
หลักไมลข์องการเดนิทางของการท าความเพยีรพยายามทางจิตวิญญาณ 
The journey of effort-making has been marked with milestones: 

หลกัไมลบ์นแผนทีถ่นนไปสู่

ความสมบูรณพ์รอ้ม 

             ประสบการณ ์ วิธีการทีใ่ชเ้พือ่ใหไ้ปถึงหลกัไมล์

ตา่งๆ 

หลกัไมลท์ีเ่ราอยูใน

เวลาของการ

เปลี่ยนแปลงจะ

ก าหนดสภาพ

สุดทา้ยของเรา 

ถูกยกระดบัดว้ยความรู ้ถึง ประตู

สวรรค ์

-ความรูน้ี้น่าอศัจรรยแ์ต่ฉนัไม่สามารถเห็นดว้ยกบัแนวคิดส่วนใหญ่

เพราะฉนัไม่เชื่อในหลกัฐานพื้ นฐานว่ามีบางส่ิงเรียกว่าพระเจา้ ฉันชอบ

โครงสรา้งของความคิดทั้งหมดว่าเป็นตรรกะและปรารถนาท่ีจะเขา้ไป

ลึกมากขึ้ นสู่ความเขา้ใจอย่างสมบรูณ ์ 

-วา้ว ในท่ีสุด การแสวงหาของฉนัส าหรบัการรูถึ้งเอกลกัษณท่ี์แทจ้ริง

ของพระเจา้และตนเองไดจ้บส้ินลง บทเรียนอื่นๆค่อนขา้งแปลกๆแต่

นัน่ตอ้งเป็นความจริงเน่ืองจากพระเจา้ก าลงัพดูอยู่ ขอใหฉ้นัได้

ตรวจสอบใหไ้ดร้บัความกระจ่างชดัมากขึ้ น 

สะพานไปถึงการจบหลกัสตูร และ

การฝึกจิต 

    - 

ประตสูวรรค ์ถึง หลกัไมล ์A: 

การตระหนักรู ้และการยอมรบั

ความรู ้การยอมรบัพระเจา้  

ฉนัไดสู้ญเสียเวลามาเป็นเวลาหลายปี แต่ในท่ีสุดคิดว่าฉนัไดพ้บทุกส่ิง

ท่ีฉนัไดม้องหามา แต่ฉนัไม่แน่ใจว่าฉนัเขา้ใจอย่างสมบรูณ ์ฉนัตอ้งการ

เวลามากขึ้ นท่ีจะคิดถึงส่ิงน้ีในรายละเอียด และจดัอนัดบัก่อนหลงั

เป้าหมายในชีวิตของฉนั 

-ฉนัตอ้งการรูใ้นรายละเอยีดมากขึ้ น น้ีเป็นความอศัจรรย ์เป็นคาม

รูสึ้กว่าน้ีคือชีวิตท่ีฉนัก าลงัแสวงหาอยู่อย่างแทจ้ริง ไม่มีเวลามากไปกว่า

น้ีท่ีจะสญูเปล่า  เวลาสั้นมาก และมีมหาสมุทรของส่ิงต่างๆมากมายท่ี

จะท า 

ศรทัธา ใน ดวงวิญญาณ และดวง

วิญญาณสงูสุด ในระดบัหน่ึง 

การไปถึงหลกัไมล ์A 

ท าใหแ้น่ว่าไดร้บั 

อย่างน้อยท่ีสุด 1ชาติ

เกิดในยุคเงิน  

หลกัไมล ์A ถึง หลกัไมล ์B : การ

รบัรูข้องวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ

ว่ามีประโยชน์ ความเต็มใจท่ีจะ

เปล่ียนแปลง 

-วิถีชีวิตใหม่น้ีแปลกอย่างแทจ้ริง แต่รูสึ้กมีสาระอย่างมากขอใหไ้ดล้อง

ดูทั้งหมดทีเดียวเลย! 

-ฉนัตอ้งต่ืนขึ้ นตั้งแต่ตีส่ี ฉนัคิดว่ามนัเชา้เกินไปแต่ผูค้นเหล่าน้ีต่ืน

ตั้งแต่ 3:30 น. ฉนัคิดว่าเป็นส่ิงทา้ทายส าหรบัฉนัใหท้ าใหไ้ดดี้ยิ่งกว่า 

การกระโดดขา้มช่องว่าง(ซ่ึงเป็น

สญัญลกัษณข์องขอ้เลือกของวิถี

ชีวิต) 

การไปถึงหลกัไมล ์B 

ท าให่แน่ใจว่าจะมี

หลายชาติเกิดในยุค

เงิน 



-แนวคิดทั้งหมดมีสาระ ฉนัตอ้งการทดลองท าตามวิถีชีวิตใหม่น้ี น้ีเป็น

ส่ิงท่ีด่อย่างแน่นอน ฉนัรูสึ้กว่าฉนัจะเรียนรูส่ิ้งท่ีดีมากมายส าหรบัการ

ด าเนินชีวิตท่ีดีกว่า แน่นอนบางส่ิงเหล่าน้ียาก ฉนัควรทดลองท าถา้มี

ประโยชน์ส าหรบัฉนั 

หลกัไมล ์B ถึง หลกัไมล ์C: 

หลกัการใหม่ส าหรบัชีวิตใหม่ 

ฝึกฝนดารน่์าในชีวิตประจ าวนั 

-น้ีคือโลกท่ีไรส้าระอย่างยิ่ง  พวกเขาไม่เขา้ใจอะไรเลย ฉนัตอ้งการที่จะ

ยอดเยี่ยมในหวัขอ้ทั้งหมดเหล่าน้ีและฉนัไม่ถูกกระทบโดยอุปสรรค

ต่างๆ 

-ความตอ้งการในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ฉนัไม่ตอ้งการที่จะลง

ไปในหนทางเดียวกนัมีชีวิตเหมือนคนอื่นๆทัว่ไป- เติบโต  แต่งงาน มี

ลูก แก่ชรา และในท่ีสุดตายไป  ฉนัตอ้งการมีชีวิตของความเติมเต็ม

และท างานรบัใช ้เวลาน้ีฉนัรูจ้กัพระเจา้อยู่กบัฉนั และก าลงัช่วยฉนัท า

ใหทุ้กส่ิงเสร็จส้ิน  ไม่สามารถมีส่ิงใดยบัยั้งฉนัได ้ ขอบคุณบาบา

ส าหรบัการเลือกฉนัมา                                                                                    

การขา้มผ่านการมองเห็นวงัวนของ

คุณธรรม(ความบริสุทธ์ิ อมฤตเวลา 

อาหารบริสุทธ์ิ และอ่ืนๆ เป็นบาง

โอกาส พยายามอย่างหนักท่ีจะมี

อมฤตเวลา แนวคิดของความ

บริสุทธ์ิก็ดูสมเหตุสมผล 

การไปถึงหลกัไมล ์C 

ท าใหแ้น่ว่าไดร้บั

หลายชาติเกิดท่ีสงูส่ง

ในยุคเงิน 

หลกัไมล ์C ถึง หลกัไมล ์D: การ

ขา้มพน้อุปสรรคภายนอก ความ

เพียรพยามส าหรบัตนเองเร่ิมตน้ 

(พอ้มดว้ยเกมของการขึ้ นๆลงๆ 

การขึ้ นลง ในสภาพ และความ

เพียรพยายามภายใน 

บาบา เพียงเมื่อฉนัคิดว่าฉนัไดเ้ขา้ใจทั้งหมดแลว้  ฉนัสอบตกอีกครั้ง  

แต่ท่านมีความเมตตาและใจดีมาก และใหก้ารค ้าจุนท่ีมีความรกัท่ีไม่มี

เงื่อนไขผ่านมุรลี์  ฉนัจะท าอะไรโดยไม่มีท่านไดเ้ล่า 

บาบา ท่านมีความอดกลั้น และเมตตา ฉนัเฝ้าแต่ท าความผิด ทั้งท่ีท่าน

เพียรพยายามท่ีจะช าระลา้งฉนัใหบ้ริสุทธ์ิ  แต่ บาบา ไม่ว่มายาจะใชรู้ป

ใดก็ตาม ฉนัรูว้่าฉนัก าลงัจะกลายเป็นผูช้นะ ฉนัมีท่านเป็นมิตรร่วม

ทางชีวิต ผูใ้หก้ารค ้าจุน ผูกู้ภ้ยั เหตุใดฉนัควรหวัน่กลวัในส่ิงใดเล่า 

ท่านก าลงัท าอย่างมากส าหรบัฉนั  ฉนัจะตอ้งใหก้ารตอบแทนท่ีมีค่าแก่

ท่านเช่นท่ีท่านปรารถนา  ฉนัใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของบาบาอย่าง

เต็มเป่ียมท่ีจะพาฉนัไปสู่จุดหมายปลายทาง 

 

ผ่านป่าแห่งหนามและใยแมงมุมของ

ปัญหาอย่างกลา้หาญ ที่มาจากเพื่อน 

ญาตพิี่น้อง สถานการณ ์เมื่อดวง

วิญญาณเร่ิมท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตและ

การสรา้งสมคุณธรรม 

การไปถึงหลกัไมล ์D 

ท าใหแ้น่ว่ามีอย่าง

น้อย 1 ชาติเกิดในยุค

ทอง 

หลกัไมล ์D ถึง หลกัไมล ์E: ทุก

ส่ิงเป็นไปส าหรบัคุณประโยชน์

ของฉนั ชยัชนะเร่ิมตน้ 

บาบา ท่านก าลงัใหโ้อกาสอนัมากมายแก่ฉนัท่ีจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ขอบคุณบาบาอย่างมาก  ฉนัรูสึ้กว่าบาบามีความใส่ใจเกี่ยวกบัฉนัเป็น

พิเศษ ท่านก าลงัฟังทุกความคิดของฉนั และท่านก าลงัใหก้ารช่วยเหลือ

การรบกวนภายนอกไม่ท าให้

เดือดรอ้นอีกต่อไป การต่อสูภ้ายใน

กบัสนัสการเ์ก่าเร่ิมตน้ขึ้ น 

การไปถึงหลกัไมล ์E 

ท าใหแ้น่ว่ามี 84 

ชาติเกิดเต็ม – 



(การศึกษาอย่างมีระบบ และ

สม า่เสมอ การท าความเพียร

พยายาม การสรา้งสมมารยาดาส ์

Marayadas 

ทนัทีตามท่ีตอ้งการ ฉนัเป็นอะไรก็ตาม ฉนัอยู่ท่ีใดก็ตามวนัน้ี เป็น

เพราะดว้ยท่านเท่าน้ัน  ท่านเป็นผูข้บัขี่สารถี ท่านอาจใชฉ้นัในงานรบั

ใชเ้ช่นท่ีท่านพอใจ 

จ าเป็นตอ้งมีความใส่ใจอย่าง

ระมดัระวงัและสม า่เสมอกบัตนเอง 

มีความมุ่งมัน่ท่ีเอาชนะกิเลสต่างๆ 

แม ้บางคนอาจตอ้งรบรากบักิเลส

น้ันซ ้าแลว้ซ ้าเล่า โคง้หกัศอกบน

ถนน และการขึ้ นๆลงๆในสภาพ

ก าลงัท าใหเ้ดือดรอ้นเพราะบางครั้ง

เป้าหมายอยู่นอกสายตา และ

หนทางดูเหมือนจะคดเค้ียวต า่ลงไป 

ความเพียรพยายามท่ีไม่ลดละเป็น

ส่ิงจ าเป็นในวิกฤตกาลเช่นน้ี 

900,000 ดวง

วิญญาณ 

หลกัไมล ์E ถึง  หลกัไมล ์F: การ

เป็นของพระเจา้ ชยัชนะเป็นเร่ือง

ปกติ แต่พ่ายแพเ้ป็นบางครั้ง (ดี

ในทั้ง 4 วิชา) 

บาบา ฉนัอุทิศทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน ฉนัไม่มีใครอื่นนอกจากท่าน ไม่ม่ใคร

สามารถมาแทนท่ีท่านในจิตใจของฉนั เป็นกิเลสท่ีท าใหใ้ครบางคนเขา้

มาในจิตใจของฉนั ผูค้นเองน้ันไม่ไดเ้ลวรา้ย...ฉนัตอ้งท าลายร่องรอย

ทั้งหมดของกิเลสเหล่าน้ี... 

ความใส่ใจในส านึกเป็นดวงวิญญาณ

และมุรลี์น้ันดีมาก พายุภายในเย็น

ลงเล็กน้อย และชีวิตปรากฏว่ามัน่คง

มากขึ้ น ดว้ยการมีชยัชนะเหนือกิเลส

มากขึ้ น 

การไปถึงหลกัไมล ์F 

ท าใหแ้น่ว่ามีการเกิด

ในราชวงศ ์– 

16,108 เพชรพลอย 

หลกัไมล ์F ถึง หลกัไมล ์G : 

เพชรพลอยแห่งชยัชนะ  มีชยั

ชนะอย่างสม า่เสมอเหนือกิเลส ( 

ความใส่ใจและความเพียร

พยายามท่ีมัน่คง) 

หวัใจรอ้งเพลงอย่างสม า่เสมอ : ขอบคุณบาบา ...ขอบคุณบาบา ชยัชนะค่อนขา้งเป็นปกติ แมม้ีความ

ป่ันป่วนเป็นบางครั้งคราว ทีละ

น้อยๆรูปท่ีละเอียดอ่อนของกิเลส 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงทะนง

ตน” ปรากฏขึ้ นมาและท าใหก้าร

เดินทางเป็นงานของการขึ้ นเขาสงูท่ี

ทา้ทาย มีความจ าเป็นตอ้งกระโดด

สงูเหนือเนินเขาโดยการฆ่า “ความ

หลงทะนง” และ”การตาย”อย่าง

สมบรูณ ์จ าเป็นตอ้งมีความใส่ใจและ

เพียรพยายามท่ีลึกล ้ามากขึ้ น 

การไปถึงหลกัไมล ์G 

ท าใหแ้น่ว่าเป็นส่วน

หน่ึงของราชวงศ ์– 

เพชรพลอย 108 



หลกัไมล ์G ถึง หลกัไมล ์H: ผ่าน

ดว้ยเกียรตินิยม สภาพท่ีโบยบิน

อย่างเป็นธรรมชาติ 

หลกัไมลย์่อยท่ีมาก่อนหลกัไมล์

สุดทา้ย ในการเดินทางสู่ความ

สมบรณพ์รอ้ม ( บนพื้ นฐานของ

คลาสโดยดาดี้  แจงกี) 

a. อุทิศตน –ล้ีภยัอยู่กบับา

บา เพราะเพียงเมื่อน้ันท่ี

สามารถบรรลุถึงความ

สมบรูณพ์รอ้มได ้

b. การมอบทุกส่ิง – การ

ตดัสินใจท่ีจะยกมอบ

ส่ิงของในครอบครอง

ทั้งหมด ความสมัพนัธ์

ทั้งหมดแก่บาบา 

c. การสละละท้ิง – การ

สละละท้ิงความรูสึ้กของ

การยกมอบทุกส่ิงเพราะ 

ทุกส่ิงเป็นของบาบา

เสมอ 

d. การใชอ้ย่างมีค่า- การ

ใชท้รพัยากรทั้งหมด

อย่างออกดอกออกผล 

เพื่อท่ีว่าทรพัยท่ี์มีค่า

ทั้งหมดไดร้บัการเพิ่มพนู 

e. ทาปาเซีย – การจดจ่อ

วา้ว ละคร วา้ว!  วา้ว บาบา วา้ว ! 

 

 

 

 

 

 

มีชยัชนะท่ีสม า่เสมอเหนือกิเลสดว้ย

ความใส่ใจท่ีจดจ่อ แต่ควรมีความใส่

ใจท่ีจริงจงัในหลกัไมลย์่อยท่ี

ละเอียดอ่อนก่อนผ่านดว้ยเกียรติ

นิยม  เป็นการปีนขึ้ นสงู และเพียง

หวัใจท่ีเด็ดเด่ียว 8 ดวงสามารถท า

ไดถึ้งจุดยอดสุด 

การไปถึงหลกัไมล ์H 

ท าใหแ้น่ว่าไดร้บั

อ านาจการปกครอง

โลกจากตอนเร่ิมตน้

ของยุคทอง – 8 

เพชรพลอย 



อย่างแทจ้ริและการจดจ า

ระลึกถึงท่ีไม่มีส่ิงใดเจือ

ปน 

f. งานรบัใช ้– ความ

ปรารถนาดีท่ีแทจ้ริง และ

การใหคุ้ณประโยชน์ผ่าน

ความคิด ค าพดู และการ

กระท า 

g. การเติมเต็มดว้ย

คุณธรรมและพลงั – 

การกลบัมาเต็มเป่ียม

และเพียบพรอ้ม 

h. สมบรูณพ์รอ้ม – การ

กลบัมาสมบรูณพ์รอ้ม

และดลใจผูอ้ื่นดว้ยเพียง

การปรากฏตวัอยู ่

 

เราอาจอยู่ท่ีหลกัไมลใ์ดในปัจจุบนั แต่บาบาบอกว่ายงัไม่สายเกินไป มีเวลาที่จะท าความเพียรพยายามมากขึ้ นและสอบผ่านดว้ยเกียรตินิยม (หลกัไมล ์H) ก่อนเวลาของ

การเปล่ียนแปลง 

รุ่งอรุรก าลงัเขา้มาใกลแ้ละจุดหมายปลายทางของเราอยู่ใกล ้พระเจา้อยู่ท่ีน่ีเพื่อช่วยเหลือ น าทาง และใหแ้รงบนัดาลใจแก่เรา ทั้งหมดท่ีเราตอ้งท าคือเคล่ือนไปตาม

หนทางท่ีแสดงใหเ้ห็นโดยท่าน 

เช่นท่ีเพลงในสะคารมุ์รลี์บอกเรา: 

 โอ นักเดินทางในเวลากลางคืน อยา่ไดเ้หน่ือยลา้ 

จุดหมายปลายทางของรุ่งอรุณไม่ไกลเลย 

อย่าไดเ้หน่ือยลา้ โอ นักเดินทาง ...อย่าไดเ้หน่ือยลา้ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________      

แหล่งอา้งอิง :  เอกสารของ SpARC ( Spiritual Applications Research Centre) เร่ือง Fixing My Role from the Beginning of Golden Age การก าหนดบทบาทของฉนั

จากตอนเร่ิมตน้ของยุคทอง 


