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ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวัต ถุป ระสงค์การศึ กษา ๓ ประการ ได้ แก่ (๑) เพื่ อศึ กษาชัย ชนะ ๘
ประการของพระพุทธเจ้า (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในชัยชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้า
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมที่ปรากฏในชัยชนะ ๘
ประการของพระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า
หลักชัยชนะ หมายถึง การเอาชนะของพระพุทธเจ้า ๘ ประการ คือ (๑) การชนะศัตรู
หมู่มาก (๒) การเอาชนะใจคนกระด้างกระเดื่อง (๓) การเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ (๔) การ
เอาชนะโจร (๕) การเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความ (๖) การเอาชนะการโต้ตอบ
(๗) การเอาชนะเล่ห์กุศโลบาย (๘) การเอาชนะทิฏฐิมานะของคน ชัยชนะ ๘ ประการขององค์
สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าแม้จะดับขันธ์ปรินิพพานมานานแล้วยังเหลือคุณสมบัติอยู่ ซึ่งได้เป็นแบบ
แผนในการประพฤติปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังซึ่งได้เรียนรู้หลักพระธรรมคาสั่งสอนและวิธีการชนะของ
พระพุทธเจ้านั้น เป็นชัยชนะที่ถูกต้องชอบธรรมพระองค์ทรงใช้ธรรมาวุธ โดยมิได้ใช้ ศาสตราวุธประ
หัตประหารแต่อย่างใด
หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ๑.บารมี ๑๐ ๒. หลักขันติและโสรัจจะ ๓.หลักเมตตา
๔. หลักจริต ๖ ๕. หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ๖.หลักปัญญา ๗. หลักทิศ ๖ และหลักทศพลญาณ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ปรากฏในชัยชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทดังที่พระพุทธเจ้าที่ทรงผจญกับหมู่มารจน
สามารถเอาชนะด้วยธรรมอันยิ่งได้ สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระพุทธองค์ทรงสอนให้ชนะ
กิเลสที่อยู่ในตัวเองและเข้าใจผู้อื่น เมื่อสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อศาสนาและ
สังคม กล่าวคือ เป็นการสอนให้ละชั่ว ปฏิบัติดี สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นและสามารถป้องกันภัย
ต่างๆ ได้ ดังเช่นถ้าเป็นบรรพชิตจะต้องนาเอาหลักและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในคาสอนของ
พระพุทธศาสนาว่าด้วยการกาจัดกิเลสคือ โดยการปฏิบัติทั้งในส่วนสมถะ และวิปัสสนาเพื่อให้เข้าถึง
การกาจัดกิเลสให้ได้ เมื่อได้ผลประการใดหรือเป็นอย่างไร ก็ให้นามาเป็นแนวทางในการสั่งสอน
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คฤหัสถ์ให้ได้รับผลนั้นต่อๆไป ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนสติปัญญาโดย
การรู้จักการเข้าหากัลยาณมิตร และลงมือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม เพื่อที่จะได้เข้าถึงการกาจัด
กิเลสต่างๆได้แม้ว่าจะไม่เท่าเทียมกับพระสงฆ์ก็ตาม หากรู้จักการกาจัดกิเลสอย่างหยาบๆ โดยการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล สมาธิ และปั ญ ญา ในยามผู้ ค นพากั น แสวงหา “ชั ย ชนะนอกตั ว ” อาทิ
ความสาเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความมั่งมี ผู้มีปัญญากลับเห็นคุณค่า “ชัยชนะภายใน” อันได้แก่
ใจที่ไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนปรวนแปรในชีวิต ไม่หวั่นต่อเสียงนินทาและความต่าต้อย ไม่หวั่นต่อ
ความยากไร้ และการพลัดพรากความสูญเสียนี้ได้ คือชัยชนะต่อความทุกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ทรงชนะมารเป็นแบบอย่าง เมื่อใดที่ได้บรรลุชัยชนะเช่นนี้ ความสุขก็อยู่ กับเราทุกขณะก็
จะสามารถดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ซึ่งการเอาชนะกิเลสหรือมารนั้น ซึ่ง หลักธรรมเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์และสามารถนามาปรับใช้เพื่อให้สามารถชนะมาร ๘ ประการ ดังที่กล่าว
มาได้ในที่สุด
ABSTRACT
This research had 3 purposes: (1) to examine the Eight Triumphs of the
Buddha, (2) to study Dhamma principles related to the Eight Triumphs of the
Buddha, and (3) to find out how those Dhamma principles can be applied to improve
the quality of life. Results of the study are summarized as follows:
The Eight Triumphs of the Buddha were (1) Triumph over the hostile mass,
(2) Triumph over the arrogant and rude people, (3) Triumph over poisonous and
fierce animals, (4) Triumph over thieves and robbers, (5) Triumph over false
accusations and complaints, (6) Triumph over debates and discussions, (7) Triumph
over trickery and cheaters, and (8) Triumph over self-deceptions or delusions.
Based on the present study, Dhamma principles found in those Eight
Triumphs of the Buddha include 1) Ten Perfections, 2) Patience and Gentleness, 3)
Loving-kindness, 4) Six Temperaments, 5) Tenfold Unwholesome Course of Action, 6)
Seven Wisdoms, 7) Six Directions, and 8) Ten Supreme Intellectual Powers.
If applied properly, all these Dhamma principles can lead to better quality of
life, purity of the mind, better understanding of others, avoidance of evil deeds, life
security, and prevention of dangers. Therefore, Buddhist monks should understand
those Dhamma principles and apply them to eliminate their mental defilements
through insight meditation and tranquility meditation in order to teach or train their
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devotees and followers. As for laity, they can study and apply these Dhamma
principles to increase the strength of their intellectual power and purify their mind to
a certain level, though not so rigorously as the monks, but to the extent that they
can eliminate basic defilements based on the principles of Sila (Precepts),
Smadhi(Meditation), and Panna(Wisdom) leading to “external success” such as fame,
prestige, and material prosperity, and “internal success” such as strong mind against
unexpected challenges, adverse criticism, hardships, and losses. Above all, these
Dhamma principles, if correctly practiced, can lead to happiness and peace of mind
in various circumstances in the same way as the Buddha did before during his life
time.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกปัจจุบันจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่าในอดีตก็ตาม แต่สิ่ง
เหล่านี้ก็จัดอยู่ในแง่ของวัตถุจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุที่ให้ความหมายอันฉาบฉวยแก่ชีวิต
มากกว่าจะเป็นสิ่งพัฒนาชีวิตมนุษย์ได้อย่างแท้จริงและในกระแสวัตถุนิยมที่กาลังเชี่ยวกรากอยู่นี้จิตใจ
ส่วนลึกภายในของเราก็ใช่ว่าจะหยุดนิ่ง มันยังคงดาเนินไปเพื่อแสวงหาคุณค่าความดีงามอันมีอยู่ในคา
สอนของศาสนาอย่างไม่ลดละ การสวดมนต์จึงจัดเป็นวิธีการหัดทาสมาธิได้อย่างดีประการหนึ่ง ขณะที่
จิตใจอยู่ในความฟุ้งซ่านจนไม่สามารถที่จะสงบระงับได้
ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนของศาสนาอื่นมีประเพณีประกอบพิธีกรรมและมีการสวดบท
สวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดพาหุ งฯ หรือคาถาประกอบการกระทาพิธีดังกล่าวนั้นซึ่งการสวดนั้นทุก
ศาสนาธรรมเนียมการสวดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลและมีการนามาสวดกันในระยะ
ต่อมา๑ ดังนั้นจึงอาจจะถือได้ว่าธรรมเนียมการสวดนั้นจัดเป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่มีมาคู่กับ
มนุษย์มาเป็นระยะเวลาอันช้านาน นอกจากนั้นในแง่ของประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาจะพบว่า
ศรัทธาเป็นพื้นฐานให้มนุษย์แสดงออกการยอมรับว่าธรรมชาติและความเป็นไปของธรรมชาติเกิดจาก
ผู้มีอานาจเหนือมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องทาการบวงสรวงอ้อนวอนต่อสิ่งที่ตนเองเชื่อนั้น
โดยการอ้อนวอนบูชา๒ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาโดยแยบคายอย่างละเอียดอันนาไปสู่การเห็นความ
๑
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เป็นจริงในเรื่องนั้นเช่นเดียวกับการที่พระพุทธเจ้าทรงชนะหมู่มารทั้งหลายที่มาแสดงตนต่อการบาเพ็ญ
สมณธรรมก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ทรงใช้สติ สมาธิและปัญญาในการไตร่ตรอง
อย่างละเอียดจึงสามารถข้ามพ้นจนชนะมารเหล่านั้นได้อย่างสิ้นเชิง
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยเกิดคาถามว่า และพบว่า ชัยชนะ ๘ ประการ ภายใต้
กรอบการวิจัย คือ (๑) ประวัติความเป็นมาของชัยชนะ ๘ ประการกล่าวคือ มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
สมัยพุทธกาล ๘ เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงใช้หลักธรรมในการต่อสู้ที่ผจญกับมารจนได้รับชัยชนะ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่องทั้ง ๘ แล้วก็จะทาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งความสาคัญในการรับชัย
ชนะทั้ง ๘ ครั้ง ของพระพุทธองค์ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นวิธีการหรือเทคนิควิธีในการเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ ของพระพุทธองค์ได้และต่อมาก็ได้แต่งเกี่ยวกับเรื่องราวชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน
ลังกาและประเทศไทย (๒) ลักษณะคาสอนของการชัยชนะมาร ๘ ประการ (๓) ลักษณะบทคาถา
ของชั ย ชนะ ๘ ประการ พระธรรมค าสอนนั้น เป็ น ไปเพื่ อ เสริ ม ส่ ง ปั ญ ญา พระธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนามิใช่เป็นคาสอนที่เป็นไปเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์หรือมิใช่เพื่อการสวดอ้อนวอน
ขอประทานพระเมตตาจากพระพุทธองค์ หรือจากพระอริยสาวก หรือจากพรหมเทพน้อยใหญ่ แต่พระ
ธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่ออบรมเสริมส่งเหตุและผลคือปัญญาทั้งสิ้น (๔) รูปแบบของ
การประพันธ์บทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถาหรือคาถาพาหุงรูปแบบของการประพันธ์ของบทพุทธอัฏฐชย
มงคลคาถาจะมี รู ป แบบของฉั น ทลั ก ษณ์ ที่ ต ายตั ว คื อ ใช้ ว สั น ตดิ ล กฉั น ท์ แ ต่ ลั ก ษณะการแต่ ง ก็ ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากเนื่องจากมีบางท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดไวยากรณ์ แต่บทพุทธอัฏฐชย
มงคลคาถานั้นมีรูปแบบหรือลักษณะของคาประพันธ์เป็นประเภทร้อยกรองที่แต่งเน้นฉันทลักษณ์ใน
ภาษามคธซึ่งมีความไพเราะสละสลวยของเนื้อความเป็นอย่างยิ่งและจัดได้ว่าเป็นรูปแบบการประพันธ์
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในวรรณคดีบาลีของพระพุทธศาสนา (๕) เนื้อหาของบทประพันธ์ สาหรับการแต่ง
หรือประพันธ์บทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถาหรือคาถาพาหุงนี้ผู้ประพันธ์นอกจากจะกล่าวถึงเนื้อหาทั้ง ๒
ส่ว นไว้แล้ วยั งกล่ าวถึงประโยชน์ ของบทชัยชนะ ๘ ประการ นี้ว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยท่าน
ผู้ประพันธ์ได้สรุปเอาไว้ว่าคนมีปัญญาได้ศึกษาและเข้าใจลึกซึ้งบทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถาทั้ง ๘ นี้
เป็นประจาโดยไม่เกียจคร้านทั้งขจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายและบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสุข หรือ
เป้าหมายของพระพุทธศาสนาได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาชัยชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในชัยชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้า
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมที่ ป รากฏในชั ย ชนะ ๘ ประการของ
พระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) โดย
การศึกษาและค้นคว้าทางเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลาดับและขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
๓.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูล จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Research)คือ พระไตรปิฎก
ภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙, พระไตรปิฎกพร้อม
อรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม, Discourse on the Method and Meditation on First
Philosophy by Rene Descartes. New Haven &London: Yale University Press, 1996.
๓.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) มี อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา ปกรณ์วิเศษ ข้อมูลเว็บไซต์ ตาราวิชาการ และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่มีความสอด คล้องกับ
งานวิจัยนี้
๓.๓ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดตามกรอบของวั ต ถุ ป ระสงค์ และประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ
ความหมายและลักษณะของการแสวงหาความจริง ประเภทของการแสวงหาความจริงความสาคัญของ
การแสวงหาความจริงจุดมุ่งหมายของการแสวงหาความจริง และเกณฑ์ในการตัดสินการแสวงหา
ความจริง
๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ
๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ ด้านความหมายและลักษณะของความจริง
พบว่า แนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเรื่องราวชัยชนะ ๘ ประการ
เพื่อนาเอาเรื่องราวที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาเป็นประเด็นสาคัญที่จะเรียนรู้และเข้าใจ
ในหลักธรรมเพื่อสามารถเอาชนะต่อผจญต่อมารต่าง ๆ ได้ เช่น เรื่องราวที่ ๑ ชนะด้วยการอธิษฐาน
บารมี๓ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังต้องกล่าวถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เป็นแบบอย่างที่ชาวพุทธในยุคปัจจุบัน
จะพึงนาวิธีการดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาได้โดยปัญหาที่ปรากฏในบทชัยชนะทั้ง ๘ บทนั้นมีวิธีการ
แก้ไขดังนี้ เช่น ปัญหาการเอาชนะกิเลสถือเป็นปัญหาบทแรกที่ชาวพุทธทั้งในส่วนของบรรพชิตและ
๓

บารมี ๑๐ ประการนี้จะต้องบาเพ็ญให้ครบทั้ง ๓ ขั้นคือ (๑) บารมีระดับสามัญเช่นการให้ทรัพย์จดั ว่า
เป็นทานบารมี (๒) อุปบารมี ระดับรองสูงสุดของการบาเพ็ญเช่นการบริจาคอวัยวะเป็นทาน (๓) ปรมัตถปารมี การ
บาเพ็ญบารมีระดับสูงสุด เช่นการบริจาคชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมการบาเพ็ญบารมีทั้งหมดจะเป็น ๓๐
เรียกว่าติงสบารมีหรือบารมี ๓๐ ทัศ,
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คฤหัสถ์จะต้องแก้ไข กล่าวคือ ถ้าเป็นบรรพชิตจะต้องนาเอาหลักและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏใน
คาสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยการกาจัดกิเลส คือโดยการปฏิบัติทั้งในส่วนสมถะและวิปัสสนา
เพื่อให้เข้าถึงการกาจัดกิเลสในจิตใจให้ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูน
สติปัญญาโดยการรู้จักการเข้าหากัลยาณมิตรและลงมือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่สภาวธรรมของตน
เพื่อที่จะได้เข้าถึงการกาจัดกิเลสต่าง ๆ ให้เบาบางลงได้แม้ว่าจะไม่เท่าเทียมกับพระภิกษุสงฆ์ก็ตาม
หากรู้จักการกาจัดกิเลสอย่างหยาบ ๆ โดยการปฏิบัติตามหลัก ศีล, สมาธิ, ปัญญา ก็จะสามารถ
ปรับตัวดารงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้
๑. ความเหมือนในด้านความหมายและลักษณะของความจริง
เมื่อพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาศึกษาบทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถานี้แล้วนอกจากจะได้รับ
ประโยชน์ที่เกิดจากการสาธยายอันจะก่อให้เกิดความสุขจากการท่องบ่นจนสามารถทาจิตให้เป็นสมาธิ
แล้วในด้านการศึกษาถึงรายละเอียดของเนื้อหาผู้ศึกษาย่อมได้รับความรู้เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ
ของพระพุทธองค์ที่ทรงเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้
๒.ความแตกต่างในด้านความหมายและลักษณะของความจริง
ซึ่งก็อาจทาให้ผู้ศึกษาย่อมบ่มเพาะศรัทธาให้เกิดในพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นหรืออาจ
น้อมนาจิตไปสู่การศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางสังคมสาหรับคาว่าประโยชน์ทางสั งคมนี้หมายถึง คุณค่าที่เกิดกับสังคมโดยภาพรวม
ประการหนึ่งและประโยชน์ที่เกิดกับบุคคลแต่ละบุคคลอันเป็นส่วนประกอบของสังคมแต่ละสังคมนั้น
ว่าเมื่อสังคมนาเอาพุทธอัฏฐชยมงคลคาถา (พาหุง) ไปศึกษาหรือไปประยุกต์ใช้แล้วจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างไรจะช่วยชี้นาหรือให้คุณค่าแก่ สังคมได้อย่างไรซึ่งประเด็นด้านคุณค่าเชิงสังคมนั้นเรา
สามารถที่จะพิจารณาได้ดังนี้
๑) ประโยชน์ต่อบุคคลหากพิจาณาในแง่ทางปัจเจกชนในสังคมนั้นเราจะพบว่าหากมีการ
นาเอาบทพุทธอัฏ ฐชยมงคลคาถาบทนี้ไปใช้ส าธยายหรือศึกษาให้ชัดเจนย่อมได้รับคุณค่าอันเป็น
ประโยชน์ ในการดาเนิ น ชีวิตโดยเฉพาะในด้านการนาเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการ
เอาชนะอุปสรรคของพระพุทธองค์ไปใช้ก็จะทาให้เกิดประโยชน์
๒) ประโยชน์ ใ นด้ า นความไม่ ป ระมาท การศึ ก ษาบทพุ ท ธอั ฏ ฐชยมงคลคาถา
(พาหุง) ถือได้ว่าเป็นการศึกษาวิธีการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นของพระพุทธองค์ใ นเรื่องต่าง ๆ นั้น
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาก็คือช่วยให้ผู้ศึกษาไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตด้วยคิดว่าแม้แต่
พระพุท ธเจ้ า ผู้ ที่ท รงบรรลุ เ ป็ น พระสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ พ้ นที่ จ ะต้อ งเผชิ ญ กับ อุ ปสรรค
นานับประการจะต้องกล่าวไปใยถึงเราซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังเอาชนะมารไม่ได้ก็คือ กิเลส
ที่อยู่ในตัวเรา ก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างเมื่อคราวที่ต้องเจออุปสรรคก็สามารถที่จะยึดเอาพระพุทธเจ้า
เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
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๔.๒ ด้านประเภทของความจริง
ก็จะพบความจริงคือ หลักธรรมที่ปรากฏในบทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถานี้เราจะพบว่า (ก)
เนื้อเรื่องได้แบ่งเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจสาคัญของบทพุทธอัฏฐชยมงคลคาถาจานวน ๘
เรื่องคือ (๑) เรื่อง การเอาชนะพญามารและเหล่าเสนามารในวันตรัสรู้โดยมีหลักธรรมประจาคาถานี้ก็
คือ บารมี ๑๐ หรือ ๓๐ ทัศ อริยทรัพย์ ๗ มี สัทธา เป็นต้น (๒) เรื่อง การเอาชนะอาฬวกยักษ์
ที่เมืองอาฬาวีซึ่งมีหลักธรรมสาคัญคือความอดทนและฤทธิ์ที่ทรงนามาใช้ปราบ (๓) เรื่อง การ
เอาชนะช้างนาฬาคิรีซึ่งมีวิธีการในการเอาชนะที่สาคัญ คือ การเอาชนะเดียรถีย์และพระเทวทัตรวมถึง
การเอาชนะช้างตกมันที่ควาญช้างให้ดื่มสุราจนเมาออกมาอาละวาดซึ่งพระพุทธองค์ทรงชนะอุปสรรค
โดยการแผ่เมตตาจิต (๔) ทรงชนะโจรผู้ร้ายด้วยฤทธิ์ คือ ทรงชนะองคุลิมาลผู้หลงผิดซึ่งหลักธรรมที่
ทรงเอาชนะก็คือ ความอดทนและทรงใช้บุญฤทธิ์ในการทรมาน (๕) เรื่อง การเอาชนะนางจิญจ
มาณวิกาเป็นการเอาชนะการใส่ร้ายของพวกเดียรถีย์โดยการแสดงความเป็นผู้นิ่งและใช้สัจจะคือความ
จริงเข้าสู้ (๖) ทรงชนะผู้มีทิฏฐิโดยใช้หลักการโต้ตอบด้วยปัญญา (๗) ทรงชนะพญานาคตัวดุร้ายโดย
การใช้ฤทธิ์สู้กับฤทธิ์ (๘) ทรงชนะคนเห็นผิดด้วยพระปรีชาญาณซึ่งมีหลักธรรมสาคัญก็คือ พระ
ปัญญาธิคุณที่ทรงรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปัญหาและเรื่องต่าง ๆ

๕. สรุปและเสนอแนะ
การศึกษาชัยชนะ ๘ ประการที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ผู้วิจัยได้
เสนอแนะในการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
การเรียนรู้เกี่ยวกับชัยชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบจะทาให้เรา
ทราบว่าเมื่อนึกถึงความชนะขอให้เรานึกถึงประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นตามมากับความชนะนั้น นึกถึง
ความสงบร่มเย็นอันจะพึงมีแก่ตนและผู้อื่น เช่น เอาชนะความโกรธด้วยการให้อภัย ชัยชนะอีก ๗
ประการต่อมาก็มุ่งให้เอาการชนะตนเองเป็นสาคัญ เช่น เอาชนะความอยากด้วยความเสียสละ เป็น
ต้น ผู้พ่ายแพ้ตนเองย่อมไม่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เลย ดังนั้นการรบกับตนเองก็คือ รบกับกิเลส
ภายในตน อาวุธหรือเครื่องมือในการต่อสู้ของเราก็คือ คุณธรรมต่าง ๆ เลือกมาใช้ให้ เหมาะสมกับศัตรู
ที่เผชิญหน้าเราอยู่เพราะหากจาเป็นต้องต่อสู้กับคนร้ายหรือสัตว์ร้าย โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ลองนึก
ถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้า ๘ ครั้ง ที่เรียกว่า “พุทธอัฏฐชยมงคล” มีการต่อสู้กับพญามาร เป็นต้น
ว่าในเหตุการณ์อย่างนั้น ๆ พระพุทธองค์ทรงต่อสู้แ ละได้ชัยชนะโดยวิธีใด ก็ต้องอาศัยวิธีที่ได้กล่าว
มาแล้ว เพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงทาเป็นแบบอย่างไว้แล้วและจะยังสามารถใช้ได้ตลอดไปถึงแม้โลก
เจริญแล้วก็ตาม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะ ๘
ประการของพระพุทธเจ้ามีความที่น่าสนใจที่จะนามาศึกษาให้เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่ออธิบายความให้

๑๔๕

แจ่มชัดขึ้นตามหลักวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์ตามหลักของเหตุและผลซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจใน
เรื่ องราวชัย ชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้าเนื่องจากบางตาราได้เขียนไว้ยังไม่มีความชัดเจน
ฉะนั้ น จึ งได้ กาหนดประเด็น ในการศึ กษาไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจั ยเพื่อให้ มีก ารวิเคราะห์
โดยเฉพาะหลักธรรมที่ปรากฏในชัยชนะ ๘ ประการนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติ
สาหรับพุทธศาสนิกชนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑)ควรมีการศึกษาเรื่องตานานพระปริตต์ถึงความเป็นมาของการสวดพระปริตต์ในทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบทสวดสิบสองตานานซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอธิบายความ
เป็นมาโดยละเอียดแม้แง่คิดของพระอรรถกถาจารย์ในยุคหลัง
๒)ควรมีการศึกษาภาคสนามในส่วนที่เกี่ยวกับ ตานานพระปริตต์ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บทสวดมนต์ต่างๆ ที่พระสงฆ์สวดกันในงานบุญตามประเพณี เช่น บทสวดมนต์เจ็ดตานาน สิบสอง
ตานาน ทั้งให้แง่คิดเชิงวรรณกรรมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยซึ่งถือเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยอธิบายถึงวิธีการทาบุญเลี้ยงพระซึ่งจะต้อง
มีบทสวดพาหุงฯหรือถวายพรพระรวมอยู่ด้วย

๑๔๖
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