
บรรเทาความเครยีด 
ทางจิตวิญญาณ

เทคนิคและแรงบันดาลใจในการมุง่มั่น 
และประสบความสําเร็จ

จุดประสงค์ ของความรักอันศักด์ิสิทธิ์ 
คือการสง่เสริมความเป็นอิสระและความ  
สามารถในการอยูร่อดและเติบโตของคุณ.

 Sri Harold Klemp.

An ECKANKAR การ 
ผจญภัย 

ของจิตวิญญาณ



การผจญภัยของ 
ECK คืออะไร?

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ 
เป็นความสาํผสั  
อยา่งลึกซึ้งของเรา  
คุณคือ วิญญาณ— 
นิรันดร์ ไมซ่า้ํใคร,  
ดวงประกายไฟของพระเจ้า.

ในฐานะเป็นจิตวิญญาณ 
คณุมคีวามรู้เกีย่วกับพระเจ้าในตัวคณุ.

การผจญภัยทางจิตวิญญาณสามารถปลุกให้คุณ 
มีความรัก, สติปัญญาและพลังสร้างสรรค์มากขึ้น, 
สิง่ท่ีคุณมีอยู่แล้วในตัวคุณโดยธรรมชาติและพิเศษ
ท่ีสุด.

คําว่า Eckankar หมายถึง “การเป็นผู้รว่มทํางานกับ
พระเจ้า” นี่คือเสรีภาพ ทางจิตวิญญาณ.

หนังสอืเล่มนีนํ้าเสนอแรงบันดาลใจ, เรื่องราว, เคล็ดลับ 
และแบบฝึกหัดทางจิตวิญญาณเพื่อการสํารวจมุมมอง 
ท่ีไมเ่หมือนใครในการบรรเทาความ เครียดทางจิต
วิญญาณ.



พบกับ Sri Harold Klemp

ศร ีฮาโรลอด เคลมป์ เป็นผูนํ้าทางด้านจิต 
วิญญาณของ Eckankar
—อาจารย์ภายใน (Mahanta) และผู้นําในปัจจุบัน 
บทบาทของท่านคือการปลุกความรู้และความรัก ต่อ
สิง่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอยูแ่ล้วในใจของคุณ.

เค้าใหค้วามช่วยเหลือทางจิตวิญญาณโดย วิธี
สนทนา, เขียนหนังสือในความฝันของเราและ ใน
โลกแหง่จิตวิญญาณ.

การใช้ชีวิต
อยา่งสง่างาม คือ
การตระหนกัว่า 
ทุกสิง่ทีเ่ข้ามา ใน
ชีวิตของคุณ เป็น
ไปเพือ่สิง่ทีดี่.
Sri Harold 
Klemp



ความ ตึงเครยีดในการดํารงชวิีต
โดย Sri Harold Klemp

ครั้งหนึ่งมีอาจารย์เซ็นคนหนึ่งได้พบกับคนกลุ่มเล็ก

ชุมชนนี้ติดตามเขาและทําตามคําแนะนําของเขา ใน

กลุ่มนั้นมีคนหนึ่งท่ีมีลูกชายยังเป็นเด็กอยูแ่ละเขา

อยากเล่นขี่ม้า คุณพอ่คุณแมห่าเงินและอีกไมน่าน

ซื้อมาให้ลูกชาย.

เพื่อนๆชมว่า “ดีจังเลย!” แต่ท่านอาจารย์ เซ็นกล่าว

ว่า “เราจะได้เห็น.”

ผา่นไปหลายปี ตอนท่ีเขาอายุ 15 ปี และขณะท่ี

เขากําลังขี่ม้าอยูเ่ขาลมลงและถูกขาหักท่ีไมไ่ด้หาย

สมบูรณ์ ทําให้เขาเดินกะเผลกเสมอ เพื่อนๆ ทักว่า 

“แยจั่ง” ทานอาจารย์เซ็นกล่าวว่า “เราจะได้เห็น.”

เวลาผา่นไปและมีสงครามเกิดขึ้นหนุม่ชายท่ีสามารถ 

เกนฑ์ทหารได้ ต้องไปสมคัรชว่ยในสงคราม เพือ่นบา้น

ทุกคนท่ีเป็นหนุม่โดนเรียกไป.



แต่หนุม่ชายคนนี้ไมไ่ด้ ไปเพราะขาเขาไมดี่.

ตอนท่ีเพื่อนบ้านและเพื่อนๆ ได้ขา่วว่าเขาไมไ่ด้ถูก 

เลือกไปทุกคนดีใจและชมว่า “เยี่ยมจัง” แต่ท่าน

อาจารย์เซนกล่าวว่า “เราจะได้เห็น.”

ความตึงเครยีด อาจารย์เซ็นหมายถึงอะไร? ดเูหมอืน 

จะไมไ่ด้การชื่นชมแต่นั่นคือชีวิต.

วันก่อนในรายการวิทยุผมได้ยินคนพูดถึงนักเขียน 

คนหนึ่งเขากล่าวว่าความตึงเครียดในชีวิตมีมาก

เพราะ ไมม่ีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสามชั่วโมง

ข้างหน้า นั่นคือวิธีท่ีคุณไมรู่้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะเกิด

อะไรขึ้น ชีวิตเป็นของชิ้นอาหารอันโอชะเพราะคุณ

ไมม่ีทางรู ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น.

ในบางชว่งเวลาในชีวิตของคุณ สิง่ต่างๆ ลอยอยูใ่น 

อากาศมากกว่าชว่งเวลาอ่ืนๆ เมือ่เป็นเชน่น้ัน คณุกําลัง 

ใช้ชีวิตอยูร่ิมทางประสาทของคุณหลุดลุ่ย หรือบาง
ครั้งคุณก็ถูกผลักเร็วเกินไปสําหรับสิง่ท่ีคุณ  
ทําได้หากคุณไมทํ่าสําเร็จคุณสงสัยแล้ว 
อะไรล่ะ? เพราะคุณไมรู่้.



สิง่เหล่านี้คือความตึงเครียดในการดํารงชีวิต  
นี่คือสิง่ท่ีโลกมีไว้เพื่อเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วย 
ความเครียดทําไม? เพราะว่า 
สิง่เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติของกรรม 
โลกนี้เป็นห้องเรียนเป็นสวนจริงๆ  
เป็นสวนท่ีทุกคนสามารถ 
เติบโตทางจิตวิญญาณ  
ได้ตามแสงของตัวเขา.

เราทุกคนท่ีนี่กําลังเติบโตขึ้น—การขยายสติปัญญา 
นา่จะเหมาะกว่า—ตามจังหวะจิตวิญญาณของเรา 
ผมจะพูดไปไกลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกํากับ
ชีวิตของเราแตละคน จะนําคุณและเคยนําคุณไปสู่
ชีวิตและสถานการณ์ท่ีคุณต้องการซึ่งเป็นสิ่งท่ีดี 
สําหรับคุณมาก—คุณอาจจะไมคิดอยา่งนั้นแต่ดีมาก 
สําหรับคุณ อาจจะไมใ่ชท่างวัตถุหรือทางอารมณ์ 
หรือทางจิตใจแต่ในแง่จิตวิญญาณสิง่เหล่านี้ดีมาก 
สําหรับคุณ.

ความ 
ท้าทาย  

อะไรในชวิีต  
ของคณุ  

ทําใหค้ณุ 
ได้รบัพร?



ลองฝึกใจทางธรรมะ

ผอ่นคลายและฟ้ืนฟู
โดย Sri Harold Klemp

จิตใจสามารถตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจําวันท่ี
เรง่รีบมากเกินไปทําให้เราเครียดและหลุดสมดุล เรา
ลืมไปว่าความชว่ยเหลืออยูใ่กล้ถ้าเราหาคําตอบใน
วิปัสสนาและทําใจให้นิง่.

อยา่งน้อยวันละครัง้ให้เสียงและแสงของพระเจ้า  
ทําให้คุณมีชีวิตชีวาด้วยแรงดลใจทางวิญญาณ  
สวดมนต์ HU (ฮิว) เบาๆและกระแสสงบของพระเจ้า
จะเข้า สูวิ่หารศักด์ิสิทธิ์แหง่สติในใจคุณ.

วิธกีารสวดมนต์ ฮิว

ด้วยการลืมตาหรอืหลับตาหายใจลึกๆเพ่ือผอ่นคลาย 
จากนั้นร้อง HU (ฮิว) (ออกเสียงเหมือนคําว่า hue) 
ด้วยเสียงลากยาว ฮิว-ว-ว-ว- หายใจอีกครั้งและ ร้อง 
HU (ฮิว) อีกครั้ง คุณสามารถรองไปเรื่อยๆ ได้ถึง 
20 นาที.



การรอ้ง HU (ฮิว) ด้วยความรกัจะชว่ยเปิดใจคุณต่อ

พระเจ้า. 

คณุจะเริม่หายเครยีดและจะได้สัมผัสกับการเริม่

ฟ้ืนฟ ูจากกระแสบําบัดของพระเจ้า.

HU (ฮิว) แสดงถึงความรกัอันยิง่ใหญที่่

พระเจ้ามีต่อสิง่ทีพ่ระเจ้าสรา้งขึน้มา.

Sri Harold Klemp

ฮิว
เสียงศักด์ิสิทธิ์—มันตราโบราณ



ไม่มทีีจ่ะไปแต่ขึน้ 
โดย David Simon

งานผมในฐานะเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์สําหรับ  
กรมทรัพยากรธรรมชาติในรัฐวอชิงตันมีกิจวัตร  
ประจําวัน—ยกเว้นถ้าเกิดไฟไหม้ในป่า มีบา่ยวันหนึ่ง
ผมได้ถูกเรียกไปดับเปลวไฟคํารามท่ีควบคุมไมไ่ด้.

ทุกสิง่กําลังไปได้ดีจนกระท่ังชว่งท่ีผมต้องกลับไป
ครั้งท่ี สามในหุบเขาท่ีอยูใ่กลเพื่อจะได้เทน้ําลงจาก
ดังหลาย รอยแกลลอน ชว่งนั้นลมพัดเปล่ียนทิศทาง
กระทันหัน. 

ผมเทนํ้าลงบนไฟและพยายามดึงออกจากหบุเขา
แต่ เครื่องเฮลิคอปเตอร์หยุดนิง่ ผมพยามใชแ้รงเต็ม
ท่ี โดยระมัดระวังกําแพงหบุเขาท่ีอยูสู่งชัน้และไฟ
ด้านล่าง แต่ใบมีดบันอยา่งไรป้ระโยชนแ์ละเครื่อง
เฮลิคอปเตอร ์ไมต่อบสนอง ผมเหน็ไฟอยูด้่านล่างผม.

เมื่อผมเดินเขา้ไปใกล้กําแพงหบุเขาและความผิด
พลาดท่ีหลีกเล่ียงไม ่ได้ผมตระหนกัว่าโอกาสท่ีจะรอด
ออกจากสถานการณน้ี์ไมส่ามารถมทีางเกิดขึน้ได้.



เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้อยู่หา่งจากกําแพงไปไมก่ี่นิ้ว. 

ตกลง, อาจารยภ์ายใน (Mahanta), ผมคิด, โดยมุง่
เนน้ ไปท่ีความรักอันศกัด์ิสทิธิข์องผู้นาํทาง 
จิตวิญญาณของผม. ถ้าถึงเวลาของผม
อยา่งน้อยผมก็ได้ทําสิง่ทีผ่มรกั.

ขณะท่ีผมพูดถ้อยคําแหง่การ 
ยอมจํานนเหล่านี้กองกําลังได้ 
ยึดเฮลิคอปเตอร์ไว้อยูดี่ๆก็โดน  
อุ้มขึ้นราวกับว่าด้วยมือยักษ์เชน่  
เด็กยกของเล่น เครื่องบินบินขึ้นเหนือขอบหุบเขา 
หา่งจากกองไฟและกําแพงหน้าผาสูงชัน ผมกังวลว่า
โรเตอร์จะเกาะอยูบ่นยอดไม้ แต่ก็ผา่นมันไปได้อยา่ง
สบายๆ เชน่กัน แม้แต่ถังนํ้าของผมซึ่งสามารถติดบน
ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งได้อยา่งง่ายและสามารถดึงผม
กลับเข้าไปในหุบเขา ได้ก็เหว่ียงอยา่งอิสระไล่ตาม
ปลายแนวยาวยี่สิบฟุต และรอ่นไปมาระหว่างต้นไม้
สองต้นได้อยา่งสมบูรณ์แบบ. 

ผมลงจอดเฮลิคอปเตอร์และประหลาดใจกับสิง่ท่ีเกิด
ขึ้นไมม่ีนักบินคนอ่ืนจะเชื่อผมถ้าผมเล่าให้เขาฟัง!
เหตุการณ์ดังกล่าวขัดต่อกฎแหง่ฟิสิกส์.

เคยลอง 
ปล่อยวาง 

สถานการณ์ 
และให ้

ความรกัจัดการ 
หรอืไม่?



แต่ผมตระหนักว่าไมไ่ด้ละเมิดกฎของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ด้วยความกตัญญูผมขอบคุณอาจารย์ภายใน 
(Mahanta) สําหรับการชว่ยเหลือท้ังตัวผมและเครื่อง
บินของผมใน วันนั้น.

ปาฏิหาริย์เป็นไปได้เมื่อใดก็ตามท่ีเรายอมจํานนต่อ 
จิตวิญญาณแหง่ความรัก.

ทุกประสบการณคื์อครู การฝึกใจทางจิต 
วิญญาณสม่ำาเสมอจะเปิดใจของคุณเพือ่รบั
ความรกับรสิุทธิข์องพระเจ้า. 

Sri Harold Klemp



คําถาม การผจญภัย วิญญาณ 
สาํหรบั Sri Harold

ผมจะพฒันาความปรชีาญาณของ  
ผมอยา่งไรในสถานการณที์ ่
ซบัซอ้นและท้าทาย?

เรารู้สึกไมพ่อใจกับสังคม,การเมือง,จิตวิญญาณและ
ศาสนาท่ีทําให้เราเสียสมดุล.

ผู้นําทางการเมืองของเราอาจจะว่า “สิง่ท่ีผิดเป็น
สิทธิ์ท่ีถูก” โดยการสวดมนตร์ HU (ฮิว) คุณได้เห็น
มุมมองของคุณ คุณเห็นด้วยว่า “นี่คือเท่ากระป๋อง
ของจักรวาล แต่เราอยูท่ี่นี่เพื่อทําให้ดีท่ีสุดเท่าท่ี
จะทําได้เพื่อให้เป็น อุทยานถ้าเป็นไปได้.”

การสวดมนตร์ HU (ฮิว) สามารถเปิด 
โอกาส—ผา่นความฝัน, ประสบการณ์, 
สัญชาตญาณหรืออ่ืนๆ  
หมายถึง—หนทางสําหรับ 
อาจารย์ภายใน มาหาคุณท่าน
สามารถชว่ยให้คุณรู้  
ว่าทางไหนถูกและ 
ทางไหนผิด—จริงๆ.

คณุสามารถ 
เพิ่ม IQ ทางจิต

วิญญาณของคณุ 
ด้วย อิว —  
เพลงรกั 

ทีม่ต่ีอพระเจ้า.



บอ่ยครั้งอาจารย์จะกล่าวว่า “เฮ้เรื่องนี้เกิดขึ้นมา
หลาย ศตวรรษแล้วและจะดําเนินต่อไปอีกหลาย
ศตวรรษ.”

ถ้าคุณรู้ว่านี่เป็นสว่นหนึ่งของ
สภาพมนุษย์และยอมรับได้, 
ถ้าคุณสามารถทําได้และเก็บ
ปัญญาของ คุณไหวเมื่อคนอ่ืนๆ
รอบๆ ตัวคุนกําลังสูญเสียของ
เค้าไป คุณได้พัฒนาจิตวิญญาณคุณในชีวิตนี้.

สิง่เหล่านี้เป็นความจริงในการดํารงชีวิตประจําวัน  
นี่คือสิง่ท่ีทดสอบจิตวิญญาณนี่คือสิง่ท่ีทดสอบคุณ.

ฮิว สามารถปกป้อง ฮิว สามารถให้ความรัก ฮิว 
สามารถรักษาได้ สามารถให้ความสงบของจิตใจ ไม่
ได้หมายความว่าตลอดไปแต่หมายความว่าถ้าคุณ 
เผชิญกับวิกฤตจงจําไว้ว่าให้สวดมนต์ HU (ฮิว).

ฮิว
เสียงศักด์ิสิทธิ์—มันตราโบราณ

เพื่อการไตรต่รอง:

พลังแหง่ 
สญัชาตญาณ 

ช่วยคณุในยาม 
วิกฤตหรอืไม่?
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 หลักสตูรการดํารงชวิีตทาง   
 วิญญาณขั้นสงู

ก้าวไปใหสู้งขึน้, 
ไกลขึน้, ลึก  

ขึน้บนเสน้ทางแหง่การค้นพบ!

ตนเองทางวิญญาณ คณุจะได้สมัผสัอะไร?

การผจญภัยท่ีขยายตัวอยา่งต่อเนื่องนี้สามารถทําให้ 
คุณเปล่ียนแปลงตัวเองได้ต้ังแต่วินาทีแรกท่ีคุณเริม่ 
ต้น ซึ่งรวมถึง.

• หลักสูตรการค้นพบตัวเองรายเดือนด้วยเทคนิค
ทางจิตวิญญาณขั้นสูงสําหรับการศึกษาสว่นตัว;

• โอกาสในการสํารวจหลักสูตรในชั้นเรียนสนทนา
กลุ่มยอ่ย;

• จดหมายรายไตรมาสและข้อมูลอัปเดตจากครูท่ี 
ตระหนักถึงพระเจ้าพร้อมมุมมองท่ีทันท่วงที;

• การเริม่ต้นทางจิตวิญญาณ—ขั้นตอนท่ีลึกซึ้งของ
ตรัสรู้;



• ชุมชนของคนท่ีมีใจเดียวกันท่ีเคารพเสรีภาพทาง 
จิตวิญญาณและรักความจริง; 

• โอกาสในการฝึกฝนและรบัใชฝ่้ายวิญญาณเพิม่เติม.

การ 
ผจญภัย 

ของจิตวิญญาณ
AdvancedSpiritualLiving.org

Membership Services  
(บริการการเป็นสมาชิก) 
+1 952 380 2222

Eckankar.org
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