TRANSCENDENTAL MEDITATION
คคคำววคำ TRANSCENDENTAL หมคำยควคำมววคำไดด้รรับควคำมรรด้ซงซซึ่ เรคำไมวไดด้รรับโดยประสบกคำรณณ์หรรือกคำรศซกษคำ
ของเรคำเอง คคคำววคำ MEDITATION หมคำยควคำมววคำรคคำพซงหรรือกคำรนรังซึ่ สมคำธธ
TM มคำจคำกศคำสนคำฮธนดร พระเจด้คำไมวเปป็นบบุคคลแตวอยรภว คำยในทบุกคนและทบุก ๆ สธซึ่ง พระเจด้คำครือสธซึ่งสคำรพรัด เขคำ
นรังซึ่ สมคำธธเพรืซึ่อจะไดด้ควคำมรรด้เกกซึ่ยวกรับพระ (god) และเพรืซึ่อจะสมบรรณณ์ฝวคำยจธตวธญญคำณ (ENLIGHTENMENT) โดยนรังซึ่
สมคำธธนน กเรคำ สคำมคำรถรว วมกรับพระ (god) ทกอซึ่ ยรภว คำยในเรคำ ทคคำสธซึ่งนกนไดด้อยวคำงไร? ทคคำไดด้โดยเลธกคธดถซงสธซึ่งตวคำง ๆ ในโลกนกน
และสธซึ่งตวคำง ๆ ในชกวธตของตรัวเอง เพรคำะววคำสธซึ่งเหลวคำนกนจะบรังเรคำไวด้จคำกกคำรเขด้คำใจถซงพระ (god) ทกอซึ่ ยรภว คำยในตรัวเรคำเอง
MANTRA ของตรัวเองไดด้ชววยเขคำสมบรรณณ์ฝวคำยจธตวธญญคำณ คคคำววคำ MANTRA เปป็นภคำษคำ SANSKRIT ซซซึ่ง
เปป็นเพลงหรรือ คคคำสวดมนตณ์ทกซึ่ถวคำยตวอพระของฮธนดร เขคำไดด้กลวคำว MANTRA ของเขคำซคนคำ ๆ จนเลธกคธดถซงสธซึ่งตวคำง ๆ
ภคำยนอก เขคำอคำจจะ กลวคำวอยวคำงเงกยบ ๆ หรรือใชด้เสกยงกป็ไดด้ (เชวน HARE KRISHNA ใชด้เสกยง) เวลคำกลวคำวซคนคำ ๆ นคำน
พอแลด้ว ตรัวเองจะกลคำยเปป็น อรันหนซงซึ่ อรันเดกยวกรันกรับสคำกล เวลคำครธสเตกยนรคคำพซง เขคำใชด้สตธปรัญญคำและใชด้ควคำมคธด
แตวเวลคำฮธนดรรคคำพซง (นรังซึ่ สมคำธธ) เขคำ เลธกใชด้ควคำมคธด ครธสเตกยนรคคำพซงโดยนซกถซงพระเจด้คำและพระครัมภกรณ์ แตวฮธนดรรคคำพซง
โดยเลธกมกควคำมคธดทบุกอยวคำงเพรืซึ่อเขคำจะเปป็น อรันหนซงซึ่ อรันเดกยวกรันกรับพระทกอซึ่ ยรภว คำยในเขคำและพระทกซึ่อยรภว คำยในสธซึ่ง
สคำรพรัด
TM เรธซึ่มตด้นในปก ค.ศ. 1959 โดย MAHARISHI MAHESH YOGI (MAHA ครือมหคำ; RISHI ครือผรด้ทคคำนคำย;
YOGI ครือผรด้ชคคำนคำนในกคำรนรังซึ่ สมคำธธ YOGA) MAHESH เปป็นนคำมสกบุลของเขคำ เขคำเปป็นสคำวกของ BRAHMANAD
SARASWATI MAHARIJ-GURU DEV ซซซึ่งเปป็นอคำจคำรยณ์ในศคำสนคำฮธนดร ทกไซึ่ ดด้เสกยชกวธตในปก ค.ศ. 1953
ในปก ค.ศ. 1959 MAHARISHI เรธซึ่มสอน SCIENCE OF CREATIVE INTELLIGENCE (SCI) และ
TRANSCENDENTAL MEDITATION (TM) ครือสอนววคำควรนรังซึ่ สมคำธธวรันละ 2 ครรันง ครรันงละ 10 นคำทก และกลวคำว
MANTRA ของตรัวซคนคำ ๆ กคำรนรังซึ่ สมคำธธนน กจะทคคำใหด้คนนรันนรรสด้ ซกหคำยเหนรืซึ่อยและแขป็งแรงขซนน และสคำมคำรถทนกรับชกวธต
นกนไดด้ MAHARISHI หวรังววคำจะเปลกซึ่ยนชกวธตของคนทรัวซึ่ โลกโดยกคำรนรังซึ่ สมคำธธแบบนกน ตอนแรกเขคำเรธซึ่มสอนอยวคำงเปธด
เผยในสหรรัฐ อเมรธกคำ แตว ภคำยหลรังเขคำกป็สอนอยวคำงลรับ ๆ เขคำอด้คำงววคำ TM เปป็น "ทคำงไปหคำพระเจด้คำ. . .นคคำเรคำไปพบกรับ
ผรด้สรด้คำงสธซึ่งสคำรพรัด. . .นคคำเรคำไป ถซงแหลวงแหวงกคำรสรด้คำงสธซึ่งสคำรพรัด. . .นคคำเรคำไปถซงพระเจด้คำ"
ในปก ค.ศ. 1967-68 เขคำเลธกเรกยกพวกของเขคำววคำเปป็นศคำสนคำ และเรธซึ่มเรกยกววคำเปป็นวธทยคำศคำสตรณ์ เพรคำะฉะนรันน
เขคำไดด้รบรั กคำรชววยเหลรือจคำกรรัฐบคำลอเมรธกคำ (เพรคำะววคำเปป็นวธทยคำศคำสตรณ์) ในปก ค.ศ. 1968 เขคำเรธซึ่มสอนสคำวกของเขคำ
และภคำยในสธนนปก ค.ศ. 1975 เขคำไดด้มก 4400 คนทกจซึ่ บหลรักสรตรนรันน

เมรือซึ่ คณะนรักรด้อง BEATLES กรับดคำรคำภคำพยนตณ์ MIA FARROW รว วมกรับพวกนกน มกอกกหลคำยคนเกธดควคำม
สนใจใน TM เชวน คนในรรัฐบคำล โรงเรกยน ธบุรกธจ แพทยณ์ศคำสตรณ์ พวกนรักขวคำว พวกนรักกกฬคำ และพวกนรักศคำสนคำ จน
กระทรังซึ่ ในปก ค.ศ. 1978 มกคนอเมรธกนรั 350,000 คนสมรัครเขด้คำพวกนกนทบุก ๆ เดรือน ในปกนน รันมหคำวธทยคำลรัย 1000 แหวง
ทรัวซึ่ สหรรัฐอเมรธกคำไดด้ เปธดศรนยณ์อบรมของ TM รคำยไดด้ของ TM จคำกควคำสมรัครในปก ค.ศ. 1978 ครือ 36 ลด้คำนเหรกยญ
รคำยไดด้ของ TM จคำกควคำสมรัคร ในปก ค.ศ. 1984 ครือ 50 ลด้คำนเหรกยญ คณะนรักรด้อง BEATLES เรกยนกรับ TM ไมวนคำน
แลด้วกป็หคำยไป (สภษ 14:12)
พวกนกนสอนสคำวกใหมวโดยใชด้เทป VDO 33 มด้วนซซงซึ่ MAHARISHI เปป็นผรด้สอน มหคำวธทยคำลรัย
MAHARISHI นคำนคำชคำตธ เปธดในเมรือง LOS ANGELES แลด้วตวอมคำไดด้ยด้คำยไปอยรทว รกซึ่ รัฐ IOWA แผนกคำรของเขคำครือ
จะเปธดศรนยณ์อบรมทรัวซึ่ โลก 1 ศรนยณ์ตวอ 1 ลด้คำนคน
พวกครธสเตกยนในหลคำยประเทศตวอตด้คำนกรับพวก TM ในปก ค.ศ. 1977 ศคำลในรรัฐ NEW JERSEY ตรัดสธนววคำ
เปป็น กคำรผธดรรัฐธรรมนรญของสหรรัฐทกซึ่จะใหด้พวก TM มคำสอนในโรงเรกยนของรรัฐบคำล เพรคำะววคำ TM เปป็นศคำสนคำ
พวก TM นธยม ในประเทศ PHILIPPINES
วธธกสอนของ TM
สองครรันงแรกทกเซึ่ ขด้คำเรกยนกรับพวก TM กป็ไมวตด้องเสกยควคำเรกยน คนทกเซึ่ รกยนเอคำดอกไมด้ ผลไมด้ และผด้คำเชป็ดหนด้คำขคำว
สะอคำด มคำคบุกเขวคำลงตวอหนด้คำรรปของ GURU DEV (พระอคำจคำรยณ์) ในหด้องนรันนตด้องถอดรองเทด้คำ เผคำเครรืซึ่องหอมและ
ใชด้เทกยน แลด้วเขคำกป็ รด้องเพลงของศคำสนคำฮธนดรและสวดมนตณ์เปป็นภคำษคำ SANSKRIT เปป็นเวลคำ 15 นคำทก พธธกนน กเรกยกววคำ
PUJA แลด้วคนนรันนไดด้ สวดมนตณ์ MANTRA ของเขคำ (เชวน ทธง เอง แยง รคำมคำ) คนทกเซึ่ รกยนนรันนไดด้เรกยนเปป็นเวลคำ 1 ปก
หรรือมคำกกววคำนรันนกป็ไดด้ เวลคำคน นรันนเสกยชกวธตไปแลด้ว เขคำจะไดด้ "MOKSHA" ครือจะพด้นจคำกกคำร REINCARNATION
แลด้วจธตวธญญคำณจะไปอยรกว บรั GURU DEV MAGAZINE เลวมหนซงซึ่ ในสหรรัฐไดด้สรืบหคำถซงพวกนกนและเหป็นววคำ คน
ประมคำณ 50 % เรกยนแคว 2-3 อคำทธตยณ์หรรือ 2-3 เดรือน เพรคำะววคำเขคำไมวเหป็นมกอะไรดกขน ซนในชกวธตของเขคำ เขคำบอกววคำ
กคำรพรักผวอนทบุกวรันกป็มกประโยชนณ์เหมรือนกรัน
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พระเจด้คำไมวเปป็นสว วนบบุคคล แตวพระ (god) อยรใว นสธซึ่งสคำรพรัด (PANTHEISM)
ปฏธเสธววคำมกพระเจด้คำทกกซึ่ ลวคำวถซงในพระครัมภกรณ์
ปฏธเสธกคำรไถวบคำปของพระเยซร "ขด้คำพเจด้คำคธดววคำพระเยซรไมวเคยถรกทรมคำนหรรือสคำมคำรถถรกทรมคำนไดด้"
ในเพลงนมรัสกคำรของเขคำ เขคำไดด้ถวคำยเกกยรตธแกว GURU DEV
มนบุษยณ์ไมวเปป็นคนบคำป และสคำมคำรถเปป็นพระไดด้ โดยกคำรประพฤตธ กคำรนรังซึ่ สมคำธธ และควคำมเครว งในศคำสนคำ
นกน โดยไมวตด้องอคำศรัยควคำมเชรืซึ่อ
MAHARISHI เชรืซึ่อววคำมนบุษยณ์ไมวมกบคำป เขคำเชรืซึ่อววคำมนบุษยณ์มกควคำมดกอยรใว นตรัวเขคำแลด้ว และเขคำสคำมคำรถเปป็นคน
ครบ
สมบรรณณ์ไดด้โดยพซงซึ่ TM
MAHARISHI บอกววคำ TM เปป็นวธธกกคำรอธธษฐคำนทกซึ่มกฤทธธธเดชมคำก แตวพระเยซรสอนววคำ เรคำควรอธธษฐคำนตวอ
พระบธดคำ ของเรคำในสวรรคณ์ และไมวควรใชด้คคคำกลวคำวซคนคำ ๆ ซคำก ๆ (มธ 6:7-9)
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กคำรปลวอยควคำมคธดในกคำรนรังซึ่ สมคำธธสคำมคำรถใหด้ผกเขด้คำสธงไดด้
กคำรนรังซึ่ สมคำธธมคำกไปกป็อรันตรคำย นรักวธทยคำศคำสตรณ์ไดด้ศซกษคำถซงเรรือซึ่ งนกนและพธสรจนณ์ไดด้วคำว เปป็นจรธง
หลคำยคนทกอซึ่ ด้คำงววคำเขคำเปป็นครธสเตกยนไดด้เขด้คำ TM ดด้วย เพรคำะววคำเขคำคธดววคำศคำสนคำนกนไมวเหมรือนศคำสนคำฮธนดร
พวกครรของ TM สอนววคำพระเยซรสอนใหด้นรังซึ่ สมคำธธเชวนกรัน
กคำรนรังซึ่ สมคำธธทคคำใหด้คนลรืมควคำมรรด้สซกในควคำมผธด ครือไมวไดด้แกด้ปรัญหคำ ทคคำใหด้ลรืมปรัญหคำเทวคำนรันน
คนทกซึ่เขด้คำ TM กป็เรธซึ่มอยรฝว วคำยควคำมคธดของศคำสนคำฮธนดร และตวอไปจะเขด้คำขด้คำงกรับพวกฮธนดร
ผรด้นคคำของ TM บอกววคำ ถด้คำ TM มกสคำวกทรัวซึ่ โลก กป็จะทคคำลคำยผรด้ใดทกซึ่ตวอตด้คำนกรับพวก TM เขคำบอกววคำ "ไมวมกทใกซึ่ น
โลกนกน สคคำหรรับคนทกซึ่ไมวสมบรรณณ์ ในยบุคแหวงควคำมสมบรรณณ์ฝวคำยจธตวธญญคำณไมวมกทกซึ่สคคำหรรับคนโงวเขลคำ คนทกไซึ่ ดด้
รรับควคำม สมบรรณณ์ฝวคำยจธตวธญญคำณนกนจะเทกยซึ่ วไปสอนคนโงวเขลคำ"

MAHARISHI
เขคำเปป็นคนชรคำทกเซึ่ ตกนย เขคำมกเครคำยคำว ๆ และไมวไดด้หวกผม เขคำใสว ชบุดสกขคำวยคำว ๆ ทกซึ่เรกยกววคำ DHOTI แตวหนด้คำตคำ
ของ เขคำแจวมใส เขคำหรัวเรคำะในเวลคำทกซึ่ควรแสดงควคำมเอคำจรธงเอคำจรัง และเขคำดรเหมรือนววคำมกควคำมสบุข
กคำรโฆษณคำของ TM
"จงขยคำยควคำมคธด จงใหด้รวคำงกคำยหคำยเหนรืซึ่อย จงหคำยจคำกปรัญหคำทรัวซึ่ ไป จงไดด้ชวก ธตใหมว จงใหด้สงครคำมทรัวซึ่ โลก
หยบุด ทคคำทบุกสธซึ่งเหลวคำนกนไดด้โดยไมวตด้องใชด้กคำค ลรัง"
คคคำกลวคำวของ TM
"KRISHNA กลวคำวววคำ กคำรเขด้คำใจถซงควคำมรรทด้ นรังสธนน (โดย TM) เปป็นทคำงเดกยวทกซึ่จะไดด้ควคำมรอดและทกจซึ่ ะมกชรัย
ในชกวธตนกน ไมวมทก คำงอรืซึ่น" "TM เปป็นทคำงไปหคำพระเจด้คำ"
ตอนแรก TM เรกยกววคำ THE SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT (กลบุมว เกธดใหมวฝวคำยจธต
วธญญคำณ) แตวตอนนกน ใชด้ชรืซึ่อ TM, STUDENTS INTERNATIONAL MEDITATION SOCIETY (สรังคมนรักศซกษคำ
นคำนคำชคำตธ ทกซึ่นรังซึ่ สมคำธธ), AMERICAN FOUNDATION FOR THE SCIENCE OF CREATIVE
INTELLIGENCE (SCI), WORLD PLAN EXECUTIVE COUNCIL, มหคำวธทยคำลรัย MAHARISHI นคำนคำชคำตธ

