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วันที่ 5: การเดนิทางภายใน – การเช่ือมโยงกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด (พระเจ้า) 

BK Jayanti (10-04-2020) 

 

โอมชานติ วนันีเ้ราจะมาพดูถึงเก่ียวกบัหวัข้อของผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ ผู้ที่สงูสดุ ดวงวิญญาณสงูสดุ 

พระเจ้า ไมว่า่จะในช่ือเรียกได้ก็ตาม แตเ่ราจะมาลองมองดใูนสิ่งนัน้ในมมุมองท่ีลกึล า้มากขึน้กนั

สกัเลก็น้อย 

เช่นทีฉ่นัเคยพดูไว้วา่ ทัง้หมดท่ีฉนัน ามาแบง่ปันกบัพวกเราทกุคนเป็นเพียงความคิดเห็นของฉนั 

ที่มาจากพืน้ฐานของการศกึษาความรู้ราชาโยคะ ของบราห์มา กมุารี ฉันอยากจะบอกอีกครัง้
หน่ึงว่า ฉันเองก็ต้องท าความเข้าใจกับความรู้ในประเดน็ต่างๆ อย่างลึกซึง้ และที่ส าคัญ
คือ ฉันได้ท าการทดลองกับสิ่งนัน้เช่นกัน ก่อนที่จะสามารถพดูได้ว่า ส่ิงนัน้คืออะไร เป็น
อย่างไร เช่นที่มันเป็น และดงันัน้ เช่นเดียวกนัส ำหรบัพวกเรำทกุคน ที่อย่างแน่นอน เราสามารถ

จะมองได้วา่บางสิ่งนี ้คือการทดลอง และแล้วก็เพียงแต่เปิดหวัใจและจิตใจของเรำไว ้ลองเปิดรบั

ส่ิงนัน้และมองดูว่ำ อะไรคือส่ิงทีเ่รำเขำ้ใจ อะไรคือส่ิงทีเ่รำรู้สึกได ้อะไรคือประสบกำรณ์ของเรำ 

เราได้พดูถึงพระเจ้า ดวงวญิญาณสูงสุด/ชีวติสูงสุด ผู้เป็นจุดแห่งแสง (เช่นเดียวกนักบัเรา ดวง

วิญญาณ) แตภ่ายใน(จดุ)นัน้ ทา่นเปรียบดั่งมหาสมุทร เป็นมหาสมทุรของทกุคณุสมบตัิ/

คณุลกัษณะอนัเป็นบวก และเป็นสิ่งส าคญัท่ีเราจะได้รู้วา่ ชีวิตนัน้ก็มีชื่อด้วยเช่นกนั และชีวิตนัน้มี

สถานที่อยู่อาศัย ช่ือของดวงวิญญาณสงูสดุที่เราใช้เรียกทา่นคือ “ชีว่า” ค าวา่ ชีวา่ หรือ ยะโฮวาห์ 

นัน่คล้ายกนัอย่างมาก แตค่ าว่า “ชีว่า” หมายถงึ 3 ส่ิง(ความหมาย)ด้วยกัน สิ่งแรกหมายถึง 

ผู้ให้(แต่)คุณประโยชน์ ผู้ เดียวท่ีให้แตค่ณุประโยชน์เท่านัน้ (*มีเพียงความเมตตาปราณีเทา่นัน้) 

และไม่มีสิ่งใดอื่น/ประเดน็ใดอื่นนอกเหนือจากนัน้ ความหมายที่สอง หมายถงึ เมล็ด ที่ซึง่คือ

จดุเร่ิมตน้/จดุก ำเนิด ที่ซึง่สิ่งสร้างตา่งๆ ปรากฏออกมาจากสิ่งนัน้.. คือแหล่งก ำเนิด (ของสิ่งตา่งๆ) 

เป็นเมลด็ เป็นแหลง่ก าเนิดของคณุลกัษณะอนัเป็นบวกทัง้หมด และความหมายที่สามยงัหมายถงึ 

จุด ซึง่ในบางวฒันธรรมเม่ือพวกเขาใสจ่ดุหรือจดุฟลูสต็อบ พวกเขาเรียกสิ่งนัน้วา่ ชิพ (shiv) ดงันัน้
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มีสามความหมายของค าวา่ “ชีวา่” แตอ่ย่างแน่นอนท่ีรูปลกัษณะของทา่นนัน้เป็นเชน่เดียวกนักบั

ทกุดวงวิญญาณ เป็นจดุ แตม่นัก็มีความแตกตา่งอย่างมาก/ใหญ่หลวงในเร่ืองของคณุสมบตัิ และ

ในทกุวนันี ้ในโลกของนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology -  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ

จดัการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรหรือผลิตภณัฑ์ที่มีขนาดเลก็มาก ๆ ใน

ระดบันาโนเมตร) มนัจงึไม่ได้มีความประหลาดใจใดๆ วา่จดุนัน้จะสามารถมี/เก็บไว้ซึง่ความรัก 

ข้อมลู ปัญญา สจัจะ ความสงบ ความบริสทุธ์ิ และทกุสิ่งท่ีมากมายเหลา่นัน้ 

ในมิติทางวตัถ ุเรานัน้สามารถท่ีจะเข้าถงึนาโนเทคโนโลยีได้ ดงันัน้ ในมติทิี่ละเอียดอ่อน-มิตทิาง
จติวิญญาณ อย่างแน่นอนที่ดวงวญิญาณสูงสุดคงอยู่ในฐานะที่เป็นแหล่งแห่งคุณลักษณะ

อันเป็นบวกทัง้หมด หากฉนัปรารถนาท่ีจะเช่ือมโยงกบัชีวา่ แหลง่ก าเนิด ผู้ เป็นจดุ สิ่งแรกสดุที่ฉนั

จ าเป็นต้องท า คือการกลบัเข้าสูภ่ายในตนเอง คงอยู่ในการตระหนกัรู้ของส านึกท่ีเป็นดวงวิญญาณ 

ส านกึรู้ทางจิตวิญญาณของตวัตนที่แท้จริงของฉนั (ส านกึรู้ที่วา่ “ฉนัคือใคร”) จากนัน้ฉนัจงึสร้าง

จินตภาพของจดุแหง่แสงนีข้ึน้มา หรือสร้างความคิดถึงจดุแหง่แสงนี(้พระเจ้า) แตฉ่นัก็ต้องการ

ค าอธิบายด้วยวา่ จดุแหง่แสงนีอ้ยูท่ี่ไหน จดุแหง่แสงนัน้อยู่ในทกุที่ อยูร่อบๆ ตวัเรา หรืออยูใ่นทกุ

หนทกุแห่งหรือเปลา่? ถ้าหากวา่ จดุแหง่แสงซึง่คือพระเจ้า ปรากฏอยูใ่นทกุสิ่ง ในทกุหนแหง่ เราก็

คงจะไม่เห็นความทกุข์ ความก้าวร้าวรุนแรงใดๆ หรือสิ่งใดก็ตามที่ก าลงัปรากฏอยูด่งัเชน่ที่เหน็ใน

โลกทกุวนันี ้สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คงเป็นความสงบ ความสวยงาม สจัจะ ความรัก ความบริสทุธ์ิ หรือ

สิ่งที่ดีงามเหลา่นัน้แทน แตเ่ราไม่ได้เห็นสิ่งเหลา่นัน้ ดงันัน้ ส าหรับฉนัสิ่งตา่งๆ เหลา่นีม้นัจึงดเูป็นไป

ไม่ได้ที่จะบอกวา่พระเจ้านัน้คงอยู/่ปรากฏอยูใ่นทกุสิ่ง ทกุที่ ทกุหนทกุแห่ง 

ในความเป็นจริงแล้ว จากในคมัภีร์ เราได้ยินมาวา่พระเจ้านัน้อยูเ่บือ้งบน และในกีตะก็ได้พดูถึง

เก่ียวกบัพระเจ้า วา่ทา่นนัน้คงอยู่เหนือวตัถธุาตธุรรมชาติของโลกที่มีตวัตนนี ้คงอยูเ่หนือโลกแหง่

แสง(สีขาว) ของอาณาเขตที่ละเอียดออ่น ทา่นคงอยูใ่นอาณาเขตสงูสดุ ท่ีซึง่เป็นบ้านที่ท่านนัน้
อาศัยอยู่  เราเรียกสถานที่นัน้ว่า ดนิแดนแห่งความเงยีบสงบ โลกแห่งแสง ธาตุบราห์ม 

แสงที่คงอยู่ตลอดไป/เป็นนิรันดร์ อาณาเขตสูงสุด ที่นัน่ไมไ่ด้เป็นเพียงแคบ้่านของพระเจ้า แต่
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เราเรียกสถานท่ีนัน้วา่เป็นบ้านของเราด้วยเช่นกนั เพราะวา่เราคือลกูๆ ของพระเจ้า และดงันัน้ นัน่

จงึเป็นบ้านของเราด้วย เราทัง้หมดเคยอาศยัอยู ่ณ ที่นัน่ ในอาณาเขตสงูสดุ  

ดังนัน้ ในการท าสมาธิ แรกสุดจงึเป็นส านึกของการเป็นดวงวญิญาณ ส านึก/การตระหนัก
รู้ในพระเจ้า แล้วจากนัน้จงึท าให้จติใจของเราไปยังสถานที่แห่งแสงที่ไม่มีจุดสิน้สุด ที่ซึ่ง

ไม่มีขอบเขตใดๆ นัน้ ณ ที่น่ันซึ่งเป็นบ้านของเราและบ้านของพระเจ้า.. แตอ่ย่างแน่นอนที่

เรานัน้ได้จากบ้านของเรามา เมื่อนานแสนนานมาแล้ว เพื่อมามีประสบการณ์ของชีวิตบนโลกใบนี ้

ในขณะที่พระเจ้านัน้คงอยูใ่นบ้านของทา่นตลอดกาล และใช่ ที่ทา่นได้เข้ามาเก่ียวข้องกบักิจกรรม

ตา่งๆ ของมนษุย์อยูบ้่างเป็นบางครัง้บางคราว/เป็นครัง้คราว แตโ่ดยพืน้ฐานแล้ว พระเจ้าอาศยัอยู่

ในบ้านนัน้ ในดินแดนแหง่ความเงียบสงบ ดินแดนนัน้ยงัเป็นดินแดนแหง่ความบริสทุธ์ิด้วยเช่นกนั 

เพราะมนัไมมี่วนัเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกนักบัคณุสมบตัิของพระเจ้า ที่มัน่คงสม ่าเสมอ และไมมี่

วนัจะเหือดแห้งหรือจางหายไป ที่ซึง่เราได้มีการอปุมาอปุมยั/เปรียบเทียบทา่นวา่เป็นดัง่มหาสมทุร 

บ้านนัน้ก็มัน่คงและคงอยูต่ลอดไปเช่นกนั ที่ซึง่ไมมี่การเปลี่ยนแปลงที่เฝา้แตเ่กิดขึน้อยูต่ลอดเวลา

เหมือนในมิติที่เป็นวตัถนีุ ้ที่นัน่เป็นสถานที่ของความเงียบสงบอยา่งสมบรูณ์ ไมมี่แม้กระทัง่กระแส

ของสิ่งใดอื่นเลยด้วยซ า้ นัน่คือบ้านของพระเจ้า ดงันัน้เมื่อใดกต็ามที่ฉันคิดถึงหรือคิดเก่ียวกับ
พระเจ้า ฉันจงึจ าเป็นต้องน าพาจิตใจของฉันกลับขึน้ไปข้างบน (บ้านที่แสนหวาน) นัน้ 

สิ่งนีเ้ป็นเหมือนกบัเวลาที่เราใช้เคร่ืองรับสญัญาณ(วิทย)ุ เราก็จ าเป็นท่ีจะต้องสามารถจนูเคร่ืองรับ

สญัญาณนัน้ไปยงัคลื่นความถ่ีที่ถกูต้องด้วย เพื่อท่ีเราจะสามารถเช่ือมตอ่เคร่ืองรับสญัญาณนัน้ได้ 

และได้รับการถ่ายทอดสญัญาณนัน้.. เหมือนกบัสมมติวา่ เราอยูด้่วยกนัสองคน ฉนัอยูต่รงนี ้ฉนัมี

เคร่ืองรับสญัญาณ/วิทย ุแตฉ่นัไมมี่เบอร์/หมายเลขของคลื่นความถ่ี(คลื่นวิทย)ุนัน้ แตเ่ธอมี เธอมี

ทัง้เคร่ืองเลน่วิทยแุละก็มีหมายเลข/ชอ่งความถ่ีนัน้ด้วย แตเ่ธอก็ใสห่ฟัูงอยู ่และก็บอกกบัฉนัวา่

เพลงนีม้นัยอมเยี่ยมมากเลย มนัสดุยอดมากๆ ในขณะที่ฉนัก็พยายามจะจนูหาคลื่นท่ีถกูต้องนัน้

นะ แตม่นัก็ไมไ่ด้ผล แม้วา่ตอ่ให้ฉนัลองหลายๆ ช่องของคลื่นความถ่ีนัน้แล้วก็ตาม แตฉ่นัก็ยงัหาไม่

เจอ(ไมไ่ด้ฟังสิ่งนัน้).. สิ่งนัน้มนัก็เหมือนกบัการท่ีเราไม่ได้ฝึกฝนส านกึของการเป็นดวงวิญญาณ 
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ดงันัน้ ส านึกของการเป็นดวงวญิญาณ จะอนุญาตให้สตปัิญญาและจติใจนัน้สามารถ

เข้าถงึ(จูนเข้ากับ)พระเจ้าได้ และดงันัน้ การมีข้อมูลของส่ิงนี ้และฝึกฝนกับข้อมูลต่างๆ 
เหล่านี ้จะท าให้เราสามารถที่จะจนูตนเองเข้ากับคล่ืนความถี่ที่ถูกต้องได้ แล้วอย่าง

แน่นอนที่เราก็จะสามารถมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า กบัแสงและพลงั กบัความ

สวยงาม กบัสจัจะของพระเจ้า เราจะสามารถมีประสบการณ์กบัทกุๆ สิ่งเหลา่นัน้.. หนึ่งในเหตผุล

ที่วา่ ท าไมเราจงึไมส่ามารถมีประสบการณ์กบับางสิ่งที่เราปรารถนา เก่ียวกบัการคงอยูข่องพระเจ้า 

และการมีความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได้ นัน่เป็นเพราะวา่ เราไม่รู้วา่ควรจะไปหรือมองไปยงัที่ใด และ

ดงันัน้เราจงึไมพ่บพระเจ้า... ไม่ใช่ในสถานท่ีจาริกแสวงบญุ ไม่ใช่ในวดั ไมใ่ช่ในโบสถ์ ไมใ่ช่ใน

สเุหร่าหรือมสัยิด แล้วพระเจ้าอยูท่ี่ใดกนัเลา่? 

[พระเจ้ำ คือชีวิตแห่งแสง เรำสำมำรถใชค้ ำว่ำ เขำ/He เพรำะควำมสมัพนัธ์กบัท่ำนนัน้เป็น

เหมือนว่ำท่ำนคือพอ่ นัน่เป็นควำมสมัพนัธ์ทีท่รงพลงัอย่ำงย่ิง แต่พระเจ้ำเองก็เป็นแม่ดว้ยเช่นกนั 

และดงันัน้เรำจึงเรียกท่ำนไดท้ัง้ เขำและเธอ (He/She)] 

บ้านของพระเจ้านัน้อยูเ่บือ้งบน คือดินแดนแหง่ความเงียบสงบนัน้ ท่ีซึง่คงอยูต่ลอดไป/เป็นนิรันดร์ 
เมื่อฉันเช่ือมโยงกับพระเจ้า ให้เราได้ลองคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ/คุณสมบตัขิองพระเจ้า 

ไม่ว่าจะมากมายเพียงใดก็ตาม ลองคิดถงึประสบการณ์ทัง้หมดที่เราจะสามารถมีกับพระ

เจ้าได้ ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นเพยีงแค่ความสัมพนัธ์ที่เราคุ้นเคยหรือนึกถงึเป็นประจ า เช่น 

ลองนกึถงึวา่ พระเจ้านัน้เป็นคนซกัผ้า ผู้ที่ได้มาเพือ่ซกัเสือ้ผ้าที่สกปรกของเรา ลองคิดวา่พระเจ้า

เป็นนายเจ้าของสวน ผู้ที่เปลี่ยนเราจากที่เป็นเช่นหนามให้กลายเป็นเช่นดอกไม้.. หรือเป็นเชน่

พอ่ค้าเพชร ผู้ที่เปลี่ยนเราจากใครบางคนท่ีมีต าหนิ ให้กลบัมาสงูสง่.. หรือจะลองคิดถึงนกัเลน่แร่

แปรธาต ุผู้ที่เปลี่ยนก้อนหินที่หยาบกระด้าง ท าให้กลายเป็นทองค า และเป็นยิ่งกวา่เพชร… ดงันัน้

จงึพดูได้วา่ มีความสัมพันธ์ต่างๆ มากมายที่เราสามารถท าการทดลอง เพื่อมีประสบการณ์
กับพระเจ้าได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 5 รูปแบบของความสัมพนัธ์กับผู้เป็นใหญ่
สูงสุด ที่ฉนัอยากจะแนะน าให้เราได้ท าการทดลองและมีประสบการณ์ 



5 
 

ความสัมพนัธ์แรกคือ “แม่” ผู้ที่จะสามารถมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้กับเรา ฉนั

อาจเคยเพิกเฉยตอ่พระเจ้า อาจจะเคยประณามพระเจ้า หรืออาจจะเคยปฏิเสธพระเจ้า แตพ่ระเจ้า

นัน้ไมมี่วนัปฏิเสธฉนั พระเจ้ายงัคงพร้อมเปิดรับ ให้ความรักและโอบกอดฉนั หากฉนัปรารถนาที่จะ

กลบัไปหาทา่น ทา่นก็ยงัคงรอฉนัอยูต่รงนัน้เสมอ.. เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ความรักที่ไม่

มีการตัดสินใดๆ เป็นความรักของแม ่ที่ไมม่องดธูรรมชาติท่ีออ่นแอของลกู หรือแม้แตเ่สือ้ผ้าที่

สกปรกของลกูเลย ทา่นเพียงแตโ่อบอุ้มลกูของทา่นขึน้มาและท าความสะอาดให้กบัเขาอีกครัง้ 

เพื่อที่จะท าให้ลกูนัน้รู้สกึสบายและปลอดภยั.. แม่ ผู้ที่ท าความสะอาดฉนัด้วยความรัก แม ่ผู้ที่ให้

พละก าลงัแก่ฉนัด้วยความรัก ท าให้ฉนัได้ตระหนกัวา่มีบางสิ่งที่ฉนัควรต้องท าในชีวิต สิ่งที่ฉนัไม่

แม้แตจ่ะเคยคิดหรือจินตนาการวา่มนัจะเป็นไปได้ส าหรับตวัฉนัเอง ที่จะเป็นการอนญุาตให้

ศกัยภาพสงูสดุของฉนัได้ปรากฏออกมา และเช่นเดียวกนัก็สามารถที่จะให้แรงบนัดาลใจกบัผู้อื่น

ในการท าสิ่งเดียวกนันี ้

ความสัมพนัธ์ที่สองคือ “พ่อ” ผู้มีทรัพย์สมบตัแิละมรดกที่จะมอบให้แก่ฉัน พระเจ้านัน้ไมมี่

ตวัตน ทา่นคือชีวิตแหง่แสงอนัละเอียดออ่น ดงันัน้พระเจ้าไมไ่ด้จะมอบที่ดินหรือบ้านที่เป็นวตัถุ

ให้กบัฉนั แตส่ิ่งที่ทา่นจะมอบให้แก่ฉนันัน้ คือทรัพย์สมบตัทิี่แสนพเิศษอย่างยิ่ง ที่ซึ่งผู้คนใน

โลกทุกวันนีก้ าลังมองหา สิ่งนัน้คือความสุข.. พระเจ้าได้เติมเตม็ดวงวิญญาณด้วยความสขุที่

ย่ิงใหญ่ พระเจ้าผู้ เป็นพอ่ได้มอบทรัพย์สมบตัิและมรดกของท่านให้แก่ฉนั และนัน่ไมไ่ด้ต้องรอเป็น

อีกสิบๆ ปีหลงัจากนีท้ี่ฉนัจงึจะได้รับมนั แตเ่ป็นในเวลานีเ้ลย ที่เราสามารถมีประสบการณ์กับ

สิ่งนัน้ได้ ณ ตอนนี ้ในทนัททีนัใด ขอให้ฉนัได้น้อมรับความสขุนัน้จากผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ เติมเตม็

ตนเองด้วยสิ่งนัน้ เพื่อที่ฉนัจะอยูอ่ย่างพอใจ และแบง่ปันความสขุนัน้กบัผู้อื่นด้วย 

ความสัมพนัธ์ที่สามคือ “ครู” พระเจ้า ผู้ที่เป็นครูสงูสดุของฉนั เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มี

(เพชรพลายของ)ความรู้ที่ไม่มีขีดจ ากัดจะมอบให้กับฉัน เรามีข้อมลูตา่งๆ มากมายที่แบง่ปัน

กบักนัและกนั แตส่ว่นใหญ่สิ่งนัน้ไม่ได้มีประโยชน์ใด มนัเพียงแตส่ร้างความหนกัหน่วงเกินไปใน

ขณะนี ้ดงันัน้ ขอให้ฉนัได้ท าความเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ฉันจ าเป็นต้องเกบ็รักษาไว้ และ
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อะไรที่ฉันควรจะโยนทิง้หรือเอามันออกไป และเกบ็พืน้ที่ภายในการตระหนักรู้ของฉันไว้

ส าหรับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์.. กลัน่กรองเอาสิ่งที่ไม่จ าเป็น/ไม่เป็นประโยชน์เหลา่นัน้ออกไป และ

เก็บความรู้ที่เป็นประโยชน์เอาไว้ แล้วจากนัน้ก็ฝึกฝนความรู้เหลา่นัน้ในชีวติของเรา มากเท่าที่ฉัน
ได้ฝึกฝนและท าตามหนทางแห่งความรู้ ฉันกไ็ด้ตระหนักว่า ครูของฉันก าลังมอบปัญญา
ให้กับฉัน และจากปัญญานัน้ ฉันจงึได้ก้าวไปข้างหน้าและแตะสัมผัสกับสัจจะ 

ความสัมพนัธ์ที่ส่ี พระเจ้าคือ “ผู้น าทาง/กูรู” ของฉัน “สทักรูู (ผู้น าทางสงูสดุ)” ผู้เดียวนีท้ี่จะ
สามารถน าทางฉันและพาฉันไปสู่จุดหมายปลายทางของฉันได้ และจุดหมายปลายทาง
ของฉันคือบ้าน (การกลับบ้าน) การหลุดพ้น แต่ในขณะเดียวกันจุดหมายปลายทางของ

ฉันก็คือ การหลุดพ้นในชีวติ-สวรรค์ ด้วยเช่นกนั น่ีอาจจะเป็นความคิดเห็น/กรอบความคิดท่ี

แปลกอยูบ้่างส าหรับบางคน แตท่ัง้สองสิ่งนี ้– มุกต ี(การหลุดพ้น) และจีวันมุกตี (การหลุดพ้น

ในชีวติ) คือของขวญัท่ีรอเราทกุคนและแตล่ะคนอยู ่เมื่อเราได้ท าตามค าสอนหรือค าแนะน า

ของสทักรููนี ้ ผู้น าทางปรารถนาที่จะพาฉนัไปยงัที่ตรงนัน้ แตจิ่ตใจของฉนัก็อยากจะมายงัที่ตรงนี ้

ดงันัน้ มนัจงึเป็นทางเลือกของฉนั แตห่ากฉนัเลือกที่จะท าตามค าแนะน าของพระเจ้า เม่ือนัน้สทักรูู

ก็จะน าพาฉนัไปสูก่ารหลดุพ้นและสง่ฉนัไปสูก่ารหลดุพ้นในชีวิตใหม่ท่ีไม่มีกิเลส (Salvation) และ

ไม่ใช่เป็นสวรรค์เพียงแคช่ัว่ครู่ชัว่คราวเทา่นัน้ สวรรค์คือทัง้โลก และเราทัง้หมดก็สามารถมี

ประสบการณ์กบัสิ่งนัน้ได้ เตรียมการตนเองส าหรับสิ่งนัน้ได้ และการเตรียมการนัน้ก็เป็นที่ต้องการ 

ดงันัน้สัทกูรูได้ให้ค าสอน ค าแนะน าแก่ฉัน เพื่อที่จะสามารถยกระดบัฉัน และด้วยสิ่งนัน้ที่
ฉันจงึสามารถจะก้าวไปข้างหน้า ไปอยู่เหนือมิต/ิโลกที่เป็นวัตถุ ไปสู่การหลุดพ้น 

ความสัมพนัธ์ที่ห้าคือ “เพื่อน” พระเจ้านัน้เป็นเพื่อนของฉนัด้วยเช่นกนั ลองพดูคุยกับเพื่อน

คนนีด้บู้างในแต่ละวันของเรา แทนที่ส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนที่เป็นมนุษย์ของเรา ฉนั

สามารถพดูคยุกบัพระเจ้าได้ไหม? ภายในนี ้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้โทรศพัท์ เพียงด้วยการมี

ความคดิที่บริสุทธ์ิของความรัก แล้วการสนทนา/บทสนทนากับพระเจ้าก็จะเร่ิมต้นขึน้ และ

ในสภาพนัน้ฉันก็จะสามารถมีประสบการณ์ของความใกล้ชิด ของความเป็นมิตร ความเป็น

เพื่อน กับผู้เดยีวนัน้ผู้ที่สามารถจะคงอยู่ กับฉันได้อย่างสม ่าเสมอ/ตลอดเวลา ดงันัน้ ขอให้
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เราได้ท าการทดลองกบัความสมัพนัธ์ที่หลากหลายนี ้และเข้าไปมีประสบการณ์กบัพระเจ้าในทกุ 

รูปแบบของความสมัพนัธ์นัน้  

ขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลานี ้เพื่อท าการทดลองด้วยกนั และฉนัก็หวงัวา่เราทกุคนจะยงัคงท าการ

ทดลองกบัการทดลองอื่นๆ ที่ได้มีการแนะน าไปแล้ว ตอ่ไปด้วยเช่นกนั.. เรามาเข้าสูก่ารทดลองนี ้

ด้วยกนั 

(โยคะ) “ฉนักลบัเข้ามาสูส่ านกึของการเป็นดวงวิญญาณ และในส านกึรู้นี ้ฉนัเช่ือมโยงตนเองกบัผู้

เป็นใหญ่สงูสดุ ชีวิตแหง่แสงสวา่ง ผู้ เป็นแหล่งก าเนิด เมลด็ ผู้ เป็นแหลง่แหง่คณุลกัษณะที่สงูสง่

ทัง้หมด…  

พระเจ้า ผู้ เป็นแมข่องฉนั ต้อนรับฉนัด้วยความรัก และฉนัก็ได้ค้นพบตนเองที่ถกูโอบล้อมไว้ด้วย

คลื่นแหง่ความรักเหลา่นัน้ ความรักโอบกอดฉนั ฉนัได้รับการโอบล้อมไว้ด้วยความรักท่ีบริสทุธ์ิ 

ความรักนีป้กปอ้งฉนั ฉนัรู้สกึได้ถงึความอบอุน่ ความปลอดภยั การดแูลเอาใจใส ่และได้รับ

พละก าลงัเหลา่นีจ้ากแม…่ 

ฉนัจดจ าพระเจ้า ในฐานะที่ทา่นเป็นพ่อ พอ่นีย้อมรับฉนัและน้อมรับฉนัไว้ด้วยความรัก และท่านก็

ได้เติมเตม็ฉนัด้วยความสขุที่ยิ่งใหญ่อย่างย่ิง ท าให้ความสขุนัน้เติมเตม็ภายในหวัใจของฉนั น่ีคือ

ช่วงเวลาที่ฉนันัน้ได้ก าลงัเฝา้รอ เพื่อที่จะได้รับการเหลือบมองและมีประสบการณ์กบัผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุ ได้รับการโอบล้อมไว้ด้วยความรัก ได้รับการเติมเตม็ด้วยความสขุอนัเป็นนิรันดร์..  

เวลานีฉ้นัคิดถงึพระเจ้าในฐานะที่ทา่นเป็นครูของฉนั จากมหาสมทุรของความรู้ ฉนัได้เรียนรู้

เก่ียวกบัตวัฉนัเอง ฉนัได้เรียนรู้เก่ียวกบัพระเจ้า ทา่นได้สอนฉนัในสิ่งที่ฉนัไมเ่คยรู้มาก่อน ทา่น

แนะน าตวัทา่นเองแก่ฉนั ฉนัจึงได้เข้าใจวา่ทา่นคือใคร และอะไรคือสิ่งที่ทา่นท า พระเจ้า ผู้ เป็นครู

ของฉนัได้ก าลงัอธิบายความลบัที่น่าอศัจรรย์มากมาย ที่ท าให้สติปัญญาของฉนัได้เปิดขึน้อยา่ง

แท้จริง ผู้ เป็นครูนีไ้ด้อธิบายแก่ฉัน เก่ียวกบัอาณาเขตท่ีซึง่อยูเ่หนือโลกท่ีมีตวัตน และฉนัไมเ่คยมี
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ความคิดถงึสิง่นัน้มาก่อน ผู้ เป็นครูนีไ้ด้เตรียมตวัฉนั ให้ฉนัมีชีวิตที่ดี ใช้ชีวติที่ดี ในวิถีที่สงูสง่ บน

กฎเกณฑ์หลกัการอนัเป็นนิรันดร์…  

ฉนัมาถึงการจดจ าพระเจ้าในฐานะสทักรูู… สทักรููได้แสดงให้ฉนัเห็นถงึการเตรียมตวัส าหรับโลกที่

อยูเ่บือ้งบน ส าหรับการหลดุพ้นและการหลดุพ้นในชีวิตใหม่ท่ีไม่มีกิเลส..  

และสดุท้าย… เพื่อนของฉนั ฉนัจดจ าพระเจ้าในฐานะเพื่อนของฉนั ความเป็นมิตรร่วมทางของทา่น 

ในการคงอยู่นีข้องผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ ฉนัได้รับพละก าลงั ฉนัได้รับการเติมเตม็ และคลงัสมบตัิของฉนั

ก็ได้กลบัมาเต็มเป่ียม และกระแสพลงันีก็้ได้กระจายออกไป... โอมชานติ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dR0e3zlAE5E 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dR0e3zlAE5E

