


เพิ่มกำ�ลังทรัพย์ ด้วยพลังสุข

โดย  พันโทอานันท์ ชินบุตร

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2556  โดย  พันโทอานันท์ ชินบุตร

ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำาซ้ำา จัดพิมพ์ หรือกระทำาอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ 

ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ  

นอกจากจะได้รับอนุญาต

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
อานันท์ ชินบุตร, พ.ท.
 เพ่ิมกำาลังทรัพย์ ด้วยพลังสุข. -- กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ยู เค ช่ัน, 2556.

 1. จิตวิทยาประยุกต์.  

I. ช่ือเร่ือง.
 158

ISBN (e-book) : 978-616-08-2343-7

ผลิตและจัดจำ�หน�ยโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000

[หากมีคำาแนะนำาหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se-ed.com]



คํานํา 7 

คํานํา

ในใจของคุณมีแหลงกําเนิดทรัพยสินของโลกภายนอกที่ศาสนาและปรัชญา

ตางๆ คนพบ แตเราไมไดนํามันมาใช หรือไมก็เชื�อวามันเปนไปไมได

หนังสือเลมนี้จะชี้ทางใหแกคุณ ถาคุณตั้งใจจะทํา ความปรารถนาของคุณก็

ไมหนีไปไหนพน

ขอขอบคุณทุกทานที่ติดตามผลงานมาโดยตลอด ไมวาในดานการแปลและ

เรียบเรยีง การเขยีน การฝกอบรม หรือการบรรยาย ผมเชื�อวาหนงัสอืเลมนีจ้ะทาํให

ชีวิตของคุณสมปรารถนา

ขอขอบคุณบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และทีมงานอีกครั้งหนึ่งที่

ไววางใจสําหรับหนังสือเลมนี้ วาจะเปนประโยชนตอมหาชนของประเทศเรา

 พันโทอานันท ชินบุตร

 www.anantpowerful.com

 FB : พันโทอานันท ชินบุตร ชีวิตเปยมพลัง



คํานํา 9 

สารบัญ

บทที่ 1 สรางดวยใจ (Create By Mind) ............................................................11

บทที่ 2 วิธีรับทรัพย (Wealth Creation Method) ............................................31

บทที่ 3 รับทรัพยตอเนื�อง (Creating Long-term Wealth) .............................51

บทที่ 4 NLP ภาษาจิตเปลี่ยนชีวิตปาฏิหาริย (NLP : Miracle of Life 

Changing) .................................................................................................93

บทที่ 5 พุทธะทรัพย  (Build Treasure the Buddhist Way) ...................... 111

บทที่ 6 มีสุข-ไดทรัพย  (Be Happy and Get Wealthy) ............................ 123



บทที่ 1 สรางดวยใจ (Create By Mind) 11 

สรางดวยใจ

(Create By Mind)

บทที่ 1

อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) คนพบวา สสารและพลังงานเปนสิ่ง

เดียวกันแตอยูในรูปที่แตกตางกัน ไมมีสิ่งใดสูญหายไปจากจักรวาล นอกจากวามัน

จะเปลี่ยนรูปไปเทานั้น

สสาร อยูในรูปของแข็ง ของเหลว และกาซ อากาศก็เปนกาซดวย สวน

พลังงานคือ สิ่งที่สามารถใหการทํางานออกมาได พลังงานที่เรารูจัก ไดแก ความ

รอน เปนตน 

ที่มา : wikipedia

สมองของคนเราผลิตการทํางานออกมาเปนสิ่งหนึ่งที่เรียกวา ไมนด (Mind) 

ที่คนไทยแปลวา ใจ แตเมื�อใหชี้ตําแหน�งที่อยูของมันแลว คนไทยจะชี้ไปท่ีหัวใจ 

สวนฝรัง่จะชี้ไปทีห่วั และถาจะวากนัจรงิๆ แลว ก็ไมสามารถระบุตาํแหน�งทีแ่น�นอน

ของมันได
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ในเมื�อ ใจ ไมใชสิ่งท่ีจับตองได มนัก็จะตองเปนพลังงานสักอยางหนึง่ทีก่อให

เกิดงาน ปจจุบนัมีการเปรียบเทียบกนัวา ใจเปนพลังงานอยางหน่ึงทีม่ลีกัษณะคลาย

กับคลื�นวิทยุ เมื�อเปรียบเทียบหรืออธิบายเชนนี้แลว ก็พอจะเขาใจไดวา เหตุใดใจ

ของคนเราจงึสามารถสื�อสารซึง่กันและกนัโดยไมตองผานการพูดได ในระยะทางไกล

ที่มองไมเห็นกัน ซึ่งมีคําเรียกวา โทรจิต

เมื�อพดูถงึ โทรจติ มนัดจูะเปนสิง่ทีเ่หนอืการควบคุม เพราะตองการพลงังาน

มาก ถาไมมมีาพรอมกาํเนิดกจ็ะตองฝกจติกนัถงึขัน้อภญิญา และการจะไดอภญิญา

นัน้ก็ไมใชเรื�องงาย เพราะจะตองบาํเพญ็เพียรฝกจติกันนานทีเดียว แมแตพระหลาย

รูปที่บวชกันมานานก็ยังไปไมถึงขั้นนั้นได

แลวในฐานะที่เปนคนธรรมดาอยางเราๆ นี้ จะนําพลังงานของใจมาใชงาน

ไดอยางไรกนั จรงิอยูใจอาจสามารถสงคลื�นโทรจติออกไปได แตใจกเ็ปนการทํางาน

ของสมอง ฉะนั้นถาเราจะจํากัดใหคิดแตในแงการทํางานของสมอง ใจก็ยังมี

พลังงานไดมาก เพราะมันประกอบดวยคลื�นสมองในระดับการทํางานท่ีเรียกกันวา 

จติสาํนกึ (Conscious Mind) และจติไรสาํนึก (Unconscious Mind) ซึง่จติไรสาํนกึ

หรอืทีถ่กูเรียกดวยคาํอกีคาํหน่ึงวา จติใตสาํนึก (Subconscious Mind) นัน้ สามารถ

ทาํงานใหแกเราไดมากมายมหาศาลท้ังทีรู่ตวัและไมรูตวั และท้ังทีเ่ขาใจและไมเขาใจ

นอกจากการท่ีใจทํางานในระดับคลื�นความถ่ี 2 แบบน้ีแลว ยังมีความ

สามารถในการทํางานอีก 2 ลักษณะ กลาวคือ มี ความสามารถในเชิงปญญา 

(Intelligence) และ ความสามารถในเชิงอารมณ (Emotion) ซ่ึงความสามารถ

ทั้งสองนี้แทจริงแลวมีรากฐานจากความสามารถในการทํางานของสมองนั่นเอง

นอกจากจะจัดแบงการทํางานของใจได ในลักษณะที่เปนปญญากับอารมณ

แลว ลักษณะการทํางานของสมองที่ผานทางใจยังทํางานได ในแบบที่เปน สมองซีก

ซาย และ สมองซีกขวา สําหรับคนที่ถนัดขวาแลว สมองซีกซายจะควบคุมอวัยวะ

ดานขวา และมันจะมีความเกงในเชิงเหตุผล (ตรรกะ) และการคํานวณ สวนสมอง

ซกีขวาจะควบคมุอวยัวะดานซาย และมนัจะมคีวามเกงในเชงิจนิตนาการและความ

คิดสรางสรรค หรือบางคนเรียกมันวา ดานศิลปะ สําหรับคนที่ถนัดซาย การทํางาน

ของสมองก็จะสลับดานกันเทานั้นเอง
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อีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวของกับ ใจ ก็คือคําวา Consciousness ที่สามารถอธิบาย

ในเชงิของ ความสาํนึกรู หรอืความรูตวั (Awareness) สาํหรับผมจะใชคาํวา จติสาํนกึ

รู เพราะมันเปนสิ่งที่อธิบายไดยากวาคืออะไร แตมันรวมเอาท้ังจิตสํานึกและ

จิตใตสํานึกไวดวยกัน บางก็อธิบายวามันเปนตัวขับเคลื�อนสมองใหทํางานออกมา

เปนใจ ในศาสนาพุทธอธิบายวา มันเกิดจากการสัมผัสของภาพกระทบตา เสียง

กระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบที่ลิ้น และความรูสึกกระทบที่ผิวกาย และเมื�อ

เกิดการกระทบแลว ที่อวัยวะสื�อรับรูทั้งหานี้ก็จะมีชื�อเรียกตางกันไปทั้งหาสวนวา 

วิญญาณตา วิญญาณหู วญิญาณจมูก วิญญาณล้ิน และวิญญาณกาย แลวจะกลาย

เปนพลังงานรวมข้ึนมาแบบแปรเปล่ียนแตตอเนื�องกันไปเรื�อยๆ เรียกโดยรวมวา 

วิญญาณ และวิญญาณนี้เองที่เมื�อตายแลวก็จะออกจากรางกายมนุษยไปอยูใน

สภาวะตางๆ ที่เรียกวา ภพ ซ่ึงหมายถึง ภาวะหรือสภาวะที่ซึ่งใชภาษาปจจุบันไดวา 

เปนคลื�นพลังงานในระดับตางๆ และเมื�อวิญญาณไปเกิดเปนคนหรือสัตวก็จะเรียก

วา ปฏิสนธิวิญญาณ

ฝรั่งศึกษา Consciousness วามันเกิดความลวงรูตัวหรือสํานึกไดอยางไร 

มีผลกระทบเพียงใดตอชีวิตของคนผูนั้น และมันสงผลกระทบอยางไรตอสรรพสิ่ง

ทัง้ปวงในจักรวาล ในทางศาสนาพทุธมจีดุประสงคสดุทายคอื ความเปนอนตัตา หรือ

ความไมมีตัวตนอยูของวิญญาณ เพราะมันเกิดจากการสะสมตัวของการกระทบท่ี

ตอเนื�องเทานั้น

ดังนั้นเมื�อพูดถึงใจ ก็สามารถพูดกันได ในเชิงจิตวิทยาที่เปนการทํางานของ

สมอง หรือเราอาจหมายถึงวิญญาณ ที่เปนพลังงานของความรูตัวอะไรสักอยาง

หนึ่ง ที่ถูกจัดแบงอยูในการศึกษาเชิงจิตวิทยา หรือเมทาฟสิกส (Metaphysics)

การทํางานของใจจึงอาจกลาวไดวา มีผลทําใหเกิดความคิด (ท้ังที่รูตัวและ

ไมรูตวั) ซึง่นาํไปสูการเกิดของอารมณ และความคดิก็ถกูอธบิายวาเปนคลื�นพลงังาน

ชนิดหนึ่งคลายกับคลื�นวิทยุ ดังนั้นเมื�อไอนสไตนอธิบายวา ไมมีสิ่งใดหายไปจาก

จักรวาล เพียงแตแปรเปล่ียนรูปไป เราก็อาจสรุปไดวา ความคิดไมไดหายไปไหน 

มันอาจคงอยูหรือเปลี่ยนรูปไปเปนอยางอื�นได
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ความคิดมีพลัง (Thought has Power)

จากคําอธิบายกอนหนา ความคิดของมนุษยเปนพลังงานชนิดหน่ึงท่ีไม

วนเวียนอยูแตเฉพาะในศีรษะของเราเทานั้น แตมันยังสงคลื�นความถ่ีออกไปนอก

ตัวของเราดวย คลายกับคลื�นวิทยุและโทรทัศนที่ถูกสงกระจายไปทั่วโลกโดยท่ีตา 

มองไมเห็น แตก็สัมผัสไดเมื�อมีเครื�องรับแปลงคลื�นเปนเสียงและภาพ 

ความคดิของมนษุยมผีลตอสสารและพลังงานอื�นๆ ในจกัรวาล และสามารถ

แปลงพลังงานเปนสสาร และสสารกลายเปนพลังงานได อยางนอยก็พิสูจนแลว

ผานการกระทําของมนุษย อยางที่นักประดิษฐและนักวิทยาศาสตรไดปฏิบัติมา ซึ่ง

เปนการกระทําผานสิ่งประดิษฐในเชิงวิทยาศาสตร

สําหรับในสวนที่ความคิดของมนุษยแปลงสสารและสภาพแวดลอมโดยตรง 

ก็มีพิสูจนใหเห็นกันบางในเรื�องของพลังจิต Psychic Powers หรือ ESP (Extra 

Sensory Perception) เชน การใชพลงัจติคนหาสิง่ของ การใชพลงัจติงอโลหะ การ

ใชพลังจิตเคลื�อนวัตถุ การรูเหตุการณลวงหนา หรือการสื�อสารทางไกล เปนตน 

นอกจากนั้นยังมีการกลาวถึงเรื�องเหลานี้ในคัมภีรทางศาสนาตางๆ ศาสนาพุทธเอง

กก็ลาวถงึปาฏหิารยิทีเ่กดิจากอภิญญาดวยเชนกนั อยางไรกต็าม การพสิจูนพลงัจติ

ก็ยังไมเปนที่เดนชัด เพียงเปนการกลาวขวัญถึงเทาน้ัน ยกเวนแตวาจะมีโอกาส

พบเห็นดวยตนเอง ซึ่งผูเขียนเองก็มีประสบการณมาบางแลว แตก็ตองขอเก็บไว

เปนความลับสวนตัว

อยางไรก็ตาม หากเราวิเคราะหคําสอนของศาสนาพุทธ ก็จะเขาใจไดวา 

การกระทํามีอยู 3 ทาง ไดแก ทางใจ ทางคําพูด และทางการลงมือทํา และถามี

เจตนาเขาไปเกีย่วของแลว กจ็ะเกดิแรงแรงหนึง่ในจักรวาลท่ีเรียกวา แรงกรรม เขา

มาเกี่ยวของ ถามีความคิดดีและมีเจตนา ก็จะสงผลใหเกิดเปนผลของแรงกรรมใน

ทางดี ถามีความคิดไมดีและมีเจตนา ก็จะสงผลใหเกิดเปนผลของแรงกรรมในทาง

ไมดี เห็นไดวา แคเพียงกิจกรรมทางใจอันไดแกความคิดประกอบเจตนา ก็สงผลให

เกิดแรงกรรมแลว ถาคิดบวก ผลของแรงกรรมก็จะเปนบวก ถาคิดลบ ผลของแรง

กรรมก็จะเปนลบ โดยยังไมตองใชแรงกรรมจากการพูดหรือการลงมือกระทําเลย 

เราจงึสรุปไดวา ความคดินี ้ถาคิดอยางรูตวัคือมเีจตนา กจ็ะเกดิแรงข้ึนมาอยางหนึง่ 

มนัเปนแรงทีศ่าสนาพทุธเรยีกวา แรงกรรม ถาอยางนัน้กแ็สดงวา ความคดิของคน
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เราสามารถทําใหจักรวาลสงผลยอนกลับมาได ตรงกับท่ีฝร่ังพูดถึง กฎแหงการ

ดึงดูด ที่สรุปยอวา ไมวาเราคิดสิ่งใด เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเขามาในชีวิตของเรา กฎ

แหงการดึงดูดจึงมีลักษณะเหมือน กฎแหงมโนกรรม จะตางกันก็ที่การเนนในราย

ละเอียดเทานั้น

วิทยาศาสตรจิต (Science of Mind) 

วิชาควันตัมฟสิกสเกิดมาในยุครวมสมัยกับไอนสไตน เปนการศึกษาฟสิกส

ระดับอะตอมและที่เล็กกวาอะตอม อันไดแก อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 

ทั้งยังกลาวถึงอนุภาคยอยลงไปอีก ที่ประกอบข้ึนเปนอนุภาคขนาดเล็กมากเหลานี้

ดวย ผูที่ถือวาเปนบิดาของสาขาวิชานี้คือ แมกซ แพลงค

คําวา ควันตัม มาจากภาษากรีกวา Quanta แปลวา เกิดขึ้นเปนจุด ไมใชเกิด

ขึ้นแบบตอเนื�อง

ควนัตมัฟสกิสสรปุวา ไมมอีะไรทีเ่ปนความจริงโดยสมับรูณ (Absolute) หรอื

หมายถึงความจรงิแทที่ไมมอีะไรมาแยงได มีแต ความนXาจะเปน (Probability) เชน 

เราไมสามารถวดัความเรว็ของอเิล็กตรอนท่ีวิง่อยูรอบนวิเคลยีสไดแน�นอน มีแตคาที่

น�าจะเปนหรอืคาดเดาไดโดยทางสถิตเิทาน้ัน หมายความวา เราไมสามารถทํานาย

ไดวาอนุภาคขนาดเล็กเหลานี้จะมีพฤติกรรมอยางไรแน�นอน เพียงแตสามารถคาด

เดาไดทางสถติวิา มนัน�าจะเปนอยางน้ันอยางน้ี แมกระท่ังไอนสไตนยงัคดัคานทฤษฎี

นี้ดวย เพราะเขาเชื�อวา คาของสิ่งตางๆ จะตองสามารถคํานวณไดแน�นอน แตถึง

จะทําการทดลองอยางไร ทฤษฎีนี้ก็ยังยืนยันความเปนจริงของมันเสมอ

เราจึงสรุปเรื�องนี้โดยนัยวา แมแตอนุภาคขนาดเล็กท่ีสุดก็มี จิตสํานึกรู 

(Consciousness) หรอืความคดิในแบบของมนัเอง มนัมอีสิระทางความรูสกึนกึคดิ

อยางทีเ่ราไมสามารถทาํนายผลไดถกูตอง มอีสิระท่ีจะเลอืกคดิและแสดงพฤตกิรรม 

มันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง และที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ันก็คือ มันสามารถปรากฏตัวใน

หลายที่ได ในเวลาเดียวกัน  คลายกับวามันหายตัวได เชนเดียวกับที่เราเคยไดยิน

เรื�องปาฏิหาริยการหายตัวได หรือเสกของใหแปลงรูปไดของพระเกจิอาจารยดังๆ
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ดรูาวกบัวา วทิยาศาสตรกาํลงัพสิจูนความลกึลับมหัศจรรยทีม่นษุยเคยกลาว

ถึงมาตั้งแตอดีตวาเปนเรื�องจริง ดูเหมือนวาวิทยาศาสตรกําลังพิสูจนวา อิทธิ

ปาฏิหาริยมีอยูจริง สิ่งใดที่มนุษยเคยคนพบในเรื�องเกี่ยวกับจิต เปนเรื�องจริงที่รอ

การพิสูจนทางวิทยาศาสตรเทานั้น

ไมวาสิ่งใดที่ จิตสํานึกรู เขาไปเกี่ยวของ เรื�องเหลานั้นดูจะมีปาฏิหาริย แตที่

จริงแลว จิตสํานึกรูสรางสิ่งธรรมดาที่เหนือความมหัศจรรยใหแกชีวิตของเราเสมอ 

เพราะมันเกี่ยวของกับชีวิตของเราตลอดเวลา

พลังเหนือกาย (Power Beyond Physics)

มีพลังที่เกินกวาสายตาจะมองเห็น หูไดยิน ลิ้นชิมรส จมูกไดกลิ่น และกาย

สัมผัสอยูอีก ที่มนุษยพยายามจะทําความเขาใจ  อธิบาย  และนํามาใชประโยชน

ซึ่งยังพิสูจนไมได ในเชิงวิทยาศาสตร แตมันสรางผลลัพธไดจริง และใหพลังแก

มนุษยไดอยางมหาศาล หากเราเชื�อ เขาใจ และใชมันใหเปน

วิชาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirituality และเมทาฟสิกส (Metaphysics) คํา

หลงันีผ้มจะไมแปลวาอภปิรชัญาตามทีแ่ปลกันมา เพราะมนัไมไดมคีาํวา “ปรชัญา” 

อยูในนั้นเลย แมมันจะเปนวิชาปรัชญาที่เปนตนกําเนิดของวิชาวิทยาศาสตรก็ตาม 

เพราะมันจะทําใหผิดทิศทางความหมายในคําของมัน จึงควรแปลวา วิชาเหนือ

กายภาพ เพราะมันกลาวถึงสิ่งที่เกินไปกวากายภาพเราจะมองเห็นกัน) ปรากฏขึ้น

มาบนโลกนี้เปนเวลายาวนาน เปนวิชาเชิงศาสนาและปรัชญาท่ีกลาวถึงเรื�องราว

ตางๆ ที่เกินกวาจะสัมผัสไดทางกายภาพ มันพูดถึงพลังงานเชิงจิต พลังธรรมชาติ

ในแบบของพลังงานจักรวาลในแงมุมตางๆ และพูดถึงพลังงานที่ยิ่งใหญที่สุดของ

จักรวาลอยางเชน พระเจา (God) แหลงกําเนิดสรรพสิ่งทั้งปวง (Source) หรือ 

ปญญาไรขีดจํากัด (Infinite Intelligence) และ กฎแหงกรรม (Law of Karma) 

เปนตน 

คําสอนเหลานี้อธิบายวา มีความสัมพันธของมนุษยกับพลังลึกลับท่ีมีอยูใน

จกัรวาล ซึง่สามารถชวยใหเราประสบความสําเรจ็ได ในระดบัทีเ่หนอืกวากาย ซึง่จะ

ไดผลลัพธที่ยิ่งใหญมากมาย

ศาสนาที่อยูในกลุมของ เทวศาสตร (Theology) ซึ่งนับถือพระเจาหรือเทพ

เทวะกลาววา พระเจาหรอืเทพเจาเปนผูสรางจกัรวาลและทกุส่ิงท่ีอยูในจกัรวาลรวม
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ทัง้โลกดวย ทรงมอีาํนาจสงูสดุในจกัรวาล เปนผูตดัสนิวาจะใหหรือไมใหตามท่ีมนษุย

รองขอหรือวิงวอน ที่ใชคําวา อธิษฐาน (Pray) เปนผูกําหนดกฎเกณฑความเปนอยู

ของชีวิตมนุษยวา สิ่งใดดี ส่ิงใดช่ัว สิง่ใดยอมรับได สิ่งใดยอมรับไมได ศาสนาเหลา

นี้เนนความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณของผูมีอํานาจสูงสุดในจักรวาลและจิต

วิญญาณของมนุษย ในฐานะของผู ใหและผูรับ ผูตัดสินและผูรับคําตัดสิน ผูลงโทษ

และผูรับการลงโทษ 

ในอดตีและเลยมาถงึปจจบุนัในบางสวน ศาสนาเหลานีเ้นนไปท่ีความกลวัใน

อดตี มจีดุประสงคแอบแฝงบางในบางสวนของโลกท่ีจะควบคมุอาํนาจการปกครอง

ไว ในมือ แตก็อาจกลาวไดวา มันอาจชวยใหมนุษยเกรงกลัวบาป ซึ่งก็คือการเกรง

กลัวการลงโทษ ดุจเดียวกับการสอนเกี่ยวกับ “กฎแหงกรรม” ของศาสนาพุทธ ที่

หลายวงการแปลความหมายคลายกับ “กฎแหงบาป” ที่จะตกนรกหรือเกิดมาเพื�อ 

“ใชกรรม” ที่หมายถึง ชดใชสิ่งที่ทําผิดมา หรือเลยเถิดไปถึง “กฎแหงเจากรรม

นายเวร” เพื�อใหมนุษยเกรงกลัวการตกนรก หรือเกรงกลัวการทําผิดตอคนอื�น เพื�อ

ที่จะไดทําดี นั่นเปนแรงจูงใจในเชิงลบที่ใชกันมากในโลกนี้ แตเปนสิ่งท่ีผิด

วัตถุประสงคที่แทจริงของศาสนา และบางคนก็เชื�อเชนนั้นจริงๆ

ความเชื!อใหมที่ ใหพลังกวา (New Belief–New Power) 

ชวงทศวรรษที่ 1970 กลุมคนในกลุมของความคิดใหม (New Thoughts) 

เชื�อในพลังสูงสุดของจักรวาล แตไมเชื�อวามีพระเจา บางก็เชื�อวามีพระเจา แตจะ

ทรงมีความสัมพันธแบบผู ใหและผูรับ ไมใชผูลงโทษและผูรับโทษ และเมื�อใดที่ขอ

จักรวาลก็จะให หรือพระเจาจะประทานให

กลุมบุคคลเหลานี้เชื�อวา มนุษยและพระเจาหรือพลังสูงสุดของจักรวาลมี 

ความเปนหนึ่งเดียว (Oneness) หรือมีเนื้อเดียวกันกับมนุษยในแงของพลังเชิงจิต

วญิญาณ มนษุยมพีลงัในตวัเชนเดยีวกบัพลังของพระเจาหรือพลงัสงูสดุของจกัรวาล 

เชน กลาวกันวา เมื�อพระองคปนมนษุยแลวกเ็ปาลมหายใจเขาสูตวัมนษุย ดงันัน้จติ

วิญญาณของมนุษยจึงเปนสวนหนึ่งของพระเจา เมื�อใดก็ตามที่มนุษยตองการดวย

ความเชื�อมั่น และอธิษฐานขอ เมื�อนั้นพระเจาหรือจักรวาลก็จะสงสิ่งท่ีตองการมา

ใหดวยความรัก
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ดังนั้นแนวความคิดเชนนี้ ทําใหมนุษยรู สึกวาตนเองสามารถเริ่มตน

กระบวนการสรางสิ่งที่ตองการไดดวยการอธิษฐานขอดวยศรัทธาที่พระเจาจะ

ประทานใหอยางแน�นอน มนุษยจึงรูสึกวา อยางนอยตนเองก็มีพลังในการควบคุม

สิ่งที่ตองการสรางขึ้นมาในชีวิต

บางคนที่ไมเชื�อในเรื�องของพระเจา จะเชื�อในแงของพลังงานสูงสุดใน

จักรวาลที่เรียกกันวา จักรวาล หรือแหลงกําเนิด หรือปญญาไรขีดจํากัด หรืออะไร

ทํานองน้ี และก็เชนเดียวกัน เมื�อมนุษยเริ่มกระบวนการคิดถงึสิ่งท่ีตนตองการ ดวย

ความชัดเจน ดวยความเชื�อมั่น ดวยความคาดหวังวาจะเกิดขึ้นแน�นอน เมื�อนั้น

พลังงานสูงสุดนี้ก็จะจัดหาวิธีการสงคําตอบมาสูผูขอ หรือสงสิ่งที่ขอนั้นมาใหดวย

วิธีการใดวิธีการหนึ่งอยางแน�นอน

ความเชื�อในลกัษณะนี้ใหพลังแกมนษุย เพราะเปนแรงจงูใจเชงิบวก เปนแรง

จงูใจเชงิสรางสรรค มากกวาทีจ่ะใช “ความเจบ็ปวด” มาเปนตวัผลกัดนัไมใหมนษุย

ทําบางส่ิง หรือใหมนุษยทําบางส่ิง ที่เปนแรงจูงใจหรือแรงขับในเชิงลบ มันทําให

มนุษยรูวา คนเราสามารถควบคุมสิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นมาในชีวิตได ในเชิงพลังจิต

วิญญาณ

ศาสนาพุทธ (Buddhism)

เมื�อประมาณ 2,600 ปมาแลว ศาสนาพุทธกําเนิดขึ้นโดยการตรัสรูของเจา

ชายสทิธตัถะแหงราชวงศศากยะทีแ่ปลวา แขง็แกรงคงทนแบบตนสกั ศาสนาพทุธ

ไมไดกลาวถึงพระเจาหรือพลังสูงสุดของจักรวาล แตกลาวถึง กฎแหงกรรม (Law 

of Karma) ที่เปนแรงเหนือกายภาพ หรือแรงเชิงจิตวิญญาณที่มีอยูในจักรวาล ซึ่ง

มีผลตอทุกคนไมเลือกวาจะเปนใคร และเปาหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือ การ

หยุดการเวียนวายตายเกิดของ กระแสจิตสํานึกรู (Stream of Consciousness) 

หรือที่คนทั่วไปเรียกวา วิญญาณ

ศาสนาพทุธเนนวา พลงัจกัรวาลนัน้มอียูจรงิ และพลงัทีศ่าสนาพุทธกลาวถึง 

เปนพลงัทีส่งใหมกีารเวียนวายตายเกิดและการรับผลแหงการกระทํา มนัเปนแรงท่ี

มีอยูในกฎของจักรวาลที่เรียกวา กฎแหงกรรม และแรงกรรมมีผลลัพธที่จะตองได

รบัในอนาคต ไมวาจะในทางดหีรอืทางไมด ีขึน้อยูกบัอินพตุหรอืแรงท่ีสงออกไป และ
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แรงที่สงออกไปนี้เกิดขึ้นได 3 ทางไดแก ทางความคิดและอารมณ ทางคําพูด และ

ทางการลงมือปฏิบัติดวยกาย ที่ตองประกอบดวยเจตนา

เมื�อมีการเกิดก็มีการแก การเจ็บ การปวย และการตาย ซึ่งทั้งหมดนี้คือทุกข

ที่ใจรับรู และจุดมุงหมายสูงสุดที่พระพุทธเจาทรงสอนก็คือ การพนทุกข

ทกุสิง่ทกุอยางทีม่นุษยกระทําผานใจซึง่มเีจตนารูตวัอนัไปเก่ียวของกบัความ

โลภ ความโกรธ และความหลง ซึง่รวมเรยีกวา กเิลส จะกอใหเกดิผลลพัธของกรรม

ทีเ่รยีกวา วบิากกรรม ในลักษณะท่ีจะสงผลใหมกีารเวยีนวายตายเกดิตอไป การพน

ทกุขทัง้หมดจรงิๆ จงึเปนการที่ไมตองกลบัมาเวียนวายตายเกิดเพื�อรับความทุกขตอ

ไปอีก

ที่จริงคําวา อัตตาหิ อัตโนนาโถ แมจะแปลกันวา ตนเปนที่พึ่งแหงตน มี

ความหมายจริงๆ วา ตนเปนใหญในตนเอง (คําวา นาโถ แปลวา เปนใหญ) คน

เราเปนใหญในตนเองได เพราะคนเราสามารถควบคุมความคิดของตนเองไดเสมอ 

ดังนั้นตนเองคือผูสรางอินพุตหรือแรงสงที่จะใหเกิดผลขึ้นในอนาคต และผลลัพธ

นัน้จะตองเกดิขึน้แน�นอนตามลักษณะของแรงสง ไมวาผลลพัธนัน้จะตามมาในชาติ

ทีเ่กดิอยูนัน้ หรอืจะติดตามไปปรากฏข้ึนในชาตอิื�นๆ และถาตองการเปลีย่นผลลัพธ 

คนเรากส็ามารถเปลีย่นมนัไดดวยตวัเอง คนอื�นๆ ไมสามารถจะเปลีย่นใหได เพราะ

ตนเองเทานั้นจะตองเปนผูคิด

แมวาศาสนาพุทธจะพูดถึงคําวา “ทุกข” กอนอื�นใด แตนั่นตองการชี้ใหเห็น

วา ในสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมวาจะเปนการเกิด แก เจ็บ หรือตาย 

มนษุยทีจ่ติใจยงัไมไดถกูฝกฝนจะมองเห็นวา น่ันคือทกุข แตเมื�อจติใจถูกฝกฝนดแีลว 

สิ่งเหลานี้คือเรื�องธรรมดา และมนุษยสามารถอยูอยางเหนือความทุกขได และจุด

ที่อยูเหนือความทุกขสูงสุดคือ นิพพาน

ฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเนนวา ตนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางดวย

ตนเองโดยอาศัยกฎแหงจักรวาลที่เรียกวา กฎแหงกรรม น้ีเอง ฉะนั้นกฎแหงกรรม

จึงเปนพลังของจักรวาล ซึ่งเปนตัวกลางที่จะจัดสรรผลลัพธมาใหแตละคน ประดุจ

เดยีวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรทีเ่ขยีนไวอยางมัน่คงแลว  เมื�อใสอนิพตุเขาไปก็ยอม

ใหเอาตพุตหรือผลลัพธออกมาตามแนวทางที่โปรแกรมนั้นถูกเขียนไวอยางไมผิด

เพี้ยน ดังนั้นหากคนผูหนึ่งทําสิ่งที่ดีหรือที่เรียกวา กุศลกรรม ก็จะไดวิบากกรรมเปน
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