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สวดมนต์และสมาธิบ าบัดเพือ่การรักษาโรค 
ทศันีเวศ  ยะโส 

ส านกัการแพทยท์างเลือก 
การสวดมนต์ ตามความหมายในภาษาไทย หมายถึงกิจกรรมท่ีมีการเปล่งเสียง เป็นท านองในภาษาบาลี 

ซ่ึงนบัถือกนัวา่ เป็นภาษาของพระพุทธเจา้ คือ พระพุทธเจา้แต่ละพระองคท่ี์เคยมีมาในอดีตทั้งหมด หรือท่ีจะมี
มาในอนาคต ทัว่แสนโกฏิจกัรวาล ภาษาน้ียงัเป็นท่ีเรียกกนัอย่างเป็นทางการว่า “ภาษามคธ” นัน่คือ “ภาษา
โบราณของแคว้นมคธ” ซ่ึงยงัเป็นมูลภาษาหรือภาษาอนัเป็นรากของภาษาทั้งหลายทัว่โลกและสากลจกัรวาล 
และยงัเป็นภาษาท่ีใช้กนัในหมู่เทพทั้งหลาย สัตวเ์ดียรัจฉาน หรือแมแ้ต่สัตวน์รกขุมต่าง ๆ ต่างก็ใช้ภาษาอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิน้ี แมท้ารกท่ีเติบโตข้ึนตามล าพงัไม่เคยไดย้นิภาษาใด ๆ มาก่อนจะพดูภาษามคธเท่านั้น  
 ความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิและความเป็นสากลของภาษาบาลีน้ีท าให้ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์พิเศษของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นเอกลกัษณ์พิเศษของชาวพุทธในประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว 
กมัพูชาและศรีลงักา เม่ือเปล่งเสียงสวดพระปริตร หรือ ประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ทางศาสนา  ก็ออกเสียงท่ี
ใกล้เคียงกนัมาก และมีความศรัทธาในภาษาบาลี ว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจา้ ด้วยความเช่ือน้ีเอง เม่ือสวด
สาธยายก็สร้างความศรัทธาอยา่งมาก ท าใหผู้ท่ี้ไดฟั้งมีจิตเป็นกุศลอยา่งต่อเน่ือง  
 การสวดมนต์ในภาษาไทยนั้น ในภาษาองักฤษตรงกบัค าว่า chanting ซ่ึงหมายถึงการเปล่งเสียงใน
พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อบูชาหรือสรรเสริญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ในขณะคนไทยเองมกัแปลค า “สวดมนต์” วา่ “prayer” 
ซ่ึงเป็นการอธิษฐานถึงพระผูเ้ป็นเจา้ อีกนัยหน่ึงคือการส่ือสารกบัพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมท่ีท าเป็น
ประจ าหรือเป็นคร้ังคราวก็ได ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  

แมว้า่ในพระพุทธศาสนาจะไม่มีแนวคิดในเร่ืองพระผูส้ร้าง แต่การอธิษฐานของชาวคริสต ์มุสลิม หรือ 
ฮินดูท่ีนบัถือเทพเจา้สูงสุดว่าเป็นผูส้ร้างและอยู่เหนือเทพเจา้องค์ใด ๆ นั้น มิไดข้ดัแยง้กบัการปฏิบติัธรรมใน
พระพุทธศาสนา ชาวพุทธสามารถตีความไดว้่าเป็นการภาวนาชนิดหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า “เทวาสติ” อนัเป็นอนุสติ
แบบหน่ึงในสิบอย่างท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสุทธิมรรคเป็นการท าให้จิตเป็นสมาธิได ้และเม่ือท าอธิษฐานภาวนา
มากเขา้ดว้ยความเช่ือจิตยอ่มเขา้ถึงสมาธิระดบัต่าง ๆ และส่งผลส าเร็จใหบ้งัเกิดข้ึนได้1 

นกัวทิยาศาสตร์ดา้นสุขภาพมีความสนใจในผลของการสวดมนตต่์อสุขภาพกนัมาก เร่ิมมีการศึกษาวิจยั
กนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 พบว่า Benson และคณะ ไดศึ้กษาผูท่ี้ฝึกสมาธิแบบที.เอ็ม.(Transcendental Meditation, 
T.M.) โดยการภาวนาค าบริกรรมในใจตลอดเวลาแบบสวดมนต ์(Mantra Meditation) ติดต่อกนัเป็นเวลา 30 นาที 
เป็นประจ าจนจิตเป็นสมาธิ พบวา่ร่างกายในขณะนั้นจะมีการเผาผลาญพลงังานนอ้ย (Hypometabolic state)2 การ
ใชอ้อกซิเจนลดลง การเตน้ของหวัใจชา้ลง อตัราการหายใจลดลง ความดนัโลหิตลดลง ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ
ลดลง คล่ืนสมองมีคล่ืนแอลฟ่า (Alpha) มากข้ึน ระดบัแลกเตท (Lactate) ในเลือดลดลง เบนสันเรียกสภาวะน้ีวา่ 
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Relaxation Response3 ซ่ึงภาวะน้ีจะตรงกนัขา้มกบัภาวะท่ีเกิดจากความเครียดท่ีเรียกวา่ The Fight and Flight 
Response ซ่ึง Cannon4  ไดศึ้กษาไวใ้นปี พ.ศ. 2457 ซ่ึงในภาวะเช่นน้ีก็จะมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น 
ความดนัโลหิตสูงข้ึน การหายใจเร็ว ม่านตาขยายออก กลา้มเน้ือตึงตวัมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการกระตุน้ระบบ
ประสาท sympathetic  

นอกจากนั้นเราพบวา่ โรคหรือกลุ่มอาการต่าง ๆ เช่น ความดนัโลหิตสูง5 โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ6 การ
เสียชีวติแบบเฉียบพลนัจากโรคหวัใจ7 กลุ่มอาการปวดบางชนิด8-9 โรคผวิหนงัเร้ือรัง10 เช่น ผื่นลมพิษ ภาวะเซลล์
สมองตาย11 ภาวะมีบุตรยาก12 อาการก่อนมีประจ าเดือน13 มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากความเครียดหรือความเครียด
ท าใหอ้าการเหล่าน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน 

ดงันั้นจึงมีการน าวิธีการสวดมนตใ์ห้จิตเป็นสมาธิ (Mantra Meditation) มาใช้ในการรักษาโรค พบว่า 
ไดผ้ลดีในโรควิตกกงัวล14 โรคความดนัโลหิตสูง15 อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ16 อาการหัวใจเตน้ผิดปกติ 
แบบ preventricular contraction17 และช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด18 ท าให้อาการของโรคหอบหืด19 โรค
สะเก็ดเงิน20 และโรคล าไส้แปรปรวน21 ดีข้ึน 

วธีิการสวดมนต์บ าบัดโรค สรุปได ้3 แบบ ดงัน้ี 
1. การสวดมนตด์ว้ยตวัเอง เป็นการเหน่ียวน าตวัเอง จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ Prayer Therapy ถือเป็น

วิธีการท่ีดีท่ีสุด เพราะหากคิดท่ีจะสวดมนต์ นัน่หมายความวา่ก าลงัมีความปรารถนาดีต่อตนเอง วิธีการ คือ หา
สถานท่ีสงบเงียบ ไม่ควรสวดมนตห์ลงัรับประทานอาหารทนัที ควรสวดมนตห์ลงัรับประทานอาหารประมาณ 2 
- 3 ชัว่โมง เพื่อใหร่้างกายไดผ้อ่นคลาย จะสวดก่อนเขา้นอนก็ได ้หรือจะสวดเวลาใดก็ไดท่ี้ร่างกายมีความพร้อม
และผอ่นคลาย การสวดมนตถ์า้สวดบทสั้น ๆ โดยใชเ้วลาประมาณ 10 - 15 นาทีข้ึนไป จะท าให้ร่างกายไดห้ลัง่
สารซีโรโทนิน (Serotonin) ซ่ึงมีฤทธ์ิช่วยให้ร่างกายผอ่นคลาย แต่หากสวดมนตด์ว้ยบทยาว ๆ จะไดค้วามผอ่น
คลายและความศรัทธา ขณะสวดมนตค์วรหลบัตา สวดใหเ้กิดเสียงดงัเพื่อใหต้วัเองไดย้นิ 

2. การฟังผูอ่ื้นสวดมนต์ เป็นการเหน่ียวน าโดยคล่ืนเสียงจากผูอ่ื้น เช่น การฟังเสียงพระสวดมนต ์
เสียงผูน้ าสวดในศาสนาต่าง ๆ หากผูส้วดมีสมาธิ เสียงสวดนั้นจะนุ่ม ทุม้ ท าให้เกิดคล่ืนท่ีช่วยเยียวยา (Healing) 
ผูฟั้ง แต่หากผูส้วดไม่มีสมาธิ ไม่มีความเมตตา เสียงสวดท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นคล่ืนข้ึน ๆ ลง ๆ นอกจากจะไม่ช่วย
เยยีวยาอาการป่วยอาจท าใหเ้สียสุขภาพได ้

3. การสวดมนตใ์หผู้อ่ื้น ปรากฏการณ์มากมายท่ีเราเห็นในสังคม เม่ือใครสักคนเจ็บป่วย เรามกัสวด
มนตห์รืออธิษฐานขอใหค้วามเจบ็ป่วยของเขาหายไป บางคร้ังอยูห่่างกนัคนละซีกโลก เสียงสวดมนตเ์หล่าน้ีจะมี
ผลท าให้สุขภาพเขาดีข้ึน เพราะคล่ืนสวดมนตเ์ป็นคล่ืนบวก เกิดจากจิตใจท่ีดีงาม ปรารถนาดีต่อผูป่้วย และเม่ือ
เราคิดจะส่งสัญญาณน้ีออกไปสู่ท่ีไกล ๆ มนัจะเดินทางไปในรูปของคล่ืนไฟฟ้า คล่ืนน้ีจึงเดินทางไปไดไ้กล ๆ 
บางทีพ่อก าลงัป่วยหนกั แต่ลูกอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถรับคล่ืนน้ีไดแ้ละรู้วา่มีใครก าลงัไม่สบาย ท่ีเราเรียกว่า 
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ลางสังหรณ์หรือสัมผสัท่ีหกหรือโทรจิต การท่ีจะรับรู้ไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัผูรั้บผูส่้งดว้ย ถา้คนไหนรับสัญญาณ
คล่ืนแห่งบทสวดมนตไ์ดก้็จะไดผ้ล เหมือนเราเปิดวิทยุ ถา้คนฟังปิดหูก็จะไม่ไดย้ิน ดงันั้นถา้ต่างฝ่ายต่างเปิดรับ
คล่ืนบวกท่ีเราส่งไป ผูป่้วยก็จะไดรั้บ และท าให้อาการป่วยดีข้ึนได ้จึงไม่ใช่เร่ืองของความมหัศจรรย ์ แต่เป็น
หลกัธรรมชาติทัว่ไป  
 
สมาธิ หมายถึง ภาวะของจิตท่ีตั้งมัน่ ก าหนดแน่วแน่อยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงติดต่อกนัเป็น
เวลานาน ๆ ไม่ฟุ้งซ่านไปหาส่ิงอ่ืนหรือเร่ืองอ่ืนจากส่ิงท่ีก าหนด ได้แก่ ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึงหรือมี
อารมณ์เดียว และจิตท่ีตั้งมัน่นั้นจะตอ้งเป็นกุศล ลกัษณะของสมาธิคือ จิตจะเกิดความสงบเยน็ สบายใจ มีความ
ผอ่นคลาย เอิบอ่ิมใจ ปลอดโปร่งและมีความสุข 

สมาธิมีประโยชน์อยา่งมาก พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
1. ประโยชน์ในแง่ของการปฏิบติัธรรม สมาธิเป็นพื้นฐานส าหรับการเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนา 

เพื่อหลุดพน้จากกิเลสและความทุกขท์ั้งปวง 
2. ประโยชน์ในแง่ของการสร้างพลงัจิตแสดงฤทธ์ิได ้คือ การฝึกให้มีพลงัอภิญญา เป็นสมาธิท่ีลึกถึง

ระดบัฌาน ท าใหเ้กิด หูทิพย ์ตาทิพย ์ทายใจคนได ้ระลึกชาติได ้
3. ประโยชน์ในแง่การพฒันาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ ท าใหเ้ป็นคนมีสุขภาพจิตดี สงบ หนกัแน่น ใจ

เยน็ ไม่หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน นุ่มนวล เปล่ียนคนหยาบกระดา้งเป็นคนนุ่มนวล มีความคิดไปในทางบวก
ทางสร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี หรือท่ีคนสมยัน้ีเรียกว่า มีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) 

4. ประโยชน์ท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ในเวลาท่ีเราเครียดจากการท างาน มีความวิตกกงัวล 
นอนไม่หลบั ถา้เราฝึกสมาธิเป็นประจ า อาการเหล่าน้ีก็จะหายไป หรือใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน ถา้
เรามีสมาธิจดจ่ออยูก่บัการเรียนไดติ้ดต่อกนั ใจไม่นึกคิดฟุ้งซาสนออกไปก็ช่วยให้เราเรียนหนงัสือ
ไดดี้ นอกจากนั้น สมาธิยงัท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ท าให้หายจากโรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย 
โดยเหตุท่ีร่างกายและจิตใจมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกกนัไม่ออก เม่ือร่างกายมีโรคใจก็อ่อนแอ
เศร้าหมองไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มเม่ือจิตใจมีความเครียดวิตกกงัวลมาก ๆ เขา้ก็ท  าให้เกิดโรค
ทางร่างกายตามมาได ้ดงันั้นการบริหารกายบริหารจิตจึงเป็นเร่ืองส าคญั22 

วิธีการท าสมาธิท าได้หลายวิธีแล้วแต่ความถนัดและอธัยาศยัของแต่ละบุคคล ขอยกตวัอย่างวิธีการ
ปฏิบติัสมาธิดว้ยการนัง่สมาธิ และ การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน ดงัน้ี 

การน่ังสมาธิ 
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อิริยาบถท่ีนิยมและได้ผลดีท่ีสุด คือ การนัง่ในท่าขดัสมาธิคือเทา้ขวาทบัเทา้ซ้าย วางมือไวบ้นตกัชิด
ทอ้งนอ้ย มือขวาทบัมือซา้ยน้ิวหวัแม่มือจดกนั นัง่ใหต้วัตรง เน่ืองจากจะท าให้หนงัเน้ือและเอ็นไม่ขด ลมหายใจ
เดินสะดวก เป็นท่าท่ีมัน่คง หากไม่ถนดัจะนัง่พบัเพียบหรือนัง่บนเกา้อ้ีก็ได ้หากมีอาการเกร็งหรือเครียดแสดงวา่
ยงัปฏิบติัไม่ถูก ใหแ้กไ้ขท่านัง่ใหเ้รียบร้อย เม่ือนัง่ดีแลว้ ให้หายใจยาวลึก ๆ และชา้ ๆ เต็มปอด 2 - 3 คร้ัง พร้อม
กบัตั้งความรู้สึกใหต้วัโล่ง และใหส้มองโปร่งสบาย แลว้จึงหายใจต่อดว้ยก าหนดภาวนา 
การปฏิบัติวปัิสสนากรรมฐาน ประกอบดว้ย 

1. มีสติก าหนดรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีมากระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
2. มีความเพียรท่ีจะใชส้ติก าหนดรู้เท่าทนัอารมณ์นั้น ๆ อยูต่ลอดเวลา 
3. อารมณ์ท่ีมากระทบนั้น ตอ้งเป็นปัจจุบนัเท่านั้น 
4. ตอ้งมีความรู้สึกเป็นกลาง คือไม่รู้สึกรักหรือชงัในขณะท่ีก าหนดอารมณ์นั้น ๆ 
การปฏิบติักรรมฐานประเภทน้ี ไม่บงัคบัจิตให้อยูก่บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง แต่เป็นการก าหนดอารมณ์

ท่ีมากระทบ ข้ึนอยู่กับสติท่ีจะก าหนดทนัท่ีอารมณ์ไหนก็ให้ก าหนดท่ีอารมณ์นั้นเท่านั้น  ผูท่ี้เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน จะเป็นผูมี้สติว่องไวต่ออารมณ์ท่ีมากระทบ ผลท่ีไดรั้บ คือ จะเห็นอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นตามความ
เป็นจริง คือไม่เท่ียง เปล่ียนแปรไป เป็นทุกข์ คือไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนั้นได ้และไม่มีตวัตน คือก าหนด
ไม่ไดว้า่ใครเป็นเจา้ของ เม่ือเป็นเช่นน้ีกิเลสต่าง ๆ ไม่สามารถจะครอบง าจิตใจได ้ท าให้ฉลาด รู้เท่าทนัอารมณ์
และกิเลสทั้งปวง 
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