หลักไมล์ของการเดินทางของการทาความเพียรพยายามทางจิตวิญญาณ
The journey of effort-making has been marked with milestones:
หลักไมล์บนแผนทีถ่ นนไปสู่
ความสมบูรณ์พร้อม

ประสบการณ์

วิธีการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ไปถึงหลักไมล์
ต่างๆ

ถูกยกระดับด้วยความรู ้ ถึง ประตู -ความรูน้ ี้ น่ าอัศจรรย์แต่ฉนั ไม่สามารถเห็นด้วยกับแนวคิดส่วนใหญ่
สวรรค์
เพราะฉันไม่เชื่อในหลักฐานพื้ นฐานว่ามีบางสิ่งเรียกว่าพระเจ้า ฉันชอบ
โครงสร้างของความคิดทั้งหมดว่าเป็ นตรรกะและปรารถนาที่จะเข้าไป
ลึกมากขึ้ นสู่ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์
-ว้าว ในที่สุด การแสวงหาของฉันสาหรับการรูถ้ ึงเอกลักษณ์ที่แท้จริง
ของพระเจ้าและตนเองได้จบสิ้ นลง บทเรียนอื่นๆค่อนข้างแปลกๆแต่
นัน่ ต้องเป็ นความจริงเนื่ องจากพระเจ้ากาลังพูดอยู่ ขอให้ฉนั ได้
ตรวจสอบให้ได้รบั ความกระจ่างชัดมากขึ้ น
ฉันได้สูญเสียเวลามาเป็ นเวลาหลายปี แต่ในที่สุดคิดว่าฉันได้พบทุกสิ่ง
ประตูสวรรค์ ถึง หลักไมล์ A:
การตระหนักรู ้ และการยอมรับ ที่ฉนั ได้มองหามา แต่ฉนั ไม่แน่ ใจว่าฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์ ฉันต้องการ
เวลามากขึ้ นที่จะคิดถึงสิ่งนี้ ในรายละเอียด และจัดอันดับก่อนหลัง
ความรู ้ การยอมรับพระเจ้า
เป้ าหมายในชีวิตของฉัน
-ฉันต้องการรูใ้ นรายละเอียดมากขึ้ น นี้ เป็ นความอัศจรรย์ เป็ นคาม
รูส้ ึกว่านี้ คือชีวิตที่ฉนั กาลังแสวงหาอยู่อย่างแท้จริง ไม่มีเวลามากไปกว่า
นี้ ที่จะสูญเปล่า เวลาสั้นมาก และมีมหาสมุทรของสิ่งต่างๆมากมายที่
จะทา
หลักไมล์ A ถึง หลักไมล์ B : การ -วิถีชีวิตใหม่นี้แปลกอย่างแท้จริง แต่รูส้ ึกมีสาระอย่างมากขอให้ได้ลอง
รับรูข้ องวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ ดูท้งั หมดทีเดียวเลย!
ว่ามีประโยชน์ ความเต็มใจที่จะ -ฉันต้องตื่นขึ้ นตั้งแต่ตีสี่ ฉันคิดว่ามันเช้าเกินไปแต่ผคู ้ นเหล่านี้ ตื่น
ตั้งแต่ 3:30 น. ฉันคิดว่าเป็ นสิ่งท้าทายสาหรับฉันให้ทาให้ได้ดียิ่งกว่า
เปลี่ยนแปลง

สะพานไปถึงการจบหลักสูตร และ
การฝึ กจิต

หลักไมล์ทเี่ ราอยูใน
เวลาของการ
เปลี่ยนแปลงจะ
กาหนดสภาพ
สุดท้ายของเรา
-

ศรัทธา ใน ดวงวิญญาณ และดวง
วิญญาณสูงสุด ในระดับหนึ่ ง

การไปถึงหลักไมล์ A
ทาให้แน่ ว่าได้รบั
อย่างน้อยที่สุด 1ชาติ
เกิดในยุคเงิน

การกระโดดข้ามช่องว่าง(ซึ่งเป็ น
สัญญลักษณ์ของข้อเลือกของวิถี
ชีวิต)

การไปถึงหลักไมล์ B
ทาให่แน่ ใจว่าจะมี
หลายชาติเกิดในยุค
เงิน

-แนวคิดทั้งหมดมีสาระ ฉันต้องการทดลองทาตามวิถีชีวิตใหม่นี้ นี้ เป็ น
สิ่งที่ด่อย่างแน่ นอน ฉันรูส้ ึกว่าฉันจะเรียนรูส้ ิ่งที่ดีมากมายสาหรับการ
ดาเนิ นชีวิตที่ดีกว่า แน่ นอนบางสิ่งเหล่านี้ ยาก ฉันควรทดลองทาถ้ามี
ประโยชน์สาหรับฉัน
-นี้ คือโลกที่ไร้สาระอย่างยิ่ง พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ฉันต้องการที่จะ
หลักไมล์ B ถึง หลักไมล์ C:
ยอดเยี่ยมในหัวข้อทั้งหมดเหล่านี้ และฉันไม่ถูกกระทบโดยอุปสรรค
หลักการใหม่สาหรับชีวิตใหม่
ต่างๆ
ฝึ กฝนดาร์น่าในชีวิตประจาวัน
-ความต้องการในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉันไม่ตอ้ งการที่จะลง
ไปในหนทางเดียวกันมีชีวิตเหมือนคนอื่นๆทัว่ ไป- เติบโต แต่งงาน มี
ลูก แก่ชรา และในที่สุดตายไป ฉันต้องการมีชีวิตของความเติมเต็ม
และทางานรับใช้ เวลานี้ ฉันรูจ้ กั พระเจ้าอยู่กบั ฉัน และกาลังช่วยฉันทา
ให้ทุกสิ่งเสร็จสิ้ น ไม่สามารถมีสิ่งใดยับยั้งฉันได้ ขอบคุณบาบา
สาหรับการเลือกฉันมา
หลักไมล์ C ถึง หลักไมล์ D: การ บาบา เพียงเมื่อฉันคิดว่าฉันได้เข้าใจทั้งหมดแล้ว ฉันสอบตกอีกครั้ง
ข้ามพ้นอุปสรรคภายนอก ความ แต่ท่านมีความเมตตาและใจดีมาก และให้การค้าจุนที่มีความรักที่ไม่มี
เพียรพยามสาหรับตนเองเริ่มต้น เงื่อนไขผ่านมุรล์ ี ฉันจะทาอะไรโดยไม่มีท่านได้เล่า
(พ้อมด้วยเกมของการขึ้ นๆลงๆ บาบา ท่านมีความอดกลั้น และเมตตา ฉันเฝ้ าแต่ทาความผิด ทั้งที่ท่าน
เพียรพยายามที่จะชาระล้างฉันให้บริสุทธิ์ แต่ บาบา ไม่ว่มายาจะใช้รูป
การขึ้ นลง ในสภาพ และความ
ใดก็ตาม ฉันรูว้ ่าฉันกาลังจะกลายเป็ นผูช้ นะ ฉันมีท่านเป็ นมิตรร่วม
เพียรพยายามภายใน
ทางชีวิต ผูใ้ ห้การค้าจุน ผูก้ ภู ้ ยั เหตุใดฉันควรหวัน่ กลัวในสิ่งใดเล่า
ท่านกาลังทาอย่างมากสาหรับฉัน ฉันจะต้องให้การตอบแทนที่มีค่าแก่
ท่านเช่นที่ท่านปรารถนา ฉันให้เป็ นความรับผิดชอบของบาบาอย่าง
เต็มเปี่ ยมที่จะพาฉันไปสู่จุดหมายปลายทาง
หลักไมล์ D ถึง หลักไมล์ E: ทุก
สิ่งเป็ นไปสาหรับคุณประโยชน์
ของฉัน ชัยชนะเริ่มต้น

การข้ามผ่านการมองเห็นวังวนของ
คุณธรรม(ความบริสุทธิ์ อมฤตเวลา
อาหารบริสุทธิ์ และอื่นๆ เป็ นบาง
โอกาส พยายามอย่างหนักที่จะมี
อมฤตเวลา แนวคิดของความ
บริสุทธิ์ก็ดูสมเหตุสมผล

การไปถึงหลักไมล์ C
ทาให้แน่ ว่าได้รบั
หลายชาติเกิดที่สงู ส่ง
ในยุคเงิน

ผ่านป่ าแห่งหนามและใยแมงมุมของ
ปั ญหาอย่างกล้าหาญ ที่มาจากเพื่อน
ญาติพี่น้อง สถานการณ์ เมื่อดวง
วิญญาณเริ่มที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
การสร้างสมคุณธรรม

การไปถึงหลักไมล์ D
ทาให้แน่ ว่ามีอย่าง
น้อย 1 ชาติเกิดในยุค
ทอง

บาบา ท่านกาลังให้โอกาสอันมากมายแก่ฉนั ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว การรบกวนภายนอกไม่ทาให้
ขอบคุณบาบาอย่างมาก ฉันรูส้ ึกว่าบาบามีความใส่ใจเกี่ยวกับฉันเป็ น เดือดร้อนอีกต่อไป การต่อสูภ้ ายใน
พิเศษ ท่านกาลังฟั งทุกความคิดของฉัน และท่านกาลังให้การช่วยเหลือ กับสันสการ์เก่าเริ่มต้นขึ้ น

การไปถึงหลักไมล์ E
ทาให้แน่ ว่ามี 84
ชาติเกิดเต็ม –

(การศึกษาอย่างมีระบบ และ
ทันทีตามที่ตอ้ งการ ฉันเป็ นอะไรก็ตาม ฉันอยู่ที่ใดก็ตามวันนี้ เป็ น
สมา่ เสมอ การทาความเพียร
เพราะด้วยท่านเท่านั้น ท่านเป็ นผูข้ บั ขี่สารถี ท่านอาจใช้ฉนั ในงานรับ
พยายาม การสร้างสมมารยาดาส์ ใช้เช่นที่ท่านพอใจ
Marayadas

จาเป็ นต้องมีความใส่ใจอย่าง
ระมัดระวังและสมา่ เสมอกับตนเอง
มีความมุ่งมัน่ ที่เอาชนะกิเลสต่างๆ
แม้ บางคนอาจต้องรบรากับกิเลส
นั้นซ้าแล้วซ้าเล่า โค้งหักศอกบน
ถนน และการขึ้ นๆลงๆในสภาพ
กาลังทาให้เดือดร้อนเพราะบางครั้ง
เป้ าหมายอยู่นอกสายตา และ
หนทางดูเหมือนจะคดเคี้ ยวตา่ ลงไป
ความเพียรพยายามที่ไม่ลดละเป็ น
สิ่งจาเป็ นในวิกฤตกาลเช่นนี้
หลักไมล์ E ถึง หลักไมล์ F: การ บาบา ฉันอุทิศทั้งหมดให้แก่ท่าน ฉันไม่มีใครอื่นนอกจากท่าน ไม่ม่ใคร ความใส่ใจในสานึ กเป็ นดวงวิญญาณ
เป็ นของพระเจ้า ชัยชนะเป็ นเรื่อง สามารถมาแทนที่ท่านในจิตใจของฉัน เป็ นกิเลสที่ทาให้ใครบางคนเข้า และมุรล์ ีน้ันดีมาก พายุภายในเย็น
ปกติ แต่พ่ายแพ้เป็ นบางครั้ง (ดี มาในจิตใจของฉัน ผูค้ นเองนั้นไม่ได้เลวร้าย...ฉันต้องทาลายร่องรอย ลงเล็กน้อย และชีวิตปรากฏว่ามัน่ คง
ทั้งหมดของกิเลสเหล่านี้ ...
มากขึ้ น ด้วยการมีชยั ชนะเหนื อกิเลส
ในทั้ง 4 วิชา)
มากขึ้ น
หัวใจร้องเพลงอย่างสมา่ เสมอ : ขอบคุณบาบา ...ขอบคุณบาบา
ชัยชนะค่อนข้างเป็ นปกติ แม้มีความ
หลักไมล์ F ถึง หลักไมล์ G :
ปั ่นป่ วนเป็ นบางครั้งคราว ทีละ
เพชรพลอยแห่งชัยชนะ มีชยั
น้อยๆรูปที่ละเอียดอ่อนของกิเลส
ชนะอย่างสมา่ เสมอเหนื อกิเลส (
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงทะนง
ความใส่ใจและความเพียร
ตน” ปรากฏขึ้ นมาและทาให้การ
พยายามที่มนั ่ คง)
เดินทางเป็ นงานของการขึ้ นเขาสูงที่
ท้าทาย มีความจาเป็ นต้องกระโดด
สูงเหนื อเนิ นเขาโดยการฆ่า “ความ
หลงทะนง” และ”การตาย”อย่าง
สมบูรณ์ จาเป็ นต้องมีความใส่ใจและ
เพียรพยายามที่ลึกล้ามากขึ้ น

900,000 ดวง
วิญญาณ

การไปถึงหลักไมล์ F
ทาให้แน่ ว่ามีการเกิด
ในราชวงศ์ –
16,108 เพชรพลอย
การไปถึงหลักไมล์ G
ทาให้แน่ ว่าเป็ นส่วน
หนึ่ งของราชวงศ์ –
เพชรพลอย 108

หลักไมล์ G ถึง หลักไมล์ H: ผ่าน ว้าว ละคร ว้าว! ว้าว บาบา ว้าว !
ด้วยเกียรตินิยม สภาพที่โบยบิน
อย่างเป็ นธรรมชาติ
หลักไมล์ย่อยที่มาก่อนหลักไมล์
สุดท้าย ในการเดินทางสู่ความ
สมบรณ์พร้อม ( บนพื้ นฐานของ
คลาสโดยดาดี้ แจงกี)
a. อุทิศตน –ลี้ ภัยอยู่กบั บา
บา เพราะเพียงเมื่อนั้นที่
สามารถบรรลุถึงความ
สมบูรณ์พร้อมได้
b. การมอบทุกสิ่ง – การ
ตัดสินใจที่จะยกมอบ
สิ่งของในครอบครอง
ทั้งหมด ความสัมพันธ์
ทั้งหมดแก่บาบา
c. การสละละทิ้ ง – การ
สละละทิ้ งความรูส้ ึกของ
การยกมอบทุกสิ่งเพราะ
ทุกสิ่งเป็ นของบาบา
เสมอ
d. การใช้อย่างมีค่า- การ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมด
อย่างออกดอกออกผล
เพื่อที่ว่าทรัพย์ที่มีค่า
ทั้งหมดได้รบั การเพิ่มพูน
e. ทาปาเซีย – การจดจ่อ

มีชยั ชนะที่สมา่ เสมอเหนื อกิเลสด้วย
ความใส่ใจที่จดจ่อ แต่ควรมีความใส่
ใจที่จริงจังในหลักไมล์ย่อยที่
ละเอียดอ่อนก่อนผ่านด้วยเกียรติ
นิ ยม เป็ นการปี นขึ้ นสูง และเพียง
หัวใจที่เด็ดเดี่ยว 8 ดวงสามารถทา
ได้ถึงจุดยอดสุด

การไปถึงหลักไมล์ H
ทาให้แน่ ว่าได้รบั
อานาจการปกครอง
โลกจากตอนเริ่มต้น
ของยุคทอง – 8
เพชรพลอย

อย่างแท้จริและการจดจา
ระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือ
ปน
f. งานรับใช้ – ความ
ปรารถนาดีที่แท้จริง และ
การให้คุณประโยชน์ผ่าน
ความคิด คาพูด และการ
กระทา
g. การเติมเต็มด้วย
คุณธรรมและพลัง –
การกลับมาเต็มเปี่ ยม
และเพียบพร้อม
h. สมบูรณ์พร้อม – การ
กลับมาสมบูรณ์พร้อม
และดลใจผูอ้ ื่นด้วยเพียง
การปรากฏตัวอยู่
เราอาจอยู่ที่หลักไมล์ใดในปั จจุบนั แต่บาบาบอกว่ายังไม่สายเกินไป มีเวลาที่จะทาความเพียรพยายามมากขึ้ นและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม (หลักไมล์ H) ก่อนเวลาของ
การเปลี่ยนแปลง
รุ่งอรุรกาลังเข้ามาใกล้และจุดหมายปลายทางของเราอยู่ใกล้ พระเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ นาทาง และให้แรงบันดาลใจแก่เรา ทั้งหมดที่เราต้องทาคือเคลื่อนไปตาม
หนทางที่แสดงให้เห็นโดยท่าน
เช่นที่เพลงในสะคาร์มุรล์ ีบอกเรา:
โอ นักเดินทางในเวลากลางคืน อย่าได้เหนื่ อยล้า
จุดหมายปลายทางของรุ่งอรุณไม่ไกลเลย
อย่าได้เหนื่ อยล้า โอ นักเดินทาง ...อย่าได้เหนื่ อยล้า
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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