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ลูกๆ
ที่แสนหวานอยูอ่ ยา่ งสาํ รวจตรวจสอบตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแหง่ ความรู้ และลูกจะมี
ประสบการณ์ของความสุขและความซาบซ้ึงและลูกจะกลายเป็ นครู ท่ีทัดเทียมกับพอ่
บนพื้นฐานใดที่ความสุขภายนอกจะคงอยูอ่ ยา่ งสมา่ ํ เสมอ?
ลูกอยูอ่ ยา่ งมีความสุขอยา่ งสมา่ ํ เสมอเมื่อลูกนําคุณประโยชน์ให้แกผ
้ ่ืนและทาํ ให้ทุกคนมีความสุข กลับมา
่ ูอ
มีความเมตตาและลูกจะอยูอ่ ยา่ งมีความสุข คงอยูใ่ นสติปัญญาของผูท
้ ่ีมีความเมตตาวา่ โอโ้ ฮ! พอ่ ของทุก
ดวงวิญญาณกาํ ลังสอนพวกเราและทาํ ให้พวกเราบริ สุทธิ์ เรากาํ ลังจะกลายเป็ นจักรพรรดิของโลก พวกเขา
้
เฝ้าแตใ่ ห้ทานความสุขเชน
่ นัน

โอมชานติ พอ่ ทางจิตถามลูกๆทางจิต ลูกๆ ใครที่พูด “โอมชานติ”? (ชีพบาบา) ใช่ ชีพบาบาพูดเพราะลูกๆ รู้ วา่ ทา่ นเป็ นพอ่
้
้ ทา่ นเป็ นครู สอนใคร เมื่อครู มา ครู ก็
ของดวง วิญญาณทังหมด
พอ่ พูดวา่ พอ่ เขา้ มาในพาหนะนี้ ทุกวงจรและสอนลูก ดังนัน
จะพูด กู๊ดมอนิ่ ง(อรุ ณสวัสดิ)์ และลูกๆ ก็ตอบรับ กู๊ดมอนิ่ ง ลูกๆรู้ วา่ ดวงวิญญาณสูงสุดกาํ ลังพูด “กู๊ดมอนิ่ ง” กับดวง
วิญญาณ มีผูค
้ ่ีมาและสอนลูก ทา่ นอธิบายแก่
้ นมากมายที่พูดวา่ “กู๊ดมอนิ่ ง” ในวิธีการทางโลก นี่ คือพอ่ ที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัดผูท
้ น
้
ลูกๆ ถึงความลับทังต
ลูกเขา้ ใจวา่ พอ่ ของทุกดวงวิญญาณไดม
้ าแลว้ สติปัญญาของลูกควรที่จะมี
้ ไมแ
้ ละละครทังหมด
้ ั นวา่ พอ่ ที่ไมม
ศรัทธาตลอดทังว
้ ร้าง
่ ีขีดจาํ กัดกาํ ลังสอนพวกเรา ทา่ นเป็ นพอ่ ครู และกูรูของพวกเรา ทา่ นเรี ยกวา่ เป็ นผูส
ดว้ ยเชน
่ กัน ลูกตอ
้ ไมโ้ ลกมนุ ษย ์
้ งเขา้ ใจวา่ ทา่ นไมไ่ ดส
้ ร้างดวงวิญญาณ ทา่ นอธิบายวา่ พอ่ คือเมล็ด พอ่ บอกความรู้ ของตน
้
ู
ได
น
เ
ป็
น
เมล็
ด
สามารถให
ค
วามรู
แกล
้ ี ?้ ลูกไมส
้
้ ไม้ พอ่ พูดวา่ ลูกๆ ตน
้ ไมน
้ ้ี
่ ก มีใครอีกนอกจากผู้
่ ามารถพูดวา่ ทา่ นสร้างตน
้ พอ่ จะบอกวันที่กับลูกวา่ มีการสร้างขึ้นเมื่อไหร่และอยา่ งไร อยา่ งไรก็ตามสิง่ สร้างนี้ คงอยูต
คงอยูต
่ ลอดไป
่ ลอดไป มิฉะนัน
พอ่ เรี ยกวา่ เป็ นมหาสมุทรแหง่ ความรู้ “จานี่ จานันฮาร์” หมายถึงผูเ้ ดียวที่รู้ความลับของตน
้ ไมจ้ ากตอนเริ่ ม ตลอดจนตอน
้
กลาง จนถึงตอนจบ พอ่ เป็ นเมล็ดของตน
ั วพอ่ พอ่
้ ไมโ้ ลกมนุ ษยน
์ ้ี พอ่ เป็ นมหาสมุทรแหง่ ความรู้ พอ่ มีความรู้ ทังหมดในต
้
มาและสอนลูกๆ มนุ ษยท
้ าแตถ
้ ยา่ งไร? เวลานี้ ลูกพูดวา่ เป็ นมหาสมุทรแหง่ ความ
่ ามวา่ จะสามารถมีความสงบไดอ
์ ั งหมดเฝ
สงบที่สร้างความสงบ ทา่ นเป็ นมหาสมุทรแหง่ ความสงบและความสุขและเป็ นมหาสมุทรแหง่ ความรู้ ดว้ ยเชน
่ กัน ความรู้ ใด
้ พิจารราวา่ คัมภีร์เป็ นความรู้ มีมากมายหลาย
? ทา่ นมีความรู้ ของตอนเริ่ ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกนี้ ผูค
้ นเหลา่ นัน
้ พอ่ ที่ไมม
คนที่ถา่ ยทอดคัมภีร์เชน
่ นัน
่ ีขีดจาํ กัดเองมาและให้คาํ แนะนําของทา่ นและให้ความรู้ ของตอนเริ่ ม ตอนกลาง และ
ตอนจบของโลกแกล
่ กัน ลูกเขา้ ใจดว้ ยเชน
่ กันวา่ เมื่อทา่ นมาจึงมีการสร้างความสงบขึ้น ความสงบคงอยูใ่ นดิน
่ ูกดว้ ยเชน
้ เคยอยูใ่ นความสงบ ผูค
แดนแหง่ ความสงบ ไมม
้ นเฝ้าแตถ
่ ามวา่ จะมีความสงบ
่ ีใครรู้ วา่ ทุกคนในดินแดนแหง่ ความสงบนัน
่
่
่
ในโลกไดอ
้ ยา่ งไร แน่นอนทีเคยมีความสงบทีนี ลูกตอ
้ งการความสงบของอาณาจักรของราม ไมม
่ ีใครรู้ วา่ อาณาจักรของ
่
้
รามคงอยูเ่ มือไหร่ พอ่ รู้ วา่ มีดวงวิญญาณนับไมถ
ไมส
่ นี้ ได้
่ ว้ นและทา่ นเป็ นพอ่ ของพวกเขาทังหมด
่ ามารถมีใครอื่นพูดเชน
่คงอยูน
้ ปรากฏตัวอยูท
้
ดวงวิญญาณทังหมดที
่ ัน
่ ่ีน่ี ในเวลานี้ เริ่ มแรกพวกเขาอยูใ่ นดินแดนแหง่ ความสงบแลว้ พวกเขาก็ไป
จากดินแดนแหง่ ความสุขไปสูด่ ินแดนแหง่ ความทุกข์ ไมม
่ ีใครรู้ วา่ การแสดงของความสุขและความทุกขน
์ ้ี ถูกสร้างขึ้นมา
อยา่ งไร พวกเขาเพียงแตพ
่ ูดวา่ นี่ เป็ นการแสดงของการมาและการไป เวลานี้ อยูใ่ นสติปัญญาของลูกๆ วา่ ทา่ นเป็ นพอ่ ของ
้
้
ดวงวิญญาณทังหมด
ทา่ นพูดความรู้ กับพวกเรา ทา่ นมาและกอ
ั กรสวรรค์ ทา่ นสอนพวกเรา พอ่ พูดวา่ ลูกๆ ลูก
่ ตังอาณาจ
่
้
่
้
น
พู
ด
สิ
ง
นี
เคยเป็ นเทพ จะไมม
พอ่ ของดวงวิญญาณทังหมดกาํ ลังสอนลูก นี่ เป็ นการแสดงที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัดที่ใหญโ่ ต
่ ีใครอื
มากแตพ
่ าเป็ นหลายแสนปี ลูกพูดวา่ ระยะเวลาของการแสดงนี้ คือห้าพันปี เวลานี้ ลูกมาเพื่อรู้ วา่ มี
่ วกเขาพูดวา่ มันคงอยูม
ความสงบสองประเภท หนึ่ งคือความสงบของดินแดนแหง่ ความสงบ และอีกหนึ่ งคือความสงบของดินแดนแหง่ ความสุข
สิง่ นี้ อยูใ่ นสติปัญญาของลูกๆ วา่ พอ่ ของทุกดวงวิญญาณกาํ ลังสอนพวกเราในเวลานี้ สิง่ นี้ ไมไ่ ดถ
้ ูกกลา่ วถึงในคัมภีร์ใด นี่
้ แน่นอน
คือพอ่ ที่ไมม
้ นของทุกศาสนาเรี ยกทา่ นวา่ อัลลา่ ห,์ พระเจา้ ,ผูเ้ ป็ นพอ่ ,พระภูฯ่ ลฯ คาํ สอนของทา่ นนัน
้ ่ีผูค
่ ีขีดจาํ กัดผูท
้ ั น พอ่ พูดวา่ พอ่ บอกประเด็นใหมๆ่ ในวิธีใหมๆ่ แกล
ตอ
้ งสูงสุด สิง่ นี้ ควรจะคงอยูใ่ นตัวลูกตลอดทังว
่ ูก และลูกก็สอนสิง่ เหลา่
นี้ ให้กับผูอ
้ ่ืน มีคือความเคารพอยา่ งมากสาํ หรับเทพในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในความเป็ นจริ งบราหม
์ านี้ คือแม่
้ (ชีวา)เพียงแตเ่ รี ยกวา่ เป็ นพอ่ ผูน
อาวุธโส ผูน
้ ัน
้ ้ี เรี ยกวา่ แมแ
่ ูดวา่ ลูกๆ
่ ละพอ่ พอ่ นําลูกมาเลี้ยงดูโดยผา่ นแมน
่ ้ี และเฝ้าแตพ
พอ่ พูดวา่ พอ่ มาทุก 5000 พันปี เพื่อพูดความรู้ น้ี แกล
่ กัน ทุกคาํ พูดที่ลูกกาํ ลังรับ
่ ูก วงจรนี้ อยูใ่ นสติปัญญาของลูกดว้ ยเชน
่
้ เป็ นสิง่ ใหม่ นี คือความรู้ ทางจิตของพอ่ ,มหาสมุทรแหง่ ความรู้ พอ่ ,ผูเ้ ป็ นจิตวิญญาณคือมหาสมุทรแหง่ ความรู้ ดวง
ฟังนัน

้
้ มีการสาํ รวจตรวจสอบ
า่ งดีมาก เมื่อลูกนัน
วิญญาณพูดวา่ บาบา ลูกๆสติปัญญาของลูกตอ
้ งซึมซั บประเด็นเหลา่ นี้ ทังหมดอย
ตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแหง่ ความรู้ น้ี ลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขและความซาบซ้ึง
ชีพบาบาเป็ นครู ท่ียงิ่
้
้ ตามลาํ ดับกันไป บาบารู้ วา่ ลูกคนไหนสามารถสอนไดอ
ใหญท
ัน
่ กัน ลูกทังหมดน
่ ่ีสุด ทา่ นทาํ ให้ลูกเป็ นครู ดว้ ยเชน
้ ยา่ งดี ทุก
คนกลับมามีความสุข พวกเขาพูดวา่ พาพวกเราไปพบกับบาบาอยา่ งรวดเร็วดว้ ยเถิดผูท
้ ่ีทาํ ให้ทา่ นเป็ นอยา่ งที่ทา่ นเป็ น บา
บาพูดวา่ พอ่ มาและเขา้ มาในผูน
้ ้ี ในตอนสุดทา้ ยของชาติเกิดสุดทา้ ยของหลายตอ่ หลายชาติเกิดของเขาเพื่อสอนลูก พอ่ จะมา
ในบารัตนี้ ทุกวงจรกี่ครัง้ ? ลูกกลับมาประหลาดใจเมื่อไดย้ น
ิ สิง่ ใหมๆ่ เหลา่ นี้ ที่พอ่ ที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัดกาํ ลังสอนพวกเรา ทา่ น
่
่
มีชือมากมายในหนทางของความเลือมใสศรัทธา ทา่ นถูกเรี ยกวา่ ดวงวิญญาณสูงสุด, ราม, พระภูแ
่ ละอัลลา่ ห์ มองดูซิ่มีครู ผู้
่
่
้
้ ทา่ นก็ยังไดร้ ั บการจดจาํ ดว้ ยชือมากมาย ครู ควรจะมีชือเดียวเทา่ นัน
้
เดียวเทา่ นัน
แตถ
ทา่ นจะสามารถมีช่ือ
่ ึงกระนัน
้ ก็เขา้ ใจ พอ่ มาเพื่อสอน
มากมายไดห
้ าํ วา่ พระเจา้ และบา้ งก็พูดวา่ กุหด
้ รื อ? มีภาษาตา่ งๆมากมาย บา้ งก็ใชค
์ า ทา่ นเองนัน
้ ใครจะสามารถ
ึ ษาเลา่ เรี ยนและกลายเป็ นเทพ การทาํ ลายลา้ งจะเกิดขึ้น เวลานี้ โลกนี้ เกา่ แลว้ ดังนัน
ลูกๆ หลังจากที่ลูกศก
้ ใหมไ่ ด?้ พอ่ พูดวา่ เป็ นบทบาทของพอ่ ที่จะทาํ ให้โลกใหม่ พอ่ ถูกผูกไวด
ทาํ ให้โลกนัน
่ กัน ลูกๆ
้ ว้ ยพันธะของละครดว้ ยเชน
่
้
รู้ ดว้ ยเชน
่ กัน หนทางของความ
่ กันวา่ มีการขยายตัวมากมายของหนทางของความเลือมใสศรัทธา นี เป็ นการแสดงเชน
่
่
่
่
้
้
เลือมใสศรัทธาคงอยูเ่ ป็ นเวลาครึ งหนึ งของวงจร เวลานี พอ่ มาแลว้ พอ่ คือผูเ้ ดียวทีสอนเรา พอ่ เป็ นผูเ้ ดียวที่กอ
่ ตังความ
สงบ มีความสงบเมื่อเป็ นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ที่น่ี มีความไมส
่ งบ มีดวงวิญญาณมากมายและมีพอ่ ผูเ้ ดียว
้ ! บาบา,พอ่ ของทุกดวงวิญญาณกาํ ลังสอนพวกเรา ลูกควรจะมีความสุขอยา่ ง
้ นี่ เป็ นการแสดงที่น่าอัศจรรยเ์ ชน
เทา่ นัน
่ นัน
้ เป็ นพอ่ ของพวกเราโก๊ปและโก๊ปปี้ ไมใ่ ชเ่ พียงดวงวิญญาณที่เรี ยกวา่
มาก ลูกเขา้ ใจวา่ เราเป็ นโก๊ปและโก๊ปปี้ และบาบานัน
โก๊ปและโก๊ปปี้ เมื่อลูกดวงวิญญาณอยูใ่ นร่างกายของลูกที่ลูกถูกเรี ยกวา่ โก๊ปและโก๊ปปี้ นั่นคือลูกจะถูกเรี ยกวา่ เป็ นบรา
เธอร์และซิสเตอร์ โก๊ปและโก๊ปปี้ เป็ นลูก ของชีพบาบา คาํ พูดวา่ “โก๊ปและโก๊ปปี้ ” มีความออ่ นหวานมาก มีเพลงยกยอ่ ง
โก๊ปปี้ และพระผูเ้ ป็ นเจา้ ของพวกเขา คาํ ยกยอ่ งนี้ เป็ นของเวลานี้ อยา่ งไรก็ตามเนื่ องจากการไมร่ ู้ วา่ ทา่ นเป็ นใคร พวกเขาจึง
ไดป
้ นรู้ จักดิน
้ ะปนทุกคนเขา้ ดว้ ยกันและสร้างความสั บสน พอ่ นั่งที่น่ี และอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ผูค
้ พวกเขาไมร่ ู้ วา่ ใครปกครองในยุคทองหรื อยุคทองคงอยูเ่ ป็ นเวลานานเทา่ ไร พวกเขาไมร่ ู้ สงิ่ นี้ เพราะ
แดนเหลา่ นี้ เทา่ นัน
้ หลายแสนปี พวกเขาอยูใ่ นความมืดอยา่ งสมบูรณ์ เวลานี้ พอ่ มาและให้ความรู้ ของ
พวกเขาพูดวา่ ระยะเวลาของวงจรนัน
้
วงจรโลกแกล
ลูกกลายเป็ นตรี เนตร(ผูท
้ ่ีมีดวงตาที่สาม)นี้ คือ
่ ูก ดว้ ยการลว่ งรู้ สงิ่ นี้ ลูกจึงกลายเป็ นผูร้ ู้ รูปกาลเวลาทังสาม
้ พูดวา่ พอ่ มาทุกวงจรในการบรรจบกันของทุกวงจรเพื่อทาํ ให้ลูกเป็ นมนุ ษยท
ึ ษาเหลา่ เรี ยน พอ่ เองนัน
การศก
์ ่ีสูงสง่ ที่สุด
ึ ษาเลา่ เรี ยนที่ลูกไดม
ลูกกลายเป็ นเชน
่ นี้ ตามลาํ ดับกันไป ดว้ ยการศก
้ าซ่ึงสถานะภาพ ลูกเขา้ ใจวา่ พอ่ ที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัดกาํ ลัง
่
่
สอนลูก ผูค
้ นกรวดและกอ
้ นหิน มีการพูดถึงสิงทีแตกตา่ งๆ มากมาย
้ นพูดวา่ พระเจา้ ไมม
่ ีนามหรื อรู ปและทา่ นอยูใ่ นกอ
่
่
้
ิ หัว ลูกๆ สิง่ นี้ ควรจะเขา้ ไป
เกียวกับทา่ น พวกเขานันไดแ
้ สดงให้เห็นภาพเทวีทีมีมือมากมาย แสดงให้เห็นภาพราวันที่มีสบ
้ ลูกควรจะมีความสุข
ในหัวใจของลูกวา่ พอ่ ของทุกดวงวิญญาณกาํ ลังสอนพวกเรา ที่ทา่ นกาํ ลังทาํ ให้พวกเราบริ สุทธิ์ ดังนัน
อยูภ
่ ายในตนเองมากเพียงใด อยา่ งไรก็ตามความสุขนี้ จะปรากฏขึ้นเมื่อลูกกลับมามีความเมตตาและนําประโยชน์มาให้กับ
้ โอโ้ ฮ! บาบากาํ ลังทาํ ให้เรากลายเป็ นจักรพรรดิของโลก ราชา,ราชินีและปวง
ทุกคนและทาํ ให้พวกเขามีความสุขเทา่ นัน
้ ทุกหนแหง่
้
ประชาทังหมดจะกลายเป็
นนายของโลก ไมม
่ ีท่ีปรึ กษาใดๆที่นั่น ไมม
่ ีราชาในเวลานี้ มีเพียงที่ปรึ กษาเทา่ นัน
เวลานี้ เป็ นการปกครองประชาซนโดยประชาชน สิง่ ที่พอ่ ที่ไมม
่ ีขีดจาํ กัดกาํ ลังสอนลูกควรจะเขา้ ไปสูส่ ติปัญญาของลูกครัง้
ึ ษาเลา่ เรี ยนอยา่ งดีมากจะมากอ
แลว้ ครัง้ เลา่ ผูท
้ าซ่ึงสถานะภาพที่สูง ลักษมีและนารายณ์กลับมามั่งคั่งอยา่ ง
้ ่ีศก
่ นและไดม
้ มั่งคั่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็ นที่เขา้ ใจไดว้ า่ พวกเขาเคย
มากไดอ
้ นนัน
้ ยา่ งไร? พวกเขาทาํ อะไร? หากผูค
ทาํ การกระทาํ ที่สูงสง่ บางอยา่ ง ผูค
้ นทาํ ทานและทาํ บุญในนามของพระเจา้ พวกเขาเชื่อวา่ พวกเขาจะไดร้ ั บมากมายเป็ นการ
้ พวกเขาจึงกลับมามั่งคั่งในชาติเกิดถัดไปของพวกเขา อยา่ งไรก็ตามพวกเขาไดใ้ ห้ทางออ
้ ดังนัน
ตอบแทนสาํ หรับสิง่ นัน
้ ม
่
ซึงพวกเขาจะไดร้ ั บบางสิง่ เป็ นเวลาชั ่วคราว เวลานี้ พอ่ มาหาลูกโดยตรง ทุกคนจดจาํ ทา่ น มาและชาํ ระพวกเราให้บริ สุทธิ์
เถิด พวกเขาไมไ่ ดพ
่ ลักษมีและนารายณ์ สติปัญญาของมนุ ษย ์
้ ูดวา่ มา และให้ความรู้ แกพ
่ วกเราและทาํ ให้พวกเราเป็ นเชน
จดจาํ กฤษณะ เป็ นเพราะไมร่ ู้ จักพอ่ พวกเขาจึงกลับมาไมม
้ ่ีเป็ นของชุมนุ มที่
่ ีความสุขอยา่ งมาก เวลานี้ พอ่ ทาํ ให้ลูกกลายผูท
สูงสง่ กอ
่ นอื่นลูกจะไปสูด่ ินแดนแหง่ ความสงบแลว้ เขา้ มาสูด่ ินแดนแหง่ ความสุข เวลานี้ พอ่ อธิบายทุกสิง่ อยา่ งชั ดเจนมาก
แมว้ า่ พวกเขาจะรับฟังแตก
พวกเขาไมไ่ ดเ้ ปลี่ยนจากการมีสติปัญญาเป็ นหินมาเป็ นสติ
ิ
่ เ็ หมือนกับวา่ พวกเขาไมไ่ ดย้ น
้ ั น ภรรยานัน
้ ก็มีความรักตอ่ สามีของเธอมากมายที่เธอ
ปัญญาที่บริ สุทธิ์ ลูกควรจะอยูใ่ นการจดจาํ ระลึกถึงบาบาตลอดทังว
้
้ ซาํ ้
้
นลูกๆ แตล่ ูกทังหมดตามล
จะตายเพื่อเขาได้ ที่น่ี ลูกทังหมดเป็
าํ ดับกันไป ลูกเขา้ ใจวา่ ลูกลืมพอ่ ที่ไมม
่ นัน
่ ีขีดจาํ กัดเชน
แลว้ ซาํ ้ เลา่ พอ่ พูดวา่ ดว้ ยการจดจาํ พอ่ บาปของลูกจะไดร้ ั บการปลดเปลื้อง อยา่ งไรก็ตามลูกก็ยังคงลืม โอโ้ ฮ! เหตุใดลูกจึง
้ ผูท
ลืมพอ่ เชน
่ นัน
้ ่ีทาํ ให้ลูกกลายเป็ นนายของโลก? พายุของมายาจะมาแตล่ ูกยังคงตอ
้ งเพียรพยายามตอ่ ไป จดจาํ พอ่ และ

้
ลูกจะไดร้ ั บมรดกของลูก ลูกทังหมดกลายเป็
นเทพ,ชาวสวรรค์ อยา่ งไรก็ตามบา้ งก็จะตอ
้ งสั มผัสกับการลงโทษแลว้ พวกเขา
้
ก็จะกลายเป็ นเทพแตส
า่ นี้ เป็ นสิง่ ใหม่ เป็ นเพียงเมื่อลูกจดจาํ พอ่ และครู
่ ถานะภาพของพวกเขาจะตา่ ํ ประเด็นทังหมดเหล
้
้ ที่ความตังใจของลู
ึ ษานี้ จะคงอยูต
กจะถูกดึงมาที่ประเด็นเหลา่ นี้ ลูกแมก
เทา่ นัน
้ ระทั่งลืมครู พอ่ พูดวา่ การศก
่ อ่ ไปตราบเทา่
ที่พอ่ อยูท
ลูกจะพูดวา่ ทา่ นได้
่ ่ีน่ี จนกวา่ จะถึงเวลาของการทาํ ลายลา้ งและจนกระทั่งทุกสิง่ ถูกสั งเวยลงไปในไฟบูชายัญนี้
้ ยังมีอะไรที่ทา่ นจะสอนอีก? บาบาพูดวา่ ประเด็นใหมๆ่ จะปรากฏขึ้นเรื่ อยๆ ลูกกลับมามีความสุข
สอนทุกสิง่ แลว้ และดังนัน
้ ศก
ึ ษาเลา่ เรี ยนเป็ นอยา่ งดีและโยกยา้ ยทุกสิง่ เหมือนกับที่สุดามาทาํ สิง่ นี้ เป็ นธุ รกิจใหญ่
เมื่อลูกไดย้ น
ิ ประเด็นเหลา่ นี้ ดังนัน
โตดว้ ยเชน
่ กัน บาบาใจกวา้ งมากในธุ รกิจของทา่ น ทา่ นเคยให้ทานหนึ่ งในสิบของรายไดข้ องทา่ น ถึงแมว้ า่ ทา่ นอาจจะไม่
ึ วา่ ทา่ นตอ
ไดม
้ งให้ทานกอ
้ ่ืนเห็นทา่ นให้ทานอยา่ งใจกวา้ ง,ทุกคน
้ ีกาํ ไร ทา่ นก็ยังคงรู้ สก
่ น พวกเขาเคยบอกทา่ นวา่ หากผูอ
จะไดร้ ั บแรงบันดาลใจที่จะทาํ เชน
นั่นเป็ นหนทางของความเลื่อมใส
่ เดียวกันและผูค
้ นมากมายจะไดร้ ั บคุณประโยชน์
้
ศรัทธา ที่น่ี ทุกสิง่ ไดม
ล
้ ีการให้แกพ
่ อ่ แลว้ บาบารับทุกสิง่ พอ่ พูดวา่ พอ่ ให้อาณาจักรของทังโลกแก
่ ูก บราหม
์ าบาบามีนิมิต
่
้
ี ขน ในเวลานันพอ่ บราหม
ของการทาํ ลายลา้ งพร้อมกับนิ มิตของสั ญลักษณ์สแ
้ งกลายเป็ นนายของโลก บา
์ าเขา้ ใจวา่ พอ่ ตอ
้
้ เหตุใดฉันจึงควรจะ
้
บาเขา้ มาในพอ่ บราหม
้ สดงให้เห็นฉากของการทาํ ลายลา้ งก็เทา่ นันเอง! โลกนี กาํ ลังจะจบสิน
์ าและไดแ
้ ตอ่ ไป? ละทิ้งการทาํ งานอยา่ งหนักที่เหมือนลา! ฉันกาํ ลังไดร้ ั บอาณาจักร เวลานี้ พอ่ กาํ ลังอธิบายวา่ โลกเกา่ นี้
ทาํ ธุ รกิจนัน
กาํ ลังจะถูกทาํ ลาย มีการทาํ ความเพียรพยายามเป็ นอยา่ งมากที่จะปลุกลูกให้ต่ืนจากการหลับใหลของกุมภกัณฑแ์ ตล่ ูกก็ยัง
้ หากลูกยกทุกสิง่ ให้กับพอ่ แลว้ แน่นอนวา่ คือพอ่ ผูเ้ ดียวที่ลูกควรจะ
้ ลูกๆ ตอ
คงไมต
้ งจดจาํ พอ่ ผูเ้ ดียวเทา่ นัน
่ ่ืนขึ้นมา ดังนัน
จดจาํ ลูกๆสามารถอยูใ่ นการจดจาํ ระลึกถึงเป็ นเวลานาน บาบานี้ มีความรับผิดชอบมากมาย ขา่ วมากมายมาจากผูท
้ ่ีอยูใ่ น
้ ถูกทุบตีอยา่ งมาก สามีของพวกเธอก็กอ
บว่ งพันธะ บาบามีความเป็ นหว่ งผูเ้ ป็ นแมท
่ ่ีน่าสงสารนัน
่ วกเธอ
่ กวนและขม
่ ขูพ
อยา่ งมาก พวกเธอเขา้ ใจวา่ สิง่ นี้ อยูใ่ นละคร แตพ
้ ่ีไร้เดียงสาก็ถูกทาํ ร้ายใน
่ วกเธอจะสามารถทาํ อะไรไดเ้ กี่ยวกันสิง่ นี้ ? ผูท
วงจรกอ
่ กัน โลกใหมต
้ ้ี ในตอนปลายของชาติเกิดสุดทา้ ย
้ งถูกสร้างขึ้นมา พอ่ พูดวา่ พอ่ เขา้ มาในร่างของผูน
่ นหน้านี้ เชน
่ อ
้ แน่นอนเราเคยสวยงามและเวลานี้ เรากลับมาน่าเกลียด พอ่ บราหม
ของหลายตอ่ หลายชาติเกิดของเขา ดังนัน
้ ั นดับ
์ าจะไดอ
้ พอ่ อธิบายแกล
ิ ฉันจะกลายเป็ นสิง่ นี้ ดังนัน
แรก ฉันจะไปและกลายเป็ นกฤษณะ เมื่อฉันเห็นภาพนี้ ฉันก็คด
่ ูกๆ อยา่ งชั ดเจน
มากวา่ เวลานี้ เป็ นงานของลูกๆ ที่จะเขา้ ใจสิง่ นี้ แลว้ อธิบายแกผ
้ ่ืน อัจชะ
่ ูอ
ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ที่จากหายไปนาน เวลานี้ ไดพ
้ บพานอีกครัง้ รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเขา้ จากแม่
พอ่ บัพดาดาพอ่ ทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต
สาระสาํ หรับการสร้างสมเพื่อการเป็ นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจาํ ระลึกถึง:

1. เราคือโก๊ปและโก๊ปปี้ ของพอ่ ของโก๊ปปี้ คงอยูใ่ นความสุขและความซาบซ้ึงนี้
ไตร่ตรองมหาสมุทรแหง่ ความรู้ และกลายเป็ นครู เชน
่ เดียวกับพอ่

กลับมาสาํ รวจตรวจสอบตนเองและ

ึ ษาเลา่ เรี ยนอยา่ งดีมากดว้ ยเชน
2. กลายเป็ นเชน
่ กัน ประกาศสิทธิ์ในมรดกที่เต็ม
่ สุดามาและโยกยา้ ยทุกสิง่ ที่ลูกมีและศก
่
เปี ยมของลูกจากพอ่ กอ
่ นการทาํ ลายลา้ งจะเกิดขึ้น ปลุกทุกคนให้ต่ืนจากการนอนหลับของกุมภกัณฑ์
พร:
พร: ขอให้ลูกใชพ
้ รของสติปัญญาที่สูงสง่ และเต็มไปดว้ ยความสาํ เร็จในทุกงาน โดยการกลายเป็ นตรี กาล
้
ดาร์ชิ(ผูร้ ู้ รูปกาลเวลาทังสาม)
้ ที่ลูกสามารถรู้ จักพอ่ ,ตัว
บัพดาดาไดใ้ ห้พรของสติปัญญาที่สูงสง่ แกล
่ ูกทุกคน ดว้ ยสติปัญญาที่สูงสง่ เทา่ นัน
้
้
ลูกเองและรู ปกาลเวลาทังสามอย
ดวงวิญญาณที่มีสติปัญญาที่สูงสง่ กอ
า่ งชั ดเจน และซึมซั บพลังทังหมด
่ น
้
้
ดทังหมดก
อ
อื่นใดจะรู้ รูปกาลเวลาทังสามของความคิ
่ นที่จะนําไปสูก่ ารกระทาํ หรื อคาํ พูด อดีตและอนาคตมี
้ คือผูร้ ู้ ถึงรู ป
้
ความชั ดเจนเหมือนกับปัจจุบันสาํ หรับดวงวิญญาณนัน
เพราะผูท
่ นัน
้ ่ีมีสติปัญญาที่สูงสง่ เชน
้
กาลเวลาทังสาม
พวกเขาจึงเต็มไปดว้ ยความสาํ เร็จอยา่ งสมา่ ํ เสมอ
คติพจน์:
้ ที่สามารถมีประสบการณ์ของความปี ติสูงสุดได้
เพียงผูท
้ ่ีซึมซั บความบริ สุทธิ์อยา่ งสมบูรณ์เทา่ นัน
*** โอม ชานติ ***

