท่ีมีองค์ประกอบของธรรม 10 ข้อ 
และเมื่อนับอักษรขององค์ธรรมน้ันรวมกันแล้วจะต้องได้อักษรทั้งหมด 40 พยางค์ 
  คําตอบต่อคําถามดังกล่าวก็คือ บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง เรื่องของการทําบุญหรือ
ความดี 10 ประการ ที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ และอรรถกถา ดังตารางที่ 3 
 

  ตารางที่ 3 แสดงบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ตามจํานวนพยางค์ของศัพท์ 
 

 บญุกริิยาวตัถ ุ10 
ที ่ หลกัธรรม คําแปล จํานวนอกัษร 

(พยางค)์ 
1 ทาน ทาน การให้ การเสียสละ 2 
2 สีล ศีล การรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย 2 
3 ภาวนา การฝึกอบรมจิต 3 
4 ปตฺติทาน การให้ส่วนบุญหรือความดีแก่ผู้อ่ืน 4 
5 ปตฺตานุโมทนา การอนุโมทนาส่วนบุญหรือความดี 6 
6 เวยฺยาวจฺจ การขวนขวายช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคม 4 
7 อปจาย การอ่อนน้อม ถ่อมตน 4 
8 ธมฺมเทสนา การแสดงธรรม 5 
9 ธมฺมสฺสวน การฟังธรรม 5 
10 ทิฏฺฐุชุกมมฺ การทําความเห็นให้ตรง/ถูกต้อง 5 

รวม 40 
  

  จากตารางแสดงที่มาของบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ เป็นการย่ออักษรแบบ   อาท
ยันตสังเกตแบบหน่ึง เป็นการย่ออักษรจากช่ือหลักธรรมในหมวดธรรมเดียวกันเฉพาะศัพท์แรกและ
ศัพท์สุดท้ายของหลักธรรม 
  5.3.4 การย่อหรือการถอดอักษรพยางค์แรกของศัพท์แรกของข้อความท่ีนํามา 
และการย่อหรือการถอดอักษรของศัพท์ตัวสุดท้ายของข้อความท่ีนํามาจากแหล่งต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
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   นมูโล ปฐโม รุกฺโข ทุอคฺโค ปน ทุติโย 
   สํมูโล ตติโย รุกฺโข เตอคฺโค ปุน ปจฺฉิโม. 

แปล : ต้นไม้ที่ 1 มี น เป็นเง่า แต่ต้นไม้ที่ 2 มี ทุ เป็นยอด ต้นไม้ที่ 3 
มี สํ เป็นเง่า แต่ต้นไม้ต้นสุดท้าย มี เต เป็นยอด. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 64) 

  จากคําแปลของคาถาข้างต้นจะพบว่า มีอักษรย่อ 4 ตัว คือ น ทุ สํ เต ที่ท่านย่อ
มาจากอักษรตัวแรกของศัพท์และอักษรตัวสุดของศัพท์ในคาถาต่าง ๆ ซึ่งท่านได้เฉลยไว้ดังน้ี 
  น อักษร ท่านย่อมาจากอักษรพยางค์แรกของศัพท์แรกในคาถาที่ว่า 
   น สาธารณทารสฺส น ภุญฺเช สาธุเมกโก 
   น เสเว โลกายติกํ เนตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ.2 

แปล : ผู้ครองเรือนไม่พึงมีภรรยาเป็นหญิงสาธารณะ ไม่พึงบริโภค
ของดีคนเดียว ไม่พึงเสพโลกายติศาสตร์ เพราะเร่ืองน้ัน ไม่ใช่เรื่องที่
ทําให้ปัญญาเจริญ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 66) 

  ทุ อักษร ท่านย่อมาจากอักษรพยางค์สุดท้ายของศัพท์ตัวสุดท้ายของคาถาที่ว่า 
    สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 
    นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุรโต สขิโล มุทุ. 

แปล : ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ ด้วยวัตร ไม่ประมาท        
มีวิจรณญาณ ถ่อมตน ไม่เป็นคนกระด้าง แช่มช่ืน ผูกมิตรกับคนทั่วไป 
เป็นคนอ่อนโยน. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ,  ม.ป.ป., น. 66) 

  สํ อักษร ท่านย่อมาจากอักษรพยางค์แรกของศัพท์แรกในคาถาที่ว่า 
    สงฺคเหตา ว มิตฺตานํ สํวิภาคี วิธานวา 
    ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน สทา สมณพฺราหฺมเณ. 

แปล : ผู้ครองเรือนพึงสงเคราะห์หมู่มิตร ชอบแบ่งปัน เข้าใจจัดการ
งาน เลี้ยงดูสมณะพราหมณ์ให้อ่ิมหนําด้วยข้าวและนํ้าในกาลทุกเมื่อ 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 66)  

  เต อักษร ท่านย่อมาจากอักษรพยางค์สุดท้ายของศัพท์สุดท้ายในคาถาที่ว่า 
   ธมฺมกาโม สุตาธาโร ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก 
   สกฺกจฺจํ ปยิรุปาเสยฺย สีลวนฺเต พหุสฺสุเต. 

แปล : ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ในธรรม ทรงจําสุตะไว้ ชอบไต่ถาม 
พึงเข้หาท่านผู้ทรงศีล เป็นพหูสูตโดยเคารพ.  (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 67) 

                                         
 2 พระคาถานี้มีศัพท์ท่ีต้องอธิบายเพ่ิมเติม 2 ศัพท์ คือ สาธารณทารสฺส ท่ีแปลว่า ภรรยาสาธารณะ 
หมายถึง ภรรยาท่ีเป็นหญิงเสเพล (สาธารณะ) และคําว่า โลกกายติกํ หมายถึง คัมภีร์ท่ีพูดถึงเร่ืองโลก หรือพูดอีกนัย
หนึ่งก็คือ ปัญหาโลกแตก เช่น โลกเท่ียง โลกไม่เท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด พระพุทธศาสนาเรียกเร่ืองเหล่านี้ว่า 
อัพยากตปัญหา ปัญหาท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ เพราะไม่สร้างความเจริญทางปัญญาหรือไม่ใช่หนทางดับทุกข์ 
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  รูปแบบการย่อหรือการถอดอักษรแบบอาทยันติสังเกตแบบนี้เป็นการยากที่จะหา
แหล่งที่มาของอักษร และการเป็นการย่อเฉพาะอักษรพยางค์แรกของศัพท์ต้นคาถาแรกและคาถา     
ที่สาม (น สํ) และการย่อหรือถอดอักษรพยางค์สุดท้ายของคาถาที่สองและสี่ (ทุ เต) มาใช้เป็นคําทาย 
นับว่าเป็นความท้ายทายและเป็นกุศโลบายที่จะให้ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาท่ีมาเพ่ือความเป็นพหูสูต และมี
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น 
  5.4 มัชฌสังหตะ  
  มัชฌสังหตะ แปลว่า การประมวลอักษรไว้ในท่ามกลางด้วยวิธีการการสลับอักษร โดย
เรียงอักษรตัวแรกไว้หน้า อักษรตัวที่สองไว้หลังสุด อักษรตัวที่สามเรียงเป็นตัวที่สอง อักษรตัวที่สี่ไว้หน้า
อักษรตัวสุดท้ายสลับกันอย่างน้ีเรื่อยไปจบกระทั่งอักษรตัวสุดท้ายจะต้องอยู่ตรงกลาง เช่น คาถาที่ว่า 
     นมามิ ปูชิตตรํ สุราสุรนาคานํ 
     นรามราสุรปิตาทีนํ สุขทํ นาถํ 
     อเนกนาคนรเทวตาหิ เสฏฺฐํ ตํ 
     ชิโน วโร วรทโท สุญาณมลาภี โย. 

แปล : พระชินเจ้าพระองค์ใด เป็นผู้ประเสริฐ ประทานพระธรรมอัน
ประเสริฐ ทรงได้บรรลุพระญาณอันดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระ
ชินเจ้าพระองค์น้ัน ผู้ประเสริฐกว่านาค มนุษย์ และเทวดาเป็นอเนก 
ผู้อันเทวดา อสูร และนาคบูชาอย่างย่ิงแล้ว ทรงเป็นที่พ่ึง ประทาน
ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์ เทวดา อสูร (มาร) และพรหม    
เป็นต้น. (พระสริิรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 72-73) 

 จากคาถาข้างต้นน้ีถ้าไม่กระจายอักษรจะไม่เข้าใจวิธีการเรียงอักษรสลับกันไปมาตามวิธี
มัชฌสังหตะ ขอให้ดูตารางตัวเลขแทนจํานวนอักษร โดยสมมติว่า อักษรที่ย่อมาจากศัพท์ต่าง ๆ 
ทั้งหมดมีจํานวน 15 พยางค์ ให้เรียงตามตารางที่ 4 ดังน้ี 
 

  ตารางที่ 4 แสดงวิธีการเรียงและการอ่านอักษรแบบมัชฌสังหตะ 
 

1 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6 4 2 
ตัวอยา่ง 

น ม ิ ชิ ต สุ สุ นา นํ คา ร รา รํ ต ปู มา 
ถอดมาเป็น : นมามิ ปูชิตตรํ สุราสุรนาคาน ํ

น ม สุ ปิ ทิ สุ ทํ ถ ํ นา ข นํ ตา ร รา น 
ถอดมาเป็น : นรามราสรปิตาทีนํ สุขท ํนาถํ 

อ ก ค ร ว ทิ เส ตํ ฐํ   หิ ตา เท น นา เน 
ถอดเป็น : อเนกนาคนรเทวตาหิ เสฏฺฐ ํตํ 

ชิ ว ว ท สุ ณ ลา โย ภี ม ญา โท ร โร โน. 
ถอดเป็น : ชิโน วโร วรทโท สญุาณมลาภี โย.         
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  มัชฌสังหตะ ไม่ใช่เป็นการย่ออักษร แต่เป็นการนําอักษรมาสลับกันไปมาตามศัพท์     
ที่เป็นข้อความท่ีต้องการทาย ถ้าจับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ก็จะรู้ว่าอักษรน้ีมาจากศัพท์ใด และ
เมื่อรู้ศัพท์แล้วก็สามารถแปลความหมายได้ว่า อักษรทั้งหมดเหล่าน้ีสื่อสาระสําคัญเรื่องใด 
  5.5 ปฏิโลมอักษร  
  ปฏิโลมอักษร แปลว่า ย้อนลําดับอักษร หมายถึง การเรียงอักขระจากอักษรตัวสุดท้าย
มาหาอักษรตัวต้นของศัพท์ ตัวอย่างเช่น 
    ตาวิภาสุ นเยตฺตา เม ยาทตํสุติมติส 
    ลํสีนํทาติธีโสตา เตภลขํสุโรนโส. 

แปล : ธรรมเหล่าน้ี คือ เมตตา กรุณา สุตะ มติ สติ ศีล ทาน ธิติ ความ
กลัวบาปอันบุคคลใดอบรมไว้ดีแล้ว บุคคลน้ันย่อมได้ความสุข. (พระสิริ-
รัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., 79) 

  จากคาถาดังกล่าวน้ี สรุปให้เห็นวิธีการอ่านอักษรแบบนี้ให้ชัดเจนดังตารางที่ 5 
 

   ตารางที่ 5 แสดงวิธีการเรียงและการอ่านอักษรแบบปฏิโลมอักษร 
    

คาถา ปฏโิลมกัขระ อ่านวา่ 
บาทท่ี 1 ตาวิภาสุ นเยตฺตา เม สุภาวิตา เยน เมตฺตา 
บาทท่ี 2 ยาทตํสุติมติส ทยา สุตํ มติ สติ 
บาทท่ี 3 ลํสีนํทาติธีโสตา สีลํ ทานํ ธิติ ตาโส 
บาทท่ี 4 เตภลขํสุโรนโส ลภเต สุขํ นโร โส 

 

  ตัวอย่างของปฏิโลมอักษรข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิธีการน้ีไม่ใช่เป็นการย่ออักษร แต่เป็น
วิธีการเล่นอักษร โดยการเรียงอักษรย้อนย้อนกลับ เป็นอีกวิธีหน่ึงที่โบราณาจารย์นํามาใช้ฝึกไหวพริบ
ปฏิภาณเพ่ือให้เกิดการจําศัพท์และหลักการในพระพุทธศาสนาได้ดีย่ิงขึ้น อันเป็นกุศโลบายในการฝึก
การใช้ความคิด การวิเคราะห์ และทําให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่าย 
  5.6 ลีนันตรักขระ  
  ลีนันตรักขระ หมายถึง การซ่อนอักษร เป็นวิธีการแยกอักษรของศัพท์ในบาทคาถาต้น
ไปไว้ในบาทคาถาที่สอง โดยมีข้อกําหนด คือ นําอักษรพยางค์ที่สองของศัพท์ในบาทต้นไปไว้เป็นอักษร
ตัวแรกของบาทที่สอง ส่วนอักษรตัวแรกให้คงไว้ตามเดิม ทําอย่างน้ีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดคาถา เวลา
อ่านก็ให้นําอักษรที่แยกไปไว้ในคาถาที่สองกลับมาตามเดิม ดังตัวอย่างเช่น 
   สเตยสิมทญฺญาอา ติโชโสริติยาติยุ 
   อิมานิ อฏฺฐวรานิ วุฑฺฒนฺตุ ยสธาริโน. 

แปล : ขอพร 8 ประการ เหล่าน้ี คือ สติ เดช ยศ สิริ มติ (ความรู้) ทยา
(ความรัก) ญาติ และอายุ จงเจริญแก่ท่านผู้ทรงยศ. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 83)  
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  เวลาแปลจะต้องนําอักษรพยางค์แรกของบาทต้นจับคู่กับอักษรพยางค์แรกของบาทที่
สองที่แยกไว้ในตอนแรก ทําอย่างน้ีเรื่อยไปจนกระท่ังหมดศัพท์ ถึงสามารถจะแปลและรู้ความหมายได้ 
ขอให้ดูวิธีการจับคู่อักษรในคาถาดังกล่าวตามตารางที่ 6 
 

   ตารางที่ 6 แสดงวิธีการจับคู่แบบลีนันตรักขระ 
  

บาทที ่1 บาทที ่2 รูปศพัท ์ คําแปล 
ส ติ สติ ความระลึกได้ 
เต โช เตโช เดชหรืออํานาจ 
ย โส ยโส ยศ 
สิ ริ สิร ิ สิริหรือมงคล 
ม ติ มติ ความรู้ 
ท ยา ทยา ความรัก 
ญา ติ ญาติ ญาติ 
อา ยุ อายุ อายุ 

 

  การเล่นอักษรดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการฝึกการสังเกต พิจารณา เพ่ือความ
เป็นผู้แตกฉานในศัพท์ สะท้อนถึงเชาว์ปัญญาของผู้แต่งที่มีความรู้ทางด้านหลักภาษาและหลักคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเป็นเลิศ 
  5.7 ทวัตถกะ  
  คําว่า ทวัตถกะ แปลว่า มี 2 ความ หมายถึง ศัพท์หน่ึงมีความหมายหรือแปลได้ 2 นัย 
ตัวอย่างเช่น  
   อนญฺญูนวิรี ภูริ อนญฺญวาทิวูทธิ  
   อนญฺญทุติโย เมรุ ตสฺส กมฺปิตฺถ เตชสา. 

แปล : พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระวิริยะมิได้ย่อหย่อน
เป็นอย่างอ่ืน เพียงดังแผ่นดิน ทรงมีพระดํารัสไม่เป็นอ่ืน เพียงดัง
มหาสมุทร ทรงเป็นผู้ไม่มีผู้อ่ืนเป็นที่ 2 เพียงดังเขาพระสุเมรุ ด้วยพระ
เดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน แผ่นดินอันหนาแน่น 240,000 
โยชน์ มหาสมุทรอันลึกได้ 84,000 โยชน์ เขาพระสุเมรุสูง 168,000 
โยชน์ หว่ันไหวแล้ว. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 85) 

  จากพระคาถาข้างต้นน้ี ศัพท์ที่มีความหมายหรือแปลได้ 2 นัย มีอยู่ 3 ศัพท์ คือ อนญฺญู
นวิรี ภูริ แปลว่า ทรงมีพระวิริยะมิได้ย่อหย่อนเป็นอย่างอ่ืน เพียงดังแผ่นดิน (ภูริ = ปฐวี วิย) หรือแปล
อีกนัยหน่ึงว่า แผ่นดินอันหนาแน่น 240,000 โยชน์ (จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา  ปฐวี วิย) 
อนญฺญวาทิวูทธิ แปลว่า ทรงมีพระดํารัสไม่เป็นอ่ืน หรือแปลอีกนัยหน่ึงว่า มหาสมุทรอันลึกได้ 84,000 
โยชน์ (จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร มหาสมุทฺโท) และคําว่า อนญฺญทุติโย เมรุ แปลว่า ทรงเป็นผู้ไม่มี
ผู้อ่ืนเป็นที่ 2 เพียงดังเขาพระสุเมรุ หรือแปลว่า เขาพระสุเมรุสูง 168,000 โยชน์    (อฏฺฐสฏฺฐีสหสฺสโย
ชนสตสหสฺสุพฺเพโธ สิเนรุปพฺพตราชา) ดังน้ัน ศัพท์ที่มีความหมาย 2 นัย ในคาถาน้ีจึงต้องแปล 2 ครั้ง 
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การแปลโดยนัยที่ 2 น้ี เป็นการแปลตามวิธีของวัณณสังขยา หมายถึง การใช้ ตัวอักษรแทนตัวเลข วิธีน้ี
ไม่พบการนําไปใช้ในการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 พบแต่การใช้ตัวเลขแทนหลักธรรมตามจํานวน
ของตัวเลขในคัมภีร์ที่ว่าด้วยเลขยันต์ทั่วไป เช่น เลข 1 ใช้แทนพระนิพพาน เป็นต้น 
  5.8 โลกสัญญังกิตสังขยา  
  คําว่า โลกสัญญังกิตสังขยา แปลว่า สังขยากําหนดด้วยโลกสัญญา หมายถึง นับตาม
จํานวนตามที่สังเกตเห็น (สงฺเกตสงฺขฺยา) เช่น มหาสมุทรในโลกน้ีมี 4 ดังน้ัน ศัพท์ที่เก่ียวกับห้วงน้ํา เช่น 
สมุทฺท ชลธิ สินฺธุ อณฺณว จึงให้แปลว่า 4 ทุกศัพท์ ตัวอย่างเช่น 
   ปาทเปโก ภวกฺขนฺโธ สรสาโข พหูทโล 
   สิเนรุคฺโค สุผลโท อวิสุ อิติ นามโก. 
   แปล : ต้นไม้ต้นหน่ึง มีลําต้น 3 มีก่ิง 5 มีใบมาก มียอด 1 ให้ผลดีมีนาม

ว่า อวิสุ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 98-99) 
  จากคาถาและคําแปลข้างต้นมีศัพท์ที่เรียกว่า โลกสัญญาสังขยาหรือสังเกตสังขยาที่ต้อง
อธิบาย เพราะเป็นการใช้ศัพท์สื่อความหมายถึงจํานวนตัวเลขตามท่ีโลกรู้กัน คือ 
  คําว่า ภวกฺขนฺโธ แปลว่า มีลําต้น 3 จํานวนเลข 3 น้ี แปลมาจากคําว่า ภว ที่แปลว่า 
ภพ ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า ภพมี 3 เท่าน้ัน คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ดังน้ัน ภว ท่านจึงให้
แปลว่า 3 
  คําว่า สรสาโข แปลว่า มีก่ิง 5 จํานวนเลข 5 น้ี แปลมาจากคําว่า สร ที่แปลว่า ลูกศร 
แต่จํานวน 5 น้ี เกิดจากตํานานปรัมปราที่กล่าวถึงพญายมราชใช้ลูกศรลูกเดียวทําลายป้อม 5 ป้อมแตก 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระยายมราชและอานุภาพของลูกศร ท่านจึงให้แปลคําว่า 
สร ว่า 5 
  คําว่า สิเนรุคฺโค แปลว่า มียอด 1 จํานวนวน 1 ยอด แปลมาจาก สิเนรุ เพราะเขา   
พระสุเมรุเป็นที่ทราบกันดีว่า มีเพียงลูกเดียวเท่าน้ัน  
  คาถาน้ีสื่อความอีกอย่างหน่ึง หมายถึง พระไตรปิฎก คัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา    
ที่รวบรวมหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ดังต่อไปน้ี 
  คําว่า ภวกฺขนฺโธ ที่แปลว่า มีลําต้น 3 หมายถึง พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรมปิฎก 
  คําว่า สรสาโข ที่แปลว่า มีก่ิง 5 ก่ิง หมายถึง นิกายในพระสุตตันตปิฎกที่มีอยู่ 5 นิกาย 
ได้แก่ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย 
  คําว่า พหูทโล ที่แปลว่า มีใบมาก หมายถึง หลักธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกมีจํานวน
มากถึง 84,000 ธรรมขันธ์ 
  คําว่า สิเนรุคฺโค ที่แปลว่า มียอด 1 หมายถึง หลักคําสอนจํานวนมากในข้อที่ผ่านมาน้ัน 
ล้วนมีวิมุตติ ความหลุดพ้น เป็นเป้าหมาย 
  คําว่า สุผลโท ให้ผลดี หมายถึง หลักธรรมคําสอนทั้งหมด ให้ผลไม่จํากัดกาล (อกาลิโก) 
ปฏิบัติเมื่อใด ได้ผลเมื่อน้ัน 
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  คําว่า อวิสุ อิติ นามโก ที่แปลว่า มีนามว่า อวิสุ หมายถึง พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นการย่อ
หรือการถอดอักษรมาจากช่ือของคัมภีร์ในพระไตรปิฎก ได้แก่ อ ย่อหรือถอดมาจาก อภิธรรมปิฎก วิ 
ย่อหรือถอดมาจาก วินัยปิฎก และ สุ ย่อหรือถอดมาจาก สุตตันตปิฎกตามวิธีการย่ออักษรแบบอาทิ-
สังเกต 
  ข้อสรุปของโลกสัญญังกิตสังขยาหรือสังเกตสังขยาก็คือ การใช้ศัพท์แทนตัวเลขอย่าง
หน่ึง ตามจํานวนของศัพท์น้ันว่า สื่อความถึงอะไร และสิ่งน้ันมีจํานวนเท่าไร นับว่าเป็นอีกวิธีหน่ึงของ
การฝึกเชาว์ปัญญาของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา และเป็นการฝึกให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาที่มาของศัพท์และ
จํานวนตัวเลขดังกล่าวว่า สื่อถึงเรื่องใด 
  ลักษณะการทายอักษรดังกล่าวไม่พบว่า มีการนําไปใช้ในอักษรย่อในหัวใจ 108 พบแต่ 
โบราณาจารย์ไทยได้นําตัวเลขไปใช้แทนหลักธรรมคําสอนที่มีจํานวนเท่ากับตัวเลข เช่น เลข 5 ใช้แทน
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกณาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า    
พระโคตมพุทธเจ้า และพระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้า เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 75-76) 
  5.9 วัณณสังขยา   
  คําว่า วัณณสังขยา แปลว่าการนับจํานวนด้วยอักษร หมายถึง การใช้อักษรแทนตัวเลข 
อักษรในที่น้ีก็คือ สระและพยัญชนะในภาษาบาลีน่ันเอง ดังคาถาที่ว่า  
   กฏยาทิฌธฬนฺตา นวสงฺขฺยา ปกิตฺติตา 
   ปาทิมนฺตา ปญฺจสงฺขฺยา สุญฺญา วุตฺตา สรา ญนา. 

แปล : อักษรมี ก ฏ ย เป็นต้น มี ฌ ธ ฬ เป็นที่สุด กําหนดให้ช่ือว่า นว-
สังขยา อักษรมี ป เป็นต้น มี ม เป็นที่สุด กําหนดให้ช่ือว่า ปัญจสังขยา 
สระทั้งหลาย และ ญ น เรียกว่า สูญ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, 
ม.ป.ป., น. 105) 

  คาถาและคําแปลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนถึงการใช้อักษรบาลีแทนตัวเลขที่ชัดเจนนัก และ 
มีการนําอักษร 2 ตัว ในภาษาสันสกฤตที่ไม่มีในภาษาบาลีมาใช้แทนตัวเลขด้วย คือ ศ ษ ขอให้ดูข้อ
กําหนดการใช้อักษรแทนตัวเลขในตารางที่ 7  
 

   ตารางที่ 7 แสดงการใช้อักษรแทนตัวเลข 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ก ข ค ฆ ง  จ ฉ ช ฌ ญ 
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ต ถ ท ธ น 
ป ผ ภ พ ม      
ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ สระ 8 ตัว 

อ อา อิ อี 
อุ อู เอ โอ 

  

  ท่านได้แสดงตัวอย่างของข้อความท่ีใช้อักษรแทนตัวเลขไว้หลายตัวอย่าง ขอนํามาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ 1 ตัวอย่าง ได้แก่ 
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   กมฺหิ กมฺเหว วํ จิตฺตํ คมฺหิ คมฺเหว วํ ภเว 
   ยนฺตุ จมฺเหว หํ สมฺหิ กฏมฺหิ ชํ สฏมฺหิ ยํ. 

แปล : จิต 4 ดวง ย่อมเกิดในภพ 1 ภพ 1 จิต 4 ดวง ย่อมเกิดในภพ 3 
ภพ 3 ส่วนจิต 1 ดวง ย่อมเกิดในภพ 6 จิต 8 ดวง ย่อมเกิดในภพ 7 จิต 
8 ดวง ย่อมเกิดในภพ 11 จิต 1 ดวง ย่อมเกิดในภพ 17. (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 107) 

  จากคาถาและคําแปลข้างต้น ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาบาลีอาจแปลไม่ออกว่า     
คําแปลดังกล่าวออกมาจากศัพท์ใด และหมายความว่าอย่างไร เพราะในคาถาน้ีเป็นการกล่าวถึงจิต   
ใน พระอภิธรรม เพ่ือให้เห็นภาพและความหมายที่ชัดเจน ขอให้ดูข้อสรุปดังต่อไปน้ี 
  คําว่า จิต 4 ดวง ย่อมเกิดในภพ 1 ภพ 1 แปลมาจาก จิตฺตํ = จิต วํ = 4 (โหติ) ย่อม
เกิด ภเว = ในภพ กมฺหิ = ภพ 1 กมฺเหว = ภพ 1 คําว่า จิต 4 ดวงน้ี หมายถึง วิปากจิต ส่วนภพ 1 
หมายถึง อรูปภพ 
  คําว่า จิต 4 ดวง ย่อมเกิดในภพ 3 ภพ 3 แปลมาจาก วํ (จิตฺตํ) = จิต 4 ดวง (โหติ) 
ย่อมเกิด ภเว = ในภพ คมฺหิ = 3 คมฺเหว 3 คําว่า จิต 4 ดวงนี้ หมายถึง วิปากจิต ส่วนภพ 3 หมายถึง  
รูปภพ   
  คําว่า ส่วนจิต 1 ดวง ย่อมเกิดในภพ 6 แปลมาจาก ตุ = ส่วน ยํ (จิตฺตํ) = จิต 1 ดวง 
(โหติ) ย่อมเกิด จมฺเหว (ภเว) = ในภพ 6 คําว่า จิต 1 ดวง หมายถึง รูปาวจรจิตดวงสุดท้าย ส่วนคําว่า 
ภพ 6 หมายถึง สวรรค์ช้ันรูปภพ 6 ช้ัน 
  คําว่า จิต 8 ดวง ย่อมเกิดในภพ 7 แปลมาจากคําว่า หํ (จิตฺตํ) = จิต 8 ดวง (โหติ) = 
ย่อมเกิด สมฺหิ (ภเว) = ในภพ 7 คําว่า จิต 8 ดวง หมายถึง มหาวิปากจิต ส่วนคําว่า ภพ 7 หมายถึง 
กามสุคติภพ 
  คําว่า จิต 8 ดวงในภพ 11 แปลมาจากคําว่า ชํ (จิตฺตํ) = จิต 8 ดวง (โหติ) = ย่อมเกิด 
กฏมฺหิ (ภเว) ในภพ 113 คําว่า จิต 8 ดวง หมายถึง หมวด 3 แห่งฆานวิญญาณฝ่ายอกุศล เป็นต้น 
และปฏิฆจิต 2 ดวง ส่วนคําว่า ภพ 11 หมายถึง กามภพ 
  คําว่า จิต 1 ดวง ย่อมเกิดในภพ 17 แปลมาจากคําว่า ยํ (จิตฺตํ) = จิต 1 ดวง (โหติ) = 
ย่อมเกิด สฏมฺหิ (ภเว) = ในภพ 17 คําว่า จิต 1 ดวง หมายถึง โลกุตตรจิตดวงต้น ได้แก่ โสดาปัตติ-
มัคคจิต ส่วนคําว่า ภพ 17 หมายถึง ภพที่โสดาปัตติมัคคจิตจะไปเกิด 17 ช้ัน ต้ังแต่โลกมนุษย์จนถึง
สวรรค์ช้ันเวหัปผละ (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 108-109) 
  จากคาถา คําแปล และการอธิบายรายละเอียดย่อ ๆ ของการเล่นอักษรแบบวัณณ
สังขยาช้ีให้เห็นของความลุ่มลึกของการใช้ภาษา ซึ่งมีความสลับซับซ้อนของแหล่งที่มาที่แสดงเน้ือหา
และสาระสําคัญของข้อความที่ท่านนํามาได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่จะขยายความของเรื่องน้ันให้ชัดเจนได้ 
                                         
 3 มีข้อสังเกตและข้อกําหนดสําหรับการใช้อักษรแทนตัวเลขและการนับตัวเลขเพิ่มเติม คือ เลขในหลัก 
10 จะนับอักษรตัวหลังมาหาตัวหน้า ตัวอย่าง คําว่า กฏมฺหิ ท่ีแปลว่า ภพ 11 ก อักษรใช้แทน 1 ฏ อักษรใช้แทน 1 
หรือคําว่า สฏมฺหิ ท่ีแปลว่า ภพ 17 ส อักษรตัวต้นใช้แทน 7 ฏ อักษรตัวท่ีสองใช้แทน 1 เวลาแปลต้องแปลจาก
อักษรตัวท่ี 2 มาหาอักษรตัวท่ี 1 จึงได้ 17 
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จะต้องเป็นผู้ที่มีความแตกฉาน เช่ียวชาญทางด้านไวยากรณ์บาลี ตลอดทั้งมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างดี นับว่าเป็นอีกวิธีหน่ึงของการฝึกเชาว์ปัญญาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่พบเห็น และ
ฝึกวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความรู้และคําตอบอันเป็นกุศโลบายในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ประการหน่ึง 
  5.10 สิเลสกะ  
  คําว่า สิเลสกะ แปลว่า การจุความ เป็นการนําศัพท์ที่มีความหมายหลายนัยมาผูกเป็น
คาถาเพื่อสื่อความหมายและสาระสําคัญของเร่ืองต่าง ๆ ของศัพท์ที่นํามาใช้น้ัน เปรียบเหมือนกับยาง
เหนียว (สิเลสก) ตัวอย่างเช่น 
   ติณคฺคํ ขาทติ เภกํ คิลติ กลปุปฺผิโต 
   นาโค เทวมนุสฺสานํ ธมฺมํ เทเสติ เกวลํ. 

แปล : นาคเค้ียวยอดหญ้า กลืนกินกบ มีดอกบานตามฤดูกาล แสดง
ธรรมทั้งสิ้นแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. (พระสิริรัตนปัญญา มหา-
เถระ, ม.ป.ป., น. 113) 

  จากตัวอย่างของคาถาและคําแปลข้างบนน้ี ผู้ประพันธ์ต้องการท่ีจะแสดงความหมาย
ของคําว่า นาโค ที่แปลตรงตัวว่า นาค ว่า คําน้ี แปลได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทของการ
นําไปใช้ว่า จะสื่อความอย่างไร ดังข้อสรุปของคาถาน้ี คือ 
   คําว่า นาค ในคําแปลว่า  นาคเคี้ยวยอดหญ้า  หมายถึง  ช้าง 
   คําว่า นาค ในคําแปลว่า  นาคกลืนกินกบ หมายถึง  งู 
   คําว่า นาค ในคําแปลว่า นาคมีดอกบานตามฤดู หมายถึง ต้นกากะทิง 
   คําว่า นาค ในคําแปลว่า นาคแสดงธรรมแก่... หมายถึง พระพุทธเจ้า 
  จากข้อสรุปจะเห็นว่า คําว่า นาคจุความหมายหรือมีความหมายได้ถึง 4 นัย น่ีเป็นอีก
วิธีหน่ึงที่สะท้อนถึงความเป็นผู้รอบรู้ของผู้แต่งที่มีความเช่ียวชาญในด้านอักษรภาษาบาลีเป็นอย่างดี   
ที่ได้รวบรวมคําที่มีความหมายหลายนัยมาประพันธ์เป็นคาถาเพ่ือทายศัพท์ว่า ศัพท์ดังกล่าวแต่ละนัย
แปลว่า อะไร 
  5.11 อาทิปาโทตตระ  
  คําว่า อาทิปาโทตตระ แปลว่า การไขความท่ีบาทต้น เป็นวิธีการประพันธ์อักษรเพ่ือไข
ความหมายหรือคําตอบคําถาม โดยผู้ประพันธ์จะวางไว้ที่บาทต้นหรือบาทแรกของคาถา ส่วนบาทต่อ ๆ 
ไปในคาถาเป็นคําถาม ดังตัวอย่างเช่น 
    ภูทกํวายุ ยตินฺโท กา สตฺเต ธรณิญฺจ กํ 
    ธาเรติ โก ชลํ สีลํ โก โก ทสพลํ วท. 

แปล : แผ่นดิน น้ํา ลม พระภิกษุ พระจอมสงฆ์ อะไรทรงสัตว์ไว้ อะไร
ทรงธรณี อะไรทรงนํ้า ใครทรงศีล ใครทรงกําลัง 10 เชิญท่านแถลง. 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 121) 

  จะเห็นว่า คําแปลที่เป็นคําตอบทั้งหมดในคาถาน้ี อยู่ในบาทแรกของคาถา ส่วนในบาท
ที่สอง ที่สาม และที่สี่เป็นคําถาม ดังคําเฉลยตามตารางที่ 8  
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    ตารางที่ 8 แสดงคําตอบคําถามที่วางไว้ในบาทแรกของคาถา 
     

ที ่ คําถาม คําตอบ 
1 กา สตฺเต ธาเรติ 

อะไรทรงสัตว์ทั้งหลายไว้ 
ภู 

แผ่นดิน 
2 กํ ธารณึ ธาเรติ 

อะไรทรงแผ่นดินไว้ 
อุทกํ 
น้ํา 

3 โก ชลํ ธาเรติ 
อะไรทรงนํ้าไว้ 

วายุ 
ลม 

4 โก สีลํ ธาเรติ 
ใครทรงศลี 

ยติ 
พระสงฆ์ 

5 โก ทสพล ํธาเรติ 
ใครทรงพลัง 10 

ยตินฺโท 
พระจอมสงฆ์ 
(พระพุทธเจ้า) 

   

  วิธีการประพันธ์คาถารูปแบบน้ีเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่นํามาใช้ทายปัญหาเพ่ือหาคําตอบ 
กล่าวได้ว่าเป็นปริศนาคําทายที่เรียกว่า ผะหมีของไทยก็ว่าได้ เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการผูกบทกลอน 
(ฉันท์) เพ่ือทายและให้ผู้สนใจตอบคําถาม ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้หลักภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา
ประการหน่ึงที่สามารถสร้างทักษะ ความชํานาญในคัมภีร์สัทศาสตร์และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นความรู้
ทั่วไป และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย 
  5.12 มัชฌปาโทตตระ  
  คําว่า มัชฌปาโทตตระ แปลว่า ไขความที่บาทกลาง เป็นการประพันธ์คาถาเพ่ือไข
ความหมายหรือคําตอบคําถามที่ผู้แต่งนําศัพท์มาไว้ในบาทท่ามกลาง หมายถึง รวมคําตอบคําถามไว้ 
ในบาทท่ี 2 หรือ บาทท่ี 3 ที่เรียกว่า บาทในท่ามกลาง ดังตัวอย่างเช่น 
   กมลํ โก กุมุทํ โก นรปํ โก ปโพธยิ 
   รวินฺทุ ปณฺฑิโต นาโถ นาเรสิ โก ภวตฺตยํ. 

แปล : อะไรยังดอกกมลให้แย้มบาน อะไรยังดอกโกมุทให้แย้มบาน ใครยัง
พระราชาทรงช่ืนบาน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ พระนาถเจ้า ใครยังมหาชน
ให้พ้นภพสาม.  (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 124-125) 

  จะเห็นว่า คําแปลที่เป็นคําตอบทั้งหมดในคาถาน้ี อยู่ในบาทที่สาม ส่วนในบาทที่หน่ึง  
ที่สอง และที่สี่เป็นคําถาม ดังคําเฉลยตามตารางที่ 9 
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    ตารางที่ 9 แสดงคําตอบคําถามในคาถาที่วางไว้ในบาทท่ี 3 ของคาถา 
     

ที ่ คําถาม คําตอบ 
1 กมลํ โก ปโพธยิ 

อะไรยังดอกกมล (ดอกบัว) 
รวิ 

ดวงอาทิตย์ 
2 กุมุทํ โก ปโพธยิ 

อะไรยังดอกโกมุท (ดอกบัว)4 
อินฺทุ 

ดวงจันทร์ 
3 นรปํ โก ปโพธยิ 

ใครยังพระราชาให้ทรงช่ืนบาน 
ปณฺฑิโต 
บัณฑิต 

4 ตาเรสิ โก ภวตฺตยํ 
ใครยังมหาชนให้ข้ามภพทั้งสาม 

นาโถ 
พระโลกนาถ 
(พระพุทธเจ้า) 

 

  วิธีการประพันธ์คาถาน้ีเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่นํามาใช้ทายปัญหาเพ่ือหาคําตอบ และเป็น
วิธีการเรียนรู้หลักภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาประการหน่ึงที่มารถสร้างทักษะ ความชํานาญ ความ
รอบรู้ในคัมภีร์สัทศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เรียนด้วย 
  5.13 อันตปาโทตตระ  
  คําว่า อันตปาโทตตระ แปลว่า ไขที่บาทท้าย เป็นการประพันธ์อักษรเพ่ือไขความหมาย
หรือคําตอบคําถามที่ผู้แต่งนําศัพท์มาไว้ในบาทสุดท้ายของคาถา หมายถึง รวมคําตอบคําถามไว้ในบาท
ที่ 4 ส่วนบาที่หน่ึง บาทท่ีสอง และบาทที่สามจะเป็นคําถาม ดังตัวอย่างเช่น 
   สีลํ โก ปาติ ปาติ กํ กุยา โก สุสุนฺทโร 
   โก โพเธติ ปชมฺโพชํ ยติ ราชา รวิสฺสโร. 

แปล : ใครรักษาศีล ใครรักษาแผ่นดิน ใครงดงามย่ิงในแผ่นดิน ใครยัง
ดอกบัว คือประชาให้ตรัสรู้ ภิกษุ พระราชา ดวงอาทิตย์ พระผู้ย่ิงใหญ่
กว่าดวงอาทิตย์. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 126)  

  จะเห็นว่า คําตอบคําถามทั้งหมดในคาถานี้อยู่ในบาทท่ีสี่ ส่วนในบาทท่ีหน่ึง ที่สอง และ
ที่สามเป็นคําถาม ดังคําเฉลยตามตารางที่ 10 
 
 
 
 
 

                                         
4 ภาษาบาลีท่ีเป็นชื่อของดอกบัวมีหลายศัพท์ แต่ในคาถานี้มี 2 ศัพท์ คือ กมล หมายถึง ดอกบัว เนื่องจาก

เป็นการนําลักษณะของดอกบัวท่ีรูปลักษณะคล้ายหัวใจ ส่วนอีกคําหนึ่ง คือ โกมุท ท่ีแปลว่า ดอกบัว โดยปกติท่ัวไป
จะพบว่า ดอกบัวจะบานในตอนกลางวัน แต่มีดอกบัวท่ีบานตอนกลางคืนอยู่ 3 ชนิด คือ โกมุท (สัตตบรรณ รัตตุบล) 
บัวสายดอกสีแดง เสวตอุบล เสตุบล หรือ กุมุท ดอกบัวสายสีขาว และจงกล บัวสาย ดอกสีชมพู 
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  ตารางที่ 10 แสดงถึงคําตอบปัญหาในคาถาที่วางไว้ในบาทสุดท้ายของคาถา 
 

ที ่ คําถาม คําตอบ 
1 สีลํ โก ปาติ  

ใครรักษาศลี 
ยติ 

พระภิกษุ 
2 กํ โก ปาติ 

ใครรักษาแผ่นดิน 
ราชา 

พระราชา 
3 กุยา โก สุสุนฺทโร 

อะไรงดงามย่ิงในแผ่นดิน 
รวิ 

ดวงอาทิตย์ 
4 โก โพเธติ ปชมฺโพชํ 

ใครยังดอกบัวคือประชาให้ตรัสรู ้
รวิสฺสโร 

พระผู้ย่ิงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 
(พระพุทธเจ้า) 

 

  วิธีการประพันธ์คาถาน้ีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นํามาใช้ทายปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนหาคําตอบ
อันเป็นวิธีการเรียนรู้หลักภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาประการหน่ึงที่มารถสร้างทักษะ ความชํานาญ 
ความรอบรู้ในคัมภีร์สัทศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เรียนด้วย 
  5.14 ปัญหสโมตตระ  
  คําว่า ปัญหสโมตระ แปลโดยความว่า ตอบเท่าที่ถาม เป็นการประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์
แต่งให้คําถามและคําตอบมีรูปและเสียงของศัพท์เหมือนกัน หมายถึง คําถามเป็นอย่างไร คําตอบก็เป็น
อย่างน้ันเหมือนกัน พูดให้ง่ายที่สุดก็คือ คําถามกับคําตอบตรงกัน ดังตัวอย่างเช่น 
   เทหีนํ โก กมิจฺฉนฺโต กุยา นิหจฺจ ชาณุกํ  
   กสฺมึ กตฺวาญฺชลึ นาถํ ยาจติ ธมฺมมีริตํ. 

แปล : (คําถา)  ใครปรารถนาอะไรแก่หมู่สัตว์ จรดเข่าในที่ ไหน  กระทํา                 
   อัญชลี ณ ส่วนไหน ทูลอาราธนาพระนาถะเพ่ือทรงแสดงธรรม 

 (คําตอบ)  พระพรหม (สหัมบดี) ปรารถนาความสุขแก่หมู่สัตว์จรดเข่าที่ 
    แผ่นดิน กระทําอัญชลีเหนือเศียร ทูลอาราธนาพระนาถะเพ่ือ
    ทรงแสดงธรรม. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 
    130-131) 

  จากคําภาษาบาลีและคําแปลในพระคาถานี้จะเห็นศัพท์ที่เป็นคําถามและคําตอบว่าเป็น
คํา ๆ เดียวกัน ดังคําเฉลยตามตารางที่ 11 
 

   ตารางที่ 11 แสดงถึงคําศัพท์เดียวกันที่เป็นทั้งปัญหาและคําตอบ 
 

ที ่ คําถาม/คําแปล คําตอบ/คําแปล 
1 โก = ใคร โก = พระพรหม 
2 กํ = อะไร กํ = ความสุข 
3 กุยา = ที่ไหน กุยา = ทีแ่ผ่นดิน 
4 กสฺมึ = ในส่วนไหน กสฺมึ = เหนือหัว 
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  ถ้าพิจารณาจากศัพท์ที่เป็นทั้งคําถามและคําตอบจะได้ข้อสรุปว่า ผู้ประพันธ์ใช้รูปศัพท์
เดียวกันที่มีมีความหมายหรือแปลได้ 2 นัย มาใช้เป็นคําถามและคําตอบในขณะเดียวกัน นับว่า เป็น
ความอัจฉริยะที่พบในตัวผู้แต่ง สมกับปราชญ์แห่งลานนา และในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาในการประพันธ์เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนพระพุทธศาสนาท่ีสร้างความแตกฉานท้ังด้านอักษร
ศาสตร์และเน้ือหาของพุทธศาสตร์ด้วย 
  5.15 สัททัตถกะ  
  คําว่า สัททัตถกะ แปลโดยความหมายว่า มีศัพท์เป็นอัตถะหรือมีเสียงเป็นความหมาย 
หมายถึง มีเสียงเป็นคําแปล ตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ไม่สื่อความหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น  
   กามาติตฺตํ โกมาติตฺตํ มารามารา ติกา ติโก 
   ตํ ติตฺตาโก โก เชตฺตาโก  โก เชตฺตา เส สุหลฺลตา. 
   (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 134-135) 
  ตัวอย่างน้ีอยากที่จะแปล เน่ืองจากศัพท์ที่เรียบเรียงเป็นคาถาน้ีมีลักษณะเป็นบาลี-ไทย 
หมายถึง คําบาลีผสมไทย แม้อาจารย์แย้ม ประพัฒน์ทองผู้แปลคัมภีร์น้ีก็ยังกล่าวว่า ไม่แน่ใจว่า แปล
ใจความว่าอย่างไร จะแปลตามศัพท์ว่า กามาติดตัง... ถ้าเป็นเช่นน้ีก็แสดงว่า สัททัตถกะ หมายถึง บท
ประพันธ์ที่มีเสียงเป็นคําแปล 
  5.16 คุฬหปทัตถกะ  
  คําว่า คุฬหปทัตถกะ แปลโดยความว่า ความของบทถูกซ่อนไว้ เป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่ง
ได้ซ่อนบทด้วยวิธีสนธิจนสังเกตรูปศัพท์เดิมได้ยาก เป็นความสามารถเชิงวรรณศิลป์ขั้นสูง ประกอบกับ
ความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาบาลี ตัวอย่างเช่น 
   ยาธรารทชาตกฺโข เอกกฺกนฺวยโช ภุวิ 
   อธรํ ธรมาโน ว สาวตาวนิชํ ปชํ. 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระนามอันบังเกิดแล้วด้วย
อักขระอันเกิดแต่ริมฝีปากและไรฟัน ทรงอุบัติในวงศ์แห่งอาทิตย์อันเป็น
เป็นเอกในแผ่นดิน ไม่ดํารงอยู่ ก็เหมือนยังดํารงอยู่ ขอพระพุทธเจ้า
พระองค์น้ัน โปรดรักษาประชาผู้เกิดในแผ่นดิน. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 136-137) 

  จากคาถา ถ้ายังไม่รู้คําแปลหรือแม้รู้คําแปลก็ยังสังเกตได้ยากว่า คําแปลน้ันมาจากศัพท์
ใด มาอย่างไร ขอให้ดูบทที่ผู้ประพันธ์ได้ซ่อนไว้ด้วยวิธีสนธิ ดังน้ี 
  บาทคาถาแรก คําว่า ยาธรารทชาตกฺโข แยกศัพท์เป็น โย = ใด – อธร = ริมฝีปาก – 
อารท = ฟัน – ชาต = เกิด – อกฺโข = นามหรือช่ือ 
  บาทคาถาที่สอง คําว่า  เอกกฺกนฺวยโช แยกศัพท์เป็น เอก = หน่ึง – อกฺก = ดวงอาทิตย์ 
– อนฺวย = สืบ สาย เช้ือสาย หรือวงศ์ – โช = เกิด 
  บาทคาถาที่สาม คําว่า สาวตาวนิชํ แยกศัพท์เป็น โส = น้ัน – อวตุ จงรักษา – อวนิชํ = 
ผู้เกิดในแผ่นดิน 
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  บทประพันธ์ที่ผู้แต่งนํามาเป็นตัวอย่างช้ีให้เห็นถึงความลุ่มลึกของความรู้ทางด้านภาษา
บาลี และความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่งที่ได้เสาะหาศัพท์มาเรียงร้อยเช่ือต่อกันด้วยวิธีสนธิจนบางศัพท์
มองไม่เห็นรูปศัพท์เดิม และชวนให้เข้าใจผิดเป็นศัพท์อ่ืน ดังน้ัน การประพันธ์ประเภทน้ีจึงเป็นสื่อการ
สอนการประพันธ์ที่ใช้ความวิจิตรบรรจงในการใช้ศัพท์และการต่อศัพท์ด้วยวิธีสนธิสําหรับผู้เรียนภาษา
บาลีอีกด้วย 
  5.17 ปเหฬี  
  คําว่า ปเหฬี แปลว่า บทสนุกสนาน เป็นประพันธ์ที่ผู้แต่งประสงค์จะให้เกิดความ
สนุกสนานแก่ผู้ศึกษา โดยการประพันธ์ศัพท์สลับที่ กัน ถ้าแปลตามที่ผู้แต่งประพันธ์ไว้ก็จะได้
ความหมายอย่างหน่ึง อ่านแล้วทําให้ขบขัน แต่ถ้าสลับตําแหน่งของศัพท์ให้ถูกต้อง ก็จะได้คําแปลตาม
ความหมายที่เป็นจริง ดังตัวอย่างเช่น  
   รเถน สาครํ ยนฺติ นาวาย รุยฺหนฺติ ปพฺพตํ 
   ปาเปน สุคตึ ยนฺติ ปุญฺเญน ยนฺติ ทุคฺคตึ. 

แปล : คนทั้งหลายพากันไปสู่แม่น้ําด้วยรถ พากันขึ้นภูเขาด้วยเรือ พา
กันไปสู่สุคติด้วยบาป พากันไปทุคติด้วยบุญ (พระสิริรัตนปัญญา มหา-
เถระ, ม.ป.ป., น. 141) 

  ถ้าพิจารณาจากคําแปลตามรูปประโยคในคาถาจะพบว่า ความหมายที่แปลมาผิดเพ้ียน
ไปจากความจริง เน่ืองจากคําว่า รเถน นาวาย วางไว้ผิดที่ ต้องสลับกัน นําคําว่า รเถน ไปไว้ในบาท    
ที่สองแทน นาวาย และนําคําว่า นาวาย มาวางไว้แทนที่คําว่า รเถน ในบาทท่ีหน่ึง และคําว่า ปาเปน 
ปุญฺเญน ก็วางไว้สลับที่กัน เวลาแปลจึงต้องนําคําว่า ปาเปน ไปวางไว้แทนคําว่า ปุญฺเญน ในบาทท่ีสี่ 
แล้วนําคําว่า ปุญฺเญน มาวางไว้แทนคําว่า ปาเปน ในบาทท่ีสาม จึงจะได้ความหมายที่ถูกต้องว่า 

คนทั้งหลายพากันไปสู่แม่น้ําด้วยเรือ พากันขึ้นภูเขาด้วยรถ พากันไปสู่
สุคติด้วยบุญ พากันไปทุคติด้วยบาป. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ,  
ม.ป.ป., น. 141) 

  จากตัวอย่างที่ยกมาจะพบว่า การประพันธ์ลักษณะน้ีเป็นอีกมิติหน่ึงที่สร้างความ
สนุกสนานให้แก่การเรียนภาษาบาลี การประพันธ์ลักษณะน้ียังมีข้อปลีกย่อยอีกหลายประการ ไม่ขอ
นํามากล่าว เน่ืองจากไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ทําการวิจัย 
  5.18 ยมก  
  คําว่า ยมก แปลว่า ซํ้าคํา เป็นการประพันธ์ที่ใช้รูปศัพท์ที่เหมือนกันมาประพันธ์ เรียก
ง่าย ๆ ว่า ใช้คําซํ้ากัน มี 3 ประเภท คือ ซํ้าต้นบาท ซํ้ากลางบาท และซํ้าปลายบาท สําหรับคําที่ซํ้ากัน
น้ันแยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ซํ้าโดยไม่มีคําสลับ ซํ้าโดยมีคําสลับ และซํ้าผสมกันทั้ง 2 ลักษณะ ดัง
ตัวอย่าง เช่น 
   มโนหร หร เกฺลสํ ชิน เจโตภวํ มม 
   นนุ ตฺวํ ปารมีสารา- มตภาวีตโมสถํ. 
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แปล : ข้าแต่พระชินเจ้าผู้ทรงจูงใจ พระองค์ทรงเป็นโอสถอันอบรมไว้
แล้วด้วยอมฤตอันเป็นสาระแห่งบารมี มิใช่หรือ ขอทรงโปรดกําจัด 
ความเศร้าหมองที่มีในใจของข้าพระองค์. (พระสิริรัตนปัญญา มหา-
เถระ, ม.ป.ป., น. 166)  

  ตัวอย่างที่นํามาแสดงน้ี เรียกว่า ปฐมปาทมชฺเฌ ยมกมพฺยเปตํ ซํ้ากลางบาทที่หน่ึง ไม่มี
คําสลับ เป็นตัวอย่างหน่ึงของการประพันธ์แบบยมก ส่วนที่เหลือไม่ขอนํามาแสดง เน่ืองจากไม่
เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัย การประพันธ์ประเภทน้ีจะช่วยทําให้เกิดความงามและความเพราะไรทางภาษา
ที่เกิดจากการซํ้าคําและเสียงที่ผู้ประพันธ์จะต้องใช้ความสามารถในการนําศัพท์ซํ้ากันมาใช้ให้ถูกต้อง
ตามคณะฉันท์ที่เป็นข้อบังคับของการประพันธ์อย่างถูกต้อง 
  5.19 ปกิณณกะ  
  คําว่า ปกิณณกะ แปลว่า เบ็ดเตล็ด เป็นบทประพันธ์ที่ท่านได้รวบรวมการประพันธ์
แบบต่าง ๆ และองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย เช่น ความรู้เรื่องอักษรแต่ละตัว อาทิ ก อักษร       
มีความหมายหรือแปลว่าอย่างไรบ้าง เป็นต้น และเป็นส่วนที่มีเน้ือหามากที่สุดของคัมภีร์เล่มน้ี 
 จากเน้ือหาทั้ง 19 เรื่อง ที่กล่าวมาทั้งหมดพบรูปแบบการย่อหรือการถอดอักษรที่ผู้วิจัยจะ
นําไปใช้วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่จะกล่าวในบทต่อไป 4 วิธี คือ  
 1. อาทิสังเกต การย่ออักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 2. อันตสังเกต การย่ออักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 3. อาทยันตสังเกต การย่ออักษรที่ใช้วิธีอาทิสังเกตและอันตสังเกตผสมกัน 
 4. มัชฌสังหตะ การประมวลอักษรไว้ท่ามกลางด้วยการเรียงอักษรสลับกันไปมาโดยอักษร
ตัวสุดท้ายต้องอยู่ตรงกลาง 
 ส่วนเนื้อหาในหัวข้อที่เหลือน้ันไม่ใช่เป็นวิธีการย่ออักษร แต่เป็นการประพันธ์คาถาที่ใช้
กลวิธีการซ่อนอักษร การแสดงศัพท์ที่มีสองความหมาย การใช้ศัพท์แทนตัวเลข การใช้อักษรแทน
ตัวเลข การแสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายประการ การประพันธ์คาถาที่คําถามและตอบอยู่ในคาถา
เดียวกัน การประพันธ์คาถาที่คําถามอยู่ในสามบาทแรก และคําตอบอยู่ในบาทสุดท้าย การประพันธ์
คาถาที่ใช้ศัพท์เดียวกันเป็นทั้งคําถามและคําตอบในตัว การประพันธ์คาถาที่ใช้ศัพท์ที่มีเสียงเป็นคําแปล 
การประพันธ์คาถาที่ซ่อนความของศัพท์ไว้ การประพันธ์คาถาที่แสดงถึงหัสรส ความสนุกสนาน การใช้
ศัพท์ซํ้ากันในลักษณะต่าง ๆ และข้อเบ็ดเตล็ดที่ผู้ประพันธ์คัมภีร์ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบการประพันธ์ ความรู้เก่ียวกับศัพท์ และอักษรไว้อย่างหลากหลาย   
 



  
 

บทที ่3 
การศกึษาสาระสําคญัของอกัษรยอ่ในคมัภรีห์วัใจ 108 

 
 การศึกษาสาระสําคัญของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในบทน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีขั้นตอน
ของการศึกษาไว้ 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาคัมภีร์หัวใจ 108 จากเอกสารโบราณ และการวิเคราะห์
สาระสําคัญของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ดังผลการศึกษาต่อไปน้ี 
 
การศึกษาคัมภีร์หัวใจ 108 
 ผู้วิจัยได้กําหนดคัมภีร์หัวใจ 108 ที่จะศึกษาศึกษาอักษรย่อ ได้แก่ คัมภีร์หัวใจ 108 จาก
เอกสารโบราณ ทะเบียนเลขท่ี 490 ช่ือ หัวใจ, ว่าด้วยหัวใจ 108 เป็นต้น โดยระบุถึงช่ือผู้มอบคัมภีร์
เล่มน้ีให้แก่สํานักหอสมุดแห่งชาติ คือ พระยากสิการบัญญชา ในพ.ศ. 2479  
 จากการศึกษาคัมภีร์หัวใจ 108 จากเอกสารโบราณดังกล่าวได้พบว่า คัมภีร์น้ีเป็นเพียงการ
รวบรวมหัวใจต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน 108 หัวใจ ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับคัมภีร์ทั้งช่ือผู้แต่ง 
สมัยที่แต่ง วัตถุประสงค์ของการแต่ง และโครงสร้างของคัมภีร์เหมือนอย่างคัมภีร์โบราณอ่ืน ๆ แสดง
ไว้เพียงช่ือของหัวใจและอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจของแต่ละหัวใจเท่าน้ัน ไม่ได้แสดงถึงที่มาของ
อักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจ และไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการย่ออักษรไว้แต่อย่างใด แต่ผู้
รวบรวมก็ได้แสดงถึงสาระสําคัญของหัวใจไว้โดยสรุปต่อไปน้ี 
 1. ความหมาย 
 ผู้รวบรวมได้กล่าวถึงหัวใจในคัมภีร์น้ีไว้ว่า หมายถึง ข้อความท่ีย่อมาจากข้อความท่ีออก
สําเนียงมากให้มีสําเนียงเหลืออยู่แต่น้อยพยางค์ ความหมายโดยสรุปก็คือ หัวใจ หมายถึง อักษรย่อ
หรือคําย่อที่โบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์หรือข้อความต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาและแหล่งข้อมูล   
อ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใช้สื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ที่ว่า  
 อักษรย่อในหัวใจ หมายถึง หัวข้อใหญ่ที่เป็นหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนาที่โบราณา-
จารย์ย่อมาเป็นสูตรเพื่อให้จําง่าย สะดวก รวดเร็วในการจดจําอันเกิดจากภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ 
ซึ่งเป็นการย่อมาเฉพาะเรื่องที่สําคัญ (ภิญโญ ล่องสกุล, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 8 มีนาคม 
2661) 
 อักษรย่อในหัวใจ หมายถึง อักษรย่อที่ส่วนใหญ่มาจากพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์อ่ืน ๆ ใน
พระพุทธศาสนา โดยโบราณาจารย์ย่อมาเพ่ือสะดวกแก่การนํามาใช้ท่องจํา บางคร้ังก็นําไปใช้สักตาม
ร่างกายหรือจารึกในวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือกันลืมอันเกิดจากศรัทธาและปัญญาที่จะธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา 
(สมชัย ฟักสุวรรณ, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) 
 อักษรย่อในหัวใจ หมายถึง อักษรที่โบราณาจารย์ย่อมาจากพระอรหันต์และแนวทางของ
พระอรหันต์องค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์องค์แรก เช่น หัวใจพระพุทธเจ้า อิ ก 
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วิ ติ หรือแนวทางของพระองค์ เช่น หัวใจอริยสัจสี่ ทุ ส นิ ม ที่พระองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธนําไป
ปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ (พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561)  
 อักษรย่อในหัวใจ หมายถึง ตัวย่อของบทต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักการในพระพุทธศาสนา เช่น อิ 
สฺวา สุ ที่ย่อมาจากพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ แล้วเรียกช่ือให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของอักษร
ย่อว่า หัวใจพระรัตนตรัย เหมือนกับอักษรย่อเพ่ือให้จดจดง่ายที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น กทม. ที่ย่อมาจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งย่อมาจากคําหลักของคําศัพท์เต็ม (พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต, การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561)  
 จากคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นสรุปได้ว่า อักษรย่อในหัวใจ คือ อักษรหรือ  
คําย่อที่นํามาจากคําศัพท์ที่สื่อหลักสําคัญของเรื่องต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
เช่น พระรัตนตรัย เป็นต้นเพ่ือนํามาใช้ท่องจําและสะดวกแก่การนําไปใช้อันเกิดจากภูมิปัญญาของ   
โบราณาจารย์ที่จะธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา  
 2. ที่มาของอักษรย่อ 
 ผู้รวบรวมไม่ได้ระบุว่า อักษรย่อหรือคําย่อของหัวใจ 108 ในเอกสารโบราณน้ีว่า มาจาก
แหล่งใด กล่าวไว้เพียงว่า ย่อมาจากข้อความต่าง ๆ แต่ไม่ได้ระบุว่า ข้อความดังกล่าวคืออะไร โดยได้
ยกตัวอย่างของอักษรย่อไว้เพียง 1 ตัวอย่าง ได้แก่ อิ สฺวา สุ ที่ย่อมาจากพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
และพระสังฆคุณ หรือที่เรียกว่า หัวใจพระรัตนตรัย โดยได้แสดงถึงที่มาไว้ดังน้ี 
  พระพุทธคุณ ย่อเป็น อิ 
  พระธรรมคุณ ย่อเป็น สฺวา 
  พระสังฆคุณ ย่อเป็น สุ 
 3. วัตถุประสงค์ของการย่ออักษร 
 ผู้รวบรวมได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการย่ออักษรหรือการนําคําย่อมาใช้เป็นหัวใจต่าง ๆ 
ไว้โดยสรุป 2 ประการ คือ 
  2.1 เพ่ือใช้เป็นบทบริกรรมหรือภาวนา 
  2.2 เพ่ือนําใช้ลงเลขยันต์และสิ่งอ่ืน ๆ ได้สะดวก 
 จากวัตถุประสงค์ของการย่ออักษรหรือการนําคําย่อมาใช้เป็นหัวใจดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า 
คัมภีร์หัวใจ 108 จากเอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษานี้มุ่งนําไปใช้เป็นบทบริกรรมหรือภาวนาสําหรับลงยันต์
หรือวัตถุมงคลอ่ืน ๆ ที่มีเน้ือที่จํากัด จําเป็นต้องใช้อักษรย่อหรือคําย่อแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงความรู้ทั้งฆราวาสและพระภิกษุที่ว่า อักษรย่อหรือคําย่อในหัวใจต่าง ๆ เป็นกุศ
โลบายในการจดจําหลักการในพระพุทธศาสนา และสะดวกต่อการใช้ภาวนาเพ่ือทําให้จิตสงบและเกิด
พลังจิตเป็นสําคัญ 
 4. จํานวนของหัวใจ 
 ผู้รวบรวมเอกสารโบราณชิ้นน้ีได้กล่าวถึงหัวใจว่า มีมากกว่า 108 หัวใจ เวลานําไปใช้ลง
เลขยันต์หรือวัตถุมงคลอ่ืน ๆ ก็มักใช้คละกันไป นอกจากน้ีคัมภีร์น้ียังระบุอีกว่า หัวใจ 108 น้ัน
กําหนดให้มี 4 พยางค์ทั้งน้ัน โดยผู้รวบรวมได้คัดมาเรียงไว้คละกันอย่างละ 1 หัวใจ 108 หัวใจดังน้ี 
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  1)  สํ วิ ธา ปุ ก ย ป หัวใจพระอภิธรรม 7 คัมภีร์  
  2)  ที ม สํ อํ ขุ หัวใจพระสูตร 
  3)  อา ปา ม จุ ป หัวใจพระวินัย  
  4)  วิ ร ส ติ  หัวใจวิปัสสนา 
  5)  อุ ทา ส ติ หัวใจพระรัตนคุณ  
  6)  อ ร หํ หัวใจยอดพระนิพพาน 
  7)  ม ติ ยา โน หัวใจแก้ว 8 ประการ 
  8)  พุทฺธิ จติ หัวใจนิพพานสูตร 
  9)  เส พุสฺ ส เว ตํ อ เส หัวใจเสฏฐัน 
  10)  ทุ ส นิ ม หัวใจปถมัง 
  11)  พุทฺ ธ สํ มิ หัวใจไตรสรณคมน์ 
  12) อิ ก วิ ติ หัวใจอิติปิ โส 
  13)  จิ ปิ เส คิ หัวใจปฏิสังขาโย 
  14)  จิ เจ รุ นิ หัวใจกุสลา (ปรมัตถ์) 
  15)  ส ต อุ เอ หัวใจนโม 
  16)  ส ห ชา ตรี หัวใจตรีนิสิงเห 
  17)  ยนิ รตฺตนํ หัวใจยานี 
  18)  จ ภ ก ส หัวใจกรณีย์ 
  19)  น ม จ หัวใจสนธิ 
  20)  น ม ก ย หัวใจกุศล 
  21)  น ส มิ เห หัวใจสัคเค 
  22)  ก เม ถ หัวใจการก 
  23)  ส ท สํ น หัวใจพระอิติปารมี 
  24)  ทุ ส นิ ม หัวใจอริยสัจจ์ 
  25)  ส ร ม ณ หัวใจสรณคมน์ 
  26)  ป ส จ มิ หัวใจเจตสิก 
  27)  ม อ อุ หัวใจพระปิฎก (ตรีเพชร) 
  28)  อ ม ท ต ก ร สุ หัวใจมงกุฎพระเจ้า 
  29)  สิ ริ ส โต หัวใจสมาส 
  30)  สิ วา กุทฺธ หัวใจนิทาน 
  31)  สิ ขิ ส ปิ หัวใจวิปัสสิสสัง 
  32)  น ห โส ตํ หัวใจยโตหัง 
  33)  พา มา นา อุ ส น ทุ หัวใจพาหุง 
  34)  ทุ ส น โส หัวใจพระธรรมบท (หัวใจเปรต) 
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  35)  ค จ ย ส หัวใจทิพยมนต์ 
  36)  สิวํ พุทฺธํ หัวใจพระนิพพาน 
  37)  น ก รํ น หัวใจแก้ว 3 ประการ 
  38)  ส ทุ ม โต หัวใจสัมพุทเธ 
  39)  ส ท วิ ปิ ป ส อุ หัวใจสัมโพชฌงค์  
  40) กาลกญฺชา มหาภิสฺมา หัวใจสมัย 
  41) ผ เว ส เจ เอ หิ หัวใจบารมี 30 ทัศ 
  42)  ป น ป เญ หัวใจบุคคลบัญญัติ 
  43) นการตฺถี หัวใจตะปะ 
  44) ก ร ส ติ หัวใจจังงัง 
  45) อหํนุกา หัวใจอิทธิฤทธ์ิ 
  46) อหนฺติโก หัวใจแคล้วคลาด 
  47)  ถ ก จ นา หัวใจคิริมานนท์ 
  48) ส ย ส ปุ ย อ ป หัวใจเจ็ดตํานาน 
  49) น ร ติ หัวใจมงคล (หัวใจบุคคล) 
  50) ภ ย น ย หัวใจภาณยักษ์ 
  51) น ชา ลี ติ หัวใจพระสีวลี 
  52) พุ โม ย โว น โร หัวใจพระพุทธคุณ 
  53)  น ม พุทฺธํ หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ 
  54)  อิ สฺวา สุ หัวใจพระเจ้า (หัวใจแก้ว 3 ประการ) 
  55) ภควา หัวใจพระ 
  56)  ป ภ ก  หัวใจพระศรีศากยมุนี 
  57) ป ร ก ธ หัวใจพระกัสสปะ 
  58)  น ม ก ต  หัวใจพระโกนาคมน์ 
  59) ส ร ต น หัวใจพระเวสสันดร 
  60) น ป ก ต หัวใจพระเตมีย์ 
  61) ป พ ย ห หัวใจพระมหาชนก 
  62) น ป ส อิ หัวใจพระวิฑูร 
  63) อ ว สทฺท หัวใจพระสุวรรณสาม 
  64) ป ส น วา หัวใจพระโพธิสัตว์ 
  65) ป สิ มิ วา หัวใจพระภูริทัต 
  66) พลยฺย หัวใจพระมาลัย 
  67) ป ส อุ อ  หัวใจพระมโหสถ 
  68) น ร วา ร หัวใจพระศรีอริยะ 
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  69) ถมฺภูปิ หัวใจพระราม 
  70) นรกาลํ หัวใจคน 
  71) จิตฺตํ ปุริโส หัวใจชาย 
  72) อิตฺถี ภกฺขิรินิ เม หัวใจหญิง 
  73) นุภาวโต หัวใจพระยามาร 
  74) สุ น โม โล หัวใจขุนแผน 
  75) อิ สิ วิ ร หัวใจพระยาร้อยเอ็ด 
  76) กณฺหเนห หัวใจโจร 
  77) อ ล วิ หัวใจพระยามิลินท์ 
  78) โล ร โท รํ หัวใจคนพาล 
  79) ส อ น ก โต หัวใจพระอิศวร 
  80) วาลกโต หัวใจพระพาย 
  81) ย ต ม อ หัวใจหนุมาน 
  82) ยุวาพวา หัวใจลิงลม 
  83) กาลถานุ หัวใจกานกกาสัก 
  84) ยนฺตนุภา หัวใจพาลี 
  85) พหวารา หัวใจองคต 
  86) ตปฺปสิยํ หัวใจงู ยุง 
  87) กิกุกุ หัวใจพญาไก่ 
  88) อหิ สปฺโป หัวใจงู 
  89) องฺส หัวใจพระยานาค 
  90) อนฺตภาโว หัวใจสัตว์ 
  91) หนฺตนุตา หัวใจกาลี 
  92) โลกวิทู หัวใจโลกทั้งสาม 
  93) ก ข ม นิ หัวใจอาวุธ 
  94) ก ข ช น หัวใจคงคาเดือด 
  95) สุกฺขโย หัวใจพระยาม้า 
  96) เตชสติ หัวใจไฟ 
  97) ล ม อ อุ หัวใจตรีเภท 
  98) เม ก ม อุ หัวใจนางพระธรณี 
  99) ภู ตา กํ เก หัวใจเกราะเพชร 
  100) วายุ ล ภ หัวใจลม 
  101) ปฐวิยํ หัวใจแผ่นดิน 
  102  ฉ น ฉ ญา หัวใจเข้าเปลือก (ข้าวเปลือก) 
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  103) นุภานุเว หัวใจธนู 
  104) อิ น วํ หัวใจ ก.ข. 
  105) ป สิ ส หัวใจอาวุธพระเจ้า 
  106) วิเนสนฺติ หัวใจดาบ 
  107) อ นิ ขิ ปิ หัวใจยันตุโพนโต 
  108) น หิ โส ตํ หัวใจโตมัง (โตมร) 
 นอกจากน้ีแล้วเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษายังได้กล่าวถึงหัวใจที่เป็นยอดแห่งหัวใจ 108 ไว้อีก 
3 หัวใจ คือ หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ (น โม พุทฺ ธา ย) หัวใจธาตุ (น ม พ ท) และหัวใจพระกรณีย์ (จ 
ภ ก ส) ว่าเป็นยอดแห่งหัวใจ 108 และยังกล่าวถึงหัวใจ 108 ไว้อีกแบบหน่ึง โดยระบุไว้เพียงอักษรย่อ
เท่าน้ัน ไม่ได้บอกถึงช่ือหัวใจและรายละเอียดอ่ืน ๆ แต่อย่างใด หัวใจส่วนใหญ่จะซํ้ากันกับหัวใจ      
ในแบบแรกท่ีกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า หัวใจที่เป็นอักษรย่อหรือคําย่อน้ันยังมีอีกจํานวนมาก ซึ่งผู้วิจัย
จะศึกษาเฉพาะแบบแรกที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่าน้ัน 
 
การวิเคราะห์สาระสําคัญของอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108  
 อักษรที่เป็นช่ือของหัวใจทั้ง 108 น้ัน ไม่ใช่เป็นอักษรย่อทั้งหมด แต่อักษรในบางหัวใจ   
เป็นคําย่อ คําศัพท์ และอักษรผสมกันระหว่างอักษรย่อกับคําย่อ อักษรกับคําศัพท์ อักษรบาลีที่ไม่ใช่
อักษรย่อ อักษรบาลีผสมกับอักษรไทย และคําไทยที่โบราณาจารย์นํามาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้
เป็นหัวใจ ดังน้ัน การวิเคราะห์สาระสําคัญของอักษรย่อหรือคําศัพท์ในหัวใจ 108 น้ี ผู้วิจัยได้กําหนด
ประเด็นที่จะวิเคราะห์ไว้ 6 ประเด็น คือ 
 ก. ความหมายของหัวใจ เพ่ือให้รู้ความหมายของหัวใจที่สัมพันธ์กับอักษรหรือคําย่อว่า นํา 
มาใช้สื่อเรื่องใด 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม เพ่ือให้รู้ที่มาของอักษรหรือคําย่อว่าย่อมาจากแหล่งใด 
 ค. รูปแบบของการย่ออักษร เพ่ือให้เห็นวิธีการย่ออักษรว่าใช้รูปแบบใด มวิีธีการอย่างไร 
 ง. แหล่งที่มาของอักษรย่อ เพ่ือให้รู้ที่มาของอักษรย่อและสาระสําคัญของเรื่องที่ย่อมา 
 จ. การนําอักษรย่อไปใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมิติทางความเช่ือต่าง ๆ 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ เพ่ือสรุปให้เห็นว่า การนําอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจแต่ละข้อว่า 
นําไปใช้อย่างสอดคล้องกับสาระสําคัญของอักษรย่อตามแหล่งที่มาหรือไม่  
 การศึกษาสาระสําคัญของอักษรย่อหรือคําศัพท์ในหัวใจ 108 น้ี ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์
ตามลําดับของหัวใจที่ปรากฏในเอกสารโบราณที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ผ่านมาดังต่อไปน้ี 
 

 1. หัวใจพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ : สํ วิ ธา ปุ ก ย ป   
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระอภิธรรมปิฎก ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงช่ือหมวดหมู่ของ  
พระอภิธรรมปิฎกที่มีอยู่ 7 หมวด ตามอักษรย่อ ซึ่งอักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนผิดเป็น 
สํ วิ ชา ปุ ก ย ป อักษรย่อที่ถูกต้องตามแหล่งที่มาในหัวใจน้ี คือ สํ วิ ธา ปุ ก ย ป โดยมีสาระสําคัญ
ตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า อภิธรรม หมายถึง ธรรมที่เจริญ ธรรมที่บัณฑิตกําหนดหมาย ธรรมที่บุคคลบูชาแล้ว 
ธรรมที่บัณฑิตกําหนดตามสภาพ และธรรมอันย่ิง (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531 น. 19) เป็นคําที่สื่อถึง
พระอภิธรรมปิฎก โดยโบราณาจารย์ได้กําหนดอักษรที่ย่อมาจากคัมภีร์ทั้ง 7 ของพระอภิธรรมปิฎก
แล้วต้ังช่ือตามเน้ือหาของอักษรย่อในภาพรวมว่า หัวใจพระอภิธรรม  
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ผู้แต่งได้ประพันธ์คาถาที่แสดงถึงอักษรย่อในคัมภีร์พระอภิธรรม
ปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาของพระอภิธรรมไว้ว่า  
   สํวิธาปุกยปีติ สตฺตวิธํภิธมฺมกํ 
   อสนฺติ วณฺณนา ทฺวินฺนํ  ปญฺจนฺนํ สมนามกา. 

แปล : พระอภิธรรมปิฎกมี 7 คัมภีร์ คือ สํ วิ ธา ปุ ก ย ป อรรถกถา
ของ 2 คัมภีร์แรก (สํ วิ) คือ อ สํ อรรถกถาของ 5 คัมภีร์ (ที่เหลือ) มีช่ือ
เสมอกับคัมภีร์. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ป.ป.ป., น. 320) 

 อักษรย่อในหัวใจพระอภิธรรม 7 คัมภีร์พบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากช่ือหมวดคัมภีร์   
ใน  พระอภิธรรมตามอักษรย่อทั้ง 7 ดังน้ี 
 ส ํ  ย่อมาจาก  สงคฺณี (ธมฺมสงฺคณี) ธัมมสังคณ ี
 วิ  ย่อมาจาก  วิภงฺค วิภังค์ 
 ธา  ย่อมาจาก  ธาตุกถา ธาตุกถา 
 ป ุ  ย่อมาจาก  ปุคฺคลปญฺญตฺติ ปุคคลบัญญัติ 
 ก  ย่อมาจาก  กถาวตฺถุ กถาวัตถุ 
 ย  ย่อมาจาก  ยมก ยมก 
 ป  ย่อมาจาก  ปฏฺฐาน ปัฏฐาน 
 ส่วนอรรถกถาของพระอภิธรรมปิฎก 2 คัมภีร์แรก (ส ํวิ) คือ อ ส ํมีทีม่าดังน้ี 
 อ  ย่อมาจาก  อฏฺฐสาลินี อรรถกถาของธัมมสังคนี 
 ส ํ  ย่อมาจาก  สมฺโมหวิโนทนี อรรถกถาของวิภังค์ 
 ส่วนอรรถกถาของพระอภิธรรม 5 คัมภีร์ที่เหลือ มีช่ือตามคัมภีร์ตามลําดับ คือ ธาตุกถา 
ปุคฺคลปญฺญตฺติ กถาวตฺถุ ยมก และปฏฺฐาน 
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 การย่ออักษรดังกล่าวเป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่ออักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์เพ่ือสื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของเรื่องที่ย่อมาในที่น้ีก็คือ ช่ือของ
คัมภีร์ต่าง ๆ ในพระอภิธรรมปิฎกทั้ง 7 คัมภีร์   
 ง. แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจพระอภิธรรมน้ีมาจาก
ช่ือหมวดของอภิธรรมปิฎกทั้ง 7 คัมภีร์ตามอักษรย่อ สํ วิ ธา ปุ ก ย ป ขอแสดงที่มาโดยย่อดังน้ี  
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 สํ ย่อมาจาก สังคณี (ธัมมสังคณี) คัมภีร์ที่กล่าวถึงธรรมะที่ประมวลไว้เป็นหมวดเป็นกลุ่ม
อย่างมีระเบียบ เรียกว่า “กัณฑ์” มีทั้งหมด 4 กัณฑ์ 
 วิ ย่อมาจาก วิภังค์ คัมภีร์ที่กล่าวถึงการจําแนกมาติกาในคัมภีร์ธัมมสังคณีโดยพิสดาร 
แบ่งออกเป็น 18 วิภังค์ เช่น ขันธวิภังค์ หมายถึง การจําแนกขันธ์ เป็นต้น 
 ธา ย่อมาจาก ธาตุกถา คัมภีร์ที่กล่าวถึงคําอธิบายขันธ์ 5 อายตนะ 12 และธาตุ 18 
 ปุ ย่อมาจาก ปุคคลบัญญัติ คัมภีร์ที่กล่าวถึงบัญญัติ 6 ประการ ได้แก่ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
สัจจะ อินทรีย์ และบุคคล 
 ก ย่อมาจาก กถาวัตถุ คัมภีร์ที่กล่าวถึงคําถาม คําตอบท่ีแสดงถึงทัศนะที่ขัดแย้งกันของ
นิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ รวม 18 นิกาย แล้วแสดงลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา รวม 219 กถา 
 ย ย่อมาจาก ยมก คัมภีร์ที่กล่าวถึงการยกหัวข้อธรรมขึ้นอธิบายเป็นคู่ ๆ เช่น กุศล อกุศล 
เป็นต้น การอธิบายน้ันใช้วิธีต้ังเป็นคําถามและคําตอบควบคู่กันไป 
 ป ย่อมาจาก ปัฏฐาน คัมภีร์ที่กล่าวถึงการจําแนกสภาวธรรมที่เป็นแม่บทหรือมาติกา    
ในคัมภีร์ธัมมสังคณีด้วยอํานาจปัจจัย 24 ประการ มีเหตุปัจจัยเป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสภาวธรรม
ทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลของผู้ใด แต่สภาวธรรมทั้งหลายเป็นไปตาม
กฎของธรรมชาติที่เรียกว่า จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักขระที่เป็นหัวใจพระอภิธรรมน้ีมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น นําไปใช้
ลงยันต์หรือคาถาเสกยันต์หัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์ที่เช่ือกันว่ามีอานุภาพหลายด้าน เช่น คงกระพัน
ชาตรี เมตตามหานิยม รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 130-132)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจพระอภิธรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ช่ือ
หมวดคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎกทั้ง 7 คัมภีร์ว่า มีอะไรบ้าง ในขณะเดียวกันก็สื่อถึงสาระสําคัญของ
คัมภีร์แต่ละคัมภีร์ว่า มีเน้ือหาว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง ดังน้ัน การนําช่ือหัวใจและอักษรย่อไปใช้สื่อในมิติ
ทางความเช่ือที่มุ่งไปทางฤทธ์ิอํานาจ ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิจึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 2.  หัวใจพระสูตร : ที ม สํ อํ ขุ 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงคัมภีร์ในหมวดที่สองของพระไตรปิฎก คือ พระสุตตันตปิฎกที่มักเรียก
กันย่อ ๆ ว่า พระสูตร ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงหมวดหมู่ของพระสุตตันตปิฎกที่มีอยู่ 5 หมวด 
ตามอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย  
 คําว่า พระสูตร น้ี พระพุทธโฆสาจารย์ได้ให้ความหมายไว้หลายประการ คือ (1) บ่งหรือ
แสดงประโยชน์ เช่น ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นต้น (2) มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัส   
โดยอนุโลมแก่อัธยาศัยของไวไนยสัตว์ (3) ให้ประโยชน์ (4) หลั่งประโยชน์ (5) รักษาประโยชน์ (6)   
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ให้แนวทางแก่วิญญูชน เหมือนเส้นด้ายที่ ให้แนวแก่ช่างไม้ (7) รวบรวมประโยชน์ทั้งหลายไว้        
(พระพุทธโฆสาจารย์, 2525, น. 19)  
  จากความหมายดังกล่าวแสดงถึงสาระสําคัญของพระสูตรว่าเป็นเรื่องของประโยชน์จาก
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างหลากหลายอันเป็นแนวทางที่พุทธศาสนิกชนพึงนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุประโยชน์ทั้งประโยชน์ตน (อตฺตหิต) ประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรหิต) และประโยชน์ทั้งสอง (อุภยตฺถ 
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน) ตามนัยแห่งจตุตถหิตสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) 22/20/23) ประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) ตามนัยอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/340) ประโยชน์ในอนาคต ประโยชน์ในภายภาคหน้า (สัมปรายิกัตถ-
ประโยชน์) ตามนัยอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/343-344) และประโยชน์
สูงสุดประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถประโยชน์) ได้แก่ นิพพาน ตามนัยแห่งหัตถิทายกเถราปทาน ขุททก-
นิกาย อปทาน (ขุ.อป. (ไทย) 32/2/379) ที่กล่าวถึงประโยชน์สูงสุดภายใต้ช่ือว่า สันตบท ส่วนอักษร
ย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงหมวดของคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกทั้ง 5 หมวด ไล่ตามอักษร
ย่อในหัวข้อต่อไป  
  ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
  อักษรย่อในหัวใจพระสูตรน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากช่ือหมวดในคัมภีร์
พระสุตตันตปิฎกทั้ง 5 หมวด ดังน้ี 
  ที  ย่อมาจาก  ทีฆนิกาย 
  ม   ย่อมาจาก มชฺฌิมนิกาย 
  สํ   ย่อมาจาก สงฺยุตฺตนิกาย 
  อํ   ย่อมาจาก องฺคุตฺตรนิกาย 
  ขุ  ย่อมาจาก ขุทฺทกนิกาย 
 ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ผู้แต่งได้นําอักษรย่อที่เป็นช่ือหมวดในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก
พร้อมทั้งช่ืออรรถกถามาประพันธ์ไว้ในรูปคาถาว่า 
   ที ม สํ อํ ขูติ ปญฺจ นิกายา วิญฺญุนา มตา 
   สุ ปา สา ม ปีติ ปญฺจ วณฺณสํ ยถากฺกมํ. 

แปล : นิกาย 5 คือ ที ม สํ อํ ขุ วิญญูชนได้กล่าวไว้ วัณณนาของนิกาย
เหล่าน้ันมี 5 คัมภีร์ คือ สุ ป สา ม ป ตามลําดับ. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ป.ป.ป., น. 320-321) 

 คาถาและคําแปลได้แสดงถึงหมวดหมู่ของพระสุตตันตปิฎกตามอักษรย่อข้างต้น แต่มีเรื่อง
ที่ผู้แต่งอธิบายเสริมเข้ามาก็คือ วัณณนา ที่แปลว่า อรรถกถาของพระสุตตันตปิฎกว่า มี 5 คัมภีร์เท่ากัน 
ตามอักษรย่อที่ปรากฏในคาถาข้างบนน้ี คือ 
  สุ  ย่อมาจาก สุมงฺคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย 
  ป ย่อมาจาก ปปญฺจสูทนี  อรรถกถามัชฌิมนิกาย 
  สา ย่อมาจาก สารตฺถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย 
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  ม ย่อมาจาก มโนรถปูรณี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 
  ป ย่อมาจาก ปรมตฺถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย 
 ผู้ประพันธ์ได้แต่งขยายความของทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายเพ่ืออธิบายถึงจํานวนวรรค   
ในคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย ดังคาถาว่า 
   สีมปาติ ติวคฺโค โส นิกาโย ทีฆนามโก 
   มู ม อุ ติ ติวคฺโค โส นิกาโย มชฺฌิโม มโต. 

แปล : นิกายท่ีช่ือว่า ทีฆนิกาย น้ัน มี 3 วรรค คือ สี ม ปา นิกายที่
เรียกว่า มัชฌิมนิกาย น้ัน มี 3 วรรค คือ มู ม อุ. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 321)  

 คาถาและคําแปลขยายความของทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายแสดงถึงจํานวนวรรคของ
วรรณนาหรอือรรถกถาในทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายตามลําดับดังน้ี 
 ทีฆนิกาย มี 3 วรรค ตามอักษรย่อดังน้ี 
  สี  ย่อมาจาก สีลวคฺค  สีลวรรค  
  ม  ย่อมาจาก มหาวคฺค มหาวรรค 
  ปา  ย่อมาจาก ปาฏิกวคฺค ปาฏิกวรรค 
 มัชฌิมนิกาย มี 3 วรรค ตามอักษรย่อดังน้ี 
  มู  ย่อมาจาก มูลปณฺณาสก มูลปัณณาสก์  
  ม  ย่อมาจาก มชฺฌิมปณฺณาสก มัชฌิมปัณณาสก์ 
  อุ  ย่อมมาจาก อุปริปณฺณาสก อุปริปัณณาสก์ 
 ต่อจากน้ัน ผู้แต่งได้ประพันธ์คาถาอธิบายถึงสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกายไว้ว่า 
   ส นิ ข ส มีติ ปญฺจ- วคฺโค สํยุตฺตนามโก 
   เอ ทุ ติ จ ป ฉ สา1 น ท เอตฺยงฺคุตฺตโร ปิโย. 

แปล : นิกายท่ีช่ือว่า สังยุตตนิกายมี 5 วรรค คือ ส นิ ข ส ม อังคุตตร-
นิกายมี 11 นิบาต คือ เอ ทุ ติ จ ป ฉ ส อ น ท และ เอ. (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 321)  

 สังยุตตนิกายมี 5 วรรค ตามอักษรย่อดังน้ี คือ 
  ส  ย่อมาจาก สคาถวคฺค สคาถวรรค 
  นิ  ย่อมาจาก  นิทานวคฺค นิทานวรรค 
  ข  ย่อมาจาก ขนฺธวคฺค ขันธวรรค 
  ส  ย่อมาจาก สฬายตนวคฺค สฬายตนวรรค 
  ม  ย่อมาจาก มหาวคฺค มหาวรรค 
 
 
                                         
 1 สา อักษร เม่ือแยกรูปศัพท์แล้วจะได้อักษร 2 ตัว คือ ส + อ ทีฆะ อ เป็น อา ได้รูปเป็น สา 
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 อังคุตตรนิกายมี 11 นิบาต ตามอักษรย่อดังน้ี 
  เอ  ย่อมาจาก เอกกนิปาต เอกกนิบาต 
  ทุ  ย่อมาจาก ทุกนิปาต ทุกนิบาต 
  ติ  ย่อมาจาก ติกนิปาต ติกนิบาต 
  จ  ย่อมาจาก จตุกกนิปาต จตุกกนิบาต 
  ป  ย่อมาจาก ปญฺจกนิปาต ปัญจกนิบาต 
  ฉ  ย่อมาจาก ฉกฺกนิปาต ฉักกนิบาต 
  ส  ย่อมาจาก สตฺตกนิปาต สัตตกนิบาต 
  อ  ย่อมาจาก อฏฺฐกนิปาต อัฏฐกนิบาต 
  น  ย่อมาจาก นวกนิปาต นวกนิบาต 
  ท  ย่อมาจาก ทสกนิปาต ทสกนิบาต 
  เอ  ย่อมาจาก เอกาทสกนิปาต เอกาทสกนิบาต 
 ต่อจากน้ัน ผู้แต่งคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะได้ประพันธ์คาถาอธิบายประเภทคัมภีร์ขุททก- 
นิกายไว้ว่า 
    ขุ ธ อุ อิ สุ วิ เป เถ เถ ชา นิ ป อ พุ จ วิ 
    อ อิติ สตฺตรสปฺ-  ปเภโท ขุทฺทกนามโก. 

แปล : ที่ช่ือว่า ขุททกนิกาย มี 17 ประเภท คือ ขุ ท อุ อิ สุ วิ เป เถ เถ 
ชา นิ ป อ พุ จ วิ อ. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 321-
322)  

 ขุททนิกายท้ัง 17 ประเภทที่เป็นอักษรย่อน้ัน ท่านย่อหรือถอดมาจากช่ือหมวดในขุททก-
นิกาย 17 หมวด ตามอักษรย่อดังน้ี 
  ขุ ย่อมาจาก ขุทฺทกปาฐ ขุททกปาฐะ 
  ธ ย่อมาจาก ธมฺมปท ธรรมบท 
  อุ ย่อมาจาก อุทาน  อุทาน 
  อิ  ย่อมาจาก อิติวุตฺตก อิติวุตตกะ 
  สุ ย่อมาจาก สุตฺตนิปาต สุตตนิบาต 
  วิ ย่อมาจาก วิมานวตฺถุ วิมานวัตถุ 
  เป ย่อมาจาก เปตวตฺถุ เปตวัตถุ 
  เถ ย่อมาจาก เถรคาถา เถรคาถา 
  เถ ย่อมาจาก เถรีคาถา เถรีคาถา 
  ชา ย่อมาจาก ชาตก  ชาดก 
  นิ ย่อมาจาก นิทฺเทส นิทเทส 
  ป ย่อมาจาก ปฏิสมฺภิทามคฺค ปฏิสัมภิทามรรค 
  อ ย่อมาจาก อปาทาน อปาทาน 
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  พุ ย่อมาจาก พุทฺธวงฺส พุทธวังสะ 
  จ ย่อมาจาก จริยาปิฏก จริยาปิฎก 
  วิ ย่อมาจาก วินยปิฏก วินัยปิฎก 
  อ ย่อมาจาก อภิธมฺมปิฏก อภิธรรมปิฎก2 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
  อักษรย่อในหัวใจพระสูตรน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อ
หรือการถอดอักษรตัวแรกหรืออักษรพยางค์แรกของศัพท์มาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
และสาระสําคัญของอักษรย่อ  
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 หัวใจพระสูตรน้ีมีที่มาจากช่ือหมวดของพระสูตรในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกโดยโบราณา-
จารย์ได้ย่อหรือถอดอักษรตัวแรกของช่ือหมวดคัมภีร์มาใช้เป็นหัวใจพระสูตร ประกอบด้วยอักษร 5 ตัว
ตามช่ือหมวดของคัมภีร์ คือ ที ม สํ อํ ขุ ซึ่งมีที่มาดังต่อไปน้ี  
  ที ย่อมาจาก ทีฆนิกาย หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหาขนาดยาว มีทั้งหมด 34 สูตร แบ่ง 
ออกเป็น 3 วรรค 
  ม ย่อมาจาก มัชฌิมนิกาย (ถอดออกมาเฉพาะ ม อักษร) หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหา
ขนาดปานกลาง มีทั้งหมด 152 สูตร แบ่งออกเป็น 15 วรรค 
  สํ ย่อมาจาก สังยุตตนิกาย หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหารวบรวมเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล 
สถานที่ หรือธรรมะเรื่องเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ มีช่ือตามเนื้อหา มีทั้งหมด 56 สังยุตต์ รวม 7,762 
สูตร  
  อํ ย่อมาจาก อังคุตตรนิกาย หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหาจัดหมวดหมู่ตามจํานวนข้อ
ของหลักธรรม เรียกว่า นิบาตมี 11 นิบาต เริ่มต้ังแต่หลักธรรมที่มีข้อเดียวเรียกว่า เอกกนิบาต จนถึง
หลักธรรมที่มี 11 หัวข้อ เรียกว่า เอกาทสกนิบาต มีทั้งหมด 9,557 สูตร 
  ขุ ย่อมาจาก ขุททกนิกาย หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหาสั้น ๆ ประกอบด้วยภาษิต 
ประวัติ และนิทานที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน 4 หมวดข้างต้น แบ่งออกเป็น 15 หมวด ได้แก่      
(1)  ขุททกปาฐะ เน้ือหากล่าวถึงบทสวดสั้น ๆ ที่นิยมสวดกัน เช่น มงคลสูตร รตนสูตร (2) ธรรมบท 
เน้ือหากล่าวถึงพุทธภาษิตหรือคาถา 423 คาถา (3) อุทาน เน้ือหากล่าวถึงพุทธดํารัสที่เปล่งอุทาน 
เป็นภาษิตหรือคาถามีทั้งหมด 80 อุทาน (4) อิติวุตตกะ เน้ือหากล่าวถึง พระสูตรที่มีเน้ือหาสั้น ๆ     
ที่เป็นคําอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างน้ันอย่างน้ี (5) สุตตนิบาต หมวดที่รวบรวมพระสูตร
เบ็ดเตล็ดที่เป็นคาถาล้วนไว้ด้วยกัน (6) วิมานวัตถุ เน้ือหากล่าวถึงเรื่องราวของผู้ได้วิมานและสาเหตุ  
ที่ทําให้ได้วิมานของเทพบุตร (7) เปตวัตถุ เน้ือหากล่าวถึงเรื่องเปรตประเภทต่าง ๆ และอกุศลกรรม  

                                         
 2 พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวถึงหมวดในขุททกนิกายไว้เพียง 15 หมวด ไม่มี
คําว่า วินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก การที่คัมภีร์วิชิรสารัตถสังคหะกล่าวอักษร วิ หมายถึง วินัยปิฎก และ อ 
หมายถึง อภิธรรมปิฎกไว้ในหมวดของขุททกนิกาย รวมเป็น 17 หมวด เป็นเพราะการจัดหมวดหมู่ตามความทรงจํา  
ท่ีรวมพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกไว้ในส่วนนี้ตามมติของโบราณาจารย์ 
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ที่ทําให้คนเป็นเปรต (8) เถรคาถา เน้ือหากล่าวถึงภาษิตของพระอรหันตสาวก 264 รูป (9) เถรีคาถา 
เน้ือหากล่าวถึงภาษิตของพระอรหันตเถรี ประมาณ 110 รูป (10) ชาดก เน้ือหากล่าวถึงอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า 550 เรื่อง (11) นิทเทส เน้ือหากล่าวถึงภาษิตของพระสารีบุตร แบ่งเป็นมหานิทเทสและ
จุลนิทเทส (12) ปฏิสัมภิทามรรค เน้ือหากล่าวถึงการอธิบายหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งเช่น ญาณ เป็นต้นโดย
พิสดาร (13) อปทาน เน้ือหากล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งภิกษุและ
ภิกษุณี (14) พุทธวงศ์ เน้ือหากล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต 28 พระองค์ (15) จริยาปิฎก 
เน้ือหากล่าวถึงเร่ืองการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า รวม 35 เรื่อง ส่วนพระวินัยปิฎกและพระ
อภิธรรมปิฎกที่คัมภีร์วชิรสารัตถสังหคะระบุว่า อยู่ในหมวดของขุททกนิกายน้ันเป็นการจัดหมวดหมู่
ตามแบบโบราณที่โบราณาจารย์เห็นว่า คัมภีร์ทั้งสองน้ันจัดอยู่หมวดของการทรงจํา 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
  โบราณาจารย์ไดนําอักษรย่อในหัวใจพระสูตรน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย 
เช่น ภาวนาเป็นประจํา เมื่อตายไปจะไม่ตกนรก ใช้ภาวนาแผ่ไปให้แก่ศัตรูจะทําให้เขากลายมาเป็น
มิตรกับเรา ใช้เสกใบมะตูมหรือใบหมากกินอ่ิมแทนข้าวในดินแดนที่ขาดอาหาร ใช้ภาวนาในเวลา      
ที่เผชิญหน้ากับศัตรู จะทําให้ศัตรูไม่สามารถทําอันตรายได้ และใช้เสกข้ีผึ้งสีปากเป็นเมตตามหานิยม 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 133-134) นอจากน้ียังพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปลง
ยันต์หรือเสกยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์ลงเสื้อที่เช่ือว่า มีอํานาจทางด้านคงกระพันชาตรี และป้องกัน 
ภูต ผี ปีศาจได้ (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 37) หรือนํามาใช้เป็นคาถาอาคมท่ีเช่ือกันว่า จะทํา
ให้เกิดพุทธคุณหลายด้าน เช่น เมตตามหานิยม เป็นต้น (สีหวัชร, 2552, น. 50)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระสูตรน้ีจะพบว่าหัวใจพระสูตรนี้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ช่ือหมวดของพระสูตรที่มีอยู่ 5 หมวด ตามอักษรย่อ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อถึงเน้ือหา
โดยย่อของแต่ละคัมภีร์ว่า มีเน้ือหาว่าด้วยเรื่องอะไร ซึ่งถือว่าเป็นสื่อย่อของการเรียนรู้หลักคําสอน   
ในพระพุทธศาสนาในส่วนของพระสุตตันตปิฎก ดังน้ัน การสื่อความของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ี
ไปในมิติทางความเช่ือว่าเป็นเรื่องอํานาจที่ศักด์ิสิทธ์ิ สามารถป้องกันภัย รวมถึงทําให้ไม่ตกนรกน้ัน   
จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับความหมายและสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 3. หัวใจพระวินัย : อา ปา ม จุ ป 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระวินัยปิฎก คัมภีร์ที่ว่าด้วยพระวินัยของพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร 
และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อีกเป็นจํานวนมาก 
ส่วนอักษรย่อโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงช่ือหมวดของพระวินัยปิฎกทั้ง 5 หมวดตามอักษรย่อ โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย  
 คําว่า พระวินัย หมายถึง ข้อฝึกหัดกายและวาจาให้เรียบร้อย (พระพุทธโฆสาจารย์, 2525,  
น. 18) แต่คําว่า พระวินัยในหัวใจน้ี หมายถึง พระวินัยปิฎกที่รวบรวมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้ ส่วนอักษรย่อจะหมายถึงช่ือหมวดของพระวินัยปิฎกทั้ง 5 หมวดตามอักษรย่อ 
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 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อในหัวใจพระวินัยน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อมาจากช่ือคัมภีร์ในหมวดต่าง ๆ 
ของพระวินัยปิฎก ดังน้ี 
  อา  ย่อมาจาก  อาทิกมฺมิก อาทิกัมมิกะ 
 ปา ย่อมาจาก ปาจิตฺติย ปาจิต ตีย์ 
 ม  ย่อมาจาก มหาวคฺค มหาวรรค 
 จ ุ ย่อมาจาก จุลวคฺค  จุลวรรค (จูฬวคฺค, จูฬวรรค) 
 ป ย่อมาจาก ปริวารวคฺค  บริวารวรรค 
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจพระวินัยน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อ
หรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือสื่อถึงความหมาย แหล่งที่มาของอักษรย่อ และ
สาระสําคัญของอักษรย่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับพระวินัยปิฎก 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อหรือถอดมาจากช่ือคัมภีร์หมวดต่าง ๆ      
ในพระวินัยปิฎก คัมภีร์ที่กล่าวถึงพระวินัยของพระภิกษุ ภิกษุณี และสามเณร รวมถึงข้อเบ็ดเตล็ด 
ทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังต่อไปน้ี 
  อา มาจาก อาทิกัมมิกะ เน้ือหากล่าวถึงสิกขาบทท่ีเก่ียวกับอาบัติปาราชิก สังฆาทิเสส 
อนิยต และเรื่องราวท่ีเป็นสาเหตุของการบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มหาวิภังค์หรือ
ภิกขุวิภังค์ 
  ปา มาจาก ปาจิตตีย์ เน้ือหากล่าวถึงสิกขาบทที่ ว่าด้วยอาบัตินิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ 
ปาจิตตีย์ เสขิยวัตร (รวมสิกขาบทในส่วนน้ีกับข้อแรก เรียกว่า ภิกขุวิภังค์) และรวมสิกขาบทของนาง
ภิกษุณีไว้ด้วย (ภิกขุณีวิภังค์) 
  ม มาจาก มหาวรรค เน้ือหาหลักกล่าวถึงพุทธประวัติตอนปฐมโพธิกาลและพิธีกรรม
ทางพระวินัย 
  จุ มาจาก จุลลวรรค เน้ือหาหลักกล่าวถึงพิธีกรรมทางพระวินัยต่อจากมหาวรรค ความ
เป็นมาของภิกษุณีและประวัติการทําสังคายนาพระธรรมวินัย 
  ป มาจาก ปริวารวรรค หรือ บริวารวรรค เน้ือหากล่าวถึงข้อเบ็ดเตล็ดทางพระวินัย 
จัดเป็นคู่มือของพระวินัยปิฎกทั้งหมด มีลักษณะเป็นคําถาม คําตอบในข้อสงสัยเก่ียวกับพระวินัย  
 แต่ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ผู้แต่งได้สื่อความหมายของอักษรย่อที่เป็นหัวใจพระวินัย
ปิฎกต่างจากน้ีเล็กน้อยดังคาถาที่ผู้แต่งได้ประพันธ์ไว้ว่า 
 ปาปามจุปีติ ปญฺจ- วิธํ วินยปิฏกํ 
 วณฺณนาสฺส ปทุตจ- ปสมนฺตวฺหยา กมา. 
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แปล : พระวินัยปิฎกมี 5 คัมภีร์ คือ ปา ปา ม จุ และ ป วัณณา (อรรถ-
กถา) ของพระวินัยปิฎกน้ันมีช่ือว่า สมันตะ (สมันตปาสาทิกา) ป ทุ ต จ  
และ ป ตามลําดับ (พระสิริรัตตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 319) 

 คาถาและคําแปลดังกล่าวได้กล่าวถึงอักษรย่อของคัมภีร์พระวินัยปิฎกว่ามี 5 หมวดดังน้ี 
  ปา ย่อมาจาก ปาราชิก  ปาราชิก 
  ปา ย่อมาจาก ปาจิตฺตีย  ปาจิตตีย์ 
  ม ย่อมาจาก มหาวคฺค  มหาวรรค 
  จุ ย่อมาจาก จุลฺลวคฺค  จุลลวรรค 
  ป ย่อมาจาก ปริวารวคฺค  บริวารวรรค 
 ส่วนอรรถกถา (วัณณา) ของพระวินัยปิฎกช่ือว่า สมันตปาสาทิกาก็ได้อธิบายความ     
พระวินัยปิฎกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ตามลําดับอักษรย่อในคาถา คือ 
  ป ย่อมาจาก ปฐโม  ภาโค แปลว่า ภาคท่ี 1 
  ทุ ย่อมาจาก ทุติโย ภาโค แปลว่า ภาคท่ี 2 
  ต ย่อมาจาก ตติโย ภาโค แปลว่า ภาคท่ี 3 
  จ ย่อมาจาก จตุตฺโถ ภาโค แปลว่า ภาคท่ี 4 
  ป ย่อมาจาก ปญฺจโม ภาโค แปลว่า ภาคท่ี 5 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระวินัยน้ีมาใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย 
เช่น ใช้เสกของกิน เสกขมิ้นกิน ทําให้คงกระพันชาตรี ภาวนาในเวลาต่อสู้กับศัตรูหรือเข้าสงคราม 
อาวุธทําอันตรายไม่ได้ และนําไปลงยันต์หรือเสกยันต์หัวใจพระไตรปิฎกที่เช่ือว่า มีอานุภาพหลายด้าน 
เช่น อยู่ยงคงกระพัน ป้องกันภัยต่าง ๆ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 134-139) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับหัวใจพระวินัยที่กล่าวมาทั้งหมดให้ข้อสรุปว่า การท่ีโบราณาจารย์ย่อ
หรือถอดอักษรจากช่ือหมวดต่าง ๆ ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมาใช้เป็นหัวใจพระวินัยปิฎกก็เพ่ือนํามาใช้
เป็นอุบายในการจําคัมภีร์พระวินัยปิฎกให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระวินัยปิฎกแบบย่อ ๆ 
อีกด้วย ดังน้ัน การนําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจพระวินัยปิฎกน้ีไปสื่อความหมายเชิงความเช่ือที่มี
อานุภาพทําให้เกิดเรื่องต่าง ๆ เช่น ทําให้คลาดแคล้วจากอันตราย เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ผิดไปจาก
ความหมายและสาระสําคัญของอักษรย่อในหัวใจน้ี 
 
 4. หัวใจวิปัสสนา : วิ ร ส ติ  
 ช่ือของหัวใจข้อน้ีสื่อถึงวิธีปฏิบัติหรือวิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนา อันเป็นข้อ
ปฏิบัติเพ่ือความรู้แจ้ง เห็นจริงในความเกิดดับของรูปนาม นอกจากน้ี คําว่า วิปัสสนา ยังสื่อถึงหน้าที่
หลักของชาวพุทธทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะต้องปฏิบัติภายใต้คําว่า วิปัสสนาธุระ 
หมายถึง หน้าที่คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนที่พระอรรถกาจารย์แสดงไว้ในอรรถกถาธรรมบท 
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(ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/3)  ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงสติปัฏฐานสี่อันเป็นแนวทางการฝึกสติเพ่ือความสงบ
และความรู้แจ้ง โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า วิปัสสนา แปลว่า การเห็นแจ้ง (วิ = วิเศษ แจ้ง + ปัสสนา = การเห็น) การเห็นตรง 
ต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ที่สามารถถอนความหลงผิดในสังขาร     
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2558, น. 375) หมายถึง การเห็นความเกิดดับของรูปนามตาม
ความเป็นจริง หรือเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความจริง  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจวิปัสสนาน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์สําคัญในมหาสติปัฏฐาน
สูตรที่กล่าวถึงฐานอันเป็นที่ต้ังแห่งการระลึก (สติ) ที่สําคัญ 4 ประการ ดังต่อไปน้ี 
  วิ ย่อมาจาก วิสุทฺธิยา แปลว่า เพ่ือความหมดจดแห่งจิต 
  ร ย่อมาจาก จตฺตาโร แปลว่า 4 ประการ 
  สติ ย่อมาจาก สติปฏฺฐานา แปลว่า ฐานอันเป็นที่ต้ังแห่งสติ 
 คําว่า สติ ที่ย่อมาจากคําว่า สติปฏฺฐานา เป็นศัพท์ที่ท่านนําคําสําคัญของพระสูตรน้ี คือ 
สติ มาใช้เป็นคําย่อเพ่ือแสดงที่มาของหัวใจน้ี เพ่ือป้องกันความสับสนหรือการเข้าใจผิด เน่ืองจากศัพท์
ที่ขึ้นต้นด้วย ส น้ันมีอยู่จํานวนมาก โบราณาจารย์จึงนํามาทั้ง 2 อักษร เพ่ือสร้างความชัดเจนถึงที่มา 
ซึ่งพบว่า โบราณาจารย์ไม่ได้ยึดหลักการย่อหรือการถอดอักษรตามคัมภีร์วชิรสารัตถ-สังคหะทั้งหมด 
บางครั้งท่านก็ยึดเอาตามคติของตนหรืออาจารย์ของท่านที่ได้รับการถ่ายทอดมา  
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์ที่มาของอักษรย่อแล้วจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อและศัพท์ที่นํามาใช้
เป็นหัวใจของวิปัสสนาน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ วิ อักษร ใช้วิธีการย่อแบบอาทิสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และ ร อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบ  
อันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์มาใช้สื่อ
ความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของอักษรย่อ ส่วนคําว่า สติ ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําย่อ      
ที่โบราณาจารย์เห็นว่าเป็นใจความสําคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่ออักษรตาม
แบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อและศพัท์ที่นํามาใช้เป็นหัวใจวิปัสสนาน้ีมาจากมหาสติปัฏฐานสูตร 
ในทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนคําเริ่มต้นของพระสูตรว่า  
 เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺ-
สานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. (ที.ม. (บาลี) 
10/373/248) 
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 แปล : ภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะ
และปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ทางน้ีคือสติปัฏฐาน
4 ประการ (ที.ม. (ไทย) 10/373/301) 
 จ. การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อและคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติของความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้ทางเมตตามหานิยม ป้องกันภัยได้ร้อยแปด เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 176) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญโดยย่อของมหาสติปัฏฐานอันเป็นแหล่งที่มาของอักษรย่อและ
ศัพท์ในหัวใจวิปัสสนาแล้วจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของมหาสติปัฏฐาน คือ การฝึกสติให้รู้เท่าทัน
ปรากฏการณ์แห่งการเกิดดับของรูปนามในชีวิตประจําวันของเรา โดยสรุป คือ การตามระลึกรู้เท่าทัน
ความเคลื่อนไหวทางกายตามความจริง เรียกว่า กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การรู้เท่าทันความรู้สึกที่
เกิดขึ้นกับชีวิตทั้งที่น่าพอใจ ไม่น่าพอใจ และเฉย ๆ ตามความจริง เรียกว่า เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน 
การรู้เท่าทันความคิดตามความจริง เรียกว่า จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน และการระลึกรู้เท่าทันอารมณ์
ที่เกิดขึ้นกับจิตตามความจริง เรียกว่า ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ การบรรลุ
พระนิพพานที่ทําให้จิตของผู้บรรลุบริสุทธ์ิ หมดความทุกข์ เศร้าโศกได้ ดังน้ัน การสื่อความหมาย   
ของหัวใจ อักษรย่อและคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในทางอํานาจที่มีพลานุภาพต่าง ๆ เช่น เมตตามหานิยม 
สามารถป้องกันภัย เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญ และหลักปฏิบัติที่มุ่งไปเพ่ือขจัดกิเลส
และความดับทุกข์เป็นสําคัญ  
 
 5. หัวใจพระรัตนคุณ : อุ ทา ส ติ 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระธรรมรัตนะ ส่วนอักษรย่อที่โบราณาจารย์นําใช้เป็นหัวใจน้ีสื่อถึง
พระอุทายี พระภิกษุรูปหน่ึงที่เป็นต้นเหตุทําให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยหลายข้อ ซึ่งเป็น
บุคคลต้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุสติ 7 ประการ ในอุทายีสูตร สังยุตตนิกาย ปัญจกนิบาต โดย
มีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
 ก.  ความหมาย 
 พระรัตนคุณในหัวใจน้ี หมายถึง พระคุณของพระธรรม เน่ืองจากใจความสําคัญของอุทายี
สูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ต้ังแห่งสติ 6 ประการ อันเป็นหลักการฝึกสติ เพ่ือสมาธิ คือ 
 1) การเจริญสมาธิจนบรรลุตติยฌานเพ่ือการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบัน 
 2) การเจริญอาโลกสัญญาจนจิตเป็นสมาธิเพ่ือญาณทัสสนะ 
 3) การพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด น่าเกลียดเพ่ือละกามราคะ 
 4) การพิจารณาซากศพที่ทิ้งไว้ตามป่าช้าให้เห็นความจริงของร่างกาย เพ่ือละอัสมิมานะ 
คือ การยึดมั่นว่าเป็นเรา ตัวเรา ของเรา หรือเป็นอัตตา 
 5) การเจริญจิตจนบรรลุจตุตถฌาน เพ่ือการรู้แจ้งธาตุต่าง ๆ 
 6) การเจริญสติในทุกอิริยาบถ เพ่ือสติสัมปชัญญะที่ไพบูลย์ (องฺ.ฉกฺก. (บาลี) 22/29/311-
312, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/29/467-471)  
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 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจรัตนคุณน้ี โบราณาจารย์นํามาจากช่ือของพระสูตรในอังคุตตรนิกาย 
ปัญจกนิบาต คือ อุทายีสูตร และช่ือของหลักธรรมสําคัญในพระสูตรน้ี ได้แก่ อนุสติ 6 ประการ ดังน้ี 
  อุทา  ย่อมาจาก อุทายี หมายถึง พระอุทายี ซึ่งเป็นบุคคลต้นเรื่องในพระสูตรน้ี 
  สติ  ย่อมาจาก อนุสติ หมายถึง การตามระลึก 
 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ถอดอักษรจากศัพท์สําคัญในอุทายีสูตรมาศัพท์ละ 2 อักษร 
เท่ากัน เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย ที่มาของศัพท์ และสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 การย่อหรือการถอดอักษรในลักษณะดังกล่าวไม่ตรงกับกฎเกณฑ์การย่อหรือการถอด
อักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ จัดเข้าในคําย่อ ลักษณะของการย่ออักษร อุทา คล้ายกับวิธีการย่อ
อักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และอักษร 
สติ คล้ายกับวิธีอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
เพียงแต่ในหัวใจน้ีท่านถอดอักษรของแต่ละศัพท์มาศัพท์ 2 พยางค์ เพ่ือสื่อแหล่งที่มาของศัพท์ให้
ชัดเจนขึ้นและป้องกันความสับสนหรือเข้าใจผิด  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระรัตนคุณน้ีพบว่า มาจากอุทายีสูตร อังคุตตรนิกาย 
ปัญจกนิบาต เน้ือหาสรุปก็คือ การแสดงเรื่องอนุสติฐาน หมายถึง ที่ต้ังแห่งสติ หรือหลักการเจริญสติ
เพ่ือสมาธิ 6 ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอุทายีว่า อนุสติฐานมีเท่าไร พระองค์ตรัสถามถึง 3 
ครั้ง แต่พระอุทายีตอบไม่ถูกต้อง เน่ืองจากไม่มีสติ จนพระอานนท์ต้องตอบคําถามแทนว่า อนุสติฐาน
มี 5 ประการ และพระพุทธเจ้าทรงรับรองคําตอบของพระอานนท์ว่าถูกต้อง หลังจากน้ันพระองค์ได้
ทรงแสดงอนุสติฐานข้อที่ 6 ให้พระอานนท์ฟัง ตามที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ ว่าด้วยความหมาย        
(องฺ. ฉกฺก. (บาลี) 22/29/311-312) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยพยามสืบค้นแต่ยังไม่พบการนําคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่คําใกล้เคียงกับ
หัวใจน้ี คือ หัวใจรัตนาธิคุณที่โบราณาจารย์นําอักษรจากบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
และพระสังฆคุณมาใช้ลงยันต์รัตนาธิคุณ โดยเช่ือว่า จะทําให้มีชัยเหนือศัตรู มีตบะเดชะเป็นที่เกรงขาม
ของเทวดาและมนุษย์ เป็นเมตตามหานิยม ป้องกันภัยทั้งปวง ค้าขายดี (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 
40-43)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากรูปศัพท์และสาระสําคัญของอุทายีสูตรจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจอุทายีสูตรอยู่
ที่คุณของพระธัมมรัตนะ ได้แก่ อนุสติฐาน 6 ประการ อันเป็นหลักฝึกสติให้เกิดสมาธิอันเป็นฐานของ
การพัฒนาจิตสู่ความรู้แจ้ง หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง ที่ชาวพุทธผู้หวังความหลุดพ้นจะต้องฝึก
สติตามหลักการดังกล่าว ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า 
จะทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น ทําให้มีชัยเหนือศัตรู มีตบะอํานาจทําให้คนเกรงขาม และเป็นเมตตา
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มหานิยมจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับสาระสําคัญของรัตนคุณที่มุ่งการฝึกสติเพ่ือความรู้แจ้งและความพ้น
ทุกข์เป็นสําคัญ 
 
 6. หัวใจยอดพระนิพพาน : อรหํ 
  ช่ือหัวใจน้ีบางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระนิพพาน สื่อถึงหลักคําสอนที่ว่าด้วยเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ส่วนศัพท์ที่ เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงพระคุณสมบัติของ
พระพุทธเจ้าประการหน่ึงที่สัมพันธ์กับพระนิพพาน คือ อรหํ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการ
วินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า นิพพานหรือยอดนิพพาน โดยความหมาย โบราณาจารย์ต้องการส่ือว่า นิพพานเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เพราะนิพพานเป็นสภาวธรรมที่ดับดับกิเลสและทุกข์ ส่วนคําว่า 
อรหํ ศัพท์ที่เป็นหัวใจ หมายถึง ผู้ขจัดหรือทําลายกิเลสได้หมดสิ้น เท่ากับศัพท์ที่เป็นหัวใจแสดงถึง
เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา และแสดงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์หรือผู้บรรลุนิพพาน
เป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนา 
 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายพระนามของพระพุทธเจ้าข้อว่า อรหํ น้ีไว้ว่า หมายถึง ผู้
ห่างไกลจากกิเลส ผู้ขจัดกิเลส ผู้ควรแก่ปัจจัย เป็นต้น และผู้ไม่มีความลับในการทําบาป ความหมาย
โดยตรงก็คือ ผู้ไม่กระทําบาป เพราะท่านหมดกิเลสแล้ว (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 252-257) 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 คําว่า อรหํ  ไม่ใช่เป็นอักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่แสดงถึงพุทธคุณประการหน่ึงของ
พระพุทธเจ้าที่โบราณาจารย์นํามาจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรือ อิติปิ โส... แปลว่า ผู้ทําลาย
กิเลส แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ คือ ความหมดจดแห่งจิตของพระพุทธเจ้า 
 นอกจากจะเป็นคําศัพท์แล้วยังพบคําว่า อรหํ ที่ใช้เป็นอักษรย่อดังที่ปรากฏในคัมภีร์อิติปิ 
โส รัตนมาลา โดยผู้ประพันธ์ได้แสดงอักษรย่อของคําว่า อรหํ ตามคาถาประพันธ์ต่อไปน้ี 
  อ ย่อมาจาก อนสฺสาสกสตฺตานํ อสฺสาส ํเทติ โย ชิโน 
   อนนฺตคุณสมฺปนฺโน อนฺตคามึ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 53) 

แปล : พระชินเจ้าพระองค์ใด ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรง
ประทานความอบอุ่นใจแก่เหล่าสัตว์ผู้ไม่มีความอบอุ่นใจ ข้าพเจ้าขอ
นมัสการพระชินเจ้าพระองค์น้ัน ผู้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์. 

  ร ย่อมาจาก รโต นิพฺพานสมฺปตฺเต รโต โย สตฺตโมจเน 
   รมฺมาเปตีธ สตฺเต โย  รณจตฺตํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 53) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรงยินดีแล้วในพระนิพพานที่ทรง
บรรลุแล้ว ทรงยินดีในการปลดเปลื้องสัตว์จากทุกข์ ทรงยังเหล่าสัตว์ให้
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ยินดีในการปลดเปลื้องจากทุกข์น้ีด้วย ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้า
พระองค์น้ัน ผู้ละข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว. 

  หํ ย่อมาจาก หญฺญติ ปาปเก ธมฺเม หงฺสาเปติ ปรํ ชนํ 
   หงฺสมานํ มหาวีรํ หนฺตปาปํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 53) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงกําจัดธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายได้ 
ทรงยังชนอ่ืนให้ร่าเริง ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้  
ร่าเริง ผู้กล้าหาญที่ย่ิงใหญ่ ผู้ทรงกําจัดบาปธรรมได้. 

 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 คําว่า อรหํ พิจารณาได้ 2 ฐานะ คือ ฐานะที่ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่แสดงพุทธคุณ
ประการหน่ึง คือ ความเป็นพระอรหันต์ หรือผู้ขจัดกิเลสได้หมดสิ้น อีกฐานะหน่ึงคือ ฐานะอักษรย่อ
ที่มาจากคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา จัดเป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์มาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญ
ของหัวใจ  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของพระพุทธคุณข้อว่า อรหํ น้ีพบว่า มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น 
ในเวรัญชกัณฑ์ พระวินัย มหาวรรค (วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1) ได้กล่าวถึงบทสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือ 
อิติปิ โส ไว้ ส่วน อรหํ ในฐานะอักษรย่อพบว่า มีที่มาจากคัมภีร์อิติปิ โส รัตตนมาลาตามที่กล่าวแล้ว 
(สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 53) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาคําว่า อรหํ ไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลายประการ เช่น       
ใช้บริกรรมเพ่ือป้องกันอันตราย เป็นเครื่องยึดเหน่ียวใจให้ไปสู่สุคติในเวลาใกล้ตายให้ภาวนาจนจิต   
เป็นสมาธิ รวมถึงใช้ภาวนาก่อนที่จะบริกรรมคาถาอ่ืน ๆ จะทําให้เกิดความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิย่ิงขึ้น 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 207) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาถึงช่ือหัวใจ คําที่เป็นช่ือหรืออักษรย่อของหัวใจพระนิพพานแล้วจะได้ข้อ
สรุปว่า ช่ือหัวใจและศัพท์หรืออักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงความหลุดพ้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของ      
การพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่องของความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน การสื่อถึงหัวใจ  
พระนิพพาน คือ อรหํ ไปในทางความศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิอํานาจจึงเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสาระสําคัญ
ของหัวใจพระนิพพาน และไม่อาจทําให้คนสิ้นกิเลสและความทุกข์ตามสาระสําคัญของพระนิพพานได้ 
แต่การนําศัพท์ในหัวใจน้ี คือ อรหํ ไปใช้ภาวนาให้จิตใจสงบก่อนตายถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องตาม
หลักของพุทธานุสติที่มีเป้าหมาย คือ การทําให้จิตเป็นสมาธิตามหลักสมถกรรมฐาน 
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 7.  หัวใจแก้ว 8 ประการ : ม ติ ยา โน (ม ติ ปา โน) 
 ช่ือและอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงแก้ว 7 ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ และแก้วของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ แก้วคือพระธรรม รวมเป็นแก้ว 8 ประการ ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ี คือ ม ติ ปา 
โน พบว่า บางคัมภีร์เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจแก้ว 3 ประการ เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาและบางคัมภีร์
เขียนอักษรย่อในหัวใจน้ีผิดไปเป็น ม ติ ยา โน เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ 
ดังน้ัน อักษรย่อที่ถูกต้องของหัวใจน้ี คือ มิ ติ ปา โน โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า แก้ว 8 ประการน้ี เป็นการนําเอาแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิและธรรมรัตนะของ
พระพุทธเจ้ามารวมกัน คือ แก้วของพระเจ้าจักรพรรดิมี 7 ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว 
แก้วมณี นางแก้ว ขุนขลังแก้ว และขุนพลแก้ว ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญย่ิงและเสริมบารมีให้แก่พระเจ้า
จักรพรรดิด้วย ส่วนแก้วของพระพุทธเจ้ามี 1 ประการ คือ ธัมมรัตนะ หมายถึง แก้วคือพระธรรม 
 ข.  อกัษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อในหัวใจแก้ว 8 ประการ คือ ม ติ ปา โน น้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะดังน้ี 
  ม ย่อมาจาก  จ ห อ ม อิ ค ป หมายถึง แก้วมณี หน่ึงในแก้ว 7 ประการ    
  ติ ย่อมาจาก อิติ  หมายถึง คําสรุปว่า แก้ว 7 ประการมีดังน้ี 
  ปา ย่อมาจาก  ภุปาลิโน  หมายถึง พระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองแผ่นดิน  
  โน ย่อมาจาก สยมฺภุโน   หมายถึง ผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 รูปแบบของการย่ออักษรในหัวใจแก้ว 8 ประการน้ี ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ม ปา 
อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรอักษรตัวแรกหรือพยางค์
แรกของศัพท์ แม้ว่า ปา อักษร ถ้าดูตามศัพท์เต็มจะดูเหมือนว่าเป็นอักษรที่อยู่ในตรงกลางศัพท์ แต่ถ้า
แยกศัพท์จะได้รูปศัพท์ว่า ภุ (ภู แปลว่า แผ่นดิน) กับคําว่า ปาลิโน เป็นคนละศัพท์กัน ดังน้ัน อักษร ปา 
จึงเป็นอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ว่า ปาลิโน ส่วนอักษรย่ออีก 2 ตัวที่เหลือ คือ ติ (มาจาก 
อิติ) และ โน ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือ
พยางค์สุดท้ายของศัพท์มาใช้สื่อความหมายและเรื่องที่ย่อมา 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจแก้ว 8 ประการน้ีพบในคัมภีร์วชิริสารัตถสังคหะ ผู้รจนา
คัมภีร์ได้แสดงถึงที่มาของอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ีโดยประพันธ์เป็นคาถาไว้ว่า  
 จ ห อ ม อิ ค ปีติ  สตฺต วสู ภุปาลิโน 
 ส ธ วิ ป ป ส อูติ สตฺต วสู สยมภฺุโน. 
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แปล : แก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ 7 ประการ คือ จ ห อ ม อิ ค ป แก้ว
ข้องพระพุทธเจ้า 7 ประการ คือ ส ธ วิ ปิ ป ส อุ. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 10-11) 

 อักษรย่อที่เป็นช่ือของแก้ว 7 ประการ (สัตตรัตนะ) ของพระเจ้าจักรพรรดิพบว่า โบราณา-
จารย์ย่อมาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  จ  ย่อมาจาก จกฺกรตนํ  แปลว่า จักรแก้ว 
  ห ย่อมาจาก หตฺถิรตนํ  แปลว่า ช้างแก้ว 
  อ ย่อมาจาก อสฺสรตนํ  แปลว่า ม้าแก้ว 
  ม ย่อมาจาก มณิรตนํ  แปลว่า แก้วมณี 
  อิ ย่อมาจาก อิตฺถีรตนํ  แปลว่า นางแก้ว 
  ค ย่อมาจาก คหปติรตนํ  แปลว่า ขุนคลังแก้ว 
  ป ย่อมาจาก ปริณายกรตนํ แปลว่า ขุนพลแก้ว 
 อักษรย่อทั้ง 7 ตัวน้ี เป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ที่เป็นช่ือของแก้ว 7 ประการ เพ่ือใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มาและสาระสําคัญของอักษรย่อ 
 แก้ว 7 ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น เสลสูตร 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ที่กล่าวถึงรัตนะทั้ง 7 ประการน้ี โดยใจความของพระสูตรต้องการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความมีค่าของพระพุทธคุณที่ว่า ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะจักครองราชสมบัติจักได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ผู้มีพระราชอํานาจย่ิงใหญ่ จักทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยมีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็น
ขอบเขตดินแดนที่ทรงมีพระราชอํานาจ ทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนทั้ง 7 ดังกล่าว พระราชโอรสมีมากกว่า 
1,000 องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ํายีศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะ  
โดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา หรือศัสตรา ทรงครอบครองแผ่นดินน้ีมีสาครเป็นขอบเขต แต่ถ้าเจ้าชาย
สิทธัตถะเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก (ม.ม. 
(ไทย) 13/398/493) 
 การเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิ       
ที่ประกอบไปด้วยพระคุณสมบัติของต้น รวมถึงราชสมบัติและแก้ว 7 ประการ เพราะทําให้พระองค์
สิ้นกิเลสและความทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังช่วย
สัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกิเลส ข้ามพ้นสังสารวัฏอีกเป็นจํานวนนับไม่ถ้วน  
 ส่วนแก้วประการที่ 8 คือ แก้วของพระพุทธเจ้า ได้แก่ ธัมมรัตนะ หมายถึงแก้วคือธรรม
ตัวอย่างที่แสดงถึงแก้วคือธรรมในคาถาน้ี ไดแก่ โพชฌงค์ 7 ประการ ตามอักษรย่อทั้ง 7 ดังน้ี 
  ส ย่อมาจาก สติสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ 
  ธ  ย่อมาจาก ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
  วิ ย่อมาจาก วิริยสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือวิริยสัมโพชฌงค์ 
  ปิ ย่อมาจาก ปีติสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือปีติสัมโพชฌงค์ 
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  ป ย่อมาจาก ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
  ส ย่อมาจาก สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคือสมาธิสัมโพชฌงค์ 
  อุ ย่อมาจาก อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนํ แปลว่า แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
 อักษรย่อทั้ง 7 ตัวน้ี เป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบ อาทิสังเกต หมายถึง การย่อ
หรือถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกที่เป็นช่ือของแก้ว คือ โพชฌงค์ทั้ง 7 ประการ เพ่ือใช้สื่อ
ความหมายและที่มาของศัพท์ 
 แก้วคือโพชฌงค์ทั้ง 7 ประการน้ี โดยความหมายตามรากศัพท์ก็คือ หลักธรรมที่ทําให้ผู้
ปฏิบัติตรัสรู้ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญโพชฌงค์ทั้ง 7 ประการอย่างบริบูรณ์ จึงทําให้พระองค์
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ โพชฌงค์แต่ละข้อมีความหมายและรายละเอียดมากดังที่ปรากฏ
ในสัมปสาทนียสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/151/112)  
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจแก้ว 8 ประการน้ีไปใช้สื่อมิติทางความ
เช่ืออย่างหลากหลาย เช่น นําไปใช้เป็นอักขระ (ม ติ ยา โน) ลงยันต์ในแผ่นทองแดงหรือแผ่นเงินทํา
เป็นตระกรุดที่มีอานุภาพคงทนต่ออาวุธทั้งปวง (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 210) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญในแก้ว 7 ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ และธัมมรัตนะ แก้ว
คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าอีก 1 ประการ รวมเป็นแก้ว 8 ประการแล้วจะได้ข้อสรุปว่า คติทางโลก
ถือว่า ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยแก้ว 7 ประการน้ีเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของทางโลก 
แต่คติทางธรรม สิ่งที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ ธรรม เพราะธรรมเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คน
หลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ เพราะฉะน้ัน พระธรรมจึงถือว่าเป็น
แก้วที่มีค่ามากที่สุดในทางธรรม ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจแก้ว 8 
ประการในมิติของความเช่ือที่ว่า จะทําให้เกิดอานุภาพน่าอัศจรรย์ต่าง ๆ เช่น คงกระพันชาตรี เป็นต้น 
จึงเป็นการสื่อความหมายและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกับความหมายและสาระสําคัญของแก้ว 8 
ประการแต่อย่างใด 
 
 8.  หัวใจนิพพานสูตร : พุทฺธิ จติ (พุทฺธ จุติ)  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงนิพานสูตรในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งปรากฏหลายแห่ง ส่วนคําศัพท์ที่
เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนว่า โส 
ส อ นิ แต่เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนศัพท์หัวใจน้ีว่า พุทฺธ จติ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า คําว่า จติ เป็นคําที่
เขียนผิด เน่ืองจากไม่พบการใช้คําน้ีในคัมภีร์ต่าง ๆ และไม่สื่อถึงความหมายท่ีสอดรับกับช่ือหัวใจ คําที่
ถูกต้องควรเป็น จุติ ที่แปลว่า การเคล่ือนจากภพนี้ของจิตไปสู่ภพอ่ืน น่ันก็คือความตายน่ันเอง ซึ่งสื่อ
ถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ดังน้ัน อักษรท่ีถูกต้องของหัวใจน้ีก็คือ พุทฺธ จุติ โดยมีสาระสําคัญ
ตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า นิพพานสูตร หมายถึง พระสูตรที่มีเน้ือหากล่าวถึงพระนิพพาน มีปรากฏ 3 ช่ือใน
พระไตรปิฎก คือ นิพพานสูตรเป็นคําที่ปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก ปรินิพพานสูตรปรากฏใน  
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค และมหาปรินิพพานสูตร ปรากฏในทีฆนิกาย มหาวรรค คําว่า นิพพาน แปล
ได้หลายนัย เช่น  
 นิพพาน หมายถึง สภาวะอันเป็นที่ไม่มีตัณหา (นตฺถิ วานํ เอตฺถาติ นิพพานํ) หรือสภาวะที่
พ้นไปจากตัณหา (วานโต นิคฺคตํ นิพฺพานํ) (พระพุทธโฆสาจารย์, 2554, น. 1052-1053)  
 นิพพาน หมายถึง ธรรมชาติที่ออกไปจากตัณหาที่ผูกสัตว์ในภพ หรือธรรมชาติที่ดับไฟคือ
กิเลส เช่น ราคะ เป็นต้น (พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 68)  
 นิพพาน หมายถึง ความดับ (พระพุทธทัตตเถร, 2537, น. 117)  
 นิพพาน หมายถึง การดับกิเลส ดับทุกข์ (นิโรธ) (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/34/54) 
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรที่เป็นหัวใจของนิพพานสูตรน้ีไม่ใช่อักษร แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์ถอดมาจาก
ศัพท์เต็มดังน้ี 
  พทฺุธ มาจาก พทฺุธสสฺ แปลว่า ของพระพุทธเจ้า 
  จุต ิ มาจาก  จุต ิ แปลว่า การจุติหรือการตาย 
 รวมความหมายของศัพท์ทั้ง 2 น้ี หมายถึง การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยโบราณา-
จารย์ได้นําคําว่า จุติ มาใช้แทนคําว่า นิพพานํ หรือปรินิพฺพานํ ซึ่งมักจะแปลทับศัพท์ว่า นิพพาน หรือ
ปรินิพพาน แต่โดยรากศัพท์แล้ว นิพพาน แปลว่า ดับ หมายถึง การดับกิเลส แต่เบญจขันธ์ยังมีอยู่ 
ทํางานตามปกติ ได้ในสอุปาทิเสสนิพพาน หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กิเลสนิพพาน โดยความก็คือ
นิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่น่ันเอง และแปลว่า ดับรอบ (ปริ = รอบ) หมายถึง ดับกิเลสและ
การดับขันธ์ห้าโดยไม่เหลือ ได้ในอนุปาทิเสสนิพพานหรือขันธนิพพาน หมายถึง ดับกิเลสและขันธ์ห้า 
โดยความหมายก็คือ พระนิพพานของพระอรหันต์ที่สิ้นชีวิตแล้ว เรื่องน้ีศึกษาได้ในนิพพานธาตุสูตร    
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ. (ไทย) 25/44/392-393) 
 การที่ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า คําว่า จติ มาจากคําว่า จุติ น้ัน เพราะคําว่า จุติ จุโต แปลว่า เคลื่อน 
ตาย แตกดับ (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช), 2528, น. 138) และมีตัวอย่างที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงความตาย เช่น คําภาวนาในเวลาเผาศพแบบหนึ่ง คือ จุติ จุตํ อรหํ จุติ (ส.ธรรมภักดี.  
2511 : 301) โดยสรุปก็คือ โบราณาจารย์ได้นําคําว่า จุติ ที่แปลว่า ตาย มาใช้แทนคําว่า ปรินิพพาน  
ที่หมายถึง การตายของพระพุทธเจ้า และพบตัวอย่างของการนําคําน้ีมาใช้ยันต์ คือ พุทฺธํ จุตฺติ ธมฺมํ 
จุตฺติ สงฺฆํ จุตฺติ โบราณาจารย์นําคําเหล่าน้ีมาใช้เป็นอักขระยันต์และคาถาเสกยันต์ทําอาถรรพ์เฝ้าบ้าน 
ป้องกันอันตราย เอาชนะศัตรู และใช้สะกดคนได้ (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 185) 
 นอกจากน้ียังพบว่า บางคัมภีร์เขียนอักษรย่อในหัวใจนิพพานสูตรอีกแบบหน่ึง คือ โส ส อ 
นิ น้ี ซึ่งอักษรทั้ง 4 ตัวน้ีโบราณาจารย์ถอดออกมาจากคาถาในนิพพานสูตร 4 บาท คือ  
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  โส ย่อมาจาก อสฺสาโส นิพฺพานํ สุญญํฺ  แปลว่า ลมหายเข้าคือนิพพาน 
     ที่ว่างจากกิเลส  
  ส ย่อมาจาก ปสฺสาโส หทยํ สิวํ  ลมหายใจออกเป็นหัวใจคือนิพพาน 
  อ ย่อมาจาก เอกฌานํ ปร ํยตฺวา  ไปสู่ฌานอันเอกอ่ืน 
  น ิ ย่อมาจาก นิพฺพานํ พุทฺธฐานกํ  นิพพานเป็นที่ต้ังแห่งพุทธะ 
  (ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 475) 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจของนิพพานสูตร คือ พุทฺธ จุติ ไม่จัดเป็นวิธีการย่อหรือการถอดอักษร
แบบใดในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่อักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ีอีกแบบหน่ึง คือ โส ส อ นิ ใช้วิธีการย่อ
อักษร 2 วิธี คือ โส ส อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ แต่มีข้อสังเกต คือ อักษรย่อตัวที่สอง คือ ส ไม่เป็นไปตามกฎของ
การย่ออักษรแบบอันตสังเกต เพราะถอดมาเฉพาะ ส แทนท่ีจะถอดสระมาด้วยเป็น โส และ อ นิ 
อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรก
ของศัพท์ แต่มีข้อสังเกตที่ อ อักษร แทนท่ีท่านจะถอดมาทั้งพยางค์ คือ เอ แต่ท่านถอดออกมาเพียง
แค่ อ เท่าน้ัน รวมความว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีแบบอาทยันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
ทั้งอักษรตัวแรกและตัวหลังของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของศัพท์และอักษรย่อที่เป็นหัวใจนิพพานสูตรน้ีแยกออกเป็น 2 แหล่ง ตาม
ศัพท์และอักษรย่อต่อไปน้ี 
 แหล่งที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี คือ พุทฺธ จุติ พบตัวอย่างของการใช้ คือ โบราณาจารย์
นํามาใช้เป็นคําภาวนาในเวลาเผาศพมีหลายแบบ ได้แก่ 
    มรณธมฺโมมฺหิ มรณํ อนตีโต, สพฺเพ สตฺตา  
   อาคติคติจุติอุปฺปตฺติมรณธมฺมา มรณอตีตา.  
    จุติ จุตํ มรณํ จุติ. 
    จุติ จุตํ ปรมํ สุขํ. 
    จุติ จุตํ อรหํ จุติ.  
    จุติ จุตํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ. 
    (ส.ธรรมภักดี, 2511, น. 301)  
 นอกจากน้ียังพบตัวอย่างของการนําคําว่า จุติ มาใช้เป็นอักขระหรือคาถาลงยันต์อาถรรพ์
เฝ้าบ้าน คือ พุทฺธํ จุตฺติ (จุติ) ธมฺมํ จุตฺติ สงฺฆํ จุตฺติ (คําว่า จุตฺติ เป็นการเขียนและคัดลอกกันมาผิด 
ศัพท์ที่ถูกต้อง คือ จุติ) โดยมีความเช่ือว่า สามารถป้องกันอันตราย เอาชนะศัตรู และใช้สะกดคนได้ 
(อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 185)  
 แหล่งที่มาของอักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ีอีกแบบหน่ึง คือ โส ส อ นิ พบว่า มาจากคาถา     
ในนิพพานสูตรที่โบราณาจารย์นํามาแต่งเป็นคาถาไว้ว่า  
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อสฺสาโส นิพฺพานํ สุญญํฺ  ปสฺสาโส หทยํ สิวํ   
เอกฌานํ ปร ํยตฺวา  นิพฺพานํ พุทฺธฐานกํ.  

    (ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 475) 
แปล : ลมหายใจเข้าเป็นนิพพานที่ว่างจากกิเลส ลมหายใจออกเป็น
หัวใจคือพระนิพพาน พระนิพพานเป็นฐานแห่งการตรัสรู้ เพราะเข้าสู่
ญาณเอกอันยอดย่ิง. 

 ผู้วิจัยได้พยายามสืบคนจากพระสูตรที่มีช่ือว่า นิพพานสูตรทุกสูตร ปรินิพพานสูตร และ
มหาปรินิพพานสูตรแล้วไม่พบคําศัพท์ที่เป็นหัวใจ คือ พุทฺธ จุติ พบเพียงแต่ในปรินิพพานสูตร สังยุตต-
นิกาย สคาถวรรค (สํ.ส. (บาลี) 15/186/117) และมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้
กล่าวถึงศัพท์ว่า อสฺสาสปสฺสาโส ที่ปรากฏอยู่ในคาถาอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีว่า โส ส อ นิ 
ดังข้อความว่า 
 ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา อายสฺมา อนุรุทฺโธ อิมา คาถาโย อภาสิ 

นาหุ อสฺสาสปสฺสาโส ฐิตจิตฺตสฺส ตาทิโน 
อเนโช สนฺติมารพฺภ ยํ กาลมกรี มุนิ. 
อสลฺลีเนน จิตฺเตน เวทนํ อชฺฌวาสยิ 
ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพานํ วิโมกฺโข เจตโส อหูติ. 
(ที.ม. (บาล)ี 10/222/139) 

แปล : เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระอนุรุทธะ 
กล่าวคาถาเหล่าน้ีขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าลมหายใจ
เข้า ลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคง ผู้คงที่ไม่มีแล้ว 
พระมุนีผู้ไม่หว่ันไหว ทรงมุ่งใฝ่สันติปรินิพพานแล้ว พระองค์ผู้มีพระทัย
ไม่หดหู่ ทรงอดกลั้นเวทนาได้ มีพระทัยหลุดพ้นแล้ว ดุจดวงประทีปที่
เคยโชติช่วงดับไปฉะน้ัน. (ที.ม. (ไทย) 10/222/168) 

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจนิพพานสูตรไปใช้ในมิติของความเช่ือ คือ ใช้ปลุก 
เรียก ผูก หรือขับไล่ผี (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 225) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากความหมายและแหล่งที่มาของศัพท์และอักษรย่อในหัวใจนิพพานสูตรน้ีสรุปได้ว่า 
สาระสําคัญของหัวใจน้ีต้องการที่จะแสดงถึงพระนิพพาน เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต         
ในพระพุทธศาสนาอันเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อย่างบริบูรณ์ ส่งผลให้ผู้บรรลุ     
พระนิพพานพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต เป็นความสุขที่พ้นไปจากอามิสและการยึดติด ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุขวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง” (ขุ.ธ. (ไทย) 
25/204/96) หรือ “สุขอ่ืนย่ิงกว่าความสงบ (นิพพาน) ไม่มี” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/202/95) ดังน้ัน การนํา
ช่ือหัวใจ ศัพท์และอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้สื่อความหมายในมิติทางความเช่ือที่ว่า สามารถป้องกัน   
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ขับไล่ภูต ผี ปีศาจได้น้ันจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่มุ่งเพ่ือการขจัดกิเลสและ
ความดับทุกข์ ได้แก่ นิพานอันเป็นบรมสุขดังกล่าว 
 
 9. หัวใจเสฏฐัน : เส พุสฺ ส เว ตํ อ เส (เส พุ ส ว เส ตํ อ เส) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ีในเอกสารโบราณที่ใช้
ศึกษาเขียนเป็น เส พุสฺ ส เว ตํ อ เส บางคัมภีร์เขียนเป็น เส พุ เส ว เส ต อ เส ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า   
อักษรย่อที่ถูกต้อง คือ เส พุ ส ว เส ตํ อ เส ซึ่งตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มาของอักษรย่อ ช่ือหัวใจและ
อักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลก โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า เสฏฐัน ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีแปลว่า ประเสริฐที่สุด หมายถึง พระรัตนตรัยอันเป็นที่
พ่ึงที่ประเสริฐ สูงสุดของชาวพุทธ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ันสื่อความหมายของถาคาถาท่ีพระกัจจายน-
เถระประพันธ์เป็นปณามคาถา หมายถึง คาถาแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้ในคัมภีร์สัทาวิเสส 
ช่ือว่า กัจจายนสูตร เป็นคัมภีร์ว่าด้วยหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีช้ันสูง ซึ่งใจความของปณามคาถา      
ที่ท่านแต่งน้ัน คือ การนมัสการพระรัตนตรัยที่พ่ึงอันประเสริฐสุดของชาวพุทธ 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจเสฏฐันน้ี โบราณาจารย์นํามาจากบทปณามคาถาในคัมภีร์มูลกัจจายน์ 
หรือกัจจายนสูตร แบบเรียนบาลีไวยากรณ์ในสมัยก่อน ดังน้ี 
  เส ย่อมาจาก เสฏฺฐํ แปลว่า  ประเสริฐทีสุ่ด  
  พ ุ ย่อมาจาก พุทธญฺจ แปลว่า พระพุทธเจ้า 
  ส ย่อมาจาก สตฺถุสสฺ แปลว่า  ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 
  ว ย่อมาจาก วกฺขาม ิ แปลว่า ข้าพเจ้าจักกลา่ว 
  เส ย่อมาจาก เสยฺยํ แปลว่า อันประเสริฐ 
  ตํ ย่อมาจาก ตญฺจาปิ แปลว่า โลกุตรธรรมอันประเสริฐแมน้ั้น 
  อ ย่อมาจาก อตฺถญฺจ แปลว่า ความหมาย 
  เส ย่อมาจาก เสยฺยตฺถิโก แปลว่า ผู้มีความต้องการโลกุตรธรรมอันประเสริฐ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของ
หัวใจน้ี 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 จากการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรในหัวใจเสฏฐันน้ีมาจากบทประพันธ์       
ที่เรียกว่า ปณามคาถา ในคัมภีร์กัจจายสูตรว่า  
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  เสฏฺฐํ ติโลกมหิตํ อภิวนฺทิยคฺคํ 
  พุทฺธญฺจ ธมฺมมมลํ คณมุตฺตมญฺจ 
  สตฺถุสสฺ ตสสฺ วจนตฺถวรํ สุพุทธํฺ 
  วกฺขามิ สตฺตหิตเมตฺถ สุสนฺธิกปฺปํ. 

  (กัจจายนมหาเถระ, 2550, น. 1) 
แปล : ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ อันชาวโลกท้ัง
สามบูชาแล้ว ผู้เลิศ พระธรรมท่ีปราศจากมลทิล และพระสงฆ์ (คณํ) 
อันสูงสุดแล้วจักกล่าวซึ่งคัมภีร์สนธิอันดีที่เก้ือกูลแก่สูตร (พระไตรปิฎก) 
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเน้ือความแห่งพระดํารัสอันประเสริฐ
ของพระพุทธเจ้าผู้ เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาพระองค์ น้ัน       
ในบรรดาเน้ือความแห่งพระดํารัสอันประเสริฐเหล่าน้ัน.  
 เสยฺยํ ชิเนริตนเยน พุทฺธา ลภนฺติ 
 ตญฺจาปิ ตสฺส วจนตฺถสุโพธเนน 
 อตฺถญฺจ อกฺขรปเทสุ อโมหภาวา 
 เสยฺยตฺถิโก ปทมโต วิวิธํ สุเณยฺยํ. 
  (กัจจายนมหาเถระ, 2550, น. 1) 
แปล : โลกุตรธรรมอันประเสริฐใดมีอยู่ ขอให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้
โลกุตรธรรมอันประเสริฐน้ันตามนัยที่พระชินเจ้าตรัสไว้แล้วน้ันโดย
ความเข้าใจอย่างดีในความหมายของพระดํารัสอันประเสริฐของพระ
ศาสดาพระองค์น้ัน และขอให้ได้รู้ความหมาย เพราะความไม่เขลา 
(ความฉลาด) ในอักขระและบททั้งหลาย เพราะเหตุ คือ การแทงตลอด
น้ัน ขอกุลบุตรผู้มีความต้องการโลกุตรธรรมอันประเสริฐพึงสดับอักขระ
และบทที่มีประการต่าง ๆ เถิด.  

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจเสฏฐันน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
ใช้ภาวนาหรือเสกเครื่องรางของขลังในทางคงกระพันชาตรี ใช้เสกฝุ่นทาตัวทําให้อยู่คงทนทรหด เสก
น้ํามันงาดิบให้เดือดแล้วนํามาทาตัว ใครไม่สามารถจับตัวได้ และอาวุธต่าง ๆ ไม่อาจทําอันตรายได้  
นอกจากน้ียังนําไปใช้เป็นอักขระและคาถาเสกยันต์ในตะกรุด เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น.   
206) 

 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากบทปณามคาถาหรือบทไหว้ครูในคัมภีร์น้ีอันเป็นคติธรรมเนียมของการ

แต่งคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาที่อรรถกถาจารย์ พระฎีกาจารย์ และพระอนุฎีกาจารย์ทั้งหลายปฏิบัติ
มาจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของปณามคาถา คือ การนมัสการหรือแสดงความนอบน้อมต่อ       
พระรัตนตรัยที่ผู้แต่งยกย่องว่าเป็นที่พ่ึงอันประเสริฐสูงสุดในโลก และการเชิญชวนให้ผู้สนใจมาศึกษา
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หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีที่ เป็นภาษาที่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทใช้จารึก บันทึกหลักคําสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจความหมายและสาระสําคัญของอักษรและศัพท์
ต่าง ๆ ในคัมภีร์เหล่าน้ัน โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ดังบทประพันธ์ที่ว่า 

โย นิรุตฺตึ น สิกฺเขยฺย สิกฺขนฺโต ปิฏกตฺตยํ 
ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย วเน อนฺธคโช ยถา. 

แปล : ผู้ใดไม่ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ ให้แตกฉาน ผู้ น้ัน เมื่อศึกษา
พระไตรปิฎก พึงถึงความสงสัยไปเสียทุกบท ดุจดังช้างตาบอดเที่ยว
สะเปะสะปะไปในป่า ฉะน้ัน. (อ้างใน พระมหาสมใจ ปญฺญาทีโป,  
2528, น. รองปกใน) 

 ข้อสรุปของบทประพันธ์น้ีแสดงถึงความสําคัญของหลักภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม  
ผู้ศึกษาที่ต้องการความเป็นผู้แตกฉานในภาษาจําเป็นต้องเรียนรู้หลักภาษาหรือไวยากรณ์ในภาษาน้ันๆ 
ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง โดยเฉพาะภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทที่พระภิกษุ สามเณรหรือผู้ที่ต้องการความเข้าใจพระไตรปิฎกจะต้องศึกษาไวยากรณ์ภาษา
บาลีให้เข้าใจเป็นอย่างดี จึงจะสามารถทําความเข้าใจพระไตรปิฎกได้ (หมายถึง ภาษาบาลีที่ยังไม่มีใคร
แปลเป็นภาษาไทย ถ้าไม่รู้เรื่องเก่ียวกับหลักภาษาบาลีแล้วก็ไม่อาจทําความเข้าใจได้) ดังน้ัน การสื่อ
ความ หมายและสาระสําคัญของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือเรื่องความขลัง 
ความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับสาระสําคัญในปณามคาถาในกัจจายนสูตรตามท่ีกล่าวแล้ว 
 
 10. หัวใจปถมัง : ทุ ส นิ ม 
 คัมภีร์ส่วนใหญ่เรียกช่ือหัวใจน้ีว่า หัวใจอริยสัจสี่ โบราณาจารย์นําช่ือและอักษรย่อในหัวใจ
น้ีมาใช้สื่อถึงหลักคําสอน เรื่อง อริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ 
ภายใต้ช่ือว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงองค์ธรรมของอริยสัจทั้ง 4 คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ปถมํ หรือเขียนอีกอย่างหน่ึงว่า ปฐมํ แปลว่า ครั้งแรกหรือที่ 1 โดยความหมายสื่อ
ถึงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกหรือเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร      
โดยใจความสําคัญกล่าวถึงทางสุดโต่ง 2 ทางที่บรรพชิตไม่ควรดําเนินตาม เพราะไม่ใช่หนทางแห่ง
ความดับทุกข์ ได้แก่ การมกมุ่นอยู่ในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค) และการทรมานตน (อัตตกิลมถานุโยค) 
แต่พระองค์ทรงได้แสดงทางสายกลางท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ในหลัก
อริยสัจสี่ตามอักษรย่อของหัวใจ 
 คําว่า อริยสัจ ถ้าแปลตามศัพท์จะได้ความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของ
พระอริยเจ้า หรือความจริงที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงค้นพบ  
 ข.  อักษรยอ่และศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจอริยสัจสี่น้ี โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากศัพท์ที่เป็นองค์ประกอบของ
หลักคําสอน เรื่อง อริยสัจสี่ แต่ละข้อดังต่อไปน้ี 
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  ท ุ ย่อมาจาก ทุกข ์ ความทุกข ์(ทกฺุขํ อริยสจฺจ)ํ 
  ส ย่อมาจาก สมทุัย สาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ (ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ) 
  น ิ ย่อมาจาก นิโรธ ความดับทุกข์ (ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ) 
  ม ย่อมาจาก มรรค หลักปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือ อริยมรร 8 ประการ 
     (ทุกฺขนิโรธคามนีิ ปฏิปทา อริยสจฺจํ อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค) 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรในหัวน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
แรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 หลักคําสอนที่ว่าด้วยหลักอริยสัจสี่ น้ีพบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ขอยก 
ตัวอย่างอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) แก่พระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตน-
มฤคทายวัน ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือนอาสาฬหะ (เดือน 8) ภายใต้ช่ือว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   
ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ขอสรุปใจความของอริยสัจแต่ละข้อโดยย่อดังต่อไปน้ี 
  ทุ ย่อมาจาก ทุกข์ ศัพท์เต็ม คือ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ (อริยสัจคือทุกข์) ทุกข์ หมายถึง สภาพ
ที่ทนได้ยาก สภาพที่บีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความทุกข์ของชีวิตไว้หลาย
ประการ เช่น ความเกิด ความแก่ ความเจ็บป่วย ความตาย การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก การพลัดพราก
จากของรัก ความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งน้ัน โดยย่อ คือ การยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า พระองค์ทรง
แสดงถึงความทุกข์ไว้ว่า เป็นเรื่องที่ผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์จะต้องกําหนดรู้ (ปริญญา) หมายถึง 
ศึกษาทําความเข้าใจให้รู้เห็นทุกข์ตามความจริง 
  ส ย่อมาจาก สมุทัย ศัพท์เต็ม คือ ทุกฺขสมุทยํ อริยสจฺจํ (อริยสัจคือสาเหตุของความ
ทุกข์) ได้แก่ ตัณหาที่ทําให้สัตว์ติดอยู่ในภพ อันประกอบด้วยความยินดี ความกําหนัด ความทะยาน
อยาก ได้แก่ ตัณหา 3 ประการ คือ กามตัณหา ความอยาก ความติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัสที่ น่าปรารถนา ภวตัณหา ความอยากเป็น อยากมีในภพหรือภาวะที่ ต้องการเป็นหรือมี 
วิภวตัณหา ความอยากท่ีจะไม่มี ไม่เป็นในภาวะที่ตนไม่ต้องการหรือความอยากท่ีจะผละหนีจากสิ่ง
หรือภาวะที่ไม่ต้องการมี ไม่ต้องการเป็น ตัณหานี้ท่านแสดงไว้ในกิจอริยสัจสี่ว่า เป็นสภาวะที่จะต้องละ 
ขจัด ทําลายให้หมดสิ้นไป (ปหานะ) 
  นิ ย่อมาจาก นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ศัพท์เต็มว่า ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ (อริยสัจ
คือความดับทุกข์) หมายถึง การดับ ความสละ  การสลัดตัณหาอันเป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไป
อย่างไม่เหลือ ความหลุดพ้น ความไม่มีความอาลัยหลงเหลืออยู่ ได้แก่ พระนิพพานซึ่งเป็นสภาวธรรม
ที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ต้องทําให้แจ้ง (สัจฉิกรณะ) 
  ม ย่อมาจาก มรรค หมายถึง หลักปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ ศัพท์เต็มว่า ทุกฺขนิโรธ-  
คามินี ปฏิปทา อริจสจฺจํ (หลักปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) ได้แก่ อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อริยมรรค 8 
ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อริยมรรคมีองค์ 8 น้ี เป็นกิจที่ผู้หวังความหลุดพ้นจะต้องเจริญ หมายถึง 
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ต้องลงมือปฏิบัติตามมรรคแต่ละข้อให้บริบูรณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายคือการดับทุกข์ (วิ.ม. (บาลี) 
4/14/14, วิ.ม. (ไทย) 4/14/22) 
  วิธีปฏิบัติตามอริยมรรคในแต่ละข้อมีรายละเอียดของหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของ
อริยมรรคในแต่ละข้อโดยสังเขปต่อไปน้ี 
  สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้องตรงกับความจริง ได้แก่ การ
เห็นอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค การเห็นไตรลักษณ์ (ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความ
ไม่ใช่ตัวตน) การรู้อะไรเป็นกุศลมูลและอกุศลมูล และการเห็นปฏิจจสมุปปบาท  
   สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริที่ถูกต้องตามกรอบของกุศลวิตกมี 3 ประการ คือ 
(1) เนกขัมมสังกัปปะ หมายถึง ความดําริที่จะออกจากกามหรือการออกบวช (2) อัพยาปาทสังกัปปะ 
ความดําริที่จะออกจากการพยาบาท (3) อวิหิงสาสังกัปปะ ความดําริที่จะออกจากการเบียดเบียน 
พัฒนาจิตไม่ให้ติดอยู่ในกามคุณ ไม่ให้อาฆาตหรือเบียดเบียนใคร (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) 
   สัมมาวาจา หมายถึง การพูดที่ถูกต้องตามหลักวจีสุจริตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้     
ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มี 4 ประการ คือ (1) การพูดเรื่องจริง ไม่พูดโกหก หลอกลวงผู้อ่ืนให้ได้รับ
ความเสียหาย (2) พูดคําที่สุภาพ ไม่พูดคําหยาบคายที่ทําให้ผู้อ่ืนเจ็บช้ําน้ําใจ (3) พูดเรื่องที่ทําให้ผู้อ่ืน
รักใคร่ กลมเกลียว สมัครสมาน สามัคคีกัน ไม่พูดคํายุแหย่ให้คนอ่ืนแตกแยกกัน (4) พูดเรื่องที่มี
สารประโยชน์ต่อผู้ฟัง ไม่พูดเรื่องที่ไร้สาระ (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) 
   สัมมากัมมันตะ หมายถึง ความประพฤติที่ถูกต้องภายใต้กรอบกายสุจริต 3 ตามหลัก
กายสุจริตที่แสดงไว้ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  มี 3 ประการ คือ (1) ไม่เบียดเบียนหรือทํารายผู้อ่ืน แต่
มีใจเป่ียมด้วยความรัก ปรารถนาดี สงสารเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (2) ไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืนไม่ว่าด้วย
วิธีใดก็ตาม แต่ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร (3) ไม่ละเมิดทางเพศในสตรีหรือบุรุษอ่ืน   
ที่ไม่ใช่คู่ครองของตน แต่มีความสํารวม ระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ์ รักเดียวใจเดียว และซื่อสัตย์ต่อ
คู่ครองของตน (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) 
   สัมมาอาชีวะ หมายถึง การประกอบอาชีพที่สุจริต ถูกต้องตามหลักศีลธรรมของแต่ละ
บุคคล เริ่มจากศีล 5 ศีลอุโบสถ 8 ศีลกรรมบถ 10 สําหรับบุคคลทั่วไป ศีล 10 ของสามเณร ศีล 227 
ของพระภิกษุ และศีล 311 ของนางภิกษุณี ล้วนเป็นบทบัญญัติเพ่ือป้องกันพฤติกรรมทางกาย วาจา 
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมที่ส่งผลเสียทั้งต่อตัวเอง ผู้อ่ืน และสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
สังคมเกิดสันติภาพ ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีความขัดแย้ง การทําร้าย 
หรือการเบียดเบียนกัน 
   สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรพยายามท่ีถูกต้องตามหลักสัมมัปปธาน 4 ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปธานสูตร ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต มี 4 ประการ คือ (1) เพียรพยายาม
ป้องกันไม่ให้อกุศลธรรม (ความช่ัว) เกิดขึ้น (2) เพียรพยายามละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 
(3) เพียรพยามทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้น (4) เพียรพยายามรักษากุศลธรรมน้ันไว้และพัฒนาให้เจริญ
ย่ิงขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/14/24-26) 
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  สัมมาสติ หมายถึง การระลึกที่ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ซึ่งเป็นหลักของการใช้สติกําหนดรู้เท่าทันความเป็นไปของ
ชีวิตทั้งร่างกายและจิตมี 4 ประการ คือ (1) กายานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายทุกอย่าง (2) เวทนานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งสุข ทุกข์ และเฉย ๆ 
(3) จิตตานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เท่าทันเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งที่เป็นกุศล อกุศล (4)    
ธัมมานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เท่าทันธรรม เช่น นิวรณ์ ขันธ์ห้า อายตนะ และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นกับจิต 
(ที.ม. (ไทย) 10/160/105)  
  สัมมาสมาธิ หมายถึง การพัฒนาจิตให้ต้ังมั่นอย่างถูกต้อง ได้แก่ ฌาน 4 (ปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน) ที่ปรากฏในสัปปุริสสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ภายใต้  
คําว่า “สมาบัติ 8” (รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4) ว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษที่ส่งผลให้ผู้ที่บรรลุมีจิต    
ต้ังมั่น มีความสงบสุขที่สูงไปกว่าความสุขทางวัตถุ เป็นความสุขภายในจิตที่ปลอดจากกาม ไม่มีความ
ทุกข์ ความเร่าร้อน หรือความคับแค้น ส่งผลให้จิตเกิดความสงบสุขอันเป็นปัจจัยให้บรรลุนิพพาน   
เกิดการหย่ังรู้ในที่สุด (ม.อุ. (ไทย) 14/108/132-134) 
  จากสาระสําคัญของอริยมรรค 8 ประการน้ีจะไม่พบเน้ือหาส่วนใดที่เป็นเรื่องของความ
ศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิ หรืออํานาจเชิงบันดาล แต่เป็นหลักธรรมที่ผู้หวังความหลุดพ้นจะต้องนําไปปฏิบัติ
ตามเพ่ือเป้าหมาย คือ ความพ้นทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมุททนินนสูตร สังยุตตนิกาย 
มหาวารวรรค “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทําอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก ย่อม
น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานอย่างน้ีแล” (สํ.ม. (ไทย) 19/121/66) 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจปถมังหรืออริยสัจสี่น้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่าง
หลากหลาย เช่น ภาวนาทําให้อยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม เสกของกินทําให้อ่ิมได้นาน ป้องกัน 
คุณไสย์และอันตรายท้ังปวง (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 168-170) นอกนี้ยังพบว่า มีการนําไปใช้ลง
ยันต์และเสกยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์หัวใจปถมังที่ ช่ือกันว่า มีอานุภาพด้านคงกระพันชาตรี 
(อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 120)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจปถมังที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า หลักอริยสัจสี่เป็นหลักปฏิบัติ
ที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติเห็นความจริงของทุกข์ในชีวิตว่า มีสภาวะเป็นเช่นไร เกิดจากอะไร เป็นสิ่งที่ดับหรือ
ขจัดได้ และรู้ว่าจะดับทุกข์ได้น้ันต้องดําเนินตามอริยมรรค 8 ไม่ใช่เป็นเรื่องของความศักด์ิสิทธ์ิ อํานาจ
เหนือมนุษย์แต่ประการใด การนําเอาหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือในเชิงฤทธ์ิอํานาจจึงเป็นการสื่อ 
ที่ผิดไปจากสาระสําคัญของหลักคําสอนเร่ืองอริยสัจสี่ 
 
 11. หัวใจไตรสรณคมน์ (หัวใจศีล) : พุทฺ ธ สํ มิ (พุ ธ สํ มิ) 
 ช่ือของหัวใจน้ี บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระรัตนตรัยบ้าง หัวใจศีลบ้าง หัวใจยอดศีลบ้าง 
ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี บางคัมภีร์เขียนเป็น พุทฺ ธ สํ อิ แต่เมื่อศึกษาแล้วพบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน 



 
 

76 

เพราะมาจากศัพท์และแหล่งที่มาเหมือนกัน ดังน้ัน อักษรย่อที่ถูกต้องของหัวใจน้ี คือ พุ ธ สํ มิ ซึ่งช่ือ
หัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อไตรสรณคมน์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ไตรสรณคมน์ ประกอบด้วย 3 คํา คือ ไตร แปลว่า 3 หมายถึง รัตนะ 3 หรือ    
พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คําว่า สรณะ แปลว่า ที่พ่ึง และคําว่า คมน์ 
แปลว่า การถึง ความ หมายโดยรวมก็คือ การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง หรือการนําพระรัตนตรัยมา
เป็นที่ พ่ึง ที่ ยึดเหน่ียวทางใจ บางตําราเรียกอักษรย่อในหัวใจน้ีว่า หัวใจศีล เน่ืองจากก่อนที่
พุทธศาสนิกชนจะรับศีลจะต้องรับไตรสรณคมน์ก่อน เพ่ือแสดงตนว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่ึง 
มีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่วนที่เรียกว่า หัวใจศีลหรือหัวใจยอดศีลน้ัน เน่ืองจาก
อักษรย่อ คือ มิ สื่อถึงขั้นตอนของการรับศีล 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เป็นการรับไตรสรณคมน์ 
ได้แก่ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ. ทุติยมฺปิ... ตติยมฺปิ พุทฺธํ... ธมฺมํ... 
สงฺฆํ คจฺฉามิ. ขั้นตอนที่สอง เป็นการรับหรือสมาทานศีล ได้แก่ ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ   
สมาทิยามิ. อทินฺนาทานา... กาเมสุมิจฺฉาจารา... มุสาวาทา... สุราเมรยมชฺฌปมาทฏฺฐานา เวรมณี-   
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจไตรสรณคมน์น้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากบทไตรสรณคมน์ หมายถึง     
คํากล่าวแสดงตนเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือการประกาศตนว่า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงดังน้ี 
  พทุ ฺ ย่อมาจาก พทฺุธํ แปลว่า พระพุทธ (พ ุย่อมาจาก พุทฺธํ) 
  ธ  ย่อมาจาก ธมฺม ํ แปลว่า พระธรรม 
  ส ํ  ย่อมาจาก สงฆฺ ํ แปลว่า พระสงฆ์ 
  ม ิ  ย่อมาจาก คจฺฉาม ิ แปลว่า ข้าพเจา้ขอถึง 
 จากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อน้ี เขียนใหเ้ต็มจะได้คํากล่าวถึงการรับไตรสรณคมน์ดังน้ี 
  พุทฺธํ  สรณ ํคจฺฉามิ. แปลว่า ข้าพเจา้ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง 
   ธมฺมํ  สรณํ คจฉฺามิ. แปลว่า ข้าพเจา้ขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง 
  สงฺฆํ  สรณํ คจฉฺามิ. แปลว่า ข้าพเจา้ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง 
  ทุติยมฺปิ... แมค้รั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ...พระธรรม...พระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง 
  ตติยมฺปิ... แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ...พระธรรม...พระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง 
 หัวใจไตรสรณคมน์หรือหัวใจศีลน้ีบางแห่งเขียนว่า พุทฺ ธ สํ อิ วิธีการถอดหรือการย่อ
อักษรในคําว่า พุทฺ ธ สํ และศัพท์เต็มเหมือนที่กล่าวข้างต้น ต่างกันตรงที่คําว่า อิ น้ัน โบราณาจารย์ย่อ
หรือถอดมาจากคําว่า มิ อักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ คจฺฉามิ เหมือนกัน แต่นํามาเพียงสระ อิ เท่าน้ัน  
 มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ อักษร พุทฺ คัมภีร์หลายแห่ง เช่น คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
เขียนอักษรตัวเป็น พุ ไม่นําตัวสะกดติดมาด้วย ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า การท่ีคัมภีร์บางคัมภีร์เขียนเป็น พุทฺ 
น้ัน เพราะความเคยชินกับศัพท์เต็มที่ต้องอ่านอักษรตัวน้ีว่า พุทฺ จึงเขียนอักษรตัวน้ีว่า พุทฺ ดังกล่าว 
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 ถ้าเป็นหัวใจศีลน้ัน อักษรย่อว่า พุทฺ ธ สํ มิ ที่มาของอักษรย่อจะแตกต่างจากหัวใจไตร
สรณคมน์ตรงอักษรย่อ คือ มิ คําศัพท์ลงท้ายของคําสมาทานศีลแต่ละข้อว่า สมาทิยามิ แต่ในคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะ พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระได้กล่าวถึงการย่ออักษรอันเป็นที่มาของหัวใจ      
พระรัตนตรัยไว้ว่า  
     พุธสํ มงฺคลํ โลเก ทุกฺขนาสกรํ วรํ  
     พุธสํ สรณํ คจฺฉ  สุขกาโมสิ เจ ตุวํ. 

แปล : พุธสํ (พุ = พระพุทธ ธ = พระธรรม สํ = พระสงฆ์) เป็นมงคล 
ในโลก กระทําความทุกข์ให้พินาศ เป็นสิ่งประเสริฐ ถึง พุ ธ สํ เป็นที่พ่ึง
เถิด ถ้าท่านต้องการความสุข (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., 
น. 4-5)  

 นอกจากน้ี คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ผู้แต่งยังได้ประพันธ์คาถาที่แสดงถึงที่มาของอักษร 
คือ พุ ธ สํ เพ่ือแสดงว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นมงคลอย่างไร ดังต่อไปน้ี 
  พุ มาจาก พุทฺโธ มงฺคลสมฺภูโต สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม 
    พุทฺธมงฺคลมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 

แปล : พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นมงคล ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ทรง
เป็นผู้สูงสุดกว่าประชาชน มหาชนอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลแล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 6) 

 ธ  มาจาก ธมฺโม มงฺคลสมฺภูโต คมฺภีโร ทุทฺทโส อณุํ   
   ธมฺมมงฺคลมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 

แปล : พระธรรมปรากฏว่าเป็นมงคล ลึกซึ้ง อันบุคคลเห็นได้โดยยาก 
ละเอียด มหาชนอาศัยพระพระธรรมอันเป็นมงคลแล้ว ย่อมพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 6) 

 สํ มาจาก สงฺโฆ มงฺคลสมฺภูโต ทกฺขิเณยฺโย อนุตฺตโร 
   สงฺฆมงฺคลมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 

แปล : พระสงฆ์ปรากฏว่าเป็นมงคล เป็นผู้ควรแก่ทักขิณา ไม่มีผู้ย่ิงกว่า 
มหาชนอาศัยพระสงฆ์อันเป็นมงคลแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.     
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 6) 

 ถ้าพิจารณาจากลักษณะการย่อหรือการถอดอักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะดังกล่าวจะ
เห็นว่า มีความแตกต่างกันตรงที่อักษรย่อตัวแรก คือ พุ กล่าวคือ ท่านย่อหรือถอดอักษรตัวแรกของคํา
ว่า พุทฺธํ เท่าน้ัน ส่วนคําว่า มิ ท่านไม่ได้แสดงไว้ แต่คําว่า การถึง มาจากศัพท์กิริยาคือ คจฺฉ ที่แปลว่า 
ท่าน (ตฺวํ) จงถึง ... ต่างกันกับกิริยาว่า คจฺฉามิ ที่หมายถึง ข้าพเจ้า (อหํ) ขอถึง... 
 
 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
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 รูปแบบการย่ออักษรในหัวใจไตรสรณคมน์หรือหัวใจศีลน้ีเป็นวิธีการย่อหรือการถอดอักษร
แบบอาทยันตสังเกต ใช้การย่อหรือการถอดอักษร 2 วิธี ได้แก่ วิธีอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ได้แก่ พุทฺ ธ สํ และวิธีอันตสังเกต หมายถึง การย่อ
หรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ ได้แก่ มิ ขอให้ดูตัวอย่างของคําสมาทานศีล
ในหัวข้อที่ว่าด้วยแหล่งที่มาของอักษรย่อ  
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 หัวใจไตรสรณคมน์น้ีมีที่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ปัพพัชชูปสัมปทากถา 
พระวินัยปิฎก มหาวรรค ได้กล่าวถึงสรณคมนูปสัมปทา หมายถึง วิธีการบวชพระภิกษุที่พระพุทธเจ้า
ทรงประทานให้พระสงฆ์บวชให้แก่ผู้ศรัทธาด้วยการกล่าวไตรสรณคมน์ว่า   
  พุทฺธํ สรณํ คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง 
  ธมฺมํ สรณํ คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง 
  สงฺฆํ สรณํ คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง 
  ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 2 
  ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที ่2 
  ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 2 
  ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 3 
  ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที ่3 
  ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 3 
  (วิ.ม. (บาลี) 4/34/29-30, วิ.ม. (ไทย) 4/34/42-43) 
 ส่วนคําว่า มิ พบในคําลงท้ายทุกข้อของคําสมาทานศีล คือ สมาทิยามิ พบว่าเป็นคําศัพท์ที่    
โบราณาจารย์เพ่ิมเข้ามา แต่ในพระบาลีที่กล่าวถึงศีล 5 และศีล 8 พบหลายแห่ง ไม่ปรากฏคําว่า 
สมาทิยามิ ดังตัวอย่างคํากล่าวถึงศีล 5 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคว่า  
 ปญฺจ สิกฺขาปทานิ – ปาณาติปาตา เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุมิจฺฉาจารา 
เวรมณี มุสาวาทา เวรมณี สุรา-เมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี. (ที.ปา. (บาลี) 11/315/208)  
 แปล : สิกขาบท 5 ข้อ (ศีล 5) คือ (1) เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (2) เจตนางดเว้นจาก
การถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ (3) เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (4) เจตนางดเว้นจากการ
พูดเท็จ (5) เจตนา  งดเว้นจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท (ที.ปา. 
(ไทย) 11/315/302-303) 
 ส่วนศีล 10 ศีลของสามเณรก็มีปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก แต่ในพระไตรปิฎกจะ
เรียกว่า สิกขาบท หมายถึง ข้อที่สามเณรจะต้องฝึกฝนหรือสํารวมกาย วาจาที่เป็นเรื่องของศีลหรือวินัย 
10 ตัวอย่างเช่น ในสิกขาปทกถา พระวินัยปิฎก มหาวรรค ที่ว่า 
 อนุชานามิ ภิกฺขเว สามเณรานํ ทส สิกฺขาปทานิ เตสุ จ สามเณเรหิ สิกฺขิตํุ - ปาณาติปาตา 
เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี อพฺรหฺมจริยา เวรมณี มุสาวาทา เวรมณี สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา 

เวรมณี วิกาลโภชนา เวรมณี นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺ-  
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ฐานา เวรมณี อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี. (วิ.ม. (บาลี) 4/106/121) 
 แปล : พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท 10 แก่สามเณร และ
ให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท 10 น้ัน (ขอแปลเพ่ิมเติมในข้อ 3 และข้อที่ 6–10 เน่ืองจากข้อ 1 2 4 
และ 5 แปลไว้แล้วข้างต้นแล้ว) คือ (3) เจตนางดเว้นจากพฤติกรรมที่ไม่พรหมจรรย์ (6) เจตนางดเว้น
จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (7) เจตนางดเว้นจากการฟ้อนรํา ขับร้อง บรรเลงดนตรี และดู
การละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ (8) เจตนางดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมและเคร่ือง  
ลูบไล้ที่ใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่ง (9) เจตนางดเว้นจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ (10) เจตนางดเว้น
จากการรับทองและเงิน. (วิ.ม. (ไทย) 4/106/168-169) 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจไตรสรณคมน์หรือหัวใจศีลน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ
อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ทางเมตตา ใช้ทางคลาดแคล้ว ใช้ทําให้ศัตรูเกรงกลัวอํานาจเรา เป็นต้น 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 105-108) นอกจากน้ี โบราณาจารย์ยังได้นําหัวใจไตรสรณคมน์น้ีไปลงใน
วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังหลายชนิด เช่น ตะกรุด เสื้อยันต์ และแผ่นทองที่ใช้หล่อพระพุทธรูป 
เป็นต้นที่เช่ือกันว่า มีอานุภาพด้านเมตตา มหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ,  
ม.ป.ป., น. 6) และลงในพระเคร่ือง เช่น เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม         
ที่ด้านหลังของเหรียญลงอักขระ พุทฺ ธ สํ มิ (ธีรพัฒน์ สิงหศิริธรรม, 2552, น. 108) หรือใช้ลงตะกรุด
มหาโสฬสมงคลของหลวงปู่เอ่ียม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรีที่ลงด้วยยันต์โสฬสและยันต์ไตรสรณ
คมน์ล้อมรอบด้วยบารมี 30 ทัศน์ที่กล่าวว่ามีพุทธคุณนานัปการทั้งคงกระพันชาตรี ป้องกันไฟ ฟ้าผ่า 
อุบาทว์ จัญไร คุณไสย ภูต ผี ปีศาจ (สังการ ศรีพนม, 2552, น. 7) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยในหัวใจไตรสรณคมน์หรือหัวใจศีลที่กล่าว
มาทั้งหมดในหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ว่า  
 1) การถึงพระรัตนตรัยต้องเป็นการเข้าถึงด้วยใจ คือ การเห็นคุณความดีของพระรัตนตรัย
และการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด คือ การเข้าถึงธรรมหรือการบรรลุธรรมที่กล่าวไว้ในบท
ธรรมคุณข้อว่า สณฺทิฏฺฐิโก แปลว่า ผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมด้วยตนเอง และบทว่า ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ 
แปลว่า ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ธรรมได้ด้วยตนเอง เหมือนกับพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมได้ช่ือว่า เข้าถึง     
พระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์แบบ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิลานสูตร สังยุตตนิกาย มหาวรรคว่า “จง
มีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด” (สํ.ม. (ไทย) 19/375/224)   
 2) การสมาทานศีลไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรม แต่เป็นเรื่องของการฝึกอบรม หรือการ
ควบคุมตนเองไม่ให้ไปล่วงละเมิดผู้อ่ืนทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน คู่ครอง การให้ข้อมูลที่เป็นจริง และฝึก
การควบคุมการทําลายตัวเองจากการเสพส่ิงมึนเมา เป็นการย้ําถึงการเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการนํา
หลักศีลมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิตให้มีความดีงาม ปัญญา และความบริสุทธ์ิตามสาระสําคัญของ     
พระรัตนตรัย 
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 การนําอักษรย่อในหัวใจพระรัตนตรัยหรือหัวใจศีลไปใช้ในมิติทางความเช่ือต่าง ๆ ที่กล่าว
ข้างต้นจึงไม่สอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจ เพราะผิดจากหลักการการเข้าถึงพระรัตนตรัย และไม่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักคําสอนในอังคุตตร
นิกาย ทุกนิบาต (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/157/124)   
 

 12. หัวใจอิติปิ โส (หัวใจพระพุทธเจ้า) : อิ ก วิ ติ  
 คัมภีร์ส่วนใหญ่เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระพุทธเจ้า ช่ือและอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงบท
สรรเสริญพระพุทธคุณที่เรียกว่า อิติปิ โส โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า อิติปิ โส เป็นคําที่รู้จักกันดีในหมู่พระเกจิอาจารย์และชาวพุทธทั่วไปภายใต้ช่ือว่า 
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ส่วนคําว่า หัวใจพระพุทธเจ้า หมายถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าที่สะท้อน
ถึงความเป็นพุทธะที่ย่อมาจากบทพระพุทธคุณหรือที่ชาวพุทธไทยเรียกกันติดปากว่า บทสรรเสริญ
พุทธคุณ หรือ อิติปิ โส น่ันเอง 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพระพุทธเจ้าน้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์ในบทสรรเสริญพุทธคุณ 
หรือ อิติปิ โส...ภควาติ. บางศัพท์ดังต่อไปน้ี 
  อ ิ ย่อมาจาก  อติิปิ โส  แปลว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้า 
      พระองค์น้ัน 
  ก  ย่อมาจาก โลกวิท ู  ผู้รู้แจ้งโลก 
  ว ิ ย่อมาจาก  วิชฺชาจรณสมปฺนฺโน  ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
  ต ิ ย่อมาจาก  ภควาติ  ผู้จําแนกธรรม ดังน้ี 
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ อิ วิ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิ-
สังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ก ติ อักษร ใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์  
 ข้อสังเกตในการย่ออักษรในหัวใจน้ี คือ ก ที่ย่อมาจากคําว่า โลกวิทู ดูเหมือนว่าเป็นอักษร
ตัวกลางศัพท์ แต่ความจริงแล้ว คําว่า โลกวิทู เป็นศัพท์สมาสที่ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ คือ โลก กับ 
วิทู ดังน้ัน อักษร ก จึงเป็นอักษรตัวสุดท้ายตามวิธีการย่อแบบอันตสังเกตเช่นกัน 
 อน่ึงการย่อหรือการถอดอักษรในหัวใจอิติปิ โส หรือหัวใจพระพุทธเจ้าน้ี ท่านไม่ย่อหรือ
ถอดอักษรมาทุกศัพท์ แต่ท่านเลือกเฉพาะศัพท์ที่ ต้องการ และเป็นการถอดอักษรที่ไม่เป็นไป
ตามลําดับของศัพท์ที่แสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการในบทสรรเสริญพระพุทธคุณที่เรียกว่า 
อิติปิ โส เห็นได้จากคําว่า ก ที่ย่อมาจากคําว่า โลกวิทู ซึ่งเป็นคําที่อยู่หลังคําว่า วิ ที่ย่อมาจากคําว่า  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ที่จริงแล้วจะต้องมาก่อนคําว่า โลกวิทู แต่ท่านกลับนําไปไว้หลังเพ่ือให้คล่องปาก
ในการท่องจํา และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มาของศัพท์และสาระสําคัญด้วยวิธีการทายอักษรกันในหมู่
ผู้เรียนภาษาบาลีด้วยกัน คล้ายกับการเล่นทายอักษรที่เรียกว่า ผะหมีของไทย 
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 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 บทสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าน้ีพบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ขอยก 
ตัวอย่างเฉพาะที่ปรากฏในพิมพิสารสมาคมกถา พระวินัยปิฎกมหาวรรคว่า 

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
สุคโต โลกวิท ูอนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 

พุทฺโธ ภควาติ. (วิ.ม. (บาลี) 4/55/46) 
  แปล : แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดา
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค. 
(วิ.ม. (ไทย) 4/55/65-66) 

  คําแปลดังกล่าวได้แสดงถึงพุทธคุณที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจ อิติปิ โส หรือ
พระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขอขยายความ
เพ่ือให้เห็นที่มาและสาระสําคัญของพระพุทธคุณในแต่ละประการโดยเรียงตามลําดับพุทธคุณที่ปรากฏ
ในหัวใจข้อน้ีดังน้ี 
  อิ ที่มาจาก อิติปิ เป็นคําเริ่มต้น แปลกันโดยทั่วไปว่า แม้เพราะเหตุน้ี 
  ก ย่อมาจากคําว่า โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก พุทธคุณข้อน้ีสื่อถึงพระปัญญาธิคุณของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง โลกที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ โลก
ภายนอก หมายถึง โลกวัตถุ เช่น โลกมนุษย์ สัตว์โลก สังขารโลก โอกาสโลก เป็นต้น และโลกภายใน 
หมายถึง โลกคือจิต เช่น โลก 4 คืออริยสัจสี่ เป็นต้น (พระพุทธโฆสาจารย์, 2525, น. 122)  
  พุทธคุณในข้อน้ีมุ่งแสดงพระอัจฉริยภาพด้านปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรอบรู้โลก
ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับโลกภายในที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะ
อริยสัจสี่ที่เป็นหนทางนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นจากโลกทั้งปวง เป็นโลกที่ผู้หวังความหลุดพ้น
จะต้องรู้และเข้าถึงตามความจริง ซึ่งเป็นโลกที่ไม่สามารถถึงด้วยการเดินทาง (องฺ.จตุกฺก. (บาลี) 
21/45/53, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/45/73-75) และทรงสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจโลกตามความจริง     
ไม่ติดอยู่ในโลกดังข้อความในโลกวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “เธอทั้งหลายจงมาดูโลกน้ีอันวิจิตร
ดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/171/86)  
  วิ  ย่อมาจากคําว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ บทพระพุทธ- 
คุณข้อน้ีมีสาระสําคัญ 2 ประการ ตามศัพท์ คือ 
   1) คําว่า วิชชา หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้ที่วิเศษ พระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วย
วิชชาหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ญาณ ที่กล่าวไว้ในกันทรกสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์มี 3 
ประการ คือ (1) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติในอดีตได้ (2) จุตูปปาตญาณ รู้การตายและ     
การเกิดของสัตว์ (3) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทําให้สิ้นอาสวะทั้งหลาย (ม.มู. (ไทย) 13/10/10)  และ        
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ในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรคได้กล่าวถึงวิชชา ความรู้แจ้งไว้อีก 8 ประการ คือ (1) 
วิปัสสนาญาณ ญาณในวิปัสสนา หมายถึง ปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ซึ่งเป็น
กฎธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต3 (2) มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจที่เกิดจากอํานาจฌาน เช่น เนรมิตกาย   
เป็นต้น (3) อิทธิวิธี แสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได้ เช่น เหาะไปในอากาศ เป็นต้น (4) ทิพพโสต หูทิพย์ สามารถ
ฟังเสียงต่าง ๆ ได้ดี  (5) เจโตปริยญาณ ความรู้ที่กําหนดใจผู้อ่ืนได้ (6) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึก
ชาติในอดีตได้ (7) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ สามารถเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา (8) อาสวักขย-
ญาณ ความรู้ที่ทําให้สิ้นอาสวะไป (ที.สี. (ไทย) 9/234-248/77-84) ญาณเหล่าน้ีทั้งหมดมีอยู่ในตัว
พระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ 
  เรื่องที่ต้องทําความเข้าใจควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องคือ พุทธคุณ 5 ประการในวิชชา 8 
ได้แก่ ฤทธ์ิทางใจ การแสดงฤทธ์ิได้ การกําหนดรู้ใจผู้อ่ืนได้ ระลึกชาติได้ และมีตาทิพย์เป็นเรื่องที่มีอยู่
จริง ซึ่งพระพุทธเจ้าจะทรงนํามาใช้เท่าที่จําเป็นในกรณีที่ต้องใช้เรื่องเหล่าน้ีเป็นอุบายสอนคน เช่น การ
โปรดองคุลิมาลโจร หรือการปกป้องพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงยมกปาฏิหาริย์เพ่ือปราบพวก
เดียรถีย์ที่มารุกรานพระพุทธศาสนา เป็นต้น แต่เรื่องเหล่าน้ีได้มีผู้ตีความไปในทางฤทธ์ิที่มีอํานาจ
ศักด์ิสิทธ์ิในเชิงดลบันดาล และนําไปสู่การเข้าใจผิดของคนบางส่วนว่า พุทธคุณ คือ อํานาจศักด์ิสิทธ์ิ
สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้แก่มนุษย์โดยนําไปผนวกเข้ากับลัทธิไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา อาคม
ขลัง ซึ่งไม่ตรงกับแก่นแท้ของพุทธคุณ เน่ืองจากพุทธคุณต้ังแต่ข้อที่ 2-6 หรือที่เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
“อภิญญา 6” เป็นพระคุณสมบัติที่เกิดจากการฝึกจิตให้เป็นสมาธิขั้นฌานสมาบัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
จัดพุทธคุณเหล่าน้ีว่า ยังอยู่ในระดับโลกิยะ ยังไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง 
   2) คําว่า “จรณะ” หมายถึง ความประพฤติที่เป็นแนวทางบรรลุวิชชาหรือนิพพาน    
ในอรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี.อ. (บาลี) 1/190/149) พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงจรณะ 
15 ประการ ไว้ คือ (1) สีลสัมปทา การถึงพร้อมด้วยศีลตามสถานภาพของแต่ละบุคคล (2) 
อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีทําให้ชีวิตเจริญงอกงาม และในอังคุตตรนิกาย ติก-
นิบาตได้แสดงหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับจรณะข้อน้ีไว้ 3 ประการ คือ อินทรีย์สังวร การสํารวมอินทรีย์ 
คือ ระวังไม่ให้อกุศลธรรมครอบงํา เมื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกท่ีผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการกระทําที่ไม่ชอบ โภชเน มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภคที่เกิดจาก
การใช้ปัญญาพิจารณาถึงความควร ไม่ควร ประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ พอประมาณ หรือเกินประมาณ 

                                         
 3 ในขุ.ป. (ไทย) 31/1/1-3; แสดงญาณของพระพุทธเจ้าไว้ถึง 73 ประการ แต่ขอแสดงไว้เฉพาะข้อ  
ท่ีกล่าวไว้ในวิปัสสนาญาณ 9 ประการ ได้แก่ ญาณท่ีตามเห็นความเกิดและความดับของเบญจขันธ์ (อุทยัพพยา-
นุปัสสนาญาณ) ญาณท่ีตามเห็นความสลายไปของสังขาร (ภังคานุปัสสนาญาณ) ญาณท่ีมองเห็นสังขารปรากฏเป็น
ของน่ากลัว (ภยตูปัฏฐานญาณ) ญาณท่ีเห็นโทษของสังขารท่ีทําให้เกิดทุกข์ (อาทีนวานุปัสสนาญาณ) ญาณท่ีเห็น
ความเบื่อหน่าย ไม่ยึดติดในสังขาร (นิพพิทานุปัสสนาญาณ) ญาณท่ีกระตุ้นจิตให้ใคร่ท่ีจะหลุดพ้นจากการยึดติดใน
สังขารท้ังหลาย (มุญจิตุกัมยตาญาณ) ญาณท่ีพิจารณาหาทางให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสังขาร (ปฏิสังขานุปัสสนา-
ญาณ) ญาณท่ีทําให้ผู้บรรลุวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดี ยินร้ายในสังขาร (สังขารุเปกขาญาณ) และญาณท่ีหย่ังลงสู่
อริยสัจสี่ บรรลุโคตรภูญาณและมรรคญาณ สําเร็จเป็นพระอริยบุคคล (สัจจานุโลกมิญาณหรืออนุโลมญาณ)      
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2558, น. 224-225) 
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เพ่ือให้การบริโภคเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่แท้จริง ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบ
ความเพียร ต่ืนตัวอยู่เสมอ เพ่ือมิให้ถูกนิวรณ์เข้าครอบงํา มีความพร้อมทุกเวลาท่ีจะปฏิบัติกิจทุกอย่าง
ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ (องฺ.ติก. (ไทย) 20/16/159) (3) สัทธรรม การปฏิบัติตนในสัทธรรม ได้แก่ 
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษที่แสดงไว้ในจูฬปุณณสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
มี 7 ประการ คือ ศรัทธา มีความเช่ือที่ประกอบด้วยปัญญา หิริ มีความละอายต่อบาป โอตตัปปะ มี
ความเกรงกลัวต่อบาป ไม่กล้าทําช่ัว พหูสูต เป็นผู้ศึกษา เรียนรู้มาก วิริยารัมภะ มีความเพียรพยายาม
อย่างต่อเน่ือง สติ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ และปัญญา มีปัญญา รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ ตามความจริง (ม.อุ. 
(ไทย) 14/92/107) (4) ฌาน 4 การพัฒนาจิตตามหลักสมถกรรมฐานกระทั่งบรรลุผลของการปฏิบัติ 
ที่เรียกว่า รูปฌาน 4 ที่แสดงไว้ใน ภยเภรวสูตรมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน และจตุตถฌาน (ม.มู. (ไทย) 12/51/41)   
  ติ ย่อมาจากคําว่า อิติ ในคําว่า ภควาติ เป็นคําลงท้ายของพระพุทธคุณทั้งหมด โดย
ความหมายแปลว่า ดังน้ี หมายถึง พระคุณที่กล่าวมาทั้งหมดหรือพระคุณของพระพุทธเจ้ามี 9 
ประการ ดังกล่าวมาน้ี ส่วนคําว่า ภควา มีความหมายหลายนัย ขอให้ดูความหมายที่ปรากฏในขุททก-
นิกาย จูฬนิเทส เช่น (1) ผู้ทําลายกิเลส เช่น ราคะ โทสะ โมหะ (2) ผู้จําแนกแยกแยะ แจกแจงธรรม 
(3) ผู้ถึงที่สุดแห่งภพ (นิพพาน) (4) ผู้อบรมพระวรกาย (ด้วยศีล) และจิตด้วยสมาธิและปัญญาอย่าง
บริบูรณ์ เป็นต้น (ขุ.จู. (ไทย) 30/2/46-48) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระพุทธเจ้าน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่าง
หลากหลาย เช่น ใช้ภาวนาทําให้อยู่ยงคงกระพัน อาวุธทั้งหลายทําอันตรายไม่ได้ ทําน้ํามนต์สะเดาะ
ลูกให้หญิงต้ังครรภ์กิน ทําให้คลอดลูกง่าย ภาวนาทําให้เป็นจังงัง สัตว์ร้ายพากันหวาดกลัว ไม่ทําร้าย 
เสกนํ้ามนต์รดผู้ที่ถูกคุณผีได้ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 188-191) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจอิติปิ โส หรือหัวใจพระพุทธเจ้าตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย 
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า หัวใจน้ีสื่อถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า เน่ืองจาก
พุทธคุณทั้ง 3 บทน้ี จัดเข้าในพระปัญญาธิคุณทั้งในส่วนของปัญญาที่ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ทรง
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะจนสามารถทําลายอวิชชาได้ และพระปรีชาสามารถในการจําแนก
แยกแยะธรรมต่าง ๆ ได้ การที่โบราณาจารย์นําเอาหัวใจพระพุทธเจ้าไปสื่อในมิติทางความเช่ือใน
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการสื่อที่ไม่สอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี คือ พระปัญญาธิคุณ เป็นการ
ทําให้พระพุทธคุณที่บริสุทธ์ิคลาดเคลื่อนไปจากความจริง และส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิด กลายเป็น
ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ไปในที่สุด 
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 13. หัวใจปฏิสังขาโย : จิ ปิ เส คิ  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงหลักคําสอนเรื่องปัจจัยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลที่เก่ียวข้องกับการบริโภค
ปัจจัยสี่ของพระภิกษุที่จะต้องพิจารณาก่อนใช้สอยทุกครั้ง ถ้าไม่ทํามีโทษทางพระวินัย สําหรับ
หลักการพิจารณาปัจจัยสี่เรียกว่า ปัจจัยปัจจเวกขณะ หมายถึง การใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยสี่ก่อน   
ใช้สอย ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์น้ีนํามาใช้สื่อปัจจัยสี่ และการพิจารณาก่อนใช้สอยปัจจัย
สี่ ตามอักษรย่อทั้ง 4 อักษร โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ปฏิสังขาโย มาจากศัพท์เต็มว่า ปฏิสงฺขา โยนิโส แปลว่า พิจารณาแล้วโดยแยบคาย 
เป็นส่วนหน่ึงของหลักการพิจารณาปัจจัย 4 ก่อนใช้สอย เรียกหลักการน้ีว่า ปัจจัยปัจจเวกขณะ 
หมายถึง การใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัย 4 เพ่ือเข้าถึงความจริง เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้สอย
ปัจจัยแต่ละอย่าง จัดอยู่ในหลักปัจจัยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลที่เก่ียวเน่ืองกับการใช้สอยปัจจัย 4      
ที่พระภิกษุจะต้องพิจารณาก่อนใช้สอยทุกคร้ัง หากไม่พิจารณาก็เป็นการผิดศีลในเรื่องน้ี 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจปฏิสังขาโยน้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากปัจจัยสี่ในหลักปัจจัยปัจจเวกขณะ 
ตามหลักปัจจัยสันนิสิตศีล เพ่ือใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของอักษรย่อดังน้ี 
  จ ิ ย่อมาจาก  จีวร ํ  หมายถึง จีวร (เสื้อผา) 
  ป ิ ย่อมาจาก  ปิณฺฑปาตํ  หมายถึง บิณฑบาต (อาหาร) 
  เส  ย่อมาจาก  เสนาสนํ  หมายถึง เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) 
  คิ  ย่อมาจาก  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ หมายถึง ยาและอุปกรณ์รักษาโรค 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
มีข้อสังเกตเก่ียวกับอักษรย่อตัวแรก คือ จิ ไม่ตรงกับอักษรตัวแรกของศัพท์เต็มที่ย่อมา คือ จีวรํ       
ที่แปลว่า จีวร โดยเปลี่ยนจากคําว่า จี มาเป็น จิ แทน เพ่ือให้พ้องเสียงกับอักษรย่อตัวต่อมา คือ ปิ  
อีกประการหน่ึงอาจมาจากการเขียนอักษรขอม คําว่า จิ เขียนเหมือนกันกับ จี จึงเป็นไปได้ว่า ผู้ที่
ปริวรรตอักษรขอมมาเป็นอักษรไทยจึงเขียนอักษรน้ีว่า จิ 
 คําว่า ปฏิสงฺขา โย ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีมาจากศัพท์นําหน้าหลักคําสอนข้อน้ี คือ ปฏิสงฺขา 
โยนิโส ที่แปลว่า พิจารณาโดยแยบคาย โดยนําศัพท์แรกเต็มศัพท์ และอักษรตัวแรกของศัพท์ที่สองมา
ใช้เป็นช่ือของหัวใจ คําว่า โย จึงเป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตเช่นกัน 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อของหัวใจปฏิสังขาโยน้ีมีที่มาจากหลักคําสอน เรื่อง ปัจจัยปัจจเวกขณะ หมายถึง 
หลักการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในขุททกนิกาย มหาปเทสท่ีว่า 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑํสมกส- 
วาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย ยาวเทว หิริโกปินปฏิจฺฉาทนตฺถํ. 
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 แปล : ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยจีวร เพียงเพ่ือป้องกันความหนาว 
ป้องกันความร้อน ป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะ
ที่ก่อให้เกิดความละอาย. 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาตํ ปฏิเสวติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย     
ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ฐิติยา ยาปนาย วิหึสูปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย. อิติ ปุราณญฺจ เวทนํ  
ปฏิหงฺขามิ นวญฺจ เวทนํ น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จ. 
 แปล : ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพ่ือเล่น มิใช่เพ่ือมัวเมา มิใช่
เพ่ือประดับ มิใช่เพ่ือตบแต่ง แต่ฉันเพียงเพ่ือให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ เพ่ือให้ร่างกายน้ีดําเนินไปได้ เพ่ือ
ระงับความลําบาก เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยมนสิการว่า เราจักบําบัดเวทนาเก่า ไม่ให้เวทนา
ใหม่เกิดขึ้น การดําเนินชีวิตของเรา ความไม่มีโทษ และการอยู่สบายจักมีได้ด้วยวิธีการอย่างน้ี. 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑํสมก- 
สวาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ. 
 แปล : ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะ เพียงเพ่ือป้องกันความ           
หนาว ป้องกันความร้อน ป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทา
อันตรายจากฤดู และความยินดีในการหลีกเร้น. 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปฏิเสวติ ยาวเทว อุปฺปนฺนานํ เวยฺยาพฺยาธิ-
กานํ เวทนานํ ปฏิฆาตาย อพฺยาปชฺชปรมตาย.  

 แปล : ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เพียงเพ่ือบําบัด
เวทนาอันเน่ืองมาจากอาพาธที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือความไม่ลําบากเป็นอย่างย่ิง. (ขุ.ม. (บาลี) 29/ 
206/422-423, ขุ.ม. (ไทย) 29/206/601) 
 นอกจากน้ี การพิจารณาก่อนการใช้สอยปัจจัยสี่น้ียังจัดเข้าในหลักของศีลข้อหน่ึง เรียกว่า 
ปัจจัยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลที่เก่ียวเน่ืองกับปัจจัยสี่ตามหลักปาริสุทธิศีล 4 ที่พระพุทธโฆสาจารย์ 
(2531, น. 19) กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แก่ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิ-
ศีล และปัจจัยสันนิสิตศีล ดังน้ัน สาระสําคัญของหัวใจปฏิสังขาโยก็คือ การพิจารณาก่อนที่จะบริโภค
ปัจจัยสี่เพ่ือให้เห็นถึงเป้าหมายของการบริโภคอย่างแท้จริง กล่าวคือ 

 เป้าหมายของการบริโภคจีวรก็คือ เพ่ือป้องกันความหนาว ความร้อน ป้องกันเหลือบ ยุง
และสัตว์เลื้อยคลานกัด ป้องกันลมแดด และปกปิดอวัยวะที่พึงสงวน 
 เป้าหมายของการฉันอาหารก็คือ เพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ ไม่ร่างกายลําบาก อนุเคราะห์
พรหมจรรย์ ขจัดความหิว และให้ชีวิตดํารงอยู่ ตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “กินเพ่ืออยู่มิใช่อยู่เพ่ือกิน”   

 เป้าหมายของการใช้ที่อยู่อาศัย (เสนาสนะ) ก็เพียงเพ่ือป้องกันความร้อน ความหนาว 
ป้องกันเหลือบ ยุง สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู เป็นต้นกัด ป้องกันลม แดด ป้องกันอันตรายจากฤดูกาล 
เช่น ฝนตก เป็นต้น และเพ่ือการอยู่ที่เงียบสงบ  

 เป้าหมายของการฉันยาและอุปกรณ์รักษาโรคก็เพียงเพ่ือขจัดทุกขเวทนาที่เกิดจากการ
เจ็บป่วย ไม่ให้ร่างกายต้องลําบากเพราะอาการเจ็บป่วย 
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 จุดมุ่งหมายของการใช้ปัจจัยสี่ตามหลักพุทธศาสนามุ่งให้ภิกษุเห็นเป้าหมายของการใช้สอย
ปัจจัยสี่ตามเป็นจริง มักน้อย สันโดษ ไม่แสวงหาปัจจัยสี่อย่างผิด ๆ และมุ่งให้เข้าถึงเป้าหมายของการ
ใช้สอยปัจจัยแต่ละอย่าง ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาสของตัณหาในสิ่งเหล่าน้ัน หรือไม่ว่ิงไปตาม
กระแสหรือค่านิยมทางสังคมเป็นสําคัญ 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาอักษรย่อในหัวใจปฏิสังขาโยไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น เสกข้าวหรือบอระเพ็ดกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน อาวุธทั้งปวงทําอันตรายไม่ได้ ใช้ภาวนาเป็น
เมตตามหานิยม ใช้เป็นคาถาเสกหรือเป่าให้หายไข้หรืออาการเจ็บปวดจากสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อย 
และใช้ลงยันต์และใช้เป็นคาถาเสกเครื่องรางของขลังหลายประการ เช่น ยันต์พระฤๅษีตาไฟที่เช่ือกันว่า
มีอานุภาพหลายประการ เช่น คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร,  
2538, น. 186-188) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและสาระสําคัญจากแหล่งที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า 
โบราณาจารย์ได้นําหัวใจและอักษรย่อในหัวใจปฏิสังขาโยมาใช้เป็นสื่อการสอนหลักปัจจัยปัจจเวกขณะ
หรือสอนเร่ืองศีลที่เก่ียวข้องกับการใช้สอยปัจจัยสี่ (ปัจจัยสันนิสิตศีล) รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อ
การยังชีพของมนุษย์เพ่ือต้องการให้ชาวพุทธใช้ปัญญาในการบริโภคเพ่ือเข้าถึงความจริงของการ
บริโภค เพ่ือสกัดความหลงติดในวัตถุและตัณหา ความทะยานยากที่ว่ิงไปตามกระแสค่านิยมทางสังคม 
ดังน้ัน การสื่อช่ือและอักษรย่อในหัวใจในมิติทางความเช่ือว่า มีอํานาจป้องกันอาวุธ ทําให้อยู่ยงคง
กระพัน เป็นต้นจึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหลักปัจจัยปัจจเวกขณะและปัจจัยสันนิสิตศีล  
 
 14. หัวใจกุสลา (ปรมัตถ์) : จิ เจ รุ นิ  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงคําศัพท์ในธัมมสังคณีคัมภีร์แรกในพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ แต่คัมภีร์หัวใจ 
108 ทั่วไปเรียกช่ือหัวใจน้ีว่า หัวใจปรมัตถ์ บ้าง หัวใจสังคหะ บ้าง ช่ือหัวใจทั้งสองน้ี เมื่อกล่าวโดย
สาระสําคัญแล้วก็เป็นเร่ืองเดียวกัน คือ ใช้สื่อถึงธรรมช้ันสูงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระอภิธรรม-
ปิฎก ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงปรมัตถธรรมทั้ง 4 ประการ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและ
การวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  ก.  ความหมาย 
 คําว่า กุสลา เป็นคําขยายของคําว่า ธมฺมา ดังน้ัน กุสลา ธมฺมา แปลตรงตัวว่า ธรรมที่เป็น
กุศลทั้งหลายหรือกุศลธรรมทั้งหลาย หมายถึง จิตและเจตสิกที่เป็นกุศล 
 คําว่า ปรมัตถะ แปลว่า ประโยชน์อย่างย่ิง คือ พระนิพพาน ที่เป็นปรมัตถธรรม หมายถึง
ธรรมที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระอภิธรรมปิฎก 4 ประการ คือ จิต เจตสิก 
รูป นิพพาน ส่วนคําว่า สังคหะ แปลว่า การย่อหรือการรวบรวม ช่ือน้ีมาจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 
หมายถึง คัมภีร์ที่รวบรวมหรืออธิบายปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานโดยย่อน่ันเอง 
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 



 
 

87 

 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากธรรมที่เป็นองค์ประกอบของปรมัตถ-
ธรรม 4 ประการ ดังน้ี 
   จ ิ ย่อมาจาก จิตฺตํ หมายถึง จิต หรือธรรมชาติที่คิด 
   เจ  ย่อมาจาก เจตสิกํ หมายถึง เจตสกิ หรืออารมณท์ี่เกิดร่วมกับจิต 
   ร ุ ย่อมาจาก รูปํ หมายถึง รูปหรือร่างกาย 
   น ิ ย่อมาจาก นิพพานํ หมายถึง นิพพาน หรือสภาวะที่ออกไปจากตัณหา 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าขออกัษรยอ่ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากสําระสําคัญของหลักธรรมโดยสรุป     
ในพระอภิธรรมปิฎกที่เรียกว่า ปรมัตถธรรม หมายถึง ธรรมระดับสูงที่ลึกซึ้ง 4 ประการ คือ จิต เจตสิก 
รูป นิพพานในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (พระอนุรุทธาจารย์, 2530) โดยมีสาระสําคัญตามหลักธรรมที่
เป็นองค์ประกอบของปรมัตถธรรม 4 ประการ โดยย่อดังต่อไปน้ี 
   จิ มาจาก จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ โดยย่อมี 89 ดวง โดยพิสดารมี 121 ดวง จําแนกตามสภาวะของจิต คือ อกุศลจิตมี 12 
ดวง กุศลจิตมี 21 ดวง โดยพิสดารมี 37 ดวง วิปากจิตมี 36 ดวง โดยพิสดารมี 52 ดวง และกิริยาจิตมี 
20 ดวง (พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 1-6) 
   เจ มาจาก เจตสิก หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตมี 52 ประการ จําแนกตามลักษณะ
ของเจตสิก คือ อัญญสมานาเจตสิกมี 13 ดวง อกุศลเจตสิกมี 14 ดวง และโสภณเจตสิกมี  25 ดวง 
(พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 7-13) 
   รุ มาจาก รูป หมายถึง ร่างกายและคุณสมบัติของร่างกาย แยกออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ มหาภูตรูป หมายถึง รูปที่เกิดจากธาตุหลักที่ประกอบกันขึ้น ได้แก่ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และ
อุปาทายรูป หมายถึง รูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันเป็นร่างกาย เช่น ความเป็นหญิง ความเป็นชาย 
เป็นต้น (พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 33-39) 
   นิ มาจาก นิพพาน หมายถึง สภาวะที่ออกไปจากตัณหาที่ผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพ
จัดเป็นโลกุตตรธรรม กล่าวโดยสรุปมี 2 ประเภท คือ สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง นิพพานของ    
พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ และอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง นิพพานของพระอรหันต์
ที่สิ้นชีพแล้ว (พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 13)    
  จ. การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ    
  โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจกุสลาไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
ภาวนาเรียกจิตคนท้ังหลายให้มาหลงรัก เสกหมากกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน เสกขี้ผึ้งสีปากเป็นมหา
นิยม เสกปูนทาเท้ากันขวากหนาม และใช้ปลุกผี เป็นต้น และนําไปใช้ลงยันต์ต่าง ๆ เช่น ยันต์หัวใจ
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พระปรมัตถ์และยันต์หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นต้น ซึ่งเช่ือกันว่า มีอานุภาพด้านคงกระพันชาตรี 
และเสน่ห์ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 191-193) 
  ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
  ถ้าพิจารณาจากความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจ
น้ีสื่อถึงหลักธรรมช้ันสูงที่เรียกว่า ปรมัตถธรรม ที่กล่าวถึงจิตทั้งที่เป็นกุศล อกุศล และเป็นกลาง ๆ  
เจตสิก อารมณ์ที่เกิดกับร่วมกับจิตที่มีลักษณ์เช่นเดียวกันกับจิต คือ เจตสิกฝ่ายกุศล อกุศล และที่เป็น
กลาง ๆ (อัพยากตเจตสิก) รูปที่เป็นประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปาทายรูป และนิพพานอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ไม่มีเน้ือหาส่วนใดที่เป็นเรื่อง
ของอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ หรือมีเน้ือหาที่ไม่ดี ดังที่คนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสีย ความ
ตาย เพราะตีความว่า พระอภิธัมมัตถสังคหะใช้สวดในงานศพ ดังน้ัน การนําหัวใจและอักษรย่อใน
หัวใจน้ีไปสื่อความหมายในมิติทางความเช่ือว่าเป็นเรื่องของความศักด์ิสิทธ์ิ มีอํานาจทําให้อยู่ยงคง
กระพัน เป็นมหาเสน่ห์ รวมถึงรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 15. หัวใจนโม : ส ต อุ เอ  
  หัวใจสื่อถึงคํานมัสการพระพุทธเจ้าในคําเริ่มต้นของการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาอันเป็นการแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เป็นเจ้าของศาสนา ผู้ควร
กราบไหว้ บูชา ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น น ม อส ฺส บ้าง เขียนเป็น น ต ภ อ 
ส บ้าง การท่ีอักษรย่อในหัวใจน้ีต่างกันเป็นเพราะมีศัพท์ที่มาจากต่างแหล่งกันตามคติของอาจารย์แต่
ละท่าน แต่มีคติที่สอดคล้องกัน คือ การนํามาใช้สื่อถึงการแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัย โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  ก.  ความหมาย 
  จากการศึกษาพบว่า คําว่า นโม ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีมีความหมายหลายประการ ดังข้อ
ค้นพบดังต่อไปน้ี 
  1) ความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 606) ไม่ปรากฏ คําว่า 
นโม ปรากฏแต่คําว่า นม (นะมะ) แปลว่า การนอบน้อม การเคารพ การไหว้ และคําว่า “นมัสการ” 
แปลว่า การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้  
 2) ความหมายจากรูปศัพท์ คําว่า นโม มีรากศัพท์มาจาก นมุ ธาตุ ใช้ในความหมายว่า 
น้อม โน้ม (นมเน) ดังน้ัน คําว่า นโม จึงแปลว่า ความนอบน้อม (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช).  
2529 :  219) อีกคําหน่ึงที่มีความหมาย และมีรากศัพท์มาจากธาตุเดียวกัน คือ คําว่า ปณาโม        
ที่แปลว่า นอบน้อมเหมือนกันกับคําว่า นโม โดยมีกฎทางไวยากรณ์ภาษาบาลีว่า นมุ ธาตุน้ี ถ้ามี ป 
นําหน้าให้แปลง น เป็น ณ ได้ (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช), 2529, น. 220)  
 3) ความหมายในเชิงพฤติกรรม หมายถึง ความนอบน้อม คําน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก
หลายแห่ง เช่น ในสังคารวสูตร มัชฌินิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ที่กล่าวว่า  
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 อถ โข ธนญฺชานี พฺราหฺมณี อุปกฺขลิตฺวา ติกฺขตฺตํุ อุทานํ อุทาเนสิ “นโม ตสฺส ภควโต   
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต      
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา”ติ. (ม.ม. (บาลี) 13/473/466) 
 แปล : สมัยน้ัน นางพราหมณีช่ือธนัญชานี อาศัยอยู่ในบ้านช่ือปัจจลกัปปะ เป็นผู้เลื่อมใส
อย่างย่ิงในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ หากนางพล้ังพลาดแล้วจะเปล่งอุทานขึ้น 3 ครั้งว่า 
“ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน... ” (ม.ม. (ไทย) 13/473/598) 
 ตัวอย่างน้ีช้ีให้เห็นว่า นะโม คําน้ีเป็นคําสามัญที่มีใช้กันทั่วไปในสังคมอินเดียยุคน้ัน เป็น 
คําอุทานถึงบุคคลอันที่เป็นเคารพที่มีความสําคัญและสามารถเป็นที่พ่ึงพึงทางจิตใจของเขาได้ 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้ง 3 แบบน้ีพบว่า โบราณาจารย์มาจากศัพท์ที่มีเน้ือหาสื่อถึงการแสดง
ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า ดังน้ี 
 แบบที่ 1 : ส ต อุ เอ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากนะโมการัฏฐกคาถา หรือ  
ที่เรียกกันว่า นะโม 8 บท โดยความสื่อถึงการแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัย ดังน้ี 
  ส ย่อมาจาก สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส แปลว่า พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 
  ต ย่อมาจาก ตสฺส  แปลว่า น้ัน 
  อ ุ ย่อมาจาก สุวตฺถ ิ  แปลว่า ความสวัสดี (ส+ุว+อตฺถิ ได้รูปเป็น สุวตฺถิ) 
  เอ ย่อมาจาก เตชวา  แปลว่า มีเดชหรือมีอํานาจ 
 แบบที่ 2 : น ม อสฺส ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากนะโมการัฏฐกคาถา หรือ  
ที่เรียกกันว่า นะโม 8 บท โดยความส่ือถึงการแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัย ดังน้ี 
  นม มาจาก นโม ที่ปรากฏอยู่ในทุกคาถา 
  อสสฺ มาจาก อสสฺ ที่ปรากฏอยู่ในคําสําคัญของทกุบท 
 แบบที่ 3 : น ต ภ อ ส พบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากบทนมัสการพระพุทธเจ้า คือ นโม 
ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ดังน้ี 
  น ย่อมาจาก นโม  
  ต ย่อมาจาก ตสฺส 
  ภ ย่อมาจาก ภควโต 
  อ ย่อมาจาก อรหโต 
  ส ย่อมาจาก สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจนโมแบบที่ 1 คือ ส ต อุ เอ ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ มีอักษรย่อที่ต้องอธิบายเพ่ิมเติม คือ อุ 
อักษรที่ย่อจาก สุวตฺถิ โบราณาจารย์ถอดเพียงสระ อุ มาเท่าน้ัน ไม่ได้ถอด ส ที่เป็นพยัญชนะมาด้วย 
และ เอ อักษร ก็ย่อมาจาก เตชวา ก็ย่อมาเฉพาะสระ เอ ไม่นํา ต พยัญชนะมาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
ก็ยังถือว่าเป็นการถอดอักษรแบบอาทิสังเกต เน่ืองจากเป็นอักษรในพยางค์แรกของศัพท์ 
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 อักษรย่อในหัวใจนโมแบบที่ 2 คือ นม อสฺส เป็นได้ทั้งศัพท์และอักษรย่อ คือ นม อักษร 
ที่มาจาก นโม เป็นคําศัพท์ ไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตามวิธีใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะ ส่วนคําว่า อสฺส เป็นอักษรพยางค์สุดท้ายศัพท์ที่เป็นช่ือของพระรัตนตรัยที่ปรากฏอยู่ใน 5 
คาถาแรก คือ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (สมฺมาสมฺพุทฺธ + ส จตุตถีวิภัตติ แปลง ส เป็น สฺส ตามหลักไวยากรณ์
บาลี ได้รูปเป็นสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เวลาอ่านให้อ่านว่า อสฺส) อุตฺตมธมฺมสฺส มหาสงฺฆสฺสาปิ รตนตฺตยสฺส 
วตฺถุตฺตยสฺสปิ อนุโลมเข้าในวิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ กรณีน้ีเป็นถอดอักษรที่ควบกลํ้ากัน คือ สฺส 
 อักษรย่อในหัวใจนโมแบบที่ 3 คือ น ต ภ อ ส ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 จากท่ีมาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแสดงให้เห็นถึงมิติของอาจารย์แต่ละท่านที่ย่ออักษรใน
หัวใจน้ีต่างกัน เน่ืองจากจับประเด็นที่มาของอักษรต่างกัน แต่โดยจุดมุ่งหมายแล้วก็เหมือนกัน คือ 
ต้องการสื่อถึงการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าหรือโดยรวมก็คือ พระรัตนตรัย 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจนโมน้ีจําแนกตามท่ีมาของอักษรในหัวใจทั้ง 3 
แบบ ดังน้ี คือ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อว่า ส ต อุ เอ และ นม อสฺส พบว่า บทนมัสการพระรัตนตรัยที่
เรียกว่า นะโมการอัฏฐกถาหรือนะโม 8 บทดังน้ี 
   นโม อรหโต สมฺมา- สมฺพุทฺธสสฺ มเหสิโน4 
   นโม อุตฺตมธมมฺสสฺ สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ 
   นโม มหาสงฺฆสสฺาปิ วิสุทฺธสีลทิฏฺฐิโน 
   นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส5 รตนตฺตยสสฺ สาธุกํ 
   นโม โอมกาตีตสฺส  ตสฺส วุตฺถุตฺตยสสฺปิ 
   นโมการปฺปภาเวน วิคจฺฉนฺตุ อุปททฺวา 
   นโมการานุภาเวน สุวตฺถิ โหตุ สพฺพทา 
                                         
 4 ข้อสังเกตในนะโมการอัฏฐกถาก็คือ 3 บทแรก เป็นการแยกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ออกจากกัน 
แต่ในบทท่ี 4 กล่าวถึงพระรัตนตรัยรวมไว้ในคําว่า รตนตฺตยสฺส ในบทท่ี 5 ก็เช่นกัน กล่าวพระรัตนตรัยรวมไว้ในคําว่า 
วตฺถุตฺตยสฺส ส่วนอีก 3 บทท่ีเหลือเป็นการขออํานาจหรืออานุภาพแห่งการทําความนอบน้อมพระรัตนตรัยจงบันดาล
ให้ปราศจากอันตราย มีความสวัสดี และมีอํานาจ เป็นการสื่อถึงอํานาจของพระรัตนตรัยในแง่ของความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
เป็นลักษณะของพระปริตรท่ีมีคํากล่าวในทํานองนี้ท้ังหมด 
 5 คําว่า โอม นี้ ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่เดิมมาจากอักษรย่อว่า ม อ อุ ท่ีถอดมาจาก
อักษรตัวสุดท้ายในชื่อของเทพตรีมูรติ 3 องค์ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เอาสระ อ อุ ผสมกันเป็น โอ แล้ว
นํา ม มาเป็นตัวสะกดจึงได้รูปศัพท์ว่า โอม แต่โบราณาจารย์ไทยนําอักษรย่อท้ัง 3 ตัวนี้ คือ อ อุ ม มาใช้สื่อถึงพระ
รัตนตรัยแทนโดยย่อมาจากศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย ดังนี้ คือ อ ย่อมาจาก อรหํ ใช้แทนพระพุทธเจ้า อุ ย่อ
มาจาก อุตฺตมธมฺโม ใช้แทนพระธรรม และ ม ย่อมาจาก มหาสงฺโฆ ใช้แทนพระสงฆ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, 
1441) 
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   นโมการสสฺ เตเชน  วิธมฺหิ โหมิ เตชวา. 
   (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 4) 

แปล : ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่. ขอนอบนอบแด่พระธรรมอันสูงสุด
ในพระศาสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว. ขอนอบน้อม
แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจด. ขอการนอบน้อมแด่
พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่า โอม (ม อ อุ) จงยังประโยชน์ให้สําเร็จ.  
ด้วยการประกาศซึ่งการทําความนอบน้อม ขออุปัทวะทั้งหลายจง
ปราศจากไป.  ด้วยอานุภาพแห่งการทําความนอบน้อม ขอความสวัสดี
จงมี (แก่ข้าพเจ้า) ในกาลทุกเมื่อ. ด้วยเดชแห่งการทําความนอบน้อม 
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีเดชในมงคลพิธีเถิด.   

 แหล่งที่มาของอักษรย่อว่า น ต ภ อ ส พบหลายแห่งในพระไตรปิฎก เช่น มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์ที่กล่าวถึงบทนมัสการพระพุทธเจ้าไว้ว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
(ม.ม. (บาลี) 13/473/466) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้สื่อมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย โดย
กล่าวว่า ใช้ได้สารพัดขึ้นอยู่กับความปรารถนาของผู้ใช้ว่า จะนําหัวใจน้ีไปใช้ในทางใด (สํานักงาน ส.
ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 178) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญตามแหล่งที่มาของหัวใจนโมจะพบว่า นโม เป็นคําที่นํามาใช้
แสดงความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ถ้าพิจารณาประเด็นน้ีคําว่า นโม ก็ไม่เก่ียวกับเรื่องของอํานาจ
วิเศษเหมือนที่โบราณาจารย์นําไปใช้ในมิติทางความเช่ือ แต่ถ้าพิจารณาไปที่ความปรารถนาขอให้
อํานาจการแสดงความนอบน้อมบันดาลให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น ป้องกันอันตรายเป็นต้น ได้รับ
อิทธิพลมาจากพระปริตรหรือบทสวดมนต์ที่มักจะมีการต้ังความปรารถนาขออํานาจการทําความดีช่วย
คุ้มครองป้องกันหรือดลบันดาลผลดีที่ปรารถนาให้ 
 
 16. หัวใจตรีนิสิงเห : ส ห ชา ตรี (ส ห ช ฏ ตรี) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงคัมภีร์ตรีนิสิงเห เป็นคัมภีร์เก่ียวกับการลงเลขยันต์ โดยในคัมภีร์น้ีระบุถึงคํา
ว่า ตรีนิสิงเห น้ีใช้แทนเลข 3 ซึ่งจํานวน 3 น้ีมาจากอักษรย่อ (ตีนิ อกฺขรานิ) คือ ม อ อุ ที่ใช้ในหลาย
หัวใจ เช่น หัวใจพระรัตนตรัย เป็นต้น ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น ส ห ชา ตรี 
บ้าง ส ช ฏ ตรี บ้าง ซึ่งเป็นการเขียนที่ผิดไปจากคัมภีร์ตรีนิสิงเห อักษรย่อในหัวใจน้ีที่ถูกต้อง คือ ส ห 
ช ฏ ตรี ซึ่งอักษรทั้ง 5 ตัวน้ี ใช้แทนเลข 5 จํานวน 5 น้ีสื่อถึงท้าวสหัมบดีพรหมทั้ง 5 โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังน้ี 
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 ก. ความหมาย 
 ตรีนิสิงเห เป็นคัมภีร์เก่ียวกับการสร้างยันต์ไทย ซึ่งในสูตรของคัมภีร์น้ีได้กล่าวถึงคําว่า ตรี
นิสิงเห น้ีเป็นจํานวนเลข 3 ซึ่งใช้แทนอักขระ 3 ตัว คือ ม อ อุ ที่เดิมทีถอดมาจากเทพเจ้าตรีมูรติใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3 องค์ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ แต่คติของโบราณาจารย์ไทย
นํามาใช้สื่อถึงพระรัตนตรัยแทน ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงปัญจสหัมบดีพรหม หมายถึง ท้าว
สหัมบดีพรหมทั้ง 5 คือ สวรรค์ช้ันสุทธาวาส (ที่อยู่ของผู้บริสุทธ์ิอันเป็นที่เกิดของพระอนาคามี) ได้แก่ 
พรหม 5 ช้ันที่สูงสุดของสวรรค์ช้ันรูปพรหม ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา  
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรทั้ง 5 ในหัวใจน้ีมิใช่เป็นอักษรย่อ แต่เป็นอักษรที่โบราณาจารย์นํามาจากพยัญชนะ
วรรคและอวรรคในภาษาบาลีแล้วนําผสมกับคําไทย คือ ตรี เป็น ส ห ช ฏ ตรี เพ่ือใช้สื่อถึงสวรรค์ช้ัน
รูปพรหม ได้แก่ สวรรค์ช้ันสุทธาวาส 5 ช้ัน ดังน้ี 
  ส มาจาก พยัญชนะ อวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
  ห มาจาก  พยัญชนะ อวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
  ช มาจาก   พยัญชนะ จ วรรค จ ฉ ช ฌ ญ 
  ฏ มาจาก   พยัญชนะ ฏ วรรค ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
  ตรี มาจาก  ตรีนิสิงเห มาจาก  ม อ อุ 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ส ห ช ฏ ตรี อักษรในหัวใจน้ีทั้งหมดไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็น
พยัญชนะในภาษาบาลี และภาษาไทยผสมกัน (ตรี แปลว่า สาม) ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นอักษร
ของหัวใจเท่าน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วิชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีแยกได้ 3 แหล่ง ดังน้ี 
 1) คัมภีร์ตรีนิสิงเห พบในคัมภีร์หลายเล่ม เช่น ตํารับพระเวท 108 ของอุรคินทร์ วิริยะ-
บูรณะ (ม.ป.ป., น. 321-333) ที่ได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคัมภีร์ตรีนิสิงเห พร้อมกับกล่าวถึงหัวใจน้ี
ไว้ด้วย  
 2) อักษรในภาษาบาลี คือ ส ห ช ฏ น้ัน สามารถศึกษาได้จากคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ทั่วไป 
เช่น กัจจายนวยากรณ์ โมคคัลลานวยากรณ์ ปทรูปสิทธิ หรือแบบบาลีไวยากรณ์ของพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสตอนสนธิ (สนธิกัณฑ์) 
 3) ที่มาของสวรรค์ช้ันสุทธาวาส 5 ช้ัน พบว่า กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ทีฆ-
นิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/318/307) 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อที่เป็นหัวใจตรีนิสิงเหไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น เสกของกินหรือเสกนํ้ามันทาตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน อาวุธทั้งปวงไม่สามารถทําอันตรายได้ 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 213) 
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 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากแหล่งที่มาขออักษรในหัวใจน้ีให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีเป็นสื่อการเรียนรู้
พยัญชนะในภาษาบาลีและสื่อการเรียนรู้สวรรค์ช้ันรูปพรหมที่เรียกว่า สุทธาวาส ซึ่งหมายถึง สวรรค์
อันเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธ์ิ ในที่น้ีหมายถึง พระอนาคามีผู้ละชีพจากโลกน้ีไปแล้วจะไปเกิดเป็นรูปพรหม
ทั้ง 5 ช้ันน้ี สะท้อนถึงผลของความดีที่เกิดจากการพัฒนาจิตให้บริสุทธ์ิจากกิเลส ซึ่งความบริสุทธ์ิ หมด
จดแห่งจิตถือว่าเป็นสาระสําคัญของการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนา แต่การสื่อความหมายของหัวใจ
และอักษรในหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือเป็นการสื่อตามคัมภีร์ตรีนิสิงเหที่เป็นคัมภีร์การสร้างยันต์ที่
เน้ือหาส่วนใหญ่มุ่งไปในเชิงอานุภาพที่ทําให้เกิดเรื่องอัศจรรย์ต่าง ๆ  
 
 

 17. หัวใจยานี : ยนิ รตฺตนํ (ยานิ รตนํ) 
 ศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจในเอกสารโบราณนี้พบว่า เขียนผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์จาก
แหล่งที่มาของหัวใจ คําที่ถูกต้อง คือ ยานิ รตนํ ซึ่งโบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจ
ยานีน้ีมาใช้สื่อรัตนสูตรหรือรัตนปริตรที่มีเน้ือหากล่าวถึงพระรัตนตรัยในฐานะรัตนะอันประณีต สูงสุด 
โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า ยานี เป็นคําที่โบราณาจารย์นํามาจากคําเริ่มต้นบทสวดรัตนสูตรหรือรัตนปริตร คือ 
ยานีธ มาใช้เป็นช่ือหัวใจ แยกศัพท์เป็น ยานิ + อิธ ต่อกันตามหลักของสนธิได้รูปศัพท์เป็น ยานีธ แปล
ตามศัพท์เต็มว่า ยานิ อิธ ภูตานิ สมาคตานิ เทวดาที่สถิตอยู่ในพ้ืนดินและอากาศท่ีมามาประชุมกัน  
อยู่ ณ ที่น้ี ส่วนอักษรที่เป็นช่ือของหัวใจ คือ ยนิ รตฺตนํ เป็นคําที่เขียนหรือคัดลอกกันมาผิด ที่ถูกต้อง 
คือ ยานิ รตนํ เป็นคําที่ถอดออกมาจากรัตนสูตรดังกล่าว คําว่า ยานิ เป็นคําเริ่มต้นของพระสูตร ส่วน
คําว่า รตนํ เป็นคําหลักที่แสดงถึงเน้ือหาสําคัญของพระสูตรน้ีที่กล่าวถึงรัตนะอันประณีต หมายถึง 
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่เปรียบเหมือนแก้วอันลํ่าค่า ประเสริฐ ประณีตสูงสุด
ในโลกทั้ง 3 โดยคุณอันเป็นที่พ่ึงของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งตอนท้ายได้กล่าวสรุปถึงอานิสงส์
ของการบูชาพระรัตนตรัยว่าจะทําให้ผู้บูชาได้รับความสวัสดี 
 ข. อกัษรย่อและศพัทเ์ตม็ 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจยานีน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากรัตนสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
หรือรัตนปริตรดังน้ี 
  ยาน ิ ย่อมาจาก ยานีธ (ยานิ + อิธ ลบสระ อิ ที ่ยานิ แล้วทีฆะสระ อิ  
     ที่ อิธ เป็น อี ได้รูปศัพท์เป็น ยานีธ) 
  รตน ํ ย่อมาจาก รตน ํ แปลว่า แก้วหรือรัตนะ 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 คําว่า ยานิ รตนํ ที่เป็นหัวใจยานีน้ีไม่ใช่เป็นอักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามา
จากรัตนสูตร โดยคัดเอาคําขึ้นต้นของพระสูตร คือ ยานีธ แต่นํามาเฉพาะคําว่า ยานิ และคําหลัก     
ที่เป็นใจความของพระสูตร คือ รตนํ ตามช่ือของพระสูตรมาใช้เป็นช่ือของหัวใจ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็น
การย่อหรือการถอดอักษรตามแบบวิธีใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
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 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 ช่ือและคําย่อที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจยานีน้ีมาจากรตนสูตร ขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะ ขอแสดงเฉพาะคาถาที่ปรากฏช่ือของหัวใจยานี ดังต่อไปน้ี 
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  
  ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข  
  สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ  
  อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
  ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ  
  เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย. 
  ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พล ึ 
  ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา. 

 (ขุ.ขุ. (บาลี)  25/1-2/5) 
แปล : ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืนหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  
ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี ขอให้ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี และจงฟัง
ภาษิตโดยเคารพเถิด.   

เพราะฉะน้ันแล ภูตทั้งปวง ท่านจงใคร่ครวญ จงแผ่เมตตาต่อ
หมู่มนุษย์ด้วยเถิด มนุษย์เหล่าใดนําเครื่องเซ่นสรวงมาให้ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน เพราะเหตุน้ัน ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาท จงรักษา
มนุษย์เหล่าน้ัน (ขุ.ขุ. (ไทย)  25/1-2/9) 

  ยํ กิญฺจ ิวิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา  
  สคฺเคส ุวา ยํ รตน ํปณีตํ 
  น โน สม ํอตฺถ ิตถาคเตน  
  อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน ํปณีตํ. 

  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.  
  (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/3/5) 
แปล : ทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนชาติที่ประณีตใด ๆ ที่มีในโลกน้ี 
ในโลกอ่ืนหรือในสวรรค์ ทรัพย์หรือรัตนชาติน้ัน ๆ ที่เสมอด้วยตถาคต  
ไม่มี น้ีเป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความ
สวัสดี. (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/3/9) 

  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  
  ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ  
  พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  
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  ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ  
  ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  
  ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ  
  สงฺฆํ นมสสฺาม สุวตฺถิ โหตูติ. 
  (ขุ.ขุ. (บาลี)  25/18/9) 
แปล : ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืนหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ   
มาประชุมกันอยู่ ณ ที่ น้ี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคต  
พุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืนหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  
ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของ
พระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี  

ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืนหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  
ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของ
พระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี (ขุ.ขุ. (ไทย) 
25/16-18/13-14) 

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจยานีน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ภาวนาป้องกันหรือขับไล่ผี เปรต และอสุรกาย เป็นต้น (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 181)   
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากเน้ือหาทั้งหมดที่กล่าวจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจยานีเป็นสื่อแสดงถึง        
พระรัตนตรัยอันเป็นรัตนะหรือแก้วอันมีค่ามากย่ิง เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐของเทวดาและมนุษย์ ซึ่งเป็น
ที่พ่ึงยึดเหน่ียวทางใจที่ต้องน้อมนําคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติเพ่ือการเข้าถึงอย่างแท้จริง 
แต่ในเน้ือหาของพระสูตรน้ีก็มีข้อความท่ีสื่อถึงอํานาจของพระรัตนตรัยในเชิงดลบันด้วย สังเกตจาก 
คําว่า ด้วยการกล่าวคําสัจน้ีขอให้มีความสวัสดี ซึ่งถ้าไม่พิจารณาไปถึงสาระสําคัญของรัตนสูตรก็อาจ
ตีความได้ว่า คําน้ีเป็นการกล่าวอ้อนวอนอํานาจของพระรัตนตรัยให้บันดาลความสวัสดีให้ เห็นได้จาก
การนําหัวใจน้ีไปใช้สื่อทางด้านความเช่ือ เช่น ใช้ป้องกันหรือขับไล่ผี เปรต และอสรุกาย เป็นต้น       
ก็น่าจะมาจากการตีความดังกล่าว ซึ่งก็ผิดไปจากสาระสําคัญของรัตนสูตร 
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 18. หัวใจกรณีย์ : จ ภ ก ส 
 บางคัมภีร์เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจธาตุกรณีย์ คําว่า กรณี สื่อถึงเรื่องที่ควรทําหรือควรปฏิบัติ 
ส่วนธาตุกรณีย์สื่อถึงหลักคําสอนเร่ืองธาตุ และกิจที่ควรทํา บางคัมภีร์เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระกรณีย์
หรือหัวใจกาสลักก็มี ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อหลักการดําเนินชีวิตเพ่ือ
ความสุข ความเจริญ ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของอักษรย่อเห็นว่า ไม่ตรงกับช่ือของหัวใจ เน่ืองจาก
สาระสําคัญของอักษรย่อมุ่งไปที่เรื่องที่ควรทํา (กรณีย์) แต่ไม่สื่อถึงเรื่องธาตุแต่อย่างใด การนําเอา   
คําว่า ธาตุ มาใช้ผสมเป็นช่ือหัวใจ เป็นเพราะโบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ีไปใช้สื่อถึงแม่ธาตุ 
ได้แก่ ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 หัวใจน้ีมีคําเก่ียวข้องที่จะต้องให้ความหมายอยู่ 2 คํา คือ ธาตุ กรณี และคําที่เป็นอักษร
ย่อทั้งหมดดังน้ี 
 คําว่า ธาตุ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้ในหัวใจจะหมายถึงแม่ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือ สสารหลักที่ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งในโลกและจักรวาล  
 คําว่า กรณี หรือ กรณีย์ หมายถึง กิจที่ภิกษุควรทํา ในกรณียเมตตสูตรหรือเมตตาสูตร   
ได้กล่าวถึงกิจที่ภิกษุควรทํา ได้แก่ สกฺโก ความกล้าหาญ อุชู ความซื่อตรง (เว้นกายทุจริต ประพฤติ
กายสุจริต) สุหุชู ความซื่อตรงด้วยดี (เว้นจากมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต) สุวโจ เป็นผู้ว่าง่าย มุทุ 
เป็นผู้อ่อนโยน อนติมานี เป็นผู้ไม่เย่อหย่ิง สนฺตุสฺสโก เป็นผู้มักน้อยสันโดษ สุภโร เป็นผู้เลี้ยงง่าย   
อปฺปกิจฺโจ มีภาระน้อย (มีภาระเฉพาะเรื่องธรรมวินัย) สลฺลหุกวุตฺติ (คล่องตัว) สนฺตินฺทริโย สํารวม
อินทรีย์ได้ นิปโก มีปัญญา อปฺปคพฺโภ ไม่เล่นคะนอง กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย น 
จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ เยน วิญฺญู อุปวเทยฺยํ ไม่ประพฤติเรื่องที่วิญญูชนติเตียน และ สุขิโน วา เขมิโน 
โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตาภวนฺตุ สุขิตตฺตา. พึงแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้ง
ปวงจงมีความสุขกาย สบายใจ มีความเกษมสําราญเถิด. (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1-10/13-14, ขุ.ขุ. (ไทย) 
25/1-10/20-22) ข้อปฏิบัติเหล่าน้ีในเมตตสูตรกล่าวว่าเป็นกรณียกิจที่ภิกษุผู้หวังบรรลุสันตบท 
แปลว่า บทที่สงบแล้ว โดยตรง หมายถึง พระนิพพาน ควรกระทําหรือควรปฏิบัติ แต่กรณียกิจตาม
อักษรย่อในหัวใจน้ีไม่ตรงกับกรณียกิจในเมตตสูตร ดังศัพท์ที่มาและสาระสําคัญในหัวข้อต่อไป 
 ข.  อกัษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อในหัวใจกรณีย์หรือธาตุกรณีย์ คือ จ ภ ก ส พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาที่ 
พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ (ม.ป.ป., น. 43) ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ดังต่อไปน้ี 
  จ ย่อมาจาก จช ทุชฺชนสํสคคฺํ แปลว่า พึงเว้นการคบกับคนช่ัว 
  ภ ย่อมาจาก ภช สาธุสมาคมํ แปลว่า พึงคบหากับคนดี 
  ก ย่อมาจาก กร ปุญฺญมโหรตฺตํ แปลว่า พึงกระทําบุญทั้งกลางวัน กลางคืน 
  ส ย่อมาจาก สร นิจฺจมนิจจฺตํ. แปลว่า พึงระลึกความไม่เทีย่งของชีวิตเป็นนิจ 
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 ค. รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษร
อักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ เพ่ือนํามาใช้สื่อถึงหลักปฏิบัติเพ่ือความเจริญงอกงามของชีวิต 
4 ประการ ดังกล่าว 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระได้นําคาถาที่ประกอบด้วยอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ี มาเพ่ือทาย
อักษรย่อเหล่าน้ีว่า มีที่มาจากศัพท์ใดและแหล่งใดไว้ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะดังน้ี 
  จ ภ ก สาติ ธีเรน ฐปิตานิ จตุรกฺขรา 
  เอเกเกเนกปาทนฺตุ กนํ เทฺว จตุโร วา. 

แปล : จากอักขระหนต้น 4 อักขระที่นักปราชญ์ต้ังไว้ว่า จ ภ ก ส กวี
แต่งเป็นบทประพันธ์ด้วยอักขระตัวหน่ึงเป็น 1 บาทก็ได้ 2 บาทก็ได้ 
หรือ 4 บาทก็ได้ (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 43) 

 พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระได้นําคาถาที่เป็นคําเฉลยถึงที่มาของอักษรย่อทั้ง 4 ตัว ไว้
หลายแบบ แบบที่ 1 เป็นคาถาที่แสดงถึงอักษรย่อบาทคาถาละ 1 อักษรดังน้ี 
     จช ทุชฺชนสํสคฺคํ ภช สาธุสมาคมํ 
  กร ปุญฺญมโหรตฺตํ สร นิจฺจมนิจจฺตํ. 

แปล : จงละการสังสรรค์กับทรชน จงคบหาสมาคมกับสาธุชน จง
ทําบุญทุกวันคืน จงนึกถึงความไม่เที่ยงเป็นนิจ. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 43) 

 จากคาถาที่เป็นคําเฉลยท่ีมาของอักษรย่อแต่ละตัวข้างต้น ขยายให้เห็นสาระสําคัญของ
แหล่งที่มาของอักษรย่อแต่ละตัวได้ดังน้ี 
  จ ที่ย่อมาจาก จช ทุชฺชนสงฺสคฺคํ หมายถึง พึงละเว้นการคบกับคนช่ัว เรื่องน้ีตรงกับ
หลักคําสอน เรื่องการไม่คบคนพาลในมงคลสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะว่า อเสวนา จ พาลานํ 
แปลว่า การไม่คบคนพาลท้ังหลายเป็นมงคลสูงสุด หมายถึง จะนําความเจริญหรือสิ่งที่ดี ๆ มาให้แก่
ชีวิต (ขุ.ขุ. (ไทย) : 25/3/7) 
  ภ ย่อมาจาก ภช สาธุสมาคมํ แปลว่า ควรคบ สมาคมกับคนดี ตรงกับหลักคําสอน 
เรื่อง การคบบัณฑิตในมงคลสูตรว่า ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา แปลว่า การคบกับบัณฑิต รวมถึง ปูชา จ   
ปูชนียานํ แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุด  หมายถึง การกระทําทั้ง 2 ประการ
น้ีจะนําความสุข ความเจริญมาให้แก่ชีวิต (ขุ.ขุ. (ไทย) : 25/3/7) 
  ก มาจาก กร ปุญฺญมโหรตฺตํ แปลว่า ควรสร้างบุญทั้งกลางวันกลาง คืน ความหมาย
ตรง ๆ ก็คือควรทําบุญอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับหลักคําสอนในมงคลสูตร คือ ปุพฺเพกตปุญฺญตา 
หมายถึง การสะสมบุญต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจะนําความสุข ความเจริญมาให้แก่ชีวิต (ขุ.ขุ. (ไทย) 
25/4/7) หรือพุทธดํารัสในขุททกนิกาย ธรรมบทท่ีกล่าวไว้ว่า “หากบุคคลทําบุญ ก็ควรทําบุญน้ัน 
บ่อย ๆ ควรทําความพอใจในบุญน้ัน เพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให้” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/118/68) 
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  ส มาจาก สร นิจฺจมนิจฺจํ แปลว่า ควรระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง (อนิจจัง)  
อยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความไม่ประมาท เรื่องน้ีสอดคล้องกับหลักอภิณหปัจจเวกขณะ หมายถึง หลักการ
พิจารณาความจริงของชีวิตเป็นประจําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานสูตร ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 
“เรามีความแก่ เจ็บป่วย ตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นไปได้ เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของ
ชอบใจทั้งสิ้น และเรามีกรรมเป็นของตน เราทํากรรมดีหรือช่ัวก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมน้ัน” 
(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/57/99-100) เรื่องน้ีสอดคล้องกับหลักคําสอนเรื่องความไม่ประมาทในมงคล
สูตรที่ว่า อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ แปลว่า ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต 
(ขุ.ขุ. (ไทย) 25/8/7) 
 นอกจากน้ี พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ ยังได้นําคาถาที่ขยายถึงที่มาของอักษรย่อ      
ในหัวใจน้ีเพ่ิมเติม โดยได้นําคาถาที่แสดงถึงที่มาของอักษรย่อมา 2 คาถา ๆ ละ 2 ตัวอักษร ดังน้ี 
  จเชยฺย ทมฺุมิตฺตํ พาลํ อาสีวิสํว มาณโว  
  ภญฺเชยฺย ปาปกํ กมฺม ํ นฬาคารํว กุญฺชโร. 
  กเรยฺย กุสลํ สพฺพํ สิวํ นิพฺพานมาวหํ 
  สเรยฺย อนิจฺจ ํนิจฺจํ นิพฺพิทาญาณโคจรํ.  

แปล : พึงเว้นมิตรช่ัวซึ่งเป็นคนพาล เหมือนมาณพเว้นอสรพิษฉะน้ัน 
พึงทําลายกรรมชั่ว เหมือนช้างสารทําลายโรงที่สร้างด้วยไม้อ้อฉะนั้น 
พึงกระทํากุศลทั้งปวงอันเป็นเหตุนํามา ซึ่งพระนิพพานท่ีเป็นแดนสว่าง
ไสว พึงระระลึกถึงอนิจจังอันเป็นอารมณ์แห่งนิพพิทาญาณเนือง ๆ. 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 45) 

 นอกจากน้ี พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ ยังได้นําคาถาที่แสดงถึงที่มาของอักษรย่อ      
ในหัวใจน้ีเพ่ิมเติม โดยนําคาถาที่แสดงถึงที่มาของอักษรย่อมา 4 คาถา ในแต่ละบาทของทุกคาถาจะ 
มีที่มาของอักษรย่อบาทคาถาละ 1 อักษร ดังน้ี 
  จตฺตปาโป ชิโน ชนฺตู จตุราปายตารโก 
  จตฺตทานวโร พุทฺโธ จตุสจฺจาวโพธโก. 

แปล : พระชินเจ้าทรงละบาปได้แล้ว ทรงช่วยหมู่สัตว์ให้ข้ามพ้นอบาย 
พระพุทธเจ้าทรงสละทานอันประเสริฐแล้ว ตรัสรู้สัจธรรมทั้ง 4. (พระ
สิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 45-46)  
 ภคฺคราโค ภคฺคโทโส ภคฺคโมโห อนาสโว 
 ภคฺคสฺส ปาปกา ธมฺมา ภควา เตน วุจฺจติ. 
แปล : พระพุทธเจ้าทรงหักราคะได้แล้ว ทรงหักโทสะได้แล้ว ทรงหัก
โมหะได้แล้ว ไม่มีอาสวกิเลส บาปธรรมท้ังหลายพระองค์ก็ทรงหักได้
แล้ว เพราะเหตุน้ัน จึงได้รับเฉลิมพระนามว่า ภควา. (พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 46) 
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 กโรติ ภควา นาถํ กตปุญฺญสฺส ชนฺตุโน 
 กเถติ ปุพฺพิกํ กถํ กโรติ สตฺตโมจนํ. 
แปล : พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระทําที่พ่ึงแก่คนที่ทําบุญไว้แล้วตรัส
พระดํารัสประกอบด้วยลําดับ ทรงกระทําการปลดเปล้ืองสัตว์ (จาก
เครื่องผูกคือตัณหา). (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 46) 
 สมฺมา สมฺมญฺจ สมฺพุทฺโธ สมฺโพเธติ ปเร ชิโน 
 สทฺธมฺมรํสิยา โลเก สพฺพํ ตมํ วิโนทยิ. 
แปล : พระชินเจ้าตรัสรู้ดีแล้ว โดยชอบและด้วยพระองค์เอง ทรงยังคน
อ่ืน ๆ ให้รู้ดีรู้ชอบด้วย ทรงกําจัดความมืดทั้งปวงในโลก ด้วยรัศมีแห่ง
พระสัทธรรม. (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 46) 

 หัวใจกรณี นอกจากจะใช้สื่อความหมายดังกล่าวแล้ว ยังใช้สื่อความหมายถึงเรื่องที่เก่ียวกับ
พุทธศาสนาในประเด็นอ่ืนอีก คือ ใช้แทนธาตุหรือช่ือของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ได้แก่ จ ใช้แทน
พระกกุสันธพุทธเจ้า ภ ใช้แทนพระโกณาคมนพุทธเจ้า ก ใช้แทนพระกัสสปพุทธเจ้า ส ใช้แทน      
พระสมณโคดมพุทธเจ้า (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 76) นอกจากน้ียังนํามา ใช้แทนธาตุ 4 ได้แก่ จ ภ 
ก ส ใช้แทน อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) ภ ก ส จ ใช้แทน ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ก ส จ ภ ใช้แทน เตโชธาตุ (ธาตุ
ไฟ) ส จ ภ ก ใช้แทน วาโยธาตุ (ธาตุลม) (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 76-77)  
 หลักคําสอนเร่ืองธาตุน้ีกล่าวไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์พระอภิธรรม ธาตุกถา (อภิ.ธา. (บาลี) 
36/31-39/6-7, อภิ.ธา. (ไทย) 36/31-39/10-12) โดยสรุปสาระสําคัญของคําสอนเรื่องธาตุก็คือ การ
สื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นและเข้าใจเรื่องน้ีตามความจริงเพ่ือละความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวตน (อัตตา)  
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
  โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจกรณีย์หรือธาตุกรณีย์น้ีไปใช้ลงยันต์และคาถาถาเสก
ยันต์และเครื่องรางของขลังหลายชนิดโดยเช่ือว่า จะทําให้คงกระพันชาตรี ป้องกันภัย อันตรายท้ังปวง 
แคล้วคลาด เป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่า มีการนําหัวใจธาตุกรณีน้ีไปใช้ทําร้ายผู้อ่ืน เช่น ทําให้คน 
เกลียดชังกัน ยันต์ที่ลงหัวใจธาตุกรณี ได้แก่ ยันต์หัวใจธาตุกรณีย์ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 77-94)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของหัวใจที่สื่อถึงกิจที่ภิกษุควรทํา เช่น ความซื่อตรง เป็นต้น
และคําสอนเรื่องธาตุที่มุ่งให้คนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความจริง ละความยึดติดในสิ่งทั้งปวง และอักษร
ย่อในหัวใจที่ใช้สื่อหลักปฏิบัติเพ่ือความเจริญงอกงามของชีวิตที่เกิดจากการไม่คบคนช่ัว การคบหาคน
ดี มีคุณธรรมและปัญญา การทําบุญหรือความดีอย่างสมํ่าเสมอ และการนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตที่
จะทําให้เกิดความไม่ประมาท มัวเมาในชีวิตแล้วจะได้ข้อสรุปว่า ช่ือหัวใจและอักษรย่อทุกตัวในหัวใจน้ี 
รวมถึงแหล่งที่มาของอักษรย่อทั้งหมดไม่มีส่วนใดที่เก่ียวข้องกับความศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิอํานาจแต่อย่างใด 
ดังน้ันการสื่อความหมายหมายของหัวใจและอักษรย่อน้ีไปในทางความศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิอํานาจต่าง ๆ จึง
เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
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 19. หัวใจสนธิ : น ม จ (ง ญ น ม) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงหลักภาษาที่ว่าด้วยการเช่ือมหรือการต่อศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ภาษา
บาลีที่เรียกว่า สนธิ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงพยัญชนะที่สุดวรรคพบว่า เอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษา
เขียนอักษรย่อในหัวใจน้ีว่า น ม จ บางคัมภีร์เขียนเป็น น ม อิ ธ อักษรย่อที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มาของ
อักษร คือ ง ญ น ม แต่ก็ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะยังไม่ครบตามอักษรใยพยัญชนะที่สุดวรรคในภาษา
บาลี อักษรในหัวใจน้ีที่ถูกต้อง คือ ง ญ ณ น ม โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า สนธิ แปลว่า การเช่ือหรือการต่อศัพท์และอักขระให้เน่ืองกันด้วยอักษร โดยมุ่ง
ประโยชน์ 3 อย่าง คือ (1) ทําให้อักษรน้อยลง (2) เป็นประโยชน์ในการแต่งฉันท์ (3) ทําให้รูปศัพท์
สละสลวย มีเสียงที่กลมกลืนเกิดความไพเราะตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี มี 2 ลักษณะ คือ (1) เช่ือม
หรือต่อศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติให้เน่ืองกันด้วยศัพท์ที่มีวิภัตติ เช่น จตฺตาโร + อิเม ได้รูปใหม่เป็น   
จตฺตาโรเม และต่อศัพท์สมาสเพ่ือทําให้อักษรน้อยลงและได้รูปศัพท์ที่สละสลวย เช่น กต + อุปกาโร 
ได้รูปศัพท์ใหม่เป็น กโตปกาโร เป็นต้น 
 สนธิมี 3 ประเภท คือ (1) สระสนธิ คือ การเช่ือมหรือการต่อสระ เช่น ยสฺส + อินฺทฺริยานิ 
ได้รูปศัพท์ใหม่เป็น ยสฺสินฺทฺริยานิ (2) พยัญชนสนธิ คือ การเช่ือหรือการต่อพยัญชนะ เช่น อิติ + เอวํ 
ได้รูปศัพท์ใหม่เป็น อิจเจวํ และ (3) นิคคหิตสนธิ คือ การเช่ือมหรือการต่อนิคคหิต เช่น ตาสํ + อหํ ได้
รูปศัพท์ใหม่เป็น ตาสาหํ เป็นต้น  
 วิธีการเช่ือมหรือการต่อสนธิแต่ละประเภทมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เน่ืองจากสนธิแต่ 
ละอย่างมีกฎเกณฑ์ที่ใช้เช่ือมหรือต่อหลายประการ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากคัมภีร์กัจจายนสูตร    
ปทรูปทิทธิ โมคคัลลานวยากรณ์ หรือหนังสือไวยากรณ์ภาษาบาลีโดยท่ัวไป เช่น แบบบาลีไวยากรณ์
ของพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นต้น 
 ข. อกัษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจสนธิน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากพยัญชนะวรรคตัวสุดสุดท้ายของแต่
ละวรรค ซึ่งมีอยู่ 5 วรรค แต่ท่านนํามาใช้เพียง 4 อักษรจาก 4 วรรค ดังน้ี 
 ง   มาจาก อักษรตัวสุดท้ายใน ก วรรค คือ  ก ข ค ฆ ง 
 ญ   มาจาก  อักษรตัวสุดท้ายใน จ วรรค คือ  จ ฉ ช ฌ ญ 
 ณ   มาจาก  อักษรตัวสุดท้ายใน ฏ วรรค คือ  ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (ท่านไม่ได้ถอดไว้) 
 น   มาจาก  อักษรตัวสุดท้ายใน ต วรรค คือ  ต ถ ท ธ น  
 ม   มาจาก  อักษรตัวสุดท้ายใน ป วรรค คือ  ป ผ พ ภ ม  
 จากแหล่งที่มาของอักษรในหัวน้ีจะเห็นว่า บรรดาพยัญชนะวรรค หมายถึง พยัญชนะ     
ที่เกิดจากฐานกรณ์เดียวกัน จํานวน 25 ตัว โบราณาจารย์ถอดมาเพียงแค่ 4 ตัว ซึ่งเป็นพยัญชนะตัว
สุดท้ายของแต่ละวรรคใน 4 วรรค เว้นเพียงวรรคเดียว คือ ฏ วรรค ท่านไม่นําพยัญชนะตัวสุดท้าย คือ 
ณ มา ข้อวินิจฉัยของผู้วิจัยมี 3 ประการ คือ (1) เป็นความนิยมของหัวใจส่วนใหญ่ที่มีเพียง 4 อักษร 
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แต่ข้อวินิจฉัยน้ีก็ยังมีข้อโต้แย้ง เพราะว่า หัวใจอ่ืน ๆ อีกหลายหัวใจก็มีอักษรย่อมากกว่า 4 อักษร (2) 
อาจเป็นเพราะ ณ กับ น พยัญชนะตัวสุดท้าย ต วรรค มีเสียงเหมือนกัน ท่านจึงตัดออกไป (3) อาจ
เป็นเพราะการสืบต่อแบบมุขปาฐะจากรุ่นสู่รุ่นต่อมาเป็นความจําที่คลาดเคลื่อนเลยตกอักษร ณ ไป 
เหลือเพียงแค่ 4 อักษร คือ ง ญ น ม 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทุกตัวเป็นพยัญชนะสุดท้ายของแต่ละวรรค ถ้าพิจารณาในประเด็นน้ี
อักษรในหัวใจน้ีก็อนุโลมตามวิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์นํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
เพราะเป็นการถอดอักษรมาจากกลุ่มอักษร (วรรค) เรียกว่า พยัญชนะตัวสุดท้ายของแต่ละวรรค 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า สนธิ อยู่ในตอนต้นของสนธิกัณฑ์ในปทรูปสิทธิจะแสดงถึงอักษรทั้งสระและ
พยัญชนะในภาษาบาลีไว้ทั้งหมดเรียกว่า สัญญาวิธาน (การแสดงอักษรในภาษาบาลี ) และอีกส่วน
หน่ึงก็คือสนธิที่ว่าด้วยวิธีต่อศัพท์ให้เช่ือมต่อกันอย่างสละสลวย  ซึ่งอักษรหรืออักขระในภาษาบาลีมี
ทั้งหมด 41 ตัว ประกอบด้วย สระมี 8 ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ และพยัญชนะมี 33 ตัว จัดเป็น
วรรค (อักษรที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันตามฐานกรณ์ที่เกิด) มี 5 วรรค แต่ละวรรคมีอักษร 5 ตัว คือ ก 
วรรค ได้แก่ ก ข ค ฆ ง, จ วรรค ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ วรรค ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต วรรค ได้แก่ ต ถ 
ท ธ น, ป วรรค ได้แก่ ป ผ พ ภ ม และเศษวรรค มี 8 ตัว ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ (พระพุทธัปปิย-
เถระ, 2528, น. 2)  
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรในหัวใจสนธิน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย เช่น ใช้
เสกมะนาวให้หวาน เสกเครื่องหอมใช้ทางเมตตา ภาวนาเป็นคาถาจังงัง หรือบังตา ป้องกันศัตรูทํา
อันตรายหรือนําไปใช้เป็นอักขระลงยันต์และเสกยันต์มหาราชที่เช่ือกันว่า มีอานุภาพหลายประการ 
เช่น เมตตามหานิยม เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 179-181) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากอักษรย่อและแหล่งที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของ
หัวใจน้ี คือ สื่อการเรียนอักษรในบาลีไวยากรณ์ ไม่มีอักษรตัวใดเก่ียวโยงกับความเช่ือ เน่ืองจากอักษร
ภาษาบาลีทุกตัวเป็นสัญลักษณ์ทางภาษาที่มนุษย์คิดขึ้นมาเพื่อใช้สื่อความหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาษาบาลีที่มาเก่ียวข้องกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะภาษาที่พระพุทธเจ้าและ
พุทธสาวกใช้ประกาศศาสนาและจารึกหลักคําสอนลงในคัมภีร์พระไตรปิฎก ดังน้ัน การส่ือความหมาย
ของหัวใจและอักษรของหัวใจสนธิไปในมิติทางความเช่ือด้านความศักด์ิสิทธ์ิ อํานาจเชิงดลบันดาลจึง
เป็นการสื่อที่ผิดไปจากความหมายและสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
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 20. หัวใจกุศล : น ม ก ย 
  ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงเรื่องความดีในพระพุทธศาสนาภายใต้ช่ือว่า กุศล ที่คนไทยรู้จักกันเป็น
อย่างดี และมักเรียกควบคู่กับคําว่า บุญ เป็น บุญกุศล ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้
สื่อถึงปัญญาหรือความฉลาดในการทําความดี โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า กุศล เป็นภาษาสันสกฤต แปลได้หลายนัย แปลว่า สิ่งที่ ดีที่ชอบ บุญ  ฉลาด 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 138) ภาษาบาลีใช้คําว่า กุสล มีความหมายเหมือนคําว่า กุศล คัมภีร์
อรรถกถาอัฏฐสาลินีได้กล่าวถึงความหมายของกุศลไว้หลายประการ ได้แก่ ความไม่มีโรค ความไม่มี
โทษ ความฉลาด และสภาวะที่มีความสุขเป็นผล (พระพุทธโฆสาจารย์, 2554, น. 187-188) 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อในหัวใจน้ี คือ น ม ก ย ผู้วัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากคํา
เริ่มต้นในเมตตสูตรหรือกรณียเมตตปริตรว่า กรณียมตฺถกุสเลน ดังน้ี 
  น  ย่อมาจาก กุสเลน แปลว่า ฉลาด (ศัพท์เดิม คือ กุสล ซึ่งโบราณาจารย์ 
      นําไปใช้เป็นช่ือของหัวใจน้ีด้วย) 
  ม  ย่อมาจาก มตฺถ แปลว่า ประโยชน์ (ม+อตฺถ) 
  ก  ย่อมาจาก กรณีย แปลว่า ควรทํา 
  ย  ย่อมาจาก กรณีย แปลว่า ควรทํา 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 จากหัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่อ
อักษร 2 แบบ คือ น ม ย อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ และ ก อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ แต่ลักษณะของการเรียงอักษรย่อ
ใช้วิธีปฏิโลมอักษร คือ เรียงทวนลําดับอักษรย่อที่ถอดมา ได้แก่ น     ม อักษร เวลาอ่านต้องอ่านจาก
อักษรตัวหลังไปหาอักษรตัวหน้าตามลูกศร และอนุโลมอักษร ได้แก่  ก     ย อักษร เรียงตามลําดับว่า
เลาอ่านให้อ่านจากอักษรตัวหน้าไปหาอักษรตัวหลังตามลูกศร   
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า กรณียมตฺถกุสเลน มาจากเมตตสูตรในพระไตรปิฎกหรือกรณียเมตตสูตรในหนังสอื
สวดมนต์ทั่วไปดังข้อความว่า 

 กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺตสนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ 
 สกฺโก อุชู จ สหุุชู จ สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี. 
 (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1/13) 

แปล : ผูฉ้ลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบท ควรบําเพ็ญกรณียกิจ
ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหย่ิง… 
(ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1/20) 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้รวมอยู่ในหัวใจ 108 แต่เรียงอักษรผิดจากที่กล่าวในหัวใจน้ีเป็น ก ย น ม (น ม ก ย) สําหรับ
ปลุกเสกเครื่องรางของขลังทุกชนิด มีอานุภาพทางคงกระพัน เมตตามหานิยม หรือแล้วแต่ประสงค์ที่
จะใช้ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 11-15) 
  ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาไปที่ความหมายของหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อสาระ 
สําคัญของกุศลที่เป็นเรื่องของปัญญา ความฉลาดในการทําความดีตามข้อสรุปในหลักคําสอนเรื่อง
โกศลที่ว่าด้วยความฉลาดในการกระทําความดี 3 ประการ คือ อายโกศล ความฉลาดรอบรู้ในทาง
เจริญและสาเหตุของความเจริญ อปายโกศล ความฉลาดรอบรู้ในทางเสื่อมและสาเหตุของความเสื่อม 
และอุปายโกศล ความฉลาดรอบรู้วิธีแก้ไขและวิธีที่จะทําให้สําเร็จ (ที.ปา. (ไทย) 11/305/274) ซึ่งการ
ทําความดีด้วยปัญญาน้ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดังข้อสรุปในโอวาทปาฏิโมกข์ที่มุ่งให้ชาวพุทธละ
ความช่ัว สร้างความดี พัฒนาจิตให้บริสุทธ์ิในมหาปทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรคว่า “สพฺพ-ปาปสฺส 
อกรณํ การไม่กระทําความช่ัวทุกประการ กุสลสฺสูปสมฺปทา การทําความดีให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริ
โยทปนํ การทําจิตของตนให้ผ่องใส” (ที.ม. (บาลี) 10/90/43, ที.ม. (ไทย) 10/90/50)  
 ถ้าพิจารณาไปที่พระสูตรอันเป็นที่มาของอักษรจะพบว่า ใจความสําคัญในพระสูตรน้ีสื่อถึง
สันตบท หมายถึง นิพพาน ที่ผู้ฉลาดในประโยชน์ (กุศล) จะต้องบําเพ็ญหลายประการ โดยเฉพาะหลัก
คําสอนสําคัญของเมตตสูตร คือ เมตตา ที่มนุษย์ควรมีให้แก่ทุกชีวิต ดังน้ัน การสื่อความหมายของ
หัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้คงกระพัน เมตตามหานิยมหรืออานุภาพ
ด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 21. หัวใจสัคเค : น ส มิ เห (น ส ม เห) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงบทสวดในการประกอบพิธีการสวดมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ เป็น
การอัญเชิญเทวดาหรือเรียกกันว่า ชุมนุมเทวดา เป็นบัดขัดก่อนที่จะเริ่มสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์ 
ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีที่ถูกต้องตามข้อวินิจฉัยของผู้วิจัย คือ น ส ม เห เน่ืองจากสอดคล้องกับ
แหล่งที่มา ซึ่งโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงบทนมัสการพระพุทธเจ้า และสื่อถึงคําสําคัญและเน้ือหาของ
บทขัดสัคเคหรือบทชุมนุมเทวดา โดยมีสาระตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า สัคเค แปลว่า ในสวรรค์ เป็นคําหน่ึงของบทขัดสัคเคก่อนที่พระสงฆ์จะสวดหรือ
เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากมัคคนายกได้อาราธนาพระปริตรอันเป็นการนิมนต์ให้พระสงฆ์สวดหรือ
เจริญพระปริตรในงานต่าง ๆ โดยทั่วไปมักเรียกบทขัดสัคเคว่า ชุมนุมเทวดา เพราะเน้ือหาเป็นการ
อัญเชิญเทวดาทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ช้ันกามภพ รูปภพ เทวดาที่สถิตอยู่บนยอดเขา หุบผา วิมาน
ในอากาศ ภุมมเทวดาที่สถิตอยู่ตามทวีป รัฐ หมู่บ้าน ต้นไม้ ป่าดิบ บ้านเรือน สวน ไร่ นา นอกจากน้ี 
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ยังรวมถึงยักษ์ คนธรรพ์ นาคผู้เป็นสาธุชนที่สถิตอยู่ในน้ํา บนบก ที่ลุ่ม ที่ดอนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
สถานที่ประกอบพิธีให้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์กําลังจะสวด 
 ข. อกัษรย่อและศพัทเ์ตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากบทนมัสการพระพุทธเจ้าและบทขัดสัคเค โดย
มาจากศัพท์เต็มต่อไปน้ี 
  น ย่อมาจาก นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. บทนมัสการ 
    พระพุทธเจ้าที่ต้องกระทําทุกคร้ังในตอนเริ่มต้นของการ 
    ประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
  ส ย่อมาจาก สรชฺชํ คําเริ่มต้นของบทขัดสัคเค (7 ตํานาน)  แปลว่า พร้อมทั้ง 
    ราชสมบัติหรือราชบัลลัง 
  ม ย่อมาจาก ภณาม แปลว่า (พวกเรา) จะสวดหรือจะกล่าว คําน้ีจะปรากฏใน 
    ตอนท้ายของบทขัดพระปริตรทั้งหมด 
  เห ย่อมาจาก เห คําลงทาย ตามหลังคําว่า ภณาม เห ซึ่งจะมีปรากฏในคําสุดท้าย 
    ของบทขัดพระปริตรทั้งหมด หากแปลก็จะได้ความหมายว่า เถิด  
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มในหัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจ
สัคเคน้ีใช้วิธีการย่อแบบผสมผสานกัน กล่าวคือ อักษรย่อว่า น ส เป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และอักษรย่อว่า มิ เห ใช้วิธีการ
ย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ มีเรื่องที่ต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนประการหน่ึง คือ เห อักษรเป็นคํานิบาตที่ต้องวางไว้หลังศัพท์กิริยาที่ขยาย ดังน้ัน จึงอนุโลม
คําน้ีเข้าในวิธีการถอดอักษรแบบอันตสังเกต 
 ง. แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากแหล่งที่มา 3 
แหล่งด้วยกัน คือ 
 แหล่งที่มาของ น อักษร โบราณาจารย์นํามาจากบทนมัสการพระพุทธเจ้าว่า นโม ตสฺส 
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น มัชฌิมนิกาย มัชฌิม-
ปัณณาสก์ (ม.ม. (บาลี) 13/357/199) 
 แหล่งที่มาของ ส อักษร พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากบทขัดหรือบทเริ่มต้นของพิธีสวด
หรือเจริญพระพุทธมนต์ที่เรียกกันว่า บทสัคเค ซึ่งปรากฏในหนังสือสวดมนต์ทุกฉบับดังน้ี 
  สรชฺชํ สเสนํ สพนฺธํ นรินฺทํ  
  ปริตฺตานุภาโว สทา รกฺขตูติ. 
  ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา  
  อวิขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ. 
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 สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน ทีเป รฏฺเฐ  จ คาเม ตรุวนคหเนคห- 
วตฺถุมฺหิ เขตฺเต ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา ติฏฺฐนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ  
สาธโว เม สุณฺนฺตุ. ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ธมฺมสฺสวนกาโล 
อยมฺภทนฺตา6. (สมฺเด็จพระสังฆราช (ปสฺสเทว), 2538, น. 1) 

แปล : ท่านผู้เจริญทั้งหลาย (พระสงฆ์) ผู้มีจิตเมตตา จงแผ่เมตตาจิต
ด้วยคิดว่า ขออานุภาพพระปริตรจงรักษาพระราชาพร้อมทั้งราชสมบัติ 
พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ อย่ามีจิตฟุ้งซ่านต้ังใจ
สวดพระปริตร. 

 ขอเชิญเทพยาทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสวรรค์ช้ันกามภพ รูปภพ ภุมมเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมาน 
ยอดเขา หุบผา อากาศ เกาะ แว่นแคว้น หมู่บ้าน ต้นไม้ ป่าดิบ บ้านเรือน ไร่ นา รวมถึงพวกยักษ์ 
คนธรรพ์ และนาคที่สถิตอยู่ในน้ํา บนบก และที่ลุ่ม ที่ดอน ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อม
กัน ณ ที่น้ี ขอสาธุชนทั้งหลายจงสดับพระดํารัสอันประเสริฐของพระมุนีพุทธเจ้าน้ันเถิด ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย เวลาน้ีเป็นเวลาฟังธรรม. 
 แหล่งที่มาของ ม (มิ) และ เห อักษร พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคําลงท้ายของบทขัด
พระปริตรทุกบท ขอยกตัวอย่างบทขัดรัตนปริตรหรือรัตนสูตรดังน้ี 
  ยสฺสานุภาวโต ยกฺขา เนว ทสฺเสนฺติ ภิงฺสนํ 
  ยมฺหิ เจวานุยุญฺชนฺโต รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต 
  สุขํ สุปติ สุตโต จ ปาปํ กิญฺจิ น ปสฺสติ 
  เอวมาทิคุณูเปตํ ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห. 
  (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 13) 

แปล : ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการที่น่าสะพรึงกลัวด้วยอานุภาพ
แห่งปริตใด อน่ึงบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านตามประกอบพระปริตรใดทั้ง
กลางวันและกลางคืน และบุคคลหลับก็เป็นสุข ต่ืนแล้วก็เป็นสุข และไม่
ฝันร้าย เพราะพระปริตรใด ขอเชิญพวกเราจงสวดพระปริตรน้ันที่
ประกอบด้วยคุณอย่างน้ีเป็นต้น เทอญ. 

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ  
 โบราณาจารย์นําหัวใจและอักษรย่อในหัวใจสัคเคไปใช้สื่อถึงมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ภาวนาประจําจะทําให้มีบารมีหรือใช้ภาวนาขอพรจากเทวดา เป็นต้น (สํานักงาน ส.
ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 177) 

                                         
 6 ในฎีกาพระปริตรปรากฏคําเร่ิมต้นก่อนท่ีจะสวดพระปริตรว่า 
  สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ อตฺตราคจฺฉนฺตุ เทวตา 
  สทฺธมฺมํ มุนิราชสฺส สณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ. 
  ธมฺมสฺสวนกาโล อยํ ภทนฺตา.  
  (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 1)  
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 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและสาระสําคัญของบทขัดสัคเคแล้วจะได้ข้อสรุปว่า เป็นเรื่อง
ของการนมัสการพระพุทธเจ้า และเป็นการเช้ือเชิญให้เทวดา มนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลายมาฟังธรรม
อันได้แก่เน้ือหาของพระปริตรที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ยกตัวอย่างเช่น มงคลปริตรหรือ
มงคลสูตรที่เน้ือหากล่าวถึงมงคล 38 ประการ อันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความเจริญงอกงามของชีวิต 
(มงคล) เช่น การไม่คบคนช่ัว การคบคนดี (บัณฑิต) เป็นมิตร และการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นต้น ไม่
มีเน้ือหาของมงคลข้อใดที่เก่ียวข้องกับความขลังหรือความศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด มงคลจะเกิดขึ้นกับ
ชีวิตเป็นเรื่องของการนําหลักธรรมที่เป็นมงคลแต่ละข้อไปปฏิบัติตามท่ียกตัวอย่างไว้ก็คือ มงคลเกิด
จากการไม่คบคนช่ัว การคบหาสมาคมกับบัณฑิต และการบูชา ยกย่องคนดีที่ควรบูชา ดังน้ัน การสื่อ
ความหมายของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจสัคเคไปในมิติของความเช่ือว่า สามารถทําให้เกิดอํานาจเชิง
บันดาลต่าง ๆ เช่น แคล้วคลาด โชคลาภ เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไปตามความเช่ือในอํานาจ    พระ
ปริตร  
 
 22. หัวใจการก : ก เม ถ (กมฺมตฺเถ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีตอนการกกัณฑ์ หมายถึง ตอนท่ีว่าด้วย 
การก คือ การทําหน้าที่ของศัพท์ตามวิภัตติต่าง ๆ ซึ่งแต่และวิภัตติก็มีหน้าที่หลายประการ ส่วนอักษร
ย่อในหัวใจน้ี คือ ก เม ถ บางแห่งเขียนเป็น กเมตฺถ ไม่พบว่า มีในสูตรใด ๆ ที่ว่าด้วยการกของบาลี
ไวยากรณ์ทั้งกัจจายนวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์ และปทรูปสิทธิ พบแต่คําที่ใกล้เคียง คือ กมฺมตฺเถ      
ทุติยา. แปลว่า ทุติยาวิภัตติใช้ในความหมายว่ากรรม สื่อถึงสูตรที่ว่าด้วยการทําหน้าที่ของทุติยาวิภัตติ
ในฐานะกรรมของกิริยา ซึ่งท่านนํามาเพียงแค่สูตรเดียวเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างโดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า การก แปลตามศัพท์ว่า ผู้ทํา (กร ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลง ณวุ เป็น อก แล้วทีฆะ
สระ อ ที่ ก เป็น อา ได้รูปศัพท์ว่า การก) หมายถึง การทําหน้าที่ของนามศัพท์ของแต่ละวิภัตติ ดังน้ี 
 ปฐมาวิภัตติ ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค (กัตตุการก) และทําหน้าที่เป็นคําร้องเรียก 
(อาลปนการก แปลว่า แนะ ดูกร ข้าแต่) 
 ทุติยาวิภัตติ ทําหน้าที่เป็นกรรมของกิริยาในฐานะต่าง ๆ (กัมมการก แปลว่า ซึ่ง สู่ ยัง สิ้น 
กะ ตลอด) 
 ตติยาวิภัตติ ทําหน้าที่เป็นเหตุ (กรณการก แปลว่า ด้วย โดย อัน ตาม เพราะ มี) 
 จตุตถีวิภัตติ ทําหน้าที่เป็นที่มอบให้ (สมัปทานการก แปลว่า แก่ เพ่ือ ต่อ) 
 ปัญจมีวิภัตติ ทําหน้าที่เป็นแดนปราศจาก (อปาทานการก แปลว่า แต่ จาก กว่า เหตุ) 
 ฉัฏฐีวิภัตติ ทําหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ (สามสีัมพันธการก แปลว่า แห่ง ของ เมื่อ) 
 สัตตมีวิภัตติ ทําหน้าที่แสดงสถานที่ เป็นต้น (อธิกรณการก แปลว่า ใน ณ ใกล้ ที่ ครั้นเมื่อ 
ในเพราะ) 
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 ที่กล่าวมาน้ีเป็นตัวอย่างของการกในแต่ละวิภัตติเท่าน้ี ความจริงแล้ว แต่ละวิภัตติมียังมี
หน้าที่อีกหลายประการ7 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจการกในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาและคัมภีร์อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เขียนว่า ก เม 
ถ แต่บางคัมภีร์เขียนว่า กเมตฺถ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์ต่าง ๆ แล้วไม่พบคําที่กล่าว
มา พบแต่คําที่ใกล้เคียงในสูตรของทุติยาการก คือ กมฺมตฺเถ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น่าจะคัดลอกหรือ
ถ่ายทอดกันมาผิด ๆ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงลงความเห็นว่า คําว่า กมฺมตฺเถ เป็นศัพท์ในหัวใจการก เพราะโดย
ปกติแล้ว การถอดหัวใจจากโครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาบาลีมักจะถอดมาจากสูตรใดสูตรหน่ึง 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและอักษรเต็มให้ข้อสรุปแล้วว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจการกน้ีไม่ใช่
อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากสูตรไวยากรณ์ที่ว่าด้วยการก ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการ
ย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําย่อที่เป็นหัวใจการกนี้ปรากฏอยู่ในสูตรที่ว่าด้วยการกในคัมภีร์กัจจายนวยากรณ์ (สูตร 
ที่ 297 (284) สัททนีติปกรณ์ (สูตรที่ 580) และโมคคัลลานวยากรณ์ (สูตรที่ 2.2) (สุภาพรรณ ณ   
บางช้าง, 2533, น. 307) และปทรูปสิทธิ (สูตรที่ 76) ว่า กมฺมตฺเถ ทุติยา. แปลว่า ลงทุติยาวิภัตติใน
อรรถแห่งกรรม (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 39) ความหมายก็คือ ทุติยาวิภัตติ (กมฺมการก) ทํา
หน้าที่เป็นกรรมของกิริยาในฐานะต่าง ๆ ตามคําแปล คือ ซึ่ง สู่ ยัง สิ้น กะ ตลอด 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยพยายามค้นหาการนําคําศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้จากคัมภีร์ต่าง ๆ แล้วยังไม่พบ และ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดก็ไม่ทราบถึงวิธีการนําไปใช้ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทํางาน
ด้านอักษรโบราณทราบความหมายและที่มาของการกว่า การทําหน้าที่ของศัพท์ตามวิภัตติต่าง ๆ    
ในคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ แต่ไม่ทราบการนําคําศัพท์ไปใช้ (สมชัย ฟักสุวรรณ, การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล, 15 มีนาคม 2561) พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลัง
ได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากช่ือ ความหมาย และสาระสําคัญของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจการก
เป็นเพียงสื่อการเรียนรู้ไวยากรณ์ของภาษาบาลีที่ว่าด้วยการทําหน้าที่ของนามศัพท์ต่าง ๆ ตามวิภัตติ
แต่ละวิภัตติที่เรียกว่า การก ไม่ได้มีเน้ือหาสื่อถึงความศักด์ิสิทธ์ิหรืออํานาจวิเศษแต่ประการใด      
เป็นเพียงการแสดงหลักไวยากรณ์ในภาษาบาลีเท่าน้ัน ดังน้ัน การนําหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีไปสื่อใน
มิติทางความเช่ือในลักษณะของอํานาจวิเศษหรือความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระของหัวใจ 

                                         
 7 ศึกษาศึกษารายละเอียดได้เกี่ยวกับการทําหน้าท่ีของวิภัตติ (การก) ได้ใน พระพุทธัปปิยเถระ. 
(2536) ปทรูปสิทธิ แปลโดยพยัญชนะ. หน้า 176-221. 



 
 

108

 นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้พบหัวใจที่สื่อถึงการกในภาษาบาลีอีก 1 หัวใจ ได้แก่ หัวใจมูล    
กัจจายน์ ที่โบราณาจารย์ได้นําอักษรจากสูตรในตอนต่าง ๆ ทั้ง 8 ตอนของมูลกัจจายนปกรณ์หรือ  
กัจจายนสูตรมาใช้เป็นหัวใจ หน่ึงในอักษรย่อทั้ง 8 ในหัวใจน้ีสื่อถึงการกกัปป์ด้วยดังต่อไปน้ี 
 

 หัวใจมลูกจัจายน ์: อ ช ิย นา วา อ ธา ก  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลี บางแห่งเรียกว่าหัวใจน้ีว่า หัวใจมูล ส่วนอักษร
ย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงสูตรที่โบราณาจารย์ได้นํามาจากกัจจายสูตรแต่ละตอนเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างสื่อ
ความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางแห่งเขียนอักษร
สับลําดับกัน และบางตัวก็ผิดไปจากแหล่งที่มาเป็น อ ชิ นา วา อ ฉา ก ย อักษรย่อในหัวใจน้ีที่ถูกต้อง 
คือ อ ชิ ย นา วา อ ธา ก โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า มูลกัจจายน์ แยกออกเป็น 2 ศัพท์ คือ คําว่า มูล หมายถึง รากฐานหรือที่มา 
เน่ืองจากพระพุทธัปปิยเถระหรือพระโจลิยเมธังกรเถระผู้แต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิได้ยึดคัมภีร์กัจจายน-
วยากรณ์และอรรถกถาของคัมภีร์กัจจายนวยากรณ์ที่เรียกว่า มุขมตฺตทีปนี เป็นหลักในเรียบเรียง อีก
คําหน่ึง คือ คําว่า กัจจายน์ หมายถึง คัมภีร์กัจจายนวยากรณ์หรือกัจจายนสูตรอันเป็นคัมภีร์
ประเภทสัททาวิเสสหรือคัมภีร์ที่อธิบายหลักภาษาบาลีไวยากรณ์ช้ันสูง 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ี คือ อ ชิ ย นา วา อ ธา ก พบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจาก
สูตรแรกของเน้ือหาแต่ละตอนของกัจจายนสูตรดังน้ี 
  อ  ย่อมาจากสูตรแรกของสนธิกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 1 (ปทรูปสิทธิสูตรที่ 1) 
ว่า อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต. แปลว่า เน้ือความรู้ได้ด้วยอักษร (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 1) 
  ชิ  ย่อมาจากสูตรแรกของนามกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 52 (ปทรูปสิทธิสูตรที่ 60) 
ว่า ชินวจนยุตฺตํ หิ. แปลว่าสมควรแก่พระดํารัสของพระชินเจ้า (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น.32) 
  ย  ย่อมาจากสูตรแรกของการกกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 271 (ปทรูปสิทธิสูตรที่ 
88) ว่า ยสฺมา ทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํ. แปลว่า บุคคลหลีกจากการกะใดอันเป็นเขตแดนก็ดี 
ภัยจากการกะใดก็ดี บุคคลถือเอาจากการกะใดก็ดี การกะน้ัน ช่ือว่า อปาทาน (พระพุทธัปปิยเถร,  
2528, น. 41) 
  นา  ย่อมาจากสูตรแรกของสมาสกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 316 (ปทรูปสิทธิสูตร   
ที่ 331) ว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ. แปลว่า ศัพท์ที่มีอรรถประกอบกันของบทนาม ช่ือว่า สมาส 
(พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 159) 
  วา  ย่อมาจากสูตรแรกของตัทธิตกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 344 (ปทรูปสิทธิสูตร  
ที่ 361) ว่า  วา ณ ปจฺเจ. แปลว่า ลง ณ ปัจจัย ในอรรถแห่ง ตสฺส อปจฺจ หลังจากลิงค์ที่มีฉัฏฐีวิภัตติ
เป็นที่สุดบ้าง (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 197) 
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  อ  ย่อมาจากสูตรแรกของอาขฺยาตกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 406 (ปทรูปสิทธิสูตร
ที่ 429) ว่า อถ ปุพฺพานิ วิภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิ. แปลว่า ลําดับต่อจากตัทธิต ให้วิภัตติ 6 บทข้างหน้า
ช่ือปรัสสบท. (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 239) 
  ธา  ย่อมาจากสูตรแรกของกิพพิธานกัปป์ในกัจจายสูตร สูตรที่ 524 (ปทรูปสิทธิสูตร
ที่ 561) ว่า ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ. แปลว่า เมื่อกรรมอันเป็นเบ้ืองต้นมีอยู่ ลง ณ ปัจจัยหลังธาตุ.  
(พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 314) 
  ก ย่อมาจากสูตรแรกของอุณาทิกัปป์ในกัจจายนสูตร สูตรที่ 624 (ปทรูปสิทธิสูตร  
ที่ 563) ว่า กตฺตริ กิตฺ. แปลว่า ลงกิตปัจจัยในกัตตา. (พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 314) 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อ   
ในหัวใจน้ีทุกอักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหลง่ที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 จากหัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจมูลกัจจายน์น้ีมา
จากสูตรไวยากรณ์ภาษาบาลีในคัมภีร์กัจจายนวยากรณ์หรือกัจจายนสูตร ซึ่งโบราณาจารย์ได้ย่อมา
จากเน้ือหาของคัมภีร์ทั้ง 8 ตอน ประกอบด้วย สนธิ นาม การก สมาส ตัทธิต อาขยาต กิพพิธาน และ
อุณาทิ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจมูลกัจจายน์ไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้เสกด้าย
ดํา 8 เส้น คว้ันเป็นเกลียวแล้วผูกหัวน้ิวแม่ตีนป้องกันขวากหนามทําอันตราย (เทพย์ สาริกบุตร,  
2538, น. 231) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมาย และแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า ช่ือและ
อักษรย่อของหัวใจน้ีใช้สื่อถึงโครงสร้างของคัมภีร์กัจจายนวยากรณ์หรือกัจจายนสูตร คัมภีร์ประเภท   
สัททศาสตร์ หมายถึง คัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาลีช้ันสูงที่อธิบายโครงสร้างทางภาษาของบาลีไว้อย่าง
ละเอียดพร้อมด้วยสูตรและคําอธิบาย โดยโบราณาจารย์ได้นําอักษรจากคําเริ่มต้นของแต่ละตอนมาใช้
เป็นอักษรย่อของหัวใจ ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความ
เช่ือว่า สามารถป้องกันขวากหนามได้ เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี  
 

 23. หัวใจพระอิติปารมี : ส ท สํ น (ท ส สํ น) 
 ช่ือและอักษรย่อของหัวใจน้ีสื่อถึงหลักคําสอนเรื่องบารมี 10 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ทุก
พระองค์ต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ เพ่ือบรรลุโพธิญาณ รวมเป็นบารมี 30 ทัศ โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
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 ก.  ความหมาย   
 คําว่า อิติปารมี แปลตามศัพท์ว่า บารมีที่ย่ิงยวด สื่อถึงบารมี 10 ประการ ที่ผู้หวังบรรลุ
โพธิญาณต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสามัญเรียกว่า บารมี ระดับที่ย่ิงกว่าบารมี
สามัญ เรียกว่า อุปบารมี และระดับสูงสุด เรียกว่า ปรมัตถบารมี 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่เก่ียวกับบารมี 10 ประการ และ
บารมี 30 ทัศดังน้ี 
  ท ย่อมาจาก  ทส ปารมิโย  แปลว่า บารมี 10 ประการ 
  ส ย่อมาจาก ตึส   แปลว่า 30 
  ส ํ ย่อมาจาก  สมตึสปารมิตา แปลว่า บารมี 30 ทัศ (สม = ถ้วนหรือทัศ)  
  น ย่อมาจาก  นโม  แปลว่า ความนอบน้อม 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 จากท่ีมาของอักษรย่อในหัวข้อที่ผ่านมาสรุปได้ว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่อ 2 แบบ 
คือ ท สํ น อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ และ ส อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากปฐมสมโพธิ-
กถาตอนมารวิชัยที่กล่าวถึงบารมี 10 ประการ (ทส ปารมิโย) บารมี 30 ทัศ (สมตึสปารมิตา) และการ
แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า (นโม เต ปุริสชญฺญ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ นโม เต ปุริสุตฺตเม ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุด ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์) (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 93-100)  
 นอกจากน้ียังพบว่า โบราณาจารย์ได้ผูกคาถาบารมี 30 ทัศเป็นอักขระ (อักษรขอม) ลง
ยันต์บารมี 30 ทัศน์ว่า “อิติปารมิตา ตึสา อิติสพฺพญฺญุมาคตา อิติโพธิมนุปฺปตฺโต อิติปิ โส จ เต นโม” 
(อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 141) คาถาน้ีสื่อความดังน้ี 
 อิติปารมิตา ตึสา แปลว่า บารมี 30 ทัศอันย่ิง (ตึสา ศัพท์เดิมที่ยังไม่แจกวิภัตติ คือ ตึส) 
 อิติสพฺพญฺญํ อาคตา แปลว่า บารมี 30 ทัศทําให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันย่ิง 
 อิติปิ โส จ แปลว่า ก็แม้เพราะเหตุน้ัน พระโพธิสัตว์น้ัน 
 อิติโพธิมนุปฺปปตฺโต แปลว่า บรรลุพระโพธิญาณอันย่ิง 
 เต นโม แปลว่า (ข้าพเจ้า) ขอนอบน้อมพระองค์ (เต = พระองค์)  
 หลักคําสอนเรื่องบารมี 10 ประการ และระดับของบารมี 3 ระดับ คือ บารมี อุปบารมี 
และปรมัตถบารมี ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76-77/446, ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) 33/76-77/566)  
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําหัวใจและอักษรหรือคําที่เก่ียวกับบารมี 10 ทัศไปใช้ในมิติทางความ
เช่ือที่พบ เช่น ใช้เป็นคาถาลงยันต์บารมี 30 ทัศ แต่ไม่ได้แสดงอานุภาพของยันต์ไว้ เป็นต้น (อุรคินทร์ 
วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 141)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปถึงสาระสําคัญ
ของหัวใจน้ีว่า มุ่งแสดงถึงบารมี 10 ประการที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ผู้ต้องการบรรลุพระโพธิญาณ
จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสามัญ (บารมี) ระดับที่ย่ิงกว่าสามัญ (อุปบารมี) และ
ระดับสูงสุด (ปรมัตถบารมี) ไม่มีเน้ือหาเก่ียวกับความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด แม้ในเนื้อหา
ของปฐมสมโพธิกถา ตอนมารวิชัยก็แสดงถึงอํานาจบารมีทั้ง 10 ประการ และบารมี 30 ทัศ ที่ทําให้
พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้น้ันเป็นอํานาจที่เกิดจากธรรม ไม่ใช่อํานาจที่เกิดจากการสวดภาวนา    
เสกเป่าแต่ประการใด 
 
 24. หัวใจอริยสัจจ์ : ทุ ส นิ ม 
 สาระสําคัญของหัวใจน้ีเป็นเร่ืองเดียวกันกับหัวใจที่ 10 หัวใจปถมัง ต่างกันเพียงแต่ช่ือของ
หัวใจเท่าน้ัน หัวใจน้ีสื่อตรงตามตัวอักษรย่อทั้ง 4 ว่า มาจากหลักคําสอนเรื่องอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค ส่วนหัวใจปถมัง (ปฐมํ ปฐม แปลว่า ที่หน่ึง) สื่อถึงธรรมจักกัปปวัตตสูตรที่เป็น  
พระธรรมเทศนาเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังจากตรัสรู้  
 
 25. หัวใจสรณคมน์ : ส ร ม ณ (ส ร ณ ม) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงไตรสรณคมน์ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีเป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้องตามแหล่งที่มา
ของอักษร อักษรที่ถูกต้อง คือ ส ร ณ ม ซึ่งช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อ
ไตรสรณคมน์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า สรณคมน์ ความหมายโดยรวมก็คือ การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง หรือการน้อมนํา
พระรัตนตรัยมาเป็นที่พ่ึง ที่ยึดเหน่ียวทางใจ  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจสรณคมน์น้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์ที่สื่อถึงพระรัตนตรัยว่า
เป็นที่พ่ึงอันเกษมสูงสุด ดังน้ี 
 ส ร ณ ม ย่อมาจาก สรณมุตตฺม ํ แปลว่า ที่พ่ึงอันสูงสุด 
 (ขุ.ธ. (บาลี) 25/189/50, ขุ.ธ. (ไทย) 25/189/92) 
 คําว่า สรณมุตฺตมํ แยกให้เห็นที่มาได้ดังน้ี คือ สรณํ แปลว่า ที่พ่ึง กับคําว่า อุตฺตมํ แปลว่า 
อันสูงสุด โดยความหมาย ได้แก่ พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) อันเป็นที่พ่ึงสูงสุดของ
สัตว์โลก มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ถ้าพิจารณาจากอักษรย่อ คือ ส ร ณ ม จะพบว่า โบราณาจารย์
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ย่อมาเพียงแค่ศัพท์เดียว คือ สรณํ เพราะนิคคหิตที่ ณํ ตามหลักไวยากรณ์ที่ว่าด้วยนิคหิตสนธิให้ 
แปลงนิคคหิตเป็น ม เมื่อไปต่อกับศัพท์หลังที่ขึ้นต้นด้วยสระ ในที่น้ีก็คือ อุตฺตมํ จึงได้รูปศัพท์เป็น  
สรณมุตฺตมํ และโบราณาจารย์ได้ถอดออกมาเพียงแค่ ส ร ณ ม โดยไม่ได้นําคําว่า อุตฺตมํ มาด้วย 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรในหัวใจน้ี คือ ส ร ณ ม (สรณํ) น้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้
เป็นหัวใจ จึงไม่จัดว่าเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 หัวใจไตรสรณคมน์น้ีมีที่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ปัพพัชชูปสัมปทากถา 
พระวินัยปิฎก มหาวรรค ได้กล่าวถึงการบวชแบบสรณคมนูปสัมปทา หมายถึง วิธีการบวชพระที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานให้พระสงฆ์นําไปใช้บวชให้แก่ผู้ศรัทธาด้วยการกล่าวคําขอถึงพระรัตนตรัย
เป็นที่พ่ึง (ไตรสรณคมน์) ว่า   
  พุทฺธํ สรณํ คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง 
  ธมฺมํ สรณํ คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง 
  สงฺฆํ สรณ ํคจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง 
  ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 2 
  ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที ่2 
  ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 2 
  ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 3 
  ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที ่3 
  ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แม้ครั้งที่ 3 
  (วิ.ม. (บาลี) 4/34/29-30, วิ.ม. (ไทย) 4/34/42-43) 
 อีกนัยหน่ึงศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ี คือ ส ร ณ ม น้ันพบว่า มีที่มาจากขุททนิกาย ธรรม-
บท พุทธวรรคที่กล่าวถึงที่พ่ึงอันเกษมและไม่เกษม ซึ่งในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงใช้ช่ือคาถานี้ว่า 
เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกาคาถา ธมฺมคารวาทิคาถา (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 89) 
ใจความของคาถามีดังน้ี 

พหุํ เว สรณํ ยนฺติ  ปพฺพตานิ วนานิ จ. 
อารามรุกฺขเจตฺยานิ  มนุสฺสา ภยตชฺชิตา. 
เนตํ โข สรณํ เขมํ  เนตํ สรณมุตฺตมํ. 
เนตํ สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 
โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ  สงฺฆญฺจ สรณํ คโต 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. 
ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ  ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ 
อริยํ จฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ  ทุกฺขูปสมคามินํ. 
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เอตํ โข สรณํ เขมํ  เอตํ สรณมุตฺตมํ 
เอตํ สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 
(ขุ.ธ. (บาลี)  25/188-192/50-51) 

แปล : มนุษย์เป็นอันมากผู้ถูกภัยคุกคาม ต่างพากันยึดถือภูเขา ป่าไม้ อาราม 
รุกขเจดีย์ (ต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ) เป็นที่พ่ึง. ที่พ่ึงน้ันแลไม่เกษม (ไม่ใช่ที่พ่ึงแท้) ที่พ่ึง
น้ันไม่ใช่ที่พ่ึงอันสูงสุด เพราะบุคคลอาศัยที่พ่ึงเช่นน้ันย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้ง
ปวง. ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ย่อมใช้ปัญญา
ชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 
และอริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับทุกข์. น่ันเป็น
สรณะอันเกษม น่ันเป็นสรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นน้ัน ย่อมพ้น
จากทุกข์ทั้งปวงได้. (ขุ.ธ. (ไทย) 25/188-192/92) 

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจไตรสรณคมน์หรือหัวใจศีลน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ
อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ทางเมตตา ใช้ทางคลาดแคล้ว ใช้ทําให้ศัตรูเกรงกลัวอํานาจเรา เป็นต้น 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 105-108)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากท่ีมาของศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีก็คือ 
การนําพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์มาเป็นที่พ่ึง ยึดเหน่ียวทางใจท่ีเรียกว่า การถึง หมายถึง การ
นําเอาคุณความดีมาพัฒนาชีวิตตามแนวทางของพระรัตนตรัย โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึง
ธรรม บรรลุธรรมจึงจะได้ช่ือว่า ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ดังน้ัน การนําหัวใจหรือศัพท์ใน
หัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เป็นเมตตา มหานิยม หรือแคล้วคลาดจากภัยอันตรายน้ันจึง
ไม่สอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจ เพราะผิดจากหลักการการเข้าถึงพระรัตนตรัย และไม่สอดคล้อง
กับหลักปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักคําสอนในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
(องฺ.ทุก. (ไทย) 20/157/124)  
 
 26. หัวใจคเตสิ (ฆเฏสิ) : ป สิ จ มิ  (ฆ สิ อ มิ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีเขียนไม่ตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มา คือ ฆเฏสิ เป็นคําที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงมนต์บทหน่ึงที่พระจูฬปันถกในอดีตชาติที่เกิดเป็นมาณพคนหนึ่งเรียนมาจากอาจารย์
ท่านหนึ่ง ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนผิดไปจากศัพท์อันเป็นแหล่งที่มาเป็น จ สิ จ มิ 
บ้าง เป็น ป สิ จ มิ บ้าง ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า อักษรย่อของหัวใจน้ีที่ถูกต้องตามแหล่งที่มา คือ ฆ สิ อ มิ 
โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ฆเฏสิ ตามรากศัพท์ แปลว่า (ตฺวํ) เจ้าจะพยาม ความหมายถึงก็คือ เจ้าจะพยามไป
ทําไม (เรารู้แล้ว) ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงเน้ือหาของของมนต์ตามหัวข้อที่จะกล่าวต่อไป 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากคาถาที่มาณพคนหน่ึง     
ซึ่งเป็นอตีตชาติของพระจูฬปันถกที่ได้เรียนมาจากสํานักของอาจารย์ท่านหน่ึงว่า “ฆเฏสิ ฆเฏสิ,       
กึการณา ฆเฏสิ, อหํปิ ตํ ชานามิ ชานามิ.” ดังน้ี  
  ฆ ย่อมาจาก ฆเฏสิ แปลว่า เจ้าจะพยายาม  
  ส ิ ย่อมาจาก  ฆเฏส ิ แปลว่า เจ้าจะพยายาม 
  อ ย่อมาจาก  อหํปิ แปลว่า แมข้้าพเจ้า 
  ม ิ ย่อมาจาก  ชานามิ แปลว่า ย่อมรู ้
 จากอักษรย่อและศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อจะเห็นว่า การท่ีผู้วิจัยสรุปว่า อักษรย่อ
ของหัวใจน้ีเป็น ฆ สิ อ มิ เป็นการสรุปจากแหล่งที่มาดังกล่าว เพราะการย่อหรือถอดอักษรในหัวใจ
ส่วนใหญ่จะเป็นการย่อหรือถอดอักษรตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของศัพท์ ถ้าพิจารณาจากอักษรคู่แรก คือ 
ฆ กับ สิ เป็นการย่ออักษรตัวแรกกับตัวสุดท้ายของศัพท์เหมือนกับอักษรคู่หลัง คือ อ กับ มิ ก็เป็นการ
ย่ออักษรตัวแรกกับอักษรตัวหลังเหมือนกัน แต่การท่ีบางคัมภีร์เขียนอักษรย่อในหัวใจน้ีเป็น จ สิ จ มิ 
บ้าง เป็น ป สิ จ มิ บ้าง ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า คงเป็นการคัดลอกหรือจําต่อกันมาอย่างผิด เน่ืองจากไม่ตรง
กับศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจทั้งหมด 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ฆ สิ อ มิ แยกเป็น 2 คู่ ได้แก่ ฆ อ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบ
อาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรืออักษรพยางค์แรกของศัพท์ และ อ มิ 
อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์
สุดท้ายของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของเรื่องที่ย่อมา 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากอรรถกถาธรรมบท เรื่อง
จูฬปันถกท่ีเน้ือหาตอนหน่ึงได้กล่าวถึงพระจูฬปันถกในอดีตชาติที่เกิดเป็นมาณพคนหน่ึงได้เรียนมนต์
จากสํานักของอาจารย์ท่านหน่ึงในเมืองตักกศิลาเพียงแค่บทเดียวว่า “ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ, 
อหํปิ ตํ ชานามิ ชานามิ. แปลว่า เจ้าจะพยายาม เจ้าจะพยายาม, เจ้าจะพยามไปทําไม, แม้เรารู้จักเจ้า 
เรารู้จักเจ้า” (พระพุทธโฆสาจารย์, 2522, น. 84-87) เป็นเหตุให้โจรที่ได้ยินมนต์บทน้ีเข้าใจผิดคิดว่า 
มาณพคนดังกล่าวรู้จักพวกตน และรู้ว่า พวกตนกําลังจะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน จึงได้พากันหนีไป พอ
ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันเล่าลือว่า มาณพคนน้ีมีมนต์วิเศษ ความน้ีทราบถึงพระเจ้าพาราณสีจึงรับสั่ง
ให้มาณพคนน้ีเข้าเฝ้าแล้วขอเรียนมนต์ ซึ่งมาณพก็ได้บอกมนต์ดังกล่าวให้กับพระราชา เสนาบดีของ
พระราชาคนหน่ึงคิดจะชิงราชบัลลังก์จึงได้สมรู้ร่วมคิดกับช่างตัดผมของพระราชาโดยให้ค่าจ้างใน  
การปลงพระชนม์ชีพพระราชาด้วยการใช้มีดโกนปาดที่คอ จํานวน 1,000 กหาปณะ พร้อมกับให้
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คํามั่นแก่ช่างตัดผมว่า ถ้าตนได้เป็นพระราชาก็จะให้ช่างตัดผมเป็นเสนาบดี ช่างตัดผมจึงรับคํา ในขณะ
ที่ช่างตัดผมกําลังตัดผมให้พระราชาอยู่น้ัน พระราชาได้นึกถึงมาณพผู้เป็นอาจารย์บอกมนต์จึงได้ท่อง
มนต์บทน้ี เป็นเหตุให้ช่างตัดผมเหง่ือแตก ตัวสั่น ทรุดตัวลงกราบพระราชาทูลขออภัยโทษที่คิดร้ายต่อ
พระราชา เป็นเหตุให้พระราชาทราบความท่ีเสนาบดีคิดจะชิงราชสมบัติและรอดตาย เรื่องน้ีเป็นที่มา
ของการเรียกมนต์บทน้ีว่า “คาถาป้องกันภัย” หรือ “คาถาดักใจ” 
 แต่ถ้าวิเคราะห์มนต์บทน้ีจะพบว่า การที่โจรไม่เข้าบ้านของมาณพผู้น้ันและการที่พระราชา
รอดพ้นจากการถูกปลงพระชนม์เป็นเรื่องของความบังเอิญทั้งสองเรื่อง ความบังเอิญเร่ืองแรกเป็น
เพราะมาณพต่ืนขึ้นมาแล้วสวดมนต์บทน้ีตามคําสั่งของอาจารย์ที่ให้ท่องมนต์บทน้ีเป็นประจํา และเป็น
ช่วงจังหวะที่พวกขโมยกําลังเข้าบ้าน พวกขโมยรู้ความหมายภาษาบาลีจึงเข้าใจผิดว่า มาณพเจ้าของ
บ้านรู้ตัวจึงได้พากันหนีไป เรื่องบังเอิญที่สอง ในช่วงที่ช่างตัดผมกําลังตัดผมให้พระราชาอยู่น้ัน 
พระราชาทรงนึกถึงมาณพผู้เป็นอาจารย์บอกมนต์จึงได้ท่องมนต์บทน้ีตามที่มาณพได้สั่งไว้ ส่งผลให้ช่าง
ตัดผมผู้รู้ความหมายภาษาบาลีเข้าใจผิดว่า พระราชารู้ตัวว่า ตนกําลังจะปลงพระชนม์ชีพพระองค์จึง
ได้รีบก้มกราบขอประทานอภัยโทษและกราบทูลความจริงให้พระราชาทรงทราบ 
 ถ้าพิจารณาในประเด็นน้ีจะเห็นว่า มนต์บทน้ีไม่ได้มีเน้ือหาที่สื่อไปทางอํานาจวิเศษแต่
อย่างใด เป็นเพียงมนต์บทหน่ึงที่อาจารย์ให้ลูกศิษย์คนหน่ึงที่มีความจําไม่ค่อยดี เรียนวิชาใด ๆ ก็ไม่
สําเร็จให้เรียนมนต์บทน้ีเพียงบทเดียว เรื่องน้ีช้ีให้เห็นผลของความพยายามที่ว่า แม้ปัญญาของเราจะสู้
คนอ่ืนไม่ได้ แต่ถ้ามีความพยายามจะเรียนรู้ก็สามารถทําให้สําเร็จได้ และการกระทําเรื่องที่ดีงาม เรื่อง
ที่เป็นประโยชน์บ่อย ๆ ก็ทําให้เราได้รับประโยชน์น้ัน ๆ นอกจากน้ี ยังแสดงให้เห็นผลของความเคารพ
ในครูอาจารย์ ความเช่ือฟังครูอาจารย์ที่นําผลสําเร็จมาให้ ดูตัวอย่างพระราชาที่เรียนมนต์จากมาณพ
ยังให้ความเคารพต่อมาณพผู้เป็นสามัญชน ไม่ได้ถือพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อพระองค์ทรง
นึกถึงมาณพผู้เป็นอาจารย์ก็ยังทําตามคําสั่ง คือ การท่องมนต์บทที่เรียนมา 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจฆเฏสิน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้ภาวนาป้องกัน
ศัตรูหรือสัตว์ร้ายไม่ให้มาทําอันตราย (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 214) นอกจากน้ียังพบว่าโบราณา-
จารย์ได้นํามนต์บทน้ีไปใช้เป็นคาถาเสกและลงยันต์สะกดที่เช่ือว่า สามารถป้องกันอันตรายได้ (เทพย์ 
สาริกบุตร, 2538, 49-50) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและแหล่งที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า เน้ือหาของหัวใจน้ี
ไม่ได้สื่อถึงอํานาจวิเศษแต่อย่างใด อํานาจวิเศษเกิดจากการตีความตามเหตุการณ์ในเรื่องที่กล่าว
ข้างต้น แต่สาระสําคัญที่เป็นบทสรุปของเรื่องมาณพผู้เรียนมนต์น้ีศึกษาได้จากพระพุทธดํารัสที่ว่า  
   “ผู้มีปัญญา พึงทําเกาะ (ที่พ่ึง) ที่ห้วงน้ํา 

ท่วมทับไม่ได้ ด้วยความหมั่น ด้วยความไม่ 
ประมาท ด้วยความระวัง และด้วยความฝึก.” 
(พระพุทธโฆสาจารย์, 2522, น. 88) 
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 ดังน้ันการนําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า มนต์หรือคาถา
บทน้ีเป็นคาถาวิเศษ สามารถป้องกันภัย อันตรายต่าง ๆ ได้น้ัน จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญ
ของหัวใจน้ี 
 
 27. หัวใจพระไตรปิฎก (ตรีเพชร) : ม อ อุ  
 ช่ือของหัวใจน้ีบางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจตรีเพชร สื่อถึงคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา คือ 
พระไตรปิฎก ซึ่งถือว่า เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ของหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ม อ อุ สื่อความหมายและท่ีมาของอักษรย่อได้หลายนัย นัยหน่ึงสื่อถึง 
พระมหาเถระ 3 รูปที่เป็นกําลังสําคัญในการสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังที่ 1 คือ พระมหากัสสปะ 
พระอุบาลี และพระอานนท์ นอกจากน้ียังพบว่า บางตําราเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระรัตนตรัย โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า พระไตรปิฎก เป็นช่ือของคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยคํา 2 คํา คือ 
ไตร ที่แปลว่า 3 กับคําว่า ปิฎก ที่แปลว่า ตะกร้าหรือคัมภีร์ โดยความหมายก็คือ คัมภีร์ที่รวมรวมหลัก
คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ มี 3 คัมภีร์ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกหรือ พระสูตร 
และพระอภิธรรมปิฎก ส่วนคําว่า ตรีเพชรน้ัน โบราณาจารย์นําคําน้ีมาใช้เพ่ือสื่อความหมายถึง
พระไตรปิฎกว่าเป็นเพชรน้ําเอกที่มีค่าย่ิง เน่ืองจากเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งสู่ความหลุดพ้น
จากกิเลสและความทุกข์ที่มีค่าประมาณด้วยวัตถุไม่ได้ อีกความหมายหน่ึงของตรีเพชรจะหมายถึง 
พระรัตนตรัยอันเป็นรัตนะที่มีค่าสูงสุด 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพระไตรปิฎกน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อหรือถอดมาจากช่ือของ      
พระมหาเถระผู้มีความสําคัญต่อการสังคายนาพระธรรมวินัย (ปฐมสังคีติ) รวบรวมพระธรรมวินัยเป็น
หมวดหมูทั้ง 3 หรือที่เรียกว่า พระไตรปิฎก จํานวน 3 รูป ได้แก่ พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และ  
พระอานนท์ ดังต่อไปน้ี 
  ม  ย่อมาจาก  มหากสฺสโป   หมายถึง   พระมหากัสสปะ   
  อ  ย่อมาจาก  อานนฺโท  หมายถึง พระอานนท์ (ถอดเฉพาะ อ) 
  อุ  ย่อมาจาก  อุปาลี  หมายถึง พระอุบาลี  
 (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 233)  
 ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ผู้รจนาได้กล่าวถึงอักษรย่อที่แสดงถึงพระไตรปิฎกครบทั้ง 3 
คัมภีร์ โดยท่านได้แต่งเป็นคาถาที่แสดงถึงอักษรย่อที่เป็นหัวใจพระไตรปิฎกอีกแบบหน่ึงว่า 
   สํวิธาปุกยปาทิ อาปามจุปอาทิกา 
   ทีมสํอํขุปุพฺพา จ สกลตฺถปกาสกา. 
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แปล : อักขระมี สํ วิ ธา ปุ ก ย ป เป็นหนต้น มี อา ปา ม จุ ป เป็นหน
ต้น และมี ที ม สํ อํ ขุ เป็นหนต้น เป็นอักขระประกาศประโยชน์ทั้งสิ้น 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 21) 

 จากบทประพันธ์และคําแปลดังกล่าวน้ันช้ีให้เห็นภาพรวมของอักษรที่ย่อมาจากคัมภีร์    
ในพระไตรปิฎก เริ่มจากพระอภิธรรมปิฎก (สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) พระวินัยปิฎก (อา ปา ม จุ ป) และ   
พระสุตตันตปิฎก (ที ม สํ อํ ขุ) ที่เรียงลําดับเช่นน้ีเป็นไปตามศัพท์ที่ประพันธ์ไว้ในคาถาที่ถูกบังคับด้วย
กฎเกณฑ์ของการประพันธ์คาถาบาลีที่ต้องเป็นไปตามคณะฉันท์ จึงไม่อาจเรียงตามลําดับเป็นพระวินัย
ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก แต่อย่างไรก็ตามบทประพันธ์ดังกล่าวก็ได้แดสงถึงช่ือ
หมวดในคัมภีร์พระไตรปิฎกครบทั้ง 3 ปิฎกตามอักษรย่อ 
 อีกนัยหน่ึง อักษรย่อทั้ง 3 ตัวน้ี คือ ม อ อุ บางตํารากล่าวว่าเป็นอักษรย่อของหัวใจ   
พระรัตนตรัย โดยโบราณาจารย์ได้ย่อมาจากบทสวดสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณดังน้ี  
  ม ย่อมาจาก  มนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. (พุทธคุณ) 
  อ ย่อมาจาก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก...วิญฺญูหีติ. (ธรรมคุณ) 
  อุ ย่อมาจาก อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวสงฺโฆ...โลกสฺสาติ. (สังฆคุณ) 
  จากที่มาของอักษรย่อดังกล่าวมีข้อสังเกตประการหน่ึง คือ ม อักษรท่ีมาจาก มนุสฺสานํ      
โบราณาจารย์ได้ตัดศัพท์หน้าทิ้งไป คือ เทว- (เทวมนุสฺสานํ) เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด ไม่ได้ยกมาทั้ง
ศัพท์สมาส คือ เทวมนุสฺสานํ ถอดมาเฉพาะ ม อักษรจากคําว่า มนุสฺสานํ เท่าน้ัน แต่ก็ยังเป็นจัดการย่อ
หรือการถอดอักษรแบบอาทิสังเกตเหมือนกัน เพราะเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกของศัพท์  
 เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 114) ได้กล่าวถึงอักษรย่อทั้ง 4 ตัวตามแหล่งที่มาข้างต้นน้ีว่า
เป็นการย่ออักษรแบบเก่าที่ใช้กันมาแต่โบราณ ต่อมาได้เปลี่ยนที่มาของอักษรย่อทั้ง 3 ตัวใหม่ จากเดิม
ที่เป็น ม อ อุ มาเป็น อ อุ ม แทน ตัวอย่างน้ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1441) ได้กล่าวว่า อ 
อุ ม (อักษรย่อเดียวกันกับ ม อ อุ เพียงแต่สับลําดับกัน) มาจากคําว่า โอม สัญลักษณ์ของเทพตรีมูรติ
ในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีที่มาอย่างน้ี 
  อ  ย่อมาจาก  พระศิวะ (ผู้ทําลาย) 
  อุ  ย่อมาจาก พระวิษณุ (ผู้รักษา) 
  ม ย่อมาจาก พระพรหม (ผู้สร้างสรรพสิ่ง) 
 ต่อมาภายหลังโบราณาจารย์ได้นําคําย่อน้ีมาใช้ในคติทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ช่ือว่า 
หัวใจพระรัตนตรัย ซึ่งอักษรทั้ง 3 น้ี โบราณาจารย์ถอดมาจากศัพท์ที่สื่อถึงพระรัตนตรัยดังต่อไปน้ี 
  อ ย่อมาจาก อรหํ ใช้แทนพระพุทธเจ้า 
  อุ ย่อมาจาก อุตฺตมธมฺโม ใช้แทนพระธรรม 
  ม ย่อมาจาก มหาสงฺโฆ ใช้แทนพระสงฆ์ 
 จากความคติของการใช้อักษร อ อุ ม แทนสิ่งเคารพและช่ือบุคคลที่แตกต่างกันข้างต้นสรุป
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนตามตารางที่ 12  
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 ตารางที่ 12 แสดงการใช้อักษร อ อุ ม สื่อถึงคติต่าง ๆ ดังน้ี 
  

1. ตรมีรูต ิ(คตศิาสนาพราหมณ-์ฮินด)ู 
อักษรย่อ ศัพทเ์ตม็ ใชแ้ทน 
อ พระศิวะ พระศิวะ 
อ ุ พระวิษณุ พระวิษณุ 
ม พระพรหม พระพรหม 

2. ตรรีตันะ (คติพระพทุธศาสนา) 
อักษรย่อ ศัพทเ์ตม็ ใชแ้ทน 
อ อรห ํ พระพุทธเจ้า 
อ ุ อุตฺตโม ธมฺโม พระธรรม 
ม มหาสงฺโฆ พระสงฆ์ 

3. ตรเีพชร/ตรวีชริะ (คตยิ่อพระอรหันต ์8 ทศิ/ปฐมสงัคตี)ิ 
อักษรย่อ ศัพทเ์ตม็ ใชแ้ทน 
ม มหากสฺสโป พระมหากัสสปะ 
อ อานนฺโท พระอานนท์ 
อ ุ อุปาล ี พระอุบาล ี

 

 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 การย่ออักษรในหัวใจน้ีทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 คติ คือ คติที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
อักษรย่อ คือ ม อ อุ หรือ อ อุ ม ใช้การย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษระ
ตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และคติที่เป็นความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อักษรย่อ อ อุ ม ใช้
วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของ
ศัพท์มาใช้สื่อความหมายและแหล่งที่มาของอักษรย่อ   
 ง. แหล่งที่มาของอักษร 
 หลักฐานในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงปฐมสังคีติ การสังคยานาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 น้ี 
ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาขันธกะ ตอนท่ีว่าด้วยสังคีตินิทาน จุลลวรรคที่กล่าวถึงพระมหากัสสปะ
ได้ปรารภเหตุที่พระสุภัททะจ้วงจาบพระธรรมวินัย เป็นการรวบรวมพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า  
ทรงแสดงไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือป้องกันความเลือนหายของพระธรรมวินัย ซึ่งการสังคายนาคร้ังน้ีมี
พระมหากัสสปเถระเป็นประธานสงฆ์ พระอุบาลีทําหน้าที่แสดงพระวินัย เน่ืองจากท่านเป็นผู้ที่ได้รับ    
การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รอบรู้พระวินัย และพระอานนท์ทําหน้าที่แสดงพระสูตรและ  
พระอภิธรรม เน่ืองจากท่านเป็นผู้ทรงจําหลักธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าได้มากกว่าพระเถระรูปใด 
จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางพหูสูต มีพระภิกษุสงฆ์จํานวน 500 รูป เข้าร่วม
ในการสังคายนา การสังคายนาครั้งน้ีทําที่ภูเขาเวภารบรรพต ใกล้เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยมี
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พระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์บํารุง การสังคายนาครั้งน้ีทําอยู่ 7 เดือนจึงสําเร็จ (วิ.จู. 
(บาลี) 7/437-445/274-284, วิ.จู. (ไทย) 7/437-445/375-386) 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระไตรปิฎกไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่าง
หลากหลาย เช่น ใช้เสกน้ํามันหอมทาตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน เสกปูนคาดคอ ทาท้องสามารถฝ่า    
วงล้อมของศัตรูออกมาได้ ใช้เสกน้ําล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมหรือเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ใช้ลงลูกประคํา
ทําให้เกิดมงคล และใช้ลงยันต์ต่าง ๆ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 113-123) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากชื่อหัวใจ อักษรย่อ และแหล่งที่มาตามคติทางพระพุทธศาสนาจะได้ข้อ
สรุปว่า หัวใจพระไตรปิฎกน้ีสื่อถึงพระมหาเถระผู้ริเริ่มทําสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็น
หมวดหมู่ เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน และความสูญหายของพระธรรมวินัยโดยมีพระมหากัสสปะทํา
หน้าที่เป็นประธานสงฆ์ ต้ังเรื่องขึ้นถาม พระอานนท์ทําหน้าที่แสดงพระสูตรและพระอภิธรรม และ
พระอุบาลีทําหน้าที่แสดงพระวินัย ร่วมกับพระภิกษุอีก 500 รูป  
 ถ้าพิจารณาอักษรทั้ง 3 น้ี คือ ม อ อุ จะตรงกับอักษรในหัวใจพระรัตนตรัยก็จะได้       
ข้อสรุปว่า พระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง ยึดเหน่ียวทางใจของชาวพุทธ โดยสาระสําคัญของพระรัตนตรัย คือ 
ความบริสุทธ์ิ ปัญญา และความดีงามที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุธรรม จึงจะได้ช่ือว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ดังน้ัน การนํา
หัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่าเป็นเรื่องศักด์ิสิทธ์ิ สามารถดลบันดาลให้เกิด
อานุภาพต่าง ๆ เช่น อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้นจึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ 
 
 28. หัวใจมงกุฎพระเจ้า : อิ ม ทิ ต ก ร สุ  (อิ ม ถิ ต ก ร สุ) 
 บางคัมภีร์เรียกหัวใจมงกุฎพระเจ้าน้ีว่า หัวใจมงกุฎพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสื่อความหมาย
ของหัวใจให้ชัดเจนว่า พระเจ้าในท่ีน้ีก็คือ พระพุทธเจ้า ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า คัมภีร์โบราณาที่
ใช้ศึกษาเขียนเป็น อิ ม ทิ ต ก ร สุ  และบางแห่งเขียนเป็น อิ ม หิ ต ก ร สุ ซึ่งเป็นการเขียนที่ผิด 
เพราะมีบางอักษรไม่ตรงกับแหล่งที่มาของอักษรย่อและช่ือของหัวใจ อักษรย่อของหัวใจน้ีที่ถูกต้อง 
ตามแหล่งที่มา คือ คาถามงกุฎพระเจ้า ได้แก่ อิ ม ถิ ต ก ร สุ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงพุทธคุณ
จากบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่เรียกกันว่า อิติปิ โส โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า มงกุฎ แปลได้หลายความหมาย เช่น เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน
มียอดแหลมสูง หรือแปลว่า สูงสุดหรือยอดเย่ียมก็ได้ โบราณาจารย์ได้นําคําว่า มงกุฎมาใช้สื่อถึง
พระพุทธเจ้า แต่ใช้คําว่า พระเจ้าแทน เพ่ือแสดงถึงความสูงสุดของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และยังแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจ้าโดยเช้ือสายว่าเป็นกษัตริย์จะต้องมี
มงกุฎเป็นเครื่องประดับ เห็นได้จากคตินิยมการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาโดยช่าง
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ผู้สร้างถือคตินิยมน้ีเช่นกัน อีกนัยหน่ึงการนําคําว่า มงกุฎมาสื่อถึงพระพุทธเจ้าเพ่ือต้องการแสดงถึง
ความเป็นผู้ยอดเย่ียม สูงสุดของพระพุทธเจ้าที่แสดงผ่านอักษรย่อในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือ  
อิติปิ โส น่ันเอง 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจมงกุฎพระพุทธเจ้าน้ี คือ อิ ม ถิ ต ก ร สุ โบราณาจารย์นํามาจากบท
สรรเสริญพระพุทธคุณ หรือ อิติปิ โส ดังตารางที่ 13 
 ตารางที่ 13 แสดงอักษรที่มาจากบทพระสรรเสริญพุทธคุณ (อิติปิ โส...ภควาติ) ทั้งหมด 

อ ิ ร ชา ค ต ร สา 
ติ หํ จ โต โร ถ ิ นํ 
ปิ สม ฺ ร โล ปุ สตฺ พุทฺ 
โส มา ณ ก ริ ถา โธ 
ภ สม ฺ สม ฺ วิ ส เท ภ 
ค พุทฺ ปนฺ ทู ทม ฺ ว ค 
วา โธ โน อ ม ม วา 
อ วิชฺ ส ุ นุตฺ สา นุสฺ ติ 

 

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงที่มาของอักษรย่อแต่ละตัวอักษรว่า มาจากศัพท์ที่เป็น
พระนามของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในบทสรรเสริญพระพุทธคุณดังน้ี 
  อิ มาจาก  อิติปิ  แปลว่า แม้เพราะเหตุน้ัน 
  ม มาจาก ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า ทรงเป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ 
  ถิ มาจาก ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า ทรงเป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ 
  ต มาจาก อนุตฺตโร  แปลว่า ยอดเย่ียม 
  ก มาจาก โลกวิทู  แปลว่า ทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง 
  ร มาจาก วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน แปลว่า ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
  สุ มาจาก สุคโต  แปลว่า ทรงเสด็จไปดีแล้ว 
 แต่ในคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา ผู้แต่งได้ประพันธ์คาถาอธิบายอักษรที่ปรากฏในบท
สรรเสริญพุทธคุณ หรือ อิติปิ โส ไว้ทุกอักษร ดังน้ัน อักษรในหัวใจน้ี คือ อิ ม ถิ ต ก ร สุ จึงมีฐานะ
เป็นอักษรย่อตามที่มาจากคาถาดังต่อไปน้ี 
  อิ  ย่อมาจาก อิฏฺโฐ สพฺพญฺญุตญาณํ อิจฺฉนฺโต อาสวกฺขยํ 
    อิฏฺฐํ ธมฺมํ อนุปฺปตฺโต อิทฺธิมนฺตํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 52) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาแล้วซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ 
ทรงปรารถนาอยู่ซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลส ทรงบรรลุธรรมที่ทรง
ปรารถนาแล้ว ข้าพเจ้าของนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธ์ิพระองค์น้ัน. 
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  ม  ย่อมาจาก มหุสฺสาเหน สมฺพุทฺโธ มหนฺตํ ญาณมาคมิ 
    มหิตํ นรเทเวหิ มโนสุทฺธํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 58) 

แปล : พระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุพระญาณอันย่ิงใหญ่ด้วย
ความพยายามอย่างมาก ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมพุทธเจ้าผู้อันมนุษย์
และเทวดาทั้งหลายบูชาแล้ว ผู้มีพระทัยหมดจดพระองค์น้ัน. 

 ถ ิ ย่อมาจาก ถิโต โย วรนิพฺพาเน  ถิเร ฐาเน สสาวโก 
   ถิรํ ฐานํ ปกาเสติ ถิตํ ธมฺเม นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 59) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพร้อมทั้ งพระสาวกทรงดํารงอยู่ใน     
พระนิพพานอันประเสริฐ อันเป็นที่ ต้ังอันมั่นคง ทรงประกาศธรรม      
อันมั่นคง ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ดํารงอยู่ในธรรมพระองค์น้ัน. 

  จากแหล่งที่มาของ ถิ อักษรในคาถาข้างต้นมีข้อที่ต้องทําความเข้าเพ่ิมเติม คือ คําว่า 
ถิโต ถิต ํอักษร ถ เป็นอักษรทีเ่ขียนในคัมภีร์เก่า ๆ ใช้แทน ฐ แต่ในปัจจุบันจะใช้ ฐ ดังน้ัน คําว่า ถิโต 
ถิตํ เขียนในปัจจุบันจะได้รูปศัพท์เป็น ฐโิต ฐติ ํความหมายหรือคําแปลยังคงเดิม คือ ดํารงอยู่แล้ว 
  ต  ย่อมาจาก ตโนติ กุสลํ กมฺมํ ตโนติ ธมฺมเทสนํ 
    ตณฺหาย วีตรตฺตานํ8 ตณฺหาฆาตํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 57) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงกุศลธรรม ทรงเผยแพร่      
พระธรรมเทศนา ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มีพระองค์ปราศจาก
ตัณหา ผู้ฆ่าตัณหาได้แล้วพระองค์น้ัน.  

  ก  ย่อมาจาก กนฺโต โย สพฺพสตฺตานํ กตฺวา ทุกฺขกฺขยํ ชิโน 
    กเถนฺโต มธุรํ ธมฺมํ กถาสนฺหํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 57) 

แปล : พระชินเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้อันสัตว์ทั้งปวงรักใคร่แล้ว ทรง
กระทําความสิ้นทุกข์ได้แล้วตรัสพระธรรมอันไพเราะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระชินเจ้าผู้มีพระดํารัสอันอ่อนหวานพระองค์น้ัน. 

  ร  ย่อมาจาก รมิตํ เยน นิพฺพานํ รกฺขิตา โลกสมฺปทา 
    รชโทสาทิกิเลเสหิ รหิตนฺตํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 55) 

                                         
 8 คําว่า วีตรตฺตานํ นี้พบว่า หลายฉบับใช้คําว่า วิจรนฺตานํ แปลว่า พล่านอยู่ ตณฺหาย เพราะตัณหา 
ดังนั้น ในประโยคนี้ต้องแปลว่า ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ทรงฆ่าตัณหาของเหล่าสัตว์ (สตฺตานํ) ผู้พล่านอยู่
เพราะตัณหา (ตณฺหาย วิจรนฺตานํ)  
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แปล : พระนิพพานอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้ว ความถึง
พร้อมแห่งโลกอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดรักษาแล้ว ข้าพระเจ้าขอ
นมัสการพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสมีราคะและโทสะ เป็นต้น
พระองค์น้ัน. 

  สุ ย่อมาจาก สุนฺทโร วรรูเปน  สุสโร ธมฺมภาสเน 
    สุทุทฺทสํ ทิสาเปติ สุคตนฺตํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 56) 

แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงงดงามด้วยพระรูปอันประเสริฐ มีพระ
สุรเสียงอันไพเราะในการประกาศธรรม ทรงยังหมู่สัตว์ให้เห็นธรรมที่เห็น
ได้ยาก ข้าพระเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วพระองค์น้ัน. 

 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 อักษรย่อในหัวใจมงกุฎพระเจ้าหรือมงกุฎพระพุทธเจ้าจากตารางที่แสดงถึงอักษรทั้งหมด
ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือ อิติปิ โส น้ี ไม่จัดเข้าในวิธีการย่ออักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิร-   
สารัตถสังคหะ แต่เป็นการนําอักษรจากศัพท์ต่าง ๆ ในบทสรรเสริญพระพุทธตามตารางดังกล่าว โดย
คัดเลือกนํามาใช้เป็นหัวใจเพียงบางตัวเท่าน้ันเพ่ือสื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 
แต่ถ้าพิจารณาถึงแหล่งที่มาของอักษรในคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา อักษรทั้งหมดในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่อ
แบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจมงกุฎพระเจ้าน้ีมาจาก
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือบท อิติปิ โส นอกจากน้ียังพบว่า คาถามงกุฎพระเจ้าที่โบราณาจารย์
นําไปใช้เสกเคร่ืองรางของขลังและลงยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์ตะกรุดโทนที่มาจากแหล่งเดียวกันว่า  
อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, 
น. 88) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคาถามงกุฎพระเจ้าก็คือ คําขึ้นต้นของคาถา คือ อิติปิ โส และลงท้ายด้วย 
คําว่า อิติปิ โส เหมือนกัน เพียงแต่ท่านให้ว่าย้อนกลับที่เรียกว่า ปฏิโลมอักษร หมายถึง การกลับ
อักษร คือ โส...ปิ ติ อิ เป็น อิติปิ โส น่ันเอง 
 บทสรรเสริญพระพุทธคุณในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพบว่า ปรากฏอยู่ในหลายแห่ง   
ในพระไตรปิฎก เช่น ในเวรัญชกัณฑ์ พระวินัยปิฎก มหาวรรค ดังข้อความว่า  
 “ตํ โข ปน ภวนฺตํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ‘อิติปิ โส ภควา อรหํ       
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ 
ภควา. โส อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา        
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ. โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ 
เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปานํ อรหตํ ทสฺสนํ โหตี”ติ. (วิ.มหา. 
(บาลี) 1/1/1) 



 
 

123

 แปล : ท่านพระโคดมผู้เจริญน้ันมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างน้ีว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้
มีพระภาค พระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค 
 พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ
พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์แล้วทรงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น 
ท่ามกลาง และที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน 
การได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นน้ี เป็นความดีอย่างแท้จริง (วิ.มหา. (ไทย) 1/1/1) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรในหัวใจมงกุฎพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าน้ีไปใช้ในมิติทางความ
เช่ือหลายประการ เช่น ใช้เป็นอักขระลงหรือเสกหมวก เครื่องสูงของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย โดย
เช่ือว่า ทําให้แคล้วคลาด ป้องกันอาวุธ เสกน้ําล้างหน้าป้องกันโรค คุณไสย์ เสกข้าวให้คนที่ถูกผีเข้ากิน 
ผีจะออกจากร่าง หรือใช้ในทางเมตตามหานิยม เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 371) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของบทสรรเสริญพระพุทธคุณและอักษรย่อที่มาจากอิติปิ โส 
รัตนมาลาแล้วจะพบว่า พระพุทธคุณที่ปรากฏในบทสรรเสริญพุทธคุณและคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา
น้ันเป็นเรื่องของความบริสุทธ์ิ (พระวิสุทธิคุณ) ปัญญา (พระปัญญาธิคุณ) และกรุณาอันย่ิงใหญ่ที่
พระพุทธเจ้าทรงมีต่อสัตว์โลก (มหากรุณาธิคุณ ) แล้วจะได้ข้อสรุปว่า การที่โบราณาจารย์สื่อ
ความหมายของบทสรรเสริญพุทธคุณไปในทางฤทธ์ิอํานาจ ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้องตามสาระสําคัญของพุทธคุณ และเป็นการสื่อพุทธคุณให้คลาดเคลื่อนไปจากความจริง 
 
 29. หัวใจสมาส : สิ ริ ส โต (ส จ โต สิ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีตอนสมาสกัณฑ์ที่ว่าด้วยเร่ืองการต่อ
ศัพท์ เพ่ือย่ออักษรให้น้อยลงและทําให้ศัพท์ดูสละสลวยขึ้น ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีใช้สื่อถึงที่มาของคํา
ว่า สมาส จากรูปวิเคราะห์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย  
 คําว่า สมาส แปลว่า การย่อหรือศัพท์ย่อ สมาสมีทั้งหมด 6 อย่าง คือ อัพยยีภาวสมาส 
กัมมธารยสมาส ทิคุสมาส ตัปปุริสสมาส พหุพพิหิสมาส และทวันทวสมาส (พระพุทธธัปปิยเถระ,  
2536, น. 222) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า อักษรย่อในหัวใจสมาสน้ีมาจากรูปวิเคราะห์ของคําว่า สมาส คือ สทฺทโต 
จ อตฺถโต จ สมาสิยเตติ สมาโส. โดยแยกให้เห็นที่มาและขอลําดับอักษรใหม่ดังน้ี 
  ส ย่อมาจาก สทฺทโต แปลว่า โดยศัพท์  
  จ ย่อมาจาก จ แปลว่า และ 
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  โต ย่อมาจาก อตฺถโต แปลว่า โดยเน้ือความ 
  สิ ย่อมาจาก สมาสิยเต แปลว่า (อันท่าน) ย่อย่อม (สํ + อส ธาตุ + อิ อาคม + 
ย ปัจจัย + เต วัตตมานาวิภัตติ อัตตโนบท)  
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวข้อที่ผ่านจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อ
ในหัวใจสมาสน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ส อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และ โต อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบ 
อันตสังเกต หมายถึง การย่อและการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ จ อักษร เป็น
ศัพท์นิบาตท่ีมีอักษรเดียว และใช้ลงหลังศัพท์ที่ตนกํากับอยู่ ดังน้ัน จึงอนุโลมเข้าในการย่ออักษรแบบ
อันตสังเกต 
 ส่วน สิ อักษรไม่จัดเป็นอักษรย่อตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วิชรสารัตถสังคหะ เน่ืองจากเป็น
อักษรผสมพยัญชนะและสระที่ไม่ใช่ศัพท์เดียวกัน คือ ส ที่สุดศัพท์ขอ อส ธาตุ กับ อิ อาคมตาม
ข้อกําหนดของกริยากัมมวาจกที่ให้ลง อิ อาคม หน้า ย ปัจจัย 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากรูปวิเคราะห์สมาที่ว่า สทฺทโต จ อตฺถโต 
จ สมาสิยเตติ สมาโส แปลว่า เน้ือความแห่งบทใดที่ท่านย่อเข้าด้วยกันโดยศัพท์และความหมาย 
เน้ือความแห่งบทน้ัน ช่ือว่า สมาส (เวทย์ บรรณากรกุล, 2554, น. 1) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 การนําอักษรย่อในหัวใจสมาสน้ีไปใช้ตรง ๆ ยังค้นไม่พบ แต่เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 
15) กล่าวว่า หัวใจ 8 น้ี สามารถนําไปใช้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังได้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งทางคงกระพัน
และเมตตามหานิยม เป็นต้น แล้วแต่ผู้ใช้จะนําไปใช้ 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากช่ือ ความหมาย และสาระสําคัญของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจสมาส
เป็นเพียงการสื่อถึงรูปวิเคราะห์ที่ให้ความหมายของคําว่า สมาส อันเป็นการเรียนรู้หลักไวยากรณ์
ภาษาบาลีที่ว่า ด้วยการนําศัพท์มาเช่ือมต่อกันเป็นศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า ศัพท์สมาส ไม่ได้มีเน้ือหาสื่อถึง
ความศักด์ิสิทธ์ิหรืออํานาจวิเศษแต่ประการใด ดังน้ัน การนําหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทาง
ความเช่ือในลักษณะของอํานาจวิเศษหรือความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ 
 
 30. หัวใจนิทาน : สิวา กุทฺธ (สิว พุทฺธ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติต่าง ๆ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในขุททกนิกาย ชาดก เพ่ือแสดงหลักธรรมในโอกาสต่าง ๆ นํามาเล่าให้ภิกษุ
ฟังในโอกาสต่าง ๆ มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเหมือนนิทานทั่วไป (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทอดี สุรเตโช), 2541, 
น. 408) ส่วนศัพท์ในหัวใจน้ี ผู้วิจัยลงความเห็นว่า เขียนผิด เพราะไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของ
หัวใจ ศัพท์ที่ถูกต้องควรเป็น สิว พุทฺธ ซึ่งสื่อถึงนิพพานที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า นิทาน ที่มาจากภาษาบาลี หมายถึง เหตุ ที่มา ต้นเรื่อง ความเป็นมาแต่เดิม หรือ
เรื่องเดิมที่เป็นมา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยทําให้ความหมายเพ้ียนไปเป็นเรื่องเล่ากันต่อ ๆ มาแทน  
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558, น. 166)  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําศัพท์ในหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่เป็นช่ือของพระนิพพาน และศัพท์ที่เป็น
ช่ือของพระพุทธเจ้า เพ่ือแสดงถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน หรือพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงบําเพ็ญบารมีในชาติต่าง ๆ เพ่ือเป้าหมาย คือ การบรรลุนิพพาน 
  สิว มาจาก สิว  อ การรันต์ในนปุงสกลิงค์ ศัพท์เดิมยังไม่ได้แจกในรูปวิภัตติ 
     ทั้ง 7 แปลว่า นิพพาน 
  พุทฺธ มาจา พุทฺธ อ การรันต์ในปุงสกลิงค์ ศัพท์เดิม ยังไม่ได้แจกในรูปวิภัตติ 
     ทั้ง 7 แปลว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา (โดยความ) 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ในหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ เป็นเพียงศัพท์ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่ออักษรตาม
แบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า นิทาน ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพบว่า มี 3 คํา 
ได้แก่ นิทานํ นิทานกถา และนิทานวจนํ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างของคําว่า นิทานํ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น พระวินัยปิฎก มหาวรรค
มีข้อความท่ีระบุถึงคําน้ีว่า “อิโตนิทานญฺจ โข โมฆปุริส กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ 
นิรยํ อุปปชฺเชยฺย”. (วิ.มหา. (บาลี) 1/39/24-25) แปล : ดูกรโมฆบุรุษ เพราะการกระทําน้ันเป็นเหตุ 
หลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (วิ.มหา. (ไทย) 1/39/27) คําว่า นิทาน 
(นิทานํ) ในที่น้ีแปลว่า เหตุ ในเรื่องกล่าวถึงพระสุทินได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับอดีตภรรยา ตามคําขอของ
บิดาของตน เป็นเหตุ (นิทาน) ให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ปฐมปาราชิก และการเสพเมถุน
ของพระภิกษุ นอกจากจะเป็นอาบัติปาราชิกแล้วยังเป็นเหตุ (นิทาน) ให้ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่
ตายไปแล้วด้วย 
 ตัวอย่างของคําว่า นิทานกถา ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น อรรถกถาขุททก
นิกาย ชาดกได้กล่าวถึงคําน้ี โดยความหมายก็คือ ถ้อยคําต้นเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของเรื่อง 
(ขุ.ชา.อ. (บาลี) 1/2) 
 ตัวอย่างของคําว่า นิทานคาถา ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น ขุททกนิกาย เถร-
คาถา ได้กล่าวถึงคําน้ีไว้ โดยความหมายก็คือ คาถาต้นเรื่อง ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของเร่ืองใน
ที่น้ี ได้แก่ คาถาที่เป็นธรรมภาษิตของพระเถระรูปต่าง ๆ น่ันเอง (ขุ.เถร. (บาลี) 26/22/258) 
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 ตัวอย่างของคําว่า นิทานวจน ํที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น อรรถกถาขุทกนิกาย 
อุทานได้กล่าวถึงคําน้ีว่า “อปิจ สตฺถุ สมฺปตฺติปกาสนตฺถํ นิทานวจนํ. แปล ก็เรื่องน้ีเป็นนิทานพจน์ (คํา
กล่าวถึงที่มา) เพ่ือประกาศสมบัติของพระศาสดา (ขุ.อุ.อ. (บาลี) 3/16) 
 ส่วนแหล่งที่มาของศัพท์เป็นหัวใจน้ี คือ สิว ที่แปลว่า นิพพาน และ พุทฺธ ที่แปลว่า 
พระพุทธเจ้าเป็นคําสามัญที่ใช้ทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และพบที่มาของคําน้ีจากคัมภีร์อิติปิ
โส รัตนมาลาที่กล่าวถึง พุ อักษร ที่ย่อมาจากคําว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ดังน้ี  

 พุชฺฌิตฺวา จตุสจฺจานิ พุชฺฌาเปติ มหาชนํ 
 พุชฺฌาเปนฺตํ สวิํ มคคฺํ พทฺุธเสฏฺฐํ นมามิหํ. 
  (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 54) 
แปล : (พุทฺโธ) พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วทรงยังมหาชนให้รู้
ตาม ข้าพระพุทเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ผู้ยัง
มหาชนให้รู้หนทางคือนิพพาน.  

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้ตรง ๆ พบแต่คําที่ใกล้เคียงกับหัวใจน้ี คือ สิวํ พุทฺธํ 
ที่โบราณาจารย์นําไปใช้ภาวนาเพื่อให้ได้พระนิพพาน และป้องกันศัตรู เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรม-
ภักดี, ม.ป.ป., น. 180) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและแหล่งที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของ
หัวใจนิทานน้ี คือ พระนิพพาน และพระพุทธเจ้าที่สื่อว่า หัวใจของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน หรือ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบําเพ็ญบารมีครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เพ่ือบรรลุโพธิญาณ
และนิพพาน ดังน้ัน การนําช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปสื่อความหมายในมิติทางความเช่ือว่า 
สามารถป้องกันศัตรูได้ จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับความหมายและสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 31. หัวใจวิปัสสิสสัง (วิปัสสี) : สิ ขิ ส ปิ (สิขิสฺสปิ) 
 ช่ือของหัวน้ีในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนผิดเป็น วิปัสสิสสัง คําศัพท์ที่ถูกต้องตาม
อาฏานาฏิยสูตรอันเป็ฯแหล่งที่มา คือ วิปสฺสิสฺส (นมตฺถุ) หัวใจน้ีสื่อถึงพระนามของพระพุทธเจ้าใน
อดีตพระนามว่า วิปัสสี ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาเขียนเป็น ส ขิ ส ปิ ไม่
ตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มา คือ สิขิสฺสปิ ซึ่งสื่อถึงพระนามของพระสิขีพุทธเจ้า โดยมีสาระสําคัญตาม
ข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  ก.  ความหมาย 
 คําว่า หัวใจวิปัสสี น้ี เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึงในอดีต แต่เมื่อพิจารณา
จากศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือหัวใจกลับพบว่า เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์
หน่ึง ได้แก่ พระสิขีพระพุทธเจ้า และเป็นการนําศัพท์มาไม่ครบทุกอักษรจากแหล่งที่มา คือ อาฏานา-
ฏิยสูตร ศัพท์เต็มที่กล่าวถึงพระสิขีพระพุทธเจ้า คือ สิขิสฺสปิ ผู้วิจัยลงความเห็นว่า คงเกิดจากการ
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คัดลอกและทรงจํากันมาผิด ส่วนสาเหตุที่เรียกคําว่า สิขิสฺสปิ ว่า หัวใจพระวิปัสสีก็เพราะคนส่วนใหญ่
จะจําบทสวดมนต์น้ีว่า บทวิปัสสี ตามคําขึ้นต้นของบทสวดว่า วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ...น่ันเอง 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า สขิสฺสปิ น้ีโบราณาจารย์นํามาจากอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคหรือ
อาฏานาฏิยปริตรดังน้ี 
  สขสิสฺป ิ มาจาก สขิสิสฺป ิ แปลว่า พระสขิีพุทธเจ้า 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า สิขิสฺสปิ ไม่ใช่เป็นการย่ออักษร แต่เป็นการนําศัพท์มาใช้เป็นหัวใจ เพ่ือแสดงที่มา
ของศัพท์ดังกล่าวว่ามาจากศัพท์ใด สื่อถึงความหมายใด แต่เป็นการนําศัพท์มาใช้ไม่ตรงกับช่ือของ
หัวใจ เน่ืองจากศัพท์น้ีเป็นพระนามของพระสิขีพุทธเจ้า แต่หัวใจเป็นพระวิปัสสี 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า สิขิสฺสปิ น้ี พบว่า โบรณาจารย์นํามาจากอาฏานาฏิยสูตร ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
หรืออาฏานาฏิยปริตร ดังข้อความท่ีกล่าวถึงศัพท์น้ีว่า  

 วิปสสฺสิสฺ จ นมตฺถุ จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต. 
 สขิสิสฺปิ จ นมตฺถุ สพฺพภูตานุกมฺปิโน.  
 เวสฺสภุสฺส จ นมตฺถุ นฺหาตกสสฺ ตปสฺสิโน. 
 นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส มารเสนาปมทฺทิโน. 
 โกณาคมนสฺส นมตฺถุ พฺราหฺมณสฺส วุสมีโต 
 กสฺสปสสฺ จ นมตฺถุ วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ. 
 องฺคีรสสฺส นมตฺถุ สกฺยปุตฺตสสฺ สิรมีโต. 
 โย อิมํ ธมฺม ํเทเสสิ สพฺพทกฺุขาปนูทนํ. 
 เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ. 
 เต ชนา อปิสุณาถ มหนฺตา วีตสารทา. 
 หิตํ เทวมนุสฺสานํ ยํ นมสสฺนฺติ โคตมํ 
 วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ มหนฺตํ วีตสารทํ. 
 (ที.ปา. (บาลี) 11/277/170-171) 
แปล : ขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มพีระจักษุ มีพระสิริ  
ขอนอบน้อมพระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้า  
ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ทรงชําระกิเลส มีความเพียร  
ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงยํ่ายีมารและกองทพัมาร  
ขอนอบน้อมพระโกณาคมนพุทธเจ้า ผู้มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์  
ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้หลุดพ้นในที่ทั้งปวง  
ขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้าผู้เป็นศากยบุตร ผู้มีพระสริิ ผู้ทรงแสดงธรรมน้ี 
อันเป็นเคร่ืองบรรเทาทุกข์ทัง้ปวง  
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 อน่ึง พระพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ดับกิเลสแล้วในโลก ทรงเห็นแจ้ง
แล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่ส่อเสียด เป็นผู้ย่ิงใหญ่ 
ปราศจากความครั่นคร้าม เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้า
ผู้โคตมโคตรพระองค์ใด ทรงเก้ือกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรง
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ย่ิงใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม 
(ที.ปา. (ไทย) 11/277/220-221) 

 จากที่มาของคําว่า สิขิสฺสปิ น้ี จะพบว่า โบราณาจารย์ได้นําเอาศัพท์แรกของคาถาบาท   
ที่ 2 มาใช้เป็นช่ือหัวใจ แทนที่จะนําคําเริ่มต้นของพระสูตรว่า วิปสฺสิสฺส มาใช้เป็นหัวใจ เน่ืองจากเป็น
ศัพท์แรกของคาถาในบาทที่ 1 แต่กลับนําศัพท์แรกของคาถาในบาทที่สองมาใช้แทน นับว่าเป็นเรื่อง   
ที่แปลก และที่สําคัญเมื่อนําคําว่า สิขิสฺสปิ มาใช้เป็นช่ือหัวใจของพระวิปัสสีก็ไม่ตรงกับความหมายของ
ศัพท์ เพราะเป็นช่ือพระพุทธเจ้าคนละองค์ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์คงเห็นว่า อยู่ในคาถา
เดียวกัน จึงได้นําคําว่า สิขิสฺสปิ มาใช้เป็นหัวใจวิปัสสี โดยสรุป ใจความของพระคาถาน้ีเป็นบท
นมัสการ แสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าต่าง ๆ ได้แก่ พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ 
พระโกณาคมนะ พระกัสสปะ พระอังคีรสะ และพระโคตมะ ดังน้ัน ศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ีเต็ม ๆ 
ก็คือ สิขิสฺสปิ จ นมตฺถุ สพฺพภูตานุกมฺปิโน แปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์
สรรพสัตว์ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราราจารย์ได้นําช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้เป็นคาถาลงและเสกยันต์พระวิปัสสีที่ใช้ลงเครื่องสําหรับออกศึก เสื้อยันต์ ผ้าประเจียด ผ้าโพก
ศีรษะไว้เป็นเคร่ืองรางป้องกันตัวโดยมีความเช่ือว่า สามารถคุ้มครอง ป้องกันอันตรายท้ังปวง และมีชัย
ชนะแก่ข้าศึก (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 41) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า เน้ือหาสําคัญของอาฏานาฏิยสูตร 
คือ การนอบน้อม บูชาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าทั้งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และ     
พระมหากรุณาธิคุณที่ชาวพุทธจะต้องพัฒนาตนตามพระคุณทั้ง 3 ประการ น้ี ดังน้ัน การสื่อถึง
ความหมายและสาระสําคัญของหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจพระวิปัสสีไปในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้
เกิดอานุภาพท่ีน่าอัศจรรย์ เช่น สามารรถป้องกันภัย อันตราย และมีชัยชนะเหนือข้าศึกจึงเป็นการสื่อ
ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 32. หัวใจยะโตหัง : น หิ โส ตํ (น หิ โส เต) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงข้อความที่พระองคุลิมาลเถระกล่าวกับหญิงต้ังครรภ์คนหน่ึงใน        
อังคุลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เป็นคําเริ่มต้นของคํากล่าวสัจกิริยาของพระเถระ ส่วน
อักษรย่อในหัวใจพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนว่า น หิ โส ตํ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่าเป็นการเขียนและ
คัดลอกกันมาผิด เพราะอักษรบางตัวไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ี คําที่ถูกต้องน่าจะเป็น น หิ 
โส เต, นา ภิ โส เต  หรือ น หิ โส มํ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉยัดังต่อไปน้ี  
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ยะโตหัง เขียนเป็นภาษาบาลีว่า ยโตหํ แยกศัพท์เป็น ยโต (กาลโต) แปลว่า แต่กาล
ใด กับคําว่า อหํ แปลว่า เรา เป็นคําเริ่มต้นของคําพูดที่พระองคุลิมาลพูดกับหญิงต้ังครรภ์คนหน่ึง     
ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือหัวใจ ส่วนอักษรย่อน้ันมาจากศัพท์ต่าง ๆ ในคําพูดที่พระองคุลิมาลพูด
กับหญิงมีครรภ์คนน้ัน 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยเห็นว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีน่าจะมาจากศัพท์ต่าง ๆ ในคําพูดที่พระองคุลิมาลพูดกับ
หญิงต้ังครรภ์คนหน่ึง และศัพท์อ่ืน ๆ ในอังคุลิมาลสูตร แยกออกเป็น 3 แบบ ตามข้อวินิจฉัยดังน้ี 
 แบบที่ 1 : น หิ โส เต มีที่มาดังน้ี 
  น ย่อมาจาก  เตน  แปลว่า เหตุน้ัน   
  ห ิ ย่อมาจาก หิ   แปลว่า เพราะ   
  โส ย่อมาจาก โสตฺถ ิ  แปลว่า ความสวัสดี 
  เต ย่อมาจาก เต  แปลว่า แก่ท่าน 
 แบบที ่2 : นา ภ ิโส เต มทีี่มาดังน้ี 
  นา ย่อมาจาก นาภิชานามิ แปลว่า เราไม่รู้ (น + อภิ) 
  ภิ ย่อมาจาก นาภิชานามิ แปลว่า เราไม่รู้ (น + อภิ) 
  โส ย่อมาจาก โสตฺถ ิ  แปลว่า ความสวัสดี 
  เต ย่อมาจาก เต  แปลว่า แก่ท่าน 
 แบบที ่3 : น ห ิโส มํ มีที่มาดังน้ี  
  น ย่อมาจาก  เตน  แปลว่า เหตุน้ัน   
  ห ิ ย่อมาจาก หิ   แปลว่า เพราะ 
  โส มาจาก  โสมํ   แยกศัพท์เป็น โส + อิมํ แปลว่า บุคคลน้ัน  
       (โส ปุคฺคโล) + โลกน้ี (อิมํ โลก 
  ม ํ แยกศัพท์เป็น  โสม ํ  มาจาก อิม ํ(โลกํ) แปลว่า โลกน้ี 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร  
 ถ้าพิจารณาจากอักษรย่อและแหล่งที่ตามข้อวินิจฉัยทั้ง 3 ประการ จะได้รูปแบบของการ
ย่ออักษรตามข้อวินิจฉัยทั้ง 3 แบบ คือ  
 แบบที่ 1 : น หิ โส เต ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ น หิ อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบ
อันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัทพ์ ส่วน โส เต 
อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรก
ของศัพท์  
 แบบที่ 2 : นา ภิ โส เต เป็นทั้งอักษรย่อและศัพท์เต็ม คือ  2 แบบ นา โส อักษรใช้วิธีการ
ย่อแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ มีข้อสังเกต
เก่ียวกับวิธีการย่ออักษรในแบบที่สองเพ่ิมเติม กล่าวคือ นา ที่มาจาก น + อ (อภิ) เป็น นา และ ภิ 
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ที่มาจากคําว่า อภิ ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต  หมายถึง การย่อหรือถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือ
พยางค์สุดท้าย ส่วน เต เป็นศัพท์เต็มที่แจกวิภัตติแล้ว ศัพท์เดิมที่ยังไม่แจกวิภัตติ คือ ต  
 แบบที่ 3 :  น หิ โส มํ ในแบบที่สามใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ น หิ มํ อักษรใช้วิธีการ
ย่อแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัทพ์ ส่วน 
โส อักษรใช้เป็นศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เป็นนิยมวิเสสนสัพพนามที่ใช้นําหน้านาม ไม่ใช่เป็นการย่อหรือ
ถอดอักษร แต่อนุโลมตามวิธีการย่อแบบอาทิสังเกต  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 หัวใจและอักษรย่อในหัวใจยะโตหังน้ีพบว่า มาจากอังคุลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปกล่าวคําสัตย์
กับหญิงต้ังครรภ์คนหน่ึงความว่า  
 “เตน หิ ตฺวํ องฺคุลิมาล เยน สา อิตฺถี เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ตํ อิตฺถึ เอวํ วเทหิ ‘ยโตหํ 
ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ 
โสตฺถิ คพฺภสฺสา”ติ. (ม.ม. (บาลี) 13/351/335) 
 แปล : พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “องคุลิมาล ถ้าเช่นน้ัน เธอจงเข้าไปหาสตรีคนน้ันถึงที่อยู่
แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า “น้องหญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดโดยอริยชาติ ไม่เคยรู้ว่า จงใจปลงชีวิตสัตว์เลย 
ด้วยสัจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอด้วยเถิด” (ม.ม. 
(ไทย) 13/351/428-429)  
 ผลการกล่าวคําสัตย์ของพระองคุลิมาลเถระทําให้หญิงต้ังครรภ์คนน้ันพร้อมกับลูกในครรภ์
ได้รับความสวัสดี ตรงนี้ทําให้เกิดการตีความสัจวาจาของพระองคุลิมาลว่าเป็นคาถาทําให้หญิงคลอด
บุตรง่าย หลังจากน้ันพระองคุลิมาลเถระก็ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในที่อันสงัดบําเพ็ญสมณธรรม
ด้วยความเพียรและความไม่ประมาท ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัส
คาถาสรุปเรื่องน้ีไว้หลายคาถา ขอยกคาถาที่ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอักษรในหัวใจน้ีดังน้ี 

 โย ปุพฺเพว ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
 โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. 
 (ม.ม. (บาลี) 13/352/336) 

แปล : คนที่ประมาทมาก่อน ต่อมาภายหลัง ไม่ประมาท 
เขาย่อมทําโลกน้ีให้สว่างไสวได้ ประดุจดวงจันทร์ที่พ้น
จากเมฆก็ทําท้องฟ้าให้สว่างไสวได้ฉะน้ัน. (ม.ม. (ไทย) 
13/352/430) 

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจยะโตหังไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
นํามาใช้เป็นคาถาลงและเสกยันต์ยะโตหังลงตะกรุดคล้องคอหญิงมีครรภ์หรือแช่น้ํามนต์ให้หญิงมีครรภ์
ด่ืมจะทําให้คลอดบุตรง่าย (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 230)  
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 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากช่ือหัวใจ อักษรย่อ แหล่งที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญจะได้ข้อ
สรุปว่า หัวใจและอักษรย่อน้ีนอกจากจะสื่อถึงเรื่องของพระองคุลิมาลกับหญิงต้ังครรภ์คนหนึ่งที่มี
เน้ือหาเชิงฤทธานุภาพของพระเถระที่ทําให้หญิงต้ังครรภ์และบุตรที่อยู่ในครรภ์ได้รับความสวัสดี แต่ถ้า
วิเคราะห์แล้วอานุภาพดังกล่าวเป็นอานุภาพที่เกิดจากธรรม ได้แก่ คําสัจ และการงดเว้นจากการฆ่า 
การเบียดเบียนชีวิตอ่ืนของพระเถระ ณ ต้ังแต่เวลาที่ท่านได้บวชในศาสนาของพระอริยพุทธเจ้าเป็นต้น
มา เรื่องที่สําคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องน้ีก็คือ พุทธดํารัสที่ตรัสเก่ียวกับความไม่ประมาทว่า บุคคลแม้ว่า 
จะเป็นผู้ประมาทเพราะความไม่รู้จริงหรือเพราะโมหะในอดีต แต่ในปัจจุบันกลับตัวได้ ไม่ประมาทก็
สามารถบรรลุผลอันไพบูลย์ได้ อันเป็นกุศโลบายในการสอนธรรมแก่พุทธบริษัทสี่ โดยมีพระองคุลิมาล
ที่เคยฆ่าคนมาจํานวนมาก แต่ปัจจุบันเลิกทําบาป เพราะได้กัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้า ไม่ประมาท 
เพียรพยามฝึกฝนตนเองจนบรรลุพระอรหันต์ในที่สุดเป็นตัวอย่างยืนยันหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดง 
ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือในลักษณะของอํานาจ
ที่บันดาลให้เป็นไป เช่น ทําให้หญิงมีครรภ์คลอดบุตรง่าย เป็นต้น จึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระสําคัญ
ของหัวใจน้ี เป็นเพียงการจับประเด็นเหตุการณ์คือความสวัสดีที่เกิดกับหญิงมีครรภ์พร้อมกับลูกของเธอ
ว่าเกิดจากอานุภาพแห่งความศักด์ิสิทธ์ิของคําพูดของพระองคุลิมาลจนกลายมาเป็นคาถาคลอดบุตร
ง่าย และทําเนียมการนําพุทธมนต์บทอังคุลิมาลปริตรไปสวดในงานแต่งงานของพระสงฆ์ไทย  
 
 33. หัวใจพาหุง : พา มา นา อุ ก ส น ทุ  
 ช่ือของหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระพรชัย ช่ือและอักษรย่อของหัวใจพาหุง
หรือหัวใจพระพรชัยน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธเจ้าในเชิงประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา เป็นการประกาศชัยชนะเหนือหมู่มารหรือผู้ที่จะมาทําร้ายพระพุทธเจ้า 8 เหตุการณ์
ตามอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พาหุง (พาหุํ) เป็นศัพท์เริ่มต้นของบทถวายพรพระที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือ
ของหัวใจพาหุง แปลว่า มาก ส่วนคําว่า พระพรชัย มาจากช่ือที่เรียกบทพาหุงว่า ชยมงฺคลอฏฺฐกคาถา 
(ชะยะมังคะละอัฏฐะกะคาถา) หมายถึง คาถาที่ว่าด้วยชัยมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อหมู่มารที่มา
ผจญ ซึ่งสื่อถึงการทรงเอาชนะหมู่มารที่มาผจญด้วยอํานาจบารมีธรรมใน 8 เหตุการณ์สําคัญ ตาม
อักษรย่อที่เป็นหัวใจ  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพาหุงหรือหัวใจพระพรชัยน้ี โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากบทสวด
ถวายพรพระที่นิยมสวดในพิธีทําบุญทุกวันพระ ดังน้ี 
  พา  ย่อมาจาก พาหุํ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ  
  มา  ย่อมาจาก มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ  
  นา  ย่อมาจาก นาฬาคิร ึคชวรํ อติมตฺตภูตํ 
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  อ ุ ย่อมาจาก อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ 
  ก  ย่อมาจาก กตฺวาน กฏฺฐมทุรํ อิว คพฺภินียา 
 ส  ย่อมาจาก สจฺจ ํวิหาย มติสจฺจกวาทเกตํ   
  น   ย่อมาจาก นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ 
  ท ุ ย่อมาจาก ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจพาหุงน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจพาหุงน้ีมีที่มาจากฎีกาพาหุง ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่า ใครเป็นผู้แต่ง 
แต่งขึ้นเมื่อไร มีการวินิจฉัยกันในหมูนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายนัย เช่น บางท่านวินิจฉัยว่า 
พระพุทธสิริเถระเป็นผู้แต่งคัมภีร์เล่มน้ี ประกอบด้วยเน้ือหา 8 ตอนด้วยกัน โดยโบราณาจารย์ได้ย่อ
เฉพาะอักษรตัวต้นของแต่ละคาถามาใช้เป็นอักษรย่อของหัวใจ ดังต่อไปนี้ 
  พา  ย่อมาจาก  พาหํ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ  
    คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ  
    ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท  
    ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงเอาชนะพญามารผู้เนรมิตแขนเป็นพันข้าง 
ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารครีเมขละมาพร้อมกับไพร่พล โห่ร้อง
กึกก้องด้วยวิธีคือธรรมมีทานบารมี เป็นต้น ด้วยเดชแห่งชัยมงคล
น้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาสรุปของคาถาบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารผู้เนรมิตแขนตั้ง
พัน ถืออาวุธครบมือขี่คชสารช่ือครีเมขละมาพร้อมกับเสนามารที่พากันโห่ร้องกึกก้องด้วยการระลึกถึง
พระบารมี 10 ประการ มีทานบารมี เป็นต้นที่ทรงบําเพ็ญมาแล้วอย่างบริบูรณ์แล้ว เรื่องของพญามาร
พร้อมทั้งเสนามารที่มาพจญพระพระพุทธเจ้าน้ันปรากฏอยู่ในพระพุทธประวัติตอนทรงเอาชนะมาร9 
(มารวิชัยปริวรรต) (พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 90-101) 
  ใจความสําคัญของคาถาพาหุงบทน้ีมุ่งแสดงการทรงชนะเทวปุตตามารพร้อมด้วยเหล่า
เสนามารอํานาจแห่งบารมีธรรม 10 ประการ มีทาน เป็นต้น  
 

                                         
 9

 มารท่ีคอยขัดขวางการทําความดีของมนุษย์มี 5 ประการ คือ (1) กิเลสมาร กิเลสท่ีคอยขัดขวางไม่ให้
คนทําดี แต่คอยชักนําให้ทําในเร่ืองท่ีเสียหาย (2) ขันธมาร ขันธ์ 5 ท่ีเป็นธรรมชาติปรุงแต่ง มีควาขัดแย้งอยู่ภายใน 
แปรปรวน เสื่อมโทรมไปตามธรรมชาติ (3) อภิสังขารมาร ท่ีคอยขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์ (4) เทว-  
ปุตตามาร เทพบุตรท่ีอาศัยอยู่ในกามาพจรสวรรค์ท่ีคอยมาขัดขวางการทําความดีของผู้อ่ืน และ (5) มัจจุมาร ความ
ตายที่ตัดโอกาสไม่ให้คนทําดีอีกต่อไป (ดูรายละเอียดได้ในวิสุทธิ. (บาลี) 1/270) 
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  มา  ย่อมาจาก  มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ  
   โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ 
   ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท  
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงเอาชนะอาฬาวกยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง 
ปราศจากความอดทน มีฤทธ์ิพิลึกย่ิงกว่าพญามารที่เข้ามาต่อสู้
ตลอดทั้งคืนด้วยขันติธรรมอันเป็นวิธีที่พระองค์ทรงฝึกดีแล้ว ด้วย
เดชแห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะอาฬวกยักษ์ผู้มีจิต
กระด้าง ดุร้ายเห้ียมโหด มีฤทธ์ิย่ิงกว่าพญามารด้วยขันติบารมี คือ ความอดทน อดกล้ันเพ่ือแสดง
อานุภาพของขันติธรรมที่สามารถเอาชนะความช่ัวร้ายได้ เรื่องน้ีมีปรากฏในอาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค (สํ.ส. (ไทย) 15/246/351-354) 
  นา  ย่อมาจาก  นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ  
   ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ 
   เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท  
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงเอาชนะช้างนาฬาคิรีตัวประเสริฐที่ดุร้ายย่ิง 
ประดุจไฟป่า จักร และสายฟ้า ด้วยวิธีการแผ่เมตตาจิต ด้วยเดช
แห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะช้างนาฬาคิรีด้วยอํานาจ
แห่งเมตตา เพ่ือต้องการแสดงถึงอานุภาพของเมตตาที่สามารถสยบช้างนาฬาคิรีที่พระเทวทัตสั่งนาย
ควาญช้างให้ปล่อยไปเพ่ือทําร้ายพระพุทธเจ้า เรื่องน้ีปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ.จู. (ไทย) 
7/342/195-197)  
  อุ  ย่อมาจาก  อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ  
   ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ  
   อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท  
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงมีพระหฤทัยน้อมไปในอิทธาภิสังขาร ทรง
เอาชนะโจรองคุลิมาล ผู้มีฝีมือร้ายกาจ ถือดาบว่ิงไล่ตามพระองค์
ไปถึง 3 โยชน์ ด้วยเดชแห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมี
แก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะองคุลิมาลโจรด้วยฤทธา-
นุภาพ เพ่ือแสดงถึงฤทธานุภาพ (อิทธาภิสังขาร) ในฐานะเป็นกุศโลบายท่ีพระพุทธเจ้าทรงนํามาใช้กับ
บุคคลพิเศษบางคนหรือบางพวก เช่น โจรองคุลิมาล โดยใช้อํานาจทําให้โจรองคุลิมาลว่ิงไล่ตาม
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พระองค์ไม่ทัน จนโจรองคุลิมาลบอกให้พระพุทธเจ้าหยุด และพระพุทธเจ้าตรัสตอบโจรองคุลิมาลว่า 
“เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด” เป็นเหตุให้โจรองคุลิมาลเข้าใจผิด กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่า โกหก 
และถามว่าที่ว่าเราหยุดน้ันหมายความว่าอย่างไร ซึ่งก็ได้รับการตรัสตอบว่า ที่ว่าเราหยุด หมายถึง เรา
หยุดทําร้ายชีวิตอ่ืน แต่ท่านยังไม่หยุด เป็นเหตุให้โจรองคุลิมาลได้สติคิด เป็นสัมมาทิฐิบุคคล และทูล
ขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ก็ทรงประทานการบวชให้แก่โจรองคุลิมาลด้วยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา เรื่องน้ีปรากฏในอังคุลิมาลสูตร (ม.ม. (ไทย) 13/347-350/421-433)  
  ก  ย่อมาจาก  กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา 
   จิญฺจาย ทุฎฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ 
   สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท  
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงเอาชนะคํากล่าวร้ายของนางจิญจ-
มาณวิกา ผู้ทําอาการประหนึ่งว่า ต้ังครรภ์ เพราะทําไม้มีสัณฐาน
กลมให้เหมือคนต้ังครรภ์ ด้วยวิธีสมาธิอันงาน คือ การระงับพระ
ฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน ด้วยเดชแห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคล
ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะนางจิญจมาณวิกาที่กล่าว
ความใส่ร้ายพระองค์ว่า ทําให้นางต้ังครรภ์ด้วยสมาธิอันงาม คือ ความสงบระงับพระทัยเพ่ือแสดง
อานุภาพของจิตที่ต้ังมั่นด้วยสมาธิและความส้ินกิเลสของพระองค์ เรื่องน้ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 
เรื่อง นางจิญจมานวิกา (พระพุทธโฆสาจารย์, 2526, น. 46-51) 
  ส  ย่อมาจาก  สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตํุ  
   วาทาภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ 
   ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตฺวา มุนินฺโท  
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญา ทรง
ชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีอัชฌาสัยที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มีใจที่
คิดจะยกถ้อยคําของตนให้สูงดุจการยกธง เป็นผู้มืดมนย่ิงนัก ด้วย
เทศนาญาณวิธี คือ การรู้อัชฌาแล้วตรัสเทศนา ด้วยเดชแห่งชัย
มงคลน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจกนิครนถ์หรืออีกนาม
หน่ึง คือ อัคคิเวสนะ ที่ยกถ้อยคําของตนให้สูงลํ้าดุจยกธง เป็นผู้มืดมนย่ิงนักด้วยเทศนาญาณวิธีคือ รู้
อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริงเพ่ือแสดงอานุภาพแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่
สามารถรู้อุปนิสัยของบุคคลและทรงกําหนดหลักธรรมท่ีจะนํามาแสดงให้สอดคล้องกับอุปนิสัยของ
บุคคลน้ัน เรื่องน้ีปรากฏในจูฬสัจจกสูตรและมหาสัจจกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู. (ไทย) 
12/353-389/388-420) 
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  น  ย่อมาจาก  นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ 
   ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต 
   อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท 
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระผู้เป็นพุทธ-
ชิโนรส เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคราชช่ือ     
นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธ์ิมาก ด้วยวิธีคือการให้อุปเท่ห์
แห่งฤทธ์ิแก่พระเถระ ด้วยเดชแห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคล
ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะนันโทปนันทนาคราชด้วย
การมอบหมายให้พระโมคคัลลานะไปปราบพญานาคจนสิ้นฤทธ์ิ คลายความถือตัวหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา เรื่องน้ีปรากฏในอรรถกถาขุทกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ. (บาลี) 2/337) และใน
ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ตอนอิทธินิเทศ (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 236-239)  
  ทุ  ย่อมาจาก  ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ 
   พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ 
   ญาณาคเทน วิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท 
   ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.  

แปล : พระจอมมุนีทรงชนะท้าวพกาพรหมผู้มีฤทธ์ิ ผู้สําคัญตนว่า
เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธ์ิ มีมืออันท้าวภุชงค์คือทิฐิที่ตนถือ
ผิดรัดรึงไว้แน่นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณด้วย
เดชแห่งชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน. 

  เน้ือหาของคาถาพาหุงบทน้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพกาพรหมผู้มีฤทธ์ิที่
สําคัญตนผิดว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธ์ิด้วยเทศนาญาณ เรื่องน้ีปรากฏในอรรถกถาพกพรหม
ชาดก ขุททกนิกาย (ขุ.ชา.อ. (บาลี) 3/405/220-223) 
 จ. การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาอักษรย่อหัวใจพาหุงไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย เช่น 
ใช้ภาวนาคุ้มครองป้องกันเสนียดจัญไร อันตรายต่าง ๆ บําบัดทุกข์ภัยได้ทุกอย่าง และนําไปลงยันต์
หรือใช้เป็นคาถาเสกยันต์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นยันต์ที่มีอานุภาพป้องกันศาสตราวุธ เป็นต้น (เทพย์ 
สาริกบุตร, 2538, น. 160-161)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากสาระสําคัญของหัวใจพาหุงในหัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หัวใจหาพุงเป็นสื่อการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาดังต่อไปน้ี 
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 1) สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ที่แสดงเรื่องราวเก่ียวกับการ
เอาชนะพญามารและบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาทําร้ายพระพุทธเจ้า และหลักธรรมท่ีพระองค์ทรงเอาชนะ
บุคคลเหล่าน้ันในแต่ละคร้ัง 
 2) สัญลักษณ์แห่งการเอาชนะคนช่ัวหรือความช่ัวด้วยความดีงาม คือ การเอาชนะคนช่ัว
หรือคนไม่ดีด้วยความดี ดังสํานวนไทยที่ว่า ธรรมย่อมชนะอธรรม เห็นได้จากพุทธดํารัสในโกธวรรค   
ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า 

 อกฺโกเธน ชิเน โกธํ อสาธํุ สาธุนา ชิเน. 
 ชิเน กทริยํ ทาเนน สจฺเจนาลิกวาทินํ. 
 (ขุ.ธ. (บาลี) 25/223/56) 

แปล : บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วย
ความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วย
คําสัตย์. (ขุ.ธ. (ไทย) 25/223/102) 

 3) สัญลักษณ์แห่งการละเว้นความช่ัว ประกอบความดี และทําใจให้ผ่องใสบริสุทธ์ิตาม
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธทรงสอนชาวพุทธไม่ให้ทําร้าย เข่นฆ่า เบียดเบียน หรือกล่าวร้ายผู้อ่ืน 
ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ละเว้นจากการทําช่ัวทุกประการ ประกอบกรรมดีให้สมบูรณ์ ทําจิตของ
ตนให้ผ่องใส ปราศจากกิเลส สํารวมในปาติโมกข์ รู้จักประมาณ เพียรพยามรักษาจิต ทําจิตให้เป็น
สมาธิ (ที.ม. (บาลี) 10/90/53-54, ที.ม. (ไทย) 10/90/50) 
  การนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ สามารถ
ป้องกันภัยอันตรายหรือป้องการโรคต่าง ๆ ได้น้ัน เป็นการตีความในเชิงฤทธ์ิอํานาจจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าทั้ง 8 ครั้ง เพราะมีบางเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิวิธีในการปราบผู้
ที่มาคิดร้าย เช่น ตอนโปรดองคุลิมารโจร หรือการประทานอนุญาตให้พระโมคคัลลานะใช้อิทธิฤทธ์ิ
ปราบพญานาคนันโทปนันทะ แต่ถ้าพิจารณาถึงหลักธรรม เช่น โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้นจะพบว่า 
พระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการให้ชาวพุทธเบียดเบียน ว่าร้าย หรือโจมตีใคร และในพระวินัยก็ยังทรง
บัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิฤทธ์ิ และถ้าภิกษุไม่มีอิทธิฤทธ์ิแล้วไปอวดก็เป็นอาบัติ
ปาราชิก ดังน้ัน การสื่อเรื่องอํานาจศักด์ิสิทธ์ิของหัวใจน้ีจึงเป็นการหยิบประเด็นเร่ืองฤทธ์ิที่ปรากฏใน
พาหุงบางบท ซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา เน่ืองจากอิทธิฤทธ์ิไม่อาจนํามนุษย์ไปสู่ความ
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ 
 
 34. หัวใจพระธรรมบท (หัวใจเปรต) : ทุ ส น โส 
 ช่ือของหัวใจน้ีคัมภีร์ส่วนใหญ่เรียกว่า หัวใจเปรต สื่อถึงคํากล่าวของเปรต 4 ตนที่กล่าวถึง
อักษรในหัวใจน้ี แต่เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจธรรมบท สื่อถึงช่ือคัมภีร์ขุททกนิกาย
ในพระสุตตันตปิฎกที่กล่าวถึงคาถาภาษาบาลีที่ส่วนใหญ่เป็นพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้า โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
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 ก. ความหมาย 
 คําว่า ธรรมบท บาลีเขียนเป็น ธมฺมปท แปลว่า บทแห่งธรรม หมายถึง ข้อธรรมที่เป็นช่ือ
ของคาถาภาษาบาลี หมวดที่ 2 ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก มีทั้งหมด 423 คาถา (พระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558, น. 146) 
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากคาถาภาษาลีที่เปรต 4 ตนได้
กล่าวไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบท ซึ่งแต่ละตนไม่อาจกล่าวคาถาเต็ม ๆ ได้ กล่าวได้เพียงแค่อักษรย่อตน
ละ 1 อักษร ดังน้ี 
  ทุ  ย่อมาจาก ทุชฺชีวิตมชีวมฺหา แปลว่า พวกเรามีชีวิตอยู่อย่างลําบาก 
  ส  ย่อมาจาก สฏฺฐี วสฺสสหสฺสานิ แปลว่า 60,000 ปี 
  น  ย่อมาจาก นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต แปลว่า ที่สิ้นสุดไม่มี ที่สิ้นสุดจักมีแต่ที่ไหน 
  โส  ย่อมาจาก โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา แปลว่า เราไปจากอัตภาพน้ีแล้ว 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาสื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของ
หัวใจ 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 

 แหล่งที่มาของอักษรย่อน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากเรื่อง เปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้เป็น
บุตรของเศรษฐี ในขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ขุ.เป. (บาลี) 26/802-805/255, ขุ.เป. (ไทย) 26/802-
805/300) โดยพระพุทธโฆสาจารย์ (2523, น. 106-108) ได้แต่งเรื่องเสริมเข้าไปเพ่ือให้เห็นที่มาของ
เรื่องน้ีไว้ในอรรถกถาธรรมบท ภาค 3 เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซึ่งคาถามีการเปล่ียนแปลงศัพท์บาง
ศัพท์และมีการสับลําดับกันกับพระไตรปิฎก โดยเน้ือเรื่องได้กล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงได้สดับ
เสียงของเปรตผู้เคยเป็นบุตรเศรษฐี 4 ตน ที่ต้องการจะกล่าวถึงผลกรรมช่ัวที่พวกตนผู้ตกอยู่ในความ
ประมาทได้กระทําไว้ครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ เพราะถือว่าตนเป็นลูกเศรษฐี มีทรัพย์มหาศาล จึงไม่รักษา
ศีล ไม่ให้ทาน ไม่ฟังธรรม ปล่อยชีวิตไปวัน ๆ อยู่กับการเสพสุขกามโลกีย์โดยไม่สนใจว่า หญิงคนน้ัน
จะเป็นภรรยาของใครหรือไม่ ผลกรรมช่ัวดังกล่าวได้ส่งผลให้พวกเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรก เสวยทุกข์อยู่
ในมหาอเวจีนรกเป็นเวลานาน ถึง 20,000 ปี พ้นจากน้ันก็ไปตกนรกโลหกุมภีที่ต้องจมด่ิงในหม้อนรก
เป็นเวลาถึง 30,000 ปีจึงจะถึงก้นหม้อนรกแล้วก็ค่อย ๆ ลอยขึ้นจากก้นหม้อนรกถึงปากหม้อกินเวลา
ถึง 30,000 ปี พอพ้นจากปากหม้อต้องการท่ีจะบอกถึงกรรมช่ัวที่ตนทําไว้เพ่ือเตือนสติมนุษย์ไม่ให้
ประมาทเหมือนพวกตน จึงพยายามจะกล่าวคาถาให้ได้ใจความบริบูรณ์ แต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมด 
กล่าวได้เพียงตนละ 1 อักษรว่า ทุ ส น โส เรียงสับลําดับกับพระไตรปิฎกที่เรียงอักษรย่อเป็น ส น ทุ 
โส ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลได้นําเอาเสียงเปรตท่ีพระองค์ได้ยินมาทูลถามพระพุทธเจ้าและพุทธองค์ได้
ตรัสถึงข้อความท่ีเปรตแต่ละตนกล่าวไม่ครบดังต่อไปน้ี 
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 เปรตตนที่หน่ึงที่กล่าว ทุ อักษร ต้องการที่จะกล่าวคําที่เหลือว่า 
ทุชฺชีวิตมชีวมฺหา  เยสนฺโน น ททามฺห เส 
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ  ทีปํ นากมฺห อตฺตโนติ. 
(ขุ.เป. (บาลี) 26/802/255) 

แปล : พวกเรา เมื่อไทยธรรมมีอยู่ ไม่ให้ของที่มีอยู่ จึงมีชีวิตเป็นอยู่
อย่างลําบาก เมื่อมั่งมีโภคทรัพย์ พวกเราก็ไม่ได้ทําที่ พ่ึงให้แก่ตน.    
(ขุ.เป. (ไทย) 26/802/300) 

 เปรตตนที่สองที่กล่าว ส อักษรต้องการที่จะกล่าวคําที่เหลือว่า  
สฏฺฐี วสฺสสหสฺสานิ  ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
นิรเย ปจฺจมานานํ  กทา อนฺโต ภวิสฺสติ. 
(ขุ.เป. (บาลี) 26/803/255) 

แปล : เป็นเวลาถึงหกหมื่นปีเต็มที่เราถูกไฟไหม้อยู่ในนรก เมื่อไรจัก
สิ้นสุดเสียที. (ขุ.เป. (ไทย) 26/803/300) 

 เปรตตนที่สามที่กล่าว น อักษร ต้องการที่จะกล่าวคําที่เหลือว่า 
นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต  น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ 
ตทา หิ ปกตํ ปาปํ  มม ตุยฺหญจฺ มาริสา. 
(ขุ.เป. (บาลี) 26/804/255) 

แปล : แนะท่านผู้ต้องการสิ้นทุกข์ทั้งหลาย เพราะความช่ัวที่เราและ
ท่านทําแล้ว ที่สุด (แห่งทุกข์) ย่อมไม่มี ที่สุดจักมีได้อย่างไร ที่สุดจักไม่
ปรากฏ. (ขุ.เป. (ไทย) 26/804/300) 

 เปรตตนที่สี่ที่กล่าว โส อักษร ต้องการที่จะกล่าวคําที่เหลือว่า 
โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
วทญฺญู สีลสมปฺนฺโน  กาหามิ กุสล ํพหุนฺติ.  
(ขุ.เป. (บาลี) 26/805/255) 

แปล : เราพ้นไปจากนรกน้ีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้รู้ความ
ประสงค์ของผู้ขอ สมบูรณ์ด้วยศีล จักสร้างกุศลให้มาก. (ขุ.เป. (ไทย) 
26/805/300) 

 จ. การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจธรรมบทหรือหัวใจเปรตน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ
อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ทําอาถรรพณ์ป้องกันบ้านเรือนไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้ามา ใช้เสกกะลาครอบลงบน
ดินภายในบริเวณบ้านแล้วอธิษฐานให้ฝูงเปรตมาสําแดงฤทธ์ิให้คนที่จะเข้ามาลักทรัพย์หรือทําอันตราย
คนในบ้านเกิดความกลัว ไม่กล้าเข้ามา เสกต้นข่าใช้เฆี่ยนตีขับไล่คนที่ถูกผีเข้า เสกข้าวสารหว่านไปทํา
ให้ผีหนีไป หรือนําไปใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด ป้องกันภัย ป้องกันภูต ผี ปีศาจมา
รบกวน เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 167-168)  
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 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากความหมาย แหล่งที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญของหัวใจน้ีจะได้ข้อ
สรุปว่า โบราณาจารย์นําหัวใจน้ีมาสื่อถึงหลักคําสอนที่ว่าด้วยกฎแห่งกรรม ต้องการที่จะแสดงให้เห็น
ถึงผลของกรรมชั่วที่เปรตทั้ง 4 ตนได้รับ คือ ความทุกข์ทรมานเป็นเวลานาน ทั้งน้ีเป็นเพราะผลของ
การดําเนินชีวิตด้วยความประมาท สร้างแต่ความช่ัว ไม่ประกอบความดี เพ่ือเตือนสติให้คนละความช่ัว 
ทําความดี และพัฒนา ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธ์ิ สรุปก็คือ หัวใจน้ีเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องกฎแห่ง
กรรมประการหน่ึง ดังน้ัน การนําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า สามารถ
ป้องกันภัยอันตราย ป้องกันภูต ผี ปีศาจ โจรผู้ร้าย รวมถึงทําให้อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้นน้ันจึงเป็นการ
สื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 35. หัวใจทิพยมนต์ : ก จ ย ส (ก ป ย ส) 
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพุทธมนต์ที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าบทต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือ
สวดมนต์ทั่วไป ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนว่า ก จ ย ส แต่บาง
คัมภีร์เขียนเป็น ก ป ย ส ซึ่งตรงกับศัพท์ที่มาของอักษรย่อที่มาจากบทสวดมนต์บทต่าง ๆ ตาม
ตัวอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ทิพย์ แปลว่า อันเป็นของเทวดา หรือแปลทับศัพท์ว่า ทิพย์ (ราชบัณฑิตยสถาน.  
2556, น. 571) ดังน้ัน คําว่า พุทธมนต์ จึงแปลตรงตัวว่า มนต์อันเป็นของเทวดาหรือมนต์อันเป็นทิพย์ 
สื่อถึงมนต์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ คําน้ีปรากฏอยู่ในบทขัดหรือ
บทเริ่มต้นของขันธปริตรว่า ทิพฺพมนฺต... (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 14) 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากพุทธมนต์ ในหนังสือสวดมนต์ที่เรียกว่า 
พระปริตรบทต่าง ๆ เป็นบางบท ไม่ได้นํามาทุกบท ดังน้ี 
  ก ย่อมาจาก กรณียเมตฺตสุตฺตํ มาจาก เมตตสตูรหรือกรณียเมตตปริตร 
  ป ย่อมาจาก ปณิธานโต ปฏฺฐาย มาจาก บทขัดหรือบทเร่ิมต้นของรัตนสูตร 
  ย ย่อมาจาก ยสสฺานุภาวโต ยกฺขา มาจาก บทขัดหรือบทเร่ิมต้นของเมตตสูตร 
  ส ย่อมาจาก สพฺพาสีวิสชาตีนํ มาจาก บทขัดหรือบทเร่ิมต้นของขันธปริตร 
 ข้อสังเกตสําหรับศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ก อักษร โบราณาจารย์
ใช้แทนสูตร ได้แก่ เมตตสูตร อันเป็นที่มาของของบทสวดมนต์ ส่วน ป ย ส อักษรใช้แทนบทขัดหรือ
บทเริ่มต้นของบทสวดต่าง ๆ โดยใช้อักษรเหล่าน้ีเป็นตัวแทนของสูตรและบทเร่ิมต้นบทต่าง ๆ ซึ่งถือว่า
บทสวดมนต์ทุกบทเป็นทิพยมนต์ มนต์ของเทวดาคือมนต์ของพระพุทธเจ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหมด เพราะ
เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสุข ความเจริญ และความสิ้นทุกข์แก่ผู้นําไปปฏิบัติ ไม่ใช่มีไว้เพ่ือสวดให้เกิด
ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิในเชิงดลบันดาลให้สําเร็จแต่อย่างใด 
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 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและอักษรเต็มให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากบทสวดมนต์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
หนังสือสวดมนต์ทั่วไป ดังน้ี 
  ก มาจากเมตตสูตรหรือกรณียเมตตปริตรที่เน้ือหากล่าวถึงพระนิพพาน (สันตบท) และ
กรณียกิจ เรื่องที่ผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง อาจหาญ ซื่อตรงด้วยดี ว่าง่าย 
อ่อนโยน ไม่ถือตัว สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจธุระน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์อันสงบ มีปัญญา   
ไม่คะนอง ไม่พัวพันในตระกูล ไม่ทําเรื่องที่วิญญูชนติเตียน และมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ ซึ่งเมตตาน้ี
ถือว่าเป็นหัวใจของกรณียเมตตสูตร (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 9, สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว),  
2538, น. 13-14) 
  ป มาจากบทขัดหรือบทเริ่มต้นของรัตนสูตร โดยเน้ือหาสําคัญของสูตรหรือพุทธมนต์
บทน้ีกล่าวถึงพระรัตนตรัยที่พ่ึงอันประเสริฐของชาวพุทธที่เปรียบเหมือนกับรัตนะอันประณีต มีค่า
มหาศาล (พระเตโชทีปเถระ, 2551, 4, สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 7-12) 
  ย มาจากบทขัดหรือบทเริ่มต้นของเมตตสูตร โดยเน้ือหาของพระสูตรหรือพระพุทธ
มนต์บทน้ีกล่าวถึงพระนิพพาน หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ โดยเฉพาะเมตตาที่มนุษย์ต้องมีให้แก่สรรพชีวิต 
(พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 9, สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 13-14) 
  ส มาจากบทขัดหรือบทเร่ิมต้นของขันธปริตร โดยเน้ือหาของพระสูตรหรือพุทธมนต์
บทน้ีกล่าวถึงเมตตาอันเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ (พรหมวิหารธรรม) หรือความรักสากลท่ีเรา
ต้องมีให้แก่สรรพชีวิต และการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ผู้มีคุณหาประมาณมิได้ (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 10, สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว),  
2538, น. 14-15) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจทิพยมนต์ไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
ใช้ทําน้ํามนต์อาบกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 162) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าวิเคราะห์จากศัพท์และแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจทั้งหมดจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจ
และอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงพระพุทธมนต์อันเป็นทิพย์หรือมนต์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นครูของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายที่ต้องนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสุข ความเจริญของชีวิตโดยมีเป้าหมายท่ีความ
หลุดพ้นจากทุกข์เป็นสําคัญ ไม่ใช่เป็นบทสวดเพื่อความขลังหรือความศักด์ิสิทธ์ิแต่อย่างใด ดังน้ัน การ
นําหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพันธ์ เป็นต้น จึงเป็นการสื่อ
ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ีตามท่ีกล่าวมา แต่เป็นการนําไปใช้ตามความเช่ือในอํานาจความ
ศักด์ิสิทธ์ิของพระปริตรบทต่าง ๆ  
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 36. หัวใจพระนิพพาน : สิวํ พุทฺธํ (สิวํ พุทฺธ) 
 ช่ือและหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงหลักคําสอนที่ ว่าด้วยเป้าหมายสูงสุด           
ในพระพุทธศาสนา คือ นิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและความทุกข์ทั้งสิ้น ส่งผลให้ผู้ที่บรรลุประสบ    
กับความสุขที่แท้จริงของชีวิต อักษรในหัวใจน้ีบางแห่งเขียนว่า อรหํ ซึ่งเป็นบทพระพุทธคุณข้อหน่ึง    
ที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าทรงขจัดกิเลสได้หมดสิ้น แต่ในหัวใจน้ีใช้คําว่า สิวํ พุทฺธํ แทน โดยมีสาระสําคัญ
ตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
 ก. ความหมาย 
 หัวใจนิพพานน้ีมีคําศัพท์ที่จะต้องให้ความหมาย 3 คํา คือ 
 1) นิพพาน หมายถึง ธรรมชาติที่ออกไปจากตัณหาที่ผูกสัตว์ในภพ หรือธรรมชาติที่ดับไฟ
คือกิเลส เช่น ราคะ เป็นต้น (พระอนุรทธาจารย์, 2530, น. 68) และในหลักธรรมท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของอริยสัจสี่ คือ นิโรธ ที่หมายถึงพระนิพพานอันเป็นสภาวธรรมที่ดับตัณหา สาเหตุที่ทําให้เกิดความ
ทุกข์โดยต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 (องฺ.ติก. (ไทย) 20/62/242-243)  
 2) คําว่า สิวํ แปลว่า นิพพาน (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช), 2528, น. 403) 
 3) คําว่า พุทฺธํ เป็นพระพุทธคุณข้อหน่ึงของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน สื่อ
ถึงการตรัสรู้ การหลุดพ้นจากกิเลส และความบริสุทธ์ิแห่งจิต เพราะพระองค์ทรงขจัดกิเลสได้หมดสิ้น  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจนิพพานน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ในคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา 
ซึ่งปรากฏอยู่ในคาถาที่กล่าวถึง พุ อักษรดังน้ี  
  สวิ ํ มาจาก สวิ ํ แปลว่า พระนิพพาน 
  พทฺุธ ํ มาจาก พทฺุธเสฏฐ ํ  แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า สิวํ พุทฺธํ น้ีไม่ใช่เป็นย่ออักษร แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจเพ่ือสื่อ
ความหมาย แหล่งที่มีของศัพท์ และสาระสําคัญของหัวใจ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นวิธีการย่อหรือการถอด
อักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาจะเห็นว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน่าจะเป็น สิวํ พุทฺธ เพราะคํา
ว่า พุทฺธ ท่านถอดมาเพียงแค่ศัพท์หน้า แต่ศัพท์ท่านไม่ได้ถอดมา ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า การที่ท่านใช้คําว่า 
พุทฺธํ ก็เน่ืองจากศัพท์เต็ม (พุทฺธเสฏฺฐํ) เป็นทุติยาวิภัตติ เอกวจนะ ดังน้ัน ท่านจึงใช้รูปวิภัตติเดิมเป็น 
พุทฺธํ เพ่ือให้เห็นที่มาของศัพท์ชัดเจนขึ้น 
 ง. แหล่งที่มาของอักษรย่อ  
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจพระนิพพานน้ีพบว่า มีที่มาจากคัมภีร์ อิติปิโส รัตนมาลา ในคาถาที่
กล่าวถึง พุ อักษร ที่ย่อมาจากคําว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ดังน้ี  

 พุชฺฌิตฺวา จตุสจฺจานิ พุชฺฌาเปติ มหาชนํ 
 พุชฺฌาเปนฺตํ สวิํ มคคฺํ พทฺุธเสฏฺฐํ นมามิหํ. 
  (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 54) 
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แปล : (พุทฺโธ) พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วทรงยังมหาชนให้รู้
ตาม ข้าพระพุทเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ผู้ยัง
มหาชนให้รู้หนทางคือนิพพาน.  

 คําว่า สิวํ นอกจากจะหมายถึง พระนิพพาน ยังแปลได้หลายความหมาย ได้แก่ ความดี 
ความงาม ความเจริญ ความประเสริฐ ความเกษม มงคล (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 4, 24) 
 จ. การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ  
 จากการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์นําหัวใจพระนิพพานไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น 
ภาวนาเพ่ือให้ได้พระนิพพาน และป้องกันศัตรู เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 180) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายของศัพท์ที่เป็นหัวใจ แหล่งที่มาจะพบว่า สาระสําคัญของ
หัวใจน้ี คือ พระนิพพานอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในฐานะเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตเพ่ือ
ความพ้นทุกข์ และการแสดงการนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ สูงสุด และพระองค์เป็นบุคคลแรก
ที่ได้บรรลุพระนิพพาน และทรงยังมหาชนให้บรรลุตาม ดังน้ัน หัวใจน้ีจึงสื่อถึงพระนิพพานอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เห็นได้จากพุทธดํารัสในมูลกสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตท่ีว่า 
“ธรรมทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุด” (องฺ.ทสก. (ไทย) 24/58/126) เพราะพระนิพพานเป็นความสุข     
ที่แท้จริง (ขุ.ธ. (ไทย) 25/204/96) ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีไปใช้ภาวนาเพ่ือปรารถนาพระนิพพาน      
นัยหน่ึงก็ดูเหมือนว่า สอดคล้องกับหลักสมถกรรมฐานข้อว่า อุปมานุสติ คือ การระลึกถึงคุณของ  
พระนิพพานเป็นอารมณ์เพ่ือให้จิตเป็นสมาธิก็ตาม แต่เป็นเพียงหลักเบ้ืองต้นของการพัฒนาจิตให้เกิด
สมาธิที่จะต้องพัฒนาต่อไปตามหลักวิปัสสนา เพ่ือเป้าหมายคือการบรรลุพระนิพพาน และการนํา
หัวใจน้ีไปใช้ในทางฤทธ์ิอํานาจ เช่น ป้องกันภัย เป็นต้น จึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของพระนิพพานที่ทํา
ให้จิตว่างจากกิเลส เป็นอิสระ บริสุทธ์ิ ผ่องใส  
 

 37. หัวใจแก้ว 3 ประการ : น ก รํ น 
 ช่ือและอักษรย่อของหัวใจน้ีสื่อถึงพระรัตนตรัยและการแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัย
อันเป็นที่พ่ึงยึดเหน่ียวของชาวพุทธ คัมภีร์ส่วนใหญ่จะเขียนอักษรย่อในหัวใจน้ีว่า อิ สฺวา สุ ผู้วิจัยเห็น
ว่า อักษรย่อดังกล่าวไปซํ้ากับอักษรย่อในหัวใจพระเจ้าจึงไม่ขอแสดงไว้ในหัวใจน้ี โดยมีสาระสําคัญ
ตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า แก้ว 3 ประการ หมายถึง  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การที่เรียกหัวใจน้ีว่า แก้ว 
3 ประการ เพราะโบราณาจารย์นําคําว่า แก้ว (รตน) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลในทางโลกมาใช้สื่อแทน
พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณมิได้ในทางธรรม 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรในหัวใจแก้ว 3 ประการน้ี พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้อง
กับพระรัตนตรัยและการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยดังน้ี 
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  น ย่อมาจาก นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ใช้แทนพระพุทธ 
  ก ย่อมาจาก อกาลิโก ใช้แทนพระธรรม 
  รํ ย่อมาจาก อนุตฺตรํ ใช้แทนพระสงฆ์ 
  น ย่อมาจาก นมามิหํ. แสดงถึงความนอบน้อม 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร  
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ น น อักษร 
ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของ
ศัพท์ และ ก รํ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจําแนกตามลําดับอักษรย่อดังน้ี 
 แหล่งที่มาของ น  อักษร คือ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส พบใน
พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในธนัญชานีสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (สํ.ส. (บาลี) 15/187/192) 
 แหล่งที่มาของ ก อักษร คือ อกาลิโก พบว่า มาจากบทสรรเสริญพระธรรมคุณ ซึ่งพบ
หลายแห่งในพระไตรปิฎก เช่น มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู. (บาลี) 12/74/50) 
 แหล่งที่มาของ รํ อักษร คือ อนุตฺตรํ พบว่า มาจากบทสรรเสริญพระสังฆคุณ ซึ่งพบหลาย
แห่งในพระไตรปิฎก เช่น เช่น มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู. (บาลี) 12/74/50) 
 แหล่งที่มาของ น อักษร คือ นมามิหํ ซึ่งปรากฏหลายแห่งในบทสวดมนต์ทั่วไป เช่น 
บทสัมพุทเธ ที่กล่าวถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ไว้ว่า  
  สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก 

   ปญฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สริสา อหํ 
   เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ อาทเรน นมามิหํ. 
   (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 3) 

แปล : ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจํานวน 512,028 
พระองค์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรม พระสงฆ์ของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าเหล่าน้ันด้วยความเอ้ือเฟ้ือ.  

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจแก้ว 3 ประการนี้ไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ภาวนากําราบศัตรู ใช้เป็นคาถาจังงัง ปัดพิษงู ขับผี สะเดาะกุญแจ ภาวนาให้คนหาย
โกรธ ใช้ทางเสน่ห์ อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 123-130) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากสาระสําคัญของหัวใจแก้ว 3 ประการ หรือหัวใจพระรัตนตรัยที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้
ว่า หัวใจพระรัตนตรัยเป็นหลักสําคัญที่เป็นองค์รวมของเรื่องสําคัญดังน้ี 
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 1) พระรัตนตรัยจัดเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางใจเพ่ือโน้มน้าวจิตใจให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี ละ
เว้นความช่ัว พัฒนาตนให้บรรลุความรู้แจ้ง ความหมดจดแห่งจิตและน้อมนําคุณของพระรัตนตรัยมาใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักของโอวาทปาฏิโมกข์ ในทีฆนิกาย มหาวรรค คือ การละเว้นจากความช่ัว
ทุกประการ การทําความดีให้สมบูรณ์ และการอบรมจิตให้ผ่องใส บริสุทธ์ิ (ที.ม. (ไทย 10/90/ 50-51)  
 2) พระรัตนตรัย คือ สัญลักษณ์แห่งความดีงาม ปัญญา ความบริสุทธ์ิ เรื่องน้ีวิเคราะห์จาก
พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีอย่างเต็ม
เป่ียมในพระองค์ และพระธรรม เมื่อบุคคลนําไปปฏิบัติก็จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติให้ได้รับความดีงาม 
ปัญญา และความบริสุทธ์ิเช่นกัน ส่วนพระอริยสงฆ์เป็นผู้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า ดังน้ัน พระสงฆ์
ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ปัญญา และความบริสุทธ์ิเช่นกัน 
 3) หัวใจพระรัตนตรัยเป็นอุบายสําหรับฝึกจิตให้สงบ เช่น การสวดมนต์ การใช้เป็นอารมณ์
กรรมฐาน ได้แก่ อนุสติ 10 ประการ คือ พุทธานุสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสติ การระลึกถึง
พระธรรม สังฆานุสติ การระลึกถึงพระสงฆ์ สีลานุสติ การระลึกถึงศีล จาคานุสติ การระลึกถึงการ
บริจาค เทวตานุสติ การระลึกถึงเทวดา อานาปานัสสติ สติกําหนดลมหายใจเข้าออก มรณัสสติ การ
ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ สติเป็นไปในกาย อุปสมานุสติ การระลึกถึงธรรมอันเป็นที่สงบ คือ  
พระนิพพาน (องฺ.เอกก. (ไทย) 20/296-297/37) 
 การส่ือถึงหัวใจและการนําอักษรย่อในหัวใจแก้ว 3 ประการไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า 
สามารถใช้กําหราบศัตรู ใช้รักษาโรค และสะเดาะกุญแจ เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญ
ของหัวใจน้ี เพราะไม่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เช่ือเร่ืองกรรมที่ตรัสไว้     
ใน  วาเสฏฐสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาตโดยสรุปว่า คนจะเกิดมาเป็นพราหมณ์ พระราชา พ่อค้า 
หรือคนรับใช้ เพราะกรรม ไม่ใช่เพราะถูกผู้มีอํานาจเหนือมนุษย์ลิขิตให้เป็นไป  (ขุ.สุ. (ไทย) 25/656-
657/654) และขัดกับผลกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในในจูฬนันทิยชาดก ขุททกนิกาย ชาดกว่า “คน
ทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมน้ันในตน คนทํากรรมดีย่อมได้รับผลดี คนทํากรรมช่ัว ย่อมได้รับผลช่ัว 
คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน” (ขุ.ชา. (ไทย) 27/114/103) และไม่สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติบูชาในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักคําสอนเป็น
สําคัญ (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/157/124) เพราะการปฏิบัติธรรมจะนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความดีงาม ปัญญา 
และความบริสุทธ์ิโดยมีความพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดดังปรากฏในปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย 
อัฏฐกนิบาตที่ว่า “ธรรมวินัยน้ีมีรสเดียว คือ วิมุตติรส เหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม” 
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/19/250) และการบรรลุธรรมเท่ากับเป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกลิไว้ในวักกลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวรรคว่า “ผู้ใดเห็นธรรมผู้น้ันช่ือ
ว่าเห็นเรา ตถาคต” (สํ.ข. (ไทย) 17/87/159) 
  

 38. หัวใจสัมพุทเธ : ส ทุ ม โต (ส ท ป โต)  
 ช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจสัมพุทเธสื่อถึงบทนมัสการพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันในหมู่ชาว
พุทธว่า บทสัมพุทเธ เน้ือหาของบทสวดมนต์น้ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจํานวนมากมายในอดีตที่ผ่านมา 
ส่วนอักษรย่อในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษานี้เขียนเป็น ส ทุ ม โต พบว่า มีอักษรบางตัว ได้แก่ ทุ ม ไม่
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ตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มา อักษรที่ถูกต้องตามแหล่งที่มา คือ ส ท ป โต โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า สัมพุทเธ (สมฺพุทฺเธ) แปลว่า ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นบทเร่ิมต้นของบทสวด
นมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก เป็นบทสวดที่ใช้สวดแทนบทนมการสิทธิ-
คาถา หรือ โย จักขุมา... ในการประกอบพิธีสวดหรือเจริญพุทธมนต์ในงานต่าง ๆ ท่านให้เลือกสวด 
บทใดบทหน่ึง 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจสมัพุทเธนี้พบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้าที่
เรียกว่า บทสัมพุทเธ ดังต่อไปน้ี 
 
  ส ย่อมาจาก สมฺพุทฺเธ แปลว่า ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
  ท ย่อมาจาก ทฺวาทสญฺจ แปลว่า 12  
  ป ย่อมาจาก ปญฺจสตสหสสฺานิ แปลว่า 500,000  
  โต ย่อมาจาก อเสสโต แปลว่า โดยไม่เหลือ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 การย่อหรือการถอดอักษรดังกล่าวเป็นการใช้แบบผสมผสานกันระหว่างวิธีอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ได้แก่ อักษร ส ท ป กับวิธี
อันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ ได้แก่ 
อักษร โต มาใช้สื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของบทสวดนมัสการพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ์ที่เรียกว่า บทสัมพุทเธ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจสัมพุทเธน้ีมาจากบทสวดนมัสการพระพุทธ  
พระธรรม และพระสงฆ์ที่เรียกว่า บทสัมพุทเธปรากฏในหนังสือสวดมนต์ทั่วไป ไม่ทราบนามผู้แต่ง   
โบราณาจารย์ย่ออักษรมาจากคาถาบาทแรกเท่าน้ัน ส่วนบาทคาถาที่สองและสามไม่ได้ย่อมา ดังคาถา
ประพันธ์ว่า 
    สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ  ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก 

   ปญฺจสตสหสสฺานิ  นมามิ สิรสา อหํ 
   เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ  อาทเรน นมามิหํ 
   นมการานุภาเวน  หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว 
   อเนกา อนฺตรายาปิ  วินสฺสนฺตุ อเสสโต.  
 
 
    สมฺพุทฺเธ ปญฺจปญฺญาสญจฺ  จตุวีสติสหสฺสเก 
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   ทสสตสหสฺสานิ  นมามิ สิรสา อหํ 
   เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ  อาทเรน นมามิหํ 
   นมการานุภาเวน  หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว 
   อเนกา อนฺตรายาปิ  วินสฺสนฺตุ อเสสโต.  
    สมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเต  อฏฺฐจตฺตาฬีสสหสฺสเก 
   วีสติสตสหสฺสานิ  นมามิ สิรสา อหํ 
   เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ  อาทเรน นมามิหํ 
   นมการานุภาเวน  หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว 
   อเนกา อนฺตรายาปิ  วินสฺสนฺตุ อเสสโต. 
   (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 3-4) 

  แปลโดยถอดใจความสําคัญ : คาถาแรกกล่าวถึงการนมัสการพระพุทธเจ้า 512,028 
พระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพ และการขอให้อุปัทวันตรายทั้งหลายพินาศ
ไปด้วยอานุภาพแห่งการนมัสการพระรัตนตรัยน้ี คาถาที่สองได้กล่าวถึงจํานวนพระพุทธเจ้า 
1,024,055 พระองค์ และคาถาท่อนที่สามยังกล่าวถึงจํานวนพระพุทธเจ้า 2,048,109 พระองค์ บท
สวดมนต์น้ีแสดงให้เห็นถึงจํานวนพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นจํานวนมาก  
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจสัมพุทเธน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
ใช้เสกหมากกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน ใช้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้เกิดอิทธิฤทธ์ิ หรือใช้เสกน้ํามัน
ทาตัวทําให้คงกระพัน (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 163)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากข้อสรุปของบทนมัสการพระพุทธพร้อมด้วยพระธรรม และพระสงฆ์ที่
เรียกว่า บทสัมพุทเธ จะได้ข้อสรุปว่า บทประพันธ์น้ีแต่งขึ้นมาเพ่ือนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่มีอยู่
เป็นจํานวนมาก พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสําคัญ แต่มีข้อความท่ีอาจทําให้เกิดการตีความผิด
ไปเป็นอานุภาพศักด์ิสิทธ์ิที่มีอํานาจทําให้อันตรายทั้งหลายพินาศไป คือ การขอให้อานิสงส์แห่งการ
แสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัยน้ีช่วยขจัดอุปัทวันตรายทั้งปวงให้หมดไป แต่ถ้าพิจารณาถึง
สาระสําคัญของการแสดงความนอบน้อมตามหลักการเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเป็นเรื่องของจิตที่
เลื่อมใส ศรัทธาในคุณความดีของพระรัตนตรัย และน้อมนําคุณความดีเหล่าน้ันมาไว้ในตนเป็นสําคัญ 
 
 39. หัวใจสัมโพชฌงค์ : ส ท วิ ปิ ป ส อุ  (ส ธ วิ ปิ ป ส อุ) 
 ช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีบางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจสัตตโพชฌงค์ ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ โพชฌงค์ 7 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เป็นต้น ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น ส ท วิ ปิ 
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ป ส อุ อักษร ท10 ไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของหลักธรรม คือ ธมฺมวิจย ดังน้ัน อักษรย่อในหัวใจน้ีที่
ถูกต้อง คือ ส ธ วิ ปิ ป ส อุ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 โพชฌงค์ หมายถึง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์แห่งธรรมที่ทําให้ผู้ปฏิบัติตรัสรู้
ธรรม ส่วนคําว่า สัตตะ แปลว่า 7 เป็นคําที่แสดงจํานวนองค์ประกอบของธรรมในโพชฌงค์ว่ามี 7 
ประการ ตามตัวอักษรย่อในข้อต่อไป 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจสัมโพชฌงค์น้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากหลักคําสอน เรื่อง โพชฌงค์ 
7 ประการ ซึ่งปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก เช่น อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เป็นต้น โดยท่านได้
ย่อมาจากอักษรพยางค์แรกของช่ือธรรมที่เป็นองค์ประกอบของโพชฌงค์ทั้ง 7 ประการ ดังน้ี  
   ส  ย่อมาจาก  สติ   แปลว่า สติ การระลึกรู้ 
   ธ   ย่อมาจาก  ธมฺมวิจย  แปลว่า การสอดส่องธรรม 
   วิ   ย่อมาจาก  วิริย   แปลว่า ความเพียร 
   ปิ   ย่อมาจาก  ปีติ  แปลว่า ความอ่ิมใจ 
   ป   ย่อมาจาก  ปสฺสทฺธิ  แปลว่า ความสงบใจ 
   ส   ย่อมาจาก  สมาธิ  แปลว่า ความต้ังใจมั่น 
   อุ   ย่อมาจาก  อุเปกฺขา  แปลว่า ความวางเฉย 
  คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะได้แสดงถึงโพชฌงค์ 7 ในฐานะที่เป็นรัตนะของพระพุทธเจ้า 
(ธัมมรัตนะ) ไว้ว่า  
      ส ธ วิ ปิ ป ส อูติ สตฺต วสู สยมฺภุโน 
.     แปล : แก้วของพระพุทธเจ้า 7 ประการ ได้แก่ 
  ส  ย่อมาจาก  สติสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ สติสมัโพชฌงค์ 
  ธ  ย่อมาจาก  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
  วิ  ย่อมาจาก  วิริยสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ วิริยสัมโพชฌงค์  
  ปิ  ย่อมาจาก  ปีติสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ ปีติสัมโพชฌงค์ 
  ป  ย่อมาจาก  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
  ส  ย่อมาจาก  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ สมาธิสัมโพชฌงค์  
  อุ  ย่อมาจาก  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนํ  แก้ว คือ อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
  (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 10-11) 
 
 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
                                         
 10 อักษร อักษร ท ธ สองตัวนี้พบว่า มีการใช้แทนกันได้ เช่น อักษรย่อในหัวใจธาตุ คือ น ม พ ท 
อักษร ท ใช้แทน ธ ถ้าเขียนตามศัพท์อันเป็นมาของหัวใจนี้ คือ นโม พุทฺธาย จะต้องเขียนอักษรในหัวใจนี้ว่า น ม พ ธ  
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 การย่อหรือการถอดอักษรในหัวใจโพชฌงค์ 7 ทั้งหมดน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มาของเรื่อง และสาระสําคัญของโพชงฌงค์ 7 ประการ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 โพชฌงค์ 7 ประการน้ี พบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในโพชฌังคสูตร    อัง
คุตตรนิกาย ทสกนิบาต ดังข้อความว่า 

สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา ติสฺโส   
วิชฺชา ปริปูเรนฺติ. กตเม สตฺต? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺม-
วิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค 
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขา-  
สมฺโพชฺฌงฺโค (องฺ.ทสก. (บาลี) 24/102/171)    

แปล : ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ 7 ประการเหล่าน้ีอันภิกษุเจริญ กระทํา
ให้มากแล้ว ย่อมยังวิชชา 3 ให้บริบูรณ์ได้ โพชฌงค์ 7 ประการ ได้แก่ 

     สติ หมายถึง ความระลึกได้อยู่เสมอ 
     ธัมมวิจยะ หมายถึง ความสอดส่องธรรม 
     วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม 
     ปีติ หมายถึง ความอ่ิมใจ 
     ปัสสัทธิ หมายถึง ความสงบกาย สงบใจ 
     สมาธิ หมายถึง ความที่จิตต้ังมั่น 
   อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเป็นกลาง 

(องฺ.ทสก. (ไทย) 24/102/243)    
 โพชฌงค์ 7 ประการนี้ชาวพุทธรู้จักกันดีในนามโพชฌังคปริตร ข้อความในโพชฌังคปริตร
จะแตกต่างจากข้อมูลที่ นํามาจากพระไตรปิฎก เน่ืองจากผู้แต่งนําข้อมูลมาจากหลายแห่งของ
พระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยเฉพาะผลของการเจริญโพชฌงค์ 7 ที่พระปริตรน้ีกล่าวว่า  

สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา มุนินา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา   
พหุลีกตา สํวติตนฺติ  อภิญฺญาย นิพฺพานาย จ โพธิยา.  
(สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 23) 

แปล : โพชฌงค์ 7 ประการน้ี อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้
โดยชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ
การรู้ย่ิง เพ่ือพระนิพพาน และเพ่ือการตรัสรู้. 

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นักอักษรย่อในหัวใจโพชฌงค์ 7 ไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้เสกน้ํามนต์รักษาไข้หรือประพรมป้องกันโรคระบาด ใช้เป็นคาถาภาวนาให้อยู่ยงคงกระพัน ทํา
ให้เกิดเมตตา เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น และนําไปใช้ลงยันต์ประเภทอยู่ยงคงกระพัน (เทพย์ สาริกบุตร,  
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2538, น. 162-163) นอกจากน้ียังพบว่า มีการนําไปลงยันต์อีกหลายชนิด เช่น ยันต์พระวิปัสสีที่ใช้ลง
เครื่องออกศึก เช่น เสื้อยันต์ ผ้าประเจียด และผ้าโพกศีรษะที่เช่ือกันว่า สามารถป้องกันอันตรายทั้ง
ปวง ทําให้มีชัยชนะต่อข้าศึกได้ (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 41)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและองค์ประกอบของหลักธรรมในโพชฌงค์ 7 ประการแล้วจะ
พบว่า องค์ ประกอบหลักธรรมเหล่าน้ันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความรู้แจ้งหรือการรู้ธรรมทั้งหมด ส่วน
การใช้สวดภาวนาให้เกิดอํานาจที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บน้ันเป็นการตีความตามโพชฌงคปริตรที่
กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์ทรมานจึงทรง
แสดงโพชฌงค์ 7 ประการ พระโมคคัลลานะและพระกัสสปะช่ืนชมยินดีย่ิงนักซึ่งโพชฌงค์ทั้ง 7 แล้ว
หายโรคโดยฉับพลัน และกล่าวเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงพระประชวร ทรงมีรับสั่งให้พระจุนทเถระ      
สวดโพชฌงค์ถวายโดยความเคารพก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย ทรงหายจากพระประชวรโดยฉับพลัน 
(พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 19-20) 
 การตีความโดยจับประเด็นตามความเชื่อในโพชฌังคปริตรทําให้เกิดความเช่ือว่าพระปริตร
บทน้ีจะทําให้หายเจ็บไขแล้วไม่กลับเป็นอีก จึงขัดแย้งกับสาระสําคัญของโพชฌงค์ 7 ที่มีเป้าหมายอยู่
ที่การตรัสรูธรรมเป็นสําคัญ ดังพระพุทธดํารัสในสัมปสาทนียสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ว่า 

“พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตกาล ทรง
ละนิวรณ์ 5 ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทอนกําลังปัญญา มีพระทัย
มั่นคงดีในสติปัฏฐาน 4 ทรงเจริญสัมโพชฌงค์ 7 ตามความเป็นจริง จึง
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” (ที.ปา. (ไทย) 11/143/105) 

 ดังนั้น การสื่อความหมายและสาระสําคัญของหัวใจโพชฌงค์ไปในมิติทางความเช่ือ
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องไม่ตรงกับสาระสําคัญ เพราะถ้าเป็นการหายจากเจ็บป่วยแล้วไม่กลับเป็นอีกนับว่า
เป็นเรื่องอัศจรรย์ย่ิง แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังอาพาธก่อนจะเสด็จดับขันธปริพพาน 
 
 40. หัวใจสมัย : กาลกญฺชา มหาภิสฺมา (กาลกญฺจา มหาภิสฺมา)  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงมหาสมัยสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกาย มหาวรรค ส่วนคําที่
เป็นหัวใจมหาสมัยน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนผิดเป็น กาลกญฺชา มหาภิสฺมา คําศัพท์ที่
ถูกต้อง คือ กาลกญฺจา มหาภิสฺมา เป็นคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากมหาสมัยพระสูตรเพียง 2 คํา 
เพ่ือนํามาใช้เป็นหัวใจสื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า มหาสมัย ถ้าแปลตามศัพท์ก็จะได้ความว่า สมัยใหญ่ ซึ่งสื่อถึงประวัติครั้งสําคัญ คือ 
การมาประชุมกันของเทวดาจํานวนมาก จึงเรียกเหตุการณ์น้ันว่า มหาสมัย เน้ือหาของพระสูตร
นอกจากจะสื่อถึงการประชุมคร้ังใหญ่ของเหล่าที่เทวดาที่พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วยังกล่าว
สรรเสริญความประพฤติดี ปฏิบัติดีของพวกภิกษุ ส่วนคําว่า กาลกญฺจา มหาภิสฺมา หมายถึง พวกอสูร 
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กาลกัญจาที่มีรูปร่างน่ากลัวมาก (มหาภิสฺมา) การที่นําช่ือของอสูร ซึ่งเป็นเทวดาประเภทหน่ึงมาใช้
เป็นช่ือของหัวใจมหาสมัย เน่ืองจาก โบราณาจารย์ใช้เป็นตัวแทนของเทวดาใน 10 โลกธาตุที่พากันมา
เฝ้า เพ่ือช้ีให้เห็นว่า เทวดาหรืออสูรที่มีรูปร่างน่ากลัวมาก็ยังมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวก 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์ในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากมหาสมัยสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ดังน้ี 
  กาลกญจฺา มหาภสิมฺา มาจาก กาลกญจฺา มหาภสิมฺา   แปลว่า อสรูกาลัญจา 
   ผู้มีรูปร่างน่าเกลียด (ที.ม. (บาลี) 10/339/221-222,  
   ที.ม. (ไทย) 10/339/266) 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 คําว่า กาลญฺจา มหาภิสฺมา ไม่ใช่เป็นคําย่อ แต่เป็นศัพท์ที่อยู่ในข้อความตอนหน่ึงของมหา
สมัยสูตร สองคําน้ี หมายถึง อสูรกาลัญจาที่มีรูปร่างน่าเกลียด น่ากลัวมาก เป็นเทวดาประเภทหน่ึงที่
โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจมหาสมัยสูตร ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ 
ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 ช่ือหรือคําศัพท์ที่ เป็นหัวใจมหาสมัยน้ีมาจากมหาสมัยสูตร ในทีฆนิกาย มหาวรรค 
พระไตรปิฎกขอแสดงไว้เฉพาะคาถาที่มีคําศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจมหาสมัยปรากฏอยู่ ดังน้ี  
  ชิตา วชิรหตฺเถน สมุททฺํ อสรุาสิตา 
  ภาตโร วาสวสฺเสเต อิทฺธิมนฺโต ยสสสฺิโน 
  กาลกญจฺา มหาภสิมฺา อสุรา ทานเวฆสา 
  เวปจิตฺติ สุจิตฺติ จ ปหาราโท นมุจี สห 
  สตญฺจ พลิปุตฺตานํ สพฺเพ เวโรจนามกา 
  สนฺนยฺหิตฺวา พลิเสนํ ราหุภททฺมุปาคมุ ํ
  สมโยทานิ ภททฺนฺเต ภิกฺขูนํ สมิตึ วนํ. 
  (ที.ม. (บาล)ี 10/339/221-222) 

แปล :  อสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือ
วชิราวุธ อสูรเหล่าน้ันมีฤทธ์ิ มียศ เป็นพ่ีน้องของท้าววาสวะ พวกอสูร
กาลกัญจะมีรูปร่างน่ากลัวมาก พวกอสูรทานเวฆสะ อสูรเวปจิตติ อสูร
สุจิตติ อสูรปหาราทะ และพญามารนมุจีก็มาด้วย บุตรของพลิอสูร 100 
ตนที่ช่ือว่า เวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูร
แล้วกล่าวว่า “ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน บัดน้ี ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่
ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย” (ที.ม. (ไทย) 10/339/266-267) 

 ข้อความอันเป็นที่มาของคําที่เป็นหัวใจน้ีเป็นเพียงเรื่องเล่าประกอบ แต่สาระสําคัญของ
พระสูตรน้ีมุ่งแสดงบุคคลที่ปราศจากความกลัวทุกประการ ได้แก่ พระขีณาสพ หมายถึง ผู้สิ้นอาสวะ
กิเลสแล้วดังข้อความท่ีปรากฏในพระสูตรเดียวกันน้ีว่า  
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ตญฺจ สพฺพํ อภิญฺญาย ววตฺถิตฺวาน จกฺขุมา 
ตโต อามนฺตยี สตฺถา สาวเก สาสเน รเต. 
มารเสนา อภิกฺกนฺตา เต วิชานาถ ภิกฺขโว 
เต จ อาตปฺปมกรุํ สุตฺวา พุทฺธสฺส สาสนํ. 
วีตราเคหิ ปกฺกามุํ เนสํ โลมาปิ อิญฺชยํุ 
สพฺเพ วิชิตสงฺคามา ภยาตีตา ยสสฺสิโน 
โมทนฺติ สห ภูเตหิ สาวกา เต ชเนสุตาติ. 
(ที.ม. (บาล)ี 10/343/225) 

 แปล : พระศาสดา ผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมด  ทรง
กําหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย เสนามารมุ่งมากันแล้ว พวกเธอจงรู้จักพวกเขา. 
 ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพากันทําความเพียร  
เสนามารหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะ ไม่อาจแม้ทําขนของ
ภิกษุเหล่าน้ันให้ไหวได้. 
 (พญามารกล่าวสรรเสริญว่า) “หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้า
ชนะสงครามแล้วทั้งสิ้น ล่วงพ้นความหวาดกลัว มียศปรากฏอยู่ในหมู่ชน 
บันเทิงอยู่กับภูตทั้งหลาย” (ที.ม. (ไทย) 10/343/271-272) 

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําคําศัพท์ในหัวใจมหาสมัยไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น 
ใช้ภาวนาในเวลาเดินทาง ทําให้แคล้วคลาดจากภัยจากสัตว์ต่าง ๆ ใช้เสกเหล้ากินทําให้อยู่ยงคง
กระพัน ภาวนาประจําจะทําให้เกิดอํานาจ ทําให้ผู้อ่ืนเกรงขาม เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 
163-164)  

 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจตามแหล่งที่มาให้ข้อสรุปว่า พระสูตรแสดง

ถึงการประชุมกันครั้งใหญ่ของเหล่าเทวดาจํานวนมากจากโลกธาตุทั้ง 10 เพ่ือต้องการมาเยี่ยม
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุจํานวน 500 รูป ที่อาศัยอยู่ในป่ามหาวัน ใกล้เมืองกบิลพัสด์ุ แคว้น
สักกะ เน่ืองจากพระสงฆ์เหล่าน้ันเป็นพระอรหันตขีณาสพ หมายถึง เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วทั้งหมด 
ซึ่งผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ที่ปราศจากความกลัวโดยประการทั้งปวง เป็นการให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาชีวิตเพ่ือความดับทุกข์ ดังน้ัน การส่ือความหมายของช่ือหัวใจและศัพท์ที่นํามาใช้เป็นหัวใจไปใน
มิติทางความเช่ือที่ทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ น้ันจึงเป็นการสื่อตามเรื่องเล่าประกอบ แต่ไม่ได้สื่อถึง
ใจความสําคัญของพระสูตรที่ให้ความสําคัญกับพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสที่ไม่มีใครสามารถทําให้เกิดความ
สะดุ้งกลัวได้อีก ดังน้ันการนําเอาหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ เช่น ใช้ภาวนาในเวลาเดินทางทําให้
แคล้วคลาดจากอันตราย หรือการนําไปใช้เสกเหล้ากินทําให้อยู่ยงคงกระพัน นอกจากจะผิดไปจาก
สาระสําคัญของมหาสมัยสูตรแล้วยังเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมอีกด้วย 
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 41. หัวใจบารมี 30 ทัศ : ผ เว ส เจ เอ หิ  (พ เว ส เจ เอ ชิ ม) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงบารมี 10 ที่ต้องบําเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสามัญ (บารมี) 
ระดับที่ย่ิงขึ้น (อุปบารมี) และระดับสูงสุด (ปรมตัถบารมี) รวมเป็นบารมี 30 ทัด ส่วนอักษรย่อในหัวใจ
น้ีพบว่า เอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาเขียนเป็น ผ เว ส เจ เอ หิ มีหลายคัมภีร์เขียนเป็น ผ เว สจฺ เจ เอ ชิ 
ม ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า จากอักษรทั้ง 2 แบบน้ี อักษรที่ถูกต้องน่าจะเป็น พ เว ส เจ เอ ชิ ม มากกว่า 
เพราะตรงกับศัพท์ที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี นอกจากน้ียังพบว่า บางคัมภีร์เขียน
อักษรย่อในหัวใจน้ีเป็น ทา สี เน ป วิ ข ส อ เม อุ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า บารมี หมายถึง ความดีที่บําเพ็ญอย่างย่ิงยวดเพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงย่ิง เป็นบารมี
ที่พระโพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญให้ครบบริบูรณ์จึงจะบรรลุโพธิญาน มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 
 คําว่า 30 ทัศ หมายถึง บารมีทั้ง 10 ประการ แต่ละข้อต้องบําเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ทั้ง 3 
ระดับ ได้แก่ บารมี อุปบารมี และปรัมตถบารมี รวมเป็นบารมี 30 ทัศ หรือสมติงสบารมี 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีในคัมภีร์ต่าง ๆ เขียนไว้เป็น 3 แบบตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ขอแสดง
ที่มาไว้ 2 แบบ ดังต่อไปน้ี 
 แบบที่ 1 : พ เว ส เจ เอ ชิ ม ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ในวัฏฏก- 
จริยาใน ขุททกนิกาย จริยาปิฏก และมีเรื่องเล่าประกอบในอรรถกถาวัฏฏชาดก ดังน้ี 
  พ  ย่อมาจาก  สจฺจพล...  
  เว  ย่อมาจาก  ชาตเวท 
  ส  ย่อมาจาก  สห 
  เจ ย่อมาจาก สจฺเจ 
  เอ ย่อมาจาก  กเต 
  ชิ ย่อมาจาก  ชิเน 
  ม ย่อมาจาก  มยฺห ํ
 แบบที่ 2 : ทา สี เน ป วิ ข ส อ เม อุ โบราณาจารย์นํามาจากหลักธรรมแต่ละข้อในบารมี 
10 ประการ ดังน้ี 
  ทา  ย่อมาจาก ทานํ แปลว่า การให้ 
  ส ี ย่อมาจาก สลี ํ แปลว่า ศีล การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย เป็นปกติ 
  เน  ย่อมาจาก เนกฺขมฺม ํ แปลว่า ศีล การออกจากกาม หรือการออกบวช 
  ป  ย่อมาจาก ปญญฺา แปลว่า ปัญญา 
  วิ ย่อมาจาก วิริยํ แปลว่า ความเพียร 
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  ข  ย่อมาจาก ขนฺติ แปลว่า ขันติหรือความอดทน 
  ส  ย่อมาจาก สจฺจ ํ แปลว่า สัจจะหรือความจริงใจ 
  อ  ย่อมาจาก อธิฏฺฐานํ แปลว่า อธิษฐานหรือความต้ังใจมั่น 
  เม  ย่อมาจาก เมตฺตา แปลว่า เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี 
  อ ุ ย่อมาจาก อุเปกฺขา แปลว่า อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 1 ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ พ 
เว ส ชิ ม อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ เจ เอ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ สําหรับ เอ อักษร ท่านถอดเฉพาะสระ เอ มาเท่าน้ัน ไม่
ถอด ต มาด้วย ส่วนหัวใจน้ีแบบที่ 2 อักษรย่อทุกตัวใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อแบบที่ 1 ตามข้อวินิจฉัยของผู้วิจัยน้ีมาจากวัฏฏกจริยา หมายถึง 
ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องการบําเพ็ญบารมี ครั้งเสวยพระชาติเป็นนกคุ้มในขุททกนิกาย 
จริยาปิฎกว่า  

อตฺถิ โลเก สลีคุโณ สจฺจ ํโสเจยฺยนุทฺทยา. 
เตน สจฺเจน กาหามิ สจฺจกิรยิมุตฺตมํ. 
อาเวชฺเชตฺวา ธมฺมพลํ สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน 
สจฺจพลมวสฺสาย สจฺจกิริยมกาสหํ. 
สนฺติ ปกฺขา อปตนา สนฺติ ปาทา อวญฺจนา 
มาตาปิตา จ นิกฺขนฺตา ชาตเวท ปฏิกฺกม. 
สห สจเฺจ กเต มยฺห ํมหาปชฺชลิโต สิข ี
วชฺเชสิ โสฬสกรีสานิ อุทกํ ปตฺวา ยถา สิข ี
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ. 
(ขุ.จริยา. (บาล)ี 33/79-82/621) 

แปล : ศีลคุณ ความสัตย์ ความสะอาด และความเอ็นดูยังมีอยู่ในโลก 
ด้วยความสัตย์น้ัน เราจักทําสัจจกิริยาอันยอดเย่ียม. 
 เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้พิชิตมาร ซึ่งมีในก่อน คํานึงถึงกําลัง
พระธรรม ได้กระทําสัจจกิริยา เพ่ือฝนคือกําลังความสัตย์ว่า ปีกของ
เรามีอยู่ แต่ขนไม่มี เท้าของเรามีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้ มารดาและบิดา 
ก็พากันบินออกไปแล้ว แน่ะไฟจงกลับไป (จงดับไปเสีย) 
 พร้อมกับเมื่อเราทําสัจจกิริยา เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงเว้นที่ไว้ 16 
กรีส เหมือนเปลวไฟที่จุ่มน้ํา บุคคลมีสัจจะเสมอเราไม่มี น้ีเป็นสัจจ-  
บารมีของเรา ฉะน้ีแล. (ขุ.จริยา. (ไทย) 33/79-82/768) 
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 ถ้าเป็นไปตามข้อวินิจฉัยของผู้วิจัย แสดงให้เห็นว่า โบราณาจารย์นําอักษรย่อในหัวใจน้ีมา
ใช้สื่อบารมีที่พระโพธิสัตว์อ้างถึงเป็นสําคัญในเรื่องน้ี คือ สัจจบารมี ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของบารมีทั้ง 
10 ประการ ซึ่งอรรถกถาชาดก พระพุทธโฆสาจารย์ได้แต่เรื่องเล่าประกอบไว้ (ขุ.ชา.อ. (บาลี) 
1/35/145) 
 อักษรย่อแบบที่ 2 พบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากบารมีทั้ง 10 ประการ เรียกว่า ทศบารมี 
ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ตอนรัตตนจังกมน์ ได้กล่าวถึงบารมี 
10 ประการ ไว้ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และยังได้
กล่าวถึงบารมี 3 ขั้น ได้แก่ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76-77/446, ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) 33/76-77/566) ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบําเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ทั้ง 10 ประการ และ
ต้องบําเพ็ญให้ครบทั้ง 3 ขั้นเป็นบารมี 30 ทัศ จึงจะสมบูรณ์และบรรลุโพธิญาณได้ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้เป็น
อักขระลงที่ฐานพระพุทธรูปบูชาทําให้เกิดความศักด์ิสิทธ์ิ ใช้เป็นอักขระลงมีดหรืออาวุธอ่ืน ๆ ทําให้มี
ชัยแก่ศัตรู ใช้เสกต้นข่าเฆี่ยนผี หรือใช้เป็นคาถาไล่ผี เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 217-218) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของช่ือหัวใจและแหล่งอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะ
ได้ข้อสรุปว่า หัวใจน้ีสื่อถึงหลักปฏิบัติที่ต้องบําเพ็ญให้สมบูรณ์เพ่ือความเป็นผู้ประเสริฐ สูงสุด ได้แก่ 
การได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธสาวก ดังน้ัน การสื่อถึงหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ี   
ในมิติทางความเช่ือว่า สามารถเอาชนะศัตรูหรือใช้ขับไล่ผี เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับ
สาระสําคัญของหัวใจน้ีที่เป็นหลักปฏิบัติ ไม่ใช่มีไว้เพ่ือสวดอ้อนวอน 
 
 42. หัวใจปุคคลบัญญัติ : ป น ป เญ (ป น ป เจ)  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก หมวดปุคคลบัญญัติ ส่วนหัวใจน้ีพบว่า คัมภีร์
ที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น ป น ป เญ น่าจะเป็นการคัดลอกกันมาผิด เน่ืองจากมีอักษรบางตัวไม่ตรงกับศัพท์
ใดจากแหล่งที่มาของอักษรย่อ ดังน้ัน อักษรย่อที่ถูกต้องตามแหล่งที่มาในหัวใจน้ี ได้แก่ ป น ป เจ ซึ่ง
โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ ในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ปุคคลบัญญัติ มาจากศัพท์บาลีว่า ปุคฺคลปญฺญตฺติ เขียนแบบไทยว่า ปุคคลบัญญัติ 
เป็นช่ือของหมวดคําสอนหมวดหน่ึงในพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงบัญญัติ 6 ประการ ได้แก่ ขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ และบุคคล 
 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจปุคคลบัญญัติน้ีพบว่า พระโบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์ในคัมภีร์ปุคคล
บัญญัติในพระอภิธรรมปิฎกดังน้ี 
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  ป  ย่อมาจาก กุปฺปธมฺโม แปลว่า ผู้ทีม่ีธรรมที่ยังกําเริบได้ 
  น  ย่อมาจาก ปริหานธมฺโม แปลว่า ผู้มีธรรมที่ยังเสื่อมได้ 
  ป  ย่อมาจาก อปริหานธมฺโม แปลว่า ผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อม 
  เจ ย่อมาจาก เจตนาภพฺโพ แปลว่า ผู้ไม่ควรเสื่อมเพราะเจตนา 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจปุคคลบัญญัติน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 วิธี คือ ป น อักษรคู่แรกใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
ส่วน ป เจ อักษรคู่ที่สองใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรก
หรือพยางค์แรกของศัพท์ มีอักษร 1 ตัวที่ต้องอธิบายคือ ป ที่ย่อมาจากคําว่า อปริหานธมฺโม แยกศัพท์
เป็น น (แปลงเป็น อ) + ปริหาน + ธมฺโม) จะเห็นว่า ป เป็นอักษรตัวแรกของศัพท์ว่า ปริหาน ดังน้ัน 
จึงจัดเป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากพระอภิธรรมปิฎก ปุคคล-
บัญญัติหรืออภิธัมมัตถสังคหะดังข้อความท่ีว่า  
 ฉ ปญฺญตฺติโย. ขนฺธปญฺญตฺติ อายตนปญฺญตฺติ ธาตุปญฺญตฺติ สจฺจปญฺญตฺติ อินฺทฺริย- 
ปญฺญตฺติ ปุคฺคลปญฺญตฺติ. (อภิ.ปุ. (บาลี) 36/1/105) 
 กิตฺตาวตา ปุคฺคลานํ ปุคคฺคลปญฺญตฺติ ?  สมยวิมุตฺโต อสมวิมุตฺโต กุปฺปธมฺโม อกุปฺปธมฺโม 
ปริหานธมฺโม อปริหานธมฺโม เจตนาภพฺโพ อนุรกฺขนาภพฺโพ ปุถุชฺชโน โคตฺรภู ภยูปรโต อภยูปรโต   
ภพฺพาคมโน อภพฺพาคมโน นิยโต อนิยโต ปฏิปนฺนโก ผเลฏฺฐิโต อรหา อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน...11 (อภิ.
ปุ. (บาลี) 36/7/106-108) 
 แปล : บัญญัติ 6 คือ ขันธบัญญัติ อายตนบัญญัติ ธาตุบัญญัติ สัจจบัญญัติ อินทริย-
บัญญัติ ปุคคลบัญญัติ. การบัญญัติบุคคลว่าเป็นปุคคลบัญญัติมีประมาณเท่าไร ? ตอบว่า การบัญญัติ
บุคคลมีประมาณเท่าน้ี คือ บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากสมัย บุคคลผู้ไม่พ้นวิเศษแล้วจากสมัย บุคคลผู้มี
ธรรมที่กําเริบ บุคคลผู้มีธรรมที่ไม่กําเริบ บุคคลผู้มีธรรมที่ยังเสื่อมได้ บุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อม บุคคลผู้
ไม่ควรเสื่อมเพราะเจตนา บุคคลผู้ควรแก่การตามรักษา บุคคลผู้เป็นปุถุชน บุคคลผู้ที่ได้โครภูญาณ  
บุคคลผู้เว้นจากภัย บุคคลผู้อันไม่เว้นจากภัย บุคคลผู้มาถึงความเป็นผู้ควร บุคคลผู้ยังมาไม่ถึงความ
เป็นผู้ควร บุคคลผู้แน่นอน บุคคลผู้ไม่แน่นอน บุคคลผู้ปฏิบัติแล้ว บุคคลผู้ต้ังอยู่ในผล บุคคลผู้เป็น
อรหันต์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็นอรหันต์. (อภิ.ปุ. (ไทย)  36/7/137-138)  
 ในพระอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติได้จําแนกบุคคลในเอกนัยว้ถึง 54 ประเภท นอกจากน้ี 
ยังจําแนกบุคคลไว้เป็นจํานวนมากตามนัยต่าง ๆ อีกหลายนัย  
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 

                                         
 11 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทบุคคลท่ีท่านจะแนกไว้ 54 ประเภทในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ (อภิ.ปุ. 
(บาลี) 36/7-209/106-192, อภิ.ปุ. (ไทย) 36/7-209/137-232) 
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 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 
ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
  ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
  ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจและอักษรย่อใน
หัวใจน้ีเป็นเพียงสื่อการเรียนรู้เรื่องประเภทของบุคคลต่าง ๆ ที่พระอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติจําแนก
ไว้ 54 ประเภท ไม่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธ์ิหรือฤทธ์ิอํานาจแต่อย่างใด  
 
 43. หัวใจตะปะ : นการตฺถี (นการ อตฺถิ = นการตฺถิ) 
 ช่ือหัวใจตะปะน้ีสื่อถึงหลักธรรมท่ีเผาอกุศลธรรมให้สิ้นไป (พระสิริมังคลาจารย์, 2524, น. 
366) โดยท่ัวไปใช้จะสื่อความหมาย 2 ประการ คือ ธรรมที่เผากิเลส และวัตรปฏิบัติ ส่วนศัพท์ที่เป็น
หัวใจน้ีสื่อถึงศัพท์ภาษาบาลี โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ตบะหรือตปะ น้ีมีความหมายหลายอย่าง เช่น วิธีการข่มกิเลสด้วยการทรมานตน 
ตัวอย่างเช่น ทุกรกิริยาที่พุทธเจ้าทรงทําด้วยการกั้นลมหายใจ การอดอาหาร เป็นต้น ถ้าแปลตาม  
รากศัพท์ภาษาบาลีจะหมายถึง ธรรมที่เผาธรรมฝ่ายช่ัวหรือกุศลธรรม นอกจากน้ี ตปะ ยังหมายถึง 
ความอดทน (ขันติ) ความอดกลั้น (ติติกขา) ศีล และอุโบสถ เป็นต้น (พระสิริมังคลาจารย์, 2524, น. 
366-367) หลักคําสอนเร่ืองตบะน้ีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น มงคลสูตร ขุททกนิกาย  
ขุททกปาฐะที่กล่าวถึงตบะธรรมเป็นมงคลท่ีสูงสุดของชีวิตประการหน่ึง (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/11/4)  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า คําว่า นการตฺถี ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจตปะน้ีประกอบด้วย
คําศัพท์ 2 คํา ดังน้ี คือ นการ กับ อตฺถิ  
 แยกศัพท์เป็น น เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของ ต วรรค (ต ถ ท ธ น) กับคําว่า การ เป็น อ 
การรันต์ในปุงลิงค์ ศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกวิภัตติทั้ง 7 แปลว่า อักษร ดังน้ัน คําว่า นการ จึงแปลว่า นะ 
อักษร ตัวอย่างคําว่า นการ ที่ปรากฏในคัมภีร์คาถาหรือคัมภีร์ยันต์ เช่น คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ที่ว่า 
นกาโร กกุสนฺโธ โมกาโร โกณาคมโน พุทฺการโร กสฺสโป พุทฺโธ ธาการโร โคตโม พุทฺโธ ยกาโร       
อริยเมตฺตยฺโย (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 36) 
 อีกคําหน่ึง คือ อตฺถี มาจากคําว่า อตฺถิ เป็นกิริยาอาขยาต ประกอบด้วย อส ธาตุ ในความ
มี ความเป็น ลง อ ปัจจัยในกัตตุวาจก ติ วัตตมานาวิภัติ เอกพจน์ แปล ติ เป็ต ตฺถ แล้วลบ ส ที่ อส 
ธาตุ สําเร็จรูปเป็น อตฺถิ แปลว่า มีอยู่ เป็นอยู่ หรือย่อมมี ย่อมเป็น  
 
 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึง
ไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
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 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของคําย่อในหัวใจน้ีแยกเป็น 2 คําว่า คือ นการ พบว่า มีที่ใช้ในสูตรของคัมภีร์
ไวยากรณ์บาลีและในคัมภีร์คาถาหรือคัมภีร์ยันต์ เช่น คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ที่ว่า น กาโร กกุสนฺโธ 
โม กาโร โกณาคมโน พุทฺ การโร กสฺสโป พุทฺโธ ธา การโร โคตโม พุทฺโธ ย กาโร อริยเมตฺตยฺโย (เทพย์ 
สาริกบุตร, 2538, น. 36) ส่วนคําว่า อตฺถิ เป็นกิริยาอาขยาตและเป็นศัพท์สามัญที่ปรากฏใช้ทั่วไปใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําศัพท์หัวใจน้ีปใช้ตรง ๆ พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 ว่า 
สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15)  
  ฉ. บทสรุปวิเคราะห ์

  ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของคําย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจน้ีโบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงตปะ ธรรมที่เผาผลาญกิเลส ขันติ ความอดทนหรือศีล การควบคุม รักษาอินทรีย์ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดี ยินร้ายหรือตกอยู่ในอํานาจกิเลส ส่วนคําศัพท์ในหัวใจใช้สื่อถึงหลัก
ภาษาที่ว่าด้วยการใช้ศัพท์ภาษาบาลี ไม่ได้เก่ียวข้องกับอํานาจวิเศษแต่อย่างใด และเป็นการนํามาใช้ที่
ไม่ตรงกับความหมายและสาระสําคัญของหัวใจ 
 
 44. หัวใจจังงัง : ก ร ส ติ 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงความเชื่อเก่ียวคาถาอาคม เวทมนต์ทางไสยศาสตร์ที่ทําให้คนชะงัก 
ตกตะลึง ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น กุ ร ส ติ ผู้วิจัยลงความเห็นว่า อักษรย่อ 
ที่เป็นหัวใจน้ี คือ ก ร ส ติ ที่โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากบทสรรเสริญพุทธคุณหรืออิติปิ โส... 
โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า จังงัง หมายถึง อาการท่ีตลกตะลึง น่ิงงันอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 310) 
อาการเหล่าน้ีเกิดจากอํานาจของเวทมนต์คาถาตามความเช่ือทางไสยศาสตร์  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อมาจากศัพท์ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรือ 
อิติปิ โส... เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหลง่ที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ ดังน้ี 
  ก ย่อมาจาก โลก... ศัพท์เต็ม คือ โลกวิทู  แปลว่า ผู้รูแ้จ้งโลก 
  ร ย่อมาจาก อนุตฺตโร แปลว่า ยอดเย่ียม 
  ส ย่อมาจาก สตฺถา แปลว่า คร ู
  ติ ย่อมาจาก ภควาติ แยกศัพท์เป็น ภควา + อิติ แปลว่า ผู้จําแนก ดังน้ี 
 การท่ีผู้วิจัยลงความเห็นว่า อักษรย่อเหล่าน้ีมาจากศัพท์ในบทสรรเสริญพุทธคุณดังกล่าว 
เน่ืองจากพบว่า มีการนําบทพระพุทธคุณอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติที่เก่ียวข้องกับ
การห้ามหรือการหยุดความช่ัวร้าย ได้แก่ โลกวิทู พระอิติปิ โส ห้ามกลียุค อนุตฺตโร พระอิติปิ โสห้าม
โทโส สตฺถา พระอิติปิ โสห้ามโรค ภควาติ พระอิติปิ โสห้ามคนเลว และนําบทพุทธคุณหลายบทไปใช้
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เป็นบทภาวนาที่ทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น จังงัง เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 84-
90) หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระนามอันเป็นพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ีถูก
นํามาใช้สื่อความหมายว่า ห้าม หมายถึง การหยุดย้ังความช่ัว คนช่ัวที่จะเกิดขึ้น จึงน่าจะเป็นที่มาของ
อักษรย่อในหัวใจน้ี 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 วิธี คือ ก ร ติ อักษร 
ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้าย
ของศัพท์ ส่วน ส อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรก
หรือพยางค์แรกของศัพท์ 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากศัพท์ในบท
สรรเสริญพุทธคุณหรืออิติปิ โส...พบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ขุททกนิกาย จูฬนิเทส 
(ขุ.จู. (บาลี) 30/97/217) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้สื่อมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
สะกดจิตหรือสะกดวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 177) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีอยู่ 
ที่พุทธคุณที่มีอํานาจหยุดย้ังความช่ัวร้ายหรือคนช่ัว ซึ่งเป็นอํานาจของการปฏิบัติตามแนวทางของ
พุทธคุณ กล่าวคือ การรู้เข้าใจโลกตามความจริง ไม่ติดอยู่ในกระแสโลก (โลกวิทู) ฝึกอบรมตนเองอยู่
เสมอ (อนุตฺตโร ปริสทมฺมสารถิ) ให้ความเคารพ ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในฐานะบรมครูของเทวดาและ
มนุษย์ (สตฺถา เทวมนุสฺสานํ) และใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต (ภควา) ทําได้ดังน้ี (อิติ) ก็จะหยุดย้ัง
ความช่ัวที่จะเกิดขึ้นหรือหยุดการทําตนเป็นคนช่ัวได้ในที่สุด ดังน้ัน ถ้าพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติตาม
พุทธคุณดังกล่าว อักษรย่อในหัวใจน้ีก็ไม่ใช่เรื่องความศักด์ิสิทธ์ิหรือํานาจวิเศษ การสื่อความอักษรย่อ
ในหัวใจน้ีไปในทางฤทธ์ิอํานาจจึงเป็นสื่อตามความเช่ือในเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์ 
 
 45. หัวใจอิทธิฤทธิ์ : อหํนุกา (อหํ นุภา) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงอํานาจที่น่าอัศจรรย์ที่ทําให้เกิดเรื่องที่เหนือวิสัยของมนุษย์ทั่วไปท่ีจะ
ทําได้ เช่น การเหาะขึ้นไปในอากาศ เป็นต้น ผู้วิจัยลงความเห็นว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีที่ถูกต้อง คือ อหํ
นุภา โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 
 ก.  ความหมาย 
 ช่ือของหัวใจน้ีมีประกอบด้วยคําศัพท์ 2 คํา คือ อิทธิ แปลว่า ฤทธ์ิ อํานาจที่ทําให้สําเร็จ 
ความเจริญ ความสําเร็จ ความงอกงาม ส่วนคําว่า ฤทธ์ิ แปลว่า อํานาจศักด์ิสิทธ์ิ แรงอํานาจ โดย
ความหมายแล้ว 2 คําน้ีมีความหมายเหมือนกัน มีทั้งใช้แยกกันหรือใช้ควบคู่กัน 
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 คําว่า อิทธิฤทธ์ิ ในมิติทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความสําเร็จ ความรุ่งเรืองงอกงาม 
อํานาจที่จะทําอะไรได้อย่างวิเศษ โดยสรุปมี 2 ประเภท คือ (1) อามิสฤทธ์ิ ความสําเร็จหรือความ
รุ่งเรืองทางวัตถุ (2) ธรรมฤทธ์ิ ความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2558, น. 350, 561) 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจอิทธิฤทธ์ิน้ีไม่ใช่อักษรย่อ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ 2 
ศัพท์มาใช้เป็นหัวใจเพ่ือสื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญดังน้ี 
  อห ํ มาจาก อห ํ แปลว่า เรา 
  นุภา มาจาก อานุภาโว แปลว่า อานุภาพ 
 การที่ผู้วิจัยลงความเห็นว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีมาจากศัพท์ดังกล่าว เพราะมีตัวอย่างของ
คําศัพท์ทั้ง 2 ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สุมังคลเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทานว่า  

 อฏฺฐนฺนํ ปยิรูปาสตํ ภุญฺชํ ขีณาสวา พหู. 
 ตุยฺเหเวโส อานุภาโว สรณํ ตํ อุเปมหํ. 
 (ขุ.อป. (บาลี) 32/133/93) 

แปล : บรรดาพระอริยบุคคล 8 ผู้น่ังฉันอยู่ มีพระขีณาสพ
จํานวนมาก น้ีคืออานุภาพของพระองค์ (พระปิยทัสสีพุทธเจ้า) 
ข้าพระองค์ (พระสุมังคลเถระ) ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะ. 
(ขุ.อป. (ไทย) 32/133/121) 

 คําว่า อานุภาโว ท่านย่อมาบางอักษรเท่าน้ัน ส่วนคําว่า อุเปมหํ แยกศัพท์เป็น อุเปมิ + อหํ 
ต่อกันตามหลักของสระสนธิด้วยการลบสระ อิ ที่ มิ ศัพท์หน้าออกไป ได้รูปเป็น อุเปมหํ 
 อีกตัวอย่างหน่ึงที่เก่ียวกับศัพท์และคําย่อในหัวใจน้ีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับอานุภาพแห่งฤทธ์ิ
ปรากฏในอรรถกถาขทิรังคารชาดกที่ว่า  
 โพธิสตฺโต “เนว เต อหํ อตฺตโน ทานสฺส อนฺตรายํ น ปจฺเจกพุทฺธสฺส ชีวิตนฺตรายํ กาตํุ   
ทสฺสามิ อชฺช ทานิ มยฺหํ วา ตุยฺหํ วา พลมหนฺตตํ อานุภาวมหนฺตตํ ชานิสฺสามี”ติ วตฺวา...  
 แปล : พระโพธิสัตว์กล่าวว่า เราจักไม่ให้ท่านทําอันตรายแก่ทานของตน (เรา) เราจักไม่ให้
ท่านทําอันตรายแก่ชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้. วันน้ีเราจักได้รู้กันว่า ท่านหรือเรามีกําลังและ
อานุภาพมากกว่ากัน... (ขุ.ชา.อ. (บาลี) 1/40/139) 
 
 
 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจอิทธิฤทธ์ิไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์และ
คําย่อที่โบราณาจารย์นําใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจเท่าน้ัน จึงไม่จัดเป็น
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การย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แม้ว่า จะมีการตัดอักษรบางตัว
ของศัพท์ออกไปก็ตาม 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 สําหรับแหล่งที่มาของหัวใจน้ีที่จะนําเสนอ มี 2 ประเด็น คือ แหล่งที่มาของช่ือหัวใจและ
แหล่งที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจ 
 แหล่งที่มาของหลักคําสอนที่เก่ียวกับฤทธ์ิพบว่า มีหลายประการ เช่น อิทธิบาท หมายถึง 
หลักธรรมที่ทําให้ผู้ปฏิบัติประสบความสําเร็จในสิ่งที่ธรรม มี 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา (ที.ปา. (ไทย) 11/110/80-81) อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึง การแสดงฤทธ์ิได้เป็นอัศจรรย์ที่แสดง
ไว้ในปาฏิหาริย์ 3 (ที.สี. (ไทย) 9/483-486/214-216) อิทธิวิธิ หมายถึง ความรู้ที่ทําให้แสดงฤทธ์ิได้ ที่
แสดงไว้ในหัวข้ออภิญญา 6 (ที.ปา. (ไทย) 11/356/394-396) นอกจากน้ียังพบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้
ฤทธานุภาพในบางกรณี เช่น การใชอิทธาภิสังขาร หมายถึง การบันดาลด้วยฤทธ์ิ กรณีเช่น การโปรด
องคุลิมาลโจรท่ีพระองค์ทรงบันดาลให้องคุลิมาลโจรตามพระองค์ไม่ทัน (ม.ม. (ไทย) 13/348/423-
424) หรือพระพุทธสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธ์ิ ได้แก่ พระโมคคัลลานะ     
(องฺ.เอกก. (ไทย) 20/190/25) จากตัวอย่างที่นํามาแสดงสรุปได้ว่า อิทธิฤทธ์ิในทางพระพุทธศาสนา
เป็นอํานาจที่เกิดจากธรรมที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตเป็นสําคัญ ไม่ใช่อํานาจที่เกิดจากการเสกวัตถุ
ต่าง ๆ แต่ประการใด  
 สําหรับตัวอย่างของแหล่งที่มาของศัพท์และคําย่อในหัวใจน้ีได้เสนอไปแล้วในหัวข้อที่ว่า
ด้วยศัพท์เต็มและอักษรย่อ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า ใช้ภาวนาเพ่ิมพลัง
มหาอํานาจให้เหนือคนอ่ืน (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 160) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่กล่าวมาจะได้ข้อสรุปว่า อิทธิฤทธ์ิในพระพุทธ 
ศาสนาเกิดจากอํานาจธรรม ไม่ใช่อํานาจเวทมนต์คาถา ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีใช้ภาวนาเพ่ือเพ่ิมพลัง
อํานาจให้เหนือคนอ่ืนจึงเป็นการใช้ตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ ไม่ใช่พุทธศาสตร์ เน่ืองจากขัดกับ
หลักการสําคัญในพระพุทธศาสนา 3 เรื่อง คือ 
 1) การห้ามแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค
ว่า “ภิกษุทั้งหลายไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสสธรรมแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ภิกษุใดแสดง 
ต้องอาบัติทุกกฏ”(วิ.จู. (ไทย) 7/252/19) 
 2) การห้ามอวดอุตตริมนุสสธรรม คือ คุณวิเศษ12 ที่ไม่มีในตน เป็นการหลอกลวง
ประชาชนเพ่ือหวังผลอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นอาบัติปาราชิก ถึงแม้คุณพิเศษเหล่าน้ันจะมีก็ตาม ถ้าอวด

                                         
 12 พระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงคุณวิเศษ ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรคภาวนา การทําผลให้แจ้ง 
การละกิเลส ภาวะท่ีจิตปลอดจากกิเลส และความยินดีในเรือนว่าง (วิ.มหา. (ไทย) 1/199/185-186) 
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เพ่ือหวังผลอย่างใดอย่างหน่ึงก็เป็นปาจิตตีย์ แม้กระทั่งต้ังใจจะบอกแก่ฆราวาสก็เป็นอาบัติทุกกฎ    
(วิ.มหา. (ไทย) 1/196/182) 
 3) การห้ามพระสงฆ์เรียนเดรัจฉานวิชา หมายถึง วิชาที่ขัดขวางมรรค ผล นิพพานไว้ใน
พระวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า “ภิกษุไม่พึงเรียนติรัจฉานวิชา ภิกษุใดเรียนต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุไม่พึงสอน
ติรัจฉานคาถา ภิกษุใดสอน ภิกษุน้ันต้องอาบัติทุกกฎ” (วิ.จู. (ไทย) 7/287/72-73)  
 
 46. หัวใจแคล้วคลาด : อหนฺติโก (อรหนฺติโก, อรหนฺตโก) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงความเช่ือเรื่องอํานาจที่ทําให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากเวทมนต์คาถา 
ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น อหนฺติเก แต่คัมภีร์ส่วนใหญ่เขียนเป็น อหนฺติโก โดย
มีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย   
 คําว่า แคล้วคลาด ประกอบด้วยคํา 2 คํา คือ แคล้ว แปลว่า คลาด ผิด รอด พ้นไป กับคํา
ว่า คลาด แปลว่า แคล้ว เลื่อน ผิดพลาด ไม่ถูก ไม่ตรง ไม่พบ เมื่อรวมคําสองคําเข้าด้วยกันจึงมี
ความหมายโดยรวมว่า รอดพ้นจากอันตราย เป็นความเช่ือที่พบได้ในยันต์ไทยหรือเวทมนต์คาถาทาง
ไสยศาสตร์ 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 จากการศึกษาไม่พบศัพท์อันเป็นที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจแคล้วคลาดนี้ ผู้วิจัยลงความเห็น
ตามหลักไวยากรณ์ภาษาลีไว้ 3 นัย ดังน้ี 
  นัยที่ 1 : อหนฺติ โก แยกศัพท์เป็น อหํ + อิติ + โก (แปลง นิคคหิตเป็น น แล้วลบสระ 
อิ ที่ อิติ ศัพท์ 
  นัยที่ 2 : อรหนฺติ โก แยกศัพท์เป็น อรหํ + อิติ + โก  
  นัยที่ 3 : อรหนฺต โก มาจาก อรหนฺตฆาตโก  
 ข้อวินิจฉัยทั้ง 3 นัยน้ี นัยที่ 3 น่าจะเป็นที่มีคําย่อและอักษรย่อของหัวใจน้ี เพราะมีความ
ใกล้เคียงกับศัพท์ที่เป็นหัวใจ และพบท่ีมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระวินัยปิฎก มหาวรรค 
เรื่องผู้ฆ่าพระอรหันต์ที่กล่าวถึงบทพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามบวชให้แก่คนที่ฆ่าพระอรหันต์ แม้
บุคคลน้ันบวชแล้วก็ให้ทําการสึกเสีย เพ่ือความปลอดภัย  
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ันจึงไม่จัดเป็นการย่อ
หรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า อหนฺติ อรหํ โก พบว่า มีใช้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั่วไป ส่วนคําว่า อหนฺต โก 
ที่มาจากศัพท์ว่า อรหนฺตฆาตโก พบว่า ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ตอนบุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ 
โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงพระภิกษุกลุ่มหน่ึงได้เดินทางจากเมืองสาเกตไปเมืองสาวัตถี ระหว่างทางได้ถูก
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พวกโจรปล้นและฆ่าพระภิกษุจํานวนหน่ึง เจ้าหน้าที่ยกกําลังไปจับพวกโจรได้ส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงได้
หนีไปบวช ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องน้ันจึงรับสั่งว่า ผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้บวช ไม่ควร
บวชให้ สําหรับผู้ที่บวชแล้วก็ให้ทําการสึกเสีย (วิ.ม. (บาลี) 4/114/127-128, วิ.ม. (ไทย) 4/144/178-
179) สําหรับพุทธประสงค์ของบทบัญญัติน้ีก็เพ่ือป้องกันอันตรายหรือเพ่ือความปลอดภัยแก่เหล่าภิกษุ 
เน่ืองจากพวกโจรที่เคยฆ่าพระอรหันต์แล้วหนีมาบวชอาจทําอันตรายแก่ภิกษุทั้งหลายได้ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้ภาวนาป้องกันภัยหรือป้องกันของ (คุณไสย) มาเข้าตัว เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 160) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์และแหล่งที่มาของศัพท์ก็จะได้ข้อสรุปว่า คําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ได้
เก่ียวข้องกับอํานาจวิเศษแต่อย่างใด เป็นเพียงศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อหลักภาษาและที่มาของ
พุทธบัญญัติห้ามพระสงฆ์บวชให้แก่โจรผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์และถ้ารู้ภายหลังว่า ภิกษุรูปใดเคยฆ่าพระ
อรหันต์มาแล้วก็ให้ทําการสึกเสียเพ่ือความปลอดภัยของพระสงฆ์และป้องกันความเส่ือมเสียที่จะเกิด
แก่องค์กรสงฆ์เท่าน้ัน 
 
 47. หัวใจคิริมานนท์ : ถ ก จ นา (กตมา จ) 
 ช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงคิริมานนทสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอังคุตตร
นิกาย ทสกนิบาต ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น ถ ก จ นา ผู้วิจัย
วินิจฉัยว่า เป็นการคัดลอกกันมาผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นแหล่งที่มาของอักษร คําที่ถูกต้อง 
คือ กตมา จ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า คิริมานนท์ หมายถึง พระเถระรูปหน่ึง เรื่องราวของพระเถระรูปน้ีปรากฏในคิริมา-
นนทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า กตมา จ ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากคําเริ่มต้นของพระ
ดํารัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสอธิบายสัญญา 10 แต่ละข้อ ขอยกตัวอย่างไว้ให้เห็นที่มาของอักษรเพียง
สัญญาแรก ดังน้ี  
 กตมา จานนฺท อนิจฺจสญฺญา? อิธานนฺท ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญา- 
คารคโต วา อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ ‘รูปํ อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา สญฺญา อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา วิญฺญาณํ 
อนิจฺจ’นฺติ. อิติ อิเมสุ ปญฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ. อยํ วุจฺจตานนฺท อนิจฺจสญฺญา. 
(องฺ.ทสก. (บาลี) 24/60/77) 
 แปล : อานนท์ ก็อนิจจสัญญา เป็นอย่างไร คือ อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไปสู่ป่าก็ดี 
ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณา ว่า “รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่
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เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง” เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ 5 น้ีอยู่อย่างน้ี 
อานนท์ น้ีเรียกว่า อนิจจสัญญา. (องฺ.ทสก. (ไทย) 24/60/128) 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 จากแหล่งที่มาของคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือของหัวใจให้ข้อสรุปว่า คําว่า  
กตมา จ ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่เป็นอักษรย่อ จึงไม่จัดเป็นวิธีการย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ใน
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้ข้อสรุปว่า คําศัพท์ในหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามา
จากคิริมานนทสูตร อังคุตรนิกาย ทสกนิบาต โดยขอสรุปใจความย่อว่า พระอานนท์ได้ทราบข่าวว่า 
พระคิริมานนท์เถระกําลังอาพาธหนักจึงไปเข้าเฝ้าและถวายรายงานเรื่องดังกล่าวให้พระพุทธเจ้าทรง
ทราบและกราบทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเย่ียมพระคิริมานนท์ยังที่อยู่ พระพุทธเจ้าจึงได้แสดง
และอธิบายสัญญา 10 อย่างละเอียดให้พระอานนท์นําไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ สัญญา 10 ได้แก่  
 1) อนิจจสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นว่า ขันธ์ห้า (รูป เวทนา สัญญา สังขารและ 
วิญญาณ) ไม่เที่ยง ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
 2) อนัตตสัญญา หมายถึง การพิจารเห็นว่า อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ)
อายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณ์) เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน 
 3) อสุภสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นว่า ร่างกายท่ีประกอบด้วยอาการ 32 น้ี เป็นสิ่ง
ที่ไม่งาม สกปรก 
 4) อาทีนวสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นว่า ร่างกายน้ีมีทุกข์ มีโทษมาก เป็นแหล่งเกิด
ของโรคชนิดต่าง ๆ เช่น โรคตา โรคหู โรคทางจมูก เป็นต้น 
 5) ปหานสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นว่า กามวิตก ความครุ่นคิดอยู่ในกามคุณ 
พยาบาทวิตก ความครุ่นคิดอยู่ในความพยาบาท วิหิงสาวิตก ความครุ่นคิดอยู่ในการเบียดเบียนชีวิต
อ่ืนว่าเป็นธรรมที่ควรละ บรรเทา ขจัดให้สิ้นไป จนกระทั่งสามารถขจัดอกุศลวิตกเหล่าน้ีได้ทั้งหมด 
 6) วิราคสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นธรรมท่ีสงบ ประณีต สามารถ
ระงับสังขารทั้งปวง สลัดกิเลสที่เข้าไปผูกสัตว์ไว้ในภพ ธรรมที่ทําให้ตัณหาสิ้นไป หมดความกําหนัด 
 7) นิโรธสัญญา หมายถึง การพิจารณาเห็นพระนิพพานอันเป็นธรรมที่สงบ ประณีต ธรรม
ที่ดับสังขารทั้งปวง สลัดกิเลสที่เข้าไปผูกสัตว์ไว้ในภพ ธรรมที่ทําให้ตัณหาสิ้นไป หมดความกําหนัด 
 8) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา การพิจารณาเห็นความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 
 9) สัพพสังขาเรสุ อนิฏฺฐสัญญา การพิจารณาเห็นถึงความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง 
 10) อานาปานสติ หมายถึง การมีสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก (องฺ.ทสก. (ไทย) 
24/60/128) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 ว่า 
สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
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 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากคําศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจ และสาระสําคัญของคิริมานนทสูตรจะได้ข้อ
สรุปว่า สัญญา 10 ประการ เป็นหลักการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงเพ่ือความหลุดพ้น คือ 
นิพพานอันเป็นธรรมท่ีสามารถขจัดกิเลสและความทุกข์ของชีวิตได้เป็นสําคัญ ดังน้ัน การส่ือถึงช่ือ
หัวใจและคําศัพท์ที่นํามาใช้เป็นหัวใจไปในทางฤทธ์ิอํานาจที่สามารถขจัดโรคตามเน้ือเรื่องประกอบน้ัน
จึงเป็นการสื่อที่ผิดไปจากสาระสําคัญของหลักคําสอนเรื่องสัญญา 10 ประการ เพราะสัญญา 10 
ประการ ไม่ใช่หลักคําสอนที่มีไว้สวดเพ่ือให้เกิดอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ แต่มีไว้สําหรับพิจารณาเพ่ือเป้าหมาย
คือความหลุดพ้นจากกิเลส 
 
 48. หัวใจเจ็ดตํานาน : ส ย ส ปุ ย อ ป  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระปริตรหรือพระสูตรต่าง ๆ ในพระสุตตันตปิฎกที่โบราณาจารย์ได้
คัดมาเป็นบทสวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนผิดไปจากน้ีเป็นบาง
อักษร คือ ส ย ส ปุ ย อ จ อักษรที่เขียนผิดก็คือ จ เพราะไม่ตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มา อักษร        
ที่ถูกต้อง คือ ป บางแห่งเขียนอักษรย่อของหัวใจพระปริตรแตกต่างจากน้ี คือ โก ย ส ปุ ย อ ป ซึ่งมี
อักษรที่แตกต่างไปจากหัวใจพระปริตรที่กล่าวข้างต้น 1 ตัว คือ โก และเรียกหัวใจพระปริตรน้ีว่า 12 
ตํานาน ซึ่งอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงพระปริตร โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า ปริตร มาจากคําภาษาบาลีว่า ปริตฺต หมายถึง มนต์ที่ใช้ป้องกันความกลัว อันตราย 
และอุปสรรคของสัตว์ทั้งหลายโดยรอบ เพราะมีอํานาจมาก (พระอัครวงศาจารย์, 2523, น. 301) ซึ่ง
เน้ือหาของพระปริตรมีที่มาจากพระสูตรหรือชาดกในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา ประเทศไทย
เรียกพระปริตรว่า 7 ตํานาน13 ซึ่งโบราณาจารย์ได้ถอดมาจากบทขัด หมายถึง บทสวดนําของพระ
ปริตรทั้ง 7 มาใช้เป็นหัวใจพระปริตรตามอักษรย่อ คือ ส ย ส ปุ ย อ ป ดังน้ี 
 
 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อหรือถอดมาจากบทขัดหรือบทเร่ิมต้นก่อนที่จะ
สวดพระปริตรในแต่ละบทในหนังสือสวดมนต์ทั่วไป ดังน้ี 
  ส ย่อมาจาก สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ...  
  ย ย่อมาจาก ยสสฺานุภาวโต ยกฺขา.. 

                                         
 13 เจ็ดตํานาน หมายถึง บทสวดพระปริตรท่ีโบราณาจารย์ไทยได้กําหนดไว้ 7 บท คือ (1) มงคลสูตร 
(2) รตนสูตร (3) กรณียเมตตสูตร (4) ขันธปริตร (5) โมรปริตร (6) ธชัคคสูตร (7) อาฏานาฏิยสูตร (สมเด็จ
พระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 6-22) แต่ในปริตตฎีกากล่าวถึงปริตรท้ังหมดไว้ 11 บท โดยเพ่ิมวัฏฏกปริตร    
อังคุลิมาลปรัตร โพชฌังคปริตร และปุพพัณหปริตร (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 3-22)  
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  ส ย่อมาจาก สพฺพาสีวิสชาตีนํ... 
  ป ุ ย่อมาจาก ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร... 
  ย  ย่อมาจาก ยสสฺานุสฺสรเณนาปิ... 
  อ  ย่อมาจาก อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส... 
  ป ย่อมาจาก ปริตฺตํ ยมฺภณนฺตสฺส... 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 การย่อหรือการถอดอักษรในหัวใจพระปริตรน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มาของศัพท์ และสาระสําคัญของหัวใจ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษร 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระปริตรน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากบทขัดหรือบท
เริ่มต้นก่อนที่จะสวดพระปริตรในแต่ละบทที่มีเน้ือหามาจากพระสูตรหรือชาดกในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาตามอักษรย่อทั้ง  7 ตัว ได้แก่ ส ย ส ปุ ย อ ป ดังต่อไปน้ี 
   ส มาจากคําว่า สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ ในบทขัดของมงคลสูตรว่า 
  สพฺเพสุ จกฺกวาเฬส1ุ4 ยกฺขา เทวา จ พฺรหฺมุโน 
  ยํ อมฺเหหิ กตํ ปุญฺญํ สพฺพสมฺปตฺติสาธกํ 
  สพฺเพ ตํ อนุโมทิตฺวา สมคฺคา สาสเน รตา 
  ปมาทรหิตา โหนฺตุ อารกฺขาสุ วิเสสโต. 
  สาสนสฺส จ โลกสฺส วุฑฺฒี ภวตุ สพฺพทา 
  ... ฯ เป ฯ ...  
  เอวมาทิคุณูเปตํ ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห. 
  (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, 5) 

  แปล : ขอเหล่ายักษ์ เทวดา และพระพรหมทั้งปวงในจักรวาลท้ังสิ้นจง
อนุโมทนาบุญที่ยังสมบัติทั้งปวงให้สําเร็จที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ว จงเป็นผู้
ยินดีในศาสนา ปราศจากความประมาทในการท่ีจะรักษาพระศาสนาและ
โลกเป็นพิเศษเถิด...ขอเชิญพวกเรามาสวดพระปริตรที่มีคุณอย่างน้ีกัน
เถิด. 

  แหล่งที่มาของมงคลสูตรที่เน้ือหากล่าวถึงเทวดาในจักรวาลท้ังปวงและมนุษย์พากันคิด
ว่ามงคลคืออะไร เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคล 38 ประการ หมายถึง เรื่องที่ทําให้เกิดมงคล
แก่ชีวิต ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องลงมือกระทําจึงจะเกิดความเป็นมงคล ไม่ใช่เป็นการสวด อ้อนวอน 

                                         
 14 เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 164) กล่าวว่า “คํานี้เป็นคําเร่ิมต้นของบทขัดในมงคลสูตร” แต่บทขัด
มงคลสูตรในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเริ่มต้นด้วยคําว่า “เย สนฺตา สนฺตจิตฺตา...” (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 5) แต่ในฎีกาพระปริตร บทสุดท้ายจะแตกต่างจากนี้เป็น มงฺคลํ ตํ ภณาม เห. (พระเตโชทีปเถระ, 2551, 
น. 3) 
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ร้องขอให้อํานาจศักด์ิสิทธ์ิบันดาลให้ เน้ือหาโดยละเอียดของเรื่องน้ีปรากฏอยู่ในมงคลสูตร ขุททก-
นิกาย ขุททกปาฐะ (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/2-13/7-8) 
  ย มาจากคําว่า “ยสฺสานุภาวโต ยกฺขา...” คําเริ่มต้นของบทขัดกรณียเมตตสูตรว่า  
  ยสฺสานุภาวโต ยกฺขา เนว ทสฺเสนฺติ ภีสนํ 
  ยญฺหิ เจวานุยุญฺชนฺโต รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต 
  สุขํ สุปติ สุตโต จ ปาปํ กิญฺจิ น ปสฺสติ 
  เอวมาทิคุณูเปตํ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
  (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 9) 

แปล : ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการที่น่าสะพรึงกลัวด้วยอานุภาพ
แห่งปริตรใด อน่ึงบุคคลผู้ไม่เกียจคร้าน ตามประกอบพระปริตรใด      
ทั้งกลางวันและกลางคืน และบุคคลหลับก็เป็นสุข ต่ืนแล้วก็เป็นสุข และ
ไม่ฝันร้าย เพราะพระปริตรใด ขอพวกเราจงสวดพระปริตรน้ันที่
ประกอบด้วยคุณอย่างน้ีเป็นต้น เทอญ. 

  แหล่งที่มาของกรณียเมตตสูตรพบว่า มาจากเมตตสูตร ขุทกนิกาย ขุททกปาฐะ  
สาระสําคัญของพระสูตรน้ีมีอยู่หลายเรื่อง เช่น กรณียกิจ หมายถึง กิจที่พระภิกษุควรทํา ได้แก่ 
การศึกษาไตรสิกขา และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรทําอกรณียกิจคือ การทําให้เสียศีล (สีลวิบัติ) เรื่องที่
เป็นมิจฉาทิฐิ (ทิฏฐิวิบัติ) มารยาทที่เสียหาย (อาจารวิบัติ) และการเลี้ยงชีพที่ผิด (อาชีววิบัติ) สันตบท 
หมายถึง แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน เช่น ความอาจหาญ ความซื่อตรง ความเป็นผู้ว่าง่าย 
อ่อนโยน ไม่มีความถือตัวจัด สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจธุระน้อย มีความประพฤติเบาทางกายและจิต มี
อินทรีย์อันระงับแล้ว มีปัญญา ไม่คะนอง ไม่ติดอยู่ในสกุล ไม่ทําสิ่งที่วิญญูชนติเตียน และการเจริญ
เมตตา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระสูตรน้ี (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-10/20-22)   
   ส มาจากคําว่า “สพฺพาสีวิสชาตีนํ...” ในคําเริ่มต้นของบทขัดของขันธปริตรว่า 
   สพฺพาสีวิสชาตีนํ ทิพฺพมนฺตาคทํ วิย 
   ยํ นาเสติ วิสํ โฆรํ เสสญฺจาปิ ปริสฺสยํ 
   อาณกฺเขตฺตมฺหิ สพฺพตฺถ สพฺพทา สพฺพปาณินํ 
   สพฺพโสปิ นิวาเรติ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.    
   (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 10) 
  แปล : พระปริตรใดทําให้พิษที่ร้ายแรงของงูทั้งหลายให้พินาศไป ดุจยา

วิเศษที่ประกอบด้วยมนต์ทิพย์ อน่ึงพระปริตรใดสามารถห้ามอันตราย   
ที่เหลือของสัตว์ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสถานที่ทุกแห่งในทุกเวลา 
ขอเชิญพวกเราสวดพระปริตรน้ัน เทอญ. 

 แหล่งที่มาของขันธปริตรน้ีพบว่า มาจากอหิราชสูตรในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
สาระสําคัญของพระสูตรน้ีคือ การแผ่เมตตาให้แก่สรรพชีวิตเพ่ือให้เขาเหล่าน้ันพ้นจากความทุกข์ มี
เรื่องเล่าเสริมในเชิงอํานาจของพุทธมนต์บทน้ีว่า ภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัดแล้วมรณภาพ พระพุทธเจ้าทรง
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ประทานพระสูตรน้ีให้ภิกษุผู้ที่จะไปอยู่ในป่าสวด ปรากฏว่า งูไม่กัดพระภิกษุ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/67/110-112) เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ให้คนเข้าใจว่า พระสูตรน้ีสวดแล้วป้องกันอสรพิษ
ทุกจําพวก พระปริตรบทน้ีมีอํานาจป้องกันสัตว์ที่มีเขี้ยว เล็บ และงาได้ 
  ปุ มาจากคําว่า “ปูเรนฺตํ โพธิสมฺภาเร...” ในบทขัดของโมรปริตรว่า  
  ปูเรนฺตํ โพธิสมฺภาเร นิพฺพตฺตํ โมรโยนิยํ 
  เยน สํวิหิตารกฺขํ มหาสตฺตํ วเนจรา 
 จิรสฺสํ วายมนฺตาปิ เนว สกฺขึสุ คณฺหิตํ 
  พฺรหฺมมนฺตนฺติ อกฺขาตํ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
  (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 11) 
  แปล : พวกพรานนกแม้พยามอยู่นานก็ไม่อาจจับพระมหาสัตว์ผู้เกิดเป็น

นกยูง ผู้ทําโพธิสมภารให้บริบูรณ์ ผู้รักษาตัวเป็นอย่างดีด้วยพระปริตรใด 
ขอเชิญพวกเราสวดพระปริตรน้ันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนต์อันประเสริฐ 
เทอญ. 

 แหล่งที่มาของโมรปริตรพบว่า มาจากโมรชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สาระสําคัญของพระ
สูตรน้ีกล่าวถึงนกยูงทองทําการนอบน้อมดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก พราหมณ์ผู้ถึงเวทใน
ธรรมทั้งปวง และการนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระโพธิญาณ พระอรหันต์ และพระนิพพาน อันเป็นการ
นอบน้อมสิ่งที่มีคุณค่าและบุคคลผู้มีคุณความดี (ขุ.ชา. (ไทย) 27/17-18/66-67) เรื่องน้ีจะตรงกับหลัก
คําสอนเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชาในมงคลสูตร (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/3/4, ขุ.ขุ. (ไทย) 25/3/7) 
   ย มาจากคําว่า “ยสฺสานุสฺสรเณนาปิ...” ในบทขัดของธชัคคปริตรว่า 
 ยสฺสานุสฺสรเณนาปิ อนฺตลิกฺเขปิ ปาณิโน 
 ปติฏฺฐมธิคจฺฉนฺติ ภูมิยํ วิย สพฺพทา 
 สพฺพุปทฺทวชาลมฺหา ยกฺขโจราทิสมฺภวา 
 คณนา น จ มุตฺตานํ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
 (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 13) 
  แปล : สัตว์ทั้งหลายแม้ในท้องฟ้าย่อมได้ที่พ่ึง ดุจสัตว์ในแผ่นดินในทุก

เวลา ก็การนับสัตว์ทั้งหลายผู้พ้นจากข่าย คือ อันตรายท้ังปวงที่เกิดจาก
ยักษ์และโจร เป็นต้น มิได้มีเพราะการระลึกถึงพระปริตรใด ขอเชิญพวก
เราสวดพระปริตรน้ัน เทอญ. 

 แหล่งที่มาของธชัคคปริตรน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากธชัคคสูตร สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค  สาระสําคัญของพระสูตรน้ีกล่าวถึงการระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณเพ่ือไม่ให้
เกิดความสะดุ้งกลัว ไม่ได้กล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์ ความศักด์ิสิทธ์ิ แต่กล่าวถึงอุบายขจัดความกลัวโดย
ยกจิตให้ต้ังมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัย (สํ.ส. (ไทย) 15/249/360-361) แต่ถูกตีความตามพระ
ปริตรว่า พระพุทธมนต์บทน้ีมีพลังทําให้ใจอาจหาญ บันเทิง ป้องกันอันตรายต่าง ๆ แคล้วคลาด สวัสดี  
   อ มาจากคําว่า “อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส...” ในบทขัดของอาฏานาฏิยปริตรว่า 
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  อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส สาสเน สาธุสมฺมเต 
  อมนุสฺเสหิ จณฺเฑหิ สทา กิพฺพิสการิภิ 
  ปริสานํ จตสฺสนฺนํ อหิงฺสาย จ คุตฺติยา 
  ยํ เทเสสิ มหาวีโร ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
  (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 15) 
  แปล : พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าย่ิงใหญ่ ทรงแสดงพระปริตรใด เพ่ือความ

ไม่เบียดเบียนกัน เพ่ือความคุ้มครองตนแก่บริษัท 4 อันเกิดจากอมนุษย์ 
ที่ร้ายกาจ กระทํากรรมอันช่ัวช้าทุกเมื่อ ผู้มิได้เลื่อมใสในพระศาสนา  
ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่พ่ึงของโลกอันสัตบุรุษสมมติว่าเป็นศาสนาที่ดี   
ขอเชิญพวกเราสวดพระปริตรน้ัน เทอญ. 

 แหล่งที่มาของอาฏานาฏิยปริตรน้ีโบราณาจารย์นํามาจากอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค สาระสําคัญของพระสูตรน้ีกล่าวถึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปัสสี เป็นต้น
ที่แม้อมนุษย์อย่างท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเป็นนายของพวกยักษ์และเป็นที่เกรงกลัวของพวกภูต ผี ปีศาจ
ทั้งหลายก็ยังมาเคารพพระพุทธเจ้า เป็นอุบายท่ีใช้ขจัดความกลัวอํานาจที่มองไม่เห็นตน (ที.ปา. (ไทย) 
11/275-295/219-246) แต่ในสังคมไทยได้นําเอาบทสวดนี้มาใช้ในพิธีสวดภาณยักษ์เพ่ือขับไล่ภูต ผี 
ปีศาจ เสนียดจัญไร ปัดเป่าความไม่ดีไม่งามท้ังหลายให้แก่มนุษย์ พระปริตรบทน้ีเช่ือกันว่า สามารถ
ป้องกันภูต ผี ปีศาจ ตลอดจนคุณไสยทั้งปวงได้  
   ป มาจากคําว่า “ปริตฺตํ ยํ ภณนฺตสฺส...” ในบทขัดของอังคุลิมาลปริตรว่า 
   ปริตฺตํ ยํ ภณนฺตสฺส นิสินฺนฏฺฐานโธวนํ 
   อุทกมฺปิ วินาเสติ สพฺพเมว ปริสฺสยํ 
   โสตฺถินา คพฺภวุฏฺฐานํ ยญฺจ สาเธติ ตงฺขเณ 
   เถรสฺสงฺคุลิมาลสฺส โลกนาเถน ภาสิตํ 
   กปฺปฏฺฐายึ มหาเตชํ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
   (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 18) 
  แปล : แม้น้ําล้างที่น่ังของพระองคุลิมาลเถระ ผู้กล่าวอยู่ซึ่งพระปริตรใดที่

ให้อันตรายทั้งปวงพินาศไป อน่ึง พระปริตรใดทําให้การคลอดจากครรภ์
ให้สําเร็จโดยสวัสดีในขณะน้ันที่พระโลกนาถตรัสแก่พระองคุลิมาลเถระ 
ขอเชิญพวกเราสวดพระปริตรน้ัน ซึ่งเป็นที่ต้ังอยู่ตลอดกัลป์และมีเดชอัน
ย่ิงใหญ่ เทอญ. 

 แหล่งที่มาของอังคุลิมาลปริตรพบว่า โบราณาจารย์นํานามาจากอังคุลิมาลสูตร มัชฌิม-
นิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ สาระสําคัญของพระสูตรน้ีกล่าวถึงพระองคุลิมาลเถระท่ีครั้งก่อนบวชได้ฆ่าคน
เป็นจํานวนมาก แต่ได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทรงโปรดให้หยุดทําปาณาติบาตแล้ว
บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งต่อมาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ มีเน้ือหาตอนหน่ึงของพระ
สูตรน้ีที่มีผู้ตีความเชิงฤทธ์ิอํานาจ คือ พระบาลีที่พระโมคคัลลานะกล่าวกับหญิงต้ังครรภ์คนหน่ึงว่า 
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“ยโตหํ ภคิณิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต 
โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส. แปลว่า ดูกรน้องหญิง เราจําได้ว่าต้ังแต่ที่เราเป็นพระอริยเจ้าแล้ว เราไม่เคยคิดที่
จะฆ่าสัตว์เลย ด้วยคําสัตย์น้ี ขอให้เธอพร้อมทั้งลูกในครรภ์จงมีแต่ความสวัสดี” (ม.ม. (บาลี) 13/347-
352/330-338, ม.ม. (ไทย) 13/347-352/421-433) เรื่องน้ีที่พระสงฆ์ไทยได้นํามาใช้สวดในงานมงคล
สมรสและทําน้ํามนต์ให้หญิงมีครรภ์นําไปด่ืมเพ่ือให้คลอดบุตรง่าย เกิดความสวัสดีทั้งแก่ตัวเองและลูก
ที่อยู่ในครรภ์  
 ส่วนหัวใจพระปริตรอีกแบบหน่ึง คือ โก ส ย ส ปุ ย อ ป ที่เรียกว่า 12 ตํานาน15ขอแสดง
ไว้เฉพาะอักษรย่อที่ยังไม่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ โก ดังน้ี 
  โก  มาจากคําว่า “โกฏิสตสหสฺเสสุ...” ในบทขัดรัตนปริตรว่า   
   โกฏิสตสหสฺเสสุ จกฺกวาเฬสุ เทวตา 
   ยสฺสาณํ ปฏิคคฺณฺหนฺติ ยญฺจ เวสาลิยํ ปุเร 
   โรคามนุสฺสทุพฺภิกฺข- สมฺภูตํ ติวิธํ ภยํ 
   ขิปฺปมนฺตรธาเปสิ ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห. 
   (พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 4) 
   แปล : เทวดาทั้งหลายใน 100,000 โกฏิจักรวาล ย่อมรับเอาซ่ึง

อํานาจแห่งพระปริตรใด อน่ึง พระปริตรใดยังภัยทั้ง 3 ประการอันเกิด
จากโรค อมนุษย์ และทุพภิกขภัยในเมืองเวสาลีให้หายไปโดยฉับพลัน ขอ
เชิญพวกเราสวดพระปริตรน้ัน เทอญ. 

 แหล่งที่มาของรัตนปริตรน้ีพบในรัตนสูตร ขุททกปาฐะ (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-2/3-4) โดย
สาระสําคัญของพระสูตรน้ีกล่าวถึงพระรัตนตรัยว่า เป็นรัตนะที่ประณีต มีค่าสูงสุด 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระปริตร 7 ตํานานไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ภาวนาหรือสวดเป็นประจําจะทําให้เกิดสิริมงคล ไม่ประสบกับอันตราย เกิดโชคลาภ 
เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ บรรเทาความโศกเศร้า ความทุกข์ และป้องกันโรคภัยได้ทุกประการ 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 164-165) ส่วนหัวใจพระปริตร 12 ตํานานก็ใช้คล้าย ๆ กันกับหัวใจ  
พระปริตร 7 ตํานาน ที่เพ่ิมเติมเข้ามาก็คือ การใช้เสกฝุ่นหรือสิ่งอ่ืน ๆ ทาตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน 
และแคล้วคลาดจากอันตรายหรืออาวุธทั้งหลาย (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 165)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากอักษรย่อ คําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ แหล่งที่มาของอักษร และสาระสําคัญของ
แต่ละเรื่องสรุปได้ว่า พระปริตรหรือทั้ง 7 มีอานุภาพใน 2 ลักษณะ คือ (1) อานุภาพท่ีเกิดจากการ

                                         
 15 สิบสองตํานาน หมายถึง บทสวดพระปริตรท่ีโบราณาจารย์ไทยได้กําหนดบทสวด 12 ตํานานไว้ดังนี้ 
คือ (1) มงคลสูตร (2) รตนสูตร (3) กรณียเมตตสูตร (4) ขันธปริตร (5) โมรปริตร (6) วัฏฏกปริตร (7) ธชัคคปริตร 
(8) อาฏานาฏิยปริตร (9) อังคุลิมาปริตร (10) โพชฌังคปริตร (11) ภยปริตร (12) ชยปริตร (สมเด็จพระสังฆราช 
(ปุสฺสเทว), 2538, น. 32-56) 
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ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในแต่ละพระปริตรที่เป็นความดีงาม ความเจริญของชีวิตต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน
จนถึงระดับสูงสุด คือ ความหลุดพ้นจากกิเลส พ้นจากความทุกข์ (2) อานุภาพที่เกิดจากความเช่ือ    
ในคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่ผู้ศรัทธายึดเป็นที่พ่ึงทางใจที่เน้ือหาของพระปริตรบางสูตรกล่าวว่า   
มีอํานาจป้องกันภัย ทําให้เกิดความสวัสดีได้ ดังน้ัน การสื่อความถึงหัวใจพระปริตรและอักษรย่อ     
ในหัวใจพระปริตรหรือเจ็ดตํานานไปในมิติทางความเช่ือจึงเป็นการสื่อถึงอานุภาพในลักษณะที่ 2   
เป็นสําคัญ ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์สําคัญของพระพุทธเจ้า เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของการแสดง    
พระปริตรหรือพระสูตรทั้งหมด เพ่ือต้องการให้ชาวพุทธนําหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์เป็น
สําคัญ โดยสรุปก็คือ เน้ือหาของพระสูตรอันเป็นแหล่งที่มาของพระปริตรทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรม 
แต่พระปริตรน้ันมีการแต่งเสริมเรื่องอานุภาพของปริตรที่สื่อไปในทางอํานาจศักด์ิสิทธ์ิไว้ด้วย จึงทําให้
คนบางส่วนตีความเรื่องพระปริตรไปในเชิงอํานาจฤทธ์ิ 
 
 49. หัวใจมงคล (บุคคล) : นรติ (เอตมฺมงฺคลํ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเรียกว่า หัวใจมงคล ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น่าจะเป็น
การคัดลอกมาผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์ที่เป็นหัวใจ คือ นรติ คัมภีร์ทั่วไป เช่น คัมภีร์หัวใจ 108 
ของเทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 23) เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจบุคคล ทั้งน้ีวิเคราะห์ได้จากศัพท์ที่เป็นหัวใจ 
คือ นร ที่แปลว่า คน ส่วนหัวใจที่เก่ียวกับมงคลนั้นพบในคัมภีร์ต่าง ๆ อยู่ 2 หัวใจ คือ หัวใจมงคลสูตร 
ใช้ศัพท์ที่เป็นหัวใจว่า เอตมงฺคลํ หัวใจมงคลพระเจ้า ศัพท์ที่เป็นหัวใจ คือ อิมํคมํทิตวิสุํ แต่ไม่พบช่ือ
หัวใจมงคลเลย และถ้าพิจารณาจากอักษรหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจทั้งสองที่ค้นพบน้ันก็ไม่ตรงกับคําว่า 
นรติ แต่อย่างใด และพิจารณาจากมงคล 38 ก็ไม่พบว่า มีบาทคาถาใดที่จะถอดมาเป็นอักษรย่อว่า 
นรติ ได้เลย 
 ช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงมนุษย์โดยพระโบราณาจารย์นําคําศัพท์ภาษาบาลี คือ 
ปุคฺคล (บุคคล) และ นร (นะระ) มาใช้สื่อเพ่ือแสดงความหมายว่า ศัพท์ทั้ง 2 น้ี เป็นคําที่ใช้เรียกมนุษย์
เหมือนกัน โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า บุคคล มาจากภาษาบาลีว่า ปุคฺคล ส่วนใหญ่จะแปลทับศัพท์ว่า บุคคล แต่ในคัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกาให้ความหมายของคําน้ีไว้ว่า สัตว์ หมายความว่า บุคคล คน หรือมนุษย์เป็นสัตว์โลก
ประเภทหน่ึง คําน้ีจัดอยู่ในกลุ่มของคําที่มีความหมายว่า สัตว์ 13 ศัพท์ ได้แก่ ปาโณ สรีรี ภูตํ สตฺโต 
เทหี ปุคฺคโล ชีโว ปาณี ปชา ชนฺตุ ชโน โลโก ตถาคโต (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 
สมเด็จพระสังฆราช, 2530, น. 25)  
 คําว่า นร ที่เป็นศัพท์ของหัวใจน้ี แปลว่า คนหรือมนุษย์ เป็นคําที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อ
ถึงหัวใจบุคคลหรือมนุษย์ ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปกาได้กล่าวถึงศัพท์น้ีว่า หมายถึง ผู้ชาย ซึ่งมีศัพท์ที่มี
ความหมายถึงผู้ชายจํานวน 12 ศัพท์ คือ มนุสฺโส มานุโส มจฺโจ มานโว มนุโช นโร โปโส ปุมา ปุริโส 
โปริโส (ปฺยถ) ปณฺฑิโต (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 
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62) ถ้าพิจารณาจากศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะพบว่า ล้วนเป็นปุงลิงค์ เพศชายทั้งหมด ยกเว้น 
ปฺยถ ศัพท์ที่ผู้แต่งคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ 
 อักษรอีกตัวหน่ึง คือ ติ ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ชัดเจนว่า มาจากศัพท์ใด ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น่าจะมี
จาก อิติ เพราะในคัมภีร์อภิธานัปปทีปกาที่กล่าวถึงศัพท์ที่มีความหมายถึงชาย ซึ่งมีคําว่า นโร (นร) 
และมีคําว่า อิติ กํากับคําว่า มาณโวติ อยู่ด้วย โดยผู้แต่งได้ทําเชิงอรรถไว้ 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์และอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ นรติ พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เต็ม และย่อมา
จากศัพท์ดังน้ี 
 นร มาจาก นร แปลว่า คน มนุษย์ หรือแปลทับศัพท์ว่า นระ 
 ติ มาจาก อิติ แปลว่า ดังน้ี หมายถึงศัพท์ที่แปลว่า คน ม ีนร ศัพท์ เป็นต้น 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 จากท่ีมาของศัพท์และอักษรย่อในหัวข้อที่ผ่านสรุปได้ว่า อักษรว่า นร ไม่ใช่อักษรย่อ แต่
เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกวิภัตติ ส่วนอักษรว่า ติ นั้นเป็นอักษรย่อโดย
ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า นร และ อิติ ที่เป็นศัพท์และอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่าเป็นศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไปใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น คัมภีร์อภิธานัปปทีปกาได้กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า คน ไว้ 12 
ศัพท์ ซึ่งในจํานวนน้ันมี นร ศัพท์รวมอยู่ด้วย (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราช, 2530, น. 62) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําคําย่อและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถา
หัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 จากที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจให้ข้อสรุปถึงศัพท์ในหัวใจน้ีว่า เป็นเพียงศัพท์ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงคน บุคคล หรือมนุษย์เท่าน้ัน แต่การเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจมงคล เป็นการสลับช่ือกัน
ระหว่างหัวใจบุคคลท่ีใช้ศัพท์ที่เป็นหัวใจว่า นรติ กับหัวใจมงคลที่ใช้ศัพท์ที่เป็นหัวใจว่า เอตมฺมงฺคลํ   
ดังข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 
 หัวใจมงคลสูตร : เอตมงฺคลํ (เอตมฺมงฺคลํ)  
 ช่ือและคําศัพท์ในหัวใจมงคลูตรน้ีสื่อถือมงคลสูตร พระสูตรว่าด้วยมงคลของพระพุทธเจ้า
ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ คําว่า เอตมงฺคลํ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือหัวมงคลสูตรน้ี เป็นคําที่
เขียนและคัดลอกกันมาผิด คําที่ถูกต้องคือ เอตมฺมงฺคลํ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
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 คําว่า มงคลสูตร เป็นช่ือของพระสูตรหน่ึงในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เน้ือหาสําคัญของ
พระสูตรน้ีกล่าวถึงมงคล หมายถึง เรื่องที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิต (มงคลชีวิต) 38 
ประการ มงคลในมงคลสูตรเป็นความเจริญที่เกิดจาการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่
มงคลที่เกิดอํานาจหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สามารถดลบันดาลให้มนุษย์ประสบกับสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่
ปรารถนาโดยไม่ลงมือกระทํา ส่วนคําว่า เอตมฺมงฺคลํ แปลว่า น้ีคือมงคล (ของพระพุทธเจ้า) 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
  เอตมฺมงฺคลํ มาจาก เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แยกศัพท์เป็น เอตํ มงฺคลํ อุตฺตมํ แปลว่า 
การไม่คบคนพาลเป็นมิตร เป็นต้นน้ีเป็นมงคลอย่างสูงสุด   
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 คําว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ น้ี ไม่ใช่เป็นอักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากคําลง
ท้ายของคาถาในมงคลสูตร ซึ่งจะมีคํา 2 คําน้ี ปรากฏอยู่ทุกคาถาที่กล่าวถึงมงคล ดังน้ัน คําที่เป็นช่ือ
ของหัวใจน้ีจึงไม่จัดอยู่ในรูปแบบการย่อหรือการถอดอักษรใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหล่งที่มาของคําย่อ 
 คําว่า เอตมฺมคลมุตฺตมํ น้ี มีที่มาจากมงคลสูตร ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ซึ่งจะปรากฏ
อยู่ในบาทสุดท้ายของแต่ละคาถาท่ีกล่าวถึงมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 38 ประการ ขอ
ยกตัวอย่างเฉพาะคาถาที่ 2 ที่เริ่มกล่าวถึงมงคล คือ  
  อเสวนา จ พาลานํ  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
  ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมมฺงคฺลมตุตฺมํ. 
  (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/3/4)  
  แปล : คําสอนทั้ง 3 ประการน้ี คือ การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต 

และการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างสูงสุด. (ขุ.ขุ. (ไทย) 
25/3/7) 

 เน้ือหาสําคัญของมงคลสูตรก็คือ การแสดงมงคลชีวิต หลักคําสอนที่นําไปสู่ความเจริญของ
ชีวิต 38 ประการ คือ (1) การไม่คบคลพาลเป็นมิตร (2) การคบหาบัณฑิต คือ คนดีเป็นมิตร (3) การ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา (4) การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (5) การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน (6) การต้ังตนไว้
ชอบ (7) ความเป็นพหูสูต (8) ความเป็นผู้มีศิลปะ (9) วินัยที่ศึกษามาดี  (10) วาจาสุภาษิต (11) การ
บํารุงมารดาบิดา (12) การสงเคราะห์บุตร (13) การสงเคราะห์ภรรยา (14) การงานที่ไม่คั่งค้าง (15) 
การให้ทาน (16) การประพฤติธรรม (17) การสงเคราะห์ญาติ (18) การงานที่ไม่มีโทษ (19) การงดเว้น
จากบาป (20) การเว้นจากการด่ืมน้ําเมา (21) ความไม่ประมาทในธรรม (22) ความเคารพ (23) ความ
ถ่อมตน (24) ความสันโดษ (25) ความกตัญญู (26) การฟังธรรมตามกาล (27) ความอดทน (28) 
ความเป็นคนว่าง่าย (29) การพบเห็นสมณะ (30) การสนทนาธรรมตามกาล (31) การเผาผลาญบาป 
(32) การประพฤติพรหมจรรย์ (33) การเห็นอริยสัจ (34) การทํานิพพานให้แจ้ง (35) จิตของผู้ที่ถูก
โลกธรรมกระทบแล้วไม่หว่ันไหว (36) จิตไม่เศร้าโศก (37) จิตปราศจากธุลี (38) จิตเกษม น้ีเป็นมงคล
อันสูงสุด (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/3-12/7-8) 
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 ถ้าพิจารณาจากมงคล 38 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จะพบว่า ไม่มีเรื่องใด       
ที่เก่ียวข้องกับความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิอํานาจในเชิงดลบันดาลให้เป็นไปต่าง ๆ นานาแต่อย่างใด 
แต่มงคลจะเกิดขึ้นกับชีวิตด้วยการนําเอาหลักธรรมเหล่าน้ีไปปฏิบัติต่างหาก เห็นได้จากคาถาที่เป็น
บทสรุปของมงคลในพระคาถาสุดท้ายของมงคลสูตรว่า  

 เอตาทิสานิ กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา 
 สพฺพตฺถ โสตฺถ ึคจฺฉนฺติ  ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ. 
 (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/13/5) 

แปล : เทวดาและมนุษย์ปฏิบัติตามมงคลดังกล่าวมาน้ีแล้ว ย่อมไม่พ่าย
แพ้ข้าศึกทั้ งปวง จะถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน หลักปฏิบัติทั้ ง        
38 ประการน้ัน เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่าน้ัน.      
(ขุ.ขุ. (ไทย) 25/13/8) 

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 จากการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําเอาหัวใจมงคลสูตรไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น นําไปใช้เสริมดวง เสริมมงคล เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 181) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าวิเคราะห์ตามสาระสําคัญของมงคลทุกข้อในมงคลสูตรจะได้ข้อสรุปว่า มงคลทั้ง 38 
ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรเป็นหลักธรรมท่ีต้องนําไปปฏิบัติจึงจะทําให้เกิดมงคล 
หมายถึง ความเจริญงอกงาม ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสวด ภาวนา บริกรรมเพ่ือให้เกิดมงคลที่มีอานุภาพ
ดลบันดาลเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ชีวิต ดังน้ัน การสื่อความหมายของช่ือหัวใจและศัพท์ที่ใช้เป็นช่ือหัวใจไป
ในมิติทางความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากการภาวนาหรือการเสกเป่าจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับ
มงคลในมงคลสูตร และเป็นการทําให้หลักคําสอนเรื่องมงคลผิดเพ้ียนไปจากความจริง เพราะมงคลจะ
เกิดขึ้นกับชีวิตได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม เช่น การไม่คบคนพาล การคบหาบัณฑิต เป็นต้น ไม่ใช่
เกิดจากการสวดหรือภาวนา การสวดหรือการภาวนาเป็นเพียงอุบายที่มุ่งให้จิตสงบหรือให้จิตอยู่     
ในความดีเท่าน้ัน 
 
 50. หัวใจภาณยักษ์ : ภ ย น ย 
 ช่ือและอักษรย่อในหัวใจภาณยักษ์น้ีตามคติทางพระพุทธศาสนาสื่อถึงอาฏานาฏิยสูตรอัน
เป็นที่มาของของหัวใจและอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ภาณยักษ์ หมายถึง การกล่าวถึงยักษ์ (ภาณ แปลว่า กล่าว) แสดงถึงเรื่องราว
เก่ียวกับยักษ์ในอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/273-275/139-140) เรื่องย่อ 
คือ ท้าวเวสสุวรรณได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงประทานมนต์เครื่องรักษา ป้องกันภัย (อาฏานาฏิย) 
ให้แก่พระภิกษุที่ เข้าไปปฏิบัติธรรมตามป่า เพราะในสถานที่ ดังกล่าวมี ยักษ์ที่ ไม่ เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา เพราะไม่ชอบใจท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ เน่ืองจากพวกยักษ์ต้อง
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กินเน้ือสัตว์ อาจทําร้ายพระภิกษุเหล่าน้ันได้ พระพุทธเจ้าจึงประทานมนต์ที่ช่ือว่า อาฏานาฏิยะให้
พระภิกษุได้สวดเพ่ือป้องกันภัย 
 ความหมายตามอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ภ ย อักษร 2 ตัวน้ี หมายถึง การกล่าวถึงยักษ์ 
(ภาณยักษ์) น อักษรกล่าวถึงหัวใจของอาฏานาฏิยสูตร คือ การนอบน้อม (นโม) พระพุทธเจ้า 8 
พระองค์คือ พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกณาคมนะ พระกัสสปะ พระอังคีรสะ 
และพระโคตมะพุทธเจ้า ส่วนอักษรตัวสุดท้าย คือ ย มีสองความหมาย คือ ความหมายแรกแสดงถึง
มนต์เครื่องรักษา ป้องกันภัย มีช่ือตามพระสูตรน้ี คือ อาฏานาฏิยะ และผลของการสาธยายมนต์ คือ 
เพ่ือความอยู่ผาสุกสําราญ ขอให้ดูศัพท์เต็มของอักษรย่อแต่ละตัวในข้อต่อไป 
 ข. อกัษรย่อและศพัทเ์ตม็ 
  ภ ย่อมาจาก ภาณ แปลว่า การกล่าว 
  ย ย่อมาจาก ยกฺข แปลว่า ยักษ ์
  น ย่อมาจาก นมตฺถ ุ แปลว่า ขอน้อมน้อมหรือนมสัการ แยกศัพท์เป็น 
      นโม กับ อตฺถุ สนธิกันเป็น นมตฺถุ ลบสระ โอ ออก 
  ย ย่อมาจาก ผาสุวิหาราย แปลว่า เพ่ือการอยู่อย่างผาสุก 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 การย่อหรือการถอดอักษรในหัวใจน้ีเป็นวิธีการย่อหรือถอดอักษรแบบอาทยันตสังเกต    
ใช้วิธีของการย่ออักษร 2 วิธีด้วยกัน คือ ภ ย น อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ย อักษรใช้วิธีย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจภาณยักษ์น้ีพบว่า มาจากอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/273-295/139-158) ใจความของพระสูตรได้กล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณ
ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือทูลขอมนต์สําหรับรักษา ป้องกันภัยให้แก่พระภิกษุ ภิกษุณี รวมถึง
อุบาสก อุบาสิกาที่อาศัยอยู่ตามป่า เขา เพราะเกรงว่า จะได้รับอันตรายจากพวกอมนุษย์ โดยเฉพาะ
ยักษ์ เน่ืองจากท้าวเวสสุวรรณเห็นว่า ยักษ์บางพวกที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็มี เน่ืองจากพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมให้ละเว้นการฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน ทําให้ยักษ์เหล่าน้ันที่ต้องยังชีพด้วย
เน้ือสัตว์ไม่พอใจ ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้า และยักษ์พวกน้ีอาจทําอันตรายแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย
ที่อาศัยตามป่าเขาได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประทานมนต์สําหรับรักษา ป้องกันภัย ช่ือว่า อาฏานาฏิยะ 
ถ้าแปลตามศัพท์ก็คือ มนต์เครื่องป้องกันภัย 
 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักษรย่อไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
ขับไล่ผี อุบาทว์ สะเดาะเคราะห์ และใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 159) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
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 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญที่กล่าวมาทั้งหมดในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของ
มนต์ที่ช่ือว่า อาฏานาฏิยะ ก็คือ การนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและปัจจุบันที่ระบุพระนาม
มี 8 พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพ นับถือ กราบไหว้บูชาของเทวดา และมนุษย์ รวมถึงอมนุษย์ทั้งหลาย
ด้วย เป็นการแสดงถึงพระคุณความดีของพระพุทธเข้า เช่น ทรงมีญาณจักษุ มีพระสิริ ผู้ทรง
อนุเคราะห์สัตว์โลก ผู้เอาชนะกิเลสได้ ทรงมีความเพียร ทรงขจัดหมู่มาร ละบาปได้ ถึงที่สุดแห่งทุกข์
แล้ว ทรงแสดงธรรมเพ่ือขจัดกิเลสและเพ่ือความพ้นทุกข์แก่สัตว์สัตว์ทั้งปวง ถ้าพิจารณาในประเด็นน้ี 
ก็จะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของอาฏานาฏิยมนต์ก็คือ การแสดงความนอบน้อมและบูชาพระคุณของ
พระพุทธเจ้า ทั้งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณน่ันเอง ดังน้ัน การสื่อ
ความหมายของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือด้านความศักด์ิสิทธ์ิ สามารถทําให้เกิด
อานุภาพต่าง ๆ น้ันจึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของพระรัตนตรัย แต่จะติดอยู่เพียงแค่อํานาจ
ของอาฏานาฏิยมนต์ที่เช่ือกันว่า มีพลานุภาพป้องกันยักษ์หรือภูติ ผี ปีศาจมารบกวนเท่าน้ัน 
  
 51. หัวใจพระสีวลี : น ชา ลี ติ (น ชา ลิ ติ) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระเถระผู้เป็นพระมหาสาวกของพระพุทธเจ้านามว่า พระสีวลีมหา
เถระ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงธารณปริตร หมายถึง พระปริตรที่เช่ือกันว่า มีอํานาจป้องกัน
อันตรายหรือสิ่งไม่ดีไม่งามให้แก่ผู้สวดได้ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย   
 คําว่า สีวลี เป็นช่ือของพระสีวลีมหาเถระ พุทธสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภ
สักการะมากมาย คนไทยเรียกท่านอีกช่ือหน่ึงว่า พระฉิมพลี  
 ข. อกัษรย่อและศพัทเ์ตม็ 
  น  มาจาก  น สกฺกา  แปลว่า ใคร ๆ ไม่สามารถ (ทําอันตรายแก่ชีวิต 
     ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้) 
  ชา  มาจาก  ชาโล แปลว่า ข่ายคือปัญญา (ของพระพุทธเจ้า) 
  ลิ  มาจาก  ชาลิเต แปลว่า เมื่อรัศมีของพระพุทธเจ้ารุ่งเรือง 
  ติ  มาจาก  ธารณีติ  เป็นคําสรุปสุดท้ายข้อความ 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 วิธีการย่อหรือการถอดอักษรย่อในหัวใจพระสีวลีน้ีใช้วิธีการย่อหรือการถอดอักษร 2 แบบ 
คือ น ชา อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ ลิ ติ อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดของศัพท์มาใช้สื่อความหมาย ที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญของ
อักษรย่อ มีข้อสังเกตประการหน่ึง คือ ลิ อักษรที่ดูเหมือนจะเป็นอักษรที่อยู่ตรงกลางศัพท์ แต่ถ้าแยก
คําว่า ชาลิเต ออกจะได้รูปศัพท์ว่า ชาล + อิ อาคม + ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อนํามารวมกันจึงได้รูป
ศัพท์ว่า ชาลิต แล้วนําไปแจกด้วยวิภัตติ ในสัตตมีวิภัตติที่ 7 ได้รูปศัพท์เป็น ชาลิเต ดังน้ันจึงได้ข้อ
สรุปว่า คําว่า ลิ จัดเป็นอักษรตัวศัพท์ท้ายของ ชล ธาตุ จึงจัดเป็นวิธีการย่ออักษรแบบ อันตสังเกต 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
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 คําว่า น ชา ลี ติ อักษรย่อในหัวใจพระสีวลีน้ีมาจากธารณปริตร หมายถึง พระปริตรที่มี
อํานาจป้องกันภัย ไม่ทราบนามผู้แต่งเป็นใครและแต่งขึ้นสมัยใด เน้ือหาของธารณปริตรแบ่งออกเป็น 
9 บท บทที่อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระฉิมพล ีคือ บทที่ 1 โดยได้ปรับบางศัพท์ให้ถูกต้องดังน้ี  
  พุทฺธานํ ชีวิตสฺส น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตํ ตถา เม โหตุ 
  อตีตํ เส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตญาณํ อนาคตํ เส พุทฺธสฺส 
  ภควโต  อปฺปฏิหตญาณํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ  เส  พุทฺธสฺส  ภควโต  
  อปฺปฏิหตญาณํ. (พลังจิต, 28 มีนาคม 2008) 
 แปล : ขอให้ใคร ๆ ไม่สามารถทําอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้าได้ เหมือนที่ไม่มีผู้ใด
สามารถทําอันตรายแก่ชีวิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธะทรงมี
พระญาณหย่ังรู้เรื่องราวในอดีต อนาคต ปัจจุบันอันไม่สิ่งใดกระทบได้ 
 อีกบทหน่ึงของธารณปริตรอันเป็นที่มาของหัวใจพระสีวลี คือ บทที่ 7 ดังใจความว่า 
  ตํ ธารณปริตฺตํ ยถา กตมํ ชาโล มหาชาโล ชาลิเต มหาชาลิเต 
  ปุคฺเค มหาปุคฺเค สมฺปตฺเต มหาสมฺปตฺเต ภูตํ คมหิ ตมงฺคลํ.  
  (พลังจิต, 28 มีนาคม 2008) 
 แปลโดยความ : ธารณปริตรน้ันเป็นอย่างไร ข่ายคือปัญญา (ของพระพุทธเจ้า) เป็นข่าย
แห่งพระปัญญาอันย่ิงใหญ่ เมื่อรัศมีแห่งพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองก็รุ่งเรืองย่ิงนัก เมื่อทรงเป็นบุคคลก็เป็น
บุคคลผู้ย่ิงใหญ่ เมื่อทรงบรรลุก็ทรงบรรลุธรรมอันย่ิงใหญ่ ขอท่านจงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลน้ัน 
(เป็นที่พ่ึง) เถิด 
 ส่วนที่มาของ ติ อักษรพบว่า มาจากคาถาธารณปริตรที่ว่า “ชาโล มะหาชาโล ชาละ มหา
ชาละ ชาลิเต มหาชาลิเต ... ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะปริตตัง” อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ (ม.ป.ป., 
น. 305)  
 เรื่องของพระสิวลีมีปรากฏหลายแห่งทั้งในพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา เช่น อังคุตร-
นิกาย เอกกนิบาตได้กล่าวถึงพระสิวลีเถระว่าเป็นพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น
ผู้เลิศกว่าภิกษุรูปใด ๆ ในทางมีลาภ (องฺ.เอกก. (ไทย) 20/207/27) ในสีวลีเถราปทาน ขุททกนิกาย   
ก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้พระสีวลีเถระเป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากไว้ว่า ในอดีตท่านได้เคยถวายทาน
แก่พระปทุมุตตระพุทธเจ้า และพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงทําให้ท่านเป็นผู้ที่มากด้วยสักการะในที่ทุกสถาน 
(ขุ.อป. (ไทย) 33/87-88/301) และในอรรถกถาธรรมบทได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ท่านมีลาภสักการะ
เป็นอันมากในชาติว่า เกิดจากบุญกุศลที่ท่านได้ทําไว้แล้วในอดีตชาติ คือ การถวายรวงผึ้งแก่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพร้อมพระภิกษุสงฆ์จํานวน 8,600,000 รูป (พระพุทธโฆสาจารย์,  
2519, น. 80-84)  
 จ. การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระสีวลีหรือพระฉิมพลีน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ
หลายประการ เช่น ใช้เป็นอักขระและคาถาเสกเครื่องรางชนิดอ่ืน ๆ เช่น ตะกรุด พระเคร่ือง เช่ือกันว่า  
มีอานุภาพเด่นทางด้านโชคลาภ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 184-186) นอกจากน้ียังพบว่า มีการ
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นําไปใช้ในยันต์และเครื่องรางของขลังอ่ืน ๆ เช่น ยันต์พระสิวลีหรือยันต์พระฉิมพลีที่เช่ือว่า มีอานุภาพ
ด้านทําให้เกิดโชคลาภเช่นกัน (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 218) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากสาระสําคัญของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีได้ข้อสรุปว่า โบรณาจารย์ได้ใช้หัวใจและ
อักษรของหัวใจน้ีสื่อถึงพระสีวลีเถระ เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้มีลาภสักการะจํานวนมากอันเป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นพระที่เลิศด้วยลาภยิ่งกว่าพระสงฆ์สาวกรูปใด แต่การที่ท่านเป็นผู้
เลิศด้วยลาภ มิใช่เกิดจากการสวดภาวนาหรือบริกรรมมนต์คาถา แต่เป็นเพราะอํานาจแห่งบุญ (ความ
ดี) ที่ท่านได้กระทําไว้แล้วในอดีตชาติที่ผ่านมา ดังน้ัน การสื่อความหมายและสาระสําคัญของหัวใจ
และอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือว่า มีอานุภาพทําให้เกิดโชคลาภโดยที่ไม่ได้ลงมือกระทํา
น้ันจึงเป็นการสื่อที่ผิดไปจากหลักคําสอนเรื่องกรรมและหลักคําสอนเร่ืองการพ่ึงตนเอง  
 

 52. หัวใจพระพุทธคุณ : พุ โม ย โว น โร  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงคุณของพระพุทธเจ้า ส่วนอักษรในหัวใจน้ีสื่อถึงการแสดงความนอบ
น้อมพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ และสูตรการลงอักษร โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการ
วินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย  
 คําว่า พุทธคุณ ในหัวใจน้ี หมายถึง พระคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ 9 ประการ 
ตามมติทั่วไป แต่ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะกล่าวมามี 10 ประการ ในพระคุณเหล่าน้ันโดยย่อมี 3 
ประการ คือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนอักษรย่อน้ันสื่อความหมาย
อีกนัยหน่ึง คือ การแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายตามที่มาของอักษรย่อ 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพุทธคุณน้ีเป็นการผสมผสานกันระหว่างอักษรย่อที่เป็นหัวใจพระพุทธเจ้า  
5 พระองค์ คือ นโม พุทฺธาย กับอักษรที่มาจากสูตรการลงอักษรในคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ดังน้ี 
  พุ  ย่อมาจาก พุทฺธาย แปลว่า แด่พระพุทธเจ้า 
  โม ย่อมาจาก นโม แปลว่า นอบน้อม 
  ย  ย่อมาจาก พุทฺธาย แปลว่า แด่พระพุทธเจ้า 
  น  ย่อมาจาก นโม แปลว่า นอบน้อม 
 การถอดอักษรและการเรียงอักษรสลับกันดังกล่าวเรียกว่า อนุโลมอักษร (พุ     ย) เรียง
ตามลําดับ และปฏิโลมอักษร (พุ     ย) และถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ คือ น โม 
พุท ธา ย จะพบว่า ท่านนํามาเฉพาะอักษร น โม พุ ย เท่าน้ัน ส่วน ธา อักษร ท่านไม่ได้นํามา  
 ส่วนคําว่า โว โร โบราณาจารย์นํามาจากสูตรการลองอักษรหรืออักขระในยันต์หรือวัตถุ
มงคลอ่ืน ๆ ดังน้ี 

  โว ย่อมาจาก สมฺภโว แปลว่า บังเกิดเป็น 
  โร ย่อมาจาก กาโร แปลว่า อักษร 
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 ตัวอย่างที่แสดงถึงอักษรย่อทั้ง 2 ตัวว่า มาจากศัพท์เต็มดังกล่าว เช่น การลงอักษรหรือ
อักขระที่เป็นหัวใจน้ีพระเจ้า 5 พระองค์ คือ น โม พุท ธา ย ดังน้ี 
  น กาโร โหติ สมฺภโว  ลง  น 
  โม กาโร โหติ สมฺภโว  ลง  โม 
  พทุ กาโร โหติ สมฺภโว  ลง  พทุ 
  ธา กาโร โหติ สมฺภโว   ลง  ธา 
  ย กาโร โหติ สมฺภโว   ลง  ย 
  (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 388) 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 อักษรที่เป็นหัวใจ คือ พุ โม ย น ที่โบราณาจารย์ถอดหรือย่อมาจากคําว่า นโม พุทฺธาย 
น้ัน ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทยันตสังเกต คือ ใช้วิธีแบบอาทิสังเกต ย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ ได้แก่ 
พุ น อักษร และวิธีอันตสังเกต ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ ได้แก่ โม ย อักษร แล้วนําอักษรที่ย่อมา
เรียงสลับอักษรกัน ดังน้ี 
  โม        น เรียกว่า ปฏิโลมอักษร อ่านทวนกลับจากขวาไปซ้าย 
  พุ         ย เรียกว่า อนุโลมอักษร อ่านตามลําดับจากซ้ายไปขวา 
 ส่วนอักษร คือ โว กับ โร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญ
ของหัวใจ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของคําว่า นโม พุทฺธาย ไม่มีปรากฏโดยตรงในพระปิฎก มีแต่คําที่มีความหมาย
เหมือนกันน้ี คือ นมตฺถุ พุทฺธานํ คําว่า นมตฺถุ แยกศัพท์ เป็น นโม กับ อตฺถุ โดยความหมาย แปลว่า 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือขอนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เช่น ที่ปรากฏ
ในโมรชาดก ขุททกนิกาย ชาดก (ขุ.ชา. (บาลี) 27/17/27) ว่า 
  นมตฺถุ พุทฺธานํ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
  นมตฺถุ โพธิยา ขอนอบน้อมแด่ปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ 
  มมตฺถุ วิมุตฺตานํ ขอนอบน้อมแด่พระอริยบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย 
  นมตฺถุ วิมุตฺติยา ขอนอบน้อมแด่ความหลุดพ้นหรือพระนิพพาน 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความช่ือหลายประการ 
เช่น แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตราย เอาชนะข้าศึกหรือคู่ความ ป้องกันอาวุธต่าง ๆ ทําอันตราย 
เมตตามหานิยม ค้าขายดี อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 39-67) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาไปที่ศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อและสาระสําคัญของหัวใจแล้วจะได้ข้อ
สรุปว่า พุทธคุณที่เป็นช่ือของหัวใจเป็นเรื่องของคุณความดีที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมตน
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มาเป็นเวลาช้านานของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเพียบพร้อม
ด้วยพระคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่าน้ัน ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ควรนอบน้อม บูชา สักการะ เคารพ ยกย่องใน
ฐานะบุคคลผู้ประเสริฐด้วยพระคุณความดีที่เกิดจากการลงมือกระทํา ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอน 
กราบไหว้ รอคอยให้ความสําเร็จมาหาตน ดังน้ัน การที่โบราณาจารย์นําหัวใจหรืออักษรย่อในหัวใจน้ี
ไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ สามารถทําให้เกิดอานุภาพด้านต่าง ๆ 
เช่น แคล้วคลาด เป็นต้นจึงเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสาระสําคัญของหัวใจน้ีตามท่ีกล่าวมา 
 
 53. หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ : นม พุทฺธํ (นโม พุทฺธาย) 
 ช่ือของหัวใจน้ีบางแห่งเรียกว่า หัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เป็นการสื่อถึงพระพุทธเจ้า 
ในภัททกัปน้ีที่มีอยู่ 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกณาคมนะ พระกัสสปะ พระศรีศากยมุนี 
และพระศรีอาริยเมตตรัย ตามประวัติที่จารึกไว้กล่าวว่า ท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้กล่าวคําน้ีในต้นกัป 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 34) ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนว่า น 
ม พุทฺธํ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่าเป็นมิติของโบราณาจารย์บางท่านเท่าน้ัน เพราะที่พบหัวใจน้ีส่วนใหญ่จะเขียน
ว่า นโม พุทฺธาย แต่ถ้ากล่าวถึงความหมายแล้วก็จะได้ความหมายเหมือนกันทั้งสองแบบ คือ เป็นคํา  
ที่แสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระเจ้า 5 พระองค์สื่อความหมายชัดเจนแล้วข้างต้น ส่วนคําว่า นโม พุทฺธาย ถ้า
แปลตามศัพท์จะได้ความหมายว่า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า เป็นการแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธเจ้าผู้ควรแก่การเคารพ บูชาในฐานะปูชนียบุคคลและเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า นโม พุทฺธาย ในหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์น้ี มิใช่เป็นการย่ออักษร แต่เป็นการ
นําศัพท์ที่แสดงถึงความนอบน้อมหรือนมัสการพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นหัวใจ แยกออกเป็น 2 ศัพท์ คือ 
นโม แปลว่า ความนอบน้อม นมัสการ กับคําว่า พุทฺธาย แปลว่า แด่พระพุทธเจ้า ความหมายโดยรวม
ก็คือ ขอนอบน้อมหรือนมัสการพระพุทธเจ้า โดยโบราณาจารย์ได้ใช้อักษรแต่ละตัวแทนพระนามของ
พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ดังต่อไปน้ี 
  นกาโร กกุสนฺโธ  แปลว่า  น อักษร หมายถึง พระกกุสันธะพุทธเจ้า 
  โมการ โกณาคมโน  แปลว่า   โม อักษร หมายถึง พระโกณาคมนะพระพุทธเจ้า 
  พุทฺกาโร กสฺสโป  แปลว่า   พุท อักษร หมายถึง พระกัสสปะพระพุทธเจ้า 
  ธากาโร โคตโม พุทฺโธ แปลว่า   ธา อักษร หมายถึง พระโคดมพระพุทธเจ้า 
  ยกาโร อริยเมตฺเตยฺโย  แปลว่า   ย อักษร หมายถึง พระศรีอาริยเมตตรัยพระพุทธเจ้า 
  (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 36) 
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 อีกนัยหน่ึง โบราณาจารย์ได้นําคําว่า นโม พุทฺธาย น้ีมาใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงธาตุ 5 
ประการ ดังน้ี 
  น หมายถึง อาโปธาตุ ธาตุน้ํามีกําลัง 12 
  โม หมายถึง ปฐวีธาตุ ธาตุดินมีกําลัง 21 
  พุท หมายถึง วาโยธาตุ ธาตุลมมีกําลัง 6 
  ธา หมายถึง  เตโชธาตุ ธาตุไฟมีกําลัง 7 
  ย หมายถึง อากาสธาตุ อากาศธาตุมีกําลัง 10 
  (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 37) 
 การใช้ นโม พุทฺธาย แทนธาตุทั้ง 5 ประการน้ันเป็นการกําหนดของโบราณาจารย์ ไม่ได้
หมายความว่า คําทั้งหมดน้ัน คือ ธาตุ เพราะอักษรเหล่าน้ีไม่ได้ย่อมาจากธาตุทั้ง 5 การนําอักษรทั้ง 5 
มาใช้แทนธาตุทั้ง 5 น้ี เพ่ือแสดงถึงองค์รวมของชีวิตมนุษย์ทางด้านร่างกายที่ประกอบกันด้วยธาตุทั้ง 
4 ประการ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และอาศัยอากาศธาตุจากภายนอกท่ีทําให้ร่างกายน้ีดํารงอยู่ได้ 
 นอกจากพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระได้ประพันธ์คาถาแสดงถึงอักษรย่อของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 พระองค์ไวว่า 
 นเม ตเมสทีโกมํ สุเรโส อปนาปสุ 
 สุ ปิ อ ร ส ิติ ปุ วิ สิ เว กุ โก ก โค ทเร16. 
 (พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 289) 
 ใจความของพระคาถาน้ีช้ีให้เห็นถึงการแสดงความนอบน้อม บูชาพระพุทธเจ้า 28 
พระองค์ ตามลําดับของอักษรย่อตัวแรกหรือพยางค์แรกจากพระนามของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์
มาใช้สื่อความหมาย ดังน้ี 
  ตํ ย่อมาจาก ตณหฺงฺกโร แปลว่า พระตัณหังกรพุทธเจ้า 
  เม ย่อมาจาก เมธงฺกโร แปลว่า พระเมธังกรพุทธเจ้า 
  ส ย่อมาจาก สรณงฺกโร แปลว่า พระสรณังกรพุทธเจ้า 
  ท ี ย่อมาจาก ทีปงฺกโร แปลว่า พระทปัีงกรพุทธเจ้า 
  โก ย่อมาจาก โกณฺฑญฺโญ แปลว่า พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า 
  ม ํ ย่อมาจาก มงฺกโร แปลว่า พระมงักรพุทธเจ้า 
  ส ุ ย่อมาจาก สุมโณ แปลว่า พระสมุณะพุทธเจ้า 
  เร ย่อมาจาก เรวโต แปลว่า พระเรวตะพุทธเจ้า 
  โส ย่อมาจาก โสภีโต แปลว่า พระโสภิตะพุทธเจ้า 
  อ ย่อมาจาก อโนมทสสฺ ี แปลว่า พระอโนมทัสสีพุทธเจา้ 
  ป ย่อมาจาก ปทุโม แปลว่า พระปทุมะพุทธเจ้า 

                                         
 16 คําว่า ทเร แปลว่า 28 เป็นการใช้อักษรแทนตัวเลขตามข้อกําหนดของวัณณสังขยา ดังนี้ ท อักษร  
ใช้แทนเลข 8 ร อักษร ใช้แทนเลข 2 และสระ เอ ใช้แทนเลข 0 เวลาอ่านเป็นตัวเลขให้อ่านเป็น 2 0 8 จึงได้เท่ากับ
จํานวน คือ 28  (2 รวมกับ 0 = 20, 20 + 8 = 28)  
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  นา ย่อมาจาก นารโท แปลว่า พระนารทะพุทธเจ้า 
  ป ย่อมาจาก ปทุมุตฺตโร แปลว่า พระปทุมุตระพุทธเจา้ 
  ส ุ ย่อมาจาก สุเมโธ แปลว่า พระสุเมธะพุทธเจ้า 
  ส ุ ย่อมาจาก สุชาโต แปลว่า พระสชุาตะพุทธเจ้า 
  ป ิ ย่อมาจาก ปิยทสสฺ ี แปลว่า พระปิยทัสสีพุทธเจ้า 
  อ ย่อมาจาก อตฺถทสสฺ ี แปลว่า พระอัตถทัสสีพุทธเจา้ 
  ธ ย่อมาจาก ธมฺมทสฺส ี แปลว่า พระธัมมทัสสีพุทธเจา้ 
  ส ิ ย่อมาจาก สิทฺธตฺโถ แปลว่า พระสทิธัตถะพุทธเจ้า 
  ติ ย่อมาจาก ติสฺโส แปลว่า พระติสสะพุทธเจ้า  
  ป ุ ย่อมาจาก ปุสฺโส แปลว่า พระปุสสะพุทธเจ้า  
  วิ ย่อมาจาก วิปสฺส ี แปลว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้า  
  ส ิ ย่อมาจาก สิข ี แปลว่า พระสขิีพุทธเจ้า  
  เว ย่อมาจาก เวสฺสภู แปลว่า พระเวสสภูพุทธเจ้า  
  ก ุ ย่อมาจาก กุกฺกุสนฺโธ แปลว่า พระกุกกุสันธะพุทธเจ้า 
  โก ย่อมาจาก โกณาคมโน แปลว่า พระโกณาคมนะพุทธเจ้า  
  ก ย่อมาจาก กสสฺโป แปลว่า พระกัสสปะพุทธเจ้า  
  โค ย่อมาจาก โคตโม แปลว่า พระโคตมะพุทธเจ้า 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวใจพระเจ้าพระองค์ คือ นโม พุทฺธาย น้ี มิใช่เป็นอักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่แสดงถึงความ
นอบน้อมหรือนมัสการพระพุทธเจ้า ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรืออักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิร- 
สารัตถสังคหะ ส่วนอักษรย่อที่มาจากพระนามของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ ใช้วิธีการย่ออักษร
แบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของชื่อหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คําศัพท์ที่เป็นหัวใจ และเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับหัวใจน้ี แยกประเด็นของที่มาดังน้ี 
 1) แหล่งที่มาของคําว่า นโม พุทฺธาย. ไม่พบในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืน ๆ พบแต่คํา
ใกล้เคียง คือ คําว่า นมตฺถุ พุทฺธานํ แปลว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระเจ้าทั้งหลาย (ขุ.ชา. (บาลี) 
27/17/41, ขุ.ชา. (ไทย) 27/17/67) อีกตัวอย่างหน่ึง คือ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลส ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์น้ัน (ม.ม. (บาลี) 
13/357/344) 
 2) แหล่งที่มาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ใน 
ขุททกนิกาย พุทธวังสะ (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1-19/576-579) ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่ง
รวมพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ไว้ด้วย  
 3) แหล่งทีม่าของคําสอนเรื่อง ธาตุ 5 มีหลายหมวด ตัวอย่างเช่น 
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  ธาตุ 4 แสดงไว้ในคําว่า มหาภูตรูป หมายถึง ธาตุหลักของชีวิตมนุษย์ ได้แก่ ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เพ่ือให้รู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความจริง (ที.สี. (ไทย) 9/487/216) 
  ธาตุกัมมัฏฐาน 4 หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ธาตุมนสิการ มี 4 ประการได้แก่ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ (ที.ม. (ไทย) 10/378/307-308) แสดงไว้เพ่ือให้นําธาตุเหล่าน้ีไปเป็น
อารมณ์ของกรรมฐานโดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รวมถึงร่างกายของเราให้เห็นสักว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การละความยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย 
  ธาตุ 6 หรือธาตุกรรมฐาน 6 ได้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ 
และวิญญาณธาตุ (ม.อุ. (ไทย) 14/100/118) แสดงไว้เพ่ือให้ใช้ธาตุเหล่าน้ีเป็นอารมณ์กรรมฐาน 
พิจาณาสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา เพ่ือ หลุดพ้นจาก
อุปาทาน ไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง 
  ธาตุ 18 ได้แก่ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ 
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/183/142) แสดงไว้เพ่ือเป็น
หลักสําหรับพิจาณาชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ที่ทรงสภาวะของตนอยู่ตามเหตุปัจจัย
ตามหลักธรรมนิยาม คือ กําหนดแห่งธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นผู้สร้างหรือบันดาลให้เกิดขึ้น 
  ธาตุกถา หมายถึง คัมภีร์ธาตุกถาที่มีเน้ือกล่าวถึงการสงเคราะห์หัวข้อธรรมต่าง ๆ เข้า
ในขันธ์ ธาตุ อายตนะ เป็นคัมภีร์หมวดหนึ่งในพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ (อภิ.ธา. (บาลี) 36/5-104/1-
104) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําคําศัพท์ที่เป็นหัวใจพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้า 5 พระองค์น้ีไปสื่อถึงมิติ
ทางความเช่ืออย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น  
 1) การใช้อักษร พบว่า มีการนําไปใช้ทั้งในแบบอนุโลม คือ ตามลําดับ เช่น นโม พุทฺธาย 
ใช้เป็นคาถารําลึกพระคุณของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เช่ือว่าทําให้เกิดสิริมงคลและแคล้วคลาดจาก
อันตรายท้ังปวง การใช้แบบปฏิโลม คือ ย้อนอักษรจากอักษรตัวสุดท้ายมาหาอักษรตัวแรก เช่น ยะ ธา 
พุท โม นะ ที่ใช้เป็นคาถาจังงัง เช่ือว่า ศัตรูไม่อาจทําอันตรายได้ รวมถึงป้องกันอันตรายจากอาวุธทั้ง
ปวงได้ นอกจากน้ี ยังพบว่า มีการสลับอักษรท้ังห้าน้ีไปมา ได้แก่ ยะ นะ โม ธา พุท, นะ ยะ โม ธา พุท, 
ยะ นะ ธา พุท โม และพุท ธา โม ยะ นะ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 39-41)  
 
 2) การใช้ประกอบพิธี พบว่า หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์น้ี มีการนําไปใช้อย่างหลากหลาย 
เช่น ใช้ภาวนาเพ่ือให้เกิดสิริมงคล แคล้วคลาดจากอันตรายทุกประการ ศัตรูไม่อาจทําอันตรายได้ ใช้
เสกแป้ง น้ํามันหอมเจิมหน้าทําให้เกิดเตตามหานิยม สะเดาะเคราะห์ ใช้สูญฝีหรือโรคให้หายได้ 
ตลอดจนใช้เป็นอักขระลงยันต์หรือคาถาเสกยันต์ต่าง ๆ อาทิ ยันต์พระเจ้า เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร,  
2538, น. 39-57) นอกจากน้ียังพบว่า นําไปใช้กันลงและเสกยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์ตะกรุดโทนที่
เช่ือกันว่า มีอานุภาพด้านคงกระพันและป้องกันภัย เป็นต้น (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 71)  
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 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่าเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าด้วย
ความนอบน้อมที่เกิดจากความเลื่อมใส ศรัทธาในพระคุณความดีของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าพิจาณาถึง
เรื่องที่ศัพท์ในหัวใจน้ีสื่อถึงก็คือ หลักคําสอนเรื่องธาตุเป็นหลักคําสอนที่ต้องการให้มนุษย์เข้าใจชีวิต
และสิ่งต่าง ๆ ตามความจริง กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ธาตุหลัก คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ คือ สามัญลักษณะหรือไตรลักษณะ ได้แก่ ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน นอกจากน้ี การแสดงเรื่องธาตุจะเกี่ยวข้องกับการนําไปใช้เป็น
อารมณ์กรรมฐานในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รวมถึงชีวิตของมนุษย์ให้เห็นสักว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา เพ่ือให้ละความยึดติดในตัวตนของส่ิงทั้งหลาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความ
หลุดพ้นจากอุปาทาน เข้าสู่นิพพาน คือ ความดับทุกข์ได้ในที่สุด ดังน้ัน การท่ีโบราณาจารย์นําคําศัพท์
ที่เป็นหัวใจไปสื่อในมิติทางความเช่ือเรื่องอํานาจวิเศษท่ีทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ผิดไป
จากสาระสําคัญของหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 
 
 54. หัวใจพระเจ้า (หัวใจแก้ว 3 ประการ) : อิ สฺวา สุ  
 ช่ือของหัวใจน้ีพบว่า คัมภีร์ส่วนใหญ่เรียกว่า หัวใจแก้ว 3 ประการ คําว่า พระเจ้าในหัวใจ
น้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ประเสริฐ สูงสุดสุด และเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา (พุทธรัตนะ) สื่อถึง
พระธรรมในฐานะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมหรือค้นพบสัจธรรม (ธัมมรัตนะ) และสื่อถึง
พระพุทธเจ้าในฐานะพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา (สังฆรัตนะ) ดังน้ันช่ือและอักษรย่อในน้ี
โดยรวมจึงสื่อถึงคุณของพระรัตนตรัย เพราะโบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีมาจากบท
สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
 ก. ความหมาย 
 คําว่า หัวใจแก้ว 3 ประการ หมายถึง พระรัตนตรัย ประกอบด้วยคําสําคัญ 2 คํา คือ 
รัตนะ แปลว่า แก้ว กับคําว่า ตรัย แปลว่า 3 หมายถึง แก้ว 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ เป็นการนําคุณของพระรัตนตรัยมาเปรียบเทียบกับแก้วอันมีค่า เพ่ือแสดงถึงคุณค่าของ   
พระรัตนตรัยต่อสัตว์โลกที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เป็นเรื่องที่โบราณาจารย์ให้ความสําคัญอย่างมาก 
เน่ืองจากพระรัตนตรัยเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธให้ความเคารพนับถือและยึดเป็น  
ที่พ่ึงทางใจและนํามาเป็นแบบอย่างของการพัฒนาชีวิตตามสาระสําคัญของพระรัตนตรัย  
 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพระเจ้าหรือแก้ว 3 ประการ คือ อิ สฺวา สุ น้ี โบราณาจารย์ย่อหรือถอด
มาจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ดังน้ี 
   อิ   ย่อมาจาก  อิติปิ โส.....ภควาติ.  
   สฺวา  ย่อมาจาก  สฺวากฺขาโต... วิญฺญูหีติ.  
   สุ   ย่อมาจาก  สุปฏิปนฺโน...โลกสฺสาติ.  



 
 

184

 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางแรกของศัพท์ ข้อสังเกตของอักษรย่อในหัวใจน้ี
ประการหน่ึง คือ สฺวา อักษร ดูเหมือนเป็นอักษรที่มากกว่า 1 ตัว แต่คําว่า สฺวา มาจาก สุ อักษรที่เป็น
นิบาตใช้นําหน้านามหรือกิริยา ในที่น้ีก็คือ อกฺขาโต โดยการแปลง อุ ที่ สุ เป็น โอ แล้วแปลง โอ    
เป็น อว ได้รูปศัพท์เป็น สฺว แล้วนําไปต่อกับ อกฺขาโต ได้รูปศัพท์เป็น สฺวากฺขาโต โดยการทีฆะสระ อ  
ที่ ว เป็น อา ดังน้ัน สฺวา จึงเป็นการย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ แต่เป็นอักษรควบกลํ้าตามที่มาดังกล่าว 
 ง. แหล่งที่มาของอักษร 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระเจ้าหรือแก้ว 3 ประการน้ีพบว่า ปรากฏใน
พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น วัตถุสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ที่กล่าวถึงบทสรรเสริญพระรัตนตรัย
ตามอักษรย่อต่อไปน้ี 
  อิ  ย่อมาจาก บทสรรเสริญพระพุทธคุณว่า “อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ” โส พุทฺเธ 
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ. (ม.มู. (บาลี) 12/74/51) แปล : ภิกษุน้ันเป็นผู้มีความเลื่อมใส  
แน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่า “แม้ เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้
อย่างยอดเย่ียม เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” (ม.มู. 
(ไทย) 12/74/65-66) 
 สาระสําคัญของบทสวดพระพุทธคุณอยู่ที่การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่สะท้อนถึง
แนวทางปฏิบัติที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา 9 ประการ คือ อรหํ ที่สะท้อนถึงเป้าหมายของการ
พัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาคือการขจัดกิเลส สมฺมาสมฺพุทฺโธ ที่สะท้อนถึงพระพุทธศาสนาที่สอนให้
มนุษย์พ่ึงตนเองในการพัฒนาชีวิต วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ที่สะท้อนถึงการพัฒนาชีวิตให้พร้อมทั้งวิชชา 
ความรู้แจ้งและหลักปฏิบัติเพ่ือความรู้แจ้ง สุคโต ที่สะท้อนถึงการเสด็จไปดีตามทางอันประเสริฐ คือ
อริยมรรคของพระพุทธเจ้าและเป็นแนวทางที่ทรงสอนให้ชาวพุทธดําเนินตามเพื่อความพ้นทุกข์เหมือน
อย่างพระองค์ โลกวิทู ที่สะท้อนถึงความรอบรู้เรื่องโลกอย่างแจ่มแจ้งและไม่ติดอยู่ในกระแสของโลก  
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ที่สะท้อนถึงความเป็นอัจฉริยบุคคลที่สามารถฝึกคนอ่ืนให้ประเสริฐตาม
พระองค์ที่หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ที่สะท้อนถึงความเป็นครูผู้เลิศที่ไม่ใช่เฉพาะครู
ของมนุษย์เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงเทวดาด้วย พุทฺโธ ที่สะท้อนถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานของ
พระองค์ ภควา ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านปัญญาที่ทรงจําแนก แยกแยะธรรมเพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับสูงสุดที่ ช้ีให้เห็นว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ถ้า
พิจารณาพุทธคุณทั้ง 9 ประการที่กล่าวมาโดยย่อน้ีจะเห็นว่า พุทธคุณทุกข้อล้วนสะท้อนถึงแนวทาง
ปฏิบัติทั้งสิ้น ไม่มีพุทธคุณข้อใดที่เก่ียวกับความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ หรือฤทธ์ิอํานาจแต่อย่างใด  
  สฺวา ย่อมาจากบทสรรเสริญพระธรรมคุณว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก 
อกาลิโก เอหิปสฺสิโกโอปเนยฺยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ” ธมฺเม อเวจฺจปฺ ปสาเทน สมนฺนาคโต  
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โหติ. (ม.มู. (บาลี) 12/74/50) แปล : ภิกษุน้ันเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่า “พระธรรม
เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควร
เรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน” (ม.มู. (ไทย) 12/74/66) 
 สาระสําคัญของบทสวดพระธรรมคุณอยู่ที่การระลึกถึงพระคุณของพระธรรมที่สะท้อนถึง
แนวทางปฏิบัติที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา 6 ประการ โดยโดยสังเขป คือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สนฺทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง อกาลิโก 
ไม่ประกอบด้วยกาล เอหิปสสฺโิก ควรเรียกให้มาดู โอปเนยยฺโิก ควรน้อมเข้ามาในตน ปจฺจตฺต ํเวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตน 
 ถ้าพิจารณาไปที่พระธรรมคุณทั้ง 6 ประการน้ีจะพบว่า พระธรรมเป็นสิ่งชาวพุทธจะต้อง
ศึกษาทําความเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการท่องหรือสวดเพื่ออํานาจ ความขลัง ความ
ศักด์ิสิทธ์ิ หรือเพ่ือผลที่พึงปรารถนา ซึ่งขัดกับกฎแห่งกรรม เช่น ขอให้ถูกหวย ข้าขายดี เป็นต้น เห็นได้
จากจากพุทธดํารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวักกลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (สํ.ข. (ไทย) 
17/87/159) “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันช่ือว่าเห็นธรรม” พระพุทธดํารัสน้ี
ช้ีให้เห็นว่า พระธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึง เพราะการเข้าถึงธรรมถือว่าเป็นการ
เข้าถึงหรือการเห็นพระพุทธเจ้าที่หมายถึงธาตุแห่งความรู้ พบกับความเป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานตาม
หลักการบูชาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ คือ ปฏิบัติบูชาที่ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
(องฺ.ทุก. (ไทย) 20/157/124) 
  สุ ย่อมาจากบทสรรเสริญพระสังฆคุณว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน 
ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ 
ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา เอส  ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณี
โย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ” สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ (ม.มู. (บาลี) 12/74/50) 
แปล : ภิกษุน้ันเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้
ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล 4 คู่ คือ 8 บุคคล17 พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคน้ี เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่
การทําอัญชลี เป็นเน้ือนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก”. (ม.มู. (ไทย) 12/74/66) 
 ถ้าพิจารณาสาระสําคัญของบทสวดพระคุณจะพบว่า พระสงฆ์ในที่น้ี คือ พระอริยบุคคล 
ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ การถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การเปล่งว่าจาว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เท่าน้ัน แต่เป็นการนําคุณความดีของพระสงฆ์มาเป็น
แบบอย่างแห่งการประพฤติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควรเพื่อเป้าหมายคือการเป็นสาวก

                                         
 17 อริยบุคคล 4 ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บุคคล 8 ได้แก่ 
บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งโสดาปัตติผล บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทํา
ให้แจ้งสกทาคามิผล บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งอนาคามิผล บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ 
และบุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งอรหัตตผล (อภิ.ปุ. (ไทย) 36/207/229) 
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ของพระพุทธเจ้า น่ันคือ การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลประเภทใด ประเภทหนึ่ง (โสดาบัน สกทาคามี 
อนาคามี อรหันต์) เน่ืองจากพระอริยสงฆ์ในพระรัตนตรัยไม่ใช่มีเพียงแค่บรรพชิตเท่าน้ัน แม้ฆราวาส  
ก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นกัน เช่น อนาถปิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขาที่เป็นพระอริยบุคคล
ช้ันโสดาบัน เป็นต้น 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจแก้ว 3 ประการน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่าง
หลากหลาย เช่น ใช้ภาวนากําราบศัตรู ใช้เสกมะกรูด ส้มป่อย 7 ครั้งแล้วทามือจับเหล็กแดงหรือไฟ ไม่
มีอาการร้อน ใช้เป็นคาถาจังงัง ปัดพิษงู ขับผี สะเดาะกุญแจ ภาวนาให้คนหายโกรธ ใช้ทางเสน่ห์ อยู่
ยงคงกระพัน เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 123-130) นอกจากน้ียงพบว่า มีการนําอักษรย่อ
ในหัวใจแก้ว 3 ประการน้ีไปลงยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์มหาจังงังที่กันเช่ือว่า มีอานุภาพทําให้ศัตรูทํา
อันตรายไม่ได้ เป็นต้น (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 58) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ พระรัตนตรัยจะได้ข้อสรุปว่า 
เน้ือหาที่กล่าวถึงพระรัตนตรัยไม่ได้สื่อถึงอํานาจ ความศักด์ิสิทธ์ิเชิงดลบันดาล แต่เป็นการสื่อถึง
พระคุณความดีของพระรัตน์ทั้งในส่วนที่เป็นความบริสุทธ์ิ ปัญญา และความดี ดังน้ัน การนําอักษรย่อ
ในหัวใจน้ีไปใช้ในมติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพัน เป็นเสน่ห์กับผู้พบเห็น เป็นต้น จึงเป็นการ
สื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของพระรัตนตรัยอันเป็นที่พ่ึงยึดเหน่ียวทางใจและการปฏิบัติตามพระคุณ
ความดีเหล่าน้ัน แต่เป็นการสื่อไปตามความเช่ือเรื่องอํานาจเวทมนต์คาถาตามลัทธิไสยศาสตร์  
 
 55. หัวใจพระ (หัวใจพระเจ้าดําเนิน) : ภควา  
  ช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงหลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอน คือ การใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต เห็นได้จากสาระสําคัญของคําศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ี 
คือ ภควา ที่สื่อถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า หัวใจพระเจ้าดําเนิน หมายถึง การดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากพระปัญญา
เห็นแจ้งในสัจธรรม ความหมายนี้ได้จากคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจน้ี คือ ภควา        
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้าน้ีว่าเป็นพระนามท่ีประเสริฐ สูงสุด ควรแก่
การเคารพกราบไหว้ พร้อมกับได้อธิบายความหมาของพระนามข้อน้ีไว้หลายประการ เช่น ผู้มีโชค     
ผู้จําแนกธรรม ผู้ขจัดบาปธรรม และผู้ถึงที่สุดแห่งภพ (พระนิพพาน) เป็นต้น (พระพุทธโฆสาจารย์,  
2531, น. 268-271) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า ภควา ในหัวใจน้ีพบว่า มีฐานะ 2 ประการ คือ ฐานะเป็นศัพท์ที่เป็นพระนามของ
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรืออิติปิ โส...ภควาติ. และฐานะที่เป็นอักษรย่อ   
ที่ปรากฏในคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา ดังน้ี 
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  ภควา ในฐานะที่เป็นศัพท์มาจาก ภควา แปลว่า ผู้จําแนกแยกแยะ ผู้มีโชค เป็นต้น 
  ภควา ในฐานะที่เป็นอักษรย่อ ปรากฏในคัมภีร์ อิติปิ โส รัตนมาลา ดังน้ี 
  ภ ย่อมาจาก ภยมาปนฺนสตฺตานํ ภยํ หาเปติ นายโก 
   ภเว สพฺเพ อติกฺกนฺโต ภควนฺตํ นมามหิํ. 
   (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 61) 

แปล :  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้นําสัตว์ออกจากทุกข์ ทรงยังความ
กลัวของเหล่าสัตว์ผู้ประสบภัยให้หาย ทรงก้าวล่วงภพทั้งปวง ข้าพเจ้า
ขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้มีโชค. 

  ค ย่อมาจาก คมิโต เยน สทฺธมฺโม คตญฺญาเณน ปาณินํ 
   คหณิยํ วรํ ธมฺมํ คณฺหาเปนฺตํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 61) 

แปล :  พระสัทธรรมอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้มีญาณอันลุล่วง ทรง
บรรลุแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้ทรงยังเหล่า
สัตว์ให้รับเอาพระธรรมอันประเสริฐที่ควรรับไว้. 

  วา ย่อมาจาก วาปิตํ ปวรํ ธมฺมํ วานโมกฺขาย ภิกฺขุนํ 
   วาสิตํ ปวเร ธมฺเม วานหนฺตํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 61) 

แปล :  ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ทรงหว่านพระธรรมอัน
ประเสริฐแก่ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือให้พ้นจากตัณหา (วานะ) ผู้อบรมแล้วใน
ธรรมอันประเสริฐ ผู้ขจัดตัณหาได้แล้ว. 

 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 คําว่า ภควา ในฐานะแรกไม่ใช่เป็นอักษรย่อจึงไม่จัดเป็นวิธีการย่อหรือการถอดอักษรแบบ
ใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่ ภ ค วา ในฐานะที่สองจัดเป็นอักษรย่ออักษรตามวิธีอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมายที่มา
ของศัพท์ และสาระสําคัญของหัวใจ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า ภควา น้ี แยกถึงแหล่งที่มาได้ 2 ประการ คือ ภควา ในฐานะศัพท์ที่ เป็นพระ
คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในส่วนของพระปัญญาธิคุณพบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกทั่วไป แต่ถ้ามา
ร่วมกับคําอ่ืน ๆ ที่เป็นบทพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า บทสรรเสริญพุทธคุณหรือ อิติปิ โส... น้ัน
พบหลายแห่ง เช่น ในทุติยปุญญาภิสัณทสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตก็ได้กล่าวถึงอริยสาวกผู้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า “แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาค
พระองค์น้ันเป็น พระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
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เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” (องฺ.จตุกก. (ไทย) 21/52/86) ส่วนคําว่า ภ ค วา ในฐานะ
อักษรย่อมาจากคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา ตามท่ีกล่าวแล้วในหัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 จ. การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําคําว่า ภควา ไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลายประการ เช่น ใช้
ภาวนาในเวลาเดินทาง เช่ือว่าทําให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 
208) นอกจากน้ียังพบว่า นําไปใช้เป็นอักขระลงยันต์หรือคาถาเสกยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์มหาคลาด
ที่เช่ือกันว่า ทําให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 131) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายของคําว่า ภควา ที่เป็นพระคุณสมบัติจะเห็นสาระสําคัญของ
หัวใจน้ีอยู่ที่ปัญญา พระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาเคร่ืองตรัสรู้หรือพระโพธิญาณ และทรงสั่งสอนสัตว์โลก
ให้มีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงจนละความยึดติดในสังขารทั้งปวงได้ ส่วนสาระสําคัญของคําว่า ภควา ที่เป็น
อักษรย่อที่มาจากคัมภีร์ อิติปิ โส รัตนมาลาน้ัน จะเห็นบทบาทสําคัญของพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดา
ผู้สอนสัตว์โลกให้รู้แจ้งธรรม พ้นจากความทุกข์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ไม่มีเรื่องใดท่ีสื่ออํานาจทิพย์
หรือความศักด์ิสิทธ์ิจากหัวใจข้อน้ี ดังน้ัน การสื่อหัวใจและศัพท์หรืออักษรย่อในหัวใจน้ีไปในทาง
อํานาจที่ทําให้สําเร็จหรือเกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น ทําให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เป็นต้นจึงเป็น
เรื่องที่สวนทางกันกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 56. หัวใจพระศรีศากยมุน ี: ป ภ ก   
 ช่ือหัวใจน้ีน้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าในภัททกัปน้ี คือ พระศรีศากยมุนี หรือพระโคตมพุทธเจ้า 
ผู้ให้กําเนิดศาสนาพุทธปัจจุบัน ส่วนอักษรย่อโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงเรื่องที่เก่ียวกับพระโคตม
พุทธเจ้า โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระศรีศากยมุนี หมายถึง พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ที่มาบังเกิดในโลกในภัททกัปน้ี     
5 พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกณาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะหรือพระศรีศากยมุนี และ 
พระศรีอาริยเมตตรัย 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยได้พยายามค้นหาแหล่งที่มาของอักษรย่อทั้งในส่วนของโคตมพุทธวังสะ อรรถกถา 
ปฐมสมโพธิกถา และคาถาบูชาพระพุทธเจ้าองค์ต่าง ๆ แต่ไม่พบศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรที่อยู่ใน
คาถาเดียวกัน พบแต่ศัพท์ที่ใกล้เคียงจากคาถาต่าง ๆ ในโคตมพุทธวงศ์ดังต่อไปน้ี 
  ป  มาจาก อหเมตรหิ สมพฺุทฺโธ โคตโม สกฺยวฑฺฒโน 
 ปธานํ ปทหิตฺวาน ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ. 

  (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1/574) 
แปล : ในกาลบัดน้ี ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคดม   
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เจริญในศากยสกุล บําเพ็ญความเพียรแล้ว ได้บรรลุสัมโพธิญาณ
อันประเสริฐ. (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/1/718) 

  ภ มาจาก อหํ อสฺสตฺถมลูมฺหิ ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ 
    พฺยามปฺปภา สทา มยฺหํ โสฬสหตฺถมุคฺคตา. 

  (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/20/576) 
แปล : เราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์  
เรามีรัศมีวาหน่ึงฟุ้งขึ้นไป 16 ศอกทุกเมื่อ. (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/ 
20/720) 

  ก  มาจาก  นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขม ึ
     ฉพฺพสฺสํ ปธานจารํ อจรึ ทุกฺกรํ อหํ. 
     (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/16/575) 

แปล : เราเห็นนิมิต 4 ประการ จึงทรงราชพาหนะคือม้าออกผนวช
แล้ว ได้บําเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอยู่ 6 ปี (จึงได้บรรลุ   
พระโพธิญาณ). (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/16/720) 

 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ป ก อักษร 
ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของ
ศัพท์ สําหรับ ก อักษร ที่มาจาก ทุกฺกรํ ถ้าแยกศัพท์จะเห็นว่า ก อักษรเป็นอักษรตัวแรกของศัพท์ คือ 
ทุ + กรํ ซ้อน กฺ หน้า กรํ ตามกฎพยัญชนสนธิ ได้รูปศัพท์เป็น ทุกฺกรํ และ ภ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษร
แบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุด้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มได้กล่าวถึงที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีตามการ
วินิจฉัยของผู้วิจัยว่า มาจากโคตมพุทธวงศ์ ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1-24/311-
312, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/1-24/535-536) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ยังไม่พบถึงการนําอักษรย่อในหัวใจ
น้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยว่า หัวใจในคาถา 108 ใช้ได้ในทุกด้านตามปารถนา เช่น เมตตามหานิยม 
เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 253, น. 15) 
 
 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า ช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจนี้ใช้
สื่อถึงพระนามและเหตุการณ์สําคัญเก่ียวกับพระโคตมพุทธเจ้าเท่าน้ัน ไม่มีข้อความใดท่ีเก่ียวข้องกับ
อํานาจศักด์ิ มีเพียงแต่อิทธิปาฏิหาริย์เก่ียวกับพระรัศรีที่เกิดจากโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน 
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ดังน้ัน การนําหัวใจหรืออักษรย่อไปใช้ในทางอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ เช่น ทําให้เกิดเมตตามหานิยม เป็นต้น 
จึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 57. หัวใจพระกัสสปะ : ป ร ก ธ 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา กัสสปะ บางแห่งเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจ   
สี่เกลอ ส่วนอักษรย่อพบว่า บางแห่งเขียนเป็น ก ร ม ถ ซึ่งสื่อถึงเมตตาสูตร แต่ในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะกล่าวถึงอักษรย่อของหัวใจน้ีว่า ส โย ชี ช โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระกัสสปะ หมายถึง พระนามของพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 ที่ทรงอุบัติมาตรัสรู้ใน 
ภัททกัปน้ี บางแห่งเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจสี่เกลอ สื่อความหมายถึงต้นไม้ 4 ต้นที่พระกัสสปพุทธเจ้าทรง
ปลูกไว้ แต่ในความจริงแล้ว คําว่า ต้นไม้ เป็นเพียงคําที่นําใช้เป็นช่ือของคําสอนของพระกัสสปพุทธเจ้า  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า แต่ละคัมภีร์กล่าวแตกต่างกันออกไป ขอแสดงที่มาของอักษรย่อ
ทั้ง 3 แบบ ดังน้ี 
 อักษรย่อแบบที่ 1 : ป ร ก ธ มาจากศัพท์ที่เป็นพระนามและพระคุณสมบัติของกัสสป-
พุทธเจ้าจากคาถาในกัสสปพุทธวงศ์ ขุททกนิกายต่อไปน้ี   
  ป  ย่อมาจาก ...ปทุตฺตโม แปลว่า ผู้สูงสดุกว่าเทวดาและมนุษย์ 
  ร ย่อมาจาก ปภงฺกโร แปลว่า ผู้มีรศัมี 
  ก ย่อมาจาก  กสสฺโป แปลว่า พระกัสสปะ 
  ธ ย่อมาจาก สมฺพุทฺโธ แปลว่า ผู้ตรัสรูเองโดยชอบ 
 อักษรยอ่แบบที ่2 : ก ร ม ถ เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 195) กล่าวถึงที่มาของอักษรย่อ
ในแบบที่สองนี้ว่า มาจากศัพท์ในกรณียเมตตสูตรดังน้ี 
  ก ร ม ถ  มาจาก กรณียมตถฺกสุเลน แปลว่า ผู้ฉลาดในประโยชน์ 
 อักษรย่อแบบที่ 3 : ส โย ชี ช มาจากคาถาในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่พระสิริรัตน-
ปัญญา มหาเถระได้ประพันธ์ไว้ดังน้ี 
  ส  ย่อมาจาก สกิเทว แปลว่า เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
  โย  ย่อมาจาก ปาปิโย แปลว่า ความเสื่อม  
  ชี  ย่อมาจาก ชีรนฺติ แปลว่า ย่อมทรุทโทรม 
  ช ย่อมาจาก ราช แปลว่า ข้าแต่พระราชา 
 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปถึงรูปแบบของการย่อหรืออักษร โดยขอแยกแสดงไว้เป็น 3 แบบ
ตามท่ีมาดังต่อไปน้ี 
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 อักษรย่อแบบที่ 1 : ป ร ก ธ ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ป ก อักษร ใช้วิธีการย่อแบบ
อาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ร ธ อักษร ใช้
วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของ
ศัพท์ 
 อักษรย่อแบบที่ 2 : ก ร ม ถ เป็นการถอดอักษรจากศัพท์สมาสว่า กรณียมตฺถกุสเลน เป็น
การถอดอักษรแบบอิสระ 
 อักษรย่อแบบที่ 3 : ส โย ชี ช ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ส ชี อักษรใช้วิธีการย่อแบบ
อาทิสังเกต ส่วน โย ชี อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 

 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 1 : ป ร ก ธ น้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามา
จากคาถาในกัสสปพุทธวงศ์ ขุททนิกายว่า 

 โกณาคมนสฺส อปเรน สมฺพุทโฺธ ทฺวิปทุตฺตโม  
 กสสฺโป นาม โคตฺเตน ธมฺมราชา ปภงฺกโร. 
 (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1/568) 

แปล : สมัยต่อจากพระโกนาคมนพุทธเจ้า ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะตามพระโคตร ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ ทรง
เป็นธรรมราชา มีพระรัศมี. (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/1/711) 

 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 2 : ก ร ม ถ พบว่ามาจากเมตตสูตร ขุททกนิกาย 
ขุททกปาฐะ (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1-10/20-22) หรือกรณียเมตตสูตรในหนังสือสวดมนต์ทั่วไป 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 3 : ส โย ชี ช พบว่า มาจากคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะ โดยพระสิริรัตนปัญญา มหาเถระได้แสดงถึงคาถาอันเป็นที่มาของอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ี ซึ่ง
ใจความของคาถาเป็นคําถามถึงต้นไม้ที่พระกัสสปพุทธเจ้าทรงปลูกไว้ว่า  
  อนคฺคา จตุโร รุกฺขา อนนฺตผลทายกา 
  กสฺสปโลกนาเถน มหาทเยน โรปิตา. 

แปล : ต้นไม้ 4 ต้น หาค่ามิได้ อํานวยผลไม่มีที่สุด พระโลกนาถพระ
นามว่า กัสสปะ ผู้ทรงพระมหากรุณา ทรงปลูกไว้. (พระสิริรัตนปัญญา 
มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 64) 

 หลังจากน้ันผู้แต่งได้ประพันธ์คาถาแสดงที่มาของอักษรย่อ 4 ตัว คือ ส โย ชี ช ซึ่งมาจาก
ต้นไม้ทั้ง 4 ต้นที่พระกัสสปพุทธเจ้าทรงปลูกไว้ด้วยคาถาน้ีว่า  
  สมูโล ปฐโม รุกฺโข โยอคฺโค ปุน ทุติโย 
  ชีมูโล ตติโย รุกฺโข ชอคฺโค ปน ปจฺฉิโม. 

แปล : ต้นไม้ต้นที่ 1 มี ส เป็นรากเง้า ส่วนต้นไม้ต้นที่ 2 มี โย เป็นยอด 
ต้นไม้ต้นที่ 3 มี ชี เป็นรากเหง้า ส่วนต้นไม้ต้นสุดท้ายมี ช เป็นยอด. 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 65) 
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 คําถามในคาถาดังกล่าวพบว่า มีคําเฉลยปรากฏอยู่ในมหาสุตโสมชาดก ขุททกนิกาย ชาดก 
ตอนที่พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมแก่โจรโปริสารทว่า 
  ส อักษร มาจากคาถาว่า  
  สกิเทว สุตโสม  สพฺภิ โหติ สมาคโม. 
  สา นํ สงฺคติ ปาเลติ  นาสพฺภิ พหุสงฺคโม. 
  (ขุ.ชา. (บาลี) 28/411/113) 

คําแปล : ท่านสุตโสม  การสมาคมกับสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน      
ก็คุ้มครองผู้น้ันได้ การสมาคมกับอสัตบุรุษแม้มากครั้งก็คุ้มครองไม่ได้. 
(ขุ.ชา. (ไทย) 28/411/166) 

  โย อักษร มาจากคาถาว่า  
  สพฺภิเรว สมาเสถ  สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ 
  สตํ สทฺธมมฺมญฺญาย  เสยฺโย โหติ น ปาปิโย. 
  (ขุ.ชา. (บาลี) 28/412/113) 

แปล : บุคคลพึงอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่าน้ัน พึงทําความสนิทสนมกับ
สัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลจึงมีแต่
ความเจริญ ไม่มีความเสื่อมเลย. (ขุ.ชา. (ไทย) 28/412/166) 

  ชี อักษร มาจากคาถาว่า 
ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา  อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ 
สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ  สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ. 
(ขุ.ชา. (บาลี) 28/413/113) 

แปล : ราชรถท่ีวิจิตรดีทั้งหลายยังทรุดโทรมได้ อน่ึง แม้สรีระก็ยังเข้าถึง
ความแก่ชรา สว่นธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความครํ่าคร่า สัตบุรุษ
กับสัตบุรุษเท่าน้ันย่อมรู้กันได้. (ขุ.ชา. (ไทย) 8/413/166) 

  ช อักษร มาจากคาถาว่า 
  นภญฺจํ ทูเร ปถวี จ ทูเร  ปารํ สมุททฺสฺส ตทาหุ ทูเร 
  ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ  สตญฺจ ธมฺโม อสตญฺจ ราช. 
  (ขุ.ชา. (บาลี) 28/414/113) 

แปล : ฟ้ากับแผ่นดินห่างไกลกัน ฝั่งโน้นกับฝั่งน้ีของสมุทรก็กล่าวกันว่า
ไกลกัน ข้าแต่พระราชา ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ นักปราชญ์
ทั้งหลายกล่าวว่า ไกลย่ิงกว่าน้ันโดยแท้. (ขุ.ชา. (ไทย) 28/414/166) 
 

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
  โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระกัสสปพุทธเจ้าหรือหัวใจสี่เกลอน้ีไปใช้ในมิติทาง
ความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้เสกพริกไทย ขมิ้น หรือเหล้ากินทําให้ทรหดอดทน อยู่ยงคงกระพัน 
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เสกหัวปลีเป็นกระต่าย เสกกุ้งเป็นหลาว เสกรัดตะคดเป็นงู ใช้ลงยันต์หรือเสกยันต์ เช่น ยันต์สี่เกลอ 
เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 195-198)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีอยู่ที่
หลักคําสอน ได้แก่ การคบหากับสัตบุรุษหรือคนดี เพราะการคบกับสัตบุรุษหรือบัณฑิตจะนําความสุข 
ความเจริญมาให้แก่ชีวิต แต่ตรงกันข้ามกับการคบอสัตบุรุษ คนช่ัวหรือคนพาลจะนําความวิบัติหรือ
ความเสื่อมมาให้ เรื่องน้ีคล้ายกับหลักคําสอนในมงคลสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เรื่องการไม่คบคน
พาล การคบบัณฑิตที่นําความเจริญงอกงามมาให้แก่ชีวิต (ขุ.ขุ. (บาลี) 25/3/4) ดังน้ัน การสื่อ
ความหมายและสาระสําคัญของหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพันหรือนําไปใช้เสก 
สิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นสิ่งอ่ืนตามประสงค์ เป็นต้นจึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 58. หัวใจพระโกณาคมน์ : น ม ก ต  
 ช่ือของหัวใจน้ีถึงพระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตทรงพระนามว่า โกณาคมนะ ส่วนอักษร
ย่อที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงพระนามและพระคุณสมบัติของพระโกณาคมนะพุทธเจ้า โดยมีสาระสําคัญตาม
ข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระโคนาคมน์ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 ที่มาตรัสรู้ในภัททกัปน้ี  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยขอวินิจฉัยที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีไว้ 2 แบบ จากศัพท์ในคาถาโกณาคมนพุทธ-
วงศ์ ขุททกนิกาย ดังต่อไปน้ี 
 แบบที่ 1 : น ม ก ณ มาจากช่ือของพระโกณาคมนพุทธเจ้า คือ โกณาคมโน เป็นการ
ถอดอักษรแบบอนุโลม (ก ณ อักษร อ่านตามลําดับ) และปฏิโลม ย้อนอักษร (ม น อักษร อ่าน
ย้อนกลับ) อักษรที่ต่างกันคือ ณ ที่คัมภีร์ส่วนใหญ่จะเขียนเป็น ธ และการเรียนอักษรก็เรียงสับลําดับ
กัน แทนที่จะเรียงเป็น ก ณ ม น กลับเป็น น ม ก ณ แทน ซึ่งพบในการนําไปใช้ทั่วไป 
 แบบที่ 2 : น ม ก ณ มาจากช่ือของพระโกณาคมนพุทธเจ้าและพระคุณสมบัติของ
พระองค์ที่มาจากคาถาต่าง ๆ ในโกณาคมนพุทธวงศ์ดังน้ี 
  น  ย่อมาจาก  นราสโภ แปลว่า ผู้องคอ์าจกว่านรชน 
  ม  ย่อมาจาก  มหาวีโร แปลว่า ผู้แกลว้กล้ามาก 
  ก  ย่อมาจาก  โกณาคมโน แปลว่า พระโกณาคมนพุทธเจา้ 
  ต ย่อมาจาก ตาเรสิ ชนตํ พหํ แปลว่า ทรงยังชนจํานวนมากให้ข้ามสังสารวัฏ 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า การย่ออักษรแบบที่ 1 เป็นการย่อแบบอิสระ ไม่จัดเป็นการ
ย่ออักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ การย่ออักษรแบบที่ 2 อักษรย่อทุกตัวใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
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 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์อันเป็นแหล่งที่มาของอักษรย่อทั้ง 2 แบบในหัวใจน้ีมาจากโกณาคมนพุทธวงศ์       
ขุททก นิกาย พุทธวงส์ (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1-29/564-568, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/1-29/525-529) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้สื่อมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ป้องกันภัย และสวดเสริมบารมี เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 179) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า ช่ือหัวใจและอักษร
ย่อในหัวใจเป็นเพียงการสื่อถึงพระนามและพระคุณสมบัติของพระโกณาคมนพุทธเจ้าเท่าน้ัน ไม่ได้
เก่ียวข้องกับอํานาจศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด ดังน้ัน การนําหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทาง
ความเช่ือเรื่องอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ เช่น สามารถป้องกันภัย เป็นต้นจึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 59. หัวใจพระเวสสันดร : ส ร ต น 
  ช่ือและอักษรในหัวใจน้ีสื่อถึงพระเวสสันดรโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญทานบารมีอย่างย่ิงยวด เป็น
พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย ก่อนที่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคตมะ เจ้าของ
พระพุทธศาสนาองค์ปัจจุบัน ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางแห่งเขียนสลับกันเป็น ส ร น ต โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  ก. ความหมาย 
  คําว่า พระเวสสันดร แปลว่า ผู้เกิดในตรอก พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย ทรงเป็นพระโอรส
ของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดี  มีพระมเหสีพระนามว่า พระนางมัทรี มีพระราชโอรส 1 พระองค์ 
พระนามว่า ชาลี มีพระราชธิดา 1 พระองค์ พระนามว่า กัณหา เป็นการนําช่ือพระโพธิสัตว์มาต้ังช่ือ
หัวใจ เรื่องน้ีปรากฏในเวสสันตรชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีน่าจะมีที่มาจากศัพท์ที่เก่ียวข้องกับช่ือของพระเวสสันดรและบารมี    
ที่พระองค์ทรงบําเพ็ญในชาติน้ี คือ ทานบารมี ใน 3 รูปแบบ คือ 
 แบบที่ 1 : ส ร ต น มาจาก เวสฺสนฺตร เป็นการนําช่ือและอักษรในช่ือภาษาบาลีของ
พระโพธิสัตว์มาใช้เป็นหัวใจและอักษรของหัวใจ 
 แบบที่ 2 : ส ร ต น มาจาก สตฺตานิ รตนานิ  แปลว่า รัตนะ 7 ประการ เรื่องน้ีมา
จากเหตุการที่พระเวสสันดรพร้อมพระราชบิดา พระราชมารดา พระนางมัทรี ชาลี และกัณหาเสด็จ
กลับจากเขาวงกตถึงเมืองเชตุดรก็เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ รัตนะ 7 ประการ พร้อมทั้งฝนก็ได้ตกลงมา 
เรื่องน้ีมาจากเวสสันตรจริยา ในขุททกนิกาย จริยาปิฎก  
 แบบที่ 3 : ส ร ต น  มีที่มาจากการบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรต่อไปน้ี 
  ส ย่อมาจาก สตฺต  แปลว่า 7 หมายถึง การให้ทาน 7 อย่าง คือ ช้าง มา รถ 
หญิงที่ประดับตบแต่งด้วยเคร่ืองประดับและอาภรณ์อันมีค่า แม่โคนม ทาสหญิง ทาสชาย อย่างละ 
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700 ของพระเวสสันดร อันเป็นที่มาของคําว่า สัตสดกมหาทาน (สัตสดก แยกศัพท์เป็น สัตตะ แปลว่า 
7 กับคําว่า สดก มาจากคําว่า สตกะ แปลว่า อย่างละ 100) 
  รตน  มาจาก รตนํ แปลว่า รัตนะ หมายถึง ช้างปัจจัยนาเคนทร์ ช้างเผือกหรือ
ช้างแก้วคู่พระบารมีของพระองค์ 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีแบบที่ 1 ใช้วิธีการย่ออักษรแบบของมัชฌ-
สังหิตะ คือ การย่ออักษรจากศัพท์แล้วนําอักษรทุกตัวที่ย่อมาเรียงสลับกันไปมาโดยอักษรตัวสุดท้าย
ต้องอยู่ตรงกลาง เวลาอ่านต้องอ่านอักษรตัวแรกไปหาอักษรตัวท้ายสุด และอ่านอักษรที่อยู่ตรงกลาง 
คือ ต ย้อนกลับมาหาอักษรตัวหน้า คือ ร จึงจะเห็นที่มาและความหมาย ดังน้ี  
  ส น 
  ร  ต 
 ถ้าพิจารณาจากอักษรย่อและคําเต็มดังกล่าวจะได้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีเป็นคําย่อ 
เพราะท่านไม่ได้นํามาทั้งศัพท์ แต่นํามาเป็นเพียงบางส่วนเท่าน้ัน คือ นําเฉพาะคําว่า สนฺตร มา แต่
ท่านตัดคํานําหน้า คือ เวสฺ ทิ้งไป ส่วนอักษรย่อในแบบท่ี 2 และแบบที่ 3 ส อักษรใช้วิธีการย่ออักษร
แบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางแรกของศัพท์ ส่วนคําว่า รตน 
เป็นศัพท์มิใช่อักษรย่อ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 แหล่งที่มาของช่ือและคําย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 1 มาจาก เวสสันฺดรชาดก ขุททกนิกาย มหา
นิบาต ชาดก (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1655/308, ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/2114/435) ที่มาของอักษรย่อใน
หัวใจน้ีแบบที่ 2 มาจากขุททนิกาย จริยาปิฎก ตอนเวสสันตรจริยาว่า  

 รตนานิ สตฺต วสฺสึส ุมหาเมโฆ ปวสฺสถ. 
 ตทาปิ ปถวี กมฺปิ สิเนรุวนวฏํสกา.  
 (ขุ.จริยา. (บาล)ี 33/123/596) 

แปล : แก้ว 7 ประการตกลงมา มหาเมฆทําฝนให้ตก แม้ในกาล
น้ัน แผ่นดิน ภูเขาสิเนรุราช และราวป่าก็ไหวแล้ว. (ขุ.จริยา. (ไทย) 
33/123/743) 

 ส่วนที่มาของอักษรย่อและศัพท์ในหัวใจน้ีแบบที่ 3 มาจากเวสสันดรชาดก มหานิบาต    
ดังข้อความว่า  

 รตนํ เทว ยาจาม สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฌนํ. 
 ททาหิ ปวรํ นาคํ อีสาทนฺตํ อุรูฬฺหวนฺติ. 
 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1669/310) 

แปล : (พวกพราหมณ์กราบทูลว่า) ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์
ทั้งหลายทูลขอรัตนะ (ช้างแก้ว) ที่เป็นเครื่องทําให้แคว้นของ
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ชาวกรุงสีพีเจริญ ขอได้โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐ มีงาดุจ
งอนไถ มีกําลังสามารถเถิด. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/1669/450) 

 ส่วนแหล่งที่มาของคําว่า สตฺต หรือสัตสดกมหาทาน คือ การให้ช้าง ช้าง มา รถ หญิงที่
ประดับตบแต่งด้วยเครื่องประดับและอาภรณ์อันมีค่า แม่โคนม ทาสหญิง ทาสชาย อย่างละ 700 
ศึกษาได้จากจากเวสสันดรชาดก มหานิบาตชาดก (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1796-1805/300, ขุ.ชา.ม. 
(ไทย) 28/1796-1805/300) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระเวสสันดรไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่าเป็นเมตตา
บารมี เป็นที่รักของคนทั่วไป (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี.  ม.ป.ป. : 161) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของช่ือหัวใจและคําย่อในหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของ
หัวใจน้ีอยู่ที่เน้ือหาของชาดกที่กล่าวถึงบารมีสําคัญที่พระเวสสันดรได้บําเพ็ญในขาติน้ี คือ ทานบารมี 
ที่บําเพ็ญถึงขั้นปรมัตถบารมีด้วยการเสียสละสิ่งอันเป็นที่รักย่ิงชีพ คือ บุตร ธิดา ภรรยาให้แก่คนอ่ืน 
ดังน้ัน การสื่อถึงหัวใจน้ีในทํานองว่าเป็นความศักด์ิสิทธ์ิที่ทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น เมตตา มหา
นิยม เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
  
 60. หัวใจพระเตมีย์ : น ป ก ต  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า พระเตมีย์ ส่วนใหญ่จะเรียกท่านว่า พระเตมีย์ใบ้ 
เน่ืองจากท่านแกล้งทําเป็นพูดไม่ได้ เพราะไม่ต้องการท่ีจะขึ้นครองราชสมบัติ แต่ต้องการออกบวชเพ่ือ
บําเพ็ญเนกขัมมบารมีในมูคปักขชาดกหรือเตมียชาดก มหานิบาต ส่วนอักษรย่อพบว่า บางคัมภีร์เขียน
เป็น ก ร เต จ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงคํากล่าวของพระเตมีย์โพธิสัตว์ที่กล่าวกับนายสารถีช่ือว่า 
สุนันทะผู้ที่กําลังจะขุดหลุมฝังพระองค์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า เตมีย์ แปลว่า เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลาย หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็น
พระเตมีย์ พระราชาโอรสของพระเจ้ากาสิกราชกับพระนางจันทรเทวี ผู้ครองเมืองพาราณสี ชาวเมือง
มักเรียกท่านว่า พระเตมีย์ใบ้ เพราะพระองค์แกล้งทําเป็นพูดไม่ได้ ทําให้คนเข้าใจผิดว่า เป็นใบ เพราะ
ไม่ต้องการครองราชสมบัติ แต่มีพระทัยต้ังมั่นในการออกบวช (เนกขัมมะ) เรื่องน้ีปรากฏในมูคปักข
ชาดกหรือเตมิยชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากศัพท์ในคาถาหน่ึงในเตมียชาดก ขุททก-
นิกาย มหานิบาตชาดก ดังน้ี 
 
 
  น ย่อมาจาก น พธิโร มูโคสมฺิ ปกฺโข วีกโล  แปลว่า เราไม่ใช่คนหูหนวก คนใบ้  
      คนเปลี้ย และไม่ใช่เป็นคนบกพร่อง 
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  ป ย่อมาจาก ปกฺโข  แปลว่า (น) ไมใ่ช่คนเปลี้ย 
  ก ย่อมาจาก กยิรา  แปลว่า พึงกระทํา 
  ต ย่อมาจาก ตฺวํ  แปลว่า ท่าน 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 รูปแบบการย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของเรื่อง
ที่ย่อมา แต่มีอักษร 1 ตัว คือ น อักษร ที่ต้องอธิบายเพ่ิมเติม น อักษรเป็นศัพท์นิบาตที่มีเพียงอักษร
เดียว และใช้นําหน้าศัพท์ที่ตนปฏิเสธ ดังน้ัน จึงอนุโลมเข้าในการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ที่มาของอักษรย่อน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากคาถาหน่ึงในมูคปักขชาดกหรือเตมีย-
ชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก เพ่ือนํามาใช้เป็นหัวใจพระเตมีย์ ดังข้อความว่า  

น พธิโร น มูโคสฺมิ น ปกฺโข น จ วีกโล 
อธมฺมํ สารถิ กยิรา มํ เจ ตฺวํ นิขณํ วเนติ. 
(ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/5/125) 

แปล : นายสารถี เรามิได้เป็นคนหนวก คนใบ้ คนเปลี้ย และมิได้เป็นคน
บกพร่อง ถ้าท่านพึงฝังเราไว้ในป่า ช่ือว่า พึงทําสิ่งที่ไม่เป็นธรรม (ขุ.ชา. 
ม. (ไทย) 28/5/185)  

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระเตมีย์ไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า ใช้ภาวนาเป็น
เกราะเพชร กําบังตัว มหาอํานาจ และอิทธิฤทธ์ิ (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี.  ม.ป.ป. : 162) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 จากความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของอักษรย่อที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หัวใจน้ี
ต้องการส่ือสาระสําคัญ คือ เนกขัมมะ หมายถึง การออกจากกามอันเป็นสาเหตุของความทุกข์ของ
ชีวิตด้วยการออกบวช หลักคําสอนน้ีปรากฏหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น อนุบุพพิกถา ธรรมเทศนาที่แสดง
เน้ือหาที่ลุ่มลึกไปตามลําดับมี 5 ประการ คือ ทานกถา กล่าวถึงการให้ทาน สีลกถา กล่าวถึงศีล ความ
ประพฤติที่ถูกต้องดีงาม สัคคกถา กล่าวถึงสวรรค์ กามาทีนวกถา กล่าวถึงโทษของกามและเนกขัมมา-
นิสังสกถา กล่าวถึงผลดีของการออกจากกามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค   
(วิ.ม. (ไทย) 4/26/32) 
 เนกขัมมะในที่น้ีก็คือ เนกขัมมบารมีอันเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องเตมียชาดก เน่ืองจาก 
พระโพธิสัตว์พระนามว่า เตมีย์ ทรงบําเพ็ญบารมีข้อน้ีเป็นสําคัญในพระชาติน้ี ดังน้ัน การนําช่ือและ
อักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า เมื่อบริกรรมจะทําให้บังเกิดเป็นเกราะเพชร กําบังตัว 
ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และทําให้มีอํานาจอิทธิฤทธ์ิจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 61. หัวใจพระมหาชนก : ป พ ย ห (ป ส ย  ห) 
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 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า พระมหาชนก ผู้บําเพ็ญวิริยบารมีในมหาชนกชาดก  
ขุททกนิกาย มหานิบาต ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากข้อความใน
มหาชนกชาดกเพื่อใช้สื่อถึงวิริยบารมี ดังน้ัน อักษรย่อที่ถูกต้องของหัวใจน้ี คือ ป ส ย ห โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย  
 พระมหาชนก หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียรพยาม ครั้งที่ทรง
บังเกิดเป็นพระมหาชนก พระราชโอรสของพระเจ้าอริฏฐชนก กษัตริย์ผู้ครองเมืองมิถิลา 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยพยายามสืบค้นหาที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งในมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก 
และอรรถกถาชาดก แต่ไม่พบคาถาหรือข้อความใด ๆ ที่จะสื่อให้เห็นถึงที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี
ตรง ๆ พบแต่คําใกล้เคียง ซึ่งถอดอักษรย่อได้เป็น ป ส ย ห ดังน้ี 
  ป ถอดมาจาก อปสฺส ํ แปลว่า (เรา) มองไม่เห็น 
  ส ถอดมาจาก อปสฺส ํ แปลว่า (เรา) มองไม่เห็น 
  ย ถอดมาจาก อายุเห แปล่า (เรา) พึงพยายาม 
  ห ถอดมาจาก อายุเห แปลว่า (เรา) พึงพยายาม 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวข้อที่ผ่านมาจะได้ข้อสรุปว่า การถอด
อักษรดังกล่าวเป็นการถอดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของศัพท์อันเป็นแหล่งที่มา ถ้าถอดออกมาเพียง
อักษรเดียว อาจทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า อักษรดังกล่าวมาจากศัพท์ใด ท่านจึงถอดศัพท์ที่เป็น
สาระสําคัญของเรื่อง ศัพท์และ 2 ตัว อักษร คือ อปสฺสํ อายุเห และเป็นการถอดมาเฉพาะพยัญชนะ
เท่าน้ัน ไม่นําสระติดมาด้วย ลักษณะการถอดอักษรในหัวใจน้ีไม่จัดอยู่ในวิธีการย่ออักษรแบบใด ๆ ใน
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ เพราะถอดอักษร 2 ตัวจากศัพท์เดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในการ
ย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคมหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีตามที่กล่าวในหัวข้ออักษรย่อและศัพท์เต็มพบว่า มาจากมหาชนก
ชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาต ดังข้อความว่า  
   นิสมฺม วตฺตํ โลกสฺส วายามสฺส จ เทวเต 
   ตสฺมา มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ อปสฺสํ ตีรมายุเหติ. 

 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/124/138) 
แปล : (พระโพธิสัตว์ตอบว่า) เทพธิดา เราพิเคราะห์เห็นธรรมเนียม
ของโลกและอานิสงส์ของความพยายาม เพราะฉะนั้นทั้ง ๆ ที่มอง
ไม่เห็นฝั่ง เราจึงเพียรพยายาม (ว่าย) อยู่ในท่ามกลางสมุทร. (ขุ.ม. 
(ไทย) 28/124/202) 

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
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 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระมหาชนกไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้บูชาเพ่ือขอพร ภาวนาเป็นเกราะป้องกันตัว และศัตรูมารร้าย เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 162) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจน้ีมุ่งแสดงถึงวิริยบารมีอัน
เป็นหัวใจสําคัญที่พระมหาชนกโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญในชาติน้ี ไม่มีส่วนใดของชาดกน้ีที่มุ่งแสดงถึง
อิทธิฤทธ์ิ อํานาจความศักด์ิสิทธ์ิในเชิงดลบันดาล ดังน้ัน การนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความ
เช่ือ เช่น ภาวนาเพ่ือขอพรหรือป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากศัตรู เป็นต้น จึงเป็นการนําไปใช้ที่ไม่ตรงกับ
สาระของเรื่อง คือ ความเพียรพยามที่จะทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในเรื่องที่ทํา แม้กระทั่งการ
หลุดพ้นก็ยังต้องอาศัยความเพียรพยาม ดังพุทธดํารัสว่า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้
เพราะความเพียรพยาม” (ขุ.สุ. (บาลี) 25/186/370, ขุ.สุ. (ไทย) 25/186/544) หรือศึกษาได้จาก
ตัวอย่างของความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงเพ็ญก่อนตรัสรู้ในอุปัญญาตสูตร อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตว่า 
“เราจักเริ่มต้ังความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที เน้ือและเลือดในสรีระ
จงเหือดแห้งไปเถิด เมื่อยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยเร่ียวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ 
ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร” (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/5/61) 
 
 62. หัวใจพระวิฑูร (วิธูร) : น ป ส อิ  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า พระวิธูร ผู้บําเพ็ญสัจบารมีในวิธุรชาดก มหานิบาต
ชาดก ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น น ม สํ อิ บ้าง น ป สิ อิ บ้าง แต่อักษรย่อ   
ที่ตรงกับแหล่งที่มาก็คือ น ป ส อิ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงศีลบารมี โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังน้ี 
 ก.  ความหมาย  
 คําว่า หัวใจพระวิธูรน้ี หมายถึง พระโพธสัตว์พระนามว่า วิธูรบัณฑิต ผู้บําเพ็ญสัจบารมี  
ในวิธูรชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยได้พยายามค้นหาศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจพระวิธูรทั้งในพระบาลี (วิธุรชาดก) ไม่
พบคําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมด พบแต่ในอรรถกถาที่ปรากฏข้อความพอที่จะ
วินิจฉัยได้ว่าเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี เพราะสามารถย่ออักษรได้ครบทุกตัวดังน้ี 
  น มาจาก น แปลว่า ไม ่
  ป ย่อมาจาก ปาปํ แปลว่า ซึ่งบาป 
  ส ย่อมาจาก สมณ ํ แปลว่า สมณะ 
  อ ิ ย่อมาจาก อิติ แปลว่า ดังน้ี 
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 แต่ในคัมภีรวชิรสารัตถสังคหะได้กล่าวถึงอักษรย่อของหัวใจพระวิธูรแตกต่างไปจากที่
กล่าวข้างต้นเป็น น ทุ สํ เต โดยพระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ ผู้ประพันธ์ได้แต่งเป็นคาถาเป็นคําทาย
อักษรทั้ง 4 ตัวน้ีว่า มาจากศัพท์ใด โดยอิงกับเรื่องต้นไม้ที่พระวิธูรโพธิสัตว์ได้ปลูกไว้ว่า   

นมูโล ปฐโม รกฺุโข ทุอคฺโค ปน ทติุโย 
สํมูโล ตติโย รกฺุโข เตอคฺโค ปุน ปจฺฉิโม. 

แปล: ต้นไม้ต้นที่ 1 มี น เป็นรากเหง้า แต่ต้นไม้ต้นที่ 2 มี ทุ เป็นยอด 
ต้นไม้ต้นที่ 3 มี สํ เป็นรากเหง้า ส่วนต้นไม้ต้นสุดท้าย มี ต เป็นยอด. 
(พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 64) 

 จากคาถาและคําแปลดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้แต่งได้กล่าวถึงอักษร 4 ตัว คือ น ทุ สํ เต โดย
พบว่า อักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ีมีที่มาจากวิธุรชาดก ขุททกนิกาย มหานิบาต เรียงตามอักษรดังน้ี 
   น  อักษร มาจากคาถาว่า   
   น  สาธารณทารสฺส น  ภุญฺช  สาธุเมกโก 
     น  เสเว  โลกายติกํ เนตํ  ปญฺญาย  วฑฺฒนํ. 
     (ขุ.ชา.ม. (บาลี)  28/1452/280) 

แปล : ผู้ครองเรือนไม่พึงมีภรรยาเป็นหญิงเสเพล ไม่พึงบริโภคของดีคน
เดียว ไม่พึงส่องเสพโลกายติศาสตร์ เพราะเรื่องน้ันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้
ปัญญาเจริญ. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/1452/410) พระสิริรัตนปัญญา มหา-
เถระ, ม.ป.ป., น. 65-66) 

 คําว่า ภรรยาที่เป็นหญิงสาธารณะในคําว่า สาธารณทารสฺส หมายถึง หญิงเสเพล ส่วน   
คําว่า โลกายติศาสตร์ หมายถึง คัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องโลกท่ีหาข้อยุติไม่ได้ เช่น โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง 
เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่าน้ีไม่ทําให้เกิดความเจริญทางปัญญา และไม่สามารถทําให้คนพ้นทุกข์ได้  
  ทุ อักษร มาจากคาถาว่า  
  สีลวา วตฺตสมปฺนฺโน  อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 
  นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ  สุรโต สขิโล มทุุ. 
  (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1453/280) 

แปล : ผู้อยู่ครองเรือนควรเป็นคนมีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร ไม่ประมาท    
มีปัญญาเห็นประจักษ์ มีความประพฤติถ่อมตน ไม่กระด้าง สงบเสง่ียม 
พูดคําไพเราะจับใจ สุภาพอ่อนโยน (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/1453/410, 
พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 56-57) 

  สํ อักษร มาจากคาถาว่า 
  สงคฺเหตา จ มตฺิตานํ  สํวิภาคี วิธานวา 
  ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน  สทา สมณพฺราหฺมเณ. 

 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1454/280) 
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แปล : ผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตร จําแนกแจกทาน รู้จัก
จัดทํากิจการงาน บํารุงสมณะและพราหมณ์ด้วยข้าวน้ําทุกเมื่อ (ขุ.ชา.
ม. (ไทย) 28/1454/410, พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 
56-57) 

  เต อักษร มาจากคาถาว่า 
  ธมฺมกาโม สุตาธาโร ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก 
  สกฺกจฺจํ ปยิรุปาเสยฺย สีลวนฺเต พหุสฺสเุต. 
  (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1455/281) 

แปล : ผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงสุตะ หมั่นสอบถาม เข้าไป
หาท่านผู้มีศีล เป็นพหูสูตโดยความเคารพ . (ขุ .ชา.ม . (ไทย) 28/ 
1455/411, พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 557) 

 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 จากหัวข้อที่ผ่านมาสรุปถึงอักษรย่อในหัวใจน้ีเป็น 2 ประการ คือ ประการแรก น ป ส อิ 
อักษรทั้ง 4 ตัวน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ ประการที่สอง น ทุ สํ เต อักษร ใช้วิธีการย่อ 2 แบบ คือ น สํ อักษร ใช้วิธีการ
ย่ออักษรแบบอาทิสังเกต ส่วน ทุ เต อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น ป ส อิ อักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาจากคาถาในอรรถกถา
วิธุรชาดกดังข้อความว่า 

อูนูทโร โย สหเต ชิฆจฺฉํ ทนฺโต ตปสฺสี มิตปานโภชโน 
อาหารเหตุ น กโรติ ปาปํ ตํ เว นรํ สมณมาหุ โลเกติ. 
(ชุ.ชา.ม.อ. (บาลี) 10/1346/184) 

แปล : คนใดผู้มีท้องพร่องเมื่อหิว ผู้ฝึกแล้ว มีตบะ บริโภคแต่น้ํา ย่อมไม่
ทําบาปเพราะอาหารเป็นเหตุ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงบุคคลน้ันแลว่า
เป็นสมณะในโลก.  

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์นําอักษรย่อในหัวใจพระวิธูรไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
ภาวนาป้องกันภัย ทําให้แคล้วคลาด และทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., 
น. 161) 
  ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาถึงศัพท์และสาระสําคัญอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีทั้ง 2 แบบจะได้ข้อ
สรุปว่า หัวใจพระวิธูรเป็นการสื่อถึงหลักคําสอนทั้งในด้านการครองเรือน การครองชีวิตที่ต้องมีภรรยา
เป็นคนดี ไม่ใช่หญิงเสเพล ไม่เห็นแก่ตัวบริโภคของดีแต่เพียงคนเดียว ไม่เช่ือเรื่องที่หาข้อยุติไม่ได้ แต่
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เช่ือเรื่องกรรม มีศีลธรรม สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติ ไม่ประมาท มีปัญญา มีความประพฤติที่อ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่กระด้าง สงบเสง่ียม พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน สงเคราะห์มิตร ให้ทาน รู้จักจัดทํา
กิจการงานให้เรียบร้อย บํารุงสมณะและพราหมณ์ทุกเมื่อ เป็นผู้ใฝ่ใจในธรรม ใฝ่เรียนรู้ หมั่นสอบถาม 
เข้าไปหาท่านผู้มีศีลซึ่งเป็นพหูสูต และไม่ทําบาปเพราะเห็นแก่กิน ดังน้ัน การนําอักษรในหัวใจน้ีไปใช้
ในมิติทางความเช่ือว่า สามารถปัองกันภัย แคล้วคลาดจากอันตรายได้น้ันจึงเป็นการสื่อที่ผิดไปจาก
สาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 63. หัวใจพระสุวรรณสาม : อวสทฺท (อวสชฺช) 
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า สุวรรณสามดาบส ผู้บําเพ็ญเมตตาบารมีในสุวรรณ
สามชาดก มหานิบาตชาดก ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาเขียนเป็น อวสทฺท 
บางคัมภีร์เขียนเป็น อ ว ส ท โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า สุวรรณสาม ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ คือ สุวณฺณ แปลว่า ทองคํา กับคําว่า สาม 
ที่เป็นช่ือของพระโพธิสัตว์ ทุกูลบัณฑิตผู้เป็นบิดาได้ต้ังช่ือให้บุตรของตนว่า สุวรรณสาม เน่ืองจากบุตร
ของตนมีผิวพรรณสวยงามดุจทองคํา (ขุ.ชา.อ. (บาลี) 6/540/116)  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า อวสทฺท ที่เอกสารโบราณระบุว่าเป็นอักษรในหัวใจน้ีไม่พบแหล่งมาจากสุวรรณสาม
ชาดก มหานิบาต และอรรถกถามหานิบาตชาดก พบแต่คําใกล้เคียงที่พอจะสรุปว่าเป็นอักษรในหัวใจ
น้ีตามข้อวินิจฉัย 2 แบบ ดังน้ี 
 อักษรในหัวใจนี้แบบที่ 1 : อสชฺช ในหัว มาจาก อสชฺชึ แปลว่า ได้ปล่อยไปแล้ว (อสชฺช 
ศัพท์เดิมที่ยังไม่ประกอบวิภัตติอาขยาต) โดยมีที่มาจากคาถาในสุวรรณสามชาดกว่า   

 น ตํ ตส มิโค สาม  กินฺตาหํ อลิกํ ภเณ 
 โกธโลภาภิภูตาหํ  อุสุํ เต ตํ อวสสฺชึ. 
 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/311/156) 

แปล : ท่านสาม  เน้ือหาได้สะดุ้งกลัวท่านไม่ เรากล่าวเท็จแก่ท่าน
ต่างหาก เราถูกความโกรธและความโลภครอบงํา จึงได้ปล่อยลูกศรน้ัน
ไปถึงท่าน. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/311/231) 

 อักษรในหัวใจนี้แบบที่ 2 : อ ว ส ท ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์น่าจะนําอักษรเหล่าน้ี
มาจากคาถา 4 คาถา ในสุวรรณสามชาดก โดยท่านไม่ได้นํามาจากจากคาถาเดียวกัน และไม่ได้นํามา
จากคาถาที่เป็นข้อความติดกัน โดยท่านเลือกมาเป็นบางคาถา 4 คาถาดังต่อไปน้ี 
  อ  อักษร ย่อมาจากคาถาว่า  

 อนฺธา มาตาปิตา มยฺหํ  เต ภรามิ พฺรหาวเน 
 เตสาหํ อุทกาหาโร  อาคโต มิคสมมฺตํ. 
 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/313/156) 
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แปล : มารดาบิดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอด ข้าพระองค์เลี้ยงดู
ท่านทั้ง 2 น้ันอยู่ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์จะไปตักน้ํามาให้ท่านทั้ง 2 น้ัน   
จึงมายังแม่น้ํามิคสัมมตา. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/313/232) 

 ว   อักษร ย่อมาจากคาถาว่า  
 กตมํ ตํ วนํ สาม  ยตฺถ มาตาปิตา ตว 
 อหํ เต ตถา ภริสฺสํ  ยถา เต อภรี ตุวํ. 

 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/324/157) 
แปล : ท่านสาม มารดาและบิดาของท่านอยู่ป่าไหน เราจะเลี้ยงดูมารดา
และบิดาของท่านให้เหมือนอย่างที่ท่านได้เลี้ยงดูมา. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 
28/324/233) 

  ส อักษร ย่อมาจากคาถาว่า 
 ส ราชา ปริเทเวสิ  พหุํ การุญฺญสญฺหิตํ 
 อชรามโรหํ อาสึ  อชฺเชตํ ญามิ โน ปุเร 
 สามํ กาลกตํ ทสิฺวา นตฺถิ มจฺจุสสฺ นาคโม. 
 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/329/157) 

แปล : พระราชานั้นทรงครํ่าครวญเป็นที่น่าสงสารอย่างมากว่า เรา
เข้าใจว่า จะไม่แก่และไม่ตาย เราได้เห็นสามบัณฑิตตาย วันน้ี จึงได้รู้
ความแก่และความตาย แต่ก่อนหาได้รู้ไม่. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/329/234) 

  ท อักษร ย่อมาจากคาถาว่า  
 ทหโร ยุวา นาติพฺรหา  สาโม กลฺยาณทสฺสโน 
 ทีฆสฺส เกสา อสิตา  อโถ สูนคฺคเวลลฺิตา. 
 (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/346/159) 

แปล : สามหนุ่มน้อยร่างสันทัด ผู้เห็นแก่กัลยาณธรรม มีผมยาวดําสนิท  
มีปลายงอนช้อนขึ้นข้างบน. (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/346/236) 

 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์หรือักษรย่อในหัวใจน้ีมี 2 แบบ คือ แบบแรก ได้แก่ 
อสชฺช ที่มาจากคําว่า อสชฺชึ ไม่ใช้อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตาม
แบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ส่วนแบบที่สอง คือ อ ว ส ท เป็นอักษรย่อที่ใช้วิธีการย่ออักษร 
2 แบบ คือ อ ส ท อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
แรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ว อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์เต็มและอักษรในหัวใจน้ีผู้วิจัยวินิจฉัยว่า มาจากสุวรรณสามชาดก ในมหานิบาตชาดก 
ขุททกนิกายทั้งในส่วนของพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดกตามการอ้างอิงในหัวข้อที่ผ่านมา 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระสุวรรณสามไปส่ือในมิติทางความเช่ือว่า ใช้ทาง
เมตตามหานิยม ทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตร (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 162) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของศัพท์หรืออักษรในหัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มจะ
เห็นถึงสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่โบราณาจารย์ได้นํามาก็คือ ความกตัญญู กตเวทีของพระสุวรรณสาม
ดาบสที่เลี้ยงดูบิดา มารดาผู้ตาบอด และที่เป็นหัวใจของชาดกน้ีก็คือ เมตตา อันเป็นบารมีที่พระ
สุวรรณสามดาบสได้บําเพ็ญในชาติน้ี ดังน้ัน การนําศัพท์หรืออักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความ
เช่ือว่า จะทําให้เกิดเมตตามหานิยมน้ันจึงเป็นการสื่อตามคติทางความเช่ือ แต่ถ้าสื่อถึงเมตตาว่า ทําให้
ศัตรูกลายเป็นมิตรในแง่ของการปฏิบัติต่อกันน้ันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะเมตตานั้นเป็นเครื่อง
ทําลายความโกรธ ความเกลียดชัง ความอาฆาต ความพยาบาทที่มีต่อกันออกไป เพราะผู้มีเมตตาน้ัน
จะไม่ฆ่าหรือใช้ผู้อ่ืนฆ่าชีวิตใด ๆ ดังข้อความในเมตตาภาวนาสูตรที่ว่า 

“ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าจะไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า
ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้ อ่ืนชนะ ไม่มีเวรกับใคร ๆ” (ขุ.ธ. 
(ไทย) 25/27/374) 
  

 64. หัวใจพระโพธิสัตว์ : ป ส น วา  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงบุคคลผู้ที่กําลังบําเพ็ญบารมีต่าง ๆ เพ่ือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าหรือพระปัจเจกพุเจ้าที่เรียกว่า พระโพธิสัตว์ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึง
หลักธรรมสําคัญที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบําเพ็ญ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการ
วินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระโพธิสัตว์ หมายถึง ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งกําลังบําเพ็ญบารมี 
10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา (พระพรหม- 
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558, น. 278) 
 ข. อักษรยอ่และศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยได้พยามค้นหาคําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ี แต่ไม่พบโดยตรงทั้งใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสงฆ์และอาจารย์ฝ่ายฆราวาส ดังน้ัน 
จึงวินิจฉัยว่า อักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ีว่า มาจากศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพระโพธิสัตว์ดังต่อไปน้ี 
  ป   ย่อมาจาก ปารม ี หลักธรรมที่พระโพธิสัตว์จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ 
  ส ย่อมาจาก ทส แปลว่า สิบ หมายถึง บารมี 10 ประการ 
  น  ย่อมาจาก เนกฺขมมฺ แปลว่า การออกบวช การประพฤติพรหมจรรย์ 
  วา ย่อมาจาก วายาม แปลว่า ความพยายาม 
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 การที่ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีมาจากศัพท์เหล่าน้ีก็เน่ืองจากบารมี 10 ประการ 
ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพระโพธิสัตว์ทั้งในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายานท่ี  พระโพธิสัตว์
แต่ละพระองค์จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถ-บารมีที่เรียกว่า 
บารมี 30 ทัศ ส่วนเรื่องเนกขัมมะที่มาของ น อักษรน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าพระโพธิสัตว์ในเถรวาททุก
พระองค์จะบําเพ็ญเนกขัมมะ คือ การออกบวช เพราะการออกบวชเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้พระ
โพธิสัตว์ทุกพระองค์บรรลุพระโพธิญาณ และความเพียรพยาม (วายามะ) ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่พระ
โพธิสัตว์ต้องใช้อย่างมากในการบําเพ็ญบารมี ดูตัวอย่างของพระโพธสัตว์ชาติสุดท้ายที่ทรงอธิษฐาน
ความเพียรก่อนที่จะได้ตรัสรู้ว่า “เราจักเริ่มต้ังความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น 
กระดูกก็ตามที เน้ือและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด เมื่อยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง
ของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร” (องฺ.ทุก. 
(ไทย) 20/5/61) ดังน้ัน เรื่องบารมี การออกบวช และความเพียรพยามจึงเป็นหัวใจที่ทําให้พระ
โพธิสัตว์ได้บรรลุพระโพธิญาณ 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ ป น วา 
อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรก
ของศัพท์ ส่วน ส อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแยกแสดงได้เป็น 2 เรื่อง คือ บารมี 10 ประการ พบว่า 
มีปรากฏในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76/446) ส่วนแหล่งอันเป็นที่มาของหลัก   คํา
สอนเร่ืองความเพียรพยายามได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็ม และแหล่งที่มา
ของเนกขัมมะพบหลายแห่ง เช่น บารมี 10 และอนุบุพพีกถาที่กล่าวถึง การให้ทาน (ทานกถา) การ
รักษาศีล (สีลกถา)  สวรรค์  (สัคคกถา) โทษของกาม (กามาทีนวกถา) และผลดีของการออกจากกาม
หรือการออกบวช (เนกขัมมานิสังสกถา) ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค (วิ.ม. 
(ไทย) 4/26/21) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ยังไม่พบถึงการนําอักษรย่อในหัวใจ
น้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยว่า หัวใจในคาถา 108 ใช้ได้ในทุกด้านตามปารถนา เช่น เมตตามหานิยม 
เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาถึงคําศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีอยู่ที่
บารมี 10 ประการ ที่มิได้เจาะจงเฉพาะพระโพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญเท่าน้ัน แต่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ก็ต้องเพ็ญเช่นกัน เน่ืองจากบารมี 10 ประการน้ีจะทําให้ผู้บําเพ็ญเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เหมือนอย่างพระโพธสัตว์ทุกพระองค์ได้บําเพ็ญบารมีจนบริบูรณ์แล้วก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
การบําเพ็ญบารมีน้ันมิใช่มุ่งเพ่ือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว จุดมุ่งหมายของบารมีน้ัน
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อยู่ที่การได้บรรลุนิพพานอันเป็นความหลุดพ้นทุกข์และบรรลุบรมสุขอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องอาศัย
ความเพียรพยายามอย่างมาก ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่าจะทําให้เกิดอานุภาพท่ี
น่าอัศจรรย์ต่าง ๆ น้ันจึงเป็นเรื่องของความเช่ือนอกพุทธศาสนา แต่อํานาจของบารมีธรรมคืออํานาจที่
ขจัดกิเลสที่ส่งผลให้ผู้มีบารมีธรรมเป็นมนุษย์ที่มีจิตสะอาดบริสุทธ์ิเป็นสําคัญ 
  

  65. หัวใจพระภูริทัต : ป สิ มิ วา (ป ปิ มิ วา) 
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า พระภูริทัต ผู้บําเพ็ญศีลบารมีในภูริทัตตชาดก มหา-
นิบาตชาดก ขุททกนิกาย ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น ม ส นิ วา บ้าง ม น สิ วา 
บ้าง ผู้วิจัยพยายามสืบค้นจากภูริทัตชาดกพร้อมอรรถกถาที่เป็นต้นเร่ือง ไม่พบบาทคาถาใดที่มีศัพท์
พอจะถอดอักษรตรงตามอักษรทั้งหมด พบศัพท์ที่สามารถถอดอักษรได้ใกล้เคียงที่สุด คือ ป ปิ มิ วา 
โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า ภูริทัต เป็นพระนามของพระโพธสัตว์อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพญานาค
นามว่า ภูริทัต ผู้บําเพ็ญศีลบารมี 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยได้พยายามค้นหาคําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจากภูรทิัตชาดกในมหา
นิบาตชาดก และอรรถกถาภูริทัตชาดกไม่พบคําศัพท์ที่ถอดออกมาตรงกับอักษรย่อในหวัใจน้ีทั้งหมด 
พบแต่เพียงที่ใกล้เคียง คือ ป ปิ มิ วา โดยมทีี่มาดังน้ี 
  ป ย่อมาจาก ปจฺจติ แปลว่า ถูกไฟไหม้อยู่ 
  ปิ ย่อมาจาก มหิสฺสมปิ แปลว่า แผ่นดิน แม้แก่บุคคลนั้น (มหี + อสฺส + ม 
อาคม + อปิ รัสสะ อี ที่ มหี  เป็น อิ ได้รูปศัพท์เป็น มหิสฺสมปิ)  
  ม ิ ย่อมาจาก มิตฺตทุพฺภี แปลว่า ผู้ประทุษร้ายมิตร 
  วา ย่อมาจาก ชีวเรวาปิ แปลว่า ถึงมีชีวิตอยู่ (ชีวเร + วา + ปิ) 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 ศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจพระภูริทัตน้ีให้ข้อสรุปถึงวิธีการย่ออักษร 2 วิธี 
คือ ป มิ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ ปิ วา อักษรเป็นศัพท์นิบาตที่มีพยางค์เดียว และจะเรียงไว้หลังศัพท์ที่ตนควบอยู่ 
เป็นศัพท์นิบาต ดังน้ัน จึงอนุโลมเข้าในการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอด
อักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์  
 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้ออักษรย่อและอักษรเต็มน้ันพบว่า 
มาจากคาถาหนึ่งในภูรทัตตชาดกว่า 
  ปจฺจติ นิรเย โฆเร มหิสฺสมปิ วิวรติ 
  มิตฺตทุพฺภี หิตจฺจาคี ชีวเรวาปิ สุสฺสติ. 
  (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/840/211) 



 
 

207

แปล : (โสมทัตกล่าวว่า) คนผู้ประทุษร้ายมิตรสละความเก้ือกูล จะต้อง
หมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรง แผ่นดินย่อมสูบผู้น้ัน หรือถึงมีชีวิตอยู่    
ก็ซูบซีด. (ข.ชา.ม. (ไทย) 28/840/313)   

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระภูริทัตไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้ภาวนาด้วยความเพียรด้วยจิตที่มั่นคงจะทําให้สําเร็จผลต่าง ๆ ที่ปรารถนา (สํานักงาน ส.  
ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 162) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาแหล่งอันที่มาของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ภูริทัตชาดกจะได้ข้อสรุป
ถึงสาระสําคําคัญของชาดก คือ ศีล ที่พระภูริทัตรักษาไว้ย่ิงชีพ ไม่ยอมทําผิดศีล แม้ว่า ตนจะต้องทน
ทุกข์ทรมานเพราะความหิวอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจากคาถาอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี
จะได้ข้อสรุปถึงคําสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่แสดงผ่านผู้ที่ชอบทําร้ายมิตรที่ต้องไปสู่อบายภูมิอันหา
ความเจริญไม่ได้ ถูกแผ่นดินสูบ ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นอยู่อย่างอับเฉา ไม่มีความสุข ไม่มีใครคบหา 
ดังน้ัน การนําช่ือหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีไปใช้ภาวนาเพ่ือให้เกิดอานุภาพท่ีเป็นความศักด์ิสิทธ์ิจึงไม่
ตรงตามสาระสําคัญของหัวใจน้ี แต่ถ้านําไปภาวนาเพื่อเป็นอุบายทําจิตให้สงบ เป็นสมาธิตามหลัก 
สมถกัมมัฏฐานก็เป็นการนําไปใช้ที่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
  

 66. หัวใจพระมาลัย : พลยฺย (มาลยฺย) 
 ช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงพระมาลัยเถระหรือช่ือเต็มว่า พระมาลัยเทวัตเถระ  
ที่ไปโปรดสัตว์นรก คําศัพท์ในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น พลยฺย ซึ่งไม่ตรงกับแหล่งที่มาของ
ศัพท์ ในมาลัยวัตถุทีปนีฎีกา พบแต่คําใกล้เคียง คือ มลยฺย หมายถึง ชนบทแห่งหน่ึงในเกาะลงกาที่ผู้
ศึกษาพระพุทธศาสนารู้กันโดยท่ัวไปว่าเป็นสถานท่ีทําสังคายนาครั้งที่ 5 และได้จารึกหลักคําสอน    
ในพระพุทธศาสนาลงในใบลานเป็นครั้งแรก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558, น. 300) 
เป็นไปได้ที่ผู้สืบต่อหัวใจน้ีจะคัดลอกต่อกันมาจนเพ้ียนจาก ม เป็น พ ไปในที่สุด ซึ่งพบได้ในงานตรวจ
ชําระหรือปริวรรตคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น มิลินทปัญหาฎีกา ตัวอย่างเช่น จาร ม เป็น พ เช่น 
พิมฺโพหนํ เป็น พิพฺโพหนํ เป็นต้น (ธีรโชติ  เกิดแก้ว, 2556, น. 152) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงลงความเห็นว่า 
ศัพท์ที่ถูกต้องของหัวใจน้ี คือ มาลยฺย แต่บางคัมภีร์เขียนเป็น มาเลยฺย โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า มาลัย เป็นช่ือของเกาะแห่งหน่ึงในประเทศศรีลังกา เป็นเกาะที่มีไม้จันทน์ขึ้นเป็น
จํานวนมาก พระมาลัยเกิดในเกาะแห่งน้ีจึงได้นามว่า พระมาลัย (พระมหาอภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี       
(พันนาวา), 2549, น. 157) 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า มาลยฺย น้ี ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า คําน้ีมาจากช่ือเรื่องของฎีกาที่ช่ือว่า มาลยฺยวตฺถุทีปนี-  
ฏีกา โดยโบราณาจารย์ได้ถอดคําน้ีมาจากช่ือพระมาลัยเถระ 
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 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 ศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการ
ถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําศัพท์ที่ เป็นหัวใจของพระมาลัยน้ีพบว่า มาจากช่ือของพระมาลัยเถระซึ่งปรากฏ        
ในคัมภีร์มาลัยวัตถุทีปนีฎีกา แต่งโดยพระธรรมกิตติมหาสามี ซึ่งเน้ือโดยสรุป คือ การสอนหลักธรรม
พ้ืนฐานสําคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ บุญบาป นรกสวรรค์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คนละเว้นความ
ช่ัว (บาป) ทําความดี (บุญ) หลักธรรมที่เน้นเป็นสําคัญก็คือ การให้ทานและการฟังเทศน์มหาเวสสันดร
ชาดก (พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี (พันนาวา), 2549, น. บทคัดย่อ) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เป็นหัวใจของพระมาลัยไปส่ือในมิติทางความเช่ือ เช่น ใช้ภาวนา
ประจําจะทําให้มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม ศัตรูจะทําร้ายไม่ได้ และสัตว์ทั้งหลายจะเกรงขามด้วยบารมี 
เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 176) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาโดยย่ออันเป็นแหล่งที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจ
น้ีสื่อถึงพระมาลัยโปรดสัตว์นรกโดยมุ่งให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาละเว้นความช่ัว ทําความดีโดยการให้ทาน
และฟังธรรมอันเป็นหลักคําสอนของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญ การแสดงถึงนรกก็เพ่ือ 
ให้คนตระหนักถึงผลของความช่ัวที่ส่งผลให้ผู้กระทําได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตปัจจุบันและชีวิตหลัง
ความตาย คือ การตกนรก เหมือนอย่างพุทธดํารัสในยมกวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทที่ว่า  

อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ 
ปาปํ เม กตนฺติ ตปฺปติ ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต. 
(ขุ.ธ. (บาลี) 25/17/18) 

แปล : คนที่ชอบทําความชั่วย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ตายไปแล้วก็
เดือดร้อน ช่ือว่าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เขาเดือดร้อนว่า เราทํา
ความช่ัวไว้แล้ว เขาไปสู่ทุคติย่อมเดือนร้อนอย่างย่ิง. (ขุ .ธ. (ไทย) 
25/17/29 

 นอกจากน้ียังมุ่งให้คนตระหนักถึงความดี ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต สร้างสมแต่กรรมดีที่
เรียกว่า บุญที่จะส่งผลให้ผู้ทําได้รับความสุข ความบันเทิงใจทั้งในชีวิตน้ีและชีวิตหลังความตายและดัง
พุทธดํารัสในยมกวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทที่ว่า  

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ นนฺทติ 
ปุญฺญํ เม กตนฺติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทติ สคุตึ คโต. 
(ขุ.ธ. (บาลี) 25/18/18) 
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แปล : คนที่ทําความดีเป็นประจําย่อมบันเทิงในโลกน้ี ตายไปแล้วก็ย่อม
บันเทิง ช่ือว่าบันเทิงในโลกทั้งสอง เขาย่อมบันเทิงว่า เราทําความดีไว้
แล้ว เขาไปสู่สุคติย่อมบันเทิงอย่างย่ิง. (ขุ.ธ. (ไทย) 25/18/29) 

 การนําเร่ืองพระมาลัยโปรดสัตว์นรกมาแสดงถือว่าเป็นกุศลโลบายในการสอนให้คนละเว้น
ความช่ัวโดยอ้างถึงนรก สวรรค์ ซึ่งเป็นความเช่ือพ้ืนฐานตามหลักกรรมเพ่ือให้คนกลัวอบายภูมิ และมุ่ง
สร้างความดีเพ่ือสุคติภูมิดังที่ญาติพ่ีน้องของคนตายบอกให้คนตายไปสู่ที่ชอบน่ันเอง ดังน้ัน การนําช่ือ
และศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีมาใช้สื่อความเช่ือว่า ทําให้เกิดเสน่ห์ เป็นเมตตามหานิยม หรือศัตรูทําอันตราย
ไม่ได้ เป็นต้นน้ันจึงเป็นสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี  
  
 67. หัวใจพระมโหสถ : ป ส อุ อ (ป สิ อุ อ) 
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงพระโพธิสัตว์นามว่า พระมโหสถ ผู้บําเพ็ญปัญญาบารมีในมโหสถชาดก    
ขุททนิกาย มหานิบาตชาดก ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้วิจัยเขียนเป็น ป ส อุ อ 
บางคัมภีร์เขียนเป็น ปา สิ อุ อ ก็มี ป สิ อุ อ ก็มี ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า อักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ป สิ อุ อ 
เน่ืองจากใกล้เคียงกับศัพท์ที่มาในมโหสถชาดก โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า มโหสถ หมายถึง พระโพธิสัตว์ อดีตชาติของพระพุทธเจ้าครั้งเกิดเป็นมโหสถบัณฑิต
ผู้บําเพ็ญปัญญาบารมี ในมโหสถชาดก ขุททนิกาย มหานิบาตชาดก 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจพระโหสถนี้พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาในมโหสถชาดก ขุททก
นิกาย มหานิบาตชาดก ดังน้ี 
  ป ย่อมาจาก ปสนฺโน แปลว่า เลื่อมใสแล้ว  
  สิ ย่อมาจาก ปสนฺโนสิ แปลว่า เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว (ปสนฺโน) ย่อมเป็น (อสิ) 
มาจาก ปสนฺโน + อสิ ลบ อ ทิ้งไป สําเร็จรูปเป็น ปสนฺโนสิ 
  อ ุ ย่อมาจาก เจลกฺุเขโป แปลว่า โบกผ้า (เจล = ผ้า + อุกฺเขโป = โบก)  
  อ ย่อมาจาก อวตฺตถาติ  แปลว่า อยู่ไปมา (อวตฺตถ + อิติ ลบ อิ ทิ้งไปแล้ว
ทีฆะสระ อ ที่อวตฺตถ เป็น อา สําเร็จรูปเป็น อวตฺตถาติ) 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากหัวข้อที่ผ่านมาจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบ
ผสมผสานกัน 2 วิธี คือ ป อุ อ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน สิ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาสุดท้ายของมโหสถชาดก ขุททนิกาย  
มหานิบาต ชาดก ดังใจความว่า  



 
 

210

  พหุชโน ปสนฺโนสิ ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคตํ 
  ปณฺฑิตมฺหิ อนุปฺปตฺเต เจลุกฺเขโป อวตฺตถาติ. 
  (ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/783/206) 

แปล : ชนเป็นจํานวนมากเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมาต่างก็เลื่อมใส ครั้น
มโหสถบัณฑิตมาถึงแล้ว ต่างก็โบกผ้าอยู่ไปมา. (ข .ชา.ม . (บาลี) 
28/783/304)   

 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจพระมโหสถไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้บูชาเสริมปัญญาเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถให้เหมือนคนอ่ืน เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรม-
ภักดี, ม.ป.ป., น. 162) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นใจความสําคัญของมโหสถชาดกน้ันจะพบว่า ต้องการสื่อถึง
การบําเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์นามว่า มโหสถบัณฑิต แต่ถ้าพิจารณาจากข้อความอันเป็น
แหล่งที่มาของอักษรย่อก็จะได้ข้อสรุปถึงการแสดงความยินดีต่อการกลับมาของมโหสถบัณฑิตของ
มหาชน ไม่มีเรื่องที่เก่ียวกับอํานาจหรืออิทธิฤทธ์ิแต่ประการใด ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทาง
ความเช่ือว่า ทําให้เกิดความรู้ ความสามารถหรือเกิดปัญญา จึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของชาดกน้ี ขัดกับ
หลักคําสอนเรื่องกรรมและเรื่องปัญญา 3 ที่ว่าด้วยแนวทางที่ทําให้เกิดปัญญา คือ จินตามยปัญญา 

ปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน และ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจนเห็นแจ้งรู้จริง (ที.ปา. (ไทย) 11/305/271) 
 หัวใจที่ 59-65 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อมาแสดงสาระสําคัญเก่ียวกับพระโพธิสัตว์แต่
และพระองค์ นอกจากน้ี ยังพบหัวใจที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์อดีตชาติของพระโคตมะพุทธเจ้าที่เรียกว่า 
หัวใจทศชาติหรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติโดยโบราณาจารย์ได้นําอักษรจากพระนามของพระโพธิสัตว์แต่
ละพระองค์มาใช้เป็นอักษรย่อในหัวใจ คือ  เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว 
 ช่ือและอักษรย่อในหัวใจทศชาติน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า
ครั้งทรงบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้บําเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสําคัญ ที่เรียกว่า มหาชาติ ในมหานิบาต
ชาดก ขุททกนิกาย โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ทศชาติ หมายถึง การเกิดครั้งสําคัญ (มหาชาติ) เพ่ือบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า พระเจ้าสิบชาติ เป็นการสื่อถึงเรื่องราวใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้ง 10 ชาติ ส่วนอักษรย่อน้ีเป็นอักษรท่ีโบรณาจารย์ย่อหรือถอดออกมาจาก
ช่ือพระโพธิสัตว์ใน 10 ชาติ  
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจทศชาติน้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากช่ือของพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ 
ในขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก ดังน้ี 
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  เต  ย่อมาจาก  เตมิโย พระเตมีย์ หรือเตมิยชาดก (มูคปักขชาดก) 
  ช  ย่อมาจาก มหาชนโก พระมหาชนก หรือมหาชนกชาดก 
  ส ุ ย่อมาจาก สุวณฺณสาโม พระสุวรรณสาม หรือสุวรรณสามชาดก 
  เน  ย่อมาจาก เนมิราชา พระเนมิราช หรือเนมิราชชาดก 
  ม  ย่อมาจาก มโหสโธ พระมโหสถ หรือมโหสถชาดก 
  ภ ู ย่อมาจาก ภูริทตฺโต พระภูริทัต หรือภูริทัตตชาดก 
  จ ย่อมาจาก จนฺทกุมาโร พระจันทกุมาร  หรือจันทกุมารชาดก  
  นา ย่อมาจาก นารโท พระนารทะ หรือนารทชาดก 
  วิ ย่อมาจาก วิธูรปณฺฑิโต พระวิธูรบัณฑิต หรือวิธูรชาดก 
  เว ย่อมาจาก เวสฺสนฺตโร พระเวสสันดร หรือเวสสันดรชาดก 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจทศชาติทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของแต่ละศัพท์ มีอักษร 1 ตัวที่ต้องอธิบายให้ชัดเจน คือ ช ที่   
ดูเหมือนว่าเป็นอักษรที่อยู่ตรงกลางของศัพท์ แต่ความจริงแล้วเป็นอักษรตัวแรกของศัพท์ เน่ืองจาก 
คําว่า มหาชนโก เป็นศัพท์สมาส ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ คือ มหา ที่มาจาก มหนฺต กับ ชนโก 
ดังน้ัน การที่โบราณาจารย์ย่อหรือถอด ช มาจาก ชนโก จึงเป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบ     
อาทิสังเกตเช่นกัน เพราะถอดมาเฉพาะอักษรตัวแรกของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ  
 แหล่งที่มาของหัวใจทศชาติน้ีมีปรากฏอยู่ในมหานิบาตชาดก ขุททกนิกาย (ขุ.ชา.ม. (ไทย) 
28/1-2440/183-560) เรียกว่า “หัวใจพระเจ้าสิบชาติ” โดยนําอักษรตัวแรกจากอักษรพยางค์แรก
ของช่ือพระโพธิสัตว์แต่ละท่านมาใช้เป็นอักษรย่อของหัวใจ คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว ขอขยายให้
เห็นที่มาและสาระสําคัญดังน้ี 
  เต มาจาก เตมีย์ เรื่องน้ีปรากฏในมูคปักขชาดกหรือเตมียชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์
พระนามว่า เตมีย์ใบ้ผู้บําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช 
  ช มาจาก มหาชนก เรื่องน้ีปรากฏในมหาชนกชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า 
มหาชนกผู้บําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียรพยายาม 
  สุ มาจาก สุวรรณสาม เรื่องน้ีปรากฏในสุวรรณสามชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์    
พระนามว่า สุวรรณสามผู้บําเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิต 
  เน มาจาก เนมิราช เรื่องน้ีปรากฏในเนมิราชชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า  
เนมิราช ผู้บําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ การต้ังใจอย่างแน่วแน่ที่จะทําเรื่องที่ดีงามให้สําเร็จ 
  ม มาจาก มโหสถ เรื่องน้ีปรากฏในมโหสถชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า 
มโหสถผู้บําเพ็ญปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ที่ตรงกับความจริง 
  ภู มาจาก ภูริทัต เรื่องน้ีปรากฏในภูริทัตตชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า
ภูริทัตผู้บําเพ็ญศีลบารมี คือ การรักษากาย วาจาให้เป็นปกติ 
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  จ มาจาก จันทกุมาร เรื่องน้ีปรากฏในจันทกุมารชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนาม
ว่าจันทกุมารผู้บําเพ็ญขันติบารมี คือ ความอดทน 
  นา มาจาก นารทะ เรื่องน้ีปรากฏในนารทชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า 
นารทะผู้บําเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ ความวางใจเป็นกลาง ความเที่ยงธรรม 
  วิ มาจาก วิทูรบัณฑิต เรื่องน้ีปรากฏในวิทูรชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า
วิทูรบัณฑิตผู้บําเพ็ญสัจบารมี คือ การพูดจริง ทําจริง และจริงใจ 
  เว มาจาก เวสสันดรเรื่องน้ีปรากฏในเวสสันดรชาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์พระนามว่า
เวสสันดรผู้บําเพ็ญทานบารมี คือ การให้ การเสียสละอย่างย่ิงยวด 
  สาระสําคัญของช่ือหัวใจและย่ออักษรในหัวใจน้ีก็คือ การบําเพ็ญบารมีที่พระโพธิสัตว์
แต่ละพระองค์จะต้องให้บําเพ็ญให้ครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ ดังที่ปรากฏใน ขุททกนิกาย อปทาน คือ  
  1) บารมี (ปารมี) ระดับสามัญ เป็นการบําเพ็ญบารมีในระดับพ้ืนฐานทั่วไป ตัวอย่าง 
เช่น ทานบารมี ได้แก่ การให้สิ่งนอกกาย เช่น ทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น 
  2) อุปบารมี (อุปปารมี) เป็นการบําเพ็ญบารมีในระดับสูงขึ้นไปกว่าระดับสามัญ แต่ยัง
ไม่สูงสุด เช่น ทานบารมี ได้แก่ การบริจาคอวัยวะในร่างกาย เช่น บริจาคดวงตาหรือโลหิต เป็นต้น  
  3) ปรมัตถบารมี (ปรมตฺถปารมี) เป็นการบําเพ็ญบารมีในระดับสูงสุด เช่น ทานบารมี 
ได้แก่ การเสียสละชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน หรือบริจาคสิ่งที่ย่ิงด้วยชีวิต คือ บุตร ธิดาหรือภรรยา
ให้เป็นทาน (ขุ.อป. (บาลี) 33/77/446) 
 การบําเพ็ญบารมีในแต่ละข้อ แต่ละระดับถือว่าเป็นบททดสอบศักยภาพของมนุษย์ว่า   
จะทําให้เป้าหมายที่ต้ังใจไว้น้ันสําเร็จได้หรือไม่ และการบําเพ็ญบารมีเป็นเรื่องของกรรมที่ต้องลงมือ
กระทําด้วยตัวเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องของการดลบันดาลจากอํานาจอ่ืนใด  
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจทศชาติน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น
ใช้ทางเมตตา คงทน แคล้วคลาด ใช้ทําน้ํามนต์แก้คุณไสยหรือทําน้ํามนต์ไปประพรมในสวน ไร่ นา 
ป้องกันสัตว์และศัตรูพืชรบกวน หรือนําไปใช้ลงยันต์ เช่น ยันต์ทศชาติ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร,  
2538, น. 156-160)  
  นอกจากน้ียังพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีมาผนวกเข้ากับบทสรรเสริญ
พุทธคุณ หรือที่เรียกว่า อิติปิ โส... มาใช้เป็นคํานําหน้า เป็น อิติปิ โส เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว ใช้
เป็นคาถามหาโภคทรัพย์ที่มีอานุภาพป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากศัตราวุธ ทําให้มั่งมีทรัพย์มหาศาล 
มีลาภยศ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ตลอดจนสามารถนําไปใช้ทําน้ํามนต์ถอนคุณไสย ประพรมไร่นา 
พืชพันธ์ุป้องกันสัตว์รบกวนได้หรือนําไปปลุกเสกยันต์จะทําให้อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดทุกประการ 
(โสภณ, 2552, น. 30) 
  ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
  ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ี
อยู่ที่บารมี 10 ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ ความประเสริฐสูงสุด
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เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเห็นว่า การพัฒนาชีวิตจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระอรหันต์ (อนุพุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้า) ได้แก่ 
พระอริยสาวกท้ังหมด ถือว่าได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต ดังน้ัน การสื่อถึงหัวใจและ
อักษรย่อของหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือว่า ช่วยป้องกันอํานาจคุณไสย ป้องกันศัตรูพืชมารบกวน ทํา
ให้แคล้วคลาดจากอันตราย เป็นต้น จึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระสําคัญของบารมี 10 ที่เป็นหลัก
พัฒนาชีวิตเพ่ือความดีงาม และเพ่ือบรรลุความเป็นผู้สูงสุดด้านความดี เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น 
 
 68. หัวใจพระศรีอริยะ (พระศรีอาริยเมตตรัย) : น ร วา ร (นร วร)  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัททกัปน้ี พระนามว่า พระศรีอาริยเมตตรัย
หรือที่ชาวไทยรู้จักในนามว่า พระศรีอารย์ ส่วนคําย่อในหัวใจน้ีผู้วิจัยวินิจฉัยว่าเป็น นร วร เป็นศัพท์ที่
โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงมนุษย์ผู้จะไปเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ีว่า เป็นบุคคลที่
ประเสริฐด้วยความดีมีศีล เป็นต้น โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระศรีอริยะ หมายถึง พระศรีอาริยเมตตรัย (อาริยเมตฺเตยฺโย) พระพุทธเจ้าองค์ที่ 
5 ในภัททกัปน้ีที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคต 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า อักษรในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ในยุคของพระศรีอาริยเมตตรัย ดังน้ี 
  นร มาจาก นร  อ การันต์ในปุงลิงค์ เป็นรูปศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกด้วยวิภัตติ 
     ทั้ง 7 แปลว่า คน 
  วร มาจาก วร  อ การันต์ในปุงลิงค์ เป็นรูปศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกด้วยวิภัตติ 
     ทั้ง 7 แปลว่า ประเสริฐ 
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อถึงคนดี แสดงถึง ผู้ที่เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามศรีอาริยเมตตรัยน้ันเป็นคนดี       
มีศีลธรรม และยังแสดงถึงบุคคลที่จะไปเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ีก็ต้องเป็นคนดีหรือทํา
ความดีต่าง ๆ เช่น ให้ทาน รักษาศีล เป็นต้นด้วย 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า นร วร เป็นศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไปในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ตัวอย่างคัมภีร์  
ที่แสดงถึงศัพท์ที่แปลว่า คนหรือมนุษย์น้ัน ได้แก่ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่ได้กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า 
คนหรือมนุษย์ไว้ 12 ศัพท์ ได้แก่ มนุสฺโส มานุโส มจฺโจ มานโว มนุโช นโร โปโส ปุมา ปุริโส โปริโส 
(ปฺยถ) ปณฺฑิโต (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 62) 
ส่วน วร ศัพท์ก็มีปรากฏในคัมภีร์น้ีเช่นกันในกลุ่มของศัพท์ที่มีความหมายว่า ประเสริฐ สูงสุด จํานวน 
29 ศัพท์ เช่น อุตฺตโม ปวโร เชฏฺโฐ วโร เป็นต้น (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 196-197) 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 475) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากที่มาของศัพท์ในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์ต้องการสื่อถึง
ลักษณะของคนที่เกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตตรัยน้ันเป็นคนท่ีประเสริฐด้วยคุณความดีมีศีล   เป็น
ต้น นอกจากน้ี ยังสะท้อนถึงสังคมมนุษย์ในยุคของพระองค์ว่าเป็นยุคที่มีแต่ความสงบสุข เพราะสังคม
มีแต่คนดี ส่งผลให้สังคมเป็นปฏิรูปเทส ประเทศที่มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ เพราะ
มีแต่คนดี และความสงบสุข เรื่องน้ีศึกษาได้จากจักกวัตติสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุที่ทําให้
มนุษย์มีอายุยืน คือ การประพฤติในกุศลกรรมบถ 10 ประการ18 การเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่า สังขะ ที่พรรณนาถึงสังคมในยุคน้ันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง ปราศจากปัญหา
สังคม มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องใช้กฎหมาย และการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า    
พระนามว่า เมตตรัย (ที.ปา. (ไทย) 11/105-108/63-66) ดังน้ัน การนําช่ือและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้
ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดอานุภาพศักด์ิสิทธ์ิในด้านต่าง ๆ จึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 69. หัวใจพระราม : ถมฺภูปิ (ถมฺภูป) 
 ช่ือและอักษรที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ ช่ือว่าพระราม 
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตน- 
โกสินทร์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า พระราม หมายถึง ช่ือของตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติที่มีเค้าโครงเรื่อง
มาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย เช่ือกันว่าเป็นพระนารายณ์อตารลงมายังโลกเพ่ือปราบอธรรม 
เป็นคําที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นช่ือของหัวใจน้ี 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นําอักษรในหัวใจน้ีมาจากศัพท์ที่แสดงถึงพระรามดังต่อไปน้ี 
  ถมฺ มาจาก โลกนาถมฺ แปลว่า ผู้เป็นที่พ่ึงของสัตว์โลก (โลกนาถํ) 
  ภูป  มาจาก ภูปติ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

                                         
 18 กุศลกรรมบถ หมายถึง แนวทางแห่งการทําความดี (กุศล) มี 10 ประการ แยกเป็นความดีทางกาย 
เรียกว่า กายสุจริต มี 3 ประการ คือ ไม่ทําร้ายชีวิตใด ๆ แต่มีจิตท่ีเปี่ยมด้วยเมตตาต่อทุกชีวิต ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ของใคร แต่รักในการประกอบสัมมาชีพ และไม่ละเมิดคู่ครองของใคร มีความสํารวมในกาม รักเดียวใจเดียว ความดี
ทางวาจา เรียกว่า วจีสุจริต มี 4 ประการ คือ ไม่พูดโกหก หลอกลวงใคร พูดแต่คําท่ีเป็นจริง ไม่พูดคําหยาบคาย พูด
แต่คําท่ีไพเราะ สุภาพ ไม่พูดยุแหย่ให้คนแตกแยกกัน พูดแต่คําท่ีทําให้คนรักใคร่ สามัคคีกัน และไม่พูดเร่ืองท่ีไร้
ประโยชน์ พูดแต่เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และความดีทางใจ เรียกว่า มโนสุจริต มี 3 ประการ คือ ไม่คิดโลภ
อยากได้ของผู้อ่ืน ไม่คิดอาฆาต พยาบาทผู้อ่ืน และมีความเห็นท่ีถูกต้อง (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) 
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 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มให้เข้าสรุปแล้วว่า ถมฺภูป เป็นทั้งอักษรย่อและคําย่อ 
กล่าวคือ ถมฺ อักษรที่มาจาก โลกกนาถมฺ (โลกนาถํ ในภาษาบาลี แปลงนิคคหิตเป็น ม) ใช้วิธีการย่อ
แบบอันตสังเกต ส่วน ภูป อักษรเป็นคําย่อ ไม่จัดเป็นการย่อตามแบบใดในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 การที่ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า ถมฺ อักษรมาจากคําว่า โลกนาถมฺ น้ัน เน่ืองจากพบคําน้ีในบท
อธิษฐานขอพรจากพระนารายณ์ว่า สรรวะโลกัยกานาถัม และคําที่ใกล้เคียงกันในบทอธิษฐานขอพร
จากพระรามว่า ระฆุวันศะ นาถัม (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009) และคําว่า ภูปติ 
พบในจารึกปราสาทพนมรุ้งหลักที่ 120 บทที่ 8 ที่กล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมี พระธิดาของ พระ
เจ้าชัยวรมัน (อําไพ คําโท, 2527, น. 93) คําน้ีเป็นคําเลียนเลียนแบบพระนามของพระนางลักษมีพระ
ชายาของพระพระนารายณ์ที่อวตารมาเป็นพระราม กษัตริย์ครองเมืองอโยธยาในวรรณคดีเรื่องราม
เกียรติมีอิทธิพลต่อการต้ังพระนามของพระมหากษัตริย์ไทย เช่น พระรามาธิบดี เป็นต้น 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรย่อและคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถา
หัวใจ 108 ว่า สามารถใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากช่ือหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจน้ีเป็นการนําศัพท์ที่
เก่ียวข้องกับพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติที่มีเค้าโครงเรื่อง
มาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย ดังน้ัน การสื่อถึงหัวใจน้ีไปในทางอํานาจหรืออานุภาพต่าง ๆ 
จึงเป็นการสื่อไปตามความเช่ือในอํานาจของเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 
 70. หัวใจคน : นรกาลํ (นร กาล) 
 ช่ือของหัวใจสื่อถึงมนุษย์ ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี คือ นร สื่อถึงมนุษย์หรือคนเช่นกัน และ
กาลํ สื่อถึงความตาย บางคัมภีร์เขียนศัพท์น้ีผิดไปเป็น นกลํ เพราะไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มา โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า คน มาจากภาษาบาลีว่า นร ที่เป็นศัพท์หัวใจน้ีแปลว่า คน ส่วนคําว่า กาลํ มาจาก
ศัพท์เดิมว่า กาล แปลได้หลายประการ แต่ทั่วไปมักแปลทับศัพท์ว่า กาลหรือเวลา แต่ถ้าแปลตาม  
สารธรรมจะได้ความหมายว่า กาลเวลาย่อกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง ตรงกับพระบาลีใน      
มูลปริยายชาดกว่า “กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา” (ขุ.ชา. (บาลี) 27/190/71) 
 คําว่า นร กาลํ สื่อถึง คนเกิดมาแล้วต้องตาย ได้ในสํานวนบาลี กาลกิริยา หมายถึง ตาย 
โดยใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่า กาลํ กโรติ ย่อมกระทําซึ่งกาล กาลกโต ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว กาลํ กตฺวา 
กระทํากาละแล้ว กาลมกาสิ (กาลํ อกาสิ) ได้กระทํากาละแล้ว ตัวอย่างของสํานวนบาลีที่ยกมาทั้งหมด
น้ี มีความว่า ตาย ทั้งสิ้น 
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 ความหมายโดยรวมเป็นการส่ือถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องตายทุกคนภายใต้
กฎธรรมชาติที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง ขัดแย้ง อยู่คงที่ไม่ได้ และไม่สามารถที่จะบังคับบัญชา
ให้อยู่ในอํานาจได้ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ที่พระพุทธตรัสไว้ในพระอภิธรรม กถาวัตถุ ตอนอธิคัยห-
มนสิการกถา ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น
อนัตตา” (อภิ.ก. (ไทย) 37/753/798-799) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําศัพท์ที่เป็นหัวใจคนน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เต็ม ไม่ได้ย่อหรือถอดมาแต่
อย่างใด โดยมีที่มาดังน้ี 
 นร มาจาก นร อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย เป็นศัพท์เดิมที่ยังไม่แจกวิภัตติ  
    แปลว่า คน 
 กาลํ มาจาก กาล อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย เป็นทุติยาวิภัตติ เอกวจนะ  
    (เอกพจน์) แปลว่า ซึ่งกาล เวลา หรือกาละ  
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า นร กาลํ คําน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์
นําใช้เป็นหัวใจคนเพ่ือสื่อธรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ คือ แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใคร
หนีพ้น เพราะมนุษย์เป็นสิ่งหน่ึงที่ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง 
เหมือนสรรพสิ่ง ดังน้ัน คําว่า นร กาลํ จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า นร และ กาล ทั้ง 2 ศัพท์น้ี เป็นศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไปทั้งในพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์อ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 
น้ีว่า นําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจที่ค้นพบทั้งหมดสรุปได้ว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีเป็นอีกตัวอย่าง
หน่ึงที่แสดงถึงการนําศัพท์ภาษาบาลีมาสื่อสัจธรรมของชีวิตภายใต้กฎธรรมชาติ คือ ความตายที่ไม่มี
ใครสามารถหลุดพ้นกฎธรรมชาติน้ีได้ แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังทรงปรินิพพาน ดังน้ัน การสื่อถึง
ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือเชิงอํานาจวิเศษ เช่น ทําให้เป็นเมตตามหานิยม เป็นต้น จึง
เป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับความหมายและสาระสําคัญของศัพท์ 
   
 71. หัวใจชาย : จิตฺตํ ปุริโส 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงสถานะของมนุษย์เรื่องเพศของมนุษย์ คือ บุรุษเพศ ส่วนคําศัพท์ที่เป็น
หัวใจน้ันสื่อถึงหัวใจชาย เพราะคําว่า จิต สื่อความหมายในภาษาไทยว่า หัวใจ แต่ไม่ใช้ก้อนเนื้อหัวใจ 
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แต่หมายถึง จิต บางครั้งก็เรียกรวมกันว่า จิตใจ และคําว่า ปุริโส แปลว่า บุรุษ หรือผู้ชาย โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 พระอนุรุทธาจารย์ (2530, น. 66-67) ได้ให้ความหมายของคําว่า จิตฺตํ ไว้ในอภิธัมมัตถ-
สังคหฎีกาหลายประการ ได้แก่ จิต หมายถึง ธรรมชาติที่คิด ธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ จิตเป็นตัวรู้ สิ่งที่
จิตรู้น้ันเรียกว่า อารมณ์ จิตจัดเข้าในวิญญาณในขันธ์ 5 นอกจากน้ี ท่านยังได้แสดงถึงความหมายของ
จิตที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้อีกว่า ธรรมชาติที่เรียกว่า จิต เพราะทําให้วิจิตร หรือเพราะภาวะที่จิต
เป็นธรรมชาติที่วิจิตร เพราะเป็นธรรมชาติที่ถูกกรรมและกิเลสสะสมไว้ เพราะรักษาไว้ซึ่งอัตภาพอัน
วิจิตร เพราะสั่งสมสันดานของตน หรือเพราะมีอารมณ์อันวิจิตร 
 ส่วนคําว่า ปุริโส หมายถึง บุรุษ ผู้ชาย ถ้าแปลตามรากศัพท์จะแปลว่า ผู้กําจัดความไม่
เจริญ ไปหาความเจริญ (ปํ วุจฺจติ นิรโย, ตํ ริสตีติ ปุริโส) (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์, 2528, น. 325) 
 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้นําศัพท์บาลีที่สื่อความหมายของจิตและบุรุษมาใช้เป็นหัวใจ 
โดยแสดงช่ือหัวใจตรงตัวตามศัพท์ที่นํามาว่า หัวใจชาย (จิตฺตํ = หัวใจ ปุริโส = ชาย)   
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 คําศัพท์ที่เป็นหัวใจชายน้ี โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เต็ม ไม่ได้ย่อหรือถอดมาแต่อย่าง
ใด โดยมีที่มาดังน้ี 
  จิตฺตํ มาจาก จิตฺต อ การันต์ นปุงสกลิงค์ ไม่ใช่เพศชายและเพศหญิง แจกรูปศัพท์
ในปฐมาวิภัตติ ได้รูปศัพท์ จิตฺตํ แปลว่า อันว่า จิต ใช้เป็นประธานของประโยค 
  ปุริโส มาจาก ปุริส อ การันต์ ปุงลิงค์ เพศชาย แจกรูปศัพท์ในปฐมาวิภัตติ ได้รูป
ศัพท์ ปุริโส แปลว่า อันว่า บุรุษ หรือ บุรุษ ผู้ชาย (แปลโดยอรรถ) ใช้เป็นประธานของประโยค 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า จิตฺตํ ปุริโส เป็นคําศัพท์ ไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอด
อักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีรว์ชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า จิตฺตํ ปุริโส เป็นศัพท์สามัญที่ปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงจิต 
เจตสิก รูปนิพพาน และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และอภิธัมมัตถสังคหฎีกาที่กล่าวถึงจิตไว้อย่างพิสดาร 
ส่วนคําว่า ปุริโส ก็มีปรากฏอยู่ทั่วไปในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเช่นกัน  
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําคําศัพท์ที่เป็นหัวใจชายไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ สําหรับหญิงสาว
ใช้ภาวนาเวลาไปหาผู้ชาย ทําให้ผู้ชายหลงรัก (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 232) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คําว่า จิตฺตํ ปุริโส เป็นเพียงศัพท์บาลีที่   
โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อความหมายถึงหัวใจชายตามรูปศัพท์เท่าน้ัน ไม่มีเรื่องใดที่เก่ียวข้องกับอํานาจ
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หรือพลังศักด์ิสิทธ์ิที่ทําให้เกิดอานุภาพท่ีน่าอัศจรรย์แต่ประการใด ดังน้ัน การสื่อความหัวใจน้ีไปในมิติ
ทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดเสน่ห์ ทําให้คนหลงรักจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระของศัพท์ที่เป็นหัวใจ 
 
 72. หัวใจหญิง : จิตฺตํ ภิกฺขิรินิ เม (จิตฺตํ ภคินิ เม, จิตฺตํ อิตฺถี ภคินิ เม) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงสถานะของมนุษย์เรื่องเพศหญิง ส่วนคําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ันสื่อถึงจิต
หรือใจของผู้หญิงโดยพิจารณาจากคําว่า จิตฺตํ ที่แปลว่า ใจ และคําว่า ภคินิ ที่แปลว่า น้องสาว ซึ่งบ่ง
ถึงเพศหญิง ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า คัมภีร์ทั่วไปจะเขียนเป็น จิตฺตํ ภคินิ เม แต่เอกสารโบราณที่ใช้
ศึกษาเขียนเป็น จิตฺตํ ภิกฺขิรินิ เม ซึ่งเป็นการเขียนที่ผิด เพราะไม่ตรงกับแหล่งที่มาของศัพท์ที่คัมภีร์
ส่วนใหญ่เขียนเป็น จิตฺตํ ภคินิ เม ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี คือ จิตฺตํ อิตฺถี ภคิณิ เม เพราะ
เทียบเคียงกับหัวใจชาย คือ จิตฺตํ ปุริโส และมีบางคัมภีร์เขียนหัวใจน้ีว่า จิตฺตํ อิตฺถี ภคินิ เม โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจหญิงน้ีมีความหมายอยู่ในตัวของแต่ละศัพท์ คือ คําว่า จิตฺตํ หมายถึง จิต
หรือใจ คําว่า อิตฺถี หมายถึง หญิงหรือผู้หญิง คําว่า ภคินิ หมายถึง น้องสาว และคําว่า เม หมายถึง 
ของเรา เป็นคําศัพท์ที่โบราณาจารย์มาใช้สื่อความหมายตรงตามรูปศัพท์ คือ หัวใจหญิง (จิตฺตํ อิตฺถี) 
ส่วนคําว่า ภคินิ ที่เพ่ิมขึ้นมาน้ันเป็นคําร้องเรียกหญิงโดยสํานวนหนุ่มเรียกสาวว่า น้องสาว ตามหลัก
บาลีไวยากรณ์เรียกคําน้ีว่า อาลปนะ หมายถึง คําร้องเรียกที่แปลว่า ดูกรน้องหญิงหรือดูกรน้องสาว 
ส่วนคําว่า เม เป็นคําที่แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของเรา ไม่ได้มีความหมายพิเศษไปกว่าน้ี แต่ถ้า
แปลตามรากศัพท์ จิตฺตํ ได้แปลไว้แล้วในหัวใจชาย คําว่า อิตฺถี แปลว่า ผู้ที่ชายอยากได้หรือต้องการ   
(อิสุ อิจฺฉายํ อิสุ ธาตุ ใช้ในความปรารถนาหรือต้องการ) (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช),  
2528, น. 45-46) ส่วนคําว่า เม เป็นสัพพนามใช้แทนตัวเราผู้พูด และแสดงความเป็นเจ้าของ 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําศัพท์ที่เป็นหัวใจหญิงน้ีโบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เต็ม ไม่ได้ย่อหรือถอดมาแต่อย่างใด 
โดยมีที่มาดังน้ี 
  จิตฺตํ มาจาก จิตฺต อ การันต์ นปุงสกลิงค์ (เพศรวม) แจกรูปศัพท์ในปฐมาวิภัตติ 
เอกพจน์ ได้รูปศัพท์เป็น จิตฺตํ แปลว่า อันว่า จิต หรือจิต (แปลโดยอรรถ) ใช้เป็นประธานของประโยค 
  อิตฺถี มาจาก  อิตฺถี  อี การันต์ อิตถีลิงค์ เพศหญิง แจกรูปศัพท์ในปฐมาวิภัตติ 
เอกพจน์ ได้รูปศัพท์เป็น อิตฺถี แปลว่า อันว่า หญิง หรือ หญิง (แปลโดยอรรถ) ใช้เป็นประธานของ
ประโยค 
  ภคินิ  มาจาก ภคินี  อี การันต์ อิตถีลิงค์ เพศหญิง แจกรูปศัพท์ในอาลปนวิภัตติ 
เอกพจน์ ได้รูปศัพท์เป็น ภคินิ แปลว่า ดูกรน้องหญิง ใช้เป็นคําร้องเรียกในประโยค 
  เม  มาจาก อมฺห อ การันต์ ปุงลิงค์ เพศชาย (แต่ใช้ได้ทั้งชายและหญิง) แจกใน
รูปของฉัฏฐีวิภัตติ เอกพจน์ ได้รูปศัพท์เป็น เม แปลว่า ของเรา ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ 
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 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า จิตฺตํ อิตฺถี ภคินิ เม เป็นคําศัพท์ ไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการ
ถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําศัพท์ในหัวใจหญิงน้ีเป็นคําสามัญที่ใช้หรือพบได้ทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทั้ง
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์สัททาวิเสส โดยเฉพาะคัมภีร์ภีร์อรรถ
กถาธรรมบทและอรรถกถาชาดก 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์นําคําศัพท์ที่เป็นหัวใจหญิงไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้ภาวนาเวลาไปหา
หญิงสาวจะทําให้หญิงคนน้ันรักเอ็นดู หรือใช้เสกควันบุหรี่พ่นให้ถูกตัวหญิงจะทําให้หญิงคนน้ันหลงรัก
(เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 232) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คําว่า จิตฺตํ อิตฺถี ภคินิ เม เป็นเพียงศัพท์
บาลีที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อความหมายถึงหัวใจหญิงตามรูปศัพท์เท่าน้ัน ไม่มีเรื่องใดที่เก่ียวข้องกับ
ความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่ทําให้เกิดอานุภาพที่น่าอัศจรรย์ต่าง ๆ แต่ประการใด ดังน้ัน การนํา
ศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดเสน่ห์ ทําให้คนหลงรักจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระ
ของศัพท์ที่เป็นหัวใจ แต่เป็นการสื่อความโดยนําลัทธิความเช่ือนอกพระพุทธศาสนามาใช้ 
 

 73. หัวใจพระยามาร : นภุาวโต (อานุภาวโต)  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงมารที่คอยขัดขวางไม่ให้มนุษย์ทําความดีหรือบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ 
ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงอานุภาพของมารที่ขัดขวางไม่ให้มนุษย์ทําความดี หรือทําลายความดีของ
มนุษย์ผู้ตกอยู่ในอํานาจของมาร ซึ่งพบว่า เป็นคําที่ย่อมาจากคําว่า อานุภาวโต โดยมีสาระสําคัญตาม
ข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า มาร แปลได้หลายความหมาย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 
904) ได้ให้ความหมายของคําว่า มาร ไว้หลายประการ เช่น เทวดาจําพวกหน่ึงมีใจบาปหยาบช้า คอย
กีดกันไม่ให้มนุษย์ทําความดี ยักษ์ ผู้ฆ่า ผู้ทําลาย เป็นต้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2558, 
น. 173) ได้ให้ความหมายของคําว่า มาร ไว้ว่า สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมาย
อันประเสริฐ สิ่งที่ล้างผลาญความดี ตัวการที่กําจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสําเร็จอันดีงาม  
 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงมารไว้ 5 ประเภท 
คือ กิเลสมาร หมายถึง มารคือกิเลส ที่คอยขัดขวางไม่ให้มนุษย์ทําดี ขันธมาร มารคือขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ (ขัดแย้ง) เป็นอนัตตาที่บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการทําความดี เช่น เวลาเจ็บป่วย เป็นต้น 
อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขารที่คอยปรุงแต่งให้เกิดกรรมอันส่งผลให้ต้องเวียนว่าย ตายเกิดใน
สังสารวัฏอย่างไม่รู้จักจบสิ้น เทวปุตตามาร มารคือเทพบุตรผู้ย่ิงใหญ่ระดับสูงแห่งสวรรค์ช้ันกามาวจร
ที่คอยมาขัดขวางไม่ให้มนุษย์ทําความดีหรือบรรลุประโยชน์สูงสุด เช่น พระยามารท่ีมาขัดขวาง
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พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกบวก เป็นต้น มัจจุมาร มารคือความตายที่ตัดโอกาสไม่ให้มนุษย์ทําความดีใน
ชาติน้ีได้อีกต่อไป (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 270) นอกจากน้ี คัมภีร์วิสุทธิมรรคยังได้กล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าทรงขจัดมารทั้ง 5 ได้ (กิเลสกฺขนฺธาภิสงฺขาราเทวปุตฺตามจฺจุมาเร อภญฺชิ) พระองค์จึงได้
พระนามว่า ภควา เพราะทรงขจัดมารทั้ง 5 ประการน้ี 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า นุภาวโต น้ี เป็นคําที่ย่อมาจากคําศัพท์เต็มว่า อานุภาวโต โดยความหมายแปลว่า 
แต่หรือจากอานุภาพ มาจากคําว่า อานุภาว  เป็นปุงลิงค์ เพศชาย แปลว่า อานุภาพ ลง โต ปัจจัย ใช้
ในแทนปัญจมีวิภัตติ แปลว่า แต่ จาก กว่า เพราะอานุภาพ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์ได้ตัดอักษร อา พยางค์แรกของศัพท์ออกไป เพ่ือให้คําศัพท์
เหลือเพียง 4 พยางค์ เพราะเป็นจํานวนอักษรที่นิยมใช้ในหัวใจ 108 ที่นิยมใช้ 4 อักษรเป็นส่วนใหญ่ 
คําศัพท์น้ีไม่แพร่หลายมากนัก ส่วนใหญ่จะพบแต่คําว่า อานุภาเวน ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า อานุภาวโต เป็นคําศัพท์ ไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอด
อักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า อานุภาวโต เป็นคําที่ไม่พบในพระไตรปิฎก พบแต่คําว่า อานุภาเวน แปลว่า ด้วย
หรือเพราะอานุภาพ และคัมภีร์ช้ันอรรถกถาฎีกา และคัมภีร์อ่ืน ๆ ก็ใช้คําว่า อานุภาเวน แต่ในคัมภีร์
ช้ันหลังเช่นคัมภีร์พระปริตรหรือหนังสือสวดมนต์ทั่วไปพบว่า มีการใช้คําว่า อานุภาวโต เช่น บทขัด
กรณียเมตตสูตรหรือกรณียเมตตปริตรได้กล่าวคําน้ีไว้ว่า ยสฺสานุภาวโต เพราะอานุภาพแห่งพระปริตร
ใด (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 13) ศัพท์น้ีที่เป็นแหล่งที่มาของหัวใจมารนี้ ผู้วิจัยได้
สืบค้นจากปฐมสัมโพธิกถา ตอนมารวิชยปริวัตรที่เข้าใจว่าเป็นแหล่งที่มาของคําว่า อานุภาวโต แต่ไม่
พบคําน้ี พบแต่คําว่า อานุภาเวน แทน 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
เสกหรือภาวนาเป็นประจําจะทําให้คนเกรงขาม เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 172) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์ คือ อานุภาว ที่แปลเป็นภาษาไทยอานุภาพหรืออํานาจในภาษาบาลี
มีความหมายเป็นกลาง ๆ แต่การนําไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอานุภาพว่าเป็นอะไร ดังน้ัน การสื่อความ
ของหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดอํานาจที่น่าเกรงขามจึงเป็นการตีความไปท่ีอํานาจของมาร
ที่มีอานุภาพหลายประการ แต่เป็นอานุภาพในทางขัดขวาง ทําลาย 
 
 74. หัวใจขุนแผน : สุ น โม โล 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงตัวละครเอกของวรรณคดีไทย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ส่วนอักษรที่เป็น
หัวใจน้ีสื่อถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้า และพระพุทธคุณ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการ
วินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
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 ก. ความหมาย  
 คําว่า ขุนแผน เป็นช่ือของตัวเอกในวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้าง ขุนแผน ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า  
การที่โบราณาจารย์นําช่ือของขุนแผนมาเป็นช่ือของหัวใจน้ี เน่ืองจากขุนแผนเป็นบุคคลในวรรณคดีที่
คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ประกอบกับขุนแผนเป็นผู้ที่มีเวทมนต์ คาถา อาคมที่แก่กล้าคนหน่ึง แต่การ
นําช่ือของขุนแผนมาใช้เป็นช่ือหัวใจไม่สอดคล้องกับอักษรย่อที่เป็นหัวใจต่าง ๆ ในหัวข้อต่อไป 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจขุนแผนน้ีพบว่า โบราณาจารย์ถอดมาจากคาถามหาชาตรีขุนแผน        
ที่รวบรวมหัวใจต่าง ๆ เข้าไว้ในพระคาถานี้หลายหัวใจ แต่ท่านถอดมาเพียงแค่ 2 หัวใจ ดังต่อไปน้ี 
  ส ุ มาจาก อ สํ วิ ส ุโล ปุ ส พุ ภ หัวใจนวหรคุณ 
  น มาจาก น โม พุท ธา ย หัวใจพระเจ้าหา้พระองค์  
  โม มาจาก น โม พุท ธา ย หัวใจพระเจ้าหา้พระองค์  
  โล มาจาก อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ หัวใจนวหรคุณ  
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ได้แก่ สุ โล เป็นการย่ออักษรแบบอาทิ
สังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ตามแหล่งที่มาของอักษร
ย่อ คือ สุ ย่อมาจาก สุคโต และ โล ย่อมาจาก โลกวิทู ที่เป็นศัพท์เดิม กลุ่มที่สอง ได้แก่ น โม ไม่
จัดเป็นอักษรย่อ เพราะเป็นศัพท์เดียวกัน นโม ที่แปลว่า นอบน้อม ถ้าจัดเป็นอักษรก็จะได้ข้อสรุปว่า 
น อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต และ โม อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจขุนแผนน้ีพบว่า โบราณาจารย์ถอดมาจากคาถามหาชาตรีขุนแผน ซึ่ง
พระคาถาน้ีเป็นการนําหัวใจต่าง ๆ มาใช้เป็นคาถา ได้แก่ ก ข ค ฆ ง, น ม พ ท, ก ร ม ถ, อิ ก วิ ติ, จิ 
ปิ เส คิ, น ชา ลิ ติ, จ ภ ก ส, ส สิ มิ ร, ทุ ส น โส, ก น มิ นา, ทุ ส ม นิ, สํ วิ ธา ปุ ก ย ป, อ สํ วิ สุ 
โล ปุ ส พุ ภ, ม อ อุ, สิวํ พรหมา, ข เขยฺย, อิ สฺวา สุ, น โม พุท ธา ย, พุทฺธคุณํ ธมฺมคุณํ สงฺฆคุณํ, อิ ติ 
ทเทยฺย (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 164) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้เสก
แป้ง น้ํามัน น้ําหอมเป็นเมตตามหานิยม เสกน้ํามันงาดิบทาตัว เสกของกินสารพัด คงทนทุกประการ 
(สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 164) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะพบว่า หัวใจนวหรคุณและหัวใจ   
พระเจ้า 5 พระองค์สื่อถึงพระคุณความดีของพระพุทธเจ้า คือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และ
พระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าในฐานะปูชนียบุคคลที่ควรบูชา
สักการะจะไม่พบเรื่องของความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด ดังน้ัน การสื่อหัวใจและอักษรย่อ 
ในหัวใจน้ีไปในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพันน้ันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรง
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กับสาระสําคัญของหัวใจน้ี แต่เป็นการสื่อตามอิทธิพลของความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์จากวรรณคดีเรื่อง   
ขุนช้างขุนแผนที่ตัวเอกของเรื่อง คือ ขุนแผนเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์ มีอาคาถาอาคมแก่
กล้าในด้านต่าง ๆ มากมาก 
 
 75. หัวใจพระยาร้อยเอ็ด : อิ สิ วิ ร 
 อักษรย่อในหวัใจน้ีพบว่า คัมภีร์บางแห่งเขียนเป็น อิ สิ ส แต่เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาและ
คัมภีร์ส่วนใหญ่เขียนอักษรย่อในหัวใจน้ีเป็น อิ สิ วิ ร ซึ่งช่ือและอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงฤๅษีผู้
พากเพียรหรือกล้าหาญ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี  
 ก.  ความหมาย 
 ผู้วิจัยได้พยายามสืบค้นช่ือของหัวใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่คิดว่า จะมีความเก่ียวข้อง
กับช่ือหัวใจน้ี แต่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน แต่ถ้าพิจารณาจากศัพท์ที่เป็นหัวใจก็พอจะได้เค้าที่มา    
ของหัวใจจากคําว่า อิสิ ที่แปลว่า ฤๅษี ส่วนคําว่า วิร แปลว่า กล้าหาญ พากเพียร ถ้าการวินิจฉัย
ดังกล่าวเป็นเรื่องน้ีจริง จํานวน 101 ก็จะเก่ียวกับฤษีในตํานานฤษี 108 ตน ซึ่งฤษีตนที่ 101 มีนาม
ว่า ทิศาปาโมกข์ (มหาเทพประทานพร, ม.ป.ป.)   
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์ที่เป็นใจน้ี คือ อิสิ วิร พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไปในคัมภีร์
บาลีในพระพุทธศาสนา 
  อสิ ิ มาจาก อสิิ  อิ การันต์ ปุงลิงค์ แปลว่า ฤษี (ศัพท์เดิม)  
  วริ มาจาก วิร  อ การันต์ ปุงลิงค์ แปลว่า กลา้หาญ พากเพียร (ศัพท์เดิม) 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ในหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นการนําศัพท์เต็มที่ยัง   
ไม่ประกอบวิภัตติมาใช้เป็นอักษรหัวใจ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่ออักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิร-  
สารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อิสิ วิร ทั้งสองศัพท์ น้ีเป็นศัพท์สามัญที่ ใช้ทั่วไปในคัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะพระสุตตันตปิฎกและอรรถกถาพระสุตตันปิฎก  
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
ภาวนาเป็นประจําจะทําให้มีอํานาจมาก และเป็นมหาเสน่ห์ เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., 
น. 176) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของ
หัวใจน้ี คือ การนําศัพท์มาใช้เป็นอักษรหัวใจ เป็นเพียงการแสดงความหมายของภาษาบาลีเท่าน้ัน 
ไม่ได้มีเน้ือหาที่เป็นอํานาจพิเศษแต่อย่างใด ดังน้ัน การนําอักษรในหัวใจไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า 
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ทําให้มีอํานาจมากหรือเป็นมหาเสน่ห์ทําให้คนหลงรักน้ัน จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของ
หัวใจ แต่เป็นการสื่อตามอิทธิพลของความเช่ือเรื่องอิทธิฤทธ์ิของฤษีแต่ละตน 
 
 76. หัวใจโจร : กณฺห เนห  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงมนุษย์ที่เป็นคนไม่ดี ผู้ประกอบมิจฉาชีพ จัดเข้าในคนพาลที่หลัก     
คําสอนในพระพุทธศาสนาห้ามคบหา เพราะจะนําความเดือดร้อนมาให้ ส่วนคําศัพท์ในหัวใจน้ีพบว่า 
บางคัมภีร์เขียนเป็น กนฺหเนเห ซึ่งเป็นการเขียนที่ผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจ   
ที่สื่อถึงความมืดมน มั่วมองที่เป็นช่ือของอกุศลกรรมหรือความช่ัว โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและ
การวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า โจร มีความหมายที่ชัดเจนแล้วว่า หมายถึง ผู้ที่ลักขโมย ผู้ที่ปล้นชาวบ้าน ซึ่งเป็น
การกระทําที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ คือ 
กณฺห แปลได้หลายอย่าง ได้แก่ พระนารายณ์หรือพระวิษณุ มาร บาป (ดํา) ธรรมดํา (พระเจ้าวรวงศ์
เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 6, 13, 26) 
 คัมภีร์ธาตุปปทีปิกาได้แสดงที่มาและความหมายพร้อมทั้งยกตัวอย่างของคําน้ีไว้หลาย
ประการ ดังน้ี 
 กุ กุจฺยายํ แปลว่า กุ ธาตุ ใช้ในความหมายว่า น่าเกลียด น่าชัง ดํา มืด โดยผู้เรียบเรียงได้
ยกตัวอย่างประกอบความหมายตามท่ีมาดังต่อไปน้ี 
  กณฺโห แปลว่า น่าเกลียด ดํา มืด 
  กณฺโห หมายถึง พระกฤษณะ พระนารายณ์ ดํา หมายถึงเทพที่เป็นฝ่ายเดช อํานาจ 
  กณฺโห หมายถึง พระยามาร ท้าววสวัตตี หรือช่ัว ดํา มืด 
  กณฺหา ธมฺมา ธรรมดํา หมายถึง อกุศลกรรม (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช),  
2528, น. 81) 
 จากความหมายของ กณฺห ศัพท์ที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ช่ือว่า โจร ตาม
ความหมายของศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี เพราะเป็นผู้ประกอบอกุศลกรรม กรรมช่ัวหรือที่สํานวนภาษาบาลี
ใช้คําว่า กรรมดํา ทําให้ชีวิตดํามืดอยู่ในความช่ัว เป็นการกระทําที่น่ารังเกลียด บัณฑิตเกลียดชัง 
ทําลายความเป็นมนุษย์หรือความดีงามของตนเอง (มาร)  
 อีกคําหน่ึงคือคําว่า เนห ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า มาจากคําว่า สิเนห แปลว่า ความรัก ความยินดี 
การท่ีโบราณาจารย์ใช้คําน้ี เน่ืองจากมีคําพ้องเสียงกันอยู่ แต่ถ้าจะใช้เต็มศัพท์ว่า สิเนห ก็ทําให้เกิน
จํานวนอักษรของหัวใจที่ส่วนใหญ่นิยมมีเพียง 4 อักษร ประกอบกับ เนห (สิเนห) ศัพท์มีความหมายว่า 
ยินดี แต่เป็นความยินดีในทางอกุศล เมื่อรวมกับคําว่า กณฺห ได้รูปศัพท์เป็น กณฺห เนห จึงหมายถึง   
ผู้ยินดีในความช่ัว ดังน้ัน หัวใจน้ีจึงเป็นการสื่อถึงลักษณะของโจรว่าเป็นผู้ที่ชอบทําความช่ัวที่มีผล  
เป็นความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งในชีวิตปัจจุบันและชีวิตหลังความตาย 
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 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําศัพท์ที่เป็นหัวใจโจร คือ กณฺห เนห น้ี โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์เต็มและศัพท์ที่ตัด
บางพยางค์ออกไปตามความนิยมการสร้างหัวใจส่วนใหญ่ที่มี 4 อักษร โดยมีที่มาดังน้ี 
  กณฺห มาจาก กณฺห เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย ยังไม่ได้แจกศัพท์ตามวิภัตติ
ทั้ง 7 จึงยังคงรูปศัพท์เดิม คือ กณฺห 
  เนห มาจาก  สิเนห  เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย ยังไม่ได้แจกรูปศัพท์ตาม
วิภัตติทั้ง 7 จึงยังคงรูปศัพท์เดิม คือ สิเนห โดยโบราณาจารย์ได้ตัดอักษรพยางค์แรกของศัพท์ออกไป 
จึงได้รูปเป็น เนห แต่เมื่อนําคําว่า กณฺห กับ เนห มารวมกันจึงได้รูปศัพท์เป็น กณฺห เนห มีจํานวน 4 
พยางค์ตามความนิยมของหัวใจส่วนใหญ่ 
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 คําว่า กณฺห เนห ที่เป็นศัพท์ในหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์และคําย่อที่โบราณา-
จารย์นํามา ใช้ความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการ
ถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําศัพท์ที่เป็นหัวใจโจรทั้งสองศัพท์น้ีเป็นศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไป มีปรากฏทั่วไปในคัมภีร์บาลี
ทางพระพุทธศาสนา ดังตัวอย่างที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ว่าด้วยความหมาย 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลายประการ เช่น ใช้
เสกสุราหรือว่านกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน ภาวนาก่อนเข้านอนป้องกันภัยทั้งปวง ใช้เสกน้ําลายทาเท้า
ป้องกันขวากหนาม หรือใช้ภาวนากันภูต ผี ปีศาจได้ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 216-217) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของหัวใจในหัวข้อต่าง ๆ จะได้ข้อสรุปว่า หัวใจน้ีเป็นอีก
ตัวอย่างหน่ึงที่โบราณาจารย์ได้นําศัพท์บาลีมาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ
ที่มุ่งให้คนเข้าใจว่า โจร คือ คนที่ชอบทําความช่ัวที่มีผลเป็นความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและชีวิตหลัง
ความตาย เป็นบุคคลที่สังคมรังเกลียด ไม่มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับความขลังหรือความศักด์ิใด ๆ ดังน้ัน 
การส่ือความถึงหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพัน สามารถ
ป้องกันอันตรายหรือป้องกันภูต ผี ปีศาจจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี  
 
 77. หัวใจพระยามิลินท์ : อ ล วิ  
 หัวใจน้ีสื่อถึงพระเจ้ามิลินท์ผู้เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มาถามปัญหาเก่ียวกับ
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนากับพระนาคเสนเถระในมิลินทปัญหาปกรณ์ ส่วนอักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ี
สื่อถึงข้อความที่กล่าวถึงพระเจ้ามิลินทร์พร้อมทั้งคุณสมบัติของพระองค์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
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 ก.  ความหมาย 
 คําว่า มิลินท์ น้ี แปลตามรูปศัพท์ว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งชาวมิละ หมายถึง ชาว
โยนก19 ตามรูปวิเคราะห์ที่ว่า “โยนกสงฺขาตานํ มิลานํ อินฺโท มิลินฺโท” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
2541, น. 3)  
 มิลินทปัญหาปกรณ์ได้กล่าวถึงพระเจ้ามิลินท์ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองสาคละในชมพู
ทวีป ประเทศอินเดียสมัยโบราณ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540, น. 4) ซึ่งเมืองสาคละนั้นต้ังอยู่
ในแคว้นโยกนก ปัจจุบัน ได้แก่ เมืองไสอัลกอต (Sialkot) รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย (Law, Bimala 
Churn, 2000, p. 360) นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อย่างเช่น Hinūber, Oskar/von (2000, p. 
83) ได้แสดงความเห็นว่า พระเจ้ามิลินท์ก็คือพระเจ้าเมนันเดอร์ (Menander) หรือเมนันดรอส 
(Menandros) กษัตริย์เช้ือสายกรีกที่ปกครองดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือประเทศอินเดีย เรียก
อาณาจักรที่พระองค์ปกครองว่า บัคเตรีย (Bactria) มีอาณาเขตครอบคลุมเมืองเปชวาร์ เมืองกาบูล 
ภาคเหนือของรัฐปัญจาบ ลุ่มแม่น้ําสินธู และอุตตรประเทศ ภาคตะวันตกในราว พ.ศ. 388-413 
(Pesala Bhikkhu, 1998, p. 24)  ส่วนอักษรย่อน้ันสื่อความหมายตามศัพท์เต็มในหัวข้อต่อไป 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อมาจากข้อความตอนหน่ึงที่กล่าวถึงพระเจ้า 
มิลินท์พร้อมทั้งคุณสมบัติของพระองค์ ดังต่อไปน้ี 
  อ ย่อมาจาก อยํ แปลว่า พระเจา้มิลินท์น้ี (มิลนฺิโท นาม ราชา) 
  ล ย่อมาจาก มิลินฺโท แปลว่า พระเจา้มิลินท์ (มล + อินฺท)  
  วิ ย่อมาจาก วิตณฺฑวาที แปลว่า ผู้มีวาทะทําจิตของบัณฑิตทั้งหลายให้หวาดหว่ัน 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อดังกล่าวจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ี
ใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ อ วิ อักษรย่อใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือ
การถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ล อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ แม้ว่า ล อักษรดูเหมือนว่า
เป็นอักษรที่อยู่ท่ามกลางของศัพท์ แต่ถ้าแยกศัพท์แล้วจะพบว่า เป็นอักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ (มล + 
อินฺท) 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากข้อความตอนหน่ึงในคัมภีร์มิลินท-
ปัญหาปกรณ์ที่กล่าวถึงพระเจ้ามิลินท์ว่า อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต สกฺกํ เทวานมินฺทํ อตทโวจ “อยํ 
โข มหาราช ชมฺพุทีเป สาคลนคเร มิลินฺโท นาม ราชา วิตณฺฑวาที ทุราสทฺโท ทุปฺปปสโห ปุถุติตฺถกรานํ   
อคฺคมกฺขายติ, โส ภิกฺขุสํฆํ อุปสงฺกมิตฺวา ทิฏฺฐิวาเทน ปญฺหํ ปุจฺฉิตฺวา ภิกฺขุสํฆํ วิเหเฐตี”ติ. (มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2540, น. 7)  
                                         
 19 คําว่า “ชาวโยนก” เป็นชื่อชนชาติกรีกท่ีมาอยู่ในอินเดีย ซ่ึงชาวอินเดียเรียกเพ้ียนมาจากคําว่า 
“Ionia” ไม่ใช่ชื่อของชาวไทยในล้านนา.  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 966).     
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 แปล : ครั้งน้ันแล ท่านพระอัสสคุตตะได้กล่าวคําน้ีกะท้าวสักกะจอมเทพว่า มหาบพิตร 
พระเจ้ามิลินท์ในเมืองสาคละ ผู้มีวาทะทําจิตของบัณฑิตทั้งหลายให้หวาดหว่ัน มีพระดํารัสไพเราะดี 
ไม่มีใครสามารถต้านทานได้ กล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายจํานวนมากในชมพูทวีป พระองค์
ได้เข้าหาพระภิกษุสงฆ์ถามปัญหาด้วยวาทะแห่งทิฏฐิเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์อยู่. 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้แบบตรง ๆ พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 
108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจ
น้ีเป็นเพียงอักษรที่แสดงถึงพระนามของพระเจ้ามิลินท์และคุณสมบัติของพระองค์ที่เป็นนักปราชญ์ผู้
รอบรู้ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างหาตัวจับมิได้ และสื่อถึงเหตุการณ์ที่พระองค์
เทียวถามปัญหากะพระสงฆ์ในชมพูทวีป จนเป็นที่หวาดหว่ันของพระสงฆ์เป็นอันมาก จนกระทั่ง
พระองค์ได้พบกันพระนาคเสนเถรและได้สนทนาธรรมในลักษณะของการถาม ตอบปัญหาธรรม     
อันเป็นที่มาของมิลินทปัญหาปกรณ์ มิลินทปัญหาอรรถกถา และมิลินทปัญหาฎีกาที่เป็นคัมภีร์สําคัญ
ในพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา ถ้าพิจารณาในประเด็นน้ีก็จะเห็นว่า ไม่มีอักษรตัวใดในหัวใจน้ี
เก่ียวกับความศักด์ิสิทธ์ิหรืออํานาจวิเศษแต่ประการใด 
 

 78. หัวใจคนพาล : โล ร โท ร ํ (พาล ร) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงมนุษย์ที่ไม่ดีที่เรียกว่า คนพาล ตรงกันข้ามกับคนดีที่เรียกว่า บัณฑิต 
ส่วนอักษรย่อน้ันสื่อถึงลักษณะของคนพาลตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมังคลัตถทีปนี
พบว่า บางคัมภีร์เขียนอักษรย่อของหัวใจน้ีเป็น พาลร โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 พระสิริมังคลาจารย์ (2524, น. 14-15) ได้ให้ความหมายของคนพาลไว้หลายประการ เช่น 
คนช่ัว คนที่ดํารงชีวิตด้วยสักว่าหายใจเข้า-ออก คนที่ไม่ดํารงชีวิตด้วยปัญญาอันประเสริฐ คนพาลคือ
คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ นอกจากน้ี ท่านยังกล่าวถึงลักษณะของคนพาลที่สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ไว้ 3 
ประการ คือ มักคิดช่ัว (มโนทุจริต) พูดช่ัว (วจีทุจริต) ทําช่ัว (กายทุจริต) เป็นนิสัย  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เขียนเป็น โท ร โท รํ ส่วนแบบท่ี 2 
เขียนเป็น พาล ร โดยมีที่มาดังน้ี 
 แบบที่ 1 : โล ร โท รํ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  โล ย่อมาจาก โลภ  
  ร ย่อมาจาก นร 
  โท ย่อมาจาก โทส 
  รํ ย่อมาจาก นรํ 
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 ศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีแสดงถึงคน (นร) ที่ได้ช่ือว่าเป็นคนพาล เพราะจิตมี
แต่ความโลภ ความโกรธ และรวมความหลงไว้ด้วย แสดงให้เห็นว่า คนพาลน้ันเป็นคนท่ีจิตถูกครอบงํา
ด้วยกิเลส เช่น ความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน ความพยาบาท และความเห็นผิด เป็นต้น แล้วส่งผลให้เกิด
ความคิดช่ัว ทําช่ัว พูดช่ัวตามลักษณะของคนพาล (พระสิริมังคลาจารย์, 2524, น. 14) 
 แบบที ่2 : พาล ร ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  พาล มาจาก พาล แปลว่า คนพาล เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย  
    เป็นรูปศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกวิภัตติ 
  ร ย่อมาจาก นร แปลว่า คน เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ เพศชาย  
    เป็นรูปศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกวิภัตติเช่นกัน 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านให้ข้อสรุปถึงอักษรย่อในหัวใจน้ีว่า อักษรย่อในแบบที่ 1 ใช้วิธีการย่ออักษร 2 
แบบ คือ โล โท อักษร ใช้วิธีการย่อแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรแรกหรือ
พยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ร รํ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางสุดท้ายของศัพท์ 
 ส่วนอักษรในแบบที่ 2 คําว่า พาล เป็นศัพท์ที่ท่านยกมาทั้งศัพท์จึงไม่จัดเป็นการย่ออักษร
ตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ส่วน ร อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์ภาษาลีอันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีพบว่า มีใช้ทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธ- 
ศาสนา ทั้งในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืน ๆ ส่วนหลักคําสอนที่ว่าด้วยคนพาลน้ันพบ
หลายแห่ง เช่น มงคลสูตรที่กล่าวถึงการไม่คบคนพาลว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่ง (ขุ.ขุ. (บาลี) 
25/3/2) หรือมังคลัตถทีปนีที่พระสิริมังคลาจารย์ (2524, น. 11-53) ได้อธิบายเร่ืองการไม่คบคนพาล
ควบคู่กับการคบหาบัณฑิตไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์เล่มน้ีของท่าน 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรหรือคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวไว้ถึงคาถา
หัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์
ต้องการนําศัพท์เหล่าน้ีมาสื่อถึงลักษณะของคนพาลว่าเป็นคนท่ีไม่ดี เพราะมีพ้ืนฐานทางใจไม่ดี ส่งผล
ให้เกิดความคิด การกระทํา และการพูดที่ไม่ดีไปด้วย ซึ่งตามหลักศาสนาพุทธสอนไม่ให้คบกับคน
ประเภทนี้ เพราะคนพาลจะนําความทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้ ดังน้ัน การนําอักษรหรือช่ือในหัวใจน้ี
ไปสื่อในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้เกิดเมตตามหานิยม เป็นต้น จึงไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
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 79. หัวใจพระอิศวร : ส อ น ก โต 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงพระอิศวร เทพสูงสุดองค์หน่ึงในเทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
แต่อักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงพระพุทธเจ้าในบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ โดยมีสาระตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 พระอิศวร แปลว่า ความเป็นพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ เป็นช่ือของเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู เรียกว่า เทพตรีมูรติ มี 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะหรือพระอิศวร และพระวิษณุหรือ    
พระนารายณ์ โบราณาจารย์ได้นําช่ือของพระอิศวรหรือพระศิวะมาเป็นหัวใจเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ่
ของพระพุทธเจ้าในฐานะครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ความย่ิงใหญ่ของพระพุทธเจ้าในท่ีน้ี คือ 
พระคุณความดีของพระองค์ที่เรียกว่า พุทธคุณตามอักษรย่อในหัวข้อต่อไป 
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นําอักษรย่อจากหลาย ๆ หัวใจมาผสมผสานกัน 
ดังที่มาจากอักขระที่ลงในยันธงชัยพระอิศวร และบทสรรเสริญพุทธคุณดังน้ี 
  ส  มาจาก  อิ สฺวา สุ 
  อ  มาจาก ม อ อุ, อรหํ 
  น  มาจาก นโม พุทฺธาย, น ม พ ท 
  ก  มาจาก โลกวิทู 
  โต มาจาก สุคโต 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 รูปแบบการย่อในหัวใจน้ีมี 2 แบบ คือ ส อ น อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ก โต อักษรใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์เพ่ือ
นํามาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของเรื่องที่ย่อมา รวมความแล้วอักษรย่อในหัวใจน้ี
ใช้วิธีการย่อแบบอาทยันตสังเกต 
 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นําอักษรย่อในหลาย ๆ หัวใจมาผสมผสานกัน   
ดังที่มาจากอักขระที่ลงในยันต์ธงชัยพระอิศวร คือ ม อ อุ, อิ สฺวา สุ, น โม พุทฺ ธา ย, น ม พ ท, อรหํ, 
ภควา (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 288) และบทสรรเสริญพุทธคุณ คือ โลกวิทู และสุคโต 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือของหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ลงหรือเสกยันต์พระอิศวรมีคุณค่ามากตามแต่จะปรารถนา เป็นมหามงคลอันประเสริฐ 
(อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 288) 
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 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากช่ือ ความหมาย และสาระสําคัญของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า 
อักษรย่อต่าง ๆ มีเน้ือหาที่สื่อถึงพระรัตนตรัย โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นหลัก โดยมุ่งไปท่ีการแสดง
คุณของพระพุทธเจ้าโดยสรุป 3 ประการ คือ พระวิสุทธิคุณ (อรหํ) พระปัญญาธิคุณ (ภควา, โลกวิทู) 
และพระมหากรุณาธิคุณ (สุคโต) ดังน้ัน การส่ือถึงช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปในมิติทางความ
เช่ือที่ว่าด้วยความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นการสื่อไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี แต่สื่อไปตามความเช่ือใน
อํานาจของพระอิศวร 
 
 80. หัวใจพระพาย : วา ล กโต 
 ช่ือหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีสื่อถึงเทวะที่ทําให้เกิดลมพัด เรียกตามไทยว่า พระพาย หรือ
พายุ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า วาลกโต น้ี โดยความหมายแปลว่า ผู้ทําหรือสร้างลม หมายถึง ผู้ทําให้เกิดลมพัด 
ได้แก่ พระพายหรือพระวายุ เทพผู้ทําให้ลมเกิดตามความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า วาลกโต น้ี เป็นทั้งอักษรย่อและศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นอักษรในหัวใจ 
พระพาย เพ่ือสื่อความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจดังน้ี 
  วา ย่อมาจาก วาโย หรือ วายุ แปลว่า ลม 
  ล ย่อมาจาก นิล  แปลว่า ลม 
  กโต มาจาก กโต  แปลว่า  อัน...กระทําแล้ว (กร +ต ปัจจัย) 
 จากคําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เป็นช่ือ
ของลมมา 2 ศัพท์ อีกศัพท์หน่ึงเป็นกิริยากิตก์ ใช้ในประโยคกรรมวาจาก โดยความหมายสื่อถึงผู้สร้าง
ลมหรือผู้ที่ทําให้ลมพัด คือ พระพายน่ันเอง 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า วา อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อ
หรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ล อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ ส่วนคําว่า กโต เป็นศัพท์ 
ไม่ใช่อักษรย่อ จึงไม่จัดเป็นการย่ออักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ลม น้ีมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่พระเจ้าวรวงศ์
เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (2530, น. 11-12) ได้รวบรวมไว้จํานวน 10 ศัพท์ 
ได้แก่ มาลุโต ปวโน วายุ วาโต นิล สมีรณา คนฺธวาโห วาโย สมีโร สทาคติ ซึ่งศัพท์ทั้งหมดนี้ แปลโดย
ความว่า ลม เหมือนกัน 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรย่อและคําศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึง
คาถาหัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์นํา
อักษรและศัพท์มาใช้สื่อถึงพระพายตามความเช่ือของคนโบราณ เน้ือหาของศัพท์ไม่ได้สื่อถึงความศักด์ิ
ใด ๆ แต่การนําหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือจึงเป็นการสื่อไปตามความเช่ือเรื่องอํานาจของเทพ   
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่ได้เก่ียวข้องกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาแต่ประการใด 
 
 81. หัวใจหนุมาน : ย ต ม อ (หนุมาน) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงหนุมาน ทหารเอกของพระรามในวรรณคดีของไทย คือ รามเกียรติที่มี
เค้าโครงมาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย ส่วนอักษรในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น หนุ
มาน โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า หนุมาน เป็นช่ือของตัวละครที่เป็นทหารเอกของพระรามในรามเกียรต์ิ พระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ซึ่งมีเค้าโครงมาจากมหากาพย์ เรื่อง    
รามายณะของฤษีวามีกิที่พระโบราณาจารย์นํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความมีชัยเหนือศัตรู เทียบกับ
หนุมานที่ออกรบแล้วมีชัยเหนือศัตรูน่ันเอง  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 จากการศึกษาพบว่า อักษรในหัวใจน้ีเขียน 2 แบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้น โบราณจารย์ย่อและ
นําศัพท์มาใช้สือ่ถึงความหมาย แหล่งทีม่า และสาระสําคัญดังน้ี 
 แบบที่ 1 : ย ต ม อ ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่เก่ียวข้องกับหนุมาน
ดังต่อไปน้ี 
  ย  ย่อมาจาก วาโย แปลว่า ลม โดยความหมาย คือ พระพาย เน่ืองจากหนุมา
เป็นลูกของพระพาย เทพแห่งลม 
  ต  ย่อมาจาก ตารา แปลว่า ดาว มาจากลักษณะของหนุมานประการหน่ึง คือ
หาวเป็นดาวเป็นเดือน  
  ม  ย่อมาจาก มหทิฺธิโก แปลว่า มีฤทธ์ิมาก คุณสมบัติของหนุมาน 
  อ ย่อมาจาก อมโร แปลว่า ผู้ไม่ตาย มาจากคุณสมบัติของหนุมาน แม้จะถูก
ผู้อ่ืนทําร้ายจนถึงความตาย แต่เมื่อลมพัดถูกตัวก็ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาใหม่ 
 แบบที ่2 : ห น ุมา น โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  ห น ุมา น มาจาก  หนมุาน  แปลตรงตัวว่า หนุมาน 
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 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีแบบที่ 1  ย อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบ
อันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางสุดท้ายของศัพท์ ต ม อ อักษรใช้
วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
ส่วนอักษรย่อแบบที่ 2 ห นุ มา น ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์ ดังน้ันจึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการ
ถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า หนุมาน น้ี มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ พระราชพนธ์ในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อแบบที่หน่ึงน้ันเป็นศัพท์สามัญที่ใช้ทั่วไป 
ในคัมภีร์บาลีทางศาสนาพุทธ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําคําศัพท์ที่เป็นช่ือหัวใจหนุมานไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้เสกเหล้า 
เสกของกิน หรือภาวนาปลุกตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน หรือใช้ภาวนาเข้าต่อสู้กับศัตรูทําอันตรายเรา
ไม่ได้ ย่ิงเจ็บย่ิงมีฤทธ์ิ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 228) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากคําศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อหรือ
คําศัพท์ในหัวใจน้ีเป็นเพียงการสื่อถึงหนุมานและคุณสมบัติของหนุมานว่าเป็นลูกของพระพาย เทพเจ้า
แห่งลม หาวเป็นดาวเป็นเดือน มีฤทธ์ิมาก และฆ่าไม่ตาย ดังน้ัน การส่ือความหมายชื่อและอักษรย่อ  
ในหัวใจน้ีไปทางฤทธ์ิอํานาจจึงเป็นการสื่อตามความเช่ือในฤทธานุภาพของหนุมาน ไม่ได้เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 
 
 82. หัวใจลิงลม : ยุวาพวา (ยุ วา ห วา) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงลิงประเภทหน่ึง ส่วนอักษรในหัวใจน้ีน้ีพบว่า เขียนเป็น 3 แบบ คือ เอกสาร
โบราณท่ีใช้ศึกษาเขียนว่า ยุ วา พ วา บางคัมภีร์เขียนว่า จิขจุติ บางคัมภีร์เขียนเป็น วิงวังกังหะ ผู้วิจัย
เห็นว่า อักษรที่ถูกต้องของหัวใจน้ี คือ ยุ วา ห วา โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1060) กล่าวว่า ลิงลม เป็นลิงประเภทหน่ึง เลี้ยงลูกด้วย
น้ํานม รูปร่างอ้วนกลม หัวกลม ตากลมโต รอบดวงตาเป็นวงสีเข้ม ขนสั้นนุ่มสีน้ําตาล มีแถบสีดํา
ตลอดแนวสันหลัง หางสั้นมาก ออกหากินในเวลากลางคืน จับเหย่ือได้ไว กินผลไม้ แมลง และสัตว์ 
เล็ก ๆ บางครั้งเรียกกันว่า นางอาย หรือลิงจุ่น  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 จากการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ ยุ วา ห วา จากศัพท์
ต่อไปน้ี 
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  ยุ ย่อมาจาก วายุ แปลว่า ลม 
  วา ย่อมาจาก วาโต แปลว่า ลม 
  ห ย่อมาจาก คนฺธวาโห แปลว่า ลม 
  วา ย่อมาจาก วานโร แปลว่า ลิง 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะพบว่า โบราณาจารย์ถอดมา
จากศัพท์บาลีที่มีความหมายว่า ลม กับ ลิง แล้วนํามาใช้เป็นหัวใจ และเรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจลิงลม 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่ออักษร 2 แบบ คือ วา วา 
อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรก
ของศัพท์ ส่วน ยุ ห อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ลม น้ีมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่พระเจ้าวรวงศ์
เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (2530, น. 11-12) ได้รวบรวมไว้จํานวน 10 ศัพท์ 
ได้แก่ มาลุโต ปวโน วายุ วาโต นิล สมีรณา คนฺธวาโห วาโย สมีโร สทาคติ ซึ่งศัพท์ทั้งหมดนี้ แปลโดย
ความว่า ลม เหมือนกัน 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปในมิตทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาอักษรย่อในหัวใจลิงลมไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ เสกว่าน ยา 
เหล้ากินทําให้อยู่ยงคงกระพัน ใช้ปลุกตัวทําให้ตัวเบาเหมือนลิงลม (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 229)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจ
สื่อถึงลมกับลิงที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นเคร่ืองหมายของลิงลมเท่าน้ัน ไม่ได้มีเรื่องอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ
เข้ามาเก่ียวข้องแต่ประการใด การสื่อความถึงหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพัน  
เป็นต้น จึงเป็นการสื่อไปตามความเช่ือว่า ลิงเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิประเภทหน่ึงเท่าน้ัน ไม่ได้เก่ียวข้องกับ
ลักคําสอนในพระพุทธศาสนาแต่ประการใด 
 
 83. หัวใจนกกาสัก : กา ล ถา นุ  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงนกชนิดหน่ึงที่เช่ือกันว่าเป็นนกศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีบาง
คัมภีร์เขียนเป็น กา ล ถา นู ไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยดังน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า นกกาสัก หมายถึง นกที่เช่ือกันว่าเป็นสัตว์กายสิทธ์ิ บินมาไม่เห็นตัว ถ้าได้ขนนก 
ชนิดน้ีมาไว้ติดตัวจะทําให้หายตัวได้ นอกจากน้ี คําว่า กาสักยังหมายถึง ไม้พุ่มชนิดหน่ึงในวงศ์ 
Leeaceae ใบใหญ่ใช้ทํายาได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 109, 121)  
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 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นําอักษรในหัวใจน้ีมาจากศัพท์ในธัมมจักกปวัตตนสูตร  
พระวินัยปิฎก มหาวรรค ดังน้ี 
 กาลถานุ มาจาก กามสุขลฺลิกานุโยโค แปลว่า การประกอบตนให้พัวพันอยู่ 
     ในกามสุข 
    อตฺตกิลมถานุโยค แปลว่า การประกอบตนให้ลําบาก หรือ 
     การทรมานตนด้วยวิธีต่าง ๆ 
 ถ้าเป็นตามข้อวินิจฉัยของผู้วิจัยจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์ได้ถอดอักษรจากทางสุดโต่ง
ทั้งสองทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูร โดยทรงสอนไม่ให้ชาวพุทธปฏิบัติตาม
ทางสุดโต่งทั้งสองทางนั้น เน่ืองจากพระองค์ทรงเคยมีประสบการณ์ในเรื่องทั้งสองมาก่อนและได้ข้อ
สรุปว่า ไม่ใช่ทางที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์ แต่ท่านไม่ได้ถอดมาทุกอักษร เลือกถอดมาเป็นบางอักษร
เท่าน้ัน 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาได้ให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ี คือ กา อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิ
สังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ล ถา นุ อักษรไม่
จัดเป็นการย่ออักษร เพราะไม่เข้ากับหลักเกณฑ์การย่อตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากธัมมจักกัปปวัตตน-
สูตร พระวินัยปิฎก มหาวรรค (วิ.ม. (บาลี) 4/13/13) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาอักษรย่อในหัวใจกาสักหรือนกกาสักไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้ปลุกเสกเลขยันต์ เสกน้ํามันทาตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรม-
ภักดี, ม.ป.ป., น. 160)  
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีอยู่ที่
ทางสุดโต่ง 2 ทาง คือ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ที่น่าใคร่ น่าหลงใหล และการทรมานตนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เรียกว่า ตบะ ซึ่งเรื่องทั้ง 2 ประการน้ี 
พระพุทธทรงห้ามภิกษุไม่ให้ดําเนินตาม เน่ืองจากไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ เพราะพระองค์ทรงเคย
ปฏิบัติมาก่อนครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ที่มีสิ่งที่อํานวยความสุขทางกายทุกอย่าง และครั้งที่พระองค์
ทรงออกบวชก็ใช้วิธีบําเพ็ญทุกกรกิริยา (ตบะ) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่ก็ไม่
อาจทําให้พระองค์สิ้นทุกข์ได้ ดังน้ัน พระองค์จึงได้แสดงทางที่สามที่เรียกว่า ทางสายกลาง (มัชฌิมา- 
ปฏิปทา) ซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระองค์พิสูจน์แล้วว่า ได้ผลเป็นความส้ินทุกข์จริง ได้แก่ อริยมรรค 8 
ประการ โดยสรุปสาระสําคัญก็คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญาน่ันเอง (วิ.มหา. (บาลี) 4/13/9) 
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ดังน้ัน การสื่อความหรือการนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่ยงคงกระพัน 
เป็นต้น จึงเป็นการสื่อหรือการใช้ตามเช่ือว่า นกกาสักเป็นนกศักด์ิสิทธ์ิน่ันเอง 
  
 84. หัวใจพาลี : ยนฺตนุภา  
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงตัวละครที่เป็นลิงนามว่า พาลี ทหารเอกของพระรามในวรรณคดี เรื่อง
รามเกียรต์ิ ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงอานุภาพท่ีเก่ียวกับยันต์ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและ
การวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 พาลี หรือ พญาพาลี เป็นลิงที่เป็นตัวละครตัวหน่ึงในเรื่องรามเกียรต์ิ เป็นเจ้าเมืองขีดขินที่
มีฤทธ์ิมากที่สุดตัวหน่ึง มีกายสีเขียว เป็นโอรสของพระอินทร์ กับ นางกาลอัจนา เดิมช่ือ กากาศ  
 ข. อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 โบราณาจารย์นําศัพท์ในหัวใจน้ี คือ ยนฺตนุภา มาจากศัพท์ที่มีความเก่ียวข้องกับช่ือของ
พาลี ดังน้ี 
  ยนฺต มาจาก ยนฺต  แปลว่า ยันต์  
  นุภา มาจาก อานุภาว แปลว่า อานุภาพ 
 เหตุผลที่ผู้วิจัยเห็นว่า ยนฺตนุภา มาจากศัพท์ที่ 2 น้ี เพราะคําว่า ยนฺต ไปพ้องกับคําว่า 
ยันต์ ที่เป็นความเช่ืออย่างหน่ึงของคนไทย และตัวละครในรามเกียรติมีอิทธิพลต่อยันต์ไทยมาก 
กล่าวคือโบราณาจารย์ได้นําภาพของตัวละครในรามเกียรติ เช่น พระราม หนุมาน พาลี องคต 
ทศกัณฐ์ เป็นต้นมาใช้สักยันต์รูปภาพ จึงเป็นไปได้ว่า ยนฺต กับ ยันต์ เป็นเร่ืองเดียวกันในหัวใจน้ี ส่วน
คําว่า นุภา ที่มาจากคําว่า อานุภาว  อ การันต์ ปุงลิงค์ น้ีก็เน่ืองจากพาลีเป็นลิงที่มีฤทธานุภาพมาก
น่ันเอง 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า คําศัพท์ในหัวใจพาลีน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์และ    
คําย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดอยู่ในวิธีการย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของศัพท์และคําย่อในหัวใจน้ีแยกเป็น 2 ที่มา คือ คําว่า ยันต์น้ีพบได้ทั่วไป    
ในตํารายันต์ เช่น มหายันต์ 108 ของเทพ สาริกบุตร เพชรรัตน์ มหายันต์ 108 และ 108 ยันต์ ฉบับ
พิสดารของอุรคินทร์ วิริยะบูรณะ เป็นต้น ส่วนคําว่า อานุภาว เป็นคําสามัญพบได้ในคัมภีร์บาลีทาง
พระพุทธศาสนาทั่วไป 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําศัพท์และคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถา
หัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15)  
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 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่าเป็นเพียงการนําศัพท์ที่เป็นช่ือ
ยันต์มาสื่อถึงอานุภาพของหัวใจคือพาลีทหารเอกของพระรามที่เช่ือกันว่า ยันต์พญาพาลีมีอานุภาพทํา
ให้อยู่ยงคงพัน เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติที่มีต่อความเช่ือของคน
ไทย ไม่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
 
 

 85. หัวใจองคต : พหวารา 
 ช่ือและอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงทหารเอกของพระรามในวรรณคดีของไทยเร่ืองรามเกียรติ
ที่มีเค้าโครงมาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัย
ดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 องคต หมายถึง ลิงที่เป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ เป็นลูกของพญาพาลีกับนาง
มณโฑ เป็นทหารเอกของพระราม มีธนูเป็นอาวุธประจํากาย มีความเก่งกล้ามาก ไม่มีใครสู้ได้ ผู้ที่มา
ต่อสู้กับองคตต้องตายหมด 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีมาจากศัพท์ที่มีความเก่ียวข้องกับ
องคตต่อไปน้ี 
  พห ย่อมาจาก พหล  แปลว่า มาก ใหญ่ หนา ทึบ กองทัพ 
  วา ย่อมาจาก วานร แปลว่า ลิง 
  รา ย่อมาจาก ราม แปลว่า พระราม 
 จากข้อวินิจฉัยดังกล่าวสรุปได้ว่า โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับองคตมาใช้เป็น
หัวใจน้ีเพ่ือแสดงถึงที่มาขององคตว่าเป็นลิงที่เป็นทหารเอกของพระรามน่ันเอง 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ี คือ วา รา ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิ-
สังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางแรกของศัพท์ แต่ พห อักษรเป็นการถอด
อักษรตัวหน้าของศัพท์มา 2 ตัว ก็ถือว่า อนุโลมตามวิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต แต่ไม่จัดเป็น   
คําย่อ เน่ืองจากยังไม่สามารถแปลความหมายได้ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า พหล วานร เป็นศัพท์สามัญที่มีใช้ทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ส่วนคําศัพท์ว่า 
ราม มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิของไทย 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้เป็น
คาถาภาวนาทําให้อยู่ยงคงกระพัน ทําให้ได้เปรียบศตัรู (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 174) 
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 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของคําย่อและอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า คําศัพท์
เหล่าน้ันเป็นการนํามาใช้สื่อองคตในฐานะลิงที่เป็นทหารเอกของพระรามในวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ
เท่าน้ัน ไม่ได้กล่าวถึงอํานาจวิเศษแต่อย่างใด แต่การนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า 
ทําให้อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้นน้ันเป็นการตีความไปตามฤทธานุภาพขององคตและความเช่ือทางไสย-
ศาสตร์ ไม่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
 

 86. หัวใจยุง : ตปฺปสิยํ (ตปสย หรือ ตปสยํ)  
 หัวใจน้ีสื่อถึงยุง ส่วนรูปศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ียังค้นไม่พบ พบแต่คําใกล้เคียงที่พอจะวินิจฉัยได้
ว่าเป็นที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ยุง ตรงกับศัพท์ภาษาบาลีว่า มกโส (มกสะ) อีกคําหน่ึงที่เป็นช่ือของยุง คือ สูจิมุโข 
สัตว์ที่มีปากเหมือนเข็ม เรียกว่า ยุง (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า, 2530, น. 182) ส่วนคําว่า ตปฺปสิยํ ถ้าแยกศัพท์จะได้รูปศัพท์เป็น ตปฺป แปลว่า เร่าร้อน แผดเผา 
สิยํ ไม่พบคําแปล  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า ตปฺปสิยํ น้ี ไม่ทราบแน่ชัดว่า โบราณาจารย์ท่านนํามาจากแหล่งใด ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า 
โบราณาจารย์น่าจะนําคํานี้มาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  ตปฺป  มาจาก ฑํสมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ (-อาตป แปลว่า แดด) 
  สิยํ มาจาก อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ (-ปริสฺสย แปลว่า อันตราย) 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของช่ือและหัวใจน้ี คือ ฑํสมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ 
แยกศัพท์เป็น ฑํส = เหลือบ, มกส = ยุง, วาต = ลม, อาตป = แดด, สรีสป = สัตว์เลื้อยคลาน 
พจนานุกรมธาตุ แปลคําว่า สรีสป น้ีว่า งู (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช), 2528, น. 393) จะ
พบว่า ท่านไม่ได้ถอดศัพท์ว่ายังมาโดยตรง แต่ถอด อาตป ศัพท์ ที่แปลว่า แดดหรือความร้อนมาใช้
แทน ผู้วิจัยเห็นว่า คงเป็นเพราะ มกส ที่แปลว่า ยุง อยู่ในศัพท์สมาสน้ีด้วย เพราะพบว่า บางคร้ังช่ือ
หัวใจกับศัพท์ที่เป็นหัวใจไม่สัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น หัวใจกรุณา ใช้อักษรย่อว่า จิ เจ รุ นิ ความจริงแล้ว
อักษร 4 ตัวน้ีเป็นอักษรในหัวใจปรมัตถ์หรือสังคหะ 
 ส่วนคําว่า สิยํ ที่ถอดมาจากศัพท์ว่า อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ การที่วินิจฉัย
เช่นน้ี เพราะ อักษร ส สิ ที่เขียนด้วยอักษรขอมใกล้เคียงกันมาก เป็นไปได้ว่า อาจทําให้ผู้ที่ศึกษา
คัดลอกมาผิดจาก ส เป็น สิ ได้ อีกประการหน่ึง รูปศัพท์ที่เป็น สิยํ อาจเป็นเพราะศัพท์เต็มที่เป็นศัพท์
สมาส อักษรตัวสุดท้าย คือ ถํ มีนิคคหิตประกอบอยู่ด้วย ท่านเลยนํานิคคหิตมาไว้ที่อักษรตัวสุดท้าย  
ที่ท่านย่อมา คือ ย ได้รูปศัพท์เป็น ยํ เมื่อนํามารวมกันเป็น สยํ แต่เขียนผิดเป็น สิยํ ในที่สุด  
 ค. รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีทั้งหมดเป็นคําย่อ เน่ืองจากเป็นการย่ออักษร
จากศัพท์เต็มเป็นบางอักษร ไม่นํามาทั้งหมด 
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 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากหลักปัจจัยปัจจเวกขณะในปัจจัยศีลนิสิตศีล 

ขุททกนิกาย มหาปเทส ดังข้อความว่า   
 ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑํสมกส-  

วาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย ยาวเทว หิริโกปินปฏิจฺฉาทนตฺถํ. 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑํส- 

มกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ. (ขุ.ม. (บาลี) 
29/206/422-423) 
 หลักการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในขุททกนิกาย มหานิทเทส สําหรับให้
พระภิกษุพิจารณาก่อนที่จะบริโภคปัจจัยสี่คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) และคิลานเภสัช
บริขาร (ยารักษาโรคและเครื่องมือที่ใช้รักษาโรค) ทุกคร้ังเพ่ือให้พระภิกษุเห็นจุดมุ่งหมายของ       
การบริโภคและการใช้สอยเพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป้าหมาย มิใช่บริโภคหรือใช้สอย
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เป็นไปตามอํานาจของตัณหา (ขุ.มหา. (ไทย) 29/206/601) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 ว่า 
สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15)  
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาถึงสาระสําคัญของหลักปัจจัยปัจจเวกขณะเก่ียวกับการใช้สอยจีวร และ
เสนาสนะของพระภิกษุตามหลักของปัจจัยสันนิสิตศีลแล้วจะได้ข้อสรุปว่า การใช้สอยเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริง คือ เพียงเพ่ือป้องกันเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาดกัด ป้องกันอันตรายจากฤดูกาล 
และเพื่อการอยู่อย่างสงัด อันเป็นกาสกัดหรือยับย้ังตัณหาที่แล่นไปตามความอยาก และเพื่อให้
พระภิกษุเป็นผู้มักน้อย สันโดษเป็นสําคัญ ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีนําไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้อยู่
ยงคงกระพัน เป็นต้น จึงเป็นการนําไปใช้ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจน้ี 
 
 87. หัวใจพญาไก่ : กิกุกุ (ทิ วิ กุ กุ)  
 ช่ือหัวใจน้ีน้ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพญาไก่ แต่บางคัมภีร์
เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพญาไก่เถื่อน ผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะเป็นการนําคําน้ีมาจากพระฉายานามของสมเด็จ
พระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสงฆราชองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพลับหรือวัดราช-
สิทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความช่ําชองในวิปัสสนา
กรรมฐาน มีเมตตาสูง รํ่าลือกันว่า ด้วยอํานาจเมตตาพรหมวิหารของท่านทําให้ไก่ป่าเช่ืองและพากัน
มาอาศัยอยู่ในบริเวณวัดของท่านเป็นจํานวนมาก จนคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นไก่บ้าน เรื่องน้ีเองที่ทําให้
ชาวบ้านเรียกท่านว่า สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน 
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 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า บางตําราเขียนเป็น ติ วิ กุ กู ผู้ วิจัยเห็นว่า อักษรย่อทั้ ง          
ในเอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษา คือ กิ กุ กุ และ ติ วิ กุ กู น้ัน เป็นการเขียนที่ผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์
อันเป็นมาของอักษรย่อ อักษรย่อที่ถูกต้องในหัวใจน้ี คือ ทิ วิ กุ กุ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและ
การวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า ไก่ในหัวใจน้ี หมายถึง พระโพธิสัตว์ อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพญาไก่ ผู้มี
ความฉลาด สามารถหนีเอาชีวิตรอดจากนายพรานด้วยกุศโลบายอันชาญฉลาด ส่วนอักษรย่อในหัวใจ 
สื่อความหมายถึงการสนทนาระหว่างพญาไก่โพธิสัตว์กับนายพราน 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ในกุกกุฏชาดก ขุทกนิกาย ชาดก
ดังต่อไปน้ี  
  ทิ ย่อมาจาก ทิฏฺฐา แปลว่า อันเราเห็นแล้ว 
  วิ ย่อมาจาก วิภีฏกา แปลว่า ต้นสมอพิเภก 
  กุ กุ  ย่อมาจาก กุกฺกุโฏ แปลว่า ไก่ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ทิ วิ อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง    
การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน กุ กุ อักษร เป็นคําย่อ เน่ืองจาก   
เป็นการถอดอักษรมาจากศัพท์เดียวกัน 2 อักษรขึ้นไป และเป็นการถอดท่ีข้ามอักษร ดังน้ัน จึงไม่
จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์อันเป็นแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากกุกกุฏชาดก 
ขุททนิกาย ชาดก ดังข้อความว่า  

  ทิฏฺฐา มยา วเน รุกฺขา อสสฺกณฺณา วิภีฏกา 
  น ตานิ เอวํ สกฺกนฺติ ยถา ตฺวํ รุกฺข สกฺกสิ. 
  ปุราณกุกฺกุโฏ อยํ เภตฺวา ปญฺชรมาคโต 
  กุสโล วาฬปาสานํ อปกฺกมติ ภาสตีติ. 
  (ขุ.ชา. (บาลี) 27/117-118/58) 

แปล : (ไก่ต้องการจะให้นายพรานละอายใจ จึงพูดเป็นภาษามนุษย์
ว่า) ต้นหูกวาง ต้นสมอพิเภกในป่า ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว ต้นไม้เหล่าน้ัน
ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้เหมอืนกับท่าน. 
 (นายพรานกล่าวว่า) ไก่ตัวน้ีคือไก่ตัวเก่าที่แหกกรงหนีมา เป็น
ไก่ที่ฉลาด หลบหนีจากบ่วงหางสัตว์มาได้ และยังขันเยาะเย้ยเสียอีก. 
(ขุ.ชา. (ไทย) 27/117-118/95) 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจไก่หรือหัวใจพญาไก่เถื่อนน้ีไปใช้ในมิติของความเช่ือ
หลายประการ เช่น เสกหญ้าให้ม้า วัว ควายกินเพ่ือให้เช่ือง ไม่ให้พยศ เสกของกินให้บ่าวไพร่กิน ทําให้
พวกเขาจงรักภักดี ไม่หลบหนี เสกข้าวให้เด็กกินทําให้มีสติปัญญาดี เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, 
น. 218) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดจะได้ข้อสรุปว่า การนําไก่มาใช้เป็นช่ือของหัวใจ 
ก็เพราะต้องการส่ือถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเกิดเป็นพญาไก่ ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีก็เป็น
เพียงการสื่อถึงการสนทนากันระหว่างพญาไก่โพธิสัตว์กับนายพรานเท่าน้ัน ดังน้ันการสื่อความของ
หัวใจน้ีไปทางฤทธ์ิอํานาจวิเศษจึงเป็นการสื่อความตามความเช่ือเรื่องเวทมนต์หรือคาถาไก่เถื่อนที่เช่ือ
กันว่า มีอานุภาพด้านอยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม ทําให้ค้าขายดี (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 171)  
 
 88. หัวใจงู : อหิ สปฺโป 
 ช่ือหัวใจและศัพท์ในหัวใจน้ีสื่อถึงงู ซึ่งจัดอยู่ในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา สัตว์เดรัจฉานจัดอยู่ในอบายภูมิหรือทุคติภูมิ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการ
วินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า หัวใจงูน้ี มีความหมายที่ชัดเจนแล้วตามศัพท์ที่นํามาใช้เป็นหัวใจ คือ อหิ สปฺโป 
ภาษาบาลี 2 ศัพท์น้ี แปลว่า งู เหมือนกัน ในคัมภีร์ธาตุปปทีปกาได้ให้ความหมายของคําว่า สปฺโป 
หมายถึง สัตว์ที่เลื้อยไป โดยต้ังเป็นรูปวิเคราะห์ว่า สปฺปตีติ สปฺโป (สปฺป คติยํ สปฺป ธาตุ ใช้ใน
ความหมายว่า เลื้อยไป ลง อ ปัจจัย) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช),  
2528, น. 393) และให้ความหมายของคําว่า อหิ ไว้ว่า สัตว์ผู้คลานไป โดยต้ังเป็นรูปวิเคราะห์ว่า อหตีติ 
อหิ (อหิ คติยํ อหิ ธาตุ ใช้ในความหมายว่า ไป ลง อ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ (หลวงเทพดรุณา-
นุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช), 2528, น. 36) 
 ข. อกัษรย่อและศพัทเ์ตม็ 
 จากหัวข้อที่ว่าด้วยความหมายของหัวใจและศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นหัวใจงู      
ที่กล่าวแล้วให้ข้อสรุปว่า อหิ สปฺโป ไม่ใช่อักษรย่อ แต่โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ภาษาบาลี 2 ศัพท์      
ที่แปลโดยความว่า งู เหมือนกันมาใช้เป็นหัวใจงู 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีทั้ง 2 ศัพท์ไม่ใช่อักษรย่อ เป็นเพียงการนําศัพท์ที่มีความหมายว่า งู มา
ใช้เป็นหัวใจเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะ 
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 ง. แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 คําว่า งู ไม่ใช่มีเพียงแค่ อหิ สปฺโป เท่าน้ัน เรื่องน้ีศึกษาได้จากคัมภีร์ที่รวบรวมศัพท์ที่เป็น
ช่ือหรือสื่อความหมายในเรื่องเดียวกัน คือ พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ได้แสดงศัพท์ที่แปลว่า งู ไว้
หลายศัพท์โดยผู้เรียบเรียงคัมภีร์น้ีได้แยกประเภทของงูไว้ดังต่อไปน้ี 
 1) งูเรือน งูกินหนูมี 3 ช่ือ ได้แก่  ธมฺมนี  สิลุตฺโต  ฆรสปฺโป  
 2) งูเขียวมี 1 ช่ือ ได้แก่ นีลสปฺโป  
 3) งูเล็กมี 1 ช่ือ ได้แก่ สิลาภุ 
 4) งูทั่วไปมี 18 ช่ือ คือ อาสีวิโส ภุชงฺโค อหิ ภุชโค ภุชงฺคโม สิรึสโป ผณี สปฺโป อลคฺคทา 
โภคี ปนฺนคา ทฺวิชิโวฺห อุรโค วาโฬ ทีโฆ ทีฆปิฏฺฐิโก ปาทูทโร วิสธโร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 185) 
 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําเอาศัพท์ในหัวใจงูไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น         
ใช้ในทางนักเลง เหมาะในการต่อสู้หรือการประลองต่าง ๆ จะชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ยาก เป็นต้น (สํานักงาน 
ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 163)  
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีคือ อหิ สปฺโป เป็นเพียงคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้
สื่อถึงหัวใจงูตามคําแปลโดยความของศัพท์ทั้งสอง และเป็นการนํามาเฉพาะศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาบาลี
รู้จักเป็นอย่างดีเพียงแค่ 2 ศัพท์เท่าน้ัน ความจริงศัพท์ที่แปลว่า งู น้ันมีอีกหลายศัพท์ ตามท่ีกล่าวแล้ว
ในหัวข้อแหล่งที่มาของอักษรย่อ ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและศัพท์ที่ใช้เป็นหัวใจงูไปในมิติ
ทางความเช่ือด้านความศักด์ิสิทธ์ิ พลานุภาพที่เหนือธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความหมายของ
ศัพท์แต่อย่างใด 
 
 89. หัวใจพระยานาค : องฺส (อ ง ส) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงพญานาคที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในหลายเรื่อง ส่วนอักษรย่อ   
ในหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณาที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น องฺส ซึ่งไม่ตรงกับศัพท์จากแหล่งที่มา และคัมภีร์
ส่วนใหญ่จะเขียนหัวใจน้ีว่า อ ง ส สื่อถึงความหมายและลักษณะของนาค โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า นาค แปลได้หลายอย่าง ได้แก่ งู ช้าง ไม้กากะทิง ผู้ประเสริฐหรือสูงสุด (พระเจ้าวร- 
วงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 241) หรือใช้เรียกผู้ที่จะบวชเป็น
พระภิกษุก็ได้ 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นําอักษรย่อในหัวใจน้ีมาจากศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับนาค
ดังต่อไปน้ี 
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  อ ย่อมาจาก อาคํุ แปลว่า บาป 
  ง ย่อมาจาก ภุชงฺโค แปลว่า งูหรือนาค 
  ส ย่อมาจาก สปฺปราชา แปลว่า พญางู หรือ 
     สตฺตนาค หมายถึง พญาศรีสัตตนาคราช 
 จากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีสรุปได้ว่า อ อักษร มาจากรูปวิเคราะห์ของ 
คําว่า นาโค ที่ปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหาฎีกา คือ อาคํุ ปาปํ น กโรตีติ นาโค แปลว่า ผู้ใดไม่กระทํา
ความช่ัวคือบาป ผู้น้ันช่ือว่า นาค (ผู้ไม่กระทําบาปหรือผู้ประเสริฐ) (มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 
2541, น. 12) อักษรที่มาจากคําว่า ภุชงฺโค ที่แปลว่า นาคหรืองู โดยรากศัพท์แปลว่า สัตว์ผู้เลื้อยไป
ด้วยขนด แสดงถึงศัพท์ที่มีความหมายว่า นาค ส่วน ส อักษร ที่มาจากคําว่า สปฺปราชา ที่แปลว่า 
พญานาค แสดงถึงสัตว์ประเภทนี้ว่า เป็นงูชนิดหน่ึง แต่เป็นงูที่ตัวใหญ่มาก ส่วน ส อักษรที่มาจาก 
สตฺตนาค ที่ผู้วิจัยได้วินิจฉัยเป็นคําที่สอง แสดงถึง นาคที่กล่าวในตํานาน เช่น พญานาคมุจจลินทร์ที่มา
แผ่พังพานปกป้องละอองฝนไม่ให้ถูกต้องพระวรกายของพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ใต้ต้นจิกก็มี 7 เศียร 
เป็นต้น โดยสรุปการนําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพญานาคมาใช้เป็นอักษรย่อก็เพ่ือแสดงที่มาของนาคและ
ลักษณะของนาคเป็นสําคัญ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 จากหัวข้อที่ผ่านมาสรุปได้ว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางแรกของศัพท์ มีข้อสังเกตเก่ียวกับอักษรตัวหน่ึง
ในหัวใจน้ี คือ ง อักษร ซึ่งจากรูปศัพท์เป็นอักษรที่อยู่ในท่ามกลางศัพท์ แต่ถ้าแยกศัพท์จะเห็นที่มา
ชัดเจน คือ ภุชงฺโค แยกศัพท์เป็น ภุช แปลว่า ขนด โค แปลว่า ไป งฺ อักษร เป็นอักษรที่เพ่ิมมาจากกฎ
การซ้อนพยัญชนะในพยัญชนะสนธิ กล่าวคือ ค อักษรเมื่อนําไปต่อกับศัพท์อ่ืนที่อยู่ข้างหน้าให้ซ้อน ง 
ซึ่งเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคได้ ดังน้ัน จึงได้รูปศัพท์เป็น ภุชงฺโค ดังน้ัน ง อักษรที่ซ้อนเข้ามาจึงจัดเป็น
พยัญชนะตัวต้นของศัพท์ คือ โค แม้ว่าจะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดก็ตาม ทั้งน้ีวินิจฉัยตามกฎการซ้อน
พยัญชนะสนธิ จึงอนุโลมเข้าในการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีแยกแสดงได้ดังน้ี คือ รูปวิเคราะห์ของคําว่า นาค พบใน
คัมภีร์มิลินทปัญหาฎีกา (มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 2541, น. 12) ส่วนคําว่า ภุชงฺโค สปฺปราชา 
พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่กล่าวถึงศัพท์ที่ว่าด้วยนาคและงู (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 185-185) ส่วนเรื่องราวของพญาศรีสัตตนาคราชมาจาก
ตํานาน อุรังคธาตุที่กล่าวถึงพญาศรีสัตตนาคราช มี 7 เศียรได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงประทับรอย
พระบาทไว้ที่ดอยนันทกังรี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ว่า สถานที่น้ีจะเป็นเมืองช่ือศรีสัตตนาค 
(TNEWS, 30 กันยายน 2559) หรือศึกษาจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงพระยามุจจลินทร์นาคราชได้มา
ขนดเป็นบัลลังก์ให้พระพุทธเจ้าได้ประทับน่ังและแผ่ผังพานปกป้องไม่ให้ละอองฝนถูกต้องพระพุทธเจ้า
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 11) ซึ่งเป็นที่มาของพุทธรูปปางนาค
ปรกและพญานาคมี 7 เศียร 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้ในทางนักเลง การประลองต่าง ๆ จะชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ยาก เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 163)  

 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจาณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อจะได้ข้อสรุปถึงสาระสําคัญของหัวใจน้ีว่าเป็น
การนําศัพท์มาใช้แสดงที่มาของนาคและลักษณะของนาคว่าเป็นเช่นไรเท่าน้ัน การสื่อถึงช่ือหัวใจและ
อักษรย่อในหัวใจน้ีในเชิงอํานาจศักด์ิสิทธ์ิน้ันจึงเป็นการสื่อตามฤทธานุภาพของพญานาค ผนวกกับ
ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ของไทยเป็นสําคัญ 
 
 90. หัวใจสัตว์ : อนฺตภาโว (อตฺตภาโว) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงสัตว์โลกทั่วไป ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า มีเขียนไว้ 3 แบบ คือ 
เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น อนฺตภาโว บางคัมภีร์เขียนเป็น อตฺตภาโว และบางคัมภีร์เขียนเป็น 
อตฺตภาโว พ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า สัตว์ โดยความหมายท่ัวไปจะหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน แต่ในคติทางพระพุทธศาสนา 
คําว่า สัตว์ เป็นคํากลาง ๆ ที่รวมสัตว์ทุกประเภทภายใต้คําว่า สัตว์โลก ที่แปลว่า หมู่สัตว์ ได้แก่ 
มนุษย์ เทวดา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรในหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึง
ธรรมชาติของสัตว์โลก 3 คติ คือ 
  คติที่ 1 : อนฺตภาโว   แปลว่า มีความตายเป็นภาวะ หรือมีความตายเป็นสภาวะ (อนฺต 
= ความตาย + ภาโว = ภาวะ) 
  คติที่ 2 : อตฺตภาโว แปลว่า ร่างกาย อัตภาพ  
  คติที่ 3 : อตฺตภาโว พ ยังค้นไม่พบว่า พ อักษร มาจากศัพท์ใด ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น่าจะ
เป็นอักษรที่เกินมา หรือคัดลอกมาผิด เน่ืองจากไม่พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่กล่าวถึงศัพท์ที่มี
ความหมายว่า สัตว์ ไว้ 13 ได้แก่ ปาโณ สรีรี ภูตํ สตฺโต เทหี ปุคฺคโล ชีโว ปาณี ปชา ชนฺตุ ชโน โลโก 
ตถาคโต (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 25) และคําว่า 
อตฺตภาโว นับตามพยางค์จะได้ 4 พยางค์หรืออักษรตามความนิยมของหัวใจส่วนใหญ่ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือ
การถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
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 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีทั้ง 3 แบบน้ีศึกษาได้จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่แสดงถึง
ที่มาของศัพท์ที่เป็นหัวใจแบบที่หน่ึงว่า อนฺโต (อนฺต) แปลว่า ความตาย (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 110) + ภาโว (ภาว) ได้รูปศัพท์เป็น อนฺตภาโว แปลว่า 
มีความตายเป็นสภาพ นอกจากน้ีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกายังได้แสดงถึง ภาว ศัพท์ใช้ในความหมายว่า 
สัตว์ (ภาโว  สตฺตาย) (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 
228) ดังน้ัน คําว่า อนฺตภาโว จึงแปลได้อีกอย่างหน่ึงว่า สัตว์ที่จะต้องตาย ส่วนหัวใจในแบบที่สอง คือ 
อตฺตภาโว น้ัน แปลว่า ร่างกาย หรืออัตภาพ ซึ่งคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้แสดงถึงศัพท์ที่แปลว่า ร่างกาย 
ไว้ 13 ศัพท์ ได้แก่ สรีรํ วปุ คตฺตํ (จา) อตฺตภาโว โพนฺทิ วิคฺคโห เทหํ (วา ปุริเส) กาโย (ถิยํ) ตนุ กเฬวรํ 
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 42) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่ เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น         
ใช้ภาวนาหรือเสกเพ่ือเรียกใจของสัตว์ทั้งหลายให้กลับมาจงรักภักดีต่อเรา สามารถสยบความดุร้าย 
ของสัตว์ได้ เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 173) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจจะได้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี โบราณา-
จารย์นํามาใช้สื่อถึงสัตว์และธรรมชาติของสัตว์ที่มีร่างกายทุกประเภทที่รวมอยู่ในคําว่า สัตว์โลกน้ัน 
ล้วนจะต้องตายเป็นธรรมดา ไม่มีเรื่องใดที่เก่ียวกับความศักด์ิสิทธ์ิ หรืออิทธิฤทธ์ิแต่ประการใด ดังน้ัน
การนําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า ทําให้สัตว์มาจงรักภักดีต่อเราหรือสยบสัตว์ร้ายได้ 
เป็นต้นน้ัน จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับแหล่งที่มาของหัวใจ 
  
 91. หัวใจกาลี : หนฺตนุตา (หนฺตนุภา) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงเทพี เทพผู้หญิงในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนามว่า กาลี พระชายาองค์
หน่ึงของพระศิวะหรือพระอิศวร ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี ผู้วิจัยลงความเห็นว่า สื่อถึงการขออานุภาพ
แห่งการแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าให้ขจัดอุปัทวันตรายต่าง ๆ พินาศไป โดยมีสาระสําคัญตาม
ข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า กาลี แปลว่า ช่ัวร้าย เสนียดจัญไร ช่ือหน่ึงของพระอุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ
หรือพระอิศวร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 120) เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูองค์หน่ึง 
ในเทพตรีมูรติ (พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุหรือพระนารายณ์) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ในบทสวดสัมพุทเธ ดังต่อไปน้ี 
  หนฺต มาจาก หนฺตฺวา ฆ่าหรือขจัด (อุปัทวะทั้งหลาย) 
  นุภา มาจาก นมการานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งการทําความนอบน้อม 
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 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 คําศัพท์ในหัวใจกาลีน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดอยู่ในวิธีการย่อหรือการ
ถอดอักษรแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําศัพท์ในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากบทสวดสัมพุทเธ ที่ว่าด้วยการแสดงความ
นอบน้อมแก่พระพุทธเจ้าในอดีตที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ดังตัวอย่าง
ที่มาในบทสวดดังกล่าวท่อนแรกที่ว่า 
   สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก 
   ปญฺจสตสหสฺสานิ นมามิ สิรสา อหํ 
   เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ อาทเรน นมามิหํ 
   นมการานุภาเวน หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว 
   อเนกกา อนฺตรายาปิ วินสฺสนฺตุ อเสสโต. 

   (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 2538, น. 3) 
แปล : ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า 512,028 พระองค์ด้วย 
เศียรเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายเหล่าน้ันและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเอ้ือเฟ้ือ ด้วยอานุภาพ
แห่งการนมัสการพระพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าน้ัน
ขอให้อุปัทวันตรายทั้งปวงจงพินาศไป. 

 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยไม่พบการนําคําย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 ว่า 
สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายและแหล่งที่มาจะได้ข้อสรุปว่า สาระสําคัญของหัวใจน้ีอยู่ที่
การแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และบทส่งท้ายของที่มาของหัวใจน้ีทุกตอนจะเป็นการขอให้
อานุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยช่วยขจัดอุปัทวันตรายทั้งปวงให้พินาศไป ดังน้ัน การสื่อ
ความหมายและสาระสําคัญของหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า มีอานุภาพทําให้เกิดเมตตามหานิยม 
และแคล้วคลาด เป็นต้น จึงเป็นการสื่อตามข้อความที่ปรากฏในบทสวดพระปริตรต่าง ๆ ผนวกกับการ
ที่ โบราณาจารย์ได้นําช่ือเจ้าแม่กาลี เทพเทวีผู้ดุร้ายในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาใช้เป็นช่ือหัวใจก็ย่ิงทํา
ให้คนมีความเช่ือในเรื่องอํานาจของคาถาในหัวใจน้ีมากขึ้น 
 
 92. หัวไตรโลก : โลกวิทู 
  ช่ือของหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึง 3 ประการ คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก 
ภพหรือภูมิ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิที่เก่ียวข้องกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา บางคัมภีร์
เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระพุทธเจ้าเปิดโลก ส่วนคําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ี คือ โลกวิทู โบราณาจารย์นํามาใช้
สื่อถึงพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งมิได้เฉพาะไตรโลก คือ กามโลก 
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รูปโลก และอรูปโลกเท่าน้ัน แต่หมายถึงโลกทั้งปวง ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หลักฐานที่ยืนยัน
ความจริงน้ีศึกษาได้จากอินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส (อินทริยกถา) ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค 
(ขุ.ปฏิ. (ไทย) 31/112/173-174) ที่ได้ยกตัวอย่างโลกที่พระพุทธเจ้าทรงรอบรอบรู้ไว้หลายประเภท 
โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก. ความหมาย 
 คําว่า หัวใจไตรโลก หมายถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าแผ่ไพศาลไปถึงโลกทั้ง 3 คือ (1) 
กามโลก หมายถึง โลกที่สัตว์ยังยินดีในกาม ได้แก่ มนุษย์ เทวดาช้ันฉกามาพจร (สวรรค์ 6 ช้ัน คือ   
จตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) และอบายภูมิสี่ ได้แก่ สัตว์นรก 
เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน (2) รูปโลก หมายถึง สวรรค์ช้ันรูปพรหม 16 ช้ัน (3) อรูปโลก 
หมายถึง สวรรค์ช้ันอรูปพรหม 4 ช้ัน ที่ปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/305/265) 
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 คําว่า โลกวิทู อธิบายได้ 2 นัย คือ นัยที่ไม่ใช้อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์เต็มที่มาจากภาษาบาลี
ว่า โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก กับนัยที่เป็นอักษรย่อ โดยพบที่มาในคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลาดังน้ี 
  โล ย่อมาจาก โลเก ชหติ สมฺพุทฺโธ โลกเสฏฺโฐ คุณากโร 
   โลเก สตฺเต ชหาเปติ โลกสนฺตํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 56) 

แปล : พระสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ 
ทรงละโลกได้ ทรงยังเหล่าสัตว์ให้ละโลกทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระสัมพุทธเจ้าผู้สงบจากโลกแล้ว.  

  ก ย่อมาจาก กนฺโต โย สพฺพสตฺตานํ กตฺวา ทุกฺขขยํ ชิโน 
    กเถนฺโต มธุรํ ธมฺมํ กถาสณฺหํ นมามิหํ. 
    (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 56) 

แปล : พระชินเจ้าพระองค์ใดทรงก้าวข้ามแล้ว ทรงกระทําความสิ้น
ทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งปวง ทรงตรัสธรรมอันไพเราะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระชินเจ้าผู้มีวาจานุ่มนวลพระองค์น้ัน.  

  วิ  ย่อมาจาก วินยํ โย ปกาเสติ วิทฺธงฺเสตฺวา ตโย ภเว 
   วิเสสญฺญาณสมฺปนฺโน วิปฺปสนฺนํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 57) 

แปล : พระชินเจ้าพระองค์ใด ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณอันวิเศษ รู้แจ้งภพท้ัง 
3 แล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมวินัย ข้าพเจ้าขอนมัสการพระชินเจ้าผู้
น่าเลื่อมใสพระองค์น้ัน.  

  ทู  ย่อมาจาก ทูเส สนฺเต ปหาเสนฺโต ทุรฏฺฐาเน ปกาเสติ 
   ทูรํ นิพฺพานมาคมฺม ทูสหนฺตํ นมามิหํ. 
   (สํานักงาน ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 57) 
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แปล : พระพุทธเจ้าพระองค์ใดยังสัตว์ผู้ประทุษร้ายให้ร่าเริง ทรง
ประกาศธรรมในสถานที่อันทุรกันดาร ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้า 
ผู้บรรลุถึงทางไกลคือพระนิพพานแล้ว ทรงขจัดความร้ายกาจได้.  

 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 คําว่า โลกวิทู น้ี ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากบทสรรเสริญ 
พระพุทธคุณว่า โลกวิทู เพ่ือนํามาใช้เป็นหัวใจไตรโลกเพียงศัพท์เดียวเท่าน้ัน ดังน้ันจึงไม่จัดเป็นการย่อ
หรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่ถ้าพิจารณาคําว่า โลกวิทู ที่มาจาก
คัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา ในฐานะอักษรย่อจะได้ข้อสรุปว่า โล ก วิ ทู ใช้วิธีการย่ออักษรตามแบบ 
อาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์มาใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญของหัวใจ 
  ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 คําว่า โลกวิทู น้ี เป็นคําศัพท์ที่แสดงถึงพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบท
สรรเสริญพระพุทธคุณที่เรียกกันติดปากว่า บทสวด อิติปิ โส... ซึ่งพบว่า ปรากฏในพระไตรปิฎกหลาย
แห่ง ตัวอย่างเช่น  
 อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริส- 
ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํพุทฺโธ ภควา. (วิ.ม. (บาลี) 4/55/46) 
 แปล : แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์
เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้     
อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค     
(วิ.ม. (ไทย) 4/55/65-66) 
 ในอินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส (อินทริยกถา) ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ขุ.ป. 
(ไทย) 31/112/173-174) ได้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรอบรู้โลกจน
ได้พระนามว่า โลกวิทู ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง โดยได้จําแนกโลกที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ไว้เป็นหมวด ๆ 
ต้ังแต่โลกที่มีนัยเดียว หมายถึง โลกที่มีองค์ประกอบเดียวจนถึงโลกที่มีองค์ประกอบจํานวนมาก และ
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงถึงสาเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่า โลกวิทู เพราะทรงรู้โลก
ทุกประการอย่างแจ่มแจ้ง และอธิบายถึงความเป็นผู้รอบรู้เรื่องโลกไว้มากมาย (พระพุทธโฆสาจารย์,  
2531, น. 261-265) แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว โลกที่พระพุทธเจ้าทรงรู้มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1) โลกวัตถุ เช่น โลกมนุษย์ เป็นต้น การแสดงโลกประเภทน้ีเพ่ือแสดงความจริงบางอย่าง
ให้มนุษย์ได้เข้าใจ และปฏิบัติต่อเรื่องน้ันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพ่ือการดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข และใช้โลกทางวัตถุเป็นปัจจัยสนับสนุนการบรรลุธรรมเป็นสําคัญ ดังน้ัน โลกใน
ประเด็นน้ี จึงหมายถึง โลกที่เราอาศัยอยู่ (แผ่นดิน) ดินแดน (ภพภูมิ) หมู่สัตว์ (รวมมนุษย์ด้วย) 
อวกาศ และจักรวาลก็ได้ แต่เมื่อกล่าวตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วทรงเจาะจงไปที่มนุษย์
เป็นสําคัญ 
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  2) โลกที่เป็นหลักธรรม การแสดงโลกในข้อน้ีเป็นเพียงการนําเอาคําว่า โลก มาใช้ควบคู่กับ
หลักธรรมให้มนุษย์ปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความจริง และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามโลกหรือ
หลักธรรมน้ัน ๆ เช่น อริยสัจ 4 เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือความหลุดพ้นเป็นสําคัญ 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําหัวใจไตรโลกน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ืออย่างหลากหลาย เช่น ใช้
บริกรรมเพ่ือให้เกิดทิพยเนตร หมายถึง ตาทิพย์ ใช้ภาวนาบังตาคน มองไม่เห็นเรา บางครั้งท่านใช้
ภาวนาแบบปฏิโลม คือ ย้อนอักษร ได้แก่ ทู วิ ก โล ใช้ภาวนาเป็นคาถาบังตา หรือใช้เสกปูนทาทําให้
คงทน อาวุธทําอันตรายไม่ได้ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 207) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 จากความหมายและสาระสําคัญของหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจไตรโลกน้ีสรุปได้ว่า คําศัพท์
ที่เป็นหัวใจน้ี คือ โลกวิทู แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางปัญญาหรือพระปัญญาธิคุณที่สามารถรู้ เห็น 
และเข้าใจโลกท้ังปวงอย่างแจ่มแจ้งในฐานะทรงเป็นพระสัพพัญญู ทรงรอบรู้โลกท้ังปวงทั้งทางกายภาพ
และจิตภาพ ทรงหลุดพ้นจากโลก และไม่ทรงยึดติดอยู่ในโลกดังพระดํารัสในโปฏฐปาทสูตร ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรคว่า “ถ้อยคําเรื่องอัตตาเหล่าน้ีเป็นเพียงโลกสมัญญา (ช่ือทางโลก) โลกนิรุติ (คําพูดของ
ชาวโลก) โลกโวหาร (โวหารทางโลก) และโลกบัญญัติ (บัญญัติทางโลก) ซึ่งตถาคตก็ใช้อยู่ แต่ไม่ยึดถือ” 
(ที.สี. (ไทย) 9/440/195) ซึ่งโลกที่พระองค์ทรงรู้น้ันมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ โลกทางวัตถุ และโลกทาง
จิตที่สัมพันธ์ชีวิตมนุษย์เป็นสําคัญ และโลกที่ทรงนํามาแสดงล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มนุษย์เข้าใจโลก
ตามความจริง และพัฒนาตนให้พ้นจากโลกทางวัตถุ ไม่ยึดมั่นถือมั่น เข้าสู่โลกโลกุตตรที่สามารถทําลาย
ตัณหา อุปทาน และกิเลสทั้งปวง ทําให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ และการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก
หรือภพภูมิต่าง ๆ ได้ 
 สาระสําคัญดังกล่าวน้ีถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ชาวพุทธต้องทําให้เกิด เพ่ือ
เป้าหมาย คือ ความพ้นทุกข์ ดังน้ัน การนําช่ือและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปสื่อถึงมิติทางความเช่ือที่ให้
ความสําคัญกับความศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิอํานาจจึงเป็นการสื่อที่สวนทางกับสาระสําคัญของศัพท์ที่เป็นหัวใจ 
คือ โลกวิทู ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นการสื่อศรัทธาโดยมุ่งให้คนเช่ืออย่างเดียว แต่
ไม่ได้สื่อเรื่องปัญญาตามพุทธคุณข้อน้ี 
  
 93. หัวใจอาวุธ : ก ข ม นิ   
 ช่ือและอักษรย่อของหัวใจน้ีสื่อถึงบารมีธรรมอันเปรียบเสมือนอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้
เอาชนะหมู่มาร โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า อาวุธ ในหัวใจน้ีสื่อถึงบารมี 10 ประการ ที่เปรียบเสมือนอาวุธที่ใช้ประหารกิเลส   
ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ เสมือนหน่ึงแม่ทัพและทหารผู้เข้าสู่สงคราม
จําเป็นต้องมีอาวุธประจํากายใช้ต่อสู้เพ่ือเอาชนะข้าศึก  
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 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาอายนฺตุ โภนฺโต ในปฐมสมโพธิกถา 
ตอนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะหมู่มาร ดังน้ี 
  ก ย่อมาจาก เนกฺขมมฺ แปลว่า การออกจากกาม หรือการออกบวช 
  ข ย่อมาจาก ขนฺติ แปลว่า ความอดทน 
  ม ย่อมาจาก เมตฺตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดี 
  น ิ ย่อมาจาก อาวุธานิ แปลว่า อาวุธทั้งหลาย 
 ส่วนคติทางด้านความเช่ือเรื่องเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอักษรทั้ง 4 ตัวน้ี โบราณา-
จารย์นํามาใช้แทนช่ืออาวุธของเทพ 4 องค์ คือ 
  ก ใช้แทน สกฺกสฺส วชิราวุธํ แปลว่า ท้าวสกักะ (พระอินทร์) มีเพชรเป็นอาวุธ 
  ข ใช้แทน ยมสฺส นยนาวุธํ แปลว่า ท้าวยมะ (พญายม) มีดวงตาเป็นอาวุธ 
  ม ใช้แทน อาฬวกสฺส ทุสาวุธํ แปลว่า ท้าวอาฬวกะมีผ้าเป็นอาวุธ 
  น ิ ใช้แทน เวสฺสุวณฺณสสฺ คธาวุธํ แปลว่า ท้าวเวสสุวรรณมีไม้เท้าเป็นอาวุธ 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 จากศัพท์เต็มอันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีสรุปได้ว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้รูปแบบ
การย่ออักษร 2 แบบ คือ ก ข ม อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการ
ถอดอักษรตัวหน้าหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน นิ อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ 
 มีข้อที่ต้องอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนประการหน่ึง คือ ก อักษร ที่มาจาก เนกฺขมฺม 
(นิ แปลงเป็น เน + ขมฺม) ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวสะกด เป็นการเพ่ิมพยัญชนะเข้ามาอีก 1 ตัว เรียกว่า 
การซ้อนพยัญชนะสนธิ ตามหลักไวยากรณ์บาลี พยัญชนะที่ซ้อนหน้า ข (ศัพท์หลัง) ได้ก็คือ ก จึงได้รูป
ศัพท์เป็น เนกฺขมฺม ดังน้ัน ก อักษรจึงอนุโลมเข้ากับวิธีการย่อแบบอาทิสังเกต เพราะเป็นอักษรที่อยู่ 
ในพยางค์แรกของศัพท์หลัง 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีตามคติทางพระพุทธศาสนาพบว่า โบราณาจารย์นํามา
จากคาถาในปฐมโพธิกถา ตอนมารวิชัย ดังน้ี 
     อายนฺตุ โภนฺโต อิธ ทานสีลา 
     เนกฺขมมฺปญฺญาสหวิริยขนฺตี 
     สจฺจาธิฏฺฐานสเมตฺตุเปกฺขา  
     ยุทฺธาย โว คณหฺถ อาวุธานีติ. (อาวุธานิ + อิติ += อาวุธานีติ) 

แปล : ขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาในที่น้ี ท่านทั้งหลายจงถือเอาวุธ
ทั้งหลาย คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน 
เมตตา และอุเบกขา เพ่ือการรบ. (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 93) 
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 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีตามคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูพบว่า โบราณาจารย์
นํามาจากคาถาอาวุธพระเจ้า ดังน้ี 
 สักกัสสะ วะชิราวุธัง ยมัสสะ นยนาวุธัง อาฬะวะกัสสะ ทุสสาวุธัง เวสสุวัณณัสสะ 

คะธาวุธัง จัตตาริ อาวุธานิ เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพเพ ยักขา ปะลายันติฯ แปลโดยความหมายก็คือ 
วชิราวุธของท้าวสัก นัยนาวุธของพระยม ทุสสาวุธของท้าวอาฬวกะ และคธาวุธของท้าวเวสสุวรรณมี
อานุภาพทําให้พวกยักษ์ทั้งปวงหนีไป คาถาหัวใจน้ีนําไปใช้ในเวลาต่อสู้กับศัตรูหรือออกศึกสงคราม   
ใช้เสกอาวุธทุกประเภท (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 191) ซึ่งอาวุธของเทพท้ัง 4 มีกล่าวไว้  
ในอรรถกถาอาฬวกสูตร อังคุตตรนิกาย สคาถาวรรค (สํ.ส.อ. (บาลี) 1/246/307) 
 แหล่งที่มาของหลักคําสอนเร่ืองบารมี 10 ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา น้ันพบในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76/446,   
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/76/566) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 
ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ บารมี 10 จะได้ข้อสรุปว่า บารมี 10 
ปราการ เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ การบรรลุโพธิญาณได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ
อรหันตสาวก ดังน้ัน การสื่อความถึงอักษรในหัวใจน้ีในทางเวทมนต์คาถาที่นําไปใช้เสกเครื่องราง   
ของขลังจึงเป็นการสื่อตามความเช่ือในอานุภาพเทพของอาวุธของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่
ไม่ใช่คติทางพระพุทธศาสนา 
 
 94. หัวใจคงคาเดือด : ก ข ช น 
 หัวใจใจน้ีสื่อถึงแม่น้ําโดยใส่คําเดือดเพ่ิมเข้าไป เพ่ือให้แสดงถึงแม่น้ําร้อน ส่วนอักษรที่เป็น
หัวใจน้ีใช้สื่อถึงพยัญชนะในภาษาบาลีที่โบราณาจารย์คัดมาเป็นบางตัวเพ่ือใช้เป็นอักษรของหัวใจ โดย
มีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า คงฺคา แปลว่า แม่น้ํา แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามแม่น้ําสายสําคัญของอินเดีย คือ 
แม่น้ําคงคา ซึ่งชาวอินเดียเช่ือว่าเป็นแม่น้ําที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีต้นน้ําอยู่ที่เขาไกลาสอันเป็นที่ประทับอยู่ของ
พระศิวะ เทพพระเจ้าสูงสุดองค์หน่ึงในเทพตรีมูรติ อีกนัยหน่ึงสังคมไทยจะรู้จักคําว่า คงคา ในนาม
พระแม่คงคา เทพผู้หญิงที่สถิตอยู่ในน้ําตามอิทธิพลของความเช่ือเรื่องเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อของหัวใจของหัวใจน้ี คือ ก ข ช น พบว่า โบราณาจารย์นํามาจากพยัญชนะ    
ในภาษาบาลี ดังน้ี 
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  ก มาจาก พยัญชนะใน  ก วรรค  ได้แก่  ก ข ค ฆ ง  
  ข มาจาก พยัญชนะใน  ก วรรค  ได้แก่  ก ข ค ฆ ง 
  ช มาจาก พยัญชนะใน  จ วรรค  ได้แก่  จ ฉ ช ฌ ญ  
  น มาจาก พยัญชนะใน  ต วรรค  ได้แก่ ต ถ ท ธ น 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 จากท่ีมาของอักษรในหัวใจคงคาเดือดในหัวข้อที่ผ่านให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีไม่ใช่
อักษรย่อ เน่ืองจากไม่ได้ถอดหรือย่อมาจากศัพท์ใด เป็นเพียงการนําพยัญชนะในภาษาบาลีมาใช้เป็น
หัวใจเท่าน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 อักษรที่เป็นหัวใจน้ีทั้งหมดศึกษาได้จากคัมภีร์ไวยากรณ์ทั่วไป เช่น โมคคัลลานวยากรณ์ 
สัททนีติปกรณ์ ปทรูปสิทธิ หรือหนังสือบาลีไวยากรณ์ทั่วตอนสมัญญาภิธานท่ีว่าด้วยการแสดงอักษร
ในภาษาบาลีทั้งสระและพยัญชนะ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจคงคาเดือนน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้เวลาขึ้น
ชกมวย ใช้เสกรากทนดีฝนทาตัว และเสกรากตองแตก20ฝนทามือ คงทงย่ิงนัก คู่ต่อสู้ชกเราไม่แตก แต่
เราสามารถชกคู่ต่อสู่แตกทุกที (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 226) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากที่มาของอักษรในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรดังกล่าวเป็นเพียง
พยัญชนะตัวหน่ึง ๆ ในภาษาบาลี สําหรับใช้สื่อความหมายของเร่ืองต่าง ๆ เท่าน้ัน ไม่ได้เก่ียวข้องกับ
อํานาจศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิหรืออํานาจแต่ประการใด การสื่อถึงอักษรในหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่า  
มีอํานาจทําให้เกิดอานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ เช่น ทําให้คงทน เป็นต้น จึงเป็นการสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญ 
แต่สื่อไปตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
 

 95. หัวใจม้า : สุกฺขโย (สุขโย)  
 หัวใจน้ีสื่อถึงม้า สัตว์เลี้ยงประเภทหน่ึงที่ใช้เป็นพาหนะขับขี่หรือใช้เทียมรถ และเป็นสัตว์
สําคัญที่ใช้เป็นพาหนะขี้สู้รับกับข้าศึกในสงคราม บางคัมภีร์เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพญามาร น่าจะเป็น
การเรียกช่ือที่คลาดเคลื่อน เพราะพิจารณาแล้วไม่เก่ียวข้องกับอักษรในหัวใจน้ี ช่ือที่ถูกน่าจะเป็นหัวใจ
พญาม้ามากกว่า ส่วนอักษรในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น สุกฺเขยฺโย แต่เอกสารโบราณที่ใช้
ศึกษาเขียนเป็น สุกฺขโย ผู้วิจัยลงความเห็นว่า อักษรในหัวใจน้ี คือ สุขโย เพราะตรงกับศัพท์อันเป็น
แหล่งที่มาของอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
                                         

 20 ต้นตองแตกหรือทนดีเป็นพืชสมุนไพรชนิดเดียวกัน มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ตองแตก ถ่อนดี ทนดี 
โทะโคละ พอบอเจ๊าะ น้อปป้อง สนองปอม เป็นต้น มีสรรพคุณใช้รักษาโรคได้หลายชนิด เช่น รากใช้เป็นยารักษาโรค
โลหิตจาง เป็นต้น 



 
 

251

 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ม้าเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นพาหนะขับขี่หรือใช้เทียมรถ หรือใช้เป็น
พาหนะสําหรับขี่ในการทําศึกสงครามในสมัยโบราณ ส่วนอักษรในหัวใจน้ีมาจากศัพท์ที่แปลว่า ม้า 
ทั้งหมด 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า มาจากศัพท์ที่เป็นช่ือของม้าหรือแปลว่า ม้า ทั้งหมด โดย       
โบราณาจารย์ได้นํามาจากศัพท์ดังต่อไปน้ี 
  สขุ ย่อมาจาก สขุวาห ี แปลว่า ม้าที่ฝกึดีแล้ว 
  โย ย่อมาจาก อาชานีโย แปลว่า ม้าอาชาไนย 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะพบว่า อักษรในหัวใจแยกเป็น 
2 แบบ คือ สุข อักษร ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําย่อ เน่ืองจากอักษร 2 ตัวน้ีแปลความหมายได้ ส่วน โย 
อักษรใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์
สุดท้ายของศัพท์ 
 ง. แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นอักษรย่อในหัวน้ีศึกษาได้จากคัมภีร์
อภิธานัปปทีปิการที่กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ม้า ไว้ หลายศัพท์ เช่น หโย ตุรงฺโค ตุรโค วาโห อสฺโส    
สนฺธโว อสฺสตโร อาชานีโย กุลีนโก สุขวาหี วินีโต กิโสโร หยโปตโก เป็นต้น (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 99) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําช่ือหัวใจ คําย่อ และอักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น ใช้เสกแป้งทาหน้าหรือเสกน้ํามันทาตัวเวลาจะออกศึก ทําให้คึกคะนองในการต่อสู้ เป็น
ต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 163)  
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจ
น้ีสื่อถึงม้าช้ันดีที่เรียกว่า ม้าที่ฝึกดีแล้ว (สุขวาหี) และม้าอาชาไนย (อาชานีโย) ซึ่งท่านอธิบายว่า ม้า
ประเภทน้ี ถึงแม้ว่าจะถูกทําร้ายด้วยศัตราวุธอย่างหนักก็ไม่ยอมละทิ้งเจ้าของ เป็นม้าสําหรับนํามาใช้
ในการสงคราม ไม่มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับความศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด แต่การนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้
ในมิติทางความเช่ือ ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นการตีความจากคุณสมบัติของม้าอันเป็นที่มาของม้าช้ันดีทั้ง 2 
ประเภทดังกล่าว ผนวกเข้ากับความเช่ือทางไสยศาสตร์ ไม่เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธแต่อย่างใด 
 
 96. หัวใจไฟ : เตชสติ 
 ช่ือของหัวใจและศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงธาตุไฟที่เป็นธาตุหรือสสารหลักประการหน่ึงที่มี
อยู่ในสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล ส่วนอักษรที่เป็นหัวใจพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น เตชลติ ผู้วิจัย    
ลงความเห็นว่า น่าจะเป็นการเขียนผิด เน่ืองจากไม่ตรงกับศัพท์ที่มา และตัว ส กับ ล  ใน ภาษาไทยมี



 
 

252

ความใกล้เคียงกัน ถ้าเขียน ส โดยลืมหางของอักษรก็จะกลายเป็น ล ไปทันที โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า เตช มีความหมายหลายอย่าง เช่น ไฟ ความร้อน ธาตุไฟ เดช อํานาจ แต่ที่นํามาใช้
ในหัวใจหรือคาถาจะหมายถึงธาตุไฟ ส่วนคําว่า สติ น้ัน มาจากคําว่า สข ที่แปลว่า ไฟ และคําว่า อิติ 
ที่แปลว่า ดังน้ีเป็นต้น 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรในหัวใจไฟ คือ เตชสติ น้ีพบว่า เป็นทั้งศัพท์และอักษรย่อ โดยโบรณาจารย์นํามา
จากศัพท์ต่อไปน้ี 
  เตช  มาจาก เตช แปลว่า ไฟ 
  ส   ย่อมาจาก สข แปลว่า ไฟ 
  ติ  ย่อมาจาก อิติ แปลว่า ดังน้ีเป็นต้น 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อักษรในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่อ 2 แบบ คือ ส อักษร ใช้วิธีการ
ย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ติ 
อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์
สุดท้ายของศัพท์ ส่วน เตช คําน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาทั้งศัพท์ จึงไม่จัดเป็น
การย่อหรือการถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คัมภีร์ที่รวบรวมศัพท์ที่มีความหมายว่า ไฟ น้ี ศึกษาได้จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปกาที่
กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ไฟ ไว้ 18 ศัพท์ ได้แก่ ชาตเวโท สิขี โชติ ปาวโก ทหโน นโล หุตาวโห อจฺจิมา 
ธูม เกตฺว อคฺคิ คินิ ภานุมา เตโช ธูมสิโข วายุ สโข กณฺหวตฺตนี (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 10-11) 
 นอกจากน้ีคําว่า เตช ยังเก่ียวข้อกับคําสอนอ่ืน ๆ อีก เช่น ธาตุไฟ ธาตุหรือสสารหลักชนิด
หน่ึงที่เป็นส่วนประกอบรูปขันธ์ในขันธ์ห้า เรียกว่า เตโชธาตุ (ที.สี. (ไทย) 9/487/216) อีกเรื่องหน่ึง 
คือ เตโชกสิณ หมายถึง การใช้สติเพ่งไปท่ีไฟอันเป็นอุบายฝึกจิตให้เป็นสมาธิ ตามหลักสมถกัมมัฏฐาน
ที่แสดงไว้ในกสิณ 10 ประการ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 218-
219) 
 นอกจากน้ีในอาทิตตปริยายสูตร พระวินัยปิฎก มหาวรรค พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า กิเลส
ทั้ง 3 ประการน้ีเปรียบเสมือนไฟที่คอยเผาผลาญสัตว์ให้ทุกข์ทรมานภายใต้ช่ือว่า อัคคิ 3 หมายถึง ไฟ 
3 ประการ คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ หมายถึง ความกําหนัด ความติดใจ อยากได้ในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส และธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนา โทสัคคิ ไฟคือโทสะ หมายถึง ความโกรธ ความขัดเคือง ความ
ไม่พอใจ และโมหัคคิ ไฟคือโมหะ หมายถึง ความหลง ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามความจริงที่สืบเน่ืองมาจากการรับอารมณ์ภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และ
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ธรรมารมณ์ที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่ภิกษุต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงและรู้ 
เท่าทัน (วิ.ม. (ไทย) 4/54/63-64) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น  ใช้เป็น
คาถาเป่าดับพิษไฟหรือป้องกันไฟได้สารพัดชนิด เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 176) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์นําศัพท์บาลี
เหล่าน้ีมาใช้สื่อถึงไฟเท่าน้ัน ไม่เก่ียวข้องกับความศักด์ิแต่อย่างใด การนําหัวใจน้ีไปใช้มิติทางความเช่ือ 
เช่น ใช้เป็นเป็นคาถาภาวนาดับพิษไฟ เป็นต้น จึงไม่สอดคล้องกับสาระสําคัญหัวใจ แต่เป็นการสื่อไป
ตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
  
 97. หัวใจตรีเทพ : ล ม อ อุ (น ม อ อุ)  
 หัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจไตรเทพ สื่อถึงเทพตรีมูรติ หมายถึง เทพสูงสุดใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3 องค์ คือพระพรหม พระศิวะหรือพระอิศวร และพระวิษณุหรือพระนารายณ์ 
ตามอักษรย่อ 3 ตัว คือ ม อ อุ แต่บางคัมภีร์เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจแก้ว 4 ดวง ตามอักษรย่อที่สื่อถึง
การแสดงความนอบน้อมและพระรัตนตรัยตามอักษรย่อทั้ง 4 ตัว ซึ่งเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาเขียน
อักษรย่อในหัวใจน้ีว่า ล ม อ อุ ซึ่งผิดไปจากศัพท์อันเป็นแหล่งที่มา อักษรย่อในหัวใจน้ีที่ถูกต้องตาม
แหล่งที่มา คือ น ม อ อุ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ตรีเทพ หมายถึง เทพ 3 องค์ ซึ่งเป็นเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรียกว่า  
ตรีมูรติ หมายถึง รูป 3 รูป โดยความหมายก็คือ เทพสูงสุด 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ     
(พระอิศวร) พระวิษณุ (พระนารายณ์) โดยย่ออักษรตัวสุดท้ายจากช่ือของเทพท้ังสามน้ันมาใช้เป็น
อักษรย่อในหัวใจ ส่วนคําว่า หัวใจแก้ว 4 ดวง เน่ืองจากโบราณาจารย์นําเอาอักษร 4 ตัว มาใช้สื่อถึง
แก้วอันมีค่ามาก 4 ประการ แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ แก้ววิเชียร และแก้วปัทมราช  
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า น ม อ อุ น้ี โบราณาจารย์ย่อมาจากช่ือของเทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูโดย
นําอักษรตัวสุดท้ายหรือสระที่เป็นเสียงสุดท้ายของศัพท์ที่เป็นช่ือของเทพทั้ง 3 องค์ ดังน้ี 
  น ย่อมาจาก นโม   แปลว่า ความนอบน้อม คําเริ่มต้นในการประกอบพิธี 
  ม ย่อมาจาก  พรหม  แปลว่า พระพรหม เทพผูส้รา้ง 
  อ ย่อมาจาก ศิวะ  แปลว่า พระศวิะหรือพระอิศวร 
  อ ุ ย่อมาจาก วิษณ ุ  แปลว่า พระวิษณุหรือพระนารายณ์ 
 ข้อสังเกตประการหน่ึงเรื่องอักษรย่อในเทพเจ้าทั้ง 3 องค์น้ี คือ คําว่า โอม น้ี มาจากช่ือ
เทพเจ้าทั้ง 3 องค์ โดยการนํา อ กับ อุ ผสมกันเป็น โอ แล้วนํา ม มาผสมกันจะเป็น โอม ใช้เป็น     
คําเริ่มต้นในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเคารพเทพเจ้า
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ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งโบราณาจารย์ไทยได้นํามาดัดแปลงใช้กับพระรัตนตรัยโดยใช้คําว่า นโม เป็น         
คําเริ่มต้น แทนคําว่า โอม ตามหัวข้อแหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 ส่วนบางตําราที่กล่าวถึงหัวใจน้ีว่า หัวใจแก้ว 4 ดวง โดยโบราณาจารย์ได้นําเอาอักษรทั้ง 4 
ตัวน้ี มาใช้แทนแก้วทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 
  น  ใช้แทน มณิรตนํ แปลว่า  แก้วมณีโชติ 
  ม  ใช้แทน เวฬุริยรตนํ แปลว่า แก้วไพฑูรย์ 
  อ  ใช้แทน วชิรรตนํ แปลว่า  แก้ววิเชียร 
  อุ  ใช้แทน ปทุมราชรตนํ แปลว่า  แก้วปัทมราช 
 การที่อักษรย่อมีความหมายและสาระสําคัญต่างไปจากศัพท์ที่ใช้แทนเป็นเรื่องปกติ        
ที่โบราณาจารย์นํามาใช้ในหัวใจหลายหัวใจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนํามาใช้ว่า ท่านต้องการสื่อ
เรื่องใด ตัวอย่างของการนําอักษรย่อทั้ง 4 ตัว มาใช้แทนแก้วอันมีค่าทั้ง 4 ชนิดน้ีก็เพ่ือช้ีให้เห็นถึง
ค่านิยมของการประมาณค่าทางวัตถุในสมัยโบราณว่า แก้วทั้ง 4 ประการน้ีมีค่าสูงมากกว่าแก้วชนิด  
อ่ืน ๆ และเรียกหัวใจน้ีอีกช่ือหน่ึงว่า หัวใจแก้ว 4 ประการ 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 รูปแบบของการย่อหรือการถอดอักษรในหัวใจตรีเทพในหัวข้อที่ผ่านมาพบว่า มี 2 
รูปแบบผสมกัน คือ วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกของ
ศัพท์ ได้แก่ น อักษร และวิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวหลัง
ของศัพท์ ได้แก่ ม อ อุ ที่ย่อมาจากศัพท์ในหัวข้อที่ผ่านมา  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงอักษรย่อว่า อ อุ ม (อักษรย่อเดียวกันกับ 
ม อ อุ เพียงแต่สับลําดับกัน) มาจากคําว่า โอม สัญลักษณ์ของเทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมี
ที่มาอย่างน้ี 
  อ  มาจาก  พระศิวะ หมายถึง เทพผู้ทําลาย 
  อุ   มาจาก พระวิษณุ  หมายถึง เทพผู้รักษา 
  ม  มาจาก พระพรหม  หมายถึง เทพผู้สร้าง 
 ต่อมาภายหลังโบราณาจารย์ได้นําคําย่อน้ีมาใช้ในคติทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ช่ือว่า 
หัวใจพระรัตนตรัย ซึ่งอักษรทั้ง 3 น้ี แทนพระรัตนตรัยดังต่อไปน้ี 
  อ  มาจาก อรหํ  ใช้แทนพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ 
  อุ  มาจาก อุตฺตมธมฺโม ใช้แทนพระธรรมอันสูงสุด 
  ม  มาจาก มหาสงฺโฆ ใช้แทนพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1441) 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจตรีเทพหรือหัวใจแก้ว 4 ประการนี้ ไปใช้ในมิติทาง
ความเช่ืออย่างหลากหลาย เช่น ใช้ภาวนาให้ผู้ไล่ตามจับเราไม่สามารถจับเราได้ ใช้ภาวนาเวลาเข้าหา
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ขุนนางหรือผู้ใหญ่ ทําให้ผู้ใหญ่เกิดเมตตา ใช้ภาวนาแก้อาการต้องคุณผี และใช้ภาวนาป้องกันอาวุธ  
ทั้งปวงได้ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 75-95-104) 
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญที่นําเสนอมาทั้งหมดจะได้ข้อสรุปเป็น 2 นัย คือ นัยแรกที่เป็น
คติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรื่องเทพตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ การนําหัวใจหรือ
อักษรย่อของหัวใจไปสื่อไปในเร่ืองของอํานาจที่สามารถให้เป็นไปต่าง ๆ น้ัน แสดงถึงอํานาจของเทพ
เจ้าทั้ง 3 องค์ นัยที่สองที่เป็นคติทางศาสนาพุทธ การนําหัวใจหรืออักษรย่อในหัวใจน้ีไปสื่อเรื่องอํานาจ
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของพระรัตนตรัย เน่ืองจากพระรัตนตรัยไม่ใช่อํานาจในเชิง 
ดลบันดาล แต่เป็นเรื่องของความบริสุท ธ์ิ ปัญญา และคุณธรรมอันย่ิงใหญ่  (พระวิสุทธิคุณ           
พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ) ที่ชาวพุทธจะต้องพัฒนาตนเพ่ือเข้าถึงพระคุณเหล่าน้ีตาม
หลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ 
 
 98. หัวใจแม่พระธรณี : เม ก ม อุ (เม ก มุ อุ) 
 หัวใจแม่ธรณีสื่อถึงเทพที่รักษาแผ่นดินตามความเชื่อของสังคมอินเดียและสังคมไทยใน
สมัยโบราณ ส่วนอักษรย่อของหัวใจน้ี คือ เม ก ม อุ เป็นอักษรย่อของหัวใจน้ีที่พบในคัมภีร์ทั่วไป แต่
ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า อักษรบางตัว ได้แก่ ม อักษร ไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ 
วินิจฉัยว่า น่าจะเป็นการคัดลอกกันมาผิด หรือเป็นความต้ังใจของโบราณาจารย์ที่ต้องการถอดเฉพาะ 
ม เท่าน้ัน ไม่ได้นําสระ อุ ที่ติดอยู่กับ ม มาด้วย หรืออาจเป็นเพราะการจารอักษรตกไป คือ จาร
เฉพาะ ม แต่ไม่ได้จารสระ อุ ซึ่งพบทั่วไปในการตรวจชําระหรือปริวรรตคัมภีร์โบราณ อักษรย่อที่
ถูกต้องตามศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ี คือ เม ก มุ อุ ที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อหลักคํา
สอน เรื่อง พรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยมีสาระสําคัญตามข้อ
ค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า พระแม่ธรณี หมายถึง เทพธิดาประจําแผ่นดิน เป็นเทพฝ่ายหญิงตามความเช่ือ    
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่พระแม่ธรณีน้ีได้เข้ามาเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา เห็นได้จากปฐม-
สมโพธิกถาได้กล่าวถึงพระแม่ธรณีนามว่า วสุนทราวนิตา ได้มาเป็นสักขีพยานเร่ืองการบําเพ็ญบารมี
ให้แก่พระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพระยาวสวัสดีมารพร้อมทั้งไพร่พล (สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 99)  
 การที่โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อจากพรหมวิหารธรรมมาใช้เป็นหัวใจแม่พระธรณีก็เน่ือง 
จากพระแม่ธรณีมีเมตตาต่อสรรพชีวิตโดยไม่เลือกหน้าจะเป็นสัตว์ชนิดใด สามารถอาศัยอยู่บนแผ่นดิน
น้ีได้ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเมตตาในอัปปมัญญาพรหมวิหารธรรม คือ ความรักที่ไม่มีประมาณ 
ไม่มีข้อกําจัดในสัตว์โลก หมายถึง ความรักที่เราต้องมีให้แก่สัตว์โลกทั้งหมด ไม่เลือกว่า ชีวิตน้ันจะเป็น
สัตว์โลกประเภทใดตามหลักของการแผ่เมตตาแบบอโนทิโสผรณา คือ การแผ่เมตตาที่ไม่เจาะจงตัว
บุคคล เป็นการแผ่เมตตาให้แก่ทุกชีวิต (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 93)  
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 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจแม่พระธรณีน้ี โบราณาจารย์ได้ย่อมีจากหลักคําสอน เรื่อง พรหมวิหาร
ธรรม มี 4 ประการ ตามอักษรย่อดังน้ี 
  เม   ย่อมาจาก  เมตฺตา แปลว่า ความรัก ความปารถนาดี ความห่วงใย 
  ก   ย่อมาจาก  กรุณา แปลว่า ความสงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  ม ุ  ย่อมาจาก  มุทิตา แปลว่า ความช่ืนชมยินดีในความดีของผู้อ่ืน 
  อ ุ  ย่อมาจาก อุเปกฺขา แปลว่า ความวางเฉยหรือความเป็นกลาง 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ผ่านให้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจแม่พระธรณีทุกตัวใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิ-
สังเกต หมายถึง การย่อหรือถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มาของอักษรย่อ และสาระสําคัญของหัวใจน้ี ได้แก่ พรหมวิหารธรรม 4 ประการ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 หลักคําสอนเรื่องพรหมวิหารธรรมน้ีจัดเป็นคุณธรรมของผู้ประเสริฐหรือธรรมที่ทําให้ผู้
ปฏิบัติเป็นพรหม หมายถึง ผู้ประเสริฐด้วยธรรม 4 ประการ หลักธรรมข้อน้ีจะมีผลสูงสุดก็ต่อเมื่อผู้
ปฏิบัติพัฒนาองค์ธรรมทั้ง 4 ประการน้ันให้แผ่ไพศาลไปยังสรรพชีวิตทั้งในโลกน้ีและโลกอ่ืน ๆ อันหา
ประมาณมิได้ เรียกหลักพรหมวิหารที่พัฒนาถึงขึ้นสูงสุดน้ีว่า อัปปมัญญาพรหมวิหาร หลักธรรมข้อน้ี
ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/308/280) เป็นต้น 
 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจแม่พระธรณีน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ 
เช่น ใช้เสกขี้ผึ้งสีปาก เสกแป้งผัดหน้าทําให้เกิดเมตตา หรือภาวนาไว้จะไม่มีใครทําอันตราย (เทพย์    
สาริกบุตร, 2538, น. 227-228) นอกจากน้ี โบราณาจารย์ยังได้นําอักขระในหัวใจแม่พระธรณีไปใช้ลง
ยันต์หลายชนิด เช่น ยันต์พระพรหมสี่หน้าที่เช่ือกันว่ามีอานุภาพหลายด้าน โดยเฉพาะเมตตา มหานิยม 
เป็นต้น (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 5)  
 ฉ. บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของอักษรย่อหรืออักขระในหัวใจน้ีจะพบข้อสรุปว่า อักษรย่อ
ทั้ง 4 ตัว ไม่ได้สื่อความหมายไปความศักด์ิสิทธ์ิ แต่เป็นสื่อถึงหลักปฏิบัติที่จะทําให้ชีวิตเป็นสุข และ
สังคมเกิดสันติภาพ เป็นหลักปฏิบัติที่มีความจําเป็นย่ิงต่อทุกชีวิต เพราะแนวทางของพระพุทธศาสนา
ไม่ต้องการให้มนุษย์เบียดเบียนชีวิตอ่ืน แต่สอนให้มีความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย ใส่ใจกับทุกชีวิต
โดยปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความสุข ปราศจากความทุกข์ตามหลักคําสอนเรื่องน้ีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้  
ในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เรียกว่า อัปปมัญญาเมตตาพรหมวิหาร หรือความรักสากล เพราะ
เป็นความรักที่เกิดจากความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน (เมตตา) 
มนุษย์จะต้องใส่ใจในความทุกข์ ความสุขของผู้อ่ืน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน เมื่อพบเห็นผู้อ่ืนมีความ
ทุกข์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ (กรุณา) มนุษย์จะต้องช่ืนชม ยินดีในความดี ความสําเร็จของผู้อ่ืน ไม่ใช่
อิจฉา ริษยากัน (มุทิตา) และมนุษย์ต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมให้แก่ผู้อ่ืน 
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วางเฉยไม่ก้าวก่ายเรื่องของคนอ่ืน เมื่อเห็นว่า เขาเหล่าน้ันดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้ว (อุเบกขา) 
(ที.ปา. (ไทย) 11/308/280-281) ดังน้ัน การที่สื่อความหมายของหัวใจและอักษรย่อของหัวใจแม่ 
พระธรณีว่าเป็นเรื่องของความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นเร่ืองที่ผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจและ
อักษรย่อในหัวใจน้ี 
 
 99. หัวใจเกราะเพชร : ภูตา กํ เก (ภูตา มํ เก, ภูตา จ เก) 
 ช่ือของหัวใจน้ีไปเหมือนกับขื่อของยันต์เกราะเพชรท่ีสื่อถึงพระพุทธคุณ โดยโบราณาจารย์
ได้นําอักษรทุกตัวในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิติปิ โส...ภควาติ) มาใช้เป็นอักขระเสกเป่าและลง
ยันต์เกราะเพชร แต่ในอักขระและคาถาเสกยันต์เกราะเพชรก็ไม่พบคําว่า ภู ตา กํ เก ผู้วิจัยยังไม่พบ
อักษรย่อเหล่าตรง ๆ ว่ามาจากแหล่งใด พบแต่อักษรท่ีใกล้เคียง คือ ภู ตา มํ เก โดยมีสาระสําคัญตาม
ข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า เกราะเพชร หมายถึง คงกระพัน เป็นเร่ืองของความเช่ือที่เกิดจากการภาวนาอักษร
ที่เป็นหัวใจน้ี คือ ภู ตา กํ เก แต่แหล่งที่มาของอักษรที่ใกล้เคียงกับอักษรในหัวใจน้ี ภู ตา มํ เก, ภูตา 
จ เก น้ันสื่อถึงอานุภาพแห่งเมตตาและอานุภาพของพระรัตนตรัย 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 ศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ีที่ใกล้เคียงที่สุดมาจากแหล่งข้อมูล 2 แห่ง คือ อหิราชสูตร  
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต และขัณฑชาดก ขุททกนิกาย ชาดก หรือขันธปริตรในหนังสือสวดมนต์
ทั่วไป โดยขอแสดงที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีไว้ 2 แบบ คือ 
 แบบที่ 1 : ภูตา มํ เก 
  ภูตา ย่อมาจาก ภูตา แปลว่า ที่เกิดมา 
  ม ํ มาจาก ม ํ แปลว่า เรา 
  เก ย่อมาจาก เกวลา แปลว่า ทั้งหมด 
 แบบที ่2 : ภตูา จ เก  
  ภูตา ย่อมาจาก ภูตา  แปลว่า ที่เกิดมา 
  จ  มาจาก จ แปลว่า และ 
  เก ย่อมาจาก เกวลา แปลว่า ทั้งหมด 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 จากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีสรุปได้ว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีทั้ง 2 แบบใช้
วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ 
มีอักษรที่จะต้องอธิบายเพ่ิมเพ่ือความชัดเจนอยู่ 2 ตัว คือ มํ เป็นศัพท์ที่มีอักษรตัวเดียวหรือพยางค์
เดียว ดังน้ัน จึงอนุโลมเข้ากับการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต ส่วน จ อักษร เป็นศัพท์นิบาตที่มีอักษร
เดียว และจะอยู่หลังศัพท์ที่ตนกํากับเสมอ ดังน้ัน จึงอนุโลมเข้ากับวิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
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 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 ศัพท์ที่เป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า มาจากขันธสูตรหรือขันธปริตรในหนังสือสวด
มนต์ทั่วไปที่กล่าวถึงอานุภาพของเมตตา และอหิราชสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ดังน้ี 

วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ เอราปเถหิ เม 
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ . 
อปาทเกหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ ทฺวิปาทเกหิ เม 
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ  เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม 
มา มํ อปาทโก หึสิ  มา มํ หสึิ ทฺวิปาทโก 
มา มํ จตุปฺปโท หึสิ  มา มํ หึสิ พหปฺุปโท 
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา  สพฺเพ ภูตา จ เกวลา 
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ  มา กญฺจ ิปาปมาคมา. 

 อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม, อปฺปมาโณ สงฺโฆ, ปมาณวนฺตานิ สรีสปานิ, อหิวิจฺฉิกา 
สตปที อุณฺณนาภี สรภู มูสิกา, กตา เม รกฺขา กตา เม ปริตฺตา, ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ, โสหํ นโม ภควโต 
นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ. (องฺ.จตุกฺก. (บาลี) 21/67/83, ขุ.ชา (บาลี) 27/105-106/56) 

 แปล : เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูวิรูปักษ์ เราขอมีเมตตาต่อ
ตระกูลพญางูเอราปถะ เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูฉัพยาบุตร เราขอมี
เมตตาต่อตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ เราขอมีเมตตาต่อสัตว์ไม่มีเท้า เรา
ขอมีเมตตาต่อสัตว์สองเท้า เราขอมีเมตตาต่อสัตว์สี่เท้า เราขอมีเมตตาต่อ
สัตว์หลายเท้า สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์สองเท้าอย่าได้
เบียดเบียนเรา สัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์หลายเท้าอย่าได้
เบียดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์ที่มีลมหายใจ ขอสรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวล 
จงประสพกับความเจริญ ความเลวร้ายอย่าได้มาแผ้วพานสัตว์ใด ๆ เลย. 

 พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ 
พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู
มีคุณพอประมาณ เราทําการรักษา ทําการป้องกันไว้แล้ว ขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไป เราน้ัน
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/67/110-112, ขุ.ชา. (ไทย) 27/105-106/92) 
 ประเด็นสําคัญของพระสูตรหรือชาดกน้ีอยู่ที่การแผ่เมตตา ซึ่งเป็นการแผ่เมตตาไปยังสรรพ
สัตว์ แม้ว่าต้นเรื่องจะกล่าวถึงงูชนิดต่าง ๆ ที่มารบกวนพระภิกษุที่อยู่ตามป่าก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจาก
เรื่องทั้งหมดจะเห็นว่า ท่านยกตัวอย่างสัตว์อ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ สัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สี่เท้า และ
สัตว์ที่มีเท้าจํานวนมากขอให้หลีกไป อย่าได้มาเบียดเบียด และตอนท้ายของพระสูตรจบด้วยการแสดง
ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจเกราะเพชรนี้ไปใช้ในมิติความเช่ือหลายประการ เช่น 
ใช้เป็นคาถาป้องกันภัยต่าง ๆ เสกภาวนาลูบให้ทั่วตัว เสกเสื้อผ้า หรือเสกผงฝุ่นทาตัวทําให้อยู่ยงคง
กระพัน (เทพย ์สาริกบุตร, 2538, น. 226) 
 



 
 

259

 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งอันเป็นที่ของอักษรย่อที่ผ่านมาจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ี
มุ่งแสดงถึงหลักคําสอนเรื่องเมตตาที่เป็นธรรมป้องกันการเบียดเบียนหรือการใช้ความรุนแรงต่อกัน 
เป็นหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธให้แผ่ความรักไปยังสรรพสัตว์โดยไม่เจาะจง เรียกตาม
หลักการแผ่เมตตาแบบน้ีว่า อโนธิโส ผรณา (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น.93-94) และในตอนท้าย
ของพระสูตรหรือชาดกยังได้กล่าวถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันหาประมาณไม่ได้ และ
การกล่าวคํานมัสการพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ไว้อีกด้วย ดังน้ัน การส่ือความของหัวใจน้ีไปในมิติทาง
ความเช่ือจึงเป็นการสื่อถึงอานุภาพของเมตตาที่สามารถป้องกันภัยต่าง ๆ ตามอานิสงส์ของเมตตาที่
กล่าวไว้ในเมตตาสูตร อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาตว่า 
 “เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย 
อนุฏฺฐิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา. กตเม เอกาทส? สุขํ สุปติ สุขํ ปฏิพุชฺฌติ 
น ปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ มนุสฺสานํ ปิโย โหติ อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา 
สตฺถํ วา กมติ ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมูฬฺโห กาลํ กโรติ อุตฺตริ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต 
พฺรหฺมโลกูปโค โหติ. เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย 
วตฺถุกตาย อนุฏฺฐิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย อิเม เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา”ติ. (องฺ.เอกาทสก. (บาลี) 
24/15/284-285) 
 แปล : ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้
เป็นดุจยานแล้ว ทําให้เป็นที่ต้ังแล้ว ให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ 11 
ประการ. อานิสงส์ 11 ประการ อะไรบ้าง คือ  
  1) หลับเป็นสุข  
  2) ต่ืนเป็นสุข  
  3) ไม่ฝันร้าย  
  4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 
  5) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 
  6) เทวดาทั้งหลายรักษา  
  7) ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรา กลํ้ากรายไม่ได้  
  8) จิตต้ังมั่นได้เร็ว 
  9) สีหน้าสดใส  
  10) ไม่หลงลืมสติตาย  
  11) เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดย่ิง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก  
 ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจ
ยานแล้ว ทําให้เป็นที่ต้ังแล้ว ให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ 11 ประการน้ี 
(องฺ.เอกาทสก. (ไทย) 24/15/425-426) ดังน้ัน การสื่อความหมายหรือการนําอักษรในหัวใจน้ีไปใช้ใน
มิติทางความเช่ือในอานุภาพอันศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นการสื่อตามความเชื่อในอํานาจพระปริตรที่ถูกนํามา
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ผนวกกับไสยศาสตร์ เห็นได้จากการสัมภาษณ์พระภิกษุผู้ใช้คาถาหัวใจ 108 ว่า คาถาที่ท่านใช้น้ันทํา
ให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ ได้จริง แต่ต้องมีจิตเป็นสมาธิและต้องภาวนาอยู่เสมอ ไม่ให้คาถาเส่ือม (พระครู
สุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ), การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561) 
 

 100. หัวใจลม : วายุลภ (วายุ ล ส, ว ยุ ล ส) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงลม มุ่งความสําคัญไปที่ธาตุลมหรือสสารหลักของโลกและจักรวาล 
ส่วนศัพท์ที่เป็นช่ือของหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาและบางคัมภีร์เขียนเป็น ว ยุ ล ภ ซึ่งไม่
ตรงกับศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 ลม หมายถึง ธาตุชนิดหน่ึงในธาตุทั้งสี่ หรือสสารหลักของโลก มีอาการฟุ้งตลบได้ รู้สึกได้
ด้วยการสัมผัสทางกายหรือสังเกตจากการสั่นไหวของใบไม้หรือวัตถุต่าง ๆ มีถูกลมพัดผ่าน  
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
 โบราจารย์นําอักษรในหัวใจลมน้ีมาจากศัพท์ภาษาบาลีที่เป็นช่ือของลมเพื่อนํามาใช้สื่อถึง
คําว่า ลม ที่เป็นหัวใจ ขอแยกแสดงไว้เป็น 2 แบบ ตามข้อวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  แบบที่ 1 : วา ยุ ล ส  ย่อมาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  วายุ   ย่อมาจาก วายุ แปลว่า ลม (วายุ ภาษาไทยใช้ พายุ แปล ว เป็น พ) 
  ล   ย่อมาจาก นิล แปลว่า ลม  
  ส ย่อมาจาก สมีรณา สมีโร สทาคติ แปลว่า ลม ทั้งสามศัพท์ 
 แบบที่ 2 : ว ยุ ล ส ย่อมาจากศัพท์ต่อไปน้ี 
  ว   ย่อมาจาก วาโต แปลว่า ลม 
  ยุ   ย่อมาจาก วายุ แปลว่า ลม 
  ล   ย่อมาจาก นิล แปลว่า ลม  
  ส ย่อมาจาก สมีรณา สมีโร สทาคติ แปลว่า ลม ทั้ง 3 ศัพท์ 
 ส่วนอักษรย่อที่ปรากฏในเอกสารโบราณว่า วายุลภ น้ัน ภ อักษร ไม่ทราบว่า ท่านนํามา
จากที่ใด ผู้วิจัยวินิจฉัยว่า น่าจะเป็นการคัดลอกกันมาผิด เพราะไม่พบศัพท์บาลีที่แปลว่า ลม ที่มีอักษร
ตัวแรก เป็น ภ 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 หัวข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มได้ให้ข้อสรุปถึงการย่อไว้ 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่ง 
วายุ ล ส ใช้วิธีการย่อดังน้ี วายุ ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์ที่แปลว่า ลม จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือการ
ถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ล อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์ ส่วน ส อักษรใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ แบบที่สอง 
ว ยุ ล ส ใช้วิธีการย่อดังน้ี ว ส อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต ส่วน ยุ ล อักษร ใช้วิธีการย่อ
อักษรแบบอันตสังเกต 
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 ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 แหล่งที่กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ลม น้ีมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาที่กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (2530, น. 11-12) ได้รวบรวมไว้ 12 ศัพท์ ได้แก่ มาลุโต ปวโน วายุ 
วาโต นิล สมีรณา คนฺธวาโห วาโย สมีโร สทาคติ ซึ่งศัพท์ทั้ง 10 น้ี แปลว่า ลม ทั้งหมด 
 นอกจากน้ันลมยังปรากฏในหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาอีก 2 ประการ คือ วาโยธาตุ 
ธาตุลม สสารหลักของโลกและจักรวาล (ที.สี. (ไทย) 9/487/216) วาโยธาตุเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่
ในทุกสิ่ง ตัวอย่างเช่น รูปขันธ์ในขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 
คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ อีกเรื่องหน่ึง คือ วาโยกสิณ หมายถึง การใช้สติเพ่งไป
ที่ลมอันเป็นอุบายฝึกจิตให้เป็นสมาธิ ตามหลักของสมถกัมมัฏฐานที่แสดงไว้ในหลักคําสอนเรื่องกสิณ 
10 ประการ (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 219-220) 
 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น เป็น
คาถาป้องกันหรือปัดเป่าให้ลมเบาบางลง เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 180) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าวิเคราะห์จากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจ
น้ีสื่อถึงศัพท์ที่มีความหมายว่า ลม เท่าน้ัน ไม่ได้มีความหมายเชิงอํานาจวิเศษแต่อย่างใด ดังน้ัน การ
สื่อหรือนําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า สามารถทําให้ลมหยุดได้น้ัน จึงเป็นการสื่อ
ตามความเช่ือเรื่องอํานาจมนต์ในลัทธิไสยศาสตร์ 
 
 101. หัวใจดิน : ปถวิยํ, ปฐวิยํ 
 ช่ือหัวใจน้ีบางแห่งเขียนว่า หัวใจปฐพี โดยความหมายก็คือหัวใจดินน่ันเอง ช่ือและศัพท์   
ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อความหมายได้หลายอย่าง เช่น สื่อถึงธาตุหรือสสารหลักที่เป็นของแข็งทุกชนิด        
ในจักรวาล เรียกว่า ธาตุดิน ได้ในคําว่า ปฐวีธาตุ สื่อถึงแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ ได้ในคําว่า ปฐวี แปลว่า 
แผ่นดิน สื่อถึงกสิณ ได้ในคําว่า ปฐวีกสิณ ได้แก่ กสิณที่ใช้ดินเป็นอารมณ์ทําจิตให้เป็นสมาธิ โดยมี
สาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า หัวใจดิน เป็นการให้ความสําคัญกับแผ่นดินอันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ คําว่า ปถวิยํ 
ในรูปศัพท์เดิม คือ ปถวี เขียนตามแบบสมัยโบราณ พบได้ทั่วไปในคัมภีร์บาลีโบราณ แต่ต่อมานิยม
เขียนคําน้ีเป็น ปฐวี ใช้ ฐ แทน ถ แต่ความหมายยังเหมือนเดิม แปลว่า ดินหรือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่น้ี 
 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
  ปถวิยํ มาจาก ปถวี หรือ ปฐวี  อยู่ในรูปของ ทุติยาวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ 
เอกวจนะ (เอกพจน์) แปลว่า ซึ่งแผ่นดิน หรือในแผ่นดิน  
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 คําว่า ปถวิยํ หรือ ปฐวิยํ ไม่ใช้เป็นอักษรย่อ แต่เป็นศัพท์เต็มที่โบราณาจารย์ใช้เป็นหัวใจ
ดินตรงตัว ไม่ได้มีความพิเศษไปมากกว่าน้ี 
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 ง. แหลง่ทีม่าของอกัษรย่อ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (2530, น. 49 ) ได้
กล่าวถึงศัพท์ที่แปลว่า ดิน ไว้ 19 ศัพท์ คือ วสุนฺธรา ฉมา ภูมิ ปฐวี เมทินี มหี อุพฺพี วสุมตี โค กุ วสุธา 
ธรณี และ ธรา แต่โบราณาจารย์ได้นําเอาเฉพาะคําว่า ปฐวี มาใช้ในรูปของ ปฐวิยํ เป็น ทุติยาวิภัตติ
และสัตตมีวิภัตติ เอกวจนะ (เอกพจน์) 
 คําว่า ปฐวี เก่ียวข้องกับหลักพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธเจ้าและหลักคําสอนหลาย
ประการ ตัวอย่าง เรื่องราวของแผ่นดินกับพระพุทธเจ้า เช่น ปฐมสมโพธิกถาได้กล่าวถึงพระแม่ธรณี
นามว่า วสุนทราวนิตา ได้มาเป็นพยานเร่ืองการบําเพ็ญบารมีให้แก่พระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพระยาวสวัสดีมารพร้อมทั้งไพร่พล (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส, 2537, น. 99) ส่วนคําว่า ปฐวี ที่เก่ียวข้องกับหลักคําสอน เช่น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ปรากฏ
อยู่ในหลักคําสอนเรื่องมหาภูตรูป 4 หมายถึง รูปใหญ่หรือรูปที่สัมผัสได้ชัดเจน 4 ประการ ได้แก่ ธาตุ 
4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ นอกจากจะช้ีให้เห็นสาวะของความจริงเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นด้วย
ธาตุทั้ง 4 แล้ว ยังนํามาใช้พิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่ีเรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน 4 โดยการ
พิจารณาธาตุทั้ง 4 คือ คําว่า ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และวาโยธาตุ 
(ธาตุลม) โดยกําหนดพิจารณากายแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบก้ันขึ้นด้วยธาตุทั้ง 4 ให้เห็นตาม
ความจริงว่า ไม่ใช่ตัวเรา ไม่เป็นของตัวเรา (ที.สี. (ไทย) 9/487/216) และปฐวีกสิณ ที่ปรากฏในหลัก
คําสอนเรื่อง กสิณ 10 หมายถึง สิ่งที่ใช้สําหรับเพ่งเพ่ือให้จิตเป็นสมาธิมี 10 ประการ หน่ึงในกสิณทั้ง 
10 น้ัน มีปฐวีกสิณ รวมอยู่ด้วย คือ การใช้สายตาเพ่งไปที่ดินพร้อมให้จิตจดจ่ออยู่กับดินจนจิตเป็น
สมาธิ (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 149-217) 
 จ. การนาํอกัษรย่อไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้
อัญเชิญพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาเพ่ือเอาชนะศัตรู เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 176) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์จากศัพท์ ปฐวิยํ หรือศัพท์เดิมว่า ปฐวี หรือที่คัมภีร์เก่า ๆ เขียนเป็น 
ปถวี แปลว่า แผ่นดินที่มนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ก็จะไม่พบว่าเป็นเร่ืองของความศักด์ิสิทธ์ิหรืออํานาจ
วิเศษแต่อย่างใด ผู้วิจัยเห็นว่า การนําคําว่า แผ่นดิน (ปฐวี) เข้าไปเก่ียวข้องกับแม่ธรณี เทพเทพีผู้รักษา
แผ่นดินตามความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ผนวกกับการอ้างพระแม่ธรณีที่มาช่วยเหลือ
พระพุทธเจ้าให้ทรงเอาชนะพระยามารได้สําเร็จด้วยการบันดาลนํ้าให้ไหลมาจากเส้นผมแล้วทําให้พวก
มารหนีไป จึงกลายเป็นเรื่องของอํานาจความศักด์ิสิทธ์ิไป ดังน้ัน การนําหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความ
เช่ือจึงเป็นการจับประเด็นตรงน้ี 
  
 102. หัวใจข้าวเปลือก : ฉ น ฉ ญา (ฉ ณ ส ญา) 
 หัวใจน้ีสื่อถึงข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า เอกสาร
โบราณที่ใช้ศึกษาเขียนเป็น ฉ น ฉ ญา ไม่ตรงกับศัพท์อันเป็นมาของอักษรย่อทั้งหมดที่โบราณาจารย์
นํามาจากภาษาบาลีที่เป็นช่ือของอปรัณชาติและปุพพัณณชาติ อาหารท่ีควรรับประทานหลังและก่อน
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ตามวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบ
และการวินิจฉัยและข้อวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า อปรัณชาติ (อปรณฺณํ) แปลว่า ของที่จะพึงกินในภายหลัง หมายถึง ธัญพืช 6 ชนิด 
(ฉ ธญฺญานิ) ได้แก่ (1) มุคฺโค ถั่วเขียว (2) มาโส ถั่วราชมาส (3) ติลํ งา (4) กุลตฺโถ ถั่วพู (5) อลาพุ 
น้ําเต้า (6) กุมฺภณฺโฑ ฟักเขียว 
 คําว่า ปุพพัณณชาติ (ปุพฺพณฺณํ) แปลว่า ของที่จะพึงกินก่อน หมายถึง ธัญชาติหรือพืช 7 
ชนิดที่จัดอยู่ในจําพวกข้าว (สตฺต ธญฺญานิ) ได้แก่ (1) สาลิ ข้าวสาลี (2) วีหิ ข้าวจ้าว (3) กุทฺรูโส หญ้า
กับแก้ (4) โคธุโม ข้าวละมาน (5) วรโก ลูกเดือย (6) ยโว ข้าวเหนียว (7) กงฺคุ ข้าวฟ่าง (พระเจ้าวร-
วงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 126) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่เป็นช่ือของอาหารท่ีกินก่อนและ
หลังตามวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวชมพูทวีป ดังน้ี 
  ฉ มาจาก ฉ แปลว่า 6 
  ณ ย่อมาจาก อปรณฺณานิ แปลว่า ของที่พึงกินภายหลัง 
  ส มาจาก สตฺต แปลว่า 7 
  ญา ย่อมาจาก ธญฺญานิ แปลว่า ธัญพืช หรือพืชจําพวกข้าวต่าง ๆ  
 จากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีมีเรื่องที่ต้องอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน 
คือ คําว่า อปรณฺณานิ แยกศัพท์เป็น อปร (ก่อน) + อณฺณ (ของกิน) สําเร็จรูปเป็น อปรณฺณ อ การันต์ 
นปุงสกลิงค์ แจกในรูปของปฐมาวิภัตติ พหูพจน์ ได้รูปศัพท์เป็น อปรณฺณานิ และ ส มาจาก สตฺต เป็น
ศัพท์สังขยายที่ทําหน้าที่ขยาย ธญฺญานิ ที่ในพระวินัยปิฎกกล่าวถึงธัญญพืชไว้ 7 ชนิด และธัญพืช   
จัดอยู่ในของที่ควรรับประทานก่อน (ปุพพัณณชาติ)  
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 อักษรย่อในหัวใจน้ีใช้รูปแบบของการย่ออักษร 2 แบบ คือ ฉ ส อักษร ใช้วิธีการย่ออักษร
แบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ ส่วน ณ ญา 
อักษร ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์
สุดท้ายของศัพท์ แต่เป็นอักษรตัวสุดของศัพท์ที่ยังไม่ประกอบด้วยวิภัตติ (อปรณฺณ ธญฺญ) แต่มีสระ 
อา ที่เกิดจากการลงวิภัตติติดมาด้วย 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีศึกษาได้จากพระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาหรือพจนานุกรม
ภาษาบาลีแปลเป็นไทย (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, 2530, น. 
126) ส่วนแหล่งที่มาของปุพพัณณชาติ สิ่งที่ควรรัปทานก่อน และอปรัณณชาติ สิ่งที่ควรรับประทาน
ในภายหลังพบในพระวินัยปิฎก เช่น พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ได้กล่าวถึงคําว่า ปุพฺพณฺณํ อปรณฺณํ ไว้
ในภูตคามสิกขาบทที่ 1 (วิ.มหา. (บาลี) 2/91/161) 
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือโดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถา
หัวใจ 108 ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร. 2538 : 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า โบราณาจารย์ได้
นําอักษรที่เป็นช่ือของธัญญพืชที่ควรรับประทานก่อนหรือหลังจากศัพท์ภาษาบาลีมาใช้สื่อความหมาย
ของหัวใจ คือ ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักที่คนในแถบทวีปเอเชียบริโภคกัน ซึ่งเป็นการสื่อวัฒนธรรมของ
การรับประทานอาหารของชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล ไม่มีเรื่องใดที่กล่าวถึงอํานาจศักด์ิแต่ประการใด 
 
 103. หัวใจธนู : นุภานุเว (อานุภาเวน) 
 ช่ือของหัวใจน้ีสื่อถึงควายธนูหรือวัวธนู ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงคาถาที่ใช้ในการเสกวัว
ธนู หรือควายธนู โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า ควายธนูหรือวัวธนู หมายถึง ควายหรือวัวที่ทําจากขี้ผึ้ง โลหะ ไม้หรือวัตถุอ่ืน ๆ 
แล้วนํามาปลุกเสกตามตําราทางไสยศาสตร์ เป็นวิชาการทําหุ่นพยนต์รูปแบบหน่ึง เป็นเคร่ืองราง   
ของขลังที่ใช้เฝ้าบ้าน ป้องกันภัย โจร ขโมย หรือผู้ที่มาคิดร้าย รวมถึงภูต ผี ปีศาจ และสัตว์ร้ายด้วย 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า นุภานุเว ที่เป็นศัพท์ในหัวใจธนูน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ว่า อานุภาเวน 
ที่มาจากศัพท์เดิมว่า อานุภาว (อา + อนุ + ภาว) เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ แปลว่า อานุภาพ โดยแยก
ให้เห็นที่มาได้ดังนี้ 
  นุภา มาจาก อานุภาเวน 
  นุเว  มาจาก อานุภาเวน 
 ค.  รูปแบบการย่ออักษร 
 ข้อที่ว่าด้วยอักษรย่อและศัพท์เต็มได้ให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็น
คําย่อที่โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจน้ี โดยท่านได้ตัด
อักษรบางตัวออกไป แล้วนําอักษรบางตัวมาใช้ และเป็นการใช้ซํ้ากัน 2 ครั้งตามที่กล่าวในหัวข้อที่ผ่าน
มา จัดเข้าในวิธีการย่ออักษรแบบยมก หมายถึง การใช้อักษรแสดงศัพท์ที่ซํ้ากัน  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า อานุภาเวน พบว่า มีใช้โดยท่ัวไป โดยเฉพาะชาดก อรรถกถาชาดก หรืออรรถกถา
ธรรมบทที่มีเรื่องเล่าประกอบ แต่คําที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาที่ใช้เสกควาย
หรือวัวธนูว่า นะภาเวนุนะภาเวนุ (พ่อปู่ไทรทอง, 2555, น. 33) ซึ่งวิเคราะห์แล้วพบว่า มาจากคําว่า 
อานุภาเวน ที่ใช้ซํ้ากัน 2 ครั้ง โดยท่านตัดอักษรบางตัวออกไป กล่าวคือ นะภาเวนุ มาจาก อานุภาเวน 
โดยท่านตัด อา อักษรทิ้งไป และเรียงสลับอักษรกันไว้ คําว่า นะภาเวนุ มาจากคําว่า อานุภาเวน โดย
ท่านตัด อา อักษรทิ้งไปและเรียงอักษรสลับกันเช่นกัน  
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 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 หัวข้อที่ผ่านมาได้ให้ตัวอย่างของการนําศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ คือ ใช้
เป็นคาถาเสกควายหรือวัวธนู เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองรางของขลังที่มีไว้สําหรับป้องกันภัยหรือใช้ทําร้ายศัตรู 
(พ่อปู่ไทรทอง, 2555, น. 33) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห ์
 จากสาระสําคัญตามที่กล่าวมาทั้งหมดน้ันสรุปได้ว่า หัวใจธนูน้ีสื่อถึงควายหรือวัวธนูที่เป็น
วิชาเก่ียวกับไสยศาสตร์ ไม่เก่ียวข้องกับพุทธศาสน์แต่อย่างใด มีเพียงการใช้ศัพท์บาลีที่เป็นภาษาที่ใช้
จารึกและเผยแพร่หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาใช้เป็นคําย่อของหัวใจเท่าน้ัน 
  
 104. หัวใจ ก.ข. : อิ น วํ (ก ย น อํ)  
 ช่ือหัวใจและอักษรในหัวใจน้ีสื่อถึงพยัญชนะในภาษาบาลี ช่ือของหัวใจน้ีบางคัมภีร์เขียน
เป็นหัวใจ กะขะ บ้าง กอ.ขอ.บ้าง ส่วนอักษรในหัวใจน้ีพบว่า บางคัมภีร์เขียนเป็น ก ย น อ ซึ่งน่าจะ
เป็นการคัดลอกกันมาผิด เพราะพิจารณาจากอักษร 3 ตัวแรก คือ ก ย น ที่เป็นพยัญชนะทั้งหมด แต่ 
อ อักษรตัวสุดท้ายเป็นสระ ดังน้ัน อักษรที่เป็นหัวใจน้ีที่ถูกต้อง คือ ก ย น อํ เพราะอักษรทุกตัวเป็น
พยัญชนะ และมีบางคัมภีร์ก็เขียนอักษรย่อของหัวใจน้ีเป็น ก ย น อํ เช่นกัน และบางคัมภีร์เขียนอักษร
ย่อน้ีเป็น มอ ลอ ข้อ ไข โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า กะขะ ไม่มีความหมายใด ๆ เน่ืองจากเป็นพยัญชนะตัวหน่ึงในภาษาบาลีที่จะออก
เสียงได้ต้องอาศัยสระเป็นตัวกําหนดเสียง ส่วนอักษรในหัวใจน้ีก็เป็นเพียงอักษรที่โบราณาจารย์
นํามาใช้สื่อพยัญชนะในภาษาบาลีบางตัวเท่าน้ัน ไม่ได้มีความหมายใด ๆ เช่นกัน 
 ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม  
 อักษรที่เป็นหัวใจน้ีพบว่า เขียนไว้ 2 แบบ ขอแยกแสดงไว้ดังน้ี 
 อักษรย่อแบบที่ 1 : อิ น วํ ผู้วิจัยได้ค้นหาจากสูตรไวยากรณ์ในกัจจายสูตรและปทรูปสิทธิ
แล้วไม่พบที่มา ดังน้ัน จึงขอวินิจฉัยว่า อักษรย่อแบบที่ 1 มีที่มาดังน้ี 
  อ ิ มาจาก อิ  สระในภาษาบาลี (อ อา อ ิอี อุ อู เอ โอ)   
  น  มาจาก น พยัญชนะใน ต วรรค (ต ถ ท ธ น) 
  ว ํ มาจาก ว + อ ํ= ว ํ ว และ อํ อักษรมาจากพยัญชนะอวรรค ( ย ร ล ว ส ห ฬ อํ)  
 ผู้วิจัยวินิจฉัยถึงที่มาของอักษรย่อแบบที่ 1 น้ีอีกนัยหน่ึง คือ มาจากสูตรบาลีไวยากรณ์
ตอนสนธิกัณฑ์ สูตรที่ 21 ที่เห็นว่า มีอักษรใกล้เคียงกับอักษรย่อในแบบที่ 1 ว่า อิวณฺโณ ยํ นวา 
(พระกัจจายนเถระ, 2531, น. 16) 
 อักษรย่อแบบที่ 2 : ก ย น อํ พบว่า โบราณาจารย์ถอดออกมาจากพยัญชนะวรรคและ
พยัญชนะอวรรคในภาษาลี ดังน้ี 
  พยัญชนะ ก วรรค ก  ข  ค  ฆ  ง 
  พยัญชนะ จ วรรค จ  ฉ  ช  ฌ  ญ 
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  พยัญชนะ ฏ วรรค ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ 
  พยัญชนะ ต วรรค ต  ถ  ท  ธ  น 
  พยัญชนะ ป วรรค ป  ผ  พ  ภ  ม 
  พยัญชนะอวรรค ย  ล  ร  ว  ส  ห  ฬ อ ํ
 จะเห็นว่า อักษรที่เป็นหัวใจน้ี โบราณาจารย์ท่านถอดมาจากพยัญชนะวรรคเพียง 2 ตัว 
คือ ก น ส่วนอีก 2 ตัว คือ ย อํ ท่านถอดมาจากพยัญชนะอวรรค และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการวาง
อักษร คือ ท่านไม่เรียงตาลําดับ แต่เป็นการเรียงสลับระหว่างพยัญชนะวรรคกับพยัญชนะอวรรค 
 อักษรย่อแบบที่ 3 : มอ ลอ ข้อ ไขหรือโข 
  มอ มาจาก ม พยัญชนะ ป วรรค (ป ผ ภ พ ม) 
  ลอ มาจาก ล พยัญชนะ อวรรค ( ย ร ล ว ส ห ฬ อํ) 
  ข้อ มาจาก ข พยัญชนะ ก วรรค (ก ข ค ฆ ง) 
  โขหรอืไข มาจาก ข พยัญชนะ ก วรรค (ก ข ค ฆ ง) 

 อักษรย่อแบบที่ 3 ในหัวใจน้ีมาจากพยัญชนะในภาษาบาลีแล้วนํามาผสมกับสระแบบไทย
จึงได้คําดังกล่าวกลายเป็นบาลีไทยไป หลักฐานที่ยืนยันความจริงเรื่องน้ีพบเห็นหลายที่ เช่น อักขระ   
ที่ใช้สื่อถึงพระเจ้า 16 พระองค์ บางส่วนที่เป็นการผสมกันระหว่างพยัญชนะภาษาบาลีกับอักษรไทย
เป็น นะ มะ นะ อะ, นอ กอ นะ กะ, กอ ออ นอ อะ, นะ อะ กะ อัง (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 86) 
อักษร ออ เป็นสระแบบไทย ในภาษาบาลีไม่มีสระตัวน้ี มีแต่สระ อ (อะ) อักษร โข หรือ ไข เป็นการ
นําพยัญชนะในภาษาบาลี คือ ข (ขะ) มาผสมกับสระ โอ เป็น โข ผสมกับสระ ไอ ของไทยเป็น ไข 
 ค. รปูแบบของการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า อิ น วํ ไม่ใช่อักษรย่อแต่เป็นพยัญชนะและสระในภาษาบาลี 
แต่ อิ น ว ในข้อวินิจฉัยที่ 2 น้ัน อิ อักษร (อิวณฺโณ) ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต นว อักษร 
(นวา) เป็นคําศัพท์หรือคําย่อ 
 ส่วนอักษรในหัวใจน้ีแบบที่ 2 ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นเพียงพยัญชนะที่ท่านนํามาจาก
พยัญชนะวรรคและอวรรคในภาษาบาลี และอักษรในหัวใจน้ีแบบท่ี 3 ก็ไม่ใช่อักษรย่อเป็นพยัญชนะ 
ในภาษาบาลีที่ท่านนํามาผสมกับอักษรไทย เรียกว่า บาลีไทย ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อหรือถอด
อักษรตามวิธีใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ  
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรหรืออักขระในภาษาบาลีทั้ง 5 ตัวน้ีสามารถศึกษาได้จากคัมภีร์บาลี
ไวยากรณ์ เช่น คัมภีร์มูลกัจจายน์ คัมภีร์โมคคัลลานวยากรณ์ คัมภีร์ปทรูปสิทธ์ิ และหนังสือบาลี
ไวยากรณ์ทั่วไปที่ว่าด้วยอักขระวิธีตอนสมัญญาภิธาน 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 โบราณาจารย์ได้นําหัวใจ กะขะ ไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น เสกน้ําลาย
ทาเท้าป้องกันขวากหนามทําอันตรายเท้าได้ เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 213) หรือใช้เป็น
คาถาภาวนาทําให้อยู่ยงคงกระพันชาตรี (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 159) 



 
 

267

 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาจากความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญในหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจ
และอักษรย่อของหัวใจน้ีเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องอักษรในภาษาบาลีเท่าน้ัน ดังน้ัน การนําอักษรในหัวใจ 
ก.ข. ไปใช้ในมิติความเช่ือว่า สามารถป้องภัย อันตราย และทําให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีได้น้ันจึงไม่
สอดคล้องกับที่มาและสาระสําคัญของอักษรที่เป็นหัวใจน้ี 
 
 105. หัวใจอาวุธพระเจ้า : ป สิ ส 
 ช่ือหัวใจน้ีโบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ คือ ธรรมาวุธ หมายถึง 
อาวุธ คือ หลักธรรม ซึ่งเป็นอาวุธเพียงประเภทเดียวที่พระองค์ทรงใช้กําจัดหรือทําลายกิเลส และ
หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นกิเลสแล้วก็ทรงนําหลักธรรมท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้มาประกาศเผยแผ่ให้ชาว
พุทธได้นําไปปฏิบัติเพ่ือประหารกิเลสให้สิ้นไป ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึง 
ธรรมาวุธ 3 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ขจัดกิเลสด้วยพระองค์เองและสอนให้พุทธบริษัทนําไปใช้
ขจัดกิเลส โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
  ก.  ความหมาย 
  พระเจ้าที่ปรากฏในช่ือของหัวใจน้ี หมายถึง พระพุทธเจ้า ความหมายโดยรวมสื่อถึงอาวุธ
ของพระพุทธเจ้า ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ี โบราณาจารย์นํามาใช้สื่อถึงหลักธรรมสําหรับพัฒนาชีวิตเพ่ือ
ความหลุดพ้นมาเปรียบเทียบกับอาวุธ ได้แก่ ไตรสิกขา หมายถึง หลักฝึกอบรมหรือพัฒนาชีวิตเพ่ือ
ความสมบูรณ์มี 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หลักธรรมทั้ง 3 ประการน้ีเป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ประหารหรือขจัดกิเลสของพระองค์ และทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทใช้หลักธรรมดังกล่าวทําลาย
กิเลสเช่นกัน 
  ข.  อักษรย่อและศัพท์เต็ม 
  อักษรย่อในหัวใจอาวุธพระเจ้าน้ีพบว่า โบราณาจารย์ถอดมาจากองค์ประกอบของหลัก 
ไตรสิกขา (ธรรมาวุธ อาวุธคือธรรมที่ใช้ประหารกิเลส) ดังต่อไปน้ี 
   ป  ย่อมาจาก ปญฺญา หมายถึง  ปัญญา (ปัญญาวุธ อาวุธคือปัญญา) 
   สิ ย่อมาจาก สีลํ หมายถึง ศีล (ศีลาวุธ อาวุธคือศีล)  
   ส ย่อมาจาก สมาธิ หมายถึง สมาธิ (สมาธยาวุธ อาวุธคือสมาธิ) 
  ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
  อักษรย่อที่เป็นหัวใจอาวุธของพระพุทธเจ้าน้ีจัดเป็นการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หมายถึง 
การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์มาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มาของอักษร
ย่อ และสาระสําคัญของหัวใจ 
  ง.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
  จากข้อสรุปข้างต้นที่ว่า อักษรย่อในหัวใจอาวุธของพระพุทธเจ้ามาจากหลักคําสอนเรื่อง
ไตรสิกขา หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
หลักคําสอนเรื่องน้ีมีปรากฏอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎก เช่น ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคที่กล่าวถึงไตรสิกขา
ไว้ว่า  
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 ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปญฺญาสิกฺขา. 
แปล : สิกขา 3 ประการ คือ (1) สิกขาคือศีลอันย่ิง (2) สิกขาคือจิตอัน
ย่ิง (3) สิกขาคือปัญญาอันย่ิง (ที.ปา. (บาลี) 11/305/196, ที.ปา. (ไทย) 
11/305/272) 

 ไตรสิกขานี้เป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์ 8 ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายแห่ง      
ในพระไตรปิฎก เช่น ในมหาโควินทสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.มหา (ไทย) 10/329/258) เน่ืองจาก
อริยมรรคเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีเน้ือหาสังเขปต่อไปน้ี 
 ศีล หลักฝึกหัด ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาให้เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงามที่กล่าวไว้     
ในอริยมรรค 8 มี 3 ประการ คือ 
 1) สัมมาวาจา หมายถึง การพูดที่ถูกต้องตามหลักวจีสุจริตในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มี 4 
ประการ คือ (1) การพูดเรื่องจริง ไม่พูดโกหก หลอกลวงผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย (2) พูดคําที่สุภาพ 
ไม่พูดคําหยาบคายที่ทําให้ผู้อ่ืนเจ็บช้ําน้ําใจ (3) พูดเรื่องที่ทําให้ผู้อ่ืนรักใคร่ กลมเกลียว สมัครสมาน 
สามัคคีกัน ไม่พูดคํายุแหย่ให้คนอ่ืนแตกแยกกัน (4) พูดเรื่องที่มีสารประโยชน์ต่อผู้ฟัง ไม่พูดเร่ือง      
ที่เหลวไหลไร้สาระ (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) 
 2) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การประพฤติตนที่ถูกต้องตามหลักกายสุจริตที่แสดงไว้ใน  
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มี 3 ประการ คือ (1) ไม่เบียดเบียนหรือทํารายผู้อ่ืน แต่รัก ปรารถนาดี สงสาร 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (2) ไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม แต่ประกอบสัมมาชีพด้วย
ความขยันหมั่นเพียร (3) ไม่ละเมิดทางเพศในสตรีหรือบุรุษอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตน แต่มีความสํารวม 
ระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ์ รักเดียวใจเดียว และซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน (ที.ปา. (ไทย) 11/ 
347/362) 
 3) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องตามหลักศีลของแต่ละบุคคลที่ปรากฏ
ในปาริสุทธิศีล 4 ประการ ได้แก่ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจัย- 
สันนิสิตศีล (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 19) 
  ศีลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศีลของพระภิกษุ สามเณร นางภิกษุณี สามเณรี หรือศีลของ
อุบาสก อุบาสิกาล้วนเป็นบทบัญญัติที่นํามาใช้ฝึกควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสมที่ส่งผลเสียทั้งต่อตัวเอง ผู้อ่ืน และสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สังคมเกิดสันติสุข 
ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีความขัดแย้ง ทําร้าย หรือเบียดเบียนกัน 
  สมาธิ หลักสําหรับฝึกอบรมจิตให้สงบต้ังมั่น จิตมีพลังสามารถที่จะยับย้ังอารมณ์หรือกิเลส
ได้ที่ปรากฏไว้ในอริยมรรคมีองค์ 8 มี 3 ประการ คือ 
  1) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรพยายามที่ถูกต้องตามหลักสัมมัปปธานสูตรใน     
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  มี 4 ประการ คือ (1) เพียรพยายามป้องกันไม่ให้อกุศลธรรม (ความช่ัว) 
เกิดขึ้น (2) เพียรพยายามละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป (3) เพียรพยามทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้น 
(4) เพียรพยายามรักษากุศลธรรมน้ันไว้และพัฒนาให้เจริญย่ิงขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/13/23-24) 
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 2) สัมมาสติ หมายถึง การระลึกที่ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้  
ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ซึ่งเป็นหลักของการใช้สติกําหนดรู้เท่าทันความเป็นไป 
ของชีวิตทั้งร่างกายและจิตมี 4 ประการ คือ (1) กายานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เท่าทันการเคล่ือนไหว
ของร่างกายทุกอย่าง (2) เวทนานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งสุข ทุกข์ และเฉย ๆ (3)   
จิตตานุปัสสนา ใช้สติกําหนดรู้เจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งที่เป็นกุศล และอกุศล (4) ธัมมานุปัสสนา ใช้สติ
กําหนดรู้ธรรม เช่น นิวรณ์ ขันธ์ห้า อายตนะ และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นกับจิต (ที.ม. (ไทย) 10/160/105) 
 3) สัมมาสมาธิ หมายถึง การพัฒนาจิตให้ต้ังมั่นอย่างถูกต้อง ได้แก่ ฌาน 4 (ปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน) ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสัปปุริสสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิม-
ปัณณาสก์ ภายใต้คําว่า “สมาบัติ 8” (รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4) ว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษที่ส่งผลให้
ผู้ที่บรรลุมีจิตที่ต้ังมั่น มีความสงบสุขที่สูงไปกว่าความสุขทางวัตถุ เป็นความสุขภายในจิตที่ปลอดจาก
กาม ไม่มีความทุกข์ ความเร่าร้อน หรือความคับแค้น ส่งผลให้จิตเกิดความสงบสุขอันเป็นปัจจัยให้
บรรลุนิพพาน เกิดการหย่ังรู้ในที่สุด (ม.ม. (ไทย) 14/108/132-134) สําหรับวิธีที่จะพัฒนาจิตให้ได้
ฌานน้ัน คือ หลักสมถกัมมัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี 40 ประการ ได้แก่ กสิณ 10 อสุภะ 10 
อนุสติ 10 อัปปมัญญา 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 จตุธาตุววัตถาน 1 และอรูปกรรมฐาน 4 ซึ่งวิธี
เหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําจิตให้สงบอันเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมเพื่อพัฒนาปัญญาในขั้นสูงเพ่ือละ
กิเลสต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่สมาธิหรือฌาน เพราะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตตาม
หลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 การฝึกจิตเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาชีวิต เพราะการที่มนุษย์มีจิต
ที่ต้ังมั่นย่อมสามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ความซัดส่ายของจิตที่แล่นไปตามอํานาจกิเลสได้ 
ส่งผลให้มนุษย์มีความสุขและพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุนิพพานต่อไป 
 ปัญญา หลักฝึกหัด พัฒนาจิตที่ต้ังมั่นหรือเป็นสมาธิเพ่ือความหย่ังรู้สัจธรรม ในอริยมรรคมี
องค์ 8 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของปัญญาไว้ 2 ประการ คือ  
 1) สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นที่ถูกต้อง ได้แก่ ความรู้อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค การเห็นไตรลักษณ์ (ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน) การเห็นปฏิจจสุปปบาท 
และการรู้กุศลมูลและอกุศลมูลที่แสดงไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู. (ไทย) 
12/102/97-98) 
 2) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริที่ถูกต้อง มี 3 ประการ คือ (1) เนกขัมมสังกัปปะ 
หมายถึง ความดําริที่จะออกจากกามหรือการออกบวช (2) อพยาบาทสังกัปปะ ความดําริที่จะออก
จากการพยาบาท (3) อวิหิงสาสังกัปปะ ความดําริที่จะออกจากการเบียดเบียน พัฒนาจิตไม่ให้ติดอยู่
ในกามคุณ ไม่ให้อาฆาตหรือเบียดเบียนใคร เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กุศลวิตก หมายถึง การตรึกในเรื่อง 
ที่เป็นกุศลหรือความคิดที่ดีงามท่ีแสดงไว้ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/305/261) 
  ถ้าพิจารณาจากสาระสําคัญของอริยมรรคมีองค์ 8 ที่ว่าด้วยหลักพัฒนาชีวิต 3 ประการ 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาจะได้ข้อสรุปว่า หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต      
ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตทั้งภายนอก คือ กาย และภายใน คือ จิตโดยมีความหลุดพ้นจาก
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กิเลสและความทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุด ดังข้อสรุปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปฐมสมุททนินนสูตร 
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทําอริยมรรคมีองค์ 8 ให้
มากย่อมน้อมไป โน้มไป โอนไปสู่นิพพานอย่างน้ีแล” (สํ.ม. (ไทย) 19/121/66) 
  พุทธดํารัสน้ีช้ีให้เห็นว่า หลักคําสอนในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ที่ความหลุดพ้น   
เห็นได้จากแนวทางปฏิบัติตามหลักคําสอนโดยสรุปที่พระพุทธเข้าแสดงไว้ในมหาปทานสูตร ทีฆนิกาย 
มหาวรรค ภายใต้หลักโอวาทปาฏิโมกข์ 3 ประการ คือ (1) การไม่ทําช่ัวทางกาย วาจา ใจทุกประการ 
(สพฺพปาปสฺส อกรณํ) ตามหลักศีลและเรื่องที่เน่ืองด้วยศีล เช่น กุศลกรรมบถ เป็นต้น (2) การทําความ
ดีทางกาย วาจา ใจให้ถึงพร้อมอยู่เสมอ (กุสลสฺสูปสมฺปทา) (3) การพัฒนาจิตให้ผ่องใสบริสุทธ์ิ 
(สจิตฺตปริโยทปนํ) เกิดปัญญาหย่ังรู้เรื่องต่างๆ ตามความจริงตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน (ที.ม. (ไทย) 
10/90/50) 
  จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
  โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อในหัวใจอาวุธของพระเจ้าไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลาย
ประการ เช่น เมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพัน และใช้เป็นคาถาเสกน้ํามันทาตัวทําให้อยู่ยงคงกระพัน 
เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 159) 
  ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
  ถ้าพิจารณาจากอักษรย่อที่เป็นหัวใจอาวุธของพระเจ้า คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 
และปัญญา จะได้ข้อสรุปว่า พระพุทธศาสนาต้องการให้ชาวพุทธนําธรรมาวุธหรืออาวุธคือธรรม ของ
พระพุทธเจ้าไปใช้ป้องกัน ประหาร ทําลายกิเลสเพ่ือความสุขและความพ้นทุกข์ของชีวิตเป็นสําคัญ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนชีวิตให้มีพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจที่ถูกต้อง มีจิตที่มั่นคง ไม่หว่ันไหวต่อ
อารมณ์ทั้งดีและไม่ดี และมีปัญญาสามารถถอนหรือทําลายความไม่รู้ คือ อวิชชา ความทะยานอยาก 
คือ ตัณหา และความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา คือ อุปาทานให้หมดไปได้ ดังน้ัน การนําหัวใจและอักษรย่อ
ของหัวใจอาวุธพระเจ้าไปสื่อในมิติของอํานาจ ความศักด์ิสิทธ์ิจึงเป็นเรื่องที่ผิดจากสาระสําคัญของหลัก
ไตรสิกขา เพราะไตรสิกขามิใช่มีไว้สวดเพ่ือให้เกิดฤทธ์ิอํานาจ แต่เป็นหลักฝึกอบรมพัฒนาจิตให้ถึง
ความดับทุกข์เป็นสําคัญ 
 
 106. หัวใจดาบ : วิเนสนฺติ (วินาเสนฺติ)  
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงอาวุธที่เรียกว่า ดาบ ที่ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้และประหัตถ์ประหารศัตรู 
ส่วนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีสื่อถึงผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้โดยใช้ดาบเป็นอาวุธก็คือ ความพินาศที่เกิดขึ้นแก่
คนทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้เพลี่ยงพลํ้า บางคําคัมภีร์เขียนศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีผิดเป็น   
วิเนสันติ บ้าง วินาสสันติ บ้าง คําศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักอาขยาตท่ีว่าด้วยกิริยาหลักของภาษาบาลี คือ 
วินาเสนฺติ เป็นเหตุกัตตุวาจก (วิ + นส ธาตุ + เณ ปัจจัย + อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ พหูพจน์) โดยมี
สาระตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยดังต่อไปน้ี 
 
 
 ก.  ความหมาย 
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 คําว่า ดาบ เป็นอาวุธชนิดหน่ึงที่ใช้ในการต่อสู้กันที่มีผลเป็นความพินาศหรือหายนะแก่คน
ทั้งสองฝ่ายตามความหมายของศัพท์ที่เป็นหัวใจที่แปลว่า ย่อมยังศัตรูให้พินาศ (วินาเสนฺติ) 
 ข. อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 คําว่า วินาเสนฺติ ไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นศัพท์เต็มที่โบราณาจารย์นํามาจากกิริยาอาขยาต 
เพ่ือนํามาใช้สื่อความหมายของอาวุธชนิดน้ีที่เป็นเคร่ืองประหารชีวิตของศัตรูให้พินาศ ย่อยยับ 
 ค. รปูแบบการย่ออกัษร 
 หัวข้อที่ผ่านมาให้ข้อสรุปว่า ศัพท์ที่เป็นหัวใจน้ีไม่ใช่อักษรย่อ ดังน้ัน จึงไม่จัดเป็นการย่อ
หรือถอดอักษรตามแบบใด ๆ ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 คําว่า วินาเสนฺติ น้ันเป็นคํากิริยาอาขยาต มาจาก วิ บทหน้า นส ธาตุ ในความหมายว่า 
พินาศ ฉิบหาย ลง เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก และ อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ พหูพจน์ บ่งบอกถึงกริยา  
ที่เป็นปัจจุบันกาล และใช้ในประโยคเหตุกัตตุวาจก 
 จ.  การนําอกัษรยอ่ไปใชใ้นมติทิางความเช่ือ 
 ผู้วิจัยยังไม่พบการนําคําศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้โดยตรง พบแต่นัยที่กล่าวถึงคาถาหัวใจ 108 
ว่า สามารถนําไปใช้ปลุกเสกของขลังได้ทุกประการ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 15) 
 ฉ. บทสรปุวิเคราะห ์
 ถ้าพิจารณาจากความหมายของกิริยาศัพท์ คือ วินาเสนฺติ ที่แปลว่า ย่อมยังศัตรูให้พินาศน้ี
ก็เป็นเพียงศัพท์ที่สื่อถึงผลของการใช้ดาบที่ทําให้ศัตรูหรือคนท่ีถูกฆ่าด้วยดาบต้องตาย อันเป็นความ
พินาศของชีวิตเท่าน้ัน ไม่ได้สื่อถึงความศักด์ิสิทธ์ิหรืออํานาจฤทธิ์แต่ประการใด ดังน้ัน การนําศัพท์   
ในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า มีอานุภาพเป็นเมตตามหานิยม เป็นต้น จึงเป็นเรื่องของความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจแต่อย่างใด 
 
 107. หัวใจยันตุโพนโต (อายันตุโภนโต) : อ นิ ขิ ปิ (อา นิ ข นิ) 
 เอกสารโบราณที่ใช้ในการศึกษาเขียนช่ือหัวใจน้ีว่า ยันตุโพนโต เป็นการเขียนที่ผิดจาก
แหล่งที่มาของศัพท์ที่เป็นช่ือหัวใจ คือ อายนฺตุ โภนฺโต ช่ือหัวใจและอักษรย่อในหัวใจน้ีสื่อถึงพุทธ-
ประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารพร้อมทั้งไพร่พลด้วยการระลึกถึงพระบารมี 10 ประการ 
ส่วนอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า เอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาและบางแห่งเขียนผิดไปจากแหล่งที่มาของ
อักษรย่อเป็น อ นิ ขิ ปิ และ อ นิ ข นิ อักษรย่อที่ถูกต้องตามศัพท์อันเป็นที่มาของหัวใจน้ี คือ อา นิ ข 
นิ โดยมีสาระสําคัญตามข้อค้นพบและการวินิจฉัยต่อไปน้ี 
 ก.  ความหมาย 
 คําว่า อายนฺตุ โภนฺโต ถ้าแปลตามศัพท์จะได้ความหมายว่า ขอเชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจง
มา ส่วนอักษรย่อที่เป็นหัวใจน้ี คือ อา นิ ข นิ มากจากคําศัพท์ในคาถาท่ีพระโพธิสัตว์ได้ระลึกถึงบารมี 
10 ประการ ขอให้ดูศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวข้อต่อไป 
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 ข.  อักษรย่อและศพัท์เตม็ 
 อักษรย่อของหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์ย่อมาจากคาถาคาถาในมารวิชัยปริวรรต พุทธ-
ประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมาร ในปฐมสมโพธิกถา ดังน้ี 
  อา ย่อมาจาก อายนฺตุ  แปลว่า จงมา 
  น ิ ย่อมาจาก เนกฺขมฺม... แปลว่า การออกจากกาม  
  ข ย่อมาจาก ...อุเปกฺขา แปลว่า การวางเฉย 
  น ิ ย่อมาจาก อาวุธานิ  แปลว่า ซึ่งอาวุธทั้งหลาย  
 ในอักษรย่อทั้ง 4 ตัวน้ี มีอักษรย่อ 2 ตัวที่ต้องอธิบายให้เข้าใจชัดเจน คือ นิ ที่ย่อมาจาก 
เนกฺขมฺม.. ศัพท์น้ีแยกออกเพ่ือให้เห็นที่มา คือ นิ + ขม ธาตุ ในความอดทน ลง รมฺม ปัจจัยในนามกิต 
เมื่อลง รมฺม ปัจจัยแล้วให้ลบ ม ที่สุดของ ขม ธาตุทิ้งไป แล้วแปลง อิ เป็น เอ และเพ่ิม กฺ เข้ามา 1 ตัว 
ตามหลักการซ้อนพยัญชนะสนธิ 
 ค.  รูปแบบของการย่ออักษร 
 ถ้าพิจารณาจากศัพท์อันเป็นที่มาของอักษรย่อในหัวใจน้ีทั้งหมดจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อ
ในหัวใจน้ีใช้วิธีการย่อหรือการถอดอักษร 2 แบบด้วยกัน คือ อักษรย่อว่า อา นิ ใช้วิธีการย่ออักษร
แบบอาทิสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์ และอักษร คือ ข 
นิ ใช้วิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์
สุดท้ายของศัพท์มาใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อศัพท์และความหมายของเรื่องที่ย่อมา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ข 
อักษรที่ย่อมาจาก ...อุเปกฺขา เป็นการย่อเฉพาะ ข โดยไม่ได้นํา อา มาด้วย แต่อนุโลมตามวิธีการย่อ
หรือการถอดอักษรแบบอันตสังเกต 
 ง.  แหลง่ทีม่าของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของหัวและอักษรย่อในหัวใจน้ีพบว่า โบราณาจารย์นํามาจากคาถาในปฐม-
สมโพธิกถาตอนมารวิชัยปริวรรต พุทธประวัติที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมาร ได้กล่าวถึงพระ
โพธิสัตว์ทรงระลึกถึงบารมี 10 ประการแล้วได้กล่าวคาถาน้ีไว้ว่า 
     อายนฺตุ โภนฺโต อิธ ทานสีลา 
     เนกฺขมฺมปญฺญาสหวิริยขนฺตี 
     สจฺจาอธิษฐานสเมตฺตุเปกฺขา  
     ยุทฺธาย โว คณหฺถ อาวุธานีติ. 

แปล : ท่านผู้ เจริญทั้งหลายจงมาในที่ น้ี ท่านทั้งหลายจงถืออาวุธ
ทั้งหลาย คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน 
เมตตา และอุเบกขา เพ่ือการรบ. (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 93) 
 
 

 จ.  การนําอักษรย่อไปใช้ในมิติทางความเชื่อ 
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 โบราณาจารย์ได้นําศัพท์ในหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือหลายประการ เช่น ใช้เป็นคาถา
อาวุธของพระพุทธเจ้า ภาวนาเป็นเกราะป้องกันตัว และป้องกันภัยได้ทั่วทิศ (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  
ม.ป.ป., น. 181) 
 ฉ.  บทสรุปวิเคราะห์ 
 ถ้าพิจารณาถึงสาระสําคัญของพระคาถาอันเป็นที่มาของหัวใจน้ีจะได้ข้อสรุปว่า หัวใจและ
อักษรย่อในหัวใจจะสื่อถึงหลักธรรมสําคัญที่ทําให้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์บรรลุพระโพธิญาณ ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ บารมี 10 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบําเพ็ญให้ครบ 30 
ทัศ ได้แก่ อุปบารมี หมายถึง บารมีขั้นพ้ืนฐาน อุปบารมี บารมีที่บําเพ็ญย่ิงกว่าบารมีขั้นพ้ืนฐาน และ
ปรมัตถบารมี บารมีขั้นสูงสุด (ขุ.เถร. (บาลี) 33/76-77/446) ตัวอย่างเช่น ทานบารมี ถ้าเป็นการให้
วัตถุสิ่งของนอกกาย เช่น อาหาร เสื้อผ้า แก้ว แหวน เงิน ทอง ช้าง ม้า วัว ควาย จัดเป็น บารมี ถ้าให้
หรือเสียสละสิ่งที่เน่ืองด้วยกาย เช่น บริจาคโลหิต ดวงตา เลือด เป็นอุปบารมี และถ้าบริจาคชีวิตหรือ  
สิ่งอันเป็นที่รักด้วยชีวิต เช่น บุตร ธิดา และภรรยา เหมือนอย่างพระเวสสันดรโพธิสัตว์กระทํา จัดเป็น
ปรมัตถบารมี ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกบารมีเหล่าน้ีว่า อาวุธที่พระองค์ทรงใช้ต่อสู้กับกิเลส ขับไล่ ขจัด
ทําลายกิเลส เช่น ความตระหน่ี ความเห็นแก่ ความโลภ ดังน้ัน การสื่อความหมายของหัวใจและอักษร
ย่อของหัวใจน้ีในมิติทางความเช่ือว่าเป็นความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ สามารถป้องกันตัวหรือป้องกันภัย 
อันตรายต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติตามหัวใจข้อน้ี 
 
 108. หัวใจโตมํ (โตมร) : น หิ โส ตํ (น หิ โส เต) 
 ช่ือหัวใจน้ีสื่อถึงอาวุธชนิดหน่ึงที่เรียกว่า โตมร หมายถึง หอก อาวุธที่ใช้ซัดหรือพุ่งไป สาม
ง่ามที่มีปลอกรูปใบโพธ์ิ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 159) ส่วนอักษรในย่อในหัวใจน้ีเป็นอันเดียวกับ
หัวใจยโตหังในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษา ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหัวใจที่ 32 โดยใจความสําคัญกล่าวถึง
พระโมคคัลลานะได้สนทนากับหญิงต้ังครรภ์คนหนึ่งดังข้อความท่ีปรากฏในมัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ว่า 
 “เตน หิ ตฺวํ องฺคุลิมาล เยน สา อิตฺถี เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ตํ อิตฺถึ เอวํ วเทหิ ‘ยโตหํ 
ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ 
โสตฺถิ คพฺภสฺสา”ติ. (ม.ม. (บาลี) 13/351/335-336) 
 แปล : พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “องคุลิมาล ถ้าเช่นน้ัน เธอจงเข้าไปหาสตรีน้ันถึงที่อยู่แล้ว
กล่าวอย่างน้ีว่า “น้องหญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดโดยอริยชาติ ไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจ
วาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิด” (ม.ม. (ไทย) 
13/351/428-429)  
 ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่มาจะได้ข้อสรุปว่า อักษรย่อในหัวใจน้ีน่าจะเป็น น หิ โส เต 
มากกว่า น หิ โส ตํ เพราะคําว่า ตํ ไม่พบในข้อความดังกล่าวอันเป็นที่มาของหัวใจยโตหัง และถ้า
พิจารณาถึงสาระสําคัญของเรื่องอันเป็นที่มาของหัวใจน้ีก็จะพบว่า หลังจากที่องคุลิมาลโจรได้บวช 
เป็นพระในพระพุทธศาสนาท่านได้ละทิ้งอาวุธและการฆ่าชีวิตอ่ืนทุกประการ จึงเป็นไปได้ว่า หัวใจน้ี
ต้องการสื่อถึงการวางศาสตราวุธ ไม่ทําร้ายหรือเบียดเบียนชีวิตใด ๆ สอดคล้องกับอักษรย่อที่เป็น
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อักษรของหัวใจก็มีนัยแสดงถึงคําพูดของพระองคุลิมาลว่า หลังจากท่านได้บวชในศาสนาของพระอริย
เจ้าแล้ว ท่านไม่เคยมีเจตนาที่จะทําร้ายใครอีกเลย ดังน้ัน การนําเอาหัวใจน้ีไปใช้ในมิติทางความเช่ือ 
เช่น ใช้เป็นคาถาลงและเสกยันต์ยโตหังลงตะกรุดคล้องคอหญิงมีครรภ์หรือแช่น้ํามนต์ให้หญิงมีครรภ์
กินจะทําให้คลอดบุตรง่าย (อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 230) จึงเป็นการตีความตามเช่ือ       
ในอิทธิฤทธ์ิจากคําว่า เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส ที่แปลว่า ด้วยการกล่าวคําสัตว์ที่ว่า
ต้ังแต่เราได้บวชในศาสนาของพระอริยเจ้าแล้ว เราไม่เคยมีเจตนาจะทําร้ายใครอีกเลยน้ี ขอให้ท่าน
พร้อมทั้งลูกที่อยู่ในครรภ์ของท่านประสบแต่ความสวัสดี หลังจากที่พระองคุลิมาลได้กล่าวเสร็จ หญิง
น้ันพร้อมกับลูกที่อยู่ในครรภ์ก็ได้รับความสวัสดี (อถ ขฺวาสฺสา อิตฺถิยา โสตฺถิ อโหสิ โสตฺถิ คพฺภสฺส. 
แปล : ครั้งน้ันแล หญิงน้ันพร้อมทั้งลูกที่อยู่ในครรภ์ได้ความสวัสดี) (ม.ม. (บาลี) 13/351/336, ม.ม. 
(ไทย) 13/351/430)  
 ผู้วิจัยเห็นว่า เน้ือความของพระสูตรตรงน้ีเป็นที่มาของความเช่ือในคํากล่าวของพระองคุ
ลิมาลที่กล่าวกับหญิงคนดังกล่าว และกลายมาเป็นคาถาทําน้ํามนต์ให้หญิงต้ังครรภ์ด่ืม แม้แต่การ
เจริญพระพุทธมนต์ในงานแต่งงาน พระสงฆ์ไทยก็นิยมเจริญพระพุทธมนต์บท อังคุลิมาลปริตร เพราะ
เช่ือว่า จะทําให้เป็นสิริมงคลและความสวัสดีแก่บ่าว สาวที่จะมีบุตร ธิดาเป็นทายาทในกาลต่อไป  
 แต่ถ้าพิจารณาถึงเน้ือหาของพระสูตรน้ีแล้วจะพบว่า คํากล่าว่า ยโตหํ ภคินิ อริยาย โสตฺถิ 
.... คพฺภสฺส. เป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานให้แก่พระองคุลิมาลไปกล่าวกับหญิงคนน้ัน 
ไม่ใช่คาถา อาคมแต่ประการใด เป็นแต่เพียงคําพูดที่ทําให้หญิงคนน้ันคลายความหวาดกลัว เน่ืองจาก
ครั้งแรกนางจําได้ว่า พระที่ตนเห็นคือองคุลิมาลโจร จึงมีความหวาดกลัว แต่พอได้ยินคําพูดดังกล่าว
จากพระเถระก็หายหวาดกลัวว่า ท่านวางอาวุธ ไม่ทําร้ายใครแล้ว ดังน้ัน การนําหัวใจหรืออักษรย่อไป
ใช้ในมิติทางความเช่ือดังกล่าวน่าจะเกิดจากการตีความคําพูดของพระองคุลิมาลกับหญิงคนดังกล่าวไป
ในทางอํานาจหรืออิทธิฤทธ์ิ 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจยั 
 

 การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนาน้ี ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีเน้ือหาเก่ียวข้อง และศึกษาจากบุคคลผู้มีความรู้เรื่องอักษรย่อในคัมภีร์
หัวใจ 108 ทั้งในส่วนของนักวิชาการและพระสงฆ์ผู้นําอักษรย่อในหัวใจไปใช้ในมิติต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้อดังต่อไปน้ี  
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
  ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ 1 ไว้ว่า เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการย่ออักษร 
ในคัมภีร์หัวใจ 108 ผลการวิจัยได้พบรูปแบบและวิธีการย่ออักษรตามคัมภีร์วิชรสารัตถสังคหะที่เป็น
ทฤษฎีการย่ออักษรที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 
  1.  รูปแบบของอักษร 
  ผลการศึกษาพบว่า อักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ัน ไม่ใช่อักษรย่อทั้งหมด แต่มีอักษร
รูปแบบอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย จําแนกได้ 10 รูปแบบ คือ (1) อักษรย่อ (2) คําย่อ (3) อักษรย่อกับคําย่อ 
(4) ศัพท์เต็ม (5) อักษรย่อกับศัพท์เต็ม (6) คําย่อกับศัพท์เต็ม (7) อักษรที่ย่อแบบอิสระ (8) อักษร
ภาษาบาลี (9) อักษรภาษาบาลีผสมกับอักษรไทย (10) อักษรภาษาบาลีผสมกับคําไทย ดังผลการศึกษา
ต่อไปน้ี 
   1.1 อักษรย่อ 
   อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ใช้รูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่เป็น
ทฤษฎีการการย่ออักษรที่ใช้ในการศึกษา 4 รูปแบบ ดังน้ี 
    1.1.1 อาทิสังเกต การย่อหรือการถอดอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์
พบว่าเป็นรูปแบบที่ใช้มากที่สุดในคัมภีร์หัวใจ 108 โดยพบหัวใจที่ใช้วิธีการย่ออักษรแบบน้ีอย่างเดียว
จํานวน 27 หัวใจ ดังตารางที่ 14 
 

    ตารางที่ 14 แสดงหัวใจที่ใช้การย่ออักษรแบบอาทิสังเกต 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรย่อทีเ่ป็นหัวใจ 
1 พระอภิธรรม สํ วิ ธา ปุ ก ย ป 
2 พระสูตร ที ม สํ อํ ขุ 
3 พระวินัย อา ปา ม จุ ป 
4 เสฏฐัน เส พุ ส ว เส ตํ อ เส 
5 ปถมังหรืออริยสัจสี ่ ทุ ส นิ ม 
6 ปฏิสังขาโย จิ ปิ เส คิ 
7 ใจกุสลา ปรมัตถ ์หรือสังคหะ จิ เจ รุ นิ 
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 ตารางที่ 14 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรย่อทีเ่ป็นหัวใจ 
8 นโม แบบที่ 1 ส ต อุ เอ 
9 นโม แบบที่ 3 น ต ภ อ ส 
10 กรณีย์ จ ภ ก ส 
11 พระไตรปิฎก (คติทางพุทธศาสนา)  ม อ อุ 
12 พาหุง พา มา นา อุ ก ส น ทุ 
13 ธรรมบทหรือเปรต ทุ ส น โส 
14 ทิพยมนต์ ก ป ย ส 
15 สัมโพชฌงค ์สัตตโพชฌงค ์ ส ธ วิ ปิ ป ส อุ 
16 บารม ี30 ทัศแบบที ่2 หรือทศบารม ี ทา สี เน ป วิ ข ส อ เม อุ 
17 หัวใจเจ็ดตํานาน ส ย ส ปุ ย อ ป 
18 พระเจ้าหรือพระรัตนตรัย อิ สฺวา สุ 
19 พระเตมีย์ น ป ก ต 
20 พระวิธูร น ป ส อิ 
21 ทศชาติหรือพระเจ้า 10 ชาติ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว 
22 แม่พระธรณี เม ก มุ อุ (เม ก ม อุ) 
23 อาวุธพระพุทธเจ้า ป สิ ส 
24 ยโตหัง แบบที่ 2 นา ภิ โส เต 
25 โกณาคมน์ น ม ก ต 
26 นาค อ ง ส 
27 มูลกัจจายน์ อ ชิ ย นา วา อ ธา ก 

 

 1.1.2 อันตสังเกต การย่อหรือการถอดอักษรตัวสุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของ
ศัพท์ เป็นรูปแบบที่ใช้มากรองลงมาจากวิธีอาทิสังเกต แต่หัวใจที่ใช้วิธีการย่อแบบน้ีอย่างเดียวมีเพียง 
1 หัวใจเท่าน้ัน ดังตารางที่ 13 
 ตารางที่ 13 แสดงหัวใจที่ใช้การย่ออักษรแบบอันตสังเกต 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรย่อทีเ่ป็นหัวใจ 
1 สนธิ ง ญ น ม 

  

 อักษรทั้ง 4 ตัวน้ีมาจากพยัญชนะที่สุดวรรคท้ัง 5 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอักษร ดังน้ัน
จึงอนุโลมตามวิธีการย่อแบบอันตสังเกต ส่วนอักษรย่อที่ใช้วิธีน้ีในหัวใจอ่ืน ๆ จะใช้ร่วมกับวิธีการย่อ
อักษรแบบอาทิสังเกต คําย่อ และศัพท์ 
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 1.1.3 อาทยันตสังเกต การย่อหรือการถอดอักษรท่ีใช้รูปแบบการย่ออักษร 2 วิธี 
คือ อาทิสังเกตและอันตสังเกต เมื่อได้อักษรย่อในแต่ละวิธีแล้วจึงนําอักษรมารวมกันเป็นหัวใจต่าง ๆ 
พบจํานวน 35 หัวใจ ดังตารางที่ 16 
 ตารางที่ 16 แสดงหัวใจที่ใช้การย่ออักษรแบบอาทยันตสังเกต 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรย่อทีเ่ป็นหัวใจ 
1 แก้ว 8 ประการ ม ติ ปา โน 
2 นิพพานสูตร โส ส อ นิ 
3 ไตรสรณคมน์ พระรัตนตรัย ศีล หรือยอดศีล พุ ธ สํ มิ 
4 อิติปิ โส หรือพระพุทธเจ้า อิ ก วิ ติ 
5 กุศล  น ม ก ย 
6 สัคเค น ส ม เห 
7 พระอิติปารม ี ท ส สํ น 
8 ฆเฏสิ ฆ สิ อ มิ 
9 สมาส ส จ โต สิ 
10 ยะโตหัง น หิ โส เต 
11 แก้ว 3 ประการ  น ก รํ น 
12 สัมพุทเธ ส ท ป โต 
13 บารม ี30 ทัศ แบบที่ 1 พ เว ส เจ เอ ชิ ม 
14 ปุคคลบัญญัติ ป น ป เจ 
15 จังงัง ก ร ส ติ 
16 ภาณยักษ์ ภ ย น ย 
17 พระสีวล ี น ชา ลิ ติ (น ชา ลี ติ) 
18 พระมหาชนก ป ส ย ห 
19 พระโพธิสัตว์ ป ส น วา 
20 พระภูริทัต ป ปิ มิ วา 
21 พระมโหสธ ป สิ อุ อ 
22 พระยามิลินท ์ อ ล วิ 
23 คนพาล แบบที ่1 โล ร โท รํ 
24 พระอิศวร ส อ น ก โต 
25 หนุมาน แบบที่ 1 ย ต ม อ 
26 ลิงลม ยุ วา ห วา 
27 พุทธคุณ พุ โม ย โว น โร 
28 พระสุวรรณสาม อ ว ส ท (แบบที่ 2) 
29 อาวุธ ก ข ม นิ 
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 ตารางที่ 16 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรย่อทีเ่ป็นหัวใจ 
30 ลม ว ยุ ล ภ 
31 ม้า สุ ข โย 
32 ข้าวเปลือก ฉ น ส ญา 
33 อายันตุโภนโต อา นิ ข นิ 
34 พระกัสสปะ ป ร ก ธ, ส โย ชี ช 
35 พระศรีศากยมุนี ป ภ ก 

     

    1.1.4 มัชฌสังหตะ การย่ออักษรจากศัพท์เดียวกันหรือต่างศัพท์กันแล้วนําอักษร
มาประมวลไว้ในท่ามกลางด้วยวิธีการสลับอักษร พบจํานวน 1 หัวใจ ดังตารางที่ 17 
    ตารางที่ 17 แสดงหัวใจที่ใช้การย่ออักษรแบบมัชฌสังหตะ 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรทีเ่ปน็หัวใจ ศัพทเ์ตม็ 
1 พระเวสสันดร แบบที่ 1 ส ร ต น เวสฺสนฺตโร  

 

    มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอักษรย่อในหัวใจพระเวสสันดร คือ การถอดอักษรจากช่ือของ
พระโพธิสัตว์ (เวสฺสนฺตร) และนํามาเรียงตามลําดับอักษรเรียกว่า อนุโลม ได้แก่  ส    น เวลาอ่าน ให้
อ่านไปตามลําดับอักษรและเรียงสลับอักษรในลักษณะของการย้อนกลับเรียกว่า ปฏิโลม ได้แก่ ร    ต 
เป็นการเรียงอักษรตามวิธีมัชฌสังหตะ  
   1.2 คําย่อ 
 คําย่อเป็นการย่อหรือการถอดอักษรจากศัพท์เต็มในบางส่วนเท่าน้ัน แต่ไม่ได้นํามา
หมดทั้งศัพท์ อักษรที่ย่อออกมาน้ันบางคําสามารถแปลความหมายได้ แต่บางคําไม่สามารถแปล
ความหมายได้ พบจํานวน 4 หัวใจ ดังตารางที่ 18 
 

 ตารางที่ 18 แสดงหัวใจที่ใช้คําย่อเป็นหัวใจ 
 

 

ที ่ ชื่อหัวใจ คํายอ่ที่เปน็หัวใจ ศัพทเ์ตม็ 
1 รัตนคุณ อุทา สติ อุทายี  อนุสติ  
2 พระยามาร นุภาวโต อานุภาวโต  
3 ธนู นุภา นุเว อานุภาเวน, อานุภาเวน  
4 กาลี หนฺต นุภา หนฺตฺวา, นมการานุภาเวน 

 

   1.3 อักษรย่อกับคําย่อ 
   อักษรย่อในข้อน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตและอันตสังเกตแล้วนําอักษรย่อน้ัน
มาผสมกับคําย่อที่ถอดอักษรบางส่วนมาจากศัพท์เต็มเพ่ือใช้เป็นหัวใจพบ 5 หัวใจ ดังตารางที่ 19 
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   ตารางที่ 19 แสดงหัวใจที่ใช้อักษรย่อและคําย่อ 
 

ที ่ ชื่อหัวใจ อักษรทีเ่ปน็หัวใจ อักษรย่อ/รปูแบบ คํายอ่และศัพทเ์ตม็ 
1 วิปัสสนา วิ ร สติ วิ ร อาทยันตสังเกต สติ – สติปฏฺฐาน 
2 องคต พห วา รา วา รา อาทิสังเกต พห – พหล  
3 พระราม ถมฺภูป ถมฺ อันตสังเกต ภูป – ภูปติ 
4 พญาไก่ ทิ วิ กุ กุ ทิ วิ อาทิสังเกต กุกุ – กุกฺกุโฏ 
5 ม้า สุข โย โย อันตสังเกต สุข – สุขวาหี 

 

   1.4 ศัพท์เต็ม 
   อักษรที่เป็นหัวใจในข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อแต่เป็นศัพท์ที่โบราณาจารย์นํามาจากศัพท์ที่ยัง
ไม่ประกอบวิภัตติและศัพท์ที่ประกอบวิภัตติแล้วเพ่ือใช้เป็นหัวใจพบจํานวน 27 หัวใจ ดังตารางที่ 20 
 

   ตารางที่ 20 แสดงหัวใจที่ใช้ศัพท์เต็มเป็นหัวใจ 
  

ที ่ ชือ่หวัใจ ศพัท ์
ทีเ่ปน็หวัใจ 

คําแปล 

1 ยอดนิพพาน อรหํ (พระพุทธเจ้า) ผู้ห่างไกลจากกิเลส 
2 นิพานสูตร พุทฺธ จุติ พระพุทธเจ้า  การปรินิพพาน (ตาย) 
3 ยานี ยานิ รตนํ เหล่าใด  แก้ว รัตนะ 
4 การก กมฺมตฺเถ  (ทุติยา) ทุติยาวิภัตติใช้เป็นตัวกรรม 
5 สรณคมน์ สรณม (สรณํ) เป็นที่พึ่ง 
6 นิทาน สิว พุทฺธ นิพพาน พระพุทธเจ้า 
7 พระวิปัสสี สขิสฺสปิ  แม้แก่พระสีขีพุทธเจ้า 
8 พระนิพพาน สิวํ พุทฺธํ พระนิพพาน พระพุทธเจ้า 
9 มหาสมัย กาลญฺจา  

มหาภิสฺมา 
พวกอสูรกาลัญจะ  
ผู้มีรูปร่างน่ากลัวมาก 

10 ตะปะ (ตบะ) นการ อตฺถิ นะ อักษร  เป็น (เป็น นะ อักษร) 
11 คิริมานนท์ กตมา จ เท่าไร  ด้วย 
12 หัวใจมงคลสูตร เอตมฺมงฺคลํ เอตํ นี้ มงฺคลํ เป็นมงคล 
13 พระเจ้า 5 พระองค์ นโม พุทฺธาย ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า 
14 พระเจ้าดําเนิน ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า 
15 พระสุวรรณสาม อวสชฺช (อวสชฺชึ) เราได้ปล่อยหรือยิง (ธนู) ไป 
16 พระมาลัย มาลยฺย พระมาลัย 
17 พระศรีอริยะ นร วร คน ประเสริฐ ดี (คนดี) 
18 คน นร กาล คน กาล เวลา 
19 ชาย จิตฺตํ ปุริโส จิตหรือใจ ชาย บุรุษ 
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 ตารางที่ 20 (ต่อ) 
 

ท ชือ่หวัใจ ศพัท ์
ทีเ่ปน็หวัใจ 

คําแปล 

20 หญิง  จิตฺตํ อิตฺถี  
ภคินิ เม 

จิตหรือใจ หญิงหรือสตรี  
น้องสาว ของเรา 

21 หนุมาน หนุมาน หนุมาน  
22 งู อหิ สปฺโป งู  
23 สัตว์ อตฺตภาโว อัตภาพ ร่างกาย 
24 ไตรโลก โลกวิทู (ภควา) ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง  
25 ดิน ปถวิยํ ปฐวิยํ ในแผ่นดิน 
26 ดาบ วินาเสนฺติ ย่อมยังสัตว์ให้พินาศ 
27 พระยาร้อยเอ็ด อิสิ, วิร ฤษี, กล้าหาญ พากเพียร 

  
 1.5 อักษรย่อกับศัพท์เต็ม 
   อักษรย่อในข้อน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตและอันตสังเกตแล้วนําอักษรย่อน้ัน
มาผสมกับศัพท์ที่ยังไม่ประกอบวิภัตติหรือศัพท์ที่ประกอบวิภัตติแล้วเพ่ือใช้เป็นหัวใจพบจํานวน 9 
หัวใจ ดังตารางที่ 21 
 

   ตารางที่ 21 แสดงหัวใจที่ใช้อักษรย่อกับศัพท์เต็มเป็นหัวใจ 
 

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษร 
ทีเ่ปน็หวัใจ 

อกัษรยอ่/รปูแบบ ศพัทเ์ตม็ 

1 นโม นม อสฺส สฺส (อ่านว่า อสฺส เป็นอักษรควบกล้ํา  
เช่น สมฺมาสมฺพุทธสฺส) อันตสังเกต 

นม  

2 แคล้วคลาด อรหนฺต โก โก (ฆาตโก) อันตสังเกต อรหนฺต 
3 พระเวสสันดร 

แบบที่ 2 
ส รตน ส (สตฺต) อาทิสังเกต รตน 

4 บุคคล นร ติ ติ (อิติ) อันตสังเกต นร  
5 คนพาล พาล ร ร (นร) อันตสังเกต พาล  
6 พระพาย วา ล กโต วา (วายุ) ล (นีล) อาทยันสังเกต กโต  
7 ไฟ เตช ส ติ ส (สข) ติ (อิติ) อาทยันตสังเกต เตช  
8 เกราะเพชร ภูตา มํ เก เก (เกวลา) อาทิสังเกต ภูตา มํ 
9 ลม วายุ ล ส ล (นีล) ส (สมีโร) อาทยันตสังเกต วายุ  

 

   1.6 คําย่อกับศัพท์เต็ม 
   รูปแบบของหัวใจในข้อน้ีเป็นการนําคําย่อมาผสมกับศัพท์เต็มที่ยังไม่ประกอบวิภัตติ
หรือศัพท์ที่ประกอบวิภัตติแล้วเพ่ือใช้เป็นหัวใจพบจํานวน 3 หัวใจ ดังตารางที่ 22 
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   ตารางที่ 22 แสดงหัวใจที่ใช้คําย่อกับศัพท์เต็มเป็นหัวใจ 
    

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษรทีเ่ปน็หวัใจ คํายอ่ ศพัทเ์ตม็ 
1 อิทธิฤทธิ์ อหํ นุภา นุภา (อานุภาเวน) อหํ  
2 หัวใจโจร กณฺห เนห เนห (สิเนห) กณฺห  
3 พาลี ยนฺต นุภา นุภา (อานุภาว) ยนฺต        

  1.7 อักษรที่ย่อแบบอิสระ 
  อักษรในหัวใจข้อน้ีพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่อหรือถอดมาจากศัพท์ต่าง ๆ ทั้งศัพท์ที่อยู่
ในเรื่องเดียวกันและต่างเรื่องกัน บางอักษรใช้วิธีการย่อแบบใดแบบหน่ึงในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
แต่บางอักษรไม่ได้ยึดตามข้อกําหนดใด ๆ ในการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ เป็นการย่อ
อักษรแบบอิสระ คือ สามารถย่อหรือถอดได้ทุกตัวอักษรของศัพท์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ
อาจารย์แต่ละท่านว่า จะเลือกย่อหรือถอดตัวใดมาใช้เป็นอักษรย่อของหัวใจ พบจํานวน 6 หัวใจ     
ดังตารางที่ 23 
 

 ตารางที่ 23 แสดงหัวใจที่ใช้การย่ออักษรแบบอิสระ 
 

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษร 
ทีเ่ปน็หวัใจ 

ศพัทเ์ตม็ แหลง่ทีม่า 

1 พระมงกุฎ อิ ม ถิ ต ก ร สุ อิติปิ โส...ภควาติ  บทสรรเสริญพุทธคุณ 
2 พระกัสสปะ ก ร ม ถ กรณียมตฺถกุสเลน เมตตสูตร 

กรณียเมตตปริมตร 
3 พระอิศวร ส อ น ก โต อิ สฺวา สุ 

ม อ อุ 
นโม พุทฺธาย 
โลกวิทู 
สุคโต 

หัวใจพระรัตนตรัย 
หัวใจพระไตรปิฎก 
หัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ 
หัวใจไตรโลก 
บทสรรเสริญพุทธคุณ 

4 ขุนแผน สุ นโม โล อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ 
นโม พุทฺธาย 

หัวใจนวหรคุณ 
หัวใจพระเจ้า 5 พระองค ์

5 นกกาสัก กาลถานุ กามสุขลฺลิกานุโยค 
อตฺตกิลมถานุโยค 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

6 ยุง ต ป  
 
ส ย 

ฑํสมกสวาตาตป- 
สรีสปสมฺผสฺสานํ 
อุตุปริสฺสยวิโนทน 

ปัจจัยปัจจเวกขณะ 
หลักการพิจารณา 
ปัจจัยส่ี 

 
 

  1.8 อักษรจากภาษาบาลี 
  อักษรในหัวใจข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นอักษรที่โบราณาจารย์นํามาจากสระและ
พยัญชนะในภาษาบาลีแล้วนํามาใช้เป็นหัวใจพบจํานวน 3 หัวใจ ดังตารางที่ 24 
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 ตารางที่ 24 แสดงหัวใจที่มาจากอักษรภาษาบาลี 
 

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษร 
ทีเ่ปน็หวัใจ 

แหลง่ทีม่าของอกัษร 

1 คงคาเดือด ก ข ช น ก ข มาจากพยัญชนะ ก วรรค ได้แก่ ก ข ค ฆ ง 
ช มาจากพยัญชนะ จ วรรค ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ 
น มาจากพยัญชนะ ต วรรค ได้แก่ ต ถ ท ธ น 

2 ก.ข. อิ น วํ 
 
 
 
ก ย น อํ 

อิ มาจากสระภาษาบาลี ได้แก่ อ อา อิ อุ อุ อู เอ โอ 
น มาจากพยัญชนะ ต วรรค ได้แก่ ต ถ ท ธ น 
วํ มาจากพยัญชนะอวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
นํา ว กับ อํ มาต่อกันตามวิธีสนธิ ได้รูปศัพท์เป็น วํ 
ก มาจากพยัญชนะ ก วรรค ได้แก่ ก ข ค ฆ ง 
ย มาจากพยัญชนะอวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
น มาจากพยัญชนะ ต วรรค ได้แก่ ต ถ ท ธ น 
อํ มาจากพยัญชนะอวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 

3 สนธิ ง ญ น ม ง มาจากพยัญชนะ ก วรรค ได้แก่ ก ข ค ฆ ง  
ญ มาจากพยัญชนะ จ วรรค ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ  
น มาจากพยัญชนะ ต วรรค ได้แก่ ต ถ ท ธ น  
ม มาจากพยัญชนะ ป วรรค ได้แก่ ป ผ พ ภ ม  

   
    

  1.9 อักษรภาษาบาลีผสมกับอักษรไทย 
  อักษรในหัวใจข้อน้ีไม่ใช่เป็นการย่ออักษร แต่เป็นอักษรที่โบราณาจารย์นํามาจาก
พยัญชนะในภาษาบาลีแล้วผสมกับอักษรไทย เรียกว่า บาลีไทย พบจํานวน 1 หัวใจ ดังตารางที่ 25 
 ตารางที่ 25 แสดงหัวใจที่มาจากอักษรภาษาบาลีผสมกับอักษรไทย 
 

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษร 
ทีเ่ปน็หวัใจ 

แหลง่ทีม่าของอกัษร 

1 ก.ข. 
กะขะ 
กอ.ขอ. 

มอ (ม + ออ) 
ลอ (ล + ออ) 
ข้อ (ข + ออ +ไม้โท) 
ไข (ข + ไข) 
หรือโข (ข + โอ) 

ม มาจากพยัญชนะ ป วรรค ได้แก่ ป ผ พ ภ ม 
ล มาจากพยัญชนะ อวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
ข มาจากพยัญชนะ ก วรรค ได้แก่ ก ข ค ฆ ง 

 

   1.10 อักษรภาษาบาลีผสมกับคําไทย 
  อักษรในหัวใจข้อน้ีเป็นการนําพยัญชนะในภาษาบาลีมาผสมกับคําไทยเพ่ือใช้เป็นหัวใจ
พบจํานวน 1 หัวใจ ดังตารางที่ 26  
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 ตารางที่ 26 แสดงหัวใจที่มาจากอักษรภาษาบาลีผสมกับคําไทย 
 

ที ่ ชือ่หวัใจ อกัษร 
ทีเ่ปน็หวัใจ 

แหลง่ทีม่าของอกัษร 

1 ตรีนิสิงเห ส ห ช ฏ  
ตรี (คําไทย) 

ส ห มาจากพยัญชนะอวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
ช มาจากพยัญชนะ จ อวรรค ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ 
ฏ มาจากพยัญชนะ ฏ วรรค ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

 

  รูปแบบของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์เต็ม และอักษรในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่โบราณาจารย์
นํามาใช้เป็นอักษรในหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่กล่าวมาทั้งหมดช้ีให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของรูปแบบการย่อหรือการถอดอักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 แต่รูปแบบที่ตรงกับทฤษฎีการย่ออักษรใน
คัมภีร์วชิสารัตถสังคหะมี 4 รูปแบบ คือ อาทิสังเกต อันตสังเกต อาทยันตสังเกต และมัชฌสังหตะ 
นอกจากน้ีเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิธีการย่อแบบใดแบบหน่ึงข้างต้นกับคําย่อและคําศัพท์เต็ม 
อีกส่วนหน่ึงเป็นการนําสระและพยัญชนะในภาษาบาลีมาผสมกับอักษรไทยและคําไทย นอกจากก็ยังมี
อักษรที่ย่อแบบอิสระ สามารถย่อหรือถอดได้ทุกตัวอักษรตามประสงค์ของอาจารย์แต่ละท่านแล้วนํา
อักษรน้ันมาใช้เป็นหัวใจเพ่ือสื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 

  2. วิธีการย่ออักษร 
  ผลการศึกษาพบวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 จําแนกได้ 2 วิธี คือ วิธีการย่ออักษร
ตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ และวิธีการย่ออักษรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบการ
ย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะดังต่อไปน้ี 
   2.1 วิธีการย่ออักษรตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
   วีการการย่ออักษรในข้อน้ีพบ 4 วิธีตามที่ได้นําเสนอไว้แล้วในหัวข้ออักษรย่อ คือ 
วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต อันตสังเกต อาทยันตสังเกต และมัชฌสังหตะโดยพบข้อกําหนดที่เป็น
รายละเอียดของการย่ออักษรในข้อน้ี 8 วิธี ดังต่อไปน้ี 
    2.1.1 การย่ออกัษรจากคําศพัทท์ีเ่ปน็อปุสรรคหรอืนิบาตทีม่พียางคเ์ดียวหรือสอง
พยางค์ ให้ย่อตัวใดตัวหน่ึง พร้อมกับสระที่กํากับอยู่หรืออาจไม่นําสระติดมาด้วยก็ได้ ดังน้ี 
     1) วิธีการย่อศัพท์ที่เป็นอุปสรรค ตัวอย่างเช่น 
      สํ ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ อาทิสังเกต  
     ป  ย่อมาจาก อปริหานธมฺโม อันตสังเกต (น=อ+ปริหานธมฺโม) 
     2) วิธีการย่อศัพท์ที่เป็นนิบาต ตัวอย่างเช่น  
     ส  ย่อมาจาก  สห อาทิสังเกต 
     ติ ย่อมาจาก อิติ อันตสังเกต 
     เห  ย่อมาจาก ภณาม เห อันตสังเกต 
     หิ ย่อมาจาก เตน หิ อันตสังเกต 
     จ ย่อมาจาก ภูตา จ อันตสังเกต 
    การย่ออักษรจากศัพท์นิบาตน้ัน ถ้าหากศัพท์น้ันมีนิคคหิตที่แปลงเป็นพยัญชนะ
ตัวสะกดตาม เมื่อย่อหรือถอดออกมาให้คงรูปนิคคหิตตามเดิม เช่น สมฺ ย่อเป็นภาษาบาลีเป็น สํ หรือ
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ย่อเป็นคําไทยเป็น สัง การย่อศัพท์ที่เป็นอุปสรรคและนิบาตท่ีมี 2 พยางค์ ให้ย่ออักษรตัวใดตัวหน่ึง
เหมือนย่อจากศัพท์ทั่วไป เช่น ส ที่ย่อมาจาก สห และ ติ ที่ย่อมาจาก อิติ และการย่อศัพท์นิบาตที่ทํา
หน้าที่กํากับอยู่ท้ายศัพท์ เช่น เห หิ จ ให้อนุโลมอักษรดังกล่าวเข้าในการถอดอักษรแบบอันตสังเกต 
เน่ืองจากศัพท์เหล่าน้ีต้องวางไว้หลังศัพท์ที่ตนกํากับเสมอ 
 2.1.2 การย่ออักษรจากคําศัพท์ทั่วไปที่มีมากกว่า 1 พยางค์ ให้ย่ออักษรตัวแรก
ของศัพท์ตามวิธีอาทิสังเกต หรือย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ตามวิธีอันตสังเกตดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
  อาทิสังเกต ย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ เช่น หัวใจปถมัง : ทุ ส นิ ม ดังน้ี 
 ท ุ ย่อมาจาก ทุกฺข ทุกข ์
 ส ย่อมาจาก สมทุย สมุทัย 
 น ิ ย่อมาจาก นโรธ นิโรธ  
 ม ย่อมาจาก มคฺค มรรค 
 อันตสังเกต ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ ตัวอย่างเช่น  
 โร ย่อมาจาก อนุตฺตโร 
 น ย่อมาจาก กุสเลน 
 ม ย่อมาจาก ภณาม 
 ม ิ ย่อมาจาก ชานามิ 
    2.1.3 การย่ออักษรจากคําศัพท์สมาสที่ เป็นประกอบด้วยศัพท์หลายศัพท์ 
สามารถย่ออักษรได้ทุกศัพท์ จะย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ตามวิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกต หรือจะ
ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ตามแบบอันตสังเกตก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
     อาทิสังเกต ย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ เช่น 
 สํ ย่อมจาก ธมฺมสงฺคณี (ธมฺม + สงฺคณี)  
 วิ ย่อมาจาก วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (วิชฺชา + จรณ + สมฺปนฺโน) 
 ม ย่อมาจาก สจฺจาอธิฏฺฐานเมตฺตุเปกฺขา (สจฺจ + อธิฏฺฐาน +  
       เมตฺตา + อุเปกฺขา)  
 อันตสังเกต ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ เช่น 
     ป  ย่อมาจาก กุปฺปธมฺโม  (กุปฺป + ธมฺโม) 
     น  ย่อมาจาก ปริหานธมฺโม (ปริหาน + ธมโฺม) 
 โก ย่อมาจาก อรหนฺตฆาตโก (อรหนฺต + ฆาตโก) 
 2.1.4 การย่ออักษรพร้อมกับสระ เช่น 
     สุ  ย่อมาจาก สุคโต อาทิสังเกต 
     โล ย่อมาจาก โลกวิทู อาทิสังเกต 
     โร ย่อมาจาก อนุตฺตโร อันตสังเกต 
 โน ย่อมาจาก สยมฺภุโน   อันตสังเกต 
 พุ โม ย โว น โร  ย่อมาจาก  นโม พุทฺธาย สมฺภโว กาโร 
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 2.1.5 การย่ออักษรโดยไม่นําสระ พยัญชนะ หรือนิคคหิตติดมา เช่น 
  ส  ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (สํ) อาทิสังเกต  
  เอ ย่อมาจาก เตชวา (เต) อาทิสังเกต 
 ร ย่อมาจาก จตฺตาโร  อันตสังเกต   
     อ ิ ย่อมาจาก คจฺฉาม ิ  อันตสังเกต  
     ก ย่อมาจาก อกาลิโก   อันตสังเกต 
 2.1.6 การย่อหรือถอดอักษรโดยนําสระมาด้วย แต่เปลี่ยนแปลงสระ เช่น 
  ม  ย่อมาจาก มุทิตา อาทิสังเกต 
  จิ ย่อมาจาก จีวรํ   อาทิสังเกต 
  รุ ย่อมาจาก รูปํ   อาทิสังเกต 
  ส ย่อมาจาก ปสฺสาโส  อันตสังเกต  
 2.1.7 การย่ออักษรควบกลํ้าหรืออักษรที่มีตัวสะกด ให้ถอดอักษรที่ควบกลํ้าหรือ
อักษรที่เป็นตัวสะกดมาด้วย เพ่ือสื่อถึงที่มาของศัพท์เต็มให้ชัดเจนขึ้นและเพ่ือป้องกันความสับสน เช่น  
     สฺวา ย่อมาจาก สฺวากฺขาโต อาทิสังเกต 
     พฺยา ย่อมาจาก พฺยาปาโท อาทิสังเกต 
     พุทฺ ย่อมาจาก พุทฺธํ   อาทิสังเกต 
     คฺคี ย่อมาจาก สามคฺคี  อันตสังเกต 
   วิธีการย่ออักษรตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะที่พบในคัมภีร์
หัวใจ 108 ที่แสดงมาทั้งหมด ช้ีให้เห็นถึงความหลากหลายของข้อกําหนดในการย่ออักษร และภูมิ
ปัญญาของโบราณาจารย์ไทยที่ได้ให้ข้อกําหนดเหล่าน้ีไว้เป็นแนวทางในย่ออักษร ซึ่งจะเห็นได้จาก
วิธีการย่ออักษรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี 
   2.2 วิธีการย่ออักษรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
   การย่ออักษรในหัวข้อน้ีไม่ได้ยึดรูปแบบการย่ออักษรแบบใดแบบหน่ึงในคัมภีร์วชิร-  
สารัตถสังคหะ แต่เป็นการย่อตามอิสระของโบราณาจารย์แต่ละท่านพบ 3 วิธี คือ 
    2.2.1 การย่ออักษรทุกตัวของศัพท์ การย่ออักษรแบบนี้สามารถท่ีจะถอดอักษร
ตัวใดตัวหน่ึงของศัพท์มาใช้เป็นอักษรในหัวใจได้ทุกตัวที่พบเป็นการย่อเฉพาะเรื่องที่สําคัญหรือเรื่องที่
เป็นหลักในพระพุทธศาสนา ตัวอย่างของการย่ออักษรแบบน้ีศึกษาได้จากคัมภีร์อิติปิ โส มาลาที่ผู้แต่ง
ได้นําอักษรทุกตัวจากศัพท์ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณบางส่วนมาใช้
เป็นอักษรย่อแล้วแต่งขยายความของอักษรแต่ละตัวในรูปคาถาดังน้ี 
    บทสรรเสริญพุทธคุณ อิติปิ โส ภควา ... ภควาติ. ตัวอย่างเช่น  
     อิ  คําขยาย อิฏฺโฐ สพฺพญฺญุตญฺญานํ ... 
     ติ คําขยาย ติณฺโณ โย วฏฺฏทุกฺขมฺหา … 
     ปิ คําขยาย ปิโย เทวมนุสฺสานํ … 
     โส คําขยาย โสกา วิรตฺตจิตฺโต โย ...   
 ภ คําขยาย ภชิตา เยน สทฺธมฺมา ...  
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 ค คําขยาย คมิโต เยน  สทฺธมฺโม … 
 วา คําขยาย วานา นิกฺขมิ โย ตณฺหา … 
 ............................................................................ 
 ภ คําขยาย ภยมาปนฺนสตฺตานํ ...  
 ค คําขยาย คหิโต เยน สทฺธมฺโม … 
 วา คําขยาย วาปิตํ ปวรํ ธมฺมํ ... 
 ติ คําขยาย ติณฺโณ โย สพฺพปาเปหิ ... 
 นับตามพยางค์หรืออักษรของศัพท์ทั้งหมดในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ รวมเป็น
พุทธคุณ 56 ประการ 
  บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ตัวอย่างเช่น สฺวากฺขาโต ... วิญฺญูหีติ. 
     สฺวากฺ คําขยาย สฺวาคตนฺตํ สิวํ รมฺมํ ... 
     ขา คําขยาย ขาทนฺโต โย สพฺพปาปํ ...   
     โต คําขยาย โตเสนฺโต สพฺพสตฺตานํ … 
     ……………………………………………………………………. 
     วิญฺ คําขยาย วิรติ   สพฺพทุกฺขสฺมา ...   
 ญู คําขยาย ญูตญฺญาเณหิ สมฺปนฺนํ ...  
 หี คําขยาย หีสนฺติ สพฺพโทสานิ … 
 ติ คําขยาย ติณฺโณ โย วฏฺฏทุกฺขมฺหา … 
 นับตามพยางค์หรือักษรของศัพท์ทั้งหมดในบทสรรเสริญพระธรรมคุณ รวมเป็น
ธรรมคุณ 38 ประการ 
  บทสรรเสริญพระสังฆคุณ ตัวอย่างเช่น สุปฏิปนฺโน ... โลกสฺสาติ. 
     สุ คําขยาย สุทฺธสีเลน สมฺปนฺโน ... 
     ป คําขยาย ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต โย ...   
     ฏิ คําขยาย ติตฺถกรชิโต สงฺโฆ … (ใช้ ต แทน ฏ) 
     ปนฺ คําขยาย ปสฏฺโฐ   ธมฺมคมฺภีโร … (ใช้ ป แทน ปนฺ) 
     โน คําขยาย โน เจติ กุสลํ กมฺมํ … 
     ภ คําขยาย ภคฺคราโค ภคฺคโทโส ...   
 ค คําขยาย คจฺฉนฺโต โลกิยํ ธมฺมํ ...  
 ว คําขยาย วณฺเณติ กุสลํ ธมฺมํ … 
 โต คําขยาย โตเสนฺโต เทวมนุสฺเส … 
     สา คําขยาย สาสนํ สมฺปฏิจฺฉนฺโน … 
     ว คําขยาย วนฺตราคํ วนฺตโทสํ ...   
 ก คําขยาย กโรนฺโต สีลสมาธึ ...  
 สํ ย่อมาจาก สงฺสาเร สงฺสรนฺตานํ … 
 โฆ คําขยาย โฆรทุกฺขกฺขยํ กตฺวา … 
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 นับตามพยางค์หรืออักษรของศัพท์ทั้งหมดต้ังแต่ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ. 
รวมเป็นสังฆคุณ 14 ประการ  ซึ่งท่านกําหนดไว้เพียงเท่าน้ีเพ่ือให้ครบ 108 อักษร เมื่อนับรวมกับ
อักษรในพุทธคุณและธรรมคุณข้างต้น ไม่ได้นําอักษรจากศัพท์ที่เหลือ คือ อุชุปฏิปนฺโน...โลกสฺสาติ.  
มาด้วย (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 51-66) 
  มีข้อสังเกตประการหน่ึงเก่ียวกับสังฆคุณ ผู้แต่งคัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลาได้แต่ง
ขยายสังฆคุณไว้เพียง 14 คาถาเท่าน้ัน ไม่ได้แต่งอธิบายไปจนจบบทสุดท้าย คือ โลกสฺสาติ ทั้งน้ีเป็น
เพราะผู้แต่งประสงค์จะให้อักษรที่มาจากพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณรวมกันแล้วได้ 
108 พอดี โดยรวมจากพระพุทธคุณ 56 ประการ พระธรรมคุณ 38 ประการ และพระสังฆคุณ 14 
ประการ เน่ืองจากเป็นเพราะความนิยมและความเช่ือเรื่องคาถาหรือบทภาวนาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่กําหนดให้
มี 108 เห็นได้จาก หัวใจ 108 หัวใจ ประคํา 108 ลูก และอิติปิ โส รัตนมา 108 คาถา เป็นต้น 
สอดคล้องกับเอกสารโบราณท่ีใช้ศึกษาก็กล่าวไว้ทํานองเดียวกันน้ีว่า คําว่า ร้อยแปดเป็นจํานวนเลขที่
ใช้นับของสําคัญ ๆ ที่นับถือกันว่าเป็นของขลัง เช่น พระคุณ 108 (พระรัตนตรัย) พระเคราะห์ 108 
ตัณหา 108 ภาวนา 108 คาบ และหัวใจ 108 (สํานักหอสมุดแห่งชาติ, 490) 
  2.2.2 คําย่อ หมายถึง การย่อหรือการถอดอักษรบางส่วนของศัพท์มาใช้เป็นหัวใจ 
ไม่ได้นํามาทั้งหมด อักษรที่ย่อมาอาจแปลความหมายได้หรือไม่ก็ได้ การย่ออักษรแบบน้ีพบไม่มากนัก
ในคัมภีร์หัวใจ 108 ตัวอย่างเช่น อุทา สติ ในหัวใจรัตนคุณ ซึ่งคําว่า อุทา ย่อมาจาก อุทายี และคําว่า 
สติ ย่อมาจาก อนุสติ เป็นต้น 
  นอกจากน้ียังพบคําย่อที่ผสมกับอักษรย่อ เช่น หัวใจวิปัสสนา คือ วิ ร สติ อักษร
ย่อในหัวใจน้ี คือ วิ ที่ย่อมาจาก วิสุทฺธิยา ร ที่ย่อมาจาก จตฺตาโร ส่วนคําย่อ คือ สติ ที่ย่อมาจาก 
สติปฏฺฐานา และคําย่อที่ผสมกับศัพท์เต็ม เช่น หัวใจโจร คือ กณฺหเนห ศัพท์เต็มในหัวใจน้ี คือ กณฺห 
ส่วนคําย่อ คือ เนห ที่ย่อมาจากคําว่า สิเนห 
  การย่ออักษรจากศัพท์เต็มมาใช้ในลักษณะของคําย่อไม่พบในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะ แต่เป็นรูปแบบที่โบราณาจารย์แต่ละท่านได้คิดขึ้นมาโดยการเลียนแบบการย่ออักษรตามวิธี
อาทิสังเกต คือ การย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ และอันตสังเกต คือ การย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ 
ต่างกันตรงที่การย่อวิธีน้ีเป็นการย่ออักษรมามากกว่า 1 ตัว เพ่ือสร้างความชัดเจนถึงที่มาของศัพท์เต็ม 
และเพ่ือป้องกันความเข้าใจผิด ในขณะที่วิธีการย่ออักษรมากกว่า 1 อักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ
จะย่อเฉพาะอักษรควบกล้ําหรืออักษรที่มีตัวสะกด แต่ก็พบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการย่ออักษรตัว
หน้าหรือตัวหลังของศัพท์เพียงแค่พยางค์เดียวเท่าน้ัน 
  2.2.3 คําศัพท์ ข้อน้ีไม่ใช่เป็นการย่อ แต่เป็นการนําศัพท์เต็มมาใช้เป็นหัวใจพบว่า 
มีทั้งศัพท์ที่ประกอบวิภัตติแล้วและศัพท์ที่ยังไม่ประกอบวิภัตติ ซึ่งเป็นการนําศัพท์มาใช้สื่อความหมาย 
แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจโดยตรง เช่น อหิ สปฺโป ในหัวใจงู ทั้งสองศัพท์น้ีเป็นศัพท์ที่
ประกอบวิภัตติแล้ว และแปลว่า งู เหมือนกัน ตัวอย่างของศัพท์ที่ยังไม่ประกอบวิภัตติ เช่น นร กาล 
ในหัวใจคน นร กาล ทั้งสองศัพท์เป็น อ การันต์ในปุงลิงค์ และเป็นศัพท์ที่ยังไม่ประกอบวิภัตติ นร 
ศัพท์แปลว่า คน ส่วน กาล ศัพท์แปลว่า เวลา โดยความหมายส่ือถึงความตายที่เป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกคน 
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  การนําศัพท์ทั้งศัพท์มาใช้เป็นหัวใจก็เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิด ผู้ที่รู้จักภาษาบาลี
ก็สามารถรู้ความหมายได้ทันทีว่า ศัพท์ดังกล่าวแปลว่าอะไร สื่อถึงเรื่องใด และมีที่มาจากแหล่งใด และ
เพ่ือสะดวกในการจดจํา แต่ไม่พบวิธีน้ีในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่เป็นมิติของโบราณาจารย์แต่ละ
ท่านที่นําศัพท์มาใช้เป็นอักษรในหัวใจ 
  2.2.4 การนําอักษรในภาษาบาลีทั้งสระและพยัญชนะมาใช้เป็นหัวใจ เช่น หัวใจ
คงคาเดือด ได้แก่ ก ข ช น หรือหัวใจ ก.ข. ได้แก่ อิ น วํ เป็นต้น อักษรเหล่าน้ีเป็นเพียงพยัญชนะหรือ
สระตัวหน่ึง ๆ ในภาษาบาลีเท่าน้ัน ไม่ได้ย่อมาจากศัพท์ใด ๆ ซึ่งไม่พบการใช้อักษรในภาษาบาลีเป็น
หัวใจคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
  2.2.5 การนําอักษรบาลีมาผสมกับอักษรและวรรณยุกต์ไทย ตัวอย่างเช่น หัวใจ 
กอ.ขอ ได้แก่ มอ ลอ ข้อ ไข หรือโข อักษรบาลีได้แก่ ม ล ข ข ผสมกับสระในภาษาไทย คือ ออ ไอ โอ 
และคําว่า ข้อ ท่านใส่วรรณยุกต์โทเข้ามาด้วย นับว่าเป็นมิติที่แตกต่างไปจากรูปแบบการย่ออักษรใน
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่เป็นมิติของโบราณาจารย์ที่คิดวิธีน้ีขึ้นมา 
  2.2.6 การนําอักษรภาษาบาลีมาผสมกับคําไทย พบเพียง 1 หัวใจ คือหัวใจตรี-  
นิสิงเห ได้แก่ ส ห ช ฏ ตรี คําไทยในที่น้ีก็คือ ตรี ส่วน ส ห ช ฏ เป็นพยัญชนะในภาษาบาลี วิธีการ
แบบน้ีเป็นการประยุกต์ใช้ของโบราณาจารย์ไทย ซึ่งไม่พบการใช้อักษรลักษณะน้ีในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะ 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
  ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการศึกษาในข้อที่ 2 ไว้ว่า เพ่ือศึกษาแหล่งที่มา สาระสําคัญ 
และการนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติต่าง ๆ โดยมีผลของการศึกษาดังต่อไปน้ี  
 1.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 ผลการศึกษาพบว่า แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนที่เป็น
หัวใจในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ัน จําแนกได้ 2 แหล่ง คือ แหล่งที่มาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และ
แหล่งที่มาจากคัมภีร์หรือความเช่ืออ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ดังผลการวิจัยต่อไป 
  1.1 แหล่งที่มาจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 
  ผลการศึกษาพบว่า แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน     
ที่เป็นหัวใจในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ัน ส่วนใหญ่จะมาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส 
คัมภีร์สัททาวิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา รวมถึงบทสวดพระปริตรหรือบทสวดมนต์บท
อ่ืน ๆ จากหนังสือสวดมนต์ตามลําดับต่อไปน้ี 
   1.1.1 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์นํามาจาก
คัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งหมด 59 หัวใจ ดังตารางที่ 27 
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  ตารางที่ 27 แสดงแหล่งทีม่าของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน 
    จากคัมภีร์พระไตรปิฎก 

 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 พระอภิธรรม  
7 คัมภีร์ 

สํ วิ ธา ปุ ก ย ป พระอภิธรรมปิฎก พระไตรปิฎกเล่มท่ี 34-45 

2 พระสูตร ที ม สํ อํ ขุ พระสุตตันตปิฎก พระไตรปิฎกเล่ม 9-33 
3 พระวินัย อา ปา ม จุ ป พระวินัยปิฎก พระไตรปิฎกเล่ม 1-8 
4 วิปัสสนา วิ ร สติ มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (บาลี) 10/373/248 

ที.ม. (ไทย) 10/373/301 
5 พระรัตนคุณ อุทา สติ อุทายีสูตร องฺ.ฉกฺก. (บาลี) 22/29/211-312 

องฺ.ฉกฺก (ไทย) 22/29/467-471 
6 ยอด 

พระนิพพาน 
อรหํ เวรัญชกัณฑ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1 

7 แก้ว  
8 ประการ 

ม ติ ปา โน เสลสูตร  
โภชฌังคสูตร 

ม.ม. (ไทย) 13/398/493 
ที.ปา. (ไทย) 11/151/112 

8 นิพพานสูตร พุทฺธ จุติ 
โส ส อ นิ 

ปรินิพพานสูตร 
มหาปรินิพพานสูตร 

สํ.ส. (บาลี) 15/186/117 
ที.ม. (บาลี) 10/222/139 

9 ปถมัง 
อริยสัจสี่ 

ทุ ส นิ ม ธรรมจักกัปปวัตนสูตร 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม.(บาลี) 4/14/22 
 

10 ไตรสรณคมน์ 
ศีล 

พุทฺ ธ สํ มิ ปัพพัชชูปสัมปทากถา 
พระวินัยปิฎก  

วิ.มา. (บาลี) 4/34/29-30 
วิ.ม. (ไทย) 4/34/42-43 

11 อิติปิ โส  
พระพุทธเจ้า 

อิ ก วิ ติ พิมพิสารสมาคมกถา 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม. (บาลี) 4/55/46 
วิ.ม. (ไทย) 4/55/65-66 

12 ปฏิสังขาโย จิ (จี) ปิ เส คิ ขุทกนิกาย  
มหานิทเทส 

ขุ.ม. (บาลี) 29/206/422-423 
 ขุ.ม. (ไทย) 29/206/601 

13 กุสลา 
ปรมัตถ์ 
หรือสังคหะ 

จิ เจ รุ นิ พระอภิธรรมปิฎก 
อภิธัมมัตถสังคหะ 

พระไตรปิฎกเล่ม 34-45 
พระอนุรุทธาจารย์, 2530, น. 1-39 

14 นโม น ต ภ อ ส มัชฌิมนิกาย  
มูลปัณณาสก์ 

ม.ม. (บาลี) 13/473/466 

15 ยานี ยานิ รตนํ รตนสูตร ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1-2/5 
16 กุศล น ม ก ย เมตตสูตร ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1/13 
17 พระอิติปารมี ท ส สํ น ขุททนิกาย จริยาปิฎก ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76-77/446 
18 สรณคมน์ ส ร ณ ม ขุททกนิกาย ธรรมบท ขุ.ธ. (บาลี) 25/188/50 
19 ฆเฏสิ ฆ สิ อ มิ อรรถกถาธรรมบท 

ภาค 2 
พระพุทธโฆสาจารย์, 2522, น. 84-
87 

20 มงกุฎพระเจ้า อิ ม ถิ ต ก ร สุ บทสรรเสริญพุทธคุณ วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1 
21 นิทาน สิว พุทฺธ ศัพท์สามัญท่ีใช้ท่ัวไป พระไตรปิฎก/คัมภีร์อ่ืน ๆ 
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  ตารางที่ 27 (ต่อ)  
ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 

ที่เปน็หัวใจ 
แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

22 พระไตรปิฎก 
ตรีเพชร 

ม อ อุ ปฐมสังคีติ  
พระมหากัสสปะ 
พระอานนท์ 
พระอุบาลี 

วิ.มหา. (บาลี) 7/437-445/274-284 

23 มงกุฎพระเจ้า อิ ม ถิ ต ก ร สุ บทสรรเสริญ 
พุทธคุณ 

วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1 

24 วิปัสสี สิขิสฺสปิ อาฏานาติยสูตร ที.ปา. (บาลี) 11/277/170-171 
25 ยะโตหัง น หิ โส เต อังคุลิมาลสูตร ม.ม. (บาลี) 13/351/335 
26 ธรรมบท, เปรต ทุ ส น โส เปตวัตถุ ขุ.เป. (บาลี) 26/802-805/255 
27 แก้ว  

3 ประการ 
น ก รํ น ธนัญชานีสูตร  

บทสรรเสริญ 
พระรัตนตรัย 

(สํ.ส. (บาลี) 15/187/192 
ม.มู. (บาลี) 12/74/50 

28 โพชฌงค์ 7 ส ธ วิ ปิ ป ส อุ โพชฌังคสูตร องฺ.ทสก. (บาลี) 24/102/171 
29 มหาสมัย   กาลกญฺชา  

มหาภิสฺมา 
มหาสมัยสูตร ที.มหา. (บาลี) 10/339/221-222 

30 บารมี 30 ทัศ พ เว ส เจ เอ ชิ 
ม, ทา สี เน ป วิ 
ข ส อ เม อุ 

วัฏฏกจริยา 
พุทธวงศ์ 

ขุ.จริยา. (บาลี) 33/79-82/621 
ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76-77/446 

31 ปุคคลบัญญัติ ป น ป เจ พระอภิธรรมปิฎก 
ปุคคลบัญญัติ 

วิ.ปุ. (บาลี) 36/7/106-108 
 

32 จังงัง ก ร ส ติ บทสรรเสริญ 
พุทธคุณ 

ขุ.จู. (บาลี) 30/97/217 

33 อิทธิฤทธ์ิ อหํ นุภา ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป ขุ.อป. (บาลี) 32/113/93 
34 แคล้วคลาด อรหนฺต โก วินัยปิฎก มหาวรรค วิ.ม. (บาลี) 4/114/127-128 
35 คิริมานนท์ กตมา จ คิริมานนทสูตร องฺ.ทสก. (บาลี) 24/60/77 
36 มงคลสูตร เอตมงฺคลํ มงคลสูตร ขุ.ขุ. (บาลี) 25/3/4 
37 ภาณยักษ์ ภ ย น ย อาฏานาติยสูตร ที.ปา. (ไทย) 11/273-295/139- 

158 
38 พระเจ้า,  

แก้ว 3 ประการ, 
พระรัตนตรัย 

อิ สฺวา สุ วัตถุสูตร ม.มู. (บาลี) 12/74/50 

39 พระ/พระเจ้า 
ดําเนิน 

ภควา ทุติยปุญญาภิสัณท- 
สูตร 

องฺ.จตุกก. (ไทย) 21/52/86 

40 พระศรีศากยมุนี  ป ภ ก โคตมพุทธวงศ์ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/1-20/574-576 
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 ตารางที่ 27 (ต่อ)  
ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 

ที่เปน็หัวใจ 
แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

41 พระกัสสปะ ป ร ก ธ 
ก ร ม ถ 
ส โย ชี ช 

กัสสปพุทธวงศ์ 
เมตตสูตร 
มหาสุตโสมชาดก 

ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1/568 
ขุ.ขุ. (บาลี) 25/1-10/20-22 
ขุ.ชา. (บาลี) 28/411-414/113 

42 พระโกณาคมน์  น ม ก ต โกณาคมนพุทธวงศ์ ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/1-29/564-568 
43 พระเวสสันดร ส ร ต น เวสสันตรชาดก 

จริยาปิฎก 
ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/1655/308 
ขุ.จริยา. (บาลี) 33/123/596 

44 พระเตมีย์  น ป ก ต มูคปักขชาดก/ 
เตมียชาดก 

ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/5/125 

45 พระมหาชนก ป ส ย ห มหาชนกชาดก ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/124/138 
46 พระวิธูร น ทุ สํ เต วิธุรชาดก  (ขุ.ชา.ม. (บาลี)  28/1452-

1455/280-281) 
47 พระสุวรรณสาม  อวสชฺช 

อ ว ส ท 
สุวัณณสามชาดก ขุ.ชา.ม (บาลี) 28/311/156 

ขุ.ชา.ม (บาลี) 28/313-346/156-
159 

48 พระโพธิสัตว์  ป ส น วา บารมี + ระดับบารมี ขุ.พุทฺธ. (บาลี) 33/76/446 
49 หัวใจทศชาติ เต ช สุ เน ม  

ภู จนา วิ เว 
มหานิบาตชาดก ขุ.ชา.ม. (ไทย) 28/1-2440/183-

560 
50 พระภูริทัต ป ปิ มิ วา ภูริทัตชาดก ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/840/211 
51 พระมโหสถ  ป สิ อุ อ มโหสถชาดก ขุ.ชา.ม. (บาลี) 28/783/206 
52 นกกาสัก  กา ล ถา นุ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

กามสุขลฺลิกานุโยโค 
อตฺตกิลมถานุโยโค 

วิ.ม. (บาลี) 4/13/13 

53 ยุง ตปสย ปัจจัยสันนิสิตศีล 
ปัจจัยปัจจเวขณะ 

ขุ.ม. (บาลี) 29/206/422-423 

54 พญาไก่  ทิ วิ กุ กุ กุกกุฏชาดก ขุ.ชา. (บาลี) 27/117-118/58 
55 แม่พระธรณี เม ก มุ อุ,  

เม ก ม อุ 
พรหมวิหารธรรม ที.ปา. (ไทย) 11/308/280 

56 เกราะเพชร ภูตา มํ เก 
ภูตา จ เก 

อหิราชสูตร 
ขัณฑชาดก 

องฺ.จตุกฺก. (บาลี) 21/67/83 
ขุ.ชา. (บาลี) 27/105-106/56 

57 ข้าวเปลือก ฉ น ส ญา พระวินัยปิฎก วิ.มหา. (บาลี) 2/91/161 
58 อาวุธพระเจ้า  

 
ป สิ ส อริยมรรคมีองค์ 8 

ไตรสิกขา 
ที.ปา. (บาลี) 11/305/196 

59 ไตรโลก โลกวิทู บทสรรเสริญพุทธคุณ วิ.ม. (บาลี) 4/55/45 
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 นอกจากหัวใจในตารางที่ 27 ที่พบว่า มีแหล่งที่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยตรงแล้วยัง
พบว่า หัวใจอ่ืน ๆ ที่ระบุว่ามีที่มาจากคัมภีร์อ่ืนหรือบทสวดพระปริตรหรือบทสวดมนต์ต่าง ๆ ว่าโดย
รากฐานแล้วส่วนใหญ่มีที่มาจากพระไตรปิฎกเช่นกัน 
   1.1.2 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์นํามาจาก
คัมภีร์อรรถกถา พบ 4 หัวใจ ดังตารางที่ 28 
 

  ตารางที่ 28 แสดงแหล่งทีม่าของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบอ่ืนจากคัมภีร์อรรถกถา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 กุสลา, ปรมัตถ์,  
สังคหะ 

จิ เจ รุ นิ อภิธัมมัตถสังคหะ พระอนุรุทธาจารย์, 2530,  
น. 1-39 

2 ธรรมบท, เปรต ทุ ส น โส อรรถกถาธรรมบท 
(ภาค 3) 

พระพุทธโฆสาจารย์, 2523, 
น. 106-108 

3 พระวิธูร น ป ส อิ วิธูรชาดก  ชุ.ชา.ม.อ. (บาลี) 10/1346/184) 
4 ไตรโลก  โลกวิทู อรรถกถาทีฆนิกาย 

อรรถกถามัชฌิมนิกาย 
ที.อ. (บาลี) 1/215 
ม.อ. (บาลี) 2/269 

 

 1.1.3 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์นํามาจาก
คัมภีร์ฎีกาพบ 4 หัวใจ ดังตารางที่ 29 
 

  ตารางที่ 29 แสดงแหล่งทีม่าของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนจากคัมภีร์ฎีกา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 พาหุง พา มา นา อุ  
ก ส น ทุ 

ฎีกาพาหุง 
ชยมงฺคลอฏฺฐกคาถา 

ไม่ทราบนามผู้แต่ง 
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 4 

2 พระมาลัย มาลยฺย มาลัยวัตถุทีปนีฎีกา พระธัมมกิติตมหาสามี 
3 เจ็ดตํานาน ส ย ส ปุ ย อ ป ฎีกาปริตร พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 3-22 
4 สิบสองตํานาน โก ย ส ปุ ย อ ป ฎีกาปริตร พระเตโชทีปเถระ, 2551, น. 3-22 

 

 1.1.4 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์นํามาจาก
คัมภีร์ปกรณวิเสส พบ 4 หัวใจ ดังตารางที่ 30 
  ตารางที่ 30  แสดงแหล่งทีม่าของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน 
  จากคัมภีร์ปกรณ์วิเสส 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 พระยามิลินท์  อ ล วิ มิลินทปัญหาปกรณ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540, น. 7 
2 ยอดพระนิพพาน อรหํ คัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 252-257 
3 หัวใจพระดําเนิน ภควา คัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 268-271 
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 1.1.4 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์ย่อมาจาก
คัมภีร์สัททาวิเสส คัมภีร์ประเภทไวยากรณ์ภาษาบาลีพบ 8 หัวใจ ดังตารางที่ 31 
 

  ตารางที่ 31  แสดงแหล่งทีม่าของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน 
  จากคัมภีร์สัททวิเสส 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 เสฏฐัน เส พุ ส ว เส ตํ อ เส ปณามคาถา กัจจายนสูตร  
กัจจายนมหาเถระ, 2550, น. 1 

2 ตรีนิสิงเห ส ห ช ฏ (ตรี) 
(ตรี เป็นคําไทย) 

สนธิกัณฑ์ กัจจายนสูตร ปทรูปสิทธิ 

3 สนธิ ง ญ น ม สนธิกัณฑ์ กัจจายนสูตร ปทรูปสิทธิ 
4 การก กมฺมตฺเถ (ทุติยา) การกกัณฑ์ หนังสือบาลีไวยากรณ์ท่ัวไป 

กัจจายนสูตร ปทรูปสิทธิ 
พระพุทธัปปิยเถระ, 2528, น. 39 

5 สมาส ส จ โต สิ สมาสกัณฑ์ พระพุทธธัปปิยเถระ, 2536, น. 222 
เวทย์ บรรณากรกุล, 2554, น. 1 

6 คงคาเดือด  ก ข ช น สนธิกัณฑ์ กัจจายนสูตร ปทรูปสิทธิ 
7 ก.ข. ก ย น อํ สนธิกัณฑ์ กัจจายนสูตร ปทรูปสิทธิ 
8 ดาบ วินาเสนฺติ กิริยาอาขยาต แบบเรียนไวยากรณ์บาลีท่ัวไป 

 

 1.1.5 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์ย่อมาจาก
คัมภีร์อ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนาพบ 30 หัวใจ ดังตารางที่ 32 
 

 ตารางที่ 32  แสดงแหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรในรูปแบบอ่ืนจากคัมภีร์อ่ืน ๆ  
  ในพระพุทธศาสนา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 กรณีย์ จ ภ ก ส คัมภีร์วชรสารัตถสังคหะ พระสิริรัตนปัญญา มหาเถระ, 
ม.ป.ป., น. 43-46 

2 มงกุฏพระเจ้า อิ ม ถิ ต ก ร สุ บทสรรเสริญพุทธคุณ 
คัมภีร์อิติปิ โสรัตนมาลา 

สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., 
น. 52-59 

3 นิทาน สิว พุทฺธ คัมภีร์อิติปิ โสรัตนมาลา สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 54 
4 นิพพาน สิวํ พุทฺธํ คัมภีร์อิติปิ โสรัตนมาลา สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 

54 
5 คน นรติ (นร + อิติ) คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร

สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช, 2530, 
น. 62 

6 พระ/พระเจ้า 
ดําเนิน 

ภควา คัมภีร์อิติปิ โสรัตนมาลา สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 
61 
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  ตารางที่ 32 (ต่อ) 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

7 พระศรีอริยะ  นร วร คัมภีรอภิธานัปปทีปกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, 62, 196-197 

8 คน นร กาล ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช, 2530, 
น. 62 

9 ชาย จิตฺตํ ปุริโส 
 

ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์ธาตุปปทีปิกา 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์  
(ทวี ธรรมธัช), 2528, น. 325 

10 หญิง จิตฺตํ อิตฺถี  
ภคินิ เม 

ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์ธาตุปปทีปิกา 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์  
(ทวี ธรรมธัช), 2528, น. 45-46 

11 พระยามาร อานุภาวโต อานุภาว : ศัพท์สามัญ คัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
12 หัวใจโจร   

 
กณฺห เนห ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 

คัมภีร์ธาตุปปทีปิกา 
หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช),  
2528, น. 81 

13 คนพาล โล ร โท รํ (โลภ 
โทส นร), พาล ร 
(พาล นร) 

ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป คัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนาท่ัวไป 

14 พระอิศวร  
 

ส อ น ก โต บทสรรเสริญพระรัตนตรัย 
บทสรรเสริญพุทธคุณ 
บทนมัสการพระพุทธเจ้า 

คัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนาท่ัวไป 

15 พระพาย  วา ล กโต 
วา (วาโย)  
ล (นิล) 

ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

คัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า , 
2530, น. 11-12 

16 ลิงลม ยุ วา ห วา   
(วายุ วาโห  
คนฺธวาโห วานโร  
แปลว่า ลิง) 

ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า , 
2530, น. 11-12 

17 องคต พห วา รา 
พหล กองทัพ 
วานโร ลิง 
ราม พระราม 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร- 
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า,  
2530, น. 11-12 

18 งู  อหิ สปฺโป ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิทานัปปทีปิกา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 185 
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  ตารางที่ 32 (ต่อ) 
ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 

ที่เปน็หัวใจ 
แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

19 นาค อ = อาคํ บาป 
ง = ภุชงฺโค งู 
ส = สปฺปราชา  
พระยางู 

ธาตุปปทีปิกา 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 185-185 

20 สัตว์ อตฺตภาโว ศัพท์สามัญท่ีใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 42 

21 อาวุธ:  ก ข ม นิ   ปฐมสมโพธิกถา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ  
ปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 93 

22 ม้า  สุขโย คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 99 

23 ไฟ  เตชสติ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 10-11 

24 ลม ลม : วายุ ล ส คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร-
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 10-12 

25 ดิน  
 

ปถวิยํ, ปฐวิยํ ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิ ริ วัฒน์  สมเด็จพระสั งฆราช เจ้ า ,  
2530, น. 49 

26 อายันตุโภนโต 
 

อา นิ ข นิ มารวิชัยปริวรรต 
ปฐมสมโพธิกถา 

ส ม เด็ จ พ ร ะ ม ห าส มณ เจ้ า  ก รม
พระปรมานุชิตชิโนรส, 2537, น. 93 

27 พระยา 
ร้อยเอ็ด 

อิสิ วิร ศัพท์สามัญใช้ท่ัวไป 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

คัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนาท่ัวไป 

 

 1.1.6 อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นที่โบราณาจารย์ย่อมาจาก
บทสวดมนต์ในหนังสือสวดมนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นบทสวดพระปริตรต่าง ๆ พบ 13 หัวใจ ดังตาราง    
ที่ 33 
 

 ตารางที่ 33 แสดงแหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนจากหนังสือสวดมนต์ 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 นโม ส ต อุ เอ 
นม อสฺส 

นโมการอัฏฐกถา 
หรือนะโม 8 บท 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 4 

2 กุศล น ม ก ย เมตตปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 4 
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  ตารางที่ 33 (ต่อ) 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

3 สัคเค น ส ม เห บทขัดพระปริตร 
หนังสือสวดมนต์ 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 13 

4 วิปัสสี สิขิสฺสปิ อาฏานาติยปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 13 

5 ยะโตหัง/โตมร น หิ โส เต อังคุลิมาลปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 13 

6 ทิพยมนต์  ก ป ย ส พระปริตร 
บทต่าง ๆ 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 7-15 

7 สัมพุทเธ ส ท ป โต บทสัมพุทเธ 
หนังสือสวดมนต์ 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3-4 

8 สมัย   กาลกญฺชา  
มหาภิสฺมา 

มหาสมัยสูตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3-4 

9 คิริมานนท์ กตมา จ คิริมานนทสูตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3-4 

10 เจ็ดตํานาน 
สิบสองตํานาน 

ส ย ส ปุ ย อ ป  
โก ส ย ส ปุ ย อ ป 

บทขัดพระปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3-22 

11 ภาณยักษ์ ภ ย น ย อาฏานาติยปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3-22 

12 สีวลี/ฉิมพลี น ชา ลิ ติ ธารณปริตร สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.,  
น. 305 

12 กาลี หนฺต นุภา สัมพุทเธ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3 

13 พาลี ยนฺต นุภา กรณียเมตตปริตร สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), 
2538, น. 3 

  

 แม้ว่า อักษรในหัวใจในตารางที่ 31 จะระบุว่า มีแหล่งที่มาจากบทสวดมนต์ในหนังสือสวด
มนต์ฉบับหลวง แต่แหล่งที่มาของบทสวดมนต์เหล่าน้ีมาจากพระปริตร และพระสูตรเรื่องต่าง ๆ ใน
พระสุตตันตปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ช้ันต้นในพระพุทธศาสนา 
 จากแหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ และคําศัพท์ของหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ัน
ช้ีให้เห็นถึงเน้ือหาส่วนใหญ่ของหัวใจมาจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของ
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) ที่ว่า อักษรย่อส่วนใหญ่มาจากพระไตรปิฎกเช่น หัวใจพระวินัย 
หัวใจพระสูตร และหัวใจพระอภิธรรม (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561) และ
สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของสมชัย ฟักสุวรรณที่ว่า อักษรในหัวใจต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก เริ่มแรกย่อไว้เพ่ือจําหัวข้อธรรม ต่อมาเพ่ือกันลืมจึงได้สักไว้ตามร่างกายหรือบันทึกลง
เป็นหัวใจในคัมภีร์ต่าง ๆ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) 
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  1.2 แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นจากคัมภีร์ 
       นอกพระพุทธศาสนา 
  ผลการศึกษาพบว่า แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ และคําศัพท์ในคัมภีร์หัวใจ 108 
จากคัมภีร์นอกพระพุทธศาสนาพบ 8 หัวใจ ดังตารางที่ 34 
 

  ตารางที่ 34  แสดงแหล่งที่ของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน 
  จากคัมภีร์นอกพระพุทธศาสนา 

 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

แหลง่ทีม่า ข้อมลูอา้งองิ 

1 ตะปะ (ตบะ) นการ  
 
อตฺถิ 

คาถาพระเจ้า  
5 พระองค์ 
กิริยาอาขยาต 

คัมภีร์หัวใจ 108  
เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 36 
คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ท่ัวไป 

2 พระพุทธคุณ พุ โม ย โว น โร  หัวใจพระเจ้า  
5 พระองค์ 

คัมภีร์หัวใจ 108  
อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ, ม.ป.ป., น. 388 

3 พระเจ้า  
5 พระองค์ 

นม พุทฺธํ 
นโม พุทฺธาย 

หัวใจพระเจ้า  
5 พระองค์ 

คัมภีร์หัวใจหัวใจ 108 
เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 36-37 

4 ขุนแผน สุ น โม โล คาถามหาชาตรี 
ขุนแผน 

เวทมนต์ 108 ฉบับพิสดาร 
สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 164) 

5 พาลี : ยนฺตนุภา 
ยนฺต + อานุภาว 

คัมภีร์ยันต์ต่าง ๆ คัมภีร์หัวใจ 108 
สํานักหอสมุดแห่งชาติ, 490 

6 ตรีเทพ น (นโม) 
ม อ อุ 

เทพตรีมูรติใน 
ศาสนาพราหมณ์ 

คัมภีร์หัวใจ 108 (สํานักหอสมุดแห่งชาติ, : 
490) ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น.1441 

7 ธนู อานุภาเวน คาถาเสกควายธนู พ่อปู่ไทรทอง, 2555, น. 33 
8 หุนมาน หนุมาน ศัพท์สามัญ 

ใช้ท่ัวไป 
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ 

 

 จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นถึงการนําความเช่ือทางไสยศาสตร์เข้ามาผสมผสานกับ
หลักการและเรื่องที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นความเช่ือที่ถ่ายทอดต่อกันมา และทําให้
คนรุ่นหลังเข้าใจว่า เรื่องเหล่าน้ีเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับให้สัมภาษณ์ของ  
สมชัย ฟักสุวรรณที่ว่า เริ่มแรกของอักษรย่อเป็นการย่อพุทธธรรม หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีโดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ คือ สื่อการเรียนรู้อันเป็นแนวทางการสร้างปัญญาวิธีหน่ึง ต่อมามีการผสมผสาน
กับความเช่ืออ่ืน ๆ จากหลักปัญญาได้กลายมาเป็นศรัทธา จากคําที่ถูกต้องกลายเป็นคําที่ไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากการไม่เข้าใจในอักษรย่อเหล่าน้ัน ส่งผลให้หัวใจต่าง ๆ กลายเป็นความเช่ือเรื่องความ
ศักด์ิสิทธ์ิไปในที่สุด (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) ในขณะท่ีพระครูวิสุทธ์ิสมุทร
คุณ (หลวงพ่ออนันต์) ก็ได้กล่าวว่า การนําความเช่ือในเวทมนต์คาถาที่มาจากหัวใจ 108 มาใช้ในการ
สร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ ว่า มุ่งถึงความศักด์ิสิทธ์ิและคนส่วนใหญ่ที่มาหาท่านก็เช่ือในทํานองเดียวกัน 
โดยท่านได้ยกตัวอย่างของธงชัยเฉลิมพล ธงประจํากองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศก็สร้าง
ขึ้นโดยเลียนแบบธงชัยของพระอินทร์ และเพ่ือให้เกิดความศักด์ิและเป็นขวัญกําลังใจแก่ทหารมากขึ้น
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ก็สร้างพระยอดธงขึ้นมาก (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) เรื่องน้ีมีที่มา
จากธชัคคสูตรที่พวกเทวดาเมื่อเกิดความหวาดกลัวในการสู้รบกับพวกอสูรก็จะดูยอดธงของพระอินทร์
เพ่ือให้เกิดความฮึกเหิม และไม่หวาดกลัวต่อพวกอสูร (สํ.ส. (ไทย)  15/249/161-162) และโบราณา-
จารย์ได้นําเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นหัวใจยอดธงชัยของพระพุทธเจ้า (อ สํ สุ สํ สุ สุ) เพ่ือนําไปใช้เป็น
คาถาภาวนาทําให้คลาดแคล้วจากอาวุธต่าง ๆ เสกขมิ้นหรือว่านกินทําให้อยู่ยงคงกระพัน หรือภาวนา
เป็นประจําทําให้สติปัญญาดี เป็นต้น (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, 155-156) 
 2. สาระสําคัญของอักษรย่อ 
 ประเด็นสําคัญของการศึกษาอีกประการหนึ่งก็คือ สาระสําคัญของช่ือหัวใจ อักษรย่อ    
คําย่อ และคําศัพท์ที่สื่อถึงเรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา สําระสําคัญที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง      
ที่เก่ียวกับหลักธรรมและพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าของพระพุทธศาสนาผู้เป็นปูชนียบุคคลของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย โดยสามารถจําแนกให้เห็นถึงสาระสําคัญของหัวใจต่าง ๆ ตามตารางที่ 35 
 

 ตารางที่ 35 แสดงถึงถึงสาระสําคัญของหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

1 พระอภิธรรม  
7 คัมภีร์  

สํ วิ ธา ปุ ก ย ป      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สื่อการเรียนรู้คัมภีร์อภิธรรมท้ัง 7 
คัมภีร์ คือ ธรรมสังคิณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ 
และปัฏฐานโดยย่อ 

2 พระสูตร  ที ม สํ อํ ขุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สื่อการเรียนรู้คัมภีร์พระสูตรท้ัง 5 
คัมภีร์ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกายโดยย่อ 

3 พระวินัย อา ปา ม จุ ป      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สื่อการเรียนรู้คัมภีร์พระวินัยท้ัง 5 
คัมภีร์ อาทิกัมมิกะ ปาจิตตีย์ มหาวรรค จุลวรรค และบริวาร
วรรคโดยย่อ 

4 วิปัสสนา วิ ร ส ติ      สาระสําคัญของหัวใจ คือ หลักฝึกอบรมจิตเพ่ือความเห็นแจ้ง
และความสิ้นทุกข์ เป็นหน้าท่ีท่ีชาวพุทธจะต้องปฏิบัติ (วิปัสสนา-
ธุระ) ส่วนอักษรย่อและคําย่อในหัวใจนี้สื่อถึงหลักสําหรับปฏิบัติ
เพ่ือความหลุดพ้น ความหมดจดแห่งจิต คือ สติปัฏฐานสี่ 

5 พระรัตนคุณ อุทา สติ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พระรัตนตรัยท่ีทําให้ผู้เข้าถึงพ้น
จากความทุกข์ได้ ส่วนหัวใจสื่อถึงพระอุทายีผู้ เป็นต้นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุสติ 6 ประการ คือ (1) การเจริญสมาธิ
เพ่ือการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบัน (2) การเจริญอาโลก
สัญญาเพื่อญาณทัสสนะ (3) การพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็น
สิ่งท่ีไม่สะอาดเพ่ือละกามราคะ (4) การพิจารณาซากศพเพื่อเห็น 
เพ่ือละการยึดม่ันว่าเป็นเรา ตัวเรา ของเรา (5) การเจริญจิตเพ่ือ
การรู้แจ้งธาตุต่าง ๆ (6) การเจริญสติในทุกอิริยาบถ เพ่ือสติ 
สัมปชัญญะท่ีไพบูลย์ 
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  ตารางที่ 35 (ต่อ) 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

6 ยอดพระนิพพาน อรหํ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ส่วนคําศัพท์ท่ีเป็นหัวใจสื่อถึง  
พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า คือ ผู้ขจัดกิเลส แสดงให้เห็นถึง
สาระสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งให้ชาวพุทธอบรมจิต พัฒนา
จิตของต้นให้หลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่นิพพานอันเป็นปรมัตถ-
ประโยชน์ เป็นความสุขท่ีหาความสุขอ่ืนย่ิงกว่าไม่มี 

 7 แก้ว 8 ประการ ม ติ ปา โน      สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงสิ่งท่ีมี
ค่าทางโลกท่ีเรียกว่า แก้ว 7 ประการ คือ จักรแกว ช้างแก้ว ม้า
แก้ว แก้วมณี นางแก้ว ขุนขลังแก้ว และขุนพลแก้ว ซ่ึงถือว่าเป็น
สิ่งคู่พระบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิกับแก้วของพระพุทธ 1 
ประการ คือ ธัมมรัตนะ ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าทางธรรมท่ีสูงย่ิง
กว่าแก้ว 7 ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ โดยโบราณาจารย์ได้
นํ าธรรมรัตนะมาส่ือแทนหลักธรรมท้ังหมด  1 หมวด  คือ 
โพชฌงค์ 7 ประการ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ 
สมาธิ และอุเบกขา 

8 นิพพานสูตร พุทฺธ จุติ 
โส ส อ นิ 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
โดยใช้คําว่า จุติ ท่ีแปลว่า ตาย แทนคํา ว่าปรินิพพาน และอักษร
ย่อในหัวใจอีกแบบหน่ึงสื่อให้เห็นถึงลักษณะของพระนิพพาน 
เป็นความว่างหรือความสูญจากกิเลสกิเลสและความทุกข์ และ
มหาปรินิพพานสูตรได้แสดงถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าว่า 
พระองค์ผู้ มีพระทัยไม่หดหู่ ทรงอดกล้ันเวทนาได้ มีพระทัย  
หลุดพ้นแล้ว ดุจดวงประทีปท่ีเคยโชติช่วงดับไปฉะน้ัน. (ที.ม. 
(ไทย) 10/222/168) 

9 เสฏฐัน เส พุ ส ว เส  
ตํ อ เส 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ บทนมัสการพระรัตนตรัยของ
พระพุทธัปปิยเถระ ผู้แต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ อันเป็นธรรมเนียม
ของการแต่งคัมภีร์บาลีในพระพุทธศาสนาเถรวาท เรียกคาถานํา
ว่า บทไหว้ครู นอกจากนี้ ยังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการแต่ง
คัมภีร์ว่า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจพุทธวจนะท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้อย่างถูกต้อง พร้อมกับการต้ังความปรารถนาให้บรรลุ 
โลกุตตรธรรม คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1  

10 ปฏิสังขาโย จิ ปิ เส คิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีหลักปัจจัยปัจจเวกขณะ หมายถึง 
การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรให้เห็นเป้าหมายของการใช้สอย
ปัจจัยสี่ตามเป็นจริง เช่น ใช้เสื้อผ้าเพ่ือป้องกันความร้อน หนาว 
สัตว์ ป้องกันยุงกัด และปกปิดอวัยวะท่ีพึงสงวน รับประทาน
อาหารก็เพ่ือขจัดทุกขเวทนา (ความหิว) หรือเพ่ือให้ร่างกายดํารง
อยู่ได้ ใช้ท่ีอยู่อาศัยก็เพ่ือป้องกันความร้อน ความหนาว อันตราย 
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  ตารางที่ 35 (ต่อ) 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

 ปฏิสังขาโย จิ ปิ เส คิ จากฤดูกาล เช่น ฝนตก และรับประทานยาก็เพ่ือบําบัดโรค
เท่านั้นเพ่ือสกัด บรรเทาตัณหา ความทะยานอยากท่ีว่ิงไปตาม
กระแสหรือค่านิยมทางสังคมตามหลักของปัจจัยสันนิสิตสีล 
หมายถึง ศีลท่ีเกี่ยวข้องกับการกิน การใช้ปัจจัยสี่ท่ีต้องใช้ปัญญา
พิจารณาก่อนใช้สอย (พระพุทธโฆสาจารย์, 2531, น. 19) 

11 ปถมัง ทุ ส นิ ม      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีหลักอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ ความ
ทุกข์ทางจิต สมุทัย สาเหตุท่ีทําให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา นิโรธ 
ความดับทุกข์ ได้แก่ พระนิพพาน และมรรค ข้อปฏิบัติเพ่ือความ
ดับทุกข์ 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ โดยสรุปก็คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

12 ไตรสรณคมน์ 
ศีลหรือยอดศีล 

พุทฺ ธ สํ มิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีการถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง ซ่ึง
ไม่ใช่เป็นการเข้าถึงเพียงแค่คํากล่าวและกิริยาท่ีแสดงออกตาม
รูปแบบของพิธีกรรมเท่านั้น แต่เป็นการเข้าถึงด้วยจิตท่ีศรัทธา 
เลื่อมใสท่ีเกิดจากการเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยแล้วน้อมนําคุณ
ของพระรัตนตรัยมาไว้ในใจและปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีพระพุทธ 
เจ้าทรงแสดงไว้จนกระท่ังเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมในระดับ 
ต่าง ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสกับพระวักกลิไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา (สํ.ข. (ไทย) 
17/87/159) 
     หัวใจนี้เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า หัวใจศีลหรือยอดศีล ศีลเป็น
หลักปฏิบัติท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัย เพราะศีลเป็นข้อ
ฝึกควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาให้ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนหรือ
ทําร้ายคนอ่ืนและตนเอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสันติสุขของชีวิต 
และสันติภาพของสังคม และผู้ปฏิบัติตามศีลได้ถือว่า ได้บูชาพระ
รัตนตรัยอย่างแท้จริงตามหลักปฏิบั ติบูชา (องฺ.ทุก . (ไทย ) 
20/157/124) 

13 อิติปิ โส 
พระพุทธเจ้า 

      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีพุทธคุณ คือ ความหมดแห่งจิต  
(วิสุทธิคุณ ) ผู้มีปัญญาตรัสรู้ธรรม (ปัญญาธิคุณ) และมีความ
กรุณาอันย่ิงใหญ่ท่ีทรงช่วยเหลือไวไนยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์
(มหากรุณาธิคุณ) ของพระพุทธเจ้าในบทสรรเสริญพุทธคุณหรือ
บท อิติปิ โส...ซ่ึงพุทธคุณท้ังหมดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อํานาจ
ศักด์ิสิทธ์ิ แต่เป็นผลของการฝึก พัฒนาตนอย่างบริบูรณ์จนบรรลุ
ถึงความบริสุทธ์ิ ความรู้แจ้ง และความดีงามท่ีชาวพุทธจะนํา
พุทธคุณมาใช้เป็นแนวทางฝึกอบรมตนให้บรรลุความบริสุทธ์ิ 
ความรู้แจ้ง และความดีงามตามรอยพระบาทของพระองค์ 
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 14 ยานี ยานิ รตนํ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีเนื้อหาในรัตนสูตรอันเป็นท่ีมา
ของชื่อ คําย่อ และคําศัพท์ท่ีเป็นหัวใจท่ีกล่าวถึงรัตนะอันมีค่า
มหาศาล ประณีตย่ิงกว่ารัตนะใด ๆ คือ พระรัตนตรัยอันเป็นท่ี
เคารพ สักการบูชาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 

15 กุสลา  
ปรมัตถ์  

จิ เจ รุ นิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีปรมัตถธรรม 4 ประการ คือ จิต 
ธรรมชาติท่ีรับรู้อารมณ์ เจตสิก อารมณ์ ท่ีเกิดร่วมกับจิต รูป 
ร่างกายท่ีประกอบด้วยมหาภูตรูป (ดิน นํ้า ลม ไฟ) และอุปาทาย
รูป รูปท่ีอาศัยร่างกาย เช่น ความเป็นหญิง - ชาย เป็นต้น และ
นิพพาน  ธรรมชาติ ท่ี ดับกิ เลสและความทุกข์ ท่ีจัด ว่าเป็น
ประโยชน์สูงสุดก็เนื่องจากการรู้แจ้งเร่ืองท้ัง 4 นี้จะทําให้ผู้ปฏิบัติ
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ 

16 นโม ส ต อุ เอ 
นม อสฺส 
น ต ภ อ ส 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การแสดงความนอบน้อมแก่
พระพุทธเจ้าในฐานะพระองค์เป็นบุคคลผู้ควรบูชาของพุทธบริษัท 
ซ่ึงเป็นการแสดงความนอบน้อมด้วยกาย คือ การกราบไหว้ ด้วย
วาจา คือ การเปล่งคํานมัสการออกมา และด้วยใจท่ีเลื่อมใส 
ศรัทธา เห็นคุณความดีของพระองค์ หรือโดยภาพรวมก็คือ 
พระคุณความดีของพระรัตนตรัย 

17 ตรีนิสิงเห ส ห ช ฏ ตรี      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การแสดงอักษร ได้แก่ พยัญชนะ
วรรคและอวรรคในภาษาบาลี และแสดงถึงท่ีมาของคําว่า ตรี  
ท่ีหมายถึง อักษรย่อ 3 ตัว คือ ม อ อุ ท่ีสื่อถึงสิ่งเคารพสูงสุดตาม
คติในศาสนาพราหมณ์ คือ ตรีมูรติ หมายถึง เทพสูงสุดในศาสนา
พราหมณ์ 3 พระองค์ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ แต่ถ้า
เป็นคติแบบศาสนาพุทธจะหมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ 
     สาระสําคัญอีกประการหน่ึงของหัวใจนี้ก็คือ อักษรย่อท้ัง 5 
ตัวในหัวใจนี้สื่อถึงสวรรค์ชั้นสุทธาวาสท่ีอยู่ของพระอนาคามี 5 
ชั้น ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา 

18 กรณีย์ จ ภ ก ส      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีหลักคําสอนท่ีผู้หวังความเจริญ 
งอกงามในชีวิตจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ 
     1. การไม่คบหา สมาคมกับคนชั่ว 
     2. การคบหา สมาคมกับคนดี 
     3. การทําความดีท้ังกลางวันและกลางคืน 
     4. การระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นประจํา 

19 สนธิ ง ญ น ม      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สื่อการเรียนรู้พยัญชนะตัว
สุดท้ายของแต่ละวรรค (ยกเว้น  ฏ วรรค ) ท่ีคัมภีร์กัจจาย-
วยากรณ์และปทรูปสิทธิแสดงไว้ในตอนท่ีว่าด้วยสนธิ 
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20 กุศล น ม ก ย      หัวใจนี้ มุ่งแสดงถึงคําว่า กุศล ท่ีแปลว่า ความฉลาดใน
ประโยชน์หรือในสิ่งท่ีควรทําท่ีแสดงไว้ในเมตตสูตรหลายประการ 
เช่น ความซ่ือตรง ว่าง่าย อ่อนโยน โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของ
พระสูตร คือ เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิต 

21 สัคเค น ส ม ห      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนมัสการพระพุทธเจ้า และ
การเชื้อเชิญให้เทวดา มนุษย์ และอมนุษย์ท้ังหลายมาฟังธรรมอัน
ได้แก่ เนื้อหาของพระปริตรท่ีเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า 
เช่น  มงคลปริตรหรือมงคลสูตรท่ีเนื้อหากล่าวถึงมงคล 38 
ประการ อันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความเจริญงอกงามของชีวิต 
(มงคล) รวมท้ังเชิญชวนให้สวดพระปริตรเพ่ือความเป็นมงคลด้วย 

22 การก กมฺมตฺเถ     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การแสดงหลักภาษาบาลีท่ีว่าด้วย
การก คือ การทําหน้าท่ีของศัพท์ท่ีประกอบด้วยวิภัตติต่าง ๆ โดย
ท่านยกตัวอย่างของทุติยาวัตติว่า ทําหน้าท่ีเป็นตัวกรรม 

23 พระอิติปารมี ท ส สํ น      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีบารมี 30 ทัศน์ ซ่ึงเป็นหลัก 
ธรรมท่ีพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์บําเพ็ญอย่างบริบูรณ์ใน 3 ข้ัน 
คือบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี เพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้า 

24 ปถมัง 
อริยสัจสี่ 

ทุ ส นิ ม      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ อริยสัจสี่ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรคอันเป็นหลักพัฒนาชีวิตสู่ความพ้นทุกข์ 

25 สรณคมน์ สรณม (สรณํ)      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีพระรัตนตรัยอันเป็นท่ีพ่ึงอัน
เกษมสูงสุด เพราะผู้ ท่ี พ่ึงพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบั ติธรรม
สามารถพ้นจากความทุกข์ได้ 

26 ฆเฏสิ ฆ สิ อ มิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ ท่ีความเพียรพยายาม แม้ว่า 
สติปัญญาอาจมีไม่เท่าคนอ่ืน แต่ถ้ามีความเพียรพยามยาม  
ก็ประสบความสําเร็จได้ การกระทําเร่ืองท่ีดี มีประโยชน์บ่อย ๆ  
ก็ทําให้ได้รับประโยชน์ย่ิงข้ึน และอีกประการหนึ่ง คือ ความ
เคารพในครูอาจารย์เป็นมงคลแก่ชีวิต และทําให้ชีวิตปลอดภัยได้ 

27 พระไตรปิฎก 
ตรีเพชร 

ม อ อุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้สื่อถึงอยู่ท่ีพระมหาเถระ 3 รูป คือ 
พระมหากัสสปะ พระอานนท์ และพระอุบาลีผู้เป็นกําลังสําคัญ 
ในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังท่ี 1 (ปฐมสังคีติ) รวบรวม
พระธรรมวินัย จัดให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่า พระไตรปิฎก เพ่ือ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนและการสูญหาย 

28 มงกุฏพระเจ้า อิ ม ถิ ต ก ร สุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีพุทธคุณของพระพุทธเจ้า คือ 
พระวิสุท ธิคุณ  พระปัญญาธิคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องจากโบราณาจารย์ได้ถอดอักษรเหล่านี้มาจากพระนามของ
พระพุทธเจ้าในบทสรรเสริญพุทธคุณหรือบทอิติปิ โส นั่นเอง 
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29 สมาส ส จ โต สิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีการสื่อถึงรูปวิเคราะห์ของคําว่า 
สมาส หลักไวยากรณ์ในภาษาบาลีท่ีหมายถึงการย่อหรือต่อศัพท์
เพ่ือทําให้อักษรน้อยลงและทําให้ศัพท์ดูสละสลวยขึ้น 

30 นิทาน สิว พุทฺธ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีการสื่อความหมายของคําว่า 
นิทานว่า หมายถึง เหตุ เร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้าหรือ
พุทธสาวกโดยเนื้อหาของนิทานจะมุ่งไปท่ีหลักคําสอนโดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุนิพพาน (สิว = นิพพาน) 

31 วิปัสสี สิขิสฺสปิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีการนมัสการพระพุทธเจ้าองค์ 
ต่าง ๆ โดยท่านได้นําพระนามของพระวิปัสสีพุทธเจ้ามาเป็นชื่อ
ของหัวใจ และนําพระนามของพระสิขีพุทธเจ้ามาเป็นคําศัพท์
หัวใจ ซ่ึงเป็นการนอบน้อม บูชาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้า
ท้ังพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณท่ีชาว
พุทธจะต้องพัฒนาตนตามพระคุณท้ัง 3 ประการนี้ 

32 ยะโตหัง น หิ โส เต      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีการหยุดการทําบาป ไม่มีเจตนา 
ท่ีจะทําร้ายใคร เป็นการกล่าวคําสัจของพระองคุลิมาลท่ีเคยเป็น
โจรดุร้าย แต่ได้กัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าจึงวางดาบ หยุด
การฆ่าคน ได้บวชในพระพุทธศาสนา ฝึกอบรมตนตามแนวทาง
ของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุพระอรหันต์  

33 พาหุง พา มา นา 
อุ ก ส น ทุ  

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ ธรรมย่อมชนะอธรรมท่ีกล่าวถึง 
พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือธรรมวิธี เป็นการ
เอาชนะท่ีไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “บุคคลพึงชนะ
คนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคน
ตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคําสัตย์” (ขุ.ธ. 
(ไทย) 25/223/102) 

34 ธรรมบท/เปรต ทุ ส น โส      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การแสดงถึงผลกรรมชั่วท่ีติดตาม
ผู้กระทําให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เหมือนกับเปรต 4 
ตน ท่ีได้กระทําความชั่วประการต่าง ๆ เม่ือคร้ังท่ีตนเกิดเป็นบุตร
เศรษฐี ผู้ตกอยู่ในความประมาทมัวเมาในชีวิต ไม่สร้างความดี 
สร้างแต่ความชั่วจนทําให้ตนต้องไปเป็นเปรต อยากจะเตือนสติ
พวกมนุษย์ไม่ให้ทําความชั่วเหมือนตน แต่ไม่อาจกล่าวข้อความ 
ท่ีตนจะสื่อได้ท้ังหมด กล่าวได้เพียงแค่ตนละ 1 อักษรเท่านั้น 

35 ทิพยมนต์ ก ป ย ส      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีพุทธมนต์ หมายถึง หลักคําสอน
ของพระพุทธเจ้าในบทสวดมนต์ต่าง ๆ ซ่ึงท่านได้นํามาใช้เป็น
หัวใจเพียง 4 บท ได้แก่ เมตตสูตรหรือกรณียเมตตปริตร บทขัด
ของรัตนสูตรหรือรัตนปริตร บทขัดของเมตตสูตร (ซ้ํา) และบท
ขัดของขันธปริตร 
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36 พระนิพพาน สิวํ พุทฺธํ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พระนิพพาน ธรรมท่ีดับกิเลสและ
ความทุกข์ ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตใน
พระพุทธศาสนา ท่ีชาวพุทธผู้หวังความพ้นทุกข์จะต้องพัฒนาตน
ให้บรรลุ 

37 แก้ว 3 ประการ น ก รํ น      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พระรัตนตรัยอันเป็นท่ีพึงสูงสุดท่ี
ชาวพุทธจะต้องสักการบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
เพ่ือการบรรลุธรรม ซ่ึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่าง
แท้จริง 

38 สัมพุทเธ ส ท ป โต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต
ท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ 

39 โพชฌงค์ 7 ส ธ วิ ปิ ป ส อุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ โพชฌงค์ องค์แห่งธรรมที่นําไปสู่
การตรัสรู้ 7 ประการ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ 
สมาธิ และอุเบกขาท่ีชาวพุทธจะต้องเจริญให้มากเพ่ือการบรรลุ
ธรรม 

40 มหาสมัย กาลกญฺจา  
มหาภิสฺมา 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การมาประชุมคร้ังใหญ่ของเหล่า
เทวดาจากโลกธาตุท้ัง 10 เพ่ือมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมท้ัง
พระภิกษุจํานวน 500 รูป ท่ีอาศัยอยู่ในป่ามหาวัน ใกล้เมือง
กบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันตขีณาสพ 
ผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้ว เป็นผู้ท่ีปราศจากความกลัว  

41 บารมี 30 ทัศ พ เว ส เจ  
เอ ชิ ม 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ บารมี 10 ประการ คือ ทาน ศีล 
เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 
ซ่ึงจะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ใน 3 ระดับ ได้แก่ บารมี อุปบารมี 
และปรมัตถบารมีจึงจะได้บรรลุโพธิญาณ 

42 ปุคคลบัญญัติ ป น ป เจ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบัญญัติหรือจําแนกบุคคล
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งแสดงถึงผลของการพัฒนาตนเป็น
สําคัญ โดยท่านยกตัวอย่างประเภทของบุคคลไว้ตามอักษรทั้ง 4 
ตัว ได้แก่ คนท่ีมีธรรมไม่กําเริบ ผู้ท่ีมีธรรมยังเสื่อมได้ ผู้ท่ีมีธรรม 
ท่ีไม่เสื่อม และผู้ท่ีไม่ควรเสื่อมเพราะเจตนา  

43 ตะปะ นการ อตฺถิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ ธรรมท่ีเผากิเลสหรือทําลายกิเลส 
เช่น ขันติ ศีล เป็นต้น ส่วนอักษรในหัวใจเป็นเพียงการนําศัพท์
บาลีมาใช้เท่านั้น 

44 จังงัง ก ร ส ติ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําเอาความเชื่อทางไสย
ศาสตร์มาผสมผสานกับอักษรท่ีมาจากพระนามของพระพุทธเจ้า
หรือท่ีเรียกว่า พุทธคุณ ในบทสรรเสริญพุทธคุณหรืออิติปิ โส 
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45 อิทธิฤทธ์ิ อหํ นุภา      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําคําว่า อิทธิฤทธ์ิ ความเชื่อ
เร่ืองฤทธ์ิอํานาจมาผสมกับศัพท์ในภาษาบาลี ซ่ึงอิทธิฤทธ์ิเป็นสิ่ง
ท่ีมีอยู่จริง แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระภิกษุแสดงอิทธิฤทธ์ิ
ใด ๆ ในขณะเดียวกันก็ทรงบัญญัติพระวินัยเร่ืองนี้ไว้ด้วย ดังนั้น 
การแสดงฤทธิ์จึงเป็นการทําผิดพระวินัยสงฆ์ด้วย 

46 แคล้วคลาด อรหนฺต โก     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบัญญัติพระวินัยไม่ให้บวชแก่
โจรท่ีฆ่าพระอรหันต์เพ่ือความปลอดภัยของพระสงฆ์ และป้องกัน
ความเสียหายต่อท่ีจะเกิดข้ึนแก่องค์กรสงฆ์ 

47 คิริมานนท์ กตมา จ      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือสัญญา 10 ประการ ได้แก่ อนิจจ-
สัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา  
วิราคสัญญา นิโรธสัญญา สัพพโลเก อนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุ 
อนิจจสัญญา และอานาปานัสสติท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่  
พระอานนท์แล้วให้พระอานนท์ไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ผู้กําลัง
อาพาธอยู่  

48 เจ็ดตํานาน 
สิบสองตํานาน 

ส ย ส ปุ ย อ ป 
โก ย ส ปุ ย  
อ ป 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ หลักคําสอนในพุทธมนต์หรือ 
พระปริตรบทต่าง ๆ ท่ีโบราณาจารย์ไทยเรียกว่า เจ็ดตํานานหรือ
สิบสองตํานาน หมายถึง บทสวดต่าง ๆ ท่ีโบราณาจารย์นํามาใช้
สวดในงานพิธีต่าง ๆ ซ่ึงพบว่า อักษรย่อท่านนํามาจากบทขัดของ
พระปริตรต่าง ๆ  

49 มงคล เอตมฺมงฺคลํ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ มงคล หมายถึง ความเจริญงอก
งามท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชีวิต แต่เป็นความเจริญท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมท่ีเรียกว่า มงคล 38 ประการ เช่น การไม่คบคนชั่ว
เป็นมิตร การคบบัณฑิตหรือคนดีเป็นมิตร และการบูชาคนท่ีควร
บูชา เป็นต้น ไม่ใช่มงคลท่ีเกิดจากเวทมนต์ คาถาแต่อย่างใด 

50 ภาณยักษ์ ภ น น ย      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ มนต์ท่ีชื่อว่า อาฏานาติยะ 
แปลว่า มนต์ป้องกันภัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่ 
พระภิกษุท่ีไปปฏิบัติตามป่าใช้สวดสาธยาย คือ บทสรรเสริญ
พุทธคุณอันเป็นบทสวดท่ีจะทําให้จิตเป็นสมาธิ ม่ันคง ปราศจาก
ความกลัว 

51 พระสีวลี น ชา ลิ ติ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงผลของกุศลกรรมท่ีเกิด
จากการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าในอดีตของพระสีวลีเถระ เป็น
เหตุให้ท่านเป็นผู้ท่ีมีลาภสักการะเป็นอันมาก และพระพุทธเจ้า
ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะ   
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52 พุทธคุณ พุ โม ย โว น โร       สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พุทธคุณท่ีเกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมตนมาเป็นเวลาช้านานของพระพุทธเจ้า 
จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเพรียกพร้อม
ด้วยพระคุณสมบัติต่าง ๆ ซ่ึงพระองค์เป็นผู้ท่ีควรนอบน้อม บูชา 
สักการะ เคารพ ยกย่องในฐานะบุคคลผู้ประเสริฐด้วยพระคุณ
ความดีท่ีเกิดจากการลงมือกระทํา ไม่ใช่เร่ืองของการอ้อนวอน 
กราบไหว้ รอคอยให้ความสําเร็จมาหาตน 

53 พระเจ้า  
5 พระองค์ 

นโม พุทฺธาย      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สื่อการเรียนรู้พระพุทธเจ้าใน
ภัททกัป 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ โกณาคมนะ กัสสปะ 
พระโคตมะ และพระศรีอริยเมตตรัย ผู้ควรแก่การนอบน้อม บูชา
สักการะ 

54 พระเจ้า 
แก้ว 3 ประการ 
พระรัตนตรัย 

อิ สฺวา สุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พระคุณความดีของพระรัตน์  
ท้ังในส่วนท่ีเป็นความบริสุทธ์ิ ปัญญา และความดีอันเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนให้เข้าถึงของพุทธศาสนิกชน 

55 พระเจ้าดําเนิน ภควา      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ ปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าท่ี
พระองค์ทรงมีปัญญาเครื่องตรัสรู้หรือพระโพธิญาณ และทรง  
สั่งสอนสัตว์โลกให้มีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงจนละความยึดติดใน
สังขารท้ังปวงได้ 

56 พระศรีศากยมุนี  ป ภ ก      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบรรลุโพธิญาณของพระศรี
ศากยมุนีพุทธเจ้าด้วยความเพียรของพระองค์ 

57 พระกัสสปะ ป ร ก ธ      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีหลักคําสอน ได้แก่ การคบหากับ
สัตบุรุษหรือคนดี เพราะการคบกับสัตบุรุษหรือบัณฑิตจะนํา
ความสุข ความเจริญมาให้แก่ชีวิต แต่ตรงกันข้ามการคบกับ 
อสัตบุรุษ คนชั่วหรือคนพาลจะนําความวิบัติหรือความเสื่อมมาให้  

58 พระโกณาคมน์  น ม ก ต      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือการสื่อถึงพระโกณาคมนพุทธเจ้า
และพระคุณสมบัติของพระองค์ผู้องอาจ แกล้วกลา ยังมหาชนให้
ข้ามสังสารวัฏ 

59 พระเวสสันดร   ส ร ต น      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบําเพ็ญทานบารมีของ  
พระเวสสันดรท่ีเรียกว่า สัตสดกมหาทาน คือ การให้ช้าง ช้าง มา 
รถ หญิงท่ีประดับตบแต่งด้วยเคร่ืองประดับและอาภรณ์อันมีค่า 
แม่โคนม ทาสหญิง ทาสชายอย่างละ 700 นอกจากน้ียังพระราช- 
ทานช้างปัจจัยนาค ให้พระราชโอรส พระธิดา และพระมเหสีแก่
บุคคลอ่ืนด้วย จัดเป็นเป็นการบําเพ็ญทานปรมัตถบารมี 

60 พระเตมีย์  น ป ก ต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีของ
พระโพธิสัตว์นามว่า เตมีย์ 

  ตารางที่ 35 (ต่อ) 
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ที่เปน็หัวใจ 
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61 พระมหาชนก   
 

ป ส ย ห      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การบําเพ็ญวิริยบารมีท่ีพระมหา-
ชนกโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญอย่างบริบูรณ์ในชาตินี้ 

62 พระวิธูร น ป ส อิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ สัจจบารมีท่ีพระวิธูรโพธิสัตว์ทรง
บําเพ็ญในชาตินี้ อีกนัยหนึ่งหัวใจนี้มุ่งแสดงหลักคําสอนเร่ืองการ
ครองเรือนท่ีบุรุษต้องมีภรรยาเป็นคนดี ไม่ใช่หญิงเสเพล ไม่เห็น
แก่ตัวบริโภคของดีเพียงคนเดียว ไม่เชื่อเร่ืองท่ีหาข้อยุติไม่ได้ แต่
เชื่อเร่ืองกรรม มีศีลธรรม สมบูรณ์ด้วยวัตรปฏิบัติ ไม่ประมาท มี
ปัญญา มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่กระด้าง สงบเสงี่ยม 
พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน สงเคราะห์มิตร ให้ทาน รู้จักจัดทํา
กิจการงานให้เรียบร้อย บํารุงสมณะและพราหมณ์ ใฝ่ใจในธรรม 
ใฝ่เรียนรู้ หม่ันสอบถาม เข้าไปหาท่านผู้มีศีลและเป็นพหูสูต และ
ไม่ทําบาปเพราะเห็นแก่กิน (ปากท้อง) 

63 พระสุวรรณสาม  อวสชฺช      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ เมตตาบารมีท่ีพระสุวรรณสาม
ดาบสได้บําเพ็ญในชาตินี้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความกตัญญู 
กตเวทีของพระสุวรรณสามดาบสท่ีเลี้ยงดูบิดา มารดาผู้ตาบอด
อีกด้วย  

64 พระโพธิสัตว์  ป ส น วา      สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีบารมี 10 ประการ ท่ีมิได้เจาะจง
พระโพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญเท่านั้น ผู้ท่ีต้องการหลุดพ้นจากทุกข์  
ก็ต้องเพ็ญเช่นกัน เนื่องจากบารมี 10 ประการนี้จะทําให้ผู้บําเพ็ญ
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และบรรลุความเป็นผู้ประเสริฐสูงสุด คือ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และอรหันตสาวก 

65 พระภูริทัต  ป ปิ มิ วา      สาระสําคําคัญของหัวใจนี้ คือ ศีลบารมีท่ีพระภูริทัตโพธิสัตว์
รักษาไว้ย่ิงชีพ ไม่ยอมทําผิดศีล แม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมาน
เพราะความหิวอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจากคาถาอันเป็น
ท่ีมาของอักษรย่อในหัวใจจะได้ข้อสรุปถึงหลักคําสอนเร่ืองกฎแห่ง
กรรมท่ีแสดงผ่านผู้ท่ีชอบทําร้ายมิตรท่ีต้องไปสู่อบายภูมิอันหา
ความเจริญไม่ได้ ถูกแผ่นดินสูบ หรือแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นอยู่อย่าง
อับเฉา ไม่มีความสุข ไม่มีใครคบหา 

66 พระมาลัย 
 

มาลยฺย      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงพระมาลัยโปรดสัตว์
นรกโดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนละเว้นความชั่ว ทําความดีโดยการ
ให้ทานและฟังธรรมอันเป็นหลักธรรมสําหรับพัฒนาชีวิตมนุษย์
ข้ันพ้ืนฐาน และให้คนตระหนักถึงผลของความช่ัวท่ีทําให้ผู้กระทํา
ได้รับความเดือดร้อนท้ังชีวิตปัจจุบันและชีวิตหลังความตาย คือ 
การตกนรก 

67 พระมโหสธ ป สิ อุ อ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์
นามว่า มโหสธบัณฑิตทรงบําเพ็ญอย่างบริบูรณ์ในชาตินี้ 
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  ตารางที่ 35 (ต่อ) 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

68 พระศรีอริยะ 
(พระศรีอาริย- 
เมตตรัย)  

นร วร      สาระสําคัญของหัวใจนี้มุ่งแสดงถึงลักษณะของคนท่ีเกิดในยุค
ของพระศรีอาริยเมตตรัยนั้นเป็นคนท่ีประเสริฐด้วยคุณความดีมี
ศีล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงสังคมมนุษย์ในยุคนั้นว่าเป็น
ยุคท่ีมีแต่ความสงบสุข เพราะสงัคมมีแต่คนดี  

69 พระราม  
 

ถมฺภูป      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาสื่อถึง
พระรามตัวละครเอกในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ 

70 คน  
 

นร กาล      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาสื่อ  
สัจธรรมของชีวิตภายใต้กฎธรรมชาติ คือ ความตาย ท่ีไม่มีใคร
สามารถหลุดพ้นกฎธรรมชาตินี้ได้ 

71 ชาย  จิตฺตํ ปุริโส      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้เป็น
ชื่อของหัวใจชาย 

72 หญิง จิตฺตํ อตฺถี  
ภคินิ เม 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้เป็น
ชื่อของหัวใจหญิง 

73 พระยามาร  
 

อานุภาวโต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ อานุภาพของพระยามารท่ีมา
ขัดขวางการทําความดีของมนุษย์ เช่น พะยามารท่ีมาผจญ
พระพุทธเจ้า เป็นต้น 

74 ขุนแผน สุ น โม โล 
 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําเอาชื่อตัวละครเอกของ
วรรณคดี เร่ืองขุนช้าง ขุนแผนมาใช้เป็นหัวใจว่า ขุนแผนเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ทางไสยศาสตร์ มีคาถาอาคมต่าง ๆ แก่กล้ามาก
แต่ถ้าพิจารณาท่ีมาของอักษรจะตรงกันข้าม อักษรในหัวใจนี้สื่อ
ถึงพุทธคุณท้ัง 9 ประการของ และการแสดงความนอบน้อมต่อ
พระพุทธเจ้าในฐานะปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 

75 พระยาร้อยเอ็ด  อิ สิ วิ ร      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้สื่อถึง
ฤษีผู้มีความเพียรพยายาม 

76 โจร กณฺห เนห      สาระสําคัญของหัวใจนี้  คือ  การนําศัพท์บาลีมาใช้สื่ อ
ความหมายของโจรว่า เป็นคนท่ีชอบทําความชั่วท่ีส่งผลให้ชีวิต
ได้รับความเดือดร้อนท้ังในปัจจุบันและชีวิตหลังความตาย เป็น
บุคคลท่ีสังคมรังเกลียด เป็นชีวิตท่ีมืดดํา เพราะการทําความชั่ว 

77 พระยามิลินท์  อ ล วิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ แสดงถึงพระนามของพระเจ้า  
มิลินท์ นักปราชญ์ผู้รอบรู้ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธ 
ศาสนาอย่างหาตัวจับยาก และสื่อถึงเหตุการณ์ท่ีพระองค์เท่ียว
ถามปัญหากับพระสงฆ์ในชมพูทวีป เป็นท่ีหวาดหวั่นของพระสงฆ์
เป็นอันมาก จนกระทั่งพระองค์ได้พบกันพระนาคเสนเถระและได้
สนทนาธรรมในลักษณะของการถามและตอบปัญหาธรรมอันเป็น
ท่ีมาของมิลินทปัญหาปกรณ์ มิลินทปัญหาอรรถกถา และมิลินท-
ปัญหาฎีกาท่ีเป็นคัมภีร์สําคัญในพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา 
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ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

78 คนพาล  
 

โล ร โท รํ 
พาล ร 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงลักษณะของคนพาลว่า
เป็นคนท่ีไม่ดี เพราะมีพ้ืนฐานทางใจไม่ดี คือ ใจท่ีตกอยู่ภายใต้
ความโลภ ความโกรธ และความหลง ส่งผลให้เกิดความคิด การ
กระทํา และการพูดไม่ดีไปด้วย 

79 พระอิศวร  
 

ส อ น ก โต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ พระพุทธคุณท้ัง 3 ประการ คือ 
พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ โดย
นําเอาชื่อเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์มาเป็นหัวใจเพ่ือถึงพระคุณท่ี
ย่ิงใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์ใด ๆ  

80 พระพาย  วา ล กโต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาอธิบาย
ลักษณะของพระพายว่าเป็นผู้ท่ีทําให้เกิดลมพัดตามความเชื่อใน
ศาสนาพราหมณ์ว่า พระพายคือเทพเจ้าแห่งลม 

81 หนุมาน ย ต ม อ  
หนุมาน 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาอธิบาย
ลักษณะและคุณสมบัติของหนุมานทหารเอกของพระรามใน
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติของไทย 

82 ลิงลม ยุ วา ห วา      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้สื่อถึง
ชื่อลิงลม 

83 นกกาสัก  กา ล ถา นุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงทางสุดโต่ง 2 ทางท่ี
บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติ เพราะไม่ใช่หนทางท่ีนําไปสู่ความพ้นทุกข์ 
ได้แก่ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค) และการ
ทรมานตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ (อัตตกิลมถานโุยค) 

84 พาลี  ยนฺตนุภา      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงพาลีทหารเอกของ
พระรามกับยันต์ท่ีเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ ไม่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 

85 องคต  พห วา รา      สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นเพียงการสื่อถึงองคต ผู้เป็นทหาร
เอกของพระรามในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ 

86 ยุง  ตปสย       สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นเพียงการนําชื่อของหัวใจมาใช้สื่อ
ถึงหลักปัจจัยปัจจเวกขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุ
พิจารณาก่อนใช้สอยปัจจัยสี่ โดยเฉพาะจีวรและเสนาสนะ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวใจและศัพท์ท่ีเป็นหัวใจเพ่ือให้พระภิกษุเข้าถึง
เป้าหมายของการใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง และสกัดกั้นการ
บริโภคท่ีเป็นไปตามอํานาจของตัณหา 

87 พญาไก่  ทิ วิ กุ กุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือการสื่อถึงเร่ืองราวในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าท่ีทรงเกิดเป็นพญาไก่ 

88 งู อหิ สปฺโป      สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นเพียงการนําศัพท์บาลีท่ีแปลว่า งู 
มาใช้สื่อถึงชื่อของหัวใจ 

89 นาค อ ง ส      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การส่ือถึงความหมายของนาคว่า 
ผู้ไม่ทําบาป ผู้ประเสริฐ  
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90 สัตว์ อนฺตภาโว  
อตฺตภาโว 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงธรรมชาติของสัตว์ทุก
ประเภทว่าจะต้องตายตามกฎของธรรมชาติ ไม่มีใครหนีพ้นได้ 

91 กาลี หนฺตนุภา      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต
ท่ีมีอยูเป็นจํานวนมาก พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ 

92 ไตรโลก โลกวิทู      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การแสดงถึงพระปัญญาธิคุณ 
ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งท้ังกามภพ รูปภพ และ
อรูปภพ 

93 อาวุธ  ก ข ม นิ        สาระสําคัญของหัวใจนี้มี 2 คติ คือ คติฝ่ายพราหมณ์สื่อถึง
อาวุธของพระเจ้า 4 ชนิด คือ เพชรท่ีเป็นอาวุธของท้าวสักกะหรือ
พระอินทร์ ดวงตาท่ีเป็นอาวุธของพระยม ผ้าท่ีเป็นอาวุธของท้าว
อาฬกวะ และคธาหรือไม้เท้าท่ีเป็นอาวุธของท้าวเวสสุวรรณ ส่วน
คติของพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมาวุธท่ีพระเจ้าทรงใช้
ประหารกิเลส คือ บารมีท้ัง 10 ประการ  

94 คงคาเดือด ก ข ช น      สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นเพียงสื่อการเรียนรู้พยัญชนะใน
ภาษาบาลีเท่านั้น 

95 ม้า สุขโย      สาระสําคัญของหัวใจนี้ เป็นเพียงการนําศัพท์ภาษาบาลี  
ท่ีแปลว่า ม้ามาใช้สื่อลักษณะของม้าท่ีดี ได้แก่ ม้าท่ีฝึกดีแล้วและ
ม้าอาชาไนยเท่านั้น ซ่ึงเป็นม้าท่ีเหมาะสําหรับการใช้เป็นพาหนะ
ในการออกรบ 

96 ไฟ เตช สติ      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือการนําศัพท์บาลีท่ีมีความหมายว่า 
ไฟมาใช้เป็นศัพท์ของหัวใจ และสื่อถึงหลักคําสอนท่ีเกี่ยวกับไฟ 
เช่น เตโชธาตุ เตโชกสิณ เป็นต้นอีกด้วย 

97 ตรีเทพ น ม อ อุ      สาระสําคัญของหัวใจนี้มี 2 คติ คือ คติทางศาสนาพราหมณ์
สื่อถึงการนอบน้อมเทพตรีมูรติ 3 องค์ คือ พระพรหม พระศิวะ 
และพระวิษณุ คติทางศาสนาพุทธสื่อถึงการนอบน้อมพระรัตน- 
ตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

98 แม่พระธรณี   เม ก ม อุ  
เม ก มุ อุ 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ประกอบด้วย
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาท่ีมนุษย์ต้องมีให้แก่สรรพชีวิต
โดยปราศจากอคติใด ๆ และเป็นสากลท่ีเรียกว่า อัปปมัญญา 

99 เกราะเพชร  
 

ภูตา มํ เก 
ภูตา จ เก 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้อยู่ท่ีหลักคําสอนเรื่องเมตตาท่ีเป็น
ธรรมป้องกันการเบียดเบียนหรือการใช้ความรุนแรงต่อกัน เป็น
หลักคําสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธให้แผ่ความรักไปยัง
สรรพสัตว์โดยไม่เจาะจง เรียกตามหลักการแผ่เมตตาแบบนี้ว่า 
อโนธิโส ผรณา 
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  ตารางที่ 35 (ต่อ) 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร 
ที่เปน็หัวใจ 

สาํระสาํคญั 

100 ลม  
 

วายุ ล ส 
ว ยุ ล ส 

     สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลี ท่ี มี
ความหมายว่า ลมมาใช้สื่อชื่อของหัวใจ ในขณะเดียวกันก็คือถึง
ลมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักคําสอน ได้แก่ ธาตุลม และวาโยกสิณท่ีเป็น
วิธีการฝกึสมาธิแบบหนึ่งด้วย 

101 ดิน ปถวิยํ 
ปฐวิยํ 

    สาระสําคัญของหัวใจนี้  คือ การนําศัพท์ภาษาบาลี ท่ี มี
ความหมายว่า ดิน มาใช้สื่อชื่อของหัวใจ ในขณะเดียวกันก็คือถึง
ดินท่ีเกี่ยวข้องกับหลักคําสอน ได้แก่ ธาตุดิน และปฐวีกสิณท่ีเป็น
วิธีการฝึกสมาธิแบบหนึ่งด้วย 

102 ข้าวเปลือก ฉ น ส ญา      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือ การสื่อถึงธัญพืชท่ีควรรับประทาน
ก่อนหรือหลังจากศัพท์ภาษาบาลีท่ีโบราณาจารย์นํามาใช้เป็น
หัวใจ คือ ข้าว ซ่ึงเป็นอาหารหลักท่ีคนในแถบทวีปเอเชียบริโภค
กัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อวัฒนธรรมของการรับประทาน
อาหารของชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล 

103 ธนู อานุภาเวน      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การสื่อถึงความเชื่อเร่ืองไสย
ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการทําควายหรือวัวธนูท่ีเชื่อกันว่า มีอานุภาพใน
การป้องกันรักษา เฝ้าบ้าน ป้องกันภัย โจร ขโมย หรือผู้ท่ีมา
คิดร้าย รวมถึงภูต ผี ปีศาจ และสัตว์ร้ายด้วย 

104 ก.ข./กอ.ขอ. 
กะขะ 

ก ย น อํ      สาระสําคัญของหัวใจนี้เป็นเพียงสื่อการเรียนรู้พยัญชนะวรรค 
และอวรรคในภาษาบาลีมาผสมกับอักษรไทยเท่านั้น ซ่ึงเป็นการ
ประยุกต์ใช้ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ 

105 อาวุธพระเจ้า  
 

ป สิ ส      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ปัญญา ศีล 
สมาธิ (ตามตัวอักษรย่อ) ท่ีสรุปมาจากหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ซ่ึง
เป็นหลักฝึกอบรม พัฒนาชีวิตสู่ความพ้นทุกข์ 

106 ดาบ วินาเสนฺติ      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้แสดง
ถึงผลของการใช้ดาบซ่ึงเป็นอาวุธในการทําลายล้ายชีวิตอ่ืน คือ 
ความพินาศของชีวิตนั่นเอง 

107 อายันตุโภนโต อา นิ ข นิ      สาระสําคัญของหัวใจนี้คือบารมี 10 ประการ ท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงเปรียบว่าเป็นอาวุธในการสู้รบหรือเอาชนะหมู่มารคือกิเลส 

108 โตมร น หิ โส โต      สาระสําคัญของหัวใจนี้ คือ การวางอาวุธ (โตมร) หยุดทํา
บาปด้วยการฆ่ามนุษย์ของพระองคุลิมาล หลังจากท่านได้บวชใน
พระศาสนาแห่งพระอริยเจ้า และพัฒนาตนจนได้บรรลุความเป็น
พระอริยเจ้า เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า 
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 3. การนําอักษรย่อไปใช้ 
 ผลการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและการสัมภาษณ์ได้พบลักษณะของการ
นําอักษรย่อในหัวใจไปใช้ในมิติต่าง ๆ จําแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ 
และการใช้ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ ดังผลการศึกษาต่อไปน้ี 
  3.1 การใช้ตรงตามสาระสําคัญของหัวใจ 
  การนําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจไปใช้ตามสาระสําคัญ
ของหัวใจที่ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา จําแนกได้ 2 มิติ คือ 
   3.1.1 อุบายในการท่องจํา ประเด็นน้ีศึกษาได้จากวัตถุประสงค์ของการแต่ง
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะอันเป็นต้นแบบของการย่ออักษรว่า คือ เพ่ือใช้เป็นคู่มือการเรียนรู้เน้ือความท่ี
ลุ่มลึกแห่งนิรุติศาสตร์ โดยเฉพาะวิธีการย่ออักษรอันเป็นกระแสแห่งความรู้ที่มีค่าดุจเพชร (พระสิริ-
รัตนปัญญา มหาเถระ, ม.ป.ป., น. 2-5) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอักษรย่อว่า เกิดจากอุบายอันชาญฉลาด
ของโบราณาจารย์ที่ต้องการให้ใช้เป็นการสื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาและเร่ืองที่เก่ียวข้อง และเป็นสื่อที่
ท่องจําหรือจดจําได้ง่าย สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า อักษรในหัวใจต่าง ๆ เป็นอักษรที่โบราณาจารย์ย่อ
มาจากคาถาที่มีเน้ือความยาวมาก ไม่สะดวกแก่การจดจําและท่องบ่น จึงได้ย่อให้สั้นลง เพ่ือสะดวกใน
การจดจําและให้ช่ือใหม่ว่า หัวใจคาถาต่าง ๆ (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 229)  
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบคําสัมภาษณ์เป็นไปในทํานองเดียวกันว่า 
อักษรย่อเกิดจากความต้องการที่จะย่อบทสวดหรือเรื่องต่าง ๆ ให้สั้นลงเพ่ือสะดวกในการจดจํา
เหมือนกับอักษรย่อในปัจจุบัน (พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ), การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล, 29 มีนาคม 2561) อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ย่อมาจากเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา เช่น อรหํ 
ที่ย่อมาจากพุทธคุณ ซึ่งเป็นแนวทางของพระอรหันต์เพ่ือนํามาใช้ท่องจําเรื่องเหล่าน้ัน (พระครูวิสุทธ์ิ
สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์), การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) หัวใจ หมายถึง 
หัวข้อใหญ่ของหลักการในพระพุทธศาสนาท่ีย่อให้สั้นลงเพ่ือให้จดจําได้ง่าย ๆ เหมือนกับสูตรต่าง ๆ 
เช่น สูตรในบาลีไวยากรณ์ สูตรทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น (ภิญโญ ล่องสกุล, การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 8 มีนาคม 2561 : สัมภาษณ์) และหัวใจ คือ อักษรย่อที่มาจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่ เริ่มแรกใช้เป็นอุบายในการจําหัวข้อธรรม เพ่ือกันลืมก็นํามาใช้สักไว้ตาม
ร่างกายที่เรียกว่า สักยันต์ (สมชัย ฟักสุวรรณ, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) 
   จากจุดเริ่มต้นของการเกิดอักษรย่อตามข้อมูลจากเอกสารและคําให้สัมภาษณ์
ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า อักษรย่อที่เรียกว่า หัวใจ เกิดจากภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ไทยที่ต้องการใช้
เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการจดจําหัวข้อธรรมหรือหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนา เริ่มจากปัญญาใน
การสื่อธรรมหรือหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาสู่ศรัทธาความเช่ือแบบผสมผสานกับลัทธิความเช่ืออ่ืน 
ได้แก่ ไสยศาสตร์ที่ ว่าด้วยเวทมนต์คาถากลายเป็นความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิในที่สุด และมีการ
เปลี่ยนแปลงอักษรหรือศัพท์ที่เป็นหัวใจจนผิดเพ้ียนไปจากเดิมที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการ 
สืบต่อกันมา (สมชัย ฟักสุวรรณ, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) 
   3.1.2 อุบายในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยได้พบหลายแห่งที่กล่าวถึงการใช้อักษรย่อในมิติน้ี  
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   เทพย์ สาริกบุตร (2538, น. 3-4) ได้กล่าวถึงการใช้เวทมนต์คาถาสร้างสมาธิด้วย
การนําไปใช้ภาวนาโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นเกณฑ์ เวลาหายใจต้องต้ังจิตให้มั่นอยู่ในคําภาวนา
สูดเอาคาถาที่ภาวนาเข้าไปในกายจนกระทั่งสุดลมหายใจเข้า และเวลาหายใจออกก็ให้จิตต้ังมั่นอยู่กับ
คําภาวนาคาถาจนกระทั้งสุดลมหายใจออกอย่างน้ีเรื่อยไป เวลาหายใจเข้าภาวนาคาถาได้ก่ีจบ เวลา
หายใจออกก็ต้องภาวนาคาถาให้ได้เท่าน้ันจบเหมือนกัน การภาวนาคาถาต้ังแต่เริ่มหายใจเข้าและ
หายใจออกน้ีเรียกว่า คาบ นอกจากน้ียังพบการนําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนของ
หัวใจไปใช้ตรงกับสาระสําคัญของมิติน้ีอีก เช่น  
   การนําคําว่า อรหํ ในหัวใจพระนิพพานมาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวใจให้ไปสู่สุคติใน
เวลาใกล้ตายโดยใช้ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิ (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 207)  
   การนําคําว่า จุติ ในหัวใจนิพพานสูตรไปใช้เป็นคําภาวนาในเวลาเผาศพว่า จุติ จุตํ 
มรณํ จุติ, จุติ จุตํ ปรมํ สุขํ, จุติ จุตํ อรหํ จุติ, จุติ จุตํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ. (ส.ธรรมภักดี, 2511, น. 301) 
เพ่ือให้ผู้ตายไปสู่สุคติ บรรลุพระอรหันต์หรือพระนิพพาน  
   การนําคําว่า สิวํ พุทฺธํ ในหัวใจพระนิพพานไปใช้เป็นคําภาวนาให้ได้พระนิพพาน 
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,  ม.ป.ป., น. 
180) การนําคําศัพท์ดังกล่าว ศัพท์ใด ศัพท์หน่ึงไปใช้เป็นคําภาวนาเป็นไปตามหลักของสมถกรรมฐาน
ที่มุ่งให้จิตของผู้ปฏิบัติเป็นสมาธิ และเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วผู้ปฏิบัติจึงจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา คือ 
ความเห็นแจ้ง จนกระทั่งบรรลุพระนิพพานในที่สุด 
   การนําอักษรย่อว่า ป ปิ มิ วา ในหัวใจพระภูริทัตไปใช้ภาวนาด้วยความเพียรด้วย
จิตที่มั่นคงจะสําเร็จผลต่าง ๆ (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 162) ก็เป็นอีกมิติหน่ึงที่มุ่งการใช้
อักษรย่อเป็นคําภาวนาเพ่ือสร้างสมาธิ  
   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนํามายืนยันความจริงในเรื่องน้ีได้ เห็นได้
จากคําให้สัมภาษณ์ของพระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) ที่ว่า หัวใจมีไว้เพ่ือใช้เป็นอุบายฝึกจิต
ให้เป็นสมาธิผ่านการบริกรรมหรือภาวนา หากจิตไม่เป็นสมาธิจะนําหัวใจไปใช้ทางใดก็ไม่เกิดผล 
นอกจากน้ี ท่านยังให้ทัศนะว่า หัวใจเหล่าน้ีต้องภาวนาอยู่เป็นประจําจึงจะเกิดผลดี เหมือนกับมีดที่ลับ
อยู่บ่อย ๆ จะมีความคม แต่ถ้าหากปล่อยไว้ให้สนิมจับ ความคมก็จะลดลง เหมือนกับหัวใจถ้าไม่
ภาวนาก็จะไม่ทําให้เกิดพลังจิตและอาจลืมได้ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561) 
ในขณะที่พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) ก็ใช้หัวใจเป็นคําภาวนาเพ่ือทําให้จิตเป็นสมาธิ
เช่นกัน (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561)     
   3.1.3 อุบายในการเตือนสติมิให้ทําความชั่ว อีกมิติหน่ึงของการใช้หัวใจต่าง ๆ คือ 
การเตือนสติผู้ที่ใช้หรือประชาชนไม่ให้กระทําช่ัว เห็นได้จากทัศนะของการให้วัตถุมงคลหรือหัวใจที่
เป็นคาถาแก่ลูกศิษย์หรือผู้ที่เคารพนับถือของพระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) ที่ว่า ครูอาจารย์
สมัยก่อนเวลาสักยันต์ที่ลงอักขระหัวใจต่าง ๆ ให้ลูกศิษย์จะเตือนให้ลูกศิษย์ยึดมั่นในศีลธรรม ห้ามทํา
ร้ายผู้อื่น ลักขโมยสิ่งของผู้อ่ืน ห้ามเป็นชู้กับคู่ครองคนอ่ืน (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 
มีนาคม 2561) ในขณะที่พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) ก็ย้ําแก่ผู้ที่นําวัตถุมงคลของท่านไป
บูชาว่า ให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ไม่ทําบาป รักษาศีล 5 เพราะถ้าปราศจากศีล 5 คุณพระ     
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ก็รักษาเราไม่ได้ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) นอกจากน้ีอาจารย์สมชัย ฟัก
สุวรรณยังได้แสดงทัศนะว่า แต่เดิมหัวใจต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะบางหัวใจเป็น
อุบายในการให้ปัญญาแก่ผู้ที่ท่องจํา รู้ความหมาย และนําไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น หัวใจเปรต ทุ ส นิ ม 
โดยเนื้อหาเป็นการเตือนสติไม่ให้มนุษย์ทําความช่ัว เพราะผลของความช่ัวจะทําให้ผู้ทําไปสู่อบายภูมิ 
ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส เป็นต้น (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2561) 
  อีกมิติหน่ึงที่ส่งผลต่อการเตือนสติให้หยุดย้ังความช่ัวได้ก็คือ การเข้าใจสาระสําคัญของ
หัวใจ เช่น หัวใจพระรัตนตรัย คือ อิ สฺวา สุ ว่า อักษรย่อดังกล่าวย่อมาจากบทสรรเสริญพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณที่ว่าด้วยเรื่องของความบริสุทธ์ิ สะอาดแห่งจิต ปัญญาที่ทําให้พ้นทุกข์ และความดี
งามของจิตจะช่วยให้ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยยับย้ังความชั่ว และในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาจิตและ
พฤติกรรมของตนให้สะอาด บริสุทธ์ิ เกิดปัญญา และคุณความดีของจิต สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์
ของพระครูวิสุทธิสุมทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) ที่ว่า เมื่อคนเข้าใจความหมายว่า อิ สฺวา สุ น้ีเป็นอักษร
ของพระรัตนตรัยก็จะไม่ไม่ทําบาป นึกถึงพระรัตนตรัย และถือศีล 5 ซึ่งท่านกล่าวเสริมว่า ศีล 5 น้ี
สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตฆราวาส (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) ในขณะที่นักวิชา
ด้านคัมภีร์โบราณอย่างสมชัย ฟักสุวรรณก็ได้แสดงทัศนะว่า เมื่อคนเข้าใจความหมายของอักษรย่อ  
ในหัวใจก็จะเกิดปัญญา ไม่เช่ืออย่างขาดเหตุผล และก็จะส่งผลให้ปฏิบัติต่อเรื่องน้ันได้อย่างถูกต้อง 
(การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 2551) ยกตัวอย่างเช่น การเข้าใจศัพท์ในหัวใจมงคลสูตร 
ได้แก่ เอตมฺมงฺคลํ ที่มาจากคาถาในมงคลสูตรว่า เป็นหลักธรรมที่ต้องนําปฏิบัติถึงจะเกิดผลเป็นมงคล
ชีวิต เช่น การไม่คบคนพาล เป็นต้น จะส่งผลให้ผู้ที่เข้าใจดังกล่าวสร้างมงคลให้เกิดแก่ชีวิตอย่าง
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สร้างวัตถุมงคลด้วยการเสกเป่าหรือร้องขอให้อํานาจศักด์ิสิทธ์ิ
บันดาลเรื่องที่ต้องการให้แก่ตน 
  3.2 การใช้ที่ไม่ตรงตามสาระสําคัญ 
  จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยพบว่า การนําอักษรในหัวใจไป
ใช้ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจที่ส่วนใหญ่มาจากเร่ืองต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่อักษร
ย่อในหัวใจเกือบทั้งหมดใช้ไปตามความเช่ือทางไสยศาสตร์โดยใช้เป็นคาถาภาวนาหรือบริกรรมเพื่อให้
เกิดอานุภาพศักด์ิสิทธ์ิด้าน ๆ จําแนกได้ 2 มิติ คือ 
   3.2.1 การนําอักษรย่อไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นการใช้ตามความ
เช่ือทางไสยศาสตร์ที่เก่ียวกับอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากอานุภาพของหัวใจผ่านวิธีการบริกรรมหรือเสก
เป่าในด้านต่าง ๆ เช่น คลาดแคล้ว อยู่ยงคงกระพัน จังงัง มหาอุด เมตตา มหานิยม ทําให้เป็นที่รัก ที่
นิยม เป็นเสน่ห์ ทําให้เกิดโชคลาภ ป้องกันภัย ทั้งภัยจากมนุษย์ สัตว์ร้าย ธรรมชาติ และภูต ผี ปีศาจ
ที่มารังควาญมนุษย์ ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปปมงคล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เสกของกินทําให้อ่ิมได้นาน ทําให้
คลอดบุตรง่าย สัตว์ร้ายกลัวกลัว ไม่กล้าทําร้าย ทําให้มีบารมี ป้องกันอันตรายจากขวากหนาม ทําให้
คนหายโกรธ ป้องกันโรคระบาด ใช้สะกดจิตมนุษย์หรือสัตว์ไม่ให้ทําร้าย ภาวนาให้มีพลังอํานาจเหนือ
ผู้อ่ืน ภาวนาให้ความโศกเศร้า ความทุกข์บรรเทา เสริมดวง เสริมมงคล จับเหล็กแดงหรือไฟไม่ร้อน 
เสกวัตถุบางสิ่งให้เป็นสิ่งที่ต้องการ เช่น เสกกุ้งให้เป็นหลาว ทําให้มีปัญญาดี ป้องกันศัตรูพืช ทําให้มีตา
ทิพย์ บังตาคนทําให้ศัตรูมองไม่เห็น ดับพิษไฟหรือป้องกันไฟ และป้องกันลมพายุ เป็นต้น  
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   จากจุดมุ่งหมายของการใช้หัวใจต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า โบรณาจารย์
ได้นําหัวใจหรืออักษรย่อในหัวใจไปใช้โดยมุ่งเพ่ือให้เกิดผลดีต่อประชาชนทั้งในด้านชีวิต ครอบครัว 
เครือญาติ หน้าที่การงาน อาชีพ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) ว่า ท่านนําหัวใจบางหัวใจไปใช้
ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เรียกร้องจากผู้ศรัทธา ในขณะเดียวกันท่านจะไม่ใช้หัวใจต่าง ๆ ไปในทาง
เดรัจฉานวิชา คือ ทําให้คนอ่ืนเสียหาย เช่น เสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 
28 มีนาคม 2561) ซึ่งเป็นไปทํานองเดียวกันกับพระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) ที่ใช้หัวใจต่าง 
ๆ ในทางช่วยเหลือคน เช่น ด้านเมตตามหานิยม ป้องกันภัยอันตรายให้แก่ประชาชน แต่จะไม่สอน
หรือส่งเสริมให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่ศรัทธานําหัวใจไปใช้อย่างเดรัจฉานวิชาที่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนที่เป็นการ
ทําผิดศีลธรรม (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561) 
   แม้ว่า จุดมุ่งหมายของการใช้อักษรในหัวใจจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือมนุษย์ใน
ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น แต่วิธีการใช้อักษรในหัวใจตามลักษณะดังกล่าวก็สื่อถึงความเช่ือทางไสย
ศาสตร์ ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เห็นได้จากข้อสรุปในเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษาได้กล่าวถึงหัวใจ 108 ว่า 
อยู่ในหมวดของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และได้กล่าวถึงหัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ นโม คือ พุทฺธาย 
หัวใจธาตุ คือ น ม พ ธ และหัวใจกรณีย์หรือธาตุกรณี คือ จ ภ ก ส ทั้งสามหัวใจน้ีว่าเป็นยอดแห่ง
หัวใจ 108 (หอสมุดแห่งชาติ, 490) สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ว่า คนส่วน
ใหญ่จะเข้าใจว่า หัวใจต่าง ๆ เป็นคาถาที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีอานุภาพด้านต่าง ๆ จริง นอกจากคนที่ศึกษาและ
รู้ความหมายของหัวใจต่าง ๆ ที่ไม่ได้เช่ือเช่นน้ัน  
   3.2.2 การนําไปใช้เพื่อให้เกิดโทษแก่ผู้อื่น การนําไปใช้ในลักษณะน้ีจัดเข้าในไสย-
ศาสตร์ดําหรือมนต์ดํา หัวใจที่ถูกนําไปใช้ทางที่ไม่ดีน้ันพบว่า มีไม่มากนักดังต่อไปน้ี  
  การนําหัวใจกรณีย์หรือธาตุกรณีย์ไปใช้เสกยันต์แล้วนําไปฝังไว้ทีทางสามแพร่งจะ
ทําให้คนเกลียดชังกัน (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 91) ซึ่งผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจที่สอนให้คน
ไม่คบคนช่ัวเป็นมิตร แต่สอนให้คนคบหาคนดีเป็นมิตร สอนให้ทําบุญหรือความดีตลอดทั้งกลางวัน 
กลางคืน และสอนให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต เพ่ือจะได้ไม่ตกอยู่ในความประมาทมัวเมาในชีวิต 
  การนําเอาหัวใจมหาสมัย คือ กาลญฺจา มหาภิสฺมา ไปใช้เสกเหล่ากินเพ่ือให้อยู่ยง
คงกระพัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทําผิดศีลธรรมท่ีผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจที่เหล่าเทพและยักษ์
มาประชุมกันเพราะพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวก ไม่ใช่มาเพราะความศักด์ิสิทธ์ิของ
พระพระพุทธเจ้า 
   การนําหัวใจพระมาลัย คือ มาลยฺย ไปใช้ภาวนาให้เกิดเป็นเสน่ห์ทําให้คนหลงรัก 
(สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., 176) ซึ่งผิดไปจากสาระสําคัญของช่ือและศัพท์ที่เป็นหัวใจที่เพียงสื่อ
ถึงช่ือพระมาลัยเถระอันเป็นการใช้อํานาจเวทมนต์บังคับให้คนอ่ืนหลงรักโดยไม่ได้เกิดจากความสมัคร
ใจ และผิดจากสาระสําคัญของหัวใจน้ีมุ่งให้คนละช่ัว ทําความดีเป็นสําคัญ 
   การนําหัวใจหญิง คือ จิตฺตํ อตฺถี ภคิณิ เม ไปใช้ภาวนาเวลาไปหาหญิงสาวจะทํา
ให้หญิงคนหลงรัก หรือใช้เสกควันบุหรี่พ่นให้ถูกตัวหญิงจะทําให้หญิงคนน้ันหลงรัก (เทพย์ สาริกบุตร.  
2538 : 232) ซึ่งผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจที่คําศัพท์เหล่าน้ีสื่อถึงหัวใจหญิง และการกระทํา
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ดังกล่าวยังเป็นเรื่องของการผิดศีลธรรม อันเป็นการใช้อํานาจเวทมนต์บังคับให้คนอ่ืนหลงรักโดยไม่ได้
เกิดจากความสมัครใจ 
   การนําหัวใจลิงลม คือ ยุ วา ห วา ไปใช้เสกของกิน ว่าน ยา เหล้าทําให้อยู่ยงคง
กระพัน ใช้ปลุกตัวทําให้ตัวเบาเหมือนลิงลม (เทพย์ สาริกบุตร, 2538, น. 229) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ทําผิดศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจน้ี คือ อักษรย่อเป็นอักษรที่สื่อ
ถึงช่ือลิงลมเท่าน้ัน  
  การใช้หัวใจนาค คือ อ ง ส ภาวนาใช้ในทางนักเลง เช่น การประลองต่าง ๆ จะ
ชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ยาก เป็นต้น (สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป., น. 163) ซึ่งเป็นการสอนให้ใช้ความ
รุนแรงต่อกัน แม้ว่าจะเป็นเกมกีฬาก็ถือว่าผิด เพราะเป็นการสร้างความทุกข์คือความเจ็บปวดให้แก่
ผู้อ่ืน ผิดจากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่ว่า นาค หมายถึง ผู้ที่ประเสริฐ ผู้ไม่ทําบาป ผู้ที่ไม่นิยมความ
รุนแรง 
  การใช้หัวใจธนู คือ อานุภาเวน เป็นคาถาเสกควายหรือวัวธนู เพ่ือใช้เป็น
เครื่องรางของขลังสําหรับป้องกันภัยหรือใช้ทําร้ายศัตรู (พ่อปู่ไทรทอง, 2555, น. 33) 
  การนําหัวใจไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือทําให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้อ่ืนพบข้อมูลจาก
เอกสาร แต่จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่พบว่า ท่านนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง พบ
แต่การนําไปใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทน 
 ผลการวิจัยที่กล่าวมาให้ข้อสรุปว่า การนําอักษรในหัวใจไปใช้ส่วนใหญ่จะผิดไปจาก
แหล่งที่มาของหัวใจ คือ พระพุทธศาสนาที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความช่ัว สั่งสมความดีให้พร้อมมูล และ
อบรมจิตให้ผ่องใสบริสุทธ์ิเพ่ือความส้ินทุกข์เป็นสําคัญ แต่การใช้อักษรในหัวใจที่พบส่วนใหญ่มุ่งไปที่
ความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่ทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น เมตตามหานิยม เป็นต้นตามความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ แม้ว่า จะมีการนําอักษรมาใช้เพ่ือการท่องจําหลักการในพระพุทธศาสนา ใช้เป็นอุบาย 
ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ และใช้เป็นเคร่ืองเตือนสติไม่ทําความช่ัวบ้างก็ตาม แต่พบว่าเป็นส่วนน้อยของการ
นําไปใช้ เน่ืองจากถูกอิทธิพลความเช่ือทางไสยศาสตร์ครอบงํา ประกอบกับการถ่ายทอด เรียนรู้อักษร
ย่อในหัวใจต่าง ๆ น้ันมักจะไม่บอกความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญตามแหล่งที่มาใน
พระพุทธศาสนา ส่งผลให้การถ่ายทอดต่อกันมามีเพียงการบอกวิธีและหลักการใช้ว่าจะต้องทําอย่างไร 
ใช้อย่างไร ซึ่งก็เป็นสื่อตามความเช่ือทางไสยศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นพุทธศาสน์ 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
 ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องน้ีในข้อที่ 3 ไว้ว่า เพ่ือศึกษาการใช้อักษรย่อ  
ในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า อักษรย่อ คําย่อ และ
คําศัพท์ในคัมภีร์หัวใจ 108 ไม่ใช่เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งหมด แต่มีเรื่องอ่ืน ๆ ปะปนอยู่
ด้วย จําแนกได้ 3 เรื่อง ไดแก่ การใช้สื่อเรื่องที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา การใช้สื่อเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา และการใช้แบบผสมผสานกัน ดังผลการวิจัยต่อไปน้ี 
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 1. การใช้สื่อถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
 ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพระพระพุทธ- 
ศาสนาและนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาจํานวน 9 เรื่อง ดังน้ี 
  1.1 พระรัตนตรัย 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระรัตนตรัย จํานวน 11 หัวใจ ดังตาราที่ 36 
 

      ตารางที่ 36 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระรัตนตรัย 
  

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 รัตนคุณ อุทา สติ สื่อถึงธรรมรัตนะ ได้แก่ อนุสติ 6 
2 แก้ว 8 ประการ ม ติ ปา โน สื่อถึงพระธรรมรัตนะ ได้แก่ โพชฌงค์ 7 
3 เสฏฐัน เส พุ ส ว เส  

ต อ เส 
สื่อถึงการนมัสการพระรัตนตรัยอันประเสริฐ 

4 ไตรสรณคมน์ พุทฺ ธ สํ มิ สื่อถึงการถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง 
5 นโม ส ต อุ เอ, 

นม อสฺส 
สื่อถึงการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 

6 ยานี ยานิ รตนํ สื่อถึงพระรัตนตรัยอันเป็นรัตนะท่ีประณีต สูงสุด 
7 สรณคมน์ สรณม (สรณํ) สื่อถึงพระรัตนตรัยอันเป็นท่ีพ่ึงอันเกษมสูงสุด 
8 แก้ว 3 ประการ น ก รํ น สื่อถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยท่ีมาจากบทสรรเสริญ

พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ 
9 สัมพุทเธ ส ท ป โต สื่อถึงการนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตท่ีมีอยู่เป็นจํานวน

มาก พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์ 
10 พระ 

แก้ว 3 ประการ 
พระรัตนตรัย 

อิ สฺวา สุ สื่อถึงบทนมัสการพระรัตนตรัย  (อิติปิ  โส ...ภควาติ .  
สฺวากฺขาโต ภควตา...วิญฺญูหีติ. สุปฏิปนฺโน ภควโต...
โลกสฺสาติ. 

11 กาลี หนฺต นุภา สื่อถึงการนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตท่ีมีอยู่เป็นจํานวน
มาก พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์ 

  

  จากตารางที่ 36 จะเห็นว่า โบราณาจารย์นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจ มาสื่อถึงพระรัตนตรัยในฐานะที่พ่ึงอันเกษมสูงสุด เพราะพระรัตนตรัยเป็นแนวทาง
ที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ที่ชาวพุทธควรสัการบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักคําสอนจนเข้าถึงธรรมหรือ
บรรลุธรรมอันเป็นการบูชาและการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง นอกจากน้ี ยังแสดงถึงการให้
ความสําคัญกับพระรัตนตรัย เห็นได้จากเอกสารโบราณที่ใช้ศึกษากล่าวถึงหัวใจพระรัตนตรัย คือ อิ   
สฺวา สุ ว่าเป็นยอดแห่งหัวใจ 108 (หอสมุดแห่งชาติ, 490)  
  1.2 พระพุทธเจ้า 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้า จํานวน 16 หัวใจ ดังตาราที่ 37 
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    ตารางที่ 37 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้า 
   

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 ยอดพระนิพพาน อรหํ สื่อถึงพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลส และสื่อถึงพระนิพพาน
อันเป็นธรรมสิ้นกิเลสด้วย 

2 นิพพานสูตร พุทฺธ จุติ สื่อถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
3 อิติปิ โส 

พระพุทธเจ้า 
อิ ก วิ ติ สื่อถึงบทสรรเสริญพระพุทธคุณท่ีเรียกว่า อิติปิ โส... 

5 นโม น ต ภ อ ส  สื่อถึงการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า 
6 มงกุฏพระเจ้า อิ ม ถิ ต ก ร สุ สื่อถึงบทสรรเสริญพุทธคุณ อิติปิ โส.. 
7 วิปัสสี สิขิสฺสปิ ชื่อหัวใจสื่อถึงพระวิปัสสีพุทธเจ้า แต่อักษรในหัวใจสื่อ

ถึงพระสิขีพุทธเจ้า 
8 พาหุง พา มา นา อุ 

ก ส น ทุ 
สื่อถึงเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีชัยเหนือหมู่มาร
และผู้ท่ีจะมาทําร้ายพระองค์ด้วยธรรม 8 เหตุการณ์
สําคัญ 

9 พระพุทธคุณ พุ โม ย โว น โร สื่อถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้า 
10 พระเจ้า 5 พระองค์ นโม พุทฺธาย สื่อถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้าในภัททกัป 

5 พระองค์ 
11 พระเจ้าดําเนิน ภควา สื่อถึงพระนามของพระพุทธเจ้า 
12 พระศรีศากยมุนี ป ภ ก สื่อถึงพระโคตมพุทธเจ้า 
13 พระกัสสปะ ป ร ก ธ สื่อถึงพระกัสสปพุทธเจ้า 
14 พระโกณาคมน์ น ม ก ต สื่อถึงพระโกณาคมนพุทธเจ้า 
15 พระศรีอริยะ นร วร สื่อถึงพระศรีอาริยเมตตรัยผู้ท่ีจะมาตรัสรู้ 

เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี 5 ในภัททกัปนี้  
16 ไตรโลก โลกวิทู สื่อถึงพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรอบรู้โลก 

ท้ัง 3 อย่างแจ่มแจ้ง 
  

  จากตารางที่ 37 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้สื่อพระนามและพระคุณสมบัติของพระองค์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทรงเป็นผู้
ห่างไกลจากกิเลส และทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้ง และพระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตใน
ภัททกัปน้ีและพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติขึ้นในอนาคต เป็นการให้ความสําคัญกับพระพุทธเจ้าในฐานะ
ที่เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาและบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์
ของพระครูวิสุทธ์ิสมทรคุณ  (หลวงพ่ออนันต์) ที่กล่าวว่า โบราณาจารย์จะให้ความสําคัญกับ
พระพุทธเจ้า จะทําสิ่งใดก็ต้องนึกพระพุทธเจ้าก่อน โดยท่านยกตัวอย่างหัวใจพระนวหรคุณ (พุทธคุณ
ของพระพุทธเจ้า 9 ประการ) ที่ย่อมาจากบท อิติปิ โส (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 
2561) หรือโบราณาจารย์จะให้ความสําคัญกับหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ น โม พุทฺ ธา ย   
เห็นได้จากการนําหัวใจน้ีไปลงในวัตถุมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะยันต์ไทยที่นิยมลงอักขระด้วยหัวใจน้ี 
(พระครูวิสุทธ์ิสมทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์), การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) 
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  1.3 พระโพธิสัตว์ 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพระโพธิสัตว์ จํานวน 9 หัวใจ ดังตาราที่ 38  
 

    ตารางที่ 38 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพระโพธิสัตว์ 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 พระโพธสัตว์ ป ส น วา สื่อถึงพระโพธิสัตว์ ผู้เกิดมาเพื่อบําเพ็ญบารมี 10 ประการ
ให้บริบูรณ์เพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้า 

2 พระเวสสันดร ส ร ต น สื่อถึงพระเวสสันดรผู้บําเพ็ญทานบารมีในเวสสันดรชาดก  
มหานิบาต 

3 พระเตมีย์  น ป ก ต สื่อถึงพระเตมีย์ผู้บําเพ็ญเนกขัมมบารมีในเตมิยชาดก  
มหานิบาต 

4 พระมหาชนก ป ส ย ห สื่อถึงพระมหาชนกผู้บําเพ็ญวิริยบารมีในมหาชนกชาดก  
มหานิบาต 

5 พระวิธูร น ป ส อิ สื่อถึงพระวิธูรผู้บําเพ็ญสัจบารมีในวิธุรชาดก มหานิบาต 
6 พระสุวรรณสาม อวสชฺช สื่อถึงพระสุวรรณสามดาบสผู้บําเพ็ญเมตตาบารมี 

ในสุวรรณสามชาดก มหานิบาต 
7 พระภูริทัต ป ปิ มิ วา สื่อถึงพระภูริทัตชาดกผู้บําเพ็ญศีลบารมีในภูริทัตชาดก  

มหานิบาต 
8 พระมโหสธ ป สิ อุ อ สื่อถึงพระมโหสธบัณฑิตผู้บําเพ็ญปัญญาบารมี 

ในมโหสธชาดกมหานิบาต 
9 พญาไก่ ทิ วิ กุ กุ สื่อถึงพญาไก่ พระโพธิสัตว์อดีตชาติของพระพุทธเจ้า 

 

  จากตารางที่ 38 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อคําศัพท์ หรืออักษร    
ในรูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้สื่อพระนามของพระโพธสัตว์และบารมีที่พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์    
ทรงบําเพ็ญในชาติน้ัน ๆ นอกจากน้ี ยังสื่อถึง หัวใจของพระโพธิสัตว์ ได้แก่ บารมี 10 ประการ ที่  
พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้ง 3 ระดับ คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี 
เรียกว่า บารมี 30 ทัศน์ (ขุ.จริยา. (บาลี) 33/76-77/446)   
  1.4 หลักธรรมคําสอน 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา จํานวน 18 หัวใจ ดังตาราที่ 39  
    ตารางที่ 39 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมคําสอน 
  

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 วิปัสสนา วิ ร ส ติ สื่อถึงหลักวิปัสสนาตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่ 
2 ปถมัง/อริยสัจสี่ ทุ ส นิ ม สื่อถึงอริยสัจสี่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคร้ังแรก 
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    หัวใจที่ 39 (ต่อ) 
ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 

คาํศพัท์ในหวัใจ 
สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

3 ปฏิสังขาโย จิ ปิ เส คิ สื่อถึงปัจจัยปัจจเวกขณะ หลักการพิจารณาก่อนบริโภค
ปัจจัยสี และหลักปัจจัยสันนิสิตศีล ศีลท่ีเกี่ยวกับการ
บริโภคปัจจัยสี่ 

4 กุสลา สังคหะ 
ปรมัตถะ 

จิ เจ รุ นิ สื่อถึงปรมัตถธรรม 4 ประการ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
อันเป็นสาระสําคัญของพระอภิธรรม 

5 กรณีย์ จ ภ ก ส สื่อถึงหลักคําสอนเร่ืองการไม่คบคนชั่ว การคบคนดี การ
ทําความดีตลอดเวลา และการระลึกถึงความไม่เท่ียงแท้
ของชีวิตอยู่เสมอ 

6 กุศล น ม ก ย สื่อถึงกุศล ความฉลาดทําในสิ่งท่ีควรทํา 
7 พระอิติปารมี ส ท สํ น สื่อถึงบารมี 10 ประการ และระดับของบารมี 3 ประการ 

ได้แก่ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมีท่ีต้องบําเพ็ญให้ครบ
บริบูรณ์ท้ัง 3 ประการ จึงจะเรียกว่า บารมี 30 ทัศ 

8 ธรรมบท 
เปรต 

ทุ ส น โส สื่อถึงหลักคําสอนเร่ืองกรรม ผลกรรมชั่วทําให้ผู้ทําต้อง
ได้รับความทุกข์ทรมานท้ังในชาตินี้และชาติหน้า 

9 พระนิพพาน สิวํ พุทฺธํ สื่อถึงหลักคําสอนท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธ- 
ศาสนา คือ พระนิพพาน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก  
ท่ีได้บรรลุพระนิพพาน 

10 สัมโพชฌงค์  
สัตตโพฌงค์ 

ส ธ วิ ปิ ป ส อุ สื่อถึงโพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ 
ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา 

11 บารมี 30 ทัศ พ เว ส เจ  
เอ ชิ ม 

สื่อถึงบารมี 10 ประการท่ีต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ใน 3 
ระดับ คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี 

12 ตะปะ นการตฺถิ สื่อถึงตบะ ธรรมที่เผาผลาญอกุศลธรรมท่ีเป็นมงคลชีวิต
ประการหนึ่ง 

13 มงคล เอตมฺมงฺคล สื่อถึงหลักคําสอนท่ีว่าด้วยมงคล 38 ประการในมงคลสูตร 
14 อาวุธ ก ข ม นิ สื่อถึงบารมี 10 ประการ อาวุธท่ีพระโพธิสัตว์ทรงใช้ขจัด

กิเลส 
15 พระแม่ธรณี เม ก มุ อุ สื่อถึงหลักพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ

อุเบกขา 
16 เกราะเพชร ภู ตา จ เก สื่อถึงอัปปมัญญาเมตตา ความรักสากล 
17 อาวุธพระเจ้า ป สิ ส สื่อถึงหลักไตรสิกขา คือ ปัญญา ศีล สมาธิ อาวุธท่ีใช้

ทําลายกิเลส 
18 อายันตุ โภนโต อา นิ ข นิ สื่อถึงบารมี 10 อาวุธท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ประหารกิเลส 

 

  จากตารางที่ 39 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้สื่อถึงหลักธรรมคําสอนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน 
เช่น ปัจจัยปัจจเวกขณะ การทํากุศล ที่เรียกว่า โลกิยธรรม และระดับโลกุตตรธรรม หลักธรรมสําหรับ
พัฒนาตนสู่ความหลุดพ้น เช่น อริยสัจสี่ และไตรสิกขา เป็นต้น  
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  1.5 พุทธสาวก 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้นําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสาวกบางองค์ จํานวน 6 หัวใจ ดังตาราที่ 40 
 

    ตารางที่ 40 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสาวก 
   

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 ฆเฏสิ ฆ สิ อ มิ สื่อถึงพระจูฬปันถกเถระท่ีอดีตชาติเกิดเป็นมาณพผู้เรียน
มนต์บทหนึ่งจากอาจารย์และเหตุการณ์บังเอิญท่ีเกิดข้ึนกับ
มาณพผู้นี้และพระราชาที่มาขอเรียนมนต์กับมาณพ จน
กลายเป็นท่ีมาของคาถาป้องกันภัย 

2 ยะโตหัง น หิ โส เต สื่อถึงพระองคุลิมาลเถระท่ีกล่าวคําสัจกับหญิงมีครรภ์คน
หนึ่ง จนเป็นท่ีมาของคาถาคลอดบุตรง่าย 

3 สีวลี น ชา ลิ ติ สื่อถึงพระสีวลีหรือท่ีคนไทยเรียกว่า พระฉิมพลี ผู้เลิศด้วย
ลาภ 

4 พระมาลัย มาลยฺย สื่อถึงพระมาลัยเถระโปรดสัตว์ในรกในมาลยฺยวตฺถุทีปนีฏีกา 
5 โตมร น หิ โส โต สื่อถึงพระองคุลิมาลเถระผู้วางอาวุธ หยุดฆ่า ทําลายชีวิต  

ใด ๆ หลังจากที่ท่านได้บวชในศาสนาของพระอริยเจ้าแล้ว 
6 พระไตรปิฎก ม อ อุ สื่อถึงพระมหาเถระ 3 รูป คือ พระมหากัสสปะ พระอานนท์ 

และพระอุบาลีผู้เป็นกําลังสําคัญในการทําสังคายนารวมพระ
ธรรมวินัยไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อน สูญหายครั้งท่ี 1 ท่ีเรียกว่า 
ปฐมสังคีติ 

 

  จากตารางที่ 40 จะเห็นได้ว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องราวเก่ียวกับพุทธสาวกบางรูปโดยนําประเด็นสําคัญ เช่น 
ความเพียรพยายามและความเคารพครูอาจารย์ของพระจูฬปันถก การวางศาสตราวุธทุกชนิด หยุดทํา
บาปของพระองคุลิมาลเถระ ผลของการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าในอดีตของพระสีวลี การโปรดสัตว์
นรกของพระมาลัยเถระ และพระมหากัสสปะ พระอานนท์ พระอุบาลี พร้อมกับพระอรหันตสาวก
จํานวน 500 รูปที่ช่วยกันสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่า ปฐมสังคีติ 
  1.6 คัมภีร์ทางศาสนา 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จํานวน 15 หัวใจ ดังตาราที่ 41 
 

    ตารางที่ 41 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 พระอภิธรรม สํ วิ ธา ปุ ก ย ป สื่อถึงหมวดของคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎกท้ัง 7 คัมภีร์ 
2 พระสูตร ที ม สํ อํ ขุ สื่อถึงหมวดหมู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกท้ัง 5 คัมภีร์ 
3 พระวินัย อา ปา ม จ ปุ สื่อถึงหมวดหมู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกท้ัง 5 คัมภีร์ 
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    ตารางที่ 41 (ต่อ)  
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

4 หัวใจธรรมบท ทุ ส นิ ม สื่อถึงชื่อหมวดของคัมภีร์ขุททกนิกายหมวดหนึ่ง คือ ธรรม
บทในพระสุตตันตปิฎก แต่เนื้อหาของหัวใจมุ่งแสดง  
บุพกรรมของเปรต 4 ตน 

5 มหาสมัย กาลกญฺจา  
มหาภิสฺมา 

สื่อถึงมหาสมัยสูตรในพระสุตตันปิฎก มหาวรรค ทีฆนิกาย
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน คือ การมาประชุมกันคร้ังใหญ่ของ
เทวดา 

6 ปุคคลบัญญัติ ป น ป เจ สื่อถึงชื่อคัมภีร์หมวดปุคคลบัญญัติในพระอภิธรรมท่ีว่าด้วย
บัญญั ติ 6 ประการ ได้แก่ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 
อินทรีย์ และบุคคล 

7 คิริมานนท์ กตมา จ สื่อถึงคิลิมานนทสูตรท่ีว่าด้วยสัญญา 10 
8 ภาณยักษ์ ภ ย ณ ย สื่อถึงอาฏานาติยสูตรท่ีเนื้อหากล่าวถึงยักษ์ 
9 พระยามิลินท์ อ ล วิ สื่อถึงพระยามิลินท์ในมิลินทปัญหาปกรณ์ (คัมภีร์ชั้นอรรถ

กถาหรือปกรณ์วิเสส) (มิลินทปัญหาอรรถกาขอพม่า) และ
มิลินทปัญหาฎีกา 

10 พระไตรปิฎก ม อ อุ สื่อถึงพระมหากัสสปะ พระอานนท์ และพระอุบาลีท่ีเป็น
ผู้นําในการสังคายนาพระธรรมวินัย รวบรวมพระธรรม
วินัยเป็นหมวดหมู่ท่ีเรียกว่า พระไตรปิฎก 

11 พาหุง พา มา นา อุ ก  
ส น ทุ 

สื่อถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าท่ีทรงมีต่อบุคคลต่าง ๆ ด้วย
ธรรมวิธี 8 เหตุการณ์ในฎีกาพาหุง 

12 เจ็ดตํานาน 
สิบสองตํานาน 

ส ย ส ปุ ย อ ป 
โก ย ส ปุ ย อ ป 

สื่อถึงบทสวดพระปริตรท่ีมาในฎีกาปริตร 

13  พระมาลัย มาลยฺย สื่อถึงพระมาลัยโปรดสัตว์นรกในมาลัยวัตถุทีปนีฎีกา 
14 เสฏฐัน เส พุ ส ว เส ตํ 

อ เส 
สื่อถึงปณามคาถาในกัจจายนสูตร 

15 กรณีย์ จ ภ ก ส สื่อถึงอักษรย่อท่ีว่าด้วยหลักดําเนินชีวิตท่ีงามในคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะ 

 

  จากตารางที่ 41 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งคัมภีร์หลัก ได้แก่ พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ คัมภีร์ธาตุปปทีปิกา และ
คัมภีร์คัมภีร์กัจจายนสูตร ซึ่งหัวใจทั้ง 15 หัวใจที่แสดงไว้ในตารางที่ 39 น้ันเป็นหัวใจที่อักษรย่อสื่อถึง
โดยตรง แต่ยังมีหัวใจอีกจํานวนมากที่สาระสําคัญของหัวใจมีที่มาจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งหมด โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ผลการวิจัยที่กล่าวถึงแหล่งที่มาของอักษรย่อ สามารถยืนยันเรื่องน้ีได้ 
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  1.7 หลักภาษาบาลี 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษรรูปแบบอ่ืน
ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักภาษาบาลี แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ บาลีไวยากรณ์ และศัพท์
ในภาษาบาลี ดังน้ี  
   1.7.1 ไวยากรณ์ภาษาบาลี พบว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ 
หรืออักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาบาลี จํานวน 6 หัวใจ ดังตาราง  
ที่ 42 
  ตารางที่ 42 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องบาลีไวยากรณ์ 
 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 ตรีนิสิงเห ส ห ช ฏ ตรี สื่อถึงพยัญชนะในภาษาบาลี ผนวกกับความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์ และเทวชั้นสุทธาวาส 5 ชั้น 

2 สนธิ  ง ญ น ม สื่อถึงหลักภาษาบาลีท่ีว่าพยัญชนะท่ีสุดวรรค 
3 การก กมฺมตฺเถ สื่อถึงหลักภาษาบาลีท่ีว่าด้วยการทําหน้าท่ีของวิภัตติต่าง ๆ 
4 สมาส ส จ โต สิ สื่อถึงหลักภาษาบาลีท่ีว่าด้วยการย่อศัพท์ 
5 คงคาเดือด ก ข ช น สื่อถึงพยัญชนะวรรคในภาษาบาลี 
6 ก.ข., กอ.ขอ. อิ น วํ, ก ย น อํ, มอ 

ลอ ข้อ ไข หรือโข 
สื่อถึงอักษรในภาษาบาลีท้ังสระและพยัญชนะ และการนํา
พยัญชนะในภาษาบาลีมาผสมกับอักษรและวรรณยุกต์ไทย 

 

   จากตารางที่ 40 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรือ
อักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักบาลีไวยากรณ์ทั้งสระ พยัญชนะ การต่อหรือศัพท์ 
การทําหน้าที่ของวิภัตติ การย่อศัพท์ให้สั้นลง และการประยุกต์อักษรบาลีผสมกับอักษรไทย กลายเป็น
บาลีไทย 
   1.7.2 ศัพท์ภาษาบาลี พบว่า โบราณาจารย์ได้ใช้คําศัพท์ในหัวใจมาใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ศัพท์ภาษาบาลี จํานวน 18 หัวใจ ดังตารางที่ 43 
 

 ตารางที่ 41 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาบาลีและคําแปลภาษาไทย 
  

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 คน นร กาล สื่อถึงมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์คือความตาย 
2 ชาย จิตฺตํ ปุริโส สื่อถึงจิตของมนุษย์ผู้ชาย 
3 หญิง จิตฺตํ อิตฺถี  

ภคณิ เม 
สื่อถึงจิตมนุษย์ผู้หญิง 

4 มาร อานุภาวโต สื่อถึงมารและอานุภาพของมาร 
5 พระยาร้อยเอ็ด   
6 โจร กณฺห เนห สื่อถึงโจรผู้ท่ีชอบทําความชั่ว ส่งผลให้ชีวิตมืดมน 
7 คนพาล โท ร โท รํ 

พาล ร 
สื่อถึงคนพาลผู้ท่ีตกอยู่ภายใต้อํานาจกิเลส คือ โลภ โกรธ 
หลง เป็นเหตุให้คิด ทํา พูดในเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง 
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    ตารางที่ 43  (ต่อ) 
ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 

คาํศพัท์ในหวัใจ 
สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

8 ลิงลม ยุ วา ห วา สื่อถึงการนําศัพท์บาลีมาใช้เป็นหัวใจลิงลม 
9 ยุง ตปสย สื่อถึงยุง แต่อักษรในหัวใจสื่อถึงแดดและอันตราย และ

หลักการพิจารณาก่อนการใช้สอยปัจจัยสี่ (ปัจจัยปัจจเวก-
ขณะ) 

10 งู อหิ สปฺโป สื่อถึงงูและการนําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้เป็นหัวใจงู 
11 พระยานาค อ ง ส  สื่อถึงพระยานาคผู้ประเสริฐ ผู้ไม่ทําบาป 
12 สัตว์ อตฺตภาโว สื่อถึงสัตว์ทุกประเภทว่าเป็นผู้ท่ีจะต้องตาย 
13 ม้า สุขโย สื่อถึงม้าอาชาไนยซ่ึงเป็นม้าชั้นเย่ียมท่ีฝึกดีแล้ว 
14 ไฟ เตชสติ สื่อถึงไฟและหลักคําสอนท่ีเกี่ยวข้องกับไฟ 
15 ลม วายุ ล ส สื่อถึงการใช้ศัพท์ภาษาบาลีท่ีแปลว่า ลม 
16 ดิน ปถวิยํ, ปฐวิยํ สื่อถึงการใช้ศัพท์บาลีสื่อถึงดินและหลักคําสอนท่ีเกี่ยวกับ

ธาตุดิน 
17 ข้าวเปลือก ฉ ณ ส ญา สื่อถึงการใช้ศัพท์บาลีสื่อถึงปุพพัณชาติและอปรัณณชาติ 
18 ดาบ วินาเสนฺติ สื่อถึงกิริยาอาขยาต การใช้ภาษาบาลีสื่อถึงดาบว่าเป็น

อาวุธท่ีทําให้ชีวิตพินาศ  
 

  จากตารางที่ 43 จะเห็นว่า สรุปได้ว่า โบราณาจารย์ได้ใช้คําศัพท์ภาษาบาลีมาใช้ใช้สื่อ
เรื่อง ๆ ทั้งที่เป็นช่ือคน สัตว์ มาร และวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ข้าวเปลือก และดาบโดยสรุป
ใน 2 ลักษณะ คือ ความหมายหรือคําแปล และอานุภาพของสิ่งน้ัน ๆ  
  1.8 พิธีกรรมทางศาสนา 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้การเรียนรู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 3 
หัวใจ ดังตารางที่ 44 
 

    ตารางที่ 44 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องที่เก่ียวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 สัคเค น ส ม เห สื่อถึงบทชุมนุมเทวดาท่ีต้องกล่าวก่อนในพิธีสวดหรือเจริญ
พุทธมนต์ 

2 ทิพยมนต์ ก ป ย ส สื่อถึงบทสวดต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าพระปริตร ซ่ึงเป็นหลักคําสอน
ของพระพุทธเจ้า 

3 เจ็ดตํานาน ส ย ส ปุ ย อ ป สื่อถึงบทสวดพระปริตร 7 บทท่ีใช้สวดในงานพิธีต่าง ๆ 
 
 

  จากตารางที่ 44 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ หรือคําศัพท์มาใช้สื่อถึง
พิธีกรรมที่ว่าด้วยบทสวดพระปริตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ในงาน
พิธีต่าง ๆ  



 325

  1.9 เรื่องเล่าในพระพุทธศาสนา 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเล่าต่าง ๆ 
ในพระพุทธศาสนาและนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้การเรียนรู้พระพุทธศาสนา จํานวน 2 หัวใจ ดังตาราง
ที่ 45 
    ตารางที่ 45 แสดงหัวใจทีใ่ช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องที่เก่ียวกับเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนา 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 ฆเฏสิ ฆ สิ อ มิ สื่อถึงมาณพที่เป็นอดีตชาติของพระจูฬปันถกผู้เรียนมนต์บท
หนึ่งจากอาจารย์ท่านและเหตุการณ์บังเอิญท่ีเกิดข้ึนกับ
มาณพผู้นี้และพระราชาที่มาขอเรียนมนต์กับมาณพ จน
กลายเป็นท่ีมาของคาถาป้องกันภัย 

2 นิทาน สิว พุทฺธ สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้าผู้บําเพ็ญบารมีเพ่ือ
บรรลุโพธิญาณหรือนิพพาน 

  

  จากตารางที่ 45 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อคําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนมาใช้สื่อถึงเรื่องเล่าในชาดก อรรถกถาชาดก หรืออรรถกถาธรรมบทท่ีเป็นเรื่องในอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์หรืออดีตชาติของพุทธสาวกที่เน้ือหามุ่งการแสดงการบําเพ็ญ
บารมีและจริยาของท่านเหล่าน้ันเป็นสําคัญ ซึ่งมิใช้มีเพียงแค่ 2 หัวใจน้ีเท่าน้ัน แม้เรื่องชาดก
โดยเฉพาะมหานิบาตชาดกท้ัง 10 เรื่อง ก็จัดว่าเป็นเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนาเช่นกัน เพราะเป็นเรื่อง
ที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาเล่าให้พวกพระภิกษุฟังในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือทรงแสดงหลักคําสอนในบางเรื่อง 
 2.  การใช้สื่อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
 ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่ไม่เก่ียวข้องกับพระพระพุทธ 
ศาสนาและนํามาใช้สื่อเรื่องเหล่าน้ี แจกแนกได้ 3 เรื่อง ได้แก่ ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ และตัวละครสําคัญในวรรณคดีไทย ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ    
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ จํานวน 6 หัวใจ ดังตารางที่ 46 
 

   ตารางที่ 46 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 พระอิศวร ส อ น ก โต ชื่อหัวใจสื่อถึงพระอิศวรหรือพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หนึ่งในเทพตรีมูรติ แต่อักษรในหัวใจ
สื่อถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ 

2 พระพาย วา ล กโต สื่อถึงเทพเจ้าแห่งลมหรือพายุ 
3 กาลี หนฺตนุตา สื่อถึงเจ้าแม่กาลีหรือพระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ 

 



 326

    ตารางที่ 46 (ต่อ) 

 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

4 ตรีเทพ น ม อ อุ สื่อถึงเทพตรีมูรติ เทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3 องค์ 
คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ 

5 พระแม่ธรณี เม ก มุ อุ สื่อถึงเทพผู้รักษาแผ่นดินท่ีปรากฏในคัมภีร์พราหมณ์และ
พุทธ 

 

  จากตารางที่ 46 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ หรือคําศัพท์มาใช้สื่อถึง
ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ ความเช่ือเรื่องเทพองค์ต่าง ๆ ทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะ
เทพตรีมูรติ เทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ สะท้อนถึง
อิทธิพลทางความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีต่อสังคมไทย และการนําความเช่ือเร่ืองเทพใน
ศาสนาพราหมณ์มาผสมผสานกับหลักการในศาสนาพุทธบางเรื่อง เห็นได้จากอักษร ม อ อุ ที่เดิมที
เป็นอักษรที่มาจากช่ือของเทพตรีมูรติ ต่อมาโบราณาจารย์ไทยได้นํามาใช้สื่อแทนพระรัตนตรัย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1441) สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของภิญโญ ล่องสกุลที่ว่า แต่เดิมที
อักขระในหัวใจต่าง ๆ เป็นคําย่อที่มาจากหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา แต่ต่อมาได้ผสมกับเวทมนต์ 
คาถาต่าง ๆ ทําให้เกิดความคลาดเคล่ือนของอักษรบางตัว และการสื่อความหมายก็ต่างไปจากเดิมที่
เป็นหลักการของพุทธกลายเป็นความเช่ือทางไสยศาสตร์ที่มุ่งความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิไป (การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 8 มีนาคม 2561) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคําให้สัมภาษณ์ของสม
ชัย ฟักสุวรรณที่ว่า จากเดิมอักษรย่อเหล่าน้ีเป็นการสื่อปัญญา คือ สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา แต่
ต่อมาเมื่อมีการผสมผสานกับความเช่ือเรื่องเวทมนต์คาถาที่มาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทําให้สื่อทาง
ปัญญากลายเป็นความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิตามลัทธิไสยศาสตร์ไป (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 
15 มีนาคม 2561) 
  2.2 ความเชื่อทางไสยศาสตร์และอํานาจศักดิ์สิทธิ์ 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับความทางไสย-
ศาสตร์และนํามาใช้สื่อความเช่ือดังกล่าว จํานวน 6 หัวใจ ดังตารางที่ 47 
 

    ตารางที่ 47 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ความเช่ือทางไสยศาสตร์และอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 จังงัง ก ร ส ติ ชื่อหัวใจสื่อถึงอํานาจเวทมนต์ท่ีทําให้คนชะงัก ตกตะลึง  
แต่อักษรในหัวใจสื่อถึงพระพุทธคุณ 

2 อิทธิฤทธ์ิ อหํ นุภา สื่อถึงอํานาจของเวทมนต์ท่ีมีอานุภาพต่าง ๆ แต่อักษรใน
หัวใจสื่อถึงอานุภาพของพระพุทธเจ้า 

3 แคล้วคลาด อรหนฺติโก สื่อถึงอานุภาพแห่งเวทมนต์คาถาท่ีทําให้แคล้วคลาดจาก
อันตรายแต่หัวใจสื่อเกี่ยวกับพระอรหันต์ท่ีปราศจากภัย 
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    ตารางที่ 47 (ต่อ) 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

4 นกกาสัก กาล ถานุ สื่อถึงนกกาสักท่ีเชื่อกันว่าเป็นนกศักด์ิสิทธ์ิ บินมาไม่เห็นตัว 
ถ้าได้ขนของนกชนิดนี้มาบูชาจะทําให้หายตัวได้  

5 ธนู อานุภาเวน สื่อถึงความเชื่อเร่ืองควายธนูหรือวัวธนู วิชาว่าด้วยการผูกหุ่น
พยนต์ทางไสยศาสตร์แบบหนึ่ง 

 

  จากตารางที่ 47 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจต่าง ๆ มาใช้สื่อถึงความเช่ือทางไสยศาสตร์ และความศักด์ิสิทธ์ิทั้งที่เกิดจากการเสก
เป่าตามพิธีทางไสยศาสตร์และที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น นกกาสัก เป็นต้น แสดงถึงอิทธิพลของความ
เช่ือไสยศาสตร์และความศักด์ิจากอํานาจธรรมชาติที่มีอยู่ในสังคมไทยและการนําความเช่ือดังกล่าวมา
ผนวกเข้ากับหัวใจ 108 สอดคล้องกับการนําอักษรย่อในหัวใจไปใช้ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นพระสงฆ์ทั้ง
สองท่าน คือ พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) ที่ท่านนําหัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ คือ น ม พ 
ท และหัวใจธาตุกรณีย์ คือ จ ภ ก ส ที่ถือว่าเป็นยอดคาถาและคุมคาถาทั้งหมดในหัวใจ 108 ไปใช้ใน
การสร้างวัตถุมงคลโดยมุ่งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและการทํานุบํารุงศาสนาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 
(การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) ขณะที่พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงวีระ) ก็ใช้
คาถาในหัวใจ 108 บางหัวใจในการสร้างวัตถุมงคลโดยมุ่งเพ่ือให้เกิดเป็นเมตตามหานิยม และการคุม
ครองป้องกันภัยให้แก่ผู้บูชาเป็นสําคัญ แต่จะไม่ใช้คาถาในหัวใจไปในทางเดรัจฉานวิชาที่ท่านให้
ความหมายว่าเป็นวิชาที่ทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย เช่น การทําเสน่ห์ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 
มีนาคม 2561) 
  2.3 ตัวละครสําคัญในวรรณคดีไทย 
  ผลการศึกษาพบว่า โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับความทางไสย-
ศาสตร์และนํามาใช้สื่อตัวละครในวรรณคดีไทย จํานวน 6 หัวใจ ดังตารางที่ 48 
 

    ตารางที่ 48 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ตัวละครในวรรณคดีไทย 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

สาํระสาํคญัทีส่ื่อถงึ 

1 พระราม ถูปติ สื่อถึงพระรามละครตัวเอกในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ 
2 ขุนแผน สุ น โม โล สื่อถึงขุนแผนละครตัวเอกในเสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผนผู้มี

อาคมด้านไสยศาสตร์แก่กล้า 
3 พระพาย วา ล กโต สื่อถึงพระพายเทพเจ้าแห่งลมหรือพายุ ผู้ เป็นบิดาของ  

หนุมาน 
4 หนุมาน ย ต ม อ 

หนุมาน 
สื่อ ถึงหนุมานทหารเอกของพระรามในวรรณคดีเร่ือง
รามเกียรต์ิ 

5 พาลี ยนฺต นุภา สื่อถึงพาลีทหารเอกของพระรามในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ 
6 องคต พหวารา สื่ อ ถึ งองคตทหารเอกของพระรามในวรรณคดี เร่ือง

รามเกียรต์ิ 
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  จากตารางที่ 48 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ หรืออักษร
รูปแบบอ่ืนในหัวใจต่าง ๆ มาใช้สื่อถึงตัวละครในวรรณคดีไทย 2 เรื่อง คือ รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสื่อถึงละครตัวเอก
ของเรื่อง ได้แก่ พระราม และทหารเอกอย่างเช่น หนุมาน พาลี องคต และวรรณคดี เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผนที่สื่อถึงตัวเอกของเรื่อง คือ ขุนแผนผู้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ที่แก่กล้า แสดงถึงความเช่ือใน
ฤทธานุภาพของตัวละครเอก และความเช่ือทางไสยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมในขณะน้ัน และความ
เช่ือเรื่องน้ีก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากข้อมูลจากคําสัมภาษณ์พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ (หลวง
พ่ออนันต์) ที่ท่านได้นําหัวใจหนุมาน (ย ต ม อ, ห นุ มา น) และหัวใจอ่ืน ๆ เช่น หัวใจพระสีวลี (น ชา 
ลิ ติ) มาใช้สร้างหนุมานเพ่ือให้คนได้นําไปสักการบูชาโดยมุ่งให้เกิดอานุภาพเป็นเมตตา และคุ้มครอง
ป้องกันเป็นสําคัญ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 มีนาคม 2561) 
 3. การใช้แบบผสมผสานกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า หัวใจบางหัวใจในคัมภีร์หัวใจ 108 มีลักษณะของการผสมผสานกัน
ระหว่างความเช่ือในพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไสยศาสตร์ และความเช่ือเรื่องความ
ศักด์ิสิทธ์ิในสิ่งต่าง ๆ ดังตัวอย่างในตารางที่ 49 
 ตารางที่ 49 แสดงหัวใจที่ใช้เป็นสื่อถึงความเช่ือแบบผสมผสานกัน 
 

ที่ ชือ่หัวใจ อักษร คาํยอ่ หรอื 
คาํศพัท์ในหวัใจ 

การผสมผสานกนัของความเชื่อ 

1 ตรีนิสิงเห ส ห ช ฏ ตรี คัมภีร์ยันต์เทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับหลักการใน
พุทธศาสนา 

2 พระไตรปิฎก 
ตรีเพชร 

ม อ อุ พระไตรปิฎก พระรัตนตรัยกับเทพตรีมูรติ 

3 ยะโตหัง น หิ โส เต คํากล่าวของพระองคุลิมาลกับอานุภาพศักด์ิสิทธ์ิของคาถา
คลอดบุตรง่าย 

4 พาหุง พา มา นา  
อุ ก ส น ทุ  

อานุภาพของพระพุทธเจ้ากับความศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อ
ในอํานาจของชยปริตร 

5 สัมโพชฌงค์ 7 ส ธ วิ ปิ ป ส อุ โพชฌงค์ 7 กับอานุภาพในการรักษาโรค 
6 อิทธิฤทธ์ิ อหํ นุภา ฤทธ์ิท่ีเกิดจากธรรมกับฤทธิ์ท่ีเกิดจากเวทมนต์ 
7 หัวใจเจ็ดตํานาน ส ย ส ปุ ย อ ป พุทธมนต์กับอํานาจพระปริตรด้านต่าง ๆ 
8 ภาณยักษ์ ภ ย น ย พุทธมนต์กับคาถาขับไล่ยักษ์ ภูต ผี ปีศาจ 
9 พระสีวลี น ชา ลิ ติ ผลของกรรมดีกับคาถาโชคลาภ 
10 หญิง จิตฺตํ ภคิณิ เม ภาษาลีกับคาถาเสน่ห์ทําให้หญิงหลงรัก 
11 ลิงลม ยุ วา ห วา ภาษาลีกับอานุภาพของลิงลม 

 

 จากตารางที่ 49 จะเห็นว่า โบราณาจารย์ได้ใช้อักษรย่อ คําย่อคําศัพท์ หรืออักษรรูปแบบ
อ่ืนของหัวใจที่ยกตัวอย่างมาใช้สื่อแบบผสมผสานระหว่างหลักการในศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ 
ไสยศาสตร์ ความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากเวทมนต์คาถาและธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการนํา
คาถาหัวใจ 108 ไปใช้ของพระสงฆ์ผู้ให้คําสัมภาษณ์ทั้งสองรูป กล่าว คือ พระครูวิสุทธ์ิสมุทรคุณ 
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(หลวงพ่ออนันต์) ได้นําหัวใจหนุมาน คือ หนุมาน หัวใจพระสีวลี คือ น ชา ลิ ติ ไปใช้สร้างหนุมานให้ผู้
ที่ศรัทธานําไปบูชาโดยมุ่งให้ให้คุ้มครองป้องกันภัยเกิดโชคลาภ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 28 
มีนาคม 2561) และพระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ) ได้นําหัวใจนวหรคุณ (พุทธคุณ 9 
ประการ) ไปใช้เป็นอักขระลงในเหรียญรุ่นแรกของท่านโดยมุ่งให้พุทธานุภาพคุ้มครองรักษาผู้ที่นําไป
ชาและเป็นที่ยึดเหน่ียวทางใจ (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 29 มีนาคม 2561)  
 นอกจากน้ียังพบว่า ลักษณะการใช้คําที่เป็นหัวใจก็มีลักษณะสื่อถึงความเช่ืออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
พระพุทธศาสนา แต่นํามาใช้แทนหลักการในพระพุทธศาสนา เช่น ช่ือหัวใจที่ใช้คําว่า พระเจ้า แทนคํา
ว่า พระพุทธเจ้า ตัวอย่างเช่น หัวใจอาวุธพระเจ้า เป็นต้น เป็นการสื่อที่ทําให้คนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเข้าใจผิด
ไปว่า พระเจ้าในท่ีน้ี คือ เทพเจ้าองค์ต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์ และถ้ากล่าวถึงการนําหัวใจไปใช้จะได้
ข้อสรุปว่า ทุกหัวใจสื่อไปในทางอํานาจความศักด์ิสิทธ์ิ หรืออานุภาพในเชิงดลบันดาลให้เป็นไป เช่น 
เมตตามหา แคล้วคลาด อยู่ยง  คงกระพัน เป็นต้นทั้งสิ้น ทั้งที่หัวใจเหล่าน้ันสื่อหลักการหรือเรื่องที่
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวของกับความศักด์ิสิทธ์ิหรือฤทธานุภาพแต่อย่าง
ใด สะท้อนให้เห็นว่า หัวใจ 108 ทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างหลักการในพระพุทธ- 
ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ไสยศาสตร์ และความเช่ืออ่ืน ๆ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของสมชัย   
ฟักสุวรรณที่ว่า แต่เดิมทีอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ น้ันมาจากหลักสําคัญบางเรื่องในพระพุทธศาสนาที่
เกิดความต้องการสื่อปัญญา หมายถึง การใช้อักษรย่อเหล่าน้ีเป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา แต่
ต่อมาเมื่อมีการนําความเช่ืออ่ืนเข้ามาผสม ส่งผลให้หลักการสร้างปัญญาดังกล่าวถูกศรัทธากลืนไปหมด 
เหลืออยู่แต่ความเช่ือเรื่องอํานาจศักด์ิสิทธ์ิด้านต่าง ๆ จากตัวอักษรที่เกิดจากการเสกเป่าคล้ายกับ  
เวทมนต์คาถาในลัทธิความเช่ือทางไสยศาสตร์ในที่สุด (การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 
2561) 
  



บทที่ 5 
 

สรปุ อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ (1) ศึกษารูปแบบและวิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 (2) ศึกษาแหล่งที่มา สาระสําคัญ และ
การนําอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไปใช้ในมิติต่าง ๆ (3) ศึกษาการใช้อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108  
ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา ใช้ทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะเป็นแนวทาง    
ในการศึกษา 4 รูปแบบ คือ (1) อาทิสังเกต การย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ (2) อันตสังเกต การย่อ
อักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ (3) อาทยันตสังเกต การย่ออักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของศัพท์ (4) มัชฌ-
สังหตะ การย่ออักษรแล้วประมวลไว้ตรงกลาง โดยนําอักษรที่ย่อมาเรียงสลับกันไปมาจนกระทั่งอักษร
ตัวสุดท้ายอยู่ตรงกลาง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 
ข้อ กระทําโดยวิธีการทางด้านมานุษยวิทยา คือ ใช้การพรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วยการดู
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากเอกสารกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว
นําเสนอเป็นรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสื่อพระพุทธสาสนา สรุปได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปน้ี  
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปได้ตามประเด็นของการศึกษา 2 ประการ คือ 
รูปแบบของอักษรย่อและวิธีการย่ออักษรดังต่อไปน้ี 
  1.  รูปแบบการย่ออักษร 
  อักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ันไม่ใช่อักษรย่อทั้งหมด แต่มีคําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบ
อ่ืน ๆ ร่วมอยู่ด้วย จําแนกได้ 10 รูปแบบ คือ  
   1.1 อักษรย่อ  
   อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ใช้รูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 4 
รูปแบบ คือ (1) อาทิสังเกต การย่ออักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกของศัพท์พบว่าเป็นรูปแบบที่ใช้มาก
ที่สุด เฉพาะที่ใช้วิธีการย่อแบบน้ีอย่างเดียวพบจํานวน 27 หัวใจ (2) อันตสังเกต การย่ออักษรตัว
สุดท้ายหรือพยางค์สุดท้ายของศัพท์พบว่า ใช้มากเป็นลําดับที่สอง ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับการย่ออักษร
แบบอาทิสังเกต คําย่อ และศัพท์เต็ม แต่เฉพาะที่ใช้วิธีการย่อแบบน้ีอย่างเดียวพบเพียง 1 หัวใจ (3) 
อาทยันตสังเกต การย่ออักษรตัวแรกตามวิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตและการย่ออักษรตัวสุดท้าย
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ของศัพท์ตามวิธีการย่ออักษรแบบอันตสังเกต พบจํานวน 35 หัวใจ (4) มัชฌสังหตะ การย่ออักษรจาก
ศัพท์แล้วนําอักษรมาวางสลับกันไปมาจนอักษรตัวสุดท้ายอยู่ตรงกลาง พบจํานวน 1 หัวใจ  
   1.2 คําย่อ  
   คําย่อเป็นการย่ออักษรรูปแบบหน่ึง แต่เป็นการย่อหรือการถอดอักษรจากศัพท์เต็ม  
ในบางส่วน ไม่ได้ถอดมาทั้งศัพท์ พบจํานวน 4 หัวใจ  
   1.3 อักษรย่อกับคําย่อ  
   อักษรย่อในข้อน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตหรืออันตสังเกตแล้วนําอักษรย่อน้ัน
มาผสมกับคําย่อเพ่ือใช้เป็นหัวใจ พบจํานวน 5 หัวใจ  
   1.4 ศัพท์เต็ม  
   รูปแบบของอักษรข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นคําศัพท์ที่ โบราณาจารย์นํามาจาก
ข้อความท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับหัวใจ ทั้งศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติและศัพท์ที่ยังไม่ได้ประกอบวิภัตติ
เพ่ือใช้เป็นหัวใจ พบจํานวน 27 หัวใจ  
   1.5 อักษรย่อกับศัพท์เต็ม   
   อักษรย่อในข้อน้ีใช้วิธีการย่ออักษรแบบอาทิสังเกตหรืออันตสังเกตแล้วนําอักษรย่อน้ัน
มาผสมกับศัพท์เต็มที่ประกอบวิภัตติและศัพท์ที่ยังไม่ประกอบด้วยวิภัตติ หรือศัพท์ที่ประกอบวิภัตติ
แล้ว แต่ลบวิภัตติให้คงรูปศัพท์เดิมเพ่ือใช้เป็นหัวใจ พบจํานวน 9 หัวใจ 
   1.6 คําย่อและศัพท์เต็ม  
   รูปแบบของอักษรในหัวใจในข้อน้ีเป็นการนําคําย่อมาผสมกับศัพท์เต็มทั้งที่ประกอบ
วิภัตติและยังไม่ประกอบวิภัตติเพ่ือใช้เป็นหัวใจ พบจํานวน 3 หัวใจ  
   1.7 อักษรที่ย่อแบบอิสระ  
   รูปแบบอักษรข้อน้ีเป็นการย่อหรือถอดอักษรจากศัพท์ที่อยู่ในเรื่องเดียวกันหรือ     
ต่างเรื่องกัน มีทั้งที่เป็นไปตามข้อกําหนดและไม่เป็นไปตามข้อกําหนดใด ๆ ในการย่ออักษรในคัมภีร์ 
วชิรสารัตถสังคหะ สามารถย่อได้ทุกตัวอักษรของศัพท์ตามแต่ประสงค์ของผู้ใช้พบ 6 หัวใจ 
  1.8 อักษรจากภาษาบาลี  
  รูปแบบอักษรข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นการนําอักษรทั้งสระและพยัญชนะในภาษา
บาลีมาใช้เป็นหัวใจ พบจํานวน 3 หัวใจ 
   1.9 อักษรภาษาบาลีผสมกับอักษรไทย  
   รูปแบบอักษรข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นการนําอักษรที่เป็นพยัญชนะในภาษาบาลีมา
ผสมกับอักษรไทย เป็นบาลีไทย พบเพียง 1 หัวใจ 
   1.10 อักษรภาษาบาลีผสมกับคําไทย  
   รูปแบบอักษรข้อน้ีไม่ใช่อักษรย่อ แต่เป็นการนําอักษรที่เป็นพยัญชนะในภาษาบาลีมา
ผสมกับคําไทย พบ 1 หัวใจ  
  ผลการศึกษาดังกล่าวช้ีให้เห็นความหลากหลายของรูปแบบการย่อหรือการถอดอักษร   
ในคัมภีร์หัวใจ 108 แต่รูปแบบการย่อหรือการถอดอักษรที่ตรงตามทฤษฎีการย่ออักษรในคัมภีร์    
วชิรสารัตถสังคหะพบว่า มีเพียง 4 รูปแบบเท่าน้ัน คือ อาทิสังเกต อันตสังเกต อาทยันตสังเกต 
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และมัชฌสังหตะ นอกจากน้ีเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิธีการย่อแบบใดแบบหน่ึงข้างต้นกับคําย่อ 
ศัพท์เต็ม และอีกส่วนหนึ่งเป็นการนําอาสระและพยัญชนะจากภาษาบาลีมาผสมกับอักษรไทยและ  
คําไทยแล้วนํามาใช้เป็นหัวใจเพ่ือสื่อถึงความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ 

  2. วิธีการย่ออักษร 
  วิธีการย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 สรุปได้ 2 ประการ คือ วิธีการย่ออักษรที่เป็นไปตาม
รูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ และวิธีการย่ออักษรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบการย่อ
อักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ดังน้ี 
   2.1 วิธีการย่ออักษรตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ  
   การย่ออักษรในข้อน้ีพบ 4 วิธีคือ อาทิสังเกต อันตสังเกต อาทยันตสังเกต และมัชฌ-
สังหะ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการย่อแบบอาทิสังเกต โดยพบข้อกําหนดจากรูปแบบการย่ออักษรทั้ง 4 วิธี
ข้างต้น 7 ประการ คือ 
   1) การย่ออักษรจากศัพท์ที่มีพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ เป็นศัพท์ประเภทอุปสรรค์
หรือนิบาต ให้ย่อตัวใดตัวหน่ึง ศัพท์ที่เป็นอุปสรรค เช่น สํ ที่ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ และศัพท์ที่เป็น
นิบาต เช่น ติ ที่ย่อมาจาก อิติ เป็นต้น 
 2) การย่ออักษรจากศัพท์ทั่วไปที่มากกว่า 1 พยางค์ ให้ย่ออักษรตัวแรกของศัพท์ตาม
วิธีอาทิสังเกต เช่น ทุ ที่ย่อมาจาก ทุกฺขํ หรือย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์ตามวิธีอันตสังเกต เช่น โก  
ที่ย่อมาจาก ...ฆาตโก เป็นต้น  
 3) การย่ออักษรจากคําศัพท์สมาสที่เป็นประกอบด้วยศัพท์หลายศัพท์ สามารถย่อ
อักษรได้ทุกศัพท์ เช่น วิ ที่ย่อมาจากคําว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (ย่ออักษรตัวแรกของศัพท์แรกด้วยวิธี
อาทิสังเกต) ม ที่ย่อมาจาก สจฺจาธิษฺฐานเมตฺตุเปกฺขา (ย่ออักษรตัวแรกจากศัพท์ที่อยู่ในท่ามกลางด้วย
วิธีอาทิสังเกต) และ โก ที่ย่อมาจาก อรหนฺตฆาตโก (ย่ออักษรตัวสุดท้ายของศัพท์สุดท้ายด้วยวิธีอันต-
สังเกต) 
 4) การย่ออักษรจากศัพท์ทั่วไปพร้อมทั้งสระหรือนิคคหิต เช่น สุ ที่ย่อมาจาก สุคโต 

(อาทิสังเกต) และ โร ที่ย่อมาจาก อนุตฺตโร (อันตสังเกต) สํ ที่ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ (อาทิสังเกต) 
มิ ที่ย่อมาจาก ชานามิ (อันตสังเกต) มํ ที่ย่อมาจาก โสมํ เป็นต้น 
   5) การย่ออักษรจากศัพท์ทั่วไปโดยไม่นําสระ พยัญชนะ หรือนิคคหิตติดมาด้วย เช่น ก 
ที่ย่อมาจาก อกาลิโก (ไม่นําสระ โอ มาด้วย) เอ ที่ย่อมาจาก เตชวา (ไม่นํา ต มาด้วย) และ ส ที่ย่อมา
จาก สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (สํ ไม่นํานิคคหิตมาด้วย) เอ ที่ย่อมาจาก กเต เป็นต้น 
   6) การย่ออักษรโดยนําสระมาด้วย แต่เปลี่ยนแปลงรูปสระ เช่น จิ ที่ย่อมาจาก จีวรํ 
(อาทิสังเกต) เป็นต้น 
 7) การย่ออักษรควบกลํ้าหรืออักษรที่มีตัวสะกด ให้ถอดอักษรที่ควบกลํ้าหรืออักษร   
ที่เป็นตัวสะกดมาด้วยก็ได้ เพ่ือสร้างความชัดเจนถึงที่มาของอักษรและป้องกันความเข้าใจผิด เช่น สฺวา 
ที่ย่อมาจาก สฺวากฺขาโต (อาทิสังเกต) คฺคี ที่ย่อมาจาก สามคฺคี (อันตสังเกต) เป็นต้น 
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 ข้อกําหนดในการย่ออักษรทั้ง 7 ประการน้ี เป็นข้อกําหนดที่โบราณาจารย์นํามาจาก
คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะมาใช้เป็นเกณฑ์การย่ออักษรในคัมภีร์หัวใจ 108 อันเป็นการสืบต่อภูมิปัญญา
ของบูรพาจารย์ที่ได้รังสรรค์วิธีการย่ออักษรไว้ให้คงอยู่สืบต่อมาจนถึงทุกวันน้ี 
   2.2 การย่ออักษรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ  
   การย่ออักษรข้อน้ีไม่ได้นําข้อกําหนดจากรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถ-
สังคหะมาใช้ แต่เป็นการย่อตามประสงค์ของโบราณาจารย์แต่ละท่าน พบ 6 รูปแบบ คือ 
   1) การย่ออักษรทุกตัวของศัพท์ การย่ออักษรแบบน้ีจะเป็นการย่อเฉพาะเร่ืองที่สําคัญ
ในพระพุทธศาสนา เช่น การย่ออักษรทุกตัวในบทสวดสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ
บางส่วนในคัมภีร์อิติปิ โส มาลา พุทธคุณเริ่มจาก อิ ติ ปิ โส...ภ ค วา ติ. ธัมมคุณเร่ิมจาก สฺวาก ขา โต 
ภ ค ว ตา....วิญฺ ญู หี ติ. และสังฆคุณเริ่ม สุ ป ฏิ ปนฺ โน ภ ค ว โต สา ว ก สงฺ โฆ. (สังฆคุณท่าน
กําหนดไว้เพียง 14 ตัวอักษร เพ่ือให้ได้จํานวน 108 พยางค์ เมื่อนับรวมกับพุทธคุณและธรรมคุณ) 
   2) คําย่อ เป็นการย่ออักษรบางส่วนของคําศัพท์เต็มมาใช้เป็นหัวใจ ไม่ได้นํามาหมดทั้ง
ศัพท์ วิธีการย่อแบบน้ีพบไม่มากนักในคัมภีร์หัวใจ 108 เช่น อุทา สติ ในหัวใจรัตนคุณ ซึ่ง อุทา ย่อมา
จาก อุทายี และ สติ ย่อมาจาก อนุสติ เป็นต้น  
   3) คําศัพท์ ไม่ใช่ย่ออักษร แต่เป็นการนําศัพท์เต็มมาใช้เป็นหัวใจพบว่า มีทั้งศัพท์ที่
ประกอบวิภัตติแล้วและศัพท์ที่ยังไม่ประกอบวิภัตติ ซึ่งเป็นการนําศัพท์มาใช้สื่อความหมาย แหล่งที่มา 
และสาระสําคัญของหัวใจโดยตรง เช่น อหิ สปฺโป ในหัวใจงู ทั้งสองศัพท์น้ีเป็นศัพท์ที่ประกอบวิภัตติ
แล้ว และแปลว่า งู เหมือนกัน เป็นต้น  
   4) การนําอักษรจากภาษาบาลีทั้ งสระและพยัญชนะมาใช้เป็นหัวใจ เช่น หัวใจ
คงคาเดือด ได้แก่ ก ข ช น หรือหัวใจ ก.ข. ได้แก่ อิ น วํ (วํ มาจาก ว กับ อํ ผสมกัน) เป็นต้น 
   5) การนําอักษรจากภาษาบาลีมาผสมกับอักษรและวรรณยุกต์ไทยมาใช้เป็นหัวใจ เช่น 
หัวใจ กอ.ขอ ได้แก่ มอ ลอ ข้อ ไขหรือโข อักษรบาลีได้แก่ ม ล ข ข ผสมกับสระในภาษาไทย คือ ออ 
ไอ โอ และ คําว่า ข้อ ท่านใส่วรรณยุกต์ โท เข้ามาด้วย  
   6) การนําย่ออักษรมาผสมกับคําไทยมาใช้เป็นหัวใจ เช่น หัวใจตรีนิสิงเห ได้แก่ ส ห ช 
ฏ ตรี คําไทยในที่น้ีก็คือ ตรี  
   รูปแบบการย่ออักษรในหัวใจทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาแสดงถึงการประยุกต์ใช้อักษรเพ่ือสื่อ
ความหมาย ที่มา และสาระสําคัญของหัวใจ และช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของการใช้อักษรย่อที่มิได้จํากัด
เฉพาะอักษรย่อเท่าน้ัน แต่ยังมีคําย่อ ศัพท์เต็ม และรูปแบบที่ผสมผสานกันทั้งอักษรบาลีกับอักษรไทย 
และอักษรบาลีกับคําไทยที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของการย่ออักษรแบบใดแบบหน่ึงในคัมภีร์วชิร-   
สารัตถสังคหะ นับว่าเป็นมิติที่แตกต่างไปจากรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่เป็น
มิติของโบราณาจารย์ที่คิดวิธีการผสมอักษรแบบนี้ขึ้นมา 
 

  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อน้ีสรุปตามประเด็นของการศึกษาได้ 3 ประเด็น คือ 
แหล่งที่มาของอักษรย่อ สาระสําคัญของอักษร และการนําอักษรย่อไปใช้ดังต่อไปน้ี   
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 1.  แหล่งที่มาของอักษรย่อ 
 แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนของหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์
หัวใจ 108 น้ัน จําแนกได้ 2 ประการ คือ 
  1.1 แหล่งที่มาจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  
  อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนของหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 น้ัน 
ส่วนใหญ่จะมาจากพระไตรปิฎกพบ 59 หัวใจ คัมภีร์อรรถกถาพบ 4 หัวใจ คัมภีร์ฎีกาพบ 4 หัวใจ 
ปกรณ์วิเสสพบ 4 หัวใจ คัมภีร์สัททาวิเสสพบ 8 หัวใจ และคัมภีร์อ่ืน ๆ ได้แก่ คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ 
อภิธานัปปทีปิกา คัมภีร์อิติปิ โส รัตนมาลา และคัมภีร์ธาตุปปทีปิกาพบ 30 หัวใจ และที่มาจากบท
สวดมนต์ต่าง ๆ พบ 13 หัวใจ เมื่อนับแหล่งที่มาของหัวใจจากคัมภีร์ต่าง ๆ ข้างต้นจะเกิน 108 หัวใจ 
ทั้งน้ีเป็นเพราะบางหัวใจ เช่น หัวใจเจ็ดตํานาน คือ ส ย ส ปุ ย อ ป หรือหัวใจสิบสองตํานาน คือ โก ย 
ส ปุ ย อ ป มีแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ได้แก่ พระไตรปิฎก ฎีกาปริตร หรือหนังสือสวดมนต์ทั่วไป 
เป็นต้น แต่ถ้ากล่าวในภาพรวมพบว่า หัวใจส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระไตรปิฎกที่เป็นคัมภีร์ช้ันต้น
ของพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่า อักษรย่อของ
หัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์หัวใจ 108 มาจากเร่ืองสําคัญในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎก 
 ผลการวิจัยโดยสรุปข้างต้นแสดงถึงการใช้อักษรย่อสื่อถึงเรื่องต่าง ๆ จากคัมภีร์ทาง 
พระพุทธศาสนาผ่านหัวใจต่าง ๆ ในคัมภีร์ 108 ซึ่งช้ีให้เห็นว่า อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษร
รูปแบบอ่ืน ๆ ในหัวใจ 108 เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยย่อที่เกิดจากภูมิปัญญาของ        
โบราณาจารย์ไทยที่ต้องการสืบทอดหลักการในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สอดคล้องกับสมมติฐาน  
การวิจัยข้อที่ 1 ที่ผู้วิจัยต้ังไว้ว่า อักษรย่อในหัวใจ 108 ส่วนใหญ่มาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
  1.2 แหล่งที่มาจากคัมภีร์นอกพระพุทธศาสนา  
  แหล่งที่มาของอักษรย่อ คําย่อ และคําศัพท์ในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่นอกเหนือไปจาก
คัมภีร์นอกพระพุทธศาสนาพบจํานวน 9 หัวใจ ส่วนใหญ่จะเป็นคัมภีร์ไสยศาสตร์ที่เก่ียวกับเวทมนต์ 
คาถา คือ คัมภีร์หัวใจ 108 คัมภีร์ยันต์ และบางส่วนมาจากวรรณคดีไทย คือ รามเกียรต์ิและขุนช้าง
ขุนแผน  
  ผลวิจัยดังกล่าวแสดงถึงการนําความเช่ืออ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนามาใช้ในหัวใจ 108 
โดยเฉพาะความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ที่พบว่า ปรากฏอยู่ในทุกหัวใจของการนําไปใช้ เช่น แคล้วคลาด 
เมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพัน เป็นต้น มาผสมผสานกับหลักการในพระพุทธศาสนา จากเดิมที่ใช้
เป็นสื่อสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นอุบายในการฝึกจิต และเตือนสติให้ละเว้นจากความช่ัว    
สั่งสมความดี และพัฒนาจิตให้ผ่องใส ได้เปลี่ยนมาเป็นความเช่ือในอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่ เกิดจาก
คาถาอาคมผ่านการเสกเป่า ภาวนาด้วยคาถาในหัวใจ 108 และเกิดการยึดติดว่า หัวใจ 108 เป็น   
เวทมนต์คาถาที่ศักด์ิสิทธ์ิ สามารถทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีได้ ด้านดีเช่น ป้องกันภัย 
ด้านไม่ดีเช่น ทําให้หญิงหรือชายหลงรักได้ เป็นต้น  
 2. สาระสําคัญของอักษรย่อ  
 สาระสําคัญของอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจต่าง ๆ ที่พบ คือ 
เป็นสื่อการเรียนรู้ความหมาย แหล่งที่มา และเน้ือหาของแต่ละหัวใจ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ
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พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หลักธรรมวินัย พุทธสาวก คัมภีร์ทางศาสนา หลักไวยากรณ์
ภาษาบาลี คําศัพท์บาลี เรื่องเล่าหรือเหตุการณ์สําคัญในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงบทสวด
มนต์ต่าง ๆ โดยสรุปก็คือสื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเร่ืองสําคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ปริยัติ 
แนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า ปฏิบัติ และการแสดงผลของการปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ที่เรียกว่า ปฏิเวธที่เกิดจากภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ไทยที่นําเรื่องเหล่าน้ีมาสื่อผ่านหัวใจต่าง ๆ 
 3. การนําอักษรย่อไปใช้ 
 ผลการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและการสัมภาษณ์ได้พบลักษณะของการ
นําอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ จําแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ และ
การใช้ที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ ดังผลการศึกษาต่อไปน้ี 
  3.1 การใช้ตรงตามสาระสําคัญของหัวใจ  
  ผลการวิจัยได้พบการนําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอื่นในหัวใจไปใช้
ตรงกับสาระสําคัญของหัวใจ 3 ประการ ได้แก่  
  1) ใช้เป็นอุบายสําหรับท่องจําเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนาหรือเรื่องอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
อักษรย่อในหัวใจ 108 ส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่ 4 อักษร จึงสะดวกแก่การจดจําและถ่ายทอดต่อ ๆ กัน 
  2) ใช้เป็นอุบายฝึกจิตให้เป็นสมาธิ เช่น การนําคําว่า อรหํ ในหัวใจพระนิพพานมาใช้
ภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันน้ี 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ทั้ง 2 รูปที่ท่านใช้อักษรย่อในบางหัวใจเป็นคําภาวนาหรือบริกรรมเพ่ือให้จิต    
เป็นสมาธิ 
  3) ใช้เป็นอุบายในการเตือนสติไม่ให้ทําความช่ัวผ่านวัตถุมงคลที่พระสงฆ์ผู้ใช้หัวใจ
นํามาสั่งสอนให้แก่ลูกศิษย์หรือผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาในตัวท่านยึดมั่นในศีลธรรม และควบพฤติกรรม
ของตนไม่ให้ทําความช่ัว สั่งสมความดี และพัฒนาจิตของตนให้เป็นสมาธิ ผ่องใส 
  3.2 การใช้ที่ไม่ตรงตามสาระสําคัญของหัวใจ   
  การนําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจไปใช้ที่ไม่ตรงกับ
สาระสําคัญของหัวใจพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ จําแนกได้ 2 มิติ คือ 
  1) การนําอักษรย่อไปใช้มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ที่ว่า
ด้วยอํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากอานุภาพของหัวใจผ่านการบริกรรมหรือเสกเป่าด้านต่าง ๆ เช่น แคล้ว
คลาด อยู่ยงคงกระพัน จังงัง มหาอุด เมตตามหานิยม ทําให้เกิดโชคลาภ ป้องกันภัย ภูต ผี ปีศาจ ขจัด
ปัดเป่าสิ่งอัปปมงคล การรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น  
  2) การนําไปใช้ทําร้ายผู้อ่ืน จัดเข้าในมนต์ดําพบข้อมูลจากเอกสาร เช่น การนําหัวใจ
กรณีย์หรือธาตุกรณีย์ไปใช้เสกยันต์แล้วนําไปฝังไว้ที่ทางสามแพร่งเพ่ือทําให้คนเกลียดชังกัน การนําเอา
หัวใจมหาสมัย คือ กาลญฺจา มหาภิสฺมา ไปใช้เสกเหล้ากินทําให้อยู่ยงคงกระพัน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การทําผิดศีลธรรมท่ีผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่แสดงความประเสริฐแห่งพุทธคุณที่เหล่าเทพ
และยักษ์ยังบูชา และการนําหัวใจพระมาลัย คือ มาลยฺย ไปใช้ภาวนาให้เกิดเสน่ห์ทําให้คนหลงรัก    
ซึ่งผิดไปจากสาระสําคัญของหัวใจน้ีที่สื่อถึงพระมาลัยเถระโปรดสัตว์นรกโดยมุ่งให้คนละความช่ัว    
ทําความดีเป็นสําคัญ เป็นต้น 
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  ผลวิจัยทั้ง 2 มิติ ในข้อที่ 3.2 แสดงถึงการนําความเช่ือทางไสยศาสตร์มาผสมผสาน 
กับช่ือและอักษรในหัวใจที่แต่เดิมสื่อถึงเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนาให้กลายมาเป็นความเช่ือแบบ
ไสยศาสตร์ในที่สุด สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการท่ีเห็นว่า แต่เดิมทีอักษรย่อในหัวใจ
ต่าง ๆ เป็นเรื่องของสื่อทางปัญญา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา 
ต่อเมื่อมีการนําเอาอักษรย่อในหัวใจเหล่าน้ันไปใช้ผนวกเข้ากับความเช่ือทางไสยศาสตร์ ส่งผลให้สื่อ
ทางปัญญาเหล่าน้ันกลายมาเป็นสื่อแห่งศรัทธาแทน ทําให้คนบางส่วนในปัจจุบันมองไม่เห็น
สาระสําคัญของหัวใจเหล่าน้ัน และคิดว่าเรื่องเหล่าน้ีเป็นไสยศาสตร์ไปทั้งหมด 
 

 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
 อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ไม่ได้เป็นสื่อการเรียนพระพุทธศาสนาทั้งหมด เพราะมีบาง
เรื่องที่ไม่ใช่หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา แต่เป็นความเช่ืออ่ืน ๆ ที่ถูกนํามาผสมผสานกับพระพุทธ- 
ศาสนาหรือนํามาใช้ในบางหัวใจ จําแนกได้ 3 ประการ คือ 
 1. หัวใจที่เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
 หัวใจที่เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พบจํานวน 104 หัวใจ โดยโบราณาจารย์ได้นํา
เรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนามาสื่อผ่านหัวใจต่าง ๆ จํานวน 9 เรื่อง ได้แก่ (1) พระรัตนตรัย (2) 
พระพุทธเจ้า (3) พระโพธิสัตว์ (4) หลักธรรมคําสอน (5) พุทธสาวกบางรูป (6) คัมภีร์ทางศาสนาทั้ง
พระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ฎีกา สัททาวิเสส และคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น วชิรสารัตถสังคหะ อิติปิ 
โส รัตนมาลา และหนังสือสวดมนต์ (7) ไวยากรณ์ภาษาบาลี (8) พิธีกรรมทางศาสนา (9) เรื่องเล่า   
ในพระพุทธศาสนา 
 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืน ๆ   
ในคัมภีร์หัวใจ 108 ส่วนใหญ่เป็นอุบายหรือกลวิธีที่โบราณาจารย์นํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ท่องจํา 
และถ่ายทอดเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนาข้างต้น รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น           
ใช้บริกรรมหรือภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ เตือนสติไม่ให้ทําความช่ัว สั่งสมความดี และทําจิตให้ผ่องใส   
ซึ่งสามารถตอบโจทย์วิจัยที่ว่า อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
และเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า อักษรย่อของหัวใจในคัมภีร์ 108 ส่วนใหญ่เป็นสื่อการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา 
 2.  เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
 โบราณาจารย์ได้ย่ออักษรจากคําศัพท์ที่ไม่เก่ียวข้องกับพระพระพุทธศาสนาและนํามาใช้
สื่อเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด 18 หัวใจ จําแนกเรื่องที่หัวใจเหล่าน้ีสื่อได้ 3 เรื่อง 
คือ (1) ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์พบ 6 หัวใจ (2) ความเช่ือทางไสยศาสตร์และอํานาจศักด์ิสิทธ์ิพบ 
6 หัวใจ (3) ตัวละครสําคัญในวรรณคดีไทยพบ 6 หัวใจ  
 ผลการวิจัยดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลของความเช่ือพ้ืนฐานที่มีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนาจะ
เข้ามาสู่สังคมไทย ได้แก่ ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ ความเช่ือเรื่อง
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิพลความเช่ือเรื่องอิทธิฤทธ์ิของตัวละครในวรรณคดีที่สําคัญของไทย คือ รามเกียรต์ิ
และขุนช้าง ขุนแผน และความเช่ือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นลักษณะของการนํามาผสมผสานกันที่พบในคัมภีร์
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หัวใจ 108 แต่ถ้าพิจารณาถึงการนําหัวใจไปใช้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นความเช่ือในอํานาจความ
ศักด์ิสิทธ์ิของคาถาหัวใจ 108 ตามลัทธิทางไสยศาสตร์ 
 มีข้อสังเกตประการหน่ึง คือ ถ้านําหัวใจที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 104 หัวใจ 
มารวมกับหัวใจที่เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอีก 18 หัวใจ จะได้ 122 ซึ่งเกินไป
จากหัวใจที่ใช้ศึกษา 108 หัวใจ ทั้งน้ีเป็นเพราะหัวใจทั้ง 18 หัวใจน้ัน บางหัวใจช่ือสื่อถึงเร่ืองอ่ืนที่ไม่
ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่อักษรกลับสื่อถึงเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธเจ้า หลักธรรม
บางประการ เป็นต้น 
 

 3. การใช้สื่อแบบผสมผสาน 
 ผลการวิจัยข้อน้ีเป็นบทสรุปของภาพรวมของการใช้อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษร
รูปแบบอ่ืนที่ใช้สื่อเรื่องต่าง ๆ แบบผสมผสานกันทั้งหลักการในศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ไสยศาสตร์ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากการใช้อักษรในหัวใจเป็นเวทมนต์คาถาเห็นได้จากการนํานําหัวใจ  
หนุมาน คือ หนุมาน หัวใจพระสีวลี คือ น ชา ลิ ติ ไปใช้สร้างหนุมานให้ผู้ที่ศรัทธานําไปบูชาโดยมุ่งให้
ให้คุ้มครองป้องกันภัย เกิดโชคลาภ การนําหัวใจพระรัตนตรัย คือ ม อ อุ ที่ใช้สื่อถึงพระรัตนตรัยและ
เทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์ หรือการนําหัวใจนวหรคุณ คือ อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ ไปใช้เป็นอักขระ
ลงในเหรียญพระโดยมุ่งให้เกิดพุทธานุภาพคุ้มครองรักษาผู้ที่นําไปบูชาและเป็นที่ยึดเหน่ียวทางใจ     
ก็เป็นการนําเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนามาใช้สื่อถึงความเช่ืออํานาจศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากเวทมนต์
คาถาในหัวใจ 108 
 นอกจากน้ียังพบว่า ลักษณะของการใช้คําสื่อที่ไม่ตรงกับสาระสําคัญในบางหัวใจ เช่น การ
ใช้คําว่า พระเจ้า แทนพระพุทธเจ้า ในหัวใจอาวุธพระเจ้า ไม่ตรงกับสาระคัญของหัวใจตามแหล่งที่มา
ของอักษรย่อ คือ ไตรสิกขา ถ้าจะสื่อให้ตรงกับหลักไตรสิกขาจะต้องเรียกหัวใจน้ีว่า อาวุธพระพุทธเจ้า 
เพราะไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญ) เป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ทําลายกิเลส และถ้าพิจารณาถึงการ
นําหัวใจต่าง ๆ ไปใช้จะได้ข้อสรุปว่า หัวใจในคัมภีร์หัวใจ 108 ทุกหัวถูกนําไปใช้ในมิติทางความเช่ือว่า 
มีอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ สามารถทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดี เช่น เมตตามหา แคล้วคลาด อยู่ยง 
คงกระพัน เป็นต้น ทั้งที่อักษรในหัวใจส่วนใหญ่เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
ทั้งน้ีเป็นเพราะการนําความเช่ืออ่ืน ๆ เข้าเข้ามาผสมผสาน ส่งผลให้หลักการสร้างปัญญาดังกล่าวถูก
ศรัทธากลืนไปหมด เหลืออยู่แต่ความเช่ือเรื่องอํานาจศักด์ิสิทธ์ิด้านต่าง ๆ จากตัวอักษรที่เกิดจากการ
เสกเป่าคล้ายกับเวทมนต์คาถาในลัทธิความเช่ือทางไสยศาสตร์ในที่สุด 
  

  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนามีประเด็น  
ที่จะนํามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 
 1. กาเรียนรู้ การถ่ายทอด และการสืบต่อ 
 จากความหลากหลายของรูปแบบอักษรที่ใช้ในคัมภีร์หัวใจ 108 ที่มีทั้งอักษรย่อ คําย่อ 
คําศัพท์ และอักษรท่ีผสมผสานกันระหว่างอักษรย่อกับคําย่อ คําศัพท์ อักษรจากภาษาบาลี อักษรไทย 
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และคําไทยที่ส่วนหน่ึงใช้ข้อกําหนดของการย่ออักษรแบบต่าง ๆ ในคัมภีร์วชิรัตถสังคหะมาใช้เป็น
แนวทางในการย่ออักษร และอีกส่วนหน่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ตามมติของโบราณาจารย์แต่ละท่าน 
และได้มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันที่พบว่า มีความหลากหลายเช่นกัน ซึ่งความ
หลากหลายดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้การนําอักษรในหัวใจ 108 ไปใช้ผิดไปจากสาระสําคัญของ
หัวใจตามแหล่งที่เกิดจากปัจจัยต่อไปน้ี 
  1.1 การไม่บอกความหมายและแหล่งที่มา  
  การเรียนรู้และการสืบต่อองค์ความรู้เรื่องหัวใจเหล่าน้ีจะเป็นไปตามสายของอาจารย์
แต่ละท่าน มีทั้งอาจารย์ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่ประเด็นสําคัญก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่มักจะไม่
บอกความหมายและท่ีมาของอักษรย่อเหล่าน้ี เหตุผลประการหนึ่งที่ครูอาจารย์ไม่ยอมบอก
ความหมายก็คือ การทราบความหมายจะทําให้คนไม่ศรัทธาหรือคลายความเช่ือมั่น เมื่อศรัทธาไม่ต้ัง
มั่น จะนําคาถาหัวใจเหล่าน้ีไปใช้อย่างไรก็ไม่ได้ผล และครูอาจารย์บางท่านก็จะไม่ยอมบอกคาถาหัวใจ
ทั้งหมด เพราะกลัวศิษย์ล้างครู และการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการบอกวิธีการใช้
เท่าน้ัน 
  การไม่บอกความหมาย แหล่งที่มา และสาระสําคัญของหัวใจต่าง ๆ เป็นปัจจัยสําคัญ 
ที่ทําให้ภูมิปัญญาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านอักษรย่อของโบราณาจารย์ได้เลือนหายไป 
จนกระท่ังบางหัวใจไม่ทราบแน่ชัดว่า ท่านย่อมาจากศัพท์ใด มีที่มาจากแหล่งใด เมื่อไม่ทราบศัพท์และ
แหล่งอันเป็นที่มาก็ไม่อาจไขความลับของอักษรย่อที่เป็นสาระสําคัญได้ ผนวกกับการนําหลักความเช่ือ 
โดยเฉพาะไสยศาสตร์ที่จะกล่าวในหัวใจต่อไปมาผสมผสานกับอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ส่งผลให้อักษร 
ที่สื่อปัญญากลายเป็นเพียงอักษรที่สื่อศรัทธาอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาไป 
  1.2 อิทธิพลความเชื่อทางไสยศาสตร์  
  คนส่วนใหญ่จะมองว่า อักษรย่อในหัวใจ 108 เป็นเรื่องของเวทมนต์ คาถาที่มีอานุภาพ
ศักด์ิสิทธ์ิ และมีความคาดหวังที่จะพ่ึงอํานาจของหัวใจเหล่าน้ันในด้าน ๆ ที่ตนประสงค์ เช่น อยู่ยงคง
กระพัน โชคลาภ แคล้วคลาด เมตตามหานิยม เป็นต้น โดยสรุปก็คือ หวังผลตอบแทนจากการบูชาสิ่ง
เหล่าน้ันที่ผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาหัวใจต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาปรม โอภาโส 
(กองคํา) (2541) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วน เมื่อเจอกับปัญหาชีวิตก็จะหันไปพ่ึงไสยศาสตร์ที่พวก
เขาคิดว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ เมื่อนานวันเข้าก็ทําให้ไม่มีใครสนใจที่เรียนรู้ความหมาย 
แหล่งที่มาของอักษรย่อ และมองเรื่องเหล่าน้ีเป็นไสยศาสตร์ ส่งผลให้พระสงฆ์ผู้ที่นําหัวใจไปใช้ส่วน
ใหญ่คล้อยตามความต้องการของประชาชนไปในที่สุด สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพระสงฆ์ผู้ที่นําอักษรย่อในบางหัวใจไปใช้อนุเคราะห์ประชาชนท่ีประสบปัญหาชีวิต เช่น เจ็บป่วย 
เป็นต้นที่มาขอให้ท่านช่วยเหลือด้วยการสร้างวัตถุมงคลให้ไปบูชาหรือทําน้ํามนต์รดให้ 
 การนําหลักไสยศาสตร์เข้ามาผสมผสานกับหลักการในพระพุทธศาสนที่กล่าวมาข้างต้น
ส่งผลให้การถ่ายทอด สืบต่อองค์ความรู้เรื่องน้ีเป็นไปโดยไม่ได้บอกความหมาย แหล่งที่มา และ
สาระสําคัญของอักษรย่อ เห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ว่า ครูอาจารย์
ส่วนใหญ่ที่ท่านไปเรียนวิชาเหล่าน้ีมาจะไม่บอกความหมายและที่มาของอักษรย่อ บอกเฉพาะวิธีการ
นําไปใช้และอานุภาพของคาถาเหล่าน้ัน (หัวใจ) แม้ตัวท่านเองก็ไม่ได้บอกถึงความหมายและที่มาของ
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อักษรย่อให้แก่ลูกศิษย์ นอกจากผู้ที่สนใจมาถามท่าน ถ้าท่านรู้จึงจะบอกความหมายและที่มา แต่โดย
สรุปกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่มีท่านใดที่รูจักความหมายแลแหล่งที่มาของอักษรย่อในหัวใจ 108 ท่าน
หมด รู้เป็นเพียงบางหัวใจเท่าน้ัน ปัจจัยดังกล่าวได้ทําองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในการสื่อการสอน
เรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนากลายเป็นไสยศาสตร์ไปในที่สุด 
  1.3 ความหลากหลายของหัวใจ  
  หัวใจที่ผู้วิจัยศึกษานี้เป็นเพียงหัวใจ 108 แบบหนึ่งเท่าน้ัน หัวใจที่ยังไม่ศึกษามีอยู่อีก
เป็นจํานวนมาก ความหลากหลายดังกล่าวเกิดจากทัศนะของอาจารย์แต่ละท่านที่ตีความต่างประเด็น
กัน เห็นได้จากการเรียกช่ือหัวใจต่างกัน เช่น อิ ก วิ ติ บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจอิติปิ โส บางคัมภีร์
เรียกว่า หัวใจพระเจ้า บางคัมภีร์เรียกว่า หัวใจพระพุทธเจ้า การสื่อช่ือหัวใจต่างกันน้ันเป็นเพราะการ
จับประเด็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ที่เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจอิติปิ โส เน่ืองจากมองไปที่แหล่งที่มาของ
อักษรย่อ คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า อิติปิ โส ผู้ที่เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระเจ้า 
เน่ืองจากมองไปที่พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์หรือเป็นเทพที่ย่ิงกว่าเทพ ส่วนผู้ที่
เรียกหัวใจน้ีว่า หัวใจพระพุทธเจ้า เน่ืองจากมองไปที่เน้ือหาของบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรืออิติปิ โส 
ที่กล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า  
  นอกจากน้ี ยังมีการใช้อักษรย่อที่ไม่สัมพันธ์กับหัวใจ เช่น หัวใจยุง คือ ตป สย (ตป 
ที่มาจาก อาตป แปลว่า แดด กับ สย ที่มาจาก ปริสฺสย แปลว่า อันตราย) เป็นการใช้อักษรไม่ตรงกับ
ความหมายของหัวใจ คือ ยุง ทําให้การเรียนรู้สืบต่อเป็นเพียงความจําตัวอักษร แต่ไม่เข้าใจความหมาย
และที่มาของอักษรในหัวใจ ประกอบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ีที่ใช้วิธีถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ
ด้วยการทองจําต่อ ๆ กันมา บางคร้ังทําเกิดความคลาดเคล่ือนในการจําและการคัดลอกของคนรุ่น
ต่อมา ซึ่งพบหลายหัวใจที่เขียนผิดไปจากศัพท์อันเป็นแหล่งที่มา เช่น สิขิสปิ ในหัวใจพระวิปัสสี เป็น
คําที่เขียนผิดไปจากแหล่งที่มาของศัพท์ คือ อาฏานาฏิยสูตรที่เขียนว่า สิขิสฺสปิ หรือหัวใจพระแม่ธรณี 
คือ เม ก ม อุ ที่ถอกมาจากหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดังน้ัน อักษรย่อ    
ที่ถูกต้องของหัวใจน้ีก็คือ เม ก มุ อุ ผนวกกับการนําเอาลัทธิความเช่ืออ่ืน ๆ เข้ามาผสมผสาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้สื่อแห่งปัญญาเร่ืองน้ีเหลือเพียงสื่อแห่งศรัทธาตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ในทุก
วันน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของพระวิรัตน์ ฉนฺทโก (ศรีคํามนตรี) (2550) ที่พบว่า อาจารย์ที่สักยันต์
ให้แก่ผู้ศรัทธาจะใช้คาถาหรือหัวใจบริกรรมเพ่ือให้ฤทธ์ิ อํานาจแทรกซึมเข้าไปในนํ้าหมึกและลง      
ในผิวหนังของผู้รับการสัก และงานวิจัยของธีรโชติ เกิดแก้ว (2552) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
จะเช่ือเรื่องยันต์ที่มีอักษรย่อหรือหัวใจต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบว่าเป็นเร่ืองของความศักด์ิสิทธ์ิ         
มีอานุภาพด้านต่าง ๆ จริง 
 2. การนําอักษรย่อไปใช้ 
  การนําอักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจไปใช้มีทั้งที่สอดคล้องกับไม่
สอดคล้องกับสาระสําคัญของหัวใจ ประเด็นที่ความสอดคล้องเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ การนํา
อักษรย่อในหัวใจมาใช้เป็นกุศโลบายเรียนรู้ ท่องจํา ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และถ่ายทอดเร่ืองสําคัญ    
ในพระพุทธศาสนาโดยย่อ และนํามาใช้เป็นอุบายฝึกจิตให้เป็นสมาธิ ส่วนอักษรย่อที่นําไปใช้ไม่ตรงกับ
สาระสําคัญของหัวใจที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา จะเป็นการใช้ที่ขัดแย้งกับหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาดังต่อไปน้ี 
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   2.1 หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนศรัทธาที่ประกอบด้วย
เหตุผล หมายถึง ทรงสอนให้ชาวพุทธใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเรื่องต่าง ๆ จนเห็นความจริงในเรื่อง
เหล่าน้ันจึงช่ือตามไว้ในกาลามสูตร (องฺ.ติก. (ไทย) 20/502/212) และทรงสอนไม่ให้เช่ือมงคลต่ืนข่าว 
โดยเฉพาะความศักด์ิสิทธ์ิที่เกิดจากเวทมนต์คาถา 
  2.2 กฎแห่งกรรม หลักคําสอนเร่ืองกรรมเป็นหลักคําสอนพ้ืนฐานสําคัญของพระพุทธ- 
ศาสนาที่มุ่งให้ชาวพุทธเห็นการกระทําและผลท่ีตามมาตามความจริง กล่าวสรุปก็คือ การทําดีทุกเรื่อง
มีผลเป็นความดี ทําให้ผู้ทําได้รับความสุข และการทําความชั่วทุกประการมีผลเป็นความช่ัว ทําให้ผู้ทํา
ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน เรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทุกเรื่องเป็นผลของการกระทําของมนุษย์
เองทั้งสิ้น ไม่มีใครหรืออํานาจใดหยิบย่ืนหรือดลบันดาลให้ อานุภาพที่เกิดจากการนําหัวใจไปใช้เป็น
เวทมนต์คาถาหรือคําภาวนาที่เช่ือกันว่า จะทําให้เกิดความเป็นมงคล โชคลาภ เมตตามหานิยม แคล้ว
คลาด มหาอุด คงกระพัน เป็นต้น ไม่ใช่เรื่องของกรรม แต่เป็นความเช่ือทางไสยศาสตร์ ความเช่ือใน
เรื่อเหล่าน้ีเป็นเพียงการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่ศรัทธาเท่าน้ัน ขัดกับกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในจูฬนันทิยชาดก ขุททกนิกายว่า “คนทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมน้ันในตน คนทํากรรมดีย่อม
ได้รับผลดี คนทํากรรมช่ัว ย่อมได้รับผลช่ัว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน” (ขุ.ชา. (ไทย) 
27/114/103) เห็นได้จากหัวใจมงคลที่มีนัยแสดงถึงมงคลทั้ง 38 ประการที่ เป็นหลักปฏิบัติที่
พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้ชาวพุทธนําไปปฏิบัติพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ชีวิตต้ังแต่
ระดับพ้ืนฐาน เช่น การไม่คบคนพาล จนถึงระดับสูงสุด คือ การพัฒนจิตให้เกษม ปราศจากธุลี คือ
กิเลส หรือการทําอริยสัจให้แจ้ง เป็นต้น (ขุ.สุ. (ไทย) 25/266/562) ซึ่งมงคลท้ัง 38 ประการเป็นเรื่อง
ที่ยืนยันได้ถึงกฎแห่งกรรม เพราะมงคลเกิดการปฏิบัติตามแนวทางแห่งมงคลของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่
เกิดจากอํานาจหรืออานุภาพอ่ืนใด 
  1.3 หลักการพ่ึงตนเอง การนําสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือไปจากพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึง     
ยึดเหน่ียวทางใจเป็นการแสวงหาที่พ่ึงที่ผิดไปจากหลักคําสอนเรื่องการพ่ึงตนเองตามกฎแห่งกรรม     
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “ตนแล เป็นที่พ่ึงของตน บุคคลอ่ืน ใคร
เล่าจะเป็นที่พ่ึง เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่ึงอันได้โดยยาก” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/160 /82)  
เป็นการแสวงหาท่ีพ่ึงอันไม่ประเสิรฐที่เรียกว่า อนปริเยสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาสราสิสูตร 
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เพราะที่พ่ึงเหล่าน้ีไม่อาจทําให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้ (ม.มู. (ไทย) 
12/274-275/296-299) แต่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ชาวพุทธพ่ึงพระธรรมวินัยด้วยการศึกษาจน
เข้าใจและปฏิบัติตามดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค “ธรรมวินัย  
ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากที่เราล่วงลับไปแล้ว จะเป็นศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” (ที.ม. (ไทย) 10/218/166) 
  1.4 หัวใจของพระพุทธศาสนา หลักคําสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ 
โอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปทานสูตรทีฆนิกาย มหาวรรค โดยสรุป 3 ประการ 
คือ การไม่ทําความช่ัวทุกประการ การทําความดีให้สมบูรณ์ และการพัฒนาจิตให้บริสุทธ์ิ ปราศจาก
กิเลส (ที.ม. (ไทย) 10/90/50) อันเป็นบทสรุปของการพัฒนาตนตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ดังน้ัน ความเช่ือและการยึดมั่นในหัวใจ 108 ในฐานะเวทมนต์ คาถาที่ทําให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ เช่น 
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คลาดแคล้วจึงเป็นความเช่ือทางไสยศาสตร์ ไม่ใช่พุทธศาสน์ และไม่ใช่หนทางที่ทําให้คนสิ้นทุกข์ได้
อย่างสิ้นเชิง 
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนามีข้อที่
ควรเสนอแนะใน 2 ด้าน คือ  
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรนําผลการวิจัยไปสรุปเป็นองค์ความรู้เสนอให้องค์กรสงฆ์ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ผู้นําหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ได้ศึกษา เรียนรู้ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ีให้ตรงตามสาระสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อไป 
  1.2 การนําองค์ความรู้ไปใช้ ไม่ควรนําไปสู่การตัดสินว่า สํานักใดผิดถูก เน่ืองจากช่ือ
หัวใจ อักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์ และอักษรในรูปแบบอ่ืนในบางหัวใจ แต่ละสํานักจะใช้ต่างกันตามคติ
ของบูรพาจารย์ของแต่ละท่าน อีกทั้งวิธีการย่ออักษรหรือการถอดคําก็ต่างกัน มีทั้งที่ยึดตามและไม่ยึด
ตามรูปแบบการย่ออักษรในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่เป็นข้อกําหนดของโบราณาจารย์แต่ละท่าน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ศึกษาวิเคราะห์อักษรย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 แบบอ่ืน ๆ ที่พบว่า ยังมีอยู่อีกเป็น
จํานวนมาก แต่และหัวใจก็มีความสําคัญในฐานะสื่อการสอนเร่ืองที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา   
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทําหลักการพระพุทธศาสนาที่ปะปนอยู่กับความเช่ือทางไสยศาสตร์
หรือความเช่ืออ่ืน ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องตามสาระสําคัญของเรื่องน้ัน ๆ 
  2.2 การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของความเช่ืออ่ืน ๆ ที่มีต่ออักษรย่อ คําย่อ คําศัพท์
หรืออักษรรูปแบบอ่ืนในหัวใจในมิติอ่ืน ๆ เช่น มิติของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิต เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเจ็บป่วย ความต้องการที่พ่ึงทางใจที่เกิดจากความกลัว เป็นต้น  
ที่เป็นมูลเหตุของอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ  
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์และผลการสัมภาษณ ์
 
 

1. หนงัสอืขออนญุาตสัมภาษณ ์(พระภกิษ)ุ 
 

วิทยาเขตยศเส มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
121 ถนนอนนัตนาค เขตป้อมปราบฯ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 
กรุงเทพมหานคร 10100 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075 โทร. 0-2312-6300 โทรสาร 0-2312-6237 
http://www.hcu.ac.th http://www.hcu.ac.th 
 
 
 

ที่  0107 (4)/พิเศษ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
….  มีนาคม  2561 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์ประกอบการทําวิจัย 
กราบนมัสการ  ................................................ 
สิ่งทีส่่งมาด้วย แบบสัมภาษณ ์1 ชุด 
 ด้วยกระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว กําลังทําวิจัย เรื่อง การศึกษาอักษร
ย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา มีความประสงค์จะขอความเมตตานุ-
เคราะห์จากพระคุณท่านช่วยให้ความรู้เก่ียวอักษรย่อหรืออักขระในหัวใจต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน 
แบบสัมภาษณ์ที่แนบมาพร้อมน้ี ซึ่งความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งน้ีไม่ได้นําไปใช้ในการแสวงหา
ประโยชน์หรือในทางท่ีเสียหาย แต่จะนําไปประกอบการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ 
และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่ออักษรย่อในหัวใจ 108 จึงกราบนมัสการมาเพ่ือขอความเมตตานุเคราะห์
จากพระคุณท่าน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จักได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระคุณท่านเป็นอย่างดีและ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
  
 
 

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว) 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
โทร. 085-2240154 
 
 

เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 
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2. หนงัสอืขออนญุาตสัมภาษณ ์(ฆราวาส) 
 

วิทยาเขตยศเส มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
121 ถนนอนนัตนาค เขตป้อมปราบฯ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 
กรุงเทพมหานคร 10100 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075 โทร. 0-2312-6300 โทรสาร 0-2312-6237 
http://www.hcu.ac.th http://www.hcu.ac.th 
 
 

ที่  0107 (4)/พิเศษ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

….  มีนาคม  2561 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์ประกอบการทําวิจัย 

เรียน  .................................................................... 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  แบบสมัภาษณ์ 1 ชุด 

 ด้วยกระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว กําลังทําวิจัย เรื่อง การศึกษาอักษร
ย่อในคัมภีร์หัวใจ 108 ในฐานะสื่อการสอนพระพุทธศาสนา มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์
จากท่านช่วยให้ความรู้เก่ียวอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ดังรายละเอียดในแบบสัมภาษณ์ที่แนบมาพร้อมน้ี
ซึ่งความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์คร้ังน้ีไม่ได้นําไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์หรือในทางที่เสียหาย แต่
จะนําไปประกอบการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ และการปฏิบัติต่ออักษรย่อในหัวใจ 
108 อย่างถูกต้อง จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่าน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จักได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
 
 
 
 

ด้วยความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ เกิดแก้ว) 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
โทร. 085-2240154 
 

 

เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 
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3. แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

 

 

 
 

 
แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

เรื่องการศึกษาอักษรย่อในคัมภีร์ 108 ในฐานะสือ่การสอนพระพุทธศาสนา 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามน้ีจะนําคําตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเรื่องน้ีและข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์จะนําไปวิเคราะห์และแปรผลออกมาเป็นข้อมูลในภาพรวมของ
ผลการวิจัยเรื่องน้ี 

2. แบบสอบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1  คําถามทั่วไป 
ตอนที่  2  ความรู้ ความเข้าใจในอักษรย่อของหัวใจต่าง ๆ 
ตอนที่  3  การเรียนรู้และการถ่ายทอดอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ 
ตอนที่  4  การนําอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ 

 

ตอนท่ี 1 คําถามทั่วไป 
1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... 
2. ที่อยู่.............................................................................................................................. 
3. วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................................................................................ 
4. สถานที่ที่สัมภาษณ์....................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจในอักษรย่อของหัวใจต่าง ๆ  
5. อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ คือ อะไร  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
6. อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ เกิดจากอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม
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7. ท่านทราบความหมายของอักษรย่อทั้งหมดหรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

8. ท่านรู้ที่มาของอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ทั้งหมดหรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

9. ท่านรู้รูปแบบและกฎเกณฑ์ในการถอดอักษรย่อหรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

10. ท่านคิดว่า การที่ประชาชนรู้และเข้าใจอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ตามความจริงจะทําให้
ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิของอักษรย่อในหัวใจเสื่อมไปหรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

  
ตอนท่ี 3 การเรียนรู้และการถ่ายทอดอักษรย่อ  

11.  ท่านเรียนรู้อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ จากใคร/แหล่งใด 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

12.  ผู้ที่ถ่ายทอดอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ได้บอกความหมายและแหล่งที่มา
ของอักษรย่อเหล่าน้ันหรือไม่อย่างไร 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

13.  มีผู้มาขอเรียนรู้อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ กับท่านบ้างหรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

14.  ท่านได้บอกความหมายและที่มาของอักษรย่อในหัวต่าง ๆ หรือไม่ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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15. ท่านคิดว่า วิธีการใดที่จะทําให้ผู้สนใจเรียนรู้อักษรย่อได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้
โดยง่าย 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 4 การนําอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ 
16. ท่านนําอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้ในทางใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. ท่านนําอักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ไปใช้สื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. อะไรคือจุดมุ่งหมายในการใช้อักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ ของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

19. ท่านได้กําหนดอักษรย่อใช้เป็นหัวใจตามแบบเฉพาะของท่านบ้างหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. คนส่วนใหญ่ที่ท่านพบเห็นมีความเช่ืออย่างไรต่ออักษรย่อในหัวใจต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. เอกสารโบราณทีใ่ชศ้กึษา 

 ด้านหนา้เอกสารโบราณ 
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 รายละเอยีดของเอกสารโบราณ 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 1 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 2 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 3 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 4 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 5 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 6 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 7 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 8 
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 เนือ้หาของเอกสารโบราณ หน้า 9 

 

 



ภาคผนวก ข 
 
 

ประวตัิผูว้จิยั 
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   อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําแหน่ง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานทีต่ิดต่อ  สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
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