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ชีวประวัติของผู้แต่ง

ท่ำนอนุตรำจำรย์ชิงไห่เกิดที่เอำหลัก (เวียดนำม) ตอนกลำง 

เมื่ออำยุได้สิบแปดปี ท่ำนอำจำรย์ชิงไห่ย้ำยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ 

และต่อมำที่ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ที่ซึ่งท่ำนท�ำงำนให้กับ

สภำกำชำด และแต่งงำนกบัแพทย์ชำวเยอรมนั หลังจำกสองปีของกำร

แต่งงำนที่มีควำมสุข โดยกำรเห็นพ้องจำกสำมีของท่ำน ท่ำนอำจำรย์

สละจำกกำรชีวิตกำรแต่งงำนเพื่อแสวงหำกำรรู้แจ้ง ซึ่งเป็นอุดมกำรณ์

ที่ท่ำนมีมำแต่เด็ก

นี่คือจุดเริ่มต้นของกำรแสวงบุญอันยำกล�ำบำกไปยังประเทศ

ต่ำง ๆ  มำกมำย ซ่ึงสิน้สดุลงเมือ่ท่ำนได้พบกบัอำจำรย์ทีม่ชีวีติผู้รู้แจ้งโดย

สมบูรณ์ในเทือกเขำหิมำลัย ท่ำนอำจำรย์ชิงไห่ได้รับกำรถ่ำยทอดแสง

และเสียงภำยในแห่งสวรรค์ ซึ่งต่อมำท่ำนเรียกว่ำธรรมวิถีกวนอิม หลัง

จำกกำรบ�ำเพ็ญมำระยะหนึ่ง ท่ำนก็บรรลุกำรรู้แจ้งที่สมบูรณ์ เพื่อตอบ

แรงปรำรถนำของผู้แสวงหำสัจธรรมที่จริงใจ ท่ำนอนุตรำจำรย์ชิงไห ่

ได้มอบวิธีกำรท�ำสมำธิธรรมวิถีกวนอิมให้กับผู ้คนจำกทุกเชื้อชำติ 

ศำสนำ และภูมหิลงัทำงวฒันธรรม ข้อควำมแห่งควำมรกัและสนัตภิำพ

ของท่ำน น�ำมำซึ่งกำรหลุดพ้นทำงจิตวิญญำณและน�ำควำมหวังมำสู่

ผู้คนทั่วโลก โดยท่ำนย�้ำเตือนให้ทุกคนเชิดชูสัจธรรม คุณธรรม และ

ควำมงดงำมในชีวิต
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ค�าน�า

ความรักคือทางออกเดียว

“ควำมรกัคอืสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในชวีติ และเป็นสิง่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด

ในจกัรวำลทัง้มวล แต่ผูค้นส่วนใหญ่ทกุวนันีย้งัขำดควำมรกันัน้ มนษุยชำติ

ต้องแสดงควำมรกัให้มำกกว่ำแต่ก่อน เรำต้องรกัแม้แต่ศตัร ู เพือ่นบ้ำน 

สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำ แล้วเรำจะสำมำรถเอำชนะวิกฤติ

และมีชีวิตที่สงบสุขได้ ควำมรักต้องแสดงออกทำงภำยนอก ควำมรัก 

ไม่สำมำรถพดูออกมำ แต่ต้องแสดงออกด้วยกำรกระท�ำ น่ันคอืกำรเป็น

วีแกน ท�ำควำมดีและปกป้องสิ่งแวดล้อม” 1

“ฉนัต้องกำรกำรแสดงออกซึง่ควำมรัก รกัโลกเพิม่ขึน้เพยีง 1% 

รักลูก ๆ  ของคุณ รักทุกสำยพันธุ์ เพียงพอที่เรำจะสละควำมอยำกเนื้อ

สัตว์ของเรำ และผลิตภัณฑ์ที่ไร้ควำมเมตตำที่เกี่ยวข้อง เรำต้องแสดง

ควำมรักในวงกว้ำง ไม่ใช่แค่ควำมรักแบบโรแมนติกให้กับสมำชิกใน

ครอบครัวของเรำเท่ำน้ัน – เรำควรรักษำสิ่งนั้นไว้ เพรำะควำมรักทุก

ประเภทน้ันศักดิ์สิทธิ์ ควำมรักทุกรูปแบบจะปล่อยพลังบวกที่สวยงำม

ออกมำคุ้มครองเรำ คุ้มครองคนที่เรำรักและสิ่งรอบตัวเรำ

ดังนั้น หำกเรำแต่ละคนมอบควำมรักให้สิ่งรอบตัวมำกขึ้น แผ่

ขยำยมันออกไป ไกลกว่ำครอบครวัเลก็น้อย และควำมรกันัน้จะเพยีงพอ 

ที่จะเป็นพลังควำมรัก 100% ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรขจัดภัยคุกคำมที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดต่อกำรอยู่รอดของเรำ” 2

- อนุตราจารย์ชิงไห่



5

ฉันคิดว่ำ “ท�ำไมโลกยังไม่ดีขึ้น?” ฉันหมำยถึงไม่ใช่ในแบบ

ที่ฉันต้องกำร ไม่ใช่ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง ไม่เหมือนสวรรค์และควำมสงบ

สุขส�ำหรับทุกคน ถึงกระนั้น มันยังวุ่นวำยมำกในขณะนี้ ไม่ใช่แค่

โรคระบำดเท่ำนั้น แต่สัตว์ตำยหลำยแสนตัวเพรำะพวกเขำขำยไม่ได้ 

พวกเขำฆ่ำสัตว์หลำยแสนตัว หมู หรือวัว หรือไก่ และมิงค์ แล้วโลก

ทั้งใบก็ขำดสมดุล เนื่องจำกกำรระบำดใหญ่ ผู้คนไม่ได้ท�ำงำน พวก

เขำท�ำงำนน้อยลง แต่กำรจ่ำยมำกขึ้น ฉันได้ยินมำว่ำหนี้สินของชำว

อเมริกันนั้นรำว ๆ  30 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ อะไรท�ำนองนั้น หรือ

ประมำณล้ำนล้ำนเหรียญ

แล้วก็มเีชือ้อโีบลำ แต่ตอนนีน่้ำจะดีขึน้แล้ว และเชือ้ซลัโมเนลลำ 

ในไก่ เป็นต้น และไข้หวัดตำมฤดูกำลก็ยังไม่หำยไป ไวรัสมำเยี่ยม

เยือนเรำครั้งแล้วครั้งเล่ำ ซึ่งบำงครั้งก็อำจถึงแก่ชีวิตได้ หรือไม่สบำย

อย่ำงมำก และเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยอย่ำงมำก เพรำะถ้ำคุณทำน

ยำปฏชิวีนะ มนัไม่เป็นผลดต่ีอร่ำงกำยเช่นกัน และกย็งัมีโรคเหล่ำนัน้

ก่อนหน้ำนี้ เช่น โรคซำส์ และเมอร์ส และอะไรท�ำนองนั้น พวกมันยัง

หลบอยูใ่นมุมไหนสกัแห่ง อำจไม่ได้แพร่กระจำยอย่ำงรวดเรว็เหมือน

โควิด-19 แต่ก็ยังแพร่กระจำยอยู่

สถานการณ์โลกในปัจจุบัน1



61 สถำนกำรณ์โลกในปัจจุบัน

เพียงเพรำะตอนนี้ โควิด-19 ครอบคลุมทุกส่ิงแล้ว ผู้ป่วย

มะเร็งจ�ำนวนมำกถูกละเลย ผู้คนบ่น และหนังสือพิมพ์ก็ได้มีกำร

รำยงำน และวัณโรคถูกละเลย และโรคมำลำเรีย ผู้ท่ีเป็นโรคเร้ือรัง

หรือโรคร้ำยชนิดอื่น ๆ  จ�ำนวนมำกถูกละเลยเนื่องจำกสถำนกำรณ์

โควิด-19 กำรล็อกดำวน์ โรงพยำบำลก็เต็มแล้ว กำรระบำดใหญ่เป็น

เรือ่งใหม่ และเร่งด่วนมำกกว่ำ ดงันัน้ผูป่้วยจ�ำนวนมำกจงึไม่ได้รับกำร

ดูแล และเสียชีวิต โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ

ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่โรคระบำดที่คร่ำชีวิตผู้คนเท่ำนั้น แต่ยังมี

สิ่งอื่น ๆ  ด้วย โรคระบำด/กำรแพร่ระบำดเก่ำอื่น ๆ  ยังคงด�ำเนินต่อ

ไป และตอนนี้เรำยังมีน�้ำท่วม ฝนตกหนัก และดินถล่มในหลำยพื้นที่ 

และภัยพิบัติจำกต๊ักแตนในหลำยพื้นที่ ผึ้งมีจ�ำนวนลดลง ภัยแล้ง

ทุกหนแห่ง และชำวนำ ชำวไร่ – ท�ำอะไรไม่ได้ ไม่มีใครสำมำรถช่วย

พวกเขำได้ โลกของเรำน่ำเป็นห่วง บำงคนกังวลว่ำเพรำะเหตุนี้ เรำ

จะขำดแคลนอำหำร

และแม้แต่ควำมเครียดทำงจิตใจ แม้แต่หมอบำงคนก็ฆ่ำตัว

ตำยเพรำะสถำนกำรณ์ และเชื้อไวรัสอำจโจมตีสมองของพวกเขำ 

พวกเขำจึงคิดผิดเพี้ยนไป มันเป็นเช่นนั้น ฉันพบแพทย์สำวสวยชำว

อเมริกันที่ฆ่ำตัวตำยแบบนั้น และอื่น ๆ  อีกมำกมำย และแพทย์และ

บุคลำกรในโรงพยำบำล และพยำบำลจ�ำนวนมำกเสียชีวิตเนื่องจำก

กำรติดเชื้อ เพรำะในตอนต้นไม่มีใครเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้ ดังนั้น

พวกเขำจงึไม่มอุีปกรณ์ป้องกันเพยีงพอ ดงันัน้พวกเขำจึงเสยีชวีติแบบ

นั้น ลองนึกดู วีรบุรุษเหล่ำนี้
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และที่อังกฤษ อย่ำงแพทย์และพยำบำลท่ีเกษียณอำยุแล้ว 

พวกเขำกลับมำท�ำงำนอกีครัง้ มำช่วยเพรำะควำมจ�ำเป็น โรงพยำบำล

เรียกพวกเขำมำ พวกเขำกลับมำ เสียสละ และพวกเขำก็เสียชีวิต

หลำยคน แบบนั้นเลย! นึกดู? ใช่ แย่มำก! คุณจะรู้สึกอย่ำงไรถ้ำคุณ

เป็นสมำชิกในครอบครัวของพวกเขำ? โดยปกติพวกเขำท�ำงำนหนัก

มำทั้งชีวิตแล้ว และตอนนี้พวกเขำมีควำมสุขกับเวลำท่ีเหลืออยู่บน

โลกเพยีงเลก็น้อย พวกเขำต้องเสยีสละและเสยีชวีติแบบนัน้! ฉนัรู้สกึ

ว่ำมันไม่ยุติธรรม 3 

มันถึงเวลำช�ำระล้ำงคร้ังใหญ่ และแม้ว่ำเรำจะเอำชนะสิ่งนี้

ได้ โรคอื่นก็จะมำ และทุกวันนี้ มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงก�ำลังมำ ไม่ใช่

แค่นี ้เรำมเีชือ้อโีบลำและเรำมเีชือ้ซลัโมเนลลำจำกฟำร์มไก่ และอะไร

พวกนี ้และแม้แต่มิงค์ คณุรู้จกัมิงค์ทีค่นถลกขนส�ำหรบัท�ำชดุหรอืไม่? 

เช่น ในยุโรปบำงประเทศ ฉันคิดว่ำมันคือฮอลแลนด์ พวกเขำฆ่ำพวก

มิงค์นับพัน ๆ  ตัว เพรำะพวกเขำกลัวกำรแพร่กระจำยของโรค แต่ไม่

ว่ำคุณจะฆ่ำสัตว์ไปกี่ตัว มันก็ไม่ช่วย ถ้ำคุณไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ

หำกคุณยังคงตัดไม้ท�ำลำยป่ำและปล่อยให้สัตว์ป่ำไม่มีที่อยู่

อำศัย และเมื่อเรำเข้ำใกล้สัตว์ป่ำมำกขึ้นเรื่อย ๆ  พวกเขำก็จะแพร่

เชื้อโรคไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง และแล้วจำกคนหนึ่งก็กระโดดไปยังอีก

คน  แล้วโลกก็ประสบปัญหำเช่นนี้ เรำเพียงแค่ต้องปล่อยให้สัตว์อยู่

อย่ำงสงบ ถ้ำเรำต้องกำรควำมสงบสุข แค่นัน้เอง มนัง่ำยมำก มำกกว่ำ

นี้ ฉันพูดไม่ได้ ฉันไม่สำมำรถพูดได้มำกกว่ำนี้เพรำะนั่นคือควำมจริง 

และทุกคนทรำบดี 4
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ฉันแน่ใจว่ำคุณหลำยคนทรำบดี ถึงผลกระทบของภำวะโลก

ร้อนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้น ฉันจะแบ่งปันเพียงเล็กน้อยบำงส่วน ใน

ระดับโลก และจำกสหรัฐอเมริกำ

ในแถบอำร์กติก ขั้วโลกเหนือ น�้ำแข็งละลำยไปมำกจนนัก

วทิยำศำสตร์คำดว่ำ จะมฤีดรู้อนทีป่รำศจำกน�ำ้แขง็ ภำยในเวลำเพยีง

สำมถึงหกปี ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งล้ำนปี! ในขณะเดียวกัน 

กรนีแลนด์ก�ำลงัสญูเสยีภเูขำน�ำ้แขง็ 85 ล้ำนตันในแต่ละวนัเนือ่งจำก

ภำวะโลกร้อน และในอัตรำที่เพิ่มขึ้น 7% ในแต่ละปี แผ่นน�้ำแข็ง

แอนตำร์กติกตะวันตกก�ำลังละลำยเช่นกัน โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ

ระดับน�้ำทะเลจะสูงขึ้น 3.3 เมตร ซึ่งจะคุกคำมเมืองต่ำง ๆ  เช่น ใน

ประเทศของคุณ นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และซำนฟรำนซิสโก และ

หำกทวีปแอนตำร์กติกำ และกรีนแลนด์ละลำย – หมำยถึงน�้ำแข็ง – 

ระดบัน�ำ้ทะเลอำจสงูขึน้ถึง 70 เมตร ซึง่อำจเป็นอนัตรำยถงึชวีติ หรอื

เป็นหำยนะต่อชีวิตส่วนใหญ่บนโลก

ธำรน�ำ้แขง็ท่ัวโลกก�ำลงัหดตัวเร็วกว่ำทีน่กัวจิยัเคยคำดกำรณ์

ไว้ ท�ำให้แม่น�้ำและทะเลสำบหำยไป หำยไปหรือแห้งแล้ง ไม่มีน�้ำ

ส�ำหรับพืชผล และมีหลำยพันล้ำนคนที่ประสบปัญหำขำดแคลน

อำหำร เนื่องจำกกำรขำดแคลนน�้ำเช่นกัน เพรำะระดับน�้ำทะเลที่

สิ่งแวดล้อม2
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สูงขึ้น หมู่เกำะต่ำง ๆ  ก�ำลังจมลง ในขณะที่เรำก�ำลังพูดกันอยู่ โดยที่ 

ตวูำล ูตองกำ และอีก 40 ประเทศทีเ่ป็นเกำะ ต้องวำงแผนกำรอพยพ

ทั้งประเทศ พวกเขำถูกบังคับให้เป็นผู้ลี้ภัยทำงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งมี

อยู่แล้วจ�ำนวน 20 ล้ำนคนในปัจจุบัน องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อ

กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนระบุว่ำ อำจมีผู้ลี้ภัยจำกสภำพภูมิอำกำศ 200 

ล้ำนคนภำยในปี 2050

นกัวจิยัจำกสถำบนัเทคโนโลยจีอร์เจยี สหรฐัอเมรกิำ ระบวุ่ำ 

ทัว่โลกมจี�ำนวนเฮอรเิคนระดบั 4 และ 5 ทีท่�ำลำยล้ำงมำกท่ีสุดเพิม่ขึน้

สองเท่ำในช่วง 35 ปีที่ผ่ำนมำ พำยุระดับ 5 ท�ำให้เกิดกำรท�ำลำยล้ำง

สูงสุดในเมืองใหญ่ ควำมรุนแรง และระยะเวลำของพวกมันเพิ่มขึ้น 

75% ตั้งแต่ปี 1970 หนึ่งในพำยุเหล่ำนี้ที่ยังคงมองเห็น และสัมผัสได้

ถึงผลกระทบคือ พำยุเฮอริเคน แคทรีนำปี 2005 ซึ่งท�ำลำยล้ำง โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่ของนิวออร์ลีนส์ โดยที่ผู้คนท่ียังคงต้องฟื้นฟู

บ้ำนเรือน และชีวิตของพวกเขำในทุกวันนี้ ฉันเสียใจที่คนอเมริกัน

ต้องทนทุกข์ทรมำนจำกโศกนำฏกรรมดังกล่ำว

ขณะนี้ ในสหรัฐอเมริกำ ป่ำสนเกือบหนึ่งล้ำนเอเคอร์หำยไป

ในเทือกเขำร็อกก้ี เนือ่งจำกแมลงปีกแขง็ จำกภำวะโลกร้อน คล้ำยกบั

ท่ีแคนำดำ แต่ด้วยเวลำทีจ่�ำกดั ฉนัไม่สำมำรถรำยงำนให้คณุทรำบได้

ทุกสิ่ง ดังนั้นตอนนี้เรำแค่รำยงำนเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกำ

ในรัฐมอนทำนำ ธำรน�้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของอุทยำนแห่งชำติ 

กลำเซยีร์ คำดว่ำจะหำยไปภำยในหนึง่ทศวรรษ จำกกำรศึกษำใหม่โดย
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สถำบันสมุทรศำสตร์ สคริบส์ แม่น�้ำโคโลรำโด ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำให้กับ

เจ็ดรัฐทำงตะวันตกก�ำลังจะแห้ง แม่น�้ำที่มีชื่อเสียง อันที่จริง นักวิจัย 

กล่ำวว่ำสหรัฐอเมริกำฝั ่งตะวันตก ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง 

ครั้งใหญ่ เนื่องจำกหิมะจำกภูเขำก�ำลังปล่อยแหล่งน�้ำขนำดใหญ่

ระดับน�้ำทะเลในรัฐนอร์ธแคโรไลนำ สหรัฐอเมริกำ สูงเร็ว

ขึ้นสำมเท่ำในช่วงศตวรรษท่ี 20 เม่ือเทียบกับช่วง 500 ปีที่ผ่ำนมำ 

องค์กรมหำสมุทร และบรรยำกำศแห่งชำตขิองสหรฐัอเมรกิำ กล่ำวว่ำ 

นับเป็นคร้ังแรกในประวัติศำสตร์ท่ีพำยุหมุนเขตร้อนติดต่อกันหกลูก 

ได้พัดข้ึนฝั่งแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ มหำสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

และมหำสมุทรอินเดียเป็นสองแห่งท่ีมีแนวโน้มว่ำมีพำยุเฮอริเคน 

รุนแรงที่สุด

คุณอำจถำมว่ำอะไรคือสำเหตุหลักของควำมเสียหำย และ

กำรท�ำลำยสิง่แวดล้อมนี?้ คณุอำจประหลำดใจ มนัไม่ใช่อตุสำหกรรม

ถ่ำนหิน หรือรถยนต์ หรอืเครือ่งบนิ หรอืรถไฟ หรอืเรอื หรอืเรอืขนำด

ใหญ่ มันคือก๊ำซมีเทนที่มำจำกอุตสำหกรรมปศุสัตว์เป็นหลัก 5



11

เคารพบทบัญญัติจักรวาล

เมื่อพระเจ้ำสร้ำงบทบัญญัติภำยในจักรวำล มีกฎระเบียบ

บำงอย่ำงที่ต้องปฏิบัติตำม เช่นเดียวกับเมื่อเรำสร้ำงทำงหลวงหรือ

ถนน เพือ่ให้กำรจรำจรหรือกำรขนส่งของเรำสะดวกข้ึน สงัคมจะต้อง

มีกฎหมำยจรำจรบังคับใช้ เพื่อปกป้องผู้คน ปกป้องผู้ขับขี่ คนเดิน

ถนน และควบคุมกำรจรำจร ถ้ำเรำขับรถตำมกฎหมำยนี้ เรำก็ไม่มี

อุบัติเหตุ ถ้ำเรำไม่ท�ำ เรำจะมีปัญหำ ชีวิตเรำอำจได้รับบำดเจ็บ หรือ

สูญเสีย แล้วเรำสร้ำงควำมทุกข์ให้ตนเอง ญำติพี่น้อง และเพื่อนฝูง 

ดังนั้น ควำมทุกข์ทั้งหมดในโลกนี้ไม่ได้เกิดจำกพระเจ้ำ 

พระเจ้ำไม่ได้ทดสอบเรำ พระเจ้ำไม่ได้ส่งควำมทกุข์ทรมำน ควำมยำก 

ล�ำบำกมำทดสอบศรทัธำ และควำมทุม่เทของเรำ ไม่ มันเป็นทีเ่รำท�ำ

เอง เรำจึงมีค�ำพูดว่ำ “เจ้ำหว่ำนสิ่งใด เจ้ำเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” ทุกแห่ง

ฉันได้ยินคนโทษพระเจ้ำด้วยเรื่องต่ำง ๆ  แต่มันเหมือนว่ำ คุณโทษ

ผู้ก�ำหนดกฎจรำจร ส�ำหรับอุบัติเหตุของคุณ เมื่อคุณดื่มมำกเกินไป 

และขับเข้ำไปในเลนซ้ำยแทนที่จะเป็นเลนขวำ มันไม่ใช่ควำมผิด

ของรัฐบำล มันเป็นควำมผิดของคุณเอง กฎหมำยบอกว่ำ คุณไม่ควร

ขับรถเมื่อคุณดื่ม และกฎหมำยบอกว่ำ คุณควรขับเลนขวำแทนที่จะ

เป็นเลนซ้ำย

เราเข้าสู่ภาวะสงคราม โรคภัย 
และภัยธรรมชาตินี้ได้อย่างไร?3
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ดังนั้นถ้ำเรำไม่ปฏิบัติตำมกฎของพระเจ้ำ เรำก็มีปัญหำ กฎ

นัน้กล่ำวว่ำ: เจ้ำอย่ำฆ่ำ แต่คณุดสูิง่ทีบ่รรพบรุษุของเรำท�ำกนัมำหลำย

ศตวรรษ และพี่น้องของเรำบำงคนก็ยังท�ำอยู่ตอนนี้ แม้กระทั่งใน

นำมของพระเจ้ำ แม้กระทั่งในพระนำมของพระเยซู พวกเขำกล้ำท�ำ

สงครำมกันเอง ซึง่เป็นเร่ืองน่ำเศร้ำอย่ำงยิง่ เพรำะไม่ใช่พระประสงค์

ของพระเจ้ำ และไม่ใช่ควำมต้ังใจของพระเยซคูรสิต์ด้วย คนหนึง่ฆ่ำอกี

คน อกีคนฆ่ำคนนัน้ จำกนัน้ลกูคนนัน้ฆ่ำลกูของอกีคน และลกูของอกี

คนแก้แค้น ดังนั้นเรำจึงไม่หยุด!

สงครำมน�ำภยัพิบตัมิำมำกมำยพร้อมกบัมนั ท�ำให้โครงสร้ำง

ทำงเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลง ท�ำให้ควำมแข็งแกร่งของ

ประชำชนอ่อนแอลง และยังท�ำให้ศีลธรรมและศรัทธำของพวกเขำ

อ่อนแอลง ดังนั้นหลำยคนจะโทษพระเจ้ำอีก พวกเขำจะพูดว่ำ “ถ้ำ

มีพระเจ้ำ ท�ำไมพระองค์ถึงปล่อยให้สงครำมด�ำเนินต่อไป? เหตุใด

พระองค์จึงทรงปล่อยให้ผู้คนฆ่ำกันเอง และเรื่องนั้น และเรื่องนี้?” 

ขณะนี้มีเหตุกำรณ์บำงอย่ำงเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น กำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ ควำมอดอยำก และโรคภัยไข้เจ็บ

ทุกชนิด สร้ำงควำมทุกข์ทรมำนให้กับโลกของเรำ ดังนั้นบำงคนที่มี

ศรทัธำน้อยกโ็ทษพระเจ้ำอกี ทกุทีท่ีฉ่นัไปบรรยำย ผูค้นจะถำมฉนัว่ำ 

“ถ้ำมีพระเจ้ำ เหตุใดจึงเกิดภัยพิบัติเช่นนั้นเช่นนี้” แต่คนเหล่ำนี้ควร

จ�ำไว้ว่ำ ไม่ใช่พระเจ้ำทีท่�ำสิง่เหล่ำนี ้มนัเป็นเรำเองทีส่ร้ำงปัญหำเหล่ำ

นี้ ตัวอย่ำงเช่น มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ท�ำกำรทดสอบระเบิดปรมำณู 
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และระเบิดไฮโดรเจน ซึ่งรบกวนกำรสร้ำงชั้นบรรยำกำศ และท�ำให้

เสถียรภำพของโลกสั่นคลอน พวกเขำคิดว่ำเพียงแค่ยิงระเบิดขึ้นไป

ในอำกำศหรือในทะเลจะไม่สร้ำงปัญหำใด ๆ  แต่สิง่นีย้งัคงสร้ำงปัญหำ 

เพรำะจักรวำลถูกสร้ำงขึ้นด้วยวัตถุหลำยชนิด บำงชนิดเป็นสสำรที่

เป็นของแขง็ และบำงชนดิเป็นสสำรท่ีมองไม่เหน็ ดังนัน้กำรไปรบกวน

สสำรทีม่องไม่เหน็ มนัยงัรบกวนเสถยีรภำพของจกัรวำล และรบกวน

กำรวิวัฒนำกำรของธรรมชำติด้วย

ตัวอย่ำงเช่น คุณสร้ำงบ้ำนที่มีหน้ำต่ำง ประตู และห้องว่ำง 

หำกมุมใดมุมหนึ่งช�ำรุด อุณหภูมิในห้องจะเปลี่ยนไป  แม้ว่ำเป็น 

ฤดูร้อน กลำงคืนจะหนำวมำก ถ้ำไม่ซ่อมแซมช่องโหว่ที่ช�ำรุด เพรำะ

บำงทีตอนกลำงคืนลมหนำว และฝนจะเข้ำมำ 6

ปกป้องตัวตนที่กล้าหาญของเรา

เรำต้องช่วยเหลอืมนษุย์ และจติใจทีมี่เมตตำของมนษุย์ นัน่คอื 

สิง่ส�ำคัญทีส่ดุ เรำต้องรกัษำคณุสมบตัอัินสงูส่งของเรำ ฉนัมักจะพดูถงึ

ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อกีว่ำ เรำไม่ใช่แค่ต้องกำรช่วยชีวติกำยเนือ้บนดำวเครำะห์

นี้ แต่เรำต้องกำรปกป้องเด็ก ๆ  และด้วยกำรท�ำเช่นนั้น เรำปกป้อง 

ตัวตนอันสูงส่งของเรำ ท่ีกล้ำหำญ และมีเมตตำซึ่งเป็นธรรมชำติท่ี 

แท้จริงของเรำ หำกเรำสูญเสียมันไป นั่นเลวร้ำยยิ่งกว่ำกำรสูญเสีย

ดำวเครำะห์นี้ เรำต้องรักษำหัวใจที่เมตตำของเรำ
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เรำต้องเป็นผูม้คีณุธรรม ซ่ือสตัย์ รกัและปกป้องผูอ่้อนแอ เช่น

เดก็ และสตัว์ทีไ่ม่มทีีพ่ึง่ไร้ทำงสู ้เรำต้องปกป้องธรรมชำตอินัสงูส่งของ

เรำ เรำต้องเป็นบุตรของพระเจ้ำ หรือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ำ ซึ่งมี

ชีวิตอยู่ เดิน และหำยใจ 7

ความรักก่อให้เกิดความรัก

เพรำะก่อนอืน่เรำต้องฝึกมคีวำมรกั เพือ่ให้เกดิควำมรกั เพือ่ท่ี

จะเป็นท่ีรกั และแผ่ไปทัว่เหมือนพระบดิำของเรำ เรำต้องรกัสรรพสัตว์ 

ท้ังปวง  และนั่นคือควำมหมำยเบื้องหลังของอำหำรวีแกน  ไม่ใช่

เรื่องของกำรมีสุขภำพดี และไม่ใช่เพรำะพระเยซูตรัสเช่นนั้น หรือ

พระพุทธเจ้ำตรัสห้ำม มันเพียงแต่ เรำต้องเป็นควำมรักลงมำจุติ

เรำต้องเป็นพระเจ้ำซึ่งเดินบนดำวเครำะห์ดวงนี้ เรำต้อง

ใช้ชีวิตเหมือนด่ังพระเจ้ำ! เพื่อจะได้อยู่ใกล้พระเจ้ำ… พระเจ้ำไม่ได้

ลงโทษเรำ มันเพียงแต่สิ่งเหมือนกันดึงดูดกัน ถ้ำเรำอยำกอยู่ใกล้

สิ่งใด เรำต้องไปที่นั่น ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น พระเจ้ำจึงทรงสร้ำง 

สรรพชีวิต และปล่อยให้พวกเขำตำยตำมธรรมชำติ ดังนั้นเรำควรท�ำ

เช่นนั้น ถ้ำเรำไม่สำมำรถสร้ำง อย่ำงน้อยเรำก็ไม่ท�ำลำย พระบัญญัติ

ในไบเบิลคือ “เจ้ำอย่ำฆ่ำ” ไม่ได้พูดว่ำ: “เจ้ำอย่ำฆ่ำมนุษย์เท่ำนั้น” 

แต่บอกว่ำ “เจ้ำอย่ำฆ่ำ” สิ่งใดก็ตำมที่ถูกฆ่ำก็คือถูกฆ่ำ 8
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ควำมรักเป็นสิ่งมีค่ำที่สุดในอำณำจักรทำงกำยภำพนี้ เรำจึง

ต้องปกป้องควำมรัก ไม่ว่ำจะเป็นควำมรักระหว่ำงคู่รัก ระหว่ำงพ่อ

แม่กับลกู ระหว่ำงเพือ่น ควำมรกัระหว่ำงมนษุย์ หรอืควำมรกัระหว่ำง

สตัว์ ควำมรกัระหว่ำงมนษุย์กับสตัว์ หรอืระหว่ำงสตัว์กบัมนุษย์ แม้แต่

ควำมรักระหว่ำงพืชและต้นไม้ พวกเขำสื่อสำรกัน พวกเขำรัก และ

ปกป้องกันและกัน ตำมที่นักวิทยำศำสตร์ได้พิสูจน์แล้ว คุณสำมำรถ

อ่ำนเกีย่วกบัพวกเขำ รู้ไหม ควำมรักทีแ่ท้จริงคอื สิง่ท่ีเรำต้องกำรเพือ่

ปกป้องโลกของเรำ โดยเฉพำะตอนนี ้สิง่ใดทีเ่รำรกัจะผลบิำน สิง่ทีใ่ด

รกัเรำจะท�ำให้เรำเติบโตในควำมสุข แต่ควำมรักไม่ได้เป็นเพยีงค�ำศัพท์ 

เท่ำนั้น ควำมรักคือกำรกระท�ำ ที่มองเห็นได้และที่มองไม่เห็น

ควำมรกัสำมำรถงอกงำมหรือถกูท�ำลำยได้ แต่ว่ำแก่นแท้ของ

ควำมรักจะไม่มีวันถูกท�ำลำย มันมีกำรกระท�ำที่หล่อเลี้ยงควำมรัก 

และมีกำรกระท�ำที่ท�ำให้ควำมรักเห่ียวเฉำ และตำยได้ ฉันหมำยถึง 

ควำมรักทำงกำยภำพ ฉันหมำยถึงควำมรักในอำณำจักรนี้ มันมี

กำรกระท�ำที่ท�ำให้ควำมรักเติบโต มีกำรกระท�ำที่ท�ำให้ควำมรัก

ลดน้อยลง เรำต้องทะนุถนอม เห็นคุณค่ำควำมรัก หำกเรำพบมัน 

สนับสนุนมัน เรำต้องสนับสนุนมัน ด้วยควำมคิด ค�ำพูด และกำร 

กระท�ำของเรำ 2

ค�าตอบของทุกปัญหาของมนุษยชาติคือความรัก4



164 ค�ำตอบของทุกปัญหำของมนุษยชำติคือความรัก

เรำสำมำรถเป็นแบบอย่ำง  และควรเป็นแบบอย่ำงของควำม

รัก เช่น กำรให้ ควำมห่วงใย และควำมสำมัคคีกัน เพื่อที่เม่ือผู้อ่ืน

นึกถึงเรำ จดจ�ำชื่อของเรำ พวกเขำจะรู้สึกมีควำมสุข ควำมรัก ควำม

สบำยใจ และแม้กระทั่งรู้สึกสูงส่ง แล้วคุณภำพท่ีดีของพวกเขำ จะ

เปล่งประกำยออกมำ เรำไม่ควรเป็นต้นตอของภำระ หรือควำมทุกข์

แก่ผู้อื่น ทั้งในด้ำนควำมคิด กำรกระท�ำ และค�ำพูด

 เรำต้องเป็นแหล่งของแรงบันดำลใจ ของควำมสูงส่ง และ

ควำมรัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำเรำได้เห็นตัวอย่ำงจำกผู้อื่น ถ้ำเรำมี

ควำมรัก สิง่ทีด่ ีๆ  ทัง้หลำยจะเข้ำมำหำเรำเอง เรำสำมำรถเริม่ให้ควำม

รักตั้งแต่ตอนนี้ วันนี้ และด�ำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้ ในอนำคต จงรัก

ตัวเอง รักครอบครัว รักเพื่อนบ้าน รักทุกสิ่งรอบตัวเรา

หำกปรำศจำกควำมรักในหัวใจ เรำก็แทบไม่มีอะไรเลย มีแต่

เป็นภำระต่อตวัเรำเอง ต่อผูท้ีเ่รำรกั และต่อสงัคม ควำมรักไม่ใช่ค�ำพดู 

ที่ริมฝีปำก ควำมรักต้องเป็นควำมรู้สึกภำยในของเรำ และเป็นกำร

กระท�ำที่ส่งออกมำภำยนอก

รักสัตว์ เราจะเป็นวีแกน

รักโลก เราจะรักษ์สิ่งแวดล้อม

รักโลก กอบกู้ดาวเคราะห์นี้ 2
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ถ้ำเรำถือว่ำเรำเป็นตัวตนระดับสูงกว่ำ เรำควรปฎิบัติตนให้

สูงส่งกว่ำ – ปกป้องผู้อ่อนแอ และผู้บริสุทธิ์ และไม่ใช้อ�ำนำจของเรำ

ในทำงทีผ่ดิ ด้วยกำรท�ำร้ำยเพ่ือนของเรำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่พวก

เขำไม่ท�ำอันตรำยต่อเรำ เรำควรฟังผู้น�ำทำงศำสนำผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งใน

อดตีและปัจจบุนั และถอืว่ำเพ่ือนสตัว์ของเรำเป็นสิง่สร้ำงทีศ่กัดิส์ทิธิ์ 

และน่ำทะนุถนอมของพระเจ้ำ และด้วยกำรกระท�ำพืน้ฐำนทีแ่สดงถงึ

ศักดิ์ศรี ควำมเคำรพ และควำมเมตตำ เรำควรเป็นวีแกน เมื่อเรำรัก

และเคำรพสัตว์ เรำจะพัฒนำจิตวิญญำณของเรำเอง

เมื่อเรำสำมำรถขยำยควำมรักนี้ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ทั้งหมด

ในจักรวำล รวมทั้งสัตว์ท่ีอำศัยอยู่ร่วมโลกกับเรำแล้ว ตัวเรำเองจะ

ขยำย และเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นทำงจิตวิญญำณ ควำมสัมพันธ์ที่สงบสุข

กับสัตว์โดยไม่มีกำรฆ่ำฟันอีกต่อไป จะดึงดูดพระพรจำกสวรรค์มำ

ให้เรำมำกมำย และเมื่อทั้งโลกขยำยควำมเมตตำเช่นนั้นต่อสัตว์แล้ว 

แน่นอนว่ำชัน้บรรยำกำศของดำวเครำะห์ของเรำ จะมีเสถยีรภำพและ

แม้กระท่ังเปลีย่นมำกขึน้ให้เป็นเหมอืนสวรรค์ ทีอ่บอวลไปด้วยควำม

รู้สึกแห่งสันติสุขและควำมรัก 9

ถ้ำเรำอยู่ในกระแสวีแกนแบบออร์แกนิก หรือกำรปลูกแบบ

เกษตรอนิทรย์ีแล้ว คณุจะรูส้กึได้ถงึควำมรักมำกขึน้ ๆ  จำกธรรมชำติ 

ควำมรักจำกดำวเครำะห์โลกนี ้ควำมรกัจำกต้นไม้ แม้แต่ควำมรกัจำก

ใบหญ้ำ จำกดอกไม้ เรำจะรู้สึกถึงควำมรักมำกมำยในอำกำศที่เรำ

หำยใจ เรำรู้สึกถึงควำมรักมำกมำยจำกผืนดินที่เรำเดิน สิ่งนี้เรำไม่
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สำมำรถอธิบำยได้ในภำษำมนุษย์ด้วยซ�้ำ เรำต้องรู้สึกถึงมัน ฉันรู้สึก

เสมอ แต่ฉันไม่สำมำรถส่งข้อควำมทำงจิตวิญญำณนี้ให้คนอื่นได้ ทุก

คนต้องสัมผัสด้วยตัวเอง เมื่อเรำหันไปสู่วิถีชีวิตอำหำรวีแกน ตำมที่

สวรรค์แห่งควำมเมตตำ ปรำรถนำแล้ว เรำจะรูส้กึถงึควำมรกัมำกขึน้ ๆ  

รู้สึกเชื่อมต่อกันมำกขึ้น ๆ  ตลอดเวลำ 10

ก่อนอืน่ เป็นวแีกน โอเคนะ? ถ้ำเรำไม่สำมำรถหำผกัหรอืผลไม้ 

ออร์แกนิกได้ ง้ันก็โปรดเป็นวีแกนก่อน เพรำะพลังแห่งควำมรักเชิง

บวกนี้ จะห่อหุ้มดำวเครำะห์ของเรำ จะเป็นเกรำะป้องกันส�ำหรับ

เรำ ไม่มีอะไรอ่ืน ไม่มีพลงัสเีขยีวอืน่ใดทีส่ำมำรถปกป้องเรำได้ ในช่วง

เวลำวิกฤตอันตรำยนี้ โปรดเชื่อฉัน ฉันไม่มีส่วนได้เสียอะไรจำกกำร

บอกเร่ืองน้ีกับคุณ แต่ฉันบอกคุณ เพรำะฉันเป็นคนหน่ึงในพวกคุณ 

เพรำะควำมรักของฉันไม่มีขอบเขตระหว่ำงฉัน ตัวฉัน กับครอบครัว

ของฉัน หรือคนในประเทศของฉัน หรือกับชำวเกำหลี หรือเชื้อชำติ

อืน่ใดในโลก ฉนัรักทกุคน ฉันรักสิง่มีชีวติทัง้หมดบนดำวเครำะห์ดวงนี้ 

และฉนัต้องกำรช่วยพวกคณุทัง้หมด ฉันต้องกำรช่วยพวกเขำทัง้หมด 

ได้โปรดตื่น และปลุกทุกคนให้ตื่น ก่อนที่บ้ำนของเรำจะถูกไฟไหม ้

ร่วมมือกัน เรำจะชนะ เรำจะช่วยกันกอบกู้ดำวเครำะห์นี้ ไม่ใช่ช่วย 

ดำวเครำะห์ เพื่อสิ่งทำงวัตถุ แต่เพรำะเรำช่วยตัวเรำเองด้วย

เรำช่วยตวัตนทีย่ิง่ใหญ่ของเรำ ซึง่มคีวำมเมตตำ ซึง่เป็นควำม

รกั ซึง่เป็นควำมเมตตำ ซึง่เป็นเหมือนพระเจ้ำ ค�ำสอนของทกุศำสนำ

บอกเรำว่ำ เรำเป็นพทุธะ เรำสำมำรถเป็นพทุธะได้ทนัททีีเ่รำต้องกำร 
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เรำเป็นบุตรของพระเจ้ำ ดังนั้นเรำต้องรักษำสถำนะของเรำ ซึ่งเป็น

สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวำล มงกุฎแห่งกำรสร้ำงสรรค์ เรำต้อง

รกัษำคณุภำพทีด่ขีองเรำไว้ ไม่ใช่แค่ดำวเครำะห์นี ้แต่ตัวเรำเอง หวัใจ

ของเรำ เกยีรตขิองเรำ ควำมเป็นผูน้�ำของเรำ ในยำนอวกำศทีส่วยงำม

นี ้ทีเ่รำเรยีกว่ำดำวเครำะห์โลก เรำเป็นกัปตัน เรำต้องน�ำดำวเครำะห์

นี้ไปสู่ควำมปลอดภัย และช่วยจิตวิญญำณของเรำ รักษำคุณสมบัติที่

ดีที่สุดที่เรำมีอยู่ในตัวเรำ

ร่วมมอืกัน เรำสำมำรถรักษำไว้ ไม่เพียงแต่เกำะเชจทูีส่วยงำม 

และเกำหลีใต้ทั้งหมด ให้เป็นสวรรค์ที่สวยงำม แต่เรำจะช่วยโลกทั้ง

โลกด้วย พวกคุณทุกคนจะกลำยเป็นวีรบุรุษ พวกคุณทุกคนจะเป็น

ฮโีร่ของฉนั โปรดเป็นวแีกน รักษ์สิง่แวดล้อม ควำมรกัสำมำรถเปลีย่น

โลกได้ ขอบคุณ 10

ข้อความจากสัตว์

พวกเขำ (สตัว์) หวงัว่ำเผ่ำพนัธ์ุมนษุย์ สำมำรถเหน็สิง่ทีพ่วกเขำ 

เห็น รู้สิ่งที่พวกเขำรู้ และหยุดควำมบ้ำคลั่งทั้งหมดนั้น ที่สนใจแต่กับ

ชีวิตชั่วครำวบนโลก และให้ควำมส�ำคัญกับชีวิตนิรันดรมำกขึ้น พวก

เขำหวังว่ำโลกจะได้รบักำรช่วยเหลอื แต่ไม่ใช่เรือ่งเกีย่วกบักำรกอบกู้

ดำวเครำะห์ แต่เกี่ยวกับกำรที่มนุษย์กลับคืนสู่ชีวิตที่มีคุณธรรม และ

จิตใจที่เมตตำ และทุกอย่ำงจะดีเอง พวกเขำรู้เรื่องนั้นดี ถ้ำผู้คนมี

ควำมเมตตำ จำกนัน้โลกจะอยูร่อด อนัเป็นผลพลอยได้ ถ้ำเรำด�ำเนนิ

ชีวิตตำมกฎแห่งควำมรัก ทุกสิ่งก็จะดีเอง สัตว์ทั้งหลำยรู้เรื่องนี้ และ
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อยำกให้มนุษย์เข้ำใจแนวคิดนี้ แนวคิดเดียวที่ส�ำคัญ แนวคิดเรื่อง

ควำมรัก 11

เพรำะหลังจำกที่เรำปฏิบัติมำระยะหนึ่ง เรำจะรู้สึกถึงควำม

เป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่ง ของหมื่นสิ่งในจักรวำล ควำมเป็นหนึ่งเดียว 

ระหว่ำงคุณกับฉัน ตัวคุณเองและตัวฉันเอง ว่ำเรำมำจำกแหล่ง

เดียวกัน เรำมำจำกปัญญำ จำกควำมรัก และจำกควำมเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ดังนั้นเขำจึงไม่สำมำรถเลือกคนหน่ึงหรือสิ่งมีชีวิตหนึ่งใน

จักรวำล และพูดว่ำ “ฉันรักคนนั้น” ถูกต้อง!

ถ้ำนี่คือทั้งหมดตั้งแต่หน้ำผำกจรดปลำยเท้ำ คอืร่ำงกำยของ

คณุ เรำจะเลอืกสิง่หนึง่โดยเฉพำะ และดแูลแต่นิว้เท้ำ หรอืนิว้หวัแม่มอื

เท่ำนัน้หรอื? นีค่อืทีรั่กของฉัน เรำท�ำอย่ำงนัน้ได้หรอื? ไม่ได้ มนัจะไร้

สำระ เรำอำจพูดว่ำ ริมฝีปำกของฉันสวย ใช่เลย ฉนัภมูใิจเส้นผมของ

ฉัน หรือฉันรักนิ้วหัวแม่มือของฉัน แต่เรำก็รักส่วนอื่น ๆ  ของร่ำงกำย

เท่ำ ๆ  กัน เพรำะถ้ำไม่มีส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย เรำก็อยู่ไม่ได้ เรำ

จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ ถ้ำเรำกรีด ผ่ำ หรือท�ำให้ร่ำงกำยส่วนใดส่วนหนึ่ง

เสียหำย เรำจะเจ็บ เรำจะรู้สึกเจ็บมำก ๆ  ถ้ำเรำยังมีควำมรู้สึกไว แต่

เฉพำะคนทีช่ำ หรือมนึ หรอือำจจะมปัีญหำเท่ำนัน้ ท่ีไม่รูส้กึเม่ือสมัผสั

ไฟ หรือส่วนหนึ่งของร่ำงกำยเสียหำย

มนุษย์ธรรมดำที่มีควำมรู้สึก จะรู้สึกถึงปัญหำในแต่ละส่วน

ของร่ำงกำย ดังนั้น นักปรำชญ์จึงเป็นมนุษย์ธรรมดำที่ยิ่งใหญ่อย่ำง

แท้จริง เพรำะเขำรูส้กึถึงทกุสิง่ นัน่เป็นเหตุผล ทีเ่รำไม่ควรท�ำอนัตรำย
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ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น นั่นเป็นเหตุผลที่เรำเป็นวีแกน เพื่อหล่อเลี้ยงตัวเอง 

หล่อเลี้ยงควำมรักของเรำต่อสรรพสัตว์ทั้งหมด เพรำะพวกเขำล้วน

เป็นหนึ่งเดียวกับเรำ หำกเรำต้องกำรบรรลุควำมสมบูรณ์แห่งตัวตน

ที่แท้จริงของเรำ เรำควรดูแลสรรพสัตว์ เพรำะพวกเขำแต่ละชีวิตก็

เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรำ น่ันคือเหตุผล ไม่ใช่เพรำะศีลพูดอย่ำงนั้น

อย่ำงนี้ แต่เพรำะควำมรู้สึกของเรำไว

เมื่อเรำฝึกฝนควำมเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกมำกขึ้น 

เรำก็ยิ่งไวต่อควำมรู้สึกของทุกสรรพสัตว์ในจักรวำลมำกขึ้น และเรำ

พยำยำมรักษำไว้โดยอัตโนมัติ แน่นอนว่ำ ในบำงกรณีเมื่อไม่สำมำรถ

หลีกเลี่ยงได้ เรำก็อำจเลือกสิ่งที่อันตรำยน้อยที่สุด ล�ำบำกน้อยที่สุด 

ท�ำอันตรำยน้อยที่สุด เช่นเรำกินวีแกน เรำไม่อยำกกินด้วยซ�้ำ แต่ก็

ต้องกิน 12

อำหำรวแีกนคอือหิงสำ ในควำมหมำยสูงสดุ และอำหำรวแีกน 

มคีวำมรกัอยูใ่นกำรกระท�ำ คณุไม่คดิอย่ำงนัน้หรอื? ใช่ ถ้ำคณุรกัสตัว์ 

ท�ำไมกินสัตว์? ใช่ ทุกคนบอกว่ำเรำรักสัตว์ แต่รักอย่ำงไร? อำหำร

วีแกนยังสำมำรถหยุดภำวะโลกร้อนได้ถึง 80 % หยุดควำมโหดร้ำย

ทั้งหมด เริ่มต้นที่จำนของเรำ สร้ำงควำมรัก พลังงำนที่ดีทั่วโลก หยุด

กำรขำดแคลนน�ำ้ และมลพิษทำงน�ำ้ หยดุกำรขำดแคลนอำหำร หยดุ

สงครำม และควำมหิวโหยของโลก ป้องกันโรคร้ำยแรง ประหยัดค่ำ

รักษำพยำบำล และเงินภำษีมหำศำล เพื่อน�ำไปสร้ำงโลกที่ดีขึ้น และ

สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีประโยชน์ และองค์กรที่ดี ยังมีข้อดีอีก

ไม่รู้จบ



224 ค�ำตอบของทุกปัญหำของมนุษยชำติคือความรัก

เรำทุกคนต้องกำรมีโลกที่สงบสุข และเรำทุกคนต่ำงก็พูด

ถงึว่ำ เรำต้องกำรสนัติภำพและควำมรักอย่ำงไร ฉนัคดิว่ำเรำควรเริม่

ต้นตอนนี ้และให้สนัตสิขุเริม่ต้นทีจ่ำนของเรำ ให้ควำมรกัเริม่ต้นด้วย

กำรเลือกของเรำ ประโยชน์ทั้งหมดของอำหำรวีแกน ไม่สำมำรถพูด

เกินจริงได้ และตอนนี้ก็มีแง่มุมทำงจิตวิญญำณเช่นกัน เมื่อบุคคลใด

มีส่วนร่วมในกำรฆ่ำสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ำฆ่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำจะ

ฆ่ำคนหรือสัตว์ คนผู้นั้นเข้ำสู่วงจรของกำรแก้แค้น และควำมรุนแรง 

และมันจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อฝ่ำยหนึ่งยุติกำรฆ่ำเท่ำนั้น

ดงันัน้ เรำต้องรกัศตัรขูองเรำ เพรำะควำมรกัและกำรให้อภยั

เท่ำนัน้ จงึมอี�ำนำจทีจ่ะท�ำลำยผลกระทบด้ำนลบของควำมเกลยีดชงั 

และกำรแก้แค้น แต่มหำอำจำรย์ และนกับญุผูรู้แ้จ้งทัง้หลำยในกำลก่อน

ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้ว 13

ฉันหวังให้โลกนี้เป็นโลกวีแกน โลกสันติภำพ นั่นคือทั้งหมด

ที่ฉันต้องกำร ทุกวันฉันพูดซ�้ำกับสวรรค์ ให้แน่ใจว่ำพวกเขำได้ยินฉัน 

เพ่ือช่วยเรำ เพรำะหำกไม่มโีลกวแีกน โลกสนัตภิำพจะไม่ถำวรตลอด

ไป นัน่เป็นเหตุผล ท่ีฉันขอให้ผู้คนสวดอธิษฐำน และท�ำสมำธเิพือ่โลก

วีแกนเท่ำนั้น และโลกสันติภำพก็จะตำมมำด้วย ถ้ำโลกเป็นวีแกน

มำกขึ้นตอนนี้ โลกก็มีสันติภำพมำกขึ้น แต่ควรจะยืนยำวกว่ำนี้ ตอน

นี้ดีขึ้นมำก แต่ยังไม่มำกเท่ำที่ฉันต้องกำร เวลำนี้ผู้คนเป็นวีแกนมำก

ขึ้น ตอนนี้พวกเขำมีเวลำมำกขึ้น ในช่วงโควิด-19 พวกเขำจะนั่งด้วย

กันหรือนั่งคนเดียว กับครอบครัว ครอบครัวที่ใกล้ชิด หรือคนเดียว 
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หรือกับหนึ่งหรือสองคน และพวกเขำมีเวลำที่จะไตร่ตรองมำกขึ้น 

เรำเห็นว่ำแนวโน้มวีแกนเริ่มโดดเด่นมำกขึ้นในขณะนี้ ฉันหวังว่ำมัน

จะส่งผลกระทบต่อทั้งโลก และในไม่ช้ำเรำจะไม่มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมำน

บนดำวเครำะห์ของเรำอกีต่อไป หรือผูค้นทีท่กุข์ทรมำนจำกสงครำม 

และควำมอดอยำกและทุกสิ่ง

ฉนัแนะน�ำให้ผูน้�ำทกุท่ำนประหยดัเงนิอันไม่จ�ำเป็น ในกำรท�ำ

สงครำม ในสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย เก็บเงินนั้นไว้และให้เงินแก่

คนยำกจน ให้บำงสิ่งกับพวกเขำเพ่ือเร่ิมต้นชีวิตด้วยธุรกิจ ด้วยกำร

ศึกษำ หรือด้วยกำรท�ำฟำร์ม โดยเปลี่ยนชีวิตจำกธุรกิจเนื้อสัตว์เป็น

ธุรกิจวีแกนออร์แกนิก มันง่ำยมำก แล้วพวกเขำจะดูแลตัวเอง และ

เมื่อผู้คนเป็นวีแกนมำกขึ้น ผู้น�ำรัฐบำลก็จะวิตกกังวลน้อยลง เพรำะ

พวกเขำจะไม่ใช้ควำมรนุแรง ถ้ำหำกมงีำนเพยีงพอให้พวกเขำท�ำ เพือ่

มรีำยได้ และดแูลตัวเอง พวกเขำจะไม่สร้ำงปัญหำให้กบัรฐับำล ควำม

ทุกข์ก็จะน้อยลง ควำมเจ็บป่วยก็น้อยลง และอำชญำกรในโลกก็จะ

น้อยลงด้วย แล้วมันก็ดีส�ำหรับทุกคน

นั่นคือสิ่งที่ฉันหวัง: โลกวีแกน โลกสันติภำพ ในนำมของ

พระเจ้ำ ในควำมเมตตำของพระเจ้ำ ขอให้มันเป็นจรงิโดยเรว็ อำเมน 14
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สนัตสิขุเริม่ต้นทีตั่วเรำ ทีฉ่นั ทีค่ณุ แล้วสนัตภิำพจงึจะเกดิขึน้

กับทั้งโลก ดังนั้น ถ้ำเรำนั่งสมำธิและงดรับประทำนเนื้อสัตว์ เรำก็จะ

มีควำมรู้สึกสงบมำกขึ้นภำยในตัวเรำ และเพรำะเรำมีควำมสงบมำก

ขึ้น เรำจะกระจำยบรรยำกำศสงบสุขที่มองไม่เห็นไปรอบตัวเรำ ซึ่ง

ส่งผลต่อทุกคน และเรำไม่พูดถึงสันติสุข แต่สันติสุขจะเกิดขึ้น เรำไม่

จ�ำเป็นต้องสนับสนุนสันติสุข แต่สันติสุขจะเกิดขึ้น 15

กำรนั่งสมำธิเป็นที่นิยมมำกในปัจจุบัน พวกเขำไม่ได้พูดว่ำ 

‘นั่งสมำธิเพื่อหำพระเจ้ำ’ แต่ ‘นั่งสมำธิเพื่อผ่อนคลำย เพื่อสุขภำพ

ที่ดีขึ้น เพื่อรู้สึกดีขึ้น อำยุยืนยำวยิ่งขึ้น และประสบควำมส�ำเร็จ’ นั่น

คือประสบควำมส�ำเร็จในทุก ๆ  ด้ำน เรำต้องหำเวลำในช่วงกลำงวัน

เพื่อหยุดพัก ไม่ใช่นอนหลับ แต่เพื่อนั่งสมำธิ ปัจจุบันทุกคนรู้เรื่องนี้ 

เพรำะวิทยำศำสตร์ได้พิสูจน์แล้ว ถ้ำเรำหำเวลำในตอนกลำงวันหยุด

พักหรือนั่งสมำธิ ร่ำงกำยจะมีสุขภำพดีขึ้น วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือกำร

นั่งสมำธิ ซึ่งคือเลือกเวลำนั่งสมำธิทุกวัน

มันเป็นช่วงเวลำที่คุณเห็นคุณค่ำ เรำท�ำงำนมำทั้งวัน ยุ่งดูแล

โลกและผู้อื่น ดังนั้นเมื่อใดก็ตำมที่เรำนั่งสมำธิ  นั่นเป็นเวลำส�ำหรับ 

ตัวเรำ เรำต้องรักตัวเองก่อน – รักผู้อื่นแต่รักตัวเรำเองด้วย

การนั่งสมาธิเพื่อสันติสุขภายในและสันติภาพโลก5
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มันเป็นสิ่งดีส�ำหรับคุณอย่ำงยิ่ง เวลำที่มีค่ำที่สุดส�ำหรับคุณ

ตั้งแต่เกิดจนตำยคือ เวลำนั่งสมำธิ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณท�ำให้ตัวเอง 

ไม่มีใครสำมำรถให้คุณได้ ตัวคุณเองเท่ำนั้นที่ให้กับตัวคุณได้ เป็นสิ่ง

ที่ดีที่สุดที่คุณสำมำรถท�ำให้ตัวคุณเอง – คือกำรนั่งสมำธิ ขณะที่คุณ

นัง่สมำธเิพือ่ตวัคณุเอง คนอืน่ ๆ  จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ครอบครวั

ของคณุ ญำต ิๆ  สนุขั แมว กไ็ด้รบัประโยชน์เช่นกนั ต้นไม้และดอกไม้

จะได้รับประโยชน์เช่นกัน 16

 เพรำะกำรนัง่สมำธเิป็นเกรำะป้องกันคณุจรงิ ๆ   นัน่คอืเวลำ

ที่คุณเชื่อมต่อกับพลังอันยิ่งใหญ่กว่ำของตัวคุณ และพลังจักรวำลที่

เกื้อหนุนคุณ ที่ประคองคุณอย่ำงแน่นหนำ และปกป้องโอบอุ้มคุณ

ด้วยควำมรัก ด้วยพระพรและกำรปกป้องทั้งมวล เป็นเช่นนั้นจริง ๆ  

ไม่มพีลงัอืน่ใดทีส่ำมำรถคุม้ครองคณุในโลกนีไ้ด้ นีคื่อควำมลบั ควำม

ลับของจักรวำลที่มีไม่กี่คนนักสำมำรถเข้ำใจ หรือมีสิทธิพิเศษได้รับรู้ 

แต่บำงครั้งผู้คนไม่รู้ค่ำ และพวกเขำประสบปัญหำ มีโรคภัย และทั้ง

หลำยเหล่ำนั้น พวกเขำกินยำและขอบคุณหมอ คุณท�ำได้หำกคุณไม่

เข้มแขง็ทำงจติวญิญำณพอ และกรรมก็ท่วมท้นตวัคณุ คณุต้องไปหำ

หมอ แต่เรำสำมำรถรกัษำจำกภำยใน เรำสำมำรถมีสขุภำพดี และแขง็

แรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเรำเอง และแบกโลกนี้ได้เสมอ จนกว่ำผู้คน

จะตื่นรู้กว่ำนี้ และเข้ำมำช่วย 17
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จุดประสงค์ของเราบนโลกนี้ 

“เรำแต่ละคนได้รับชีวิตมนุษย์ เพื่อเพียงจุดประสงค์ในกำร

ตระหนกัรูถ้งึพระเจ้ำ ถ้ำเรำละทิง้หน้ำทีน่ีแ้ล้ว เรำจะไม่มคีวำมสขุเลย

ในชีวตินี ้หรือชวิีตอืน่ ๆ  ฉนัจะบอกควำมจรงิแก่คณุ นีเ่ป็นเหตุผลเดยีว

ที่มนุษย์มีควำมทุกข์ ไม่ใช่เรื่องอื่น  ถ้ำเรำตระหนักรู้ว่ำ เรำดิ้นรนใน

ครรภ์มำรดำอย่ำงไร และเรำส�ำนึกในควำมผิดพลำดในอดีตของเรำ

อย่ำงไร และเรำสัญญำกับพระเจ้ำว่ำ เรำจะใช้ชีวิตในชำตินี้อย่ำงมี

ควำมหมำย และรับใช้พระองค์ก่อนที่เรำจะมำเกิดอย่ำงไร เรำคงไม่

เสียเวลำสักวินำทีเดียวที่จะคิดถึงสิ่งอื่น แต่พยำยำมใช้เวลำว่ำงของ

เรำอย่ำงดีที่สุด ในกำรตระหนักรู้ถึงพระเจ้ำ!

แต่ทันทีที่เรำเกิดมำบนโลกนี้ เรำลืมทุกสิ่งทุกอย่ำง เพรำะนี่

คือกฎของโลกทำงกำยภำพที่ท�ำให้ทุกคนลืม ดังนั้น อำจำรย์จ�ำเป็น

ต้องลงมำเตือนเรำครั้งแล้วครั้งเล่ำ จนกระทั่งเรำจะจ�ำได้ว่ำ เรำได้

ให้ค�ำสัญญำกับพระเจ้ำไว้อย่ำงไรในครรภ์มำรดำ สมองทำงกำยของ

เรำอำจจ�ำไม่ได้ แต่จติวญิญำณของเรำ ควำมสำมำรถของปัญญำของ

เรำจะจ�ำได้” 18

การนั่งสมาธิ: วิธีระลึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

“ทกุคร้ังทีคุ่ณให้ควำมสนใจแน่วแน่กับสิง่ใดสิง่หนึง่ทัง้ใจ นัน่

คือกำรท�ำสมำธิ ตอนนี้ฉันจะให้ควำมสนใจต่อพลังภำยใน ต่อควำม

เมตตำ ต่อควำมรัก ต่อคุณสมบัติควำมกรุณำของพระเจ้ำ และนั่น

ก็คือกำรท�ำสมำธิ ในกำรท�ำสมำธิอย่ำงจริงจัง เรำควรนั่งคนเดียวใน



275 กำรนั่งสมำธิเพื่อสันติสุขภำยในและสันติภำพโลก

มุมเงียบ ๆ  น่ันเป็นวิธีกำรนั่งสมำธิ แต่ไม่ใช่ว่ำกำรนั่งเงียบ ๆ  ท่ีมุม

หนึ่ง เรำจะได้อะไรขึ้นมำ คุณต้องเชื่อมโยงกับพลังภำยในก่อน แล้ว

ท�ำสมำธโิดยใช้พลงัภำยในนัน้ สิง่นีเ้รียกว่ำกำรปลกุตวัตนของเรำ เรำ

ต้องปลุกตัวตนที่แท้จริงภำยใน และให้พระองค์ท�ำสมำธิ ไม่ใช่สมอง

ของมนุษย์ และควำมเข้ำใจทำงโลกของเรำ มิฉะนั้นแล้ว คุณจะนั่ง

คิดถึงสิ่งต่ำง ๆ  เป็นพันอย่ำง และไม่สำมำรถสยบกิเลสทั้งหลำยของ

คุณได้ แต่เมื่อตัวตนของคุณตื่น ตัวตนภำยในที่แท้จริง พลังพระเจ้ำ

ภำยในตัวคุณ จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ำง คุณจะรู้จักกำรท�ำสมำธิที่ 

แท้จริง หลังจำกที่คุณได้รับกำรปลุกจำกกำรเชื่อมต่อจำกอำจำรย์

ที่แท้จริง มิฉะนั้นแล้วมันเป็นกำรเสียเวลำเปล่ำ โดยต่อสู้ด้ินรนกับ

ร่ำงกำยและจิตใจของตัวคุณเอง”

อาจารย์คือใคร และท�าไมเราจ�าเป็นต้องมีอาจารย์?

“อำจำรย์คือผู้ที่มีกุญแจให้คุณกลำยเป็นอำจำรย์...เพ่ือช่วย

คุณให้ตระหนักว่ำ คุณเช่นกันก็คืออำจำรย์ และให้ตระหนักว่ำ คุณ

และพระเจ้ำก็คือหนึ่งเดียวกัน เพียงเท่ำนั้น...น่ันคือบทบำทเดียว

ของอำจำรย์”

“อำจำรย์คือผู้ที่จ�ำได้ถึงต้นก�ำเนิดของพวกท่ำน และด้วย

ควำมรกัจึงแบ่งปันควำมรูน้ีกั้บใครกต็ำมทีเ่สำะแสวงหำมนั และไม่รบั

ค่ำจ้ำงส�ำหรับงำนนี้ พวกท่ำนได้ให้เวลำ เงินทอง และพลังของพวก

ท่ำนทัง้หมดกบัโลกนี ้เม่ือเรำบรรลรุะดับอำจำรย์ ไม่เพยีงแต่เรำรูต้้น

ก�ำเนิดของเรำ แต่เรำยังสำมำรถช่วยผู้อื่น ให้รู้ถึงคุณค่ำที่แท้จริงของ
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พวกเขำ ผู้ที่เดินตำมทิศทำงของอำจำรย์ ตัวเขำจะพบโลกใหม่อย่ำง

รวดเร็ว โลกที่เต็มไปด้วยควำมรู้และคุณธรรมที่แท้จริง”

การประทับจิต

“กำรประทับจิตหมำยถึง กำรเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้ำสู่ระเบียบ

แบบแผนใหม่ มันหมำยถึงอำจำรย์ได้รับคุณให้อยู่ในแวดวงของ

นักบุญ คุณไม่ใช่คนธรรมดำอีกต่อไป คุณได้รับกำรยกชั้น เหมือน

ท่ีคุณลงทะเบียนเรียนในมหำวิทยำลัย คุณไม่ได้เป็นนักเรียนมัธยม

อีกแล้ว ในสมัยโบรำณพวกเขำเรียกกันว่ำ บัพติศ หรือกำรน้อมรับ

อำจำรย์เป็นที่พึ่ง 

กำรประทับจิต ที่จริงเป็นเพียงค�ำ ๆ  หนึ่ง ส�ำหรับกำรเปิดจิต

วิญญำณ คือว่ำ เรำถูกครอบด้วยอุปสรรคต่ำง ๆ  ทั้งมองไม่เห็น และ

มองเห็นมำกมำย ที่เรียกว่ำกำรประทับจิตนั้น ก็คือขั้นตอนกำรเปิด

ประตูปัญญำ ให้ไหลสู่โลกนี ้เพื่อใหพ้รต่อโลกนี้ และรวมถงึสิง่ที่เรียก

ว่ำตวัเรำ แต่ตวัตนทีแ่ท้จรงิของเรำนัน้อยูใ่นควำมรุง่โรจน์ และปัญญำ

เสมอ ไม่ต้องกำรพรใด ๆ ” 

ธรรมวิถีกวนอิม – การท�าสมาธิต่อแสงและเสียงภายใน

แสงภำยใน หรอืแสงของพระเจ้ำ เป็นแสงดยีวกนักบัทีรู่จ้กักนั

ในค�ำว่ำ “กำรรู้แจ้ง” เสียงภำยในคือพระวำทะในพระคัมภีร์ไบเบิล

ที่กล่ำวไว้ว่ำ “ในปฐมกำลพระวำทะทรงด�ำรงอยู่ และพระวำทะคือ

พระเจ้ำ” เรำรู้ถึงพระเจ้ำได้โดยผ่ำนแสงและเสียงภำยใน
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“ดงันัน้ ถ้ำเรำสำมำรถติดต่อกับพระวำทะ หรอืกระแสงเสยีง

สวรรค์นีไ้ด้ เรำจะสำมำรถระลกึถงึพระเจ้ำ หรอืเรำสำมำรถตดิต่อกบั

พระเจ้ำได้ แต่อะไรเป็นตวัพสิจูน์ว่ำเรำตดิต่อกบัพระวำทะนีไ้ด้? หลงั

จำกทีเ่รำตดิต่อกับแรงสัน่สะเทอืนภำยในแล้ว ชวีติของเรำจะเปลีย่น

ไปดีขึ้น เรำเข้ำใจหลำยสิ่งหลำยอย่ำงโดยที่เรำไม่เคยคิดมำก่อน เรำ

สำมำรถท�ำสิ่งต่ำง ๆ  ส�ำเร็จโดยที่เรำไม่เคยฝันมำก่อน เรำมีพลังมำก

ขึ้น ๆ  ตัวเรำมีควำมสำมำรถมำกขึ้น ใหญ่ขึ้นจนเรำอยู่ในทุก ๆ  ที่ เรำ

อยู่ทั่วไปทุก ๆ  แห่ง เรำจึงรู้ว่ำเรำเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ำ”

ศีลห้า

ท่ำนอนุตรำจำรย์ชิงไห่รับผู้คน จำกทุกพื้นเพ ทุกศำสนำ เข้ำ

รับกำรประทับจิต คุณไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนศำสนำหรือระบบควำม

เชื่อ คุณจะไม่ถูกขอร้องให้เข้ำองค์กร หรือมีส่วนร่วมทำงใดทำงหนึ่ง 

ทีไ่ม่เข้ำกบัวถิชีีวติปัจจบุนัของคณุ แต่คุณจะถกูขอให้เป็นวแีกน และ

กำรให้ค�ำมัน่ว่ำจะรับประทำนอำหำรวแีกนไปตลอดชวีติ เป็นเงือ่นไข

จ�ำเป็นในกำรประทับจิต

กำรประทับจิตมอบให้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพียงหลังกำร

ประทับจิต คุณต้องฝึกฝนกำรนั่งสมำธิธรรมวิถีกวนอิมทุกวัน และ

รักษำศีลห้ำ ศีลห้ำเป็นเพียงแนวทำง เพื่อที่คุณจะไม่ท�ำอันตรำยต่อ

ตัวเอง และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
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ละเว้นกำรเอำชีวิตจำกสิ่งมีชีวิตที่มีควำมรู้สึก ศีลข้อนี้ต้อง

รับประทำนวีแกนอย่ำงเคร่งครัด ไม่รับประทำนเนื้อสัตว์ ปลำ ไก่ 

ผลิตภัณฑ์นม หรือไข่

ละเว้นจำกกำรพูดเท็จ

ละเว้นจำกกำรเอำสิ่งของของผู้อื่น

ละเว้นกำรประพฤติผิดในกำม

ละเว้นของมึนเมำ รวมถึงสำรเป็นพิษทุกประเภท เช่น 

แอลกอฮอล์ ยำเสพตดิ ยำสบู กำรพนนั ภำพอนำจำร และภำพยนตร์

และหนังสือที่มีเนื้อหำรุนแรงเกินไป

*รวมถึงกำรนั่งสมำธิแสงและเสียง เป็นเวลำ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ทุกวัน

ข้อปฏิบัติเหล่ำนี้จะท�ำให้ประสบกำรณ์กำรรู้แจ้งในครั้งแรก

ของคุณ ลึกซึ้งและแข็งแรง และท�ำให้คุณสำมำรถบรรลุระดับกำรรู้

แจ้งสูงสุด หรือควำมเป็นพุทธะของคุณในที่สุด ถ้ำคุณไม่ปฏิบัติเช่น

นี้ทุกวัน คุณจะลืมควำมรู้แจ้งของคุณไปเกือบทั้งหมด และกลับสู่

จิตส�ำนึกที่ต�่ำลง 18

คณุสำมำรถได้ควำมเป็นพระเจ้ำนีก้ลบัคนืมำเสมอ จรงิ ๆ  ฉนั

สญัญำกบัคุณด้วยควำมซือ่สตัย์ และเกียรตว่ิำเรำสำมำรถท�ำได้ ทกุคน

ทีน่ัง่อยูท่ีน่ัน่ ไม่ว่ำจะอำยเุท่ำไร หำกคุณไม่มีประสบกำรณ์ใด ๆ  เกีย่วกบั 
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สวรรค์ หำกคุณไม่มีทักษะมำก่อน คุณไม่รู้ด้วยซ�้ำวำ่จะท�ำสมำธิกับ

อะไร คุณทุกคนสำมำรถบรรลุควำมเป็นพระเจ้ำนี้ได้อีกครั้ง ได้รับสิ่ง

นี้กลับมำอีกครั้ง เพียงว่ำเรำต้องมีกำรตอบสนองที่ถูกต้อง

ขั้นแรกคือเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตที่เมตตำ เพรำะนี่คือสิ่งที่เรำเป็น 

เรำคือควำมเมตตำ อำหำรวีแกนที่เมตตำ เป็นวิถีทำงพื้นฐำนของ

ตัวตนท่ีมีระดับสูงกว่ำเป็นเครื่องหมำยควำมของเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริง 

มนุษย์ที่แท้จริงจะไม่ฆ่ำ ไม่ท�ำอันตรำยผู้อื่น แม้ว่ำชีวิตเขำจะอยู่ใน

อันตรำย สุภำพบุรุษที่แท้จริงก้ำวไปอย่ำงฉลำด รู้ว่ำสรรพสัตว์ทั้ง

หลำยเชื่อมโยงกัน และกำรเอำชีวิตท�ำให้จิตวิญญำณตกต�่ำลง และ

กรรมของกำรฆ่ำก็ตกอยู่กับเขำ 

ดังนั้น จึงไม่ใช่เพียงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเด็ก ๆ  เหล่ำนี้ 

ผูเ้ดยีว ทีจ่ะยกระดบัจติส�ำนกึของโลก เรำทัง้หมดนีต้้องท�ำงำนนีด้้วย

กัน เพื่อน�ำสวรรค์มำใกล้กับโลกยิ่งขึ้น เรำทั้งหมดสำมำรถท�ำสิ่งนี้ได้ 

มันง่ำยมำก ในกลุ่มของฉันแม้กระทั่งเด็กอำยุ 5-6 ขวบ ก็สำมำรถ

นั่งสมำธิ และได้ยินท่วงท�ำนองภำยใน สำมำรถสื่อสำรกับพระเจ้ำได้ 

หำกเรำต้องกำรน�ำสวรรค์มำสูโ่ลกนี ้หำกนัน่เป็นควำมเป็นปรำรถนำ

ของเรำ มันจะเป็นเช่นนั้น 19
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ติดต่อเราได้อย่างไร

หำกคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอรับประทับจิต 

จำกท่ำนอนุตรำจำรย์ชิงไห่เข้ำสู่ธรรมวิถีกวนอิม 

โปรดติดต่อศูนย์นั่งสมำธิของเรำ ที่ใกล้กับคุณตำมรำยชื่อต่อไปนี้

www.GodsDirectContact.org.tw/eng/cp/index.htm
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So, it is not solely the responsibility of these children to 
improve the world’s consciousness level – we must all 
work together to bring Heaven closer to Earth. We can all 
do it; it’s so simple. In my group, even children 5-6 years 
old can meditate and can hear the inside melody, can talk 
to God. If we want to bring Heaven to Earth, if that is our 
wish, so shall it be.19
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If you are interested in finding out more about receiving 
initiation from the Supreme Master Ching Hai into the 

Quan Yin method, please contact one of our Meditation 
Centers near you from the following list.
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ค�าขอร้องของอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�าทางศาสนาและผู้น�าทางจิตวิญญาณทุกท่าน6

Supreme Master Ching Hai’s 
Appeal to All Religious and Spiritual Leaders6   
 

 

ท่านประมขุศาสนาทีเ่คารพ บาทหลวงสาธคุุณที่

นับถือ นักบวชหญิง พระสงฆ์ และแม่ชี ของความเชื่อ

ต่าง ๆ  จากความปรารถนาดีท่ีสดุของฉนั ทัง้ขออธษิฐาน

อย่างนอบน้อม ขอให้ท่านมีความสุขในพระกรุณาของ

พระเจ้า แม้ว่าเวลาอันมีค่าของฉันจะมีจ�ากัด เนื่องจาก

ฉันยังอยู่ในช่วงเข้าฌานท�าสมาธิอย่างเข้มข้นเพ่ือโลก 

วีแกน และโลกสันติภาพ แต่เสียงเรียกร้องเร่งด่วน

ของดาวเคราะห์โลกของเรา ผลักดันฉัน ฉันรู้สึกว่า 

ฉันต้องแจ้งข้อมูลเร่งด่วนบางประการ ต่อท่านประมุข

ของศาสนาต่าง ๆ  และท่านสาธุคุณที่เคารพ ในฐานะ

ผู้น�าที่สูงส่งทางจิตวิญญาณ ท่านอาจตระหนักถึงการ

ท�าลายล้างที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของภูมิอากาศจากความประพฤติที ่

โหดร้าย และนสิยัทีท่ารณุของมนษุย์ 
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ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน 6  

ซึ่งเป็นการง่ายท่ีจะเปลี่ยน โดยใช้หลักแห่งความรัก 

โปรดบอกความจริงนี้แก่ผู้ที่นับถือท่าน บอกพวกเขา

ว่าเราต้องเปลี่ยน เพราะเราไม่สามารถพูดได้ว่า 

เรา คือบุตรของพระเจ้า หากเราเข่นฆ่าบุตร

หลานอื่น ๆ  ของพระเจ้า เราไม่สามารถอ้าง

ได้ว่า เรา คือพระพุทธเจ้าในอนาคต หากเรา

สังหารหมู่พระพุทธเจ้าในอนาคตอื่น ๆ  ไม่ว่าใน

ร่างมนุษย์หรือในร่างสัตว์ เราไม่สามารถพูดได้ว่า

เรารักพระเจ้า แล้วก็ท�าลายสิ่งสร้างสรรค์ของ

พระองค์ ไม่หยุดหย่อน และตอนนี้เราก�าลัง

ท�าลายดาวเคราะห์ของพระองค์ ได้โปรดสอน 

สิ่งน้ีซ�้า ๆ  แก่ผู้นับถือศรัทธาที่ติดตามท่าน ผู้ที่เชื่อใน

ตัวท่าน ท่านประมุขศาสนาที่เคารพและท่านสาธุคุณ 

ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา และ

ความรักอย่างนักบุญ ในความรักของพระเจ้า 

ขอบคุณ
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ท่ำนประมุขศำสนำที่เคำรพ บำทหลวงสำธุคุณท่ีนับถือ 

นักบวชหญิง พระสงฆ์ และแม่ชี ของควำมเชื่อต่ำง ๆ  จำกควำม

ปรำรถนำดีที่สุดของฉัน ทั้งขออธิษฐำนอย่ำงนอบน้อม ขอให้ท่ำน   

มีสุขในพระกรุณำของพระเจ้ำ แม้ว่ำเวลำอันมีค่ำของฉันจะมีจ�ำกัด 

เนือ่งจำกฉนัยงัอยูใ่นช่วงเข้ำฌำนท�ำสมำธิอย่ำงเข้มข้น เพือ่โลกวแีกน 

และโลกสนัตสิขุ แต่เสยีงเรยีกร้องเร่งด่วนของดำวเครำะห์โลกของเรำ

ผลักดันฉัน ฉันรู้สึกว่ำฉันต้องแจ้งข้อมูลเร่งด่วนบำงประกำร ต่อท่ำน

ประมุขของศำสนำต่ำง ๆ  และท่ำนสำธุคุณที่เคำรพ หำกบ้ำนของเรำ

ถูกเพลิงลุกไหม้  เรำไม่สำมำรถพูดได้ว่ำ: “เรำไม่มีเวลำดูแล!” ดำว

เครำะห์ของเรำอยู่ในกองเพลิง!!!  จดหมำยฉบับนี้เพื่อจุดมุ่งหมำย

เดียวกัน จดหมำยนี้ควรถูกส่งทำงไปรษณีย์ แต่ฉันอ่ำนจะเร็วกว่ำ ใน

ช่วงเวลำฉุกเฉิน ระบบขั้นตอนต่ำง ๆ  อำจท�ำให้ช้ำไป

ท่ำนประมุขศำสนำที่เคำรพ และท่ำนสำธุคุณที่นับถือ... แม้

ต่ำงกลุ่มกัน แต่เรำต่ำงรับใช้พระเจ้ำองค์เดียวกัน ฉันเชื่อเช่นนั้น เรำ

ส�ำนึกในบุญคุณอย่ำงสูง ฉันขอขอบพระคุณส�ำหรับงำนที่สูงส่ง และ

เสยีสละของท่ำนผูน้�ำทำงศำสนำ และท่ำนสำธคุณุทีน่บัถือทีไ่ด้ปฏบิตัิ

มำตลอดหลำยปี มำรวมใจผูค้นเข้ำด้วยกัน ด้วยกำรเผยแพร่ข้อควำม

แห่งควำมรัก และควำมเมตตำของพระผู้ทรงอำนุภำพสู่มวลมนุษย์ 

และสิ่งสร้ำงสรรค์ทั้งหลำย ขอขอบคุณ ขอพระเจ้ำทรงสถิตข้ำงกำย

ท่ำนเสมอ

ในฐำนะผู้น�ำทำงจิตวิญญำณที่สูงส่ง ท่ำนอำจตระหนักถึง
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กำรท�ำลำยล้ำงทีเ่กิดขึน้บนดำวเครำะห์นี ้ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบักำร

เปลีย่นแปลงอย่ำงเร่งเรว็ของภมูอิำกำศจำกควำมประพฤตทิีโ่หดร้ำย

และนิสัยที่ทำรุณของมนุษย์ ซึ่งเป็นกำรง่ำยที่จะเปลี่ยนโดยใช้หลัก

แห่งควำมรัก โปรดบอกแก่ผู้นับถือท่ำนเกี่ยวกับควำมจริงข้อนี้ โปรด

ย�้ำเตือนพวกเขำ โปรดให้พวกเขำระลึกอยู่เสมอ ฉันทรำบว่ำท่ำนได้

ท�ำเช่นนัน้ แต่เรำสำมำรถท�ำได้มำกกว่ำนี ้ขอบคณุ เรำแค่ต้องเปลีย่น 

บอกพวกเขำว่ำ เรำต้องเปลี่ยน เรำต้องเปลี่ยนหำกเรำยังต้องกำร

อ้ำงสิทธิ์ว่ำ เรำคือมนุษย์ เรำคือพระพุทธเจ้ำในกำลข้ำงหน้ำ เรำคือ

บตุรของพระเจ้ำ! เพรำะเราไม่สามารถพดูได้ว่า เราคอืบตุรของ
พระเจ้า หากเราเข่นฆ่าบุตรหลานอื่น ๆ  ของพระเจ้า

เราไม่สามารถอ้างได้ว่า เราคือพุทธะในอนาคต หาก
เราสังหารหมู่เหล่าพุทธะในอนาคตอื่น ๆ  ไม่ว่ำในร่ำงมนุษย์

หรอืในร่ำงสตัว์ ตำมทีเ่รำอ่ำนพระสตูรทำงพทุธศำสนำ เรำรูว่้ำแม้แต่

พระศำกยมุนีพุทธเจ้ำได้เสวยพระชำติเป็นสัตว์ต่ำง ๆ  นับครั้งไม่ถ้วน 

และเรำรู้ว่ำในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้ำตรัสว่ำ พระองค์ทรงสร้ำง

พืชผักนำนำชนิดให้สัตว์ต่ำง ๆ  กิน และพระองค์ทรงสร้ำงหลำยสิ่ง

หลำยอย่ำงให้เรำเช่นกัน หำกสัตว์ต่ำง ๆ  ไม่มีควำมหมำยต่อพระเจ้ำ 

พระเจ้ำคงไม่ทรงสร้ำงสิ่งเหล่ำนี้มำให้พวกเขำกิน เช่นเดียวกับที่

พระเจ้ำทรงรักพวกเรำ พระเจ้ำจึงทรงสร้ำงส่ิงต่ำง ๆ  ให้เรำบริโภค 

ในพระคมัภร์ีไบเบลิมกีล่ำวไว้ว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงผลไม้ และพชืผกัใน 

ไร่นำ และสิง่เหล่ำนีเ้ป็นอำหำรของเรำ (พระคมัภร์ีไบเบลิ ปฐมกำล 

1:29)
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เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรารักพระเจ้า  แล้วก็ท�าลาย
สิง่สร้างสรรค์ของพระองค์ไม่หยดุหย่อน และตอนนีเ้ราก�าลงั
ท�าลายดาวเคราะห์ของพระองค์

สัตว์บกมำกกว่ำ 74 พันล้ำนตัว ถูกสังหำรหมู่อย่ำงไร้ควำม

ปรำนีทุกปี เพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์อุตสำหกรรมปศุสัตว์ และ

ผลิตผลพลอยได้จำกปศุสัตว์เป็นสำเหตุของกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกทีม่นษุย์ก่อขึน้ 87% เรำไม่เพยีงแต่ก�ำลงัท�ำลำยดำวเครำะห์นี้

ด้วยสิง่ทีเ่รำบรโิภคเท่ำนัน้ แต่ควำมโหดร้ำยทำรณุทีเ่กนิบรรยำยก�ำลงั

เกิดขึน้ต่อสตัว์ไร้เดียงสำ ผูไ้ม่เคยท�ำอะไรผดิเลย ยิง่ไปกว่ำนัน้ พระเจ้ำ

ทรงสร้ำงสัตว์ให้เป็นเพื่อนเรำ เป็นผู้ช่วยเรำ ไม่ใช่มำให้ถูกฆ่ำและถูก

กนิด้วยวิธทีีป่่ำเถือ่นเช่นนี!้ นีศ่ตวรรษที ่21 แล้ว เหน็แก่พระเจ้ำเถอะ

ในพระคมัภร์ีไบเบลิ โยบ 12:7-8 กล่ำวไว้ว่ำ “แต่จงถำมสตัว์

ทัง้หลำย แล้วพวกเขำจะสอนคณุ หรือจงถำมนกบนท้องฟ้ำ แล้วพวก

เขำจะบอกคุณ หรือจงพูดกับโลก แล้วเธอจะสอนคุณ หรือให้ปลำใน

ทะเลแจ้งแก่คุณ” ดังนั้น สัตว์ทั้งหลำย โลก ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงเป็น

ตัวตนที่มีปัญญำ เป็นที่เคำรพ ซึ่งกำรคงอยู่ของพวกเขำเป็นพระพร

อย่ำงยิ่งต่อมนุษย์

แต่สิง่ใดคอืกำรกระท�ำทีใ่ห้อภยัไม่ได้ทีต่่อต้ำนกฎของพระเจ้ำ

ที่เรำก�ำลังท�ำต่อสิ่งสร้ำงสรรค์ของพระบิดำแห่งสวรรค์? เรำก�ำลัง

ท�ำลำยสิ่งที่พระเจ้ำสร้ำงตั้งแต่บนบกไปจนถึงทะเล! ควำมโหดร้ำยที่

น่ำรังเกียจท่ีกระท�ำต่อสิ่งมีชีวิตไร้เดียงสำของพระเจ้ำในห้องทดลอง 
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ในกำรท�ำปศุสัตว์ ในกำรประมง อุตสำหกรรมไข่ นม ขนสัตว์ เครื่อง

ส�ำอำง และอื่น ๆ  อีกมำกมำย... อุตสำหกรรมเหล่ำนี้เลวร้ำย และไร้

มนุษยธรรมอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ ท�ำให้สัตว์ต่ำง ๆ  ที่บริสุทธิ์ ไม่มีทำงสู้ 

อ่อนโยน เพ่ือนร่วมอยู่อำศัยของเรำ สิ่งสร้ำงของพระเจ้ำ ถูกกักขัง 

และถูกทรมำน ถูกท�ำร้ำยด้วยวิธีต่ำง ๆ  มำกมำย ไม่มีโอกำสปกป้อง

ตวัเอง หรอืเปล่งเสยีงร้องขอควำมช่วยเหลอื! แม้ว่ำพวกเขำจะส่งเสยีง

เรยีกให้ช่วยอย่ำง แม่ววั แม่หมูทีก่�ำลงัร้องไห้ ตอนทีล่กูน้อยของพวก

เขำถูกพรำกไป ถูกทุบตี ถูกเตะ และถูกฆำตกรรม แต่ไม่มีใครสนใจ 

แม้แต่เด็ก 5 ขวบ ยังเข้ำใจควำมรู้สึกของพวกเขำ มันแย่ยิ่งกว่ำนรก

หลำยขุม! ลองคิดดูถ้ำพวกเขำเป็นลูกหลำน ญำติ เพื่อนของเรำ หรือ

ตัวเรำเอง! พวกเขำเป็นสิ่งมีชีวิต  มีอำรมณ์ มีควำมคิด มีควำมรู้สึก 

พวกเรำใครก็ตำมที่ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงจะรู้ว่ำพวกเขำมีบุคลิกของ

ตนเอง พวกเขำรับรู้ได้ถงึควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ควำมเจบ็ปวด ควำม

เศร้ำโศก ควำมสขุ และควำมตืน่เต้น ควำมจงรกัภักดี จงรกัภักดีอย่ำง

แท้จริง และไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัตว์เลี้ยงในบ้ำนกับสัตว์ชนิด

อื่นที่ถูกกักขังมำตลอดชีวิตของพวกเขำ ในกรงที่แออัดคับแคบของ

อุตสำหกรรมปศุสัตว์ หรือพื้นที่แออัดที่ถูกรั้วกั้นไว้ ฝนตกหรือแดด

ออก ไม่มีที่ก�ำบัง ทนต่อสภำพอำกำศต่ำง ๆ  สภำพที่เลวร้ำยอย่ำงคิด

ไม่ถึง และชีวิตของพวกเขำจบลงที่โรงฆ่ำสัตว์อย่ำงทำรุณ! เพื่อกำร

บริโภคของมนุษย์ ถ้ำเรำยังคิดว่ำเรำเป็นมนุษย์ในกรณีนี้

ส�ำหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ โปรดดสูำรคดทีีแ่นะน�ำดงัต่อไปนี ้เช่น 

สำรคดทีีไ่ด้รบัรำงวลั “คำวสไปเรซี”่“เอร์ิธลงิก์ส” “โดมเินยีน” และ 
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สำรคดทีีเ่ข้ำชงิรำงวัล “วอตเดอะเฮลธ์” และอืน่ ๆ  อกีมำกมำย... และ 

“จำกวกิฤตสูส่นัติสขุ” ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดฟรไีด้ที ่Crisis2Peace.org

ในศำสนำหลักทุกศำสนำมีสิ่งที่เหมือนกัน เช่น หลักค�ำสอน: 

“จงปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ เช่นเดยีวกบัทีท่่ำนต้องกำรให้ผูอ้ืน่ปฏิบตัต่ิอท่ำน” 

และ “เจ้ำจงไม่ฆ่ำ” “อหิงสำ” หมำยถึง ควำมไม่รุนแรง เป็นต้น... 

เหน็ได้ชดัว่ำกำรกนิสตัว์ประเภทใดกต็ำม สตัว์ทีม่คีวำมรูส้กึนกึคดิ ถกู

ห้ำมโดยส้ินเชิงในระบบควำมเชื่อหลักและค�ำสอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 

แต่มีบุตรของพระเจ้ำจ�ำนวนมำกมำย หรือผู้ศรัทธำในศำสนำต่ำง ๆ  

ไม่ปฏิบัติตำมค�ำชี้น�ำพื้นฐำนเหล่ำนี้ เพรำะเรำถูกพำออกนอกลู่นอก

ทำง ด้วยควำมเข้ำใจผดิว่ำ เรำจ�ำเป็นต้องกนิเนือ้ของสตัว์ต่ำง ๆ  ปลำ 

ไข่ และนม เพือ่สขุภำพทีแ่ข็งแรงควำมจรงินัน้กลบัตรงกนัข้ำม มีกำร

พสิจูน์แล้วในกำรศกึษำทำงวทิยำศำสตร์และทำงคลนิกิว่ำ กำรบรโิภค

เนือ้สตัว์ท�ำให้เกดิโรคต่ำง ๆ  มำกมำยต่อมนษุย์ เช่น มะเรง็ มะเรง็ทกุ

ชนิด และโรคหัวใจ ซึ่งท�ำให้เสียชีวิตก่อนวัย สร้ำงควำมเศร้ำโศกไม่

สิน้สดุ และควำมทกุข์ทรมำนก่อนนัน้ ไม่เพยีงแต่กบัผูป่้วยเท่ำนัน้ แต่

กับญำติ เพื่อน สมำชิกครอบครัวของพวกเขำ และคนที่พวกเขำรัก

ถึงเวลำแล้วที่จะตื่น และเปลี่ยนนิสัยที่โหดร้ำย นิสัยที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพร่ำงกำย และจิตวิญญำณ และควำมโหดร้ำย

รุนแรงทีเ่ก่ียวข้องกำรกนิอำหำรดัง้เดมิของเรำจำกสวนอเีดน คอืกำร

กินอำหำรวีแกน ที่ส่งเสริมทั้งร่ำงกำยและจิตใจ และสุขภำวะทำงจิต

วญิญำณ เรำสำมำรถมีชีวติทีมี่ควำมสขุ สขุภำพแขง็แรง เตบิโตอย่ำง
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บริสุทธิ์ด้วยอำหำรจำกพืช นักแสดงชำยหญิง นักกีฬำ ผู้เล่นกีฬำ 

แชมป์ศิลปะกำรต่อสู้ แพทย์ นักวิทยำศำสตร์ ผู้ได้รับรำงวัลโนเบล 

ฯลฯ... เป็นแบบอย่ำงทีด่งีำมของกำรกินอำหำรจำกพืชทีดี่ต่อสขุภำพ 

สิง่นีย้งัเป็นไปตำม “เจ้ำจะต้องไม่ฆ่ำ” หรือ “อหงิสำ” หมำยถงึ ควำม

ไม่รุนแรง ในขณะที่กำรกินเนื้อสัตว์ขัดต่อข้อบัญญัตินี้จำกพระเจ้ำ 

แม้ว่ำเรำจะไม่ใช่คนที่ฆ่ำ เรำท�ำให้คนอื่นฆ่ำเพื่อเรำ สัตว์ต่ำง ๆ  ทุกข์

ทรมำนและตำยเช่นกัน เพียงเพื่อมื้ออำหำรของเรำ ซึ่งเรำสำมำรถ

ทดแทนด้วยอำหำรจำกพืชอืน่ ๆ  และทกุวนันีย้ิง่ง่ำยมำกขึน้ด้วย ดังนัน้ 

เนื่องจำกกำรฆ่ำสัตว์  ตัวตนของเรำ  มือของเรำชุ่มไปด้วยเลือดของ

ผู้บริสุทธ์ิ โปรดสอนเร่ืองนี้ซ�้ำ ๆ  แก่ผู้ศรัทธำที่ติดตำมท่ำนที่เชื่อใน

ตัวท่ำน ท่ำนประมุขศำสนำและท่ำนสำธุคุณที่เคำรพ ในฐำนะผู้เป็น

สัญลักษณ์ของควำมเมตตำและควำมรักเยี่ยงนักบุญ ดังนั้น พวกเขำ

จะฟังท่ำน! เราไม่สามารถปล่อยให้ซาตาน หรือมายา  ปีศาจ 
หรือพลังทางลบล่อลวงเราให้หลงทางต่อต้านพระประสงค์
ของพระเจ้าได้อีกต่อไป และต่อต้ำนสติปัญญำโดยก�ำเนิด และ

ธรรมชำติที่เมตตำของเรำได้

ก่อนทีจ่ะอ่ำนจดหมำยฉบบันีต่้อ ฉนัจะอ่ำนตวัอย่ำงกำรห้ำม

กินเนื้อสัตว์ในศำสนำหลัก ๆ  ของโลก สองสำมตัวอย่ำง ในกรณีที่มี 

ผูอ้ืน่ฟังอยูด้่วย ผูอ้ืน่ทีไ่ด้ลมืข้อบญัญตัทิำงศำสนำในศำสนำของพวกเขำ 

ดังนั้น ก่อนอื่นฉันจะอ่ำนตำมล�ำดับตัวอักษร
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ศาสนาบาไฮ

“เก่ียวกับกำรกนิเนือ้ของสตัว์ และกำรละเว้นจำกสิง่นัน้ คณุจงรูอ้ย่ำง

มัน่ใจว่ำ ในตอนเร่ิมต้นของกำรสร้ำงสรรค์ พระเจ้ำทรงก�ำหนดอำหำร

ส�ำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และกำรกินที่ตรงข้ำมกับข้อก�ำหนดนั้น ไม่

ได้รับอนุญำต”

~	คดัสรรจากบนัทกึของบาไฮเกีย่วกบับางแง่มมุของสขุภาพและ

การรักษา

ศาสนาพุทธ

“…เนื้อสัตว์ทั้งหมดที่กินเข้าไปโดยสิ่งมีชีวิต  เป็นญาติพี่น้อง
ของพวกเขาเอง”

~	ลังกาวตารสูตร	(พระไตรปิฎก	เล่มที่	671)

“และหลังจำกกำรให้ก�ำเนิดทำรก ผู้ดูแลจะต้องไม่ฆ่ำสัตว์ใด ๆ  เพื่อ

เลี้ยงดูผู้เป็นแม่ด้วยอำหำรที่เป็นจำนเนื้อ และไม่รวมตัวญำติพี่น้อง

มำกมำยเพือ่ดืม่เหล้ำ หรอืกนิเนือ้สตัว์… เพรำะ ณ เวลำทีย่ำกล�ำบำก

ในกำรให้ก�ำเนิด มีปีศำจ สัตว์ประหลำด ภูตผีที่ชั่วร้ำยนับไม่ถ้วน ที่

ต้องกำรบริโภคเลือดที่ส่งกล่ินเหม็น... ด้วยกำรใช้วิธีที่โง่เขลำ และ

งมงำยไปฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรบริโภค... พวกเขำน�ำค�ำสำปแช่งมำสูต่วัพวก

เขำเอง ซึ่งเป็นอันตรำยต่อทั้งมำรดำ และทำรก”

~	พระสูตรกษติคิรรภ์	บทที่	8
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อีกตัวอย่ำงหนึ่ง:

“จงระวังในช่วงหลังจำกที่มีคนเสียชีวิต ไม่ฆ่ำหรือท�ำลำยหรือสร้ำง

กรรมชั่ว โดยกำรบูชำหรือถวำยสังเวยชีวิตต่อปีศำจและเทพต่ำง ๆ ... 

เพรำะกำรฆ่ำเช่นนัน้ หรือกำรฆ่ำทีท่�ำลงไป หรอืกำรบชูำเช่นนัน้ หรอื

ถวำยสงัเวยชวีติเช่นนัน้ จะไม่มแีม้กระทัง่ส่วนน้อยนดิของพลงัที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ  แก่คนตายเลย แต่จะเพิ่มบาปกรรม
มากยิ่งขึ้น รวมกับกรรมก่อนหน้านั้น ท�าให้มันยิ่งลึกขึ้น และ
ร้ายแรงมากยิ่งขึ้น… ดังนั้น ท�าให้การไปเกิดใหม่สู่สถานะที่ดี
นั้นล่าช้า” หรือส่งพวกเขำไปลงนรกเร็วขึ้น

~	พระสูตรกษติคิรรภ์	บทที่	7

กรรมหมำยถึงกำรชดใช้ “เมื่อคุณหว่ำนพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่น

นั้น” ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่ำวไว้เมื่อคุณหว่ำนพืชเช่นไร ย่อมได้

ผลเช่นนั้น” นั่นคือควำมหมำยของกรรมในภำษำสันสกฤต

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“หำกภกิษไุม่ได้สวมใส่เสือ้ผ้ำทีท่�ำจำกผ้ำไหม” ผ้ำไหมทีท่�ำจำกหนอน

ไหม “รองเท้ำบูทหุ้ม หนงัสัตว์และขนสตัว์ และละเว้นจำกกำรบรโิภค

นม ครีม และเนย พวกเขำจะหลุดพ้นอย่ำงแท้จริง... ถ้ำคนสำมำรถ

ควบคุมร่ำงกำย และจิตใจของเขำได้ และด้วยเหตุนี้ จึงละเว้นจำก

กำรกินเนื้อสัตว์ และละเว้นกำรสวมใส่ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ ฉันพูดว่ำ

เขำจะหลุดพ้นอย่ำงแท้จริง”

ภิกษุ หมำยถึง พระสงฆ์

~	ศูรางคมสูตร



436 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“หำกมลีกูศษิย์ของฉนัคนใด ไม่ได้พจิำรณำอย่ำงสตัย์ซือ่ และยงัคงกนิ

เนือ้สตัว์ เรำควรรู้ว่ำเขำเป็นเช้ือสำยของแคนเดลำ เขาไม่ใช่ลกูศษิย์ 
ของฉัน  และฉันไม่ใช่อำจำรย์ของเขำ  ดังนั้น มหำมำตี หำกใคร

ต้องกำรเป็นญำติของฉัน เขาไม่ควรกินเนื้อสัตว์ใด ๆ ”

แคนเดลำ หมำยถึง นักฆ่ำหรือฆำตกร

~	ลังกาวตารสูตร	

ศาสนากาวด่าย

“สิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุ คอืหยดุกำรฆ่ำ... เพรำะว่ำสัตว์ต่ำง ๆ  มีจิตวญิญำณ

เช่นเดยีวกัน และมคีวำมเข้ำใจเหมอืนมนษุย์... หากเราฆ่าสตัว์และ
กินพวกเขา เราจะติดหนี้พวกเขา หนี้เลือด”

~	ค�าสอนของนักบุญ	เกี่ยวกับการรักษาศลีทัง้สบิ	–	การละเว้น

จากการฆ่า	ตอนที่	2

ศาสนาคริสต์

“เนื้อส�ำหรับกระเพำะ และกระเพำะส�ำหรับเนื้อ: แต่พระเจ้ำจะ

ท�ำลำยทั้งเนื้อและพวกเขำ”

~	1	โครนิธ์	6:13	พระคัมภรี์ไบเบลิ



446 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“แต่ขณะท่ีเศษเนือ้ยงัติดอยูท่ีฟั่น และยงัเคีย้วไม่หมดเสยีด้วยซ�ำ้ พระ

ผู้เป็นเจ้ำทรงกริ้วผู้คนเหล่ำนั้นมำก พระผู้เป็นเจ้ำจึงท�ำให้พวกเขำ

เป็นโรคระบำดร้ำยแรง

~	กันดารวถิ	ี11:33	พระคัมภรี์ไบเบลิ

ศาสนาขงจื๊อ

“มนษุย์ทัง้หมดมจีติใจท่ีไม่สำมำรถทนเหน็ควำมทกุข์ทรมำนของผูอ้ืน่

~	เม่งจื้อ	กงซุนจ้าน	บทที่	6

กำรได้เห็นสัตว์มีชีวิต มนุษย์ผู้ดีเลิศจะไม่สำมำรถทนที่จะเห็นพวก

เขำตำยได้ กำรได้ยนิเสยีงร้องของพวกเขำเมือ่ใกล้ตำย มนษุย์จะไม่
สามารถทนที่จะกินเนื้อของพวกเขาได้”

~	เม่งจื้อ	กษัตรยิ์ฮุ่ยแห่งเหลยีง	บทที่	4

ศาสนามะพร้าว

“เพ่ือควำมสงบสขุ มนษุยชำตต้ิองสงบสขุกบัสัตว์ต่ำง ๆ  ก่อน อย่ำฆ่ำ

พวกเขำเพื่อเลี้ยงตัวเรำเอง แล้วเรำจะพบควำมสงบสุขในหมู่ผู้คน”

~	วัดนามโกว๊กฟัต



456 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

เอสซีนส์

“ฉันมำเพื่อยุติกำรสังเวย และงำนฉลองเลี้ยงเลือดเนื้อ และถ้ำคุณ

ไม่หยดุถวายและกนิเนือ้สตัว์ และเลอืด พระเจ้ำจะไม่หยดุโกรธ

คุณ”

~	พระวรสารนักบุญสบิสอง

ศาสนาฮินดู

“เนือ่งจำกคณุไม่สำมำรถชุบชีวติสตัว์ทีถ่กูฆ่ำได้ คณุต้องรบัผดิชอบใน

กำรฆ่ำพวกเขำ ดงันัน้ คณุจะไปนรก ไม่มทีำงทีค่ณุจะได้รบัอสิรภำพ”

~	อาด–ิลลิา	บทที่	17	บรรทัดที่	159-165

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“เขำ ผู้ปรำรถนำที่จะเพิ่มพูนเนื้อของเขำเอง ด้วยกำรกินเนื้อของสิ่ง

มีชีวิตอื่น ๆ  จะมีชีวิตอยู่ในควำมทุกข์ ตอนที่เขำกลับมำเกิดเป็นสำย

พันธุ์อื่นใด ๆ  ก็ตำม”

~	มหาภารตะ	อนุ	115.47.	FS	หน้า	90

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“โอ กษตัรย์ิทีด่ทีีส่ดุ! หำกสิง่ทีไ่ด้มำโดยกำรท�ำร้ำยผูอ้ืน่ แล้วน�ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรกระท�ำที่เป็นมงคลใด ๆ  มันจะให้ผลลัพธ์ในทำงตรง

กันข้ำม ในช่วงเวลำแห่งกำรบรรลุผล”

~	เทว	ีภควัม	หนังสอืเล่มที่	4	บทที่	4	บทกวทีี่	32



466 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

ศาสนาอิสลาม

“พระอลัเลำะห์จะไม่ประทำนควำมเมตตำต่อผูใ้ด ยกเว้นผูท้ีใ่ห้ควำม

เมตตำต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ”

~	ศาสดามูฮัมหมัด	(สันตสิุขจงมแีด่พระองค์)	หะดษี

อีกหนึ่งตัวอย่ำง:

“อย่ำอนุญำตให้กระเพำะอำหำรของคุณกลำยเป็นสุสำนของสัตว์

ต่ำง ๆ !”

~	ศาสดามูฮัมหมัด	(สันตสิุขจงมแีด่พระองค์)	หะดษี

ศาสนาเชน

“พระท่ีแท้จรงิไม่ควรยอมรบัอาหารและเครือ่งดืม่เหล่านัน้ ตำม

ทีไ่ด้ถกูเตรยีมเป็นพิเศษเพ่ือเขำซ่ึงเกีย่วข้องกบัการฆ่าสิง่มชีวีติ”

~	กรติังคสูตร

ศาสนายิว

“และไม่ว่ำคนใดในชำตอิสิรำเอลหรอืคนต่ำงด้ำวทีอ่ำศยัอยูท่่ำมกลำง

คุณ ที่กินสิ่งใด ๆ  ที่มีเลือด ฉันจะตั้งหน้าต่อต้านกับผู้ที่กินเลือด
นั้น และจะตัดเขำออกจำกท่ำมกลำงชนชำติของเขำ”

~	เลวนีติ	ิ17:10	พระคัมภรี์ไบเบลิ

*เลือด: หมำยถึง “เนื้อ” ที่มีเลือด



476 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

ศาสนาซิกข์

“ปุถุชนเหล่ำนั้น ผู้เสพกัญชำ เนื้อ และไวน์ – ไม่ว่ำพวกเขำจะแสวง

บุญ ถือศีลอด และประกอบพิธีกรรมใด ๆ  หรือไม่ก็ตำม พวกเขำ

ทั้งหมดจะไปนรก”

~	คุรุกรานธ์	ซาฮบิ	หน้า	1377

ศาสนาเต๋า

“อย่ำไปยงัภเูขำเพ่ือจบันกในรัง หรือไปทีน่�ำ้เพือ่วำงยำพษิปลำต่ำง ๆ  

และปลำซิว อย่ำฆ่ำวัว”

~	บันทกึของวถิเีงยีบ

ศาสนาพุทธแบบทิเบต

“กำรถวำยเนื้อสัตว์ซึ่งได้จำกกำรฆ่ำสัตว์แด่พระเจ้ำ เสมือนกับกำร

มอบเนื้อของลูก ๆ  ให้กับแม่ของพวกเขำ และนี่คือบำปกรรมอันน่ำ

สลดใจ”

~	หนทางสูงส่งของความเป็นลูกศษิย์:	ศลีของปรมาจารย์	บาป

มหันต์สบิสามข้อ	คุรุแกมโปปาผู้ยิ่งใหญ่

ศาสนาโซโรอัสเตอร์

“ฉัน พระอหุระ มำซดะ (หมำยถึง พระเจ้ำ) ประทำนเหล่ำต้นพืชสู่

ผืนดิน เพื่อน�ำมำเป็นอำหำรแก่ผู้ที่มี ควำมศรัทธำ และเป็นหญ้ำแห้ง

แก่วัวที่มีเมตตำกรุณำ”

~	อาเวสตะ



486 ค�ำขอร้องของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ 
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เป็นต้น... และอื่น ๆ  อีกมำกมำย แน่นอนว่ำมีมำกกว่ำนี้ นี่

เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู SupremeMasterTV.com

ดังนั้น ไม่ว่ำผู้คนจะศรัทธำในศำสนำใด ทุกคนต้องรักษำศีล

ที่ส�ำคัญที่สุด:  “เจ้ำจะต้องไม่ฆ่ำ” อหิงสำ ควำมไม่รุนแรง

ตอนนี้ถึงเวลำของมนุษยชำติ ที่จะกลับไปสู่วิถีที่พระผู้สร้ำง

ของเรำ  แต่เดิมตั้งใจให้บุตรของพระองค์ได้ด�ำเนินชีวิต – ในควำมมี

เกียรติ ควำมเคำรพ สันติสุข ควำมรัก และกำรเป็นผู้ดูแลที่ดีต่อผู้อยู่

อำศัยบนโลกของเรำ โปรดย�้ำเตือนผู้ศรัทธำของท่ำนถึงเรื่องทั้งหมด

นี้ และอีกมำกมำย ฉันทรำบว่ำ ท่ำนท�ำแล้ว แต่โปรดพูดซ�้ำ ๆ  และ

อธิบำยให้พวกเขำฟังว่ำ มันส�ำคัญที่สุด ส�ำหรับวิญญำณของพวกเขำ

เอง และดำวเครำะห์ของเรำ ส�ำหรับโลกของเรำ ถึงเวลำที่ควำมทุกข์

ทรมำนของสัตว์ทั้งหลำยจะยุติลง เพรำะพวกเขำมีสิทธิที่จะใช้ชีวิต

อย่ำงมเีกียรต ิมอีสิรภำพ และสงบสขุกบัผูท้ี ่  พวกเขำรกัในธรรมชำติ 

ตำมพระประสงค์เดิมของพระเจ้ำ

ได้โปรดช่วยชีวิตสิ่งสร้ำงของพระเจ้ำ ได้โปรดช่วยยุติควำม

ทุกข์ของผูบ้ริสทุธ์ิ เรำก่อสงครำมต่อกนั แล้วเรำกก่็อสงครำมกบัสตัว์

ต่ำง ๆ  สิ่งเหล่ำนี้ไม่ถูกต้อง กำรกระท�ำเหล่ำนี้ไม่ถูกต้อง กำรกระท�ำ

เหล่ำนี้ต่อต้ำนพระบัญญัติ และพระประสงค์ของพระเจ้ำ ได้โปรดย�้ำ

เตอืนผูศ้รทัธำของท่ำน ฉันเช่ือในปัญญำของท่ำนประมขุศำสนำ และ
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ท่ำนสำธุคุณที่เคำรพทุกท่ำน ในกำรน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง

ใหญ่! เรำต้องเปลี่ยน ฉันเชื่อว่ำท่ำนประมุขศำสนำ และท่ำนสำธุคุณ

ที่เคำรพ ท่ำนสำธุคุณ ทุกท่ำนจะน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

นี้ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตวีแกนที่รวมไว้ซึ่งควำมรัก ควำมเมตตำ และ 

ควำมเคำรพทั้งหมดเพื่อเหล่ำสรรพสัตว์ และเชื่อฟังพระบัญญัติ

ของพระเจ้ำ ได้โปรดส่งเสริมสิ่งเหล่ำนี้ให้กับนักบวช พระ แม่ชีและ 

ผู้ศรัทธำทุกคนของท่ำน

พลงัของต�ำแหน่งทีท่่ำนได้รบัควำมไว้วำงใจจะช่วยเป็นก�ำลงั

ใจที่ส�ำคัญ มีประสิทธิผลส�ำหรับประชำชนของโลกให้ท�ำตำมกำรน�ำ

ของท่ำน ได้โปรดเป็น “วีรบุรุษของยุคเรำ” ช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตที่

บรสิทุธิท้ั์งหมดนี ้เพือ่นผูร่้วมอำศยัของเรำทีเ่รยีกว่ำ สตัว์ต่ำง ๆ  ผูท้ีไ่ม่

เคยท�ำร้ำยใคร ผูท้ีเ่ป็นพรต่อโลกของเรำ ผูท้ีแ่สนด ีมคีวำมรกั และใจดี

ต่อมนษุย์ รวมทัง้ต่อสตัว์ท่ีร่วมอำศยัของพวกเขำเองด้วย ในโทรทศัน์

สพุรมีมำสเตอร์ของเรำ เรำมีตวัอย่ำงมำกมำยเกีย่วกบัเรือ่งรำวเหล่ำนี ้

เก่ียวกับควำมรักควำมเมตตำ และควำมกรุณำของสัตว์ต่ำง ๆ  ที่ถูก

บันทึกไว้จำกทั่วโลก ได้โปรดบอกกับผู้ศรัทธำของท่ำนให้รับชม เรำ

ไม่สำมำรถคำดหวงัจำกสวรรค์ได้ หำกเรำสร้ำงนรก หรอืให้อภยัควำม 

ชั่วร้ำย  สังหำรหมู่สิ่งสร้ำงอันเป็นที่รักของพระเจ้ำ  ด้วยวิธีกำร

ฆำตกรรมหมู่ที่เลือดเย็น เรำไม่สำมำรถคำดหวังกำรผ่อนปรนจำก

สวรรค์ หำกเรำท�ำลำยสิ่งสร้ำงของพระเจ้ำ และปรำศจำกควำม

เมตตำต่อลูก ๆ  ของพระเจ้ำ ที่หมำยถึงสัตว์ต่ำง ๆ
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ต่อผู้น�ำทำงศำสนำและผู้น�ำทำงจิตวิญญำณทุกท่ำน

โปรดอย่ำละเลยสภำพเลวร้ำยทีน่่ำกลัวของพวกเขำ พระเจ้ำ

ทรงรู้ถึงควำมทุกข์ของพวกเขำทุกวัน สวรรค์และโลก เป็นพยำนใน

ควำมเจ็บปวดของพวกเขำ เสียงร้องของพวกเขำสั่นคลอนสวรรค์

ทั้งมวล และหัวใจของสิ่งมีชีวิตจ�ำนวนมำก ได้โปรดพูดแทนพวกเขำ 

ได้โปรดช่วยพวกเขำ เพรำะสิ่งนี้จะช่วยโลกของเรำ รักษำกำรเร่ง

ควำมเร็วของสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน กำรกระท�ำอัน

สูงส่งของท่ำน จะได้รับกำรบันทึกไว้ตลอดกำลโดยสวรรค์ และช่วย

สร้ำงบรรยำกำศทีม่เีมตตำบนดำวเครำะห์ของเรำ ช่วยสร้ำงสนัติภำพ

โลก และช่วยรกัษำเสถยีรภำพของสภำพอำกำศ  ซึง่ส�ำคญัต่อทกุชวีติ

บนโลกทุกชีวิต ขึ้นอยู่กับกำรกระท�ำที่เมตตำของท่ำน

ประชำกรโลก สตัว์ และลกูหลำนของเรำ จะจดจ�ำกำรกระท�ำ 

ท่ีเมตตำเยี่ยงวีรบุรุษของท่ำนไปตลอดกำล  ขออธิษฐำนให้ท่ำนมี 

ควำมสขุ เจรญิรุง่เรอืง แขง็แรง มชีีวติยนืยำว ในพระนำมของพระเจ้ำ 

สวรรค์ที่มีเมตตำเสมอจะพึงพอใจ พระเจ้ำที่ทรงมีควำมรักเสมอจะ

ให้อภัยต่อบำปกรรมของเรำ และต่อชีวิตของเรำให้ยืนยำว เพรำะ

เรำให้อภัย และยืดชีวิตของผู้ร่วมอำศัยของเรำ สัตว์ต่ำง ๆ  ที่มีควำม

รักและอ่อนโยน

ขอพระเจ้ำประทำนพรแก่ท่ำน ท่ำนประมุขศำสนำที่เคำรพ 

และท่ำนสำธุคณุทกุท่ำน และประทำนพรแก่ภำรกจิอนัสงูส่งของท่ำน

อย่ำงมำกล้น และขอพระเจ้ำประทำนพรแก่โลกของเรำ

อำเมน ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ และขอขอบคุณ

ในควำมรักของพระเจ้ำ ขอบคุณ 20



51

ข้อความเร่งด่วนจากอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ถึงผู้น�าและรัฐบาลทั่วโลก7

Supreme Master Ching Hai’s 
Appeal to All Religious and Spiritual Leaders6   
 

 

ท่านผู้น�าและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคารพนับถือ 

ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ  ส�าหรับทุกสิ่งที่คุณได้ท�ามาเพื่อ

ช่วยเหลือโลกของเราอย่างดีที่สุดจนทุกวันนี้ ฉันขอ

ขอบคุณทุกท่าน นี่เป็นเพียงการเตือนความจ�า เพราะ

ฉันรู้ว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรท�าอย่างไร คุณต้อง

ปกป้องทั้งหมดภายใต้การดูแลของคุณ – พลเมืองร่วม

ชาติและผู้ร่วมอยู่อาศัย นั่นคือที่เรียกว่าสัตว์ พวกเขา

ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย และต้องอยู่ในพลังความ

เมตตาของมนุษย์ ความจริงก็คือ มันไม่มีการฆ่า

สัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ไม่มีการฆาตกรรมหมู ่

ผูบ้รสิทุธิโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย โลกก�าลงัลกุไหม้ 

ถูกการคุกคามที่จะเลวร้ายลงได้ทุกขณะ 

มนุษย์และสัตว์ก�าลังสูญสิ้นใน

อัตราที่น ่าตกใจ สวรรค์และ
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โลกก�าลังระบาดไปด้วยโรคใหม่ ๆ  ที่แปลกประหลาด

กว่าที่เคย สัญญาณการท�าลายล้างปรากฏชัดทุกที่ 

สัญญาณแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองอ�าพันแล้ว และ

ชดัเจนทัว่โลกของเรา! ภูมอิากาศของเราก�าลังเร่งเรว็ขึน้ 

อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ การเลีย้งปลา ไข่ นม ฯลฯ 

สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตก๊าซ

มเีทนทีร้่ายแรงท่ีสดุซึง่ท�าให้ดาวเคราะห์ของเราร้อนขึน้ 

ดงันัน้ การหยดุธรุกจิฆาตกรรมทีโ่หดเหีย้มเป็นวธิทีีเ่ร็ว

ที่สุดในการท�าให้โลกของเราเย็นลง 

คุณมีอ�านาจที่จะหยุดทั้งหมดนี้  คุณมีสิทธิ์

ในการน�ากฎหมายวีแกนมาใช้ ไม่มีธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับการทรมานสัตว์อีกต่อไป ความ

เจ็บปวด ความทุกข์ทรมานเป็นศูนย์ ส�าหรับทุกสิ่งมี

ชีวิต มนุษย์และสัตว์ท้ังปวง เพราะความเอื้ออารีจะ

ได้รับความเอ้ืออารี และความเมตตาจะได้รับความ

เมตตา ความปรานีจะได้รับความปรานีจากสวรรค์ 
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และกฎหมายวีแกนนี้ เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด ในการกอบกู้โลกของเรา ดังนั้นอย่า

หนีอีกต่อไป จากการตัดสินใจที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าง

ง่าย ๆ  เพียงออกกฎหมายวีแกนและลงนาม 

ก่อนท่ีมันจะสายเกินไปส�าหรับคุณ ในการตัดสินใจ 

ท�าสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนจะสายเกินไปที่จะเสียใจ ก่อนที่

ความพิโรธของพระเจ้าจะลงมาถึงเรา สภาพอากาศที่

เลวร้ายมากข้ึน ภัยพิบัติท่ีมากข้ึน ความสยดสยองทีม่าก

ขึน้ การสญูเสยีชวีติมากขึน้ ทรพัยากรทีม่ค่ีาหายไปมาก

ขึ้น หายนะทางการเงินมากขึ้น ท�างานเพื่อพระเจ้า กับ

พระเจ้า ดังนั้นคุณจะรู้สึกเบา บริสุทธิ์ และมีความสุข 

ด้วยการท�าสิง่ทีถู่กต้องทนัที ออกกฎหมายวีแกน

เพื่อช่วยโลกของเรา ออกกฎหมายวีแกน
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นี่คือจดหมำยเปิดผนึกถึงท่ำนผู้น�ำ และรัฐบำลต่ำง ๆ  ในโลก

นี้ ก่อนอื่น ฉันขอขอบคุณอย่ำงจริงใจที่ท่ำนเสียสละเวลำส่วนตัว

และท�ำงำนนอกเวลำ และรับใช้สำธำรณชนเป็นเวลำยำวนำนเพือ่น�ำ

มำตรฐำนของพลเมืองร่วมชำต ิมำสูร่ะดับทีพึ่งเป็นในด้ำนต่ำง ๆ  มำก

ขึ้น พร้อมทั้งเสียสละควำมสุขส่วนตัว ควำมเป็นอยู่อันดี และเวลำที่

มีค่ำ รวมทั้งอดทนต่อค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์บำงครั้ง ฉันขอขอบพระคุณ

เป็นพเิศษต่อท่ำนผูน้�ำ และรฐัมนตรทีีม่คีวำมส�ำคญัทัง้หลำย รวมทัง้ผู้

อยูใ่นต�ำแหน่งสงูในคณะรฐับำลต่ำง ๆ  ในโลกน้ี ทีพ่ยำยำมอย่ำงเต็มที่

ในกำรปกครองประเทศด้วยทกุสิง่ทีพ่วกเขำม ีฉนัก�ำลงัช่วย ด้วยวธินีี้ 

และวธิทีีม่องไม่เห็น ฉันก�ำลงัสนบัสนนุท่ำนด้ำนจติใจ และจติวญิญำณ 

ด้วยควำมรัก และควำมเคำรพทัง้หมด และด้วยควำมปรำรถนำดทีีส่ดุ 

ฉนัส่งจดหมำยฉบบันีอ้อกอำกำศเพือ่ให้ควำมกระจ่ำงกบับำงค�ำถำม 

และอำจเป็นควำมตั้งใจที่ไม่ชัดเจนนักของฉัน ในจดหมำยที่ฉันได้ส่ง

ไปให้ท่ำนก่อนหน้ำนี้ ค�ำตอบที่ส�ำคัญที่สุด แน่นอน คือว่ำมันไม่เกี่ยว

กับกำรฆ่ำอย่ำงมีนุษยธรรม แต่มันเกี่ยวกับกำรที่เรำต้องไม่ฆ่าเลย 

ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลย

ท่ำนผูน้�ำทีน่บัถือและเจ้ำหน้ำทีร่ฐับำล ฉันขอขอบคณุท่ำนอย่ำง

จริงใจต่อสิง่ทีท่่ำนท�ำมำจนถงึวนันีเ้พือ่ช่วยโลกของเรำอย่ำงดทีีสุ่ดเท่ำ

ทีท่�ำได้ โดยเฉพำะผูด้�ำรงต�ำแหน่งผูน้�ำระดบัสงู เช่น พระมหำกษตัรย์ิ 

พระรำชินี เจ้ำชำย เจ้ำหญิง นำยกรัฐมนตรี ประธำนำธิบดี รัฐมนตรี

ในกระทรวงต่ำง ๆ  ฉันขอขอบคุณทุกท่ำน ในนำมของพลเมืองทุก

คน ในโลกนี้ ฉันชื่นชมในสิ่งที่ท่ำนได้ท�ำไป ไม่เป็นกำรง่ำยที่จะอยู่ใน
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ต�ำแหน่งผู้น�ำ และท�ำงำนกับบุคคลที่มีบุคลิกต่ำง ๆ  ควำมเห็นต่ำง ๆ  

และอื่น ๆ  นี่เป็นเพียงสิ่งเตือนใจ เพรำะฉันทรำบว่ำท่ำนรู้ว่ำ สิ่งที่ถูก

ต้องที่จะต้องท�ำคืออะไร ท่ำนรู้ว่ำมันคืออะไร ใช่ เพรำะท่ำนเฉลียว

ฉลำด เหตนุีท่้ำนจงึได้รับเลอืกมำเป็นผูน้�ำ และช่วยในทีท่ีจ่�ำเป็น ช่วย

ใครก็ตำมที่ต้องกำร รวมทั้งผู้อำศัยร่วมโลกของเรำคือสัตว์ต่ำง ๆ  แต่

ท่ำนรู้ว่ำต้องท�ำอะไร ท่ำนรูล้กึในใจว่ำต้องท�ำอะไร อะไรคอืสิง่ถกูต้อง

ที่ต้องท�ำเพื่อโลกนี้ สวรรค์มอบให้ท่ำนรับผิดชอบ ต่องำนที่ท่ำนท�ำ

บนโลกนี้ เป็นตัวแทนควำมยุติธรรม เพื่อดูแลบุตรหลำนของพระเจ้ำ 

และท่ำนรู้ถึงควำมเสียหำยหำกไม่กระท�ำ ท่ำนต้องปกป้องทุกชีวิต 

ที่อยู่ภำยกำรคุ้มครองของท่ำน – พลเมืองร่วมชำติ  และเพื่อนร่วม

อำศัยที่เรียกว่ำสัตว์ พวกเขำไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้เลย และต้อง

อำศัยพลังควำมเมตตำของมนุษย์ ฉันได้เขียนจดหมำยหลำยฉบับ

ถึงท่ำนทั้งหลำย ทุกท่ำนที่ท�ำงำนในคณะรัฐบำล หลำยท่ำนตอบมำ 

หลำยท่ำนมคี�ำถำมต่ำง ๆ  กนัไป บำงท่ำนไม่ตอบ อำจเป็นเพรำะท่ำน

ต้องกำรเวลำไตร่ตรองเร่ืองนี ้มันบบีหัวใจใช่ไหม? เพรำะฉนัสำมำรถ

ได้ยินเสียงร้องที่ทุกข์ทรมำนของสัตว์ ท่ำนจะไม่ได้ยินได้อย่ำงไร? 

ท่ำนได้รับกำรปกป้องมำกกว่ำ ในด้ำนสุขภำพ และอื่น ๆ  พลเมืองที่

ยำกจนได้รับน้อยกว่ำ – หลำยคนทีย่ำกจนกย็งัได้รบักำรคุม้ครองตำม

ที่พวกเขำต้องกำร แต่สัตว์ต่ำง ๆ  แน่นอนว่ำ ไม่มีเสียง หรือทำงเลือก 

ไม่มีทนำยที่จะปกป้องตัวพวกเขำเลย โปรดสวดอ้อนวอนสวรรค์ให้

ปรำนีพวกเรำ และสตัว์ทัง้หลำย ลองคดิถงึตวัเรำเป็นพวกเขำ ถกูส่ง

ไปสูค่วำมโหดร้ำยอย่ำงไร้ทำงสู ้ บำงทีท่ำนอำจยังไตร่ตรองเกี่ยวกับ



567 ข้อควำมเร่งด่วนจำกอนุตรำจำรย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบำลทั่วโลก

มันอยู่? เรำขอบคุณสวรรค์ในควำมช่วยเหลืออะไรก็ตำม ที่ส่งมำยัง

โลกเรำ และทุกชีวิตบนดำวเครำะห์นี้ อำเมน

สัตว์ทั้งหลำยต่ำงมีวิญญำณ มีปัญญำ ควำมรู้ และบำงตัวมี

พลังวิเศษทั้งที่มองเห็นได้ และมองไม่เห็น บำงคร้ังเรำสำมำรถเห็น

ได้มัน และน่ำอัศจรรย์ ฉันจะเล่ำเรื่องหนึ่งให้ท่ำนฟัง ฉันอำศัยอยู่

ในบริเวณเต็มไปด้วยภูเขำที่ห่ำงไกล สูงขึ้นไปบนภูเขำ มีลิงอยู่บำง

ตัวที่แวะเวียนมำ บริเวณที่ฉันอำศัยอยู่ ขุดรำกไม้เพื่อกิน และฉันให้

อำหำรพวกเขำบ้ำง พวกเขำจะ “ขอบคณุ” ขอบคณุฉนัเสมอ ฉนับอก

ไปว่ำ “จงขอบคุณสวรรค์ ฉันเพียงส่งผ่ำนของขวัญนี้ให้คุณ ขอบคุณ

พระเจ้ำ” และทุกครั้งที่พวกเขำเห็นฉัน พวกเขำมักทักทำยฉันด้วย 

“เรำขอให้ท่ำนอยู่ดีมีสุข” “อู! อู!” นั่นคือ “เรำขอให้ท่ำนอยู่ดีมี

สุข” และขอบคุณก็คือ: “เออ!” แบบนั้นทุกครั้ง ที่พวกเขำกินอะไร

อยู ่เพรำะฉนัวำงไว้ข้ำงนอก และฉันรอให้พวกเขำมำกนิทกุครัง้ไม่ได้

เสมอไป ฉนัจงึเข้ำมำข้ำงใน และเม่ือพวกเขำกนิเสรจ็แล้ว พวกเขำจะ

รอ รำชำของลงิจะรอ ให้ฉันโผล่ออกมำ หรือโผล่หน้ำต่ำงมำด ูและพดู

ว่ำ “เออ!” ก่อนที่เขำจะจำกไป เรื่องรำวเกี่ยวกับสัตว์ที่ช่วยฉัน หรือ

แสดงสติปัญญำของพวกเขำ มีมำกมำย มันเพียงแค่เรำไม่มีเวลำมำก

นกั ท่ีจะเล่ำทุกอย่ำงทีน่ี ่เพยีงมอีกีเรือ่งหนึง่ของแมงมุมทีช่่วยชวีติฉนั

ไว้ แมงมุมนี้ แมงมุมตัวนี้ใหญ่มำก ใหญ่กว่ำขนำดของฝ่ำมือของฉัน 

ขนำดเกือบเท่ำฝ่ำมือที่กำงออกของฉัน คืนหนึ่ง ประมำณตีสอง ฉัน

ก�ำลงันัง่สมำธ ิทนัใดนัน้ฉนักลุ็กขึน้ ต้องกำรทีจ่ะเขยีนอะไรบำงอย่ำง

ในไดอำรีข่องฉัน แล้วฉันเหน็แมงมุมตัวใหญ่ และเป็นครัง้ทีส่องทีเ่ขำ



577 ข้อควำมเร่งด่วนจำกอนุตรำจำรย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบำลทั่วโลก

มำ เพื่อเตือนฉันเกี่ยวกับบำงอย่ำง ดังนั้น ฉันจึงพูดว่ำ “วันนี้มันคือ

อะไร?”เขำบอกฉันว่ำ “อย่ำปิดไฟอยู่ห่ำงจำกโซฟำ” และฉันก็ก�ำลัง

คดิ“ ท�ำไม?” จำกนัน้ ฉันก็เหน็งเูลือ้ยมำ เกือบจะถงึทีฉ่นัก�ำลงันัง่อยู่ 

ดังนั้น แน่นอน ฉันใช้เครื่องมือชนิดเป็นตำข่ำย ที่คนใช้จับผีเสื้อ หรือ

อะไรบำงอย่ำงในบ้ำน เพื่อน�ำพวกเขำออกไปดังนั้น ฉันใช้มัน เพื่อให้

เขำเลือ้ยเข้ำไป และฉนัวำงเขำไว้ข้ำงนอก ฉนัรูส้กึขอบคณุจรงิ ๆ  ทีเ่ขำ

ช่วยชีวิตฉันในวันนั้น เพรำะว่ำมันเป็นงูพิษร้ำยแรงมำก ฉันสำมำรถ

บอกได้โดยสีและรูปทรงสำมเหลี่ยมตรงหัวของมัน และเรื่องรำวของ

ลิงเหล่ำนี้ยำวกว่ำมำก แต่ฉันไม่ต้องกำรเล่ำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มำก

เกินไป เพรำะจดหมำยยำว ฉันอำจจะเล่ำเรื่องให้กับผู้ที่ฉัน เรียกว่ำ 

ลูกศิษย์ในเวลำอื่นแล้ว และกมี็เรือ่งรำวเกีย่วกบักระรอก ฯลฯ ฯลฯ 

หลำยเรื่องมำกเกี่ยวกับสัตว์ที่มำแสดงให้ฉันเห็นถึงสติปัญญำ และ

ควำมดีของพวกเขำ ที่จริงแล้ว ฉันได้ถำมแมงมุม “ท�ำไมเธอถึงดีกับ

ฉนั? นัน่เป็นครัง้ทีส่องทีเ่ธอได้ช่วยฉนั” แมงมมุบอกฉนัว่ำ “โอ เพรำะ

ว่ำท่ำนใจดมีำก ท่ำนไม่เคยฆ่ำเรำ” ฉนัพดูว่ำ “ฆ่ำเธอหรอื? ฉนั แม้แต่

จะคิดแบบนั้นได้ยังไง” เขำพูดว่ำ “ไม่ใช่แค่ประเภทแมงมุมแต่ท่ำน

ช่วยชวีติแมลงทัง้หมด จำกบ้ำนของท่ำน ท่ำนไม่เคยฆ่ำพวกเรำทีเ่ป็น

แมลงใด ๆ  ดังนั้น เรำต้องช่วยท่ำนด้วย” นั่นคือสิ่งที่เขำพูด

สัตว์ต่ำง ๆ  นั้นมหัศจรรย์ แต่น่ำเสียดำย ที่เรำไม่เหลือควำม

สำมำรถในกำรสื่อสำรทำงโทรจิตแล้ว ซึ่งเป็นสำกล และสะดวกมำก

ส�ำหรบัสิง่มชีวีติต่ำง ๆ  จะสือ่สำรกันและกนัโดยไม่ต้องใช้ภำษำ เพรำะ

ว่ำเรำมภีำษำต่ำง ๆ  มำกมำย สตัว์ต่ำง ๆ  พวกเขำกม็ภีำษำของพวกเขำ
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เอง มันก็อำจจะสะดวกกว่ำหำกเรำจ�ำวิธีกำรสื่อสำรภำยในได้ และ

สตัว์ต่ำง ๆ  แม้กระทัง่ต้นไม้ พวกเขำช่วยฉนัหลำยครัง้ เหตนุีฉ้นัจงึเป็น

หนีบุ้ญคณุพวกเขำ ไม่นำนมำนี ้เพรำะฉนัไปปรำศรยัมำกมำยเกีย่วกับ 

สนัตภิำพของโลก และสนัติภำพของสตัว์ แน่นอน อะไรทีเ่หลอืทิง้อยู่

จำกลูกน้องของพลังลบ พวกเขำรบกวนฉันมำก ท�ำปัญหำทุกอย่ำง 

หำกตรงมำที่ฉันไม่ได้ แล้วพวกเขำก็สร้ำงปัญหำกับผู้ช่วยของฉัน 

เป็นต้น หรือท�ำให้เกดิเหตกุำรณ์บำงอย่ำง เพือ่ให้ฉนัเสยีเวลำ รบกวน

กำรท�ำสมำธิ ในกำรเข้ำฌำนท�ำสมำธิแบบเข้มข้นของฉัน

ฉันยังคงอยู่ในฌำน แต่พระเจ้ำบอกฉันว่ำ ฉันต้องเขียนเรื่อง

นี้ถึงท่ำน และฉันไม่มีเวลำเขียนไปถึงแต่ละท่ำนตลอดเวลำเหมือนที่

ท�ำมำ ดงันัน้ ฉนัจะน�ำออกอำกำศ บำงทมัีนอำจจะสะดวกกว่ำส�ำหรบั

ทุกท่ำนที่จะได้รับฟัง เพรำะท้ังหมดนี้มันคือค�ำตอบเดียว: การกิน
อาหารวีแกน โลกวีแกน ที่จะช่วยกอบกู้ดำวเครำะห์ของเรำ และ

มัน่คงในสนัตภิำพทีย่นืยำว ต่อทกุชวีติบนโลก ฉนัเดำว่ำท่ำนคงรูแ้ล้ว

ว่ำจะท�ำอะไรแล้ว  ฉนัหวงัเช่นนัน้ ฉนัเห็นอยูบ้่ำง เป็นก้ำวเลก็ ๆ  ของ

เด็ก ๆ  สู่โลกที่เมตตำของวิถีวีแกน เอำล่ะ อย่ำงน้อยหลำยชำติก�ำลัง

ช่วยชำติท่ีโชคดีน้อยกว่ำ และคนที่ขำดแคลนทั่วโลก และฉันรู้สึก

ขอบคณุอย่ำงมำก ส�ำหรบัสิง่นัน้ ขอบคณุพระเจ้ำ และให้พรท่ำน โลก

เรำจะดยีิง่ขึน้ อย่ำงแน่นอน แต่ตอนนีเ้รามอีกีก้าวทีต้่องเดิน: คอื

ก้าวแห่งวีแกน แล้วทุกอย่ำงก็จะสมบูรณ์ ท่ำนจะได้เห็น ทั้่งหมด

จะสงบสุข ทุกชีวิตจะผ่อนคลำย มีควำมสุข มีควำมสุขกว่ำตอนนี้ มี

สันติภำพมำกกว่ำนี้ มันอำจจะเป็นสวรรค์ด้วย
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แต่ท่ำนคงยงัคิดเก่ียวกับมันว่ำ จะท�ำอะไรดเีพือ่ให้มกีฎหมำย

วแีกน เพือ่บอกให้ทกุคนเป็นวแีกนและละทิง้เนือ้สตัว์ ไข่ นม และปลำ

ทั้่งหมด เมื่อฉันพูดว่ำเนื้อสัตว์ ฉันหมำยถึงปลำด้วย และอะไรก็ตำม

ที่เคลื่อนไหวได้ และแม้แต่ไข่ก็ไม่ดีส�ำหรับเรำ ยังเกี่ยวข้องกับกำรฆ่ำ

อยู่มำกมำย และกำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

อำกำศของดำวเครำะห์ของเรำแย่ลง เพรำะมีก๊ำซมีเทนและปัญหำ

ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทุกอย่ำง ท่ำนก�ำลังคิดอย่ำงหนัก นั่นอำจจะ

เป็นเหตผุลทีท่่ำนพยำยำมอย่ำงหนัก ทีจ่ะหลกีเลีย่งศตัรรู้ำยแรงทีส่ดุ

ต่อโลกของเรำ ตัวที่ท�ำให้สถำนภำพของมนุษย์ตกต�่ำลง และท�ำให้ 

เสยีชวิีตเป็นพัน ๆ  ล้ำน ทัง้มนษุย์และสตัว์ ทพุพลภำพ ท�ำให้ชวีติเป็น

พนั ๆ  ล้ำนอืน่ ๆ  พกิำร และยงัท�ำเช่นนีก้นัอยูท่กุวัน!!! แต่เรำไม่มเีวลำ

แล้วตอนนี ้ได้โปรดปฏบิตัอิย่างรวดเรว็ เราต้องหยดุสิง่นีท้ัง้หมด 

เรำเป็นเผ่ำพันธุ์ที่มีอำรยธรรม และเผ่ำพันธุ์ที่ฉลำด  มันคือศตวรรษ

ท่ี 21 มหำอำจำรย์หลำยท่ำนมำแล้วกไ็ป สอนเรำให้กรณุำและเมตตำ

ต่อทุกชีวิต เรำจะมำสังหำรหมู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  หรือมนุษย์ต่อไปอีกไม่

ได้ ท่ำนมอี�ำนำจทีจ่ะหยดุทั้ง่หมดนี ้ท่ำนมอีภสิิทธิท์ีจ่ะออกกฎหมาย

วีแกน ไม่มีธุรกิจใด ๆ  เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสัตว์อีก

ต่อไป ควำมเจบ็ปวดทรมำนต้องเป็นศนูย์ส�ำหรบัทกุชวีติ มนษุย์และ

สตัว์ และกฎหมายเกีย่วกบัสัตว์น้ันดีทีสุ่ด กฎหมายพทิกัษ์สตัว์ 

หมำยถึงกฎหมายวีแกน ไม่ก่อให้เกิดกำรท�ำร้ำยใด ๆ  กำรเจ็บปวด

ใด ๆ   หรอืควำมกลวัต่อสตัว์ เพรำะควำมกรุณำ เรำจะได้ควำมกรณุำ
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กลบัคนื และควำมเมตตำจะได้ควำมเมตตำกลบัคนื ควำมปรำนจีะได้

ควำมปรำนจีำกสวรรค์ “คณุหว่ำนอะไรกจ็ะได้เกบ็เกีย่วสิง่นัน้” พระ

คัมภีร์ไบเบิลกล่ำวเช่นนั้น ศำสนำหลักทั้งหมดของโลกกล่ำวเช่นนั้น 

และกฎหมายวีแกนน้ี  จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะ

ช่วยโลกของเรา

เพรำะท่ำนก็ทรำบกันดีแล้ว ตำมที่ค�ำเตือนของยูเอ็น ตำม

รำยงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ท่ำนก็รู้ เรำรู้ว่ำเนื้อสัตว์ ปลำ ไข่ นม 

กำรใช้สตัว์ในกำรทดลอง อตุสำหกรรมหนงัสตัว์ อะไรกต็ามท่ีเกีย่ว

กับการท�าร้ายสัตว ์ ไม่ว่ำจะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำ จะท�าร้ายโลก

ของเราอย่างร้ายแรงท่ีสุด เรำพูดเกี่ยวกับทุกอย่ำงของกำรลด

สภำพอำกำศ หรือลดมลภำวะทำงอำกำศ แต่กำรเลี้ยงสัตว์ ปลำ ไข่ 

อตุสำหกรรมนม เป็นต้น อะไรก็ตำมทีเ่ก่ียวกับสตัว์ เป็นกำรสร้ำงก๊ำซ

มีเทนที่อันตรำยที่สุด ซึ่งจะท�ำให้ดำวเครำะห์ของเรำร้อนขึ้น ดังนั้น 

กำรหยุดธุรกิจฆำตกรรมที่โหดร้ำยเหล่ำนี้ เป็นวิธีเร็วที่สุดเพ่ือท�ำให้

โลกเรำเย็นลง

อนึง่ ปลำวำฬ ท่ำนรูไ้หมว่ำ “ปลำ” ตวัโตมโหฬำรและอ่อนโยน 

ในทะเลนั้น พวกเขำเป็นผู้ช่วยโลก เป็นผู้ให้ออกซิเจน พวกเขำเก็บ

คำร์บอนไว้ในตัวเป็นเวลำนำนมำก ๆ  และพวกเขำสร้ำงออกซิเจน

ในช้ันบรรยำกำศอย่ำงน้อย 50% แก่โลกเรำ จินตนำกำรดูสิ? และ

ยังมีบำงคนล่ำพวกเขำ เพื่อเป็นอำหำร! ด้วยกำรข้ออ้ำงว่ำเป็นงำน

วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เรำจะต้องท�ำงำนวิจัยอะไรเกี่ยวกับปลำซึ่งมี



617 ข้อควำมเร่งด่วนจำกอนุตรำจำรย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบำลทั่วโลก

มำอยู่แล้ว ฉันหมำยควำมว่ำ เป็นหลำยแสนปีในทะเล?  ถ้ำเรำไม่

แตะต้องพวกเขำ เรำปล่อยพวกเขำให้อยู่กัน พระเจ้ำก็จะดูแลพวก

เขำเอง มีรำยงำนหนึ่ง ฉันจะอ่ำนมันให้ท่ำนฟัง จำกดร.[รำล์ฟ] ชำมี 

ดร.โธมัส โคซิมำโน ดร.คอนเนล ฟูลเลนแคมป์ และซีนำ ออซโตซัน 

ซึ่งเรำออกอำกำศไปในข่ำวเด่น เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ทำงโทรทัศน์สุพรีม

มำสเตอร์ วันที่ 28 ธันวำคม 2019 เพื่ออ้ำงอิง ตำมนี้: “รำยงำน

กองทนุกำรเงนินำนำชำต ิเรยีกร้องให้มกีำรอนรุกัษ์ปลำวำฬอย่ำงเร่ง

ด่วน  เพือ่จดักำรกับปัญหำอำกำศเปลีย่น” – ขนำดนีเ้ลย! ฉลำดมำก 

“นักเศรษฐศำสตร์จำกสหรัฐอเมริกำ ได้วิเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับ 

บทบำทของปลำวำฬ ในกำรดักจับคำร์บอน อธิบำยไว้ในสิ่งพิมพ์ 

‘กำรเงินและกำรพัฒนำ’ ของไอเอ็มเอฟ พวกเขำอธิบำยว่ำปลำวำฬ

นัน้ สำมำรถแยกคำร์บอนได้ประมำณ 33 ตนัในช่วงชวีติของพวกเขำ 

ขณะที่เมื่อเทียบกับกำรที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง ดูดซับมำกสุด 22 กิโลกรัม 

ต่อปี คำร์บอนจะถูกเก็บไว้ในร่ำงกำยของปลำวำฬ และออกจำก

ชั้นบรรยำกำศหลำยร้อยปี แม้แต่หลังจำกท่ีพวกเขำตำยไปแล้ว” 

มันจะอยู่ในร่ำงกำยของพวกเขำ และออกจำกชั้นบรรยำกำศของ

เรำ ท่ำนจินตนำกำรออกไหม? ดังนั้น พระเจ้ำทรงได้เตรียมผู้ช่วย 

หรือเทวดำที่แปลงกำยลงมำในรูปร่ำงของสัตว์ต่ำง ๆ  เพื่อช่วยเรำ

แล้ว โดยธรรมชำติแล้ว ปลำวำฬอำศัยอยู่ในมหำสมุทร ถ้ำพวกเขำ

จำกไปตำมธรรมชำติในมหำสมุทร พวกเขำก็จะอยู่ที่นั่น “นอกจำก

นี้  กิจกรรมของชีวิตปลำวำฬยังช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของ 

แพลงก์ตอนพชืมำกขึน้ด้วย” ขอย�ำ้ว่ำ: “ปลำวำฬผลติแพลงก์ตอนพชื
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ซึง่ให้ออกซเิจนในชัน้บรรยำกำศ อย่ำงน้อย 50% และจับคำร์บอนทัว่

โลก 40% ต่อปี” สี่สิบเปอร์เซนต์ ปลำวำฬดักจับคำร์บอนทั่วโลกได้ 

40% ต่อปี คิดดูสิ โอ้โฮ ในช่วงชีวิตของพวกเขำปลำวำฬทั้งหมดเป็น

อย่ำงนั้น และนั่นเป็นพันธกิจของพวกเขำ ฉันขอย�้ำว่ำ: “ปลำวำฬ

ดักจับคำร์บอนจำกทั่วโลก 40% ต่อปี” ปลำวำฬ นี่คือเว็บไซต์เพื่อ

ให้ท่ำนได้ดูทบทวน โอ ฉันจะเอำขึ้นจอให้ท่ำนได้อ่ำน โอเคนะ? 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/

natures-solution-to-climate-change-chami.htm

สภำพอำกำศของเรำเร่งเร็วขึน้ โลกเรำอยูใ่นอนัตรำย แต่ท่ำน

ยังคงเดินเหมือนหนูติดจั่น อำจจะยังก�ำลังคิดว่ำจะท�ำอะไรดี พวก

ท่ำนกล่ำวถงึทกุอย่ำง แต่ไม่พดูถงึเป้ำส�ำคญัทีสุ่ด เรำต้ังเป้ำครอบคลมุ

หลำยด้ำนแต่ไม่ใช่จดุส�ำคญั  เหมอืนกบักำรเกำนอกถงุเท้ำหนำ ๆ  ซึง่

จะไม่บรรเทำอำกำรคันเลย ถึงตอนนี้ นักวิทยำศำสตร์ได้เตือนเรำ

หลำยครัง้มำก ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ ด้วยหลกัฐำน ว่ำวีแกนนัน้เป็นวธิทีีดี่ท่ีสดุ 

มปีระสทิธภิำพทีส่ดุในกำรลดโลกร้อน กำรลดหรอืหยดุสภำพอำกำศ

เปลี่ยนแปลง หรือท�ำให้มันคงที่ มันดีส�ำหรับเรำทั้งหมด  มนุษย์และ

สตัว์ผูอ้ยูอ่ำศยั ใช่ พวกเรำเป็นแค่ผูอ้ำศยัในบ้ำนทีเ่ป็นโลกนี ้ไม่มสีทิธิ์

ท�ำลำยมันโดยไม่ถูกปรับโทษอย่ำงหนัก

 ฉนัก็แค่เขยีนค�ำพดูเหล่ำนี ้ตำมทีม่นัผดุขึน้ในหวัของฉนั โดย

ไม่ได้เรยีบเรยีง ฉนัขออภยั หวัใจท่ีปวดร้ำวของฉนั ไม่ได้ท�ำให้มันง่ำย

ส�ำหรับฉนัทีจ่ะพดูค�ำไพเรำะ หรอืพดูอ้อมค้อม  พระเจ้ำทรงสัง่มอืของ
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ฉนั ขณะทีค่�ำอธษิฐำนพร่ังพรูภำยในใจของฉัน เพือ่โลกวแีกน เพือ่ที่

เรำจะได้มีโลกสันติภาพที่ยั่งยืน ส�ำหรับทุกชีวิตบนโลก! กรุณำสวด

อธิษฐำนถึงพระเจ้ำ และท�ำหน้ำที่ของท่ำน ท่ำนท�ำได้ ท่ำนมีอ�ำนำจ

ท่ีจะน�ำประชำกรโลก ให้ไปสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้อง ท�ำให้สวรรค์และโลก 

และทุกสิ่งที่มีชีวิตได้ยินดี เรำทั้่งหมดโต ๆ  กันแล้ว เป็นประชำชนที่

ซื่อสัตย์ เกรงกลัวพระเจ้ำ เคำรพกฎหมำย ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นที่จะ

เสแสร้งเยินยอกัน ฉันเคำรพท่ำน ควำมฉลำดของท่ำน ฉันจึงจะไม่

บอกอะไรที่ไม่ใช่ควำมสัตย์ และควำมจริงแก่ท่ำน อีกทั้งในสำยตำ

ของสวรรค์ มองพวกเรำอย่ำงทะลปุรโุปร่ง และทกุวนันัน้ มคีวำมทกุข์

ทรมำนเกินพรรณนำทัว่โลกของเรำ ซึง่สวรรค์และโลกเป็นพยำนรูเ้หน็

เรำต่ำงก็ทรำบว่ำกำรกินเนื้อสัตว์นั้น เป็นนักฆ่ำอันดับ 1 ใน

โลกของเรำ แต่มนัดเูหมอืนว่ำ โดยมำกแล้ว บำงรฐับำลก�ำลงัพยำยำม

อย่ำงยิ่งยวด ที่จะปกปิดเรื่องนี้ ด้วยกำรเน้นไปที่หรือเบี่ยงเบนควำม

สนใจไปสู่หัวข้ออื่น ๆ  หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่มีผลกระทบน้อยกว่ำ

หรือไม่มีเลย เรำควรถำมตัวเองว่ำเรำต้องกำรอยู่ฝั่งของมนุษยธรรม 

ฝั่งพระเจ้ำ หรือฝั่งนักฆ่ำ??? โปรดตอบตัวท่ำนเอง และปฏิบัติตอน

นี้ ปฏิบัติตำมฝั่งควำมกรุณำของพระเจ้ำ หรือเรำจะถูกบันทึกลงใน

ประวัติศำสตร์ว่ำ เป็นฆำตกร...เพรำะผลที่ตำมมำนั้นร้ำยแรงถึงชีวิต 

มำกกว่ำสงครำม และกำรฆ่ำรวมกันจนถึงตอนนี้ ท่ำนรู้สิ่งนั้นเพรำะ

ท่ำนมีสติปัญญำ ท่ำนรู้สิ่งนั้นเพรำะท่ำนฉลำด ใช่! ท่ำนต้องฉลำดใน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือถูกเลือกเป็นผู้น�ำ ในเอเชียบำงประเทศ ผู้น�ำ
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และรัฐบำลถูกเรียกว่ำเป็น “พ่อแม่ของประชำชน” เผื่อฉันขัดใจ

ท่ำน ฉันขอโทษอย่ำงจริงใจ แต่ยังคงต้องท�ำมัน เพรำะเรำทุกคนตก

อยู่ในอันตรำยของกำรสูญพันธุ์ทั้งสัตว์และมนุษย์ ยังต้องพูดต่อไป 

เพรำะโลกก�าลังถูกเผาไหม ้ถูกคุกคำมแย่ลงทุกขณะ มนุษย์และ

สัตว์ก�าลังตายอย่างอนาถ ในอัตรำที่น่ำตกใจ สวรรค์และโลก

ก�ำลงัท�ำให้เรำยุง่ยำกด้วยโรคใหม่ ๆ  ทีแ่ปลกประหลำดกว่ำทีเ่คยเป็น 

สญัญำณแห่งกำรท�ำลำยล้ำงเห็นได้ชัดทุกที ่สัญญาณแจ้งเตือนเป็น

สีเหลืองอ�าพันแล้ว และเห็นได้ชัดเจนไปทั่วโลกของเรำ!

บำงคนต้องพูดออกมำให้ดังมำกขึ้น ฉันต้องพูดให้ดังขึ้น ทุก

รัฐบำลลงนำมในมำตรกำรลดเนื้อสัตว์ให้น้อยลง แต่ยังไม่ท�ำอะไร

ที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับเรื่องนี้ โอ้! พระเจ้ำช่วยโลกของเรำด้วย! แต่

พระเจ้ำอำจไม่ต้องกำรได้ยินเรำอีกต่อไป พระองค์อำจ “เบือนหน้ำ

ของพระองค์หนจีำกค�ำอธษิฐำนของเรำเพรำะมือของท่ำน เต็มไปด้วย

เลือดที่บริสุทธิ์” ฉันอ้ำงอิงพระคัมภีร์ไบเบิลที่หลำยคนรู้จัก นั่นคือ 

อิสยำห์ บทที่ 1:15 พระเจ้ำทรงไม่ต้องกำรได้ยินค�ำอธิษฐำนของเรำ 

หำกเรำไม่เปลีย่นวถิชีีวติของเรำและไปลำมือจำกบำปทีเ่รำได้กระท�ำ

ไป โดยกำรฆ่ำหมู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ท�ำไมเรำท�ำสิ่งต่ำง ๆ  ที่ขัดต่อพระ

ประสงค์ของพระเจ้ำ? ท�ำไมเรำท�ำสิ่งต่ำง ๆ  ที่ขัดต่อจิตใต้ส�ำนึกของ

เรำ? ขัดต่อตรรกะและเหตุผลของเผ่ำพันธุ์ที่มีสติปัญญำ? เรำควรจะ

เป็น“ยอดมงกุฎของกำรสร้ำง” บุตรของพระเจ้ำ พุทธะแห่งอนำคต

ในด้ำนหนึ่ง เรำกล่ำวว่ำเรำร่ำงกฎหมำย เพื่อคุ้มครองสัตว์ 
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จำกกำรถูกท�ำร้ำย จำกกำรทำรุณ หรือเจ็บปวด หรือควำมกลัวใด ๆ  

แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง ก็สังหำรพวกเขำอย่ำงโหดร้ำย สังหำรหมู่พวกเขำ 

และให้ควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงสำหัสมำก สำหัสมำก ไม่อำจบรรยำย

ได้ ก่อนพวกเขำตำย ดงันัน้ นีค่อืความขัดแย้งท่ีฉนัไม่เข้าใจ หรอื

ท่ำนอำจคดิว่ำ กำรบีบบงัคบัพวกเขำให้อยูใ่นทีแ่คบ ๆ  ล่ำมโซ่พวกเขำ 

จุ่มพวกเขำลงในถังฆ่ำเชื้อ เชือดคอพวกเขำทั้งเป็น ฯลฯ ...เป็นกำร

กระท�ำแห่งควำมเมตตำ และกำรคุม้ครองหรือ? พวกเขำก�ำลงักระท�ำ

สิ่งที่มีควำมเมตตำ และให้กำรคุ้มครองหรือ? และนั่นคือกฎหมำยที่

สมเหตุผลจริง ๆ  หรือ? ควำมจริงก็คือ มันไม่มีการฆ่าสัตว์ใด ๆ  ที่

มีมนุษยธรรม ไม่มีกำรสังหำรหมู่ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกฎหมำย  พวกเขำ

ไม่ได้ท�ำร้ำยเรำเลย พวกเขำไม่ได้กระท�ำควำมผิดใด ๆ  น่ันคือควำม

ไม่ยุติธรรม โปรดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอย่ำงรวดเร็ว ฉะนั้น 

เรำต้องท�ำสิ่งที่ตรงกันข้ำม โปรดประกาศกฎหมายวีแกน เดี๋ยวนี้ 

ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ใด ๆ  ที่ท�าร้ายสัตว์อีกต่อไป มันง่ำยมำก ง่ำย

มำก ๆ  แค่วำงชิ้นเนื้อที่เลือดก�ำลังหยดลง ทุกคน จำกนี้ไป จำกสิ่งมี

ชวิีตใดกต็ำม ทีเ่นือ้สัตว์หรอืผลติภณัฑ์ทีอ่ำจมำจำกพวกเขำ เรำเพยีง

ห้ำมทัง้หมด ร่างกฎหมายวแีกนและลงนามกนั ห้ำมกรรมวธิกีำร

ทรมำนสัตว์ทั้งหมด ห้ำมทั้งหมด หำกเรำต้องกำรไถ่บำป และช่วย

ดำวเครำะห์ของเรำ พระเจ้ำจะประทำนพรให้ท่ำนมำกขึ้น พระองค์

ตรัสไว้ว่ำ “พระองค์ทรงไม่ต้องกำรกำรสังเวยสัตว์ แม้แต่เพื่อตัวของ

พระองค์เอง” กล่ำวไว้ในพระคมัภร์ีไบเบลิ “อย่ำน�ำกำรบชูำยญัใด ๆ  มำ

ให้แก่ฉัน” อย่ำน�ำสัตว์บูชำยัญใด ๆ  มำให้แก่ฉัน”  ใช่ มันถูกกล่ำวไว้
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ในพระคัมภีร์ไบเบิล “เมื่อเธอพนมมืออธิษฐำน ฉันจะไม่ก้มมอง แม้

เธอจะอธิษฐำนมำกมำย ฉันจะไม่ฟัง เพรำะมือของเธอเต็มไปด้วย

เลือดของเหยื่อผู้บริสุทธิ์” พวกเขำคือเหยื่อ

ฉันคำดแถบผ้ำสีขำวนี้ มันเป็นประเพณีของคนเอเชีย เป็น

สัญลักษณ์ของกำรไว้ทุกข์ โปรดร่วมไว้อำลัยกับฉัน โปรดภำวนำให้

ผู้บริสุทธ์ิทั้งหมด วิญญำณที่เจ็บปวดที่ทุกข์ทรมำนต้ังแต่มหำยุค ที่

นับไม่ถ้วนนับพัน ๆ  ปี ในมือมนุษย์ สงครำม และกำรฆ่ำสัตว์เพื่อเป็น

อำหำร ฯลฯ และอธิษฐำนให้ปลดปล่อยพวกเขำ อธิษฐำนเพื่อปลด

ปล่อยพวกเขำ จำกควำมเจ็บปวด ควำมเศร้ำ ควำมเกลียดชังให้พวก

เขำได้พกัผ่อนในสวรรค์ช้ันสงู หำกพระเจ้ำไม่ต้องกำรบชูำยญัสตัว์แด่

พระองค์เองแล้ว พระองค์จะต้องกำรให้เรำฆ่ำพวกเขำ และกินเลือด

เนือ้ของพวกเขำได้อย่ำงไร? ฉะนัน้ อย่ำวิง่หนจีำกกำรตดัสนิใจทีห่ลกี

เลีย่งไม่ได้อกีต่อไป ทกุวนันีเ้รำมอีำหำรวแีกนทีอ่ร่อยมำกมำยทกุที ่ดี

ต่อสขุภำพ มคีวำมสขุส�ำหรบัทกุคน มนษุย์ และอืน่ ๆ  ยิง่เรำตัดสนิใจ

สร้ำงกฎหมำยวแีกน เรว็ขึน้แค่ไหน มนัจะดขีึน้ต่อจิตส�ำนกึของเรำ ต่อ

ทกุคนบนดำวเครำะห์นี ้เพ่ือเรำจะได้รอดจำกกำรถกูพพิำกษำ ฉะนัน้ 

จงกระท�ำด้วยธรรมชำติแห่งควำมรัก โดยก�ำเนิดของท่ำน โอ้ เพื่อน

มนุษย์ที่ใจดีของฉัน พระเจำ้ประทำนพลังแก่ทำ่น เพื่อดูแลโลกของ

เรำ ท่ำนก�ำลังท�ำสิ่งใดกับมัน? โปรดด�ำเนินกำรทันที และช่วยโลก

ของเรำอย่ำงง่ำยดำย  เพียงแค่ออกกฎหมายวีแกนและลงนาม 
ก่อนที่จะสำยเกินไปส�ำหรับท่ำนในกำรท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนที่จะสำย
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เกนิไปทีจ่ะเสียใจ ก่อนทีพ่ระพิโรธของพระเจ้ำจะมำสูเ่รำมำกขึน้ ด้วย

สภำวะอำกำศที่รุนแรงมำกขึ้น โรคระบำดมำกขึ้น ควำมหวำดกลัว

มำกขึ้น กำรสูญเสียชีวิตมำกขึ้น ทรัพยำกรที่มีค่ำสูญหำยไปมำกขึ้น 

เกิดหำยนะทำงกำรเงนิมำกขึน้ กษตัรย์ิเดวดิสมยัก่อนฆ่ำเพียงคนเดยีว

ด้วยควำมผดิพลำด แต่พลเมืองของพระองค์ถกูลงโทษด้วยโรคระบำด

เป็นเวลำสำมวัน ในช่วงเวลำของเรำ เรำมีโรคระบำดตลอดเวลำเกิด

ขึ้นโรคแล้วโรคเล่ำ เรำจะหนีไปไหนได้?

โรคระบำดร้ำยแรง / กำรระบำดใหญ่ทีเ่กิดจำกกำรกินเนือ้สตัว์

HIV/AIDS – ติดต่อโดยลิงชิมแปนซี

สำยพนัธ์ุย่อยโรคครอยตส์เฟลดต์-จำค็อบ (โรคววับ้ำ) – ตดิต่อโดยววั

H5N1 ไข้หวดันก – ติดต่อโดยไก่ ห่ำน

โรคซำร์ส (โรคระบบทำงเดนิหำยใจเฉยีบพลนัรนุแรง) – ติดต่อโดยชะมด

ไข้หวดัหม ูH1N1 (โรคของหมู) – ตดิต่อโดยสกุร

เมอร์ส (โรคทำงเดินหำยใจตะวนัออกกลำง) – ตดิต่อโดยอฐู

อโีบลำ – ตดิต่อโดยค้ำงคำว

โควดิ-19 – ติดต่อจำกค้ำงคำวไปสูตั่วนิม่

โรคเหล่ำนี้ถ่ำยทอดจากสัตว์สู่คน
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เรำจะย้ำยไปทีไ่หนได้? เรำมดีำวเครำะห์เพยีงแห่งเดียว และ

ไฟป่ำที่โหดร้ำย พำยุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหวสึนำมิ ฯลฯ ... อย่ำงไม่หยุด

หย่อน สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนไปถึงแกนกลำง มองเห็นถึงควำม

โหดร้ำยที่เรำกระท�ำต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ผู้อำศัยบนโลกของเรำ 

ฉะนั้น ควำมหำยนะทุกชนิดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่ำสุดจำกโรคระบำด 

อูฮ่ัน่ จ�ำนวนผูเ้สยีชีวติยงัคงเพ่ิมขึน้ ผูค้นหลำยล้ำนคนถกูกักกนั แม้ว่ำ

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ถูกกักกันจะลดลงโดยบำงรัฐบำล เกรงจะ

ท�ำให้สำธำรณชนต่ืนตระหนก กลวัจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ! ฉนั

มัน่ใจว่ำทกุคนรู ้โปรดเปิดตำของท่ำน โปรดเปิดจิตคิดของท่ำน เปิดใจ

ของท่ำน มองควำมเป็นจริงรอบตวัท่ำน ใช้ต�ำแหน่งอ�ำนำจทีม่อีภสิทิธิ์

ของท่ำนทีพ่ระเจ้ำประทำนแก่ท่ำน เพ่ือท�ำให้ถกูต้องเพือ่โลกของเรำ 

ท่ำนอยู่ในต�ำแหน่งสูงเหล่ำนี้ เพ่ือดูแลทุกคนบนดำวเครำะห์น้ี เพื่อ

ท�ำมันให้ถูกต้อง เพื่อเป็นผู้ดูแลที่ดีบนโลก ฉะนั้น โปรดอย่ำเสียเวลำ

ของท่ำน และพระพรของพระเจ้ำอกีต่อไป ท�ำมนัเดีย๋วนี ้เปลีย่นตอน

นี้ ไม่ต้องมัวคิดแล้วท�ำก่อนที่สิ่งต่ำง ๆ  จะควบคุมไม่ได้ ก่อนภัยพิบัติ

อำจเกิดกับเรำทันทีทันใด และเรำไม่มีเวลำโต้ตอบ ค�ำอธิษฐำนของ

ฉันอยู่กับท่ำน ค�ำอธิษฐำนของเพื่อนที่รักของเรำอยู่กับท่ำน ท�ำงำน

เพื่อพระเจ้ำ กับพระเจ้ำ ท่ำนจะเข้มแข็งขึ้น มีควำมสุขมำกขึ้น และ

รูส้กึผ่อนคลำยมำกขึน้ ทำงร่ำงกำย จติใจและวญิญำณจำกควำมรูส้กึ

ผดิในใจของท่ำน มนัจะหำยไป ฉะนัน้ ท่ำนจะรูส้กึเบำ บรสิทุธิ ์และมี

ควำมสุข ด้วยการท�าสิ่งที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี ้สร้างกฎหมายวีแกน 

เพื่อช่วยโลกของเรำ ท�าให้วิถีวีแกนเป็นกฎหมาย
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พระเจ้ำไม่ต้องกำรให้สรรพสตัว์ใด ๆ  มคีวำมทกุข์ ไม่ต้องกำร

เลอืดเนือ้ของสตัว์ใด หรือสิง่มีชีวติอืน่ใด ไม่แม้แต่ขลบิหนงัหุ้มอวัยวะ

เพศชำย (สนุตั) เพือ่อะไร? มอีะไรดต่ีอพระเจ้ำหรอื ทีท่�ำให้ทำรกทีน่่ำ

สงสำร ทีช่่วยตวัเองไม่ได้ต้องทนทกุข์และตำย? อำยเุพยีงไม่กีว่นัต้อง

ทนทุกข์ และตำยจ�ำนวนนับไม่ถ้วนนับตั้งแต่พิธีนี้เริ่มขึ้น เนื่องจำก

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องเลือดออกหรือติดเชื้อ ลองนึกถึงควำมเศร้ำใจ

ของพ่อแม่ ลองนึกดูว่ำ พระเจ้ำรู้สึกอย่ำงไร? เรำท�ำให้พระเจ้ำทุกข์

เช่นกัน เพรำะพระเจ้ำสร้ำงเรำในรูปลักษณ์ของพระองค์เอง เรำคือ

บุตรของพระเจ้ำ เมื่อบุตรเป็นทุกข์ พระองค์ก็เป็นทุกข์ พระเจ้ำตรัส

กับฉันว่ำ นั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์เลย แต่เป็นของซำตำน 

มำรปลอมชื่อของพระองค์ เพื่อท�ำร้ำยผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ ผู้มีศรัทธำที่

อ่อนแอ เพื่อวำงกับดักพวกเขำให้ทุกข์ทรมำนมำกขึ้น เพื่อฆ่ำทำยำท

มำกขึ้น ทำยำทชำยที่สำมำรถท�ำให้ประเทศของเขำแข็งแกร่ง เพิ่ม 

จ�ำนวนผูค้นและควำมเจรญิรุง่เรอืง ลองคดิดพูระเจ้ำแบบไหน อยำกจะ

สร้ำงควำมเจ็บปวดให้ทำรกและเดก็ผูบ้รสิทุธ์ิ ทีน่่ำสงสำร ช่วยตัวเอง 

ไม่ได้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ชำย เพื่ออะไร? พระเจ้ำต้องกำรท�ำให้พ่อแม ่

พวกเขำกังวล และเจ็บปวดไปเพ่ืออะไร  พวกเขำก็เป็นบุตรของ

พระองค์ แม้แต่หัวใจของฉัน แม้พวกเขำจะไม่ใช่ลูกของฉัน ฉันไม่ใช่

พ่อแม่พวกเขำ แต่หัวใจฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้ำวกับควำมเศร้ำโศก 

และเจ็บปวดของพวกเขำ โดยเฉพำะกับทำรกผู้โชคร้ำยที่ช่วยตัวเอง

ไม่ได้ แล้วพระเจ้ำผูเ้ป่ียมด้วยรกัไม่สิน้สดุ จะทนได้อย่ำงไร ไม่ต้องพดู

ว่ำพระองค์สัง่กำรเช่นนัน้ด้วยซ�ำ้!? ในนำมของพระเจ้ำผูท้รงยติุธรรม 
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และเมตตำที่สุด ฉันอ้อนวอนขอกำรให้อภัยจำกผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด

นับไม่ถ้วน ที่ถูกมนุษย์ทรมำนและสังหำรหมู่มำแต่โบรำณกำล โดย

เจตนำหรือไม่เจตนำตอนนี้ ศตวรรษที่ 21 แล้วเรำจะต้องเจริญขึ้น 

เรำจะต้องหยุดประเพณีควำมเชื่อที่รุนแรง เรำจะต้องหยุดท�ำร้ำย

ทำรกผู้บริสุทธิ์ และสัตว์ และมนุษย์ มันคือซำตำน มำรที่เริ่มอะไร

ก็ตำม ที่ท�ำให้สรรพชีวิตเป็นทุกข์นั่นคือรูปแบบนรกของเขำ เขำคือ

นรก แน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของควำมทุกข์ ควำมเศร้ำโศก ควำมเจ็บ

ปวดรวดร้ำว และทุกสิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นลบ เป็นควำมมืด และก่อควำม

เจ็บปวดดังนั้น โปรดช่วยทำรก และเด็กผู้ไร้เดียงสำของท่ำน ฉันจะ

บอกท่ำนว่ำ ท�ำไมมำรต้องกำรทำรกเพศชำย หรอืเดก็ชำย หรอืผูใ้หญ่

ชำยให้ทุกข์ทรมำน ฉันจะบอกท่ำนว่ำท�ำไม

พระเจ้ำทรงบอกฉันดังนี้ มันไม่ใช่พระเจ้ำผู้เมตตำ มันเป็น

เหล่ำปีศำจก่อกวน บริวำรของซำตำน พวกเขำชอบกินเนื้อของใคร

ก็ตำม ท่ีตำยในสงครำม และควำมขัดแย้ง และทรมำน และสิ่งที่

เหมอืนกัน เมือ่เร็ว ๆ  นี ้ฉนัไม่สำมำรถทนได้อีกต่อไป พวกเขำรบกวน

ฉันมำกเกินไปด้วย ดังนั้น 80% ของพวกมำรเหล่ำนี้ ถูกลำกลงนรก

เรียบร้อยแล้ว โดยเหล่ำก็อดเสส ผู้พิทักษ์แห่งจักรวำลดั้งเดิม เพรำะ

มำรเหล่ำนี้ ตัวเขำเองไม่ได้เป็นซำตำน แต่พวกเขำท�ำงำนให้ซำตำน 

และพวกเขำจะพยำยำมปลุกระดมควำมเกลียดชัง ระหว่ำงมนุษย์

กันเอง และระหว่ำงมนุษย์กับสัตว์อยู่เสมอ หรือระหว่ำงสัตว์กันเอง 

ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพื่อสนุกกับพลังโกรธที่ลุกโชนของพวกเขำ 

พวกเขำอำศัยกินอยู่กับมัน และพวกเขำสนุกกับควำมเจ็บปวด และ
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เนือ้ทีต่ำยเช่นกนั พวกเขำบอกฉนั เหล่ำมำร (หรอืวญิญำณ) ทีร่นุแรง

ยังได้บอกฉัน ไม่ให้สร้ำงสันติภำพบนโลกด้วย เพรำะถ้ำเป็นเช่นนั้น 

พวกเขำจะไม่มอีะไรกิน ฉนับอกว่ำ “ฉนัให้คณุสมหวงัไม่ได้ คณุท�ำได้

เพียงแค่ ติดตำมฉันกลับบ้ำน กลับสวรรค์เท่ำนั้น ที่ฉันให้สัญญำคุณ

ได้ ฉันจะปล่อยให้คนหรือสัตว์ ทนทุกข์บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้ พอแล้ว 

มำกไปแล้ว! ”พวกเขำบอกว่ำ พวกเขำไม่สำมำรถกินอย่ำงอื่นได้ ฉัน

ถำมพวกเขำ “คณุแค่กนิสตัว์ทีต่ำยเองตำมธรรมชำต ิหรอืศพอืน่ ๆ  ที่

ถูกท้ิง หรืออะไร ไม่ได้หรือ?” พวกเขำบอก ไม่ได้ เพรำะพลงังำนต่ำง

กัน พวกเขำจ�ำเป็นต้องกนิเนือ้ชนดิทีม่คีวำมเจบ็ปวด ควำมเกลยีดชงั 

ควำมเศร้ำโศก หรือควำมกลัว เนื้อของสิ่งมีชีวิตชนิดที่ถูกคุกคำม ที่

อยูใ่นศพ เพรำะเนือ้อืน่ ๆ  มพีลงังำนแตกต่ำงกนั พวกเขำกนิไม่ได้ ฉนั

บอกว่ำ “งั้นคุณต้องเปลี่ยน ฉันไม่ยอมให้คุณท�ำสงครำมต่อไป แค่

เพ่ือให้คุณได้กินบำงอย่ำง” พวกเขำบอกว่ำ แม้เพียงเนื้อชิ้นเล็ก ๆ  

จำกเน้ือที่มีพลังควำมเจ็บปวดและควำมหวำดกลัวชนิดนี้ พวกเขำ

ก็อิ่มได้เป็นเวลำนำน ฉันบอกว่ำ “ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น ฉันให้อภัย

ค�ำขอนีไ้ม่ได้ ฉันให้อภยักับกำรกระท�ำนีไ้ม่ได้ ฉันรกัมนษุย์ ฉนัรกัสตัว์ 

วญิญำณท้ังหมดนัน้บรสุิทธิ ์จนเม่ือพวกเขำถูกขงัไว้บนดำวเครำะห์นี้

โดยบงัเอญิ ฉนัจะไม่ยอมให้พวกเขำทนทกุข์อกีต่อไป ดงันัน้ ดทีีส่ดุคือ

คุณติดตำมฉัน กลับบ้ำน ”บำงคนตำมมำ แต่น้อยมำก (จ�ำนวนน้อย) 

อนัทีจ่รงิ จนถงึวนันี ้82% ของมำรเหล่ำนีถ้กูลำกลงนรกเรยีบร้อยแล้ว 

ฉันมีข้ออ้ำงที่จะท�ำเช่นนั้น เพรำะพวกเขำรบกวนฉัน
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โปรดช่วยชีวิตลูก ๆ  ที่รักของท่ำน  ท่ำนเห็นได้ว่ำไม่มี

ประโยชน์ด้วยซ�้ำ ที่ท�ำให้พวกเขำทุกข์ และกระทั่งตำยในหลำย ๆ  

กรณี ในอเมริกำ มีรำยงำนว่ำทำรกอย่ำงน้อย 100 คน เสียชีวิตทุกปี

จำกผลทีต่ำมมำทีเ่กีย่วข้องกบักำรเข้ำสนุตั จ�ำนวนควรมำกกว่ำนี ้แต่

พ่อแม่บำงคนไม่ได้รำยงำน ท่ำนเข้ำใจได้ว่ำท�ำไมพวกเขำแค่เจ็บปวด 

เกินกว่ำท่ีจะคิดถึงกำรรำยงำน หรือพวกเขำไม่อยำกพูดถึงมันด้วย

ซ�้ำ แต่ดูประวัติศำสตร์ และท่ำนจะเห็นได้ว่ำไม่มีอะไรดีจำกกำรบูชำ 

“เทพ” ที่มีควำมสุขจำกกำรทรมำนผู้อื่นเช่นนี้  มันจะเป็นพระเจ้ำ

ไปไม่ได้ พระเจ้ำคือควำมรัก พระเจ้ำทรงห่วงใย เปี่ยมด้วยรัก ควำม

เมตตำ ปรำนี พระองค์ทรงสร้ำงเด็ก ๆ  พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ใน 

รูปลักษณ์ของพระองค์เองพระองค์จะต้องกำรให้บุตรของพระองค์

เป็นทุกข์ได้อย่ำงไร? มนัไม่มเีหตผุล ท่ำนฉลำด ท่ำนเข้ำใจ ดังนัน้ มอง

ย้อนกลับไป มองไปรอบ ๆ  ไม่มีอะไรดีขึ้น จำกกำรบูชำมำรประเภท

ชอบควำมรนุแรงเช่นนี ้แค่สงครำมไม่สิน้สดุ ควำมทกุข์มำกมำย กำร

ตำยของเด็ก และทำรกผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมำก และไม่กี่ทศวรรษที่ผ่ำน

มำด้วยซ�้ำ ท่ำนจ�ำได้ ท่ำนรู้เร่ืองนั้น ท่ำนรู้เรื่องกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ 

โปรดหยุดมัน โปรดหยุดกำรทรมำนทำรกและลูก ๆ  ของท่ำน และ

หรือตัวท่ำนเอง และหรือเพื่อน ๆ  ของท่ำน ตื่น ตื่น ตื่น ไม่มีพระเจ้ำ

เช่นนัน้ ทีท่�ำให้ทำรกน้อยของท่ำนต้องทนทกุข์ ทำรกน้อยของท่ำนมี

ค่ำต่อท่ำน และพระเจ้ำทรงทรำบดี พระเจ้ำไม่ต้องกำรทรมำนจิตใจ 

ร่ำงกำยท่ำนหรอืทำรกน้อยของท่ำน เพือ่อะไรกนั? พระองค์ทรงทรำบ

ผลที่ตำมมำ อย่ำงน้อยมันก็เจ็บปวดมำก ถ้ำมีดบำดนิ้วเรำนิดหน่อย 
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เรำก็รูส้กึเจ็บมำกแล้ว แล้วทำรกจะทนได้อย่ำงไร? ทำรกจะทนมันได้

อย่ำงไร? ฉนัขอโทษหำกท�ำให้ท่ำนขุน่เคอืง แต่หวัใจของฉนั...ฉนัรูส้กึ

เหมอืนว่ำก�ำลงัเดอืด ฉนัรูส้กึ… ฉันรูส้กึ…ฉนัรูส้กึเหมือนมันก�ำลงัเดือด 

คดิถงึทำรกเหล่ำนี ้และคดิดู พวกเขำจะต้องรูส้กึอย่ำงไร ทีเ่กดิมำช่วย

เหลอืตวัเองไม่ได้ แค่ทำรกอำยไุม่กีว่นั พระเจ้ำ โปรดหยดุมนั! มิฉะนัน้

พระเจ้ำจะลงโทษท่ำนมำกขึ้น ปีศำจ ปีศำจเท่ำนั้น พวกเขำอยำก

ท�ำให้ประเทศของท่ำน อ่อนแอลง ท่ำนไม่เห็นหรอื? เพรำะทำรกเพศ

ชำย หรือเด็กชำย หรือผู้ใหญ่ชำยคือ อนำคตของเรำ โดยเฉพำะเด็ก

ทำรก (ฉันไม่สำมำรถอ่ำนได้) โดยเฉพำะทำรกเพศชำย และเด็กชำย 

พวกเขำคอืรำไบในอนำคต พวกเขำคอืประธำนำธิบดีในอนำคต พวก

เขำคือผู้พิทักษ์ประเทศท่ำนในอนำคต ดังนั้น ปีศำจต้องกำรท�ำร้ำย

พวกเขำ ฆ่ำพวกเขำเพื่อให้ประเทศของท่ำนอ่อนแอลง ผู้ชำยน้อยลง 

ทีจ่ะช่วยสร้ำงชำตใิห้แขง็แกร่ง และท�ำงำนหลำยอย่ำงเพือ่สงัคม เพือ่

ประเทศท่ำน ท่ำนเหน็สิง่นัน้ไหม? ฉนัก�ำลงับอกควำมจรงิกบัท่ำน ฉนั

จะท�ำสิง่นีเ้พ่ือเหตุผลอะไร? ตัวฉนัเองเสีย่งทีท่�ำให้ท่ำนขุน่เคอืง? เหล่ำ

ปีศำจอยู่ทุกหนแห่ง พวกเขำสำมำรถปรำกฏกำยเป็นมนุษย์ได้ พวก

เขำจะดสูง่ำงำม และบอกท่ำนว่ำ พวกเขำเป็นเทพเจ้ำหรอืเป็นนกับญุ

จ�ำได้ไหม เร่ืองของโซโลมอนทีถู่กเนรเทศนำน 3 ปี และปีศำจ

ยึดบัลลังก์ของเขำ และบ้ำนของเขำ ประเทศของเขำ และมันท�ำสิ่งที่

น่ำสะอิดสะเอียน โหดร้ำย และผู้คนคิดว่ำนี่คือโซโลมอน แต่มันไม่ใช่ 

โซโลมอนถูกเนรเทศไปตลอด 3 ปี จนกระทั่งเขำกลับมำ แล้วเหล่ำ

ปีศำจถูกขับไล่ออกไป และพระเยซู ตอนที่พระองค์ทรงท�ำสมำธิอยู่
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ในทะเลทรำย ก็มีปีศำจมำแล้วยั่วยวนพระองค์ เขำสัญญำ เขำมำ

ติดสินบนพระองค์ ให้โลกทั้งหมดเป็นของขวัญ ถ้ำพระเยซูเพียงก้ม

หัวให้ซำตำน แล้วพระเยซูตรัสว่ำอะไร? “เจ้ำจงมำอยู่ข้ำงหลังฉัน” 

แปลว่ำ ไปให้พ้น! พระพทุธเจ้ำเองกท็รงท�ำเช่นเดยีวกนั ตอนทีปี่ศำจ

มำหลอกล่อพระองค์ แต่ในสภำพจิตใจที่อ่อนแอของเขำ และควำม

ศรัทธำที่บริสุทธิ์มำกของเขำ บำงคนอำจจะได้ยินผิดไปหรือแปลผิด

ไป? คิดว่ำมันคือเสียงของพระเจ้ำ ดังนั้น พระเจ้ำทรงส่งทูตสวรรค์

มำแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อล้ำงพระนำมของพระองค์ เพื่อล้ำงค�ำสั่งของ

พระองค์ซึ่งไม่ใช่ค�ำสั่งของพระองค์ ดังนั้น ทูตสวรรค์อื่นก็มำพูดว่ำ 

พระองค์ไม่ทรงต้องกำรเนื้อสัตว์ใด ๆ  แม้แต่เน้ือและเลือดของสัตว์ 

พระองค์จะทรงต้องกำรท�ำร้ำยเดก็ ๆ  ได้อย่ำงไร? พระองค์ทรงรกัสตัว์

มำก พระองค์ไม่ทรงต้องกำรให้พวกเขำทุกข์ทรมำน พระองค์จะทรง

ต้องกำรให้เด็ก ๆ  ของท่ำน ทำรกของท่ำนทุกข์ทรมำนเสี่ยงตำยด้วย

ได้อย่ำงไร? คิดดู โอเคไหม?

กำรแปลควำมผดิ ๆ  ก่อให้เกดิสญูเสยีชวีติของผูบ้รสิทุธิห์ลำย

ล้ำน หรือหลำยพันล้ำนชีวิต ยกตัวอย่ำงเช่นในอินเดีย ในสมัยก่อน

ในฤคเวท 10.8.7 ได้ระบุไว้ว่ำ ผู้หญิงม่ำยผู้ที่สำมีได้ตำยไป ได้รับ 

ค�ำแนะน�ำให้ด�ำเนนิต่อไปในชวีติของพวกเธอ ค�ำว่ำ เอก็เกร หมำยถงึ 

“ไปข้ำงหน้ำ” อย่ำงไรก็ตำม ค�ำว่ำ เอก็เกร ถกูแปลผดิ และตคีวำมผดิ ๆ  

เป็นค�ำว่ำ เอก็เน หมำยถงึไฟ และด้วยเหตุนี ้เพลงสวดจงึกลำยเป็น: “ให้

ภรรยำเหล่ำน้ีก้ำวไปสู่กองเพลงิ ปรำศจำกน�ำ้ตำ โดยไม่ต้องเสยีใจใด ๆ  

และตกแต่งอย่ำงดี” ดังนั้น “ไปข้ำงหน้ำ” ถูกแทนด้วย “เข้ำไปใน



757 ข้อควำมเร่งด่วนจำกอนุตรำจำรย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบำลทั่วโลก

กองไฟ” เป็นค�ำจ�ำกัดควำมที่แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง ผู้หญิงมำกมำย

ถกูบังคบัให้ตำยในกองเพลงิไฟทีเ่ผำคนตำย ถ้ำสำมขีองเธอตำย และ

พวกเขำเผำศพเขำ เธอจะต้องถกูเผำไปกบัเขำ ดังนัน้ ผูห้ญิงมำกมำย

ในสมยัก่อนถกูบงัคบัให้เผำไปกบัสำมขีองพวกเธอในกองไฟ แทนทีจ่ะ

ก้ำวไปข้ำงหน้ำในชวีติของพวกเธอตำมควำมหมำยของค�ำว่ำ เอก็เกร 

ดังนั้น นี่น่ำสยดสยองมำก และก็ยังมีในอำถรรพเวท 18.3.1 มันเป็น

หนึง่ในค�ำพดูทีย่กมำมำกทีส่ดุ บทสวดพระเวท ซึง่สนบัสนนุผูห้ญงิให้

ถูกเผำไปกับสำมีของเธอเมื่อเขำตำยไป: “กำรเลือกโลกของสำมีเธอ 

โธ่เอ๋ย หญิงคนนี้ทอดตัวเองข้ำงกำยร่ำงที่ไม่มีชีวิต รักษำไว้ซึ่งควำม

ซือ่สตัย์ตำมประเพณีโบรำณมอบไว้ ท่ีน่ีทัง้ทรัพย์สมบติัและลกูหลำน” 

กำรตคีวำมทีผ่ดิเกิดขึน้จำก “กำรเลอืกโลกของสำมเีธอ” ซึง่ได้รบักำร

เข้ำใจว่ำตำมที่ภรรยำได้รับค�ำแนะน�ำให้มำพบสำมีที่ตำยแล้วในชีวิต

หลังควำมตำย ในโลกหน้ำ ดังนั้น เธอจะต้องเผำตัวเองในเมรุเผำศพ

ของสำมีเธอ ตั้งแต่ปี 1829 กำรเผำหญิงม่ำยทั้งเป็นกับสำมีของเธอ

เป็นกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำยในอนิเดยี แต่กย็งัเกดิขึน้ในบำงโอกำสที่

หำยำก เพรำะมันได้รับกำรยกย่องโดยชำวฮนิดบูำงคนว่ำเป็นสดุยอด

ของควำมจงรักภักดีของผู้หญิงและกำรเสียสละ

ดังนั้น คุณเห็นม้ัย กำรแปลผิดพลำดสำมำรถฆ่ำ และฆ่ำ

อย่ำงน่ำกลัวมำก และฆ่ำผู้บริสุทธิ์ เรำต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เรำเชื่อ 

และสิ่งที่เรำติดตำม เพรำะว่ำเรำต้องฟังตรรกะเหตุผลที่ชำญฉลำด 

ถ้ำเรำต้องกำรที่จะปฏิบัติตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ ยกตัวอย่ำง

เช่น เพรำะนี่คือ ค�ำกล่ำวที่ขัดแย้งในพระเวทเดียวกัน อำถรรพเวท 
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18.3.2 ได้กล่ำวไว้ว่ำ: “ลุกขึ้นมำสู่โลกแห่งชีวิต โอ หญิงสำว:มำเถิด 

เขำไม่มีชีวิตผู้ซึ่งเธออยู่ข้ำงกำย” ดังนั้น บทสวดนี้บ่งบอกว่ำ ผู้หญิง

ควรจะลุกข้ึนจำกข้ำงกำยศพของสำมีเธอ และด�ำเนินชีวิตต่อไปใน

โลกนี้ นอกจำกนี้ในพระเวทพูดถึง กำรแต่งงำนใหม่ของหญิงม่ำย 

ดังนั้น กำรตีควำมที่ผิด สำมำรถฆ่ำผู้บริสุทธ์ิอย่ำงมำกมำย นั่นคือ

สิ่งที่ฉันหมำยถึง อำจเป็นไปได้ว่ำคนได้ยินผิด หรือแปลผิด ได้โปรด 

ช่วยชีวิตลูกน้อยของคุณ ช่วยชีวิตลูกของคุณ ช่วยชีวิตผู้ชำยของ

คุณ ปล่อยให้พวกเขำมีชีวิตอยู่ ปล่อยให้พวกเขำสมบูรณ์ครบถ้วน มี

สุขภำพดี และสุขสบำย พระเจ้ำได้สร้ำงพวกเขำสมบูรณ์แบบ เรำไม่

สำมำรถท�ำร้ำยได้หรือริดรอนส่วนใด ๆ  ของร่ำงกำยเขำ นัน่จะขดักบั

พระประสงค์ของพระเจ้ำ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง สำมัญส�ำนึก ศีลธรรม

ชื่อเสียง และเกียรติยศได้โปรดท�ำส่ิงที่ถูกต้องเทำ่นั้น เดี๋ยวนี้ ออก

กฎหมายวีแกน  ห้ามฆ่าสัตว์ไร้เดียงสาหรือคนอีกต่อไป และ

อีกอย่ำงพลเมืองทั้งหมดบนดำวเครำะห์นี้ ได้โปรดสนับสนุนรัฐบำล

ของท่ำน ในกำรออกกฎหมายวีแกนเพื่อที่สัตว์ทั้งหลำยไม่ต้อง

ทุกข์ทรมำนอีกต่อไป ได้โปรดปกป้องลูก ๆ  ของท่ำน พระเจ้ำไม่ทรง

ต้องกำรท�ำร้ำยพวกเขำ พระเจ้ำทรงต้องกำรที่จะรัก ปกป้องพวก

เขำ เพื่อที่พวกเขำจะเติบโตเป็นรำไบที่ดี เป็นนักบวชที่ดี พระสงฆ์

ที่ดี ประธำนำธิบดีที่ดี ผู้น�ำที่ดี หรือแรงงำนที่เข้มแข็งให้กับประเทศ

ของท่ำน เพื่อครอบครัวของท่ำน นั่นคือพระเจ้ำที่แท้จริง พระเจ้ำที่
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ฉันรู้จักทรงเป็นเช่นนั้นให้อภัยทั้งหมด ถ้ำท่ำนเพียงส�ำนึกบำป ท่ำน

จะได้รบักำรให้อภยั ฉนัสญัญำด้วยเกยีรตใิด ๆ  ทีฉ่นัม ีได้โปรดเชือ่ฉนั 

พระเจ้ำคือควำมรัก ให้อภัยทุกคน เพียงหันกลับมำท�ำสิ่งที่ถูกต้อง 

ส�ำนึกบำป พระเจ้ำจะทรงให้อภยัท่ำน 100% นัน่คอืพระเจ้ำทีแ่ท้จรงิ 

ใส่ใจมำก ๆ  ต่อสวัสดิภำพของท่ำน สร้ำงสวรรค์เพื่อรอท่ำน มันไม่มี

วัน ที่จะมีพระเจ้ำที่ทรงต้องกำรกินเนื้อสัตว์ และดื่มเลือดสัตว์ และ

ท�ำร้ำยทำรก และเด็ก ๆ  โดยเฉพำะผู้ชำยที่ประเทศ หรือครอบครัว

ใด ๆ  พึ่งพำควำมแข็งแกร่งของพวกเขำเพื่อกำรคุ้มครอง เพื่ออะไร

ก็ตำมที่ต้องกำรพละก�ำลัง และควำมกล้ำหำญ และอุดมกำรณ์ ดัง

นั้น เรำไม่สำมำรถท�ำร้ำยทำรกเพศชำยใด ๆ  หรือเด็กชำย เพศผู้ใด ๆ  

เรำต้องกำรพวกเขำ มันยงัมีวัฒนธรรมอืน่ หรือประเพณทีีเ่ลวร้ำยบำง

แห่งที่ล่วงละเมิดผู้หญิง ในสถำนกำรณ์คล้ำย ๆ  กัน ขลิบอวัยวะเพศ

หญงิ แล้วท�ำให้พวกเธอเจบ็ปวด เลือดไหล ตดิเช้ือ และตำยด้วย ส่วน

มำกท�ำโดยไม่วำงยำสลบ ท่ำนจินตนำกำรได้ไหม? ท่ำนจินตนำกำร

ว่ำ เป็นท่ำนในสถำนกำรณ์นั้น? ถูกส่งไปท�ำให้เจ็บปวดรวดร้ำวอย่ำง

ช่วยอะไรไม่ได้อย่ำงนั้น 

หยุดทั้งหมดนี้ ท่ำนรัฐบำลที่ทรงปัญญำ ท่ำนมีอ�ำนำจ หยุด

ควำมเชือ่ผดิ ๆ  ป่ำเถือ่นทัง้หมดนี ้ท่ำนมีกำรศกึษำเพยีงพอ และท่ำน

มีอ�ำนำจเพียงพอที่จะหยุดทุกอย่ำงนี้ มิฉะนั้น พระเจ้ำจะไม่ให้อภัย

พวกเรำ ไม่ให้ตลอดกำล พระเจ้ำไม่สำมำรถจะอดทนไปตลอดกำล 

ที่จะเห็นพวกเรำท�ำร้ำยเพื่อนร่วมอยู่อำศัยอื่น ๆ  แต่ถ้ำเรำหยุด เรำ
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ส�ำนึกบำป พระเจ้ำจะให้อภัย และลืมทันที แล้วเรำจะต่ำงมีควำมสุข

กับชีวิตนี้ ในควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมสุข และไปสวรรค์เมื่อเรำจำก

โลกนี้ไป ฉันสัญญำ สวรรค์เป็นพยำนให้ฉัน พระเจ้ำเป็นพยำนของ

ฉัน ดำวเครำะห์อำจจะอยู่รอด โลกอำจจะรอดพ้น แต่คนที่ละเลย

จิตส�ำนกึของพวกเขำ และ/หรอืใช้ชวีติอยูบ่นควำมทกุข์ทรมำนของสิง่

มชีวีติไร้เดยีงสำอืน่ ๆ  เช่น กำรฆ่ำสตัว์ พวกเขำจะไม่ได้รบักำรละเว้น

จำกกำรพิพำกษำ ดังนั้น ท�ำตำมธรรมชำติดั้งเดิมที่ใจรักเมตตำของ

ท่ำน รัฐบำลต่ำง ๆ  ของโลก และพลเมืองของโลกท�ำงำนร่วมกันเป็น

หนึ่งเดียว เพื่อท�ำให้โลกของเรำเป็นสถำนที่อยู่ที่มีควำมสุข เพื่อดำว

เครำะห์ทีด่ขีึน้ให้กับเด็ก ๆ  ของเรำ ขอให้พระเจ้ำทรงยงัอยูก่บัท่ำน ขอ

ให้พระเจ้ำทรงประทำนพรให้กำรตดัสนิใจออกกฎหมายวแีกนของ

ท่ำน จงกล้ำหำญ เป็นวรีบรุุษ ยตุธิรรม มีคณุธรรม กล้ำหำญในพันธกิจ 

และกำรคุ้มครองของพระเจ้ำ ท่ำนทุกคน เหล่ำผู้น�ำ รัฐบำลต่ำง ๆ  

และพลเมืองร่วมโลก ได้โปรด ยุติกำรฆ่ำสัตว์ที่ไร้เดียงสำ ทำรก 

หรือผู้ชำย สวรรค์จะช่วยท่ำน  ออกกฎหมายวีแกน  ลงนาม 

อนุมัตแิละท�ำตำมนั้นจริง ๆ  นั่นคือ สิ่งที่ถูกต้องที่ต้องท�ำ ส�ำหรับ

ทกุรฐับำล ผูน้�ำทกุคน และพลเมอืงทกุคนของโลกนี ้นัน่เป็นสิง่ส�ำคญั

ประกำรแรกตอนนี้เลย ถ้ำโลกของเรำจะอยู่รอดและดี และถ้าเรา

ต้องการหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยไฟนรก ฉันขอขอบคุณ ทุก

ท่ำนทุกชีวิตในโลกนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่ำน อีกครั้งเพียงท�าสิ่งที่ถูก

ต้อง ออกกฎหมายวีแกน ลงนามอนุมัต ิท�ำตำมกฎหมำยนั้น ท�ำ
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ตำมมันจริง ๆ  เป็นวีแกน นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง และนั่นคือสิ่งเดียว ที่

ท่ำนต้องท�ำ อย่ำงอื่นจะแก้ไขไปเอง มันจะมีแต่ควำมเอื้อเฟื้อ ควำม

ปรำนี ควำมเมตตำ ควำมสุข ไปทั่วดำวเครำะห์ของเรำ ถ้ำท่ำนท�ำสิ่ง

นัน้ ด้วยควำมรกัท้ังหมดควำมหวงัดทีีส่ดุของฉนั และพระเจ้ำอวยพร

ขอบคุณอีกครั้ง ท่ำนเข้ำใจทุกอย่ำงเพียงได้โปรดลงมือท�ำมัน เพียง

กำรกระท�ำเดียวที่มีคุณธรรม กฎหมายวีแกน และวิถีชีวิตวีแกน 
ขอบคณุ ขอให้พระเจ้ำยงัทรงประทำนพรให้โลกเรำ ขอให้พระเจ้ำยงั

ทรงอยู่กับเรำทุกคน 21
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เนือ่งจำกอำหำรวีแกนน�ำบรรยำกำศทีศั่กด์ิสทิธิ ์และปกป้อง 

ที่เป็นบรรยำกำศที่มีควำมรัก มำสู่ดำวเครำะห์ของเรำ สู่สิ่งแวดล้อม

ของเรำ และพลังงำนนั้นจะปกป้องเรำ นี่คือบำงสิ่งที่เรำอำจไม่

สำมำรถพิสูจน์ได้ แต่มันสมเหตุสมผลมำก อะไรก็ตำมที่เรำท�ำมีผล 

กระทบต่อเรำ ดังนั้น กำรเป็นวีแกนที่หมำยถึงควำมเมตตำต่อสัตว์ 

และจ�ำไว้ว่ำเรำต้องกำรช่วยดำวเครำะห์ด้วยกำรเป็นวแีกน นัน่หมำย

ถึงควำมเมตตำอย่ำงมำก เพรำะเรำต้องกำรกอบกู้ดำวเครำะห์นี้

มสีิง่มชีีวติกีล้่ำนล้ำนชวีติบนดำวเครำะห์ดวงนี ้รวมทัง้มนษุย์

และสตัว์? ดงันัน้ ถ้ำเรำมีควำมคดินีอ้ยูใ่นหัวของเรำ เรำมคีวำมเมตตำ

มำก และกำรมีควำมเมตตำนัน้ พลงังำนรอบตวัคณุนัน้ยอดเยีย่ม และ

มีควำมกรุณำมำก ๆ  ต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ และถ้ำทุกคนบนดำว

เครำะห์ดวงนี ้มพีลงังำนทีม่คีวำมกรณุำเช่นนัน้ล้อมรอบพวกเขำ แล้ว

ดำวเครำะห์ก็กลับกลำยเป็นสวรรค์อีกครั้ง และมันไม่เพียงได้รับกำร 

กอบกู้เท่ำนัน้ แต่มนัจะดข้ึีนกว่ำตอนนีม้ำก สวยงำมขึน้ อดุมสมบูรณ์

ขึ้น และทุกสิ่ง ทุกควำมปรำรถนำจะเป็นจริง

โอ้ พระเจ้ำของฉนั ฉนัปรำรถนำว่ำทกุคนจะเข้ำใจสิง่ทีฉ่นัพดู

ถงึ ขอบคณุ คณุเข้ำใจไหม พลงังำนเป็นบำงสิง่ทีเ่รำไม่สำมำรถพสิจูน์

ถ้อยค�าให้ก�าลังใจจากอาจารย์8
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ได้ แต่เรำรู้สึกมันได้ ตัวอย่ำงเช่น สมมติว่ำคุณมีคู่ครองทีร่ักกับคณุ ที่

อยูด้่วยกันไม่เว้นแต่ละวนั และวนัหนึง่คณุโต้เถียงกนั วนันัน้ถงึแม้คณุ

จะไม่คุยกัน หรือไม่ขว้ำงหนังสือใส่กัน คุณรู้สึกแย่ เพรำะพลังงำนใน

บ้ำนไม่สงบ ไม่มีควำมรัก ไม่กลมเกลียว และร่วมมือกัน

ดังนั้น นั่นคือเร่ืองเก่ียวกับพลังงำน แม้ว่ำเรำไม่สำมำรถ

พิสูจน์มันได้ บำงทีเรำอำจท�ำได้ นักวิทยำศำสตร์ได้ค้นพบหลำยสิ่ง

เกี่ยวกับพลังงำนมนุษย์ เมื่อบำงคนโกรธ พวกเขำสำมำรถรู้สึกได้ถึง

พลังงำนที่ไปในทิศทำงที่ต�่ำ และเมื่อคุณมีควำมสุข พวกเขำสำมำรถ

วัดพลังงำนที่มีควำมกรุณำมำกขึ้น และเป็นผลดีมำกขึ้น

ดงันัน้ พลงังำนทีเ่รำสร้ำงขึน้โดยกำรรกัสตัว์และโดยต้องกำร

ช่วยดำวเครำะห์จงึมหำศำล และมนัจะส่งผลต่อคณุและทกุคนรอบ ๆ  

มนั ดงันัน้ พดูตำมหลกัเหตุผลแล้ว อำหำรวแีกนเป็นกำรปกป้องทีเ่รำ

ต้องกำร เรำต้องกำรพลังงำนปกป้องนี้ 22

มีควำมรักที่ใหญ่โต ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่! ยิ่งใหญ่โตยิ่งดี รักทุกสิ่ง

ที่คุณเห็นรอบตัวคุณ

เรำไม่มีอะไรจะเสีย เพียงแทนที่ชิ้นของซำกสัตว์นั้นด้วย

โปรตนีทีท่�ำจำกพืชทีอ่ร่อย ดต่ีอสขุภำพทุกประเภท เป็นวแีกน สร้ำง

สนัตภิำพ นัน่คือส่ิงเดยีวทีเ่รำต้องท�ำ และรัก รกัมำกเท่ำทีค่ณุต้องกำร 

แค่อย่ำท�ำสงครำม ขอบคณุมำก ๆ  พระเจ้ำให้พระพรพวกเรำทกุคน 2

เรำมีเมตตำ เรำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรำห่วงใย ดังนั้น เรำเพียง
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โดนหลอกเท่ำนั้น เรำได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มำจนถึงขณะนี้ ดังนั้น 

เรำจึงไม่รู้ กำรเป็นวีแกนทั่วโลก เป็นควำมก้ำวหน้ำของควำมเมตตำ

ที่จะยกระดับ และรวมทุกวัฒนธรรมที่น�ำควำมสงบสุขมำสู่มนุษย์ 

และสัตว์เช่นเดียวกัน

ควำมสงบภำยในทีม่ำจำกกำรแทนทีก่ำรฆ่ำ ด้วยควำมเคำรพ

ต่อทุกชีวิตจะแผ่กระจำยเหมือนคลื่นไปทั่วโลก ยกระดับจิตใจมนุษย์ 

และสร้ำงสวนสวรรค์ที่กลมเกลียวกันบนโลก นั่นจะน�ำพำเรำทุกคน

ไปสู่ยุคทองอันยั่งยืน 19

ธรรมชำติของเรำคือ ควำมรักและควำมเมตตำ ตำมที่

พระพุทธเจ้ำทรงสอนเรำ เรำถูกท�ำให้หลงผิดชำติแล้วชำติเล่ำด้วย

ควำมไม่รู้ของเรำเอง และควำมมืดมิดของอำณำจักรนี้ ได้กดดัน

รบกวนเรำ จนเรำลมืมำกข้ึนไปอกี ดงันัน้ ฉนัไม่เคยต�ำหนมินษุย์ทีล่มื

รกัตวัเอง สตัว์ หรอืกำรลมืสิง่ทีพ่วกเขำเป็นทีแ่ท้จริง – นัน่คอืควำมรกั

มนษุย์เป็นกำรจติุของควำมรัก แต่มันถงึเวลำต้องจ�ำมนัได้อกี

ครัง้ มฉิะนัน้ เรำเผชญิกับกำรสญูพนัธุด้์วยน�ำ้มอืเรำเอง วธิหีนึง่ในกำร

เร่ิมรักสตัว์คอื กำรเข้ำใจส่ิงทีพ่วกเขำประสบพบพำน ไปดูโรงฆ่ำสตัว์ 

ไปดูกำรฆ่ำแพะ ม้ำ หรือ แกะ หรือ ไก่ หมู หรือดูทำงโทรทัศน์หรือ

วดิโีอ ให้รูถ้งึควำมน่ำกลวัทีแ่ท้จรงิ  ควำมกลวั  ควำมทกุข์ระทมทีอ่ยู่ 

เบือ้งหลงัของชิน้เนือ้ ท่ีถกูบรรจอุย่ำงดี ถ้ำบคุคลใดรูค้วำมจรงิ เกีย่วกบั 

ควำมสยดสยองที่โหดเหี้ยมที่สัตว์เหล่ำนี้รู้สึก มันจะเป็นเรื่องยำกที่

จะกลืนกินเนื้อของพวกเขำ
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คณุถำมว่ำ เรำสำมำรถปรบัปรงุคณุสมบตัคิวำมรกัของเรำได้

อย่ำงไร? ฉนัเรยีกมนัว่ำ แอลควิ มนษุย์เรำม ีควิ มำกมำย ไอควิ แอลควิ 

จีคิว (คุณสมบัติพระเจ้ำ) อีกด้วย สัตว์และมนุษย์ต่ำงก็มีคุณสมบัติ

ควำมรัก (แอลคิว) นี้ และโชคดีที่มนุษย์ได้รับสิทธิพิเศษมำกกว่ำ 

เพรำะเรำสำมำรถปรบัปรงุคณุสมบตัคิวำมรกัของเรำ ในกำรใช้ควำม

รักได้ เหมือนกล้ำมเนื้อ ดังนั้น เรำสำมำรถแค่เกร็งและพัฒนำกล้ำม

เนื้อควำมรักของเรำได้ในมื้อเช้ำ มื้อกลำงวันและมื้อเย็น ไม่ต้องออก

ก�ำลังกำย โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำรำงเวลำปกติของเรำเลย

เป็นวีแกน เพือ่แสดงควำมรกัต่อครอบครวัของคณุ สตัว์เลีย้ง

ของคุณ เพื่อนของคุณ และศัตรูของคุณ และขยำยควำมรักนี้ไปยัง 

ผู้อยู่อำศัยร่วมโลกทั้งหมดโดยไม่มีขอบเขต แม้แต่ต้นไม้ พืช ดอกไม้ 

หิน ก้อนกรวด แค่เพียงเป็นวีแกน หลังจำกผ่ำนไปสองสำมวัน หรือ

สองสำมสัปดำห์ คุณจะรู้สึกถึงบำงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวคุณโดย

อัตโนมัติ ธรรมชำติท่ีมีควำมรักของคุณเองจะไหลลื่นเหมือนน�้ำพุ 

น�้ำพุแห่งควำมรัก คุณจะสำมำรถได้รับควำมรัก และพระพรจำก

พระอำทิตย์ พระจนัทร์ ดวงดำว จำกธรรมชำตทิัง้หมด และผูอ้ยูอ่ำศัย

ร่วมของเรำมำกขึน้ และทนัใดนัน้สตัว์ก็ดูเหมือนเพือ่น และเพือ่นบ้ำน

อย่ำงแท้จริง – สวยงำม เป็นมิตร ฉลำด และมีควำมรัก

แล้วมนัง่ำยมำกส�ำหรบัคณุทีจ่ะรกัพวกเขำ และยำกมำกทีจ่ะ

ฝันถึงกำรท�ำร้ำยพวกเขำอีกครั้ง แม้แต่ทำงอ้อมหรือกำรบริโภคเนื้อ

สัตว์ที่ทุกข์ทรมำนของพวกเขำ 23
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เรำอธิษฐำนร่วมกัน แม้ว่ำตอนนี้ คุณไม่สำมำรถเป็นวีแกน

ได้ แค่อธิษฐำนขอให้เป็นในไม่ช้ำ อธิษฐำนเพื่อโลกวีแกน โปรดเข้า

ร่วมอธิษฐานกับเราทุกวันตั้งแต่  21.00  น.  ถึง  22.00  น.  ตาม

เวลาฮ่องกง  เพื่ออธิษฐานหรือนั่งสมาธิเพื่อโลกวีแกน ซึ่งเรำจะ

มีโลกสันติภำพที่ยั่งยืนเช่นกัน ขอให้สวรรค์ให้พระพรคุณมำกมำย 

ขอบคุณมำก ๆ

กำรอธิษฐำนของเรำมีอำนุภำพมำก เพรำะมันได้รับกำร

สนบัสนุนจำกสวรรค์ และนกับุญ และพลงัพระเจ้ำ มันมีพลงัมหำศำล

อย่ำงทีไ่ม่เคยรูจ้กัมำก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตอนนี ้เรำท�ำมนัร่วมกนั 

และคุณกลำยเป็นวีแกน อธิษฐำนให้เป็นวีแกน จะเป็นวีแกน ด้วย

คณุลกัษณะท่ีมคีวำมกรณุำทัง้หมดของคณุภำยใน มันมีประสทิธภิำพ

มำก โปรดบอกสมำชกิในครอบครัวของคณุ เพือ่น คนรูจ้กั ใครกต็ำม

ที่คุณรู้จักให้อธิษฐำนกับเรำ เพื่อให้โลกเป็นวีแกน มันดีส�ำหรับพวก

เขำด้วย เรำอธิษฐำน นั่งสมำธิร่วมกันประมำณ 1 ชั่วโมง ท�ำทุกวัน

ต่อไปอีก จนกว่ำโลกวีแกนมำถึง

ควำมจริงใจแม้เพียงห้ำนำท ียีส่บินำท ีทกุอย่ำงช่วยท�ำควำม

สะอำดโลกของเรำ ช่วยเด็ก ๆ  ของเรำ และให้ด�ำเนินชีวิตอย่ำงสูงส่ง 

มีคุณค่ำ และเหมำะสม สมฐำนะกำรเป็นบุตรธิดำของพระเจ้ำ เข้ำ

ร่วมอธิษฐำนกับเรำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์ เข้ำร่วมอธิษฐำนกับเรำ เพื่อ

ช่วยโลกของเรำ ได้โปรด! ขอให้พระเจ้ำให้พระพรคุณมำกมำย ใน

ชำตินี้ และชำติต่อไป

อธิษฐานเพื่อโลกวีแกน9
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ตั้งเสียงเตือนไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน  

ท�าอะไรก็ตาม โปรดหยุดสักครู่ 

เพื่ออธิษฐาน ขอให้โลกเป็นวีแกนกับเรา 

เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น. ตามเวลาฮ่องกง 24
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http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11.22/WOW1165.wmv 

8. เป็นผู้ถือคบเพลิงให้กับพระเจ้ำ, กำรบรรยำยสำธำรณะในโจฮันเนสเบิร์ก,   

แอฟริกำใต้ ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 1999.

 วิดีโอ 667.

 http://suprememastertv.com/en1/v/99665258964.html

บทที่ 4

9. บทสัมภำษณ์อนตุรำจำรย์ชิงไห่ โดย วำรสำรดิไอรชิดอ็ก ในวนัที ่16 ธนัวำคม 2009.

 วิดีโอ 899.

 http://video.godsdirectcontact.net/daily/2010.03.24/WOW1287.wmv

10. สุขภำพของเด็ก ๆ  และดำวเครำะห์ที่ยั่งยืน, กำรประชุมนำนำชำติที่ เกำะเชจู, 

เกำหลีใต้ ในวันที่ 21 กันยำยน 2009.

 วิดีโอ 881-3.

 http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11.10/WOW1153.wmv
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11. กำรใช้ชวีติทีด่งีำมตำมกฎของควำมรกั, กำรประชุมผ่ำนวดิโีอ กบัสมำชกิสมำคม 

ในลอสแองเจลิส, สหรัฐฯ ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2009.

 วิดีโอ 842.

 http://video.godsdirectcontact.net/download/2008.10.31/

Between_Master_and_Disciples_2008.10.31_778.wmv

12. ผ่ำนกำรกระท�ำที่เสียสละ เรำสำมำรถบรรลุกำรเติมเต็มได้, 

 กำรท�ำสมำธิกลุ่มที่สิงคโปร์ ในวันที่ 7 มีนำคม 1993.

 วิดีโอ 326.

13. สื่อสัมภำษณ์อนุตรำจำรย์ชิงไห่: เจมส์ บีนจำก วิทยุปลุกจิตวิญญำณ, 

 บ็อบ เลเบนโซลด์ จำกวิทยุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มิสแอนเดรีย บอนนี 

 จำกหนังสือพิมพ์ ไอริช อินดิเพ็นเด็นต์ ในสหรัฐอเมริกำ & ไอร์แลนด์

 ในวันที่ 29 กรกฎำคม, 11 กันยำยน & 22 พฤศจิกำยน 2008. 

 วิดีโอ 854-1.

 http://video.godsdirectcontact.net/download/2008.09.28/Words_

of_Wisdom_2008.09.28_745.wmv

14. โลกวีแกนน�ำมำซึ่งสันติภำพโลกที่ยั่งยืน, กำรประชุมผ่ำนวิดีโอ กับทีมงำน

โทรทัศน์สุพรีมมำสเตอร์ ในวันที่ 24 ธันวำคม 2020.

 suprememastertv.com/en1/v/118282097128.html

บทที่ 5

15. ให้สนัติภำพเริม่ต้นทีเ่รำ, กำรบรรยำยสำธำรณะ ในมำเลเซยี ในวนัที ่1 ตุลำคม 1989. 

 วิดีโอ 99.

 ค�ำท�ำนำยแหง่ยคุทอง ตอนที่ 134 – กำรกลบัมำของกษตัรยิ์, รำยกำรโทรทัศน์

สุพรีมมำสเตอร์  

 suprememastertv.com/en1/v/126653410185.html
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16. อวยพรตัวคณุเองด้วยกำรท�ำสมำธิ: บทคดัสรรจำกหนังสอื “กำรเติมสสีนัให้กบั

ชีวิตของเรำ” โดยอนุตรำจำรย์ชิงไห่. 

 suprememastertv.com/en1/v/129254659480.html

17. กำรท�ำสมำธิคือเกรำะก�ำบังของคุณ, กำรประชุมกับทีมงำนโทรทัศน์สุพรีม

มำสเตอร์ ในวันที่ 2 กันยำยน 2020. 

 suprememastertv.com/en1/v/111118523935.html

18. ธรรมวิถีกวนอิม – กำรท�ำสมำธิเพ่งแสงและเสียงภำยใน. 

 suprememastertv.com/en1/meditation

19. กำรก้ำวกระโดดของมนษุยชำตสิูย่คุทอง, กำรประชมุนำนำชำต ิทีว่อชงิตนั ดซี,ี 

สหรัฐฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2009. 

 วิดีโอ 818-2.

 suprememastertv.com/en1/v/132161236579.html

บทที่ 6

20. ค�ำขอร้องของอนตุรำจำรย์ชิงไห่ต่อผูน้�ำทำงศำสนำและผูน้�ำทำงจติวญิญำณทกุ

ท่ำน, สำสน์ผ่ำนวิดีโอ ในวันที่ 2 มีนำคม 2020.

 suprememastertv.com/en1/v/88425789933.html

บทที่ 7

21. ข้อควำมเร่งด่วนของอนุตรำจำรย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบำลทั่วโลก, สำสน์ผ่ำน

วิดีโอ ในวันที่ 24 มีนำคม 2020.

 suprememastertv.com/en1/v/90753335579.html
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บทที่ 8

22. ศิลปะแห่งสรวงสวรรค์, งำนเปิดตัวหนังสือนำนำชำติ ฉบับภำษำอังกฤษ 

 ในลอสแองเจลิส, สหรัฐฯ ในวันที่ 12 ธันวำคม 2008. 

 วิดีโอ 852-2.

 http://video.suprememastertv.com/daily/2009.01.14/WOW853.wmv

23. ควำมรักแห่งศตวรรษ, งำนเปิดตัวหนังสือนำนำชำติ ฉบับภำษำมองโกเลีย 

 ในอูลำนบำตอร์, มองโกเลีย ในวันที่ 22 เมษำยน 2011.

 วิดีโอ 950-1.

 http://video.suprememastertv.com/daily/2011.06.01/WOW1721.wmv

บทที่ 9

24. อนตุรำจำรย์ชิงไห่เรยีกร้องอย่ำงเร่งด่วนให้อธิษฐำนเพ่ือโลกวแีกน เพ่ือช่วยโลก

ของเรำ, สำสน์ผ่ำนวิดีโอ ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2020.

 suprememastertv.com/en1/v/85783840493.html
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ในคู่มือเล่มนี้ชื่อ “ความรักคือทางออกเดียว” นักเขียนหนังสือ
ขายดีระดับนานาชาติ ครูสอนจิตวิญญาณ นักมนุษยธรรมและศิลปิน 
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันในโลกเกี่ยวกับ
โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้ง และ 
ภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ท่านยังอธิบายสาเหตุตลอดจนแนวทางแก้ไข

เราสามารถสร้างสวนเอเดนบนโลกได้ด้วยการรักสัตว์ รัก
ธรรมชาติ รักซ่ึงกันและกัน รักครอบครัวของเรา หรือแม้แต่รักศัตรู
ของเรา พลังงานแห่งความรักจะมีผลป้องกัน ที่ไม่เพียงแต่เยียวยาดาว
เคราะห์น้ี แต่ยังยกระดับผู้อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาวะจิตส�านึกที่สูงขึ้น 
ท่านยังกระตุ้นให้เราเปล่ียนความรักของเรา ให้เป็นการกระท�าเพื่อ
ปกป้องสัตว์ที่อ่อนโยน และไร้เสียง ตลอดจนทุกคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ

“ความรกัจะงอกงามหรอืถกูท�าลายได้ แม้ว่าแก่นแท้ของความ
รักจะไม่มีวันถูกท�าลาย มีการกระท�าที่สามารถหล่อเลี้ยงความรักได้ มี
การกระท�าทีท่�าให้รกัเหีย่วเฉาและตายได้ ฉนัหมายถงึความรกัทางกาย 
ฉนัหมายถงึความรกัในอาณาจกัรนี ้มกีารกระท�าทีท่�าให้ความรกัเติบโต
ได้ มกีารกระท�าท่ีท�าให้ความรกัลดน้อยลงได้ เราต้องทะนถุนอม รักษา
ความรกั หากเราพบมนั สนบัสนนุมนั เราต้องสนบัสนนุมนัด้วยความคดิ 
ค�าพูด และการกระท�าของเรา”

อนุตราจารย์ชิงไห่


