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วันที่ 7: การเดนิทางภายใน – คุณประโยชน์ของการท าสมาธิ(ราชาโยคะ) 

BK Jayanti (12-04-2020) 

 

โอมชานติ 

ฉนัหวงัวา่ทกุคนจะยงัคงท าการทดลองแนวคิดเหลา่นีอ้ยู ่และได้ก าลงัพยายามฝึกฝนกบัแตล่ะ

ประเดน็ของการท าสมาธิแบบราชาโยคะ - การมีส านกึรู้ของการเป็นดวงวิญญาณ การเช่ือมโยง

และมีความสมัพนัธ์กบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ การไปอยูเ่หนือมิติที่เป็นวตัถธุาต ุกลบัไปสูบ้่าน(ท่ีอยูเ่หนือ

โลกที่มีตวัตน)นัน้.. และฉนัก็เช่ือวา่เราก็จะได้รับบางความคิดความเข้าใจวา่ (แท้จริงแล้ว)ราชา

โยคะนัน้คืออะไร เก่ียวข้องกบัอะไร หรือบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์กบัคณุประโยชน์บางอยา่ง

จากราชาโยคะแล้วก็ได้ แตฉ่นัก็ยงัคงอยากจะแบง่ปันกบัพวกเราในสว่นท่ีเก่ียวกบัคณุประโยชน์ที่

มากย่ิงไปกวา่นัน้ที่เราจะสามารถได้รับหรือมีประสบการณ์ และฉนัก็แน่ใจวา่ เราจะสามารถมอง 

เห็นคณุประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปส าหรับตวัเราในสิ่งนีไ้ด้ด้วยเช่นกนั 

สิ่งแรกนัน้ก็คือ ในส านึกรู้ว่า “ฉันคือใคร” ทนัทีที่ฉนัได้น าความขดัแย้งใดๆ ก็ตามหรือกบัใครก็

ตามออกไป เพราะฉนัได้มองเหน็พวกเขาเป็นชีวิตแหง่แสงสวา่งภายใน-ดวงวิญญาณ เช่นเดียวกนั

กบัฉนั ฉนัจงึสามารถเลน่บทบาทของตนเองได้อย่างดีที่สดุและเตม็ความสามารถ และฉนัก็รู้วา่ดวง

วิญญาณนัน้ก็ก าลงัเลน่บทบาทของตวัเขาเองอยูเ่ช่นเดียวกนั ดงันัน้ จงึมีพืน้ที่ที่ซึ่งฉันสามารถ

จะช่ืนชมรู้ค่าพวกเขา ในขณะเดยีวกันก็สามารถที่แน่ใจได้ว่า ฉันได้อยู่อย่างละวาง และนัน่

ก็คือเร่ืองราวพืน้ฐานของการอยูอ่ย่าง “มีความรักและละวาง” ซึง่เราได้เร่ิมต้นที่จะมีประสบการณ์

เพราะโดยสว่นตวัแล้ว ฉนัได้อยูอ่ย่างละวางจากร่างกายนีข้องตนเอง ดงันัน้ ฉนั ดวงวญิญาณ จงึ

สามารถที่จะละวางจากใครก็ตามได้ แตก่ระนัน้ก็มองเห็นพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ พร้อมกนักบั

คณุสมบตัิและความพิเศษนัน้ของพวกเขาเอง ดงันัน้ เพยีงแค่การเปล่ียนมุมมอง เปล่ียน
ทศันคต ิและเปล่ียนพฤตกิรรมที่มีกับผู้อ่ืน ส่ิงนัน้กจ็ะน ามาซึ่งอสิรภาพจากความขัดแย้ง

ใดๆ และน ามาซึ่งความเป็นไปได้ในการมีความสงบ ระหว่างฉันและพวกเขา.. สภาพของ
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ความสงบ- “โอมชานติ” ของตวัฉนัก็จะคงอยูก่บัฉนั และฉนัก็สามารถที่จะแบง่ปันสิ่งนัน้กบัผู้อื่นได้

ด้วยเช่นกนั.. ดงันัน้ ฉนัคิดวา่ บางทีถ้าเรานกึถงึการจะน าความสงบมาสูโ่ลกใบนี ้ยา่งก้าวแรกจงึ

คือฉนัได้กลบัมาอยูใ่นความสงบ กลบัมามีความสงบ และท าให้แน่ใจวา่ความสมัพนัธ์ตา่งๆ ของ

ฉนัได้ถกูเติมเตม็ด้วยความสงบด้วยเช่นเดียวกนั 

มีคุณประโยชน์มากมายในส านึกของการเป็นดวงวญิญาณ ยกตวัอย่างเช่น เราจะสามารถใส่

จดุหยดุ (Full Stop) ให้กบัอดีตได้ และสามารถท่ีจะคงอยูก่บัปัจจบุนั เพราะในขณะที่ฉนัเป็นดวง

วิญญาณ ณ เวลานี ้อะไรคือสิ่งที่จ าเป็นต้องท าในขณะนี?้ การปลอ่ยวางจากอดีตนัน้เป็นเร่ืองปกติ 

ธรรมดา แตก็่ไม่งา่ยนกั แตด้่วยการฝึกฝนของราชาโยคะและการมีส านึกของการเป็นดวง

วญิญาณ “การปล่อยให้อดีตเป็นอดีต” ก็จะง่ายดายอย่างยิ่ง.. ฉนัสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่ง

นัน้ (อดีต) ฉนัสามารถที่จะเก็บความทรงจ าที่แสนหวานเก่ียวกบัสิ่งนัน้ แต่ฉนัต้องไมอ่นญุาตให้

ความทกุข์ความขมข่ืนในอดีตนัน้วนเวียนอยูก่บัตนเองจนถงึทกุวนันี ้และไม่อนญุาตให้อดีตท าลาย

ชีวิตของฉนัในช่วงเวลาปัจจบุนัลงได้.. อดีตต้องไม่สามารถท่ีจะเอาแตซ่ า้ย า้เร่ืองราวเหลา่นัน้ใน

จิตใจของฉนัครัง้แล้วครัง้เลา่ แต่ฉนัสามารถท่ีจะปลกุเรียกเฉพาะสิ่งที่สวยงาม สิ่งที่รู้สกึช่ืนชมหรือ

ขอบคณุ และอย่างแน่นอนท่ีสิ่งนัน้ก็จะน าพาคณุประโยชน์อยา่งมากมายมาให้ฉนั ณ ท่ีน่ี ในเวลานี ้

ราชาโยคะสอนให้ฉันมีการจดจ่อเพ่งรวมจติใจ ที่ซึง่ชอบร่อนเร่ไปในทิศทางตา่งๆ มากมายใน

เวลาเดียวกนั แตด้่วยการท าสมาธิ ฉนัเรียนรู้ที่จะจดจ่อจิตใจ เรียนรู้ที่จะมีการเพง่รวม และ

ความสามารถนีไ้ม่ได้เพียงแคค่งอยูก่บัฉนัในเวลาของการท าสมาธิเทา่นัน้ ไม่วา่จะเป็น 10 นาที 30 

นาที หรือก่ีนาทีก็ตามแต ่สิ่งนีค้งอยูก่บัฉนัตลอดเวลา เป็นเชน่ของขวญัท่ีฉนัได้รับจากการท าสมาธิ

.. การอยูอ่ย่างผ่อนคลาย สภาพที่ซึง่เป็นเพราะภายในของฉนันัน้เตม็ไปด้วยความสงบ ฉนัจงึต้อง

ท าให้แน่ใจวา่ ร่างกายนัน้ไมไ่ด้มีความเครียดใดๆ ที่ฉนัได้สะสมเอาไว้… เป็นเพราะฉนัได้เรียนรู้ที่จะ

มองสิ่งตา่งๆ ผ่านเลนส์หรือมมุมองของส านกึที่เป็นดวงวิญญาณและมีพระเจ้าอยูก่บัฉนั ดงันัน้ ไม่
ว่าจะเกิดสถานการณ์ตงึเครียดใดๆ ขึน้ก็ตาม สิ่งเหล่านัน้จงึเพยีงแต่คงอยู่ภายนอก ฉัน
ไม่ได้ดดูซับมันเข้ามาไว้ภายในร่างกาย หรือแม้แต่ภายในจติใจของฉัน 
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ในทกุวนันี ้มีสถานการณ์ที่ตงึเครียดตา่งๆ มากมายเกิดขึน้ วนันีก็้เร่ืองหนึง่ พรุ่งนีก็้มีอีกเร่ือง วนันี ้

ร้อนเกินไป พรุ่งนีก็้หนาวเกินไป ในโลกปัจจบุนั กบัสถานการณ์ในปัจจบุนัที่เราเรียกวา่ กลียคุ หรือ

ยคุเหลก็ ยคุที่เป็นจดุสิน้สดุของความมืดมิดที่สดุ (ยคุของความมืดมิดที่สดุ) น่ีเป็นเวลาของการจบ

สิน้ความมืดมิด ที่ซึง่เราได้อยูใ่นช่วงเวลาที่รุ่งอรุณก าลงัจะมาถึง และทัง้โลกก าลงัจะกลายเป็นหนึง่

สถานที่ซึง่เตม็ไปด้วยแสงสวา่ง ซึง่ฉนัเช่ือวา่ อย่างแน่นอนที่สิ่งนัน้จะเกิดขึน้ และเราสามารถเรียนรู้

เพิ่มเติมได้จากบทเรียนอืน่ๆ ของราชาโยคะ.. แตส่ิ่งนีห้มายถงึ ฉันเข้าใจว่า มันมีความมืดมิดใน
โลก มีความเป็นลบในโลกใบนี ้แต่เป็นการเลือกและการตดัสินใจของฉันว่า ฉันเลือกที่จะ

ดดูซับรับเอาส่ิงนัน้เข้ามา หรือฉันจะปล่อยให้มันคงอยู่ภายนอกตรงนัน้ ดงันัน้ ด้วยการท า

สมาธิ ฉนัได้พฒันาความสามารถนี ้ที่จะท าให้ตวัฉนัเองคงอยูใ่นความสงบ ในความรัก และเตม็ไป

ด้วยสจัจะ และไมอ่นญุาตให้สถานการณ์หรือเหตกุารณ์ภายนอกใดๆ มาช่วงชิงทรัพย์สมบตัิที่มีคา่

ภายในของฉนัไป.. ปลอ่ยให้โลกภายนอกได้คงอยู ่ณ ตรงนัน้ตอ่ไป และให้ตวัฉนัได้เก็บไว้ซึง่ทรัพย์

สมบตัิภายในเหลา่นัน้ของฉนั เพื่อที่ฉนัจะสามารถคงรักษาสภาวะท่ีสมดลุนีข้องฉนัเอาไว้ได้ ดงันัน้ 

ความตงึเครียดนัน้อาจอยูร่อบๆ ตวัฉนั แตค่วามเครียดนัน้ไม่สามารถเข้ามาภายในตวัฉนัได้ ซึง่นัน่

หมายความวา่ จิตใจของฉนัอยูอ่ย่างเป็นอิสระ และร่างกายของฉนัอยูอ่ย่างสมบรูณ์แข็งแรง 

ความเครียดและความเป็นลบบัน่ทอนภมิูคุ้มกนัของฉนั การสญูเสียความหวงัท าให้ความมัน่คง

(ภายใน)ของฉนัลดลง ในทางกลบักนั เมื่อฉันท าให้จติใจของฉันนัน้เข้มแข็ง แข็งแกร่ง และ
เตมิเตม็ไปด้วยความปรารถนาที่ดีและเป็นบวก อย่างแน่นอนที่ร่างกายก็จะแข็งแรง และ

ภมูิคุ้มกันของฉันกจ็ะเพิ่มพนูขึน้ด้วย ดงันัน้ ณ จดุสิน้สดุของกลียคุ-ยคุเหลก็ ยคุที่มืดมิด อยา่ง

แน่นอนที่มนัจะเตม็ไปด้วยปัญหามากมาย แตฉ่นัสามารถท่ีจะอยูอ่ย่างละวางจากปัญหาเหลา่นัน้ 

เมื่อฉนัอยูอ่ย่างละวาง ฉนัก็จะมีความสามารถท่ีจะไปจดัการแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ได้ แตห่ากฉนั

ยอมปลอ่ยให้ปัญหามนัเข้ามาในตวัฉนั ปัญหานัน้ก็จะท าลายฉนั และน าเอาพละก าลงั และ

ความสามารถในการตดัสินใจตา่งๆ ของฉนัไป ซึง่ฉนัไมไ่ด้ต้องการให้สิ่งเหลา่นัน้เกิดขึน้ ดงันัน้ การ
ท าสมาธิจงึคือค าตอบที่ดีอย่างยิ่งส าหรับสิ่งนี ้
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แตเ่หนือสิ่งอื่นใด ฉันคิดว่าสิ่งหน่ึงที่เราทุกคนต่างกม็องหาด้วยกันทัง้สิน้ก็คือ หนทางที่จะ
ท าให้เราสามารถพฒันาขีดความสามารถในการตัดสินใจของตัวเราเอง และสามารถที่จะ

เช่ือมโยงกับความสามารถในการตัดสินใจนัน้ ท าไมละ่? นัน่เป็นเพราะเรานัน้อยูใ่น “ยคุหลงั

ความจริง (post truth)” ซึง่ฉนัคิดวา่ มนัอาจจะเพิ่งเกิดขึน้เมื่อไมก่ี่ปีมานีน่ี้เอง อาจจะราวๆ ปี 2016 

หรือประมาณนัน้.. ในความเป็นจริง เราตา่งก็ได้ตระหนกัแล้ววา่ เราได้ละทิง้ช่วงเวลาแหง่สจัจะ

ทัง้หมด หรือแม้แต่ทิง้การตระหนกัรู้ในความแตกตา่งระหวา่งสจัจะกบัสิ่งที่หลอกลวงเอาไว้ข้างหลงั 

แล้วเราก็ได้เข้ามาสูย่คุสมยัใหม่ ยคุหลงัความเป็นจริง ซึง่นัน่ก็เป็นเพราะวา่สิ่งตา่งๆ นัน้ได้ถกู

น าเสนอให้กบัเราในรูปแบบของความจริง ซึง่ท าให้เช่ือวา่เป็นสิ่งที่ถกูต้อง ทัง้ๆ ที่ในความเป็นจริง

แล้ว สิ่งเหลา่นัน้เป็นสิ่งที่ไม่ถกูต้องอย่างมากๆๆ.. อย่างไรก็ตาม ค าใหม่ค านี ้ก็ได้ถกูน าเข้ามาใช้ใน

ภาษาของเรา 

ดงันัน้ ในยคุหลงัความจริงนี ้ฉนัจะสามารถเพิ่มพนูหรือยกระดบัความสามารถในการตดัสินใจของ

ฉนัได้อย่างไร? เพื่อที่จะสามารถเข้าใจได้อย่างกระจ่างชดั ระหวา่งสิ่งที่ถกูต้องกบัสิ่งที่ผิด ระหวา่ง

สจัจะกบัความหลอกลวง.. หนทางเดยีวที่ฉันรู้ก็คือ ฉันสามารถที่จะพฒันาทกัษะนัน้ได้ด้วย

การท าสมาธิของตัวเราเอง เพราะในขณะที่ฉันพฒันาการท าสมาธิของฉัน สิ่งที่ฉันได้
ค้นพบคือ ฉันสามารถที่จะน าความคดิที่ไร้ประโยชน์ใดๆ กต็ามที่เคยปกคลุมจติใจของ
ฉันออกไปได้..  

ถ้าหากวา่ เราอยูใ่นหมอกควนัหรือแม้แตท่า่มกลางพายหุิมะ เราจะสามารถมองเห็นเส้นทาง

ข้างหน้าหรือไม่ละ่? เราจ าเป็นต้องหยดุสิ่งเหลา่นัน้ เพราะไมเ่ช่นนัน้ไมว่า่หนทางใดก็ตามท่ีจะเรา

ไป เราจะไมส่ามารถมองเห็นได้เลยวา่ ทางนัน้มีสิง่ใดขวางอยูห่รือไม ่หรือแม้แตม่นัก็อาจจะท าให้

เกิดอบุตัิเหตขุึน้ได้.. เชน่เดียวกนั ที่บอ่ยครัง้เราก็มีความคิดท่ีไร้ประโยชน์มากมาย และเราก็ถกูท า

ให้หยดุน่ิง เราไม่รู้อย่างแท้จริงเลยวา่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อยา่งไร ดงันัน้ ความสามารถเหลา่นี ้

จงึเป็นท่ีต้องการอย่างย่ิง ความสามารถในการพาตนเองออกมาจากความคิดที่ไร้ประโยชน์ และ

อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากความคิดท่ีเป็นลบ ความคิดท่ีเร่ร่อนไปทัว่ ท่ีซึง่ไม่ได้ก่อให้เกิด
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ประโยชน์ใดเลยอย่างแท้จริง และสามารถท่ีจะจดจ่อจิตใจของเรากบับางสิ่งซึง่จริงแท้ ด้วยการอยู่

ในส านกึที่เป็นดวงวิญญาณ และการตระหนกัรู้ในผู้ที่เป็นใหญ่สงูสดุ.. ดงันัน้เราจงึสามารถที่จะรับรู้ 

และแตะสมัผสักบับางสิง่ที่อยูล่กึลงไป/ซอ่นอยูใ่ต้พืน้ผิว บางสิง่ซึง่อยูเ่บือ้งหลงัของสิ่งตา่งๆ ได้ 

เราไม่ได้เพียงแคม่องดเูฉพาะสิ่งทีเ่กิดขึน้หรืออยูเ่พียงภายนอก แตเ่ราสามารถท่ีจะรับรู้ได้ด้วย

สญัชาติญาณและรู้สกึเก่ียวกบัสิ่งใดก็ตามที่อยูล่กึลงไปภายในของสิ่งตา่งๆ ภายนอกเหลา่นัน้ และ

แล้วด้วยส านึกรู้เช่นนัน้ ฉนัจงึสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างชดัมากย่ิงขึน้วา่ ก าลงัเกิดอะไรขึน้ 

ดงันัน้ ความสามารถในการตัดสินใจของฉัน ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่ง
ใดกต็ามที่ก าลังเกดิขึน้อยู่  และความสามารถที่จะรู้ได้ว่า อะไรคือส่ิงที่ถูกต้อง อะไรคือส่ิง
ที่จริงแท้ ได้ถูกพฒันาและท าให้เพิ่มพนูขึน้ และน่ันเป็นการพฒันาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ฉัน

จ าเป็นต้องมีในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวลาในปัจจุบันนี ้เพราะไมเ่ช่นนัน้ ฉนัก็อาจจะ

ถกูหลอกลวง และท าให้หลงทางไปได้อย่างงา่ยดาย.. เมื่อฉนัได้ยกระดบัความสามารถในการ

ตดัสินใจของฉนัแล้ว ก็จะท าให้การพฒันาความสามารถในการเลือกและตดัสินใจในสิ่งตา่งๆ ของ

ฉนันัน้ง่ายดายย่ิงขึน้.. 

บางทีฉนัอาจจะบอกวา่ ฉนัมีความสงบ ฉนัมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัทกุคน แล้วการท าสมาธิยงั

สามารถให้สิ่งอื่นใดกบัฉนัได้อีกบ้าง? อย่างน้อยฉนัก็คิดวา่ หนึง่สิ่งนี ้เป็นสิง่ที่ทกุคนนัน้ต้องการท่ี

จะพฒันา นัน่ก็คือ การตดัสินใจ ท าไมละ่? นัน่เป็นเพราะวา่ การตดัสินใจในทุกวันนี ้ไม่ได้มีผล
เพยีงแค่กับตัวฉันหรือครอบครัวของฉันเท่านัน้ แต่มันอาจจะยังมีผลกับคนกลุ่มใหญ่มาก

ยิ่งกว่านัน้ด้วย ซึง่ขึน้อยูก่บับทบาทในที่ท างานของฉนั ขึน้อยูก่บัต าแหน่งและสถานภาพทางสงัคม

ของฉนั.. การตดัสินใจของฉนั ก าลงัจะมีผลกระทบกบัผู้คนกลุม่ใหญ่ ไม่วา่จะในรูปแบบใดก็ตาม 

แม้วา่มนัอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น หรือบางทีอาจเป็นเพียงแคก่บัครอบครัวของฉนั ฉนัอาจจะพดู

วา่ “แคเ่พียง” ครอบครัวของฉนั แตใ่นความเป็นจริง แม้วา่มนัจะเป็นเพียงแคค่นในครอบครัวของ

ฉนัสามคน ถ้าหากพวกเขาได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจของฉนัแล้วละ่ก็ ชีวิตของพวกเขาเองก็
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จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนอืน่อีกมากมายด้วยเช่นเดียวกนั ดงันัน้ มนัจงึเป็นพืน้ที่ในวงกว้างที่เรา

จะต้องค านงึถงึในประเดน็นี.้.  

ฉนัสามารถที่จะพฒันาความสามารถในการตดัสินใจของฉนัได้ไหม? เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์

ของโลกที่ก าลงัเปลี่ยนแปลง ภาวะปกติของโลกทีก่ าลงัจะเปลี่ยนไป.. ภายในเวลาไมก่ี่สปัดาห์ที่

ผ่านมาที่โคโรน่าไวรัสได้เปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม การใช้ชีวิต การท างานทัง้หมดของ(คน)ทัง้โลกไป 

ซึง่เมื่อไมก่ี่สปัดาห์ก่อน เราอาจไม่สามารถจินตนาการถงึมนัได้เลยด้วยซ า้ แตม่นัก็เกิดขึน้แล้วใน

เวลานี ้ณ ขณะนี ้และนอกเหนือจากโคโรน่า มนัก็จะมีบางสิ่งอ่ืนที่จะเกิดขึน้อีก บางสิ่งที่จะท าให้

เกิดผลกระทบกบัโลกได้ด้วยเหมือนกนั.. เราได้สร้างสงัคมโลก (global society) ขึน้มา และดงันัน้

ไม่วา่อะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้ในสว่นใดสว่นหนึง่ของโลก สิ่งนัน้ก็จะสง่ผลกระทบโดยตรงให้กบัสว่น

อื่นๆ ของโลกด้วย 

ดงันัน้ แม้วา่สถานการณ์ตา่งๆ จะเฝา้แตเ่ปลี่ยนไป ผู้คนเฝา้แตเ่ปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่

กฎเกณฑ์ กฎหมายตา่งๆ เฝา้แตเ่ปลีย่นไป ฉันสามารถที่จะท าการตัดสินใจเช่นนัน้ ที่ซึ่งจะ
เป็นคุณประโยชน์ ไม่ใช่เพยีงแค่ส าหรับตวัฉัน แต่เป็นไปเพื่อผู้คนรอบๆ ตวัฉัน และ

ส าหรับทัง้โลกด้วยเช่นกัน ได้หรือไม่? ได้สิ ต้องได้อย่างแน่นอน ความสามารถในการตดัสินใจ

อย่างถกูต้องแมน่ย า หมายถงึ ตวัฉนัจะต้องอยูอ่ย่างเป็นกลาง (มีความยตุิธรรม) แล้วฉนัจะเรียนรู้

เก่ียวกบัความเป็นกลางนัน้ได้อย่างไร? สิ่งนีเ้ป็นไปได้ด้วยการท าสมาธิเท่านัน้ 

ในสมาธิ ฉนัตระหนกัวา่ ฉนัไมส่ามารถมีสิ่งที่โปรดปรานเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ไม่สามารถมี

ความชอบ ความพงึพอใจตอ่ใครหรือสิ่งใดเป็นพิเศษ หรือไม่สามารถท่ีจะมีความล าเอียงหรือไม่

ยตุิธรรมใดๆ ได้ ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม สิ่งเหลา่นัน้จะท าให้ฉนัต้องเจอกบัปัญหา ดงันัน้ ดงั

ภาพสญัลกัษณ์นัน้ ของผู้ พิพากษาที่ถกูปิดตาแตเ่ธอก็ได้ถือตาชัง่เอาไว้ การคงรักษาไว้ซึง่ต าแหน่ง

ศนูย์กลางแห่งสมดลุนัน้ อย่างแน่นอนคือสิ่งที่ส าคญัอย่างย่ิงอยา่งย่ิง.. หากจดุศนูย์กลางนัน้เอียง 

เข็มก็จะแกวง่ (ชีไ้ปทางนัน้ทางนี)้ ซึง่จะไม่ใช่การบอกท่ีแท้จริงหรือถกูต้องแมน่ย า และไม่สามารถ

ยอมรับได้ส าหรับการท าการตดัสินใจทีต้่องการความถกูต้องแมน่ย า 
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ดงันัน้ สภาพของการที่ฉันเป็นอิสระจากการมีความช่ืนชอบ/โปรดปรานเป็นพเิศษ จาก

ความผูกพันยึดม่ัน และจากความชอบหรือไม่ชอบใดๆ ในสภาพนัน้ของความเป็นกลาง 
อย่างแน่นอนที่ฉันกจ็ะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

มีอีกสิ่งหน่ึง ที่ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากด้วยเช่นกันในเวลาปัจจุบันนี ้น่ันคือ พลัง

ในการให้ความร่วมมือ.. เพราะสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนันีก็้คือ ถ้าไมใ่ช่ความขดัแย้ง เราก็เข้า

ไปสูก่ารแขง่ขนั ไม่วา่อย่างใดก็อย่างหนึง่ ความขดัแย้งนัน้เป็นภยั/ท าลายตนเอง สว่นการแขง่ขนั ก็

ไม่ได้ดีกบัสขุภาพของเรานกั ซึง่มนัก็คือ การท าลายเหมือนกนัอยูด่ี ดงันัน้ ความร่วมมือ จงึมีความ

จ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับเวลาปัจจบุนั ดงันัน้ เมื่อโลกเรียนรู้ที่จะให้กบัความร่วมมือกบักนัและกนั 

และฉนัเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือกบัผู้คนรอบๆ ตวัฉนั ดงันัน้ การมีความสามารถตา่งๆ เหลา่นัน้ 

ของความยืดหยุ่น การปรับตัว การเป็นอิสระจากความหลงทะนง จะท าให้เราสามารถที่จะ

ท างานร่วมมือกับกันและกันได้ ซึง่สิ่งนัน้เกิดขึน้ได้ผ่านการท าสมาธิ 

ดงันัน้ ฉนัเพียงอยากจะย า้เตือน/หยิบยกเก่ียวกบัสองสามประเด็นเทา่นัน้ สิง่อื่นๆ เราจะสามารถ

ค้นพบได้เองในการเดินทางของแตล่ะคน ขอให้เราได้อยูใ่นการฝึกฝนสมาธิเป็นระยะเวลาสัน้ๆ นี ้

ด้วยกนั.. การนัง่ในการท าสมาธินีมี้คณุคา่ แตก่ารยงัคงเก็บรักษาการเช่ือมโยงนัน้ไว้ตลอดเวลาก็มี

คณุคา่มากย่ิงไปกวา่นัน้ นัน่เป็นเพราะในขณะที่ฉนัก าลงัท าสิ่งตา่งๆ อยูน่ัน้ ฉันจ าเป็นต้องมีการ
เช่ือมโยงกับพระเจ้า เพื่อที่จะสามารถมีประสบการณ์ของการได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
และได้รับการชีแ้นะ/แนะน าหนทางได้ตลอดเวลา.. 

(โยคะ) “นัง่ในการตระหนกัรู้/ส านกึรู้ของการเป็นดวงวิญญาณ ฉนัน าความใสใ่จของฉนัไปจดจ่อ

กบัผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ แล้วจากแหลง่พลงันัน้ กระแสพลงัของความรักก็ได้แตะสมัผสัมายงัฉนั ดวง

วิญญาณ… ความรักของพระเจ้า ความรักท่ีบริสทุธ์ิ ไมเ่ห็นแก่ประโยชน์สว่นตนใดๆ แตเ่ป็นไปให้

คณุประโยชน์กบัทกุคน ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ความรักนัน้ได้โอบล้อมฉนัไว้ และพลงัแหง่ความ

รักนีก็้เยียวยาดวงวิญญาณ ในประสบการณ์ของการได้รับการเยียวยานี ้ฉนัสามารถท่ีจะเป็นอิสระ

จากความทกุข์ที่ฉนัได้แบกเอาไว้ ประสบการณ์มากมายได้ทิง้ไว้ซึง่บาดแผลและรอยแผลเป็น แต่
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ในเวลานี ้ความรักของพระเจ้านัน้สามารถท่ีจะเยียวยาดวงวิญญาณ ในขณะที่กระบวนการของ

การเยียวยานีก้ าลงัด าเนินอยูน่ัน้ ฉนัก็สามารถที่จะปลอ่ยวางความทกุข์และความเจ็บปวดทัง้หลาย

เหลา่นัน้ไป.. หวัใจของฉนัสามารถที่จะเปิดกว้างได้มากขึน้ หวัใจของฉนัสามารถท่ีจะแบง่ปัน (ใจ

กว้าง) ในการเติมเตม็ไปด้วยความรักของพระเจ้า ฉนั ดวงวิญญาณ ด้วยหวัใจที่กว้างใหญ่นี ้ฉนั

สามารถที่จะให้อภยั และฉนัก็ได้ตระหนกัวา่ ฉนัไม่ได้ก าลงัช่วยเหลือใครอื่นด้วยการให้อภยันี ้แต่

ฉนัก าลงัได้รับอิสรภาพ.. เป็นการให้อภยัจากฝ่ังของฉนั แตข่องขวญัจากพระเจ้านัน้คือ อิสรภาพ.. 

พลงัแหง่ความรักเติมเตม็พละก าลงัให้แก่ดวงวิญญาณ และฉนัพร้อมแล้วที่จะเผชิญกบัอะไรก็

ตามท่ีอาจจะเกิดขึน้ในชีวิต ความรักของพระเจ้าจะอยูก่บัฉนั ปกปอ้งฉนั และน าทางฉนั  

โอมชานติ” 

 

ฉนัหวงัวา่เราจะได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนเหลา่นีข้องการท าสมาธิแบบราชาโยคะ แตแ่น่นอน

วา่น่ีก็เป็นเพียงแคจ่ดุเร่ิมต้น (บนเรียนพืน้ฐาน) เท่านัน้ เรายงัคลงัสมบตัิอกีมากมายให้กบัทกุคน 

ในเวบ็ไซต์ของเรา... 

ขอบคณุส าหรับความใสใ่จของพวกเราทกุคน ขอให้ทกุคนโชคดีกบัการเดินทางทางจิตวิญญาณ

ของแตล่ะคน โอมชานติ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8lHSeYOMNA 

https://www.youtube.com/watch?v=V8lHSeYOMNA

