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ท่านที่รักทั้งหลาย

 ด้วยหนังสอืเลม่เลก็ๆ เกีย่วกบั การสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่

โลก โดย เซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน เฟลโลวชิ์พ เลม่น้ี ข้าพเจา้ใครข่อเชิญชวน

ท่านมาร่วมกับเรา เพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยพลวัตพลังแห่งการสวดอธิษฐาน

 ทุกวัน เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวเก่ียวกับโรคร้าย หรือ

หายนภัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น—หรือวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่นำาโลก

เข้าใกลส้ภาวะสงครามมากขึน้ ผู้คนจำานวนมากรูส้กึอยา่งลกึซ้ึงถึงความ

ไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนและของคนที่ตนรัก เราได้มาถึงจุดที่ ผู้คน

ไม่น้อยนึกสงสัยว่า “ในโลกน้ีมีอะไรที่จะให้ฉันพึ่งพาได้บ้าง? ฉันจะ

ทำาอะไรได้บ้างที่จะยับยั้งภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย  

ทั้งที่จะเกิดแก่ตัวฉันเอง และแก่มวลมนุษยชาติ?”

 เราล้วนต้องตอบคำาถามเหล่าน้ันอย่างหนักหน่วง—และมีคำาตอบ 

เดียวต่อปญัหาทีแ่สนจะรบกวนจติใจของเราเหลา่น้ี สาเหตุเดยีวทีท่ำาไม

เราจงึต้องทกุข์ทรมานจากการไมป่ระสานกลมกลนืกนัระหวา่งรา่งกายกับ

อารมณ์—และทำาไมชาติต่างๆจึงต้องขัดแย้งปะทะกันทั้งทางด้านสังคม

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ—คำาตอบก็คือ พวกเราได้ตัดขาด

จากแหล่งพลังทิพย์และพรแห่งพระเจ้า ด้วยการคิดและกระทำาอย่าง

ผิดๆของเราเอง 

 ทกุวนัน้ี เราย่ิงจำาเปน็ต้องต้านทานพลงัฝ่ายลบยิง่กวา่ในยคุสมยั

ใดๆที่ผ่านมา ถ้าเราปรารถนายิ่งไปกว่าแค่มีชีวิตอย่างอึดอัดขัดใจอยู่

บนโลกนี้ เราต้องฟื้นฟูความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแหล่งทิพยกำาเนิด นั่น 

คือเป้าหมายของ การสวดอธิษฐานของสมาชิกท่ัวโลกของเซลฟ์ รีอะไลเซช่ัน  

เฟลโลวชิ์พ และน่ีคอืเหตุผลทีข่า้พเจา้เชิญชวนทา่นใหพ้จิารณาขอ้ความ



ในหนังสือเล่มน้ีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน หนังสือเล่มเล็กๆน้ีบรรยายให้เห็น

ว่า ชาย หญิง และเด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สามารถบำาบัด

รักษา และให้ความมั่นคงปลอดภัย ทั้งแก่ตนเองและคนที่ตนรักได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อแต่ละคนมุ่งความสนใจไปที่พลังของการ

อธษิฐาน—พลงัอนัไมม่ทีีส่ิน้สดุแหง่พระเจ้าในตัวเราแต่ละคน—สามารถ

นำาความสมานฉนัทก์ลมกลนือันยิง่ใหญก่วา่มาสูป่ระชาชาติทัว่โลกทีก่ำาลงั

เดือดร้อนกันอยู่นี้

 เราหวงัวา่ทา่นจะรว่มการสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่โลกน้ี เพือ่

ชายและหญงิในทกุแหง่หนจะได้ต่ืนรู ้ตระหนักถึงทพิยอำานาจในตน และ

สำาแดงสู่ภายนอกด้วยสันติภาพและมิตรไมตรีในมวลหมู่มนุษย์

  

  ด้วยไมตรีจิตแห่งพระเจ้า  

         

  

  ศรีทยมาตา

  ประธานคนทีส่ามของ Self-Realization Fellowship



การสวดอธษิฐานอยา่งลกึซึง้จริงจัง จะได้รับคำาตอบจากพระเจ้าอยา่ง

แน่นอน....ด้วยการนำาวิถีธรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ ความ

ไม่เช่ือมั่นในความเป็นไปได้ด้านจิตและวิญญาณ จะกลายเป็นการ

ตระหนักรู้ถึงความสำาเร็จสูงสุดของวิญญาณในตัวท่านเอง

❖ ❖ ❖

ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับเหตุการณ์ทั้งหลาย ว่าเป็นไปตามธรรมชาติอย่าง

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พวกเขาแทบไม่รู้เลยว่า การสวดอธิษฐานสามารถ

เปลี่ยนทุกอย่างได้ถึงรากฐาน

❖ ❖ ❖

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมารดาเหนือมารดาทั้งปวง ทรงเป็นบิดาเหนือ

บดิาทัง้ปวง ทรงเปน็มติรคนเดียวผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัมิตรทัง้หลาย ถ้าทา่น

ระลกึเสมอวา่ พระองคท์รงอยูใ่กลย้ิง่กวา่ความใกลชิ้ดใดๆ ทา่นจะได้

ประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์มากมายในชีวิต

    —ปรมหังสา โยคานันทะ
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พระเจ้า คือ ความรักที่ผดุงจักรวาลไว้—เป็นมหาสมุทรแห่งชีวิตและ

พลังที่ซึมซ่านอยู่ในสิ่งสร้างทั้งปวง ด้วยการสวดอธิษฐานอย่างเป็น

วทิยาศาสตร ์เราสามารถปรบัจติเขา้กับพระอนันตพลงั เพือ่บำาบดัรกัษา

รา่งกาย จิตใจ และวญิญาณ วธีิการและหลกัการอธิบายในหนังสอืเลม่น้ี  

ทกุคนสามารถนำาไปใช้ได ้ไมว่า่นับถือศาสนาใด เพราะวธิกีารและหลกัการ 

เหลา่น้ีเปน็กฎสากลของจกัรวาล มไิด้ต้ังอยูบ่นฐานทฤษฎีหรอืความเช่ือ 

พลังของการสวดอธิษฐาน

 คนที่ช่างสงสัย มักมองการสวดอธิษฐาน ว่าเป็นกิจกรรมที่

เลื่อนลอย ไม่อาจทำาให้สิ่งที่คิดหวังเป็นจริงได้ คนทั่วไปหันมาสวด

อธิษฐานก็ต่อเมื่อประสบปัญหาที่เลวร้าย และหมดหวังกับทางเลือกอื่น  

แต่ทา่นปรมหงัสา โยคานันทะสอนวา่ การสวดอธษิฐานทีแ่ทจ้รงิน้ันเปน็

วิทยาศาสตร์—บนรากฐานของกฎที่ควบคุมสรรพสิ่งไว้อย่างแน่ชัด—

และเปน็สิง่จำาเปน็ในชีวติประจำาวนั เพือ่การมชีีวติทีป่ระสานกลมกลนื ทา่น

อธบิายวา่ รา่งกายของเรากับโลกวตัถุทีเ่ราใช้ชีวติอยู่น้ี เปน็การผนึกแนบ

แน่นระหวา่งแบบแผนพลงังานมากหลายทีม่องไมเ่หน็ และพลงัดังกลา่ว 

น้ันคอืพมิพเ์ขยีวของความคดิอนัประณีต—พลงัสัน่สะเทอืนละเอยีดทีส่ดุ

—ซ่ึงควบคุมการสำาแดงของพลังงานและสสารทั้งปวง สิ่งสร้างทั้งปวง 

ล้วนเกิดจากพระดำาริแห่งพระเจ้า หรือรูปแบบของความคิด จากนั้นจิต 

สำานึกแหง่พระเจา้ สง่เจตจำานงใหร้ปูแบบความคดิทัง้หลายควบแน่นเปน็ 

แสงและพลังงาน สุดท้ายกลายเป็นพลังสั่นสะเทือนหยาบของสสาร

 ในเมื่อมนุษย์ถูกสร้างตามฉายาแห่งพระเจ้า มนุษย์จึงแตกต่าง

จากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำาอื่นๆ กล่าวคือ มนุษย์มีอิสระที่จะใช้อำานาจความคิด

และพลังงานเช่นเดียวกับพระเจ้า เมื่อเรากระทำาการไปตามความคิดที่

เคยชิน เราได้สร้างสภาพการณ์อย่างที่ชีวิตจะเป็นไป การสวดอธิษฐาน
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อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เกิดจากฐานการเข้าใจความจริงน้ี ด้วยการใช้

พลังรังสรรค์จักรวาลดังที่กล่าวมา การสวดอธิษฐานจะปรับเข้ากับ 

คลื่นพระดำาริ ในรูปแบบของด้านสุขภาพ ความกลมกลืน และความ

สมบูรณ์ จากน้ันจึงใช้พลังเจตจำานงเช่ือมโยงพลังงานมาทำาให้รูปแบบ

ความคิดเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมา 

 การสวดอธิษฐานเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ซ่ึงเราสามารถปรับ

คลื่นความคิดและปรับเจตจำานงให้เข้ากับจิตสำานึกและเจตจำานงของ 

พระเจ้า ด้วยการสวดอธิษฐาน เราได้สร้างความสัมพันธ์อันเปี่ยม

ด้วยความรักและความเป็นส่วนตัวกับพระองค์ และพระองค์ก็จะ 

ทรงตอบรับคำาอธิษฐานน้ันอย่างแน่นอน ดังที่ท่านปรมหังสา  

โยคานันทะ ได้เขียนไว้ในหนังสือ อัตชีวประวัติของโยคี ของท่าน 

ว่า: 

“พระผู้เปน็เจา้ทรงตอบสนองต่อทกุคนและทำางานใหก้บัทกุคน  

น้อยครั้งที่มนุษย์จะตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงใส่ใจในคำาสวด

อธิษฐานของพวกเขาบ่อยแค่ไหน พระองค์มิได้ทรงลำาเอียง

เข้าข้างแค่บางคน แต่ทรงรับฟังทุกคนที่เข้าหาพระองค์ด้วย

ความวางใจมั่น ลูกๆของพระองค์ควรจะมีความศรัทธาอย่าง

ไร้ข้อกังขา ต่อความรักความเมตตาของพระบิดาผู้ทรงดำารง

อยู่ทุกหนแห่งของพวกเขาเสมอ”

  การประยุกต์ใช้พระอำานาจอันไร้ขีดจำากัดของพระเจ้า ด้วย

ความอดทนอดกลั้น และด้วย ความรัก ความช่วยเหลือ จากพระองค์  

เราจะสามารถสร้างสรรค์สถานการณ์ใดๆได้ตามที่เราต้องการ อันจะ 

ช่วยคลี่คลายความยากลำาบากและโรคร้าย—ไม่เฉพาะแต่ช่วยตนเอง

เท่านั้น แต่ยังช่วยผู้อื่นได้ด้วย
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การส่งพลังบำาบัดรักษาให้แก่ผู้อื่น

 การสวดอธิษฐานของเรา จะส่งผลแก่ชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไร?  

ก็เช่นเดียวกับที่การสวดอธิษฐานช่วยเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้น: ด้วยการ

ปลูกฝังแบบแผนเชิงบวกแห่ง สุขภาวะ ความสำาเร็จ และการเปิดใจ

ยอมรบัความช่วยเหลอืจากพระผู้เปน็เจา้ เข้าไวใ้นจติสำานึกของเรา ทา่น

ปรมหังสา โยคานันทะ เขียนไว้ว่า: 

“จิตของมนุษย์ ที่เป็นอิสระจากสิ่งรบกวน หรือ ‘คลื่นสั่น

สะเทือน’ ในความวุ่นวายไม่สงบนั้น มีพลังอำานาจกระทำาการ

ทุกอย่างที่กลไกอันซับซ้อนของวิทยุกระทำาได้ น่ันคือ ส่งและ

รับความคิด และกลั่นกรองความคิดที่ไม่พึงประสงค์ออกไป  

เช่นเดียวกับที่พลังของสถานีวิทยุ ทำางานตามปริมาณกระแส

ไฟฟ้าที่มันใช้ได้ ประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุมนุษย์ ก็ขึ้นอยู่

กับปริมาณเจตจำานงที่แต่ละคนมีด้วยเช่นกัน”

  จติของครุผูุ้ต่ืนรู้* ผู้ปรบัคลืน่เจตจำานงของตนใหส้อดคลอ้งกับ

เจตจำานงกับพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์นั้น สามารถส่งพลังของพระเจ้าไป

บำาบัดรักษาร่างกาย จิตใจ และวิญญาณได้ทันที งานประพันธ์และบท

บรรยายของท่านปรมหังสา โยคานันทะ เต็มไปด้วยตัวอย่างการบำาบัด

รักษาเช่นน้ี ท่านอธิบายไว้ว่า แม้ดูเหมือนเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ แต่การ

บำาบัดรักษาอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวน้ัน คือผลเปี่ยมล้นตามธรรมชาติของ

กฎการรังสรรค์จักรวาลอันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง คุรุผู้ต่ืนรู้เหล่าน้ี

สื่อพระดำาริอันสมบูรณ์แห่งพระเจ้า ตามกระบวนการรังสรรค์จักรวาล 

ด้วยพลังเจตจำานงและพลังงานมากพอที่จะทำาให้แบบแผนความคิดน้ัน

ปรากฏในจิตใจและร่างกายของผู้อื่น 

* บุคคลผู้บรรลุการเป็นนายของตนเองได้แล้ว และได้ตระหนักรู้ว่า ตนเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระเจ้าผู้ทรงสถิตทั่ว 
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 ผู้ทีส่วดอธษิฐานตามหลกัการน้ี จะพบวา่ คำาสวดอธษิฐานของตน  

มผีลเปน็รปูธรรม และแมเ้ปน็ทีแ่น่ชัดวา่ พลงัอำานาจของปจัเจกแต่ละคน

ยอ่มน้อยกวา่พลงัอำานาจทีค่รุทุา่นหน่ึงจะสง่ใหไ้ด้ แต่เมือ่คำาสวดอธษิฐาน

ของผู้คนจำานวนนับพันรวมกันเข้า คลื่นพลังสั่นสะเทือนแห่งสันติภาพ

และการเยียวยาอันศักด์ิสิทธิ์ก็จะบังเกิดข้ึน ดังน้ัน ผลลัพท์อันพึง

ปรารถนาทีไ่มอ่าจประเมนิคา่ก็จะบรรลผุลได้ ทา่นปรมหงัสา โยคานันทะ  

ได้ริเริ่ม สภาการสวดอธิษฐานเซลฟ์ รีอะไลเซช่ัน เฟลโลว์ชิพ และ

การสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกข้ึนก็เพื่อการน้ี (Self-Realization  

Fellowship Prayer Circle and the Worldwide Prayer Circle)

การรับใช้มนุษย์อย่างสูงสุด

 ผู้ทีจ่ติและวญิญาณละเอยีดออ่น จะรูส้กึวา่ความทกุขข์องผู้อืน่คอื

ความทกุขข์องตน ในโลกทีเ่ต็มไปดว้ยปญัหาและความทกุข์ยากของเรา  

ซึ่งผู้คนนับไม่ถ้วนเป็นพันๆคนต้องประสบกับภัยสงคราม ความยากจน 

โรคภัยไข้เจ็บ ความวิตกกังวล และไร้เป้าหมายในชีวิต จึงเป็นธรรมดา

อยู่เอง ที่หญิงชายผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะรู้สึกห่วงใย อยากให้

พี่น้องชายหญิงในประเทศทั้งหลายทั่วโลก มีสุขภาวะที่ดี คนเหล่านี้มัก

จะสงสยัวา่ “ฉนัจะทำาสิง่ใดได้บา้งเพือ่ทีจ่ะช่วยบรรเทาปญัหาของโลก?” 

 คำาตอบของทา่นปรมหงัสา โยคานันทะน้ันชัดเจน วา่ “สิง่เดียว

ทีจ่ะช่วยโลกได ้คอืจิตสำานึกแหง่วญิญาณ—การตระหนักรูว้า่พระเจา้ทรง

อยู่ในตัวเราและในทุกชีวิต ข้าพเจ้าไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดสันติภาพได้

เลยหากไร้ซึ่งสิ่งนี้ ขอให้ท่านเริ่มที่ตนเอง เราไม่มีเวลาให้เสียไปอีกแล้ว 

เป็นหน้าที่ของท่านต้องทำาสิ่งที่ท่านทำาได้ เพื่อนำาอาณาจักรพระเจ้ามาสู่

โลก”

 เราต้องหยัง่เหน็พระเจา้และความรกัของพระองคใ์นตัวเรา และ

เผยแผ่สู่ภายนอก ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา บรรดานักบุญและคุรุ



 มนุษย์ได้มาถึงจุดวิกฤตในประวัติศาสตร์ ที่ต้องหัน
เข้าหาพระเจ้า เพื่อหลีกเลี่ยงผลจากความคิดที่ผิดพลาด 
ของตน เรา และใช่แต่พวกเราไมก่ี่คน แต่เราทกุคน ต้องสวด 
อธิษฐาน อย่างเรียบง่าย ด้วยอารมณ์แรงกล้า และจริงใจ 
สวดอย่างมีพลังยิ่งๆขึ้น ตามศรัทธาที่เติบกล้าของเรา 
 เราต้องเตรียมบรรดาผู้นำาในโลกให้พร้อมรับ ด้วยการ
สวดอธิษฐานขอให้บรมวิญญาณแห่งพระเจ้า มาประทับใน
จิตและหัวใจของพวกเขา เราต้องเตรียมตัวเราเอง พวกเรา
ทุกๆคนให้พร้อมรับ ด้วยการขอให้พระเจ้าทรงช่วยในการ
ดำาเนินชีวิต เพื่อที่ศานติจะบังเกิดได้ 
 เราต้องสวดอธษิฐานในโบสถ ์ทีบ่า้น บนรถไฟ ขณะขับ
รถ ขณะทำางาน—และทำาต่อไปไมห่ยดุยัง้ ยามน้ีเราทกุคนมี
ความสำาคญั ความสามารถทีจ่ะแสวงหาความช่วยเหลอืจาก
พระเจ้าของแต่ละคน คือตัวเช่ือมที่จำาเป็นในการเช่ือมร้อย 
โซ่ทองของความกลมกลืนและสันติสุข 
 การสวดอธิษฐาน คือการสำาแดงความรักอย่างเป็น
พลวัต ด้วยการเพรียกหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ด้วยความห่วงใยเพื่อนมนุษย์ ท่านสามารถช่วยให้โลก
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการสวดอธิษฐาน และกระทำาการอย่าง
เปี่ยมด้วยพลังอธิษฐาน

—ดัค ฮัมมาร์สค์จอลด์
ในโอกาสอุทิศห้องปฏิบัติสมาธิ

ณ สำานักงานใหญ่ สหประชาชาติ
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ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้สอนว่า น่ีคือคำาตอบเดียวที่ปฏิบัติได้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของมนุษย์ เพราะจิตสำานึกของเรากับ 

สภาวะของโลกต่างสัมพันธ์กันอย่างมีพลวัต เมื่อผู้คนพูดถึง ปัญหา  

“การเมอืง” “สงัคม” หรอื “ระหวา่งประเทศ” พวกเขามกัไมต่ระหนักวา่  

สภาวการณ์เหลา่น้ี มใิช่อะไรอ่ืน หากแต่เปน็ความคดิและการกระทำาของ

ปจัเจกบคุคลนับลา้นๆทีส่ัง่สมกันมา และวธิเีดียวทีจ่ะเปลีย่นสภาวการณ์

ของโลกได้ คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ท่านปรมหังสา โยคานันทะ  

กล่าวไว้ว่า:

“ภยัพบิติัทีเ่กดิแก่ธรรมชาติอยา่งฉบัพลนั และทำาใหเ้กดิความ

เสียหาย การบาดเจ็บล้มตายของผู้คนจำานวนมากน้ัน มิใช่  

‘การกระทำาของพระเจา้’ ภยัพบิติัเช่นน้ัน เปน็ผลมาจากความ

คิดและการกระทำาของมนุษย์เราน่ีเอง ที่ใดที่คลื่นสั่นสะเทือน

แห่งดุลยภาพดี-ช่ัวของโลกถูกรบกวน จากพลังร้ายที่สั่งสม

จากความคิดและการกระทำาที่ผิดๆของมนุษย์ ท่านก็จะได้

เห็นหายนะ...

“สงครามมิได้เกิดจากการลิขิตของพระเจ้า แต่เกิดจากความ

เหน็แก่วตัถุทีแ่ผ่ขยายไปทัว่... เมือ่ใดทีว่ตัถุนิยมเข้ามามอีำานาจ

เหนือจิตสำานึกของมนุษย์ เมื่อน้ัน รังสีละเอียดอ่อนฝ่ายลบ

จะแผ่กระจาย พลังที่สั่งสมน้ีจะรบกวนประจุความสมดุลของ

ธรรมชาติ และเมื่อน้ัน แผ่นดินไหว น้ำาท่วม และหายนภัย

อื่นๆจะตามมา”
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การสัมผัสพระเจ้าเยียวยาได้ทั้งปัจเจกบุคคล
และประเทศชาติทั้งหลาย

 อย่างไรก็ตาม ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ย้ำาว่า พลังสั่น

สะเทือนที่เป็นลบของความเห็นแก่ตัว ความโลภ และความเกลียด

ชัง—เหตุแห่งโรคร้ายและความทุกข์ของบุคคล ตลอดจนสงครามและ

หายนภัยในชาติทั้งหลายนั้น สามารถที่จะเอาชนะได้ หากผู้คนทั้งหญิง 

ชายจำานวนมากพอหันเข้าหาพระเจ้า ด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนา  

การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการดำารงชีพอยู่ในคุณธรรมและสนทนา

กับพระเจ้า เมื่อนั้นแล้ว พลังสั่นสะเทือนแห่งศานติและความกลมกลืน 

จะแผ่จากตัวเราอยา่งอตัโนมติั ขจดัผลด้านลบจากการใช้ชีวติอยา่งขาด

ความกลมกลืนได้อย่างมากมายทีเดียว

 ดงัน้ัน การเปน็สือ่สวดอธษิฐานขอพลงับำาบดัรกัษาแหง่พระเจา้

มาช่วยเยียวยาผู้อื่น จึงเป็นการรับใช้อย่างสูงสุดที่เราจะมอบให้แก่ผู้อื่น

ได้ การบริจาคทานด้วยวัตถุ การทำางานเพื่อสวัสดิการสังคม และการ

บรรเทาทกุข์ในรปูแบบอ่ืนๆ มคีณุคา่และจำาเปน็ในการขจดัทกุขข์องผู้อืน่

ไดเ้ปน็ช่ัวคราว แต่การสวดอธษิฐานอย่างเปน็วทิยาศาสตรน้ั์น จะห้ำาหัน่

ต้นเหตุแหง่ความทกุข์ในโลก ซ่ึงก็คอื แบบแผนความคดิผิดๆของมนุษย์

นั่นเอง

 ด้วยการมีส่วนร่วมในการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก  

เราแต่ละคนจะสามารถนำาการเยียวยา และสันติภาพที่ยั่งยืนมา 

สู่โลก และผู้คนที่เรารัก และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำาได้
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การสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก

 ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติอย่าง

ใหญ่หลวง ผ่านทางการสวดอธิษฐานของท่าน เพื่อให้สันติภาพบังเกิด

ในโลก และเพื่อบำาบัดรักษาความทุกข์ให้ผู้คนทั้งด้านกายภาพ ทาง

จิตใจและทางวิญญาณ ทุกเช้า ในสมาธิอันลึกล้ำา ท่านเรียกร้องขอ

พระเจ้าให้ทรงประทานพรแด่ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่ง

พลังการเยียวยาไปสู่พวกเขาเหล่านั้น ผ่านวิธีปฏิบัติที่เรียบง่าย แต่ทรง

ประสทิธภิาพอยา่งยิง่ (ดังทีอ่ธบิายไวท้ีห่น้า 20 ) เมือ่เวลาผ่านไป ทา่น

โยคานันทะ ได้ขอให้นักบวชในสำานักของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น ร่วมกับ

ท่านในการพยายามรับใช้โลกด้วยการสวดอธิษฐานดังกล่าว สภาการ

สวดอธิษฐานเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ จึงได้เกิดขึ้น

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำาสหรัฐอเมริกา ฯพณฯ ดร. พินัย รันชัน เสน กับท่าน 
ปรมหังสา โยคานันทะ ที่สำานักงานใหญ่นานาชาติเซลฟ์ รีอะไลเซช่ัน เฟลโลว์ชิพ  
นครลอสแอนเจลีส ค.ศ. 1952 ท่านทูตเสนกล่าวในเวลาต่อมาว่า:
 “ถ้าเรามีคนอย่างท่านปรมหังสา โยคานันทะ ในสหประชาชาติวันน้ี โลกน้ีคงจะน่าอยู่
และดีกว่าที่เป็น”
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 ด้วยการนำาของท่าน ศรีทยมาตา ผู้สืบทอดสายธรรมของท่าน

ปรมหงัสา โยคานันทะ งานของสภาการสวดอธิษฐานดังกลา่ว ไดด้ำาเนิน

สืบต่อมาอย่างไม่ขาดตอนตลอดหลายปีที่ผ่านมา สภาฯ น้ีร่วมกันทำา

สมาธิ และสวดอธิษฐานเพื่อผู้อื่นทุกเช้า-เย็น ตามวิธีปฏิบัติเพื่อการ

เยยีวยาทีท่า่นปรมหงัสา โยคานันทะ ได้ปฏิบติัเองและสอนไว ้จดหมาย

จำานวนนับไม่ถ้วน ที่ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ได้รับจากผู้ที่เคย

ขอความช่วยเหลอื และได้รบัการช่วยเหลอื ยืนยนัพลานุภาพเอนกอนันต์ 

ของพระผู้เป็นเจ้า ที่สภาการสวดอธิษฐานได้สื่อไปถึงผู้คนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเยียวยาร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของพวกเขา

 ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงความปรารถนาของท่าน

บอ่ยครัง้ ใหก้ารทำางานเยียวยารกัษาของสภาการสวดอธษิฐานน้ี ขยาย

เพ่ิมพนูด้วยการทีส่มาชิกเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน เฟลโลวชิ์พ และมติรสหาย

ในทกุดินแดน หลอมรวมวญิญาณและดวงใจทีม่คีวามเหน็อกเหน็ใจผู้อืน่ 

ใหเ้ปน็หน่ึงเดยีวกนัในการสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่โลก นับแต่การกอ่

ตั้งสภาสวดอธิษฐานนี้เป็นต้นมา การสวดอธิษฐานโดยผู้เข้าร่วมทั่วโลก 

ไดช่้วยสรา้งสายธารแหง่พลานุภาพของพระเจา้แผ่ไพศาลข้ึนเรือ่ยๆ ราย

ล้อมโลกไว้ด้วยความผสานกลมกลืน ความปรารถนาดี และสันติภาพ

 เราหวังว่าท่านจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สายธาร

การเยียวยาน้ี ด้วยการสวดอธิษฐานอย่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งวิญญาณ

ของท่าน การสวดอธิษฐานมีเป็นประจำาทุกสัปดาห์ ตามอาราม ศูนย์  

และกลุ่มปฏิบัติสมาธิของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ หากท่านไม่

สามารถเข้าร่วมได้ตามสถานที่เหล่าน้ี หรือท่านปฏิบัติตามคำาสอนของ

สายธรรมอื่น ท่านสามารถที่จะปฏิบัติเป็นการส่วนตัวทุกสัปดาห์ที่บ้าน

ของทา่น (อา่นวธิทีำาหน้า 23) ดังทีก่ลา่วในตอนต้น วา่หลกัการพืน้ฐาน

ของการสวดอธษิฐานและการบำาบดัรกัษาดังทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอืเลม่น้ีน้ัน 

สามารถนำามาใช้ได้กับทกุคน ไมว่า่นับถือศาสนาใด หากทา่นปรารถนาจะ



16

มสีว่นรว่มกับการสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่โลกของเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  

เฟลโลว์ชิพ โปรดดูใบสมัครท้ายหนังสือเล่มนี้

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ กับ ท่านมหาตมา คานธี
วราธา, อินเดีย, ค.ศ. 1935

ท่านโยคานันทะกำาลังอ่านข้อความซ่ึงท่านคานธีเพิ่งเขียน (วันน้ันเป็นวันจันทร์ ซ่ึงเป็น 
วันถือวัตรเงียบของท่านมหาตมา) ในวันต่อมาท่านโยคานันทะ ได้สอนกริยาโยคศาสตร์ 
ให้แก่ท่านมหาตมา ตามที่ท่านร้องขอ
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อนุสรณ์สถานสันติโลกคานธี ตั้งอยู่ที่ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

เลคชไรน์
อฐัสิว่นหน่ึงของทา่นมหาตมา คานธ ีถูกนำามาบรรจุไว ้ณ แทน่บชูาของ เซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  
เฟลโลว์ชิพ เลคชไรน์ เมืองแปซิฟิค พาลิเซดส์ แคลิฟอร์เนีย อัฐินี้นักหนังสือพิมพ์และ
เจา้ของสำานักพมิพผู้์มช่ืีอเสยีงจากอนิเดยีคนหน่ึง สง่มาถวายแก่ทา่น ปรมหงัสา โยคานันทะ  
เพราะเขาทราบถึงความผูกพันทางธรรมอันล้ำาลึก ระหว่างบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง 

 “นักวิทยาศาสตร์บอกเราว่า หากไม่มีพลังเช่ือมโยงระหว่าง

อะตอมทัง้หลายทีป่ระกอบเปน็โลกใบน้ี โลกจะพงัทลายเปน็เสีย่งๆ และ

เรากม็ชีีวติอยูไ่มไ่ด ้ในเมือ่สสารแมท้ีไ่รค้วามรูส้กึก็ยังมพีลงัยดึโยงไว ้สิง่

มีชีวิตทั้งหลายก็ต้องมีพลังนั้น พลังที่เรียกว่า ความรัก ซึ่งเราสังเกตได้ 

ระหวา่งพอ่กบัลกู ระหวา่งพีช่ายกับน้องสาว เพือ่นกับเพือ่น แต่เราต้อง

เรียนรู้ที่จะใช้พลังน้ันกับทุกชีวิต ในการใช้พลังความรัก ประกอบด้วย

การรับรู้พระเจ้าของเรา”
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❖ ❖ ❖

 “ไมม่คีวามพยายามใดๆสำาเรจ็ได้ ถ้าปราศจากการสวดอธษิฐาน 

—ถ้าไม่ยอมรับอย่างแน่แท้ว่า ความอุตสาหะของมนุษย์แม้จะเลิศเลอ

เพียงใด ก็ไม่อาจบังเกิดผลได้ หากไร้พระพรของพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง”

     —มหาตมา คานธี

การร้องขอให้สวดอธิษฐาน

 เราเชิญชวนท่านให้ร้องขอการสวดอธิษฐาน ให้แก่ตัวท่านเอง

หรือให้แก่บุคคลอื่นๆ เพียงแค่แจ้งช่ือบุคคลที่ต้องการให้อธิษฐานให้  

บนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือแฟกซ์  

ทุกคำาร้องขอจะได้รับการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่จากสมาชิกใน

สภาการสวดอธิษฐานทันที บุคคลผู้มีชื่อตามที่แจ้งมา จะได้รับการสวด

อธษิฐานให ้ในระหวา่งการสวดเพือ่บำาบดัรกัษาทกุเช้าและเยน็เปน็พเิศษ  

นานสามเดือน บุคคลเหล่าน้ัน ไม่จำาเป็นต้องปรากฏตัวในพิธีสวด

อธิษฐานเพื่อการเยียวยาดังกล่าวนั้น

 คำาร้องขอการสวดอธิษฐานจะได้รับการเก็บเป็นความลับอย่าง

เครง่ครดั ทา่นไมจ่ำาเปน็ต้องแจง้รายละเอยีดของปญัหา เวน้แต่ต้องการจะ

ทำาเช่นน้ัน สิง่ทีจ่ำาเปน็ในการปฏิบติัภารกิจของสภาการสวดอธษิฐาน และ

การสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่โลก มเีพยีงช่ือของบคุคลทีต้่องการการ

เยียวยาเท่าน้ัน หากมีใครในการสวดอธิษฐานรู้รายละเอียดปัญหาของ

บุคคลใด ก็ไม่ควรสนทนากันเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว  

สภาพจิตใจเชิงลบอาจทำาให้พลังการสวดลดน้อยถอยลงไปได้ สิ่งที่

สมาชิกในกลุ่มควรปฏิบัติ คือรวมจิตทั้งหมดไปที่พลังบำาบัดรักษาของ

พระเจา้เทา่น้ัน ขอใหค้วามสมบรูณ์ได้มาแทนทีส่ภาวการณอ์นัขาดความ

กลมกลืน
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การสวดอธิษฐาน
(ใช้เวลา 15-20 นาที)

 การสวดอธิษฐานที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ปฏิบัติกัน

ในอาศรมของนักบวชของเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน เฟลโลวชิ์พ ในอาราม และ

ในสมาธิกลุ่มทั่วโลก โดยใช้พื้นฐานหลักสองอย่างของการสวดอธิษฐาน

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ คือ ความคิดและพลังงาน เริ่มแรก คือ ความ

คิดในความสมบูรณ์และการปรับจิตเข้ากับความช่วยเหลือของพระเจ้า  

แล้วส่งกระจายไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด จากน้ันด้วยวิธี

ปฏิบัติตามที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะสอนไว้ พลังการบำาบัดรักษาจะ

ไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคน 

1. สวดเริ่มกิจกรรม

2. ข้อน้ีจะทำาหรอืไมท่ำาก็ได้: อา่นข้อเขยีนสัน้ๆทีใ่หแ้รงบนัดาลใจของ

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ และ/หรือจะเลือกอ่านเพลงสวดบาง

บทของท่านก็ได้

3. การทำาสมาธิช่วงสั้นๆ ปรับความคิดของท่านเข้ากับพลังเยียวยา

ของพระเจ้า ทำาสมาธิตามวิธีปฏิบัติที่สอนไว้ในบทเรียนเซลฟ์  

รีอะไลเซช่ัน เฟลโลว์ชิพ (ถ้าท่านรู้วิธีเหล่าน้ัน) จากน้ันต้ังจิต

อธิษฐานให้แก่ผู้ที่ขอความช่วยเหลือมายังสภาการสวดอธิษฐาน  

นอกจากน้ี ท่านอาจอธิษฐานให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก หรือขอ

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้ท่านเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิด

แก่ท่านได้ด้วย

 จดจ่อจิตไปที่จุดกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง* จินตนาการถึงแสง

*    ศูนยก์ลางของการจดจอ่จติและเจตจำานงในกาย มกัเรยีกกันวา่ “ตาธรรม” หรอื “ตาทีส่าม”  
ของญาณหยั่งรู้ เป็นประตูสู่ภาวะจิตที่สูงข้ึนไป พระเยซูตรัสถึงแสงแห่งพระเจ้า ที่รับรู้
ด้วยตาธรรมว่า “เมื่อใดที่ดวงตาของท่านเป็นหน่ึง กายของท่านจะสว่างไปด้วยแสง”  
(มัทธิว 6:22)
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ทพิยอ์นัสัน่สะเทอืนของพระเจา้ รูส้กึวา่ แสงน้ันคอืทพิยจติอนัทรง

พลังแห่งพระเจ้า ที่ส่งแสงที่เข้มข้นด้วยพลังสั่นสะเทือนแห่งการ

บำาบัดรักษาผ่านตาธรรมของท่าน ไปเยียวยาผู้ที่ขอให้ท่านสวด

อธิษฐานช่วยเหลือทั้งหลาย ท่านอาจสัมผัสได้ถึงความสงบและ

ซาบซ่าน หรอืรูส้กึมแีรงดึงดูดตรงหวา่งคิว้น้ัน ไมว่่าจะรูส้กึอยา่งไร  

ขอให้ท่านตระหนักอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า พลังการเยียวยาของ

พระเจ้ากำาลังส่งพระพรไปสู่ผู้คนที่ท่านสวดอธิษฐานให้

4. ข้อน้ีจะทำาหรือไม่ทำาก็ได้: หลังจากทำาสมาธิ อาจมีการกล่าวคำา 

ย้ำาเตือนบทสั้นๆ หากต้องการเช่นนั้น (วิธีปฏิบัติ มีแสดงไว้ที่บท 

ที่ 5 ของหนังสือ ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบำาบัดรักษา ของ

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ)

5. ปฏิบติัวธิกีารบำาบดัรกัษาตามคำาสอนของทา่นปรมหงัสา โยคานันทะ  

(ดังที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไป)

6. สวดมนต์ปิดกิจกรรม เพื่อสันติภาพของโลก

วิธีบำาบัดรักษา ตามคำาสอนของ
ท่านปรมหังสา โยคานันทะ

 วทิยาศาสตรส์มยัใหมแ่สดงใหเ้หน็แลว้วา่ ทกุสิง่ในจกัรวาลลว้น

ประกอบด้วยพลังงาน ความแตกต่างที่เห็นในของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

เสียง และแสง นั้นเป็นเพียงความแตกต่างของแรงสั่นสะเทือนที่มีความ

แตกต่างกันในสิ่งเหล่าน้ัน ศาสนาหลักๆของโลกได้ระบุไว้ในทำานอง

เดียวกัน ว่าสิ่งสร้างทั้งหลาย ล้วนเกิดจากพลังจักรวาลอันสั่นสะเทือน

ของ โอม* หรือ อาเมน อันเป็นพระวจนะ หรือ พระจิต “ในตอนแรก

* รากคำาภาษาสันสกฤต หรือรากเสียงอันแสดงถึงคุณลักษณะแห่งพระเจ้า ที่รังสรรค์
และจรรโลงสิ่งสร้างทั้งหลายไว้ แรงสั่นสะเทือนแห่งจักรวาล โอม ในพระเวท กลายเป็น
คำา หุม อันศักดิ์สิทธิ์ในภาษาทิเบต อามีน ของมุสลิม และ อาเมน ของชาวอียิปต์ กรีก 
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เริ่มน้ันมีพระวจนะ และพระวจนะน้ันอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะน้ัน

คือพระเจ้า....สรรพสิ่งล้วนรังสรรค์ข้ึนโดยพระองค์ และหากปราศจาก

พระองค์จะไม่มีสิ่งใดปรากฏดังเช่นที่ได้สร้างมาแล้ว” (จอห์น 1:1, 3)

 “ทุกสิ่งเหล่านี้ ล้วนเปล่งเสียง อาเมน ประจักษ์พยานที่ศรัทธา

มั่นและจริงแท้ต่อการเริ่มต้นรังสรรค์สรรพสิ่งของพระเจ้า” (วิวรณ์  

3:14) เช่นเดียวกับเสียงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

ขณะกำาลังทำางาน เสียง โอม อันสถิตทั่วย่อมยืนยันได้อย่างมั่นใจถึง  

“เครื่องยนต์จักรวาล” ที่ขับเคลื่อนผดุงสรรพชีวิต สรรพสิ่งที่พระองค์

ทรงสร้าง ด้วยพลังการสั่นสะเทือน

 ด้วยการจดจ่อจิตและเจตจำานง เราสามารถใช้จิตสำานึกเพ่ิมพูน

พลังจักรวาลในกาย สามารถส่งพลังน้ันไปยังส่วนใดของร่างกายได้ หรือ

ปล่อยพลังผ่านปลายน้ิวไปในห้วงอากาศ ให้เล่ือนไหลด่ังพลังบำาบัดไปสู่ผู้ท่ี

ต้องการ—ต่อให้เขาอยู่ไกลออกไปนับพันไมล์ ด้วยมหาพลังอันส่ันสะเทือน

แห่งโอม เราสามารถสัมผัสพระจิตอันสถิตท่ัวแห่งพระเจ้าโดยตรง ณ แดน

ไร้ซ่ึงมโนทัศน์เก่ียวกับกาละและเทศะอันเป็นมายา การร้องขออย่างจริงใจ

ของผู้ต้องการความช่วยเหลือ กับพลังการจดจ่อจิตท่ีผู้สวดอธิษฐานส่งไป

จะเช่ือมต่อสัมพันธ์กันทันที เม่ือปฏิบัติตามวิธีการต่อไปน้ี

(ยืนขึ้นขณะกระทำากิจกรรม)

1. หลับตาและสวดอธิษฐานดังต่อไปนี้:

 “ข้าแต่พระบดิาเจา้ พระองคท์รงสถติทัว่ ทรงประทบัอยูใ่นบตุร

ทัง้หลายของพระองค ์โปรดทรงแสดงพลงับำาบดัรกัษาของพระองค์

โรมนั ยวิ และชาวครสิต์ เราสมัผัสโอมได ้ดว้ยการวธิปีฏิบัติสมาธขิอง เซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  
เฟลโลว์ชิพ ความเกษมสุขจากการรวมเป็นหน่ึงเดียวกับทิพยอำานาจที่ไม่อาจเห็นแห่ง
พระเป็นเจ้า (“ผู้ปลอบโยน” ซึ่งได้แก่ “พระจิต” (จอห์น 14:26) เป็นรากฐานการสวด
อธิษฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง 
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ใน รา่งกาย ของพวกเขา” ขณะทีย่งัหลบัตาอยู ่หนัฝ่ามอืเขา้หากัน

และถมูอืทัง้สองข้าง ทำาประมาณ 10-20 วนิาท ี(การเคลือ่นไหวน้ี  

และอีกอันที่จะพูดถึงในย่อหน้าต่อไป เป็นวิธีอันทรงประสิทธิภาพ

ในการรวมพลงัและรบัรูถ้งึพลงัในฝ่ามอื) พรอ้มๆกันน้ัน จดจอ่จติ

อย่างลึกซ้ึงถึงพลังจักรวาลที่กำาลังไหลเข้ามาในตัวท่านผ่านสมอง

ส่วนท้าย* แล้วไหลต่อไปยังแขนและมือของท่าน ท่านจะรู้สึกอุ่น

และซาบซ่านที่แขนและมือ ขณะที่พลังการบำาบัดรวมกันที่ตรงน้ัน  

อย่าเกร็ง ปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายตลอดเวลา จากนั้น ยกมือ

ทั้งสองเหยียดตรงออกไปเบื้องหน้าในระดับความสูงประมาณหน้า

ผากของทา่น แลว้เปลง่เสยีงสวด โอม พรอ้มๆกับทีเ่ปลง่เสยีงสวด 

โอม คอ่ยๆลดมอืเบือ้งหน้าลง จนแขนทัง้สองข้างหอ้ยอยูข่า้งลำาตัว  

ขณะทำาเช่นนั้น จินตนาการหรือรู้สึกด้วยใจ ว่า พลังบำาบัดรักษา

กำาลังไหลผ่านมือของท่าน ไปสู่ผู้ที่ต้องการการเยียวยา

2.  “ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงสถิตทั่ว ทรงประทับอยู่ในบุตร

ทัง้หลายของพระองค ์โปรดทรงแสดงพลงับำาบัดรกัษาของพระองค์

* คมัภรีโ์ยคะ อธบิายวา่ พลงัจกัรวาลทีเ่ข้ามาในรา่งกาย โดยหลกัๆแลว้ ผ่านสมองสว่นทา้ย  
ในพระคมัภรีส์มองสว่นทา้ยไดร้บัการกลา่วถึง วา่เป็น “พระโอษฐข์องพระเจา้” และพลงังาน
จักรวาล เรยีกวา่ “พระวจนะ” หรอื โอม พระเยซูทรงประกาศวา่ “มนุษยจ์ะดำารงชีวติดว้ยอาหาร  
[พลงัจากแหลง่วตัถุ—อาหาร น้ำา และออกซิเจน] เพยีงอยา่งเดียวไมไ่ด ้แต่ต้องดำารงชีวติ
ด้วยพระวจนะทุกคำา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)
 ท่านปรมหังสา โยคานันทะ อธิบายหลักการนี้โดยเปรียบเทียบร่างกายกับแบตเตอรี่
รถยนต์ อายุของแบตเตอรี่ข้ึนอยู่กับสารเคมีและน้ำากลั่นที่ใส่จากภายนอกเพียงบางส่วน 
แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟในรถเพื่อที่จะชาร์จมันไว้ และ
ทำาใหม้นัสามารถสรา้งพลงังานได้มากขึน้จากสารเคมเีหลา่น้ัน แบตเตอรีร่ถยนต์ทีห่มดอายุ
ไมส่ามารถนำามาชารจ์ไดด้ว้ยการเติมสารเคมใีหมเ่ข้าไป แต่จำาเปน็ต้องชารจ์กระแสไฟฟา้
เข้าไปเพื่อทำาให้มันกลับมีชีวิตอีกครั้ง ในทำานองเดียวกัน ร่างกายที่ตายแล้ว ไม่สามารถ
ทำาใหฟ้ืน้ได้ดว้ยการเอาอาหารใสใ่หเ้ต็มกระเพาะและเติมอากาศใหเ้ต็มปอด การจะเปลีย่น
สารเคมีเหล่านั้นให้เป็นพลังงาน ร่างกายต้องการแรงสั่นสะเทือนของพลังชีพ (พระวจนะ)  
“ออกมาจาก” สมองส่วนท้าย (“พระโอษฐ์ของพระเจ้า”) ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 
เจตจำานงคือสิ่งที่ดึงพลังชีพจากพลังจักรวาลที่รายรอบเข้ามาทางสมองส่วนท้าย 
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ใน จิตใจ ของพวกเขา” ขณะที่ยังหลับตาอยู่ ยกมือทั้งสองขึ้น

มา แบมือให้ปลายนิ้วหันสวนทางกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้น ให้ฝ่ามือ

หน่ึงอยูด้่านหลงัอกีมอื แลว้หมนุมอืทัง้สองข้างวนไปขา้งหน้าอยา่ง

รวดเร็ว ไม่ช้ามือของท่านจะเต็มไปด้วยพลังจักรวาล จดจ่อจิตถึง

พลังจากจักรวาลที่กำาลังไหลเข้ามาในตัวท่านผ่านสมองส่วนท้าย

ไปที่มือทั้งสอง หมุนมือต่อไปอีกประมาณ 10-20 วินาที จากนั้น 

ยกมอืทัง้สองเหยยีดตรงออกไปเบือ้งหน้าในระดับความสงูประมาณ

หน้าผากของทา่น แลว้เปลง่เสยีงสวด โอม พรอ้มๆกับทีเ่ปลง่เสยีง

สวด โอม คอ่ยๆลดมอืเบือ้งหน้าลง จนแขนทัง้สองข้างหอ้ยอยูข้่าง

ลำาตัว ขณะทำาเช่นนั้น จินตนาการหรือรู้สึกด้วยใจ ว่า พลังบำาบัด

รักษากำาลังไหลผ่านมือของท่าน ไปสู่ผู้ที่ท่านสวดอธิษฐานให้

3. “ขา้แต่พระบดิาเจา้ พระองคท์รงสถิตทัว่ ทรงประทบัอยูใ่นบตุรทัง้

หลายของพระองค ์โปรดทรงแสดงพลงับำาบดัรกัษาของพระองคใ์น  

วิญญาณ ของพวกเขา” (ปฏิบัติวิธีการถูฝ่ามือและเปล่งเสียงโอม

ซ้ำาอีกครั้ง ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 1 ก่อนหน้านี้)

4. ยกมือทั้งสองข้างเหยียดตรงไปเบื้องหน้า เปล่งเสียง โอม อีกครั้ง  

พร้อมกับส่งคลื่นพลังเยียวยาสันติภาพและความกลมกลืนไปทั่ว

โลกทุกแห่งหน 

การสวดภาวนาที่บ้าน

 ผู้ทีไ่มส่ามารถเข้ารว่มการสวดอธิษฐานเปน็กลุม่ได้ อาจจดัใหม้ี

การสวดอธษิฐานเปน็สว่นตัวหรอืกับครอบครวัทีบ่า้น โดยใช้รปูแบบเช่น

ทีอ่ธบิายไวข้้างต้น การสวดอธษิฐานเช่นน้ี อาจทำาเปน็สว่นหน่ึงของการ

ทำาสมาธเิช้าหรอืเยน็เปน็ประจำาก็ไดห้ากต้องการเช่นน้ัน* หลายครอบครวั

* หากเป็นไปได้ จะดีมากถ้าปฏิบัติการสวดอธิษฐานเช่นน้ี ในห้องๆหน่ึง หรือส่วน
ใดส่วนหน่ึงของห้องเป็นประจำาสม่ำาเสมอ โดยใช้พื้นที่น้ีเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ เพราะการ 
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บางส่วนของจดหมายถึงสภาการสวดอธิษฐาน 

  “การสวดอธษิฐานของทา่นได้ผลอยา่งน่าอศัจรรย.์.. การเยยีวยาของฉนั

เป็นไปอย่างรวดเร็ว และความศรัทธาของฉันก็ลึกซ้ึงข้ึนอย่างประมาณมิได้ 

เพราะว่าฉันได้ สัมผัส ถึงความรักและการเยียวยาของพระเจ้าที่รายรอบตัว

ฉัน”   —ดี. บี. โทพังกา, แคลิฟอร์เนีย

  “ฉันอยากจะบอกคุณว่า ฉันซาบซ้ึงใจ และสำานึกบุญคุณสภาการสวด

อธษิฐานมากเพยีงใด ทกุครัง้ทีฉั่นรูจั้กคนทีพ่วกคณุอธษิฐานให ้ฉนัไดส้งัเกต

เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งในชีวิตของเขาคนนั้น ตอนแรก ฉันแค่รู้สึก

ทึ่ง แต่ตอนนี้ ความศรัทธาพระเจ้า และการสวดอธิษฐานของฉัน ได้ลงลึก

มากยิ่งขึ้น ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือผู้ที่สวดอธิษฐานต่อพระองค์อย่างลึก

ซึ้งและจริงใจ”  — อาร์. เอช., พิตสเบิร์ก, เพนซิลเวเนีย

  “เมือ่เรว็ๆน้ี พอ่ของสมาชิก SRF คนหน่ึงในชุมชนของเราปว่ยหนัก และ

ฉันเป็นแพทย์คนเดียวที่รักษาเขา หลังจากที่เราใช้วิธีการเยียวยารักษาเขา 

สุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ ฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง เพราะฉัน

สังเกตเห็นว่า พลังที่แข็งแกร่งของวิธีปฏิบัตินี้ทำางานผ่านเราโดยก่อให้เกิดผล

ดีเกินกว่าวิธี และเครื่องมือทางการแพทย์ใดๆที่เราใช้รักษากันอยู่ในปัจจุบัน 

    —ดร. จี. อาร์., ซานตา เฟ, อาร์เจนตินา

  “หลายปีมานี้ ฉันเคยสงสัยประสิทธิผลของการสวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่น 

ฉนัไมเ่หน็ข้อพสิจูน์ใดๆเลยวา่มนัไดผ้ลจรงิๆ แต่ตอนน้ี ความรูส้กึทีว่า่วญิญาณ

ของฉันได้รบัการยกระดับขึน้ เปน็ผลแน่ชัดจากการสวดอธษิฐานของสภาฯ ที่

ทำาเพือ่ฉนั ทำาใหฉ้นัเหน็ข้อพสิจูน์ในชีวิตจรงิ ว่าการสวดอธษิฐานน้ันใช้ไดผ้ล 

สิ่งกีดขวางที่เสมือนว่าไม่อาจข้ามพ้นได้ค่อยๆถูกขจัดให้หมดไป”

    —บี. อาร์., แอมเฮิร์สต์, แมสซาชูเสตต์

  “เมื่อปีที่แล้ว ฉันได้ขอความช่วยเหลือจากคุณให้สวดอธิษฐานช่วยเด็ก

หญงิเลก็ๆคนหน่ึง ซ่ึงปว่ยหนักด้วยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวและโรคตับอกัเสบ  

ตอนน้ี เธอหายเป็นปกติแล้ว ไม่มีร่องรอยของเซลล์มะเร็งในระบบร่างกาย

ของเธออีกเลย การเยียวยาที่พิเศษยิ่งนี้ เป็นตัวอย่างที่ไม่อาจประเมินค่า ว่า

มนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำาพังในโลกอันยุ่งเหยิงไร้ระเบียบใบนี้”

    —อี. เอ็น., นาโปลี, อิตาลี
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พบว่าการมารวมตัวกัน โดยอาจเชิญเพื่อนๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆใน

ชุมชนมาด้วย เพื่อสวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่นและเพื่อสันติภาพโลกน้ัน  

ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตใจแห่งความรักและความกลมกลืนใน

ครอบครัวและในชุมชนวงกว้างเป็นอย่างมาก 

หัวใจสู่ความสำาเร็จในการสวดภาวนา

 บางครัง้มผู้ีถามวา่ “วธิใีดเปน็วธิดีีทีส่ดุ ในการสวดอธษิฐานให้

ผู้อื่น” ศรีทยมาตา ได้ตอบว่า:

“การสวดอธิษฐานให้กับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม...เหนือ

อื่นใด เราสวดอธิษฐานให้เขาเหล่าน้ันเปิดรับพระเจ้า ซ่ึงจะ

ทำาให้พวกเขาเปิดรับการช่วยเหลือ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  

และวิญญาณ ที่ แพทย์ผู้ศักด์ิสิทธิ์ ทรงส่งตรงมาให้ น่ีเป็น

หลักพื้นฐานของการสวดอธิษฐานทุกครั้ง พระพรของพระเจ้า

อยู่กับเราทุกคนเสมอ แต่สิ่งที่ขาดหายไป คือ การเปิดรับ

พระองค ์การสวดอธิษฐานช่วยเพ่ิมความสามารถในการเปิดรับ 

ดังกล่าวน้ัน....

“เวลาที่ท่านกล่าวคำาย้ำาเตือนซ้ำาๆเพื่อเยียวยาผู้อื่น หรือ

เยียวยาตนเอง ขอให้จินตนาการถึงพลังบำาบัดอย่างมหาศาล

ของพระผู้เป็นเจ้า เสมือนว่าแสงสีขาวรายล้อมตัวท่าน หรือ

บุคคลที่ท่านกำาลังสวดอธิษฐานให้ จงรู้สึกว่าแสงน้ัน กำาลัง

สลายโรคภัยไข้เจ็บและความผิดพลาดไม่สมบูรณ์ใดๆให้หมด

สิ้นไป ทุกความคิดดีๆที่เราคิด ทุกคำาสวดอธิษฐานที่เราเปล่ง

ออกมา สิ่งดีๆที่เรากระทำา ล้วนเปี่ยมล้นด้วยพระพลานุภาพ

แห่งพระเป็นเจ้า เราสามารถแสดงพลังน้ันให้ไพศาลยิ่งข้ึน

ใช้พื้นที่เดิมเช่นน้ี จะทำาให้ง่ายข้ึน ในการกำาหนดจิตให้มีความต้ังมั่นและถวายความรัก
พระเจ้าด้วยใจ
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ตามแรงศรัทธาที่ทวีขึ้นอย่างมั่นคง และตามความรักที่เรามี

ต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

 ในคำาสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ท่านปรมหังสา 

โยคานันทะ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เราตระหนัก

ถึงการดำารงของพระเจ้าในตน ด้วยการใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการจดจ่อ

จิตและทำาสมาธิ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ปรารถนาอย่างแรงกล้า  

ที่จะเห็นผู้ที่ฝึกวิธีการเหล่าน้ีรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความตระหนักรู้

ถึงว่าพระเจ้ามีอยู่ในทุกสิ่ง—ด้วยการหยั่งรู้อย่างแท้จริงว่า ว่าโลกคือ

ครอบครัวเดียวกัน 

 ประสทิธภิาพของการสวดอธษิฐานของสมาชิกทัว่โลก ไมไ่ด้อยู่

ทีก่ารมสีว่นรว่มจากใจทีเ่ปีย่มด้วยความเหน็อกเหน็ใจผู้อืน่เทา่น้ัน แต่ยงั

ข้ึนอยู่กับความลึกซ้ึงในการรวมกับพระเจ้า ที่สมาชิกแต่ละคนของการ

สวดอธิษฐานสามารถบรรลุด้วย จึงจำาเป็นที่เราต้องรู้ วิธี สวดอธิษฐาน  

จากน้ีไปจะเป็นคำาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับหัวใจสำาคัญที่เราพึงระลึก เพื่อ

ให้การสวดอธิษฐานมีประสิทธิภาพ

การจดจ่อจิต

 การสวดอธิษฐานท่ีประสบความสำาเร็จน้ัน ข้ึนอยู่กับความสามารถ

ในการจดจ่อจิต ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการทำาจิตให้หลุดพ้นจาก

ความวอกวอก จดจ่อความสนใจไว้ท่ีส่ิงซ่ึงประสงค์เพียงอย่างเดียว เช่น

เดียวกับแสงอาทิตย์ท่ีกระจายท่ัว ถ้ารวมลำาแสงไว้ท่ีจุดเดียวผ่านแว่นขยาย  

จะเกิดพลังแรงกล้าลุกเป็นไฟได้ ความคิด ความรู้สึกและคำาพูดท่ีเปล่ง

ออกมาก็เช่นกัน แม้ละเอียดอ่อน ทว่ามีพลังแฝงอยู่ในตัว เม่ือรวมกันใน

การสวดอธิษฐานอันทรงพลานุภาพ ด้วยวิธีการเฉพาะในการจดจ่อจิต  

ก็จะสามารถนำาอานุภาพน้ันมาใช้ในความพยายามท้ังภายนอกและภายใน 

เพ่ือเข้าถึงประสบการณ์ความผูกพันอันไม่แปรผันกับองค์พระเป็นเจ้า
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ความสำาคัญของการทำาสมาธิ

 การทำาสมาธคิอืการจดจอ่จติเพือ่การรูจ้กัพระเจา้ ทา่นปรมหงัสา  

โยคานันทะสอนว่า จะดีมากหากทำาสมาธิก่อนการสวดอธิษฐาน จะได้

เกิดการตระหนักรู ้วา่เราน้ันถกูสรา้ง “ตามฉายาของพระเจา้” วธิปีฏิบติั

การจดจอ่จติและการทำาสมาธิตามทีส่อนไวใ้นบทเรยีนเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  

เฟลโลวชิ์พ นำาจิตของเราเข้าสูภ่ายใน เผยใหเ้ราเหน็บรมวญิญาณในตน  

การจดจ่อจิตไว้กับพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเรา จะช่วยให้เราเห็น

ได้โดยตรง ว่าอาตมันแท้จริง หรือวิญญาณในตัวเราเป็นหน่ึงเดียวกับ

พระเจ้าตลอดกาลนาน 

 ทา่นปรมหงัสา โยคานันทะ กลา่ววา่ “พระเจา้มไิดท้รงต้องการ

ใหเ้ราสวดออ้นวอนราวกับเปน็ขอทาน ออดออ้นใหพ้ระองคป์ระทานสิง่ที่

เราต้องการ พระเจา้ก็เช่นเดยีวกับพอ่ทีร่กัลกูทกุคน ทรงยนิดทีีจ่ะสนอง

ความปรารถนาที่ดีงามของเรา ดังน้ัน สิ่งแรกที่เราต้องทำา คือ สร้าง

ความเปน็หน่ึงเดียวกับพระองคใ์นสมาธ ิเมือ่น้ันแลว้ เราจงึคอ่ยขอสิง่ที่

ต้องการจากพระบดิา ด้วยความคาดหวงัอยา่งทีล่กูๆพงึคาดหวงั เพราะรู ้

อยู่เต็มอกว่าพระองค์จะทรงประทานให้ตามคำาขอ”

พลังของเจตจำานง

 เจตจำานงเปน็องคป์ระกอบทีจ่ำาเปน็ยิง่ในการสวดอธษิฐาน ทา่น

ปรมหงัสา โยคานันทะกลา่วว่า “เจตจำานงทีม่คีวามสงบ ทรงพลงัอยา่งต่อ

เน่ือง สามารถทำาใหพ้ลงัอำานาจของสิง่สรา้งหวัน่ไหว บนัดาลใหพ้ระองค์

ผู้ทรงไร้ที่สิ้นสุด ทรงตอบรับ เมื่อเรายืนยันมั่นคง ไม่ยอมรับความล้ม

เหลว ความมุ่งมาดปรารถนาของเราก็จะเป็นจริง เมื่อเราใช้เจตจำานง

นั้นอย่างต่อเนื่องทั้งในความคิดและการกระทำา ความปรารถนาของเรา

ก็จะสัมฤทธิ์ผล ต่อให้สิ่งทั้งหลายในโลกไม่เอื้ออำานวย แต่เมื่อเรายืนยัน

มั่นใจ สิ่งที่หวังก็จะบังเกิด เจตจำานงเช่นนี้มีคำาตอบของพระเจ้าแฝงอยู่  
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เพราะเจตจำานงมาจากพระเจ้า และเจตจำานงที่มุ่งมั่นแน่วแน่น้ันแล 

คือทิพยจำานง”

 ในการสวดอธษิฐาน จำาเปน็ต้องแยกใหไ้ดร้ะหวา่ง ทศันคติเซ่ืองๆ

ทีว่า่ พระเจา้จะทรงทำาทกุอยา่งใหเ้รา กับทศันคติสดุโต่งอกีด้านทีเ่ช่ือแต่

ความพยายามของเราเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ 

อธิบายว่า “ต้องมีดุลยภาพระหว่าง ความคิดที่พึ่งพระเจ้าทุกอย่างของ

ยุคกลาง กับ วิถีสมัยใหม่ ที่พึ่งแต่อัตตาตน” 

 เมือ่พระเยซูทรงสวดอธษิฐานต่อพระเจา้ก่อนจะสิน้พระชนมบ์น

ไม้กางเขน ว่า “พระประสงค์ของพระองค์สำาเร็จแล้ว” พระเยซูมิได้ละ

พระประสงคข์องพระเยซูเอง แต่ทรงถวายพระประสงคแ์ละพระชนมชี์พ

แดแ่ผนการแหง่พระผู้เปน็เจา้ น้อยคนนักจกัสามารถพฒันาเจตจำานงได้

ถึงข้ันน้ัน พระเจ้าทรงคาดหวังให้บุตรทั้งหลายของพระองค์ใช้สิ่งที่ทรง

ประทาน ทั้งเหตุผล เจตจำานง และความรู้สึก อย่างเต็มความสามารถ

ในทกุความพยายาม ขณะทีเ่ราใช้ทกุวถีิทางเพือ่สรา้งความสำาเรจ็น้ัน เรา

ควรแสวงหาการนำาทางจากพระเจ้าในตัวเราด้วย ทัศนคติที่มีดุลยภาพ

เช่นน้ีทำาให้เกิดความสงบสุขุม ความเข้าใจ ความประสานกลมกลืน

ระหว่างทิพยปัญญากับปัญญามนุษย์ และการเช่ือมถึงกันระหว่าง

เจตจำานงของมนุษย์กับเจตจำานงแห่งพระเจ้า

ภักดี ความรักต่อพระเจ้า

 การสวดอธษิฐานอย่างเปีย่มด้วยความภกัดีมปีระสทิธภิาพสงูยิง่  

ความรักภักดีต่อพระเจ้า มีพลังดึงดูดราวแม่เหล็ก โน้มน้าวพระทัยของ

พระองคอ์ยา่งไมอ่าจฝืน ทา่นปรมหงัสา โยคานันทะกลา่ววา่: “สิง่เดียวที่

พระองคผู้์ทรงเสาะคน้หวัใจทรงประสงค ์คอืความรกัอยา่งจรงิใจของเรา  

พระองค์ก็เช่นเดียวกับทารกน้อย ต่อให้ใครถวายทรัพย์ศฤงคารแด่

พระองค์จนหมดสิ้น พระองค์ก็มิทรงประสงค์ แต่เมื่ออีกคนหน่ึงทูล
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พระองค์ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกรักพระองค์!’ พระองค์จะทรงหลั่ง

ไหลอยู่ในหัวใจของผู้ภักดีคนนั้น”

 พระเจ้าทรงรู้ก่อนที่เราจะทูลขอจากพระองค์* พระองค์ทรง

ต้องการความรักของเรามากกว่าการสวดอธิษฐานยืดยาว ดังที่จอห์น 

บนัยนั ได้กลา่ววา่ “สวดอธษิฐานด้วยหวัใจโดยไมพ่ดูอะไร ดกีวา่คำาพร่ำา

ทีไ่รห้วัใจ” การสวดอธษิฐานอยา่งกลไก ไรห้วัใจ ไรค้วามรูส้กึ ก็ไมต่่าง

กับการถวายดอกไม้เหี่ยวๆบูซาพระเจ้าอย่างจิตใจเลื่อนลอย การถวาย

เช่นน้ีไมน่่าจะไดร้บัการตอบรบั! แต่ถ้าเราเรยีกหาพระเจา้ซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่  

ด้วยความรักภักดี ด้วยจิตจดจ่อ และด้วยพลังเจตจำานง เราย่อมรู้ได้

อยา่งสิน้สงสยั วา่พระบดิาเจา้ผู้ทรงอำานาจและรกัหว่งใยเราอยา่งบรบิรูณ์

ไร้ขีดจำากัด ทรงได้ยินคำาสวดอธิษฐานของเรา และทรงสนองตอบต่อ

เราอย่างแน่แท้ 

❖ ❖ ❖

 ทุกท่านที่สวดอธิษฐานให้แก่ผู้อื่นโปรดได้รับพร เพราะการกระ

ทำานี้ ทำาให้เขาได้รู้ถึงเอกภาพของสรรพชีวิต เราไม่ใช่ชีวิตที่ต้องดิ้นรน

ทนทุกข์อย่างโดดเด่ียวตามลำาพัง ความสุขของเราเช่ือมโยงกับความ

สุขของทุกชีวิต ความสำาเร็จของเราอิงอาศัยสวัสดิภาพของทุกสิ่ง เรา

ขอขอบคุณจากใจ แด่ท่านทั้งหลายที่ได้ตระหนักถึงความจริงน้ี และ

ได้สละเวลาให้ความเมตตาเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเข้าร่วมการ

สวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก ขอท่านทั้งหลายโปรดรู้ว่า การรับใช้

มนุษยชาติอย่างไม่คำานึงถึงตัวตนเช่นนี้ จะได้รับความรัก ความสมหวัง 

และการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าตลอดไป 

  

   SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

* “....พระบิดาของท่าน ทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์” (มัทธิว 6:8) 



“ขอใหเ้ราสวดอธษิฐานกนัด้วยหวัใจ เพือ่พนัธมติรแหง่วญิญาณ เพือ่โลก

ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้เสมือนว่าเราถูกแบ่งกันด้วยเชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น  

ความเช่ือ และอคติทางการเมือง แต่ในฐานะลูกของพระเจ้าพระองค์

เดียวกัน วิญญาณของเราจึงสามารถสัมผัส และรู้ได้ถึงภราดรภาพและ

เอกภาพแหง่โลก ขอใหเ้ราทำางานเพือ่สรา้งสรรคโ์ลกทีเ่ปน็หน่ึงเดียว ทีท่กุ

ชาติร่วมกันทำาประโยชน์ ด้วยจิตสำานึกที่รู้แจ้ง ตามที่พระเจ้าทรงนำาทาง

“เราทกุคนสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะเปน็อสิระจากความเกลยีดชังและความเหน็

แก่ตัวได้ด้วยหัวใจของเรา ขอให้เราสวดอธิษฐานเพื่อความสมานฉันท์

ระหวา่งชาติทัง้หลาย ใหเ้ขาเหลา่น้ันจบัมอืเดินเขา้สูป่ระตูอารยธรรมใหม่

ที่งดงามไปด้วยกัน”

    —ปรมหังสา โยคานันทะ



เราขอเชิญทา่นมาร่วมกับเราในการรบัใช้ครอบครวัแห่งโลก ผา่นการ

สวดอธิษฐาน...

หากท่านปรารถนาจะร่วมกับการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกกับเซลฟ์ รีอะไลเซช่ัน  

เฟลโลว์ชิพ เชิญท่านลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ของเรา หรือส่งแบบฟอร์มน้ีไปที่เราทาง

ไปรษณีย์หรือทางแฟกส์ (โปรดดูข้างล่าง)

โปรดเขียนตัวใหญ่

         วันที่ __________________________

ชื่อ _________________________________________________________________
 นาย   นาง   นางสาว 

ที่อยู่ ________________________________________________________________

เมือง จังหวัด _________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ _________________________ ประเทศ ________________________ 

โทรศัพท์ (ไม่กรอกก็ได้) _________________________________________________

Email _______________________________________________________________

หมายเลขอา้งองิ (ถ้าเปน็นักเรยีนเอสอารเ์อฟ “SRF”)___________________________

■	■	 ข้าพเจ้าวางแผนจะทำาการสวดอธิษฐานส่วนตัว หรือ กับครอบครัวที่บ้าน

■	■	 ข้าพเจ้าเข้าร่วมการสวดอธิษฐานจัดโดยอาราม หรือ ศูนย์ปฏิบัติสมาธิของ เซลฟ์  

 รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในบริเวณของข้าพเจ้า

■	■	 ข้าพเจา้เปน็นักเรยีน บทเรยีนเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน เฟลโลวชิ์พ ต้องการขอ้มลู อาราม 

 หรือศูนย์ของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในบริเวณของข้าพเจ้า

■	■	 ข้าพเจ้าไม่ใช่นักเรียน เรียนบทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซช่ัน เฟลโลว์ชิพ ข้าพเจ้า 

 ประสงค์จะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคำาสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ 
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 เซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน เฟลโลวชิ์พ (SRF) เปน็องคก์รศาสนานานาชาติ ไมแ่สวงหา
กำาไร ก่อต้ังข้ึนเมือ่ป ีค.ศ. 1920 โดย ทา่นปรมหงัสา โยคานันทะ เพือ่แนะนำาใหผู้้คนทกุ
เชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม และความเชื่อ ได้รู้จักศาสตร์และปรัชญาโยคะอันเก่าแก่ และวิธี
ปฏิบติัสมาธอินัเลศิล้ำาขา้มกาลเวลา เปา้หมายและอดุมคติขององคก์รน้ี คอื เพือ่เสรมิสรา้ง
ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างศาสนา ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงเอกภาพอันเป็น
รากฐานของศาสนาทั้งหลาย รวมทั้งเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอันเป็นวิทยาศาสตร์
เฉพาะ เพื่อการมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าด้วยตนเอง
 ท่านปรมหังสา โยคานันทะเกิดทางตอนเหนือของอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 1893 
ท่านเป็นที่เคารพในฐานะหน่ึงในบุคคลแห่งธรรมที่โดดเด่นในยุคของเรา ปี 1920 ท่าน
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของอินเดียไปร่วมประชุมผู้นำาศาสนานานาชาติ ที่นครบอสตัน  
จากน้ัน ท่านได้พำานักต่อไปในสหรัฐอเมริกานานกว่า 30 ปี จนท่านละสังขารไปเมื่อปี 
1952 ท่านช่วยให้ชาวตะวันตกได้ซาบซึ้งและเข้าถึงปัญญาทางจิตวิญญาณของโลกตะวัน
ออกอย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยชีวิตอันทรงคุณค่าและคำาสอนของท่าน หนังสือ อัตชีวประวัติ
ของโยคี ที่ท่านเขียน ได้รับยกย่องเป็นหนังสือวรรณกรรมด้านจิตวิญญาณที่มีคุณูปการ
สูงยิ่งต่อโลกยุคใหม่ 
 ข้างล่างนี้ คือ คำาสดุดี ที่รัฐบาลอินเดียกล่าวยกย่อง ท่านศรีโยคานันทะ ใน
โอกาสที่รัฐบาลอินเดียได้จัดทำาแสตมป์พิเศษ เป็นเกียรติและเป็นที่ระลึกถึงท่าน “ประวัติ
ชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะ แสดงอย่างแจ้งชัดถึงอุดมคติ การรักพระเจ้า และ
การรับใช้มนุษยชาติ...แม้ท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศอินเดีย แต่ท่านดำารงอยู่ใน
ฐานะมหามนีุทา่นหน่ึงของเรา ผลงานของทา่นยงัเติบโตและสอ่งไสวยิง่ๆขึน้ไป ชักนำาผู้คน
ทุกสารทิศ เข้ามาในจาริกวิถีสู่บรมวิญญาณ”
 ปัจจุบัน งานด้านธรรมะและด้านมนุษยธรรมของท่านปรมหังสา โยคานันทะ  
ยงัคงดำาเนินภายใต้การบรหิารงานของ ภราดาจทิานันทะ ประธานของเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  
เฟลโลว์ชิพ/โยโคทะสัตสังคะ แห่งอินเดีย นอกเหนือจากการจัดพิมพ์งานเขียนและคำา
บรรยายที่บันทึกเสียงไว้ของ ศรีโยคานันทะแล้ว เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ยังดูแล
อาราม สถานปฏิบติัธรรม ศูนยป์ฏิบติัสมาธทิัว่โลก และ สงัฆะนักบวชของเซลฟ ์รอีะไลเซช่ัน  
เฟลโลว์ชิพ รวมทั้งดำาเนินการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลกอีกด้วย
 หากท่านสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำาสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ท่าน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.yogananda.org ท่านสามารถขอ
หนังสอืแนะนำา รายการหนังสอื รปูภาพ ซีดีการบรรยายทีบ่นัทกึเสยีงไว ้และ ดนตร ีผ่าน
ทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล์
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