โทรจิต
ควาญะฮ ชัมซุดดีน อะซีมี

โทรจิต คืออะไร
โลกวิทยาศาสตรสมัยใหม มีความคุนเคยเปนอยางดีกับระบบดาราจักร และระบบสุริยะ
วิทยาศาสตรไดมาถึงระยะของความกาวหนา ซึ่งมีความตองการที่จะพยายามเขาใจความสัมพันธระหวาง
แสงของดาราจักรและระบบสุริยะกับดาวโลกของเรา และแสงจากระบบทั้งสองนี้มีอิทธิพลตอมนุษย สรรพ
สัตว พันธุพืชและสิ่งไมมีชีวติ ตางๆ อยางไร เงื่อนไขและสถานการณของสัตว พันธุพืชและวัตถุอื่นๆ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร นักวิทยาศาสตรยุคใหมยังมีความเชื่อ ดวยวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏอยูบนโลกนี้
ลวนเปนคลื่น ไมมีอะไรนอกจากคลื่น คลื่นซึ่งไมสามารถเรียกเปนอยางอื่นไดนอกจากแสง
ในเรื่องโทรจิต ความรูดังกลาวเปนการขุดคนถึงสิ่งที่ควบคุมอยูเบื้องหลัง ความรูสึก ซึ่งยัง
ครอบคลุมจิตสํานึกของเรา ความรูนี้บอกเราวา อํานาจแหง ประสาทสัมผัสเปนเรื่องสมมุติและถูกประดิษฐ
ขึ้น
ตัวอยาง
เมื่อมองเห็นของแข็ง จะรูทันทีถึงความแข็งของสิ่งนั้น ทั้งๆ ที่จิตของ เรามิไดสัมผัสกับสิ่งของ
ดังกลาว
ตามความรูทั้งทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และศาสตรที่ลี้ลับอื่นๆแลว ทุกสิ่งที่ดํารงอยูลวนเปนการ
รวมกันของคลื่นและรังสี เมื่อเราใหความสนใจตอเนื้อไมหรือเหล็ก คลื่นของไมหรือเหล็กนั้นจะสื่อใหจิต
ของเรารับรู ในการสื่อ ตอจิตดังกลาวความรูสึกสัมผัสตอเนื้อไมและเหล็กจริงๆ ไมมีความจําเปนอีกทั้ง
จะตองพินิจพิจารณาอยางลึกซึ้งดวยวา คลื่นไมมีทั้งความหนาแนนและน้ําหนัก ดังนั้น เราจะรูถึงความนุม
และความแข็งของวัตถุไดอยางไร ในทํานองเดียวกับการเห็นน้ํา ถึงแมวาน้ํานัน้ จะไมเปยกจิตใจของเรา เรา
จะกลาว วาน้ําคือน้ําไดอยางไร ในเมื่อมันไมไดเปยกจิตใจของเรา
มีสีมากกวา 60 ชนิดเทานั้นที่ถูกคนพบ เมื่อเรามองเห็นสี ไมเพียงจะ เขาใจไดในทันที แตเรายัง
ไดรับอิทธิพลโดยตรงตอความจัดจานของมันดวย ความเขียวและสีเขียวใหผลทางเย็นตอประสาทของเรา
ขณะที่สีแดงทําใหเกิด อาการเคืองตา ไมคอยสบายและทําใหเกิดขึ้นไดแมแตความรูส ึกที่ขาดดุลยภาพ
ความจริงแลวทุกสิ่งดํารงอยูเพราะคุณสมบัติที่ชัดเจนและแนนอน คุณสมบัติที่แนนอนและสําคัญ
ของคลื่นและรังสี เปนตัวแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออก จากสิ่งอื่น รังสีของสิ่งตางๆ เปนตัวใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ดํารงอยูของสิ่งนั้น ตามความรูแลว ทุกสิ่งที่ดํารงอยูคืออีกชื่อหนึ่งของคลื่น และคลื่นของแตละสิ่งก็แตกตาง
จากสิ่งอื่นถาดวยเหตุใดก็ตาม เรามีความรูในเรื่องลักษณะของ คลื่นที่มีผลในตัวมนุษย สัตว พันธุ

พืชและสิ่งที่ไมมีชีวิต และมีความรูวาจะควบคุมมันไดอยางไร ดังนั้น เราจึงจะสามารถควบคุมสิ่งเหลานี้ได
รังสีหรือคลื่น นั้น ความจริงเปนการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง และทุกสิ่งมีสูตรการเคลื่อนไหวที่ตายตัวของ
คลื่น
เรายังคงถูกรายรอบอยูดวยเสียงตางๆ เสมอ เสียงก็เปนรูปแบบหนึ่งของคลื่น ซึ่งมีความยาวคลื่น
ตางๆ กัน นักวิทยาศาสตรประเมินวามนุษยไมสามารถไดยินเสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 รอบ/วินาที หรือหาก
คลื่นความถี่เกิน 20,000 รอบ/วินาที ก็ไมสามารถไดยินได คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 รอบ/ วินาที จะได
ยินไดโดยใชกระแสไฟฟาชวย ในทํานองเดียวกันคลื่นเสียงที่มีความถี่เกิน 20,000 รอบ/วินาที ก็จะไดยินได
โดยใชกระแสไฟฟาเปนเครื่องชวยเชนกัน
การเราที่เกิดขึ้นบนจอตา ก็เปนเพราะรังสีหรือคลื่น ดวงตามีความไวเทาใด ความพิเศษของแสงที่
รับไดก็มากขึ้นเทานั้น กฎของโทรจิตก็โดยการ ฝกฝนตังกลาว ความรูสึกของการมองเห็นถูกทําใหแหลมคม
และเพิ่มพูนขึ้น จนไปถึงขอบเขตที่ผูหนึ่งสามารถแยกแยะระหวางกระแสของคลื่นสิ่งเรากับคลื่น ของ
ความรูสึก ดวงตาเปนอวัยวะสัมผัสดานการเห็น และอยูภายใตอิทธิพลของ สิ่งเราภายนอก และสิ่งเรา
ภายนอกที่กระทบสมองผานทางสายตา ทําใหเกิด การกระตุนความรูสึกของการมองเห็น
ตามที่กลาวไปแลววา เสียงที่มีความยาวคลื่นมากกวา 20,000 รอบ/ วินาที สามารถไดยินไดโดยใช
กระแสไฟฟาชวย นี่เปนเพียงเพราะความรูสึก และความคิดทั้งหมด อยูในประเภทเปนแหลงของ
กระแสไฟฟาดวย ถาความ คิดของเราเปนสิ่งอื่นที่ไมใชกระแสไฟฟา ก็จะไมสามารถเอื้ออํานวยตอกระแส
ไฟฟาในการนําคลื่นเสียงไปได ในเรื่องโทรจิตนั้น ความคิดซึ่งความจริงเปนกระแสไฟฟาไดถูกเคลื่อนยาย
ไปยังบุคคลอื่นในการเคลื่อนยายความคิด จําเปนที่กระแสนี้ตองถูกรวมศูนยไปที่จุดหนึ่ง หรือพุงเปาเล็งไป
ทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปนการเฉพาะ ถายังคงสามารถพุงเปาเล็งไปได แมเพียงระยะเวลาอันสั้นก็จะยัง
ผลในระยะยาว มนุษยและสิ่งที่ไมมีชีวิตอื่นๆ สามารถไดรับอิทธิพลเนื่องจากกระแสนีไ้ ด
จําเปนตองทราบวา อะไรก็ตามที่เรามองเห็นนั้น มิไดถูกมองเห็นในโลก ภายนอก รูปแบบทุกอยาง
ที่ปรากฏของจักรวาล สถิตอยูในตัวของเราเอง เราคิดวาสิ่งที่เรากําลังสังเกตอยูนั้นปรากฏอยูภายนอก การ
ดํารงอยูของสิ่งใดก็ ตามในภายนอกเปนเพียงปรากฏการณโดยสมมติเทานั้น ทุกสิ่งทุกอยางคือการ ปรากฏ
อยูภายในตัวของเรา และเราสังเกตมันจากที่นั่น การสังเกตทุกอยางคือ ความรูของเรา ถาไมมีความรูเกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอยางเราจะมองไมเห็นมัน
เรื่องโทรจิต ในตอนเริ่มตนนั้น บุคคลผูหนึ่งตองบรรลุถึงการปฏิบัติวาวัตถุและสิ่งของนั้นปรากฏอยู
ภายในตัวเรา โดยที่ผลลัพธของการปฏิบัติสิ่งผูหนึ่ง เริ่มสังเกตสิ่งใดเปนการเฉพาะภายในตัวเขาเอง ความ
สนใจและความเพียร พยายามอยางตอเนื่องที่จะพุงเปาไป ในที่สุดก็ทําใหผูนั้นสามารถที่จะมองเห็น บางสิ่ง
บางอยางในตัวของเขาเอง เพื่อการพัฒนาความสามารถในการสํารวมความคิด จะตองปฏิบัติการฝกลม
หายใจและมุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ)

กฎการมองเห็น
กอนที่จะสาธยายเกี่ยวกับการฝกฝนโทรจิต มีความจําเปนตองทําความเขาใจตอกฎการมองเห็น
เสียกอน ความจริงมนุษยมองเห็นเมื่อการมองพุงไปที่ วัตถุ หลังจากซึมซาบและนํามันไปสูการกลั่นกรอง
ทางอารมณความรูสึกแลว จากนั้นจิตใจก็จะมองเห็น รูสึกและใหเหตุผลตอความหมายของสิ่งที่มองเห็นได
กฎของการมองเห็นคือ เมื่อวัตถุถูกนํามาเพงมอง ภาพในใจของมันจะใชเวลา 15 วินาที เพื่อการกลั่นกรอง
ของจิตใจ และดวยการกระพริบตา มันจะคอยๆ เคลื่อนเขาไปสูความทรงจํา และถูกแทนที่ดวยภาพในใจ
อื่นๆ ถาการมองจับ จองไปที่วัตถุเกิน 15 วินาทีภาพในใจที่เหมือนกันจะยังคงกลับมาอีกในการกลั่นกรอง
ของจิต จําหลักตัวเองลงไปในความทรงจํา ตัวอยางเชน เมื่อของบางสิ่งถูกมองเปนระยะเวลายาวนานโดยไม
กระพริบตา ความสามารถใน การมองเห็นจะซึมซาบเขาไปในจิต และทําใหความฝกซึ่งของจิตสิ้นสุดลง
การคอยๆ ฝกฝน จะทําใหผูฝกสามารถควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนไหว ของวัตถุตามเจตนารมณของ
ตนได หมายความวาการรวมศูนยการมองเห็นได ใหกําเนิดอํานาจของเจตนารมณ และอํานาจของ
เจตนารมณคือ พลังที่ทําให เราสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ได กฎเกณฑขั้นพื้นฐานของโทรจิตคือ การทําให
ผูหนึ่งสามารถรวมศูนยจุดสนใจของการมองเห็นของเขาไปยังตําแหนงเฉพาะ เพื่อใหไดรับการรวมศูนยของ
การมองเห็น จะตองมีความตั้งใจอยูในจุดนั้นดวย ความชํานิชํานาญในการรวมศูนยมีมากเทาใด พลังของ
เจตนารมณที่สนับสนุน การตั้งจิต ก็ยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้นเทานั้น เมื่อนักโทรจิตมีความตั้งใจที่จะ
สะทอนความคิดของตน ลงบนจอแหงจิตใจของผูอื่น ความคิดจะถูกถายเทไป ยังผูนั้น และผูนั้นก็จะยึดเอา
ความคิดนี้เปนของตนเอง และเมื่อถึงตอนนี้ ถาผู รับความคิดเปนผูที่มีจิตใจมั่นคงแลว ในภายหลังความคิด
นั้นจะผานระยะ ของมโนคติ และรูสึกจนกลายเปนการดํารงอยู ถาความคิดหนึ่งถูกสื่อซ้ําไปซ้ํามา จิตใจของ
ผูรับจะเริ่มรูสึกถึงมัน ถึงแมวาผูนั้นจะไมใชผูที่สนใจในการเขา รวมก็ตามการรวมศูนยทําใหความคิด
ปรากฏออกมา
โทรจิตไมใชเรียกความรูเกี่ยวกับถายโอนความคิดเพียงอยางเดียว เราสามารถเติมชีวิตของเราใหเต็ม
ดวยความคิดที่สุขหรรษา หลังจากศึกษาชีวิตของเราดวยการชวยเหลือของความรูนี้ชีวิตคือแผนการของแรง
กระตุน ความตองการและความปรารถนา โดยพื้นฐานแลวเปนองคประกอบที่ผสมปนเปกัน ของความ
ปรารถนาและแรงกระตุน แรงกระตุนแรกที่มนุษยเผชิญหลังจากถือกําเนิดขึ้นมาคือความรูสึกหิวกระหาย
เมื่อมารดานําลูกนอยของนางไปสูเตานม ทารกก็จะเริ่มใหอาหารตัวเองเหมือนที่เคยเรียนรูเมื่ออยูในครรภ
มารดา
การเจริญเติบโตเปนการเรียกอีกอยางหนึ่งของความสมบูรณและความสมปรารถนา ความปรารถนา
จะไดรับการบรรลุใน 2 วิธีการ วิธีที่หนึ่งคือ บรรลุดวยจิตสํานึก และอีกวิธีหนึ่งคือการบรรลุดวยจิตไม
สํานึก จิตสํานึกและ จิตไมสํานึกคือดาน 2 ดานของใบไมใบเดียว รอยประทับของความคิดและแนว
ความคิด ในดานหนึ่งนั้นสวางและชัดเจน แตในอีกดานหนึ่งกลับพรามัว ดานที่รอยประทับสวางและชัดเจน

รูจักกันในนามของจิตไมสํานึก และดานที่รอยประทับพรามัวและไมชัดเจนนั้น เรียกวา จิตสํานึก
ในแนวความคิดทางดานจิตวิญญาณ ผูหนึ่งถูกสังเกตเห็นวาในความคิด ที่สวางและสดใสนั้น
กาลเทศะไมไดอยูที่นั่น ความคิดที่ไมชัดเจนและเคลือบคลุมนั้นถูกคละเคลาดวย ความผูกพันในที่วางและ
เวลา ณ ทุกขั้นตอน เมื่อ เราวิเคราะหแรงกระตุนและความสมปรารถนาในขั้นสุดทายของมัน จะลงเอยดวย
การรูวา การอธิบายความหมายตางๆ กันตอแรงกระตุน ตัวอยาง ความหิวเปนแรงกระตุนและการปรารถนา
ของมันคือ การกินบางสิ่ง บางอยาง ปจเจกคนหนึ่งทําใหความอยากอาหารของตนอิ่มแปลดวยการกินขนม
ปงและเนื้อ อีกคนหนึ่งก็กินอยางอื่น สิงโตไมกินหญา แพะไมกินเนื้อ คนหนึ่งชอบอาหารรสหวาน อีกคน
หนึ่งชอบอาหารรสเค็ม
ไมมีใครสักคนเดียวปฏิเสธความจริงนี้ที่วา ความเศราโศกและความสุขเกี่ยวพันโดยตรงกับความคิด
ความคิดบางอยางทําใหพึงพอใจอยางยิ่ง และอีกความคิดหนึ่ง ทําใหรําคาญใจอยางยิ่ง ความกลัว ความ
หวาดผวา ความไมนาไวใจ ความอิจฉา ความละโมบ ความเกลียดชัง ความพยาบาท การอวดตน ความภูมิใจ
ในทางที่ผิดและความไรสาระ ลวนเปนผลิตผลของความคิดของเราและความรัก ความพึงพอใจ ความ
ศรัทธา ความต่ําตอย ความสํารวมตน ความเสียสละ และความรูสึกเศราโศก ก็เปนผลลัพธของความคิด
เชนกัน บางครั้งในบัดดล ความคิดนี้ก็สองประกายออกมาวา เราหรือลูกของ เราคนหนึ่งจะตองเผชิญกับ
อุบัติเหตุ แตทวาไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง ความคิด นี้เปนสาเหตุใหเรามีประสบการณตออุบัติเหตุที่ทรมาน
ทั้งหมด เรามีความรูสึก ถึงประสบการณของความหวงใย ในรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่รายแรง ใน
ทํานองเดียวกับกรณีของความสุข และชีวิตที่มีความสุข เมื่อหลังจากที่ความคิดกลายเปนจินตนาการที่พุงเปา
ไปยังจุดที่ภาพของความสุขและความเฟองฟู ดํารงอยู น้ําพุของความสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ความเศรา
โศกและความสนุกสนาน สัมพันธกับจินตนาการ และจินตนาการนั้นเปนผลลัพธของความคิด

กาลเทศะ
เราตองเคยเห็นผูปวยที่ทําใหความกลัวของตนปรากฏชัดขึ้นมาวา ถาออกจากบานไปจะไดรับ
อุบัติเหตุ ความคิดนี้มีอํานาจควบคุมถึงขนาดที่วา คนเหลานี้หยุดที่จะออกไปขางนอก ในทํานองเดียวกันบาง
คนที่สรางความกลัว จิ้งจกหรือแมวใหเปนปมขึ้นมา ถึงแมวาจะไมมีเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความกลัว นี้
กระนั้นความคิดที่ปราศจากเหตุผล ก็ทําใหเกิดความกลัวในจิตของพวกเขา
ครั้งหนึ่งมีผูปวยถูกนําตัวมาพบขาพเจา เธอมีความคิดที่ชอบกลวา เธอเปนเหยื่อของมนตดํา
เนื่องจากเธอมีอาการปวดในกระเพาะหลังอาหารทุกมื้อ สามีของเธอกลับเห็นวาเปนสิ่งที่ไรเหตุผล ขาพเจา
เองก็วินิจฉัยวามันเปนความคิดประหลาดชั่วขณะหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เธอจึงไดรับการแนะนํายาบางตัวไป
เพื่อแกไขระบบยอยอาหาร แตอาการของเธอกลับเลวรายลง เปนผลจากการปรับอารมณ เธอตองเขา
โรงพยาบาลและแมวาตองเสียคาใชจายเปนเงินหลายพันรูป แตอาการก็ยังทรงอยู ดังนั้น เธอจึงถูกนําเขา
โรงพยาบาลประสาท หลังจากการรักษาทางจิตเวชเปนเวลา 1 เดือน โดยมีนักจิตปฏิบัติมาใหคําปรึกษาดวย

เมื่อไมมีอะไรที่ทําใหสถานการณกระเตื้องขึ้น เธอจึงถูก นํามาหาขาพเจาอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจารับฟงเธออยาง
ใจเย็นที่สุด และบอกให เธอมาพบขาพเจาหลังจาก 2 หรือ 3 วัน เพื่อใหขาพเจาสามารถตรวจสอบ วามนต
ดําชนิดไหนที่มีผลกระทบกับเธอ เธอมาพบขาพเจาเรื่อยมาเปนเวลาสองอาทิตย และขาพเจาก็ขออภัย
เรื่อยมาวา เนื่องจากภารกิจอื่น ขาพเจา จึงไมอาจจัดเวลาไวในกรณีของเธอได ในที่สุดเมื่อประเมินวา เธอ
ไดสรางความ เชื่อจนเปนรูปธรรมขึ้นมาวา ไมมีผูใดนอกจากขาพเจาเทานั้นที่สามารถรักษา เธอใหหายได
ขาพเจาจึงบอกวา เธอตกเปนเหยื่อมนตดําที่รุนแรงมากจริงๆ และเพื่อบําบัดรักษา จําเปนที่เธอจะตองตื่น
ขึ้นมา แต เชาตรู ในเวลา เทานั้น เทานี้ และตองพยายามหลับตาเพงจิตใจ ซึ่งขาพเจาจะปลดปลอยเธอออก
จากอํานาจ ความชั่วรายของมนตดํา ดวยพลังทางจิตวิญญาณของขาพเจา คนไขบอกกับ ขาพเจาในภายหลัง
วา
“ฉันตื่นอยูตลอดทั้งคืน เพราะเกรงวาจะหลับไปในเวลาที่กําหนดไว ณ เวลาดังกลาว ฉันหลับตาลง
และเริ่มจินตนาการเกี่ยวกับทาน รูสึกวาพลังจากสมองของทานไดหลั่งไหลมายังฉัน ดวยผลกระทบของพลัง
สมองดังกลาว ฉันพบวาตนเองอยูใ นสุสานเกาๆ ที่นั่นฉันไดขุดหลุมขึ้นระหวางหลุมศพสองหลุม ตุกตา ถูก
ขุดขึ้นมา ชื่อของฉันถูกเขียนไวบนไหลของตุกตาตัวนั้น ฉันจึงทิ้งตุกตาดัง กลาวลงไปในบอน้ําในสุสาน
และดวยการกระทําดังกลาวอาการปวดทองของฉัน ก็หายไป
ทั้งหมดที่ขาพเจาทําก็คือ ณ เวลาที่ตกลงกันไว ขาพเจาไดถายทอดความคิดนี้ไปสูผูปวยวา เธอไดรับ
การขับไลอิทธิพลความชั่วรายของมนตดําใดที่มีผล กระทบตอเธอออกไปแลว
ตามกฎเกณฑการสรางสรรค มนุษยคือการรวบรวมของผนึก 3 ผนึก ดวยกัน ผนึกที่หนึ่งคือผนึก
เกี่ยวคุณลักษณะ อีกผนึกหนึ่งคืออัตตาและผนึกที่ สามแยกผนึกแรกทั้งสองออกจากกัน ผนึกที่สามนี้คือ
เรือนรางของมนุษย
แตละผนึกมีการจัดการความ ลึกของตนเอง อัตตามีความรูสึก เขาใจ อยางลึกซึ้ง สังเกตความคิดและ
จินตนาการอยางใกลชิด ผนึกของคุณลักษณะจะนําพาจินตนาการ และความคิดไปสูเรือนรางที่เปนเนื้อ
หนังมังสา ในรูปของมโนคติ หลังจากใหเหตุผลความสําคัญตอมโนคติแลว คุณลักษณะจะเปน ตัวชี้ถึง
ความรูสึกของความสุขหรือโศกเศรา ถาไดรับการปอนดวยขอมูลเกี่ยว กับสวนที่สวยงาม ก็จะมีคลื่นแสง
สวาง กลิ่นหอม ความรูสึกถึงความงดงาม สาดซัดมา และถาถูกปอนดวยขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ แสงสวาง
สดใสสีลนั สวยงาม ก็จะถูกแทนที่ดวยความมืดมิด กลิ่นเหม็นก็จะแทนที่ความหอมหวน ความสวยงามจะถูก
แทนที่ดวยความนาเกลียด ความโศกเศราแทนที่ความรื่นเริง ความตื่นตกใจ แทนที่ความหวัง และความรักถูก
แทนที่ดวยความเกลียดชัง
ผนึกซึ่งถูกทําใหเปนกลางโดยธรรมชาติมีรอยประทับ 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งคือรอยประทับแต
กําเนิด ซึ่งถูกเก็บไวดวยความสวางของความ ฉลาด และไมมีปฏิกิริยาตอกาลเทศะ อีกลักษณะหนึ่งคือรอย
ประทับที่แสดง ออกมา อารมณของความใจแคบ ความเห็นแกตัว ปมของความเหนือกวา ความอิจฉาริษยา

อารมณวิปริตถูกผลิตออกมาจากดานนี้
สิ่งที่เปนจริงคือการอธิบายความคิด ความหมายที่ถูกใหเหตุผลของความคิด กลายมาเปนทรรศนะ
และมโนคติ หลังจากการกอสัณฐานลักษณะโฉมหนา ขึ้นมาแลว มโนคติเหลานี้นี่เองที่กําหนดวิถีชีวิตของ
เรา ไมวาจะเปนชีวิตที่เต็มไปดวยความสุข และความสะดวกสบายหรือชีวิตที่มีแตความเศราโศกและความ
ทุกขยาก
ถามโนคติมีความยุงเหยิงและสลับซับซอน จะกอใหเกิดความทุกขไมสบาย และมีความวิตกกังวล
และจะทําใหเกิดการขูดขีดขึ้นในรอยประทับแตกําเนิด รอยขูดขีดเหลานี้นี่เองที่เปนเหตุผลเบื้องตนของการ
ฉอฉลทางคุณธรรม และรอยขูดขีดเดียวกันนี้ ทําใหเกิดโรคติดตอเหมือนลมบาหมูโรคซึมเศรา ความดัน ตา
โรคจิตเสื่อมประเภทเก็บตัว ความกังวล มะเร็ง แผลซอนทะลุ วัณโรค และวัณโรคปอด เปนตน
ตราบเทาที่แรงกระตุนขั้นพื้นฐานของเรายังคงไมอิ่ม เราจะรูสึกเศราสรอย การทําลายนี้เปนผลให
เกิดความรูสึกไมสบาย และความทุกขระทมนับ เปนลักษณะสําคัญของชีวิต ที่เรายังคงไลลาสิ่งที่สามารถให
ความรื่นเริงหรรษา แกเราอยู แตโดยเหตุที่อีกนัยหนึ่ง เราละลืมกฎเกณฑที่ควบคุมชีวิตที่มีความเศราโศกและ
ความสุขหรรษาอยู ในการแสวงหาความสุข เราจึงมักยังคงมุงหนาตรงไปยังทิศทางที่ผิด และเพราะความ
เขลาของเรา บอยครั้งจึงเลือกเสนทางที่สิ้นสุดลงดวยความมืดมิด
เมื่อวิเคราะหชีวิตเราไดรับบทสรุปวา มากกวาครึ่งหนึง่ ของชีวิตเราหมดไปกับความวิตกกังวลและ
ความยากลําบาก สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเราไมรูเกี่ยวกับเสนทางดังกลาว ซึ่งไดรับแสงสวางดวยเทียนของความ
หรรษา ที่สรางหยด น้ําคางของไขมุก ซึ่งมีบรรยากาศหอมหวนและสงบนิ่ง ทั้งยังเปนเครื่องหอม ซึ่งใหความ
สวางแกจิตสํานึกของเรา
เรายังคงไมมีความสุขและถูกทําลาย เพราะแรงกระตุนของเราไมได ปรากฏขึ้นตอความรูสึกอยาง
เหมาะสม และยังคงละเลยความจําเปนในการควบคุมภูมิหลังแหงแรงกระตุนของตัวเราเอง

ระบบดาราจักร
สิ่งที่ยุงยากก็คือการสรางกระดูกกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ ซึ่งเราเรียก วามนุษย นีไ้ มใชมนุษยที่ถูก
พิจารณาวาเปนมนุษยโดยธรรมชาติ เลือดเนื้อ และกระดูกนี้สามารถเรียกไดอยางดีที่สุดก็คือเสื้อผาของ
มนุษย
ตัวอย่ าง
เมื่อเราเสียชีวิต รางกายจะกลายเปนสิ่งที่ไรจากการเคลื่อนไหว ดวยตัวของมันเอง เราอาจเฉือน
รางกายนี้ออกเปนชิ้นๆ ลากไปตามถนน ทุบตี เหวี่ยงทิ้งขางทาง จะทําอยางไรก็ได รางกายนี้จะไมมีการตอสู

ปองกันตัวเอง หรือมีการเคลื่อนไหวใดๆ ไมมีโอกาสแมแตนิดเดียวที่จะกลับมามีชีวิตใหม
ทีนี้ขอใหเรานําตัวอยางดังกลาวมาเปนประโยชนในวิธีการนี้
ถามีความตองการใหเสื้อที่เราสวมใสอยูนี้ สามารถเคลื่อนไหวได ดวยตัวเอง ดูเผินๆ เหมือนจะ
เปนไปไมได เสื้อเคลื่อนที่ไปพรอมๆ กับรางกายที่สวมใสเสื้อนี้อยู แขนเสื้อเคลื่อนไหวไปตามการฝกซึ่งของ
แขนที่อยูในแขนเสื้อ ถาทานตองการฝกซึ่งแขน โดยไมทําใหแขนเสื้อที่ถูกสวมใสอยูเคลื่อนไปดวย นี่กไ็ ม
เปนเหตุเปนผลเชนกัน ตราบเทาที่แขนเสื้อยังอยูบนแขน ก็จะผูกติดอยูกับการแกวงของแขน กรณีเดียวกัน
กับรางกายที่เปนเนื้อหนังมังสาของมนุษย เมื่อรางกาย ถูกเรียกวา “เสื้อผา” นี่หมายความวารางกายที่เปน
เลือดเนื้อและกระดูก เครื่องแตงกายของวิญญาณ ตราบเทาที่วิญญาณยังปรากฏอยู แตรางกายและเคลื่อนที่
ไป และเมื่อวิญญาณไมไดปรากฏอยูอาภรณของวิญญาณ รางกาย ก็เปรียบเสมือนเสื้อผาที่ถูกทอดทิ้ง
มนุษยประกอบดวยแรงกระตุนและความตองการ 2 ประเภท คือ สัญชาตญาณและโลกียวิสัย เรา
สามารถควบคุมแรงกระตุนทางสัญชาตญาณ แตเทาที่แรงกระตุนทางโลกียวิสัยไดรับการพิจารณา เรา
สามารถควบคุมได เพียงบางสวนเทานั้น เราไมสามารถปฏิเสธทั้งสองได ดังตัวอยางที่วา มารดา มีความรัก
ตอลูกเมื่อลูกเสียชีวิตลง เธอก็เริ่มสงบลงหลังจากที่แสดงความโศก เศราอยางหนัก วลีพื้นๆ วาความรักของ
แม ถูกถือเปนแรงกระตุนทางโลกียวิสัย แรงกระตุนนี้ความจริงเปนสัญชาตญาณมากกวาเปนโลกียวิสัย ถา
แรงกระตุนนี้เปนโลกียวิสัย มารดาจะตองตายไปพรอมกับลูกของเธอ หรือสิ้นสติ สมปฤดี แตมันไมได
เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น
เมื่อเราหยิบยกกรณีอื่นเกี่ยวกับแรงกระตุนทางโลกียวิสัยมาสูการ พิจารณาอยางเชน ความหิวและ
การนอน เราก็จะรูวาบุคคลผูหนึ่งสามารถปรับ การกินอาหารเพื่อระงับความหิวของตน แตไมสามารถมีชีวิต
อยูได โดย ปราศจากการกินอาหารและดื่มน้ํา ในทํานองเดียวกันไมมีใครตื่นอยูตลอดชีวิต ของตนโดยไมมี
การนอน
อยางไรก็ตาม ในขอบขายแหงความจริงเหลานี้ เราสามารถกลาวไดวา อารมณหรือแรงกระตุนไมวา
จะเปนโลกียวิสัยหรือสัญชาตญาณนั้นเกี่ยวพันกับความคิด เราจะยังคงอยูในภาวะที่ไมรูเกี่ยวกับแรงกระตุน
ยกเวนวาจะเกิด ขึ้นในรูปแบบของความคิด ความรูสึกของการมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น คําพูดและ
การสัมผัส จะยังคงอยูในการเคลือบคลุมถาความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหลา นี้ไมมีอยู
เปนหนึ่งใน แรงกระตุนตามธรรมชาติของมนุษยที่จะคนพบวา ความคิด นั้นมาสูเขาจากที่ไหนและ
อยางไร และการที่เสี้ยวเล็กๆ ของความคิด ไดรวม กันเขาจนสรางแบบแผนของชีวิตเราในทายที่สุด
โดยทั่วๆไป ความคิดถูกครอบงําในฐานะ “อัตตา” อัตตาหรือแบบแผน ทางความคิดนี้คือ การจับ
กลุมกันของสภาวะที่เปนการรวบรวมของสิ่งที่เรียกวา ความเปนปจเจก ดวงดาวและอนุภาค คือการสรรค
สรางในประเภทคลายๆ กัน ไมวาทั้งสองสิ่งจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับเรา หรือเราไมรับรูโดยสิ้นเชิงเกี่ยว กับ
ความจริงขอนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดดังกลาว ก็ยังคงเกิดขึ้นระหวาง ดวงดาว ดาวเคราะห อนุภาคและสิ่ง

ถูกสรางทั้งหลายโดยวิธีการทางความคิด คลื่นความคิดของสิ่งถูกสรางเหลานี้ ไดชวยเหลือความคิดของเรา
อยางมาก และคลื่นความคิดของเราก็ไดชวยเหลือในความคิดของสิ่งเหลานั้นดวยในความเปนจริงจักรวาล
ทั้งหมดเหมือนกับครอบครัว ยุงอยูกับการแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางปจเจกชนในครอบครัว ญินและ
เทวทูตมีความใกลชิดกับเราอยางมาก ในแบบแผนความคิดของพวกเขา เพราะฉะนั้น ทั้งสองจึงเคยชินกับ
เรามาก
เราถูกเชื่อมโยงกับระบบดาราจักร และมีการสรางการเชื่อมตอกับดาราจักรเหลานั้น ความคิดที่ยังคง
ปรากฏออกมาในความคิดของเรา มาถึงเรา จากระยะทางที่หางไกลจากระบบแหงการตั้งหลักแหลงผานทาง
แสง คลื่นแสง เปนตัวนําพาภาพตัวอยางตางๆ กันของการนําเสนอความคิด ในรูปของความ นึกฝน
ความเห็น จินตนาการและการพินิจพิจารณา ฯลฯ เราถือวาสิ่งเหลานี้เปนการตามอําเภอใจและความนึกคิด
ของเราเอง แตในความเปนจริงแลวไมใช แบบแผนทางความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งมวลมีจุดรวมกัน และเปน
จุดรวมกัน จริงๆ หลังจากการรวบรวมภาพตัวอยางตางๆ กันของการนําเสนอความคิด มาใหขอมูลฝกใหเรา
เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ ความรูนี้ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของปจเจก และ ความเปนคนแบบใดของเขา การแสดงภาพ
ตัวอยางตางๆ กัน ถูกหลอไปใน รูปแบบนั้น ซึ่งไดรับการยอมรับโดยจิตสํานึก ตามคุณคาแหงอัตตาของมัน
ณ ที่นี้คงจะไมออกนอกประเด็นที่จะกลาววา สิ่งถูกสราง 3 ประเภท มีความเหมือนกันมากในนิสัย
ใจคอและทาทีของพวกเขา และทั้งสามนี้ถูกกลาวไว ในอัล กุรอานวา มนุษย เทวทูตและญิน
เผาพันธุทั้งสามนี้ สามารถพบไดในระบบดาราจักรของจักรวาล
ธรรมชาติออกแบบระบบดังกลาว เพื่อใหเผาพันธุทั้งสามนี้กลายมาเปนคนงานผูส รางสรรค คลื่น
ของการสรางสรรคจากจิตใจของพวกเขาแผซานไปในจักรวาล และเมือ่ คลื่นเหลานี้ไปถึงจุดที่เหมาะสม
หลังจากครอบคลุมระยะทางที่แนนอน ปรากฏการณหรือการสําแดงก็จะเกิดขึ้น
จักรวาลคือชื่อของระยะทางของที่วาง และเวลา ซึ่งสรางขึ้นโดยคลื่นของอัตตาที่ผสมผสานผันแปร
ไปมา ความจริงกาลเทศะ คือรูปแบบที่แตกตาง กัน 2 รูปแบบของการผันแปรนี้

คลืน่ อัตตา
กฎเกณฑนี้จะตองไดรับการรําลึกดวยการพิจารณาอยางมากวา ความ คิดเกือบทั้งหมดที่มาสูจิตใจ
ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องสวนตัวของเรา สิ่งเหลานี้เปนของสิ่งถูกสรางที่อยูใกลและหางไกลออกไป ซึ่งปรากฏ
อยู ณ ที่แหงใดแหง หนึ่งในจักรวาล มโนคติของสิ่งถูกสรางเหลานั้นมาสูเราผานทางคลื่น และเมื่อ พยายาม
สรางการเชื่อมตอระหวางความคิดเหลานี้กับชีวิตของเรา เรากลับประสพความลมเหลวเสียงายๆ
สองสามสิ่งที่มีคุณคาตอการพิจารณาเกี่ยวกับคลื่นอัตตา ตามการ ศึกษาของนักวิทยาศาสตร คือ แสง

เปนสิ่งเดียวที่มีความเร็วสูงสุด แตไมรวด เร็วและวองไวถึงขนาดที่จะขจัดระยะทางของกาลเทศะได แต
คลื่นอัตตา (ความ คิด) มีปรากฏอยูทุกหนทุกแหงในที่ที่ไมมีขอบเขตจํากัดในเวลาเดียวและพรอมๆ กัน โดย
ยึดกุมระยะทางของกาลเทศะเอาไว ระยะทางไมไดดํารงอยูสําหรับ สิ่งเหลานี้ อันเปนระยะทางซึ่งคลื่นแสง
จะตองครอบคลุมเอาไว คลื่นนี้ไมแม แตจะยอมรับการมีอยูของระยะทาง
เรื่องราวของกษัตริยโซโลมอน (ศาสดาสุลัยมาน) และราชินีแหงซีบา (บิลกิส) ตามที่กลาวไวใน
บรรดาคัมภีรตางๆ ก็พิสูจนสิ่งเดียวกันนี้
ในทองพระโรงมหาราชวังของกษัตริยโซโลมอน ญินและสัตวชนิดตางๆ รวมทั้งมนุษย ยังคง
ปรากฏตัวอยูตามฐานันดร และอํานาจหนาที่ที่พวกเหลานั้น ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงาน ครั้งหนึ่งเมื่อ
ทองพระโรงมหาราชวังของกษัตริย โซโลมอนเบิกขึ้นดวยความหรูหราโออา และอลังการ กษัตริย
โซโลมอนสังเกต เห็นวา เจานกฮุดฮุด (นกกะปูด) หายไป กษัตริยโซโลมอนจึงกลาววา
“ทําไมฉันจึงไมเห็นเจานกฮุดฮุด หรือมันอยูในหมูผูที่ขาดไป ฉันจะลงโทษ มันอยางแนนอนดวย
การเฆี่ยนอยางหนักหนวง หรือยกโทษให หากมันสามารถ หาเหตุผลที่ชัดเจนจากการขาดหายไปมาอางได
ฮุดฮุดหายไปไมนาน มันก็ขึ้นมายังทองพระโรง และตอบกับการไตถามของ กษัตริยโซโลมอนวา
“ฉันกลับมาพรอมกับขอมูล ซึ่งเปนที่ยืนยันวา จะไมอยู ในความรูของทานอยางแนนอน นั่นคือ ในเยเมนมี
ราชินีแหงชีบา ซึ่งพระเจา ไดเตรียมสิ่งที่จําเปนใหกับนาง และนางมีบัลลังกที่สงางดงาม ราชินีและประชากร
ของนางนับถือบูชาดวงอาทิตย มารรายไดลอลวงพวกเขาและพวกเขาไม เคารพบูชาพระเจาองคเดียว
กษัตริยโซโลมอนกลาววา
“เราจะไดเห็นในไมนานนี้วาเจาพูดจริงหรือพูดเท็จ จงนําสาสนฉบับนี้ของ ฉันไป และสงใหกับ
พวกเขา และดูวาพวกเขาจะพูดวาอยางไรเกี่ยวกับมัน
เมื่อเจาฮุดฮุดนําสาสนไปใหราชินนี างออกไปเคารพบูชาดวงอาทิตย ราชินีอานขอความของสาสน
อยางละเอียด และกลาวกับขาราชบริพารวา
“นี่คือ สาสนที่สงมาถึงฉัน มันสงมาจากโซโลมอนความวา ดวยพระนามของพระเจา ผูทรงกรุณา
ปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ พวกทานอยาเยอหยิ่งกับฉัน และจงมาหาฉันอยางนอบนอม”
พระนางกลาววา “โอหมูบริพารทั้งหลายเอย จงใหขอชี้ขาดแกฉันใน เรื่องของฉัน ฉันไมอาจตัดสิน
ในกิจการใด จนกวาพวกทานจะรวมอยูดวย”
พวกเขากลาววา
“เราเปนพวกที่มีพลัง และมีกําลังรบที่กลาแข็ง สําหรับการบัญชานั้น เปนของพระนาง
ดังนั้น พระนางจงไตรตรองดูสิ่งใดที่พระนางจะทรงบัญชา”

พระนางทรงกลาววา
“จงตระหนักวา วิถีทางที่สาสนฉบับนี้ถูกสงมา เราตองพิจารณาที่จะเขาไปในเรื่องนี้ และฉันจะสง
ทูตไปยังโซโลมอนพรอมดวยของบรรณาการและของ กํานัล”
เมื่อตัว แทนของราชินี แหงซีบาไป เขา เฝากษัตริยโซโลมอนแลว เขา (โซโลมอน) กลาววา
“จงนําของกํานัลกลับไป และบอกกับราชินีของพวกทานวา ถานางไม ทันรูสาสนของฉัน ฉันจะ
เดินทางไปหานางพรอมดวยกองทัพอันเกรียงไกร และ พวกเขาจะไมมีโอกาสปกปองตนเอง”
เมื่อทูตเดินทางกลับ เขาไดรายงานสิ่งที่พบเห็นในทองพระโรงของกษัตริย โซโลมอน และบอกพระ
นางวา กษัตริยโซโลมอนไมไดเปนผูปกครองเฉพาะ มนุษย แตยังปกครองญินและสรรพสัตวทั้งมวลอีกดวย
เมื่อราชินีไดฟงจึงตัดสิน ใจยอมจํานนตอโซโลมอน
เมื่อกษัตริยโซโลมอนทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของนาง จึงกลาวกับขาราชบริพารของเขาวา
“ฉันตองการใหบัลลังกของนางมาอยูที่นี่ กอนที่นางจะเดินทางมาถึง”
ญินตัวใหญกลาววา
“ขาพเจาสามารถนําบัลลังกของนางมาไดกอนที่การชุมนุมนี้จะเลิกไป” ชายคนหนึ่งซึ่งมีความรู
ในพระคัมภีร เมื่อไดยินเชนนั้นจึงกลาววา
“ขาพเจาสามารถนํามันมาไดกอนที่ทานจะกระพริบตา”และเมื่อกษัตริยโซโลมอนหันมา ก็เห็น
บัลลังกของราชินีซีบาอยูในทอง พระโรงแลว
สําหรับจิตสํานึกของมนุษยที่ถูกกักขังอยูในที่วางและเวลา จําเปนตอง เขาใจวิธีที่บัลลังกของราชินีชี
บา มาถึงพระราชวังของกษัตริยโซโลมอน ภายเพียงกระพริบตา จากระยะทางหลายรอยไมลได ในความเปน
จริงคลื่นความคิดของมนุษยพรอมดวยความรูในพระคัมภีร กลายมาเปนวิธีการเคลื่อนยาย บัลลังกจาก
ระยะทางที่หางไกล หลังจากซึมซาบเขาไปในคลื่นการควบคุมบัลลังก
โดยที่มนุษยสมัยโบราณกาล มีความชํานิชํานาญในการติดตอสื่อสาร ผานทางการสนทนาและ
พบปะพูดคุย คลื่นเสียงพรอมดวยเปาหมายที่ตัดสินใจ ไวลวงหนา ไดรายงานผูฟงทราบเกี่ยวกับความคิดของ
ผูพูด แบบแผนนี้เปนรูป จําลองของแบบแผนการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งเกิดขึ้นระหวางคลื่นของอัตตา เปน
ที่นาสังเกตวา แมแตคนที่เปนใบก็ถายทอดความคิดของตน โดยวิธีการขยับ ริมฝปากเล็กนอย และผูที่
สามารถอานริมฝปากออก ก็สามารถเขาใจความหมายที่คนใบพูดอยางสมบูรณ แบบแผนนี้ยังถูกเลียนแบบ
โดยพวกแรก ดังนั้นจะมีสัตวที่สงความรูสึกโดยปราศจากการออกเสียงใดๆ ในกรณีนี้ก็เชนเดียวกัน คลื่น
ความคิดมีการแลกเปลี่ยนกัน ตนไมมีการติดตอสื่อสารกันโดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางกัน วัตถุที่ไมมี
ชีวิตอยางเชน กอนอิฐ กอนกรวดและกอนหิน ตางมีการสื่อสารกันอยางแนนอนในลักษณะเดียวกัน

ในความเปนจริงมีจิตสํานึกเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ที่ควบคุมในจักรวาล ทั้งหมดไว และเพราะเปน
เรื่องธรรมดาสามัญเชนนี้ ทุกคลื่นในปริมณฑลที่มอง เห็นและมองไมเห็น แมวาจะอยูในขั้วตรงกันขามของ
จักรวาลก็ตาม ก็ยังเขา ใจความหมายของคลื่นอื่น ความเขาใจความหมายของคลื่นทั้งในปริมณฑลที่ มองเห็น
และมองไมเห็น คือสวนประกอบอันสําคัญอยางยิ่งยวดของจักรวาล ความเขาใจนี้มีความสําคัญเทากับการ
ดํารงอยูของตัวเราเอง เราสามารถ สังเกตสถานการณ เงื่อนไขและการเคลื่อนไหวของดาวเคราะหดวงอื่น
พรอม ดวยโลกซึ่งเปนดาวเคราะหของเราเอง กิจกรรมของมนุษย สัตว เทวทูต การกระตุนหลากหลายที่
เกิดขึ้นในพืชและสิ่งไมมีชีวิต ผานการพิจารณาพินิจพิเคราะห การฝกฝนพินิจพิเคราะหเปนประจําจะแปร
สภาพของจิตใจไปสูจิตไรสํานึกจักรวาล (Cosmic Unconscious) สามารถทําใหไดรับการปลดปลอยจาก
ขีดจํากัดอัตตาของตัวเราเองได และเราเริ่มการสังเกต ความเขาใจอยางลึกซึ้งและรักษาสิ่งใดก็ตามที่ตั้งใจวา
จะใหไดรับความเขาใจในสิ่งนั้น
นี่คือสิ่งที่เราเรียกวา จิตวิญญาณนิยม และโทรจิตก็เปนสาขาหนึ่งของ องคความรูนขี้ องพระเจา โทร
จิตคือชื่อของความรูดังกลาว ที่เกี่ยวกับการแลก เปลี่ยนและการเคลื่อนยายความคิดจากจิตใจของคนหนึ่ง
ไปสูอีกคนหนึ่ง ขณะ ที่จิตวิญญาณนิยม หรืออาจกลาวไดวาปราจิตวิทยามีการศึกษากวางขวางและ ลึกซึ้ง
กวา เกี่ยวกับสูตรการสรางสรรคและการสนับสนุนสงเสริมสิ่งเหลานี้ในจักรวาล
ในหนังสือที่รูจักกันดีของเกาสอะลี ชาห ชื่อ ตัซกีเราะอ อัลเกาเชีย ทานเมาลานา ฮัซรัต กุล ฮาชัน
กลาววา ครั้งหนึ่งทานไดสอบถาม ฮัซรัตเกาส อาลี ชาห วา “ทานครับ ทานเคยตกอยูในความรักหรือไม”
ทานกลาววา “เมื่อ เราไปถึงบานาราส ไฟซุล รัซซัน นองชายผูรับราชการอยูในกองตํารวจ ที่นั่น มันเปนการ
พบกันที่มีความสุข เขายืนกรานใหฉันพักกับเขา แตฉันชอบที่จะอยูในมัสยิดริมฝงแมน้ําคงคา ซึ่งมีทางหลวง
อยูใกลๆ นองชายของฉันมัก มาเยี่ยมเยียนและสงอาหารมาให วันหนึ่งขณะกําลังนั่งอยูริมขางผนังของมัสยิด
และไดมองดูผูคนเดินผานไปมา ทันใดนั้นเมื่อหญิงสาวพราหมณ ชาวแคชเมียร อายุราว 14 - 15 ป มีความ
งดงามอยางยิ่ง และพรอมดวยทาทางที่มีเสนหอยางมาก ไดเดินมาพรอมเพื่อนๆ ของเธอ ฉันถูกครอบงําดวย
ความปรารถนา เธอเดินสายเทาฟาดลงมายังฉันจริงๆ ตอมาฉันไปพักผอนที่หอง โดยทิ้งขอความไว ให
นองชายวา ไมตองการถูกรบกวน เนื่องจากตองถือสันโดษจากโลกสักระยะหนึ่ง ฉันปดประตูและนั่งลง
หลับตา จมดิ่งไปในจินตนาการเกี่ยวกับหญิงสาว คนสวย สภาวะนี้ฟุงซานอยูราวหนึ่งสัปดาห ฉันยังคงจมดิ่ง
ไปในความคิดคํานึง เกี่ยวกับตัวเธอ จนกระทั่งถึงกับหลงลืมในการเคารพภักดีพระเจา หรือ แมแตลืมที่จะกิน
อาหาร ในวันที่แปดมีบางคนมาเคาะประตู ฉันเปดประตูและพบเธอ ยืนอยูที่นั่นพรอมดวยสามี มือถือถาด
ของหวาน สามีของเธอยังหนุมแนน และ หลอเหลา ฉันถามพวกเขาถึงวัตถุประสงคในการมาเยือนพวกเขา
ตอบวา เพื่อมาใหทานขอพรสําหรับลูกของเรา”
ในตอนนั้นฉันเขาใจทันทีวามันเปนปฏิบัติการของกามเทพ มิฉะนั้น พวกเขาคงไมหวงกังวล
เกี่ยวกับลูก ในชวงระยะเวลาการแตงงานเพียงสั้นๆ ฉันพบ วาเธอจองมายังฉัน ฉันบอกสามีของเธอวาขอให
เราอยูตามลําพังสักครูหนึ่ง เพื่อวาฉันจะไดถามบางสิ่งบางอยางเปนการสวนตัว เขาจึงออกจากหองไป

ในขณะนั้นฉันอายุ 45 ป ฉันกลาวกับตัวเองวา ตอนนี้เจาตองการอะไรละ แตงงานกับเธอ เธอจะเปนของเจา
หรือตองการความพึงพอใจแบบนองสาวจาก เธอ ถาใช ทําไมจึงยอมหยุดความสัมพันธเสียเลา เจามีความ
รอนใจที่จะอยู กับเธอ เธออยูที่นี่แลว ตอนนี้รีบตัดสินใจเสียเลย พูดในสิ่งที่เจาอยากจะพูด จิตใจของฉัน
แนะนําวา นี่เปนเกมที่ดี และตองเลนมันใหดี และตอนนี้ฉันไมตองการเลนเกมอีกตอไป และนี่ก็คือ
ความสําเร็จอีกเชนกัน
หลังจากการสนทนากับตัวเอง ฉันสอบถามบางสิ่งจากเธอและเรียกสามี ของเธอเขามา เขียน
เครื่องรางมอบใหพวกเขา แลวกลาวคําอําลา
สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับฉันเมื่อพวกเขาจากไปก็คือ เกมแหงความรักนี้มีผลกระทบในอีกดานหนึ่งอยาง
แนนอนเหมือนกัน ดังนั้นหลังจากเที่ยงคืนไปแลว ฉันไดออกจากมัสยิดและไปพัก ณ สถานที่แหงหนึ่งอยู
หางออกไปจากที่นั่นประมาณกวา 20 ไมล
วันตอมาเธอก็มาที่นั่นพรอมดวยสามี มีทาที่อิดโรยปรากฏบนใบหนา ทาทางเหนื่อยหนายและ
ออนเพลียเต็มที่ เมื่อเขามาใกลเธอ เธอออนวอนใหฉันไปกับพวกเขายังบานาราส เมื่อฉันเห็นวาพวกเขายืน
กราน จึงบอกไปวาฉันจะอยู ที่นี่เพื่อทํางานเรงดวนสักสองสามอยาง และทันทีที่เสร็จทําธุระแลว จะเดินทาง
ไปพักกับพวก เขาในสองสามวัน ดวยเหตุนี้หลังจากใหการปลอบใจพวกเขาแลว ฉันจึงสง พวกเขาไปยังบา
นาราส เมื่อทั้งสองจากไป ฉันจึงเดินทางไปลัคเนาและไมได เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกเลย”

กฎการแลกเปลีย่ นความคิด
มนุษยประกอบขึ้นดวยวงแหวน 3 วง หรือ 3 ระดับชั้น วงแหวนแรกคือ จิตสํานึกของปจเจกบุคคล
วงแหวนที่สองคือจิตไรสํานึก ของปจเจก และกอรูปจิตสํานึกของมนุษยชาติ วงแหวนที่สามคือจิตไรสํานึก
ของมนุษยชาติ ซึ่งเปนจิตสํานึกของจักรวาล สิ่งนี้ถูกครอบงําในฐานะจิตสํานึก แหงจักรวาล หรือกลาวไดวา
จิตใจของปจเจกบุคคลมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนพื้น ฐานคือจิตสํานึกของปจเจกบุคคล ซึ่งขั้นตอนที่สองจะ
กลายเปนไรสํานึก ซึ่ง ประกอบขึ้นจากจิตสํานึกทั้งหมดของปจเจกบุคคลทั้งหมดของเผาพันธุตางๆโดย
เฉพาะ และในกรณีของมนุษยคือมนุษยชาติ ในขั้นตอนที่สามมาเปนจิตไรสํานึก ของมนุษยชาติหรือเผาพันธุ
ตางๆ ซึ่งในความเปนจริงเปนจิตสํานึกของจักรวาล หรือจิตสํานึกที่กวางใหญไพศาลไมมีขอบเขต
เมื่อจิตใจขึ้นจากระดับชั้นของจิตสํานึก จะเขาสูระดับชั้นจิตไรสํานึก ซึ่ง บันทึกของจิตสํานึก
ทั้งหมดของปจเจกของเผาพันธุตางๆ เปนพิเศษถูกเก็บรักษาไว และเมื่อจิตใจเขาสูระดับชั้นที่สาม จะ
กลายเปนจิตไรสํานึกของมนุษยชาติ ซึ่งประกอบดวยจิตสํานึกของทุกๆเผาพันธุ ขั้นตอนนี้ของจิตใจหรือ
ภาวะจิตไรสํานึกของเผาพันธุตางๆ รูจักกันในฐานะจิตสํานึกของจักรวาล

สิ่งนีช้ ี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางทุกสิ่งที่ดํารงอยู ในจักรวาล ลวนพบไดใน
ปจเจก และการแลกเปลี่ยนของขอมูลเหลานี้ยังคงเกิด ขึ้น เทวทูตและญีนก็เขามาอยูภายใตการพิจารณาดวย
เมื่อขอมูลเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางเหลานี้ มีการแลกเปลี่ยนในจิตใจของสิ่งถูกสราง หรือกลาวอีกอยาง หนึ่ง คลื่น
ความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งหมดของจักรวาลยังคงถายโอนมายังเรา สิ่งถูกสรางถูกรับรูเพราะการถายโอน
ความคิด เรารับรูสิ่งใดก็ตาม เมื่อคลื่น ความคิดของสิ่งถูกสรางนั้นมายังจิตใจของเรา ในทํานองเดียวกัน
ความสํานึก ในความรูสึกหิวและกระหายก็เกิดขึ้น เมื่อจิตใจไดรับขอมูลเกี่ยวกับความหิวและ ความกระหาย
นี้ ในรูปของความคิด เรารูสึกประทับใจบางคน เนื่องจากคลื่น ไดซึมซาบจากบุคลิกลักษณะของเขามาสูคลื่น
ของการควบคุมในตัว เรา การยอมรับและการปฏิเสธของความคิดใดๆ ซึ่งทําใหเราไปใกลชิดกับบางสิ่ง หรือ
ทํา ใหเราหางไกลออกจากบางอยาง ความลมเหลวตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแลก เปลี่ยนความคิดนี้ ทําใหเรา
ไมสามารถรูจักซึ่งกันและกันได
ความคิดมาถึงเราโดยผานสื่อของแสง ในศัพทแสงของเราเองเรียกความคิดนี้วา ความเพอฝน
จินตนาการ มโนคติ แนวความคิดและแบบแผน ความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งมวลมีจุดรวมกัน และจุดรวมกัน
นี้เองที่ถูกปอนขอมูล ใหเราเกี่ยวกับการดํารงอยูของสิ่งถูกสรางอื่นๆ โดยที่จิตไรสํานึกของมนุษยยังคงติดตอ
อยูอยางตอเนื่องกับขอบเขตที่หางไกลออกไปของจักรวาล เพราะฉะนั้น หลังจากรวมศูนยความคิดของเรา
ไปยังจุดเดียวอยางเขมขน เราสามารถ ถายทอดสาสนของเรา แมแตไปยังมุมที่ไกลที่สุดของจักรวาล นี่คือกฎ
เบื้องหลังศาสตรของโทรจิต
มนุษยเปนสัตวพูดได ซึ่งสื่อสารความคิดของตนผานทางเสียง ในขณะ ที่สัตวอื่นๆ ถายทอด
ความรูสึกและความคิดโดยปราศจากการใชเครื่องมือของคําพูด นี่มีหลักฐานจากความจริงที่วา ความคิด
สามารถไดรับการแลกเปลี่ยน โดยไมจําเปนตองใชคําพูดและเสียง มนุษยแสดงความรูสึกและอารมณผาน
ทาง คําพูดและเสียง และความรูสึกที่แสดงตอสัตว มันจะรับรูเกี่ยวกับความเขาใจ ดวยการสนองตอบอยาง
ที่สามารถกระทําได ในเรื่องราวของกษัตริยโ ซโลมอน กับมด ซึ่งกลาวไวในคัมภีร อัลกุรอาน การโตตอบ
กันระหวางกษัตริยโซโลมอนกับมด ถูกรายงานไว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะบันทึกไววา มดไมไดพูดกับ
กษัตริยโซโลมอน และกษัตริยโซโลมอนก็ไมไดแสดงความเขาใจตอคําพูดของมด เปนที่ชัดเจนวามดไมเคย
สนทนาดวยคําพูดอยางที่เรากระทํา จะตองมีการสื่อสารผานทางคลื่นความคิด และกษัตริยโซโลมอนได
แสดงการรับรูและเขาใจคลื่นเหลานั้น สิ่งที่ไดรับจากเรื่องนี้ก็คือ ความคิด ความรูสึก การรําลึกถึงและ
อารมณ ก็สามารถไดรับการถายทอดโดยปราศจากคําพูดได
โทรจิต คือ ศิลปะการแลกเปลี่ยนความคิด โดยปราศจากการใชสื่อซึ่งเปนที่รูจักกัน ถาเราสามารถ
รวมศูนยความคิดของเราตอบุคคลหนึ่ง เหมือนกับเกาส อะลี ชาห ดังนั้น หลังจากบุคคลเปาหมายของ
ความคิดเรา กลายเปนเปาความคิดของเรา ก็จะเริ่มไดรับความคิดที่เราถายทอดไปได และหลังจากมี
ความคุนเคยกับตําแหนงพื้นฐานของจักรวาลแลว เราก็สามารถสงผานความคิดของเราไปยังจุดพื้นฐานนั้น
ได นี่คือขั้นตอนเกี่ยวกับที่เริ่มตนในอัล กุรอาน วา

“และเราไดสรางสิ่งที่มีอยูในชั้นฟา และแผนดิน เพื่อรับใชพวกเจา”
สิ่งเดียวก็คือเราควรจะรับรูเกี่ยวกับความจริงที่วา สิ่งถูกสรางทั้งมวลในจักรวาลยังมีการหยั่งถึงกัน
อยางแนนแฟน โดยผานทางคลื่นความคิด และทุกๆ ปจเจกยังคงแลกเปลี่ยนความคิดกับปจเจกอื่นๆ
ถึงแมปจเจกนั้นจะไมรับรูก็ตาม โดยที่เราไมรูเรื่องกฏหมายการแลกเปลี่ยนความคิดนี้ จึงลมเหลวที่จะ
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงความคิดจากสิ่งถูกสรางอื่นๆ ที่มายังจิตใจของเรา ความไมรูเกี่ยวกับกฎเกณฑนี้ ยัง
เปนผลทําใหความคิดของเราเองเสื่อมลง ความเสื่อมลงของความคิดเปนผลทําใหพลังของเจตนารมณ
ออนแอ ผูที่มีพลังเจตนารมณเขมแข็ง จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากกวาผูอื่น เพียงเพราะความจริงที่วา
ความเสื่อมถอยของความคิดของเขาจะลดลงในอัตราที่นอยสุด และความสนใจของเขายังคงพุงเปาไปยังจุด
ที่แนนอน ทําใหสามารถที่จะสนใจการใหความสนใจสิ่งใดอยางรวมศูนยได บุคคลเชนวามีบุคลิกภาพที่
นาประทับใจ และสามารถทําใหผูอื่นมั่นใจที่จะเห็นดวยกับเขาอยางงายดาย ผูที่ไมมีพลังเจตนารมณที่
เขมแข็ง จะถูกบังคับใหใชชีวิตอยางไรจุดมุงหมาย และปราศจากเปาหมายที่มั่นคงแนนอน เพื่อใช
ประโยชนจากพลังเจตนารมณอยางเหมาะสม และเพื่อทําใหมันเขมแข็ง จําเปนที่จะตองรับรูความจริงขอ
ที่วา ชีวิตของเราทั้งหมดหมุนเวียนอยูรอบๆ ความคิด และความสัมพันธอันซอนเรนที่ดํารงอยูระหวาง
จักรวาลกับสมาชิกที่เปนสิ่งถูกสรางก็วางอยูบนความคิดเชนกัน
แตสัตวแสดงความรูสึกโดยปราศจากคําพูดและเสียง และความลมเหลวของการใชความคิดเปน
เครื่องมือ เปนผลมาจากความไมสมหวัง ความต่ําตอยและความทุกขยาก แบบฝกหัดทั้งหมดที่ไดรับการ
แนะนําเพื่อสราง ความเขมแข็งใหพลังเจตนารมณ หรือพัฒนาความเขมขนนั้น ความจริงถูกพุงเปาไปที่การ
ปรับปรุงจิตใจของผูสงสัยและบรรจุความมั่นใจลงไปแทนการฝกฝนอยางตอเนื่องและเพียรพยายามอยาง
เขมขน สามารถทําให ความคิดรวมศูนยไปยังจุดเดียวได ภาวะของการรวมศูนยอยางเขมขนนี้ชวย ในการ
แทนที่ความสงสัยและความไมแนใจดวยความมั่นใจนั้น และความคิดเริ่ม มาเปนปรากฏการณ เพราะการ
สนับสนุนของการพัฒนาพลังเจตนารมณ และการตัดสินใจ นี่คือความลับของโทรจิต ผูที่สนใจการศึกษา
ศิลปะวิทยาการแขนง นี้นั้นจะ ตองเรียนรวมศูนยความคิดไปที่จุดเดียวเทานั้น เงื่อนไขเพียงประการ เดียวที่
จะทําใหไดรับความสําเร็จก็คือ การฝกฝนอยางพากเพียรและดวยหัวใจทั้งหมด
มนุษยผานพนขั้นตอนมากมายของชีวิตในชวงเวลาอันสั้น และใชประโยชนจากสวนนอยนิดเพื่อ
การดํารงชีวิตของตน ดวยการผสมผสาน และ เชื่อมตอสวนนอยนิดนี้เขาดวยกันในจิตใจของเขา เราทั้งกาว
ไปขางหนาจาก เวลาสวนนอยนิดสวนหนึ่ง ไปยังสวนที่ตามมา หรือถอยหลังกลับไปยังสวนที่ ผานมาแลว
เพื่อใหเขาใจสิ่งนี้ มนุษยคิดถึงการกินอาหารแตเพราะทองเสีย ความตั้งใจจึงตองถูกสละไป แตจะทนอยูได
นานเทาสักเทาใดนั้น เขาไมมีความคิดใน เรื่องนี้ เชนเดียวกันความคิดเปนสวนประกอบของชีวิต ซึ่งทั้งทํา
ใหเขาประสบ ความสําเร็จและลมเหลว ความตั้งใจถูกสรางขึ้น กระนั้นการสละหรือเลื่อนไป ไมวาจะกอตัว
ขึ้นภายในชั่วนาที ชั่วโมง เดือนหรือชั่วนาตาป อยางไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ถูกละทิ้งไปทั้งหมด การละทิ้ง
หรือการสละเสียนี้ เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย

หลังจากมีความมั่นใจเกี่ยวกับความจริงที่วา ชีวิตทั้งหมดของเราหมุนเวียนอยูรอบๆ ความคิด
เราตองพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะลดการเสื่อมลงของความคิด มีเพียงวิธีการเดียวสําหรับมัน และเพื่อละเวน
จาก ความไมนาไวใจและความไมแนนอน รวมทั้งเพื่อไมยอมใหความสงสัยและความแคลงใจเขามาใน
จิตใจของเรา มีความสําคัญเชนกันที่จะตองระลึกไวคือ เหตุผลที่อยูเบื้องหลังพลังเจตนารมณที่ออนแอคือ
การดํารงอยูของความสงสัยในจิตใจของคนๆ หนึ่ง และเพื่อขจัดความสงสัยและความไมแนใจ เราตองมี
ความรูเกี่ยวกับการที่ความสงสัยถูกสรางขึ้นในจิตใจ ครั้นแลวเราจะสามารถมีชีวิตอยูกับความมั่นใจใน
ความศรัทธาได การมีความมั่นใจและความศรัทธาเปนการแกไขเพียงอยางเดียว เพื่อใหยังคงไดรับการ
ปกปองจากความสงสัยและความไมแนใจ
ความออนแอของการตัดสินใจและพลังเจตนารมณ ถูกสรางออกมาเพราะความสงสัยและความ
คลางแคลงใจ ตราบที่เทาที่ยังมีความไมแนนใจอยูในความคิด สภาวะของความมั่นใจก็เปนไปไมได เมื่อ
ไมมคี วามมั่นใจอยู พลังเจตนารมณก็ไมมีอยู บุคคลผูนั้นก็ไมสามารถใชความคิดของตนเปนเครื่องมือได
ความลมเหลวของการใชความคิดเปนเครื่องมือ เปนผลมาจากความไมสมหวัง ความต่ําตอย และความทุกข
ยาก แบบฝกหัดทั้งหมดที่ไดรับการแนะนําเพื่อสรางความเขมแข็งใหพลังเจตนารมณ หรือพัฒนาความ
เขมขนนั้น ความจริงถูกมุงเปาไปที่การปรับปรุงจิตใจของผูสงสัยและบรรจุความมั่นใจลงไปแทน
การฝกฝนอยางตอเนื่องและเพียรพยายามอยางเขมขน สามารถทําใหความคิดรวมศูนยไปยังจุดเดียว
ได ภาวะของการรวบรวมศูนยอยางเขมขนนี้ชวยในการแทนที่ความสงสัยและความไมแนใจดวยความ
มั่นใจนั้น และความคิดเริ่มมาเปนปรากฏการณ เพราะการสนับสนุนของการพัฒนาพลังเจตนารมณ และการ
ตัดสินใจ นี่คือความลับของโทรจิต ผูที่สนใจการศึกษาศิลปะวิทยาการแขนงนี้ ตองเรียนรูที่จะรวมศูนย
ความคิดไปที่จุดเดียวเทานั้น เงื่อนไขเพียงประการเดียวที่จะทําใหไดรับความสําเร็จคือ การฝกฝนอยาง
พากเพียร และดวยหัวใจทั้งหมด
มีสิ่งตางๆ มากมาย เชน ความยากลําบาก ความทุกขเข็ญ ความวิตก กังวล โรคภัยไขเจ็บ ความ
ลําเค็ญ ความตกต่ํา ฯลฯ และเพื่อปรับสิ่งเหลานี้ ใหเทาเทียมกัน มีสิ่งหนึ่งที่เรียกวา “สันติภาพ” ซึ่งมนุษย
สามารถมองเห็นความสะดวกสบาย เกือบทั้งหมดนั้นไมเปนความจริงแตเปนเรื่องโดยสมมติ และสําหรับ
มนุษยเปนสิ่งที่งาย สิ่งนี้ไดสรางทิศทางความโนมเอียงไปสูนิสัยที่ออนโยน ความจริงการเกิดขึ้นของสมอง
มนุษยนั้น เปนลักษณะที่ทําใหเขาดําเนินไปสู ความสะดวกงายดาย และหลีกเลี่ยงความยากลําบาก นี่เปน
ทิศทางที่ชัดเจน 2 ทิศทาง และมนุษยใชชีวิตระหวาง 2 ทิศทางนี้ผานความคิดของตน ทุกๆ กิจกรรมกระตุน
ไปสูหนึ่งในสองทิศทางนี้ เราตัดสินใจแผนการเมื่อเรารับรูมัน ซึ่งมีความสําเร็จสมบูรณในทุกรูปการ และ
ทิศทางก็ถูกตอง แตบังเอิญหลังจาก กาวออกไปไมกี่กาว ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในจิตใจ ดวยการ
เปลี่ยนแปลง นี้ทิศทางความคิดของเราก็ประสพกับการเปลี่ยนแปลง เปนเหตุใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในทิศทางของกิจกรรมของเรา และเปาหมายที่เรามุงไปสู ก็ถูกละลืมไป ทีนี้อะไรเลาที่หลงเหลืออยู
กับ เรา คนหาไปในความมืดมน และ กาวไปแบบคลําๆ นี่คือเหตุที่มีเพียงคนเดียวจากคนนับลานๆคน ซึ่ง

กาวออกไป ในทิศทางที่ถูกตอง และไมถอนตัวกลับออกมา อาจนายินดีที่จะไมลืมวา ทั้งหมดนี้อยูใกลๆ ใน
ระหวางขั้นตอนของการสงสัย และความเชื่อมั่น เทาที่คนสวน ใหญไดรับการพิจารณา พลังหลักที่ควบคุม
จิตใจของพวกเขา คือจิตที่ไมแนนอน และความสงสัย ซึ่งมีผลกระทบตอเซลลจิตใจของพวกเขาอยางไมหยุด
หยอน ยิ่งมีความสงสัยรุนแรงเพียงใด ความเสื่อมลงของเนื้อเยื่อสมองก็มีมากขึ้นเทานั้น จะไมเปนการออก
นอกประเด็นที่จะกลาววา เสนประสาททั้งหมดของรางกายทํางานภายใตการควบคุมโดยตรงของเนื้อเยื่อ
สมอง และการเคลื่อนไหว ของเสนประสาทคือชีวิต
การเชื่อในบางสิ่งบางอยางมีความยากลําบากสําหรับมนุษย เทากับการ ออกมาจากสิ่งลอลวงตาลวง
ใจ ความสงสัยและความไมเชื่อ ตัวอยางเชน มีมนุษยแสดงตัวเอง ขัดแยงกับความจริงที่เขาเปน เขาซุมซอน
ความออนแอของเขา เสมอ และอวดอางคุณธรรมที่นาสงสัย ซึ่งความเปนจริงไมใชเปนของเขา

สั งคมกับความเชื่อของเรา
สังคมซึ่งบุคคลไดรับการศึกษาและอุมชูขึ้นมาไดกลายเปนความเชื่อของ เขา และจิตของบุคคลผูนั้น
ก็ลมเหลวในการวิเคราะหความเชื่อของตนเอง และ ความเชื่อนี้ไดกลายเปนความเชื่อของเขา ถึงแมวามันจะ
ไมมีอะไรมากกวาการ หลอกลวงใหเขาใจผิดก็ตาม ดังที่ไดกลาวแลววา สาเหตุหลักของสิ่งนี้ก็คือ เขา
วางตัวตรงกันขามกับสิ่งที่เปนความจริงๆ
ชีวิตแบบนี้ทําใหเขาตองเผชิญกับความยากลําบากมากมาย เปนความยากลําบากที่ไมสามารถแกไข
ได ในทุกขั้นตอนไดทําใหเกิดความกลัวในตัวเอง วา การกระทําของเขาจะพิสูจนวา เปนสิ่งที่หาประโยชน
อันใดมิได และปราศจากผลลัพธใดๆ บางครั้งความสงสัยนี้มีความรุนแรงถึงขนาดที่เริ่มเชื่อวา ชีวิตของเขา
กําลังเผชิญหนากับการถูกทําลาย และถาไมถูกทําลายมันก็อยูในภยันอันตรายอันใหญหลวง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
เพราะการเสื่อมลงอยางรวดเร็วของเนื้อ เยื่อสมอง อันเปนผลลัพธในขั้นสุดทายของความสงสัย
เมื่อชีวิตดํารงอยูตรงขามกับสิ่งที่เปนจริง หรือวางตัวตรงกันขามกับที่ เปนในความเปนจริง ดังนั้น
การกระทําและการปฏิบัติที่อาศัยพื้นฐานมาจาก ชีวิตลักษณะเชนนี้ จะไมใหผลลัพธในทางบวกแตประการ
ใด เมื่อเขาตองการ ผลสัมฤทธิ์ตามประสงคจากการปฏิบัติเชนนัน้ การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมลงอยาง
รวดเร็วของเนื้อเยื่อสมอง ก็เปลี่ยนแนวทางการใชชีวิตของเขา และทั้งยังจะไมใหทั้งผลลัพธใดๆ หรือพิสูจน
วาเปนอันตราย หรือสรางความสงสัยซึ่ง เปนอุปสรรคและกีดขวางเขาจากการกาวออกไปทั้งสิ้น
ในความเปนจริงนั้นโครงสรางทางอารมณหรือรูปทรงของจิตใจ อยูใน การควบคุมของมนุษยเอง
ณ ที่นี้ “โครงสราง” หมายถึงอัตราการเสื่อมลง ของเนื้อเยื่อสมองมีอยูสูง ปานกลางหรือต่ํา นับเปนโชคที่
นายินดี ถาบางคนไดรับความปลอดภัยจากความสงสัย ซึ่งเปนเพราะเนื้อเยื่อสมองเสื่อมลงในระดับต่ําที่สุด
ความศรัทธาและการปราศจากซึ่งความไมแนนอนในจิตใจเปนสัดสวน โดยตรงกับความสําเร็จในชีวิต
ในขณะที่ความรุนแรงของความสงสัยและความไมแนนอนเปนสัดสวนโดยตรงกับความลมเหลวในชีวิต

ความเสื่ อมของเนือ้ เยือ่ สมอง
นับวาโชคไมดีในสวนของมนุษย ที่ตีคาความรูและวิทยาการซึ่งพระเจา มอบใหบนพื้นฐานที่เขา
สรางขึ้นมาเองและบนกฎเกณฑที่ผิดพลาด ทั้งยังปฏิเสธที่จะยอมรับในลักษณะดังกลาว แสงสวางที่เปดเผย
โดยพระเจาอยูในฐานะพื้นฐานของความรูทุกๆดาน มีความตองการใหมนุษยสํารวจแสง ประเภทและ
ลักษณะดังกลาว รวมทั้งองคประกอบของมันในระดับที่มากที่สุด แตมนุษยไม เคยใหความสนใจอยางจริงจัง
และสิ่งนี้ก็ยังคงมืดมนอยูเสมอ มนุษยไมเคย พยายามเลิกมานนี้ออก เพราะมานดังกลาวไมเคยปรากฏตอเขา
หรือไมก็ไมเคยใหความสนใจตอมัน มนุษยไมเคยพยายามสํารวจระเบียบและกฎเกณฑที่ควบคุม
องคประกอบของแสง ถาเขายอมรับการเขาใกลนี้ ความเสื่อมลงของเนื้อเยื่อสมองก็จะมีอัตราที่ต่ําที่สุด และ
จะมีความกาวหนาไปสูความเชื่อมั่น และ ความสงสัยก็จะไมสรางปญหาใหเขามากเทากับที่เปนอยูในขณะนี้
อุปสรรคและ สิ่งกีดขวางการเคลื่อนไหวในทางปฏิบัติก็จะนอยที่สุดดวยแตมันไมไดเกิดขึ้น ดังนั้น เขาจึง
ไมไดสํารวจประเภทของแสงหรือพยายามที่จะคนพบธรรมชาติของมัน
มนุษยไมรูแมแตวา แสงก็มีการสรางโครงสรางและธรรมชาติที่เปน ลักษณะเฉพาะ ทั้งยังมีแนวโนม
และความโนมเอียงของคุณลักษณะเฉพาะพวก มนุษยยังไมรูดวยซ้ําวาแสงนี้ ที่แทคือชีวิตของเขา และไดทํา
การปกปองพวกเขาดวยใน ขณะเดียวกัน มนุษยคุนเคยกับรูปจําลองของดินกับฝุน ซึ่งมิไดครอบคลุมใดๆ
ของตัวเองเทานั้น รูปจําลองซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้น ซึ่ง ไมมีความจริงใดๆ ในตัวมันเอง ความจริงคือสิ่งที่
พระเจาทรงเปาเขาไปในราง ทั้งในรูปของวิญญาณ ความไมเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสง ทําใหเกิดความ
รังเกียจตอคําดํารัสของพระเจาในเรื่องนี้ ความรังเกียจยิ่งเพิ่มขึ้น ความสงสัย และใจที่ลังเลก็จะเพิ่มขึ้น และ
ความศรัทธาและความเชื่อก็จะแตกละเอียดลงตามนั้น
นักจิตวิญญาณนิยมใหคํานิยามความศรัทธาวา เปนความเชื่อที่ปราศจากขอสงสัย
สาเหตุที่แทจริงของความออนแอในการตัดสินใจหรือในความศรัทธาก็ คือความสงสัย ตราบเทาที่
ความไมสูเต็มใจและความลังเลในความคิดยังมีอยู ความมั่นใจในความศรัทธาก็เปนไปไมได หลังจาก
ความคิดไดรับแสงสวางของความศรัทธาและความเชื่อที่มั่นคงแลว ก็จะกลายเปนปรากฏการณที่ชัดเจน
เพื่อตรวจสอบความเสื่อมลงของเนื้อเยื่อสมอง เราตองมีพลังเจตนารมณ ที่ไดรับการพัฒนาแลว
แบบฝกหัดที่ไดรับการออกแบบโดยนักจิตศาสตร เพื่อ พัฒนาพลังเจตนารมณนั้น ซึ่งมีเปาหมายโดยพื้นฐาน
สําหรับแบบแผนความเชื่อมั่นที่ดีกวา

การรวมศูนย์ ความสนใจ
ระยะทางระหวางความลังเลกับความมั่นใจในเชิงของเวลานั้น ในดานหนึง่ คือ 100 ป และในอีกดาน
หนึ่งคือชั่ววินาทีเดียว สิ่งนี้ประหนึ่งวาเปนคํา พูดปริศนา แตพระเจาผูทรงสูงสงไดแจกแจงมันเพื่อความ

เขาใจที่ลึกขึ้ง ในดํารัส ตอไปนี้
“คัมภีรนี้ไมมีขอสงสัย ในนั้นมีทางนําสําหรับผูที่มีความศรัทธาในสิ่งเรนลับ” (บทที่ 2 โองการที่ 2)
ณ พระเจาผูทรงบริสุทธิ์กลาวถึงสองสิ่ง
(1) ดวยการกลาววา “คัมภีรที่ไมมีขอสงสัยใดๆ ความสงสัยจึงถูกลบลางไป
(2) สิ่งเรนลับซึ่งเทากับความศรัทธาและความมั่นใจ
สิ่งนี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา พระเจาไมอนุญาตใหเรามีความสงสัยหรือ ไมแนใจ ความมั่นใจและ
ความเชื่อเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหคงอยูในจิตใจ สิ่งนี้ถูกเรียกวา “ความเชื่อในสิ่งเรนลับ” ซึ่งจัดเตรียมทาง
นําไว วัตถุประสงค ของทางนํานั้นมีความสําคัญมาก สิ่งหนึ่งนั่นคือ ไมวาจะเห็นหรือไม เขาใจหรือไม รับรู
หรือไม ก็ตองไดรับการเชื่อวามีอยู สิ่งนี้ไดเตรียมทางนําทั้งหมดไว และมันหอมลอมมนุษยไวจากทุกทิศทาง
เมื่อความคิดที่เจิดจาไดรับการฝกฝนใหคงรวมศูนยอยางเขมขนอยูบนจุดเดียวอยางมากมาย
จนกระทั่งแสงแหงความสงสัย และไมแนใจจะถูกแทนที่โดยแสงแหงความมั่นใจ ดวยเหตุนี้ เนื่องจากการ
สนับสนุนของการตัดสินใจ มันก็พรอมที่จะกลายเปนการปรากฏที่เปนจริง
ทานไดอานถึงการแสดงออกในทางปฏิบัติของการรวมศูนยความคิด อยางจริงจัง และผลลัพธของ
ความมั่นใจที่ปรากฏการณติดตามมาเกี่ยวกับ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานเกาส อะลีชาห เหตุการณที่มี
ธรรมชาติคลายคลึงกัน ซึ่งไดถูกรายงานมายังเราโดยผูอาวุโส มีดังนี้
“เมื่อลูกสาวของนักธุรกิจคนหนึ่ง มีอายุครบ 15 ป วันหนึ่งสิ่งแปลกประหลาดไดเกิดขึ้นกับเธอ เมื่อ
เธอตื่นนอนขึ้นก็พบวา มีลวดลายจากเฮนนา อยูที่มือของเธอ จูๆ ในตอนเที่ยงเธอก็มีอาการเปนลมไมไดสติ
จากนั้นก็เริ่ม เปนทุกวันพฤหัสบดี ในเวลาที่แนนอน เธอจะมีอาการวิงเวียนเปนลม หมอเริ่มรักษาเธอดวย
อาการฮิสทีเรีย เมื่อเห็นวาอาการไมดีขึ้น เธอจึงถูกนําไปบําบัดทางจิต พวกเขาวินิจฉัยวาถูกเวทยมนต และ
พยายามไลวิญญาณใหออก จากตัวเธอ เมื่อของขลัง เครื่องรางและวิธีการอื่นๆ ของหมอมนต ตางประสบกับ
ความลมเหลว เธอจึงถูกนําตัวไปพบกับฮากิมและหมอในทองถิ่น การบําบัดนี้และวิธีการอื่นๆ ดําเนินไป
เปนเวลา 4 ป จนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเธอจะตองเปนลมไมไดสติ กลับปรากฏวาเธอดูมีความสุขและรั้งสติไว
ได หลังจากตื่นนอนในตอนเชา เธอเริ่มเสริมสวยหลังจากอาบน้ําเสร็จสรรพสวมใสเสื้อผาไหมและใส
น้ําหอม เธอดูเหมือนเปนเจาสาวที่เพิ่งแตงงานใหม เมื่อถูกถามถึงการตระเตรียม ตางๆนี้ เธอตอบดวยความ
เอียงอายวา “เขา” กําลังจะมา และถาฉันไมเตรียม ตัวใหพรอมเขาจะโกรธ เมื่อเตรียมสิ่งตางๆ รอบตัวแลว
เธอก็นั่งบนเตียงอยางสงบเสงี่ยมเพื่อรอคนๆ หนึ่ง เมื่อดวงอาทิตยเริ่มคลอย เธอก็ลมลง ซึ่งกิน เวลายาวไป
จนถึงตอนเย็น
บรรดาคณะแพทยและฮากิม ใหคําแนะนําอยางเปนเอกฉันทวาการแตงงานจะทําใหอาการฮิสทีเรีย
ของหญิงสาวหายไป เมื่อเธอรูเรื่องการตัดสินใจ เธอตอตานอยางรุนแรง แตพอแมของเธอไมใหความสนใจ
และจัดการแตงงาน เธอกับเด็กหนุมที่ดีในวงศญาติของพวกเขา

ในวันรุงขึ้นหลังจากการแตงงาน เธอไลสามีของเธอออกจากหอง และ ขูวาจะเปดเผยอาการกามตาย
ดานของเขา ผูอาวุโสในครอบครัวพยายามที่จะ เขาประนีประนอมแตสามีทอใจ และหยาเธอในที่สุด ทั้ง
สองครอบครัวมีการถก เถียงกันอยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูอาวุโสไดเขาไปใกลสามีและสอบถามเขา เขา
เลาวา ความจริงเปนอยางนั้น และเมื่อเขาเขาไปหาเธอ เขาก็สูญเสียความ เปนชายไปจนหมดสิ้น ทุกคนลง
ความเห็นดวยการตําหนิวาเด็กหนุมโกหก ซึ่ง ในที่สุดเขาก็ฆาตัวตาย
พอคาพยายามแตงงานกับลูกสาวของเขาเปนครั้งที่สอง แตกล็ มเหลว ครั้งแลวครั้งเลาที่เขาพยายาม
รักษาอาการของเธอ สักพักหนึ่งเขาก็ไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับฮากิมคนหนึ่ง ซึ่งรักษาคนไขอยูในตําบลที่อยู
หางออกไปหลาย รอยไมล คนไขจากทุกหนทุกแหงไปหาเขา เขามีความรูเกี่ยวกับการบําบัดและไมคิด
คาใชจาย
การเตรียมการเดินทางไปหาฮากิมจึงถูกกําหนดขึ้นในวันอาทิตย เพื่อวาเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึง
ในวันพฤหัสบดี ฮากีมก็จะไดเห็นอาการของเด็กและวินิจฉัยอาการจะไดงายขึ้น
เมื่อครอบครัวพรอมดวยเด็กสาวเดินทางไปถึง ฮากีมไมรับรักษาคนไข ในวันพฤหัสบดี เพราะเขาจะ
ใชเวลานี้ในการปลีกวิเวก พวกเขาไมมีทางเลือก นอกจากคอยจนถึงวันศุกร เด็กสาวมีอาการเปนลม
ตามปกติและทุเลาขึ้นใน ตอนเย็น พอคาพบดวยวาฮากีมเปนคนโสด และปฏิเสธคําแนะนําใดๆ ที่ใหแตง
งาน ถามีคนยืนกราน เขาจะบอกวาเขาแตงงานแลว ดวยการชี้ไปที่รูปที่กลาว วาเปนภาพภรรยาของเขา
ในที่สุด วันศุกรพอคาก็ไดจองที่ของเขาในแถวของคนไข ดวยความคิดวาใหถึงรอบของเขา
โดยเร็วที่สุด ทุกคนเฝารอประตูเปด แตประตูเปดก็ยังไมเปด ผูคนก็รอนใจและเริ่มเคาะประตู แตไมมีใคร
ตอบ ในที่สุดทุกคนจึงพังประตู เขาไป เพราะเกรงวาฮากิม อาจประสบกับอุบัติเหตุ เมื่อผูคนเขาไปก็พบวา
หองวางเปลา และประตูหลังเปดอยู ทุกสิ่งทุกอยางในหองอยูในสภาพปกติ ยกเวน ตัวของฮากิม รูปภาพที่
เขาอางวาเปนภรรยาของเขาตกอยูบนพื้นพรอมดวยซอง ที่จาหนาถึงพอคา เมื่อพอคาเปดดูก็พบจด
หมายความวา “ฉันไดหยากับบุตรสาวเมื่อวันศุกร ดังนั้นตอจากนีไ้ ปเธอจะไมทรมานจากการเปนลมอีก
ตอไป จะเปนการดีกวาที่ทานจะกลับไปยังเมืองพัทนาโดยนําเอารูปลูกสาวของทานกลับไปดวย
เมื่อพอคาดูภาพ เขาประหลาดใจ เพราะมันเปนรูปลูกสาวของเขา ผูคนที่อยูที่นั่นตางก็แปลกใจ
เชนกัน จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทุกคนตางสอบถาม กัน เกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม
พอคาไดเดิน ทางกลับพรอมกับลูกสาวของเขาและรูปของเธอ และเด็กสาวผูนั้นก็ไมเคย เปนลมอีกเลย”
สิ่งเดียวที่สรุปไดจากเหตุการณที่เลาโดยนักปราชญอยางทานเกาส อะลี ชาห และบุคคลอื่นๆ ก็คือ
สําหรับความคิดนั้นจําเปนที่ความสนใจจะตองคงศูนยรวมตรึงอยู ณ จุดเดียว ถาไมมีความเขมขนแลวจะไม
อาจรวมศูนยอยูที่ จุดเดียวได สําหรับการศึกษาโทรจิตจําเปนที่จิตใจของเราตองปราศจากความ คิด
หลากหลายที่ยังคงเขามาประดังในจิตใจของเรา และจะตองตรึงอยูอยาง เขมขน ณ ความคิดเพียงความคิด
เดียว เพื่อใหมีความเขมขนควรฝกฝนดังตอไปนี้ และไดรับการแนะนําให สําหรับผูที่มีความสนใจใน

การศึกษาโทรจิต
แบบฝกนี้จะตองไดรับการปฏิบัติครั้งหนึ่งในตอนเชาตรูและอีกครั้งหนึ่ง ในตอนกอนนอน
1. ปดรูจมูกดานขวาดวยนิ้วหัวแมมือขางขวา
2. หายใจเขาดวยรูจมูกดานซาย 5 วินาที
3. ปดรูจมูกดานซาย ดวยนิ้วกอยมือซาย กลั้นลมหายใจ 5 วินาที
4. เอานิ้วหัวแมมือออก และหายใจออกดวยรูจมูกขางขวา 5 วินาที
5. หายใจเขาอีกครั้งหนึ่ง ดวยรูจมูกดานขวา 5 วินาที และปดรูจมูก ดวยนิ้วหัวแมมือ พรอมกับกลั้น
หายใจ 5 วินาที
6. หายใจออก 5 วินาทีดวยรูจมูกดานซาย หลังจากเอานิ้วกอยออก
นี่คือครบ 1 รอบ ทําการฝกฝนอยางนี้ 5 รอบ กระทําในทานั่งที่สบายๆ คอและ หลังตั้งตรง หันหนา
ไปทางทิศเหนือ กระทําในขณะทองวาง ในสถานที่ที่อากาศ ถายเทไดสะดวก การกินของหวานและอาหาร
รสเปรี้ยวควรลดลงใหมากที่สุด เทาที่เปนไปได
นอกจากการฝกลมหายใจนี้ซึ่งทําใหประสาทของทานเย็นและเกิดความสงบแลว ทานตอง
จินตนาการดวยการหลับตาลงโดยยังคงอยูในทานั่งวา มีแม น้ําแหงรัศมี (นูร) ไหลผาน และโลกทั้งหมดรวม
ทั้งตัวทานดวย ไดจมลงไปใน แมน้ําาแหงรัศมีตังกลาว การเขาฌานนี้ควรปฏิบัติประมาณครึ่งชั่วโมง
การเขาฌานดังกลาว ควรกระทําหลังจากรับประทานอาหารเย็นแลวประมาณ 3 ชั่วโมง ไมตองกังวล
กับความคิดสัพเพเหระที่เขามาในจิตใจระหวางการ ฝกฝน อยาตอตานมัน ความคิดเหลานี้จะหายไปโดย
อัตโนมัติ ปลอยใหความ คิดตางๆ เขามา เพียงแตอยาใหความสนใจใดๆ กับมัน มันก็จะหายไปในที่สุด
ทานตองสนใจเฉพาะเรื่องของทาน ปลอยใหความคิดทําหนาที่ของมันไป หลัง จากฝกฝนการเขาฌานนี้แลว
อยายุงกับเรื่องทางโลก และเขานอน
ผูที่มีความตองการศึกษาเรื่องโทรจิตไดรับการแนะนําใหเก็บสมุดบันทึก ไวเพื่อจดเหตุการณ
ประจําวันลงไป และใหคงอยูในสภาพที่มีน้ํานมาซ (สภาพที่ชําระรางกายแลวตามศาสนบัญญัติอิสลาม
ผูแปล)
แบบฝกฝนงายๆ จะชวยทานในการรักษาความเยือกเย็นไวในกิจการงาน ประจําวัน และชวยใหมี
ความเขมขนในจิตใจ ซึ่งเปนที่จําเปนกอนการศึกษา เรื่องโทรจิต

เกลือและนํา้ ตาล
ความรูอยางทองแท และความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของอาณาบริเวณที่มอง
ไมเห็นดวยตาเปลานั้น ปกติจะถือวาเปนสิ่งที่ลึกลับ และอธิบายไมได มีความเขาใจผิดปรากฏอยูอยาง
มากมายเกี่ยวกับขอพิสูจน ของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นดวยตาเปลา เมื่อใดก็ตามที่มีการพิจารณากันถึง
เรื่องนี้ ปฏิกิริยาของผูคนเกือบทั้งหมดก็คือ เปนไปไมไดสําหรับมนุษยที่จะสังเกต และพิสูจนในเรื่องราว
และกิจกรรมของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นดวยตาเปลา โดยปกติแลวทาที่ของผูคนก็คือทําเปนไมรูไมชี้ และ
แสดงความประหลาดใจ เมื่อ บางคนพยายามที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณของตนและแสวงหาคําอธิบายใน
บริบทนี้
ตามทรรศนะของปราจิตวิทยา ทุกคนไดรับพรสวรรคเปนคุณสมบัติของ การสังเกตและการพิสูจน
ในเรื่องปรากฏการณทางอภิปรัชญา สิ่งนี้เปนความ แตกตางดวยประการทั้งปวงไมวาเขาจะใชมันหรือไมก็
ตาม มนุษยทั้งชาย และหญิง ไดรับสิทธิในความสามารถที่จะสังเกต สํานึกและเขาใจเรื่องราวที่ ผิดปกติของ
โลกที่มองไมเห็น เงื่อนไขเดียวคือการใชประโยชนจากความสามารถ ของพรสวรรคนี้นับเปนความผิดพลาด
ของเรา ถาไมรูแบบแผนของการฝกฝนความสามารถนี้
นักศึกษาศาสตรของอภิปรัชญารูดีวา ในตัวมนุษยมีองคประกอบทาง จิตใจอยู 2 ประการในเวลา
เดียวกัน องคประกอบหนึ่งคือจิตใจที่รับผิดชอบ ในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกของจิตลํานึก และ
ความรูสึกของโลกีย วัตถุ มันเขาใจความรูสึกเหลานั้น ซึ่งยังคงถูกกักขังอยูในความจํากัดของ กาลเทศะ
จิตใจนี้ถูกเรียกวาจิตสํานึก อีกประการหนึ่งคือ จิตไรสํานึกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเขาใจของความรูสึกซึ่ง
ไมขึ้นกับความจํากัดทางดานกาลเทศะ และมีความสามารถในการเขาใจความเปนจริงทางดานอภิปรัชญาได
เราคุนเคยกับจิตแรกนั่นคือจิตสํานึก แตความคุนเคยของเรากับจิตไรสํานึกยังหางไกลจากความตองการใน
ความเปนจริงอยูมาก จนบัดนี้เราตองสํารวจวิธีการ ที่จะทําใหตัวเราคุนเคยกับแบบแผนการทํางานของจิต
ไรสํานึกที่ไดมีการคนพบโดยนักวิทยาศาสตรทางดานจิตวิญญาณวา น้ําตาลและความหวานผลิตความ
เครงขึมและชวยในการสรางสรรคความรูสึกจิตสํานึก และคุณสมบัติที่มีอยูในเกลือจะกระตุนความรูลึกของ
จิตไรสํานึก ความหวาน และน้ําตาลพัฒนาปรับปรุงจิตสํานึก ซึ่งเปนที่ตองการสําหรับการมีชีวิต และ ความ
เขาใจตอปรากฏการณของโลกวัตถุ เกลือจะกระตุนจิตใจ ซึ่งไดรับการ เรียกวา จิตไรสํานึก และทําใหเกิดผล
ตอความเขาใจในปริมณฑลทาง อภิปรัชญา ไดมีประสบการณวาจิตไรสํานึกของผูบริโภคเกลือมีความตื่นตัว
มากกวาผูที่บริโภคน้ําตาล ทั้งนี้เทียบตามปริมาณการบริโภคเกลือ และน้ําตาลของแตละคน
เมื่อขาพเจาทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑนี้ที่วา เกลือกระตุนจิตไรสํานึกขาพเจาตัดสินใจทดลองกับตัวเอง
ดังนั้น ขาพเจาจึงหยุดบริโภคน้ําตาล จึงประสบกับความออนเพลีย ออนแรงในสองสามสัปดาหแรก
หลังจากนั้นไม กี่สัปดาหก็เริ่มเขาที่ และเริ่มคุนเคยกับสภาวะจิตใจเชนนี้ ความออนเพลีย ลดลงแตอารมณ
ฉุนเฉียวและสภาวะไมราเริงยังคงมากกวา หลังจากสองเดือน ผานไป ขาพเจาเริ่มรูสึกวารางกายของขาพเจา

ผอมลงและมีรูปรางที่ดีขึ้น นอกจากจะงดน้ําตาลและอาหารหวานแลวขาพเจายังดําเนินการปฏิบัติ แบบ
ฝกฝนเพื่อเพิ่มความเขมขนทางอารมณอีกดวย
เมื่อเกลือในเลือดของขาพเจาขึ้นสูง อันเนื่องมาจากการละเวนจากการ บริโภคน้ําตาล ขาพเจาเริ่ม
ประสบกับสิ่งผิดปกติ อิฐกําแพงเริ่มดูเหมือนบางราว กับทํามาจากกระดาษ ความลึกซึ้งมากขึ้นในความ
เขมขน มีผลตอการปลดปลอยขอจํากัดของที่วางและเวลา ครั้งหนึ่ง เมื่อขาพเจากําลังนั่งปลอยจิตใจ อยูคน
เดียว ดวยความแปลกใจขาพเจาสังเกตวาระยะหางระหวางพื้นกับหลังคา ไมไดคงอยูเหมือนเดิม เมื่อพยายาม
ที่จะสัมผัสหลังคา ขาพเจาทําไดโดยงาย หรือกลาวไดวา ระยะหางระหวางพื้นกับหลังคาไดหายไปแลว
สําหรับขาพเจา
อนุกรมที่ไมรูจักจบสิ้นของความฝน เริ่มขึ้นในเดือนที่สามของแผนการ งดเวนน้ําตาล ความฝน
มักจะเปนจริงบางครั้งในวันตอไป ครั้งหนึ่งขาพเจาเห็น วา นองสาวของขาพเจาปวยและอยูในความเจ็บปวด
อยางรุนแรง หลังจากตื่น ขึ้นขาพเจาแปลกใจ เพราะเมื่อคืนกอนนี้เอง ขาพเจายังอยูกับเธอและเธอก็ยังปกติดี
หลังจากนั้นสักครูหนึ่งขาวก็มาถึงวานองสาวของขาพเจาลมปวยอยางกะทันหัน และขณะนี้ถูกนําสง
โรงพยาบาล ในวาระโอกาสอื่นอีก ขาพเจามอง เห็นในความฝนวา ตัวเองไดรับจดหมายจากเพื่อนคนหนึ่ง
จากนั้นยังมองเห็น วา ตัวขาพเจาอยูที่ชานชาลาสถานีรถไฟ โดยกําลังรอคนบางคนอยู หลังจากตื่นขึ้นมา ราว
11 โมงเชา ขาพเจาไดรับโทรเลขแจงการมาของเพื่อนขาพเจา คนนั้น ซึ่งขาพเจาขาดการติดตอกับเขาเมื่อ
ประมาณ 20 ปที่ผานมา และในวันรุงขึ้นขาพเจาก็ไปรับเขาที่ชานชาลาสถานีรถไฟ ดั่งที่เห็นในความฝน
จากนั้นรูปแบบความฝนก็เปลี่ยนไป และเริ่มเห็นวาขาพเจากําลังบินไปในอากาศเหมือนนก แมแต
การเคลื่อนไหวมือก็เหมือนนก บางครั้งขาพเจา เคยบินในระดับความสูงที่ทําใหตื่นตกใจ หลังจากนั้น
ขาพเจายังประสพในความ ฝนของตัวเองวา ขาพเจาแลเห็นสถานที่ซึ่งหางไกล ไดพบผูค นที่แตกตางกัน ได
กินผลไมรสอรอย และหวาน รสชาติของอาหารในความฝนยังติดอยู แมเมื่อ ตื่นขึ้นมาแลว หลังจากการงด
น้ําตาล ครบ 6 เดือนบริบูรณ ขาพเจาเริ่มเห็น เปนประจักษถึงสิ่งที่อยูไกลออกไป ถึงแมในระหวางที่ตื่นอยูก็
ตาม ขาพเจาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูในระยะไกลได ตัวอยางเชนครั้งหนึ่ง ขาพเจาเริ่มคิด ถึงเกี่ยวกับเพื่อน
คนหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในสวิสเซอรแลนด ทันใดนั้นขาพเจาพบ วาตัวเองไปปรากฏอยูในบานเพื่อนที่
สวิสเซอรแลนด ขาพเจาไดเห็นบาน หองหับ เครื่องตกแตงบานและเครื่องใชไมสอยตางๆ เหมือนกับวา
ขาพเจาเห็นสิ่งเหลา นี้ทางกายภาพ เมื่อถึงขณะนี้ นี่เปนประสบการณที่พิเศษจริงๆ สําหรับขาพเจา ขาพเจา
เขียนจดหมายไปถึงเพื่อน พรอมดวยภาพรางคราวๆ ของบานที่เห็นใน จินตนาการ ในภาพรางประกอบดวย
หองหลายหองในบานของเขา ขนาดความกวาง ความยาว ตําแหนงของเครื่องใชไมสอยตางๆ ก็ระบุอยูใน
ภาพ รางนั้น คําตอบของเพื่อนขาพเจายิ่งสรางความแปลกใจมากยิ่งกวา เขาเริ่มตนวาราย ละเอียดที่ขาพเจา
ใหไปถูกตองอยางสมบูรณ เขาเขียนหลังจากแสดงความ ประหลาดใจวา ขาพเจาอธิบายไดในรายละเอียด ที่
แมแตตัวเขาก็ไมสามารถ ทําไดหากถูกถามใหอธิบาย
เมื่อเดือนที่เกาของการงดน้ําตาลเสร็จสมบูรณ ขาพเจาเริ่มมีประสบ การณวา ความคิดของบุคคลใด

ก็ตามมาสัมผัสกับขาพเจา จะปรากฏผานจอ ในจิตใจและสามารถอานจิตใจของบุคคลอื่นไดอยางงายดาย วัน
หนึ่งหลังจาก บิดาขาพเจากลับจากมัสยิดแลว ทานตําหนิที่ขาพเจาไมไดไปมัสยิด ขาพเจาขออภัยและสัญญา
วาจะระมัดระวังในอนาคต แตการบนวาของทานก็ยังดําเนิน ตอไป ครั้นแลวในทันใดนั้น ก็ปรากฏแก
ขาพเจาอยางกะทันหันวา ในขณะที่ บิดาขาพเจากําลังเคารพภักดีพระเจาอยู แตความจริงในเวลานั้น ทานได
คิดคํานวณจํานวนเงินที่ใชไปในการซอมแซมบานไปดวย ขาพเจาไมสามารถอดทนเฉยอยูได และกลาวกับ
ทานวา
“มีประโยชนอะไรสําหรับการเคารพภักดีพระเจา ซึ่งผูหนึ่งคิดเรื่องคาใชจายของการซอมแซมบาน
ไปดวย”
ขาพเจารูสึกแปลกใจมากที่ทานยอมรับวา ทานคํานวณคาซอมแซมบาน
(ในขณะเคารพภักดีพระเจา) จริง
ตัวอยางเล็กนอยนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การงดน้ําตาลชวยในการ ปลดปลอยผูหนึ่งจากขอ
ผูกมัดทางกาลเทศะ นี่ยังเปนเหตุผลที่วาการฝกฝนที่ไดรับการแนะนําในการศึกษาเรื่องโทรจิตนั้น จะถูก
เสริมดวยทิศทางนี้นั่นคือการบริโภคน้ําตาลจะตองถูกลดลงอยางมาก
การทดลองไดยืนยันวา เกลือสวนเกินที่ผสมอยูในเลือดชวยในการปลดปลอยจากอํานาจของ
ความรูสึกของจิตสํานึก สิ่งนี้อยูในประสบการณของเรา ดวยวา เมื่อเกลือไมไดถูกรวมเขาไปในการควบคุม
อาหารของเรา เราจะทรมานจากโรคตางๆ ตามปกติการใชเกลือและน้ําตาลมีผลทําใหเกิดโรคและความ
ทุกข การงดจากการบริโภคของหวานหรือน้ําตาลกระตุนจิตใตสํานึก แตโดย ที่มนุษยไมไดถูกฝกใหเคยชิน
ในการใชชีวิตกับกิจกรรมของจิตใตสํานึก เพราะ ฉะนั้น จึงมีผลทําใหเกิดความสลับซับซอนมากมาย ดังนั้น
จึงจําเปนที่การบริโภค น้ําตาลจะไมถูกลดลงดวยตัวทานเอง ถาระหวางหลักสูตรการเรียนวิชาการ ดาน
อภิปรัชญา มีความตองการในการงดหรือการลดเกลือหรือน้ําตาล ก็ไม สมควรกระทํา ยกเวนไดรับการ
แนะนํา หรืออยางนอยที่สุดไดรับอนุญาตจากครู
ครูเทานั้นที่รูวา เมื่อใดที่แบบฝกฝนจะไดรับการฝก และเมื่อใดควรจะไม ผูที่งดการบริโภคน้ําตาล
อยูภายใตการควบคุมดูแลของครู ไดรายงานวา การฝกฝนนี้ชวยพวกเขาใหไดรับการปลดปลอยจากความ
จํากัดเกี่ยวกับที่วาง และเวลา ชวยใหพวกเขาเห็นสิ่งที่อยูไกลออกไป เห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต อันไกล
โพนหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ในระดับที่วิเศษ ณ ที่นี้ดูเหมือนมี
ความจําเปนที่จะชี้ออกมาวา การกระตุนจิต ไรสํานึกไมใชแนวความคิดทางจิตวิญญาณ เพียงแตชวยใหหยั่งรู
ถึงความจริง ที่ปรากฏอยู ณ ระดับนั้นๆ การกระตุนจิตไรสํานึก มีสวนชวยในการสํารวจสามารถทีซ่ อนอยู
ของวิญญาณ แตนี่ไมใชสิ้นสุดปลายทางแลว
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (เดือนที่เกาของปฏิทินอิสลามตาม จันทรคติ) คือโปรแกรมที่ศาสนา
มอบให ซึ่งมีเปาหมายอยูที่การควบคุมการ บริโภคเกลือและน้ําตาล ซึ่งในทายที่สุดสามารถทําใหเราไดรับ

แรงกระตุนของ จิตไรสํานึกของตัว เรา เองได
โทรจิตมีเปาหมายโดยพื้นฐานไปที่การถายทอดความคิดโดยปราศจาก ความจําเปนของตัวกลาง
การดับสูญของตัวกลางหมายความวาระยะทางของที่วางและเวลาที่ดํารงอยูระหวางปจเจกทั้งสองนั้นหายไป
ดังที่กลาวไปกอนหนานี้วา ความคิด คือแสง แสงซึ่งเปนอิสระจากกาลเทศะ โดยที่เราไมเคยถูกฝกใหเคยชิน
กับการสื่อสารโดยปราศจากการใชตัวกลาง ดังนั้น เพื่อใหประสบความสําเร็จในการทําเชนนี้ จึงมีความ
ตองการใหเราฝกฝนอยางเขมขน มีแบบฝกฝนมากมายทีไ่ ดรับการแนะนําใหใชเพื่อวัตถุประสงคนี้
ตัวอยางเชน การเพง เทียน หรือ กระจกเงา จองมองดูวงกลม เพงในความมืด จองดูฟลมเนกาตีฟ มองดูดวง
อาทิตย ดวงจันทร หรือน้ํา ฯลฯ เปนตน

การเพ่งกระจกเงา
เหตุการณเกี่ยวกับการเพงกระจกเงา ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ รายวันของอังกฤษชื่อ “มอร
นิ่ง ลีดเดอร” (Morning Leader) ฉบับวันศุกรที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1896 วา
“เมื่อเดือนที่แลวรางไรวิญญาณของ เดวิด โทมัส ซึ่งเปนชางไมที่ทํางานอยูในที่ดินของลอรด
วินดเซอร ถูกพบอยูที่ชานเมืองเฟอรโรไวร เขาถูกใครคนหนึ่งยิง ถึงแมจะมีการสอบสวนและสืบสวนอยาง
ละเอียดก็ไมพบรองของฆาตกร หรือชนวนที่เปนสาเหตุการฆาตกรรม หลักฐานทั้งหมดตั้งประเด็นไปที่วา
เดวิดเปนที่ชื่นชอบของทุกคน เนื่องจากนิสัยเงียบๆ ของเขา เขามีความสัมพันธที่นาพอใจในครอบครัว เดวิด
มาจากเมืองเล็กๆ ชื่อ อาคารติฟไซร แตอาศัยอยูที่กลามอรกอนไชร ซึ่งเขาไดแตงงานกับผูหญิงที่นานับถือ
คนหนึ่ง
เขาถูกจางใหเปนชางไมในที่ดินของลอรดวินดเชอร ดังนั้น เขาจึงอาศัยอยู ที่เชนตฟาริกอน ซึ่งเปน
หมูบานใกลกับคาริดิฟ เขายังอยูที่นั่นไดไมนานนัก เมื่อเขาพบกับเหตุการณที่นากลัวนี้ ในคืนวันเสาร
ตอนเย็นของวันกอนเกิดเหตุ เขาเลิกงานเร็ว ดังนั้น จึงสามารถขจัดตนพืชผักที่ขึ้นอยูหนากระทอม
ได
ในตอนบาย วันตอมาเมื่อรูสึกเหนื่อยเขาจึงกลับมาที่กระทอม ภรรยา ของเขาบอกใหพาลูกๆ ไปขาง
นอก แตเดวิดไมตอบ ภรรยาของเขาซึ่งกําลัง ยุงอยูที่อีกมุมหนึ่งของกระทอมก็ไมไดสนใจ อยางไรก็ตาม เธอ
จําไดวาเขาลางหนา และหลังจากเปลี่ยนเสื้อผาแลว เขาก็ออกไปโดยไมไดเอาลูกๆ ไปดวย
ดูเหมือนวาเขาจะพบเพื่อน และออกไปที่ผับเพื่อดื่มเบียร พวกเขาแยก กันเมื่อเวลา 10.00 น. เขาเดิน
กลับมาบานดวยความชื่นบาน เมื่อมาถึงชวงถนนที่เงียบสงัด เปนระยะทางยาว คนที่เดินผานไปไดยินเสียง
ปนตามดวยเสียง รอง หลังจากไดยินเสียงปนไมนาน ผูที่เดินผานไป เห็นชายคนหนึ่งเดินไปอยาง เรงรีบ ดู
เหมือนชายผูนั้นจะลําบากอยางมาก

คนที่เดินมาตามถนนพบรางที่เสียชีวิต ประมาณ 200 เมตรขางหนา ซึ่งภายหลังพิสูจนไดวาเปนเดวิด
เขารองขอความชวยเหลือ เดวิดไมไดตายทันที เขาพยายามวิง่ หลังจากที่ถูกยิง รอยเลือดก็แสดงเชนนั้น
เชนกัน
เด็กสาวอายุ 19 ป ซึ่งเคยชินกับการฝกฝนการเพงกระจกเงา จากการแนะนําของสมาคมจิตวิทยาแหง
คารดิฟ ซึ่งรายงานเรื่องแปลกหลายเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรม โดยอาศัยการเพงกระจก
เธอถูกนําตัวไปยังเฟอรไวร ซึ่งเธอไมเคยไปที่นั่นมากอนแตเธอไดใหราย ละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการ
ฆาตกรรมทั้งหมด
หนังสือพิมพ เวสตเทิรนเมล ก็รายงานเหตุการณที่แปลกประหลาดนี้ เนื่องจากไมเชื่อเรื่องราวพวก
เขาจึงขอใหเด็กสาวชวยทดลองซ้ําตอหนาผูสื่อขาว ของหนังสือพิมพ 2 คน เด็กสาวผูนั้นยอมรับคําขอและ
นําตัวแทนทัง้ หมดไปที่ผับ ซึ่งเดวิดผูตายไปดื่มครั้งสุดทายในชีวิตที่นั่น จากที่นั่นเด็กสาวพรอมดวย
ผูสื่อขาวสองคนของเวสตเทิรนเมล เริ่มออกเดิน เธอไดไปเงียบๆ สักพักหนึ่ง จึงเอยขึ้นวา
“ฉันเห็นปนพก เล็งมาที่ฉัน ปนกระบอกนั้นใหมและเปนมันวาว และมี ลํากลองใหญ”
หลังจากนั้นมุงตรงไปราว 40 หลา เธอพูดขึ้นอีกวา
“ฉันไดยินเสียงเดินของใครบางคน ฉันมองเห็นผูชาย”
“ที่ไหน” ผูสื่อขาวถาม
“ตรงขางหนา เขากําลังคลานอยูขางรั้วตนไมเตี้ยๆ บริเวณริมถนน ดังนั้น เห็นเขา”
“ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเขาหนอย เขาแตงตัวอยางไร” ผูสื่อขาวถาม
ขณะนั้นเด็กสาวมีอาการเหมือนไมรูสึกตัว เธอกาวไปขางหนาอยางเรงรีบ ผูสื่อขาวจับเธอไว เมื่อ
เด็กสาวผลักพวกเขาคนหนึ่ง นั่นคือเธอถูกชายที่เธอ เห็นกําลังผลักเธอ ดังนั้น เธอจึงรองตะโกนขึ้น ผูสื่อขาว
คนหนึ่งรีบจับตัวเธอ เอาไว มิฉะนั้นเธออาจจะลมลง เหตุการณนี้เกิดขึ้นตรงที่เดวิดถูกยิงครั้งแรกพอดีถึง
ขณะนี้เด็กสาวกําลังรองครวญคราง เธอพยายามเอื้อมไปที่ใตหัวไหล ในสภาพที่เจ็บปวด ผูสื่อขาวจับแขน
ของเธอไวเธอยังคงเดินซัดโซเซไปขางถนน สภาพของเธอนั้นขั้นโคมามากขึ้น ตาของเธอเปลีย่ นเปนสีขาว
เธอดูเหมือนกําลังจะตาย
“ปลอยเธอไวตามลําพังเถอะ” ผูสื่อขาวคนหนึ่งรองออกมา
และขณะที่เด็กผูหญิงถูกปลอยเปนอิสระ เธอก็ลมลงบนถนน และรองออกมาดวยความเจ็บปวด ใน
ที่สุดเธอก็ฟุบไปเหมือนกับตาย
“บอกมาเถอะเพื่อน แกเปนใคร” ผูสื่อขาวคนหนึ่งถาม
เด็กสาวตอบดวยเสียงออนระโหย “ฉันคือเดวิด โทมัส”

“คุณตองการใหเราทําอะไร” ผูสื่อขาวถาม
“ฉันถูกยิงตาย” เด็กสาวตอบดวยน้ําเสียงของผูชาย
ใครยิงคุณ” เด็กสาวถูกถาม และเธอก็เอยชื่อหนึ่งออกมา
“ตอนนี้เราทําอะไรใหเธอได”
ริมฝปากของเด็กสาวขยับชาๆ ประหนึ่งวาเธอกําลังเจ็บปวด
“ฉันจะแกแคนการสังหารฉัน”
“จากใครกัน”
“คนที่ยิงฉัน”
หลังจากนี้เด็กสาวบอกพวกเขาเกี่ยวกับที่ซอนอาวุธซึ่งใชสังหารเดวิด ในระหวางนี้เด็กผูหญิงนอน
ราวกับวาเธอตายไปแลว ครั้นแลวทันใดนั้น เธอก็รองออกมาวา
“ดูสิ ดูสิ” เธอรองขึ้น และ ถูกทําใหตกใจ
“ดูสิ มีเลือด
“ดูสิ หยดเลือด”
ผูสื่อขาวพยายามดูแตไมเห็นเลือด เด็กสาวพูดดวยอาการกลัวและสั่น วา
“เขาอยูที่นี่ พาฉันออกไปจากที่นี่”
และตัวเธอเริ่มแข็ง จนเกือบกลายเปนหิน หนาเธอเริ่มซีดเผือด
“คุณกําลังมองดูอะไร”
“วิญญาณ”
ผูสื่อขาวกลับไปดวยความรูสึกหวาดผวาและประสบการณที่ชวนขวัญหนีดีฝอ ”
เหตุการณนี้ดูเผินๆ แลวเหมือนเปนเรื่องลึกลับและเปนปริศนา แตไมได เปนเชนนัน้ คุณไดศึกษา
แลวในบทนี้วา มีการควบคุมจิตสองแบบอยูในตัวมนุษย
เมื่อจิตอีกจิตหนึ่งถูกกระตุน เราเริ่มมอง เห็นสิ่งตางๆ ที่ไมสามารถอธิบายได ดวยความชวยเหลือ
ของสติปญญา ที่ถูกจํากัดขอบเขตอยูในขอจํากัดของที่ วางและเวลา
การฝกใดๆ ไมวาจะเปนการเพงกระจก หรือการฝกอื่น ซึ่งในภายหลัง ไดปลดปลอยจิตใจจากการ
รีบเรงของความคิด ทําใหสามารถรวมศูนยไปยังจุด เดียวอยางเขมขน จนในที่สุดเปนเหตุใหเห็นการอุบัติขึ้น
และเหตุการณตางๆ ที่ยังคงถูกปดบังจากสายตา

สิ่งนี้สามารถกลาวอยางสรุปไดวา หลังจากที่หัวใจออกมาจากความเรง รีบของความคิดแลว ไดรวม
ศูนยไปยังความคิดเดียว และสัมผัสที่หกของมนุษยกถ็ ูกกระตุนดวยความสวางไสวของมันทั้งหมดเปนการ
สังเกตตามปกติของเรา วาเครือขายของชีวิตถูกทักทอดวย ความคิดหลากหลายประเภท มนุษยมีชีวิตอยูบน
เสี้ยวตางๆ ของความคิดและมโนคติ
ตัวอย่ าง
เรารูสึกกระหาย อะไรคือความกระหายนี้ ความกระหายคือการ กระตุนเพื่อรักษาการเจริญเติบโต
ของรางกายเอาไว การกระตุนนี้มาสูจิตใจของ เราในรูปแบบของความคิด และภายใตอิทธิพลของความคิดนี้
เราจึงถูกบังคับ ใหกระทําบางสิ่งบางอยาง เชนเดียวกันการกระตุนและความตองการอยางอื่น ทั้งหมดในชีวิต
ของเราก็ดําเนินตามกฎขอนี้ ไมมีกิจกรรมใดของชีวิต ซึ่งเริ่มโดยความคิด และจบลงดวยการสรุปทาง
ความคิด เมื่อมีความรูสึกเหนื่อย เราจะไดรับรายงานในรูปของความคิดที่วา เราควรไดรับการพักผอนและเรา
ก็ไปนอน

ประสบการณ์ และเหตุการณ์
บทฝึ กที่ 1
แสงปรอท
มูนีชา ฟาติมะอ จากละโอรเขียนมาวา
“ฉันตองการศึกษาเรื่องโทรจิต เมื่อบทเรียนที่หนึ่งของโทรจิตไดรับการ ตีพิมพในนิตยสารราย
สัปดาห ฉันรูสึกเต็มตื้นในหัวใจ และตัดสินใจที่จะปฏิบัติ การฝกฝนที่คุณแนะนํา ฉันไดสงรายละเอียด
เกี่ยวกับประสบการณของฉัน และเหตุการณที่ประสพระหวางการปฏิบัติการฝกฝน”
วันที่ 9 มิถุนายน
“ฉันพยายามจมดิ่งลงไปในมหาสมุทรของแสง เมื่อรูสึกเหมือนนอนหลับ และเห็นในความฝนของ
ฉันวามีแสงของพระเจา ซึ่งเหมือนกับแสงปรอท แต มันจรัสจามากจนกระทั่งเมื่อฉันพยายามที่จะมองดู มัน
ทําใหฉันลานตา จากนั้น ฉันจึงเห็นสถานที่ซึ่งบรรดาผูสละชีพเพื่อศาสนาอยู
“หลังจากการเคารพภักดีพระเจาในตอนรุงอรุณ ฉันไดเขานอนอีกครั้ง หนึ่งและมองเห็นพายุจริงๆ
ฉันจึงพยายามปดหนาตางและประตู แตไมสําเร็จ ในขณะเดียวกัน คนสงนมชื่อ “อีลมตีน” ไดมาและสงนม
บริสุทธิ์ให พรอมกับบอกใหฉันดื่ม ฉันหันกลับมาโดยปลอยประตูเปดทิ้งไว ฉันมองไปยังทองฟา และ
มองดูดวงดาวที่แสนสดใสเหนือศีรษะ มีตาขายขนาดเล็กมากรอบๆ มัน ในครั้งแรกฉันรูสึกหวาดกลัว แต

แลวความรูสึกนี้ก็บรรเทาลง และฉันเริ่มสรรเสริญ พระเจา ผูทรงเดชานุภาพ”
วันที่ 10 มิถุนายน
“ฉันเขานอน เมื่อฉันจินตนาการเกี่ยวกับการจมลงสูแมน้ําแหงแสง มองเห็นในความมืดวา ลําแสง
เจิดจาที่บอบบางมากไดเชื่อมโลกกับทองฟา ความจริงนี่คือเสนทางสูฟ ากฟา เมื่อฉันติดตามลําแสงนี้ โดย
มองไปยังฟากฟา ฉันไดยินสุรเสียงของพระเจาวา “ถาเจาตองการที่จะเดินตามทางเดินที่จรัสจา ซึ่งดํารงอยู
ระหวางฟากฟาและแผนดินนี้ จงบอกผูคนใหเปนคนดี และเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกัน”
วันที่ 11 มิถุนายน
“ในระหวางหลักสูตรการเขาฌาน ฉันรูสึกประหนึ่งวา ฉากที่มีดทึบได ถูกขจัดออกไป และการ
เปดรับก็ปรากฏขึ้นตอหนาฉัน เมื่อฉันมองดูอยางตั้ง ใจ ก็สังเกตเห็นทํานบ และสิ่งแปลกๆ เชน โตะที่สูงมาก
ชามใบใหญที่สวย งาม ฯลฯ”
วันที่ 13 มิถุนายน
“ระหวางการฝกเขาฌาน ปรากฏประหนึ่งวาเปนมหาสมุทรแสงที่กวาง ใหญไพศาล ซึ่งไมมีขอบเขต
มีจักรวาลจมอยูภายใน ฉันพบตัวเองวางเปลาและเห็นวารางกายของฉันเปนเสมือนใบไมบางๆ เหมือนกับ
เปลือกหอย ไดบังเกิด ขึ้นในใจวา ฉันมีอิสระที่จะเคลื่อนที่ไปรอบๆ ในกาลเทศะที่ฉันตองการ ดังนั้น ฉันจึง
คิดที่จะไปเยี่ยมครู ฉันจึงลอยผานไปยังอวกาศที่แผกวางใหญไพศาล ดวย ปรากฏขึ้นแกความคิดวา ฉันพบ
ตัวเองกําลังบินอยูในอากาศมุงสูการาจี”
วันที่ 15 มิถุนายน
“เมื่อฉันเตรียมตัวที่จะจมดิ่งสูมหาสมุทรของแสง ฉันสังเกตหนังสือ เลมใหญ เมื่อเปดออกจึงพบ
คําอธิบายภาพเปนภาษาเปอรเชีย รูปภาพวาดให เห็นมหาสมุทรของแสง มีมหาสมุทรทีม่ ีรัศมีสีน้ําเงิน แผ
กระจายไปยังขอบฟา ความมากมายมหาศาลของลําแสงสีน้ําเงิน ทําใหเกิดความหวาดกลัว เนื่องจาก
มหาสมุทรอยูในลักษณะมีคลื่นขนาดยักษ และกระแสน้ําเหมือนกับเมฆทะมึน เมื่อฉันเปดหนาตอไป รูปวาด
อื่นๆ ก็ปรากฏตอหนาฉัน รูปวาดนี้เปนภาพ มหาสมุทรแสงสีน้ําเงินออนมาก มีทางเดินสีน้ําเงินขาวอยูตรง
ศูนยกลาง ของมหาสมุทร มีตนไมใหญมากอยูทางดานขวามือของทางเดิน ลงตรงปลายทางเดินชายชราที่
ใบหนาเต็มไปดวยการแสดงออกซึ่งความออนโยนและความ กรุณายืนอยู เครื่องแตงกายของเขาเจิดจรัสราว
กับทํามาจากแสงปรอท มีแสง ปรอทจามาก จนกระทั่งฉันพบวามันเปนการยากที่จะมองเห็นผูชราที่เปยม
เมตตา ผูนั้น ดูประหนึ่งวาเขายืนอยูที่นั่นเพื่อตอนรับผูคน แสงประหลาดที่พุงออกมา จากกําแพงดานหลัง
ชายชราตกลงบนตัวเขา ชายชราไมไดมองไปยังกําแพง ฉันเขาใจวามหาสมุทรจะกลืนกินทางเดินนี้ ทําใหไม
มีทางไปสูชายชราผูนั้น แตไมมีอะไรเกิดขึ้นตามนั้น เพราะมหาสมุทรเพียงแตสัมผัสทางเดินและถอย หาง
ออกไป”

“นับตั้งแตฉันเริ่มการผกผันเหลานี้ ฉันรูสักเหมือนยิ้มอยูตลอดเวลา มีความราเริงอยางมากมายในตัว
ฉัน พระเจาทรงเริ่มการมีความเมตตาและ ความปรานี มโนคติเกี่ยวกับการลงโทษและความกริ้วโกรธของ
พระเจาคอยๆ ถูกขจัดออกไป ดวยความรักและความพึงพอใจที่สงวนไวในจิตใจ ฉันตองการ ที่จะยังคงอยู
ในความเงียบและเพลิดเพลินไปในความคิดเกี่ยวกับพระผูอภิบาล มีเสียงมาจากดานในวา...
“โอ ตัวเจาเอย ฉันใกลชิดกับเจา แตเจาอยูหางจากฉัน”
เทวทูต
คุณมุมตัช อะลี จากซังการ เขียนมาวา
“ผมขอเสนอประสบการณของตัวเอง อันเนื่องมาจากการฝกฝนครั้งแรก”
วันที่ 14 มิถุนายน
“หลังจากการฝกฝนการหายใจ ผมนั่งลงเพื่อเขาฌาน ระหวางนั่งฌาน รางกายของผมถูกหั่นจนเปด
ออกเหมือนกับชิ้นแตงโม และผูคนสองสามคน ซึ่งนาจะเปนเทวทูตไดขวางวัตถุสีดํา ซึ่งมองดูคลายกับงูทิ้ง
ไป หลังจากนํามัน ออกมาจากรางกายของผม”
วันที่ 15 มิถุนายน
“เมื่อผมพยายามที่จะจมลงในมหาสมุทรของแสง ผมตองเผชิญกับการ ตานทานอยางมากจากภายใน
ประหนึ่งมีสิ่งถูกสรางที่ประหลาด ไดเขาไปตัว ผมและเยาแหยผม”
วันที่ 16 มิถุนายน
“ในขณะครึ่งหลับครึ่งตื่น ผมมองเห็นบานสีเขียว ผูหญิงสาวสวยไดเดิน เขาไปในบานโดยไมได
ตั้งใจ กอนที่ผมจะเห็นอะไรตอ ภาพก็หายไป หยุดความรูสึกของความสําเร็จไว เปนภาวะปกติที่วา แม
ระหวางเวลากลางวัน เมื่อผม ปดตา ผมก็จะพบวาตัวเองจมลงไปในมหาสมุทรของแสง ผมประสพกับความ
แข็งแรง ความมีชีวิตชีวา และพลังเจตนารมณที่เพิ่มมากขึ้น”
วันที่ 18 มิถุนายน
“ในความฝน ผมพบวาตัวเองอยูในโลกสีเขียว ซึ่งทุกๆสิ่งรวมทั้งบานผูชายและผูหญิง ฯลฯ ลวนอยู
ในชุดสีเขียว”

เทพธิดาแห่ งการนิทรา
นิอาซ อะอมัด จากชาวาร รายงานมาวา
“ผมสามารถสูดลมหายใจเขาไดเพียง 3 - 4 วินาที การหายใจเขาดวย รูจมูกขวา งายกวาเมื่อเทียบกับรู

จมูกซาย ถึงแมวาผมจะสามารถหายใจออกถึง 5 วินาที และสามารถทนกลั้นลมหายใจไดถึง 20 วินาทีก็ตาม
แตผมก็ทําเพียง 5 นาที ตามที่ทานแนะนํา”
“ผมเขาฌานของแสงในเพิง สําหรับ 2 -3 วันแรกความคิดตางๆ ยังคง เขามารบกวนผม แตขณะนี้ผม
มีความสงบมากขึ้น”
วันที่ 14 มิถุนายน
“เริ่มการฝกฝน การรบกวนจากความคิดครอบงําผม แตผมไมเบื่อหนาย ผมไมพยายามหยุดความคิด
หรือพยายามปฏิเสธมัน ผลก็คือความคิดใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจะจากไป จากนั้นไมนานนัก ผมก็เห็นลําแสงซึ่ง
ปลายดานหนึ่ง นั้นหนาทึบ สวนอีกดานหนึ่งนําไปสูภูเขา”
วันที่ 18 มิถุนายน
“ผมพบตัวเองอยูในทุงสีเขียวขจี และสังเกตเห็นลําแสงใตเทาของผม มันพุงผานไปยังทุงและสวน
ผลไมไป จนในที่สุดมันก็หายไปทางตีนเขา”
“เมื่อผมปฏิบัติการฝกฝนลมหายใจผมเริ่มงวงอยางมาก แตเมื่อเขาฌาน ราวครึ่งชั่วโมง ผมพยายาม
หลับแตไมอาจหลับลงได”

จักรวาลจบลงในแสง
คุณนาเชีย ซุลตานา จาก การาจี รายงานมาวา วันที่ 20 มิถุนายน
“จากวันนี้ฉันฝกการเขาฌาน หลังจากเคารพภักดีพระเจาในยามค่ําคืนแลว ประมาณเวลา 22.00 น.
ฉันจินตนาการวาจักรวาลทั้งหมดจมลงใน มหาสมุทรแสง และฉันเองอยูที่นั่นในนั้นดวย กอนการเริ่ม
เขาฌาน ฉันอาน ดารูด อัลคิซริ 50 ครั้ง และ ยาฮัยยุ ยา กอย ยูม 100 ครั้ง ฉันพยายาม จิตนาการตอไป
ประมาณ 15 นาที แตไมสามารถสรางความคิดในการเขาฌาน ไดจึงเขานอน”
วันที่ 24 มิถุนายน
“วันนี้ ฉันฝกเขาฌานประมาณ 20 นาที ฉันรูสึกวารัศมีของแสงไดมา จากสถานที่แหงหนึ่ง แตมันอยู
ในรูปแบบจําเพาะ มันเคลื่อนที่ไปตามเรื่องตามราวประหนึ่งปฏิกิริยาอยางตอเนื่องไดเกิดขึ้น”
วันที่ 27 มิถุนายน
“ระหวางการฝกฉันรูสึกประหนึ่งวามีจุดสีขาวที่ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จุดเหลานี้ปรากฏอยู
ชั่วขณะเดียว และก็หายไป”

ตาทีส่ าม
ฟารีด มุสตอฟา จากบาอาวารปูร เขียนมาวา
วันที่ 3 สิ งหาคม
“หลังจากเริ่มการฝกฝน จินตนาการของแมน้ํา ก็เริ่มกอรูปรางขึ้นอยูบาง ผมนั่งหันหนาไปทางทิศ
เหนือ และแมน้ําในจินตนาการของผมไหลจากตะวันออกไปทางตะวันตก แมน้ําประกอบดวยแสงสีขาว
น้ํานม ที่มีสีเหลืองเจือจางอยูบนฝงแมน้ํากวาง มีหลุมอยูบนพื้นตรงหนาผม แมน้ําทางดานไกลมาจากขวา
และไหล ไปทางซาย”
วันที่ 7 สิ งหาคม
“เมื่อผมเริ่มการฝกฝน ผมรูสึกประหนึ่งวาแสงปรอทมากระทับกับผม ในตอนเริ่มตนผมรูสึก
หวาดกลัว แตหลังจากนั้นก็เริ่มสงบลง”
วันที่ 11 สิ งหาคม
“ผมเห็นเฉลียงทางเดินยาว ซึ่งสามารถมองเห็นตนไมเขียวชอุม ในเวลา นั้นแสงสดใสมีสีขาวนวล
เหมือนหลอดไฟ และเหมือนกับแสงพระอาทิตย”
วันที่ 14 สิ งหาคม
“ทันทีหลังจากเขาสูการฝกเขาฌาน คลื่นสีขาวสดใสก็ผานตอสาย ตาของผม และรูสึกมีความรูสึก
ผานตัวผมไป”
วันที่ 15 สิ งหาคม
“ผมเห็นเทียน และเปลวเทียนนั้นมีสีเขียว ซึ่งมีจุดสีดําตรงกลาง จากนั้นจึง ปรากฏเทียนขึ้นมากมาย”
วันที่ 17 สิ งหาคม
“ทันทีหลังจากเริ่มการฝกฝน ผมมีความรูสึกวาถูกดูดจากมหาสมุทรแสง ที่หยั่งไมถึง และผมเคลิ้ม
หลับไป ตอนนี้ผมไมสามารถจําสิ่งที่เห็นระหวางการ งวงหลับไปนีไ้ ด หลังจากนั้นการนอนจนอิ่มไดปลุก
ผมตื่นขึ้น ผมพยายามที่ จะใหฝกใหเขมขนขึ้นแตก็เคลิ้มไปอีก เหตุการณนี้เกิดขึ้นกินเวลายาวนานมาก
อาการงวงเปนพักๆ ก็ยังเปนอุปสรรคตอผมในการฝกฝน”
วันที่ 22 สิ งหาคม
“ตอนนี้ วันใดก็ตามที่ผมพยายามจินตนาการบางสิ่งบางอยางดวยการ ปดตา ผมจะรูสึกประหนึ่งวา
สิ่งนี้ไดเกิดขึ้นทางกายภาพตอหนาผมจริงๆ”
วันที่ 17 กันยายน

“ผมเริ่มการฝกฝนโดยหันหนาไปทางทิศเหนือตามปกติ ระหวางทีฝ่ ก นั้น ในจิตใจผมรูสึกวาควร
หันหนาไปทางตะวันตก ความคิดนั้นมีพลังมากจน ผมพบวาเปนการยากที่จะตอดาน และรูสึกวาตัวเองหัน
ไปทางตะวันตก และผม ก็หันไปจริงๆ หลังจากนั้นจิตใจก็สงบลง แตรางกายยังรูสึกถูกเสียดแทงอยู จากนั้น
จึงติดตามมาดวย ความรูสึกประหนึ่งวาสะโพกและทองนอยของผมถูก ตัดเปดออก และสวนบนของขาพเจา
ถูกถอดออกเหมือนกับเสื้อ”
วันที่ 23 กันยายน
“ทันทีหลังจากเริ่มฝกการเขาฌาน ผมรูสึกเหมือนกับวามีตาดวงที่สาม บนหนาผาก ผมเห็นแสงซึ่ง
ดูดกลิ่นผม และโลกผานทางดวงตานั้น ทุกวันนี้การ รบกวนเล็กๆนอยๆ ยังคงมีอยู”
คุณ จาฮันกิร ตาลาต เตรา อิสมาอีล คาน เขียนมาวา
วันที่ 13 กันยายน
“ระหวางการทํามุรอกอบัร (อุตรวิสัยสมาธิ) ผมเห็นตัวเองวายอยูใน มหาสมุทรแสง เห็นศีรษะของ
ตัวเองโผลขึ้นมา และไดยินบางคนแสดงความ ยินดีตอฉัน ระหวางการฝกฝนผมรูสึกหนักบนศีรษะ”
วันที่ 14 กันยายน
“คลื่นจากบางแหลงโกลาหลอลหมานอยูบ นศีรษะของผม และรูสึกวา ลําแสงสีขาว มาบรรจบกัน
ผานดวงตาของผมไป
วันที่ 16 กันยายน
“ในการทํามุรอกอบะอ ผมมองเห็นแสงอยูรอบตัวผม และมีหอคอยตรงหนา จากนั้นอนุกรมของ
ความคิดก็ถูกทําลายลง ผมรูสกึ ปวดศีรษะนิดหนอย และตามมาดวยความรูสึกของการปลอยคลื่นแสงจาก
สมองของผม”
วันที่ 20 กันยายน
“เวลา 22.00 น. หลังจากผมเริ่มฝกการเขาฌาน ภาพของสวนก็ปรากฏ ขึ้นในจิตใจของผม ในสวน
นั้นคนชรามากมายกําลังนั่งอยูรอบโตะซึ่งมีอาหารหลากหลายตั้งอยู คนชราคนหนึ่งจากผูที่ปรากฏอยู ณ ที่
นั้น กําลังใหบริการคนนัน้ ดวยจานที่ใสสารสีเขียว หลังจากนั้นจึงปรากฏวัตถุที่สุกสวางจนเขาตาผม”
วันที่ 21 กันยายน
“คืนนี้ระหวางการทํามุรอกอบะอ ผมเห็นตัวเองอยูในสวน ไดยินเสียง กลาววา
“โอ บาวของฉัน”
เสียงนั้นกลาวอีกวา

“ฉันใหรางวัลที่ยิ่งใหญ ถึงแมจะเปนการปฏิบัติคุณธรรมความดีเพียงเล็กนอย นั่นคือการทํามุรอ
กอบะอและอานอัล กุรอานดวยความเขาใจ”
“ผมจึงวิงวอนวา “โอ อัลลอฮ โปรดประทานความสําเร็จตอขาพระองค ในการศึกษาโทรจิต และผม
รูสึกวาการวิงวอนนั้นไดรับการตอบรับ”

การดํานาและโผล่ขนึ้ มา
อะกีล อะอมัด จากราวัลปนดี เขียนมาวา
“ผมเริ่มฝกฝนโทรจิต ตามคําแนะนําของทาน รายละเอียดประสบการณ ของผมมีดังนี้”
วันที่ 18 มิถุนายน
“ผมเริ่มการจินตนาการดวยการปดตาวา มีมหาสมุทรแสง ซึง่ จักรวาล ทั้งหมดและตัวผมจมลงไป
ความยากลําบากก็คือผมไมสามารถที่จะหาความ เงียบสงัดรอบๆ ตัวได เสียงพัดลมและเสียงเพลงจากวิทยุ
ยังคงรบกวนผมอยู แตอยางไรก็ตาม หลังจากเวลาผานไปจินตนาการของแสงก็เริ่มกอตัวขึ้นในจิตใจของ
ผม”
“ระหวางการฝกฝน ความคิดทุกสิ่งที่เขามาสูจิตใจผม ปรากฏผสมกลมกลืนอยางสมบูรณในแสง แต
บางครั้งก็เพียงบางสวน อยางไรก็ตามจินตนาการของแสงเทานั้น ไมสามารถกอรูปขึ้นในจิตใจของผม”
วันที่ 22 มิถุนายน
“เมื่อจินตนาการของแสงกอรูปขึ้น ผมรูสึกวาตัวเองอยูในที่โลง หลังหลุดพันออกมาจากตัวเอง ผม
เริ่มดําลงไปในแมน้ําแสง ผมประสพกับความของผมทั้งหมดเปลี่ยนรูปเขาไปสูแสง”
“สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นอยางชัดเจนคือ ทุกวันนี้ผมรูส ึกวาทํางานอยาง ทุมเทเต็มที่ ขณะที่เมื่อกอน
ผมมักจะผลัดวันประกันพรุง ภาระที่อยูใกลมือ ขณะนี้สิ่งที่งายๆ ไดพัฒนาขึ้นคือเมื่อมีสิ่งที่ตองทํา ทําไมจึง
ไมทําเสียแตตอนนี้”
วันที่ 27 มิถุนายน
“เมื่อผมลมตัวลงนอนบนเตียง ผมมีความรูสึกประหนึ่งวาไดนอนบนแมพิมพแสง ทั้งหมด เมื่อตื่น
นอนผมรูส ึกถึงแสงมัวๆ อยูใ นดวงตา เมื่อลืมตาแสงนั้นก็หายไป ทุกวันนี้ผมนอนหลับอยางดี”
วันที่ 1 กันยายน
“จินตนาการของแสงนั้นชัดเจนและเดนชัดอยางยิ่ง ผมเห็นตัวเองบินอยู เหนือแมน้ํา บางครั้งก็ดําลง

ไปในน้ํา จากนั้นผมเห็นตัวเองแตกออกจากรางกาย มากมายจํานวนนับไมถวน”

สวนสวรรค์
มุฮัมมัด ซัฟดาร ตาบัสซัม รายงานจาก ชัคคูปูระวา
วันที่ 29 ตุลาคม
“หลังจากนมาซ ตอนรุงอรุณแลว ผมเริ่มมีการฝกฝนโทรจิตครั้งแรก ความคิดตางๆ ยังคงเขามาใน
จิตใจของผม จากนั้นผมเห็นแมน้ํา ซึ่งมีน้ําไหล เขามา จากนั้นมหาสมุทรก็ปรากฏขึ้นตอหนาผม กระแสน้ํา
และคลื่นสูงกระแทก ชายฝงปะทะกันเอง ปรากฏวาผมกําลังมองไปที่แมน้ําแสงซึ่งเปนน้ํา ดวยความ คิด
ดังกลาว สวนไดปรากฏขึ้นในนิมิต มีลําธารไหลอยูในสวนนั้น น้ําที่ไหลอยู ในลําธารสะทอนแสงรัตนะ
สดใส เมื่อผมเอามือจุมลงไป กลับไมใชน้ําแตบางที่อาจ เปนทรายหรือแปงทีส่ องประกาย จากนั้น
ภาพตอเนื่องสวยงามเหมือนภาพ เคลื่อนไหวก็ปรากฏขึ้นในนิมิตของผม”
วันที่ 30 ตุลาคม
“หลังจากเคารพภักดีพระเจายามรุงอรุณ ผมเริ่มทํามุรอกอบะอ เชน เดียวกับเมื่อวานนี้ ลําธารและ
แมน้ําปรากฏขึ้นในนิมิตรของผม ภาพนั้นคอนขางพลามัว น้ําในมหาสมุทรนั้นมีสีขาวเหมือนหมอกเชนกัน
และมีลอยเหมือนเมฆ มันเปนภาพจริงๆ ผมพยายามที่จะดําลงไปใตมหาสมุทรแตไมสําเร็จ จากนั้นจึง ฉุกคิด
ไดวา ผมตองจินตนาการวาไดดําลงไปนอกโลกทั้งหมดในรัศมี จิตใจของผมเริ่มคนหารัศมี แมน้ําและ
มหาสมุทรยังคงปรากฏอยูตอหนาผมในรูปของหมอก”
“ในการทํามุรอกอบะฮตอนกลางคืน ผมมองเห็นตัวเองปนอยูบนหนาผา เมื่อมองลงไปขางลางผม
มองเห็นแสงสีขาวมาจากที่แหงใดแหงหนึ่ง เมื่อผมเขาไปใกลๆ ก็พบวามีแสงสีขาวและสีน้ํา เงินแผกระจาย
อยูไปทั่ว ผมตองการดําลงไป เมื่อเขาไปใกล กลับกลายเปนน้ําพุที่ไหลออกมา จากนั้นผมก็พบวาตัวเองอยู
ในทามกลางหมูบานที่สรางจากหินสีดําและสีทอง บานเหลานั้นคอนขางสูง และ แสงจันทรใหความ
ประทับใจแกดินแดนแหงเทพธิดาแหงนี้ ผมเปดประตู และมองเห็นกระแสน้ําไหล แทนที่จะเปนน้ํา
กระแสน้ํานั้นเออลนดวยแสง ผมเปด ประตู 4 หรือ 5 บานและพบกระแสน้ําอยูเบื้องหลังประตูทุกบาน น้ํา
ในกระแสน้ํานั้นมีทั้งสีขาวสดใส และสีน้ําเงิน ผมจินตนาการวาโลกทั้งมวลและตัวผมเองจมลงใน
มหาสมุทรของแสง ผมเห็นโลก และตัวผมเองจมลงในใตแสงจันทร จากนั้น ผมเห็นคลื่นเหมือนกับแสง
ดังกลาวจากหลอดไฟ ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต”
วันที่ 31 ตุลาคม
“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นรัศมี (นูร) ซึ่งแผกระจายตอหนาผม ประหนึง่ วาแสงจันทรถูก

แตงแตมดวยสีน้ําเงิน ผมเริ่มบินไปในอากาศ และลงมาบนพื้นภูเขา ผมพบตัวเองอยูในถ้ํา ซึ่งสามารถ
มองเห็น บานของพระเจา (วิหารกะอบะอ) จากที่นั่นได แสงเรืองปรากฏในวิหารนั้น หลังออกจากถ้ําผมนั่ง
อยูบนกอนหิน ซึ่งลอยสูงขึ้น และพาผมไปดวย หลังจากผานไปบนทองฟา ผมไปถึงกําแพงสีขาวที่ตัดขอบ
ดวยแถบสีดํา พรอมดวยเสนแสงนวลเหมือน การเขียนบนกําแพงนั้น ผมอยูในสภาพนั้น จนลุงของผมมา
เรียกผมจึงเลิกมุรอกอบะฮ เมื่อดูนาฬิกาปรากฏวาผานไปครึ่งชั่วโมง”
“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ภาพเหมือนกับในจอโทรทัศนปรากฏขึ้นตอหนาผม ความคิดตางๆ
ยังคงเขามาในจิตใจของผมตลอดเวลา จากนั้นหลังจาก เห็นภาพทุงหญาและภูเขา ผมพบวาตัวเองอยูหนา
ประตู เมื่อเปดประตูและเขาไปขางใน ผมก็อยูในดินแดนสุขาวดี เหมือนสวนซึ่งแสงปรอทไดแผซานไปทุก
หนทุกแหง ชั่วเวลาสั้นๆ หลังจากอยูในนั้น ผมออกมาจากสถานที่ดังกลาวผานทางประตูที่อยูติดดานหลัง
ผม”
วันที่ 5 พฤศจิกายน
“เมื่อเริ่มการทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นตัวเองบินอยูในอากาศ ในระหวาง ที่ผมบินลงบนภูเขา หลังจาก
ออกจากที่นั้น ผมพบตัวเองอยูในอวกาศ จากจุด ดังกลาวผมสังเกตเห็นโลกและดวงจันทร โลกกลมและผิว
ดวงจันทรมีหลุมอุกาบาต และเนิน จากนั้นผมจึงลงบนดาวเคราะหดวงหนึ่ง ซึ่งรูสึกวาเปนดาวอังคาร
หลังจากนั่งลงบนเกาอี้ที่นั่น ผมเริ่มลอยสูงขึ้นจนกระทั่งเขาใกลดวงอาทิตย ซึ่งดวงอาทิตยนั้นอยูเหนือศีรษะ
ของผม และผมประจัญหนากับระบบสุริยะ รูสึกไดวาเมื่อผมเขาใกลกับดวงอาทิตย ทําไมผมจึงไมมี
ความรูสึกรอนเลย คําตอบ เกิดขึ้นกับผมก็คือ เพราะผมอยูในวงแหวนของแสง ซึ่งความรอนของดวง
อาทิตยไมอาจทําอันตรายผมได”

เสี ยงความคิด
อิรชาด อะลี มาลิก เขียนมาจากอะชั ด แคซเมียร์ ว่า
วันที่ 12 ตุลาคม
“ผมมองเห็นในการทํามุรอกอบะ วาชายคนหนึ่งเดินอยูในสถานที่กวางใหญที่เปดโลง ความคิดของ
เขาโจมตีจิตใจของผม นั่นคือผมกําลังฟงที่เขาคิดถึงความสวยงามของโลกนี้ และเขาควรจะนอนพักผอนที่นี่
สักครึ่ง ชั่วโมง จากนั้นเขาจึงไปนอนชั่วขณะหนึ่ง แตครึ่งชั่วโมงนี้ ปรากฏวาเปนเวลา เพียงไมกี่วินาทีเทานั้น
สําหรับผม ผมสังเกตเห็นวา ผมไดออกคําสั่งเหนือความ คิดของเขา และเขากระทําเพียงสิ่งที่ในจิตใจผม
ตองการใหเขากระทําเทานั้น ผูเพงไปที่จิตใจของเขาและรองออกมา เขาเองก็รองตะโกนเสียงดัง”
วันที่ 14 ตุลาคม

“ผมเห็นชาย 2 คนทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับเรื่องเด็กผูหญิง ทั้งสองคน ตางตองการนําเด็กผูหญิงไป
ดวย ตางคนตางดาทอกันไมนานหลังจากนั้นปรากฏ วามีดาว 5 ดวงปรากฏขึ้นตอดวงตาขาพเจา เมื่อดาว
หายไป สิ่งที่ดูเหมือนงู ก็ปรากฏขึ้น มันมีสีขาวบริสุทธิ์ หลังจากนั้นผมเห็นคบเพลิงจากระยะไกลๆ เมื่อมัน
เขามาใกล ผมเห็นคนอยูในมือนองชายของผม เขาโยนคบมาใหและผม รับไว จากนั้นจึงปรากฏวา นองชาย
ของผมโดยสารรถประจําทาง เขาโยนคบ สองสามอันมาโดยโยนทีละอัน ซึ่งผมรับมันไว ทั้งๆ ที่ยังคงนอน
อยูบนเตียงใน หองนอน”
วันที่ 15 ตุลาคม
“การจินตนาการเกิดขึ้นในไมชา แสงอันสดใสยังคงปรากฏตอหนานิมิตของ ผมเปนพักๆ สักครู
หนึ่งมีผูหญิงมายืนอยูตอหนา ตอนแรกผมไมสามารถมอง เห็นหนาเธอได เมื่อเห็นหนาเธอ ผมพบวามันเปน
สิ่งที่นาขยะแขยง เสนผมของ เธอปลิวอยูรอบตัว หลังจากนั้นคลื่นแสงที่สุกใส ยังคงเพิ่มพูนในจิตใจของผม
จนรูสึกยากลําบากในการรักษาความสมดุล เพราะในเวลานั้นผมลอยอยูในอากาศ”
“จากนั้น ผมพบวาตัวเองอยูบนเตียงของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ใบหนาผูหญิง ปรากฏขึ้นตอหนาผม เมื่อ
เขามาใกล ก็พบวาเธอโดยสารมากับเรือเดินทะเล ผมสงสัยวาเธอนาจะเปนใคร เสียงที่แจมชัดในจิตใจบอก
ผมวา เธอเปนชาวอินโดนีเชีย และเดินทางมาตั้งแต 30 ปที่แลว จากนั้นผมมองเห็นฝาผนังในความมืดทั้งที่
ดวงตาปดสนิท ตัวผนังทําดวยแสง หนาตางบนฝาผนังทําดวยแสง สุกใส ในความมืดนั้น ผมมองเห็นแมแต
เงาของตนเอง”
วันที่ 17 ตุลาคม
“ผมมองเห็นบุคคลผูมีเกียรติอยางยิ่ง จนผมเกิดความรูสึกวา บุคคลผู นี้มีความรูเรื่องโทรจิต ผมจึง
ขอใหบุคคลผูนี้นําผมไปยังสถานที่แหงหนึ่ง เขาจองมอง เขาไปในดวงตาผม เรี่ยวแรงของผมหมดสิ้นไป
และรางกายเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศเสมือนลูกโปง ความเร็วเพิ่มขึ้น ผมพยายามหยุดการใชพลังเจตนารมณ
ของตัวเอง ในที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางสําเร็จ”
วันที่ 18 ตุลาคม
“ผมเห็นวาตัวเองวายอยูในมหาสมุทร และมีภาพเงาสุกใสเหนือตัวผม หางเพียงหนึ่งฟุตเทานั้น
จากนั้นผมเห็นตัวเองนัง่ อยูบนแผนดินที่สวางสดใส มี เด็กผูชายมาที่นั่นและนั่งลงตรงหนาผม ผมบอกเขาวา
เขาไดทําลายแผนดินที่สดใสนั้น เมื่อไดยินเชนนี้เขาจึงเริ่มหัวเราะ แสงสวางของแผนดินนั้นก็หายไปใน ทัน
ที่ทันใดนั้น และเขาก็ลมลง ตอนที่ลมลงเขาถือไมเทาและมันเริ่มหมุนเหมือนพัดลม ผมดึงเขาออกมา และเขา
ก็วิ่งหนีไป”
“ผมสังเกตเห็นวา แสงสวางเกิดขึ้นตอหนาตามความประสงคของผม ถาผมคิดถึงแสงที่เปนของแข็ง
มันจะเหมือนน้ําแข็ง และถาผมพยายามที่จะมองเห็นมันในลักษณะของเหลว ก็จะปรากกวามันจะเปน

เหมือนน้ํา”
“ถึงแมจะดูเหมือนวาเปนไปไมได แตเปนความจริงที่วา เนื่องจากการ ฝกฝนเรื่องโทรจิต ความคิด
ของผูคนจึงเริ่มมาถึงผม ครั้งหนึ่งมีงูอยูใกลบานของเรา ผูคนเริ่มขวางกอนหินเพื่อฆามัน ผมก็ไปรวมกับพวก
เขาดวย แตพอ แมหามไมใหผมไปรวมในเหตุการณดังกลาว ดังนั้น เมื่อที่ชายเห็นผมไปรวมปากอนหินดวย
ผมจึงกังวลมากขึ้น เมื่อกลับถึงบาน ผมจึงเริ่มคิดอยางจริงจังใน เรื่องที่พี่ชายผมจะพูด จากนั้นน้ําเสียงแสดง
ความโกรธของพี่ชายก็อยูในจิตใจของผม”
“ฝกไปอยูท ี่ไหนมา”
“ไปดื่มน้ําชามา” จิตใจของผมตอบ
“ฝกไปทําอะไรกอนหนานั้น” เสียงของพี่ชายผมดังมาอีก
“กินอาหาร” นั่นคือคําตอบของผม
จากนั้นผมก็ไดยินเขาถามดวยความโกรธวา “แลวฝกทําอะไรกอนหนานั้นอีก”
ผมเงียบและไมตอบ พี่ชายของผมจึงเริ่มกลาวตําหนิ ซึ่ง ณ จุดนี้อารมณ ที่จะตอรองกับพี่ชายก็หมด
ลง จากนั้นเล็กนอยพี่ชายของผมก็เขามาในหองผม จริงๆ และการสนทนาที่มีอารมณทั้งหมดก็เกิดขึ้นจริง
ในเหตุการณอื่น มีชายคนหนึ่งเขามาหาผม และกอนที่เขาจะพูดอะไร ผมรูสึกวาเขาจะขอมีด และใน
ใจตอมาเขาก็ขอมีด
สิ่งสําคัญอื่นๆ ก็คือ ความคิดของผมมีพลังมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อผม ตองการบางสิ่งบางอยาง มันก็
จะเกิดขึ้นจริง วันหนึ่งนองชายสองคนของผม เกิดทะเลาะวิวาทกัน คนที่ไดตบหนาคนนอง พวกเขายังคง
โกรธกันอยูสักพักหนึ่ง จากนั้นก็ปรับความเขาใจกันได และกลับมาเลนกันใหม ผมรูสึกในใจวา คนนองจะ
แกแคนการถูกตบดวยการตีพี่ชายของเขา ผมแปลกใจจริงๆ ที่นอง ชายตีคนพี่จริงๆ”
“นี่คือ เหตุการณเล็กนอยที่ผมประสบมาในขณะนี้”

โทรจิตกับประสบการณ์ ลมหายใจ (ถึงตรงนี)้
ชานิมอะอมัด จากละโฮร กลาววา
ฉันไดศึกษางานที่สําคัญๆ เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนของนักเขียนตะวัน ออกหรือตะวันตก เกี่ยวกับ
เรื่องศาสตรแหงความลี้ลับและอภิปรัชญาตางๆ นักเขียนทั้งหมดเขียนเกี่ยวกับการเพงเทียน การเพงกระจก
และการจองดูวง กลม ตางใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธที่แนนอนของการฝกฝนนี้ ตามมาดวย การ
สนับสนุนพวกเขาดวยประสบการณของผูคนในเรื่องนี้ นักวิชาการไดจัดการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขอบขายทาง

จิตวิทยาและกฎทางฟสิกสเชนกัน
แตทฤษฎีของทานเกี่ยวกับโทรจิตโดดเดนและแตกตางจากของคนอื่น ฉันคิดวาไมมีนักเขียนคนอื่น
เคยกลาวสิ่งใดเหมือนกับการฝกฝนลมหายใจ และการจินตนาการของมหาสมุทรของแสงในบริบทของโทร
จิต ตราบเทาที่ ความสงบของจิตใจไดรับการพิจารณา สําหรับการศึกษาหาความรูนี้ สิ่งที่จํา เปนตองปฏิบัติ
กอนอื่นคือการเพงเทียนหรือกระจกเงาใหสําเร็จกอน ทานจะ บอกผูอานไดหรือไมวา อะไรคือสิ่งสําคัญ
สําหรับการฝกลมหายใจและการ ทํามุรอกอบะฮของแสง
คําตอบ จักรวาลมีพลังงานจลน และในการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนจักรวาลขนาดเล็ก
(ในตัวเรา) หรือจักรวาลขนาดใหญ เฟอมีความพยายามในการศึกษาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับ
ชีวิต ก็จะสังเกตได วาชีวิตของสัตวและพืชที่มีชีวิตอยู อาศัยพื้นฐานของการหายใจเขาออก และมนุษยก็
ไมไดรับการยกเวนไปจากกฎขอนี้
กระแสของชีวิตสัมพันธโดยตรงกับลมหายใจ ตราบเทาที่ยังมีการหายใจ เขาและการหายใจออก
ชีวิตก็ยังอยู เมื่อผูหนึ่งหยุดการสูดออกซิเจนเขา เรา ถือวาเขาสิ้นใจ ดวยการหยุดหายใจปรากฏการณของชีวิต
ในโลกนี้ก็ถึงจุดจบ ดวย ลมหายใจหรือการหายใจเขาออกเหมือนกับปรากฏการณอื่นๆ ใน จักรวาล นั่นคือมี
2 ดานและ 2 ทบ การสูดอากาศเขา หรือการหายใจเขา คือดานหนึ่งของมัน และอีกดานหนึ่งคือ ปลอยลม
ออกหรือการหายใจออก
การสูดอากาศเขา ตามทัศนะทางดานจิตวิญญาณ ทําใหมนุษยเขาใกล ตัวตนภายในหรือวิญญาณของ
เขามากขึ้น และการปลอยอากาศออกทําใหเขา หางออกจากตัวตนภายในของเขาเอง เมื่อเราสูดอากาศเขา เรา
จะเขาใกลดาน ในของเรา นักจิตวิญญาณนิยมเรียกวา การเคลื่อนไหวของลัคนา และเมื่อเรา ปลอยอากาศ
ออก เราออกหางจากดานในของตัวเอง การเคลื่อนไหวนี้ไดคําจํากัดความวา การเคลื่อนไหวที่คลอยต่ําลง
ชีวิตยังคงแกวงไปมาระหวางการเคลื่อนไหวทั้งสองดานนี้ อารมณและ ความเลิก ความคิดและการ
จินตนาการ กิจกรรมทุกอยางของเรา และผล ประโยชนในกิจกรรมอันหลากหลายยังมีอยู ตราบเทาที่ยังมี
ระบบของการ หายใจเขาออกอยู ในตอนแรกมีการพิจารณาวาสัตวที่มีชีวิตเทานั้นที่หายใจเขา ออก ตอมา
มนุษยคนพบวาพืชก็มีการสูดลมหายใจเขาออกเชนกัน และพืชรวม ทั้งสัตวทุกสายพันธุ มีอัตราการหายใจที่
เฉพาะของตนเอง และอัตราการหายใจ นี้สัมพันธโดยตรงกับการเตนของหัวใจ ตัวอยางเชน ถาอัตราการเตน
ของหัวใจ มนุษยคือ 72 ครั้งตอนาที กระนั้นอัตรานี้จะไมพบในแพะ หรือสัตวอื่นๆ การกระตุนที่แสดงถึง
การหายใจในพืช และสิ่งไมมีชีวิตอื่นๆ ก็สัมพันธกับอัตรา การหายใจเฉพาะของสิ่งเหลานั้นเชนกัน ดวยวิธี
ใดก็ตาม ถาเราสามารถผลิต เครื่องมือวัดอัตราการหายใจเขาออกของพืชและสิ่งที่ไมมีชีวิตอื่นๆ ก็จะพบวา
อัตราการหายใจเขาออกของพืชแตกตางและสิ่งไมมีชวี ิตอื่นๆ รวมทั้งสิ่งที่ดูภายนอกวาไมมีชีวิต มนุษย
หายใจเขาออก 18 ถึง 20 ครั้ง ตอนาที และภูเขาหายใจ 1 ครั้งตอ 15 นาที
ทุกคนรูดีวา เราหายใจเขาและหายใจออก นอกจากนั้นเรายังรูดวยวา อัตราการหายใจในยามกังวล

แตกตางจากในยามสงบและเปนปกติ ในทํานอง เดียวกันอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจในยาม
หวาดกลัวก็แตกตางจากในยามที่ไมหวาดกลัว
ตามที่กลาวแลวขางตนวาการหายใจเขาออกเปนการเคลื่อนไหว 2 ทาง ทางที่หนึ่งคือสูดลมหายใจ
เขา นั่นคืออกซิเจนถูกดูดซับ และปลอยลมหายใจ ออก นั่นคือคารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมา เมื่อเรา
หายใจเขาออกซิเจน ที่มีอยูในอากาศถูกสูดเขาไป ซึ่งมันถูกเผาไหมเหมือนกับเชื้อเพลิง และจากนั้น วัตถุ
จํานวนมากทีถ่ ูกผลิตในระหวางการเผาไหมนี้ ก็ถูกปลอยออกมาภายหลัง การหายใจออก และอนุกรมของ
การหายใจเขาและหายใจออก ยังคงเกิดขึ้น ตราบเทาที่เรายังมีชีวิตอยู ตามทรรศนะศาสตรแหงจิตวิญญาณ
และคําดํารัส ของพระผูอภิบาลแหงสากลโลกแลว ทุกสิ่งมาจากพระองคและจะตองกลับคืน ไปสูพระองค
เมื่อเราหายใจเขาเราเชื่อมโยงกับดานในของตัวเราเอง หรือกลาว ไดวาเราอยูในภาวะที่กําลังไดรับบางสิ่ง
ที่มาจากพระผูเปนเจาของเรา และเมื่อ หายใจออก ความสนใจของเราทั้งหมด เกิดสัมพันธกับรางที่เปนวัตถุ
ธาตุและ โลกียวิสัยรอบตัวเรา หรืออาจกลาวไดวา ความสัมพันธของเรากับความรูสึก ทางโลกไดเกิดขึ้น
ความรูสึกก็เชนกัน มี 2 ประเภท หนึ่งในประเภทของความรูสึกก็คือ ความรูสึกวาเรายังคงถูกกักขัง
อยูในความจํากัดของที่วางและเวลา และเอาตัวเราไปสัมพันธกับโลกที่เปนปรากฏการณทางวัตถุนี้
ความรูสึกอีกประเภทหนึ่ง ปลดปลอยเราออกจากความจํากัดของที่วางและเวลา และความสัมพันธกับ เรื่อง
ทางโลก ความรูสึกประเภทนี้ครอบงําเราในภาวะที่นอนหลับ หรือในทํานอง เดียวกับการนอนหลับ เมื่อเรา
อยูในภาวะเหมือนกับการนอนหลับความรูสึก สํานึกจะถูกปฏิเสธ และถูกปลดปลอยจากขีดจํากัดของ
กาลเทศะ ความรูสึก ที่เรามีประสบการณในความฝน ถูกเรียกวาความรูสึกชอบกลางคืน และความ รูสึกแบบ
เดียวกันนี้ พระผูเปนเจาผูทรงสูงสงทรงเรียกวา (ความรูสึก) ของเวลา กลางคืน ความรูสึกอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งสัมพันธกับการตื่นขึ้นถูกเรียกวาความ รูสึกชอบเวลากลางวัน และพระผูเปนเจาทรงเรียกวา (ความรูสึก)
เวลากลางวัน ระหวางความรูสึกของเวลากลางคืน สิ่งถูกสรางทัง้ หมดไดรับการปลดปลอย ใหเปนอิสระจาก
กาลเทศะ และเมื่อความรูสึกกลางวันครอบคลุมสิ่งถูกสรางทุก ชนิด ก็จะถูกกักขังอยูในความจํากัดของที่วาง
และเวลา
เมื่อเราหายใจเขา ก็จะเขาใกลชิดกับความรูสึกกลางคืน อันเปนความ รูสึกซึ่งตองการสําหรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ และเมื่อหายใจออก เราจะออกหางจากความรูสึกกลางคืน และเขาใกลชิดกับ
ความรูสึกกลางวัน ซึ่งเปนความรูสึกที่ทําใหความรูในเรื่องโลกียวัตถุรอบๆ ตัวเราเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง
กาลเทศะ
เมื่อความสนใจของเราถูกรวมศูนยอยางเขมขนไปยังจุดใดจุดหนึ่ง ไมวา ดวงตาของเราจะปด
หรือไมก็ตาม ระยะเวลาการหายใจเขาจะเพิ่มขึ้น นั่นคือ ความสํานึกของเราจะเคลื่อนไปสูวิญญาณหรือดาน
ในของเรามากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการแนะนําในการฝกฝนลมหายใจ ในทางอภิปรัชญาและศาสตรที่มี
ความสัมพันธกัน เชน โทรจิต ผูหนึ่งสามารถเขาใกล ชิดกับดานในของเขาไดโดยผานทางการฝกฝนลม

หายใจ ความคุนเคยกับดาน ในของตัวเอง กอใหเกิดการสํานึกรูถึงความสามารถที่ซอนอยูภายในของ
วิญญาณ และผูหนึ่งก็จะเริ่มมีประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาพลังเจตนารมณ และกอใหเกิดผลประโยชน
รวมทั้งความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเปนไปของ โลกียวัตถุรอบๆ ตัวเรา
สําหรับการศึกษาศาสตรดานนอกอภิปรัชญานั้น ตองมีจิตใจที่ทรงพลังและประสาทที่แข็งแรง
เพื่อใหมีประสาทที่ยืดหยุน จิตใจที่กระตือรือรน และเพื่อสงเสริมการเคลื่อนตัวของความสามารถที่ซอนอยู
การฝกฝนลมหายใจไดรับการพิสูจนแลววา มีประโยชนและเปนผลดีที่สุด เมื่อผูหนึ่งไดเขาควบคุมเหนือ
การหายใจ องคประกอบทางความสามารถของเนื้อเยื้อและเซลลสมองจะไดรับการประจุ เมื่อลมหายใจถูก
กักอยูในปอด และตระเตรียมโอกาสที่ดีกวา สําหรับการกระตุนความสามารถที่ซอนอยูไวได
นักจิตวิญญาณนิยม ไดสรางกฎและแบบแผนตางๆ ของการฝกลมหายใจ ซึ่งถาไดรับการปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ จะยังประโยชนมากมายทางดานจิตวิญญาณและทางดานกายภาพ คลื่นของสุขภาพและ
พลังงาน ก็เขาสูรางกายโดยผานการหายใจเขาออกดวยเชนกัน หากจินตนาการก็คือ ผูหนึ่งนั่งอยูในที่เปด
ซึ่งคลื่นพลังงานและสุขภาพไดเขามาในรางกายของเขาพรอมๆ กับการสูดลมหายใจเขา และถูกซึมซับไว
ในรางกายทุกครั้ง ซึ่งในความเปนจริงก็เกิดขึ้นเชนนั้น การฝกฝนหายใจที่แนนอน จะฟอกเลือดและเรง
อัตราการไหลเวียนของโลหิต สงเสริมความสามารถทางอารมณ และทําใหความรูสึกตื่นเตนสงบลง ผูหนึ่ง
สามารถบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ ของตนเองไดเกือบทั้งหมด โดยผานการฝกฝนลมหายใจ ปญหา
ระบบการยอย กระเพาะอาหารและแผลในลําไส อาการทองผูก นิ่วในไต ปวดหัว โรคลมบาหมู และอาการ
ปวยทางอารมณ อื่นๆ โรคตา ฯลฯ ทั้งหมดนี้สามารถบําบัดรักษาไดโดยการฝกฝนลมหายใจ ไขหวัดใหญ
และหวัดธรรมดา ปวดไหล ลําคอและจมูก สามารถบําบัดรักษาได โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการฝกฝนลมหายใจ
ตามกําหนด ตามวิธีการรักษามีการสังเกตเชนกันวา ผูที่ยอมรับวิธีการฝกฝนลมหายใจใดๆ เปนการเฉพาะ
ในฐานะกิจวัตรประจําวันของชีวิต จะอยูอยางสดชื่นและราเริงเหมือนคนหนุมสาว ทั้งที่อยุในวัย 60 หรือ
70 ปแลว ไมคอยพบวาพวกเขามีความเศราหมองหรือ วิตกกังวลและผิวหนังก็ยังคงเตงตึง แมในชวง
สุดทายแหงชีวิตของพวกเขา
ผูที่มีการฝกฝนการหายใจตามกําหนด ภายใตการควบคุมดูแลของครู จะสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดของตนกับคนอื่นได พลังดังกลาวที่ผลิตขึ้นใน ตัวพวกเขา ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกับผูคนที่อยู
หางไกลออกไปดวยการ โทรจิต พวกเขาสามารถสงความตองการของตนโดยทางโทรจิต และสามารถ รับ
ความคิดของผูอื่น ทั้งๆ ที่ไมไดแสดงออกมาเปนคําพูด แตพวกเขาจะตอง จดจําสําหรับการศึกษาโทรจิต คือ
เพียงแคการฝกฝนลมหายใจนั้นไมเพียงพอ เสาอากาศที่ติดตั้งในดานในของตัวเราเองสามารถสงหรือรับได
เมื่อ จิตใจไดรับการบํารุง ดวยความสามารถที่จะรวมศูนยความสนใจอยางเขมขน เทานั้น ความสามารถของ
พระผูเปนเจานี้ สามารถทําหนาที่และถูกกระตุน ได เมื่อเราศึกษาเพื่อที่จะจมดิ่งลงไปในการเคลื่อนไหวที่มี
อํานาจของวิญญาณ ของเรา ดวยการเอาใจใสอยางอุทิศและเขมขน
เราไมสามารถสรางเสนทางเขาไปสูดานใน ที่ซอนเรนที่สุดของจักรวาล ได ถาไมรับรูและไมคุนเคย
กับความลับของจักรวาล เพื่อสรางทางเขาไปสู ฟากฟาและใจกลางของจักรวาล เราตองสามารถควบคุม

เหนือชวงของการ หายใจ ซึ่งสัมพันธกับการเคลื่อนไหวที่ประสพความสําเร็จ การสูดลมหายใจ อยางลึก
หรือการนําออกซิเจนเขาไปในปอด ทําใหเราเขาใกลชิดกับสภาวะจิต ไรสํานึก และการผอนลมหายใจหรือ
การปลอยอากาศออก นําความสํานึกมา สูตัวเรา เมื่อชีวิตที่มีสํานึกตื่นตัวขึ้น จิตไรสํานึกก็จะกลับเขาไปอยู
เบื้องหลัง และเมื่อชีวิตที่จิตไรสํานึกตื่นตัว ความเคลื่อนไหวของชีวิตที่มีจิตสํานึกก็จะถูก กดเอาไว พลัง
ลึกลับของจิตใจสามารถถูกทําใหทํางานได เมื่อการเคลื่อนไหว ที่มีอํานาจของการหายใจเขาออกถูกควบคุม
โดยสมองเทานั้น
เราไดกลาวไปแลววามนุษยคือสวนประกอบของแสงที่ขดมวนตัว พื้นฐานของแสงเหลานี้คือรัศมี
(นูร) ของพระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง เนื่องจากลม หายใจสัมพันธกับชีวิต ความคิดจึงสามารถเรียกวาเปนชีวิต
ไดดวย กลาวอีก อยางหนึ่ง ลมหายใจมีความรับผิดชอบโดยตรงตอชีวิตของความคิด
ที่นี้ถาชีวิตถูกวิเคราะห ก็จะสังเกตเห็นไดวาความคิดก็มี 2 ประเภท นั่น คือ ความคิดระดับต่ําหรือ
การเขาใกลการเสื่อม ขณะที่ความคิดอีกประเภทหนึ่ง ไปทางทิศทางที่ หลังจากยกเราจากที่ต่ําแลวก็จะนําเรา
สูความสูงสงและบริสุทธิ์ ในลักษณะทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ รูจักกันวาเปนความบริสุทธิ์และสุกสวาง
ของความคิด หรือความสลับซับซอนและมืดมัวของความคิด ความบริสุทธิ์ของ ความคิดสัมพันธกับสิ่งที่
ความคิดเขาไปหา ถาความคิดเขาหาความเครงครัด มนุษยก็จะผูกพันที่จะมีชีวิตอยางมีความสุขและรมเย็น
ความสันติและความ สงบภายใน พัฒนาความสามารถที่เขมขน สิ่งที่ตรงกันขามก็คือการเขาใกล ความชั่ว
รายและความมืด ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดหวัง ความหอเหี่ยว ความเสียใจและความทุกขยาก ซึ่งในเวลา
เดียวกัน รบกวนความเขมขนของ ความคิดและยังเปนสาเหตุของความตกต่ําอีกดวย
สิ่งนี้ยังสามารถกระทําไดในวิถีทางอื่นดวย คัมภีรศักดิ์สิทธิ์บอกมนุษย วา การสรางสรรคมนุษยที่
แทจริงนั้น เกิดขึ้นในปริมณฑลของความเปนอมตะ มนุษยถูกสงมายังโลกนี้ เมื่อเขาไดปฏิบัติสิ่งที่ฝาฝน
คําสั่งของพระผูเปนเจา โลกซึ่งสวนที่ความเปนอมตะดํารงอยู ถูกทําใหเขามองไมเห็น แตมนุษยก็มีความสุข
กับความสัมพันธแบบซอนเรนกับปริมณฑลอันอมตะดังกลาว การดํารงอยู ของมนุษยในสภาพอมตะ มี
ความสัมพันธกับวิญญาณของเขา รางกายที่เปน วัตถุของมนุษยประกอบขึ้นดวยความรูสึกดังกลาว ซึ่งถูกกัก
และรับภาระตอ ระยะทางของตัวมนุษยกับวิญญาณ เมื่อเราสูดลมหายใจเขา เราเขาใกลชิดกับความเปนอมตะ
มากขึ้น และเมื่อปลอยลมหายใจออก จะออกหางจากความ เปนอมตะและสติปญญา การปลอยลมหายใจ
ออกคือมานที่กั้นระหวางความ เปนอมตะและชีวิตในปจจุบันของเรา เมื่อลมหายใจอยูในปอดของเรา ความ
สัมพันธกับความเปนอมตะก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
การฝกฝนลมหายใจรวมอยูในบทเรียนของโทรจิต เพื่อวามนุษยจะไดเขาใกลดานในของเขา นั่นคือ
วิญญาณ ความสําเร็จที่แทจริงในเรื่องวิชาการทางดานอภิปรัชญาจะเปนไปไมได ถาผูนั้นไมเขาใกลวิญญาณ
ของเขา
โดยทั่วไปผูที่ตองการศึกษาเรื่องโทรจิต มีความทะเยอทะยานของการ ไดรับในเรื่องวัตถุจากความรู

ของพระเจานี้ ดังนั้นพวกเขาสามารถมีความได เปรียบอยูบาง หลังจากไดรับอิทธิพลจากตัวกลางของตน แต
พวกเขาคือผูที่ ศึกษามัน ดังนั้น จึงสามารถรับใชสิ่งถูกสรางของพระเจาได ตัวอยางเชน พวกเขาสามารถ
รักษาคนไข โดยการสงความคิดที่ดีงามไปยังคนเหลานั้นได จิตใจของผูคนที่ศึกษาคาสตรแขนงนี้ ทํางาน
ตามการเขาใกลความคิดที่เขาไป ใกลของตน
ผูที่ทาํ การมุรอกอบะฮของแสงนั้น ไดรับการแนะนําเกี่ยวกับจุดประสงค ของความเขมขนทางดาน
อารมณ ดังนั้นนอกจากไดรับความสันติทางจิตใจและ ความสงบเยือกเย็นดานในแลว แนวทางความคิดยังถูก
กําจัดออกไป ดวยความ คิดที่เขาใกลความเครงครัด นําเราเขาใกลชิดกับวิญญาณของเรามากขึ้น และ ความ
ฉลาดหลักแหลมดังกลาวที่ถูกสรางขึ้นในมนุษย ซึ่งในคํากลาวของซูพี (รหัสยนิยม) ถูกเรียกวาความคิดที่เขา
ใกลความเที่ยงตรง
เราไดนําเสนอสภาวะที่ผูศึกษาเรื่องโทรจิตไดประสบระหวางหลักสูตร การปฏิบัติการฝกฝนครั้ง
แรกของพวกเขาไปแลว ทานตองสังเกตเห็นวา ความ คิดของผูคนทั้งหมดนี้โนมเอียงไปสูแสงโดยอัตโนมัติ
และเมื่อบางคนมีความคุนเคยกับแสงไมเพียงแตชีวิตของเขาจะไดรับการประดับประดาเทานั้น แตยัง
กลายเปนวิถีทางของการปลดปลอยความทุกขทรมานของสิ่งถูกสรางของพระ เจาอีกดวย
เราแนใจวาผูอานของเราจะไดรับความคิดที่เขาใกลความเที่ยงตรงดวย ความสามารถที่พัฒนาขึ้น
อยางเขมขน และหลังจากเตรียมตัวในการเขาใกล ความเครงครัดและการศึกษาเรื่องโทรจิตนี้แลว พวกเขาจะ
ไดรับการปลดปลอย ความตึงเครียด ความทุกขใจ ความตกต่ําและจะกลายเปนเครื่องมือในการรับใชสิ่งถูก
สรางของพระเจา

โทรจิต บทฝึ กที่ 2
ในบทแรกสิ่งนี้ถูกทําใหชัดเจนอยางชัดแจงวา ในการศึกษาเรื่องโทรจิต นั้น มีความจําเปนที่จะตอง
พุงเปาไปที่ความคิดเพียงหนึ่งเดียว หลังจากขจัดความ คิดที่ทําใหไขวเขวออกไป แลว
ในบทที่ 2 การทําใหความสามารถในการรวมศูนย มีความเขมขน ณ จิตใจบนจุดเดียว มีดังนี้
อุดรูจมูกขวา ดวยนิ้วโปงขางขวา สูดลมหายใจเขา ผานทางรูจมูกซาย 5 วินาที กลั้นหายใจไว 10
วินาที หลังจากอุดรูจมูกซายดวยนิ้วกอยขางขวา แลว หลังจากนั้น
ปลอยลมหายใจออกทางรูจมูกดานขวา 5 วินาที สูดลมหายใจเขาดวย รูจมูกดานเดียวกัน 5 วินาที ปด
รูจมูกดวยนิ้วโปงขางขวา กลั้นลมหายใจไว 10 วินาที ปลอยลมหายใจออกผานรูจมูกดานซาย 10 วินาที
หลังจากเอา นิ้วกอยออก
สูดลมหายใจเขารูจมูกดานซาย 5 วินาที กลั้นลมหายใจไว 10 วินาที และปลอยลมหายใจออกทางรู

จมูกดานขวา 5 วินาที
สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกขวา 5 วินาที กลั้นลมหายใจไว 10 วินาที แลวปลอยลมหายใจออกทางรู
จมูกซาย 5 วินาที
เปน 1 รอบ ทําใหครบ 10 รอบ
การฝกจะตองปฏิบัติในตอนเขาตรู กอนดวงอาทิตยขึ้น และอีกครั้ง หนึ่งกอนเขานอน นับวามี
ความสําคัญที่การฝกนี้จะตองปฏิบัติในขณะทองวาง ตอน เขาควรกระทํากอนทานอาหารเขา และในตอน
เย็นกระทําหลังจากทาน อาหารแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง
หลังจากปฏิบัติการฝกนี้แลวในตอนเย็น นั่งในทาที่ผอนคลายและหลับ ตาลง คุณตองจินตนาการ
ในตอนนี้วาทองฟามีดครึ้มดวยเมฆสีคราม และมีแสงสองมาจากเมฆนั้นเหมือนฝนตกบนตัวคุณ
ในตอนแรกจิตที่มีสํานึกจะตอตานการที่ผูหนึ่งรูสึกเคลิบเคลิ้มอยางมาก และมีความรูสึกถึงความ
หนัก ความรูสึกถึงความหนักนี้เปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ สําเร็จของการฝกฝน
ระหวางสองสามวันแรก ไมวาจินตนาการจะไมมีการกอรูปใดๆ พรอมๆ กัน หรือเปนเพียงมโนคติที่
พรามัวของทองฟาและเมฆ เกิดขึ้นบนฉากของจิต ใจ เมื่อการปฏิบัติทําใหคุณสามารถมีการจินตนาการนี้ได
ดวยความสึกขึ้งของ จินตนาการนี้ ผูหนึ่งเริ่มมีความรูสึกถึงวาเม็ดฝนตกลงบนศีรษะของเขา เมื่อ การ
จินตนาการนี้ มีความสึกซึ้งมากขึ้น ผูนั้นไมเพียงแตเริ่มเห็นฝนตกเทานั้น แตยังรูสึกวาเม็ดฝนของแสงกําลัง
ตกและกระทบตัวเขาดวย บรรยากาศทั้ง หมดก็คอยๆ ปรากฏขึ้น เหมือนกับฤดูฝน เมื่อผูหนึ่งหลับตาลงและ
พยายาม จินตนาการถึงทองฟาสีครามและฝนของแลงที่ตกลงมาจากทองฟานั้น เมื่อไป ถึงขั้นตอนนี้ซึ่งผูนั้น
สามารถมองเห็นภาพอยางสมบูรณยิ่งดวยดวงตาที่หลับอยู ซึ่งเขาสามารถรูสึก แมแตการกระทบของเม็ดฝน
จากนั้นจะมีความตองการ ใหเขาปฏิบัติการฝกฝนนี้ดวยการเปดดวงตา จะตองมีความพยายามที่จะมอง เห็น
ภาพดวยความชวยเหลือของตาที่สาม ที่ฝนของแสงไดตกลงทุกหนทุกแหง และบรรยากาศทั้งหมดก็เปยกซุม
ไปดวยการเพิ่มขึ้นของฝนแหงแสงนี้
ความสมบูรณของมโนทัศนนี้ เปนการแสดงถึงความสมบูรณของการฝกฝนนี้

ความคิดแบบธรรมะ
ญาวิด ซะลีม จากละโอร เขียนมาวา
“ทานไดแหเห็นถึงความคิด 2 แงมุม คือ ต่ําและสูง
ความคิดที่สูง ทานใหความหมายวา เปนความคิดของความเที่ยงตรง ตามทรรศนะของศาสนา การ

ใชชีวิตอยูในความเครงครัดตามคําสอนของอิสลาม คือความเที่ยงตรง และ ณ จุดนั้นเราไมพบวามีการ
กลาวถึงโทรจิตใน อิสลาม ความจริงโทรจิตเปนวิชาการแขนงหนึ่งที่นักวิทยาคาสตรตะวันตกได พิจารณา
จากศาสตรทางอภิปรัชญาอื่น มีความยุงยากที่เดียวที่ทานรวมเอา โทรจิตเขามาในอิสลาม ผมเห็นดวยที่โทร
จิตไดกลายเปนความรูสาขาที่สําคัญ ที่เดียว แตไมไดหมายความวาผูที่ประสงคจะศึกษาเรื่องโทรจิต ตองมี
ความคิด ที่จะเขาสูความเที่ยงตรง นั่นคือเขาควรตองเปนมุสลิม
ทานสามารถชี้ออกมา แมเพียงตัวอยางเดียวไดหรือไม ที่บรรพบุรุษของ เราเคยมีประสบการณ และ
มีการประสานกับโทรจิต ผมใครขอความกรุณา ทานวา กรุณานําเสนอความรูนี้ในรูปแบบและสัณฐาน
ดั้งเดิมของมัน เพื่อวา ความแตกตางระหวางโทรจิตกับอิสลาม จะยังคงในที่ของทั้งสอง
คําตอบ เทาที่ความคิดที่เขาใกลความเที่ยงตรงไดรับการพิจารณา ไม อาจกลาวอางไดวาสิ่งนั้นเปน
สมบัติหรือมรดกของชนชาติใดชนชาติหนึง่ เทานั้น ความจริงความรูเปนอีกนามหนึ่งของคุณคาแหง
มนุษยชาติ ถาผูไมใชมุสลิมมี คุณคานี้ เขาก็ถูกเรียกไดวาเปนมนุษย และถามุสลิมไมมคี ุณคานี้ ดังนั้น เขา ก็
ไมมีเกียรติพอ แมแตจะถูกเรียกวาเปนมนุษย”
พระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง ไดประกาศในบทที่ 5 โองการที่ 69 วา
“แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรั ทธา และบรรดาผู้ทเี่ ป็ นยิวและพวกชาเบียน (บูชาดวงดาว) และบรรดาผู้ทเี่ ป็ น
คริสต์ น้ ัน ผู้ใดที่ศรัทธาต่ ออัลลอฮ์ และ วันปรโลกและประกอบสิ่ งทีด่ ีงามแล้ว ก็ไม่ มีความกลัวใดๆ แก่ พวก
เขา และ ทั้งพวกเขาก็จะไม่ เสี ยใจ”
ไดมีการทําใหชัดเจนในโองการนี้วา การปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและการกระทํา ที่วางอยูบนพื้นฐานความ
เที่ยงตรงของปจเจกบุคคลหรือชนชาติใดๆไมสูญเปลา และมีรางวัลถูกเตรียมไวใหความเที่ยงตรงที่กระทํา
อยางบริสุทธิใจเพื่อเห็น แกพระเจา ความประพฤติเหลานั้นที่กระทําเพื่อเห็นแกพระเจาจะวางอยูบน ความมี
จิตใจที่ซื่อตรง
ตามทรรศนะของนักจิตวิญญาณนิยมแลว ความมีจิตใจที่เที่ยงตรง สามารถทําใหเราเขามาใกลชิดกับ
วิญญาณของตัวเองมากขึ้น ความจริงความ ใกลชิดและการรับของวิญญาณของเราเปนเพียงสิ่งที่วัดมาตรฐาน
ของ มนุษยชาติ คัมภีรศักดิ์สิทธิ์และคัมภีรของพระผูเปนเจาทั้งหมด เชิญชวนมนุษยใหมีความคิดเกี่ยวกับ
การเขาใกลนี้ และไดสั่งสอนกําหนดการ ซึ่งสามารถกอ ใหเกิดความมีจิตใจเที่ยงตรงไดหลังจากมีความรู
ความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยว กับวิญญาณแลว การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ เปนสื่อกลางเพียง
ประการเดียว สําหรับการมีความรูความเขาใจพระผูอภิบาลของเรา ซึ่งยังคง อยูในโลกแหงปรากฏการณแหง
นี้ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ ใน ดานหนึ่งสามารถทําใหเราใชประโยชนจากพรสวรรคของวิญญาณ
ที่ซอนเรนอยู ในขณะที่อีกดานหนึ่ง สามารถทําใหเรามีความรูความเขาใจอยางเพียงพอตอ พระเจาแหงโลก
นี้ ในทัศนียภาพแหงการสรางสรรคของพระองคที่ดีขึ้นดวย เหตุนี้แนวทางความคิด ซึ่งมีเปาหมายที่ความรู
ความ เขาใจตัวตนดานในหรือ วิญญาณนี้ จึงเปนความมีจิตใจที่เที่ยงตรง ศาสดาทั้งมวลพยายามอยางหนัก

ตลอดชีวิตของพวกทานแผกระจายความมีจิตใจที่เที่ยงตรงดังกลาว ซึ่งพระเจา ผูทรงสูงสงทรงประทานให
พวกทาน และยังคงมีภารกิจที่จะตองสงแนวความ ความคิดซึ่งถูกมอบใหพวกทานตอไปยังเพื่อนมนุษย เพื่อ
วาพวกเขาจะปลอดภัย จากการกอกบฏ และความชั่วราย
ขณะนี้จึงมาถึงจุดนี้ที่วา ไมพบเรื่องโทรจิตในอิสลาม ความจริงโทรจิต เปนชื่อของความรูซึ่งผูหนึ่ง
สงความคิด มโนคติและแบบแผนความคิดของตน เอง ไปยังสิ่งถูกสรางอื่นของพระเจา อันเปนภารกิจของ
บรรดาศาสดาทั้งมวล ของพระองค ซึ่งแบบแผนทางความคิดนี้ถูกมอบใหพวกทาน ภายใตการเตรียม การ
พิเศษ ซึ่งสามารถนําเสนอตอมนุษยชาติเพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเพื่อปกปองพวกเขาใหพนจาก
ความชั่วราย และความคิดที่เปนการละเมิด ไมมีความแตกตางใดๆ ถาแทนที่การดลใจหรือการแนะนําความรู
นี้จะถูกเรียก วาโทรจิต เหมือนกับที่อัลลอฮ ถูกเรียกวา ก็อด (God) ในภาษาอังกฤษและ บักวานในภาษายินดี
(หรือพระเจาในภาษาไทย-ผูแปล)
คุณยังไดขอใหยกแมเพียงตัวอยางเดียวจากประวัติศาสตรอิสลามวา มีความรวมมือกันกับโทรจิต
ครั้งหนึ่ง มีอูฐตองเดินผานทานศาสดา (ขอความสันติพึ่งมีแดทานและ ถูกหลาน) ไป เมื่อเห็นน้ําตา
ในดวงตาของอูฐ ทานบอกกับเจาของอูฐวา อูฐได รองเรียนเกี่ยวกับเขาวา ใหมันบรรทุกหนักจนเต็มพิกัด
แลวยังทารุณและไมใหอาหารมันอยางดี
ในเรื่องนี้ มีเหตุการณของบรรดาศาสดา มิตรของพระเจา ผูเครงครัด ศาสนา นักปราชญราชบัณฑิต
และผูปราดเปรื่องมากมาย ที่จะยกมาแทน ตัวอยางได

ณ ธรณีประตูหลุมฝั่งศพ
คุณตุเฟล เอ. ชาฮิต จากละโฮรเขียนมาวา
คําถาม ผมอายุ 60 ป เปนผูอานบทความเกี่ยวกับโทรจิตและวิชาการ อื่นที่เกี่ยวของกัน ผมไดศึกษา
เกี่ยวกับหัวขอนี้จากนักเขียนเกือบทั้งหมดทั้งจาก ตะวันออกและตะวันตก แตไมเคยบังเอิญพบขอเขียนใดที่
ประทับใจ มีความลึกซึ้ง มีตรรกะและชัดเจนมากเทากับขอเขียนของทาน
ในขณะนี้ ขณะที่อายุปูนนี้ ซึ่งจริงๆ ผมกําลังนั่งอยู ณ ธรณีประตูหลุม ฝงศพ ตั้งใจที่จะแสวงหา
คําแนะนําจากทานวา ผมสามารถเริ่มการฝกฝนโทรจิต ที่ทานแนะนําในอายุขนาดนีไ้ ดหรือไม
ทานรูดีวา ณ อายุขนาดนี้ไมมีผลประโยชนอันใดเหลืออยูแลว ผมมี สิ่งอํานวยความสะดวกทางโลก
อยูเกือบครบครัน ดวยความโปรดปรานของ พระเจา ยกเวนความสงบทางใจ ทานเขียนวาการฝกฝนโทรจิต
ลดจํานวนเซลล สมองที่ถูกทําลายลง ความคิดจะไดรับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นโดยอัตโนมัติความทุกขใจและ
ความตกตาจะหมดไป ผลของการฝกฝนนี้จะมีกับทุกระดับอายุ หรือไม และการฝกฝนนี้จะมีผลขางเคียงที่

รายแรงใดๆ ตอลมองและหัวใจ ใน ขณะอายุ 60 ปหรือไม โปรดอนุญาตใหผมเริ่มการฝกฝนนี้ ถาคําตอบตอ
ปญหา นี้เปนลบ
อีกคําถามหนึ่ง คือ
เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับญิน เทวทูตและสัตวอยางที่สามารถ ทํากับมนุษยดวยกันได
หรือไม เราสามารถมีอิทธิพลเหนือระบบสุริยะอื่นๆ ดวย ความคิดของเรา นอกจากโลกของเรานี้ และแสง
(ความคิด) มีสัญชาตญาณ ความโนมเอียงและคุณลักษณะตามธรรมชาติของตัวเองหรือไม
คําตอบ บาบา ตะุดดีน นักปูรี ปราชญผูมีชื่อเสียงในยุคของทาน ไมเพียงแตพรรณนาจุดสําคัญ แต
แมในการสนทนาตามปกติของทานก็จะเกี่ยว ของกับความจริงตังกลาว ซึ่งมีความผูกพันโดยตรงกับกฎทาง
ธรรมชาติ บางครั้งทานพูดเปนนัยถึงเบื้องหลังของงานที่มีความมหัศจรรย (กะรอมะฮ) ซึ่ง ถูกอธิบายในแบบ
วิทยาศาสตร ผูพึ่งจะเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ควบคุมอยู เบื้องหลังงานอันมหัศจรรยทันที่ ณ เวลานั้น รูสึก
ประหนึ่งวาคลื่นแสงไดสง ไปในใจ ของผูฟง สิ่งนี้ยังเปนประสบการณของผูคนที่อยูรอบๆ บาบา ตะผุด ดิน
ซึ่งทานนั่งอยูอยางสงบ และพวกเขามีความรูสึกและเขาใจทุกสิ่งทุกอยาง ที่ทานไตรตรองถึงบาบาซอฮิบ
โดยปราศจากการพิจารณารวมศูนยความสํานึก ของทานไปที่บุคคลใด ทําใหการพิจารณาโดยไมตั้งใจนี้ มี
ผลกระทบตอผูคน พวกเขาไดรับผลประโยชนอยางยิ่งใหญจากวิธีการนี้ของบาบาซอฮิบ นี่เกือบ เปนเรื่อง
ปกติที่เมื่อมีบางคนมีปญหาอยูในใจ บาบาซอฮิบจะตอบพวกเขากอน ที่พวกเขาจะกลาวสิ่งใดออกมา

มนุษย์ ณินและเทวทูต
มหาตะ ราชา รักโอ ราว มีความยกยองอยางสูงตอบาบาชาริบเสมอ เมื่อใดก็ตามที่พระองคจะมาหา
ทานหรือขอรองสิ่งใด วิธีการของพระองคที่คือ เสนอบางสิ่งบางอยางตอพระผูเปนเจาอยางสุดชีวิต ครั้งหนึ่ง
มหาราชากลาว กับนักปราชญทางดานจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคของพระองค วา
“สิ่งถูกสรางที่ไมสามารถมองเห็นได อยางเชนเทวทูตและญินนั้น มีรายงานบอกเลาเกี่ยวกับสิ่ง
เหลานั้น คัมภีรของพระเจาทั้งหมด ไดกลาวบางเรื่องบางอยางเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางดังกลาว มโนคติของ
วิญญาณที่ชั่วรายสามารถ พบไดในทุกศาสนาเชนกัน แตเนื่องจากขาดการอธิบายที่เปนตรรกะและวิทยา
ศาสตร ผูคนที่โนมเอียงไปทางการใชเหตุผลจึงปฏิเสธที่จะรับรู ความเขาใจใดๆ ที่เหมาะสมในประสบการณ
ในเรื่องนี้ยังอยูในระดับปจเจกเชนกัน ไมไดขึ้นไป อยูในระดับหมูคณะ ถาทานจะสามารถใหความกระจาง
ในประเด็นนี้ได
สิ่งใดก็ตามที่ถูกกลาวถึงในคําตอบของบาบาตะฌุดตีนตอคําถามของ ราชานั้นชัดเจนในความจริง
ที่วาธรรมชาติไดกระซิบกระซาบความลับของมัน ตอผูที่สนใจที่จะฟงคํากระซิบกระซาบนั้น ขณะเมื่อ

ปญหานีถ้ ูกถามขึ้น ตะฌุดดีน บาบา กําลังเอนหลังหนุนหมอนอยูและจองไปบนทองฟา ทานกลาววา
“เอาละ เราทั้งหมดลวนคุนเคยกับสิ่งที่อยูบนทองฟา อยางเชนดวงดาว และมีนานๆ ครั้งมีกลางคืนที่
ทองฟาถูกประดับไวดวยดวงดาวแลวเราสังเกตไม เห็น นับวานาสนใจมากที่จะกลาววา เราพูดวาเราเห็น
ดวงดาว เราคุนเคยกับ เทหวัตถุที่อยูบนทองฟา แตในความเปนจริงสิ่งที่มองเห็นและปริมณฑลของ เทหวัตถุ
ในทองฟาที่เรารูจักนั้น การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้อยูนอกเหนือความ สามารถของเรา อะไรก็ตาม ที่
เริ่มตนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไมมากไปกวาความฝน แตเราก็ยังคงถือวาเรารู ไมแปลกหรอกหรือที่วา เมื่อเรากลาว
อางวารูบางสิ่ง บางอยาง แตเราไมเอาธุระที่จะคิดวา บางที่มีความจริงอันใดในการกลาวอาง นี้หรือไม”
“พยายามทําความเขาใจสิ่งที่นั้นพูดแลวบอกมาซิวา ความรูของมนุษย นั้นมีความจํากัดจําเขี่ยเพียงใด
ความจริงนอกจากเขาไมรูอะไรเลยแลว มนุษย ยังเชื่อวาเขารูเอามากๆ เลยดวย ลืมเสียเถิดเกี่ยวกับดวงดาว
และเทหวัตถุบน ทองฟา สิ่งเหลานี้คือวัตถุที่อยูหางไกลออกไป ขอใหเราพิจารณา กรณีของ สิ่งตางๆที่อยู
ใกลตัวมนุษยและยังคงอยูในประสบการณของเขาอยูบอยครั้ง คุนเคยกับอรุณรุงของกลางวัน กลางวันคือ
อะไร อะไรคือความหมายและวัตถุประสงคของอรุโณทัย วงจรของกลางวันและกลางคืนนีค้ ืออะไร เราไม รู
อะไรเลย คําพูดที่กลาวในเรื่องนี้ก็คือนี่คือกลางวันและจากนั้นกลางคืนก็ ติดตามมา หรือในทางกลับกัน นี่
คือกิจวัตรของมนุษยชาติ”
“รักโฮ ราว โปรดพิจารณาเถิด คําตอบนี้ใหความพึงพอใจตอผูมีจิตใจ จริงจังหรือไม กลางคืนและ
กลางวันไมใชปรากฏการณที่มองไมเห็นเหมือนกับ ญินและเทวทูต มีปรากฏการณหนึ่งของสิ่งเหลานั้นที่ไม
สามารถปฏิเสธได คุณอาจกลาวไดวากลางคืนและกลางวัน เปนสิ่งที่ตองเชื่อ เพราะสามารถมอง เห็นได แต
อยาลืมบทบาทของความคิดที่อยูเบื้องหลังการมองเห็น ลวนไมสามารถ พูดสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได ถา
ความคิดไมปฏิบัติการสนับสนุนมัน”
“ความสัมพันธระหวางความคิดกับการมองเห็นนั้นชัดเจนเพียงพอ ความ จริงกระบวนการทั้งหมด
ไมมอี ะไรนอกจากความคิด หากปราศจากความคิด การเห็นก็เปนเพียงภาพเงาที่พูดไมออก ความคิดคือ
พื้นฐานและตนกําเนิดของ ประสบการณทั้งหมดของเรา กรณีของความรูสึกอื่นๆ ก็คลายคลึงกัน ความ รู
ลึกทั้งหมดลวนหนวก บอด และใบ ถาหากความคิดไมทําหนาที่อยูเบื้องหลัง
“ความคิดใหความหมายแกความรูลึกของความเขาใจ โดยปรกติความ รูสึกและความคิดจะถูก
พิจารณาวาเปนสองสิ่งที่แตกตางกัน แตความจริงมิได เปนเชนนั้นเลย มนุษยเปนเพียงชุดของความคิด หรือ
กลาวไดวามนุษยไมใช สิ่งใดเลยนอกจากแบบแผนของความคิด ในทํานองเดียวกับเทวทูตและญิน และสิ่ง
ถูกสรางทุกชนิด ไมมีการรับรูใดๆ ตอสิ่งที่อยูรอบดาน นอกจากแบบ แผนของความคิดเทานั้น”
ระหวางเวลาของการสนทนานี้ เราบังเอิญไปถึงจุดซึ่งความลับมากมาย ของจักรวาลจะถูกเปดเผย
ทานกลาวและพูดตอไปวา
“จงพึงอยางตั้งใจ หลายสิ่งหลายอยางยังคงปรากฏขึ้นในความคิดของ เรา สิ่งเหลานี้เขามาใน

ความคิดของเราจากภายนอก ความจริงมนุษยยังคง ยอมรับอิทธิพลความคิดของสิ่งถูกสรางอื่นๆ เหมือนกับ
ที่เขาไดรับผลกระทบ จากความคิดของเพื่อนมนุษยอื่นๆ ธรรมชาติยังคงปอนความคิดที่มีขอบขีดจํากัด ให
จากความคิดที่ไมขีดจํากัด ถาความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลไมปรากฏ อยู จักรวาลก็จะถูกกําจัดไป มัน
เปนแบบแผนแหงพระผูเปนเจาของผูใหกําเนิด จักรวาลที่วา ความคิดของบุคคลผูหนึ่งจะกระทบตอความคิด
ของผูอื่น มนุษย ถูกกักขังอยูในสถานะอันตาตอย ญินเปนภาพเงาดํา และเทวทูตเปนความคิด ที่ถูกกักขังอยู
ในแสงซึ่งไมไดแยกสีที่ลีกลับซับซอนมากที่สุดซึ่งรูจักกันในนามของ รัศมี (นูร) ความคิดทั้งหมดสาม
ประเภทเหลานี้คือจักรวาล ถาพวกเขาไมคง การติดตอซึ่งกันและกันอยู และผูอื่นไมสามารถรับคลื่นความคิด
ของผูนั้นได ความเชื่อมโยงก็จะสึกกรอนไปตามธรรมชาติ และจักรวาลก็จะลมสลายลงในที่สุด”
“เพื่อการพิสูจนสามารถกลาวใตวา ในความคิดของเรา มีความคุนเคย กับภาพเงาและสิ่งอื่นที่
คลายกัน และนอกจากนั้น เรายังมีความคุนเคยทางจิต กับสิ่งที่รวบรวมดวยแสง และรูปแบบตางๆ ของมัน
ถึงแมวาประสบการณของ ตัวเราเองจะสัมพันธกับปริมณฑลของวัตถุที่ตาดอยก็ตาม”
“ในศัพททั่วไป ความคิดมีอิทธิพลเหนือ “อัตตา” อัตตาหรือรูปแบบความ คิดนี้ เปนการรวมตัวกัน
ของเงื่อนไขที่เปนการรวมของสิ่งที่เรียกวา “ปจเจก” ดวงดาวและธุลีเปนการสรรคสรางประเภทเดียวกัน ไม
วามันไมไดเกิดขึ้นตอเรา พรอมกัน หรือเราไมสํานึกอยางเต็มที่เกี่ยวกับความจริงที่วา การแลกเปลี่ยน
ความคิดยังคงเกิดขึ้นระหวางดวงดาว ดาวเคราะห ธุลีและสิ่งถูกสรางทั้งมวล ซึ่งมีสวนชวยเหลืออยางมากใน
ความคิดของเรา และคลื่นความคิดของเราก็ สนับสนุนความคิดของพวกเขาดวยเชนกัน ความจริงจักรวาล
ทั้งหมดเหมือน กับครอบครัว มีธุระยุงอยูกับการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางปจเจกบุคคล ญินและเทวทูตมี
ความใกลชิดกับเรามากกวา ในแบบแผนความคิดของพวกเขา เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงเคยชินกับเรา”
ตะยุดตีน บาบา เอาลิยา ยังคงจ้ องไปทีท่ ้องฟ้า
“เราถูกเชื่อมโยงไวกับระบบดาราจักร และมีสายสัมพันธที่ถูกสรางไว กับสิ่งเหลานั้น ความคิดที่
ยังคงปราก,ฎอยูในจิตใจของเรามาถึงเราจากระยะทาง ของระบบที่ตั้งอยูหางไกลผานมาทางแสง คลื่นแสง
นําภาพที่เปนตัวแทนของ ความคิด ซึ่งถูกเรียกวาความเพอฝน มโนคติจินตนาการและความคิด ฯลฯ เรา
พิจารณามันตามอําเภอใจหรือความคิดของเราเอง แตในความเปนจริงมีได เปนเชนนั้น แบบแผนทาง
ความคิดของสิ่งถูกลรางทั้งมวล มีจุดประสงครวมกัน และเปนจุดประสงครวมกัน ซึ่งหลังจากรวบรวมภาพ
ซึ่งเปนตัวแทนของความ คิดแลว ไดรายงานเราเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น ความรูนี้ขึ้นอยูกับจิตสําานึกของปจเจก
และเผาพันธของเขา ภาพที่เปนตัวแทนถูกปนในรูปแบบซึ่งไดรับการยอมรับโดย จิตสํานึกตามคุณคาอัตตา
ตังกลาวของมัน”
ณ ที่นี้คงไมเปนการออกนอกประเด็นที่จะกลาววา สิ่งถูกสราง 3 ประเภท มีความคลายคลึงกันอยาง
มาก ในลักษณะนิสัย ทาที่และทั้งสามถูกกลาวถึงในฐานะมนุษย เทวทูตและญิน ในอัลกุรอาน
ทั้งสามประเภทนี้ไดในในระบบดาราจักรทั้งหมด ธรรมชาติออกแบบ ระบบที่ทั้งสามประเภทนี้ ได

กลายมาเปนคนงานที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค คลื่นของการสรางสรรคไดซึมซับจากจิตใจของพวกเขาเขา
ไปในจักรวาล และ เมื่อคลื่นนี้ไปถึงจุดที่แนนอนครอบคลุมระยะทางที่กําหนด ปรากฏการณหรือ ภาพ
สําแดงก็กลายเปนจริง
ดังที่ขาพเจาไดกลาวไปแลววา ความคิด อัตตาและบุคคลนั้นคือสิ่งเดียว และเหมือนกัน เนื่องจากคํา
ที่แตกตางกัน ทําใหสิ่งเหลานี้อาจแสดงออกมาวา เปนสิ่งที่ตางกันแตมิใช ที่นี้ปญหาก็คือบุคคล อัตตาหรือ
แบบแผนของความคิด คืออะไร มันคือเอกลักษณซึ่งประกอบขึ้นดวยรูปแบบและรูปทรงที่เหลือคณา นับ
และรายละเอียดของอารมณ สถานะ ความรูสึกและความสามารถ การมองเห็น ไดยิน สําเนียง ความรัก ความ
สงสาร การเสียสละ ซะตากรรม การเดินไปเดินมาและสิ่งอื่นๆ แตละสถานะเหลานี้มีรูปแบบและรูปทรงนี้
เพราะ ตามความ เปนจริง ธรรมชาติไดรวบรวมรูปแบบ และรูปทรงที่ไมสามารถ คํานวณนับไดไวใน
แคปซูลเดียว ในลักษณะที่ ถึงแมจะรักษาความเปนปจเจก ของตนไวได รูปแบบของสิ่งเหลานี้ก็จะถูกทําให
เปนรูปทรงในเรือนรางเดียว ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงมีชั้นตางๆ นับพันชั้น ที่ทั้งหมดหอหุมไวในเรือนรางเดียว
เหมือนกับกรณีของ เทวทูต และญิน การกอรูปประเภทนี้เจาะจง เฉพาะสิ่ง เหลานี้ เพียงเพราะพวกเขามีชั้น
ตางๆ มากมายกวาสิ่งถูกสรางใดๆในจักรวาล ในจักรวาลมีเผาพันธุที่มีชั้นเดียวกับหลายชั้น แตทวาจํานวน
ของชั้นในเผาพันธุหนึ่ง จะเหมือนกันเสมอ
มนุษยอาศัยอยูในดาวเคราะหที่หาคาไมได และความหลากหลาย ประเภทของพวกเขาก็มีมากมาย
จนไมอาจจินตนาการได และญินกับเทวทูตก็ สามารถกลาวไดในลักษณะเดียวกัน แตละชั้นของมนุษย เทว
ทูตและของญิน เปนสถานะที่นิรันดร บางชั้นมีความสดใสภายนอกและมีชีวิตชีวา และบางชั้น ก็ยังคงแฝง
อยู เมื่อการเคลื่อนไหวของชั้นตางๆ ปรากฏขึ้น มันจะเขาไปในจิต สํานึก ซึ่งเมื่อมันยังแฝงอยูก็จะยังคงเปน
จิตไรสํานึก ผลลัพธของการเคลื่อน ไหวที่ปรากฏ ถูกเรียกวาการประดิษฐหรือการคนพบโดยมนุษย แต
ผลลัพธของ การเคลื่อนไหวที่แฝงอยู แตยังไมเกิดขึ้นกับความมีจิตสํานึกนั้นมีความสําคัญ และมีนัยยะ
มากกวา ในธรรมชาติของสิ่งเหลานี้ ณ ที่นี้ ความลับนี้ตองการ การพิจารณาอยางลึกซึ้งวาจักรวาลทั้งมวลเต็ม
ไปดวยปรากฏการณ ซึ่งมีผล มาจากการเคลื่อนไหวที่แฝงอยู ในที่สุดแลว ขณะนี้ปรากฏการณเหลานี้ไมใช
ผลผลิตของจิตสํานึกมนุษยเพียงอยางเดียวเทานั้น ดานในที่แฝงอยูของมนุษย ไมสามารถควบใหคงสัมพันธ
อยางตอเนื่องกับมุมที่อยูไกลโพนและลึกลับของ จักรวาลได คุณลักษณะของตัวมนุษยเองที่ตองรับผิดชอบ
ตอความออนแอนี้ ทําไมเขาจึงกักขังความคิดของตัวเองอยูในเทหวัตถุ สิ่งนี้อยูเหนือความเขาใจ ในจิตสํานึก
ของมนุษย สิ่งถูกสรางใดก็ตาม ที่อยูในความเสียเปรียบเพราะสิ่ง ผูกมัดของกาลเทศะ ไมสามารถไปถึงการ
ควบคุมความคิดในระดับจักรวาลที่ ตองการได เพราะฉะนั้น เพื่อบรรจุซองวางของจักรวาล เทวทูตและ
ญินจึงถูก สรางขึ้นมา ความจริงความคิดของมนุษยเพียงอยางเดียวไมสามารถสราง ปรากฏการณทั้งหมด ซึ่ง
จําเปนสําหรับความสมบูรณของจักรวาลได
จักรวาลเปนชื่อของระยะทางของที่วางและเวลา ซึ่งสรางขึ้นโดยคลื่น ของอัตตาที่ผสมกันแปรปรวน
ความจริงกาลเทศะ เปนรูปแบบของความไมแน นอนนี้ ซึ่งแตกตางกัน 2 รูปแบบ ผลของการผสมซึ่งกันและ

กันของคลื่นและ พื้นฐานของปรากฏการณทั้งหมด คือ “ดุคอน (กลุมหมอก) ซึ่งความรูของ เราเกี่ยวกับเรื่อง
นี้เพิ่งเริ่มดน ในที่นี้ดุคอนไมใชควัน (ทั่วไป) ควันมองเห็นไดขณะที่ ดุคอนเปนควันที่มองไมเห็น มนุษยเปน
ผลผลิตของควันที่เปนดานบวก สวนฌิน เปนดานลบของดุคอน ในขณะที่เทวทูตคือผลผลิตของสวนสําคัญ
ของทั้งสอง สวนประกอบทั้งสามนี้คือพื้นฐานของปริมณฑลที่มองเห็นและมองไมเห็นของ จักรวาล ซึ่งจะ
ยังคงปราศจากความเปนคลื่นใดๆ ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหลานี้ แลวจะเปนเหตุให การไมปรากฏอยูของ
จิตสํานึกและจิตไรสํานึกออกไปจาก ชีวิตของเรา ความสัมพันธที่ประหลาดปรากฏอยูในทั้ง 3 ประเภทนี้
ภาวะหนึ่ง ของดุคอนในทางบวกคือ การไหลเวียนของความหวานปริมาณมากในเลือดของ มนุษย ภาวะที่
เปนลบของดุคอนรูจักกันในชื่อของความเค็ม เกลือจํานวนมาก ถูกพบในญิน เทวทูตคือสวนประกอบของทั้ง
2 ภาวะนี้ ถาภาวะดานบวกถูก ทําใหลดลงและภาวะที่เปนลบ นั่นคือเกลือถูกทําใหเพิ่มขึ้นในมนุษย ดังนั้น
ความ สามารถของญินจะถูกกระตุนในมนุษย และเขาจะเริ่มประพฤติเหมือนญิน ถาภาวะที่เปนบวกของดุ
คอนนั่นคือน้ําตาลถูกทําใหเพิ่มขึ้น และภาวะดานลบ นั่นคือเกลือถูกทําใหลดลงในญิน ดังนั้น แรงดึงดูดของ
โลกจะถูกสรางขึ้นในฝน เปนผลใหเกิดการสรางน้ําหนักและรูปรางทางกายภาพของพวกเขา กฎนี้ใชได
อยางเสมอกันในเทวทูตดวย ถาทั้งดานบวกและดานลบขึ้นๆลงๆ อยูเหนอวะตบ ที่กําหนด ดังนั้น เพราะดุ
คอนที่เปนบวก จึงสามารถสรางคุณภาพของมนุษย และเพราะดุคอนที่เปนลบ คุณภาพของฌินจึงถูกสราง
ขึ้นมาในเทวทูต
ในทํานองเดียวกันถาภาวะที่เปนบวกและเปนลบของดุคอน ถูกทําใหลด ลงในมนุษยจากระดับที่
แนนอนเขาจะเริ่มประพฤติเหมือนเทวทูต วิธีการนั้นเรียบ และงายดายที่เดียว ดวยการลดการบริโภคเกลือ
และน้ําตาลตามปกติ ผูหนึ่ง สามารถปลดเปลื้องจากความจํากัดของที่วางและเวลาเปนการชั่วคราวเหมือน
กับเทวทูต และดวยการลดปริมาณน้ําตาลเทานั้น ที่ขอจํากัดของที่วางและเวลา จะสามารถไดรับการ
หลีกเลี่ยงเหมือนกับญิน แตสําหรับการปฏิบัติตามวิธีการ ใดๆ ที่แนะนําโดยผูที่มีจิตวิญญาณนั้นมีความ
จําเปนอยางยิ่งยวด ผูกอตั้งสํานักคิดแหงจิตสํานึกกอลันดารและเปนหลานชายของอัซรัต ตะฌุดดีน บาบา
นักปูรี คือกอลันดาร บาบา เอาลิยา กลาวถึงเหตุการณใน เรื่องของสิงโต และใหคําอธิบายที่เปนวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับสิ่งนี้ทานกลาววา “ครั้งหนึ่งทานตะฌุดดีน คุณปูของฉันไดปน เขาในปาของวาที่ชารีฟ (ใน อินเดีย)
พรอมดวยคนอื่นๆ อีกสองสามคน เมื่อบางคนพูดเปรยเกี่ยวกับการ มีอยูของ สิงโตในปา ทานกลาวยิ้มๆ วา
ใครที่กลัวสิงโต ก็กลับไปได ในขณะที่ ตัวทานเองตั้งใจที่จะหยุดอยูที่นั่นชั่วขณะหนึ่ง และคอนขางแนนอน
วาสิงโตจะมา แตไมรบกวนและปลอยใหทานอยู บางคนจากพวกเราหนีขึ้นไปซอนอยูบนตนไม และพุมไม
ใกลๆและทั้งหมดก็ทิ้งเหตุการณนั้นไป เพื่อผลประโยชนของพวกเขา ขณะนั้นเปนฤดูรอน ลมเย็นพัดออนๆ
และรมไมทําใหนาหลงใหลอยูกับความ สงบรมเย็น คุณปูเลือกที่จะนอนลงบนหญาหนาและหลับตาลง
ไมนานนักที่ความนากลัวของปาไดเพิ่มความรุนแรงขึ้น และความรูสึก ที่วาบางสิ่งบางอยางจะ
เกิดขึ้น ไดเกาะกุมจิตใจของฉัน ฉันรอคอยอยางใจจด ใจจอ การรอคอยนี้โมใชเพื่อ ชัดอุ โยกี นักบุญหรือ
เพื่อมนุษยชาติคนใด แต เพื่อสัตวซึ่งในจิตใจของฉัน อยางนอยที่สุดมันก็กําลังกาวมาที่ละกาว ฉันมอง ไปยัง

คุณปู จากนั้นสิงโตตัวใหญที่ปรากฏตัวขึ้นดวยการปนขึ้นลาดเนินเขาอยางชาๆ และอยางใหเกียรติยิ่ง มันกาว
ไปหาคุณปูดวยดวงตาที่หรี่ลง ไมนานนัก เมื่อไปถึงคุณปู มันไดเลียเทาของคุณปู ซึ่งในขณะนั้นกําลังหลับ
สนิท สัตวตัวนั้นหลับตาอยางปลาบปลื้ม และวางหัวของมันบนพื้นจนเกือบจะโดนเทาของคุณปู ซึ่งยังคง
นอนหลับโดยไมรับรูการปรากฏตัวของสัตวตัวนี้ หลังจากสิ่งโตรวบ รวมกําลังใจแลว ก็เริ่มเลียเทาของคุณปู
การกระทําเชนนี้ทําใหคุณปูตื่นขึ้น ทานลูบหัวมันแลวกลาววา “เจามาแลว ฉันดีใจที่เจามีสุขภาพดี เอาละ
ตอนนี้ เจาไปไดแลว” สิงโตกระดิกหางดวยความปติและจากไป
ฉันคิดถึงเหตุการณนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก ไมมีใครเห็นสิ่งโตมาหาคุณปูม ากอน เพราะฉะนั้น เราตอง
ยอมรับวาคุณปูและสิงโตมีความคุนเคยตอกันทางอารมณ ความรูสึก คลื่นของอัตตา (คลื่นความคิด) ซึ่ง
แลกเปลี่ยนระหวางคุณปูกับ สิงโตคือแหลงที่มาของความคุนเคยและการพบปะกัน นี่คือวิธีการที่
สัญชาตญาณเกิดขึ้นในสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นและมีความเขาใจได แตเหตุการณนี้พิสูจนวาสัญชาตญาณก็
เกิดขึ้นในสัตวเชนกัน ในกรณีนี้มนุษยและ สิ่งถูกสรางอื่นๆ มีความเทาเทียมเหมือนกัน
กฎนี้สมควรไดรับการจดจําดวยความสนใจอยางมากวา ความคิดเกือบ ทั้งหมดมาสูจิตใจเราหรือไม
ขึ้นอยูกับกิจธุระของเรา สิ่งเหลานี้เปนของสิ่งปลูกสรางที่อยูใกลและที่หางไกลออกไป ซึ่งปรากฏอยูในที่
แหงใดแหงหนึ่งในจักรวาล แนวความคิดที่เปนของสิ่งถูกสรางเหลานั้นมาสูเราโดยผานทางคลื่น และเมื่อ
เราพยายามสรางความเชื่อมโยงระหวางความคิดเหลานี้กับชีวิตของเรา ก็ลมเหลวอยางงายๆ มีสิ่งตางๆ เพียง
เล็กนอยที่มีความสําคัญตอการคํานึงถึงเกี่ยว กับคลื่นของอัตตา ตามทัศนะของนักวิทยาศาสตรแลว แสงเปน
สิ่งเดียวที่มีความ เร็วสูงสุด แตความเร็วและความไวดังกลาว ไมสามารถทําใหมันขจัดระยะทาง ของ
กาลเทศะได แตคลื่นของอัตตา (ความคิด) ปรากฏอยูทั่วไปในเวลาเดียว กลับยึดกุมระยะทางของกาลเทศะ
กลาวอีกอยางหนึ่ง ระยะทางของกาลเทศะไมปรากฏอยูสําหรับคลื่นเหลานี้ คือระยะทางซึ่งคลื่นแสงตอง
ปกปด ซึ่งการ ดํารงอยูของระยะทางดังกลาว ไมแมแตจะรับรูโดยคลื่นเหลานี้
มนุษยคุนเคยกับการกระทําที่ออกมาอยางชัดเจนตั้งแตตอนเริ่มตนนั้นในการพูดนั้นคลื่นเสียง พรอม
ดวยความหมายกอนการตัดสินใจไดสงขอมูลไป ยังผูฟง วิธีการนี้เปนการลอกเลียนแบบวิธีการสื่อสาร ซึ่ง
เกิดขึ้นระหวางคลื่น อัตตา เปนที่สังเกตกันโดยทั่วไปวา คนใบถายทอดทุกสิ่งทุกอยางผานการขยับ ริมฝปาก
เล็กนอย และผูที่ชํานิชํานาญในการอานริมฝปาก จะเขาใจทุกสิ่ง ทุกอยางที่เขาตองการถายทอด นี่ก็เปน
แบบจําลองของวิธีการเดียวกันดวย สัตวชนิดตางๆ สงความรูสึกของพวกมันไปยังพรรคพวก โดยปราศจาก
การ สงเสียงใดๆ ในกรณีนี้เชนกันที่คลื่นของอัตตามีผล ตนไมก็สัมพันธและสื่อสาร กับตนอื่นๆ โดยไม
เกี่ยวกับระยะทางระหวางกัน การสนทนานีไ้ มไดเกิดขึ้นเฉพาะกับตนไมที่อยูใกลกัน แตตนไมที่อยูหาง
ออกไปก็มีสวนรวม กฎเดียวกันนี้ก็ใชไดกับแรธาตุเชนกัน อัญมณี พลอย อนุภาคของวัตถุตางๆ ตางก็เจรจา
ซึ่งกัน และกันในแบบเดียวกัน
หลายเหตุการณเกี่ยวกับทานศาสดาและผูที่มีพลังทางตานจิตวิญญาณ คือหลักฐานยืนยันวา จิตไร
สํานึกเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ที่ทําหนาที่อยางกระตือรือรนในจักรวาลทั้งมวล ทุกคลื่นที่มองเห็นและมองไม

เห็น เขาใจความหมาย ของความคิดอื่นๆ ถึงแมสิ่งเหลานี้จะอยูคนละขั้วของจักรวาลก็ตาม ความเขา ใจความ
สําคัญและความมีความหมายของสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไมเห็น คือสาระสําคัญแหงชีวิตของจักรวาล
ดวยการไตรตรองพิจารณาดูสาระสําคัญ ของชีวิต ซึ่งเปนสาระสําคัญของชีวิตของเราเชนเดียวกันนี้ เรา
สามารถสํารวจ สภาพการณและสถานการณของดาวเคราะหดวงอื่นได นอกเหนือจากโลกของ เราเอง เรา
สามารถดนพบความคิดของมนุษยและสัตว ตัวเราเองสามารถคุน เคยกับกิจกรรมของเทวทูตและ
ญินได และรูถึงการกระตุนภายในของพืชและ แรธาตุ ความเขมขนอยางตอเนื่องไดเปลี่ยนรูปหัวใจไปเปน
จักรวาลแหงจิตไร สํานึก และการที่ตัวตนเทียมยอมรับเปลือกหุมของคุณลักษณะของเราคือการ ถูก
ปลดปลอยจากการเกาะกุมของอัตตา และเริ่มสังเกตพรอมทั้งเขาใจ สิ่งตางๆ ที่ตองการ และรักษาไวใน
จิตสํานึก
กิ่งกานของตนไมที่เขียวชอุมและออนนุม มักจะโนมลงอยางงายดาย เราสามารถใชประโยชนจาก
ความยืดหยุนของมัน ในขณะที่การพยายามโนม กิ่งไมที่แหงและแข็งกระดางมักไมไดผลลัพธใดๆ เลย
อยางไรก็ตาม ก็เปนการ ไหลเวียนที่มีประโยชนของธรรมชาติและเปนไปตามกฎของพระผูเปนเจา
“ผูที่พยายามเพื่อพระผูเปนเจา แนนอนพระผูเปนเจาจะทรงเปดหนทาง ใหพวกเขา”
การเอาประโยชนจากกฎขอนี้ คุณสามารถศึกษาเรื่องโทรจิตไดเชนกัน ภายหลังจากเริ่มการฝกฝนที่
ไดรับการแนะนํา

ประสบการณ์ และเหตุการณ์
บทฝึ กที่ 2
เหตุการณและประสบการณของบทนี้
มุฮัมมัด ญิอันกิร จาก ดี ไอ คาน รายงานวา
วันที่ 20 พฤศจิกายน
ระหวางการฝกครั้งที่ 2 ผมรูสึกราวกับวารัศมีของแสงเปลงออกจาก ดวงตาของผม วงของแสงยังคง
ปรากฏขึ้น และหายไปตอหนาตอตาของผม จากนั้นการแผซานขยายเปนวงกวางของแสงทั้งหมด ก็ปรากฏ
ขึ้นตอหนาผม ผมรูสึกวานัยนตาสถิตและถูกตรึงไวระหวางการฝกฝน
วันที่ 21 พฤศจิกายน
คลื่นแสงมีความหนาทึบอยางเขมขน เมื่อผมมองอยางตั้งใจสามารถเห็น มีติในคลื่นเหลานี้ ระหวาง
การฉกฝน จิตใจของผมตองทรมานจากการตกตะ สึง และความหนาแนนของแสงเพิ่มขึ้น ผมรูสึกราวกับวา
แสงมากมายมหาศาล ถูกอัดลงไปในจิตใจของผมจนเต็ม

วันที่ 23 พฤศจิกายน
“วันนี้ผมเห็นตัวเองกําลังบินอยูในอากาศ ระหวางการบิน ผมเห็นจิตใจ ของตัวเองถูกอัดดวยแสงจน
เต็ม และมีดวงตาบนหนาผากของผม ซึ่งสรางแสง ขนนายนกัน ภายหลังจากการฝกฝน เมื่อหมรางกายดวย
ผาหม แสงแปลบทําใหผาหมสองสวางเหมือนกับคนเปดหลอดไฟ”
คอลิด เปอรเวช จากเควตตา บาลูจิสตาน เขียนมาวา
หลังจากการฝกฝนหายใจ ผมก็เริ่มการทํามุรอกอบะอ มโนคติของแสง ที่ตกลงมากอตัวขึ้นในใจ
อยางชัดแจง แสง (นูร) ที่ตกลงมาอยูที่นั่น และผม นั่งอยูในแสงดังกลาว แสงที่ตกลงมาทําใหผมนึกถึงน้ํานม
สุกใสที่กําลังตกลง มาทุกหนทุกแหง
“ในตอนเชาหลังจากฝกฝนหายใจ เมื่อผมพยายามที่จะทํามุรอกอบะอ จินตนาการนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง ผมรูสึกถึงฝนของแสงที่ตกลงมาบนตัวผม ถึงแมวามโนคติและความคิดอื่นๆ ยังคงเขามาในจิตใจก็
ตาม”
“เมื่อใดก็ตามที่ผมพยายามจินตนาการถึงฝนของแสง ก็จะมองเห็นมัน อยางชัดเจน ที่ใดก็ตามที่เม็ด
ฝนที่สุกใสของแสงตกลงบนรางกายของผม จุดนั้น ก็จะเปลี่ยนเปนโปรงใส จนกระทั่งรางกายทั้งหมดของ
ผมเริ่มเปลี่ยนเปนราวกับวาทําดวยแสง”
มุฮัมมัด ฟาริค มุสตอฟา จากบาฮาวัลปูร รายงานวา
วันที่ 9 ถึง 12 มกราคม
หมอกหนาทึบปกคลุมเหนือจิตใจของผม ผมไมอาจคิดสิ่งใดได รูสึก ประหนึ่งวา ผมมีจิตใจที่วาง
เปลา
วันที่ 12 มกราคม
วันนี้ระหวางการฝกฝน บรรยากาศทั้งหมด ดูเหมือนจะเปยกโชกจาก ฝนของแสงที่ไหลหลั่ง ฝนตก
ลงบนรางกายของผมดวย บางครั้งเบาแตบางครั้ง ก็หนัก แตรอบๆ ก็อยูภายใตฝนที่โปรยปรายลงมาเรื่อยๆ ดู
ราวกับประหนึ่งวา ตัวผมนั้นเปยกโชก และผมก็เปยก ดวยฝนของแสงที่ไมหยุดหยอนนี้
มุฮัมมัด ชาริก จาก ดี ไอ คาน รายงานวา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์
ผมเห็นภาพฝนของแสงดวยดวงตาที่เปดอยู แตอาการนอนหลับขึ้น อยางกระทันหัน และความงวง
ซึมไดครอบงําผม หลังจากชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง ผมสะดุงและตื่นขึ้นอยางเต็มตา ผมเห็นหองเต็มไปดวยแสง
ตางๆ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์

ผมเห็นวาดอกกุหลาบขนาดมหึมารวงลงมาจากทองฟา ในน้ําฝนที่เต็ม ไปดวยแสง ดานหนึ่งของ
ดอกกุหลาบเปดออกเหมือนกับประตู และคนที่ดูคลาย นักปราชญมีรัศมีรอบตัว พรอมดวยสานุศิษยของเขา
ปรากฏอยูที่นั่น ประตู ที่ดูเหมือนเปดนั้นปดอยู นักปราชญพรอมดวยบรรดาสานุศิษย เริ่มเดินไปบนน้ําของ
แสงนั้น และหยุดที่จุดหนึ่ง วัตถุทรงกลมสีดําขนาดใหญตกลงมาที่นั่น เขาเปาไปที่วัตถุทรงกลมอานบางสิ่ง
บางอยาง และวัตถุนั้นเริ่มมีรัศมี และภาพ ตางๆ ก็เริ่มปรากฏขึ้นบนวัตถุทรงกลมนั้น นักปราชญและ
สานุศิษยนั่งเปนวง กลมลอมรอบวัตถุทรงกลมตังกลาว มีเสียงเรียกขึ้นวา
“โลกของเจาจมลงในปลักตมของบาป จนกระทั่งถึงคอหอย เพราะฉะนั้น มันจึงตกเปนเหยื่อของ
ความไมสบาย ถาพวกเจาจะเคารพภักดีอยางจริงใจ และยืนขึ้นพรอมกันอยางมีเอกภาพ ดังนั้นจะไมมีพลัง
ใดๆ บนโลกนี้สามารถ เอาชนะเจาได”
หลังจากนั้นวัตถุทรงกลมก็มืดลง นักปราชญยกมันขึ้นมา และขวางขึ้น ไปบนทองฟา ณ ที่นั้นมัน
หายไปเบื้องหลังเมฆ ผูหญิง 2 คนปรากฏออกมา จากดอกไม และยืนบนทั้ง 2 ดานของประตู และเมื่อ
นักปราชญไปถึงประตู นั้นจึงเปดประตูออกอยางใหเกียรติ หลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดเขาไปและประตูก็ปด
ดอกไมลอยอยูบนผิวน้ํา จากนั้นจึงลอยขึ้นสูทองฟา อีกครั้งหนึ่งที่ผม อยูที่นั่นกับฝนของแสงที่ตกลงมาบน
รางกายของผม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์
“เมื่อผมนั่งลงเพื่อทําการฝกฝน ผมสังเกตเห็นวา ทั้งๆ ที่หองนั้นมืดแต ผมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยาง
ชัดเจนยิ่ง ผมมองเห็นทองฟาและเมฆสีครามลอยอยู เหนือศีรษะ เมฆสามารถขยายไปสูที่แหงหนึ่ง และที่
นั่นแสงก็เริ่มปรากฏบนรางกายผมในรูปของเม็ดฝน จากนั้นก็เปลี่ยนเปนฝนที่ตกอยางรุนแรง”

ฝนรัศมี (บูร)
รูบิ-นา ชาอิด จากการาจี
วันที่ 7 มกราคม
“ทันทีที่ฉันพยายามจะจินตนาการถึงฝนของแสง ฉันเห็นศีรษะของตัว เองถูกแบงออกเปน 2 สวน
และฝนก็ใหลเขาไปในศีรษะ แสงไหลลนออกจาก ศีรษะของฉัน แสง (บูร) สองแสงวาบเหมือนกับ
หลอดไฟ”
วันที่ 16 มกราคม
ระหวางการฝกฝน ฉันมองเห็นชายชราสองสามคนนั่งอยูในมัสยิดใหญ พวกเขากําลังอานโองการ
อันสูงสง พวกเขาเชิญฉันใหอานดวย ฉันเขารวมกับ พวกเขาและถามวา

“ทําไมฉันจึงตองอาน”
“เพื่อความสําเร็จของคุณ” พวกเขากลาว
วันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์
“ฉันพยายามที่จะจินตนาการฝนของแสงดวยดวงตาที่เปดอยู ซึ่งประสบ ความสําเร็จในระดับหนึ่ง
บางครั้งความวาบสุกใสของแสงปรากฏขึ้นตอหนาตอ ตาฉัน และบางครั้งการจินตนาการฝนของแสง จะมี
อํานาจเหนือฉัน เมื่อวาน นี้ นั่นคือวันที่ 20 กุมภาพันธ ฉันสังเกตเห็นอิทธิพลของความสุขของฝนเหนือ ทุก
สิ่งทุกอยางที่รายรอบอยู”
มูนีเราะอ ฟาติมะอ จากละโฮรเขียนมาวา
วันที่ 6 กรกฎาคม
“ฉันมีจินตนาการเกี่ยวกับเม็ดฝนของอยางงายดาย แตทันที่ที่ความรูสึก ที่เม็ดฝนตกลงบนใบหนา
ของฉันเกิดขึ้น ฉันไดไปนอน ฉันมีประสบการณเกี่ยว กับมันหลายครั้งวา เมื่อโดก็ตามที่ฉันมีความรูสึกถึง
การตกลงมาของเม็ดฝนบนใบหนา ฉันจะไปนอน
วันที่ 12 กรกฎาคม
“ฉันมองเห็นแสงประหลาด ซึ่งทําใหบานทั้งหลังสวางไสว เมื่อฉัน พยายามจินตนาการถึงฝนของ
แสง ภายในเวลา 2 วินาที รูสึกวาตัวเองเปยกโชก ความหนาวเล็กนอยวิ่งผานตัวฉันไปไมวาในหองจะอบอุน
เพียงใดฉันก็เริ่ม รูสึกหนาว รูสึกมีความสุขมากฉันรูสึกวาอยูในฝนของความเมตตา บางครั้งเมื่อ เม็ดฝนนี้ตก
ลงมาบนใบหนาหรือบนรางกายของฉัน แสงแปลบปลาบของแสง ก็ปรากฏขึ้นตอสายตาของฉัน
“ตลอดสัปดาหรางกายของฉันดูเหมือนจะอยูในอาการไข แตเมื่อตรวจ สอบกับเทอรโมมิเตอร ก็
พบวาเปนปกติดี”

เทียนกับหลอดไฟ
ตะบัสชุม ฮูเซน จากการาจี เขียนมาวา
วันที่ 29 ตุลาคม
“ในการทํามุรอกอบะร ผมจินตนาการถึงฝนของแสงนานพอดู แตหลัง จากนั้นรางกายก็กระตุก ดู
เหมือนประหนึ่งวา มันเปนวันที่สดใส และความสวาง ไสวของยามกลางวันก็แผกระจายไปทั่ว”
วันที่ 30 ตุลาคม

ผมเห็นวงแหวนแลงที่สดใส จากนั้นดูเหมือนประหนึ่งวา มานตางๆ กันได ถูกยกขึ้นปดดวงตาของ
ผมที่ละอัน ภาพหลากหลายเริ่มปรากฏในวงแหวนสด ใสนั้น หลังจากการฝกฝน ผมนอนอยูในหอง รูสกวา
ฟามีดครึ้มดวยเมฆสิ ครามเขม และมีเมฆสิขาวผสมปนอยู รัศมีสวางสิขาวของแสง ปรากฏขึ้นบน เมฆ
เหลานี้ จนกลายเปนสีทอง วันตอมาเมื่อผมอยูในนิวการาจี กอนดวง อาทิตยตก ในเวลาโพลเพล ผมเห็นภาพ
เดียวกันจริงๆ บนทองฟา ดวงอาทิตยถูกปกคลุมดวยเมฆสีหมน และเมฆมีเสนสีทองที่ขอบเพราะ
แสงอาทิตย
วันที่ 4 พฤศจิกายน
ผมมองเห็นหลุมฝงศพ พรอมดวยโดมสิขาว สําแสงตกลงบนหลุมฝง ศพที่เหมือนกระแสน้ํา ภาพ
แวบหนึ่งของวิหารกะอบะอ (วิหารศักดิ,สิทธิ, ณ นครมักกะอ ประเทศชาอุดิอารเปย) ก็ปรากฏขึ้นดวย
จากนั้นผมเห็นหลอดไฟ ที่มีความสวางไสวในระยะไกล ภาพนี้เคลื่อนเขามาใกลอยางชาๆ และเห็น วามัน
เปนเทียนที่ถูกเผาไหม อาคารหลังหนึ่งปรากฏขึ้นตอหนาผม และจากนั้น หอสูงก็ปรากฏขึ้น มีผูคนสองสาม
คนอยูที่นั่นดวย คนหนึ่งจากพวกเขายื่นไมเทา ดวยประสงคที่จะใหผม ผมลังเลอยูแตก็รับไวอยางเสียไมได
วันที่ 5 พฤศจิกายน
“ระหวางการฝกลมหายใจ ผมสังเกตเห็นสะพานเหมือนกับสายรุง จากนั้นสะพานที่มีหลายสีเชน
แดง เหลืองและน้ําเงินไดปรากฏตอสายตา ผมรูสึกราวกับวา กระแสของแสงเกือบจะมาอยูตอหนาตอตาผม”
วันที่ 6 พฤศจิกายน
ระหวางการฝกฝนรางกายของผมตองทรมานจากการกระตุกอยางมาก และมองเห็นแสงสุกใสนั้น
ราวกับวาเปนเวลากลางวัน
ในแสงนั้น ผมเห็นชายชราสองสามคนนั่งเปนแถว จากนั้นผมพบตัวเอง วาอยูในสวนที่ชวน
หลงใหล ในสวนเต็มไปดวยตนไมพุมเตี้ยๆ เขียวชอุม และ ตนผลไม ใครบางคนไดถอนตนมะลิและมอบให
ผมเพื่อดอมดม มันมีกลิ่นหอม ที่รุนแรงและกอใหเกิดผลกระทบที่อัศจรรย ความหนักหนวงที่ผมรูสึกเมื่อไม
ที่ วินาทีมานี้อันตรธานไปในทันที่ พรอมทั้งเกิดความสงบและเยือกเย็น
วันที่ 12 พฤศจิกายน
หลังจากการฝกฝน เมื่อผมเอนกายลงการเคลื่อนไหวของสิ้นสุดลง ครูตอมา ผมพบวาตัวเองอยูใน
อวกาศ สีและแสงโปรยปรายอยูที่นั่นและผม อยูใตการโปรยปรายนั้น ผมสามารถรูสึกถึงผลกระทบของฝน
ของแสงและสี นั้นบนรางกายของผม ผมมองลงไปขางลางและเห็นฝนสรางรูปแบบของกระแส น้ํา ลมเริ่ม
พัดและผมไดยินเสียงกระดิ่งสั้น ซึ่งมีความไพเราะอยางยิ่ง
เครือขายของคลื่นแสง ปรากฏขึ้นตอดวงตาที่ปดสนิทของผม เห็นกลอง ขนาดใหญ ซึ่งมีหนาตาง
คลายกับจะเปด บานหนาตางนั้นเปดและปดอยูตลอดเวลา ในแตละครั้งที่เปด ภาพก็เปลี่ยนไป และภาพหนึ่ง

ก็คือบอน้ํา ซึ่งปลา กระโดดอยูบนพื้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือ เพราะน้ําในบอมีนอยปลาจึงดําและ กระโดดติด
กับพื้นบอ ผนังบอตกแตงดวยลายดอกไม
วันที่ 15 พฤศจิกายน
ในวงแหวนที่สุกใส ปรากฏมีวิหารกะอบะอ ผูคนยืนลอมรอบ และฝนของแสงไดโปรยปรายลงมา
บนพวกเขา
มุฮัมมัดชารดาร ตาบานิ จากชาเคอรปรุ ะ เขียนมาวา
ในการทํามุรอกอบะอผมเห็นวา ตัวเองเปยกชุมอยูในสายฝน จากนั้น เม็ดฝนเหลานี้ก็กลายเปนถูก
เห็บ และเริ่มตกลงมาเหมือนกับไขมุกสีขาว เมื่อ ไขมุกเหลานี้กระทบรางกายของผม รูสึกวาไขมุกเหลานี้ไม
มีเนื้อวัตถุใดๆ แตเกิดมาจากแสงแตผมรูสึกของการสัมผัสของมัน และรูสึกถึงความแตกตาง อื่นๆ ดวย เมื่อ
หยดน้ําตกลงบนรางกายของผม ความรูสึกเย็นเกิดขึ้น แตเม็ด ฝนเหลานี้ทําใหเกิดความรูสึกปติสุขอยางเปยม
ลน

ไม้ กวาดและคนผอม
มุฮัมมัด มัสรูร จากบักบันปูระ ละโฮร เขียนมาวา
วันที่ 29 เมษายน
ภาพของฝนคงอยูประมาณ 5 วินาที มันมีสีน้ํานม จิตใจของผมยังคง พยายามที่จะมองดูมันใน
รูปแบบของแสง
วันนี้ หลังจากตื่นนอนแลวผมไปนอนอีก ซึ่งในกับความปกติของผมและฝนวามีชายคนหนึ่งผิวดํา
และผอมกําลังกวาดหองอยู ผมรูสึกโกรธที่วา เขากลาดีอยางไรจึงเขามาในหองของผม ผมจึงออกไปนอก
หองดวยความเดือด ดาล จากนั้นเพื่อใหแนใจผมจึงกลับเขาไปในหองอีกครั้งหนึ่ง และเห็นเขากําลัง รอย
เชือกรองเทาของผมอยู ผมบอกเขาวาเขารอยเชือกผิดขาง แตเขาไมสนใจ ผม และยังคงทําตอไป
วันที่ 30 พฤษภาคม
เมฆสีครามคอยๆ ปกคลุมทองฟา วันนีศ้ ีรษะและแขนของผม คอยๆ เย็นมากขึ้น ราวกับวามันถูกจุม
อยูในน้ําแข็ง
มูนีร อะฮมัด แหงลาติฟาบัด ไอเดอราบัดเขียนมาวา เขาไดฝกฝน ฝนของแสงตั้งแตวันที่ 16
กรกฎาคม ไมมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นระหวางสองวัน แรก แตในวันที่ 18 กรกฎาคม เขามีอาการปวดหัวอยาง
หนัก และยังคงเปน อยูแมในระหวางการฝกฝนของวันที่ 19 กรกฎาคม

“โดยที่ทานไดเตือนผมแลว ดังนั้น ผมจึงไมเอาใจใสตอมัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม หลังจากการ
ฝกฝน เมื่อผมไปนอนผมรูสึกราวกับวา กลายเปน สองคน และเห็นวามีมูนีรอีกคนหนึ่งนอนอยูขางๆ ผม”

การแยกหมวดหมู่ความรู้
แจน มุฮัมมัด จากการาจี เขียนมาวา
ผมอยากจะไดรับคําตอบจากปญหาสองสามขอของผม ในขอบเขตของ อัล กุรอาน ผมเขาใจวา การ
ตอบคําถามเหลานี้จะสองแสงไปบนทรรศนะทาง จิตวิญญาณซึ่งยังคงไมไดรับการสํารวจ และผูคนที่มี
ปญหาคลายคลึงกัน ก็จะ ไดรับประโยชนจากคําตอบของทาน
ถาเราสามารถถายทอดความคิดของเรา และสามารถไดรับความคิด ของผูอื่นได อยางที่กลาวอางใน
โทรจิต ดังนั้น ทําไมมันจึงไมถูกใชในการสืบสวนอาชญากรรมและสืบหาอาชญากร เพื่อจับกุมผูรายโดยการ
อานใจพวกเขา
ปญหาขอที่สองคือวา ถาโดยการกระทํามุรอกอบะอ เมื่อการมองเห็น ภายในถูกกระตุน ดังนั้น
ทําไมเราจึงไมสามารถหาไดวาทําไมหรือเมื่อใดที่ ปรามิดแหงอียิปตถูกสรางขึ้น และหินที่หนักอยางนั้นถูก
นําขึ้นไปที่นั่นเพื่อกอสรางไดอยางไร
คําตอบ กอนที่เราจะสาธยายเกี่ยวกับการตอบปญหานี้ นับวาเปนการ เหมาะสมกวา ที่จะพิจารณาวา
ความรูที่มีอยูเพื่อใหศึกษามีกี่ประเภท ถาความ คิดและการศึกษาทั้งทางดานศิลปะและวิทยาการในโลกนี้
ไดรับการพิจารณา สามารถแบงความรูออกไดเปน 3 ประเภทหลักดวยกัน
วิชาการทางดานกายภาพ วิชาการทางดานจิตวิทยา วิชาการทางดาน ปราจิตวิทยา
การกระทําและการปฏิบัติทั้งหมดที่ไดประกอบขึ้น และไดรับการศึกษา คนควาในขอบขายที่จํากัด
และสัมพันธกับสาระและโลกวัตถุเพียงดานเดียวนั้น ถูกจัดใหเปนวิชาการทางดานกายภาพทั้งสิ้น หรือกลาว
ไดวาวิชาการทั้งหมด ที่ยังคงจํากัดขอบเขตอยูในเปลือกของวัตถุ และมุงประเด็นไปเพื่อเรื่องวัตถุและ โลก
ทางวัตถุเพียงอยางเดียว เปนวิชาการทางดานกายภาพ
จิตวิทยาคือความรู ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลในระดับชั้นยอย หรืออยูเบื้อง หลังของปรากฏการณทาง
กายภาพ ความรูนี้ประกอบดวยการศึกษาทางดาน ความคิด การจินตนาการ มโนคติและความรูสึก เมื่อ
ความคิดถูกถายโอนไป อยางราบรื่นสูขอบขายของปริมณฑลทางกายภาพ มนุษยก็ยังเปนสัญลักษณ ของ
ความคิดที่มีประโยชน ถามีการขัดขวางหรือการแตกหักเสียหายในกระแส ของสายโซความคิด ผูนั้นก็จะ
เปนคนไขทางจิตวิทยา และปริมณฑลทาง กายภาพไดลอมรอบความคิดของบุคคลเชนนั้น
ปราจิตวิทยาคือชื่อของพื้นฐานทางความรู ซึ่งสามารถไดรับการเรียกขานอยางถูกตองที่สุดวา แหลง
ที่เปนจริงของขอมูล โดยทางเทคนิคแลวมันคือ ตัวแทนซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในเบื้องหลังของความ

ไรสํานึก
ที่นี้สิ่งเหลานี้สามารถกลาวไดวา เนื้อแททั้งหมดในความรูของมนุษย ประกอบดวยวงแหวน 3 วงคือ
จิตสํานึก จิตไรสํานึก และเหนือจิตไรสํานึก เมื่อ เราบังเอิญมาพบกับการดํารงอยูของปรากฏการณใดๆ เรา
ตองขามวงแหวน 3 วงนี้ไป นั้นคือประการแรกที่สุด เราไดรับขอมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง จากนั้นการ
จินตนาการไดสรางลักษณะหนาตาและในที่สุดสิ่งนั้นก็ปรากฏตอ สายตาของเรา เชนเดียวกับเรื่องที่ปรากฏ
การอธิบายสิ่งนี้เราสามารถกลาว ไดวา เมื่อคํานึงถึงเกี่ยวกับการดํารงอยูของจักรวาลตางๆ เราสรุปวาขอมูล
หรือ ความคิดคือปจจัยพื้นๆ ในทุกการดํารงอยู ตัวอยางเชน มนุษยทุกคน สัตว พืชและสิ่งที่ไมมีชีวิต
พิจารณาวาน้ําคือน้ํา และปฏิบัติตอมันแบบน้ํา ไมมีใครถือวามันเปนสิ่งอื่นเลย ในทํานองเดียวกันไฟก็คือไฟ
สําหรับสิ่งถูกสรางทุกชนิด และเหมือนกับที่มนุษยพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกไฟเผา สิ่งถูกสราง อื่นๆ ทุก
ชนิด อยางเชน แพะ นก สัตวปาและแมลงก็พยายามหลีกเลี่ยงจาก ไฟเชนเดียวกัน ถาคนหนึ่งชอบของหวาน
คนอื่นๆ อาจไมเห็นดวยกับเขา และ อาจชอบของเค็มมากกวา แตทั้งคูก็จะเรียกเกลือวาเกลือ และเรียกน้ําตาล
วา น้ําตาล ไมมีใครสับสนระหวางเกลือกับน้ําตาล
ที่นี้ นี่ก็คือความเปนจริงเชนกันวา ในดานหนึ่งมนุษยมีลักษณะภายนอก ทางความคิดและการ
จินตนาการ และในอีกดานหนึ่ง เขามีสิทธิของพระผูเปนเจาเกี่ยวกับการใหเหตุผลตอความหมายของการ
เลือกที่จะเขาใจความคิด สิทธิ ในการใหเหตุผลตอความหมายของการเขาใจความคิดนี้ ก็คือการแสดงออก ที่
สงคืนใหบางคนตองรับผิดชอบในการรับรางวัลหรือถูกลงโทษ ตัวอยางเชน การแสดงออกของไฟคือเผา
ไหม เมื่อถูกใชเพื่อความเปนอยูของผูคน เชน การปรุงอาหาร เปนตน ถือวาไฟเปนการแสดงออกที่เปนขอดี
และถาไฟนี้ ถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําลาย เชน การเผาบานผูคน ดังนั้น ไฟจึงเปน การแลดงออกของ
ความชั่วรายและการลงโทษ
ตามทัศนะของนักจิตวิญญาณนิยม การสงความคิดระหวางสิ่งถูกสราง คือชีวิต เรารูจักและรับรูการ
ดํารงอยูของสิ่งถูกสรางอื่น เพราะความคิดที่ สัมพันธกับผูอื่นถูกสงมายังเราเทานั้น ถาความคิดของทอมไม
ปรากฏบนฉาก จิตใจของคิด คิดจะไมมีวันระบุตัวและรูจักทอมไดเลย ในทํานองเดียวกัน คลื่นที่แสดงออก
ในตนไมและเปนตนเหตุของการดํารงอยูของตนไม ไมสงมายัง มนุษย มนุษยก็ไมสามารถรูจักตนไม หรือ
รับรูการดํารงอยูของตนไมนั้นไดเลย
การรูจักหรือการรับรูการดํารงอยูของผูหนึ่งโดยผูอื่น อาศัยพื้นฐานจาก การแสดงออกของการ
มองเห็น การมองเห็นและการเขาใจก็มี 2 ประเภทเชน กัน ประเภทที่หนึ่งคือโดยตรง อีกประเภทหนึ่งคือ
โดยออม การมองเห็นโดย ออมคือเมื่อเราเลือกสิ่งที่ดํารงอยู 2 สิ่ง ผูถูกกระทําและผูกระทํา ผูสังเกตกับ สิ่งที่
ถูกสังเกต เมื่อมนุษยมองไปยังแพะ เขาเขาใจวาเขาเห็นแพะ การมองเห็น นี่คือการมองเห็นโดยออม การ
มองเห็นประเภทอื่นคือแพะมองมายังเรา และ เราสังเกตการเห็นของแพะ หรืออาจกลาววา คลื่นที่เปน
ตนเหตุของการดํารง อยูของชีวิตแพะ ถูกสะทอนบนฉากของจิตใจเราในรูปแบบของขอมูล จิตใจ สงผาน
คลื่นเหลานี้เขาไปในลักษณะหนาตาที่แนนอน และเมื่อลักษณะหนาตา นี้ ไดรับความเขาใจโดยสํานึก เราจึง

เริ่มมองเห็นแพะ เราไมไดมองเห็นแพะ แตเรามองเห็นภาพของแพะที่กอรูปบนฉากของจิตใจของเราโดย
คลื่นที่ถูกสงมา จากแพะ ที่นี้นี่คือการมองเห็นโดยตรง
ตามทรรศนะศาสตรทางดานจิตวิญญาณ การมองเห็นโดยตรงเทานั้น ที่เปนจริง และการมองเห็น
โดยออมคือมายา คําดํารัสตอไปนี้ของพระเจาในอัล กุรอาน ที่ตองการการคิดคํานึงอยางพินิจพิเคราะห ที่
พระเจาบอกกับทาน ศาสดาวา
“และเจามองเห็นพวกเขามองมายังเจา แตพวกเขามองไมเห็นอะไร”
การพิจารณาโองการที่ถูกประทานลงมานี้ก็คือ พระเจาทรงบอกวา ถึงแมประชาชนจะมองไปยังทาน
ศาสดา แตพวกเขาไมสามารถมองเห็นคลื่น ของพระเจาและมีความนาเคารพที่ประกอบอยูในบุคคลที่นา
เคารพ อยางเชน ทานศาสดา เพราะฉะนั้น การมองเห็นของพวกเขาจึงถูกปฏิเสธจากพระเจา ทั้งหมด ความ
เขลาของพวกเขาเกี่ยวกับคลื่นของพระเจาของทานศาสดา หมายถึงการมองไมเห็นสิ่งใดเลย หรือกลาวอีก
อยางหนึ่งคือ พระเจาบอกเรา วาการมองเห็นโดยออม ไมเปนที่นาสรรเสริญยกยอง และเพราะฉะนั้น เรา
ควรจะเรียนรูที่จะมองเห็นโดยตรง
ในโทรจิตก็เชนกัน มีความตองการที่บุคคลผูหนึ่ง ควรจะพยายามและ ตอสูเพื่อใหตัวเขาเองคุนเคย
กับแบบแผนของการมองเห็นโดยตรงดวย เมื่อ ผูหนึ่งเรียนรูที่จะมองเห็นโดยตรง นั่นคือเขาเริ่มมองเห็นสิ่ง
ตางๆ ผานมานจิต ใจของเขา เขาจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ไมแมแตจะปรากฏสายตาของเขา เพราะหลัง จากเรียนรู
ที่จะสงคลื่นเขาไปในรูปพรรณสัณฐานแลว ผูหนึ่งก็สามารถเขาใจ คลื่นของสิ่งใดก็ตามที่เขาตองการ นี่คือ
หลักการขั้นพื้นฐานของศาสตรแหง พระเจาและอภิปรัชญา วาคลื่นซึ่งเปนตนเหตุของการผลิตความคิดควร
จะกอ ขึ้นในใจ
นับเปนความลับและเปนสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดจริงๆ ที่ปจเจกทั้งหมด ของจักรวาล มีความ
ผูกพันและความสัมพันธที่ซอ นเรนซึ่งกันและกัน เนื่องจาก ความคิดและขอมูลของพวกเขาบรรจุอยูในนั้น
แตการใหเหตุผลตอความหมาย ของขอมูล และความ เขาใจความคิดนั้น แตกตางสําหรับทุกคน สิงโตและ
แพะ รูสึกถึงความหิว แตฝายหนึ่งหมายถึงการกินเนื้อสัตว และอีกฝายหนึ่งหมาย ถึงการกินหญา
การสะกดจิตกับโทรจิตดูเหมือนจะเปนศาสตรที่แตกตางกัน 2 ศาสตร แตหลักการขั้นพื้นฐานของ
ทั้งสองนั้นเหมือนกัน นั่นคือ การควบคุมเหนือความ คิด การควบคุมเหนือความคิดนีท้ ําใหเราสามารถสง
หรือรับความคิดได
ที่นี้กลับมาสูปญหาที่สาม ทําไมโทรจิตจึงไมถูกใชไปเพื่อจับกุมและสืบสวนอาชญากรรม ในการ
ตอบมีการกลาววา ผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโทรจิต โดยพื้นฐานและพวกเขามีจิตใจที่เปนอิสระ และพวก
เขาไมมีความสนใจใน การจับหัวขโมยหรือสืบความลับ หรือปฏิบัติการแบบตํารวจ พวกเขาคิดวาไม สมควร
ที่จะแทรกแซงกิจการของผูอื่น และสนใจเรื่องการจัดการกับจิตใจของ ตนเองเทานั้น
ความจริงนี้ ยังประสพโดยผูที่บังเอิญพบนักจิตวิญญาณนิยม ซึ่งจะพูดสิ่งที่อยูในจิตใจของพวกเขา

เปนนัย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ปรามิดถูกสรางขึ้นทําไมและเมื่อใด ดวยหินตัดเหลี่ยมกวา 3 ลานกอน ซึ่งแตละกอนหนักกวา 70
ตันขึ้นไป ติดตั้งสูงกวาพื้น 30 ถึง 40 ฟุต ระยะ ทางอยางนอยที่สุดของปรามิดสองแหงคือ 15 ไมล และที่ไกล
ที่สุดคือ 500 ไมล ความหมายที่ชัดเจนคือหินที่นํามาสรางปรามิดนี้ ถูกนํามาเปนระยะทางไมนอยกวา 500
ไมล
พี่นองที่รัก สําหรับผูที่เชี่ยวชาญในการทํามุรอกอบะอ ไมเปนการยาก แตอยางใดเลยที่จะคนหา
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง แตพวกเขายังมีความลับที่ สูงสงและประเสริฐกวาที่จะสํารวจตรวจสอบ และยังคง
ยุงอยูกับการคนพบ ความลับนั้น และความลับแตละอยางที่คนพบก็บังคับใหพวกเขากาวตอไปขางหนา
เรื่อยๆ
ปราชญผูหนึ่งนามวารัมปา มีความเชี่ยวชาญในการสงความคิด เมื่อ มีนักโบราณคดีถาม ทานกลาว
วา มนุษยเมื่อสองหมื่นปที่แลวมีความกาวหนา ในวิทยาศาสตรมากกวาสมัยนี้ พวกเขาประสบความสําเร็จใน
การประดิษฐ สิ่งประดิษฐ ซึ่งมีผลทําใหแรงดึงดูดของโลกตอหินหายไป ทําใหกอนหินน้ําาหนัก 50 - 100
ตันเบาเหมือนกับขนนก ในทํานองเดียวกันตามทัศนะของนายเอดการ คารซีย (Edgar Cazey) ซึ่งเปนบุคคล
ในวงการวิทยาศาสตรแลว หินเหลานี้ ถูกนําไปเขาที่ ในขณะที่ลอยอยูในอากาศ
ทั้งหมดคือ คํากลาวของนักวิชาการเหลานี้เกี่ยวกับปรามิด ซึ่งตรงกัน อยางยิ่งกับกฎของการสงคลื่น
ที่เรากําลังศึกษาในเรื่องโทรจิต

ความยุ่งเหยิงทางอารมณ์
ชาห วะลียุลลออ นักวิชาการและนักจิตวิญญาณนิยมผูยิ่งใหญในสมัย ของทาน ซึ่งมือพิการเนื่องจาก
ผูปกครองในสมัยนั้นออกคําสั่งใหหักกระดูกขอ มือของทาน แทนการใหรางวัลตอบแทนที่ทานแปล
ความหมายอัล กุรอาน ทานกลาวไววา เหนือรางกายที่เปนวัตถุ ซึ่งประกอบดวยเนื้อและกระดูก มี รางกาย
อื่นซึ่งประกอบดวยคลื่นแสงดํารงอยู ทานไดครอบงํารางของแสงซึ่ง หอหุมรางทางกายภาพไวในฐานะ “นัส
มะอ” หรือรัศมี (Aura)
ทานใหเหตุผลอยางละเอียดดวยการแสดงหลักฐานวา มนุษยที่แทจริง ไมใชเรือนรางทางกายภาพ
แตเปนรัศมี เรือนรางทางกายภาพของมนุษยจะถูกควบคุมโดยรัศมี ความเจ็บไข โรคภัย ความทุกขใจและ
ความวิปลาสตางๆ เกิดขึ้นในเรือนรางทางกายภาพของมนุษย นั่นคือเรือนรางทางกายภาพคือจอที่ภาพยนตร
ของรัศมีเลนอยู เมื่อภาพยนตรคมชัดและไมมีการบิดเบือน ภาพที่ แสดงบนจอก็จะชัดเจนและคมดวย กลาว
อีกอยางหนึ่ง ถารัศมีไดรับการให สะอาดและการรักษาเยียวยา รางกายก็จะมีสุขภาพดีโดยอัตโนมัติ
และทานชาห วะลียุลลออยังอธิบายอีกวา มนุษยเปนกลุมกอนของความ เขาใจความคิดและขอมูล

เมื่อความคิดที่สมบูรณไดรับการเขาใจ ความสงบ และความกลมกลืนก็กลายเปนคุณลักษณะที่โดดเดนของ
ชีวิต ในขณะที่สิ่งตรงขามกับสถานการณนี้ ซึ่งมีผลลัพธออกมาเปนโรคตางๆ ความทุกขใจ ความตึงเครียด
ความวิปริตทางอารมณและความตกต่ํานั้น เนื่องมาจากโรคแทรก ซอน ความขัดแยงและแนวโนมไปสูการ
ทําลายในความคิด ตามศาสตรของ การแลกเปลี่ยนความคิด โทรจิตสัมพันธกับความเของความคิดและความ
เขา ใจขอมูล เพราะฉะนั้นผูใดที่ตองการศึกษาศาสตรนี้หรือศาสตรที่เปนพันธมิตร ไมเพียงแตสามารถจะ
ปองกันตัวเองจากความทุกขใจและการวิตกกังวล แตยัง สามารถเปนสื่อรับใชเพื่อนมนุษย ชวยเหลือในการ
แกปญหาใหพวกเขาดวย
แมแตนักวิทยาศาสตรสมัยใหมก็ยังรับรองวา ทุกสิ่งทุกอยางซึ่งดํารงอยู ในจักรวาลนี้ ตองอาศัย
ระบบคลื่นที่กวางใหญไพศาลอยางมาก คลื่นจํานวน มากมายที่รับผิดชอบสิ่งถูกสรางที่มากมายมหาศาล ที่
เรามองเห็นอยูโดยรอบ ตัวเรา คลื่นจํานวนหนึ่งที่แนนอนกอตัวเปนน้ําในเวลาหนึ่ง และคลื่นเดียวกัน
จํานวนที่แนนอนจากกลุมอื่นๆ ไดสรางของแข็ง และสิ่งที่แข็งแกรงเชน เหล็ก และโลหะ ชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู
กับเครือขายของคลื่น ปรากฏการณตางๆของ จักรวาลเปนเพียงเครือขายของคลื่นหลากหลายความถี่และ
ความยาวคลื่น
เมื่อเราบังเอิญเห็นน้ําเราจะเขาใจไดโดยทันที่วามันคือน้ํา ถึงแมวาน้ํา ดังกลาวจะไมเคยเปยกรางกาย
หรือจิตใจเราเลย ในทํานองเดียวกันเมื่อเราเห็น กอนหิน เราสามารถระบุไดเลยวาเปนกอนหิน ถึงแมวายังไม
รูสึกถึงน้ําหนัก หรือความแข็งของมันโดยผานการสัมผัสทางกายภาพ ตามทัศนะของศาสตร ทางจิตวิญญาณ
เมื่อจิตใจของเราไดรับคลื่นการควบคุมในวัตถุ เราสามารถ บอกชื่อวัตถุได เนื่องจากคลื่นที่ไดรับและ
วิเคราะหในจิตใจของเรา นี่คือกฎซึ่ง มิการนํามาพิจารณาอยางสม่ําเสมอ เมื่อเราพูดถึงศาสตรใดๆ ที่เกี่ยวกับ
จิต ใจ และความคิด
เพื่อใหไดรับประโยชนจากบางสิ่งบางอยางอยางแทจริง จําเปนที่เราตอง มีความรูความเขาใจอยาง
ถองแท เกี่ยวกับโครงสรางของการสรางสรรค และ ความจริงของสิ่งนั้นโดยเฉพาะ เราตองมีความรูความ
เขาใจวาคลื่นไมใชสิ่งที่ ไมเคลื่อนไหวและเฉื่อยชา แตคลื่นเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวและยังคงเคลื่อนไหวไป
ตลอดกาล การเคลื่อนไหวของคลื่นทุกอยาง เปนการเราเพื่อกระตุนชีวิต การกระตุนเปนองคประกอบและ
สวนประกอบพื้นฐานของชีวิต คลื่นทุกคลื่นมี พลังเหมือนธรรมดาคือความถี่ และเราสามารถใชประโยชน
จากพลังดังกลาวได ก็ตอ เมื่อเรามีความชินกับพลังนั้น ถาเราไม เคยชินกับพลังนี้แลว เราก็จะไม สามารถทํา
ใหมันเชื่องได ความรูความเขาใจและความคุนเคยนี้ ในคัมภีรอัล กุรอานเรียกวาวิทยปญญา อัล กุรอานกลาว
วา
“และโดยแน่ นอน เราได้ ให้ วิทยปัญญาแก่ ลุกมานว่ า “จงขอบพระ คุณต่ ออัลลอฮ์ ” และผู้ใดขอบคุณ
แท้ จริ งเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเอง และ ผู้ใดปฏิเสธ แท้จริ งอัลลอฮ์ นั้นทรงพอเพียงและทรงได้ รับการ
สรรเสริ ญ” อัล กุรอานคือ แหลงทางนําสําหรับมนุษยชาติทั้งมวล ผูที่มีความจด จอตอกฎของวิทยปญญาซึ่ง
ก็คือความรู ความเขาใจและความเคยชินกับการ สรางสรรคสรรพสิ่ง ในที่สุดกฎของการใชพลังที่เปนผู

ควบคุมอยูเบื้องหลัง ปรากฏการณของจักรวาล ก็จะถูกประทานลงมายังพวกเขา นี่เองที่จะนําไป สูสายโซ
ของการผลิตสิ่งประดิษฐใหมๆ เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ฯลฯ
มีกลาวในคัมภีรอัล กุรอานวา
“และเราได้ ส่งเหล็กลงมา เพื่อประโยชน์ ทมี่ ากมายต่ อมนุษยชาติ”
ในที่นี้คําวา “สงลงมา ชี้ถึงความจริงที่วาพระผูเปนเจาทรงสรางเหล็ก เหล็กใหเปนโลหะที่มี
ประโยชนมากที่สุดที่มนุษยรูจัก ใชสําหรับผลิตเหล็กกลา เพื่อเปนอาวุธสงครามหรือเครื่องมือสําหรับ
สันติภาพ และเครื่องโลหะสําหรับ วิทยาการสมัยใหม อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพิสูจนแลววา เปน
พื้นฐานของ ความเจริญรุงเรืองและอํานาจของชาติผูผลิตสินคายุคใหม นับเปนโศก นาฏกรรมของระเบียบ
แบบแผนสูงสุด ที่เราลือวาอัล กุรอานเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ เลมเดียว ที่มีคุณคาสําหรับการยกยองและนับถือ
ของเรา แลวไมเปนทุกขเปน รอนตอกฎเกณฑเกี่ยวกับการพิชิตจักรวาลที่อธิบายอยูในอัล กุรอาน เราไม
พิจารณาใหรอบคอบเกี่ยวกับกฎที่ใหไวในอัล กุรอาน จากนั้นก็รองทุกขวา เราถูกทิ้งหางอยูขางหลังในการ
แขงขันเพื่อความเจริญกาวหนา ผูที่คนควาวิจัย และใชเวลาทั้งวันทั้งคืน เพื่อมุงไปยังเปาหมายในการสํารวจ
ความลับของ ธรรมชาตินั้นของตน จะรับรางวัลตอบแทนจากพระเจาโดยไมคํานึงถึงศาสนา ที่นับถือ ชั้น
วรรณะ สีผิวหรือการปฏิบัติ และจะไดรับความสําเร็จในภารกิจ ของพวกเขาในที่สุด
สําหรับการศึกษาศาสตรดานกายภาพและอภิปรัชญา สิ่งหนึ่งที่ถือเปน เรื่องธรรมดาสามัญคือ
ความสามารถในการรวมศูนย ถาผูหนึ่งไมสามารถรวม ศูนย ณ ตําแหนงใดๆ เขาก็ไมสามารถลงลึกใน
ตําแหนงนั้นได ดังนั้น เมื่อกลับ มาที่การพิจารณาเกี่ยวกับคลื่น เราไมสามารถเขาใจการใชพลังของคลื่นได
เนื่องจากเราไมมีความจริงจังในจุดนี้ อาจเปนไปไดที่เมื่อเราบังเอิญเห็นดอกไม จากระยะไกล ความสวยงาม
สะดุดตา กลิ่นหอมและความรื่นเริงหรรษาที่เกิด ขึ้นจากดอกไมนั้นเปนไปโดยธรรมชาติ ถึงแมวาเราจะ
ไมไดดมหรือสัมผัสดอกไม ในทํานองเดียวกันเมื่อเราบังเอิญพบผูซึ่งมีธรรมชาติที่ชอบทําลายหรือมีความ
เกลียดขังเรา เราจะรูสึกโดยทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง และเมื่อเห็น ผูที่มีความรูสึกเปนมิตรตอเรา
เราก็จะรูสึกเปนมิตรตอเขา ถึงแมวาจะยังไมได พูดคุยกัน
ตัวอยางทั้งหมดนี้ชี้ชัดวา มีคลื่นที่ชัดเจนเดินทางมาสูจิตใจของเราและสรางผลกระทบขึ้น หลังจาก
จิตใจวิเคราะหคลื่นนี้แลว เราก็จะกระทําไปตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับความหมายของขอมูล เมื่อเราเริ่มมิการ
พัฒนาการหยั่ง รูและความเขาใจ เกี่ยวกับความจริงที่วา ทุกสิ่งอาศัยพื้นฐานจากคลื่น ซึ่งไมสามารถมีศัพท
อื่นใดเรียกไดนอกจากแสง เราก็จะเริ่มมีความรูความเขาใจตอ การสรางที่เกี่ยวกับโครงสรางของสรรพสิ่งที่
ดํารงอยูในจักรวาล ความรูความ เขาใจนี้นําเราไปสูการเรียนรูที่จะควบคุมคลื่นที่ปฏิบัติการอยูในสิ่งตางๆ
เชน วัตถุและสิ่งที่ไมมีชีวิต ในที่สุดการควบคุมนี้ จะทําใหเราสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงความถูกตอง
และทางเลือกในบริเวณรอบๆ ตัวเราได

โทรจิต
บทฝึ กที่ 3
ผูอานคงไดรับความชัดเจนแลววา ในการเรียนรูศาสตรทางอภิปรัชญา มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่
ผูเรียนจะตองปลดปลอยตัวเองจากความคิดที่ฟุงซาน และกระเจิดกระเจิงไป เมื่อความคิดรวมศูนยมุงอยูที่จุด
เดียว ความสามารถ ที่เขมขนของจิตใจก็จะไดรับการพัฒนาขึ้น ผูที่ยังไมสําเร็จบทแรกจะไดรับการ แนะนํา
ใหเลื่อนมาสูบทที่ 2 ก็ตอเมื่อสําเร็จบทที่ 1 แลวเทานั้น
เชนเดียวกัน กรุณาอยาเริ่มบทที่ 3 ถาบทที่ 2 ยังไมบรรลุความสําเร็จ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ตองการความ
เขาใจอยางชัดเจน
เชนเดียวกับนิ้วมือของมนุษย ไมมีคน 2 คนใดที่มีความสามารถในการ เรียนรูและความสําเร็จ
เทากัน บางคนอาจมีความสามารถมากกวาคนอื่นๆ ผูที่ ไมมีความสามารถมากไมควรรูสึกต่ําตอยกวาผูอื่น
หรือขลาดกลัว แตควรยินดี ในความสําเร็จของผูที่มีความสามารถมากกวา
การมีปมความรูสึกต่ําตอย มีผลทําใหเกิดสนิมเกาะกินความสามารถ ของผูนั้น ผูที่ไมประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มที่ควรจะพยายามอยางมุงมั่นเพิ่ม ขึ้นแทนที่จะถอดใจ ความสําเร็จนั้นจะตองเปนของ
ทาน
บทที่ 3 ของการรวมศูนยทางอารมณ ดังจะกลาวตอไปนี้
ภายหลังจากนั่งอยูในทาที่ผอนคลาย อุดรูจมูกดานขวา ดวยนิ้วหัวแม มือขางขวา
สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 7 วินาที กลั้นลมหายใจเปนเวลา 15 วินาทีหลังจากอุดรูจมูก
ดานซายดวยนิ้วกอยขางขวาหลังจากครบ 15 วินาที แลวใหเอานิ้วหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา ปลอยลม
หายใจออก 7 วินาที และกลั้นลมหายใจ 15 วินาทีดวยการอุดรูจมูกดวยนิ้วหัวแมมือปลอยลมหายใจ ออกจาก
รูจมูกดานซาย 7 วินาที หลังจากเอานิ้วกอยออก นี่คือครบ 1 รอบ ทําใหครบ 15 รอบ การฝกนี้ทําครั้งหนึ่งใน
ตอนเขาตรู และอีกครั้งหนึ่งใน ตอนกลางคืนกอนเขานอน การฝกนี้จะใหผลลัพธที่ดีที่สุด ถากระทําในตอน
ทอง วางและสถานที่เปดโลงอากาศถายเทสะดวก
ขอแนะนําใหนักศึกษาทุกคนที่กระทําการฝกนี้ รับประทานอาหารเย็น ใหเร็ว ตองมีชว งเวลาอยาง
นอย 3 ชั่วโมง ระหวางอาหารเย็นกับชวงเวลาการ ฝกฝน นั่นคือการฝกฝนควรเริ่มหลังจากรับประทาน
อาหารแลว 3 ชั่วโมง ภายหลังจากการฝกลมหายใจ ไมวาจะนั่งขัดสมาธิหรือทาอื่นใดก็ไดที่ ทานสบายที่สุด
ปลอยใหกลามเนื้อของรางกายผอนคลาย จะตองไมมีความ ตึงเครียดในสวนใดของรางกาย ที่นี่ใหหลับตาลง
และจินตนาการวามีบอปรอท อยู และตัวทานจมดิ่งลงไปในบอปรอทนี้ ความลึกของการจินตนาการวัดดวย
การสัมผัสกับความรูสึกของปรอท เมื่อการจินตนาการนี้ล้ําลึกลงไปเรื่อยๆ จิตใจ จะเริ่มรูสึกถึงน้ําหนักของ

ปรอท คลื่นสีเงินระยิบระยับจะเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจ
หลังจากประสบความสําเร็จ ในการจินตนาการนี้ดวยการหลับตาแลว ใหเริ่มความพยายามที่จะมี
จินตนาการนี้ในขณะลืมตาอยู ในที่สุดเมื่อทาน สามารถสังเกตเห็นวา โลกทั้งมวลรอบๆ ตัวทานไดจมลงไป
ในบอปรอทบทฝกที่ สามของทานก็สมบูรณ
หมายเหตุ จะไมมีการทํามุรอกอบะฮ เมื่อทานนอนหรือเอนหลังพิงสิ่งพยุง เพราะจะทาใหทานหลับ
และภาวะซึ่งเปนที่ตองการในสภาพตื่นก็จะลื่นหายไปในการหลับ ซึ่งจะสรางปญหาที่จิตใจเริ่มฝนแทนการ
สังเกตในยาม ตื่น และเปนการยากที่จะสัมพันธสิ่งที่เห็นในความฝนกับสิ่งอื่น

ความเชื่อทางวิทยาคาสตร์
ริซวาน
คําถาม ตามควานเห็นของทาน โทรเพทนากร (นักโทรจิต) สามารถ อานความคิดของผูอื่นและ
เขาใจทุกภาษาในโลกได จะเปนไปไดอยางไร เพราะ เปนขอสังเกตโดยปกติของเราวาเมื่อเราคิด เราจะคิดใน
ภาษาแมของเรา หรือกลาวไดวาภาษาที่ผูหนึ่งคิดจะเปนภาษาแมของเขาเสมอ ตัวอยางเชน เมื่อเราตองการ
เขียนบทความเปนภาษาอังกฤษ และภาษาแมของเราคือภาษา อุรดู ที่นี้ความคิดที่จะกลาวในบทความ เคา
และโครงเรื่องของบทความจะเขา มาในจิตใจเราเปนภาษาอุรดู จากนั้นจึงถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ
คําตอบ วิทยาศาสตรเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางที่มีคาควรสรรเสริญ ในการ ดํารงอยูของสิ่งเหลานัน้ บน
โลกนี้ มีพื้นฐานมาจากคลื่นแสง เมื่อทุกสิ่งทุกอยาง คือการรวมตัวกันของคลื่นหรือรังสี ดังนั้นเราจะระบุวา
น้ําคือน้ํา และหินคือหิน ตนไมคือตนไมไดอยางไร โดยไมเห็นหรือเขาใจคลื่นหรือรังสี
เราประสพดวยตนเองวา เมื่อผูหนึ่งเห็นดอกไมจากระยะไกล ความสะดุด ตาจากความสวยงาม กลิ่น
หอมและความรื่นเริงหรรษา ที่สัมพันธกับดอกไม เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถึงแมวาเราจะไมไดสัมผัสหรือดม
ดอกไมดอกนั้น
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราพบผูที่มีธรรมชาติชอบทําลายหรือมีความ เกลียดซังเราโดยบังเอิญ เราจะ
รูสึกทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง
และเมื่อเห็นผูที่มีความรูสึกเปนมิตรตอเรา เราก็จะรูสึกดวยตนเองถึงความเปน มิตรตอเขา ถึงแมวา
จะยังไมไดทั้งไมไดพบและพูดคุยกัน
ภาษานับพันๆ ภาษาที่มีใชพูดกันในโลกนี้ แตทุกคนก็ถือวาน้ําคือน้ํา ไมวาในภาษาใดที่เขาใชพูด
อยางไรก็ตาม คําที่ใหความหมายน้ําวาน้ํานั้น ก็ยัง คงเปนน้ําอยูดี ไมมีอะไรแตกตางไมวาจะเรียกมันวา มาอ
(ภาษาอาหรับ) จัล อับ พานี หรือวอเตอร (Water) สิ่งนั้นก็ยังคงเหมือนเดิม และคงเหมือนกัน ทุกอยางไมวา

กับตนไมหรือไฟ การที่สิ่งหนึ่งถูกเรียกโดยคุณลักษณะนั้นเปนเพียง เปลือก โครงสราง คุณสมบัติและการ
แสดงออกจะชื่อวาอะไรไมใชประเด็นมากนัก ความจริงทุกสิ่งทุกอยางอาศัยพื้นฐานมาจากคลื่น และความ
จริงนี้คือพื้นฐานของโทรจิต ดังเชนน้ําคือการรวมตัวของคลื่นและรังสีของความคิดก็ไหลไปในวงคลื่น เมื่อ
เราใหความสนใจไปยังบางสิ่งบางอยาง คลื่นที่ควบคุมอยูรอดของเราก็จะถูกสงไปยังสิ่งนั้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น
เมื่อเรารูสึกกระหายและ ตองการบอกบางคนใหเอาน้ําใหเรา
ต้ นไม้ กส็ นทนาเช่ นกัน
เพื่อความเขาใจและหยั่งรูถึงความคิด ความคิดถูกสงผานทางคําพูดดวย ความหมายที่กําหนดไว
ลวงหนา ถาเราสามารถศึกษาจิตไรสํานึกจักรวาล ก็จะ ขจัดออกไปวาในเรื่องการสงความคิดนั้น การ
สนับสนุนของคําพูดไมมิความจําเปน ชีวิตของพืช สัตวสี่เทา สัตวราย นกและแมลงคือหลักฐานความจริงขอ
นี้ สิ่งเหลานี้ทั้งหมดมีการสนทนากัน ทั้งหมดลวนแลกเปลี่ยนความคิดระหวาง กันโดยปราศจากอุปสรรค
ใดๆ เกี่ยวกับคําพูดและวลีของการสนทนาหรือคํากลาวสิ่งใด
มีการตั้งขึ้นในยุคแหงความเจริญกาวหนาในสมัยใหม อยางเหมาะสม วา ตนไมและพืชพรรณมีการ
เจรจาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อิทธิพลของดนตรีที่มีตอพืชไดรับการพิสูจนจากการทดลอง พืชแสดง
ความปติยินดี เมื่อ ผูมีธรรมชาติที่ดีเขาใกลพวกมัน และรูสึกไมมีความสุขเมื่ออยูกับผูที่มีความคิด
สลับซับซอนและมีแนวโนมในทางทําลาย ขาพเจาเขียนสิ่งนี้จากการสังเกตของ ตัวเอง ขาพเจาไดเห็นบาน
ซึ่งผูอยูอาศัยมีจิตใจแบบถอยหลังลงคลองและวิปลาส ใบและกิ่งตนไมที่บานหลังนั้น ก็สะทอนถึงความลา
หลังและความเสือ่ ม เสียเชนเดียวกัน การเห็นตนไมเหลานั้นทําใหเกิดความนารังเกียจ
เปาหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งนี้ทั้งหมดคือ ภาษาเปนเครื่องมือที่จะถายทอด ความคิด และความคิด
ยังคงมีการแลกเปลี่ยนในความหมายและความรูสึกที่ แทจริงระหวางปจเจกคนเดียวของมนุษยชาติกับ
เผาพันธุอื่นๆ ความจริงการ อาศัยคําพูดแสดงถึงความออนแอของจิตสํานึก จิตสํานึกไมสามารถเขาใจสิ่ง
หนึ่งได โดยปราศจากคําพูดสนับสนุน และคนผูหนึ่งเมื่อตัวเองคุนเคยกับการ สงความคิดตามกฎและเกณฑ
ของโทรจิต ดังนั้น ไมวาความคิดจะถูกสงผาน คําพูดและวลี หรือถายทอดผานคลื่น ทั้งสองสิ่งนี้ก็กลายเปน
สิ่งที่เทาเทียมกัน สําหรับเขา
มีคอมพิวเตอรที่สรางไวภายในคนทุกคน ซึ่งจะคัดเลือกความคิดของ เราหลังจากอธิบายความหมาย
และความรูสึกของความคิดที่เขาใจ และหลัง จากมีความรูความเขาใจความรูสึกและความหมายนั้นแลว จึง
ปฏิเสธหรือยอม รับความคิดตังกลาว

ประสบการณ์ และเหตุการณ์
บทฝึ กที่ 3
อิฟติการ นัจญมี จากชัดรา รายงานวา
วันที่ 18 ตุลาคม
เมื่อผมพยายามจินตนาการถึงบอปรอท ภาพฝนแสงก็ปรากฏขึ้นอยาง ตอเนื่องบนฉากจิตใจของผม
เปนเพราะผมเติบโตขึ้นมาดวยความคุนเคยกับมัน กักพักหนึ่งผมเห็นฝนตกลงมาในบอปรอท จากนั้นฝนจึง
หยุดตกและผมถูกทิ้ง ไวที่บอนั้น ผมรูสึกวาการมองอยางเพงพินิจไปยังปรอทในบอ ทําใหตัวผมเอง ถูกสง
ลงไปในปรอทนั้น
วันที่ 19 ตุลาคม
“ระหวางการฝกฝน ผมมองเห็นบอปรอททั้งหมดจํานวนมาก และผม บินอยูเหนือบอเหลานั้น ผม
เลือกบอหนึ่งและเริ่มเพงพินิจไปยังบอนั้น”
วันที่ 20 ตุลาคม
“คลื่นขนาดยักษปรากฏขึ้นบนโลกและแผคลุมผืนโลกทั้งหมด เมื่อคลื่น ผานไปบอที่เต็มไปดวย
ปรอดถูกทิ้งไวเบื้องหลังบนพื้นโลก ผมรูสึกประหนึ่งวา จมลงไปในปรอท”
วันที่ 21 ตุลาคม
ผมรูส ึกวาตัวเองจมลงไปในบอปรอท และความลีกของบอไมมีที่สิ้นสุด
ผมเริ่มโบยบินในความลึกของบอปรอทนั้น สถานที่ฝงศพของทานศาสดาปรากฏ ตอสายตาผม ผม
เห็นมันเต็มไปดวยรัศมี (นูร) แสงสะทอนจากผนัง น้ําตาของ ผมเออลนดวงตาเมื่อเห็นภาพนี้ เมื่อออกมาจาก
สภาวะดังกลาว ผมพบน้ําตาจริงในดวงตาของตัวเอง จึงเริ่มการทํามุรอกอบะฮ และเห็นพระราชวังใหญโต ที่
ความลึกของบอปรอท แสงสกาวสดใสสะทอนจากทุกซอกมุมของวังตังกลาว อยางมากมาย แมกระทั่งผูคน
ที่นั่งอยูในวังนั้นก็ยังฉายแสงออกมา รังสีของแสง สะทอนออกจากหนาผาก เคราและสวนอื่นของรางกาย
พวกเขา ตาของผมพรา เพราะแสงที่มากมายนั้น และการฝกฝนของผมก็สิ้นสุดลง
วันที่ 23 ตุลาคม
“เมื่อผมพยายามเพื่อใหเห็นภาพบอปรอท มหาสมุทรปรอทก็ปรากฏตอ สายตาของผม แสงสะทอน
เปนประกาย รังสีที่สะทอนก็เปนสีปรอท มีคนเคาะ ประตูผมจึงงดการฝกฝน
เมื่อเริ่มการฝกฝนใหม บอปรอทก็มาปรากฏตอหนาผมอยางงายดายยิง่ ผมมองเห็นกระแสปรอท
ไหลลงไปในบอ ผมเริ่มบินอยูเหนือบอกระแสปรอทนั้น ไปทางเหนือ ในการตามกระแสปรอท ผมไปถึง

มหาสมุทรปรอท สีของรังสีใน มหาสมุทรเปนประกายสดใสกวาในบอ “
วันที่ 5 พฤศจิกายน
“ระหวางการฝกผมพบวาตัวเองจมดิ่งลงไปในมหาสมุทรที่ไมมีขอบเขต ของปรอท จิตใจของผม
คอยๆ เบาขึ้นอยางมาก และเห็นตัวเองบินอยูเหนือพื้น ดิน เบื้องลางผมเปนไรนาทีมีคนกําลังทํางานกันอยู
ระหวางที่บินอยูนั้น ผมได ขามกระแสปรอทไปซึ่งรังสีของมันสองประกายแวววาว”
วันที่ 9 พฤศจิกายน
“ผมพบวาตัวเองไปเยี่ยมสถานที่หลายแหง ภาพธรรมชาติที่สวยงาม เมืองที่วุนวาย สถานที่นา
อัศจรรยสําหรับการเคารพภักดี ลําธาร สายนาและ อาคารหลายชั้นยังคงปรากฏอยูโนภาพภายในจิตใจของ
ผม สิ่งเหลานี้เขามาสู จิตใจอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ วันนี้ผมรูแลววาความสงบของจิตใจคืออะไร

ประตูที่เปิ ดออก
ซัยยิด อัสฆอร อะลี จากกลาลโกวเขียนมาวา
วันที่ 6 พฤศจิกายน
“ระหวางการฝกเรื่องโทรจิตในมรอกอบะฮ ผมพบตัวเองอยูในทะเลทราย หญิงสาวสวย 2 คน
แตงตัวดวยชุดสีขาวปรากฏตัวขึ้น พวกเธอกําลัง ยุงอยูกับการกระทําบางอยาง เมื่อผมเขาไปใกล พวกเธอ
ชําเลืองดูผมและไม สนใจมากนัก”
“ผมสังเกตวาพวกเธอกําลังรวบรวมไขมุกที่อยูบนพื้น ผมจึงถามพวกเธอ ซึ่งทําใหพวกเธอมองมายัง
ผม แลวตอบวาพวกเธอกําลังรอคูสมรสของพวกเธอ อยู ซึ่งกวาจะพูดจบก็เปนไปดวยความยากลําบาก เมื่อคู
สมรสของพวกเธอมาถึง ทั้งหมดก็เริ่มบินขึ้นสูทองฟา ผมเองก็บินตามพวกเขาไปดวย เรามาถึงประตูที่ ชวน
หลงใหล หญิงสาวเคาะประตู มียามรักษาการณ 2 คนมาเปด ซึ่งพวก เขายอมใหหญิงสาวเขาไปแตหยุดผมไว
หญิงสาวจึงบอกใหปลอยผมเขาไป”
“เมื่อเขาไปในประตู ผมพบทางเดินซึ่งมีพืชพันธุและน้ําตกอยูสองขาง ทาง น้ําจากน้ําตกไหลลงบน
ทางเดินนั้น เรายังคงมุงหนาตอไป แตน้ํานั้นก็ไม เปยกเรา”

บ่ อสุ ดท้ าย
อันวาร อะวาม จากรางวัลปนดี รายงานวา
วันที่ 3 พฤษภาคม
“ผมไมประสบความสําเร็จในจินตนาการตามที่ตองการ เมื่อจินตนาการ นั้นมาในไมชาก็สลายไป
ดังนั้น ผมจึงคิดที่จะขอความชวยเหลือจาก ฮูซูร กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ดวยความคิดนี้ ผมเห็นทานกอ
ลันดาร บาบาอยู ที่นั่น เมื่อทานมาหาผม ทานตบผมจนรวงลงไปในบอปรอท และแลวจินตนาการ ก็เกิดขึ้น”
วันที่ 6 พฤษภาคม
“เมื่อผมเริ่มฝกทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นทานกอลันดาร บาบามาหาดวย ความยิ้มแยม มีบออยูที่นั่น
ทานบอกใหผมกระโดดลงไบในบอ เมื่อผมกระโดด ลงไป ก็มีจระเขปรากฏขึ้น ผมจึงขึ้นจากบอ ทานยิ้ม
แลวพาผมไปที่อีกบอหนึ่ง ซึ่งมีปลาทองวายอยู ผมเองก็เริ่มวายน้ําดวย วันนี้ผมเห็นปรอทอยูทุกหนทุกแหง
ในมหาสมุทรปรอท เห็นปลา เตาและจระเขอยูในนั้น”
วันที่ 3 มิถุนายน
“ดวยความโชคไมดีวันนี้ผมเริ่มการฝกบนหลังคา หลังจาก 10 นาทีที่ ยากลําบากผานไปลมเริ่มพัด
ผมจึงลงมา ผมพยายามอีกครั้งหนึ่ง แตไม สามารถเพงไดอยางที่เคยทํา แตยังคงควบคุมการเห็นภาพบอ
ปรอท ผมจึงออก มาทั้งที่ไมเต็มใจ”
วันที่ 5 มิถุนายน
“แมระหวางการฝกลมหายใจ ความคิดเกี่ยวกับบอปรอทยังคงเขามา ในจิตใจของผม เมื่อผมเริ่มทํามุ
รอกอบะฮ ผมเห็นบอปรอทราว 7 บอ แทนที่ จะเปนเพียงหนึ่งบอ บอสุดทายเปนบอที่เล็กที่สุดและบอแรก
เปนบอที่ใหญที่สุด ผมดําลงไปในบอนี้และอยูที่นั่น”
วันที่ 6 มิถุนายน
“เมื่อผมจินตนาการถึงบอน้ํา คําวาพระผูเปนเจาปรากฏขึ้น มีบอปรอท ประมาณ 100 บอปรากฏขึ้น
ในนั้น คํานี้เปลี่ยนรูปเปน มุฮัมมัด จากนั้นจึงเปลี่ยน เปนอลิฟ (อักษรตัวแรกในภาษาอาหรับ) ผมออกมา
หลังจากจมลงไปในตัวอักษร นี้ ผมเห็นมันขยายออกไปจนถึงขอบฟา จากนั้นปรอทจึงเริ่มออกมาจากมัน
เหมือนกับลาวา ซึ่งดูดกลืนแมกระทั่งตนไม”

สถานทีฝ่ ั่งศพของ ดาตา กุนจ์ บุคช์
นักศึกษา .... (ขอสงวนชื่อตามคําขอรอง)
“เมื่อพยายามจินตนาการถึงบอปรอท ศีรษะของผมคอยๆ หนักขึ้นและ มีอาการมึนงง จินตนาการ
ของบอปรอทยังคงบิดเบี้ยวไปหลังจากกอรูปขึ้นมา แลว บางครั้งชัดเจนอยางยิ่ง แตบางครั้งก็ไมอาจระบุได
ตามจินตนาการของ ผม บางครั้งบอปรอทมองดูดีอยางยิ่ง จนกระทั่งผมตองการที่จะจมอยูในนั้น น้ําหนัก
ของปรอทดูเหมือนจะทําใหหมดสติ และผมรูสึกเหมือนกําลังจะหลับ”
“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมพบวาตัวเองอยูขางสถานที่ฝงศพของ ดาตา กุนจ บุคช ไมระแนงขัด
แตะของสุสานปรากฏแสงสวางขึ้น ฝาผนัง นั้นสวยงามมาก และจารึกไวดวยโองการอัล กรุอาน ผมพยายาม
อานและ ทําความเขาใจ แตผมถูกปกคลุมดวยอารมณและเริ่มรองไห”
วันที่ 30 เมษายน
“ดูเหมือนวาระหวางการฝก คอของผมไมอาจรับน้ําหนักศีรษะได แต อยางไรก็ตาม ผมก็ยังคง
ดําเนินการฝกตอไป และในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ ในการจินตนาการเกี่ยวกับปอปรอท ผมรูสึกวาตัวเอง
ลมลงแทบเทาทานคาสดา มุอัมมัดและรองไห และทานไดแตะศีรษะของผมดวยความรัก และกลาว วา “พระ
ผูเปนเจาจะใหความสําเร็จกับทาน”

เปลวเพลิง
อิมรอน กาลีม
“เมื่อผมเริ่มทํามุรอกอบะฮในเวลากลางคืน แรงดานทานของสํานีกมีอยางมากมาย จนกระทั่งศีรษะ
ของผมดูเหมือนจะกลายเปนกอนหินหนัก เมื่อมีความชัดเจนผมเห็นคลื่นปรอทที่ทวมทนขึ้นและไหลลงไป
ทั่วโลก เมื่อมันหาย ไปผมมองเห็นบอปรอทจํานวนมาก จากนั้นผมก็มองเห็นคลื่นขนาดใหญอีกครั้ง หนึ่ง
พรอมดวยแสง (นูร) ที่ดานบนของมัน และปรอทที่ดานลาง คลื่นนี้แผ กระจายไปทั่วโลก และลอมรอบโลก
ไวหลายรอบ”
วันที่ 10 มกราคม
“วันนี้เมื่อผมเริ่มทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นโลกลอยอยูในบอปรอทขางๆ มัน จากนั้นโลกทั้งหมดก็จม
ลงไปในปรอท ผมรูสึกประหนึ่งวาเตียงนอนของผมลอย ไปลอยมาบนพื้นผิวของปรอท และคลื่นของปรอท
กระทบตัวผม”
วันที่ 19 กุมภาพันธ
“ผมสามารถมองเห็นหัวใจของตัวเองดวยดวงตาที่เปด เมื่อผมมองเขา ไปโลกทั้งหมดก็จมลงไปใน

ปอปรอท พายุของปรอทกระจายไปทั่วโลก โลก ทวมทนดวยปรอท การจินตนาการนี้คอยๆ ลึกๆ ขึ้นที่ละ
นอยๆ ผมรูสึกราว กับน้ําหนักไดกดลงมาบนขมับของผม ทําใหเกิดความไมสบาย ซึ่งในที่สุดก็ถูก ขจัด
ออกไปและผมก็เขานอน”
วันที่ 20 กุมภาพันธ
“กอนทํามุรอกอบะฮ เมื่อผมเริ่มฝกลมหายใจ รูสึกรอนในทุกการหายใจออกและเมื่อหายใจออกครั้ง
สุดทายในการฝกรูสึกประหนึ่งเปลวไฟไดออกมา จากรูจมูก และรูสึกวามีสิ่งที่วิ่งเขาไปในกระดูกสันหลัง
ของผม เมื่อเริ่มทํามุ รอกอบะอตามปกติ ผมมีจินตนาการอยางงายดายที่เดียวและมีความสงบลง”
คําแนะนํา
กอนทําการฝกฝน ใหเตรียมน้ําาผสมน้ําาผึ้งหนึ่งซอน จิบน้ําาชาๆ อยาดื่ม รวดเดียว ลดเกลือที่ผสม
ในเครื่องดื่มลง

ตาด้ านใน
ราชา มุฮัมมัด นัจญมี จากละโฮร
คําถาม หนังสือทั้งหมดที่ผมไดศึกษาเกี่ยวกับหัวขอโทรจิต แนะนําให ฝกการปฏิบัติในเรื่องโทรจิต
โดยหันไปทางทิศเหนือ การฝกที่ทานแนะนําสําหรับ ผูศึกษาโทรจิตไมมีการกลาวถึงทิศทางเฉพาะ ปญหาก็
คือถาจําเปนตองฝกโดย หันหนาไปทางทิศเหนือ ดังนั้น ทําไมทานไมย้ําเกี่ยวกับสิ่งนี้
คําตอบ การสรางสรรคที่มหัศจรรยที่สุดประการหนึ่งของธรรมชาติ ก็คือสมองมนุษย สมองมนุษย
อันเปนคอมพิวเตอรที่นาตรึงใจนั้น มีมากกวาสอง พันลานสวนประกอบ รับผิดชอบในการสรางความรูสึก 2
ประเภท หนึ่งคือ ความรูสึกที่ตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งตอปริมณฑลทางกายภาพ และ ความรูสึกอีก
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตรงขามกับประเภทแรก ที่รับผิด ชอบตอความเขาใจในสิ่งเราของตัวแทน ซึ่ง
ควบคุมอยูเบื้องหลังปริมณฑลของ ปรากฏการณตางๆ
ความรูสึกที่สิ่งตางๆ ตองไดรับความเขาใจผานความรูสึกนี้ อยูภายใต อิทธิพลของแรงดึงดูดระหวาง
ทั้งสองสิ่ง ที่รูจักกันอยางแพรหลายในนาม จิตที่ มีจิตสํานึก และความรูสึกที่เราไดรับการปลดปลอยจากแรง
ดึงดูดดังกลาวรูจัก กันในนามจิตที่เปนจิตไรสํานึก จิตทั้งสองตางอาศัยพื้นฐานจากเครือขายที่ครอบ คลุม
อยางทั่วถึงของคลื่น คลื่นที่ทําหนาที่อยูในความรูสึกของจิตสํานึกเปนสาม เหลี่ยม สวนคลื่นที่ทําหนาที่อยู
ในความรูสึกของจิตไรสํานึกมีโครงสรางเปนวงกลม
การเคลื่อนไหวของโลกมี 2 แบบเชนกัน แบบแรกคือการเคลื่อนที่ไป ทางยาว แบบที่สองคือการ
เคลื่อนที่โดยการหมุน ในการเคลื่อนที่ไปทางยาว โลกเคลื่อนไปตามวงโคจร ตามเครื่องหมายบนเสนทาง
เดินนั้น สวนในการหมุน นั้นจะหมุนรอบฝกเหมือนลูกขาง ตามทัศนะของศาสตรทางจิตวิญญาณแลว

การเคลื่อนไหวไปตามทางยาวคือแบบสามเหลี่ยม และการเคลื่อนไหวแบบหมุน คือวงกลมใน
ธรรมชาติของมัน โลกนี้เปนสถานที่พํานักอาศัยของมนุษย ญินและ เทวทูตในระดับที่ต่ําลงมา ในการสราง
มนุษย สามเหลี่ยมมีอิทธิพลเหนือวง กลม ในญินวงกลมมีอิทธิพลเหนือสามเหลี่ยม และในเทวทูตอิทธิพล
ของวงกลม มีมากกวาในญินเสียดวยซ้ํา ในการสรางมนุษยนั้นประกอบดวยทั้งสามเหลี่ยม และวงกลม ดาน
ที่มีอิทธิพลของมนุษยคือสามเหลี่ยม ดานที่ถูกอําพรางคือวงกลม เมื่ออิทธิพลของสามเหลี่ยมลดลงในมนุษย
วงกลมจะกลายเปนฝายควบคุม มนุษยก็จะเริ่มเห็นปริมณฑลที่มองไมเห็นและสิ่งที่สรางซึ่งขึ้นอยูกับ
ปริมณฑล นี้ นั่นคือญินและเทวทูตก็จะถูกเขาใกลไดงาย เมื่อความคุนเคยกับสิ่งถูกสราง เหลานี้พัฒนาขึ้น
มนุษยก็สามารถจะสนทนาแลกเปลี่ยนกับสิ่งถูกสรางเหลานี้ได
กระแสการไหลของการเคลื่อนไหวไปตามทางยาว อยูในทิศทางจาก ตะวันออกไปทางตะวันตก
และการเคลื่อนไหวแบบหมุนหรือเปนวงกลมมีทิศทาง จากเหนือไปใต ในการฝกหลายลักษณะของศาสตร
ทางอภิปรัชญาอยางเชน โทรจิต ผูศึกษาไดรับการแนะนําใหหันไปทางตานทิศเหนือ เพื่อวากระแสการ
เคลื่อนไหว เปนวงกลมจะสามารถสอดคลองตองกันกับกระแสคลื่นสมอง และไมทําใหเกิดความกดดันตอผู
ที่ทําการฝกดังกลาว ตัวอยางเชน เมื่อผูหนึ่ง กระโจนลงไปในแมน้ํา เขาสามารถที่จะควบคุมสติเอาไวได แต
ถาผูนั้นถูกผลัก ลงไปในแมน้ําเขาก็มีโอกาสที่จะขาดสติได ผูหนึ่งสามารถเผชิญกับความยาก ลําบากใดๆ ได
ถาเขาเตรียมใจไวพบกับมัน ในขณะที่เหตุการณกระทันหันทํา ใหบางคนเกิดอารมณเสียไดโดยงาย เปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายโดยไมไดตั้งใจ
เราไมไดเอยถึงทิศทางใดเปนการเฉพาะ เพราะบทเรียนของโทรจิตไม ไดถูกนําเสนอโดยตรงเพียง
เทานี้ บทเรียนทั้งหมดที่ไดรับการแนะนําเพียงเทา นี้ เปนเพียงแรงกระตุนใหเกิดความสามารถที่เขมขน ใน
การรวมศูนยจิตใจของ ผูหนึ่ง และสําหรับการแนะนําดังกลาว ในการหันไปทางทิศใดทิศหนึ่งโดยเฉพาะ
ไมไดถูกพิจารณาอยางสําคัญ

นิยามทีแ่ ท้ จริงของจินตนาการ
แจนเซอรและมุอัมมัดซัรดาร จากรางวัลยินดีถามวา จินตนาการในการ ฝกที่ทานแนะนํามี
ความหมายอยางสําคัญ ความหมายที่แทจริงของจินตนาการ คืออะไร เราตองกระตุนตัวเองวาเราเห็น
มหาสมุทรแสง และโลกทั้งหมดจมดิ่ง ลงไป โดยถืออยางเดียวกับการสะกดจิตหรือมีความหมายเปนอยาง
อื่น
คําตอบ การไปตลาดหรือทํางาน เปนกิจวัตรประจําวันอยางหนึ่งของ เรา เมื่อเราไปถึงที่ทํางานถามี
คนถามวา ระหวางทางที่มาคุณเห็นอะไรบาง แนนอนดวยความเคยชินเราจะตอบวา ไมไดสังเกตอะไรมาก
สิ่งนี้บอกกับเรา วา ถาไมใหความสนใจตอสิ่งตางๆ รอบตัวมากนัก เราก็จะยังคงไมรวู าเกิดอะไร ขึ้น ที่ไหน
อยางไร จากตัวอยางนี้จึงเปนที่ชัดเจนวา ถาเราใหความสนใจใน บางสิ่งบางอยาง สิ่งนั้นก็จะมีความสําคัญอยู
บาง แมวาสิ่งดังกลาวอาจไมมีความ สําคัญเลยก็ตาม เราสามารถเขาใจบางสิ่งบางอยาง ก็ตอเมื่อเราใหความ

สน ใจสิ่งนั้น ระหวางทางที่ไปทํางานเราเห็นสิ่งตางๆ มากมาย แตเนื่องจากเราไม คอยใหความสนใจ จึงเปน
การยากที่จะจดจําสิ่งนั้นไวไนความทรงจํา ดังนั้น จึงเปนกฎวา ถาใหความ สนใจตอสิ่งใด นัยยะของสิ่งนั้นก็
จะปรากฏบนจิตใจของเรา แมวาสิ่งนั้นจะอยูนอกเหนือความเขาใจก็ตาม
เมื่อเราศึกษาเรื่องบางเรื่อง บางครั้งทําใหเสียเวลาติดตามเนื่องจากความสนใจตอสิ่งนั้น จะ
สังเกตเห็นวาไมนาเชื่อที่เราใชเวลาศึกษา หนังสือบางเลมไดนานถึงสองหรือสามชั่วโมง แตตองเชื่อเพราะมี
นาฬิกาเปน เครื่องยืนยัน ตรงกันขามเมื่อศึกษาหนังสือที่เรื่องราวไมตรงกับความสนใจ เรา จะรูสึกเบื่อหนาย
แมใชเวลาศึกษาเพียง 10 นาทีก็รูสึกเหมือนผานไปนานนับ ชั่วโมงและไมนาสนุก จนในที่สุดเราจะเลิกอาน
หนังสือเลมดังกลาว
กฎเกณฑอื่นๆ ที่สามารถพิจารณาจากตัวอยางนี้ไดคือ ถานอกจากการ รวมศูนยแลว ยังมีความสนใจ
ดวยภารกิจก็จะงายขึ้น
ตราบเทาที่ความสนใจเราไดรับการพิจารณา ถาเราพยายามเขาใจ จะ เปนการดีกวาที่จะกําหนด
ขอบเขตของมัน ความสนใจก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ใน จักรวาล ที่มี 2 ลักษณะเชนกัน เมื่อไดลิ้มรสชาติบางสิ่ง
ก็จะหลงใหลและพึง พอใจ นั่นคือถาจะพูดในดานหนึ่งคือความอยากรูอยาก เห็นหรือการคนหา เพื่อ ใหพบ
ความหมาย และในอีกดานหนึ่งคือความพึงพอใจที่จะไดรับบางสิ่ง บางอยางซึ่งมีผลมาจากการคนหาหรือ
ความอยากรูอยากเห็นดังกลาว เมื่อบาง คนยอมรับทางเดินดวยความพึงพอใจและการไดลิ้มรสชาติ ผลลัพธที่
ออกมา ก็จะเปนบวกเสมอ
เปาหมายของจินตนาการในการฝกฝนโทรจิตก็คือ ผูฝกฝนควรจะมีความสามารถในการรวมศูนย
จิตใจของตนอยางเขมขน ดวยความพึงพอใจและ การไดลิ้มรสชาติ ซึ่งเปนสาเหตุใหไดรับความรูโดย
ธรรมชาติ โดยที่ความรูนี้ ไมมีในหนังสือ เพราะฉะนั้นแบบแผนดังกลาวสําหรับการศึกษาความรูนี้ จึงเปน
สวนสําคัญเหนือผูนั้นในดานการปฏิบัติ ความจริงวิญญาณคือแสงและศาสตร ทางจิตวิญญาณคือแสงเชนกัน
ความรูเปนแสงที่ละเอียดออนและคลื่นสามารถ สงผานแลงและคลื่นดวยกันเทานั้น เมื่อเราพยายามที่จะ
จินตนาการแสงวาเปน คลื่นแสงหรือกลาวออกมา แสงของศาสตรทางจิตวิญญาณก็เริ่มลงผานมายัง จิตใจ
ตามรสนิยมหรือความชอบของเรา
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดและผลประโยชนอยางเต็มที่จากการฝก จินตนาการเกี่ยวกับแสงนี้ จําเปน
ที่ผูฝกฝนควรจะมีความซึมซาบในจินตนาการ อยางมาก ดังนั้น จึงควรลืมสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเสีย ความลืม
ตัวของเขาจะ ตองสมบูรณ จนความผูกพันกับความจํากัดของที่วางและเวลาเริ่มเสื่อมถอยลง นั่นคือเวลาที่
หมดไปของผูฝกฝน ควรจะเปนลักษณะที่เวลาที่ผานไป ไมทําให รูลึกยาวนานแตอยางใด เหมือนกับการที่
เสียเวลาไประหวางอานหนังสือที่มี ความนาสนใจ
เปนความสําคัญอยางยิ่งยวด ที่จะเขาใจเกี่ยวกับจินตนาการวา ถาทาน ฝกที่จะจินตนาการถึงแสง
ดังนั้น อยาพยายามมองหรือเห็นแสงในลักษณะพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแตพยายามคิดถึงแสง อะไรก็ตามที่

เปนรูปแบบที่แทจริงของ แสงจะมาอยูตอหนาทานโดยอัตโนมัติ เปาหมายเบื้องตนก็คือ เพื่อใหมีความ
เขมขนของการรวมศูนยความสนใจของทานในที่ทางที่แนนอน ณ จุดใดจุด หนึ่ง และเพื่อขจัดความคิดที่
กระจัดกระจายอยู หลังจากความรูตามธรรมชาติ เริ่มสงเขามาในจิตใจที่ละขั้นที่ละตอน โดยทั่วไปภาวะตัง
กลาว ซึ่งเรียกวาภาวะ จิตใจที่สูญหายไปจะประสบความสําเร็จ ซึ่งใกลเคียงอยางมากกับที่มุงหมายจะ
อธิบาย
ในการออกคําสั่งเพื่อจินตนาการบางสิ่งบางอยาง เมื่อเราพยายามมอง เห็นมัน หลังจากมีภาพ
จินตนาการในจิตใจ กระบวนการนี้ไมไดเขามาในขอบ เขตความเขมขนของอารมณ โดยที่ความเขมขนของ
การรวมศูนยหมายถึง ผูฝกฝนจะตองมีการมองเห็นอยางชัดเจน และการไดยินสิ่งใดอยางมีสติ
เปนกฎของธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถปลีกตัวออกจากหรือล้ําหนา ความรูสึกของเขาได แมเพียง
ชั่วขณะหนึ่งอันนอยนิด เมื่อความรูสึกของ จิตสํานึกไมสามารถพิชิตเหนือตัวเรา ความรูสึกของจิตไรสํานึกก็
จะไดรับชัย ชนะ ภายหลังจากที่ไดรับการกระตุน และการมีความคุนเคยกับความรูสึกของ จิตไรสํานึกคือ
ความเขาใจและการหยั่งรูของศาสตรทางอภิปรัชญา
ระหวางการฝกเขาฌานหรือทํามุรอกอบะฮ เราถูกกําหนดใหคํานึงถึง เกี่ยวกับบางสิ่งอยางเอาจริงเอา
จัง จนอยูในภาวะลืมสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว สิ่งนี้ จะทําใหเราสามารถเปนอิสระจากขอจํากัดของที่วางและเวลา
และเมื่อเรายุง อยูกับการไตรตรองและไมรับเกี่ยวกับการมีอยูของเวลา ก็จะเริ่มเดินทางเขา สูปริมณฑลที่มอง
ไมเห็น ในการฝกเขาฌานเราจะไดรับการบอกกลาวให จินตนาการถึงบางสิ่งบางอยาง เมื่อจินตนาการเรา
ตองการจินตนาการที่ซึมซาบ จนสามารถดับสูญความสัมพันธกับปริมณฑลแหงปรากฏการณรอบๆ ตัวเรา
ถาไมมีการซึมซาบ การฝกเกี่ยวกับจินตนาการถึงสิ่งใดก็ตามจะยังคงไมสมบูรณ ขั้นแรกการฝกเขาฌานจะ
กระทําโดยการหลับตา แตในขั้นตอนตอมาผูฝกจะ เชี่ยวชาญในการจินตนาการสิ่งที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง
สามารถกระทําไดแมเมื่อยังลืมตาอยู
นี่คือ ขั้นตอนซึ่งกันในฐานะการกระตุนของตาที่สาม ตาที่สามนี้คือ ตาดานใน และไมเกี่ยวของกับ
ตาทางกายภาพ นี่คือตาเดียวกันซึ่งรูจักกันใน นามตาทางจิตวิญญาณ

โทรจิต บทฝึ กที่ 4
อุดรูจมูกดานขวาดวยนิ้วหัวแมมือขางขวา หลังจากนั่งในทาที่ผอนคลาย สูดลมหายใจเขาทางรูจมูก
ดานซาย 10 วินาที กลั้นหายใจไว 20 วินาที หลัง จากอุดรูจมูกดานซายดวยนิ้วกอยมือขวา
หลังจากผานไป 20 วินาที เอานิ้วหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา ปลอยลมหายใจออก 10 วินาที
ตอนนี้สูดลมหายใจเขาผานเจมูกดานเดียวกัน 10 วินาที และกลั้นลมหายใจไว 20 วินาที ดวยการอุดดวย
นิ้วหัวแมมือ ปลอยลมหายใจออกดวยรูจมูกดานซาย 10 วินาที หลังจากเอานิ้วกอยออก นี่คือครบหนึ่งรอบ

ทําอยางนัน้ จนครบ 10 รอบ การฝกนี้ทําครั้งหนึ่งในตอน เขา และอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนกอนเขานอน
การฝกนี้จะไดรับผลดีที่สุด ถากระทําเมื่อทองวาง ในสถานที่อากาศเปดโลง
นักศึกษาทั้งหมดซึ่งกระทําการฝกนี้ ไดรับการแนะนําใหรับประทาน อาหารใหเร็วขึ้นในตอนเย็น
จะตองมีระยะเวลาหางอยางนอยราว 3 ชั่วโมง ระหวางการรับประทานอาหารกับการฝก นั่นคือการฝกควร
กระทําหลังการรับ ประทานอาหารแลว 3 ชั่วโมง
หลังจากการฝกลมหายใจนี้ ใหนั่งในทาที่กลามเนื้อผอนคลาย จินตนา การดวยตาที่หลับลง วามีลูก
บอลบรรจุดวยแสงสีน้ําเงิน และแสงจากลูกบอลนี้ตกลงบนมือของคุณ หลังจากแสงนี้ไดซึมซาบเขาไปใน
สมองของคุณและไหล เวียนผานรางกายทั้งหมดแลว ก็ไหลผานเทาของคุณลงดิน การซึมซาบในการ ฝกนี้
และจินตนาการที่ลึกซึ้ง จะทําใหคุณเกิดความรูสึกของความบางเบามาก จนกระทั้งการกระทําของแรงดึงดูด
หมดไป หลังจากจินตนาการนี้มีความ สมบูรณแลว ใหปฏิบัติการฝกดวยการลืมตา ทานถูกกําหนดใหเห็นวา
ทานและ โลกนี้ถูกหอหุมอยูในลูกบอลที่บรรจุดวยแสงสีน้ําเงิน เมือการฝกนี้เสร็จสิ้น สมบูรณ ผูฝกจะเริ่ม
รูสึกเบาสบาย จนกระทั้งเมื่อเขาเดินก็จะรูสึกเหมือนเดินอยูบนอากาศ
ระหวางกําหนดการฝกฝนนี้ ขอควรระวังของการฝกคือ เมื่อเดินอยูริม ถนนอยาพยายามฝก เพราะ
ความรูสึกที่ถูกปลดปลอยออกจากแรงดึงดูด จะทําใหใหสูญเสียความเชื่อมโยงกับพื้นดิน ถาภาวะนี้มีพลัง
เหนือทานโดย อัตโนมัติ ขณะที่ทานเดินอยูริมถนน ใหเขาไปดานขางและเดินบนทางเทาเทา นั้น ดวยการ
รักษาเทาใหแตะพื้นดินดวยความมั่นคง เพื่อวาทานจะไดไมชนเขากับคนอื่น อยางไรก็ตาม การปฏิบัตินี้
สามารถกระทําไดที่บาน ไมมีเสียหาย แตอยางใดที่จะกระทําภายในผนัง 4 ดานของบาน

ธาตุ 126 ชนิด
คําถาม ทานกลาววา บทเรียนทั้งหมดที่ใหนั้น มีเปาหมายเพื่อพัฒนา ความสามารถของความเขมขน
และปรับปรุงความคิดเพียงเทานั้น ทานไมอาจ ใหระยะเวลาที่สั้นลง ดวยการแนะนําการฝกโทรจิตโดยตรง
ไดหรือ การฝกโทรจิตโดยตรงจะทําใหเกิดความเขมขนขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทานก็ไมอาจ ทอดเวลาให
ยาวนานออกไป โดยปราศจากเหตุที่ชัดเจนไดใชหรือไม
คําตอบ มนุษยถูกดลบันดาลมาพรอมดวยความกระหายในการคนควา และสํารวจขอเท็จจริงและสัจ
ธรรม เขาปรารถนาทีจ่ ะทําใหความลึกลับของ ธรรมชาติหมดไป เพื่อใหมีการพัฒนาความเขาใจที่เหมือนกัน
การตัดสินใจของ เขานําความกาวหนามาสูวิทยาศาสตรเชิงวัตถุในที่สุด แตก็ยังมีขอเท็จจริง ที่การดํารงอยู
ของสิ่งเหลานั้น ยังคงอยูเหนือจิตสํานึกแหงความรูความเขาใจ ที่มีขอบขีดจํากัดของมนุษย นี่คือขอเท็จจริง
ซึ่งไมสามารถรูและเขาใจได ดวย ความชวยเหลือของความรูสึกทางกายภาพพื้นๆ ถาผูใ ดมีความปรารถนาที่
จะ คนพบความจริงสูงสุด ที่ดํารงอยูเบื้องหลังปรากฏการณของสิ่งที่อยูนอกเหนือ หลักเกณฑทางธรรมชาติ

ผูนั้นก็ตองถูกกําหนดใหฝกจิตสํานึกซึ่งอยูเหนือ ธรรมชาติ หรือกลาวไดวา ซึ่งสามารถรับโดยความรูสึกของ
จิตสํานึกที่ผานการ ทําใหบริสุทธิ์เปนพิเศษ และสิ่งนี้จะเปนไปได ก็ตอเมื่อผูหนึ่งสามารถขึ้นไปอยู เหนือ
ความรูสึกทางกายภาพและอวัยวะที่เปนเนื้อหนังมังสา สติปญญาของเรา พบวา เปนการยากที่จะขจัดความ
นาสงสัยและปริศนาทีน่ าฉงนสนเทหข อง ธรรมชาติหมดไป เพราะความสับสนของปริมณฑลที่มองไมเห็น
สัมพันธกับจิต ไรสํานึก และไมไดสัมพันธกับจิตสํานึก สติปญญานัน้ ขึ้นอยูกับประสบการณ การปฏิบัติของ
ประสาทสัมผัสทางกายภาพและทางเนื้อหนังมังสา แตสําหรับ ความรูความเขาใจที่ถูกตองของความจริงขั้น
สุดทาย เราตองแสวงหาความ ชวยเหลือจากตัวแทน ซึ่งควบคุมอยู ณ ระดับเหนือจิตสํานึก
ตามทรรศนะวิทยาศาสตรสมัยใหม มนุษยคือองคประกอบของธาตุ 126 ชนิด และในการไปไหนมา
ไหนเขาใชประโยชนของพลังงานทุกชนิด พลังงาน ความรอน พลังงานแสง พลังงานไฟฟา พลังงานกล ธาตุ
ตางๆ เหลานั้นทั้ง หมดซึ่งเปนที่ตองการสําหรับการสรรคสรางสิ่งที่เปนวัตถุ ลวนพบในสถานที่ เดียวกันคือ
ในองคประกอบทางกายภาพของมนุษย มนุษยจะมีสภาพเทากับสัตว นกและแมลง ถาเขาไมรับรูถึง
ประโยชนของพลังอํานาจที่ธรรมชาติมอบให คุณสมบัติประการเดียว ที่สามารถทําใหมนุษยเปนสมาชิกที่มี
ความสําคัญของ ธรรมชาติ ก็คืออํานาจในตัวเขาเอง ความแตกตางประการเดียวซึ่งชวย มนุษยในการขึ้นไป
อยูสูงกวาระดับของสัตวคืออํานาจดังกลาว ถาผูหนึ่งไดรับ ความสามารถนี้ของพระเจา เขาก็มีความ
เหนือกวาสิ่งถูกสรางอื่นๆ อํานาจของ มนุษย ซึ่งสามารถทําใหควบคุมพลังของธรรมชาติและสวมมงกุฎแหง
ความเปน ตัวแทนของพระเจาผูทรงสูงสงบนโลกนี้ใหกับตนเอง ภายหลังจากการรับรูเกี่ยว กับกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ และจากนั้นก็เปนการรับรูอยางสมบูรณตอความ จริงขั้นสูงสุด ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณของ
ธรรมชาติในที่สุด
ดวยเหตุผลของการชําระจิตใจของนักศึกษาโทรจิตแทๆ ที่แทนที่จะเริ่ม ดวยบทเรียนของโทรจิต
โดยตรง เรากลับเห็นวา เปนการสมควรมากกวาที่จะ แนะนําการฝกเพื่อพัฒนาในการรวมศูนยของ
ความสามารถ
นอกจากการชําระจิตใจแลว ความเขาใจเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเปนสมองกลของวิญญาณก็ไดรับอาณัติให
ปกครอง เปนที่ชัดเจนอยางยิ่งวา นอกจากเรา ไมพรอมที่จะสํารวจจิตใจ หลังจากขึ้นสูงเหนือระบบวัตถุที่
ปรากฏอยูแลว เรา ยังไมสามารถคนพบศักยภาพที่ซอนอยูภายใน และลักษณะการทํางานของจิต ใจ ซึ่งยัง
ไมไดรับการสํารวจจนกระทั้งบัดนี้ เพื่อใหตัวเราคุนเคยกับความสามารถ อันไรขีดจํากัดที่ซอนอยูของจิตใจ
ของเรา จึงเปนสวนหนึ่งอันสําคัญอยางยิ่งที่ จะตองมีความรูนั่นคือเกี่ยวกับการที่เทจะสามารถปลดปลอย
ตัวเอง จากการ เกาะกุมของความคิดที่นาสงสัยได
เทาที่มีความเปนหวงโนเรื่องการรอคอยที่ยาวนาน ดังนั้น เมื่อกฎเกณฑ การสรางสรรคของจักรวาล
ไดรับการพิจารณาดวยความเขาใจที่รอบดาน ก็จะ เกิดความชัดเจนอยางไมมีขอเคลือบแคลงสงสัยใดๆ วา
ทุกชั่วขณะที่ผานไป ไดทําใหเรารอคอยเวลาชั่วขณะที่กําลังจะมาถึง การรอคอยในตัวมันเองคือ ชีวิต
ระยะเวลาจากการตั้งครรภจนถึงชวงเปนเด็ก จากชวงเด็กถึงชวงเปนหนุม สาว และจากชวงหนุมสาวจนถึง

ชวงวัยชรา ชีวิตทั้งหมดผานไปในการรอคอย ถาวัยชราคือการมีอายุถึง 60 ป ไมไดถูกปดบังและซึมซาบอยู
ในทารกที่จะถือ กําเนิด วันนี้เขาจะไมมีวันสามารถออกมาจากครรภมารดาไดเลย ไมใชเพียง แตการ
เจริญเติบโตของเขาเทานั้นที่หยุดลง แตจะไมมีวันเกิดขึ้นเลย ระบบ พลังงานจลนของจักรวาลจะไปสูความ
ไมไหลลื่น ดวงอาทิตยและดวงจันทรจะ สูญเสียแสงสวางของตัวเอง
ความจริงเมล็ดที่ถูกหวานลงไปในดิน คือการเริ่มตนของการรอคอย จนกระทั้งการเจริญเติบโตเปน
ดอกไม

ประสบการณ์ และเหตุการณ์
บทฝึ กที่ 4
ซัยยิดอัลฆอร อะลี ชารอร รายงานวา
วันที่ 24 พฤศจิกายน
“วันนี้ผมเริ่มตนดวยบทเรียนที่ 4 ของโทรจิต ดวยความกรุณาของพระ เจา ผมไดรับความสําเร็จใน
จินตนาการที่ตองการในเวลาไมนาน มองเห็นแลง ตกลงบนตัวเอง และหลังจากแสงนีซ้ ึมซาบเขาไปใน
ศีรษะแลว ก็ไหลผานผาน เทาผมลงไปในพื้นดิน เมื่อตอนที่แสงซึมซาบเขาไปในศีรษะแสงเหลานีม้ ีสีฟาแต
เมื่อไหลลงดินกลายเปนไมมีสี ประหนึ่งวาสีของแสงนี้ซึมซาบและถูกเก็บไว ในรางกายของผม จากนั้นผม
มองเห็นตัวเองเสมือนโลกที่บรรจุดวยแสงสีฟา ทันใดนั้น โดมขนาดใหญสีเขียวก็ปรากฏตอ”
“ระหวางการฝกในตอนเขา ผมมองเห็นศีรษะของตัวเองเปดออก แสง ที่กอรูปรางเปน 2 ชั้นกําลัง
เขาไปในนั้น หลังจากทําความสะอาดซอกเล็กซอก นอยภายในของผมแลว ทั้ง 2 ชั้นนี้ก็ละลายเปนแสงชั้น
เดียวและออกไปทาง เทา หลังจากการชําระลางทางจิตวิญญาณหรือรางกายนี้แลว สําแสงสีก็เริ่มเขามาในตัว
ผมเร็วมากขึ้น”
วันที่ 25 พฤศจิกายน
“ระหวางการฝกนี้ผมบังเอิญคิดถึงโดม ที่มองเห็นวาแสงที่ลงมานั้นมีสี ขาว แตทันที่ที่ผานโดมแสง
นั้นก็กลายเปนสีฟา ถึงตรงนี้สามารถสังเกตไดวามีวง แหวนที่หนาแนนของสีสันหลากหลายบนเพดานโดม
วงแหวนนี้เรียงรายไปดวย หินที่มีคาและไขมุก จากนั้นผมมองเห็นสีของแสงที่ตกลงมาเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ตางกัน และรางกายของผมดึงดูดมันเหมือนแมเหล็กและซึมซับมัน”
วันที่ 27 พฤศจิกายน
“ระหวางการฝกฝนผมมองเห็นวา มีบางสิ่งบางอยางปรากฏขึ้นมา นั่ง ลงบนหลังคาโดมและเริ่มเขยา

มัน มีแสงตกลงมาอยางมากมายจากการเขยา ผมรูถึกถึงฝนของแสงนี้บนรางกายตัวเอง ณ เวลานั้นตัวผมลัน
เทาดวยความ หนาว คิดขึ้นมาวาฝนเหลานี้มาจากไหน ผมสังเกตเห็นเสาอากาศสูงถูกติด ตั้งไวที่ยอดโดม ซึ่ง
แพรกระจายแสงเหลานีผ้ านทางวงแหวนและไขมุก หลังจาก ซึมซับมันจากบรรยากาศ”
วันที่ 2 ธันวาคม
“ผมเห็นภาพที่สวยงาม ตึก สวน สวนผลไม ตนไมและดอกไม น้ําพุ และบอน้ําที่ใหญโตมากมาย
ทั้งหมดนี้โปรงตาและแสงซึมซับไปทุกหนทุกแหง”

การกําจัดปมด้อย
มุฮัมมัด สะลีม กุเรซี ละโฮร เขียนมาวา
“เมื่อไมกี่อาทิตยกอน ผมสังเกตเห็นแสงสวางสีฟาที่สวยงามในชวงกลาง วัน มันเกิดขึ้นบอยมาก
จนปรากฏสิ่งหนึง่ ขึ้นในหัวใจประหนึ่งวาผมคิดถึงมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสังเกตเห็นวา ในตอนแรกผมไม
กลาพูดกับใครก็ตาม โดย มองตรงไปยังสายตาของเขา แตขณะนี้ผมสามารถพูดโดยมีความมั่นใจมากขึ้น”
วันที่ 8 กุมภาพันธ
“ในตอนแรก ความแปลบปลาบของแสงสีขาวยังคงเกิดขึ้น จากนั้นก็ มองเห็นคลื่นแสงสีเหลือง
ตอมาผมมองเห็นวิหารกะอบะฮ ซึ่งผูคนกําลังเดิน วนรอบอยู ภาพนี้ถูกมองเห็นในระดับสูง ผมมองเห็นสิ่ง
อื่นดวย แตจําไมได ครั้ง หนึ่งรูสึกวามีบางสิ่งบางอยางที่เกาะติดอยูตกจากสวนลางของหลังของผม”
วันที่ 15 กุมภาพันธ
“ในตอนเริ่มทํามุรอกอบะฮ ผมมองเห็นแสงสีเหลืองพุงมายังจมูกของผม จากนั้น ก็มองเห็นผูคน
จํานวนมากกําลังเคารพภักดีพระเจาเปนแถว ทันใดนั้น มีคนขวางบางสิ่งบางอยางลงบนพื้น มันกระเด็นไป
รอบๆ และผมพยายาม ปองกันตัวเองจากสิ่งนั้น จากนั้นคลื่นเหลือบวาววับขนาดเล็กผานเขามาใกล จมูกของ
ผม ดูเหมือนประหนึ่งวา เวลาอันยาวนานไดลวงไป วันนี้มีอาการปวดหัวนิดหนอยดวย”
วันที่ 16 กุมภาพันธ
“วันนี้ดูเหมือนแสงสีเหลืองจะสถิตอยู ผมมองเห็นมีแผนกระดานสีขาว มีการบันทึกดวยสีดําอยูบน
นั้น”
มาลิก ฮัก นาวาซ กลาววา
วันที่ 20 กุมภาพันธ
“หลังจากการฝก เมื่อผมนอนลงเพื่อหลับสักงีบ กระแสจากหัวใจของ ผมก็แผกระจายไปทั่วรางกาย

ผมเริ่มสั่นเทา ภายใตอิทธิพลของความความรุน แรง หลังจากนั้น ผมเห็นความมีดเบื้องหนาหายไป”
มุฮัมมัด เตาฟก จากการาจี รายงานวา
วันที่ 29 เมษายน
“เมื่อผมเริ่มทํามุรอกอบะฮวงแหวนสีดําปรากฏขึ้นตอหนาผม และไม นานนักก็มองเห็นถูกบอล
เปลงประกายทางตานซายมือ และทันใดนั้น ผมเห็น แสงรอบๆ ตัวเอง จากนั้นแสงแปลบปลาบก็เกิดขึ้นตอ
หนาผมอยางตอเนื่อง”
วันที่ 4 พฤษภาคม
“มีความมืดเกิดขึ้นเบื้องหนาผม และมองเห็นเงาของบางสิ่งบางอยาง เคลื่อนไหว จากนั้นคลื่นสีขาว
จึงปรากฏขึ้นตอหนาผม มีแสงปรากฏขึ้นที่ตาขาง ซาย สักครูหนึ่งก็มาปรากฏที่ตาขางขวาเชนกัน และชั่ว
ประเดี๋ยวเดียว ผมก็ จมลงไปในแสงสีขาวนั้น”
เอ็ม. เอ. ราวัลปิ นดี
“ผมมองเห็นโดมทําดวยแกว และแสงจากโดมนั้นตกลงบนศีรษะของผม หลังจากคลื่นขนาดใหญ
เขาไปในศีรษะแลวก็เลยออกไปลงดินทางดานเทา สภาวะนี้กินเวลาประมาณ 80 วินาที”
วันที่ 16 พฤษภาคม
“ผมมองเห็นโดมสีขาว ที่เปลี่ยนเปนสีตางๆ จากสีเขียวเปนสีฟา”

วังทองคํา
วันที่ 6 มกราคม
“ผมมองเห็นภาพตามที่ตองการ ของจินตนาการดวยความยากลําบาก ยิ่ง ประสบการณในบทที่ 3 คือ
อุปสรรคขัดขวาง ผมสังเกดเห็นวา เมื่อแสง เขามาในศีรษะของผม รูสึกหนัก หลังจากนั้นผมพบวาตัวเองบิน
อยูวัตถุทรงลูกบาศกระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมมองเห็นชายชราคนหนึ่ง ซึ่งบางครัง้ เขาเปลี่ยนรูปเปนตัว
ผม และบางครั้งผมก็เปลี่ยนรูปเปนตัวเขา เมื่อผมทํา นมาช ในยามเชา รูสึกประหนึ่งวากําลังกระทําอยูใน
อวกาศ”
วันที่ 11 มกราคม
“เพียงเมื่อผมเริ่มทํามุรอกอบะฮ ผมรูสึกงวง ในภาวะนั้นผมพบตัวเองอยู ในถ้ํา บางครั้งเหมือน
กระแสไฟฟาไหลเวียนอยางตอเนื่องในรางกายบางครั้ง ก็รูสึกวาเขามาทางตานขวาของศีรษะผม บางครั้งสิ่ง
ที่เย็นก็คืบคลานเขามา ในจิตใจ จากนั้นผมเห็นสวนที่ทําใหเกิดความปลาบปลื้ม ซึ่งมีรั้วทําดวยทอง คําและ

เงิน พรอมดวยพื้นเขียวชอุม ผมมองเห็นตัวเองยืนอยูบนโดม กลุมคน ลงจากทองฟามายังผม พวกเขากลาววา
“เรามาเพื่อพาคุณไปดวยกัน” ผูอาวุโส ในพวกเขาดึงผมไปอยูขางๆ และจัดใหผมนั่งอยูบนบัลลังกเคียงขาง
เขา บัลลังก เริ่มลอยขึ้นสูทองฟา ผมมองเห็นสิ่งนาพิศวงมากมาย มีผูคนมากมายและทุก คนก็กลาวสิ่งตางๆ
คนหนึ่งกําลังรับประทานขนมปง เขายื่นขนมปงสวนหนึ่งใหผม จากนั้นเขาพาผมไปยังหองที่สวางสดใส
หองหนึ่ง และบอกวาเปนหองของผม ผนังหองโปรงใสเกือบเหมือนกระจก ผมเกือบจะเขาไปในอีกหอง
หนึ่งเมื่อลื่น แตผมสามารถเปดออกได และมีแสงสีฟาเชนกัน ผมลืมตาแตลืมไดไมงายนัก จึงลืมขึ้นชาๆ เมื่อ
พยายามเดิน ผมรูลึกประหนึ่งวากําลังเดินไปในอากาศ เทา ขางขวาหมดความรูสึก”

ขอบเขตของความคิด
ชาฮีน จากโคฮัต เขียนมาวา
คําถาม ประสบการณของผูศึกษาโทรจิต เพียงพอที่จะพิสูจนและทํา ใหความสัมพันธระหวาง
ความรูนี้กับความเปนจริงมีความมั่นคงขึ้น แตเมื่อสัด สวนของความสําเร็จถูกนําไปสูการพิจารณา ไดสราง
ความสงสัยวานี่เปนเพียง อุบายจินตนาการของนักศึกษา นั่นคือเมื่อผูหนึ่งแนะนําใจตัวเองอยางเขมขน วา สิ่ง
นี้จะตองถูกเห็นและรูสึก ดังนั้น สิ่งเดียวกันนี้ก็ไดถูกมองเห็นขึ้น ทานตองการจะบอกบางอยางแกเราในเรื่อง
นี้อยางไร
คําตอบ เทาที่พลังจินตนาการมีความเกี่ยวของไมมีใครสามารถปฏิเสธ ความจริงขอนี้ได วาชีวิต
ทั้งหมดนั้นเปนเครือขายของความคิดที่วกวน ใน หนังสือที่มีชื่อเสียงของทานชื่อ “ลุออัลกอลาม” (แผนจารึก
และปากกา) ทาน กอลันดาร บาบา เอาลิยาอไดเรียกการสรางสรรคที่เกิดจากเครือขายนี้วา รัศมี (นัสมะฮ)
และกลาววา ญินถูกสรางมาจากรัศมีขั้นปฐม และมนุษยกับโลกของ มนุษยเปนผลลัพธที่ปรากฏออกมาของ
รัศมีที่ผสมผสาน สิ่งนี้ไดรับการนิยามจาก ทาน ดวยการวาดภาพรางในหนังสือเลมดังกลาว
คลื่นที่ใหชีวิตกับเรานั้น รับผิดชอบผลิตผลที่เปนความตองการของชีวิต ทั้งหมด เมื่อเสาอากาศที่ถูก
สรางติดมากับสมองของเราไดรับคลื่นนี้ มันจะ แสดงออกในรูปลักษณของความคิดและอารมณ การ
ถายทอดความคิดคือชีวิต การถือวา พลังความคิดและจินตนาการเปนสิ่งที่ไมมีผลกระทบและไรประโยชน
เปนเรื่องที่เขลาตอระเบียบแบบแผนขั้นสูงสุด
ขอใหเราปฏิบัติการทดลอง นอนลงบนเตียงตามสบายและปลอยรางกาย ใหผอนคลาย ตอนนี้เพง
ความสนใจรวมศูนยไปยังความคิดที่วา เทาของทาน เริ่มอุน จากนั้นปลอยใหจินตนาการเกิดขึ้นกับตัวเองวา
คลื่นไดตกลงมาบน ศีรษะของทานอยางตอเนื่อง และถูกปลอยผานไปทางเทา หลังจากปลอยความ อุนไว
เพื่อทําใหเทาของทานอุน ชั่วขณะที่ความสนใจของทานจะพุงเปาอยาง ไมวอกแวกไปที่ความคิดนี้ ทานจะ
แปลกใจที่รูสึกวาเทาเริ่มอุนขึ้นจริงๆ และ ความคิดที่ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆ นี้ จะนําทานไปถึงจุดที่รูสึกวา

ความรอนมาถึง ระดับที่เทาไมสามารถทนได
การทดลองแบบเดียวกันสามารถกระทําได โดยการจินตนาการถึงคลื่น ความเย็น ความเขมขนของ
ความคิด จะทําใหเทาของทานเย็น จนกระทั่งรูสึก ราวกับวา เทา แชอยูในน้ําแข็ง
การแสดงออกที่ดูแคลนหรือไมเชื่อถือ ทรรศนะของการรับรูศาสตรทาง อภิปรัชญา โดยการกลาววา
ทั้งหมดนี้เปนผลลัพธของจินตนาการและพลัง จินตนาการ ซึ่งในความจริงรวมกันเปนการหลุดรอดจาก
ความเปนจริง และนี่ เปนการเขาใกลของผูที่ไมไดครอบครองพลังและแรงขับดันที่ซอนอยูเพื่อทํางาน
อารมณ ความรูสึก ประสาทสัมผัสและแรงกระตุนของชีวิตเรา เชน ความมั่นใจ การเสียสละ ความเกลียดซัง
ความริษยาและความหิวความ กระหายทั้งหมดนั้นคืออะไร
นี่คือรูปแบบของความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ที่ไดรับความเขาใจ มาแตแรก ในรูปแบบของ
การจินตนาการ ถาจิตใจไมไดรายงานถึงความหิว กระหายใหเราทราบ ในลักษณะความคิดที่จะรับประทาน
บางสิ่ง เราจะไมมีวัน สนใจอาหารเลย จักรวาลทั้งหมดนี้ คือความสัมพันธและกลมกลืนกันของที่เดิม
ภาพยนตรแหงความคิดและจินตนาการ

กฎธรรมชาติ
คําถาม ใครก็ไดที่มีความปรารถนาจะบรรจุความสามารถนี้ใหกับตัว เอง จะสามารถไดรับ
ความสามารถและศักยภาพทีก่ ลาวถึงในเรื่องโทรจิตและ ศาสตรทางดานอภิปรัชญาได หรือความรูนี้เฉพาะ
สําหรับผูที่มีศกั ยภาพพิเศษ และพลังทางจิตที่โดดเดนเทานั้น
คําตอบ เมื่อเราบังเอิญไดยินเกี่ยวกับผูที่สามารถติดตอทางจิตกับบุคคล ที่อาศัยอยูหางไกลได บาง
คราวสามารถสะกดจิต บางครั้งสามารถรักษาผูปวย ไดโดยการสัมผัสดวยมือ สามารถเดินผานกําแพงอิฐทึบ
หรือสามารถอานใจ ได มีสิ่งที่เกิดยังจิตใจของเราวา ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติไดถูกมอบ ใหบุคคล
ผูนั้น ในกรณีคลายกันกับปรากฏการณที่ลึกลับและนาฉงนสนเทห ซึ่ง สติปญญาของมนุษยไมอาจหาคําตอบ
ที่เหมาะควรได ตัวอยางเชนปรากฏการณ ของพลังการรักษาโดยผานการวิงวอนเพื่อคนบางคน หรือการ
ทํานายอนาคต ไดจากความฝน
กฎธรรมชาติที่ไมอาจคํานวณนับได ที่ควบคุมจักรวาลของเรานี้อยู มี เพียงเล็กนอยเทานั้นที่เรารับรู
และกฎตางๆ จํานวนมากมายมหาศาลยังคง เปนที่พิศวง งง งวยสําหรับเรา ทั้งนี้เนื่องจากการเขาใกลกฎ
ดังกลาวของเราไม ถูกตอง ปรากฏการณใดๆ ก็ตามที่วางอยูบนกฎเกณฑ ซึ่งความรูของเราบอกวา ไม
สมบูรณ ก็พรอมที่จะถูกประกาศใหเปนสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เพียงเพราะความเขลาของเราตอกฎที่ควบคุม
อยูเบื้องหลังปรากฏการณดังกลาว

ในทางจิตวิทยาและสรีระวิทยา มนุษยเปนสิ่งถูกสรางที่สลับซับซอนและประณีตที่สุดในจักรวาล
บางครั้งกิจกรรมที่มนุษยกระทําดูเหมือนจะแปลก ประหลาดและนาพิศวงที่สุด จนกระทั่งสามารถกลาวได
วาเปนกิจกรรมที่อยู เหนือธรรมชาติ สิ่งนี้นํามาซึ่งความสนใจของเราโดยเจตนา เกี่ยวกับวาความ สามารถที่
อยูเหนือธรรมชาตินี้คืออะไรและเปนอยางไร รวมทั้งวิธีการที่จะทํา ใหเปนประโยชนตอเรา หลังจากควบคุม
ไดตามเจตนารมณและความตองการ ของเราแลว การพินิจพิจารณาดูในเรื่องนี้ นําเราไปสูขอสรุปที่วา ไมมี
สิ่งใด อยูเหนือหรืออยูนอกขอบขายของกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น สําหรับผูที่ตอง การใหเกิดความเขาใจกฎ
ธรรมชาติ คําวาเหนือธรรมชาติเปนเพียงเครื่องชี้ระดับ การหยั่งรู และเขาใจกฎธรรมชาติของเรา
ปรากฏการณธรรมชาติทุกอยาง ไมวาจะอยูในระดับธรรมดาหรือระดับเหนือธรรมชาติ ก็เปนการแสดงออก
ของ กฎธรรมชาติกฎใดกฎหนึ่ง ไมมีสิ่งใดอยูเหนือกฎธรรมชาติ
หลังจากกําหนดลงบนจุดนี้แลววา ไมมีสิ่งใดในจักรวาลนี้อยูเหนือ ธรรมชาติ และทุกสิ่งดํารงอยู
ตามกฎที่แนนอน ซึ่งตองพิจารณาถึงวิธีการที่ เราพัฒนาการรับรูกฎเหลานี้ และวิธีการที่ความสามารถ
อยางเชน การมอง เห็นอนาคต การทํานายอนาคต หมอดู การอานใจ เปนตน จะสามารถนํามา ใชประโยชน
ใตนับวานาสนใจที่จะสังเกตวา พวกเราทุกคนไดรับคุณสมบัติเหลานี้ และสามารถเรียนรูวิธีการใช
ความสามารถของจิตและวิญญาณผานทางการ ฝกฝนที่จริงจัง การฝกฝนทําใหเราสามารถกระตุนศักยภาพที่
ซอนอยู และ สามารถเรียนรูที่จะบําบัดรักษาและเยียวยาความปวยไข โดยสงผานความคิด ที่มีประโยชนไป
ยังรางกาย ถาเรามีความปรารถนาทีจะเรียนรูก ารใชความ สามารถใดๆ เหลานั้น ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวาสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ความจริงครูของ สาขาวิชานี้ไดบอกเราวา ความสามารถเหลานี้ทั้งหมดเปนของวิญญาณ
ไมใช จิตใจที่เปนกายภาพหรือรางกายของมนุษย เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงสอนเรา เกี่ยวกับวิธีการเขาไปถึง
ความสามารถที่ยังไมถูกคนพบของวิญญาณ แตกอน ที่จะสาธยายถึงการฝกฝนใดๆ พวกเขาตองไดรับการ
อบรมดานบุคลิกภาพทาง จริยธรรม และความสามารถทางตานอารมณสําหรับผูที่ตองการเรียนวิธีการ ใช
ความสามารถเหลานี้
พึงระลึกวาบุคลิกภาพของบุคคล มีบทบาทสําคัญตอความกาวหนาของ บุคคลผูนั้นในดานใดก็ตาม
ถาบุคคลมีบุคลิกภาพทางจริยธรรมเขมแข็ง ความ สําเร็จของผูนั้นก็ไดรับการรับรองอยางงายดาย กอนที่จะ
ตัดสินใจเรียนศาสตร ใดๆ เหลานี้ ผูหนึ่งจะตองตรวจสอบวา เขามีความหนักแนนเพียงพอที่จะอด ทนตอ
ความยากลําบาก และวิธีที่เขาตั้งใจจะใชความสามารถที่ไขวควาหามาได นั่นคือเขาตองการที่จะใชมันไปใน
ในทางที่สรางสรรค และเปนผลบวกหรือไม ธรรมชาติจะใหพลังและความสามารถที่โดดเดนแกผูที่รู
วิธีการใชที่เหมาะสม ของตัวพวกเขาเทานั้น ถาผูหนึ่งมิไดครอบครองบุคลิกภาพทางจริยธรรมที่เขม แข็ง เขา
ก็สามารถที่จะปลอยตัวไปในการใชพลังดังกลาวอยางผิดพลาดอยาง งายดาย ผูใดที่ไดรับความสามารถตาม
ธรรมชาติที่โดดเดน และไมใชมันเพื่อ ผลประโยชนของมนุษยชาติแลว เขาก็จะโอนเอียงไปสูการเริ่ม
บิดพลิ้วตอ มนุษยชาติ เพราะฉะนั้น เขาตองระลึกไวในจิตใจวา ใครก็ตามที่ตั้งใจวาจะ ดําเนินตามศาสตร
แหงอภิปรัชญา ควรตองมีความอดทนและมีจิตปรารถนาทีจ่ ะพัฒนาความผาสุกสวนตัวของเขาและ

ชวยเหลือผูอื่น โดยใชความสามารถ ที่ถูกมอบใหตัวเขาเอง

บทฝึ กที่ 5
นําแผนหนังเคลือบสะทอนแสงสีขาวขนาด 18 นิ้ว X 18 นิ้ว มาผนึก ลงบนแผนกระดานไมอัดหรือ
กระดาษแข็งขนาดเดียวกัน ใชตะปูขนาดเล็ก โดยไมใหมีรอยยับยนอยูเลย บนจุดกี่งกลางของแผนหนังที่
ผนึกลงบนกระดาน นี้ วาดวงกลมสองวงที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน โดยวงหนึ่งมีรัศมี 1 นิ้ว อีกวง หนึ่งมีรัศมี 6
นิ้ว ระบายสีดําสะทอนแสงบนพื้นที่ระหวางวงกลม 2 วงนี้ (จะเปน การดีกวาที่จะทาดวยสีเคลือบผิว) ทานก็
จะไดวงกลมสีดําที่มีความหนา 5 นิ้ว โดยมีวงกลมเล็กๆ ขนาด 1 นิ้ว อยูตรงกลาง
6 นิ้ว
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ติดแผนกระดานนั้นไวที่ระยะหาง 4 ฟุต เมื่อทานนั่งอยูดานหนาใหความ สูงของวงกลมสีขาวอยูใน
ระดับสายตา แผนกระดานตองตั้งไดฉากโดยไมเอียง
อุดรูจมูกตานขวา ดวยนิ้วหัวแมมือขวา หลังจากนั่งในทาผอนคลาย หายใจเขาดวยรูจมูกดานซาย
เปนเวลา 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว 5 วินาที หลังจากอุดรูจมูกดวยนิ้วกอยขางขวา
หลังจากนั้น 5 วินาที ใหเอานิ้วหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และ หายใจออกเปนเวลา 10 วินาที
จากนั้นหายใจเขาผานรูจมูกดานเดียวกัน 10 วินาที แลวกลั้นลมหายใจไว 5 วินาที โดยอุดรูจมูกดวย
นิ้วหัวแมมือ หายใจ ออกดวยรูจมูกดานซายเปนเวลา 10 วินาที หลังจากเอานิ้วกอยออก นี่คือครบ หนึ่งรอบ
ทําใหแบบเดียวกันใหครบ 10 รอบ การฝกฝนนี้จะกระทําหนึ่งครั้ง ในตอนเชา และหนึ่งครั้งกอนเขานอน
และจะไดผลดีที่สุดถากระทําในขณะที่ กระเพาะอาหารวาง และในสถานที่อากาศถายเทสะดวก
นักศึกษาทุกคนที่ฝกแบบฝกฝนนี้ ขอแนะนําใหรับประทานอาหารค่ําให เร็วขึ้นในตอนเย็น จะตอง
มีระยะเวลาหางอยางนอย 3 ชั่วโมง ระหวางการ รับประทานอาหารเย็นกับการฝกฝน นั่นคือการฝกฝนจะ
เริ่มตนขึ้นหลังจากรับ ประทานอาหารแลว 3 ชั่วโมง
หลังจากการฝกลมหายใจนี้แลว ใหฝกการเพงไปยังวงกลมที่เตรียมไว เปนเวลา 10 - 15 นาที ในขั้น
แรกคุณมีความรูสึกเคืองตา และอาจมีน้ําตาทํา ใหภาพพรามัว แตทานตองไมกระพริบตาขณะที่ฝกฝน ทาน

ตองทําใหศีรษะตั้ง ตรงอยูบนกระดูกสันหลัง ซึ่งตองตั้งตรงดวย จนไดรับความสมบูรณและความ ชํานาญ
ในการฝกฝน ถาดวงตาของทานกระพริบก็อยารําคาญมากนัก แตให กระทําการฝกฝนตอไป อยาบังคับ
ตัวเองมากเกินไปในการควบคุมการกระพริบ ตา เมื่อเวลาผานไปทานจะไดรับการเพงมองที่ไมตองกระพริบ
ตา
หลังจากการฝกฝนนี้ ทานจะตองกระทํามุรอกอบะอตอไปนี้ ในการทํามุรอกอบะฮนี้ ทานจะตอง
จินตนาการดวยดวงตาที่หลับสนิท วามีคนโทแกว สิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนโลก ถูกวาดและออกแบบบนผนัง
ดานใน ของของคนโทนี้ ในรูปแบบของรอยพิมพ
หมายเหตุ การฝกฝนเพงไปยังวงกลม ใหทําครั้งเดียวใน 24 ชั่วโมง ในเวลากลางคืน มุรอกอบะฮ
เกี่ยวกับคนโทปฏิบัติ 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งตอนเชามืดกอนดวงอาทิตยขึ้น และอีกครั้งหนึ่งในชวงดึกกอนเขานอน
สิ่งที่ควรระวังในการฝกก็คือ การเพงวงกลมจะตองกระทําในที่ที่มีแสง สวางเพียงพอ และแสง
จะตองตกกระทบโดยตรงบนกระดานดานหลังของคุณ จะตองไมกระทําการโดยแสงที่สาดบนกระดาน โดย
โตะไพที่เตรียมการโดย เฉพาะเพื่อการนี้
อยางไรก็ตาม มุรอกอบะฮ โดยปกติตองกระทําในที่มืด

โทรจิต บทฝึ กที่ 6
นับวามีความชัดเจนอยางยิ่งในบทที่ผานมา และบทเรียนที่วาในความแลวมนุษยคือแสง
นักวิทยาศาสตรเรียกแสงหรือกระแสนี้วาคลื่น ซึ่งทัศนะของพวกเขา ความรูสึก อารมณและแรงกระตุนที่
รับผิดชอบตอการ ดํารงชีวิตอยู ในความเปนจริง เปนสวนประกอบแหงสวนผสมของคลื่น
นักวิทยาศาสตรทางจิต ไดแบงคลื่นเหลานี้ออกเปน 2 กลุม คลื่นธรรมดา กับคลื่นผสม คลื่นผสม
รับผิดชอบในการค้ําจุนรางกายที่เปนกายภาพ คลื่นนี้ สรางวัตถุ ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาดิน น้ํา ลม ไฟ
คลื่นนี้จํากัดมนุษยอยู ในกาลเทศะ ในสถานะเชนนี้ ทุกสิ่งทุกอยางกลายเปนมานสําหรับเขา มากเสียจน
แมแตกระดาษบางๆ ก็สามารถกีดขวางการมองเห็นของเขาเหมือนกับมาน ที่ถูกบังดวงตาของเขา เปน
ธรรมชาติของคลื่นนี้ที่จะกังเกตทุกสิ่งบนฉาก
ตัวอย่ าง
มนุษยสรางบานเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เปนผูตีฝาและติดตั้งประตู บนฝาผนังเหลานี้ดวย
ตัวเอง เขารูสึกวาตัวเองปลอดภัยเมื่อประตูปดถาสังเกต และเอาใจใสอยางใกลชิด เราจะสรุปไดวา การ
กระทําเชนนี้ ในตัวมันเองเปน สภาวะของการกักขัง และจํากัดขอบ เขต นั่นคือมนุษยประกาศวาชีวิตที่ถูก
จํากัดขอบเขตคือความปลอดภัย เขากักขังตนเองอยูในสิ่งประดิษฐและการสรางสรรคของตนเอง แรง
กระตุนของความสะดวกสบายและความหรูหรา ก็เปนเครื่องวัดความสามารถในการจํากัดขอบเขตดวย
ขณะที่ตรงขามกับสิ่งนี้ คลื่นธรรมดาชอบชีวิตที่ปลดปลอยจากความรูสึก จํากัดขอบเขต การ

เคลื่อนไหวเบื้องแรกสุดของคลื่นนี้ ไดปลดปลอยเราออก จากการเกาะกุมแหงความจํากัดของที่วางและเวลา
แหงความรูสึกในทางโลกียะ ไมมีมานหรือฉากที่สามารถเปนอุปสรรคกีดขวางคลื่นนี้ได มันจะตระหนัก
อยาง ที่สุดเกี่ยวกับความสูงสงอันสมบูรณของฟากฟา และตําแหนงที่เปนความเสีย หายของโลก คลื่นนี้ไม
เพียงแตไดรับประโยชนจากความรูในสัญลักษณของ พระเจา ผูทรงสูงสงที่แผไพศาลไปทั่วโลกเทานั้น แต
ยังไดรับเกียรติที่จะไดพบ กับบรรดาเทวทูตและสนทนากับพวกทานอีกดวย
เรายังคงมีชีวิตอยูระหวางคลื่น แสงหรือวงกลมทั้งสองนี้ เมื่อวงกลมหรือ คลื่นใดก็ตามมีอํานาจ
มากกวา เราจะมีประสบการณที่สอดคลองกับมัน
ความจริงวงกลมทั้งสองนี้ เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีสายไฟจํานวนนับ ไมถวน ซึ่งสงกระแสมายัง
ระบบประสาทของเราอยางตอเนื่อง
เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องแรกตั้งอยูบริเวณนาภีของเรา ความจริงนี่คือ สถานียอย ซึ่งถูกปอนมาจาก
เครื่องกําเนิดเครื่องที่สอง นั่นคือคลื่นพื้นฐาน
เสมือนหนึ่งในการเรียนการนับ ตัวเราตองคุนเคยกับตัวเลขหนึ่ง คลาย กับการเรียนรูความรูในการ
ถายทอดความคิด เราจะตองมีความรูเกี่ยวกับคลื่น ผสม นั่นคือเครื่องกําเนิดพลัง
สําหรับความรูเกี่ยวกับวิธีทํางานของเครื่องกําเนิดพลังเครื่องแรก จึงขอ แนะนําบทเรียนตอไปนี้

การฝึ กลมหายใจ
หลังจากนั่งลงในทาผอนคลาย ปดรูจมูกตานขวาดวยนิ้วหัวแมมือขวา สูดลมหายใจเขาผานรูจมูก
ดานซาย 5 วินาทีกลั้นลมหายใจไว 15 วินาที หลังจากปดรูจมูกซายดวยนิ้วกอยมือขวา
หลังจาก 15 วินาทีผานไปเอานิ้วโปงออกจากรูจมูกดานขวา และปลอย ลมหายใจออกทางนี้ 5 วินาที
จากนั้นจึงสูดลมหายใจเขาทางเดียวกน 5 วินาที และกลั้นลมหายใจไว 15 วินาที โดยการปดดวยนิ้วโปง
ปลอยลมหายใจออก ทางรูจมูกดานซาย 5 วินาทีหลังจากเอานิ้วกอยออกนี่คือ 1 รอบ ปฏิบัติ 15 รอบ
เวลา การฝกนี้กระทํา 1 ครั้งในตอนเขาและ 1 ครั้งในตอนเย็น กอน เขานอน การฝกนี้จะไดผลดี
ที่สดุ ถาปฏิบัติในขณะกระเพาะวาง ในสถานที่ อากาศถายเทสะดวก
ข้ อสั งเกต ขอแนะนําใหนักศึกษาทั้งหมดที่ฝกการฝกนี้ รับประทาน อาหารเย็นใหเร็วขึ้น โดยมีชวง
หางอยางนอย 3 ชั่วโมง ระหวางอาหารเย็น กับการฝก นั่นคือการฝกควรมีขึ้นหลังจากทานอาหารเย็นอยาง
นอย 3 ชั่วโมง
หลังจากฝกลมหายใจ ตามดวยการทํามุรอกอบะอ คุณตอง จินตนาการในมุรอกอบะฮนี้วามีจุดที่ฉาย
รัศมีเจิดจาออกมา ณ ตําแหนงนาภี ของคุณเปลงประกายออกและดูดกลิ่นไปรอบๆ สัตวตางๆ และนก มนุษย

และ เดรัจฉาน ตะวันออกและตะวันตก เหนือและใตโลกและทองฟา ทุกสิ่งทุกอยาง ที่ปรากฏอยูรอบๆ ลวน
ดูดซับแสงที่เปลงออกจากจุดเจิดจานี้ มุรอกอบะฮควร กระทําราว 15 นาทีเปนอยางนอย

คําแนะนําพิเศษ
นักศึกษาทางดานโทรจิตที่มีความมุงมั่น จะตองระมัดระวังอีกครั้งดวย วาไมควรที่จะเริ่มการฝกนี้
จากตรงชวงกลาง จําเปนตองเริ่มฝกขึ้นแรกกอน และการฝกนี้ จํา เปนตองอยูภายใตการดู แล และการชี้นํา
ของนักรหัสยะและ ครูผูเชี่ยวชาญในวิชาการดานนี้ และคําแนะนํานี้ตองปฏิบัติตามไปจนสุดทาย

ประสบการณ์ ระหว่างหลักสู ตร
บทฝึ กที่ 6
เค เอ็น การาจี
ผมเริ่มปฏิบัติมุรอกอบะฮตามปกติ ผมประสบความสําเร็จในการการเห็น ชวงสุดทายวา มีจุดที่เจิด
จาฉายแสงเหมือนดวงดาว ณ ตําแหนงนาภี ทันใด นั้นจุดนี้ก็เคลื่อนและเริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยกตัวอยาง
ไดเหมือนกับไมที่มีคบเพลิงจุด ซึ่งเด็กๆ หมุนเลนไปรอบๆ ที่ตางกันคือจุดที่เผาไหมนั้นเปลวไฟรวง ลง แต
จากจุดนี้รัศมีไดแผกระจายออกไปและหมุนไปรอบโลก จากนั้นจึงปรากฏ ขึ้นวาทุกสิ่งถูกสรางที่ดํารงอยูบน
โลกตางมีจุด เจิดจา เหมือนกัน และรัศมีของ จุดหนึ่งตางแลกเปลี่ยนกับจุดที่เหมือนกันในสิ่งถูกสรางอื่นๆ
ดวยการซึมซาบ ในมุรอกอบะฮมากขึ้น หัวใจของผมสามารถมองเห็นจุดเจิดจาในสิ่งถูกสรางอื่น ดูดกลืนเขา
มาในจุดนาภี
จากนั้นจุดเจิดจานี้ก็เริ่มใหญขึ้นและใหญขึ้น ในที่สุดก็เปลี่ยนเปนจอทีวี เหมือนจอภาพ ภาพสะทอน
ของชีวิตจึงเริ่มปรากฏบนมัน ในตอนเริ่มตนนั้นมัว มาก แตคอยๆ ชัดเจนขึ้น จนผมสามารถมองเห็นภาพ
ธรรมชาติเหมือนกับชม ภาพยนตร
“ผมจมหายไปกับการสังเกตที่นาพึงพอใจ จนผมลืมเลือนการมีอยูของตัวเอง ผมพบจุดที่ตนไมมี
ความเจิดจา ซึ่งเชิญชวนความสนใจของผม และแลว ตนไมนั้นก็พูดผมตนไมนั้นบอกผมเกี่ยวกับตนตระกูล
และบรรพบุรุษของมัน ที่เติบโตมานับพันปที่แลว จากนั้นจุดที่เปนประกายไฟของภูเขาก็เริ่มสนทนากับ ผม
มันแจงวามันก็เกิดและเติบโตเชนเดียวกับสิ่งถูกสรางอื่นๆ ความแตก ตางเพียงอยางเดียวคือ สําหรับพวกมัน
แลวกาลเทศะไมไดมีคาเหมือนกับที่มีตอ สิ่งถูกสรางอื่นๆ อัตราการเติบโตของมันชามาก หากการเติบโต
ของตนไมใน เวลา 5 ป สําหรับมันแลวตองนับเปนพันๆ ป เมื่อผมถามถึงเหตุผล มันบอกวา อัตราการหายใจ
ของพวกมันตางกัน การหายใจครั้งหนึ่งกินเวลา 15 นาที และดวยเหตุผลนี้การเติบโตของมันจึงใชเวลานาน
มาก”

ไม่ ประสงค์ ออกนาม ละโฮร์
ไดฝกบทฝกที่ 6 หลังจากเที่ยงคืน ผมเปนพยานไดวา ตัวเองถูกหอหุม อยูในเปลือกหอยทําดวยแกว
ในที่หอหุมนี้หลอดไฟเจิดจา 6 ดวงถูกฝงไว หลอด ไฟดวงหนึ่งซึ่งเจิดจาที่สุดถูกติดไวที่นาภีของฉัน มีสาย
บางๆ จํานวนนับไมถวน แตละเสนผูติดกับสิ่งถูกสรางสิ่งหนึ่งในจักรวาล ดูเหมือนหลอดไฟนี้คือมือของ นัก
เชิดหุนกระบอก เมื่อเชือกเหลานี้เคลื่อนไหว สิ่งถูกสรางตางๆ ก็ปรากฏตอ สายตาของเรา ผมรูสึกตกใจกลัว
ที่ไดเห็นสัตวเหมือนพังพอน ซึ่งมีขนาดใหญ เกือบเทาภูเขา มีชางขนาดใหญจํานวนมากเรรอนไปทั่วโลก
สัตวที่นากลัวนี้ได กลืนชางไปตอหนาตอตาผมตัวหนึ่ง เหมือนกับปลาที่ถูกจระเขจับและกลืนลง ไป เปน
ภาพที่นาขนพองสยองเกลา จนผมไมอาจดําเนินมุรอกอบะฮตอไปได
เอ็น อัคตาร จากชารโกดา เขียนวา ผมไดฝกบทฝกที่ 6 ใน 40 วัน หลัง ระหวาง 10 วันแรกไมเห็น
อะไร ผมรูสึกหนักศีรษะมาก มีความตันทาง ศีรษะดานซาย ซึ่งทําใหปวดศีรษะ เมื่อความเจ็บปวดทวีขึ้นจน
ทนไมได ผมจึง ทําตามคําแนะนําของทานโดยดื่มน้ําผลไมผสมน้ําตาลวันละ 3 ครั้ง
“วันหนึ่งในสภาวะที่เจ็บปวดนั้นผมบังเอิญเดินไปที่สวน ซึ่งผมไดนั่งลงใกล บอน้ํา และจองมองไป
ในอากาศ เมื่อแสงสวางวาบเขามาในจิตใจของผม เปน แสงที่เจิดจามากจนตาลาย และมองเห็นลําแสง
ทั้งหมดเหมือนทับลําแสง อาทิตยพุงออกจากจุดนาภีของผมดวยดวงตาที่เบิกอยู สิ่งนีไ้ ดสรางภาพขึ้นเมื่อ ผม
เล็งไปที่ปลาในหนองน้ําดวยความตั้งใจใหปลาทั้งหมดขึ้นมาบนผิวน้ํา ซึ่งปลา ก็ทําตามนั้นและลอยขึ้นมา
บนผิวน้ํา จากนั้นผมมีความปรารถนาที่จะใหปลา ครึ่งหนึ่งยังคงอยูบนผิวน้ํา สวนอีกครึ่งหนึ่งใหจมลงไป
ซึ่งปลาก็ยอมทําตามเชน นั้น จากนั้นไดเล็งลําแสงนั้นไปยังดอกกุหลาบ โดยตองการใหกลายเปนสีขาว กลีบ
ดอกไมนั้นก็ไดกลายเปนสีขาว แตผมตองโศกเศราเมื่อดอกไมนั้นไดแหง เหี่ยวเฉาไป”
คําเตือน นักศึกษาวิชาโทรจิตทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ เปนการทําลาย การบังคับปลาให
ขึ้นมาบนผิวน้ําและการเปลี่ยนสีดอกไมเปน ลักษณะของการทําลาย
วิชาโทรจิตสอนเพื่อใหบุคคลรับใชมนุษยชาติ และสิ่งถูกสรางของ พระเจา หลังจากตนมีความ
พรอมดวยศักยภาพที่ซอนอยูภายในตัวเขาเอง
เรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นวาพระเจาผูทรงยิ่งใหญไดบันดาลสิ่งตางๆ ขึ้นมาในเชิงบวก และเพื่อ
สรางลักษณะความคิดที่เขาใกลรูปแบบเชิงบวก เรา จึงแนะนําบทเรียนเหลานี้ ซึ่งกลมกลืนอยางยิ่งกับบท
ทดสอบทางจิตวิญญาณ ในคัมภีรของพระเจา และแบบฉบับของบรรดาศาสดาทั้งหลาย
ไมมีผูใดที่มีจิตใจเชิงทําลายที่จะใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้ เพราะ พฤติกรรมเชิงทําลายจะเปน
อันตรายตอตัวเขาเองเทานั้น

บทฝึ กที่ 7
การฝึ กลมหายไจ
ปดรูจมูกขวาดวยนิ้วหัวแมมือขวา ขณะนั่งอยูในทาสบายๆ หายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 10 วินาที
กลั้นลมหายใจไว 30 วินาที หลังจากปดรูจมูกดานซายดวยนิ้วกอยมือขวา
หลังจาก 30 วินาที เอานิ้วหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และหายใจ ออกเปนเวลา 10 วินาที
จากนั้นจึงหายใจเขาทางจมูกดานนี้อีก 10 วินาที และกลั้นลมหายใจไว 30 วินาที โดยการปดดวยนิ้วหัวแมมือ
หายใจออกผาน รูจมูกดานซาย 10 วินาทีหลังจากเอานิ้วกอยออก นี่คือครบ 1 รอบ การฝกนี้จะกระทํา 5 รอบ
ในตอนเชาตรูและ 10 รอบในตอนค่ํากอนเขานอน การฝก นี้จะใหผลดีที่สุดหากกระทําในขณะทองวางและ
ที่อากาศเปดโลง
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกฝนการฝกนี้ ขอใหรับประทานอาหารค่ํานั้นๆ ตั้งแตเวลาเย็น โดยมีชว งหาง
ประมาณ 3 ชั่วโมงระหวางอาหารเย็นกับเวลาฝก นั่นคือการฝกควรเริ่มตนหลังทานอาหารเย็นแลว 3 ชั่วโมง
หลังจากการฝกลมหายใจนี้แลวใหนั่งในทาผอนคลายเพื่อทํามุรอกอบะฮ ปดดวงตาของทานดวยผา
นุมๆ สีดํา ในลักษณะที่นัยนตานิ่งอยูกับที่ดวยแรง บังคับจากจิตใจ ผานุมจะไมระคายเคืองดวงตา ใชแรง
บังคับดวงตาแตนอยเทา นั้น ตอนนี้จินตนาการวาสมองดานซายหมุนทวนเข็มนาฬิกา ระหวางการฝก นี้จะเล
รูสึกวารางกายเริ่มหมุนตาม อยาใหศีรษะเคลื่อนไหวระหวางการฝกนี้ การฝกนี้ใหกระทํา 1 ครั้งหลังการฝก
ลมหายใจในตอนเชาตรูและกระทํา 1 ครั้งในตอนกลางคืน แตละครั้งใหปฏิบัติอยางนอย 15 นาที
นอกจากปฏิบัติดังนี้แลว ใหหาคนๆ หนึ่ง ที่จิตใจไดรับการขัดเกลาและ มีความใกลชิดกับทาน
เตรียมแทงไมเนื้อออนทรงถูกบาศกแบบลูกเตาขึ้น จํานวน 50 ถูก หลังจากทาสีลูกเตานี้ดวยสีน้ําเงินและ
เขียนหมายเลข 1 ถึง 50 บนลูกเตาแตละลูก โดยเขียนทั้ง 6 ดาน
แบงถูกเตาเหลานี้ออกฝายละ 25 ลูก
นั่งลงบนโตะตรงขามกัน โดยมีฉากกระดาษแข็งหรือไมกั้นระหวาง สองคน เพื่อไมใหแตละฝาย
มองเห็นกัน ทั้งสองคนมีสมุดบันทึกและปากกาพรอม
ที่นี้ ใหคนหนึ่งนึกถึงหมายเลขลูกเตาไว และแนะนําในใจใหอีกคนหนึ่ง หยิบลูกเตาหมายเลขนั้น
ออกมา หมายเลขที่คิดไวในใจตองเขียนไวในสมุดบัน ทึก อีกคนหนึ่งตองพยายามรับเอาหมายเลขที่แนะนํา
นั้นและหยิบถูกเตาออก มาใหตรงหมายเลข และตองจดหมายเลขนั้นไวในสมุดบันทึก จากนั้นคนที่ทอด ถูก
เตาก็พยามยามสื่อสารทางจิตใหอีกคนหนึ่งหยิบถูกเตาตามหมายเลขที่ตน แนะนําในใจออกมากระทําสลับ
ไปมาระหวาง 2 คนนี้ ทั้งสองคนก็จะหยิบลูกเตาออกมาจน หมดฝายละ 25 ลูก จากนั้นจึงเปรียบเทียบ
หมายเลขที่บันทึกไวกับหมายเลข ลูกเตาที่หยิบออกมา วามีที่ลูกที่ตรงตามที่จิตแนะนํา

การฝกนี้ใหกระทํา 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง ครั้งละประมาณ 15 นาที และตองกระทําอยางตอเนื่องจน
อัตราการหยิบเปนไปตามที่จิตแนะนําขึ้นไปถึง รอยละ 75 หรือ 19 ลูก จาก 25 ลูก

แบบแผนทีม่ ผี ลกระทบทางโทรจิต
ตามดํารัสของพระเจา สิ่งถูกสรางทุกชนิดนั้น มีสองแบบสองดานซุม ซอนอยู ขณะที่ดานหนึ่ง
เปดเผยและเดนตระหงาน อีกดานหนึ่งกลับยังคงถูก ปกปดและอําพรางไว
ตัวอย่ าง มนุษยประกอบดวย 2 แบบคือ ผูชายกับผูหญิง และพอกับแม
ตามกฎการสรางสรรค ผูชายและผูหญิงตางมีแบบของกันและกันอยู กลาวคือมีความเปนผูชายซอน
อยูในผูหญิงและมีความเปนผูหญิงซอนอยูในผูชาย
หากฮาวา (อีฟ) ไมไดปรากฏอยูในอาดัม การกําเนิดของเธอก็เปนไป ไมไดที่จะเกิดขึ้น ตัวอยางที่
สองคือการกําเนิดของอีชา (เยซู) จากทานหญิง มัรยัม (มารี) ดังนั้นปจเจกทุกคนจึงมี 2 ดานทับซอนกันอยู
ดานหนึ่งเปดเผย และเดนชัดอีกดานหนึ่งถูกปกปดและอําพรางไว ผูชายและผูหญิงก็มี 2 ลักษณะ นี้อยูในกัน
และกัน โดยดานหนึ่งเปดเผยและอีกดานหนึ่งถูกปดบังไว ดานที่เปด เผยของผูหญิงคือสิ่งที่แสดงออกตอ
หนาเราในรูปแบบของความเปนผูหญิง แตดานในของเธอเรามองไมเห็น นั่นคือดานที่แสดงออกของความ
เปนผูชายถูก ปดบังไว ดังนั้น ความเปนผูชายคือดานที่ผูชายแสดงออก ความเปนผูหญิงคือ ดานที่ผูหญิง
แสดงออก สวนความเปนหญิงคือสิ่งที่ผูชายซอนไวและความเปน ชายคือสิ่งที่ผูหญิงซอนเอาไว ความเยา
ยวนใจทางเพศและการปฏิสนธิวางอยู บนสองดานนี้อยางสิ้นเชิง ตราบใดที่ความเปนผูชายในผูหญิงมี
อํานาจขึ้นมา เมื่อนั้นความเปนผูชายดังกลาว ก็จะยอมรับดานผูชายที่ปรากฏอยูตอหนา และ มีความตองการ
อยางเต็มที่ที่จะซึมซับเขาไปในความเปนผูชายนั้นเพื่อความ สําเร็จและความสมบูรณในตัวเอง เชนเดียวกัน
เมื่อความเปนผูหญิงในตัวผูชาย มีอํานาจขึ้น ก็ตองการที่จะยึดเอาความเปนผูหญิงที่ปรากฏอยูตรงหนามาเพื่อ
ความสมบูรณของตน นั่นหมายความวาความเยายวนใจทางเพศไมไดเกิดขึ้น ในตัวผูหญิงและผูชายที่ปรากฏ
อยูตอหนาเรา แตเปนความตองการความ สมบูรณของความเปนผูชายและผูหญิงที่ซุมซอนอยูในตัวพวกเขา
นี่คือสิ่งที่ เรียกกันโดยทั่วไปวาความ เยายวนใจทาง เพศ กรณีความ เปลี่ยนแปลงทางเพศเปนสิ่ง
ธรรมดาที่เราสังเกตเห็น สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ แรงกระตุนที่มีอยูทั่วไป ไดเขมขนขึ้นและมีอํานาจควบคุม
จนกระทั่งแรงกระตุน ดานที่ปรากฏอยูของมนุษยถูกควบคุมและปดบัง จนในที่สุดผูชายก็เปลี่ยนแปลง เปน
ผูหญิง และเมื่อแรงกระตุนดานที่ปรากฏอยูของผูหญิงถูกอํานาจควบคุม ของความเปนผูชายที่อยูในตัว เธอก็
จะกลายเปนผูชาย
สูตรแหงการสรางสรรคนี้ ใชไดเทาเทียมกันในขอบเขตอื่นของชีวิต ตัวอยางเชนขอใหเราศึกษาชาย
2 คน คนหนึ่งไมสบาย อีกคนหนึ่งมีสุขภาพดี นั่นหมายความวาความปวยไขไดควบคุมชายที่ไมสบาย และ

ความมีสุขภาพดี ไดถูกปดบังไว เชนเดียวกันในชายที่มีสุขภาพดี สุขภาพที่ดีนั้นมีอํานาจควบคุม สวนความ
ปวยไขถูกปดบังและซอนเรนไว และเมื่อใดก็ตามที่ดานปวยไขมีอํานาจ ควบคุมดานที่มีสุขภาพดี มนุษยก็จะ
ไมสบาย หรือเมื่อดานสุขภาพดีมีอํานาจ เหนือความปวยไขที่ปรากฏอยูสุขภาพของมนุษยก็จะดีขึ้น
มีผูคนที่มีความสุขและเจริญมั่นคง และที่ตรงขามกันคือผูมีความทุกข และวิตกกังวล ตามกฎของ
การสรางสรรค สภาพแวดลอมก็มี 2 แบบ หรือ 2 ดาน ดานหนึ่งคือความสันติและความสงบ และอีกดาน
หนึ่งคือความทุกขและ การวิตกจริต ถาสภาพแวดลอมที่เปนความทุกขและการวิตกจริต มีอํานาจ เหนือ
สภาพแวดลอมที่เปนความสุขสันติ สภาพแวดลอมนั้นก็จะเปลี่ยนเปน ความทนทุกข แตถามนุษยสามารถ
ควบคุม และมีอํานาจเหนือสภาพแวดลอม ที่เลวได ดวยการเขาไปสูความคิดและพลังทางจิตวิญญาณที่
ถูกตอง ดังนั้น ความสันติและความสงบก็จะเริ่มซึมซาบเขาไปในชีวิตของผูนั้น
สู ตร ทุกสิ่งที่ปรากฏอยูในจักรวาล ไมอยูในลักษณะวงกลมก็อยูใน ลักษณะสามเหลี่ยม ไมมีสิ่งใด
ปรากฏอยูในโลกและฟากฟานี้ ซึ่งสามารถยก เวนไปจากกฎนี้ได สําหรับสิ่งถูกสรางบางอยางควบคุมโดย
สามเหลี่ยมและ บางอยางควบคุมโดยวงกลมโลกของเรานี้ในเชิงของรหัสยะเปนที่รูกันในฐานะ ปริมณฑลที่
ปรากฏอยู ถูกควบคุมโดยสามเหลี่ยม
เปนที่ชัดเจนอยางยิ่งในบทที่ผานมา ที่วาทุกสิ่งที่ดํารงอยูบนโลกนี้เปน พลังงานจลนที่เคลื่อนไหว
หายใจและมีชีวิต นี่หมายถึงทุกสิ่งที่แตกตางกัน ไมวาเราจะถือวามีชีวิตหรือไมก็ตาม เชน ภูเขาและเนินดิน
เปนตน
ตามกฎแหงธรรมชาติและการสรางสรรค การกอตัวของภูเขาก็เปนการ สรางดวยจิตสํานึกเชนกัน
ภูเขามีการหายใจ เกิดและเติบโต แตเพราะสูตร การสรางสรรคและเติบโตของภูเขาเกือบจะเปนการหยุดนึ่ง
อัตราการหายใจ ของมนุษยอยูที่ 18-20 ครั้งตอนาที ขณะที่การหายใจของภูเขาอยูที่ 15 นาที การหายใจของ
แตละสิ่งมีชีวิตมีการกําหนดที่แตกตางกันไป
กฎอื่นที่สําคัญและควรกลาวถึงคือ ดวยความจําเปนแหงการดํารงอยู ทุกสิ่งจะมีรูปพรรณสัณฐาน
แนนอน บางครั้งมนุษยมีประสบการณที่มีความสุข และบางครั้งมีความทุกข มีเวลาเจ็บปวยและเวลาที่
สุขภาพดี เมื่อเราสังเกต สภาพทั้งสองผานทางดวงตาภายในของเรา จะพบวาทั้งสองก็มีลักษณะเฉพาะ ที่
พิเศษและรูปแบบที่แตกตางกัน ในกรณีของโรคตางๆ ก็คลายกัน แตละโรค มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ
ของตัวเอง ไทฟอยคมีลักษณะพิเศษของมันเอง
อีสุกอีใสก็มีลักษณะเฉพาะของมันเอง และแมแตมะเร็งก็ตาม กฎที่เกี่ยวของ กับสิ่งเหลานี้ไดอธิบาย
ไวอยางชัดเจนในหนังสือ “Light and color therapy” วามนุษยสามารถสื่อสารกับผูอื่นได หลังจากการติดตอ
แบบโทรจิต กับเขา เหมือนกับโรคติดตอซึ่งสามารถติดตอทางโทรจิตได เพื่อใหปลดปลอยผูปวย โรค
ทั้งหมดตอบรับในทางบวก และผูปวยมีอาการทุเลาขึ้น ตัวอยางเชน ถาบาง คนมีอาการปวดหัว ก็ใหเพง
จิตใจไปที่อาการปวดหัวนั้น เปนไปไดที่หนึ่งในลอง สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น คือรูปรางลักษณะของการปวดหัวหรือ

ภาพเงาของมันจะปรากฏ ในมโนภาพของทาน ถาตอนนี้ทานแนะนําใหมันหายไป มันก็จะหายไปหลังจาก
ยอมรับคําแนะนํา ดวยวิธีการเชนนี้ทานสามารถบําบัดโรคใดๆ ก็ไดและ สามารถรักษาผูปวยคนใดก็ไดที่
โรคนั้นไมมีหลักฐานใดๆ เปนขอพิสูจน
ใชแลว บางโรคนั้นก็มีหลักฐาน และโรคหนึ่งนั้นก็คือ มะเร็ง

รักษาโรคมะเร็งด้ วยโทรจิต
มะเร็งทําลายกระแสเลือด กลไกการการทํางานคือกระแสไพฟาเริ่มไหล เวียน ในลักษณะที่สวนซึ่ง
ถูกกระทบกระเทือนไมสามารถดํารงเสนทางของมัน ไดอีกตอไป สิ่งนี้นําไปสูการสิ้นชีวิต สถานการณ
เชนนี้ เปนผลใหเกิดการสราง ตัวหนอนกลมบางๆ ในสวนของเลือดดังกลาว ความจริงตัวหนอนนี้คือรูที่ดูด
กลืนกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาซึ่งรับผิดชอบตอชีวิตของอวัยวะซึ่งถูกวงแหวน เล็กๆ นี้ดูดกลืน ก็จะกีดกัน
อวัยวะออกจากกระแสชีวิตที่ไหลอยูในรางกาย เหมือนกับกระแสไฟฟา
ตามที่กลาวขางตน มะเร็งคือโรคที่มีหลักฐานพิสูจนไดโรคหนึ่ง ซึ่งมีความ รูสึกไดยิน ถาสามารถ
ติดตอไดดวยโทรจิต และไดรับการแนะนําวิงวอน เมื่อ คนไขนอนหลับและคุณอยูคนเดียว ซึ่งคุณมีความเอื้อ
อาทรอยางยิ่ง คนไขนี้อยู ในความเจ็บปวดที่แสนสาหัส ขอไดยกโทษใหเขาดวย ดังนั้น จากการใหความ
สนใจความรูสึกแหงมิตรภาพของคุณ มันก็จะจากคนไขไป

บทฝึ กที่ 8
การฝึ กลมหายใจ
ปดรูจมูกดานขวาของคุณ ดวยนิ้วหัวแมมือขวา หลังจากนั่งในทาที่สบายแลว
สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว 45 วินาที หลังจากที่ไดรูจมูก
ดานซายดวยนิ้วกอยมือขวา
หลังจาก 45 วินาทีแลวเอานิ้วหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และ หายใจออก 10 วินาที ที่นี้จึง
หายใจเขาทางรูจมูกเดียวกัน 10 วินาที และ กลั้นลมหายใจไว 45 วินาที ปดดวยนิ้วหัวแมมือขวา หายใจออก
ทางรูจมูกดาน ซาย หลังจากเอานิ้วกอยออก นี่คือครบ 1 รอบ ปฏิบัติใหครบ 20 รอบ การฝก นีใ้ หปฏิบัติใน
ตอนเชา และตอนเย็นกอนเขานอน การฝกนี้จะไดผลดีเยี่ยมถา ปฏิบัติในขณะทองวางในสถานที่โลงอากาศ
ถายเทสะดวก
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกฝนการฝกนี้ ไดรับการแนะนําใหรับประทาน อาหารเย็นเร็วขึ้น จะตองมี

ชองวางระหวางอาหารเย็นกับการฝกประมาณ 3 ชั่วโมง นั่นคือการฝกจะกระทําหลังจากอาหารเย็นแลว 3
ชั่วโมง
หลังจากปดตานั่งในทาที่ผอนคลายแลว ดังที่กระทํามากอนหนานี้ และ จินตนาการวามีจุดสวางไสว
ภายในจิตใจของทาน เมื่อเพงจิตใจไปที่จุดนี้แลว ให เคลื่อนจุดดังกลาวทวนเข็มนาฬิกา เหมือนกับที่ทํากับ
สมองของทานในการฝก ที่ผานมา “มุรอกอบะฮ” นี้ จะตองปฏิบัติเปนเวลา 20 นาที ครั้งหนึ่งในตอน เชา
และครั้งหนึ่งในตอนกลางคืน
เมื่อการฝกนี้มีความสมบูรณ เลือกเพื่อนของทานคนหนึ่ง ซึ่งมีความ ขมักเขมนในเรื่องการศึกษาโทร
จิต และสําเร็จการฝก เรื่องโทรจิต เรียบรอย แลว ระยะทางระหวางกันไมใชประเด็น เขาสามารถอยูในสวน
ใดของโลกก็ได
ณ การตกลงรวมกัน และตามเวลานัดหมาย ทั้งสองคนสงสารซึ่งกัน และกันสารทีส่ งใหกันจะตอง
บันทึกรายละเอียดและวันเวลา เพื่อเปรียบเทียบ ในภายหลังเมื่อโอกาสอํานวย หลังจะอัตราการประสบ
ความสําเร็จในการสง และรับสารอยูที่รอยละ 50 ที่ทานสามารถเริ่มฝกกับคนธรรมดาในสภาพ แวดลอม
ปกติได ตัวอยางเชน ทานสามารถแนะนําโทรจิตแกผูปวยไขที่มีอาการ ดีขึ้นและสุขภาพของเขา ฯลฯ.

จิตใจ...คือต้ นไม้
คําถาม เปนความจริงหรือไมที่วา นักศึกษาทางดานอภิปรัชญาและ ศาสตรที่ลี้ลับ คือผูที่ยังเยาวและ
ยังไมบรรลุวุฒิภาวะ ขณะที่ผูซึ่งบรรลุวุฒิภาวะ แลวอันไดแกนักวิชาการ ปญญาชนและผูที่เขาหาตรรกะ ก็
คือผูที่สุดโตงไมอาจศึกษาศาสตรนี้ได
ตอบ จิตใจของมนุษย เปนสิ่งถูกสรางที่สมบูรณที่สุดสิ่งหนึ่งของพระผู เปนเจา ผูทรงสูงสง ซึ่งเปน
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ ซึ่งตนไมหลากหลายพันธุเจริญ เติบโตได ตนไมที่เติบโตในดินของจิตใจคือศาสตร
ตางๆ ที่อยูนอกเหนือการควบ คุมซึ่งมีมหาศาล จนการนับจํานวนอันมากมายของพวกเขาแทบจะเปนไป
ไมได ในบรรดาศาสตรของอภิปรัชญาและศาสตรที่ลี้ลับมี,จุดยืน,ของตนเอง ศาสตร ทางอภิปรัชญายังรูจัก
กันในฐานะศาสตรทางจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณนิยม
กิ่งกานที่เขียวชอุมของตนไม สามารถใชในเปาหมายและวัตถุประสงค ที่มีประโยชน ขณะที่กิ่งที่
แหงและถูกหนอนกินสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได
ชายหนุมและหญิงสาวเปรียบเสมือนกิ่งกานตนไมที่เขียวชอุม ขณะที่คน แกและคนมากเหตุผล
เหมือนไมแหง ซึ่งไมมีการร่ําเรียนวิชาการใดที่เขาสนใจ
ในขอบขายแหงการสังเกตและประสบการณของบรรดานักจิตวิทยา และผูนําทางตานศาสตรทาง

อภิปรัชญาทั้งหลาย ซึ่งประกาศเหตุผลขั้นพื้นฐานของสําหรับสิ่งนี้ ไดกลาววา ความตองการขั้นพื้นฐาน
สําหรับการศึกษาศาสตร ทางดานจิตวิญญาณ ธรรมชาติที่นุมนวล หัวใจที่ออนโยนและจิตใจที่ไมกังวล ดวย
วัยที่มากขึ้น หลังจากที่ถูกกักขังอยูในเปลือกของอุดมการณเฉพาะของตน เอง คนผูหนึ่งก็จะเติบโตขึ้นมา
เปนผูมีใจคับแคบ หัวใจที่หยาบกระดางและ ประกาศวาตนเองไดรับอุดมการณของชีวิตแลว ขณะที่จิต
วิญญาณนิยมไมยอม รับการเขาใกลลักษณะนี้ดวย
มันเปนความจริงที่ตรงไปตรงมาวา ผูหนึ่งสามารถเรียนรูจากครูของตน เองได ยกเวนเขาไมพรอมที่
จะยอมรับสิ่งที่ครูบอก ในฐานะคําสั่งเสียที่เด็ดขาด ถาเด็กไมยอมรับ “ก.ไก” วาเปน “กอไก” เขาจะไม
สามารถเรียนรูเรื่องตัว อักษรได
นักศึกษาที่เยาววัยและหญิงสาวผูบริสุทธิ์สามารถสําเร็จการศึกษา ศาสตรเหลานี้ได เพราะพวกเขา
ไมมีความสงสัยหรือขอแม และยึดมั่นความ คิดที่ไมยืดหยุนใดๆ พวกเขายอมรับสิ่งที่ไดรับการบอกเลาให
ยอมรับโดยงาย ผูอาวุโสแทนที่จะยอมมอบตัวเองแกครูทางจิตวิญญาณ ในขอบขายแหง อุดมการณพิเศษ
และความคิดที่มั่นคง กลับพยายามเขาไปตัดสินคําแนะนําของ ครู และพยายามวิเคราะหความรู ซึ่งตัวเองก็ยัง
ไมรูแมแตระดับ ก ข ค ในขอบขายของตรรกะและปรัชญาเลย
สิ่งนี้ผูที่ปรารถนาในการศึกษาศาสตรทางอภิปรัชญาทั้งหมด ตองจดจํา ไวในใจก็คือ อุดมการณที่มี
ขอบเขตจํากัด ผูเขาใกลความสุดโตง และที่ลือวา ตนเปนผูนําในขอบขาย พรอมดวยความรูสึก วางภูมิใน
ความสามารถของ พวกเขา เปนเพียงดรรชนีบงชี้การเขาใกลความผิดพลาดของพวกเขาซึ่งมิแต จะเปน
อุปสรรคในการมีหัวใจที่ไมวอกแวกและอิสระเทานั้น เมื่อบางคนถูกกีด กันจากความโปรดปรานของการมี
จิตใจที่เขาใกลความอิสระ และไมมีอุปทาน ความสงสัยและการตามอําเภอใจ ก็จะกลืนความสามารถตาม
ธรรมชาติที่ให แกเขาเขาไป หลังจากดึงดูดความสนใจในการเกาะกุมของพวกเขาแลว
นี่คือสถานการณอันนาเศรา เหตุการณเดียวกันเกี่ยวกับที่พระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง ไดกลาวไวใน
คัมภีรอัล กุรอานวา
“อัลลอฮ์ ได้ ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวก เขาแล้ ว และบนตาของพวกเขา
ก็มีสิ่งบดบังอยู่และเขาเหล่ านั้น จะได้ รับการ ลงโทษอันมหันต์ ” (บทที่ 2 โองการที่ 7)

บุคคลทางจิตวิญญาณ
สเวตลานา ทาโดโรวิซ
คําถาม ทฤษฎีที่ทานตั้งขึ้นเกี่ยวกับโทรจิตนี้ แนะนําวา ทานตองการ สงวนรักษา ความรูนี้ไวใหแก
มุสลิมเทานั้น ทานตองการสรางความรูสึกนี้ ฝกผูที่นิยมในศาสตรทางตานอภิปรัชญาวา อภิปรัชญานี้เปน

มรดกของมุสลิม และมุสลิมเทานั้นที่สามารถเปนผูนําแหงความสมบูรณในศาสตรเหลานี้หรือ
ตอบ ผูใดก็ตามที่ไดรับความพึงพอใจ อยางชัดเจนแทจริง ในขอบขาย ใดๆ ของศาสตรทางจิต
วิญญาณ ความคิดของเขาจะเขาใกลการออกหางจาก ลัทธิวัตถุนิยมตามลําดับ และเขาเห็นทุกๆ ปรากฏการณ
ของชีวิต
มันจะกลายเปนความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของผูนั้นวา ความสามารถ ทุกอยางขึ้นอยูกับจิตวิญญาณเพียง
อยางเดียวเทานั้น เขารูและรูจักมันดีวา มนุษยชาติทั้งหมด ไดรับความโปรดปรานดวยศักยภาพทางดานจิต
วิญญาณ และทุกคนสามารถฉวยความไดเปรียบของความสามารถพิเศษแหงวิญญาณ ของตนได
เมื่อผูหนึ่งเพงพิจารณาดูโครงสรางที่กอตัวขึ้นของโลก หลังจากโผลพน ออกมาจากปริมณฑลที่
จํากัดของมนุษยชาติ เขาก็มีความรูวาทุกซอกทุกมุมของ โลกถูกบรรจุไวดวยแสงและความสวางไสว เขายังมี
ความรูดวยวา ถาอุบัติเหตุ พรุนแรงเกิดขึ้น คลื่นของโศกนาฏกรรมนั้นจะทิ้งรองรอยประทับไวตลอดไป ณ
สถานที่ซึ่งเกิดอุบติเหตุขึ้น อุบัติเหตุนี้จะถูกบันทึกไวบนประวัติศาสตรโลก เหมือน กับเหตุการณสําคัญอื่นๆ
ที่ถูกบันทึกไว ในความทรงจํา และยังคงชัด เจนอยู ความทรงจําเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมและเหตุการณตางๆ
ไดถูกประทับไวบน กําแพงแหงหลักฐานและวัตถุพยานอยางอื่น คลื่นของความนาหวาดกลัวของ เหตุการณ
ยังคงคางอยูไมรูคลาย และรอยประทับของเหตุการณยังคงอยูที่นั่น บนภาพอยางยาวนาน หลังจากตัว
เหตุการณไดถูกลืมเลือนไปแลว
บางครั้ง เหตุการณที่นา สยดสยองที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและโศก นาฏกรรม ณ สถานที่หนึ่ง ก็ทําให
สถานการณเครงเครียดขึ้น และสถานที่พิเศษ ตังกลาว จะกลายเปนสัญลักษณของความโหดราย และเริ่มตน
มีการปรากฏ ขึ้นของการสิ่งสถิต ผูที่มีความรูส ึกออนไหวหรือมีประสาทออนแอจะรูสึกหวาด กลัวหรือ
หวาดหวั่นเมื่อไปเยี่ยมเยือนสถานที่แหงนั้น ประสาทรูสึกไดเพราะ อิทธิพลของคลื่นที่แผออกมาโดย
ภาพยนตรของเหตุการณโศกนาฏกรรมในอดีต ที่ถูกบันทึกไว ไดถูกแสดงออกมาในฐานะที่เปนความรูสึก
ถึงผลกระทบ ณ สถานที่แหงการสิ่งสถิตดังกลาว ผูคนที่มีการรับประสาทสัมผัสพิเศษ สามารถรูสึกถึงคลื่น
แหงความนาหวาดกลัวซึ่งประทับอยูซึ่งสวางจามากกวา ดังนั้น ความรูสึกนากลัวเกี่ยวกับสถานที่สิ่งสถิต
พิเศษเฉพาะเชนนั้น ไมใชเพราะความทรง จําของผูคน แตเพราะคลื่นของความทรงจําที่ยังคงคางอยู ของ
เหตุการณโศก นาฏกรรมดังกลาวนั้นซึ่งไดรับการเก็บรักษาไว
ในเชิงรหัสยะ ความรูสึกนากลัวดังกลาวคือตนเหตุเพราะความโศกเศรา เสียใจของสถานที่เกี่ยวของ
กับความนาขนพองสยองเกลา และเหตุการณโศก นาฏกรรมซึ่งเกิดขึ้นที่นั่น การแสดงความอาลัยแกสิ่งที่ไม
มีชีวิต จะปรากฏเปน บทกวีมากกวาการนําเสนอความจริง แตผูที่ไดรับมอบความรูสึกซึ่งถูกทําให บริสุทธิ์
และความสามารถที่จะทราบความจริงของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นนั้นรูจักมันดีวา จักรวาลไมใชสิ่งใด
นอกจากเครือขายที่เหลือเชื่อที่สุดของคลื่น แตละคลื่นและทุกๆ คลื่นประกอบดวยขอมูลที่คงที่แนนอน สวน
เล็กๆ ของขอมูล นี้ไดรับโดยผานอวัยวะทางกายภาพของรางกาย แตสําหรับสวนหลักของขอมูล ตองการ

การรับความรูสึกสัมผัสพิเศษเพื่อการหยั่งรูที่แนนอน
ผูมีสวนรวมทางจิตวิญญาณ ก็คือผูที่หลังจากไดเรียนรูในการใชความ รูสึกที่ถูกทําใหบริสุทธิ์พิเศษ
จะประจักษในโลกที่มีมุมมองกวางและไดรับขอมูล ในแนวคิดที่กวางมากกวา ไมมีนักจิตวิญญาณนิยมคน
ใดจํากัดขอบเขตความ รูสวนใด แกประชาชาติใดเปนพิเศษ หรือประเด็นใดแกชั้นชั้นใดโดยเฉพาะศาสตร
ทางดานจิตวิญญาณนั้น เปนมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
ปจเจกของทุกๆ ประชาชาติ มีสิทธิของพระเจาที่จะไดรับองคความรู ของพระองคที่นํามาโดย
บรรดาศาสดา เปนที่นาเศราใจอยางยิ่งที่ตองกลาววา บรรดามุสลิมนั้นตัดสิทธิตัวเองจากมรดกอันทรงคุณคา
ทางความรู ที่บุคคลรุน กอนไดเสาะแสวงหาไว เพียงเพราะทรรศนะที่ไมนําพาตอวิชาการที่สืบเนื่องมา จาก
บรรพบุรุษ
ขณะที่ประชาชาติที่ไมใชมุสลิม ยังคงหิวกระหายที่จะสํารวจความจริง แทของศาสตรแหง
อภิปรัชญา และพวกเขาก็ประสบความสําเร็จในขอบขาย ที่ยิ่งใหญ ตัวอยางหนึ่งก็คือผลการทดลองของ
นักวิทยาศาสตรรัสเซีย ซึ่งจาก การทดลองตังกลาว พวกเขาจึงกําหนดใหโทรจิตซึ่งเปนสาขาวิชาอภิปรัชญา
นั้น คือความเปนจริงทางวิทยาศาสตร นักจิตวิทยาและปราจิตวิทยาของชาติ อื่น ตางวิตกในความสําเร็จของ
นักวิทยาศาสตรรัสเชีย เพราะรูวาถาหลังจาก ประชาชาติเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของสมองถูกทําลายแลว
มนุษยชาติ ทั้งมวล ก็จะบังคับใหสวมปลอกแหงความเปนทาสของประชาชาตินั้น และ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกนี้ ก็จะตกอยูในการจัดการของประชาชาติดัง กลาว.

จิตวิญาณ กับเวทมนต์ คาถา
คําถาม เหตุการณที่รายงานโดยผูที่ฝกบทเรียนของโทรจิตเกือบทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องการพบ
วิญญาณที่สูงสงและสถานทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังมีรายงานวา มีบาง ที่พวกเขาเผชิญหนาสิ่งถูกสรางที่มีสิทธิพิเศษ
แตไมมีรายงานวามีผูใด พบกับมารหรือวิญญาณที่ชั่วราย แมวาสิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งถูกสรางที่อยูในโลก ที่มอง
ไมเห็นเชนกัน
ตอบ ตามปกติมีลักษณะที่แตกตางกัน 2 ประการ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสตรใดๆ รวมทั้งเรื่องโทรจิต
ก็ไมไดรับการยกเวน ลักษณะที่หนึ่งถูกเรียก วา ลักษณะของพระเจา และลักษณะที่สองคือลักษณะของความ
ชั่วราย ถาความรูถูกเลาเรียนดวยความตั้งใจเชิงสรางสรรคและเปนดานบวก ดังนั้น มันก็จะเปนพลังของพระ
เจา ถาความรูไดรับมาดวยเจตนาทีม่ ุงรายและเปนเชิง ลบ ดังนั้น จึงเปนที่ชัดเจนวามันเปนพลังของความชั่ว
ราย การสรางสรรคและ การประดิษฐเปนเปนพฤติการณของพระเจา สวนการทําลายและความชั่วราย เปน
การกระทําของมาร ความจริงมนุษยมี 2 พวก พวกหนึ่งมีลักษณะของการ สรางสรรค และอีกพวกหนึ่งมี
ลักษณะของการทําลาย ความคิดในลักษณะทั้ง สองเปนความแตกตางและตรงขามซึ่งกันและกัน คําพูดที่ใช

กระตุนความคิด ทั้งสองลักษณะนี้ ก็แตกตางกันเชนกัน
ศาสตรเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ เมื่อไดรับศึกษาดวยความตั้งใจและความ ทะเยอทะยานที่เปนเชิงลบถูก
เรียกวา เวทมนตคาถา คําที่ใชในศิลปะความชั่ว รายและเวทมนตรคาถาก็คือเชน “ดีวะฮ” และ “กาลีวะฮ” นี่
เปนคํากอนยุค เซเมติคของประชาชนที่อยูในทางนําจนถึงสมัยศาสดาโนอา (นุอ) ซึ่งเทากับคําวา “อัลลอฮ”
และ “อิลลัลลอฮ” หลังจากยุคโนอาแลวคําวา “ดีวะฮ และ “กาลีวะฮ” ถูกประกาศเลิกลมไปและคําวา
“ตัมกะฮ” และ “ตัมกียะฮ” ไดรับการแนะนํา ประชาชนที่อยูในหนทางที่ถูกตอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
แตประชาชนที่มีลักษณะไปในทางทําลายปฏิเสธที่จะรับรู การเปลี่ยนแปลง และ การยกเลิกถูกยอมรับโดย
พวกที่ถือเวทมนตรคาถา จากนั้นในหลายศตวรรษ กอนการมาของศาสดาอิบรอฮีม คําวา “อัลลอฮ” และ
“อิลลัลลอฮ” จึงถูก ประกาศใหเปนคําของผูอยูในแนวทางที่ถูกตอง สวนคําวา “ตัมกะฮ” และ “ตัมกียะฮ” ถูก
ยกเลิก นับแตบัดนั้น 2 คํานี้จึงถูกใชโดยประชาชนผูอยูในทาง นํา สวนผูที่ถือเวทมนตรและคาถา ยังคงใชที่
ถูกยกเลิกทั้งสอง เพื่อประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ชั่วรายของตน โดยการกระตุนความคิดในเชิงทําลายของพวกเขา
ในคัมภีรอัล กุรอาน การเขาใกลความรูที่แตกตางกัน 2 ทางไดรับการ อรรถาธิบายไวในเรื่องราว
ของโมเซส (มูชา) เมื่อโมเซสเขาพบฟาโรห ในฐานะ ศาสนทูตของพระเจา ฟาโรหถือวาสิ่งมหัศจรรยของโม
เซสเปนเพียงคาถาอาคม และการเลนกล และประกาศใหทานเปนนักเวทมนตร พรอมทั้งเชิญไปประชัน กับ
นักมายากลของอาณาจักรวันนัดถูกกําหนดขึ้น และทั้ง 2 ฝายตางมา ประจันหนากัน ฝายหนึ่งคือ โมเซสและ
อารอน และอีกฝายหนึ่งเปนนักมายากล ที่ยิ่งใหญของอาณาจักร บรรดานักมายากลตางโยนเชือกและไมเทา
ของตน ลงไป ซึ่งเปลี่ยนสภาพเปนงูและมังกร เพื่อใหสามารถตอกรกันไดโมเซสจึงโยน ไมเทาของทานลง
บนพื้นตามการดลใจของพระเจา ไมเทาเปลี่ยนเปนงูใหญและ ก็นั่งของนักมายากลจนหมด
ณ ที่นี้มีเรื่องที่ควรสังเกตคือ เมื่อนักมายากลโยนเชือกและไมเทาของ พวกเขาลงไป มันไดกลายเปน
งู และเมื่อโมเซสโยนไมเทาลงไป มันไดกลายเปน งูใหญ แลวมีอะไรแตกตางกันระหวางงูและงูใหญ ที่เกิด
จากการกระทําของ ทั้งสองฝาย ความแตกตางก็คืองูใหญของโมเซสกลืนกินงูของนักมายากลจน หมด นั่น
หมายความวาความรูของโมเซลอยูเหนือกวาความรูของนักมายากล ทําใหบรรดานักมายากลตระหนักถึง
ความแตกตางของมัน
การประลองระหวางโมเซสกับนักมายากล ตามที่รายงานไวในคัมภีรอัล กุรอาน ไดรับการอธิบายไว
อยางละเอียดลออถึงความรูของพระเจากับความ รูของนักมายากล นักมายากลพยายามสรางความพึงพอใจ
ใหพระเจา (ฟาโรห) ของพวกเขา เพื่อรางวัลทางดานวัตถุ ขณะที่โมเซสตองการสรางความพึงพอ ใจใหพระ
เจาโดยไมหวังผลตอบแทนทางวัตถุ ภารกิจของโมเซสตองการเพียง ใหพระเจาทรงยินดีและรับใชมนุษยชาติ
ความโนมเอียงเชิงบวกทําใหทาน สามารถเอาชนะความรูทางไสยศาสตรของบรรดานักมายากลได ความรู
ของ ทานเปนแหลงแหงการรูจักพระเจา ผูทรงสราง ความรูของศาสดาเปนความ รูของพระเจาและใน
ทายที่สุดจะนําไปสูพระผูทรงบันดาลโลกนี้

เราไดรับการเรียกรองใหมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ของบรรดาศาสดาที่บรรจุอยูใน
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ และหลีกเลี่ยงความรูที่มีพื้นฐาน ทางไสยศาสตรและมารราย ดวยเหตุผลที่แสนจะธรรมดา
ในบรรดาเหตุผลทั้ง หมด นั่นคือความรูแรกมีพลังและมีอํานาจมากกวาอีกความรูหนึ่ง ความรูใดๆ ก็ตามที่
วางอยูบนความเห็นแกคัวและแรงผลักดันเพื่อการทําลายนั้น ไร ประโยชนทั้งตอผูเรียนเองและเพื่อนมนุษย
ความรูที่วางอยูบนพื้นฐานคําสอน ของบรรดาศาสดา เปนความรูที่ไมเพียงยังประโยชนแกผูเรียนเทานั้นแต
ยัง ประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวย ผูที่ไมเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวในเชิงทําลาย จะได รับพลังของพระผู
เปนเจา และในทายที่สุดก็จะขึ้นสูเหนือระดับสัตวไปสู การรูสํานึกในพระผูเปนเจาและความจริงสูงสุด
ทั้งหมดที่เรานําเสนอในหนังสือเลมนี้ กลมกลืนและใกลเคียงกับระบบคิด บรรดาศาสดา และ
บรรดาผูเจริญรอยตามพวกทาน ตั้งแตยุคที่ยังไมมีการบันทึก เหตุการณเปนแบบแผนที่แนนอน แตถาความรู
ไตรับมาโดยการเขาใกลความ ชั่วราย มันก็จะกลายเปนไสยศาสตรแทนที่จะเปนศาสตรทางจิตวิญญาณ จาก
ศาสดาอับราอัม (อิบรอฮีม) จนถึงโมเซส (มูซา) จากเยซู (อีชา) จนถึงศาสดา มุอัมมัด (ขอความสันติพึงมีแต
ทานและถูกหลาน) ลวนไดรับการสั่งสอนโดย บรรดาศาสดาวา มนุษยควรจะตองปลอดภัยจากอํานาจที่ชั่ว
รายและควรรูจัก ตัวเอง หลังจากคุนเคยกับพลังอํานาจของพระผูเปนเจา เพราะพลังอํานาจของ พระเจาและ
การเขาใกลความคิดที่ถูกตอง จะเปนโครงสรางเชิงบวก ขณะที่ พลังแหงความชั่วรายและไสยศาสตร เปน
โครงสรางของการทําลาย ความโหด รายอํามหิต และเปนโศกนาฏกรรมความทุกขยากของมนุษยชาติ.

