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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
(เสมือนคำนำสำนักพิมพ์)

  เมื่อดูจากชื่อและข้อความบนหน้าปก ไม่บอกก็คงพอจะรู้ 

ได้ว่าหนังสือสวดมนต์เล่มนี้  “ไม่เหมือนเล่มอื่น” ในฐานะคนทำ 

หนังสือธรรมะรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สื่อต่าง  ๆ  ในสังคมก้าวเร็ว 

และกระโดดไกลจนทำให้สื่อทางธรรมแทบจะตามไม่ทัน เราจึงอยาก 

จะใช้โอกาสในมือร่วมกันผลิตสื่อทางธรรมใหม่  ๆ  ขึ้น เพื่อช่วยให้ 

พระพุทธศาสนาดูทันสมัยและกลมกลืนเข้ากับชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

มากขึ้นอีกนิด

  หนังสือสวดมนต์เล่มนี้คือผลจากแนวความคิดนั้น 

  เราตั้งใจผลิตหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ให้ต่างไปจากหนังสือ 

สวดมนต์เล่มอื่น ๆ ในท้องตลาดในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ออกมาตรงใจ 

และเขา้กบัไลฟส์ไตลข์องชาวพทุธรุน่ใหมใ่หม้ากทีส่ดุ หนงัสอืสวดมนต ์

เล่มนี้จึงอาจจะมีบางจุดที่แปลกไปจากหนังสือสวดมนต์ที่หลาย  ๆ คน 

เคยรู้จัก ดังนี้

	 • เราเน้นที่ปัญญา  – นอกจากการรวบรวมบทสวดมนต์ต่าง ๆ  

เข้าไว้ด้วยกันแล้ว หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนของเนื้อหาที่อธิบายที่มา 

และเหตผุลทีต่อ้งสวดมนตบ์ทเหลา่นัน้ รวมถงึบอกวธิใีชบ้ทสวดตา่ง ๆ  



และวิธี “ตั้งจิต” ให้เป็นกุศลตามบทสวดไว้อย่างละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ 

คนอ่านได้เข้าใจและรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู ่ แล้วสวดมนต์ออกไป 

อย่างเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ที่สุด ไม่ใช่มาถึงก็หยิบหนังสือขึ้นมา 

ตั้งหน้าตั้งตาสวด โดยไม่รู้ที่มาที่ไปและไม่รู้ว่าสวดมนต์บทนั้นไป 

เพื่ออะไร 

 วิธีใช้ ในการอ่านรอบแรก เราขอแนะนำให้ลองสละเวลา 

สักเล็กน้อยเพื่ออ่านและทำความเข้าใจคำอธิบายเหล่านี้ก่อนสักหนึ่ง 

รอบ ก่อนจะพลิกไปหาบทสวดที่ต้องการและลงมือสวดมนต์ แล้ว 

คุณจะพบว่าการสวดมนต์ในครั้งต่อ ๆ ไปนั้นได้ประโยชน์ขึ้นอีกมาก 

  เมื่ออ่านจบเล่มแล้วรอบหนึ่ง เราเชื่อว่าถึงตอนนั้นคุณก็คงจะ 

พอมีบทสวดโปรดในใจบ้างแล้ว ทีนี้ก็ขอแนะนำว่า คุณควรจะหา 

อะไรมาคัน่บทสวดเหลา่นัน้ไว ้ เพือ่ทีต่อ่ไปจะไดข้า้มไปใชบ้ทสวดนัน้ ๆ  

ได้ทันทีที่ต้องการ หรือไม่อย่างนั้นจะใช้วิธีทำเครื่องหมายบทสวด 

ที่ชอบไว้ที่หน้าสารบัญ แล้วค่อยพลิกหาก็ย่อมได้ เพราะเราได้ลิสต์ 

รายการบทสวดทั้งหมดไว้ให้คุณแล้วอย่างครบถ้วนในหน้าสารบัญ

	 • สั้น  ๆ  ดีกว่า  – บทสวดมนต์ต่าง  ๆ  ที่เราเลือกมารวบรวมไว้ใน 

หนงัสอืเลม่นี้ จรงิอยูว่า่หลายบทอาจจะเปน็บทสวดทีคุ่น้หู ดธูรรมดา 

ไมต่า่งจากหนงัสอืสวดมนตเ์ลม่อืน่ ๆ แตส่ิง่ทีพ่เิศษไมเ่หมอืนใครกค็อื  

เรารู้ดีว่าการสวดมนต์ยาว  ๆ  หลาย  ๆ  บทนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

ในชีวิตประจำวันอันเร่งรีบของคุณ เราจึงได้เลือกสรรและตัดทอนมา 

เฉพาะบททีม่เีนือ้หาตรงประเดน็ทีส่ดุสำหรบัแตล่ะสถานการณ์ เพือ่ให ้



คุณเลือกสวดได้สั้น  ๆ  และทันเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่สุด  

เราเชือ่วา่ แมจ้ะไมไ่ดส้วดเตม็บท แตว่ธินีีน้า่จะทำใหช้าวพทุธยคุใหม่ 

ได้ประโยชน์จากการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันมากกว่า นั่นก็คือ  

ได้มีโอกาสใช้การสวดมนต์เป็นกุศโลบายนำจิตไปสู่ความสุขความสงบ 

ที่แท้จริงบ้างในชีวิตประจำวัน 

	 วธิใีช ้ ๑. วา่งเมือ่ไหรก่ส็วด - ไมว่า่จะนัง่รอ ตอ่ควิ หรอืนัง่ชลิ 

หลังอาหาร ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ขอให้ลองหันมาสวดมนต์กันดู รับรองว่า 

ข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดสั้น  ๆ  จะทำให้วันทั้งวันของคุณสงบและ 

สมดุลขึ้นได้มากทีเดียว

  ๒.  สวดพลันทันทีที่ เจอเรื่องหน้าสิ่วหน้าขวาน  –  ถ้าพบว่า 

ตัวเองกำลังตกที่นั่งลำบาก หรือกำลังปรี๊ดใกล้จะปรอทแตกใส่ใคร ๆ  

แทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์ไปกันใหญ่ ขอแนะนำให้หันหน้าเข้าหา 

หนังสือ แล้วเปิดบทสวดที่คั่นไว้ออกมาสวดทันที วิธีนี้น่าจะทำให้ 

อะไร ๆ ราบรื่นขึ้นได้แบบไม่เสียหายหลายแสน 

	 วิธีใช้ หากคุณพบบทสวดที่ถูกใจใช่เลยสำหรับสถานการณ์ 

ต่าง  ๆ  ในชีวิตประจำวันแล้วละก็ ขอให้คุณไม่ต้องลังเลใจที่จะนำ 

หน้านั้น  ๆ  ไปถ่ายเอกสารหรือสแกนแล้วพริ้นต์ออกมาติดไว้ที่  

โต๊ะทำงาน กระจกอ่างล้างหน้า หรือคอนโซลหน้ารถ ฯลฯ ได้เลย  

เพื่อให้คุณสวดมนต์ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ที่สุดในชีวิต 

ประจำวัน



	 • น้อย  ๆ แต่เน้น  ๆ เลือกมาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับคุณ  –  

นอกจากความสั้นแล้ว หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ยังมีดีที่ความน้อย คือ 

น้อยแบบเลือกมาให้คุณแล้วแบบ  “เน้น ๆ” เฉพาะบทที่จำเป็นสำหรับ 

ชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ เท่านั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือ 

สวดมนต์เล่มเดียวที่คุณจะพกไปไหนต่อไหนได้โดยไม่ต้องแบกกัน 

หนักเกินจำเป็น แต่ก็มีครบเท่าที่ต้องการ

 วิธีใช ้ เราหวังว่าคุณจะพกหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ไปทุกที่  

และให้บทสวดต่าง  ๆ  ได้เป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือคุณในทุก  ๆ  

สถานการณ์ของชีวิต ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันดีหรือวันร้าย ขอให้คุณ 

จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว แต่ยังมี  “สติ”  และ  “ปัญญา”  เป็น 

เพื่อนคู่หูพร้อมจะช่วยเหลือคุณได้เสมอ เพียงแค่คุณเรียกมันออกมา 

ด้วยเสียงสวดมนต์เท่านั้น

 

 ถึงตอนนี้ พร้อมจะเริ่มสวดมนต์กันแล้วหรือยังคะ

พฤศจิกายน ๒๕๖๑



คำนำผู้เขียน

  แม้ว่าโลกปัจจุบันจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่อะไร  ๆ  ก็เชื่อมต่อถึงกัน 

ไดง้า่ยขึน้ แคม่สีญัญาณอินเทอรเ์น็ต คอมพวิเตอร ์ หรอืสมารท์โฟน 

เครื่องเดียว คลิก ๆ จิ้ม ๆ แค่ไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในมุมโลก จาก 

ที่ว่าไกลก็เหลือใกล้แค่นิดเดียว 

 “บทสวดมนต์”  ก็เช่นกัน เดี๋ยวนี้มีให้ฟังกันแบบออนไลน์   

จะเลือกฟังบทไหน หรือจะค้นหาบทไหน ก็ง่ายนิดเดียว ซึ่งนับว่า 

เป็นเรื่องดี  ๆ  สำหรับชาวพุทธยุคนี้ ไม่ว่าจะอยากสวดมนต์ก่อนนอน  

สวดเพื่อผ่อนคลายจิตใจ สวดเพื่อสร้างกำลังใจ สวดเพื่อคลายทุกข์  

แต่จะดีที่สุดถ้าเราสามารถสวดมนต์ทุกบทอย่างรู้ความหมายและ 

ใคร่ครวญตามเพื่อให้เกิดปัญญา

  หนังสือ  สวดเป็นเห็นผลทันตา  เล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจ 

จับคู่บทสวดมนต์เข้ากับแต่ละสถานการณ์สำคัญ  ๆ หรือสภาวะทาง 

อารมณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเน้นคัดเลือกเฉพาะ 

บทที่เป็นใจความสำคัญจริง ๆ พร้อมทั้งคำแปล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ 

นำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์สำคัญ ๆ หรือสภาวะทางอารมณ์สำคัญ ๆ

  นบัตัง้แตต่พีมิพค์รัง้แรกเมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หนงัสอื 

สวดมนต์เล่มนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามและได้รับการ 



พิมพ์ซ้ำถึง ๗ ครั้งด้วยกัน 

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ได้นำหนังสือ  สวดเป็น 

เห็นผลทันตา  มาปรับปรุงใหม่ ทีมผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาและ 

เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกหลายบทเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและ 

สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น บทที่ว่าด้วย 

การหยุดเชื่อ หยุดแชร์ ให้มีสติหยุดคิดพิจารณาก่อน บทที่ว่าด้วย 

การหยุดมโน ให้มีสติอยู่กับความเป็นจริง บทที่ว่าการหยุดเมาท์  

บทที่ว่าด้วยการดับอารมณ์ในชั่วโมงร้าย  ๆ เช่น เครียด วิตกกังวล  

จิตตก ซึมเศร้า โดนเท อกหัก เบื่อหน่าย ฯลฯ 

 ไม่ว่าช่วงไหน  ๆ  ของชีวิต จะเป็นช่วงที่ดีที่สุด ช่วงกลาง  ๆ  

หรือช่วงที่แย่ที่สุด เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอแค่ 

มี “ที่พึ่งทางใจ” และพร้อมด้วย “สติปัญญา” เท่านั้น จะหนักแค่ไหน 

ก็ไม่กลัว 

วรลักษณ ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ และ พันตร ี วิรัช นุโยค

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 





1

บทที ่ ๑
รู้จักการสวดมนต์

เมื่อเอ่ยถึงการสวดพระพุทธมนต์ หรือการสวดมนต์ สิ่งแรก 

ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือ “เสียงสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลี” ตามด้วย 

ผู้สวด ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ สามเณร หรือผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม  



2

สวดเป็นเห็นผลทันตา

ทั้ง  ๆ  ที่ในความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใน 

แวดวงนี้

ใคร  ๆ  ก็สามารถสวดมนต์ได้ เพียงแต่ขอให้รู้และเข้าใจว่า 

แท้จริงแล้ว “การสวดมนต์คืออะไร แต่ละบทสวดนั้นกล่าวถึงอะไร 

บ้าง ควรสวดเมื่อไหร่ และสวดอย่างไร” เพราะนอกจากการ 

สวดมนต์จะส่งผลดีต่อจิตใจโดยตรงแล้ว ยังส่งผลดีทางร่างกาย 

ด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ ชนิดที่วงการวิทยาศาสตร์ตื่นตะลึงกันมาแล้ว

“มนต์” คือท่วงทำนองสากล
การสวดมนต์ การสาธยายมนต์ หรือการร่ายมนต์ เปรียบ 

เสมือนการสื่อภาษาอย่างหนึ่งที่เกิดจากการน้อมนำความสงบทาง 

กาย วาจา และใจของผู้สวดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะ 

เปลง่เสยีงออกมาดว้ยการทอ่งเปน็ทว่งทำนองหรอืจงัหวะ ดว้ยเหตนุี ้ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงสวดมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 

ภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ในศีลในธรรม เรามักจะสัมผัสได้ถึง  “พลัง”  

ที่เดินทางมาพร้อมกับเสียงสวดนั้นเสมอ

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการสวดมนต์ไม่ใช่แค่การสื่อสาร 

ข้อความด้วยเสียงแบบทั่ว  ๆ  ไป หากแต่เป็นการสื่อสารที่ลึกลงไป 

ถึงในระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณเลยทีเดียว 

แมเ้ราจะยงัไมพ่บหลกัฐานยนืยนัแนช่ดัวา่การสวดมนตเ์กดิขึน้ 

ครั้งแรกเมื่อไหร่ แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากทั่วโลก 
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ตา่งแสดงใหเ้หน็วา่ มคีวามเปน็ไปไดส้งูทีม่นษุยจ์ะเริม่สวดมนต ์ 

หรือสาธยายมนต์ ตั้งแต่ยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้นในโลกอย่าง 

เป็นแบบแผนด้วยซ้ำ เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดี เช่น  

ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ในหลายกลุ่มวัฒนธรรมที่นิยม 

สื่อความหมายถึงการประกอบพิธีกรรม บ้างก็มีภาพกลอง หรือ 

เครื่องสร้างจังหวะรูปแบบต่าง  ๆ  ประกอบอยู่ด้วย ภาพเหล่านี้ 

สอดคล้องกับการพบกลองมโหระทึก กระพรวน ระฆัง ฯลฯ  

ตามแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

หลักฐานเหล่านี้ทำให้เราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กลุ่มชน 

โบราณมีการพูด ท่อง บริกรรม และใช้เครื่องดนตรีหรือเครื่อง 

ใหจ้งัหวะในการสือ่สารกบัสิง่เหนอืธรรมชาตติามคตคิวามเชือ่ของตน 

อย่างไม่ต้องสงสัย 

เมื่อล่วงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ การสวดมนต์หรือการ 

สาธยายมนต์ก็ค่อย ๆ ทวีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในศาสนาพราหมณ ์ 

ฮินดู เชน รวมทั้งพุทธศาสนา แต่ถึงอย่างนั้นจุดมุ่งหมายของ 

การสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์ก็ยังมีความหลากหลาย ดัง 

ปรากฏว่ามีการสวดมนต์เพื่อสรรเสริญบูชา วิงวอน ขอขมาลาโทษ  

หรือแม้กระทั่งรักษาโรคก็ตาม

นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์หลายท่านยังสันนิษฐานว่า การ 

สวดมนต์น่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เรียกกัน 

ว่า “มุขปาฐะ” 
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ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะนี่เองที่เชื่อกันว่า  

“เปน็รากฐานของการเกดิบทสวดมนตใ์นพทุธศาสนา” เนือ่งจาก 

ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่มีการบันทึกคำสอนต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์- 

อักษร พระสงฆ์สาวกจึงนิยมถ่ายทอดพุทธพจน์หรือพระสูตร 

ที่ได้ยินได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเถระ 

ผู้ใหญ่กันแบบปากต่อปาก จากนั้นก็ใช้วิธีแบ่งสายกันท่องจำ 

พุทธพจน์หรือพระสูตรเพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย ตัวอย่างเช่น  

สาวกสายพระอานนท์ท่องจำพระสูตร สาวกสายพระสารีบุตร 

ท่องจำพระอภิธรรม สาวกสายพระอุบาลีท่องจำพระวินัย เมื่อจำ 

บทนี้ได้แล้ว พระหัวหน้าสายก็จะมอบพุทธพจน์หรือพระสูตร 

บทใหม่ให้ท่องจำอีก สันนิษฐานว่าเพื่อให้ท่องจำคำสอนต่าง  ๆ  

ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างถูกต้องและพร้อมเพรียง จึงเริ่มท่อง 

เป็นจังหวะ กระทั่งกลายเป็น “การสวดมนต์” ไปในที่สุด 

จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า การสวดมนต์ 

ในพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากรากฐานแห่งการสืบต่อปัญญา  

คือเพื่อสั่งสอน ศึกษา และรักษาไว้ซึ่งคำสั่งสอนขององค์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการสวดมนต์ที่ถูกต้อง 

สำหรบัชาวพทุธจงึควรเปน็ไปเพือ่การสรา้งเสรมิปญัญาใหเ้กดิ 

มีขึ้นแก่ชีวิตและจิตใจเป็นหลัก มิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 

อื่นๆ
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ภาษากับการสวดมนต์
“ภาษาบาลี” ซึ่งใช้ในการบันทึกหลักคำสอนของพุทธศาสนา 

นิกายเถรวาทอันเป็นนิกายดั้งเดิมของพุทธศาสนานั้นเป็นภาษา 

เก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นมคธ แคว้นสำคัญในยุคอินเดีย 

โบราณ 

พระพุทธโฆษาจารย์ พระอรรถกถาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในช่วง 

พุทธศตวรรษที ่ ๑๐ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภาษาบาลีไว้ว่า

ภาษาบาล ี คอื สกานริตุต ิ หมายถงึ ภาษาทีอ่งคส์มเดจ็ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ดว้ยเหตนุี ้ บทสวดมนต ์ หลกัธรรมคำสอน และคาถาตา่ง ๆ  

ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งชาวไทยเรานับถือกันนั้นจึงได้รับ 

การบันทึกไว้เป็นภาษาบาลี แตกต่างจากคำสอนภาษาสันสกฤต 

ในพุทธศาสนานิกายมหายานและวัชรยาน ซึ่งเกิดขึ้นในยุคหลัง 

และได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์

ภาษาบาลีประกอบด้วยเสียงสระ  ๘  หน่วยเสียง ได้แก่  

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ และพยัญชนะ ๓๓ หน่วยเสียง ซึ่ง 

หากเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ ให้ถูกต้องตามฐานกรณ์ (อวัยวะที่ทำให้ 

เกิดเสียง) ของแต่ละหน่วยเสียง ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิด “พลัง 

สั่นสะเทือน” (Vibration) ไปยังอวัยวะที่เป็นฐานเสียงนั้นได้ เช่น  

เสียง  “โอ”  จะไปกระตุ้นหัวใจ เสียง  “อี”  กระตุ้นระบบขับถ่ายและ 

กระเพาะอาหาร เป็นต้น 
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ในแง่ของศาสตร์แห่งโยคะเชื่อว่า การเปล่งเสียงภาษาบาลี 

จะทำให้เกิดพลังสั่นสะเทือนซึ่งสามารถกระตุ้น  จักระ (Chakra)  

ทั้งเจ็ดจุดในร่างกายได้ เมื่อจักระเจ็ดจุดสำคัญซึ่งเรียงตัวจากบน 

ลงล่างเป็นเส้นตรง คือตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงก้นกบ (ระหว่าง 

อวัยวะสืบพันธุ์กับทวารหนัก) ได้รับการกระตุ้น เชื่อกันว่าจะทำให้ 

พลงังานในรา่งกายมศีกัยภาพสงูขึน้ อวยัวะตา่ง  ๆทำงานไดเ้ปน็ปกต ิ 

รวมทั้งปรับสมดุลของอารมณ์และจิตใจให้ดีขึ้น เช่น การกล่าว 

คำว่า “โอม” ด้วยเสียงสูงแล้วค่อย ๆ ลดต่ำลง ผู้กล่าวจะสัมผัสได้ถึง 

พลังสั่นสะเทือนของเสียงที่เคลื่อนไปยังส่วนสำคัญของร่างกาย 

ตั้งแต่บริเวณก้นกบขึ้นไปยังช่องท้อง ผ่านอวัยวะต่าง  ๆ  ในระบบ 

ทางเดินอาหาร จนถึงช่องอกและลำคอ เลาะขึ้นไปเรื่อยจนถึง 

กลางกระหม่อม

ทุกครั้งที่สวดมนต์จึงเท่ากับว่าเรากำลังใช้ภาษาเก่าแก่ 

ของโลก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะพุทธศาสนา 

นิกายเถรวาท ยิ่งถ้าสามารถออกเสียงอักขระทุกตัวใน 

บทสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะได้ประโยชน์ทาง 

จิตใจแล้ว ยังจะได้ประโยชน์ทางร่างกายเพิ่มขึ้นไปอีก
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บทที ่ ๒
ไหว้พระสวดมนต์อย่างไร

ให้ถูกต้อง

แม้ว่าการสวดมนต์จะเป็นท่วงทำนองสากลที่ปรากฏทั้ง 

ในศาสนาพราหมณ ์ ฮนิด ู เชน รวมถงึพทุธ แตถ่งึอยา่งนัน้ ความ 

มุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการสวดมนต์ย่อมแตกต่างกันออกไป
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ในทางพทุธศาสนา เราเรยีกบทสวดตา่ง  ๆวา่ “พระพทุธมนต”์  

หมายถึง พระวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พระสูตร พุทธสุภาษิต  หรือ  คาถา  ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือว่า 

พระพุทธมนต์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง นอกจากจะเป็นเครื่องประสิทธิ์- 

ประสาทปัญญาและความเจริญให้แก่ชีวิตแล้ว ยังสามารถปกป้อง 

เราให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วย 

สวดมนต์อย่างไรให้เป็น “พุทธมนต์” 
ไม่ใช ่“มนตร์คาถา”

ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยยังมีความเข้าใจแบบผิด  ๆ  ว่า การ 

สวดมนต์คือการสวดคาถาบทใดก็ได้ หรือหากต้องการมุ่งผล 

สัมฤทธิ์ในสิ่งใด ก็ให้เจาะจงสวดเฉพาะแต่คาถาบทนั้น ทั้งที่ 

ในความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ที่ถูกต้องยังมีปัจจัยประกอบ 

มากกว่านั้น

ทา่น ว.วชริเมธเีคยกลา่วถงึเรือ่งการสวดมนตไ์วใ้นการปาฐกถา 

ธรรมครั้งหนึ่งว่า “มนต์ คือ พุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  

ถ้าสวดมนต์แบบไม่มีปัญญาเรียกว่า มนตร์คาถา แต่ถ้าสวดอย่าง 

มีปัญญา มีความเข้าใจในพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

เราถึงจะเรียกว่า พุทธมนต ์

“ทุกวันน้ีเราต้องตรองดูว่า กำลังสวดพุทธมนต์หรือมนตร์คาถา  

ถา้การสวดมนตท์ำใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้ ทำใหเ้ขา้ใจโลก เขา้ใจชวีติ  
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เปลี่ยนความคิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ก็เรียกได้ว่าสวดมนต์อย่าง 

ถูกต้องถูกทาง”

การสวดมนต์อย่างมีปัญญานั้นเป็นโอกาสให้เราได้ 

ระลึกถึงพระรัตนตรัย อันประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน และพระสงฆ์สาวก จึงนับ 

ไดว้า่เปน็การกระทำทีเ่ปน็กศุลยิง่ ไมเ่พยีงเทา่นัน้ ยงัเทยีบเทา่ 

กับการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกำลังฟังธรรมจากพระองค์ 

เลยทีเดียว
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อย่างไรก็ดี การสวดมนต์ที่เป็นการกระทำซึ่งถึงพร้อมทั้งกาย  

วาจา และใจ อนันำไปสูก่ศุลได ้ จะประกอบดว้ยการกระทำอนัเปน็ 

กุศล ดังนี้

๑.  การไหว้  -  กราบ  ด้วยกิริยาอันแสดงถึงความเคารพ  

สำรวมต่อสิ่งที่ควรเคารพ นั่งด้วยท่าที่ เหมาะสม ประนมมือ 

ในระดับอก ฯลฯ จัดว่าเป็น การทำความดีทางกาย 

๒. การเปล่งเสียงสวดมนต์  เพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำ ถูก 

อักขรวิธ ี จัดว่าเป็น การทำความดีทางวาจา 

๓. การตั้งจิตเป็นสมาธิ  เพื่อระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และคุณความดีของ 

พระสงฆ์สาวก จัดว่าเป็น การทำความดีทางจิตใจ

หากการสวดมนต์ครั้งใดประกอบขึ้นด้วยปัจจัยทั้ง ๓ อย่าง 

ครบถ้วน ย่อมบังเกิดกุศลแก่ผู้สวดอย่างไม่ต้องสงสัย

สวดมนต ์ มีดีมากกว่าที่คิด
ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระมหากัสสปะอาพาธ 

ทุกข์ทรมานจากพิษไข้ พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำปิปผลิและ 

ทรงแสดงธรรมโพชฌงคปรติรโปรด ปรากฏวา่พระมหากสัสปะกห็าย 

จากอาพาธ อกีครัง้หนึง่พระโมคคลัลานะอาพาธหนกั พระพทุธองค ์

เสดจ็ไปเยีย่มทีภ่เูขาคชิฌกฏูและทรงแสดงธรรมโพชฌงคปรติรโปรด  
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พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธเช่นกัน

แม้แต่เมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับที่เวฬุวัน กรุงราชคฤห์  

ทรงประชวรเป็นไข้หนัก พระองค์โปรดให้พระมหาจุนทะสวด 

โพชฌงคปริตรถวายเช่นกัน เม่ือพระมหาจุนทะสวดจบ พระพุทธองค์ 

ก็ทรงหายจากอาการประชวร 

ไมเ่พยีงเทา่นัน้ ในพระไตรปฎิกยงัมบีนัทกึวา่ อบุาสกในสมยั 

พทุธกาลนยิมนมินตพ์ระสงฆม์าสวดมนตใ์หท้ีบ่า้นยามเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย 

เช่นกัน ดังเช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี มานทินนคหบดี ธรรมิก- 

อุบาสก 

ด้วยเหตุน้ีพุทธศาสนิกชนในรุ่นหลังจึงเช่ือกันว่า “การสวดมนต์ 

ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้” โดยเฉพาะบทโพชฌงคปริตร  

ธรรมชั้นสูงที่มีเนื้อความว่าด้วยสัจธรรมของการทำใจให้สะอาด 

ผ่องใส ซึ่งจิตใจที่สดชื่นย่อมเกื้อหนุนให้ร่างกายแข็งแรง ครั้น 

ต่อมานักวิชาการได้พบว่า มิใช่เพียงความหมายของบทสวดมนต์ 

เท่านั้นที่น้อมนำกายใจให้หายป่วยไข้ หากแต่สัมพันธ์กับ  “พลัง 

สั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดมนต์” 

นายแพทย์ริชาร์ด เกอร์เบอร์ (Richard Gerber) ผู้เช่ียวชาญ 

เรื่องพลังเสียงบำบัด กล่าวไว้ในหนังสือ Vibrational Medicine  

(การบำบัดด้วยแรงสั่นสะเทือน) ว่า แม้โรคภัยบางโรคจะส่งผล 

กระทบต่ออวัยวะในร่างกายทำให้ทำงานผิดปกติไปจากเดิม แต่ 

หากอวัยวะส่วนนั้นได้รับพลังสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ด้วย 
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ระดับเสียงที่สม่ำเสมอและกระตุ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ อวัยวะ 

ที่มีปัญหานั้นก็มีแนวโน้มที่จะเยียวยาตัวเองให้อาการดีขึ้นได้  

แต่หากพลังสั่นสะเทือนหรือคลื่นเสียงที่มากระทบอวัยวะนั้นไม่มี 

ความเป็นระเบียบ เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำ เดี๋ยวถี่เดี๋ยวห่าง ก็จะไม่เกิด 

ประโยชน์ต่อกลไกการบำบัดดังกล่าวเลย

นายแพทย์แอนดรูว์ ไวล์ (Andrew Weil) ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

ธรรมชาติบำบัด กล่าวไว้ในหนังสือ  Spontaneous Healing  

(พลังบำบัด  : ร่างกายคุณรักษาตนเองได้) ว่า ร่างกายมนุษย์ 

สามารถเยียวยาตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่อาศัยการสร้างเหตุ 

และปัจจัยที่เหมาะสมให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น เช่น การกิน 

อาหารธรรมชาติที่มีกากใย การขจัดพิษออกจากร่างกาย การฝึก 

หายใจ การฝึกสมาธ ิ การออกกำลังกาย เป็นต้น

สิ่งสำคัญของการเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการ 

สวดมนต์ การสวดมนต์จึงมีผลดีต่อสุขภาพ คือ ทำให้จิตใจ 

ผ่อนคลาย จิตเป็นสมาธิ ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ลด 

ระดับความดันโลหิต เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงขึ้น ลด 

ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจ ลดความเครยีด ความกงัวล อาการ 

ซึมเศร้า ทำให้สมองปลอดโปร่งแจ่มใส ความจำดีขึ้น นอนหลับ 

สนิทมากขึ้น รวมทั้งมีความสุข รู้สึกสดชื่นมากขึ้น 

ทุกวันนี้การฝึกสมาธิและการสวดมนต์ยังเป็นที่ยอมรับใน 

หลาย ๆ วงการ รวมทัง้ในทางการแพทยแ์ผนปจัจบุนัวา่ ใหผ้ลดตีอ่ 
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ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ไม่เพียงเท่านั้น แพทย์ชาวอเมริกัน 

หลายท่านยังคิดเห็นตรงกันว่า  “โรคใดก็ตามที่รักษาด้วยวิธี  

แพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย ให้ใช้วิธีสวดมนต์ภาวนารักษาโรคแทน” 

คราวนี้มาดูความเห็นของนักวิชาการไทยกันบ้าง

อาจารยเ์สฐยีรพงษ ์ วรรณปก ราชบณัฑติสาขาศาสนศาสตร ์ 

กล่าวไว้ในหนังสือ  สามมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัว 

วัยโจ๋  ว่า การสวดมนต์นอกจากจะทำให้เกิดสมาธิได้อย่างดีแล้ว  

การสวดมนต์ยังมีผลดีต่อร่างกายด้วย แม้ไม่อาจจัดว่าเป็นยา 

บำรุงกำลัง แต่ก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่า ผู้ที่สวดมนต์บ่อย  ๆ  และ 

เปล่งเสียงดัง  ๆ  อย่างถูกต้องตามฐานที่เกิดของเสียง (ฐานกรณ์)  

จะเกิดพลังการสั่นสะเทือนขึ้น เนื่องจากเสียงอักขระแต่ละตัว 

มคีวามหนกั - เบาไมเ่ทา่กนั บางตวัเกดิแรงสัน่สะเทอืนมาก บางตวั 

เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อย ทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนเหล่านั้นจะทำให้ 

ต่อมในร่างกายที่ฝ่อ หรือทำงานด้อยลงไปจากปกติได้รับการ 

กระตุ้น หากได้รับการกระตุ้นด้วยแรงสั่นสะเทือนบ่อยครั้งเข้า  

ต่อมที่มีปัญหานั้นก็จะค่อย ๆ ฟื้นคืนสภาพได ้

ขณะเดียวกัน  การสวดมนต์ยัง เป็นการฝึกหายใจที่มี  

ประสิทธิภาพยิ่ง ส่งผลให้ร่างกายสูบฉีดโลหิตได้ดี และขับถ่าย 

ของเสียเป็นปกติ การสวดมนต์จึงนับเป็นการสร้างเสริมอวัยวะ 

ส่วนที่บกพร่องให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย 
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ที่สำคัญที่สุดก็คือ พลังที่ได้จากการสวดมนต์นั้นไม่เหมือน 

พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป แต่จะเป็น พลังที่คงที่และ 

คงอยู่กับเราอย่างถาวร 

ในงานวิจัยส่วนหนึ่งภายใต้หัวข้อ  “การปฏิบัติสมาธิเพื่อการ 

เยียวยาองค์รวม” (Meditation for Holistic Self Healing and  

Cells Healing)  ของรองศาสตราจารย์  ดร.สมพร กันทรดุษฎี  

เตรียมชัยศรี นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการ 

ฝึกสมาธิ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองหลังจากได้รับ 

การกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงไว้ว่า เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นด้วย 

คลื่นเสียงช้า ๆ อย่างสม่ำเสมอประมาณ ๑๕ นาทีขึ้นไป จะทำให้ 

เซลล์ประสาทสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลาย  ๆ  ชนิดออกมา  

โดยเฉพาะบริเวณก้านสมองที่จะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ เซโรโทนิน  

(serotonin) ออกมามากขึ้น 

สารเซโรโทนนินีม้ฤีทธิค์ลา้ยยานอนหลบั ชว่ยลดความเครยีด  

ลดอาการซมึเศรา้ ลดระดบันำ้ตาลในเลอืด ลดปรมิาณของสารเคม ี

ชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไต ส่งผลให้ 

ระบบประสาทส่วนกลางทำงานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย  

ปลอดโปร่ง ไม่เครียด และมีความสุข 

นอกจากนี้เซโรโทนินยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สาร 

สื่อประสาทอื่น  ๆ ช่วยให้จดจำสิ่งต่าง  ๆ  ได้ดีขึ้น และช่วยขยาย 

เส้นเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
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กล่าวโดยสรุป ผลดีต่าง  ๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายจากการ 

สวดมนต์น้ันล้วนเก่ียวข้องกับความต้ังใจ ความเข้าใจ การปล่อยวาง 

เรื่องอื่น ๆ รวมทั้งการเปล่งเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่งเสียง 

ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอย่างช้า  ๆ  และเสียงดังชัดเจนทุกครั้ง เพื่อ 

ให้ได้ยินเสียงสวดของตัวเองอย่างชัดเจน มิใช่แค่สวดในใจ สวด 

แบบพึมพำ  ๆ หรือสวดออกเสียงแบบรัวเร็วชนิดแทบไม่หายใจ  

ทำนองว่าสวดให้ผ่าน ๆ ไปพอ เพราะหากทำเช่นนั้น การสวดมนต์ 

ครั้งนั้นย่อมมีประโยชน์ไม่มากไปกว่าแค่ให้ตัวเองนำไปอ้างได้ว่า  

“ฉันได้สวดมนต์แล้ว” เท่านั้นเอง

พลังของเสียง
หนังสือขายดีระดับโลกชื่อ The Hidden Messages in  

Water จากงานวิจัยของ ดร.มะซะรุ เอะโมะโตะ (Masaru Emoto)  

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ได้ทำให้คนทั่วโลกตื่นตะลึงกับ  พลัง 

ของเสียง
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จากการรวบรวมข้อมูลมากว่า  ๑๗  ปี ดร.มะซะรุพบว่า  

เมื่อนำตัวอย่างน้ำที่เก็บจากสถานที่ตามธรรมชาติ เช่น น้ำตก  

น้ำพุร้อน ฯลฯ มาถ่ายภาพด้วยกล้องแบบไฮสปีดในอุณหภูมิต่ำ  

เมื่อน้ำเริ่มแข็งตัว ผลึกของน้ำจะก่อตัวอย่างสวยงาม แตกต่าง 

จากตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากพื้นที่ที่มีมลพิษ ซึ่งแทบไม่มีการก่อตัว 

เป็นผลึกเลย

ทีน่า่สนใจกค็อื เมือ่ทดลองสวดมนต์ หรอืเปดิเพลงทีไ่พเราะ  

หรือกล่าวคำอวยพรและคำพูดดี  ๆ พร้อมกับส่งความรู้สึกเมตตา 

และปรารถนาดผีา่นลงไปในนำ้ พบวา่นำ้จะกอ่ตวัเปน็ผลกึสวยงาม 

และมีสีสันสดใสมาก แต่หากพูดจาหยาบคาย กล่าวคำให้ร้าย  

ใส่อารมณ์โกรธหรือเกลียดลงไปในน้ำ ผลึกน้ำก็จะก่อตัวกันแบบ 

แหว่งวิ่น ไม่เป็นรูปร่าง และมีสีทึมทึบดูน่ากลัว

ดร.มะซะรุจึงได้ข้อสรุปว่า จิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

รวมถึงเสียงนั้นมีผลต่อการก่อตัวของผลึกน้ำ นั่นอาจทำให้ 

สามารถอธิบายต่อไปได้ว่า เหตุใดเราจึงเชื่อว่าน้ำมนต์หรือน้ำ 

พระพุทธมนต์ที่พระทำขึ้นระหว่างสวดบทชัยมงคลคาถาเป็นน้ำ 

ศักดิ์สิทธิ์

งานวิจัยนี้ทำให้เรายิ่งมั่นใจได้มากขึ้นว่า พลังที่เกิดจาก 

การสวดมนต์นั้นมีอยู่จริง และเป็นพลังทางบวกให้ร่างกาย 

และจิตใจของผู้ฟังและผู้สวดได้อย่างไม่ต้องสงสัย 
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สวดแบบนี้ดีแน่นอน
การจะสวดมนต์ให้ได้ผลดี เกิดอานุภาพในการป้องกันหรือ 

ต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลได้นั้น ผู้สวดควรยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

๒. ขณะสวดมนต์ ต้องปล่อยวางท้ังหมด ไม่คิดถึงเร่ืองอ่ืน ๆ

๓. ขณะสวดมนต ์ จติตอ้งออ่นโยน มเีมตตา ไมโ่ลภเหน็แก ่

ลาภสักการะ

๔. ขณะสวดมนต์ จิตต้องเป็นสมาธิ มั่นคง แน่วแน่ และ 

ตั้งใจ 
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สวดเป็นเห็นผลทันตา

๕. สวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังพอให้ได้ยินเสียงตัวเอง 

๖. สวดมนตแ์บบ “รูแ้ละเขา้ใจ” ความหมายของบทสวด เพือ่ 

ให้ได้ปัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดจริง  ๆ  

ไม่ใช่แค่สวดแบบนกแก้วนกขุนทอง 

ถ้าทำได้ตามนี้ นอกจากการสวดมนต์จะเป็นการ  สร้างกุศล 

กรรมอันยิ่งใหญ่ แล้ว ยังจะเป็นการ สร้างเสริมสุขภาพ บำบัด 

โรค และ ขับไล่ความเห็นแก่ตัว ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เมื่อไรที่ควรสวดมนต์
การสวดมนตน์ัน้ไมม่หีลกัการตายตวัเกีย่วกบัเวลาและสถานที ่ 

เราจึงสามารถสวดมนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในขณะขับรถ  

ทำงาน เจบ็ปว่ย ดใีจ หรอืเสยีใจกต็าม เพราะการสวดมนตถ์อืเปน็ 

การทำกุศลอย่างหนึ่ง หากทำได้ครบด้วยกาย วาจา และใจแล้ว  

ย่อมถือว่าดีทั้งนั้น 

รองศาสตราจารย์  ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี  

ได้แนะนำเร่ืองการสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์ในทางการบำบัดเพ่ิมเติม 

ว่า

๑. เราควรหาสถานที่สงบ ๆ แล้วจึงเริ่มสวดมนต์

๒. ไม่ควรสวดมนต์ทันทีหลังกินอาหารเสร็จ เพราะร่างกาย 

กำลังทำงานหนัก ควรเว้นระยะออกไปสัก ๓  -  ๔ ชั่วโมงเพื่อให้ 

ร่างกายเริ่มผ่อนคลาย อยู่ในขั้นตอนการซึมซับนำสารอาหารไปใช้
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๓. เลือกสวดมนต์ในเวลาก่อนเข้านอนก็ได้ เพราะเป็นช่วง 

เวลาแห่งการผ่อนคลาย 

นอกจากนี้ การฟังผู้อื่นสวดมนต์ก็ให้คุณประโยชน์แทบ 

ไม่แตกต่างกัน  ถ้าหากว่าเสียงสวดมนต์นั้นมีความนุ่ม  ทุ้ม  

สม่ำเสมอ และออกมาจากจิตที่เปี่ยมล้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ความเมตตาและปรารถนาดี เชื่อไหมว่า แม้ผู้สวดกับผู้ฟังจะอยู่ 

ห่างไกลกันคนละประเทศ ก็สามารถเหนี่ยวนำพลังงานบวกใน 

ลกัษณะสญัญาณคลืน่ไฟฟา้ออกไปเยยีวยารา่งกายและจติใจใหแ้ก่ 

ผู้ฟังได้เช่นกัน

คราวนี้เมื่อกายพร้อม วาจาพร้อม และใจพร้อม ก็เริ่ม 

สวดมนต์กันได้เลย




