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บทที ่6 

กลุ่มดนตรีเพือ่การพฒันาศักยภาพกายและจติในคตีะโยคะ 
 

การศึกษาความรู้ในคีตะโยคะ  มีความจ าเป็นจะตอ้งหาประสบการณ์
สมัผสัพลงัแห่งคล่ืนเสียงจากดนตรีหลาย ๆ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดมี้พ้ืนฐาน
ในการจ าแนกแยกแยะและประเมินพลงัคล่ืนเสียงจากดนตรีต่าง ๆ ไดดี้  เพ่ือจะ
ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าจดัสรรและเลือกใชด้นตรีใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งแทจ้ริง 
โดยดนตรีในคีตะโยคะ  ประกอบดว้ยดนตรีกลุ่มต่าง ๆ กนั  สองกลุ่มส าคญั
ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มดนตรีสวรรค ์หรือ กลุ่มดนตรีคีตะจกัรา 
2. กลุ่มดนตรีเทพเจา้จกัรา 

 

 
กลุ่มที ่1 

กลุ่มดนตรีสวรรค์ (Heaven Music) 

หรือ กลุ่มดนตรีคตีะจกัรา(Kitachakra Music) 

ดนตรีคตีะจักรา 
ดนตรีกระตุ้นพลงัแห่งจักระ
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   กลุ่มดนตรีสวรรคห์รือกลุ่มดนตรีคีตะจกัรา    ถูกสร้างสรรคโ์ดยโยคะมาสเตอร์หรือคุรุ
เทพ ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นสมาธิจิต  ในดา้นการพฒันาจกัระ  ซ่ึงคุรุเทพท่ีสร้างสรรค ์มี
ความเช่ือวา่คียแ์ห่งเสียงดนตรีต่าง ๆ ท่ีผลิตออกมา ภายใตค้วามรู้พิเศษดา้นหูทิพยแ์ละตาทิพยแ์ห่ง
คุรุเทพนั้น  จะช่วยใหลู้กศิษยท่ี์ไดใ้ชด้นตรีน้ีในระหวา่งการพฒันาศกัยภาพสมาธิจิตของแต่ละ
บุคคล  จะมีผลส าคญัต่อการกระตุน้การท างานของจกัระแต่ละจกัระภายในตวัตนของลูกศิษยใ์หเ้กิด
ความฟ้ืนฟูหรือพฒันาใหมี้ความแขง็แรงมากข้ึน    

ส าหรับดนตรีคีตะจกัระท่ีผลิตออกมาจะโดยใชเ้คร่ืองเสียงดนตรีท่ีใหค้ล่ืนความถ่ีเฉพาะตวั
หลาย ๆ ความถ่ี เพื่อกระตุน้ตามความประภสัสรแห่งลกัษณะของแต่ละจกัรา   ดงันั้นถา้แต่ละจกัรา
ไดรั้บคล่ืนเสียงท่ีตรงกบัความถ่ีเฉพาะท่ีจกัราเหล่านั้น ๆ   ตอ้งการ  จกัระก็จะมีความแข็งแรงข้ึนซ่ึง
จกัระแต่ละจกัระยงัมีส่วนสัมพนัธ์ต่อการฟ้ืนฟูหรือพฒันาอวยัวะภายในร่างกาย โดยเท่ากบัเป็นการ
กระตุน้การพฒันาสมองในองคร์วม  7 ส่วน และ  ต่อมไร้ท่อทั้ง 7 ต่อม  รวมทั้งอวยัวะภายในไป
พร้อมกนัดว้ย   

เม่ือเกิดการเพิ่มศกัยภาพแห่งการท างานของสมอง  อวยัวะภายในและต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสูง   ท าใหเ้กิดการเพิ่มการพฒันาศกัยภาพแห่งโยคะในตวัเขาอยา่งกา้วกระโดด  
ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของคุรุเทพยคุใหม่ท่ีจะสร้างเคร่ืองมือชุดน้ีเพื่อช่วยเหลือการพฒันาการ
ดา้นศกัยภาพภายในของลูกศิษยข์องตน  ในแนวทางท่ีง่ายและสะดวกสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่
ของผูค้นในยคุปัจจุบนั   
 ผลแห่งการฟังดนตรีชุดน้ี  ศาสตร์ทางโยคะเช่ือวา่เม่ือร่างกายไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดว้ย
พลงัคล่ืนเสียงผา่นสมอง ผวิหนงั กระดูกและกลา้มเน้ือเขา้สู่ 7 จกัระภายในร่างกาย มีผลท าให ้
ร่างกายจะถูกกระตุน้เกิดการสั่นสะเทือน ช่วยท าใหเ้พิ่มคุณภาพการท างานของผลึกน ้าท่ีอยูใ่นเมด็
เลือดต่าง ๆ และของเหลวภายในร่างกาย เกิดการเพิ่มศกัยภาพของการแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจน
และการช าละลา้งของเสียท่ีคัง่คา้งจากเซลใหดี้ข้ึน  เพิ่มคุณภาพการท างานของต่อมไร้ท่อใหมี้
ศกัยภาพสูงข้ึน โดยท่ีต่อมไร้ท่อต่าง ๆ เหล่านั้นซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่งจกัระทั้งหลาย ต่างก็ควบคุมการ
ท างานของอวยัวะภายในต่าง ๆ อยูแ่ลว้ ก็จะสามารถผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ออกมาอยา่งเหมาะสมท า
ใหก้ารท างานของอวยัวะต่าง ๆ ท่ีต่อมไร้ท่อเหล่านั้นควบคุมอยูท่  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
                นอกจากน้ีสมองและไขสันหลงัตลอดจนอวยัวะภายในท่ีจกัระเก่ียวขอ้ง  จะถูกกระตุน้ให้
เกิดการสั่นสะเทือนในความถ่ีเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของจกัระและอวยัวะของร่างกาย
ส่วนต่าง ๆ  ช่วยท าใหก้ารท างานของจกัระ,อวยัวะและต่อมไร้ท่อท่ีผลิตฮอร์โมนส าคญัในจกัระนั้น 
ๆ ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     

นอกจากนั้นแรงสั่นสะเทือนของคล่ืนเสียงท่ีมีต่อจกัระและต่อมไร้ท่อ ซ่ึงจะไปเช่ือมโยงต่อ
ยงักระดูกสันหลงั ท่ีประกอบดว้ยเซลประสาทและไขกระดูก แต่ละส่วนเกิดการสั่นสะเทือน
ก่อใหเ้กิดการเรียงตวัอยา่งเหมาะสมของสารธาตุเหล็กในเมด็เลือดและไขกระดูกในกระดูกสันหลงั  
ท าใหเ้กิดสภาวะแม่เหล็กชีวภาพข้ึนในแกนกระดูกสันหลงั   ถา้เกิดข้ึนพลงัแห่งสภาวะแม่เหล็ก
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ชีวภาพจ านวนมากในร่างกาย  ก็จะท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทท่ีเป็นประจุลบจาก
กระดูกสันหลงักน้กบท่ีเป็นขั้วลบ มาท่ีสมองท่ีเป็นขั้วบวก ท าใหเ้ป็นการเพิ่มศกัยภาพของการ
เดินทางของกระแสประสาทในระบบประสาทส่วนกลางอนัไดแ้ก่ไขสันหลงัและสมอง ซ่ึงน าไปสู่
สภาวะท่ีทางโยคะเรียกวา่การเดินทางของพลงักุณฑาลินี ท าใหม้นุษยผ์ูน้ั้นเกิดสภาวะของกายใหม่
ซ่ึงเรียกวา่สภาวะกายศกัสิทธ์ิหรือสภาวะกายพลงัแม่เหล็กชีวภาพ ท าใหเ้ขาผูน้ั้นมีการพฒันา
ศกัยภาพมนุษยข้ึ์นไปอีกระดบัหน่ึงท าใหมี้ประสาทสัมผสัท่ีลึกล ้ากวา่มนุษยป์กติ สามารถมี
ประสาทสัมผสัรับรู้ถึงพลงัแห่งธรรมชาติท่ีมนุษยท์ัว่ไปท่ียงัไม่ถึงภาวะน้ีสัมผสัไม่ได ้อนัเป็น
จุดเร่ิมตน้แห่งการเปิดประตูไปสู่ความเส้นทางแห่งการพฒันาทางสมาธิ,จิตวญิญาณ,ปัญญาญาณ
และความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัสูงส่งในระดบัท่ีเรียกอภิมนุษย ์ 

  ส่วนใหญ่ดนตรีกลุ่มน้ีมกัเป็นดนตรีบรรเลงเนน้การใหค้ล่ืนความถ่ีพิเศษเฉพาะไม่มีการ
ขบัร้องประกอบ  โดยใชเ้คร่ืองดนตรีโบราณหรือเคร่ืองดนตรียคุใหม่ท่ีสามารถผลิตความถ่ีเสียง
พิเศษ หรืออาจใชเ้สียงจากธรรมชาติมาประกอบก็ได ้  บางชุดอาจมีเสียงขบัร้องประกอบดว้ยก็ได ้       

จ านวนดนตรีเพลงในแต่ละชุด  บางชุดจะประกอบดว้ยจ านวนเพลงอยา่งนอ้ยเจ็ดเพลง  
เพื่อกระตุน้จกัระแต่ละจกัระจนครบเจด็จกัระ  บางชุดจะมีเพลงบรรเลงเพียงเพลงเดียวโดยเป็น
ดนตรีพิเศษเฉพาะจกัระใดจกัระหน่ึงเพียงจกัระเดียวหรือเป็นดนตรีท่ีกระตุน้จกัระทั้งเจด็โดยรวม
ไม่แบ่งแยกเป็นจกัระ   

 ดนตรีกลุ่มน้ีจะมีพลงัคล่ืนเสียงในหลายระดบั  ตั้งแต่พลงัคล่ืนเสียงในระดบัตน้เม่ือฟังแลว้ 
จะมีลกัษณะสงบเยอืกเยน็ เป็นระเบียบ พฒันาสมาธิไดดี้มาก  บางแผน่ฟังแลว้จะรู้สึกสบาย บาง
แผน่ฟังแลว้อาจรู้สึกถูกกดดนัจากพลงัแห่งคล่ืนเสียงท่ีเกิดข้ึนจนเกิดอาการผดิปกติในร่างกาย   
ดนตรีในคีตะโยคะจากการวิจยัในกลุ่มดนตรีต่าง ๆ ถือวา่เป็นดนตรีท่ีมีศกัยภาพสูงสุดส าหรับช่วย
กระตุน้การพฒันาศกัยภาพสมอง,สมาธิและการท างานของต่อมไร้ท่อในร่างกาย  
   แต่เน่ืองจากวา่คล่ืนเสียงจากดนตรีกลุ่มน้ีมีพลงักระตุน้หลายระดบั ตั้งแต่พลงักระตุน้ระดบั
ตน้ ระดบัปานกลาง  ระดบัสูง และระดบัสูงมาก   ส าหรับดนตรีกลุ่มท่ีมีพลงักระตุน้ในระดบัตน้
และปานกลางจะเหมาะส าหรับเด็ก หนุ่มสาว และคนชรา ทัว่ไป ท่ีจะสามารถรับฟังไดโ้ดยไม่มีขอ้
หา้มในการใช ้แต่ส าหรับกลุ่มดนตรีท่ีมีพลงังานกระตุน้ระดบัสูงและระดบัสูงมาก จะเหมาะส าหรับ  
กลุ่มโยคีและนกับวชตลอดจนฆราวาส   ผูต้อ้งการพฒันาศกัยภาพจกัระภายในและพลงัสมาธิของ
ตนในระดบัสูงเท่านั้น    

โดยท่ีบางชุดนอกจะเป็นดนตรีบรรเลงเพื่อกระตุน้จกัระแลว้ยงัเป็นบทเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อ
สรรเสริญเทพเจา้ประจ าในแต่ละจกัราอีกดว้ย  ท าให้เกิดความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนักบัพลงัแห่งจิต
วญิญาณของมหาโยคีและมหาเทพท่ีเก่ียวขอ้งออกมาพร้อมกบัคล่ืนเสียง ท าใหมี้ผลต่อการพฒันา
ทางจิตเป็นอยา่งสูง  

ขณะเขา้ท าสมาธิกบัดนตรีคีตะจกัราบางคนอาจพบปรากฎการณ์พิเศษทางกายและจิต เช่น 
รู้สึกปิติ ขนลุก ตวัเบาเหมือนลอยได,้  รู้สึกถึงกล่ินหอมของธูป , รู้สึกถูกสัมผสัโดยอ่อนโยนของ
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พลงัต่างมิติ, รู้สึกไดย้นิเสียงทิพยต่์าง ๆ  รู้สึกเห็นแสงสีต่าง ๆ หรือ พบองคนิ์มิตของมหาโยคีหรือ
มหาเทพ  เท่าท่ีไดท้ดสอบกนัมาพบประสบการณ์แปลกๆ มากมาย  นบัวา่เป็นแนวทางไปสู่
ประสบการณ์ทางจิตท่ีน่าสนใจอนัน าไปสู่การพฒันาทางจิตวญิญาณในระดบัสูง   การใชด้นตรี
ประเภทน้ีตอ้งอยูใ่นการควบคุมดูแลของผูรู้้ในดา้นน้ีเท่านั้น  ผูส้นใจดนตรีชุดน้ีติดต่อกบัผูเ้ขียน
โดยตรง เพื่อท่ีจะไดแ้นะน าการใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ซ่ึงจากการวจิยัมากว่า 10 ปี ของข้าพเจ้าพบว่าดนตรีสวรรค์เป็นดนตรีที่
มีศักยภาพสูงสุดในการพฒันาศักยภาพส าหรับมนุษยชาต ิ  ท่ีใชค้  าวา่ช่ือวา่ดนตรี

สวรรคเ์พราะวนัหน่ึงไดมี้นิมิตถึงโยคีตนหน่ึง และโยคีตนนั้นไดบ้อกความส าคญัแห่งดนตรีชุดน้ี
พร้อมใหเ้รียกช่ือวา่ดนตรีสวรรค ์  ท าใหข้า้พเจา้ซ่ึงจึงน าช่ือดนตรีสวรรคม์าใชเ้รียกกลุ่มดนตรีพิเศษ
ท่ีเรียกวา่ดนตรีคีตะจกัรา ซ่ึงซ่ึงเป็นกลุ่มดนตรีท่ีมีพลงัแห่งการกระตุน้ศกัยภาพมนุษยสู์งสุดและถือ
ไดว้า่เป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มหลกัท่ีน ามาใชใ้นคีตะโยคะ ทั้งเป็นกลุ่มดนตรีท่ีมีความละเอียดอ่อนใน
การใชแ้ละตอ้งมีความรู้เพียงพอจึงจะใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   นอกจากน้ีเพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพมากข้ึนอาจใชป้ระกอบร่วมกบัดา้นอ่ืน ๆ   เช่น ศาสตร์ทางดา้นพลงัหินและแร่ธาตุ    
mineral therapy  ศาสตร์ดา้นพลงังานจกัรวาล (Universal energy )   ศาสตร์ดา้นฮวงจุย้ ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการจดัปริมณฑลแห่งพลงังาน  ศาสตร์แห่งการจดัหอ้งฝึกและการจดัการเคร่ืองเสียง เป็นตน้  

 
รายการซีดีดนตรีสวรรค์ (Heaven Music) 
หรือดนตรีคีตะจักรา (Kitachakra Music) 

ศูนย์วิจัยอภวัิฒน์ปัญญา 
 

ล าดับ ช่ือชุดดนตรี ผู้แต่ง/ผู้ผลติ 
1 kitayoga Music Low Level 

( ส าหรับเดก็และผู้เร่ิมต้นฝึกจิต) 
ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

2 kitayoga Music Middle Level 
( ส าหรับเดก็และผู้เร่ิมต้นฝึกจิต) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

3 kitayoga Music  High Level  
 ( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

4 Super kitayoga Music High Level  
 ( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

5 kitayoga Music Chakra 1 
( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

6 kitayoga Music Chakra 2 
 ( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 
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ล าดับ ช่ือชุดดนตรี ผู้แต่ง/ผู้ผลติ 
7 kitayoga Music Chakra 3 

 ( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 
ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

8 kitayoga Music Chakra 4 
( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

9 kitayoga Music Chakra 5 
( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

10 kitayoga Music Chakra 6 
( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

11 kitayoga Music Chakra 7 
( ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาสมาธิระดับสูง) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

12 kitayoga Sound  
( ส าหรับเดก็และผู้เร่ิมต้นฝึกจิต) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

13 Hindu God Chakra Acivator   
( ส าหรับเดก็และผู้เร่ิมต้นฝึกจิต) 

ศูนย์อภวัิฒน์ปัญญา 

 

จริง ๆ แล้วมีข้าพเจ้ามีฐานข้อมูลของซีดีของดนตรีกลุ่มนีโ้ดยสะสมไว้มากกว่าร้อยแผ่น
และได้พมิพ์รายการต่าง ๆ ไว้แล้วในร่างหนังสือก่อนหน้า แต่เมื่อจะพมิพ์รายการต่าง ๆ นีอ้อกมาก็
ต้องช่ังใจเป็นอย่างมากจนต้องตัดออกไปจากหนังสือเล่มนี้ เน่ืองจากว่าคลืน่เสียงจากดนตรีทั้งกลุ่ม
นีม้ีพลงักระตุ้นต่อ สมอง ต่อมไร้ท่อ และจักระ หลายระดับ ตั้งแต่ระดับต้น ระดับปานกลาง และ
ระดับสูงทีม่ีพลงังานกระตุ้นรุนแรงมาก  ไม่เหมาะสมทีจ่ะหยบิเลอืกใช้หรือซ้ือหาด้วยตนเองตาม
ล าพงั  การเลอืกใช้ดนตรีกลุ่มนีต้้องมีความรอบรู้อย่างลกึซ้ึงส าหรับการหยบิเลอืกใช้ดนตรีให้เหมาะ
กบัตน ส าหรับแนวทางทีเ่หมาะสมการใช้ดนตรีประเภทนี้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้รู้ในด้าน
นีเ้ท่าน้ัน  ส าหรับผู้ทีส่นใจที่จะรับฟังดนตรีชุดนีรั้บฟังได้ทีห้่องสมุดคลื่นเสียงหรือติดต่อกบัผู้เขียน
โดยตรง เพือ่ทีจ่ะได้แนะน าการใช้ได้อย่างถูกต้อง หรือส าหรับผู้ทีส่นใจดนตรีกลุ่มนีจ้ริง ๆ อาจขอ
ชมรายการดนตรีกลุ่มนีก้บัข้าพเจ้าได้ 
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2.    ดนตรีเทพเจ้าจกัรา (Godchakra   Music) 
 

เทพเจ้าประจ าจักระ

 
 
             ดนตรีกลุ่มนีม้ีท าการผลติภายใต้ความเช่ือทางศาสนา  ซ่ึงผู้ผลติเช่ือว่าพลงัแห่งคลืน่เสียง 
จากดนตรีสามารถส่ือสารเช่ือมโยงทางจิตวญิญาณกบัส่ิงศักสิทธ์ิเบือ้งบนทีพ่วกเขาเคารพบูชา   โดย
จะน้อมน าพลงัจากส่ิงศักสิทธ์ิเบือ้งบนหรือพลงังานแห่งจักรวาล เช่ือมต่อกบัพลงัพเิศษของมนุษย์ที่
ปฏิบัติบูชา ก่อให้เกดิพลงัสมาธิและปัญญาญานอนัสูงส่ง สามารถเข้าใจเร่ืองราวลีล้บัเหนือธรรมชาติ
บางส่ิงบางอย่างได้  อนัจะกุญแจส าคัญทีจ่ะไขปริศนาแห่งมรรถวถิีทีจ่ะน าเขาไปสู่ความเป็นหน่ึง
เดียวกบัพระเจ้าหรือบรรลุนิพพาน พ้นจากวฏัสงสารในที่สุด    

ส าหรับค าว่าเทพเจ้าในดนตรีเทพเจ้าจักราหมายถึงกลุ่มของเทวดาหรือเทพเจ้าในศาสนา 
พราหมณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพฒันาจักราตามความเช่ือของสหัสจโยคะ  เช่น   พระพคิเณศร์  พระ
พรหม  พระนารายณ์  พระศิวะ พระราม  พระกฤษณะ   ฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงศาสดาในศาสนาที่
ส าคัญได้แก่  เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู  เป็นต้น ตลอดจนเจ้าลทัธิต่าง ๆ ทีส่าวกมีความนับถือบูชา  

ส าหรับรูปแบบของดนตรีกลุ่มนี ้ มักอยู่ในรูปของ การสวดมนตราต่าง ๆ ทางความเช่ือทาง
ศาสนาหรือลัทธิความเช่ือน้ัน ซ่ึงอาจเป็นเสียงสวดมนตราล้วน ๆ หรือ เสียงสวดมนตราประกอบ
ดนตรีสมาธิกไ็ด้ หรือการร้องเพลงสรรเสริญเทพเจ้าประกอบดนตรีกไ็ด้ ซ่ึงจากการตรวจคลืน่
สมองพบว่า  เมื่อเราได้ยนิค าพูดทีม่ีท่วงท านองเพลงช้า ๆ ประกอบ เปลือกสมองส่วนนีโอคอร์เทก็ซ์
จะถูกกระตุ้นมากกว่าได้ยนิบทสนทนาทัว่ไปหรือฟังดนตรีอย่างเดียว  โดยเฉพาะเมื่อน าดนตรีมา
บรรเลงร่วมกบัค าพูดเชิงพรรณา  และมีรูปภาพด้วย  สมองใหญ่ จะได้รับการกระตุ้นและเกดิ
เช่ือมโยงกนัระหว่างสมองซีกซ้ายและขวามากขึน้  (อุสา สุทธิสาคร พฒันา EQ เด็กได้อย่างไร 
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ส านักพมิพ์รักลูก 2544 หน้า44 )  ดังน้ันการได้ฟังเสียงสวดมนตราซ่ึงให้คลื่นเสียงทุ้มต ่า
ประกอบการดนตรีทางศาสนาบรรเลงประกอบ  กจ็ะมีผลดีต่อการพฒันาสมองอย่างยิง่ 

ส าหรับทีม่าของดนตรีเทพเจ้าจักราน้ัน   ดนตรีเทพเจ้าจักรานีเ้ป็นดนตรีทีผู้่ศรัทธาต่อเทพ 
เจ้าแต่ละองค์ได้สร้างขึน้ เพือ่บูชาเทพเจ้าหรือผู้ที่ศรัทธาต่อศาสดาในศาสนา เช่น พระพุทธเจ้า เป็น
ต้น    อาจสร้างในรูปซีดีเพลงหรืออยู่ในรูปของเพลงประกอบภาพยนต์  โดยศาสตร์ทางโยคะใน
หลายสายโดยเฉพาะในผู้ศึกษาศาสตร์ของสหัจะโยคะ เช่ือว่าในแต่ละจักระจะมีเทพเจ้าประจ าอยู่  
ดังน้ันการได้ฟังดนตรี หรือชมดนตรีเทพเจ้าจักราในภาพยนตร์หรือชมภาพยนตร์ของเทพเจ้า  กจ็ะ
มีส่วนช่วยเพิม่พูนความรักความศรัทธาทีม่ีต่อเทพเจ้าแต่ละองค์แล้วยงัได้ซึมซับบุคลกิภาพอนัโดด
เด่นของเทพเจ้าแต่ละองค์ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของตนด้วยเช่ือว่าจะมีผลต่อการส่งเสริมการพฒันา
ในแต่ละจักระทีเ่ทพเจ้าประจ าอยู่ได้เป็นอย่างดี 

 
รูปแบบของดนตรีเทพเจ้าจักรา   
1. รูปของซีดีเพลงสรรเสริญเทพเจ้า  
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดนตรีบรรเลง หรือ ดนตรีบรรเลงประกอบการร้องกไ็ด้  โดยผลติขึน้มา

เพือ่บูชาเทพโดยเฉพาะ 
              2.รูปของมิวสิกวดิีโอในภาพยนต์เกีย่วกบัเทพเจ้า   

ผู้สร้างภาพยนตร์ทีม่ีความศรัทธาต่อเทพเจ้าและจ าเป็นต้องสร้างภาพยนตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
สัมพนัธ์กนักบัเทพเจ้า ดังน้ัน ก่อนถ่ายท าก็ย่อมต้องท าพธีิบรวงสรวงบูชาเทพเจ้าต่าง ๆ ทีไ่ด้น ามา
จัดสร้างภาพยนตร์ และแต่งเพลงเพือ่สรรเสริญบูชาเทพเจ้าโดยจัดการถ่ายท าในรูปมิวสิควดิิโอ  เพือ่
ขออภัยโทษในความบกพร่องทีอ่าจจะระคายเคืองต่อพระองค์  ทั้งขอให้เทพเจ้าดังกล่าวได้แผ่บารมี
ลงไปในภาพยนตร์เพือ่ให้เกดิสิริมงคลและความศักสิทธ์ิ  โดยให้การถ่ายท าส าเร็จไปด้วยดีและ
ประสบความส าเร็จในเร่ืองรายได้  โดยผู้สร้างภาพยนตร์ได้แต่งเพลงประกอบในภาพยนตร์เพือ่ยก
ย่องบูชาเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ   เช่น พระศิวะ  พระพรหม  พระนารายณ์  พระกฤษณะ  เป็นต้น  ดังน้ัน
ภาพยนตร์เกีย่วกบัเทพเจ้าส่วนใหญ่ทีไ่ด้ถ่ายท ากจ็ะได้รับความเช่ือจากผู้ศรัทธาว่าจะสร้างความ
เป็นมงคลกบัผู้ได้ชมภาพยนต์ 

 โดยผู้สร้างภาพยนตร์มีความเคารพศรัทธาได้จ าลององค์เทวะมาร่ายร าหรือสาวกที่ศรัทธา
ในเทวะได้ร้องร าพร้อมร้องเพลงสรรเสริญเทพเจ้า   เพลงทีบ่รรเลงเพือ่บูชาเทพแต่ละองค์ทีไ่ด้
เลอืกสรรอย่างเหมาะสม  ผู้ฟังและชมถ้ากระท าด้วยจิตใจมีความรักและศรัทธาจะเป็นส่วนหน่ึงท า
ให้การพฒันาจักระเป็นไปได้อย่างดี 
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             3.รูปของภาพยนตร์ท่ีไดถ่้ายท าจากสถานท่ีส าคญั   
ส าหรับภาพยนตร์ท่ีมีการถ่ายท าจากสถานท่ีส าคญัทางศาสนา เช่น  เขาไกรลาส  แม่น ้าคง

คา สังเวชนียสถานส่ี    ฯ  หรือ พิธีกรรมส าคญัทางศาสนา เช่น พิธีเปราเฮรา ขบวนแห่พระเข้ียวแกว้ 
ท่ีเมืองแคนด้ี  ประเทศศรีลงักา โดยท่ีผูส้ร้างผลิตภาพยนตร์ดว้ยความศรัทธาอยา่งสูงต่อเทพเจา้  
มิใช่ถ่ายท าเพียงแค่เป็นสารคดี  เช่ือกนัวา่จะมีพลงัพิเศษในการพฒันาจิตวิญญาณของผูศ้รัทธาแผ่
ออกมาจากภาพยนตร์ดงักล่าว 
       ส าหรับเทพเจา้ประจ าจกัระนั้น    มีการจดัเทพเจา้ประจ าจกัระไวห้ลายต่อหลายแบบตามแต่ฤาษี 
นกับวช ท่ีส าคญัทางศาสนาดงักล่าวไดจ้ดักนัไว ้ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดบัการพฒันาจิต   
ในทางพุทธศาสนาแมว้า่จะไม่ไดจ้ดัเทพเจา้ประจ าตามจกัระ  แต่ก็มีการจดัพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆส์าวกท่ีเป็นพระอรหนัตป์ระจ าตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายในคาถาชินบญัชร  ของสมเด็จ
พุฒาจารยโ์ต  พรหมรังสี   ซ่ึงนบัวา่เป็นมนตราท่ีศกัสิทธ์ิเช่นกนั   

 

 
 
แต่ในทีนี่้ขอยกตัวอย่างการจัดเทพเจ้าประจ าจักระ  ตามหลกัการของสหัจุโยคะ ของคุณแม่ศรี

มาตาจีมา ผู้ซ่ึงเป็นส านักโยคะสายหน่ึงทีม่ีความเช่ียวชาญในเร่ืองจักระเป็นอย่างมาก โดยท่ีขา้พเจา้
ไดเ้คยไปอบรมกบัสหสัจโยคี กบัคุณปาสกาล   ทั้งยงัเคยมีประสบการณ์พิเศษในการพบคุณแม่ศรี
มาตาจีในทางนิมิตในระหวา่งการเกิดการเจบ็ป่วยและพบวา่คุณแม่ศรีไดม้าพบและปัดเป่าให้
หายขาดจากโรค  ท าใหมี้ความช่ืนชมกบัแนวทางการพฒันาจกัระของโยคะสายน้ีเป็นอยา่งมาก  
และไดส่้งลูกศิษยค์นหน่ึงไปศึกษากบักลุ่มสหจัโยคะอยา่งยาวนาน ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดียิ่งของส านกั
โยคะสายน้ีน ามาปฏิบติัตน    ส าหรับการจดัเทพเจา้ประจ าจกัระในส านกัของสหสัจะโยคะ 
ประกอบไปดว้ยเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ และยงัไดร้วมพระเยซูและพระแม่มารีไวด้ว้ย  ดงัมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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จักระหน่ึง  เทพเจ้าผู้รักษา คือ พระพคิเณศวร 
 

 
 
 
จักระสอง  เทพเจ้าผู้รักษา คือ พระพรหมและพระแม่สุรัสวดี 
 
 
 

  
                       พระพรหม                                                                      พระแม่สุรัสวดี 
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จักระสาม เทพเจ้าผู้รักษา คอื พระนารายณ์และพระแม่ลกัษมี 
 

  
                        พระนารายณ์                                                                   พระแม่ลกัษมี 
 
 
จักระส่ี 

เทพประจ าจักร               ด้านซ้ายของจักระหัวใจ  คือพระศิวะและเจ้าแม่ปาราวาตี 
 

  

                             พระศิวะ                                                                       พระแม่ปราวตี 
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 เทพเจ้าประจ าจักระ    ตรงกลางของจักรหัวใจ คือ เจ้าแม่ดูรกา 
                        

 

 
                                                          พระแม่ดูรกา 

                                
 

 

 

 

เทพเจ้าประจ าจักระ  ด้านขวาของจักรหัวใจ  คือ  พระรามและนางสีดา 
 

 
                                                      พระรามและพระแม่สีดา 
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จักระห้า  เพทเจ้าผู้รักษา  คือ พระกฤษณะ 
 

 
                                                  พระกฤษณะ 
 
 
จักระหก  เทพเจ้าผู้รักษา  คือ พระเยซู และ พระแม่มาเรีย 

  
                      พระเยซู และพระแม่มาเรีย                                         พระเยซูในสรวงสวรรค์ 
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จักระเจ็ด   เทพเจ้าผู้รักษา คือ พระศรีกลัก ี เป็นอวตารปางที่ 10 ของพระนารายณ์  ในรูปของ
กษัตริย์หนุ่มถือดาบข่ีม้าขาว โดยอวตารลงมาเพือ่ก าจัดความช่ัวร้ายทั้งปวงในพภิพ 

 
อวตารของนารายณ์สิบปาง 

 
พระศรีกลักี 
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รายการซีดีดนตรีเทพเจ้าจักรา 
 

ล าดับ ช่ือชุดดนตรี ศาสนา/ลทัธิ 
1 Om namaha shivaya ฮินดู พระศิวะ 
2 Om&other music for YOGA 

and Meditation I-II 

ฮินดู พระศิวะ 

3 Music of the True Meditation ฮินดู พระศิวะ 
4 Aum Ocean Meditation ฮินดู 

5 AUM ฮินดู 

6 Laize OM ฮินดู 

7 The Eternal OM ฮินดู 

8 OM The reverberation of source ฮินดู 

9 Hari Tat Sat ฮินดู 

10 Stretching Meditation โยคะ อนิเดีย 
11 Ayuraveda อายุรเวทบ าบัด อนิเดีย 
12 พบพระศิวะ I ฮินดู ศิวะ 
13 พบพระศิวะ II ฮินดู ศิวะ 
14 Krishna Das  One Track Heart ฮินดู พระกฤษณะ พระ

นารายณ์ 

15 Mantras Shiva ฮินดู ศิวะ 
16 Maha Maya ฮินดู พระแม่อมุา 
17 Kriyananda Chants 

“Yoganaada” 

โยคะ อนิเดีย 

18 Shankar nobody told me ฮินดู พระพคิเณศวร์ 
19 Kailash ฮินดู พระศิวะ 
20 BUDDHAM SARANAM 

GACHCHHAMI 

พุทธอนิเดีย 

21 Die Stimme der Stille พุทธธิเบต 

22 Sacreo Chants of Buddha พุทธธิเบต 

23 SALAMAT&NAZAKAT “ALI” 

 

พุทธอนิเดีย 

24 Wisdom & Compassion  

“Tibetan Music for Meditation” 

พุทธธิเบต 
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ล าดับ ช่ือชุดดนตรี ศาสนา/ลทัธิ 
25 The Great Mantra พุทธธิเบต 

26 พบพระพุทธเจ้า Ravi Shankar พุทธอนิเดีย 
27 Lama Karma พุทธ ธิเบต 

28 Healing Meditation พบดาไลลามะ พทุธ ธิเบต 

29 Himalaya พุทธธิเบต 

30 eMAo พุทธธิเบต 

31 Bardo พุทธธิเบต 

32 Mystic Traveller พุทธธิเบต 

33 The Mystery of Life พุทธธิเบต 

34 Mantras From Tebet พุทธธิเบต 

35 Big OM of Tibet พุทธธิเบต 

36 Zen พุทธ ลทัธิเซน 

37 Music for Zen Meditation พุทธ ลทัธิเซน 

38 Ichi On Buttsu พุทธ ลทัธิเซน 

39 Santuary พุทธ ลทัธิเซน 

40 Oriental Sunrise พุทธ ลทัธิเซน 

41 Satori พุทธ ลทัธิเซน 

42 Tibetan Meditation พุทธ ธิเบต 

43 Suite for DIE TIBETER พุทธธิเบต 

44 Mantra พุทธ ธิเบต 

45 The Music of Tao ลทัธิเต๋า 
46 I CHING Symphony ลทัธิเต๋า 
47 Feng Shui ลทัธิเต๋า 
48 Spirit of The Tao Te Ching ลทัธิเต๋า 
49 The Sound of Triple Jewel ลทัธิเต๋า 
50 Behind The Light ลทัธิเต๋า 
51 Meditation Satori ลทัธิเต๋า (ญีปุ่่น) 

52 Colour ลทัธิเต๋า (ญีปุ่่น) 

53 Super Coding Exceiting Sound ลทัธิเต๋า (ญีปุ่่น) 
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ล าดับ ช่ือชุดดนตรี ศาสนา/ลทัธิ 
54 Tao Meditation ลทัธิเต๋า 
55 Conversation with God คริสต์ 

56 Sanctus พบพระเจ้า 
Meditation for the Soul 

คริสต์ 

57 Angel Chants คริสต์ 

58 Development of Latent Abilities 

Institute and Uinversal Energy 

Healing Center 

วชิาพลงัจักรวาล 

59 มนต์ 7 มหาเทพ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

60 NADAHIMALAYA พุทธ ธิเบต 

61 TIBETAN SINGING BOWLS พุทธ ธิเบต 

62 Planet Sound พุทธ ธิเบต 

63 Tibetan Bells II พุทธ ธิเบต 

64 Tibetan Bells III พุทธ ธิเบต 

65 Singing Bowl Meditaiton พุทธ ธิเบต 

66 Big Bell Music พุทธ ธิเบต 

67 XUMANTRA SINGING 

BOWLS 

พุทธ ธิเบต 

68 Golden Bowls of Compassion พุทธ ธิเบต 
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รายการซีดีภาพยนต์เทพเจ้าจักราเพือ่กระตุ้นพลงัจักระของศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
ล าดับ ช่ือชุดภาพยนตร์ประกอบเพลงเทพเจ้าจักรา ผู้แต่ง/ผู้ผลติ 

1 Hindu God Chakra Activator  ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
2 kanesha Chakra Activator ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
3 Narai Chakra Activator ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
4 Shiva Chakra Activator ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
5 Rama Chakra Activator  ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
6 Uma Chakra Activator ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
7 Laksami Chakra Activator  ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
8 Surasvadi Chakra Activator  ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
9 Krisna Chakra Activator  ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 

 

รายการภาพยนตร์เทพเจ้าจักราทีผ่ลติโดยประเทศอนิเดียและประเทศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 

ล าดับ ช่ือชุดภาพยนตร์ เทพเจ้าแห่งศาสนา/ลทัธิ 
1 ศึกสวรรค์ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

2 ไสบาบานักบุญปาฎหิารย์ ไสบาบา 
3 อภินิหารต านานเทพ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

4 มหากาพย์รามเกียรติ ภาค 1 พระราม 
5 มหากาพย์รามเกียรติ ภาค 2 พระราม 
6 ปาฎหิารย์เจ้าแม่สามภพ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

7 ศรัทราปาฎิหารย์ ไสบาบา 
8 อทิธิฤทธ์ิเจ้าแม่ปราวาตี พระแม่อุมาเทว ี
9 อภินิหารสามภพ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

10 มหัศจรรย์ดวงตาเทพเจ้า พระนารายณ์ 

11 พระรามครองเมือง พระราม พระแม่สีดา 
12 อทิธิฤทธ์ิเจ้าแม่ลกัษมี พระนารายณ์ พระแม่ลกัษมี 
13 เจ้าแม่มหาลกัษมี พระแม่ลกัษมี และเทพเจ้าศาสนาฮินดู 

14 ปาฎหิารย์พระแม่ปาราวตี พระแม่อุมาเทว ี
15 ต านานปาฎหิารย์เจ้าแม่เทวี พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี 
16 บัญญตัิ 10 ประการ โมเสส พระเยซู 
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ล าดับ ช่ือชุดภาพยนตร์ เทพเจ้าแห่งศาสนา/ลทัธิ 
17 อทิธิฤทธ์ิพระวษิณุ พระนารายณ์ 

18 มหาเทพผู้ยิง่ใหญ่ นักบุญกอิานเด 

19 อภินิหารสุริยะบุตร พระสุริยะ 
20 พระพุทธเจ้าบัญญตัิโลกลมืไม่ได้ พระพุทธเจ้า 

21 ปาฎหิารย์ศิวะเทพ พระศิวะ 
22 เทวศรัทธาหัวใจพระเจ้า พระศิวะ 
23 สายญัวปิโยค พระศิวะ 
24 อภินิหารตั๊กม้อ ตั๊กม้อ 
25 อภินิหารยกัษ์ใหญ่ พระกฤษณะ 
26 มหาราชาฤาษี พระศิวะ 
27 อทิธิฤทธ์ิประกาศิตพระศิวะ พระศิวะ 
28 ลขิิตฟ้าบัญชารัก พระศิวะ 
29 ตั๊กม้อเทพยุทธเส้ียวลิม้ยี่ ตั๊กม้อ 
30 ก าเนิดเจ้าแม่กวนอมิ เจ้าแม่กวนอมิ 

31 มนตราบ าบัด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 

32 ขอพร 9 มหาเทพศักสิทธ์ิ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

33 มหาศรัทธาพระเม่เจ้า พระแม่ศักกติ 
34 อภินิหารต านานชิงพภิพ พระกฤษณะ 
35 สงครามเทพเจ้า พระนารายณ์ 

36 พระนารายณ์ 10 ปาง พระนารายณ์ 

37 อทิธิฤทธ์ิพระพิฆเนศวร พระพฆิเนศร์ิ 
38 สารคดีแสวงบุญเขาไกรลาส พระศิวะ 
39 ปาฎหิารย์เจ้าแม่สามภพ เทพเจ้าศาสนาฮินดู 

40 ก าเนิดเจ้าแม่กวนอมิ เจ้าแม่กวนอมิ 

41 ตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า 
42 ก าเนิดพระพฆิเนศ พระพฆิเนศ 

43 อทิธิฤทธ์ิเจ้าแม่กาลี เจ้าแม่กาล ี
44 อทิธิฤทธ์ิอาญาสวรรค์      พระศิวะ  พระนารายณ์ 

45 พระศิวะ พระศิวะ 
46 กงจักรเทพเจ้า พระกฤษณะ 
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ล าดับ ช่ือชุดภาพยนตร์ เทพเจ้าแห่งศาสนา/ลทัธิ 
47 หนุมานตะลุยบาดาล พระราม หนุมาน 

48 อทิธิฤทธ์ิอาญารัก พระศิวะ 
49 นวราตรี พระศิวะ 
50 ลขิิตฟ้าบัญชาสวรรค์ พระแม่อุมาเทว ี
51 เดชเจ้าแม่ศรีอุมาเทวี พระแม่อุมาเทว ี
52 ก าเนิดขันธกุมาร พระขันธกุมาร 
53 อทิธิฤทธ์ิพระศิวะ พระศิวะ 
54 กฤษณะมหาเทพ พระกฤษณะ 
55 ศึกเทวดา พระกฤษณะ 
56 ก าเนิดพระพฆิเนศ พระพฆิเนศ 

57 อทิธิฤทธ์ิพระแม่สุรัสวดี พระแม่สุรัสวดี 
58 นรสิงห์อวตาร พระนารายณ์ 

59 อทิธิฤทธ์ินารายณ์อวตาร พระนารายณ์ 

60 ศิวะเทพผู้ยิง่ใหญ่ พระศิวะ 
61 เจ้าแม่ศรีอุมาพชิิตสวรรค์ พระแม่อมุาเทวี 
62 พรศักสิทธ์ิพระกฤษณะ พระกฤษณะ 
63 ก าเนิดรามเกยีรติ พระราม 

64 ตรีมูรติ พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ 

65 สงครามมหาภารตะ พระกฤษณะ 
66 พธีิเปราเฮรา พธีิกรรมแห่พระเขีย้วแก้ว 

เมืองแคนดี ้ประเทศศรีลงักา 
ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 

66 การแสวงบุญณ ต้นแม่น า้คงคา ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
67 การแสวงบุญณ เขาไกรลาส สถานทีส่ถิตย์

แห่งพระศิวะ 
ศูนย์อภิวฒัน์ปัญญา 
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ผู้สนใจชุดซีดกีลุ่มดนตรีสวรรค์และดนตรีพฒันาจกัระ 
ในรายการที่ระบุไว้ในหนังสือฉบันนีทุ้กแผ่นราคาแผ่นละ 200 บาท 

ตดิต่อส่ังซ้ือได้ที่อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษชั 

โรงเรียนถนอมพศิวทิยา 
1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62-64 ถ. ลาดพร้าว  อ.วงัทองหลาง กทม

โทร  081-8033630  Fax 02-5394969 

ธนาณตั ิส่ังจ่าย ปณจ.ลาดพร้าว เพยีงแห่งเดยีว 
หรือโอนเงนิผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว99 

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 100-2-670-360 

เจ้าของบัญชี นายอริยะ สุพรรณเภษชั 
***************************************** 

ส าหรับผลงานหนังสืออืน่ ๆ ที่อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษชั 
ได้เขยีนไว้เผยแพร่ได้แก่ 
คมัภร์ีอภวิฒัน์สมอง    

พฒันา E.Q.  ด้วยเสียงเพลง   
พฒันา I.Q. E.Q. M.Q. และสมาธิด้วยพลงัคลืน่เสียง 

สามารถค้นคว้าหาอ่านได้ในเวปไซต์ของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษชั 
www.ariyasound@hotmail.com 

 

***************************************** 
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แร่ธาตุกบัการพฒันาจกัระ 
 
แร่ธาตุกับการพัฒนาจักระ 
จักระ 1  มูลธาร (ดอกบัว 4 กลบี) อญัมณสีีแดง แร่ธาตุสีแดง 

จักระ 2  สวาธิษฐาน (ดอกบัว 6 กลบี) 

 
อญัมณสีีส้ม โกราล แร่ธาตุสีส้ม 

จักระ 3 มณปุีระ(ดอกบัว 8 กลบี) 

 
อญัมณสีีเหลอืง แก้วตาเสือ ทองค า แร่ธาตุสีเหลอืง 

จักระ 4 อนาหตะ (ดอกบัว 10 หรือ 
12 กลบี) 

 

หยก เพชร พลอย สีมรกต 

จักระ 5 วสุิทธะ (ดอกบัว 16 กลบี) 

 
เพชร พลอย สีน า้เงินอ่อน 

จักระ 6  อาชญะ  
 

อญัมณสีีน า้เงินแก่และแร่ธาตุสีน า้เงินแก่ 

จักระ 7 สหัสสราร  
 

เพชร , พลอย สีม่วง 

 



 112 

 

 

 

 
 

จากรูปหน้าทีผ่่านมาจะเห็นว่าจักระระดับกายทพิย์ทีค้่นพบนี ้ เป็นจักระเร้นลบัระดับสูงส่ง
ทีแ่ปลกไปจากทเีคยรู้เคยเข้าใจมา    
     จะเห็นว่า ภาพที ่1  ได้กล่าวว่าจักระบนร่างกายมนุษย์และบนกายทพิย์ มีอยู่ 12 จักระ  โดย
เพิม่จักระเร้นลบัอกี 5 จักระ  ได้แก่  

 จักระที ่8 ; Magneta  หมายถึง  การกระตุ้นพฒันาจักระที ่8 ด้วยพลงัธาตุตระกูลเหลก็
ต่าง ๆ โดยเฉพาะพลงัแห่งตระกูลธาตุเหลก็ไหลซ่ึงเป็นเหล็กทีม่ีอานุภาพสูงทีสุ่ด  และอาจ
รวมถึงแร่ธาตุโลหะจากต่างดาวทีเ่รียกว่าเพชรจันทรคราส ด้วย   

 จักระที ่9  ; Pink  หมายถึง การกระตุ้นจักระที ่9 ด้วย  Love  ความรักความมี จิตใจที่
เผยแผ่ความรักความเมตตา  หรือหมายถึงหินสีชมพู Rose Quartz 

 จักระที ่10 ;Turquoise  หมายถึง การกระตุ้นจักระที ่ 10 ด้วยหินสีฟ้าสวยงามทีเ่รียว
ว่า หิน Turquoise   

 จักระที ่11 ; Gold  หมายถึง การกระตุ้นพฒันาจักระที ่11 ด้วย แร่ทองค า   

 จักระที ่12 ; Silver หมายถึง  การกระตุ้นพฒันาจักระที ่12  ด้วย แร่เงิน   
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จะเห็นว่า ภาพที ่2  ได้กล่าวว่าจักระบนร่างกายมนุษย์และบนกายทพิย์ มีอยู่ถึง 16 จักระ  โดย
เพิม่จักระเร้นลบัอกี 9 จักระ  ได้แก่  

 จักระพเิศษสองจักระทีอ่ยู่นอกเหนือการนับเป็นจักระเป็นพเิศษ ได้แก่     Omega 

Chakra และ Alpha Chakra   : Black   หมายถึง  การกระตุ้นพฒันาจักระ
ทั้งสองด้วยพลงัธาตุทีม่ีสีด า ซ่ึงได้แก่ตระกูลเหลก็ต่าง ๆ โดยเฉพาะพลงัแห่งตระกูลธาตุ
เหลก็ไหลซ่ึงเป็นเหลก็ทีม่ีอานุภาพสูงทีสุ่ดและอาจรวมถึงแร่ธาตุโลหะจากต่างดาวทีเ่รียกว่า
เพชรจันทรคราส ด้วย   

 จักระที ่8  :  Ultra-Violet  หมายถึง การกระตุ้นจักระที ่8 ด้วย แร่ธาตุทีใ่ห้ Love

หมายถึงความรักความมี จิตใจทีเ่ผยแผ่ความรักความเมตตา   

 จักระที ่9 ; Silver หมายถึง  การกระตุ้นพฒันาจักระที ่9  ด้วย แร่เงิน  

 จักระที ่10 ; Gold  หมายถึง การกระตุ้นพฒันาจักระที ่10 ด้วย แร่ทองค า 

 จักระที ่11 ; Copper  หมายถึง การกระตุ้นพฒันาจักระที ่11 ด้วย แร่ทองแดง 
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 จักระที ่12  ; Pink  หมายถึง การกระตุ้นจักระที ่12 ด้วย  Love  ความรักความมี 
จิตใจทีเ่ผยแผ่ความรักความเมตตา   

 จักระที ่13  ; Turquoise  หมายถึง การกระตุ้นจักระที ่ 13 ด้วยหินสีฟ้าสวยงามที่
เรียกว่า หิน Turquoise   พลงัแห่งแสงสีฟ้าพลงัพุทธเจ้า 

 จักระที ่14 ; White  หมายถึง การกระตุ้นพฒันาจักระที ่14 ด้วย หินทีม่ีสีขาวใส ซ่ึง
ได้แก่คริสตัลแท่งขาวใส หรือแร่ธาตุพสิดารต่าง ๆ ทีม่ีสีขาว เช่น พระธาตุของพระอริยะ
เจ้า,พระธาตุโมคคัลลา พระธาตุสารีบุตร ทีฤ่าษีโยคีกองไว้อยู่ตามเพือ่ใช้ฝึกสมาธิ  หรือแม้แต่ผง
วเิศษสีขาวของพระเคร่ืองตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ทีเ่กจิอาจารย์ส าคัญเช่น สมเด็จพุฒาจารย์โต 
พรหมรังสี ทีไ่ด้ส าเร็จวชิาผงวเิศษทีม่ีสีขาว ซ่ึงได้แก่ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิง
เห ผงพุทธคุณ  ซ่ึงจากการศึกษาค้นคว้าและทดลองของข้าพเจ้าพบว่าพลงัแห่งผงวเิศษเหล่านี้
โดยเฉพาะพระสมเด็จวดัระฆงั,พระสมเด็จบางขุนพรหม และพระสมเด็จวดัเกศไชโย ที่
จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มีพลงัศักสิทธ์ิทีช่่วยกระตุ้นจักระพเิศษเหนือศีรษะ
เช่นเดียวกนั  

จากข้อมูลทีค้่นคว้าและการศึกษาเร่ืองแร่ธาตุต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการพฒันาสมาธิ   ได้น าข้อมูล
ต่าง ๆ มาพจิารณาท าให้ได้ข้อคิดบางประการเกีย่วกบั ความรู้ในเร่ืองหินและแร่ธาตุอกีหลาย
ประเภททีน่อกเหนือจากทีเ่คยศึกษากนัมา  อาจสามารถน ามาช่วยในการกระตุ้นพฒันาศักยภาพ
ของจักระในระดับสูงได้ 

 

 

ประสบการณ์ที่ได้สัมผสักบัพลงัแห่งส่ิงศักสิทธ์ิต่าง ๆ  
    

เราพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปส่ิงศักสิทธ์ิในทางพุทธศาสนาทีเ่ป็นหินขนาดใหญ่  หรือ
เป็นโลหะสัมฤทธ์ิขนาดใหญ่  ซ่ึงเมื่อเราเข้าไปสักการะกม็ีความคิดเห็นว่าเกดิศรัทธาและท าให้รู้สึกมี
ความสงบมีสมาธิมากเป็นพเิศษกค็งเหตุด้วยพระองค์ใหญ่ทีม่ีแร่ธาตุทีเ่ป็นหินเป็นองค์ประกอบกด็ี 
หรือทีม่ีแร่ธาตุทีเ่ป็นโลหะสัมฤทธ์ิ ทีก่อร์ปด้วยทองแดง,เงิน,ทองค า และแร่โลหะพเิศษอืน่ ๆ กด็ี  
ล้วนแต่มีศักยภาพในการกระตุ้นพลงัจักระในร่างกายทั้งส้ิน  น่ีอาจเป็นเหตุผลว่าเหตุใดเราจึงมี
สมาธิได้เพิม่ขึน้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์โต ๆ ดังกล่าว 

นอกจากนีย้งัมีบางสถานทีท่ี่มีพลงัศักสิทธ์ิ  เล่ากนัว่าถ้าใครไปปฏิบัติธรรมในสถานที่
เหล่าน้ันจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้เร็วขึน้  โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ลือ่งลอืกนัมากได้แก่ เทอืกเขาหิมาลยั   
ซ่ึงเป็นบริเวณทีค้่นพบแร่ธาตุตระกูล Quartz ทีม่ีหินสีต่าง ๆ จ านวนมาก นอกจากน้ันยงัมีแร่
ธาตุตระกูลโลหะต่าง ๆ ทีส่ าคัญมากมาย  ซ่ึงอาจเป็นแหล่งทีม่าแห่งพลงัศักสิทธ์ิในเทอืกเขาหิมาลยั
กไ็ด้    
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ข้าพเจ้าได้ไปทดสอบความสงสัยของข้าพเจ้าเกีย่วกบัพลงัแห่งเทอืกเขาหิมาลัยทีป่ระเทศ
เนปาล  ทันทีทีเ่มื่อเข้าในทีพ่ักบริเวณหุบเขานากาก๊อต บริเวณเทือกเขาหิมาลยั  กไ็ด้รับความรู้สึก
จากพลงัอนัมหาศาลทีส่่งผ่านมาจากเทอืกเขาหิมาลยักระแทกเข้ามาอย่างต่อเน่ืองในวาระแรกทีน่ั่ง
สมาธิเมื่อถึงห้องพกั จนต้องทรุดตัวลงน่ังสมาธิลกึจนแทบไม่อาจขยบัเขยือ้นตนเองเป็นเวลากว่า
สองช่ัวโมง รู้สึกมีพลงักระตุ้นบริเวณจักระที ่7 อย่างสูงมาก ๆ ซ่ึงคงจะเป็นพลงัแห่งมหาเทพพระ
ศิวะ และพลงัแห่งแร่ธาตุมหัศจรรย์บนเทอืกเขาหิมาลยับันดาลให้เป็น  ข้าพเจ้ารู้สึกปลืม้ปิติและ
ประทบัใจในพลงัแห่งเทอืกเขาหิมาลยัอนัศักสิทธ์ยิง่นัก  ท าให้ข้าพเจ้าหมดข้อสงสัยว่าท าไมพระ
อริยบุคคลต่าง ๆจ านวนมากมายมหาศาล ล้วนก าเนิดมาจากการบ าเพญ็สมาธิ ณ เทอืกเขาหิมาลยันี้ 

ข้าพเจ้ายงัได้มีโอกาสส าคัญไปจาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย  เนปาลและศรีลงักา โดยได้
ไปสักการะบูชา ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ต าบล  และสถานที่ศักสิทธ์ิอื่น ๆ ของพระพุทธองค์ อนั
ได้แก่   
1.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าทรงพระประสูติ   สวนลุมพนีิ  ต าบลลุมพนีิ    ประเทศเนปาล 
2.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสรู้  ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ เมืองพุทธคยา  ประเทศอนิเดีย 
3.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เมืองสารนารถ ประเทศอนิเดีย 
4.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพาน เมืองกุสินารา ประเทศอนิเดีย 
5. สถานทีป่ระชุมเพลงิพระศพของพระพุทธเจ้า กมุฎพันธเจดีย์  เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 
6.  สถานทีแ่สดงโอวาทปาฏิโมก  วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกของพระพุทธศาสนา  เมืองราชคฤห์ 
ประเทศอนิเดีย 
7. วดัเชตวนั  ซ่ึงเป็นวดัที่ทรงจ าพรรษายาวนานทีสุ่ดกว่าวดัใด ๆ  เมืองสาวตัถี ประเทศอนิเดีย 
8. สถานที่ริมฝ่ังแม่น า้เนรัญชรา บริเวณทีพ่ระพุทธองค์ลอยถาดทองของนางสุชาดา เพือ่อธิษฐาน
บารมีธรรมว่าจะตรัสรู้ได้หรือไม่ ถ้าสามารถตรัสรู้ได้ขอให้ถาดทองเมื่อลอยให้ทวนน า้ และถาดทอง
ได้ลอยทวนน า้ในแม่น า้นีไ้ด้อย่างน่าอศัจรรย์   ประเทศอินเดีย 
9.  ภูเขาคิชกูฎ  เมืองราชคฤกษ์  ประเทศอนิเดีย  
10. ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  เมืองอนุราชปุทะ ประเทศศรีลังกา 
11. พระเขีย้วแก้ว  วดัพระเขีย้วแก้ว  เมืองแคนดี ้ ประเทศศรีลงักา 
 ได้พบว่าในแต่ละสถานทีน้ั่นล้วนแต่มีพลงัอนัศักสิทธ์ิในสถานทีน้ั่น  ซ่ึงทุกคนทีไ่ปจาริก
แสวงบุญ ณ ประเทศอนิเดีย-เนปาล  จะได้รับพลงับุญมากเป็นพเิศษ  ซ่ึงพลงัทีเ่กดิขึน้คงจะมาจาก
ฉัพพรรณรังสีแห่งพระพุทธองค์ทีย่งัคงแผ่ไว้อนัทรงอานุภาพตกอยู่จนถึงปัจจุบัน  ซ่ึงข้าพเจ้ามี
ความประทบัใจกบัพลงัแห่งอานุภาพทีส่ถานทีพ่ระพุทธองค์ตรัสรู้ทีต่ าบลพุทธคยาที่ให้พลงัพุทธา
นุภาพเป็นพลงัแสงสีทอง ซ่ึงมีเทพพรหมเทวดาจ านวนมากในบริเวณน้ัน  และสถานที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงปฐมเทศนาทีต่ าบลสารนาถทีใ่ห้พลงัพุทธานุภาพเป็นพลงัแสงสีน า้เงิน อนัเป็นพลงั
แสงแห่งมหาพุทธิปัญญาจนโลกธาตุส่ันสะเทอืน  จึงขอให้พุทธศาสนิกชนผู้ใดถ้ามีโอกาสจงไป
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จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ต าบลนีเ้ถิด  พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  ผู้ใดได้ไปจาริก
แสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ต าบล คือ  
1.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าทรงพระประสูติ   สวนลุมพนีิ  ต าบลลุมพนีิ   
2.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสรู้  ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ เมืองพุทธคยา   
3.  สถานทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เมืองสารนารถ  
4. สถานทีพ่ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพาน เมืองกุสินารา 

ด้วยจิตใจทีศ่รัทธามั่นต่อพุทธศาสนาและพระพุทธองค์ คนผู้น้ันจะได้ไปสู่สุขคติโลกสวรรค์
เทอญ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


