
 

 

 

 

โทรจิต 

ควาญะฮ ชัมซุดดีน อะซีมี 

โทรจิต คอือะไร 

โลกวิทยาศาสตรสมัยใหม มีความคุนเคยเปนอยางดีกับระบบดาราจักร และระบบสุริยะ 

วิทยาศาสตรไดมาถึงระยะของความกาวหนา ซึ่งมีความตองการที่จะพยายามเขาใจความสัมพันธระหวาง

แสงของดาราจักรและระบบสุริยะกับดาวโลกของเรา และแสงจากระบบทั้งสองน้ีมีอิทธิพลตอมนุษย สรรพ

สัตว พันธุพืชและสิ่งไมมีชีวิตตางๆ อยางไร เงื่อนไขและสถานการณของสัตว พันธุพืชและวัตถุอ่ืนๆ 

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร นักวิทยาศาสตรยุคใหมยังมีความเชื่อ ดวยวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏอยูบนโลกน้ี

ลวนเปนคลื่น ไมมีอะไรนอกจากคลื่น คลื่นซึ่งไมสามารถเรียกเปนอยางอ่ืนไดนอกจากแสง 

ในเร่ืองโทรจิต ความรูดังกลาวเปนการขุดคนถึงสิ่งที่ควบคุมอยูเบื้องหลัง ความรูสึก ซึ่งยัง

ครอบคลุมจิตสํานึกของเรา ความรูน้ีบอกเราวา อํานาจแหง ประสาทสัมผัสเปนเร่ืองสมมุติและถูกประดิษฐ

ขึ้น  

ตัวอยาง 

เมื่อมองเห็นของแข็ง จะรูทันทีถึงความแข็งของสิ่งน้ัน ทั้งๆ ที่จิตของ เรามิไดสัมผัสกับสิ่งของ

ดังกลาว 

ตามความรูทั้งทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และศาสตรที่ลี้ลับอ่ืนๆแลว ทุกสิ่งที่ดํารงอยูลวนเปนการ

รวมกันของคลื่นและรังสี เมื่อเราใหความสนใจตอเน้ือไมหรือเหล็ก คลื่นของไมหรือเหล็กน้ันจะสื่อใหจิต

ของเรารับรู ในการสื่อ ตอจิตดังกลาวความรูสึกสัมผัสตอเน้ือไมและเหล็กจริงๆ ไมมีความจําเปนอีกทั้ง

จะตองพินิจพิจารณาอยางลึกซึ้งดวยวา  คลื่นไมมีทั้งความหนาแนนและนํ้าหนัก ดังน้ัน เราจะรูถึงความนุม

และความแข็งของวัตถุไดอยางไร ในทํานองเดียวกับการเห็นนํ้า ถึงแมวานํ้าน้ันจะไมเปยกจิตใจของเรา เรา

จะกลาว วานํ้าคือนํ้าไดอยางไร ในเมื่อมันไมไดเปยกจิตใจของเรา 

มีสีมากกวา 60 ชนิดเทาน้ันที่ถูกคนพบ เมื่อเรามองเห็นสี ไมเพียงจะ เขาใจไดในทันท ีแตเรายัง

ไดรับอิทธิพลโดยตรงตอความจัดจานของมันดวย ความเขียวและสีเขียวใหผลทางเย็นตอประสาทของเรา 

ขณะที่สีแดงทําใหเกิด อาการเคืองตา ไมคอยสบายและทําใหเกิดขึ้นไดแมแตความรูสึกที่ขาดดุลยภาพ  

ความจริงแลวทุกสิ่งดํารงอยูเพราะคุณสมบัติที่ชัดเจนและแนนอน คุณสมบัติที่แนนอนและสําคัญ

ของคลื่นและรังสี เปนตัวแยกสิ่งหน่ึงสิ่งใดออก จากสิ่งอ่ืน รังสีของสิ่งตางๆ เปนตัวใหขอมูลเกี่ยวกับการ

ดํารงอยูของสิ่งน้ัน ตามความรูแลว ทุกสิ่งที่ดํารงอยูคืออีกชื่อหน่ึงของคลื่น และคลื่นของแตละสิ่งก็แตกตาง 

จากสิ่งอ่ืนถาดวยเหตุใดก็ตาม เรามีความรูในเร่ืองลักษณะของ คลื่นที่มีผลในตัวมนุษย สัตว พันธุ



พืชและสิ่งที่ไมมีชีวิต และมีความรูวาจะควบคุมมันไดอยางไร  ดังน้ัน เราจึงจะสามารถควบคุมสิ่งเหลาน้ีได 

รังสีหรือคลื่น น้ัน ความจริงเปนการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง และทุกสิ่งมีสูตรการเคลื่อนไหวที่ตายตัวของ

คลื่น 

เรายังคงถูกรายรอบอยูดวยเสียงตางๆ เสมอ เสียงก็เปนรูปแบบหน่ึงของคลื่น ซึ่งมีความยาวคลื่น

ตางๆ กัน นักวิทยาศาสตรประเมินวามนุษยไมสามารถไดยินเสียงที่มีความถี่ตํ่ากวา 20 รอบ/วินาท ีหรือหาก

คลื่นความถี่เกิน 20,000 รอบ/วินาที ก็ไมสามารถไดยินได คลื่นเสียงที่มีความถี่ตํ่ากวา 20 รอบ/ วินาที จะได

ยินไดโดยใชกระแสไฟฟาชวย ในทํานองเดียวกันคลื่นเสียงที่มีความถี่เกิน 20,000 รอบ/วินาท ีก็จะไดยินได

โดยใชกระแสไฟฟาเปนเคร่ืองชวยเชนกัน 

 การเราที่เกิดขึ้นบนจอตา ก็เปนเพราะรังสีหรือคลื่น ดวงตามีความไวเทาใด ความพิเศษของแสงที่

รับไดก็มากขึ้นเทาน้ัน กฎของโทรจิตก็โดยการ ฝกฝนตังกลาว ความรูสึกของการมองเห็นถูกทําใหแหลมคม

และเพิ่มพูนขึ้น  จนไปถึงขอบเขตที่ผูหน่ึงสามารถแยกแยะระหวางกระแสของคลื่นสิ่งเรากับคลื่น ของ

ความรูสึก ดวงตาเปนอวัยวะสัมผัสดานการเห็น และอยูภายใตอิทธิพลของ สิ่งเราภายนอก และสิ่งเรา

ภายนอกที่กระทบสมองผานทางสายตา ทําใหเกิด การกระตุนความรูสึกของการมองเห็น 

ตามที่กลาวไปแลววา เสียงที่มีความยาวคลื่นมากกวา 20,000 รอบ/ วินาที สามารถไดยินไดโดยใช

กระแสไฟฟาชวย น่ีเปนเพียงเพราะความรูสึก และความคิดทั้งหมด อยูในประเภทเปนแหลงของ

กระแสไฟฟาดวย ถาความ คิดของเราเปนสิ่งอ่ืนที่ไมใชกระแสไฟฟา ก็จะไมสามารถเอ้ืออํานวยตอกระแส 

ไฟฟาในการนําคลื่นเสียงไปได  ในเร่ืองโทรจิตน้ัน ความคิดซึ่งความจริงเปนกระแสไฟฟาไดถูกเคลื่อนยาย

ไปยังบุคคลอ่ืนในการเคลื่อนยายความคิด   จําเปนที่กระแสน้ีตองถูกรวมศูนยไปที่จุดหน่ึง หรือพุงเปาเล็งไป

ทางทิศทางใดทิศทางหน่ึงเปนการเฉพาะ   ถายังคงสามารถพุงเปาเล็งไปได แมเพียงระยะเวลาอันสั้นก็จะยัง

ผลในระยะยาว มนุษยและสิ่งที่ไมมีชีวิตอ่ืนๆ สามารถไดรับอิทธิพลเน่ืองจากกระแสน้ีได 

จําเปนตองทราบวา อะไรก็ตามที่เรามองเห็นน้ัน มิไดถูกมองเห็นในโลก ภายนอก รูปแบบทุกอยาง

ที่ปรากฏของจักรวาล สถิตอยูในตัวของเราเอง   เราคิดวาสิ่งที่เรากําลังสังเกตอยูน้ันปรากฏอยูภายนอก การ

ดํารงอยูของสิ่งใดก็ ตามในภายนอกเปนเพียงปรากฏการณโดยสมมติเทาน้ัน ทุกสิ่งทุกอยางคือการ ปรากฏ

อยูภายในตัวของเรา และเราสังเกตมันจากที่น่ัน การสังเกตทุกอยางคือ ความรูของเรา ถาไมมีความรูเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอยางเราจะมองไมเห็นมัน 

เร่ืองโทรจิต ในตอนเร่ิมตนน้ัน บุคคลผูหน่ึงตองบรรลุถึงการปฏิบัติวาวัตถุและสิ่งของน้ันปรากฏอยู

ภายในตัวเรา  โดยที่ผลลัพธของการปฏิบัติสิ่งผูหน่ึง เร่ิมสังเกตสิ่งใดเปนการเฉพาะภายในตัวเขาเอง  ความ

สนใจและความเพียร พยายามอยางตอเน่ืองที่จะพุงเปาไป ในที่สุดก็ทําใหผูน้ันสามารถที่จะมองเห็น บางสิ่ง

บางอยางในตัวของเขาเอง เพื่อการพัฒนาความสามารถในการสํารวมความคิด จะตองปฏิบัติการฝกลม

หายใจและมุรอกอบะฮ (อุตรวิสัยสมาธิ) 



 

 

 

 

กฎการมองเห็น 

กอนที่จะสาธยายเกี่ยวกับการฝกฝนโทรจิต มีความจําเปนตองทําความเขาใจตอกฎการมองเห็น

เสียกอน ความจริงมนุษยมองเห็นเมื่อการมองพุงไปที่ วัตถุ หลังจากซึมซาบและนํามันไปสูการกลั่นกรอง

ทางอารมณความรูสึกแลว จากน้ันจิตใจก็จะมองเห็น รูสึกและใหเหตุผลตอความหมายของสิ่งที่มองเห็นได 

กฎของการมองเห็นคือ เมื่อวัตถุถูกนํามาเพงมอง ภาพในใจของมันจะใชเวลา 15 วินาที เพื่อการกลั่นกรอง

ของจิตใจ  และดวยการกระพริบตา มันจะคอยๆ เคลื่อนเขาไปสูความทรงจํา และถูกแทนที่ดวยภาพในใจ

อ่ืนๆ 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

ผูหน่ึงสามารถรวมศูนยจุดสนใจของการมองเห็นของเขาไปยังตําแหนงเฉพาะ เพื่อใหไดรับการรวมศูนยของ

การมองเห็น จะตองมีความต้ังใจอยูในจุดน้ันดวย ความชํานิชํานาญในการรวมศูนยมีมากเทาใด พลังของ

เจตนารมณที่สนับสนุน การต้ังจิต ก็ยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้นเทาน้ัน เมื่อนักโทรจิตมีความต้ังใจที่จะ 

สะทอนความคิดของตน ลงบนจอแหงจิตใจของผูอ่ืน ความคิดจะถูกถายเทไป ยังผูน้ัน และผูน้ันก็จะยึดเอา

ความคิดน้ีเปนของตนเอง และเมื่อถึงตอนน้ี ถาผู รับความคิดเปนผูที่มีจิตใจมั่นคงแลว ในภายหลังความคิด

น้ันจะผานระยะ ของมโนคติ และรูสึกจนกลายเปนการดํารงอยู ถาความคิดหน่ึงถูกสื่อซ้ําไปซ้ํามา จิตใจของ

ผูรับจะเร่ิมรูสึกถึงมัน ถึงแมวาผูน้ันจะไมใชผูที่สนใจในการเขา รวมก็ตามการรวมศูนยทําใหความคิด

ปรากฏออกมา 

โทรจิตไมใชเรียกความรูเกี่ยวกับถายโอนความคิดเพียงอยางเดียว เราสามารถเติมชีวิตของเราใหเต็ม

ดวยความคิดที่สุขหรรษา หลังจากศึกษาชีวิตของเราดวยการชวยเหลือของความรูน้ีชีวิตคือแผนการของแรง

กระตุน ความตองการและความปรารถนา โดยพื้นฐานแลวเปนองคประกอบที่ผสมปนเปกัน ของความ

ปรารถนาและแรงกระตุน   แรงกระตุนแรกที่มนุษยเผชิญหลังจากถือกําเนิดขึ้นมาคือความรูสึกหิวกระหาย 

เมื่อมารดานําลูกนอยของนางไปสูเตานม ทารกก็จะเร่ิมใหอาหารตัวเองเหมือนที่เคยเรียนรูเมื่ออยูในครรภ

มารดา  

การเจริญเติบโตเปนการเรียกอีกอยางหน่ึงของความสมบูรณและความสมปรารถนา ความปรารถนา

จะไดรับการบรรลุใน  2  วิธีการ วิธีที่หน่ึงคือ บรรลุดวยจิตสํานึก และอีกวิธีหน่ึงคือการบรรลุดวยจิตไม

สํานึก จิตสํานึกและ จิตไมสํานึกคือดาน 2 ดานของใบไมใบเดียว รอยประทับของความคิดและแนว 

ความคิด ในดานหน่ึงน้ันสวางและชัดเจน แตในอีกดานหน่ึงกลับพรามัว ดานที่รอยประทับสวางและชัดเจน 



รูจักกันในนามของจิตไมสํานึก และดานที่รอยประทับพรามัวและไมชัดเจนน้ัน เรียกวา จิตสํานึก 

ในแนวความคิดทางดานจิตวิญญาณ ผูหน่ึงถูกสังเกตเห็นวาในความคิด ที่สวางและสดใสน้ัน 

กาลเทศะไมไดอยูที่น่ัน ความคิดที่ไมชัดเจนและเคลือบคลุมน้ันถูกคละเคลาดวย ความผูกพันในที่วางและ

เวลา ณ ทุกขั้นตอน เมื่อ เราวิเคราะหแรงกระตุนและความสมปรารถนาในขั้นสุดทายของมัน จะลงเอยดวย

การรูวา การอธิบายความหมายตางๆ กันตอแรงกระตุน ตัวอยาง ความหิวเปนแรงกระตุนและการปรารถนา

ของมันคือ การกินบางสิ่ง บางอยาง ปจเจกคนหน่ึงทําใหความอยากอาหารของตนอ่ิมแปลดวยการกินขนม

ปงและเน้ือ อีกคนหน่ึงก็กินอยางอ่ืน สงิโตไมกินหญา แพะไมกินเน้ือ คนหน่ึงชอบอาหารรสหวาน อีกคน

หน่ึงชอบอาหารรสเค็ม 

ไมมีใครสักคนเดียวปฏิเสธความจริงน้ีที่วา ความเศราโศกและความสุขเกี่ยวพันโดยตรงกับความคิด 

ความคิดบางอยางทําใหพึงพอใจอยางยิ่ง  และอีกความคิดหน่ึง ทําใหรําคาญใจอยางยิ่ง ความกลัว ความ

หวาดผวา ความไมนาไวใจ ความอิจฉา ความละโมบ ความเกลียดชัง ความพยาบาท การอวดตน ความภูมิใจ

ในทางที่ผิดและความไรสาระ ลวนเปนผลิตผลของความคิดของเราและความรัก  ความพึงพอใจ ความ

ศรัทธา ความตํ่าตอย ความสํารวมตน ความเสียสละ และความรูสึกเศราโศก ก็เปนผลลัพธของความคิด 

เชนกัน บางคร้ังในบัดดล ความคิดน้ีก็สองประกายออกมาวา เราหรือลูกของ เราคนหน่ึงจะตองเผชิญกับ

อุบัติเหตุ แตทวาไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง ความคิด น้ีเปนสาเหตุใหเรามีประสบการณตออุบัติเหตุที่ทรมาน

ทั้งหมด เรามีความรูสึก ถึงประสบการณของความหวงใย ในรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่รายแรง ใน 

ทํานองเดียวกับกรณีของความสุข และชีวิตที่มีความสุข เมื่อหลังจากที่ความคิดกลายเปนจินตนาการที่พุงเปา

ไปยังจุดที่ภาพของความสุขและความเฟองฟู ดํารงอยู นํ้าพุของความสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ความเศรา

โศกและความสนุกสนาน สัมพันธกับจินตนาการ และจินตนาการน้ันเปนผลลัพธของความคิด 

กาลเทศะ 

เราตองเคยเห็นผูปวยที่ทําใหความกลัวของตนปรากฏชัดขึ้นมาวา ถาออกจากบานไปจะไดรับ

อุบัติเหตุ ความคิดน้ีมีอํานาจควบคุมถึงขนาดที่วา คนเหลาน้ีหยุดที่จะออกไปขางนอก ในทํานองเดียวกันบาง

คนที่สรางความกลัว จ้ิงจกหรือแมวใหเปนปมขึ้นมา ถึงแมวาจะไมมีเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความกลัว น้ี 

กระน้ันความคิดที่ปราศจากเหตุผล ก็ทําใหเกิดความกลัวในจิตของพวกเขา 

คร้ังหน่ึงมีผูปวยถูกนําตัวมาพบขาพเจา เธอมีความคิดที่ชอบกลวา เธอเปนเหยื่อของมนตดํา 

เน่ืองจากเธอมีอาการปวดในกระเพาะหลังอาหารทุกมื้อ  สามีของเธอกลับเห็นวาเปนสิ่งที่ไรเหตุผล ขาพเจา

เองก็วินิจฉัยวามันเปนความคิดประหลาดชั่วขณะหน่ึงเทาน้ัน  ดังน้ัน เธอจึงไดรับการแนะนํายาบางตัวไป 

เพื่อแกไขระบบยอยอาหาร แตอาการของเธอกลับเลวรายลง เปนผลจากการปรับอารมณ เธอตองเขา

โรงพยาบาลและแมวาตองเสียคาใชจายเปนเงินหลายพันรูป  แตอาการก็ยังทรงอยู ดังน้ัน เธอจึงถูกนําเขา

โรงพยาบาลประสาท หลังจากการรักษาทางจิตเวชเปนเวลา 1 เดือน โดยมีนักจิตปฏิบัติมาใหคําปรึกษาดวย 



 

 

 

 

เมื่อไมมีอะไรที่ทําใหสถานการณกระเต้ืองขึ้น เธอจึงถูก นํามาหาขาพเจาอีกคร้ังหน่ึง ขาพเจารับฟงเธออยาง

ใจเย็นที่สุด และบอกให เธอมาพบขาพเจาหลังจาก  2 หรือ 3 วัน เพื่อใหขาพเจาสามารถตรวจสอบ วามนต

ดําชนิดไหนที่มีผลกระทบกับเธอ เธอมาพบขาพเจาเร่ือยมาเปนเวลาสองอาทิตย  และขาพเจาก็ขออภัย

เร่ือยมาวา เน่ืองจากภารกิจอ่ืน   ขาพเจา จึงไมอาจจัดเวลาไวในกรณีของเธอได ในที่สุดเมื่อประเมินวา เธอ

ไดสรางความ เชื่อจนเปนรูปธรรมขึ้นมาวา ไมมีผูใดนอกจากขาพเจาเทาน้ันที่สามารถรักษา เธอใหหายได 

ขาพเจาจึงบอกวา เธอตกเปนเหยื่อมนตดําที่รุนแรงมากจริงๆ และเพื่อบําบัดรักษา จําเปนที่เธอจะตองต่ืน

ขึ้นมา แต เชาตรู ในเวลา เทาน้ัน เทาน้ี และตองพยายามหลับตาเพงจิตใจ ซึ่งขาพเจาจะปลดปลอยเธอออก

จากอํานาจ ความชั่วรายของมนตดํา ดวยพลังทางจิตวิญญาณของขาพเจา คนไขบอกกับ ขาพเจาในภายหลัง

วา 

“ฉันต่ืนอยูตลอดทั้งคืน เพราะเกรงวาจะหลับไปในเวลาที่กําหนดไว ณ เวลาดังกลาว ฉันหลับตาลง 

และเร่ิมจินตนาการเกี่ยวกับทาน รูสึกวาพลังจากสมองของทานไดหลั่งไหลมายังฉัน ดวยผลกระทบของพลัง

สมองดังกลาว ฉันพบวาตนเองอยูในสุสานเกาๆ ที่น่ันฉันไดขุดหลุมขึ้นระหวางหลุมศพสองหลุม ตุกตา ถูก

ขุดขึ้นมา ชื่อของฉันถูกเขียนไวบนไหลของตุกตาตัวน้ัน ฉันจึงทิ้งตุกตาดัง กลาวลงไปในบอนํ้าในสุสาน 

และดวยการกระทําดังกลาวอาการปวดทองของฉัน ก็หายไป 

ทั้งหมดที่ขาพเจาทําก็คือ ณ เวลาที่ตกลงกันไว ขาพเจาไดถายทอดความคิดน้ีไปสูผูปวยวา เธอไดรับ

การขับไลอิทธิพลความชั่วรายของมนตดําใดที่มีผล กระทบตอเธอออกไปแลว 

ตามกฎเกณฑการสรางสรรค มนุษยคือการรวบรวมของผนึก 3 ผนึก ดวยกัน ผนึกที่หน่ึงคือผนึก

เกี่ยวคุณลักษณะ อีกผนึกหน่ึงคืออัตตาและผนึกที่ สามแยกผนึกแรกทั้งสองออกจากกัน ผนึกที่สามน้ีคือ

เรือนรางของมนุษย 

แตละผนึกมีการจัดการความ ลึกของตนเอง อัตตามีความรูสึก เขาใจ อยางลึกซึ้ง สังเกตความคิดและ

จินตนาการอยางใกลชิด ผนึกของคุณลักษณะจะนําพาจินตนาการ และความคิดไปสูเรือนรางที่เปนเน้ือ

หนังมังสา ในรูปของมโนคติ   หลังจากใหเหตุผลความสําคัญตอมโนคติแลว คุณลักษณะจะเปน ตัวชี้ถึง

ความรูสึกของความสุขหรือโศกเศรา ถาไดรับการปอนดวยขอมูลเกี่ยว กับสวนที่สวยงาม ก็จะมีคลื่นแสง

สวาง กลิ่นหอม ความรูสึกถึงความงดงาม สาดซัดมา และถาถูกปอนดวยขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ แสงสวาง

สดใสสีลนัสวยงาม ก็จะถูกแทนที่ดวยความมืดมิด กลิ่นเหม็นก็จะแทนที่ความหอมหวน ความสวยงามจะถูก

แทนที่ดวยความนาเกลียด ความโศกเศราแทนที่ความร่ืนเริง ความต่ืนตกใจ แทนที่ความหวัง และความรักถูก

แทนที่ดวยความเกลียดชัง 

ผนึกซึ่งถูกทําใหเปนกลางโดยธรรมชาติมีรอยประทับ 2 ลักษณะ ลักษณะที่หน่ึงคือรอยประทับแต

กําเนิด ซึ่งถูกเก็บไวดวยความสวางของความ ฉลาด และไมมีปฏิกิริยาตอกาลเทศะ อีกลักษณะหน่ึงคือรอย

ประทับที่แสดง ออกมา อารมณของความใจแคบ ความเห็นแกตัว ปมของความเหนือกวา ความอิจฉาริษยา 



อารมณวิปริตถูกผลิตออกมาจากดานน้ี 

สิ่งที่เปนจริงคือการอธิบายความคิด ความหมายที่ถูกใหเหตุผลของความคิด กลายมาเปนทรรศนะ

และมโนคติ หลังจากการกอสัณฐานลักษณะโฉมหนา ขึ้นมาแลว มโนคติเหลาน้ีน่ีเองที่กําหนดวิถีชีวิตของ

เรา ไมวาจะเปนชีวิตที่เต็มไปดวยความสุข และความสะดวกสบายหรือชีวิตที่มีแตความเศราโศกและความ

ทุกขยาก 

ถามโนคติมีความยุงเหยิงและสลับซับซอน จะกอใหเกิดความทุกขไมสบาย และมีความวิตกกังวล 

และจะทําใหเกิดการขูดขีดขึ้นในรอยประทับแตกําเนิด รอยขูดขีดเหลาน้ีน่ีเองที่เปนเหตุผลเบื้องตนของการ

ฉอฉลทางคุณธรรม  และรอยขูดขีดเดียวกันน้ี ทําใหเกิดโรคติดตอเหมือนลมบาหมูโรคซึมเศรา ความดัน  ตา 

โรคจิตเสื่อมประเภทเก็บตัว ความกังวล มะเร็ง แผลซอนทะลุ วัณโรค และวัณโรคปอด เปนตน 

ตราบเทาที่แรงกระตุนขั้นพื้นฐานของเรายังคงไมอ่ิม เราจะรูสึกเศราสรอย การทําลายน้ีเปนผลให

เกิดความรูสึกไมสบาย และความทุกขระทมนับ เปนลักษณะสําคัญของชีวิต ที่เรายังคงไลลาสิ่งที่สามารถให

ความร่ืนเริงหรรษา แกเราอยู แตโดยเหตุที่อีกนัยหน่ึง เราละลืมกฎเกณฑที่ควบคุมชีวิตที่มีความเศราโศกและ

ความสุขหรรษาอยู ในการแสวงหาความสุข เราจึงมักยังคงมุงหนาตรงไปยังทิศทางที่ผิด  และเพราะความ

เขลาของเรา บอยคร้ังจึงเลือกเสนทางที่สิ้นสุดลงดวยความมืดมิด 

เมื่อวิเคราะหชีวิตเราไดรับบทสรุปวา มากกวาคร่ึงหน่ึงของชีวิตเราหมดไปกับความวิตกกังวลและ

ความยากลําบาก สิ่งน้ีเกิดขึ้นเพราะเราไมรูเกี่ยวกับเสนทางดังกลาว ซึ่งไดรับแสงสวางดวยเทียนของความ

หรรษา ที่สรางหยด นํ้าคางของไขมุก ซึ่งมีบรรยากาศหอมหวนและสงบน่ิง ทั้งยังเปนเคร่ืองหอม ซึ่งใหความ

สวางแกจิตสํานึกของเรา 

เรายังคงไมมีความสุขและถูกทําลาย เพราะแรงกระตุนของเราไมได ปรากฏขึ้นตอความรูสึกอยาง

เหมาะสม และยังคงละเลยความจําเปนในการควบคุมภูมิหลังแหงแรงกระตุนของตัวเราเอง 

 

ระบบดาราจักร 

สิ่งที่ยุงยากก็คือการสรางกระดูกกลามเน้ือและเน้ือเยื่อ ซึ่งเราเรียก วามนุษย น้ีไมใชมนุษยที่ถูก

พิจารณาวาเปนมนุษยโดยธรรมชาติ เลือดเน้ือ และกระดูกน้ีสามารถเรียกไดอยางดีที่สุดก็คือเสื้อผาของ

มนุษย  

ตัวอย่าง 

เมื่อเราเสียชีวิต รางกายจะกลายเปนสิ่งที่ไรจากการเคลื่อนไหว ดวยตัวของมันเอง เราอาจเฉือน

รางกายน้ีออกเปนชิ้นๆ ลากไปตามถนน ทุบตี เหว่ียงทิ้งขางทาง จะทําอยางไรก็ได รางกายน้ีจะไมมีการตอสู



 

 

 

 

ปองกันตัวเอง หรือมีการเคลื่อนไหวใดๆ ไมมีโอกาสแมแตนิดเดียวที่จะกลับมามีชีวิตใหม  

ทีน้ีขอใหเรานําตัวอยางดังกลาวมาเปนประโยชนในวิธีการน้ี  

ถามีความตองการใหเสื้อที่เราสวมใสอยูน้ี สามารถเคลื่อนไหวได ดวยตัวเอง ดูเผินๆ เหมือนจะ

เปนไปไมได เสื้อเคลื่อนที่ไปพรอมๆ กับรางกายที่สวมใสเสื้อน้ีอยู แขนเสื้อเคลื่อนไหวไปตามการฝกซึ่งของ

แขนที่อยูในแขนเสื้อ ถาทานตองการฝกซึ่งแขน โดยไมทําใหแขนเสื้อที่ถูกสวมใสอยูเคลื่อนไปดวย น่ีก็ไม

เปนเหตุเปนผลเชนกัน ตราบเทาที่แขนเสื้อยังอยูบนแขน ก็จะผูกติดอยูกับการแกวงของแขน กรณีเดียวกัน

กับรางกายที่เปนเน้ือหนังมังสาของมนุษย เมื่อรางกาย ถูกเรียกวา “เสื้อผา” น่ีหมายความวารางกายที่เปน

เลือดเน้ือและกระดูก เคร่ืองแตงกายของวิญญาณ ตราบเทาที่วิญญาณยังปรากฏอยู แตรางกายและเคลื่อนที่

ไป และเมื่อวิญญาณไมไดปรากฏอยูอาภรณของวิญญาณ รางกาย ก็เปรียบเสมือนเสื้อผาที่ถูกทอดทิ้ง 

มนุษยประกอบดวยแรงกระตุนและความตองการ 2 ประเภท คือ สัญชาตญาณและโลกียวิสัย เรา

สามารถควบคุมแรงกระตุนทางสัญชาตญาณ แตเทาที่แรงกระตุนทางโลกียวิสัยไดรับการพิจารณา เรา

สามารถควบคุมได เพียงบางสวนเทาน้ัน เราไมสามารถปฏิเสธทั้งสองได ดังตัวอยางที่วา มารดา มีความรัก

ตอลูกเมื่อลูกเสียชีวิตลง เธอก็เร่ิมสงบลงหลังจากที่แสดงความโศก เศราอยางหนัก วลีพื้นๆ วาความรักของ

แม ถูกถือเปนแรงกระตุนทางโลกียวิสัย   แรงกระตุนน้ีความจริงเปนสัญชาตญาณมากกวาเปนโลกียวิสัย ถา

แรงกระตุนน้ีเปนโลกียวิสัย มารดาจะตองตายไปพรอมกับลูกของเธอ หรือสิ้นสติ สมปฤดี แตมันไมได

เกิดขึ้นในลักษณะเชนน้ัน 

เมื่อเราหยิบยกกรณีอ่ืนเกี่ยวกับแรงกระตุนทางโลกียวิสัยมาสูการ พิจารณาอยางเชน ความหิวและ

การนอน เราก็จะรูวาบุคคลผูหน่ึงสามารถปรับ การกินอาหารเพื่อระงับความหิวของตน แตไมสามารถมีชีวิต

อยูได โดย ปราศจากการกินอาหารและด่ืมนํ้า ในทํานองเดียวกันไมมีใครต่ืนอยูตลอดชีวิต ของตนโดยไมมี

การนอน 

อยางไรก็ตาม ในขอบขายแหงความจริงเหลาน้ี เราสามารถกลาวไดวา อารมณหรือแรงกระตุนไมวา

จะเปนโลกียวิสัยหรือสัญชาตญาณน้ันเกี่ยวพันกับความคิด เราจะยังคงอยูในภาวะที่ไมรูเกี่ยวกับแรงกระตุน 

ยกเวนวาจะเกิด ขึ้นในรูปแบบของความคิด ความรูสึกของการมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น คําพูดและ

การสัมผัส จะยังคงอยูในการเคลือบคลุมถาความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหลา น้ีไมมีอยู 

เปนหน่ึงใน แรงกระตุนตามธรรมชาติของมนุษยที่จะคนพบวา ความคิด น้ันมาสูเขาจากที่ไหนและ

อยางไร และการที่เสี้ยวเล็กๆ ของความคิด ไดรวม กันเขาจนสรางแบบแผนของชีวิตเราในทายที่สุด 

โดยทั่วๆไป ความคิดถูกครอบงําในฐานะ “อัตตา” อัตตาหรือแบบแผน ทางความคิดน้ีคือ การจับ

กลุมกันของสภาวะที่เปนการรวบรวมของสิ่งที่เรียกวา ความเปนปจเจก ดวงดาวและอนุภาค คือการสรรค

สรางในประเภทคลายๆ กัน ไมวาทั้งสองสิ่งจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับเรา หรือเราไมรับรูโดยสิ้นเชิงเกี่ยว กับ

ความจริงขอน้ี การแลกเปลี่ยนความคิดดังกลาว ก็ยังคงเกิดขึ้นระหวาง ดวงดาว  ดาวเคราะห  อนุภาคและสิ่ง



ถูกสรางทั้งหลายโดยวิธีการทางความคิด คลื่นความคิดของสิ่งถูกสรางเหลาน้ี ไดชวยเหลือความคิดของเรา

อยางมาก และคลื่นความคิดของเราก็ไดชวยเหลือในความคิดของสิ่งเหลาน้ันดวยในความเปนจริงจักรวาล

ทั้งหมดเหมือนกับครอบครัว ยุงอยูกับการแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางปจเจกชนในครอบครัว ญินและ               

เทวทูตมีความใกลชิดกับเราอยางมาก ในแบบแผนความคิดของพวกเขา  เพราะฉะน้ัน ทั้งสองจึงเคยชินกับ

เรามาก  

เราถูกเชื่อมโยงกับระบบดาราจักร และมีการสรางการเชื่อมตอกับดาราจักรเหลาน้ัน ความคิดที่ยังคง

ปรากฏออกมาในความคิดของเรา มาถึงเรา จากระยะทางที่หางไกลจากระบบแหงการต้ังหลักแหลงผานทาง

แสง คลื่นแสง เปนตัวนําพาภาพตัวอยางตางๆ กันของการนําเสนอความคิด ในรูปของความ นึกฝน 

ความเห็น จินตนาการและการพินิจพิจารณา ฯลฯ   เราถือวาสิ่งเหลาน้ีเปนการตามอําเภอใจและความนึกคิด

ของเราเอง แตในความเปนจริงแลวไมใช แบบแผนทางความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งมวลมีจุดรวมกัน และเปน

จุดรวมกัน จริงๆ หลังจากการรวบรวมภาพตัวอยางตางๆ กันของการนําเสนอความคิด มาใหขอมูลฝกใหเรา

เกี่ยวกับสิ่งเหลาน้ี ความรูน้ีขึ้นอยูกับจิตสํานึกของปจเจก และ ความเปนคนแบบใดของเขา การแสดงภาพ

ตัวอยางตางๆ กัน ถูกหลอไปใน รูปแบบน้ัน ซึ่งไดรับการยอมรับโดยจิตสํานึก ตามคุณคาแหงอัตตาของมัน 

 ณ ที่น้ีคงจะไมออกนอกประเด็นที่จะกลาววา สิ่งถูกสราง 3 ประเภท มีความเหมือนกันมากในนิสัย

ใจคอและทาทีของพวกเขา และทั้งสามน้ีถูกกลาวไว ในอัล กุรอานวา มนุษย เทวทูตและญิน 

เผาพันธุทั้งสามน้ี สามารถพบไดในระบบดาราจักรของจักรวาล  

ธรรมชาติออกแบบระบบดังกลาว  เพื่อใหเผาพันธุทั้งสามน้ีกลายมาเปนคนงานผูสรางสรรค คลื่น

ของการสรางสรรคจากจิตใจของพวกเขาแผซานไปในจักรวาล   และเมื่อคลื่นเหลาน้ีไปถึงจุดที่เหมาะสม 

หลังจากครอบคลุมระยะทางที่แนนอน ปรากฏการณหรือการสําแดงก็จะเกิดขึ้น 

จักรวาลคือชื่อของระยะทางของที่วาง และเวลา ซึ่งสรางขึ้นโดยคลื่นของอัตตาที่ผสมผสานผันแปร

ไปมา ความจริงกาลเทศะ คือรูปแบบที่แตกตาง กัน 2 รูปแบบของการผันแปรน้ี 

 

คลืน่อตัตา 

กฎเกณฑน้ีจะตองไดรับการรําลึกดวยการพิจารณาอยางมากวา ความ คิดเกือบทั้งหมดที่มาสูจิตใจ 

ไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองสวนตัวของเรา สิ่งเหลาน้ีเปนของสิ่งถูกสรางที่อยูใกลและหางไกลออกไป ซึ่งปรากฏ

อยู ณ ที่แหงใดแหง หน่ึงในจักรวาล มโนคติของสิ่งถูกสรางเหลาน้ันมาสูเราผานทางคลื่น และเมื่อ พยายาม

สรางการเชื่อมตอระหวางความคิดเหลาน้ีกับชีวิตของเรา  เรากลับประสพความลมเหลวเสียงายๆ  

สองสามสิ่งที่มีคุณคาตอการพิจารณาเกี่ยวกับคลื่นอัตตา ตามการ ศึกษาของนักวิทยาศาสตร คือ แสง



 

 

 

 

เปนสิ่งเดียวที่มีความเร็วสูงสุด แตไมรวด เร็วและวองไวถึงขนาดที่จะขจัดระยะทางของกาลเทศะได  แต

คลื่นอัตตา (ความ คิด) มีปรากฏอยูทุกหนทุกแหงในที่ที่ไมมีขอบเขตจํากัดในเวลาเดียวและพรอมๆ กัน โดย

ยึดกุมระยะทางของกาลเทศะเอาไว ระยะทางไมไดดํารงอยูสําหรับ สิ่งเหลาน้ี อันเปนระยะทางซึ่งคลื่นแสง

จะตองครอบคลุมเอาไว คลื่นน้ีไมแม แตจะยอมรับการมีอยูของระยะทาง 

เร่ืองราวของกษัตริยโซโลมอน (ศาสดาสุลัยมาน) และราชินีแหงซีบา (บิลกิส) ตามที่กลาวไวใน

บรรดาคัมภีรตางๆ ก็พิสูจนสิ่งเดียวกันน้ี 

ในทองพระโรงมหาราชวังของกษัตริยโซโลมอน ญินและสัตวชนิดตางๆ รวมทั้งมนุษย ยังคง

ปรากฏตัวอยูตามฐานันดร และอํานาจหนาที่ที่พวกเหลาน้ัน   ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงาน คร้ังหน่ึงเมื่อ

ทองพระโรงมหาราชวังของกษัตริย โซโลมอนเบิกขึ้นดวยความหรูหราโออา และอลังการ กษัตริย

โซโลมอนสังเกต เห็นวา เจานกฮุดฮุด (นกกะปูด) หายไป กษัตริยโซโลมอนจึงกลาววา 

“ทําไมฉันจึงไมเห็นเจานกฮุดฮุด หรือมันอยูในหมูผูที่ขาดไป ฉันจะลงโทษ มันอยางแนนอนดวย

การเฆ่ียนอยางหนักหนวง หรือยกโทษให หากมันสามารถ หาเหตุผลที่ชัดเจนจากการขาดหายไปมาอางได 

ฮุดฮุดหายไปไมนาน มันก็ขึ้นมายังทองพระโรง และตอบกับการไตถามของ กษัตริยโซโลมอนวา 

“ฉันกลับมาพรอมกับขอมูล ซึ่งเปนที่ยืนยันวา จะไมอยู ในความรูของทานอยางแนนอน น่ันคือ ในเยเมนมี

ราชินีแหงชีบา ซึ่งพระเจา ไดเตรียมสิ่งที่จําเปนใหกับนาง และนางมีบัลลังกทีส่งางดงาม ราชินีและประชากร

ของนางนับถือบูชาดวงอาทิตย มารรายไดลอลวงพวกเขาและพวกเขาไม เคารพบูชาพระเจาองคเดียว 

กษัตริยโซโลมอนกลาววา 

“เราจะไดเห็นในไมนานน้ีวาเจาพูดจริงหรือพูดเท็จ จงนําสาสนฉบับน้ีของ ฉันไป และสงใหกับ

พวกเขา และดูวาพวกเขาจะพูดวาอยางไรเกี่ยวกับมัน  

เมื่อเจาฮุดฮุดนําสาสนไปใหราชินีนางออกไปเคารพบูชาดวงอาทิตย ราชินีอานขอความของสาสน 

อยางละเอียด และกลาวกับขาราชบริพารวา  

“น่ีคือ สาสนที่สงมาถึงฉัน มันสงมาจากโซโลมอนความวา ดวยพระนามของพระเจา ผูทรงกรุณา

ปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ พวกทานอยาเยอหยิ่งกับฉัน และจงมาหาฉันอยางนอบนอม” 

พระนางกลาววา “โอหมูบริพารทั้งหลายเอย จงใหขอชี้ขาดแกฉันใน เร่ืองของฉัน ฉันไมอาจตัดสิน

ในกิจการใด จนกวาพวกทานจะรวมอยูดวย”  

พวกเขากลาววา 

“เราเปนพวกที่มีพลัง และมีกําลังรบที่กลาแข็ง สําหรับการบัญชาน้ัน เปนของพระนาง  

ดังน้ัน พระนางจงไตรตรองดูสิ่งใดที่พระนางจะทรงบัญชา” 



พระนางทรงกลาววา 

“จงตระหนักวา วิถีทางที่สาสนฉบับน้ีถูกสงมา เราตองพิจารณาที่จะเขาไปในเร่ืองน้ี 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 

“ฉันตองการใหบัลลังกของนางมาอยูที่น่ี กอนที่นางจะเดินทางมาถึง”  

ญินตัวใหญกลาววา 

“ขาพเจาสามารถนําบัลลังกของนางมาไดกอนที่การชุมนุมน้ีจะเลิกไป” ชายคนหน่ึงซึ่งมีความรู       

ในพระคัมภีร เมื่อไดยินเชนน้ันจึงกลาววา  

“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 แบบแผนน้ีเปนรูป จําลองของแบบแผนการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งเกิดขึ้นระหวางคลื่นของอัตตา เปน

ที่นาสังเกตวา แมแตคนที่เปนใบก็ถายทอดความคิดของตน โดยวิธีการขยับ ริมฝปากเล็กนอย และผูที่

สามารถอานริมฝปากออก ก็สามารถเขาใจความหมายที่คนใบพูดอยางสมบูรณ  แบบแผนน้ียังถูกเลียนแบบ

โดยพวกแรก ดังน้ันจะมีสัตวที่สงความรูสึกโดยปราศจากการออกเสียงใดๆ ในกรณีน้ีก็เชนเดียวกัน คลื่น

ความคิดมีการแลกเปลี่ยนกัน ตนไมมีการติดตอสื่อสารกันโดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางกัน วัตถุที่ไมมี

ชีวิตอยางเชน กอนอิฐ กอนกรวดและกอนหิน ตางมีการสื่อสารกันอยางแนนอนในลักษณะเดียวกัน 



 

 

 

 

ในความเปนจริงมีจิตสํานึกเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน ที่ควบคุมในจักรวาล ทั้งหมดไว และเพราะเปน

เร่ืองธรรมดาสามัญเชนน้ี ทุกคลื่นในปริมณฑลที่มอง เห็นและมองไมเห็น แมวาจะอยูในขั้วตรงกันขามของ

จักรวาลก็ตาม ก็ยังเขา ใจความหมายของคลื่นอ่ืน ความเขาใจความหมายของคลื่นทั้งในปริมณฑลที่ มองเห็น

และมองไมเห็น คือสวนประกอบอันสําคัญอยางยิ่งยวดของจักรวาล ความเขาใจน้ีมีความสําคัญเทากับการ

ดํารงอยูของตัวเราเอง เราสามารถ สังเกตสถานการณ  เงื่อนไขและการเคลื่อนไหวของดาวเคราะหดวงอ่ืน 

พรอม ดวยโลกซึ่งเปนดาวเคราะหของเราเอง กิจกรรมของมนุษย สัตว เทวทูต  การกระตุนหลากหลายที่

เกิดขึ้นในพืชและสิ่งไมมีชีวิต ผานการพิจารณาพินิจพิเคราะห การฝกฝนพินิจพิเคราะหเปนประจําจะแปร

สภาพของจิตใจไปสูจิตไรสํานึกจักรวาล (Cosmic Unconscious) สามารถทําใหไดรับการปลดปลอยจาก

ขีดจํากัดอัตตาของตัวเราเองได และเราเร่ิมการสังเกต ความเขาใจอยางลึกซึ้งและรักษาสิ่งใดก็ตามที่ต้ังใจวา 

จะใหไดรับความเขาใจในสิ่งน้ัน 

น่ีคือสิ่งที่เราเรียกวา จิตวิญญาณนิยม และโทรจิตก็เปนสาขาหน่ึงของ องคความรูน้ีของพระเจา โทร

จิตคือชื่อของความรูดังกลาว ที่เกี่ยวกับการแลก เปลี่ยนและการเคลื่อนยายความคิดจากจิตใจของคนหน่ึง

ไปสูอีกคนหน่ึง ขณะ ที่จิตวิญญาณนิยม หรืออาจกลาวไดวาปราจิตวิทยามีการศึกษากวางขวางและ ลึกซึ้ง

กวา เกี่ยวกับสูตรการสรางสรรคและการสนับสนุนสงเสริมสิ่งเหลาน้ีในจักรวาล 

ในหนังสือที่รูจักกันดีของเกาสอะลี ชาห ชื่อ ตัซกีเราะอ อัลเกาเชีย ทานเมาลานา ฮัซรัต กุล ฮาชัน

กลาววา คร้ังหน่ึงทานไดสอบถาม ฮัซรัตเกาส อาลี ชาห วา “ทานครับ ทานเคยตกอยูในความรักหรือไม” 

ทานกลาววา “เมื่อ เราไปถึงบานาราส ไฟซุล รัซซัน นองชายผูรับราชการอยูในกองตํารวจ ที่น่ัน มันเปนการ

พบกันที่มีความสุข เขายืนกรานใหฉันพักกับเขา แตฉันชอบที่จะอยูในมัสยิดริมฝงแมนํ้าคงคา ซึ่งมีทางหลวง

อยูใกลๆ นองชายของฉันมัก มาเยี่ยมเยียนและสงอาหารมาให วันหน่ึงขณะกําลังน่ังอยูริมขางผนังของมัสยิด

และไดมองดูผูคนเดินผานไปมา ทันใดน้ันเมื่อหญิงสาวพราหมณ ชาวแคชเมียร อายุราว 14 - 15 ป มีความ

งดงามอยางยิ่ง และพรอมดวยทาทางที่มีเสนหอยางมาก ไดเดินมาพรอมเพื่อนๆ ของเธอ ฉันถูกครอบงําดวย

ความปรารถนา เธอเดินสายเทาฟาดลงมายังฉันจริงๆ ตอมาฉันไปพักผอนที่หอง โดยทิ้งขอความไว ให

นองชายวา ไมตองการถูกรบกวน เน่ืองจากตองถือสันโดษจากโลกสักระยะหน่ึง ฉันปดประตูและน่ังลง

หลับตา จมด่ิงไปในจินตนาการเกี่ยวกับหญิงสาว คนสวย สภาวะน้ีฟุงซานอยูราวหน่ึงสัปดาห ฉันยังคงจมด่ิง

ไปในความคิดคํานึง เกี่ยวกับตัวเธอ จนกระทั่งถึงกับหลงลืมในการเคารพภักดีพระเจา หรือ แมแตลืมที่จะกิน

อาหาร ในวันที่แปดมีบางคนมาเคาะประตู ฉันเปดประตูและพบเธอ ยืนอยูที่น่ันพรอมดวยสามี มือถือถาด

ของหวาน สามีของเธอยังหนุมแนน และ หลอเหลา ฉันถามพวกเขาถึงวัตถุประสงคในการมาเยือนพวกเขา

ตอบวา เพื่อมาใหทานขอพรสําหรับลูกของเรา” 

ในตอนน้ันฉันเขาใจทันทีวามันเปนปฏิบัติการของกามเทพ มิฉะน้ัน พวกเขาคงไมหวงกังวล

เกี่ยวกับลูก ในชวงระยะเวลาการแตงงานเพียงสั้นๆ ฉันพบ วาเธอจองมายังฉัน ฉันบอกสามีของเธอวาขอให

เราอยูตามลําพังสักครูหน่ึง เพื่อวาฉันจะไดถามบางสิ่งบางอยางเปนการสวนตัว เขาจึงออกจากหองไป 



ในขณะน้ันฉันอายุ 45 ป ฉันกลาวกับตัวเองวา ตอนน้ีเจาตองการอะไรละ แตงงานกับเธอ เธอจะเปนของเจา 

หรือตองการความพึงพอใจแบบนองสาวจาก เธอ ถาใช ทําไมจึงยอมหยุดความสัมพันธเสียเลา เจามีความ

รอนใจที่จะอยู กับเธอ เธออยูที่น่ีแลว ตอนน้ีรีบตัดสินใจเสียเลย พูดในสิ่งที่เจาอยากจะพูด จิตใจของฉัน

แนะนําวา น่ีเปนเกมที่ดี และตองเลนมันใหดี และตอนน้ีฉันไมตองการเลนเกมอีกตอไป และน่ีก็คือ

ความสําเร็จอีกเชนกัน 

หลังจากการสนทนากับตัวเอง ฉันสอบถามบางสิ่งจากเธอและเรียกสามี ของเธอเขามา เขียน

เคร่ืองรางมอบใหพวกเขา แลวกลาวคําอําลา 

สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับฉันเมื่อพวกเขาจากไปก็คือ เกมแหงความรักน้ีมีผลกระทบในอีกดานหน่ึงอยาง

แนนอนเหมือนกัน  ดังน้ันหลังจากเที่ยงคืนไปแลว ฉันไดออกจากมัสยิดและไปพัก ณ สถานที่แหงหน่ึงอยู

หางออกไปจากที่น่ันประมาณกวา 20 ไมล 

วันตอมาเธอก็มาที่น่ันพรอมดวยสามี มีทาที่อิดโรยปรากฏบนใบหนา ทาทางเหน่ือยหนายและ

ออนเพลียเต็มที่ เมื่อเขามาใกลเธอ เธอออนวอนใหฉันไปกับพวกเขายังบานาราส  เมื่อฉันเห็นวาพวกเขายืน

กราน จึงบอกไปวาฉันจะอยู ที่น่ีเพื่อทํางานเรงดวนสักสองสามอยาง  และทันทีที่เสร็จทําธุระแลว จะเดินทาง

ไปพักกับพวก เขาในสองสามวัน ดวยเหตุน้ีหลังจากใหการปลอบใจพวกเขาแลว ฉันจึงสง พวกเขาไปยังบา

นาราส เมื่อทั้งสองจากไป ฉันจึงเดินทางไปลัคเนาและไมได เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกเลย” 

 

กฎการแลกเปลีย่นความคดิ 

มนุษยประกอบขึ้นดวยวงแหวน 3 วง หรือ 3 ระดับชั้น วงแหวนแรกคือ จิตสํานึกของปจเจกบุคคล 

วงแหวนที่สองคือจิตไรสํานึก ของปจเจก และกอรูปจิตสํานึกของมนุษยชาติ วงแหวนที่สามคือจิตไรสํานึก 

ของมนุษยชาติ ซึ่งเปนจิตสํานึกของจักรวาล สิ่งน้ีถูกครอบงําในฐานะจิตสํานึก 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 ขั้นตอนน้ีของจิตใจหรือ

ภาวะจิตไรสํานึกของเผาพันธุตางๆ รูจักกันในฐานะจิตสํานึกของจักรวาล 



 

 

 

 

สิ่งน้ีชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางทุกสิ่งที่ดํารงอยู ในจักรวาล ลวนพบไดใน

ปจเจก และการแลกเปลี่ยนของขอมูลเหลาน้ียังคงเกิด ขึ้น เทวทูตและญีนก็เขามาอยูภายใตการพิจารณาดวย 

เมื่อขอมูลเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางเหลาน้ี มีการแลกเปลี่ยนในจิตใจของสิ่งถูกสราง หรือกลาวอีกอยาง หน่ึง คลื่น

ความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งหมดของจักรวาลยังคงถายโอนมายังเรา สิ่งถูกสรางถูกรับรูเพราะการถายโอน

ความคิด เรารับรูสิ่งใดก็ตาม เมื่อคลื่น ความคิดของสิ่งถูกสรางน้ันมายังจิตใจของเรา ในทํานองเดียวกัน 

ความสํานึก ในความรูสึกหิวและกระหายก็เกิดขึ้น เมื่อจิตใจไดรับขอมูลเกี่ยวกับความหิวและ ความกระหาย

น้ี ในรูปของความคิด เรารูสึกประทับใจบางคน เน่ืองจากคลื่น ไดซึมซาบจากบุคลิกลักษณะของเขามาสูคลื่น

ของการควบคุมในตัว เรา การยอมรับและการปฏิเสธของความคิดใดๆ ซึ่งทําใหเราไปใกลชิดกับบางสิ่ง หรือ

ทํา ใหเราหางไกลออกจากบางอยาง ความลมเหลวตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแลก เปลี่ยนความคิดน้ี ทําใหเรา

ไมสามารถรูจักซึ่งกันและกันได 

ความคิดมาถึงเราโดยผานสื่อของแสง ในศัพทแสงของเราเองเรียกความคิดน้ีวา ความเพอฝน 

จินตนาการ มโนคติ แนวความคิดและแบบแผน ความคิดของสิ่งถูกสรางทั้งมวลมีจุดรวมกัน และจุดรวมกัน

น้ีเองที่ถูกปอนขอมูล ใหเราเกี่ยวกับการดํารงอยูของสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ โดยที่จิตไรสํานึกของมนุษยยังคงติดตอ

อยูอยางตอเน่ืองกับขอบเขตทีห่างไกลออกไปของจักรวาล เพราะฉะน้ัน หลังจากรวมศูนยความคิดของเรา

ไปยังจุดเดียวอยางเขมขน เราสามารถ ถายทอดสาสนของเรา แมแตไปยังมุมที่ไกลที่สุดของจักรวาล น่ีคือกฎ

เบื้องหลังศาสตรของโทรจิต 

มนุษยเปนสัตวพูดได ซึ่งสื่อสารความคิดของตนผานทางเสียง ในขณะ ที่สัตวอ่ืนๆ ถายทอด

ความรูสึกและความคิดโดยปราศจากการใชเคร่ืองมือของคําพูด น่ีมีหลักฐานจากความจริงที่วา ความคิด

สามารถไดรับการแลกเปลี่ยน โดยไมจําเปนตองใชคําพูดและเสียง มนุษยแสดงความรูสึกและอารมณผาน

ทาง คําพูดและเสียง  และความรูสึกที่แสดงตอสัตว มันจะรับรูเกี่ยวกับความเขาใจ  ดวยการสนองตอบอยาง

ที่สามารถกระทําได  ในเร่ืองราวของกษัตริยโซโลมอน กับมด  ซึ่งกลาวไวในคัมภีร อัลกุรอาน การโตตอบ

กันระหวางกษัตริยโซโลมอนกับมด   ถูกรายงานไว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะบันทึกไววา  มดไมไดพูดกับ 

กษัตริยโซโลมอน และกษัตริยโซโลมอนก็ไมไดแสดงความเขาใจตอคําพูดของมด  เปนที่ชัดเจนวามดไมเคย

สนทนาดวยคําพูดอยางที่เรากระทํา  จะตองมีการสื่อสารผานทางคลื่นความคิด และกษัตริยโซโลมอนได

แสดงการรับรูและเขาใจคลื่นเหลาน้ัน  สิ่งที่ไดรับจากเร่ืองน้ีก็คือ   ความคิด  ความรูสึก  การรําลึกถึงและ

อารมณ  ก็สามารถไดรับการถายทอดโดยปราศจากคําพูดได  

โทรจิต คือ ศิลปะการแลกเปลี่ยนความคิด  โดยปราศจากการใชสื่อซึ่งเปนที่รูจักกัน   ถาเราสามารถ 

รวมศูนยความคิดของเราตอบุคคลหน่ึง เหมือนกับเกาส  อะลี ชาห ดังน้ัน  หลังจากบุคคลเปาหมายของ

ความคิดเรา กลายเปนเปาความคิดของเรา   ก็จะเร่ิมไดรับความคิดที่เราถายทอดไปได   และหลังจากมี

ความคุนเคยกับตําแหนงพื้นฐานของจักรวาลแลว    เราก็สามารถสงผานความคิดของเราไปยังจุดพื้นฐานน้ัน

ได    น่ีคือขั้นตอนเกี่ยวกับที่เร่ิมตนในอัล กุรอาน วา  



“และเราไดสรางสิ่งที่มีอยูในชั้นฟา และแผนดิน   เพื่อรับใชพวกเจา” 

สิ่งเดียวก็คือเราควรจะรับรูเกี่ยวกับความจริงที่วา    สิ่งถูกสรางทั้งมวลในจักรวาลยังมีการหยั่งถึงกัน

อยางแนนแฟน   โดยผานทางคลื่นความคิด   และทุกๆ   ปจเจกยังคงแลกเปลี่ยนความคิดกับปจเจกอ่ืนๆ    

ถึงแมปจเจกน้ันจะไมรับรูก็ตาม   โดยที่เราไมรูเร่ืองกฏหมายการแลกเปลี่ยนความคิดน้ี   จึงลมเหลวที่จะ

เขาใจอยางลึกซึ้งถึงความคิดจากสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ    ที่มายังจิตใจของเรา   ความไมรูเกี่ยวกับกฎเกณฑน้ี   ยัง

เปนผลทําใหความคิดของเราเองเสื่อมลง    ความเสื่อมลงของความคิดเปนผลทําใหพลังของเจตนารมณ

ออนแอ   ผูที่มีพลังเจตนารมณเขมแข็ง จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากกวาผูอ่ืน  เพียงเพราะความจริงที่วา  

ความเสื่อมถอยของความคิดของเขาจะลดลงในอัตราที่นอยสุด   และความสนใจของเขายังคงพุงเปาไปยังจุด

ที่แนนอน   ทําใหสามารถที่จะสนใจการใหความสนใจสิ่งใดอยางรวมศูนยได  บุคคลเชนวามีบุคลิกภาพที่

นาประทับใจ  และสามารถทําใหผูอ่ืนมั่นใจที่จะเห็นดวยกับเขาอยางงายดาย   ผูที่ไมมีพลังเจตนารมณที่

เขมแข็ง จะถูกบังคับใหใชชีวิตอยางไรจุดมุงหมาย    และปราศจากเปาหมายที่มั่นคงแนนอน    เพื่อใช

ประโยชนจากพลังเจตนารมณอยางเหมาะสม และเพื่อทําใหมันเขมแข็ง  จําเปนที่จะตองรับรูความจริงขอ

ที่วา ชีวิตของเราทั้งหมดหมุนเวียนอยูรอบๆ   ความคิด  และความสัมพันธอันซอนเรนที่ดํารงอยูระหวาง

จักรวาลกับสมาชิกที่เปนสิ่งถูกสรางก็วางอยูบนความคิดเชนกัน 

  แตสัตวแสดงความรูสึกโดยปราศจากคําพูดและเสียง และความลมเหลวของการใชความคิดเปน

เคร่ืองมือ เปนผลมาจากความไมสมหวัง ความตํ่าตอยและความทุกขยาก แบบฝกหัดทั้งหมดที่ไดรับการ

แนะนําเพื่อสราง ความเขมแข็งใหพลังเจตนารมณ หรือพัฒนาความเขมขนน้ัน ความจริงถูกพุงเปาไปที่การ

ปรับปรุงจิตใจของผูสงสัยและบรรจุความมั่นใจลงไปแทนการฝกฝนอยางตอเน่ืองและเพียรพยายามอยาง

เขมขน สามารถทําให ความคิดรวมศูนยไปยังจุดเดียวได ภาวะของการรวมศูนยอยางเขมขนน้ีชวย ในการ

แทนที่ความสงสัยและความไมแนใจดวยความมั่นใจน้ัน และความคิดเร่ิม มาเปนปรากฏการณ เพราะการ

สนับสนุนของการพัฒนาพลังเจตนารมณ และการตัดสินใจ น่ีคือความลับของโทรจิต ผูที่สนใจการศึกษา

ศิลปะวิทยาการแขนง น้ีน้ันจะ ตองเรียนรวมศูนยความคิดไปที่จุดเดียวเทาน้ัน เงื่อนไขเพียงประการ เดียวที่

จะทําใหไดรับความสําเร็จก็คือ การฝกฝนอยางพากเพียรและดวยหัวใจทั้งหมด 

มนุษยผานพนขั้นตอนมากมายของชีวิตในชวงเวลาอันสั้น และใชประโยชนจากสวนนอยนิดเพื่อ

การดํารงชีวิตของตน ดวยการผสมผสาน และ เชื่อมตอสวนนอยนิดน้ีเขาดวยกันในจิตใจของเขา เราทั้งกาว

ไปขางหนาจาก เวลาสวนนอยนิดสวนหน่ึง ไปยังสวนที่ตามมา หรือถอยหลังกลับไปยงัสวนที่ ผานมาแลว

เพื่อใหเขาใจสิ่งน้ี มนุษยคิดถึงการกินอาหารแตเพราะทองเสีย ความต้ังใจจึงตองถูกสละไป แตจะทนอยูได

นานเทาสักเทาใดน้ัน เขาไมมีความคิดใน เร่ืองน้ี เชนเดียวกันความคิดเปนสวนประกอบของชีวิต ซึ่งทั้งทํา

ใหเขาประสบ ความสําเร็จและลมเหลว ความต้ังใจถูกสรางขึ้น กระน้ันการสละหรือเลื่อนไป ไมวาจะกอตัว

ขึ้นภายในชั่วนาท ีชั่วโมง เดือนหรือชั่วนาตาป อยางไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ถูกละทิ้งไปทั้งหมด การละทิ้ง

หรือการสละเสียน้ี เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย 



 

 

 

 

หลังจากมีความมั่นใจเกี่ยวกับความจริงที่วา    ชีวิตทั้งหมดของเราหมุนเวียนอยูรอบๆ   ความคิด   

เราตองพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะลดการเสื่อมลงของความคิด   มีเพียงวิธีการเดียวสําหรับมัน และเพื่อละเวน

จาก ความไมนาไวใจและความไมแนนอน  รวมทั้งเพื่อไมยอมใหความสงสัยและความแคลงใจเขามาใน

จิตใจของเรา    มีความสําคัญเชนกันที่จะตองระลึกไวคือ  เหตุผลที่อยูเบื้องหลังพลังเจตนารมณที่ออนแอคือ  

การดํารงอยูของความสงสัยในจิตใจของคนๆ  หน่ึง และเพื่อขจัดความสงสัยและความไมแนใจ  เราตองมี

ความรูเกี่ยวกับการที่ความสงสัยถูกสรางขึ้นในจิตใจ  คร้ันแลวเราจะสามารถมีชีวิตอยูกับความมั่นใจใน

ความศรัทธาได  การมีความมั่นใจและความศรัทธาเปนการแกไขเพียงอยางเดียว  เพื่อใหยังคงไดรับการ

ปกปองจากความสงสัยและความไมแนใจ 

ความออนแอของการตัดสินใจและพลังเจตนารมณ   ถูกสรางออกมาเพราะความสงสัยและความ

คลางแคลงใจ  ตราบที่เทาที่ยังมีความไมแนนใจอยูในความคิด  สภาวะของความมั่นใจก็เปนไปไมได    เมื่อ

ไมมคีวามมั่นใจอยู พลังเจตนารมณก็ไมมีอยู    บุคคลผูน้ันก็ไมสามารถใชความคิดของตนเปนเคร่ืองมือได  

ความลมเหลวของการใชความคิดเปนเคร่ืองมือ  เปนผลมาจากความไมสมหวัง ความตํ่าตอย และความทุกข

ยาก   แบบฝกหัดทั้งหมดที่ไดรับการแนะนําเพื่อสรางความเขมแข็งใหพลังเจตนารมณ   หรือพัฒนาความ

เขมขนน้ัน  ความจริงถูกมุงเปาไปที่การปรับปรุงจิตใจของผูสงสัยและบรรจุความมั่นใจลงไปแทน 

การฝกฝนอยางตอเน่ืองและเพียรพยายามอยางเขมขน  สามารถทําใหความคิดรวมศูนยไปยังจุดเดียว

ได   ภาวะของการรวบรวมศูนยอยางเขมขนน้ีชวยในการแทนที่ความสงสัยและความไมแนใจดวยความ

มั่นใจน้ัน  และความคิดเร่ิมมาเปนปรากฏการณ เพราะการสนับสนุนของการพัฒนาพลังเจตนารมณ และการ

ตัดสินใจ น่ีคือความลับของโทรจิต  ผูที่สนใจการศึกษาศิลปะวิทยาการแขนงน้ี ตองเรียนรูที่จะรวมศูนย

ความคิดไปที่จุดเดียวเทาน้ัน    เงื่อนไขเพียงประการเดียวที่จะทําใหไดรับความสําเร็จคือ  การฝกฝนอยาง

พากเพียร และดวยหัวใจทั้งหมด 

มีสิ่งตางๆ มากมาย เชน ความยากลําบาก ความทุกขเข็ญ ความวิตก กังวล โรคภัยไขเจ็บ ความ

ลําเค็ญ ความตกตํ่า ฯลฯ และเพื่อปรับสิ่งเหลาน้ี ใหเทาเทียมกัน มีสิ่งหน่ึงที่เรียกวา “สันติภาพ” ซึ่งมนุษย

สามารถมองเห็นความสะดวกสบาย เกือบทั้งหมดน้ันไมเปนความจริงแตเปนเร่ืองโดยสมมติ และสําหรับ

มนุษยเปนสิ่งที่งาย  สิ่งน้ีไดสรางทิศทางความโนมเอียงไปสูนิสัยที่ออนโยน ความจริงการเกิดขึ้นของสมอง

มนุษยน้ัน เปนลักษณะที่ทําใหเขาดําเนินไปสู ความสะดวกงายดาย และหลีกเลี่ยงความยากลําบาก น่ีเปน

ทิศทางที่ชัดเจน 2 ทิศทาง และมนุษยใชชีวิตระหวาง 2 ทิศทางน้ีผานความคิดของตน ทุกๆ กิจกรรมกระตุน

ไปสูหน่ึงในสองทิศทางน้ี เราตัดสินใจแผนการเมื่อเรารับรูมัน ซึ่งมีความสําเร็จสมบูรณในทุกรูปการ และ

ทิศทางก็ถูกตอง แตบังเอิญหลังจาก กาวออกไปไมกี่กาว ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในจิตใจ ดวยการ

เปลี่ยนแปลง น้ีทิศทางความคิดของเราก็ประสพกับการเปลี่ยนแปลง เปนเหตุใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดในทิศทางของกิจกรรมของเรา และเปาหมายที่เรามุงไปสู ก็ถูกละลืมไป ทีน้ีอะไรเลาที่หลงเหลืออยู

กับ เรา คนหาไปในความมืดมน และ กาวไปแบบคลําๆ น่ีคือเหตุที่มีเพียงคนเดียวจากคนนับลานๆคน ซึ่ง



กาวออกไป ในทิศทางที่ถูกตอง และไมถอนตัวกลับออกมา อาจนายินดีที่จะไมลืมวา ทั้งหมดน้ีอยูใกลๆ ใน

ระหวางขั้นตอนของการสงสัย และความเชื่อมั่น เทาที่คนสวน ใหญไดรับการพิจารณา พลังหลักที่ควบคุม

จิตใจของพวกเขา คือจิตที่ไมแนนอน และความสงสัย ซึ่งมีผลกระทบตอเซลลจิตใจของพวกเขาอยางไมหยุด

หยอน ยิ่งมีความสงสัยรุนแรงเพียงใด ความเสื่อมลงของเน้ือเยื่อสมองก็มีมากขึ้นเทาน้ัน จะไมเปนการออก

นอกประเด็นที่จะกลาววา เสนประสาททั้งหมดของรางกายทํางานภายใตการควบคุมโดยตรงของเน้ือเยื่อ

สมอง และการเคลื่อนไหว ของเสนประสาทคือชีวิต 

การเชื่อในบางสิ่งบางอยางมคีวามยากลําบากสําหรับมนุษย เทากับการ ออกมาจากสิ่งลอลวงตาลวง

ใจ ความสงสัยและความไมเชื่อ ตัวอยางเชน มีมนุษยแสดงตัวเอง ขัดแยงกับความจริงที่เขาเปน เขาซุมซอน

ความออนแอของเขา เสมอ  และอวดอางคุณธรรมที่นาสงสัย ซึ่งความเปนจริงไมใชเปนของเขา 

 

สังคมกบัความเช่ือของเรา 

สังคมซึ่งบุคคลไดรับการศึกษาและอุมชูขึ้นมาไดกลายเปนความเชื่อของ เขา และจิตของบุคคลผูน้ัน

ก็ลมเหลวในการวิเคราะหความเชื่อของตนเอง และ ความเชื่อน้ีไดกลายเปนความเชื่อของเขา ถึงแมวามันจะ

ไมมีอะไรมากกวาการ หลอกลวงใหเขาใจผิดก็ตาม  ดังที่ไดกลาวแลววา สาเหตุหลักของสิ่งน้ีก็คือ เขา 

วางตัวตรงกันขามกับสิ่งที่เปนความจริงๆ 

ชีวิตแบบน้ีทําใหเขาตองเผชิญกับความยากลําบากมากมาย เปนความยากลําบากที่ไมสามารถแกไข

ได ในทุกขั้นตอนไดทําใหเกิดความกลัวในตัวเอง วา การกระทําของเขาจะพิสูจนวา เปนสิ่งที่หาประโยชน

อันใดมิได และปราศจากผลลัพธใดๆ บางคร้ังความสงสัยน้ีมีความรุนแรงถึงขนาดที่เร่ิมเชื่อวา ชีวิตของเขา

กําลังเผชิญหนากับการถูกทําลาย และถาไมถูกทําลายมันก็อยูในภยันอันตรายอันใหญหลวง ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้น

เพราะการเสื่อมลงอยางรวดเร็วของเน้ือ เยื่อสมอง อันเปนผลลัพธในขั้นสุดทายของความสงสัย 

เมื่อชีวิตดํารงอยูตรงขามกับสิ่งที่เปนจริง หรือวางตัวตรงกันขามกับที่ เปนในความเปนจริง ดังน้ัน 

การกระทําและการปฏิบัติที่อาศัยพื้นฐานมาจาก ชีวิตลักษณะเชนน้ี จะไมใหผลลัพธในทางบวกแตประการ

ใด เมื่อเขาตองการ ผลสัมฤทธิ์ตามประสงคจากการปฏิบัติเชนน้ัน การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมลงอยาง

รวดเร็วของเน้ือเยื่อสมอง ก็เปลี่ยนแนวทางการใชชีวิตของเขา  และทั้งยังจะไมใหทั้งผลลัพธใดๆ หรือพิสูจน

วาเปนอันตราย หรือสรางความสงสัยซึ่ง เปนอุปสรรคและกีดขวางเขาจากการกาวออกไปทั้งสิ้น 

ในความเปนจริงน้ันโครงสรางทางอารมณหรือรูปทรงของจิตใจ อยูใน การควบคุมของมนุษยเอง  

ณ ที่น้ี “โครงสราง” หมายถึงอัตราการเสื่อมลง ของเน้ือเยื่อสมองมีอยูสูง ปานกลางหรือตํ่า  นับเปนโชคที่

นายินดี ถาบางคนไดรับความปลอดภัยจากความสงสัย  ซึ่งเปนเพราะเน้ือเยื่อสมองเสื่อมลงในระดับตํ่าที่สุด 

ความศรัทธาและการปราศจากซึ่งความไมแนนอนในจิตใจเปนสัดสวน โดยตรงกับความสําเร็จในชีวิต 

ในขณะที่ความรุนแรงของความสงสัยและความไมแนนอนเปนสัดสวนโดยตรงกับความลมเหลวในชีวิต 



 

 

 

 

ความเส่ือมของเนือ้เยือ่สมอง 

นับวาโชคไมดีในสวนของมนุษย ที่ตีคาความรูและวิทยาการซึ่งพระเจา มอบใหบนพื้นฐานที่เขา

สรางขึ้นมาเองและบนกฎเกณฑที่ผิดพลาด ทั้งยังปฏิเสธที่จะยอมรับในลักษณะดังกลาว   แสงสวางที่เปดเผย

โดยพระเจาอยูในฐานะพื้นฐานของความรูทุกๆดาน มีความตองการใหมนุษยสํารวจแสง ประเภทและ

ลักษณะดังกลาว รวมทั้งองคประกอบของมันในระดับที่มากที่สุด แตมนุษยไม เคยใหความสนใจอยางจริงจัง

และสิ่งน้ีก็ยังคงมืดมนอยูเสมอ มนุษยไมเคย พยายามเลิกมานน้ีออก เพราะมานดังกลาวไมเคยปรากฏตอเขา 

หรือไมก็ไมเคยใหความสนใจตอมัน มนุษยไมเคยพยายามสํารวจระเบียบและกฎเกณฑที่ควบคุม

องคประกอบของแสง ถาเขายอมรับการเขาใกลน้ี ความเสื่อมลงของเน้ือเยื่อสมองก็จะมีอัตราที่ตํ่าที่สุด และ

จะมีความกาวหนาไปสูความเชื่อมั่น และ ความสงสัยก็จะไมสรางปญหาใหเขามากเทากับที่เปนอยูในขณะน้ี 

อุปสรรคและ สิ่งกีดขวางการเคลื่อนไหวในทางปฏิบัติก็จะนอยที่สุดดวยแตมันไมไดเกิดขึ้น ดังน้ัน เขาจึง

ไมไดสํารวจประเภทของแสงหรือพยายามที่จะคนพบธรรมชาติของมัน 

มนุษยไมรูแมแตวา แสงก็มีการสรางโครงสรางและธรรมชาติที่เปน ลักษณะเฉพาะ ทั้งยังมีแนวโนม

และความโนมเอียงของคุณลักษณะเฉพาะพวก มนุษยยังไมรูดวยซ้ําวาแสงน้ี ที่แทคือชีวิตของเขา และไดทํา

การปกปองพวกเขาดวยใน ขณะเดียวกัน มนุษยคุนเคยกับรูปจําลองของดินกับฝุน ซึ่งมิไดครอบคลุมใดๆ 

ของตัวเองเทาน้ัน รูปจําลองซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้น  ซึ่ง ไมมีความจริงใดๆ ในตัวมันเอง ความจริงคือสิ่งที่

พระเจาทรงเปาเขาไปในราง ทั้งในรูปของวิญญาณ ความไมเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสง ทําใหเกิดความ 

รังเกียจตอคําดํารัสของพระเจาในเร่ืองน้ี ความรังเกียจยิ่งเพิ่มขึ้น ความสงสัย และใจที่ลังเลก็จะเพิ่มขึ้น และ

ความศรัทธาและความเชื่อก็จะแตกละเอียดลงตามน้ัน 

นักจิตวิญญาณนิยมใหคํานิยามความศรัทธาวา เปนความเชื่อที่ปราศจากขอสงสัย 

สาเหตุที่แทจริงของความออนแอในการตัดสินใจหรือในความศรัทธาก็ คือความสงสัย ตราบเทาที่

ความไมสูเต็มใจและความลังเลในความคิดยังมีอยู ความมั่นใจในความศรัทธาก็เปนไปไมได หลังจาก

ความคิดไดรับแสงสวางของความศรัทธาและความเชื่อที่มั่นคงแลว ก็จะกลายเปนปรากฏการณที่ชัดเจน 

เพื่อตรวจสอบความเสื่อมลงของเน้ือเยื่อสมอง เราตองมีพลังเจตนารมณ ที่ไดรับการพัฒนาแลว 

แบบฝกหัดที่ไดรับการออกแบบโดยนักจิตศาสตร เพื่อ พัฒนาพลังเจตนารมณน้ัน ซึ่งมีเปาหมายโดยพื้นฐาน

สําหรับแบบแผนความเชื่อมั่นที่ดีกวา 

 

การรวมศูนย์ความสนใจ 

ระยะทางระหวางความลังเลกับความมั่นใจในเชิงของเวลาน้ัน ในดานหน่ึงคือ 100 ป และในอีกดาน

หน่ึงคือชั่ววินาทีเดียว สิ่งน้ีประหน่ึงวาเปนคํา พูดปริศนา แตพระเจาผูทรงสูงสงไดแจกแจงมันเพื่อความ



เขาใจที่ลึกขึ้ง ในดํารัส ตอไปน้ี 

“คัมภีรน้ีไมมีขอสงสัย ในน้ันมีทางนําสําหรับผูที่มีความศรัทธาในสิ่งเรนลับ” (บทที่ 2 โองการที่ 2) 

ณ พระเจาผูทรงบริสุทธิ์กลาวถึงสองสิ่ง 

(1) ดวยการกลาววา “คัมภีรที่ไมมีขอสงสัยใดๆ ความสงสยัจึงถูกลบลางไป 

(2) สิ่งเรนลับซึ่งเทากับความศรัทธาและความมั่นใจ 

สิ่งน้ีชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา พระเจาไมอนุญาตใหเรามีความสงสัยหรือ ไมแนใจ ความมั่นใจและ

ความเชื่อเทาน้ันที่ไดรับอนุญาตใหคงอยูในจิตใจ สิ่งน้ีถูกเรียกวา “ความเชื่อในสิ่งเรนลับ” ซึ่งจัดเตรียมทาง

นําไว วัตถุประสงค ของทางนําน้ันมีความสําคัญมาก สิ่งหน่ึงน่ันคือ ไมวาจะเห็นหรือไม เขาใจหรือไม รับรู

หรือไม ก็ตองไดรับการเชื่อวามีอยู สิ่งน้ีไดเตรียมทางนําทั้งหมดไว และมันหอมลอมมนุษยไวจากทุกทิศทาง 

เมื่อความคิดที่เจิดจาไดรับการฝกฝนใหคงรวมศูนยอยางเขมขนอยูบนจุดเดียวอยางมากมาย 

จนกระทั่งแสงแหงความสงสัย และไมแนใจจะถูกแทนที่โดยแสงแหงความมั่นใจ ดวยเหตุน้ี เน่ืองจากการ

สนับสนุนของการตัดสินใจ มันก็พรอมที่จะกลายเปนการปรากฏที่เปนจริง 

ทานไดอานถึงการแสดงออกในทางปฏิบัติของการรวมศูนยความคิด อยางจริงจัง และผลลัพธของ

ความมั่นใจที่ปรากฏการณติดตามมาเกี่ยวกับ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานเกาส อะลีชาห เหตุการณที่มี

ธรรมชาติคลายคลึงกัน ซึ่งไดถูกรายงานมายังเราโดยผูอาวุโส มีดังน้ี 

“เมื่อลูกสาวของนักธุรกิจคนหน่ึง มีอายุครบ 15 ป วันหน่ึงสิ่งแปลกประหลาดไดเกิดขึ้นกับเธอ เมื่อ

เธอต่ืนนอนขึ้นก็พบวา มีลวดลายจากเฮนนา อยูที่มือของเธอ   จูๆ ในตอนเที่ยงเธอก็มีอาการเปนลมไมไดสติ 

จากน้ันก็เร่ิม เปนทุกวันพฤหัสบดี ในเวลาที่แนนอน  เธอจะมีอาการวิงเวียนเปนลม หมอเร่ิมรักษาเธอดวย

อาการฮิสทีเรีย เมื่อเห็นวาอาการไมดีขึ้น เธอจึงถูกนําไปบําบัดทางจิต พวกเขาวินิจฉัยวาถูกเวทยมนต และ

พยายามไลวิญญาณใหออก จากตัวเธอ เมื่อของขลัง เคร่ืองรางและวิธีการอ่ืนๆ ของหมอมนต ตางประสบกับ

ความลมเหลว เธอจึงถูกนําตัวไปพบกับฮากิมและหมอในทองถิ่น การบําบัดน้ีและวิธีการอ่ืนๆ   ดําเนินไป

เปนเวลา 4 ป   จนกระทั่งวันหน่ึงซึ่งเธอจะตองเปนลมไมไดสติ กลับปรากฏวาเธอดูมีความสุขและร้ังสติไว

ได หลังจากต่ืนนอนในตอนเชา เธอเร่ิมเสริมสวยหลังจากอาบนํ้าเสร็จสรรพสวมใสเสื้อผาไหมและใส 

นํ้าหอม เธอดูเหมือนเปนเจาสาวที่เพิ่งแตงงานใหม   เมื่อถูกถามถึงการตระเตรียม ตางๆน้ี เธอตอบดวยความ

เอียงอายวา “เขา” กําลังจะมา และถาฉันไมเตรียม ตัวใหพรอมเขาจะโกรธ    เมื่อเตรียมสิ่งตางๆ รอบตัวแลว 

เธอก็น่ังบนเตียงอยางสงบเสงีย่มเพื่อรอคนๆ หน่ึง เมื่อดวงอาทิตยเร่ิมคลอย เธอก็ลมลง ซึ่งกิน เวลายาวไป

จนถึงตอนเย็น 

บรรดาคณะแพทยและฮากิม ใหคําแนะนําอยางเปนเอกฉันทวาการแตงงานจะทําใหอาการฮิสทีเรีย

ของหญิงสาวหายไป เมื่อเธอรูเร่ืองการตัดสินใจ เธอตอตานอยางรุนแรง แตพอแมของเธอไมใหความสนใจ

และจัดการแตงงาน เธอกับเด็กหนุมที่ดีในวงศญาติของพวกเขา 



 

 

 

 

ในวันรุงขึ้นหลังจากการแตงงาน เธอไลสามีของเธอออกจากหอง และ ขูวาจะเปดเผยอาการกามตาย

ดานของเขา ผูอาวุโสในครอบครัวพยายามที่จะ เขาประนีประนอมแตสามีทอใจ  และหยาเธอในที่สุด ทั้ง

สองครอบครัวมีการถก เถียงกันอยางรุนแรงเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  ผูอาวุโสไดเขาไปใกลสามีและสอบถามเขา เขา

เลาวา ความจริงเปนอยางน้ัน และเมื่อเขาเขาไปหาเธอ เขาก็สูญเสียความ เปนชายไปจนหมดสิ้น ทุกคนลง

ความเห็นดวยการตําหนิวาเด็กหนุมโกหก ซึ่ง ในที่สุดเขาก็ฆาตัวตาย 

พอคาพยายามแตงงานกับลูกสาวของเขาเปนคร้ังที่สอง แตก็ลมเหลว คร้ังแลวคร้ังเลาที่เขาพยายาม

รักษาอาการของเธอ สักพักหน่ึงเขาก็ไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับฮากิมคนหน่ึง ซึ่งรักษาคนไขอยูในตําบลที่อยู

หางออกไปหลาย รอยไมล คนไขจากทุกหนทุกแหงไปหาเขา เขามีความรูเกี่ยวกับการบําบัดและไมคิด

คาใชจาย 

การเตรียมการเดินทางไปหาฮากิมจึงถูกกําหนดขึ้นในวันอาทิตย   เพื่อวาเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึง

ในวันพฤหัสบดี ฮากีมก็จะไดเห็นอาการของเด็กและวินิจฉัยอาการจะไดงายขึ้น 

เมื่อครอบครัวพรอมดวยเด็กสาวเดินทางไปถึง ฮากีมไมรับรักษาคนไข ในวันพฤหัสบดี เพราะเขาจะ

ใชเวลาน้ีในการปลีกวิเวก  พวกเขาไมมีทางเลือก นอกจากคอยจนถึงวันศุกร เด็กสาวมีอาการเปนลม

ตามปกติและทุเลาขึ้นใน ตอนเย็น พอคาพบดวยวาฮากีมเปนคนโสด และปฏิเสธคําแนะนําใดๆ ที่ใหแตง 

งาน ถามีคนยืนกราน เขาจะบอกวาเขาแตงงานแลว ดวยการชี้ไปที่รูปที่กลาว วาเปนภาพภรรยาของเขา 

ในที่สุด  วันศุกรพอคาก็ไดจองที่ของเขาในแถวของคนไข    ดวยความคิดวาใหถึงรอบของเขา

โดยเร็วที่สุด ทุกคนเฝารอประตูเปด   แตประตูเปดก็ยังไมเปด ผูคนก็รอนใจและเร่ิมเคาะประตู แตไมมีใคร

ตอบ ในที่สุดทุกคนจึงพังประตู เขาไป เพราะเกรงวาฮากิม อาจประสบกับอุบัติเหตุ เมื่อผูคนเขาไปก็พบวา

หองวางเปลา และประตูหลังเปดอยู ทุกสิ่งทุกอยางในหองอยูในสภาพปกติ ยกเวน ตัวของฮากิม รูปภาพที่

เขาอางวาเปนภรรยาของเขาตกอยูบนพื้นพรอมดวยซอง ที่จาหนาถึงพอคา เมื่อพอคาเปดดูก็พบจด

หมายความวา “ฉันไดหยากับบุตรสาวเมื่อวันศุกร ดังน้ันตอจากน้ีไปเธอจะไมทรมานจากการเปนลมอีก 

ตอไป จะเปนการดีกวาที่ทานจะกลับไปยังเมืองพัทนาโดยนําเอารูปลูกสาวของทานกลับไปดวย 

เมื่อพอคาดูภาพ เขาประหลาดใจ เพราะมันเปนรูปลูกสาวของเขา ผูคนที่อยูที่น่ันตางก็แปลกใจ

เชนกัน จากเร่ืองราวที่เกิดขึ้น ทุกคนตางสอบถาม กัน เกี่ยวกับเร่ืองแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม

พอคาไดเดิน ทางกลับพรอมกับลูกสาวของเขาและรูปของเธอ และเด็กสาวผูน้ันก็ไมเคย เปนลมอีกเลย” 

สิ่งเดียวที่สรุปไดจากเหตุการณที่เลาโดยนักปราชญอยางทานเกาส อะลี ชาห และบุคคลอ่ืนๆ ก็คือ 

สําหรับความคิดน้ันจําเปนที่ความสนใจจะตองคงศูนยรวมตรึงอยู ณ จุดเดียว ถาไมมีความเขมขนแลวจะไม

อาจรวมศูนยอยูที่ จุดเดียวได สําหรับการศึกษาโทรจิตจําเปนที่จิตใจของเราตองปราศจากความ คิด

หลากหลายที่ยังคงเขามาประดังในจิตใจของเรา และจะตองตรึงอยูอยาง เขมขน ณ ความคิดเพียงความคิด

เดียว เพื่อใหมีความเขมขนควรฝกฝนดังตอไปน้ี และไดรับการแนะนําให สําหรับผูที่มีความสนใจใน



การศึกษาโทรจิต 

แบบฝกน้ีจะตองไดรับการปฏิบัติคร้ังหน่ึงในตอนเชาตรูและอีกคร้ังหน่ึง ในตอนกอนนอน 

1. ปดรูจมูกดานขวาดวยน้ิวหัวแมมือขางขวา 

2. หายใจเขาดวยรูจมูกดานซาย 5 วินาท ี

3. ปดรูจมูกดานซาย ดวยน้ิวกอยมือซาย กลั้นลมหายใจ 5 วินาที 

4. เอาน้ิวหัวแมมือออก และหายใจออกดวยรูจมูกขางขวา 5 วินาที 

5. หายใจเขาอีกคร้ังหน่ึง ดวยรูจมูกดานขวา 5 วินาที และปดรูจมูก ดวยน้ิวหัวแมมือ พรอมกับกลั้น

หายใจ 5 วินาที 

6. หายใจออก 5 วินาทดีวยรูจมูกดานซาย หลังจากเอาน้ิวกอยออก 

น่ีคือครบ 1 รอบ ทําการฝกฝนอยางน้ี 5 รอบ กระทําในทาน่ังที่สบายๆ คอและ หลังต้ังตรง หันหนา

ไปทางทิศเหนือ กระทําในขณะทองวาง ในสถานที่ที่อากาศ ถายเทไดสะดวก การกินของหวานและอาหาร

รสเปร้ียวควรลดลงใหมากที่สุด เทาที่เปนไปได 

นอกจากการฝกลมหายใจน้ีซึ่งทําใหประสาทของทานเย็นและเกิดความสงบแลว ทานตอง

จินตนาการดวยการหลับตาลงโดยยังคงอยูในทาน่ังวา มีแม นํ้าแหงรัศมี (นูร) ไหลผาน และโลกทั้งหมดรวม

ทั้งตัวทานดวย ไดจมลงไปใน แมนํ้าาแหงรัศมีตังกลาว การเขาฌานน้ีควรปฏิบัติประมาณคร่ึงชั่วโมง 

การเขาฌานดังกลาว ควรกระทําหลังจากรับประทานอาหารเย็นแลวประมาณ 3 ชั่วโมง ไมตองกังวล

กับความคิดสัพเพเหระที่เขามาในจิตใจระหวางการ ฝกฝน อยาตอตานมัน ความคิดเหลาน้ีจะหายไปโดย                   

อัตโนมติั ปลอยใหความ  คิดตางๆ เขามา  เพียงแตอยาใหความสนใจใดๆ กับมัน มันก็จะหายไปในที่สุด 

ทานตองสนใจเฉพาะเร่ืองของทาน ปลอยใหความคิดทําหนาที่ของมันไป หลัง จากฝกฝนการเขาฌานน้ีแลว 

อยายุงกับเร่ืองทางโลก และเขานอน 

ผูที่มีความตองการศึกษาเร่ืองโทรจิตไดรับการแนะนําใหเก็บสมุดบันทึก ไวเพื่อจดเหตุการณ

ประจําวันลงไป และใหคงอยูในสภาพที่มีนํ้านมาซ (สภาพที่ชําระรางกายแลวตามศาสนบัญญัติอิสลาม               

ผูแปล)   

แบบฝกฝนงายๆ จะชวยทานในการรักษาความเยือกเย็นไวในกิจการงาน ประจําวัน และชวยใหมี

ความเขมขนในจิตใจ ซึ่งเปนที่จําเปนกอนการศึกษา เร่ืองโทรจิต 

 

 



 

 

 

 

เกลอืและนํา้ตาล 

ความรูอยางทองแท และความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของอาณาบริเวณที่มอง

ไมเห็นดวยตาเปลาน้ัน ปกติจะถือวาเปนสิ่งที่ลึกลับ และอธิบายไมได มีความเขาใจผิดปรากฏอยูอยาง

มากมายเกี่ยวกับขอพิสูจน ของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นดวยตาเปลา เมื่อใดก็ตามที่มีการพิจารณากันถึง 

เร่ืองน้ี ปฏิกิริยาของผูคนเกือบทั้งหมดก็คือ เปนไปไมไดสําหรับมนุษยที่จะสังเกต และพิสูจนในเร่ืองราว 

และกิจกรรมของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นดวยตาเปลา โดยปกติแลวทาที่ของผูคนก็คือทําเปนไมรูไมชี้ และ

แสดงความประหลาดใจ เมื่อ บางคนพยายามที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณของตนและแสวงหาคําอธิบายใน 

บริบทน้ี 

ตามทรรศนะของปราจิตวิทยา ทุกคนไดรับพรสวรรคเปนคุณสมบัติของ การสังเกตและการพิสูจน

ในเร่ืองปรากฏการณทางอภิปรัชญา สิ่งน้ีเปนความ แตกตางดวยประการทั้งปวงไมวาเขาจะใชมันหรือไมก็

ตาม  มนุษยทั้งชาย และหญิง ไดรับสิทธิในความสามารถที่จะสังเกต สํานึกและเขาใจเร่ืองราวที่ ผิดปกติของ

โลกที่มองไมเห็น เงื่อนไขเดียวคือการใชประโยชนจากความสามารถ ของพรสวรรคน้ีนับเปนความผิดพลาด

ของเรา ถาไมรูแบบแผนของการฝกฝนความสามารถน้ี 

นักศึกษาศาสตรของอภิปรัชญารูดีวา ในตัวมนุษยมีองคประกอบทาง จิตใจอยู 2 ประการในเวลา

เดียวกัน องคประกอบหน่ึงคือจิตใจที่รับผิดชอบ ในเร่ืองความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกของจิตลํานึก และ

ความรูสึกของโลกีย วัตถุ มันเขาใจความรูสึกเหลาน้ัน ซึ่งยังคงถูกกักขังอยูในความจํากัดของ กาลเทศะ 

จิตใจน้ีถูกเรียกวาจิตสํานึก อีกประการหน่ึงคือ จิตไรสํานึกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเขาใจของความรูสึกซึ่ง

ไมขึ้นกับความจํากัดทางดานกาลเทศะ  และมีความสามารถในการเขาใจความเปนจริงทางดานอภิปรัชญาได 

เราคุนเคยกับจิตแรกน่ันคือจิตสํานึก   แตความคุนเคยของเรากับจิตไรสํานึกยังหางไกลจากความตองการใน

ความเปนจริงอยูมาก    จนบัดน้ีเราตองสํารวจวิธีการ ที่จะทําใหตัวเราคุนเคยกับแบบแผนการทํางานของจิต

ไรสํานึกที่ไดมีการคนพบโดยนักวิทยาศาสตรทางดานจิตวิญญาณวา นํ้าตาลและความหวานผลิตความ

เครงขึมและชวยในการสรางสรรคความรูสึกจิตสํานึก และคุณสมบัติที่มีอยูในเกลือจะกระตุนความรูลึกของ

จิตไรสํานึก ความหวาน และนํ้าตาลพัฒนาปรับปรุงจิตสํานึก ซึ่งเปนที่ตองการสําหรับการมีชีวิต และ ความ

เขาใจตอปรากฏการณของโลกวัตถุ เกลือจะกระตุนจิตใจ ซึ่งไดรับการ เรียกวา  จิตไรสํานึก และทําใหเกิดผล

ตอความเขาใจในปริมณฑลทาง อภิปรัชญา ไดมีประสบการณวาจิตไรสํานึกของผูบริโภคเกลือมีความต่ืนตัว 

มากกวาผูที่บริโภคนํ้าตาล ทั้งน้ีเทียบตามปริมาณการบริโภคเกลือ และนํ้าตาลของแตละคน 

เมื่อขาพเจาทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑน้ีที่วา  เกลือกระตุนจิตไรสํานึกขาพเจาตัดสินใจทดลองกับตัวเอง 

ดังน้ัน ขาพเจาจึงหยุดบริโภคนํ้าตาล จึงประสบกับความออนเพลีย ออนแรงในสองสามสัปดาหแรก 

หลังจากน้ันไม กี่สัปดาหก็เร่ิมเขาที่ และเร่ิมคุนเคยกับสภาวะจิตใจเชนน้ี ความออนเพลีย ลดลงแตอารมณ

ฉุนเฉียวและสภาวะไมราเริงยังคงมากกวา หลังจากสองเดือน ผานไป ขาพเจาเร่ิมรูสึกวารางกายของขาพเจา



ผอมลงและมีรูปรางที่ดีขึ้น นอกจากจะงดนํ้าตาลและอาหารหวานแลวขาพเจายังดําเนินการปฏิบัติ แบบ

ฝกฝนเพื่อเพิ่มความเขมขนทางอารมณอีกดวย 

เมื่อเกลือในเลือดของขาพเจาขึ้นสูง อันเน่ืองมาจากการละเวนจากการ บริโภคนํ้าตาล ขาพเจาเร่ิม

ประสบกับสิ่งผิดปกติ   อิฐกําแพงเร่ิมดูเหมือนบางราว กับทํามาจากกระดาษ ความลึกซึ้งมากขึ้นในความ

เขมขน มีผลตอการปลดปลอยขอจํากัดของที่วางและเวลา คร้ังหน่ึง เมื่อขาพเจากําลังน่ังปลอยจิตใจ อยูคน

เดียว ดวยความแปลกใจขาพเจาสังเกตวาระยะหางระหวางพื้นกับหลังคา ไมไดคงอยูเหมือนเดิม เมื่อพยายาม

ที่จะสัมผัสหลังคา   ขาพเจาทําไดโดยงาย หรือกลาวไดวา ระยะหางระหวางพื้นกับหลังคาไดหายไปแลว

สําหรับขาพเจา  

อนุกรมที่ไมรูจักจบสิ้นของความฝน เร่ิมขึ้นในเดือนที่สามของแผนการ งดเวนนํ้าตาล ความฝน

มักจะเปนจริงบางคร้ังในวันตอไป คร้ังหน่ึงขาพเจาเห็น วา นองสาวของขาพเจาปวยและอยูในความเจ็บปวด

อยางรุนแรง หลังจากต่ืน ขึ้นขาพเจาแปลกใจ เพราะเมื่อคืนกอนน้ีเอง ขาพเจายังอยูกับเธอและเธอก็ยังปกติดี

หลังจากน้ันสักครูหน่ึงขาวก็มาถึงวานองสาวของขาพเจาลมปวยอยางกะทันหัน และขณะน้ีถูกนําสง

โรงพยาบาล ในวาระโอกาสอ่ืนอีก ขาพเจามอง เห็นในความฝนวา ตัวเองไดรับจดหมายจากเพื่อนคนหน่ึง 

จากน้ันยังมองเห็น วา ตัวขาพเจาอยูที่ชานชาลาสถานีรถไฟ โดยกําลังรอคนบางคนอยู หลังจากต่ืนขึ้นมา ราว 

11 โมงเชา   ขาพเจาไดรับโทรเลขแจงการมาของเพื่อนขาพเจา คนน้ัน ซึ่งขาพเจาขาดการติดตอกับเขาเมื่อ

ประมาณ 20 ปที่ผานมา และในวันรุงขึ้นขาพเจาก็ไปรับเขาที่ชานชาลาสถานีรถไฟ ด่ังที่เห็นในความฝน 

จากน้ันรูปแบบความฝนก็เปลี่ยนไป   และเร่ิมเห็นวาขาพเจากําลังบินไปในอากาศเหมือนนก แมแต

การเคลื่อนไหวมือก็เหมือนนก บางคร้ังขาพเจา เคยบินในระดับความสูงที่ทําใหต่ืนตกใจ หลังจากน้ัน

ขาพเจายังประสพในความ ฝนของตัวเองวา ขาพเจาแลเห็นสถานที่ซึ่งหางไกล ไดพบผูคนที่แตกตางกัน ได

กินผลไมรสอรอย  และหวาน รสชาติของอาหารในความฝนยังติดอยู แมเมื่อ ต่ืนขึ้นมาแลว หลังจากการงด

นํ้าตาล ครบ  6  เดือนบริบูรณ ขาพเจาเร่ิมเห็น เปนประจักษถึงสิ่งที่อยูไกลออกไป ถึงแมในระหวางที่ต่ืนอยูก็

ตาม ขาพเจาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูในระยะไกลได ตัวอยางเชนคร้ังหน่ึง ขาพเจาเร่ิมคิด ถึงเกี่ยวกับเพื่อน

คนหน่ึงซึ่งอาศัยอยูในสวิสเซอรแลนด ทันใดน้ันขาพเจาพบ วาตัวเองไปปรากฏอยูในบานเพื่อนที่

สวิสเซอรแลนด ขาพเจาไดเห็นบาน หองหับ เคร่ืองตกแตงบานและเคร่ืองใชไมสอยตางๆ เหมือนกับวา

ขาพเจาเห็นสิ่งเหลา น้ีทางกายภาพ เมื่อถึงขณะน้ี น่ีเปนประสบการณที่พิเศษจริงๆ สําหรับขาพเจา ขาพเจา

เขียนจดหมายไปถึงเพื่อน พรอมดวยภาพรางคราวๆ ของบานที่เห็นใน จินตนาการ ในภาพรางประกอบดวย

หองหลายหองในบานของเขา ขนาดความกวาง ความยาว ตําแหนงของเคร่ืองใชไมสอยตางๆ ก็ระบุอยูใน

ภาพ รางน้ัน คําตอบของเพื่อนขาพเจายิ่งสรางความแปลกใจมากยิ่งกวา เขาเร่ิมตนวาราย ละเอียดที่ขาพเจา

ใหไปถูกตองอยางสมบูรณ เขาเขียนหลังจากแสดงความ ประหลาดใจวา ขาพเจาอธิบายไดในรายละเอียด ที่

แมแตตัวเขาก็ไมสามารถ ทําไดหากถูกถามใหอธิบาย 

เมื่อเดือนที่เกาของการงดนํ้าตาลเสร็จสมบูรณ ขาพเจาเร่ิมมีประสบ การณวา ความคิดของบุคคลใด



 

 

 

 

ก็ตามมาสัมผัสกับขาพเจา จะปรากฏผานจอ ในจิตใจและสามารถอานจิตใจของบุคคลอ่ืนไดอยางงายดาย วัน

หน่ึงหลังจาก บิดาขาพเจากลับจากมัสยิดแลว ทานตําหนิที่ขาพเจาไมไดไปมัสยิด ขาพเจาขออภัยและสัญญา

วาจะระมัดระวังในอนาคต แตการบนวาของทานก็ยังดําเนิน ตอไป คร้ันแลวในทันใดน้ัน ก็ปรากฏแก

ขาพเจาอยางกะทันหันวา ในขณะที่ บิดาขาพเจากําลังเคารพภักดีพระเจาอยู แตความจริงในเวลาน้ัน ทานได

คิดคํานวณจํานวนเงินที่ใชไปในการซอมแซมบานไปดวย   ขาพเจาไมสามารถอดทนเฉยอยูได และกลาวกับ

ทานวา  

“มีประโยชนอะไรสําหรับการเคารพภักดีพระเจา ซึ่งผูหน่ึงคิดเร่ืองคาใชจายของการซอมแซมบาน

ไปดวย”   

ขาพเจารูสึกแปลกใจมากที่ทานยอมรับวา ทานคํานวณคาซอมแซมบาน 

(ในขณะเคารพภักดีพระเจา) จริง 

ตัวอยางเล็กนอยน้ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การงดนํ้าตาลชวยในการ ปลดปลอยผูหน่ึงจากขอ

ผูกมัดทางกาลเทศะ น่ียังเปนเหตุผลที่วาการฝกฝนที่ไดรับการแนะนําในการศึกษาเร่ืองโทรจิตน้ัน จะถูก

เสริมดวยทิศทางน้ีน่ันคือการบริโภคนํ้าตาลจะตองถูกลดลงอยางมาก 

การทดลองไดยืนยันวา เกลือสวนเกินที่ผสมอยูในเลือดชวยในการปลดปลอยจากอํานาจของ

ความรูสึกของจิตสํานึก สิ่งน้ีอยูในประสบการณของเรา ดวยวา เมื่อเกลือไมไดถูกรวมเขาไปในการควบคุม

อาหารของเรา  เราจะทรมานจากโรคตางๆ ตามปกติการใชเกลือและนํ้าตาลมีผลทําใหเกิดโรคและความ 

ทุกข การงดจากการบริโภคของหวานหรือนํ้าตาลกระตุนจิตใตสํานึก แตโดย ที่มนุษยไมไดถูกฝกใหเคยชิน

ในการใชชีวิตกับกิจกรรมของจิตใตสํานึก เพราะ ฉะน้ัน จึงมีผลทําใหเกิดความสลับซับซอนมากมาย ดังน้ัน 

จึงจําเปนที่การบริโภค นํ้าตาลจะไมถูกลดลงดวยตัวทานเอง ถาระหวางหลักสูตรการเรียนวิชาการ ดาน

อภิปรัชญา มีความตองการในการงดหรือการลดเกลือหรือนํ้าตาล ก็ไม สมควรกระทํา  ยกเวนไดรับการ

แนะนํา หรืออยางนอยที่สุดไดรับอนุญาตจากครู 

ครูเทาน้ันที่รูวา เมื่อใดที่แบบฝกฝนจะไดรับการฝก และเมื่อใดควรจะไม ผูที่งดการบริโภคนํ้าตาล

อยูภายใตการควบคุมดูแลของครู ไดรายงานวา การฝกฝนน้ีชวยพวกเขาใหไดรับการปลดปลอยจากความ

จํากัดเกี่ยวกับที่วาง และเวลา ชวยใหพวกเขาเห็นสิ่งที่อยูไกลออกไป เห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต อันไกล

โพนหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ในระดับที่วิเศษ ณ ที่น้ีดูเหมือนมี

ความจําเปนที่จะชี้ออกมาวา การกระตุนจิต ไรสํานึกไมใชแนวความคิดทางจิตวิญญาณ เพียงแตชวยใหหยั่งรู

ถึงความจริง ที่ปรากฏอยู ณ ระดับน้ันๆ การกระตุนจิตไรสํานึก มีสวนชวยในการสํารวจสามารถที่ซอนอยู

ของวิญญาณ แตน่ีไมใชสิ้นสุดปลายทางแลว 

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (เดือนที่เกาของปฏิทินอิสลามตาม จันทรคติ) คือโปรแกรมที่ศาสนา

มอบให ซึ่งมีเปาหมายอยูที่การควบคุมการ บริโภคเกลือและนํ้าตาล ซึ่งในทายที่สุดสามารถทําใหเราไดรับ



แรงกระตุนของ จิตไรสํานึกของตัว เรา เองได 

โทรจิตมีเปาหมายโดยพื้นฐานไปที่การถายทอดความคิดโดยปราศจาก ความจําเปนของตัวกลาง 

การดับสูญของตัวกลางหมายความวาระยะทางของที่วางและเวลาที่ดํารงอยูระหวางปจเจกทั้งสองน้ันหายไป 

ดังที่กลาวไปกอนหนาน้ีวา ความคิด คือแสง แสงซึ่งเปนอิสระจากกาลเทศะ โดยที่เราไมเคยถูกฝกใหเคยชิน

กับการสื่อสารโดยปราศจากการใชตัวกลาง  ดังน้ัน  เพื่อใหประสบความสําเร็จในการทําเชนน้ี  จึงมีความ

ตองการใหเราฝกฝนอยางเขมขน มีแบบฝกฝนมากมายที่ไดรับการแนะนําใหใชเพื่อวัตถุประสงคน้ี 

ตัวอยางเชน การเพง เทียน หรือ กระจกเงา จองมองดูวงกลม เพงในความมืด จองดูฟลมเนกาตีฟ มองดูดวง

อาทิตย ดวงจันทร หรือนํ้า ฯลฯ เปนตน  

 

การเพ่งกระจกเงา 

เหตุการณเกี่ยวกับการเพงกระจกเงา ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ รายวันของอังกฤษชื่อ “มอร

น่ิง ลีดเดอร” (Morning Leader) ฉบับวันศุกรที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1896  วา 

“เมื่อเดือนที่แลวรางไรวิญญาณของ เดวิด โทมัส ซึ่งเปนชางไมที่ทํางานอยูในที่ดินของลอรด 

วินดเซอร ถูกพบอยูที่ชานเมืองเฟอรโรไวร เขาถูกใครคนหน่ึงยิง ถึงแมจะมีการสอบสวนและสืบสวนอยาง

ละเอียดก็ไมพบรองของฆาตกร หรือชนวนที่เปนสาเหตุการฆาตกรรม หลักฐานทั้งหมดต้ังประเด็นไปที่วา

เดวิดเปนที่ชื่นชอบของทุกคน เน่ืองจากนิสัยเงียบๆ ของเขา เขามีความสัมพันธที่นาพอใจในครอบครัว เดวิด

มาจากเมืองเล็กๆ ชื่อ อาคารติฟไซร  แตอาศัยอยูที่กลามอรกอนไชร ซึ่งเขาไดแตงงานกับผูหญิงที่นานับถอื

คนหน่ึง  

เขาถูกจางใหเปนชางไมในที่ดินของลอรดวินดเชอร ดังน้ัน เขาจึงอาศัยอยู ที่เชนตฟาริกอน ซึ่งเปน

หมูบานใกลกับคาริดิฟ เขายังอยูที่น่ันไดไมนานนัก เมื่อเขาพบกับเหตุการณที่นากลัวน้ี ในคืนวันเสาร  

ตอนเย็นของวันกอนเกิดเหตุ เขาเลิกงานเร็ว ดังน้ัน จึงสามารถขจัดตนพืชผักที่ขึ้นอยูหนากระทอม

ได 

ในตอนบาย วันตอมาเมื่อรูสึกเหน่ือยเขาจึงกลับมาที่กระทอม ภรรยา ของเขาบอกใหพาลูกๆ ไปขาง

นอก แตเดวิดไมตอบ ภรรยาของเขาซึ่งกําลัง ยุงอยูที่อีกมุมหน่ึงของกระทอมก็ไมไดสนใจ อยางไรก็ตาม เธอ

จําไดวาเขาลางหนา และหลังจากเปลี่ยนเสื้อผาแลว เขาก็ออกไปโดยไมไดเอาลูกๆ ไปดวย  

ดูเหมือนวาเขาจะพบเพื่อน และออกไปที่ผับเพื่อด่ืมเบียร พวกเขาแยก กันเมื่อเวลา 10.00 น. เขาเดิน

กลับมาบานดวยความชื่นบาน เมื่อมาถึงชวงถนนที่เงียบสงัด เปนระยะทางยาว คนที่เดินผานไปไดยินเสียง

ปนตามดวยเสียง รอง หลังจากไดยินเสียงปนไมนาน ผูที่เดินผานไป เห็นชายคนหน่ึงเดินไปอยาง เรงรีบ ดู

เหมือนชายผูน้ันจะลําบากอยางมาก 



 

 

 

 

คนที่เดินมาตามถนนพบรางที่เสียชีวิต ประมาณ 200 เมตรขางหนา ซึ่งภายหลังพิสูจนไดวาเปนเดวิด 

เขารองขอความชวยเหลือ เดวิดไมไดตายทันที เขาพยายามว่ิงหลังจากที่ถูกยิง รอยเลือดก็แสดงเชนน้ัน

เชนกัน 

เด็กสาวอายุ 19 ป ซึ่งเคยชินกับการฝกฝนการเพงกระจกเงา จากการแนะนําของสมาคมจิตวิทยาแหง

คารดิฟ ซึ่งรายงานเร่ืองแปลกหลายเร่ืองเกี่ยวกับการฆาตกรรม โดยอาศัยการเพงกระจก 

เธอถูกนําตัวไปยังเฟอรไวร ซึ่งเธอไมเคยไปที่น่ันมากอนแตเธอไดใหราย ละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการ

ฆาตกรรมทั้งหมด 

หนังสอืพิมพ เวสตเทิรนเมล ก็รายงานเหตุการณที่แปลกประหลาดน้ี  เน่ืองจากไมเชื่อเร่ืองราวพวก

เขาจึงขอใหเด็กสาวชวยทดลองซ้ําตอหนาผูสื่อขาว  ของหนังสือพิมพ 2 คน เด็กสาวผูน้ันยอมรับคําขอและ

นําตัวแทนทั้งหมดไปที่ผับ ซึ่งเดวิดผูตายไปด่ืมคร้ังสุดทายในชีวิตที่น่ัน จากที่น่ันเด็กสาวพรอมดวย 

ผูสื่อขาวสองคนของเวสตเทิรนเมล เร่ิมออกเดิน เธอไดไปเงียบๆ สักพักหน่ึง จึงเอยขึ้นวา 

“ฉันเห็นปนพก เล็งมาที่ฉัน ปนกระบอกน้ันใหมและเปนมันวาว และมี ลํากลองใหญ” 

หลังจากน้ันมุงตรงไปราว 40 หลา เธอพูดขึ้นอีกวา  

“ฉันไดยินเสียงเดินของใครบางคน ฉันมองเห็นผูชาย” 

“ที่ไหน” ผูสื่อขาวถาม 

“ตรงขางหนา เขากําลังคลานอยูขางร้ัวตนไมเต้ียๆ บริเวณริมถนน ดังน้ัน เห็นเขา” 

“ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเขาหนอย เขาแตงตัวอยางไร” ผูสื่อขาวถาม  

ขณะน้ันเด็กสาวมีอาการเหมือนไมรูสึกตัว เธอกาวไปขางหนาอยางเรงรีบ ผูสื่อขาวจับเธอไว เมื่อ

เด็กสาวผลักพวกเขาคนหน่ึง น่ันคือเธอถูกชายที่เธอ เห็นกําลังผลักเธอ ดังน้ัน เธอจึงรองตะโกนขึ้น ผูสื่อขาว

คนหน่ึงรีบจับตัวเธอ เอาไว มฉิะน้ันเธออาจจะลมลง เหตุการณน้ีเกิดขึ้นตรงที่เดวิดถูกยิงคร้ังแรกพอดีถึง

ขณะน้ีเด็กสาวกําลังรองครวญคราง เธอพยายามเอ้ือมไปที่ใตหัวไหล ในสภาพที่เจ็บปวด ผูสื่อขาวจับแขน

ของเธอไวเธอยังคงเดินซัดโซเซไปขางถนน สภาพของเธอน้ันขั้นโคมามากขึ้น ตาของเธอเปลี่ยนเปนสีขาว 

เธอดูเหมือนกําลังจะตาย 

“ปลอยเธอไวตามลําพังเถอะ” ผูสื่อขาวคนหน่ึงรองออกมา  

และขณะที่เด็กผูหญิงถูกปลอยเปนอิสระ เธอก็ลมลงบนถนน และรองออกมาดวยความเจ็บปวด ใน

ที่สุดเธอก็ฟุบไปเหมือนกับตาย 

“บอกมาเถอะเพื่อน แกเปนใคร” ผูสื่อขาวคนหน่ึงถาม 

เด็กสาวตอบดวยเสียงออนระโหย “ฉันคือเดวิด โทมัส” 



“คุณตองการใหเราทําอะไร” ผูสื่อขาวถาม  

“ฉันถูกยิงตาย” เด็กสาวตอบดวยนํ้าเสียงของผูชาย  

ใครยิงคุณ”  เด็กสาวถูกถาม และเธอก็เอยชื่อหน่ึงออกมา  

“ตอนน้ีเราทําอะไรใหเธอได” 

ริมฝปากของเด็กสาวขยับชาๆ ประหน่ึงวาเธอกําลังเจ็บปวด  

“ฉันจะแกแคนการสังหารฉัน” 

“จากใครกัน” 

“คนที่ยิงฉัน” 

หลังจากน้ีเด็กสาวบอกพวกเขาเกี่ยวกับที่ซอนอาวุธซึ่งใชสังหารเดวิด ในระหวางน้ีเด็กผูหญิงนอน

ราวกับวาเธอตายไปแลว คร้ันแลวทันใดน้ัน เธอก็รองออกมาวา 

“ดูสิ ดูสิ” เธอรองขึ้น และ ถูกทําใหตกใจ 

“ดูสิ  มีเลือด   

“ดูสิ หยดเลือด” 

ผูสื่อขาวพยายามดูแตไมเห็นเลือด เด็กสาวพูดดวยอาการกลัวและสั่น วา  

“เขาอยูที่น่ี พาฉันออกไปจากที่น่ี” 

และตัวเธอเร่ิมแข็ง จนเกือบกลายเปนหิน หนาเธอเร่ิมซีดเผือด  

“คุณกําลังมองดูอะไร” 

“วิญญาณ” 

ผูสื่อขาวกลับไปดวยความรูสึกหวาดผวาและประสบการณที่ชวนขวัญหนีดีฝอ” 

เหตุการณน้ีดูเผินๆ แลวเหมือนเปนเร่ืองลึกลับและเปนปริศนา แตไมได เปนเชนน้ัน คุณไดศึกษา

แลวในบทน้ีวา มีการควบคุมจิตสองแบบอยูในตัวมนุษย  

เมื่อจิตอีกจิตหน่ึงถูกกระตุน เราเร่ิมมอง เห็นสิ่งตางๆ ที่ไมสามารถอธิบายได ดวยความชวยเหลือ

ของสติปญญา ที่ถูกจํากัดขอบเขตอยูในขอจํากัดของที่ วางและเวลา 

การฝกใดๆ ไมวาจะเปนการเพงกระจก หรือการฝกอ่ืน ซึ่งในภายหลัง ไดปลดปลอยจิตใจจากการ

รีบเรงของความคิด ทําใหสามารถรวมศูนยไปยังจุด เดียวอยางเขมขน จนในที่สุดเปนเหตุใหเห็นการอุบัติขึ้น

และเหตุการณตางๆ ที่ยังคงถูกปดบังจากสายตา 



 

 

 

 

สิ่งน้ีสามารถกลาวอยางสรุปไดวา หลังจากที่หัวใจออกมาจากความเรง รีบของความคิดแลว ไดรวม

ศูนยไปยังความคิดเดียว และสัมผัสที่หกของมนุษยก็ถูกกระตุนดวยความสวางไสวของมันทั้งหมดเปนการ

สังเกตตามปกติของเรา วาเครือขายของชีวิตถูกทักทอดวย ความคิดหลากหลายประเภท มนุษยมีชีวิตอยูบน

เสี้ยวตางๆ ของความคิดและมโนคติ 

ตัวอย่าง 

เรารูสึกกระหาย อะไรคือความกระหายน้ี ความกระหายคือการ กระตุนเพื่อรักษาการเจริญเติบโต

ของรางกายเอาไว  การกระตุนน้ีมาสูจิตใจของ เราในรูปแบบของความคิด และภายใตอิทธิพลของความคิดน้ี 

เราจึงถูกบังคับ ใหกระทําบางสิ่งบางอยาง เชนเดียวกันการกระตุนและความตองการอยางอ่ืน ทั้งหมดในชีวิต

ของเราก็ดําเนินตามกฎขอน้ี ไมมีกิจกรรมใดของชีวิต ซึ่งเร่ิมโดยความคิด และจบลงดวยการสรุปทาง

ความคิด เมื่อมีความรูสึกเหน่ือย เราจะไดรับรายงานในรูปของความคิดที่วา เราควรไดรับการพักผอนและเรา

ก็ไปนอน 

 

ประสบการณ์และเหตุการณ์  

บทฝึกที ่1 

แสงปรอท 

มูนีชา ฟาติมะอ จากละโอรเขียนมาวา 

“ฉันตองการศึกษาเร่ืองโทรจิต เมื่อบทเรียนที่หน่ึงของโทรจิตไดรับการ ตีพิมพในนิตยสารราย

สัปดาห ฉันรูสึกเต็มต้ืนในหัวใจ และตัดสินใจที่จะปฏิบัติ การฝกฝนที่คุณแนะนํา ฉันไดสงรายละเอียด

เกี่ยวกับประสบการณของฉัน และเหตุการณที่ประสพระหวางการปฏิบัติการฝกฝน” 

วนัที ่9 มิถุนายน 

“ฉันพยายามจมด่ิงลงไปในมหาสมุทรของแสง เมื่อรูสึกเหมือนนอนหลับ และเห็นในความฝนของ

ฉันวามแีสงของพระเจา ซึ่งเหมือนกับแสงปรอท แต มันจรัสจามากจนกระทั่งเมื่อฉันพยายามที่จะมองดู มัน

ทําใหฉันลานตา จากน้ัน ฉันจึงเห็นสถานที่ซึ่งบรรดาผูสละชีพเพื่อศาสนาอยู 

“หลังจากการเคารพภักดีพระเจาในตอนรุงอรุณ ฉันไดเขานอนอีกคร้ัง หน่ึงและมองเห็นพายุจริงๆ 

ฉันจึงพยายามปดหนาตางและประตู แตไมสําเร็จ ในขณะเดียวกัน คนสงนมชื่อ “อีลมตีน” ไดมาและสงนม 

บริสุทธิ์ให พรอมกับบอกใหฉันด่ืม ฉันหันกลับมาโดยปลอยประตูเปดทิ้งไว ฉันมองไปยังทองฟา และ 

มองดูดวงดาวที่แสนสดใสเหนือศีรษะ มีตาขายขนาดเล็กมากรอบๆ มัน ในคร้ังแรกฉันรูสึกหวาดกลัว แต



แลวความรูสึกน้ีก็บรรเทาลง และฉันเร่ิมสรรเสริญ พระเจา ผูทรงเดชานุภาพ” 

วนัที ่10 มิถุนายน 

“ฉันเขานอน เมื่อฉันจินตนาการเกี่ยวกับการจมลงสูแมนํ้าแหงแสง มองเห็นในความมืดวา ลําแสง

เจิดจาที่บอบบางมากไดเชื่อมโลกกับทองฟา ความจริงน่ีคือเสนทางสูฟากฟา เมื่อฉันติดตามลําแสงน้ี โดย

มองไปยังฟากฟา ฉันไดยินสุรเสียงของพระเจาวา “ถาเจาตองการที่จะเดินตามทางเดินที่จรัสจา ซึ่งดํารงอยู

ระหวางฟากฟาและแผนดินน้ี จงบอกผูคนใหเปนคนดี และเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกัน” 

วนัที ่11 มิถุนายน 

“ในระหวางหลักสูตรการเขาฌาน ฉันรูสึกประหน่ึงวา ฉากที่มีดทึบได ถูกขจัดออกไป และการ

เปดรับก็ปรากฏขึ้นตอหนาฉัน เมื่อฉันมองดูอยางต้ัง ใจ ก็สังเกตเห็นทํานบ และสิ่งแปลกๆ เชน โตะที่สูงมาก 

ชามใบใหญที่สวย งาม ฯลฯ” 

วนัที ่13 มิถุนายน 

“ระหวางการฝกเขาฌาน ปรากฏประหน่ึงวาเปนมหาสมุทรแสงที่กวาง ใหญไพศาล ซึ่งไมมีขอบเขต 

มีจักรวาลจมอยูภายใน ฉันพบตัวเองวางเปลาและเห็นวารางกายของฉันเปนเสมือนใบไมบางๆ เหมือนกับ

เปลือกหอย ไดบังเกิด ขึ้นในใจวา ฉันมีอิสระที่จะเคลื่อนที่ไปรอบๆ ในกาลเทศะที่ฉันตองการ ดังน้ัน ฉันจึง

คิดที่จะไปเยี่ยมครู ฉันจึงลอยผานไปยังอวกาศที่แผกวางใหญไพศาล ดวย ปรากฏขึ้นแกความคิดวา ฉันพบ

ตัวเองกําลังบินอยูในอากาศมุงสูการาจี” 

วนัที ่15 มิถุนายน 

“เมื่อฉันเตรียมตัวที่จะจมด่ิงสูมหาสมุทรของแสง ฉันสังเกตหนังสือ เลมใหญ เมื่อเปดออกจึงพบ

คําอธิบายภาพเปนภาษาเปอรเชีย รูปภาพวาดให เห็นมหาสมุทรของแสง มีมหาสมุทรที่มีรัศมีสีนํ้าเงิน แผ

กระจายไปยังขอบฟา ความมากมายมหาศาลของลําแสงสนํ้ีาเงิน ทําใหเกิดความหวาดกลัว เน่ืองจาก 

มหาสมุทรอยูในลักษณะมีคลื่นขนาดยักษ และกระแสนํ้าเหมือนกับเมฆทะมึน เมื่อฉันเปดหนาตอไป รูปวาด

อ่ืนๆ ก็ปรากฏตอหนาฉัน รูปวาดน้ีเปนภาพ มหาสมุทรแสงสีนํ้าเงินออนมาก มีทางเดินสีนํ้าเงินขาวอยูตรง

ศูนยกลาง ของมหาสมุทร มีตนไมใหญมากอยูทางดานขวามือของทางเดิน ลงตรงปลายทางเดินชายชราที่

ใบหนาเต็มไปดวยการแสดงออกซึ่งความออนโยนและความ กรุณายืนอยู เคร่ืองแตงกายของเขาเจิดจรัสราว

กับทํามาจากแสงปรอท มีแสง ปรอทจามาก จนกระทั่งฉันพบวามันเปนการยากที่จะมองเห็นผูชราที่เปยม

เมตตา ผูน้ัน ดูประหน่ึงวาเขายืนอยูที่น่ันเพื่อตอนรับผูคน แสงประหลาดที่พุงออกมา จากกําแพงดานหลัง

ชายชราตกลงบนตัวเขา ชายชราไมไดมองไปยังกําแพง ฉันเขาใจวามหาสมุทรจะกลืนกินทางเดินน้ี ทําใหไม

มีทางไปสูชายชราผูน้ัน แตไมมีอะไรเกิดขึ้นตามน้ัน เพราะมหาสมุทรเพียงแตสัมผัสทางเดินและถอย หาง

ออกไป” 



 

 

 

 

“นับต้ังแตฉันเร่ิมการผกผันเหลาน้ี ฉันรูสักเหมือนยิ้มอยูตลอดเวลา มีความราเริงอยางมากมายในตัว

ฉัน พระเจาทรงเร่ิมการมีความเมตตาและ ความปรานี มโนคติเกี่ยวกับการลงโทษและความกร้ิวโกรธของ

พระเจาคอยๆ ถูกขจัดออกไป ดวยความรักและความพึงพอใจที่สงวนไวในจิตใจ ฉันตองการ ที่จะยังคงอยู

ในความเงียบและเพลิดเพลินไปในความคิดเกี่ยวกับพระผูอภิบาล มีเสียงมาจากดานในวา... 

“โอ ตัวเจาเอย ฉันใกลชิดกับเจา แตเจาอยูหางจากฉัน” 

เทวทูต   

คุณมุมตัช อะลี จากซังการ เขียนมาวา 

“ผมขอเสนอประสบการณของตัวเอง อันเน่ืองมาจากการฝกฝนคร้ังแรก” 

วนัที ่14 มิถุนายน 

“หลังจากการฝกฝนการหายใจ ผมน่ังลงเพื่อเขาฌาน ระหวางน่ังฌาน รางกายของผมถูกห่ันจนเปด

ออกเหมือนกับชิ้นแตงโม และผูคนสองสามคน ซึ่งนาจะเปนเทวทูตไดขวางวัตถุสีดํา ซึ่งมองดูคลายกับงูทิ้ง

ไป หลังจากนํามัน ออกมาจากรางกายของผม” 

วนัที ่15 มิถุนายน 

“เมื่อผมพยายามที่จะจมลงในมหาสมุทรของแสง ผมตองเผชิญกับการ ตานทานอยางมากจากภายใน 

ประหน่ึงมีสิ่งถูกสรางที่ประหลาด ไดเขาไปตัว ผมและเยาแหยผม” 

วนัที ่16 มิถุนายน 

“ในขณะคร่ึงหลับคร่ึงต่ืน ผมมองเห็นบานสีเขียว ผูหญิงสาวสวยไดเดิน เขาไปในบานโดยไมได

ต้ังใจ กอนที่ผมจะเห็นอะไรตอ ภาพก็หายไป หยุดความรูสึกของความสําเร็จไว เปนภาวะปกติที่วา แม

ระหวางเวลากลางวัน เมื่อผม ปดตา ผมก็จะพบวาตัวเองจมลงไปในมหาสมุทรของแสง ผมประสพกับความ 

แข็งแรง ความมีชีวิตชีวา และพลังเจตนารมณที่เพิ่มมากขึ้น” 

วนัที ่18 มิถุนายน 

“ในความฝน ผมพบวาตัวเองอยูในโลกสีเขียว ซึ่งทุกๆสิ่งรวมทั้งบานผูชายและผูหญิง ฯลฯ ลวนอยู

ในชุดสีเขียว” 

  

เทพธิดาแห่งการนิทรา 

นิอาซ อะอมัด จากชาวาร รายงานมาวา  

“ผมสามารถสูดลมหายใจเขาไดเพียง 3 - 4 วินาที การหายใจเขาดวย รูจมูกขวา งายกวาเมื่อเทียบกับรู



จมูกซาย ถึงแมวาผมจะสามารถหายใจออกถึง 5 วินาท ีและสามารถทนกลั้นลมหายใจไดถึง 20 วินาทีก็ตาม 

แตผมก็ทําเพียง 5 นาที ตามที่ทานแนะนํา” 

“ผมเขาฌานของแสงในเพิง สําหรับ 2 -3 วันแรกความคิดตางๆ ยังคง เขามารบกวนผม แตขณะน้ีผม

มีความสงบมากขึ้น” 

วนัที ่14 มิถุนายน 

“เร่ิมการฝกฝน การรบกวนจากความคิดครอบงําผม แตผมไมเบื่อหนาย ผมไมพยายามหยุดความคิด

หรือพยายามปฏิเสธมัน ผลก็คือความคิดใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจะจากไป จากน้ันไมนานนัก ผมก็เห็นลําแสงซึ่ง

ปลายดานหน่ึง น้ันหนาทึบ สวนอีกดานหน่ึงนําไปสูภูเขา” 

วนัที ่18 มิถุนายน 

“ผมพบตัวเองอยูในทุงสีเขียวขจี และสังเกตเห็นลําแสงใตเทาของผม มันพุงผานไปยังทุงและสวน

ผลไมไป จนในที่สดุมันก็หายไปทางตีนเขา” 

“เมื่อผมปฏิบัติการฝกฝนลมหายใจผมเร่ิมงวงอยางมาก แตเมื่อเขาฌาน ราวคร่ึงชั่วโมง ผมพยายาม

หลับแตไมอาจหลับลงได” 

 

จักรวาลจบลงในแสง 

คุณนาเชีย ซุลตานา จาก การาจี  รายงานมาวา วันที่ 20 มิถุนายน 

“จากวันน้ีฉันฝกการเขาฌาน หลังจากเคารพภักดีพระเจาในยามค่ําคืนแลว ประมาณเวลา 22.00 น. 

ฉันจินตนาการวาจักรวาลทั้งหมดจมลงใน มหาสมุทรแสง และฉันเองอยูที่น่ันในน้ันดวย กอนการเร่ิม

เขาฌาน ฉันอาน ดารูด อัลคิซริ 50 คร้ัง และ ยาฮัยยุ ยา กอย ยูม 100 คร้ัง ฉันพยายาม จิตนาการตอไป

ประมาณ 15 นาที แตไมสามารถสรางความคิดในการเขาฌาน ไดจึงเขานอน” 

วนัที ่24 มิถุนายน 

“วันน้ี ฉันฝกเขาฌานประมาณ 20 นาที ฉันรูสึกวารัศมีของแสงไดมา จากสถานที่แหงหน่ึง แตมันอยู

ในรูปแบบจําเพาะ มันเคลื่อนที่ไปตามเร่ืองตามราวประหน่ึงปฏิกิริยาอยางตอเน่ืองไดเกิดขึ้น” 

วนัที ่27 มิถุนายน 

“ระหวางการฝกฉันรูสึกประหน่ึงวามีจุดสีขาวที่ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จุดเหลาน้ีปรากฏอยู

ชั่วขณะเดียว และก็หายไป” 



 

 

 

 

ตาทีส่าม 

ฟารีด มุสตอฟา จากบาอาวารปูร เขียนมาวา 

วนัที ่3 สิงหาคม 

“หลังจากเร่ิมการฝกฝน จินตนาการของแมนํ้า ก็เร่ิมกอรูปรางขึ้นอยูบาง ผมน่ังหันหนาไปทางทิศ

เหนือ และแมนํ้าในจินตนาการของผมไหลจากตะวันออกไปทางตะวันตก แมนํ้าประกอบดวยแสงสีขาว

นํ้านม ที่มีสีเหลืองเจือจางอยูบนฝงแมนํ้ากวาง มีหลุมอยูบนพื้นตรงหนาผม แมนํ้าทางดานไกลมาจากขวา

และไหล ไปทางซาย” 

วนัที ่7 สิงหาคม 

“เมื่อผมเร่ิมการฝกฝน ผมรูสึกประหน่ึงวาแสงปรอทมากระทับกับผม ในตอนเร่ิมตนผมรูสึก

หวาดกลัว แตหลังจากน้ันก็เร่ิมสงบลง” 

วนัที ่11 สิงหาคม 

“ผมเห็นเฉลียงทางเดินยาว ซึ่งสามารถมองเห็นตนไมเขียวชอุม ในเวลา น้ันแสงสดใสมสีีขาวนวล

เหมือนหลอดไฟ และเหมือนกับแสงพระอาทิตย” 

วนัที ่14 สิงหาคม 

“ทันทีหลังจากเขาสูการฝกเขาฌาน คลื่นสีขาวสดใสก็ผานตอสาย ตาของผม และรูสึกมีความรูสึก

ผานตัวผมไป” 

วนัที ่15 สิงหาคม 

“ผมเห็นเทียน และเปลวเทียนน้ันมีสีเขียว ซึ่งมีจุดสีดําตรงกลาง จากน้ันจึง ปรากฏเทียนขึ้นมากมาย” 

วนัที ่17 สิงหาคม 

“ทันทีหลังจากเร่ิมการฝกฝน ผมมีความรูสึกวาถูกดูดจากมหาสมุทรแสง ที่หยั่งไมถึง และผมเคลิ้ม

หลับไป ตอนน้ีผมไมสามารถจําสิ่งที่เห็นระหวางการ งวงหลับไปน้ีได หลังจากน้ันการนอนจนอ่ิมไดปลุก

ผมต่ืนขึ้น ผมพยายามที่ จะใหฝกใหเขมขนขึ้นแตก็เคลิ้มไปอีก เหตุการณน้ีเกิดขึ้นกินเวลายาวนานมาก 

อาการงวงเปนพักๆ ก็ยังเปนอุปสรรคตอผมในการฝกฝน” 

วนัที ่22 สิงหาคม 

“ตอนน้ี วันใดก็ตามที่ผมพยายามจินตนาการบางสิ่งบางอยางดวยการ ปดตา ผมจะรูสึกประหน่ึงวา

สิ่งน้ีไดเกิดขึ้นทางกายภาพตอหนาผมจริงๆ” 

วนัที ่17 กนัยายน 



“ผมเร่ิมการฝกฝนโดยหันหนาไปทางทิศเหนือตามปกติ   ระหวางที่ฝก น้ัน ในจิตใจผมรูสึกวาควร

หันหนาไปทางตะวันตก ความคิดน้ันมีพลังมากจน ผมพบวาเปนการยากที่จะตอดาน และรูสึกวาตัวเองหัน

ไปทางตะวันตก และผม ก็หันไปจริงๆ หลังจากน้ันจิตใจก็สงบลง แตรางกายยังรูสึกถกูเสียดแทงอยู จากน้ัน

จึงติดตามมาดวย ความรูสึกประหน่ึงวาสะโพกและทองนอยของผมถูก ตัดเปดออก และสวนบนของขาพเจา

ถูกถอดออกเหมือนกับเสื้อ” 

วนัที ่23 กนัยายน 

“ทันทีหลังจากเร่ิมฝกการเขาฌาน ผมรูสึกเหมือนกับวามีตาดวงที่สาม บนหนาผาก ผมเห็นแสงซึ่ง

ดูดกลิ่นผม และโลกผานทางดวงตาน้ัน ทุกวันน้ีการ รบกวนเล็กๆนอยๆ ยังคงมีอยู” 

คุณ จาฮันกิร ตาลาต เตรา อิสมาอีล คาน เขียนมาวา  

วนัที ่13 กนัยายน 

“ระหวางการทํามุรอกอบัร (อุตรวิสัยสมาธิ) ผมเห็นตัวเองวายอยูใน มหาสมุทรแสง เห็นศีรษะของ

ตัวเองโผลขึ้นมา และไดยินบางคนแสดงความ ยินดีตอฉัน ระหวางการฝกฝนผมรูสึกหนักบนศีรษะ” 

วนัที ่14 กนัยายน 

“คลื่นจากบางแหลงโกลาหลอลหมานอยูบนศีรษะของผม และรูสึกวา ลําแสงสีขาว มาบรรจบกัน

ผานดวงตาของผมไป 

วนัที ่16 กนัยายน 

“ในการทํามุรอกอบะอ ผมมองเห็นแสงอยูรอบตัวผม และมีหอคอยตรงหนา จากน้ันอนุกรมของ

ความคิดก็ถูกทําลายลง ผมรูสกึปวดศีรษะนิดหนอย และตามมาดวยความรูสึกของการปลอยคลื่นแสงจาก

สมองของผม” 

วนัที ่20 กนัยายน 

“เวลา 22.00 น. หลังจากผมเร่ิมฝกการเขาฌาน ภาพของสวนก็ปรากฏ ขึ้นในจิตใจของผม ในสวน

น้ันคนชรามากมายกําลังน่ังอยูรอบโตะซึ่งมีอาหารหลากหลายต้ังอยู  คนชราคนหน่ึงจากผูที่ปรากฏอยู ณ ที่

น้ัน กําลังใหบริการคนน้ัน ดวยจานที่ใสสารสีเขียว หลังจากน้ันจึงปรากฏวัตถุที่สุกสวางจนเขาตาผม”  

วนัที ่21 กนัยายน 

“คืนน้ีระหวางการทํามุรอกอบะอ ผมเห็นตัวเองอยูในสวน ไดยินเสียง กลาววา  

“โอ บาวของฉัน” 

เสียงน้ันกลาวอีกวา 



 

 

 

 

“ฉันใหรางวัลที่ยิ่งใหญ ถึงแมจะเปนการปฏิบัติคุณธรรมความดีเพียงเล็กนอย น่ันคือการทํามุรอ

กอบะอและอานอัล กุรอานดวยความเขาใจ” 

“ผมจึงวิงวอนวา “โอ อัลลอฮ โปรดประทานความสําเร็จตอขาพระองค ในการศึกษาโทรจิต และผม 

รูสึกวาการวิงวอนน้ันไดรับการตอบรับ” 

 

การดาํนาและโผล่ขึน้มา 

อะกีล อะอมัด จากราวัลปนดี เขียนมาวา 

“ผมเร่ิมฝกฝนโทรจิต ตามคําแนะนําของทาน รายละเอียดประสบการณ ของผมมีดังน้ี” 

วนัที ่18 มิถุนายน 

“ผมเร่ิมการจินตนาการดวยการปดตาวา มีมหาสมุทรแสง ซึง่จักรวาล ทั้งหมดและตัวผมจมลงไป 

ความยากลําบากก็คือผมไมสามารถที่จะหาความ เงียบสงัดรอบๆ ตัวได เสียงพัดลมและเสียงเพลงจากวิทยุ

ยังคงรบกวนผมอยู แตอยางไรก็ตาม หลังจากเวลาผานไปจินตนาการของแสงก็เร่ิมกอตัวขึ้นในจิตใจของ

ผม” 

“ระหวางการฝกฝน ความคิดทุกสิ่งที่เขามาสูจิตใจผม ปรากฏผสมกลมกลืนอยางสมบูรณในแสง แต

บางคร้ังก็เพียงบางสวน อยางไรก็ตามจินตนาการของแสงเทาน้ัน ไมสามารถกอรูปขึ้นในจิตใจของผม” 

วนัที ่22 มิถุนายน 

“เมื่อจินตนาการของแสงกอรูปขึ้น ผมรูสึกวาตัวเองอยูในที่โลง หลังหลุดพันออกมาจากตัวเอง ผม

เร่ิมดําลงไปในแมนํ้าแสง ผมประสพกับความของผมทั้งหมดเปลี่ยนรูปเขาไปสูแสง” 

“สิ่งหน่ึงที่ผมสังเกตเห็นอยางชัดเจนคือ ทุกวันน้ีผมรูสึกวาทํางานอยาง ทุมเทเต็มที่ ขณะที่เมื่อกอน

ผมมักจะผลัดวันประกันพรุง ภาระที่อยูใกลมือ ขณะน้ีสิ่งที่งายๆ ไดพัฒนาขึ้นคือเมื่อมีสิ่งที่ตองทํา ทําไมจึง

ไมทําเสียแตตอนน้ี” 

วนัที ่27 มิถุนายน 

“เมื่อผมลมตัวลงนอนบนเตียง ผมมีความรูสึกประหน่ึงวาไดนอนบนแมพิมพแสง ทั้งหมด เมื่อต่ืน

นอนผมรูสึกถึงแสงมัวๆ อยูในดวงตา เมื่อลืมตาแสงน้ันก็หายไป ทุกวันน้ีผมนอนหลับอยางดี” 

วนัที ่1 กนัยายน 

“จินตนาการของแสงน้ันชัดเจนและเดนชัดอยางยิ่ง ผมเห็นตัวเองบินอยู เหนือแมนํ้า บางคร้ังก็ดําลง



ไปในนํ้า จากน้ันผมเห็นตัวเองแตกออกจากรางกาย มากมายจํานวนนับไมถวน” 

 

สวนสวรรค์ 

มุฮัมมัด ซัฟดาร ตาบัสซัม รายงานจาก ชัคคูปูระวา 

วนัที ่29 ตุลาคม 

“หลังจากนมาซ ตอนรุงอรุณแลว ผมเร่ิมมีการฝกฝนโทรจิตคร้ังแรก ความคิดตางๆ ยังคงเขามาใน

จิตใจของผม จากน้ันผมเห็นแมนํ้า ซึ่งมีนํ้าไหล เขามา จากน้ันมหาสมุทรก็ปรากฏขึ้นตอหนาผม กระแสนํ้า

และคลื่นสูงกระแทก ชายฝงปะทะกันเอง ปรากฏวาผมกําลังมองไปที่แมนํ้าแสงซึ่งเปนนํ้า ดวยความ คิด

ดังกลาว สวนไดปรากฏขึ้นในนิมิต มีลําธารไหลอยูในสวนน้ัน นํ้าที่ไหลอยู ในลําธารสะทอนแสงรัตนะ

สดใส เมื่อผมเอามือจุมลงไป กลับไมใชนํ้าแตบางที่อาจ เปนทรายหรือแปงทีส่องประกาย จากน้ัน

ภาพตอเน่ืองสวยงามเหมือนภาพ เคลื่อนไหวก็ปรากฏขึ้นในนิมิตของผม” 

วนัที ่30 ตุลาคม  

“หลังจากเคารพภักดีพระเจายามรุงอรุณ ผมเร่ิมทํามุรอกอบะอ เชน เดียวกับเมื่อวานน้ี ลําธารและ

แมนํ้าปรากฏขึ้นในนิมิตรของผม ภาพน้ันคอนขางพลามัว นํ้าในมหาสมุทรน้ันมีสีขาวเหมือนหมอกเชนกัน 

และมีลอยเหมือนเมฆ มันเปนภาพจริงๆ ผมพยายามที่จะดําลงไปใตมหาสมุทรแตไมสําเร็จ จากน้ันจึง ฉุกคิด

ไดวา ผมตองจินตนาการวาไดดําลงไปนอกโลกทั้งหมดในรัศมี จิตใจของผมเร่ิมคนหารัศมี แมนํ้าและ

มหาสมุทรยังคงปรากฏอยูตอหนาผมในรูปของหมอก” 

“ในการทํามุรอกอบะฮตอนกลางคืน ผมมองเห็นตัวเองปนอยูบนหนาผา เมื่อมองลงไปขางลางผม

มองเห็นแสงสีขาวมาจากที่แหงใดแหงหน่ึง  เมื่อผมเขาไปใกลๆ ก็พบวามีแสงสีขาวและสีนํ้า เงินแผกระจาย

อยูไปทั่ว  ผมตองการดําลงไป เมื่อเขาไปใกล กลับกลายเปนนํ้าพุที่ไหลออกมา  จากน้ันผมก็พบวาตัวเองอยู

ในทามกลางหมูบานที่สรางจากหินสีดําและสีทอง บานเหลาน้ันคอนขางสูง และ แสงจันทรใหความ

ประทับใจแกดินแดนแหงเทพธิดาแหงน้ี ผมเปดประตู และมองเห็นกระแสนํ้าไหล แทนที่จะเปนนํ้า 

กระแสนํ้าน้ันเออลนดวยแสง ผมเปด ประตู 4 หรือ 5 บานและพบกระแสนํ้าอยูเบื้องหลังประตูทุกบาน นํ้า

ในกระแสนํ้าน้ันมีทั้งสีขาวสดใส และสนํ้ีาเงิน ผมจินตนาการวาโลกทั้งมวลและตัวผมเองจมลงใน

มหาสมุทรของแสง ผมเห็นโลก และตัวผมเองจมลงในใตแสงจันทร จากน้ัน ผมเห็นคลื่นเหมือนกับแสง

ดังกลาวจากหลอดไฟ ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต” 

วนัที ่31 ตุลาคม 

“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นรัศมี (นูร) ซึ่งแผกระจายตอหนาผม ประหน่ึงวาแสงจันทรถูก



 

 

 

 

แตงแตมดวยสีนํ้าเงิน ผมเร่ิมบินไปในอากาศ  และลงมาบนพื้นภูเขา ผมพบตัวเองอยูในถ้ํา ซึ่งสามารถ

มองเห็น บานของพระเจา (วิหารกะอบะอ) จากที่น่ันได แสงเรืองปรากฏในวิหารน้ัน หลังออกจากถ้ําผมน่ัง

อยูบนกอนหิน ซึ่งลอยสูงขึ้น และพาผมไปดวย หลังจากผานไปบนทองฟา ผมไปถึงกําแพงสีขาวที่ตัดขอบ

ดวยแถบสีดํา พรอมดวยเสนแสงนวลเหมือน การเขียนบนกําแพงน้ัน ผมอยูในสภาพน้ัน จนลุงของผมมา

เรียกผมจึงเลิกมุรอกอบะฮ เมื่อดูนาฬิกาปรากฏวาผานไปคร่ึงชั่วโมง” 

“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ภาพเหมือนกับในจอโทรทัศนปรากฏขึ้นตอหนาผม ความคิดตางๆ 

ยังคงเขามาในจิตใจของผมตลอดเวลา จากน้ันหลังจาก เห็นภาพทุงหญาและภูเขา ผมพบวาตัวเองอยูหนา

ประตู เมื่อเปดประตูและเขาไปขางใน ผมก็อยูในดินแดนสุขาวดี เหมือนสวนซึ่งแสงปรอทไดแผซานไปทุก

หนทุกแหง ชั่วเวลาสั้นๆ หลังจากอยูในน้ัน ผมออกมาจากสถานที่ดังกลาวผานทางประตูที่อยูติดดานหลัง

ผม” 

วนัที ่5 พฤศจิกายน 

“เมื่อเร่ิมการทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นตัวเองบินอยูในอากาศ ในระหวาง ที่ผมบินลงบนภูเขา หลังจาก

ออกจากที่น้ัน ผมพบตัวเองอยูในอวกาศ จากจุด ดังกลาวผมสังเกตเห็นโลกและดวงจันทร โลกกลมและผิว

ดวงจันทรมีหลุมอุกาบาต และเนิน จากน้ันผมจึงลงบนดาวเคราะหดวงหน่ึง ซึ่งรูสึกวาเปนดาวอังคาร 

หลังจากน่ังลงบนเกาอ้ีที่น่ัน ผมเร่ิมลอยสูงขึ้นจนกระทั่งเขาใกลดวงอาทิตย ซึ่งดวงอาทิตยน้ันอยูเหนือศีรษะ

ของผม และผมประจัญหนากับระบบสุริยะ รูสึกไดวาเมื่อผมเขาใกลกับดวงอาทิตย ทําไมผมจึงไมมี

ความรูสึกรอนเลย  คําตอบ เกิดขึ้นกับผมก็คือ เพราะผมอยูในวงแหวนของแสง ซึ่งความรอนของดวง 

อาทิตยไมอาจทําอันตรายผมได” 

 

เสียงความคดิ 

อริชาด อะล ีมาลกิ เขียนมาจากอะชัด แคซเมียร์ว่า 

วนัที ่12 ตุลาคม 

“ผมมองเห็นในการทํามุรอกอบะ วาชายคนหน่ึงเดินอยูในสถานที่กวางใหญที่เปดโลง ความคิดของ

เขาโจมตีจิตใจของผม น่ันคือผมกําลังฟงที่เขาคิดถึงความสวยงามของโลกน้ี และเขาควรจะนอนพักผอนที่น่ี

สักคร่ึง ชั่วโมง จากน้ันเขาจึงไปนอนชั่วขณะหน่ึง แตคร่ึงชั่วโมงน้ี ปรากฏวาเปนเวลา เพียงไมกี่วินาทีเทาน้ัน

สําหรับผม ผมสังเกตเห็นวา ผมไดออกคําสั่งเหนือความ คิดของเขา และเขากระทําเพียงสิ่งที่ในจิตใจผม

ตองการใหเขากระทําเทาน้ัน ผูเพงไปที่จิตใจของเขาและรองออกมา เขาเองก็รองตะโกนเสียงดัง” 

วนัที ่14 ตุลาคม 



“ผมเห็นชาย 2 คนทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับเร่ืองเด็กผูหญิง ทั้งสองคน ตางตองการนําเด็กผูหญิงไป

ดวย ตางคนตางดาทอกันไมนานหลังจากน้ันปรากฏ วามีดาว 5 ดวงปรากฏขึ้นตอดวงตาขาพเจา เมื่อดาว

หายไป สิ่งที่ดูเหมือนงู ก็ปรากฏขึ้น มันมีสีขาวบริสุทธิ์ หลังจากน้ันผมเห็นคบเพลิงจากระยะไกลๆ เมื่อมัน

เขามาใกล  ผมเห็นคนอยูในมือนองชายของผม เขาโยนคบมาใหและผม รับไว จากน้ันจึงปรากฏวา นองชาย

ของผมโดยสารรถประจําทาง เขาโยนคบ สองสามอันมาโดยโยนทีละอัน ซึ่งผมรับมันไว ทั้งๆ ที่ยังคงนอน

อยูบนเตียงใน หองนอน” 

วนัที ่15 ตุลาคม 

“การจินตนาการเกิดขึ้นในไมชา แสงอันสดใสยังคงปรากฏตอหนานิมิตของ ผมเปนพักๆ สักครู

หน่ึงมผีูหญิงมายืนอยูตอหนา ตอนแรกผมไมสามารถมอง เห็นหนาเธอได เมื่อเห็นหนาเธอ ผมพบวามันเปน

สิ่งที่นาขยะแขยง เสนผมของ เธอปลิวอยูรอบตัว หลังจากน้ันคลื่นแสงที่สุกใส ยังคงเพิ่มพูนในจิตใจของผม 

จนรูสึกยากลําบากในการรักษาความสมดุล เพราะในเวลาน้ันผมลอยอยูในอากาศ” 

“จากน้ัน ผมพบวาตัวเองอยูบนเตียงของตัวเองอีกคร้ังหน่ึง ใบหนาผูหญิง ปรากฏขึ้นตอหนาผม เมื่อ

เขามาใกล ก็พบวาเธอโดยสารมากับเรือเดินทะเล ผมสงสัยวาเธอนาจะเปนใคร เสียงที่แจมชัดในจิตใจบอก

ผมวา เธอเปนชาวอินโดนีเชยี และเดินทางมาต้ังแต 30 ปที่แลว จากน้ันผมมองเห็นฝาผนังในความมืดทั้งที่

ดวงตาปดสนิท ตัวผนังทําดวยแสง  หนาตางบนฝาผนังทําดวยแสง สุกใส ในความมืดน้ัน ผมมองเห็นแมแต

เงาของตนเอง” 

วนัที ่17 ตุลาคม 

“ผมมองเห็นบุคคลผูมีเกียรติอยางยิ่ง จนผมเกิดความรูสึกวา บุคคลผู น้ีมีความรูเร่ืองโทรจิต ผมจึง

ขอใหบุคคลผูน้ีนําผมไปยังสถานที่แหงหน่ึง เขาจองมอง เขาไปในดวงตาผม เร่ียวแรงของผมหมดสิ้นไป 

และรางกายเร่ิมลอยขึ้นไปในอากาศเสมือนลูกโปง ความเร็วเพิ่มขึ้น ผมพยายามหยุดการใชพลังเจตนารมณ 

ของตัวเอง ในที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางสําเร็จ” 

วนัที ่18 ตุลาคม 

“ผมเห็นวาตัวเองวายอยูในมหาสมุทร และมีภาพเงาสุกใสเหนือตัวผม หางเพียงหน่ึงฟุตเทาน้ัน 

จากน้ันผมเห็นตัวเองน่ังอยูบนแผนดินที่สวางสดใส มี เด็กผูชายมาที่น่ันและน่ังลงตรงหนาผม ผมบอกเขาวา 

เขาไดทําลายแผนดินที่สดใสน้ัน เมื่อไดยินเชนน้ีเขาจึงเร่ิมหัวเราะ แสงสวางของแผนดินน้ันก็หายไปใน ทัน

ที่ทันใดน้ัน และเขาก็ลมลง ตอนที่ลมลงเขาถือไมเทาและมันเร่ิมหมุนเหมือนพัดลม ผมดึงเขาออกมา และเขา

ก็ว่ิงหนีไป” 

“ผมสังเกตเห็นวา แสงสวางเกิดขึ้นตอหนาตามความประสงคของผม ถาผมคิดถึงแสงที่เปนของแข็ง 

มันจะเหมือนนํ้าแข็ง และถาผมพยายามที่จะมองเห็นมันในลักษณะของเหลว ก็จะปรากกวามันจะเปน



 

 

 

 

เหมือนนํ้า” 

“ถึงแมจะดูเหมือนวาเปนไปไมได แตเปนความจริงที่วา เน่ืองจากการ ฝกฝนเร่ืองโทรจิต ความคิด

ของผูคนจึงเร่ิมมาถึงผม คร้ังหน่ึงมีงูอยูใกลบานของเรา ผูคนเร่ิมขวางกอนหินเพื่อฆามัน ผมก็ไปรวมกับพวก

เขาดวย แตพอ แมหามไมใหผมไปรวมในเหตุการณดังกลาว  ดังน้ัน เมื่อที่ชายเห็นผมไปรวมปากอนหินดวย 

ผมจึงกังวลมากขึ้น เมื่อกลับถึงบาน ผมจึงเร่ิมคิดอยางจริงจังใน เร่ืองที่พี่ชายผมจะพูด จากน้ันนํ้าเสียงแสดง

ความโกรธของพี่ชายก็อยูในจิตใจของผม”  

“ฝกไปอยูที่ไหนมา” 

“ไปด่ืมนํ้าชามา” จิตใจของผมตอบ 

“ฝกไปทําอะไรกอนหนาน้ัน” เสียงของพี่ชายผมดังมาอีก 

“กินอาหาร” น่ันคือคําตอบของผม 

จากน้ันผมก็ไดยินเขาถามดวยความโกรธวา “แลวฝกทําอะไรกอนหนาน้ันอีก” 

ผมเงียบและไมตอบ พี่ชายของผมจึงเร่ิมกลาวตําหนิ ซึ่ง ณ จุดน้ีอารมณ ที่จะตอรองกับพี่ชายก็หมด

ลง จากน้ันเล็กนอยพี่ชายของผมก็เขามาในหองผม จริงๆ และการสนทนาที่มีอารมณทั้งหมดก็เกิดขึ้นจริง 

ในเหตุการณอ่ืน มีชายคนหน่ึงเขามาหาผม และกอนที่เขาจะพูดอะไร ผมรูสึกวาเขาจะขอมีด และใน

ใจตอมาเขาก็ขอมีด 

สิ่งสําคัญอ่ืนๆ ก็คือ ความคิดของผมมีพลังมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อผม ตองการบางสิ่งบางอยาง มันก็

จะเกิดขึ้นจริง วันหน่ึงนองชายสองคนของผม เกิดทะเลาะวิวาทกัน คนที่ไดตบหนาคนนอง พวกเขายังคง

โกรธกันอยูสักพักหน่ึง จากน้ันก็ปรับความเขาใจกันได และกลับมาเลนกันใหม ผมรูสึกในใจวา คนนองจะ

แกแคนการถูกตบดวยการตีพี่ชายของเขา ผมแปลกใจจริงๆ ที่นอง ชายตีคนพี่จริงๆ” 

“น่ีคือ เหตุการณเล็กนอยที่ผมประสบมาในขณะน้ี” 

 

โทรจิตกบัประสบการณ์ ลมหายใจ  (ถงึตรงนี)้  

ชานิมอะอมัด จากละโฮร กลาววา 

ฉันไดศึกษางานที่สําคัญๆ เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนของนักเขียนตะวัน ออกหรือตะวันตก เกี่ยวกับ

เร่ืองศาสตรแหงความลี้ลับและอภิปรัชญาตางๆ นักเขียนทั้งหมดเขียนเกี่ยวกับการเพงเทียน การเพงกระจก 

และการจองดูวง กลม ตางใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธที่แนนอนของการฝกฝนน้ี ตามมาดวย การ

สนับสนุนพวกเขาดวยประสบการณของผูคนในเร่ืองน้ี นักวิชาการไดจัดการ เกี่ยวกับเร่ืองน้ีในขอบขายทาง



จิตวิทยาและกฎทางฟสิกสเชนกัน 

แตทฤษฎีของทานเกี่ยวกับโทรจิตโดดเดนและแตกตางจากของคนอ่ืน ฉันคิดวาไมมีนักเขียนคนอ่ืน

เคยกลาวสิ่งใดเหมือนกับการฝกฝนลมหายใจ และการจินตนาการของมหาสมุทรของแสงในบริบทของโทร

จิต ตราบเทาที่ ความสงบของจิตใจไดรับการพิจารณา สําหรับการศึกษาหาความรูน้ี สิ่งที่จํา เปนตองปฏิบัติ

กอนอ่ืนคือการเพงเทียนหรือกระจกเงาใหสําเร็จกอน ทานจะ บอกผูอานไดหรือไมวา อะไรคือสิ่งสําคัญ

สําหรับการฝกลมหายใจและการ ทํามุรอกอบะฮของแสง 

คําตอบ จักรวาลมีพลังงานจลน และในการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนจักรวาลขนาดเล็ก 

(ในตัวเรา) หรือจักรวาลขนาดใหญ เฟอมีความพยายามในการศึกษาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับ

ชีวิต ก็จะสังเกตได วาชีวิตของสัตวและพืชที่มีชีวิตอยู อาศัยพื้นฐานของการหายใจเขาออก และมนุษยก็

ไมไดรับการยกเวนไปจากกฎขอน้ี 

กระแสของชีวิตสัมพันธโดยตรงกับลมหายใจ ตราบเทาที่ยังมีการหายใจ เขาและการหายใจออก 

ชีวิตก็ยังอยู เมื่อผูหน่ึงหยุดการสูดออกซิเจนเขา เรา ถือวาเขาสิ้นใจ ดวยการหยุดหายใจปรากฏการณของชีวิต

ในโลกน้ีก็ถึงจุดจบ ดวย ลมหายใจหรือการหายใจเขาออกเหมือนกับปรากฏการณอ่ืนๆ ใน จักรวาล น่ันคือมี 

2 ดานและ 2 ทบ การสูดอากาศเขา หรือการหายใจเขา คือดานหน่ึงของมัน และอีกดานหน่ึงคือ ปลอยลม

ออกหรือการหายใจออก  

การสูดอากาศเขา ตามทัศนะทางดานจิตวิญญาณ ทําใหมนุษยเขาใกล ตัวตนภายในหรือวิญญาณของ

เขามากขึ้น และการปลอยอากาศออกทําใหเขา หางออกจากตัวตนภายในของเขาเอง เมื่อเราสูดอากาศเขา เรา

จะเขาใกลดาน ในของเรา นักจิตวิญญาณนิยมเรียกวา การเคลื่อนไหวของลัคนา และเมื่อเรา ปลอยอากาศ

ออก เราออกหางจากดานในของตัวเอง การเคลื่อนไหวน้ีไดคําจํากัดความวา การเคลื่อนไหวที่คลอยตํ่าลง 

ชีวิตยังคงแกวงไปมาระหวางการเคลื่อนไหวทั้งสองดานน้ี อารมณและ ความเลิก ความคิดและการ

จินตนาการ กิจกรรมทุกอยางของเรา และผล ประโยชนในกิจกรรมอันหลากหลายยังมีอยู ตราบเทาที่ยังมี

ระบบของการ หายใจเขาออกอยู ในตอนแรกมีการพิจารณาวาสัตวที่มีชีวิตเทาน้ันที่หายใจเขา ออก ตอมา

มนุษยคนพบวาพชืก็มีการสูดลมหายใจเขาออกเชนกัน และพืชรวม ทั้งสัตวทุกสายพันธุ มีอัตราการหายใจที่

เฉพาะของตนเอง และอัตราการหายใจ น้ีสัมพันธโดยตรงกับการเตนของหัวใจ ตัวอยางเชน ถาอัตราการเตน

ของหัวใจ มนุษยคือ 72 คร้ังตอนาท ีกระน้ันอัตราน้ีจะไมพบในแพะ หรือสัตวอ่ืนๆ การกระตุนที่แสดงถึง

การหายใจในพืช และสิ่งไมมีชีวิตอ่ืนๆ ก็สัมพันธกับอัตรา การหายใจเฉพาะของสิ่งเหลาน้ันเชนกัน ดวยวิธี

ใดก็ตาม ถาเราสามารถผลิต เคร่ืองมือวัดอัตราการหายใจเขาออกของพืชและสิ่งที่ไมมีชีวิตอ่ืนๆ ก็จะพบวา 

อัตราการหายใจเขาออกของพืชแตกตางและสิ่งไมมีชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งสิ่งที่ดูภายนอกวาไมมีชีวิต มนุษย

หายใจเขาออก 18 ถึง 20 คร้ัง ตอนาท ีและภูเขาหายใจ 1 คร้ังตอ 15 นาที 

ทุกคนรูดีวา เราหายใจเขาและหายใจออก นอกจากน้ันเรายังรูดวยวา อัตราการหายใจในยามกังวล



 

 

 

 

แตกตางจากในยามสงบและเปนปกติ ในทํานอง เดียวกันอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจในยาม

หวาดกลัวก็แตกตางจากในยามที่ไมหวาดกลัว 

ตามที่กลาวแลวขางตนวาการหายใจเขาออกเปนการเคลื่อนไหว 2 ทาง ทางที่หน่ึงคือสูดลมหายใจ

เขา น่ันคืออกซิเจนถูกดูดซับ และปลอยลมหายใจ ออก น่ันคือคารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมา เมื่อเรา

หายใจเขาออกซิเจน ที่มีอยูในอากาศถูกสูดเขาไป ซึ่งมันถูกเผาไหมเหมือนกับเชื้อเพลิง และจากน้ัน วัตถุ

จํานวนมากที่ถูกผลิตในระหวางการเผาไหมน้ี 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 หน่ึงในประเภทของความรูสึกก็คือ ความรูสึกวาเรายังคงถูกกักขัง

อยูในความจํากัดของที่วางและเวลา และเอาตัวเราไปสัมพันธกับโลกที่เปนปรากฏการณทางวัตถุน้ี 

ความรูสึกอีกประเภทหน่ึง ปลดปลอยเราออกจากความจํากัดของที่วางและเวลา และความสัมพันธกับ เร่ือง

ทางโลก ความรูสึกประเภทน้ีครอบงําเราในภาวะที่นอนหลับ หรือในทํานอง เดียวกับการนอนหลับ เมื่อเรา

อยูในภาวะเหมือนกบัการนอนหลับความรูสึก สํานึกจะถูกปฏิเสธ และถูกปลดปลอยจากขีดจํากัดของ

กาลเทศะ ความรูสึก ที่เรามีประสบการณในความฝน ถูกเรียกวาความรูสึกชอบกลางคืน และความ รูสึกแบบ

เดียวกันน้ี พระผูเปนเจาผูทรงสูงสงทรงเรียกวา (ความรูสึก) ของเวลา กลางคืน ความรูสึกอีกประเภทหน่ึง 

ซึ่งสัมพันธกับการต่ืนขึ้นถูกเรียกวาความ รูสึกชอบเวลากลางวัน และพระผูเปนเจาทรงเรียกวา (ความรูสึก) 

เวลากลางวัน ระหวางความรูสึกของเวลากลางคืน สิ่งถูกสรางทั้งหมดไดรับการปลดปลอย ใหเปนอิสระจาก

กาลเทศะ และเมื่อความรูสึกกลางวันครอบคลุมสิ่งถูกสรางทุก ชนิด ก็จะถูกกักขังอยูในความจํากัดของที่วาง

และเวลา 

เมื่อเราหายใจเขา ก็จะเขาใกลชิดกับความรูสึกกลางคืน อันเปนความ รูสึกซึ่งตองการสําหรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ และเมื่อหายใจออก เราจะออกหางจากความรูสึกกลางคืน และเขาใกลชิดกับ

ความรูสึกกลางวัน ซึ่งเปนความรูสึกที่ทําใหความรูในเร่ืองโลกียวัตถุรอบๆ ตัวเราเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง

กาลเทศะ 

เมื่อความสนใจของเราถูกรวมศูนยอยางเขมขนไปยังจุดใดจุดหน่ึง ไมวา ดวงตาของเราจะปด

หรือไมก็ตาม ระยะเวลาการหายใจเขาจะเพิ่มขึ้น น่ันคือ ความสํานึกของเราจะเคลื่อนไปสูวิญญาณหรือดาน

ในของเรามากขึ้น 

น่ีคือเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการแนะนําในการฝกฝนลมหายใจ ในทางอภิปรัชญาและศาสตรที่มี

ความสัมพันธกัน เชน โทรจิต ผูหน่ึงสามารถเขาใกล ชิดกับดานในของเขาไดโดยผานทางการฝกฝนลม



หายใจ ความคุนเคยกับดาน ในของตัวเอง กอใหเกิดการสํานึกรูถึงความสามารถที่ซอนอยูภายในของ 

วิญญาณ และผูหน่ึงก็จะเร่ิมมีประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาพลังเจตนารมณ และกอใหเกิดผลประโยชน 

รวมทั้งความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเปนไปของ โลกียวัตถุรอบๆ ตัวเรา 

สําหรับการศึกษาศาสตรดานนอกอภิปรัชญาน้ัน ตองมีจิตใจที่ทรงพลังและประสาทที่แข็งแรง 

เพื่อใหมีประสาทที่ยืดหยุน   จิตใจที่กระตือรือรน และเพื่อสงเสริมการเคลื่อนตัวของความสามารถที่ซอนอยู  

การฝกฝนลมหายใจไดรับการพิสูจนแลววา มีประโยชนและเปนผลดีที่สุด   เมื่อผูหน่ึงไดเขาควบคุมเหนือ

การหายใจ องคประกอบทางความสามารถของเน้ือเยื้อและเซลลสมองจะไดรับการประจุ  เมื่อลมหายใจถูก

กักอยูในปอด   และตระเตรียมโอกาสที่ดีกวา สําหรับการกระตุนความสามารถที่ซอนอยูไวได 

นักจิตวิญญาณนิยม   ไดสรางกฎและแบบแผนตางๆ  ของการฝกลมหายใจ ซึ่งถาไดรับการปฏิบัติ

อยางสม่ําเสมอ จะยังประโยชนมากมายทางดานจิตวิญญาณและทางดานกายภาพ คลื่นของสุขภาพและ

พลังงาน ก็เขาสูรางกายโดยผานการหายใจเขาออกดวยเชนกัน  หากจินตนาการก็คือ  ผูหน่ึงน่ังอยูในที่เปด 

ซึ่งคลื่นพลังงานและสุขภาพไดเขามาในรางกายของเขาพรอมๆ   กับการสูดลมหายใจเขา  และถูกซึมซับไว

ในรางกายทุกคร้ัง   ซึ่งในความเปนจริงก็เกิดขึ้นเชนน้ัน   การฝกฝนหายใจที่แนนอน   จะฟอกเลือดและเรง

อัตราการไหลเวียนของโลหิต  สงเสริมความสามารถทางอารมณ   และทําใหความรูสึกต่ืนเตนสงบลง ผูหน่ึง

สามารถบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ   ของตนเองไดเกือบทั้งหมด โดยผานการฝกฝนลมหายใจ   ปญหา

ระบบการยอย กระเพาะอาหารและแผลในลําไส อาการทองผูก  น่ิวในไต ปวดหัว โรคลมบาหมู  และอาการ

ปวยทางอารมณ อ่ืนๆ   โรคตา  ฯลฯ ทั้งหมดน้ีสามารถบําบัดรักษาไดโดยการฝกฝนลมหายใจ 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

ความคิดของตนกับคนอ่ืนได พลังดังกลาวที่ผลิตขึ้นใน ตัวพวกเขา ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกับผูคนที่อยู

หางไกลออกไปดวยการ โทรจิต พวกเขาสามารถสงความตองการของตนโดยทางโทรจิต และสามารถ รับ

ความคิดของผูอ่ืน ทั้งๆ ที่ไมไดแสดงออกมาเปนคําพูด แตพวกเขาจะตอง จดจําสําหรับการศึกษาโทรจิต คือ 

เพียงแคการฝกฝนลมหายใจน้ันไมเพียงพอ เสาอากาศที่ติดต้ังในดานในของตัวเราเองสามารถสงหรือรับได 

เมื่อ จิตใจไดรับการบํารุง ดวยความสามารถที่จะรวมศูนยความสนใจอยางเขมขน เทาน้ัน ความสามารถของ

พระผูเปนเจาน้ี สามารถทําหนาที่และถูกกระตุน ได เมื่อเราศึกษาเพื่อที่จะจมด่ิงลงไปในการเคลื่อนไหวที่มี

อํานาจของวิญญาณ ของเรา ดวยการเอาใจใสอยางอุทิศและเขมขน 

เราไมสามารถสรางเสนทางเขาไปสูดานใน ที่ซอนเรนที่สุดของจักรวาล ได ถาไมรับรูและไมคุนเคย

กับความลับของจักรวาล เพื่อสรางทางเขาไปสู ฟากฟาและใจกลางของจักรวาล เราตองสามารถควบคุม



 

 

 

 

เหนือชวงของการ หายใจ ซึ่งสัมพันธกับการเคลื่อนไหวที่ประสพความสําเร็จ การสูดลมหายใจ อยางลึก 

หรือการนําออกซิเจนเขาไปในปอด ทําใหเราเขาใกลชิดกับสภาวะจิต ไรสํานึก และการผอนลมหายใจหรือ

การปลอยอากาศออก นําความสํานึกมา สูตัวเรา เมื่อชีวิตที่มีสํานึกต่ืนตัวขึ้น จิตไรสํานึกก็จะกลับเขาไปอยู

เบื้องหลัง และเมื่อชีวิตที่จิตไรสํานึกต่ืนตัว ความเคลื่อนไหวของชีวิตที่มีจิตสํานึกก็จะถูก กดเอาไว พลัง

ลึกลับของจิตใจสามารถถูกทําใหทํางานได เมื่อการเคลื่อนไหว ที่มีอํานาจของการหายใจเขาออกถูกควบคุม

โดยสมองเทาน้ัน 

เราไดกลาวไปแลววามนุษยคือสวนประกอบของแสงที่ขดมวนตัว พื้นฐานของแสงเหลาน้ีคือรัศมี 

(นูร) ของพระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง เน่ืองจากลม หายใจสัมพันธกับชีวิต ความคิดจึงสามารถเรียกวาเปนชีวิต

ไดดวย กลาวอีก อยางหน่ึง ลมหายใจมีความรับผิดชอบโดยตรงตอชีวิตของความคิด 

ที่น้ีถาชีวิตถูกวิเคราะห ก็จะสังเกตเห็นไดวาความคิดก็มี 2 ประเภท น่ัน คือ ความคิดระดับตํ่าหรือ

การเขาใกลการเสื่อม ขณะที่ความคิดอีกประเภทหน่ึง ไปทางทิศทางที่ หลังจากยกเราจากที่ตํ่าแลวก็จะนําเรา

สูความสูงสงและบริสุทธิ์ ในลักษณะทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ประเภทน้ี รูจักกันวาเปนความบริสุทธิ์และสกุสวาง 

ของความคิด หรือความสลับซับซอนและมืดมัวของความคิด ความบริสุทธิ์ของ ความคิดสัมพันธกับสิ่งที่

ความคิดเขาไปหา ถาความคิดเขาหาความเครงครัด มนุษยก็จะผูกพันที่จะมีชีวิตอยางมีความสุขและรมเย็น 

ความสันติและความ สงบภายใน พัฒนาความสามารถที่เขมขน สิ่งที่ตรงกันขามก็คือการเขาใกล ความชั่ว

รายและความมืด ซึ่งเปนสาเหตุของความผิดหวัง ความหอเห่ียว ความเสียใจและความทุกขยาก ซึ่งในเวลา

เดียวกัน รบกวนความเขมขนของ ความคิดและยังเปนสาเหตุของความตกตํ่าอีกดวย 

สิ่งน้ียังสามารถกระทําไดในวิถีทางอ่ืนดวย คัมภีรศักด์ิสิทธิ์บอกมนุษย วา การสรางสรรคมนุษยที่

แทจริงน้ัน เกิดขึ้นในปริมณฑลของความเปนอมตะ มนุษยถูกสงมายังโลกน้ี 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 

สัมพันธกับความเปนอมตะก็เกิดขึ้นอีกคร้ังหน่ึง 

การฝกฝนลมหายใจรวมอยูในบทเรียนของโทรจิต เพื่อวามนุษยจะไดเขาใกลดานในของเขา น่ันคือ

วิญญาณ ความสําเร็จที่แทจริงในเร่ืองวิชาการทางดานอภิปรัชญาจะเปนไปไมได ถาผูน้ันไมเขาใกลวิญญาณ

ของเขา 

โดยทั่วไปผูที่ตองการศึกษาเร่ืองโทรจิต มีความทะเยอทะยานของการ ไดรับในเร่ืองวัตถุจากความรู



ของพระเจาน้ี ดังน้ันพวกเขาสามารถมีความได เปรียบอยูบาง หลังจากไดรับอิทธิพลจากตัวกลางของตน แต

พวกเขาคือผูที่ ศึกษามัน ดังน้ัน จึงสามารถรับใชสิ่งถูกสรางของพระเจาได ตัวอยางเชน พวกเขาสามารถ

รักษาคนไข โดยการสงความคิดที่ดีงามไปยังคนเหลาน้ันได จิตใจของผูคนที่ศึกษาคาสตรแขนงน้ี ทํางาน

ตามการเขาใกลความคิดที่เขาไป ใกลของตน 

ผูที่ทําการมุรอกอบะฮของแสงน้ัน ไดรับการแนะนําเกี่ยวกับจุดประสงค ของความเขมขนทางดาน

อารมณ ดังน้ันนอกจากไดรับความสันติทางจิตใจและ ความสงบเยือกเย็นดานในแลว แนวทางความคิดยังถูก

กําจัดออกไป ดวยความ คิดที่เขาใกลความเครงครัด นําเราเขาใกลชิดกับวิญญาณของเรามากขึ้น และ ความ

ฉลาดหลักแหลมดังกลาวที่ถูกสรางขึ้นในมนุษย ซึ่งในคํากลาวของซูพี (รหัสยนิยม) ถูกเรียกวาความคิดที่เขา

ใกลความเที่ยงตรง 

เราไดนําเสนอสภาวะที่ผูศึกษาเร่ืองโทรจิตไดประสบระหวางหลักสูตร การปฏิบัติการฝกฝนคร้ัง

แรกของพวกเขาไปแลว ทานตองสังเกตเห็นวา ความ คิดของผูคนทั้งหมดน้ีโนมเอียงไปสูแสงโดยอัตโนมัติ 

และเมื่อบางคนมีความคุนเคยกับแสงไมเพียงแตชีวิตของเขาจะไดรับการประดับประดาเทาน้ัน แตยัง 

กลายเปนวิถีทางของการปลดปลอยความทุกขทรมานของสิ่งถูกสรางของพระ เจาอีกดวย 

เราแนใจวาผูอานของเราจะไดรับความคิดที่เขาใกลความเที่ยงตรงดวย ความสามารถที่พัฒนาขึ้น

อยางเขมขน และหลังจากเตรียมตัวในการเขาใกล ความเครงครัดและการศึกษาเร่ืองโทรจิตน้ีแลว พวกเขาจะ

ไดรับการปลดปลอย ความตึงเครียด ความทุกขใจ ความตกตํ่าและจะกลายเปนเคร่ืองมือในการรับใชสิ่งถูก

สรางของพระเจา 
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ในบทแรกสิ่งน้ีถูกทําใหชัดเจนอยางชัดแจงวา ในการศึกษาเร่ืองโทรจิต น้ัน มีความจําเปนที่จะตอง

พุงเปาไปที่ความคิดเพียงหน่ึงเดียว หลังจากขจัดความ คิดที่ทําใหไขวเขวออกไป แลว 

ในบทที่ 2 การทําใหความสามารถในการรวมศูนย มีความเขมขน ณ จิตใจบนจุดเดียว มีดังน้ี 

อุดรูจมูกขวา ดวยน้ิวโปงขางขวา สูดลมหายใจเขา ผานทางรูจมูกซาย 5 วินาที กลั้นหายใจไว 10 

วินาที หลังจากอุดรูจมูกซายดวยน้ิวกอยขางขวา แลว หลังจากน้ัน 

ปลอยลมหายใจออกทางรูจมูกดานขวา 5 วินาที สูดลมหายใจเขาดวย รูจมูกดานเดียวกัน 5 วินาที ปด

รูจมูกดวยน้ิวโปงขางขวา กลั้นลมหายใจไว 10 วินาที ปลอยลมหายใจออกผานรูจมูกดานซาย 10 วินาที 

หลังจากเอา น้ิวกอยออก 

สูดลมหายใจเขารูจมูกดานซาย 5 วินาที กลั้นลมหายใจไว 10 วินาที และปลอยลมหายใจออกทางรู



 

 

 

 

จมูกดานขวา 5 วินาที 

สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกขวา 5 วินาท ีกลั้นลมหายใจไว 10 วินาที แลวปลอยลมหายใจออกทางรู 

จมูกซาย 5 วินาที  

เปน 1 รอบ ทําใหครบ 10 รอบ  

การฝกจะตองปฏิบัติในตอนเขาตรู กอนดวงอาทิตยขึ้น และอีกคร้ัง หน่ึงกอนเขานอน นับวามี

ความสําคัญที่การฝกน้ีจะตองปฏิบัติในขณะทองวาง ตอน เขาควรกระทํากอนทานอาหารเขา และในตอน

เย็นกระทําหลังจากทาน อาหารแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง 

หลังจากปฏิบัติการฝกน้ีแลวในตอนเย็น น่ังในทาที่ผอนคลายและหลับ ตาลง คุณตองจินตนาการ

ในตอนน้ีวาทองฟามีดคร้ึมดวยเมฆสีคราม และมีแสงสองมาจากเมฆน้ันเหมือนฝนตกบนตัวคุณ 

ในตอนแรกจิตที่มีสํานึกจะตอตานการที่ผูหน่ึงรูสึกเคลิบเคลิ้มอยางมาก และมีความรูสึกถึงความ

หนัก ความรูสึกถึงความหนักน้ีเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ สําเร็จของการฝกฝน 

ระหวางสองสามวันแรก ไมวาจินตนาการจะไมมีการกอรูปใดๆ พรอมๆ กัน หรือเปนเพียงมโนคติที่

พรามัวของทองฟาและเมฆ เกิดขึ้นบนฉากของจิต ใจ เมื่อการปฏิบัติทําใหคุณสามารถมีการจินตนาการน้ีได 

ดวยความสึกขึ้งของ จินตนาการน้ี ผูหน่ึงเร่ิมมีความรูสึกถึงวาเม็ดฝนตกลงบนศีรษะของเขา เมื่อ การ

จินตนาการน้ี มีความสึกซึ้งมากขึ้น ผูน้ันไมเพียงแตเร่ิมเห็นฝนตกเทาน้ัน แตยังรูสึกวาเม็ดฝนของแสงกําลัง

ตกและกระทบตัวเขาดวย บรรยากาศทั้ง หมดก็คอยๆ ปรากฏขึ้น เหมือนกับฤดูฝน เมื่อผูหน่ึงหลับตาลงและ

พยายาม จินตนาการถึงทองฟาสีครามและฝนของแลงที่ตกลงมาจากทองฟาน้ัน เมื่อไป ถึงขั้นตอนน้ีซึ่งผูน้ัน

สามารถมองเห็นภาพอยางสมบูรณยิ่งดวยดวงตาที่หลับอยู ซึ่งเขาสามารถรูสึก แมแตการกระทบของเม็ดฝน 

จากน้ันจะมีความตองการ ใหเขาปฏิบัติการฝกฝนน้ีดวยการเปดดวงตา จะตองมีความพยายามที่จะมอง เห็น

ภาพดวยความชวยเหลือของตาที่สาม ที่ฝนของแสงไดตกลงทุกหนทุกแหง และบรรยากาศทั้งหมดก็เปยกซุม

ไปดวยการเพิ่มขึ้นของฝนแหงแสงน้ี 

ความสมบูรณของมโนทัศนน้ี เปนการแสดงถึงความสมบูรณของการฝกฝนน้ี 

 

ความคดิแบบธรรมะ 

ญาวิด ซะลีม จากละโอร เขียนมาวา  

“ทานไดแหเห็นถึงความคิด 2 แงมุม คือ ตํ่าและสูง  

ความคิดที่สูง ทานใหความหมายวา เปนความคิดของความเที่ยงตรง ตามทรรศนะของศาสนา การ



ใชชีวิตอยูในความเครงครัดตามคําสอนของอิสลาม คือความเที่ยงตรง และ ณ จุดน้ันเราไมพบวามีการ

กลาวถึงโทรจิตใน อิสลาม ความจริงโทรจิตเปนวิชาการแขนงหน่ึงที่นักวิทยาคาสตรตะวันตกได พิจารณา

จากศาสตรทางอภิปรัชญาอ่ืน มีความยุงยากที่เดียวที่ทานรวมเอา โทรจิตเขามาในอิสลาม ผมเห็นดวยที่โทร

จิตไดกลายเปนความรูสาขาที่สําคัญ ที่เดียว แตไมไดหมายความวาผูที่ประสงคจะศึกษาเร่ืองโทรจิต ตองมี

ความคิด ที่จะเขาสูความเที่ยงตรง น่ันคือเขาควรตองเปนมุสลิม 

ทานสามารถชี้ออกมา แมเพียงตัวอยางเดียวไดหรือไม ที่บรรพบุรุษของ เราเคยมีประสบการณ และ

มีการประสานกับโทรจิต ผมใครขอความกรุณา ทานวา กรุณานําเสนอความรูน้ีในรูปแบบและสัณฐาน

ด้ังเดิมของมัน เพื่อวา ความแตกตางระหวางโทรจิตกับอิสลาม จะยังคงในที่ของทั้งสอง 

คําตอบ เทาที่ความคิดที่เขาใกลความเที่ยงตรงไดรับการพิจารณา ไม อาจกลาวอางไดวาสิ่งน้ันเปน

สมบติัหรือมรดกของชนชาติใดชนชาติหน่ึงเทาน้ัน   ความจริงความรูเปนอีกนามหน่ึงของคุณคาแหง

มนุษยชาติ ถาผูไมใชมุสลิมม ีคุณคาน้ี เขาก็ถูกเรียกไดวาเปนมนุษย และถามุสลิมไมมคีุณคาน้ี ดังน้ัน เขา ก็

ไมมีเกียรติพอ แมแตจะถูกเรียกวาเปนมนุษย” 

พระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง ไดประกาศในบทที่ 5 โองการที่ 69 วา  

“แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธา และบรรดาผู้ทีเ่ป็นยวิและพวกชาเบียน (บูชาดวงดาว) และบรรดาผู้ทีเ่ป็น

คริสต์น้ัน ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออลัลอฮ์ และ วนัปรโลกและประกอบส่ิงทีด่ีงามแล้ว ก็ไม่มีความกลวัใดๆ แก่พวก

เขา และ ทั้งพวกเขากจ็ะไม่เสียใจ” 

ไดมีการทําใหชัดเจนในโองการน้ีวา การปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและการกระทํา ที่วางอยูบนพื้นฐานความ

เที่ยงตรงของปจเจกบุคคลหรือชนชาติใดๆไมสูญเปลา และมีรางวัลถูกเตรียมไวใหความเที่ยงตรงที่กระทํา

อยางบริสุทธิใจเพื่อเห็น แกพระเจา ความประพฤติเหลาน้ันที่กระทําเพื่อเห็นแกพระเจาจะวางอยูบน ความมี

จิตใจที่ซื่อตรง 

ตามทรรศนะของนักจิตวิญญาณนิยมแลว ความมีจิตใจที่เที่ยงตรง สามารถทําใหเราเขามาใกลชิดกับ

วิญญาณของตัวเองมากขึ้น ความจริงความ ใกลชิดและการรับของวิญญาณของเราเปนเพียงสิ่งที่วัดมาตรฐาน

ของ มนุษยชาติ คัมภีรศักด์ิสิทธิ์และคัมภีรของพระผูเปนเจาทั้งหมด เชิญชวนมนุษยใหมีความคิดเกี่ยวกับ

การเขาใกลน้ี และไดสั่งสอนกําหนดการ ซึ่งสามารถกอ ใหเกิดความมีจิตใจเที่ยงตรงไดหลังจากมีความรู

ความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยว กับวิญญาณแลว การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ เปนสื่อกลางเพียง 

ประการเดียว สําหรับการมีความรูความเขาใจพระผูอภิบาลของเรา ซึ่งยังคง อยูในโลกแหงปรากฏการณแหง

น้ี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ ใน ดานหน่ึงสามารถทําใหเราใชประโยชนจากพรสวรรคของวิญญาณ

ที่ซอนเรนอยู ในขณะที่อีกดานหน่ึง สามารถทําใหเรามีความรูความเขาใจอยางเพียงพอตอ พระเจาแหงโลก

น้ี ในทัศนียภาพแหงการสรางสรรคของพระองคที่ดีขึ้นดวย  เหตุน้ีแนวทางความคิด ซึ่งมีเปาหมายที่ความรู

ความ เขาใจตัวตนดานในหรือ วิญญาณน้ี จึงเปนความมีจิตใจที่เที่ยงตรง ศาสดาทั้งมวลพยายามอยางหนัก 



 

 

 

 

ตลอดชีวิตของพวกทานแผกระจายความมีจิตใจที่เที่ยงตรงดังกลาว ซึ่งพระเจา ผูทรงสูงสงทรงประทานให

พวกทาน และยังคงมีภารกิจที่จะตองสงแนวความ ความคิดซึ่งถูกมอบใหพวกทานตอไปยังเพื่อนมนุษย เพื่อ

วาพวกเขาจะปลอดภัย จากการกอกบฏ และความชั่วราย 

ขณะน้ีจึงมาถึงจุดน้ีที่วา ไมพบเร่ืองโทรจิตในอิสลาม ความจริงโทรจิต เปนชื่อของความรูซึ่งผูหน่ึง

สงความคิด มโนคติและแบบแผนความคิดของตน เอง ไปยังสิ่งถูกสรางอ่ืนของพระเจา อันเปนภารกิจของ

บรรดาศาสดาทั้งมวล ของพระองค ซึ่งแบบแผนทางความคิดน้ีถูกมอบใหพวกทาน ภายใตการเตรียม การ

พิเศษ ซึ่งสามารถนําเสนอตอมนุษยชาติเพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเพื่อปกปองพวกเขาใหพนจาก

ความชั่วราย และความคิดที่เปนการละเมิด ไมมีความแตกตางใดๆ ถาแทนที่การดลใจหรือการแนะนําความรู

น้ีจะถูกเรียก วาโทรจิต เหมือนกับที่อัลลอฮ ถูกเรียกวา ก็อด (God) ในภาษาอังกฤษและ บักวานในภาษายินดี 

(หรือพระเจาในภาษาไทย-ผูแปล) 

คุณยังไดขอใหยกแมเพียงตัวอยางเดียวจากประวัติศาสตรอิสลามวา มีความรวมมือกันกับโทรจิต 

คร้ังหน่ึง มีอูฐตองเดินผานทานศาสดา (ขอความสันติพึ่งมีแดทานและ ถูกหลาน) ไป เมื่อเห็นนํ้าตา

ในดวงตาของอูฐ ทานบอกกับเจาของอูฐวา อูฐได รองเรียนเกี่ยวกับเขาวา ใหมันบรรทุกหนักจนเต็มพิกัด 

แลวยังทารุณและไมใหอาหารมันอยางดี 

ในเร่ืองน้ี มีเหตุการณของบรรดาศาสดา มิตรของพระเจา ผูเครงครัด ศาสนา นักปราชญราชบัณฑิต

และผูปราดเปร่ืองมากมาย ที่จะยกมาแทน ตัวอยางได 

 

ณ ธรณปีระตูหลุมฝ่ังศพ 

คุณตุเฟล เอ. ชาฮิต จากละโฮรเขียนมาวา 

คําถาม ผมอายุ 60 ป เปนผูอานบทความเกี่ยวกับโทรจิตและวิชาการ อ่ืนที่เกี่ยวของกัน ผมไดศึกษา

เกี่ยวกับหัวขอน้ีจากนักเขียนเกือบทั้งหมดทั้งจาก ตะวันออกและตะวันตก แตไมเคยบังเอิญพบขอเขียนใดที่

ประทับใจ มีความลึกซึ้ง มีตรรกะและชัดเจนมากเทากับขอเขียนของทาน 

ในขณะน้ี ขณะที่อายุปูนน้ี ซึ่งจริงๆ ผมกําลังน่ังอยู ณ ธรณีประตูหลุม ฝงศพ ต้ังใจที่จะแสวงหา

คําแนะนําจากทานวา ผมสามารถเร่ิมการฝกฝนโทรจิต ที่ทานแนะนําในอายุขนาดน้ีไดหรือไม 

ทานรูดีวา ณ อายุขนาดน้ีไมมีผลประโยชนอันใดเหลืออยูแลว ผมมี สิ่งอํานวยความสะดวกทางโลก

อยูเกือบครบครัน ดวยความโปรดปรานของ พระเจา ยกเวนความสงบทางใจ ทานเขียนวาการฝกฝนโทรจิต 

ลดจํานวนเซลล สมองที่ถูกทาํลายลง ความคิดจะไดรับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นโดยอัตโนมัติความทุกขใจและ

ความตกตาจะหมดไป ผลของการฝกฝนน้ีจะมีกับทุกระดับอายุ หรือไม และการฝกฝนน้ีจะมีผลขางเคียงที่



รายแรงใดๆ ตอลมองและหัวใจ ใน ขณะอายุ 60 ปหรือไม โปรดอนุญาตใหผมเร่ิมการฝกฝนน้ี ถาคําตอบตอ

ปญหา น้ีเปนลบ 

อีกคําถามหน่ึง คือ 

เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับญิน เทวทูตและสัตวอยางที่สามารถ ทํากับมนุษยดวยกันได

หรือไม เราสามารถมีอิทธิพลเหนือระบบสุริยะอ่ืนๆ ดวย ความคิดของเรา นอกจากโลกของเราน้ี และแสง 

(ความคิด) มีสัญชาตญาณ ความโนมเอียงและคุณลักษณะตามธรรมชาติของตัวเองหรือไม 

คําตอบ  บาบา ตะุดดีน นักปูรี ปราชญผูมีชื่อเสียงในยุคของทาน ไมเพียงแตพรรณนาจุดสําคัญ แต

แมในการสนทนาตามปกติของทานก็จะเกี่ยว ของกับความจริงตังกลาว ซึ่งมีความผูกพันโดยตรงกับกฎทาง

ธรรมชาติ บางคร้ังทานพูดเปนนัยถึงเบื้องหลังของงานที่มีความมหัศจรรย (กะรอมะฮ) ซึ่ง ถูกอธิบายในแบบ

วิทยาศาสตร ผูพึ่งจะเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ควบคุมอยู เบื้องหลังงานอันมหัศจรรยทันที่ ณ เวลาน้ัน รูสึก

ประหน่ึงวาคลื่นแสงไดสงไปในใจ ของผูฟง สิ่งน้ียังเปนประสบการณของผูคนที่อยูรอบๆ บาบา ตะผุด ดิน 

ซึ่งทานน่ังอยูอยางสงบ และพวกเขามีความรูสึกและเขาใจทุกสิ่งทุกอยาง ที่ทานไตรตรองถึงบาบาซอฮิบ 

โดยปราศจากการพิจารณารวมศูนยความสํานึก ของทานไปที่บุคคลใด ทําใหการพิจารณาโดยไมต้ังใจน้ี มี

ผลกระทบตอผูคน พวกเขาไดรับผลประโยชนอยางยิ่งใหญจากวิธีการน้ีของบาบาซอฮิบ น่ีเกือบ เปนเร่ือง

ปกติที่เมื่อมีบางคนมีปญหาอยูในใจ บาบาซอฮิบจะตอบพวกเขากอน ที่พวกเขาจะกลาวสิ่งใดออกมา 

 

มนุษย์ ณนิและเทวทูต 

มหาตะ ราชา รักโอ ราว มีความยกยองอยางสูงตอบาบาชาริบเสมอ เมื่อใดก็ตามที่พระองคจะมาหา

ทานหรือขอรองสิ่งใด วิธีการของพระองคที่คือ เสนอบางสิ่งบางอยางตอพระผูเปนเจาอยางสุดชีวิต คร้ังหน่ึง

มหาราชากลาว กับนักปราชญทางดานจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคของพระองค วา  

“สิ่งถูกสรางที่ไมสามารถมองเห็นได อยางเชนเทวทูตและญินน้ัน มีรายงานบอกเลาเกี่ยวกับสิ่ง

เหลาน้ัน คัมภีรของพระเจาทั้งหมด ไดกลาวบางเร่ืองบางอยางเกี่ยวกับสิ่งถูกสรางดังกลาว มโนคติของ

วิญญาณที่ชั่วรายสามารถ พบไดในทุกศาสนาเชนกัน แตเน่ืองจากขาดการอธิบายที่เปนตรรกะและวิทยา 

ศาสตร ผูคนที่โนมเอียงไปทางการใชเหตุผลจึงปฏิเสธที่จะรับรู ความเขาใจใดๆ ที่เหมาะสมในประสบการณ

ในเร่ืองน้ียังอยูในระดับปจเจกเชนกัน ไมไดขึ้นไป อยูในระดับหมูคณะ ถาทานจะสามารถใหความกระจาง

ในประเด็นน้ีได 

สิ่งใดก็ตามที่ถูกกลาวถึงในคาํตอบของบาบาตะฌุดตีนตอคําถามของ ราชาน้ันชัดเจนในความจริง 

ที่วาธรรมชาติไดกระซิบกระซาบความลับของมัน ตอผูที่สนใจที่จะฟงคํากระซิบกระซาบน้ัน ขณะเมื่อ



 

 

 

 

ปญหาน้ีถูกถามขึ้น ตะฌุดดีน บาบา กําลังเอนหลังหนุนหมอนอยูและจองไปบนทองฟา ทานกลาววา 

“เอาละ เราทั้งหมดลวนคุนเคยกับสิ่งที่อยูบนทองฟา อยางเชนดวงดาว และมีนานๆ คร้ังมีกลางคืนที่

ทองฟาถูกประดับไวดวยดวงดาวแลวเราสังเกตไม เห็น นับวานาสนใจมากที่จะกลาววา เราพูดวาเราเห็น

ดวงดาว เราคุนเคยกับ เทหวัตถุที่อยูบนทองฟา แตในความเปนจริงสิ่งที่มองเห็นและปริมณฑลของ เทหวัตถุ

ในทองฟาที่เรารูจักน้ัน การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหลาน้ีอยูนอกเหนือความ สามารถของเรา อะไรก็ตาม ที่

เร่ิมตนเกี่ยวกับเร่ืองน้ีจะไมมากไปกวาความฝน แตเราก็ยังคงถือวาเรารู ไมแปลกหรอกหรือที่วา เมื่อเรากลาว

อางวารูบางสิ่ง บางอยาง แตเราไมเอาธุระที่จะคิดวา บางที่มีความจริงอันใดในการกลาวอาง น้ีหรือไม” 

“พยายามทําความเขาใจสิ่งที่น้ันพูดแลวบอกมาซิวา ความรูของมนุษย น้ันมีความจํากัดจําเขี่ยเพียงใด 

ความจริงนอกจากเขาไมรูอะไรเลยแลว มนุษย ยังเชื่อวาเขารูเอามากๆ เลยดวย ลืมเสียเถิดเกี่ยวกับดวงดาว

และเทหวัตถุบน ทองฟา สิ่งเหลาน้ีคือวัตถุที่อยูหางไกลออกไป ขอใหเราพิจารณา กรณีของ สิ่งตางๆที่อยู

ใกลตัวมนุษยและยังคงอยูในประสบการณของเขาอยูบอยคร้ัง คุนเคยกับอรุณรุงของกลางวัน กลางวันคือ

อะไร อะไรคือความหมายและวัตถุประสงคของอรุโณทัย วงจรของกลางวันและกลางคืนน้ีคืออะไร เราไม รู

อะไรเลย คําพูดที่กลาวในเร่ืองน้ีก็คือน่ีคือกลางวันและจากน้ันกลางคืนก็ ติดตามมา หรือในทางกลับกัน น่ี

คือกิจวัตรของมนุษยชาติ” 

“รักโฮ ราว โปรดพิจารณาเถิด คําตอบน้ีใหความพึงพอใจตอผูมีจิตใจ จริงจังหรือไม กลางคืนและ

กลางวันไมใชปรากฏการณที่มองไมเห็นเหมือนกับ ญินและเทวทูต มีปรากฏการณหน่ึงของสิ่งเหลาน้ันที่ไม

สามารถปฏิเสธได คุณอาจกลาวไดวากลางคืนและกลางวัน เปนสิ่งที่ตองเชื่อ เพราะสามารถมอง เห็นได แต

อยาลืมบทบาทของความคิดที่อยูเบื้องหลังการมองเห็น ลวนไมสามารถ พูดสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได ถา

ความคิดไมปฏิบัติการสนับสนุนมัน” 

“ความสัมพันธระหวางความคิดกับการมองเห็นน้ันชัดเจนเพียงพอ ความ จริงกระบวนการทั้งหมด 

ไมมอีะไรนอกจากความคิด หากปราศจากความคิด การเห็นก็เปนเพียงภาพเงาที่พูดไมออก ความคิดคือ

พื้นฐานและตนกําเนิดของ ประสบการณทั้งหมดของเรา   กรณีของความรูสึกอ่ืนๆ ก็คลายคลึงกัน ความ รู

ลึกทั้งหมดลวนหนวก บอด และใบ ถาหากความคิดไมทําหนาที่อยูเบื้องหลัง  

“ความคิดใหความหมายแกความรูลึกของความเขาใจ โดยปรกติความ รูสึกและความคิดจะถูก

พิจารณาวาเปนสองสิ่งที่แตกตางกัน แตความจริงมิได เปนเชนน้ันเลย มนุษยเปนเพียงชุดของความคิด หรือ

กลาวไดวามนุษยไมใช สิ่งใดเลยนอกจากแบบแผนของความคิด ในทํานองเดียวกับเทวทูตและญิน และสิ่ง

ถูกสรางทุกชนิด ไมมีการรับรูใดๆ ตอสิ่งที่อยูรอบดาน นอกจากแบบ แผนของความคิดเทาน้ัน” 

ระหวางเวลาของการสนทนาน้ี เราบังเอิญไปถึงจุดซึ่งความลับมากมาย ของจักรวาลจะถูกเปดเผย 

ทานกลาวและพูดตอไปวา 

“จงพึงอยางต้ังใจ หลายสิ่งหลายอยางยังคงปรากฏขึ้นในความคิดของ เรา สิ่งเหลาน้ีเขามาใน



ความคิดของเราจากภายนอก ความจริงมนุษยยังคง ยอมรับอิทธิพลความคิดของสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ เหมือนกับ

ที่เขาไดรับผลกระทบ จากความคิดของเพื่อนมนุษยอ่ืนๆ ธรรมชาติยังคงปอนความคิดที่มีขอบขีดจํากัด ให 

จากความคิดที่ไมขีดจํากัด ถาความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลไมปรากฏ อยู จักรวาลก็จะถูกกําจัดไป มัน

เปนแบบแผนแหงพระผูเปนเจาของผูใหกําเนิด จักรวาลที่วา ความคิดของบุคคลผูหน่ึงจะกระทบตอความคิด

ของผูอ่ืน มนุษย ถูกกักขังอยูในสถานะอันตาตอย ญินเปนภาพเงาดํา และเทวทูตเปนความคิด ที่ถูกกักขังอยู

ในแสงซึ่งไมไดแยกสีที่ลีกลบัซับซอนมากที่สุดซึ่งรูจักกันในนามของ รัศมี (นูร) ความคิดทั้งหมดสาม

ประเภทเหลาน้ีคือจักรวาล ถาพวกเขาไมคง การติดตอซึ่งกันและกันอยู และผูอ่ืนไมสามารถรับคลื่นความคิด

ของผูน้ันได ความเชื่อมโยงก็จะสึกกรอนไปตามธรรมชาติ และจักรวาลก็จะลมสลายลงในที่สุด” 

“เพื่อการพิสูจนสามารถกลาวใตวา ในความคิดของเรา มีความคุนเคย กับภาพเงาและสิ่งอ่ืนที่

คลายกัน และนอกจากน้ัน เรายังมีความคุนเคยทางจิต กับสิ่งที่รวบรวมดวยแสง และรูปแบบตางๆ ของมัน 

ถึงแมวาประสบการณของ ตัวเราเองจะสัมพันธกับปริมณฑลของวัตถุที่ตาดอยก็ตาม” 

“ในศัพททั่วไป ความคิดมีอิทธิพลเหนือ “อัตตา” อัตตาหรือรูปแบบความ คิดน้ี เปนการรวมตัวกัน

ของเงื่อนไขที่เปนการรวมของสิ่งที่เรียกวา “ปจเจก” ดวงดาวและธุลีเปนการสรรคสรางประเภทเดียวกัน ไม

วามันไมไดเกิดขึ้นตอเรา พรอมกัน หรือเราไมสํานึกอยางเต็มที่เกี่ยวกับความจริงที่วา การแลกเปลี่ยน 

ความคิดยังคงเกิดขึ้นระหวางดวงดาว ดาวเคราะห ธุลีและสิ่งถูกสรางทั้งมวล ซึ่งมีสวนชวยเหลืออยางมากใน

ความคิดของเรา และคลื่นความคิดของเราก็ สนับสนุนความคิดของพวกเขาดวยเชนกัน ความจริงจักรวาล

ทั้งหมดเหมือน กับครอบครัว มีธุระยุงอยูกับการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางปจเจกบุคคล ญินและเทวทูตมี

ความใกลชิดกับเรามากกวา ในแบบแผนความคิดของพวกเขา เพราะฉะน้ัน พวกเขาจึงเคยชินกับเรา” 

ตะยุดตีน บาบา เอาลยิา ยงัคงจ้องไปทีท้่องฟ้า  

“เราถูกเชื่อมโยงไวกับระบบดาราจักร และมีสายสัมพันธที่ถูกสรางไว กับสิ่งเหลาน้ัน ความคิดที่

ยังคงปราก,ฎอยูในจิตใจของเรามาถึงเราจากระยะทาง ของระบบที่ต้ังอยูหางไกลผานมาทางแสง คลื่นแสง

นําภาพที่เปนตัวแทนของ ความคิด ซึ่งถูกเรียกวาความเพอฝน มโนคติจินตนาการและความคิด ฯลฯ เรา

พิจารณามันตามอําเภอใจหรือความคิดของเราเอง แตในความเปนจริงมีได เปนเชนน้ัน แบบแผนทาง

ความคิดของสิ่งถูกลรางทั้งมวล มีจุดประสงครวมกัน และเปนจุดประสงครวมกัน ซึ่งหลังจากรวบรวมภาพ

ซึ่งเปนตัวแทนของความ คิดแลว ไดรายงานเราเกี่ยวกับสิ่งเหลาน้ัน ความรูน้ีขึ้นอยูกับจิตสําานึกของปจเจก 

และเผาพันธของเขา ภาพที่เปนตัวแทนถูกปนในรูปแบบซึ่งไดรับการยอมรับโดย จิตสํานึกตามคุณคาอัตตา

ตังกลาวของมัน” 

ณ ที่น้ีคงไมเปนการออกนอกประเด็นที่จะกลาววา สิ่งถูกสราง 3 ประเภท มีความคลายคลึงกันอยาง

มาก ในลักษณะนิสัย ทาที่และทั้งสามถูกกลาวถึงในฐานะมนุษย เทวทูตและญิน ในอัลกุรอาน 

ทั้งสามประเภทน้ีไดในในระบบดาราจักรทั้งหมด ธรรมชาติออกแบบ ระบบที่ทั้งสามประเภทน้ี ได



 

 

 

 

กลายมาเปนคนงานที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค คลื่นของการสรางสรรคไดซึมซับจากจิตใจของพวกเขาเขา

ไปในจักรวาล และ เมื่อคลื่นน้ีไปถึงจุดที่แนนอนครอบคลุมระยะทางที่กําหนด ปรากฏการณหรือ ภาพ

สําแดงก็กลายเปนจริง 

ดังที่ขาพเจาไดกลาวไปแลววา ความคิด อัตตาและบุคคลน้ันคือสิ่งเดียว และเหมือนกัน เน่ืองจากคํา

ที่แตกตางกัน ทําใหสิ่งเหลาน้ีอาจแสดงออกมาวา เปนสิ่งที่ตางกันแตมิใช ที่น้ีปญหาก็คือบุคคล อัตตาหรือ

แบบแผนของความคิด คืออะไร มันคือเอกลักษณซึ่งประกอบขึ้นดวยรูปแบบและรูปทรงที่เหลือคณา นับ

และรายละเอียดของอารมณ สถานะ ความรูสึกและความสามารถ การมองเห็น ไดยิน สําเนียง ความรัก ความ

สงสาร การเสียสละ ซะตากรรม การเดินไปเดินมาและสิ่งอ่ืนๆ แตละสถานะเหลาน้ีมีรูปแบบและรูปทรงน้ี

เพราะ ตามความ เปนจริง ธรรมชาติไดรวบรวมรูปแบบ และรูปทรงที่ไมสามารถ คํานวณนับไดไวใน

แคปซูลเดียว ในลักษณะที่ ถงึแมจะรักษาความเปนปจเจก ของตนไวได รูปแบบของสิ่งเหลาน้ีก็จะถูกทําให

เปนรูปทรงในเรือนรางเดียว ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงมีชั้นตางๆ นับพันชั้น ที่ทั้งหมดหอหุมไวในเรือนรางเดียว 

เหมือนกับกรณีของ เทวทูต และญิน การกอรูปประเภทน้ีเจาะจง เฉพาะสิ่ง เหลาน้ี เพียงเพราะพวกเขามีชั้น

ตางๆ มากมายกวาสิ่งถูกสรางใดๆในจักรวาล  ในจักรวาลมีเผาพันธุที่มีชั้นเดียวกับหลายชั้น แตทวาจํานวน

ของชั้นในเผาพันธุหน่ึง 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 แตยังไมเกิดขึ้นกับความมีจิตสํานึกน้ันมีความสําคัญ และมีนัยยะ

มากกวา ในธรรมชาติของสิ่งเหลาน้ี ณ ที่น้ี ความลับน้ีตองการ การพิจารณาอยางลึกซึ้งวาจักรวาลทั้งมวลเต็ม

ไปดวยปรากฏการณ ซึ่งมีผล มาจากการเคลื่อนไหวที่แฝงอยู ในที่สุดแลว ขณะน้ีปรากฏการณเหลาน้ีไมใช 

ผลผลิตของจิตสํานึกมนุษยเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ดานในที่แฝงอยูของมนุษย ไมสามารถควบใหคงสัมพันธ

อยางตอเน่ืองกับมุมที่อยูไกลโพนและลึกลับของ จักรวาลได คุณลักษณะของตัวมนุษยเองที่ตองรับผิดชอบ

ตอความออนแอน้ี ทําไมเขาจึงกักขังความคิดของตัวเองอยูในเทหวัตถุ สิ่งน้ีอยูเหนือความเขาใจ ในจิตสํานึก

ของมนุษย สิ่งถูกสรางใดก็ตาม ที่อยูในความเสียเปรียบเพราะสิ่ง ผูกมัดของกาลเทศะ ไมสามารถไปถึงการ

ควบคุมความคิดในระดับจักรวาลที่ ตองการได เพราะฉะน้ัน เพื่อบรรจุซองวางของจักรวาล เทวทูตและ                

ญินจึงถูก สรางขึ้นมา ความจริงความคิดของมนุษยเพียงอยางเดียวไมสามารถสราง ปรากฏการณทั้งหมด ซึ่ง

จําเปนสําหรับความสมบูรณของจักรวาลได 

จักรวาลเปนชื่อของระยะทางของที่วางและเวลา ซึ่งสรางขึ้นโดยคลื่น ของอัตตาที่ผสมกันแปรปรวน 

ความจริงกาลเทศะ เปนรูปแบบของความไมแน นอนน้ี ซึ่งแตกตางกัน 2 รูปแบบ ผลของการผสมซึ่งกันและ



กันของคลื่นและ พื้นฐานของปรากฏการณทั้งหมด คือ “ดุคอน (กลุมหมอก) ซึ่งความรูของ เราเกี่ยวกับเร่ือง

น้ีเพิ่งเร่ิมดน ในที่น้ีดุคอนไมใชควัน (ทั่วไป) ควันมองเห็นไดขณะที่ ดุคอนเปนควันที่มองไมเห็น มนุษยเปน

ผลผลิตของควันที่เปนดานบวก สวนฌิน เปนดานลบของดุคอน ในขณะที่เทวทูตคือผลผลิตของสวนสําคัญ

ของทั้งสอง สวนประกอบทั้งสามน้ีคือพื้นฐานของปริมณฑลที่มองเห็นและมองไมเห็นของ จักรวาล ซึ่งจะ

ยังคงปราศจากความเปนคลื่นใดๆ ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหลาน้ี แลวจะเปนเหตุให การไมปรากฏอยูของ

จิตสํานึกและจิตไรสํานึกออกไปจาก ชีวิตของเรา ความสัมพันธที่ประหลาดปรากฏอยูในทั้ง 3 ประเภทน้ี 

ภาวะหน่ึง ของดุคอนในทางบวกคือ การไหลเวียนของความหวานปริมาณมากในเลือดของ มนุษย ภาวะที่

เปนลบของดุคอนรูจักกันในชื่อของความเค็ม เกลือจํานวนมาก ถูกพบในญิน เทวทูตคือสวนประกอบของทั้ง 

2 ภาวะน้ี ถาภาวะดานบวกถูก ทําใหลดลงและภาวะที่เปนลบ น่ันคือเกลือถูกทําใหเพิ่มขึ้นในมนุษย ดังน้ัน 

ความ สามารถของญินจะถูกกระตุนในมนุษย และเขาจะเร่ิมประพฤติเหมือนญิน ถาภาวะที่เปนบวกของดุ

คอนน่ันคือนํ้าตาลถูกทําใหเพิ่มขึ้น และภาวะดานลบ น่ันคือเกลือถูกทําใหลดลงในญิน ดังน้ัน แรงดึงดูดของ

โลกจะถูกสรางขึ้นในฝน เปนผลใหเกิดการสรางนํ้าหนักและรูปรางทางกายภาพของพวกเขา กฎน้ีใชได 

อยางเสมอกันในเทวทูตดวย ถาทั้งดานบวกและดานลบขึ้นๆลงๆ อยูเหนอวะตบ ที่กําหนด ดังน้ัน เพราะดุ

คอนที่เปนบวก จึงสามารถสรางคุณภาพของมนุษย และเพราะดุคอนที่เปนลบ คุณภาพของฌินจึงถูกสราง

ขึ้นมาในเทวทูต 

ในทํานองเดียวกันถาภาวะที่เปนบวกและเปนลบของดุคอน ถูกทําใหลด ลงในมนุษยจากระดับที่

แนนอนเขาจะเร่ิมประพฤติเหมือนเทวทูต วิธีการน้ันเรียบ และงายดายที่เดียว ดวยการลดการบริโภคเกลือ

และนํ้าตาลตามปกติ ผูหน่ึง สามารถปลดเปลื้องจากความจํากัดของที่วางและเวลาเปนการชั่วคราวเหมือน 

กับเทวทูต และดวยการลดปริมาณนํ้าตาลเทาน้ัน ที่ขอจํากัดของที่วางและเวลา จะสามารถไดรับการ

หลีกเลี่ยงเหมือนกับญิน แตสําหรับการปฏิบัติตามวิธีการ ใดๆ ที่แนะนําโดยผูที่มีจิตวิญญาณน้ันมีความ

จําเปนอยางยิ่งยวด ผูกอต้ังสํานักคิดแหงจิตสํานึกกอลันดารและเปนหลานชายของอัซรัต ตะฌุดดีน บาบา 

นักปูรี คือกอลันดาร บาบา เอาลิยา กลาวถึงเหตุการณใน เร่ืองของสิงโต และใหคําอธิบายที่เปนวิทยาศาสตร

เกี่ยวกับสิ่งน้ีทานกลาววา “คร้ังหน่ึงทานตะฌุดดีน คุณปูของฉันไดปนเขาในปาของวาที่ชารีฟ (ใน อินเดีย) 

พรอมดวยคนอ่ืนๆ อีกสองสามคน เมื่อบางคนพูดเปรยเกี่ยวกับการ มีอยูของ สิงโตในปา ทานกลาวยิ้มๆ วา 

ใครที่กลัวสิงโต ก็กลับไปได ในขณะที่ ตัวทานเองต้ังใจที่จะหยุดอยูที่น่ันชั่วขณะหน่ึง และคอนขางแนนอน

วาสิงโตจะมา แตไมรบกวนและปลอยใหทานอยู บางคนจากพวกเราหนีขึ้นไปซอนอยูบนตนไม และพุมไม

ใกลๆและทั้งหมดก็ทิ้งเหตุการณน้ันไป เพื่อผลประโยชนของพวกเขา ขณะน้ันเปนฤดูรอน ลมเย็นพัดออนๆ 

และรมไมทําใหนาหลงใหลอยูกับความ สงบรมเย็น คุณปูเลือกที่จะนอนลงบนหญาหนาและหลับตาลง 

ไมนานนักที่ความนากลัวของปาไดเพิ่มความรุนแรงขึ้น และความรูสึก ที่วาบางสิ่งบางอยางจะ

เกิดขึ้น ไดเกาะกุมจิตใจของฉัน ฉันรอคอยอยางใจจด ใจจอ การรอคอยน้ีโมใชเพื่อ ชัดอุ โยกี นักบุญหรือ

เพื่อมนุษยชาติคนใด แต เพื่อสัตวซึ่งในจิตใจของฉัน อยางนอยที่สุดมันก็กําลังกาวมาที่ละกาว ฉันมอง ไปยัง



 

 

 

 

คุณปู จากน้ันสิงโตตัวใหญที่ปรากฏตัวขึ้นดวยการปนขึ้นลาดเนินเขาอยางชาๆ และอยางใหเกียรติยิ่ง มันกาว

ไปหาคุณปูดวยดวงตาที่หร่ีลง ไมนานนัก เมื่อไปถึงคุณปู มันไดเลียเทาของคุณปู ซึ่งในขณะน้ันกําลังหลับ

สนิท สัตวตัวน้ันหลับตาอยางปลาบปลื้ม และวางหัวของมันบนพื้นจนเกือบจะโดนเทาของคุณปู ซึ่งยังคง

นอนหลับโดยไมรับรูการปรากฏตัวของสัตวตัวน้ี หลังจากสิ่งโตรวบ รวมกําลังใจแลว ก็เร่ิมเลียเทาของคุณปู 

การกระทําเชนน้ีทําใหคุณปูต่ืนขึ้น ทานลูบหัวมันแลวกลาววา “เจามาแลว ฉันดีใจที่เจามีสุขภาพดี เอาละ 

ตอนน้ี เจาไปไดแลว” สงิโตกระดิกหางดวยความปติและจากไป 

ฉันคิดถึงเหตุการณน้ีซ้ําแลวซ้ําอีก ไมมีใครเห็นสิ่งโตมาหาคุณปูมากอน เพราะฉะน้ัน เราตอง

ยอมรับวาคุณปูและสิงโตมีความคุนเคยตอกันทางอารมณ ความรูสึก คลื่นของอัตตา (คลื่นความคิด) ซึ่ง

แลกเปลี่ยนระหวางคุณปูกับ สิงโตคือแหลงที่มาของความคุนเคยและการพบปะกัน น่ีคือวิธีการที่

สัญชาตญาณเกิดขึ้นในสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นและมีความเขาใจได แตเหตุการณน้ีพิสูจนวาสัญชาตญาณก็

เกิดขึ้นในสัตวเชนกัน ในกรณีน้ีมนุษยและ สิ่งถูกสรางอ่ืนๆ มีความเทาเทียมเหมือนกัน 

กฎน้ีสมควรไดรับการจดจําดวยความสนใจอยางมากวา ความคิดเกือบ ทั้งหมดมาสูจิตใจเราหรือไม

ขึ้นอยูกับกิจธุระของเรา สิ่งเหลาน้ีเปนของสิ่งปลูกสรางที่อยูใกลและที่หางไกลออกไป ซึ่งปรากฏอยูในที่

แหงใดแหงหน่ึงในจักรวาล แนวความคิดที่เปนของสิ่งถูกสรางเหลาน้ันมาสูเราโดยผานทางคลื่น และเมื่อ 

เราพยายามสรางความเชื่อมโยงระหวางความคิดเหลาน้ีกับชีวิตของเรา ก็ลมเหลวอยางงายๆ มีสิ่งตางๆ เพียง

เล็กนอยที่มีความสําคัญตอการคํานึงถึงเกี่ยว กับคลื่นของอัตตา ตามทัศนะของนักวิทยาศาสตรแลว แสงเปน

สิ่งเดียวที่มีความ เร็วสูงสุด แตความเร็วและความไวดังกลาว ไมสามารถทําใหมันขจัดระยะทาง ของ

กาลเทศะได แตคลื่นของอัตตา (ความคิด) ปรากฏอยูทั่วไปในเวลาเดียว กลับยึดกุมระยะทางของกาลเทศะ 

กลาวอีกอยางหน่ึง ระยะทางของกาลเทศะไมปรากฏอยูสําหรับคลื่นเหลาน้ี คือระยะทางซึ่งคลื่นแสงตอง

ปกปด ซึ่งการ ดํารงอยูของระยะทางดังกลาว ไมแมแตจะรับรูโดยคลื่นเหลาน้ี 

มนุษยคุนเคยกับการกระทําที่ออกมาอยางชัดเจนต้ังแตตอนเร่ิมตนน้ันในการพูดน้ันคลื่นเสียง พรอม

ดวยความหมายกอนการตัดสินใจไดสงขอมูลไป ยังผูฟง วิธีการน้ีเปนการลอกเลียนแบบวิธีการสื่อสาร ซึ่ง

เกิดขึ้นระหวางคลื่น อัตตา เปนที่สังเกตกันโดยทั่วไปวา คนใบถายทอดทุกสิ่งทุกอยางผานการขยับ ริมฝปาก

เล็กนอย และผูที่ชํานิชํานาญในการอานริมฝปาก จะเขาใจทุกสิ่ง ทุกอยางที่เขาตองการถายทอด น่ีก็เปน

แบบจําลองของวิธีการเดียวกันดวย สัตวชนิดตางๆ สงความรูสึกของพวกมันไปยังพรรคพวก โดยปราศจาก

การ สงเสียงใดๆ ในกรณีน้ีเชนกันที่คลื่นของอัตตามีผล ตนไมก็สัมพันธและสื่อสาร กบัตนอ่ืนๆ โดยไม

เกี่ยวกับระยะทางระหวางกัน การสนทนาน้ีไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับตนไมที่อยูใกลกัน แตตนไมที่อยูหาง

ออกไปก็มีสวนรวม กฎเดียวกันน้ีก็ใชไดกับแรธาตุเชนกัน อัญมณี พลอย อนุภาคของวัตถุตางๆ ตางก็เจรจา

ซึ่งกัน และกันในแบบเดียวกัน 

หลายเหตุการณเกี่ยวกับทานศาสดาและผูที่มีพลังทางตานจิตวิญญาณ คือหลักฐานยืนยันวา จิตไร

สํานึกเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน ที่ทําหนาที่อยางกระตือรือรนในจักรวาลทั้งมวล ทุกคลื่นที่มองเห็นและมองไม



เห็น เขาใจความหมาย ของความคิดอ่ืนๆ ถึงแมสิ่งเหลาน้ีจะอยูคนละขั้วของจักรวาลก็ตาม ความเขา ใจความ

สําคัญและความมีความหมายของสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไมเห็น คือสาระสําคัญแหงชีวิตของจักรวาล 

ดวยการไตรตรองพิจารณาดูสาระสําคัญ ของชีวิต ซึ่งเปนสาระสําคัญของชีวิตของเราเชนเดียวกันน้ี เรา

สามารถสํารวจ สภาพการณและสถานการณของดาวเคราะหดวงอ่ืนได นอกเหนือจากโลกของ เราเอง เรา

สามารถดนพบความคิดของมนุษยและสัตว ตัวเราเองสามารถคุน เคยกับกิจกรรมของเทวทูตและ 

ญินได และรูถึงการกระตุนภายในของพืชและ แรธาตุ ความเขมขนอยางตอเน่ืองไดเปลี่ยนรูปหัวใจไปเปน

จักรวาลแหงจิตไร สํานึก และการที่ตัวตนเทียมยอมรับเปลือกหุมของคุณลักษณะของเราคือการ ถูก

ปลดปลอยจากการเกาะกุมของอัตตา และเร่ิมสังเกตพรอมทั้งเขาใจ สิ่งตางๆ ที่ตองการ และรักษาไวใน

จิตสํานึก 

กิ่งกานของตนไมที่เขียวชอุมและออนนุม มักจะโนมลงอยางงายดาย เราสามารถใชประโยชนจาก

ความยืดหยุนของมัน ในขณะที่การพยายามโนม กิ่งไมที่แหงและแข็งกระดางมักไมไดผลลัพธใดๆ เลย 

อยางไรก็ตาม ก็เปนการ ไหลเวียนที่มีประโยชนของธรรมชาติและเปนไปตามกฎของพระผูเปนเจา 

“ผูที่พยายามเพื่อพระผูเปนเจา แนนอนพระผูเปนเจาจะทรงเปดหนทาง ใหพวกเขา” 

การเอาประโยชนจากกฎขอน้ี คุณสามารถศึกษาเร่ืองโทรจิตไดเชนกัน ภายหลังจากเร่ิมการฝกฝนที่

ไดรับการแนะนํา 

 

ประสบการณ์และเหตุการณ์  

บทฝึกที ่2 

เหตุการณและประสบการณของบทน้ี 

มุฮัมมัด ญิอันกิร จาก ดี ไอ คาน รายงานวา 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 

ระหวางการฝกคร้ังที่ 2 ผมรูสึกราวกับวารัศมีของแสงเปลงออกจาก ดวงตาของผม วงของแสงยังคง

ปรากฏขึ้น และหายไปตอหนาตอตาของผม จากน้ันการแผซานขยายเปนวงกวางของแสงทั้งหมด ก็ปรากฏ

ขึ้นตอหนาผม ผมรูสึกวานัยนตาสถิตและถูกตรึงไวระหวางการฝกฝน  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 

คลื่นแสงมีความหนาทึบอยางเขมขน เมื่อผมมองอยางต้ังใจสามารถเห็น มีติในคลื่นเหลาน้ี ระหวาง

การฉกฝน จิตใจของผมตองทรมานจากการตกตะ สึง และความหนาแนนของแสงเพิ่มขึ้น ผมรูสึกราวกับวา

แสงมากมายมหาศาล ถูกอัดลงไปในจิตใจของผมจนเต็ม  



 

 

 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 

“วันน้ีผมเห็นตัวเองกําลังบินอยูในอากาศ ระหวางการบิน ผมเห็นจิตใจ ของตัวเองถูกอัดดวยแสงจน

เต็ม และมีดวงตาบนหนาผากของผม ซึ่งสรางแสง ขนนายนกัน ภายหลังจากการฝกฝน เมื่อหมรางกายดวย

ผาหม แสงแปลบทําใหผาหมสองสวางเหมือนกับคนเปดหลอดไฟ” 

คอลิด เปอรเวช จากเควตตา บาลูจิสตาน เขียนมาวา  

หลังจากการฝกฝนหายใจ ผมก็เร่ิมการทํามุรอกอบะอ มโนคติของแสง ที่ตกลงมากอตัวขึ้นในใจ

อยางชัดแจง แสง (นูร) ที่ตกลงมาอยูที่น่ัน และผม น่ังอยูในแสงดังกลาว แสงที่ตกลงมาทําใหผมนึกถึงนํ้านม

สุกใสที่กําลังตกลง มาทุกหนทุกแหง 

“ในตอนเชาหลังจากฝกฝนหายใจ เมื่อผมพยายามที่จะทํามุรอกอบะอ จินตนาการน้ีก็เกิดขึ้นอีกคร้ัง

หน่ึง ผมรูสึกถึงฝนของแสงที่ตกลงมาบนตัวผม ถึงแมวามโนคติและความคิดอ่ืนๆ ยังคงเขามาในจิตใจก็

ตาม” 

“เมื่อใดก็ตามที่ผมพยายามจินตนาการถึงฝนของแสง ก็จะมองเห็นมัน อยางชัดเจน ที่ใดก็ตามที่เม็ด

ฝนที่สุกใสของแสงตกลงบนรางกายของผม จุดน้ัน ก็จะเปลี่ยนเปนโปรงใส จนกระทั่งรางกายทั้งหมดของ

ผมเร่ิมเปลี่ยนเปนราวกับวาทําดวยแสง” 

มุฮัมมัด ฟาริค มุสตอฟา จากบาฮาวัลปูร รายงานวา  

วนัที ่9 ถึง 12 มกราคม 

หมอกหนาทึบปกคลุมเหนือจิตใจของผม ผมไมอาจคิดสิ่งใดได รูสึก ประหน่ึงวา ผมมีจิตใจที่วาง

เปลา  

วันที่ 12 มกราคม 

วันน้ีระหวางการฝกฝน บรรยากาศทั้งหมด ดูเหมือนจะเปยกโชกจาก ฝนของแสงที่ไหลหลั่ง ฝนตก

ลงบนรางกายของผมดวย บางคร้ังเบาแตบางคร้ัง ก็หนัก แตรอบๆ ก็อยูภายใตฝนที่โปรยปรายลงมาเร่ือยๆ ดู

ราวกับประหน่ึงวา ตัวผมน้ันเปยกโชก และผมก็เปยก ดวยฝนของแสงที่ไมหยุดหยอนน้ี  

มุฮัมมัด ชาริก จาก ดี ไอ คาน รายงานวา  

วนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 

ผมเห็นภาพฝนของแสงดวยดวงตาที่เปดอยู แตอาการนอนหลับขึ้น อยางกระทันหัน และความงวง

ซึมไดครอบงําผม หลังจากชั่วประเด๋ียวหน่ึง ผมสะดุงและต่ืนขึ้นอยางเต็มตา ผมเห็นหองเต็มไปดวยแสง

ตางๆ  

วนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 



ผมเห็นวาดอกกุหลาบขนาดมหึมารวงลงมาจากทองฟา ในนํ้าฝนที่เต็ม ไปดวยแสง ดานหน่ึงของ

ดอกกุหลาบเปดออกเหมือนกับประตู และคนที่ดูคลาย นักปราชญมีรัศมีรอบตัว พรอมดวยสานุศิษยของเขา

ปรากฏอยูที่น่ัน ประตู ที่ดูเหมือนเปดน้ันปดอยู นักปราชญพรอมดวยบรรดาสานุศิษย เร่ิมเดินไปบนนํ้าของ

แสงน้ัน และหยุดที่จุดหน่ึง วัตถุทรงกลมสีดําขนาดใหญตกลงมาที่น่ัน เขาเปาไปที่วัตถุทรงกลมอานบางสิ่ง

บางอยาง และวัตถุน้ันเร่ิมมีรัศมี และภาพ ตางๆ ก็เร่ิมปรากฏขึ้นบนวัตถุทรงกลมน้ัน นักปราชญและ

สานุศิษยน่ังเปนวง กลมลอมรอบวัตถุทรงกลมตังกลาว มีเสียงเรียกขึ้นวา 

“โลกของเจาจมลงในปลักตมของบาป จนกระทั่งถึงคอหอย เพราะฉะน้ัน มันจึงตกเปนเหยื่อของ

ความไมสบาย ถาพวกเจาจะเคารพภักดีอยางจริงใจ และยืนขึ้นพรอมกันอยางมีเอกภาพ ดังน้ันจะไมมีพลัง

ใดๆ บนโลกน้ีสามารถ เอาชนะเจาได” 

หลังจากน้ันวัตถุทรงกลมก็มืดลง นักปราชญยกมันขึ้นมา และขวางขึ้น ไปบนทองฟา ณ ที่น้ันมัน

หายไปเบื้องหลังเมฆ ผูหญิง 2 คนปรากฏออกมา จากดอกไม และยืนบนทั้ง 2 ดานของประตู และเมื่อ

นักปราชญไปถึงประตู น้ันจึงเปดประตูออกอยางใหเกียรติ หลังจากน้ันพวกเขาทั้งหมดเขาไปและประตูก็ปด 

ดอกไมลอยอยูบนผิวนํ้า จากน้ันจึงลอยขึ้นสูทองฟา อีกคร้ังหน่ึงที่ผม อยูที่น่ันกับฝนของแสงที่ตกลงมาบน

รางกายของผม  

วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 

“เมื่อผมน่ังลงเพื่อทําการฝกฝน ผมสังเกตเห็นวา ทั้งๆ ที่หองน้ันมืดแต ผมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยาง

ชัดเจนยิ่ง ผมมองเห็นทองฟาและเมฆสีครามลอยอยู เหนือศีรษะ เมฆสามารถขยายไปสูที่แหงหน่ึง และที่

น่ันแสงก็เร่ิมปรากฏบนรางกายผมในรูปของเม็ดฝน จากน้ันก็เปลี่ยนเปนฝนที่ตกอยางรุนแรง” 

 

ฝนรัศม ี(บูร) 

รูบิ-นา ชาอิด จากการาจี  

วนัที ่7 มกราคม 

“ทันทีที่ฉันพยายามจะจินตนาการถึงฝนของแสง ฉันเห็นศีรษะของตัว เองถูกแบงออกเปน 2 สวน 

และฝนกใ็หลเขาไปในศีรษะ แสงไหลลนออกจาก ศีรษะของฉัน แสง (บูร) สองแสงวาบเหมือนกับ

หลอดไฟ” 

วนัที ่16 มกราคม 

ระหวางการฝกฝน ฉันมองเห็นชายชราสองสามคนน่ังอยูในมัสยิดใหญ พวกเขากําลังอานโองการ

อันสูงสง พวกเขาเชิญฉันใหอานดวย ฉันเขารวมกับ พวกเขาและถามวา  



 

 

 

 

“ทําไมฉันจึงตองอาน” 

“เพื่อความสําเร็จของคุณ” พวกเขากลาว  

วนัที ่8 - 20 กุมภาพนัธ์ 

“ฉันพยายามที่จะจินตนาการฝนของแสงดวยดวงตาที่เปดอยู ซึ่งประสบ ความสําเร็จในระดับหน่ึง 

บางคร้ังความวาบสุกใสของแสงปรากฏขึ้นตอหนาตอ ตาฉัน และบางคร้ังการจินตนาการฝนของแสง จะมี

อํานาจเหนือฉัน เมื่อวาน น้ี น่ันคือวันที่ 20 กุมภาพันธ ฉันสังเกตเห็นอิทธิพลของความสุขของฝนเหนือ ทุก

สิ่งทุกอยางที่รายรอบอยู” 

มูนีเราะอ ฟาติมะอ จากละโฮรเขียนมาวา  

วนัที ่6 กรกฎาคม 

“ฉันมีจินตนาการเกี่ยวกับเม็ดฝนของอยางงายดาย แตทันที่ที่ความรูสึก ที่เม็ดฝนตกลงบนใบหนา

ของฉันเกิดขึ้น ฉันไดไปนอน ฉันมีประสบการณเกี่ยว กับมันหลายคร้ังวา เมื่อโดก็ตามที่ฉันมีความรูสึกถึง

การตกลงมาของเม็ดฝนบนใบหนา ฉันจะไปนอน 

วนัที ่12 กรกฎาคม 

“ฉันมองเห็นแสงประหลาด ซึ่งทําใหบานทั้งหลังสวางไสว เมื่อฉัน พยายามจินตนาการถึงฝนของ

แสง ภายในเวลา 2 วินาท ีรูสึกวาตัวเองเปยกโชก ความหนาวเล็กนอยว่ิงผานตัวฉันไปไมวาในหองจะอบอุน

เพียงใดฉันก็เร่ิม รูสึกหนาว รูสึกมีความสุขมากฉันรูสึกวาอยูในฝนของความเมตตา บางคร้ังเมื่อ เม็ดฝนน้ีตก

ลงมาบนใบหนาหรือบนรางกายของฉัน แสงแปลบปลาบของแสง ก็ปรากฏขึ้นตอสายตาของฉัน 

“ตลอดสัปดาหรางกายของฉันดูเหมือนจะอยูในอาการไข แตเมื่อตรวจ สอบกับเทอรโมมิเตอร ก็

พบวาเปนปกติดี” 

 

เทยีนกบัหลอดไฟ 

ตะบัสชุม ฮูเซน จากการาจี เขียนมาวา 

วนัที ่29 ตุลาคม 

“ในการทํามุรอกอบะร ผมจินตนาการถึงฝนของแสงนานพอดู แตหลัง จากน้ันรางกายก็กระตุก ดู

เหมือนประหน่ึงวา มันเปนวันที่สดใส และความสวาง ไสวของยามกลางวันก็แผกระจายไปทั่ว” 

วนัที ่30 ตุลาคม 



ผมเห็นวงแหวนแลงที่สดใส จากน้ันดูเหมือนประหน่ึงวา มานตางๆ กันได ถูกยกขึ้นปดดวงตาของ

ผมที่ละอัน ภาพหลากหลายเร่ิมปรากฏในวงแหวนสด ใสน้ัน หลังจากการฝกฝน ผมนอนอยูในหอง รูสกวา

ฟามีดคร้ึมดวยเมฆสิ ครามเขม และมีเมฆสิขาวผสมปนอยู รัศมีสวางสิขาวของแสง ปรากฏขึ้นบน เมฆ

เหลาน้ี จนกลายเปนสีทอง วันตอมาเมื่อผมอยูในนิวการาจี กอนดวง อาทิตยตก ในเวลาโพลเพล ผมเห็นภาพ

เดียวกันจริงๆ บนทองฟา ดวงอาทิตยถูกปกคลุมดวยเมฆสีหมน และเมฆมีเสนสีทองที่ขอบเพราะ

แสงอาทิตย  

วนัที ่4 พฤศจิกายน 

ผมมองเห็นหลุมฝงศพ พรอมดวยโดมสิขาว สําแสงตกลงบนหลุมฝง ศพที่เหมือนกระแสนํ้า ภาพ

แวบหน่ึงของวิหารกะอบะอ (วิหารศักดิ,สิทธิ, ณ นครมักกะอ ประเทศชาอุดิอารเปย) ก็ปรากฏขึ้นดวย 

จากน้ันผมเห็นหลอดไฟ ที่มีความสวางไสวในระยะไกล ภาพน้ีเคลื่อนเขามาใกลอยางชาๆ และเห็น วามัน

เปนเทียนที่ถูกเผาไหม อาคารหลังหน่ึงปรากฏขึ้นตอหนาผม และจากน้ัน หอสูงก็ปรากฏขึ้น มีผูคนสองสาม

คนอยูที่น่ันดวย คนหน่ึงจากพวกเขายื่นไมเทา ดวยประสงคที่จะใหผม ผมลังเลอยูแตก็รับไวอยางเสียไมได 

 วนัที ่5 พฤศจิกายน 

“ระหวางการฝกลมหายใจ ผมสังเกตเห็นสะพานเหมือนกับสายรุง จากน้ันสะพานที่มีหลายสีเชน 

แดง เหลืองและนํ้าเงินไดปรากฏตอสายตา ผมรูสึกราวกับวา กระแสของแสงเกือบจะมาอยูตอหนาตอตาผม” 

วนัที ่6 พฤศจิกายน 

ระหวางการฝกฝนรางกายของผมตองทรมานจากการกระตุกอยางมาก และมองเห็นแสงสุกใสน้ัน

ราวกับวาเปนเวลากลางวัน 

ในแสงน้ัน ผมเห็นชายชราสองสามคนน่ังเปนแถว จากน้ันผมพบตัวเอง วาอยูในสวนที่ชวน

หลงใหล ในสวนเต็มไปดวยตนไมพุมเต้ียๆ เขียวชอุม และ ตนผลไม ใครบางคนไดถอนตนมะลิและมอบให

ผมเพื่อดอมดม มันมีกลิ่นหอม ที่รุนแรงและกอใหเกิดผลกระทบที่อัศจรรย ความหนักหนวงที่ผมรูสึกเมื่อไม

ที่ วินาทีมาน้ีอันตรธานไปในทันที่ พรอมทั้งเกิดความสงบและเยือกเย็น  

วนัที ่12 พฤศจิกายน 

หลังจากการฝกฝน เมื่อผมเอนกายลงการเคลื่อนไหวของสิ้นสุดลง ครูตอมา ผมพบวาตัวเองอยูใน

อวกาศ สีและแสงโปรยปรายอยูที่น่ันและผม อยูใตการโปรยปรายน้ัน ผมสามารถรูสึกถึงผลกระทบของฝน

ของแสงและสี น้ันบนรางกายของผม ผมมองลงไปขางลางและเห็นฝนสรางรูปแบบของกระแส นํ้า ลมเร่ิม

พัดและผมไดยินเสียงกระด่ิงสั้น ซึ่งมีความไพเราะอยางยิ่ง 

เครือขายของคลื่นแสง ปรากฏขึ้นตอดวงตาที่ปดสนิทของผม เห็นกลอง ขนาดใหญ ซึ่งมีหนาตาง

คลายกับจะเปด บานหนาตางน้ันเปดและปดอยูตลอดเวลา ในแตละคร้ังที่เปด ภาพก็เปลี่ยนไป และภาพหน่ึง



 

 

 

 

ก็คือบอนํ้า ซึ่งปลา กระโดดอยูบนพื้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือ เพราะนํ้าในบอมีนอยปลาจึงดําและ กระโดดติด

กับพื้นบอ ผนังบอตกแตงดวยลายดอกไม  

 

วนัที ่15 พฤศจิกายน 

ในวงแหวนที่สุกใส ปรากฏมีวิหารกะอบะอ ผูคนยืนลอมรอบ และฝนของแสงไดโปรยปรายลงมา 

บนพวกเขา 

มุฮัมมัดชารดาร ตาบานิ จากชาเคอรปุระ เขียนมาวา  

ในการทํามุรอกอบะอผมเห็นวา ตัวเองเปยกชุมอยูในสายฝน จากน้ัน เม็ดฝนเหลาน้ีก็กลายเปนถูก

เห็บ และเร่ิมตกลงมาเหมือนกับไขมุกสีขาว เมื่อ ไขมุกเหลาน้ีกระทบรางกายของผม รูสึกวาไขมุกเหลาน้ีไม

มีเน้ือวัตถุใดๆ แตเกิดมาจากแสงแตผมรูสึกของการสัมผัสของมัน และรูสึกถึงความแตกตาง อ่ืนๆ ดวย เมื่อ

หยดนํ้าตกลงบนรางกายของผม ความรูสึกเย็นเกิดขึ้น แตเม็ด ฝนเหลาน้ีทําใหเกิดความรูสึกปติสุขอยางเปยม

ลน 

 

ไม้กวาดและคนผอม 

มุฮัมมัด มัสรูร จากบักบันปูระ ละโฮร เขียนมาวา  

วนัที ่29 เมษายน 

ภาพของฝนคงอยูประมาณ 5 วินาที มันมีสีนํ้านม จิตใจของผมยังคง พยายามที่จะมองดูมันใน

รูปแบบของแสง 

วันน้ี หลังจากต่ืนนอนแลวผมไปนอนอีก ซึ่งในกับความปกติของผมและฝนวามีชายคนหน่ึงผิวดํา

และผอมกําลังกวาดหองอยู ผมรูสึกโกรธที่วา เขากลาดีอยางไรจึงเขามาในหองของผม ผมจึงออกไปนอก

หองดวยความเดือด ดาล จากน้ันเพื่อใหแนใจผมจึงกลับเขาไปในหองอีกคร้ังหน่ึง และเห็นเขากําลัง รอย

เชือกรองเทาของผมอยู ผมบอกเขาวาเขารอยเชือกผิดขาง แตเขาไมสนใจ ผม และยังคงทําตอไป 

วนัที ่30 พฤษภาคม 

เมฆสีครามคอยๆ ปกคลุมทองฟา วันน้ีศีรษะและแขนของผม คอยๆ เย็นมากขึ้น ราวกับวามันถูกจุม

อยูในนํ้าแข็ง 

มูนีร อะฮมัด แหงลาติฟาบัด ไอเดอราบัดเขียนมาวา เขาไดฝกฝน ฝนของแสงต้ังแตวันที่ 16 

กรกฎาคม ไมมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นระหวางสองวัน แรก แตในวันที่ 18 กรกฎาคม เขามีอาการปวดหัวอยาง

หนัก และยังคงเปน อยูแมในระหวางการฝกฝนของวันที่ 19 กรกฎาคม 



“โดยที่ทานไดเตือนผมแลว ดังน้ัน ผมจึงไมเอาใจใสตอมัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม หลังจากการ

ฝกฝน เมื่อผมไปนอนผมรูสึกราวกับวา กลายเปน สองคน และเห็นวามีมูนีรอีกคนหน่ึงนอนอยูขางๆ ผม”  

 

การแยกหมวดหมู่ความรู้ 

แจน มุฮัมมัด จากการาจี เขียนมาวา 

ผมอยากจะไดรับคําตอบจากปญหาสองสามขอของผม ในขอบเขตของ อัล กุรอาน ผมเขาใจวา การ

ตอบคําถามเหลาน้ีจะสองแสงไปบนทรรศนะทาง จิตวิญญาณซึ่งยังคงไมไดรับการสํารวจ และผูคนที่มี

ปญหาคลายคลึงกัน ก็จะ ไดรับประโยชนจากคําตอบของทาน 

ถาเราสามารถถายทอดความคิดของเรา และสามารถไดรับความคิด ของผูอ่ืนได อยางที่กลาวอางใน

โทรจิต ดังน้ัน ทําไมมันจึงไมถูกใชในการสบืสวนอาชญากรรมและสืบหาอาชญากร เพื่อจับกุมผูรายโดยการ

อานใจพวกเขา 

 ปญหาขอที่สองคือวา ถาโดยการกระทํามุรอกอบะอ เมื่อการมองเห็น ภายในถูกกระตุน ดังน้ัน 

ทําไมเราจึงไมสามารถหาไดวาทําไมหรือเมื่อใดที่ ปรามิดแหงอียิปตถูกสรางขึ้น และหินที่หนักอยางน้ันถูก

นําขึ้นไปที่น่ันเพื่อกอสรางไดอยางไร 

คําตอบ กอนที่เราจะสาธยายเกี่ยวกับการตอบปญหาน้ี นับวาเปนการ เหมาะสมกวา ที่จะพิจารณาวา

ความรูที่มีอยูเพื่อใหศึกษามีกี่ประเภท ถาความ คิดและการศึกษาทั้งทางดานศิลปะและวิทยาการในโลกน้ี

ไดรับการพิจารณา สามารถแบงความรูออกไดเปน 3 ประเภทหลักดวยกัน 

วิชาการทางดานกายภาพ วิชาการทางดานจิตวิทยา วิชาการทางดาน ปราจิตวิทยา 

การกระทําและการปฏิบัติทั้งหมดที่ไดประกอบขึ้น และไดรับการศึกษา คนควาในขอบขายที่จํากัด 

และสัมพันธกับสาระและโลกวัตถุเพียงดานเดียวน้ัน ถูกจัดใหเปนวิชาการทางดานกายภาพทั้งสิ้น หรือกลาว

ไดวาวิชาการทั้งหมด ที่ยังคงจํากัดขอบเขตอยูในเปลือกของวัตถุ และมุงประเด็นไปเพื่อเร่ืองวัตถุและ โลก

ทางวัตถุเพียงอยางเดียว เปนวิชาการทางดานกายภาพ 

จิตวิทยาคือความรู ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลในระดับชั้นยอย หรืออยูเบื้อง หลังของปรากฏการณทาง

กายภาพ ความรูน้ีประกอบดวยการศึกษาทางดาน ความคิด การจินตนาการ มโนคติและความรูสึก เมื่อ

ความคิดถูกถายโอนไป อยางราบร่ืนสูขอบขายของปริมณฑลทางกายภาพ มนุษยก็ยังเปนสัญลักษณ ของ

ความคิดที่มีประโยชน ถามีการขัดขวางหรือการแตกหักเสียหายในกระแส ของสายโซความคิด ผูน้ันก็จะ

เปนคนไขทางจิตวิทยา และปริมณฑลทาง กายภาพไดลอมรอบความคิดของบุคคลเชนน้ัน 

ปราจิตวิทยาคือชื่อของพื้นฐานทางความรู ซึ่งสามารถไดรับการเรียกขานอยางถูกตองที่สุดวา แหลง

ที่เปนจริงของขอมูล โดยทางเทคนิคแลวมันคือ ตัวแทนซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในเบื้องหลังของความ



 

 

 

 

ไรสํานึก 

ที่น้ีสิ่งเหลาน้ีสามารถกลาวไดวา เน้ือแททั้งหมดในความรูของมนุษย ประกอบดวยวงแหวน 3 วงคือ

จิตสํานึก จิตไรสํานึก และเหนือจิตไรสํานึก เมื่อ เราบังเอิญมาพบกับการดํารงอยูของปรากฏการณใดๆ เรา

ตองขามวงแหวน 3 วงน้ีไป น้ันคือประการแรกที่สุด เราไดรับขอมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง จากน้ันการ

จินตนาการไดสรางลักษณะหนาตาและในที่สุดสิ่งน้ันก็ปรากฏตอ สายตาของเรา เชนเดียวกับเร่ืองที่ปรากฏ 

การอธิบายสิ่งน้ีเราสามารถกลาว ไดวา เมื่อคํานึงถึงเกี่ยวกับการดํารงอยูของจักรวาลตางๆ เราสรุปวาขอมูล 

หรือ ความคิดคือปจจัยพื้นๆ ในทุกการดํารงอยู ตัวอยางเชน มนุษยทุกคน สัตว พืชและสิ่งที่ไมมีชีวิต

พิจารณาวานํ้าคือนํ้า และปฏิบัติตอมันแบบนํ้า ไมมีใครถือวามันเปนสิ่งอ่ืนเลย ในทํานองเดียวกันไฟก็คือไฟ 

สําหรับสิ่งถูกสรางทุกชนิด และเหมือนกับที่มนุษยพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกไฟเผา สิ่งถูกสราง อ่ืนๆ ทุก

ชนิด อยางเชน แพะ นก สัตวปาและแมลงก็พยายามหลกีเลี่ยงจาก ไฟเชนเดียวกัน ถาคนหน่ึงชอบของหวาน

คนอ่ืนๆ อาจไมเห็นดวยกับเขา และ อาจชอบของเค็มมากกวา แตทั้งคูก็จะเรียกเกลือวาเกลือ และเรียกนํ้าตาล

วา นํ้าตาล ไมมีใครสับสนระหวางเกลือกับนํ้าตาล 

ที่น้ี น่ีก็คือความเปนจริงเชนกันวา ในดานหน่ึงมนุษยมีลักษณะภายนอก ทางความคิดและการ

จินตนาการ และในอีกดานหน่ึง เขามีสิทธิของพระผูเปนเจาเกี่ยวกับการใหเหตุผลตอความหมายของการ

เลือกที่จะเขาใจความคิด สิทธิ ในการใหเหตุผลตอความหมายของการเขาใจความคิดน้ี ก็คือการแสดงออก ที่

สงคืนใหบางคนตองรับผิดชอบในการรับรางวัลหรือถูกลงโทษ ตัวอยางเชน การแสดงออกของไฟคือเผา

ไหม เมื่อถูกใชเพื่อความเปนอยูของผูคน เชน การปรุงอาหาร เปนตน ถือวาไฟเปนการแสดงออกที่เปนขอดี 

และถาไฟน้ี ถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําลาย เชน การเผาบานผูคน ดังน้ัน ไฟจึงเปน การแลดงออกของ

ความชั่วรายและการลงโทษ 

ตามทัศนะของนักจิตวิญญาณนิยม การสงความคิดระหวางสิ่งถูกสราง คือชีวิต เรารูจักและรับรูการ

ดํารงอยูของสิ่งถูกสรางอ่ืน เพราะความคิดที่ สัมพันธกับผูอ่ืนถูกสงมายังเราเทาน้ัน ถาความคิดของทอมไม

ปรากฏบนฉาก จิตใจของคิด คิดจะไมมีวันระบุตัวและรูจักทอมไดเลย ในทํานองเดียวกัน คลื่นที่แสดงออก

ในตนไมและเปนตนเหตุของการดํารงอยูของตนไม ไมสงมายัง มนุษย มนุษยก็ไมสามารถรูจักตนไม หรือ

รับรูการดํารงอยูของตนไมน้ันไดเลย  

การรูจักหรือการรับรูการดํารงอยูของผูหน่ึงโดยผูอ่ืน อาศัยพื้นฐานจาก การแสดงออกของการ

มองเห็น การมองเห็นและการเขาใจก็มี 2 ประเภทเชน กัน ประเภทที่หน่ึงคือโดยตรง อีกประเภทหน่ึงคือ

โดยออม การมองเห็นโดย ออมคือเมื่อเราเลือกสิ่งที่ดํารงอยู 2 สิ่ง ผูถูกกระทําและผูกระทํา ผูสังเกตกับ  สิ่งที่

ถูกสังเกต เมื่อมนุษยมองไปยังแพะ เขาเขาใจวาเขาเห็นแพะ การมองเห็น น่ีคือการมองเห็นโดยออม การ

มองเห็นประเภทอ่ืนคือแพะมองมายังเรา และ เราสังเกตการเห็นของแพะ หรืออาจกลาววา คลื่นที่เปน

ตนเหตุของการดํารง อยูของชีวิตแพะ ถูกสะทอนบนฉากของจิตใจเราในรูปแบบของขอมูล จิตใจ สงผาน

คลื่นเหลาน้ีเขาไปในลักษณะหนาตาที่แนนอน และเมื่อลักษณะหนาตา น้ี ไดรับความเขาใจโดยสํานึก เราจึง



เร่ิมมองเห็นแพะ เราไมไดมองเห็นแพะ แตเรามองเห็นภาพของแพะที่กอรูปบนฉากของจิตใจของเราโดย

คลื่นที่ถูกสงมา จากแพะ ที่น้ีน่ีคือการมองเห็นโดยตรง 

ตามทรรศนะศาสตรทางดานจิตวิญญาณ การมองเห็นโดยตรงเทาน้ัน ที่เปนจริง และการมองเห็น

โดยออมคือมายา คําดํารัสตอไปน้ีของพระเจาในอัล กุรอาน ที่ตองการการคิดคํานึงอยางพินิจพิเคราะห ที่

พระเจาบอกกับทาน ศาสดาวา 

“และเจามองเห็นพวกเขามองมายังเจา แตพวกเขามองไมเห็นอะไร” 

การพิจารณาโองการที่ถูกประทานลงมาน้ีก็คือ พระเจาทรงบอกวา ถึงแมประชาชนจะมองไปยังทาน

ศาสดา แตพวกเขาไมสามารถมองเห็นคลื่น ของพระเจาและมีความนาเคารพที่ประกอบอยูในบุคคลที่นา

เคารพ อยางเชน ทานศาสดา เพราะฉะน้ัน การมองเห็นของพวกเขาจึงถูกปฏิเสธจากพระเจา ทั้งหมด ความ

เขลาของพวกเขาเกี่ยวกับคลื่นของพระเจาของทานศาสดา หมายถึงการมองไมเห็นสิ่งใดเลย หรือกลาวอีก

อยางหน่ึงคือ พระเจาบอกเรา วาการมองเห็นโดยออม ไมเปนที่นาสรรเสริญยกยอง และเพราะฉะน้ัน เรา 

ควรจะเรียนรูที่จะมองเห็นโดยตรง 

ในโทรจิตก็เชนกัน มีความตองการที่บุคคลผูหน่ึง ควรจะพยายามและ ตอสูเพื่อใหตัวเขาเองคุนเคย

กับแบบแผนของการมองเห็นโดยตรงดวย เมื่อ ผูหน่ึงเรียนรูที่จะมองเห็นโดยตรง น่ันคือเขาเร่ิมมองเห็นสิ่ง

ตางๆ ผานมานจิต ใจของเขา เขาจะเร่ิมมองเห็นสิ่งที่ไมแมแตจะปรากฏสายตาของเขา เพราะหลัง จากเรียนรู

ที่จะสงคลื่นเขาไปในรูปพรรณสัณฐานแลว ผูหน่ึงก็สามารถเขาใจ คลื่นของสิ่งใดก็ตามที่เขาตองการ น่ีคือ

หลักการขั้นพื้นฐานของศาสตรแหง พระเจาและอภิปรัชญา วาคลื่นซึ่งเปนตนเหตุของการผลิตความคิดควร

จะกอ ขึ้นในใจ 

นับเปนความลับและเปนสิ่งหน่ึงที่แปลกประหลาดจริงๆ ที่ปจเจกทั้งหมด ของจักรวาล มีความ

ผูกพันและความสัมพันธที่ซอนเรนซึ่งกันและกัน เน่ืองจาก ความคิดและขอมูลของพวกเขาบรรจุอยูในน้ัน 

แตการใหเหตุผลตอความหมาย ของขอมูล และความ เขาใจความคิดน้ัน แตกตางสําหรับทุกคน สิงโตและ

แพะ รูสึกถึงความหิว แตฝายหน่ึงหมายถึงการกินเน้ือสัตว และอีกฝายหน่ึงหมาย ถึงการกินหญา 

การสะกดจิตกับโทรจิตดูเหมือนจะเปนศาสตรที่แตกตางกัน 2 ศาสตร แตหลักการขั้นพื้นฐานของ

ทั้งสองน้ันเหมือนกัน น่ันคือ การควบคุมเหนือความ คิด การควบคุมเหนือความคิดน้ีทําใหเราสามารถสง

หรือรับความคิดได 

ที่น้ีกลับมาสูปญหาที่สาม ทําไมโทรจิตจึงไมถูกใชไปเพื่อจับกุมและสืบสวนอาชญากรรม ในการ

ตอบมีการกลาววา ผูที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองโทรจิต โดยพื้นฐานและพวกเขามีจิตใจที่เปนอิสระ และพวก

เขาไมมีความสนใจใน การจับหัวขโมยหรือสืบความลับ หรือปฏิบัติการแบบตํารวจ พวกเขาคิดวาไม สมควร

ที่จะแทรกแซงกิจการของผูอ่ืน และสนใจเร่ืองการจัดการกับจิตใจของ ตนเองเทาน้ัน 

ความจริงน้ี ยังประสพโดยผูที่บังเอิญพบนักจิตวิญญาณนิยม ซึ่งจะพูดสิ่งที่อยูในจิตใจของพวกเขา



 

 

 

 

เปนนัย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

ปรามิดถูกสรางขึ้นทําไมและเมื่อใด ดวยหินตัดเหลี่ยมกวา 3 ลานกอน ซึ่งแตละกอนหนักกวา 70 

ตันขึ้นไป ติดต้ังสูงกวาพื้น 30 ถึง 40 ฟุต ระยะ ทางอยางนอยที่สุดของปรามิดสองแหงคือ 15 ไมล และที่ไกล

ที่สุดคือ 500 ไมล ความหมายที่ชัดเจนคือหินที่นํามาสรางปรามิดน้ี ถูกนํามาเปนระยะทางไมนอยกวา 500 

ไมล 

พี่นองที่รัก สําหรับผูที่เชี่ยวชาญในการทํามุรอกอบะอ ไมเปนการยาก แตอยางใดเลยที่จะคนหา

เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง แตพวกเขายังมีความลับที่ สูงสงและประเสริฐกวาที่จะสํารวจตรวจสอบ และยังคง

ยุงอยูกับการคนพบ ความลับน้ัน และความลับแตละอยางที่คนพบก็บังคับใหพวกเขากาวตอไปขางหนา

เร่ือยๆ 

ปราชญผูหน่ึงนามวารัมปา มีความเชี่ยวชาญในการสงความคิด เมื่อ มีนักโบราณคดีถาม ทานกลาว

วา มนุษยเมื่อสองหมื่นปที่แลวมีความกาวหนา ในวิทยาศาสตรมากกวาสมัยน้ี พวกเขาประสบความสําเร็จใน

การประดิษฐ สิ่งประดิษฐ ซึ่งมีผลทําใหแรงดึงดูดของโลกตอหินหายไป ทําใหกอนหินนํ้าาหนัก 50 - 100 

ตันเบาเหมือนกับขนนก ในทํานองเดียวกันตามทัศนะของนายเอดการ คารซีย (Edgar Cazey) ซึ่งเปนบุคคล

ในวงการวิทยาศาสตรแลว หินเหลาน้ี ถูกนําไปเขาที่ ในขณะที่ลอยอยูในอากาศ 

ทั้งหมดคือ คํากลาวของนักวิชาการเหลาน้ีเกี่ยวกับปรามิด ซึ่งตรงกัน อยางยิ่งกับกฎของการสงคลื่น 

ที่เรากําลังศึกษาในเร่ืองโทรจิต 

 

ความยุ่งเหยงิทางอารมณ์ 

ชาห วะลียุลลออ นักวิชาการและนักจิตวิญญาณนิยมผูยิ่งใหญในสมัย ของทาน ซึ่งมือพิการเน่ืองจาก

ผูปกครองในสมัยน้ันออกคําสั่งใหหักกระดูกขอ มือของทาน แทนการใหรางวัลตอบแทนที่ทานแปล

ความหมายอัล กุรอาน ทานกลาวไววา เหนือรางกายที่เปนวัตถุ ซึ่งประกอบดวยเน้ือและกระดูก มี รางกาย

อ่ืนซึ่งประกอบดวยคลื่นแสงดํารงอยู ทานไดครอบงํารางของแสงซึ่ง หอหุมรางทางกายภาพไวในฐานะ “นัส

มะอ” หรือรัศมี (Aura) 

ทานใหเหตุผลอยางละเอียดดวยการแสดงหลักฐานวา มนุษยที่แทจริง ไมใชเรือนรางทางกายภาพ 

แตเปนรัศมี เรือนรางทางกายภาพของมนุษยจะถูกควบคุมโดยรัศมี ความเจ็บไข โรคภัย ความทุกขใจและ

ความวิปลาสตางๆ เกิดขึ้นในเรือนรางทางกายภาพของมนุษย น่ันคือเรือนรางทางกายภาพคอืจอที่ภาพยนตร

ของรัศมีเลนอยู เมื่อภาพยนตรคมชัดและไมมีการบิดเบือน ภาพที่ แสดงบนจอก็จะชัดเจนและคมดวย กลาว

อีกอยางหน่ึง ถารัศมีไดรับการให สะอาดและการรักษาเยียวยา รางกายก็จะมีสุขภาพดีโดยอัตโนมัติ 

และทานชาห วะลียุลลออยังอธิบายอีกวา มนุษยเปนกลุมกอนของความ เขาใจความคิดและขอมูล 



เมื่อความคิดที่สมบูรณไดรับการเขาใจ ความสงบ และความกลมกลืนก็กลายเปนคุณลักษณะที่โดดเดนของ

ชีวิต ในขณะที่สิ่งตรงขามกับสถานการณน้ี ซึ่งมีผลลัพธออกมาเปนโรคตางๆ ความทุกขใจ ความตึงเครียด 

ความวิปริตทางอารมณและความตกตํ่าน้ัน เน่ืองมาจากโรคแทรก ซอน ความขัดแยงและแนวโนมไปสูการ

ทําลายในความคิด ตามศาสตรของ การแลกเปลี่ยนความคิด โทรจิตสัมพันธกับความเของความคิดและความ

เขา ใจขอมูล เพราะฉะน้ันผูใดที่ตองการศึกษาศาสตรน้ีหรือศาสตรที่เปนพันธมิตร ไมเพียงแตสามารถจะ

ปองกันตัวเองจากความทุกขใจและการวิตกกังวล แตยัง สามารถเปนสื่อรับใชเพื่อนมนุษย ชวยเหลือในการ

แกปญหาใหพวกเขาดวย 

แมแตนักวิทยาศาสตรสมัยใหมก็ยังรับรองวา ทุกสิ่งทุกอยางซึ่งดํารงอยู ในจักรวาลน้ี ตองอาศัย

ระบบคลื่นที่กวางใหญไพศาลอยางมาก คลื่นจํานวน มากมายที่รับผิดชอบสิ่งถูกสรางที่มากมายมหาศาล ที่

เรามองเห็นอยูโดยรอบ ตัวเรา คลื่นจํานวนหน่ึงที่แนนอนกอตัวเปนนํ้าในเวลาหน่ึง และคลื่นเดียวกัน 

จํานวนที่แนนอนจากกลุมอ่ืนๆ ไดสรางของแข็ง และสิ่งที่แข็งแกรงเชน เหล็ก และโลหะ ชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู

กับเครือขายของคลื่น ปรากฏการณตางๆของ จักรวาลเปนเพียงเครือขายของคลื่นหลากหลายความถี่และ

ความยาวคลื่น 

เมื่อเราบังเอิญเห็นนํ้าเราจะเขาใจไดโดยทันที่วามันคือนํ้า ถึงแมวานํ้า ดังกลาวจะไมเคยเปยกรางกาย

หรือจิตใจเราเลย ในทํานองเดียวกันเมื่อเราเห็น กอนหิน เราสามารถระบุไดเลยวาเปนกอนหิน ถึงแมวายังไม

รูสึกถึงนํ้าหนัก หรือความแข็งของมันโดยผานการสัมผัสทางกายภาพ ตามทัศนะของศาสตร ทางจิตวิญญาณ 

เมื่อจิตใจของเราไดรับคลื่นการควบคุมในวัตถุ เราสามารถ บอกชื่อวัตถุได เน่ืองจากคลื่นที่ไดรับและ

วิเคราะหในจิตใจของเรา น่ีคือกฎซึ่ง มิการนํามาพิจารณาอยางสม่ําเสมอ เมื่อเราพูดถึงศาสตรใดๆ ที่เกี่ยวกับ

จิต ใจ และความคิด  

เพื่อใหไดรับประโยชนจากบางสิ่งบางอยางอยางแทจริง จําเปนที่เราตอง มีความรูความเขาใจอยาง

ถองแท เกี่ยวกับโครงสรางของการสรางสรรค และ ความจริงของสิ่งน้ันโดยเฉพาะ เราตองมีความรูความ

เขาใจวาคลื่นไมใชสิ่งที่ ไมเคลื่อนไหวและเฉื่อยชา แตคลื่นเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวและยังคงเคลื่อนไหวไป

ตลอดกาล การเคลื่อนไหวของคลื่นทุกอยาง เปนการเราเพื่อกระตุนชีวิต การกระตุนเปนองคประกอบและ

สวนประกอบพื้นฐานของชีวิต คลื่นทุกคลื่นมี พลังเหมือนธรรมดาคือความถี่ และเราสามารถใชประโยชน

จากพลังดังกลาวได ก็ตอ เมื่อเรามีความชินกับพลังน้ัน ถาเราไม เคยชินกับพลังน้ีแลว เราก็จะไม สามารถทํา

ใหมันเชื่องได ความรูความเขาใจและความคุนเคยน้ี ในคัมภีรอัล กุรอานเรียกวาวิทยปญญา อัล กุรอานกลาว

วา 

“และโดยแน่นอน เราได้ให้วิทยปัญญาแก่ลุกมานว่า “จงขอบพระ คุณต่ออัลลอฮ์” และผู้ใดขอบคุณ 

แท้จริงเขากข็อบคุณตัวของเขาเอง และ ผู้ใดปฏิเสธ แท้จริงอัลลอฮ์น้ันทรงพอเพยีงและทรงได้รับการ

สรรเสริญ” อัล กุรอานคือ แหลงทางนําสําหรับมนุษยชาติทั้งมวล ผูที่มีความจด จอตอกฎของวิทยปญญาซึ่ง

ก็คือความรู ความเขาใจและความเคยชินกับการ สรางสรรคสรรพสิ่ง ในที่สุดกฎของการใชพลังที่เปนผู



 

 

 

 

ควบคุมอยูเบื้องหลัง ปรากฏการณของจักรวาล ก็จะถูกประทานลงมายังพวกเขา น่ีเองที่จะนําไป สูสายโซ

ของการผลิตสิ่งประดิษฐใหมๆ เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ฯลฯ  

มีกลาวในคัมภีรอัล กุรอานวา 

“และเราได้ส่งเหลก็ลงมา เพื่อประโยชน์ทีม่ากมายต่อมนุษยชาติ” 

ในที่น้ีคําวา “สงลงมา ชี้ถึงความจริงที่วาพระผูเปนเจาทรงสรางเหล็ก เหล็กใหเปนโลหะที่มี

ประโยชนมากที่สุดที่มนุษยรูจัก ใชสําหรับผลิตเหล็กกลา เพื่อเปนอาวุธสงครามหรือเคร่ืองมือสําหรับ

สันติภาพ และเคร่ืองโลหะสําหรับ วิทยาการสมัยใหม อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพิสูจนแลววา เปน

พื้นฐานของ ความเจริญรุงเรืองและอํานาจของชาติผูผลิตสินคายุคใหม นับเปนโศก นาฏกรรมของระเบียบ

แบบแผนสงูสุด ที่เราลือวาอัล กุรอานเปนคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ เลมเดียว ที่มีคุณคาสําหรับการยกยองและนับถือ

ของเรา แลวไมเปนทุกขเปน รอนตอกฎเกณฑเกี่ยวกับการพิชิตจักรวาลที่อธิบายอยูในอัล กุรอาน เราไม 

พิจารณาใหรอบคอบเกี่ยวกับกฎที่ใหไวในอัล กุรอาน จากน้ันก็รองทุกขวา  เราถูกทิ้งหางอยูขางหลังในการ

แขงขันเพื่อความเจริญกาวหนา ผูที่คนควาวิจัย และใชเวลาทั้งวันทั้งคืน เพื่อมุงไปยังเปาหมายในการสํารวจ

ความลับของ ธรรมชาติน้ันของตน จะรับรางวัลตอบแทนจากพระเจาโดยไมคํานึงถึงศาสนา ที่นับถือ ชั้น

วรรณะ สีผิวหรือการปฏิบัติ และจะไดรับความสําเร็จในภารกิจ ของพวกเขาในที่สุด 

สําหรับการศึกษาศาสตรดานกายภาพและอภิปรัชญา สิ่งหน่ึงที่ถือเปน เร่ืองธรรมดาสามัญคือ 

ความสามารถในการรวมศูนย ถาผูหน่ึงไมสามารถรวม ศูนย ณ ตําแหนงใดๆ เขาก็ไมสามารถลงลึกใน

ตําแหนงน้ันได ดังน้ัน เมื่อกลับ มาที่การพิจารณาเกี่ยวกับคลื่น เราไมสามารถเขาใจการใชพลังของคลื่นได 

เน่ืองจากเราไมมีความจริงจังในจุดน้ี อาจเปนไปไดที่เมื่อเราบังเอิญเห็นดอกไม จากระยะไกล ความสวยงาม

สะดุดตา กลิ่นหอมและความร่ืนเริงหรรษาที่เกิด ขึ้นจากดอกไมน้ันเปนไปโดยธรรมชาติ ถึงแมวาเราจะ

ไมไดดมหรือสัมผัสดอกไม ในทํานองเดียวกันเมื่อเราบังเอิญพบผูซึ่งมีธรรมชาติที่ชอบทําลายหรือมีความ 

เกลียดขังเรา เราจะรูสึกโดยทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง และเมื่อเห็น ผูที่มีความรูสึกเปนมิตรตอเรา 

เราก็จะรูสึกเปนมิตรตอเขา ถึงแมวาจะยังไมได พูดคุยกัน 

ตัวอยางทั้งหมดน้ีชี้ชัดวา มีคลื่นที่ชัดเจนเดินทางมาสูจิตใจของเราและสรางผลกระทบขึ้น หลังจาก

จิตใจวิเคราะหคลื่นน้ีแลว เราก็จะกระทําไปตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับความหมายของขอมูล เมื่อเราเร่ิมมิการ

พัฒนาการหยั่ง รูและความเขาใจ เกี่ยวกับความจริงที่วา ทุกสิ่งอาศัยพื้นฐานจากคลื่น ซึ่งไมสามารถมีศัพท

อ่ืนใดเรียกไดนอกจากแสง เราก็จะเร่ิมมีความรูความเขาใจตอ การสรางที่เกี่ยวกับโครงสรางของสรรพสิ่งที่

ดํารงอยูในจักรวาล ความรูความ เขาใจน้ีนําเราไปสูการเรียนรูที่จะควบคุมคลื่นที่ปฏิบัติการอยูในสิ่งตางๆ 

เชน วัตถุและสิ่งที่ไมมีชีวิต ในที่สุดการควบคุมน้ี จะทําใหเราสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงความถูกตอง

และทางเลือกในบริเวณรอบๆ ตัวเราได 

 



โทรจิต  

บทฝึกที ่3 

ผูอานคงไดรับความชัดเจนแลววา ในการเรียนรูศาสตรทางอภิปรัชญา มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่

ผูเรียนจะตองปลดปลอยตัวเองจากความคิดที่ฟุงซาน และกระเจิดกระเจิงไป เมื่อความคิดรวมศูนยมุงอยูที่จุด

เดียว ความสามารถ ที่เขมขนของจิตใจก็จะไดรับการพัฒนาขึ้น ผูที่ยังไมสําเร็จบทแรกจะไดรับการ แนะนํา

ใหเลื่อนมาสูบทที่ 2 ก็ตอเมื่อสําเร็จบทที่ 1 แลวเทาน้ัน 

เชนเดียวกัน กรุณาอยาเร่ิมบทที่ 3 ถาบทที่ 2 ยังไมบรรลุความสําเร็จ มีอีกสิ่งหน่ึงที่ตองการความ

เขาใจอยางชัดเจน 

เชนเดียวกับน้ิวมือของมนุษย ไมมีคน 2 คนใดที่มีความสามารถในการ เรียนรูและความสําเร็จ

เทากัน บางคนอาจมีความสามารถมากกวาคนอ่ืนๆ ผูที่ ไมมีความสามารถมากไมควรรูสึกตํ่าตอยกวาผูอ่ืน

หรือขลาดกลัว แตควรยินดี ในความสําเร็จของผูที่มีความสามารถมากกวา  

การมีปมความรูสึกตํ่าตอย มีผลทําใหเกิดสนิมเกาะกินความสามารถ ของผูน้ัน ผูที่ไมประสบ

ความสําเร็จอยางเต็มที่ควรจะพยายามอยางมุงมั่นเพิ่ม ขึ้นแทนที่จะถอดใจ ความสําเร็จน้ันจะตองเปนของ

ทาน 

บทที่ 3 ของการรวมศูนยทางอารมณ ดังจะกลาวตอไปน้ี  

ภายหลังจากน่ังอยูในทาที่ผอนคลาย อุดรูจมูกดานขวา ดวยน้ิวหัวแม มือขางขวา  

สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 7 วินาท ีกลั้นลมหายใจเปนเวลา 15 วินาทีหลังจากอุดรูจมูก

ดานซายดวยน้ิวกอยขางขวาหลังจากครบ 15 วินาท ีแลวใหเอาน้ิวหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา ปลอยลม

หายใจออก 7 วินาท ีและกลั้นลมหายใจ 15 วินาทดีวยการอุดรูจมูกดวยน้ิวหัวแมมือปลอยลมหายใจ ออกจาก

รูจมูกดานซาย 7 วินาที หลังจากเอาน้ิวกอยออก น่ีคือครบ 1 รอบ ทําใหครบ 15 รอบ การฝกน้ีทําคร้ังหน่ึงใน

ตอนเขาตรู และอีกคร้ังหน่ึงใน ตอนกลางคืนกอนเขานอน การฝกน้ีจะใหผลลัพธที่ดีที่สุด ถากระทําในตอน

ทอง วางและสถานที่เปดโลงอากาศถายเทสะดวก 

ขอแนะนําใหนักศึกษาทุกคนที่กระทําการฝกน้ี รับประทานอาหารเย็น ใหเร็ว ตองมีชวงเวลาอยาง

นอย 3 ชั่วโมง ระหวางอาหารเย็นกับชวงเวลาการ ฝกฝน น่ันคือการฝกฝนควรเร่ิมหลังจากรับประทาน

อาหารแลว 3 ชั่วโมง ภายหลังจากการฝกลมหายใจ ไมวาจะน่ังขัดสมาธิหรือทาอ่ืนใดก็ไดที่ ทานสบายที่สุด 

ปลอยใหกลามเน้ือของรางกายผอนคลาย จะตองไมมีความ ตึงเครียดในสวนใดของรางกาย ที่น่ีใหหลับตาลง

และจินตนาการวามีบอปรอท อยู และตัวทานจมด่ิงลงไปในบอปรอทน้ี ความลึกของการจินตนาการวัดดวย 

การสัมผัสกับความรูสึกของปรอท เมื่อการจินตนาการน้ีล้ําลึกลงไปเร่ือยๆ จิตใจ จะเร่ิมรูสึกถึงนํ้าหนักของ



 

 

 

 

ปรอท คลื่นสีเงินระยิบระยับจะเร่ิมเกิดขึ้นในจิตใจ  

หลังจากประสบความสําเร็จ ในการจินตนาการน้ีดวยการหลับตาแลว ใหเร่ิมความพยายามที่จะมี

จินตนาการน้ีในขณะลืมตาอยู ในที่สุดเมื่อทาน สามารถสังเกตเห็นวา โลกทั้งมวลรอบๆ ตัวทานไดจมลงไป

ในบอปรอทบทฝกที่ สามของทานก็สมบูรณ 

หมายเหตุ จะไมมีการทํามุรอกอบะฮ เมื่อทานนอนหรือเอนหลังพิงสิ่งพยุง เพราะจะทาใหทานหลับ 

และภาวะซึ่งเปนที่ตองการในสภาพต่ืนก็จะลื่นหายไปในการหลับ ซึ่งจะสรางปญหาที่จิตใจเร่ิมฝนแทนการ

สังเกตในยาม ต่ืน และเปนการยากที่จะสัมพันธสิ่งที่เห็นในความฝนกับสิ่งอ่ืน 

 

ความเช่ือทางวทิยาคาสตร์ 

ริซวาน 

คําถาม ตามควานเห็นของทาน โทรเพทนากร (นักโทรจิต) สามารถ อานความคิดของผูอ่ืนและ

เขาใจทุกภาษาในโลกได จะเปนไปไดอยางไร เพราะ เปนขอสังเกตโดยปกติของเราวาเมื่อเราคิด เราจะคิดใน

ภาษาแมของเรา หรือกลาวไดวาภาษาที่ผูหน่ึงคิดจะเปนภาษาแมของเขาเสมอ ตัวอยางเชน เมื่อเราตองการ

เขียนบทความเปนภาษาอังกฤษ และภาษาแมของเราคือภาษา อุรดู ที่น้ีความคิดที่จะกลาวในบทความ เคา

และโครงเร่ืองของบทความจะเขา มาในจิตใจเราเปนภาษาอุรดู จากน้ันจึงถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ 

คําตอบ วิทยาศาสตรเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางที่มีคาควรสรรเสริญ ในการ ดํารงอยูของสิ่งเหลาน้ันบน

โลกน้ี มีพื้นฐานมาจากคลื่นแสง เมื่อทุกสิ่งทุกอยาง คือการรวมตัวกันของคลื่นหรือรังสี ดังน้ันเราจะระบุวา

นํ้าคือนํ้า และหินคือหิน ตนไมคือตนไมไดอยางไร โดยไมเห็นหรือเขาใจคลื่นหรือรังสี 

เราประสพดวยตนเองวา เมื่อผูหน่ึงเห็นดอกไมจากระยะไกล ความสะดุด ตาจากความสวยงาม กลิ่น

หอมและความร่ืนเริงหรรษา ที่สัมพันธกับดอกไม เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถึงแมวาเราจะไมไดสัมผัสหรือดม

ดอกไมดอกน้ัน 

ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราพบผูที่มีธรรมชาติชอบทําลายหรือมีความ เกลียดซังเราโดยบังเอิญ เราจะ

รูสึกทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง   

และเมื่อเห็นผูที่มีความรูสึกเปนมิตรตอเรา เราก็จะรูสึกดวยตนเองถึงความเปน มิตรตอเขา ถึงแมวา

จะยังไมไดทั้งไมไดพบและพดูคุยกัน 

ภาษานับพันๆ ภาษาที่มีใชพูดกันในโลกน้ี แตทุกคนก็ถือวานํ้าคือนํ้า ไมวาในภาษาใดที่เขาใชพูด 

อยางไรก็ตาม คําที่ใหความหมายนํ้าวานํ้าน้ัน ก็ยัง คงเปนนํ้าอยูดี ไมมีอะไรแตกตางไมวาจะเรียกมันวา มาอ 

(ภาษาอาหรับ) จัล อับ พานี หรือวอเตอร (Water) สิ่งน้ันก็ยังคงเหมือนเดิม และคงเหมือนกัน ทุกอยางไมวา



กับตนไมหรือไฟ การที่สิ่งหน่ึงถูกเรียกโดยคุณลักษณะน้ันเปนเพียง เปลือก โครงสราง คุณสมบัติและการ

แสดงออกจะชื่อวาอะไรไมใชประเด็นมากนัก ความจริงทุกสิ่งทุกอยางอาศัยพื้นฐานมาจากคลื่น และความ

จริงน้ีคือพื้นฐานของโทรจิต ดังเชนนํ้าคือการรวมตัวของคลื่นและรังสีของความคิดก็ไหลไปในวงคลื่น เมื่อ

เราใหความสนใจไปยังบางสิ่งบางอยาง คลื่นที่ควบคุมอยูรอดของเราก็จะถูกสงไปยังสิ่งน้ัน สิ่งน้ีก็เกิดขึ้น

เมื่อเรารูสึกกระหายและ ตองการบอกบางคนใหเอานํ้าใหเรา 

ต้นไม้กส็นทนาเช่นกัน 

เพื่อความเขาใจและหยั่งรูถึงความคิด ความคิดถูกสงผานทางคําพูดดวย ความหมายที่กําหนดไว

ลวงหนา ถาเราสามารถศึกษาจิตไรสํานึกจักรวาล ก็จะ ขจัดออกไปวาในเร่ืองการสงความคิดน้ัน การ

สนับสนุนของคําพูดไมมิความจําเปน ชีวิตของพืช สัตวสี่เทา สัตวราย นกและแมลงคือหลักฐานความจริงขอ

น้ี สิ่งเหลาน้ีทั้งหมดมีการสนทนากัน ทั้งหมดลวนแลกเปลี่ยนความคิดระหวาง กันโดยปราศจากอุปสรรค

ใดๆ เกี่ยวกับคําพูดและวลีของการสนทนาหรือคํากลาวสิ่งใด 

มีการต้ังขึ้นในยุคแหงความเจริญกาวหนาในสมัยใหม อยางเหมาะสม วา ตนไมและพืชพรรณมีการ

เจรจาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อิทธิพลของดนตรีที่มีตอพืชไดรับการพิสูจนจากการทดลอง พืชแสดง

ความปติยินดี เมื่อ ผูมีธรรมชาติที่ดีเขาใกลพวกมัน และรูสึกไมมีความสุขเมื่ออยูกับผูที่มีความคิด 

สลับซับซอนและมีแนวโนมในทางทําลาย ขาพเจาเขียนสิ่งน้ีจากการสังเกตของ ตัวเอง ขาพเจาไดเห็นบาน

ซึ่งผูอยูอาศัยมีจิตใจแบบถอยหลังลงคลองและวิปลาส ใบและกิ่งตนไมที่บานหลังน้ัน ก็สะทอนถึงความลา

หลังและความเสื่อม เสียเชนเดียวกัน การเห็นตนไมเหลาน้ันทําใหเกิดความนารังเกียจ 

เปาหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งน้ีทั้งหมดคือ ภาษาเปนเคร่ืองมือที่จะถายทอด ความคิด และความคิด

ยังคงมีการแลกเปลี่ยนในความหมายและความรูสึกที่ แทจริงระหวางปจเจกคนเดียวของมนุษยชาติกับ

เผาพันธุอ่ืนๆ ความจริงการ อาศัยคําพูดแสดงถึงความออนแอของจิตสํานึก จิตสํานึกไมสามารถเขาใจสิ่ง 

หน่ึงได โดยปราศจากคําพูดสนับสนุน และคนผูหน่ึงเมื่อตัวเองคุนเคยกับการ สงความคิดตามกฎและเกณฑ

ของโทรจิต ดังน้ัน ไมวาความคิดจะถูกสงผาน คําพูดและวลี หรือถายทอดผานคลื่น ทั้งสองสิ่งน้ีก็กลายเปน

สิ่งที่เทาเทียมกัน สําหรับเขา 

มีคอมพิวเตอรที่สรางไวภายในคนทุกคน ซึ่งจะคัดเลือกความคิดของ เราหลังจากอธิบายความหมาย

และความรูสึกของความคิดที่เขาใจ และหลัง จากมีความรูความเขาใจความรูสึกและความหมายน้ันแลว จึง

ปฏิเสธหรือยอม รับความคิดตังกลาว 

 

 

 



 

 

 

 

ประสบการณ์และเหตุการณ์  

บทฝึกที ่3 

อิฟติการ นัจญมี จากชัดรา รายงานวา  

วนัที ่18 ตุลาคม 

เมื่อผมพยายามจินตนาการถึงบอปรอท ภาพฝนแสงก็ปรากฏขึ้นอยาง ตอเน่ืองบนฉากจิตใจของผม 

เปนเพราะผมเติบโตขึ้นมาดวยความคุนเคยกับมัน กักพักหน่ึงผมเห็นฝนตกลงมาในบอปรอท จากน้ันฝนจึง

หยุดตกและผมถูกทิ้ง ไวที่บอน้ัน ผมรูสึกวาการมองอยางเพงพินิจไปยังปรอทในบอ ทําใหตัวผมเอง ถูกสง

ลงไปในปรอทน้ัน  

วันที่ 19 ตุลาคม 

“ระหวางการฝกฝน ผมมองเห็นบอปรอททั้งหมดจํานวนมาก และผม บินอยูเหนือบอเหลาน้ัน ผม

เลือกบอหน่ึงและเร่ิมเพงพินิจไปยังบอน้ัน” 

วันที่ 20 ตุลาคม 

“คลื่นขนาดยักษปรากฏขึ้นบนโลกและแผคลุมผืนโลกทั้งหมด เมื่อคลื่น ผานไปบอที่เต็มไปดวย

ปรอดถูกทิ้งไวเบื้องหลังบนพื้นโลก ผมรูสึกประหน่ึงวา จมลงไปในปรอท” 

วันที่ 21 ตุลาคม 

ผมรูสึกวาตัวเองจมลงไปในบอปรอท และความลีกของบอไมมีที่สิ้นสุด   

ผมเร่ิมโบยบินในความลึกของบอปรอทน้ัน สถานที่ฝงศพของทานศาสดาปรากฏ ตอสายตาผม ผม

เห็นมันเต็มไปดวยรัศมี (นูร) แสงสะทอนจากผนัง นํ้าตาของ ผมเออลนดวงตาเมื่อเห็นภาพน้ี เมื่อออกมาจาก

สภาวะดังกลาว ผมพบนํ้าตาจริงในดวงตาของตัวเอง จึงเร่ิมการทํามุรอกอบะฮ และเห็นพระราชวังใหญโต ที่

ความลึกของบอปรอท แสงสกาวสดใสสะทอนจากทุกซอกมุมของวังตังกลาว อยางมากมาย แมกระทั่งผูคน

ที่น่ังอยูในวังน้ันก็ยังฉายแสงออกมา รังสีของแสง สะทอนออกจากหนาผาก เคราและสวนอ่ืนของรางกาย

พวกเขา ตาของผมพรา เพราะแสงที่มากมายน้ัน และการฝกฝนของผมก็สิ้นสุดลง  

วันที่ 23 ตุลาคม 

“เมื่อผมพยายามเพื่อใหเห็นภาพบอปรอท มหาสมุทรปรอทก็ปรากฏตอ สายตาของผม แสงสะทอน

เปนประกาย รังสีที่สะทอนก็เปนสีปรอท มีคนเคาะ ประตูผมจึงงดการฝกฝน 

เมื่อเร่ิมการฝกฝนใหม บอปรอทก็มาปรากฏตอหนาผมอยางงายดายยิง่ ผมมองเห็นกระแสปรอท

ไหลลงไปในบอ ผมเร่ิมบินอยูเหนือบอกระแสปรอทน้ัน ไปทางเหนือ ในการตามกระแสปรอท ผมไปถึง



มหาสมุทรปรอท สีของรังสีใน มหาสมุทรเปนประกายสดใสกวาในบอ “ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 

“ระหวางการฝกผมพบวาตัวเองจมด่ิงลงไปในมหาสมุทรที่ไมมีขอบเขต ของปรอท จิตใจของผม

คอยๆ เบาขึ้นอยางมาก และเห็นตัวเองบินอยูเหนือพื้น ดิน เบื้องลางผมเปนไรนาทีมีคนกําลังทํางานกันอยู 

ระหวางที่บินอยูน้ัน ผมได ขามกระแสปรอทไปซึ่งรังสีของมันสองประกายแวววาว” 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 

“ผมพบวาตัวเองไปเยี่ยมสถานที่หลายแหง ภาพธรรมชาติที่สวยงาม เมืองที่วุนวาย สถานที่นา

อัศจรรยสําหรับการเคารพภักดี ลําธาร สายนาและ อาคารหลายชั้นยังคงปรากฏอยูโนภาพภายในจิตใจของ

ผม สิ่งเหลาน้ีเขามาสู จิตใจอยางตอเน่ืองโดยอัตโนมัติ วันน้ีผมรูแลววาความสงบของจิตใจคืออะไร 

 

ประตูที่เปิดออก 

ซัยยิด อัสฆอร อะลี จากกลาลโกวเขียนมาวา 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 

“ระหวางการฝกเร่ืองโทรจิตในมรอกอบะฮ ผมพบตัวเองอยูในทะเลทราย หญิงสาวสวย 2 คน

แตงตัวดวยชุดสีขาวปรากฏตัวขึ้น พวกเธอกําลัง ยุงอยูกับการกระทําบางอยาง เมื่อผมเขาไปใกล พวกเธอ

ชําเลืองดูผมและไม สนใจมากนัก” 

“ผมสังเกตวาพวกเธอกําลังรวบรวมไขมุกที่อยูบนพื้น ผมจึงถามพวกเธอ ซึ่งทําใหพวกเธอมองมายัง

ผม แลวตอบวาพวกเธอกําลังรอคูสมรสของพวกเธอ อยู ซึ่งกวาจะพูดจบก็เปนไปดวยความยากลําบาก เมื่อคู

สมรสของพวกเธอมาถึง ทั้งหมดก็เร่ิมบินขึ้นสูทองฟา ผมเองก็บินตามพวกเขาไปดวย เรามาถึงประตูที่ ชวน

หลงใหล หญิงสาวเคาะประตู มียามรักษาการณ 2 คนมาเปด ซึ่งพวก เขายอมใหหญิงสาวเขาไปแตหยุดผมไว 

หญิงสาวจึงบอกใหปลอยผมเขาไป” 

“เมื่อเขาไปในประตู ผมพบทางเดินซึ่งมีพืชพันธุและนํ้าตกอยูสองขาง ทาง นํ้าจากนํ้าตกไหลลงบน

ทางเดินน้ัน เรายังคงมุงหนาตอไป แตนํ้าน้ันก็ไม เปยกเรา” 

 

 

 



 

 

 

 

บ่อสุดท้าย 

อันวาร อะวาม จากรางวัลปนดี รายงานวา 

วันที่ 3 พฤษภาคม 

“ผมไมประสบความสําเร็จในจินตนาการตามที่ตองการ เมื่อจินตนาการ น้ันมาในไมชาก็สลายไป

ดังน้ัน ผมจึงคิดที่จะขอความชวยเหลือจาก ฮูซูร  กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ ดวยความคิดน้ี ผมเห็นทานกอ

ลันดาร บาบาอยู ที่น่ัน เมื่อทานมาหาผม ทานตบผมจนรวงลงไปในบอปรอท และแลวจินตนาการ ก็เกิดขึ้น” 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 

“เมื่อผมเร่ิมฝกทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นทานกอลันดาร บาบามาหาดวย ความยิ้มแยม มีบออยูที่น่ัน 

ทานบอกใหผมกระโดดลงไบในบอ เมื่อผมกระโดด ลงไป ก็มีจระเขปรากฏขึ้น ผมจึงขึ้นจากบอ ทานยิ้ม

แลวพาผมไปที่อีกบอหน่ึง ซึ่งมีปลาทองวายอยู ผมเองก็เร่ิมวายนํ้าดวย วันน้ีผมเห็นปรอทอยูทุกหนทุกแหง 

ในมหาสมุทรปรอท เห็นปลา เตาและจระเขอยูในน้ัน” 

วันที่ 3 มิถุนายน 

“ดวยความโชคไมดีวันน้ีผมเร่ิมการฝกบนหลังคา หลังจาก 10 นาทีที่ ยากลําบากผานไปลมเร่ิมพัด 

ผมจึงลงมา ผมพยายามอีกคร้ังหน่ึง แตไม สามารถเพงไดอยางที่เคยทํา แตยังคงควบคุมการเห็นภาพบอ

ปรอท ผมจึงออก มาทั้งที่ไมเต็มใจ” 

วันที่ 5 มิถุนายน 

“แมระหวางการฝกลมหายใจ ความคิดเกี่ยวกับบอปรอทยังคงเขามา ในจิตใจของผม เมื่อผมเร่ิมทํามุ

รอกอบะฮ ผมเห็นบอปรอทราว 7 บอ แทนที่ จะเปนเพียงหน่ึงบอ บอสุดทายเปนบอที่เล็กที่สุดและบอแรก

เปนบอที่ใหญที่สุด ผมดําลงไปในบอน้ีและอยูที่น่ัน” 

วันที่ 6 มิถุนายน 

“เมื่อผมจินตนาการถึงบอนํ้า คําวาพระผูเปนเจาปรากฏขึ้น มีบอปรอท ประมาณ 100 บอปรากฏขึ้น

ในน้ัน คําน้ีเปลี่ยนรูปเปน มฮัุมมัด จากน้ันจึงเปลี่ยน เปนอลิฟ (อักษรตัวแรกในภาษาอาหรับ) ผมออกมา

หลังจากจมลงไปในตัวอักษร น้ี ผมเห็นมันขยายออกไปจนถึงขอบฟา จากน้ันปรอทจึงเร่ิมออกมาจากมัน 

เหมือนกับลาวา ซึ่งดูดกลืนแมกระทั่งตนไม” 

  

 



สถานทีฝ่ั่งศพของ ดาตา กุนจ์ บุคช์ 

นักศึกษา .... (ขอสงวนชื่อตามคําขอรอง) 

“เมื่อพยายามจินตนาการถึงบอปรอท ศีรษะของผมคอยๆ หนักขึ้นและ มีอาการมึนงง จินตนาการ

ของบอปรอทยังคงบิดเบี้ยวไปหลังจากกอรูปขึ้นมา แลว บางคร้ังชัดเจนอยางยิ่ง แตบางคร้ังก็ไมอาจระบุได

ตามจินตนาการของ ผม บางคร้ังบอปรอทมองดูดีอยางยิ่ง จนกระทั่งผมตองการที่จะจมอยูในน้ัน นํ้าหนัก

ของปรอทดูเหมือนจะทําใหหมดสติ และผมรูสึกเหมือนกําลังจะหลับ” 

“ระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมพบวาตัวเองอยูขางสถานที่ฝงศพของ ดาตา กุนจ บุคช ไมระแนงขัด

แตะของสุสานปรากฏแสงสวางขึ้น ฝาผนัง น้ันสวยงามมาก และจารึกไวดวยโองการอัล กรุอาน ผมพยายาม

อานและ ทําความเขาใจ แตผมถูกปกคลุมดวยอารมณและเร่ิมรองไห” 

วันที่ 30 เมษายน 

“ดูเหมือนวาระหวางการฝก คอของผมไมอาจรับนํ้าหนักศีรษะได แต อยางไรก็ตาม ผมก็ยังคง

ดําเนินการฝกตอไป และในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ ในการจินตนาการเกี่ยวกับปอปรอท ผมรูสึกวาตัวเอง

ลมลงแทบเทาทานคาสดา มุอัมมัดและรองไห และทานไดแตะศีรษะของผมดวยความรัก และกลาว วา “พระ

ผูเปนเจาจะใหความสําเร็จกับทาน” 

 

เปลวเพลงิ 

อิมรอน กาลีม 

“เมื่อผมเร่ิมทํามุรอกอบะฮในเวลากลางคืน แรงดานทานของสํานีกมีอยางมากมาย จนกระทั่งศีรษะ

ของผมดูเหมือนจะกลายเปนกอนหินหนัก   เมื่อมีความชัดเจนผมเห็นคลื่นปรอทที่ทวมทนขึ้นและไหลลงไป

ทั่วโลก เมื่อมันหาย ไปผมมองเห็นบอปรอทจํานวนมาก จากน้ันผมก็มองเห็นคลื่นขนาดใหญอีกคร้ัง หน่ึง 

พรอมดวยแสง (นูร) ที่ดานบนของมัน และปรอทที่ดานลาง คลื่นน้ีแผ กระจายไปทั่วโลก และลอมรอบโลก

ไวหลายรอบ” 

วันที่ 10 มกราคม 

“วันน้ีเมื่อผมเร่ิมทํามุรอกอบะฮ ผมเห็นโลกลอยอยูในบอปรอทขางๆ มัน จากน้ันโลกทั้งหมดก็จม

ลงไปในปรอท ผมรูสึกประหน่ึงวาเตียงนอนของผมลอย ไปลอยมาบนพื้นผิวของปรอท และคลื่นของปรอท

กระทบตัวผม” 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 

“ผมสามารถมองเห็นหัวใจของตัวเองดวยดวงตาที่เปด เมื่อผมมองเขา ไปโลกทั้งหมดก็จมลงไปใน



 

 

 

 

ปอปรอท พายุของปรอทกระจายไปทั่วโลก โลก ทวมทนดวยปรอท การจินตนาการน้ีคอยๆ ลึกๆ ขึ้นที่ละ

นอยๆ ผมรูสึกราว กับนํ้าหนักไดกดลงมาบนขมับของผม ทําใหเกิดความไมสบาย ซึ่งในที่สุดก็ถูก ขจัด

ออกไปและผมก็เขานอน” 

วันที่ 20 กุมภาพันธ 

“กอนทํามุรอกอบะฮ เมื่อผมเร่ิมฝกลมหายใจ รูสึกรอนในทุกการหายใจออกและเมื่อหายใจออกคร้ัง

สุดทายในการฝกรูสึกประหน่ึงเปลวไฟไดออกมา จากรูจมูก และรูสึกวามีสิ่งที่ว่ิงเขาไปในกระดูกสันหลัง

ของผม เมื่อเร่ิมทํามุ รอกอบะอตามปกติ ผมมีจินตนาการอยางงายดายที่เดียวและมีความสงบลง” 

คําแนะนํา 

กอนทําการฝกฝน ใหเตรียมนํ้าาผสมนํ้าาผึ้งหน่ึงซอน จิบนํ้าาชาๆ อยาด่ืม รวดเดียว ลดเกลือที่ผสม

ในเคร่ืองด่ืมลง 

 

ตาด้านใน 

ราชา มุฮัมมัด นัจญมี จากละโฮร 

คําถาม หนังสอืทั้งหมดที่ผมไดศึกษาเกี่ยวกับหัวขอโทรจิต แนะนําให ฝกการปฏิบัติในเร่ืองโทรจิต

โดยหันไปทางทิศเหนือ การฝกที่ทานแนะนําสําหรับ ผูศึกษาโทรจิตไมมีการกลาวถึงทิศทางเฉพาะ ปญหาก็

คือถาจําเปนตองฝกโดย หันหนาไปทางทิศเหนือ ดังน้ัน ทําไมทานไมย้ําเกี่ยวกับสิ่งน้ี 

คําตอบ การสรางสรรคที่มหัศจรรยที่สุดประการหน่ึงของธรรมชาติ ก็คือสมองมนุษย สมองมนุษย

อันเปนคอมพิวเตอรที่นาตรึงใจน้ัน มีมากกวาสอง พันลานสวนประกอบ รับผิดชอบในการสรางความรูสึก 2 

ประเภท หน่ึงคือ ความรูสึกที่ตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งตอปริมณฑลทางกายภาพ และ ความรูสึกอีก

ประเภทหน่ึง ซึ่งมีคุณลักษณะตรงขามกับประเภทแรก ที่รับผิด ชอบตอความเขาใจในสิ่งเราของตัวแทน ซึ่ง

ควบคุมอยูเบื้องหลังปริมณฑลของ ปรากฏการณตางๆ 

ความรูสึกที่สิ่งตางๆ ตองไดรับความเขาใจผานความรูสึกน้ี 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 ตามเคร่ืองหมายบนเสนทาง

เดินน้ัน สวนในการหมุน น้ันจะหมุนรอบฝกเหมือนลูกขาง ตามทัศนะของศาสตรทางจิตวิญญาณแลว 



การเคลื่อนไหวไปตามทางยาวคือแบบสามเหลี่ยม และการเคลื่อนไหวแบบหมุน คือวงกลมใน

ธรรมชาติของมัน โลกน้ีเปนสถานที่พํานักอาศัยของมนุษย ญินและ เทวทูตในระดับที่ตํ่าลงมา ในการสราง

มนุษย สามเหลี่ยมมีอิทธิพลเหนือวง กลม ในญินวงกลมมีอิทธิพลเหนือสามเหลี่ยม และในเทวทูตอิทธิพล

ของวงกลม มีมากกวาในญินเสียดวยซ้ํา ในการสรางมนุษยน้ันประกอบดวยทั้งสามเหลี่ยม และวงกลม ดาน

ที่มีอิทธิพลของมนุษยคือสามเหลี่ยม ดานที่ถูกอําพรางคือวงกลม เมื่ออิทธิพลของสามเหลี่ยมลดลงในมนุษย 

วงกลมจะกลายเปนฝายควบคุม มนุษยก็จะเร่ิมเห็นปริมณฑลที่มองไมเห็นและสิ่งที่สรางซึ่งขึ้นอยูกับ

ปริมณฑล น้ี น่ันคือญินและเทวทูตก็จะถูกเขาใกลไดงาย เมื่อความคุนเคยกับสิ่งถูกสราง เหลาน้ีพัฒนาขึ้น 

มนุษยก็สามารถจะสนทนาแลกเปลี่ยนกับสิ่งถูกสรางเหลาน้ีได  

กระแสการไหลของการเคลื่อนไหวไปตามทางยาว อยูในทิศทางจาก ตะวันออกไปทางตะวันตก 

และการเคลื่อนไหวแบบหมุนหรือเปนวงกลมมีทิศทาง จากเหนือไปใต ในการฝกหลายลักษณะของศาสตร

ทางอภิปรัชญาอยางเชน โทรจิต ผูศึกษาไดรับการแนะนําใหหันไปทางตานทิศเหนือ เพื่อวากระแสการ 

เคลื่อนไหว เปนวงกลมจะสามารถสอดคลองตองกันกับกระแสคลื่นสมอง และไมทําใหเกิดความกดดันตอผู

ที่ทําการฝกดังกลาว ตัวอยางเชน เมื่อผูหน่ึง กระโจนลงไปในแมนํ้า เขาสามารถที่จะควบคุมสติเอาไวได แต

ถาผูน้ันถูกผลัก ลงไปในแมนํ้าเขาก็มีโอกาสที่จะขาดสติได ผูหน่ึงสามารถเผชิญกับความยาก ลําบากใดๆ ได 

ถาเขาเตรียมใจไวพบกับมัน ในขณะที่เหตุการณกระทันหันทํา ใหบางคนเกิดอารมณเสียไดโดยงาย เปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายโดยไมไดต้ังใจ 

 เราไมไดเอยถึงทิศทางใดเปนการเฉพาะ เพราะบทเรียนของโทรจิตไม ไดถูกนําเสนอโดยตรงเพียง

เทาน้ี บทเรียนทั้งหมดที่ไดรับการแนะนําเพียงเทา น้ี เปนเพียงแรงกระตุนใหเกิดความสามารถที่เขมขน ใน

การรวมศูนยจิตใจของ ผูหน่ึง และสําหรับการแนะนําดังกลาว ในการหันไปทางทิศใดทิศหน่ึงโดยเฉพาะ 

ไมไดถูกพิจารณาอยางสําคัญ 

 

นิยามทีแ่ท้จริงของจินตนาการ 

แจนเซอรและมุอัมมัดซัรดาร จากรางวัลยินดีถามวา จินตนาการในการ ฝกที่ทานแนะนํามี

ความหมายอยางสําคัญ ความหมายที่แทจริงของจินตนาการ คืออะไร เราตองกระตุนตัวเองวาเราเห็น

มหาสมุทรแสง และโลกทั้งหมดจมด่ิง ลงไป โดยถืออยางเดียวกับการสะกดจิตหรือมีความหมายเปนอยาง

อ่ืน 

คําตอบ การไปตลาดหรือทํางาน เปนกิจวัตรประจําวันอยางหน่ึงของ เรา เมื่อเราไปถึงที่ทํางานถามี

คนถามวา ระหวางทางที่มาคุณเห็นอะไรบาง แนนอนดวยความเคยชินเราจะตอบวา ไมไดสังเกตอะไรมาก 

สิ่งน้ีบอกกับเรา วา ถาไมใหความสนใจตอสิ่งตางๆ รอบตัวมากนัก เราก็จะยังคงไมรูวาเกิดอะไร ขึ้น ที่ไหน 

อยางไร จากตัวอยางน้ีจึงเปนที่ชัดเจนวา ถาเราใหความสนใจใน บางสิ่งบางอยาง สิ่งน้ันก็จะมีความสําคัญอยู

บาง แมวาสิ่งดังกลาวอาจไมมีความ สําคัญเลยก็ตาม เราสามารถเขาใจบางสิ่งบางอยาง ก็ตอเมื่อเราใหความ



 

 

 

 

สน ใจสิ่งน้ัน ระหวางทางที่ไปทํางานเราเห็นสิ่งตางๆ มากมาย แตเน่ืองจากเราไม คอยใหความสนใจ จึงเปน

การยากที่จะจดจําสิ่งน้ันไวไนความทรงจํา ดังน้ัน จึงเปนกฎวา ถาใหความ สนใจตอสิ่งใด นัยยะของสิ่งน้ันก็

จะปรากฏบนจิตใจของเรา แมวาสิ่งน้ันจะอยูนอกเหนือความเขาใจก็ตาม 

เมื่อเราศึกษาเร่ืองบางเร่ือง บางคร้ังทําใหเสียเวลาติดตามเน่ืองจากความสนใจตอสิ่งน้ัน จะ

สังเกตเห็นวาไมนาเชื่อที่เราใชเวลาศึกษา หนังสือบางเลมไดนานถึงสองหรือสามชั่วโมง แตตองเชื่อเพราะมี

นาฬิกาเปน เคร่ืองยืนยัน ตรงกันขามเมื่อศึกษาหนังสือที่เร่ืองราวไมตรงกับความสนใจ เรา จะรูสึกเบื่อหนาย 

แมใชเวลาศึกษาเพียง 10 นาทีก็รูสึกเหมือนผานไปนานนับ ชั่วโมงและไมนาสนุก จนในที่สุดเราจะเลิกอาน

หนังสือเลมดังกลาว 

กฎเกณฑอ่ืนๆ ที่สามารถพิจารณาจากตัวอยางน้ีไดคือ ถานอกจากการ รวมศูนยแลว ยังมีความสนใจ

ดวยภารกิจก็จะงายขึ้น 

ตราบเทาที่ความสนใจเราไดรับการพิจารณา ถาเราพยายามเขาใจ จะ เปนการดีกวาที่จะกําหนด

ขอบเขตของมัน ความสนใจก็เหมือนกับสิ่งอ่ืนๆ ใน จักรวาล ที่มี 2 ลักษณะเชนกัน เมื่อไดลิ้มรสชาติบางสิ่ง

ก็จะหลงใหลและพึง พอใจ น่ันคือถาจะพูดในดานหน่ึงคือความอยากรูอยาก เห็นหรือการคนหา เพื่อ ใหพบ

ความหมาย และในอีกดานหน่ึงคือความพึงพอใจที่จะไดรับบางสิ่ง บางอยางซึ่งมีผลมาจากการคนหาหรือ

ความอยากรูอยากเห็นดังกลาว เมื่อบาง คนยอมรับทางเดินดวยความพึงพอใจและการไดลิ้มรสชาติ ผลลัพธที่

ออกมา ก็จะเปนบวกเสมอ 

เปาหมายของจินตนาการในการฝกฝนโทรจิตก็คือ ผูฝกฝนควรจะมีความสามารถในการรวมศูนย

จิตใจของตนอยางเขมขน ดวยความพึงพอใจและ การไดลิ้มรสชาติ ซึ่งเปนสาเหตุใหไดรับความรูโดย

ธรรมชาติ โดยที่ความรูน้ี ไมมีในหนังสือ เพราะฉะน้ันแบบแผนดังกลาวสําหรับการศึกษาความรูน้ี จึงเปน 

สวนสําคัญเหนือผูน้ันในดานการปฏิบัติ ความจริงวิญญาณคือแสงและศาสตร ทางจิตวิญญาณคือแสงเชนกัน 

ความรูเปนแสงที่ละเอียดออนและคลื่นสามารถ สงผานแลงและคลื่นดวยกันเทาน้ัน เมื่อเราพยายามที่จะ

จินตนาการแสงวาเปน คลื่นแสงหรือกลาวออกมา แสงของศาสตรทางจิตวิญญาณก็เร่ิมลงผานมายัง จิตใจ

ตามรสนิยมหรือความชอบของเรา 

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดและผลประโยชนอยางเต็มที่จากการฝก  จินตนาการเกี่ยวกับแสงน้ี จําเปน

ที่ผูฝกฝนควรจะมีความซึมซาบในจินตนาการ อยางมาก ดังน้ัน จึงควรลืมสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเสีย ความลืม

ตัวของเขาจะ ตองสมบูรณ จนความผูกพันกับความจํากัดของที่วางและเวลาเร่ิมเสื่อมถอยลง น่ันคือเวลาที่

หมดไปของผูฝกฝน ควรจะเปนลักษณะที่เวลาที่ผานไป ไมทําให รูลึกยาวนานแตอยางใด เหมือนกับการที่

เสียเวลาไประหวางอานหนังสือที่มี ความนาสนใจ 

เปนความสําคัญอยางยิ่งยวด ที่จะเขาใจเกี่ยวกับจินตนาการวา ถาทาน ฝกที่จะจินตนาการถึงแสง 

ดังน้ัน อยาพยายามมองหรือเห็นแสงในลักษณะพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแตพยายามคิดถึงแสง อะไรก็ตามที่



เปนรูปแบบที่แทจริงของ แสงจะมาอยูตอหนาทานโดยอัตโนมัติ เปาหมายเบื้องตนก็คือ เพื่อใหมีความ 

เขมขนของการรวมศูนยความสนใจของทานในที่ทางที่แนนอน ณ จุดใดจุด หน่ึง และเพื่อขจัดความคิดที่

กระจัดกระจายอยู หลังจากความรูตามธรรมชาติ เร่ิมสงเขามาในจิตใจที่ละขั้นที่ละตอน โดยทั่วไปภาวะตัง

กลาว ซึ่งเรียกวาภาวะ จิตใจที่สูญหายไปจะประสบความสําเร็จ ซึ่งใกลเคียงอยางมากกับที่มุงหมายจะ 

อธิบาย 

ในการออกคําสั่งเพื่อจินตนาการบางสิ่งบางอยาง เมื่อเราพยายามมอง เห็นมัน หลังจากมีภาพ

จินตนาการในจิตใจ กระบวนการน้ีไมไดเขามาในขอบ เขตความเขมขนของอารมณ โดยที่ความเขมขนของ

การรวมศูนยหมายถึง ผูฝกฝนจะตองมีการมองเห็นอยางชัดเจน และการไดยินสิ่งใดอยางมีสติ 

เปนกฎของธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถปลีกตัวออกจากหรือล้ําหนา ความรูสึกของเขาได แมเพียง

ชั่วขณะหน่ึงอันนอยนิด เมื่อความรูสึกของ จิตสํานึกไมสามารถพิชิตเหนือตัวเรา ความรูสึกของจิตไรสํานึกก็

จะไดรับชัย ชนะ ภายหลังจากที่ไดรับการกระตุน และการมีความคุนเคยกับความรูสึกของ จิตไรสํานึกคือ

ความเขาใจและการหยั่งรูของศาสตรทางอภิปรัชญา 

ระหวางการฝกเขาฌานหรือทํามุรอกอบะฮ เราถูกกําหนดใหคํานึงถึง เกี่ยวกับบางสิ่งอยางเอาจริงเอา

จัง จนอยูในภาวะลืมสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว สิ่งน้ี จะทําใหเราสามารถเปนอิสระจากขอจํากัดของที่วางและเวลา 

และเมื่อเรายุง อยูกับการไตรตรองและไมรับเกี่ยวกับการมีอยูของเวลา ก็จะเร่ิมเดินทางเขา สูปริมณฑลที่มอง

ไมเห็น ในการฝกเขาฌานเราจะไดรับการบอกกลาวให จินตนาการถึงบางสิ่งบางอยาง เมื่อจินตนาการเรา

ตองการจินตนาการที่ซึมซาบ จนสามารถดับสูญความสัมพันธกับปริมณฑลแหงปรากฏการณรอบๆ ตัวเรา 

ถาไมมีการซึมซาบ การฝกเกี่ยวกับจินตนาการถึงสิ่งใดก็ตามจะยังคงไมสมบูรณ ขั้นแรกการฝกเขาฌานจะ

กระทําโดยการหลับตา แตในขั้นตอนตอมาผูฝกจะ เชี่ยวชาญในการจินตนาการสิ่งที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง

สามารถกระทําไดแมเมื่อยังลืมตาอยู 

น่ีคือ ขั้นตอนซึ่งกันในฐานะการกระตุนของตาที่สาม ตาที่สามน้ีคือ ตาดานใน และไมเกี่ยวของกับ

ตาทางกายภาพ น่ีคือตาเดียวกันซึ่งรูจักกันใน นามตาทางจิตวิญญาณ 

 

โทรจิต บทฝึกที ่4 

อุดรูจมูกดานขวาดวยน้ิวหัวแมมือขางขวา หลังจากน่ังในทาที่ผอนคลาย สูดลมหายใจเขาทางรูจมูก

ดานซาย 10 วินาท ีกลั้นหายใจไว 20 วินาท ีหลัง จากอุดรูจมูกดานซายดวยน้ิวกอยมือขวา 

หลังจากผานไป 20 วินาท ีเอาน้ิวหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา ปลอยลมหายใจออก 10 วินาที 

ตอนน้ีสูดลมหายใจเขาผานเจมูกดานเดียวกัน 10 วินาที และกลั้นลมหายใจไว 20 วินาที ดวยการอุดดวย

น้ิวหัวแมมือ ปลอยลมหายใจออกดวยรูจมูกดานซาย 10 วินาที หลังจากเอาน้ิวกอยออก น่ีคือครบหน่ึงรอบ 



 

 

 

 

ทําอยางน้ันจนครบ 10 รอบ การฝกน้ีทําคร้ังหน่ึงในตอน เขา และอีกคร้ังหน่ึงในตอนกลางคืนกอนเขานอน 

การฝกน้ีจะไดรับผลดีที่สุด ถากระทําเมื่อทองวาง ในสถานที่อากาศเปดโลง 

นักศึกษาทั้งหมดซึ่งกระทําการฝกน้ี ไดรับการแนะนําใหรับประทาน อาหารใหเร็วขึ้นในตอนเย็น 

จะตองมีระยะเวลาหางอยางนอยราว 3 ชั่วโมง ระหวางการรับประทานอาหารกับการฝก น่ันคือการฝกควร

กระทําหลังการรับ ประทานอาหารแลว 3 ชั่วโมง 

หลังจากการฝกลมหายใจน้ี ใหน่ังในทาที่กลามเน้ือผอนคลาย จินตนา การดวยตาที่หลับลง วามีลูก

บอลบรรจุดวยแสงสีนํ้าเงิน และแสงจากลูกบอลน้ีตกลงบนมือของคุณ หลังจากแสงน้ีไดซึมซาบเขาไปใน

สมองของคุณและไหล เวียนผานรางกายทั้งหมดแลว ก็ไหลผานเทาของคุณลงดิน การซึมซาบในการ ฝกน้ี

และจินตนาการที่ลึกซึ้ง จะทําใหคุณเกิดความรูสึกของความบางเบามาก จนกระทั้งการกระทําของแรงดึงดูด

หมดไป หลังจากจินตนาการน้ีมีความ สมบูรณแลว ใหปฏิบัติการฝกดวยการลืมตา ทานถูกกําหนดใหเห็นวา 

ทานและ โลกน้ีถูกหอหุมอยูในลูกบอลที่บรรจุดวยแสงสนํ้ีาเงิน เมือการฝกน้ีเสร็จสิ้น สมบูรณ ผูฝกจะเร่ิม

รูสึกเบาสบาย จนกระทั้งเมื่อเขาเดินก็จะรูสึกเหมือนเดินอยูบนอากาศ 

ระหวางกําหนดการฝกฝนน้ี ขอควรระวังของการฝกคือ เมื่อเดินอยูริม ถนนอยาพยายามฝก เพราะ

ความรูสึกที่ถูกปลดปลอยออกจากแรงดึงดูด จะทําใหใหสูญเสียความเชื่อมโยงกับพื้นดิน ถาภาวะน้ีมีพลัง 

เหนือทานโดย อัตโนมัติ ขณะที่ทานเดินอยูริมถนน ใหเขาไปดานขางและเดินบนทางเทาเทา น้ัน ดวยการ

รักษาเทาใหแตะพื้นดินดวยความมั่นคง เพื่อวาทานจะไดไมชนเขากับคนอ่ืน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติน้ี

สามารถกระทําไดที่บาน ไมมีเสียหาย แตอยางใดที่จะกระทําภายในผนัง 4 ดานของบาน 

 

ธาตุ 126 ชนิด 

คําถาม ทานกลาววา บทเรียนทั้งหมดที่ใหน้ัน มีเปาหมายเพื่อพัฒนา ความสามารถของความเขมขน

และปรับปรุงความคิดเพียงเทาน้ัน ทานไมอาจ ใหระยะเวลาที่สั้นลง ดวยการแนะนําการฝกโทรจิตโดยตรง

ไดหรือ การฝกโทรจิตโดยตรงจะทําใหเกิดความเขมขนขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังน้ัน ทานก็ไมอาจ ทอดเวลาให

ยาวนานออกไป โดยปราศจากเหตุที่ชัดเจนไดใชหรือไม 

คําตอบ มนุษยถูกดลบันดาลมาพรอมดวยความกระหายในการคนควา และสํารวจขอเท็จจริงและสัจ

ธรรม เขาปรารถนาทีจ่ะทําใหความลึกลับของ ธรรมชาติหมดไป เพื่อใหมีการพัฒนาความเขาใจที่เหมือนกัน 

การตัดสินใจของ เขานําความกาวหนามาสูวิทยาศาสตรเชิงวัตถุในที่สุด แตก็ยังมีขอเท็จจริง ที่การดํารงอยู

ของสิ่งเหลาน้ัน ยังคงอยูเหนือจิตสํานึกแหงความรูความเขาใจ ที่มีขอบขีดจํากัดของมนุษย น่ีคือขอเท็จจริง

ซึ่งไมสามารถรูและเขาใจได ดวย ความชวยเหลือของความรูสึกทางกายภาพพื้นๆ ถาผูใดมีความปรารถนาที่

จะ คนพบความจริงสูงสุด ที่ดํารงอยูเบื้องหลังปรากฏการณของสิ่งที่อยูนอกเหนือ หลักเกณฑทางธรรมชาติ 



ผูน้ันก็ตองถูกกําหนดใหฝกจิตสํานึกซึ่งอยูเหนือ ธรรมชาติ หรือกลาวไดวา ซึ่งสามารถรับโดยความรูสึกของ

จิตสํานึกที่ผานการ ทําใหบริสุทธิ์เปนพิเศษ และสิ่งน้ีจะเปนไปได ก็ตอเมื่อผูหน่ึงสามารถขึ้นไปอยู เหนือ

ความรูสึกทางกายภาพและอวัยวะที่เปนเน้ือหนังมังสา สติปญญาของเรา พบวา เปนการยากที่จะขจัดความ

นาสงสัยและปริศนาทีน่าฉงนสนเทหของ ธรรมชาติหมดไป เพราะความสับสนของปริมณฑลที่มองไมเห็น 

สัมพันธกับจิต ไรสํานึก และไมไดสัมพันธกับจิตสํานึก สติปญญาน้ันขึ้นอยูกับประสบการณ การปฏิบัติของ

ประสาทสัมผัสทางกายภาพและทางเน้ือหนังมังสา แตสําหรับ ความรูความเขาใจที่ถูกตองของความจริงขั้น

สุดทาย เราตองแสวงหาความ ชวยเหลือจากตัวแทน ซึ่งควบคุมอยู ณ ระดับเหนือจิตสํานึก 

ตามทรรศนะวิทยาศาสตรสมัยใหม มนุษยคือองคประกอบของธาตุ 126 ชนิด และในการไปไหนมา

ไหนเขาใชประโยชนของพลังงานทุกชนิด พลังงาน ความรอน พลังงานแสง พลังงานไฟฟา พลังงานกล ธาตุ

ตางๆ เหลาน้ันทั้ง หมดซึ่งเปนที่ตองการสําหรับการสรรคสรางสิ่งที่เปนวัตถุ ลวนพบในสถานที่ เดียวกันคือ

ในองคประกอบทางกายภาพของมนุษย มนุษยจะมีสภาพเทากับสัตว นกและแมลง ถาเขาไมรับรูถึง

ประโยชนของพลังอํานาจที่ธรรมชาติมอบให คุณสมบัติประการเดียว ที่สามารถทําใหมนุษยเปนสมาชิกที่มี

ความสําคัญของ ธรรมชาติ ก็คืออํานาจในตัวเขาเอง ความแตกตางประการเดียวซึ่งชวย มนุษยในการขึ้นไป

อยูสูงกวาระดับของสัตวคืออํานาจดังกลาว ถาผูหน่ึงไดรับ ความสามารถน้ีของพระเจา เขาก็มีความ

เหนือกวาสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ อํานาจของ มนุษย ซึ่งสามารถทําใหควบคุมพลังของธรรมชาติและสวมมงกุฎแหง

ความเปน ตัวแทนของพระเจาผูทรงสูงสงบนโลกน้ีใหกับตนเอง ภายหลังจากการรับรูเกี่ยว กับกฎเกณฑของ

ธรรมชาติ และจากน้ันก็เปนการรับรูอยางสมบูรณตอความ จริงขั้นสูงสุด ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณของ

ธรรมชาติในที่สุด 

ดวยเหตุผลของการชําระจิตใจของนักศึกษาโทรจิตแทๆ ที่แทนที่จะเร่ิม ดวยบทเรียนของโทรจิต

โดยตรง เรากลับเห็นวา เปนการสมควรมากกวาที่จะ แนะนําการฝกเพื่อพัฒนาในการรวมศูนยของ

ความสามารถ 

นอกจากการชําระจิตใจแลว ความเขาใจเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเปนสมองกลของวิญญาณก็ไดรับอาณัติให

ปกครอง เปนที่ชัดเจนอยางยิ่งวา นอกจากเรา ไมพรอมที่จะสํารวจจิตใจ หลังจากขึ้นสูงเหนือระบบวัตถุที่

ปรากฏอยูแลว เรา ยังไมสามารถคนพบศักยภาพที่ซอนอยูภายใน และลักษณะการทํางานของจิต ใจ ซึ่งยัง

ไมไดรับการสํารวจจนกระทั้งบัดน้ี เพื่อใหตัวเราคุนเคยกับความสามารถ อันไรขีดจํากัดที่ซอนอยูของจิตใจ

ของเรา จึงเปนสวนหน่ึงอันสําคัญอยางยิ่งที่ จะตองมีความรูน่ันคือเกี่ยวกับการที่เทจะสามารถปลดปลอย

ตัวเอง จากการ เกาะกุมของความคิดที่นาสงสัยได 

เทาที่มีความเปนหวงโนเร่ืองการรอคอยที่ยาวนาน ดังน้ัน เมื่อกฎเกณฑ การสรางสรรคของจักรวาล

ไดรับการพิจารณาดวยความเขาใจที่รอบดาน ก็จะ เกิดความชัดเจนอยางไมมีขอเคลือบแคลงสงสัยใดๆ วา 

ทุกชั่วขณะที่ผานไป ไดทําใหเรารอคอยเวลาชั่วขณะที่กําลังจะมาถึง การรอคอยในตัวมันเองคือ ชีวิต 

ระยะเวลาจากการต้ังครรภจนถึงชวงเปนเด็ก จากชวงเด็กถึงชวงเปนหนุม สาว และจากชวงหนุมสาวจนถึง



 

 

 

 

ชวงวัยชรา ชีวิตทั้งหมดผานไปในการรอคอย ถาวัยชราคือการมีอายุถึง 60 ป ไมไดถูกปดบังและซึมซาบอยู

ในทารกที่จะถือ กําเนิด วันน้ีเขาจะไมมีวันสามารถออกมาจากครรภมารดาไดเลย ไมใชเพียง แตการ

เจริญเติบโตของเขาเทาน้ันที่หยุดลง แตจะไมมีวันเกิดขึ้นเลย ระบบ พลังงานจลนของจักรวาลจะไปสูความ

ไมไหลลื่น ดวงอาทิตยและดวงจันทรจะ สูญเสียแสงสวางของตัวเอง 

ความจริงเมล็ดที่ถูกหวานลงไปในดิน คือการเร่ิมตนของการรอคอย จนกระทั้งการเจริญเติบโตเปน

ดอกไม 

 

ประสบการณ์และเหตุการณ์  

บทฝึกที ่4 

ซัยยิดอัลฆอร อะลี ชารอร รายงานวา  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 

“วันน้ีผมเร่ิมตนดวยบทเรียนที่ 4 ของโทรจิต ดวยความกรุณาของพระ เจา ผมไดรับความสําเร็จใน

จินตนาการที่ตองการในเวลาไมนาน มองเห็นแลง ตกลงบนตัวเอง และหลังจากแสงน้ีซึมซาบเขาไปใน

ศีรษะแลว ก็ไหลผานผาน เทาผมลงไปในพื้นดิน เมื่อตอนที่แสงซึมซาบเขาไปในศีรษะแสงเหลาน้ีมีสีฟาแต

เมื่อไหลลงดินกลายเปนไมมีสี ประหน่ึงวาสีของแสงน้ีซึมซาบและถูกเก็บไว ในรางกายของผม จากน้ันผม

มองเห็นตัวเองเสมือนโลกที่บรรจุดวยแสงสีฟา ทันใดน้ัน โดมขนาดใหญสีเขียวก็ปรากฏตอ” 

“ระหวางการฝกในตอนเขา ผมมองเห็นศีรษะของตัวเองเปดออก แสง ที่กอรูปรางเปน 2 ชั้นกําลัง

เขาไปในน้ัน หลังจากทําความสะอาดซอกเล็กซอก นอยภายในของผมแลว ทั้ง 2 ชั้นน้ีก็ละลายเปนแสงชั้น

เดียวและออกไปทาง เทา หลังจากการชําระลางทางจิตวิญญาณหรือรางกายน้ีแลว สําแสงสีก็เร่ิมเขามาในตัว

ผมเร็วมากขึ้น” 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 

“ระหวางการฝกน้ีผมบังเอิญคิดถึงโดม ที่มองเห็นวาแสงที่ลงมาน้ันมีสี ขาว แตทันที่ที่ผานโดมแสง

น้ันก็กลายเปนสีฟา ถึงตรงน้ีสามารถสังเกตไดวามีวง แหวนที่หนาแนนของสีสันหลากหลายบนเพดานโดม 

วงแหวนน้ีเรียงรายไปดวย หินที่มีคาและไขมุก จากน้ันผมมองเห็นสีของแสงที่ตกลงมาเปลี่ยนแปลงไปใน 

ทางที่ตางกัน และรางกายของผมดึงดูดมันเหมือนแมเหล็กและซึมซับมัน” 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 

“ระหวางการฝกฝนผมมองเห็นวา มีบางสิ่งบางอยางปรากฏขึ้นมา น่ัง ลงบนหลังคาโดมและเร่ิมเขยา



มัน มีแสงตกลงมาอยางมากมายจากการเขยา ผมรูถึกถึงฝนของแสงน้ีบนรางกายตัวเอง ณ เวลาน้ันตัวผมลัน

เทาดวยความ หนาว คิดขึ้นมาวาฝนเหลาน้ีมาจากไหน ผมสังเกตเห็นเสาอากาศสูงถูกติด ต้ังไวที่ยอดโดม ซึ่ง

แพรกระจายแสงเหลาน้ีผานทางวงแหวนและไขมุก หลังจาก ซึมซับมันจากบรรยากาศ” 

วันที่ 2 ธันวาคม 

“ผมเห็นภาพที่สวยงาม ตึก สวน สวนผลไม ตนไมและดอกไม นํ้าพุ และบอนํ้าที่ใหญโตมากมาย 

ทั้งหมดน้ีโปรงตาและแสงซึมซับไปทุกหนทุกแหง” 

 

การกาํจัดปมด้อย 

มุฮัมมัด สะลีม กุเรซี ละโฮร เขียนมาวา 

“เมื่อไมกี่อาทิตยกอน ผมสังเกตเห็นแสงสวางสีฟาที่สวยงามในชวงกลาง วัน มันเกิดขึ้นบอยมาก 

จนปรากฏสิ่งหน่ึงขึ้นในหัวใจประหน่ึงวาผมคิดถึงมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสังเกตเห็นวา ในตอนแรกผมไม

กลาพูดกับใครก็ตาม โดย มองตรงไปยังสายตาของเขา แตขณะน้ีผมสามารถพูดโดยมีความมั่นใจมากขึ้น” 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 

“ในตอนแรก ความแปลบปลาบของแสงสีขาวยังคงเกิดขึ้น จากน้ันก็ มองเห็นคลื่นแสงสีเหลือง 

ตอมาผมมองเห็นวิหารกะอบะฮ ซึ่งผูคนกําลังเดิน วนรอบอยู ภาพน้ีถูกมองเห็นในระดับสูง ผมมองเห็นสิ่ง

อ่ืนดวย แตจําไมได คร้ัง หน่ึงรูสึกวามีบางสิ่งบางอยางที่เกาะติดอยูตกจากสวนลางของหลังของผม”  

วันที่ 15 กุมภาพันธ 

“ในตอนเร่ิมทํามุรอกอบะฮ ผมมองเห็นแสงสีเหลืองพุงมายังจมูกของผม จากน้ัน ก็มองเห็นผูคน

จํานวนมากกําลังเคารพภักดีพระเจาเปนแถว ทันใดน้ัน มีคนขวางบางสิ่งบางอยางลงบนพื้น มันกระเด็นไป

รอบๆ และผมพยายาม ปองกันตัวเองจากสิ่งน้ัน จากน้ันคลื่นเหลือบวาววับขนาดเล็กผานเขามาใกล จมูกของ

ผม ดูเหมือนประหน่ึงวา เวลาอันยาวนานไดลวงไป วันน้ีมีอาการปวดหัวนิดหนอยดวย” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 

“วันน้ีดูเหมือนแสงสีเหลืองจะสถิตอยู ผมมองเห็นมีแผนกระดานสีขาว มีการบันทึกดวยสีดําอยูบน

น้ัน” 

มาลิก ฮัก นาวาซ กลาววา  

วันที่ 20 กุมภาพันธ 

“หลังจากการฝก เมื่อผมนอนลงเพื่อหลับสักงีบ กระแสจากหัวใจของ ผมก็แผกระจายไปทั่วรางกาย



 

 

 

 

ผมเร่ิมสั่นเทา ภายใตอิทธิพลของความความรุน แรง หลังจากน้ัน ผมเห็นความมีดเบื้องหนาหายไป” 

มุฮัมมัด เตาฟก จากการาจี รายงานวา  

วันที่ 29 เมษายน 

“เมื่อผมเร่ิมทํามุรอกอบะฮวงแหวนสีดําปรากฏขึ้นตอหนาผม และไม นานนักก็มองเห็นถูกบอล

เปลงประกายทางตานซายมือ และทันใดน้ัน ผมเห็น แสงรอบๆ ตัวเอง จากน้ันแสงแปลบปลาบก็เกิดขึ้นตอ

หนาผมอยางตอเน่ือง”  

วันที่ 4 พฤษภาคม 

“มีความมืดเกิดขึ้นเบื้องหนาผม และมองเห็นเงาของบางสิ่งบางอยาง เคลื่อนไหว จากน้ันคลื่นสีขาว

จึงปรากฏขึ้นตอหนาผม มีแสงปรากฏขึ้นที่ตาขาง ซาย สักครูหน่ึงก็มาปรากฏที่ตาขางขวาเชนกัน และชั่ว

ประเด๋ียวเดียว ผมก็ จมลงไปในแสงสีขาวน้ัน” 

เอม็. เอ. ราวลัปินดี 

“ผมมองเห็นโดมทําดวยแกว และแสงจากโดมน้ันตกลงบนศีรษะของผม หลังจากคลื่นขนาดใหญ

เขาไปในศีรษะแลวก็เลยออกไปลงดินทางดานเทา สภาวะน้ีกินเวลาประมาณ 80 วินาที” 

วันที่ 16 พฤษภาคม 

“ผมมองเห็นโดมสีขาว ที่เปลี่ยนเปนสตีางๆ จากสีเขียวเปนสีฟา” 

 

วงัทองคาํ 

วันที่ 6 มกราคม 

“ผมมองเห็นภาพตามที่ตองการ ของจินตนาการดวยความยากลําบาก ยิ่ง ประสบการณในบทที่ 3 คือ

อุปสรรคขัดขวาง ผมสังเกดเห็นวา เมื่อแสง เขามาในศีรษะของผม รูสึกหนัก หลังจากน้ันผมพบวาตัวเองบิน

อยูวัตถุทรงลูกบาศกระหวางการทํามุรอกอบะฮ ผมมองเห็นชายชราคนหน่ึง ซึ่งบางคร้ัง เขาเปลี่ยนรูปเปนตัว

ผม และบางคร้ังผมก็เปลี่ยนรูปเปนตัวเขา เมื่อผมทํา นมาช ในยามเชา รูสึกประหน่ึงวากําลังกระทําอยูใน

อวกาศ” 

วันที่ 11 มกราคม 

“เพียงเมื่อผมเร่ิมทํามุรอกอบะฮ ผมรูสึกงวง ในภาวะน้ันผมพบตัวเองอยู ในถ้ํา บางคร้ังเหมือน

กระแสไฟฟาไหลเวียนอยางตอเน่ืองในรางกายบางคร้ัง ก็รูสึกวาเขามาทางตานขวาของศีรษะผม บางคร้ังสิ่ง

ที่เย็นก็คืบคลานเขามา ในจิตใจ จากน้ันผมเห็นสวนที่ทําใหเกิดความปลาบปลื้ม ซึ่งมีร้ัวทําดวยทอง คําและ



เงิน พรอมดวยพื้นเขียวชอุม ผมมองเห็นตัวเองยนือยูบนโดม กลุมคน ลงจากทองฟามายังผม พวกเขากลาววา 

“เรามาเพื่อพาคุณไปดวยกัน” ผูอาวุโส ในพวกเขาดึงผมไปอยูขางๆ และจัดใหผมน่ังอยูบนบัลลังกเคียงขาง

เขา บัลลังก เร่ิมลอยขึ้นสูทองฟา ผมมองเห็นสิ่งนาพิศวงมากมาย มีผูคนมากมายและทกุ คนก็กลาวสิ่งตางๆ 

คนหน่ึงกําลังรับประทานขนมปง เขายื่นขนมปงสวนหน่ึงใหผม จากน้ันเขาพาผมไปยังหองที่สวางสดใส

หองหน่ึง และบอกวาเปนหองของผม ผนังหองโปรงใสเกือบเหมือนกระจก ผมเกือบจะเขาไปในอีกหอง

หน่ึงเมื่อลื่น แตผมสามารถเปดออกได และมีแสงสีฟาเชนกัน ผมลืมตาแตลืมไดไมงายนัก จึงลืมขึ้นชาๆ เมื่อ

พยายามเดิน ผมรูลึกประหน่ึงวากําลังเดินไปในอากาศ เทา ขางขวาหมดความรูสึก” 

 

ขอบเขตของความคดิ 

ชาฮีน จากโคฮัต เขียนมาวา 

คําถาม ประสบการณของผูศึกษาโทรจิต เพียงพอที่จะพิสูจนและทํา ใหความสัมพันธระหวาง

ความรูน้ีกับความเปนจริงมีความมั่นคงขึ้น แตเมื่อสัด สวนของความสําเร็จถูกนําไปสูการพิจารณา ไดสราง

ความสงสัยวาน่ีเปนเพียง อุบายจินตนาการของนักศึกษา น่ันคือเมื่อผูหน่ึงแนะนําใจตัวเองอยางเขมขน วา สิ่ง

น้ีจะตองถูกเห็นและรูสึก ดังน้ัน สิ่งเดียวกันน้ีก็ไดถูกมองเห็นขึ้น ทานตองการจะบอกบางอยางแกเราในเร่ือง

น้ีอยางไร 

คําตอบ เทาที่พลังจินตนาการมีความเกี่ยวของไมมีใครสามารถปฏิเสธ ความจริงขอน้ีได วาชีวิต

ทั้งหมดน้ันเปนเครือขายของความคิดที่วกวน ใน หนังสือที่มีชื่อเสียงของทานชื่อ “ลุออัลกอลาม” (แผนจารึก

และปากกา) ทาน กอลันดาร บาบา เอาลิยาอไดเรียกการสรางสรรคที่เกิดจากเครือขายน้ีวา รัศมี (นัสมะฮ) 

และกลาววา ญินถูกสรางมาจากรัศมีขั้นปฐม และมนุษยกับโลกของ มนุษยเปนผลลัพธที่ปรากฏออกมาของ

รัศมีที่ผสมผสาน สิ่งน้ีไดรับการนิยามจาก ทาน ดวยการวาดภาพรางในหนังสอืเลมดังกลาว 

คลื่นที่ใหชีวิตกับเราน้ัน รับผิดชอบผลิตผลที่เปนความตองการของชีวิต ทั้งหมด เมื่อเสาอากาศที่ถูก

สรางติดมากับสมองของเราไดรับคลื่นน้ี มันจะ แสดงออกในรูปลักษณของความคิดและอารมณ การ

ถายทอดความคิดคือชีวิต การถือวา พลังความคิดและจินตนาการเปนสิ่งที่ไมมีผลกระทบและไรประโยชน 

เปนเร่ืองที่เขลาตอระเบียบแบบแผนขั้นสูงสุด 

ขอใหเราปฏิบัติการทดลอง นอนลงบนเตียงตามสบายและปลอยรางกาย ใหผอนคลาย ตอนน้ีเพง

ความสนใจรวมศูนยไปยังความคิดที่วา เทาของทาน เร่ิมอุน จากน้ันปลอยใหจินตนาการเกิดขึ้นกับตัวเองวา 

คลื่นไดตกลงมาบน ศีรษะของทานอยางตอเน่ือง และถูกปลอยผานไปทางเทา หลังจากปลอยความ อุนไว 

เพื่อทําใหเทาของทานอุน ชั่วขณะที่ความสนใจของทานจะพุงเปาอยาง ไมวอกแวกไปที่ความคิดน้ี ทานจะ

แปลกใจที่รูสึกวาเทาเร่ิมอุนขึ้นจริงๆ และ ความคิดที่ยังคงดําเนินไปเร่ือยๆ น้ี จะนําทานไปถึงจุดที่รูสึกวา



 

 

 

 

ความรอนมาถึง ระดับที่เทาไมสามารถทนได 

การทดลองแบบเดียวกันสามารถกระทําได โดยการจินตนาการถึงคลื่น ความเย็น ความเขมขนของ

ความคิด จะทําใหเทาของทานเย็น จนกระทั่งรูสึก ราวกับวา เทา แชอยูในนํ้าแข็ง 

การแสดงออกที่ดูแคลนหรือไมเชื่อถือ ทรรศนะของการรับรูศาสตรทาง อภิปรัชญา โดยการกลาววา

ทั้งหมดน้ีเปนผลลัพธของจินตนาการและพลัง จินตนาการ ซึ่งในความจริงรวมกันเปนการหลุดรอดจาก

ความเปนจริง และน่ี เปนการเขาใกลของผูที่ไมไดครอบครองพลังและแรงขับดันที่ซอนอยูเพื่อทํางาน 

อารมณ ความรูสึก ประสาทสัมผัสและแรงกระตุนของชีวิตเรา เชน ความมั่นใจ การเสียสละ ความเกลียดซัง 

ความริษยาและความหิวความ กระหายทั้งหมดน้ันคืออะไร 

น่ีคือรูปแบบของความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ที่ไดรับความเขาใจ มาแตแรก ในรูปแบบของ

การจินตนาการ ถาจิตใจไมไดรายงานถึงความหิว กระหายใหเราทราบ ในลักษณะความคิดที่จะรับประทาน

บางสิ่ง เราจะไมมีวัน สนใจอาหารเลย จักรวาลทั้งหมดน้ี คือความสัมพันธและกลมกลืนกันของที่เดิม 

ภาพยนตรแหงความคิดและจินตนาการ 

 

กฎธรรมชาต ิ

คําถาม ใครก็ไดที่มีความปรารถนาจะบรรจุความสามารถน้ีใหกับตัว เอง จะสามารถไดรับ

ความสามารถและศักยภาพทีก่ลาวถึงในเร่ืองโทรจิตและ ศาสตรทางดานอภิปรัชญาได หรือความรูน้ีเฉพาะ

สําหรับผูที่มีศกัยภาพพิเศษ และพลังทางจิตที่โดดเดนเทาน้ัน 

คําตอบ เมื่อเราบังเอิญไดยินเกี่ยวกับผูที่สามารถติดตอทางจิตกับบุคคล ที่อาศัยอยูหางไกลได บาง

คราวสามารถสะกดจิต บางคร้ังสามารถรักษาผูปวย ไดโดยการสัมผัสดวยมือ สามารถเดินผานกําแพงอิฐทึบ 

หรือสามารถอานใจ ได มีสิ่งที่เกิดยังจิตใจของเราวา ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติไดถูกมอบ ใหบุคคล

ผูน้ัน ในกรณีคลายกันกับปรากฏการณที่ลึกลับและนาฉงนสนเทห ซึ่ง สติปญญาของมนุษยไมอาจหาคําตอบ

ที่เหมาะควรได ตัวอยางเชนปรากฏการณ ของพลังการรักษาโดยผานการวิงวอนเพื่อคนบางคน หรือการ

ทํานายอนาคต ไดจากความฝน 

กฎธรรมชาติที่ไมอาจคํานวณนับได ที่ควบคุมจักรวาลของเราน้ีอยู มี เพียงเล็กนอยเทาน้ันที่เรารับรู 

และกฎตางๆ จํานวนมากมายมหาศาลยังคง เปนที่พิศวง งง งวยสําหรับเรา ทั้งน้ีเน่ืองจากการเขาใกลกฎ

ดังกลาวของเราไม ถูกตอง ปรากฏการณใดๆ ก็ตามที่วางอยูบนกฎเกณฑ ซึ่งความรูของเราบอกวา  ไม

สมบูรณ ก็พรอมที่จะถูกประกาศใหเปนสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เพียงเพราะความเขลาของเราตอกฎที่ควบคุม

อยูเบื้องหลังปรากฏการณดังกลาว 

 



ในทางจิตวิทยาและสรีระวิทยา มนุษยเปนสิ่งถูกสรางที่สลับซับซอนและประณีตที่สุดในจักรวาล 

บางคร้ังกิจกรรมที่มนุษยกระทําดูเหมือนจะแปลก ประหลาดและนาพิศวงที่สุด จนกระทั่งสามารถกลาวได

วาเปนกิจกรรมที่อยู เหนือธรรมชาติ สิ่งน้ีนํามาซึ่งความสนใจของเราโดยเจตนา เกี่ยวกับวาความ สามารถที่

อยูเหนือธรรมชาติน้ีคืออะไรและเปนอยางไร รวมทั้งวิธีการที่จะทํา ใหเปนประโยชนตอเรา หลังจากควบคุม

ไดตามเจตนารมณและความตองการ ของเราแลว การพินิจพิจารณาดูในเร่ืองน้ี นําเราไปสูขอสรุปที่วา ไมมี

สิ่งใด อยูเหนือหรืออยูนอกขอบขายของกฎธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน สําหรับผูที่ตอง การใหเกิดความเขาใจกฎ

ธรรมชาติ คําวาเหนือธรรมชาติเปนเพียงเคร่ืองชี้ระดับ การหยั่งรู และเขาใจกฎธรรมชาติของเรา 

ปรากฏการณธรรมชาติทุกอยาง ไมวาจะอยูในระดับธรรมดาหรือระดับเหนือธรรมชาติ ก็เปนการแสดงออก

ของ กฎธรรมชาติกฎใดกฎหน่ึง ไมมีสิ่งใดอยูเหนือกฎธรรมชาติ 

หลังจากกําหนดลงบนจุดน้ีแลววา ไมมีสิ่งใดในจักรวาลน้ีอยูเหนือ ธรรมชาติ และทุกสิ่งดํารงอยู

ตามกฎที่แนนอน ซึ่งตองพิจารณาถึงวิธีการที่ เราพัฒนาการรับรูกฎเหลาน้ี และวิธีการที่ความสามารถ

อยางเชน การมอง เห็นอนาคต การทํานายอนาคต หมอดู การอานใจ เปนตน จะสามารถนํามา ใชประโยชน

ใตนับวานาสนใจที่จะสังเกตวา พวกเราทุกคนไดรับคุณสมบัติเหลาน้ี และสามารถเรียนรูวิธีการใช

ความสามารถของจิตและวิญญาณผานทางการ ฝกฝนที่จริงจัง การฝกฝนทําใหเราสามารถกระตุนศักยภาพที่

ซอนอยู และ สามารถเรียนรูที่จะบําบัดรักษาและเยียวยาความปวยไข โดยสงผานความคิด ที่มีประโยชนไป

ยังรางกาย ถาเรามีความปรารถนาทจีะเรียนรูการใชความ สามารถใดๆ เหลาน้ัน ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวาสิ่ง

เหนือธรรมชาติ ความจริงครูของ สาขาวิชาน้ีไดบอกเราวา ความสามารถเหลาน้ีทั้งหมดเปนของวิญญาณ 

ไมใช จิตใจที่เปนกายภาพหรือรางกายของมนุษย เพราะฉะน้ัน พวกเขาจึงสอนเรา เกี่ยวกับวิธีการเขาไปถึง

ความสามารถที่ยังไมถูกคนพบของวิญญาณ แตกอน ที่จะสาธยายถึงการฝกฝนใดๆ พวกเขาตองไดรับการ

อบรมดานบุคลิกภาพทาง จริยธรรม และความสามารถทางตานอารมณสําหรับผูที่ตองการเรียนวิธีการ ใช

ความสามารถเหลาน้ี 

พึงระลึกวาบุคลิกภาพของบุคคล มีบทบาทสําคัญตอความกาวหนาของ บุคคลผูน้ันในดานใดก็ตาม 

ถาบุคคลมีบุคลิกภาพทางจริยธรรมเขมแข็ง ความ สําเร็จของผูน้ันก็ไดรับการรับรองอยางงายดาย กอนที่จะ

ตัดสินใจเรียนศาสตร ใดๆ เหลาน้ี ผูหน่ึงจะตองตรวจสอบวา เขามีความหนักแนนเพียงพอที่จะอด ทนตอ

ความยากลําบาก และวิธีที่เขาต้ังใจจะใชความสามารถที่ไขวควาหามาได น่ันคือเขาตองการที่จะใชมันไปใน

ในทางที่สรางสรรค และเปนผลบวกหรือไม ธรรมชาติจะใหพลังและความสามารถที่โดดเดนแกผูที่รู

วิธีการใชที่เหมาะสม ของตัวพวกเขาเทาน้ัน ถาผูหน่ึงมิไดครอบครองบุคลิกภาพทางจริยธรรมที่เขม แข็ง เขา

ก็สามารถที่จะปลอยตัวไปในการใชพลังดังกลาวอยางผดิพลาดอยาง งายดาย ผูใดที่ไดรับความสามารถตาม

ธรรมชาติที่โดดเดน และไมใชมันเพื่อ ผลประโยชนของมนุษยชาติแลว เขาก็จะโอนเอียงไปสูการเร่ิม

บิดพลิ้วตอ มนุษยชาติ เพราะฉะน้ัน เขาตองระลึกไวในจิตใจวา ใครก็ตามที่ต้ังใจวาจะ ดําเนินตามศาสตร

แหงอภิปรัชญา ควรตองมีความอดทนและมีจิตปรารถนาทีจ่ะพัฒนาความผาสุกสวนตัวของเขาและ



 

 

 

 

ชวยเหลือผูอ่ืน โดยใชความสามารถ ที่ถูกมอบใหตัวเขาเอง 

 

บทฝึกที่ 5 

นําแผนหนังเคลือบสะทอนแสงสีขาวขนาด 18 น้ิว X 18 น้ิว มาผนึก ลงบนแผนกระดานไมอัดหรือ

กระดาษแข็งขนาดเดียวกัน ใชตะปูขนาดเล็ก โดยไมใหมีรอยยับยนอยูเลย บนจุดกี่งกลางของแผนหนังที่

ผนึกลงบนกระดาน น้ี วาดวงกลมสองวงที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน โดยวงหน่ึงมีรัศมี 1 น้ิว อีกวง หน่ึงมีรัศมี 6 

น้ิว ระบายสีดําสะทอนแสงบนพื้นที่ระหวางวงกลม 2 วงน้ี (จะเปน การดีกวาที่จะทาดวยสีเคลือบผิว) ทานก็

จะไดวงกลมสีดําที่มีความหนา 5 น้ิว โดยมีวงกลมเล็กๆ ขนาด 1 น้ิว อยูตรงกลาง 

 

6 น้ิว    รูปภาพ  ทรงกลม หนา  142 

 

 

ติดแผนกระดานน้ันไวที่ระยะหาง 4 ฟุต เมื่อทานน่ังอยูดานหนาใหความ สูงของวงกลมสีขาวอยูใน

ระดับสายตา แผนกระดานตองต้ังไดฉากโดยไมเอียง 

อุดรูจมูกตานขวา ดวยน้ิวหัวแมมือขวา หลังจากน่ังในทาผอนคลาย หายใจเขาดวยรูจมูกดานซาย 

เปนเวลา 10 วินาท ีกลั้นลมหายใจไว 5 วินาที หลังจากอุดรูจมูกดวยน้ิวกอยขางขวา 

 

หลังจากน้ัน 5 วินาท ีใหเอาน้ิวหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และ หายใจออกเปนเวลา 10 วินาที 

จากน้ันหายใจเขาผานรูจมูกดานเดียวกัน 10 วินาท ีแลวกลั้นลมหายใจไว 5 วินาที โดยอุดรูจมูกดวย

น้ิวหัวแมมือ หายใจ ออกดวยรูจมูกดานซายเปนเวลา 10 วินาท ีหลังจากเอาน้ิวกอยออก น่ีคือครบ หน่ึงรอบ 

ทําใหแบบเดียวกันใหครบ 10 รอบ การฝกฝนน้ีจะกระทําหน่ึงคร้ัง ในตอนเชา และหน่ึงคร้ังกอนเขานอน 

และจะไดผลดีที่สุดถากระทําในขณะที่ กระเพาะอาหารวาง และในสถานที่อากาศถายเทสะดวก 

 

นักศึกษาทุกคนที่ฝกแบบฝกฝนน้ี ขอแนะนําใหรับประทานอาหารค่ําให เร็วขึ้นในตอนเย็น จะตอง

มีระยะเวลาหางอยางนอย 3 ชั่วโมง ระหวางการ รับประทานอาหารเย็นกับการฝกฝน น่ันคือการฝกฝนจะ

เร่ิมตนขึ้นหลังจากรับ ประทานอาหารแลว 3 ชั่วโมง 

หลังจากการฝกลมหายใจน้ีแลว ใหฝกการเพงไปยังวงกลมที่เตรียมไว เปนเวลา 10 - 15 นาที ในขั้น

แรกคุณมีความรูสึกเคืองตา และอาจมีนํ้าตาทํา ใหภาพพรามัว แตทานตองไมกระพริบตาขณะที่ฝกฝน ทาน



ตองทําใหศีรษะต้ัง ตรงอยูบนกระดูกสันหลัง ซึ่งตองต้ังตรงดวย จนไดรับความสมบูรณและความ ชํานาญ

ในการฝกฝน ถาดวงตาของทานกระพริบก็อยารําคาญมากนัก แตให กระทําการฝกฝนตอไป อยาบังคับ

ตัวเองมากเกินไปในการควบคุมการกระพริบ ตา เมื่อเวลาผานไปทานจะไดรับการเพงมองที่ไมตองกระพริบ

ตา 

หลังจากการฝกฝนน้ี ทานจะตองกระทํามุรอกอบะอตอไปน้ี ในการทํามุรอกอบะฮน้ี ทานจะตอง

จินตนาการดวยดวงตาที่หลับสนิท วามีคนโทแกว สิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนโลก ถูกวาดและออกแบบบนผนัง

ดานใน ของของคนโทน้ี ในรูปแบบของรอยพิมพ 

หมายเหตุ การฝกฝนเพงไปยังวงกลม ใหทําคร้ังเดียวใน 24 ชั่วโมง ในเวลากลางคืน มุรอกอบะฮ

เกี่ยวกับคนโทปฏิบัติ 2 คร้ัง คร้ังหน่ึงตอนเชามืดกอนดวงอาทิตยขึ้น และอีกคร้ังหน่ึงในชวงดึกกอนเขานอน 

สิ่งที่ควรระวังในการฝกก็คือ การเพงวงกลมจะตองกระทําในที่ที่มีแสง สวางเพียงพอ และแสง

จะตองตกกระทบโดยตรงบนกระดานดานหลังของคุณ จะตองไมกระทําการโดยแสงที่สาดบนกระดาน โดย

โตะไพที่เตรียมการโดย เฉพาะเพื่อการน้ี 

อยางไรก็ตาม มุรอกอบะฮ โดยปกติตองกระทําในที่มืด 

 

โทรจิต บทฝึกที ่6 

นับวามีความชัดเจนอยางยิ่งในบทที่ผานมา และบทเรียนที่วาในความแลวมนุษยคือแสง 

นักวิทยาศาสตรเรียกแสงหรือกระแสน้ีวาคลื่น ซึ่งทัศนะของพวกเขา ความรูสึก อารมณและแรงกระตุนที่

รับผิดชอบตอการ ดํารงชีวิตอยู ในความเปนจริง เปนสวนประกอบแหงสวนผสมของคลื่น 

นักวิทยาศาสตรทางจิต ไดแบงคลื่นเหลาน้ีออกเปน 2 กลุม คลื่นธรรมดา กับคลื่นผสม คลื่นผสม

รับผิดชอบในการค้ําจุนรางกายที่เปนกายภาพ คลื่นน้ี สรางวัตถุ ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาดิน นํ้า ลม ไฟ 

คลื่นน้ีจํากัดมนุษยอยู ในกาลเทศะ ในสถานะเชนน้ี ทุกสิ่งทุกอยางกลายเปนมานสําหรับเขา มากเสียจน

แมแตกระดาษบางๆ ก็สามารถกีดขวางการมองเห็นของเขาเหมือนกับมาน ที่ถูกบังดวงตาของเขา เปน

ธรรมชาติของคลื่นน้ีที่จะกังเกตทุกสิ่งบนฉาก  

ตัวอย่าง 

มนุษยสรางบานเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เปนผูตีฝาและติดต้ังประตู บนฝาผนังเหลาน้ีดวย

ตัวเอง เขารูสึกวาตัวเองปลอดภัยเมื่อประตูปดถาสังเกต และเอาใจใสอยางใกลชิด เราจะสรุปไดวา การ

กระทําเชนน้ี ในตัวมันเองเปน สภาวะของการกักขัง และจํากัดขอบ เขต น่ันคือมนุษยประกาศวาชีวิตที่ถูก 

จํากัดขอบเขตคือความปลอดภัย เขากักขังตนเองอยูในสิ่งประดิษฐและการสรางสรรคของตนเอง แรง

กระตุนของความสะดวกสบายและความหรูหรา ก็เปนเคร่ืองวัดความสามารถในการจํากัดขอบเขตดวย 

ขณะที่ตรงขามกับสิ่งน้ี คลื่นธรรมดาชอบชีวิตที่ปลดปลอยจากความรูสึก จํากัดขอบเขต การ



 

 

 

 

เคลื่อนไหวเบื้องแรกสุดของคลื่นน้ี ไดปลดปลอยเราออก จากการเกาะกุมแหงความจํากัดของที่วางและเวลา

แหงความรูสึกในทางโลกียะ ไมมีมานหรือฉากที่สามารถเปนอุปสรรคกีดขวางคลื่นน้ีได มันจะตระหนัก

อยาง ที่สุดเกี่ยวกับความสูงสงอันสมบูรณของฟากฟา และตําแหนงที่เปนความเสีย หายของโลก คลื่นน้ีไม

เพียงแตไดรับประโยชนจากความรูในสัญลักษณของ พระเจา ผูทรงสูงสงที่แผไพศาลไปทั่วโลกเทาน้ัน แต

ยังไดรับเกียรติที่จะไดพบ กับบรรดาเทวทูตและสนทนากับพวกทานอีกดวย 

เรายังคงมีชีวิตอยูระหวางคลื่น แสงหรือวงกลมทั้งสองน้ี เมื่อวงกลมหรือ คลื่นใดก็ตามมีอํานาจ

มากกวา เราจะมีประสบการณที่สอดคลองกับมัน 

ความจริงวงกลมทั้งสองน้ี เปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่มีสายไฟจํานวนนับ ไมถวน ซึ่งสงกระแสมายัง

ระบบประสาทของเราอยางตอเน่ือง 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเคร่ืองแรกต้ังอยูบริเวณนาภีของเรา ความจริงน่ีคือ สถานียอย ซึ่งถูกปอนมาจาก

เคร่ืองกําเนิดเคร่ืองที่สอง น่ันคือคลื่นพื้นฐาน  

เสมือนหน่ึงในการเรียนการนับ ตัวเราตองคุนเคยกับตัวเลขหน่ึง คลาย กับการเรียนรูความรูในการ

ถายทอดความคิด เราจะตองมีความรูเกี่ยวกับคลื่น ผสม น่ันคือเคร่ืองกําเนิดพลัง 

สําหรับความรูเกี่ยวกับวิธีทํางานของเคร่ืองกําเนิดพลังเคร่ืองแรก จึงขอ แนะนําบทเรียนตอไปน้ี 

 

การฝึกลมหายใจ 

หลังจากน่ังลงในทาผอนคลาย ปดรูจมูกตานขวาดวยน้ิวหัวแมมือขวา สูดลมหายใจเขาผานรูจมูก

ดานซาย 5 วินาทีกลั้นลมหายใจไว 15 วินาท ีหลังจากปดรูจมูกซายดวยน้ิวกอยมือขวา 

หลังจาก 15 วินาทผีานไปเอาน้ิวโปงออกจากรูจมูกดานขวา และปลอย ลมหายใจออกทางน้ี 5 วินาที 

จากน้ันจึงสูดลมหายใจเขาทางเดียวกน 5 วินาท ีและกลั้นลมหายใจไว 15 วินาที โดยการปดดวยน้ิวโปง 

ปลอยลมหายใจออก ทางรูจมูกดานซาย 5 วินาทหีลังจากเอาน้ิวกอยออกน่ีคือ 1 รอบ ปฏิบัติ 15 รอบ 

เวลา การฝกน้ีกระทํา 1 คร้ังในตอนเขาและ 1 คร้ังในตอนเย็น กอน เขานอน การฝกน้ีจะไดผลดี

ที่สุดถาปฏิบัติในขณะกระเพาะวาง ในสถานที่ อากาศถายเทสะดวก 

ข้อสังเกต ขอแนะนําใหนักศึกษาทั้งหมดที่ฝกการฝกน้ี รับประทาน อาหารเย็นใหเร็วขึ้น โดยมีชวง

หางอยางนอย 3 ชั่วโมง ระหวางอาหารเย็น กับการฝก น่ันคือการฝกควรมีขึ้นหลังจากทานอาหารเย็นอยาง

นอย 3 ชั่วโมง  

หลังจากฝกลมหายใจ ตามดวยการทํามุรอกอบะอ คุณตอง จินตนาการในมุรอกอบะฮน้ีวามีจุดที่ฉาย

รัศมีเจิดจาออกมา ณ ตําแหนงนาภี ของคุณเปลงประกายออกและดูดกลิ่นไปรอบๆ สัตวตางๆ และนก มนุษย



และ เดรัจฉาน ตะวันออกและตะวันตก เหนือและใตโลกและทองฟา ทุกสิ่งทุกอยาง ที่ปรากฏอยูรอบๆ ลวน

ดูดซับแสงที่เปลงออกจากจุดเจิดจาน้ี มุรอกอบะฮควร กระทําราว 15 นาทีเปนอยางนอย 

คาํแนะนําพเิศษ 

นักศึกษาทางดานโทรจิตที่มีความมุงมั่น จะตองระมัดระวังอีกคร้ังดวย วาไมควรที่จะเร่ิมการฝกน้ี

จากตรงชวงกลาง จําเปนตองเร่ิมฝกขึ้นแรกกอน และการฝกน้ี จํา เปนตองอยูภายใตการดู แล และการชี้นํา

ของนักรหัสยะและ ครูผูเชี่ยวชาญในวิชาการดานน้ี และคําแนะนําน้ีตองปฏิบัติตามไปจนสุดทาย 

 

ประสบการณ์ระหว่างหลกัสูตร  

บทฝึกที ่6 

เค เอน็ การาจี 

ผมเร่ิมปฏิบัติมุรอกอบะฮตามปกติ ผมประสบความสําเร็จในการการเห็น ชวงสุดทายวา มีจุดที่เจิด

จาฉายแสงเหมือนดวงดาว ณ ตําแหนงนาภี ทันใด น้ันจุดน้ีก็เคลื่อนและเร่ิมหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยกตัวอยาง

ไดเหมือนกับไมที่มีคบเพลิงจุด ซึ่งเด็กๆ หมุนเลนไปรอบๆ ที่ตางกันคือจุดที่เผาไหมน้ันเปลวไฟรวง ลง แต

จากจุดน้ีรัศมีไดแผกระจายออกไปและหมุนไปรอบโลก จากน้ันจึงปรากฏ ขึ้นวาทุกสิ่งถูกสรางที่ดํารงอยูบน

โลกตางมีจุด เจิดจา เหมือนกัน และรัศมีของ จุดหน่ึงตางแลกเปลี่ยนกับจุดที่เหมือนกันในสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ 

ดวยการซึมซาบ ในมุรอกอบะฮมากขึ้น หัวใจของผมสามารถมองเห็นจุดเจิดจาในสิ่งถูกสรางอ่ืน ดูดกลืนเขา

มาในจุดนาภี 

จากน้ันจุดเจิดจาน้ีก็เร่ิมใหญขึ้นและใหญขึ้น ในที่สุดก็เปลี่ยนเปนจอทีวี เหมือนจอภาพ ภาพสะทอน

ของชีวิตจึงเร่ิมปรากฏบนมัน ในตอนเร่ิมตนน้ันมัว มาก แตคอยๆ ชัดเจนขึ้น จนผมสามารถมองเห็นภาพ

ธรรมชาติเหมือนกับชม ภาพยนตร 

“ผมจมหายไปกับการสังเกตที่นาพึงพอใจ จนผมลืมเลือนการมีอยูของตัวเอง ผมพบจุดที่ตนไมมี

ความเจิดจา ซึ่งเชิญชวนความสนใจของผม และแลว  ตนไมน้ันก็พูดผมตนไมน้ันบอกผมเกี่ยวกับตนตระกูล

และบรรพบุรุษของมัน ที่เติบโตมานับพันปที่แลว จากน้ันจุดที่เปนประกายไฟของภูเขาก็เร่ิมสนทนากับ ผม

มันแจงวามันก็เกิดและเติบโตเชนเดียวกับสิ่งถูกสรางอ่ืนๆ ความแตก ตางเพียงอยางเดียวคือ สําหรับพวกมัน

แลวกาลเทศะไมไดมีคาเหมือนกับที่มีตอ สิ่งถูกสรางอ่ืนๆ อัตราการเติบโตของมันชามาก หากการเติบโต

ของตนไมใน เวลา 5 ป สําหรับมันแลวตองนับเปนพันๆ ป เมื่อผมถามถึงเหตุผล มันบอกวา อัตราการหายใจ

ของพวกมันตางกัน การหายใจคร้ังหน่ึงกินเวลา 15 นาที และดวยเหตุผลน้ีการเติบโตของมันจึงใชเวลานาน

มาก” 

 



 

 

 

 

ไม่ประสงค์ออกนาม ละโฮร์ 

ไดฝกบทฝกที่ 6 หลังจากเที่ยงคืน ผมเปนพยานไดวา ตัวเองถูกหอหุม อยูในเปลือกหอยทําดวยแกว 

ในที่หอหุมน้ีหลอดไฟเจิดจา 6 ดวงถูกฝงไว หลอด ไฟดวงหน่ึงซึ่งเจิดจาที่สุดถูกติดไวที่นาภีของฉัน มีสาย

บางๆ จํานวนนับไมถวน แตละเสนผูติดกับสิ่งถูกสรางสิ่งหน่ึงในจักรวาล ดูเหมือนหลอดไฟน้ีคือมือของ นัก

เชิดหุนกระบอก เมื่อเชือกเหลาน้ีเคลื่อนไหว สิ่งถูกสรางตางๆ ก็ปรากฏตอ สายตาของเรา ผมรูสึกตกใจกลัว

ที่ไดเห็นสตัวเหมือนพังพอน ซึ่งมีขนาดใหญ เกือบเทาภูเขา มีชางขนาดใหญจํานวนมากเรรอนไปทั่วโลก 

สัตวที่นากลัวน้ีได กลืนชางไปตอหนาตอตาผมตัวหน่ึง 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 ทําตามคําแนะนําของทานโดยด่ืมนํ้าผลไมผสมนํ้าตาลวันละ 3 คร้ัง 

“วันหน่ึงในสภาวะที่เจ็บปวดน้ันผมบังเอิญเดินไปที่สวน ซึ่งผมไดน่ังลงใกล บอนํ้า และจองมองไป

ในอากาศ เมื่อแสงสวางวาบเขามาในจิตใจของผม เปน แสงที่เจิดจามากจนตาลาย และมองเห็นลําแสง

ทั้งหมดเหมือนทับลําแสง อาทิตยพุงออกจากจุดนาภีของผมดวยดวงตาที่เบิกอยู สิ่งน้ีไดสรางภาพขึ้นเมื่อ ผม

เล็งไปที่ปลาในหนองนํ้าดวยความต้ังใจใหปลาทั้งหมดขึ้นมาบนผิวนํ้า ซึ่งปลา ก็ทําตามน้ันและลอยขึ้นมา

บนผิวนํ้า จากน้ันผมมีความปรารถนาที่จะใหปลา คร่ึงหน่ึงยังคงอยูบนผิวนํ้า สวนอีกคร่ึงหน่ึงใหจมลงไป 

ซึ่งปลาก็ยอมทําตามเชน น้ัน จากน้ันไดเล็งลําแสงน้ันไปยังดอกกุหลาบ โดยตองการใหกลายเปนสีขาว กลีบ

ดอกไมน้ันก็ไดกลายเปนสีขาว แตผมตองโศกเศราเมื่อดอกไมน้ันไดแหง เห่ียวเฉาไป” 

คําเตือน นักศึกษาวิชาโทรจิตทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ เปนการทําลาย การบังคับปลาให

ขึ้นมาบนผิวนํ้าและการเปลี่ยนสีดอกไมเปน ลักษณะของการทําลาย 

วิชาโทรจิตสอนเพื่อใหบุคคลรับใชมนุษยชาติ และสิ่งถูกสรางของ พระเจา หลังจากตนมีความ

พรอมดวยศักยภาพที่ซอนอยูภายในตัวเขาเอง  

เรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นวาพระเจาผูทรงยิ่งใหญไดบันดาลสิ่งตางๆ ขึ้นมาในเชิงบวก และเพื่อ

สรางลักษณะความคิดที่เขาใกลรูปแบบเชิงบวก เรา จึงแนะนําบทเรียนเหลาน้ี ซึ่งกลมกลืนอยางยิ่งกับบท

ทดสอบทางจิตวิญญาณ ในคัมภีรของพระเจา และแบบฉบับของบรรดาศาสดาทั้งหลาย  

ไมมีผูใดที่มีจิตใจเชิงทําลายที่จะใชประโยชนจากหนังสือเลมน้ี เพราะ พฤติกรรมเชิงทําลายจะเปน

อันตรายตอตัวเขาเองเทาน้ัน 

 

 



บทฝึกที ่7 

 การฝึกลมหายไจ 

ปดรูจมูกขวาดวยน้ิวหัวแมมือขวา ขณะน่ังอยูในทาสบายๆ หายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 10 วินาที 

กลั้นลมหายใจไว 30 วินาท ีหลังจากปดรูจมูกดานซายดวยน้ิวกอยมือขวา 

หลังจาก 30 วินาท ีเอาน้ิวหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และหายใจ ออกเปนเวลา 10 วินาท ี

จากน้ันจึงหายใจเขาทางจมูกดานน้ีอีก 10 วินาที และกลั้นลมหายใจไว 30 วินาที โดยการปดดวยน้ิวหัวแมมือ 

หายใจออกผาน รูจมูกดานซาย 10 วินาทีหลังจากเอาน้ิวกอยออก น่ีคือครบ 1 รอบ การฝกน้ีจะกระทํา 5 รอบ 

ในตอนเชาตรูและ 10 รอบในตอนค่ํากอนเขานอน การฝก น้ีจะใหผลดีที่สุดหากกระทําในขณะทองวางและ

ที่อากาศเปดโลง 

นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกฝนการฝกน้ี ขอใหรับประทานอาหารค่ําน้ันๆ ต้ังแตเวลาเย็น โดยมีชวงหาง

ประมาณ 3 ชั่วโมงระหวางอาหารเย็นกับเวลาฝก น่ันคือการฝกควรเร่ิมตนหลังทานอาหารเย็นแลว 3 ชั่วโมง 

หลังจากการฝกลมหายใจน้ีแลวใหน่ังในทาผอนคลายเพื่อทํามุรอกอบะฮ ปดดวงตาของทานดวยผา

นุมๆ สดํีา ในลักษณะที่นัยนตาน่ิงอยูกับที่ดวยแรง บังคับจากจิตใจ ผานุมจะไมระคายเคืองดวงตา ใชแรง

บังคับดวงตาแตนอยเทา น้ัน ตอนน้ีจินตนาการวาสมองดานซายหมุนทวนเข็มนาฬิกา ระหวางการฝก น้ีจะเล

รูสึกวารางกายเร่ิมหมุนตาม อยาใหศีรษะเคลื่อนไหวระหวางการฝกน้ี การฝกน้ีใหกระทํา 1 คร้ังหลังการฝก

ลมหายใจในตอนเชาตรูและกระทํา 1 คร้ังในตอนกลางคืน แตละคร้ังใหปฏิบัติอยางนอย 15 นาที 

นอกจากปฏิบัติดังน้ีแลว ใหหาคนๆ หน่ึง ที่จิตใจไดรับการขัดเกลาและ มีความใกลชิดกับทาน 

เตรียมแทงไมเน้ือออนทรงถูกบาศกแบบลูกเตาขึ้น จํานวน 50 ถูก หลังจากทาสีลูกเตาน้ีดวยสีนํ้าเงินและ

เขียนหมายเลข 1 ถึง 50 บนลูกเตาแตละลูก โดยเขียนทั้ง 6 ดาน  

แบงถูกเตาเหลาน้ีออกฝายละ 25 ลูก 

น่ังลงบนโตะตรงขามกัน โดยมีฉากกระดาษแข็งหรือไมกั้นระหวาง สองคน เพื่อไมใหแตละฝาย

มองเห็นกัน ทั้งสองคนมีสมุดบันทึกและปากกาพรอม 

ที่น้ี ใหคนหน่ึงนึกถึงหมายเลขลูกเตาไว และแนะนําในใจใหอีกคนหน่ึง หยิบลูกเตาหมายเลขน้ัน

ออกมา หมายเลขที่คิดไวในใจตองเขียนไวในสมุดบัน ทึก อีกคนหน่ึงตองพยายามรับเอาหมายเลขที่แนะนํา

น้ันและหยิบถูกเตาออก มาใหตรงหมายเลข และตองจดหมายเลขน้ันไวในสมุดบันทึก จากน้ันคนที่ทอด ถูก

เตาก็พยามยามสื่อสารทางจิตใหอีกคนหน่ึงหยิบถูกเตาตามหมายเลขที่ตน แนะนําในใจออกมากระทําสลับ

ไปมาระหวาง 2 คนน้ี ทั้งสองคนก็จะหยิบลูกเตาออกมาจน หมดฝายละ 25 ลูก จากน้ันจึงเปรียบเทียบ

หมายเลขที่บันทึกไวกับหมายเลข ลูกเตาที่หยิบออกมา วามีที่ลูกที่ตรงตามที่จิตแนะนํา 



 

 

 

 

การฝกน้ีใหกระทํา 2 คร้ัง ใน 24 ชั่วโมง คร้ังละประมาณ 15 นาที และตองกระทําอยางตอเน่ืองจน

อัตราการหยิบเปนไปตามที่จิตแนะนําขึ้นไปถึง รอยละ 75 หรือ 19 ลูก จาก 25 ลูก 

  

แบบแผนทีม่ผีลกระทบทางโทรจิต 

ตามดํารัสของพระเจา สิ่งถูกสรางทุกชนิดน้ัน มีสองแบบสองดานซุม ซอนอยู ขณะที่ดานหน่ึง

เปดเผยและเดนตระหงาน อีกดานหน่ึงกลับยังคงถูก ปกปดและอําพรางไว 

ตัวอย่าง มนุษยประกอบดวย 2 แบบคือ ผูชายกับผูหญิง และพอกับแม 

ตามกฎการสรางสรรค ผูชายและผูหญิงตางมีแบบของกันและกันอยู กลาวคือมีความเปนผูชายซอน

อยูในผูหญิงและมีความเปนผูหญิงซอนอยูในผูชาย 

หากฮาวา (อีฟ) ไมไดปรากฏอยูในอาดัม การกําเนิดของเธอก็เปนไป ไมไดที่จะเกิดขึ้น ตัวอยางที่

สองคือการกําเนิดของอีชา (เยซ)ู จากทานหญิง มัรยัม (มารี) ดังน้ันปจเจกทุกคนจึงมี 2 ดานทับซอนกันอยู 

ดานหน่ึงเปดเผย และเดนชัดอีกดานหน่ึงถูกปกปดและอําพรางไว ผูชายและผูหญิงก็มี 2 ลักษณะ น้ีอยูในกัน

และกัน โดยดานหน่ึงเปดเผยและอีกดานหน่ึงถูกปดบังไว ดานที่เปด เผยของผูหญิงคือสิ่งที่แสดงออกตอ

หนาเราในรูปแบบของความเปนผูหญิง แตดานในของเธอเรามองไมเห็น น่ันคือดานที่แสดงออกของความ

เปนผูชายถูก ปดบังไว ดังน้ัน ความเปนผูชายคือดานที่ผูชายแสดงออก ความเปนผูหญิงคือ ดานที่ผูหญิง

แสดงออก สวนความเปนหญิงคือสิ่งที่ผูชายซอนไวและความเปน ชายคือสิ่งที่ผูหญิงซอนเอาไว ความเยา

ยวนใจทางเพศและการปฏิสนธิวางอยู บนสองดานน้ีอยางสิ้นเชิง ตราบใดที่ความเปนผูชายในผูหญิงมี

อํานาจขึ้นมา เมื่อน้ันความเปนผูชายดังกลาว ก็จะยอมรับดานผูชายที่ปรากฏอยูตอหนา และ มีความตองการ

อยางเต็มที่ที่จะซึมซับเขาไปในความเปนผูชายน้ันเพื่อความ สําเร็จและความสมบูรณในตัวเอง เชนเดียวกัน

เมื่อความเปนผูหญิงในตัวผูชาย มีอํานาจขึ้น ก็ตองการที่จะยึดเอาความเปนผูหญิงที่ปรากฏอยูตรงหนามาเพื่อ 

ความสมบูรณของตน น่ันหมายความวาความเยายวนใจทางเพศไมไดเกิดขึ้น ในตัวผูหญิงและผูชายที่ปรากฏ

อยูตอหนาเรา แตเปนความตองการความ สมบูรณของความเปนผูชายและผูหญิงที่ซุมซอนอยูในตัวพวกเขา 

น่ีคือสิ่งที่ เรียกกันโดยทั่วไปวาความ เยายวนใจทาง เพศ กรณีความ เปลี่ยนแปลงทางเพศเปนสิ่ง

ธรรมดาที่เราสังเกตเห็น สิ่งน้ีเกิดขึ้นเพราะ แรงกระตุนที่มีอยูทั่วไป ไดเขมขนขึ้นและมีอํานาจควบคุม

จนกระทั่งแรงกระตุน ดานที่ปรากฏอยูของมนุษยถูกควบคุมและปดบัง จนในที่สุดผูชายก็เปลี่ยนแปลง เปน

ผูหญิง และเมื่อแรงกระตุนดานที่ปรากฏอยูของผูหญิงถูกอํานาจควบคุม ของความเปนผูชายที่อยูในตัว เธอก็

จะกลายเปนผูชาย 

สูตรแหงการสรางสรรคน้ี ใชไดเทาเทียมกันในขอบเขตอ่ืนของชีวิต ตัวอยางเชนขอใหเราศึกษาชาย 

2 คน คนหน่ึงไมสบาย อีกคนหน่ึงมีสุขภาพดี น่ันหมายความวาความปวยไขไดควบคุมชายที่ไมสบาย และ



ความมีสุขภาพดี ไดถูกปดบังไว เชนเดียวกันในชายที่มีสุขภาพดี สุขภาพที่ดีน้ันมีอํานาจควบคุม สวนความ

ปวยไขถูกปดบังและซอนเรนไว และเมื่อใดก็ตามที่ดานปวยไขมีอํานาจ ควบคุมดานที่มีสุขภาพดี มนุษยก็จะ

ไมสบาย หรือเมื่อดานสุขภาพดีมีอํานาจ เหนือความปวยไขที่ปรากฏอยูสุขภาพของมนุษยก็จะดีขึ้น 

มีผูคนที่มีความสุขและเจริญมั่นคง และที่ตรงขามกันคือผูมีความทุกข และวิตกกังวล ตามกฎของ

การสรางสรรค สภาพแวดลอมก็มี 2 แบบ หรือ 2   ดาน ดานหน่ึงคือความสันติและความสงบ และอีกดาน

หน่ึงคือความทุกขและ การวิตกจริต ถาสภาพแวดลอมที่เปนความทุกขและการวิตกจริต มีอํานาจ เหนือ

สภาพแวดลอมที่เปนความสุขสันติ สภาพแวดลอมน้ันก็จะเปลี่ยนเปน ความทนทุกข แตถามนุษยสามารถ

ควบคุม และมีอํานาจเหนือสภาพแวดลอม ที่เลวได ดวยการเขาไปสูความคิดและพลังทางจิตวิญญาณที่

ถูกตอง ดังน้ัน ความสันติและความสงบก็จะเร่ิมซึมซาบเขาไปในชีวิตของผูน้ัน 

สูตร ทุกสิ่งที่ปรากฏอยูในจักรวาล ไมอยูในลักษณะวงกลมก็อยูใน ลักษณะสามเหลี่ยม ไมมีสิ่งใด

ปรากฏอยูในโลกและฟากฟาน้ี ซึ่งสามารถยก เวนไปจากกฎน้ีได สําหรับสิ่งถูกสรางบางอยางควบคุมโดย

สามเหลี่ยมและ บางอยางควบคุมโดยวงกลมโลกของเราน้ีในเชิงของรหัสยะเปนที่รูกันในฐานะ ปริมณฑลที่

ปรากฏอยู ถูกควบคุมโดยสามเหลี่ยม  

เปนที่ชัดเจนอยางยิ่งในบทที่ผานมา ที่วาทุกสิ่งที่ดํารงอยูบนโลกน้ีเปน พลังงานจลนที่เคลื่อนไหว 

หายใจและมีชีวิต น่ีหมายถึงทุกสิ่งที่แตกตางกัน ไมวาเราจะถือวามีชีวิตหรือไมก็ตาม เชน ภูเขาและเนินดิน

เปนตน 

ตามกฎแหงธรรมชาติและการสรางสรรค การกอตัวของภูเขาก็เปนการ สรางดวยจิตสํานึกเชนกัน 

ภูเขามีการหายใจ เกิดและเติบโต แตเพราะสูตร การสรางสรรคและเติบโตของภูเขาเกือบจะเปนการหยุดน่ึง 

อัตราการหายใจ ของมนุษยอยูที่ 18-20 คร้ังตอนาท ีขณะที่การหายใจของภูเขาอยูที่ 15 นาท ีการหายใจของ

แตละสิ่งมีชีวิตมีการกําหนดที่แตกตางกันไป 

กฎอ่ืนที่สําคัญและควรกลาวถึงคือ ดวยความจําเปนแหงการดํารงอยู ทุกสิ่งจะมีรูปพรรณสัณฐาน

แนนอน บางคร้ังมนุษยมีประสบการณที่มีความสุข และบางคร้ังมีความทุกข มีเวลาเจ็บปวยและเวลาที่

สุขภาพดี เมื่อเราสังเกต สภาพทั้งสองผานทางดวงตาภายในของเรา จะพบวาทั้งสองก็มีลักษณะเฉพาะ ที่

พิเศษและรูปแบบที่แตกตางกัน ในกรณีของโรคตางๆ ก็คลายกัน แตละโรค มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ

ของตัวเอง ไทฟอยคมีลักษณะพิเศษของมันเอง   

อีสุกอีใสก็มีลักษณะเฉพาะของมนัเอง และแมแตมะเร็งก็ตาม กฎที่เกี่ยวของ กับสิ่งเหลาน้ีไดอธิบาย

ไวอยางชัดเจนในหนังสือ “Light and color therapy” วามนุษยสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได หลังจากการติดตอ

แบบโทรจิต กับเขา เหมือนกับโรคติดตอซึ่งสามารถติดตอทางโทรจิตได เพื่อใหปลดปลอยผูปวย โรค 

ทั้งหมดตอบรับในทางบวก และผูปวยมีอาการทุเลาขึ้น ตัวอยางเชน ถาบาง คนมีอาการปวดหัว ก็ใหเพง

จิตใจไปที่อาการปวดหัวน้ัน เปนไปไดที่หน่ึงในลอง สิ่งน้ันจะเกิดขึ้น คือรูปรางลักษณะของการปวดหัวหรือ



 

 

 

 

ภาพเงาของมันจะปรากฏ ในมโนภาพของทาน ถาตอนน้ีทานแนะนําใหมันหายไป มันก็จะหายไปหลังจาก 

ยอมรับคําแนะนํา ดวยวิธีการเชนน้ีทานสามารถบําบัดโรคใดๆ ก็ไดและ สามารถรักษาผูปวยคนใดก็ไดที่

โรคน้ันไมมีหลักฐานใดๆ เปนขอพิสูจน  

ใชแลว บางโรคน้ันก็มีหลักฐาน และโรคหน่ึงน้ันก็คือ มะเร็ง 

 

รักษาโรคมะเร็งด้วยโทรจิต 

มะเร็งทําลายกระแสเลือด กลไกการการทํางานคือกระแสไพฟาเร่ิมไหล เวียน ในลักษณะที่สวนซึ่ง

ถูกกระทบกระเทือนไมสามารถดํารงเสนทางของมัน ไดอีกตอไป สิ่งน้ีนําไปสูการสิ้นชีวิต สถานการณ

เชนน้ี เปนผลใหเกิดการสราง ตัวหนอนกลมบางๆ ในสวนของเลือดดังกลาว ความจริงตัวหนอนน้ีคือรูที่ดูด 

กลืนกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาซึ่งรับผิดชอบตอชีวิตของอวัยวะซึ่งถูกวงแหวน เล็กๆ น้ีดูดกลืน ก็จะกีดกัน

อวัยวะออกจากกระแสชีวิตที่ไหลอยูในรางกาย เหมือนกับกระแสไฟฟา 

ตามที่กลาวขางตน มะเร็งคือโรคที่มีหลักฐานพิสูจนไดโรคหน่ึง ซึ่งมีความ รูสึกไดยิน ถาสามารถ

ติดตอไดดวยโทรจิต และไดรับการแนะนําวิงวอน เมื่อ คนไขนอนหลับและคุณอยูคนเดียว ซึ่งคุณมีความเอ้ือ

อาทรอยางยิ่ง คนไขน้ีอยู ในความเจ็บปวดที่แสนสาหัส ขอไดยกโทษใหเขาดวย ดังน้ัน จากการใหความ 

สนใจความรูสึกแหงมิตรภาพของคุณ มันก็จะจากคนไขไป 

 

บทฝึกที ่8  

การฝึกลมหายใจ 

ปดรูจมูกดานขวาของคุณ ดวยน้ิวหัวแมมือขวา หลังจากน่ังในทาที่สบายแลว 

สูดลมหายใจเขาทางรูจมูกดานซาย 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว 45 วินาที หลังจากที่ไดรูจมูก

ดานซายดวยน้ิวกอยมือขวา 

หลังจาก 45 วินาทแีลวเอาน้ิวหัวแมมือออกจากรูจมูกดานขวา และ หายใจออก 10 วินาที ที่น้ีจึง

หายใจเขาทางรูจมูกเดียวกัน 10 วินาท ีและ กลั้นลมหายใจไว 45 วินาที ปดดวยน้ิวหัวแมมือขวา หายใจออก

ทางรูจมูกดาน ซาย หลังจากเอาน้ิวกอยออก น่ีคือครบ 1 รอบ ปฏิบัติใหครบ 20 รอบ การฝก น้ีใหปฏิบัติใน

ตอนเชา และตอนเย็นกอนเขานอน การฝกน้ีจะไดผลดีเยี่ยมถา ปฏิบัติในขณะทองวางในสถานที่โลงอากาศ

ถายเทสะดวก 

นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกฝนการฝกน้ี ไดรับการแนะนําใหรับประทาน อาหารเย็นเร็วขึ้น จะตองมี



ชองวางระหวางอาหารเย็นกับการฝกประมาณ 3 ชั่วโมง น่ันคือการฝกจะกระทําหลังจากอาหารเย็นแลว 3 

ชั่วโมง 

หลังจากปดตาน่ังในทาที่ผอนคลายแลว ดังที่กระทํามากอนหนาน้ี และ จินตนาการวามีจุดสวางไสว

ภายในจิตใจของทาน เมื่อเพงจิตใจไปที่จุดน้ีแลว ให เคลื่อนจุดดังกลาวทวนเข็มนาฬิกา เหมือนกับที่ทํากับ

สมองของทานในการฝก ที่ผานมา “มุรอกอบะฮ” น้ี จะตองปฏิบัติเปนเวลา 20 นาที คร้ังหน่ึงในตอน เชา

และคร้ังหน่ึงในตอนกลางคืน 

เมื่อการฝกน้ีมีความสมบูรณ เลือกเพื่อนของทานคนหน่ึง ซึ่งมีความ ขมักเขมนในเร่ืองการศึกษาโทร

จิต และสําเร็จการฝก เร่ืองโทรจิต เรียบรอย แลว ระยะทางระหวางกันไมใชประเด็น เขาสามารถอยูในสวน

ใดของโลกก็ได 

ณ การตกลงรวมกัน และตามเวลานัดหมาย ทั้งสองคนสงสารซึ่งกัน และกันสารที่สงใหกันจะตอง

บันทึกรายละเอียดและวันเวลา เพื่อเปรียบเทียบ ในภายหลังเมื่อโอกาสอํานวย หลังจะอัตราการประสบ

ความสําเร็จในการสง และรับสารอยูที่รอยละ 50 ที่ทานสามารถเร่ิมฝกกับคนธรรมดาในสภาพ แวดลอม

ปกติได ตัวอยางเชน ทานสามารถแนะนําโทรจิตแกผูปวยไขที่มีอาการ ดีขึ้นและสุขภาพของเขา ฯลฯ. 

  

จิตใจ...คอืต้นไม้ 

คําถาม เปนความจริงหรือไมที่วา นักศึกษาทางดานอภิปรัชญาและ ศาสตรที่ลี้ลับ คือผูที่ยังเยาวและ

ยังไมบรรลุวุฒิภาวะ ขณะที่ผูซึ่งบรรลุวุฒิภาวะ แลวอันไดแกนักวิชาการ ปญญาชนและผูที่เขาหาตรรกะ ก็

คือผูที่สุดโตงไมอาจศึกษาศาสตรน้ีได 

ตอบ จิตใจของมนุษย เปนสิ่งถูกสรางที่สมบูรณที่สุดสิ่งหน่ึงของพระผู 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 ซึ่งไมมีการรํ่าเรียนวิชาการใดที่เขาสนใจ  

ในขอบขายแหงการสังเกตและประสบการณของบรรดานักจิตวิทยา และผูนําทางตานศาสตรทาง



 

 

 

 

อภิปรัชญาทั้งหลาย ซึ่งประกาศเหตุผลขั้นพื้นฐานของสําหรับสิ่งน้ี ไดกลาววา ความตองการขั้นพื้นฐาน

สําหรับการศึกษาศาสตร ทางดานจิตวิญญาณ ธรรมชาติที่นุมนวล หัวใจที่ออนโยนและจิตใจที่ไมกังวล ดวย

วัยที่มากขึ้น หลังจากที่ถูกกักขังอยูในเปลือกของอุดมการณเฉพาะของตน เอง คนผูหน่ึงก็จะเติบโตขึ้นมา

เปนผูมีใจคับแคบ หัวใจที่หยาบกระดางและ ประกาศวาตนเองไดรับอุดมการณของชีวิตแลว ขณะที่จิต

วิญญาณนิยมไมยอม รับการเขาใกลลักษณะน้ีดวย 

มันเปนความจริงที่ตรงไปตรงมาวา ผูหน่ึงสามารถเรียนรูจากครูของตน เองได ยกเวนเขาไมพรอมที่

จะยอมรับสิ่งที่ครูบอก ในฐานะคําสั่งเสียที่เด็ดขาด ถาเด็กไมยอมรับ “ก.ไก” วาเปน “กอไก” เขาจะไม

สามารถเรียนรูเร่ืองตัว อักษรได 

นักศึกษาที่เยาววัยและหญิงสาวผูบริสุทธิ์สามารถสําเร็จการศึกษา ศาสตรเหลาน้ีได เพราะพวกเขา

ไมมีความสงสัยหรือขอแม และยึดมั่นความ คิดที่ไมยืดหยุนใดๆ พวกเขายอมรับสิ่งที่ไดรับการบอกเลาให

ยอมรับโดยงาย ผูอาวุโสแทนที่จะยอมมอบตัวเองแกครูทางจิตวิญญาณ ในขอบขายแหง อุดมการณพิเศษ

และความคิดที่มั่นคง กลับพยายามเขาไปตัดสินคําแนะนําของ ครู และพยายามวิเคราะหความรู ซึ่งตัวเองก็ยัง

ไมรูแมแตระดับ ก ข ค ในขอบขายของตรรกะและปรัชญาเลย 

สิ่งน้ีผูที่ปรารถนาในการศึกษาศาสตรทางอภิปรัชญาทั้งหมด ตองจดจํา ไวในใจก็คือ อุดมการณที่มี

ขอบเขตจํากัด ผูเขาใกลความสุดโตง และที่ลือวา ตนเปนผูนําในขอบขาย พรอมดวยความรูสึก วางภูมิใน

ความสามารถของ พวกเขา เปนเพียงดรรชนีบงชี้การเขาใกลความผิดพลาดของพวกเขาซึ่งมิแต จะเปน

อุปสรรคในการมีหัวใจที่ไมวอกแวกและอิสระเทาน้ัน เมื่อบางคนถูกกีด กันจากความโปรดปรานของการมี

จิตใจที่เขาใกลความอิสระ และไมมีอุปทาน ความสงสัยและการตามอําเภอใจ ก็จะกลืนความสามารถตาม

ธรรมชาติที่ให แกเขาเขาไป หลังจากดึงดูดความสนใจในการเกาะกุมของพวกเขาแลว 

น่ีคือสถานการณอันนาเศรา เหตุการณเดียวกันเกี่ยวกับที่พระผูเปนเจา ผูทรงสูงสง ไดกลาวไวใน

คัมภีรอัล กุรอานวา 

“อัลลอฮ์ได้ทรงประทบัตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวก เขาแล้ว และบนตาของพวกเขา

กม็ีส่ิงบดบังอยู่และเขาเหล่าน้ัน จะได้รับการ ลงโทษอันมหันต์” (บทที่ 2 โองการที่ 7) 

 

บุคคลทางจิตวญิญาณ 

สเวตลานา ทาโดโรวซิ 

คําถาม ทฤษฎีที่ทานต้ังขึ้นเกี่ยวกับโทรจิตน้ี แนะนําวา ทานตองการ สงวนรักษา ความรูน้ีไวใหแก

มุสลิมเทาน้ัน ทานตองการสรางความรูสึกน้ี ฝกผูที่นิยมในศาสตรทางตานอภิปรัชญาวา อภิปรัชญาน้ีเปน



มรดกของมุสลิม และมุสลิมเทาน้ันที่สามารถเปนผูนําแหงความสมบูรณในศาสตรเหลาน้ีหรือ 

ตอบ ผูใดก็ตามที่ไดรับความพึงพอใจ อยางชัดเจนแทจริง ในขอบขาย ใดๆ ของศาสตรทางจิต

วิญญาณ ความคิดของเขาจะเขาใกลการออกหางจาก ลัทธิวัตถุนิยมตามลําดับ และเขาเห็นทุกๆ ปรากฏการณ

ของชีวิต 

มันจะกลายเปนความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของผูน้ันวา ความสามารถ ทุกอยางขึ้นอยูกับจิตวิญญาณเพียง

อยางเดียวเทาน้ัน เขารูและรูจักมันดีวา มนุษยชาติทั้งหมด ไดรับความโปรดปรานดวยศักยภาพทางดานจิต

วิญญาณ และทุกคนสามารถฉวยความไดเปรียบของความสามารถพิเศษแหงวิญญาณ ของตนได 

เมื่อผูหน่ึงเพงพิจารณาดูโครงสรางที่กอตัวขึ้นของโลก หลังจากโผลพน ออกมาจากปริมณฑลที่

จํากัดของมนุษยชาติ เขาก็มีความรูวาทุกซอกทุกมุมของ โลกถูกบรรจุไวดวยแสงและความสวางไสว เขายังมี

ความรูดวยวา ถาอุบัติเหตุ พรุนแรงเกิดขึ้น คลื่นของโศกนาฏกรรมน้ันจะทิ้งรองรอยประทับไวตลอดไป ณ 

สถานที่ซึ่งเกิดอุบติเหตุขึ้น อุบัติเหตุน้ีจะถูกบันทึกไวบนประวัติศาสตรโลก เหมือน กับเหตุการณสําคัญอ่ืนๆ 

ที่ถูกบันทึกไว ในความทรงจํา และยังคงชัด เจนอยู ความทรงจําเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมและเหตุการณตางๆ 

ไดถูกประทับไวบน กําแพงแหงหลักฐานและวัตถุพยานอยางอ่ืน คลื่นของความนาหวาดกลัวของ เหตุการณ

ยังคงคางอยูไมรูคลาย และรอยประทับของเหตุการณยังคงอยูที่น่ัน บนภาพอยางยาวนาน หลังจากตัว

เหตุการณไดถูกลืมเลือนไปแลว 

บางคร้ัง เหตุการณที่นา สยดสยองที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและโศก นาฏกรรม ณ สถานที่หน่ึง ก็ทําให

สถานการณเครงเครียดขึ้น และสถานที่พิเศษ ตังกลาว จะกลายเปนสัญลักษณของความโหดราย และเร่ิมตน

มีการปรากฏ ขึ้นของการสิ่งสถิต ผูที่มีความรูสึกออนไหวหรือมีประสาทออนแอจะรูสึกหวาด กลัวหรือ

หวาดหว่ันเมื่อไปเยี่ยมเยือนสถานที่แหงน้ัน ประสาทรูสึกไดเพราะ อิทธิพลของคลื่นที่แผออกมาโดย

ภาพยนตรของเหตุการณโศกนาฏกรรมในอดีต ที่ถูกบันทึกไว ไดถูกแสดงออกมาในฐานะที่เปนความรูสึก

ถึงผลกระทบ ณ สถานที่แหงการสิ่งสถิตดังกลาว ผูคนที่มีการรับประสาทสัมผัสพิเศษ สามารถรูสึกถึงคลื่น

แหงความนาหวาดกลัวซึ่งประทับอยูซึ่งสวางจามากกวา ดังน้ัน ความรูสึกนากลัวเกี่ยวกับสถานที่สิ่งสถิต

พิเศษเฉพาะเชนน้ัน ไมใชเพราะความทรง จําของผูคน แตเพราะคลื่นของความทรงจําที่ยังคงคางอยู ของ

เหตุการณโศก นาฏกรรมดังกลาวน้ันซึ่งไดรับการเก็บรักษาไว 

ในเชิงรหัสยะ ความรูสึกนากลัวดังกลาวคือตนเหตุเพราะความโศกเศรา เสียใจของสถานที่เกี่ยวของ

กับความนาขนพองสยองเกลา และเหตุการณโศก นาฏกรรมซึ่งเกิดขึ้นที่น่ัน การแสดงความอาลัยแกสิ่งที่ไม

มีชีวิต จะปรากฏเปน บทกวีมากกวาการนําเสนอความจริง แตผูที่ไดรับมอบความรูสึกซึ่งถูกทําให บริสุทธิ์

และความสามารถที่จะทราบความจริงของอาณาบริเวณที่มองไมเห็นน้ันรูจักมันดีวา จักรวาลไมใชสิ่งใด 

นอกจากเครือขายที่เหลือเชื่อที่สุดของคลื่น แตละคลื่นและทุกๆ คลื่นประกอบดวยขอมูลที่คงที่แนนอน สวน

เล็กๆ ของขอมูล น้ีไดรับโดยผานอวัยวะทางกายภาพของรางกาย แตสําหรับสวนหลักของขอมูล ตองการ



 

 

 

 

การรับความรูสึกสัมผัสพิเศษเพื่อการหยั่งรูที่แนนอน 

ผูมีสวนรวมทางจิตวิญญาณ ก็คือผูที่หลังจากไดเรียนรูในการใชความ รูสึกที่ถูกทําใหบริสุทธิ์พิเศษ 

จะประจักษในโลกที่มีมุมมองกวางและไดรับขอมูล ในแนวคิดที่กวางมากกวา ไมมีนักจิตวิญญาณนิยมคน

ใดจํากัดขอบเขตความ รูสวนใด แกประชาชาติใดเปนพิเศษ หรือประเด็นใดแกชั้นชั้นใดโดยเฉพาะศาสตร

ทางดานจิตวิญญาณน้ัน เปนมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล 

ปจเจกของทุกๆ ประชาชาติ มีสิทธิของพระเจาที่จะไดรับองคความรู ของพระองคที่นํามาโดย

บรรดาศาสดา เปนที่นาเศราใจอยางยิ่งที่ตองกลาววา บรรดามุสลิมน้ันตัดสิทธิตัวเองจากมรดกอันทรงคุณคา

ทางความรู ที่บุคคลรุน กอนไดเสาะแสวงหาไว เพียงเพราะทรรศนะที่ไมนําพาตอวิชาการที่สืบเน่ืองมา จาก

บรรพบุรุษ 

ขณะที่ประชาชาติที่ไมใชมุสลิม ยังคงหิวกระหายที่จะสํารวจความจริง แทของศาสตรแหง

อภิปรัชญา และพวกเขาก็ประสบความสําเร็จในขอบขาย ที่ยิ่งใหญ ตัวอยางหน่ึงก็คือผลการทดลองของ

นักวิทยาศาสตรรัสเซีย ซึ่งจาก การทดลองตังกลาว พวกเขาจึงกําหนดใหโทรจิตซึ่งเปนสาขาวิชาอภิปรัชญา 

น้ัน คือความเปนจริงทางวิทยาศาสตร นักจิตวิทยาและปราจิตวิทยาของชาติ อ่ืน ตางวิตกในความสําเร็จของ

นักวิทยาศาสตรรัสเชีย เพราะรูวาถาหลังจาก ประชาชาติเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของสมองถูกทําลายแลว 

มนุษยชาติ ทั้งมวล ก็จะบังคับใหสวมปลอกแหงความเปนทาสของประชาชาติน้ัน และ ทรัพยากรธรรมชาติ

ของโลกน้ี ก็จะตกอยูในการจัดการของประชาชาติดัง กลาว. 

 

จิตวญิาณ กบัเวทมนต์คาถา 

คําถาม เหตุการณที่รายงานโดยผูที่ฝกบทเรียนของโทรจิตเกือบทั้งหมด เกี่ยวกับเร่ืองการพบ

วิญญาณที่สูงสงและสถานทีศ่ักด์ิสิทธิ์ ทั้งยังมีรายงานวา มีบาง ที่พวกเขาเผชิญหนาสิ่งถูกสรางที่มีสิทธิพิเศษ 

แตไมมีรายงานวามีผูใด พบกับมารหรือวิญญาณที่ชั่วราย แมวาสิ่งเหลาน้ีก็เปนสิ่งถูกสรางที่อยูในโลก ที่มอง

ไมเห็นเชนกัน 

ตอบ ตามปกติมีลักษณะที่แตกตางกัน 2 ประการ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสตรใดๆ รวมทั้งเร่ืองโทรจิต

ก็ไมไดรับการยกเวน ลักษณะที่หน่ึงถูกเรียก วา ลักษณะของพระเจา และลักษณะที่สองคือลักษณะของความ

ชั่วราย ถาความรูถูกเลาเรียนดวยความต้ังใจเชิงสรางสรรคและเปนดานบวก ดังน้ัน มันก็จะเปนพลังของพระ

เจา ถาความรูไดรับมาดวยเจตนาทีมุ่งรายและเปนเชิง ลบ ดังน้ัน จึงเปนที่ชัดเจนวามันเปนพลังของความชั่ว

ราย การสรางสรรคและ การประดิษฐเปนเปนพฤติการณของพระเจา สวนการทําลายและความชั่วราย เปน

การกระทําของมาร ความจริงมนุษยมี 2 พวก พวกหน่ึงมีลักษณะของการ สรางสรรค และอีกพวกหน่ึงมี

ลักษณะของการทําลาย ความคิดในลักษณะทั้ง สองเปนความแตกตางและตรงขามซึ่งกันและกัน คําพูดที่ใช



กระตุนความคิด ทั้งสองลักษณะน้ี ก็แตกตางกันเชนกัน 

ศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองลึกลับ เมื่อไดรับศึกษาดวยความต้ังใจและความ ทะเยอทะยานที่เปนเชิงลบถูก

เรียกวา เวทมนตคาถา คําที่ใชในศิลปะความชั่ว รายและเวทมนตรคาถาก็คือเชน “ดีวะฮ” และ “กาลีวะฮ” น่ี

เปนคํากอนยุค เซเมติคของประชาชนที่อยูในทางนําจนถึงสมัยศาสดาโนอา (นุอ) ซึ่งเทากับคําวา “อัลลอฮ” 

และ “อิลลัลลอฮ” หลังจากยุคโนอาแลวคําวา “ดีวะฮ และ “กาลีวะฮ” ถูกประกาศเลิกลมไปและคําวา       

“ตัมกะฮ” และ “ตัมกียะฮ” ไดรับการแนะนํา ประชาชนที่อยูในหนทางที่ถูกตอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

แตประชาชนที่มีลักษณะไปในทางทําลายปฏิเสธที่จะรับรู การเปลี่ยนแปลง และ การยกเลิกถูกยอมรับโดย

พวกที่ถือเวทมนตรคาถา จากน้ันในหลายศตวรรษ กอนการมาของศาสดาอิบรอฮีม คําวา “อัลลอฮ” และ 

“อิลลัลลอฮ” จึงถูก ประกาศใหเปนคําของผูอยูในแนวทางที่ถูกตอง สวนคําวา “ตัมกะฮ” และ “ตัมกียะฮ” ถูก

ยกเลิก นับแตบัดน้ัน 2 คําน้ีจึงถูกใชโดยประชาชนผูอยูในทาง นํา สวนผูที่ถือเวทมนตรและคาถา ยังคงใชที่

ถูกยกเลิกทั้งสอง เพื่อประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ชั่วรายของตน โดยการกระตุนความคิดในเชิงทําลายของพวกเขา  

ในคัมภีรอัล กุรอาน การเขาใกลความรูที่แตกตางกัน 2 ทางไดรับการ อรรถาธิบายไวในเร่ืองราว

ของโมเซส (มูชา) เมื่อโมเซสเขาพบฟาโรห ในฐานะ ศาสนทูตของพระเจา ฟาโรหถือวาสิ่งมหัศจรรยของโม

เซสเปนเพียงคาถาอาคม และการเลนกล และประกาศใหทานเปนนักเวทมนตร พรอมทั้งเชิญไปประชัน กับ

นักมายากลของอาณาจักรวันนัดถูกกําหนดขึ้น และทั้ง 2 ฝายตางมา ประจันหนากัน ฝายหน่ึงคือ โมเซสและ

อารอน และอีกฝายหน่ึงเปนนักมายากล ที่ยิ่งใหญของอาณาจักร บรรดานักมายากลตางโยนเชือกและไมเทา

ของตน ลงไป ซึ่งเปลี่ยนสภาพเปนงูและมังกร เพื่อใหสามารถตอกรกันไดโมเซสจึงโยน ไมเทาของทานลง

บนพื้นตามการดลใจของพระเจา ไมเทาเปลี่ยนเปนงูใหญและ ก็น่ังของนักมายากลจนหมด  

ณ ที่น้ีมีเร่ืองที่ควรสังเกตคือ เมื่อนักมายากลโยนเชือกและไมเทาของ พวกเขาลงไป มันไดกลายเปน

งู และเมื่อโมเซสโยนไมเทาลงไป มันไดกลายเปน งูใหญ แลวมีอะไรแตกตางกันระหวางงูและงูใหญ ที่เกิด

จากการกระทําของ ทั้งสองฝาย ความแตกตางก็คืองูใหญของโมเซสกลืนกินงูของนักมายากลจน หมด น่ัน

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

ทายที่สุดจะนําไปสูพระผูทรงบันดาลโลกน้ี 



 

 

 

 

เราไดรับการเรียกรองใหมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ของบรรดาศาสดาที่บรรจุอยูใน

คัมภีรศักด์ิสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงความรูที่มีพื้นฐาน ทางไสยศาสตรและมารราย ดวยเหตุผลที่แสนจะธรรมดา

ในบรรดาเหตุผลทั้ง หมด น่ันคือความรูแรกมีพลังและมีอํานาจมากกวาอีกความรูหน่ึง ความรูใดๆ ก็ตามที่

วางอยูบนความเห็นแกคัวและแรงผลักดันเพื่อการทําลายน้ัน ไร ประโยชนทั้งตอผูเรียนเองและเพื่อนมนุษย 

ความรูที่วางอยูบนพื้นฐานคําสอน ของบรรดาศาสดา เปนความรูที่ไมเพียงยังประโยชนแกผูเรียนเทาน้ันแต

ยัง ประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวย ผูที่ไมเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวในเชิงทําลาย จะได รับพลังของพระผู

เปนเจา และในทายที่สุดก็จะขึ้นสูเหนือระดับสัตวไปสู การรูสํานึกในพระผูเปนเจาและความจริงสูงสุด 

ทั้งหมดที่เรานําเสนอในหนังสือเลมน้ี กลมกลืนและใกลเคียงกับระบบคิด บรรดาศาสดา และ

บรรดาผูเจริญรอยตามพวกทาน ต้ังแตยุคที่ยังไมมีการบันทึก 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.  

 

 


