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สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ในการที่จะมีความสุขอยู่เสมอถึง 21 ชาติเกิด ปลูกฝังนิสยั ของการมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณในเวลาอัน
สั้นนี้
คาถาม: ลูกแต่ละคนควรจะมีความสนใจใดเพื่อที่จะก่อตั้งอาณาจักรเทพ?
คาตอบ: มีความสนใจในการทางานรับใช้ มีความสนใจในวิธกี ารให้ ทานเพชรพลอยแห่ งความรู้ พันธกิจ(mission)ของลูกคือการ
ทาให้ ผ้ ูท่ไี ม่บริสทุ ธิ์น้นั บริสทุ ธิ์ ดังนั้นในการที่จะทาให้ อาณาจักรของลูกขยายตัว ลูกต้ องทางานรับใช้ อย่างมาก ไม่ว่างาน
เทศกาลเกิดขึ้นที่ใดและผู้คนไปเพื่อที่จะอาบนา้ ที่ใดก็ตาม จงนาแผ่นพับที่พิมพ์ไปแจกจ่ายให้ พวกเขาที่น่นั จงรัวกลอง
ที่น่นั
เพลง: จากการได้ พบท่านเราได้ พบทุกสิ่ง ท้ องฟ้ า ผืนดิน ทั้งหมดนั้นเป็ นของเรา...
โอมชานติ ชีพบาบาที่ไม่มีตัวตนนั่งที่น่แี ละพูดกับลูกๆ: ลูกๆ ขอให้ ลูกมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ! จงคิดว่าตนเองเป็ นดวงวิญญาณ
และจดจาพ่อ: ฉันคือดวงวิญญาณและพ่อกาลังสอนฉันอยู่ บาบาได้ อธิบายแล้ วว่า: สันสการ์ท้งั หมดอยู่ในดวงวิญญาณ เมื่อเป็ น
อาณาจักรของมายา ราวัน นั่นคือเมื่อหนทางบัคตีเริ่มต้ น ลูกก็มีสานึกที่เป็ นร่าง และแล้ วเมื่อเป็ นตอนสิ้นสุดของหนทางบัคตี พ่อก็
มาและบอกลูกๆ เวลานี้จงกลับมามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ ลูกไม่ได้ รับประโยชน์เลยด้ วยการที่เคยสวดมันตรา ทาทาปาเซีย ให้
ทานหรือทาบุญ ฯลฯ เมื่อกิเลสทั้งห้ าได้ เข้ าไปในตัวลูก ลูกก็มีสานึกที่เป็ นร่าง เป็ นราวันที่ทาให้ ลูกมีสานึกที่เป็ นร่าง ในความเป็ น
จริงดั้งเดิมแล้ วลูกเคยมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ และเวลานี้ได้ มีการทาให้ ลูกฝึ กฝนสิ่งนี้อกี ครั้ง : คิดว่าตนเองเป็ นดวงวิญญาณ เรา
ต้ องละร่างเก่านี้และใช้ ร่างใหม่ กิเลสทั้งห้ าไม่ได้ คงอยู่ในยุคทอง เทพผู้ท่เี รียกได้ ว่าสูงส่งและบริสทุ ธิ์มีความสุขอยู่เสมอถึง 21 ชาติ
เกิด เพราะพวกเขามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณเสมอ และแล้ วเมื่อเป็ นอาณาจักรของราวันลูกได้ เปลี่ยนและกลับมามีสานึกเป็ นร่าง
ผู้คนเหล่านี้เรียกว่ามีสานึกที่เป็ นร่างในขณะที่เหล่าเทพเรียกได้ ว่ามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ ในโลกที่ไม่มีตัวตนไม่มีเรื่องของการมี
สานึกเป็ นดวงวิญญาณหรือสานึกที่เป็ นร่าง นั่นคือโลกของความเงียบสงบ สันสการ์น้ คี งอยู่ในยุคแห่ งการบรรจบพบกันเท่านั้น ได้
มีการทาให้ ลูกเป็ นผู้ท่มี ีสานึกเป็ นดวงวิญญาณจากผู้ท่มี ีสานึกที่เป็ นร่าง ในยุคทองเป็ นเพราะลูกมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ ลูกจึง
ไม่ได้ รับความทุกข์ใด และลูกมีความรู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณด้ วยเช่นกัน ที่น่ที ุกคนคิดว่าตนเองเป็ นร่างกาย พ่อมาและอธิบายแก่
ลูก: ลูกๆ เวลานี้จงกลับมามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณและบาปของลูกจะได้ รับการปลดเปลื้อง แล้ วลูกจะกลายเป็ นผู้เอาชนะการ
กระทาที่เป็ นบาป ลูกมีร่างกายและลูกปกครองอาณาจักรด้ วย ดังนั้นลูกมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ ด้ วยคาสอนที่ลูกได้ รับนี้, ลูก
กลับมามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณและมีความสุขอยู่เสมอ ด้ วยการมีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ บาปของลูกก็ได้ รับการปลดเปลื้อง เหตุ
นี้เองบาบาอธิบาย: จงเฝ้ าแต่จดจาพ่อและบาปของลูกจะได้ รับการปลดเปลื้อง พวกเขาไปอาบในแม่นา้ คงคา แต่แม่นา้ คงคาไม่ได้
เป็ นผู้ชาระให้ บริสทุ ธิ์และไม่มีไฟของโยคะที่จะทาให้ บาปของพวกเขาได้ รับการปลดเปลื้อง ลูกๆได้ รับโอกาสที่จะรับใช้ ในสถานที่
เหล่านั้น เวลานั้นเป็ นเช่นไร, งานรับใช้ ท่ลี ูกสามารถทาได้ กเ็ ป็ นเช่นนั้น ผู้คนมากมายไปอาบที่น่นั พวกเขาไปอาบทุกหนแห่ งที่
กุมภาเมล่า บ้ างก็ไปทะเลและบ้ างไปที่แม่นา้ ดังนั้นลูกต้ องตีพิมพ์แผ่นพับจานวนมหาศาลและแจกจ่ายแผ่นพับให้ กบั ทุกคน ลูก
ควรแจกจ่ายแผ่นพับอย่างมาก เพียงแต่มีประเด็นเหล่านี้: พี่น้องหญิงชายเพียงแต่พิจารณา: ท่านสามารถกลับมาบริสทุ ธิ์ได้ ด้วยผู้
ชาระให้ บริสทุ ธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้และแม่นา้ ของความรู้ท่ไี ด้ ปรากฏออกมาจากท่านหรือจะบริสทุ ธิ์ได้ ด้วยมหาสมุทรและแม่นา้
ซึ่งเป็ นนา้ นี้? หากพวกท่านแก้ ปริศนานี้ได้ พวกท่านก็สามารถบรรลุถึงการหลุดพ้ นในชีวิตได้ ใน 1 วินาที พวกท่านสามารถที่จะ
ประกาศสิทธิ์ในมรดกของโชคของอาณาจักรได้ ด้วยเช่นกัน แต่ละศูนย์ควรมีการตีพิมพ์แผ่นพับเช่นนี้ แม่นา้ นั้นมีอยู่ทุกหนแห่ ง
แม่นา้ ปรากฎออกมาจากที่ท่ไี กลมาก มีแม่นา้ มากมายทุกหนแห่ ง ฉะนั้นเหตุใดพวกเขาจึงพูดว่า: “เพียงด้ วยการอาบในแม่นา้ นี้
เท่านั้นที่พวกท่านจะสามารถกลับมาบริสทุ ธิ์ได้ ?”
เหตุใดพวกเขาจึงไปยังสถานที่เฉพาะเป็ นพิเศษด้ วยค่าใช้ จ่ายและด้ วยความ
ลาบากอย่างมาก? ไม่ใช่ว่าด้ วยการอาบที่น่นั ในวันหนึ่งที่พวกเขาจะกลับมาบริสทุ ธิ์ พวกเขาได้ อาบมาเป็ นเวลาหลายต่อหลายชาติ
เกิด พวกเขาได้ อาบนา้ ในยุคทองด้ วยเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็บริสทุ ธิ์ท่นี ่นั ที่น่แี ม้ แต่อากาศหนาว พวกเขาไปด้ วยความ
ยากลาบากอย่างมากเพื่อจะไปอาบนา้ ดังนั้นจงอธิบายแก่พวกเขา! จงกลายเป็ นไม้ เท้ าสาหรับคนตาบอด! จงปลุกให้ ทุกคนตื่น! ผู้
ชาระให้ บริสทุ ธิ์มาและชาระทุกคน ดังนั้นชี้หนทางให้ แก่ผ้ ูมคี วามทุกข์! ลูกควรจะมีแผ่นพับเล็กๆตีพิมพ์ในทุกภาษา ลูกควรจะ
ตีพิมพ์หนึ่งถึงสองแสนแผ่น ผู้ท่สี ติปัญญาซาบซึ้งกับความรู้กจ็ ะทางาน ลูกควรมีรูปภาพเหล่านี้สองถึงสามแสนรูปภาพในทุกภาษา
จงไปและรับใช้ ในสถานที่ต่างๆมากมาย หนึ่งประเด็นที่เป็ นประเด็นหลักคือ: เข้ ามาและทาความเข้ าใจว่าท่านจะสามารถได้ รับการ
หลุดพ้ นและการหลุดพ้ นในชีวติ ใน 1 วินาทีได้ อย่างไร และพิมพ์ท่อี ยู่ของศูนย์หลักด้ วยเช่นกัน และแล้ วก็ข้ นึ อยู่กบั พวกเขาว่าจะ
อ่านสิ่งนั้นหรือไม่ ลูกๆควรจะอธิบายถึงรูปภาพตรีมูรติ การก่อตั้งด้ วยบราห์มาต้ องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ละวันที่ผ่านไป ผู้คน
จะเข้ าใจว่าการทาลายล้ างเพียงแต่อยู่เบื้องหน้ าอย่างแท้ จริง การทะเลาะเบาะแว้ งทั้งหมด ฯลฯ จะเฝ้ าแต่เพิ่มขึ้น มีความซับซ้ อน
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อย่างมากเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ ฯลฯ หากพวกเขาไม่ได้ รับสิ่งนั้น พวกเขาก็จะฆ่าฟั นกันและกัน แน่นอนที่การทาลายล้ างเพียงแต่
อยู่เบื้องหน้ า ผู้ท่เี คยศึกษากีตะและภควัตอย่างดีมากก็จะเข้ าใจอย่างแท้ จริงว่าสิ่งนี้ได้ เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้ านั้น ดังนั้นลูกๆควร
จะอธิบายอย่างดีมากว่ามนุษย์จะสามารถกลับมาบริสทุ ธิ์จากไม่บริสทุ ธิ์ด้วยการอาบในแม่นา้ หรือพวกเขาจะกลับมาบริสทุ ธิ์ด้วยไฟ
ของโยคะ พระเจ้ าพูด: ด้ วยการจดจาพ่อบาปของลูกจะได้ รับการปลดเปลื้อง ไม่ว่าที่ใดที่ลูกมีศูนย์ ให้ ตีพิมพ์แผ่นพับเช่นนั้นใน
เทศกาลพิเศษ เมล่ามากมายเกิดขึ้นที่ซ่งึ ผู้คนจานวนมากไป น้ อยคนที่จะเข้ าใจด้ วยความยากลาบาก ลูกต้ องการผู้คนจานวนมาก
ที่จะแจกจ่ายแผ่นพับด้ วยเช่นกันเพื่อที่พวกเขาจะสามารถอธิบายแก่ผ้ ูอ่นื
ลูกควรจะยืนอยู่ท่สี ถานที่เหล่านั้น เหล่านี้คือเพชร
พลอยแห่ งความรู้ จงมีความสนใจอย่างมากในการรับใช้ เรากาลังก่อตั้งอานาจในการปกครองแห่ งเทพของเรา นี่คือพันธกิจที่จะ
เปลี่ยนมนุษย์ให้ กลายเป็ นเทพ นั่นคือ เพื่อที่จะชาระผู้ท่ไี ม่บริสทุ ธิ์ ลูกสามารถเขียนด้ วยเช่นกันว่า: พ่อได้ อธิบายแล้ วว่า: มาน
มานะภาฟ! จงจดจาผู้ชาระให้ บริสทุ ธิ์ พ่อที่ไม่มีขีดจากัด และบาปของลูกจะได้ รับการปลดเปลื้อง ประเด็นของการจาริกแสวงบุญ
ได้ มีการอธิบายแก่ลูกๆครั้งแล้ วครั้งเล่าด้ วยเช่นกัน จงจดจาพ่อครั้งแล้ วครั้งเล่า จงมีประสบการณ์ของความสุขด้ วยการจดจาท่าน
เพื่อที่ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งหมดของร่างกายของลูกจบสิ้นไป นั่นคือ ลูกจะกลับมามีพลานามัยดีเสมอ พ่อได้ ให้
มันตราแก่ลูกแล้ ว: จงจดจาพ่อ! ไม่ใช่ว่าลูกต้ องพร่าสวดชื่อชีวา ผู้ทาบัคตีชีวานั่งและหมุนลูกปัดของลูกประคาขณะที่พร่าสวดชื่อ
ของท่าน ในความเป็ นจริงเป็ นลูกประคาของรูดร้ า : ของชีวาและซาลิแกรม ข้ างบนคือชีวาและที่เหลือคือลูกปัดเล็กๆซึ่งเป็ นดวง
วิญญาณ ดวงวิญญาณเป็ นจุดที่เล็กมาก มีลูกประคาของลูกปัดสีดาด้ วย เหตุน้ เี องลูกประคาของชีวาจึงได้ ถูกสร้ างขึ้นด้ วย ดวง
วิญญาณต้ องจดจาพ่อของพวกเขา อย่างไรก็ตามลูกไม่ต้องพร่าสวดชื่อของชีวาด้ วยปากของลูก ด้ วยการพูดว่า “ชีวา ชีวา” โยคะ
สติปัญญาของลูกก็หันเหไปหาลูกประคา ไม่มีใครเข้ าใจความหมายของสิ่งนี้ บาปของลูกไม่ได้ รับการปลดเปลื้องด้ วยการพร่า
สวดชื่อของชีวา ผู้ท่หี มุนลูกปัดของลูกประคาไม่ร้ วู ่าบาปได้ รับการปลดเปลื้องในยุคแห่ งการบรรจบพบกัน เมื่อชีพบาบามาและให้
มันตราแก่ลูกโดยตรงว่า : จงจดจาพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่าเสมอ! ไม่ว่าใครบางคนจะนั่งและพร่าสวดชื่อของชีวามากเพียงไรก็
ตามบาปของเขาไม่สามารถได้ รับการปลดเปลื้อง ผู้คนไปอยู่ท่คี าชีและเฝ้ าแต่พร่าสวดว่า “ชีวาคาชี ชีวาคาชี” พวกเขาพูดว่ามี
อิทธิพลของชีวาที่คาชี วัดที่งดงามตระการตาได้ มีการสร้ างให้ แก่ชีวา สิ่งเหล่านั้นคือเครื่องประกอบของหนทางบัคตี ลูกสามารถ
อธิบายว่าพ่อที่ไม่มีขีดจากัดบอกว่า: เพียงด้ วยการมีโยคะกับพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสทุ ธิ์ ลูกๆควรจะมีความใส่ใจในการรับ
ใช้ พ่อพูดว่า: พ่อต้ องชาระผู้ท่ไี ม่บริสทุ ธิ์ ลูกๆควรจะทางานรับใช้ ของการชาระทุกคนให้ บริสทุ ธิ์ด้วย จงนาแผ่นพับไปและอธิบาย
แก่ผ้ ูอ่นื จงบอกพวกเขา: จงศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างดีมาก ความตายนั้นเพียงอยู่เบื้องหน้ า นี่คือดินแดนของความทุกข์ เวลานี้ด้วย
การอาบในความรู้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ท่านจะได้ รับการหลุดพ้ นในชีวิตใน 1 วินาที ดังนั้นแล้ วอะไรคือความจาเป็ นที่จะไปอาบ
ในแม่นา้ และเร่ร่อนไปทั่วเล่า? เราได้ รับการหลุดพ้ นในชีวิตใน 1 วินาที และเหตุน้ เี องเราทาให้ มีการรัวกลองเหล่านี้ ไม่เช่นนั้น
แล้ วไม่มีผ้ ูใดสามารถพิมพ์แผ่นพับเช่นนั้นได้ ลูกๆควรจะมีความสนใจอย่างมากในการรับใช้ ปริศนาที่ได้ ถูกทาขึ้นมานั้นเป็ นไป
เพื่องานรับใช้
มีลูกมากมายที่ไม่มีความใส่ใจในงานรับใช้ เลย
สิ่งนี้ไม่ได้ เข้ าไปสู่สติปัญญาของพวกเขาถึงวิธกี ารที่จะรับใช้
สติปัญญาที่เปล่งประกายอย่างดีมากเป็ นที่ต้องการสาหรับสิ่งนี้ ผู้ท่มี ีโซ่ตรวนของสานึกที่เป็ นร่างที่เท้ าทั้งสองของเขาไม่สามารถ
กลับมามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณได้ ซึ่งเป็ นที่เข้ าใจได้ ว่าผู้คนเหล่านี้จะได้ ไปรับสถานภาพใด? มีความเมตตาต่อพวกเขา ในทุกศูนย์
ได้ มีการเห็นว่านักเรียนคนใดกาลังเคลื่อนไปอย่างเร็วในความเพียรพยายาม บ้ างเป็ นดอกอั๊กและบางคนเป็ นดอกกุหลาบ ฉัน
เป็ นดอกนั้นดอกนี้ หากฉันไม่ทางานรับใช้ ของบาบา ฉันควรจะเข้ าใจว่าฉันจะกลายเป็ นดอกอั๊ก พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างดีมาก ลูก
กาลังทาความเพียรพยายามที่จะกลายเป็ นเช่นเพชร บ้ างเป็ นเพชรแท้ บ้ างเป็ นเพชรที่มัวหมองและหยาบ ลูกแต่ละคนควรดูแล
ตนเองว่า: ฉันต้ องกลายเป็ นเช่ นเพชร จงถามตนเอง: ฉันได้ กลายเป็ นเช่นเพชรแล้ วหรือยัง? อัจชะ
ถึงลูกๆ ที่สดุ แสนหวาน ผู้เป็ นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้ พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้ า จากแม่ พ่อ
บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต
สาระสาหรับการสร้างสมเพือ่ การเป็ นตัวของความรู ้ คุณธรรม และการจดจาระลึกถึง:
1.

2.

จงตัดโซ่ตรวนของสานึกที่เป็ นร่างและกลับมามีสานึกเป็ นดวงวิญญาณ
สร้ างสันสการ์ของการอยู่ในสานึกเป็ นดวง
วิญญาณ
จงมีความใส่ใจอย่างมากในการรับใช้ จงทางานรับใช้ ของการทาให้ ผ้ ูท่ไี ม่บริสทุ ธิ์น้นั บริสทุ ธิ์ในวิธกี ารเดียวกันกับที่พ่อ
ทา จงกลายเป็ นเพชรแท้
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มอร์นงิ่ มู รล์ ี โอม ชานติ บัพดาดา
มธุบนั
พร:
ขอให้ ลกู เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงโลก ผู้ท่ที าให้ คาพูดและการกระทาของลูกสูงส่งด้ วยทัศนคติท่บี ริสทุ ธิ์และสูงส่ง
ลูกๆ ผู้ท่จี บสิ้นทัศนคติท่อี ่อนแอของพวกเขาและถือคาปฏิญาณที่จะมีทศั นคติท่บี ริสทุ ธิ์และสูงส่งก็จะมองดูโลกนี้ว่า
สูงส่งด้ วยเช่นกัน สายตาและการกระทาของใครก็ตามมีการเชื่อมโยงกับทัศนคติของเขา สิ่งใดๆที่ดีหรือไม่ดเี ข้ ามาสู่
ทัศนคติของลูกก่อน และแล้ วก็เข้ ามาสู่คาพูดและการกระทา การมีทศั นคติท่สี งู ส่งหมายถึงคาพูดและการกระทาของลูก
สูงส่งโดยอัตโนมัติ กระแสจิตและบรรยากาศถูกสร้ างขึ้นด้ วยทัศนคติของลูก ผู้ท่ใี ห้ คาสัตย์ปฏิญาณที่จะมีทศั นคติท่ี
สูงส่งจะกลายเป็ นผู้เปลี่ยนแปลงโลกโดยอัตโนมัติ
คติพจน์: ฝึ กฝนการอยู่อย่างปราศจากร่าง ไม่มีร่างกาย และลูกจะสามารถรู้ความรู้สกึ ในจิตใจของใครก็ตาม
********
เป็ นภาพลักษณ์ของทาพาเซี ย:
ตามที่เวลาได้ เข้ ามาใกล้ จงกลายเป็ นทาพาสวีท่แี ท้ จริง ทาพาเซียที่แท้ จริงของลูกหรือความเพียรพยายามทางจิตคือการวางเฉยที่
ไม่มีขีดจากัด เวลานี้ ด้ วยทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจากัด จงสร้ างบรรยากาศของทาพาเซียทุกหนแห่ ง ให้ ทาพาเซียของลูก
กลายเป็ นเครื่องมือสาหรับการรับใช้ ผ่านจิตใจ
*** โอมชานติ ***

9/22

