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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว บทเรื่ อ งพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ข องอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและน�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการวิ จั ย พบว่ า โครงสร้างของพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) การเรียงล�ำดับตัวบท ได้แก่ การสวดพระคาถานมัสการพระรัตนตรัยการสวดพระคาถาไหว้ครูการสวด
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ และการนั่งสมาธิ 2) รูปแบบและลักษณะตัวบทของพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ฉันทลักษณ์ของตัวบทพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ 2) ตัวบทที่เป็นภาษาบาลี
ทั้งหมด และ 3) ตัวบทภาษาไทยปนกับภาษาบาลี ตัวบทที่วิเคราะห์มีทั้งหมด 20 ตัวบท
ส่วนการวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ
1) อิทธิพลความเชื่อที่ส่งผลต่อพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ 2) อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต และ 3) คุณค่าอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ค�ำส�ำคัญ: พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์; ตัวบท; ความเชื่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่องการศึกษาตัวบทและความเชื่อ เรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
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Abstract
This research study aims to examine influential belief and text of Chanting
PhraKhata in episode of charming by AjarnUrakintrWiriyaboorana which consisting 2
purposes 1) to examine the text of Chanting PhraKhata in episode of charming by
AjarnUrakintrWiriyaBoorana and 2) to study influential belief of text of Chanting
PhraKhata in episode of charming by AjarnUrakintrWiriyaboorana. The study was analyzed
qualitatively and present the descriptive results as follows.
The results showed that: the structure of Chanting PhraKhata in episode of
charming by AjarnUrakintrWiriyaboorana included 2 features 1) the sequence of texts
such as Salutation to the Triple Gem, WaiKru chanting, and Chanting PhraKhata in episode
of charming. 2) patterns and features of Chanting PhraKhata in episode of charming
including 3 characteristics which are prosody of Chanting PhraKhata in episode of charming,
the text which is all in Pali language, and the text in both Thai and Pali language.
The analyzed texts were totally 20.
For analyzing influential belief of Chanting PhraKhata in episode of charming,
it was divided into 3 issues including 1) biography of AjarnUrakintrWiriyaboorana 2)
biography of peer review of Chanting 108 Pitsadarn book 3) influential belief of Chanting
PhraKhata in episode of charming consisting of 3 features 1) influential belief on Chanting
PhraKhata in episode of charming 2) influential belief on Chanting PhraKhata in episode
of charming toward daily life and 3) value of influential belief on Chanting PhraKhata in
episode of charming.
Keywords: Chanting PhraKhata in Episode of Charming; Text; Belief

1. บทน�ำ

“พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ” มี ค วาม
สัมพันธ์ถึงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งมีความ
เจริญรุ่งเรืองเสมอมา ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเป็น
ที่นิยมศึกษามีการเผยแพร่ด้วยวิธีมุขปาฐะ ในการ
สวดจะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า งรวมกั น

ถึงจะท�ำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ “พระคาถาหมวด
มหาเสน่ห์” จะต้องมีการท�ำพิธีกรรม บางครั้ง
อาจจะต้องใช้พระคาถา หลายบทประกอบกัน
สอดคล้องกับอัมรินทร์ สุขสมัย (Suksamai, 2011
: 8) กล่าวว่า พิธีกรรมคือการท�ำพิธีการต่างๆ
ของความเชื่ อ คาถา เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง อ� ำ นาจ
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และความศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นผลมาจากความเชื่อ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกทางศาสนาและเพื่อกล่อมเกลา
จิตใจชุมชน อีกทั้งการสวดพระคาถา หมายถึง
อักขระทีเ่ รียบเรียงเป็นหน่วยใหญ่กลายเป็นพยางค์
เป็นค�ำ ที่เป็นรหัสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท�ำให้เกิดผล
ตามสิ่งที่ใช้คู่กัน
สังคมปัจจุบันมีการใช้ชีวิตต่างไปจากวิถี
ชีวิตเดิมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนอย่าง
รวดเร็วท�ำให้บุคคลที่ไม่มีศักยภาพดีต้องอยู่อย่าง
ล�ำบาก อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาหลายสมัย บางอย่างก็เริ่มเลือนหายไปในสังคม
เจือจางลง ทั้งๆ ที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุง
ให้เจริญขึ้น เช่น ศาสนาไม่สามารถเสื่อมไปได้
เพราะสังคมไทยต้องใช้ศาสนาเป็นตัวเสริมเต็มแต่ง
ชีวิตให้มีความสุข ความสบายทางใจในการด�ำเนิน
ชีวติ ให้อยูร่ อดปลอดภัยในสิง่ ทีม่ องไม่เห็น กล่าวคือ
ความทุกข์ บาปกรรมที่กระท�ำไว้แต่เมื่อปางก่อน
จึงท�ำให้มนุษย์แสวงหาความหลุดพ้นในสิ่งที่ยังมา
ไม่ ถึ ง และแสวงหาสิ่ ง ที่ ข าดหายไปในชี วิ ต
ต้องดิ้นรนกับความอยากได้ในสิ่งที่ผู้คนยังแสวหา
ไม่เจอ จึงต้องค้นหาเพื่อน�ำมาเติมเต็มความอยาก
กล่ า วคื อ ความเชื่ อ เรื่ อ งพระคาถา เวทมนตร์
สอดคล้องกับอัมรินทร์ สุขสมัย (Suksamai, 2011
: 1) กล่าวว่า ความเชื่อของมนุษย์เกิดจากอิทธิพล
2 ปัจจัยใหญ่ๆ คืออิทธิพลอ�ำนาจในตัวเองและ
ความเชื่อจากอิทธิพลอ�ำนาจภายนอก ส่วนใหญ่
จะอยู่ในลักษณะความเชื่อ หวังพึ่งอ�ำนาจเหนือ
ธรรมชาติ การอยากได้ รั บ แรงดลบั น ดาลจาก
อ�ำนาจภายนอก เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยที่ 2

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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จะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากที่สุด
ตั ว บทพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ เ ป็ น
ศิลปะการประพันธ์อย่างหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันถูกลด
ความส�ำคัญด้านความเชือ่ โดยมีความเชือ่ เรือ่ งใหม่
เข้ามาในสังคมไทยมากขึน้ ขณะเดียวกันการด�ำเนิน
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้
มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งนี้ หลงเหลื อ ในปั จ จุ บั น
ซึ่งสามารถก�ำหนดการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม
ได้ ด ้ ว ยความศรั ท ธาถ้ า มี ค วามศรั ท ธาจะท� ำ ให้
บุ ค คลทั่ ว ไป สามารถยกระดั บ จิ ต ใจให้ สู ง ขึ้ น
เริ่มจากศรัทธาตนเองก่อนค่อยศรัทธาพระคาถา
หมวดมหาเสน่ห์ ซึง่ หลักการเกีย่ วกับเรือ่ งนีส้ ามารถ
ท�ำให้สงั คมไทยเจริญไปด้วยสติ คิดอย่างรอบครอบ
ไม่ผลีผลามมีศีลธรรม เป็นต้น
ด้ ว ยเหตุ ที่ พ ระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์
มีอิทธิพลความเชื่อต่อการด�ำเนินชีวิตของบุคคล
ทั่วไปดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวบทและ
อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ของอาจารย์อรุ ะคินทร์ วิรยิ ะบูรณะ ทีใ่ ช้พระคาถา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความหวังสามารถ
ก�ำหนดกระบวนการคิดของจิตให้เคลือ่ นไปตามสิง่
ที่ปรารถนา จึงเป็นสิ่งที่ล�้ำค่าควรศึกษาอย่างยิ่ง
โดยอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะได้รวบรวม
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์จากเกจิอาจารย์สมัย
ก่อนน�ำมารวบรวมไว้เป็นเล่ม ให้บุคคลที่สนใจ
ศึกษาในศาสตร์โบราณ ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
ความศรั ท ธาลดลง ในขั้ น ตอนการสวดทั่ ว ไป
ได้น�ำพิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้
เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาหมวดมหา
เสน่ห์ดังกล่าว
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ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะได้วเิ คราะห์ “ตัวบทและอิทธิพล
ความเชื่อ” ของพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ที่เป็น
สื่อส�ำคัญยิ่งในการเผยแพร่ความรู้ ด้านการใช้
พระคาถาหมวด มหาเสน่ห์ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาตัวบทเรือ่ งพระคาถาหมวด
มหาเสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลความเชื่ อ เรื่ อ ง
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์ อุระคินทร์
วิริยะบูรณะ

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ทาง
วรรณกรรมใช้ข้อมูลด้านเอกสาร (Document)
(Phramaha Yothin Yodiko, 2017 : 25-36)
โดยน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) โดยด�ำเนินการศึกษา ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร บทความ สภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
2. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
เชิงคุณภาพ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลชั้นทุติยภูมิ
(Secondary Data)
3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตี ค วามหมายของ
ข้อมูลเชิงพรรณนาจากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้
4. เรียบเรียงข้อมูลตามการวิเคราะห์แล้ว
เขียนรายงานการวิจัย
5. สรุปผล และน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
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พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ทั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา คือ มุ่งศึกษา
ตัวบทและความเชือ่ เรือ่ งพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ในหนังสือพระคาถา 108 พิสดาร ของอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ โดยศึกษาเฉพาะตัวบทที่
เป็นเอกสาร ได้แบ่งระยะเวลาในการวิจัยออกเป็น
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ระยะส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ด้านเอกสาร ระยะรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ระยะ
วิเคราะห์ และเสนอผลการวิจัย
บทความนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความเชื่อทาง
คติ ช นวิ ท ยา เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา
วิเคราะห์ตวั บทและความเชือ่ เรือ่ งพระคาถาหมวด
มหาเสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะเป็น
ศิลปะทางความคิดเหนือจินตนาการทีส่ ง่ ผลให้เป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความเชื่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ พระพุ ท ธ
ศาสนาอย่างช้านาน และมีความส�ำคัญต่อการ
ก�ำหนดชีวิตในสังคม

4. สรุปผลการวิจัย

1. โครงสร้ า งก่ อ นเริ่ ม การสวดตั ว บท
พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ลั ก ษณะตั ว บท
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ มีโครงสร้างของตัวบท
โดยส่วนใหญ่คล้ายกับตัวบทของอาจารย์ทา่ นอืน่ ๆ
ทั่วไปในหนังสือ ตัวบทมีลักษณะคล้ายคลึงในด้าน
ภาษามีทงั้ ตัวบทภาษาบาลีทงั้ หมดและตัวบทภาษา
ไทยปนกับภาษาบาลี สามารถอธิบายได้ ดังนี้
		 1.1 การเรียงล�ำดับก่อนการสวดตัว
บท วิธีการเริ่มจากการเข้าห้องพระจากนั้นก็ท�ำ
พิธีกรรมตามขั้นตอนแรก คือ การสวดพระคาถา
นมัสการพระรัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

สวดล�ำดับต่อไป การสวดไหว้ครูหนังสือพระคาถา
180 พิสดาร เพื่อบอกกล่าวครูอาจารย์ก่อนจะเริ่ม
เรียนการสวดพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ และการ
นั่งสมาธิ
การสวดพระคาถานมัสการพระรัตนตรัย
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำในขัน้ ตอนแรกของการเริม่ สวดพระ
คาถาหมวดมหาเสน่ห์ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการ
เริ่มเรียนไม่ว่าจะท�ำสิ่งใดจะต้องสวดพระคาถา
นมัสการพระรัตนตรัย ในการสวดจะมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง เริ่มแรกให้กราบพระ 3 ครั้ง แล้วจุด
เทียน 3 เล่ม ธูป 3 ดอก จากนั้นพนมมือพร้อมเอา
ขันดอกไม้ยกขึ้นเหนือหัว ประนมมือไว้ระดับอก
ซึง่ ตามหลักจะนิยมใช้ขนั 5 หรือ ขัน 3 เช่น ถ้าเป็น
ขัน 5 จะมีดอกไม้อยู่ 5 คู่ เทือน 5 คู่ จากนั้น
ให้สวดค�ำนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ) ตาม
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ด้ วยบทบู ช าพระรั ต นตรั ย (อะระหั ง สั ม มาสั ม
พุทโธภะคะวา) ต่อด้วย พระคาถาชุมนุมเทวดา
เพื่ออันเชิญมาเป็นสักขีพยาน บทอาราธนาศีล 5
เป็ น ค� ำ หมั่ น สั ญ ญาว่ า จะรั ก ษาศี ล ให้ บ ริ สุ ท ธิ์
ตามล�ำดับ เมื่อสวดจบจนถึงบทอาราธนาศีล 5
ถือว่าเสร็จสิ้นในขั้นตอนแรก
		 1.2 รู ป แบบและลั ก ษณะตั ว บท
ของพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ มี ลั ก ษณะ 3
ประการ คือ มีลกั ษณะคล้ายร่ายโบราณ คล้ายโคลง
กลบท และร้ อ ยแก้ ว ดั ง ที่ พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 (The Royal
Institute Dictionary 2011, 2013 : 1000)
กล่าวว่า ร่ายโบราณนิยมใช้ในวรรณคดีโบราณ
ไม่ นิย มเอกโท ไม่ จ�ำ กั ด วรรคและค� ำ แต่ มั ก ใช้
วรรคละ 5 ค�ำ และใช้ค�ำเท่ากันทุกวรรค

(ลักษณะค�ำประพันธ์ไทย ฉันทลักษณ์)
ตัวอย่าง พระคาถาขุนแผนชมตลาด
๏ โอม สิทธิศรีศรี ราศีกูงามคือท้องฟ้า
นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ ฉายากูงาม
คื อ พระอาทิ ต ย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์ กู ง ามคื อ
พระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็น
หน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูจะร�ำลึกถึงต้นไม้
ก็มางวยงง พระมนตร์ขุนแผนชมตลาดนี้ ท่านให้
เสกเครื่องหอมทาตัว เสกสีผึ้งสีปาก เป็นเมตตา

มหาเสน่ห์ดีนักแล๚
(The Magic 108 Spells, 1986 : 53)
นอกจากนี้ ตั ว บทพระคาถาหมวดมหา
เสน่หข์ องอาจารย์อรุ ะคินทร์ วิรยิ ะบูรณะยังปรากฏ
คล้ า ยโคลงกลบท ตามที่ ธ วั ช ปุ ณ โณทก
(Punnotok, 1995 : 52) กล่าวว่า โคลงกลบทคือ
โครงที่กวีได้เพิ่มลักษณะบังคับมากขึ้น แต่รูปแบบ
ของโคลงยั ง ปรากฏให้ เ ห็ น คล้ า ยโคลงสี่ สุ ภ าพ
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ซึ่งสามารถวิเคราะห์พระคาถาเมตตาได้ ดังนี้
ตัวอย่าง พระคาถาเมตตา
๏ นะ ราชานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ
๏ โม เทวีนัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ
๏ พุท ปุริสานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ
๏ ธา อิตถียัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ
๏ ยะ สัตตานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ๚
(The Magic 108 Spells, 1986 : 45)
พระคาถาเมตตาใหญ่นี้ ท่านให้เสกเครื่อง
หอมทาตัว เป็นที่รักแก่เทพยดาแลมนุษย์ ถ้าจะไป
หาขุนนาง ท้าวพระยา ท่านให้เสกไป เห็นหน้าเรา
เมตตาเรานักแล๚
จากตั ว บทข้ า งต้ น เนื้ อ หามี ข นาดสั้ น
การสังเกตลักษณะค�ำประพันธ์มีลักษณะคล้าย
โคลงกลบทคือค�ำหน้าของแต่ละวรรคถ้าน�ำมาเรียง
กันใหม่จะอ่านได้ว่า นะ โม พุทธา ยะ ซึ่งหมายถึง
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นหัวใจของพระคาถา
แต่วรรคท้ายอาจไม่เหมือนกัน ในเนือ้ หาของตัวบท
กล่าวโดยรวมคือถ้าผูส้ วดน�ำไปบริกรรมแล้วเสกใส
เครื่องหอมทาตัวจะท�ำให้บุคคลทั่วไปหลงรัก
		 1.3 เนื้ อ หาพระคาถาหมวดมหา
เสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะเนื้อหา
ที่ปรากฏในพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ โดยจะยก
ตัวเพียง 2 พระคาถา ดังนี้
			 1.3.1 พระคาถามหาราชเสน่ห์
เป็นหัวใจของพระคาถามหาเสน่หท์ งั้ ปวง จะสังเกต
จากชื่ อ ตั ว บทคื อ มหาราช จากการศึ ก ษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
(The Royal Institute Dictionary 2011, 2013
: 886) กล่าวว่ามหาราช หมายถึง ค�ำซึ่งมหาชน
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ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าแผ่นดิน แสดง
ให้เห็นว่าตัวบทมีความยิ่งใหญ่ มีพลังที่แฝงอยู่ใน
ตัวบท และจะสังเกตเห็นค�ำว่า “โอม” เป็นค�ำที่
ศักดิ์สิทธิ์โดยมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ตัวอย่าง พระคาถามหาราชเสน่ห์
๏ อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธนะโม
พุทธายะอิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา
อิตปิ าระมิตาติงสา อิตสิ พั พัญญูมาคะตา อิตโิ พธิมะ
นุปปัตโต อิติปิโส จะ เตนะโม คนทั้งหลายรักกู สะ
มาคะตา โสธายะ โอม ศรีสวัสดิ์เจริญ หน้ากูงาม
เหมือนพระจันทร์เมือ่ วันเพ็ญ บุคคลเห็นคนรัก คน
เห็นทักกูคุ้นเคย
(The Magic 108 Spells, 1986 : 41)
จากตัวบทข้างต้นมีภาษาบาลีปนกับภาษา
ไทยโดยส่วนมากจะเป็นภาษาไทยมากกว่า ลักษณะ
ค�ำประพันธ์มีลักษณะคล้ายร่ายโบราณ แต่ไม่ได้
ก� ำ หนดวรรคอย่ า งแน่ ชั ด บางตั ว บทก็ ค ล้ า ยจน
คาดเดาได้ ส่วนเนื้อหาจะกล่าวถึงบุคคลที่ผู้สวด
ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังต้องการ หญิงชายใดสวด
จะได้สมหวังในความรัก
			 1.3.2 พระคาถาช้างประสม
โขลง กล่ า วคื อ เป็ น พระคาถาที่ ใช้ ไ ด้ ทั้ ง หญิ ง
และชาย เนื้อหาของตัวบทมีจุดประสงค์ให้บุคคล
อื่ นหลงรั ก ผู ้ ส วดในตั วบทมี เ นื้ อ หาทางความรั ก
อย่างละเอียด ส่วนประเภทเป็นไสยด�ำมากกว่า
ในทางเมตตา เพราะตัวบทมีความปรารถนาบังคับ
จิตใจของบุคคลอื่นถือว่าผิดศีลธรรม ตัวบทมีสอง
ภาษาคือ ภาษาไทยปนกับภาษาบาลีสลับกันไป
ตัวอย่าง พระคาถาช้างประสมโขลง
๏ อิธะเจตะโสทัฬหังคัณหาหิ ถามะสา อิ
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ติ ปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญู (เอ่ยนามเขา) นั้น
มาอยู่ สะมาคะตา อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะ
เตนะโม นะเมตตา โมเสน่หา พุทปรานี ธายินดี ยะ
เอ็นดู นะระงับโมโห โมละลายความคิด พุทละลาย
ธาลุ่มหลง ยะงวยงงมาหากู มะเมตตา
พระคาถาช้างประสมโขงนี้ ท่านให้เสกข
องกินหรือจะเสกผงใส่ในเต้าปูน หรือใส่โอ่งน�้ำก็ได้
ให้ผู้ที่เราปรารถนากิน รักใคร่หลงใหลเรานักหรือ
จะเสกแป้งหอม เสกสีผึ้งสีปาก เป็นเสน่ห์แล ๚
(The Magic 108 Spells, 1986 : 46)
2. อิทธิพลความเชือ่ เรือ่ งพระคาถาหมวด
มหาเสน่ห์ กล่าวคือ ความเชื่อที่มีต่อพระคาถา
ปัจจุบันถูกลดลง เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ คนสมัยใหม่
จึงหันไปสนใจเรือ่ งอืน่ มากขึน้ ทัง้ นีค้ วามเชือ่ ตัวบท
พระคาถายังมีในสังคมไทย แต่เป็นเพียงเพื่อหา
ทางออกของความคับข้องใจของบุคคลโดยไม่สนใจ
ตัวบท ส่วนใหญ่คนจะไปหาเกจิอาจารย์ทเี่ ชีย่ วชาญ
ด้านไสยศาสตร์ทำ� พิธใี ห้ บุคคลสมัยนีจ้ งึ ไม่พงึ่ ความ
สามารถด้วยการศึกษาแสวงหาด้วยตนเอง ทุกวัน
นี้จึงไม่เห็นคุณค่าของตัวบทพระคาถา เหมือนกับ
คนที่ อ ยู ่ ใ นยุ ค ก่ อ น พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์
ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อ แบ่ง 3 ประการ ดังนี้
		 2.1 อิ ท ธิ พ ลความเชื่ อ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ อิทธิพลความเชือ่ ในสมัย
ก่อนไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์
กั บ ธรรมชาติ โดยผู ้ ป ระพั น ธ์ ท� ำ ให้ เ ข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ในสังคมไทย แต่ละยุค
สมั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งลวดเร็ ว จึ ง ท� ำ ให้
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บางครั้งตัวบทอาจไม่สามารถน�ำมาใช้ให้เข้ากับ
สังคมยุคใหม่ได้ และพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
บางบทเป็นสิงที่เหนือจินตนาการหรือเป็นสูตร
บางอย่างของอาจารย์สมัยนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด โดยสามารถแบ่ง
ผลกระทบได้ 2 ประการ ประการแรกเรื่ อ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ถอื เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เห็นเป็น
รู ป ธรรมมากกว่ า จึ ง ท� ำ ให้ พ ระคาถามหมวด
มหาเสน่ห์เป็นเพียงการรับรู้ทางจิตหรือนามธรรม
ไม่เป็นที่นิยมของบุคคลสมัยใหม่ ประการที่สอง
เรื่ อ งความเชื่ อ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ต้องไตร่ตรองให้
รอบคอบ กล่าวคือ การหลอกลวงถือเป็นสิ่งที่ต้อง
ค�ำนึง และพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับศาสตร์นี้
ตัวอย่าง พระคาถาลองสตรี
๏ อิธะเจตะโสทัฬหังคัณหาหิ ถามะสา
ภะคิ นิ ต ะวั ง มะมะ คี วั ง ทั ฬ หั ง อาคั จ ฉายะ
อาคัจฉาหิ ติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ๚
(The Magic 108 Spells, 1986 : 68)
จากตั ว บทข้ า งต้ น เป็ น ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับปัจจุบัน กล่าวคือลักษณะการใช้มี
ความเฉพาะมากเกินไป โดยเนื้อหาและวิธีการใช้มี
ความซั บ ซ้ อ น เช่ น ให้ เ อารอยท้ า วเด็ ก ร้ อ งให้
ตามแม่ มาเสกใส่น�้ำเต้าปูน ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องรอ
ช่วงเวลาอย่างเหมาะเจาะเพื่อจะได้รอยท้าวนั้น
ในปัจจุบันจะมีความคิดที่แตกต่างถ้าท�ำได้ยาก
จะไม่สนใจ
		 2.2 อิทธิพลความเชือ่ เรือ่ งพระคาถา
หมวดมหาเสน่ ห ์ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์เป็นสิ่งที่ท�ำให้บุคคล
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หลายอาชีพเกิดความอยากรู้ในศาสตร์ใหม่เป็น
ความเชือ่ ทีค่ กู่ บั พระพุทธศาสนาเถรวาทมาช้านาน
ความศรัทธาในยามทีห่ าทางออกไม่ได้ ถือเป็นสิง่ ที่
มีอานุภาพอยูใ่ นตัว โดยเชือ่ ว่าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ ามารถ
ช่วยได้ซึ่งเป็นการเชื่อเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น
ตัวอย่าง พระคาถาพญาราชสีห์
๏ พุทธเสฏโฐมหานาถัง วันณะโกสิงหะนา
ทะกัง พุทธะสิระสาเตเชนะ มาระเสนาปะราเชยยัง
ชัยยะ ภะวันตุ เม ๚
(The Magic 108 Spells, 1986 : 90)
จากตัวบทข้างต้น มีจุดประสงค์เพื่อ
ต้ อ งการให้ ห ญิ ง และชายสมหวั ง ในความรั ก
โดยการใช้เป็นประเภททีใ่ ห้ผลทางเมตตา ใช้งา่ ย
เพราะเสกใสแป้งหอมที่หาซื้อตามร้านค้าทั่วไป
หรือเสกใสน�้ำมันหอม เวลาสวดสามารถสวดได้
ตลอด ตอนสวดให้นึกเห็นหน้าบุคคลที่ผู้สวด
ปรารถนาเพื่อท�ำให้ตัวบทพระคาถามีอานุภาพ
แรงกล้ามากยิ่งขึ้น		
		 2.3 คุณค่าอิทธิพลความเชื่อเรื่อง
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ ความเชื่อเรื่องพระ
คาถาหมวดมหาเสน่หท์ ำ� ให้บคุ คลทีส่ นิ้ หวังกลับ
มีความหวังในสิ่งที่ท�ำไม่ได้ เพราะบางท้อแท้
หมดหวังกับความรัก ซึง่ หาทางออกอืน่ มิได้แล้ว
จึงได้ศาสตร์นี้เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นทางออก
ของความคับข้องใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความ
เชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ด้านอื่นๆ เช่น ความเชื่อ
เรือ่ งผี ยันต์ พระเครือ่ ง และความคงกะพันชาตรี
ซึง่ ไม่ใช่ความเชือ่ เรือ่ งใหม่ เพราะทัง้ หมดทีก่ ล่าว
มาคือความเชือ่ ทีส่ บื ต่อกันมาตามครูบาอาจารย์
หรือครอบครัวทีศ่ กึ ษาในศาสตร์นี้ และพระภิกษุ
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ถื อ เป็ น รากฐานของความเชื่ อ ที่ สั ม พั น ธ์
กับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาแต่โบราณ
ที่ท�ำให้หลงเหลือความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์นี้มา
จนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาตัวบทและความเชือ่ เรือ่ ง
พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ข องอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ มีลักษณะโครงสร้าง
ของพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ แบ่งออกได้ ดังนี้
1. การเรียงล�ำดับก่อนการสวดตัวบท
ได้แก่ การสวดพระคาถานมัสการพระรัตนตรัย
ต่อด้วยการสวดพระคาถาไหว้ครู จากนั้นจึงเริ่ม
สวดพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ จบด้ ว ยการ
ภาวนาเพื่อท�ำให้พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์เกิด
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และการตั้ ง จิ ต ภาวนาอย่ า ง
แน่ ว แน่ จ ะท� ำ ให้ เ ห็ น ผลด้ ว ยตั ว ผู ้ ส วดเอง
โดยบุคคลอื่นไม่สามารถสัมผัสได้
2. รู ป แบบและลั ก ษณะตั ว บทของ
พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ แบ่ ง ออกเป็ น 3
ลักษณะ ได้แก่ 1) ฉันทลักษณ์ของตัวบทพระ
คาถาหมวดมหาเสน่ห์ พบว่า มีลักษณะคล้าย
ร่ายโบราณ โครงกลบท และร้อยแก้ว ลักษณะ
ค� ำ ประพั น ธ์ ส ่ ว นใหญ่ มี ก ารก� ำ หนดวรรค
ไม่แน่นอน 2) ตัวบทที่เป็นภาษาบาลีทั้งหมด
3) ตัวบทภาษาไทยปนกับภาษาบาลี พบว่า เป็น
ตัวบททีม่ ภี าษาไทยกับภาษาบาลี ตัวบททีม่ สี อง
ภาษาส่ ว นมากเป็ น ตั ว บทขนาดสั้ น แต่ ยั ง
สามารถคงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทได้
3. เนื้อหาพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์
ของอาจารย์ อุ ร ะคิ น ทร์ วิ ริ ย ะบู ร ณะ พบว่ า
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ พระคาถาของอาจารย์
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ท่านอื่นๆ กล่าวคือ เนื้อหาส่วนมากจะเข้าใจได้
ง่ายเพราะมีการใช้ภาษาไทยปนกับภาษาบาลี
จึ ง ท� ำ ให้ บุ ค คลที่ พ บเจออยากศึ ก ษา ตั ว บท
เนื้อหาที่กล่าวถึงตัวบทส่วนมากเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับความรัก
ส่วนประเภทตัวบทสามารถแบ่งออก
เป็น 2 ประเภทคือ มนตร์ทใี่ ห้ผลทางเมตตามหา
นิยม และมนตร์ด�ำหรือเดรัจฉานวิชา อวิชชา
ก็เรียก ที่ให้ผลท�ำร้ายผู้อื่น ซึ่งทั้งสองประเภทนี้
มีความแตกต่างกัน
4. การวิเคราะห์อทิ ธิพลความเชือ่ เรือ่ ง
พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ข องอาจารย์
อุระคินทร์ วิรยิ ะบูรณะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ 1) อิทธิพลความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อ
พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ พบว่า ระยะเวลา
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของสังคมท�ำให้กระทบต่อการใช้
พระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ข องอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ บางตัวบท ซึ่งสาเหตุ
ที่ระยะเวลามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะผู้ประพันธ์
ตั ว บทเจาะจง ใช้ เ ฉพาะในสมั ย นั้ น เกิ น ไป
พอถึ ง เวลาเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ
ไม่สามารถใช้ตวั บทได้ 2) อิทธิพลความเชือ่ เรือ่ ง
พระคาถาหมวดมหาเสน่หท์ สี่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจ�ำวัน พบว่า พระคาถาหมวดมหา
เสน่หบ์ างตัวบทมีการใช้ทซี่ บั ซ้อนหลายขัน้ ตอน
จึงท�ำให้บคุ คลทัว่ ไปลดความศรัทธาลงเนือ่ งจาก
ตัวบทไม่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของผู้สวด
จึงท�ำให้บางคนเลิกใช้ตัวบทไป ตัวบทจึงเริ่มถูก
ลืมเลือนไปในทีส่ ดุ และ 3) คุณค่าอิทธิพลความ
เชื่ อ เรื่ อ งพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ พบว่ า
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พระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ต่ อ สั ง คมไทยเนื่ อ งจากสามารถก� ำ หนดการ
ด�ำเนินชีวิตของบุคคลได้ กล่าวคือ ตัวบทที่เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ได้จริง จะสามารถเป็นเครื่องมือ
ให้กับบุคคลที่ต้องการสมหวังในเรื่องความรัก
โดยเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ได้

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาตัวบทและอิทธิพลความ
เชื่อเรื่องพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์
อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ ผู้วิจัยได้พบประเด็นใหม่
ที่น่าสนใจ ซึ่งจะน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้ อิทธิพล
ความเชื่ อ เรื่ อ งพระคาถาหมวดมหาเสน่ ห ์ ข อง
อาจารย์อรุ ะคินทร์ วิรยิ ะบูรณะ โดยมีความส�ำคัญ
ในการอนุรกั ษ์การสืบทอด และเป็นเครือ่ งมือการ
คงอยู่ของศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. อิ ท ธิ พ ลความเชื่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ปัจจุบัน กล่าวคือ รูปแบบการใช้ตัวบทมีความ
คล้ายคลึงกัน เพื่อให้สภาพแวดล้อมสัมพันธ์กับ
ตัวบทจึงควรเลือกตัวบททีม่ ขี นาดสัน้ ปัจจุบนั การ
ด�ำเนินชีวติ ต้องแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ โดยเรือ่ ง
ความเชื่ อ ได้ ถู ก ขยายแตกย่ อ ยไปหลายแขนง
ซึ่งตัวบทพระคาถาหมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์
อุระคินทร์ วิรยิ ะบูรณะ จะค�ำนึงถึงรูปแบบการใช้
เป็นส�ำคัญ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ผู้สวดสามารถท�ำ
2. อิทธิพลความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับ
สั ง คมปั จ จุ บั น กล่ า วคื อ ตั ว บทบางตั ว บทไม่
สามารถใช้ได้ในปัจจุบนั สาเหตุมาจากผูป้ ระพันธ์
ระบุการใช้ในสมัยนัน้ เกินไปพอสังคมเปลีย่ นแปลง
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ก็ไม่สามารถใช้ได้ เช่น พระคาถาสาลิกามโหสถ
วิธีใช้เป็นวิธีที่ซับซ้อน กล่าวคือ ผู้สวดจะต้องไป
ซื้อสีผึ้งแม่หม้ายมาสามเจ้า เวลาซื้อก็ไม่ให้ต่อ
ราคาตัวบทนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยากและประกอบ
กับสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้ใช้ตัวบท จึงท�ำให้
ตัวบทนี้ ถูกลืมเลือนไปเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ปั จ จุ บั น ไม่ เ หมื อ นเดิ ม การศึ ก ษามี ม ากขึ้ น
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และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงไม่ค่อย
สนใจในศาสตร์นี้

6. ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาพระคาถาหมวดอื่นๆ โดยการ
ลงพืน้ ทีส่ อบถามการท�ำพิธี และแนวโน้มด้านความ
เชื่อที่มีต่อพระคาถาหมวดต่างๆ ในอนาคต
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