ทฤษฎีการสวดมนต
Theory of Prayer
เทพพร มังธานี1

บทคัดยอ
การสวดมนตเปนการแสดงถึงสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และยังเปน
องคประกอบพื้นฐานสําคัญของประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันเกี่ยวของกับจิตวิญญาณของมนุษยชาติ การ
สวดมนตเปนสิ่งที่อยูเหนือขอจํากัดของเวลาและสถานที่ ดังนั้นเราจึงสามารถสวดมนตไดในทุกสถานที่และทุก
ครั้งตามที่เราตองการจะสวด ยิ่งกวานั้น การสวดมนตยังเปนสิ่งที่ทุกๆ คนสามารถปฏิบัติไดโดยไมมีขอจํากัด
ดานสุขภาพและอายุ
การสวดมนตมีหลายรูปแบบและมีการใชเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย ในดานรูปแบบจะเห็นวาการ
สวดมนตมีทั้งการสวดที่เปนการสวดแบบสวนบุคคลและการสวดเปนหมูคณะ สวนในดานการนําไปใชนั้นก็
ขึ้นอยูกับความตองการที่หลากหลาย ดังนั้น ผูคนจึงสวดมนตเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ตามความตองการ เชน
การสวดมนตเพื่อประโยชนแกตนเองและการสวดมนตเพื่อผูอื่น วิธกี ารหนึ่งในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
สวดมนต ก็คือ การตระหนักวาการสวดมนตนั้นเปนเครือ่ งมือทางวัฒนธรรมซึ่งพบไดในทุกวัฒนธรรม
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ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Abstract
Prayer is expression of relationship between human being and supernatural beings
and is fundamental component to many spiritual traditions, arts, and cultures. Prayer is
beyond the confines of space or time, thus, it is something we can access anywhere,
anytime. Moreover it is accessible to everyone, regardless of health status and age.
There are many forms and functions to prayer. The forms to prayer may be either
individual or communal. The functions to prayer depends upon purposes. Thus, people pray
for many purposes, such as for personal benefit or for the sake of others. One way of
understanding prayer is as cultural means that found in all cultures.

1. ความสําคัญของการสวดมนต
การสวดมนต เปนวัฒนธรรมที่งอกงามในวิถีชวี ิตมนุษย โดยสังเกตไดจากวิถีชวี ิตทางสังคม และ
กิจกรรมการแสดงออกในวิถีชีวิตประจําวันของมนุษย วัฒนธรรมการสวดมนต มีองคกอบของวัฒนธรรมที่มี
ทั้งลักษณะเฉพาะและเปนลักษณะสากล มีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย วัฒนธรรมการสวดมนตของแตละ
วัฒนธรรมตางก็มีรากฐานและคุณคาจากศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นของตนเอง
การสวดมนตเปนการแสดงออกถึงการเชือ่ มโยงตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติ เปนมรดก
ทางดานศิลปะดานการเปลงเสียง และการแสดงทาทางประกอบทางกายที่มีมาคูกับอารยธรรมทางความเชื่อและ
ศาสนาของมนุษย เพราะในการสวดมนตนอกจากจะตองอาศัยเสียงซึง่ ตองสวดใหถกู ตองตามทํานองที่กําหนด
แลว ในบางลัทธิความเชื่อยังมีการประดิษฐทาทางประกอบอีกดวย การสวดมนตจึงเปนรวมเอาศิลปะหลาย
อยางไวในเรื่องเดียวกัน มนุษยแสดงทาทางที่เรียกกันวาสวดมนตพรอมกับประวัติศาสตรการพัฒนาอารยธรรม
ของมนุษยชาติอยางนอยก็กวา 5000 ปลว งมาแลว ดังนัน้ พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของผูคนในโลกนี้สว น
หนึ่งจึงเกี่ยวของกับการสวดมนต
การสวดมนตที่เปนพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นตางๆ จะมีองคประกอบตางๆ ตามแต
วัตถุประสงคของการสวดพิธีกรรมนั้นๆ มีขอกําหนดขั้นตอน กําหนดบุคคลและกําหนดสถานทีร่ วมทั้งเวลาไว
อยางเปนระเบียบอยูในสวนที่เรียกวาศาสนพิธี อันเปนองคประกอบสําคัญของศาสนา สวนการสวดมนต
สําหรับคนทั่วไปไมจําเปนตองมีองคประกอบอื่นนอกจากความตั้งใจ ก็สามารถสวดไดทันทีทุกทีท่ ุกเวลาที่
ตองการ และทุกๆ คน ยังสามารถสวดมนตดวยภาษาของตนเองได เพราะไมมภี าษาใดที่สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์จะไม
เขาใจหรือรับรูไมได จึงจะเห็นไดวาการสวดมนตเปนขอปฏิบัติทางศาสนาที่พบบอย หรือเปนขอปฏิบัติทาง
ศาสนาที่ผูคนทั่วไปปฏิบัติกนั มากที่สุด
ความเคลื่อนไหวในวัตถุประสงคการสวดมนตในปจจุบนั นอกจากจะเปนการสวดมนตภาวนาเพื่อ
ความแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายตางๆ และประสบโชคลาภตามปรารถนาแลว ยังมีการสวดมนตเพื่อให
เกิดความยุตธิ รรมในมวลมนุษยดวย

2. ความหมายของการสวดมนต
การสวดมนต มาพรอมกับความเชื่อของมนุษยชาติทวี่ ามีสิ่งสูง (Holy) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์(Sacred) ที่
อยูเหนือโลกสามัญ การสวดมนตจึงเริ่มขึ้นเมื่อมนุษยมีความเชื่อดังกลาว เพื่อเปนการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
ความหมายของคําวา "มนต" โดยทั่วไปหมายถึงถอยคําทีข่ ลัง หรือศักดิ์สิทธิ์ สามารถทําใหเกิดผลที่มุง
หมายบางอยางดวยอนุภาพของมนตนั้น (สุชีพ ปุญญานุภาพ,2540) การสวดมนตในกลุมศาสนาที่เปนเทวนิยม
หมายถึง วิธีการที่ศาสนิกชนใชติดตอสือ่ สารและแสดงออกตอสิ่งที่เหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระ
เปนเจา โดยมีการสวดมนตตามความเชื่อและความนิยมในแตละศาสนา การสวดมนตในศาสนาแบบอเทวนิยม
เปนรูปแบบอยางหนึ่งของการศึกษา ทรงจําคําสอน เปนวิธีหนึ่งในการปฏิบัติธรรม และเปนเครือ่ งมือที่ทําใหผู
ปฏิบัติเขาถึงความจริงสูงสุดหรือความวาง ความหมายทั่วไปของการสวดมนต คือ การสรางความเชือ่ มโยงกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทปี่ รากฏในนามตางๆ ตามลัทธิความเชื่อและประเพณี สวนความหมายเชิงปรัชญา การสวดมนต
หมายถึง การสรางสัมพันธภาพระหวางตนเอง ผูอื่น และสิ่งที่เปนนามธรรมสูงสุดในอนันตจักรวาล การสวด
มนตยังเปนการทําใหผูสวดมีสัมพันธภาพกับตนเองมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงตนเองกับคนอื่นมากขึ้น จาก
การแนวคิดของการสวดมนต สามารถใหความหมายของการสวดมนตไดวา การสวดมนต คือ การแสดงออก
ถึงกระบวนการคิด การพูด และการกระทํา อันเกี่ยวของกับจิตใจที่มีความศรัทธาตอสิ่งที่เหนือธรรมชาติและ
มุงมั่นที่จะเชื่อมโยงตนเองเขากับภาวะดังกลาว มีการแสดงออกทางวาจาโดยการเปลงเสียงสวดและอาจมีทาทาง
กายประกอบการสวดมนตดว ย

3. ทวงทํานอง ทาทาง และรูปแบบการสวดมนต
3.1 ทวงทํานองการสวดมนต
การสวดมนตนั้นมีทั้งการสวดออกเสียงและการสวดในใจ แตการสวดในใจจะถูกเปรียบเทียบวา
เหมือนกับความคิดที่ยังไมไดพูดออกมา จึงไมมีอิทธิพลมากเทากับความคิดที่แสดงออกมา เชนเดียวกันกับการ
สวดในใจที่จะไมมีอิทธิพลเทากับการสวดออกเสียง เมื่อมีการออกเสียงจึงมีทํานองในตัวมันเองกลายเปนเพลง

สวด เชน แชนท (Chants) เปนเพลงสวดของศาสนาคริสตในศาสนกิจตาง ๆ ในสมัยตนคริสตศตวรรษ เพื่อ
สรรเสริญสดุดแี ละขอพรตอพระผูเ ปนเจา ตอมากําหนดใหมีดนตรีประกอบและมีทา ทางประกอบดวย
ในทางตะวันตกชวงศตวรรษที่ 11 การศึกษาทํานองดนตรีเริ่มขึน้ ในโบสถ โดยเริม่ จากทํานองเดียว
( Monophony ) เปนหลายทํานอง ( Polyphony ) ตอมานักบวชชาวอิตาเลียนไดนําเอาเฉพาะตัวแรกของบท
สวดมาเรียงกันเปนตัวโนต โดยสังเกตบทสวดดั้งเดิมที่เปนภาษาลาติน ดังนั้น ทํานองการสวดมนตจึงเปนตน
กําเนิดของทํานองดนตรีตะวันตก ดนตรีในยุคแรกๆ เรียกวา เพลงวัด (Church music ) เปนเพลงที่มี
จุดมุงหมายโนมนาวผูฟงใหศรัทธาในพระเจา ผูแ ตงจะตองมีความรูความสามารถในดนตรีอยางดีจนสามารถ
ผสานดนตรีเขากับบทสวดไดอยางกลมกลืนและประณีต (สุมาลี นิมมานุภาพ, 2534)
ทางตะวันออกการสวดมนตก็เปนตนกําเนิดศิลปะดานขับรองและดนตรีบางประเภทดวย บทสวดบูชา
เทพเจาตางๆ ในศาสนาพราหมณก็มีจังหวะทวงทํานอง และบางพิธีกรรมการสวดก็กาํ หนดใหมีดนตรี
ประกอบดวย การสวดมนตที่มีดนตรีประกอบนี้เปนวัฒนธรรมที่สืบสอดกันมาในประเพณีทางศาสนาดวย
ตัวอยางประเพณีการสวดมนตในพระพุทธศาสนาแบบวัชรยาน ที่มเี ครื่องดนตรีประกอบในการสวดมนตและ
เปนสื่อถึงการปฏิบัติธรรม โดยใชกระดิ่งเปนตัวแทนของปญญาและวัชระเปนตัวแทนของความกรุณา ใน
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาบางนิกาย นอกจากจะใชเสียงสวดและเสียงดนตรีเพื่อถวายเปนเครื่องบูชาแด
พระพุทธเจาแลว การสวดมนตที่มีดนตรีประกอบยังเปนอุบายในการปฏิบัติธรรมเพื่อกําหนดสภาวะของจิตใจ
ตนเองเปนตน โดยที่ผูสวดจะตามรูสภาพจิตใจของตนเองในขณะนัน้ แตผูทพี่ บเห็นก็จะสนใจเสียงดนตรีที่ใช
ประกอบในการสวด และทําใหสนใจการสวดมนตขนึ้ มาได ประเพณีการสวดของชาวตะวันออกในลักษณะ
ดังกลาวที่เดนชัดคือประเพณีทางพุทธศาสนาในทิเบต
จะเห็นไดวาการสวดมนตเกีย่ วของกับการขับรองและดนตรี และเปนพลังผลักดันผลงานสรางสรรคใน
ศิลปะดานขับรองและดนตรีทางตะวันตกในยุคเริ่มตน ในทางตะวันออกการสวดมนตที่มีดนตรีประกอบยังคง
ไดรับการปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง และเปนสิ่งสนับสนุนการปฏิบัตธิ รรมในพระพุทธศาสนาบาง
นิกายดวย

3.2 ทาทางประกอบการสวดมนต
การสวดมนตที่ถือเปนพิธกี รรมทางศาสนา มักจะกําหนดทาทางประกอบที่ชัดเจนแตกตางตาม
วัฒนธรรมในแตละศาสนา อยางไรก็ตาม ยังไมมีการสํารวจใดที่สํารวจรูปแบบหรือทาทางประกอบการสวด
มนตที่มนุษยชาติสวดตามประเพณีและความเชื่อวามีกรี่ ูปแบบ ดังนัน้ รูปแบบที่เปนทาทางจึงมีมากมายตามลัทธิ
ความเชื่อในทองถิ่นตางๆ การสวดมนตในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปไมมีขอจํากัดหรือผูกมัดวาจะตองเปนทา
ใดทาหนึ่งเทานั้น
สําหรับทาทางประกอบการสวดมนตโดยทั่วไปจะเห็นไดวามีทั้งทายืน ทานั่ง คุกเขา นอนราบกับพื้น
อยูในทาพนมมือ ประสานมือเขาหากัน ถาสวดเปนกลุม ก็อาจจะมีการจับมือกับผูอนื่ หรือประสานมือกัน
อาจจะหลับตาสวดหรือลืมตาสวดก็ได การสวดมนตในบางลัทธิความเชื่อก็กําหนดใหมีสิ่งของประกอบ เชน
ลูกปะคํา ระฆังหรือกระดิ่ง รวมทั้งมีการจุดธูปเทียนประกอบเพื่อเปนสัญลักษณแหงการสวดบูชา บางพิธีกรรม
อาจจะมีการทาน้ํามัน เผากระดาษ หรือวัตถุสิ่งของอื่นๆ ตามลัทธิความเชื่อและประเพณีนยิ ม ทาทาง
ประกอบการสวดมนตจึงสามารถศึกษาไดจากประเพณีการสวดมนตในแตละวัฒนธรรม
3.3 รูปแบบการสวดมนต
เนื่องจากการสวดมนตเปนกิจกรรมที่มนุษยแสดงออกในรูปแบบตางๆ มากมาย ตามความเชื่อทาง
ศาสนาและความเชื่อของแตละทองถิ่น ในที่นี้จะกลาวถึงรูปแบบโดยรวมทีถ่ ือเอาจํานวนคนเปนหลัก โดย
แบงเปน 3 รูปแบบ คือ
1) การสวดมนตสวนบุคคล (Personal prayer) เนื่องการสวดมนตเปนปฏิกริ ยิ าทีม่ นุษยแตละคน
แสดงออกตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทตี่ นเองเชื่อถือ การสวดมนตจึงเริ่มจากการสวดมนตสวนบุคคลที่แตละคนมีความเชื่อ
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ตอมาเมื่อพัฒนาการมาเปนความเชือ่ ทางศาสนา จึงมีการพัฒนาการสวดมนตในรูปแบบ
ตางๆ ศาสนาไดนําเอาการสวดมนตมาเปนพิธีกรรมสําคัญทางศาสนา อยางไรก็ตาม การสวดมนตสวนบุคคลก็
ยังมีความสําคัญและยังเปนการสวดมนตทถี่ ือปฏิบัตกิ ันทัว่ ไปในปจจุบนั บางศาสนาก็มีบทสวดสําหรับแตละ
บุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล

2) การสวดมนตแบบเปนหมูคณะ (Corporative inclusive prayer) เปนการสวดมนตแบบรวมหมู
ซึ่งเริ่มจากกลุม คนผูมีความเชื่ออยางเดียวกันทําใหเกิดประเพณีการสวดมนตรว มกัน โดยเฉพาะเมื่อพัฒนาการ
มาเปนความเชือ่ ทางศาสนา ทําใหเกิดประเพณีการสวดรวมกันระหวางศาสนิกที่เปนสมาชิกของชุมชนเดียวกัน
และเกิดการจัดตั้งเปนหมูคณะขึ้นมาในบางชุมชน การสวดมนตเปนหมูคณะถูกกําหนดใหเปนพิธีกรรมการสวด
มนตในศาสนาสําคัญของโลก ไมวาจะเปนศาสนาฝายเทวนิยมหรืออเทวนิยมตางก็มีพิธีกรรมการสวดมนตเปน
หมูคณะ ซึ่งมีทั้งแบบที่ทํากันเปนประจําในชีวิตประวัน และที่ทํากันในวาระหรือในโอกาสสําคัญ เชน วัน
สําคัญทางศาสนา เปนตน
3) การสวดมนตที่กําหนดผูเ ขารวมพิธแี ละไมเปดโอกาสใหคนนอกเขารวม (Corporative exclusive
prayer) การสวดมนตประเภทนี้เปนการสวดที่เริ่มจากมีกลุมคนทีจ่ ํากัดการทําพิธีกรรมการสวดมนตของตนเอง
ใหอยูในกลุมของตนเองเทานั้น การสวดประเภทนี้มาจากพิธกี รรมของชนเผาที่มีขอกําหนดตัวบุคคลผูทจี่ ะเขา
รวมพิธี และมีกระบวนการคัดเลือกผูทจี่ ะเขารวมพิธกี รรม ซึ่งอาจเปนพิธกี รรมเพื่อเปลี่ยนผานในแตละชวงของ
ชีวิต และพิธกี รรมทีล่ ึกลับมุงใหเกิดความรูสึกเกรงกลัวตออํานาจเหนือธรรมชาติ การสวดมนตประเภทนี้จะ
ไมใหผูเกี่ยวของหรือไมไดรบั การคัดเลือกหรือผูที่อยูน อกกลุม เขารวมดวย ศาสนาสวนใหญจะมีการสวดมนตที่
จํากัดผูเขารวมในพิธี ซึ่งถือวาผูที่ผานพิธีกรรมจะเปนสมาชิกของศาสนาโดยสมบูรณ เชน พิธีบวชในศาสนา
ตางๆ ซึ่งพิธใี นลักษณะดังกลาวมีเหตุผลตามความเชื่อของกลุมและเหตุผลในการคัดเลือกสมาชิกของศาสนา
นั้นๆ เปนตัวรองรับ

4. การสวดมนตในศาสนาตางๆ
การสวดมนตของมนุษยชาตินั้น ไมอาจมองแยกจากศาสนาได เพราะการสวดมนตเปนพิธีกรรมสําคัญ
ทางศาสนา มีมาพรอมกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของมนุษย ในแตละศาสนาจึงมีเรื่องของการสวดมนต
มากมาย มีการพัฒนาระเบียบแบบแผนการสวดมนตตางๆ อยางเปนระบบ การสวดมนตทางศาสนาจึงมีหลาย
วัตถุประสงคและหลายรูปแบบ
การสวดมนตในกลุมศาสนาที่เปนเทวนิยมทางตะวันตก เชน ศาสนาคริสต ศาสนายูดาย มีความหมาย
ที่มุงเนนการสรางจิตวิญญาณที่มุงเขาใจพระเปนเจา รวมถึงพลังแหงการสรางสรรคของพระเจาดวย ทําให
มนุษยมเี หตุผลในการเขาใจพระเจาและเขาใจความหมายที่แทจริงของอาณาจักรสวรรค ทั้งนี้ศาสนาแบบเทวนิ

ยมเชื่อวาจิตวิญญาณของมนุษยนั้นอาจถูกบิดเบือนทําใหหลงผิดได การสวดมนตจะชวยใหจิตวิญญาณของ
มนุษยฉลาดขึน้ และไมถูกบิดเบือนไปจากพระเจาได โดยการสวดมนตจะตองเปนกระทําดวยความรักตอพระ
เปนเจา และเปนการสวดเพือ่ ตอกย้ําความมั่นคงในความรักที่มีตอพระเปนเจาอยางไมเปลี่ยนแปลง
ในศาสนาอิสลาม การสวดมนตถือเปนสิ่งสําคัญเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
พระอัลเลาะห โดยการนมัสการวันละ 5 ครั้ง คือ ในเวลาเชาตรู เวลาบาย เวลาเย็น เวลาพลบค่ํา และเวลา
กลางคืน การนมัสการดังกลาวนี้เรียกวาการละหมาด เพื่อแสดงออกถึงความออนนอมถอมตนและความยําเกรง
ตอพระเจา ดังนั้น การสวดมนตที่มุงตอพระเจาหรือการละหมาดนีจ้ ึงเปนขอปฏิบัติในชีวิตประจําวันเปน
เอกลักษณของชาวอิสลามอยางโดดเดน นอกจากนัน้ ความหมายของคัมภีรอลั กุรอาน ที่หมายถึง การอาน การ
ทองบน ซึ่งในแตละบทไดวางจังหวะในการอาน การสวดไวโดยผูอา นจะตองอานดวยการเปลงเสียงตาม
จังหวะและทํานองที่กําหนดไว (เดือน คําดี,2545)

การสวด

มนตในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อันเปนศาสนาที่เกาแกในโลกตะวันออกและเปนศาสนาที่แพรหลายมีอิทธิพลตอ
ประเพณีการสวดมนตในรูปแบบตางๆ คําสวดที่เปนคําศักดิ์สิทธิ์ คือ คําวา โอม เปนคําแรกในคัมภีรแ ละใช
นําหนาคําสวดสรรเสริญเทพเจาทั้งปวง คําวา โอม มาจากอักษร 3 ตัว คือ อ อุ ม อักษร อ กับ อุ เมื่อออก
เสียงเร็วๆ จะรวมเสียงเปนโอ เมื่อผสมกับ ม ก็เกิดเสียง โอม เดิมหมายถึงไตรเพท คือ ฤคเวท สามเวท และ
ยชุรเวท ตอมาใชหมายถึงตรีมรู ติ คือ มหาเทพทั้ง 3 องค คือ อ หมายถึงพระวิษณุ อุ หมายถึงพระศิวะ และ
ม หมายถึงพระพรหม คัมภีรฉานโทคยอุปนิษัทกลาววา คําวา โอม หมายถึงคําพูดทั้งปวง หรือคําที่เปนคํา
รวมของคําทั้งปวง (เดือน คําดี,2545) ตอมาพระพุทธศาสนามหายานในทิเบตใชคําวา โอม นี้ เปนเสียงที่สื่อ
ถึงความวางเปลา และเปนเสียงประจําพระไวโรจนะพุทธเจา สําหรับศาสนาที่เปนอเทวนิยม เชน
พระพุทธศาสนา การสวดมนตเกิดจากการตองการศึกษา ทรงจํา คําสอนของศาสนาเปนหลัก ดังนั้น การสวด
มนตในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนเรื่องของปริยัตแิ ขนงหนึ่ง ที่มีรปู แบบ เนื้อหา และมีทํานองการสวดทีถ่ ูก
กําหนดไวอยางเปนระเบียบแบบแผน การสวดมนตถือเปนการศึกษาคําสอนในรูปแบบหนึ่ง และเปนการ
ทบทวนความหมายของหลักธรรม การสวดมนตในพระพุทธศาสนาจึงไมไดมุงไปที่การออนวอนและรองขอ
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจาตางๆ แตการสวดมนตไดพัฒนามาเปนระบบการศึกษาทรงจําคําสอนตางๆ เพื่อสืบ
ทอดศาสนา ในแงของความหมายในเชิงปฏิบัติ การสวดมนตเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง
ในการทําจิตใหเปนสมาธิ และบางสํานักก็มีการสรางบทสวดสั้นๆ ขึน้ มาเพื่อเปนเครือ่ งมือในการปฏิบัติสมาธิ

การสวดมนตที่ถูกตองในทางพระพุทธศาสนาจึงเปนการสงเสริมการปฏิบัติธรรม เมื่อผูสวดมีจิตใจสงบก็จะ
สามารถบรรลุธรรมไดตามบุญบารมีที่สั่งสมไว การสวดมนตของชาวพุทธในนิกายตางๆ ลวนเปนอุบายหรือ
เครื่องสนับสนุนในการปฏิบัติธรรม
อยางไรก็ตามรูปแบบการสวดมนตในพระพุทธศาสนาแตละนิกายก็มีความแตกตางกัน และเมื่อ
พระพุทธศาสนาเผยแผไปยังนานาประเทศ รูปแบการสวดมนตก็พัฒนาไปตามความเชื่อและประเพณีทองถิน่
ตางๆ ทําใหเกิดการสวดมนตที่หลากหลายรูปแบบ เชน การสวดมนตในพระพุทธศาสนาในกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตก็จะมีประเพณีการสวดมนตที่คลายคลึงกัน แตในรายละเอียดของรูปแบบและประเพณีจะมี
ความแตกตางกัน ตัวอยางการสวดมนตในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทย ก็จะปรากฏในรูปของ
การสวดพระปริตร มีการสวดแบบเจ็ดตํานานและสิบสองตํานาน เปนตน ถึงกระนัน้ ก็ตามการสวดมนตใน
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาก็ยังรักษาความหมายของการสวดมนตที่เปนปริยัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
ไวไดดวย พัฒนาการของการสวดมนตในพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดนิกายที่ใชเสียงสวดมนตเปนสื่อเพื่อให
เขาใจหลักการทางศาสนาและเปนเครื่องสักการบูชาในศาสนา ซึ่งเรียกวามนตรยาน (Mantrayana) เปนนิกาย
ที่ปฏิบัติกนั ในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ในคัมภีรตัตวรัตนาวลี อธิบายไววา หลักการของมนตรยานนั้น
ลึกซึ้งยากที่สามัญชนจะเขาถึงได แมวาจะมีจุดประสงคเหมือนกับพระพุทธศาสนานิกายอื่น แตนกิ ายนีถ้ ือวา
 ญาสูงเทานัน้ ขอสําคัญ ถือวาผูปฏิบัตสิ ามารถบรรลุ
มนตรยานสูงกวานิกายอืน่ สามารถเขาถึงไดเฉพาะผูมีปญ
พระนิพพานไดแมในชาตินี้ มนตรยานเนนความเชื่อของอํานาจศักดิ์สทิ ธิ์ในเสียงแหงคํา และคําทีม่ ารอยเขา
ดวยกันนั้นถือวามีพลังแฝงอยูในมนตรนั้นๆ มนตรตางๆ เหลานี้จะไมมีความหมายของคําใหปรากฏ พระวสุ
พันธุซึ่งเปนพระเถระที่สําคัญรูปหนึ่งของมหายานไดอธิบายไวในคัมภีรโ พธิสัตวภูมวิ า เพราะมนตรนไี้ มมี
ความหมายจึงทําใหยิ่งขลังยิง่ ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น การสวดมนตที่ไมรูความหมายหรือปราศจากความหมายนี้ ทํา
ใหจิตสงบเร็วขึ้น และสามารถเขาใจในสภาพปรมัตถแหงธรรมะวาไรความหมายโดยสิ้นเชิง ในสภาพที่ไร
ความหมายนัน้ มีธรรมชาติเปนศูนยตา การสวดมนตในนิกายนี้จึงเปนขั้นตอนหรือวิธีที่ทําใหผูปฏิบัติเขาถึงศูนย
ตา มนตรยานจะมีวิธกี ารสวดมนตกํากับแตละจุดของรางกายตามแนวยืนที่เรียกวาจักร เมื่อทําสมาธิกําหนดจิต
ใหหยุดนิ่งที่แตละจักร โดยมีมนตรสวดกํากับเฉพาะแตละจักรตางกันไป นอกจากมนตรซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของมนตรยานในการรวมเอาความลับของพลังแหงเสียงแลว ก็ยงั มีมุทราซึ่งรวบเอาความลับของพลังแหง
ผัสสะซึ่งแสดงออกในทาของมือและนิว้ ตางๆ กันไป องคประกอบที่ 3 คือ มณฑล ซึ่งเปนวงแหงความลีล้ ับ
ที่ผูปฏิบตั ิจะทําสมาธิกําหนดจิตเขาสูมณฑลหลังจากที่ไดรับการอภิเษกแลว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548)

นอกจากนั้น แนวคิดเรื่องอํานาจแหงเสียงสวดมนตนี้ ยังเชื่อมโยงไปสูธยานิพุทธะ 5 พระองค โดย
แตพระองคนอกจากจะเปนใหญเหนือขันธทั้ง 5 แลวก็จะมีเสียงสวดมนตประจําพระองค กลาวคือ พระไวโรจ
นะพุทธเจา มีเสียงประจําพระองคคือเสียง “โอม” ซึ่งเกิดจากศูนยลมบริเวณพระเศียร พระรัตนสัมภวะพุทธเจา
มีเสียงประจําพระองค คือ “ตรัม” ซึ่งเปนเสียงที่เกิดจากศูนยลมที่สะดือ พระอมิตาภะพุทธเจา มีเสียงประจํา
พระองคคือเสียง “หรีหฺ” เปลงมาจากศูนยลมบริเวณลําคอ พระอโมฆสิทธิพุทธเจา มีเสียงประจําพระองคคือ
“อาหฺ” เปนเสียงที่ออกจากศูนยลมที่รางกายชวงลาง และพระอักโษภยะพุทธเจามีเสียงประจําพระองคคือเสียง
“ฮัม” ซึ่งเปนเสียงที่เกิดจากศูนยลมที่หัวใจ (ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ษัฏเสน, 2538) เกี่ยวกับเรื่องมนตรประจํา
เฉพาะองคของเทพตางๆ นัน้ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณซึ่งเปนลัทธิความเชื่อที่เกาที่มมี ากอนความ
เชื่ออื่นๆ ในตะวันออก ก็มคี วามเชื่อเรื่องมนตประจําองคของเทพเจาตางๆ เชน มนตประจําพระวิษณุ เรียกวา
วิษณุมนต หรือวิษณุเวท มนตประจําพระศิวะ เรียกวา ศิวมนต หรือศิวะเวท ซึ่งการสวดมนตประจําเทพแต
ละองคนตี้ องอาศัยผูเ ชี่ยวชาญเทพแตละองค เปลงเสียงสวดและเพงถึงเทพองคนั้นๆ เพื่อเปนการสื่อสารกับเทพ
เจาดวยการสวดมนตที่เปนประจําเทพแตละองค และเปนการเชื้อเชิญเทพเจาองคนั้นมาเพื่อขอรองใหชวยทําการ
ตามที่ตองการ หรือเปนสักขีพยานในกิจกรรมตางๆ ตลอดจนขอรองใหเทพเจาชวยคุมครองปกปองภยันตราย
ตางๆ ดวย จะเห็นไดวา การสวดมนตทางศาสนานั้นมีขอ แตกตางจากการสวดมนตทั่วไป กลาวคือ นอกจาก
จะเปนการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเหนือธรรมชาติแลว บางศาสนายังมีจุดมุงหมายในการศึกษาและทรงจํา
คําสอนเพื่อเผยแพรศาสนาดวย รวมทั้งเปนเครื่องมือในการปฏิบัตธิ รรมอันจะทําใหเขาถึงความจริงทางศาสนา
พิธีกรรมการสวดมนตทางศาสนาจะมีระเบียบแบบแผนและบันทึกไวในคัมภีรเปนหลักฐาน ในขณะทีก่ ารสวด
มนตโดยทัว่ ไปมีจุดมุงหมายตามความประสงคของแตละบุคคล และเปนการสวดก็เปนอิสระสําหรับแตละ
บุคคลไมมรี ะเบียบแบบแผนที่กําหนดไวตายตัว

5. วัตถุประสงคของการสวดมนต
มนุษยใชการสวดมนตเพื่อวัตถุประสงคตางๆ มากมาย หากจะวากันตามวัตถุประสงคของปจเจกบุคคล
ที่สวดมนตแลว เราไมอาจพรรณนาวัตถุประสงคทวั่ ไปของผูคนในโลกที่สวดมนตได เพราะแตละบุคคลก็มี
ความตองการแตกตางกัน และความตองการของมนุษยกเ็ ปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี

เพื่อใหเห็นภาพรวมของวัตถุประสงคการสวดมนต ในที่นี้จะกลาวถึงการสวดมนตที่แบงตาม

วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
5.1 การสวดมนตเพือ่ สรรเสริญ
เมื่อมนุษยเริม่ แสวงหาความมั่นคงทางจิตใจหรือที่พึ่งทางใจ และมีการยอมรับนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิแ์ ละอํานาจเหนือธรรมชาติ ก็เริม่ มีการสวดมนตเพื่อสรรเสริญและยกยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจาตางๆ
ที่ตนนับถือ เมื่อความเชื่อเรือ่ งเทพเจาพัฒนามาเปนความเชื่อแบบมีพระเจาองคเดียว อันเปนพื้นฐานของความ
เชื่อของศาสนาแบบเทวนิยม การสวดมนตเพื่อสรรเสริญพระเปนเจาถูกจัดใหเปนระบบและกลายเปนบทสวด
มนตหลักในศาสนาแบบดังกลาว ในศาสนาที่ไมมีพระเจาเปนศูนยกลางแหงศรัทธา เชน พระพุทธศาสนา ก็มี
การสวดมนตสรรเสริญพระรัตนตรัยอยางเปนระบบ กลาวคือมีบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรมและ
พระสงฆ โดยมีชุดขอความที่มีเอกลักษณของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อใหผูสวดและผูฟงไดซึมซับรับทราบ
คุณแหงพระรัตนตรัยผานบทสวดมนต
5.2 การสวดมนตเพือ่ ขอพร ความคุมครอง และโชคลาภจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
การสวดมนตในศาสนากลุมเทวนิยม มักเปนการขอพรและขอความคุมครองจากสิ่งศักดิ์ใน
ศาสนาที่ตนนับถือ โดยมักจะแสดงออกในรูปของการออนวอนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เพื่อ
ขอพร ขอความคุมครอง และขอใหไดโชคลาภ ขอใหสมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง หรือสมบูรณดวยโภค
สมบัติทั้งปวง รวมทั้งสวดเพื่อขอใหพนจากความทุกขยากที่กําลังประสบอยู การสวดเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
เปนที่รจู ักและปฏิบัติกนั อยางแพรหลายในวัฒนธรรมตางๆ
5.3 การสวดมนตเพือ่ สารภาพและขอขมา
จุดมุงหมายอยางหนึ่งของการสวดมนตในศาสนา คือ การการสวดเพือ่ สารภาพและขอขมาตอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะในศาสนาที่เปนเทวนิยมซึ่งมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอี ํานาจสูงสุด จะมีการสวด
มนตเพื่อสารภาพและแสดงออกถึงความศรัทธาและความเคารพสูงสุดทีม่ ีตอพระเจาและองคศาสดา เมื่อศา
สนิกมีความเกรงกลัววาตนเองจะละเมิดตออํานาจของพระเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการขอขมาและมีการ
สารภาพในความผิดบาปที่ตนเองไดทําในสิ่งที่ผิดจากเทวโองการหรือคําสอนของศาสนา เชน การสวดมนต

เพื่อสารภาพความผิดบาปในศาสนาคริสต การสวดมนตในลักษณะดังกลาวปรากฏมีในทุกๆ ศาสนา แมใน
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เปนอเทวนิยมก็มกี ารสวดมนตในลักษณะดังกลาว เชน เนื้อหาของการสวด
มนตทําวัตรเชา-เย็น ในประเพณีของชาวพุทธในประเทศไทย จะพบวาเนื้อหาบางสวนเปนการแสดงออกถึง
ศรัทธาที่มีตอพระรัตนตรัยการมอบกายถวายชีวิตตอพระรัตนตรัย และการแสดงออกถึงการขอขมาตอพระ
รัตนตรัยอันเปนสิ่งเคารพสูงสุดของชาวพุทธ
5.4 การสวดมนตเพือ่ สรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับตนเองและวัตถุสิ่งของ
การสวดมนตประเภทนี้เปนการสวดเพื่อใหตนเองอยูรอดปลอดภัยไปมาสะดวกสบายปราศจาก
ภัยอันตรายตางๆ พัฒนาการสวดมนตประเภทนี้มีรูปแบบมากมาย เชน ในประเทศไทยจะเห็นวามีพัฒนาการ
ใหมีการสวดมนตประจําวันเกิด และมีคาถาตางๆ มากมาย เพื่อสวดใหตนเองศักดิ์สทิ ธิ์ตามประสงค นอกจาก
จะทําใหตนเองศักดิ์สิทธิแ์ ลวการสวดมนตยังมีวัตถุประสงคใหคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆ บังเกิดความศักดิ์สิทธิด์ วย
การสวดมนตประเภทนี้จะเห็นไดจากการสวดปลุกเสกวัตถุมงคลตางๆ โดยเฉพาะในสังคมที่มีการบูชาวัตถุ
มงคลหรือวัตถุที่เปนสัญลักษณแทนความเชื่อ ในพิธีกรรมการทําใหวตั ถุตางๆ ศักดิส์ ิทธิ์นั้นจะตองมีการสวด
มนตประกอบ
5.5 การสวดมนตเพือ่ สมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวซึ่งเปนสังคมหนวยเล็กๆ แตมีความสําคัญมากสําหรับมนุษย เพราะครอบครัวเปน
พื้นฐานสําคัญในการสรางสังคมที่ดีงาม การสวดมนตในครอบครัวนัน้ มีมาตั้งแตมนุษยอยูร วมกันเปนเผา เริ่ม
จากหัวหนาเผารูจกั วิธีการสวดมนตเพื่อปกปองคนในเผา และเมื่อมนุษยอยูก ันเปนครอบครัว หัวหนาครอบครัว
บางครอบครัวจึงเรียนรูว ิธีสวดมนตเพื่อคุม ครองสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้การสวดมนตในยุคเริ่มตนยังเปนการ
สวดมนตตอเทพเจาตางๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ ตอมาเมื่อความเชื่อดังกลาวพัฒนามาเปนศาสนา ใน
วัฒนธรรมแตละศาสนาก็จะมีบทสวดมนตประจําบานหรือบทสวดมนตประจําครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวสวดเพือ่ อธิษฐานขอพรใหสิ่งศักดิส์ ิทธิ์คุมครอง และอํานวยลาภยศและ
ผลประโยชนตางๆ ในโลกียวิสัย ลักษณะการสวดในครอบครัวมักจะเปนการสวดโดยมีหัวหนาครอบครัวเปน
ผูนําสวด หรืออาจมีสมาชิกคนอื่นที่สามารถเปนผูนําสวดก็ได และบทสวดแตละครอบครัวก็อาจมีความ
แตกตางกันแลวแตวาครอบครัวใดจะเลือกบทสวดบทใดเปนบทสวดประจําครอบครัว

5.6 การสวดมนตเพือ่ ผูล ว งลับ
การสวดมนตสําหรับผูลว งลับ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่อยูคูกับสังคมอยางเหนียว
แนนและมีพัฒนาการตามวิวฒ
ั นาการของสังคม ศาสนาและความเชื่อตางๆ ลวนมีการกําหนดบทสวดมนต
สําหรับผูลว งลับไปแลว เพื่อตอบสนองความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตาย แตละศาสนาและความเชื่อตางก็มี
รูปแบบและวิธีการที่แตกตางกันออกไป สําหรับสังคมชาวพุทธการสวดมนตเพื่อผูล วงลับนัน้ เปนธรรมเนียม
ปฏิบัติที่แพรหลายและมีระเบียบแบบแผนตามแตกตางกันไปตามความนิยมในทองถิน่ เชน ในสังคมไทยพุทธ
รูปแบบการสวดมนตเพื่อผูล วงลับนัน้ เปนพิธกี รรมทางศาสนาที่สําคัญ เพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ
ชาวพุทธในแตละภาคของไทยตางก็มธี รรมเนียมปฏิบัตใิ นการสวดมนตงานดังกลาวแตกตางกันไป
5.7 การสวดมนตเพือ่ ศึกษาและทรงจําคําสอน
แตละศาสนาตางก็มีคัมภีรทบี่ รรจุหลักธรรมคําสอนของศาสดา เพื่อใหศาสนิกไดศกึ ษาและ
ปฏิบัติตามคําสอน คัมภีรจ งึ ดูเหมือนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมของศาสนานั้นๆ ดวย การสวดมนตโดยยก
เอาคําสอนในคัมภีรมาเปนบทสวด เพื่อใหเรียนรูและทรงจําตลอดจนการประยุกตในการปฏิบัติในสถานการณ
ตางๆ จึงเปนที่นิยมกันในหลายศาสนา ในศาสนาที่เปนอเทวนิยมเชนพระพุทธศาสนา การสวดมนตเพื่อศึกษา
และทรงจําคําสอน เปนจุดเริ่มตนของประเพณีการสวดมนตในศาสนาที่พัฒนาเขากับวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตของผูคนที่นับถือในทองถิ่นนัน้ ๆ
5.8 การสวดมนตเพือ่ ทําใหจิตใจสงบและเปนสมาธิ
ในประเพณีการปฏิบตั ิของหลายๆ ศาสนา จะพบวามีการสวดมนตเพือ่ ใหจิตใจสงบเปนสมาธิ
และสามารถอยูในภาวะแหงสมาธิไดอยางตอเนื่องโดยอาศัยบทสวดมนตเปนหลัก เชน ในประเพณีของชาว
พุทธในประเทศไทย จะเห็นไดวาในการฝกสมาธิจะมีการกําหนดใหบริกรรมหรือทองบนคําสวดสั้นๆ เพื่อให
จิตเปนสมาธิ เชน บางสํานักนิยมใหบริกรรมวา พุทโธ บางสํานักนิยมใหบริกรรมวา สัมมา อะระหัง ซึ่งการ
สวดบริกรรมดังกลาวมักจะเชื่อมโยงกับลมหายใจเปนหลัก และพบมากในประเพณีการปฏิบัตธิ รรมใน
พระพุทธศาสนา
5.9 การสวดมนตเพือ่ ความเปนหนึ่งเดียวกับพระเปนเจาและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์

การสวดมนตประเภทนี้ผูสวดจะตองกาวลวงความหมายของบทสวดไปสูกระแสแหงศรัทธาที่
มุงสูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผูสวดจะเกิดประสบการณที่กาวออกไปจากตนเองสูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุงถึงในขณะที่สวดนัน้
ประสบการณดังกลาวเปนการรวมตัวเองเขากับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตนเองนับถือ บทสวดมนตจะเปนเพียงเครื่องใน
การเขาสูประสบการณดังกลาวอยางสมบูรณ และผูที่เขาถึงประสบการณดังกลาวจะไมรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอง
ในขณะนัน้ ไมวาจะเปนภาวะหนาว รอน ออน แข็ง ก็ไมสามารถทําใหผูเขาถึงภาวะดังกลาวรับรูและเกิดการ
ตอบสนองภาวะเหลานั้นได การสวดมนตประเภทนี้จะพบมากในศาสนาที่นับถือพระเจา และยอมรับการมีอยู
ของพระเจาในฐานะเปนความจริงสูงสุด รวมทั้งพบในการนับถือเทพเจาตางๆ ของกลุมชนในทองถิ่นตางๆ ซึ่ง
พบทั้งในความเชื่อทางตะวันออกและตะวันตก แนวคิดการสวดมนตดังกลาวเปนพื้นฐานหนึ่งในการอางถึงการ
เปนตัวแทนของเทพเจาตางๆ ของผูสวดมนต
5.10 การสวดมนตเพือ่ ใหพร
การสวดมนตนอกการจากจะเปนการขอพรและขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองแลว ยังมีการสวด
มนตเพื่อใหพรสําหรับศาสนิกดวย การสวดมนตดังกลาวมักปรากฏในศาสนาประเภทเทวนิยม ศาสนา
ประเภทเทวนิยมที่เกาแกเชนศาสนาพราหมณมีธรรมเนียมการสวดใหพรแกศาสนิกซึ่งเปนพรทีม่ าจากพระเทพ
เจาตางๆ โดยเชื่อกันวาพราหมณที่ทรงพระเวทสามารถรายพระเวทเพือ่ ใหเกิดสิริมงคล และใหประสบ
ผลสําเร็จในชีวิตดานตางๆ ได สวนการสวดมนตใหพรในศาสนาที่เปนอเทวนิยม เชน พระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นจากความตองการของประชาชนที่เห็นวานักบวชในศาสนาอื่นใหพรแกศาสนิก จึงอยากใหพระสงฆให
พรบาง พระพุทธเจาจึงอนุญาตใหพระภิกษุใหพรแกประชาชนไดตามความเหมาะสม ตอมาจึงมีการแตงบท
สวดมนตเพื่อใหพรเปนเฉพาะ และกลายเปนสวนหนึ่งในประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนรูจกั มากอีก
ประเพณีหนึ่ง เนื่องจากเปนประเพณีทไี่ ดพบเห็นและปฏิบัติอยูใ นชีวติ ประจําวันเสมอ
5.11 การสวดมนตเพือ่ เปลีย่ นสถานภาพของบุคคลและวัตถุสิ่งของ
การสวดมนตประเภทนี้ คลายกับการสวดมนตเพื่อทําตนเองและวัตถุใหศักดิ์สิทธิ์ แตในหัวขอ
นี้จะเนนการสวดมนตที่ถือเปนพิธกี รรมทางศาสนา และลัทธิความเชื่อตางๆ ที่เมื่อมีการยอมรับนับถือหรือ
เขารีตในลัทธินั้นๆ แลว จะมีพธิ ีกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติเปนลําดับสืบตอกันไป พิธีกรรมบางอยางเปน
พิธีกรรมที่มีการสวดมนตประกอบเพื่อเปลี่ยนสถานภาพของบุคคล โดยเฉพาะในศาสนาเมื่อมีความเลื่อมใส

ตองการทีจ่ ะเขาเปนสมาชิกของศาสนิกในระดับตางๆ เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนาแลว จะมีพิธีกรรมที่ทําให
บุคคลผูน ั้นเปนสมาชิกและเปลี่ยนสถานภาพหรือยกสถานภาพของบุคคลใหสูงขึ้น เชน ในศาสนาพุทธ การที่
จะเปลี่ยนสถานภาพจากศาสนิกชนทัว่ ไปเปนนักบวชในศาสนานั้น จะตองผานพิธีกรรมที่มีบทสวดมนตเปน
องคประกอบสําคัญจึงจะเปนนักบวชไดอยางสมบูรณ หากมีการสวดไมถูกตอง ผิดพลาด หรือบกพรองไปดวย
การเปลงวาจาสวดไมถูกตอง พิธีกรรมการเปลี่ยนสถานภาพหรือพิธีอปุ สมบทนั้นก็จะไมสมบูรณ
5.12 การสวดมนตเพือ่ รักษาโรคและความเจ็บปวย
วัตถุประสงคหนึ่งของการสวดมนตซึ่งเปนที่รจู ักกันมากและแพรหลายในสังคมและวัฒนธรรม
ตางๆ คือ การสวดมนตเพือ่ รักษาความเจ็บปวย การปองกันโรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งการฟนฟูสุขภาพจากความ
เจ็บปวยตางๆ ดวย ในแตละวัฒนธรรมมีรูปแบบการสวดมนตประเภทนี้แตกตางกันไปตามความเชื่อ ผูที่ทํา
หนาที่สวดมนตเพื่อรักษาโรคในประเพณีทองถิ่น มักจะทําหนาที่เปนเหมือนหมอรักษาโรคทางกายและเปน
พระรักษาโรคทางใจไปในเวลาเดียวกัน และมักจะเปนทีเ่ กรงขามและไดรับการยกยองในสังคมอดีต การรักษา
โรคดวยการสวดมนตดังกลาวยังไมมผี ลการวิจัยถึงประสิทธิภาพในการรักษาโดยตรง แตมีการยอมรับผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้นโดยอออมแกผูสวดมนต เนื่องจากการสวดมนตชวยลดความเครียดและวิตกกังวล ทําใหผสู วดมนตมอง
โลกในแงดี มีกําลังใจและมีศรัทธาที่จะมีชวี ิตอยูตอไป ภาวะดังกลาวจะสงผลโดยออมตอสุขภาพทั้งทางกาย
และทางใจ เมือ่ ผูสวดมนตมจี ิตใจเขมแข็ง โรคภัยตางๆ ก็อาจสงบลงได
5.13 การสวดมนตเพือ่ สาปแชงและใหรา ยแกปรปกษ
การสวดมนตประเภทนี้เปนการเอาอานุภาพที่เกิดจากการสวดมนต ที่เชื่อวาบทสวดมนตที่แตง
ขึ้นมีพลังอํานาจในตัวเองของแตละบท เพือ่ ใหทําลายศัตรู ขูแขง ผูที่ตนจงเกลียดจงจัง หรือผูที่เปนปรปกษใน
ดานตางๆ การสวดมนตประเภทนี้มีความเชื่อวาเสียงสวดที่เกิดจากลมภายในมีฤทธิม์ ีเดชสามารถดลบันดาลให
เกิดสิ่งตางๆ ตามความตองการของผูสวดได การสวดมนตเพื่อสาปแชงและใหรายนี้มีการสรางสัญลักษณ
ประกอบในพิธีสวดดวย เชน มีการสรางหุนที่สมสมติวาเปนคูปรปกษแลวมีการสวดและพิธีกรรมที่แสดงให
เห็นวาหุนนั้นไดรับผลกระทบทางรายตางๆ หรืออาจจะมีวัตถุอื่นๆ ที่ใชประกอบในการสวดมนตเพื่อสาปแชง
สุดแตผูประกอบพิธีกรรมจะคิดขึ้น

การสวดมนตเพื่อสาปแชงนี้ ยังถูกนํามาใชเพื่อเปนหลักประกันความจงรักษภกั ดี เพื่อเปน
เครื่องมือหนึ่งในการปกครอง ดังที่รจู ักกันในชื่อวา โองการแชงน้ํา ซึง่ นํามาจากพิธที างศาสนาพราหมณ โดย
มีการประกาศสรรเสริญพระนารายณ พระอิศวร และพระพรหม ตามลําดับ แลวตามดวยคําสาปแชงใน
โองการแชงน้าํ ซึ่งมีเนื้อหาที่มุงใหผูที่ไมจงรักภักดี ไมซื่อสัตยสุจริต พินาศฉิบหายตายไปดวยภัยพิบัติตางๆ
ภายในสามวันเจ็ดวัน การสวดมนตเพื่อสาปแชงนี้ เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีตางๆ ทางฝาย
พราหมณ ซึ่งในเรื่องราวมักจะปรากฏวาเทพเจา ฤษีตางๆ ตางก็มีเวทยมนตขลังและมีวาจาศักดิส์ ิทธิ์ สามารถ
สาปสรรใหผอู ื่นๆ มีอันเปนไปตางๆ จนเปนที่นาหวาดกลัวและเกรงขาม (ธนิตย อยูโพธิ,์ 2537) อนึ่งการ
สวดมนตเพื่อใหรายผูอื่นหรือทําลายคูปรปกษเปนทีร่ จู ักกันวาเปนสวนหนึ่งของมนตฝายดํา(black magic) เปน
การสวดประกอบพิธีไสยฝายดํา ซึ่งตรงกันขามกับฝายขาว (white magic)
การกลาวถึงวัตถุประสงคของการสวดมนตขางตน ยังไมครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการ
สวดมนตที่สวดตามวัตถุประสงคตางๆ ของปจเจกบุคคล ตามที่กลาวแลวขางตน โดยเฉพาะเมื่อสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รูปแบบวิถีชวี ิตของผูคนก็มีความเปลีย่ นแปลงไปตามการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วิถีชีวิตของผูคนที่อยูภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ ยอมมีความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดวย ในขณะเดียวกันความเชื่อทางศาสนาก็ยังคงอยูใ นวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบัน ดังนั้นการสวดมนตซึ่งเปน
กิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อที่ผูคนปฏิบัติกนั มากกวากิจกรรมดานอื่นๆ รูปแบบและวัตถุประสงคในการ
สวดมนตในปจจุบันจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปดวย

6. การสวดมนตในกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อศาสนาผนวกเขากับวิถีชวี ิตและชุมชนแลว การสวดมนตที่ปรากฏในพิธีกรรมตางๆ นับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะประเพณีพธิ กี รรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับศาสนาจะตองมีการสวดมนตดวย
เสมอ การสวดมนตจึงกลายเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ จะเห็นไดวา พิธีเกี่ยวกับการเกิด
การตาย การแตงงาน การเจ็บปวย ซึ่งเปนพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต ก็จะมีบทสวดตางๆ ที่นยิ มสวดในพิธีกรรม
นั้นๆ รวมทั้งเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมเกีย่ วกับการประกอบอาชีพตางๆ ก็จะมีการสวดมนตเขามาเกี่ยวของ
เพื่อความเปนสิริมงคลดวยเสมอ

การสวดมนตทําใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรมและประเพณีของแตละทองถิ่น และเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงวิถีชวี ิตของผูที่มีความศรัทธาในรูปแบบตางๆ โดยผานการสวดมนต การสวดมนตในแตละทองถิ่นมี
ลักษณะเฉพาะตามบริบทและความเปลีย่ นทางสังคมและวัฒนธรรมดวย จะเห็นไดวา ในบางวัฒนธรรม การ
สวดมนตจะถูกปลูกฝงในทัง้ ปจเจกบุคคลทุกเพศทุกวัย ในครอบครัว ในชุมชน และในประเทศชาติ ซึ่งมีการ
แตงบทสวดมนตใหเขากับความตองการของแตละบุคคล แตละครอบครัว และมีการแตงบทสวดมนตขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับความเชือ่ ตามตํานานในทองถิ่น ตลอดจนมีการแตงบทสวดมนตเพื่อสรางความเปน
อันหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ หรือกําหนดใหมีบทสวดในวันสําคัญของชาตินั้นๆ กลาวอีกอยางหนึ่งวาการ
สวดมนตถูกนํามาใชในการเมืองการปกครองที่ผูปกครองใชเปนกุศโลบายในการสรางชาติและความรูสึกรวม
ในความเปนชาติเดียวกันของประชาชนดวย
การที่บทสวดใดๆ จะเปนทีน่ ิยมและปฏิบตั ิกันอยางกวางขวางนั้น สวนหนึ่งเกิดจากจุดมุงหมายของบท
สวดนั้นสอดคลองกับสถานการณทางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
เปนไปในลักษณะพลวัตสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเปลีย่ นแปลงไป ความนิยมในบทสวดบางบทก็เปลีย่ นแปลงตามไปดวย โดยจะมีพัฒนาการและ
เนื้อหาใหมที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ ลักษณะการเปลีย่ นแปลงทํานองนี้เกิดขึน้ ทั้ง
กับบทสวดมนตที่เปนแบบชาวบาน (Popular Prayer) และการสวดมนตทางพิธกี รรมของศาสนาที่เกี่ยวของ
กับรัฐ เชน ในการเปลีย่ นแปลงไปสูสังคมแบบบริโภคนิยม ทําใหรปู แบบและเนือ้ หาการสวดมนต
เปลี่ยนแปลงไปตามเปาหมายของกระแสสังคมที่มีบริโภคนิยมเปนฐานความคิด ดังนัน้ ในสังคมลักษณะนี้จะไม
นิยมการสวดเพื่อเปาหมายที่สูงกวาเปาหมายทางดานการประสบความสําเร็จในชีวติ ปจจุบัน (เชน นิพพาน การ
เขาถึงพระเจา) แตนิยมการสวดมนตเพื่อการเขาถึงการบริโภคสินคาตางๆ ที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัติและ
ทุนนิยมเสรีแทน

7. สรุป
การสวดมนตเปนการติดตอสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนนามธรรม มีทั้งรูปแบบทีส่ วดคนเดียวและ
สวดเปนคณะหรือเปนกลุม สถานที่สวดมนตก็มีทั้งสถานที่สวนตัวและสถานที่สาธารณะ เสียงสวดมนตมีทั้ง
รูปแบบทีเ่ ปนทํานองที่กําหนดไวแลวตามประเพณีและลัทธิตา งๆ และเสียงสวดที่ผูสวดเปลงขึ้นมาเองตาม

ธรรมชาติ เนือ้ หาที่สวดนั้นมีทั้งรูปแบบทีส่ วดจากความทรงจําและการดูเนื้อหาบทสวดในหนังสือสวดมนต
ลักษณะการสวดก็มีทั้งรูปแบบที่เปนการพูด การทองบนและการขับรอง ซึ่งอาจจะมีดนตรีประกอบหรือไมมีก็
ได ในแงของการใชประโยชนก็เห็นไดวามนุษยใชการสวดมนตเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย
การสวดมนตนอกจากจะทําใหตนเองตระหนักในจริยธรรมและเชื่อมโยงกับเปาหมายทางจิตวิญญาณ
แลว การสวดมนตเปนหมูคณะยังเปนการทําความเขาใจเรื่องดังกลาวกับผูอื่นดวย โดยเฉพาะการสวดมนตทาง
ศาสนา เปนการแสดงออกเพื่อจุดมุงหมายในการฝกฝนจิตใจและเรียนรูหลักคําสอน ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาหลัก
ของบทสวดมนตของศาสนาตางๆ จะบรรจุหรือเชื่อมโยงกับหลักการทางจริยธรรมในศาสนานัน้ ๆ นอกจากนัน้
การเขาถึงเปาหมายสูงสุดทางศาสนา หลายศาสนาถือวาการสวดมนตเปนวิธีหนึ่ง(ในหลายๆ วิธี) ที่จะทําให
บรรลุเปาหมายสูงสุดได ทามกลางกระแสโลกปจจุบนั การสวดมนตนอกจากจะเปนสิ่งที่เราใชเพื่อเปาหมาย
ทางกายและทางใจแลว ยังเปนสิ่งที่นําไปสูการฝกฝนและขัดเกลาใหมีคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีก คือ ความ
เมตตากรุณาและความยุตธิ รรมตอเพื่อนมนุษยดวยกันอยางไมมีที่สิ้นสุด อนึ่งการสวดมนตยังเปนสิ่งที่สะทอน
ศิลปะและวัฒนธรรมทางศาสนาดวย ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการสวดมนตเปนมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคาของมนุษยชาติ
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