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วันที่ 3: การเดนิทางภายใน – ความคดิของฉันมาจากที่ไหน? 

BK Jayanti (08-04-2020) 

 

โอม ชานติ  ขอทกัทายและต้อนรับพี่น้องหญิงชายของฉนัด้วยความสงบ 

เราก าลงัอยูใ่นช่วงของการทดลองแนวคิดที่วา่ ดวงวิญญาณและร่างกายนัน้แยกห่างออกจากกนั 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็ก าลงัท างานร่วมกนั ใช่เลย ในการทดลองของการตระหนกัรู้ถงึตวัตนที่ฉนัเป็น 

ดวงวิญญาณซึง่คือฉนั ด้วยส านกึรู้นีท้ าให้ฉนัสามารถท่ีจะมีประสบการณ์ของความเป็นนายเหนือ

ประสาทสมัผสัทางร่างกายของฉนั 

เรามาลองส ารวจเพิ่มเติมกนัอีกสกัหน่อยดีกวา่วา่ แท้จริงแล้วอะไรก าลงัเกิดขึน้อยูภ่ายในฉนั ดวง

วิญญาณ ชีวิตที่คงอยูภ่ายในนี ้สิ่งที่ฉนัได้พบก็คือ เมื่อฉนัได้ด าดิ่งลกึลงไปภายในมากเทา่ไหร่ ฉนัก็

ได้ค้นพบ 5 คณุสมบตัิ อนัเป็นคณุสมบตัิที่เป็นธรรมชาติของตวัฉนัเอง ความสงบ ความรัก สจัจะ 

ความสขุ และความบริสทุธ์ิ แตอ่ย่างแน่นอนที่เราไมค่อ่ยได้มีประสบการณ์ถงึสิ่งเหลา่นีใ้นชีวิตของ

เรามากเทา่ไหร่ เพราะเรานัน้จดจ่อมากเกินไปกบัสิ่งภายนอก กบัตวัตน/อตัลกัษณ์ที่เป็นวตัถ ุที่ท า

ให้เราหลงลืมการแตะสมัผสักบัตวัตนที่แท้จริงของเราไป ดงันัน้ การได้เดินทางไปกบัการเดินทาง

ภายในและเข้าใจวา่ฉนัคือใคร อย่างแท้จริงที่สิ่งนีช้่วยให้ฉนัได้เข้าใจวา่สิ่งใดก าลงัเกิดขึน้อยู่จริงๆ 

ในชีวิตภายในนี ้

ตวัอย่างเช่น เมื่อเวลาที่ฉนัได้ปลอ่ยให้ตนเองนัน่อย่างน่ิงเงียบ สิ่งที่ฉนัสงัเกตได้คือ ฉนัอยากจะอยู่

เงียบๆ แตจิ่ตใจของฉนัก็ก าลงัคิด ก าลงัท างานอยูต่ลอดเวลา ในบางครัง้จิตใจก็ท างานแบบเคลื่อน

ไปอยา่งน่ิมนวลและแผ่วเบา แตใ่นบางเวลา จิตใจก็อาจจะเคลื่อนไปอยา่งเตม็ก าลงัของกระแสธาร

ของความคิด หรือราวกบัคลื่นยกัษ์ของความคิดเลยในบางที และดงันัน้ฉนัก็ได้ตระหนกัวา่ ภายใน

ของชีวติภายในนัน้มีความคดิมากมาย เป็นความคิดมากมายหลากหลายประเภท สามารถ

เป็นความคิดทีเ่ป็นลบ เป็นความคิดทีไ่ร้ประโยชน์ เป็นความคิดทีธ่รรมดา เป็นความคิดทีเ่ป็นบวก 
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เป็นความคิดทีบ่ริสทุธ์ิ หรือความคิดทีสู่งส่งอย่างย่ิง ทัง้หมดเหลา่นีเ้ป็นไปได้ทัง้สิน้ ฉัน ชีวติที่อยู่
ภายในสามารถที่จะมี/เลือกประเภทของความคิด และ/หรือคุณภาพของความคิดตามที่

ต้องการได้ (และเช่นเดียวกนั) มันเป็นไปได้ ที่เราทุกคนนัน้จะสามารถมีประสบการณ์กับ

ความคดิที่สูงส่งสูงสุด เป็นความคดิที่ไมใ่ช่คิดกงัวลเก่ียวกบัตวัเอง ไม่ใชค่วามเห็นแก่ตวัไม่วา่ใน

ระดบัใดก็ตาม ความคิด(ที่สงูสง่)เหลา่นัน้ ขึน้อยู่กับการตระหนักรู้ของตัวตนที่แท้จริงทางจติ
วญิญาณที่ด ารงอยู่เป็นนิรันดร์ เป็นความคิดของการหยบิยื่นบางสิ่งออกไปเพื่อให้ เพื่อ
การรับใช้ ความคดิที่บริสุทธ์ิที่สูงส่ง แตถ่งึอยา่งนัน้ เราทัง้หมดเองก็อาจมีประสบการณ์ของสิ่ง

ที่ตรงกนัข้ามกบัสิ่งนัน้ด้วยเช่นกนั เชน่ที่วา่บางสิ่งเกิดขึน้แล้วฉนัก็เข้าไปสูก่รอบ/ฉากที่เป็นลบ และ

ผู้คนก็บอกกบัฉนัวา่ท าไมฉนัถึงมีความเป็นลบมากมายขนาดนี ้แตฉ่นัก็เพียงแตห่าเหตผุลแก้ตวั/

พยายามพิสจูน์ในสิ่งนัน้ ฉนัคิดวา่ฉนัถกูต้อง และดงันัน้ฉนัจึงเข้าไปสูค่วามเป็นลบนัน้มากย่ิงขึน้

กวา่เดิม แตน่ัน่ก็คือฉนั ฉนัอาจจะอยู ่ณ ตรงนี ้หรือไปอยูต่รงจดุนัน้ก็ได้ ฉนัสามารถเลือกได้วา่ ฉนั

ปรารถนาจะไปอยูต่รงจดุไหน/ณ ที่ใด ดงันัน้ ความเข้าใจที่ว่า ฉันคือผู้สร้างความคิดของตัวฉัน
เอง คือวธีิการที่ทรงพลังอย่างยิ่งที่ฉันสามารถน ามาใช้ เพื่อก าหนดและควบคุมความคิด 
รวมทัง้รับผดิชอบและปรับเปล่ียนคุณภาพของความคิดของตนเอง ให้เป็นไปตามที่

ต้องการ ฉนัสามารถท าสิ่งนัน้ได้ ความคิดของฉนัสามารถอยู ่ณ ตรงนี ้หรือจะไปตรงนัน้ก็ได้ และ

ฉนัต้องตดัสินใจเลือก แตใ่นทกุๆ ครัง้ มนัจะมีการซ า้ของความคดิ ความคิดนัน้เข้ามาและก็จะ

เข้ามาอีกครัง้ แล้วมนัก็กลายเป็นการท าลายประวตัิที่บนัทกึไว้ (ท าลายสถิต)ิ เป็นแบบนัน้ครัง้แล้ว

ครัง้เลา่ เป็นเพราะความคดินัน้สร้างความรู้สึก การซ า้รอยของความคดิจงึท าให้ความรู้สึก

(เดมิๆ ที่เคยเกดิขึน้) นัน้ยังคงอยู่ภายในตวัฉนั แม้วา่ในตอนนีส้ถานการณ์ภายนอกอาจจะ

เปล่ียนไปแล้วก็ตาม 

ฉนัจะยกตวัอย่างให้ฟัง เช่น มีใครสกัคนที่ฉนัก าลงัต้องรอเขาอยู ่แล้วฉนัก็เอาแตค่ิดวา่พวกเขาไมมี่

ความเคารพตอ่ฉนัสกันิดเลยนะนัน่ พวกเขาไมไ่ด้มีความใสใ่จหรือให้ความเคารพนบัถือกนัเลย ฉนั

ติดตอ่พวกเขาไมไ่ด้ ฉนัก็เลยไม่รู้วา่ท าไมพวกเขาถึงมาสาย แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ติดตอ่มาหาฉนัด้วย 

และดงันัน้ดสูิวา่มนัเกิดอะไรขึน้อีกแล้ว ความรู้สกึนีม้นัก็เร่ิมเกิดขึน้ เพราะความคิดนัน้เฝา้แตว่นซ า้
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ไปซ า้มาอยูอ่ย่างนัน้ พวกเขาไมเ่คารพฉนั และมนัก็เร่ิมเกิดความรู้สกึของการไม่ได้รับความเคารพ 

และดงันัน้พอบคุคลนัน้มาถงึ แม้เขาจะอธิบายเหตผุลที่เข้าใจได้มากเลยวา่ท าไมเขาถงึมาสาย 

ท าไมเขาถงึติดตอ่ฉนัไมไ่ด้ แตก่ระนัน้ ความรู้สกึในตอนนีข้องฉนัของการไม่ได้รับความเคารพนบั

ถือ มนัก็รุนแรงมากเสียจนพฤติกรรมของฉนัตอ่พวกเขามนัก็ไมมี่ความเคารพใดๆ ถ้าฉนัรู้สกึวา่ฉนั

ได้รับความเคารพ ฉนัก็จะให้ความเคารพกบัพวกเขาด้วยเช่นกนั แตค่วามรู้สกึในตอนนีม้นัเป็นเช่น

ที่วา่พวกเขาไม่เคารพฉนั และดงันัน้ฉนัก็เลยหยาบคายกบัพวกเขาอยา่งมาก ฉนัไมพ่ดูคยุกบัพวก

เขาอยา่งสภุาพ ฉนัไมไ่ด้มีปฏิสมัพนัธ์/ท างานร่วมกบัพวกเขาในวิธีปกติ/อยา่งที่เคยท า และอยา่ง

แน่นอนที่พวกเขาก็มองเห็นได้ รู้สกึได้ และความสมัพนัธ์นัน้ก็เร่ิมที่จะเกิดความตงึเครียดขึน้แล้ว  

แม้วา่เขาจะมีเหตผุลที่ดีมาก และฉนัก็ยอมรับสิ่งนัน้ในความคิดของฉนั แตค่วามรู้สกึของฉนัก็ยงัคง

ไม่ยอมเปลี่ยน ฉนัไมส่ามารถจดัการ/ปรับเปลี่ยนความรู้สกึของฉนัได้ ดงันัน้ คุณภาพของ

ความคิดของฉันนัน้สร้างความรู้สึกของฉันด้วย 

ความคดินัน้จะมาและไปอย่างรวดเร็ว ณ ขณะหน่ึงอยู่ตรงนี ้และอีกขณะหน่ึงกจ็ากไปตรง
นัน้ แต่ความรู้สึกของฉัน มันไม่สามารถจะถูกโยกย้ายไปได้รวดเร็วขนาดนัน้ ดังนัน้มัน
เป็นส่ิงส าคัญที่ฉันจะคอยมองดคุูณภาพของความคดิของฉัน เพื่อที่ความรู้สึกของฉันจงึ

จะสามารถบริสุทธ์ิและสูงส่งสวยงามได้ด้วยเช่นกัน.. ความรู้สกึนัน้ถกูเติมเตม็ด้วยความมี

เกียรติ/ศกัด์ิศรีและความเคารพ ที่เป็นไปส าหรับตวัฉนัเองและผู้อื่น และดงันัน้ น่ีคือพืน้ที่ที่เราได้
ให้ค านิยาม/สัญลักษณ์และเรียกพืน้ที่นีว่้า “จติใจ”  

มีอีกพืน้ที่หน่ึง ที่ซึ่งลึกลงไปกว่านัน้ ละเอียดอ่อนกว่า แต่เราสามารถเหน็ได้ ว่ามันอยู่ตรง

นัน้ และน่ันคือความสามารถของฉันในการให้เหตุผล/หาเหตุผล “บุดด ิ- สตปัิญญา” สิ่งนัน้

ไม่ใช่บางสิ่งท่ีเก่ียวกบัปัญญา(ทางสมอง) แตค่ือพลังงานนัน้อยู่ ข้างในชีวติ ภายในตัวตนที่

แท้จริง ดวงวญิญาณ ซึง่มีความสามารถในการรับเอาความรู้เข้าไป/เก็บเก่ียวความรู้ ยอ่ยหรือ

ประมวลความรู้ และสามารถที่จะเปลีย่นความรู้นัน้ให้กลายเป็นบางสิ่งที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ความเข้าใจของฉนั เหตผุลของฉนั และสิ่งนัน้จะแม้แตน่ าทางให้กบัฉนัในงานท่ีฉนัต้องท า ในขณะ/
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ตราบเทา่ที่ฉนัมีส านกึรู้ในสิ่งนัน้.. การเข้าใจ การคดิวิเคราะห์ และการมองเหน็ ว่าสิ่งใดนัน้
ถูกต้องอย่างแท้จริง และส่ิงใดที่ดูจะไม่ถูกต้องนัก หรือส่ิงใดที่ผิด  

สตปัิญญา (buddhi) ของฉัน คือความสมดุล เป็นเหมือนตาชัง่ที่รูปปัน้ผู้ พิพากษาหญิงถือไว้ รูป

ปัน้นัน้แสดงให้เห็นวา่ ตาทัง้สองข้างของเธอถกูผ้าปิดไว้ แตเ่ธอได้ถือตาชัง่ไว้ มนัไมใ่ช่ประเดน็/

ค าถามเก่ียวกบัการมองเห็นด้วยดวงตาเนือ้คูนี่ ้สิ่งนีค้ือค าถามของความเข้าใจ วา่สิ่งใดที่ก าลงั

เกิดขึน้ เพื่อที่การตดัสินใจของฉนัจะชดัเจนและใสสะอาด ไมไ่ด้ถกูกระทบจากความรู้สกึของฉนั 

เราเห็นไหมวา่ ทกุสิ่งเหลา่นีก้ าลงัเกิดขึน้ภายในจดุแหง่แสงเลก็ๆ นี ้ภายในดวงวิญญาณ ใช่ แม้วา่

เป็นเพียงภายในจดุแหง่แสงนี ้แตส่ิ่งตา่งๆ มากมายนัน้ได้ถกูรวบรวมเอาไว้ และทกุสิ่งเหลา่นีน้ัน้

ละเอียดออ่น เราไม่สามารถมองเห็นได้เลยแตเ่ราสามารถเข้าใจสิ่งนัน้ สามารถรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้

จากการเดินทางเข้าสูภ่ายในของตวัเราเอง ดงันัน้ สตปัิญญานัน้มีความสามารถ/การท างานอยู่  

2 อย่างด้วยกัน คือการท าความเข้าใจ และการก าหนดทศิทาง สิ่งนีเ้กี่ยวข้องกับส านึกรู้
ของฉัน 

จากนัน้ก็มีประเดน็ที่ 3 “สันสการ์” รอยประทบัที่ฉันมีเกบ็/บันทกึไว้ มนัช่างมากมายเหลือเกิน 

ลองจินตนาการดสูิวา่ มีประสบการณ์มากมายแคไ่หนที่ฉนัได้รับและเก็บมนัไว้ในตลอดทัง้วนั 

ตัง้แตช่่วงเวลาที่ฉนัตื่นนอนจนถงึช่วงเวลาเข้านอนในเวลากลางคืน เป็นพนัๆ และหลายพนั

ประสบการณ์ และฉนัก็อาจจะไม่ได้สามารถจดจ าสิ่งเหลา่นัน้อย่างมีสติรู้ตวัได้หมดด้วยซ า้ไป แต่
ทุกส่ิงนัน้ถูกบนัทกึเอาไว้ทัง้หมด ทุกส่ิงนัน้ถูกบนัทกึไว้ภายในดวงวญิญาณ และสิ่งเหล่านี ้
ก็สร้างแนวโน้ม/การจัดการต่างๆ ล่วงหน้าของฉัน หรือสัญชาตญาณของฉัน หรือที่เรา

เรียกมันว่าจติใต้ส านึก สิ่งนีอ้ยูล่กึลงไปใต้พืน้ผิว มนัอยู ่ณ ตรงนัน้ 

ทุกสิ่งเหล่านีท้ างานร่วมกันได้อย่างไร? มนัมีกลไกบางอยา่งที่ยดึโยงสิ่งเหลา่นัน้ไว้ด้วยกนั และ

ท าให้สิ่งเหลา่นัน้ท างานร่วมกนัอย่างนัน้หรือ? ใช่ มนัมีสิ่งนัน้ และสิ่งนัน้ก็ก าลงัท างานไปอย่างเป็น

วงจร จากสนัสการ์ของฉนั ฉนัมองเห็นบางสิ่ง ได้ยินบางอยา่ง นัน่คือตัวกระตุ้น และจาก/เป็น

เพราะสนัสการ์ของฉนั บางความคิดก็เกิดขึน้ 
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ฉนัจะยกตวัอย่างให้ฟัง เช่น บางทีฉนัอาจจะมองเห็นสนุขั และประสบการณ์ลา่สดุของฉนัเก่ียวกบั

สนุขันัน้ก็น่ากลวัอย่างย่ิงเลย ฉนัเคยเกือบจะถกูสนุขักดั และดงันัน้ในเวลานีเ้น่ืองจากรอยประทบั

ในตอนนัน้ ความคิดแรกที่เข้ามาก็คือความกลวั ฉนัควรจะวิ่งหนีดีไหม? หรือฉนัจะอยูต่รงนี?้ ฉนั

หรือควรจะไปที่ไหน? ฉนัควรจะท าอะไรดี? ฉนัควรจะตีสนุขัตวันัน้เลยดีไหม? เน่ืองจากเพราะ

ประสบการณ์ครัง้ลา่สดุ/สดุท้ายที่ฉนัมี.. มนัเป็นความไม่แน่ใจ แตใ่นความคิดใดความคิดหนึง่

เหลา่นีก็้สามารถที่จะปรากฏขึน้มาได้ บนพืน้ฐานของสนัสการ์ที่ฉนัเก็บ/บนัทกึไว้ภายในตวัฉนั 

(เม่ือ)ความคิดเหล่านีป้รากฏขึน้มา บุดดหิรือสตปัิญญาก็จะคอยแยกแยะตัดสิน ฉันควร

จะ... หรือไม่ควรจะ... ฉนัควรจะวิ่งหนี หรือควรจะอยูต่รงนีต้อ่ไป ฉนัควรจะตี หรือควรจะอยูใ่น

ความเงียบสงบ? อะไรคือสิ่งนัน้ท่ีฉนัก าลงัจะท า? สติปัญญาจะให้เหตผุลและคิดวิเคราะห์ มีการ

ตดัสินใจและกลายเป็นการกระท าที่ฉนัจะลงมือกระท าตามนัน้ และอย่างแน่นอนที่สิ่งต่างๆ 
เหล่านีท้ัง้หมดเกิดขึน้ภายในตัวในตวัทุกๆ คน และเป็นไปเฉพาะกับแต่ละคน เป็นความ

หลากหลายทัง้หมดของประสบการณ์ที่ปรากฏขึน้มา แตส่ิ่งนีเ้กิดขึน้กบัใครก็ตามที่ก าลงั

มองด/ูสงัเกตการณ์ฉากตอนนัน้อยู ่ใครบางคนก าลงัมองดวูา่สนุขัมนัจะมาหาฉนัไหม? เราจะท า

อะไร? ฉนัจะวิ่ง? ฉนัจะตมีนั? อะไรจะเกิดขึน้? และขณะที่ใครบางคนอีกเช่นกนั ก็ก าลงัเกิด

ความคิดมากมายไปตามประสบการณ์ของตัวเขาเอง ความคิดมากมายราวกบัขบวนรถไฟที่

ก าลงัเคลื่อนเข้ามาในท านองเดียวกนัเลย ดงันัน้ หน่ึงเหตุการณ์ หน่ึงเร่ืองราวแต่มีหลากหลาย

ความคิด ขึน้อยู่ กับคุณภาพของสตปัิญญา มากแค่ไหนที่สตปัิญญานัน้สะอาด ไม่มี

ร่องรอย/รอยประทบัของอดีต.. นัน่ก็แคส่นุขัตวัหนึง่ ไมใ่ช่วา่สนุขัทกุตวัจะเป็นเหมือนกนัไปหมด

เสียหน่อย บางทีตวันีอ้าจจะไมมี่เจตนาที่ไมด่ีอะไร และดงันัน้ สติปัญญาก็อยูอ่ย่างใสสะอาด 

สถานการณ์ตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง? มนัไมไ่ด้มีสญัญาณใดท่ีบง่บอกวา่มีความก้าวร้าวรุนแรงจาก

สนุขัตวันัน้ และดงันัน้ท าไมฉนัจงึควรจะตอบโต้ด้วยความก้าวร้าวรุนแรงเลา่ ทกุอย่างนัน้เรียบร้อย

ดี ให้ฉนัได้อยูอ่ย่างเยือกเย็น อยูอ่ย่างเตม็ไปด้วยความสงบ กระบวนการเหลา่นีน้ัน้เกิดขึน้อยา่ง

รวดเร็วอย่างย่ิง ทกุสิ่งนัน้เกิดขึน้อยา่งเร็วมาก และไม่วา่อะไรก็ตามท่ีเข้ามาผ่านเคร่ืองกรองนี ้คือ
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สิ่งที่ฉนัเลือกที่จะท า คือการกระท าที่ฉนัเลือกจะแสดง (กระท า) และนัน่ก็คือรอยประทบัที่ถกูบนัทกึ

ในเวลานี ้แล้วจากรอยประทบัใหมนี่ ้ในครัง้ตอ่ไปหากฉนัต้องเจอกบัสนุขัอีกครัง้ บางทีฉนัก็อาจจะ

มีความกรุณา/เห็นอกเห็นใจกบัมนัมากขึน้ มีการคิดพิจารณามากขึน้ และฉนัก็อาจจะไมแ่ม้แต่

คิดถึงการจะตีมนั หรือการวิ่งหนีด้วย วิธีปฏิบตัิของฉนัก็จะเปลี่ยนไปอย่างสมบรูณ์ 

เพราะฉะนัน้ น่ีก็คือวงจรที่เกิดขึน้ภายในของเรา มนัเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และละเอียดออ่นอยา่ง

ย่ิง เป็นเพียงแคพ่ลงังาน ไม่มีสิ่งใดเป็นวตัถแุตเ่ป็นสิ่งเกิดขึน้จริง และน่ีก็คือการท างานของสิ่ง
เหล่านี…้ สันสการ์ รอยประทบั ความคดิ เคร่ืองกรอง/การกล่ันกรอง การกระท า และการ
บันทกึ บันทกึฉบับใหม่ของประสบการณ์ที่เพิ่งถูกบนัทกึเก็บไว้  

มนัไมใ่ช่วา่ฉนัเข้าใจทกุสิ่งทัง้หมดเหลา่นี ้มีหนทางบางอยา่งไหมที่ฉนัจะสามารถเปลี่ยนรอย

ประทบัตา่งๆ ของฉนัได้.. สิ่งที่สวยงามของวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นีค้ือมนัท าก าลงัให้เราเห็นผล/

เข้าใจได้อย่างถกูต้องในสิ่งใดก็ตามท่ีเราได้รู้จากประสบการณ์ในทางปฏิบตัิ เรารู้วา่ผู้คนสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ บางทีอาจจะเพราะอบุตัิเหตหุรือเพราะการสญูเสีย ผู้คนนัน้เปลี่ยนได้ ไมว่า่มนัจะ

เป็นอยา่งไรก็ตามแตเ่ราก็รู้วา่ ผู้คนนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างแน่นอนท่ีก่อนหน้านีเ้ราถกู

บอกเอาไว้วา่ ไมว่า่รอยประทบัใดก็ตามท่ีได้ถกูสร้างขึน้ในสมองจนถงึอาย ุ7 ขวบ มนัจะไม่มีวนั

เปลี่ยนไปหลงัจากนัน้ แตใ่นเวลานีว้ทิยาศาสตร์ก าลงับอกเราถงึบางสิ่งที่ตา่งไป พวกเขาบอกเราวา่

สมองนัน้มีสภาพพลาสติก (สามารถเปลี่ยนแปลงได้) (plasticity) และนัน่หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึน้ได้ และอย่างแน่นอนที่นัน่คือ ประสบการณ์ของฉนั  

ไม่ว่าสันสการ์/รอยประทบัใดก็ตามที่ดวงวญิญาณได้เก็บบนัทกึไว้ หากฉันปรารถนาจะ
เปล่ียนสันสการ์ที่เป็นลบ และสร้างสันสการ์ที่เป็นบวกและบริสุทธ์ิภายในตวัฉัน ฉัน
สามารถท าสิ่งนัน้ได้ เร่ิมจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบความคิด น าไปสู่การช่วยท าให้

สตปัิญญาของฉันนัน้สะอาดอย่างยิ่ง เพ่ือท่ีความคิดท่ีดี ความคิดท่ีบริสทุธ์ิเทา่นัน้จะผ่านเข้ามา

สูเ่คร่ืองกรอง/การกลัน่กรอง และออกไปสู่/กลายไปเป็นการกระท า แล้วเราก็จะเร่ิมต้นท่ีจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงในนิสยั/ความคุ้นชินของตวัเรา การเปลี่ยนแปลงในทศันคติของเรา การเปลี่ยนแปลง
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ในสนัสการ์และรอยประทบัที่เราบนัทกึไว้ ซึง่นัน่เป็นขา่วดี และอย่างแน่นอนที่ภายในสนัสการ์ของ

เรานัน้ คือคณุสมบตัิดัง้เดิมที่เราได้ก าลงัพดูถึงอยู่ ดงันัน้ขอให้เราได้ร่วมเดินทางไปในการเดินทาง

ภายในนีด้้วยกนั และมีประสบการณ์กบัสิ่งเหลา่นัน้ 

(โยคะ) ฉันจะพดูความคดิของฉัน และเชิญชวนทุกคนให้คิดตาม ร่วมทดลองไปกับ

ความคิดเหล่านัน้  

“เวลานี ้ขอให้เรากลบัเข้าสูภ่ายในตนเอง มีการตระหนกัรู้ของการเป็นดวงวิญญาณ ฉนัเปลง่

ประกายแสง ฉนัคือชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสวา่ง…  

และในขณะที่ฉนัก าลงัเปลง่ประกายแสงอยูนี่ ้ฉนัสามารถรู้สกึได้วา่ เพื่อนบ้านฉนัและผู้คนอื่นๆ 

ปรารถนาจะเห็นวิธีที่ฉนัจะตอบสนอง วิธีที่ฉนัปฏิบตัิ แตฉ่นัไมไ่ด้มองออกไปข้างนอกที่พวกเขาอีก

ตอ่ไป ฉนัก าลงัมองดตูวัฉนัเอง ฉนัก าลงัด าด่ิงลงไป ลกึลงไปๆ… 

เวลานี ้ฉนัได้มาถึงในสภาพที่ฉนันัน้เช่ือมโยงกบัตวัตนภายในของฉนั และฉนัสามารถมองเห็น

ความคิดมากมายก าลงัท่ีก าลงัเกิดขึน้ ความคิดท่ีก าลงัว่ิงไปตรงนัน้ ไปตรงนี…้ แตฉ่นัได้เลือกหนึง่

ความคิด เป็นความคิดของความสงบภายใน ฉนัเก็บความสงบนัน้ไว้ภายในจิตใจตนเอง ฉนั

อนญุาตให้ความคิดของฉนักลบัมาเยือกเย็น…  

ความสงบ คือสภาพดัง้เดิมของชีวิต ความสงบ คือสิ่งที่ฉนัเป็น ความสงบ คือความเป็นธรรมชาติ 

ความสงบนัน้เร่ิมท าให้ฉนัรู้สกึคุ้นเคย (ฉนัเร่ิมที่จะคุ้นเคยกบัความสงบ) ความสงบ คือสิ่งที่ฉนั

ปรารถนาจะกลายเป็น… และในส านกึรู้ของความสงบนี ้ฉนักระจายกระแสของความสงบออกไป 

ให้กบัครอบครัวของฉนั… ให้กบัผู้คนในสายใยความสมัพนัธ์กบัฉนั… ให้กบัทัง้โลก…  

ทัง้โลกนี ้คือครอบครัวของฉนั และฉนัได้แบง่ปันกระแสแห่งความสงบนีก้บัทกุคน และทัง้หมดนัน้ 

โอมชานติ” 

https://www.youtube.com/watch?v=hPAwZ8E7fLk 

https://www.youtube.com/watch?v=hPAwZ8E7fLk

