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หมายเหตุ

E-Book : The Science of Getting Rich เล่มนี้พื้นฐานมาจากเวอร์ชั่นที่แจกฟรีเมื่อ
ปี 2014 โดยผมนำมาดัดแปลงและปรับรูปประโยคใหม่ให้อ่านได้ง่ายขึ้น

แต่ภาษาที่ใช้รวมไปถึงความเข้าใจในศาสตร์แห่งความร่ำรวยจะแตกต่างจาก
เวอร์ชั่นกล่องสมบัติ (ชุด Pocket Wealth) รุ่น Limited Edition ในปี 2018 และ

เวอร์ชั่น Visual Book ที่เปิดขายในเดือนกรกฎาคมปี 2021

หากท่านอ่านแล้วได้ประโยชน์และต้องการจะศึกษาศาสตร์แห่งความร่ำรวยที่อยู่ใน
หนังสือเล่มนี้มากขึ้นในภาษาและความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้แปล

ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ OHMPIANG 

หรือแอดไลน์ @ohmpiang (ใส่ @ ด้วย) จากนั้นบอกทีมงานว่า 
“ศาสตร์แห่งความร่ำรวย”

The Science Of Getting Rich แปลไทยโดย OHMPIANG | Copyright 2014 - 2021 OHMPIANG MARKETING Co., Ltd

http://www.ohmpiang.com
https://www.facebook.com/ohmpiangdotcom


The Science Of Getting Rich (ศาสตร์แห่งความร่ำรวย)
แปลไทยโดย ธีระธรณ์ จิรธนัยโรจน์ | Copyright 2016 - 2021 OHMPIANG 

MARKETING Co., Ltd

ถึง E-Book เล่มนี้เป็นเวอร์ชั่นแจกฟรีแต่ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ 
หรือนำไปทำคลิป Youtube โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หากผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

คุณสามารถส่งต่อ E-Book เล่มนี้ได้ด้วยการส่งลิงค์ https://www.ohmpiang.com/
freesogr หรือบอกให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักติดต่อทีมงานได้ที่ไลน์ @ohmpiang (ใส่ 
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คำนำจาก Wallace D. Wattle (ผู้เขียน) 

อย่ามองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปรัชญา แต่จงมองว่าเป็นดั่งคัมภีร์ ที่กลั่นออกมาจาก 

ประสบการณ์เพียวๆ และไม่อิงทฤษฏีงมงาย 

หนังสือเล่มนี้เขียนให้ผู้ไม่มีเวลา, หนทาง และโอกาสศึกษากฏของจักรวาลอย่างลึกซึ้ง 

หนังสือเล่มนี้ดึงดูดผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ ผู้ที่ยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์ อย่างไร้ข้อกังขาว่า 

กระบวนการต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร เหมือนที่ไม่สงสัยว่าไฟฟ้าทำงานอย่างไร  

แต่ใช้ประโยชน์แบบไม่ลังเล  

ผู้ใดก็ตามที่ทำได้เช่นนี้... รวยแน่นอน 

ศาสตร์ของความร่ำรวย คือวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง  

ความล้มเหลวนั้น เป็นไปไม่ได้ 

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

แผนการลงมือทำทั้งหมด ได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้น 

ผลที่ได้คือ... มันได้ผล 100% 
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คำนำจากธีระธรณ์ จิรธนัยโรจน์ (ผู้แปล) 

ถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือ The Science of Getting Rich หรือศาสตร์แห่งความร่ำรวย
ที่แปลตรงตัว ผมบอกได้เลยว่าจะหาไม่ได้จากเวอร์ชั่นนี้ และสามารถหาเวอร์ชั่นแปลตรงตัว
ได้ตามร้านหนังสือทั่วไป 

หรือถ้าหากมีความมั่นใจในภาษาอังกฤษ ผมก็อยากแนะนำให้อ่านตัว Original เลยเพราะ
ถึงแม้ว่าผมหรือผู้แปลคนอื่นจะเก่งด้านการแปลแค่ไหนก็ไม่สามารถดึงอรรถรสของหนังสือ
ออกมาได้หมดทั้ง 100% 

ส่วนคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะไม่แปลให้มันตรงตัวก็เพราะหนังสือเล่มนี้
รวมไปถึงอีกหลายๆเล่มที่ผมแปล ถ้าแปลตรงตัวแล้วมันจะอ่านยากมากๆ ทั้งด้วยความที่
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเมื่อ 100 ปีที่แล้วและสิ่งที่พูดก็ไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันในชีวิตประจำวัน 

ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะแปลและเรียบเรียงโดยใช้ประสบการณ์ในฐานะคนแปลงานสัมมนา
และผู้ฝึกฝนศาสตร์แห่งความร่ำรวยนี้เป็นหลัก 

ขออภัยสำหรับความดื้อรั้นของผม ทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อให้คุณเข้าใกล้ศาสตร์แห่งความ
ร่ำรวยนี้แม้สักนิดก็ยังดี เพราะมันเป็นวิชาที่มหัศจรรย์มากๆ 

หนังสือเล่มนี้คือ ปฐมบทของศาสตร์การพัฒนาตนเองยุคใหม่ 

ถ้าคุณต้องการที่จะก้าวหน้าในชีวิต หนังสือเล่มนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาด 

แต่ถ้าคุณอ่านเพื่อหวังจะโลภรวยอย่างเดียว และคิดว่าเงินคือคำตอบสุดท้ายของชีวิต 

ขออนุญาติแนะนำให้ไปอ่านอย่างอื่น อ่านไปคุณก็ไม่เข้าใจ 

แต่ถ้าคุณอ่านเพราะรู้สึกว่า ยังมีคุณค่าบางอย่างที่อยากจะมอบให้คนรอบข้าง แต่ไม่รู้วิธี 

หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ และจะช่วยคุณเหมือนที่ช่วยผมเอาไว้ 
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ความรวยที่ผู้เขียนกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่จำนวนเงิน แต่เป็นสิ่งที่มีค่ากว่านั้น 

หากสำนวนการแปลของผม ชวนให้เข้าใจผิดคิดว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้โลภ สอนให้หิวเงิน 

ขอให้เข้าใจว่าเป็นที่ความสามารถในการแปลอันอ่อนด้อยของผมเอง 

สุดท้ายนี้ ผมเชื่อในกฏแรงดึงดูด และกฏของจักรวาล  

การที่ได้มาพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่จัดสรรมาแล้ว 

OHMPIANG, 

ธีระธรณ์ จิรธนัยโรจน์ (เจษ) 

ติดตามผลงานแปลของเจษได้ที่ -  
https://ohmpiang.com/ohmpiang-book-shop/ 

หรือเพจ OHMPIANG 
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I

คุณได้รับสิทธิรวย เดี๋ยวนี้! 
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ไม่ว่าคุณจะยกย่องเชิดชู และทำให้ความยากจนดูดีเพียงใด  

ความจริงก็คือ คุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพได้ หากคุณไม่รวย  

ไม่มีใครทะยานไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพทางโลก หรือทางจิตวิญญาณได้ ถ้าไม่มีเงินมากพอ 

การค้นพบความหมายของชีวิตก็ดี... 

การลับคมศักยภาพก็ดี... 

ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่าง 

และองค์ประกอบเหล่านั้น ต้องใช้ “เงิน” 

มนุษย์พัฒนาทั้งด้านร่างกาย, ความคิด และจิตวิญญาณ จากการใช้ปัจจัยต่างๆ และสังคม 

ถูกวางรากฐานให้ใช้ “เงิน” เป็นปัจจัยในการใช้ชีวิต 

ดังนั้น พื้นฐานของความก้าวหน้าทุกประการต้องเป็นวิทยาศาสตร์สู่ความร่ำรวย 

ทุกชีวิตเกิดมามีเพียงจุดมุ่งหมายเดียว นั่นคือการก้าวไปข้างหน้า 

และทุกชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมที่จะได้รับการพัฒนาในทุกด้านที่สามารถรับได้ 

สิทธิในการใช้ชีวิต หมายถึงสิทธิที่จะได้รับอิสรภาพในการเข้าถึง และได้รับทุกปัจจัยที่อาจ 

จำเป็นต่อการปลดปล่อยศักยภาพอันแท้จริงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  

หรืออีกความหมายหนึ่งคือ “สิทธิที่คุณจะรวย” 
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ในหนังสือเล่มนี้ ผมไม่ได้พูดถึงความรวยแบบรวยทรัพย์สินเงินทอง 

ความรวยสำหรับผมหมายถึง การไม่ยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลน 

ไม่มีใครพึงพอใจกับความขาดแคลนแน่นอน ถ้าเขาเลือกที่จะมีความสุขกับความมั่งคั่งได้ 

จุดมุ่งหมายของธรรมชาติคือ ความก้าวหน้า และปลดปล่อยศักยภาพของทุกชีวิต 

และทุกคนควรที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยศักยภาพ ความสง่างาม ความงดงาม และ 

ความมั่งคั่งที่ได้รับมาจากชีวิต 

“การยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลน ถือว่าเป็นบาปมหันต์” 

ผู้ใดมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ผู้นั้น...รวย 

ผู้ที่ไม่มีเงิน ไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เขาต้องการได้ 

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ ทั้งก้าวหน้าและซับซ้อนมาก  

ในระดับที่คนธรรมดายังต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง เพื่อดำรงชีวิตในแบบที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับ 

ความสมบูรณ์แบบแม้แต่น้อย 

ไม่ว่าใครก็ตาม ย่อมอยากเป็นในสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันจะเป็น 

ความปรารถนาที่อยากรู้ว่าความฝันนั้นเป็นไปได้ ถูกฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ 

เราไม่อาจต้านทานความต้องการที่จะเป็น ในสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อมันได้ 
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ความสำเร็จในชีวิตคือ การบรรลุในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น 

คุณจะบรรลุเป้าหมายได้ ต่อเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆ 

และการจะครอบครองปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้ คุณต้องรวยมากพอที่จะซื้อมัน 

ดังนั้น ความรู้ที่สำคัญที่สุดเหนือทุกแขนงวิชาคือ วิทยาศาสตร์ของความร่ำรวย 

คุณไม่ผิด... ถ้าอยากรวย 

ความปรารถนาจะร่ำรวย จริงๆแล้วคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม 

ผู้ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มนั้น ผิดปกติ 

ดังนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาจะมีเงินมากพอ เพื่อซื้อสิ่งที่เขาต้องการนั้น...ผิดปกติ 

เรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่ 3 ฝ่าย  

ฝ่ายร่างกาย ฝ่ายจิตใจ และฝ่ายวิญญาณ 

ไม่มีฝ่ายไหนดีกว่ากัน หรือสำคัญกว่ากัน 

หากขาดฝ่ายใดไป ที่เหลือก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

มันไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรือเลิศเลอ หากใช้ชีวิตอยู่เพื่อวิญญาณโดยละเลยร่างกาย และจิตใจ 

และเป็นเรื่องผิดที่จะอยู่เพื่อจิตใจ โดยปฏิเสธร่างกายและจิตวิญญาณ 

เราทุกคนรู้อยู่เต็มอกถึงผลข้างเคียงของการใช้ชีวิตเพื่อร่างกาย โดยละเลยด้านจิตใจ และ 

วิญญาณ 
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ชีวิตที่แท้จริงหมายถึง การที่คนๆหนึ่งสามารถเติมเต็มทั้งสามด้านของชีวิต 

ไม่ว่าคุณจะพูดสวยหรูอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถมีความสุขอย่างแท้จริง เว้นแต่ว่า 

ร่างกายจะทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ นั่นรวมไปถึงด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ 

หากมีศักยภาพที่ถูกกดอยู่ หรือส่วนไหนขาดการใช้งาน นั่นแปลว่าความปรารถนาไม่ได้รับ 

การเติมเต็ม 

ความปรารถนาคือ ศักยภาพที่ต้องการถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการ 

คุณไม่สามารถใช้ร่างเต็มศักยภาพได้หากปราศจากอาหารดีๆ, เสื้อผ้าสบายๆ, บ้านอัน 

อบอุ่น และอิสรภาพที่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยความเหนื่อยเกินงาม 

คุณไม่สามารถเต็มเติมจิตใจได้หากปราศจากหนังสือ และเวลาอ่าน, ปราศจากโอกาสใน 

การท่องเที่ยวสำรวจโลก หรือปราศจากคนรอบตัวที่ปราดเปรื่อง 

การมีจิตใจที่เติมเต็ม คุณต้องมีความคิดสร้างริเริ่มที่ชาญฉลาด และห้อมล้อมตัวเองด้วย 

วัตถุอันวิจิตรงดงาม ที่คุณสามารถใช้งานและชื่นชมเพื่อการเติมเต็มทางจิตวิญญาณ 

  

คุณต้องเต็มไปด้วยความรัก และความรักมักถูกความยากจนทำให้มัวหมอง 

คุณจะพบกับความสุขที่แท้จริง สะท้อนกลับมาจากคนที่คุณรัก 
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ความรักจะถูกแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดในรูปแบบของการให้ 

คนที่ไม่มีสิ่งใดจะให้นั้น บกพร่องต่อความเป็นสามี, พ่อ หรือในฐานะมนุษย์คนนึง 

คุณจะได้รับการเติมเต็มด้านร่างกาย, พัฒนาด้านจิตใจ และตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ จากการ 

ใช้ประโยชน์จากวัตถุ 

ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณควรจะรวย 

ถ้าคุณเป็นคนธรรมดา ความปรารถนาที่จะรวยเป็นเรื่องที่ถูกต้อง  

มันยิ่งกว่าถูกต้องที่คุณควรจะใส่ใจต่อหลักวิทยาศาสตร์ของความร่ำรวย 

เพราะเป็นวิชาที่สำคัญ และจำเป็นที่สุด 

ถ้าคุณเมินเฉยต่อวิชานี้  

คุณกำลังบกพร่องในหน้าที่ต่อตนเอง ต่อพระเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์ 

คุณจะไม่สามารถรับใช้พระเจ้า หรือแม้แต่เพื่อนมนุษย์ได้เลย  

หากคุณไม่ปลดปล่อยศักยภาพภายในที่แท้จริงออกมาให้โลกได้เห็น 
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II 

ความรวยคือวิทยาศาสตร์ 
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ความรวยเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างอะไรกับฟิสิกส์ หรือเคมี 

มีกฏเหล็กที่ควบคุมกระบวนการได้มาซึ่งความรวย 

หากใครได้พบกฏเหล่านี้ และทำตามอย่างเคร่งครัด 

ผลลัพธ์แห่งความร่ำรวยจะบังเกิดแก่เขาแน่นอนราวๆกับหลักคณิตศาสตร์ 

เงินและทรัพย์สิน คือผลลัพธ์ของการทำบางอย่างที่มันใช่! 

ผู้ใดทำสิ่งที่ใช่! ไม่ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือจงใจ... รวยแน่นอน 

พวกที่ทำแตกต่างออกไป ไม่ว่าจะทำงานหนักปางตายเพียงไหน... ยังไงก็จน 

กฏเหล็กของธรรมชาติกล่าวว่า “คุณทำอย่างไร คุณจะได้อย่างนั้น” 

ดังนั้น คนที่เรียนรู้ในการทำสิ่งที่ใช่! ไม่มีทางที่จะไม่รวย 

ประโยคข้างต้น สามารถพิสูจน์ได้ จากความจริงดังนี้: 

คนจะรวยไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม... ทำไมน่ะเหรอ?  

เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคนละแวกบ้านเดียวกันคงจะรวยกันหมด 

คนในเมืองหนึ่งจะรวยทั้งหมด อีกเมืองหนึ่งจะจนทั้งหมด 

หรือจังหวัดหนึ่งจะมีแต่คนรวย ที่เหลือจะยากจนทั้งหมด  
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แต่เราเห็นคนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันทุกที่  

ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และมักประกอบอาชีพเดียวกัน  

เมื่อมีคนสองคน ทำอาชีพเดียวกัน อยู่ละแวกบ้านเดียวกัน  

แต่คนหนึ่งรวย อีกคนหนึ่งจน นั่นแปลว่าการจะรวยได้ ไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  

แต่แปลว่าคนที่รวยนั้น ทำบางอย่างที่มันใช่! 

ความสามารถในการทำบางอย่างให้ถูกวิธี ไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ 

เพราะพวกสกิลสูงแต่ยากจนก็มีถมไป ในขณะที่พวกสกิลต่ำกลับร่ำรวย 

ดังนั้น จะรวยได้ไม่ต้องใช้สกิลเลย แต่เกี่ยวกับการทำบางอย่างที่มันใช่! 

ความรวยไม่ใช่ผลลัพธ์ของการออมเงิน หรือ “ขี้เหนียว”  

พวกขี้เหนียวจำนวนมาก “จน” ติดดิน  

ในขณะที่พวกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย กลับรวย 

จะรวยได้ไม่ได้แปลว่าต้องเล่นท่ายากเหนือมนุษย์  

เพราะคนสองคนในธุรกิจเดียวกัน ทำเหมือนกันเป๊ะ  

คนนึงรวย แต่อีกคนจนและเจ๊ง 

จากที่พูดมาทั้งหมด สรุปได้ว่า ถ้าอยากรวย จงทำให้ถูกต้องเสีย 
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ถ้าความรวยเป็นผลของการทำบางอย่างที่มันใช่! ที่มันถูกต้อง! 

และถ้าหลักเหตุและผลทำงานเสมอ 

ใครก็ตามที่ทำถูกต้อง รวยแน่นอน 

ทั้งหมดพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น 

บางคนบอกว่า ไม่ใช่ทุกคนจะทำให้มันใช่! ให้มันถูกต้องได้... 

มันไม่จริง...  

คนสกิลสูง รวยได้ 

คนสกิลต่ำ รวยได้ 

คนฉลาดขั้นเทพ รวยได้ 

คนโง่บัดซบ รวยได้ 

คนแข็งแรง รวยได้ 

คนอ่อนแอ เจ็บออดๆแอดๆ รวยได้ 

สภาพแวดล้อมจะว่าเกี่ยวก็ไม่เชิง... ดูดูไบตอนนี้สิ แต่ก่อนยังเป็นทะเลทรายอยู่เลย 

ถ้าคนรอบตัวคุณ ในจังหวัด ในประเทศของคุณรวยได้ คุณก็รวยได้ 
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โปรดฟังอีกครัง มันไม่เกี่ยวว่าคุณทำธุรกิจไหน 

ผู้คนรวยได้จากทุกธุรกิจ และทุกสายอาชีพ 

ในขณะที่หลายคนในธุรกิจเดียวกัน ยากจน 

จริงอยู่ว่าคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่คุณชอบ และมีพรสวรรค์ 

และคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่เหมาะกับพื้นที่ 

ร้านไอศกรีมน่าจะขายดีกว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทย ไม่ใช่ขั้วโลกเหนือ 

แต่ นอกเหนือจากขีดจำกัดพวกนี้ 

การจะรวยได้นั้น ไม่เกี่ยวกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

แต่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ใช่! 

ถ้าคุณทำธุรกิจ และทุกคนที่ทำธุรกิจเดียวกับคุณรวย แต่คุณจน 

นั่นเพราะคนอื่นทำในสิ่งที่ใช่! และคุณทำในสิ่งที่ไม่ใช่ 

ไม่มีใครถูกกีดกันเพราะทุนน้อย 

จริงอยู่... หากมีทุนจะง่ายขึ้น และเร็วขึ้น 

ไม่ว่าคุณจะจนเพียงใด ถ้าเริ่มทำสิ่งที่ใช่! คุณจะเริ่มรวย และเริ่มมีทุน 
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คุณอาจเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศ และเต็มไปด้วยหนี้ 

คุณอาจไม่มีเพื่อน หรือทรัพยากรใดๆ 

แต่ถ้าคุณเริ่มทำสิ่งที่ใช่! คุณจะเริ่มรวย 

เพราะทำอะไรย่อมได้อย่างนั้น 

ถ้าคุณไม่มีทุน คุณสามารถหาทุนได้ 

ถ้าอยู่ในธุรกิจที่ผิด คุณสามารถอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้อง 

ถ้าอยู่ผิดที่ คุณสามารถไปให้ถูกที่ 

คุณเริ่มได้จากสิ่งที่คุณทำ ที่คุณมี ที่คุณอยู่ ในการทำให้มันใช่! 
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III 

โอกาสดีๆเทพๆมีเจ้าของหมดแล้วหรือ? 
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ไม่มีใครจน เพราะโอกาสถูกขโมย และโอกาสดีๆมีคนจองหมดแล้ว 

คุณอาจไม่ได้เข้าไปทำธุรกิจบางอย่าง แต่ช่องทางอื่นจะเปิดให้คุณ 

จริงอยู่ถ้าคุณเป็นลูกจ้าง อาจจะยากที่จะก้าวเป็นเจ้าของบริษัท 

แต่ก็จริงอีก ถ้าคุณจะเริ่มทำสิ่งที่ใช่! คุณจะสามารถลาออกได้ และเริ่มธุรกิจอื่น 

คุณอาจจะบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มธุรกิจอื่น 

แต่ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า มันเป็นไปได้ 

ช่วงเวลาที่ต่างกัน กระแสของโอกาสย่อมเปลี่ยนแปลง 

ขึ้นอยู่กับความต้องการ และระดับจิตใจของคนในสังคม 

โอกาสมีมหาศาลสำหรับผู้ที่ยอมตามกระแส แทนที่จะว่ายทวนกระแส 

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่!  

กฏของความมั่งคั่ง ได้ผลสำหรับทุกคน 

ไม่มีใครถูกบังคับให้จน เพราะไม่มีโอกาส ไม่มีทรัพยากร 

ทรัพยากรมีมากเกินไปด้วยซ้ำ 

ทุกอย่างที่คุณเห็นบนโลก ทำขึ้นจากธาตุดั้งเดิม 

ธาตุดั้งเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง 

สิ่งใหม่ๆกำลังถูกประดิษฐ์ขึ้น ในขณะที่ของเก่ากำลังสูญสลาย 
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คลังของธาตุดั้งเดิมไม่มีขีดจำกัด 

จักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นจากธาตุดั้งเดิม และเต็มไปด้วยธาตุดั้งเดิม 

วัตถุดิบและทรัพยากรทั้งหลาย มาจากธาตุดั้งเดิม 

ซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่าที่ตาเห็นนับหมื่นเท่า 

กระนั้น เราไม่ควรผลาญทรัพยากรของจักรวาลตามความโลภและกิเลสของเรา 

ไม่มีใครจน เพราะธรรมชาติยากจน หรือเพราะมีทรัพยากรไม่พอ 

ธรรมชาติคือคลังทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด 

ธาตุดั้งเดิมดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานสร้างสรรค์ ที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆ 

วันใดวัตถุดิบในการก่อสร้างหมด สิ่งทดแทนจะเกิดขึ้น 

เมื่อทองหรือเงินถูกขุดไปจากผืนดิน หากมีความจำเป็น มันจะเกิดขึ้นใหม่ 

ธาตุดั้งเดิมตอบสนองต่อความจำเป็นของบุคคล ไม่ปล่อยให้อด

มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ร่ำรวย 

หากมีใครจน นั่นเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ใช่!  

ธาตุดั้งเดิมนั้นอุดมด้วยปัญญา 

ธาตุดั้งเดิมนั้นคิดเองได้ มีชีวิต และก้าวไปข้างหน้าเพื่อก่อให้เกิดชีวิตมากขึ้น 

เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต ที่ดิ้นรนหาการเติมเต็ม 

เป็นเรื่องธรรมชาติของปัญญา ที่ต้องการเติบโต 

และเป็นเรื่องธรรมชาติของสติ ที่ต้องการขยายขอบเขต 

จักรวาลถูกสร้างขึ้น โดยธาตุดั้งเดิม 
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จักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธรรมชาติมีไว้เพื่อการก้าวหน้าของชีวิต มีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มขึ้นของชีวิต 

คุณไม่ได้ถูกกดให้ยากจนเพราะความขาดแคลน 

ผมกำลังจะสาธิตให้คุณเห็นว่า ทรัพยากรของธาตุดั้งเดิมนั้น 

รอการคิด และการกระทำของมนุษย์... รอให้ทำในสิ่งที่ใช่! 
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IV

หลักการข้อแรก 
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ความคิดเป็นพลังงานเพียงชนิดเดียว ที่สามารถสร้างความรวยที่จับต้องได้จากธาตุดั้งเดิม 

ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากธาตุที่มีความคิด 

ธาตุดั้งเดิมเคลื่อนไหวตามความคิดของตัวมันเอง  

รูปแบบและกระบวนการที่เห็นในธรรมชาติ คือการแสดงออกทางความคิดของธาตุดั้งเดิม 

ทั้งหมดคือ วิธีที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้น 

เราอยู่ในโลกของความคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิด 

ความคิดของจักรวาล ถูกส่งไปยังธาตุดั้งเดิม 

ก่อเกิดเป็นระบบดาวต่างๆ และคงอยู่เช่นนั้น 

ธาตุดั้งเดิมรับความคิด และทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความคิดนั้น 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นและระยะเวลาการเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ก่อนแล้ว 

มนุษย์คือศูนย์กลางของความคิด และคิดเองได้

ทุกอย่างที่ผ่านมือมนุษย์ ล้วนต้องเกิดจากความคิดก่อน

มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรสิ่งใดได้ จนกว่าจะคิดถึงสิ่งนั้น

จนถึงตอนนี้ มนุษย์ทุ่มเทแรงกายทั้งหมดในการใช้สองมือ 

มนุษย์ลงแรงไปกับโลกของวัตถุ พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ว 

มนุษย์ไม่เคยคิดจะสร้างรูปแบบใหม่ โดยส่งความคิดให้ธาตุดั้งเดิม 

มนุษย์... เมื่อมีความคิด ก็จะเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรสภาพให้ใกล้เคียงกับภาพใน 

ใจ แต่มิได้พยายามเลยที่จะทำงานร่วมกับธาตุดั้งเดิม  
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มนุษย์ใช้แรงงานดัดแปลงสิ่งต่างๆ โดยไม่เอะใจว่ามีวิธีอื่นหากสื่อความคิดกับธาตุดั้งเดิม 

การสร้างสิ่งต่างๆจากธาตุดั้งเดิมนั้น สามารถพิสูจน์ได้ แต่ขั้นแรกเราทำความเข้าใจหลัก 

ความจริงพื้นฐานก่อน 

ขั้นแรก เราต้องมั่นใจก่อนว่า ธาตุดั้งเดิม มีอยู่จริง เป็นธาตุที่สามารถแปลงความคิดให้เป็น 

รูปธรรมได้...  

มนุษย์เป็นสถานีส่งความคิด หากเขาสามารถสื่อสารความคิดกับธาตุดั้งเดิมได้ จะสามารถ 

สร้างรูปแบบ หรือสิ่งของนั้นๆได้ สรุปคือ 

ธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง 

ธาตุดั้งเดิมรับความคิดเข้าไป และสร้างสรรพสิ่งตามความคิดนั้น 

มนุษย์สามารถสร้างสรรพสิ่งในความคิด และโดยสื่อความคิดนั้นกับธาตุดั้งเดิม มนุษย์ 

สามารถสร้างสิ่งที่เขาคิดให้เป็นจริงได้ 

ตามที่ได้บอกเอาไว้ว่า ผู้คนร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่ใช่! และการจะทำเช่นนั้นได้ เขาจะต้อง 

สามารถคิดให้มันถูกให้มันใช่! ด้วย 

วิธีที่คนๆหนึ่งทำบางอย่าง เป็นผลลัพธ์โดยตรงของวิธีคิดของเขา 

การจะทำบางอย่างตามที่คุณต้องการได้ คุณต้องคิดในแบบที่คุณต้องการจะคิดให้ได้ 

นี่คือขั้นแรกของศาสตร์แห่งความร่ำรวย... 

การจะคิดให้ได้ในแบบที่คุณต้องการจะคิด คือการยึดมั่นใน “ความจริง”  

โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์ 
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มนุษย์ทุกคนมีพลังที่จะคิด แต่มักจะต้องพยายามเพราะความคิดมักมีสิ่งปรุงแต่ง 

คิดแบบปรุงแต่งมันง่าย คิดโดยยึด “ความจริง” เป็นสิ่งที่ต้องพยายามอย่างหนัก 

การคิดโดยยึดมั่นใน “ความจริง” นั้น ยากที่สุดในโลก เพราะโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่ง 

การมองดูโรคภัยไข้เจ็บ ก่อให้เกิดภาพของโรคภัยไข้เจ็บในจิต และท้ายที่สุดในกาย 

เว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นใน “ความจริง” ที่ว่ามันไม่มีโรคภัย โรคภัยเป็นสิ่งปรุงแต่ง 

การมองดูความยากจน ก่อให้เกิดภาพของความยากจนในจิต  

เว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นใน “ความจริง” ที่ว่ามันไม่มีความยากจน มีเพียงความอุดมสมบูรณ์ 

การคิดถึงสุขภาพดี เมื่อถูกห้อมล้อมด้วยโรคภัย หรือคิดถึงความร่ำรวย เมื่ออยู่ท่ามกลาง 

ความยากจนนั้น ต้องใช้พลัง แต่ผู้ใดที่ได้รับพลังนี้จะกลายเป็นผู้ชนะ 

เขาเป็นผู้พิชิตโชคชะตา และจะมีทุกอย่างที่เขาต้องการ 

วิธีเดียวที่จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่นี้คือ เข้าใจความจริงพื้นฐานที่ว่าโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่ง  

และธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง 

จากนั้นเราต้องยึดมั่นในความจริงที่ว่า ทุกความคิดที่ถูกรับเข้าไปสู่ธาตุดั้งเดิมแปลงสภาพ 

เป็นสิ่งจับต้องได้ และมนุษย์สามารถส่งความคิดไปยังธาตุดั้งเดิมได้

เมื่อเรารับรู้ “ความจริง” ข้อนี้ เราจะเลิกกลัว เลิกสงสัย 

เพราะเรารู้ว่าสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้ และเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็น 
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ดังนั้นขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวย คุณต้องเชื่อหลักความจริงพื้นฐาน 3 ข้อดังนี้ 

ข้อแรก ธาตุดั้งเดิม ต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริง และมีอยู่ทุกที่ในจักรวาล 

ข้อสอง ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิม ถูกแปลงสภาพให้เป็นจริง 

ข้อสาม มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิด และส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิม เพื่อแปลง 

สภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ 

คุณต้องทิ้งทุกแนวคิด เหลือไว้แค่แนวคิดนี้อย่างเดียว 

และคุณต้องยึดมั่นจนกว่าจะฝังเข้าไปในจิต จนกลายเป็นอุปนิสัยทางความคิด 

ท่องหลักความจริงพื้นฐานทั้ง 3 ข้อให้ขึ้นใจ จนกว่าคุณจะเชื่ออย่างสุดชีวิต 

หากติดสงสัย ทิ้งไปเสีย มันบาป! สงสัยแม้แต่นิดเดียว ทุกอย่างที่ทำมาจะไร้ค่า 

อย่าแม้แต่ถามว่าจริงหรือไม่ หรือหาวิธีที่ธาตุดั้งเดิมทำงาน จงเชื่อมั่นเสีย 

ศาสตร์แห่งความร่ำรวย เริ่มต้นด้วยการยอมรับอย่างสุดใจ จนเป็นศรัทธา 

The Science Of Getting Rich แปลไทยโดย OHMPIANG | Copyright 2014 - 2021 OHMPIANG MARKETING Co., Ltd

http://www.ohmpiang.com


V

ยกระดับชีวิต 
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กำจัดความคิดที่ว่าสวรรค์กำลังกลั่นแกล้งให้คุณยากจนเสีย บัดเดี๋ยวนี้! 

ธาตุดั้งเดิม ธาตุแห่งปัญญานี้ คือทุกอย่าง และมีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง 

นั่นหมายถึงธาตุนี้มีอยู่ในตัวคุณเช่นกัน 

ด้วยการเป็นธาตุที่มีชีวิต ธาตุดั้งเดิมจึงมีความปรารถนาโดยธรรมชาติ ที่จะก้าวหน้า 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดควรดิ้นรนที่จะก้าวหน้า และยกระดับชีวิตเช่นกัน 

เมล็ดพืชเมื่อหล่นลงผืนดิน จะเกิดความก้าวหน้า 

การดำรงชีวิตของพืชก่อให้เกิดเมล็ดนับร้อย 

ชีวิต... เพียงแค่ใช้ซะ ก็เกิดการทวีคูณตลอดกาล 

สติปัญญาก็เช่นกัน ต้องเจริญก้าวหน้า 

ทุกๆความคิดนำไปสู่ความคิดถัดไป 

สติมีการเติบโต ขยายขอบเขตตลอดเวลา 

ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้น 

ทุกๆความจริงที่เราได้รับ นำไปสู่ความจริงถัดไป 

ความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เช่นเดียวกับความสามารถ 

เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ  

ชีวิตผลักดันให้เราดิ้นรนหาหนทางก้าวหน้า  

ชีวิตผลักดันให้เรารู้เยอะขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นอะไรได้มากขึ้น 
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การจะได้รู้เยอะขึ้น ทำได้มากขึ้น และเป็นอะไรได้มากขึ้นนั้น เราต้องมีมากขึ้น 

เราต้องมีเครื่องมือให้ใช้ เพราะเป็นวิธีเดียวที่เราจะเรียนรู้ และเป็นในสิ่งที่ควรเป็น 

เราต้องร่ำรวย เพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพ 

ธาตุดั้งเดิมเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเต็มที่ 

ดังนั้นจึงอยากให้คุณมีทุกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ 

เป็นความปรารถนาของจักรวาลที่คุณควรจะรวย 

จักรวาลอยากให้คุณรวย เพราะจะได้แสดงศักยภาพผ่านคุณได้เต็มที่ 

ธรรมชาติก็พร้อมเป็นพันธมิตรกับแผนการของคุณ ทุกอย่างจัดเรียงไว้ให้คุณ 

ตัดสินใจเชื่อความจริงตรงนี้เสีย เพราะคุณจำเป็นต้องเดินไปทิศทางเดียวกับธรรมชาติ 

คุณควรต้องการชีวิตที่แท้จริง มิใช่การยึดติดจอมปลอม 

ชีวิตคือผลงานของด้านต่างๆ 

คุณจะขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตเต็มศักยภาพต่อเมื่อมีผลงานครบทุกด้าน คือ 

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยไม่บกพร่อง 

ไม่ใช่ว่าคุณอยากรวย เพื่อใช้ชีวิตแบบตะกละตะกราม แบบนั้นไม่ใช่ชีวิต ชีวิตคือการสร้าง 

ผลงานครบทั้ง 3 ด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไม่มีใครปฏิเสธสุขภาพที่แข็งแรง 

สมบูรณ์หรอก 
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คุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้มีความสุขด้านจิตใจอย่างเดียว การได้รับความรู้ การโดด 

เด่นเหนือใคร ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่คนที่ใช้ชีวิตบำเรอความฉลาดอย่างเดียว จะมีชีวิต 

ซีกเดียว และจะไม่มีวันพึงพอใจ 

แน่นอนคุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้รับใช้คนอื่นอย่างเดียว เช่นการเสียสละตนเองให้ 

มนุษยชาติ ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต และไม่ได้ดีไปกว่าด้านอื่นๆ 

คุณอยากรวยเพื่อจะได้กิน ดื่ม และมีความสุขเมื่อถึงเวลา แต่การจะทำแบบนั้นได้คุณต้อง 

ห้อมล้อมตนเองด้วยสิ่งที่สวยงาม, เดินทางท่องเที่ยว, บำรุงจิตใจ และเพิ่มพูนสติปัญญา  

ทั้งหมดเตรียมคุณให้รักผู้คน, บำเพ็ญกุศล และทำหน้าที่สำคัญ ในการนำโลกนี้สู่ความจริง  

แต่จงจำเอาไว้ว่า เสียสละสุดโต่ง ไม่ได้ดีไปกว่า เห็นแก่ตัวสุดโต่ง มันผิดทั้งคู่ 

กำจัดความคิดที่ว่าจักรวาลต้องการให้คุณเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นทิ้งไปเสีย รวมทั้งความคิด 

ที่ว่าทำเพื่อพระเจ้าหรือจักรวาลจากการเสียสละ...  

จักรวาลมิได้ต้องการแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย 

สิ่งที่จักรวาลต้องการคือ ตัวคุณที่สมบูรณ์แบบ เพื่อตัวคุณ เพื่อผู้อื่น... คุณช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

มากขึ้น โดยการเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดในแบบของคุณ 

คุณสามารถเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดได้ ต่อเมื่อคุณรวย ดังนั้นมันเป็นเรื่องน่าชื่นชม ที่คุณควร 

โฟกัสสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง 
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ธาตุแห่งปัญญาจะสร้างสรรพสิ่งให้คุณ แต่จะไม่มีวันเอาของๆคนอื่นมาให้คุณ 

คุณต้องกำจัดความคิด เกี่ยวกับการแข่งขันแก่งแย่งให้หมดไป 

คุณมีหน้าที่สร้าง ไม่ใช่แก่งแย่งชิงดี 

คุณไม่จำเป็นต้องแย่งชิงจากผู้อื่น  

คุณไม่ต้องเป็นนักธุรกิจหน้าเลือด  

คุณไม่ต้องโกง หรือเอาเปรียบคนอื่น  

คุณไม่จำเป็นต้องกดค่าแรงพนักงานตาดำๆ ตัวเล็กๆ 

คุณไม่จำเป็นต้องอิจฉาสมบัติผู้อื่น หรือมองสมบัติพวกเขาตาละห้อย 

คุณสามารถมีได้แบบคนอื่น โดยไม่ต้องไปแย่งชิงของใคร

คุณต้องเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขัน...  

แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการ แต่คนอื่นก็จะมีมากขึ้นไปอีกเช่นกัน 

ผมรู้ดีว่า คนที่มีเงินมหาศาลบางคน ก็เดินทิศทางตรงข้ามกับที่ผมอธิบายเอาไว้ นั่นเพราะ 

พวกเขาทำบางอย่างสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธาตุดั้งเดิม  

นั่นคือ เพื่อความก้าวหน้า และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ความรวยที่ได้รับจากการแข่งขันนั้น ไม่คงทนถาวร วันนี้เป็นของคุณ พรุ่งนี้เป็นของผู้อื่น จำ 

เอาไว้ว่าหากคุณอยากรวยด้วยการทำสิ่งที่ใช่! คุณต้องถีบตัวเองออกจากความคิดแก่งแย่ง 

ชิงดีเสีย  

คุณห้ามคิดนะว่าทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ห้ามเด็ดขาด!  
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วินาทีที่คุณคิดว่าเงินทั้งหมดถูกธนาคาร และคนใหญ่คนโต “ควบคุม” คุณกำลังตกลงไปสู่ 

กับดักของการแก่งแย่งชิงดี และพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะหายไป 

รู้เอาไว้ว่าทองคำมูลค่ามิอาจประมาณ ยังอยู่ใต้ผืนดิน ที่สำคัญถ้ามันไม่มีทองเหลืออยู่แล้ว  

ธาตุดั้งเดิมจะสร้างทองขึ้นมาใหม่ตามความจำเป็น 

รู้เอาไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมา มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่จะทำให้เงินมาหาคุณ 

ห้ามมองดูทรัพยากรที่ดูได้ด้วยตาเปล่า  

จงมองดูความร่ำรวยไร้ขีดจำกัดที่มองไม่เห็น และรับรู้เอาไว้ว่า 

มันจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วและมากมาย ตราบเท่าที่คุณจะมีปัญญารับไว้ได้  

ไม่มีใครในโลกนี้ สามารถห้ามไม่ให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นของคุณ 

ดังนั้นห้ามคิดแม้เสี้ยววินาที ว่าที่ดินที่ดีที่สุดถูกตัดหน้าไปหมดแล้ว เว้นแต่ว่าคุณรีบร้อน 

อย่าห่วงว่าคุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณหมายปอง เพียงเพราะมีใครตัดหน้าคุณ มันเป็นไปไม่ได้ 

คุณไม่ได้มองหาสิ่งที่มีเจ้าของ คุณกำลังสร้างสิ่งที่คุณต้องการจากธาตุดั้งเดิม  

ธาตุดั้งเดิมที่ไร้ขีดจำกัด  

จำคำเหล่านี้เอาไว้ให้ดี 

ข้อแรก ธาตุดั้งเดิม ต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริง และมีอยู่ทุกที่ในจักรวาล 

ข้อสอง ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิม ถูกแปลงสภาพให้เป็นจริง 

ข้อสาม มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิด และส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิม เพื่อแปลง
สภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ 
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VI.

อ้าแขนรับความรวยได้แล้ว 
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ตอนที่บอกว่าคุณไม่ควรเป็นนักธุรกิจหน้าเลือด... ผมไม่ได้หมายความว่าห้ามทำธุรกิจ หรือ 

ห้ามยุ่งกับลูกน้อง ผมหมายถึงคุณไม่ควรปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม เอารัดเอาเปรียบ แต่คุณ 

สามารถให้ทุกคนมากกว่าที่คุณรับจากพวกเขา 

วันที่คุณลอยตัวอยู่เหนือโลกของการแก่งแย่งชิงดี คุณจะเห็นธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน และ 

หากคุณกำลังขายบางอย่างที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตลูกค้า เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าจ่ายให้คุณ   

คุณสามารถหยุดได้... คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครหรือเอาเปรียบใครในธุรกิจ

การที่คุณเป็นผู้สร้าง ไม่ได้แปลว่านึกอะไรแล้วจะหล่นลงมาจากฟ้า 

หากคุณต้องการบางอย่าง คุณต้องนึกภาพนั้นในใจด้วยทัศนคติของความเป็นไปได้  

จากนั้นจงมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนว่าสิ่งที่ต้องการจะมาแน่นอน  

จงพูด คิด และปฏิบัติราวกับสิ่งนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้ว 

จำเอาไว้ว่าในตัวคุณมีธาตุดั้งเดิมและธาตุนี้ต้องการให้คุณใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ  

ใช้ทุกอย่างเพื่อเติมเต็มชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ 

ธาตุดั้งเดิม พยายามใช้ชีวิต และมีความสุขผ่านมนุษยชาติ  

จักรวาลหรือพระเจ้าบอกว่า “เราต้องการมือเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง, เล่นดนตรี, วาดรูปงามๆ  

เราอยากให้ขาของเราออกไปทำงาน, ดวงตาเพื่อเห็นความงดงาม, ลิ้นเพื่อส่งต่อความจริง  

และร้องเพลง” 
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ทั้งหมดนี้คือ ศักยภาพของมนุษย์...  

จักรวาลต้องการให้ผู้เล่นดนตรีได้ มีเปียโนและเครื่องดนตรีทุกชนิด  

รวมถึงทุกอย่างที่จะบ่มเพาะศักยภาพของผู้นั้นให้เจิดจรัส  

จักรวาลต้องการให้ผู้ชื่นชมความงดงาม ห้อมล้อมไปด้วยสิ่งสวยงาม 

จักรวาลต้องการให้ผู้ที่แสวงหาความจริง มีโอกาสเดินทางค้นหา 

จักรวาลต้องการให้คนที่ชอบแต่งตัว ได้โอกาสใส่ชุดสวยๆ 

จักรวาลต้องการให้คนชอบกินของอร่อยๆ ได้ลิ้มรสชาติอันโอชะ 

จักรวาลต้องการสิ่งเหล่านี้ เพราะจักรวาลชอบสิ่งเหล่านี้ และจักรวาลอยู่ในตัวคุณ 

สิ่งที่พูดมานั้น ยากที่คนบางกลุ่มจะเข้าใจ...  

พวกเขามีความคิดโบราณว่า พระเจ้าหรือจักรวาลโปรดปรานความจน และเสียสละ  

คนเหล่านี้มองความยากจนเป็นทางเดินชีวิต เป็นธรรมชาติ...  

พวกเขามีความคิดว่าต้องยากจน เพราะทรัพยากรมันไม่พอ 

คนเหล่านี้ไม่กล้าร้องขอความมั่งคั่ง ไม่กล้าอยากมีมากกว่านี้  

พวกเขามีความสุขในเขตสบาย 
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ผมมีนักเรียนคนหนึ่ง จนมากๆ แต่ตัดสินใจทำตามทุกอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอก...  

เขาตัดสินใจร้องขอพรมใหม่ และเตาผิงในบ้าน เพียงไม่กี่เดือนเขาก็ได้ในสิ่งที่ขอ 

เหมือนเพิ่งถึงบางอ้อ...  

เขาเริ่มนึกภาพบ้านใหม่ในใจ หน้าต่างแบบนี้ ประตูแบบนั้น ไฟอย่างนี้  

เขานึกทุกอย่างตามที่อยากได้ และยึดภาพนั้นเอาไว้ในใจตลอดเวลา 

เขาเริ่มใช้ชีวิตแบบที่ใช่! และมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เขาต้องการ...  

ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านนั้นเรียบร้อยแล้ว  

และกำลังสร้างสิ่งที่ต้องการใหม่ด้วยศรัทธาที่มากกว่าเดิม 

เขาได้รับเพราะเขาศรัทธา คุณจะได้รับเช่นกันหากคุณศรัทธา 
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VII

ความกตัญญู (ซาบซึ้ง ขอบคุณ) 

The Science Of Getting Rich แปลไทยโดย OHMPIANG | Copyright 2014 - 2021 OHMPIANG MARKETING Co., Ltd

http://www.ohmpiang.com


บทที่แล้วบอกคุณว่า ขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยคือ ส่งสิ่งที่คุณต้องการให้ธาตุดั้งเดิม 

มันคือความจริงและคุณน่าจะรู้แล้วว่า คุณจำเป็นต้องเชื่อมตนเองเข้ากับธาตุแห่งปัญญานี้ 

ด้วยความนอบน้อมสูงสุด 

บทนี้จะบอกขั้นตอนของการเชื่อมต่อกับธาตุแห่งปัญญา... 

ขั้นตอนของการปรับกระแสจิตนี้ สามารถสรุปได้ในคำเดียวนั่นคือ ความกตัญญู... 

ขั้นแรก คุณต้องเชื่อว่าธาตุดั้งเดิมมีอยู่จริง ธาตุที่สร้างทุกสรรพสิ่งมีอยู่จริง 

ขั้นที่สอง คุณต้องเชื่อว่า ธาตุนี้มอบทุกอย่างที่คุณปรารถนาให้แก่คุณได้ 

ขั้นที่สาม คุณเชื่อมกับธาตุนี้ได้ ด้วยความรู้สึกกตัญญู หรือขอบคุณอย่างลึกซึ้ง

หลายคนตกอยู่ในห้วงความยากจน เพียงเพราะขาดความกตัญญู...  

พวกเขาได้รับของขวัญจากจักรวาลเพียงชิ้นเดียวแล้วทำเป็นผยองนึกว่าตัวเองเก่งและ 

ตัดสายการเชื่อมต่อทันทีด้วยการเมินเฉย ไม่กตัญญู ไม่ซาบซึ้ง ไม่ขอบคุณ 

ยิ่งเรากตัญญู ยิ่งเราขอบคุณ เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ สิ่งดีๆจะยิ่งมาหาเรา และมาบ่อยๆ  

เหตุผลง่ายๆคือ  

ทัศนคติที่กตัญญูยกระดับจิตใจของเราให้เข้าใกล้แหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของ 

พรอันประเสริฐ หรือสิ่งดีๆเหล่านี้ 

ความกตัญญูของคุณ คำขอบคุณของคุณ  

สามารถนำให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกที่ควร และปกป้องคุณจากความคิดประหลาดๆที่ว่า 

ทรัพยากรต่างๆมีจำกัด ซึ่งจะมีผลร้ายต่อความหวังของคุณ 
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กฏของความกตัญญูมีอยู่จริง และคุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจ 

หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณตามหา... 

กฏของความกตัญญู คือหลักธรรมชาติ ที่ว่า  

ทำอย่างไร ย่อมได้อย่างนั้น 

วินาทีที่คุณปล่อยให้ความไม่พอใจครอบงำความคิด คุณเริ่มไปผิดทาง คุณไปสนใจเรื่อง 

โลกๆทั่วไป, ปัญหาหยุมหยิม, ความยากจนต่างๆ 

  

รู้อะไรไหม... จิตคุณจะเริ่มสร้างภาพพวกนี้ขึ้น และจะส่งไปให้ธาตุดั้งเดิม  

สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะมาหาคุณ มันจะเป็นจริงขึ้นมา 

การอนุญาตให้จิตของคุณมีแต่เรื่องหยุมหยิม  

แปลว่าคุณนั้นหยุมหยิม ใจปลาซิว และล้อมรอบไปด้วยคนแบบนั้น 

จงโฟกัสไปยังสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด 

พลังสร้างสรรค์ภายในจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่โฟกัส  

คุณคือธาตุที่มีความคิด และจะเป็นดังที่คิด 
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ศรัทธาเริ่มมาจากกตัญญู กตัญญูเริ่มมาจากทัศนคติของการขอบคุณ 

จิตที่กตัญญูจะคิดแต่เรื่องดีๆ และความคาดหวังเรื่องดีๆจนกลายเป็นศรัทธา 

ทุกๆกระแสคลื่นของความกตัญญู และความซาบซึ้งขอบคุณที่แผ่ออกไป เพิ่มพลังศรัทธา 

ผู้ใดไร้ความกตัญญู ผู้นั้นไร้ความศรัทธา และเมื่อไร้ความศรัทธาย่อมไร้ความเจริญอย่าง 

สร้างสรรค์ 

ดังนั้นอุปนิสัยของความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต มีความจำเป็นอย่างมาก  

เพราะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเข้ามาเพื่อช่วยให้คุณเติบโต  

ดังนั้นจงขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา 

อย่าได้เสียเวลาไปคิด หรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับนายทุนสามานย์ หรือนักการเมืองโฉด เพราะแม้ 

พวกเขาจะไม่ดีแต่เขาก็สร้างโอกาส หากไม่มีพวกนั้นโอกาสต่างๆก็จะลดลง 

จักรวาลวางผังเอาไว้ล่วงหน้าด้วยความอดทน เพื่อให้มนุษยชาติมาอยู่ ณ จุดที่เป็นอยู่  

ดังนั้นทุกสิ่งมีหน้าที่ของมัน และหน้าที่นั้นคือเปิดประตูแห่งโอกาส  

คุณแค่ต้องมีทัศนคติของความขอบคุณกับทุกสิ่ง และสิ่งดีๆจะถาโถมเข้ามาเอง 
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VIII

คิดให้มันใช่! คิดให้มันโดน! 
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กลับไปดูบทที่ 6 อีกครั้ง อ่านเรื่องของชายที่นึกภาพบ้านในฝัน และได้มันมาครอง  

เพื่อให้เข้าใจขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยอย่างลึกซึ้ง 

คุณต้องสร้างภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการขึ้นในจิต  

ก่อนที่คุณจะให้อะไรได้ คุณต้องมีสิ่งนั้นก่อน 

หลายต่อหลายคนไม่สามารถเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้ เพราะไม่ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการ 

ความปรารถนาที่ว่า “อยากรวยเพื่อจะได้ทำสิ่งดีๆ” มันไม่พอหรอก ใครๆก็อยาก 

แค่อยากรวย อยากท่องเที่ยว ใครๆก็อยาก แต่มันไม่พอ 

ถ้าคุณจะส่งอีเมล์หาลูกค้า คุณคงไม่ส่งแค่ตัวอักษร ก-ฮ ไป และปล่อยให้ลูกค้าเดาเอาว่า 

คุณพยายามจะสื่ออะไรหรอกจริงไหม? หวังว่าที่ผ่านมาคุณจะร้อยเรียงประโยคด้วยความ 

ประณีตแล้วค่อยส่งไปนะ... เพราะความชัดเจนเป็นวิธีเดียวที่จะเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้ 

“จำเอาไว้ว่า ธาตุดั้งเดิมรับเฉพาะความคิดที่ชัดเจน” 

“คุณไม่มีวันรวยแน่นอน ถ้าความปรารถนาของคุณยังคลุมเคลือ ล่องลอย” 

เช็คความต้องการของตนเองเสียใหม่  

นึกถึงแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ จากนั้นนึกภาพนั้นตลอดเวลา  

ราวกับนักบินที่ต้องรู้จุดหมายปลายทาง โดยไม่ละสายตาจากเข็มทิศแม้แต่วินาทีเดียว 

มันไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิเพิ่ม หรือแบ่งเวลามานั่งนึก หรือทำอะไรงมงาย คุณแค่ต้องรู้ 

ว่าคุณต้องการอะไร และต้องการมันให้มากพอจนมันฝังลงไปในความคิดของคุณ 

ถ้าคุณเหนื่อยกับการนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการ นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆ 
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ถ้าคุณไม่อยากรวย หรือไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องทำตามที่แนะนำ มันเสียเวลา เพราะวิธี 

ที่ได้อธิบายไปนั้น มีไว้สำหรับผู้คนที่ปรารถนามากพอที่จะก้าวข้ามความเกียจคร้านทางจิต 

และอยากเห็นสิ่งที่ต้องการเป็นจริงขึ้นมา 

ยิ่งภาพที่ต้องการชัดเจน ยิ่งคุณอินกับมันมากเพียงใด ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าใด  

จะยิ่งง่ายต่อการนึกภาพนั้นในจิต 

แต่แค่นึกภาพอย่างเดียวมันไม่พอ  

ถ้าวันๆนั่งมโนอย่างเดียว นั่นเรียกว่าฝันเฟื่อง ท้ายที่สุดคุณจะอดตาย  

เบื้องหลังภาพที่ชัดเจนนั้น คุณต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เป็นจริง  

เบื้องหลังจุดมุ่งหมาย คุณต้องมีศรัทธาแรงกล้าว่าภาพที่คุณเห็น ศรัทธาราวกับว่าสิ่งนั้นเป็น 

ของคุณเรียบร้อยแล้ว มันอยู่ตรงหน้า คุณแค่เอื้อมมือไปไขว่คว้ามันมา

คุณไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ขอพรพระเจ้าทุกวัน เพราะพระเจ้าหรือจักรวาลรับรู้สิ่งที่คุณ 

ต้องการอยู่แล้ว ถ้ามันชัดเจนมากพอ 

หน้าที่ของคุณคือ ปรารถนาอย่างชัดเจน, จุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอน และศรัทธาอันแรงกล้า 

สิ่งที่คุณขอจะเป็นจริงหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาตอนร้องขอ แต่อยู่ที่ศรัทธาตอนลงมือทำ 

จักรวาลไม่ฟังหรอก แม้คุณจะจัดพิธีบวงสรวงขอพรใหญ่โตวันนึง  

ไม่สำคัญถ้าคุณจะสวดภาวนาเป็นชั่วโมง แต่สวดเสร็จลืมสิ่งที่ต้องการไปแล้ว 

จงใช้การภาวนาเป็นเครื่องเตือนใจ และเพิ่มความศรัทธา แต่คุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการ  

เพราะว่าคุณสวดภาวนา...  
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การที่คุณจะรวยได้ คุณไม่จำเป็นต้องกันเวลา 1 ชั่วโมงในทุกๆวันมานั่งภาวนา  

แต่คุณต้องสวดภาวนาตลอดเวลาต่างหาก  

การสวดภาวนาในที่นี้หมายถึง มีความปรารถนาที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอน  

และศรัทธาอันแรงกล้าตลอดเวลา 

เมื่อคุณชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการ เมื่อคุณมีจุดมุ่งหมาย เมื่อคุณมีศรัทธา  

ขั้นต่อไปคือ ปฏิบัติตนราวกับว่าได้รับสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว  

สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งที่ต้องการขึ้นมา และใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้น 

จำเอาไว้ว่า จุดมุ่งหมายและศรัทธาคือความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ และฝันเฟื่อง  

เมื่อคุณเข้าใจบทนี้แล้ว ต่อไปเราจะคุยกันถึง การใช้อำนาจจิตอย่างถูกต้อง 
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IX 

วิธีบริหารอำนาจจิต 
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คุณห้ามส่งกระแสจิตของคุณออกไปภายนอกตนเอง  

คุณไม่มีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น  

มันผิดจรรยาบรรณเอามากๆหากคุณจะใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่น  

เพื่อบังคับให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการ 

การบังคับข่มขู่ด้วยอำนาจจิต ไม่ต่างอะไรกับบังคับข่มขู่ด้วยกาย  

หากคุณใช้กำลังกายข่มเหงคนอื่นเยี่ยงทาส  

การใช้จิตข่มเหงผู้อื่นก็ส่งผลเช่นเดียวกันไม่ต่างกันแม้แต่น้อย

คุณไม่มีสิทธิใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่น แม้ว่า “เพื่อประโยชน์ของเขา”  

เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับเขา  

ศาสตร์ของความร่ำรวยไม่ต้องการให้คุณส่งกระแส  

หรือใช้พลังในการบังคับผู้อื่น ซึ่งอันที่จริงแล้ว มันไม่มีความจำเป็นแม้แต่น้อย 

การพยายามควบคุมผู้อื่นจะทำให้จุดมุ่งหมายของคุณด้อยค่าด้อยค่าลงทันที 

คุณไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจจิตกับสิ่งของ เพื่อดึงดูดมันเข้าหาคุณ  

มันไม่ใช่ทาง มันเป็นอะไรที่โง่มากที่จะสวนกระแสของจักรวาล 

ธาตุต่างๆเป็นมิตรกับคุณ และพร้อมจะบันดาลสิ่งที่คุณจำเป็น มากกว่าสิ่งที่คุณต้องการ 

ถ้าคุณอยากรวย คุณแค่ต้องใช้อำนาจจิตกับตนเองเท่านั้น 

เมื่อคุณรู้ว่าต้องคิดและทำอะไร คุณต้องใช้อำนาจจิตในการบังคับตนเองให้คิดและทำในสิ่ง 

ที่มันใช่! เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะได้สิ่งที่ต้องการ 
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อย่าพยายามส่งกระแสจิต หรือความคิด หรือจิตออกไปในอากาศ  

เพื่อกระทบผู้อื่นหรือสิ่งของใดๆ  

เก็บจิตของตนเองไว้ที่บ้าน มันจะทำงานได้ดีที่สุดที่ตัวคุณ ไม่ใช่ที่อื่น 

ใช้จิตในการสร้างภาพของสิ่งที่ต้องการ และยึดภาพนั้นเอาไว้ด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมาย  

จากนั้นใช้อำนาจจิตในการบังคับให้เดินไปในทางที่ถูกที่ใช่! 

ยิ่งคุณมีศรัทธาและจุดมุ่งหมายมั่นคงเพียงใด คุณยิ่งรวยเร็วเท่านั้น เพราะคุณจะส่งแต่เพียง 

คลื่นที่เป็นบวก กระแสที่ดีไปยังธาตุดั้งเดิม และจะไม่มีกระแสลบๆ จนๆ ไปป่วน 

คลื่นที่คุณส่งไปจะกระจายไปทั่วจักรวาล ทุกสิ่งจะเริ่มจัดเรียง ทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้ว และที่ยังไม่มี 

ตัวตนจะเริ่มร้อยเรียงเป็นสิ่งที่คุณต้องการ โดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ความลังเลหรือสงสัยแม้แต่ 

นิดเดียว จะทำให้ทุกสิ่งไม่ช้าลงก็สลายไปทันที 

ถ้าคุณอยากรวย คุณห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับความจนเด็ดขาด  

ห้ามนึกถึง ห้ามพูดถึง อย่าไปหาแหล่งที่มาของมัน  

คุณตัดญาติกับมันเรียบร้อย 

หยุดทำงานการกุศล เพราะงานเหล่านี้ให้พลังงานทางอ้อมกับสิ่งที่งานเหล่านี้พยายามจะ 

กำจัด เช่น การช่วยคนจน คือการเพิ่มพลังให้ความยากจน เป็นต้น 

ผมไม่ได้บอกว่า คุณควรจะใจดำ โหดเหี้ยม และปฏิเสธคำร้องขอความช่วยเหลือ แต่คุณไม่ 

ควรต่อสู้กับความยากจนด้วยการเพิ่มพลังให้ความยากจน  

ทิ้งความยากจนไว้เบื้องหลัง วิธีเดียวที่คุณจะช่วยคนจนได้คือ คุณต้องรวย 
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ประเด็นคือ...  

คุณไม่สามารถมีภาพของความรวยได้ หากจิตคุณเต็มไปด้วยภาพของความยากจน 

ดังนั้นหยุดอ่านหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับความจน ความทุกข์ และความ 

สิ้นหวังต่างๆ หยุดรับเรื่องไม่ดีเข้าตัวได้แล้ว 

คุณไม่สามารถช่วยคนจนได้ หากคุณรู้เรื่องพวกนี้ และการกระจายข่าวความยากจนก็ไม่ใช่ 

วิธีแก้ปัญหาเลยแม้แต่น้อย  

วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ ส่งภาพความมั่งคั่งเข้าไปยังจิตของคนยากจน  

ไม่ใช่ตะบี้ตะบันส่งภาพความยากจนซ้ำเข้าไป 

ขอบอกว่าคุณไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา เมื่อคุณปฏิเสธรับข้อมูลข่าวสารที่มันสิ้นหวัง ยากจน 

ความยากจนไม่ได้กำจัดได้ด้วยการเพิ่มจำนวนคนรู้ปัญหา  

แต่ด้วยการเพิ่มจำนวนคนจนที่มีจุดมุ่งหมาย และศรัทธาที่จะรวยต่างหาก 

คนยากจนไม่ได้ต้องการจิตอาสาหรือองค์กรการกุศล พวกเขาต้องการแรงบันดาลใจ 

การกุศลให้เครื่องมือและอาหารเพื่อใช้ชีวิตในความบัดซบต่อไป ไม่ก็ให้เขาบันเทิงใจ 

ชั่วคราวเพื่อจะได้ลืมความทุกข์เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้น 
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ถ้าคุณอยากช่วยคนยากจน ทำให้พวกเขาเห็นดีกว่า... ว่าพวกเขาก็รวยได้เช่นกัน 

วิธีเดียวที่จะกำจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้คือ  

เพิ่มจำนวนคนที่เข้าใจหลักการในหนังสือเล่มนี้ 

ผู้คนควรได้รับการศึกษาว่า เขารวยได้จากความคิดสร้างสรรค์ มิใช่แก่งแย่งชิงดี 

ทุกคนที่รวยขึ้นมาจากการเอาชนะคู่แข่งหรือแก่งแย่งชิงดี  

ล้วนถีบบันไดที่เขาปีนขึ้นมาทิ้ง และกดหัวคนอื่นลงไป 

แต่ทุกคนที่รวยอย่างสร้างสรรค์ เปิดทางให้คนจำนวนมากติดตามเขา  

และสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นทำตามตัวอย่างที่ดี 
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ใช้อำนาจจิตอย่างสร้างสรรค์ 
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เลิกคิดถึงชีวิตอันขมขื่นในอดีตได้แล้ว  

คุณไม่สามารถมีภาพของความร่ำรวยมั่งคั่งได้ ถ้าคุณ 

หันกลับไปมองชีวิตอันขมขื่นอยู่ตลอดเวลา ปล่อยมันไป 

ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงยอมรับแล้วว่ากฏของจักรวาลมีอยู่จริง ประเด็นคือคุณจะได้ 

อะไรจากการเสียเวลาคิดในสิ่งที่มันขัดแย้งกับกฏของจักรวาล? 

โลกนี้ไม่ได้โหดร้าย โลกนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์ 

คิคถึงโลกที่กำลังร่ำรวยขึ้น แทนที่จะตกต่ำลง และจำเอาไว้ว่าทางเดียวที่คุณจะช่วยโลกให้ 

ร่ำรวยขึ้นได้ คุณเองต้องร่ำรวยด้วยวิธีสร้างสรรค์ ไม่ใช่จากการแก่งแย่งชิงดี 

โฟกัสไปที่ความร่ำรวย เมินความยากจนเสีย 

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนึกถึงหรือพูดถึงคนที่ยากจน  

ให้นึกถึงหรือพูดถึงราวกับว่าพวกเขากำลังจะรวย  

เชื่อเถอะพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจ และจะเริ่มหาทางดิ้นรน

ที่ผมบอกให้คุณคิดถึงแต่ความร่ำรวย ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นคนโลภ ตระหนี่ หรือชั่วช้า 

โลกของการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนสิ้นดี แต่เมื่อเราอยู่ในภาวะของการ 

สร้างสรรค์ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ทุกอย่างจะเป็นไปได้ 
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ถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดี คุณจะพบว่ามันมีผลต่อชีวิต และเฉพาะคนที่ลอยตัวเหนือความกังวล 

ด้านการเงิน จะสามารถใช้ชีวิตแบบสะอาด สบายๆ มีสุขภาพที่ดีได้ 

ศีลธรรมและระดับของจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนั้น เป็นรางวัลของผู้ที่ลอยตัวอยู่เหนือภาวะการ 

แก่งแย่งชิงดี และรวยได้ด้วยจิตที่สร้างสรรค์ 

คุณต้องค้นหาปัญญาในการเห็น “ความจริง” ในทุกสรรพสิ่ง 

ความยากจนไม่มีอยู่จริง มีแต่ความมั่งคั่ง 

บางคนยากจนเพราะพวกเขาหมางเมินความจริงที่ว่า พวกเขามั่งคั่งได้ 

บางคนยากจนเพราะ เมื่อรู้สึกว่าเจอทางที่ใช่!  

พวกเขาฉลาดเกินกว่าที่จะเดินไปทางนั้น 

บางคนยากจนเพราะ ความงมงายในทฤษฏีประหลาดๆ ที่ชาวบ้านเอามายำรวมกัน  

โดยไม่มีเส้นทางไปต่อ มีแต่ความงมงาย และทฤษฎีที่ไม่มีทางเดินไปต่อ 

ดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือ ทำตนเองให้ดีที่สุด ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพที่สุด ด้วยจิตที่สร้างสรรค์ 

หนังสือเล่มนี้บอกเส้นทางที่ชัดเจน และเรียบง่ายที่สุดในโลกแล้ว 

จงอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวัน เก็บเอาไว้ใกล้ตัว จำให้ขึ้นใจ และไม่ต้องไปสนใจทฤษฎีอื่นอีก  

มิเช่นนั้นคุณจะเริ่มสงสัย และจะล้มเหลวแน่นอน 
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หลังจากที่คุณร่ำรวยแล้ว คุณสามารถไปศึกษาระบบอื่นได้เท่าที่คุณต้องการ แต่จนกว่าที่คุณ 

จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการ... ห้ามอ่านอะไรนอกจากหนังสือเล่มนี้ 

ที่สำคัญ อย่างมงาย อย่าพึ่งพาไสยศาสตร์ มนตร์ดำ...  

อาจจะมีวิญญาณอยู่จริงๆ และอยู่ใกล้ๆ แต่ปล่อยพวกเขาไปเถอะ  

อย่าไปแส่เรื่องของผีเลย 

ไม่ว่าผีหรือวิญญาณจะอยู่แห่งหนใด พวกเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทำ  

ปัญหาที่พวกเขาต้องแก้ และเราไม่มีสิทธิจะไปขัดขวางพวกเขา  

เราช่วยพวกเขาไม่ได้ และผมไม่คิดว่าพวกเขาช่วยเราได้  

ปล่อยคนตายให้อยู่ส่วนคนตาย และแก้ปัญหาตนเองดีกว่า  

จำหลัก 3 ข้อไว้ให้ดี 

ข้อแรก ธาตุดั้งเดิม ต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริง และมีอยู่ทุกที่ในจักรวาล 

ข้อสอง ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิม ถูกแปลงสภาพให้เป็นจริง 

ข้อสาม มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิด และส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิม เพื่อแปลง 

สภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ 

คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่ง ไปสู่จิตของความสร้างสรรค์ 

คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิต  

ปิดหูปิดตาจากทุกอย่างที่จะมาถ่วงความเจริญ 

ที่สำคัญ ต้องลงมือใช้ชีวิตให้มันถูก ให้มันใช่! 
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ลงมือทั้งที ทำให้มันใช่! ทำให้มันถูกที่ถูกทาง! 
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ความคิดคือพลังอันสร้างสรรค์ ไม่ก็พลังงานที่กระตุ้นให้พลังสร้างสรรค์ทำงาน 

การคิดที่มันใช่! จะนำความรวยมาหาคุณ  

แต่คุณห้ามพึ่งพาความคิดเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการลงมือทำ  

นักปรัชญาจำนวนมากตกม้าตายเพราะไอเดียนี้  

พวกเขาล้มเหลวในการเชื่อมความคิดเข้ากับการลงมือทำ 

ณ ตอนนี้ มนุษยชาติยังพัฒนาไม่ถึงระดับที่สามารถสร้างวัตถุจากธาตุดั้งเดิมได้โดยตรง  

โดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการธรรมชาติ หรือด้วยน้ำมือของมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดังนั้น มนุษย์มิควรจะนั่งคิดอย่างเดียว แต่ควรใช้การกระทำผลักดันให้ความคิดเป็นจริง 

ด้วยพลังของความคิด คุณสามารถดึงดูดทองคำใต้ภูเขาให้มาหาคุณได้ แต่ทองคำจะไม่ดีด 

ตัวเข้ากระเป๋าคุณโดยอัตโนมัติ 

ภายใต้พลังอันมหาศาลของจิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่ คุณจะได้รับทองคำเหล่านั้นจากการกระ 

ทำของคนอื่น เมื่อถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันได้หรือไม่?  

ความคิดของคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณคิดเข้ามา แต่การกระทำของคุณต้องคู่ควรกับสิ่งที่ 

ความคิดของคุณจัดมาให้ด้วยเมื่อสิ่งนั้นมาถึง 

ของฟรีไม่มีในโลก และคุณก็ไม่สามารถขโมยสิ่งนั้นได้ 
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วิธีเดียวคือ คุณต้องส่งมอบคุณค่าที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทองแก่ผู้อื่น ให้มากกว่ามูลค่าของ 

เงินทองที่เขาจะให้แก่คุณ 

วิธีการใช้ความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสร้างภาพของสิ่งที่คุณต้องการ  

สร้างให้สิ่งนั้นชัดเจนขึ้นในจิต  

จากนั้นเพิ่มจุดมุ่งหมายและศรัทธาราวกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้ว 

อย่าพยายามส่งกระแสความคิดออกไปอย่างหลงงมงาย ด้วยไอเดียที่ว่าจะให้กระแสความ 

คิดออกไปทำงานให้คุณ วิธีนี้เสียเวลา งมงาย และเปลืองพลังที่คุณจะใช้คิดอย่างมีสติ

ไอเดียของการมุ่งสู่ความรวยเริ่มต้นจากความคิดที่ผ่านการลงมือทำ  

บวกศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่หนักแน่นพอจะเรียกร้องความสนใจจากธาตุดั้งเดิม  

เมื่อรับความคิดของเราแล้ว ธาตุดั้งเดิมจะจัดสรรทุกอย่าง  

ทุกกระแสพลังงาน ทุกคลื่นความถี่ เพื่อทำให้สิ่งที่คุณคิด เป็นจริง 

หน้าที่ของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับกระบวนการสร้างนี้เลย  

สิ่งที่คุณต้องทำคือ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์,  ยืนหยัดกับจุดมุ่งหมาย  

และคงไว้ซึ่งศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำให้มันใช่! เพื่อดึงดูดภาพที่คุณมีในใจ  

เมื่อสิ่งนั้นมาอยู่ตรงหน้า มันจะอยู่ในมือของผู้อื่นพร้อมมูลค่าในใจเขา  

และคุณจะได้รับของๆคุณต่อเมื่อคุณจ่ายเพื่อให้ได้รับมัน 
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กระเป๋าสตางค์ของคุณจะไม่มีวันแปลงร่างเป็นตู้ ATM ที่เปิดเมื่อไหร่ก็มีเงิน  

หากคุณไม่ลงมือลงแรงทำหน้าที่ของคุณ 

จุดที่สำคัญมากในศาสตร์ของความร่ำรวยคือ จุดที่ความคิด และการลงมือทำมาบรรจบกัน 

มีคนจำนวนมากระเบิดพลังสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้า  

แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่รวย  

นั่นเพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะ “รับ” สิ่งที่พวกเขาต้องการเวลาที่มันมาถึง 

ความคิดดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการ การกระทำช่วยให้คุณได้รับในสิ่งนั้น 

ไม่ว่างานหรือหน้าที่ของคุณคืออะไร คุณต้องทำทันที ทำเดี๋ยวนี้! 

คุณย้อนอดีตไปทำไม่ได้ ลืมอดีตไปเสีย 

คุณไม่สามารถพุ่งไปทำอะไรในอนาคตได้ เพราะมันยังมาไม่ถึง 

ที่สำคัญคุณไม่สามารถบอกได้ว่า จะรับมือกับสิ่งที่ยังไม่เกิดได้อย่างไร จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิด 

อย่าได้คิดผลัดวันประกันพรุ่งรองานที่ใช่ ธุรกิจที่ชอบ 

อย่าบังอาจเสียเวลาในปัจจุบัน ครุ่นคิดหาทางรับมือกรณีฉุกเฉินในอนาคต 

จงมีศรัทธาในความสามารถของตนเองในการรับมือทุกสภาวะเมื่อมันมาถึง 

การลงมือทำจะด้อยประสิทธิภาพลง หากตัวคุณอยู่ในปัจจุบัน  

ขณะที่จิตลอยไปอยู่ในอนาคต... 
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จงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจไปกับปัจจุบันขณะ 

ส่งความคิดให้ธาตุดั้งเดิมได้แล้ว ไม่ใช่นั่งรอผลลัพธ์ มันไม่ลอยมาหาคุณแน่นอน 

ลงมือทำเดี๋ยวนี้! ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้แล้ว หากคุณยังอยากได้สิ่งที่ต้องการ 

อย่าไปกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ไม่ว่าดีหรือร้าย ทำวันนี้ให้ดีก็พอ 

อย่าพยายามทำงานของวันพรุ่งนี้ในตอนนี้ ได้ทำอยู่แล้ว เวลามีถมไป 

อย่าพยายามทำอะไรที่มันนอกเหนือการควบคุม 

อย่ารอให้พร้อม ถึงค่อยทำ 

ทำไปเถอะ เดี๋ยวพร้อมเอง 

อย่าเสียเวลาฝันกลางวันอีกต่อไป นึกถึงแต่ภาพของสิ่งที่คุณต้องการ แล้วลงมือทำ! 

อย่าวุ่นวายกับการหาอะไรใหม่ๆทำ หรือทำอะไรแปลกๆ หรือหาก้าวแรกอันน่าจดจำ 

ทุกการกระทำของคุณน่าจดจำหมด เมื่อคุณประสบความสำเร็จ 

อยู่ผิดธุรกิจใช่ไหม?  

นึกภาพตนเองในธุรกิจที่ถูกต้องสิ นึกภาพนั้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  

และศรัทธาอันแรงกล้าที่คุณก้าวเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้น 

ที่สำคัญให้ “นึก” ภาพของสิ่งที่ต้องการ ในขณะที่ยังอยู่ในธุรกิจเดิม จงใช้ของเดิมเป็น 

สะพานไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
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ธุรกิจที่คุณต้องการจะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยความคิด อีกครึ่งทางอยู่ที่การกระทำของคุณ 

อีกครั้งหนึ่ง กฏเหล็กของหนังสือเล่มนี้ 

ข้อแรก ธาตุดั้งเดิม ต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริง และมีอยู่ทุกที่ในจักรวาล 

ข้อสอง ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิม ถูกแปลงสภาพให้เป็นจริง 

ข้อสาม มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิด และส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิม เพื่อแปลง 

สภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ 

คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่ง ไปสู่จิตของความสร้างสรรค์ 

คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่นคลอน 

ปิดหูปิดตาจากทุกอย่างที่จะมาถ่วงความเจริญ 

ที่สำคัญ ต้องลงมือใช้ชีวิตให้มันถูก ให้มันใช่! และทำเดี๋ยวนี้! 
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XII

ทำครบคือคำตอบสุดท้าย 
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คุณต้องใช้ความคิดตามที่ได้บอกไว้ในบทที่ผ่านๆมา และเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ทำได้  

ณ จุดที่คุณอยู่  

ที่สำคัญคุณต้องทำทุกอย่างในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

คุณจะไปต่อได้ ต่อเมื่อใจคุณใหญ่กว่าปัญหา  

คนที่ผ่านจุดนั้นไปได้ทุกคนล้วนไม่เหลือร่องรอยของความเสียใจ 

คนใจใหญ่เกินตัวเท่านั้นที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ 

คนใจปลาซิว ไม่ยอมพัฒนาความคิด ไม่ยอมทำหน้าที่ทั้งหลายล้วนเป็นภาระของลูกหลาน,  

สังคม และประเทศชาติ คนพวกนี้ต้องมีคนมาคอยอุ้มชู ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ป้อนความคิด  

ความเจริญของโลกถูกถ่วงโดยคนเหล่านี้ 

ความเจริญทางสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยกฏของการวิวัฒนาการทางกายภาพ และความคิด  

สังคมจะพัฒนาได้ยากมาก หากมนุษย์เต่าล้านปียังมีอยู่เยอะ 

เมื่อพูดถึงวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ จะพัฒนาอวัยวะสำหรับใช้ชีวิตใน 

ระดับที่สูงขึ้น  

ณ จุดๆนั้น สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่จะถือกำเนิดขึ้น 

มนุษย์สายพันธุ์ใหม่จะไม่เกิดขึ้น หากปราศจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ  

กฏนี้ใช้ได้กับความร่ำรวย... ถ้าคุณอยากรวย จงประยุกต์ใช้กฏนี้กับงานของคุณเสีย 

ทุกๆวันไม่คุณสำเร็จ คุณก็ล้มเหลว... และเป็นวันที่สำเร็จที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ 

หากมีบางอย่างที่ควรจะเสร็จวันนี้และคุณไม่ได้ทำ ถือว่าคุณล้มเหลวในงานนั้น  

ผลกระทบมันอาจจะร้ายแรงมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ 
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คุณไม่อาจทำนายผลลัพธ์ได้แม่นยำ 100% 

คุณอาจไม่รู้การทำงานของพลังงานต่างๆรอบตัว 

บางอย่างที่คุณลงมือทำ อาจเปิดประตูสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ 

ดังนั้นทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตา อาจทำให้สิ่งที่คุณต้องการมาช้าก็ได้ 

จงลงมือทำในสิ่งที่ควรทำแต่ละวันให้ครบ 

แต่มีข้อยกเว้นที่คุณต้องคำนึง นั่นคือ 

คุณไม่ควรทำงานหนักเกินไป หรือเร่งรีบทำงานให้เสร็จแบบชุ่ยๆ 

คุณไม่ควรทำงานของวันพรุ่งนี้ หรือทำงานของทั้งสัปดาห์ภายในวันเดียว 

มันไม่เกี่ยวกับปริมาณ แต่เกี่ยวกับคุณภาพของทุกการกระทำ 

ทุกการลงมือทำเป็นได้ทั้งความสำเร็จและล้มเหลว 

ทุกการลงมือทำมีได้ทั้งคุณภาพและไร้คุณภาพ 

การลงมือทำที่ไร้คุณภาพ คือความล้มเหลว 

และหากคุณใช้ชีวิตแบบไร้คุณภาพ ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความล้มเหลว 

หากคุณทำแบบไร้คุณภาพ ยิ่งคุณลงมือทำ คุณยิ่งดิ่งลงเหว 

อีกมุมหนึ่ง ทุกการกระทำที่มีคุณภาพถือว่าเป็นความสำเร็จโดยอัตโนมัติ และหากทุกการ 

ลงมือทำของคุณมีคุณภาพ ชีวิตคุณ ต้อง สำเร็จแน่นอน 
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2 สาเหตุหลักของความล้มเหลวคือ 

  i. ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ หาคุณภาพไม่เจอ  

ii. ไม่ทำงานแบบมีคุณภาพให้เพียงพอต่อความสำเร็จ (ทำไม่ครบ) 

คำถามคือลงมือทำแบบมีคุณภาพ ทำอย่างไร? 

ทุกการลงมือทำสามารถมีคุณภาพได้ด้วยการนึกถึงภาพของสิ่งที่ต้องการระหว่างทำ  

บวกกับพลังของศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

คุณสามารถทำให้ทุกการลงมือทำสำเร็จได้ เพราะคุณมีพลังงานทุกอย่างหนุนหลัง และ 

พลังงานเหล่านั้นไม่รู้จักคำว่า “ล้มเหลว” พลังงานรอช่วยเหลือคุณอยู่ คุณแค่ต้องใช้ให้เป็น 

จุดนี้เป็นจุดที่ผู้คนล้มเหลวกัน เพราะเขาทะลึ่งไปแบ่งแยกพลังความคิดออกจากการลงมือทำ 

พวกเขาไม่ได้ใช้พลังทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กัน 

ผลที่เกิดคือ ลงมือทำแบบครึ่งๆกลางๆ ไร้คุณภาพเท่าที่ควร 

แต่ถ้าหากใช้พลังทั้งสองควบคู่กัน ไม่ว่าสถานการณ์จะธรรมดาแค่ไหน  

ผลงานจะออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ 

จำเอาไว้ว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลสะสมของการลงมือทำที่ประสบความสำเร็จ 

จงทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวัน และทำอย่างมีคุณภาพ 

เรามาจบบทนี้ด้วยกฏเหล็กของศาสตร์เพื่อความร่ำรวย  

โปรดสังเกตุว่ามีอะไรเสริมเข้ามาทุกบท อย่าอ่านข้ามเพราะคิดว่าเหมือนเดิม 
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ข้อแรก ธาตุดั้งเดิม ต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริง และมีอยู่ทุกที่ในจักรวาล 

ข้อสอง ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิม ถูกแปลงสภาพให้เป็นจริง 

ข้อสาม มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิด และส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิม เพื่อแปลง 

สภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ 

คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่ง ไปสู่จิตของความสร้างสรรค์ 

คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิต อย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่น
คลอน 

ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน และทำแบบมีคุณภาพ 
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XIII

ธุรกิจที่ใช่อยู่ใกล้แค่เอื้อม 
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ความสำเร็จ ไม่ว่าในธุรกิจใดก็ตามขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณมี (ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น) 

หากปราศจากเครื่องมือต่างๆ คงหาคนสำเร็จได้ยาก 

แต่การมีเครื่องมือก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยเสมอไป 

คนจำนวนมากเครื่องมือพร้อม ความรู้พร้อม ทักษะเลิศ แต่ยังไม่รวยเสียที 

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำคือการใช้ชีวิต  

มันไม่มีความพึงพอใจอย่างแท้จริงจากการฝืนทำเรื่องที่เราไม่ชอบ 

แน่นอน! คุณสามารถทำอะไรก็ตามที่คุณอยากทำ 

ความปรารถนาที่จะทำนั่นแหละคือ ข้อพิสูจน์ว่าคุณมีพลังแฝงอยู่ภายในว่าคุณ “ทำได้” 

“ความปรารถนาคือ พลังงานที่ได้รับการปลดปล่อย” 

ความปรารถนาที่จะเล่นดนตรีคือ พลังแฝงจากภายในที่สามารถเล่นดนตรีได้ 

ความปรารถนาที่จะสำเร็จคือ พลังแฝงจากภายในที่รู้ว่าตนเองประสบความสำเร็จได้ 

หากปราศจากพลังที่จะลงมือทำบางอย่างแล้ว คุณจะไม่มีความปรารถนาจะทำอะไรแน่นอน 

หากคุณรู้สึกปรารถนาที่จะทำบางอย่าง นั่นแหละข้อพิสูจน์ว่าพลังแฝงนั้นยังคุกรุ่นอยู่ภายใน 

รอวันที่คุณจะพัฒนา และประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี 

เมื่อแนวคิดคุณผ่านแล้ว คุณควรเลือกธุรกิจที่คุณถนัด แต่หากลึกๆแล้วคุณมีแรงปรารถนาที่ 

จะทำอย่างอื่นซ่อนอยู่ คุณควรเลือกงานนั้นเป็นงานสุดท้ายของชีวิต 
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คุณสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้ และเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกทำธุรกิจที่ทำแล้วสนุก มี 

ความสุขที่สุด 

ไม่มีใครบอกว่าคุณควรจะทนทำสิ่งที่คุณไม่ชอบทำและไม่ควรทำ เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นทาง 

ผ่านหรือสะพานไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะทำ 

หากการตัดสินใจในอดีตทำให้คุณลงเอยกับงานหรือธุรกิจที่ไม่ชอบ คุณอาจต้องฝืนทำไป 

สักพัก แต่คุณสามารถทำอย่างมีความสุขได้โดยรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้ว คุณกำลังเดินทางสู่ 

ธุรกิจหรืองานที่คุณชื่นชอบ 

ถ้าตอนนี้งานมันแย่หรือธุรกิจมันน่าเบื่อ  

อย่าผลีผลามโดดเข้าหางานใหม่ในทันทีทันใด  

วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนงานหรือธุรกิจคือ การเติบโต...  

จงเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ 

เมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้าอย่ากลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลง  

หากคุณพิจารณาแล้วว่านั่นคือโอกาสที่ดีจริงๆ  

แต่ห้ามลงมือทำหรือตัดสินใจเด็ดขาดหากคุณยังลังเลสังสัย 

มิติของความสร้างสรรค์ไม่เคยรีบร้อน และไม่เคยขาดแคลนโอกาส 

เมื่อหลุดจากจิตของการแก่งแย่งชิงดี คุณจะเข้าใจว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องรีบร้อน  

เพราะไม่มีใครมาแย่งสิ่งที่เป็นของคุณไปจากคุณ  
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ทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคน  

หากบางอย่างมีเจ้าของแล้ว หนทางอื่นที่ดีกว่าและเหมาะกว่าจะเปิดขึ้นเพื่อคุณ 

เมื่อใดก็ตามที่คุณสงสัย จงหยุด รอ และย้อนกลับไปที่ภาพในจิตของคุณ เพื่อเพิ่มพลังให้ 

ศรัทธาและจุดมุ่งหมาย ท้ายที่สุดในช่วงเวลาของความลังเลสับสน จงกตัญญูรู้คุณ และ 

ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย 

การหยุดเพื่อกลับไปทบทวนสิ่งที่คุณต้องการ และขอบคุณสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับ จะยกระดับ 

จิตของคุณให้เข้าใกล้จิตจักรวาล (พระเจ้า) เพื่อให้คุณไม่ผิดพลาดตอนลงมือทำ 

ความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อผลีผลามลงมือทำ หรือลงมือทำด้วยความกังวลสงสัย หรือหลงลืม 

วัตถุประสงค์ที่แท้จริง 

ในขณะที่คุณเดินบนเส้นทางที่ถูกที่ควร โอกาสจะเข้าหาคุณด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

ดังนั้นคุณจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งศรัทธาและจุดมุ่งหมาย และเชื่อมต่อกับจิตสูงสุดด้วยความ 

กตัญญูรู้คุณ 

จงลงมือทำอย่างเต็มที่ๆสุดที่จะทำได้ในทุกๆวัน โดยปราศจากความเร่งรีบ กังวล หรือกลัว 

จงมุ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด แต่ห้ามเร่งรีบ 
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จงจำเอาไว้ว่าวินาทีที่คุณเริ่มที่จะเร่งรีบ คุณได้หยุดเป็นผู้สร้าง และกลายเป็นผู้เข้าแข่งขัน...  

วินาทีนั้นคุณตกลงไปสู่จิตแห่งการแก่งแย่งชิงดีอีกครั้ง 

เมื่อใดก็ตามที่พบว่าตนเองเร่งรีบ ให้หยุดและขอเวลานอกเสีย 

กลับไปทบทวนภาพที่คุณต้องการ และเริ่มขอบคุณว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้น 

การฝึกฝนเรื่องความกตัญญูรู้คุณ ไม่เคยลดทอนศรัทธาแม้แต่น้อย แถมยังจะต่ออายุให้จุด 

มุ่งหมายของคุณเสียอีก 
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XIV

รสชาติของสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา 
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ความปรารถนาที่จะมีมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ มันเป็นพื้นฐานของจักรวาล 

การกระทำทั้งหมดของมนุษย์มีพื้นมาจากความปรารถนาที่จะมีมากขึ้น 

มนุษย์ต้องการอาหารมากขึ้น เสื้อผ้ามากขึ้น ที่อยู่อาศัยดีขึ้น ความหรูหรามากขึ้น ความ 

งดงามมากขึ้น ความรู้มากขึ้น ความสุขมากขึ้น อะไรก็ได้ที่มันมากขึ้น...  

ชีวิตที่ถูกเติมเต็มมากขึ้น 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้า  

เมื่อหยุดก้าวเมื่อใด สิ่งที่รออยู่คือความตาย 

ความปรารถนาที่จะมั่งคั่งมากขึ้นไม่ใช่เรื่องไม่ดี  

มันเป็นเพียงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเรื่องธรรมชาติ 

ดังนั้นมนุษย์จะถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งที่สามารถให้ในสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตพวกเขา 

การทำสิ่งที่ใช่! คือการเติบโตขึ้น มีมากขึ้น และให้คุณค่าที่มากขึ้นแก่ทุกคนที่คุณเจอ 

แม้ว่ารายได้จะเล็กน้อยเพียงใด อาจจะแค่ขายขนมให้เด็กได้ ให้ยินดีกับการเพิ่มขึ้นและให้ 

แน่ใจว่าลูกค้าคุณรับรู้ได้ว่าคุณยินดีจริงๆ 

ส่งกระแสของความก้าวหน้าออกไป เพื่อให้ผู้คนรอบตัวรู้ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้า คุณ 

กำลังได้รับบางอย่างมากขึ้น ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยการยึดมั่นในศรัทธาอันแรงกล้า 

ทำทุกอย่างด้วยความเชื่อที่ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้า และคุณช่วยให้คนอื่นก้าวหน้าด้วย  

ให้รู้สึกว่าคุณกำลังจะรวย พร้อมกับช่วยให้คนอื่นรวย 
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อย่าไปคุยโม้โอ้อวดเรื่องความสำเร็จของคุณ ศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องต้องมาโอ้อวด 

เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอพวกขี้โม้ คุณได้เจอคนที่ซ่อนความกังวลสงสัยอยู่ภายใน 

คุณเพียงแค่ศรัทธา และปล่อยให้ศรัทธาทำงาน  

คุณต้องปล่อยให้การกระทำของคุณสื่อกระแสว่าคุณกำลังจะรวยออกไป 

คำพูดไม่จำเป็นต่อการสื่อกระแสนี้ไปยังผู้อื่น พวกเขารู้สึกได้เองและจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณ 

คุณต้องส่งกระแสที่ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่า อยู่ใกล้ๆคุณแล้วเขาได้อะไรเพิ่มขึ้น  

จากการที่คุณให้คุณค่าบางอย่างมากกว่าเงินที่คุณเอามาจากพวกเขา 

จงทำให้คุณค่าอย่างเต็มภาคภูมิ และให้ผู้อื่นรู้ด้วยว่าคุณทำอย่างภาคภูมิใจ  

เชื่อเถอะคุณจะไม่มีวันขาดแคลนลูกค้าอีกเลย  

เพราะผู้คนจะไปในที่ๆเขาได้รับอะไรเพิ่มขึ้น  

และจักรวาลจะจัดสรรผู้คนมาให้คุณจนคุณประหลาดใจกับสิ่งที่คุณได้รับ 

แต่ที่สำคัญคือ  

คุณห้ามละสายตาจากภาพของสิ่งที่คุณต้องการ หรือลดทอนศรัทธาและจุดมุ่ง 

หมายในการไขว่คว้าสิ่งที่คุณต้องการ 

ถึงตรงนี้ผมขออนุญาติเตือนคุณเกี่ยวกับแรงจูงใจ... 

จงระวังความโลภอันแสนเจ้าเล่ห์ที่หิวกระหายอำนาจความควบคุมเหนือผู้อื่น 
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สำหรับจิตที่ยังไม่พัฒนานั้น ไม่มีสิ่งใดหอมหวานไปกว่าอำนาจในการควบคุมผู้อื่น 

ความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวที่จะครอบครองคือ คำสาปของโลกใบนี้ 

เลือดไหลนองผืนพิภพมานานนับศตวรรษเพียงเพราะคนบางกลุ่มทำสงครามแย่งดินแดน  

เพื่อสนองความหิวอำนาจของตนเอง  

การกระทำนี้ไม่ใช่การใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ  

แต่เป็นความโลภที่พยายามเพิ่มอำนาจให้ตนเอง 

ทุกวันนี้แรงจูงใจในธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากสงคราม...  

คนบางกลุ่มใช้เงินเป็นอาวุธในการประหารหัวใจและชีวิตของคนนับล้าน  

เพียงเพราะอยากได้อำนาจในการควบคุมผู้อื่นมากขึ้น  

แรงบันดาลใจของคนเหล่านี้ เกิดจากความโลภในพลังอำนาจ 

จงระวังสิ่งยั่วยุเพื่อให้ไขว่คว้าหาอำนาจ  

ระวังการเป็น “ที่หนึ่ง” ให้ดี  

ระวังความคิดที่จะอยู่เหนือผู้อื่น  

ระวังความคิดที่จะโชว์พาวให้ผู้อื่นยำเกรง 
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จิตที่ไขว่คว้าหา “ความเป็นที่หนึ่ง” เป็นจิตของการแก่งแย่งชิงดี มิใช่จิตที่สร้างสรรค์  

การจะเอาชนะโชคชะตานั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีอำนาจเหนือผู้อื่น  

วินาทีที่คุณตกต่ำถึงขั้นต้องดิ้นรนแสวงหาตำแหน่งที่สูงขึ้น  

คุณเริ่มถูกโชคชะตาและสภาพแวดล้อมครอบงำ  

เมื่อนั้นเส้นทางรวยของคุณจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิต หาใช่น้ำมือตนเองไม่ 

จงระวังจิตของการแก่งแย่งชิงดี 

ไม่มีหลักการไหนอธิบายความคิดสร้างสรรค์ได้ดีไปกว่า คำของ Jones แห่ง Toledo ที่ว่า 

“สิ่งที่ฉันต้องการให้ตนเอง ฉันต้องการให้ทุกคนเช่นกัน” 
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XV

ผู้ที่ก้าวไปข้างหน้า 
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ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหน ถ้าคุณสามารถให้คุณค่าแก่ผู้อื่น  

พวกเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณ และคุณจะร่ำรวย 

ทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ ทำมันทุกวัน และทำเหมือนกับคุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จ  

ใส่พลังของความสำเร็จ และจุดมุ่งหมายที่จะรวยลงไปในทุกอย่างที่คุณลงมือทำ 

แต่ห้ามทำเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือการยอมรับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว หรือเจ้า 

นายของคุณ เพราะพวกเขาจะไม่สนใจ และไม่ยอมรับหากคุณเรียกร้อง  

หากคุณเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกจ้างที่แค่ “ดี” ทำทุกอย่างที่คุณทำได้และพึงพอใจในผลงาน  

คุณคือลูกจ้างที่มีค่าของเจ้านาย แต่ไม่ได้แปลว่าเจ้านายจะผลักดันหรือโปรโมตคุณ เพราะ 

คุณมีค่าเฉพาะจุดที่คุณอยู่เท่านั้น 

คนที่จะก้าวหน้าได้นั้น ไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างได้ดีเลิศ แต่ต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่าง 

ชัดเจน ต้องรู้ว่าสามารถเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นได้ และมุ่งมั่นที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการจะ
เป็น 

จักรวาลสามารถมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพต่อกฏของจักรวาล  

ซึ่งจักรวาลเองก็ไม่สามารถปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคุณได้ ถ้าคุณทำในสิ่งที่มันใช่! 

เพราะจักรวาลอยู่ในตัวคุณ และจักรวาลย่อมต้องการเติมเต็มตัวเอง 

ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถกดคุณลงไปได้ ถ้าธุรกิจนี้ไม่ได้ผล คุณสามารถรวยได้จากอีก 

ธุรกิจหนึ่ง และเมื่อคุณเริ่มทำในสิ่งที่มันใช่! คุณจะทะยานขึ้นจากธุรกิจที่ไม่ได้ผล ไปสู่ธุรกิจ 

ที่คุณอยากจะทำ
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จงเริ่มคิดและลงมือทำแบบนี้เสีย ศรัทธาและจุดมุ่งหมายจะผลักดันให้คุณได้พบกับโอกาสที่ 

จะทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้น 

อย่ารอคว้าเฉพาะโอกาสที่สวยหรูตามที่คุณมโน เมื่อโอกาสที่จะทำให้คุณดีกว่าตอนนี้มาอยู่ 

ตรงหน้า จงรับมันไว้เสีย นั่นคือก้าวแรกสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ 

ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าจริงๆ จักรวาลไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอน 
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บทส่งท้าย 
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สวัสดีครับ, 

แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ 

ผมธีระธรณ์ จิรธนัยโรจน์ (เจษ) ผู้แปล E-Book : The Science of Getting Rich 
เวอร์ชั่นนี้ 

ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านอ่านจนจบ ที่ผมต้องแสดงความยินดีก็เพราะผมเชื่อว่าใน
จำนวนคนมากมายที่ Download ไปจะมีไม่ถึง 10% เท่านั้นที่ตั้งใจอ่านจนจบ 

มันน่าเสียดาย แต่มันเป็นเช่นนั้นและผมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ 

ผมเขียนจดหมายท้ายเล่มนี้ถึงท่านเพราะอยากจะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างให้ท่านได้รู้จัก
เกี่ยวกับตัวผม เกี่ยวกับความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมจาก
หนังสือเล่มนี้ 

ปัจจุบันผมเป็นเจ้าของผลงานหนังสือแปลหลายเล่ม อาทิ Scientific Advertising, 
Adams และ Tested Selling ที่ได้รับคำชมและ Feedback จากเจ้าของธุรกิจทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์จำนวนหลายร้อยคน 

หนังสือ Intensive Copywriting ที่เป็นหนังสือต้องอ่านสำหรับคนสนใจศาสตร์การเขียน
เพิ่มยอดขาย Copywriting 

หนังสือที่ว่ากันว่าอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจที่สุดอย่างชุด นอร่าที่รัก 

และที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2021 อย่าง The Power of Your Subconscious Mind 
ที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อ่านอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยพลังของจิตใต้สำนึกที่อยู่ในเล่ม 

นอกเหนือจากหนังสือแปลแล้ว ผมยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายธุรกิจ รวมไปถึงเป็นที่
ปรึกษาด้านการเขียน การขาย การตลาด และกลยุทธ์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กอีก 8 ธุรกิจด้วย
กัน 

ผมเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังเพราะจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและมาถึงตรงนี้ได้คือ 

หนังสือ The Science of Getting Rich ที่อยู่ในมือของท่าน 

ช่วงปีที่ผ่านเป็นช่วงที่ทำให้ผมต้องมานั่งคิดวิเคราะห์และตกผลึกอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของผม 
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สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆคือ ทุกๆครั้งที่ชีวิตมาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จิตของผมจะ
เรียกร้องหาหนังสือ The Science of Getting Rich  

จะด้วยสัญชาติญาณ จะด้วยพลังจักรวาล จะด้วยพลังจิตใต้สำนึก หรือจะด้วยสิ่งศักดิสิทธิ์
ดลบันดาลอันนี้ผมก็ไม่อาจรู้ได้ แต่มันเป็นเช่นนั้น และครั้งนี้ก็เหมือนกัน... 

ครั้งนี้สัญญาณมันชัดเจนมากๆให้ผมกลับมาโฟกัสอ่านและศึกษาทุกอย่างที่อยู่ใน The 
Science of Getting Rich อีกรอบ และผมก็ไม่ลังเลที่จะทำเช่นนั้น 

การกลับมาตั้งใจศึกษาศาสตร์นี้อีกครั้งทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจครั้งใหม่ถึง 2 อย่างด้วย
กัน 

อย่างแรกคือ ผมอยากให้คนได้รู้จัก The Science of Getting Rich มากขึ้น มากเท่าที่
จะเป็นไปได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ผมเคยแปลแล้วแจกเมื่อปี 2014 แต่แจกได้ไม่นานก็
หยุดแจกด้วยเหตุผลที่ผมเองก็จำไม่ได้แล้ว) 

อย่างที่สองคือ ผมอยากทำหนังสือ The Science of Getting Rich เวอร์ชั่นพิเศษที่อ่าน
ง่ายขึ้น อ่านได้สนุกขึ้น และมีคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งขึ้น 

ตอนนี้แรงบันดาลใจแรกของผมอยู่ในความครอบครองของท่านแล้ว นั่นแสดงว่าผมทำ
สำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว 

ส่วนแรงบันดาลใจที่สองจะเปิดให้ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของในเดือนกรกฎาคม 2021 นี้ 
ภายใต้ชื่อหนังสือ The Science of Getting Rich : The Visual Book โดยเวอร์ชั่นนี้
ได้บรรณาธิการระดับต้นๆของประเทศและนักวาดสรุปเนื้อหามือ Top มาช่วยทำ 

ผมอยากจะสารภาพว่า ผมรู้จักทั้งสองท่านมานาน แต่ไม่เคยคุยเป็นการส่วนตัวมาก่อน 

วินาทีที่ตัดสินใจทำโปรเจคนี้ จักรวาลก็ส่งทั้งสองท่านมาหา จากนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าด้วย
ความราบรื่นอย่างมาก 

ถ้าท่านอ่านเวอร์ชั่น E-Book แล้วต้องการศึกษาศาสตร์แห่งความร่ำรวยให้ลึกขึ้น ละเอียด
ขึ้น และสนุกขึ้น ผมขอฝาก The Science of Getting Rich : The Visual Book เอาไว้
เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ 
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สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านพบเจอแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ 

ด้วยรัก, 

ธีระธรณ์ จิรธนัยโรจน์ 

ปล. เวอร์ชั่นหีบสมบัติ (ชุด Pocket Wealth) ที่ผลิตเมื่อปี 2018 หมดแล้วนะครับ 

ถ้าสนใจจะมีแบบหนังสือเสียง (Audio Book) ในราคา 950 บาท 

ฟังผ่านแอพ OHMPIANG หนังสือเสียงที่ได้ประกอบไปด้วย 

หนังสือ The Science of Getting Rich, The Art of Money Getting  

และ Message to Garcia 

สนใจสั่งซื้อได้กับทีมงานที่ไลน์ @ohmpiang (ใส่ @ ด้วย) 

บอกทีมงานว่า สนใจ “pocket” 
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