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วันที่ 4: การเดนิทางภายใน – แหล่ง(พลัง)ของความรักและสัจจะ 

BK Jayanti (09-04-2020) 

 

โอมชานต ิ

ความหวงัของฉนัก็คือ ทกุคนยงัคงอยูใ่นการทดลองพิเศษนี ้(การเดินทางภายใน) การฝึกฝนการอยู่

ตรงนี ้ณ จดุกึง่กลางหน้าผาก ในขณะที่ท างาน ในขณะที่ก้าวเดิน ในขณะที่ก าลงัพดูคยุ และ

ในขณะที่ท าทกุสิ่งที่เราจ าเป็นต้องท า แตใ่นขณะเดียวกนัก็ได้ใช้เวลาขณะหนึง่สัน้ๆ ไมว่า่จะอยูท่ี่

ไหนก็ตาม ที่จะฝึกฝนความคิดของการเพยีงแค่คงอยู่ในส านึกรู้หรือการตระหนักรู้ของการ

เป็นดวงวญิญาณ และมีประสบการณ์กับคุณสมบัตภิายในของตัวเราเอง คณุสมบติัของ

ความสงบ – โอมชานติ และเช่นเดียวกนักบัคณุสมบติั/คลงัสมบติัอืน่ๆ ทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในตวัเรา 
เมื่อเราเช่ือมโยงกับคุณสมบตัภิายในตนเอง เราก็เร่ิมต้นที่จะมองเหน็ตนเอง ให้คุณค่ากับ

ตัวเราเอง และเร่ิมที่จะเคารพนับถือตนเอง และทีใ่ดก็ตามทีมี่ความนบัถือตนเอง ทีน่ ัน่ก็จะไม่

มีความหลงทะนงตน (เม่ือเรามีความนบัถือในตนเอง เราก็จะไม่มีความหลงทะนงตน) ไม่มีความ

ยุง่ยากซบัซ้อนใดๆ ของความรู้สกึด้อยคา่ ทัง้ความรู้สึกของการอยู่เหนือกว่าคนอ่ืน และ/หรือ

ความรู้สึกด้อยค่า หรือถูกเหยียดหยามดถููกดูหมิ่น ทัง้หมดนัน้ก็จะจบสิน้ แล้วดวงวิญญาณ

ก็จะสามารถคงอยู/่ด ารงอยูใ่นคณุคา่ที่แท้จริงของตนเอง อยูใ่นสภาพของการมีความนบัถือใน

ตนเอง และมีความเคารพตอ่เคารพตนเอง ในสภาพนัน้ และอย่างแน่นอนที่คุณภาพของการ

ปฏสัิมพนัธ์ของเราที่มีกับผู้อ่ืนกจ็ะเปล่ียนไปด้วยอย่างมากมาย เราสามารถท่ีจะให้ความ

เคารพกบัผู้อืน่ได้ โดยไมไ่ด้คาดหวงัหรือเรียกร้องสิ่งใดกลบัมา เราไมไ่ด้คาดหวงัวา่พวกเขาจะต้อง

ให้ความเคารพกบัก่อน เราจงึจะให้ความเคารพกบัพวกเขาด้วย ไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ แตม่นักลายเป็น

วิธี/วิถีปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมชาติของชีวิต ฉนัมีศกัด์ิศรี/ความสงา่งาม/ความมีเกียรติของฉนั มี

สภาพของความเคารพในตนเอง แล้วเม่ือฉนัมองดผูู้อื่น ฉนัก็มองเห็นพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ 
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ไม่ใช่เป็นเพียงแคร่่างกายที่เป็นวตัถ ุฉนัมองเห็นแสงสวา่งที่เปลง่ประกายอยูท่ี่กึง่กลางหน้าผากของ

พวกเขา และฉนัก็รู้วา่การเช่ือมโยงนัน้จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นบวก.. 

ท าการทดลองเช่นนี/้ในสิ่งนีค้รัง้แล้วครัง้เลา่ แล้วเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอนัยิ่งใหญ่/ใหญ่

หลวงที่จะเกิดขึน้ในชีวิตของเรา เพียงแคช่่วงเวลาสัน้ๆ ของการฝึกฝน แตท่ าอยา่งเป็นประจ า

สม ่าเสมอ นัน่ก็เพียงพอแล้ว และใช่ เร่ิมจากเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แล้วก็คอ่ยๆ เพ่ิมช่วงเวลาในการ

ฝึกฝนให้นานขึน้ เป็น 5 นาที 10 นาที เพิ่มขึน้ทีละเลก็ทีละน้อย ฉนัจะสามารถท าสิ่งเหลา่นัน้ได้

ไหม? ขอให้เราได้ลองท าด ู

ก่อนหน้าที่ฉนัได้พดูถึงเร่ืองราวของ “ราชาโยคะ” ซึง่ได้มีการพดูถึง/รวมเอาเร่ืองราวของผู้ เป็นนาย

สงูสดุไว้ด้วย.. ดงัเช่นท่ีเราได้มีการพดูถงึเร่ืองราวของดวงวิญญาณ และการตระหนกัรู้ของการเป็น

ดวงวิญญาณ ซึง่เรียกวา่ “จติส านึกที่เป็นดวงวญิญาณ” ที่แตกตา่งจากจิตส านกึทีเ่ป็นร่าง ส านกึ

ของการเป็นร่างกายอนัเป็นวตัถ ุดงันัน้ ในส านกึรู้นีข้องการเป็นดวงวิญญาณ ฉันได้อยู่อย่าง
เปิดเผยและเปิดรับ ฉันน่ังในความสงบ เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของการคงอยู่ของพระเจ้า 
(ผู้เดยีวนีท้ี่เป็นแหล่งพลังงานสูงสุด ดวงวญิญาณสูงสุด ผู้เป็นใหญ่สูงสุด) 

ฉนัมัน่ใจวา่เม่ือเราได้ท าการทดลองนี ้ไมเ่พียงแค ่1 หรือ 2 นาที แตอ่าจเป็น 10 นาที ในการฝึกฝน

ส านกึรู้นีข้องการเป็นดวงวิญญาณ เม่ือนัน้เราก็จะรู้สกึได้วา่ตวัเรานัน้เปิดกว้าง/เปิดรับ ในวิธีที่เรา

อาจไม่เคยสมัผสัหรือเป็นมาก่อน ดงันัน้ ก้าวแรกที่ส าคญัก็คือ การอยูใ่นจิตส านกึของการเป็นดวง

วิญญาณ และก้าวย่างตอ่ไปคือการเช่ือมโยงกบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ - พระเจ้า ไม่วา่จะในช่ือเรียกขาน

ใดก็ตามท่ีเรารู้จกัเก่ียวกบัทา่น แตเ่ช่นที่ดวงวิญญาณนัน้เป็นจดุแหง่แสงที่ไมส่ญูสลาย ที่เราไม่

สามารถตดัขาด ท าลาย หรือบีบอดัได้ ซึง่สิ่งนัน้ด ารงอยูแ่ละจะคงอยูเ่ป็นนิรันดร์ เช่นนัน้ในท านอง

เดียวกนั ดวงวญิญาณสูงสุด (พารมัอตัมา-Param atma) ทา่นก็เป็นดวงวิญญาณ เพียงแตเ่ป็น

ดวงวิญญาณสงูสดุ แล้วสิ่งนัน้หมายความวา่อยา่งไร? นัน่หมายความวา่ รูปของผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ - 

พระเจ้า ยะโฮวา พระอลัเลาะห์ หรือใครก็ตามแตเ่ราจะเรียกขานนัน้ ทา่นก็คือ ผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ 

(เดียวกนั/เดยีว) ซึง่ดวงวิญญาณสงูสดุนี ้ค าวา่ “สงูสดุ/ย่ิงใหญ่ทีส่ดุ” นัน้ ไม่ได้หมายถงึความ



3 
 

ใหญ่โตของขนาด เพราะหากดวงวิญญาณสงูสดุนัน้มีขนาดท่ีใหญ่โตมากด้วยแล้วละ่ก็ นัน่จะ

หมายถงึ การรวมเอาทกุสิ่งทกุอย่างไว้ภายในทา่น และนัน่ก็อาจหมายถงึการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาในการผสมปนเปมากมายและความไมบ่ริสทุธ์ิก็จะถกูปะปนเข้ามา แตใ่นขณะที่เรารู้

ว่า พระเจ้านัน้เป็นอมตะอยู่เป็นนิรันดร์ ไม่ใช่เพยีงแค่รูปของท่านที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ 
คุณสมบตัขิองพระเจ้ากไ็ม่มีขีดจ ากัดและคงอยู่เป็นนิรันดร์ด้วยเช่นกัน ทัง้จากตอนเร่ิมต้น

มาจนถงึปัจจบุนั ไปจนถงึเมื่อใดก็ตามที่วงจรของชีวิตนีจ้ะด าเนินไป และก็ยงัคงด าเนินตอ่เช่นนัน้

จนถงึวงจรของชีวิตในรอบถดัไป การคงอยูข่องพระเจ้านัน้เป็นนิรันดร์ ทา่นนัน้คงอยูต่ลอดกาล 

รูปของท่านเป็นเช่นเดียวกันกับรูปของเรา(จุดแห่งแสง) แต่คุณสมบตันัิน้อาจมีความ

แตกต่างในบางแง่มุม… พระเจ้านัน้เป็นเช่นมหาสมุทร ฉนัจะสามารถพดูได้ไหมวา่ ฉนัคือลกู

ของพระเจ้า และดงันัน้ความรักจงึคือสิทธ์ิโดยก าเนิดของฉนั? ใช่ ฉนัสามารถพดูเช่นนัน้ได้ และ

ดงันัน้ ฉนัจงึขอประกาศสิทธ์ิในความรักนัน้และมีประสบการณ์กบัความรักนัน้ แตใ่นขณะเดียวกนั/

แตแ่ม้กระนัน้ ฉนัก็จะไมส่ามารถเป็นเช่นมหาสมทุรเช่นนัน้ได้ มหาสมทุรนัน้กว้างใหญ่และไม่มี

ขีดจ ากดั ไมมี่ขีดจ ากดัใดๆ เลยไม่วา่จะอยา่งไรก็ตาม แตพ่ระเจ้า/ดวงวิญญาณสงูสดุ คือ

มหาสมทุรแห่งความรัก(นัน้) และดงันัน้ ฉนัจงึสามารถท่ีจะรับความรักจากทา่นและเติมเต็มตนเอง

ด้วยสิ่งนัน้ ผ่านโยคะ (ความสมัพนัธ์-การเช่ือมโยง) ผ่านการท าสมาธิ และฉนัก็แม้แตจ่ะสามารถ

กลายเป็นเคร่ืองมือที่จะอยูใ่นการเช่ือมโยงนัน้ (กบัพระเจ้า) น้อมน าและอนญุาตให้ความรักที่แสน

บริสทุธ์ินัน้ได้ไหลผ่านตวัฉนัไป เพ่ือท่ีทกุคนจะได้รับประสบการณ์ของความรักนัน้ด้วยเช่นกนั 

ความรักทางจติวิญญาณนัน้เป็นไปส าหรับทัง้หมด ส าหรับทุกดวงวญิญาณ ความรักนีไ้มไ่ด้

ถกูจ ากดัเอาไว้ให้ใครโดยเฉพาะเจาะจง สิ่งนัน้ไมไ่ด้ปฏิเสธ/กีดกนัใครออกไป ความรักนัน้หลอม

รวมและเปิดรับทกุๆ คน ดงันัน้ไมว่า่พืน้หลงัของเร่ืองราวชีวิตของฉนัจะเป็นเช่นไร ฉนัไมไ่ด้เพียงแค่

สง่ตอ่ความรักนีไ้ปให้กบัคนที่ฉนัรู้จกัหรือติดตอ่ด้วยแคใ่นระดบัภายนอกเทา่นัน้ แตฉ่นัสามารถส่ง

ต่อความรกัไปใหแ้ก่ทัง้โลก ฉนัสามารถแบ่งปันความรกันีไ้ปใหก้บัทกุรูปแบบของชีวิต ฉนัสามารถ

ส่งความรกันีใ้หก้บัธรรมชาติด้วยเช่นกนั.. พลังแห่งความรัก คือการเปล่ียนแปลง พลงังานของ
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ความรักนัน้เปลี่ยนแปลงเรา และดงันัน้การเช่ือมโยงกับพระเจ้า ผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรัก
จงึหมายถงึ ความรักนัน้ได้แตะสัมผัสเรา และช่วยเหลือเราในชีวิต ในการเปล่ียนแปลง
ของตัวเรา 

มหาสมุทรแห่งความสงบ มหาสมุทรแห่งปัญญา มหาสมุทรแห่งความรู้… 

ในบางวฒันธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณี พวกเขาได้พดูวา่พระเจ้านัน้มี 99 ช่ือเรียกขาน และใน

บารัต (อินเดีย) ก็ได้มีการพดูวา่ แม้วา่หากเราจะเปลี่ยนผืนโลกให้กลายเป็นกระดาษ เปลี่ยนต้นไม้

ให้กลายเป็นปากกา เปลีย่นน า้ในมหาสมทุรให้กลายเป็นน า้หมกึ เราก็ยงัคงไม่สามารถจะเขียนค า

สรรเสริญของพระเจ้าได้หมดอยูด่ี แตไ่ม่วา่จะเป็น 29, 99 ช่ือของพระเจ้า หรืออะไรก็แล้วแต ่นัน่ก็

ไม่เป็นไร ฉันสามารถที่จะเร่ิมต้นจากตรงนัน้ เร่ิมที่จะมาท าการทดลองนัน้เกี่ยวกับแต่ละ

คุณลักษณะ/คุณสมบตัทิี่แตกต่างกัน (ของพระเจ้า) และมาลองดูว่า ฉันจะสามารถรู้สึกถงึ
ส่ิงนัน้ที่มาจากดวงวญิญาณสูงสุด ที่มาแตะสัมผัสฉันได้หรือไม่ 

บางทีความคิดของฉนัก็คือ วนันีฉ้นัปรารถนาจะมีประสบการณ์ของความสงบ แตบ่างทีผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุนัน้ก็รู้วา่ มากกวา่ความสงบที่ฉนัต้องการนัน้ก็คือพลงั ดงันัน้ มันจงึไม่ใช่เพยีงแค่ว่าฉัน
พดู/คดิอย่างไร แต่มันเป็นการเช่ือมโยงจากทัง้สองทาง... ความคิดของฉันเช่ือมโยงไปยัง
พระเจ้า และความคดิของท่านก็เช่ือมโยงมายังฉัน เป็นการเช่ือมโยงชนิดที่เรียกได้ว่า ไม่

จ าเป็นต้องมีส่ือกลางใดมาคั่นระหว่างเรากับพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เช่นที่เดก็ๆ

หรือลกูๆ ทกุคน มีสิทธ์ิท่ีจะมีการเช่ือมโยงโดยตรงกบัพอ่แมข่องพวกเขา และถ้าเดก็ๆ ถกูตดัสิทธ์ิใน

สิ่งนี ้มนัก็จะหยดุยัง้การเติบโตทัง้ทางร่างกายและจิตใจของเขา แตม่นัไมไ่ด้เป็นแบบนัน้ เด็กๆ ทกุ

คนนัน้มีสิทธ์ิในความรักของพอ่แม่ ซึง่นัน่หมายถงึ ทกุดวงวิญญาณนัน้ก็มีสิทธ์ิในความรักของพระ

เจ้า ไม่วา่เขาจะมีคา่พอหรือไม่ นัน่ไมใ่ช่ประเดน็ส าคญั ใช่ มนัอาจจะส าคญัเม่ือฉนัพิจารณาหรือ

จะคิดเก่ียวกบัมนั แตเ่มื่อฉันเร่ิมต้นการเดนิทางของฉัน (การเดนิทางไปหาพระเจ้า) มันไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ที่จะดงึรัง้เอาไว้ ไม่มีข้ออ้างหรือเหตุผลใด ไม่มีแม้ความไม่ใส่ใจใด... 
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ฉนัเพียงแคพ่ดูวา่ ฉนั ดวงวิญญาณ ละวางจากร่างกายนี ้ฉนัปรารถนาจะเช่ือมโยงกบัผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุ และเวลานีค้ลงัสมบตัิทัง้หมดก็ก าลงัเปิดออก แล้วเราก็จะสามารถท่ีจะมีประสบการณ์กบัผู้

เป็นใหญ่สงูสดุ และมีประสบการณ์กบัคณุสมบตัิทัง้หมดของท่าน (พระเจ้า)... ในทางหนึง่ เรา

สามารถพดูได้วา่ พระเจ้าเปรียบเหมือนธนาคาร เป็นผู้ที่ดแูลรักษาคณุสมบตัิทัง้หมดเหลา่นี ้และ

เก็บรักษาสิ่งนัน้ไว้ให้กบัเรา นัน่เพราะวา่เรามกัจะท าสิ่งเหลา่นัน้หลน่หายไปในระหวา่งการเดินทาง

ของชีวิต ที่จงึท าให้เราพดูวา่ ก็พวกเขาท าแบบนีก้บัฉนั แล้วจะให้ฉนัให้ความรักกบัพวกเขาได้

อย่างไร? หรือบางสิ่งบางอย่างเกิดขึน้ แล้วฉนัก็ควรท่ีจะคงอยูใ่นความสงบ แตฉ่นัจะอยูใ่นความ

สงบได้ยงัไงกนัละ่ ในเม่ือบางสิ่งแบบนัน้เกิดขึน้? แตท่ัง้หมดนีคื้อสิ่งที่โยคะก าลังบอกเรา น่ันคือ 
เมื่อฉันอยู่ในการเช่ือมโยง มีประสบการณ์และท าตามสิ่งเหล่านัน้ในชีวติของฉัน และแล้ว
เมื่อมีสถานการณ์ที่ยากล าบากเข้ามา กระบวนการอย่างเป็นธรรมชาตขิองดวงวญิญาณก็
คือ ฉันสามารถที่จะแบ่งปันความเป็นบวกให้กับผู้คนที่อยู่รายล้อมตัวฉัน แทนที่จะเป็น
ความเป็นลบ  

และน่ีคือเหตผุลที่วา่ การเช่ือมโยงกับพระเจ้านัน้เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งส าคัญที่สุด

ที่เราควรให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี ้ที่ซึ่งทุกสิ่งรอบตัวเรานัน้มีแต่ความ
ไม่แน่นอน พระเจ้านัน้คือปัจจัยเดียวที่มั่นคงและไม่เปล่ียนแปลงในละครโลกใบนี ้ดวง

วิญญาณมนษุย์นัน้ไมม่ัน่คง พวกเขาไมส่อดคล้องกลมกลืนกนั เช่นวนันีฉ้นัอาจมีผู้ ร่วมงานคนหนึง่ 

แตพ่รุ่งนีฉ้นัก็อยากจะเปลี่ยนตวัผู้ ร่วมงานของฉนัไปเป็นอีกคนหนึง่แทน… วนันีฉ้นัมีงานท า แตฉ่นั

ก็เร่ิมเบื่องานนัน้แล้ว และฉนัก็อยากจะลาออกแล้วก็ไปหางานใหม่… เรานัน้เอาแตแ่ปรเปลี่ยนไป

มา ไปยงัตรงนัน้ตรงนี ้เผ่ือวา่มนัจะมีอะไรบางอย่างท่ีฉนัจะเรียนรู้ได้ แตใ่นความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่

ส าคญัท่ีสดุคือ การท่ีฉนัได้รู้วา่ปัจจยัเดียวที่มัน่คงและไม่มีวนัแปรเปลี่ยนเสมอในชีวิตของฉนัคือผู้

เป็นใหญ่สงูสดุนีเ้ทา่นัน้ ไม่ว่าการเดนิทางที่ผ่านมาของฉันจะเป็นเช่นไร หากมันเป็นการ
เดนิทางที่ยากล าบาก เป็นการเดนิทางที่น่าเศร้า พลังแห่งความรักของพระเจ้านัน้จะช่วย

เยียวยาดวงวญิญาณ ดงันัน้ เพยีงแค่น้อมรับความรักนีจ้ากบาบา (พระเจ้า) แค่นัน้เอง 
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พลังแห่งความรักนัน้น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่แม้แต่สถานการณ์เองก็จะเปล่ียน สิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ 

ให้เราได้ท าการทดลอง(มีประสบการณ์) กับแต่ละคุณธรรม/คุณสมบัตขิองพระเจ้า ฉนั

แนะน าให้เราเร่ิมต้นกับ 5 คุณสมบัตพิืน้ฐานของความสงบ ความรกั สจัจะ ความสขุ และความ

บริสทุธ์ิ อย่างแน่นอนวา่คณุสมบตัิของทา่นนัน้มีอีกมากมายกวา่นีน้กั... ฉนัย า้เตือนเราทกุคนกบั

สิ่งเหลา่นีเ้พราะน่ีคือรากฐาน เมื่อใดก็ตามท่ีเราได้มีประสบการณ์กบัคณุสมบตัิเหลา่นีใ้นชีวิตของ

เรา ผ่านการทดลองของตวัเราเอง เราก็จะค้นพบวา่สิ่งเหลา่นีม้นัมีประโยชน์อย่างมากกบัเรา และ

เราก็จะสามารถท่ีจะตรวจสอบตนเองได้อย่างลกึล า้ เราจะไม่เพียงแคต่ิดกบัอยูก่บัความยุง่วุน่วาย

ของชีวิต แม้วา่สิ่งตา่งๆ จะดแูปลกไป หรือแม้วา่ในบางชัว่ขณะมนัจะยงัคงน่ิงเงียบดีอยู ่แตชี่วิตมนั

ก็จะกลบัมายุง่เหยิงวุน่วายอีกครัง้.. แล้วอะไรคือสิ่งที่ฉนัจะท า? ขอให้ฉนัได้เตรียมการสิ่งเหลา่นัน้

ในตอนนี ้เพื่อท่ีจะน าพาตนเองไปผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบาก และเพ่ือที่จะสามารถเตรียมการ

รับมือกบัสิ่งใดก็ตามที่อนาคตอาจจะน าพามา ขอให้ฉนัได้ท าการทดลองกบัการมีส านกึรู้ของตวัตน

ภายใน – ดวงวิญญาณ และให้ตนเองได้ด าดิ่งลกึลงไป ลกึลงไปภายใน และสร้างสมประสบการณ์

กบัคณุธรรมที่สงูสง่ทัง้ 5 นัน้ 

ในส านกึรู้นัน้ของการเป็นดวงวิญญาณ ในความสงบ เช่ือมโยงตนเองกบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ.. หากฉนั

นัน้ปราศจากความสงบ เพียงแคร้่องขอความสงบนัน้จากพระเจ้า ท่านก็จะให้สิ่งนัน้ แต่ถ้าหากฉัน
เข้าใจค าสอนของพระเจ้า และรู้ว่าสิ่งเหล่านี ้คือคุณสมบัตภิายในดวงวญิญาณ แล้วฉันก็
น่ังในการจดจ าระลึกถึงพระเจ้า ดังนัน้จติใจของฉันจงึได้ถูกเตรียมการ และแล้วความ

สงบ ความรักและพลังที่ฉันได้รับจากผู้เป็นใหญ่สูงสุดนัน้จงึเหนือจนิตนาการ… ดงันัน้ ใคร

ก็ตามท่ีได้ศกึษาและท าตามหนทางของราชาโยคะ จะสามารถมองเหน็ได้ว่า ตนเองนัน้ก าลัง
ท าทุกสิ่งไปได้ดีแค่ไหน ผ่านการเปล่ียนแปลงตนเอง ผ่านคุณภาพของการแลกเปล่ียน
แบ่งปันกับผู้อ่ืน และผ่านความสัมพนัธ์ที่ตนเองมีกับผู้อ่ืน 
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พระเจ้าอยู่ที่ไหน? พระเจ้าอยูน่ัน้สงูขึน้ไปเบือ้งบน ฉนัไมไ่ด้หมายถงึอยูบ่นเพดานหรือบนฟา้ แต่

มนัมีมิติๆ หนึง่ที่ซึง่อยูเ่หนือมิติทางวตัถนีุข้ึน้ไป เป็นมิติ/อาณาเขตแหง่แสง “พารามดัม-Param 

dham” บ้านสงูสดุ อาณาเขตสงูสดุ อาณาเขตท่ีละเอียดออ่น และท่ีอยูเ่หนือโลกแหง่แสงนัน้ขึน้ไป.. 

ดินแดนแหง่ความเงียบสงบ ดินแดนแหง่ความน่ิงเงียบ ดินแดนแหง่ความบริสทุธ์ิ เป็นสิ่งตา่งๆ 

เหลา่นีท้ี่เราเคยมีประสบการณ์กบัมนั ดงันัน้ เมื่อฉันน่ังในการท าสมาธิ ฉันต้องปรับจูนจติใจ
ของฉันให้เข้ากับคล่ืนความถี่ที่ถกูต้อง เร่ิมต้นจากแรกสุด อยู่ในส านึกของการเป็นดวง
วญิญาณ แล้วจงึเช่ือมโยงกับชีพบาบา (ดวงวิญญาณสูงสุด) และจากนัน้กอ็ยู่ กับบาบาใน

อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และเมื่อฉนัท าเช่นนัน้ ฉนัก าลงัใช้ค าวา่ “บาบา” เพื่อท าให้เรารู้สกึถงึ

ความเป็นมิตรและใกล้ชิดกนัมากขึน้ ฉนัใช้ค าๆ นีก้บัพระเจ้า เพราะบางทีผู้คนก็อาจไมค่อ่ยชอบ

หรือคุ้นเคยกบัค าวา่พระเจ้า แตค่ าวา่ “บาบา” นัน้แสนหวานอย่างย่ิง และมีความน่ารักอยูใ่นนัน้ 

ดงันัน้ขอให้ฉนัได้มีประสบการณ์กบับาบา พระเจ้า ผ่านการท าสมาธินี ้

อีกครัง้หนึง่ ขอให้เราได้ท าตามความคิด/แนวความคิดท่ีฉนัก าลงัจะแบง่ปันและท าการทดลองกบั

มนั เพียงแคก่ารปฏิบตัิอย่างง่ายดายกบัการทดลองนี ้และให้เราเองเป็นผู้ เลือกวา่ อะไรคือสิ่งที่เรา

ปรารถนาจะเช่ือ หลงัจากนี.้. แตข่อให้เราได้ลองไปผ่านชัว่โมง/ช่วงเวลาแหง่การทดลองนีด้กู่อน 

มนัเป็นไปส าหรับตวัเราเอง แล้วหลงัจากนัน้ก็คอ่ยตดัสินใจวา่อะไรจะคือสิ่งท่ีมีประโยชน์กบัตวัเรา 

(โยคะ) 

“ฉนันัง่ในส านึกท่ีเป็นดวงวิญญาณ ฉนัมีร่างกาย แตน่ัน่ไมใ่ช่ตวัตนของฉนั ตวัตนของฉนั-ดวง

วิญญาณ นัน้เติมเตม็ไปด้วยคณุธรรม..  

ในส านกึรู้ของการเป็นดวงวิญญาณนี ้ฉนัแยกห่างจากร่างกาย และไปยงัสถานที่ของผู้ เป็นใหญ่

สงูสดุ ผู้ เป็นชีวิตแหง่แสงสวา่ง… ในการคงอยู/่ปรากฏอยูข่องผู้ เป็นใหญ่สงูสดุนัน้ รายล้อมไปด้วย

ความสงบ รายล้อมด้วยความรัก… 

ฉนัจดจ่ออยูก่บัชีวิตนัน้-ดวงวิญญาณสงูสดุ จดุแหง่แสงสวา่ง…  
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จากมหาสมทุรของทกุคณุสมบตัิ/คณุลกัษณะนัน้ พลังแห่งความรักก็ได้แตะสมัผสัมายงัฉนั ความ

รักนัน้ได้ปลกุเรียกความทรงจ าในหวัใจของฉนั พลงัแหง่ความรักของพระเจ้า ช่วยเยียวยาความ

เจ็บปวดที่ฉนัได้แบกมนัเอาไว้…  

พลงัแหง่ความรักของพระเจ้า สอนฉนัให้รู้จกัการให้อภยั พลงัแห่งความรัก ได้หลอมละลายปัญหา

ทัง้หมดไป..  

พลงัแหง่การเยียวยานัน้ ไม่ได้เป็นไปเพียงแคส่ าหรับตวัฉนัเทา่นัน้ พลงัแหง่การเยียวยานัน้ ได้แตะ

สมัผสัไปยงัทกุคนในครอบครัวที่มีตวัตนของฉนัด้วย  

ความรักของพระเจ้าแตะสมัผสัทกุรูปแบบของชีวติ… ความรักของพระเจ้าให้ความรู้สกึปลอดภยั

และการปกปอ้งส าหรับทกุสรรพสิ่งและทกุสรรพชีวิต ความรักของพระเจ้า แม้แตเ่ร่ิมต้นที่จะ

เยียวยาธรรมชาติ ความรักของพระเจ้าให้การเปลี่ยนแปลง ให้การฟืน้ฟพูละก าลงั ความรักของพระ

เจ้าแตะสมัผสัไปยงัวตัถธุาตธุรรมชาติ และช าระล้างสิ่งนัน้ ธรรมชาติเหลา่นัน้จงึเร่ิมต้นที่จะให้

ความร่วมมือได้อีกครัง้หนึง่ พลงัแหง่ความรักของพระเจ้า ได้ฟืน้คืนพละก าลงัให้กบัทัง้โลกและทกุ

สิ่งที่อยูภ่ายในโลกใบนี…้….  โอมชานติ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYL1ZWCYwJU&t=60s  

https://www.youtube.com/watch?v=JYL1ZWCYwJU&t=60s

