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ค�าน�า

 กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โดยส�านกัการแพทย์

ทางเลอืก ได้จดัท�าหนงัสอื “สวดมนต์และสมาธบิ�าบดัเพื่อการรกัษาโรค” ตามโครงการ 

“ส่งเสริมการน�าสวดมนต์บ�าบัด ไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนในสถานบริการสุขภาพ” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มอืส�าหรบับคุลากรด้านสขุภาพในการน�าไปส่งเสรมิและ

ให้บรกิารด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 หนงัสอืเล่มนี้ได้จดัท�าขึ้นร่วมกบัผูท้ี่มคีวามรู้และเชี่ยวชาญด้านการสวดมนต์

และสมาธิบ�าบัด โดยเฉพาะ ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช นพ.แพทย์พงษ ์

วรพงศ์พเิชษฐ และ รศ.ดร.สมพร กนัทรดุษฎ ีเตรยีมชยัศร ีที่ได้เสยีสละเวลาอนัมคี่า 

ทุม่เทในการท�าหนงัสอืฉบบันี้ ซึ่งมขีอบเขตเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ อาทเิช่น 

ความเป็นมาและความส�าคญัของการสวดมนต์และการท�าสมาธ ิประโยชน์หรอือานสิงค์

ทางกาย-จติที่เกดิจากการสวดมนต์บ�าบดัฯ เทคนคิและวธิกีารปฏบิตั ิตวัอย่างบทสวดมนต์ 

ทางพระพุทธศาสนาที่ส�าคญั หลกัการท�าสมาธบิ�าบดัและตวัอย่างการท�าสมาธทิี่ส�าคญั 

เป็นต้น

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ 

อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการน�าการสวดมนต์และสมาธิบ�าบัดไปประยุกต์ใช้ใน

การดูแลสุขภาพของตนและผู้อื่น และขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข 

ความเจรญิ ไร้โรคภยัไข้เจบ็ โดยทั่วกนั

 ผศ.(พเิศษ) ดร.นพ.ธวชัชยั กมลธรรม

อธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
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ค�าน�าเสนอ

 การสวดมนต์และการปฏบิตัสิมาธนิอกจากจะสร้างความเจรญิทางธรรมให้แก่

ผูป้ฏบิตัแิล้ว ยงัมกีารศกึษาวจิยัอกีมากมายที่แสดงถงึผลดทีี่มต่ีอสขุภาพกายและจติใจ 

อาทเิช่น ช่วยพฒันาสุขภาพจติและบุคลกิภาพ ช่วยลดความเครยีด ความวติกกงัวล 

ช่วยให้นอนหลับสบาย ท�าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง หายจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น ผู้ป่วยสามารถลดการใช้ยาลงหรือ

สามารถหยุดยาได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุใน

สงัคมไทยได้เป็นอย่างดี

 การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิสามารถน�ามาใช้ในการดูแลสุขภาพได้ทั้ง

รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติใช้เวลาเพียงวันละ ๑๕ นาทีโดย

ปฏบิตัเิป็นกจิวตัรประจ�าวนั สุขภาพของท่านกจ็ะดขีึ้น ทั้งทางกายและทางจติใจ

 ในนามของที่ปรกึษาคณะกรรมการพฒันาเอกสารวชิาการสวดมนต์บ�าบดัและ

สมาธบิ�าบดั ขอขอบพระคุณ ดร.นพ.มโน เมตตานนัโท เลาหวณชิ นพ.แพทย์พงษ์  

วรพงศ์พเิชษฐ และ รศ.ดร.สมพร กนัทรดุษฎ ี เตรยีมชยัศร ี ที่ท�าให้หนงัสอืฉบบันี้

ส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีซึ่งผมหวงัว่าจะสร้างประโยชน์ให้กบัผู้อ่านที่น�าไปปฏบิตั ิเพื่อ

ให้ท่านถงึพร้อมด้วยความสุขกายและสุขใจ อนัจะสร้างประโยชน์สุขแก่สงัคมประเทศ

ชาตติ่อไป

 

 นพ.ปภสัสร  เจยีมบญุศรี

รองอธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
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บทน�า

ดร.นพ.มโน เมตตานนัโท เลาหวณชิ* 

 “เสยีงกระหึ่มซึ่งก้องกงัวานมาจากรอบทศิ เป็นจงัหวะจะโคน มคีวามไพเราะ

ราวกบัไหลรนิมาจากสรวงสวรรค์ ความทุกข์ทรมาน ความกลวั และกระวนกระวาย ที่

สะสมทบัถมกนัมาช้านาน พลนัเหอืดแห้งหายไป ใจมคีวามมั่นคงอย่างแปลกประหลาด 

พร้อมความอบอุ่นใจ ปีตซิึ่งเกดิซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายท�าให้เกดิความรู้สกึโปร่งโล่ง

เบาทั้งกายและใจอุบตัขิึ้น”

 ประสบการณ์ของผูป่้วยดว้ยโรคเรื้อรงัจ�านวนมาก ที่ประสบกบัตนเองเมื่อได้

ฟังเสยีงสวดมนต์ แม้ว่าจะอยู่ในภาษาที่ตนเองฟังไม่เข้าใจ แต่ท�านองและพลงัที่มากบั

เสยีงเหล่านั้นกเ็พยีงพอที่ท�าให้เกดิประสบการณ์ที่ยากที่จะหาค�าพูดใด ๆ มาบรรยาย 

หากได้ฟังจากปากของผู้ที่ตนเองศรัทธาอยู่แล้วด้วยเสียงที่เปล่งออกมาด้วยพลังแห่ง

ความปรารถนาด ีกค็อืโอสถขนานวเิศษ ส�าหรบัผู้ที่ตกในวงัวนของความเจบ็ป่วยและ

ความวุ่นวายในจิตใจ ประสบการณ์นี้มิใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น  

แม้ในศาสนาต่าง ๆ  ซึ่งมอีายมุากก่อนประวตัศิาสตร์นบัพนัปีกม็หีลกัฐานการใช้พธิกีรรม 

ที่มกีารเปล่งเสยีงเพื่อเยยีวยารกัษาผูป่้วย ก่อนที่จะมกีารรกัษาด้วยสมนุไพรหรอืตวัยา

ต่าง ๆ  จากธรรมชาต ิแมน้�้าธรรมดาเมื่อผ่านกระบวนการทางพธิกีรรมกลายสภาพเป็น

ยาขนานวเิศษที่รกัษาโรคภยัได้ทุกโรค ไม่ว่าจะมคีวามรุนแรงเพยีงใดกต็าม

 

*อาจารย์ประจ�า ภาควชิาการแพทย์บรูณาการณ์ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาต ิจฬุาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และ กรรมการคณะกรรมการปฏริูปพระพุทธศาสนา (ประธาน นายไพลูย์ นติติะวนั) สปช.
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 พิธีกรรมของการสวดมนต์เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นอยู ่เคียงคู ่กับ

มนษุยชาตติั้งแต่มเีผ่าพนัธุข์องมนษุย์ยคุแรกในโลก รากฐานของพธิกีรรมนี้มาจากความ

จรงิที่มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ซึ่งเป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อ่อนแอที่สุด เปราะบางจาก

สภาพความโหดร้ายของธรรมชาต ิมนษุย์จงึไม่อาจอยูร่อดตามล�าพงัตนเองได้ และต้อง

พึ่งพาอาศัยกันตลอดชีวิต ต่อมาเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เริ่มเป็นระบบมากขึ้น 

ศาสนาที่นับถือผีสางเทวดา (animism) ซึ่งไม่มีระบบระเบียบชัดเจน ไม่มีคัมภีร์

ศกัดิ์สทิธิ์กก็�าเนดิขึ้น รบัช่วงถ่ายทอดกนัมา จากปากสูป่าก จากรุน่สูรุ่น่ จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 

ที่สมาชิกในสังคมให้ความเคารพนับถือสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ มา ศาสนาและพิธีกรรมใน

แบบนี้แม้ในปัจจบุนั กย็งัคงเป็นที่ปฏบิตักินัในชนเผ่าโบราณ ในชาวพื้นเมอืงในอเมรกิา 

ชาวเกาะในแปซิฟิก และแม้ในหมู่ชาวเขาในประเทศไทย ส�าหรับสมาชิกของชาวเผ่า 

เก่าแก่เหล่านี้ พิธีกรรมดึกด�าบรรพ์เหล่านี้มีอานุภาพในการขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ 

เสียยิ่งกว่าการให้ยา หรือผ่าตัดสมัยใหม่ หรือการรักษาด้วยเทคนิคทางการแพทย์ 

ทางวทิยาศาสตร์ที่ใช้อุปกรณ์สลบัซบัซ้อนเสยีอกี

 ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบนันั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การพิสูจน์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาให้การแพทย์แตกกิ่งก้านสาขา 

เฉพาะทางจ�านวนมาก การเตบิโตขององค์ความรู้ในสาขาวชิาเฉพาะทางเหล่านี้รวดเรว็ 

และมีองค์ความรู้มากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี มากยิ่งกว่าองค์ความรู้ทางการแพทย ์

ที่บรรพบุรุษสะสมมาจากโบราณนับพันปี จนท�าให้เกินความสามารถที่มนุษย์คนใด 

คนหนึ่งจะรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์ทั้งหมด จากยุคโบราณที่แพทย์เป็นทั้งครู อาจารย์ 

ผู้สอน ผู้ปรุงยาขนานต่าง ๆ และเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปด้วย วชิาการด้านการปรุงยาและ

ตวัยาต่าง ๆ จงึแยกออกไปเป็นอกีวชิาหนึ่งซึ่งเรยีกว่า เภสชัศาสตร์ ส่วนการเฝ้าดูแล

ผู้ป่วยก็แยกเป็นอีกสาขาหนึ่งคือพยาบาลศาสตร์ การแพทย์ก็แยกสาขาออกไปเป็น

ศลัยศาสตร์ อายรุศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ สูตศิาสตร์ ฯลฯ สาขาการแพทย์แต่ละสาขา

เกดิขึ้นเฉพาะทาง เป็นความรู้แบบเจาะลกึ และแยกส่วนตามระบบอวยัวะต่าง ๆ ของ

สรรีะร่างกายมนุษย์ หรอืแบ่งตามเพศ และวยัของผู้ป่วย
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 เป็นความจริงว่าเวชศาสตร์แผนใหม่นั้นได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

ทางสงัคม โรคตดิต่อร้ายแรงต่าง ๆ ในอดตีกลายเป็นโรคที่รกัษาและป้องกนัได้ ท�าให้

มนษุย์อายยุนืขึ้น มสุีขภาพร่างกายที่แขง็แรงขึ้น ในขณะเดยีวกนัสงัคมกม็คีวามซบัซ้อน 

มากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความยากล�าบากในระบบความเป็นอยู่ ขณะเดียวกันการเจริญ

เตบิโตของวทิยาศาสตร์สร้างค่านยิมใหม่แก่สงัคม ว่าความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นส่วน

ของโลกยุคโบราณสวนทางกบัความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางจึงมีความรู้และเป็นความรู้ใหม่ล่าสุดทางการแพทย์ที่ผ่านการทดลองใน

มนุษย์และสตัว์เป็นจ�านวนมาก

 กระนั้นเองวิทยาศาสตร์เป็นวิชาการที่เริ่มต้นจากการสังเกตและตั้งค�าถาม 

ด้วยความตระหนกัว่า “เราไม่รู”้ จงึด�าเนนิการตามขั้นตอนของระเบยีบวธิกีารเกบ็ข้อมูล

ทางสถติเิพื่อตอบค�าถามที่ตั้งไว้ เพราะการแพทย์นั้นเป็นการผสมกลมกลนืของศาสตร์

และศลิปะแขนงต่าง ๆ  ซึ่งมเีป้าประสงค์ในการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพชวีติของผูป่้วย 

นอกจากการรกัษาโรคแบบถอนรากถอนโคน การแพทย์รูปแบบใหม่จงึเกดิขึ้น เป็นที่

รู้จกักนัในนามของ “การแพทย์บูรณาการ” (Integrative Medicine) ซึ่งนอกจากจะ

มกีารผสมผสานการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ยงัยอมรบัการแพทย์แผนโบราณที่ปรากฏ

ในจารตีประเพณขีองประเทศต่าง ๆ  เข้าร่วมด้วย และยอมรบับทบาทของ “จติวญิญาณ” 

ว่ามนุษย์มิใช่มีเพียงร่างกายเท่านั้น สุขภาพทางใจ จิตวิญญาณ พร้อมทั้งสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นมติติ่าง ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างแยกกนัไม่ได้ 

 การพัฒนานั้นมิได้เกิดขึ้นเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท ่านั้น 

ฝ่ายจิตวิญญาณ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากความเชื่อในเรื่อง 

ความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุและอ�านาจเหนือธรรมชาติทั้งหลาย มนุษย์แต่ละยุคสมัย 

ก็พยายามหาค�าตอบในทิศทางต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและจารีตประเพณี 

เมื่อสี่พันปีที่แล้ว ได้มีการพัฒนาความเชื่อในหมู่ของชนเผ่าอารยัน ที่อพยพผ่าน 

ช่องแคบไคเบอร์ เข้าสูด่นิแดนที่เรยีกกนัว่า ลุม่น�้าสนิธ ุรกุรานชนเผ่าที่อาศยัในเขตลุม่น�้านี้ 
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เป็นอารยธรรมโบราณที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชนเผ่าอารยนัมคีวามเชื่อในเทพเจ้าหลาย

องค์ และให้ก�าเนดิคมัภรี์ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก นั่นคอื ฤคเวท ซึ่งเป็นภาษา

ที่เก่าแก่ เชื่อมโยงกบัภาษาชาวยุโรปยุคโบราณ ระบบวรรณะจงึค่อย ๆ ววิฒันาการ 

ขึ้นในยคุนั้น น�าโดยพราหมณ์ โดยมคีวามเชื่อในเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ของอกัขระต่าง ๆ  

ที่สวดสาธยาย

 ความจริงในเรื่องอักขระนี้เองท�าให้เกิดการพัฒนาในทางอักษรศาสตร์อย่าง

ก้าวกระโดด เกดิเป็นระบบระเบยีบวธิกีารสวดสาธยายมนต์อย่างละเอยีด โดยมคีวาม

เชื่อพื้นฐานว่า ค�าพูดแต่ละค�าที่ถูกเปล่งออกมานั้นมีความคงทนไม่เปลี่ยนแปลง 

“อกัขระ” (บาล)ี ตรงกบั “อกัษระ” (สนัสกฤต) แปลว่า “ไม่เสื่อมสลาย” ซึ่งมคีวามเชื่อว่า 

เสยีงที่เปล่งออกเป็นค�าพูดนั้น ไม่มวีนัเสื่อมสลาย

 ความเชื่อในลักษณะเช่นนี้เองท�าให้พราหมณ์ นักวิชาการทั้งหลายพิถีพิถัน

เอาใจใส่กับระบบการออกเสยีงอย่างมาก ด้วยความเชื่อว่าค�าแต่ละค�าที่เปล่งออกจาก

ปากนั้น นอกจากจะไม่มวีนัเปลี่ยนแปลง ไม่เสื่อมสลายแล้ว ยงัมอีานุภาพขบัเคลื่อน

ดวงตะวนั พระจนัทร์และดวงดาวในฟากฟ้า ให้โคจรไปในทศิทางที่ควรจะเป็น ท�าให้

ฝนตกต้องตามฤดูกาล หากน�าไปใช้ในทางที่ด ีและเป็นคุณ แต่หากวลทีี่เปล่งออกมา

ผดิพลาด จะเกดิภยัพบิตัอิย่างร้ายแรง สะท้อนกลบัมายงัผู้ออกเสยีงนั้น ๆ ได้ 

 ความเชื่อเช่นนี้ท�าให้พราหมณ์ นกัวชิาการกลุ่มหนึ่งเมื่อประมาณสามพนัปีที่

แล้ว เฝ้าสงัเกตการณ์ก�าเนดิเสยีงจากส่วนต่าง ๆ ของล�าคอ โคนลิ้น เหงอืก รมิฝีปาก 

ฯลฯ และพบความแตกต่างของคุณภาพเสียง ที่เกิดขึ้นจนสามารถแยกแยะเสียงแท้  

ซึ่งออกมาจากล�าคอได้และตั้งชื่อเสยีงเหล่านี้ว่า “สระ” ส่วนองค์ประกอบของอวยัวะที่

ท�าให้เกิดเสียงว่า “พยัญชนะ” เป็นระบบการจ�าแนกเสียงมนุษย์อย่างเป็นระบบที่สุด 

และเป็นที่ยอมรับของนักภาษาศาสตร์ยุคปัจจุบัน การจัดระบบอักขระ สระและ

พยญัชนะนี้ได้แพร่กระจายเข้าสู่ดนิแดนต่าง ๆ  แถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึ่งแต่ละ

ประเทศได้ออกแบบอกัขระต่าง ๆ  ขึ้นเพื่อรองรบัตามเทคนคิที่ใช้เขยีนและวสัดทุี่ใช้เขยีน
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 ความเชื่อเดียวกันนี้ได้พัฒนาให้เกิดเป็นระบบไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบครั้ง

แรกของโลกเมื่อประมาณ สองพนัหกร้อยปีที่แล้ว ณ เมอืงตกัศลิา นกัไวยากรณ์คน

นั้นคอื ปาณนิ ิซึ่งพรรณนารูปร่างของภาษาในลกัษณะของสมการ เรยีกว่า “สูตร” ซึ่ง

มีถึงสี่พันสูตรรวมเป็นเล่มว่า “อัษฏายายี” สมการหรือสูตรเหล่านี้ ต้องอาศัย “ศิวะ

สูตร” อนัเป็นสูตรพเิศษ เป็นกุญแจไขเพื่อให้รหสัที่ถูกย่อไว้ในสูตรต่าง ๆ นั้นใช้งาน

ได้ โดยหลกัการที่ว่า เมื่อท่องสูตรทั้งหมดหนึ่งรอบ กจ็ะสามารถเปลี่ยนความคดิหนึ่ง 

ให้กลายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ได้หนึ่งประโยค ผลงานที่ละเอียดสลับ 

ซบัซ้อนนี้ท�าให้เกดิภาษาขึ้นมาใหม่หนึ่งภาษาคอื ภาษา “สนัสกฤต” ส่วนภาษาพื้นเมอืง

ของคนอนิเดยีโบราณถูกเรยีกรวม ๆ กนัว่าภาษา “ปรากฤต” ซึ่งรวมภาษาบาลทีี่ใช้ใน

พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนี้ด้วย 

 อิทธิพลของการสวดมนต์ของพราหมณ์นั้นได้แพร่เข้ามาในพระพุทธศาสนา

ตั้งแต่ยุคแรก แม้ในปัจจุบันสามารถดูตัวอย่างการสวดพระเวทของพราหมณ์ วิธีนั่ง 

การเปล่งเสียงและล�าดับขั้นตอน คล้ายคลึงกับการสวดมนต์ของพระภิกษุเถรวาท 

อย่างมาก หากหลับตาฟังเสียงสวดพระเวทของพราหมณ์ก็ละม้ายคล้ายคลึงการสวด

ของพระไทย ศรลีงักา เมยีนมาร์ เขมร และมอญ 

 ในเชิงการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ต้องถือว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้

รกัษารูปแบบขนบธรรมเนยีมอนัเก่าแก่ของพราหมณ์มาไม่ต�่ากว่าสองพนัห้าร้อยปี ใน

ขณะเดยีวกนัรปูแบบของการสวดสาธยายมนต์นี้ พฒันาไปอกีระดบัหนึ่งในพทุธศาสนา

ฝ่ายมหายาน ซึ่งภาษาในพระไตรปิฎกได้มีการแปลถ่ายทอดสู่ภาษาทิเบต จีน ญี่ปุ่น 

มองโกเลยี และเวยีดนาม เสยีงสวดต่าง ๆ  ได้มกีารดดัแปลงให้แตกต่างกนัออกไปขึ้น

อยู่กบัวฒันธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ 

 ในยคุพุทธกาลนั้นพระเวทมอียูเ่พยีง ๓ เล่ม คอื ฤคเวท ยชรุเวท และสามเวท 

ขณะที่พระพุทธองค์ทรงพระชนม์อยู่นั้นพระเวทที่สี่ ก�าลงัเกดิขึ้นเรยีกว่า อาถรรพ์เวท 

ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางศาสนาที่จะน�ามนต์พธิไีปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาวอนิเดยีใน
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ยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นสริมิงคล ความร�่ารวย การรกัษาโรค หรอืแม้แต่

การท�าลายล้างศัตรู ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของ

พราหมณ์หรอืนกับวชนั้น ยงัคงเป็นรากฐานอนัมั่นคงแผ่เข้ามาสูศ่าสนาทั้งหลายที่มถีิ่น

ก�าเนดิจากอนิเดยีทั้งหมด 

 ตามความเชื่อของชาวภารตะนั้น “เสยีง” ที่เปล่งออกจากปากนั้น มใิช่เป็นสื่อ

น�าอ�านาจวาสนาหรือความตกอับมาสู่ผู้เปล่งเสียงเท่านั้น แต่เสียงที่เปล่งออกจากปาก

นั้น คอื “องค์ของพระผู้เป็นเจ้า” ที่แสดงพระองค์ออกมาให้เป็นที่ประจกัษ์ในโลกเลย

ทเีดยีว เรยีกว่า “ศพทฺพรหฺม�”*๑  ซึ่งมอีงค์ประกอบอยู่ ๔ ส่วนคอื “อะ” “อุ” “ม”ฺ และ 

“ความเงยีบ” เมื่อผสมเสยีงรวมกนั เสยีงที่เปล่งออกมาจงึเป็น “โอม” ซึ่งถอืว่าเป็นค�า

ศกัดิ์สทิธิ์ที่สดุ ปรากฏในคมัภร์ีของศาสนาฮนิด ูพระพทุธศาสนาทกุนกิาย และ ศาสนาเชน 

เป็นค�า ๆ  แรกที่ต้องออกเสยีงก่อน แม้ในบทสวดมนต์ของพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท

กม็ปีรากฏในการสวดพระปรติรเช่นกนั เช่นในหนงัสอืมนต์พธิ ี

 ความเชื่อท�านองเดียวกันนี้ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกัน ดังเช่นในคัมภีร์

จอห์น บทที่หนึ่งวรรคแรก “ในเบื้องต้นคอืวจนะ วจนะนั้นคอืพระผู้เป็นเจ้าและสถติ

อยู่กบัพระผู้เป็นเจ้า และวจนะนั้นบงัเกดิมาเป็นเนื้อหนงัและด�ารงอยู่ท่ามกลางมนุษย์

ทั้งหลาย” (จอห์น ๑:๑)**๒

 อะไรเป็นเหตุให้ความคดิในลกัษณะเช่นเดยีวกนันี้ปรากฏในคมัภร์ีของศาสนา

โลกถึงสองศาสนา ค�าถามนี้น่าสนใจ แม้จะมีพื้นฐานของความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่

ประสบการณ์ทางจติวญิญาณอาจเหมอืนกนักเ็ป็นได้ โดยเฉพาะในการน�าการสวดมนต์

นั้นไปใช้ทางการแพทย์ ทั้งการเสรมิสร้างสุขภาพ และบ�าบดัโรคภยัไข้เจบ็

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางศาสนายืนยันตรงกันว่า การสวดมนต์นั้นได้

พฒันาสบืกนัมาแต่ยคุโบราณ แม้ในพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ศาสนาเชน 

ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม รูปแบบการสวด การออกเสียง และพิธีกรรมที่ 

ท�าให้เคร่งและขลงัขึ้น ย่อมขึ้นกบัปัจจยัแวดล้อมและความเชื่อของผู้ร่วมพธิกีรรม๑

*๑ศพทฺพรหฺม� อ่านว่า “สพั-ทะ-พรหม” หมายถงึ พระพรหมผู้เป็นเสยีง

**๒จอห์น ๑:๑ หมายถงึ คมัภรี์จอห์น อนัเป็นส่วนหนึ่งของพระครสิธรรมใหม่ 
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อะไรคอืการสวดมนต์

   

 

 

 

 

 การสวดมนต์ ตามความหมายในภาษาไทย หมายถงึกจิกรรมที่มกีารเปล่งเสยีง 

เป็นท�านองในภาษาบาล ีซึ่งนบัถอืกนัว่า เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า คอื พระพุทธเจ้า

แต่ละพระองค์ที่เคยมมีาในอดตีทั้งหมด หรอืที่จะมมีาในอนาคต ทั่วแสนโกฏจิกัรวาล 

ภาษานี้ยังเป็นที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “ภาษามคธ” นั่นคือ “ภาษาโบราณของ

แคว้นมคธ” ซึ่งยงัเป็นมลูภาษาหรอืภาษาอนัเป็นรากของภาษาทั้งหลายทั่วโลกและสากล

จกัรวาล และยงัเป็นภาษาที่ใช้กนัในหมู่เทพทั้งหลาย สตัว์เดยีรจัฉาน หรอืแม้แต่สตัว์

นรกขมุต่าง ๆ  ต่างกใ็ช้ภาษาอนัศกัดิ์สทิธิ์นี้ แม้ทารกที่เตบิโตขึ้นตามล�าพงัไม่เคยได้ยนิ

ภาษาใด ๆ มาก่อนจะพูดภาษามคธเท่านั้น
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สวดมนต์และสมาธิบ�าบัดเพื่อการรักษาโรค

 ความเชื่อในความศกัดิ์สทิธิ์และความเป็นสากลของภาษาบาลนีี้ท�าให้ การสวดมนต์ 

เป็นกจิกรรมที่มเีอกลกัษณ์พเิศษของพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นเอกลกัษณ์พเิศษของ

ชาวพุทธในประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและศรีลังกา เมื่อเปล่งเสียงสวด 

พระปรติร หรอื ประกอบพธิกีรรมอื่น ๆ ทางศาสนา กอ็อกเสยีงที่ใกล้เคยีงกนัมาก 

และมคีวามศรทัธาในภาษาบาล ีว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า ด้วยความเชื่อนี้เอง เมื่อ

สวดสาธยายกส็ร้างความศรทัธาอย่างมาก ท�าให้ผู้ที่ได้ฟังมจีติเป็นกุศลอย่างต่อเนื่อง 

 การสวดมนต์ในภาษาไทยนั้น ในภาษาอังกฤษตรงกับค�าว่า chanting ซึ่ง

หมายถึงการเปล่งเสียงในพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อบูชาหรือสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน

ขณะคนไทยเองมกัแปลค�า “สวดมนต์” ว่า “prayer” ซึ่งเป็นการอธษิฐานถงึพระผูเ้ป็นเจ้า  

อกีนยัหนึ่งคอืการสื่อสารกบัพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งอาจเป็นกจิกรรมที่ท�าเป็นประจ�าหรอืเป็น

ครั้งคราวกไ็ด้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง๒ 

 แม้ว่าในพระพุทธศาสนาจะไม่มีแนวคิดในเรื่องพระผู้สร้าง แต่การอธิษฐาน

ของชาวครสิต์ มสุลมิ หรอื ฮนิดทูี่นบัถอืเทพเจ้าสงูสดุว่าเป็นผูส้ร้างและอยู่เหนอืเทพเจ้า

องค์ใด ๆ นั้น มิได้ขัดแย้งกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธสามารถ

ตคีวามได้ว่าเป็นการภาวนาชนดิหนึ่ง ซึ่งเรยีกว่า “เทวานสุต”ิ***๓ อนัเป็นอนสุตแิบบหนึ่ง

ในสิบอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นการท�าให้จิตเป็นสมาธิได้ และเมื่อท�า

อธษิฐานภาวนามากเขา้ดว้ยความเชื่อจติยอ่มเขา้ถงึสมาธริะดบัต่าง ๆ  และส่งผลส�าเรจ็

ให้บงัเกดิขึ้นได้ 

 จากหลกัฐานทางการแพทย์ การอธษิฐานภาวนาส่งผลท�าให้มะเรง็หายได้ ดงั

มใีนบนัทกึทางการแพทย์ชาวอติาเลยีนคนหนึ่ง ในกรณนีกับวชโรมนัคาทอลกิรูปหนึ่ง

ชื่อ เพรกิเิน ลาซโิอซ ี(Peregrine Laziosi พ.ศ. ๑๘๐๓-๑๘๘๘) เมื่อประมาณ ๗๐๐ ปี  

***๓เทวานุสต ิหมายถงึการก�าหนดจติระลกึถงึเทพทั้งหลาย 
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มาแล้วในอติาลเีรื่องมอียูว่่า นกับวชท่านนี้เมื่อเป็นพระหนุม่ มก้ีอนเนื้อโตขึ้นที่ขาของท่าน 

แพทย์ได้วนิจิฉยัว่าเป็นมะเรง็และนดัให้มารบัการผ่าตดั คอื ตดัขาออกเพื่อรกัษาชวีติ 

ในยุคนั้นการผ่าตัดไม่มีการฉีดยาชา หรือให้ดมยาสลบเหมือนสมัยนี้ การผ่าตัด 

ท�ากนัสด ๆ และไม่มยีาฆ่าเชื้อโรค ผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อยต้องเสยีชวีติเพราะเสยีเลอืด 

ทนความเจบ็ปวดไมไ่หว หรอืตดิเชื้อหลงัการผ่าตดั ความกลวัถูกผ่าตดัท�าให้พระหนุ่ม

ผู้นี้ สวดภาวนาอยู่ทั้งวนัทั้งคนื สวดอยู่จนเจ้าตวัเหนื่อยหลบัไป และฝันว่าก้อนมะเรง็

ที่ขาของตนยบุหายไปจนหมดสิ้น เมื่อตื่นขึ้นมากพ็บว่าก้อนเนื้อนั้นยบุหายไปจรงิ แพทย์

ผู้รกัษาเองกป็ระหลาดใจจงึบนัทกึเล่าเรื่องราวนี้ไว้เป็นบนัทกึทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สดุ

ที่บรรยายถงึการสลายตวัของมะเรง็ ต่อมาพระรูปนี้ได้อุทศิตวัเป็นผู้ดูแลคนเจบ็ไข้จน

ได้รบัการยกฐานะขึ้นเป็นนกับุญในครสิตศาสนาโรมนัคาทอลกิ๔,๕

 จากเรื่องราวที่แพทยท่์านนั้นไดบ้นัทกึไวน้ั่นเอง ปัจจบุนัวงการแพทย์จงึเรยีก

มะเรง็ที่ยบุสลายไปเองว่า เนื้องอกเพรกิเิน (Peregrine tumor) ซึ่งกระบวนการที่ท�าให้

เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตายนั้น ปัจจุบันเรียกว่า apoptosis สาเหตุที่ให้เกิดปรากฎการณ์ 

เช่นนี้ ยงัเป็นที่ถกเถยีงกนัในหมู่นกัวทิยาศาสตร์ และในปัจจุบนัได้มกีารค้นคว้าวจิยั

เรื่องผลของการอธษิฐานภาวนาว่าช่วยบ�าบดัโรคได้จรงิหรอืไม่ และผลการวจิยัได้ยนืยนั

ว่าเป็นไปได้จรงิ 

 การสวดมนต์นั้นหากสวดด้วยการเปล่งเสยีง ผลทางสรรีะที่เกดิขึ้นกค็อื กล้าม

เนื้อส่วนต่าง ๆ ที่เป็นกลไกส�าคญัในการหายใจและการเปล่งเสยีงแขง็แรงขึ้น เพราะผู้

สวดออกแรงเปล่งเสยีงออกมา สารอาหารที่ร่างกายสะสมไว้ถูกเผาผลาญ และหากสวด

จนเกดิสมาธจิติใจกส็งบลง เมื่อจติสงบสารเคมทีี่ร่างกายสร้างขึ้นและเป็นคณุต่อสขุภาพ

ก็หลั่งออกมามาก ท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�างานดีขึ้น กลไกการก�าจัดโรค

ท�างานได้ด ีสุขภาพกด็ขีึ้น๓,๖

 ค�าถามที่พบบ่อยประการหนึ่งคือ ท่านั่งในการสวดมนต์ หากถามว่าจ�าเป็น

ไหมที่ต้องสวดในท่าพบัเพยีบหรอืคกุเข่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ 
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ค�าตอบคอืไม่จ�าเป็น หากจติใจเปี่ยมไปด้วยความศรทัธา ร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดก็

ดทีั้งนั้น การนั่งคุกเข่าหรอืนั่งในท่าหนึ่งท่าใดนาน ๆ เป็นผลเสยีต่อสุขภาพเข่า และ

ท�าให้เกดิความทุกข์ทรมานที่ไม่จ�าเป็น หลกัปฏบิตัใินทกุศาสนาประการหนึ่งคอื ผูป่้วย

ย่อมได้รบัการยกเว้นจากกจิกรรมที่ท�าให้เกดิความทุกขเวทนาเสมอ 

 ส�าหรบัผูท้ี่สุขภาพดอียูแ่ล้วหากปฏบิตัติามล�าพงั การสวดมนต์กเ็ป็นกจิกรรม

ที่สร้างทั้งสุขภาพกายและจิตให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ร่างกายก็ได้หายใจเป็นจังหวะ ได้เผา

ผลาญสารอาหารส่วนเกนิ กล้ามเนื้อหายใจ กระบงัลมและหน้าท้องได้ออกก�าลงั ท�าให้

แขง็แรงขึ้น สมองได้รบัการฝึกฝนให้ความจ�าดขีึ้น และจติใจสบายขึ้น มคีวามสงบสุข

มากขึ้น 

 หากปฏบิตัเิป็นหมู่คณะ การสวดมนต์ ย่อมสร้างความสามคัค ีเพราะสมาชกิ

ที่สวดมนต์แต่ละคนต้องฟังซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อม ให้เคารพใน

หมู่คณะ ถ้าเป็นครอบครัวก็สร้างความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างด ี

ผลเสียก็คือแต่ละคนอาจเสียเวลาท�ากิจส่วนตัวไปบ้าง แต่ผลได้กับหมู่คณะนั้นจะสูง

กว่ามาก
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บทที่ ๑

ผลของการสวดมนต์บ�าบดั

นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พเิชษฐ**

 ศนูย์การแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลอืกแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา 

ได้ท�าการส�ารวจในประชากร ๓๑,๐๐๐ คน พบว่า ร้อยละ ๓๖ มกีารใช้วธิกีารทางการ

แพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 

๖๒ ใช้การสวดมนต์บ�าบดัและในจ�านวนนี้ ร้อยละ ๔๓ สวดมนต์เพื่อสขุภาพของตนเอง 

ร้อยละ ๒๔ สวดมนต์ให้ผู้อื่น ร้อยละ ๑๐ สวดมนต์เป็นกลุ่มเพื่อให้บุคคลที่ตน 

มุ่งหวังให้หายจากโรคที่ประสบอยู่๑ เช่นเดียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด 

พบว่า หนึ่งในสามของผู้ป่วยใช้การสวดมนต์ร่วมกบัการรกัษาความเจบ็ป่วยของแพทย์ 

ในจ�านวนนี้ ร้อยละ ๑๕ สวดมนต์เพื่อให้หายจากโรค ร้อยละ ๗๕ ใช้การสวดมนต์

เพื่อให้มีสุขภาพดี ร้อยละ ๒๒ สวดมนต์เพื่อให้เกิดผลจ�าเพาะเจาะจงในโรคกลุ่ม 

นั้น ๆ  และในจ�านวนผู้ใช้การสวดมนต์นี้ ร้อยละ ๗๐ กล่าวว่า การสวดมนต์มปีระโยชน์

ในการบ�าบดัได้มาก๒ 

 การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาปฏิบัติกันเป็นประจ�า 

เป็นการแสดงความเลื่อมใสศรทัธาในศาสดาและค�าสอนในศาสนาของตนเอง นอกจาก

นั้นการสวดมนต์ยังเป็นวิธีฝึกจิตให้เกิดสมาธิที่ใช้กันโดยทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ด้าน

สุขภาพมีความสนใจในผลของการสวดมนต์ต่อสุขภาพกันมาก เริ่มมีการศึกษาวิจัย 

กนัตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พบว่า Benson และคณะ ได้ศกึษาผู้ที่ฝึกสมาธแิบบ ท.ีเอม็.  

(Transcendental Meditation, T.M.) โดยการภาวนาค�าบรกิรรมในใจตลอดเวลา 

**นกัวชิาการอสิระด้านเวชศาสตร์ทางกายและจติ
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แบบสวดมนต์ (Mantra Meditation) ตดิต่อกนัเป็นเวลา ๓๐ นาท ีเป็นประจ�าจนจติ

เป็นสมาธ ิพบว่าร่างกายในขณะนั้นจะมกีารเผาผลาญพลงังานน้อย (Hypometabolic 

state)๓ การใช้ออกซเิจนลดลง การเต้นของหวัใจช้าลง อตัราการหายใจลดลง ความ

ดันโลหิตลดลง ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง คลื่นสมองมีคลื่นแอลฟ่า (Alpha) 

มากขึ้น ระดบัแลกเตท (Lactate) ในเลอืดลดลง เบนสนัเรยีกสภาวะนี้ว่า Relaxation 

Response๔ ซึ่งภาวะนี้จะตรงกันข้ามกับภาวะที่เกิดจากความเครียดที่เรียกว่า The 

Fight and Flight Response ซึ่ง Cannon๕  ได้ศกึษาไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งใน

ภาวะเช่นนี้กจ็ะมกีารเปลี่ยนแปลงทางสรรีวทิยา เช่น ความดนัโลหติสงูขึ้น การหายใจเรว็ 

ม่านตาขยายออก กล้ามเนื้อตึงตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นระบบประสาท 

sympathetic 

 นอกจากนั้นเราพบว่า โรคหรือกลุ่มอาการต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง๖ 

โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี๗ การเสยีชวีติแบบเฉยีบพลนัจากโรคหวัใจ๘ กลุ่มอาการปวด

บางชนดิ๙-๑๐ โรคผวิหนงัเรื้อรงั๑๑ เช่น ผื่นลมพษิ ภาวะเซลล์สมองตาย๑๒ ภาวะมบีุตร

ยาก๑๓ อาการก่อนมปีระจ�าเดอืน๑๔ มสีาเหตสุ่วนหนึ่งมาจากความเครยีดหรอืความเครยีด

ท�าให้อาการเหล่านี้มคีวามรุนแรงมากขึ้น

 ดังนั้นจึงมีการน�าวิธีการสวดมนต์ให้จิตเป็นสมาธิ (Mantra Meditation)  

มาใช้ในการรักษาโรค พบว่า ได้ผลดีในโรควิตกกังวล๑๕ โรคความดันโลหิตสูง๑๖  

อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ๑๗ อาการหัวใจเต้นผิดปกติ แบบ preventricular 

contraction๑๘ และช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด๑๙ ท�าให้อาการของโรคหอบหืด๒๐

โรคสะเกด็เงนิ๒๑ และโรคล�าไส้แปรปรวน๒๒ ดขีึ้น 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาในเวลาต่อมาพบว่าการทดลองในบางรายงาน 

ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ให้จิตเป็นสมาธิจะลดความดันโลหิตลงได้ทั้ง 

systolic และ diastolic๒๓-๒๔ บางรายงานพบว่า ไม่สามารถลดความกงัวลและอาการ

ปวดในระหว่างการท�าผ่าตดัหรอืท�าหตัถการต่าง ๆ๒๕-๒๗



กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

21

 นอกจากการสวดมนต์เพื่อให้ผูส้วดมจีติเป็นสมาธ ิจะท�าให้เกดิผลในการบ�าบดั 

โรคต่อผูส้วดเองดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว บ่อยครั้งเรายงัสวดมนต์เพื่อให้ผูอ้ื่นหายจากอาการ

เจบ็ป่วย เป็นการสวดมนต์จากที่ไกล เช่น ที่บ้าน ที่วดั หรอืในสถานปฏบิตัธิรรม โดย

ปรารถนาให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้หายป่วยโดยเร็ว (Distance 

Intercessory Prayer) ซึ่งในเรื่องนี้มกีารศกึษาไว้ โดยในปี พ.ศ. ๑๕๓๑ Randolph 

C. Byrd๒๘ อายุรแพทย์ด้านหัวใจ ได้ท�าการศึกษาผู ้ป ่วยหนัก ๓๙๓ ราย  

ในห้องบ�าบัดฉุกเฉินทางหัวใจ (Coronary Care Unit) ของ San Francisco  

General Hospital เป็นเวลา ๑๐ เดือน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ แบ่งผู้ป่วย 

ออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง ๒๐๑ ราย ให้การรกัษาทางการแพทย์ตามปกต ิอกีกลุ่ม

หนึ่ง ๑๙๒ ราย ให้การรกัษาเหมอืนกลุ่มแรก แต่จะจดัให้มกีารสวดมนต์ โดยกลุ่ม

นกับวชครสิต์ที่โบสถ์ ที่สวดเป็นประจ�าอยู่แล้วกลุ่มละ ๓-๗ คน โดยจะแจ้งชื่อผู้ป่วย 

โรคที่เป็น อาการหนักหนาขั้นไหนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สวดมนต์ให้หายจากอาการ 

เจ็บป่วยโดยเร็ว ไม่ให้มีอาการแทรกซ้อน ไม่ให้เสียชีวิต โดยที่ตัวผู้ป่วยเอง แพทย์ 

พยาบาลที่รกัษาจะไม่มใีครรู้เลย และกลุ่มผู้สวดมนต์จะสวดอยู่ที่โบสถ์หรอืที่ห่างไกล 

จากโรงพยาบาล ผลปรากฏว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มผีู้สวดมนต์ให้มอีาการหวัใจวายน้อยกว่า

อกีกลุ่ม (๘ ต่อ ๒๐) ใช้ยาปฏชิวีนะน้อยกว่า ๕ เท่า (๓ ต่อ ๑๖) ใส่ท่อช่วยหายใจ

น้อยกว่า (๐ ต่อ ๑๒) ตดิเชื้อปอดบวมน้อยกว่า (๓ ต่อ ๑๓) มกีารป๊ัมช่วยชวีติเนื่องจาก

หัวใจหยุดเต้นน้อยกว่า (๒ ต่อ ๑๔) ในกลุ่มที่มีการสวดมนต์ไม่มีการเสียชีวิตเลย 

ตลอดเวลาที่ทดลองในขณะที่อกีกลุ่มเสยีชวีติ ๓ ราย เราจะเหน็ว่าการสวดมนต์มผีล

ดีมากอย่างชัดเจน Harris และคณะ๒๙ ได้ศกึษาผูป่้วยในห้องบ�าบดัผูป่้วยโรคหวัใจ 

(Coronary care unit) เช่นเดยีวกบั Byrd โดยศกึษาวจิยัแบบ randomized con-

trolled trial กพ็บว่า การสวดมนต์จากที่ไกลโดยผู้ป่วยไม่ทราบว่ามผีู้อื่นสวดมนต์ให้ 

(intercessory prayer) ช่วยให้ผลการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินในหน่วยดูแลผู้ป่วย

โรคหวัใจได้ผลดขีึ้น งานวจิยัทั้งสองชิ้นนี้ไดร้บัการโต้แย้งและวจิารณ์กนัมากในหมู่นกั
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วิจัยว่าผลการรักษาที่ดีขึ้นอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากมีตัวแปรมากที่มีผลต่อ

การหายดขีึ้นของผู้ป่วย เช่น ความรุนแรงของโรคแต่ละคนไม่เท่ากนั ความจ�าเป็นต้อง

ใช้ยาปฏชิวีนะ หรอืยาขบัปัสสาวะต่างกนั และผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่มกีารสวดมนต์ให้นั้น 

ญาตทิี่บ้านอาจจะสวดมนต์ให้หายเรว็กไ็ด้ เพราะโดยปกตแิล้ว ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ในขั้น

วกิฤต ิญาตมิกัจะหาวธิกีารต่าง ๆ  ทางจติวญิญาณที่ตนเองเชื่อถอืมาช่วยไม่มากกน้็อย 

และการสวดมนต์เป็นวิธีที่ง่ายที่ผู้ป่วยนิยมใช้ในเวลาเข้ารับการรักษาเวลาเจ็บป่วย 

Saudia และคณะ๓๐ พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารบัการผ่าตดัหวัใจร้อยละ ๙๖ ใช้การสวดมนต์

ช่วยประคบัประคองจติใจของตนเอง และร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วยคดิว่าการสวดมนต์

จะช่วยได้ โดยได้จากการตอบแบบทดสอบของผู้รายงาน ท้ายที่สดุ Byrd กล่าวตดิตลก

ว่า “ปัจจัยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ในการท�าวิจัยคือ เขาไม่สามารถควบคุมความ

ประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าอาจจะชอบกลุ่มที่มีคนสวดมนต์ให้ก็ได้” อย่างไรก็ตาม

ความจรงิในเรื่องนี้คงต้องท�าการศกึษาคน้ควา้กนัต่อไป ให้มากกว่านี้ก่อนจะสรปุลงไป 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ Sicher และคณะ๓๑ ได้ท�าการศกึษาวจิยัในผูป่้วยโรคเอดส์

ที่เป็นมากแล้วแบบ double-blind randomized ในผู้ป่วย ๔๐ ราย ผู้ป่วยเหล่านี้ม ี

CD๔ ต�่ากว่า ๒๐๐ ตวั ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รบัการสวดมนต์ให้ โดยที่เจ้าตวัและแพทย์ผู้

รกัษาไม่รู้ ๖ เดอืนต่อมา พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่มกีารสวดมนต์ให้มโีรคแทรกซ้อน การ

มาพบแพทย์หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีการสวดมนต์

ให้ แต่ระดบั CD๔ ในทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกนั

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มกีารศกึษาวจิยัแบบ double-blind study ที่เมโยคลนิกิ๓๒ 

โดยสุม่ตวัอย่างผูป่้วย ๗๙๙ ราย เป็นผูป่้วยโรคหวัใจซึ่งแพทย์ได้จ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาล โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมกีารสวดมนต์ให้ กลุ่มที่สองไม่มกีาร

สวดมนต์ให้ ทั้ง ๒ กลุ่มมกีารดูแลทางการแพทย์เหมอืนกนั ผู้ศกึษาพบว่าเมื่อดูในแง่

อตัราตาย อาการหวัใจหยดุเต้น การกลบัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในทั้งสองกลุม่ 

พบว่าไม่แตกต่างกนั 
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 Chaและคณะ๓๓ ได้ศกึษาถงึผลของการสวดมนต์ในผู้ป่วยที่มบีุตรยาก โดย

การท�าการผสมเทยีมแบบ In Vitro Fertilization-Embryo Transfer (IVF-ET) พบ

ว่าการสวดมนต์ช่วยให้ผู้ป่วยตั้งท้องได้เพิ่มขึ้นสองเท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการ 

สวดมนต์ให้ อย่างไรกต็ามการศกึษานี้ภายหลงัได้รบัการตรวจสอบและพบข้อผดิพลาด

หลายประการในขบวนการศึกษาและตัวผู้ท�าการวิจัย ท�าให้ผลการศึกษานี้ไม่เป็นที่

ยอมรบัในวงวชิาการอกีต่อไป 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ การศกึษาขนาดใหญ่ชื่อ MANTRA study (Monitoring 

and Actualization of Noetic Training)๓๔ ของมหาวิทยาลัย Duke ศึกษา 

เปรียบเทียบระหว่างการสวดมนต์กับดนตรีบ�าบัด จินตนาการบ�าบัดและสัมผัสบ�าบัด 

(Music, Imaginary and Touch Therapy) ใช้เวลา ๓ ปี ในผู้ป่วยโรคหัวใจ  

๗๔๘ ราย ที่ท�าการสอดใส่สายยางผ่านเส้นเลือดเพื่อฉีดสีและขยายเส้นเลือด 

(Elective catheterization or percutaneous coronary intervention) ผลการ

ศกึษาไม่พบความแตกต่างในผลการรกัษาของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ งานวจิยัชื่อ Step project (Study of Therapeutic  

Effects of Intercessory Prayer)๓๕ ของมหาวทิยาลยัฮาร์วาด โดย Benson และ

คณะ เป็นการศึกษาขนาดใหญ่โดยใช้ผู้ป่วยผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ ๑,๘๐๒ คน  

จากโรงพยาบาล ๖ แห่ง เป็นการศกึษาวจิยัแบบ double-blind randomized control 

โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ และ ๒ จะได้รบัการบอกกล่าวว่า เขาอาจจะได้

รบัการสวดมนต์ให้หรอืไม่กไ็ด้ โดยในกลุ่มที่ ๑ จะมกีารสวดมนต์ให้เท่านั้น กลุ่มที่ ๒ 

ไม่มกีารสวดมนต์ให้แต่ผู้ป่วยไม่รู้ ส่วนกลุ่มที่ ๓ เขาจะได้รบัการบอกกล่าวว่าจะมกีาร

สวดมนต์ให้ และมีการสวดมนต์ให้ในเวลาต่อมา กลุ่มนี้ต้องการทดสอบดูว่าจะมีผล 

ที่จะเกดิจากจติใจหรอืไม่ ต่อมาเขาให้โบสถ์ครสิต์ ๓ แห่ง สวดมนต์ให้ผู้ป่วยโดยให้

ชื่อผู้ป่วยไว้และให้สวดตามปกต ิแต่เพิ่มข้อความว่า “ขอให้ผู้ป่วยประสบความส�าเรจ็

ในการผ่าตดัและให้หายโดยเรว็ โดยไม่มอีาการแทรกซ้อนใด ๆ ” ผลการทดลองพบว่า 
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กลุ่มที่ ๑ ที่ได้รับการสวดมนต์ให้ พบว่ามีอาการแทรกซ้อนใหญ่ ๆ หรืออัตราตาย 

ใน ๓๐ วนัแรก ร้อยละ ๕๒ กลุม่ที่ ๒ กลุม่ที่ไม่มกีารสวดมนต์ให้ พบว่ามอีาการฯ ร้อยละ 

๕๑ และกลุ่มที่ ๓ มกีารสวดมนต์ให้ พบว่ามอีาการฯ ร้อยละ ๕๙ บางรายในกลุ่มที่มี

การสวดมนต์ให้อาการเลวลงมากกว่ากลุม่ที่ไม่มกีารสวดมนต์ให้ จะเหน็ว่าผลการศกึษา

ในกลุ่มที่มีการสวดมนต์ให้กลับแย่กว่าหรือไม่แตกต่างกันมากนักกับกลุ่มที่ไม่มีการ

สวดมนต์ให้ การที่ผลออกมาอย่างนี้ผู้วจิยับางท่านกล่าวว่า อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ป่วย

ที่ได้รบัการบอกกล่าวว่าจะมกีารสวดมนต์ให้นั้น อาจจะรูส้กึวติกกงัวลมากขึ้น จากการ

บอกกล่าวว่าตนอาจจะก�าลังจะแย่แน่ ๆ ก็เป็นได้ การบอกกล่าวอาจจะไปเพิ่มความ

กงัวลให้มากขึ้นกไ็ด้ (Performance anxiety) Benson หวัหน้าคณะผูท้�าวจิยั กล่าวว่า 

เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดในวิธีการศึกษาอยู่หลายประการ จึงยังไม่สามารถแสดงผลได้ 

ถูกต้องทเีดยีว งานวจิยันี้จงึยงัไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย คงจะต้องท�าการศกึษาต่อไป

 ในการศกึษาโดยการทบทวนรายงานการวจิยัที่ผ่านมาที่ตพีมิพ์ลงใน Journal 

of Internal Medicine ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓๓๖ ผู้ทบทวนรายงาน ๒๓ ชิ้น ผู้ป่วยใน

การศกึษา ๒,๗๗๔ ราย ในจ�านวนนี้ มงีานวจิยัสวดมนต์ระยะไกล ๕ รายงาน สมัผสั

บ�าบดั ๑๑ รายงาน รูปแบบอื่น ๆ ๗ รายงาน ผลการวเิคราะห์ พบว่า การสวดมนต์

ให้ผลดใีนการรกัษา ๑๓ รายงาน ไม่พบว่าเกดิผลด ี๙ รายงาน และ ผลการรกัษา 

แย่ลง ๑ รายงาน ผูศ้กึษาเชงิวเิคราะห์กล่าวว่าข้อมลูยงัน้อยเกนิไป จงึเป็นการยากที่จะ 

สรุปลงไปทเีดยีว อาจจะต้องมกีารศกึษามากกว่านี้ 

 เราจะเห็นว่า รายงานส่วนใหญ่พยายามหาค�าตอบว่า การสวดมนต์มีผลด ี

ต่อสขุภาพ หรอืไม่ และม ี๓ รายงานเท่านั้นที่ได้ผลด ีคอื รายงานของ Byrd ในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๑ Harris และคณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ Sicherและคณะในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น รายงานต่อมา MANTRA study ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และ STEP project ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่สามารถสรุปถงึผลของการสวดมนต์ได้  

ดังนั้น สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา จึงให้ข้อสรุปว่าการสวดมนต์ให้ผู ้อื่น 
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จากที่ไกลโดยผู้รับไม่รู้ตัวนั้น ในแง่การปฏิบัติที่มีหลกัฐานอ้างองิเชงิประจกัษ์ (evi-

dence-based practice) ยงัต้องจดัว่าอยู่ในขั้นศกึษาทดลอง เนื่องจากวธิกีารวจิยัเท่า

ที่ท�าอยู่อย่างแขง็ขนัในเวลานี้ ยงัไม่สามารถแสดงให้เหน็อย่างเด่นชดัถงึประสทิธภิาพ
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บทที่ ๒

เทคนคิและวธิกีารปฏบิตัิ

 สวดมนต์บ�าบดัเป็นเทคนคิการปฏบิตัแิบบหนึ่งในการน�าไปสูก่ระบวนการของ

สมาธบิ�าบดั การสวดจะเป็นแบบการท่องมนตรา (Montra) ที่มกีารปฏบิตัสิมาธขิอง

ทุกศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ครสิต์ อสิลาม ฮนิดู เป็นต้น การสวดมนต์บ�าบดั นบัว่า

เป็นวธิกีารที่ได้รบัการยอมรบัและน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย เป็นวฒันธรรมของสงัคมทกุ

ชาต ิ ศาสนาในการเยยีวยาทั้งด้านร่างกายและจติใจ การสวดมนต์บ�าบดัจงึมคีุณค่าที่

ควรจะได้มกีารส่งเสรมิในการปฏบิตัเิป็นประจ�า เพื่อส่งเสรมิสุขภาพกาย จติ วญิญาณ

และสงัคมโลกอย่างแท้จรงิ 

วธิกีารสวดมนต์บ�าบดัโรค

การสวดมนต์บ�าบดัมวีธิกีารสวด ซึ่งพอสรุปได้ ๓ แบบ ดงันี้

 ๑. การสวดมนต์ด้วยตวัเอง เป็นการเหนี่ยวน�าตวัเอง จงึเป็นที่มาของค�าว่า 

Prayer Therapy ถอืเป็นวธิกีารที่ดทีี่สุด เพราะหากคดิที่จะสวดมนต์ นั่นหมายความ

ว่าก�าลงัมคีวามปรารถนาดตี่อตนเอง วธิกีาร คอื หาสถานที่สงบเงยีบ ไม่ควรสวดมนต์

หลงัรบัประทานอาหารทนัท ีควรสวดมนต์หลงัรบัประทานอาหารประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง 

เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย จะสวดก่อนเข้านอนกไ็ด้ หรอืจะสวดเวลาใดกไ็ด้ที่ร่างกาย

มคีวามพร้อมและผ่อนคลาย การสวดมนต์ถ้าสวดบทสั้น ๆ  โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐-

๑๕ นาท ีขึ้นไป จะท�าให้ร่างกายได้หลั่งสารซโีรโทนนิ (Serotonin) ซึ่งมฤีทธิ์ช่วยให้

ร่างกายผ่อนคลาย แต่หากสวดมนต์ด้วยบทยาว ๆ จะได้ความผ่อนคลายและความ

ศรทัธา ขณะสวดมนต์ควรหลบัตา สวดให้เกดิเสยีงดงัเพื่อให้ตวัเองได้ยนิ
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 ๒. การฟังผู้อื่นสวดมนต์ เป็นการเหนี่ยวน�าโดยคลื่นเสยีงจากผู้อื่น เช่น การ

ฟังเสยีงพระสวดมนต์ เสยีงผู้น�าสวดในศาสนาต่าง ๆ  หากผู้สวดมสีมาธ ิเสยีงสวดนั้น

จะนุ่ม ทุ้ม ท�าให้เกดิคลื่นที่ช่วยเยยีวยา (Healing) ผู้ฟัง แต่หากผู้สวดไม่มสีมาธ ิไม่มี

ความเมตตา เสยีงสวดที่เกดิขึ้นอาจเป็นคลื่นขึ้น ๆ ลง ๆ นอกจากจะไม่ช่วยเยยีวยา

อาการป่วยอาจท�าให้เสยีสุขภาพได้

 ๓. การสวดมนต์ให้ผูอ้ื่น ปรากฏการณ์มากมายที่เราเหน็ในสงัคม เมื่อใครสกั

คนเจบ็ป่วย เรามกัสวดมนต์หรอือธษิฐานขอให้ความเจบ็ป่วยของเขาหายไป บางครั้ง

อยู่ห่างกนัคนละซกีโลก เสยีงสวดมนต์เหล่านี้จะมผีลท�าให้สขุภาพเขาดขีึ้น เพราะคลื่น

สวดมนต์เป็นคลื่นบวก เกดิจากจติใจที่ดงีาม ปรารถนาดตี่อผู้ป่วย และเมื่อเราคดิจะ

ส่งสญัญาณนี้ออกไปสู่ที่ไกล ๆ  มนัจะเดนิทางไปในรูปของคลื่นไฟฟ้า คลื่นนี้จงึเดนิทาง

ไปได้ไกล ๆ  บางทพ่ีอก�าลงัป่วยหนกั แต่ลกูอยูต่่างประเทศ กส็ามารถรบัคลื่นนี้ได้และ

รู้ว่ามใีครก�าลงัไม่สบาย ที่เราเรยีกว่า ลางสงัหรณ์หรอืสมัผสัที่หกหรอืโทรจติ การที่จะ

รบัรูไ้ด้หรอืไม่ ขึ้นอยูก่บัผูร้บัผูส่้งด้วย ถา้คนไหนรบัสญัญาณคลื่นแห่งบทสวดมนต์ได้

กจ็ะได้ผล เหมอืนเราเปิดวทิยุ ถ้าคนฟังปิดหูกจ็ะไม่ได้ยนิ ดงันั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเปิด

รบัคลื่นบวกที่เราส่งไป ผูป่้วยกจ็ะไดร้บั และท�าให้อาการป่วยดขีึ้นได้ จงึไม่ใช่เรื่องของ

ความมหศัจรรย์ แต่เป็นหลกัธรรมชาตทิั่วไป 

การเลอืกบทสวดมนต์บ�าบดั

 การเลอืกบทสวดมนต์เพื่อการบ�าบดั จะน�ามาเฉพาะบทสวดในพระพทุธศาสนา

ที่นยิมใช้สวดกนัเป็นกจิวตัร ได้แก่ พระคาถาชยัมงคล พระคาถาชยัปรติร พระคาถา

โพชฌงัคะปะรติตงั บทแผ่เมตตา และบทกรวดน�้า เป็นต้น หรอือาจจะเลอืกท่อนใด

ท่อนหนึ่งแล้วสวดวนไปวนมากไ็ด้ การสวดมนต์เพื่อการบ�าบดัจงึเป็นทางเลอืกวธิีหนึ่ง

ที่จะช่วยให้บคุคลสามารถเกดิสมาธ ิความนิ่งสงบ และหากมคีวามต่อเนื่องในการปฏบิตัิ

รวมทั้งเรียนรู้ในการสวดมนต์อย่างถูกต้อง ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ผู้สวดมนต์เกิดพลังใน
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การเยียวยาตนเองและผู้อื่น หากอยากให้ตัวเองและผู้อื่นมีสุขภาพกายและใจเป็นสุข

และยังน้อมน�ากุศลจิต ควรเริ่มจากการสวดมนต์เป็นประจ�า ส�าหรับบทสวดที่ทาง 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น�ามาเผยแพร่นี้เป็นบทสวด 

ที่พุทธศาสนกิชนนยิมสวดกนัทั่วไปมทีั้งหมด ๕ บท ได้แก่ ๑) บทสวดพระคาถาพุทธ

ชัยมงคล ๒) บทสวดพระคาถาชัยปริตร ๓) บทสวดพระคาถาโพชฌังคะปะริตตัง  

๔) บทแผ่เมตตา ๕) บทกรวดน�้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้

บทสวดพระคาถาพทุธชยัมงคล
 

 พระคาถานี้ กล่าวถงึชยัชนะของจอมมนุ ีคอื องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ที่มีต่อเหล่าอธรรม คือพระยามารและเสนามารทั้งหลาย ด้วยเดชและอ�านาจใน 

บุญบารมขีองพระองคท์ี่สั่งสมมาอยา่งยาวนานเป็นอเนกอนนัต์ ซึ่งมอีานุภาพมาก หรอื 

มพีุทธานุภาพมากนั้นเอง ท�าให้ผู้ที่เคารพ เลื่อมใส และศรทัธา ที่ท�าการสวดพระคาถา

นี้ และน้อมร�าลกึนกึถงึเหตุการณ์ในพุทธกาล ทั้ง ๘ บท หรอื ๘ ปรากฏการณ์นั้นอยู่

เสมอ ๆ จะท�าให้สามารถยกระดบัจติใจให้สูงขึ้น 

 อานิสงส์ของการสวดพระคาถาพุทธชัยมงคลนั้น ให้ผู้สวดประสบกับโชคดี

และชนะปัญหาอุปสรรคและศัตรูหมู่มารที่มาผจญได้นั้นเอง การสวดพระคาถานี้ จะ

เริ่มต้นด้วย การตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนทุกครั้งแล้วต่อด้วยบทสวด ดงันี้

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกเิลส 

สมัมาสมัพทุธสัสะ ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

(๓ จบ)
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อติปิิ โส ภะคะวา พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์นั้น

อะระหงั เป็นผู้ไกลจากกเิลส

สมัมาสมัพทุโธ เป็นผู้ตรสัรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

วชิชาจะระณะสมัปันโน เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ

สคุะโต เป็นผู้เสดจ็ไปแล้วด้วยดี

โลกะวทิ ู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึก

 ได้อย่างไม่มใีครยิ่งกว่า

สตัถา เทวะมนสุสานงั เป็นครผููส้อนของเทวดาและมนษุย์ทั้งหลาย

พทุโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบกิบานด้วยธรรม 

ภะคะวา ต.ิ เป็นผู้มคีวามเจรญิจ�าแนกธรรม

 สั่งสอนสตัว์ ดงันี้

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคเจ้า 

 ตรสัไว้ดแีล้ว

สนัทฏิฐโิก เป็นธรรมที่พงึเหน็ได้ด้วยตนเอง

อะกาลโิก เป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จ�ากดักาล

เอหปิัสสโิก เป็นธรรมที่ควรกล่าวว่าท่านจงมาดูเถดิ

โอปะนะยโิก เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั 

ปัจจตัตงั เวทติพัโพ วญิญหูตี.ิ เป็นธรรมที่พงึรู้ได้เฉพาะตน ดงันี้
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สปุะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า

 ปฏบิตัดิแีล้ว

อชุปุะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า

 ปฏบิตัติรงแล้ว

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า

 ปฏบิตัเิพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจาก

 ทุกข์แล้ว

สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า

 ปฏบิตัสิมควรแล้ว

ยะททิงั ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คอื

จตัตาร ิปรุสิะยคุาน ิอฏัฐะ ปรุสิะปคุคะลา คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นบัเป็นรายบุคคล

 ได้แปดบุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ นั่นแหละสาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า

อาหเุนยโย เป็นผูส้มควรแก่สกัการะที่เขาน�ามาบชูา

ปาหเุนยโย เป็นผู้สมควรแก่สกัการะ

 ที่เขาจดัไว้ต้อนรบั

ทกัขเิณยโย เป็นผู้ควรรบัทกัษณิาทาน

อญัชะลกีะระณโีย เป็นผู้ควรท�าอญัชลี

อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต.ิ เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มี

 นาบุญอื่นยิ่งกว่า ดงันี้
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พาหงุ สะหสั สะมะภนิมิมติะสาวธุนัตงั ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ครเีมขะลงั อทุติะโฆระสะเสนะมารงั ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงช�านะพญามารซึ่งได ้

ทานาทธิมัมะวธินิา ชติะวา มนุนิโท เนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขี่ช้าง 

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ พลายครีเีมขล์ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้อง 

 กกึก้อง ด้วยธรรมวธิ ีมทีานบารม ีเป็นต้น

 ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ท่าน

 

มาราตเิรกะมะภยิชุฌติะสพัพะรตัตงิ ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงช�านะอาฬวกะยักษ์ 

ขนัต ีสทุนัตะวธินิา ชติะวา มนุนิโท ดรุ้าย ผูม้จีติกระด้างล�าพอง หยาบช้ายิ่งกว่า

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ พญามาร เข้ามารุกรานราวตีลอดรุ่งราตรี 

 ด้วยวธิทีรมานเป็นอนัด ีคอืขนัตธิรรมนั้น  

 ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ท่าน

นาฬาคริงิ คะชะวะรงั อะตมิตัตะภตูงั ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทาวคัคจิกักะมะสะนวีะ สทุารณุนัตัง ผู้เป็นจอมมุนไีด้ทรงช�านะพญาช้างนาราครีี

เมตตมัพเุสกะวธินิา ชติะวา มนุนิโท ซึ่งก�าลงัเมามนั ร้ายแรงเหมอืนไฟป่าลกุลาม

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรด 

 ลงด้วยน�้า คอื พระเมตตา นั้น ขอชยัมงคล 

 ทั้งหลายจงมแีก่ท่าน
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อกุขติตะขคัคะมะตหิตัถะสทุารณุนัตงั ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ธาวนัตโิยชะนะปะถงัคลุมิาละวนัตงั ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงช�านะองคุลีมารโจร 

อทิธภีสิงัขะตะมะโน ชติะวา มนุนิโท ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือเยี่ยมควงดาบ 

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ ไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์  

 ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ นั้น ขอชัยมงคลทั้ง 

 หลายจงมแีก่ท่าน

กตัวานะ กฏัฐะมทุะรงั อวิะ คพัภนิยีา ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

จญิจายะ ทฎุฐะวะจะนงั ชะนะกะยะมชัเฌ ผูเ้ป็นจอมมนุไีด้ทรงช�านะนางจญิจะมาณะ

สนัเตนะ โสมะวธินิา ชติะวา มนุนิโท วกิา ที่ท�ามารยาเสแสร้งกล่าวโทษพระองค์

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ โดยผูกท ่อนไม้กลมแนบเข ้ากับท ้อง  

 ท�าเป็นท้องมีครรภ์แก่ ด้วยสมาธิวิธ ี

 ในท่ามกลางประชุมชน นั้น ขอชยัมงคล 

 ทั้งหลายจงมแีก่ท่าน

สจัจงั วหิายะ มะตสิจัจะกะวาทะเกตงุ ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

วาทาภโิรปิตะมะนงั อะตอินัธะภตูงั ผู้เป็นจอมมุนีผู้รุ ่งเรืองด้วยดวงประทีป 

ปัญญาปะทปีะชะลโิต ชติะวา มนุนิโท คือ พระปัญญา ได้พบทางช�านะสัจจกะ 

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ นิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดาน 

 โอ้อวด มดืมนด้วยสจัจวาจานั้น ขอชยัมงคล

 ทั้งหลายจงมแีก่ท่าน
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นนัโทปะนนัทะภชุะคงั วพิธุงั มะหทิธงิ ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ปตุเตนะ เถระภชุะเคนะ ทะมาปะยนัโต ผู้เป็นจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะ 

อทิธปูะเทสะวธินิา ชติะวา มนุนิโท เถระพทุธชิโินรส นริมติกายเป็นนาคราชไป 

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ ทรมานนนัโทปะนนัทนาคราช ผูม้ฤีทธิ์มาก 

 แต่มีความรู้ผิดด้วยวิธีแสดงอุปเท่ห์แห่ง 

 ฤทธิ์นั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ท่าน

ทคุคาหะทฏิฐภิชุะเคนะ สทุฏัฐะหตัถงั ด้วยเดชานภุาพของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

พรหัมงั วสิทุธชิตุมิทิธพิะกาภธิานงั ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงช�านะท้าวพกาพรหม

ญาณาคะเทนะ วธินิา ชติะวา มนุนิโท ผูม้ฤีทธิ์ มคีวามส�าคญัตนผดิ ว่าเป็นผูม้ฤีทธิ์

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ รุง่เรอืงด้วยวสิทุธคิณุ ถอืมั่นด้วยมจิฉาทฏิฐ ิ 

 เหมอืนดงัถูกงูร้ายก�าลงัตรงึรดัไว้แน่นแฟ้น  

 ด้วยวธิปีระทานยาพเิศษ คอืเทศนาญาณนั้น  

 ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ท่าน

เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา นรชนใด ไม่เกยีจคร้าน สวดกด็ ีระลกึกด็ี

โย วาจะโน ทนิะทเิน สะระเต มะตนัที ซึ่งพระพุทธชยัมงคล ๘ คาถา แม้เหล่านี้

หติวานะเนกะววิธิาน ิจปุัททะวานิ ทกุ ๆ  วนั นรชนนั้นจะพงึละเสยีได้ซึ่งอปัุท

โมกขงั สขุงั อะธคิะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. วนัตรายทั้งหลาย มปีระการต่าง ๆ  เป็นอเนก 

 ถงึซึ่งวโิมกข์สวิาลยัอนัเป็นบรมสุข แล
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บทสวดพระคาถาชยัปรติร
 

 ชยัปรติร คอื ปรติร ที่กล่าวถงึชยัชนะของพระพุทธเจ้า แล้วอ้างสจัวาจานั้น

มาพทิกัษ์คุม้ครองให้มคีวามสวสัด ีคาถา ๑-๓ แสดงชยัชนะของพระพทุธเจ้า เป็นคาถา

ที่โบราณาจารย์ประพันธ์ขึ้นภายหลัง คาถา ๔-๕-๖ เป็นพระพุทธพจน์ ที่น�ามาจาก 

องัคตุตรนกิาย ปพุพณัหสตูร บทสวดมนต์บางฉบบัมคีาถาเพิ่มว่า โส อตัถะลทัโธ... สา 

อตัถะลทัธา... ผู้แปลเหน็ว่าไม่มใีนพระสูตรนั้น แปลเฉพาะคาถาที่มใีนพระสตูร อานสิงส์ 

ของการสวดพระคาถามหากาพระปริตร นั้นช่วยท�าให้ประสบความส�าเร็จ มีชัยชนะ 

และมคีวามสุขสวสัด ี

 มะหาการณุโิก นาโถ หติายะ สพัพะปาณนิงั

 ปเูรตวา ปาระม ีสพัพา ปัตโต สมัโพธมิตุตะมงั

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหต ุเต ชะยะมงัคะลงั.

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา  

ยงับารมทีั้งหลายทั้งปวงให้เตม็ เพื่อประโยชน์แก่สรรพสตัว์ทั้งหลาย ถงึแล้วซึ่งความ

ตรสัรู้อนัอุดมด้วยการกล่าวค�าสตัย์นี้ ขอชยัมงคลจงมแีก่ท่าน

 ชะยนัโต โพธยิา มเูล สกัยานงั นนัทวิฑัฒะโน

 เอวงั ตะวงั วชิะโย โหหิ ชะยสัส ุชะยะมงัคะเล

 อะปะราชติะปัลลงัเก สเีส ปะฐะวโิปกขะเร

 อะภเิสเก สพัพะ พทุธานงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะต.ิ

 ขอท่านจงมชียัชนะในมงคลพธิ ีเหมอืนพระจอมมุนทีรงชนะมารที่โคนโพธพิฤกษ์ 

ถงึความเป็นผูเ้ลศิในสรรพพทุธาภเิษก ทรงปราโมทย์อยูบ่นอปราชติบลัลงัก์อนัสงู เป็น

จอมมหาปฐพทีรงเพิ่มพูนความยนิดแีก่เหล่าประยูรญาตศิากยวงศ์ ฉะนั้น
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 สนุกัขตัตงั สมุงัคะลงั สปุะภาตงั สหุฏุฐติงั

 สขุะโณ สมุหุตุโต จะ สยุฏิฐงั พรมัหมะจารสิุ

 ปะทกัขณิงั กายะกมัมงั วาจากมัมงั ปะทกัขณิงั

 ปะทกัขณิงั มะโนกมัมงั ปะณธิ ีเต ปะทกัขณิา

 ปะทกัขณิาน ิกตัวานะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขเิณ.

 เวลาที่สตัว์ประพฤตชิอบ ชื่อว่าฤกษ์ด ีมงคลด ีสว่างด ีรุ่งดแีละชนะด ีครู่ด ี

บชูาดแีล้ว ในพรหมจารบีคุคลทั้งหลาย กายกรรมเป็นประทกัษณิส่วนเบื้องขวา วจกีรรม 

เป็นประทกัษณิส่วนเบื้องขวา มโนกรรมเป็นประทกัษณิส่วนเบื้องขวา ความปรารถนา

ของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา สัตว์ทั้งหลายท�ากรรมอันเป็นประทักษิณส่วน

เบื้องขวาแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อนัเป็นประทกัษณิส่วนเบื้องขวา

 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา

 สพัพะพทุธานภุาเวนะ สะทา โสตถ ีภะวนัต ุเต.

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพ

แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมแีก่ท่านทุกเมื่อ

 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั  รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา

 สพัพะธมัมานภุาเวนะ  สะทา โสตถ ีภะวนัต ุเต.

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพ

แห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมแีก่ท่านทุกเมื่อ

 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา 

 สพัพะสงัฆานภุาเวนะ สะทา โสตถ ีภะวนัต ุเต.

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพ

แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมแีก่ท่านทุกเมื่อ
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หมายเหตุ

 พวกพราหมณ์เขาถอืวา่ การประทกัษณิคอืการเดนิเวยีนขวารอบสิ่งศกัดิ์สทิธิ์
และบุคคล ที่ตนเคารพนั้น เป็นการให้เกยีรตแิละเป็นการเคารพสงูสดุ เป็นมงคลสงูสดุ 
เพราะฉะนั้น บาลทีี่แสดงไว้ว่า กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ความปรารถนาและการ
ที่กระท�ากรรมทั้งหลาย เป็นประทกัษณิอนัเป็นส่วนเบื้องขวาหรอืเวยีนขวานั้น จงึหมาย
ถงึการท�าการพดูการคดิที่เป็นมงคล และผลที่ได้รบักเ็ป็นประทกัษณิ อนัเป็นส่วนเบื้อง
ขวาหรอืเวยีนขวา กห็มายถงึได้รบัผลที่เป็นมงคลอนัสูงสุดนั่นแล

บทสวดพระคาถาโพชฌงัคะปะรติตงั 

 โพชฌงัคปะรติตงัหรอืโพชฌงัคปรติรเป็นหลกัธรรมหมวดหนึ่งในสงัยตุตนกิาย 
มหาวารวรรค บทสวดมนต์โพชฌงัคปรติร ถอืเป็นพทุธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดบั
ตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่ออย่างนี้เพราะมีเรื่องใน
พระไตรปิฎกเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ 
พระองค์ทรงแสดงสมัโพชฌงัคปรติรแก่พระมหากสัสปะ พบว่าพระมหากสัสปะสามารถ
หายจากโรคได้ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่ง
อาพาธ หลงัจากนั้น พบว่าพระโมคคลัลานะกห็ายจากอาพาธได้ในที่สุด เมื่อพระพุทธ
องค์ทรงอาพาธ จึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌังคปริตรถวาย ซึ่งพบว่า
พระพุทธเจ้ากห็ายประชวร
 พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่าอานิสงส์ของโพชฌังคปริตร สวดแล้วช่วยให้
หายโรค ซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวว่า ธรรมที่พระองค์ทรงแสดง เป็นธรรมเกี่ยวกับ
ปัญญา เป็นธรรมชั้นสูง ซึ่งเป็นความจรงิในเรื่องการท�าใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่ง
สามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกาย เนื่องจาก
กายกบัใจเป็นสิ่งที่อาศยักนัและกนั หลกัของโพชฌงัคปรติรเป็นหลกัปฏบิตัทิั่วไปซึ่งไม่
จ�ากัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌังคปริตรแปลว่า องค์แห่งโพธิหรือองค์แห่ง
โพธญิาณเป็นองค์แห่งการตรสัรู้ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญา 
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 โพชฌงัโค สะตสิงัขาโต ธมัมานงั วจิะโย ตะถา

 วริยิมัปีตปิัสสทัธ ิ  โพชฌงัคา จะ ตะถาปะเร.

 สะมาธเุปกขะโพชฌงัคา  สตัเต เต สพัพะทสัสนิา

 มนุนิา สมัมะทกัขาตา     ภาวติา พะหลุกีะตา.

 สงัวตัตนัต ิอะภญิญายะ   นพิพานายะ จะ โพธยิา

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ   โสตถ ิเต โหต ุสพัพะทา.

 โพชฌงค์ ๗ ประการ คอื สตสิมัโพชฌงค์ ธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์ วริยิสมั

โพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัม

โพชฌงค์ เหล่านี้ เป็นธรรมอนัพระมุนเีจ้า ผู้ทรงเหน็ธรรมทั้งปวงตรสัไว้ชอบแล้ว อนั

บุคคลเจรญิแล้วกระท�าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรสัรู้ และเพื่อ

นพิพานด้วยการกล่าวค�าสตัย์นี้ ขอความสวสัดจีงบงัเกดิมแีก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ 

 เอกสัมงิ สะมะเย นาโถ โมคคลัลานญัจะ กสัสะปัง 

 คลิาเน ทกุขเิต ทสิวา โพชฌงัเค สตัตะ เทสะยิ

 เต จะ ตงั อะภนินัทติวา โรคา มจุจงิส ุตงัขะเณ

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิเต โหต ุสพัพะทา.

  ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตร พระมหาโมคคัลลานะ และ 

พระมหากสัสปะอาพาธได้รบัทกุขเวทนาแล้ว จงึทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้ท่าน

ทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยนิดยีิ่ง ซึ่งโพชฌงัคธรรม โรคกห็ายได้ในบดัดลด้วย

การกล่าวค�าสตัย์นี้ ขอความสวสัด ีจงบงัเกดิมแีก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ
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 เอกะทา ธมัมะราชาปิ เคลญัเญนาภปิีฬิโต 

 จนุทตัเถเรนะ ตญัเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรงั.

 สมัโมทติวา จะ อาพาธา ตมัหา วฏุฐาส ิฐานะโส

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิเต โหต ุสพัพะทา.

 ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชา (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนกั รบัสั่ง

ให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้น แลถวายโดยเคารพกท็รงบนัเทงิพระหฤทยั หาย

จากพระประชวรนั้นได้โดยพลนั ด้วยการกล่าวค�าสตัย์นี้  ขอความสวสัด ีจงบงัเกดิมี

แก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

 ปะหนีา เต จะ อาพาธา ตณิณนันมัปิ มะเหสนิงั

 มคัคาหะตะกเิลสา วะ ปัตตานปุปัตตธิมัมะตงั                 

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิเต โหต ุสพัพะทา.

 โพชฌงัคะปะรติตงั นฏิฐติงั.

 กอ็าพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอนัยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้ว

ไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคก�าจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็น

ธรรมดาด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุก 

เมื่อเทอญ
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บทแผ่เมตตา

สพัเพ สตัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน 

 ทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถดิ อย่าได้มเีวรแก่กนัและกนัเลย

อพัยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกัน 

 และกนัเลย

อะนฆีา จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ อยา่ได้มคีวามทกุข์กายทกุข์ใจเลย

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย 

 ทั้งสิ้น เถดิ

บทกรวดน�้า

อมินิา ปญุญะกมัเมนะ ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ากระท�านี้ 

อปุัชฌายา คณุตุตะรา ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มคีุณอนัยิ่งใหญ่ไพศาล

อาจะรยิปูะการา จะ อกีทั้งอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา 

มาตาปิตา จะ ญาตะกา ทั้งมารดาบดิาและคณาญาตทิั้งสิ้น 

สรุโิย จนัทมิา ราชา ตลอดจนพระอาทติย์และพระจนัทร์และพระเจ้าแผ่นดนิ 

 ผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนดีล

คณุะวนัตา นะราปิ จะ และนราชนผู้มคีุณงามความดทีั้งหลายทุกถิ่นฐาน

พรหัมะมารา จะ อนิทา จะ อกีท้าวมหาพรหมกบัหมู่มารและท้าวมฆัวานเทวราช

โลกะปาลา จะ เทวะตา ทั้งเทพเจ้าผู้ฉกาจ รกัษาโลกทั้งสี่ทศิ 

ยะโม มติตา มะนสุสา จะ และพญายมราชอกีมวลมติรสหาย

มชัฌตัตา เวรกิาปิ จะ ทั้งผูข้วนขวายวางตนเป็นกลางและผูเ้ป็นศตัรขูองข้าพเจ้า 

 ทุก ๆ เหล่า
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สพัเพ สตัตา สขุ ีโหนตุ จงมคีวามเกษมสุขนริาศภยั 

ปญุญาน ิปะกะตาน ิเม ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระท�าไว้ด้วยไตรทวาร 

สขุงั จะ ตวิธิงั เทนตุ จงบนัดาลให้ส�าเรจ็ไตรพธิสุข

ขปิปัง ปาเปถะ โว มะตงั ถึงความเกษมปราศจากทุกข์คือ พระอมตมหานฤพาน 

 โดยพลนั

อมินิา ปญุญะกมัเมนะ อกีโสตหนึ่ง นั้นด้วยกรรมนี้

อมินิา อทุทเิสนะ จะ และอุทศิเจตนานี้

ขปิปาหงั สลุะเภ เจวะ  ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทนัทซีึ่งการตดัขาด

ตณัหปุาทานะเฉทะนงั ตณัหาอุปาทาน 

เย สนัตาเน หนิา ธมัมา ธรรมอนัชั่วในสนัดานจงพนิาศไปหมด

ยาวะ นพิพานะโต มะมงั จนตราบเท่าถงึนพิพานสิ้นกาลทุกเมื่อเทยีว

นสัสนัต ุสพัพะทา เยวะ มลายสิ้น จากสนัดาน

ยตัถะ ชาโต ภะเว ภะเว แม้ว่าข้าพเจ้าจะยงัท่องเที่ยวไปเกดิในภพใด ๆ

อชุจุติตงั สะตปิัญญา กข็อให้มจีติซื่อตรงด�ารงสตปิัญญาไวชาญฉลาด

สลัเลโข วริยิมัหนิา ให้มคีวามเพยีรกล้า สามารถขดัเกลากเิลสให้สูญหาย

มารา ละภนัต ุโนกาสงั ขอหมู่มารเหล่าร้ายอย่าได้กล�้ากลายสบโอกาส

กาตญุจะ วริเิยส ุเม เพื่อท�าให้ข้าพเจ้าพนิาศคลายความเพยีรได้

พทุธาทปิะวะโร นาโถ อนึ่งไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอนัยิ่งอย่างประเสรฐิ

ธมัโม นาโถ วะรตุตะโม พระธรรมเป็นที่พึ่งอนัอุดมเลศิยิ่งประมาณ

นาโถ ปัจเจกะพทุโธ จะ พระปัจเจกพุทธเจ้าอนัเป็นที่พึ่งอนัไพศาล

สงัโฆ นาโถตตะโร มะมงั และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอนัอุดมยิ่งประมาณของข้าพเจ้านี้

เตโสตตะมานภุาเวนะ ด้วยอานุภาพอนัอุดมดพีเิศษสูงสุดของพระรตันตรยั

มาโรกาสงั ละภนัต ุมา. ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไปเทอญ.
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การปฏบิตัสิมาธอิย่างง่าย
ความหมายของสมาธิ

 สมาธ ิหมายถงึ ภาวะของจติที่ตั้งมั่น ก�าหนดแน่วแน่อยู่กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรอื

เรื่องใดเรื่องหนึ่งตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ ไม่ฟุ้งซ่านไปหาสิ่งอื่นหรอืเรื่องอื่นจากสิ่งที่

ก�าหนด ได้แก่ ภาวะที่จติมอีารมณ์เป็นหนึ่งหรอืมอีารมณ์เดยีว และจติที่ตั้งมั่นนั้นจะ

ต้องเป็นกศุล ลกัษณะของสมาธคิอื จติจะเกดิความสงบเยน็ สบายใจ มคีวามผ่อนคลาย 

เอบิอิ่มใจ ปลอดโปร่งและมคีวามสุข

อบุายที่จะให้เกดิสมาธิ

 การปฏิบัติที่จะให้เกิดสมาธิ จะต้องมีวิธีการหรือหลักการที่เหมาะสม  

ได้แก่ กมัมฏัฐาน ซึ่งแปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน (ทางใจ) แบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื  

สมถกมัมฏัฐาน และวปิัสสนากมัมฏัฐาน

 สมถกมัมฏัฐาน หมายถงึ การปฏบิตับิ�าเพญ็เพยีรเพื่อท�าใจให้สงบ จนตั้งมั่น 

เป็นสมาธิ การบ�าเพ็ญกัมมัฏฐานข้อนี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องบังคับใจให้อยู่กับสิ่งที่ก�าหนด 

ให้ได้ โดยอาศยัหลกัการบรกิรรม

 วิปัสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง การปฏิบัติบ�าเพ็ญเพียร เพื่อให้เกิดปัญญา 

เหน็แจ้ง โดยอาศยัหลกัไตรลกัษณ์ คอื อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา

 กัมมัฏฐานทั้งสองแบบนี้จะแตกต่างกัน แต่ในหลักการปฏิบัติจะเป็นปัจจัย

สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั คอื สมถะ สนบัสนนุให้เกดิ วปัิสสนา และวปัิสสนา กส็นบัสนุน

ให้เกดิสมถะ จะเริ่มปฏบิตัสิิ่งใดก่อนกไ็ด้ หรอืปฏบิตัคิวบคู่กนัไปกไ็ด้

ขั้นตอนการปฏบิตัิ

 การเตรียมกาย เช่น อาบน�้าช�าระร่างกายไม่ให้เกดิความเหนอะหนะรบกวน 

เลอืกสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่หลวมรุ่มร่ามหรอืคบัแน่นจนเกนิไป ไม่ควรอยู่ในอาการ

หวิหรอือิ่มจนเกนิไปจนอดึอดั
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 การเตรยีมใจ คอื ตดัความวติกกงัวล หากมงีานส�าคญัที่คั่งค้าง ควรท�าให้ส�าเรจ็ 

เสยีก่อน ช�าระศลีของตนให้บรสิุทธิ์ ได้แก่ การสมาทานศลี ถงึแม้ไม่ได้สมาทานกบั

พระสงฆ์ กส็มาทานด้วยตนเอง โดยการก�าหนดภายในใจให้ได้

 สถานที่ ควรเลอืกสถานที่เงยีบสงบ ไม่มเีสยีง กลิ่น หรอืสตัว์แมลงรบกวน 

เวลาควรเป็นเวลาที่เสร็จสิ้นจากภารกิจประจ�าวัน เวลาที่เหมาะคือ หลังจากไหว้พระ

สวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเยน็หรอืก่อนนอน

การนั่งสมาธิ

 อริยิาบถที่นยิมและได้ผลดทีี่สุด คอื การนั่งในท่าขดัสมาธคิอืเท้าขวาทบัเท้าซ้าย 

วางมือไว้บนตักชิดท้องน้อย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือจดกัน นั่งให้ตัวตรง 

เนื่องจากจะท�าให้หนงัเนื้อและเอน็ไม่ขด ลมหายใจเดนิสะดวก เป็นท่าที่มั่นคง หากไม่

ถนดัจะนั่งพบัเพยีบหรอืนั่งบนเก้าอี้กไ็ด้ หากมอีาการเกรง็หรอืเครยีดแสดงว่ายงัปฏบิตัิ

ไม่ถูก ให้แก้ไขท่านั่งให้เรยีบร้อย เมื่อนั่งดแีล้ว ให้หายใจยาวลกึ ๆ  และช้า ๆ  เตม็ปอด 

๒-๓ ครั้ง พร้อมกบัตั้งความรู้สกึให้ตวัโล่ง และให้สมองโปร่งสบายแล้วจงึหายใจต่อ

ด้วยก�าหนดภาวนา

 ส่วนวธิกีารปฏบิตัวิปิัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย

 ๑. มสีตกิ�าหนดรู้เท่าทนัอารมณ์ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

 ๒. มคีวามเพยีรที่จะใช้สตกิ�าหนดรู้เท่าทนัอารมณ์นั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา

 ๓. อารมณ์ที่มากระทบนั้น ต้องเป็นปัจจุบนัเท่านั้น

 ๔. ต้องมคีวามรูส้กึเป็นกลาง คอืไม่รูส้กึรกัหรอืชงัในขณะที่ก�าหนดอารมณ์นั้น ๆ

 การปฏิบัติกรรมฐานประเภทนี้ ไม่บังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง 

แต่เป็นการก�าหนดอารมณ์ที่มากระทบ ขึ้นอยู่กบัสตทิี่จะก�าหนดทนัที่อารมณ์ไหนกใ็ห้

ก�าหนดที่อารมณ์นั้นเท่านั้น  ผูท้ี่เจรญิวปัิสสนากรรมฐาน จะเป็นผูม้สีตว่ิองไวต่ออารมณ์

ที่มากระทบ ผลที่ได้รบั คอื จะเหน็อารมณ์ต่าง ๆ  เหล่านั้นตามความเป็นจรงิ คอืไม่เที่ยง 
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เปลี่ยนแปรไป เป็นทกุข์ คอืไม่สามารถทนอยูใ่นสภาพนั้นได้ และไม่มตีวัตน คอืก�าหนด

ไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ เมื่อเป็นเช่นนี้กเิลสต่าง ๆ  ไม่สามารถจะครอบง�าจติใจได้ ท�าให้

ฉลาด รู้เท่าทนัอารมณ์และกเิลสทั้งปวง

การปฏบิตัสิมาธแิบบ SKT

สมาธบิ�าบดัแบบ SKT คอือะไร

 การปฏบิตั ิ“สมาธแิบบ SKT****๔  เป็นเทคนคิวธิกีารหนึ่งของการท�าสมาธบิ�าบดั 

ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา อธิบายถึงความเชื่อมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการ

ท�างานของระบบประสาท พบว่าการท�าสมาธแิบบสมถะ หายใจเข้า “พุทธ” หายใจออก 

“โธ” นั้นสามารถช่วยให้คลายเครียดได้อย่างดี แต่หากเราสามารถควบคุมการฝึก

ประสาทสมัผสัทั้ง ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสมัผสัและการเคลื่อนไหวด้วย กจ็ะ

ท�าให้การท�าสมาธนิั้นมผีลดตี่อการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาท

ส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทาน

ของร่างกาย ระบบไหลเวยีนเลอืด และระบบอื่น ๆ ในร่างกายได้เป็นอย่างด ีจงึได้น�า

องค์ความรู้ ทั้งเรื่องสมาธ ิ โยคะ ชี่กง การออกก�าลงักายแบบยดืเหยยีด การปฏบิตัิ

สมาธดิ้วยเทคนคิการหายใจ และการควบคุมประสาทสมัผสัทางตาและหู ผสมผสาน

กนั จนพฒันาเป็นรูปแบบสมาธบิ�าบดัแบบใหม่ขึ้น ๗ เทคนคิ หรอืเรยีกว่า SKT ๑-๗ 

ที่ช่วยเยยีวยาผูป่้วยโรคเรื้อรงัและผูป่้วยระยะสดุท้ายให้มสีขุภาพและคุณภาพชวีติที่ดี

ขึ้น

****๔สมาธบิ�าบดัแบบ SKT เป็นเทคนคิลขิสทิธิ์ของ รศ.ดร.สมพร  กนัทรดุษฎ ีเตรยีมชยัศร ีอาจารย์ประจ�าภาค

วชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล (SKT ย่อมาจากชื่อ รศ.ดร.สมพร  

กนัทรดุษฎ ีเตรยีมชยัศร)ี  
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ท่าที่ ๑ (SKT ๑) “นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจติ”

 

 “เป็นการนั่งหรอืนอนปฏบิตัสิมาธด้ิวยการหายใจ “ลดความดนัโลหติ ผ่อนคลาย 

กล้ามเนื้อ และลดน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ด”ี

 ๑. ในท่านั่งให้หงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า ในท่านอน ให้วางแขน

หงายมอืไว้ข้างตวั หรอืคว�่าฝ่ามอืไว้ที่หน้าท้อง 

 ๑. ค่อย ๆ หลบัตาลงช้า ๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ 

กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้า ๆ พร้อมกบันบั ๑-๕  

อกีครั้ง ถอืว่าครบ ๑ รอบ ท�าซ�้าแบบนี้ทั้งหมด ๓๐-๔๐ รอบ แล้วค่อยลมืตาขึ้นช้า ๆ

 ๒. ให้ปฏบิตัวินัละ ๓ รอบ ก่อนหรอืหลงัอาหาร ๓๐ นาท ี
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ท่าที่ ๒ (SKT ๒) “ยนืผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจติ”

 “ช่วยลดความดันโลหิต ลดน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี และควบคุม 

การท�างานของไขสนัหลงัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”

 ๑. เริ่มจากยนืตรงในท่าที่สบาย เขา่ตงึ คอ่ย ๆ  หลบัตาลงช้า ๆ  สดูลมหายใจ 

เข้าทางจมูกลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วค่อย ๆ เป่าลมหายใจ 

ออกทางปากช้า ๆ นบั ๑-๕ อกีครั้ง ท�าแบบนี้ ๕ รอบ 

 ๒. ค่อย ๆ ยกมอืทั้งสองข้างขึ้นเหนอืศรีษะฝ่ามอืประกบกนั แขนตงึแนบใบหู  

สดูลมหายใจเข้าทางจมูก ลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วเป่าลม

หายใจออกทางปากช้า ๆ เบา ๆ พร้อมกบันบั ๑-๕ อกี ครั้ง ถอืว่าครบ ๑ รอบ ท�าซ�้า

แบบนี้ทั้งหมด ๓๐ รอบ แล้วค่อยลมืตาขึ้น ช้า ๆ ค่อย ๆ แยกฝ่ามอืออกจากกนั 

พร้อมกบัหายใจปกต ิ๓๐ รอบ ค่อยลดมอืลงในท่าหงายฝ่ามอื หายใจเข้าออก ๑ รอบ

ลดลง ๑ จงัหวะ จนกระทั่งฝ่ามอืลดลงมาถงึต้นขา ขยบัเท้ามาชดิกนั ยนืปกติ

 ๓. ปฏบิตัวินัละ ๓ รอบ วธินีี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการท�าสมาธใิห้นานขึ้น 

กว่าท่าที่ ๑
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ท่าที่ ๓ (SKT ๓) “นั่งยดื - เหยยีดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจติ”

 “ช่วยลดไขมนัหน้าท้อง อาการท้องผูก อาการปวดหลงัและเข่า และลดระดบั

น�้าตาลในเลอืดได้เป็นอย่างด”ี

 ๑. นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบาย เหยยีดขา เข่าตงึ หลงัตรง เท้าชดิ คว�่าฝ่ามอื

บนต้นขาทั้ง ๒ ข้าง ค่อย ๆ หลบัตาลงช้า ๆ สดูลมหายใจเข้าทางจมกูลกึ ๆ ช้า ๆ นบั 

๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ  แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้า ๆ  นบั ๑-๕ อกีครั้ง 

ท�าแบบนี้ ๓ รอบ (ดงัรูปที่ ๑)

 ๒. หายใจเข้าลกึ ๆ ช้า ๆ พร้อมกบัค่อย ๆ โน้มตวัไปข้างหน้า แขนตงึผลกั

ฝ่ามอืทั้งสองข้างไปด้านหน้าจนปลายมอืจรดนิ้วเท้า หยุดหายใจชั่วครู่ (ดงัรูปที่ ๒)

 ๓. หายใจออกช้า ๆ พร้อมกบัค่อย ๆ ดงึตวัและแขน เอนไปข้างหลงัให้ได้

มากที่สุด ค้างไว้สกัครู่ (ดงัรูปที่ ๓) นบัเป็น ๑ รอบ ท�าซ�้ากนั ๓๐ รอบ แล้วค่อย ๆ 

ลมืตาขึ้น 



สวดมนต์และสมาธิบ�าบัดเพื่อการรักษาโรค

52

ท่าที่ ๔ (SKT ๔) “ก้าวย่างอย่างไทย เยยีวยากาย ประสานจติ”

 

 “ช่วยเยยีวยาและเพิ่มภูมติ้านทานกบัโรคเรื้อรงัทุกประเภท”

 

 ๑. ยนืตรงในท่าที่สบาย ลมืตา แบมอืทั้งสองข้างวางไขว้หลงั หรอืวางทาบที่

หน้าท้อง สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลกึ ๆ  นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ  แล้วเป่า

ลมหายใจออกทางปากช้า ๆ พร้อมกบันบั ๑-๕ อกีครั้ง ถอืว่าครบ ๑ รอบ ท�าซ�้าแบบ

นี้ทั้งหมด ๕ รอบ

 ๒. ยนืตวัตรง มองต�่าไปข้างหน้า หายใจเข้าช้า ๆ พร้อมกบัค่อย ๆ ยกเท้า

ขวาสูงจากพื้นเล็กน้อย หายใจออกช้า ๆ พร้อมกับค่อย ๆ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า  

จรดปลายเท้าแตะพื้น ตามด้วยส้นเท้าวางลงบนพื้น นบัเป็น ๑ รอบ เดนิไปข้างหน้า 

๒๐ รอบ หยุดเดนิรอบที่ ๒๐ 

 ๓. วางเท้าซ้ายชดิเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยนืตรง ตามองพื้น หมุนขวา 

โดยหายใจเข้า วางปลายเท้าขวาลง หายใจเข้าพร้อมกบัยกเท้าซ้ายลอยจากพื้นเลก็น้อย 

หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้าขวา แล้วค่อย ๆ หมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง  

๖๐ องศา และ ๙๐ องศา ในท่ายนืตรง ท�าซ�้าเดมิโดยเดนิไป-กลบั ๒ เที่ยว ใช้เวลา

ประมาณ ๔๕ นาท ีถงึ ๑ ชั่วโมง



กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

53

ท่าที่ ๕ (SKT ๕) “ยดืเหยยีดอย่างไทย เยยีวยากาย ประสานจติ”

 

 “ เทคนคิ : ต้องเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ หายใจช้า ๆ จงึจะได้ประโยชน์สูงสุด 

โดยเริ่มจากวนัละ ๓๐ จงัหวะ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในวนัต่อ ๆ ไป ช่วยป้องกนัและ

เสรมิสร้างสุขภาพ ได้เป็นอย่างด”ี

 ๑. เริ่มจากยนืตรงในท่าที่สบาย เข่าตงึ ค่อย ๆ  หลบัตาลงช้า ๆ  สูดลมหายใจ

เข้าทางจมูกลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วเป่าลมหายใจออก

ทางปากช้า ๆ นบั ๑-๕ อกีครั้ง ท�าแบบนี้ ๕ รอบ 

 ๒. ค่อย ๆ ยกมอืทั้งสองข้างขึ้นเหนอืศรีษะฝ่ามอืประกบกนั แขนตงึแนบใบ

หู หายใจเข้าออก ๑ ครั้ง (ดงัรูปที่ ๑) แล้ว ค่อย ๆ ก้มตวัลง โดยศรีษะ ตวั และแขน

ก้มลงพร้อม ๆ กนั ช้า ๆ นบัเป็นจงัหวะที่ ๒ (ดงัรูปที่ ๒) ค่อย ๆ หายใจ และก้มตวั

ลงเป็นจงัหวะช้า ๆ ไปเรื่อย ๆ จนถงึจงัหวะที่ ๓๐ ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอด ี(ดงัรปูที่ ๓)

 ๓. จากนั้นหายใจเข้าและออก ๑ ครั้ง แล้วค่อย ๆ ยกตวัขึ้น ศรีษะตั้งตรง 

นบัจงัหวะเหมอืนตอนก้มลง โดยในจงัหวะที่ ๓๐ ให้เข่าตงึ แขนตงึ กลบัมาอยู่ในท่า

เดมิดงัรูปที่ ๑
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ท่าที่ ๖ (SKT ๖) “เทคนคิการฝึกสมาธกิารเยยีวยาไทยจนิตภาพ”

“เทคนคินี้เหมาะส�าหรบั ผู้ป่วยมะเรง็ ผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีอมัพาต และผู้ที่มปีัญหาระบบ

การไหลเวยีนโลหติ”

 ๑. นอนบนพื้นเรยีบ แขนสองข้างวางแนบล�าตวั ค่อย ๆ หลบัตาลงช้า ๆ  

สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วเป่าลม

หายใจออกทางปากช้า ๆ นบั ๑-๕  อกีครั้ง ท�าแบบนี้ ๓ รอบ 

 ๒. แล้วให้ท่องในใจว่า “ศีรษะเราเริ่ม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย  

ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไปเรื่อย ๆ ” พร้อมกบัก�าหนดความรูส้กึไปที่อวยัวะที่เราจดจ่อ 

ไล่จากศรีษะ หน้าผาก ขมบั หนงัตา แก้ม คาง รมิฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มอื 

หน้าอก หลงั หน้าท้อง ก้น ต้นขา เข่า น่อง เท้า และตวัเราทั้งตวั

 ๓. โดยเมื่อครบทั้งตวัแล้ว ให้ท่องว่า “มอืเราเริ่มหนกัขึ้น หนกัขึ้น หนกัขึ้น 

หนกัขึ้นไปเรื่อย ๆ ” ไล่ลงไปจนถงึเท้า เมื่อท�าครบแล้วให้หายใจเข้า กลั้นใจ และหายใจ

ออกเหมอืนตอนเริ่มต้นอกี ๓ รอบ
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ท่าที่ ๗ (SKT ๗) “เทคนคิสมาธเิคลื่อนไหวไทยชี่กง”

 “ลดอาการท้องผูก นอนไม่หลบั อาการปวดเรื้อรงั/เฉยีบพลนั และภูมแิพ้”

 ๑. ยืนตัวตรง แยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ ค่อย ๆ หลับตาลงช้าๆ  

สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลกึ ๆ ช้า ๆ นบั ๑-๕ กลั้นหายใจนบั ๑-๓ ช้า ๆ แล้วเป่าลม

หายใจออกทางปากช้า ๆ นบั ๑-๕ อกีครั้ง ท�าแบบนี้ ๕ รอบ 

 ๒. ค่อย ๆ  ยกมอื แขน ข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดบัเอว หนัฝ่ามอืทั้งสองข้าง

เข้าหากนั ขยบัฝ่ามอืเข้าหากนัช้า ๆ นบั ๑-๓ และขยบัมอืออกช้า ๆ นบั ๑-๓ (ดงัรูป

ที่ ๑-๒) ท�าทั้งหมด ๓๐-๔๐ รอบ แล้วยนือยู่ในท่าเดมิ 

 ๓. หายใจเข้าลกึ ๆ นบั ๑-๕ ค่อย ๆ ยกมอืขึ้นเหนอืศรีษะคล้ายกบัก�าลงั

ประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อย ๆ ยกมือลงในท่าประคองแจกันเช่นกัน 

นบัเป็น ๑ รอบ (ดงัรูปที่ ๓-๔) ท�าทั้งหมด ๓๐-๔๐ รอบ แล้วยนือยู่ในท่าเดมิ
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ข้อควรระวงัในการฝึกปฏบิตัสิมาธบิ�าบดัแบบ SKT

 ๑. ขณะฝึกปฏบิตั ิควรสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ ไม่รดัตงึ

 ๒. อุณหภูมขิองสถานที่ฝึกต้องไม่ร้อนหรอืเยน็เกนิไป

 ๓. ไม่ควรฝึกขณะหวิหรอือิ่มเกนิไป

 ๔. จติจะต้องเป็นสมาธ ิไม่ไหวตามสิ่งเร้ารอบข้าง เช่น เสยีง กลิ่น การพูด

คุยของคนที่อยู่ข้าง ๆ เป็นต้น

 ๕. ควรควบคุมอารมณ์และความคดิให้นิ่ง ไม่คดิเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น ให้จดจ่อ

อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก

 ๖. ระวงัการถูกรบกวนทนัท ีต้องควบคุมจติใจให้เป็นสมาธอิย่างแน่วแน่

 ๗. ขณะฝึกอาจมอีาการง่วงนอน ห้ามฝึกขณะขบัขี่ยานพาหนะ ขณะท�างาน

กบัเครื่องจกัร หรอืในสถานที่ที่เสี่ยงต่ออุบตัเิหตุ

 ๘. หากมอีาการแน่นอดึอดัหรอืหน้ามดื ให้หยุดฝึก และลงนั่งหรอืนอนพกั

ทนัที

 ๙. ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรพกลูกอมตดิตวัไว้ด้วย 

 ๑๐. ควรเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ นุ่มนวล ระวงัการบาดเจบ็ของอวยัวะภายใน 

ได้แก่ หวัใจ ปอด ม้าม ตบั ไต
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