
1 
 

 

  



2 
 

บทน า 
 

สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นพระสูตรใหญ่ท่ีส าคญัยิง่ในพุทธ

ศาสนาฝ่ายมหายาน  เป็นสัทธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาไวใ้นช่วง 

8 ปีสุดทา้ยก่อนปรินิพพาน  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอนสั่งส าหรับสาวกและพระโพธิสัตวท่ี์

มีความปรารถนาพุทธยานเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต  นอกจากพระ

สูตรน้ีแล้ว ส าหรับผูท่ี้ปรารถนาพุทธยาน ยงัมีพระสูตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพุทธยานอีกหลายพระสูตรท่ีพระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาไว้

ในช่วงกลางและช่วงปลายของชีวิตของพระพุทธองค์ได้แก่ วชัร

สูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร มญัชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร  วิมลเกียรติ

นิทเทสสูตร ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร เป็นตน้ โดยจะเน้นค าสอนใน

เร่ืองสุญญตา ซ่ึงเป็นค าสอนที่จ าเป็นอย่างยิ่งยวดส าหรับสาวกและ

พระโพธิสัตว์ผู้ที่มีความปรารถนาพุทธยาน แต่ไม่ใช่เป็นค าสอน

ส าคัญที่จ าเป็นส าหรับสาวกอืน่ ๆ ผู้ปรารถนาเพยีงสาวกยานเพราะ

เพียงพระสูตรส าคัญที่พระองค์เทศนาส่ังสอนไว้ในช่วงแรกของ

พระพทุธองค์กเ็พยีงพอต่อการบ าเพญ็ปฏบัิติเพือ่การหลดุพ้นแล้ว     
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ขอมอบกศุลท่ีเกิดข้ึนในการท าหนงัสือเล่มน้ีกบัพระพุทธเจา้

สมณโคดม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอวโลกิเตศวรมหา

โพธิสัตวก์วนอิม พระสมนัตภทัรมหาโพธิสัตว ์พระมชัฌูศรีมหา

โพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ บิดาท่ีล่วงลับ มารดา ครูบา

อาจารย์ต่างๆ ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้  เจ้ากรรมนายเวร 

ขอขอบคุณนิรนามท่ีแปลพระสูตรฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย

และให้ค  าแนะน าหลายประการในการตีความ  ขอขอบคุณนางสาว

สุภาภรณ์ แจง้แกว้ ท่ีช่วยจดัเรียงรูปเล่ม และขออภยับางส่ิงท่ีอาจจะ

ขาดตกบกพร่องไปบา้ง  หวงัว่าหนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ท่านผูอ่้านไม่มากกน็อ้ย 

 

                               อริยะ สุพรรณเภษัช     

                                                 อรรถกถา 

                                             26 พ.ค. 2563 
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อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเร้นในสัทธรรมปุณฑริกสูตร 

 

บทที ่25 สมนัตมุขปริวรรต 

 

มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ 

กบัการรับฟังเสียงร ่าร้องของโลก 

 

อรรถกถา ตอนที ่1  

ภาคความเรียง(ร้อยแก้ว) 

 

 



5 
 

 

At that time the bodhisattva Inexhaustible Intent immediately 

rose from his seat, bared his right shoulder, pressed his palms 

together and facing the Buddha, spoke these words: "World-

Honored One, this Bodhisattva Perceiver of the World's 

Sounds—why is he called Perceiver of the World's Sounds?  

 

ในเวลาน้ันพระอกัษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มคีวามตั้งใจอย่าง

ลึกล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) ได้ลุกขึ้นจากที่น่ัง ลดจีวรเฉวียงบ่าขวา 

พนมมือและหันหน้าไปทางพระพุทธองค์แล้วทูลถามว่า ข้าแต่พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์กวนอิม 

(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร ่าร้องของโลก)นี้ ท าไมท่านถึงได้รับ

สมญานามว่า ผู้รับฟังเสียงร ่าร้องของโลก พระพทุธเจ้าข้า ? 
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อรรถกถา : เหตุท่ีพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม ได้รับ
สมญานามว่า ผูรั้บฟังเสียงร ่ าร้องของโลกเกิดจากท่ีพระองค์ไดต้ั้ง
มหาปณิธานไวว้า่ “ เม่ือใดท่ีเสียงคร ่าครวญทุกขร้์อนของสรรพสัตว์
ทั้งหลายยงัไม่หมดไปจากโลกน้ี เราจะไม่ขอเขา้สู่ปรินิพพาน” 

ดว้ยการท่ีพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม ทรงตั้ง
มหาปณิธานเป็นผูรั้บฟังเสียงร ่ าร้องของโลก ก็คือ การท่ีทรงรับฟัง
เสียงความทุกข์ของผูค้นทั้งหลายทั้งในโลกน้ีและในสหโลกธาตุ
อ่ืนๆ เป็นการแสดงความเมตตากรุณาและความโอบออ้มอารีของ
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม เป็นอยา่งสูง ท าใหพ้ระองค์
ไดท้รงลงไปร่วมทุกข์กบัผูค้นทั้งหลายอย่างแทจ้ริง  ส่ิงท่ีพระองค์
ตั้ งจิตท่ีจะอธิฐานเพื่อเอาชนะปัญหาของผูอ่ื้นเสมือนหน่ึงว่าเป็น
ปัญหาของตนเอง นับว่าพระองค์เป็นผูท่ี้ให้ความส าคญักบัสรรพ
สัตวอ์ย่างแทจ้ริงซ่ึงพระองค์ได้แสดงความเมตตาการุณยท่ี์คลา้ย
ความรักแบบมารดา  เป็นความรักและความห่วงใยโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท าให้พระองคไ์ดรั้บความนิยมมากจากมหาชนผูศ้รัทธาและไดรั้บ
การเคารพบูชาอยา่งกวา้งขวาง 
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"If someone, holding fast to the name of Bodhisattva 
Perceiver of the World's Sounds, should enter a great fire, the 
fire could not burn him. This would come about because of 
this bodhisattva's authority and supernatural power.  

ถ้ามีใครสักคน ยึดมั่นในนามของพระอวโลกิเตศวรมหา
โพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)แม้เขาตก
อยู่ในกองเพลิงขนาดใหญ่ เปลวเพลิงก็มิอาจเผาไหม้เขาได้ ที่เป็น
ดังนีก้เ็พราะอ านาจและอทิธิฤทธ์ิของพระโพธิสัตว์องค์นี้ 

อรรถกถา : กองเพลิง เปรียบไดก้บั กองกิเลส 3  คือ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง  สัตวถ์า้จิตใจถูกไฟแห่งกิเลสลุกท่วม จะ
มีอารมณ์และจิตใจท่ีเร่าร้อนทุรนทุรายดว้ยอ านาจแห่งไฟแห่งกิเลส
ดงักล่าว  ดงันั้นถา้ยดึถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
กวนอิม ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า
กิเลส 3 คือ ความวา่ง และจิตใจมิไดย้ดึมัน่ถือมัน่ต่อกิเลส 3 เหล่านั้น  
จะท าใหจิ้ตใจมีความเบาสบายและสุขสงบ  ไฟหรือความทุกขท่ี์เกิด 
จากกิเลส3 กจ็ะระงบัดบัไป 

If one were washed away by a great flood and called 
upon his name, one would immediately find himself in a 
shallow place.  
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และถ้าหากมใีครถูกกระแสน า้ขนาดใหญ่พดัพาและเขาระลกึ
ถึงนามของพระโพธิสัตว์องค์นี้ เขาจะพบตัวเองอยู่ในที่น ้าตื้น
ในทนัท ี

อรรถกถา : กระแสน ้ าขนาดใหญ่   น ้ า เปรียบไดก้บั ความ
คิดเห็นท่ีผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ท าให้เราตอ้งจมด่ิงอยู่ในวฏัสงสารไม่
อาจหลุดพน้ทุกขไ์ด ้กระแสน ้ า คือ กระแสระลอกคล่ืนแห่งกิเลสที
เป็นแรงสนับสนุนพดัพาท าให้อารมณ์และจิตใจของเราเร่าร้อน
วุ่นวายเพิ่มข้ึนด้วยอ านาจแห่งกระแสระลอกคล่ืนน ้ าแห่งกิเลส
ดงักล่าว   

ดงันั้นถา้ยึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
กวนอิม ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า
มิจฉาจิต  ควรก าจดัด้วยการปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธองค ์
ทางแห่งการพน้ทุกขคื์อ มรรค 8   และก าจดัระลอกคล่ืนแห่งกิเลส 3  
ดว้ยการพิจารณาดว้ยปัญญาเห็นกิเลส 3 คือ ความว่าง ทั้งจิตใจมิได้
ยึดมัน่ถือมัน่ต่อกิเลส 3 เหล่านั้น  จะท าให้จิตใจมีความเบาสบาย
และสุขสงบ  กระแสน ้ าขนาดใหญ่ท่ีจะพดัพาเราใหจ้มด่ิงในทอ้งน ้ า
คือความทุกข์ท่ีเกิดจากมิจฉาจิตก็จะระงบัไป  ทอ้งน ้ าพาลต้ืนเขิน
ดว้ยเหตุท่ีมิจฉาจิตสูญหายไป ท าใหเ้รายนืไดอ้ยา่งมัน่คงในน ้ าท่ีต้ืน
จนยนืได ้ปราศจากอนัตราย 
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"Suppose there were a hundred, a thousand, ten thousand, a 
million living beings who, seeking for gold, silver, lapis lazuli, 
seashell, agate, coral, amber, pearls, and other treasures, set 
out on the great sea. And suppose a fierce wind should blow 
their ship off course and it drifted to the land of rakshasa 
demons. If among those people there is even just one who calls 
the name of Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds, then 
all those people will be delivered from their troubles with the 
rakshasas. This is why he is called Perceiver of the World's 
Sounds. 

สมมติว่ามีสรรพสัตว์จ านวนหน่ึงร้อย พัน หมื่น ล้าน ผู้ซ่ึง

แสวงหาทองค า เงิน ไพฑูรย์ หอยสังข์ หินโมรา หินปะการัง อ าพัน 

ไข่มุกและสมบัติมค่ีาอืน่ๆ ออกเดินทางไปในทะเลใหญ่ และสมมติว่า

ลมพายุได้พัดพาเรือของพวกเขาออกนอกเส้นทาง หลงเข้าไปใน

ดินแดนของปีศาจรากษส  

ถ้าในท่ามกลางคนเหล่าน้ันแม้เพียงคนเดียว  เอ่ยนามของ

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียง

ร้องของโลก) คนเหล่าน้ันทั้งหมดจะรอดพ้นอันตรายจากพวก
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รากษส น่ีคือเหตุที่พระโพธิสัตว์องค์นี้ได้รับสมญานามว่า ผู้รับฟัง

เสียงร้องของโลก 

อรรถกถา :สรรพสัตวผ์ูแ้สวงหาทรัพยส์มบติั   เปรียบไดก้บั ผูท่ี้มีจิต

ยึดมัน่ถือมัน่และมีความโลภในทรัพยส์มบติัอนัมีค่า  ออกเดินทาง

ดว้ยเรือไปในทะเลใหญ่ เปรียบเหมือน การเดินทางดว้ยจิตใจท่ีเป็น

มิจฉาจิต  พบลมพาย ุเปรียบไดก้บักระแสระลอกคล่ืนแห่งกองกิเลส 

3  คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ถูกพดัพาหลงเขา้ไปใน

ดินแดนของปีศาจรากษส เปรียบไดก้บั ความหลงผิดทะยานอยาก

ไปกบัความเทจ็  

การท่ีแมเ้พียงตนเดียวในท่ามกลางคนเหล่านั้นเอ่ยนามของ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม คนเหล่านั้นทั้งหมดจะรอด

พน้จากพวกรากษส ดงันั้น แมเ้พียงคนเดียวยนืหยดัดว้ยความมุ่งมัน่

ตั้งใจ ถา้มีคนท่ีมีความศรัทธาแน่วแน่และจริงใจปรากฏออกมา กจ็ะ

ยงัประโยชนแ์ก่ทุกคนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนัได ้เพราะชีวิตของพวก

เขามีความเช่ือมโยงกนั  ดัง่ค  าสอนของพระองค์ท่ีกล่าวว่า อะไรก็

ตามท่ีเป็นรูป คือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็นความว่าง หมายถึงทุก

สรรพส่ิงต่างก็เป็นส่ิงเดียวกนั   ทุกสรรพส่ิงต่างก็เช่ือมโยงต่อกนั  

ไม่มีส่ิงใดท่ีแยกอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเป็นอิสระ  
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ดังนั้ นการท่ีพวกเขาท่ียืนหยดัแม้เพียงคนเดียวก็ย่อมจะ

สามารถน าครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ชุมชน สังคม และคนทั้งหมดใน

กลุ่มของเขาไปสู่ทิศทางแห่งความสุข  รอดพน้จากภยัอนัตรายทั้ง

ปวงได ้ 

The Buddha said to Bodhisattva Inexhaustible Intent: "Good 
man,suppose there are immeasurable hundreds, thousands, 
ten thousands, millions of living beings who are undergoing 
various trials and suffering. If they hear of this bodhisattva 
Perceiver of the World's Sounds and single-mindedly call his 
name, then at once he will perceive the sound of their voices 
and they will all gain deliverance from theirtrials. 
 

พระพุทธองค์ตรัสตอบแก่พระอักษยมติโพธิสัตว์ (พระ

โพธิสัตว์ผู้มีความตั้งใจอย่างลึกล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)ว่า สาธุชน

สมมติว่ามีสรรพสัตว์มากมายหลายร้อยพนัหมื่นล้านก าลงัตกอยู่ใน

ห่วงแห่งความทุกข์ทรมานต่างๆ ถ้าพวกเขาได้สดับฟังเร่ืองของ

พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียง

ร้องของโลก)นี้แล้วรวมใจเป็นหน่ึงเดียวกันเอ่ยนามของเขาเขาจะ
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รับรู้ถึง เ สียงเรียกน้ันทันทีและสรรพสัตว์เหล่าน้ันจะได้รับการ

ปลดปล่อยให้หลดุพ้นจากความทุกข์ทรมาน 

อรรถกถา :สรรพสัตว์ก  าลงัตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทรมาน   

เปรียบได้กับ ผูท่ี้ถูกกิเลสเผาผลาญจิตใจ ด้วยรูป รส กล่ิน เสียง 

สัมผสั รวมทั้งความทุกข์ทรมานอนัเกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

การพลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก การท่ีพวกเขาได้สดับเร่ืองของ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม แล้วรวมใจเป็นหน่ึง

เดียวกนัเอ่ยนามของพระองค ์ พระองคจ์ะรับรู้ถึงเสียงเรียกนั้นทนัที 

และสรรพสัตวเ์หล่านั้นจะไดรั้บการปลดปล่อยใหห้ลุดพน้จากความ

ทุกข์ทรมานเปรียบไดก้บั  ถา้ทุกคนในกลุ่ม ชุมชน เดียวกนั มีจิต

ร่วมกนั มีความศรัทธาท่ีแน่วแน่และจริงใจปรากฏออกมา กจ็ะยิง่ยงั

ประโยชน์แก่ทุกคนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนัไดม้ากข้ึน เพราะสามคัคี

คือพลงั พลงัแห่งการร่วมแรงร่วมใจกนัเป็นหน่ึงเดียวจะเป็นพลงัอนั

ยิง่ใหญ่   
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"If a person who faces imminent threat of attack should call 

the name of Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds, then 

the swords and staves wielded by his attackers would instantly 

shatter into so many pieces and he would be delivered. 

ถ้าคนผู้ที่เผชิญกบัการจู่โจมท าร้ายอย่างกะทันหัน เพยีงเขา
เอ่ยนามของพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ (พระโพธิสัตว์
ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ดาบและกระบองของคนร้ายจะแตกหัก
เป็นเส่ียงๆทนัท ีและเขาจะได้รับการปลดปล่อย 

อรรถกถา:การท่ีพวกเขาถูกคนร้ายจู่โจมท าร้ายอย่างกะทนัหนั ดว้ย
ดาบและกระบอง  เปรียบไดก้บั  การท่ีพวกเขาถูกจู่โจมดว้ยกิเลสท่ี
ย ัว่ยวนชวนลุ่มหลงห้ามใจไดย้ากทั้งยงัตอบสนองต่อสันดานดิบท่ี
ซ่อนเร้นส่งผ่านมายงัอายตนะ  6 อนัไดแ้ก่ตาหูจมูกล้ินกายใจ โดย
ส่งมาในลกัษณะของ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์  ท่ีเป็น
ดัง่ดาบและกระบองท่ีเป็นอาวุธร้าย ท่ีพุ่งเขา้มาท าร้ายร่างกายจิตใจ
ให้คุม้คลัง่เป็นทุกข์ ทั้ งปลน้ทรัพยสิ์นเงินทอง ออกไป  ดงันั้นถา้
ยึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม  ตาม
ปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า รูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั  ธรรมารมณ์  ท่ีเป็นเหมือน อาวุธ ถูกส่งมาท าร้ายเรา 
ผ่าน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  คือ ความว่าง และจิตใจมิไดย้ึดมัน่ถือ
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มัน่ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งให้ช่ืนชมยินดีอยากได้มาครอบครองต่อส่ิง
เหล่านั้ นจะท าให้จิตใจมีความเบาสบายและสุขสงบ ส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้นท่ีเปรียบเสมือน อาวุธ ดาบ และ กระบองของคนร้ายท่ีถูก
ส่งออกมา กย็อ่มจะแตกหกัเป็นเส่ียงๆ และไม่อาจท าร้ายเราได ้ และ
พวกเขาจะไดรั้บการปลดปล่อย 

"Though enough yakshas and rakshasas to fill all the 
thousandmillionfold world should try to come and torment a 
person, if they hear him calling the name of Bodhisattva 
Perceiver of the World's Sounds, then these evil demons will 
not even be able to look at him with their evil eyes, much less 
do him harm. 

ถึงแม้ว่าพวกยักษ์และรากษสซ่ึงมีจ านวนมากมายเต็มไปทั่ว
พันล้านโลกธาตุพยายามที่จะเข้ามาคุกคามท าร้ายแก่คนผู้หน่ึง ถ้า
พวกมนัได้ยนิคนผู้น้ันเอ่ยนามของพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์
กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)อย่าว่าแต่การจะเข้า
ท าร้ายเขาเลย พวกมันจะไม่สามารถแม้แต่เพยีงการใช้ดวงตาอนัช่ัว
ร้ายของมนัจ้องมองเขา 
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อรรถกถา : พวกยกัษ์และรากษส ท่ีพยายามเข้ามาคุกคามท าร้าย  
เปรียบไดก้บั ความหลงผิดและความทะยานอยากอนัเกิดจากความ
เทจ็ท่ีรับรู้อยูใ่นจิต จนท าใหเ้กิดความผิดเพี้ยนหลงผิดในการด าเนิน
ชีวติ จนจิตเกิดความทุกขท์รมาน  ดงันั้นถา้ยดึถือค าสอนของพระอว
โลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร 
พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า ความหลงผิดและความทะยานอยากอนั
เกิดจากความเทจ็ท่ีรับรู้อยูใ่นจิตเหล่านั้นท่ีเป็นกิเลส 3 คือ ความว่าง 
และจิตใจมิได้ยึดมั่นถือมั่นและมีความคิดปรุงแต่งต่อกิเลส 3 
เหล่านั้น จะท าให้จิตใจมีความเบาสบายและสุขสงบ  ความทุกข์ท่ี
เกิดก็จะระงับดับไปไม่อาจถูกท าร้ายได้จากพวกยักษ์รากษส
เหล่านั้น  พวกมนัจะไม่สามารถแมแ้ต่การใชด้วงตาอนัชั่วร้ายของ
มนัจอ้งมองเรา   ส าหรับความเช่ือเร่ืองการใชด้วงตาอนัชัว่ร้ายจอ้ง
มองผูใ้ดแลว้มีผลท าให้เกิดเคราะห์ร้ายแก่ผูน้ั้น  เป็นความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์ โดยมีความเช่ือว่า ถา้ผูใ้ดถูกจอ้งมองโดยตาของ
พญายมจะประสบกบัความเคราะห์ร้าย 
"Suppose there is a person who, whether guilty or not guilty, 
has had his body imprisoned in fetters and chains, cangue and 
lock. If he calls the name of Bodhisattva Perceiver of the 
World's Sounds, then all his bonds will be severed and broken 
and at once he will gain deliverance.  
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สมมติว่ามคีนหน่ึงซ่ึงคนๆนีไ้ม่ว่าเขาจะมีความผิด หรือไม่มี
ความผดิ ร่างกายของเขาถูกจองจ าอยู่ด้วยโซ่ตรวน ขื่อคาและกุญแจ
มือ ถ้าเขาเอ่ยนามของพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม
(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) เคร่ืองพนัธนาการทั้งหมด
จะถูกท าลายส้ินทนัทแีละเขาจะได้รับการปลดปล่อย 
 
อรรถกถา: การท่ีร่างกายของพวกเขาถูกจองจ าดว้ยโซ่ตรวน ข่ือคา 
และกญุแจมือ  เปรียบไดก้บั  พวกเขามีความยดึมัน่ถือมัน่อยา่งแนบ
แน่นและมีจิตปรุงแต่ง ในตวัตน ในบุคคล ในความเป็นสัตวใ์นตน  
ในเทพพรหมเทวดา ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัธรรมารมณ์ จนปล่อย
และละวางมิได้  ท าให้เขาเหมือนถูกจองจ าพนัธนาการ ด้วยโซ่
ตรวน ข่ือคา และกุญแจมือ ดังกล่าว  ดังนั้นถา้ยึดถือค าสอนของ
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยั
สูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า  ตวัตน บุคคล ความเป็นสัตวใ์นตน  
ในเทพพรหมเทวดา ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัธรรมารมณ์   ทั้งหมด 
คือ ความวา่ง จนปล่อยวางได ้จิตใจมิไดย้ดึมัน่ถือมัน่ ไม่เกิดการปรุง
แต่งในจิตใจ  จะท าใหจิ้ตใจมีความเบาสบายและสุขสงบ  
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ความเป็นสัตว์ในตน หรือ สัตวะลักษณะ  เ ป็นความ
ประพฤติมิชอบทางร่างกายและจิตใจ ท่ีจะท าให้มนุษยท่ี์ปฏิบัติ
พฤติกรรมแบบน้ีตอ้งกลบัมาเกิดอีกในวฏัสงสารและถูกจองจ าใน
อบายภูมิ  ไดแ้ก่ 1 ความมีจิตอาฆาตพยาบาทท าร้ายผูค้น 2 ความไม่
มีหิริโอตัปปะ ไม่มีความละอายและเกรงกลัวในบาปอกุศล 3 
ความเห็นแก่ตวั  4 ความโลภ 5 ความชัว่ร้ายทางวาจา นินทาว่าร้าย 
ส่อเสียด  ยแุหยแ่ตกแยก   6 ความโกรธ และ 7 ความกลวั เปรียบได้
กบัสัตว ์7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1 เสือสิงห์ 2 งู 3 ชา้ง 4 เต่า  5 ลิงแมงมุม 6 
สุนัขและ7 นก  ถ้าสามารถก าจัดพฤติกรรมเหล่าน้ีได้  ท่านจะ
กลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิดีงามยอดเยี่ยม  ในความรู้แห่งมหาโยคีท่ีซ่อน
เร้น เช่ือว่า  เจ็ดส่ิงน้ีคือ 7 จกัระลึกลบั ท่ีซ่อนเร้น  นกัพฒันาจิตถา้
ไม่ปฏิบติัก าจดัพฤติกรรมท่ีเป็นอกุศลเหล่าน้ีก่อน แลว้ฝืนปฏิบติั
ข้ามไป จะมีผลท าให้อายตนะทั้ งหกไม่บริสุทธ์ิ  ขาดความ
เจริญกา้วหนา้ทางธรรม ถา้มีอกุศลมากๆอาจถูกมารหรือยกัษเ์ขา้สิง
แทรก เกิดปัญหาดา้นสุขภาพ บางรายอาจถึงแก่ชีวติกมี็   
 
"Suppose, in a place filled with all the evil-hearted bandits of 
the thousand-millionfold world, there is a merchant leader 
who is guiding a band of merchants carrying valuable 
treasures over a steep and dangerous road, and that one man 
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shouts out these words: 'Good men, do not be afraid! You 
must single-mindedly call on the name of Bodhisattva 
Perceiver of the World's Sounds. This bodhisattva cangrant 
fearlessness to living beings. If you call his name, you will be 
delivered from these evil-hearted bandits!' When the band of 
merchants hear this, they all together raise their voices, saying, 
'Hail to the Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds!' 
And because they call his name, they are at once able to gain 
deliverance. Inexhaustible Intent, the authority and 
supernatural power of the bodhisattva and mahasattva 
Perceiver of the World's Sounds are as mighty as this! 
 

สมมติว่า มีสถานที่แห่งหน่ึงเป็นที่รวมไปด้วยโจรที่ช่ัวร้าย
มาจากพันล้านโลกธาตุ มีหัวหน้าพ่อค้าคนหน่ึงก าลังน าหมู่ของ
พ่อค้าขนทรัพย์สมบัติล า้ค่าไปตามทางอันสูงชันและอันตราย เขา
ตะโกนบอกแก่พ่อค้าที่ติดตามมาว่า สาธุชนทั้งหลาย อย่าได้วิตก
กังวลใดๆ ท่านต้องรวมใจให้เป็นหน่ึงเดียวกันเอ่ยนามของพระอว
โลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้อง
ของโลก) 
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พระโพธิสัตว์องค์นี้สามารถประทานความไม่กลัวให้แก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้าท่านเอ่ยนามของพระโพธิสัตว์องค์นี้แล้ว 
พวกท่านจะรอดพ้นภัยจากพวกโจรที่ช่ัวร้ายเหล่านี้! เมื่อหมู่พ่อค้า
ได้ยนิดังน้ัน พวกเขาทั้งหมดกร้็องขึน้มาด้วยเสียงอนัดังว่า ขอนอบ
น้อมแด่พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับ
ฟังเสียงร้องของโลก)และเพราะเหตุที่พวกเขาเอ่ยนามของพระอว
โลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้อง
ของโลก) พวกเขาจึงได้รับการปลดปล่อย อกัษรยมติ(ผู้มีความตั้งใจ
อย่างลกึล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) อ านาจและอทิธิฤทธิ์ของพระอวโลกิ
เตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของ
โลก)เป็นดังนีแ้ล 

 

อรรถกถา : โจรชัว่ร้าย  เปรียบไดก้บั  ความโลภและความทะยาน
อยากอันมีมากมายมหาศาล  พ่อค้าท่ีน าหมู่ของพ่อค้าขนทรัพย์
สมบติัล ้าค่าไปตามทางอนัสูงชนัและอนัตราย เปรียบไดก้บั  ความ
ทะยานอยากของเขาท่ีตอ้งการความส าเร็จในชีวิตท่ีเป็นปิรามิดยอด
แหลมท่ีมีคนนอ้ยคนท่ีไปถึงยอดปรารถนา จึงตอ้งมีการปีนป่ายข้ึน
ไปอย่างยากล าบาก ซ่ึงมิใช่เพียงล าพงัตวัเขายงัตอ้งพาคนอ่ืนหอบ
ห้ิวติดตามไปด้วยเป็นคณะ การปีนป่ายสู่สุดยอดปิรามิดต้องใช้
ก  าลงัคนและก าลงัเงินจึงตอ้งเข็นทรัพยสิ์นข้ึนไปดว้ยซ่ึงแสดงถึง
ความยึดติดต่อทรัพยสิ์นส่ิงของนามนับประการ  ท าให้พวกเขา
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ไดรั้บความทุกข์ทรมานอนัเกิดจากความยากล าบาก และกลวัการ
พลดัพรากจากส่ิงมีค่าอนัท่ีเป็นท่ีรัก รวมทั้งความลม้เหลวท่ีจะเกิด
จากโดนโจรปลน้สะสม  
 

การท่ีพวกเขาได้สดับเร่ืองของพระอวโลกิเตศวรมหา
โพธิสัตวก์วนอิม ว่าพระองค์สามารถประทานความไม่กลวัหรือ
ความกลา้หาญต่อเขาได้ มีการรวมใจเป็นหน่ึงเดียวเอ่ยนามของ
พระองค ์  พระองคย์อ่มสามารถประทานความไม่กลวัใหพ้วกเขาได ้ 
การท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปลอดจากสัตวะลกัษณะ 7 ประการไดแ้ก่ความ
มีจิตอาฆาตพยาบาทท าร้ายผูค้น ความไม่มีหิริโอตปัปะ ความเห็น
แก่ตวัความโลภ  ความชัว่ร้ายทางวาจานินทาว่าร้ายยุแหย่แตกแยก 
ความโกรธ และความกลัว  ความพฤติกรรมดังกล่าว  ก็จะเป็น
เหมือนเกราะก าบงักาย ให้สามารถด าเนินชีวิตดว้ยความปลอดภยั
จากภยัอนัตรายแห่งโจรร้าย ท่ีเปรียบดงัความชัว่ร้ายแห่งกิเลส 3  มิ
ใหม้าท าร้ายเขาได ้
 

"If there should be living beings be set by numerous lusts and 

cravings, let them think with constant reverence of 

Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds and then they 

can shed their desires. 
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ถ้ามสีรรพสัตว์ถูกรุมเร้าด้วยราคะและตัณหาอย่างหนัก ให้

พวกเขาระลกึถึงพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระ

โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ด้วยความเคารพอย่างสม า่เสมอ 

และแล้วพวกเขากส็ามารถก าจัดความปรารถนาเหล่าน้ันไปได้ 

อรรถกถา : ตณัหาราคะ  พระพุทธเจา้ทรงเปรียบเทียบตณัหาราคะ

วา่คลา้ยยางเหนียว ช าระลา้งยากยิง่นกั ตณัหาราคะ ท่ีเกิดข้ึน ดุจดงั

ดาบศร  ท่ีฟันลงมา 6 เล่ม  ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัธรรมารมณ์  

เขา้มาสู่ ตาหูจมูกล้ินกายใจ ซ่ึงอาจเขา้มาหน่ึงอายตนะหรือพร้อมๆ

กนัหลายอายตนะซ่ึงพบว่ามนัสามารถสร้างความพอใจลุ่มหลงปรุง

แต่งจิตไปตามกระแสแห่งตณัหาราคะนั้นๆ ซ่ึงชนิดของตณัหาราคะ

ท่ีถือวา่เป็นพิษร้อนแรงท่ีสุดคือรสสัมผสัจากบุรุษและสตรี ท่ีพบวา่

มนัสามารถกระตุน้ทั้งหกอายตนะไดพ้ร้อมๆ กนั   ดว้ยเหตุน้ี

พระพุทธเจา้จึงเนน้ย  ้าใหส้าวกใหห้ลีกเล่ียงละเวน้จากส่ิงเหล่านั้น

โดยเขม้งวด 

ดงันั้นถา้พวกเขาระลึกถึงและยดึถือค าสอนของพระอวโลกิ

เตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร 

พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า อายตนะท่ีไดส้ัมผสัตณัหาราคะท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมด คือ ความวา่ง หรือ พิจารณาวา่ สักแต่เห็น สักแต่ไดย้นิ สัก
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แต่ดมกล่ิน สักแต่ล้ิมรส สักแต่สัมผสักาย สักแต่สัมผสัใจ จนปล่อย

วางได ้จิตใจมิไดย้ดึมัน่ถือมัน่ ไม่เกิดการปรุงแต่งในจิตใจ  จะท าให้

จิตใจมีความเบาสบายและสุขสงบ 

If they have great wrath and ire, let them think with constant 

reverence of Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds and 

then they can shed their ire. 

ถ้าพวกเขาเกดิความรู้สึกโกรธแค้นและเดือดดาลเป็นอย่างยิ่ง 

ให้พวกเขาระลึกถึงพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ

โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ด้วยความเคารพอย่างสม ่าเสมอ 

และแล้วพวกเขากจ็ะสามารถก าจัดความเดือดดาลของพวกเขาลงได้ 

อรรถกถา :ความรู้สึกโกรธแค้นและเ ดือดดาล เ ป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการขาดความยบัย ั้งชั่งใจท่ีเม่ือเกิดความไม่

พอใจ เน่ืองจากมิไดใ้นส่ิงท่ีปรารถนา   สามารถเปรียบเทียบความ

โกรธคลา้ยไฟ ท่ีอาจท าให้ตนเองและผูอ่ื้นไดรั้บความทุกขท์รมาน

ได้  ทางการแพทยปั์จจุบนัได้แสดงผลงานวิจยัว่าทุกคร้ังมนุษยมี์

อารมณ์โกรธไม่พอใจ พบว่าสมองจะมีการหลัง่ฮอร์โมนพิษ เช่น 

ฮอร์โมนอะดรีนาลิน ฮอร์โมนคอร์ติซอล ฯ  ทีมีผลต่อระบบ

ประสาทอตัโนมติั ท าให ้เกิดการหายใจเร็วข้ึน หวัใจมีอตัราการเตน้
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เร็วข้ึนและเกิดความดนัโลหิตสูงข้ึน  ถา้มีการเกิดการหลัง่ฮอร์โมน

ดงักล่าวในร่างกายอยา่งต่อเน่ืองจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกาย มีผล

ท าให้ร่างกายเกิดการสะสมไขมันในหลอดเลือด ท าให้การ

ไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่สะดวก ท าให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น 

โรคอมัพฤต โรคอมัพาต โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือด

สูง ฯ 

ดงันั้นถา้พวกเขาระลึกถึงและยดึถือค าสอนของพระอวโลกิ

เตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 

พิจารณาด้วยปัญญาสามารถปล่อยวางความโกรธต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

เหล่านั้นทั้งหมด คือ ความว่าง  จิตใจมิไดย้ึดมัน่ถือมัน่ ไม่เกิดการ

ปรุงแต่งในจิตใจ ไม่มีสัญญาจิตใดๆในส่ิงท่ีผ่านมา จะท าใหจิ้ตใจมี

ความเบาสบายและสุขสงบ ปลอดภยัจากโรคร้ายทั้งปวง   
 

If they have great ignorance and stupidity, let them think with 
constant reverence of Bodhisattva Perceiver of the World's 
Sounds and they can rid themselves of stupidity. 
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ถ้าพวกเขามีความไม่รู้และโง่เขลามาก ให้พวกเขาระลึกถึง
พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียง
ร้องของโลก)และพวกเขากจ็ะสามารถก าจัดความโง่เขลาดังกล่าวไป
ได้ 

อรรถกถา : ความไม่รู้และความโง่เขลา  มีความหมายไดก้บัค าว่า 
อวิชชา  ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดแห่งวงจรปฏิจสมุปบาท เป็นเหตุท าให้
สรรพสัตวต์อ้งมาเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นวฏัสงสารน้ี  ถา้สามารถท า
ให้อวิชชาดบัไป เกิดวิชชาข้ึนแทนท่ีจะท าให้สามารถหลุดพน้จาก
วฏัสงสารได ้ สามารถท าไดโ้ดยต้องยึดถือมรรค 8 เป็นทางสายเอก 
ในมรรค 8 ส่ิงแรกท่ีตอ้งพิจารณาศึกษาให้สะพร่ังพร้อมก่อนเป็น
อนัดบัแรกคือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติั
ตอ้งมีความรู้ในธรรมท่ีถูกตอ้งเสียก่อน เพื่อจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ี
จะท าใหไ้ม่หลงทางไปสู่ความเป็นอวชิชา  

ส าหรับพระสูตรส าคญัส าหรับผูป้รารถนาสาวกยาน เพื่อมุ่ง
หมายเป็นพระอริยบุคคล ไดแ้ก่ การมีความรู้ในหลกัธรรมท่ีส าคญั
และพระสูตร ท่ีพระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาสั่งสอนไวใ้นช่วงตน้ของการ
เผยแผ่ศาสนาของพระพุทธองค์ ไดแ้ก่ อริยสัจ 4  มรรค 8  ไตร
ลกัษณ์ อิทปัปัจจยตาฯ และพระสูตรส าคญัไดแ้ก่ ปฏิจจสมุปบาท อา
ทิตตปริยายสูตร อนนัตลกัขณะสูตร ธมัมจกัรกปัปวตัตนสูตร มหา
สติปัฏฐานสูตร ฯ 
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ส าหรับพระสูตรส าคญัซ่ึงเน้นเน้ือหาส าคญัเก่ียวกบัสุญตา 
ส าหรับผู ้ปรารถนาพุทธยาน เพื่อมุ่งหมายบ าเพ็ญตนเป็นพระ
โพธิสัตว์และต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ได้แก่ การมี
ความรู้ในหลกัธรรมท่ีส าคญัและพระสูตรทั้งหมดในพระไตรปิฎก
ของลทัธิฝ่ายหินยานและพระสูตรส าคญัของลทัธิฝ่ายมหายาน ท่ี
พระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาสั่งสอนไวใ้นช่วงกลางและช่วงปลายของการ
เผยแผ่ศาสนาของพระพุทธองค์  ตัวอย่างของพระสูตรท่ีส าคัญ 
ไดแ้ก่ วชัรสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร 
มญัชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร วิมลเกียรตินิทเทสสูตร ศรีมาลาเทวีสี
หนาทสูตร มหาสุญญตาสูตร จุฬสุญญตาสูตร ฯ 

การท่ีผูใ้ฝ่ในธรรม มีความสะพร่ังพร้อมใน สัมมาทิฏฐิ มี
ความเห็นชอบ มีความรู้ในธรรมท่ีถูกตอ้งจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะ
ท าใหไ้ม่หลงทางไปสู่ความเป็นอวิชชา ห่างไกลจากความไม่รู้และ
ความโง่เขลา  เพราะอวิชชา  ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดแห่งวงจรปฏิจสมุป
บาท เป็นเหตุท าให้สรรพสัตว์ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
วฏัสงสารน้ี  ถา้สามารถท าให้อวิชชาดบัไป เกิดวิชชาข้ึนแทนท่ีจะ
ท าใหส้ามารถหลุดพน้จากวฏัสงสารได ้   
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ดงันั้นถา้พวกเขาระลึกถึงและยดึถือค าสอนของพระอวโลกิ
เตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร ซ่ึง
พระองคไ์ดพ้ิจารณาว่า พระองคแ์ละขนัธ์ 5 คือ ความว่าง การท่ี
พระองคพ์ิจารณาวา่พระองคแ์ละขนัธ์ 5 คือ ความวา่ง  มีผลท าใหไ้ม่
มีการปรุงแต่งในวิญญาณ6 ของพระองค ์มีผลท าใหว้งจรปฏิจสมุป
บาทขาดตอน ณ ตรงสังขาร ท าให้พระองค์พน้จากอวิชชาจนทรง
หลุดพน้จากวฏัสงสารได ้หรือการพิจารณาการตกกระทบของจิต
ชองวิญญาณ6 ต่ออายตนะ6 ท าให้เกิดการพิจารณาว่า สักแต่
มองเห็น สักแต่ดมกล่ิน สักแต่ล้ิมรส สักแต่ไดย้นิ สักแต่สัมผสัทาง
ร่างกาย สักแต่สัมผสัทางจิตใจ มีผลท าให้วงจรปฏิจสมุปบาทขาด
ตอน ณ ตรงท่ีผสัสะ ท าให้พระองคพ์น้จากอวิชชาจนทรงหลุดพน้
จากวฏัสงสารไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวของ
พระองค์  จะท าให้พบกบัความหลุดพน้ ไร้อวิชชา ก าจดัความโง่
เขลาลงได ้

"Inexhaustible Intent, the bodhisattva Perceiver of the 
World's Sounds possesses great authority and supernatural 
powers, as I have described, and can confer many benefits. For 
this reason, living beings should constantly keep the thought of 
him in mind. 
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อักษยมติ(ผู้มีความตั้ งใจอย่างลึกล ้า/อย่างไม่มีที่ ส้ินสุด) 
พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียง
ร้องของโลก) มีอ านาจและอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ ดังเราได้บรรยาย
มาแล้ว และยังสามารถอ านวยคุณประโยชน์ให้อกีมากมาย ด้วยเหตุ
นี้ สรรพสัตว์ทั้งหลายพึงท าใจระลึกถึงพระอวโลกิเตศวรรมหา
โพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ไว้เสมอ 

"If a woman wishes to give birth to a male child, she should 
offer obeisance and alms to Bodhisattva Perceiver of the 
World's Sounds and then she will bear a son blessed with 
merit, virtue, and wisdom. And if she wishes to bear a 
daughter, she will bear one with all the marks of comeliness, 
one who in the past planted the roots of virtue and is loved and 
respected by many persons. 

ถ้าสตรีคนหน่ึงปรารถนาที่จะให้ก าเนิดบุตรชาย เธอควรจะ

ถวายความเคารพและถวายทานแด่พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) และเธอจะได้รับ

บุตรชายที่เป็นคนดี มีคุณธรรมและสติปัญญา และถ้าเธอปรารถนา

ที่จะได้บุตรหญิง เธอก็จะได้บุตรหญิงที่เพียบพร้อมด้วยลักษณะ
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ความงามทุกอย่าง อนัเป็นผู้ที่ในอดีตได้ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความดี

ไว้แล้ว และได้รับความรักและความนับถือจากผู้คนจ านวนมาก 

อรรถกถา :ความปรารถนาตอ้งการท่ีจะใหก้ าเนิดบุตรชายและบุตร

หญิงท่ีเป็นคนดี หน้าตาบุคลิกหล่อสวยสง่างามมีคุณธรรมและ

สติปัญญาเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน   ส าหรับโอกาสการมี

บุตรธิดาเพื่อสืบสกุล   งานวิจยัทางการแพทยไ์ดบ่้งช้ีว่าความเครียด

ในชีวิตประจ าว ันของคู่สามีภรรยามีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

โอกาสความเป็นไปไดข้องการตั้งครรภ ์คู่สามีภรรยาท่ีอยู่ในสภาพ

อารมณ์และจิตใจท่ีมีความเครียดสูง จะมีโอกาสการมีบุตรลดลง  

 ส าหรับศกัยภาพทางสมอง ลกัษณะบุคลิกภาพ อารมณ์และ

จิตใจของบุตรธิดา ถา้เปรียบมนุษยเ์ป็นตน้ไม ้มีค  าภาษิตกล่าวว่า 

ลูกไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้ งานวจิยัทางการแพทยไ์ดช้ี้ชดัว่าศกัยภาพ

ทางสมอง อารมณ์ บุคลิกภาพและจิตใจของบุตรจะดีหรือไม่ มี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสภาพอารมณ์ จิตใจและความประพฤติตน

ในชีวติปัจจุบนัของพ่อแม่ 
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ดังนั้นถา้สามีภรรยาคู่ใดปรารถนาได้บุตรชายหญิงและมี

ลกัษณะทางร่างกายและจิตใจท่ีดีดังกล่าว  การท่ีไดร้ะลึกถึงสวด

ออ้นวอนและยึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า 

ตนเองและขนัท ์5  คือ ความว่าง จนปล่อยวางได ้จิตใจมิไดย้ดึมัน่

ถือมัน่ ไม่เกิดการปรุงแต่งในจิตใจ  จะท าใหร่้างกายและจิตใจของ

สามีภรรยาคู่นั้นมีความเบาสบายและสุขสงบ ไม่มีความเครียด จะ

ท าใหเ้พิ่มโอกาสการมีบุตรและมีโอกาสไดบุ้ตรท่ีดี ว่านอนสอนง่าย

มีคุณลกัษณะงดงามตามตอ้งการ 

"Inexhaustible Intent, the bodhisattva Perceiver of the 

World's Sounds has power to do all this. If there are living 

beings who pay respect and obeisance to Bodhisattva Perceiver 

of the World's Sounds, their good fortune will not be fleeting 

or vain. Therefore living beings should all accept and uphold 

the name of Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds. 
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อักษยมติ(ผู้มีความตั้ งใจอย่างลึกล ้า/อย่างไม่มีที่ ส้ินสุด)

พระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียง

ร้องของโลก)มีพลังในการท าส่ิงเหล่านี้ทั้งหมดถ้ามีสรรพสัตว์ที่

ถวายความเคารพและเช่ือฟังพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ความโชคดีของ

พวกเขาจะไม่หายวับไป หรือไร้ประโยชน์ ดังน้ันสรรพสัตว์

ทั้งหลายพึงน้อมรับและยึดถือนามของพระอวโลกิเตศวรโพธิ์สัตว์

(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) 

อรรถกถา : ความโชคดี  หมายถึง ส่ิงท่ีน าผลมาให้โดยไม่ได้

คาดหมาย มีลักษณะท่ีเป็นไปในทางท่ีตอ้งการ น่าปรารถนา น่า

พอใจ  ส าหรับบุคคลมีสภาพจิตใจท่ีดี มีอีคิวสูง จดัการความเครียด

ได้ดี  มีความคิดทางบวกอยู่เสมอ  นักจิตวิทยาพบว่า บุคคลท่ีมี

สภาพร่างกายและจิตใจดี คิดในแง่บวกอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ 

เห็นความสุขในความทุกข์ เห็นชัยชนะในความพ่ายแพ ้  มีผลต่อ

การก าหนดส่ิงท่ีดีภายใตจิ้ตใตส้ านึกท่ีคิดบวก พลงั ความคิดบวก

แห่งจิตใตส้ านึกมีผลผลกัดนัอยา่งแฝงเร้นท าใหเ้ขาจะพบกบัส่ิงดีๆ 

ตามท่ีใจก าหนดไว ้ต่างกบัคนท่ีมีสภาพร่างกายอารมณ์จิตใจท่ีไม่ดี 

คิดในแง่ลบอยู่เสมอ ส่ิงท่ีไม่ดีภายใตพ้ลงัแห่งจิตใตส้ านึกท่ีคิดลบ 
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พลงัแห่งจิตใตส้ านึกมีผลผลกัดนัอยา่งแฝงเร้นท าใหเ้ขาพบกบัส่ิงไม่

ดีๆ ส่ิงท่ีเลวร้ายอย่างน่าประหลาดใจ ตามท่ีจิตได้ถูกโปรแกรม

ก าหนดไวโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจ  

ดงันั้นถา้พวกเขาระลึกถึงและยดึถือค าสอนของพระอวโลกิ

เตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 

พิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่า ตนเองและขันธ์ 5 คือ ความว่าง จน

ปล่อยวางได ้จิตใจมิไดย้ึดมัน่ถือมัน่ ไม่เกิดการปรุงแต่งในจิตใจ 

เกิดจิตมีสุขคิดดีคิดบวกอยูต่ลอด  พลงัแห่งจิตใตส้ านึกของตวัเขา ก็

จะผลกัดนัท าใหพ้วกเขาพบกบัความโชคดีตลอด 

นอกจากน้ีในความรู้ของพระนักปฏิบัติสายกรรมฐาน มี

ความเช่ือวา่ การท่ีมีจิตขุ่นมวั ไม่ผอ่งแผว้สดใส จะมีผลท าใหต้วัของ

เขาท่ีมีสภาวะจิตเช่นนั้น ถูกปิดกั้นไม่ได้มีโอกาสสามารถรับผล

บุญคุณความดีงามความโชคดีสู่ตวัเขาไดเ้ลย มีผลท าให้เขาประสบ

กบัส่ิงชัว่ร้ายความโชคไม่ดีอยา่งคาดไม่ถึง 
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"Inexhaustible Intent, suppose there is a person who accepts 

and upholds the names of as many bodhisattvas as there are 

sands in sixtytwo million Ganges, and for as long as his present 

body lasts, he offers them alms in the form of food and drink, 

clothing, bedding and medicines. What is your opinion? 

Would this good man or good woman gain many benefits, or 

would he not?"Inexhaustible Intent replied, "They would be 

very many, WorldHonored One." 

อักษรยมติ(ผู้มีความตั้งใจอย่างลึกล ้า/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) 
สมมติว่ามีคนๆหน่ึงน้อมรับและยึดถือนามของพระโพธิสัตว์เป็น
จ านวนมากมายเท่ากบัเม็ดทรายในแม่น ้าคงคาถึง ๖๒ ล้านสาย และ
ตลอดชีวิตได้ถวายทานแด่พระโพธิสัตว์เหล่านน้ันในรูปของอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองนอนและยารักษาโรค เธอมคีวามเห็นว่าอย่างไร? 
สาธุชนชายหรือหญิงนีจ้ะได้รับผลบุญมากมายหรือไม่?  

พระโพธิสัตว์อกัษยมติ(มีความตั้งใจอย่างลกึล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)
ทูลตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พวกเขาจะได้รับผลบุญ
จ านวนมาก พระเจ้าข้า 
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The Buddha said: "Suppose also that there is a person who 
accepts and upholds the name of Bodhisattva Perceiver of the 
World's Sounds and even just once offers him obeisance and 
alms. The good fortune gained by these two persons would be 
exactly equal and without difference. For a hundred, a 
thousand, ten thousand, a million kalpas it would never be 
exhausted or run out. Inexhaustible Intent, if one accepts and 
upholds the name of Bodhisattva Perceiver of the World's 
Sounds, he will gain the benefit of merit and virtue that is as 
immeasurable and boundless as this!" 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมมติอีกว่ามีคนๆหน่ึงน้อมรับและ
ยึดถือในนามของพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ
โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)และแม้เพียงคร้ังเดียวได้ถวาย
ความเคารพและทานแด่พระโพธิสัตว์องค์นี้ ผลบุญที่คนสองคนนี้
จะได้รับจะเท่าเทียมและไม่แตกต่างกนัเลย แม้ผ่านไปเป็นเวลาหน่ึง
ร้อยพันหมื่นล้านกับผลบุญที่ได้ก็ไม่หมดส้ิน อักษยมติ(ผู้มีความ
ตั้งใจอย่างลึกล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)ถ้าใครน้อมรับและยึดถือนาม
ของพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟัง
เสียงร้องของโลก) เขาจะได้รับประโยชน์จากคุณงามความดีซ่ึงไม่
อาจวดัได้และไม่มขีอบเขตจ ากดัดังนี ้ 
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อรรถกถา :การท่ีมีคนๆหน่ึงน้อมรับและยึดถือนามของพระ
โพธิสัตวเ์ป็นจ านวนมากมายเท่ากบัเมด็ทรายในแม่น ้ าคงคาถึง ๖๒ 
ลา้นสาย และตลอดชีวติไดถ้วายทานแด่พระโพธิสัตวเ์หล่านั้นในรูป
ของอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองนอนและยารักษาโรค  เปรียบเทียบ
ผลบุญกบัคนอีกคนหน่ึงท่ีนอ้มรับและยดึถือในนามของพระอวโลกิ
เตศวรมหาโพธ์ิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผูรั้บฟังเสียงร้องของ
โลก)และแมเ้พียงคร้ังเดียวได้ถวายความเคารพและทานแด่พระ
โพธิสัตวอ์งคน้ี์  พบว่าผลบุญท่ีคนทั้งสองคนน้ีจะไดรั้บจะเท่าเทียม
และไม่แตกต่างกนัเลย  แมผ้่านไปเป็นเวลาหน่ึงร้อยพนัหม่ืนลา้น
กบัผลบุญท่ีไดก้ไ็ม่หมดส้ิน   แสดงวา่ถา้ใคร นอ้มรับและยดึถือนาม
การท าบุญท ากศุลถวายพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม(พระ
โพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) เขาจะไดรั้บประโยชน์จากคุณ
งามความดีซ่ึงไม่อาจวดัไดแ้ละไม่มีขอบเขตจ ากดั 
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Bodhisattva Inexhaustible Intent said to the Buddha, "World-

Honored One, Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds—

how does he come and go in this saha world? How does he 

preach the Law for the sake of living beings? How does the 

power of expedient means apply in his case?" 

พระอกัษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มคีวามตั้งใจอย่างลกึ

ล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับ

ฟังเสียงร้องของโลก) เดินทางไปมาในสหาโลกธาตุนี้อย่างไร เทศน์

ธรรมโปรดสรรพสัตว์อย่างไร พลงัแห่งกศุโลบายที่ท่านใช้มีลกัษณะ

อย่างไร พระพทุธเจ้าข้า ?  

The Buddha said to Bodhisattva Inexhaustible Intent: "Good 
man, if there are living beings in the land who need someone in 
the body of a Buddha in order to be saved, Bodhisattva 
Perceiver of the World's Sounds immediately manifests 
himself in a Buddha body and preaches the Law for them. If 
they need someone in a pratyekabuddha's body in order to be 
saved, immediately he manifests a pratyekabuddha's body and 
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preaches the Law to them. If they need a voice-hearer to be 
saved, immediately he becomes a voice-hearer and preaches 
the Law for them. If they need King Brahma to be saved, 
immediately he becomes King Brahma and preaches the Law 
for them. If they need the lord Shakra to be saved, 
immediately he becomes the lord Shakra and preaches the 
Law for them. If they need the heavenly being Freedom to be 
saved, immediately he becomes the heavenly being Freedom 
and preaches the Law for them. 
 If they need the heavenly being Great Freedom to be saved, 

immediately he becomes the heavenly being Great Freedom 

and preaches the Law for them. If they need a great general of 

heaven to be saved, immediately he becomes a great general of 

heaven and preaches the Law for them. If they need 

Vaishravana to be saved, immediately he becomes 

Vaishravana and preaches the Law for them. If they need a 

petty king to be saved, immediately he becomes a petty king 

and preaches the Law for them.If they need a rich man to be 

saved, immediately he becomes a rich man and preaches the 
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Law for them. If they need a householder to be saved, 

immediately he becomes a householder and preaches the Law 

for them. If they need a chief minister to be saved, 

immediately he becomes a chief minister and preaches the 

Law for them. If they need a Brahman to be saved, 

immediately he  becomes   a Brahman and preaches the Law 

for them. If they need a monk, a nun, a layman believer, or a 

laywoman believer to be saved, immediately he becomes a 

monk, a nun, a layman believer, or a laywoman believer and 

preaches the Law for them. If they need the wife of a rich man, 

of a householder, a chief minister, or a Brahman to be saved, 

immediately he becomes those wives and preaches the Law for 

them. If they need a young boy or a young girl to be saved, 

immediately he becomes a young boy or a young girl and 

preaches the Law for them. If they need a heavenly being, a 

dragon, a yaksha, a gandharva, an asura, a garuda, a kimnara, 

a mahoraga, a human or a nonhuman being to be saved, 
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immediately he becomes all of these and preaches the Law for 

them. If they need a vajra-bearing god to be saved, 

immediately he becomes a vajra-bearing god and preaches the 

Law for them. 
 

พระพุทธองค์ตรัสตอบพระอักษรยมติโพธิสัตว์ (พระ
โพธิสัตว์ผู้มคีวามตั้งใจอย่างลกึล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)ว่า สาธุชน ถ้า
มีสรรพสัตว์ในดินแดนใดต้องการความช่วยเหลือด้วยรูปกายของ
พระพุทธ พระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์
ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)จะปรากฏตนในรูปกายของพระพุทธ และ
เทศนาธรรมแก่พวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในรูป
กายของพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านก็จะปรากฏในรูปกายของพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อเทศนาธรรมโปรดคนเหล่าน้ัน ถ้าพวกเขา
ต้องการความช่วยเหลอืในรูปกายของพระท่านกจ็ะปรากฏกายแบบ
พระสาวกเพื่อเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือจากพระพรพรหมราช ท่านก็จะปรากฏกายในรูปพระ
พรหมราชและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือจากท้าวสักกะเทวราช ท่านก็จะปรากฏกายในรูปท้าว
สักกะเทวราชและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการ
ความช่วยเหลอืจากพระอศิวร ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปพระอศิวร
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และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
จากพระมเหศวร ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปพระมเหศวรและเทศนา
ธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากมหาเท
วะเสนา ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปมหาเทวะเสนา และเทศนาธรรม
โปรดพวกเขา   ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลอืจากท้าวเวสสุว
รรณ ท่านก็จะปรากฏกายในรูปท้าวเวสสุวรรณและเทศนาธรรม
โปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลอืจากพระราชาน้อย 
ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปพระราชาน้อย และเทศนาธรรมโปรดพวก
เขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเศรษฐี ท่านกจ็ะปรากฏ
กายในรูปเศรษฐี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการ
ความช่วยเหลือจากคหบดี ท่านก็จะปรากฏกายในรูปคหบดี และ
เทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจาก
มุขมนตรี ท่านก็จะปรากฏกายในรูปมุขมนตรี และเทศนาธรรม
โปรดพวกเขา  ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพราหมณ์ 
ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปพราหมณ์ และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา
ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก หรือ
อบุาสิกา ท่านกจ็ะปรากฏกาย ในรูปภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกา
และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
จากภรรยาเศรษฐี ภรรยาคหบดี ภรรยามุขมนตรี หรือภรรยา
พราหมณ์ ท่านก็จะปรากฏกายในรูปภรรยาเศรษฐี ภรรยาคหบดี 
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ภรรยามุขมนตรี หรือภรรยาพราหมณ์ และเทศนาธรรมโปรดพวก
เขา  ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากชายหนุ่มหรือหญิงสาว 
ท่านกจ็ะปรากฏกายในรูปชายหนุ่มหรือหญิงสาว และเทศนาธรรม
โปรดพวกเขา ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเทวดา นาค 
ยกัษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กนินร มโหรคะ มนุษย์หรืออมนุษย์ ท่านก็
จะปรากฏกายในรูปเหล่านี้ และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา ถ้าพวก
เขาต้องการความช่วยเหลอืจากเทพวัชรปราณี ท่านกจ็ะปรากฏกาย
ในรูปเทพวชัรปราณ ีและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 
 

อรรถกถา :พระอวโลกิเตศวรมหาโพธ์ิสัตวก์วนอิม(พระโพธิสัตว์

ผูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) มีแนวทางในการเดินทางไปมาในสหา

โลกธาตุ เทศธรรมโปรดสรรพสัตวแ์ละมี พลงัแห่งกุศโลบายท่ีท่าน

ใชมี้ลกัษณะดงัน้ี 

ถา้มีสรรพสัตวใ์นดินแดนใดตอ้งการความช่วยเหลือดว้ยรูปกายของ

พระพุทธ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธ์ิสัตวก์วนอิม  (พระโพธิสัตว์

ผูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)จะปรากฏตนในรูปกายของพระพุทธ และ

เทศนาธรรมแก่พวกเขา  
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ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือในรูปกายของพระปัจเจกพุทธเจา้ 

ท่านก็จะปรากฏในรูปกายของพระปัจเจกพุทธเจา้เพื่อเทศนาธรรม

โปรดคนเหล่านั้น  

ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในรูปกายของพระท่านก็จะ

ปรากฏกายแบบพระสาวกเพื่อเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระพรพรหมราช ท่านก็จะ

ปรากฏกายในรูปพระพรหมราชและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากทา้วสักกะเทวราช ท่านก็จะ

ปรากฏกายในรูปทา้วสักกะเทวราชและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระอิศวร ท่านก็จะปรากฏ

กายในรูปพระอิศวรและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระมเหศวร ท่านกจ็ะปรากฏ

กายในรูปพระมเหศวรและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากมหาเทวะเสนา ท่านก็จะ

ปรากฏกายในรูปมหาเทวะเสนา และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากทา้วเวสสุวรรณ ท่านก็จะ
ปรากฏกายในรูปทา้วเวสสุวรรณและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระราชาน้อย ท่านก็จะ
ปรากฏกายในรูปพระราชานอ้ย และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา  



42 
 

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากเศรษฐี ท่านก็จะปรากฏกาย
ในรูปเศรษฐี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากคหบดี ท่านก็จะปรากฏกาย
ในรูปคหบดี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากมุขมนตรี ท่านก็จะปรากฏ
กายในรูปมุขมนตรี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพราหมณ์ ท่านก็จะปรากฏ
กายในรูปพราหมณ์ และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกหรืออุ
บาสิกกา ท่านก็จะปรากฏกายในรูปภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกหรือ อุ
บาสิกกาและเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 
ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากภรรยาเศรษฐี ภรรยาคหบดี 
ภรรยามุขมนตรี หรือภรรยาพราหมณ์ ท่านก็จะปรากฏกายในรูป
ภรรยาเศรษฐี ภรรยาคหบดี ภรรยามุขมนตรี หรือภรรยาพราหมณ์ 
และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 
ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากชายหนุ่มหรือหญิงสาว ท่านก็
จะปรากฏกายในรูปชายหนุ่มหรือหญิงสาว และเทศนาธรรมโปรด
พวกเขา 
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ถา้พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากเทวดา นาค ยกัษ ์คนธรรพ ์
อสูร ครุฑ กินนร มโหรคะ มนุษยห์รืออมนุษย ์ท่านก็จะปรากฏกาย
ในรูปเหล่าน้ี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเทพวชัรปราณี ท่านก็จะ
ปรากฏกายในรูปเทพวชัรปราณี และเทศนาธรรมโปรดพวกเขา 

เหล่าน้ีคือบุญกุศลท่ีพระพุทธพระอวโลกิเตศวรมหาโพธ์ิ
สัตวก์วนอิม (พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)น้ีไดรั้บแลว้
และถือเอารูปกายต่างๆ เดินทางไปในแดนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
สรรพสัตว ์เพราะเหตุน้ีเธอและคนอ่ืนๆ ควรจะถวายทานแด่พระ
พุทธพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว(์พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของ
โลก) ดว้ยใจหน่ึงเดียว  การท่ีพระองคต์อ้งการจะรับฟังปัญหาค าร ่ า
ร้องจากสรรพสัตวแ์นวทางการเขา้หาสรรพสัตวด์ว้ยการท าตนให้มี
บุคลิก ฐานะและลกัษณะเสมอดว้ยสรรพสัตวท่ี์พระองคท์รงเข้าไป
รับฟัง จึงเป็นกุศโลบายและแนวทางท่ีชาญฉลาดท่ีจะท าให้สรรพ
สัตวท่ี์เขา้ไปรับฟังเกิดความอุ่นใจ ไวว้างใจ เพราะคิดว่าพระองค์
เป็นเพื่อน เป็นพวกเดียวกนั ลดความวิตกกงัวล ลดความไม่เช่ือใจ 
และสนิทใจท่ีจะให้ขอ้มูลในปัญหาท่ีประสบตามความเป็นจริง ทั้ง
ยินดีรับฟังและยินดีปฏิบติัตามในแนวทางช่วยเหลือของพระองค์
อยา่งเช่ือถือสนิทใจ   
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ซ่ึงแนวทางและกุศโลบายเป็นตวัอย่างท่ีดีต่อผูน้  าทั้งหลายท่ี
จะน าไปใชใ้นการบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีผูน้  าหลายคนปลอมตวั
ไป เ ป็ นพนัก ง า น เ พื่ อ ไ ป รั บทร าบ ปัญห า จ า กลู ก ค้ า แ ล ะ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาระดับล่าง ด้วยเหตุปัญหาท่ีแท้จริงถูกผูบ้ริหาร
ระดับกลางต้น ระดับกลาง ตัดตอนมิให้ส่งความจริงมาถึงฝ่าย
บริหารระดบับน   

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในยคุโบราณ จกัรพรรดิ
ของแผ่นดินจีนท่ีด ารง ในต าแหน่งฮ่องเตห้ลายพระองค์ เช่น จกั
พรรดิคงัซีฮ่องเต ้จกัพรรดิเฉียนหลงฮ่องเตท่ี้ประสบความส าเร็จใน
การบริหารบา้นเมือง ทรงมีพระราชกรณียกิจส าคญัท่ีแตกต่างจาก
ฮ่องเต้องค์อ่ืนๆ ก็คือทรงโปรดท่ีจะปลอมตัวเป็นสามญัชนออก
เดินทางโดยส่วนพระองคแ์บบปิดลบัไม่ให้ขา้ราชการทอ้งถ่ินล่วงรู้ 
เพื่อไปสืบดูการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการในทอ้งถ่ินและสอบถาม
ทุกขสุ์ขความเป็นอยูข่องราษฎรของพระองค ์มีผลท าใหใ้นรัชสมยั
ของพระองคมี์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก   

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไดน้ าตวัอยา่ง
ท่ีดีของฮ่องเตจี้นในยุคโบราณดงักล่าว มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย โดยทรงไดท้ าพระราชกรณียกิจท่ีส าคญั คือ ทรงออกประพาส
ต้นพระราชด า เนินออกไปตามหัวเมืองในแบบปิดลับไม่ให้
ขา้ราชการทอ้งถ่ินรับรู้ เพื่อสืบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
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และการท างานของขา้ราชการตามหวัเมืองท่ีห่างไกล ท าใหพ้ระองค์
บริหารประเทศไทยไดเ้จริญรุ่งเรือง เป็นท่ีรักยิ่งของประชาชน จน
เม่ือพระองคส์วรรคตประชาชนไดข้นานพระนามของพระองค์ว่า 
พระปิยมหาราช กษตัริยอ์นัเป็นท่ีรักของประชาชนชาวไทย 

 
ส าหรับในยุคปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอ

ดุลยเดช  ทรงไดเ้จริญรอยตามพระปิยะมหาราช  พระองค์ทรงได้
เสดจ็ราชด าเนินไปเยีย่มความทุกขสุ์ขของพสกนิกรของพระองคใ์น
แทบทุกท่ี แมแ้ต่ในทอ้งท่ีทุรกนัดาร ทอ้งท่ีท่ีเป็นภูเขาสูง ท่ีไม่มีทาง
คมนาคมไปถึง ตอ้งเดินทางอยา่งยากล าบากดว้ยพระบาท กท็รงราช
ด าเนินไปอยา่งไม่ยอ่ทอ้เพื่อท่ีจะรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีรักของพระองคด์ว้ยพระเนตรพระกรรณของพระองค์
เอง ดังนั้นการท่ีพระองค์ได้เสด็จราชด าเนินแบบส่วนพระองค์
ดงักล่าว ท าให้พระองคเ์ห็นสภาพผูค้น สภาพบา้นเมือง และสภาพ
ปัญหาในพื้นท่ีตามความเป็นจริง  ท าใหพ้ระองคท์รงสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน ภายใตโ้ครงการตาม
พระราชด าริ  การด าเนินพระราชกรณียกิจของพระองคไ์ดรั้บการยก
ย่องสรรเสริญจากไพร่ฟ้าของพระองค์และเป็นตัวอย่างท่ีดีของ
กษตัริยป์ระเทศอ่ืนๆ เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลกในฐานะกษตัริยเ์หนือ
กษตัริย ์ ในความเช่ือของลทัธิฝ่ายมหายานและประชาชน เช่ือว่า
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พระองค์ได้ทรงปฏิบติัเยี่ยงพระโพธิสัตว ์ ซ่ึงเป็นท่ีรักยิ่งหน่ึงใน
ดวงใจของประชาชนชาวไทย  แม้พระองคจ์ะไดเ้สด็จสวรรคตไป
แล้ว  แต่พระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชด าริของ
พระองคย์งัตราตรึงในหัวใจของประชาชนชาวไทยไปชัว่กาลดุจดงั
เทพเจา้องคห์น่ึง 
"Inexhaustible Intent, this Bodhisattva Perceiver of the 

World's Sounds has succeeded in acquiring benefits such as 

these and, taking on a variety of different forms, goes about 

among the lands saving living beings. For this reason you and 

the others should single-mindedly offer alms to Bodhisattva 

Perceiver of the World's Sounds. This bodhisattva and 

mahasattva Perceiver of the World's Sounds can bestow 

fearlessness on those who are in fearful, pressing or difficult 

circumstances. That is why in this saha world everyone calls 

him Bestower of Fearlessness." 
 

อกัษยมติ(ผู้มีความตั้งใจอย่างลึกล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)  เหล่านี้คือ
บุญกุศลที่พระพุทธพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ
โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)นี้ได้รับแล้วและถือเอารูปกาย
ต่างๆ เดินทางไปในแดนต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอืสรรพสัตว์ เพราะเหตุนี้
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เธอและคนอืน่ๆ ควรจะถวายทานแด่พระพุทธพระอวโลกเิตศวรรม
หาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) ด้วยใจ
หน่ึงเดียว พระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์
ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)นี้ สามารถที่จะประทานความไม่กลัว
ให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันน่ากลัว ถูกบีบคั้นหรือยากล าบาก
ทั้งปวง น่ันคือเหตุที่ในสหาโลกธาตุนี้ทุกคนเรียกท่านว่า พระผู้
ประทานความไม่กลวั 
 

อรรถกถา : ความไม่กลวัหรือความกลา้  เป็นพฤติกรรมท่ีส าคัญ
ส าหรับผูท่ี้ต้องการความหลุดพ้นจากสภาพของสัตวะลักษณะ
(สภาพความเป็นสัตว)์  ทางการแพทยถ์า้มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายเกิด
ความกลวั  ร่างกายจะหลัง่ฮอร์โมนพิษ เช่น ฮอร์โมนอะดรีนาลิน 
ฮอร์โมนคอร์ติซอล ฯ  ท่ีจะกระตุน้ให้หัวใจเตน้แรง สูบฉีดเลือด
มากข้ึน มีความดันโลหิตสูงข้ึน เพื่อให้พร้อมต่อการต่อสู้หรือวิ่ง
หลบหนี  ถา้สัตวมี์ความกลวัเกิดข้ึนเร่ือยๆบ่อยๆ กจ็ะท าใหศ้กัยภาพ
ทางกายท่ีช่วยเหลือเพื่อการเอาชีวิตรอดลดนอ้ยถอยลง จนเป็นเหยือ่
ให้กบัผูล่้าในท่ีสุด  นอกจากน้ีความกลวัถูกเรียกว่าเป็นจุดด าแห่ง
ความชั่วร้าย  ถา้บุคคลใดยงัมีความกลวัอยู่ไม่ว่าในเร่ืองใด  เช่ือว่า
เขามีเมล็ดพนัธ์แห่งความชัว่ร้ายอยู่ในใจ  สักวนัหน่ึงเมล็ดพนัธุ์ชัว่
ร้ายจะแตกกอออกมาเพื่อจูงสรรพสัตวล์งสู่อบายไม่หลุดพน้จาก
วัฏสงสาร ทั้ งยงัท าตัวเป็นมาร ท าตัวเป็นอุปสรรคสร้างความ
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หวาดกลวัใหก้บัผูท่ี้ปรารถนาจะท าให้ความดี  ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในสภาพความเจบ็ป่วย การข่มขู่ของสัตว ์บุคคล นกับวช เศรษฐี ผูมี้
อ  านาจรัฐ  ขุนนาง กษตัริย ์ฯลฯ ท าให้เกิดความระย่นย่อทอ้แทจ้น
ไม่กลา้ท าความดีเหล่านั้นดว้ยเมลด็พนัธุ์ความกลวัท่ีอยูใ่นใจของเขา
เบ่งบานข้ึน  

ความกล้า จึงเป็นส่ิงท่ีก าจัดอกุศลทั้งปวง  ความกลา้เป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับคนท่ีปรารถนาท าความดี ปรารถนาท่ีจะกา้ว
ไปสู่ความเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปรารถนาท่ีจะกา้วสู่ความเป็นพระอริยะ
บุคคล ปรารถนาท่ีจะกา้วสู่ความเป็นพระโพธิสัตวห์รือพระพุทธเจา้
ในอนาคต  ดังนั้นการท่ีพระอวโลกิเตศวรมหาโพธ์ิสัตว์กวนอิม
(พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)น้ี สามารถท่ีจะประทาน
ความไม่กลวัให้แก่ผูท่ี้ตกอยู่ในสถานการณ์อนัน่ากลวั ถูกบีบคั้น
หรือยากล าบากทั้งปวง นั่นคือเหตุท่ีในสหาโลกธาตุน้ีทุกคนเรียก
ท่านว่า พระผูป้ระทานความไม่กลวั   ถา้พวกเขาระลึกถึงและยดึถือ
ค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม  ตามปรัชญา
ปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า ความกลวัทั้งหมด 
คือ ความวา่ง จนปล่อยวางได ้จิตใจมิไดย้ดึมัน่ถือมัน่ ไม่เกิดการปรุง
แต่งในจิตใจ แลว้มีความกลา้หาญในจิตใจท่ีจะท าความดี ไม่กลวัต่อ
กิเลสมารทั้ งหลาย  มีความกลา้หาญดุจดังพระพุทธเจา้ขณะท่ีจะ
บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้มีพญามารมาขวางเพื่อให้พระองค์
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หวาดกลวัทั้งกองทพัมาร บุตรสาวพญามารท่ีย ัว่ยวนตณัหาราคะ 
และมารท่ีมีหน้าตาเหมือนพระองค์เอง พระพุทธองค์ก็หาได้
หวาดกลัวไม่ พระพุทธองค์ทรงมีความกล้าหาญ  จนสามารถ
พิชิตมาร ท าใหพ้ญามารล่าถอย  ไม่มีความกลวัในการท าความดี จน
พระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้  
 

 

Bodhisattva Inexhaustible Intent said to the Buddha, "World-

Honored One, now I must offer alms to Bodhisattva Perceiver 

of the World's Sounds." 

 

(พระอักษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มีความตั้งใจอย่าง

ลึกล า้/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระผู้มี

พระภาคเจ้า ในเวลานี้ต้องการที่จะถวายทานแด่พระอวโลกิเตศวร 

มหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) 

พระพทุธเจ้าข้า 

Then he took from his neck a necklace adorned with numerous 

precious gems, worth a hundred or a thousand taels of gold, 

and presented it to [the bodhisattva], saying, "Sir, please 

accept this necklace of precious gems as a gift in the Dharma." 
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         ในเวลาน้ันท่านได้ถอดเอาสร้อยคออญัมณีมูลค่าหน่ึงร้อยหรือ

หน่ึงพันต าลึงทองออก แล้วน าไปถวายแด่พระอวโลกิเตศวรรมหา

โพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)พร้อม

กล่าวว่า ท่านผู้เจริญ ได้โปรดรับสร้อยคออญัมณีนี้เป็นของก านัลใน

พระธรรมด้วยเถิด 

At that time Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds was 

unwilling to accept the gift. 

ในเวลาน้ันพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ(พระ

โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)มไิด้ตั้งใจทีจ่ะรับของก านัลน้ัน 

Inexhaustible Intent spoke once more to Bodhisattva Perceiver 

of the World's Sounds, saying, "Sir, out of compassion for us, 

please accept this necklace." 

พระอักษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มีความตั้งใจอย่างลึกล ้า/

อย่างไม่มีที่ส้ินสุด)จึงได้กล่าวแก่พระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์

กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)อกีคร้ังหน่ึงว่า ท่าน

ผู้เจริญ ขอท่านเมตตาแก่เรา โปรดรับสร้อยคอนีด้้วยเถิด 
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Then the Buddha said to Bodhisattva Perceiver of the World's 

Sounds, "Out of compassion for this bodhisattva Inexhaustible 

Intent and for the four kinds of believers, the heavenly beings, 

dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, 

mahoragas, human and nonhuman beings, you should accept 

this necklace." 

ในเวลาน้ันพระพุทธองค์ตรัสแก่ พระอวโลกิเตศวรรมหา

โพธิสัตว์กวนอิม(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ว่า เพื่อ

ความเมตตาแก่พระอกัษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มีความตั้งใจ

อย่างลกึล า้/อย่างไม่มทีีส้ิ่นสุด) บริษัท ๔ เทวดา นาค ยักษ์ คนธรรพ์ 

อสูร ครุฑ กนินร มโหรคะ มนุษย์และอมนุษย์ ท่านควรรับสร้อยคอ

นีไ้ว้ 

Thereupon Bodhisattva Perceiver of the World's 

Sounds, having compassion for the four kinds of believers and 

the heavenly beings, dragons, human and nonhuman beings 

and the others, accepted the necklace and, dividing it into two 

parts, presented one part to Shakyamuni Buddha and 
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presented the other to the tower of the Buddha Many 

Treasures. 

คร้ันแล้วพระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ

โพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) เพื่อความเมตตาแก่บริษัท ๔ 

และเทวดา นาค มนุษย์และอมนุษย์และคนอื่นๆ จึงรับสร้อยคอไว้ 

จากน้ันแบ่งสร้อยออกเป็นสองส่วน ส่วนหน่ึงถวายแด่พระศากยมุนี

พทุธเจ้าและส่วนหน่ึงถวายแด่หอรัตนะของพระประภูตรัตนพทุธะ 

อรรถกถา : การท่ีพระอกัษยมติโพธิสัตว ์(พระโพธิสัตวผ์ูมี้ความ

ตั้งใจอยา่งลึกล ้า/อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด) ไดก้ราบทูลพระพุทธองค ์เพื่อ

ตอ้งการท่ีจะถวายทานแด่พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม

(พระโพธิสัตว์ผู ้รับฟัง เ สียง ร้องของโลก)  โดยได้ถอดเอา

สร้อยคออัญมณีมูลค่าหน่ึงร้อยหรือหน่ึงพนัต าลึงทองออก แล้ว

น าไปถวายแด่พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ

โพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) 

ในวาระแรกพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม(พระ

โพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) ทรงมิไดต้ั้งใจท่ีจะรับของก านลั

นั้น)ท าใหพ้ระอกัษยมติโพธิสัตว ์(พระโพธิสัตวผ์ูมี้ความตั้งใจอยา่ง

ลึกล ้ า/อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด)จึงได้กล่าวแก่พระอวโลกิเตศวรมหา
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โพธิสัตวก์วนอิม(พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) ไดว้ิงวอน

ขอให้ท่านเมตตาพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม(พระ

โพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)มีเมตตารับสร้อยคอน้ีดว้ย 

ในเวลานั้นพระพุทธองค์ตรัสแก่ พระอวโลกิเตศวรมหา
โพธิสัตวก์วนอิม(พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)ว่า เพื่อ
ความเมตตาแก่พระอกัษยมติโพธิสัตว ์(พระโพธิสัตวผ์ูมี้ความตั้งใจ
อยา่งลึกล ้า/อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด) บริษทั ๔  เทวดา นาค ยกัษ ์คนธรรพ ์
อสูร ครุฑ กินนร มโหรคะ มนุษยแ์ละอมนุษย ์ท่านควรรับสร้อยคอ
น้ีไว ้

ท าใหพ้ระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม(พระโพธิสัตว์
ผูรั้บฟังเสียงร้องของโลก)ดว้ยค าแนะน าแห่งพระพุทธองคแ์ละ เพื่อ
ความเมตตาแก่บริษทั ๔ และเทวดา นาค มนุษยแ์ละอมนุษยแ์ละคน
อ่ืนๆ จึงไดท้รงรับสร้อยคอไว ้จากนั้นแบ่งสร้อยออกเป็นสองส่วน 
ส่วนหน่ึงถวายแด่พระศากยมุนีพุทธเจา้และส่วนหน่ึงถวายแด่หอ
รัตนะของพระประภูตรัตนพุทธะ 

พระประภูตรัตนพุทธเป็นพระพุทธเจา้ตามความเช่ือของ
ลัทธิฝ่ายมหายาน  ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร กล่าวว่าเป็น
พระพุทธเจา้ในอดีตท่ีจะปรากฎพระองค์ทุกคร้ังท่ีมีการแสดงพระ
สัทธรรมปุณฑริกสูตร  ซ่ึงรวมทั้งในการแสดงพระสูตรในคร้ังน้ี
ของพระศากยมุนีพุทธเจา้ดว้ย  เป็นหน่ึงในค าสอนท่ียนืยนัความเช่ือ
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ของฝ่ายมหายานว่าความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้ส้ินสุดลงท่ีการ
ปรินิพพานแต่จะคงอยูใ่นโลกต่อไปในอนาคตอนัยาวนาน 

หอรัตนะประดบัประดาดว้ยอญัมณี 7 ชนิด  ไดแ้ก่ ทอง เงิน 
ไพฑูรย ์หอยสังข์ หินโมรา ไข่มุก และโกเมน  แลว้พระศากยมุนี
พุทธเจา้และพระประภูตรัตนพุทธะ  สองพระพุทธะไดป้ระทบัเคียง
ขา้งกนัในหอรัตนะน้ี หอรัตนะน้ีจะปรากฎในสถานท่ีท่ีมีการเทศนา
สัทธรรมปุณฑริกสูตร และให้การรับรองว่าเป็นความจริงต่อ
สัทธรรมปุณฑริกสูตร 

การถวายทานโดยมอบสร้อยคอดงักล่าวของพระอกัษยมติ

โพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผูมี้ความตั้ งใจอย่างลึกล ้ า/อย่างไม่มีท่ี

ส้ินสุด)  ต่อพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิม(พระโพธิสัตว์

ผูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) และพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม(พระโพธิสัตวผ์ูรั้บฟังเสียงร้องของโลก) เม่ือรับสร้อยคอไว ้

แลว้ไดแ้บ่งสร้อยออกเป็นสองส่วน  

ส่วนหน่ึงถวายแด่พระศากยมุนีพุทธเจา้และส่วนหน่ึงถวาย

แด่หอรัตนะของพระประภูตรัตนพุทธะ) เป็นการแสดงถึงตวัอย่าง

ของการถวายทานคือ  ประการแรก เ ป็นการถวายทานแก่

พระพุทธเจา้ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ประการท่ีสอง เป็นการถวาย

ทานเพื่อบูชาสัทธรรมปุณฑริกสูตร 
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[The Buddha said,] "Inexhaustible Intent, these are the kinds 

of freely exercised supernatural powers that Bodhisattva 

Perceiver of the World's Sounds displays in his comings and 

goings in the saha world." 

พระพทุธองค์ตรัสว่า อกัยมติ(ผู้มีความตั้งใจอย่างลกึล า้/อย่างไม่มีที่

ส้ินสุด) เหล่านี้คืออิทธิฤทธ์ิที่พระอวโลกิเตศวรรมหาโพธิสัตว์

กวนอมิ(พระโพธิสัตว์ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก)ใช้ในการมาการไป

ในสหาโลกธาตุนี)้ 
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อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเร้นในสัทธรรมปุณฑริกสูตร 

 

บทที ่25 สมนัตมุขปริวรรต 

มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ 

กบัการรับฟังเสียงร ่าร้องของโลก 

 

อรรถกถา ตอนที ่2  

ภาคคาถาประพนัธ์ (ร้อยกรอง) 
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At that time Bodhisattva Inexhaustible Intent posed this 

question in verse form: 

คร้ังน้ันพระอกัษยมติโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์ผู้มีความตั้งใจ

อย่างลึกล ้า/อย่างไม่มีที่ส้ินสุด) ได้ทูลถามปัญหาในรูปของคาถา

ประพนัธ์ดังนี ้ 

World-Honored One replete with wonderful features, 

พระผู้มพีระภาคเจ้าผู้อดุมด้วยลกัษณะอนัมหัศจรรย์ 

 I now ask you once again  

บัดนี ้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์อกีคร้ัง 

for what reason that Buddha's son  

เพราะเหตุอะไรพระพทุธบุตรองค์น้ัน 

is named Perceiver of the World's Sounds? 

จึงได้สมญานามว่า อวโลกเิตศวร (ผู้รับฟังเสียงร้องของโลก) 
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The Honored One endowed with wonderful features replied to 
Inexhaustible Intent in verse: 

พระผู้มพีระภาคเจ้าผู้เพยีบพร้อมด้วยลกัษณะมหัศจรรย์ ได้
ตรัสตอบพระอกัษยมติ (พระผู้มีความตั้งใจอย่างลกึล า้/อย่างไม่มีที่
ส้ินสุด)เป็นคาถาดังนี)้ 

 

Listen to the actions of the Perceiver of Sounds, 

จงฟังการกระท าของอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ 

how aptly he responds in various quarters.  

เขาสนองตอบในทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมได้อย่างไร 

His vast oath is deep as the ocean; 

ค าปฏณิญาอนักว้างขวางของเขาลกึดังมหาสมุทร 

kalpas pass but it remains unfathomable.  

แม้หลายกปัผ่านไปแต่มนักไ็ม่อาจหยัง่ถึงได้ 

He has attended many thousands and millions of Buddhas, 

เขาได้ปรนนิบัติพระพทุธหลายพนัล้านพระองค์มาแล้ว 
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setting forth his great pure vow. 

ท าการประกาศมหาปณธิานอนับริสุทธ์ิของเขา 

I will describe him in outline for you—  

เราจะบรรยายเร่ืองของเขาโดยย่อแก่เธอ 

listen to his name, observe his body, 

จงฟังช่ือของเขา จงดูกายของเขา 

bear him in mind, not passing the time vainly, 

จงจ าเขาไว้ในใจ อย่าให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า 

for he can wipe out the pains of existence. 

เพราะว่าเขาสามารถขจัดความเจ็บปวดของชีวติ 

สมมติว่ามใีครคดิจะท าร้ายแก่เธอ 

should push you into a great pit of fire. 

จะผลกัเธอเข้าไปในบ่อเพลงิใหญ่ 

Think on the power of that Perceiver of Sounds 

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 
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and the pit of fire will change into a pond!  

บ่อเพลงิน้ันกจ็ะกลายเป็นบ่อน า้ 

อรรถกถา :มายาแห่งกเิลสแบบที ่1   วางกบัดัก 

ลีลาแห่งมาร : การผลัก  เปรียบได้กับการใช้การล่อลวง การ

หลอกลวง การลวงด้วยค าเท็จ การขุดบ่อล่อปลา เพื่อให้หลงเช่ือ 

และให้เดินทางสู่ถนนแห่งกเิลสตามทีล่่อลวงไว้ 

บ่อเพลิง หรือ บ่อน ้ า  เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดตามธรรมชาติ  ตอ้งมีการ
ก่อหรือขุดตกั จนเกิดลกัษณะของบ่อท่ีสามารถกบัเก็บไฟหรือน ้ า
จ  านวนมากไวไ้ด ้ ดงันั้นลกัษณะของบ่อไฟหรือบ่อน ้ า  เกิดจากการ
เสาะแสวงและจดัสร้างข้ึนเพื่อล่อลวงชกัน าน ้ าหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้
ไหลเขา้มา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหวงัแสวงหาประโยชน์จากส่ิง
นั้นๆเพื่อใหต้นเองไดรั้บความพึงพอใจและความสุขสบายใหก้บัตน   

ดงันั้นค าว่าบ่อเพลิง จึงเปรียบไดก้บัการสร้างส่ิงล่อลวงข้ึน 

ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนมาโดยเหตุตามธรรมชาติปกติท่ีอาจเป็นวสัดุส่ิงของ

ของเหลวยาสารเคมีอาหารเคร่ืองด่ืมหรือประดิษฐ์ค  าพูดหรือ

ประกาศหรือรูปแบบการบริการ   อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหผู้ ้

ท่ีสัมผสัเกิดการพฒันากองกิเลส 3  คือ ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง  ให้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  อย่างต่อเน่ืองในส่ิงท่ีเป็นกับดักต่อ
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ร่างกายและจิตใจเหล่านั้น  จนเกิดเป็นเพลิงกิเลสท่ีมีความรุนแรง

มากกวา่ปกติวสิัย  ผลกัดนัใหบุ้คคลเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ถูกโฆษณาโนม้นา้วใจให้หลงผิด มีผลท าใหเ้พื่อใหบุ้คคลเป้าหมาย

เกิดมิจฉาจิตเห็นดีเห็นงามไปกบัส่ิงต่างๆท่ีถูกกบัดกัล่อลวงไวอ้อก

เดินทางด้ินรนเพื่อแสวงหาเพื่อสัมผสัในส่ิงท่ีถูกล่อลวงดงักล่าวดว้ย

ตนเองโดยอตัโนมติัโดยไม่จ าเป็นตอ้งล่อลวงซ ้ าๆอีก   

ดงันั้นถา้ยึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นว่า

บ่อเพลิงหรือกบัดกัท่ีกระตุน้กิเลส 3 คือ ความว่าง และจิตใจมิไดย้ดึ

มัน่ถือมัน่ต่อกิเลส 3 ท่ีเกิดจากบ่อไฟเหล่านั้น  จะท าใหจิ้ตใจมีความ

เบาสบายและสุขสงบ  บ่อไฟหรือกองกิเลสท่ีรุนแรงท่ีสร้างความ

ทุกข์อย่างแสนเข็ญ  ก็จะระงับดับไป  กลายเป็น บ่อน ้ า  ท่ีให้

ความสุขสงบต่อจิตใจอยา่งมาก 
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If you should be cast adrift on the vast ocean, 

ถ้าเธอถูกโยนลงไปลอยอยู่ในมหาสมุทรกว้าง 

menaced by dragons, fish and various demons,  

ถูกคุกคามท าร้ายโดยพวกนาค ปลา และปีศาจต่างๆ 

think on the power of that Perceiver of Sounds 

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and the billows and waves cannot drown you! 

คลืน่ใหญ่คลืน่น้อยไม่สามารถท าให้เธอจมได้ 

อรรถกถา : มายาแห่งกเิลสแบบที ่2   หลงมวัเมา 

ลลีาแห่งมาร: การถูกโยนลงไปในมหาสมุทร    เปรียบได้กบัการถูก
กระตุ้นอารมณ์และจิตใจด้วยกับดักมายาต่างๆ จนเกิดความ
เคลิบเคลิ้ม เกิดมิจฉาจิตฝังอยู่ในจิตใต้ส านึก เกิดความหิวโหยใน
กเิลสอย่างต่อเน่ือง ท าให้คิดคร ่าเคร่งหมกมุ่นเฝ้ามัวเมา  จิตโหยหิว
ออกแสวงหาไขว่คว้าให้ได้มาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ันอย่างต่อเน่ือง ดุจดั่ง
ร่างกายจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งมิจฉาจิต ต้องผลักดันร่างกายและ
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จิตใจแสวงหาส่ิงทีส่นองตอบต่อจิตทีโ่หยหาในกเิลสน้ันๆ  ดุจหนอน
ทีต่กในอาจมไม่อาจหลดุพ้นจากอาจมน้ันได้ 

Suppose you are on the peak of Mount Sumeru 

สมมติว่าเธอไปอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ 

and someone pushes you off. 

มคีนบางคนผลกัเธอตกลงมา 

Think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรน้ัน 

and you will hang in midair like the sun!  

เธอจะลอยค้างอยู่กลางอากาศเหมอืนดวงอาทติย์ 

Suppose you are pursued by evil men  

สมมติว่าเธอถูกคนร้ายไล่ล่า 

who wish to throw you down from a diamond mountain.  

พวกเขาปรารถนาจะโยนเธอลงจากภูเขาเพชร 
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Think on the power of the Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and they cannot harm a hair of you!  

พวกมนัมิอาจท าอนัตรายแม้เส้นผมของเธอได้ 

อรรถกถา : มายาแห่งกเิลสแบบที ่3  ทางสองแพร่งและทางสามแยก

แห่งจิตใจ  

ลลีาแห่งมาร:  

ทางแพร่งที ่1  ทางแพร่งสู่เขาพระสุเมรุ 

เขาพระสุเมรุ  เป็นเขาศักดิ์สิทธ์ิทีสุ่ดเป็นสถานทีท่ีทุ่กคนปรารถนาที่

จะปีนขึน้ไป  การขึน้ไปบนยอดเขาได้แสดงว่าเป็นการแสดงความ

ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่จะทะยานอยากที่จะแสดงตัวตนออกมาให้

สังคมรับรู้และยอมรับจากสังคม ในแง่ที่ตัวของเขาน้ันเป็นคนที่มี

จิตมุ่งมั่นในการท าคุณความดี  การที่ไปอยู่บนยอดเขาที่เรียกว่า

ได้รับความส าเร็จตามทีต่ั้งใจไว้แล้วแต่กย็งัอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่า

ไว้วางใจในเสถียรภาพของตน  เพราะเมื่อก้าวขึน้สู่สุดยอดของคุณ

ความดีในทางโลกบ าเพ็ญจิตใจมีหิริโอตัปปะบ าเพ็ญบุญติดอยู่กับ



65 
 

การท าบุญท าทานในงานบุญต่างๆบริจาคเงินสร้างสาธารณะสมบัติ

สร้างศาสนาสถานภายใต้จิตใจที่ปิติยินดี ผลบุญที่เขาได้รับเทียบได้

กับการเสวยบุญในสวรรค์ แล้ว ตนจะต้องพิจารณาต่อไปว่าตนจะ

ก้าวไปสู่คุณความดีในทางธรรมต่อไปหรือไม่ 

 การที่จะก้าวไปสู่คุณความดีทางธรรม ต้องพิจารณา

ตัดสินใจในทางสามแยกอกีคร้ัง  

ทางแยกที ่1 ต้องการมุ่งไปสู่การฝึกฝนพฒันาจิตด้านสมถกรรมฐาน

เพือ่ให้เกดิฌานสมาบัติไม่ว่ารูปฌานและอรูปฌานเพือ่หวังเสวยบุญ

ในพรหมโลก  

หรือทางแยกที่ 2 ต้องการมุ่งสู่การฝึกฝนจิตเข้าสู่โลกุตรธรรมเพื่อ

การหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ

อนาคาม ีและพระอรหันต์ โดยมวีตัถุประสงค์ไม่ต้องการกลบัมาเกดิ

อกี 

หรือทางแยกที่ 3 ต้องการพิจารณาฝึกฝนจิตใจเข้าสู่โลกุตรธรรม

ศึกษาสูญตาธรรม ภายใต้การปฏิบัติอย่างเข้มในการบ าเพญ็บารมี 6 

บารม ี10เป็นพระโพธิสัตว์เพือ่หวงัเป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต 
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ด้วยเหตุที่คนจ านวนมากหรือเกือบทั้งหมดที่ตัดสินใจปีน

เขาพระสุเมรุ จะหยุดยั้งติดสุขอยู่ในคุณความดีในทางโลกและติด

การเสวยสุขในโลกสวรรค์หรือสุขของการบ าเพญ็สมาธิจิตในพรหม

โลก ไม่ตัดสินใจมุ่งสู่คุณความดีทางโลกตุรธรรม  

ดังน้ันจึงมีพระอริยบุคคลและพระโพธิสัตว์ที่มองเห็นคุณ

ความดีในทางโลกุตรธรรมและจะต้องการบ าเพ็ญบารมีเป็นพระ

โพธิสัตว์เพือ่โปรดสรรพสัตว์ จึงได้แนะน าให้กบับุคคลผู้ใฝ่ความดี

ให้ละทิง้ความสุขในโลกสวรรค์และสุขสงบในพรหมโลก เพือ่ให้ก้าว

สู่โลกุตรธรรม เพื่อความหลุดพ้นในสังสารวัฏเป็นพระอริยบุคคล 

หรือมุ่งบ าเพญ็เป็นพระโพธิสัตว์เพือ่เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต  

แนวทางหน่ึงในการฝึกฝนจิตเพื่อเข้าสู่คุณความดีทาง

โลกุตรธรรม ตามค าแนะน าในมัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร พวก

เขาเหล่าน้ันจะได้รับการแนะน าให้เข้าสู่แนวคิดการพิจารณาตาม

หลกัมหาสุญญตาสูตร จุฬสุญญตาสูตร และจตุวัฏฐาน 4  ตลอดจน

การพจิารณาธาตุ โดยบ าเพญ็สมถกรรมฐานขั้นอรูปฌาน  สุญญตา

สมาบัติ 
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พจิารณธาตุ  ได้แบ่งธาตุออกเป็นส่ีธาตุ คือรูปธาตุภายนอก

ดวงจิต รูปธาตุภายในดวงจิต อรูปธาตุในดวงจิต และนิพพานธาตุ 

รูปธาตุภายนอกดวงจิต  เกิดจากการประชุมกันอย่าง

ช่ัวคราวของธาตุดิน น า้ ลม ไฟ  

รูปธาตุในดวงจิต เกิดจากตาหูจมูกลิน้กาย ได้สัมผัสรูปธาตุ

ภายนอกดวงจิตซ่ึงเป็นที่ประชุมช่ัวคราวของธาตุดินน ้าลมไฟ แล้ว

ได้สร้างการจดจ าของตาหูจมูกลิน้กายรับรู้ขึน้ไว้ในสมอง ผูกไว้เป็น

หน่วยประสาท(synaps)ในสมอง 

 อรูปธาตุในดวงจิต เป็นธาตุทีเ่กดิจากการที่จิตรับรู้ในเวทนา

จิต สังขารจิต  และสัญญาจิต โดยผูกการรับรู้ภายใต้ระบบประสาท

อตัโนมตัิระบบประสาทส่วนอารมณ์และระบบประสาทส่วนกลาง  

นิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุ ในดวงจิต  เป็น

ธาตุแห่งความว่างหรือความดับของธาตุอื่น ๆ ทั้งหมด ท่านพุทธ

ทาสได้กล่าวไว้ว่าให้ใช้นิโรธธาตุหรือดวงจิตแห่งความว่างไร้การยึด

มั่นถือมั่นไร้การปรุงแต่ง ไร้สัญญาจิต ไปสัมผัสกบัรูปธาตุและอรูป

ธาตุในดวงจิตเหล่าน้ัน ธาตุต่างๆ เหล่าน้ันที่เป็นดวงจิตเลก็ๆจ านวน
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มากมายที่เกาะกุมจิตเดิมแท้อยู่ก็จะเกดิความว่าง อวิชชา กิเลสสาม

และทวภิาวะ พลนัดับลง  เข้าสู่สภาวะจิตเดิมแท้ 

แนวทางการพิจารณาถึงร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นหลงไหล
ปรุงแต่งว่าเป็นของเราน้ันทีจ่ริงแล้วว่าเป็นเพยีงการประชุมกนัอย่าง
ช่ัวคราวของธาตุทั้งส่ีซ่ึงประกอบด้วยธาตุดินน ้าลมไฟเท่าน้ัน (ส่ิงนี้
เรียกว่าเป็นกุศลแห่งสังขตะ) เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นหลงไหล
ปรุงแต่งในตัวตนของเรานี้เสีย นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณา
ร่างกายให้เห็นเป็นธาตุที่ละเอียดเพิ่มขึ้นว่าธาตุดิน ธาตุน ้า ใน
ร่างกายแยกออก ธาตุดินเนื้อกระดูกธาตุน ้าของเหลวในร่างกาย
แหลกไหลลงพืน้ดิน ธาตุไฟธาตุลม ลอยขึ้นสู่อากาศ  ด้านล่างสุด
เป็นธาตุไฟ ธาตุลมอยู่เหนือธาตุไฟ  

พจิารณาธาตุทั้ง 4 ที่ลกึซ้ึงยิ่งขึน้ไปอกี เข้าสู่สภาวะไร้ความ

ยึดมั่นถือมั่น ไร้การปรุงแต่ง ไร้สัญญาจิต ธาตุแต่ละธาตุ ไร้สัญญา

จิต ไร้การผูกพันต่อกัน สภาวะจากธาตุดินน ้าลมไฟที่ประกอบกัน

เป็นร่างกาย พิจารณาให้เห็นว่าธาตุต่างๆเหล่าน้ันเร่ิมที่จะแยกย้าย

แตกตัวออกมาเป็นธาตุเดี่ยวๆทีล่ะเอยีดมากขึน้ๆ  
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ด้วยสภาวะแห่งการไร้สัญญาจิต การแตกตัวที่เกิดขึ้นเป็น

การแตกตัวของการเช่ือมโยงของพันธะภายในเนื้อธาตุในระดับ

โมเลกุล เกิดสภาวะคล้ายการแตกท าลายของโมเลกุลในปฏิริยา

ฟิวช่ันทีเ่กดิในดวงอาทติย์  

องค์ประกอบของธาตุทีไ่ร้สัญญาจิตแตกแยกออกไปจากสาร

ที่มีองค์ประกอบหลายๆธาตุแยกออกเป็นธาตุเดี่ยว ๆ ธาตุเดี่ยวๆแต่

ละธาตุทีแ่ยกออกมาแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยวๆ อะตอมทีไ่ร้สัญญาจิต 

พนัธะในอะตอมพลันแตกสลาย แยกออกเป็น นิวตรอน โปรตรอน 

อเิลคตรอน ฯ เป็นอสิระจากกนั (ส่ิงนีเ้รียกว่าเป็นกศุลแห่งอสังขตะ)  

 ผลแห่งกศุลแห่งอสังขตะ ทีอ่ะตอมที่ไร้สัญญาจิต นิวตรอน 

โปรตรอน อเิลคตรอน   ฯ  เป็นอสิระจากกนั ท าให้เกดิพลงังานแห่ง

การแตกตัวของอะตอมละเอียดขั้นสุดท้าย น าเข้าสู่สภาวะการเกิด

นิพพานธาตุ อวชิชาไร้ทีเ่กาะยดึกพ็ลนัดับลง กเิลส 3 และทวิภาวะที่

เกาะกุมในดวงจิตไร้ที่เกาะกุม ก็พลันสลายหายไป จิตเดิมแท้ที่เคย

โดนเมฆหมอกแห่ง อวิชชา กเิลส 3 และทวิภาวะเกาะกุม กพ็ลนัฉาย

แสงขึน้สุกสว่างดังดวงอาทติย์ (ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในเร่ืองจิตเดิม
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แท้ ในคัมภีร์เว่ยหล่างสูตรและค าสอนของฮวงโป) ท าให้จิตของเรา

เข้าไปเป็นหน่ึงเดียวกบัทุกสรรพส่ิง บรรลสูุ่ความหลดุพ้น 

ดังที่พระสูตรเขียนว่า จงคิดถึงพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหา

โพธิสัตว์กวนอิมน้ัน เธอจะลอยค้างอยู่กลางอากาศเหมือนดวง

อาทติย์ น่ันแปลว่าเขาปฏบิัติตามค าแนะน าของ พระอวโลกเิตศวรม

หาโพธิสัตว์กวนอิมท าให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโลกุตรธรรม เข้า

สู่สภาวะจิตเดิมแท้เกดิจิตสว่างดั่งดวงอาทติย์น้ันเอง 

ทางแพร่งที ่2  ทางแพร่งสู่เขาเพชร 

ภูเขาเพชร  เปรียบได้กับ  พวกเขาเลือกทางเดินในทางโลกที่เต็มไป
ด้วยกิเลสและความทะยานอยากอันละวางมิได้  มีการสะสมทรัพย์
สมบัติมีความโลภและความทะยานอยากอย่างมากมายมหาศาล ดุจ
หลมุด าในอวกาศ   

การอยู่บนภูเขาเพชร เปรียบได้กบัผลแห่งความทะยานอยาก
ของเขาจนได้ครอบครองในทุกส่ิงทีป่รารถนา  ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ันก็
เป็นที่ต้องการของคนไม่ดีมากมาย ที่จะมาตามไล่ล่าแย่งชิง ท าให้
เขาเกดิทุกข์ต่อการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติอนัน่าปรารถนาของเขาที่
มีจ านวนมากมายมหาศาลเอาไว้ดุจปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ต้องได้รับ
ความทุกข์ทรมานต่อการเฝ้าขุมสมบัติอย่างยาวนาน และผลลัพธ์ที่
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เขาจะได้คือการถูกท าให้แตกท าลายไปหรือตกอยู่ในผลกรรมที่รับ
ผลแห่งทุกข์ เสวยความทุกข์อยู่ในภพแห่งเปรต หรืออสูร อสุรกาย 
และสัตว์เดรัจฉาน เพราะความที่ไม่อาจละความยึดมั่นถือมั่นและ
ความทะยานอยากในสมบัติทางโลกเหล่าน้ัน ที่เรียกว่า ลาภลวงตา 
ยศลวงโลก 

ถ้าพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิมสามารถประทาน
พลงัต่อเขาได้ กจ็ะเป็นเกราะก าบังกาย ให้ปลอดภัยจากภัยอนัตราย
แห่งคนร้าย มิให้มาท าร้ายเขาได้ เพราะพระองค์ได้สอนให้พวกเขา
คลายความยึดมั่นในสมบัติทางโลก รู้จักบริจาคทาน ไม่ว่าจะท าได้
บ้างบางส่วนไม่ว่ามากหรือน้อย ท าให้ลดความคุ้มคลั่งกดดันของผู้
กระหายหิวรอบตัว ท าให้อันตรายที่จะเกิดกับพวกเขาจากผู้ไล่ล่า
ลดลง มิอาจท าอันตราย แม้เส้นผมของเขา เส้นผมของเขาเป็น
ตัวแทนแห่งของสูงคือปัญญาญาณ การที่เส้นผมไม่อาจถูกท าร้าย 
หมายถึงพวกเขาได้ตาสว่างเกดิปัญญาระลกึค าสอนของพระองค์ได้
ปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่และความทะยานอยากบ้างแล้วท าให้ลด
ผลกรรมทีจ่ะเกดิกบัเขาลงไป 
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Suppose you are surrounded by evil-hearted bandits, 

สมมติว่าเธอถูกพวกโจรใจร้ายรุมล้อม 

each brandishing a knife to wound you.  

ทุกคนกวดัแกว่งดาบจะท าร้ายเธอ 

Think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรน้ัน 

and at once all will be swayed by compassion!  

คนใจร้ายจะกลายเป็นคนใจดีในทนัที 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่1  ดาบแห่งกเิลสทั้ง 6 

ลีลาแห่งมาร : การที่โจรใจร้ายรุมล้อม  ทุกคนกวัดแกว่งดาบจะท า
ร้ายเธอ  การทีท่ าร้ายด้วยดาบ  เปรียบได้กบั  การที่พวกเขาถูกจู่โจม
ด้วยกิเลสที่ยั่วยวนชวนลุ่มหลงห้ามใจได้ยากทั้งยังตอบสนองต่อ
สันดานดิบทีซ่่อนเร้นส่งผ่านมายังอายตนะ  6 อนัได้แก่ตาหูจมูกลิน้
กายใจ โดยส่งมาในลักษณะของ  รูป รส กลิ่น  เ สียง สัมผัส 
ธรรมารมณ์  ที่เป็นดั่งดาบ ที่พุ่งเข้ามาท าร้ายร่างกายจิตใจ  ยั่วยวน
ด้วยกเิลสตัณหาให้คุ้มคลัง่เป็นทุกข์ ปล้นทรัพย์สินเงินทอง ออกไป  
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ดังน้ันถ้ายึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พจิารณาด้วยปัญญาเห็น
ว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  ธรรมารมณ์  ที่เป็นเหมือน อาวุธ ถูก
ส่งมาท าร้ายเรา ผ่าน ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ  คอื ความว่าง และจิตใจ
มิได้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ได้ถูกปรุงแต่งให้ช่ืนชมยินดีอยากได้มา
ครอบครองต่อส่ิงเหล่าน้ัน  จะท าให้จิตใจมีความเบาสบายและสุข
สงบ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ันทีเ่ปรียบเสมอืน อาวุธ ดาบ และ กระบองของ 
คนร้ายทีถู่กส่งออกมา กย่็อมจะแตกหักเป็นเส่ียงๆ และไม่อาจท าร้าย
เราได้  ความใจร้ายของเขาจะกลายเป็นความใจดี  หมายถึง ส่ิง
ส าคัญที่ต้องค านึงเป็นส าคัญที่เน้นย ้าในสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือ 
พระพุทธองค์ทรงแนะน าให้เจริญวิหารธรรมของพระองค์ คือ 
ความเมตตา  ความเมตตาจะเป็นเกราะก าบังกายให้มีความปลอดภัย
จากภัยอันตรายทั้งปวง  ซ่ึงพระองค์ด ารัสว่าถ้าจะถือศีลเพียงข้อ
เดียวเพือ่การปฏิบัติให้ธรรมในจิตเจริญและหลุดพ้นทุกข์ ศีลข้อน้ัน
คือ เมตตาธรรม  ดังน้ันเมตตาธรรมที่ส่งออกไปจากตัวเขาก็ย่อมมี
พลังท าให้ศัตรูเกิดความเมตตา จากคนใจร้ายจะกลายเป็นคนใจดี
ในทนัท ี
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Suppose you encounter trouble with the king's law, 

สมมติว่าเธอได้รับทุกข์ด้วยราชอาญา 

face punishment, about to forfeit your life.  

จะถูกลงโทษด้วยการประหารชีวติ 

Think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรน้ัน 

and the executioner's sword will be broken to bits! 

ดาบของเพชฌฆาตจะหักเป็นท่อนๆ 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่2  ดาบฟ้าพฆิาต  การถูกห า้ห่ัน
จากผู้มบุีญบารมแีละมารระดับสูง 

 
 

ลีลาแห่งมาร: การที่ได้รับทุกข์ด้วยราชอาญา จะถูกลงโทษ
ด้วยการประหารชีวิต  หมายถึง เขาถูกจู่โจมท าร้ายโดยผู้ที่มีฐานะ
ทางสังคมมีหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์ฯ สูงกว่า มาจู่โจมท า
ร้ายหรือมาเป็นอปุสรรคขดัขวาง    
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การที่ผู้ปรารถนาในโพธิสัตว์จะถูกห ้าห่ันจากข้าราชการที่
เป็นมารระดับสูงด้วยราชอาญาน้ันเป็นเร่ืองธรรมดายิ่ง เป็นการ
ทดสอบขันติบารมีในระดับสูง จากประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ปฏิบัติ
ตามรอยพระโพธิสัตว์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรพบว่า  ถ้าการปฏิบัติ
คุณความดีของพระโพธิสัตว์หรือผู้ปรารถนาโพธิสัตว์ได้รับการ
ต่อต้านจากมารระดับสูง ข้าราชการ บุคคลที่สูงกว่า ทั้งบางคร้ังอาจ
พบการระดมโจมตีจากเทพเทวดาฟ้าดินจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มี
ลักษณะรุนแรงผิดปกติก็จะถือว่าการปฏิบัติของผู้ปรารถนา
โพธิสัตว์ดังกล่าวได้เป็นการปฏิบัติที่ถูกทางแล้ว เพราะการตั้งจิต
ตามปณิทานแห่งพระโพธิสัตว์สร้างความส่ันสะเทือนในยมโลก  
เพราะสมุดการบันทึกดีช่ัวในยมโลกจะบันทึกค าพูด ความคิดลงไว้
ในสมุดบันทกึคุณความดีของผู้น้ัน  

การท าคุณความดีที่ใหญ่หลวง ด้วยวาจาแห่งค าปณิธาน ค า
อธิษฐานทีส่ะท้านโลกธรรมะ ย่อมเรียกแขกทีเ่ป็นพญามาร และมาร
ให้มาขดัขวางการบ าเพญ็ และเป็นการทดสอบจิตใจของผู้น้ันว่ายังมี
ความหนักแน่นในปณิธานหรือไม่ มีความกลัวหรือไม่ มีความกล้า
หาญหรือไม่ จะหยุดในการท าคุณความดีที่ตั้งใจไว้หรือไม่  ส่ิงนี้
นับว่าเป็นส่ิงที่ผู้ปฏิบัติปรารถนาโพธิสัตว์ควรพิจารณารับรู้สังเกต
และยอมรับ  
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 ดังน้ันถ้ายึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พจิารณาด้วยปัญญาเห็น
ว่า การกระท าต่อเราของพญามาร  ราชอาญา  ถูกส่งมาท าร้ายมา
ประหารเรา  คือ ความว่าง และจิตใจมีขันติบารมี มีความอดทน 
มิได้ยึดมั่นถือมั่น จิตใจไม่ได้ถูกปรุงแต่งให้ทุกข์ระทมกับความ
ยุติธรรมที่ได้รับ และจิตใจเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย
จิตใจที่หนักแน่น อุปสรรคที่เกิดขึน้ ก็ไม่อาจท าอนัตรายต่อร่างกาย
และจิตใจของเราได้ ดั่งดาบเพชฌฆาตที่แตกหักเป็นท่อนๆ ไปและ
ไม่อาจท าร้ายเราได้   
Suppose you are imprisoned in cangue and lock,  

สมมติว่าเธอถูกจองจ าด้วยขือ่คาและกญุแจมอื 

hands and feet bound by fetters and chains. 

มอืและเท้าถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน 

Think on the power of that Perceiver of Sounds 

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and they will fall off, leaving you free!  

เคร่ืองผูกมดัจองจ าจะหลุดออก ปล่อยเธอให้เป็นอสิระ 
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อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่3   ขือ่คาแห่งกเิลส การห า้หั่นจาก

มารในตัวเอง 

ลีลาแห่งมาร:การที่ร่างกายของพวกเขาถูกจองจ าด้วย ขื่อคา และ

กญุแจมอื มอืและเท้าถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน   เปรียบได้กบั  พวกเขามี

ความยดึมัน่ถือมัน่อย่างแนบแน่น ในตัวตน บุคคล ความเป็นสัตว์ใน

ตน เทพพรหมเทวดา เป็นที่ยึดเหน่ียวของจิตใจ  ในรูปรสกลิน่เสียง

สัมผัสธรรมารมณ์ จนปล่อยและละวางมิได้  ท าให้เขาเหมือนถูก

จองจ าพนัธนาการ ด้วยโซ่ตรวน ขือ่คา และกญุแจมอื ดังกล่าว   

ดังน้ันถ้ายึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

กวนอมิตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พจิารณาด้วยปัญญาเห็นว่า  

ตัวตน บุคคล ความเป็นสัตว์ในตน  ในเทพพรหมเทวดา ในรูปรส

กลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์   ทั้งหมด คือ ความว่าง จนปล่อยวาง

ได้ จิตใจมิได้ยึดมั่นถือมั่น ไม่เกดิการปรุงแต่งในจิตใจ เคร่ืองผูกมัด

จองจ าจะหลุดออก ปล่อยเขาให้เป็นอสิระ  ค าว่าอิสระ หมายความ

ว่า จิตเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่น จิตเขาไม่มีการปรุงแต่ง ไร้จิต 

เจตสิก รุปและจิตมอีสิระจากความคดิแล้ว  
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someone should try to injure you.  

สมมติว่ามคีนพยายามจะท าร้ายเธอ 

Suppose with curses and various poisonous herbs 

ด้วยค าสาปแช่งและยาพษิต่างๆ 

Think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and the injury will rebound upon the originator.  

อนัตรายจะกลบัไปเกดิแก่ผู้ใช้เอง 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกิเลสแบบที่ 4 อาวุธจากค าพูดที่ป้ายสีให้ร้าย

จากคนใกล้ชิด 

ลลีาแห่งมาร: การมคีนใกล้ชิดพวกที่ชอบพยายามจะท าร้าย  ด้วยค า

สาปแช่งและยาพษิต่างๆ  ค าสาปแช่งและยาพษิ เปรียบได้กบั  การที่

พวกเขาถูกจู่โจมท าร้ายด้วยวาจาให้ร้ายทีร้่ายดั่งยาพษิ  
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ดังน้ันถ้ายึดถือค าสอนของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

กวนอิม  ตามปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พจิารณาด้วยปัญญาเห็น

ว่า วาจาหรือเสียง ทีเ่ป็นเหมอืน อาวุธ ถูกส่งมาท าร้ายเรา   คอื ความ

ว่าง และจิตใจมิได้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ได้ถูกปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์

จากวาจาที่ให้ร้ายและเป็นพิษน้ัน   จะท าให้จิตใจมีความเบาสบาย

และสุขสงบ ค าพูดวาจาร้ายต่างๆไม่อาจท าร้ายจิตใจของเราได้ 

ดังน้ันอันตรายเหล่าน้ันจะกลับไปเกิดแก่ผู้ใช้เอง  หมายถึงวาจาที่

เป็นพษิที่ผู้กล่าวร้ายกระท า  ถ้าผู้ที่เขากล่าวหาไม่ได้รับผลแห่งการ

กระท าแห่งวาจาอันเป็นพิษเหล่าน้ัน  ผู้ที่กล่าววาจาที่เป็นพิษน้ัน

ย่อมรู้สึกผิดหวังและเป็นทุกข์กายและใจจากการกระท าอนัสูญเปล่า

ของเขา  เพราะการกล่าวร้ายของเขาย่อมก่อเกิดฮอร์โมนพิษใน

สมองและร่างกายของเขาย่อมมีผลท าให้พวกเขาเกิดการสะสมของ

ฮอร์โมนพษิและจะท าร้ายตัวของเขาเองในทีสุ่ด 
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Suppose you encounter evil rakshasas, 

สมมติว่าเธอเผชิญกบัพวกรากษสร้าย 

poison dragons and various demons.  

นาคมพีษิร้ายและปีศาจร้ายต่างๆ 

Think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and then none of them will dare to harm you. 

แล้วจะไม่มผู้ีใดกล้าท าอนัตรายแก่เธอได้ 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่5  อาวุธจากค าพูดเทจ็ลวงให้หลง

ผดิ 

ลลีาแห่งมาร: สรรพสัตว์ผู้เผชิญกบัพวกรากษส นาคมพีษิและปีศาจ   

เปรียบได้กบั การได้รับการเบียดเบียนปลิน้ปล้อนโกหกลอกลวงเล่า

ความเทจ็ซ่ึงท าให้เราเกดิความหลงผดิ เพราะถ้าเรามจีิตวางเฉยจาก

ค าพูดเทจ็ลวงเหล่าน้ัน  กย่็อมหาได้รับอนัตรายไม่ 
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If evil beasts should encircle you, 

ถ้าเธอถูกรุมล้อมด้วยสัตว์อนัดุร้าย 

their sharp fangs and claws inspiring terror, 

เขีย้วและกรงเลบ็อนัแหลมคมของมนัน่ากลวัยิง่ 

think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and they will scamper away in boundless retreat. 

ในทนัทพีวกมนัจะแตกหนีกระจายไปสุดตา 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่6  อาวุธจากร่างกายมนุษย์  

ลลีาแห่งมาร:ถ้าเธอถูกรุมล้อมด้วยสัตว์อนัดุร้ายเขีย้วและกรงเลบ็

อนัแหลมคมของมนัน่ากลวัยิง่ เปรียบได้กบัการผจญกบัคนผู้ทีจ้่อง

คอยโอกาสทีจ่ะใช้ก าลงัเพือ่ประทุษร้ายต่อเรา  ดังน้ันถ้าคดิถึงพลงั

ของพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ ด้วยความระมดัระวงั

และการปฏบัิติตนให้อยู่ห่างจากคนช่ัวร้ายและทีอ่โคจร  กย่็อม

ปลอดภัยจากการถูกท าร้าย ทั้งผู้ท าร้ายกถู็กจับกมุมิอาจท าอนัตราย

เราได้ 
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If lizards, snakes, vipers, scorpions 

ถ้ามกีิง้ก่า งู งูพษิ แมงป่อง 

threaten you with poison breath that sears like flame, 

คุกคามเธอด้วยควนัพษิทีเ่ผาไหม้ได้เหมอืนเปลวไฟ 

think on the power of that Perceiver of Sounds 

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and, hearing your voice, they will flee of themselves.  

และเมือ่ได้ยนิเสียงของเธอ พวกมนัจะหนีไปเอง 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่7  การห า้ห่ันด้วยค าพูดจากการ
นินทาว่าร้ายจากบุคคลระดับล่าง 
ลลีาแห่งมาร :ถ้ามกีิง้ก่า งู งูพษิ แมงป่องเป็นสัตว์ขนาดเลก็อาศัย
ตามพืน้ดิน คุกคามเธอด้วยควนัพษิทีเ่ผาไหม้ได้เหมอืนเปลวไฟ 
เปรียบได้กบั วาจาทีนิ่นทาว่าร้ายของบุคคลระดับล่าง ทีท่ าร้ายจิตใจ
ได้จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรน้ันและเมือ่ท่านใช้ปัญญาสืบรู้การ
กระท าของพวกมนัด้วยปัญญา  พวกมนักจ็ะกลวัและหนีไปเอง 
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If clouds should bring thunder, and lightning strike,  

ถ้าก้อนเมฆน ามาซ่ึงฟ้าร้องและฟ้าผ่า 

if hail pelts or drenching rain comes down,  

ถ้าลูกเห็บตกหนักและฝนตกกระหน ่าลงมา 

think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน 

and at that moment they will vanish away.  

และในทนัทมีนัจะหายไป 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่8  การห า้หั่นทางใจด้วยความคดิ

ปรุงแต่งในใจของเราเอง 

ลลีาแห่งมาร: ก้อนเมฆเปรียบได้กบัมายาของความคดิปรุงแต่งในใจ

ของเรา  ถ้าใจของเรามคีวามยดึมัน่ถือมัน่มคีวามคดิปรุงแต่งสูง ก็

จะเปรียบได้กบัก้อนเมฆที่น ามาซ่ึงฟ้าร้องและฟ้าผ่าพร้อมพาฝนตก

หนักและห่าของลูกเห็บ 
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ถ้าส่ิงต่างๆ เหล่าน้ันอาจจะท าให้จิตของเราหวัน่ไหวและมี

ความทุกข์  แต่ถ้าใจของเรามไีร้ความยดึมัน่ถือมัน่และความคดิปรุง

แต่ง กจ็ะเปรียบได้กบัฟ้าไร้ก้อนเมฆกจ็ะน าพาให้จิตของเราสุขสงบ

มคีวามสุข 

If living beings encounter weariness or peril,  

ถ้าสรรพสัตว์ประสบกบัความร าคาญหรืออนัตราย  

immeasurable suffering pressing them down,  

ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์มากมาย 

the power of the Perceiver of Sounds' wonderful wisdom 

พลงัแห่งปัญญามหัศจรรย์ของอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ  

can save them from the sufferings of the world.  

สามารถช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ของโลก 
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อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่9  การใช้ร่างกายและวาจาเข้ามา

คุกคามข่มขู่ ทางทางร่างกายและจิตใจ 

ลลีาแห่งมาร: ความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจทีเ่กดิจากบุคคลที่แอบ
แฝงมาคอยป่ันป่วนรบกวนท าให้เราเกิดความร าคาญหรือจิตใจ
ระแวงในอันตราย  ถ้าใจของเรามีขันติบารมี ไร้ความยึดมั่นถือมั่น
และความคดิปรุงแต่ง กจ็ะน าพาให้จิตของเราสุขสงบมคีวามสุข 
 

He is endowed with transcendental powers 
เขามคีวามเพยีบพร้อมด้วยอภิญญา  

and widely practices the expedient means of wisdom.  

และปฏบัิติกศุโลบายแห่งปัญญาอย่างกว้างขวาง 

Throughout the lands in the ten directions  

ทัว่ทุกแดนในสิบทศิ 

there is no region where he does not manifest himself.  

ไม่มภูีมภิาคใดทีเ่ขาไม่ปรากฏตน 

In many different kinds of evil circumstances,  

ในสภาพการณ์อนัเลวร้ายต่างๆ มากมาย  
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in the realms of hell, hungry spirits or beasts,  

ในแดนนรก เปรต หรืออสูรกาย 

the sufferings of birth, old age, sickness and death—  

ความทุกข์แห่งการเกดิ แก่ เจ็บและตาย 

all these he bit by bit wipes out.  

ส่ิงเหล่านีท้ั้งหมดเขาจะดบัมนัได้ทลีะน้อย  

He of the true gaze, the pure gaze,  

การเพ่งมองทีแ่ท้จริงของเขาเป็นการเพ่งมองทีบ่ริสุทธ์ิ 

the gaze of great and encompassing wisdom,  
การเพ่งมองแห่งปัญญาอนัยิง่ใหญ่และรอบรู้ 

 

the gaze of pity, the gaze of compassion—  

การเพ่งมองแห่งความเมตตา การเพ่งมองแห่งความกรุณา  

constantly we implore him, constantly look up in reverence.  

พวกเราอ้อนวอนเขาเสมอ มองหาเขาด้วยความเคารพเสมอ  
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His pure light, free of blemish,  

แสงสว่างอนับริสุทธ์ิของเขา ปราศจากรอยมลทนิ  

is a sun of wisdom dispelling all darknesses.  

เป็นดวงอาทติย์แห่งปัญญาขบัไล่ความมดืทั้งหลาย  

He can quell the wind and fire of misfortune  

เขาสามารถท าให้ลมและไฟแห่งความโชคร้ายสงบลง 

and everywhere bring light to the world.  

และน าความสว่างมาสู่ทุกแห่งในโลก 

The precepts from his compassionate body shake us like 

thunder,  

ศีลจากกายกรุณาของเขาท าให้พวกเราส่ันเหมือนฟ้าร้อง 

the wonder of his pitying mind is like a great cloud.  

ความอศัจรรย์แห่งจิตเมตตาของเขาเป็นเหมอืนมหาเมฆ  
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He sends down the sweet dew, the Dharma rain,  

เขาหลัง่น า้อมฤต คอืฝนแห่งธรรม  

to quench the flames of earthly desires.  

เพือ่ดับเปลวเพลงิแห่งกเิลส 

When law suits bring you before the officials,  

เมือ่เธอถูกฟ้องร้องอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าทีรั่ฐ 

when terrified in the midst of an army,  

เมือ่เกดิความกลวัในท่ามกลางกองทพัข้าศึก  

think on the power of that Perceiver of Sounds  

จงคดิถงึพลงัแห่งอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอมิน้ัน  

and hatred in all its forms will be dispelled.  

ความเกลยีดชังทุกรูปแบบจะถูกก าจัดหมดส้ิน 

 

 

 



89 
 

อรรถกถา : อาวุธแห่งกเิลสแบบที ่10  การห า้หั่นด้วยมารทีเ่ป็นจ้า

กรรมนายเวร  

ลลีาแห่งมาร: ความเกลยีดชังทีเ่กดิขึน้ เปรียบได้กบั การทีม่กีารจอง
เวรจองกรรมกนัมาก่อน ทั้งจากนายเวรทีม่ฐีานะสูงกว่า เท่ากบั และ
ต ่ากว่าเรา การนึกถึงพลงัแห่งพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์
กวนอมิ ทั้งตัวเราท าบุญแผ่เมตตาให้กบัเจ้ากรรมนายเวร เพือ่ให้เขา
รับรู้และมจีิตใจทีใ่ห้อภัยกบัเราจะมส่ีวนช่วยผ่อนคลายความอาฆาต
พยาบาทจองเวรกรรมลงไป   

Wonderful sound, Perceiver of the World's Sounds,  

เสียงมหัศจรรย์ ผู้รับรู้เสียงร้องของโลก 

Brahma's sound, the sea tide sound— 

เสียงของพรหม เสียงกระแสน า้ทะเล 

they surpass those sounds of the world;  

มนัเป็นเสียงทีเ่หนือเสียงทั้งหลายของโลก  

therefore you should constantly think on them,  

ดังน้ัน เธอควรจะคดิถึงเสียงเหล่านีไ้ว้เสมอ 



90 
 

อรรถกถา :ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร  พระพทุธองค์ได้ด ารัสถึง

ความสะอาดบริสุทธ์ิของอายตนะ6  เสียงมหัศจรรย์ทีพ่ระอวโลติ

เกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ  ผู้รับรู้เสียงร้องของโลกบอกแก่ผู้คน ให้

ความส าคญัต่อการใช้เสียงเพือ่การบรรลุธรรม  เสียงในระดับคลืน่

ความถี่ธรรมชาติ  จะเป็นประโยชน์   เช่น เสียงของพรหม เสียง

กระแสน า้ทะเลภายใต้เสียงธรรมชาติ  ปริศนาธรรมทีก่ล่าวนีถ้้าผู้มี

โสตทพิย์ย่อมจะสามารถรับรู้ได้ว่า ในธรรมชาติถ้าท าจิตเข้าสมาธิ

ตั้งใจฟังดี ๆ จะได้ยนิมคีลืน่เสียงอกีคลืน่ซ้อนกนัอยู่กบัคลืน่เสียงใน

ธรรมชาติปกติ  กล่าวกนัว่ามนัเป็นเสียงทีเ่หนือเสียงทั้งหลายของ

โลกดังน้ัน คลืน่เสียงดงักล่าวน้ันนักบวช มหาโยค ีผู้รู้ทีม่โีสตทพิย์

จะน าเสียงเหล่านีไ้ปสร้างเคร่ืองดนตรีหรือเสียงเพลงเพือ่พฒันา

สมาธิและศักยภาพมนุษย์ในระดับสูง ทีเ่รียกว่า ดนตรีอภิวฒัน์

มนุษย์ ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีทีจ่ าลองส่วนหน่ึงของคลืน่เสียงพเิศษ

เหล่าน้ัน ได้แก่  singing bowl เคร่ืองเสียงโลหะทองเหลอืง ของลา

มะทเิบต ทีพ่ระทเิบตน ามาใช้เพือ่พฒันาสมาธิ   

ดังน้ันเพือ่ประโยชน์ของการพฒันาสมาธิจิต พระพทุธองค์

จึงพร ่าตักเตือนให้สาวกของพระองค์ออกไปเจริญภาวนาในสภาพ

ธรรมชาติ เช่น ป่า  ถ า้ ภูเขา ทะเล ฯ อย่ามาคลกุคลกีนัอยู่ในวดัใน
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เมอืง ดังตัวอย่างทีพ่ระพทุธองค์ตรัสไว้ในมหาสุญญตาสูตร เพือ่

หวงัว่าสาวกของท่านจะได้รับประโยชน์จากคลืน่เสียงพเิศษ

เหล่าน้ันต่อพฒันาสมาธิและการอภิวฒัน์มนุษย์ของบรรดาเหล่า

สาวกเหล่าน้ันน่ันเอง  

from thought to thought never entertaining doubt!  

ทุกๆ ขณะจิตอย่าปล่อยให้เกดิความคดิสงสัยได้ 

Perceiver of the World's Sounds, pure sage—  

พระอวโลกเิตศวรมุนีบริสุทธ์ิ 

to those in suffering, in danger of death,  

แก่ผู้ตกทุกข์อยู่ในอนัตรายแห่งความตาย 

he can offer aid and support.  

เขาสามารถให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลอื 

Endowed with all benefits,  

ด้วยการมเีพยีบพร้อมแล้วด้วยผลบุญทั้งหลาย 
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he views living beings with compassionate eyes.  

เขามองสรรพสัตว์ด้วยสายตาแห่งความกรุณา 

The sea of his accumulated blessings is immeasurable;  

ทะเลแห่งบุญกศุลอนัสะสมไว้แล้วของเขาเหลอืคณาได้ 

Therefore you should bow your head to him! 

เพราะฉะน้ันเธอควรจะโค้งศีรษะค านับแก่เขา  

At that time the bodhisattva Earth Holder immediately rose 
from his seat, advanced, and said to the Buddha, "World-
Honored One, if there are living beings who hear this chapter 
on Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds, on the 
freedom of his actions, his manifestation of a universal 
gateway, and his transcendental powers, it should be known 
that the benefits these persons gain are not few!" 
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ในเวลาน้ัน พระธรณธีรโพธิสัตว์(พระโพธิสัตว์ผู้ครอบครอง
ธรณ)ี ได้ลกุขึน้จากที่น่ัง ก้าวเข้าไปหาพระพุทธองค์แล้วกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้ามีสรรพสัตว์ได้ฟังบทที่ว่านี้ด้วย
ปรัชญาธรรมทั้งหมดของพระอวโลกเิตศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม 
บทที่ว่าด้วยมหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณ ของพระอวโลกเิต
ศวรรมหาโพธิสัตว์กวนอิม กับการรับฟังเสียงร ่าร้องของโลกแล้ว 
ควรจะทราบกันว่าบุญกุศลที่คนเหล่าน้ันได้รับน้ันมีไม่น้อยเลย 
พระพทุธเจ้าข้า 

When the Buddha preached this chapter on the Universal 
Gateway, a multitude of eighty-four thousand persons in the 
assembly all conceived a determination to attain the 
unparalleled state of anuttarasamyak-sambodhi. 

 เมือ่พระพทุธองค์ได้เทศนาอวโลกเิตศวรสมนัตมุขปริวรรต 

บทที ่25 มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของพระอวโลกเิต    

ศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิกบัการรับฟังเสียงร ่าร้องของโลกจบลง 

คนจ านวน 84,000 คนในทีป่ระชุมต่างตัดสินใจทีจ่ะบรรลสุถานะ

อนัไม่มทีีเ่ปรียบแห่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 
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ภาพเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป  

ศาลเจ้าแม่กวนอมิปู้เขิน่ชวี ่ เกาะผูโถ่วซาน 

มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ปาฏหิาริย์แสงจากยอดเขาเกาะลัว่เจี่ยซาน 

ซ่ึงเป็นทีส่ถิตย์ของเจดย์ีตรัสรู้ของ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ 

มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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เปรียบเทยีบภาพถ่ายสองภาพ  

ภาพด้านขวาเป็นภาพทีถ่่ายตดิองค์พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ 
โดยถ่ายภาพทีเ่จดีย์ตรัสรู้บนอดเขาของเกาะลัว่เจี่ยซาน  

ภาพด้านซ้ายเป็นภาพพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ         
โดยถ่ายจากด้านหลงัพระสมเด็จวดัระฆงั                                                 
ทีใ่ช้ท าปกหนังสือปรัชปารมติาหฤทยัสูตร   

 

 

12

2 
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เบ้ืองหลงัส่งทา้ยจากใจของผูอ้รรถกภา 
การเขียนหรืออรรถกถาธรรมในพระสูตรฉบบัน้ีเป็นไปดว้ย

ความยากล าบากและยุ่งยาก  มีการแกไ้ขตน้ฉบบัท่ีคิดว่าส าเร็จเสร็จ

ส้ินแลว้กว่ายี่สิบฉบบั  ไม่ว่าการแกไ้ขอรรถกถาในปริศนาธรรม

หรือการแกไ้ขค าผดิท่ีตอ้งแกไ้ขแบบไม่มีจุดจบ ทั้งความยากล าบาก

การจดัพิมพท่ี์มีอุปสรรคส าคญัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคCOVID-19 ท่ีโรงพิมพถ์ูกปิดไปหลายเดือน ท าใหก้ารผลิตตอ้ง

ล่าช้า นับว่าเป็นการท าหนังสือฉบับท่ียุ่งยากและมีอุปสรรคมาก

ท่ีสุดเท่าท่ีเคยท ามา      

ส าหรับเบ้ืองหลงัการอรรถกถาธรรมในพระสูตร ในช่วง

แรกของการศึกษาพระสูตร ขา้พเจา้มีความตั้งใจท่ีจะอรรถกถาพระ

สูตรทั้งฉบบั  เพราะมีปริศนาธรรมและขอ้คน้ควา้มากมายท่ีขา้พเจา้

ได้พบ เจอและไ ม่ มีการอรรถกถาใน เ ร่ืองดังก ล่าวมา ก่อน  

ตวัอย่างเช่น เร่ืองการท่ีพระมหากสัสปะถูกต าหนิติเตียนจากคณะ

สงฆ์ฝ่ายเหนือท่ีส่วนใหญ่จะตั้ งความปรารถนาพุทธภูมิเป็น

พระพุทธเจ้าในอนาคต ในเร่ืองของการตัดพระสูตรส าคัญท่ี

พระองคท์รงเทศนาไวใ้นช่วงกลางและปลายชีวิตเก่ียวกบัพุทธยาน 
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เช่น วมิลเกียรตินิทเทสสูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร วชัรปรัชญาปารมิ

ตาสูตร  สัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ ทั้งหมดออกจากพระไตรปิฎก   จน

ท าใหเ้กิดการแตกแยกออกเป็นพุทธศาสนาฝ่ายหินยานและมหายาน

ในท่ีสุด ทั้งยงัถูกติเตียนในเร่ืองดงักล่าวน้ีมาตลอดมานบัไดก้ว่าสอง

พนัปี เช่น กรณีค าติเตียนของศานติเทวะ เป็นตน้  ซ่ึงจากการคน้ควา้

ของข้าพเจ้าพบว่าปริศนาธรรมท่ีเป็นแรงบันดาลใจท่ีท าให้พระ

มหากสัสปะไดเ้ลือกตดัสินใจแบบนั้น โดยไม่ลงัเลใจ ขอ้เฉลยของ

ปริศนาธรรมท่ีจะสามารถลา้งมลทินนบัพนัปีของพระมหากสัสปะก็

ซ่อนอยูใ่นสัทธรรมปุณฑริกสูตรน้ี 

 ยงัมีปริศนาธรรมอย่างอ่ืนในพระสูตรท่ีน่าสนใจ เช่น 

ปริศนาธรรมของพระโพธิสัตวจ์ากรอยแยกของแผ่นดิน เหตุใดจึงมี

พระโพธิสัตว์ท่ีได้รับค าสอนสั่งจากพระพุทธเจ้าจึงมีปริมาณ

มากมายนกั ทั้งท่ีพระพุทธเจา้มีเวลาเทศนาสั่งสอนไม่ก่ีสิบปี    หรือ

ปริศนาในวิหารธรรมของพระพุทธองค์และการปฏิบติัสมาธิแบบ

ลึกลบัส าหรับผูป้รารถนาพุทธยาน ท่ีมีแนวทางอยู่ในพระสูตร แต่

กลบัมีหลกัการปฏิบติัแอบแฝงซ่อนเร้นอยูใ่นสองพระสูตรท่ีทุกคน

หมางเมินในพระไตรปิฎก นอกจากน้ียงัมีปริศนาธรรมในนิทานนบั

สิบเร่ืองท่ีพระพุทธองคย์กตวัอยา่งไวเ้หมือน เป็นนิทานประกอบค า
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สอนซ่ึงน่าสนใจเหมือนกรณีศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ปริศนาธรรมบทว่าด้วยธารณีท่ีมีคุณวิเศษในการคุ้มครองรักษา

ส าหรับผูรั้กษาพระสูตร หรือปริศนาธรรมท่ีพญามารกับการท่ี

สามารถเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต หรือปริศนาธรรมการเช่ือมโยง

เร่ืองนิพพานในพระอภิธรรมกบัการเฉลยแนวทางบรรลุสู่นิพพาน

ภายใตนิ้ทานบางเร่ืองในสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นตน้  

พระสูตรน้ีพบวา่มีความยาวมาก เน้ือหาในสัทธรรมปุณฑริก

สูตร ท่ีมีจ  านวนถึง 28 บทนั้น แต่ละบท จะแบ่งออกเป็นสองภาค 

ภาคแรกจะเป็นส่วนท่ีเป็นความเรียง(ร้อยแกว้) ภาคท่ีสองจะเป็น

ส่วนท่ีเป็นคาถาประพนัธ์(ร้อยกรอง)   บางบทเน้ือหาพระสูตรของ

ทั้งสองภาคก็มีเน้ือหาเหมือนกนั  บางบทก็มีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั

เลก็นอ้ย หรือบางบทกมี็เน้ือหาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากกมี็  บางบทมี

เน้ือหาส าคญัเฉพาะภาคความเรียง(ร้อยแกว้)บางบทมีเน้ือหาส าคญั

เฉพาะท่ีภาคคาถาประพนัธ์(ร้อยกรอง)    ดังนั้นการอ่านสัทธรรม

ปุณฑริกสูตรจึงตอ้งอ่านทั้งสองภาคจะเลือกอ่านเฉพาะภาคความ

เรียง(ร้อยแกว้)หรือคาถาประพนัธ์(ร้อยกรอง) หาไดไ้ม่เพราะจะท า

ใหข้าดเน้ือหาในพระสูตรท่ีส าคญัไปเสีย  
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การท่ีจะเลือกอรรถกถาของปริศนาธรรมต่างๆในพระสูตรน้ี

ทั้งหมดจะตอ้งใชเ้วลายาวนานและส้ินเปลืองทุนทรัพยจ์  านวนมาก  

เหตุท่ีเลือกบทท่ี 25 สมนัตมุขปริวรรต มหากรุณาธิคุณและมหา

ปัญญาธิคุณของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิมกบัการรับ

ฟังเสียงร ่ าร้องของโลก เน่ืองจากขา้พเจา้มีความเคารพศรัทธาใน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิมมากเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ทั้ง

ไดแ้ต่งหนงัสืออรรถกถาปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตรไดส้ าเร็จเสร็จ

ส้ินลงไป จึงอยากอรรถกถาพระสูตรส าคญัท่ีเก่ียวกบัพระอวโลกิเต

ศวรให้ครบถ้วน ทั้ งยงัพบว่ายงัไม่เคยมีใครเคยอรรถกถาโดย

ละเอียดมาก่อน ดงันั้นขา้พเจา้จึงไดต้ดัสินใจท าอรรถกถาบทน้ีเป็น

ต าราอรรถกถาฝ่ายมหายานเล่มท่ี 4 

ก่อนการจดัท าต าราอรรถกถาฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไป

ท่ีเขาเอ๋อเหมยซานหรือเขาง่อไบ๊   มณฑลเสฉวน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปกราบมนสัการพระสมนัตภทัรมหา

โพธิสัตวซ่ึ์งพระองคเ์ป็นพระโพธิสัตวท่ี์ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาพระ

สูตรน้ี เพื่อขออนุญาตอยา่งเป็นทางการต่อหนา้พระองคท่์าน ท่ียอด

เขาง่อไบ๊ พบวา่การเดินทางนั้นเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เพราะ

ตอ้งเดินทางดว้ยรถท่ีขบัวกวนในการข้ึนเขากวา่สองชัว่โมง มีอาการ

เมารถวงิเวียนอยูบ่า้ง จากนั้นตอ้งข้ึนรถกระเชา้แบบเคเบ้ิลคาร์ข้ึน
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ต่อไปเป็นระยะท่ีสอง ต่อจากนั้นตอ้งเดินข้ึนเขาดว้ยบนัไดท่ีสูงชนั

อยา่งต่อเน่ืองประมาณสองกิโลเมตร คุณพระคุม้ครองเพราะเขาง่อ

ไบ๊สูงมากมีออกซิเจนนอ้ย และพบวา่ตวัเองเร่ิมมีอาการแพท่ี้สูง

(Altitude Sickness) คือ หวัใจเตน้แรงผดิปกติ ซ่ึงเป็นอาการท่ี
ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เท่าท่ีไดศึ้กษามาเม่ือข้ึนท่ีสูงตอ้งระมดัระวงั

เป็นอยา่งยิง่เพราะถา้ไม่ระวงัใหดี้อาจเกิดการเหน่ือยจนเป็นลม มี

อาการสมองบวม และอาจถึงกบัเสียชีวติได ้ก่อนหนา้น้ีเคยลอง

สอบถามกระป๋องสเปรยบ์รรจุออกซิเจนเพื่อป้องกนัอาการเหล่าน้ี

แต่ไม่มีขายในร้านคา้บนเขาและไม่สามารถน ามาจากประเทศไทย

ได ้ จึงตอ้งดูแลตวัเองค่อยๆ เดินข้ึนไปชา้ๆ และหยดุเดินเป็นช่วงๆ 

ไป  คณะทวัร์ท่ีมาดว้ยเขาออกเดินทางน าหนา้ไปจนหมด  ขา้พเจา้

ไดแ้ต่โบกมือใหเ้ขาไปก่อนเพราะเราจะค่อย ๆ ยอ่งไป เพื่อรักษา

ชีวติไว ้ ในท่ีสุดขา้พเจา้กเ็ดินทางถึงจุดพกัอาหารกลางวนั  พอ

รับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ 

ขา้พเจา้กเ็ดินข้ึนยอดเขาเพื่อไปมนสัการรูปหล่อพระสมนั

ตภทัรมหาโพธิสัตวท์รงชา้งเผอืก 6 งา และวหิารทองค าจินต่ิงบน

ยอดเขา   ขา้พเจา้มีเวลา 1 ชัว่โมงบนยอดเขานั้น แต่กพ็บอุปสรรค

ส าคญัคือเกิดหมอกหนาทึบปกคลุมยอดเขาหมด  ตั้งแต่เม่ือขา้พเจา้
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เดินข้ึนถึงยอดเขาแลว้ไม่สามารถเห็นพระพกัตร์ท่านไดช้ดัเจนเลย  

ขา้พเจา้ไดแ้ต่รอจนเหลือเวลาแค่ 10 นาที เมฆหมอกกย็งัไม่จางลง

เลยท าใหย้งัคงมองพระพกัตร์ของพระองคไ์ดไ้ม่ชดัเจน ขา้พเจา้ก็

สวดอธิษฐานต่อหนา้รูปหล่อท่านวา่  ตวัขา้พเจา้เดินทางมาไกลขา้ม

น ้าขา้มทะเลมา เพื่อขออนุญาตท าอรรถกถาสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ต่อพระองคท่์าน ณ ยอดเขาง่อไบ๊น้ี  การเดินทางมาล าบาก เส่ียงภยั

ต่อชีวติ ขา้พเจา้จึงขออธิษฐานต่อวา่ภายใน 1 ชัว่โมงท่ีขา้พเจา้มีเวลา

ท่ีอยูบ่นเขาได ้ถา้ภายใน 1 ชัว่โมงน้ีเมฆหมอกยงัไม่เปิดใหเ้ห็นพระ

พกัตร์ แสดงวา่พระองคท่์านไม่ประสงคท่ี์จะใหข้า้พเจา้ท าการอรรถ

กถาพระสูตรน้ี ซ่ึงถา้ท่านไม่ประสงคแ์ลว้  ขา้พเจา้กจ็ะยติุการท า

พระสูตรน้ีและขา้พเจา้จะไม่เส่ียงชีวติข้ึนมาเส่ียงบารมีอีกเพราะการ

เดินทางข้ึนมาอนัตรายมาก 

  แต่ถา้ท่านคงไดท้รงเห็นความอุตสาหะมานะพยายามของ

ขา้พเจา้ และขา้พเจา้มีบุญบารมี มีพนัธะกิจในอดีตชาติท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้ในอดีตมาก่อนกข็อใหเ้มฆหมอกท่ีหนาทึบ

ซ่ึงปิดบงัพระพกัตร์ของรูปหล่อพระสมนัตภทัรมหาโพธิสัตวใ์ห้

สลายหายไปจนเห็นพระพกัตร์ไดช้ดัเจน ผา่นไป 50 นาที เหลือเวลา

อีกเพียง 10  นาทีสุดทา้ย  ซ่ึงจะถึงเวลาท่ีไกดน์ดัใหล้งจากยอดเขา

ไปยงัจุดนดัพบทางดา้นล่าง  
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ขา้พเจา้จึงไปนัง่สมาธิรอท่ีหนา้วหิารทองจินต่ิง เป็นโอกาส

สุดทา้ยแลว้ อาจเป็นเพราะมีบารมีธรรมท่ีจะไดท้ าพระสูตรน้ีหรือ

เคยมีอดีตชาติท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้มาก่อนในอดีต  ไม่น่า

เช่ือวา่เกิดปรากฎการณ์มหศัจรรยท่ี์ฉบัพลนัเมฆหมอกหนาทึบท่ี

ปิดบงัพระพกัตร์อยูไ่ดเ้ล่ือนเปิดออกเห็นพระพกัตร์ของพระองค์

ท่านอยา่งชดัเจน ขา้พเจา้ดว้ยความดีใจไดรี้บเอากลอ้งมือถือถ่าย

วดีิโอภาพเหตุการณ์ส าคญัน้ีไวไ้ด ้ รวมเวลาท่ีหมอกท่ีถูกลมพดัพา

ไดเ้ปิดใหเ้ห็นพระพกัตร์เป็นเวลา 2 นาที 

ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีค าอธิษฐานไดส้ าเร็จผลทุกประการตามท่ี

ไดต้ั้งใจปรารถนาไว ้พระองคท่์านตอบรับใหข้า้พเจา้ไดท้  าอรรถ

กถาในพระสูตรน้ีแลว้ ไม่เสียแรงท่ีขา้มน ้าขา้มทะเลมากราบมนสั

การท่าน  ขอใหพ้ระองคท่์านสมนัตภทัรมหาโพธิสัตวดู์แลรักษา

พระสูตรน้ีไดอ้  านวยพรใหก้ารอรรถกถาพระสูตรน้ีประสบ

ความส าเร็จตามท่ีตั้งจิตปรารถนาตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

ส าหรับก่อนการด าเนินการท าหนงัสืออรรกถาสัทธรรม

ปุณฑริกสูตร บทท่ี25 สมนัตมุขปริวรรต มหากรุณาธิคุณและมหา

ปัญญาธิคุณของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตวก์วนอิมกบัการรับ

ฟังเสียงร ่าร้องของโลกน้ี ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ท่ี
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เคยมีการอรรถกถาธรรมสัทธรรมปุณฑริกสูตรในบทน้ี พบวา่ยงัไม่

มีหนงัสือท่ีเป็นอรรถกถาท่ีละเอียดสมบูรณ์มาเป็นหลกัในการอรรถ

กถาไดเ้ลย  การทบทวนวรรณกรรมเท่าท่ีพบเป็นการอรรถกถาเพียง

บางขอ้ความของพระสูตรบทน้ีเท่านั้น  ไดแ้ก่ หนงัสือพระคมัภีร์

กวนอิมมหาโพธิสัตว ์แปลโดยเสถียร โพธินนัทะ  หนงัสือปัญญา

แห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่ม 6 ของท่านไดซาข ุอิเคดะ  

นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาจากวดีีทศันค์  าบรรยายเร่ืองตามรอย

พระโพธิสัตว ์ของท่านวศิวภทัร แห่งอารามวตัรมหายาน  จาก

รายการพุทธปัญญาภิรมยม์าช่วยประกอบในการอรรถกถา ท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือการตีความในอรรถกถาธรรมส่วนใหญ่ ไดก้ารยดึแนว

ทางการอรรถกถาธรรมในสัทธรรมปุณฑริกสูตรของท่านเวย่หล่าง 

จากหนงัสือเว่ยหล่างสูตรมาเป็นหลกัในการตีความ 

ด้วยเน้ือหาในพระสูตรบทน้ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการ 

บูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น ความรู้การเก่ียวกบั

สมอง สมาธิ ดนตรี โยคะศาสตร์ จกัระ พุทธศาสตร์ แพทยศ์าสตร์ 

จิตวิทยา การบริหาร ศาสตร์พระราชา ฯ  ท าให้เป็นอุปสรรคของ

การอรรถกถาพระสูตรน้ีตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีการคน้ควา้

วรรณกรรมพบเจอวา่มีผูอ้รรถกถาพระสูตรบทน้ีโดยละเอียดมาก่อน 



105 
 

เน่ืองจากผูอ้รรถกถาส่วนใหญ่เป็นนกับวชหรือฆราวาสท่ีมีความรู้

เฉพาะในทางธรรม ขาดความรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีจ าเป็นในทางโลก

จึงท าใหก้ารอรรถกถาพระสูตรท าไดย้าก 

เน่ืองจากขา้พเจา้มีพื้นฐานปริญญาตรีทางดา้นวิทยาศาสตร์

และการบริหารธุรกิจ-การบริหารการศึกษา เคยเป็นอาจารยส์อนใน

คณะบริหารธุรกิจและบณัฑิตวิทยาลยั ทั้งยงัเคยศึกษาวิจยัและเป็น

วิทยากรเก่ียวกบังานดา้นดนตรีบ าบดัเพื่อการพฒันาศกัยภาพสมอง

ศึกษาดนตรีกลุ่มคลาสสิค ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีพฒันาคล่ืนสมอง 

ดนตรีจกัรา ดนตรีเทพเจา้จกัราโดยผลิตต าราเก่ียวกบัดนตรีเพื่อการ

พฒันาศักยภาพสมองไวส้ามเล่ม ทั้ งได้รับรางวลังานวิจัยดีเด่น 

ของสช. ในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้ งเคยค้นควา้และอบรมความรู้

เก่ียวกบัทางจิตวิญญาณในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สุญญตาสมาบติั โยคะ

ศาตร์ จกัระศาสตร์ พลงังานแห่งตาท่ีสาม พลงังานกายทิพย ์สหสัจ

โยคะ วชิาพลงัจกัรวาลระดบั 7 พิเศษ สมาธิเบต พลงังานหินและแร่ 

งานวจิยัเก่ียวกบัพลงังานของธาตุตระกลูเหลก็ไหล งานวิจยัเก่ียวกบั

แร่ธาตุกับการพัฒนาสมาธิและยกระดับจิตวิญญาณ งานวิจัย

พลงังานของผงพุทธคุณหา้ประการในพระสมเด็จ การวิจยัพลงังาน
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ในพระเคร่ืองและพลงัจิตวิญญาณในเคร่ืองราง ทั้งยงัไดค้น้ควา้วิจยั

เก่ียวกบัการพฒันาสมาธิในรูปแบบต่าง ๆ  มามากมายนบัร้อยส านกั  

ความรู้ดา้นพระสูตรมหายาน ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพระสูตรฝ่าย

ลัทธิมหายานและพระสูตรฝ่ายลัทธิเถรวารจ านวนมากรวมทั้ ง

ความรู้เก่ียวกบัอภิธรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบติัเพื่อ

การบรรลุนิพพาน นอกจากน้ียงัไดท้  าหนงัสือเป็นอรรถกถาเก่ียวกบั

พระสูตรฝ่ายมหายาน ไว ้3 เล่ม ไดแ้ก่ วชัรปรัชญาปารมิตาสูตร 2 

เล่ม และ ปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร ท าใหพ้อมีความรู้กวา้งขวางอยู่

บา้งในเร่ืองดงักล่าว จึงขอใช้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้อรรถกถาธรรม

พระสูตรบทน้ีอยา่งกวา้งขวาง และอาจจะไม่เหมือนอรรถกถาธรรม

ท่ีผา่นมาในอดีตอยา่งส้ินเชิง 

เม่ือไดท้ าการอรรถกถาพระสูตรในภาคความเรียง(ร้อยแกว้)

เรียบร้อยแล้ว พอเร่ิมท าการอรรถกถาพระสูตรน้ีในภาคคาถา

ประพนัธ์(ร้อยกรอง) น้ี  หลงัจากการอ่านไปรอบแรกแบบคร่าวๆ ก็

พบเหมือนกบัว่าในท่อนน้ีท่ีมีเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในภาค

ความเรียง(ร้อยแกว้)   
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การอรรถกถาในระยะแรกค่อนขา้งมีความยากล าบากเพราะ

เกรงวา่การอรรถกถาท่ีเกิดข้ึนอาจจะไดเ้น้ือหาท่ีซ ้ าซอ้นใกลเ้คียงกนั 

แต่เม่ีอพิจารณาใคร่ครวญอยา่งละเอียด พร้อมสวดออ้นวอนขอพลงั

เมตตาและพลงัปัญญาบารมีของพระพุทธเจา้และพระอวโลกิเตศว

รมหาโพธิสัตว์กวนอิมช่วยไขแสงแห่งปัญญาข้าพเจ้าให้แก้ไข

สถานการณ์ท่ียากล าบากน้ี    พลนัไดพ้ิจารณาพบมหัศจรรยข์องค า

สอนของพระพุทธองค์ในบทน้ี จึงเกิดแนวคิดท่ีจะใช้อรรถกถา

ธรรมตีความปริศนาธรรมในภาคน้ีในอีกแง่มุมหน่ึงอย่างพิศดารท่ี

แตกต่างออกไปกบัการอรรถกถาในภาคคาถาประพนัธ์(ร้อยแกว้)  ท่ี

เรียกว่า มายา3แห่งกิเลสและ 10 อาวุธกิเลส  ซ่ึงถา้อ่านอย่างผิวเผิน

อาจคน้ไม่พบเพชรเมด็งามท่ีซ่อนเร้นอยู ่  

 สุดทา้ยขออภยัถา้มีความบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและ

ขออวยพรให้ผูอ่้านทุกคนจงพบความสันติสุขแห่งชีวิต พบความ

เจริญในธรรม และพบความส าเร็จสมปรารถนาในทุกส่ิงท่ีพึง

ประสงคใ์นทุกประการ  
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บทสวดพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร สมนัตมุขปริวรรต 
 

Shì zūn miào xiāng jù          wǒ jīn zhòng wèn bǐ  

ซื่อ จุน เมี่ยว เซียง จวี้              หวอ จิน ฉง เวิน่ ปี่ 
fo zi hé yīn yuán        míng wéi guān shìyīn ฝอ 
จึ เหอ อิน หยวน               หมิง เหวย กวาน ซื่อ อิน 

jùzú miào xiāng zūn         jì dá wú jìn yì  
จวี้ จู๋ เมี่ยว เซียง จุน                จ๋ี ต๋า หวู จิ้น อี้  
rǔ tīng guānyīn háng         shàn yīng zhū fāng suǒ 

หรู่ ทิง กวาน อิน หาง              ซ่าน อิง จู ฟาง สั่ว 
 

hóng shì shēn rú hǎi          lì jié bù sī yì  

โหง ซื่อ เซิน หรู ไห่               ลี ่เจ๋ีย ปู้ ซือ อี้  
shì duō qiān yì fó          fā dà qīng jìng yuàn 

ซื่อ ตัว เชียน อี้ ฝอ                ฟา ต้า ชิง จิ้ง เยวี่ยน 
 

wǒ wèi rǔ lüè shuō          wénmíng jí jiàn shēn 

หว่อ เว่ย หรู่ เลว่ ซัว               เหวิน หมงิ จี๋ เจ้ียน เซิน  
xīn niàn bù kōngguò           néng miè zhū yǒu kǔซิน 
เนี่ยน ปู้ คง กั้ว                 เหนิง เมี่ย จ ูโหย่ว ขู ่
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jiǎshǐ xìng hài yì   tuī luò dà huǒkēng           

เจ่ีย สื่อ ซิง ไฮ่ อี้           ทุย ลั่ว ต้า หั่ว เคงิ                   
niàn bǐ guānyīn lì  huǒkēng biàn chéng chí

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่           หั่ว เคิง เปี้ยน เฉงิ ฉือ 

 

huò piāo liú jù hǎi   lóng yú zhū guǐ nán             
ฮั่ว เพียว หลิว จวี้ ไห่  หลง หยู่ว์ จู กุย่ หนาน             
niàn bǐ guānyīn lì    bōlàng bùnéng méi                      
เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่            โป ล่าง ปู้ เหนิง โม ่

huò zài xū mí fēng    wéi rén suǒ tuī duò                
ฮั่ว ไจ้ ซวี หมี่ เฟิง            เว่ย เหริน สั่ว ทยุ ตั้ว                   
niàn bǐ guān yīn lì    rú rì xū kōng zhù                 
เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่           หรู ยื่อ ซวี คง จู ้
 

huò bèi è rén zhú    duò luò jīn gāng shān         
ฮั่ว เป้ย เอ้อ เหริน จู๋            ตั้ว ลั่ว จิน กัง ซาน  
niàn bǐ guān yīn lì    bù néng sǔn yī máo 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่            ปู้ เหนงิ สุ่น อี เหมา 

 

huò zhí yuàn zéi rào     gè zhí dāo jiāhài  

ฮั่ว จ๋ือ ย่วน เจ๋ย เร่า            เก้อ จื๋อ เตา เจีย ไฮ่  
niàn bǐ guān yīn lì     xián jí qǐ cí xīn 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่             เสียน จี๋ ฉี่ สือ ซิน 
huò zāo wáng nán kǔ        lín xíng yù shòu zhōng  

ฮั่ว เจา หวาง หนาน ขู่            หลิน สิง ยวี่ โซ่ว จง  
niàn bǐ guān yīn lì       dāo xún duàn duàn huài 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่              เตา สวิน ต้วน ต้วน ฮ่วย 
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huò qiú jìn jiā suǒ       shǒu zú bèi chǒu xiè  

ฮั่ว ฉิว จ่ิน เจีย สั่ว             โส่ว จู๋ เป้ย โฉว่ เซี่ย 
niàn bǐ guān yīn lì       shì rán dé jiě tuō 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่              ซื่อ หราน เต๋อ เจ่ีย ทัว 

 

zhòu zǔ zhū dúyào       suǒ yù hài shēn zhě  

โจ้ว จู่ จู ตู๋ เย่า       สั่ว ยวี่ ไฮ่ เซิน เจ่อ 
niàn bǐ guān yīn lì       huán zuó yú běn rén 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี ่            ฮว๋าน จั๋ว หยีว ์เปิ่น เหริน 

huò yù è luō shā       dú lóng zhū guǐ děng  

ฮั่ว ยวี่ เอ้อ หลัว ช่า              ตู ๋หลง จู กุ่ย เติ่ง 
niàn bǐ guān yīn lì       shí xī bù gǎn hài 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่              สือ ซี ปู้ ก่าน ไฮ่ 
 

ruò è shòu wéi rào       lì yá zhǎo kě bù  

รั่ว เอ้อ โซ่ว เหวย เร่า            ลี่ หยา จวา เข่อ ปู้ 
niàn bǐ guān yīn lì       jí zǒu wú biān fāng 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี ่             จ๋ี โจ่ว อู๋ เปียน ฟาง 
yuán shé jí fù xiē      qì dú yān huǒ rán  

เยวี๋ยน เสอ จี๋ ฟู่ เซีย            ซี ่ตู๋ เยียน หั่ว หราน  
niàn bǐ guān yīn lì      xún shēng zì huí qù 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี ่            สวิน เซิง จื้อ หยุ ชวี่ 
 

yún léi gǔ chè diàn      jiàng báo shù dàyǔ  

ยวิ๋น เหลย กู่ เช่อ เตี้ยน         เจ้ียง เป๋า ซู่ ต้า อวี่  
niàn bǐ guān yīn lì       yìng shí dé xiāosàn 
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เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี ่            อิง สือ เต๋อ เซียว ซ่าน 

 

Zhòng shēng bèi kùn'è     wú liàng kǔ bī shēn  

จ้ง เซิง เป้ย คุ่น เอ้อ               อู๋ เลี่ยง ขู่ ปี เซิน 
niàn bǐ guān yīn lì      néng jiù shì jiān kǔ 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่              เหนงิ จิ้ว ซื่อ เจียน ขู่ 
 

Jù zú shén tōng lì       guǎng xiū zhì fāngbiàn  

จวี้ จู๋ เสิน ทง ลี่       กว่าง ซิว จื้อ ฟัง เปี้ยน  
shí fāng zhū guótǔ        wú shā bù xiàn shēn 

สือ ฟัง จู กั๋ว ถู่        อู๋ ซา ปู้ เซี่ยน เซิน 

 

Zhǒng zhǒng zhū è qù      dì yù guǐ chù shēng  

จ่ง จ่ง จู เอ้อ ชวี่              ตี ้ยวี่ กุ่ย ชู่ เซงิ  
Shēng lǎo bìng sǐ kǔ        yǐ jiàn xī lìng miè 

เซิง เหล่า ปิ้ง สือ ขู่              อี่ เจ้ียน ซี ลิง่ เมี่ย 
zhēn guān qīng jìng guān    guǎng dà zhì huì guān  

เจิน กวาน ชิง จ้ิง กวาน              กว่าง ต้า จ้ือ ฮุ่ย กวาน 
 
bēi guān jí cí guān      háng yuàn cháng zhān yǎng 

เปย กวาน จ๋ี ฉือ กวาน     ฉาง ย่วน ฉาง จาน หย่าง 

 

wú gòu qīng jìng guāng  huì rì pò zhū àn  

อู๋ โก้ว ชิง จิ้ง กวาง                   ฮุ่ย ยื่อ โพ่ จู อั้น 
 

néng fú zāi fēng huǒ   pǔ míng zhào shì jiān 

เหนิง ฝู ไจ เฟิง หั่ว                    ผู่ หมิง เจ้า ซื่อ เจียน 
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bēi tǐ jiè léi zhèn   cí yì miào dà yún  

เปย ถี่ เจ้ีย เหลย์ เจ้ิน                  ฉือ อี้ เมี่ยว ต้าย อวิ๋น 
shù gān lù fǎ yǔ    miè chú fán nǎo yàn 

ซู่ กัน ลู่ ฝา หยี่ว์                   เมี่ย ฉู ฝาน หน่าว เยี่ยน 

 

zhēng sòng jīng guān chù   bù wèi jūn zhèn zhōng  

เจิง ซ่ง จิง กวาน ชู่                  ปู้ เว่ย จวิน เจ้ิน จง  
niàn bǐ guān yīn lì            zhòng yuàn xī tuì sàn 

เนี่ยน ปี่ กวาน อิน ลี่                  จ้ง เยวี่ยน ซี ทุ่ย ซ่าน 

 

Miào yīn guān shì yīn            fàn yīn hǎi cháo yīn  

เมี่ยว อิน กวาน ซื่อ อิน              ฝาน อิน ไห่ เฉา อิน 
shèng bǐ shì jiān yīn           shì gù xū cháng niàn 

เซิ่ง ปี่ ซื่อ เจียน อิน                ซื่อ กู้ ซวี ฉาง เนี่ยน 
niàn niàn wù shēng yí          guān shì yīn jìng shèng  

เนี่ยน เนี่ยน อู้ เซิง อี๋                 กวาน ซื่อ อนิ จิ้ง เซิ่ง 
 
yú kǔ nǎo sǐ è         néng wéi zuò yī hù 

อวี๋ ขู หน่าว สื่อ เอ้อ              เหนงิ เว๋ย จั้ว อี ฮู่ 
 

jù yī qiè gōng dé        cí yǎn shì zhòng shēng  

จวี้ อี เชี่ย กง เต๋อ              ฉือ เหยี่ยน ซือ่ จ้ง เซิง 
fú jù hǎi wú liàng         shì gù yīng dǐng lǐ 

ฝู จวี้ ไห่ อู๋ เลี่ยง       ซื่อ กู้ อิง ติ๋ง หลี่ 
 

ขอขอบคุณผูร่้วมสมทบทุนบริจาค 
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พิมพห์นงัสือพระสูตรฉบบัน้ี 

     คุณป๋อง สุพรรณ                                      20,000    บาท 

     นางภาณี สุพรรณเภษชั                            10,000    บาท 

     อาจารยอ์รญา ฒาริกชานนท ์                    2,000      บาท 

     คุณพรทิยากระแสโสม (และคุณกสิกร)    1,200      บาท 

     ครูศิริวรรณ   เหลาบบัภา                           1,000      บาท   

**************************************************************** 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

พิมพค์ร้ังท่ี 1   พฤษภาคม  2563  โรงพิมพน์พรัตน์ 
2090-2092 ซ.ลาดพร้าว 82 แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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