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สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ในเวลานี้คือสภาพของการปลดเกษียณของลูก ดังนั้นจดจาพ่อผู้เดียว และทาการเตรียมการที่จะไปสู่
ดินแดนที่อยู่เหนือเสียง (นิพพาน)
คาถาม: พ่อไม่ได้ แยกแยะระหว่างใคร?
คาตอบ: พ่อไม่ได้ แยกระหว่างคนยากจนและคนมั่งคั่ง
ลูกแต่ละคนมีสทิ ธิ์ท่จี ะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สงู บนพื้นฐานของ
ความเพียรพยายามที่ลูกทา เมื่อลูกก้ าวหน้ าต่อไป ลูกแต่ละคนจะมีนิมิตของสถานภาพของลูก บาบาพูดว่า: พ่อคือ
เจ้ าของคนจน และเหตุน้ เี องทุกความปรารถนาของลูกๆ ที่ยากจนจะได้ รับการเติมเต็ม นี้คือช่วงเวลาสุดท้ าย ทรัพย์
สมบัติของบางคนจะคงถูกฝังอยู่ใต้ ดิน บางคนก็ถูกรูดปล้ นโดยรัฐบาล ผู้ท่ปี ระกันทุกสิ่งกับพ่อคือผู้ท่ที าให้ ทุกสิ่งที่พวก
เขามี มีคุณค่า
เพลง: ในที่สดุ วันเวลาที่เรารอคอยก็มาถึง!
โอมชานติ ความหมายของสิ่งนี้ง่ายดายอย่างยิ่ง ทุกสิ่งต้ องเป็ นที่เข้ าใจในหนึ่งวินาที ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อในหนึ่ง
วินาที ลูกๆ รู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจากัดได้ มาแล้ ว แต่ไม่ใช่ลูกๆทั้งหมดมีศรัทธาที่ม่นั คงในสิง่ นี้ตลอดเวลา ในความสัมพันธ์ทางโลก
เมื่อแม่กาลังจะมีทารกเป็ นที่เข้ าใจได้ ในทันทีว่าแม่น้นั จะให้ กาเนิดและก็จะเลี้ยงดูทารกนั้น ดังนั้นที่น่ดี ้ วยเช่นกัน สิ่งนี้ควรเป็ นที่
เข้ าใจอย่างเร็วมาก เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าพระเจ้ าจะมาหลังจากหนทางบัคตี ไม่มีใครในโลกนอกจากลูกๆรู้ว่าหนทางบัคตีดาเนินมา
นานเพียงไรหรือเริ่มต้ นเมื่อใด ลูกสามารถบอกทุกคนว่าเมื่อใดที่หนทางบัคตีได้ เริ่มขึ้น ผู้คนพูดว่าสิ่งนั้นได้ ดาเนินมาตั้งแต่ก่อน
การบันทึกเวลา มีสองสิ่งอย่างแน่นอน: ความรู้และบัคตี พวกเขาพูดว่า: สิ่งนี้ได้ คงอยู่มาเป็ นนิรันดร์ แต่พวกเขาไม่เข้ าใจ
ความหมายของ “นิรันดร์” วงจรของละครเฝ้ าแต่หมุนไปเป็ นนิรันดร์ ไม่มีตอนสิ้นสุดหรือตอนเริ่มต้ น ผู้คนก็พดู เท็จต่อไป
บางครั้งพวกเขาก็พูดว่า: “ได้ เป็ นสิ่งนี้หลายปี แล้ ว” และบางครั้งพวกเขาพูดว่า: “ได้ เป็ นสิ่งนั้นหลายปี แล้ ว” พ่อมาและบอกทุกสิ่ง
แก่ลูก ไม่มีใครสามารถบรรลุถึงพ่อได้ ด้วยการอ่านคัมภีร์ศาสนา ฯลฯ ลูกสามารถบรรลุถึงพ่อได้ ในหนึ่งวินาที มีคากล่าวว่า:
“การหลุดพ้ นในชีวิตในหนึ่งวินาที” ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่พ่อมา พวกเขาได้ ยืดระยะเวลาของวงจรออกไป พ่ อรู้และลูกๆ ก็ร้ ท
ู ุก
สิ่ง แต่ความมหัศจรรย์คือบางคนไม่ได้ มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ ยมแม้ กระทั่งหลังจาก 10-20 ปี หลังจากที่ได้ มีศรัทธาไม่มีใคร
สามารถพูดได้ ว่า: นี้ไม่ใช่พ่อของฉัน เป็ นสิ่งที่ง่ายดายมาก ลูกบางคนใช้ เวลานานมากลูกจะกลายเป็ นลูกๆ ไม่ได้ มีศรัทธาเต็มที่
แม้ กระทั่งหลังจาก 10-20 ปี เวลานี้ลูกให้ คาแนะนากับบางคนและเขาก็สามารถมีศรัทธาได้ ในหนึ่งวินาที เรื่องราวของกษัตริย์จา
นากเป็ นของช่วงเวลาต่อมา เพราะแต่ละวันที่ผ่านไป ทุกสิ่งก็จะเฝ้ าแต่กลับมาง่ายขึ้น ประเด็นที่ดีมากก็เฝ้ าแต่ปรากฏขึ้นและ
ดังนั้นบางคนก็สามารถมีศรัทธาอย่างรวดเร็วมาก พ่อพูดว่า: ลูกๆ ขอให้ ลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง! ละทิ้งศาสนาจานวนนับไม่
ถ้ วนทั้งหมดของร่างกาย โดยดั้งเดิมแล้ วมีเพียงศาสนาเดียว มีการขยายตัวจากหนึ่ง นี้คือต้ นไม้ โลกมนุษย์ท่หี ลากหลาย สิ่งนี้
อ้ างอิงถึงมนุษย์ ลูกต้ องรู้ถึงต้ นไม้ ของความหลากหลายของศาสนาด้ วยเช่นกัน พวกเขามีการประชุมทางศาสนาแต่พวกเขาไม่ร้ วู ่า
ศาสนาที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ บูชาแรกคือศาสนาใด
ควรจะเข้ าไปสู่สติปัญญาของลูกว่าศาสนาโบราณคือศาสนาของบารัต
และดังนั้นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดต้ องได้ สร้ างศาสนาโบราณนั้นอย่างแน่นอน วันเกิดของชีวาได้ รับการจดจามาในบารัต มี
วัดมากมายอย่างยิ่ง วัดที่ใหญ่ท่สี ดุ ,ดินแดนนิพพานคือวัดของพ่อและลูกๆ ดวงวิญญาณก็อาศัยอยู่ท่นี ่นั กับพ่อด้ วยเช่นกัน วัดคือ
สถานที่อยู่อาศัย ดังนั้นธาตุท่ยี ่งิ ใหญ่น้นั ก็เป็ นวัดที่ใหญ่มาก! ควรจะเข้ าไปในสติปัญญาของลูกว่าธาตุบราห์มซึ่งเป็ นวัดที่สงู ส่ง
ที่สดุ ของทั้งหมดคือสถานที่อยู่อาศัยของเราทั้งหมด พระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่ได้ อยู่ท่นี ่นั เพราะไม่มีกลางคืนหรือกลางวันที่น่นั
ในความเป็ นจริงวัดทางจิตของเราคือดินแดนนิพพาน นั่นคือชีวาลายา วัดของชีวา ที่ท่พี วกเราอาศัยอยู่กบั ชีพบาบา ชีพบาบาพูด
ว่า: พ่อคือผู้อาศัยของชีวาลายานั้น นั่นคือชีวาลายาที่ไม่มีขีดจากัด ลูกๆ ของชีวาก็อาศัยอยู่ท่นี ่นั ด้ วยเช่นกัน นั่นคือชีวาลายาที่ไม่
มีตัวตน และแล้ วเมื่อลูกเข้ ามาสู่โลกที่มีตัวตน,สถานที่อยู่อาศัยของลูกก็จะถูกสร้ างขึ้นที่น่ี เวลานี้ชีพบาบาอยู่ท่นี ่แี ละกาลังนั่งใน
ร่างนี้ นี้คือชีวาลายาที่มีชีวิตผู้ท่ลี ูกสามารถพูดคุยด้ วยได้ ดินแดนนิพพานนั้นก็เป็ นชีวาลายาของชีพบาบาด้ วยเช่นกันที่ซ่ึงพวกเรา
ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ ทุกคนจดจาบ้ านนั้น เราได้ มาจากที่น่นั เพื่อเล่นบทบาทของเรา ทุกคนต้ องไปผ่านสภาพสาโท ราโจ และ
ทาโม สิ่งนี้ไม่ได้ อยู่ในสติปัญญาของใครในโลก ดวงวิญญาณทั้งหมดได้ รับบทบาทที่คงอยู่ตลอดไปซึ่งไม่มีตอนเริ่มต้ นหรือตอน
สิ้นสุด ลูกๆรู้ว่าดั้งเดิมแล้ ว ลูกคือผู้อาศัยของชีวาลายานั้น สวรรค์ท่ชี ีพบาบาก่อตั้งเรียกว่าเป็ นชีวาลายาด้ วยเช่นกัน เป็ นสวรรค์ท่ี
สร้ างขึ้นโดยชีพบาบา เป็ นลูกๆ ผู้ท่อี าศัยอยู่ท่นี ่นั ด้ วย พวกเขาได้ รับโชคของอาณาจักรของพวกเขาได้ อย่างไร? นั่นเคยเป็ นตอน
เริ่มต้ นของยุคทองและเวลานี้เป็ นตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ดังนั้นใครได้ สร้ างเหล่าเทพ ผู้เป็ นนายแห่ งสวรรค์ของยุคทอง? ที่น่ี
ด้ วย มีดินแดนที่สวยงามมากมายอย่างยิ่ง อเมริกาเป็ นแผ่นดินชั้นหนึ่ง พวกเขามีเงินทองมากมายและมีพลังมากมายด้ วยเช่นกัน
อเมริกาสูงที่สดุ ในเวลานี้ซ่งึ มีเคราะห์ดีของดาวพฤหัส อย่างไรก็ตาม พร้ อมกันกับสิ่งนั้นก็มีเคราะห์ร้ายของราหูด้วยเช่นกัน ใน
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เวลานี้มีเคราะห์ร้ายของราหูอยู่เหนือทุกคน ต้ องมีการทาลายล้ างสาหรับทุกคน บารัตซึ่งเคยมั่งคั่งที่สดุ ของทั้งหมดเวลานี้ได้ อยู่
อย่างยากจน ทั้งหมดนี้คือความโอ้ อวดของมายา มีแรงกาลังอย่างเต็มที่ของมายาและเหตุน้ เี องผู้คนจึงคิดว่ามันเป็ นสวรรค์
มองดูว่ามีอะไรอยู่ในอเมริกา! ผู้คนถูกดึงดูดอย่างมากด้ วยสิ่งนั้นทั้งหมด มองดูว่าบอมเบย์ได้ กลายเป็ นเมืองแฟชั่นอย่างไร!
ไม่ได้ เป็ นเช่นนั้นมาก่อนหน้ านั้น มีความโอ้ อวดของมายาอย่างเต็มที่ พวกเขาสร้ างอาคาร 8 หรือ10 ชั้น จะไม่มีอาคารหลายต่อ
หลายชั้นอย่างมากมายในสวรรค์ ที่น่นั จะไม่มีแม้ กระทั่งอาคาร 2 ชั้น พวกเขาสร้ างอาคารเหล่านั้นเพียงที่น่เี ท่านั้นเพราะไม่มีท่ดี ิน
ราคาของที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างสูงมาก ดังนั้นผู้คนคิดว่านั่นเป็ นสวรรค์ พวกเขาเฝ้ าแต่ทาแผนการ อย่างไรก็ตาม มีคาพูดที่ว่า:
มนุษย์ต้องการหนึ่งสิ่งและบางสิ่งอื่นเกิดขึ้น! ผู้คนมีความวิตกกังวลอย่างมากมาย มีความตายสาหรับทุกคน มีบ่วงของความตาย
คล้ องอยู่รอบคอทุกคน เวลานี้ลูกอยู่บนตะแลงแกงด้ วยเช่นกัน สติปัญญาของลูกเชื่อมโยงกับโลกใหม่ ในเวลานี้เป็ นเวลาสาหรับ
ทุกคนที่จะไปสู่สภาพของการปลดเกษียณและเหตุน้ เี อง พ่อพูดว่า: เวลานี้จงจดจาพ่อ! ตัวพ่อเองได้ ให้ การกาหนดแก่ลูกว่า: เวลา
นี้คือสภาพของการปลดเกษียณสาหรับลูกทั้งหมด และพ่อได้ มาแล้ วเพื่อพาลูกทั้งหมดกลับบ้ าน ลูกทั้งหมดจะต้ องกลับไป
เหมือนกับฝูงยุง เวลานี้วงจรของ 84 ชาติเกิดได้ มาถึงตอนสิ้นสุดแล้ ว เวลานี้จดจาพ่อขณะที่มีชีวิต เรากาลังนั่ง พร้ อมไปสวรรค์
ขณะที่มีชีวิต ไม่มีใครอื่นกาลังทาการเตรียมการไปสวรรค์ หากพวกเขาได้ มีความสุขของการไปสวรรค์ พวกเขาก็จะไม่มองหา
การเยียวยาสาหรับโรคภัยของพวกเขา ฯลฯ ลูกรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ ไปสวรรค์ เวลานี้เรากาลังจะไปสู่บ้านที่แสนหวานของเรา นั่น
คือบ้ านของพระเจ้ าผู้เป็ นพ่อ ชีวาลายาทางจิต ยุคทองเรียกว่าเป็ นชีวาลายาทางวัตถุ เรากาลังทาความเพียรพยายามไปสู่สวรรค์
นั้น
บาบาได้ อธิบายแล้ วว่ากลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มาเป็ นที่ร้ จู ักอย่างดีมาก พ่อมาเมื่อกลางคืนมาถึงตอน
สิ้นสุด จะไม่มีการกล่าวว่าเป็ นกลางวันและกลางคืนของลักษมีและนารายณ์ แม้ ว่าพวกเขาเป็ นคนเดียวกัน เป็ นบราห์มาที่มีความรู้
ของกลางวันและกลางคืน ที่น่นั ลักษมีและนารายณ์ไม่ได้ มีความรู้น้ ี และดังนั้นจึงเป็ นบราห์มาและบราห์มินผู้ท่เี ข้ าใจว่าเมื่อใดเป็ น
กลางคืนของชีวา โลกไม่ได้ ร้ สู ่งิ เหล่านี้ ชีวาไม่มีตัวตน และดังนั้นจึงได้ มีการถามว่าท่านสามารถมาได้ อย่างไร ลูกสามารถทางาน
รับใช้ มากมายในวันเกิดของชีวา อาณาจักรกาลังมีการก่อตั้งขึ้น ต้ นไม้ กเ็ ล็กมากแต่กระนั้นต้ นไม้ กย็ ังมี ประสบการณ์ของพายุ
ต้ นไม้ อ่นื ๆไม่ได้ มีประสบการณ์ของพายุมากมายนัก ที่น่นั ทั้งหมดเฝ้ าแต่ทาตามๆกัน นี้คือชาติเกิดใหม่ของลูก พายุของมายาอยู่
เบื้องหน้ าลูกด้ วยเช่นกัน ไม่มีใครอื่นต้ องเผชิญหน้ ากับพายุเหล่านี้ ที่น่ลี ูกมีประสบการณ์ในพายุของมายาในการก่อตั้งศาสนานี้
จุดหมายปลายทางสูงมาก การกลายเป็ นจักรพรรดิของโลกไม่ใช่ส่งิ ใหม่ ลูกได้ ไปผ่านพายุ เหล่านี้มาแล้ วหลายต่อหลายครั้งและ
ได้ ประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของลูกมาแล้ ว ในวิธกี ารใดก็ตามที่ใครบางคนทาความเพียรพยายามผู้อ่นื เฝ้ าแต่มองเห็น
ยิ่งลูกทาความก้ าวหน้ ามากเพียงไร ลูกจะได้ นิมิตของสถานภาพที่แต่ละคนจะประกาศสิทธิ์ได้ มากตามนั้น ทุกสิ่งสามารถจะล่วงรู้
ได้ จากความเพียรพยายามที่แต่ละคนกาลังทาอยู่ ไม่ใช่เรื่องของการเป็ นคนจนหรือคนรวย ลูกเคยได้ ยินเพลงด้ วยเช่ นกันว่า: ใน
ที่สดุ วันเวลาที่บาบา เจ้ าแห่ งคนจนได้ มาแล้ ว! บาบาพูดว่า: พ่อไม่ต้องให้ ทรัพย์สมบัติแก่ผ้ ูท่มี ่งั คั่ง พวกเขามั่งคั่งอยู่แล้ ว ที่น่ี
เป็ นสวรรค์สาหรับพวกเขา พวกเขาเป็ นอภิมหาเศรษฐี ก่อนหน้ านั้นแทบจะไม่มีใครเป็ นอภิมหาเศรษฐี เวลานี้ผ้ ูคนได้ ซ่อนเงิน
หลายล้ านไว้ ในผนัง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ เป็ นประโยชน์กบั ใคร กระเพาะไม่ได้ ต้องการมากมาย ผู้ท่สี ะสมทรัพย์สมบัติ
ด้ วยการคดโกงเป็ นไปได้ ท่ไี ม่สามารถนอนหลับ พวกเขาวิตกกังวลว่ารัฐบาลจะมาทาการสืบค้ น พ่อพูดว่า: จดจาว่านี้คือเวลา
สุดท้ าย ทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกฝังไว้ ใต้ ดินในเวลานี้ และทรัพย์สมบัติของบางคนก็ถูกรูดปล้ นโดยรัฐบาล ผู้ท่ใี ช้ ส่งิ นั้นใน
นามของพระผู้เป็ นเจ้ าสามารถใช้ ส่งิ นั้นในทางที่มีคุณค่า เวลานี้พระผู้เป็ นเจ้ ากาลังทาให้ ลูกกลายเป็ นนายแห่ งสวรรค์ เวลานี้ลูก
ต้ องประกันตนเองกับพ่อ ความตายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้ า ความปรารถนาทั้งหมดของลูกกาลังได้ รับการเติมเต็มในเวลานี้ พ่อ
ยกระดับคนจน หนึ่งพันรูปีของผู้ท่มี ่งั คั่งมีค่าเท่ากับหนึ่งรูปีของผู้ท่ยี ากจน โดยปกติ เป็ นคนจนที่มา บางคนจะหารายได้ 100 รูปี
และคนอื่นจะหารายได้ 150 รูปี บางคนในโลกก็มีหลายล้ าน ที่น่เี ป็ นสวรรค์สาหรับพวกเขา พวกเขาจะไม่เคยมาที่น่แี ละบาบาก็
ไม่ได้ ต้องการพวกเขา บาบาจะพูดว่า: ลูกอาจจะสร้ างอาคารของลูกเอง ฯลฯ เปิ ดศูนย์ พ่ อจะทาอะไรกับเงินทอง? ซันยาสซีกไ็ ด้
สร้ างแฟลตมากมาย ฯลฯ พวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย พาหนะนี้มีประสบการณ์ด้วยเช่นกัน เวลานี้พ่อได้ มาทาให้ คนจนนั้น
มั่งคั่ง ดังนั้น เวลานี้มีความกล้ าหาญ! เงินทองที่อภิมหาเศรษฐีมีจะไม่ถูกใช้ ประโยชน์ใดๆ ที่น่ไี ม่มีเรื่องของเงินทอง พ่อ
เพียงแต่พูดว่า: มานมานะภาฟ! ไม่มีเรื่องของค่าใช้ จ่ายใดๆ อาคารเหล่านี้ ฯลฯ ที่ได้ ถูกสร้ างขึ้นมานั้นเรียบง่ายอย่างยิ่ง และ
อาคารเหล่านั้นก็เป็ นไปสาหรับลูกที่จะอยู่จนถึงเวลาสุดท้ าย อนุสรณ์ของลูกคงอยู่ท่นี ่ี เวลานี้ลูกกาลังทาการสร้ างในรูปที่มีชีวิต
และแล้ วอนุสรณ์ท่ไี ม่มีชีวิตเหล่านั้นก็จะถูกทาลาย ลูกควรเขียนว่าผู้ท่เี คยไปที่อาบูและไม่ได้ เห็นวัดนี้และไม่ร้ ถู ึงอาชีพการงานของ
พวกเขาก็ไม่ได้ เห็นสิ่งใด ลูกควรพูดว่าเรานั้นคือคนเดียวกันที่เวลานี้กาลังนั่งอยู่ท่นี ่ใี นรูปที่มีชีวิต เราสามารถอธิบายนัยสาคัญของ
ภาพลักษณ์ท่ไี ม่มีชีวิตเหล่านั้น เราพูดว่าเราคือคนเดียวกัน อนุสรณ์ท่ไี ม่มีชีวิตของพวกเราได้ ถูกสร้ างขึ้น นี้คือวัดที่น่าอัศจรรย์!
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เป็ นความมหัศจรรย์! มาม่าและบาบา ลูกๆ กาลังนั่งที่น่ใี นรูปที่มีชีวิต ที่น่นั มีภาพลักษณ์ท่ไี ม่มีชีวิต คนหลักคือชีวา บราห์มา จากัด
อัมบาและลักษมีและนารายณ์ ทุกสิ่งได้ ถูกอธิบายอย่างดีมาก กระนั้นก็ตามบ้ างก็เป็ นของพ่อและแล้ วก็หย่าขาดจากท่าน นี้ไม่มี
อะไรใหม่ด้วยเช่นกัน บ้ างเป็ นของพ่อและแล้ วก็ว่งิ หนีไป เราสามารถแม้ กระทั่งเก็บภาพของผู้ท่หี นีไปแล้ ว หากลูกมีศรัทธาที่
มั่นคง และแล้ วก็สร้ างภาพอาณาจักรของลูกและลูกจะมีสานึกรู้ว่าลูกกาลังจะกลายเป็ นนายแห่ งสวรรค์ผ้ ูมีมงกุฎสองชั้นในอนาคต
หากลูกจากพ่อไปมงกุฎก็จะถอดออกไป นี้เป็ นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ท่จี ะเข้ าใจด้ วยเช่นกัน จดจาพ่อ! ลูกได้ รับมรดกจากท่าน สิ่งนี้
เรียกได้ ว่าการหลุดพ้ นในชีวิตในหนึ่งวินาที บาบากาลังทาให้ ลูกมีค่าสาหรับอนาคต ผู้คนได้ ให้ ทานและทาบุญเพื่อชาติเกิดถัดไป
ของพวกเขา นั่นคือการได้ รับการบรรลุผลชั่วคราว ด้ วยการศึกษานี้ ลูกสร้ างผลรางวัลสาหรับ 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก หาก
บางคนทาตามการกาหนดของแม่และพ่อนี้อย่างเต็มที่ พวกเขาก็จะสามารถข้ ามฟากได้ อย่างสมบูรณ์ แม่และพ่อก็เป็ นสุขด้ วย
เช่นกัน หากลูกไม่นาไปสู่การปฏิบัติ สถานภาพของลูกก็จะลดลงไป ชีพบาบาพูดว่า: พ่อเป็ นผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว พ่ออยู่
เหนือผลกระทบของประสบการณ์ (อะโบคต้ า) พ่อไม่ได้ รับประทานโทลีน้ ี ฯลฯ อานาจในการปกครองโลกเป็ นไปสาหรับลูกด้ วย
เช่นกัน อาหารและเครื่องดื่มก็เป็ นไปสาหรับลูกด้ วย พ่อเป็ นเพียงผู้รับใช้ เวลาสาหรับการมาของพ่อถูกกาหนดไว้ ตายตัวด้ วย
เช่นกัน พ่อให้ โชคของอาณาจักรแก่ลกู ๆ ของพ่อทุกวงจรและแล้ วก็ไปและนั่งในดินแดนนิพพาน ไม่มีใครควรจะลืมพ่อ พ่อ
ได้ มาแล้ วเพื่อให้ อานาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูก แม้ กระนั้นลูกก็ลืมท่าน เคยมีการแสดงวิธกี ารที่ง่ายดายอย่างยิ่งแก่ลูก
เพื่อให้ คาแนะนาของพ่อแก่ใครก็ตาม เพียงแต่ถามพวกเขาว่า: ความสัมพันธ์ของท่านกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร?
ความสัมพันธ์ของท่านกับบราห์มา พ่อของปวงประชาคืออะไร? ทั้งสองนั้นคือพ่อ ผู้เดียวนั้นไม่มีตัวตนและผู้น้ มี ีตัวตน หากลูกพูด
ว่าพ่ออยู่ทุกหนแห่ งในเวลาเดียวกัน ลูกจะสามารถได้ รับมรดกได้ อย่างไร? ลูกได้ รับศรีมทั จากพระเจ้ า ลูกได้ กลายเป็ นผู้ท่สี งู ส่ง
ที่สดุ ด้ วยการทาตามศรีมัท 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.

ขณะที่เอาชนะพายุของมายา จงประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์ของลูกจากพ่อ นาการกาหนดของแม่และพ่อ(Mother
and Father)ไปปฏิบัติ
ลืมโลกเก่าและจดจาโลกใหม่ ทาประกันตัวลูกเองกับพ่อก่อนความตาย

ขอให้ ลูกเป็ นผู้รับใช้ ท่แี ท้จริงผู้ท่รี ับใช้ ด้วยความรู้สกึ ของการอุทศิ ตนและด้ วยเหตุน้นั ได้ รับความสาเร็จ
ผู้รับใช้ ท่แี ท้ จริงคือผู้รับใช้ ด้วยความรู้สกึ ของการอุทศิ ตน ไม่ควรจะมีสานึกรู้ “ของฉัน” แม้ เพียงเล็กน้ อยที่สดุ ในงานรับ
ใช้ ไม่สามารถมีความสาเร็จในที่ท่มี ีจิตสานึกใดๆ “ของฉัน” เมื่อใครบางคนคิดว่า: “นี่เป็ นงานของฉัน ความคิดของ
และหน้ าที่ของฉัน” สานึกรู้ของ “ของฉัน” นั้นสร้ างความผูกพันยึดมั่น อย่างไรก็ตาม ขณะที่ใช้ ชีวิตที่ใดก็ตาม ขอให้ มี
สานึกรู้น้ อี ยู่เสมอว่า “ฉันเป็ นเครื่องมือ นี่ไม่ใช่บ้านของฉัน แต่เป็ นสถานที่ของงานรับใช้ ” และแล้ วด้ วยความรู้สกึ ของ
การอุทศิ ตนนี้ ลูกจะถ่อมตนและเป็ นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นและได้ รับความสาเร็จ
คติพจน์: คงอยู่บนที่น่งั ของความเคารพตนเองของลูกอย่างสม่าเสมอแล้ วพลังทั้งหมดก็จะเฝ้ าแต่เชื่อฟั งคาสั่งของลูก
พร:

********

เป็ นภาพลักษณ์ของทาพาเซี ย:
ภาพลักษณ์ของทาพาเซียหมายถึงการมีประสบการณ์ของรังสีของพลังความสงบกระจายไปทุกหนแห่ งผ่านทาพาเซียของลูก รูปทา
พาเซียคือรูปของการให้ แก่ผ้ ูอ่นื
เช่นที่พระอาทิตย์ให้ ประสบการณ์ของแสงและการบรรลุผลที่สญ
ู สลายอื่นๆมากมายให้ กบั โลก
ดังนั้นกลายเป็ นดวงวิญญาณทาพาเซียที่ย่งิ ใหญ่ จ้ าวสุริยาแห่ งความรู้ และให้ ประสบการณ์ของรังสีท่มี ีพลัง
*** โอมชานติ ***
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