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ค าน า 
 

 
 
 
ถึงวันนีเ้ชื่อว่ำหลำยท่ำนเมื่อได้รู้กฎแรงดึงดูด หรือได้
อ่านหนงัสือเดอะซีเครต็  ของรอนดา เบิรน์  ทกุคนก็คงทึ่ง  ราวกบั
เปิดโลกความเช่ือใบใหม่ให้กับตัวเอง  แต่พอน ามาปฏิบัติตาม
อย่างในหนงัสือแลว้  บางท่านก็ไดผ้ล  บางท่านก็ไมไ่ดผ้ล  มนัเป็น
เพราะอะไร ? 

 ค าตอบคือ  มีบางสิ่งบางอย่างท่ีในเดอะซีเครต็ไมไ่ดบ้อกไว ้ 
หรืออาจจะบอกไม่หมด  แต่ตอนนีคุ้ณจะไดรู้ว้่า  สิ่ งนั้นคืออะไร  
และเป็นสิ่งท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวอ้ย่างชดัเจนในพระไตรปิฎก 
 

ส่วนตัวแลว้บอกตามตรง  ครั้งแรกท่ีผู้เขียนได้อ่านเดอะ
ซีเครต็เมื่อหลายปีก่อน  ก็ยอมรบัว่า  ชอบและรูส้กึ ว้าว!  กบัสาระ
ในสิ่งรอนดำ  เบิรน์ น าเสนอ  โดยเฉพาะเนือ้หาบางส่วนมีการ
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อา้งถึงยกัษ์จินน่ีท่ีออกมาจากตะเกียงวิเศษของอะลาดิน  แลว้ดล
บนัดาลใหทุ้กสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาของผูข้อ  ซึ่ง
เป็นการน า “ยกัษ์จินน่ี”  มาเปรียบเทียบกับ  “กฎแรงดึงดูด”  ได้
อย่างดงึดดูน่าสนใจ 
   
 และนั่นคือการจุดประกายใหผู้เ้ขียน  คิดแตกกอต่อยอด  
ยอ้นกลบัมาท่ีบา้นเรา  เอ!...ที่เมืองไทยมีอะไรคลา้ยคลึงกบัยกัษ์
จินนีบ่า้งหรือเปล่าหนอ ?  ตอนนั้นช่ือแรกท่ีนึกไดก็้คือ  หลวงพ่อ
ทนัใจ,  หลวงพ่อรวย, ไอไ้ข่  ฯลฯ   
   

นอกนั้นก็นึกช่ือไดแ้ต่เป็นเทพ  หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีมาจาก
ประเทศอ่ืน  ไม่ใช่ภูมิปัญญาไทย  ตามคติความเช่ือโบราณ  
ยอมรบัว่า  ตอนนั้นช่ือท่ีคิดไดท้ั้งหมด  ยงัไม่สรา้งแรงบนัดาลใจ
มากพอใหผู้เ้ขียน  ลกุขึน้มาจบัปากกาถกัทอออกมาเป็นตวัอกัษร  
ก็เลยปลอ่ยผ่านไปก่อน... 
   

ผ่านมาอีกเป็นปี  ในท่ีสุดประกายไฟวิบวับก็ถูกจุดติดขึน้
อีกครัง้  เมื่อผูเ้ขียนไดพ้บค าว่า  “แกว้มณี”  หรือดวงแกว้  หนึ่งใน
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แกว้เจ็ดประการของพระเจา้จกัรพรรดิ  จากนั้นก็มาพบรอ่งรอยนี้
อย่างชัดเจนจากค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ  กับหลวงพ่อ  
วิริยังค์  สิรินฺธโร  ท่ีพูดถึงค าว่า  “แก้วสำรพัดนึก”  ไว้อย่าง
น่าสนใจ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าสอนของพระพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก
เรื่องไตรสกิขา  ท่ีย่อลงจากอรยิมรรคมีองค ์ 8  ซึ่งเรื่องนีม้ี สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว ้ ตรงนีแ้หละท่ีท าให้
ไอเดียบรรเจิด  เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึน้มา  “แก้วสำรพัดนึก  
ดงึดูดสำรพัดอย่ำง” 

 
ทุกปรากฏการณเ์หนือความคาดหมาย  สิ่งท่ีไดม้าราวกับ

เป็นเรื่องบงัเอิญ  โดยเฉพาะเรื่องกฎแรงดึงดดูท่ีเดอะซีเครต็กล่าว
ไว ้ แลว้คุณยังท าไม่ได้  หนังสือเล่มนีม้ีค  าตอบ  แลว้คุณจะรูว้่า  
ภูมิปัญญาโบราณท่ีเรียกว่า  “แก้วสำรพัดนึก”  ทรงพลานุภาพ
เหนือกว่ากฎแรงดงึดดูแห่งจกัรวาลอย่างไร 

                                ทำสโพธิญำณ   
มถินุายน  2564 
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แก้วสารพัดนึก ดึงดูดสารพัดอย่าง 

 
 
 

 
 
 
เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับ Body & Mind ร่างกายและ
จิตใจ  เป็นโลกภายในและโลกภายนอกท่ีสัมพันธ์กันในแบบ
ส่วนตวั  ภาษาพระเรียกว่า  รูป นาม  โลกภายในเป็นตวัก าหนด
โลกภายนอก  ตวัตนภายในควบคมุตวัตนภายนอก   

“ความคดิ” เป็นตวัตนภายใน   
“พฤตกิรรม” เป็นตวัตนภายนอก   

“ความคิดควบคุมพฤติกรรม”  ในทางพระท่านใชค้  าว่า  “จิตเป็น
นาย  กายเป็นบ่าว”  ดังนั้นเจ้านายผู้ควบคุมกายต้องเป็น  
“ความคดิทีถู่กต้องดงีาม”     
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ทาสโพธิญาณ 

เพราะคณุภาพชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  ความสมัพนัธ ์ ทกุสิ่ง
ทุกอย่างท่ีอยู่ภายนอกของชีวิตเรา  คือภาพสะทอ้นตัวตนท่ีเรา
เป็นอยู่ภายใน  ดงันัน้ไม่ว่าสถานการณภ์ายนอกจะเป็นอย่างไรก็
ตาม  เราต้องรักษาจิตใจภายในให้สงบ  ไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่
เบียดเบียน  อิ่มเต็ม  มีพอ  และพรอ้มท่ีจะใหอ้อกไป  เรียกง่าย ๆ 
ว่า  ความคิดท่ีถูกต้อง  การควบคุมตัวเอง  และความสงบ  3  
อย่างนีห้ลอมรวมกนัแลว้ท าใหเ้กิด  “พลังจิต”  เป็นฤทธ์ิแห่งใจท่ี
ทรงอ านาจในการก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอก   มีพลังดล
บันดาลดึงดูดใหค้วามคิดนึกส าเร็จสมปรารถนา  ดุจดัง “แก้ว
สารพัดนึก” 

    

มหาเศรษฐีแห่งจักรวาล  

ท่านพุทธทาส ใหนิ้ยามว่า  “แก้วสารพัดนึก”  ก็คือช่วย
ใหน้ึกอะไรไดร้บัสิ่งนัน้ตามท่ีตนนึก  ค านีเ้ป็นค าโบราณ  และเช่ือ
ว่ามีอยู่ดว้ยกันทุกชาติทุกภาษา  คือมนัมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะอ านวย
ประโยชนใ์หแ้ก่ผูน้ัน้ตามความประสงคท์กุประการ  แลว้ก็มาเรยีก
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แก้วสารพัดนึก ดึงดูดสารพัดอย่าง 

กนัว่า  “แก้ว”  ขอ้นีต้อ้งเขา้ใจว่า  ถา้ไม่รูจ้กัความหมายท่ีแทแ้ลว้
หาเท่าไหร่มนัก็ไม่พบ  ถา้รูเ้รื่องนีดี้แลว้  คงจะไม่ตอ้งหาล าบาก
มากมายนัก  แลว้ก็จะพบ  พดูไดส้องแง่ก็คือ  ในภาษาธรรม  กับ
ภาษาชาวบา้น   

 
ในแง่ของภาษาธรรม  แก้วสารพัดนึกในท่ีนีก็้คือ  ธรรมะ

นั่นเอง  การปฏิบัติตัวใหถู้กต้องตามหลักธรรมนั่นเองเป็นแก้ว
สารพดันึก  คือตอ้งรูก้ฎของธรรมชาติ  กฎของกรรม  เป็นตน้  ลอง
ปฏิบัติ ล งไปเ ถิดมันจะให้ผลสมควรแ ก่การปฏิบัติ เ สมอ  
เพราะฉะนัน้เราจะนึกเอาอะไรก็ได ้ เมื่อปฏิบตัิธรรมไปในลกัษณะ
นัน้แลว้มนัก็ตอ้งไดร้บัสิ่งนัน้เสมอ  เช่นว่า  อยากไปนรก  อยากไป
สวรรค ์  อยากไปนิพพาน  ก็ปฏิบตัิธรรมใหส้มควรแก่ธรรมนั้น ๆ  
ในท่ีสดุก็จะไดไ้ปสมใจ 

       
ทีนีใ้นแง่ของภาษาชาวบา้น  แกว้สารพดันึกท่ีพวกชาวบา้น

เขามีกนัอยู่นัน้  คงนึกเอาพระนิพพานไม่ไดแ้น่  แลว้มันก็ไม่ไดท้  า
ใหรู้จ้กันึกเอาพระนิพพานเสียดว้ย  เพราะอะไร ?  เพราะมนัหวงั
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ทาสโพธิญาณ 

อยู่แต่แกว้แหวนเงินทอง  ไอพ้วกสิ่งของส่งเสรมิความสขุทางเนือ้
หนงัอย่างเดียวเท่านัน้  เพราะฉะนัน้ถา้เราหวงัจะไดม้าครอบครอง
แบบปราศจากโทษภยัจากกาม  ควรถือเอาพระธรรมอนับริสุทธ์ิ
นัน้  เป็นแกว้สารพดันึกอนัประเสรฐิสงูสดุ 

 
ดงันัน้ขอใหเ้รารูจ้กัสิ่งท่ีเรยีกว่า  “แก้วสารพัดนึก”  กนัใหดี้ 

และใหเ้ห็นว่ามนัมีอยู่จริง  มนัเป็นอย่างนั้นจรงิ  แต่ขอใหค้วา้มา
ใหถู้ก  แลว้ท าอย่างไร  หรือตอ้งท าอย่างไร  ก็จะไดอ้ย่างนั้นจริง  
ใหศ้ึกษาเรื่องธรรมชาติ  เรื่องกฎของธรรมชาติ  เรื่องหนา้ท่ีของ
มนุษยต์ามธรรมชาติ  และก็กฎท่ีจะได้รบัจากการท าหน้าท่ีนั้น  
นั่นแหละจะเป็นแกว้สารพดันึกที่จรงิแทโ้ดยสมบรูณ ์

 
รอนดา  เบิรน์  ผูแ้ต่งหนงัสือเดอะซีเคร็ต (The Secret) 

บอกว่า  ความคิด  ความเช่ือ  และความรูส้ึก  ส่งผลต่อชีวิตของ
เราโดยตรงในแง่ของกฎแรงดึงดูดท่ีโตต้อบกับจกัรวาล  ผ่านการ
ขอหรอืค าอธิษฐานที่เรามีความเช่ือมั่นเต็มเป่ียมว่าจะไดร้บัสิ่งนัน้   
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แก้วสารพัดนึก ดึงดูดสารพัดอย่าง 

นอกจากนี้ใน เดอะซี เคร็ตยังอ ธิบายเพิ่ ม เติมอีกว่า  
ความคิดมีแรงดงึดดู  หรอืคลื่นความถ่ี  เมื่อคณุคิดอะไร  ความคิด
นัน้ก็จะถกูส่งกระจายออกไปในเวิง้จกัรวาล  และจะดึงดดูสิ่งต่าง 
ๆ ท่ีคลา้ยคลงึกนั  มีความถ่ีระดบัเดียวกนัเขา้มา 

   
ทกุอย่างท่ีเขา้มาในชีวิต  เราเป็นผูด้งึดดูมนัเขา้มาเอง  ดว้ย

ความคิด  ความเช่ือ  และความรูส้กึของเราจากกฎแห่งแรงดึงดูด
ซึ่งเปรียบเสมือนยกัษ์จินน่ีในตะเกียงวิเศษของอะลาดิน  ซึ่งมีช่ือ
เรียกขานต่างกันออกไป  ทั้งเทวดาประจ าตัว  นางฟ้ากายสิทธ์ิ  
ตัวตนท่ีสูงส่ง  หลวงพ่อทันใจ  เราจะเรียกว่าอะไรก็ไดต้ามช่ือท่ี
เหมาะกบัใจคณุท่ีสดุ  แต่ทกุศาสนาและปรชัญาความเช่ือบอกว่า  
ยังมีอะไรบางอย่างท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากนัก   ซึ่งพร้อมจะ
ออกมาจากจกัรวาล  เหมือนยกัษจ์ินน่ีออกจากตะเกียงวิเศษ  แลว้
ดีดนิว้บอกว่า  “ขา้จะท าตามทีท่่านปรารถนา!”     
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ทาสโพธิญาณ 

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริิยังค ์สิรินฺธโร) กลา่ว
ว่า  “พลังจติ”  เราเปรยีบเหมือนกนักบัเงิน  มนัเป็นแกว้สารพดันึก   
ขอแค่เรามีเงินเยอะ  เราก็สามารถซือ้ได้ทั้งรถ  ซือ้ได้ทั้งบ้าน  
เพราะอะไร ?   เพราะว่าเรามีเงินอยู่ในธนาคารแล้ว  ในทาง
กลบักัน  ถา้เราไม่มีเงินก็เปรียบเหมือนกับคนไม่มีพลงัจิต  ไม่มี
แกว้สารพดันึก  ถึงจะคิดนึกอะไรก็ไม่ส  าเร็จ  คิดจะท าวิปัสสนาก็
ไมส่  าเรจ็เป็นวิปัสสนา  ดีไมดี่อาจกลายเป็นวิปัสสนปูกิเลสไป 

 
รวมความว่า  “แก้วสารพัดนึก” ในท่ีนีเ้ก่ียวขอ้งกบักฎแรง

ดึงดูดแห่งจักรวาล  ซึ่งอาศัย Mindset  ชุดความคิดท่ีถูกตอ้ง  มี
การควบคมุตวัเอง  และความสงบตัง้มั่นแห่งจิตเป็นสมาธิ  เพ่ือให้
จิตสามัญกลายเป็นจิตท่ีมีพละก าลัง  ทรงอ านาจในการดึงดูด  
หรือนึกคิดอะไรก็ไดด้งัใจปรารถนา  ราวกบัมหาเศรษฐีผูม้ีอ  านาจ
ในการจบัจ่ายซือ้หาวตัถสุิ่งของ  ฉนัใดก็ฉนันัน้ 
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อ านาจในการดึงดดูดลบันดาล   

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ  ในภาคทฤษฎีมนัควรจะเป็นเช่นนัน้  
แต่ในทางปฏิบตัิมนัไมง่่ายแบบนัน้  เพราะโดยปรกติธรรมชาติของ
สมองมนษุย ์ จะชอบคิดลบมากกว่าคิดบวก  แถมผูค้นส่วนใหญ่
ยงัชอบย า้คิดย า้ท า  ชอบคิดถึง พดูถึงสิ่งท่ีตนไม่ตอ้งการ  ไมว่่าจะ
เป็นการด่าทอ  นินทาว่ารา้ย  เดินประทว้ง  พวกเขาเอาแต่ท าซ า้
วนลปูอยู่กบัสิ่งท่ีตนไมต่อ้งการ   

แทนท่ีจะท าตรงกนัขา้ม  คือไปใหค้่ากบัสิ่งท่ีตนตอ้งการ  น่ี
คือสิ่งท่ีควรท า  แต่พวกเขากลับไม่ท า  เหมือนคนบ่นว่าไม่ชอบ
กลิ่นเหม็นของขยะ  แต่เขาก็ยังเดินวนเวียนอยู่ใกลก้ับกองขยะ  
เห็นไหมว่า  มนัเป็นสิ่งท่ีน่าประหลาดที่สดุของมนษุย ์ แต่มนัก็เป็น
ความจริง  ยิ่งเมื่อน าหลกัการท างานของกฎแรงดึงดูดมาจบัดว้ย
แลว้  คุณจะยิ่งอดแปลกใจมิไดว้่า  ท าไมมนุษยจ์ึงมีพฤติกรรม
เช่นนั้น  และน่ีก็คือเหตุท่ีท าให้พวกเขาวนเวียนจมปลัก  ติด 
แหงกอยู่ในกบัดกัแห่งทกุข ์ ท่ีไมส่  าเรจ็สมหวงัในระดบัสมอง     
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แน่นอนมันยังมีระดับท่ีลึกซึง้กว่านั้น  คือในระดับจิตใต้
ส  านึก  แต่อยากชวนกลบัมาท่ีหลกัการก่อน  ตอนนีเ้รารูก้นัแลว้ว่า  
จิตของคนเรามีค่าพลงังานคลื่นความถ่ีเป็นตวัก าหนดชะตาชีวิต  
ว่ามนษุยแ์ต่ละคนจะมีวิถีชีวิตเป็นไปอย่างไร  ก็ขึน้อยู่กบัความคิด  
ความเช่ือ  และความรูส้ึกภายในของเขาเป็นตัวก าหนดตัดสิน  
หากค่าพลงังานในจิตของเขาเป็นลบ  ชีวิตของเขาก็จะเจอแต่เรื่อง
ไม่ดี  ไมเ่ป็นท่ีน่าปรารถนา  ตรงกนัขา้มหากค่าพลงังานในจิตเป็น
บวก  ชีวิตก็จะประสบความส าเรจ็  พบเจอแต่สิ่งดีงาม 

 
หลายท่านในท่ีนี ้ คณุจะรูห้รือไม่รูก้ฎขอ้นีก็้ตาม  นั่นถือว่า

เป็นเรื่องธรรมดา  เพราะมันเป็นศาสตรส์มัยใหม่ ท่ีมาจากฝ่ัง
ตะวนัตก  แต่ในฐานะชาวพทุธอยู่ฝ่ังตะวนัออก  หากคณุไม่รูเ้รื่อง
กฎแห่งกรรม  อันนีถื้อว่าคุณก าลังด าเนินชีวิตไปด้วยความมืด
บอด  ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ  และเราก็จะต่อกันไม่ติด  หากคณุไม่มีพืน้ความรูเ้รื่อง
กฎแห่งกรรมเลย  เพราะอะไร ? 
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เพราะกฎแรงดึงดูดท่ีเราพูดกันอยู่นี ้ แทจ้ริงแลว้  มันคือ
ภาค  “มโนกรรม”  หรือความคิด  เป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรม
นั่นเอง  “กฎแห่งกรรม”  ประกอบดว้ย  กายกรรม (การกระท า)  
วจีกรรม (ค าพูด)  และมโนกรรม (ความคิด)  พระท่านถึงแนะน า
ให้เรา  คิดดี  พูดดี  ท าดี  เพราะมันจะส่งผลเป็นวิบากกรรมดี
กลบัมาสู่เรา  นึกภาพออกไหม ?  แต่เราจะไม่ลงลึกเรื่องกรรมไป
มากกว่านี ้ ประเด็นก็คือ  ไม่ว่าคุณจะตีความ หรือเช่ือมโยงกฎ
แห่งกรรมท่ีพระพุทธองคค์น้พบไปในแง่ไหน  แต่ท่ีแน่ ๆ พระพทุธ
องคต์รสัไวอ้ย่างชดัเจนกว่า 2,600 ปีมาแลว้ว่า     

“การไมท่ าบาปทัง้ปวง 
การท ากศุลใหถ้ึงพรอ้ม 
การท าจิตของตนใหส้งบผ่องใส 
น่ีคือค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย”  
 

หลายคนท่ีมีชีวิตระทมทกุข ์ นั่นเป็นเพราะว่า  จิตของเขาจมจ่อม
อยู่กบัพลงังานลบ  ความคิดและความรูส้กึของเขาก าลงัผลิตคลื่น
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ความถ่ีติดลบกระจายออกไป  ผลคือมนัก็จะดงึดดูสิ่งชั่วรา้ยต่าง ๆ  
ดา้นลบเขา้มาสู่ชีวิต  ในทางพระใชค้  าว่า  “เสวยวิบากกรรมฝ่าย
บาปอกศุล”  เปรยีบเทียบใหเ้ห็นภาพง่าย ๆ ดงันี ้

 พลังงานลบ    =   บาปอกศุล  สง่ผลเป็น  “ความทุกข”์   
 พลังงานบวก  =   บญุกศุล      สง่ผลเป็น   “ความสุข” 

ดังนั้นด้วยหลักการง่าย ๆ   ซึ่งคุณน่าจะเช่ือมโยงไปต่อได้แล้ว  
หากตอ้งการคลายออกจากทกุข ์ เราก็แค่ลดระดบัพลงังานลบลง  
ลดลงไปไดม้ากเท่าไหร่  ความสุขเบาสบายก็จะปรากฏขึน้มาได้
มากเท่านั้น  ประเด็นก็คือ  พูดนะมนัง่าย  แต่เวลาท าจริงมนัไม่
ง่าย  เพราะสมองกับจิตใต้ส  านึกมีฟังก์ชันการท างานต่างกัน  
สมองอยู่ในส่วนของความคิดใชเ้ก็บขอ้มลูความรู ้ แต่จิตใตส้  านึก
อยู่ในส่วนของความรูส้ึกท าหน้าท่ีเก็บสะสมอารมณ์ความรูส้ึก  
แถมยงัสง่ผลมีอิทธิพลกบัสมองโดยตรงอีกดว้ย 
 
 หวังว่าคุณคงเคยได้ยินประโยคนีม้าบา้ง  “รูห้มดแต่อด
ไม่ได”้  ใช่ครบั!  สมองรูท้กุเรื่องนั่นแหละ  เช่น  คนสบูบหุรี่  ท าไม
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เขาจะไม่รูว้่าการสบูบหุรี่ไมดี่  เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  แต่บางคน
ก็ยังอดสูบไม่ไดท้ั้ง ๆ ท่ีรูอ้ยู่ว่ามันไม่ดี  มันสิน้เปลือง  และเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ  หรือหญิงสาวอว้นตตุ๊ะ  อยากมีเรือนรา่งทรง
เสน่ห ์ เธอก็รูว้่ากินมาก ๆ ไมดี่  อาหารไขมนัสงู  ของหวาน  กินจกุ
กินจิก  ไมเ่ป็นผลดีต่อรูปรา่งและน า้หนกัตวั  ถามว่าเธอไม่รูข้อ้มูล
เหล่านีห้รอื ?  เธอรูห้มดแหละ  แต่อดใจไมไ่ดส้กัทีเวลาหิวขึน้มา 
   

แปลว่า  “รู”้ อย่างเดียวมนัยงัไม่พอ  เพราะสมองไม่มีพลงั
มากพอท่ีจะต่อต้านอารมณ์ความรูส้ึก “อยาก”  ท่ีพลุ่งพล่าน
ขึน้มาจากจิตใตส้  านึก  ดงันัน้การควบคมุความรูส้ึกท่ีอยู่ในจิตใจ
ตวัเองไดน่ี้แหละ  คือ “อ านาจ”  เป็นเสมือน  “แก้วสารพัดนึก”  
แห่ งความส า เ ร็จสมปรารถนาทุกประการ  ไม่ว่ าจะเ ป็น
ความส าเรจ็สมหวงัทางการงาน  การเงิน  สขุภาพ  ความสมัพนัธ ์ 
หรอืแมแ้ต่อิสรภาพทางจิตวิญญาณ 

 
แต่แน่นอน  “ความรู้”  ก็จ าเป็นตอ้งมี  เพราะถา้ไมม่ีความรู้

ก็จะไมเ่กิดแรงจงูใจ  และท าไมไ่ด ้ ไปไมถ่กู  มนษุยจ์ะท าอะไรเป็น
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ก็ตอ้งฝึก  ตอ้งเรียนรูม้าก่อนทัง้นั้น  ดงันั้นมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีครู  
และพระพุทธเจา้คือบรมครู  หรือสุดยอดแห่งโคช้ท่ีจะมาฝึกเรา  
ให้รูจ้ักใช้ความคิดได้ถูกต้องแม่นย า  มีอ  านาจในการควบคุม
ตวัเอง    และมีความสงบเยือกเย็นเป็นอิสระ1  ภาษาพระเรียกว่า  
ปัญญา  ศีล  สมาธิ 

   
ซึ่งความสงบเยือกเย็นน่ีเองคือท่ีสดุแห่งเคล็ดวิชชา  “แกว้

สารพดันึก  ดึงดดูสารพดัอย่าง”  เปรียบเหมือนตะเกียงวิเศษของ 
อะลาดิน  มียกัษ์จินน่ีออกมาบนัดาลใหทุ้กอย่างสมปรารถนาได ้ 
ฉันใด  จิตท่ีสงบเยือกเย็นตั้งมั่นเป็นสมาธิก็มี  “ปัญญาญาณ”  
ออกมาบันดาลให้ทุกอย่างส าเร็จดังใจเราปรารถนาได้ ฉันนั้น
เหมือนกนั  ตรงนีก้รุณาช่วยขีดเสน้ใตก้ ากบัไวด้ว้ยว่า   

                                         
1 เป็นอิสระ : อิสระจากนิวรณ ์ ตอนท าสมาธิ  จิตสงบระงบัตัง้มั่นแลว้ 
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“แค่คิดอย่างเดียวมันยังไม่พอ  ท่ีจะดึงดูดความส าเร็จ
สมหวงัมาให ้ หากคณุยงัขาดอ านาจในการควบคมุความรูส้ึกตวั
เอง  ใหเ้กิดความสงบเย็นว่างเป็นอิสระ” 

เพราะจิตที่ฝึกดีแลว้  น าความสขุมาให ้ น่ีคือสจัธรรมความ
จริง  เ ป็นแก้วสารพัดนึก ท่ีควบคุมกฎแรงดึงดูดให้ท างาน
ตอบสนองไดอ้ย่างถกูตอ้งแม่นย า  สมความมุ่งมาดปรารถนาของ
เราทุกประการ  แต่จะท าได้ด้วยวิธีอย่างไร  และท าไมจึงเป็น
เช่นนัน้  ทัง้หมดนีคื้อเรื่องท่ีเราจะมาพดูกนัในบทต่อไป 
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เคล็ดวิชาแก้วสารพัดนึก 
“พลังจติ”   

 
 

จิตท่ีฝึกดีแลว้ ย่อมน าสขุมาให ้ เพราะเป็นจิตที่มีพลงั   
ทรงอ านาจ  มีความเป็นใหญ่  เป็นนายตวัเอง   
ดว้ยความคิดที่ถกูตอ้ง  และความสงบระงบัตัง้มั่น   
ปราศจากนิวรณร์บกวน  นึกคิดอะไรก็ไดด้งัใจปรารถนา 
ราวกบัแกว้สารพดันึก  เมื่อปัญญาญาณออกมาดลบนัดาล 
เปรยีบเหมือนมหาเศรษฐีผูม้ีอ  านาจในการจบัจ่าย 
พลงัในการดงึดดูมาจากสิ่งท่ีเราเป็น  หาใช่สิ่งท่ีเราอยาก 
“ความรู”้  ไมม่ีพลงัมากพอท่ีจะต่อตา้น “ความอยาก”   
ดงันัน้ขอ้มลูในสมองต่อใหม้ีมากเพียงใด  ก็ยงัไมส่ามารถ 
ดงึดดูดลบนัดาลได ้ หากจิตยงัมไิดถ้กูฝึกใหม้ีพลงั   
ในการนึกคิดในสิ่งท่ีถกูตอ้งดีงาม  เป็นประโยชนต์่อตนเอง   
และเป็นประโยชนต์่อโลก   
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