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วันที่ 6: การเดนิทางภายใน – ขัน้ตอนของการท าสมาธิ (ราชาโยคะ) 

BK Jayanti (11-04-2020) 

 

โอมชานติ 

เราได้พดูถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัตนที่แท้จริงของเราและผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ และยงัได้พดูคยุกนัถงึการ

คิดเก่ียวกบัวิธีการในการท าสมาธิมาแล้ว ในวนันี ้ฉันอยากจะท าให้ทุกคนได้เข้าใจถงึขัน้ตอน
วธีิการที่ครบถ้วนในการไปสู่สภาพนัน้ ฉันอยากจะเน้นว่าการฝึกฝนสมาธิ (ราชาโยคะ) 
ของเรา จะเป็นการเช่ือมโยงกับผู้เป็นใหญ่สูงสุดได้อย่างแท้จริง เพื่อที่เราจะสามารถมี
ประสบการณ์กับคุณประโยชน์ทัง้หมดจากการเช่ือมโยงที่ถูกต้องแม่นย า 

ก่อนอื่นใด ขอให้เราได้หาสถานที่ที่เงียบสงบ เพ่ือที่เราจะสามารถนัง่อยู ่ณ ที่นัน่ได้โดยปราศจาก

การรบกวนใด นัน่คือในระดบัที่เป็นภายนอกหรือเป็นไปในทางวตัถ ุแตใ่นเช่นเดียวกนัในระดบัที่

เป็นไปภายใน ท าให้มัน่ใจวา่ร่างกายของเรานัน้น่ังอย่างผ่อนคลาย สบายๆ เพื่อที่เราจะได้ไม่ถกู

รบกวนหรือถกูท าให้เสียสมาธิจากทกุสิ่ง แม้กระทัง่จากร่างกายของตนเอง 

ในขัน้ตอนแรก ขอให้เราได้เข้าไปสู่การเดนิทางกลับเข้าสู่ภายใน เร่ิมที่จะจดจ่อกบัชีวิตแหง่

แสงสวา่งภายในที่ฉนัเป็น ที่เป็นตวัตนของฉนัเอง จดจ่ออยู ่ณ จดุนัน้ จดุ(แหง่แสงสวา่ง)ในกึง่กลาง

หน้าผากของร่างกาย เพราะน่ีคือ สถานท่ีที่ดวงวิญญาณอาศยัอยู่ในร่างกายนี ้ไมใ่ชต่ าแหน่งตรง

จดุภายนอกที่ผิวของเรา แตอ่ยูล่กึลงไปภายใน เบือ้งหน้าสมอง-ตอ่มไพนิล (pineal gland) ดงันัน้ 

ขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลาขณะหนึง่(นี)้ท่ีจะได้ท าการทดลองกบัความคิดของตนเอง.. 

(โยคะ) “ด าดิ่งลกึลงไป ลกึลงไปภายใน กลบัมาอยูใ่นการตระหนกัรู้ถงึพลงัชีวิต พลงังานท่ีฉนัเป็น 

ฉนัคือชีวิตภายใน-ดวงวิญญาณ และฉนัดวงวิญญาณ แยกหา่งจากร่างกายที่มีตวัตนนี ้ร่างกายนัน้

สญูสลาย แตด่วงวิญญาณไมมี่วนัสญูสลาย.. ร่างกายถกูสร้างขึน้จากวตัถธุาต ุดวงวิญญาณคือ

ชีวิตแหง่แสงสวา่ง อยูเ่หนือวตัถธุาตเุหลา่นัน้.. ร่างกายมีขีดจ ากดัของตวัมนั ในขณะที่ดวง
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วิญญาณในรูปของแสงสวา่ง สามารถท่องทวัร์ไปเหนือพนัธะผกูพนัใดๆ ทัง้หมด อยูเ่หนือความมี

ขีดจ ากดัทัง้หมด.. ฉนั ดวงวิญญาณ คือชีวิตที่เตม็ไปด้วยความสงบ คือชีวิตแหง่แสงสวา่ง และใน

ส านกึรู้นี ้ฉนัเปลง่ประกายอยูใ่นกึง่กลางหน้าผากของร่างกายนี”้ 

มากเท่าที่ฉันฝึกฝนการคงอยู่ในจติส านึกที่เป็นดวงวญิญาณในลกัษณะนี ้การท าสมาธิของ

ฉันกจ็ะง่ายดายมากขึน้ตามนัน้ ฉนัอยากจะบอกวา่ การฝึกฝนในที่นี ้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่

การน่ังเป็นช่ัวโมงๆ อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง และฝึกฝนการมีความคิดเหลา่นี.้. การนัง่ท า

สมาธินัน้ส าคญั แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องสามารถที่จะไปถงึสภาพที่แม้ในขณะที่ก าลัง

ก้าวเดนิไป เคล่ือนไหว หรืออยู่ในการท างานใดๆ ที่เราต้องรับผิดชอบ เราก็ยังสามารถที่
จะคงรักษาส านึกรู้/การตระหนักรู้ในตวัตนของชีวติที่เป็นแสงสว่างนีข้องเราเอาไว้ได้ แล้ว
เมื่อเรามองเหน็ใครก็ตาม ขอให้เรามองเหน็พวกเขาว่า เป็นชีวติแห่งแสงสว่างนีด้้วย

เช่นเดียวกัน.. ดงันัน้ ในตลอดทัง้วนั มากเทา่ที่ฉนัฝึกฝนการมีส านกึรู้นี.้. ซึง่ฟังดมูนัเป็นสิ่งที่

งา่ยดาย และมนัก็งา่ยดายอย่างย่ิง แตบ่างครัง้มนัก็กลบัลื่นไถลหรือถกูหลงลืมได้งา่ยมากด้วย

เหมือนกนั แตม่ากเทา่ที่ฉนัฝึกฝนการมีส านกึรู้นีใ้นตลอดทัง้วนั เมื่อฉนัมีเวลา อาจจะเป็นบาง

ชัว่ขณะ ที่จะนัง่ลงในการท าสมาธิ มนัก็จะเป็นสิ่งที่งา่ยดายส าหรับฉนัที่จะปลอ่ยวางจากส านกึของ

การเป็นร่างกาย และกลบัเข้ามาสูค่วามรู้สกึนัน้ ในส านึกรู้ของชีวติภายใน การเป็นดวง

วญิญาณ.. ไม่ได้จ าเป็นต้องมีค าสวดหรือมีการท่องมันตรา “ฉนัเป็นดวงวิญญาณ ฉนัเป็นดวง

วิญญาณ...” ฉันเพยีงแค่คดิเก่ียวกับส่ิงนัน้ และรู้สึกไปกับมัน 

ขัน้ตอนที่ 2 (ที่เราได้คยุกนัมาก่อนหน้านีแ้ล้ว) ฉนัจ าเป็นต้องใช้จติใจของตนเองอย่างตื่นตัว 
แต่ไม่ใช่เร่งรีบ แข็งขนัและตื่นตวั.. เร่ิมต้นคิดเก่ียวกับคุณสมบัตดิัง้เดมิของตนเอง ความสงบ 

ความรกั สจัจะ ความบริสทุธ์ิ และความสขุ และการรวมกนัของทกุส่ิงเหล่านีก็้คือ พลงัทางจิต

วิญญาณ พลงัทางจิตวญิญาณไม่ได้คงอยูอ่ย่างแยกหา่งจากกนั แตใ่นความเป็นจริงแล้ว แตล่ะ

ประเดน็ของคณุสมบตัิเหลา่นีไ้ด้หลอมรวมอยูด้่วยกนั สร้างเป็นพลงัทางจิตวิญญาณที่อยูภ่ายใน

ดวงวิญญาณ ดงันัน้ฉนัได้ใช้เวลาเล็กน้อยในการสะท้อนความคดิ เก่ียวกบัความสงบ การอยู่



3 
 

อย่างเตม็ไปด้วยความสงบ แบง่ปันความสงบให้แก่โลก.. เก่ียวกบัความรัก อะไรคือความรู้สกึที่

บริสทุธ์ินัน้ท่ีฉนัมี เม่ือฉนัได้เป็นตวัแหง่ความรักอย่างสมบรูณ์? การหลอมรวมทกุสิ่ง โอบกอดทกุ

คนนัน้เป็นอย่างไร? ความรักนีก้ระจายออกไปได้ไกลมากแคไ่หน ที่จะไปแตะสมัผสัทกุคนและแต่

ละคนในครอบครัวมนษุยชาติได้ และแม้แตท่กุชีวิต ธรรมชาติ และทกุสรรพสิ่ง? ฉนัสามารถท่ีจะ

กลายเป็นตวัแหง่ความรักได้ไหม? หรือเป็นตวัแหง่สจัจะ ความบริสทุธ์ิ หรือแม้แตค่วามสขุ? ดงันัน้ 
ให้เราได้ท าการทดลองนีใ้นการท าสมาธิ เกี่ยวกับทุกๆ และแต่ละคุณสมบตัทิี่แตกต่างกัน 
แล้วก็จะมองเหน็ว่า การเช่ือมโยงกับทรัพย์สมบตัภิายในตวัเรา ช่วยท าให้เราเร่ิมเข้าไปสู่
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงได้อย่างไร 

บางครัง้ ผู้คนมากมายก็คิดวา่ การท าสมาธิเป็นไปเพ่ือการผ่อนคลาย นัน่ก็ใช่ สิ่งนัน้ช่วยท าให้เรา

ผ่อนคลาย.. ในบางครัง้ พวกเขาก็พดูวา่ การท าสมาธิอาจจะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดจ่อจิตใจ 

และนัน่ก็ใช่เช่นกนั การท าสมาธิก็ให้สิ่งนัน้กบัเราด้วย แตเ่หนือสิ่งใดก็คือ การท าสมาธิแบบราชา
โยคะนัน้เป็นไปเพื่อการเปล่ียนแปลงตนเอง ดังนัน้ ไม่ว่าฉันจะเคยมีแนวโน้มหรือนิสัยที่
เป็นลบใดก็ตามมาในอดตี ฉันสามารถจบสิน้สิ่งเหล่านัน้ได้ และกลับมาเช่ือมโยงกับ
ทรัพย์สมบตัดิัง้เดมิภายในตนเองอีกครัง้ ฉันสามารถปลุกเรียกสิ่งนัน้ และใช้สิ่งเหล่านัน้

ในชีวติของฉันได้.. แตม่นัไมเ่พียงพอท่ีจะมีประสบการณ์กบัสิ่งนัน้เพียงแคใ่นการท าสมาธิเทา่นัน้ 

เพราะในการท าสมาธิ ฉนันัน้อยูเ่หนือทกุสิ่งที่ก าลงัเกิดขึน้อยูร่อบๆ ตวัฉนั ในแตล่ะวนัเหลา่นี ้แตใ่น

ประสบการณ์นัน้ของการปลกุเรียกคณุสมบตัิตา่งๆ และรู้สกึถงึพลงัที่คงอยูภ่ายในคณุสมบตัิ

เหลา่นี ้สิ่งท่ีฉนัจะสามารถท าได้จงึคือ ในขณะที่ฉนัมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ในขณะที่ฉนัท างานตา่งๆ 

ในชีวิต และในขณะที่ท าสิ่งตา่งๆ อนัเป็นความรับผิดชอบของฉนั วิธีการในการท าสิ่งเหลา่นัน้

ทัง้หมดของฉนั เวลานีไ้ด้เปลี่ยนไป/แตกตา่งไปจากเดิม.. เวลานี ้ฉนัก าลงัท าสิ่งตา่งๆ เหลา่นัน้

อยา่งเตม็ไปด้วยความสงบ ด้วยความรัก ด้วยสจัจะ ด้วยความเบิกบาน และด้วยความบริสทุธ์ิ 

ดงันัน้ การท าสมาธิแบบราชาโยคะ จงึได้กลายเป็นการกระท าขณะที่มีสมาธิ หรือการท า

สมาธิในขณะที่มีการกระท า (Karma Yoga) ด้วยการกระท าของฉนั ฉนัก าลงักระจายกระแส

ของประสบการณ์ที่ฉนัได้รับในการท าโยคะ (สมาธิ) และในโยคะ ฉนัก าลงัท าการสะท้อนเร่ืองราว
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(มองเห็นเร่ืองราวท่ีก าลงัถกูสะท้อนอยู)่ ผ่านสิ่งใดก็ตามท่ีฉนัได้ท า อะไรที่ก าลงัเกิดขึน้ในจิตใจของ

ฉนั อะไรท่ีก าลงัจะเกิดขึน้มา.. ดงันัน้ ฉนัทัง้มีโยคะ (การเชือ่มโยง) กบัผูเ้ป็นใหญ่สูงสดุ ในขณะทีก็่

ท าการกระท า ผูกมดัตนเองกบัส่ิงต่างๆ และในขณะเดียวกนัฉนัก็ไดส้ะทอ้นกลบัมาดูว่าคณุสมบติั

ใดทีฉ่นัไดมี้ประสบการณ์กบัส่ิงนัน้ในโยคะ 

ส าหรับขัน้ตอนที่ 3 จดจ่อความคิดของตนเองกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด ชีวิตแหง่แสงสวา่ง จดุแหง่

แสงที่ภายในนัน้เปรียบดัง่มหาสมทุร มหาสมทุรของคณุลกัษณะอนัเป็นบวกทัง้หมด แล้วเม่ือฉนัท า

สิ่งนี ้อยา่งแน่นอนที่ฉนัก็จะเร่ิมมีประสบการณ์วา่ทกุสิ่งเหลา่นีก้ าลงัไหลรินมายงัตวัฉนั ช่วยพฒันา

และยกระดบัไมว่า่อะไรก็ตามท่ีเป็นการเดินทางของฉนัในการกลบัเข้าสูภ่ายใน และมีประสบการณ์

กบัทรัพย์สมบตัิเหลา่นัน้.. ฉนัอาจเคยสามารถคว้าจบั/สมัผสักบัความรักและสจัจะได้เพียงเลก็น้อย

เทา่นัน้ แตใ่นเวลานี ้เม่ือฉันมีการเช่ือมโยงกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด ฉันสามารถที่จะเข้าถงึแหล่ง

พลังที่ไม่มีขีดจ ากัด และทกุสิ่งเหลา่นีส้ามารถที่จะแตะสมัผสักบัฉนัได้ นานเทา่ที่ฉนัคงอยูใ่นการ

ติดตอ่เช่ือมโยงนัน้ มากตามนัน้ที่คลงัสมบตัิเหลา่นีก็้จะเติมเตม็ภายในฉนั-ดวงวิญญาณ และไม่ได้

เพียงแคเ่ป็นไปกบัตวัฉนัเทา่นัน้ เพราะในความเป็นจริง การเช่ือมโยงกับแหล่งพลังงานสูงสุดนี ้

ยังหมายถงึ การได้กระจายกระแสของสิ่งต่างๆ เหล่านีไ้ปในทั่วทัง้โลกอีกด้วย ดงันัน้ ความ

สงบ ความรัก สจัจะนัน้ อย่างแท้จริงก็ก าลงัเติมเต็ม/ค า้จนุใครก็ตามท่ีเข้ามาสูก่ารติดตอ่เช่ือมโยง

กบัฉนัอยูใ่นขณะนีด้้วยเช่นกนั และไม่ใช่เพียงแคว่า่พวกเขาสมัผสัได้ถงึกระแสบางอยา่งในห้องนี ้

แตพ่วกเขานัน้ไปอยูเ่หนือก าแพงนีด้้วยเช่นกนั.. 

กระแสพลัง (Vibrations) นัน้อยู่เหนือขีดจ ากัดของสถานที่และเวลา ดงันัน้ กระแสแหง่ความ

สงบและสจัจะนีจ้งึกระจายออกไปในทัง้โลก และเราก็ก าลงัสร้างการเคลื่อนไหว/แรงสัน่สะเทือน

ของกระแสพลงันี ้แล้วเม่ือเราได้ไปถึงจดุๆ หนึง่ของการเปลี่ยนแปลงอนัใหญ่หลวง (Critical Mass) 

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้จะไมไ่ด้สง่ผลกระทบเพียงแคห่นึง่หรือสองคนที่เราสามารถเปลีย่นพวกเขา 

แตเ่ราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตอ่ทัง้โลกนีไ้ด้อย่างแท้จริง.. ดงันัน้ การท าสมาธิ (ราชา
โยคะ) จงึไม่ใช่แค่การฝึกฝนที่เหน็แก่ตัว มันไม่ได้เป็นไปเพียงแค่กับตัวฉันและฉันเท่านัน้.. 
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มันเป็นจริงที่ฉันก าลังท าสิ่งเหล่านัน้เพื่อตนเอง เพื่อสามารถได้รับคุณประโยชน์จาก
ความสัมพนัธ์ของฉันกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด แต่ในขณะเดียวกันฉันกก็ าลังท าสิ่งนัน้ เพื่อรับ
ใช้และให้คุณประโยชน์กับทัง้โลก สิ่งนีเ้รียกว่า “มานซาเซว่า (mansa seva) หรือการรับใช้

ด้วยจติใจ” แตแ่น่นอนวา่จิตใจนัน้จะต้องได้รับการรับใช้ (ดแูล) ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพ่ือที่จิตใจจะ

กลายเป็นเคร่ืองมือ/สื่อกลางที่ดี ที่จะสามารถรับใช้ทัง้โลกได้ ดงันัน้ มากเท่าที่ฉันเพิ่มพนูความ
บริสุทธ์ิในความคดิ ความรู้สึก และในจิตใจของฉัน มากตามนัน้ที่ฉันจะมีความสามารถ
ในการรับใช้โลกใบนีไ้ด้ดีและมากยิ่งขึน้ - มานซาเซว่า (การรับใช้ด้วยจติใจ).. 

ขัน้ตอนที่ 4 การมีความสัมพนัธ์กับพระเจ้า นอกจากการรับรู้และรู้สกึถงึคณุสมบตัิตา่งๆ ที่พระ
เจ้าได้แตะสมัผสัฉนั.. ในเวลานีฉ้นัได้ตระหนกัวา่ ความสัมพนัธ์ที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของฉัน คือ

การมีความสัมพนัธ์กับผู้เดยีวนี ้ชีวติ ผู้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งคุณลักษณะทัง้หมด.. ความเป็น

แม่ ผู้ ให้ความรักที่ไมมี่เงื่อนไข, พ่อ ผู้ให้มรดกและทรัพย์สมบตัขิองความสขุทัง้หมด, ครูของฉนั ผู้

เป็นมหาสมทุรแหง่ความรู้ ผู้ที่เติมเตม็ฉนัด้วยปัญญา, เพื่อนของฉนั ผู้ที่คงอยูเ่พื่อฉนัได้เสมอ

ตลอดเวลา และสัทกูรูของฉนั ผู้ เดียวท่ีก าลงัน าทางและน าพาฉนัไปอยูเ่หนือทกุสิ่ง และให้

ประสบการณ์ของการหลดุพ้นและการหลดุพ้นในชีวิตแก่ฉนั ผู้ที่ก าลงัแสดงให้ฉนัเห็นวา่ ฉนัควร

จะต้องก้าวไปในแตล่ะก้าวย่างอย่างไรบนหนทางนี ้เพื่อทีฉ่นัจะสามารถไปสู/่ไปยงัจดุหมายแหง่

การหลดุพ้นและการหลดุพ้นในชีวิตนัน้ได้ 

ดงันัน้ (ส าหรับขัน้ตอนของการท าสมาธิแบบราชาโยคะ) แรกสดุนัน้คือ การจดจ่อกบัตวัตนของเรา 

ชีวิตภายใน สิ่งที่สอง การจดจ่อกบัคณุสมบตัิตา่งๆ ของตนเอง ขัน้ตอนที่สาม จดจ่อกบัผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุและคณุสมบตัิตา่งๆ ของทา่น ขัน้ตอนที่สี่ คิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุ และในขัน้ตอนที่ 5 (ขัน้ตอนสดุท้าย) คือ การคดิเก่ียวกับอาณาเขตแห่งแสงสว่าง ที่อยู่

เหนือโลกนีข้ึน้ไป.. ณ ที่น่ีคือมิติที่มีตวัตน และท่ีนัน่ก็มีอาณาเขตท่ีละเอียดออ่นด้วยเช่นกนั แต่

เหนือสิ่งเหลา่นัน้ขึน้ไป ยงัมีอีกหนึง่มิติหรืออาณาเขต นัน่คือ อาณาเขตสูงสุด ธาตุแห่งแสงสว่าง 

และที่น่ันคือบ้านของพระเจ้า ซึ่งกค็ือ บ้านของฉันด้วยเช่นเดียวกัน สถานที่แห่งแสงที่ไม่มี

ขีดจ ากัด ไม่มีขอบเขตใดๆ ไม่มีที่สิน้สุด บ้านของพระเจ้า.. 
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ไม่ว่าเม่ือใดกต็าม ที่เราคิดเก่ียวกับพระเจ้า ท าให้แน่ใจว่า เราเองได้คิดเก่ียวกับสถานที่

นัน้ด้วย… พระเจ้า ชีวิตแหง่แสงสวา่ง อยูเ่หนือโลกวตัถธุาตนีุข้ึน้ไป อยูเ่หนือแม้กระทัง่พระอาทิตย์ 

พระจนัทร์ ดวงดาว อยูเ่หนือทกุสิ่งเหลา่นัน้ที่อยูใ่นมิติที่เป็นวตัถุธาต ุเหนือทกุสิ่งนัน้ ในอาณาเขต

ของพระเจ้า ในโลกแหง่แสงสวา่ง และนัน่ก็คือโลกของฉนัด้วยเช่นกนั 

บางครัง้ เวลาที่ผู้คนนัน้ไมไ่ด้เข้าใจพระเจ้าหรือพร้อมจะเข้าใจพระเจ้าเสมอไปนัน้ บางสิ่งบางอย่าง

ภายในตวัพวกเขา นัน่คือ ความทรงจ าเก่ียวกบัโลกของแสงท่ีไม่มีขีดจ ากดั ไม่มีที่สิน้สดุ และบางที

พวกเขาก็อาจมีประสบการณ์กบับ้านนัน้.. บางทีน่ีก็อาจเป็นประสบการณ์ของเรา วา่พระเจ้านัน้

เป็นบางสิ่งบางอยา่งที่ลกึลบั และเราก็คิดวา่เราจะไมค่ิดเก่ียวกบัสิ่งนีอ้ีกตอ่ไป มนัมีแนวความคิดท่ี

ขดัแย้งกนัมากมายเก่ียวกบัพระเจ้าที่เราได้รับการอธิบายหรือพดูถึง แตฉ่นัสามารถท่ีจะไปอยูเ่หนือ

ทกุสิ่งได้หรือไม่? ฉนัสามารถที่จะไปยงัโลกแหง่แสงสวา่งนัน้ได้ไหม? 

ดงันัน้ ไปอยูเ่หนือทกุสิ่งเหลา่นี ้ไปยงัอาณาเขตแหง่นัน้ โลกแหง่แสงสวา่ง และในแสงนัน้ เราจะมี

ประสบการณ์ของการเช่ือมโยงกบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ.. เพราะทกุรูปภาพนัน้ล้วนมีเบือ้งหลงั มีที่มา 

ฉนัอาจจะมองดใูบหน้าของคนนี ้มองดภูาพๆ นัน้ และในเวลานี ้ฉนัก็ก าลงัคิดเก่ียวกบัชีวิตแหง่แสง

สวา่งนัน้ ภาพเบือ้งหลงัก็คือแสงสวา่งด้วยเช่นกนั 

ขอให้เราได้มีการท าสมาธิร่วมกนัสัน้ๆ เพื่อมีประสบการณ์กบัขัน้ตอนที่แตกตา่งกนัเหลา่นี ้

(โยคะ) “ผ่อนคลายร่างกาย ฉนักลบัเข้ามาสูส่ านกึของการเป็นดวงวิญญาณ ฉนัเปลง่ประกาย ฉนั 

ดวงวิญญาณ คงอยูเ่ป็นนิรันดร์ เป็นอมตะ เป็นอิสระ.. ภายในฉนั ชีวิตแหง่แสงสวา่ง ฉนัสามารถ

รู้สกึได้ถงึความสงบ และในสภาพของความสงบนี ้อีกประตก็ูได้เปิดออก และฉนัก็เร่ิมต้นที่มี

ประสบการณ์ของความรัก ในขณะที่ฉนัรู้สกึถงึความปลอดภยั และความอบอุน่ของความรัก

ภายใน ฉนัก็เร่ิมที่จะเข้าใจวา่สจัจะนัน้คืออะไร ฉนัได้มีประสบการณ์กบัสิ่งนัน้ชัว่ครู่หนึ่ง แล้วใน

เวลานี ้ในส านกึรู้ของสจัจะ ฉนัได้ตระหนกัวา่ธรรมชาติ สภาพดัง้เดิมของฉนั คือความบริสทุธ์ิ 

สะอาด เป็นบวก เป็นอิสระจากอิทธิพลใดๆ และนัน่น าพามาซึง่ความเบิกบาน น่ีคือสภาพท่ีคงอยู่

ตลอดไปของชีวิตของฉนั-ความสขุ.. ในเวลานี ้ในการตระหนกัรู้ถงึตวัตนของชีวิตแหง่แสงสวา่งนี ้
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ของฉนั ฉนัเช่ือมโยงกบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ ผู้ที่สงูสดุเหนือสิ่งใด ผู้ เป็นดัง่มหาสมทุร มหาสมทุรแหง่

ความสงบ และพลงัแหง่ความสงบนัน้ก็ได้กระจายออกไปยงัโลก แตะสมัผสัทกุชีวิต แตะสมัผสัวตัถุ

ธาตธุรรมชาติ.. ความรัก สจัจะ ความบริสทุธ์ิ ความเบิกบาน ทกุสิ่งเหลา่นัน้ได้กระจายออกไป.. 

ฉนัตระหนกัวา่ ชีวิตนี ้คือแมส่งูสดุของฉนั, พอ่ที่แท้จริงของฉนั, ครูสงูสดุของฉนั, เพื่อนท่ีย่ิงใหญ่

ของฉนั และสทักรูู ผู้ เดียวท่ีน าพาฉนัไปสูส่จัจะ.. ฉนัได้ค้นพบวา่ตวัฉนัเองอยูใ่นสถานที่แหง่แสง

สวา่งนี ้เช่ือมโยงกบัผู้ที่สงูสดุเหนือสิ่งใด ในบ้านของฉนั โลกแหง่แสงที่ไมมี่ที่สิน้สดุ.. 

และจากบ้านของฉนั เวลานีไ้ด้กลบัมายงัโลกมีตวัตน แตแ่ม้ในขณะที่ฉนัได้กลบัมายงั ณ ท่ีน่ี ฉนัก็

ยงัคงเก็บประสบการณ์นีไ้ว้กบัฉนั โอมชานติ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx9loEt5VBw 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx9loEt5VBw

