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ค าน า 

หลายคนไม่เคยไดยื้นหรือรู ้ความลบัที่มีการคน้ควา้วิจัยตามกระบวนการ
ดา้นวิทยาศาสตร ์พิสจูนค์วามมีอยู่ของจิตวิญญาณ จิตใตส้  านึก ว่าเป็นสิ่ง
เดียวกนัมีอยู่ภายในตวัมนษุย ์ และเป็นพลงังานมหาศาลภายในตัวมนุษย ์
สรา้งความส าเรจ็ใหก้บัคุณไดอ้ย่างมหัศจรรย ์

คนส่วนใหญ่เข้าใจค าว่า 'วิทยาศาสตร '์ ตอ้งเก่ียวข้องในความสัมพันธ์
เฉพาะวตัถ ุและพลงังาน  โดยมองว่าห่างไกลจากตัวเอง   โดยแทจ้ริงแลว้
วิทยาศาสตรไ์ดว้ิวัฒนาการไปที่สงูกว่านั้น ถึงขั้นมิติเหนือขึน้ไป ซึ่งกล่าว
ประเด็นของจิตวิญญาณ จิตใตส้  านกึ หรอืที่เราเรยีกกนัว่า “จิตดงัเดิม”  

พวกเราทุกคนล้วนมีพลังงานแห่งจิตดังเ ดิมภายในตัว  นี่ คือ  จิตที่
วิวัฒนาการผ่านตัวตน ผ่านโลกไปเชื่อมโยงต่อเนื่องกับจิตของจักรวาลที่
เป็นธรรมจิตหรือเทวจิต (cosmic of divine consciousness) ที่ผูรู้เ้รียกว่า 
“จิตของศาสดาอรหนัต”์  และมนัมีบทบาทส  าคัญสรา้งการเปลี่ยนแปลงให้
ชีวิตของคณุไดอ้ย่างรวดเรว็และมีความแรงดว้ยคลื่นความถ่ีเป็นแรงสั่นสะ
เทืองออกจากตวัคณุและดงึดดูสิ่งเดียวกันหรือคลา้ยกันกลบัเขา้มาในชีวิต
ของคณุ 

ผู้เขียนได้รวบรวมผลการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาที่
เก่ียวขอ้งกับมนุษย ์ เพียงคุณศึกษาและเรียนรูอ้่านจากเนือ้หาทั้งหมดใน
หนงัสอืเลม่นี่ คณุจะเขา้แจง้แก่นแทข้องจิตวิญญาณ จิตใตส้  านึกซึ่งเป็นสิ่ง



 ์ิททฤญ บุ น์ตัรรมอ – โคช้ Ami Lawyer   [ 5 ] 
 

เดียวกบัใยเย่ือพืน้ฐานของจกัรวาล น  าพาสรา้งชีวิตใหม่ใหคุ้ณเป็นผูส้  าเร็จ
ในสิ่งที่คณุปรารถนาในระยะเวลาอนัสัน้ 

หลายคนต้องการประสบความส า เร็จในระยะสั้น แต่ไม่เข้าใจกฎแห่ง

ธรรมชาติ กฎแห่งเหตุและผลหากคุณไม่เขา้ใจพลงัภายในของคุณ แสดง

ว่าคณุอยู่กบัความเครียด ความวิตก กังวล ความทุกข ์และความเศรา้ ซ  า้

แลว้ซ า้เหลา่หรอืตลอดชีวิต 

หากคณุตอ้งการเปลี่ยนชีวิต และความส าเร็จในระยะสัน้ หมดหนี ้และใช้

ชีวิตอย่างมีความสขุ และมีสขุภาพดี สิ่งแรกที่คุณตอ้งรูคื้อพลังในตัวคุณ 

มนัคือพลงัวิเศษ สรา้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคณุ 

หนงัสอืเลม่นี่ เหมาะส  าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเปลี่ยนชีวิต ชอบการศึกษาเรียนรู ้

ศาสตรแ์ห่งความส าเรจ็และสตรแ์ห่งการจัดระเบียบความคิดตัวเอง 

หากคณุเคยลม้เหลวในชีวิตหลายครัง้หลายหน  หนังสือเล่มนีจ้ะท  าใหคุ้ณ

เขา้ใจธรรมชาติของโลกนี ้และธรรมชาติของจักรวาล และพลงัจิตในตัวเอง 

เมื่อคณุอ่านจบ คณุจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ 

ผูเ้ขียนจงึจดัท  าหนงัสอืฉบับนี่ เพื่อใหค้นไทยและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ใจ 

น  าไปสูค่วามส าเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ตามแบบที่เราตอ้งการ สตูร

ลบั พลงัจิตวิญญาณ พลงัจิตใตส้  านึก เชื่อมโยงพลงัแห่งกฎจักรวาล และ
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รบัรองกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์อ่านเพียงเล่มเดียวต่ืนรูช้ีวิตคุณจะ

เปลี่ยนไปตลาดกาล 

ดว้ยความปรารถนาดี 

อมรรตัน ์บญุฤทธ์ิ : โคช้อาม่ี ทนายความ 
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บทที ่1 จติวญิญาณ พลังชวีติ สร้างความส าเร็จ   

จติวิญญาณของคุณ เป็นพลังชีวิตสร้างความส าเร็จ ดึงดูดความโชค

ดี ร ่ารวย สิ่งท่ีคุณปรารถนาได้อย่างรวดเร็ว  

จิตวิญญาณ  คืออะไร  

ผูเ้ขียนไดค้น้ควา้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและวิวัฒนาการของมนุษย ์ เรา

ทุกคนกว่าจะเป็นมนุษย ์ ในแง่ขอนักวิทยาศาสตรไ์ดพ้บว่า มนุษยม์ีการ

วิวฒันาการจากสิ่งมีชีวิตที่เดินดว้ยเทา้สี่เทา้ มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินดว้ยเทา้

สองเท้านั้นใช้เวลาหลายล้านปี ซึ่งนับเป็นการวิวัฒนาการหลายพันปี

มาแลว้ วิวัฒนาการมีความก้าวหนา้ตลอดทุกยุคทุกสมัยและกาลเวลา

สร้างการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของมนุษย์ชาติ  จิตวิญญาณมี

ความส  าคญัต่อพลงัชีวิตของมนษุยท์ุกคน รวมถงึตวัคณุ   

จิตวิญญาณมีผลต่อการสรา้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและความส าเร็จใหก้ับ

คุณ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่ที่มุมมองด้านความเช่ือเรื่องจิตวิญญาณของคุณเป็น

ลกัษณะแบบไหน   

ตั้งแต่สมัยโบราณเรามีการแสวงหาทางตื่นรู ้ด้านจิตวิญญาณหรือการ

พัฒนาทางจิตวิญญาณใหสู้งขึน้เสมอ  ดังเราจะเห็นไดจ้ากในอดีตกาล

สมยัพระพทุธเจา้  ซึ่งจะมีผูน้  าสอนทกุยคุทกุสมยั และมีการตีความเรื่องจิต

วิญญาณที่แตกต่างกนัออกไป   

https://www.arokauecenter.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/
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จิตวิญญาณ  คืออะไร   

หลายคนคงอยาก รู ้ค  าว่า  “จิตวิญญาณ”  คืออะไร  ซึ่งมีผู ้รู ้ได ้ให้
ความหมายมากมายแตกต่างกัน และฉันจะเชื่อสิ่งไหนดี  

ผู ้เ ข ียนบอกได ้เ ลยคะ  ค าตอบของผู ้รู ้ต ่า งๆ  ไม่มีใ ครผิดใค รถ ูก 
เ พ ราะ แหล่งค วาม รู ้ที ่ ม าขอ ง เ รื ่อ ง จ ิต ว ิญญาณและค วาม เ ชื ่อ
แตกต่างกันย่อมให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น  ไม่มีค  าตอบ
ไหนที่ ผิดหรือของฉันถูก  ทั้งนี่ อยู่ที่คุณเลือกจะเชื่ อและตรวจสอบ
พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองก่อนว่า  ค  าตอบไหนจะน าพาชีวิตของคุณให้
เปลี่ยนแปลงชีวิตได้รวดเร็วและเป็นแก่งอันแท้แห่งของชีวิต   

ฉะนั้น  ค  าว่าจิตวิญญาณอยู่ที่คุณจะเลือกความเชื่อ เฉพาะที่ เ ป็น
เหตุและผลสร้างการเปลี่ ยนแปลงชีวิตให้กับคุณ  

หนังสือเล่มนี ้ จะน าพาให้คุณรู้จักค าว่า  “จิตวิญญาณ” ตาม
แนวทางด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของทางตะวันตกและ
ด้านหลักธรรมท่ีมีการสอนตั้งแต่ยุคสมัยโบราณควบคู่กัน  

“จิต”  ในแง่ของธรรมชาติหลกัธรรมที่เขา้ในง่ายๆ   คือ ตัวที่รบัรู ้อารมณ ์

หรอืท  าหนา้ที่ เห็น ไดยิ้น รูก้ลิ่น รูร้ส รูส้กึต่อการสมัผสัถกูตอ้งทางกาย และ

รูส้กึนกึคิด ทางใจ  ที่เราเรยีกกนัทั่วไปว่า “ความคิด” 

“วิญญาณ” ในแงเ่ป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง เป็นนามธรรม  แปลตามศพัท์

ไดว้่า เป็นสภาพธรรมที่รูแ้จง้ (ซึ่งอารมณ)์   
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ผู้เขียนขออภิบายพื้นฐานเบื้องต้นเพ่ือให้คุณได้เข้าใจ ตามแนว

หลักธรรม  “วิญญาณ”  หากจะให้ความหมายเข้าใจง่ายๆ คือ 

ความรู้แจ้งอารมณ์, จิต , ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเม่ืออายตนะ คือตัว

เช่ือมต่อภายในและภายนอกกระทบกันท าให้เกิดความรู้สึกขึน้ 

เช่น  รูปอารมณใ์นเวลาเมื่อรูปมากระทบตา เป็นตน้  ไดแ้ก่ การเห็น การได้

ยิน เป็นอาทิ ;   วิญญาณ ทัง้ ๖ คือ 

จกัขุวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างตา   (เห็น) 

โสตวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างห ู   (ไดยิ้น) 

ฆานวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างจมูก   (ไดก้ลิ่น) 

ชิวหาวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างลิน้    (รูร้ส) 

กายวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างกาย  (รูส้ิ่งตอ้งกาย) 

มโนวิญญาณ           ความรูอ้ารมณท์างใจ                          (รูเ้รื่องในใจ) 

ร่างกาย คือ รูปธรรมที่ประกอบจาก กาย ,จิต ,อตุ ุ ,อาหาร (ธาตดิุน ธาตุ

น  า้ ธาตไุฟ และธาตุลม้) และกายมี 2 กาย คือ กายที่เรียกว่ากายหยาบที่

เห็นดว้ยตาและกายทิพยภ์ายในหรอืจะเรยีกว่ากาย “โอปปาติกะ” ไม่

สะทอ้นแสง มองดว้ยตาเปลา่ไม่เห็น กายทิพยภ์ายในดา้นวิทยาศาสตร์

เรยีกว่า “พลงังาน”  
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รวมสองค าจิตและวิญญาณ เป็นค าว่า “จิตวิญญาณ”  ในแง่หลกัธรรม คือ 

นามธรรมไม่มีรูปร่าง แต่สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยอารมณ ์ หรือจะเรียกว่าจิต

วิญญาณดงัเดิมของเรา คือ ตวัรบัรูข้องเรา จิตละเอียดของเรา   
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จติวิญญาณ ตามแนวคิดของตะวันตก ให้ความหมายดังนี้ 

ตามแนวคิดและความเชื่อในโลกทางตะวนัตก ค าว่า จติ หรอื Soul 

หมายถงึ การเป็นมนษุย ์(Human being)  

สว่น วิญญาณ หรอื Spirit หมายถงึ การรบัรูโ้ดยเก่ียวโยงหรือเก่ียวขอ้งกับ

พระเจา้หรอืจกัรวาล  ซึ่งค  าว่าพระเจา้คือสิ่งเดียวที่เรียกกันว่า “จักรวาล” 

ในหลายๆ ศาสนาต่างตีความในแบบเดียวกันที่คนไทยเรียกว่า คือ “สิ่ง

ศกัด์ิสทิธ์ิ”   หากเราไดดู้ภาพยนตรส์ารคดี “I Am “ ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

จิต วิญญาณในเ ชิ งวิ วัฒนาการมนุษย์   แ ละยุคสมัย เปลี่ ยน ไป

นักวิทยาศาสตร์พยายามวิจัยศึกษาวิวัฒนาการเหตุผลหาค าตอบค า

ว่า “จิตวิญญาณ” เนื่องมาจาก ความเชื่อของ “โลกตะวันออก”  เราจะ

เห็นว่าชาวพทุธเรามีการสอนเรื่องจิตวิญญาณมาอันยาวนาน เราไดยิ้นได้

ฟังและใหค้วามส  าคัญกับ “จิตวิญญาณ” หรือสิ่งที่จับตอ้งไม่ได ้ ขณะที่ 

“วิทยาศาสตร”์ เป็นผลการวิจัยผลการทดสอบเป็นเรื่องของเหตุและผล 

ตดัสนิที่ซึ่ง “จบัต้องได้”  

ตั้งแต่ในยุคอดีต ทั้งสองสิ่ง คือ “วิทยาศาสตร์” และ “ไสยศาสตร”์ ต่าง

เป็นเส้นขนานของกันและกัน ไม่มีวันจะมาบรรจบกันได้ แต่ในสมัย

ปัจจุบัน  “วิทยาศาสตร์” เดินหน้าอย่างก้าวกระโดด ท าให้การพัฒนา

เครื่องไมเ้ครื่องมือในหอ้งทดลอง เริ่มลงลกึและเขา้ใกล  ้“จิตวิญญาณ” ทุก

ทีแลว้ 
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ผลการวิสัย บอกกับเราว่า  “สมอง” หาใช่ตัวชี ้ขาดของร่างกายมนุษย ์
เพราะสัญญาณที่  “ร่างกาย ” ส่งไปยัง  “สมอง” มีมากกว่าข้อความ
ที่ “สมอง” สั่งการลงมา ดังนั้น “สมอง” เป็นเพียงอวัยวะหนึ่งซึ่งท  างาน
ตามกลไกของรา่งกาย และอวยัวะที่ส  าคญัที่สดุของคนเราก็คือ “หัวใจ”  

วิวฒันาการทางดา้นวิทยาศาสตร ์คือ การทดลองทางหอ้งปฏิบัติการไฟฟ้า
คลื่นหัวใจ มีการน าเสนอผลลพัธ์จากงานวิจัยว่า  “หัวใจ” เป็นตัวส่งคลื่น
ความถ่ีของรา่งกายในหลายภาวะ โดยเฉพาะเรื่องของ “อารมณ”์  ซ่ึงสาร
คดีภาพยนตรเ์ร่ืองนี้ได้น าเสนอวิวัฒนาการผลการทดลองในด้าน
วิทยาศาสตร ์ให้ความส าคัญ เร่ืองหัวใจ หรืออารมณค์วามรู้สึกของ
มนุษยคื์อตัวเช่ือมต่อจกัรวาร สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ 

ฉะนั้น  หัวใจของคุณ มันคือจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับจิตใตส้  านึก

ของคณุ เมื่อไรอารมณค์วามรูส้กึของคณุดีมีความสขุ กราฟหัวใจของคุณมี

ระดับที่วิ่งสูงขึน้  เมื่อไรอารมณค์วามรูส้ึกของคุณแย่หรือไม่ดีกราฟหัวใจ

ของคุณจะมีระดับที่วิ่งลงต ่าลง นี่ คือผลการทดสอบในทางวิทยาศาสตร ์ 

ซึ่งอามรณ ์คือ หัวใจของคุณ มันจะเก่ียวขอ้งกับสิ่งดีๆ ที่จะเขา้มาในชีวิต

ของคณุ   

และนอกจากนี ้ กลุ่มผู้ศึกษาพลังจักรวาล มีความคิดและเชื่ อว่าจิต

วิญญาณ คือ พลังจักรวาล ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับพลังพระเจ้า และเป็นสิ่ง
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เดียวกันกับพลงัจิตใตส้  านึก และในทางด้านวิทยาศาสตรเ์รียกว่า “กลุ่ม

พลงังานไฟฟ้าคลื่นความถ่ี”  

ตามความเชื่อของทางตะวนัตก และจากการทดลองทางวิทยาศาสตร ์มี

การกลา่วไวว้่า รา่งกาย (body) และจิต (soul) คือสิ่งที่แยกจากกนั ดงันัน้

เมื่อเราตายจิตของเราก็จะกลบัไปที่ตน้ก  าเนิดซึ่งก็คือพระเจา้หรอืพลงังาน

จกัรวาล เพื่อรอการเกิดใหม่  

จากการศึกษาของผู้เขียน สิ่งท่ีน่าสนใจในเร่ืองของจิตวิญญาณของ

การเกิดใหม่  ตามแนวคิดตะวันตกในด้านวิทยาศาสตร์ คือ มนุษย์

ทุกคนเป็นพลังงานและเป็นพลังงานส่วนหน่ึงของพระเจ้าหรือ

จกัรวาล  เป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ และเปรียบเทียบค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาในปัจจบัุน หากศึกษาจะเห็นค าสอนให้รับรู้เร่ืองว่า 

จติประภัสสร ซ่ึงเป็นจติดังเดิมเป็นจติท่ีผุดผ่องใสสะอาด   

การศึกษาจิตวิญญาณจ าเป็นอย่างมาก ที่ตอ้งรูซ้ึง้ในเรื่องจิตวิญญาณใน

แก่นของความรกัและความเมตตา   

จติวิญญาณ  ในแงค่วามหมายด้าน ความรัก ความเมตตา 

หากกล่าวถึง จิตวิญญาณ ยังมีความลึกซึง้ถึงความรกัและความเมตตา 

เพราะในจิตวิญญาณ มีความรกัและความเมตตาเป็นส่วนประกอบส าคัญ 

เมื่อคณุไดศ้กึษาจิตวิญญาณคืออะไร ก็เปรยีบเสมือนคณุมาศกึษาธรรมะ  
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ค าว่าจิตวิญญาณ  เราจะศึกษาแค่นิยามตรงๆ ก็ไม่ได้ เพราะการ

ตีความหมายมีไดห้ลากหลายแง่มมุ  ดงันั้น คนที่เขา้มาศึกษาจิตวิญญาณ

จ าเป็นตอ้งเปิดกวา้งเรื่องนีท้ี่สดุเพราะมนัหมายถึงการเดินเขา้สู่จักรวาลไม่

สิน้สดุ เช่นเดียวกบัเรื่องธรรมะหรอืกฎสจัธรรม  คุณจะรูธ้รรมชาติได ้ก็เมื่อ

ปล่อยวางทุกเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเคยไดยิ้นไดฟั้งจากผูอ้ื่นในอดีต  และ

ตอนนีใ้หค้ณุศกึษาจากหวัใจ เมื่อคณุเขา้ถึงจิตใจของคุณเองนั้นละคือคุณ

เขา้ใจเรื่องจิตวิญญาณ   

การศกึษาจิตวิญญาณเสมือนการเดินท่องโลกนีไ้ม่สิน้สดุ คุณจะไปไหนก็

ได ้แต่เป็นสภาวะจิตของคณุที่ต่ืนรูด้ว้ยตวัคณุเอง ที่คณุท่องเที่ยวไปทั่วโลก

และไดร้ับรูส้ิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองไม่ใช่เรื่องเล่าหรือค าบอกเล่าต่อๆ กัน  

คณุจะตอ้งเขา้ถงึจิตวิญญาณในตวัของคณุดว้ยตัวคณุเอง 

ไม่ว่าตอนนี ้คุณจะอยู่ที่ ไหนท าอะไร หรือถึงแม้คุณจะอยู่บา้นหรืออยู่ใน

สถานที่ใดๆ  คณุก็สามารถเขา้ถึงจิตวิญญาณที่เป็นจิตดังเดิมจิตอันอิสระ

ได ้ภายในจิตวิญญาณของคณุพรอ้มใหคุ้ณเปิดรบัมีความอิสระผ่องใส  

หนังสือเล่มนี่ได้น  าพาคุณให้เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเพื่อการศึกษาจิต

วิญญาณ  เพื่อใหรู้ว้่า  โลกเราไม่ใช่อยู่ภายนอกหรือดา้นกายภาพเท่านั้น 

แต่มีโลกแห่งจิตวิญญาณดว้ย  
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คณุเคยฝันไหม? แน่นอนคุณจะตอ้งตอบว่า  เคยฝัน ในความฝันของคุณ

เสมือนคณุไปอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นต่างมิติ หรอืมิติที่สงูกว่า  

ตวัอย่าง  คนที่ท  าไม่ดีในโลกกายภาพ  เช่น ท  ารา้ยผูค้น หรือฆ่าคน หรือท า

อะไรก็แลว้แต่ที่เป็นเรื่องไม่ดีต่างๆ  เมื่อพวกเขานอนและหลบั มักจะฝัน

เป็นสภาวะเสมือนตกนรก เพราะเขาไดไ้ปอยู่มิติที่ชั้นไม่ดี  หากเราท าแต่

เรื่องดีๆ เมื่อเราฝัน เราก็มกัจะฝันไปไดอ้ยู่ในมิติชั้นสงู ความฝันจึงมีทั้งมิติ

ดา้นดีและดา้นไม่ดี   

ดังนั้น โลกแห่งความฝันก็เป็นเรื่องจิตวิญญาณ ทั้งหมดที่ผูเ้ขียนน ามา

อธิบายประกอบ เป็นเรื่องนีท้ี่เราศึกษาค าว่า จิตวิญญาณว่าคืออะไร คุณ

จะต้องค้นหาด้วยตัว เอง ไม่มีตอบได้ ไม่มี ใครนิยามค านี ้ได้โดย

เฉพาะเจาะจง  

ส าหรบัผูเ้ขียนแลว้ค าว่า “จิตวิญญาณ”  หมายถึง จิตดังเดิมอันมีแต่ความ

รกัและความเมตตาจิตอนัละเอียดผดุผ่องใสเป็นแสงสว่าง ซึ่งอยู่ภายในตัว

ของมนษุยท์กุคน ซึ่งเราจะเรยีกว่า เทพเจา้ในตวัเราหรือเทวดาหรือพระเจา้

หรอืจกัรวาลแลว้แต่เราจะใหค้  านิยาม  แต่มันเป็นพลงังานอันวิเศษภายใน

ตวัของคณุสรา้งความส าเร็จใหก้บัคณุ 
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Workshop ตอนนี ้คณุมาทดลองทดสอบ ดว้ยการคน้หา จิตวิญญาณของ

คณุดว้ยตวัเอง ค าว่านีม้ีผลต่อดวงวิญญาณของคุณเธอยังไง แลว้คุณก็จะ

เขา้ใจความหมายดว้ยจิตวิญญาณของคุณเอง  

ใหค้ณุเริ่มทดลองท าก าหนดจิตของคุณ 2  เวลา คือ ตอนเชา้หลงัต่ืนนอน

และก่อนนอน  นั่งสมาธิ คือ การโฟกัสจิตของคุณใหอ้ยู่กับลมหายใจเข้า

ออก มีสติอยู่กบัปัจจบุัน และรูส้กึตัวอยู่ตลอดเวลา โดยโฟกัสจิตเป็นเวลา

อย่างนอ้ย 68 วินาที ต่อเนื่องครัง้ที่คุณนั่งสมาธิ ท  าต่อเนื่องเป็นเวลา 21 

วนั ทัง้นีใ้หคุ้ณท าดว้ยความเชื่อมั่นและศรทัธาพลงัภายในตัวเอง และฟัง

หวัใจของคณุ  เมื่อพน้ 21 วนัคณุจะไดค้  าตอบ  เช่น หลงัต่ืนนอนนั่งสมาธิ

ตอนเช้า 68 วินาที และก่อนนอนนั่ งสมาธิ 68 วินาที คุณจะเข้าถึงจิต

วิญญาณภายในตวัของคณุ  

ตามแนวคิดของผูเ้ขียน  เขา้ถึงจิตวิญญาณ หมายถึง การพัฒนาทั้งดา้น

สมองและดา้นจิตใจไปสูก่ารรูถ้งึความรูแ้จง้เห็นจรงิ ละกิเลสและพัฒนาจิต

ใหอ้ยู่เหนือโลกของวตัถ ุ(Transcendence) การจะไปถงึจุดนั้นไดเ้ราตอ้งมี

การตัง้จิต หรอืมีสติอยู่กับปัจจุบัน  มีการฝึกฝนตนเอง ละความเห็นแก่ตัว 

ยึดมั่ นในหลักการพื ้นฐานของความรักความเมตตาพร้อมกับอยู่ใน

ขอบข่ายแห่งความเป็นจรงิแทข้องจิต คือ จิตอนัสงบ 
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การท าสมาธิ เป็นการพฒันาความสามารถของจิตใหไ้ปถึงความรูแ้จง้เห็น

จรงิ คือเขา้ใจความจริงอันสงูสดุ (สจัธรรม) เราตอ้งใชค้วามพยายามของ

เราไปถงึจดุนัน้ ไม่มีใครใหป้ริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหข้องขวัญ เพื่อ

ท าใหค้นเป็นพระพทุธเจา้หรอืพระเยซูครสิตไ์ด ้  

 

หากคณุมีความเชื่อมั่นและศรทัธาพลงัจิตวิญญาณของคุณ  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

เบือ้งบนสามารถปกป้องหรอืช่วยเหลอืคณุใหม้าสูร่ะดบัการพัฒนาไปเป็นผู้

ประเสริฐ (Supreme Being) แต่ในการรกัษาตัวเองใหอ้ยู่ในระดับนั้นได ้

จิตใจของคณุจะตอ้งเอือ้อาทรและมีความรกัความเมตตาต่อมนษุยท์ัง้มวล 

 

การท าสมาธิ เป็นการช่วยใหเ้รากา้วหนา้ไปสู่ระดับสงูขึน้ และเป็นทางที่

ถกูตอ้งที่จะน าไปสูก่ารต่ืนตวัจากตวัเองและการรูแ้จง้เห็นจริง ความเขา้ใจ

ในพลงัจกัรวาล เขา้ใจในธรรมชาติของโลกที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นและ

เขา้ใจในสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิพลงัจกัรวาลสงูสดุได ้

 

วิธีการใดที่ไม่ช่วยใหเ้ราไปถึงเป้าหมายนั่นและไม่ช่วยปลดปล่อยเราจาก

ภาพลวงตา วิธีการนัน้ก็ไม่ใช่วิธีการอนัถกูตอ้ง 
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