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การเดนิทางกลับเข้าสู่ภายในตนเอง: วันที่ 2 “ตัวตนที่แท้จริงของฉัน”  
โดย BK Jayanti (07-04-2020) 

 

โอม ชานต ิ 

เราเร่ิมต้นการเดินทางกลบัเข้าสูภ่ายในที่เราก าลงัมองหาสิ่งที่มองไม่เห็น นัน่คือ ภายในตนเอง ซึง่

ประกอบขึน้เป็นตวัตนของตนเอง และเตือนฉนัวา่ เราเป็นอะไรบางอยา่งที่แตกตา่งไปจากร่างกาย 

เมื่อเราเดินทางตอ่ไปในการส ารวจความหมายท่ีแท้จริงของ “ฉนั” แท้จริงแล้ว ฉันคือใคร? ฉัน

เข้าใจว่า ฉันไม่ใช่สิ่งนัน้ ฉันไม่ใช่สิ่งนี…้.. ฉนัไมใ่ช่ร่างกายนี ้ฉนัไมใ่ช่สญัชาติของประเทศที่ฉนั

อาศยัอยู ่ฉนัไมใ่ช่สีผิวของฉนั ฉนัไมใ่ช่ศาสนาที่ฉนัเกิดมาเพื่อจะเป็น ฉนัไมใ่ช่อาชีพที่ฉนัเป็น ฉนั

ไม่ใช่การครอบครองเป็นเจ้าของความสมัพนัธ์ ฉนัไมใ่ช่คนที่ฉนัเก่ียวข้องด้วย… ทัง้หมดนัน้ล้วน

เป็นสิ่งภายนอก แล้วอะไรล่ะ คือความหมายของชีวติที่แท้จริงภายใน?  ฉนัจะแบง่ปัน

ความคิดบางอยา่งของฉนัให้กบัเธอ ด้วยแนวคิดและการทดลองบางอยา่งนี ้ลองคิดและใคร่ครวญ

ดวูา่ สิ่งเหลา่นีมี้ประโยชน์ตอ่เธอหรือไม่?  

เรารู้อย่างมากมายเก่ียวกับร่างกายของเรา แต่เม่ือพดูถงึเร่ืองของชีวติที่แท้จริงภายใน เรา

กลับมีแนวคดิที่ขัดแย้งกันมากมายที่เราเคยได้ยนิได้ฟังมา และจริงๆ แล้ว เร่ืองของชีวิตที่

แท้จริงทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นสิ่งที่มองไมเ่ห็นด้วยดวงตาคูนี่ ้ความรู้สึกของฉนั ความคิดของฉนั 

อารมณ์ของฉนั อีกส่วนคือ ส านึกรู้ของฉนั เหตผุลและตรรกะของฉนั ความเข้าใจของฉนั ซึง่รวมถึง

บางสิ่งที่ใหญ่กวา่นัน่คือ รอยประทบัหรือสนัสการ์ของฉนั ที่ได้ถกูบนัทกึไว้แล้ว ได้เตรียมฉนัและ

เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีขบัเคลื่อนฉนั ท าให้ฉนัเคลื่อนไปในทิศทางท่ีแน่นอน แบบนัน้แบบนี ้และดงันัน้

เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึน้ สญัชาตญาณท่ีเคยถกูบนัทกึไว้แล้วภายในสนัสการ์หรือรอยประทบั

เหลา่นี ้ก็จะก าหนดคณุภาพของความคิดของฉนัและการตดัสินใจของฉนั รวมถึงก าหนดรูปแบบ

วิธีการของการกระท าที่ฉนัจะแสดงออกมา รอยประทบัของแต่ละประสบการณ์และแต่ละการ

กระท าของฉัน กล่าวได้ว่า เป็นส่วนหน่ึงของฉัน ดวงวิญญาณ  
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เมื่อพดูถึงค าวา่ ฉัน ดวงวิญญาณ (Soul) หรือ อัตมา (Atma) น่ีเป็นค าท่ีน่าสนใจมาก ค าๆ นี ้

(Atma) มาจากค าวา่ อะตอม (Atom) เมื่อนกัวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งนีเ้ป็นครัง้แรก พวกเขาคิด

วา่อะไรคือรูปที่ไมส่ามารถแบง่แยกได้ของวตัถธุาตหุรือสสารตา่งๆ และพวกเขาก็คิดวา่สิ่งนัน้คือ 

อะตอม (Atom) และดงันัน้จากค าวา่ อตัมา ก็กลายเป็นค าวา่ อะตอม ซึง่ไมส่ามารถแบง่แยก

ออกเป็นสว่นๆ ได้ แตอ่ยา่งแน่นอนที่ภายหลงัเราก็ได้เข้าใจวา่ทัง้โปรตอน (protons) อิเลก็ตรอน

(electons) นิวตรอน (neutrons) ทัง้หมดนัน้เป็นสว่นหนึง่ของอะตอม แตอ่ย่างไรก็ตามแท้จริงแล้ว 

ค าๆ นีน้ัน้เช่ือมโยงกบัอตัมา (Atma) และ อัตมาคือส่วนที่ไม่สามารถแย่งแยกออกได้ เป็น
ส่วนหน่ึงของตัวเรา ที่หมายถงึ โดยแท้จริงแล้วคือตวัฉันที่เป็นนิรันดร์ คือชีวติที่คงอยู่
ตลอดไป ไม่มีวันตาย ร่างกายนัน้มีวันเวลาของจุดเร่ิมต้นหรือจุดสิน้สุด แต่ดวงวญิญาณ

ไม่มีวันเวลาของจุดเร่ิมต้นหรือจุดสิน้สุดนัน้ ดงันัน้เราสามารถสร้างรูปที่มีตวัตน แต่เราไม่

สามารถสร้างดวงวิญญาณได้ และในภาษาหรือค าพดูของคมัภีร์ที่แตกตา่งกนันีข้องเรา มนัก็ได้

ถกูบนัทกึเอาไว้ในข้อความท่ีแตกตา่งกนัหรือมีค ากลา่วท่ีวา่ นัน่/สิง่นัน้ (ดวงวญิญาณ) คือบางสิ่ง
ที่พละก าลัง/แรงของสายลม ไฟ อากาศ หรือแม้แต่อากาศธาตุก็ไม่อาจสัมผัสหรือท าลาย

ได้ ที่ซึ่งไม่มีจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สุดใดๆ… เป็นนิรันดร์ และสิ่งนีเ้องคือชีวติภายใน 

ดวงวญิญาณและร่างกายนัน้มาด้วยกัน (ประกอบกัน) เพื่อที่จะท าให้เราสามารถมี

ประสบการณ์กับชีวติ ณ ที่น่ี ซึ่งคือสิ่งที่สวยงาม แต่เป็นเพราะเราหลงลืมดวงวญิญาณ เรา

จงึสูญหายไปซึ่งการท าหน้าที่หรือส่ิงที่ต้องรับผิดชอบและสูญเสียการควบคุมรูปที่เป็น

วัตถุนีข้องเรา ดงันัน้ลองมองดสูิวา่มนัเกิดอะไรขึน้  

(ปากของฉัน) ฉนัพดูในสิ่งที่ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจจะพดู ค าพดูเหลา่นัน้ออกมาจากปากของฉนั แล้วฉนัก็

เพียงแตพ่ดูวา่ ฉนัหวงัวา่ตวัเองจะไม่ได้พดูอย่างนัน้ ทัง้หมดนัน้เกิดขึน้ก็เพราะฉนัสญูเสียซึง่ความ

เป็นนาย(ในตนเอง) ฉนัไมไ่ด้คิดก่อนที่จะพดูสิ่งเหลา่นัน้ออกไป ฉนัลืมไป ฉนัลืมว่าฉนัเป็นใคร และ

ฉนัก็เพียงแต่ตอบโตต่้อส่ิงต่างๆ (reacted) 
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ดวงตาของฉัน ดวงตาของฉนัท าอะไร ดวงตาของฉนัเอาแตจ้่องมองไปทัว่ ณ ที่นัน่ ท่ีน่ี และสิ่งนีก็้

เป็นสิ่งรบกวนอนัใหญ่หลวงส าหรับจิตใจ ท าให้จิตใจนัน้ไขว้เขว ใช่ ฉนัจ าเป็นต้องมีข้อมลูวา่ตอนนี ้

ฉนัอยู ่ณ ที่ใด เพื่อที่ฉนัจะสามารถก าหนดที่ตัง้หรือต าแหน่ง (ก าหนดเปา้หมาย) ของฉนัได้อย่าง

เหมาะสม และก้าวเดินไปในทิศทางท่ีถกูต้อง แตน่ัน่ไมใ่ช่สิ่งที่ดวงตาก าลงัท าอยู ่ดวงตาก าลงัเพียง

แคสุ่ม่เลือกดขู้อมลูตา่งๆ และมองไปรอบๆ ตรงนัน้ ตรงนี ้และมนัไม่ได้มีการควบคมุใดๆ ดงันัน้ฉนั

อาจพยายามจะโฟกสั พยายามจดจ่อ แตด่วงตาของฉนัก็ถูกท าใหไ้ขวเ้ขวดว้ยส่ิงต่างๆ มากมายที่

อยู่รายลอ้มรอบตวัฉนั และบางครัง้ก็ไม่เพียงแค่ถูกท าใหไ้ขวเ้ขวเท่านัน้ ดวงตายงัถูกดูดดึงไปอีก

ตา่งหาก ฉนัมองเห็นบางสิ่งอยูบ่นเก้าอี ้บางสิ่งที่ใครบางคนลืมไว้ตรงนัน้ แล้วฉนัท าอะไรกบัมนัละ่ 

มนัน่าดงึดดูมากเลย โอ้ มนัเป็นโทรศพัท์รุ่นใหมล่า่สดุเลยนะ และพวกเขาก็ลืมมนัไว้ ทิง้มนัอยูต่รง

นัน้ แล้วฉนัก็หยิบมนัใสก่ระเป๋า แทนที่จะถามดวูา่ โทรศพัท์นัน้เป็นของใครหรือน าไปคืนที่จดุรับ

ฝากของหาย ฉนัคิดวา่ เอาน่า มนัไมเ่ป็นไรหรอก และเพราะแบบนัน้ดวงตาก็หลอกลวงฉนั สิ่งๆ นัน้

มนัไมไ่ด้เป็นของฉนั แตด่วงตานัน้ถกูดงึดดูไป และท าให้ฉนัคิดวา่ แล้วยงัไงละ่ มนัไมเ่ป็นไรหรอก 

ไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร และดงันัน้ฉนัจึงถูกท าใหก้ลายเป็นคนหลอกลวงโดยดวงตาของฉนั ทีท่ าใหฉ้นั

ท าบางส่ิงทีซ่ึ่งหวัใจและจิตส านึกของฉนับอกฉนัว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่ถูกตอ้ง นัน่เป็นตวัอย่างท่ีคอ่นข้างจะ

เลวร้าย/ไม่ดเีทา่ไหร่ ซึง่เราก็ไม่คอ่ยท าแบบนัน้กนัจริงๆ เราไม่ได้จะเจอโทรศพัท์ถกูวางทิง้ไว้แบบ

นัน้กนับอ่ยๆ แตถ้่าหากลองคิดถึงการเดินผ่านร้านขายรองเท้าดสูิ แล้วดวงตาของเราก็มองเห็นบาง

สิ่งที่น่าดงึดดูใจอย่างมาก และก็ทัง้ๆ ที่ฉนัก็มีรองเท้าตัง้โหลหนึ่งเลยอยูใ่นตู้ เก็บรองเท้าของฉนั แต่

รองเท้าพวกนัน้ (ในร้านขายรองเท้า) ก็ดดูีมากเลยนะ และฉนัก็อยากได้มนัมากเลย แม้วา่จริงๆ 

แล้วรองเท้าพวกนัน้ก็ไมไ่ด้จ าเป็นกบัฉนัเลย แตด่วงตาของฉนัก็มองเห็นมนั แล้วภาพนัน้ก็ถกู

ประทบัในใจของฉนั และหวัใจของฉนัก็พดูวา่ ใช่เลย น่ีและสิ่งท่ีฉนัต้องการ และบางทีฉนัก็จะซือ้

รองเท้าคูน่ัน้ และบางทีรองเท้าเหลา่นัน้ก็จะยงัคงถกูเก็บไว้ในตู้รองเท้าของฉนัอีกเป็นเดือน แล้วก็

หลายๆ เดือนตอ่มา ใครจะรู้ละ่.. ดงันัน้ ดวงตานัน้หลอกลวงฉนั 
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หขูองฉัน ฉนัได้ยินคนพดูถึงช่ือฉนั หรือฉนัก็คิดวา่มนัเป็นช่ือฉนัแหละ ฉนัก็ไมแ่น่ใจนะ แตฉ่นัก็

สนใจกบับทสนทนานัน้มากเลย ฉนัก าลงัท างานของฉนั และก็มีคนสองคนตรงนัน้ก าลงักินชากนั

และพวกเขาก าลงัพดูคยุกนัอยู ่และฉนัก็คิดวา่ฉนัได้ยินช่ือของฉนั ฉนัอาจจะไมไ่ด้คิดถกูนะ บางที

ฉนัอาจจะไมไ่ด้ยินสิ่งนัน้อย่างถกูต้องจริงๆ ก็ได้ แตจิ่ตใจของฉนัก็ถกูรบกวน ถกูท าให้เสียสมาธิ

อย่างสมบรูณ์ และฉนัก็จดจ่ออยูก่บัสิ่งที่พวกเขาก าลงัพดูถึงแทนที่จะสนใจจดจ่ออยูก่บังานที่ฉนั

ควรต้องท า 

ประสาทสัมผัสการรับรู้รสชาต(ิลิน้)ของฉัน คณุหมอบอกกบัฉนัวา่ ไม่ให้ทานน า้ตาลแล้วนะ 

ไม่ให้ทานของหวานแล้ว แตแ่ล้วประสาทสมัผสัการรับรู้รสชาติของฉนัก็โหยหา/ปรารถนาจะได้

รับประทานน า้ตาลอยา่งมาก และดงันัน้พอฉนัเหน็บางสิ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิ่งที่ฉนัชอบ ฉนัก็ลืม

ค าแนะน าของหมอไปเลย แล้วฉนัก็ลงมือกิน/รับประทานสิ่งนัน้ ดงันัน้ บ่อยครัง้ที่เรามักจะถูก
น าพาไปในหนทางที่ผิดเน่ืองจากประสาทสัมผัสต่างๆ ของตัวเราเอง 

มันถงึเวลาแล้วที่เราจะกลับมาเป็นนายเหนือตนเอง (นายเหนืออวัยวะและประสาทสัมผัส

ของร่างกาย) เมื่อเรามีประสบการณ์ของการอยูต่รงนี ้เป็นแสงที่เปลง่ประกาย เป็นดวงวิญญาณ 

เราก็จะรู้วา่สิ่งนัน้มนัเป็นไปได้ สิ่งแรกสุดที่จ าเป็นก็คือ “การอยู่อย่างละวางจากร่างกาย และ
กลับมาตระหนักรู้ถงึ อัตลักษณ์ของเราหรือตัวตนที่แท้จริงที่คงอยู่ตลอดไป ว่าเราคือดวง
วญิญาณ” และในการละวางนัน้ฉันจะสามารถเป็นนายเหนือประสาทสัมผัสทางร่างกาย
ของฉันได้ ตวัอย่างเช่น ฉนันัง่อยูบ่นเก้าอีต้วันี ้และถ้าหากฉนัผกูพนัยดึมัน่กบัมนัอยา่งมากและ

อยากให้มนัเคลื่อนที่ไปกบัฉนั ฉนัก็จะติดอยูต่รงนี ้และเพราะเก้าอีน้ัน้หนกั มนัก็จะไม่เคลื่อนที่ไป

กบัฉนั ฉนัจะมีช่วงเวลาท่ียากล าบากเพราะสิ่งนัน้เลยละ่ แตใ่ช่ ฉนัอยูต่รงนี ้ฉนัก าลงัใช้เก้าอีต้วันี ้

เพลิดเพลินกบัมนั แตฉ่นัไมไ่ด้ยดึติดกบัมนั และดงันัน้ฉนัจึงเป็นอิสระที่จะเคลื่อนไหว และใน

ขณะเดียวกนั ฉนัจึงสามารถท่ีจะยกเก้าอีต้วันีแ้ละเอามนัไปกบัฉนัด้วย ถ้านัน่คือทางเลือกของฉนั 

ดงันัน้ การละวางจงึคือก้าวย่างเพื่อ/ในการมีอ านาจที่จะควบคุม/จัดการ(บางสิ่ง) 
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เหมือนกับที่ฉันจงึจะสามารถควบคุมเก้าอีแ้ละเอามันไปวางในที่ใดกต็ามที่ฉันต้องการ ถ้า

หากฉนันัง่อยูบ่นเก้าอีน้ัน้และยดึติดกบัมนั ฉนัจะยกมนัขึน้ได้อย่างไร นัน่คงเป็นไปไม่ได้  

ดังนัน้ หากฉันต้องการจะมีอ านาจหรือความเป็นนายเหนือประสาทสัมผัสทางร่างกายของ
ฉัน ทัง้ดวงตาของฉัน หขูองฉัน การรับรู้รสชาตขิองฉัน การแตะสัมผัสของฉัน ทัง้หมด

เหล่านัน้ สิ่งแรกที่ฉันต้องการคือกระบวนการในการละวาง และจากนัน้จึงเป็นการทดลอง

ของการอยู่ในความเงียบสงบ กลบัเขา้สู่ภายใน และในส านึกรู้ภายในของความเงียบสงบนี ้ฉนัจึง

สามารถรู้สึก/รบัรู้ไดว่้า ฉนันัน้ยงัคงอยู่ แม้วา่ในเวลาท่ีร่างกายนีอ้าจไม่ได้คงอยู่ ร่างกายนี ้

เปราะบางอย่างยิ่ง สามารถสญูสลายไปได้ แมลงอาจจะรบกวนได้ เชือ้โรค/ไวรัสอาจจะจู่โจมได้ 

อะไรๆ ก็สามารถเกิดขึน้ได้กบัร่างกายนี ้อวยัวะของฉนัอาจจะเกิดล้มเหลวขึน้มาเน่ืองจากบาง

สาเหต ุแต่เม่ือฉันตระหนักถงึการอยู่อย่างเป็นนายเหนือประสาทสัมผัสทางร่างกายนี ้ฉันก็

จะสามารถจะคงรักษาความสงบ/ความสมดุลของจติใจของฉันไว้ได้ ดงันัน้ไมว่า่อะไรก็ตามที่

ฉนัได้ยิน อยา่งแรกฉนัจะกลัน่กรองสิ่งนัน้ ลองดวูา่ฉนัอยากจะเก็บข้อมลูเหลา่นีไ้ว้ไหม หรือฉนัจะ

ปลอ่ยให้สิ่งนีเ้ข้ามาผ่านหขู้างหนึง่และออกไปจากหอูีกข้างหนึ่ง ไม่วา่อย่างไรก็ได้ทัง้สิน้ 

ดวงตาของฉนั อะไรท่ีฉนัก าลงัมองเห็นอยูนี่ ้ให้ฉนัได้ถามตนเองวา่มนัมีประโยชน์ไหมที่ฉนัจะยงัคง

เฝา้มองมนัตอ่ไป บางครัง้เราเห็นภาพบางภาพที่มนัดไูม่ถกูต้องมากนกั และเราก็รู้นะวา่มนัไม่

ถกูต้อง แตด่วงตาของเราก็ยงัคงเฝา้แตอ่ยากจะมองดสูิ่งนัน้ หรือแม้แตฉ่ากตอนของความรุนแรง 

แล้วนานเทา่ที่ฉนัมองดฉูากตอนเหลา่นัน้ ไมว่า่มนัจะอยูใ่นเฟสบุ๊ค หรือในโทรทศัน์ หรือตาม

โฆษณา ไมว่า่มนัจะเป็นอะไรก็ตาม แตฉ่ากตอนเหลา่นัน้ของความก้าวร้าวรุนแรง มาก/นานเท่าที่

ฉันมองดมัูน มากตามนัน้ที่ฉันซมึซับส่ิงนัน้ และฉนัก็ได้ซมึซบัความก้าวร้าวรุนแรงเหลา่นัน้ไว้

ภายในตนเอง แล้วอย่างแน่นอนที่การตอบโต้ของฉันต่อสถานการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นไปใน

แบบเดียวกันกบัความก้าวร้าวรุนแรงเหลา่นัน้ เพราะนัน่คือสิ่งท่ีฉนัได้เก็บเอาไว้ภายใน  

ดงันัน้ทกุๆ สว่น/อวัยวะของประสาทสัมผัสทางร่างกายของฉันนัน้ส าคัญอย่างยิ่งกับชีวติ

ของฉัน และกับการมีชีวติความเป็นอยู่ที่ด ีฉนัจะไม่สามารถเพลิดเพลินหรือความสขุกบัชีวิตได้
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เลยถ้าไม่มีประสาทสมัผสัทางร่างกายเหลา่นี ้แต่ถงึอย่างนัน้ฉันก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง

กลับมาอยู่ในสภาพของความเป็นนาย ดงันัน้ การฝึกฝนที่เราเรียกว่าการมีส านึกเป็นดวง
วญิญาณ คือรากฐาน/เป็นพืน้ฐานส าหรับการเตบิโตทางจติวิญญาณ และส าหรับการท า

สมาธิด้วยเช่นกัน และสิ่งนีน้ัน้งา่ยดายอย่างย่ิง มนัไมไ่ด้มีความซบัซ้อนใดๆ เลย เพียงแคก่ารมี

ความคิดวา่ ใครคือผู้ ท่ีก าลงัมองด?ู ฉนั ดวงวิญญาณ ก าลงัมองดผู่านดวงตาของฉนั, ใครคือผู้ ท่ี

ก าลงัพดู? ฉนั ดวงวิญญาณ ก าลงัพดูผ่านปากของฉนั และฉนัคือผู้ที่มีหน้าที่/ความรับผิดชอบตอ่

ทกุสิ่งเหลา่นี ้น่ีคือเวลาที่เราจ าเป็นต้องมองดใูนสิ่งนี ้และมองดวูา่เราจะสามารถมีการทดลองกบั

กระกวนการในการละวางนีไ้ด้อย่างไร  

การละวางไม่ได้หมายถงึความเป็นลบ การละวางไม่ได้หมายถงึการปฏิเสธ การละวาง
ไม่ได้หมายถึงการมีความไม่ชอบ การละวางนัน้เรียบง่าย/ง่ายดาย การละวางหมายถงึการ

อยู่อย่างเป็นอสิระ ที่จะสามารถใช้ส่ิงใดก็ตามที่เรามีไปในทางที่ดทีี่สุดที่จะเป็นไปได้ และ

ดงันัน้ การละวางจากร่างกายจงึมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถ

มีประสบการณ์และมีการตระหนักรู้ของ “ฉันคือดวงวิญญาณ” และเมื่อฉันท าเช่นนัน้ ฉันก็

จะได้ค้นพบบางสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่ง ฉนัดวงวิญญาณ มีคุณสมบตัอิันเป็นนิรันดร์/คงอยู่

ตลอดไปอยู่ภายในโลกของฉนั คลังสมบตัภิายในของฉันมีความสงบ ความรัก สัจจะ ความ

เบกิบาน ความบริสุทธ์ิ และอย่างแน่นอน นัน่คอืความท้าทายด้วย เช่นที่วา่ฉนัจะยงัสามารถคง

อยู่อย่างสงบเยือกเย็นตลอดเวลาไดไ้หม ไม่วา่จะมีความป่ันป่วนหรือความไม่สงบมากมายเพียงใด 

นัน่ยอ่มเป็นไปได้ ถ้าฉนัฝึกฝนการมีส านกึเป็นดวงวิญญาณและอยูอ่ย่างละวาง 

ฉนัจะสามารถด ารงอยู่ในหนทางของความรกัตลอดเวลาไดไ้หม โดยที่ไมมี่ความไม่ชอบ ความ

เกลียดชงั หรือความรู้สกึที่เป็นลบใดๆ ก็ตามเข้ามา ใช่ เราได้มองเห็นการพิสจูน์/ข้อพิสจูน์เหลา่นัน้

ของโยคีแล้ววา่ ความรักท่ีบริสทุธ์ินัน้หมายถงึเพียงแคก่ารได้ให้ไป โดยไมค่าดหวงัสิ่งใดตอบแทน 

และอยา่งแนน่อนท่ีความรักท่ีบริสทุธ์ิได้คงอยูต่รงนัน้ภายในดวงวิญญาณ 
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สจัจะคงอยูต่รงนัน้ ความร่าเริงเบิกบานคงอยูต่รงนัน้ ความบริสทุธ์ิก็คงอยูต่รงนัน้ (ในดวง

วิญญาณ) และดงันัน้มากเทา่ที่ฉนัมีประสบการณ์ผ่านการทดลองนีข้องตวัฉนัเอง ของการตระหนกั

รู้วา่ เป็นฉนั ดวงวิญญาณ ที่ก าลงัมองด ูรับฟัง พดูคยุ รับประทาน ท าสิ่งตา่งๆ หรือไม่วา่สิ่งใดก็

ตามท่ีฉนัท า (มากตามนัน้)สิ่งนัน้ก าลงัย า้เตือนฉนัถึงตวัตนของตวัฉนัเอง(วา่) “ฉนัคือใคร” และ

สามารถที่จะมีประสบการณ์ของการแยกหา่งระหวา่งดวงวิญญาณและร่างกาย แม้วา่ทัง้คูจ่ะ

ท างานด้วยกนั แตก็่สามารถที่จะรับรู้ถงึประสบการณ์ (ของการแยกหา่ง) นัน้ได้ 

ขอให้ช่วงเวลา ณ ขณะนี ้เราได้ทดลองกลับเข้ามาสู่การเดนิทางภายในนีร่้วมกัน 

“จดจ่อความคิดของฉนั ณ ตรงจดุกึ่งกลางหน้าผากของร่างกายนี ้รู้สกึถงึพลงังานภายในของฉนั 

ฉนัเปลง่ประกาย และกระจายล าแสงของพระเจ้า…  

ฉนัคือชีวิตภายใน แยกหา่งจากร่างกายที่มีตวัตนนี ้ฉนัคือชีวิตที่เตม็ไปด้วยสงบ ชีวิตที่เต็มไปด้วย

ความรัก ชีวิตแหง่แสงและพลงัอ านาจ ชีวิตที่สามารถแยกแยะและแก้ไขปัญหา ฝึกฝนการตระหนกั

รู้นี ้ฉนัคือดวงวิญญาณ ท าทกุสิ่งท่ีฉนัจ าเป็นต้องท า ในขณะท่ีเพียงแตอ่ยูใ่นการตระหนกัรู้ที่สงูสง่นี ้

โอมชานติ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Er1GjE80J1w&t=89s 

https://www.youtube.com/watch?v=Er1GjE80J1w&t=89s

