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ท่านที่รักทั้งหลาย
ด้วยหนังสือเล่มเล็กๆ เกีย่ วกับ การสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่
โลก โดย เซลฟ์ รีอะไลเซชัน่ เฟลโลว์ชพิ เล่มนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญชวน
ท่านมาร่วมกับเรา เพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยพลวัตพลังแห่งการสวดอธิษฐาน
ทุกวัน เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวเกี่ยวกับโรคร้าย หรือ
หายนภัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น—หรือวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่นำ�โลก
เข้าใกล้สภาวะสงครามมากขึน้ ผูค้ นจำ�นวนมากรูส้ กึ อย่างลึกซึง้ ถึงความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนและของคนที่ตนรัก เราได้มาถึงจุดที่ ผู้คน
ไม่น้อยนึกสงสัยว่า “ในโลกนี้มีอะไรที่จะให้ฉันพึ่งพาได้บ้าง? ฉันจะ
ทำ�อะไรได้บ้างที่จะยับยั้งภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งที่จะเกิดแก่ตัวฉันเอง และแก่มวลมนุษยชาติ?”
เราล้วนต้องตอบคำ�ถามเหล่านัน้ อย่างหนักหน่วง—และมีค�ำ ตอบ
เดียวต่อปัญหาทีแ่ สนจะรบกวนจิตใจของเราเหล่านี้ สาเหตุเดียวทีท่ �ำ ไม
เราจึงต้องทุกข์ทรมานจากการไม่ประสานกลมกลืนกันระหว่างร่างกายกับ
อารมณ์—และทำ�ไมชาติต่างๆจึงต้องขัดแย้งปะทะกันทั้งทางด้านสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ—คำ�ตอบก็คือ พวกเราได้ตัดขาด
จากแหล่งพลังทิพย์และพรแห่งพระเจ้า ด้วยการคิดและกระทำ�อย่าง
ผิดๆของเราเอง
ทุกวันนี้ เรายิง่ จำ�เป็นต้องต้านทานพลังฝ่ายลบยิง่ กว่าในยุคสมัย
ใดๆที่ผ่านมา ถ้าเราปรารถนายิ่งไปกว่าแค่มีชีวิตอย่างอึดอัดขัดใจอยู่
บนโลกนี้ เราต้องฟื้นฟูความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแหล่งทิพยกำ�เนิด นั่น
คือเป้าหมายของ การสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลกของเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชพิ และนีค่ อื เหตุผลทีข่ า้ พเจ้าเชิญชวนท่านให้พจิ ารณาข้อความ

ในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน หนังสือเล่มเล็กๆนี้บรรยายให้เห็น
ว่า ชาย หญิง และเด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สามารถบำ�บัด
รักษา และให้ความมั่นคงปลอดภัย ทั้งแก่ตนเองและคนที่ตนรักได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อแต่ละคนมุ่งความสนใจไปที่พลังของการ
อธิษฐาน—พลังอันไม่มที สี่ นิ้ สุดแห่งพระเจ้าในตัวเราแต่ละคน—สามารถ
นำ�ความสมานฉันท์กลมกลืนอันยิง่ ใหญ่กว่ามาสูป่ ระชาชาติทวั่ โลกทีก่ �ำ ลัง
เดือดร้อนกันอยู่นี้
เราหวังว่าท่านจะร่วมการสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลกนี้ เพือ่
ชายและหญิงในทุกแห่งหนจะได้ตนื่ รู้ ตระหนักถึงทิพยอำ�นาจในตน และ
สำ�แดงสู่ภายนอกด้วยสันติภาพและมิตรไมตรีในมวลหมู่มนุษย์
		
		
ด้วยไมตรีจิตแห่งพระเจ้า		
				
				
		
		
ศรีทยมาตา
		
ประธานคนทีส่ ามของ Self-Realization Fellowship

การสวดอธิษฐานอย่างลึกซึง้ จริงจัง จะได้รบั คำ�ตอบจากพระเจ้าอย่าง
แน่นอน....ด้วยการนำ�วิถีธรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ ความ
ไม่เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ด้านจิตและวิญญาณ จะกลายเป็นการ
ตระหนักรู้ถึงความสำ�เร็จสูงสุดของวิญญาณในตัวท่านเอง
❖ ❖ ❖

ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับเหตุการณ์ทั้งหลาย ว่าเป็นไปตามธรรมชาติอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พวกเขาแทบไม่รู้เลยว่า การสวดอธิษฐานสามารถ
เปลี่ยนทุกอย่างได้ถึงรากฐาน
❖ ❖ ❖

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมารดาเหนือมารดาทั้งปวง ทรงเป็นบิดาเหนือ
บิดาทัง้ ปวง ทรงเป็นมิตรคนเดียวผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังมิตรทัง้ หลาย ถ้าท่าน
ระลึกเสมอว่า พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ยงิ่ กว่าความใกล้ชดิ ใดๆ ท่านจะได้
ประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์มากมายในชีวิต
				—ปรมหังสา โยคานันทะ

พระเจ้า คือ ความรักที่ผดุงจักรวาลไว้—เป็นมหาสมุทรแห่งชีวิตและ

พลังที่ซึมซ่านอยู่ในสิ่งสร้างทั้งปวง ด้วยการสวดอธิษฐานอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ เราสามารถปรับจิตเข้ากับพระอนันตพลัง เพือ่ บำ�บัดรักษา
ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ วิธกี ารและหลักการอธิบายในหนังสือเล่มนี้
ทุกคนสามารถนำ�ไปใช้ได้ ไม่วา่ นับถือศาสนาใด เพราะวิธกี ารและหลักการ
เหล่านีเ้ ป็นกฎสากลของจักรวาล มิได้ตงั้ อยูบ่ นฐานทฤษฎีหรือความเชือ่

พลังของการสวดอธิษฐาน
คนที่ช่างสงสัย มักมองการสวดอธิษฐาน ว่าเป็นกิจกรรมที่
เลื่อนลอย ไม่อาจทำ�ให้สิ่งที่คิดหวังเป็นจริงได้ คนทั่วไปหันมาสวด
อธิษฐานก็ต่อเมื่อประสบปัญหาที่เลวร้าย และหมดหวังกับทางเลือกอื่น
แต่ทา่ นปรมหังสา โยคานันทะสอนว่า การสวดอธิษฐานทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็น
วิทยาศาสตร์—บนรากฐานของกฎที่ควบคุมสรรพสิ่งไว้อย่างแน่ชัด—
และเป็นสิง่ จำ�เป็นในชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ การมีชวี ติ ทีป่ ระสานกลมกลืน ท่าน
อธิบายว่า ร่างกายของเรากับโลกวัตถุทเี่ ราใช้ชวี ติ อยูน่ ี้ เป็นการผนึกแนบ
แน่นระหว่างแบบแผนพลังงานมากหลายทีม่ องไม่เห็น และพลังดังกล่าว
นัน้ คือพิมพ์เขียวของความคิดอันประณีต—พลังสัน่ สะเทือนละเอียดทีส่ ดุ
—ซึ่งควบคุมการสำ�แดงของพลังงานและสสารทั้งปวง สิ่งสร้างทั้งปวง
ล้วนเกิดจากพระดำ�ริแห่งพระเจ้า หรือรูปแบบของความคิด จากนั้นจิต
สำ�นึกแห่งพระเจ้า ส่งเจตจำ�นงให้รปู แบบความคิดทัง้ หลายควบแน่นเป็น
แสงและพลังงาน สุดท้ายกลายเป็นพลังสั่นสะเทือนหยาบของสสาร
ในเมื่อมนุษย์ถูกสร้างตามฉายาแห่งพระเจ้า มนุษย์จึงแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ�อื่นๆ กล่าวคือ มนุษย์มีอิสระที่จะใช้อำ�นาจความคิด
และพลังงานเช่นเดียวกับพระเจ้า เมื่อเรากระทำ�การไปตามความคิดที่
เคยชิน เราได้สร้างสภาพการณ์อย่างที่ชีวิตจะเป็นไป การสวดอธิษฐาน
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อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เกิดจากฐานการเข้าใจความจริงนี้ ด้วยการใช้
พลังรังสรรค์จักรวาลดังที่กล่าวมา การสวดอธิษฐานจะปรับเข้ากับ
คลื่นพระดำ�ริ ในรูปแบบของด้านสุขภาพ ความกลมกลืน และความ
สมบูรณ์ จากนั้นจึงใช้พลังเจตจำ�นงเชื่อมโยงพลังงานมาทำ�ให้รูปแบบ
ความคิดเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมา
การสวดอธิษฐานเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ซึ่งเราสามารถปรับ
คลื่นความคิดและปรับเจตจำ�นงให้เข้ากับจิตสำ�นึกและเจตจำ�นงของ
พระเจ้า ด้วยการสวดอธิษฐาน เราได้สร้างความสัมพันธ์อันเปี่ยม
ด้ ว ยความรั ก และความเป็ น ส่ ว นตั ว กั บ พระองค์ และพระองค์ ก็ จ ะ
ทรงตอบรั บ คำ � อธิ ษ ฐานนั้ น อย่ า งแน่ น อน ดั ง ที่ ท่ า นปรมหั ง สา
โยคานันทะ ได้เขียนไว้ในหนังสือ อัตชีวประวัติของโยคี ของท่าน
ว่า:
“พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงตอบสนองต่อทุกคนและทำ�งานให้กบั ทุกคน
น้อยครั้งที่มนุษย์จะตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงใส่ใจในคำ�สวด
อธิษฐานของพวกเขาบ่อยแค่ไหน พระองค์มิได้ทรงลำ�เอียง
เข้าข้างแค่บางคน แต่ทรงรับฟังทุกคนที่เข้าหาพระองค์ด้วย
ความวางใจมั่น ลูกๆของพระองค์ควรจะมีความศรัทธาอย่าง
ไร้ข้อกังขา ต่อความรักความเมตตาของพระบิดาผู้ทรงดำ�รง
อยู่ทุกหนแห่งของพวกเขาเสมอ”

การประยุกต์ใช้พระอำ�นาจอันไร้ขีดจำ�กัดของพระเจ้า ด้วย
ความอดทนอดกลั้น และด้วย ความรัก ความช่วยเหลือ จากพระองค์
เราจะสามารถสร้างสรรค์สถานการณ์ใดๆได้ตามที่เราต้องการ อันจะ
ช่วยคลี่คลายความยากลำ�บากและโรคร้าย—ไม่เฉพาะแต่ช่วยตนเอง
เท่านั้น แต่ยังช่วยผู้อื่นได้ด้วย
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การส่งพลังบำ�บัดรักษาให้แก่ผู้อื่น
การสวดอธิษฐานของเรา จะส่งผลแก่ชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไร?
ก็เช่นเดียวกับที่การสวดอธิษฐานช่วยเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้น: ด้วยการ
ปลูกฝังแบบแผนเชิงบวกแห่ง สุขภาวะ ความสำ�เร็จ และการเปิดใจ
ยอมรับความช่วยเหลือจากพระผูเ้ ป็นเจ้า เข้าไว้ในจิตสำ�นึกของเรา ท่าน
ปรมหังสา โยคานันทะ เขียนไว้ว่า:
“จิตของมนุษย์ ที่เป็นอิสระจากสิ่งรบกวน หรือ ‘คลื่นสั่น
สะเทือน’ ในความวุ่นวายไม่สงบนั้น มีพลังอำ�นาจกระทำ�การ
ทุกอย่างที่กลไกอันซับซ้อนของวิทยุกระทำ�ได้ นั่นคือ ส่งและ
รับความคิด และกลั่นกรองความคิดที่ไม่พึงประสงค์ออกไป
เช่นเดียวกับที่พลังของสถานีวิทยุ ทำ�งานตามปริมาณกระแส
ไฟฟ้าที่มันใช้ได้ ประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุมนุษย์ ก็ขึ้นอยู่
กับปริมาณเจตจำ�นงที่แต่ละคนมีด้วยเช่นกัน”

จิตของคุรผุ ตู้ นื่ รู*้ ผูป้ รับคลืน่ เจตจำ�นงของตนให้สอดคล้องกับ
เจตจำ�นงกับพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์นั้น สามารถส่งพลังของพระเจ้าไป
บำ�บัดรักษาร่างกาย จิตใจ และวิญญาณได้ทันที งานประพันธ์และบท
บรรยายของท่านปรมหังสา โยคานันทะ เต็มไปด้วยตัวอย่างการบำ�บัด
รักษาเช่นนี้ ท่านอธิบายไว้ว่า แม้ดูเหมือนเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ แต่การ
บำ�บัดรักษาอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้น คือผลเปี่ยมล้นตามธรรมชาติของ
กฎการรังสรรค์จักรวาลอันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง คุรุผู้ตื่นรู้เหล่านี้
สื่อพระดำ�ริอันสมบูรณ์แห่งพระเจ้า ตามกระบวนการรังสรรค์จักรวาล
ด้วยพลังเจตจำ�นงและพลังงานมากพอที่จะทำ�ให้แบบแผนความคิดนั้น
ปรากฏในจิตใจและร่างกายของผู้อื่น
* บุคคลผู้บรรลุการเป็นนายของตนเองได้แล้ว และได้ตระหนักรู้ว่า ตนเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระเจ้าผู้ทรงสถิตทั่ว
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ผูท้ สี่ วดอธิษฐานตามหลักการนี้ จะพบว่า คำ�สวดอธิษฐานของตน
มีผลเป็นรูปธรรม และแม้เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า พลังอำ�นาจของปัจเจกแต่ละคน
ย่อมน้อยกว่าพลังอำ�นาจทีค่ รุ ทุ า่ นหนึง่ จะส่งให้ได้ แต่เมือ่ คำ�สวดอธิษฐาน
ของผู้คนจำ�นวนนับพันรวมกันเข้า คลื่นพลังสั่นสะเทือนแห่งสันติภาพ
และการเยี ย วยาอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ จ ะบั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ผลลั พ ท์ อั น พึ ง
ปรารถนาทีไ่ ม่อาจประเมินค่าก็จะบรรลุผลได้ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ
ได้ริเริ่ม สภาการสวดอธิษฐานเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ และ
การสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกขึ้นก็เพื่อการนี้ (Self-Realization
Fellowship Prayer Circle and the Worldwide Prayer Circle)

การรับใช้มนุษย์อย่างสูงสุด
ผูท้ จี่ ติ และวิญญาณละเอียดอ่อน จะรูส้ กึ ว่าความทุกข์ของผูอ้ นื่ คือ
ความทุกข์ของตน ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยปัญหาและความทุกข์ยากของเรา
ซึ่งผู้คนนับไม่ถ้วนเป็นพันๆคนต้องประสบกับภัยสงคราม ความยากจน
โรคภัยไข้เจ็บ ความวิตกกังวล และไร้เป้าหมายในชีวิต จึงเป็นธรรมดา
อยู่เอง ที่หญิงชายผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะรู้สึกห่วงใย อยากให้
พี่น้องชายหญิงในประเทศทั้งหลายทั่วโลก มีสุขภาวะที่ดี คนเหล่านี้มัก
จะสงสัยว่า “ฉันจะทำ�สิง่ ใดได้บา้ งเพือ่ ทีจ่ ะช่วยบรรเทาปัญหาของโลก?”
คำ�ตอบของท่านปรมหังสา โยคานันทะนัน้ ชัดเจน ว่า “สิง่ เดียว
ทีจ่ ะช่วยโลกได้ คือจิตสำ�นึกแห่งวิญญาณ—การตระหนักรูว้ า่ พระเจ้าทรง
อยู่ในตัวเราและในทุกชีวิต ข้าพเจ้าไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดสันติภาพได้
เลยหากไร้ซึ่งสิ่งนี้ ขอให้ท่านเริ่มที่ตนเอง เราไม่มีเวลาให้เสียไปอีกแล้ว
เป็นหน้าที่ของท่านต้องทำ�สิ่งที่ท่านทำ�ได้ เพื่อนำ�อาณาจักรพระเจ้ามาสู่
โลก”
เราต้องหยัง่ เห็นพระเจ้าและความรักของพระองค์ในตัวเรา และ
เผยแผ่สู่ภายนอก ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา บรรดานักบุญและคุรุ
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มนุษย์ได้มาถึงจุดวิกฤตในประวัติศาสตร์ ที่ต้องหัน
เข้าหาพระเจ้า เพื่อหลีกเลี่ยงผลจากความคิดที่ผิดพลาด
ของตน เรา และใช่แต่พวกเราไม่กคี่ น แต่เราทุกคน ต้องสวด
อธิษฐาน อย่างเรียบง่าย ด้วยอารมณ์แรงกล้า และจริงใจ
สวดอย่างมีพลังยิ่งๆขึ้น ตามศรัทธาที่เติบกล้าของเรา
เราต้องเตรียมบรรดาผู้นำ�ในโลกให้พร้อมรับ ด้วยการ
สวดอธิษฐานขอให้บรมวิญญาณแห่งพระเจ้า มาประทับใน
จิตและหัวใจของพวกเขา เราต้องเตรียมตัวเราเอง พวกเรา
ทุกๆคนให้พร้อมรับ ด้วยการขอให้พระเจ้าทรงช่วยในการ
ดำ�เนินชีวิต เพื่อที่ศานติจะบังเกิดได้
เราต้องสวดอธิษฐานในโบสถ์ ทีบ่ า้ น บนรถไฟ ขณะขับ
รถ ขณะทำ�งาน—และทำ�ต่อไปไม่หยุดยัง้ ยามนีเ้ ราทุกคนมี
ความสำ�คัญ ความสามารถทีจ่ ะแสวงหาความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าของแต่ละคน คือตัวเชื่อมที่จ�ำ เป็นในการเชื่อมร้อย
โซ่ทองของความกลมกลืนและสันติสุข
การสวดอธิษฐาน คือการสำ�แดงความรักอย่างเป็น
พลวั ต ด้ ว ยการเพรี ย กหาความช่ ว ยเหลื อ จากพระเจ้ า
ด้ ว ยความห่ ว งใยเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ท่ า นสามารถช่ ว ยให้ โ ลก
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการสวดอธิษฐาน และกระทำ�การอย่าง
เปี่ยมด้วยพลังอธิษฐาน
—ดัค ฮัมมาร์สค์จอลด์
ในโอกาสอุทิศห้องปฏิบัติสมาธิ
ณ สำ�นักงานใหญ่ สหประชาชาติ

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้สอนว่า นี่คือคำ�ตอบเดียวที่ปฏิบัติได้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของมนุษย์ เพราะจิตสำ�นึกของเรากับ
สภาวะของโลกต่างสัมพันธ์กันอย่างมีพลวัต เมื่อผู้คนพูดถึง ปัญหา
“การเมือง” “สังคม” หรือ “ระหว่างประเทศ” พวกเขามักไม่ตระหนักว่า
สภาวการณ์เหล่านี้ มิใช่อะไรอืน่ หากแต่เป็นความคิดและการกระทำ�ของ
ปัจเจกบุคคลนับล้านๆทีส่ งั่ สมกันมา และวิธเี ดียวทีจ่ ะเปลีย่ นสภาวการณ์
ของโลกได้ คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ท่านปรมหังสา โยคานันทะ
กล่าวไว้ว่า:
“ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดแก่ธรรมชาติอย่างฉับพลัน และทำ�ให้เกิดความ
เสียหาย การบาดเจ็บล้มตายของผู้คนจำ�นวนมากนั้น มิใช่
‘การกระทำ�ของพระเจ้า’ ภัยพิบตั เิ ช่นนัน้ เป็นผลมาจากความ
คิดและการกระทำ�ของมนุษย์เรานี่เอง ที่ใดที่คลื่นสั่นสะเทือน
แห่งดุลยภาพดี-ชั่วของโลกถูกรบกวน จากพลังร้ายที่สั่งสม
จากความคิดและการกระทำ�ที่ผิดๆของมนุษย์ ท่านก็จะได้
เห็นหายนะ...
“สงครามมิได้เกิดจากการลิขิตของพระเจ้า แต่เกิดจากความ
เห็นแก่วตั ถุทแี่ ผ่ขยายไปทัว่ ... เมือ่ ใดทีว่ ตั ถุนยิ มเข้ามามีอ�ำ นาจ
เหนือจิตสำ�นึกของมนุษย์ เมื่อนั้น รังสีละเอียดอ่อนฝ่ายลบ
จะแผ่กระจาย พลังที่สั่งสมนี้จะรบกวนประจุความสมดุลของ
ธรรมชาติ และเมื่อนั้น แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม และหายนภัย
อื่นๆจะตามมา”
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การสัมผัสพระเจ้าเยียวยาได้ทั้งปัจเจกบุคคล
และประเทศชาติทั้งหลาย
อย่างไรก็ตาม ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ย�้ำ ว่า พลังสั่น
สะเทือนที่เป็นลบของความเห็นแก่ตัว ความโลภ และความเกลียด
ชัง—เหตุแห่งโรคร้ายและความทุกข์ของบุคคล ตลอดจนสงครามและ
หายนภัยในชาติทั้งหลายนั้น สามารถที่จะเอาชนะได้ หากผู้คนทั้งหญิง
ชายจำ � นวนมากพอหัน เข้าหาพระเจ้า ด้วยการปฏิบัติส มาธิภาวนา
การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการดำ�รงชีพอยู่ในคุณธรรมและสนทนา
กับพระเจ้า เมื่อนั้นแล้ว พลังสั่นสะเทือนแห่งศานติและความกลมกลืน
จะแผ่จากตัวเราอย่างอัตโนมัติ ขจัดผลด้านลบจากการใช้ชวี ติ อย่างขาด
ความกลมกลืนได้อย่างมากมายทีเดียว
ดังนัน้ การเป็นสือ่ สวดอธิษฐานขอพลังบำ�บัดรักษาแห่งพระเจ้า
มาช่วยเยียวยาผู้อื่น จึงเป็นการรับใช้อย่างสูงสุดที่เราจะมอบให้แก่ผู้อื่น
ได้ การบริจาคทานด้วยวัตถุ การทำ�งานเพื่อสวัสดิการสังคม และการ
บรรเทาทุกข์ในรูปแบบอืน่ ๆ มีคณ
ุ ค่าและจำ�เป็นในการขจัดทุกข์ของผูอ้ นื่
ได้เป็นชัว่ คราว แต่การสวดอธิษฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นนั้ จะห้�ำ หัน่
ต้นเหตุแห่งความทุกข์ในโลก ซึง่ ก็คอื แบบแผนความคิดผิดๆของมนุษย์
นั่นเอง
ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการสวดอธิ ษ ฐานของสมาชิ ก ทั่ วโลก
เราแต่ ล ะคนจะสามารถนำ � การเยี ย วยา และสั น ติ ภ าพที่ ยั่ ง ยื น มา
สู่โลก และผู้คนที่เรารัก และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำ�ได้
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เอกอัครราชทูตอินเดียประจำ�สหรัฐอเมริกา ฯพณฯ ดร. พินัย รันชัน เสน กับท่าน
ปรมหังสา โยคานันทะ ที่สำ�นักงานใหญ่นานาชาติเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ
นครลอสแอนเจลีส ค.ศ. 1952 ท่านทูตเสนกล่าวในเวลาต่อมาว่า:
“ถ้าเรามีคนอย่างท่านปรมหังสา โยคานันทะ ในสหประชาชาติวันนี้ โลกนี้คงจะน่าอยู่
และดีกว่าที่เป็น”

การสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติอย่าง
ใหญ่หลวง ผ่านทางการสวดอธิษฐานของท่าน เพื่อให้สันติภาพบังเกิด
ในโลก และเพื่อบำ�บัดรักษาความทุกข์ให้ผู้คนทั้งด้านกายภาพ ทาง
จิตใจและทางวิญญาณ ทุกเช้า ในสมาธิอันลึกล้ำ� ท่านเรียกร้องขอ
พระเจ้าให้ทรงประทานพรแด่ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่ง
พลังการเยียวยาไปสู่พวกเขาเหล่านั้น ผ่านวิธีปฏิบัติที่เรียบง่าย แต่ทรง
ประสิทธิภาพอย่างยิง่ (ดังทีอ่ ธิบายไว้ทหี่ น้า 20 ) เมือ่ เวลาผ่านไป ท่าน
โยคานันทะ ได้ขอให้นักบวชในสำ�นักของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น ร่วมกับ
ท่านในการพยายามรับใช้โลกด้วยการสวดอธิษฐานดังกล่าว สภาการ
สวดอธิษฐานเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ จึงได้เกิดขึ้น
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ด้วยการนำ�ของท่าน ศรีทยมาตา ผู้สืบทอดสายธรรมของท่าน
ปรมหังสา โยคานันทะ งานของสภาการสวดอธิษฐานดังกล่าว ได้ด�ำ เนิน
สืบต่อมาอย่างไม่ขาดตอนตลอดหลายปีที่ผ่านมา สภาฯ นี้ร่วมกันทำ�
สมาธิ และสวดอธิษฐานเพื่อผู้อื่นทุกเช้า-เย็น ตามวิธีปฏิบัติเพื่อการ
เยียวยาทีท่ า่ นปรมหังสา โยคานันทะ ได้ปฏิบตั เิ องและสอนไว้ จดหมาย
จำ�นวนนับไม่ถ้วน ที่ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ได้รับจากผู้ที่เคย
ขอความช่วยเหลือ และได้รบั การช่วยเหลือ ยืนยันพลานุภาพเอนกอนันต์
ของพระผู้ เ ป็ น เจ้ า ที่ ส ภาการสวดอธิ ษ ฐานได้ สื่ อไปถึ ง ผู้ ค นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเยียวยาร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของพวกเขา
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงความปรารถนาของท่าน
บ่อยครัง้ ให้การทำ�งานเยียวยารักษาของสภาการสวดอธิษฐานนี้ ขยาย
เพิม่ พูนด้วยการทีส่ มาชิกเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่ เฟลโลว์ชพิ และมิตรสหาย
ในทุกดินแดน หลอมรวมวิญญาณและดวงใจทีม่ คี วามเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่
ให้เป็นหนึง่ เดียวกันในการสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลก นับแต่การก่อ
ตั้งสภาสวดอธิษฐานนี้เป็นต้นมา การสวดอธิษฐานโดยผู้เข้าร่วมทั่วโลก
ได้ชว่ ยสร้างสายธารแห่งพลานุภาพของพระเจ้าแผ่ไพศาลขึน้ เรือ่ ยๆ ราย
ล้อมโลกไว้ด้วยความผสานกลมกลืน ความปรารถนาดี และสันติภาพ
เราหวังว่าท่านจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สายธาร
การเยียวยานี้ ด้วยการสวดอธิษฐานอย่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งวิญญาณ
ของท่าน การสวดอธิษฐานมีเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ ตามอาราม ศูนย์
และกลุ่มปฏิบัติสมาธิของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมได้ตามสถานที่เหล่านี้ หรือท่านปฏิบัติตามคำ�สอนของ
สายธรรมอื่น ท่านสามารถที่จะปฏิบัติเป็นการส่วนตัวทุกสัปดาห์ที่บ้าน
ของท่าน (อ่านวิธที �ำ หน้า 23) ดังทีก่ ล่าวในตอนต้น ว่าหลักการพืน้ ฐาน
ของการสวดอธิษฐานและการบำ�บัดรักษาดังทีก่ ล่าวไว้ในหนังสือเล่มนีน้ นั้
สามารถนำ�มาใช้ได้กบั ทุกคน ไม่วา่ นับถือศาสนาใด หากท่านปรารถนาจะ
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มีสว่ นร่วมกับการสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลกของเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชิพ โปรดดูใบสมัครท้ายหนังสือเล่มนี้

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ กับ ท่านมหาตมา คานธี
วราธา, อินเดีย, ค.ศ. 1935
ท่านโยคานันทะกำ�ลังอ่านข้อความซึ่งท่านคานธีเพิ่งเขียน (วันนั้นเป็นวันจันทร์ ซึ่งเป็น
วันถือวัตรเงียบของท่านมหาตมา) ในวันต่อมาท่านโยคานันทะ ได้สอนกริยาโยคศาสตร์
ให้แก่ท่านมหาตมา ตามที่ท่านร้องขอ
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อนุสรณ์สถานสันติโลกคานธี ตั้งอยู่ที่ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ
เลคชไรน์
อัฐสิ ว่ นหนึง่ ของท่านมหาตมา คานธี ถูกนำ�มาบรรจุไว้ ณ แท่นบูชาของ เซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชิพ เลคชไรน์ เมืองแปซิฟิค พาลิเซดส์ แคลิฟอร์เนีย อัฐินี้นักหนังสือพิมพ์และ
เจ้าของสำ�นักพิมพ์ผมู้ ชี อื่ เสียงจากอินเดียคนหนึง่ ส่งมาถวายแก่ทา่ น ปรมหังสา โยคานันทะ
เพราะเขาทราบถึงความผูกพันทางธรรมอันล้ำ�ลึก ระหว่างบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง

“นักวิทยาศาสตร์บอกเราว่า หากไม่มีพลังเชื่อมโยงระหว่าง
อะตอมทัง้ หลายทีป่ ระกอบเป็นโลกใบนี้ โลกจะพังทลายเป็นเสีย่ งๆ และ
เราก็มชี วี ติ อยูไ่ ม่ได้ ในเมือ่ สสารแม้ทไี่ ร้ความรูส้ กึ ก็ยงั มีพลังยึดโยงไว้ สิง่
มีชีวิตทั้งหลายก็ต้องมีพลังนั้น พลังที่เรียกว่า ความรัก ซึ่งเราสังเกตได้
ระหว่างพ่อกับลูก ระหว่างพีช่ ายกับน้องสาว เพือ่ นกับเพือ่ น แต่เราต้อง
เรียนรู้ที่จะใช้พลังนั้นกับทุกชีวิต ในการใช้พลังความรัก ประกอบด้วย
การรับรู้พระเจ้าของเรา”
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❖ ❖ ❖

“ไม่มคี วามพยายามใดๆสำ�เร็จได้ ถ้าปราศจากการสวดอธิษฐาน
—ถ้าไม่ยอมรับอย่างแน่แท้ว่า ความอุตสาหะของมนุษย์แม้จะเลิศเลอ
เพียงใด ก็ไม่อาจบังเกิดผลได้ หากไร้พระพรของพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง”
					
—มหาตมา คานธี

การร้องขอให้สวดอธิษฐาน
เราเชิญชวนท่านให้ร้องขอการสวดอธิษฐาน ให้แก่ตัวท่านเอง
หรือให้แก่บุคคลอื่นๆ เพียงแค่แจ้งชื่อบุคคลที่ต้องการให้อธิษฐานให้
บนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือแฟกซ์
ทุกคำ�ร้องขอจะได้รับการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่จากสมาชิกใน
สภาการสวดอธิษฐานทันที บุคคลผู้มีชื่อตามที่แจ้งมา จะได้รับการสวด
อธิษฐานให้ ในระหว่างการสวดเพือ่ บำ�บัดรักษาทุกเช้าและเย็นเป็นพิเศษ
นานสามเดือน บุคคลเหล่านั้น ไม่จำ� เป็นต้องปรากฏตัวในพิธีสวด
อธิษฐานเพื่อการเยียวยาดังกล่าวนั้น
คำ�ร้องขอการสวดอธิษฐานจะได้รับการเก็บเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด ท่านไม่จ�ำ เป็นต้องแจ้งรายละเอียดของปัญหา เว้นแต่ตอ้ งการจะ
ทำ�เช่นนัน้ สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั ภิ ารกิจของสภาการสวดอธิษฐาน และ
การสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลก มีเพียงชือ่ ของบุคคลทีต่ อ้ งการการ
เยียวยาเท่านั้น หากมีใครในการสวดอธิษฐานรู้รายละเอียดปัญหาของ
บุคคลใด ก็ไม่ควรสนทนากันเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว
สภาพจิตใจเชิงลบอาจทำ�ให้พลังการสวดลดน้อยถอยลงไปได้ สิ่งที่
สมาชิกในกลุ่มควรปฏิบัติ คือรวมจิตทั้งหมดไปที่พลังบำ�บัดรักษาของ
พระเจ้าเท่านัน้ ขอให้ความสมบูรณ์ได้มาแทนทีส่ ภาวการณ์อนั ขาดความ
กลมกลืน
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การสวดอธิษฐาน

(ใช้เวลา 15-20 นาที)
การสวดอธิษฐานที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ปฏิบัติกัน
ในอาศรมของนักบวชของเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่ เฟลโลว์ชพิ ในอาราม และ
ในสมาธิกลุ่มทั่วโลก โดยใช้พื้นฐานหลักสองอย่างของการสวดอธิษฐาน
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ คือ ความคิดและพลังงาน เริ่มแรก คือ ความ
คิดในความสมบูรณ์และการปรับจิตเข้ากับความช่วยเหลือของพระเจ้า
แล้วส่งกระจายไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นด้วยวิธี
ปฏิบัติตามที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะสอนไว้ พลังการบำ�บัดรักษาจะ
ไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคน
1. สวดเริ่มกิจกรรม
2. ข้อนีจ้ ะทำ�หรือไม่ท�ำ ก็ได้: อ่านข้อเขียนสัน้ ๆทีใ่ ห้แรงบันดาลใจของ
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ และ/หรือจะเลือกอ่านเพลงสวดบาง
บทของท่านก็ได้
3. การทำ�สมาธิช่วงสั้นๆ ปรับความคิดของท่านเข้ากับพลังเยียวยา
ของพระเจ้า ทำ�สมาธิตามวิธีปฏิบัติที่สอนไว้ในบทเรียนเซลฟ์
รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ (ถ้าท่านรู้วิธีเหล่านั้น) จากนั้นตั้งจิต
อธิษฐานให้แก่ผู้ที่ขอความช่วยเหลือมายังสภาการสวดอธิษฐาน
นอกจากนี้ ท่านอาจอธิษฐานให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก หรือขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้ท่านเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิด
แก่ท่านได้ด้วย
จดจ่อจิตไปที่จุดกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง* จินตนาการถึงแสง
* ศูนย์กลางของการจดจ่อจิตและเจตจำ�นงในกาย มักเรียกกันว่า “ตาธรรม” หรือ “ตาทีส่ าม”
ของญาณหยั่งรู้ เป็นประตูสู่ภาวะจิตที่สูงขึ้นไป พระเยซูตรัสถึงแสงแห่งพระเจ้า ที่รับรู้
ด้วยตาธรรมว่า “เมื่อใดที่ดวงตาของท่านเป็นหนึ่ง กายของท่านจะสว่างไปด้วยแสง”
(มัทธิว 6:22)
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ทิพย์อนั สัน่ สะเทือนของพระเจ้า รูส้ กึ ว่า แสงนัน้ คือทิพยจิตอันทรง
พลังแห่งพระเจ้า ที่ส่งแสงที่เข้มข้นด้วยพลังสั่นสะเทือนแห่งการ
บำ�บัดรักษาผ่านตาธรรมของท่าน ไปเยียวยาผู้ท่ีขอให้ท่านสวด
อธิษฐานช่วยเหลือทั้งหลาย ท่านอาจสัมผัสได้ถึงความสงบและ
ซาบซ่าน หรือรูส้ กึ มีแรงดึงดูดตรงหว่างคิว้ นัน้ ไม่วา่ จะรูส้ กึ อย่างไร
ขอให้ท่านตระหนักอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า พลังการเยียวยาของ
พระเจ้ากำ�ลังส่งพระพรไปสู่ผู้คนที่ท่านสวดอธิษฐานให้
4. ข้อนี้จะทำ�หรือไม่ทำ�ก็ได้: หลังจากทำ�สมาธิ อาจมีการกล่าวคำ�
ย้ำ�เตือนบทสั้นๆ หากต้องการเช่นนั้น (วิธีปฏิบัติ มีแสดงไว้ที่บท
ที่ 5 ของหนังสือ ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบำ�บัดรักษา ของ
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ)
5. ปฏิบตั วิ ธิ กี ารบำ�บัดรักษาตามคำ�สอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
(ดังที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไป)
6. สวดมนต์ปิดกิจกรรม เพื่อสันติภาพของโลก

วิธีบำ�บัดรักษา ตามคำ�สอนของ
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกสิง่ ในจักรวาลล้วน
ประกอบด้วยพลังงาน ความแตกต่างที่เห็นในของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
เสียง และแสง นั้นเป็นเพียงความแตกต่างของแรงสั่นสะเทือนที่มีความ
แตกต่างกันในสิ่งเหล่านั้น ศาสนาหลักๆของโลกได้ระบุไว้ในทำ�นอง
เดียวกัน ว่าสิ่งสร้างทั้งหลาย ล้วนเกิดจากพลังจักรวาลอันสั่นสะเทือน
ของ โอม* หรือ อาเมน อันเป็นพระวจนะ หรือ พระจิต “ในตอนแรก
* รากคำ�ภาษาสันสกฤต หรือรากเสียงอันแสดงถึงคุณลักษณะแห่งพระเจ้า ที่รังสรรค์
และจรรโลงสิ่งสร้างทั้งหลายไว้ แรงสั่นสะเทือนแห่งจักรวาล โอม ในพระเวท กลายเป็น
คำ� หุม อันศักดิ์สิทธิ์ในภาษาทิเบต อามีน ของมุสลิม และ อาเมน ของชาวอียิปต์ กรีก
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เริ่มนั้นมีพระวจนะ และพระวจนะนั้นอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะนั้น
คือพระเจ้า....สรรพสิ่งล้วนรังสรรค์ขึ้นโดยพระองค์ และหากปราศจาก
พระองค์จะไม่มีสิ่งใดปรากฏดังเช่นที่ได้สร้างมาแล้ว” (จอห์น 1:1, 3)
“ทุกสิ่งเหล่านี้ ล้วนเปล่งเสียง อาเมน ประจักษ์พยานที่ศรัทธา
มั่นและจริงแท้ต่อการเริ่มต้นรังสรรค์สรรพสิ่งของพระเจ้า” (วิวรณ์
3:14) เช่ น เดี ย วกั บ เสี ย งที่ เ กิ ด จากแรงสั่ น สะเทื อ นของเครื่ อ งยนต์
ขณะกำ�ลังทำ�งาน เสียง โอม อันสถิตทั่วย่อมยืนยันได้อย่างมั่นใจถึง
“เครื่องยนต์จักรวาล” ที่ขับเคลื่อนผดุงสรรพชีวิต สรรพสิ่งที่พระองค์
ทรงสร้าง ด้วยพลังการสั่นสะเทือน
ด้วยการจดจ่อจิตและเจตจำ�นง เราสามารถใช้จติ สำ�นึกเพิม่ พูน
พลังจักรวาลในกาย สามารถส่งพลังนัน้ ไปยังส่วนใดของร่างกายได้ หรือ
ปล่อยพลังผ่านปลายนิว้ ไปในห้วงอากาศ ให้เลือ่ นไหลดัง่ พลังบำ�บัดไปสูผ่ ทู้ ่ี
ต้องการ—ต่อให้เขาอยูไ่ กลออกไปนับพันไมล์ ด้วยมหาพลังอันสัน่ สะเทือน
แห่งโอม เราสามารถสัมผัสพระจิตอันสถิตทัว่ แห่งพระเจ้าโดยตรง ณ แดน
ไร้ซง่ึ มโนทัศน์เกีย่ วกับกาละและเทศะอันเป็นมายา การร้องขออย่างจริงใจ
ของผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ กับพลังการจดจ่อจิตทีผ่ สู้ วดอธิษฐานส่งไป
จะเชือ่ มต่อสัมพันธ์กนั ทันที เมือ่ ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารต่อไปนี้
(ยืนขึ้นขณะกระทำ�กิจกรรม)
1. หลับตาและสวดอธิษฐานดังต่อไปนี้:
“ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงสถิตทัว่ ทรงประทับอยูใ่ นบุตร
ทัง้ หลายของพระองค์ โปรดทรงแสดงพลังบำ�บัดรักษาของพระองค์
โรมัน ยิว และชาวคริสต์ เราสัมผัสโอมได้ ด้วยการวิธปี ฏิบตั สิ มาธิของ เซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชิพ ความเกษมสุขจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทิพยอำ�นาจที่ไม่อาจเห็นแห่ง
พระเป็นเจ้า (“ผู้ปลอบโยน” ซึ่งได้แก่ “พระจิต” (จอห์น 14:26) เป็นรากฐานการสวด
อธิษฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง
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ใน ร่างกาย ของพวกเขา” ขณะทีย่ งั หลับตาอยู่ หันฝ่ามือเข้าหากัน
และถูมอื ทัง้ สองข้าง ทำ�ประมาณ 10-20 วินาที (การเคลือ่ นไหวนี้
และอีกอันที่จะพูดถึงในย่อหน้าต่อไป เป็นวิธีอันทรงประสิทธิภาพ
ในการรวมพลังและรับรูถ้ งึ พลังในฝ่ามือ) พร้อมๆกันนัน้ จดจ่อจิต
อย่างลึกซึ้งถึงพลังจักรวาลที่กำ�ลังไหลเข้ามาในตัวท่านผ่านสมอง
ส่วนท้าย* แล้วไหลต่อไปยังแขนและมือของท่าน ท่านจะรู้สึกอุ่น
และซาบซ่านที่แขนและมือ ขณะที่พลังการบำ�บัดรวมกันที่ตรงนั้น
อย่าเกร็ง ปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายตลอดเวลา จากนั้น ยกมือ
ทั้งสองเหยียดตรงออกไปเบื้องหน้าในระดับความสูงประมาณหน้า
ผากของท่าน แล้วเปล่งเสียงสวด โอม พร้อมๆกับทีเ่ ปล่งเสียงสวด
โอม ค่อยๆลดมือเบือ้ งหน้าลง จนแขนทัง้ สองข้างห้อยอยูข่ า้ งลำ�ตัว
ขณะทำ�เช่นนั้น จินตนาการหรือรู้สึกด้วยใจ ว่า พลังบำ�บัดรักษา
กำ�ลังไหลผ่านมือของท่าน ไปสู่ผู้ที่ต้องการการเยียวยา
2.

“ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงสถิตทั่ว ทรงประทับอยู่ในบุตร
ทัง้ หลายของพระองค์ โปรดทรงแสดงพลังบำ�บัดรักษาของพระองค์

* คัมภีรโ์ ยคะ อธิบายว่า พลังจักรวาลทีเ่ ข้ามาในร่างกาย โดยหลักๆแล้ว ผ่านสมองส่วนท้าย
ในพระคัมภีรส์ มองส่วนท้ายได้รบั การกล่าวถึง ว่าเป็น “พระโอษฐ์ของพระเจ้า” และพลังงาน
จักรวาล เรียกว่า “พระวจนะ” หรือ โอม พระเยซูทรงประกาศว่า “มนุษย์จะดำ�รงชีวติ ด้วยอาหาร
[พลังจากแหล่งวัตถุ—อาหาร น้�ำ และออกซิเจน] เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ตอ้ งดำ�รงชีวติ
ด้วยพระวจนะทุกคำ� ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ อธิบายหลักการนี้โดยเปรียบเทียบร่างกายกับแบตเตอรี่
รถยนต์ อายุของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับสารเคมีและน้ำ�กลั่นที่ใส่จากภายนอกเพียงบางส่วน
แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟในรถเพื่อที่จะชาร์จมันไว้ และ
ทำ�ให้มนั สามารถสร้างพลังงานได้มากขึน้ จากสารเคมีเหล่านัน้ แบตเตอรีร่ ถยนต์ทหี่ มดอายุ
ไม่สามารถนำ�มาชาร์จได้ดว้ ยการเติมสารเคมีใหม่เข้าไป แต่จ�ำ เป็นต้องชาร์จกระแสไฟฟ้า
เข้าไปเพื่อทำ�ให้มันกลับมีชีวิตอีกครั้ง ในทำ�นองเดียวกัน ร่างกายที่ตายแล้ว ไม่สามารถ
ทำ�ให้ฟนื้ ได้ดว้ ยการเอาอาหารใส่ให้เต็มกระเพาะและเติมอากาศให้เต็มปอด การจะเปลีย่ น
สารเคมีเหล่านั้นให้เป็นพลังงาน ร่างกายต้องการแรงสั่นสะเทือนของพลังชีพ (พระวจนะ)
“ออกมาจาก” สมองส่วนท้าย (“พระโอษฐ์ของพระเจ้า”) ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
เจตจำ�นงคือสิ่งที่ดึงพลังชีพจากพลังจักรวาลที่รายรอบเข้ามาทางสมองส่วนท้าย
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ใน จิตใจ ของพวกเขา” ขณะที่ยังหลับตาอยู่ ยกมือทั้งสองขึ้น
มา แบมือให้ปลายนิ้วหันสวนทางกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้น ให้ฝ่ามือ
หนึง่ อยูด่ า้ นหลังอีกมือ แล้วหมุนมือทัง้ สองข้างวนไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว ไม่ช้ามือของท่านจะเต็มไปด้วยพลังจักรวาล จดจ่อจิตถึง
พลังจากจักรวาลที่กำ�ลังไหลเข้ามาในตัวท่านผ่านสมองส่วนท้าย
ไปที่มือทั้งสอง หมุนมือต่อไปอีกประมาณ 10-20 วินาที จากนั้น
ยกมือทัง้ สองเหยียดตรงออกไปเบือ้ งหน้าในระดับความสูงประมาณ
หน้าผากของท่าน แล้วเปล่งเสียงสวด โอม พร้อมๆกับทีเ่ ปล่งเสียง
สวด โอม ค่อยๆลดมือเบือ้ งหน้าลง จนแขนทัง้ สองข้างห้อยอยูข่ า้ ง
ลำ�ตัว ขณะทำ�เช่นนั้น จินตนาการหรือรู้สึกด้วยใจ ว่า พลังบำ�บัด
รักษากำ�ลังไหลผ่านมือของท่าน ไปสู่ผู้ที่ท่านสวดอธิษฐานให้
3. “ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงสถิตทัว่ ทรงประทับอยูใ่ นบุตรทัง้
หลายของพระองค์ โปรดทรงแสดงพลังบำ�บัดรักษาของพระองค์ใน
วิญญาณ ของพวกเขา” (ปฏิบัติวิธีการถูฝ่ามือและเปล่งเสียงโอม
ซ้ำ�อีกครั้ง ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 1 ก่อนหน้านี้)
4. ยกมือทั้งสองข้างเหยียดตรงไปเบื้องหน้า เปล่งเสียง โอม อีกครั้ง
พร้อมกับส่งคลื่นพลังเยียวยาสันติภาพและความกลมกลืนไปทั่ว
โลกทุกแห่งหน

การสวดภาวนาที่บ้าน
ผูท้ ไี่ ม่สามารถเข้าร่วมการสวดอธิษฐานเป็นกลุม่ ได้ อาจจัดให้มี
การสวดอธิษฐานเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัวทีบ่ า้ น โดยใช้รปู แบบเช่น
ทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น การสวดอธิษฐานเช่นนี้ อาจทำ�เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ทำ�สมาธิเช้าหรือเย็นเป็นประจำ�ก็ได้หากต้องการเช่นนัน้ * หลายครอบครัว
* หากเป็นไปได้ จะดีมากถ้าปฏิบัติการสวดอธิษฐานเช่นนี้ ในห้องๆหนึ่ง หรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของห้องเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ โดยใช้พื้นที่นี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพราะการ
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บางส่วนของจดหมายถึงสภาการสวดอธิษฐาน
		 “การสวดอธิษฐานของท่านได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์... การเยียวยาของฉัน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และความศรัทธาของฉันก็ลึกซึ้งขึ้นอย่างประมาณมิได้
เพราะว่าฉันได้ สัมผัส ถึงความรักและการเยียวยาของพระเจ้าที่รายรอบตัว
ฉัน”			
—ดี. บี. โทพังกา, แคลิฟอร์เนีย
		 “ฉันอยากจะบอกคุณว่า ฉันซาบซึ้งใจ และสำ�นึกบุญคุณสภาการสวด
อธิษฐานมากเพียงใด ทุกครัง้ ทีฉ่ นั รูจ้ กั คนทีพ่ วกคุณอธิษฐานให้ ฉันได้สงั เกต
เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งในชีวิตของเขาคนนั้น ตอนแรก ฉันแค่รู้สึก
ทึ่ง แต่ตอนนี้ ความศรัทธาพระเจ้า และการสวดอธิษฐานของฉัน ได้ลงลึก
มากยิ่งขึ้น ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือผู้ที่สวดอธิษฐานต่อพระองค์อย่างลึก
ซึ้งและจริงใจ”		
— อาร์. เอช., พิตสเบิร์ก, เพนซิลเวเนีย
		 “เมือ่ เร็วๆนี้ พ่อของสมาชิก SRF คนหนึง่ ในชุมชนของเราป่วยหนัก และ
ฉันเป็นแพทย์คนเดียวที่รักษาเขา หลังจากที่เราใช้วิธีการเยียวยารักษาเขา
สุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ ฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง เพราะฉัน
สังเกตเห็นว่า พลังที่แข็งแกร่งของวิธีปฏิบัตินี้ทำ�งานผ่านเราโดยก่อให้เกิดผล
ดีเกินกว่าวิธี และเครื่องมือทางการแพทย์ใดๆที่เราใช้รักษากันอยู่ในปัจจุบัน
				
—ดร. จี. อาร์., ซานตา เฟ, อาร์เจนตินา
		 “หลายปีมานี้ ฉันเคยสงสัยประสิทธิผลของการสวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่น
ฉันไม่เห็นข้อพิสจู น์ใดๆเลยว่ามันได้ผลจริงๆ แต่ตอนนี้ ความรูส้ กึ ทีว่ า่ วิญญาณ
ของฉันได้รบั การยกระดับขึน้ เป็นผลแน่ชดั จากการสวดอธิษฐานของสภาฯ ที่
ทำ�เพือ่ ฉัน ทำ�ให้ฉนั เห็นข้อพิสจู น์ในชีวติ จริง ว่าการสวดอธิษฐานนัน้ ใช้ได้ผล
สิ่งกีดขวางที่เสมือนว่าไม่อาจข้ามพ้นได้ค่อยๆถูกขจัดให้หมดไป”
				
—บี. อาร์., แอมเฮิร์สต์, แมสซาชูเสตต์
		 “เมื่อปีที่แล้ว ฉันได้ขอความช่วยเหลือจากคุณให้สวดอธิษฐานช่วยเด็ก
หญิงเล็กๆคนหนึง่ ซึง่ ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคตับอักเสบ
ตอนนี้ เธอหายเป็นปกติแล้ว ไม่มีร่องรอยของเซลล์มะเร็งในระบบร่างกาย
ของเธออีกเลย การเยียวยาที่พิเศษยิ่งนี้ เป็นตัวอย่างที่ไม่อาจประเมินค่า ว่า
มนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำ�พังในโลกอันยุ่งเหยิงไร้ระเบียบใบนี้”
			
—อี. เอ็น., นาโปลี, อิตาลี
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พบว่าการมารวมตัวกัน โดยอาจเชิญเพื่อนๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆใน
ชุมชนมาด้วย เพื่อสวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่นและเพื่อสันติภาพโลกนั้น
ได้ มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งจิ ตใจแห่ ง ความรั ก และความกลมกลื นใน
ครอบครัวและในชุมชนวงกว้างเป็นอย่างมาก

หัวใจสู่ความสำ�เร็จในการสวดภาวนา
บางครัง้ มีผถู้ ามว่า “วิธใี ดเป็นวิธดี ที สี่ ดุ ในการสวดอธิษฐานให้
ผู้อื่น” ศรีทยมาตา ได้ตอบว่า:
“การสวดอธิษฐานให้กับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม...เหนือ
อื่นใด เราสวดอธิษฐานให้เขาเหล่านั้นเปิดรับพระเจ้า ซึ่งจะ
ทำ�ให้พวกเขาเปิดรับการช่วยเหลือ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และวิญญาณ ที่ แพทย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงส่งตรงมาให้ นี่เป็น
หลักพื้นฐานของการสวดอธิษฐานทุกครั้ง พระพรของพระเจ้า
อยู่กับเราทุกคนเสมอ แต่สิ่งที่ขาดหายไป คือ การเปิดรับ
พระองค์ การสวดอธิษฐานช่วยเพิม่ ความสามารถในการเปิดรับ
ดังกล่าวนัน้ ....
“เวลาที่ ท่ า นกล่ า วคำ � ย้ำ � เตื อ นซ้ำ � ๆเพื่ อ เยี ย วยาผู้ อื่ น หรื อ
เยียวยาตนเอง ขอให้จินตนาการถึงพลังบำ�บัดอย่างมหาศาล
ของพระผู้เป็นเจ้า เสมือนว่าแสงสีขาวรายล้อมตัวท่าน หรือ
บุคคลที่ท่านกำ�ลังสวดอธิษฐานให้ จงรู้สึกว่าแสงนั้น กำ�ลัง
สลายโรคภัยไข้เจ็บและความผิดพลาดไม่สมบูรณ์ใดๆให้หมด
สิ้นไป ทุกความคิดดีๆที่เราคิด ทุกคำ�สวดอธิษฐานที่เราเปล่ง
ออกมา สิ่งดีๆที่เรากระทำ� ล้วนเปี่ยมล้นด้วยพระพลานุภาพ
แห่งพระเป็นเจ้า เราสามารถแสดงพลังนั้นให้ไพศาลยิ่งขึ้น
ใช้พื้นที่เดิมเช่นนี้ จะทำ�ให้ง่ายขึ้น ในการกำ�หนดจิตให้มีความตั้งมั่นและถวายความรัก
พระเจ้าด้วยใจ

25

ตามแรงศรัทธาที่ทวีขึ้นอย่างมั่นคง และตามความรักที่เรามี
ต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ในคำ�สอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ท่านปรมหังสา
โยคานันทะ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เราตระหนัก
ถึงการดำ�รงของพระเจ้าในตน ด้วยการใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการจดจ่อ
จิตและทำ�สมาธิ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะเห็นผู้ที่ฝึกวิธีการเหล่านี้รับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความตระหนักรู้
ถึงว่าพระเจ้ามีอยู่ในทุกสิ่ง—ด้วยการหยั่งรู้อย่างแท้จริงว่า ว่าโลกคือ
ครอบครัวเดียวกัน
ประสิทธิภาพของการสวดอธิษฐานของสมาชิกทัว่ โลก ไม่ได้อยู่
ทีก่ ารมีสว่ นร่วมจากใจทีเ่ ปีย่ มด้วยความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ เท่านัน้ แต่ยงั
ขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งในการรวมกับพระเจ้า ที่สมาชิกแต่ละคนของการ
สวดอธิษฐานสามารถบรรลุด้วย จึงจำ�เป็นที่เราต้องรู้ วิธี สวดอธิษฐาน
จากนี้ไปจะเป็นคำ�อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับหัวใจสำ�คัญที่เราพึงระลึก เพื่อ
ให้การสวดอธิษฐานมีประสิทธิภาพ

การจดจ่อจิต
การสวดอธิษฐานทีป่ ระสบความสำ�เร็จนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ
ในการจดจ่อจิต ซึง่ หมายถึง ความสามารถในการทำ�จิตให้หลุดพ้นจาก
ความวอกวอก จดจ่อความสนใจไว้ทส่ี ง่ิ ซึง่ ประสงค์เพียงอย่างเดียว เช่น
เดียวกับแสงอาทิตย์ทก่ี ระจายทัว่ ถ้ารวมลำ�แสงไว้ทจ่ี ดุ เดียวผ่านแว่นขยาย
จะเกิดพลังแรงกล้าลุกเป็นไฟได้ ความคิด ความรู้สึกและคำ�พูดที่เปล่ง
ออกมาก็เช่นกัน แม้ละเอียดอ่อน ทว่ามีพลังแฝงอยูใ่ นตัว เมือ่ รวมกันใน
การสวดอธิษฐานอันทรงพลานุภาพ ด้วยวิธีการเฉพาะในการจดจ่อจิต
ก็จะสามารถนำ�อานุภาพนัน้ มาใช้ในความพยายามทัง้ ภายนอกและภายใน
เพือ่ เข้าถึงประสบการณ์ความผูกพันอันไม่แปรผันกับองค์พระเป็นเจ้า
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ความสำ�คัญของการทำ�สมาธิ
การทำ�สมาธิคอื การจดจ่อจิตเพือ่ การรูจ้ กั พระเจ้า ท่านปรมหังสา
โยคานันทะสอนว่า จะดีมากหากทำ�สมาธิก่อนการสวดอธิษฐาน จะได้
เกิดการตระหนักรู้ ว่าเรานัน้ ถูกสร้าง “ตามฉายาของพระเจ้า” วิธปี ฏิบตั ิ
การจดจ่อจิตและการทำ�สมาธิตามทีส่ อนไว้ในบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชพิ นำ�จิตของเราเข้าสูภ่ ายใน เผยให้เราเห็นบรมวิญญาณในตน
การจดจ่อจิตไว้กับพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเรา จะช่วยให้เราเห็น
ได้โดยตรง ว่าอาตมันแท้จริง หรือวิญญาณในตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระเจ้าตลอดกาลนาน
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ กล่าวว่า “พระเจ้ามิได้ทรงต้องการ
ให้เราสวดอ้อนวอนราวกับเป็นขอทาน ออดอ้อนให้พระองค์ประทานสิง่ ที่
เราต้องการ พระเจ้าก็เช่นเดียวกับพ่อทีร่ กั ลูกทุกคน ทรงยินดีทจี่ ะสนอง
ความปรารถนาที่ดีงามของเรา ดังนั้น สิ่งแรกที่เราต้องทำ� คือ สร้าง
ความเป็นหนึง่ เดียวกับพระองค์ในสมาธิ เมือ่ นัน้ แล้ว เราจึงค่อยขอสิง่ ที่
ต้องการจากพระบิดา ด้วยความคาดหวังอย่างทีล่ กู ๆพึงคาดหวัง เพราะรู้
อยู่เต็มอกว่าพระองค์จะทรงประทานให้ตามคำ�ขอ”

พลังของเจตจำ�นง
เจตจำ�นงเป็นองค์ประกอบทีจ่ �ำ เป็นยิง่ ในการสวดอธิษฐาน ท่าน
ปรมหังสา โยคานันทะกล่าวว่า “เจตจำ�นงทีม่ คี วามสงบ ทรงพลังอย่างต่อ
เนือ่ ง สามารถทำ�ให้พลังอำ�นาจของสิง่ สร้างหวัน่ ไหว บันดาลให้พระองค์
ผู้ทรงไร้ที่สิ้นสุด ทรงตอบรับ เมื่อเรายืนยันมั่นคง ไม่ยอมรับความล้ม
เหลว ความมุ่งมาดปรารถนาของเราก็จะเป็นจริง เมื่อเราใช้เจตจำ�นง
นั้นอย่างต่อเนื่องทั้งในความคิดและการกระทำ� ความปรารถนาของเรา
ก็จะสัมฤทธิ์ผล ต่อให้สิ่งทั้งหลายในโลกไม่เอื้ออำ�นวย แต่เมื่อเรายืนยัน
มั่นใจ สิ่งที่หวังก็จะบังเกิด เจตจำ�นงเช่นนี้มีคำ�ตอบของพระเจ้าแฝงอยู่
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เพราะเจตจำ�นงมาจากพระเจ้า และเจตจำ�นงที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั้นแล
คือทิพยจำ�นง”
ในการสวดอธิษฐาน จำ�เป็นต้องแยกให้ได้ระหว่าง ทัศนคติเซือ่ งๆ
ทีว่ า่ พระเจ้าจะทรงทำ�ทุกอย่างให้เรา กับทัศนคติสดุ โต่งอีกด้านทีเ่ ชือ่ แต่
ความพยายามของเราเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ
อธิบายว่า “ต้องมีดุลยภาพระหว่าง ความคิดที่พึ่งพระเจ้าทุกอย่างของ
ยุคกลาง กับ วิถีสมัยใหม่ ที่พึ่งแต่อัตตาตน”
เมือ่ พระเยซูทรงสวดอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนจะสิน้ พระชนม์บน
ไม้กางเขน ว่า “พระประสงค์ของพระองค์สำ�เร็จแล้ว” พระเยซูมิได้ละ
พระประสงค์ของพระเยซูเอง แต่ทรงถวายพระประสงค์และพระชนม์ชพี
แด่แผนการแห่งพระผูเ้ ป็นเจ้า น้อยคนนักจักสามารถพัฒนาเจตจำ�นงได้
ถึงขั้นนั้น พระเจ้าทรงคาดหวังให้บุตรทั้งหลายของพระองค์ใช้สิ่งที่ทรง
ประทาน ทั้งเหตุผล เจตจำ�นง และความรู้สึก อย่างเต็มความสามารถ
ในทุกความพยายาม ขณะทีเ่ ราใช้ทกุ วิถที างเพือ่ สร้างความสำ�เร็จนัน้ เรา
ควรแสวงหาการนำ�ทางจากพระเจ้าในตัวเราด้วย ทัศนคติที่มีดุลยภาพ
เช่นนี้ทำ�ให้เกิดความสงบสุขุม ความเข้าใจ ความประสานกลมกลืน
ระหว่ า งทิ พ ยปั ญ ญากั บ ปั ญ ญามนุ ษ ย์ และการเชื่ อ มถึ ง กั น ระหว่ า ง
เจตจำ�นงของมนุษย์กับเจตจำ�นงแห่งพระเจ้า

ภักดี ความรักต่อพระเจ้า
การสวดอธิษฐานอย่างเปีย่ มด้วยความภักดีมปี ระสิทธิภาพสูงยิง่
ความรักภักดีต่อพระเจ้า มีพลังดึงดูดราวแม่เหล็ก โน้มน้าวพระทัยของ
พระองค์อย่างไม่อาจฝืน ท่านปรมหังสา โยคานันทะกล่าวว่า: “สิง่ เดียวที่
พระองค์ผทู้ รงเสาะค้นหัวใจทรงประสงค์ คือความรักอย่างจริงใจของเรา
พระองค์ก็เช่นเดียวกับทารกน้อย ต่อให้ใครถวายทรัพย์ศฤงคารแด่
พระองค์จนหมดสิ้น พระองค์ก็มิทรงประสงค์ แต่เมื่ออีกคนหนึ่งทูล
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พระองค์ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกรักพระองค์!’ พระองค์จะทรงหลั่ง
ไหลอยู่ในหัวใจของผู้ภักดีคนนั้น”
พระเจ้าทรงรู้ก่อนที่เราจะทูลขอจากพระองค์* พระองค์ทรง
ต้องการความรักของเรามากกว่าการสวดอธิษฐานยืดยาว ดังที่จอห์น
บันยัน ได้กล่าวว่า “สวดอธิษฐานด้วยหัวใจโดยไม่พดู อะไร ดีกว่าคำ�พร่�ำ
ทีไ่ ร้หวั ใจ” การสวดอธิษฐานอย่างกลไก ไร้หวั ใจ ไร้ความรูส้ กึ ก็ไม่ตา่ ง
กับการถวายดอกไม้เหี่ยวๆบูซาพระเจ้าอย่างจิตใจเลื่อนลอย การถวาย
เช่นนีไ้ ม่นา่ จะได้รบั การตอบรับ! แต่ถา้ เราเรียกหาพระเจ้าซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่า
ด้วยความรักภักดี ด้วยจิตจดจ่อ และด้วยพลังเจตจำ�นง เราย่อมรู้ได้
อย่างสิน้ สงสัย ว่าพระบิดาเจ้าผูท้ รงอำ�นาจและรักห่วงใยเราอย่างบริบรู ณ์
ไร้ขีดจำ�กัด ทรงได้ยินคำ�สวดอธิษฐานของเรา และทรงสนองตอบต่อ
เราอย่างแน่แท้
❖ ❖ ❖

ทุกท่านที่สวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่นโปรดได้รับพร เพราะการกระ
ทำ�นี้ ทำ�ให้เขาได้รู้ถึงเอกภาพของสรรพชีวิต เราไม่ใช่ชีวิตที่ต้องดิ้นรน
ทนทุกข์อย่างโดดเดี่ยวตามลำ�พัง ความสุขของเราเชื่อมโยงกับความ
สุขของทุกชีวิต ความสำ�เร็จของเราอิงอาศัยสวัสดิภาพของทุกสิ่ง เรา
ขอขอบคุณจากใจ แด่ท่านทั้งหลายที่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้ และ
ได้สละเวลาให้ความเมตตาเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเข้าร่วมการ
สวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก ขอท่านทั้งหลายโปรดรู้ว่า การรับใช้
มนุษยชาติอย่างไม่คำ�นึงถึงตัวตนเช่นนี้ จะได้รับความรัก ความสมหวัง
และการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าตลอดไป
		
			
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
*

“....พระบิดาของท่าน ทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์” (มัทธิว 6:8)
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“ขอให้เราสวดอธิษฐานกันด้วยหัวใจ เพือ่ พันธมิตรแห่งวิญญาณ เพือ่ โลก
ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้เสมือนว่าเราถูกแบ่งกันด้วยเชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น
ความเชื่อ และอคติทางการเมือง แต่ในฐานะลูกของพระเจ้าพระองค์
เดียวกัน วิญญาณของเราจึงสามารถสัมผัส และรู้ได้ถึงภราดรภาพและ
เอกภาพแห่งโลก ขอให้เราทำ�งานเพือ่ สร้างสรรค์โลกทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว ทีท่ กุ
ชาติร่วมกันทำ�ประโยชน์ ด้วยจิตสำ�นึกที่รู้แจ้ง ตามที่พระเจ้าทรงนำ�ทาง
“เราทุกคนสามารถเรียนรูท้ จี่ ะเป็นอิสระจากความเกลียดชังและความเห็น
แก่ตัวได้ด้วยหัวใจของเรา ขอให้เราสวดอธิษฐานเพื่อความสมานฉันท์
ระหว่างชาติทงั้ หลาย ให้เขาเหล่านัน้ จับมือเดินเข้าสูป่ ระตูอารยธรรมใหม่
ที่งดงามไปด้วยกัน”
				—ปรมหังสา โยคานันทะ

เราขอเชิญท่านมาร่วมกับเราในการรับใช้ครอบครัวแห่งโลก ผ่านการ
สวดอธิษฐาน...
หากท่านปรารถนาจะร่วมกับการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกกับเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น
เฟลโลว์ชิพ เชิญท่านลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ของเรา หรือส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่เราทาง
ไปรษณีย์หรือทางแฟกส์ (โปรดดูข้างล่าง)
โปรดเขียนตัวใหญ่
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ข้าพเจ้าเข้าร่วมการสวดอธิษฐานจัดโดยอาราม หรือ ศูนย์ปฏิบัติสมาธิของ เซลฟ์
รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในบริเวณของข้าพเจ้า

■

ข้าพเจ้าเป็นนักเรียน บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่ เฟลโลว์ชพิ ต้องการข้อมูล อาราม
หรือศูนย์ของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในบริเวณของข้าพเจ้า

■

ข้าพเจ้าไม่ใช่นักเรียน เรียนบทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ข้าพเจ้า
ประสงค์จะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคำ�สอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
Self-Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 9 0065-3219, USA
Tel +1-323- 2 25-2471 • Fax +1-323- 2 25-5088
www.yogananda.org

Self-Realization Fellowship

เซลฟ์ รีอะไลเซชัน่ เฟลโลว์ชพิ (SRF) เป็นองค์กรศาสนานานาชาติ ไม่แสวงหา
กำ�ไร ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1920 โดย ท่านปรมหังสา โยคานันทะ เพือ่ แนะนำ�ให้ผคู้ นทุก
เชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม และความเชื่อ ได้รู้จักศาสตร์และปรัชญาโยคะอันเก่าแก่ และวิธี
ปฏิบตั สิ มาธิอนั เลิศล้�ำ ข้ามกาลเวลา เป้าหมายและอุดมคติขององค์กรนี้ คือ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างศาสนา ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงเอกภาพอันเป็น
รากฐานของศาสนาทั้งหลาย รวมทั้งเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอันเป็นวิทยาศาสตร์
เฉพาะ เพื่อการมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าด้วยตนเอง
ท่านปรมหังสา โยคานันทะเกิดทางตอนเหนือของอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 1893
ท่านเป็นที่เคารพในฐานะหนึ่งในบุคคลแห่งธรรมที่โดดเด่นในยุคของเรา ปี 1920 ท่าน
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของอินเดียไปร่วมประชุมผู้นำ�ศาสนานานาชาติ ที่นครบอสตัน
จากนั้น ท่านได้พำ�นักต่อไปในสหรัฐอเมริกานานกว่า 30 ปี จนท่านละสังขารไปเมื่อปี
1952 ท่านช่วยให้ชาวตะวันตกได้ซาบซึ้งและเข้าถึงปัญญาทางจิตวิญญาณของโลกตะวัน
ออกอย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยชีวิตอันทรงคุณค่าและคำ�สอนของท่าน หนังสือ อัตชีวประวัติ
ของโยคี ที่ท่านเขียน ได้รับยกย่องเป็นหนังสือวรรณกรรมด้านจิตวิญญาณที่มีคุณูปการ
สูงยิ่งต่อโลกยุคใหม่
ข้างล่างนี้ คือ คำ�สดุดี ที่รัฐบาลอินเดียกล่าวยกย่อง ท่านศรีโยคานันทะ ใน
โอกาสที่รัฐบาลอินเดียได้จัดทำ�แสตมป์พิเศษ เป็นเกียรติและเป็นที่ระลึกถึงท่าน “ประวัติ
ชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะ แสดงอย่างแจ้งชัดถึงอุดมคติ การรักพระเจ้า และ
การรับใช้มนุษยชาติ...แม้ท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศอินเดีย แต่ท่านดำ�รงอยู่ใน
ฐานะมหามุนที า่ นหนึง่ ของเรา ผลงานของท่านยังเติบโตและส่องไสวยิง่ ๆขึน้ ไป ชักนำ�ผูค้ น
ทุกสารทิศ เข้ามาในจาริกวิถีสู่บรมวิญญาณ”
ปัจจุบัน งานด้านธรรมะและด้านมนุษยธรรมของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
ยังคงดำ�เนินภายใต้การบริหารงานของ ภราดาจิทานันทะ ประธานของเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชิพ/โยโคทะสัตสังคะ แห่งอินเดีย นอกเหนือจากการจัดพิมพ์งานเขียนและคำ�
บรรยายที่บันทึกเสียงไว้ของ ศรีโยคานันทะแล้ว เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ยังดูแล
อาราม สถานปฏิบตั ธิ รรม ศูนย์ปฏิบตั สิ มาธิทวั่ โลก และ สังฆะนักบวชของเซลฟ์ รีอะไลเซชัน่
เฟลโลว์ชิพ รวมทั้งดำ�เนินการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกอีกด้วย
หากท่านสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำ�สอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ท่าน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.yogananda.org ท่านสามารถขอ
หนังสือแนะนำ� รายการหนังสือ รูปภาพ ซีดกี ารบรรยายทีบ่ นั ทึกเสียงไว้ และ ดนตรี ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล์
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ของสมาชิกทั่วโลก
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