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บทที่ 6
กลุ่มดนตรีเพือ่ การพัฒนาศักยภาพกายและจิตในคีตะโยคะ
การศึกษาความรู้ในคีตะโยคะ มีความจาเป็ นจะต้องหาประสบการณ์
สัมผัสพลังแห่งคลื่นเสียงจากดนตรี หลาย ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้มีพ้ืนฐาน
ในการจาแนกแยกแยะและประเมินพลังคลื่นเสี ยงจากดนตรี ต่าง ๆ ได้ดี เพื่อจะ
ได้นาความรู้ที่ได้มาจัดสรรและเลือกใช้ดนตรี ให้ได้อย่างเหมาะสมอย่างแท้จริ ง
โดยดนตรี ในคีตะโยคะ ประกอบด้วยดนตรี กลุ่มต่าง ๆ กัน สองกลุ่มสาคัญ
ได้แก่
1. กลุ่มดนตรี สวรรค์ หรื อ กลุ่มดนตรี คีตะจักรา
2. กลุ่มดนตรี เทพเจ้าจักรา

กลุ่มที่ 1
กลุ่มดนตรีสวรรค์ (Heaven Music)
หรือ กลุ่มดนตรีคตี ะจักรา(Kitachakra Music)

ดนตรีคตี ะจักรา
ดนตรีกระตุ้นพลังแห่ งจักระ
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กลุ่มดนตรี สวรรค์หรื อกลุ่มดนตรี คีตะจักรา ถูกสร้างสรรค์โดยโยคะมาสเตอร์ หรื อคุรุ
เทพ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสมาธิจิต ในด้านการพัฒนาจักระ ซึ่งคุรุเทพที่สร้างสรรค์ มี
ความเชื่อว่าคียแ์ ห่งเสี ยงดนตรี ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมา ภายใต้ความรู ้พิเศษด้านหูทิพย์และตาทิพย์แห่ง
คุรุเทพนั้น จะช่วยให้ลูกศิษย์ที่ได้ใช้ดนตรี น้ ีในระหว่างการพัฒนาศักยภาพสมาธิ จิตของแต่ละ
บุคคล จะมีผลสาคัญต่อการกระตุน้ การทางานของจักระแต่ละจักระภายในตัวตนของลูกศิษย์ให้เกิด
ความฟื้ นฟูหรื อพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
สาหรับดนตรี คีตะจักระที่ผลิตออกมาจะโดยใช้เครื่ องเสี ยงดนตรี ที่ให้คลื่นความถี่เฉพาะตัว
หลาย ๆ ความถี่ เพื่อกระตุน้ ตามความประภัสสรแห่งลักษณะของแต่ละจักรา ดังนั้นถ้าแต่ละจักรา
ได้รับคลื่นเสี ยงที่ตรงกับความถี่เฉพาะที่จกั ราเหล่านั้น ๆ ต้องการ จักระก็จะมีความแข็งแรงขึ้นซึ่ง
จักระแต่ละจักระยังมีส่วนสัมพันธ์ต่อการฟื้ นฟูหรื อพัฒนาอวัยวะภายในร่ างกาย โดยเท่ากับเป็ นการ
กระตุน้ การพัฒนาสมองในองค์รวม 7 ส่ วน และ ต่อมไร้ท่อทั้ง 7 ต่อม รวมทั้งอวัยวะภายในไป
พร้อมกันด้วย
เมื่อเกิดการเพิ่มศักยภาพแห่งการทางานของสมอง อวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสู ง ทาให้เกิดการเพิม่ การพัฒนาศักยภาพแห่งโยคะในตัวเขาอย่างก้าวกระโดด
ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์หลักของคุรุเทพยุคใหม่ที่จะสร้างเครื่ องมือชุดนี้ เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาการ
ด้านศักยภาพภายในของลูกศิษย์ของตน ในแนวทางที่ง่ายและสะดวกสอดคล้องกับความเป็ นอยู่
ของผูค้ นในยุคปัจจุบนั
ผลแห่งการฟังดนตรี ชุดนี้ ศาสตร์ ทางโยคะเชื่ อว่าเมื่อร่ างกายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย
พลังคลื่นเสี ยงผ่านสมอง ผิวหนัง กระดูกและกล้ามเนื้อเข้าสู่ 7 จักระภายในร่ างกาย มีผลทาให้
ร่ างกายจะถูกกระตุน้ เกิดการสั่นสะเทือน ช่วยทาให้เพิ่มคุณภาพการทางานของผลึกน้ าที่อยูใ่ นเม็ด
เลือดต่าง ๆ และของเหลวภายในร่ างกาย เกิดการเพิ่มศักยภาพของการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิ เจน
และการชาละล้างของเสี ยที่คงั่ ค้างจากเซลให้ดีข้ ึน เพิ่มคุณภาพการทางานของต่อมไร้ท่อให้มี
ศักยภาพสู งขึ้น โดยที่ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ เหล่านั้นซึ่ งเป็ นที่ต้ งั แห่งจักระทั้งหลาย ต่างก็ควบคุมการ
ทางานของอวัยวะภายในต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว ก็จะสามารถผลิตฮอร์ โมนต่าง ๆ ออกมาอย่างเหมาะสมทา
ให้การทางานของอวัยวะต่าง ๆ ที่ต่อมไร้ท่อเหล่านั้นควบคุมอยูท่ างานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
นอกจากนี้สมองและไขสันหลังตลอดจนอวัยวะภายในที่จกั ระเกี่ยวข้อง จะถูกกระตุน้ ให้
เกิดการสั่นสะเทือนในความถี่เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของจักระและอวัยวะของร่ างกาย
ส่ วนต่าง ๆ ช่วยทาให้การทางานของจักระ,อวัยวะและต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์ โมนสาคัญในจักระนั้น
ๆ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้นแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสี ยงที่มีต่อจักระและต่อมไร้ท่อ ซึ่ งจะไปเชื่อมโยงต่อ
ยังกระดูกสันหลัง ที่ประกอบด้วยเซลประสาทและไขกระดูก แต่ละส่ วนเกิดการสัน่ สะเทือน
ก่อให้เกิดการเรี ยงตัวอย่างเหมาะสมของสารธาตุเหล็กในเม็ดเลือดและไขกระดูกในกระดูกสันหลัง
ทาให้เกิดสภาวะแม่เหล็กชีวภาพขึ้นในแกนกระดูกสันหลัง ถ้าเกิดขึ้นพลังแห่งสภาวะแม่เหล็ก
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ชีวภาพจานวนมากในร่ างกาย ก็จะทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทที่เป็ นประจุลบจาก
กระดูกสันหลังก้นกบที่เป็ นขั้วลบ มาที่สมองที่เป็ นขั้วบวก ทาให้เป็ นการเพิ่มศักยภาพของการ
เดินทางของกระแสประสาทในระบบประสาทส่ วนกลางอันได้แก่ไขสันหลังและสมอง ซึ่ งนาไปสู่
สภาวะที่ทางโยคะเรี ยกว่าการเดินทางของพลังกุณฑาลินี ทาให้มนุษย์ผนู ้ ้ นั เกิดสภาวะของกายใหม่
ซึ่งเรี ยกว่าสภาวะกายศักสิ ทธิ์หรื อสภาวะกายพลังแม่เหล็กชีวภาพ ทาให้เขาผูน้ ้ นั มีการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ข้ ึนไปอีกระดับหนึ่งทาให้มีประสาทสัมผัสที่ลึกล้ ากว่ามนุษย์ปกติ สามารถมี
ประสาทสัมผัสรับรู ้ถึงพลังแห่งธรรมชาติที่มนุษย์ทวั่ ไปที่ยงั ไม่ถึงภาวะนี้สัมผัสไม่ได้ อันเป็ น
จุดเริ่ มต้นแห่งการเปิ ดประตูไปสู่ ความเส้นทางแห่งการพัฒนาทางสมาธิ ,จิตวิญญาณ,ปัญญาญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ในระดับสู งส่ งในระดับที่เรี ยกอภิมนุษย์
ส่ วนใหญ่ดนตรี กลุ่มนี้มกั เป็ นดนตรี บรรเลงเน้นการให้คลื่นความถี่พิเศษเฉพาะไม่มีการ
ขับร้องประกอบ โดยใช้เครื่ องดนตรี โบราณหรื อเครื่ องดนตรี ยคุ ใหม่ที่สามารถผลิตความถี่เสี ยง
พิเศษ หรื ออาจใช้เสี ยงจากธรรมชาติมาประกอบก็ได้ บางชุดอาจมีเสี ยงขับร้องประกอบด้วยก็ได้
จานวนดนตรี เพลงในแต่ละชุด บางชุดจะประกอบด้วยจานวนเพลงอย่างน้อยเจ็ดเพลง
เพื่อกระตุน้ จักระแต่ละจักระจนครบเจ็ดจักระ บางชุดจะมีเพลงบรรเลงเพียงเพลงเดียวโดยเป็ น
ดนตรี พิเศษเฉพาะจักระใดจักระหนึ่งเพียงจักระเดียวหรื อเป็ นดนตรี ที่กระตุน้ จักระทั้งเจ็ดโดยรวม
ไม่แบ่งแยกเป็ นจักระ
ดนตรี กลุ่มนี้จะมีพลังคลื่นเสี ยงในหลายระดับ ตั้งแต่พลังคลื่นเสี ยงในระดับต้นเมื่อฟังแล้ว
จะมีลกั ษณะสงบเยือกเย็น เป็ นระเบียบ พัฒนาสมาธิ ได้ดีมาก บางแผ่นฟังแล้วจะรู ้สึกสบาย บาง
แผ่นฟังแล้วอาจรู ้สึกถูกกดดันจากพลังแห่งคลื่นเสี ยงที่เกิดขึ้นจนเกิดอาการผิดปกติในร่ างกาย
ดนตรี ในคีตะโยคะจากการวิจยั ในกลุ่มดนตรี ต่าง ๆ ถือว่าเป็ นดนตรี ที่มีศกั ยภาพสู งสุ ดสาหรับช่วย
กระตุน้ การพัฒนาศักยภาพสมอง,สมาธิ และการทางานของต่อมไร้ท่อในร่ างกาย
แต่เนื่ องจากว่าคลื่นเสี ยงจากดนตรี กลุ่มนี้มีพลังกระตุน้ หลายระดับ ตั้งแต่พลังกระตุน้ ระดับ
ต้น ระดับปานกลาง ระดับสู ง และระดับสู งมาก สาหรับดนตรี กลุ่มที่มีพลังกระตุน้ ในระดับต้น
และปานกลางจะเหมาะสาหรับเด็ก หนุ่มสาว และคนชรา ทัว่ ไป ที่จะสามารถรับฟังได้โดยไม่มีขอ้
ห้ามในการใช้ แต่สาหรับกลุ่มดนตรี ที่มีพลังงานกระตุน้ ระดับสู งและระดับสู งมาก จะเหมาะสาหรับ
กลุ่มโยคีและนักบวชตลอดจนฆราวาส ผูต้ อ้ งการพัฒนาศักยภาพจักระภายในและพลังสมาธิของ
ตนในระดับสู งเท่านั้น
โดยที่บางชุดนอกจะเป็ นดนตรี บรรเลงเพื่อกระตุน้ จักระแล้วยังเป็ นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อ
สรรเสริ ญเทพเจ้าประจาในแต่ละจักราอีกด้วย ทาให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั กับพลังแห่งจิต
วิญญาณของมหาโยคีและมหาเทพที่เกี่ยวข้องออกมาพร้อมกับคลื่นเสี ยง ทาให้มีผลต่อการพัฒนา
ทางจิตเป็ นอย่างสู ง
ขณะเข้าทาสมาธิ กบั ดนตรี คีตะจักราบางคนอาจพบปรากฎการณ์พิเศษทางกายและจิต เช่น
รู้สึกปิ ติ ขนลุก ตัวเบาเหมือนลอยได้, รู ้สึกถึงกลิ่นหอมของธูป , รู ้สึกถูกสัมผัสโดยอ่อนโยนของ
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พลังต่างมิติ, รู ้สึกได้ยนิ เสี ยงทิพย์ต่าง ๆ รู ้สึกเห็นแสงสี ตา่ ง ๆ หรื อ พบองค์นิมิตของมหาโยคีหรื อ
มหาเทพ เท่าที่ได้ทดสอบกันมาพบประสบการณ์แปลกๆ มากมาย นับว่าเป็ นแนวทางไปสู่
ประสบการณ์ทางจิตที่น่าสนใจอันนาไปสู่ การพัฒนาทางจิตวิญญาณในระดับสู ง
การใช้ดนตรี
ประเภทนี้ ตอ้ งอยูใ่ นการควบคุมดูแลของผูร้ ู ้ในด้านนี้เท่านั้น ผูส้ นใจดนตรี ชุดนี้ติดต่อกับผูเ้ ขียน
โดยตรง เพื่อที่จะได้แนะนาการใช้ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งจากการวิจยั มากว่า 10 ปี ของข้ าพเจ้ าพบว่ าดนตรีสวรรค์ เป็ นดนตรีที่
มีศักยภาพสู งสุ ดในการพัฒนาศักยภาพสาหรับมนุษยชาติ ที่ใช้คาว่าชื่อว่าดนตรี
สวรรค์เพราะวันหนึ่งได้มีนิมิตถึงโยคีตนหนึ่ง และโยคี ตนนั้นได้บอกความสาคัญแห่งดนตรี ชุดนี้
พร้อมให้เรี ยกชื่อว่าดนตรี สวรรค์ ทาให้ขา้ พเจ้าซึ่ งจึงนาชื่ อดนตรี สวรรค์มาใช้เรี ยกกลุ่มดนตรี พิเศษ
ที่เรี ยกว่าดนตรี คีตะจักรา ซึ่ งซึ่ งเป็ นกลุ่มดนตรี ที่มีพลังแห่ งการกระตุน้ ศักยภาพมนุษย์สูงสุ ดและถือ
ได้วา่ เป็ นกลุ่มดนตรี กลุ่มหลักที่นามาใช้ในคีตะโยคะ ทั้งเป็ นกลุ่มดนตรี ที่มีความละเอียดอ่อนใน
การใช้และต้องมีความรู ้เพียงพอจึงจะใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้เพื่อ
ส่ งเสริ มศักยภาพมากขึ้นอาจใช้ประกอบร่ วมกับด้านอื่น ๆ เช่น ศาสตร์ ทางด้านพลังหิ นและแร่ ธาตุ
mineral therapy ศาสตร์ดา้ นพลังงานจักรวาล (Universal energy ) ศาสตร์ ดา้ นฮวงจุย้ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการจัดปริ มณฑลแห่ งพลังงาน ศาสตร์ แห่งการจัดห้องฝึ กและการจัดการเครื่ องเสี ยง เป็ นต้น

รายการซีดีดนตรี สวรรค์ (Heaven Music)
หรื อดนตรี คีตะจักรา (Kitachakra Music)
ศูนย์ วิจัยอภิวัฒน์ ปัญญา
ลาดับ
ชื่ อชุ ดดนตรี
1 kitayoga Music Low Level
( สาหรั บเด็กและผู้เริ่มต้ นฝึ กจิต)
2 kitayoga Music Middle Level
( สาหรั บเด็กและผู้เริ่มต้ นฝึ กจิต)
3 kitayoga Music High Level
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
4 Super kitayoga Music High Level
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
5 kitayoga Music Chakra 1
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
6 kitayoga Music Chakra 2
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)

ผู้แต่ ง/ผู้ผลิต
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
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ลาดับ
ชื่ อชุ ดดนตรี
7 kitayoga Music Chakra 3
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
8 kitayoga Music Chakra 4
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
9 kitayoga Music Chakra 5
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
10 kitayoga Music Chakra 6
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
11 kitayoga Music Chakra 7
( สาหรั บผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง)
12 kitayoga Sound
( สาหรั บเด็กและผู้เริ่มต้ นฝึ กจิต)
13 Hindu God Chakra Acivator
( สาหรั บเด็กและผู้เริ่มต้ นฝึ กจิต)

ผู้แต่ ง/ผู้ผลิต
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวัฒน์ ปัญญา

จริง ๆ แล้ วมีข้าพเจ้ ามีฐานข้ อมูลของซีดีของดนตรีกลุ่มนีโ้ ดยสะสมไว้ มากกว่าร้ อยแผ่ น
และได้ พมิ พ์ รายการต่ าง ๆ ไว้แล้วในร่ างหนังสื อก่อนหน้ า แต่ เมื่อจะพิมพ์รายการต่ าง ๆ นีอ้ อกมาก็
ต้ องชั่งใจเป็ นอย่างมากจนต้ องตัดออกไปจากหนังสื อเล่มนี้ เนื่องจากว่ าคลืน่ เสี ยงจากดนตรีท้งั กลุ่ม
นีม้ ีพลังกระตุ้นต่ อ สมอง ต่ อมไร้ ท่อ และจักระ หลายระดับ ตั้งแต่ ระดับต้ น ระดับปานกลาง และ
ระดับสู งทีม่ ีพลังงานกระตุ้นรุ นแรงมาก ไม่ เหมาะสมทีจ่ ะหยิบเลือกใช้ หรือซื้อหาด้ วยตนเองตาม
ลาพัง การเลือกใช้ ดนตรีกลุ่มนีต้ ้ องมีความรอบรู้ อย่ างลึกซึ้งสาหรับการหยิบเลือกใช้ ดนตรีให้ เหมาะ
กับตน สาหรับแนวทางทีเ่ หมาะสมการใช้ ดนตรีประเภทนี้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ร้ ู ในด้ าน
นีเ้ ท่านั้น สาหรับผู้ทสี่ นใจที่จะรับฟังดนตรีชุดนีร้ ับฟังได้ ทหี่ ้ องสมุดคลื่นเสี ยงหรื อติดต่ อกับผู้เขียน
โดยตรง เพือ่ ทีจ่ ะได้ แนะนาการใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง หรื อสาหรับผู้ทสี่ นใจดนตรีกลุ่มนีจ้ ริ ง ๆ อาจขอ
ชมรายการดนตรี กลุ่มนีก้ บั ข้ าพเจ้ าได้
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2. ดนตรีเทพเจ้ าจักรา (Godchakra Music)

เทพเจ้ าประจาจักระ

ดนตรีกลุ่มนีม้ ีทาการผลิตภายใต้ ความเชื่ อทางศาสนา ซึ่งผู้ผลิตเชื่ อว่ าพลังแห่ งคลืน่ เสี ยง
จากดนตรีสามารถสื่ อสารเชื่ อมโยงทางจิตวิญญาณกับสิ่ งศักสิ ทธิ์เบือ้ งบนทีพ่ วกเขาเคารพบูชา โดย
จะน้ อมนาพลังจากสิ่ งศักสิ ทธิ์เบือ้ งบนหรือพลังงานแห่ งจักรวาล เชื่ อมต่ อกับพลังพิเศษของมนุษย์ ที่
ปฏิบัติบูชา ก่ อให้ เกิดพลังสมาธิและปัญญาญานอันสู งส่ ง สามารถเข้ าใจเรื่องราวลีล้ บั เหนือธรรมชาติ
บางสิ่ งบางอย่ างได้
อันจะกุญแจสาคัญทีจ่ ะไขปริ ศนาแห่ งมรรถวิถีทจี่ ะนาเขาไปสู่ ความเป็ นหนึ่ง
เดียวกับพระเจ้ าหรือบรรลุนิพพาน พ้ นจากวัฏสงสารในที่สุด
สาหรับคาว่ าเทพเจ้ าในดนตรี เทพเจ้ าจักราหมายถึงกลุ่มของเทวดาหรือเทพเจ้ าในศาสนา
พราหมณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนาจักราตามความเชื่อของสหัสจโยคะ เช่ น พระพิคเณศร์ พระ
พรหม พระนารายณ์ พระศิวะ พระราม พระกฤษณะ ฯ นอกจากนีย้ งั รวมถึงศาสดาในศาสนาที่
สาคัญได้ แก่ เช่ น พระพุทธเจ้ า พระเยซู เป็ นต้ น ตลอดจนเจ้ าลัทธิต่าง ๆ ทีส่ าวกมีความนับถือบูชา
สาหรับรู ปแบบของดนตรีกลุ่มนี้ มักอยู่ในรู ปของ การสวดมนตราต่ าง ๆ ทางความเชื่ อทาง
ศาสนาหรือลัทธิความเชื่ อนั้น ซึ่งอาจเป็ นเสี ยงสวดมนตราล้วน ๆ หรือ เสี ยงสวดมนตราประกอบ
ดนตรีสมาธิกไ็ ด้ หรือการร้ องเพลงสรรเสริญเทพเจ้ าประกอบดนตรีกไ็ ด้ ซึ่งจากการตรวจคลืน่
สมองพบว่ า เมื่อเราได้ ยนิ คาพูดทีม่ ีท่วงทานองเพลงช้ า ๆ ประกอบ เปลือกสมองส่ วนนีโอคอร์ เท็กซ์
จะถูกกระตุ้นมากกว่ าได้ ยนิ บทสนทนาทัว่ ไปหรือฟังดนตรีอย่างเดียว โดยเฉพาะเมื่อนาดนตรีมา
บรรเลงร่ วมกับคาพูดเชิ งพรรณา และมีรูปภาพด้ วย สมองใหญ่ จะได้ รับการกระตุ้นและเกิด
เชื่อมโยงกันระหว่างสมองซีกซ้ ายและขวามากขึน้ (อุสา สุ ทธิสาคร พัฒนา EQ เด็กได้ อย่างไร
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สานักพิมพ์ รักลูก 2544 หน้ า44 ) ดังนั้นการได้ ฟังเสี ยงสวดมนตราซึ่งให้ คลื่นเสี ยงทุ้มต่า
ประกอบการดนตรีทางศาสนาบรรเลงประกอบ ก็จะมีผลดีต่อการพัฒนาสมองอย่างยิง่
สาหรับทีม่ าของดนตรีเทพเจ้ าจักรานั้น ดนตรีเทพเจ้ าจักรานีเ้ ป็ นดนตรี ทผี่ ้ ศู รั ทธาต่ อเทพ
เจ้ าแต่ ละองค์ ได้ สร้ างขึน้ เพือ่ บูชาเทพเจ้ าหรือผู้ที่ศรั ทธาต่ อศาสดาในศาสนา เช่ น พระพุทธเจ้ า เป็ น
ต้ น อาจสร้ างในรู ปซีดีเพลงหรืออยู่ในรู ปของเพลงประกอบภาพยนต์ โดยศาสตร์ ทางโยคะใน
หลายสายโดยเฉพาะในผู้ศึกษาศาสตร์ ของสหัจะโยคะ เชื่ อว่ าในแต่ ละจักระจะมีเทพเจ้ าประจาอยู่
ดังนั้นการได้ ฟังดนตรี หรือชมดนตรีเทพเจ้ าจักราในภาพยนตร์ หรือชมภาพยนตร์ ของเทพเจ้ า ก็จะ
มีส่วนช่ วยเพิม่ พูนความรักความศรั ทธาทีม่ ีต่อเทพเจ้ าแต่ ละองค์ แล้ วยังได้ ซึมซับบุคลิกภาพอันโดด
เด่ นของเทพเจ้ าแต่ ละองค์ ไว้เป็ นแนวทางปฏิบัติของตนด้ วยเชื่อว่าจะมีผลต่ อการส่ งเสริมการพัฒนา
ในแต่ ละจักระทีเ่ ทพเจ้ าประจาอยู่ได้ เป็ นอย่างดี
รู ปแบบของดนตรีเทพเจ้ าจักรา
1. รู ปของซีดีเพลงสรรเสริ ญเทพเจ้ า
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นดนตรีบรรเลง หรือ ดนตรีบรรเลงประกอบการร้ องก็ได้ โดยผลิตขึน้ มา
เพือ่ บูชาเทพโดยเฉพาะ
2.รู ปของมิวสิ กวิดีโอในภาพยนต์ เกีย่ วกับเทพเจ้ า
ผู้สร้ างภาพยนตร์ ทมี่ ีความศรัทธาต่ อเทพเจ้ าและจาเป็ นต้ องสร้ างภาพยนตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
สั มพันธ์ กนั กับเทพเจ้ า ดังนั้น ก่ อนถ่ ายทาก็ย่อมต้ องทาพิธีบรวงสรวงบูชาเทพเจ้ าต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ นามา
จัดสร้ างภาพยนตร์ และแต่ งเพลงเพือ่ สรรเสริ ญบูชาเทพเจ้ าโดยจัดการถ่ ายทาในรู ปมิวสิ ควิดิโอ เพือ่
ขออภัยโทษในความบกพร่ องทีอ่ าจจะระคายเคืองต่ อพระองค์ ทั้งขอให้ เทพเจ้ าดังกล่าวได้ แผ่บารมี
ลงไปในภาพยนตร์ เพือ่ ให้ เกิดสิ ริมงคลและความศักสิ ทธิ์ โดยให้ การถ่ ายทาสาเร็จไปด้ วยดีและ
ประสบความสาเร็จในเรื่องรายได้ โดยผู้สร้ างภาพยนตร์ ได้ แต่ งเพลงประกอบในภาพยนตร์ เพือ่ ยก
ย่ องบูชาเทพเจ้ าองค์ ต่าง ๆ เช่ น พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระกฤษณะ เป็ นต้ น ดังนั้น
ภาพยนตร์ เกีย่ วกับเทพเจ้ าส่ วนใหญ่ ทไี่ ด้ ถ่ายทาก็จะได้ รับความเชื่ อจากผู้ศรัทธาว่ าจะสร้ างความ
เป็ นมงคลกับผู้ได้ ชมภาพยนต์
โดยผู้สร้ างภาพยนตร์ มีความเคารพศรัทธาได้ จาลององค์ เทวะมาร่ ายราหรือสาวกที่ศรัทธา
ในเทวะได้ ร้องราพร้ อมร้ องเพลงสรรเสริ ญเทพเจ้ า เพลงทีบ่ รรเลงเพือ่ บูชาเทพแต่ ละองค์ ทไี่ ด้
เลือกสรรอย่ างเหมาะสม ผู้ฟังและชมถ้ ากระทาด้ วยจิตใจมีความรักและศรัทธาจะเป็ นส่ วนหนึ่งทา
ให้ การพัฒนาจักระเป็ นไปได้ อย่างดี
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3.รู ปของภาพยนตร์ ที่ได้ถ่ายทาจากสถานที่สาคัญ
สาหรับภาพยนตร์ ที่มีการถ่ายทาจากสถานที่สาคัญทางศาสนา เช่น เขาไกรลาส แม่น้ าคง
คา สังเวชนียสถานสี่ ฯ หรื อ พิธีกรรมสาคัญทางศาสนา เช่น พิธีเปราเฮรา ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว
ที่เมืองแคนดี้ ประเทศศรี ลงั กา โดยที่ผสู้ ร้างผลิตภาพยนตร์ ดว้ ยความศรัทธาอย่างสู งต่อเทพเจ้า
มิใช่ถ่ายทาเพียงแค่เป็ นสารคดี เชื่อกันว่าจะมีพลังพิเศษในการพัฒนาจิตวิญญาณของผูศ้ รัทธาแผ่
ออกมาจากภาพยนตร์ ดงั กล่าว
สาหรับเทพเจ้าประจาจักระนั้น มีการจัดเทพเจ้าประจาจักระไว้หลายต่อหลายแบบตามแต่ฤาษี
นักบวช ที่สาคัญทางศาสนาดังกล่าวได้จดั กันไว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการยกระดับการพัฒนาจิต
ในทางพุทธศาสนาแม้วา่ จะไม่ได้จดั เทพเจ้าประจาตามจักระ แต่ก็มีการจัดพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์สาวกที่เป็ นพระอรหันต์ประจาตามจุดต่าง ๆ ในร่ างกายในคาถาชินบัญชร ของสมเด็จ
พุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่ งนับว่าเป็ นมนตราที่ศกั สิ ทธิ์ เช่นกัน

แต่ ในทีน่ ี้ขอยกตัวอย่างการจัดเทพเจ้ าประจาจักระ ตามหลักการของสหัจุโยคะ ของคุณแม่ ศรี
มาตาจีมา ผู้ซึ่งเป็ นสานักโยคะสายหนึ่งทีม่ ีความเชี่ ยวชาญในเรื่องจักระเป็ นอย่ างมาก โดยที่ขา้ พเจ้า
ได้เคยไปอบรมกับสหัสจโยคี กับคุณปาสกาล ทั้งยังเคยมีประสบการณ์พิเศษในการพบคุณแม่ศรี
มาตาจีในทางนิมิตในระหว่างการเกิดการเจ็บป่ วยและพบว่าคุณแม่ศรี ได้มาพบและปั ดเป่ าให้
หายขาดจากโรค ทาให้มีความชื่นชมกับแนวทางการพัฒนาจักระของโยคะสายนี้เป็ นอย่างมาก
และได้ส่งลูกศิษย์คนหนึ่งไปศึกษากับกลุ่มสหัจโยคะอย่างยาวนาน ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ดียิ่งของสานัก
โยคะสายนี้นามาปฏิบตั ิตน สาหรับการจัดเทพเจ้าประจาจักระในสานักของสหัสจะโยคะ
ประกอบไปด้วยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ และยังได้รวมพระเยซูและพระแม่มารี ไว้ดว้ ย ดังมี
รายละเอียดดังนี้
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จักระหนึ่ง เทพเจ้ าผู้รักษา คือ พระพิคเณศวร

จักระสอง เทพเจ้ าผู้รักษา คือ พระพรหมและพระแม่ สุรัสวดี

พระพรหม

พระแม่ สุรัสวดี
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จักระสาม เทพเจ้ าผู้รักษา คือ พระนารายณ์ และพระแม่ ลกั ษมี

พระนารายณ์

จักระสี่
เทพประจาจักร

พระแม่ ลกั ษมี

ด้ านซ้ ายของจักระหัวใจ คือพระศิวะและเจ้ าแม่ ปาราวาตี

พระศิวะ

พระแม่ ปราวตี
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เทพเจ้ าประจาจักระ ตรงกลางของจักรหัวใจ คือ เจ้ าแม่ ดูรกา

พระแม่ ดูรกา

เทพเจ้ าประจาจักระ ด้ านขวาของจักรหัวใจ คือ พระรามและนางสี ดา

พระรามและพระแม่ สีดา
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จักระห้ า เพทเจ้ าผู้รักษา คือ พระกฤษณะ

พระกฤษณะ

จักระหก เทพเจ้ าผู้รักษา คือ พระเยซู และ พระแม่ มาเรีย

พระเยซู และพระแม่ มาเรี ย

พระเยซู ในสรวงสวรรค์
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จักระเจ็ด เทพเจ้ าผู้รักษา คือ พระศรีกลั กี เป็ นอวตารปางที่ 10 ของพระนารายณ์ ในรู ปของ
กษัตริย์หนุ่มถือดาบขี่ม้าขาว โดยอวตารลงมาเพือ่ กาจัดความชั่วร้ ายทั้งปวงในพิภพ

อวตารของนารายณ์สิบปาง

พระศรีกลั กี
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รายการซีดีดนตรีเทพเจ้ าจักรา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่ อชุ ดดนตรี
Om namaha shivaya
Om&other music for YOGA
and Meditation I-II
Music of the True Meditation
Aum Ocean Meditation
AUM
Laize OM
The Eternal OM
OM The reverberation of source
Hari Tat Sat
Stretching Meditation
Ayuraveda
พบพระศิวะ I
พบพระศิวะ II
Krishna Das One Track Heart

ศาสนา/ลัทธิ
ฮินดู พระศิวะ
ฮินดู พระศิวะ
ฮินดู พระศิวะ
ฮินดู
ฮินดู
ฮินดู
ฮินดู
ฮินดู
ฮินดู
โยคะ อินเดีย
อายุรเวทบาบัด อินเดีย
ฮินดู ศิวะ
ฮินดู ศิวะ
ฮินดู พระกฤษณะ พระ
นารายณ์
ฮินดู ศิวะ
ฮินดู พระแม่ อุมา
โยคะ อินเดีย

Mantras Shiva
Maha Maya
Kriyananda Chants
“Yoganaada”
Shankar nobody told me
ฮินดู พระพิคเณศวร์
Kailash
ฮินดู พระศิวะ
BUDDHAM SARANAM
พุทธอินเดีย
GACHCHHAMI
Die Stimme der Stille
พุทธธิเบต
Sacreo Chants of Buddha
พุทธธิเบต
SALAMAT&NAZAKAT “ALI”
พุทธอินเดีย
Wisdom & Compassion
“Tibetan Music for Meditation”

พุทธธิเบต
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ลาดับ
25
26
27
28

ชื่ อชุ ดดนตรี
The Great Mantra
พบพระพุทธเจ้ า Ravi Shankar
Lama Karma
Healing Meditation พบดาไลลามะ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Himalaya
eMAo
Bardo
Mystic Traveller
The Mystery of Life
Mantras From Tebet
Big OM of Tibet
Zen
Music for Zen Meditation
Ichi On Buttsu
Santuary
Oriental Sunrise
Satori
Tibetan Meditation
Suite for DIE TIBETER
Mantra
The Music of Tao
I CHING Symphony
Feng Shui
Spirit of The Tao Te Ching
The Sound of Triple Jewel
Behind The Light
Meditation Satori
Colour
Super Coding Exceiting Sound

ศาสนา/ลัทธิ
พุทธธิเบต
พุทธอินเดีย
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ลัทธิเซน
พุทธ ธิเบต
พุทธธิเบต
พุทธ ธิเบต
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า
ลัทธิเต๋ า (ญีป่ ุ่ น)
ลัทธิเต๋ า (ญีป่ ุ่ น)
ลัทธิเต๋ า (ญีป่ ุ่ น)
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ลาดับ
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่ อชุ ดดนตรี
Tao Meditation
Conversation with God
Sanctus พบพระเจ้ า
Meditation for the Soul
Angel Chants
Development of Latent Abilities
Institute and Uinversal Energy
Healing Center
มนต์ 7 มหาเทพ
NADAHIMALAYA
TIBETAN SINGING BOWLS
Planet Sound
Tibetan Bells II
Tibetan Bells III
Singing Bowl Meditaiton
Big Bell Music
XUMANTRA SINGING
BOWLS
Golden Bowls of Compassion

ศาสนา/ลัทธิ
ลัทธิเต๋ า
คริสต์
คริสต์
คริสต์
วิชาพลังจักรวาล
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต
พุทธ ธิเบต

107

รายการซีดีภาพยนต์ เทพเจ้ าจักราเพือ่ กระตุ้นพลังจักระของศู นย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อชุ ดภาพยนตร์ ประกอบเพลงเทพเจ้ าจักรา
Hindu God Chakra Activator
kanesha Chakra Activator
Narai Chakra Activator
Shiva Chakra Activator
Rama Chakra Activator
Uma Chakra Activator
Laksami Chakra Activator
Surasvadi Chakra Activator
Krisna Chakra Activator

ผู้แต่ ง/ผู้ผลิต
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา

รายการภาพยนตร์ เทพเจ้ าจักราทีผ่ ลิตโดยประเทศอินเดียและประเทศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ อชุ ดภาพยนตร์
ศึกสวรรค์
ไสบาบานักบุญปาฎิหารย์
อภินิหารตานานเทพ
มหากาพย์รามเกียรติ ภาค 1
มหากาพย์รามเกียรติ ภาค 2
ปาฎิหารย์เจ้ าแม่ สามภพ
ศรัทราปาฎิหารย์
อิทธิฤทธิ์เจ้ าแม่ ปราวาตี
อภินิหารสามภพ
มหัศจรรย์ดวงตาเทพเจ้ า
พระรามครองเมือง
อิทธิฤทธิ์เจ้ าแม่ ลกั ษมี
เจ้ าแม่ มหาลักษมี
ปาฎิหารย์พระแม่ ปาราวตี
ตานานปาฎิหารย์เจ้ าแม่ เทวี
บัญญัติ 10 ประการ

เทพเจ้ าแห่ งศาสนา/ลัทธิ
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
ไสบาบา
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
พระราม
พระราม
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
ไสบาบา
พระแม่ อุมาเทวี
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
พระนารายณ์
พระราม พระแม่ สีดา
พระนารายณ์ พระแม่ ลกั ษมี
พระแม่ ลกั ษมี และเทพเจ้ าศาสนาฮินดู
พระแม่ อุมาเทวี
พระศิวะ พระแม่ อุมาเทวี
โมเสส พระเยซู
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ลาดับ
17
18
19
20

ชื่ อชุ ดภาพยนตร์
อิทธิฤทธิ์พระวิษณุ
มหาเทพผู้ยงิ่ ใหญ่
อภินิหารสุ ริยะบุตร
พระพุทธเจ้ าบัญญัติโลกลืมไม่ ได้

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ปาฎิหารย์ศิวะเทพ
เทวศรัทธาหัวใจพระเจ้ า
สายัญวิปโยค
อภินิหารตั๊กม้ อ
อภินิหารยักษ์ ใหญ่
มหาราชาฤาษี
อิทธิฤทธิ์ประกาศิตพระศิวะ
ลิขิตฟ้ าบัญชารัก
ตั๊กม้ อเทพยุทธเสี้ยวลิม้ ยี่
กาเนิดเจ้ าแม่ กวนอิม
มนตราบาบัด
ขอพร 9 มหาเทพศักสิ ทธิ์
มหาศรัทธาพระเม่ เจ้ า
อภินิหารตานานชิงพิภพ
สงครามเทพเจ้ า
พระนารายณ์ 10 ปาง
อิทธิฤทธิ์พระพิฆเนศวร
สารคดีแสวงบุญเขาไกรลาส
ปาฎิหารย์เจ้ าแม่ สามภพ
กาเนิดเจ้ าแม่ กวนอิม
ตามรอยพระพุทธเจ้ า
กาเนิดพระพิฆเนศ
อิทธิฤทธิ์เจ้ าแม่ กาลี
อิทธิฤทธิ์อาญาสวรรค์
พระศิวะ
กงจักรเทพเจ้ า

เทพเจ้ าแห่ งศาสนา/ลัทธิ
พระนารายณ์
นักบุญกิอานเด
พระสุ ริยะ
พระพุทธเจ้ า
พระศิวะ
พระศิวะ
พระศิวะ
ตั๊กม้ อ
พระกฤษณะ
พระศิวะ
พระศิวะ
พระศิวะ
ตั๊กม้ อ
เจ้ าแม่ กวนอิม
สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรั งสี
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
พระแม่ ศักกติ
พระกฤษณะ
พระนารายณ์
พระนารายณ์
พระพิฆเนศริ์
พระศิวะ
เทพเจ้ าศาสนาฮินดู
เจ้ าแม่ กวนอิม
พระพุทธเจ้ า
พระพิฆเนศ
เจ้ าแม่ กาลี
พระศิวะ พระนารายณ์
พระศิวะ
พระกฤษณะ
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ลาดับ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
66
67

ชื่ อชุ ดภาพยนตร์
หนุมานตะลุยบาดาล
อิทธิฤทธิ์อาญารัก
นวราตรี
ลิขิตฟ้ าบัญชาสวรรค์
เดชเจ้ าแม่ ศรีอุมาเทวี
กาเนิดขันธกุมาร
อิทธิฤทธิ์พระศิวะ
กฤษณะมหาเทพ
ศึกเทวดา
กาเนิดพระพิฆเนศ
อิทธิฤทธิ์พระแม่ สุรัสวดี
นรสิ งห์ อวตาร
อิทธิฤทธิ์นารายณ์อวตาร
ศิวะเทพผู้ยงิ่ ใหญ่
เจ้ าแม่ ศรีอุมาพิชิตสวรรค์
พรศักสิ ทธิ์พระกฤษณะ
กาเนิดรามเกียรติ
ตรีมูรติ
สงครามมหาภารตะ
พิธีเปราเฮรา พิธีกรรมแห่ พระเขีย้ วแก้ว
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลงั กา
การแสวงบุญณ ต้ นแม่ นา้ คงคา
การแสวงบุญณ เขาไกรลาส สถานทีส่ ถิตย์
แห่ งพระศิวะ

เทพเจ้ าแห่ งศาสนา/ลัทธิ
พระราม หนุมาน
พระศิวะ
พระศิวะ
พระแม่ อุมาเทวี
พระแม่ อุมาเทวี
พระขันธกุมาร
พระศิวะ
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ
พระพิฆเนศ
พระแม่ สุรัสวดี
พระนารายณ์
พระนารายณ์
พระศิวะ
พระแม่ อุมาเทวี
พระกฤษณะ
พระราม
พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์
พระกฤษณะ
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
ศูนย์ อภิวฒ
ั น์ ปัญญา
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ผู้สนใจชุดซีดกี ลุ่มดนตรีสวรรค์และดนตรีพฒ
ั นาจักระ
ในรายการที่ระบุไว้ในหนังสือฉบันนีท้ ุกแผ่นราคาแผ่นละ 200 บาท
ติดต่ อสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ อริยะ สุ พรรณเภษัช

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
1808 ระหว่างซอยลาดพร้ าว 62-64 ถ. ลาดพร้ าว อ.วังทองหลาง กทม
โทร 081-8033630 Fax 02-5394969
ธนาณัติ สั่งจ่ าย ปณจ.ลาดพร้ าว เพียงแห่ งเดียว
หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขา ลาดพร้ าว99
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 100-2-670-360
เจ้ าของบัญชี นายอริยะ สุ พรรณเภษัช
*****************************************
สาหรับผลงานหนังสืออืน่ ๆ ที่อาจารย์ อริยะ สุ พรรณเภษัช
ได้ เขียนไว้เผยแพร่ ได้ แก่
คัมภีร์อภิวฒ
ั น์ สมอง
พัฒนา E.Q. ด้ วยเสียงเพลง
พัฒนา I.Q. E.Q. M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลืน่ เสียง
สามารถค้นคว้าหาอ่านได้ ในเวปไซต์ ของอาจารย์ อริยะ สุ พรรณเภษัช
www.ariyasound@hotmail.com
*****************************************
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แร่ ธาตุกบั การพัฒนาจักระ
แร่ ธาตุกับการพัฒนาจักระ
จักระ 1 มูลธาร (ดอกบัว 4 กลีบ)
อัญมณีสีแดง แร่ ธาตุสีแดง
จักระ 2 สวาธิษฐาน (ดอกบัว 6 กลีบ)
อัญมณีสีส้ม โกราล แร่ ธาตุสีส้ม
จักระ 3 มณีปุระ(ดอกบัว 8 กลีบ)
จักระ 4 อนาหตะ (ดอกบัว 10 หรือ
12 กลีบ)
จักระ 5 วิสุทธะ (ดอกบัว 16 กลีบ)
จักระ 6 อาชญะ
จักระ 7 สหัสสราร

อัญมณีสีเหลือง แก้ วตาเสื อ ทองคา แร่ ธาตุสีเหลือง
หยก เพชร พลอย สี มรกต
เพชร พลอย สี นา้ เงินอ่อน
อัญมณีสีนา้ เงินแก่ และแร่ ธาตุสีนา้ เงินแก่
เพชร , พลอย สี ม่วง
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จากรู ปหน้ าทีผ่ ่ านมาจะเห็นว่ าจักระระดับกายทิพย์ ทคี่ ้ นพบนี้ เป็ นจักระเร้ นลับระดับสู งส่ ง
ทีแ่ ปลกไปจากทีเคยรู้ เคยเข้ าใจมา
จะเห็นว่า ภาพที่ 1 ได้ กล่าวว่าจักระบนร่ างกายมนุษย์ และบนกายทิพย์ มีอยู่ 12 จักระ โดย
เพิม่ จักระเร้ นลับอีก 5 จักระ ได้ แก่
 จักระที่ 8 ; Magneta หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 8 ด้ วยพลังธาตุตระกูลเหล็ก
ต่ าง ๆ โดยเฉพาะพลังแห่ งตระกูลธาตุเหล็กไหลซึ่งเป็ นเหล็กทีม่ ีอานุภาพสู งทีส่ ุ ด และอาจ
รวมถึงแร่ ธาตุโลหะจากต่ างดาวทีเ่ รียกว่าเพชรจันทรคราส ด้ วย
 จักระที่ 9 ; Pink หมายถึง การกระตุ้นจักระที่ 9 ด้ วย Love ความรักความมี จิตใจที่
เผยแผ่ความรักความเมตตา หรือหมายถึงหินสี ชมพู Rose Quartz
 จักระที่ 10 ;Turquoise หมายถึง การกระตุ้นจักระที่ 10 ด้ วยหินสี ฟ้าสวยงามทีเ่ รียว
ว่า หิน Turquoise
 จักระที่ 11 ; Gold หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 11 ด้ วย แร่ ทองคา
 จักระที่ 12 ; Silver หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 12 ด้ วย แร่ เงิน
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จะเห็นว่า ภาพที่ 2 ได้ กล่ าวว่ าจักระบนร่ างกายมนุษย์ และบนกายทิพย์ มีอยู่ถึง 16 จักระ โดย
เพิม่ จักระเร้ นลับอีก 9 จักระ ได้ แก่
 จักระพิเศษสองจักระทีอ่ ยู่นอกเหนือการนับเป็ นจักระเป็ นพิเศษ ได้ แก่ Omega
Chakra และ Alpha Chakra : Black หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระ
ทั้งสองด้ วยพลังธาตุทมี่ ีสีดา ซึ่งได้ แก่ ตระกูลเหล็กต่ าง ๆ โดยเฉพาะพลังแห่ งตระกูลธาตุ
เหล็กไหลซึ่งเป็ นเหล็กทีม่ ีอานุภาพสู งทีส่ ุ ดและอาจรวมถึงแร่ ธาตุโลหะจากต่ างดาวทีเ่ รี ยกว่ า
เพชรจันทรคราส ด้ วย
 จักระที่ 8 : Ultra-Violet หมายถึง การกระตุ้นจักระที่ 8 ด้ วย แร่ ธาตุทใี่ ห้ Love
หมายถึงความรักความมี จิตใจทีเ่ ผยแผ่ความรักความเมตตา
 จักระที่ 9 ; Silver หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 9 ด้ วย แร่ เงิน
 จักระที่ 10 ; Gold หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 10 ด้ วย แร่ ทองคา
 จักระที่ 11 ; Copper หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 11 ด้ วย แร่ ทองแดง
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 จักระที่ 12 ; Pink หมายถึง การกระตุ้นจักระที่ 12 ด้ วย Love ความรักความมี
จิตใจทีเ่ ผยแผ่ความรักความเมตตา
 จักระที่ 13 ; Turquoise หมายถึง การกระตุ้นจักระที่ 13 ด้ วยหินสี ฟ้าสวยงามที่
เรียกว่า หิน Turquoise พลังแห่ งแสงสี ฟ้าพลังพุทธเจ้ า
 จักระที่ 14 ; White หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาจักระที่ 14 ด้ วย หินทีม่ ีสีขาวใส ซึ่ง
ได้ แก่ คริสตัลแท่ งขาวใส หรือแร่ ธาตุพสิ ดารต่ าง ๆ ทีม่ ีสีขาว เช่ น พระธาตุของพระอริ ยะ
เจ้ า,พระธาตุโมคคัลลา พระธาตุสารีบุตร ทีฤ่ าษีโยคีกองไว้ อยู่ตามเพือ่ ใช้ ฝึกสมาธิ หรือแม้ แต่ ผง
วิเศษสี ขาวของพระเครื่องตระกูลสมเด็จต่ าง ๆ ทีเ่ กจิอาจารย์ สาคัญเช่ น สมเด็จพุฒาจารย์ โต
พรหมรังสี ทีไ่ ด้ สาเร็จวิชาผงวิเศษทีม่ ีสีขาว ซึ่งได้ แก่ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิง
เห ผงพุทธคุณ ซึ่งจากการศึกษาค้ นคว้ าและทดลองของข้ าพเจ้ าพบว่ าพลังแห่ งผงวิเศษเหล่ านี้
โดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จบางขุนพรหม และพระสมเด็จวัดเกศไชโย ที่
จัดสร้ างโดยสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มีพลังศักสิ ทธิ์ทชี่ ่ วยกระตุ้นจักระพิเศษเหนือศีรษะ
เช่ นเดียวกัน
จากข้ อมูลทีค่ ้ นคว้ าและการศึกษาเรื่องแร่ ธาตุต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในการพัฒนาสมาธิ ได้ นาข้ อมูล
ต่ าง ๆ มาพิจารณาทาให้ ได้ ข้อคิดบางประการเกีย่ วกับ ความรู้ ในเรื่องหินและแร่ ธาตุอกี หลาย
ประเภททีน่ อกเหนือจากทีเ่ คยศึกษากันมา อาจสามารถนามาช่ วยในการกระตุ้นพัฒนาศักยภาพ
ของจักระในระดับสู งได้

ประสบการณ์ ที่ได้ สัมผัสกับพลังแห่ งสิ่งศักสิทธิ์ต่าง ๆ
เราพบว่ ามีการสร้ างพระพุทธรู ปสิ่ งศักสิ ทธิ์ในทางพุทธศาสนาทีเ่ ป็ นหินขนาดใหญ่ หรือ
เป็ นโลหะสั มฤทธิ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเราเข้ าไปสั กการะก็มีความคิดเห็นว่ าเกิดศรัทธาและทาให้ ร้ ู สึกมี
ความสงบมีสมาธิมากเป็ นพิเศษก็คงเหตุด้วยพระองค์ ใหญ่ ทมี่ ีแร่ ธาตุทเี่ ป็ นหินเป็ นองค์ ประกอบก็ดี
หรือทีม่ ีแร่ ธาตุทเี่ ป็ นโลหะสั มฤทธิ์ ทีก่ อร์ ปด้ วยทองแดง,เงิน,ทองคา และแร่ โลหะพิเศษอืน่ ๆ ก็ดี
ล้ วนแต่ มีศักยภาพในการกระตุ้นพลังจักระในร่ างกายทั้งสิ้ น นี่อาจเป็ นเหตุผลว่ าเหตุใดเราจึงมี
สมาธิได้ เพิม่ ขึน้ เมื่ออยู่ต่อหน้ าพระองค์ โต ๆ ดังกล่ าว
นอกจากนีย้ งั มีบางสถานทีท่ ี่มีพลังศักสิ ทธิ์ เล่ากันว่าถ้ าใครไปปฏิบัติธรรมในสถานที่
เหล่ านั้นจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ เร็วขึน้ โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ ลือ่ งลือกันมากได้ แก่ เทือกเขาหิมาลัย
ซึ่งเป็ นบริเวณทีค่ ้ นพบแร่ ธาตุตระกูล Quartz ทีม่ ีหินสี ต่าง ๆ จานวนมาก นอกจากนั้นยังมีแร่
ธาตุตระกูลโลหะต่ าง ๆ ทีส่ าคัญมากมาย ซึ่งอาจเป็ นแหล่ งทีม่ าแห่ งพลังศักสิ ทธิ์ในเทือกเขาหิมาลัย
ก็ได้
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ข้ าพเจ้ าได้ ไปทดสอบความสงสั ยของข้ าพเจ้ าเกีย่ วกับพลังแห่ งเทือกเขาหิมาลัยทีป่ ระเทศ
เนปาล ทันทีทเี่ มื่อเข้ าในทีพ่ ักบริเวณหุบเขานากาก๊ อต บริ เวณเทือกเขาหิมาลัย ก็ได้ รับความรู้ สึก
จากพลังอันมหาศาลทีส่ ่ งผ่านมาจากเทือกเขาหิมาลัยกระแทกเข้ ามาอย่างต่ อเนื่องในวาระแรกทีน่ ั่ง
สมาธิเมื่อถึงห้ องพัก จนต้ องทรุ ดตัวลงนั่งสมาธิลกึ จนแทบไม่ อาจขยับเขยือ้ นตนเองเป็ นเวลากว่ า
สองชั่ วโมง รู้ สึกมีพลังกระตุ้นบริเวณจักระที่ 7 อย่ างสู งมาก ๆ ซึ่งคงจะเป็ นพลังแห่ งมหาเทพพระ
ศิวะ และพลังแห่ งแร่ ธาตุมหัศจรรย์ บนเทือกเขาหิมาลัยบันดาลให้ เป็ น ข้ าพเจ้ ารู้ สึกปลืม้ ปิ ติและ
ประทับใจในพลังแห่ งเทือกเขาหิมาลัยอันศักสิ ทธ์ ยงิ่ นัก ทาให้ ข้าพเจ้ าหมดข้ อสงสั ยว่าทาไมพระ
อริยบุคคลต่ าง ๆจานวนมากมายมหาศาล ล้ วนกาเนิดมาจากการบาเพ็ญสมาธิ ณ เทือกเขาหิมาลัยนี้
ข้ าพเจ้ ายังได้ มีโอกาสสาคัญไปจาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย เนปาลและศรีลงั กา โดยได้
ไปสั กการะบูชา ณ สั งเวชนียสถานทั้ง 4 ตาบล และสถานที่ศักสิ ทธิ์อื่น ๆ ของพระพุทธองค์ อัน
ได้ แก่
1. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงพระประสู ติ สวนลุมพินี ตาบลลุมพินี ประเทศเนปาล
2. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรั สรู้ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
3. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนา เมืองสารนารถ ประเทศอินเดีย
4. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธ์ พระปรินิพพาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
5. สถานทีป่ ระชุ มเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้ า กมุฎพันธเจดีย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
6. สถานทีแ่ สดงโอวาทปาฏิโมก วัดเวฬุ วนั วัดแห่ งแรกของพระพุทธศาสนา เมืองราชคฤห์
ประเทศอินเดีย
7. วัดเชตวัน ซึ่งเป็ นวัดที่ทรงจาพรรษายาวนานทีส่ ุ ดกว่ าวัดใด ๆ เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย
8. สถานที่ริมฝั่งแม่ นา้ เนรั ญชรา บริเวณทีพ่ ระพุทธองค์ ลอยถาดทองของนางสุ ชาดา เพือ่ อธิษฐาน
บารมีธรรมว่ าจะตรัสรู้ ได้ หรื อไม่ ถ้ าสามารถตรัสรู้ ได้ ขอให้ ถาดทองเมื่อลอยให้ ทวนนา้ และถาดทอง
ได้ ลอยทวนนา้ ในแม่ นา้ นีไ้ ด้ อย่างน่ าอัศจรรย์ ประเทศอินเดีย
9. ภูเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤกษ์ ประเทศอินเดีย
10. ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราชปุทะ ประเทศศรีลังกา
11. พระเขีย้ วแก้ว วัดพระเขีย้ วแก้ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลงั กา
ได้ พบว่ าในแต่ ละสถานทีน่ ้ ันล้ วนแต่ มีพลังอันศักสิ ทธิ์ในสถานทีน่ ้ ัน ซึ่งทุกคนทีไ่ ปจาริ ก
แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล จะได้ รับพลังบุญมากเป็ นพิเศษ ซึ่งพลังทีเ่ กิดขึน้ คงจะมาจาก
ฉัพพรรณรังสี แห่ งพระพุทธองค์ ทยี่ งั คงแผ่ ไว้ อนั ทรงอานุภาพตกอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้ าพเจ้ ามี
ความประทับใจกับพลังแห่ งอานุภาพทีส่ ถานทีพ่ ระพุทธองค์ ตรัสรู้ ทตี่ าบลพุทธคยาที่ให้ พลังพุทธา
นุภาพเป็ นพลังแสงสี ทอง ซึ่งมีเทพพรหมเทวดาจานวนมากในบริเวณนั้น และสถานที่พระพุทธ
องค์ ทรงแสดงปฐมเทศนาทีต่ าบลสารนาถทีใ่ ห้ พลังพุทธานุภาพเป็ นพลังแสงสี นา้ เงิน อันเป็ นพลัง
แสงแห่ งมหาพุทธิปัญญาจนโลกธาตุสั่นสะเทือน จึงขอให้ พุทธศาสนิกชนผู้ใดถ้ ามีโอกาสจงไป
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จาริกแสวงบุญ ณ สั งเวชนียสถานทั้ง 4 ตาบลนีเ้ ถิด พระพุทธองค์ ทรงตรัสว่ า ผู้ใดได้ ไปจาริก
แสวงบุญ ณ สั งเวชนียสถานทั้ง 4 ตาบล คือ
1. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงพระประสู ติ สวนลุมพินี ตาบลลุมพินี
2. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรั สรู้ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา
3. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนา เมืองสารนารถ
4. สถานทีพ่ ระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธ์ พระปรินิพพาน เมืองกุสินารา
ด้ วยจิตใจทีศ่ รั ทธามั่นต่ อพุทธศาสนาและพระพุทธองค์ คนผู้น้ ันจะได้ ไปสู่ สุขคติโลกสวรรค์
เทอญ

