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อ.อมรรัตน ์ บุญฤทธิ ์: โคช้ Ami Lawyer 
 

กฎบัญญัตพิลังจักรวาล  

บทความจากใจผู้เขียนผู้สร้างชีวิตใหม่ 
ประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน จากความเชื่อและศรัทธากฎพลังจักรวาล ติดลบ 0 บาท สร้างเงินหลัก 7 

สามารถปลดหนีภ้ายใน 1 ปี  

ผู้เขียนเร่ิมต้นเข้ามาเรียนรู้ศึกษาพลังงานแห่งจิตและกฎแห่งพลังจักรวาล เมื่อปี 2559 เน่ืองจากผู้เขียนเจอ

ปัญหาวิกฤตชีวิต ความรัก การเงนิ และมีหนีส้ินกว่า 2 ล้านบาท มีคดีความในศาลกว่า 5 คดี และยังไม่ฟ้อง

อีกรวมแล้ว 20 รายการ ผู้เขียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลและได้ศึกษาเรียนรู้จากครู้ทั้งคนไทยและต่างชาต และ

พระอาจารณท์ีนั่บถอื ท าใหต้ืน่รู้เข้าใจกฎ 3 พลังงานนี ้คือ พลังแหง่ธรรมชาต ิกฎพลังแหง่โลก และกฎพลัง

แห่งจักรวาล เข้าใจถึงความแตกต่างของชีวิตมนุษยแ์ต่ละคน ความส าเร็จ ความลมเหลว ความสุข ความ

ทุกข ์คนรวย คนจน ล้วนแล้วเกิดจากจติใจภายในเราเป็นผู้ก าหนดใหเ้กิดขึน้เองทัง้สิน้เพราะต้นเหตุแหง่จิต

ภายในของตัวเองเป็นผู้ลิขิตดงึดูดใหช้ิวิตแตกต่างกัน  

ผู้เขียนน าหลักคิดและวิธีดึงพลังภายในตัวเราเองตามกฎบัญญัติพลังจักรวาลมาใช้กับชีวิต สร้างการ

เปลี่ยนแปลง จากตดิลบ 0 บาท สามารถหมดหนีไ้ด้ และเคลียรปั์ญหาชีวิตได้ส าเร็จภาบในระยะเวลาสั้นๆ  

ผู้เขียนจัดท าคู่มือนี ้ด้วยมีวัตถุประสงคอ์ยากให้คู่มือนีเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือผู้คนต่างๆ ทีก่ าลังเจอปัญหา

วิกฤตชีวิตในขณะนี ้เพื่อให้ได้เข้าถึงพลังงานอันวิเศษสิ่งมหัศจรยใ์นกฎพลังจักรวาล ผ่าวิกฤตมรสุมชีวิตใน

ยุคนีไ้ปได้ เราทุกคนสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้เป็นไปดังสิ่งที่เราปรารถนาได้  ด้วยกฎพลังงานนีท้ีถู่กรับรอง

ผลลัพธท์างด้านวิทยาศาสตรท์ีโ่ด่งดังขณะน่ี สร้างการเปลี่ยนชีวิตใหผู้้คนไปทั่วโลก    

สูตรลับกฎแรงดงึดูด  [ Law of Attraction ] จากพลังแหง่จักรวาล คู่มือนีจ้ะช่วยสร้างชีวิตใหม่ใหก้ับคุณในยุค

แห่งดิจิทัล ยุคแห่งออไลนไ์ลน์ ทุกอย่างก้าวเข้าสู่ความเร็ว คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้า

มาในชีวิตได้อย่างง่ายดาย ด้วยความเร็วแห่งยุคนี้ สร้างความส าเร็จ ความมั่งคั่ง ร ่ารวย โชคลาภ การเงิน 

การงาน และสิ่งทีคุ่ณต้องการได้ 
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ค าน า 

ผูค้นส่วนใหญ่ ใชชี้วิตดว้ยความวิตกกงัวล ความทกุข ์ เครียด เจอปัญหาอปุสรรค ์ ความยากล าบาก ความจนเงินไม่

พอใช ้มีหนีส้ินจ านวนมาก โดยเฉพาะยคุนีเ้จอปัญหาวิกฤตวิ่งเขา้มาในชีวิตตลอดเวลา เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจกฎ

พลงังานแห่งจกัรวาล ซึง่เป็นกฎธรรมชาติของโลกใบนี ้ ความไม่รูก้ฎแห่งจกัรวาลที่มีอยู่รอบตวัเรานี ้ ฉะนัน้ คนส่วน

ใหญ่จงึใชชี้วิตไปตามดวงชะตา ดงัเราจะเห็นไดจ้ากขณะนี ้ ผูค้นทั่วโลกส่วนใหญ่เจอวิกฤตตกงาน ปิดกิจการ ธุรกิจมี

ปัญหา และบางคนเม่ือเจอวิกฤตถึงขัน้ท ารา้ยตวัเอง สิ่งต่างๆ เหล่านีท้ี่เกิดขึน้กบัชีวิตของเรานัน้สาเหตมุาจากพลงังาน

ภายในตวัเราเองดงึดดูสิ่งตา่งๆ เขา้มาโดยเราไม่รูต้วัดว้ยกฎแห่งแรงดงึดดูพลงัแห่งจกัรวาล  

ผู้เขียนได้ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์ด้านจิตวิทยาศาสตรถ์ึงความส าเร็จ ความล้มเหลว ความจน ความรวย

ของมนุษยท์ี่มีความแตกต่างกัน จากการศึกษาเจาะลึกลงไปพบว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตรไ์ด้ค้นคว้าพบว่า  

พวกเราทุกคนมีกระแสพลังงานไฟฟ้าคล่ืนความถี่และพวกเรายังเป็นผู้ผลิตพลังงานรังษีไฟฟ้าตลอดเวลา  

โดยพลังงานมีอยู่ภายในตัวเราและทุกที่ทุกส่ิงมีพลังงานเดียวกันนี ้พลังงานคล่ืนความถี่นี้มีแรงส้ันสะเทอืน

เคล่ือนไปมาตลอดเวลา หากคุณส่งคล่ืนพลังงานภายในตัวคุณออกไปแบบไหน ชีวิตของคุณจะดึงดูดคล่ืน

พลังงานเดยีวกันกลับเข้ามา คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความลับนี ้จงึส่งกระแสคล่ืนพลังงานออกไปด้านไม่ดีด้านที่ไม่

ปรารถนาตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่ประสบความส าเร็จ ความลับแห่งกฎจักรวาลทัง้หมดนี ้ท่านสามารถติดตาม

อ่านได้จากเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจะได้พูดถึงการค้นพบด้านวิทยาศาสตรไ์ว้ให้ท่านได้อ่านและศึกษาเรียนรู้กฎ

จักรวาลเพือ่น าไปสร้างการเปล่ียนแปลงใหก้ับชีวิตทา่นได ้

ผูเ้ขียนไดร้วบรวมสตูรลบัอนัเก่ียวขอ้งกบักฎแห่งพลงัจกัรวาล ที่มีการคน้พบทางดา้นวิทยาศาสตรอ์นัเก่ียวขอ้งกบัชีวิต

มนษุยง์ มนษุยท์กุคนลว้นแลว้มีขนุทรพัยอ์นัวิเศษอยู่ภายในตวัเราเอง แตค่นส่วนใหญ่วิ่งหาขนุทรพัยจ์ากภายนอกเม่ือ

คณุไดอ้า่นเนือ้หาในคูมื่อนีท้ัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ คณุจะคน้พบพลงังานอนัวิเศษภายในตวัคณุมนัจะช่วยใหค้ณุผ่า

วิกฤตส่ิงตา่งๆ ไปไดอ้ย่างมหศัจรรย ์ และสรา้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหก้บัคณุอย่างปาฎิหารยิ ์ ทกุคนสามารถก าหนด

สรา้งชีวิตใหม่ไดท้กุขณะดว้ยกฎบญัญตัิพลงัจกัรวาลคูมื่อเล่มนี ้  

ประวตัิของผูเ้ขียน  ผูเ้ขียนท าอาชีพทนายความใหค้ าปรึกษาอสงัหาริมทรพัย์ บริหารจดัการหนี ้และการลงทุนเป็น

ใหก้บันกัธุรกิจกลุ่มอสงัฯ มาเป็นเวลานานถึงง 20 ปี  ชอบการเรยีนรูว้ิวฒันาการมนษุยด์ว้ยจิตวิทยาศาสตร ์ และชอบ

ศกึษาพลงังานแห่งจิต นอกจากนีย้งัรกัชอบการเป็นนกัพยากรณโ์หราศาสตรท์ าควบคู่กบัอาชีพทนาย ตลอดชีวิตของ

ผูเ้ขียนอยู่กบัการใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมาย ช่วยเหลือผูค้นทางดา้นกฎหมาย และใหค้ าแนะน าแกไ้ขปัญหาชีวิตจาก

การเป็นนกัพยากรณโ์หราศาสตร ์ จึงท าใหผู้เ้ขียนเห็นถึงปัญหาผูค้นส่วนใหญ่ ตน้เหตแุห่งความทกุข ์ความเศรา้กงัวล 
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ความเครียด ปัญหาความเดือดรอ้นใจต่างๆ เกิดจากเหตุภายในจิตดึงดูดสิ่งต่างๆ เขา้มาในชีวิตเพราะไม่เขา้ใจกฎ

พลงัแห่งจกัรวาล 

ผูเ้ขียนจงึไดจ้ดัท าคูมื่อกฎบญัญตัิพลงัจกัรวาล  เพื่อใหค้นไทยและบคุคลทั่วไปไดเ้ขา้ใจน าไปสรา้งความส าเรจ็ เปลี่ยน

ชีวิตใหม่ตามแบบที่เราตอ้งการได ้ดว้ยสตูรลบักฎแรงดงึดดู ซึง่เป็นกฎแห่งจกัรวาลก าหนดไว ้

ผูเ้ขียน ขออทุิศบญุกศุล จากการจดัท าคูมื่อกฎบญัญตัิแห่งพลงัจกัรวาลนี ้ใหค้ณุพ่อเหี่ยว คณุแม่อิว้ ครูบาอาจารยท์กุ

ท่านที่ใหค้วามรูว้ิชาชีพทนายความ วิชาโหราศาสตร ์ วิชาพลงัแห่งจิต และครูอาจารณผ์ูใ้หค้วามรูเ้รื่องกฎแห่งพลงั

จกัรวาลกฎธรรมชาติของโลกใบนีแ้ก่ผูเ้ขียนท าใหชี้วิตเปลี่ยนปลงและเป็นแสงสวา่งใหแ้ก่ผูค้นทั่วไป    

 

 

                                                                                                                  ดว้ยความปรารถดี 

อ.อมรรตัน ์บญุฤทธ์ิ โคช้ Ami Lawyer 
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บทที ่1 กฎแหง่พลังชีวิต   
กฎแหง่พลังชีวิตเป็นกฎธรรมชาติมนุษย ์ ทุกคนล้วนแล้วปรารถนาใหม้ีชีวิต 3 สิ่งนี ้คือ    

1. ความสุข  คือ  ใช้ชีวิตทีเ่หลืออยู่ใหมี้ความสุข    

2. สนุกสนาน  คือ  พลังแหง่ชีวิต รู้สึกด ีตืน่เต้น อารมณด์ ีหวัเราะ ผ่อนคลาย   

3. สงบ  คือ ตืน่รู้หลักธรรม เข้าถงึจติวิญญาณ เบกิบานภายในจติ ปล่อยวาง  ภาวะแหง่จติสงบ   

 

กฎแหง่พลังชีวิต  [ The Law Of Life ]    
กฎนี้ส่งผลต่อความรู้สึกจิตใจของคุณ ร่างกายของคุณ และทุกสิ่งที่คุณท า สรรพสิ่งทุกที่ทุกสิ่ง

เกี่ยวกับชีวิตของคุณจะเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองและทวีคูณ กฎแหง่ชีวิตนีจ้ะท างานตลอดเวลา  

 
กฎแห่งชีวิต กฎของวิญญาณแห่งชีวิต  ทีท่ าให้เกิดชีวิตส าหรับทุกคน ทุกทีเ่กี่ยวข้องกันกับโลกนี ้มนุษยท์ีเ่กิด
มาล้วนแล้วเกี่ยวข้องเป็นหน่ึงเดียวกันเพราะทุกคน คือ คล่ืนพลังงานและความถี่  ส่งกระแสแรงงานส้ัน
สะเทือนคล่ืนไฟฟ้ารังษีตลอดเวลา ที่เราเรียกว่า “ควอนตันฟิสิกส”์ เป็นพลังงานแม่เหล็กเป็นคล่ืนพลังอยู่
ภายในตัวเราทุกคน 
   
มนษุยท์กุคนเกิดมาอยู่ภายใตก้ฎแห่งพลงัจกัรวาล   จกัรวาลไม่ไดโ้กรธทกุคน จกัรวาลรกัมนษุยท์กุคนเท่าเทียมกนัทกุคน 
เม่ือคณุยอมรบัการเชือ้เชิญพลงังานแห่งจกัรวาลนีแ้ละตอ้นรบัเปิดรบัโดยอตัโนมตัิ กฎของวิญญาณแห่งชีวิตภายในของ
คณุจะเริ่มตน้ท างานภายในตวัคณุทนัที  คณุมีชีวิตนิรนัดรแ์ละธรรมชาติภายในของจิตวิญญาณของคณุจะตอบรบั คณุ
เป็นผูเ้ลือกสรรคส์ิ่งต่างๆ คุณคือผู้สรา้งชีวิต  คุณคือคลื่นพลังานดึงดูดสิ่งใหส้ิ่งต่างๆ เขา้มาในชีวิตของคุณดว้ยพลัง
ภายในของคณุเองทัง้สิน้ 
 
กฎแห่งชีวิตนีอ้าจจะเป็นจดุเปลี่ยนส าหรบัชีวิตของคณุดว้ยบทเรยีนง่ายๆ ที่จะช่วยเหลือคณุเปิดใจรบัความเปลี่ยนแปลง
เพื่อน าไปสู่ความเป็นไปไดข้องสิ่งใหม่ๆ และน่าตื่นเตน้ที่อาจเกิดขึน้ในชีวิตของคณุ คณุจะไดเ้รียนรูว้่าอะไรคือสิ่งส าคญั
ในชีวิตของคณุจริงๆ  รูจ้กัวิธีการเปลี่ยนแปลงดว้ยตวัคณุเอง ปรบัปรุงและพฒันาตวัคุณเองในทกุวนัของชีวิต ตลอดจน
สรา้งสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้คน และเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณจากหลังมือเป็นหน้ามือ คุณสามารถลิขิตชีวิต
สรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆใหเ้กิดขึน้จรงิได ้มีผูค้นมากมายรูก้ฎแห่งพลงัชีวิตสรา้งผลลพัธม์าแลว้ทั่วโลก  
 
พลงัชีวิตของคณุ เม่ือเปิดรบัมนัจะสรา้งความเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สิ่งดีๆ มนัจะดึงดดูสิ่งต่างๆ เขา้มาสู่ชีวิตของคุณ 
คู่มือนีจ้ะช่วยใหค้ าตอบแกไ้ขปัญหาชีวิตที่คุณเจอไม่ว่าดว้ยเรื่องอะไร เม่ือคุณอ่านศึกษาเรียนรูจ้บคุณจะเขา้ใจตื่นรู ้
ปลดล็อกตน้เหตแุห่งปัญหาความทขุกสิ่งที่คณุเจอในอดีตที่ผ่านมา และคณุจะรูว้่าอะไรคือสิ่งที่ส  าคญัจริงๆ ในชีวิตและ
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จดัล าดบัความส าคญัตามนัน้ นอกจากนัน้คุณยงัจะสามารถกุมชะตาชีวิตการเสน้ทางใหต้วัคุณเอง  โดยไม่ปล่อยดวง
ชะตาใหต้กอยู่ภายใตบุ้คคลอื่น ไม่ปล่อยตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงจากสังคมผูค้นรอบขา้งอีกต่อไป คุณจะเป็นผู้
ก าหนดให้เกิดขึน้อย่างไร้ขีดจ ากัด ด้วยการควบคุมชีวิตของคุณเอง นอกนั้นคุณสามารถใช้พลังแห่งชีวิตเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน ปรบัปรุงและพฒันาตวัคณุเองในทกุดา้นของชีวิต รวมไปถึงสรา้งความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นกบัคนรกั
ครอบครวั เพื่อนของคณุ สรา้งความสมัพนัธด์ีๆ กบัผูค้นทั่วไป น าไปสูค้วามส าเรจ็ในชีวิตใหก้บัคณุ 

เปล่ียนมุมมองแหง่ชีวติใหม่  
มุมมองความคิด  ชีวิตคณุเป็นดงัที่คณุก าหนดไวใ้นหวั  ทุกคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตนเอง และส่ิงที่
คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินหรือท าในปัจจุบัน มันคืออนาคตของคุณ  ทกุคนมีสิทธิเลือกทางที่ถกูที่ควรในชีวิต
ดว้ยตนเอง และเม่ือพบอปุสรรคปัญหาใหข้อบคณุบทเรยีนใหย้อมรบั  อย่าโทษฟ้าดิน คนอื่น อย่าบน่ใคร 

มุมมองให้คุณค่าในชีวิต  คณุคา่เกิดจากการดแูลภายใน คือ ดแูลความคิด อารมณค์วามรูส้กึ การกระท า และการ
ใหค้ณุคา่ตวัเอง   จงึหมายถึง  ใช้ชีวิตใหม้ีความสุข  รู้สึกด ีและปล่อยวาง 

มุมมองข้อคิดเกี่ยวกับความสงบเงยีบ  หากมีปัญหาชีวิตวิกฤตใดๆ เขา้มาหรอืแมแ้ตเ่วลาที่คณุโตเ้ถียงภายใน
จิตของคณุเอง มนษุยม์กัโตเ้ถียงภายในจิตหรอืคิดมากมายในเรื่องที่ผ่านมาแลว้หรอือนาคตที่ยงัไม่เกิด คนสว่นใหญ่ไม่
อยู่กบัปัจจบุนั ไม่มีสติรูต้วัอยู่กบัปัจจบุนันัน้เอง  เราควรอยู่กบัความสงบเงียบในบางช่วงเวลา นัน้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือ
คณุไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ปัญหาตา่งๆ การตัง้จิตสงบปล่อยวาง คณุจะเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ ทนัที    

มุมมองข้อคิดเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ ความเครียดท าใหน้อนไม่หลบั ความกงัวลท าใหไ้ม่นอน สขุภาพไม่ดี
ท าใหน้อนไม่หลบั   

มุมมองข้อคิดเกี่ยวกับความทุกข ์ ความทกุขเ์กิดจากจิตไปคิดไปนึกถึงสิ่งไม่ดีไม่ปรารถนาไปคิดดา้นลบ หรอืคิด
แง่รา้ยต่างๆ แลว้เกิดเป็นอารมณค์วามรูส้กึทกุขก์งัวลติดตามมา หลายคนรูส้กึว่าความตายเป็นความทกุข ์แต่ยงัมีสิ่งที่มี
ทกุขย์ิ่งกว่าความตาย นั่นก็คือการรอสิ่งต่างๆ  ความทกุขน์ัน้เกิดเพราะการคาดหวงั ทกุขเ์พราะตอ้งการ ทกุขเ์พราะรกั
มาก ทกุขเ์พราะภายในไปปรุง่แตง่ ความทกุขจ์ะหมดไม่เม่ือคณุปลอ่ยวา่ง จิตไม่คิดนกึถึงสิ่งไม่ดีตา่งๆ คณุจะรูส้กึดี 

มุมมุงการฝึกฝนตวัเอง ความตัง้มัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
- จงฝึกเป็นผู้ใฝ่รู้ 
- จงฝึกออกแบบชีวิตทุกๆ วัน ท าใหต้ัวเองรู้สึกดมีีความสุขทุกๆ วัน  
- จงฝึกท าตามหวัใจปรารถนาใน 48 ช่ัวโมง 
- จงฝึกทกัษะส่ิงใหม่  
- จงฝึกสร้างนิสัยใหม่ 
- จงฝึกคิดบวก มองโลกในแง่ดี 
- จงสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว 
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กฎแหง่ธรรมชาติของชีวิต   

ธรรมชาตทิีเ่รียกว่า   

 “ความด ีและ ความไม่ด”ี   

“ความทุกข ์และความสุข อยู่ในธรรมชาต ิ” 

 

มนุษยท์ุกคนทุกสังคมทั่วโลกมีจุดเริ่มต้นเหมือนกัน  คือ ความรัก มันน าพาให้เกิดส่ิงต่างๆ เกิดชีวิตหน่ึงชีวิต 

และตดิตามมาซึ่ง “หน้าที”่ เป็นหน้าทีข่อง ความรัก คือ สรรหาหรือสร้างทีอ่ยู่อาศัยอันอบอุ่น ปลอดภยั  น ามา

ซึ่งอาหาร การปกป้องผองภัย การฝึกสอนเพือ่ใหม้ีชีวิตอยู่ในโลกได้ต่อไป  ฉันใดเมื่อมีความรักก็ย่อมมีหน้าที ่ 

ชีวิตรัก ความรักเช่นกันปรารถนาให้คนทีเ่รารักมีความสุข  มนุษยจ์ึงมักท าอะไรทุกอย่างเพื่อคนทีรั่กเรา เช่น

หากเงิน บ้าน ความสะดวกสบายชีวิตดีๆ ต่างก็เพราะท าด้วยพลังรักอันยิ่งใหญ่ที่มีให้แก่กัน นี้คือหน้าที่ มัน

จะมาคู่กับ ความรักเสมอ  

 

การท าหนา้ที่ก็คือ “ความรับผิดชอบ” เป็นความรบัผิดชอบของความรกั ไม่ใช่การถกูบงัคบั หรอืการจ าใจ จ ายอม มนัจงึ

เป็นความเมตตากรุณาที่มีอยู่ในชีวิตของสตัวโ์ลก  ทัง้หมดนีคื้อ “ความด”ี ตามกฎธรรมชาต ิ 

กฎแหง่ความดภีายในจติใจมนุษย ์

มนษุยท์ าความดีจากภายในจิตใจและสง่ออกเป็นการกระท า คนๆ นัน้เราเรียกมนั 

วา่ “มนุษยธรรม”  

(ซึ่งหมายถงึ บุคคลหน่ึงจะเป็น มนุษยธรรม จะต้องหลอมรวมเอา “ความรัก หน้าที ่ความรับผิดชอบ ความ

เมตตากรุณา” ทัง้หมดไวเ้ป็นเนือ้เดยีวกัน)  น่ีเป็นวิธีเข้าใจง่ายๆ  ตัวอย่างทีเ่รียกว่า “ความดตีามกฎ

ธรรมชาต”ิ   

 

ยงัมคีวามดทีีด่กีวา่นี้ สงูส่งและมคีุณคา่แก่สตัวโ์ลกโดยเฉพาะคนอกีมาก ซึง่หากรูจ้กัและใชเ้ป็นมนัจะน าสภาวะปรกติ

สุขมาสูค่นและสงัคมไดอ้ยา่งสนัตวิธิ ี 
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ตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราถือเป็นหลักค าสอนอันวิเศษ 

และเป็นวิทยาศาสตรม์าก 

ไดบ้อกกล่าวเรื่องกฎธรรมชาตแิละวิธีปฏิบัตตินตามกฎธรรมชาต ิเพือ่ใหไ้ด้รับผลดคืีอความสุข”  ตัง้แตค่วามสขุ

ตามแบบปถุชุน คือศีล  5  กระทั่ง ถึงบรมสขุที่เรียกวา่  นิพพาน  

ส่วนกฎที่มนษุย ์มโนภาพ ขึน้เองนัน้ อาทิ ลทัธิ อดุมการณ ์ความเช่ือต่างๆ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ฯลฯ  

ลว้นแลว้แต่เกิดจากมนุษยก์ าหนดขึน้เอง หากตรงกับกฎธรรมชาติก็เป็นผลดี แต่หากตรงกันขา้มก็ส่งผลเสีย  ทัง้ต่อคน

และสงัคม   

ทุกวันนีค้นส่วนใหม่ไม่รู้จักกฎธรรมชาติ มองแต่ตัวเองเป็นหลัก คิดแต่ผลประโยชนต์ัวเอง ไม่สนใจเรียนรู้กฎ

ธรรมชาติ มักใช้ชีวิตไปตามดวงชะตา คนส่วนใหญ่ 80 -90% ไม่รู้กฎธรรมชาติ  จึงส่งต่อพฤติกรรมค่านิยม

ความเช่ือแบบเดิมๆ ส่งต่อความเช่ือรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหน่ึงเสมอ อยู่กับความเช่ือเดิม นี้คือสาเหตุที่ท าให้

หลายชีวิต หลายครอบครัวเกิดปัญหาชีวิต ท าอะไรไม่สมหวังผิดหวังหลายครั้งเพราะไม่เข้าใจกฎธรรมชาติ

สร้างสรรคชี์วิตน้ันเอง    

 

ยคุนีส้งัคมมนษุยไ์ม่เช่ือว่ามีกฎธรรมชาติ หากมีก็ไม่เห็นว่ามนัจะเก่ียวกบัอะไรกบัมนษุย ์จึงตัง้ “กฎ” ขึน้มาเอง  การตัง้

กฎต่างๆ เอาเองของมนษุยท์กุวนันี ้ส่วนมากนัน้ส่งผลเสียแก่มนษุยก์ลุ่มคนบางส่วนที่ไม่เห็นดว้ย  เราจะเห็นไดเ้กิดการ

ทะเลาะ ประทว้ง การเมืองที่ออกกฎเขา้มาเพื่อเอือ้ผลประโยชนข์องกลุ่มตนหรือเพื่อคะแนนเสียงจึงมกัมีปัญหาดังที่เห็น

ในข่าวเกิดความขดัแยง้มากกวา่ผลดี   เพราะกฎนัน้ถกูตัง้เอาตามจรติและความนกึคิดของคนหรอืพวกของตน  และคนก็

มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแก่ตัว กฎที่ถูกตั้งขึน้มานั้นจึงเกิดจากกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัว แม้ว่าจะถูกอ้าง

วา่ “เพือ่ส่วนรวม” ก็ตาม จึงไม่มียุคสมัยใดสงบสุข   

 

ผู้เขียนท าอาชีพทนาย ในสมัยเรียนกฎหมายเห็นได้ชัดผลกระทบการเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงกลุ่มพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญมักจะต้องมีการปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงตาม ดังน้ัน กฎทีม่นุษย์

ตั้งก็เกิดจากกิเลสตัณหา  เพื่อผลประโยชน ์มีความช่ัวร้ายแฝงเพื่อจะได้รับการสนับสนุน ได้รับการต้อนรับ

เฉลิมฉลอง ได้รับการปกป้องและแก้ต่าง ถึงขนาดมีคนยอมตายถวายชีวิตเพื่อมัน กฎทีม่นุษยส์ร้างขึน้นี ้ก็มา
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จากพฤตกิรรมนิสัยหรือจะเรียกว่าอุปนัยของมนุษยถู์กถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่น การเมืองก็เหมือนกันค่านิยมเดิม

ถูกส่งจากรุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้อง กลุ่มคนประเภทเดียวกันก็มักดึงดูดเข้ามาตามกฎแรงดึงดูด พรรคการเมืองเป็น

แหล่งรวมคนประเภทเดียวกันที่ดึงดูดเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงเหมือนกัน กฎนี้คือกฎ

ธรรมชาติ ผู้น าเป็นแบบไหนประเทศมักเป็นไปตามผู้น าด้วยกฎแรงดึงดูดสร้างสรรคค์นกลุ่มเดียวกันเข้ามา

น้ันเอง 

 

ฉะน้ัน พ่อแม่เป็นแบบไหน มักส่งพฤติกรรมนิสัยต่อให้ลูก และลูกเมื่อเติมโตขึน้เป็นหนุ่มสาวก็จะมีอุปนิสัย

น้ัน  ค าว่า ความดี  ความไม่ดี จึงเกิดจากพฤติกรรมนิสัยที่ติดตัวมาเนินนานตั้งแต่เล็กจนโตน้ันเอง  และเจ้า

นิสัยนีน้ั้นเองส่งผลต่อความสุข ความทุกขข์องมนุษยแ์ต่ละคน   

 

ส าหรับคนบางกลุ่มนิสัยถูกสร้างไว้อยู่ในด้านความดีหรือจะเรียกว่าด้านบวกก็ย่อมมีแต่ความสุข  แต่คนอีก

บางกลุ่มนิสัยถูกสร้างไว้อยู่ในด้านความไม่ดหีรือจะเรียกว่าด้านลบก็ย่อมจะมีแต่ความทุกขน้ั์นเอง 

 

ชีวิตของคุณ เกิดขึน้จากส่ิงที่คุณเลือกเข้ามาในชีวิต หากคุณไม่ก าหนดเลือก ชีวิตของคุณจะถูกเลือกด้วย

สังคมผู้คนสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่  คุณจะเจอกลุ่มคนที่คุณไม่ปรารถนาเข้ามาในชีวิต บุคคลที่มีความไม่ดี

หรือด้านลบจะเข้ามาในชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็ย่อมไม่มีความสุข   แต่หากวันนีคุ้ณเลือกก าหนดชีวิตของ

คุณตั้งแต่การเลือกสรรการรับรู้ข้อมูลต่างๆ เข้าใส่ความคิดของคุณ  ชีวิตของคุณย่อมต้องเจอแต่ความดี

ความสุข  

 

นอกจากนี ้มนษุยท์ัง้ชายและหญิงมีอีกจ านวนมากมายยงัไม่รูจ้กั **ความช่ัวร้าย - มองไม่เห็นความชั่วรา้ย บา้งก็เห็นว่า

ความชั่วรา้ยเป็นสิ่งจ าเป็น ท าจนเคยชินคิดว่าเป็นความดี  เช่น  หลอกลวงเพื่อให้ได้รับบางส่ิง... ไม่ค านึงเรื่องการ

ผิดศีลธรรม และมีความคิดความเช่ือว่าการท าเช่นน้ันท าได้ไม่เป็นความช่ัวร้าย ไม่เช่ือบาบเพราะมองว่าการ

ไม่ผิดศิล คิดว่าน้ันเป็นความด ี  

 

ดงันัน้ จะใหค้นส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตและสงัคมไปสู่ความสขุดา้นดีหรอือยู่กบัยตุิธรรมและความเป็นธรรม จงึเป็นไป

ไดย้าก และมีคนไม่นอ้ยเกลียดชงัความดีที่อยู่ภายในจิตใจ 
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กฎพลังชิวิตกับธรรมชาติของมนุษย   

ตามแนวคิด โดย Deepak Chopra  ไดก้คน้หวา้พบกฎธรรมชาติของมนษุย ์สรุปได ้7 ขอ้ หากเรา

น าไปเพื่อฝึกฝนจิตใจใหเ้ข้าใจกฎธรรมชาต ิและน ามาซึ่งความสุขและความมั่งค่ัง   ผู้เขียนค้นคว้าพบหนังสือ

แต่ง โดย Deepak Chopra ที่มีเนื้อหาในบทความ กล่าวเกี่ยวกับกฎแห่งต้นเหตุและผลตามหลักแนว

พระพุทธศาสนา โดยขอน าเสนอสรุปประเด็นส าคัญจากหนังสือเรื่อง The Seven Spiritual Laws of Success 

หรือ กฎแห่งความส าเร็จ 7 ประการ แต่งโดย Deepak Chopra  ซึ่งเป็นหมอชาวอินเดียอยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเป็น 1 ใน 100 คนที่นิตยสาร Time Magazine บอกว่าทุกคนควรฟังท่านและปฏิบัติตามค า

สอนของทา่น  ผู้แต่งได้ผสมผสานความรู้ด้านการแพทย ์การท าสมาธิ (TM: Time Sententious Meditation) และ

คัมภรีฮ์ินดูโบราณ ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับจิตใจเข้าสู่ความสงบ ปลุกพลังจิตให้ตื่นขึน้เป็นผู้รู้   ผู้ตื่น ผู้
เบกิบาน  ช่วยใหม้องส่ิงต่างๆ  ได้ตรงตามความเป็นจริง  

 

ผู้แต่งกล่าวว่าหากผู้ใดสามารถปฏิบัติตามกฎทั้ง 7 ข้อได้ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้ออย่างสม ่าเสมอ ผู้น้ัน

จะต้องร ่ารวยและมีความสุข  
 

กฎทัง้ 7 ประการมีดังนี ้
กฎข้อที ่1 กฎแหง่ความรู้สึกและความรู้เนือ้รู้ตัว  (The Law of Pure Potentiality) 
มีสติพรั่งพรอ้มทุกเวลาทุกสถานที่ สติ คือการรบัรูเ้ท่าทันสิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิน้และกาย การมีสติจ ะช่วย
ยกระดบัจิตใจใหส้งูขึน้ ท าใหรู้ส้ึกถึงพลงัธรรมชาติ พลงัพทุธะ พลงัจกัรวาล (Cosmic Energy) หรือพลงัแห่งความรูส้ึก
ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ผูท้ี่เขา้ถึงพลังดังกล่าวไดจ้ะสามารถท าสิ่งต่างๆ ไดด้ว้ยจิตที่สงบและมี
ความสขุ มีปัญญาที่นุ่มลึก รูเ้หต ุรูผ้ล รูต้น รูป้ระมาณ รูเ้วลา รูส้ถานที่ รูบุ้คคล และรูจ้กัตวัเอง สามารถแยกแยะไดว้่า
ควรหรือไม่ควรท าอะไร รูว้่าควรเลือกหรือควรหลีกเลี่ยงอะไร รูว้่าตนเองก าลงัท าอะไรกบัชีวิต ก าลงัอยู่ใกลห้รือไกลจาก
เปา้หมายของชีวิต และรูว้า่ท าสิ่งใดจึงจะสมความปรารถนาโดยไม่มีขีดจ ากดั อีกทัง้สามารถมองสิ่งตา่งๆ ไดช้ดัเจน และ
แกไ้ขปัญหาตา่งๆ ไดโ้ดยฉบัพลนั การเขา้ถึงพลงัแห่งความรูส้กึสามารถท าไดโ้ดยวิธีการดงันี ้
 1.1   ฝึกสมาธิเพือ่ท าจติใจใหส้งบ  เม่ือจิตสงบจงึจะสามารถมองสิ่งต่างๆ ไดช้ดัเจน 
 1.2.  ไม่ปรุงแต่ง ไม่ส าคัญมั่นหมาย รับรู้ปล่อยวาง สกัแต่รู ้สกัแต่เห็น เม่ือจิตอยู่ในภาวะสงบและมีสติรูเ้นือ้รูต้วัจะ

ช่วยใหม้องเห็นตวักขูองก ู(ego) 
1.3.  อยู่กับสภาพธรรมชาติบ่อยๆ และนานที่สุด เพราะพลังสติจะเกิดขึน้ตามสภาวะธรรมชาติ เช่น เดินตาม

ชายทะเล ป่าเขาล าเนาไพร ไดย้ินเสียงล าธารต่างๆ เป็นตน้ สภาพธรรมชาตินีท้  าใหจ้ิตสงบ เมื่อนัน้ปัญญาต่างๆ ก็
ผดุขึน้ ท าใหรู้ว้า่ก าลงัท าอะไรอยู่ 
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กฎข้อที ่2 กฎของการใหแ้ละการรับ  (The Law of Giving and Receiving) 
การใหไ้ม่ใช่แค่ดา้นวตัถเุงินทอง หรือสิ่งของ แต่รวมถึงการใหท้างดา้นจิตวิญญาณดว้ย เช่น มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ื่น 
รูจ้กัใหอ้ภยั ใหค้วามสขุ และที่ส  าคญัคือตอ้งใหด้ว้ยจิตที่บรสิทุธ์ิ ใหโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ใหโ้ดยไม่คิดถึงส่ิงตอบแทนใดๆ และ
ตอ้งฝึกเป็นผูใ้หก้่อน เช่น เมื่อต้องการความรัก เราต้องเริ่มให้ความรัก ความเหน็อกเหน็ใจ ความอบอุ่น ความมี
น ้าใจต่อผู้อ่ืนก่อน แล้วส่ิงเหล่าน้ันจะกลับเข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย ฉะน้ัน ถ้าอยากรวย อยากมีความสุข 
อยากเจริญก้าวหน้าจะต้องรู้จักเป็นผู้ใหก้่อน 
 
นอกจากการรูจ้กัใหแ้ลว้ยงัตอ้ง รู้จักการรับ ตอ้งรูซ้ึง้ถึงคุณค่าของส่ิงที่ได้รับ ตอ้งรูส้กึขอบคุณคนที่ให้ส่ิงต่างๆ กับ
เราทุกรูปแบบ ตอบรับการให้ด้วยรอยยิม้ ค าพูด หรือการตอบแทนอ่ืนๆ เป็นต้น แต่ส่ิงหน่ึงที่ต้องระวัง คือ
การคอรัปช่ัน การฉ้อโกง แม้จะเป็นการใหเ้หมือนกัน แต่เป็นส่ิงทีผ่ิด จงึเป็นส่ิงทีไ่ม่ควรรับและไม่ควรให ้
 
 

กฎข้อที ่3 กฎแหง่กรรม (The Law of Cause and Effect) 
ท าสิ่งใดก็จะไดร้บัผลของกรรมนัน้ ถ้าอยากมีความสุขเราต้องสร้างปัจจัยของความสุขน้ัน แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้
สร้างปัจจัยของส่ิงที่ตนเองต้องการเน่ืองจากมักจะพูดและท าโดยไม่คิด ไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัว จึงไม่รู้ว่าผลที่
เกิดขึน้จากการกระท าน้ันมีประโยชนห์รือโทษต่อตัวเราและผู้อ่ืนอย่างไร ฉะน้ัน ก่อนพูดหรือลงมือท าอะไร
ต้องมีสตรู้ิเนือ้รู้ตัวว่า ส่ิงทีก่ าลังจะพูด หรือก าลังจะท ามีผลอะไรตามมาบ้างและผลน้ันท าใหเ้รามีความสุขมาก

ขึน้หรือทุกขล์งมากขึน้ ท าให้เราเจริญก้าวหน้าหรือถอยหลัง ดังน้ันเราควรฝึกสติเพื่อน ามาใช้เลือกส่ิงที่พูด 

เลือกส่ิงที่ท า ในกรณีที่เราคิดไตร่ตรองแล้วยังไม่รู้ว่าส่ิงที่เราเลือกมันถูกหรือผิด ให้ดูอารมณ์ความรู้สึก 

(Listen to Your Heart) เพราะอารมณค์วามรู้สึกคือฐานแห่งปัญญา และเป็นตัวบอกว่าส่ิงที่เราจะท าน้ันมันใช่

หรือไม่ใช่ ควรท าหรือไม่ควรท า 

 

กฎข้อที ่4 กฎว่าด้วยการท าอะไรอย่างสบายใจ ไม่ต้องฝืน (The Law of Least Effort) 
หากเราลงมือท าสิ่งที่เราตดัสินใจมาแลว้ มีความรูส้กึโลง่โปรง่สบาย แสดงวา่สิ่งที่ตดัสินใจนัน้ถกูตอ้ง แตห่ากท าแลว้กลบั
รูส้กึว่าทรมาน อดึอดั มีความขุ่นขอ้งหมองใจ ตอ้งฝืนท า แสดงว่าสิ่งที่ก  าลงัท าและพดูอยู่นัน้ไม่ถกูตอ้ง มีการปรุงแต่งตวั
กขูองกเูกิดขึน้ สิ่งส  าคญัคือหลงัจากที่เราตดัสินใจท าสิ่งที่เลือกแลว้ว่าใช่ เราตอ้งตัง้จิตว่าเราจะรบัผิดชอบกบัสิ่งที่เราพดู
และกระท าทัง้หมด จะไม่โทษผูอ้ื่น การบอกตวัเองไดช้ดัเจนเช่นนีจ้ะท าใหมี้สติ มีความส ารวมขึน้ ถึงแมมี้ความผิดพลาด
เกิดขึน้บา้งก็ไม่เป็นไร ถือวา่เป็นการเรียนรูเ้พื่อที่จะไม่ท าผิดซ า้อีก 
 

 

กฎข้อที ่5 กฎของการตัง้จติและจดจ่ออยู่ในปัจจุบัน (The Law of Intention and Desire)  
การตั้งจิต คือการตั้งเป้าหมาย (Goals) อาจเป็นได้ทั้งเป้าหมายระยะส้ัน (Short-term Goals) ระยะกลาง 
(Medium-term Goals) และระยะยาว (Long-term Goals) จากนัน้ตอ้งจดจ่อในส่ิงทีก่ าลังท า ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือนอก
เรื่อง ไม่กงัวลใจว่าผลมนัจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะเม่ือเรากงัวลจะมีแต่ความทกุขร์อ้นหมองหม่น ฉะนัน้ ตอ้งเช่ือใน
เรื่องกฎแห่งกรรมคือ ท าสิ่งไหนก็ไดส้ิ่งนัน้ เราจะไม่กงัวลเรื่องในอดีต ไม่วา้วุน่เรื่องในอนาคต ใหจ้ดจ่ออยู่กบัปัจจบุนั 
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กฎข้อที ่6 กฎของการปล่อยวางไม่สนใจผลลัพธท์ีเ่กิดขึน้ (The Law of Detachment) 
การฝึกไม่ยึดมั่นถือมั่นส าคญัมั่นหมายเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ คือตั้งจิต จดจ่อ แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่น เช่ือในเรื่องกฎแห่ง
กรรม สรรพสิ่งในโลกนีม้นัเกิดดบัเปลี่ยนแปลง เราสรา้งเหตปัุจจยัอะไรแลว้หรือยงั และสิ่งที่เราก าลงัท าจะก่อใหเ้กิดผล
อะไร เม่ือใหค้วามใส่ใจกับสิ่งที่ท  าอย่างเต็มที่แลว้แต่ผลลพัธย์งัไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้รู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น 
เพราะส่ิงที่จะบ่ันทอนก าลังกายและก าลังใจของเราก็คือ ความคิดในแง่ลบของตัวเราน่ันเอง ฉะน้ัน ก่อนลง
มือท าส่ิงใดใหว้างแผนอย่างละเอียดรอบคอบ เตรียมพร้อมรับมือและลงมือกระท าอย่างสุดความสามารถโดย
ไม่ต้องสนใจผลลัพธท์ีเ่กิดขึน้ 
 

สรุป กฎแหง่ "เหตุและผล" Law of cause and effect ซ่ึงเป็นกฎหลักของกฎทัง้มวล 
 
มีใจความหลักว่า Everything happens for a reason. For every effect there is a specific cause. 
 
ทกุสิ่งทกุอย่าง เกิดขึน้ดว้ยเหตุผล และแต่ละผล น ามาซึ่งเหต ุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความส าเร็จ ความมั่งคั่ง ความสขุ 
และความส าเรจ็ทางธุรกิจ ลว้นเกิดจากผลลพัธ ์(effect) ที่มาจากเหต ุ(cause)  
 

สรุปง่ายๆ คือ ถ้าคุณชัดเจนเรื่องผลลัพทห์รือเป้าหมายชีวิตรักหรือส่ิงต่างๆ ที่คุณต้องการ คุณก็สามารถท า

ทุกส่ิงให้ส าเร็จได้ เพียงคุณเรียนรู้จากคนที่ส าเร็จในด้านน้ันแล้วปฏิบัติตาม คุณก็จะได้ผลลัพธไ์ปในทาง

เดียวกัน  เพราะว่าความส าเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะว่าความส าเร็จ มันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรยแ์ละ

เพราะว่าความส าเร็จ มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่ทุกๆ อย่างมันเกิดขึน้จากเหตุและผล ไม่ว่าจะดีหรือร้าย 

ไม่ว่าจะด้านบวก หรือด้านลบ Sir Isaac Newton เรียกกฎนีว้่า Action = Reaction 
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สรุปกฎแหง่ชีวิต 
 

กฎที ่1  กฎแห่งการสร้างสรรค ์คณุเป็นผูส้รา้งสรรคชี์วิตของคณุเอง คณุสามารถสรา้งกรรมใหม่ไดท้กุขณะ  

กฎที ่2  กฎแห่งการเลือก คณุเป็นผูเ้ลือกชีวิตของคณุเอง คณุจะเลอืกก่ีครัง้ก็ได ้ถา้คณุไม่เลือกสงัคมผูค้น
จะเป็นผูเ้ลือกชีวิตใหค้ณุ 

กฎที ่3  กฎแห่งการขยายตลอดเวลา มนษุยต์อ้งการเตมิโตตลอดเวลา ถา้คณุไม่ขยาย คณุไม่สามารถอยู่ได ้

กฎที ่4  กฎแหง่ศักยภาพอันบริสุทธิท์ี่ซอ่นเรน้อยู่ภายใน (The law of pure potentiality)  

กฎที ่5  กฎแห่งการให ้(The law of giving)  คณุยิ่งใหม้ากเท่าไร คณุยิ่งไดร้บัมากเทา่นัน้ 

กฎที ่6  กฎแห่งกรรม หรอื กฎแหง่เหตุและผล (The law of karma or cause and effect)  

กฎที ่7  กฎแหง่การพยายามใหน้้อยทีสุ่ด (The law of least effort) คือ พลงัลบ แตใ่หท้  าใหม้ากพลงับวก 

กฎที ่8  กฎแหง่ความมุ่งม่ันและความปรารถนา (The law of intention and desire)  

กฎที ่9  กฎแห่งการปล่อยวาง (The law of detachment)   

กฎที ่10  กฎแหง่ธรรมะ หรือ เป้าหมายในชวีิต (The law of "Dharma" or purpose in life) 
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บทที ่2 กฎแหง่พลังจติใต้ส านึก 

 

มหัศจรรยพ์ลังแหง่จติใต้ส านึกกับพลังควอนสร้างความส าเร็จใหก้ับชีวิต 

พลังแหง่จติใต้ส านึก มีบทบาทหน้าที ่คือ : 
จิตใต้ส านึกเป็นพลังงานอนุภาคและคล่ืนความถี่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงขึน้เรียกว่า เป็นพืน้ที่ที่เป็นสุญญากาศ
สมบูรณแ์บบและเดินทางไปได้ในทุกๆ มิติ น้ัน คือ มันอยู่ในตัวเราและแทรกซึมไปทุกๆ หนแห่ง และในกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์เรียกอีกนัยหน่ึง จิตใต้ส านึก คือ กลุ่มพลังงานและคล่ืนความถี่และเป็นสติปัญญาอันไร้
ขอบเขตของเราน้ันเอง และเป็นกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จของทุกคน 

จิตใตส้  านกึของเรามนัเริ่มตน้จากพลงัความคิด และสง่ตอ่ระบบประสาทสมัผสัทัง้หา้และเขา้สูจ่ิตส านกึของเรา พลงั
ความคิดของเรามนัจะถกูจดักลุ่มและบนัทกึไว ้ ซึง่จิตใตส้  านึกเป็นผูร้บัและเก็บขอ้มลูไว ้ โดยจิตใตส้  านกึเราจะเก็บเป็น
อารมณค์วามรูส้กึของเราตา่งๆ    และไม่มีการคดัเลือกมนัท างานตลอดทัง้วนัทัง้คืนมนัมีพลงัมหาศาลช่วยใหค้วามฝัน
กลายเป็นจรงิท างานแบบตรงไปตรงมาและเห็นผลลพัธ ์  

เราไม่สามารถควบคมุจิตใตส้  านึกของตวัเองได ้แตเ่ราสรา้งก าหนดเปา้หมายและแผนการชีวิตที่ชดัเจนเป็นแรงปรารถนา
ใหเ้ปลี่ยนเป็นรูปธรรมจรงิไดโ้ดยท าสิ่งนัน้ ซ  า้ๆ บอ่ยๆ   

จติใต้ส านึกเป็นพลังดงึดูด ในด้านวิทยาศาสตร ์
จากข้อมูลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร ์ คือ : 

ในปี ค.ศ.1999 อมาจี ฮีเลียร ์ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียชาญทางจิตใตส้  านึกและสมอง เขาคน้พบและไดน้ าเสนอผลวิจยัวา่ 
ความเก่ียวขอ้งกบัการสื่อสารทางโทรจิตสิ่งที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของคนเรานัน้เกิดจากการส่งโทรจิตหรือกระแส
จิต คือ ส่งคลื่นพลงัความคิด ความตอ้งการของเราอย่างแรงกลา้ออกไปเช่ือมต่อโยงกบัผูอ้ื่นด้วยพลงัที่เกิดจากการ
ระเหยของความชืน้ในรา่งกายที่เรียกว่า “อิเทอรคิ”   พลงังานนีแ้พรก่ระจายไปในทอ้งฟ้าจกัรวาล  แต่การท างานของ
จิตใตส้  านึกยงัมีพลงัมากมายซบัซอ้น เป็นพลงัที่เกิดจากพลงัของตวัเองสามารถเดินไปมาไม่จ ากดัสถานที่และเวลา  
ดว้ยความเร็วจะคาดหยั่งและมนัเช่ือมโยงกับสมองเราตลอดเวลา  จิตใตส้  านึกยงัเป็นแหล่งพลงังานที่ควบคุมการ
ท างานของระบบอวยัวะทกุ ๆ สว่นของรา่งกายใหด้ าเนินไปเป็นปกติ 

แดน วิเทอร ์ เป็นนักวิจัยผู้ค้นหลักฐานที่ว่า  วตัถสุิ่งต่างๆ และทกุกิจกรรมทกุชนิดมีการปล่อยคลื่นพลงั
กระแสไฟฟ้าออกมาในระดบัความถ่ีต่างๆ  โดยหากวดักระแสไฟฟ้าที่ปล่อยจากคนกอดกนั อาหาร เสือ้ผา้และจาก

ภายในตวัคน  โดยเราสามารถวดัไดจ้ากอารมณร์กัทางเพศ  อารมณค์วามรูส้ึกต่างๆ  เราสามาถวดัไดเ้ป็นกระแส

คลื่นพลงังานไฟฟ้า ฉะน้ัน มันเป็นพลังงานและความจริงทุกๆ ส่ิงไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต และไม่มีชีวิต ล้วนมี

การปล่อยคล่ืนกระแสพลังงาน และเราทุกคนดึงดูดขับคล่ืนกระแสพลังไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา คณุสามารถ
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ทดลองง่ายๆ น ามือคุณมาถูกไปมาจะมีความรอ้นหรือน าฝามือประกบกันและค่อยๆ แยกกันท าไปมาหลายๆครัง้
หรือคณุสามารถพิสจูนด์ว้ยการใชเ้ครื่องวดักระแสไฟฟ้าไปพิสจูนก์บัวตัถสุิ่งของใดๆ ก็ได ้รวมถึงตวัคณุเองจะมีพลงั
ไฟฟ้า คณุจะรูส้ึกเหมือนไฟฟ้าช็อต มีไฟฟ้าอยู่ในวตัถทุุกชนิด แต่จะมีปริมาณมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัชนิตของวถัตุ
นัน้ หรือคณุจะทดลองง่ายๆ เอามือคณุไปจบัประตขูณะมือคณุแหง้และอากาศเย็นไฟฟ้าในตวัคณุกบัไฟฟ้าในวถัตุ
เหลานัน้เกิดการสนัดาบกนัจะรูส้กึเหมือนไฟฟ้าช็อต 

นอกจากนี้ วินเทอร์ ยังคน้พบโดยยืนยันว่า ทุกๆ ส่ิงในจักรวาลแห่งนี้ มีการปล่อยความถี่ออกมา
ตลอดเวลา โดยรอบตวัเรามีพลงังานและคลื่นความถ่ี  ซึ่งพลงังานนีม้ันกระจายกันอยู่ เต็มไปหมดคลื่นบางชนิด
สามารถแทรกซึมเขา้สู่ตวัเราไดท้นัที บางชนิดตอ้งอาศยัการปรบัความถ่ีของเราใหส้อดคลอ้งกนักบัมนัเสียก่อน ทกุ
ขณะที่เราเคลื่อนไหว เราเดิน เรายืน เรานั่ง หรือนอน  เราจะยังมีคลื่นความถ่ีของสิ่งต่างๆ ส่งกระแสมายังตวัเรา
ตลอดเวลา  เช่น คลื่นของสญัญาวิทย ุโทรศพัท ์และโทรทศัน ์วิ่งไปมาตลอดเวลา แมม้องไม่เห็น  แต่นั่นคือสิ่งที่ มีอยู่
จรงิ และรวมถึงโลกใบนี ้ที่เราอยู่กนันีก็้ยงัมีพลงัไฟฟ้าและความถ่ีนีม้ากมายเช่นเดียวกนั  

นักวิทยาศาสตรอ์ีกท่าน ฮีเลียร์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมองและพลงัจิตใตส้  านึก ไดยื้นยนัหลกัพลงังานนีว้่า ชัน้
บรรยากาศไอโอโนสเฟียร ์เป็นที่กกัเก็บอนภุาพไฟฟ้าห่อหุม้โลก สงูจากพืน้ที่โลกขึน้ไป 80 ไมล ์เป็นที่ดดูซบัสญัญาณ
และกกัเก็บพลงังานใหโ้ลกใบนี ้ 

ซ่ึงนอกจากนี ้ยังมี นิโคลา เทสล่า (Nikola Tesla) ผูท้ี่รูเ้รื่องนีด้ีเพราะเขาเป็นผูส้รา้งเครื่องรบัสญัญาเรดา้
เป็นคนแรกของโลก และเป็นคนแรกที่แทจ้รงิที่ประดิษฐวิทย ุ 

นอกจากนี้หลักวิทยาศาสตรย์ังอธิบายต่อไปว่า  หัวใจส าคัญ  ทนัทีที่เราเคลื่อนไหวรา่งกายจะสรา้งความถ่ีส่ง
พลงังานออกไปยงัสภาพแวดลอ้ม รอบๆ ตวั ในชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟียรจ์ะมีความถ่ีประมาณราวๆ 9.5 ตอ่วินาที  
โดยขณะที่ความถ่ีในตวัมนษุยจ์ะมีในรา่งกายอยู่ประมาณ 6.8  ถึง 9.5 รอบต่อวินาที กระดกูและอวยัวะภายในของ
เราเคลื่อนไหวเป็นจงัหวะไปมาดว้ยอตัราความถ่ี 8 ถึง 9 รอบตอ่วินาที  นั่นคือ ความถ่ีในรา่งกายเรากบัความถ่ีในชัน้
บรรยากาศไอโอโนสเฟียรส์ั่นสะเทือนสอดคลอ้งตรงกนั  ฉะน้ัน  จะเหน็ได้ว่า เรา คือ กลุ่มพลังงานทีส่ั่นสะเทอืน
เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดยีวกับผู้อ่ืน โลก และส่ิงแวดล้อม รอบๆ ตัวเรา   

และดอกเตอร ์เฟรต อลัน วูฟล ์ นักควอนตันฟิสิกส ์ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นียร ์
ลอสแองเจลลิส ประเทศสหรฐัอเมรกิา ยืนยนัว่า “จากความกา้วหนา้ทางควอนตมัฟิสิกสไ์ดส้นบัสนนุความคิดของเพล

โต  นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ  ที่เช่ือว่า  วิญญาณมีจริงและไม่มีวันดับสูญ เน่ืองจากเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ซึ่ง

วิญญาณเหล่านัน้จะไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นความจริงแท ้ซึ่งไม่ใช่โลกทางกายภาพของมนุษยท์ี่อยู่นี ้ในทางควอนตมั

ฟิสิกสมี์หลกัฐานบ่งชีว้่ามีโลกที่ไม่ใช่วถัตหุรือโลกกายภาพที่ เราอยู่นีอ้ีกมากมายเป็นโลกแห่งความจริงเหนือมนษุยข์ึน้

ไปแมไ้ม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่น  ามาแสดงในเวลานีไ้ด ้แต่ในทางควอนตมัฟิสิกสพ์ลงังานและอนภุาคหรือวตัถุ

ใดๆ เม่ือคน้ควา้ลกึลงไปก็จะพบวา่ มีขนาดเลก็ลงๆ เรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิน้สดุ” 
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แนวความคิดของดอกเตอรวู์ฟล ์ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและเช่ือว่าวิญญาณกับจิตใต้ส านึกเป็นส่ิงเดียวกัน

และมีสภาพเป็นควอนตัม คือ เป็นอนุภาพและคล่ืน หมายถึง จิตใต้ส านึกของมนุษยน์ทุกคนสามารถ

เดนิทางไปไหนมาไหนได้ด้วยความเร็วเหนือแสงและสามารถเข้าถงึแหล่งสตปัิญญาอันไร้ขอบเขตได้  

และควอนตัมฟิสิกสท์างวิทยาศาสตร ์ ยังอธิบายว่า  พระเจ้า คือ ทุกๆ สรรพส่ิง และทุกๆ ส่ิง คือ พระ
เจ้า รวมถงึยังอยู่ในตัวทุกๆ คน  คือ ความจริงแล้ว  ในตัวเราทุกๆ คนมีพระเจ้า พระคริสต ์หรือ องคศ์าสดา

อยู่ในตัวทุกคนไม่มีแบ่งแยก     

จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตรข์้างต้น  พวกเราทุกคนมีพลังงานไฟฟ้าคล่ืนความถี่และพวกเรายังเป็น

ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าความถี่นี ้ โดยพลังงานมีอยู่ในตัวเรา เมื่อไหร่ก็ตามทีเ่รามีอารมณค์วามรู้สึกแบบความ

ปรารถนาอันแรงกล้า พลังอันส่ันสะเทือนนี้จะถูกจัดส่งไปยังจิตใต้ส านึกและจิตใต้ส านึกจะส่งคล่ืนความถี่

และพลังไฟฟ้าของเราส่งออกไปจูนแหล่งคล่ืนความถีพ่ลังงานเดยีวกันกับเราท าใหเ้ราประสบความส าเร็จใน

ส่ิงทีต่้องการ  

มาท าความรู้จักกับ “ควอนตัน”    

คน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1900  ขณะที่  แมกซ ์พลังค ์ก  าลงัทดลองเก่ียวกับการแผ่รงัสีของวตัถุเขาพบว่าเม่ืออุณหภูมิสงูขึน้
มกัจะเปลี่ยนสีและแผ่รงัสีความรอ้นออกสู่ภายนอกความรอ้นดงักล่าว ก็คือ พลังงาน รังสีแผ่ออกจากวัตถุน้ันเป็น
อนุภาพเล็กๆ ที่เรียกว่า ควอนตัม  โดยมีพลงังานแผ่จากอนภุาพไม่คงที่และคลื่นพลงังานที่แผ่ออกมามีลกัษณะเป็น
อนภุาคเล็กๆ จึงเป็นพลงังานและคลื่นความถ่ี และจากการศกึษาตวัมนษุยเ์รานั้น ทฤษฏีควอนตมัยงับอกว่า ตัวเราน้ัน
เป็นทั้งอนุภาพและคล่ืน และโลกของอะตม  ตัวเราประกอบด้วยส่ิงที่เล็กที่สุด คือ อนุภาค คือ วัตถุแข็งๆ ที่
เล็กทีสุ่ด คือ โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน และควารก์ และเรายังเป็นคล่ืนในเวลาเดยีวกันมีการวิ่งไปมาจับ

กลุ่มและเปล่ียนแปลงรูปร่างไปมาตลอดเวลา ไม่หยุดน่ิงคงที่ เมื่อเป็นเช่นน้ัน  อนุภาคทั้งหมดประกอบขึน้

เป็นร่างกายมนุษยก์็คือ คล่ืนพลังงานทีเ่คล่ือนไหวแผ่พลังงานอออกได้ตลอดเวลา 

ควอนตมัฟิสิกสบ์อกเราว่า อนุภาคโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก นิวตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และอิเล็กตรอนไม่มี
ประจุ ส  าหรบัอิเล็กตรอนนั้น เป็นทั้งคลื่นและอนุภาค  เม่ือตัวเราและสรรพสิ่งในโลกใบนี ้ประกอบขึน้ดว้ย โปรตอน 
นิวตรอน อิเล็กตรอน หรือควารก์ ทัง้สามนีแ้ละอิเล็กตรอนอยู่ในตวัเรา เช่นกนั  เราจึงมีทั้งคล่ืนและอนุภาค คือ  เรา
จึงแผ่พลังงาน และส่งคล่ืนส่ันสะเทือนออกไปภายนอกได้ ขณะเดียวกันก็รับคล่ืนและพลังงานจากภายนอก
ในตัวเราตลอดเวลาเช่นเดียวกัน  และพบว่ารงัสีที่แผ่ออกจากวตัถสุิ่งต่างๆ นัน้เป็นอนภุาคเล็กๆ ที่เรียกว่า ควอนตัม  
ฉะน้ัน ทุกส่ิงรวมถงึตัวเรานีม้ีรังสีแผ่ออกจากตัวเองตลอดเวลา คือ ควอนตัม  

สาระส าคัญของทฤษฏีควอนตัม เน้นย ่า  ตัวเราน้ันเป็นทั้งอนุภาค คล่ืนและโลกของอะตอม ไม่เหมือนโลกที่
เราอาศัยอยู่ หมายถึง ส่ิงที่เรามองเห็นหรือคุ้นเคยอยู่ทุกวันนี้ เป็นเพียงภาพลวงตา  ในระดับควอนตัมหรือ
ระดับอนุภาคหน่อยทีเ่ล็กทีสุ่ด ทุกส่ิงเป็นพลังงานและเป็นคล่ืน และไม่มีอะไรขวางกั้นพลังงานและคล่ืนได้ 
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ฉะน้ัน  สสารและพลังงานเป็นส่ิงเดียวกันและทีเ่ราเรียกนว่า ควอนตัม ก็เพราะว่าในระดับอนุภาพหรือหน่วย

ทีเ่ล็กทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นโปรตอน นิวตรอน  อิเล็กตรอน หรือ ควารก์ ล้วนเป็นสลารทีส่ามารถเปล่ียนพลังงาน

ได้และบางครั้งก็อยู่ในรูปของคล่ืนความถี่ได้ด้วยและตัวเราก็เป็นเช่นน้ัน คือ เป็นกลุ่มพลังงานและมีการ

เคล่ือนตัวอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอม  

การเชื่อมต่อจิตใต้ส านึกด้วยวิธีการหายใจแบบควอนตัมพลังงานวิเศษ

ดงึดูดมหาศาล  

วิธีนีส้ร้างความส าเร็จรวดเร็วท าให้เกิดผลลัพธใ์นระยะส้ันๆ มันเป็นกระบวนการและขั้นตอนดงึขุนทรัพย์
ในตัวคุณออกมาใช้สร้างผลลัพธต์ามหลักวิทยาศาสตรท์ีพ่สูิจนม์าแล้ว 
 

มีขั้นตอนดังนี ้

1     เตรียมส่ิงทีคุ่ณปรารถนา ใสใ่นความคิด นกึถึงมนั มโนภาพหรอืจิตนาการที่ชดัเจน ตอ้งการอะไร 
  
2  ท าตัวให้รู้สึกผ่อนคลาย  คิดถึงสิ่งที่ตอ้งการ เป็นภาพที่ชดัเจน และหายใจเขา้ลึกๆ ใหห้ลบัตามองเห็นลม

หายใจน าพาออกซิเจนเขา้ไปในปอดแลว้ มโนภาพหรือจิตนาการมองเห็นออกซิเจนกระจายแผ่ซ่านแทรกซึม
ไปยงัทกุๆ ส่วนของรา่งกาย และไปยงัเซลลท์กุเซลลต์ัง้แต่ศีรษะจรดเทา้ไปยงัอะตอมทกุ ๆ  อะตอมของเซลล ์ 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  
 

3 ท าสมาธิและหายใจแบบเดิมตามข้อ 2  แต่คราวนีใ้หเ้พิ่มการคิดถึง มโนภาพหรือจิตนาการถึงสิ่งที่

ตอ้งการเขา้ไป เช่น ตอ้งการความรกั เรื่องงาน หรือจ านวนเงิน ให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวไปมาและใส่
อารมณค์วามรูส้ึกไปกับภาพใหค้ิดว่าภาพนัน้ไดเ้ปลี่ยนเป็นอากาศที่เราไดส้ดูดมเขา้ไปในจมูกและใหม้โน
ภาพที่ตอ้งการกลายเป็นลมหายใจบริสทุธ์ิเขา้ไปในร่างกาย แลว้กระจายไปแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ทุกเซลล ์
และไปทั่วทกุอะตอม ท าอย่างนีเ้ป็นเวลา 15 นาที  [ เน้น หากสามารถท าก่อนนอนในแต่ละคืนได้จะให้
ผลดมีากเพราะเป็นช่วงเวลาทีจ่ติใต้ส านึกออกท างานกลางคืน ] 

 

 

 

 
 
 
 
 

อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารคดีทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละกฎแรงดึงดูด  
สารคดีควอนตัว 
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/292463465240495/ 
สารคดีกฎแรงดงึดงึ 

https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/282775012967781/ 
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/1505699516258950/ 
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/2686927064915644/ 
[อา้งอิงแหลง่ขอ้มลูหนงัสือโด่งดงั “ MIRACLE OF QUANTUM มหศัจรรยแ์ห่งควอนตมักบัพลงัจิตใต้
ส  านึก”] 

https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/292463465240495/
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/282775012967781/
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/1505699516258950/
https://www.facebook.com/BlessingGodMother/videos/2686927064915644/
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นอกจากนี ้ยังมีการยืนยันถึงจิตใต้ส านึกว่า จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของเรา ตาม

หลักค าสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมตตา [พระอรหันตข์องไทย] ท่านได้พูดถึง

จิตใต้ส านึกเม่ือคร้ังท่านเทศน์อบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาเขต

การศึกษา 11 ณ วันวะภแูก้ว  
 

 

เรื่อง ภาวนาปลุกจติใต้ส านึก 

เทศนอ์บรมครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา เขตการศึกษา ๑๑ ณ วัดวะภแูก้ว เมื่อวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ 

อาตมะได้ฟังท่านผู้เป็นหัวหน้าได้กล่าวรายงานแล้ว รู้สึกซาบซึง้ในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจ
จะมารับการอบรมธรรมะภาคปฎิบัตสิมาธิ 
 

การปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นหรือมีความมั่นใจ การปฏิบัติสมาธิเป็นการปลุกจิตใต้ส านึกให้ตื่น
ขึน้มา เมื่อเรามาปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง   เช่น บริกรรมภาวนา เป็นต้นหรือการสวดมนตก์็
ดี ในเมื่อเราสวดซ า้ๆ ท่องค าใดค าหน่ึงซ า้ ๆ อยู่ไม่ขาดสายด้วยความมีสติสัมปชัญญะ จะท าให้จิตใต้ส านึก
ของเราตืน่ขึน้มา 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%86?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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คนเราทุกคนมีฤทธิ์ มีอิทธิพล มีอ านาจอยู่ในตัวเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติ ในชาติ

ก่อน ๆ  เราอาจจะเคยได้เป็นฤาษีบ าเพ็ญฌานบ าเพ็ญตบะมาแล้ว เราก็ไม่ทราบได้ เมื่อเป็นเช่นน้ัน ฤทธิ์

อิทธิพล และอ านาจที่เราเคยบ าเพ็ญมาในภพก่อนชาติก่อน *** จิตใต้ส านึกของเราจะเป็นผู้เก็บบันทึก

เอาไว้ แล้วจะตดิไปกับจติของเราทุกภพทุกชาตไิม่ว่าเราจะไปเกิดในทีใ่ดภพใด 

เมื่อจติใต้ส านึกตืน่ขึน้มา มันมีลักษณะอย่างไร เราจะรู้สึกว่าจติของเราน่ีมีสตรู้ิตัวอยู่ตลอดเวลา ความเป็นผู้มี

สติรู้ตัวตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหน ในจิตของเราก็มีสติส าทับอยู่ทุกขณะจิต เราก้าวเดิน สติก็มา

ท าหน้าที ่เรายืน สติก็มาท าหน้าที ่เราน่ัง สติก็มาท าหน้าที ่เรานอน สติก็มาท าหน้าที ่เรารับประทาน ดื่ม ท า 

พูด คิด สติก็จะมาเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ  ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตใต้ส านึกตื่นขึ้น

มาแล้ว 

จติใต้ส านึกทีต่ืน่ขึน้มา มีสตสัิมปชัญญะ รู้ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา จติทีม่ีสต ิเป็นจติทีเ่ป็นผู้รู้ ได้ช่ือว่า 

เป็นจิตพุทธะ ถ้าสติสัมปชัญญะสมาธิเข้มแข็ง จิตก็จะเป็นผู้ตื่น  คือ ตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์

และส่ิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นน้ัน จติก็มีความแกล้วกล้าอาจหาญช่ืนบาน มีความยิม้แย้มแจ่มใส

อยู่ภายในจิตตลอดเวลา จึงกลายเป็นจิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นักปราชญท์่านเรียกว่า

จิตพุทธะ พุทธะที่เกิดขึน้กับจิตของผู้ปฏิบัติสมาธิ ก็คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มาจากค าบาลีว่า พุทโธ พุทโธ

แปลว่าผู้รู้ พุทโธแปลว่าผู้ตืน่ พุทโธแปลว่าผู้เบกิบาน 

เมื่อเรามีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อยู่ในจิตของเรา เป็นคุณธรรม คุณธรรมที่ท าจิตให้เป็นพุทธะ ท าจิตของเราให้

เป็นพระพุทธเจ้า แต่พวกเราฟังค าสอนของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรามาปฏิบัติตาม เราจึงได้ช่ือว่า

เป็นพุทธสาวก คือสาวกผู้รู้ ผู้ตืน่ ผู้เบกิบาน ได้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือธรรมทีท่ าจติใหเ้ป็นพุทธะ ในเมื่อทรงไว้

ซึ่งความรู้สึกเช่นน้ันก็ได้ช่ือว่ามีคุณธรรมอยู่ในจิต ผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในจิต เขาย่อมจะมีความรู้สึกส านึกผิด

ชอบช่ัวดี ตั้งใจทีจ่ะละความช่ัวประพฤติความดี ท าจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ น่ีคือคุณสมบัติทีจ่ะเกิดจาก

การฝึกสมาธิ   [อ้างอิงแหล่งข้อมูดทีม่า : thaniyo.com ] 

จากค าสอนของหลวงพ่อยืนยันตรงกับแนวความคิดของกลุ่มนักวิทยาศาสตรว์่า “จิตใต้ส านึกกับวิญญาณเป็น

ส่ิงเดยีวกัน”  โดยจติใต้ส านึกเก็บข้อมูลของเราไปทุกภพทุกชาตมิีพลังงานมากมาย 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%94?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthaniyo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dM3jyaGymD21Y0bRVFeobdrJE8LKcSpfQWcYqiT8IvX3WKEkXEVvnn5o&h=AT0kPshNdiRBlKXBdgKJHgUa3j9vry3X_QJQ8oe0Ys-TDyZKd1mAkP9GLpEd1Al7fSUwQTclyHq_eO_iQyy4pW-zlM-hqlNjBTe5sVj2vlbC1-qTkm857Q3fiiItw9F5mQbD&__tn__=-UK*F
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จิตใต้ส านึกจึงมีบทบาทหน้าที่และพลังงานมหัศจรรยม์ากมายในตัวเรามีหน้าที่ดึงดูดทุกสิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มีบทบาทหน้าที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตเรา ทั้งทางด้านดีหรือไม่ดี

ใหแ้ก่เราโดยตรง  

จิตใต้ส านัก คือ ใจของคุณส่ิงที่คุณมีความรู้สึก อารมณต์่างๆ ที่รู้สึกมัน  และอารมณท์ี่คุณส่งออกภายนอก  

อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันมาจากใจของคุณแรงส่ันสะเทือนภายในตัวคุณเอง คุณรู้สึกแบบไหน คุณจะ

ได้รับแบบน้ันและอารมรณค์วามรู้สึกของคุณมันจะถูกส่งไปจัดเก็บไว้ในจติใต้ส านึกของคุณเสมอ    

จติใต้ส านึก คือ พลังงานทีม่ันเป็นทัง้อนุภาพและคล่ืนอาศัยอยู่ในมิตทิีสู่งขึน้ไปเรียกว่า พืน้ทีท่ีเ่ป็นสูญญากาศ
สมบูรณแ์บบมันเดนิทางไปมาได้ในทุกๆ มิต ิและมันก็อยู่ในตัวเราและแทรกซึมไปทุกหนแหง จติใต้สึกนึกมัน
คือกลุ่มพลังงานและสตปัิญญาอันไร้ของเขต และมันเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของทุกคน 

จงรู้ว่าทนัททีีคุ่ณคิดและรู้สึกส่ิงใด ไม่ว่าด้านดหีรือไม่ หรือแบบไหนก็แล้วแต่ ความคิดของคุณซึ่งเป็นพลังงาน
อย่างหน่ึงซึ่งเป็นอนุภาคและคล่ืน เมื่อไรคุณคิดมันจะส่งกระแสเป็นคล่ืนเดนิทางไปมาระหว่างตัวเรากับสนาม
พลังงานภายนอกเสมอและมันสามารถเข้าถงึจติใต้ส านึกได้ด ี

หากคุณคิดและมีอารมณค์วามรู้สึกกับส่ิงน้ัน คุณก าลังส่งพลังงานเข้าไปทีจ่ิตใต้ส านึกของคุณ จิตใต้ส านึกมัน
จะรับไปเก็บไว้โดยไม่ปฏิเสธ ไม่ตัง้ค าถาม และมันจะหาทางปฏิบัตใิหเ้กิดขึน้จริง 

จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว 

จติใต้ส านึก เป็นดังสะพานเช่ือมทีส่ าคัญต่อก้าวทีสิ่บเอ็ดสู่จุดขุนพลังดงึดูดความส าเร็จ ความมั่งค่ัง ร ่ารวย  

จิตใต้ส านึก ประกอบไปดว้ยความรบัรูท้ัง้มวล ที่กระแสความคิดทุกชนิด ถูกบนัทึกและจดัระเบียบและสามารถเรียก
กลบัมาได ้ จิตใตส้  านกึจะรบัและจดัเก็บทกุความคิด ทกุความรบัรูไ้ม่วา่จะแบบไหน 

คณุสามารถ จงใจ หว่านแผนการ ความคิด หรือจดุประสงคล์งไปในจิตใตส้  านึกที่คณุปรารถนา  จะแปลงใหก้ลายเป็น
ตวัตนหรอืเป็นเงิน 

จิตใตส้  านกึจะเริ่มท างานกบัความปรารถทีโ่ดดเด่นบวกดว้ยอารมณร์ว่ม เช่น ความเช่ือ  

จิตใตส้  านึกจะไม่มีวนัหยดุนิ่ง ถา้คณุไม่ยอมหว่านความปรารถนาลงไปบนจิตใตส้  านึกมนัจะกลืนกินความคิดทกุชนิดที่
เขา้ถึงมนั ที่คณุไม่ไดต้ัง้ใจ  

ส าหรับตอนนี้ คุณแค่จ าไว้ว่า  ทุกขณะที่คุณก าลังใช้ชีวิตประจ าวันกระแสความคิดทุกชนิดก าลังเข้าไปยังจิต

ใต้ส านึก โดยทีคุ่ณไม่รู้ตัว 

บางกระแสเป็นความคิดลบ  บางกระแสเป็นความคิดแง่บวก ตอนนี้คุณต้องพยายามปิดท่อส่งของกระแส

ความคิดแง่ลบและช่วยในการจงใจโน้มน้าวจติใต้ส านึก  ผ่านกระแสแง่บวกของความปรารถนา 
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