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ลูกๆ ที่แสนหวาน วางมือทาบที่หัวใจของลูกและถามตัวเองวา่ กอ
่ นหน้านี้ ฉันรู้ ทุกสิง่ ที่บาบากาํ ลังอธิบายให้
กับฉันหรื อไม?่ เขา้ ใจความหมายของสิง่ ที่ลูกไดย้ น
ิ เวลานี้ และอยูอ่ ยา่ งมีความสุข
อะไรคือพลังที่ยงิ่ ใหญท
่ ่ีสุดของศาสนาบราหม
์ ินของลูกและอยา่ งไร?
้
้ ที่ศาสนาทังโลกได
ร้ ั บการหลุดพน
ศาสนาบราหม
่ นัน
้ บนพื้นฐานของศรี มัทที่ลูกทาํ ตาม
์ ินของลูกเป็ นเชน
้
ความสงบ ลูกเครื่ องประดับของสกุลบราหม
เป็ นบราหม
์ ินสูงสง่ ยิง่ กวา่ เทพ ลูกไดร้ ั บพลัง
์ ินที่ทาํ ให้ทังโลกมี
นี้ จากพอ่ ลูกบราหม
่ ่ีสุด ลูกไมเ่ พียงแตเ่ ป็ นนายของบราห์
์ ินกลายเป็ นผูช้ ว่ ยของพอ่ ลูกไดร้ ั บรางวัลที่ใหญท
้ แตล่ ูกยังกลายเป็ นนายของโลกดว้ ย
มันดเ์ ทา่ นัน

โอม ชานติ พอ่ ทางจิตนั่งที่น่ี และอธิบายแกล
้ บพานอีกครัง้ ลูก
้ อ่ นหวานที่สุดที่จากหายไปนานและเวลานี้ ไดพ
่ ูกทางจิตผูอ
่
ทางจิตเขา้ ใจวา่ พอ่ ทางจิตมาเพียงครัง้ เดียวทุก 5,000 ปี อยา่ งแน่นอน ชือ“วงจร”จะตอ
้ งนํามาใช้ อายุของละครนี้ นั่นคือ
้ นั่งที่น่ี และอธิบายสิง่ เหลา่ นี้ ลูกจะไมเ่ คยไดย้ น
วงจรของโลกนี้ คือ 5,000 ปี พอ่ ผูเ้ ดียวเทา่ นัน
ิ สิง่ นี้ จากปากของมนุ ษย ์ ลูกๆ
้
้ พอ่ ผูท
อผูเ้ ป็ นหนึ่ งเดียวนัน
ทางจิตที่กาํ ลังนั่งอยูท
้ ่ีไมม
่ ีมนุ ษยค์ นใดรู้ จักนั่งที่น่ี
่ ่ีน่ี รู้ วา่ พอ่ ทางจิตของดวงวิญญาณทังหมดคื
และให้คาํ แนะนําของทา่ นแกล
่ ูกๆ ไมม
่ ีใครรู้ จักวา่ พระเจา้ หรื ออิศวรคือใคร เนื่ องจากพวกเขาเรี ยกทา่ นวา่ พระเจา้ ,พอ่ จึง
้ ลูกตอ
ควรมีความรักทา่ นอยา่ งมาก ทา่ นคือพอ่ ที่ไมม
้ งไดร้ ั บมรดกที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัด ดังนัน
่ ีขีดจาํ กัดจากทา่ นอยา่ งแน่นอน มี
่
การใชค
้ าํ ภาษาอังกฤษทีดีมากวา่ “พระเจา้ แหง่ สวรรค์ ผูเ้ ป็ นพอ่ ” โลกใหมเ่ รี ยกวา่ สวรรคแ์ ละโลกเกา่ เรี ยกวา่ นรก อยา่ งไร
ก็ตามไมม
้ ร้างสวรรค์ คาํ วา่ “พระเจา้ แหง่ สวรรค์ ผู้
่ ีใครรู้ จักสวรรค์ ซั นยาสซีไมเ่ ชื่อในสิง่ นี้ พวกเขาไมเ่ คยพูดวา่ พอ่ คือผูส
้ แสนหวานมาก และสวรรคก
เป็ นพอ่ ” นัน
็ ีช่ือเสียงดว้ ยเชน
่ กัน วงจรของสวรรคแ์ ละนรก ตอนตน
้ ตอนกลางและตอนจบ
์ ม
ของโลกหมุนอยูใ่ นสติปัญญาของลูกๆ นั่นคือสิง่ นี้ จะหมุนอยูใ่ นสติปัญญาของผูท
่ ุกคนที่จะเฝ้า
้ ่ีเฝ้าแตท
่ าํ งานรับใช้ ไมใ่ ชท
้
แตท
ั กรของลูกอีกครัง้ หนึ่ ง ลูกพูดวา่ เราลูกๆ ทางจิตกาํ ลังทาํ ตามคาํ
่ าํ งานรับใชใ้ นระดับเดียวกัน ลูกกาํ ลังกอ
่ ตังอาณาจ
แนะนําและแนวทางที่สูงสง่ ที่สุดของพอ่ นี่ คือศรี มัทของพอ่ ผูส
้ ูงสุดเหนื อสิง่ ใด ศรี มัทภควัตคีตาเป็ นที่จดจาํ นี่ คือคัมภีร์
อันดับหนึ่ ง เมื่อไดย้ น
ิ ชื่อของพอ่ เราจดจาํ มรดกทันที ไมม
้ าํ วา่
่ ีใครในโลกรู้ วา่ จะไดร้ ั บอะไรจากพระเจา้ ผูเ้ ป็ นพอ่ มีการใชค
“โยคะโบราณ” แตไ่ มม
้ อนโยคะโบราณนี้ พวกเขาพูดวา่ เป็ นกฤษณะ เพราะชื่อของกฤษณะไดม
้ ี
่ ีใครเขา้ ใจวา่ ใครเป็ นผูส
่
้
ร้ ั บการหลุดพน
การกลา่ วถึงในกีตะ เวลานี้ ลูกเขา้ ใจวา่ พอ่ สอนราชาโยคะแกล
้ และการ
่ ูกซึงดว้ ยราชาโยคะนี้ ลูกทังหมดได
หลุดพน
ิ ลูกเขา้ ใจดว้ ยเชน
่ กันวา่ มันอยูใ่ นบารัตที่ชีพบาบามา มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของทา่ นดว้ ยเชน
่ กัน แต่
้ ในชีวต
่
่
่
้
เนื องจากวา่ ชือของทา่ นไดห
ร้ ั บ
่ กัน พวกเขาลืมพอ่ ผูเ้ ดียวซึงทังโลกได
้ ายไปจากกีตะ คาํ ยกยอ่ งของทา่ นก็หายไปดว้ ยเชน
่
่
่
้
่
ความสุขและความสงบจากทา่ น สิงนี เรี ยกวา่ การละเลน
่ ีสุดคือพวกเขาไมร่ ู้ จัก
่ ทีผิดพลาดเพียงครัง้ เดียว ความผิดทีใหญท
พอ่
บางครัง้ พวกเขาพูดวา่ ทา่ นอยูเ่ หนื อรู ปและนามหรื อพวกเขาพูดวา่ ทา่ นไดจ้ ุติในปลาหรื อในจระเขห
้ รื อในกอ
้ นกรวด
่
้
้
กอ
้ นหิน พวกเขายังคงทาํ ความผิดครังแลว้ ครังเลา่ พวกเขายังคงลงบันไดมาเรื อยๆ องศาของพวกเขาก็ลดลงมาเรื่ อยๆ
พวกเขาก็ยังคงกลับมาตาโมประธานตอ่ ไป ตามแผนของละครพอ่ ซ่ึงเป็ นผูส
้ ร้างสวรรคผ
์ ูเ้ ดียวที่ทาํ ให้บารัตกลายเป็ นนาย
แหง่ สวรรคไ์ ดร้ ั บการกลา่ ววา่ อยูใ่ นกอ
้ นกรวดและกอ
้ นหิน เวลานี้ พอ่ เฝ้าแตอ่ ธิบายวา่ ลูกลงบันไดมาเรื่ อยๆอยา่ งไร ไมม
่ ี
่
่
้
้
้
ใครรู้ อะไรเลย พวกเขายังคงถามตอ่ ไปวา่ ละครคืออะไร โลกนี ถูกสร้างขึนเมือใด? เมือลูกถามพวกเขาวา่ “โลกใหมเ่ กิดขึน
เมื่อใด?” พวกเขาตอบวา่ หลายแสนปี มาแลว้ พวกเขาคิดวา่ โลกเกา่ ยังคงมีเวลาอีกหลายปี นั่นเรี ยกวา่ ความมืดของความ
ไมร่ ู้ มีการจดจาํ กันวา่ สั ตกูรูไดใ้ ห้นํา้ มันของความรู้ และความมืดของความไมร่ ู้ กม
็ ลายหายไป ลูกเขา้ ใจวา่ พอ่ ผูส
้ ร้าง สร้าง
้ ที่มาและให้ความรู้ ของตอน
้ ที่มาและเปลี่ยนนรกเป็ นสวรรค์ มีเพียงพอ่ ผูส
สวรรคอ์ ยา่ งแน่นอน เพียงพอ่ เทา่ นัน
้ ร้างเทา่ นัน
ตน
่ กันวา่
้ งใชเ้ วลาแน่นอน มีการอธิบายแกล
้ ตอนกลางและตอนจบของโลกแกล
่ ูก ทา่ นมาแคต
่ อนทา้ ย สิง่ นี้ ตอ
่ ูกดว้ ยเชน
ความรู้ ไมไ่ ดใ้ ชเ้ วลามากเทา่ กับการจาริ กแสวงบุญแหง่ การจดจาํ ระลึกถึง บัญชีของ 84 ชาติเกิดก็เหมือนกับเรื่ องราว เป็ น
้
้ หายไปไหน? เวลานี้ ลูกๆมีความรู้ ทังหมด
อาณาจักรของใครเมื่อ 5,000 ปี ที่แลว้ ? อาณาจักรนัน
ลูกเป็ นคนธรรมดามาก
ทา่ นทาํ ให้คนบาปเชน
่ อาจามินและคนที่มีสติปัญญาเป็ นหินคนที่หลังคอ่ มและคนพื้นเมืองสูงสง่ มาก พอ่ อธิบายวา่ ลูกกลาย
เป็ นอะไรจากสิง่ ที่ลูกเคยเป็ น พอ่ มาและบอกลูกให้ดูซิวา่ สภาพที่โลกเกา่ ไดม
้ าถึงในเวลานี้ มนุ ษยไ์ มร่ ู้ เลยวา่ วงจรโลก
หมุนไปอยา่ งไร พอ่ พูดวา่ : วางมือทาบบนหัวใจของลูกและถามตนเองวา่ ลูกเคยรู้ สงิ่ นี้ มากอ
่ นหรื อไม่ ไมเ่ ลย เวลานี้ ลูกรู้
่
แลว้ วา่ บาบามาอีกครัง้ เพือให้อาํ นาจในการปกครองโลกแกเ่ รา
สิง่ นี้ ไมไ่ ดเ้ ขา้ ไปในสติปัญญาของใครวา่ อาํ นาจในการ

้
ปกครองโลกคืออะไร โลกหมายถึงทังโลก
ลูกรู้ วา่ พอ่ ให้อาณาจักรเชน
่ นี้ แกเ่ ราเป็ นเวลาครึ่ งวงจรที่ไมม
่ ีใครสามารถแยง่
้ ลูกๆควรมีความสุขอยา่ งมาก ลูกไดป
ชิงไปจากเราได้ ดังนัน
้ ระกาศสิทธิ์ในอาณาจักรจากพอ่ มาหลายครัง้ พอ่ คือสั จจะ พอ่
เป็ นครู ท่ีแทจ้ ริ ง พอ่ เป็ นสั ตกูรูดว้ ยเชน
ิ สิง่ นี้ มากอ
่ กัน ลูกไมเ่ คยไดย้ น
่ น เวลานี้ ลูกเขา้ ใจความหมายของสิง่ นี้ ลูกคือลูกๆ
้ ว่ ั ยเด็ก พวกเขาทาํ รู ปภาพของกูรูของพวกเขา
้ ลูกควรสามารถจดจาํ พอ่ ได้ ทุกวันนี้ พวกเขารับกูรูมาตังแต
ของทา่ น ดังนัน
้
และสวมใสร่ อบคอของพวกเขา หรื อเก็บไวท
นผูเ้ ดียวกัน พอ่ พูดวา่ :
้ ่ีบา้ น ที่น่ี ความอัศจรรยค์ ือพอ่ ครู และสั ตกูรู ทังหมดเป็
ึ ษาอะไร?”บอกพวกเขาวา่ เรากาํ ลังศก
ึ ษาราชาโยคะเพื่อที่จะ
ฉันจะพาลูกกลับบา้ นไปพร้อมกับฉัน เมื่อลูกถูกถามวา่ “ศก
่
่
้ นี คือราชาโยคะ สติปัญญาของพวกเขาคงจะอยู ่
ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกใหม่ เชน
่ ทีมีโยคะของทนายความ ดังนัน
ึ ษาเพื่อที่จะไดม
ในโยคะกับทนายความอยา่ งแน่นอน พวกเขาจะจดจาํ ครู ของพวกเขาอยา่ งแน่นอน ลูกพูดวา่ ลูกกาํ ลังศก
้ า
่
่
่
่
้ ไมใ่ ชช่ ่ือ
ซึงอาณาจักรแหง่ สวรรค์ ใครกาํ ลังสอนพวกเรา? พระเจา้ พอ่ ชีวา ทา่ นมีเพียงชือเดียวทียังคงดาํ เนิ นตอ่ ไป ชือนัน
ของพาหนะ ชื่อของฉันคือชีวา ลูกพูดวา่ “พอ่ ชีวา” และ “บราหม
์ าผูเ้ ป็ นพาหนะ” เวลานี้ ลูกรู้ แลว้ วา่ สิง่ นี้ มหัศจรรยแ์ คไ่ หน
ร่างกายมีหนึ่ งเดียว เหตุใดทา่ นจึงไดช้ ่ือวา่ ”พาหนะผูโ้ ชคดี “? เพราะชีพบาบาเขา้ มาในเขา มีสองดวงวิญญาณแน่นอน ลูก
้ ที่รู้สงิ่ นี้ ไมม
เทา่ นัน
้ ตจ่ ะคิดถึงสิง่ นี้ พวกเขาวาดภาพให้เห็นวา่ พาหนะผูโ้ ชคดี(บัคกีราช)นําแมน
่ ีใครแมแ
่ ํา้ คงคามา เป็ นนํา้
่
่
้
่
ทีถูกนํามาหรื อ? เวลานี ลูกสามารถมองเห็นไดใ้ นทางปฏิบัติวา่ ใครเป็ นคนนํามาและสิงใดทีทา่ นนํามา(ความรู้ ) ใครไดเ้ ขา้
มาในร่างกายนี้ ? เป็ นพอ่ ผูท
้ ่ีไดเ้ ขา้ มาในนี้ นํา้ แทบจะไมไ่ ดเ้ ขา้ มาในมนุ ษย ์ นํา้ แทบจะไมป
่ รากฏออกมาจากมวยผมของ
ใคร มนุ ษยไ์ มเ่ คยคิดเกี่ยวกับสิง่ เหลา่ นี้ มีคาํ กลา่ ววา่ “ศาสนาคืออาํ นาจ” มีอาํ นาจในศาสนา บอกซิวา่ ศาสนาใดมีพละ
กาํ ลังมากที่สุด? (ศาสนาบราหม
้ ง ไมว่ า่ จะมีพละกาํ ลังเพียงใดก็ตามมันคือศาสนาบราหม
์ ิน) ใช่ นี่ เป็ นสิง่ ที่ถูกตอ
์ ินที่มีพละ
้ ไมม
กาํ ลังนัน
่ ีศาสนาอื่นใดมีพละกาํ ลังใดๆ เวลานี้ ลูกเป็ นบราหม
์ ิน ลูกบราหม
์ ินไดร้ ั บพลังจากพอ่ ซ่ึงลูกจะกลายเป็ นนาย
ของโลก ลูกมีพลังอยา่ งมาก ลูกพูดวา่ ลูกเป็ นของศาสนาบราหม
่ ั ่ งในสติปัญญาของใคร แมว้ า่ จะมีการสร้าง
์ ิน สิง่ นี้ จะไมน
ภาพลักษณ์ในรู ปที่หลากหลายขึ้นมาแตก
้ ร้างหรื อสิง่ สร้างแรกของทา่ น พอ่ คือผู้
่ ย็ ั งไมส
่ มบูรณ์ สิง่ หลักคือไมม
่ ีใครรู้ จักผูส
สร้างและบราหม
่ ว้ ยการจดจาํ พอ่ ลูกก็ไดร้ ั บพละกาํ ลัง ลูกๆตามลาํ ดับกันไปอยา่ ง
์ ินคือจุก มีพละกาํ ลังในสิง่ นี้ เพียงแคด
แน่นอนใชไ่ หม? ลูกคือเครื่ องประดับของสกุลบราหม
์ ินที่สูงสง่ ที่สุดในโลกนี้ ลูกสูงสง่ ยิง่ กวา่ เทพ เวลานี้ ลูกไดร้ ั บพลัง
้
พละกาํ ลังที่ยงิ่ ใหญท
ความสงบ ศาสนาของลูกเป็ นเชน
่
่ ่ีสุดอยูใ่ นศาสนาบราหม
์ ิน บราหม
์ ินทาํ อะไร? พวกเขาทาํ ให้ทังโลกมี
่
่
้ ทีปลดปลอ่ ยทุกคนบนพื้นฐานของศรี มัททีลูกทาํ ตาม เหตุน้ี เองพอ่ พูดวา่ : พอ่ ไดท
นัน
้ าํ ให้ลูกสูงสง่ มากกวา่ พอ่ ลูกกลาย
้
เป็ นนายของบราหม
พวกเขาร้องเพลงวา่ “บารัตคือประเทศของเรา
์ ั นดแ์ ละเป็ นนายของโลกดว้ ย ลูกจะปกครองทั่วทังโลก
” บางครัง้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญ และในบางครัง้ พวกเขาพูดวา่ “ดูสภาพของบารัตที่กลายเป็ น” พวกเขาไมร่ ู้ วา่ บารัต
้ สูงสง่ อยา่ งมากเมื่อใด มนุ ษยเ์ ชื่อวา่ สวรรคแ์ ละนรกทังสองอยู
้
นัน
ท
้ ่ีมีทรัพยส์ มบัติและรถยนตฯ์ ลฯ คิดวา่ พวก
่ ่ีน่ี ดว้ ยกัน ผูท
เขาอยูใ่ นสวรรค์ พวกเขาไมเ่ ขา้ ใจวา่ เป็ นโลกใหมท
้ งมีการเรี ยนรู้ ท่ีน่ี ทักษะของวิทยาศาสตร์จะมี
่ ่ีเรี ยกวา่ สวรรค์ ทุกสิง่ ตอ
ประโยชน์ท่ีนั่นในภายหลัง วิทยาศาสตร์ให้ความสุขที่นั่น มีความสุขเพียงชั ่วคราวดว้ ยทุกสิง่ ที่น่ี ที่นั่นจะเป็ นความสุขที่
้ ไปที่นั่นได้ ดวงวิญญาณใหมจ่ ะไมไ่ ป
ถาวรสาํ หรับลูกๆ ทุกสิง่ ตอ
้ งมีการเรี ยนรู้ ท่ีน่ี เพื่อที่จะสามารถนําเอาซั นสการ์เหลา่ นัน
้ ที่นั่น ลูกๆจากที่น่ี จะเรี ยนรู้ วท
ิ ยาศาสตร์และไปที่นั่น พวกเขากลับมาฉลาดมากขึ้น พวกเขาจะนําเอา
และเรี ยนรู้ สงิ่ เหลา่ นัน
่จะเป็ นประโยชน์ไปใชท
้
ซั นสการ์ทังหมดที
้ ่ีนั่น เวลานี้ มีความสุขชั ่วคราว ระเบิดเหลา่ นี้ ฯลฯจะทาํ ลายทุกสิง่ จะสามารถ
ครองสั นติสุขโดยปราศจากความตายไดอ
่ กันวา่ ลูก
้ ยา่ งไร ที่น่ี มีอาณาจักรแหง่ ความไมส
่ งบ ลูกเขา้ ใจตามลาํ ดับกันไปเชน
จะไปบา้ นกอ
้ งการพาหนะที่เกา่
่ นแลว้ จึงไปที่ดินแดนแหง่ ความสุข พอ่ ไมไ่ ดเ้ ขา้ ไปสูด่ ินแดนแหง่ ความสุข พอ่ พูดวา่ : พอ่ ตอ
แก่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พอ่ ไดเ้ ติมเต็มความปรารถนาของทุกคน ผูเ้ ขา้ ฌานไดใ้ ห้สาสน์ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ผู้
เลื่อมใสศรัทธาทาํ การกราบไหวบ
้ ูชาอยา่ งเขม
้ ูชาพวกเขา แลว้ ก็นํา
้ ขน
้ จริ งจังอยา่ งไร พวกเขาตกแตง่ รู ปปั้นเทพ กราบไหวบ
้ ่
ไปจมลงในทะเล มีคา่ ใชจ้ า่ ยอยา่ งมากมาย ถามพวกเขาวา่ สิง่ นี้ เริ่ มตน
้ เมื่อใด? พวกเขาตอบวา่ สิง่ นี้ เกิดขึ้นมานานตังแต
้
้ อยูใ่ นละคร พอ่ อธิบายซาํ ้ แลว้ ซาํ ้ เลา่ ให้แกล
ดึกดาํ บรรพห
ัน
่ ูกวา่
์ ลายยุคหลายสมัย พวกเขาเร่ร่อนไปทั่วอยา่ งมาก ทังหมดน
้ ออ่ นหวานมาก เวลานี้ มนุ ษยแ์ สนขมเหลือเกิน ผูท
ทา่ นไดม
้ ่ีชว่ ยพอ่ เป็ นอยา่ ง
้ าเพื่อทาํ ให้ลูกๆออ่ นหวานมาก เทพเหลา่ นัน
่
มากกอ
้ ูชาอยา่ งตอ่ เนื อง ลูกไดร้ ั บการกราบไหวบ
้ ูชา ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่
่ นหน้านี้ ยังคงไดร้ ั บการกราบไหวบ
สูงสง่ ดว้ ยเชน
่ กัน พอ่ เองพูดวา่ พอ่ ทาํ ให้ลูกสูงสง่ มากกวา่ พอ่ เหลา่ นี้ คือคาํ แนะนําและแนวทางที่สูงสง่ ของพอ่ ผูท
้ ่ีสูงสง่
ที่สุดเหนื อสิง่ ใด ลูกไมพ
่ ูดวา่ เหลา่ นี้ คือคาํ แนะนําและแนวทางของกฤษณะ แมใ้ นกีตะศรี มัทก็เป็ นที่รู้จักกันดี กฤษณะ
ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพอ่ ในเวลานี้ พอ่ ไดเ้ ขา้ มาในพาหนะของดวงวิญญาณกฤษณะ นี่ เป็ นสิง่ ที่น่าอัศจรรย ์
มาก! สิง่ นี้ ไมเ่ คยเขา้ ไปในสติปัญญาของใคร ตอ
้ วามพยายามอยา่ งมากสาํ หรับผูท
้ ่ีเขา้ ใจในการอธิบายสิง่ นี้ พอ่
้ งใชค
อธิบายให้ลูกๆเขา้ ใจอยา่ งดีมาก บาบาเขียนวา่ : บราหม
์ า ถา้ ลูกทาํ งานรับ
์ ินคือสิง่ สร้างที่สูงสง่ ที่สุดที่เกิดจากปากของบราหม
่
้
้
ใชท
ถา้ ลูกกลายเป็ นผูช้ ว่ ยของพอ่
ลูกทังหมดไดร้ ั บรางวัลตามลาํ ดับกันไปตามความเพียร
้ ีสูงสง่ ลูกจะไดร้ ั บรางวัลนี

พยายามที่ลูกทาํ ลูกมีพละกาํ ลังอยา่ งมากที่ลูกสามารถทาํ ให้มนุ ษยก์ ลายเป็ นนายแหง่ สวรรคไ์ ด้ ลูกคือกองทัพทางจิต ถา้
ลูกไมต
ผูค
ผูท
้ นจะเขา้ ใจไดอ
้ ยา่ งไรวา่ ลูกเป็ นกองทัพทางจิต?
้ ่ีอยูใ่ นกองทัพจะติดเข็ม
่ ิดเข็มเครื่ องหมาย(แบดจ)์ นี้
้ พอ่ พูดวา่
เครื่ องหมายเสมอ ชีพบาบาคือผูส
้ ร้างของโลกใหม่ ที่นั่นมีอาณาจักรของเหลา่ เทพซ่ึงไมไ่ ดม
้ ีอยูใ่ นเวลานี้ ดังนัน
้
้ และแลว้ ลูกจะไปสู ่
มานมานะบาฟ! ลืมร่างกายของลูกและความสั มพันธท
าํ พอ่ ผูเ้ ดียวเทา่ นัน
์ างร่างของลูกทังหมดและจดจ
ราชวงศข์ องกฤษณะ ไมม
้ ้ี (บราหม
่ ีเรื่ องเกี่ยวกับความเขินอายเกี่ยวกับสิง่ นี้ ลูกจะจดจาํ พอ่ พอ่ พูดพูดถึงผูน
์ า)ที่เคยกราบ
้
ไหวบ
้ ูชานารายณ์และเก็บรู ปภาพของนารายณ์ไวก
้ ั บเขา ขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมา เขาก็เฝ้าแตม
่ องดูรูปภาพนัน
่
่
่
เวลานี้ ลูกๆมีความรู้ แลว้ ลูกควรติดเข็มอยา่ งแน่นอน ลูกคือผูท
้ ีเปลียนมนุ ษยธ์ รรมดาให้เป็ นนารายณ์ ลูกคือผูท
้ ีสอนราชา
่
โยคะ ลูกทาํ งานรับใชข้ องการเปลียนมนุ ษยธ์ รรมดาให้เป็ นนารายณ์ ตรวจสอบตัวเองวา่ ฉันมีขอ
้ บกพร่องใดหรื อไม?่
้
ลูกๆมาหาบัพดาดา พอ่ (บัพ)คือชีพบาบา ดาดา้ คือพาหนะของทา่ น พอ่ จะพบลูกโดยผา่ นพาหนะนี อยา่ งแน่นอน ลูกๆมาหา
พอ่ เพื่อไดร้ ั บความสดชื่น เมื่อลูกนั่งอยูเ่ บื้องหน้าทา่ น จึงเป็ นสิง่ ที่งา่ ยที่จะจดจาํ ทา่ น บาบามาเพื่อพาลูกกลับบา้ น เวลานี้ พอ่
้ ควรมีการจดจาํ ระลึกถึงทา่ นให้มากขึ้น ทุกวันลูกสามารถเพิม
่ การจาริ กแสวงบุญแหง่ ความ
กาํ ลังนั่งอยูเ่ บื้องหน้าลูก ดังนัน
ทรงจาํ ระลึกถึงของลูกให้มากขึ้นเชน
่ กันถึงแมว้ า่ จะอยูน
่ อกมธุ บัน อัจชะ
ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ที่จากหายไปนาน เวลานี้ ไดพ
้ บพานอีกครัง้ รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเชา้ จากแม่
พอ่ บัพดาดา พอ่ ทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต
สาระสาํ หรับการสร้างสมเพื่อการเป็ นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจาํ ระลึกถึง:

้ หรื อไม?่
1. ตรวจสอบตัวเอง: ฉันมีขอ
้ บกพร่องใดๆหรื อไม?่ เทพออ่ นหวานอยา่ งมาก ฉันกลับมาออ่ นหวานมากเทา่ นัน
้
2. ทาํ ตามคาํ แนะนําที่สูงสง่ ที่สุดของพอ่ เพื่อกอ
ั กรของลูกเอง เพื่อที่จะเป็ นผูท
้ ่ีเฝ้าแตท
่ าํ งานรับใช้ จงทาํ ให้สติ
่ ตังอาณาจ
่
ปัญญาของลูกควงความรู้ ของตอนเริ ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก และสวรรคแ์ ละนรก
พร:
ขอให้ลูกเป็ นผูใ้ ห้คุณประโยชน์ตอ่ โลกที่ให้ลาํ แสงแหง่ ความสงบและพลังแกท
่ ุกคนบนพื้นฐานของความ
่
ึ ทีสูงสง่
รู้ สก
ึ เมตตาและความปรารถนาดีในความคิดและคาํ พูดของพอ่ อยูเ่ สมอ ในทาํ นองเดียวกันให้
เชน
่ ที่มีความรู้ สก
ึ เมตตาและปรารถนาดีตอ่ โลกนี้
ความคิดของลูกเต็มไปดว้ ยความรู้ สก
ในขณะที่ลูกทาํ งานนี้ จงให้ดวง
้
ึ ที่
วิญญาณทังหมดของโลกปรากฏออกมา
จงเป็ นนายพระอาทิตยแ์ หง่ ความรู้ และบนพื้นฐานของความรู้ สก
บริ สุทธิ์และความปรารถนาที่สูงสง่ ของลูก จงเฝ้าแตใ่ ห้ลาํ แสงแหง่ ความสงบและพลังตอ่ ไป แลว้ ลูกจะได้
รับการกลา่ ววา่ เป็ นผูม
้ งเป็ นอิสระจากบว่ งพันธะ
้ ีให้คุณประโยชน์ตอ่ โลก อยา่ งไรก็ตามสาํ หรับสิง่ นี้ ลูกตอ
้
ทังหมดและไดร้ ั บการปลดปลอ่ ย
คติพจน์:
จิตสาํ นึ ก “ฉัน” และ “ของฉัน” เป็ นประตูสูจ่ ิตสาํ นึ กที่เป็ นร่าง เวลานี้ จงปิ ดประตูเหลา่ นี้
*** โอม ชานติ ***

