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ชีวประวัติของผู้แต่ง
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เกิดที่เอาหลัก (เวียดนาม) ตอนกลาง
เมื่ออายุได้สิบแปดปี ท่านอาจารย์ชิงไห่ย้ายไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ
และต่ อ มาที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศสและเยอรมนี ที่ ซึ่ ง ท่ า นท� ำ งานให้ กั บ
สภากาชาด และแต่งงานกับแพทย์ชาวเยอรมัน หลังจากสองปีของการ
แต่งงานที่มีความสุข โดยการเห็นพ้องจากสามีของท่าน ท่านอาจารย์
สละจากการชีวิตการแต่งงานเพื่อแสวงหาการรู้แจ้ง ซึ่งเป็นอุดมการณ์
ที่ท่านมีมาแต่เด็ก
นี่คือจุดเริ่มต้นของการแสวงบุญอันยากล�ำบากไปยังประเทศ
ต่าง ๆ มากมาย ซึง่ สิน้ สุดลงเมือ่ ท่านได้พบกับอาจารย์ทมี่ ชี วี ติ ผูร้ แู้ จ้งโดย
สมบูรณ์ในเทือกเขาหิมาลัย ท่านอาจารย์ชิงไห่ได้รับการถ่ายทอดแสง
และเสียงภายในแห่งสวรรค์ ซึ่งต่อมาท่านเรียกว่าธรรมวิถีกวนอิม หลัง
จากการบ�ำเพ็ญมาระยะหนึ่ง ท่านก็บรรลุการรู้แจ้งที่สมบูรณ์ เพื่อตอบ
แรงปรารถนาของผู้แสวงหาสัจธรรมที่จริงใจ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ได้มอบวิธีการท�ำสมาธิธรรมวิถีกวนอิมให้กับผู้คนจากทุกเชื้อชาติ
ศาสนา และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม ข้อความแห่งความรักและสันติภาพ
ของท่าน น�ำมาซึ่งการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณและน�ำความหวังมาสู่
ผู้คนทั่วโลก โดยท่านย�้ำเตือนให้ทุกคนเชิดชูสัจธรรม คุณธรรม และ
ความงดงามในชีวิต
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ค�ำน�ำ
ความรักคือทางออกเดียว
“ความรักคือสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ และเป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในจักรวาลทัง้ มวล แต่ผคู้ นส่วนใหญ่ทกุ วันนีย้ งั ขาดความรักนัน้ มนุษยชาติ
ต้องแสดงความรักให้มากกว่าแต่กอ่ น เราต้องรักแม้แต่ศตั รู เพือ่ นบ้าน
สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา แล้วเราจะสามารถเอาชนะวิกฤติ
และมีชีวิตที่สงบสุขได้ ความรักต้องแสดงออกทางภายนอก ความรัก
ไม่สามารถพูดออกมา แต่ตอ้ งแสดงออกด้วยการกระท�ำ นัน่ คือการเป็น
วีแกน ท�ำความดีและปกป้องสิ่งแวดล้อม” 1
“ฉันต้องการการแสดงออกซึง่ ความรัก รักโลกเพิม่ ขึน้ เพียง 1%
รักลูก ๆ ของคุณ รักทุกสายพันธุ์ เพียงพอที่เราจะสละความอยากเนื้อ
สัตว์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ไร้ความเมตตาที่เกี่ยวข้อง เราต้องแสดง
ความรักในวงกว้าง ไม่ใช่แค่ความรักแบบโรแมนติกให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวของเราเท่านั้น – เราควรรักษาสิ่งนั้นไว้ เพราะความรักทุก
ประเภทนั้นศักดิ์สิทธิ์ ความรักทุกรูปแบบจะปล่อยพลังบวกที่สวยงาม
ออกมาคุ้มครองเรา คุ้มครองคนที่เรารักและสิ่งรอบตัวเรา
ดังนั้น หากเราแต่ละคนมอบความรักให้สิ่งรอบตัวมากขึ้น แผ่
ขยายมันออกไป ไกลกว่าครอบครัวเล็กน้อย และความรักนัน้ จะเพียงพอ
ที่จะเป็นพลังความรัก 100% ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการขจัดภัยคุกคามที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดต่อการอยู่รอดของเรา” 2
- อนุตราจารย์ชิงไห่
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ฉันคิดว่า “ท�ำไมโลกยังไม่ดีขึ้น?” ฉันหมายถึงไม่ใช่ในแบบ
ที่ฉันต้องการ ไม่ใช่ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง ไม่เหมือนสวรรค์และความสงบ
สุขส�ำหรับทุกคน ถึงกระนั้น มันยังวุ่นวายมากในขณะนี้ ไม่ใช่แค่
โรคระบาดเท่านั้น แต่สัตว์ตายหลายแสนตัวเพราะพวกเขาขายไม่ได้
พวกเขาฆ่าสัตว์หลายแสนตัว หมู หรือวัว หรือไก่ และมิงค์ แล้วโลก
ทั้งใบก็ขาดสมดุล เนื่องจากการระบาดใหญ่ ผู้คนไม่ได้ท�ำงาน พวก
เขาท�ำงานน้อยลง แต่การจ่ายมากขึ้น ฉันได้ยินมาว่าหนี้สินของชาว
อเมริกันนั้นราว ๆ 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อะไรท�ำนองนั้น หรือ
ประมาณล้านล้านเหรียญ
แล้วก็มเี ชือ้ อีโบลา แต่ตอนนีน้ า่ จะดีขนึ้ แล้ว และเชือ้ ซัลโมเนลลา
ในไก่ เป็นต้น และไข้หวัดตามฤดูกาลก็ยังไม่หายไป ไวรัสมาเยี่ยม
เยือนเราครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งบางครั้งก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ หรือไม่สบาย
อย่างมาก และเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เพราะถ้าคุณทาน
ยาปฏิชวี นะ มันไม่เป็นผลดีตอ่ ร่างกายเช่นกัน และก็ยงั มีโรคเหล่านัน้
ก่อนหน้านี้ เช่น โรคซาส์ และเมอร์ส และอะไรท�ำนองนั้น พวกมันยัง
หลบอยูใ่ นมุมไหนสักแห่ง อาจไม่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหมือน
โควิด-19 แต่ก็ยังแพร่กระจายอยู่
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เพียงเพราะตอนนี้ โควิด-19 ครอบคลุมทุกสิ่งแล้ว ผู้ป่วย
มะเร็งจ�ำนวนมากถูกละเลย ผู้คนบ่น และหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการ
รายงาน และวัณโรคถูกละเลย และโรคมาลาเรีย ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง
หรือโรคร้ายชนิดอื่น ๆ จ�ำนวนมากถูกละเลยเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 การล็อกดาวน์ โรงพยาบาลก็เต็มแล้ว การระบาดใหญ่เป็น
เรือ่ งใหม่ และเร่งด่วนมากกว่า ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากจึงไม่ได้รบั การ
ดูแล และเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่โรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนเท่านั้น แต่ยังมี
สิ่งอื่น ๆ ด้วย โรคระบาด/การแพร่ระบาดเก่าอื่น ๆ ยังคงด�ำเนินต่อ
ไป และตอนนี้เรายังมีน�้ำท่วม ฝนตกหนัก และดินถล่มในหลายพื้นที่
และภัยพิบัติจากตั๊กแตนในหลายพื้นที่ ผึ้งมีจ�ำนวนลดลง ภัยแล้ง
ทุกหนแห่ง และชาวนา ชาวไร่ – ท�ำอะไรไม่ได้ ไม่มีใครสามารถช่วย
พวกเขาได้ โลกของเราน่าเป็นห่วง บางคนกังวลว่าเพราะเหตุนี้ เรา
จะขาดแคลนอาหาร
และแม้แต่ความเครียดทางจิตใจ แม้แต่หมอบางคนก็ฆ่าตัว
ตายเพราะสถานการณ์ และเชื้อไวรัสอาจโจมตีสมองของพวกเขา
พวกเขาจึงคิดผิดเพี้ยนไป มันเป็นเช่นนั้น ฉันพบแพทย์สาวสวยชาว
อเมริกันที่ฆ่าตัวตายแบบนั้น และอื่น ๆ อีกมากมาย และแพทย์และ
บุคลากรในโรงพยาบาล และพยาบาลจ�ำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจาก
การติดเชื้อ เพราะในตอนต้นไม่มีใครเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้ ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันเพียงพอ ดังนัน้ พวกเขาจึงเสียชีวติ แบบ
นั้น ลองนึกดู วีรบุรุษเหล่านี้
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และที่อังกฤษ อย่างแพทย์และพยาบาลที่เกษียณอายุแล้ว
พวกเขากลับมาท�ำงานอีกครัง้ มาช่วยเพราะความจ�ำเป็น โรงพยาบาล
เรียกพวกเขามา พวกเขากลับมา เสียสละ และพวกเขาก็เสียชีวิต
หลายคน แบบนั้นเลย! นึกดู? ใช่ แย่มาก! คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณ
เป็นสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา? โดยปกติพวกเขาท�ำงานหนัก
มาทั้งชีวิตแล้ว และตอนนี้พวกเขามีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่บน
โลกเพียงเล็กน้อย พวกเขาต้องเสียสละและเสียชีวติ แบบนัน้ ! ฉันรูส้ กึ
ว่ามันไม่ยุติธรรม 3
มันถึงเวลาช�ำระล้างครั้งใหญ่ และแม้ว่าเราจะเอาชนะสิ่งนี้
ได้ โรคอื่นก็จะมา และทุกวันนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างก�ำลังมา ไม่ใช่
แค่นี้ เรามีเชือ้ อีโบลาและเรามีเชือ้ ซัลโมเนลลาจากฟาร์มไก่ และอะไร
พวกนี้ และแม้แต่มงิ ค์ คุณรูจ้ กั มิงค์ทคี่ นถลกขนส�ำหรับท�ำชุดหรือไม่?
เช่น ในยุโรปบางประเทศ ฉันคิดว่ามันคือฮอลแลนด์ พวกเขาฆ่าพวก
มิงค์นับพัน ๆ ตัว เพราะพวกเขากลัวการแพร่กระจายของโรค แต่ไม่
ว่าคุณจะฆ่าสัตว์ไปกี่ตัว มันก็ไม่ช่วย ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ
หากคุณยังคงตัดไม้ท�ำลายป่าและปล่อยให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่
อาศัย และเมื่อเราเข้าใกล้สัตว์ป่ามากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาก็จะแพร่
เชื้อโรคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และแล้วจากคนหนึ่งก็กระโดดไปยังอีก
คน แล้วโลกก็ประสบปัญหาเช่นนี้ เราเพียงแค่ต้องปล่อยให้สัตว์อยู่
อย่างสงบ ถ้าเราต้องการความสงบสุข แค่นนั้ เอง มันง่ายมาก มากกว่า
นี้ ฉันพูดไม่ได้ ฉันไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้เพราะนั่นคือความจริง
และทุกคนทราบดี 4

8

2

สิ่งแวดล้อม

ฉันแน่ใจว่าคุณหลายคนทราบดี ถึงผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้น ฉันจะแบ่งปันเพียงเล็กน้อยบางส่วน ใน
ระดับโลก และจากสหรัฐอเมริกา
ในแถบอาร์กติก ขั้วโลกเหนือ น�้ำแข็งละลายไปมากจนนัก
วิทยาศาสตร์คาดว่า จะมีฤดูรอ้ นทีป่ ราศจากน�ำ้ แข็ง ภายในเวลาเพียง
สามถึงหกปี ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งล้านปี! ในขณะเดียวกัน
กรีนแลนด์กำ� ลังสูญเสียภูเขาน�ำ้ แข็ง 85 ล้านตันในแต่ละวันเนือ่ งจาก
ภาวะโลกร้อน และในอัตราที่เพิ่มขึ้น 7% ในแต่ละปี แผ่นน�้ำแข็ง
แอนตาร์กติกตะวันตกก�ำลังละลายเช่นกัน โดยมีการคาดการณ์ว่า
ระดับน�้ำทะเลจะสูงขึ้น 3.3 เมตร ซึ่งจะคุกคามเมืองต่าง ๆ เช่น ใน
ประเทศของคุณ นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และซานฟรานซิสโก และ
หากทวีปแอนตาร์กติกา และกรีนแลนด์ละลาย – หมายถึงน�้ำแข็ง –
ระดับน�ำ้ ทะเลอาจสูงขึน้ ถึง 70 เมตร ซึง่ อาจเป็นอันตรายถึงชีวติ หรือ
เป็นหายนะต่อชีวิตส่วนใหญ่บนโลก
ธารน�ำ้ แข็งทัว่ โลกก�ำลังหดตัวเร็วกว่าทีน่ กั วิจยั เคยคาดการณ์
ไว้ ท�ำให้แม่น�้ำและทะเลสาบหายไป หายไปหรือแห้งแล้ง ไม่มีน�้ำ
ส�ำหรับพืชผล และมีหลายพันล้านคนที่ประสบปัญหาขาดแคลน
อาหาร เนื่องจากการขาดแคลนน�้ำเช่นกัน เพราะระดับน�้ำทะเลที่
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สูงขึ้น หมู่เกาะต่าง ๆ ก�ำลังจมลง ในขณะที่เราก�ำลังพูดกันอยู่ โดยที่
ตูวาลู ตองกา และอีก 40 ประเทศทีเ่ ป็นเกาะ ต้องวางแผนการอพยพ
ทั้งประเทศ พวกเขาถูกบังคับให้เป็นผู้ลี้ภัยทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี
อยู่แล้วจ�ำนวน 20 ล้านคนในปัจจุบัน องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐานระบุว่า อาจมีผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ 200
ล้านคนภายในปี 2050
นักวิจยั จากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระบุวา่
ทัว่ โลกมีจำ� นวนเฮอริเคนระดับ 4 และ 5 ทีท่ ำ� ลายล้างมากทีส่ ดุ เพิม่ ขึน้
สองเท่าในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา พายุระดับ 5 ท�ำให้เกิดการท�ำลายล้าง
สูงสุดในเมืองใหญ่ ความรุนแรง และระยะเวลาของพวกมันเพิ่มขึ้น
75% ตั้งแต่ปี 1970 หนึ่งในพายุเหล่านี้ที่ยังคงมองเห็น และสัมผัสได้
ถึงผลกระทบคือ พายุเฮอริเคน แคทรีนาปี 2005 ซึ่งท�ำลายล้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของนิวออร์ลีนส์ โดยที่ผู้คนที่ยังคงต้องฟื้นฟู
บ้านเรือน และชีวิตของพวกเขาในทุกวันนี้ ฉันเสียใจที่คนอเมริกัน
ต้องทนทุกข์ทรมานจากโศกนาฏกรรมดังกล่าว
ขณะนี้ ในสหรัฐอเมริกา ป่าสนเกือบหนึ่งล้านเอเคอร์หายไป
ในเทือกเขาร็อกกี้ เนือ่ งจากแมลงปีกแข็ง จากภาวะโลกร้อน คล้ายกับ
ทีแ่ คนาดา แต่ดว้ ยเวลาทีจ่ ำ� กัด ฉันไม่สามารถรายงานให้คณ
ุ ทราบได้
ทุกสิ่ง ดังนั้นตอนนี้เราแค่รายงานเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
ในรัฐมอนทานา ธารน�้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติ
กลาเซียร์ คาดว่าจะหายไปภายในหนึง่ ทศวรรษ จากการศึกษาใหม่โดย
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สถาบันสมุทรศาสตร์ สคริบส์ แม่น�้ำโคโลราโด ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำให้กับ
เจ็ดรัฐทางตะวันตกก�ำลังจะแห้ง แม่น�้ำที่มีชื่อเสียง อันที่จริง นักวิจัย
กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง
ครั้งใหญ่ เนื่องจากหิมะจากภูเขาก�ำลังปล่อยแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
ระดับน�้ำทะเลในรัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา สูงเร็ว
ขึ้นสามเท่าในช่วงศตวรรษที่ 20 เมื่อเทียบกับช่วง 500 ปีที่ผ่านมา
องค์กรมหาสมุทร และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พายุหมุนเขตร้อนติดต่อกันหกลูก
ได้พัดขึ้นฝั่งแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
และมหาสมุทรอินเดียเป็นสองแห่งที่มีแนวโน้มว่ามีพายุเฮอริเคน
รุนแรงที่สุด
คุณอาจถามว่าอะไรคือสาเหตุหลักของความเสียหาย และ
การท�ำลายสิง่ แวดล้อมนี?้ คุณอาจประหลาดใจ มันไม่ใช่อตุ สาหกรรม
ถ่านหิน หรือรถยนต์ หรือเครือ่ งบิน หรือรถไฟ หรือเรือ หรือเรือขนาด
ใหญ่ มันคือก๊าซมีเทนที่มาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นหลัก 5
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เราเข้าสู่ภาวะสงคราม โรคภัย
และภัยธรรมชาตินี้ได้อย่างไร?

เคารพบทบัญญัติจักรวาล
เมื่อพระเจ้าสร้างบทบัญญัติภายในจักรวาล มีกฎระเบียบ
บางอย่างที่ต้องปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับเมื่อเราสร้างทางหลวงหรือ
ถนน เพือ่ ให้การจราจรหรือการขนส่งของเราสะดวกขึน้ สังคมจะต้อง
มีกฎหมายจราจรบังคับใช้ เพื่อปกป้องผู้คน ปกป้องผู้ขับขี่ คนเดิน
ถนน และควบคุมการจราจร ถ้าเราขับรถตามกฎหมายนี้ เราก็ไม่มี
อุบัติเหตุ ถ้าเราไม่ท�ำ เราจะมีปัญหา ชีวิตเราอาจได้รับบาดเจ็บ หรือ
สูญเสีย แล้วเราสร้างความทุกข์ให้ตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง
ดั ง นั้ น ความทุ ก ข์ ทั้ ง หมดในโลกนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากพระเจ้ า
พระเจ้าไม่ได้ทดสอบเรา พระเจ้าไม่ได้สง่ ความทุกข์ทรมาน ความยาก
ล�ำบากมาทดสอบศรัทธา และความทุม่ เทของเรา ไม่ มันเป็นทีเ่ ราท�ำ
เอง เราจึงมีค�ำพูดว่า “เจ้าหว่านสิ่งใด เจ้าเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” ทุกแห่ง
ฉันได้ยินคนโทษพระเจ้าด้วยเรื่องต่าง ๆ แต่มันเหมือนว่า คุณโทษ
ผู้ก�ำหนดกฎจราจร ส�ำหรับอุบัติเหตุของคุณ เมื่อคุณดื่มมากเกินไป
และขับเข้าไปในเลนซ้ายแทนที่จะเป็นเลนขวา มันไม่ใช่ความผิด
ของรัฐบาล มันเป็นความผิดของคุณเอง กฎหมายบอกว่า คุณไม่ควร
ขับรถเมื่อคุณดื่ม และกฎหมายบอกว่า คุณควรขับเลนขวาแทนที่จะ
เป็นเลนซ้าย
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ดังนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้า เราก็มีปัญหา กฎ
นัน้ กล่าวว่า: เจ้าอย่าฆ่า แต่คณ
ุ ดูสงิ่ ทีบ่ รรพบุรษุ ของเราท�ำกันมาหลาย
ศตวรรษ และพี่น้องของเราบางคนก็ยังท�ำอยู่ตอนนี้ แม้กระทั่งใน
นามของพระเจ้า แม้กระทั่งในพระนามของพระเยซู พวกเขากล้าท�ำ
สงครามกันเอง ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าเศร้าอย่างยิง่ เพราะไม่ใช่พระประสงค์
ของพระเจ้า และไม่ใช่ความตัง้ ใจของพระเยซูคริสต์ดว้ ย คนหนึง่ ฆ่าอีก
คน อีกคนฆ่าคนนัน้ จากนัน้ ลูกคนนัน้ ฆ่าลูกของอีกคน และลูกของอีก
คนแก้แค้น ดังนั้นเราจึงไม่หยุด!
สงครามน�ำภัยพิบตั มิ ามากมายพร้อมกับมัน ท�ำให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลง ท�ำให้ความแข็งแกร่งของ
ประชาชนอ่อนแอลง และยังท�ำให้ศีลธรรมและศรัทธาของพวกเขา
อ่อนแอลง ดังนั้นหลายคนจะโทษพระเจ้าอีก พวกเขาจะพูดว่า “ถ้า
มีพระเจ้า ท�ำไมพระองค์ถึงปล่อยให้สงครามด�ำเนินต่อไป? เหตุใด
พระองค์จึงทรงปล่อยให้ผู้คนฆ่ากันเอง และเรื่องนั้น และเรื่องนี้?”
ขณะนี้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความอดอยาก และโรคภัยไข้เจ็บ
ทุกชนิด สร้างความทุกข์ทรมานให้กับโลกของเรา ดังนั้นบางคนที่มี
ศรัทธาน้อยก็โทษพระเจ้าอีก ทุกทีท่ ฉี่ นั ไปบรรยาย ผูค้ นจะถามฉันว่า
“ถ้ามีพระเจ้า เหตุใดจึงเกิดภัยพิบัติเช่นนั้นเช่นนี้” แต่คนเหล่านี้ควร
จ�ำไว้วา่ ไม่ใช่พระเจ้าทีท่ ำ� สิง่ เหล่านี้ มันเป็นเราเองทีส่ ร้างปัญหาเหล่า
นี้ ตัวอย่างเช่น มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ท�ำการทดสอบระเบิดปรมาณู
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และระเบิดไฮโดรเจน ซึ่งรบกวนการสร้างชั้นบรรยากาศ และท�ำให้
เสถียรภาพของโลกสั่นคลอน พวกเขาคิดว่าเพียงแค่ยิงระเบิดขึ้นไป
ในอากาศหรือในทะเลจะไม่สร้างปัญหาใด ๆ แต่สงิ่ นีย้ งั คงสร้างปัญหา
เพราะจักรวาลถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุหลายชนิด บางชนิดเป็นสสารที่
เป็นของแข็ง และบางชนิดเป็นสสารทีม่ องไม่เห็น ดังนัน้ การไปรบกวน
สสารทีม่ องไม่เห็น มันยังรบกวนเสถียรภาพของจักรวาล และรบกวน
การวิวัฒนาการของธรรมชาติด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสร้างบ้านที่มีหน้าต่าง ประตู และห้องว่าง
หากมุมใดมุมหนึ่งช�ำรุด อุณหภูมิในห้องจะเปลี่ยนไป แม้ว่าเป็น
ฤดูร้อน กลางคืนจะหนาวมาก ถ้าไม่ซ่อมแซมช่องโหว่ที่ช�ำรุด เพราะ
บางทีตอนกลางคืนลมหนาว และฝนจะเข้ามา 6
ปกป้องตัวตนที่กล้าหาญของเรา
เราต้องช่วยเหลือมนุษย์ และจิตใจทีม่ เี มตตาของมนุษย์ นัน่ คือ
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เราต้องรักษาคุณสมบัตอิ นั สูงส่งของเรา ฉันมักจะพูดถึง
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกว่า เราไม่ใช่แค่ตอ้ งการช่วยชีวติ กายเนือ้ บนดาวเคราะห์
นี้ แต่เราต้องการปกป้องเด็ก ๆ และด้วยการท�ำเช่นนั้น เราปกป้อง
ตัวตนอันสูงส่งของเรา ที่กล้าหาญ และมีเมตตาซึ่งเป็นธรรมชาติที่
แท้จริงของเรา หากเราสูญเสียมันไป นั่นเลวร้ายยิ่งกว่าการสูญเสีย
ดาวเคราะห์นี้ เราต้องรักษาหัวใจที่เมตตาของเรา
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เราต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์ รักและปกป้องผูอ้ อ่ นแอ เช่น
เด็ก และสัตว์ทไี่ ม่มที พี่ งึ่ ไร้ทางสู้ เราต้องปกป้องธรรมชาติอนั สูงส่งของ
เรา เราต้องเป็นบุตรของพระเจ้า หรือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมี
ชีวิตอยู่ เดิน และหายใจ 7
ความรักก่อให้เกิดความรัก
เพราะก่อนอืน่ เราต้องฝึกมีความรัก เพือ่ ให้เกิดความรัก เพือ่ ที่
จะเป็นทีร่ กั และแผ่ไปทัว่ เหมือนพระบิดาของเรา เราต้องรักสรรพสัตว์
ทั้งปวง และนั่นคือความหมายเบื้องหลังของอาหารวีแกน ไม่ใช่
เรื่องของการมีสุขภาพดี และไม่ใช่เพราะพระเยซูตรัสเช่นนั้น หรือ
พระพุทธเจ้าตรัสห้าม มันเพียงแต่ เราต้องเป็นความรักลงมาจุติ
เราต้องเป็นพระเจ้าซึ่งเดินบนดาวเคราะห์ดวงนี้ เราต้อง
ใช้ชีวิตเหมือนดั่งพระเจ้า! เพื่อจะได้อยู่ใกล้พระเจ้า… พระเจ้าไม่ได้
ลงโทษเรา มันเพียงแต่สิ่งเหมือนกันดึงดูดกัน ถ้าเราอยากอยู่ใกล้
สิ่งใด เราต้องไปที่นั่น ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสร้าง
สรรพชีวิต และปล่อยให้พวกเขาตายตามธรรมชาติ ดังนั้นเราควรท�ำ
เช่นนั้น ถ้าเราไม่สามารถสร้าง อย่างน้อยเราก็ไม่ท�ำลาย พระบัญญัติ
ในไบเบิลคือ “เจ้าอย่าฆ่า” ไม่ได้พูดว่า: “เจ้าอย่าฆ่ามนุษย์เท่านั้น”
แต่บอกว่า “เจ้าอย่าฆ่า” สิ่งใดก็ตามที่ถูกฆ่าก็คือถูกฆ่า 8
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ความรักเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในอาณาจักรทางกายภาพนี้ เราจึง
ต้องปกป้องความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคู่รัก ระหว่างพ่อ
แม่กบั ลูก ระหว่างเพือ่ น ความรักระหว่างมนุษย์ หรือความรักระหว่าง
สัตว์ ความรักระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ หรือระหว่างสัตว์กบั มนุษย์ แม้แต่
ความรักระหว่างพืชและต้นไม้ พวกเขาสื่อสารกัน พวกเขารัก และ
ปกป้องกันและกัน ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว คุณสามารถ
อ่านเกีย่ วกับพวกเขา รูไ้ หม ความรักทีแ่ ท้จริงคือ สิง่ ทีเ่ ราต้องการเพือ่
ปกป้องโลกของเรา โดยเฉพาะตอนนี้ สิง่ ใดทีเ่ รารักจะผลิบาน สิง่ ทีใ่ ด
รักเราจะท�ำให้เราเติบโตในความสุข แต่ความรักไม่ได้เป็นเพียงค�ำศัพท์
เท่านั้น ความรักคือการกระท�ำ ที่มองเห็นได้และที่มองไม่เห็น
ความรักสามารถงอกงามหรือถูกท�ำลายได้ แต่วา่ แก่นแท้ของ
ความรักจะไม่มีวันถูกท�ำลาย มันมีการกระท�ำที่หล่อเลี้ยงความรัก
และมีการกระท�ำที่ท�ำให้ความรักเหี่ยวเฉา และตายได้ ฉันหมายถึง
ความรักทางกายภาพ ฉันหมายถึงความรักในอาณาจักรนี้ มันมี
การกระท�ำที่ท�ำให้ความรักเติบโต มีการกระท�ำที่ท�ำให้ความรัก
ลดน้อยลง เราต้องทะนุถนอม เห็นคุณค่าความรัก หากเราพบมัน
สนับสนุนมัน เราต้องสนับสนุนมัน ด้วยความคิด ค�ำพูด และการ
กระท�ำของเรา 2
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เราสามารถเป็นแบบอย่าง และควรเป็นแบบอย่างของความ
รัก เช่น การให้ ความห่วงใย และความสามัคคีกัน เพื่อที่เมื่อผู้อื่น
นึกถึงเรา จดจ�ำชื่อของเรา พวกเขาจะรู้สึกมีความสุข ความรัก ความ
สบายใจ และแม้กระทั่งรู้สึกสูงส่ง แล้วคุณภาพที่ดีของพวกเขา จะ
เปล่งประกายออกมา เราไม่ควรเป็นต้นตอของภาระ หรือความทุกข์
แก่ผู้อื่น ทั้งในด้านความคิด การกระท�ำ และค�ำพูด
เราต้องเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจ ของความสูงส่ง และ
ความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้เห็นตัวอย่างจากผู้อื่น ถ้าเรามี
ความรัก สิง่ ทีด่ ี ๆ ทัง้ หลายจะเข้ามาหาเราเอง เราสามารถเริม่ ให้ความ
รักตั้งแต่ตอนนี้ วันนี้ และด�ำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้ ในอนาคต จงรัก
ตัวเอง รักครอบครัว รักเพื่อนบ้าน รักทุกสิ่งรอบตัวเรา
หากปราศจากความรักในหัวใจ เราก็แทบไม่มีอะไรเลย มีแต่
เป็นภาระต่อตัวเราเอง ต่อผูท้ เี่ รารัก และต่อสังคม ความรักไม่ใช่คำ� พูด
ที่ริมฝีปาก ความรักต้องเป็นความรู้สึกภายในของเรา และเป็นการ
กระท�ำที่ส่งออกมาภายนอก
รักสัตว์ เราจะเป็นวีแกน
รักโลก เราจะรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักโลก กอบกู้ดาวเคราะห์นี้ 2
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ถ้าเราถือว่าเราเป็นตัวตนระดับสูงกว่า เราควรปฎิบัติตนให้
สูงส่งกว่า – ปกป้องผู้อ่อนแอ และผู้บริสุทธิ์ และไม่ใช้อ�ำนาจของเรา
ในทางทีผ่ ดิ ด้วยการท�ำร้ายเพือ่ นของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พวก
เขาไม่ท�ำอันตรายต่อเรา เราควรฟังผู้น�ำทางศาสนาผู้ย่ิงใหญ่ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั และถือว่าเพือ่ นสัตว์ของเราเป็นสิง่ สร้างทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
และน่าทะนุถนอมของพระเจ้า และด้วยการกระท�ำพืน้ ฐานทีแ่ สดงถึง
ศักดิ์ศรี ความเคารพ และความเมตตา เราควรเป็นวีแกน เมื่อเรารัก
และเคารพสัตว์ เราจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราเอง
เมื่อเราสามารถขยายความรักนี้ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมด
ในจักรวาล รวมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมโลกกับเราแล้ว ตัวเราเองจะ
ขยาย และเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นทางจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ที่สงบสุข
กับสัตว์โดยไม่มีการฆ่าฟันอีกต่อไป จะดึงดูดพระพรจากสวรรค์มา
ให้เรามากมาย และเมื่อทั้งโลกขยายความเมตตาเช่นนั้นต่อสัตว์แล้ว
แน่นอนว่าชัน้ บรรยากาศของดาวเคราะห์ของเรา จะมีเสถียรภาพและ
แม้กระทัง่ เปลีย่ นมากขึน้ ให้เป็นเหมือนสวรรค์ ทีอ่ บอวลไปด้วยความ
รู้สึกแห่งสันติสุขและความรัก 9
ถ้าเราอยู่ในกระแสวีแกนแบบออร์แกนิก หรือการปลูกแบบ
เกษตรอินทรียแ์ ล้ว คุณจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความรักมากขึน้ ๆ จากธรรมชาติ
ความรักจากดาวเคราะห์โลกนี้ ความรักจากต้นไม้ แม้แต่ความรักจาก
ใบหญ้า จากดอกไม้ เราจะรู้สึกถึงความรักมากมายในอากาศที่เรา
หายใจ เรารู้สึกถึงความรักมากมายจากผืนดินที่เราเดิน สิ่งนี้เราไม่
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สามารถอธิบายได้ในภาษามนุษย์ด้วยซ�้ำ เราต้องรู้สึกถึงมัน ฉันรู้สึก
เสมอ แต่ฉันไม่สามารถส่งข้อความทางจิตวิญญาณนี้ให้คนอื่นได้ ทุก
คนต้องสัมผัสด้วยตัวเอง เมื่อเราหันไปสู่วิถีชีวิตอาหารวีแกน ตามที่
สวรรค์แห่งความเมตตา ปรารถนาแล้ว เราจะรูส้ กึ ถึงความรักมากขึน้ ๆ
รู้สึกเชื่อมต่อกันมากขึ้น ๆ ตลอดเวลา 10
ก่อนอืน่ เป็นวีแกน โอเคนะ? ถ้าเราไม่สามารถหาผักหรือผลไม้
ออร์แกนิกได้ งั้นก็โปรดเป็นวีแกนก่อน เพราะพลังแห่งความรักเชิง
บวกนี้ จะห่อหุ้มดาวเคราะห์ของเรา จะเป็นเกราะป้องกันส�ำหรับ
เรา ไม่มอี ะไรอืน่ ไม่มพี ลังสีเขียวอืน่ ใดทีส่ ามารถปกป้องเราได้ ในช่วง
เวลาวิกฤตอันตรายนี้ โปรดเชื่อฉัน ฉันไม่มีส่วนได้เสียอะไรจากการ
บอกเรื่องนี้กับคุณ แต่ฉันบอกคุณ เพราะฉันเป็นคนหนึ่งในพวกคุณ
เพราะความรักของฉันไม่มีขอบเขตระหว่างฉัน ตัวฉัน กับครอบครัว
ของฉัน หรือคนในประเทศของฉัน หรือกับชาวเกาหลี หรือเชื้อชาติ
อืน่ ใดในโลก ฉันรักทุกคน ฉันรักสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมดบนดาวเคราะห์ดวงนี้
และฉันต้องการช่วยพวกคุณทัง้ หมด ฉันต้องการช่วยพวกเขาทัง้ หมด
ได้โปรดตื่น และปลุกทุกคนให้ตื่น ก่อนที่บ้านของเราจะถูกไฟไหม้
ร่วมมือกัน เราจะชนะ เราจะช่วยกันกอบกู้ดาวเคราะห์นี้ ไม่ใช่ช่วย
ดาวเคราะห์ เพื่อสิ่งทางวัตถุ แต่เพราะเราช่วยตัวเราเองด้วย
เราช่วยตัวตนทีย่ งิ่ ใหญ่ของเรา ซึง่ มีความเมตตา ซึง่ เป็นความ
รัก ซึง่ เป็นความเมตตา ซึง่ เป็นเหมือนพระเจ้า ค�ำสอนของทุกศาสนา
บอกเราว่า เราเป็นพุทธะ เราสามารถเป็นพุทธะได้ทนั ทีทเี่ ราต้องการ
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เราเป็นบุตรของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องรักษาสถานะของเรา ซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล มงกุฎแห่งการสร้างสรรค์ เราต้อง
รักษาคุณภาพทีด่ ขี องเราไว้ ไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์นี้ แต่ตวั เราเอง หัวใจ
ของเรา เกียรติของเรา ความเป็นผูน้ ำ� ของเรา ในยานอวกาศทีส่ วยงาม
นี้ ทีเ่ ราเรียกว่าดาวเคราะห์โลก เราเป็นกัปตัน เราต้องน�ำดาวเคราะห์
นี้ไปสู่ความปลอดภัย และช่วยจิตวิญญาณของเรา รักษาคุณสมบัติที่
ดีที่สุดที่เรามีอยู่ในตัวเรา
ร่วมมือกัน เราสามารถรักษาไว้ ไม่เพียงแต่เกาะเชจูทสี่ วยงาม
และเกาหลีใต้ทั้งหมด ให้เป็นสวรรค์ที่สวยงาม แต่เราจะช่วยโลกทั้ง
โลกด้วย พวกคุณทุกคนจะกลายเป็นวีรบุรุษ พวกคุณทุกคนจะเป็น
ฮีโร่ของฉัน โปรดเป็นวีแกน รักษ์สงิ่ แวดล้อม ความรักสามารถเปลีย่ น
โลกได้ ขอบคุณ 10
ข้อความจากสัตว์
พวกเขา (สัตว์) หวังว่าเผ่าพันธุม์ นุษย์ สามารถเห็นสิง่ ทีพ่ วกเขา
เห็น รู้สิ่งที่พวกเขารู้ และหยุดความบ้าคลั่งทั้งหมดนั้น ที่สนใจแต่กับ
ชีวิตชั่วคราวบนโลก และให้ความส�ำคัญกับชีวิตนิรันดรมากขึ้น พวก
เขาหวังว่าโลกจะได้รบั การช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่เรือ่ งเกีย่ วกับการกอบกู้
ดาวเคราะห์ แต่เกี่ยวกับการที่มนุษย์กลับคืนสู่ชีวิตที่มีคุณธรรม และ
จิตใจที่เมตตา และทุกอย่างจะดีเอง พวกเขารู้เรื่องนั้นดี ถ้าผู้คนมี
ความเมตตา จากนัน้ โลกจะอยูร่ อด อันเป็นผลพลอยได้ ถ้าเราด�ำเนิน
ชีวิตตามกฎแห่งความรัก ทุกสิ่งก็จะดีเอง สัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องนี้ และ
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อยากให้มนุษย์เข้าใจแนวคิดนี้ แนวคิดเดียวที่ส�ำคัญ แนวคิดเรื่อง
ความรัก 11
เพราะหลังจากที่เราปฏิบัติมาระยะหนึ่ง เราจะรู้สึกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่ง ของหมื่นสิ่งในจักรวาล ความเป็นหนึ่งเดียว
ระหว่างคุณกับฉัน ตัวคุณเองและตัวฉันเอง ว่าเรามาจากแหล่ง
เดียวกัน เรามาจากปัญญา จากความรัก และจากความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเลือกคนหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตหนึ่งใน
จักรวาล และพูดว่า “ฉันรักคนนั้น” ถูกต้อง!
ถ้านี่คือทั้งหมดตั้งแต่หน้าผากจรดปลายเท้า คือร่างกายของ
คุณ เราจะเลือกสิง่ หนึง่ โดยเฉพาะ และดูแลแต่นวิ้ เท้า หรือนิว้ หัวแม่มอื
เท่านัน้ หรือ? นีค่ อื ทีร่ กั ของฉัน เราท�ำอย่างนัน้ ได้หรือ? ไม่ได้ มันจะไร้
สาระ เราอาจพูดว่า ริมฝีปากของฉันสวย ใช่เลย ฉันภูมใิ จเส้นผมของ
ฉัน หรือฉันรักนิ้วหัวแม่มือของฉัน แต่เราก็รักส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
เท่า ๆ กัน เพราะถ้าไม่มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เราก็อยู่ไม่ได้ เรา
จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ ถ้าเรากรีด ผ่า หรือท�ำให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง
เสียหาย เราจะเจ็บ เราจะรู้สึกเจ็บมาก ๆ ถ้าเรายังมีความรู้สึกไว แต่
เฉพาะคนทีช่ า หรือมึน หรืออาจจะมีปญ
ั หาเท่านัน้ ทีไ่ ม่รสู้ กึ เมือ่ สัมผัส
ไฟ หรือส่วนหนึ่งของร่างกายเสียหาย
มนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึก จะรู้สึกถึงปัญหาในแต่ละส่วน
ของร่างกาย ดังนั้น นักปราชญ์จึงเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยิ่งใหญ่อย่าง
แท้จริง เพราะเขารูส้ กึ ถึงทุกสิง่ นัน่ เป็นเหตุผล ทีเ่ ราไม่ควรท�ำอันตราย
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ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น นั่นเป็นเหตุผลที่เราเป็นวีแกน เพื่อหล่อเลี้ยงตัวเอง
หล่อเลี้ยงความรักของเราต่อสรรพสัตว์ทั้งหมด เพราะพวกเขาล้วน
เป็นหนึ่งเดียวกับเรา หากเราต้องการบรรลุความสมบูรณ์แห่งตัวตน
ที่แท้จริงของเรา เราควรดูแลสรรพสัตว์ เพราะพวกเขาแต่ละชีวิตก็
เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา นั่นคือเหตุผล ไม่ใช่เพราะศีลพูดอย่างนั้น
อย่างนี้ แต่เพราะความรู้สึกของเราไว
เมื่อเราฝึกฝนความเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกมากขึ้น
เราก็ยิ่งไวต่อความรู้สึกของทุกสรรพสัตว์ในจักรวาลมากขึ้น และเรา
พยายามรักษาไว้โดยอัตโนมัติ แน่นอนว่า ในบางกรณีเมื่อไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เราก็อาจเลือกสิ่งที่อันตรายน้อยที่สุด ล�ำบากน้อยที่สุด
ท�ำอันตรายน้อยที่สุด เช่นเรากินวีแกน เราไม่อยากกินด้วยซ�้ำ แต่ก็
ต้องกิน 12
อาหารวีแกนคืออหิงสา ในความหมายสูงสุด และอาหารวีแกน
มีความรักอยูใ่ นการกระท�ำ คุณไม่คดิ อย่างนัน้ หรือ? ใช่ ถ้าคุณรักสัตว์
ท�ำไมกินสัตว์? ใช่ ทุกคนบอกว่าเรารักสัตว์ แต่รักอย่างไร? อาหาร
วีแกนยังสามารถหยุดภาวะโลกร้อนได้ถึง 80 % หยุดความโหดร้าย
ทั้งหมด เริ่มต้นที่จานของเรา สร้างความรัก พลังงานที่ดีทั่วโลก หยุด
การขาดแคลนน�ำ้ และมลพิษทางน�ำ้ หยุดการขาดแคลนอาหาร หยุด
สงคราม และความหิวโหยของโลก ป้องกันโรคร้ายแรง ประหยัดค่า
รักษาพยาบาล และเงินภาษีมหาศาล เพื่อน�ำไปสร้างโลกที่ดีขึ้น และ
สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีประโยชน์ และองค์กรที่ดี ยังมีข้อดีอีก
ไม่รู้จบ
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เราทุกคนต้องการมีโลกที่สงบสุข และเราทุกคนต่างก็พูด
ถึงว่า เราต้องการสันติภาพและความรักอย่างไร ฉันคิดว่าเราควรเริม่
ต้นตอนนี้ และให้สนั ติสขุ เริม่ ต้นทีจ่ านของเรา ให้ความรักเริม่ ต้นด้วย
การเลือกของเรา ประโยชน์ทั้งหมดของอาหารวีแกน ไม่สามารถพูด
เกินจริงได้ และตอนนี้ก็มีแง่มุมทางจิตวิญญาณเช่นกัน เมื่อบุคคลใด
มีส่วนร่วมในการฆ่าสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าฆ่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะ
ฆ่าคนหรือสัตว์ คนผู้นั้นเข้าสู่วงจรของการแก้แค้น และความรุนแรง
และมันจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งยุติการฆ่าเท่านั้น
ดังนัน้ เราต้องรักศัตรูของเรา เพราะความรักและการให้อภัย
เท่านัน้ จึงมีอำ� นาจทีจ่ ะท�ำลายผลกระทบด้านลบของความเกลียดชัง
และการแก้แค้น แต่มหาอาจารย์ และนักบุญผูร้ แู้ จ้งทัง้ หลายในกาลก่อน
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้ว 13
ฉันหวังให้โลกนี้เป็นโลกวีแกน โลกสันติภาพ นั่นคือทั้งหมด
ที่ฉันต้องการ ทุกวันฉันพูดซ�้ำกับสวรรค์ ให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ยินฉัน
เพือ่ ช่วยเรา เพราะหากไม่มโี ลกวีแกน โลกสันติภาพจะไม่ถาวรตลอด
ไป นัน่ เป็นเหตุผล ทีฉ่ นั ขอให้ผคู้ นสวดอธิษฐาน และท�ำสมาธิเพือ่ โลก
วีแกนเท่านั้น และโลกสันติภาพก็จะตามมาด้วย ถ้าโลกเป็นวีแกน
มากขึ้นตอนนี้ โลกก็มีสันติภาพมากขึ้น แต่ควรจะยืนยาวกว่านี้ ตอน
นี้ดีขึ้นมาก แต่ยังไม่มากเท่าที่ฉันต้องการ เวลานี้ผู้คนเป็นวีแกนมาก
ขึ้น ตอนนี้พวกเขามีเวลามากขึ้น ในช่วงโควิด-19 พวกเขาจะนั่งด้วย
กันหรือนั่งคนเดียว กับครอบครัว ครอบครัวที่ใกล้ชิด หรือคนเดียว
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หรือกับหนึ่งหรือสองคน และพวกเขามีเวลาที่จะไตร่ตรองมากขึ้น
เราเห็นว่าแนวโน้มวีแกนเริ่มโดดเด่นมากขึ้นในขณะนี้ ฉันหวังว่ามัน
จะส่งผลกระทบต่อทั้งโลก และในไม่ช้าเราจะไม่มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมาน
บนดาวเคราะห์ของเราอีกต่อไป หรือผูค้ นทีท่ กุ ข์ทรมานจากสงคราม
และความอดอยากและทุกสิ่ง
ฉันแนะน�ำให้ผนู้ ำ� ทุกท่านประหยัดเงินอันไม่จำ� เป็น ในการท�ำ
สงคราม ในสิ่งอื่น ๆ ซึ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินนั้นไว้และให้เงินแก่
คนยากจน ให้บางสิ่งกับพวกเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตด้วยธุรกิจ ด้วยการ
ศึกษา หรือด้วยการท�ำฟาร์ม โดยเปลี่ยนชีวิตจากธุรกิจเนื้อสัตว์เป็น
ธุรกิจวีแกนออร์แกนิก มันง่ายมาก แล้วพวกเขาจะดูแลตัวเอง และ
เมื่อผู้คนเป็นวีแกนมากขึ้น ผู้น�ำรัฐบาลก็จะวิตกกังวลน้อยลง เพราะ
พวกเขาจะไม่ใช้ความรุนแรง ถ้าหากมีงานเพียงพอให้พวกเขาท�ำ เพือ่
มีรายได้ และดูแลตัวเอง พวกเขาจะไม่สร้างปัญหาให้กบั รัฐบาล ความ
ทุกข์ก็จะน้อยลง ความเจ็บป่วยก็น้อยลง และอาชญากรในโลกก็จะ
น้อยลงด้วย แล้วมันก็ดีส�ำหรับทุกคน
นั่นคือสิ่งที่ฉันหวัง: โลกวีแกน โลกสันติภาพ ในนามของ
พระเจ้า ในความเมตตาของพระเจ้า ขอให้มนั เป็นจริงโดยเร็ว อาเมน14

24
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สันติสขุ เริม่ ต้นทีต่ วั เรา ทีฉ่ นั ทีค่ ณ
ุ แล้วสันติภาพจึงจะเกิดขึน้
กับทั้งโลก ดังนั้น ถ้าเรานั่งสมาธิและงดรับประทานเนื้อสัตว์ เราก็จะ
มีความรู้สึกสงบมากขึ้นภายในตัวเรา และเพราะเรามีความสงบมาก
ขึ้น เราจะกระจายบรรยากาศสงบสุขที่มองไม่เห็นไปรอบตัวเรา ซึ่ง
ส่งผลต่อทุกคน และเราไม่พูดถึงสันติสุข แต่สันติสุขจะเกิดขึ้น เราไม่
จ�ำเป็นต้องสนับสนุนสันติสุข แต่สันติสุขจะเกิดขึ้น 15
การนั่งสมาธิเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน พวกเขาไม่ได้พูดว่า
‘นั่งสมาธิเพื่อหาพระเจ้า’ แต่ ‘นั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลาย เพื่อสุขภาพ
ที่ดีขึ้น เพื่อรู้สึกดีขึ้น อายุยืนยาวยิ่งขึ้น และประสบความส�ำเร็จ’ นั่น
คือประสบความส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน เราต้องหาเวลาในช่วงกลางวัน
เพื่อหยุดพัก ไม่ใช่นอนหลับ แต่เพื่อนั่งสมาธิ ปัจจุบันทุกคนรู้เรื่องนี้
เพราะวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว ถ้าเราหาเวลาในตอนกลางวันหยุด
พักหรือนั่งสมาธิ ร่างกายจะมีสุขภาพดีขึ้น วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการ
นั่งสมาธิ ซึ่งคือเลือกเวลานั่งสมาธิทุกวัน
มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเห็นคุณค่า เราท�ำงานมาทั้งวัน ยุ่งดูแล
โลกและผู้อื่น ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งสมาธิ นั่นเป็นเวลาส�ำหรับ
ตัวเรา เราต้องรักตัวเองก่อน – รักผู้อื่นแต่รักตัวเราเองด้วย
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มันเป็นสิ่งดีส�ำหรับคุณอย่างยิ่ง เวลาที่มีค่าที่สุดส�ำหรับคุณ
ตั้งแต่เกิดจนตายคือ เวลานั่งสมาธิ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณท�ำให้ตัวเอง
ไม่มีใครสามารถให้คุณได้ ตัวคุณเองเท่านั้นที่ให้กับตัวคุณได้ เป็นสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถท�ำให้ตัวคุณเอง – คือการนั่งสมาธิ ขณะที่คุณ
นัง่ สมาธิเพือ่ ตัวคุณเอง คนอืน่ ๆ จะได้รบั ประโยชน์ไปด้วย ครอบครัว
ของคุณ ญาติ ๆ สุนขั แมว ก็ได้รบั ประโยชน์เช่นกัน ต้นไม้และดอกไม้
จะได้รับประโยชน์เช่นกัน 16
เพราะการนัง่ สมาธิเป็นเกราะป้องกันคุณจริง ๆ นัน่ คือเวลา
ที่คุณเชื่อมต่อกับพลังอันยิ่งใหญ่กว่าของตัวคุณ และพลังจักรวาลที่
เกื้อหนุนคุณ ที่ประคองคุณอย่างแน่นหนา และปกป้องโอบอุ้มคุณ
ด้วยความรัก ด้วยพระพรและการปกป้องทั้งมวล เป็นเช่นนั้นจริง ๆ
ไม่มพี ลังอืน่ ใดทีส่ ามารถคุม้ ครองคุณในโลกนีไ้ ด้ นีค่ อื ความลับ ความ
ลับของจักรวาลที่มีไม่กี่คนนักสามารถเข้าใจ หรือมีสิทธิพิเศษได้รับรู้
แต่บางครั้งผู้คนไม่รู้ค่า และพวกเขาประสบปัญหา มีโรคภัย และทั้ง
หลายเหล่านั้น พวกเขากินยาและขอบคุณหมอ คุณท�ำได้หากคุณไม่
เข้มแข็งทางจิตวิญญาณพอ และกรรมก็ทว่ มท้นตัวคุณ คุณต้องไปหา
หมอ แต่เราสามารถรักษาจากภายใน เราสามารถมีสขุ ภาพดี และแข็ง
แรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเราเอง และแบกโลกนี้ได้เสมอ จนกว่าผู้คน
จะตื่นรู้กว่านี้ และเข้ามาช่วย 17
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จุดประสงค์ของเราบนโลกนี้
“เราแต่ละคนได้รับชีวิตมนุษย์ เพื่อเพียงจุดประสงค์ในการ
ตระหนักรูถ้ งึ พระเจ้า ถ้าเราละทิง้ หน้าทีน่ แี้ ล้ว เราจะไม่มคี วามสุขเลย
ในชีวติ นี้ หรือชีวติ อืน่ ๆ ฉันจะบอกความจริงแก่คณ
ุ นีเ่ ป็นเหตุผลเดียว
ที่มนุษย์มีความทุกข์ ไม่ใช่เรื่องอื่น ถ้าเราตระหนักรู้ว่า เราดิ้นรนใน
ครรภ์มารดาอย่างไร และเราส�ำนึกในความผิดพลาดในอดีตของเรา
อย่างไร และเราสัญญากับพระเจ้าว่า เราจะใช้ชีวิตในชาตินี้อย่างมี
ความหมาย และรับใช้พระองค์ก่อนที่เราจะมาเกิดอย่างไร เราคงไม่
เสียเวลาสักวินาทีเดียวที่จะคิดถึงสิ่งอื่น แต่พยายามใช้เวลาว่างของ
เราอย่างดีที่สุด ในการตระหนักรู้ถึงพระเจ้า!
แต่ทันทีที่เราเกิดมาบนโลกนี้ เราลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะนี่
คือกฎของโลกทางกายภาพที่ท�ำให้ทุกคนลืม ดังนั้น อาจารย์จ�ำเป็น
ต้องลงมาเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งเราจะจ�ำได้ว่า เราได้
ให้ค�ำสัญญากับพระเจ้าไว้อย่างไรในครรภ์มารดา สมองทางกายของ
เราอาจจ�ำไม่ได้ แต่จติ วิญญาณของเรา ความสามารถของปัญญาของ
เราจะจ�ำได้” 18
การนั่งสมาธิ: วิธีระลึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา
“ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ ให้ความสนใจแน่วแน่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทัง้ ใจ นัน่
คือการท�ำสมาธิ ตอนนี้ฉันจะให้ความสนใจต่อพลังภายใน ต่อความ
เมตตา ต่อความรัก ต่อคุณสมบัติความกรุณาของพระเจ้า และนั่น
ก็คือการท�ำสมาธิ ในการท�ำสมาธิอย่างจริงจัง เราควรนั่งคนเดียวใน
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มุมเงียบ ๆ นั่นเป็นวิธีการนั่งสมาธิ แต่ไม่ใช่ว่าการนั่งเงียบ ๆ ที่มุม
หนึ่ง เราจะได้อะไรขึ้นมา คุณต้องเชื่อมโยงกับพลังภายในก่อน แล้ว
ท�ำสมาธิโดยใช้พลังภายในนัน้ สิง่ นีเ้ รียกว่าการปลุกตัวตนของเรา เรา
ต้องปลุกตัวตนที่แท้จริงภายใน และให้พระองค์ท�ำสมาธิ ไม่ใช่สมอง
ของมนุษย์ และความเข้าใจทางโลกของเรา มิฉะนั้นแล้ว คุณจะนั่ง
คิดถึงสิ่งต่าง ๆ เป็นพันอย่าง และไม่สามารถสยบกิเลสทั้งหลายของ
คุณได้ แต่เมื่อตัวตนของคุณตื่น ตัวตนภายในที่แท้จริง พลังพระเจ้า
ภายในตัวคุณ จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะรู้จักการท�ำสมาธิที่
แท้จริง หลังจากที่คุณได้รับการปลุกจากการเชื่อมต่อจากอาจารย์
ที่แท้จริง มิฉะนั้นแล้วมันเป็นการเสียเวลาเปล่า โดยต่อสู้ดิ้นรนกับ
ร่างกายและจิตใจของตัวคุณเอง”
อาจารย์คือใคร และท�ำไมเราจ�ำเป็นต้องมีอาจารย์?
“อาจารย์คือผู้ที่มีกุญแจให้คุณกลายเป็นอาจารย์...เพื่อช่วย
คุณให้ตระหนักว่า คุณเช่นกันก็คืออาจารย์ และให้ตระหนักว่า คุณ
และพระเจ้าก็คือหนึ่งเดียวกัน เพียงเท่านั้น...นั่นคือบทบาทเดียว
ของอาจารย์”
“อาจารย์คือผู้ที่จ�ำได้ถึงต้นก�ำเนิดของพวกท่าน และด้วย
ความรักจึงแบ่งปันความรูน้ กี้ บั ใครก็ตามทีเ่ สาะแสวงหามัน และไม่รบั
ค่าจ้างส�ำหรับงานนี้ พวกท่านได้ให้เวลา เงินทอง และพลังของพวก
ท่านทัง้ หมดกับโลกนี้ เมือ่ เราบรรลุระดับอาจารย์ ไม่เพียงแต่เรารูต้ น้
ก�ำเนิดของเรา แต่เรายังสามารถช่วยผู้อื่น ให้รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของ
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พวกเขา ผู้ที่เดินตามทิศทางของอาจารย์ ตัวเขาจะพบโลกใหม่อย่าง
รวดเร็ว โลกที่เต็มไปด้วยความรู้และคุณธรรมที่แท้จริง”
การประทับจิต
“การประทับจิตหมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้าสู่ระเบียบ
แบบแผนใหม่ มันหมายถึงอาจารย์ได้รับคุณให้อยู่ในแวดวงของ
นักบุญ คุณไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไป คุณได้รับการยกชั้น เหมือน
ที่คุณลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย คุณไม่ได้เป็นนักเรียนมัธยม
อีกแล้ว ในสมัยโบราณพวกเขาเรียกกันว่า บัพติศ หรือการน้อมรับ
อาจารย์เป็นที่พึ่ง
การประทับจิต ที่จริงเป็นเพียงค�ำ ๆ หนึ่ง ส�ำหรับการเปิดจิต
วิญญาณ คือว่า เราถูกครอบด้วยอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งมองไม่เห็น และ
มองเห็นมากมาย ที่เรียกว่าการประทับจิตนั้น ก็คือขั้นตอนการเปิด
ประตูปญ
ั ญา ให้ไหลสู่โลกนี้ เพื่อให้พรต่อโลกนี้ และรวมถึงสิง่ ที่เรียก
ว่าตัวเรา แต่ตวั ตนทีแ่ ท้จริงของเรานัน้ อยูใ่ นความรุง่ โรจน์ และปัญญา
เสมอ ไม่ต้องการพรใด ๆ”
ธรรมวิถีกวนอิม – การท�ำสมาธิต่อแสงและเสียงภายใน
แสงภายใน หรือแสงของพระเจ้า เป็นแสงดียวกันกับทีร่ จู้ กั กัน
ในค�ำว่า “การรู้แจ้ง” เสียงภายในคือพระวาทะในพระคัมภีร์ไบเบิล
ที่กล่าวไว้ว่า “ในปฐมกาลพระวาทะทรงด�ำรงอยู่ และพระวาทะคือ
พระเจ้า” เรารู้ถึงพระเจ้าได้โดยผ่านแสงและเสียงภายใน
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“ดังนัน้ ถ้าเราสามารถติดต่อกับพระวาทะ หรือกระแสงเสียง
สวรรค์นไี้ ด้ เราจะสามารถระลึกถึงพระเจ้า หรือเราสามารถติดต่อกับ
พระเจ้าได้ แต่อะไรเป็นตัวพิสจู น์วา่ เราติดต่อกับพระวาทะนีไ้ ด้? หลัง
จากทีเ่ ราติดต่อกับแรงสัน่ สะเทือนภายในแล้ว ชีวติ ของเราจะเปลีย่ น
ไปดีขึ้น เราเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างโดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อน เรา
สามารถท�ำสิ่งต่าง ๆ ส�ำเร็จโดยที่เราไม่เคยฝันมาก่อน เรามีพลังมาก
ขึ้น ๆ ตัวเรามีความสามารถมากขึ้น ใหญ่ขึ้นจนเราอยู่ในทุก ๆ ที่ เรา
อยู่ทั่วไปทุก ๆ แห่ง เราจึงรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า”
ศีลห้า
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่รับผู้คน จากทุกพื้นเพ ทุกศาสนา เข้า
รับการประทับจิต คุณไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาหรือระบบความ
เชื่อ คุณจะไม่ถูกขอร้องให้เข้าองค์กร หรือมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่ง
ทีไ่ ม่เข้ากับวิถชี วี ติ ปัจจุบนั ของคุณ แต่คณ
ุ จะถูกขอให้เป็นวีแกน และ
การให้คำ� มัน่ ว่าจะรับประทานอาหารวีแกนไปตลอดชีวติ เป็นเงือ่ นไข
จ�ำเป็นในการประทับจิต
การประทั บจิ ตมอบให้ โดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย เพี ย งหลั ง การ
ประทับจิต คุณต้องฝึกฝนการนั่งสมาธิธรรมวิถีกวนอิมทุกวัน และ
รักษาศีลห้า ศีลห้าเป็นเพียงแนวทาง เพื่อที่คุณจะไม่ท�ำอันตรายต่อ
ตัวเอง และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
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ละเว้นการเอาชีวิตจากสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ศีลข้อนี้ต้อง
รับประทานวีแกนอย่างเคร่งครัด ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ปลา ไก่
ผลิตภัณฑ์นม หรือไข่
ละเว้นจากการพูดเท็จ
ละเว้นจากการเอาสิ่งของของผู้อื่น
ละเว้นการประพฤติผิดในกาม
ละเว้ น ของมึ น เมา รวมถึ ง สารเป็ น พิ ษ ทุ ก ประเภท เช่ น
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาสูบ การพนัน ภาพอนาจาร และภาพยนตร์
และหนังสือที่มีเนื้อหารุนแรงเกินไป
ทุกวัน

*รวมถึงการนั่งสมาธิแสงและเสียง เป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง

ข้อปฏิบัติเหล่านี้จะท�ำให้ประสบการณ์การรู้แจ้งในครั้งแรก
ของคุณ ลึกซึ้งและแข็งแรง และท�ำให้คุณสามารถบรรลุระดับการรู้
แจ้งสูงสุด หรือความเป็นพุทธะของคุณในที่สุด ถ้าคุณไม่ปฏิบัติเช่น
นี้ทุกวัน คุณจะลืมความรู้แจ้งของคุณไปเกือบทั้งหมด และกลับสู่
จิตส�ำนึกที่ต�่ำลง 18
คุณสามารถได้ความเป็นพระเจ้านีก้ ลับคืนมาเสมอ จริง ๆ ฉัน
สัญญากับคุณด้วยความซือ่ สัตย์ และเกียรติวา่ เราสามารถท�ำได้ ทุกคน
ทีน่ งั่ อยูท่ นี่ นั่ ไม่วา่ จะอายุเท่าไร หากคุณไม่มปี ระสบการณ์ใด ๆ เกีย่ วกับ
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สวรรค์ หากคุณไม่มีทักษะมาก่อน คุณไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าจะท�ำสมาธิกับ
อะไร คุณทุกคนสามารถบรรลุความเป็นพระเจ้านี้ได้อีกครั้ง ได้รับสิ่ง
นี้กลับมาอีกครั้ง เพียงว่าเราต้องมีการตอบสนองที่ถูกต้อง
ขั้นแรกคือเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตที่เมตตา เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็น
เราคือความเมตตา อาหารวีแกนที่เมตตา เป็นวิถีทางพื้นฐานของ
ตัวตนที่มีระดับสูงกว่าเป็นเครื่องหมายความของเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
มนุษย์ที่แท้จริงจะไม่ฆ่า ไม่ท�ำอันตรายผู้อื่น แม้ว่าชีวิตเขาจะอยู่ใน
อันตราย สุภาพบุรุษที่แท้จริงก้าวไปอย่างฉลาด รู้ว่าสรรพสัตว์ทั้ง
หลายเชื่อมโยงกัน และการเอาชีวิตท�ำให้จิตวิญญาณตกต�่ำลง และ
กรรมของการฆ่าก็ตกอยู่กับเขา
ดังนั้น จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก ๆ เหล่านี้
ผูเ้ ดียว ทีจ่ ะยกระดับจิตส�ำนึกของโลก เราทัง้ หมดนีต้ อ้ งท�ำงานนีด้ ว้ ย
กัน เพื่อน�ำสวรรค์มาใกล้กับโลกยิ่งขึ้น เราทั้งหมดสามารถท�ำสิ่งนี้ได้
มันง่ายมาก ในกลุ่มของฉันแม้กระทั่งเด็กอายุ 5-6 ขวบ ก็สามารถ
นั่งสมาธิ และได้ยินท่วงท�ำนองภายใน สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้
หากเราต้องการน�ำสวรรค์มาสูโ่ ลกนี้ หากนัน่ เป็นความเป็นปรารถนา
ของเรา มันจะเป็นเช่นนั้น 19

work together to bring Heaven closer to Earth. We can all
old can meditate and can hear the inside melody, can talk
do it; it’s so simple. In my group, even children 5-6 years
to God. If we want to bring Heaven to Earth, if that is our
old การนั
can่งสมาธิ
meditate
can hear
the inside melody, can talk
เพื่อสันติสand
ุขภายในและสั
นติภาพโลก
wish, so shall it be.19
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ค�ำขอร้องของอนุตราจารย์ชิงไห่
ต่อผู้น�ำทางศาสนาและผู้น�ำทางจิตวิญญาณทุกท่าน

ท่านประมุขศาสนาทีเ่ คารพ บาทหลวงสาธุคณ
ุ ที่
นับถือ นักบวชหญิง พระสงฆ์ และแม่ชี ของความเชื่อ
ต่าง ๆ จากความปรารถนาดีทสี่ ดุ ของฉัน ทัง้ ขออธิษฐาน
อย่างนอบน้อม ขอให้ท่านมีความสุขในพระกรุณาของ
พระเจ้า แม้ว่าเวลาอันมีค่าของฉันจะมีจ�ำกัด เนื่องจาก
ฉันยังอยู่ในช่วงเข้าฌานท�ำสมาธิอย่างเข้มข้นเพื่อโลก
วีแกน และโลกสันติภาพ แต่เสียงเรียกร้องเร่งด่วน
ของดาวเคราะห์โลกของเรา ผลักดันฉัน ฉันรู้สึกว่า
ฉันต้องแจ้งข้อมูลเร่งด่วนบางประการ ต่อท่านประมุข
ของศาสนาต่าง ๆ และท่านสาธุคุณที่เคารพ ในฐานะ
ผู้น�ำที่สูงส่งทางจิตวิญญาณ ท่านอาจตระหนักถึงการ
ท�ำลายล้างที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ของภู มิ อ ากาศจากความประพฤติ ที่
โหดร้าย และนิสยั ทีท
่ ารุณของมนุษย์
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ซึ่งเป็นการง่ายที่จะเปลี่ยน โดยใช้หลักแห่งความรัก
โปรดบอกความจริงนี้แก่ผู้ที่นับถือท่าน บอกพวกเขา
ว่าเราต้องเปลี่ยน เพราะเราไม่สามารถพูดได้ว่า

เรา คือบุตรของพระเจ้า หากเราเข่นฆ่าบุตร
หลานอื่น ๆ ของพระเจ้า เราไม่สามารถอ้าง
ได้ว่า เรา คือพระพุทธเจ้าในอนาคต หากเรา
สังหารหมู่พระพุทธเจ้าในอนาคตอื่น ๆ ไม่ว่าใน
ร่างมนุษย์หรือในร่างสัตว์ เราไม่สามารถพูดได้ว่า
เรารักพระเจ้า แล้วก็ท�ำลายสิ่งสร้างสรรค์ของ
พระองค์ ไม่หยุดหย่อน และตอนนี้เราก�ำลัง
ท�ำลายดาวเคราะห์ของพระองค์ ได้โปรดสอน
สิ่งนี้ซ�้ำ ๆ แก่ผู้นับถือศรัทธาที่ติดตามท่าน ผู้ที่เชื่อใน
ตัวท่าน ท่านประมุขศาสนาที่เคารพและท่านสาธุคุณ
ในฐานะที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความเมตตา และ
ความรักอย่างนักบุญ ในความรักของพระเจ้า
ขอบคุณ
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ท่ า นประมุ ข ศาสนาที่ เ คารพ บาทหลวงสาธุ คุ ณ ที่ นั บ ถื อ
นักบวชหญิง พระสงฆ์ และแม่ชี ของความเชื่อต่าง ๆ จากความ
ปรารถนาดีที่สุดของฉัน ทั้งขออธิษฐานอย่างนอบน้อม ขอให้ท่าน
มีสุขในพระกรุณาของพระเจ้า แม้ว่าเวลาอันมีค่าของฉันจะมีจ�ำกัด
เนือ่ งจากฉันยังอยูใ่ นช่วงเข้าฌานท�ำสมาธิอย่างเข้มข้น เพือ่ โลกวีแกน
และโลกสันติสขุ แต่เสียงเรียกร้องเร่งด่วนของดาวเคราะห์โลกของเรา
ผลักดันฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันต้องแจ้งข้อมูลเร่งด่วนบางประการ ต่อท่าน
ประมุขของศาสนาต่าง ๆ และท่านสาธุคุณที่เคารพ หากบ้านของเรา
ถูกเพลิงลุกไหม้ เราไม่สามารถพูดได้ว่า: “เราไม่มีเวลาดูแล!” ดาว
เคราะห์ของเราอยู่ในกองเพลิง!!! จดหมายฉบับนี้เพื่อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน จดหมายนี้ควรถูกส่งทางไปรษณีย์ แต่ฉันอ่านจะเร็วกว่า ใน
ช่วงเวลาฉุกเฉิน ระบบขั้นตอนต่าง ๆ อาจท�ำให้ช้าไป
ท่านประมุขศาสนาที่เคารพ และท่านสาธุคุณที่นับถือ... แม้
ต่างกลุ่มกัน แต่เราต่างรับใช้พระเจ้าองค์เดียวกัน ฉันเชื่อเช่นนั้น เรา
ส�ำนึกในบุญคุณอย่างสูง ฉันขอขอบพระคุณส�ำหรับงานที่สูงส่ง และ
เสียสละของท่านผูน้ ำ� ทางศาสนา และท่านสาธุคณ
ุ ทีน่ บั ถือทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
มาตลอดหลายปี มารวมใจผูค้ นเข้าด้วยกัน ด้วยการเผยแพร่ขอ้ ความ
แห่งความรัก และความเมตตาของพระผู้ทรงอานุภาพสู่มวลมนุษย์
และสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหลาย ขอขอบคุณ ขอพระเจ้าทรงสถิตข้างกาย
ท่านเสมอ
ในฐานะผู้น�ำทางจิตวิญญาณที่สูงส่ง ท่านอาจตระหนักถึง
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การท�ำลายล้างทีเ่ กิดขึน้ บนดาวเคราะห์นี้ ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเร่งเร็วของภูมอิ ากาศจากความประพฤติทโี่ หดร้าย
และนิสัยที่ทารุณของมนุษย์ ซึ่งเป็นการง่ายที่จะเปลี่ยนโดยใช้หลัก
แห่งความรัก โปรดบอกแก่ผู้นับถือท่านเกี่ยวกับความจริงข้อนี้ โปรด
ย�้ำเตือนพวกเขา โปรดให้พวกเขาระลึกอยู่เสมอ ฉันทราบว่าท่านได้
ท�ำเช่นนัน้ แต่เราสามารถท�ำได้มากกว่านี้ ขอบคุณ เราแค่ตอ้ งเปลีย่ น
บอกพวกเขาว่า เราต้องเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนหากเรายังต้องการ
อ้างสิทธิ์ว่า เราคือมนุษย์ เราคือพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า เราคือ
บุตรของพระเจ้า! เพราะเราไม่สามารถพูดได้วา่ เราคือบุตรของ

พระเจ้า หากเราเข่นฆ่าบุตรหลานอื่น ๆ ของพระเจ้า

เราไม่สามารถอ้างได้ว่า เราคือพุทธะในอนาคต หาก
เราสังหารหมู่เหล่าพุทธะในอนาคตอื่น ๆ ไม่ว่าในร่างมนุษย์

หรือในร่างสัตว์ ตามทีเ่ ราอ่านพระสูตรทางพุทธศาสนา เรารูว้ า่ แม้แต่
พระศากยมุนีพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่าง ๆ นับครั้งไม่ถ้วน
และเรารู้ว่าในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงสร้าง
พืชผักนานาชนิดให้สัตว์ต่าง ๆ กิน และพระองค์ทรงสร้างหลายสิ่ง
หลายอย่างให้เราเช่นกัน หากสัตว์ต่าง ๆ ไม่มีความหมายต่อพระเจ้า
พระเจ้าคงไม่ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้มาให้พวกเขากิน เช่นเดียวกับที่
พระเจ้าทรงรักพวกเรา พระเจ้าจึงทรงสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราบริโภค
ในพระคัมภีรไ์ บเบิลมีกล่าวไว้วา่ พระเจ้าทรงสร้างผลไม้ และพืชผักใน
ไร่นา และสิง่ เหล่านีเ้ ป็นอาหารของเรา (พระคัมภีรไ์ บเบิล ปฐมกาล
1:29)
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เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรารักพระเจ้า แล้วก็ท�ำลาย
สิง่ สร้างสรรค์ของพระองค์ไม่หยุดหย่อน และตอนนีเ้ ราก�ำลัง
ท�ำลายดาวเคราะห์ของพระองค์
สัตว์บกมากกว่า 74 พันล้านตัว ถูกสังหารหมู่อย่างไร้ความ
ปรานีทุกปี เพื่อการบริโภคของมนุษย์อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ
ผลิตผลพลอยได้จากปศุสัตว์เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีม่ นุษย์กอ่ ขึน้ 87% เราไม่เพียงแต่กำ� ลังท�ำลายดาวเคราะห์นี้
ด้วยสิง่ ทีเ่ ราบริโภคเท่านัน้ แต่ความโหดร้ายทารุณทีเ่ กินบรรยายก�ำลัง
เกิดขึน้ ต่อสัตว์ไร้เดียงสา ผูไ้ ม่เคยท�ำอะไรผิดเลย ยิง่ ไปกว่านัน้ พระเจ้า
ทรงสร้างสัตว์ให้เป็นเพื่อนเรา เป็นผู้ช่วยเรา ไม่ใช่มาให้ถูกฆ่าและถูก
กินด้วยวิธที ปี่ า่ เถือ่ นเช่นนี!้ นีศ่ ตวรรษที่ 21 แล้ว เห็นแก่พระเจ้าเถอะ
ในพระคัมภีรไ์ บเบิล โยบ 12:7-8 กล่าวไว้วา่ “แต่จงถามสัตว์
ทัง้ หลาย แล้วพวกเขาจะสอนคุณ หรือจงถามนกบนท้องฟ้า แล้วพวก
เขาจะบอกคุณ หรือจงพูดกับโลก แล้วเธอจะสอนคุณ หรือให้ปลาใน
ทะเลแจ้งแก่คุณ” ดังนั้น สัตว์ทั้งหลาย โลก ที่พระเจ้าทรงสร้างเป็น
ตัวตนที่มีปัญญา เป็นที่เคารพ ซึ่งการคงอยู่ของพวกเขาเป็นพระพร
อย่างยิ่งต่อมนุษย์
แต่สงิ่ ใดคือการกระท�ำทีใ่ ห้อภัยไม่ได้ทตี่ อ่ ต้านกฎของพระเจ้า
ที่เราก�ำลังท�ำต่อสิ่งสร้างสรรค์ของพระบิดาแห่งสวรรค์? เราก�ำลัง
ท�ำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างตั้งแต่บนบกไปจนถึงทะเล! ความโหดร้ายที่
น่ารังเกียจที่กระท�ำต่อสิ่งมีชีวิตไร้เดียงสาของพระเจ้าในห้องทดลอง
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ในการท�ำปศุสัตว์ ในการประมง อุตสาหกรรมไข่ นม ขนสัตว์ เครื่อง
ส�ำอาง และอื่น ๆ อีกมากมาย... อุตสาหกรรมเหล่านี้เลวร้าย และไร้
มนุษยธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ ท�ำให้สัตว์ต่าง ๆ ที่บริสุทธิ์ ไม่มีทางสู้
อ่อนโยน เพื่อนร่วมอยู่อาศัยของเรา สิ่งสร้างของพระเจ้า ถูกกักขัง
และถูกทรมาน ถูกท�ำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย ไม่มีโอกาสปกป้อง
ตัวเอง หรือเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ! แม้วา่ พวกเขาจะส่งเสียง
เรียกให้ชว่ ยอย่าง แม่ววั แม่หมูทกี่ ำ� ลังร้องไห้ ตอนทีล่ กู น้อยของพวก
เขาถูกพรากไป ถูกทุบตี ถูกเตะ และถูกฆาตกรรม แต่ไม่มีใครสนใจ
แม้แต่เด็ก 5 ขวบ ยังเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา มันแย่ยิ่งกว่านรก
หลายขุม! ลองคิดดูถ้าพวกเขาเป็นลูกหลาน ญาติ เพื่อนของเรา หรือ
ตัวเราเอง! พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิต มีอารมณ์ มีความคิด มีความรู้สึก
พวกเราใครก็ตามที่ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงจะรู้ว่าพวกเขามีบุคลิกของ
ตนเอง พวกเขารับรูไ้ ด้ถงึ ความรัก ความเอาใจใส่ ความเจ็บปวด ความ
เศร้าโศก ความสุข และความตืน่ เต้น ความจงรักภักดี จงรักภักดีอย่าง
แท้จริง และไม่มีความแตกต่างระหว่างสัตว์เลี้ยงในบ้านกับสัตว์ชนิด
อื่นที่ถูกกักขังมาตลอดชีวิตของพวกเขา ในกรงที่แออัดคับแคบของ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ หรือพื้นที่แออัดที่ถูกรั้วกั้นไว้ ฝนตกหรือแดด
ออก ไม่มีที่ก�ำบัง ทนต่อสภาพอากาศต่าง ๆ สภาพที่เลวร้ายอย่างคิด
ไม่ถึง และชีวิตของพวกเขาจบลงที่โรงฆ่าสัตว์อย่างทารุณ! เพื่อการ
บริโภคของมนุษย์ ถ้าเรายังคิดว่าเราเป็นมนุษย์ในกรณีนี้
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูสารคดีทแี่ นะน�ำดังต่อไปนี้ เช่น
สารคดีทไี่ ด้รบั รางวัล “คาวสไปเรซี”่ “เอิรธ์ ลิงก์ส” “โดมิเนียน” และ
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สารคดีทเี่ ข้าชิงรางวัล “วอตเดอะเฮลธ์” และอืน่ ๆ อีกมากมาย... และ
“จากวิกฤตสูส่ นั ติสขุ ” ซึง่ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Crisis2Peace.org
ในศาสนาหลักทุกศาสนามีสิ่งที่เหมือนกัน เช่น หลักค�ำสอน:
“จงปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เช่นเดียวกับทีท่ า่ นต้องการให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ อ่ ท่าน”
และ “เจ้าจงไม่ฆ่า” “อหิงสา” หมายถึง ความไม่รุนแรง เป็นต้น...
เห็นได้ชดั ว่าการกินสัตว์ประเภทใดก็ตาม สัตว์ทมี่ คี วามรูส้ กึ นึกคิด ถูก
ห้ามโดยสิ้นเชิงในระบบความเชื่อหลักและค�ำสอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด
แต่มีบุตรของพระเจ้าจ�ำนวนมากมาย หรือผู้ศรัทธาในศาสนาต่าง ๆ
ไม่ปฏิบัติตามค�ำชี้น�ำพื้นฐานเหล่านี้ เพราะเราถูกพาออกนอกลู่นอก
ทาง ด้วยความเข้าใจผิดว่า เราจ�ำเป็นต้องกินเนือ้ ของสัตว์ตา่ ง ๆ ปลา
ไข่ และนม เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงความจริงนัน้ กลับตรงกันข้าม มีการ
พิสจู น์แล้วในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางคลินกิ ว่า การบริโภค
เนือ้ สัตว์ทำ� ให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมายต่อมนุษย์ เช่น มะเร็ง มะเร็งทุก
ชนิด และโรคหัวใจ ซึ่งท�ำให้เสียชีวิตก่อนวัย สร้างความเศร้าโศกไม่
สิน้ สุด และความทุกข์ทรมานก่อนนัน้ ไม่เพียงแต่กบั ผูป้ ว่ ยเท่านัน้ แต่
กับญาติ เพื่อน สมาชิกครอบครัวของพวกเขา และคนที่พวกเขารัก
ถึงเวลาแล้วที่จะตื่น และเปลี่ยนนิสัยที่โหดร้าย นิสัยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และจิตวิญญาณ และความโหดร้าย
รุนแรงทีเ่ กีย่ วข้องการกินอาหารดัง้ เดิมของเราจากสวนอีเดน คือการ
กินอาหารวีแกน ที่ส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจ และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ เราสามารถมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข สุขภาพแข็งแรง เติบโตอย่าง
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บริสุทธิ์ด้วยอาหารจากพืช นักแสดงชายหญิง นักกีฬา ผู้เล่นกีฬา
แชมป์ศิลปะการต่อสู้ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ฯลฯ... เป็นแบบอย่างทีด่ งี ามของการกินอาหารจากพืชทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
สิง่ นีย้ งั เป็นไปตาม “เจ้าจะต้องไม่ฆา่ ” หรือ “อหิงสา” หมายถึง ความ
ไม่รุนแรง ในขณะที่การกินเนื้อสัตว์ขัดต่อข้อบัญญัตินี้จากพระเจ้า
แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่ฆ่า เราท�ำให้คนอื่นฆ่าเพื่อเรา สัตว์ต่าง ๆ ทุกข์
ทรมานและตายเช่นกัน เพียงเพื่อมื้ออาหารของเรา ซึ่งเราสามารถ
ทดแทนด้วยอาหารจากพืชอืน่ ๆ และทุกวันนีย้ งิ่ ง่ายมากขึน้ ด้วย ดังนัน้
เนื่องจากการฆ่าสัตว์ ตัวตนของเรา มือของเราชุ่มไปด้วยเลือดของ
ผู้บริสุทธิ์ โปรดสอนเรื่องนี้ซ้�ำ ๆ แก่ผู้ศรัทธาที่ติดตามท่านที่เชื่อใน
ตัวท่าน ท่านประมุขศาสนาและท่านสาธุคุณที่เคารพ ในฐานะผู้เป็น
สัญลักษณ์ของความเมตตาและความรักเยี่ยงนักบุญ ดังนั้น พวกเขา
จะฟังท่าน! เราไม่สามารถปล่อยให้ซาตาน หรือมายา ปีศาจ

หรือพลังทางลบล่อลวงเราให้หลงทางต่อต้านพระประสงค์
ของพระเจ้าได้อีกต่อไป และต่อต้านสติปัญญาโดยก�ำเนิด และ

ธรรมชาติที่เมตตาของเราได้

ก่อนทีจ่ ะอ่านจดหมายฉบับนีต้ อ่ ฉันจะอ่านตัวอย่างการห้าม
กินเนื้อสัตว์ในศาสนาหลัก ๆ ของโลก สองสามตัวอย่าง ในกรณีที่มี
ผูอ้ นื่ ฟังอยูด่ ว้ ย ผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้ลมื ข้อบัญญัตทิ างศาสนาในศาสนาของพวกเขา
ดังนั้น ก่อนอื่นฉันจะอ่านตามล�ำดับตัวอักษร
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ศาสนาบาไฮ
“เกีย่ วกับการกินเนือ้ ของสัตว์ และการละเว้นจากสิง่ นัน้ คุณจงรูอ้ ย่าง
มัน่ ใจว่า ในตอนเริม่ ต้นของการสร้างสรรค์ พระเจ้าทรงก�ำหนดอาหาร
ส�ำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และการกินที่ตรงข้ามกับข้อก�ำหนดนั้น ไม่
ได้รับอนุญาต”
~ คัดสรรจากบันทึกของบาไฮเกีย่ วกับบางแง่มมุ ของสุขภาพและ
การรักษา
ศาสนาพุทธ
“…เนื้อสัตว์ทั้งหมดที่กินเข้าไปโดยสิ่งมีชีวิต เป็นญาติพี่น้อง
ของพวกเขาเอง”
~ ลังกาวตารสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ 671)
“และหลังจากการให้ก�ำเนิดทารก ผู้ดูแลจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ใด ๆ เพื่อ
เลี้ยงดูผู้เป็นแม่ด้วยอาหารที่เป็นจานเนื้อ และไม่รวมตัวญาติพี่น้อง
มากมายเพือ่ ดืม่ เหล้า หรือกินเนือ้ สัตว์… เพราะ ณ เวลาทีย่ ากล�ำบาก
ในการให้ก�ำเนิด มีปีศาจ สัตว์ประหลาด ภูตผีที่ชั่วร้ายนับไม่ถ้วน ที่
ต้องการบริโภคเลือดที่ส่งกลิ่นเหม็น... ด้วยการใช้วิธีที่โง่เขลา และ
งมงายไปฆ่าสัตว์เพือ่ การบริโภค... พวกเขาน�ำค�ำสาปแช่งมาสูต่ วั พวก
เขาเอง ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมารดา และทารก”
~ พระสูตรกษิติครรภ์ บทที่ 8
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อีกตัวอย่างหนึ่ง:
“จงระวังในช่วงหลังจากที่มีคนเสียชีวิต ไม่ฆ่าหรือท�ำลายหรือสร้าง
กรรมชั่ว โดยการบูชาหรือถวายสังเวยชีวิตต่อปีศาจและเทพต่าง ๆ...
เพราะการฆ่าเช่นนัน้ หรือการฆ่าทีท่ ำ� ลงไป หรือการบูชาเช่นนัน้ หรือ
ถวายสังเวยชีวติ เช่นนัน้ จะไม่มแี ม้กระทัง่ ส่วนน้อยนิดของพลังที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่คนตายเลย แต่จะเพิ่มบาปกรรม
มากยิ่งขึ้น รวมกับกรรมก่อนหน้านั้น ท�ำให้มันยิ่งลึกขึ้น และ
ร้ายแรงมากยิ่งขึ้น… ดังนั้น ท�ำให้การไปเกิดใหม่สู่สถานะที่ดี
นั้นล่าช้า” หรือส่งพวกเขาไปลงนรกเร็วขึ้น
~ พระสูตรกษิติครรภ์ บทที่ 7

กรรมหมายถึงการชดใช้ “เมื่อคุณหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่น
นั้น” ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้เมื่อคุณหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้
ผลเช่นนั้น” นั่นคือความหมายของกรรมในภาษาสันสกฤต
อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“หากภิกษุไม่ได้สวมใส่เสือ้ ผ้าทีท่ ำ� จากผ้าไหม” ผ้าไหมทีท่ ำ� จากหนอน
ไหม “รองเท้าบูทหุม้ หนังสัตว์และขนสัตว์ และละเว้นจากการบริโภค
นม ครีม และเนย พวกเขาจะหลุดพ้นอย่างแท้จริง... ถ้าคนสามารถ
ควบคุมร่างกาย และจิตใจของเขาได้ และด้วยเหตุนี้ จึงละเว้นจาก
การกินเนื้อสัตว์ และละเว้นการสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฉันพูดว่า
เขาจะหลุดพ้นอย่างแท้จริง”
ภิกษุ หมายถึง พระสงฆ์
~ ศูรางคมสูตร
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อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“หากมีลกู ศิษย์ของฉันคนใด ไม่ได้พจิ ารณาอย่างสัตย์ซอื่ และยังคงกิน
เนือ้ สัตว์ เราควรรูว้ า่ เขาเป็นเชือ้ สายของแคนเดลา เขาไม่ใช่ลกู ศิษย์
ของฉัน และฉันไม่ใช่อาจารย์ของเขา ดังนั้น มหามาตี หากใคร
ต้องการเป็นญาติของฉัน เขาไม่ควรกินเนื้อสัตว์ใด ๆ”
แคนเดลา หมายถึง นักฆ่าหรือฆาตกร
~ ลังกาวตารสูตร
ศาสนากาวด่าย
“สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือหยุดการฆ่า... เพราะว่าสัตว์ตา่ ง ๆ มีจติ วิญญาณ
เช่นเดียวกัน และมีความเข้าใจเหมือนมนุษย์... หากเราฆ่าสัตว์และ
กินพวกเขา เราจะติดหนี้พวกเขา หนี้เลือด”
~ ค�ำสอนของนักบุญ เกี่ยวกับการรักษาศีลทั้งสิบ – การละเว้น
จากการฆ่า ตอนที่ 2
ศาสนาคริสต์
“เนื้อส�ำหรับกระเพาะ และกระเพาะส�ำหรับเนื้อ: แต่พระเจ้าจะ
ท�ำลายทั้งเนื้อและพวกเขา”
~ 1 โครินธ์ 6:13 พระคัมภีร์ไบเบิล
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อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“แต่ขณะทีเ่ ศษเนือ้ ยังติดอยูท่ ฟี่ นั และยังเคีย้ วไม่หมดเสียด้วยซ�ำ้ พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงกริ้วผู้คนเหล่านั้นมาก พระผู้เป็นเจ้าจึงท�ำให้พวกเขา
เป็นโรคระบาดร้ายแรง
~ กันดารวิถี 11:33 พระคัมภีร์ไบเบิล
ศาสนาขงจื๊อ
“มนุษย์ทงั้ หมดมีจติ ใจทีไ่ ม่สามารถทนเห็นความทุกข์ทรมานของผูอ้ น่ื
~ เม่งจื้อ กงซุนจ้าน บทที่ 6
การได้เห็นสัตว์มีชีวิต มนุษย์ผู้ดีเลิศจะไม่สามารถทนที่จะเห็นพวก
เขาตายได้ การได้ยนิ เสียงร้องของพวกเขาเมือ่ ใกล้ตาย มนุษย์จะไม่
สามารถทนที่จะกินเนื้อของพวกเขาได้”
~ เม่งจื้อ กษัตริย์ฮุ่ยแห่งเหลียง บทที่ 4
ศาสนามะพร้าว
“เพือ่ ความสงบสุข มนุษยชาติตอ้ งสงบสุขกับสัตว์ตา่ ง ๆ ก่อน อย่าฆ่า
พวกเขาเพื่อเลี้ยงตัวเราเอง แล้วเราจะพบความสงบสุขในหมู่ผู้คน”
~ วัดนามโกว๊กฟัต
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เอสซีนส์
“ฉันมาเพื่อยุติการสังเวย และงานฉลองเลี้ยงเลือดเนื้อ และถ้าคุณ
ไม่หยุดถวายและกินเนือ้ สัตว์ และเลือด พระเจ้าจะไม่หยุดโกรธ
คุณ”
~ พระวรสารนักบุญสิบสอง
ศาสนาฮินดู
“เนือ่ งจากคุณไม่สามารถชุบชีวติ สัตว์ทถี่ กู ฆ่าได้ คุณต้องรับผิดชอบใน
การฆ่าพวกเขา ดังนัน้ คุณจะไปนรก ไม่มที างทีค่ ณ
ุ จะได้รบั อิสรภาพ”
~ อาดิ–ลิลา บทที่ 17 บรรทัดที่ 159-165
อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“เขา ผู้ปรารถนาที่จะเพิ่มพูนเนื้อของเขาเอง ด้วยการกินเนื้อของสิ่ง
มีชีวิตอื่น ๆ จะมีชีวิตอยู่ในความทุกข์ ตอนที่เขากลับมาเกิดเป็นสาย
พันธุ์อื่นใด ๆ ก็ตาม”
~ มหาภารตะ อนุ 115.47. FS หน้า 90
อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“โอ กษัตริยท์ ดี่ ที สี่ ดุ ! หากสิง่ ทีไ่ ด้มาโดยการท�ำร้ายผูอ้ นื่ แล้วน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการกระท�ำที่เป็นมงคลใด ๆ มันจะให้ผลลัพธ์ในทางตรง
กันข้าม ในช่วงเวลาแห่งการบรรลุผล”
~ เทวี ภควัม หนังสือเล่มที่ 4 บทที่ 4 บทกวีที่ 32
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ศาสนาอิสลาม
“พระอัลเลาะห์จะไม่ประทานความเมตตาต่อผูใ้ ด ยกเว้นผูท้ ใี่ ห้ความ
เมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ”
~ ศาสดามูฮัมหมัด (สันติสุขจงมีแด่พระองค์) หะดีษ
อีกหนึ่งตัวอย่าง:
“อย่าอนุญาตให้กระเพาะอาหารของคุณกลายเป็นสุสานของสัตว์
ต่าง ๆ!”
~ ศาสดามูฮัมหมัด (สันติสุขจงมีแด่พระองค์) หะดีษ
ศาสนาเชน
“พระทีแ่ ท้จริงไม่ควรยอมรับอาหารและเครือ่ งดืม่ เหล่านัน้ ตาม
ทีไ่ ด้ถกู เตรียมเป็นพิเศษเพือ่ เขาซึง่ เกีย่ วข้องกับการฆ่าสิง่ มีชวี ติ ”
~ กริตังคสูตร
ศาสนายิว
“และไม่วา่ คนใดในชาติอสิ ราเอลหรือคนต่างด้าวทีอ่ าศัยอยูท่ า่ มกลาง
คุณ ที่กินสิ่งใด ๆ ที่มีเลือด ฉันจะตั้งหน้าต่อต้านกับผู้ที่กินเลือด
นั้น และจะตัดเขาออกจากท่ามกลางชนชาติของเขา”
~ เลวีนิติ 17:10 พระคัมภีร์ไบเบิล
*เลือด: หมายถึง “เนื้อ” ที่มีเลือด
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ศาสนาซิกข์
“ปุถุชนเหล่านั้น ผู้เสพกัญชา เนื้อ และไวน์ – ไม่ว่าพวกเขาจะแสวง
บุญ ถือศีลอด และประกอบพิธีกรรมใด ๆ หรือไม่ก็ตาม พวกเขา
ทั้งหมดจะไปนรก”
~ คุรุกรานธ์ ซาฮิบ หน้า 1377
ศาสนาเต๋า
“อย่าไปยังภูเขาเพือ่ จับนกในรัง หรือไปทีน่ ำ�้ เพือ่ วางยาพิษปลาต่าง ๆ
และปลาซิว อย่าฆ่าวัว”
~ บันทึกของวิถีเงียบ
ศาสนาพุทธแบบทิเบต
“การถวายเนื้อสัตว์ซึ่งได้จากการฆ่าสัตว์แด่พระเจ้า เสมือนกับการ
มอบเนื้อของลูก ๆ ให้กับแม่ของพวกเขา และนี่คือบาปกรรมอันน่า
สลดใจ”
~ หนทางสูงส่งของความเป็นลูกศิษย์: ศีลของปรมาจารย์ บาป
มหันต์สบิ สามข้อ คุรุแกมโปปาผู้ย่งิ ใหญ่
ศาสนาโซโรอัสเตอร์
“ฉัน พระอหุระ มาซดะ (หมายถึง พระเจ้า) ประทานเหล่าต้นพืชสู่
ผืนดิน เพื่อน�ำมาเป็นอาหารแก่ผู้ที่มี ความศรัทธา และเป็นหญ้าแห้ง
แก่วัวที่มีเมตตากรุณา”
~ อาเวสตะ
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เป็นต้น... และอื่น ๆ อีกมากมาย แน่นอนว่ามีมากกว่านี้ นี่
เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู SupremeMasterTV.com
ดังนั้น ไม่ว่าผู้คนจะศรัทธาในศาสนาใด ทุกคนต้องรักษาศีล
ที่ส�ำคัญที่สุด: “เจ้าจะต้องไม่ฆ่า” อหิงสา ความไม่รุนแรง
ตอนนี้ถึงเวลาของมนุษยชาติ ที่จะกลับไปสู่วิถีที่พระผู้สร้าง
ของเรา แต่เดิมตั้งใจให้บุตรของพระองค์ได้ด�ำเนินชีวิต – ในความมี
เกียรติ ความเคารพ สันติสุข ความรัก และการเป็นผู้ดูแลที่ดีต่อผู้อยู่
อาศัยบนโลกของเรา โปรดย�้ำเตือนผู้ศรัทธาของท่านถึงเรื่องทั้งหมด
นี้ และอีกมากมาย ฉันทราบว่า ท่านท�ำแล้ว แต่โปรดพูดซ�้ำ ๆ และ
อธิบายให้พวกเขาฟังว่า มันส�ำคัญที่สุด ส�ำหรับวิญญาณของพวกเขา
เอง และดาวเคราะห์ของเรา ส�ำหรับโลกของเรา ถึงเวลาที่ความทุกข์
ทรมานของสัตว์ทั้งหลายจะยุติลง เพราะพวกเขามีสิทธิที่จะใช้ชีวิต
อย่างมีเกียรติ มีอสิ รภาพ และสงบสุขกับผูท้ ี่ พวกเขารักในธรรมชาติ
ตามพระประสงค์เดิมของพระเจ้า
ได้โปรดช่วยชีวิตสิ่งสร้างของพระเจ้า ได้โปรดช่วยยุติความ
ทุกข์ของผูบ้ ริสทุ ธิ์ เราก่อสงครามต่อกัน แล้วเราก็กอ่ สงครามกับสัตว์
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง การกระท�ำเหล่านี้ไม่ถูกต้อง การกระท�ำ
เหล่านี้ต่อต้านพระบัญญัติ และพระประสงค์ของพระเจ้า ได้โปรดย�้ำ
เตือนผูศ้ รัทธาของท่าน ฉันเชือ่ ในปัญญาของท่านประมุขศาสนา และ
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ท่านสาธุคุณที่เคารพทุกท่าน ในการน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง
ใหญ่! เราต้องเปลี่ยน ฉันเชื่อว่าท่านประมุขศาสนา และท่านสาธุคุณ
ที่เคารพ ท่านสาธุคุณ ทุกท่านจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
นี้ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตวีแกนที่รวมไว้ซึ่งความรัก ความเมตตา และ
ความเคารพทั้งหมดเพื่อเหล่าสรรพสัตว์ และเชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระเจ้า ได้โปรดส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้กับนักบวช พระ แม่ชีและ
ผู้ศรัทธาทุกคนของท่าน
พลังของต�ำแหน่งทีท่ า่ นได้รบั ความไว้วางใจจะช่วยเป็นก�ำลัง
ใจที่ส�ำคัญ มีประสิทธิผลส�ำหรับประชาชนของโลกให้ท�ำตามการน�ำ
ของท่าน ได้โปรดเป็น “วีรบุรุษของยุคเรา” ช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตที่
บริสทุ ธิท์ งั้ หมดนี้ เพือ่ นผูร้ ว่ มอาศัยของเราทีเ่ รียกว่า สัตว์ตา่ ง ๆ ผูท้ ไี่ ม่
เคยท�ำร้ายใคร ผูท้ เี่ ป็นพรต่อโลกของเรา ผูท้ แี่ สนดี มีความรัก และใจดี
ต่อมนุษย์ รวมทัง้ ต่อสัตว์ทรี่ ว่ มอาศัยของพวกเขาเองด้วย ในโทรทัศน์
สุพรีมมาสเตอร์ของเรา เรามีตวั อย่างมากมายเกีย่ วกับเรือ่ งราวเหล่านี้
เกี่ยวกับความรักความเมตตา และความกรุณาของสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูก
บันทึกไว้จากทั่วโลก ได้โปรดบอกกับผู้ศรัทธาของท่านให้รับชม เรา
ไม่สามารถคาดหวังจากสวรรค์ได้ หากเราสร้างนรก หรือให้อภัยความ
ชั่วร้าย สังหารหมู่สิ่งสร้างอันเป็นที่รักของพระเจ้า ด้วยวิธีการ
ฆาตกรรมหมู่ที่เลือดเย็น เราไม่สามารถคาดหวังการผ่อนปรนจาก
สวรรค์ หากเราท�ำลายสิ่งสร้างของพระเจ้า และปราศจากความ
เมตตาต่อลูก ๆ ของพระเจ้า ที่หมายถึงสัตว์ต่าง ๆ
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โปรดอย่าละเลยสภาพเลวร้ายทีน่ า่ กลัวของพวกเขา พระเจ้า
ทรงรู้ถึงความทุกข์ของพวกเขาทุกวัน สวรรค์และโลก เป็นพยานใน
ความเจ็บปวดของพวกเขา เสียงร้องของพวกเขาสั่นคลอนสวรรค์
ทั้งมวล และหัวใจของสิ่งมีชีวิตจ�ำนวนมาก ได้โปรดพูดแทนพวกเขา
ได้โปรดช่วยพวกเขา เพราะสิ่งนี้จะช่วยโลกของเรา รักษาการเร่ง
ความเร็วของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การกระท�ำอัน
สูงส่งของท่าน จะได้รับการบันทึกไว้ตลอดกาลโดยสวรรค์ และช่วย
สร้างบรรยากาศทีม่ เี มตตาบนดาวเคราะห์ของเรา ช่วยสร้างสันติภาพ
โลก และช่วยรักษาเสถียรภาพของสภาพอากาศ ซึง่ ส�ำคัญต่อทุกชีวติ
บนโลกทุกชีวิต ขึ้นอยู่กับการกระท�ำที่เมตตาของท่าน
ประชากรโลก สัตว์ และลูกหลานของเรา จะจดจ�ำการกระท�ำ
ที่เมตตาเยี่ยงวีรบุรุษของท่านไปตลอดกาล ขออธิษฐานให้ท่านมี
ความสุข เจริญรุง่ เรือง แข็งแรง มีชวี ติ ยืนยาว ในพระนามของพระเจ้า
สวรรค์ที่มีเมตตาเสมอจะพึงพอใจ พระเจ้าที่ทรงมีความรักเสมอจะ
ให้อภัยต่อบาปกรรมของเรา และต่อชีวิตของเราให้ยืนยาว เพราะ
เราให้อภัย และยืดชีวิตของผู้ร่วมอาศัยของเรา สัตว์ต่าง ๆ ที่มีความ
รักและอ่อนโยน
ขอพระเจ้าประทานพรแก่ท่าน ท่านประมุขศาสนาที่เคารพ
และท่านสาธุคณ
ุ ทุกท่าน และประทานพรแก่ภารกิจอันสูงส่งของท่าน
อย่างมากล้น และขอพระเจ้าประทานพรแก่โลกของเรา
อาเมน ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ และขอขอบคุณ
ในความรักของพระเจ้า ขอบคุณ 20

6 Appeal to All Religious and Spiritual Leaders
Supreme Master Ching Hai’s
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ท่านผู้น�ำและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคารพนับถือ
ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ ส�ำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ท�ำมาเพื่อ
ช่วยเหลือโลกของเราอย่างดีที่สุดจนทุกวันนี้ ฉันขอ
ขอบคุณทุกท่าน นี่เป็นเพียงการเตือนความจ�ำ เพราะ
ฉันรู้ว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรท�ำอย่างไร คุณต้อง
ปกป้องทั้งหมดภายใต้การดูแลของคุณ – พลเมืองร่วม
ชาติและผู้ร่วมอยู่อาศัย นั่นคือที่เรียกว่าสัตว์ พวกเขา
ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย และต้องอยู่ในพลังความ
เมตตาของมนุษย์ ความจริงก็คือ มันไม่มีการฆ่า

สัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ไม่มีการฆาตกรรมหมู่
ผูบ้ ริสทุ ธิโ์ ดยชอบด้วยกฎหมาย โลกก�ำลังลุกไหม้
ถู ก การคุ ก คามที่ จ ะเลวร้ า ยลงได้ ทุ ก ขณะ

มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ก� ำ ลั ง สู ญ สิ้ น ใน
อั ต ราที่ น ่ า ตกใจ สวรรค์ แ ละ
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โลกก�ำลังระบาดไปด้วยโรคใหม่ ๆ ที่แปลกประหลาด
กว่าที่เคย สัญญาณการท�ำลายล้างปรากฏชัดทุกที่

สัญญาณแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองอ�ำพันแล้ว และ
ชัดเจนทัว่ โลกของเรา! ภูมอิ ากาศของเราก�ำลังเร่งเร็วขึน
้
อุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ การเลีย้ งปลา ไข่ นม ฯลฯ
สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตก๊าซ
มีเทนทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ซึง่ ท�ำให้ดาวเคราะห์ของเราร้อนขึน
้
ดังนัน
้ การหยุดธุรกิจฆาตกรรมทีโ่ หดเหีย้ มเป็นวิธท
ี เี่ ร็ว
ที่สุดในการท�ำให้โลกของเราเย็นลง
คุ ณ มี อ� ำ นาจที่ จ ะหยุ ด ทั้ ง หมดนี้ คุ ณ มี สิ ท ธิ์
ใน การน� ำ กฎหมายวี แ กนมาใช้ ไม่ มี ธุ ร กิ จ ที่

เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทรมานสั ต ว์ อี ก ต่ อ ไป ความ
เจ็บปวด ความทุกข์ทรมานเป็นศูนย์ ส�ำหรับทุกสิ่งมี
ชีวิต มนุษย์และสัตว์ทั้งปวง เพราะความเอื้ออารีจะ
ได้รับความเอื้ออารี และความเมตตาจะได้รับความ
เมตตา ความปรานี จ ะได้ รั บ ความปรานี จ ากสวรรค์
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และกฎหมายวีแกนนี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ในการกอบกู้โลกของเรา ดังนั้นอย่า
หนีอีกต่อไป จากการตัดสินใจที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าง
ง่ า ย ๆ เพี ย ง ออกกฎหมายวี แ กนและลงนาม
ก่อนที่มันจะสายเกินไปส�ำหรับคุณ ในการตัดสินใจ
ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนจะสายเกินไปที่จะเสียใจ ก่อนที่
ความพิโรธของพระเจ้าจะลงมาถึงเรา สภาพอากาศที่
เลวร้ายมากขึน
้ ภัยพิบตั ท
ิ มี่ ากขึน
้ ความสยดสยองทีม่ าก
ขึน
้ การสูญเสียชีวติ มากขึน
้ ทรัพยากรทีม่ คี า่ หายไปมาก
ขึ้น หายนะทางการเงินมากขึ้น ท�ำงานเพื่อพระเจ้า กับ
พระเจ้า ดังนั้นคุณจะรู้สึกเบา บริสุทธิ์ และมีความสุข

่ ก
ู ต้องทันที ออกกฎหมายวีแกน
ด้วยการท�ำสิง่ ทีถ
เพื่อช่วยโลกของเรา ออกกฎหมายวีแกน
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นี่คือจดหมายเปิดผนึกถึงท่านผู้น�ำ และรัฐบาลต่าง ๆ ในโลก
นี้ ก่อนอื่น ฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ท่านเสียสละเวลาส่วนตัว
และท�ำงานนอกเวลา และรับใช้สาธารณชนเป็นเวลายาวนานเพือ่ น�ำ
มาตรฐานของพลเมืองร่วมชาติ มาสูร่ ะดับทีพ่ งึ เป็นในด้านต่าง ๆ มาก
ขึ้น พร้อมทั้งเสียสละความสุขส่วนตัว ความเป็นอยู่อันดี และเวลาที่
มีค่า รวมทั้งอดทนต่อค�ำวิพากษ์วิจารณ์บางครั้ง ฉันขอขอบพระคุณ
เป็นพิเศษต่อท่านผูน้ ำ� และรัฐมนตรีทมี่ คี วามส�ำคัญทัง้ หลาย รวมทัง้ ผู้
อยูใ่ นต�ำแหน่งสูงในคณะรัฐบาลต่าง ๆ ในโลกนี้ ทีพ่ ยายามอย่างเต็มที่
ในการปกครองประเทศด้วยทุกสิง่ ทีพ่ วกเขามี ฉันก�ำลังช่วย ด้วยวิธนี ี้
และวิธที มี่ องไม่เห็น ฉันก�ำลังสนับสนุนท่านด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ
ด้วยความรัก และความเคารพทัง้ หมด และด้วยความปรารถนาดีทสี่ ดุ
ฉันส่งจดหมายฉบับนีอ้ อกอากาศเพือ่ ให้ความกระจ่างกับบางค�ำถาม
และอาจเป็นความตั้งใจที่ไม่ชัดเจนนักของฉัน ในจดหมายที่ฉันได้ส่ง
ไปให้ท่านก่อนหน้านี้ ค�ำตอบที่ส�ำคัญที่สุด แน่นอน คือว่ามันไม่เกี่ยว
กับการฆ่าอย่างมีนุษยธรรม แต่มันเกี่ยวกับการที่เราต้องไม่ฆ่าเลย
ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลย
ท่านผูน้ ำ� ทีน่ บั ถือและเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล ฉันขอขอบคุณท่านอย่าง
จริงใจต่อสิง่ ทีท่ า่ นท�ำมาจนถึงวันนีเ้ พือ่ ช่วยโลกของเราอย่างดีทสี่ ดุ เท่า
ทีท่ ำ� ได้ โดยเฉพาะผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูน้ ำ� ระดับสูง เช่น พระมหากษัตริย์
พระราชินี เจ้าชาย เจ้าหญิง นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี รัฐมนตรี
ในกระทรวงต่าง ๆ ฉันขอขอบคุณทุกท่าน ในนามของพลเมืองทุก
คน ในโลกนี้ ฉันชื่นชมในสิ่งที่ท่านได้ท�ำไป ไม่เป็นการง่ายที่จะอยู่ใน

7

ข้อความเร่งด่วนจากอนุตราจารย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบาลทั่วโลก

55

ต�ำแหน่งผู้น�ำ และท�ำงานกับบุคคลที่มีบุคลิกต่าง ๆ ความเห็นต่าง ๆ
และอื่น ๆ นี่เป็นเพียงสิ่งเตือนใจ เพราะฉันทราบว่าท่านรู้ว่า สิ่งที่ถูก
ต้องที่จะต้องท�ำคืออะไร ท่านรู้ว่ามันคืออะไร ใช่ เพราะท่านเฉลียว
ฉลาด เหตุนที้ า่ นจึงได้รบั เลือกมาเป็นผูน้ ำ� และช่วยในทีท่ จี่ ำ� เป็น ช่วย
ใครก็ตามที่ต้องการ รวมทั้งผู้อาศัยร่วมโลกของเราคือสัตว์ต่าง ๆ แต่
ท่านรูว้ า่ ต้องท�ำอะไร ท่านรูล้ กึ ในใจว่าต้องท�ำอะไร อะไรคือสิง่ ถูกต้อง
ที่ต้องท�ำเพื่อโลกนี้ สวรรค์มอบให้ท่านรับผิดชอบ ต่องานที่ท่านท�ำ
บนโลกนี้ เป็นตัวแทนความยุติธรรม เพื่อดูแลบุตรหลานของพระเจ้า
และท่านรู้ถึงความเสียหายหากไม่กระท�ำ ท่านต้องปกป้องทุกชีวิต
ที่อยู่ภายการคุ้มครองของท่าน – พลเมืองร่วมชาติ และเพื่อนร่วม
อาศัยที่เรียกว่าสัตว์ พวกเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย และต้อง
อาศัยพลังความเมตตาของมนุษย์ ฉันได้เขียนจดหมายหลายฉบับ
ถึงท่านทั้งหลาย ทุกท่านที่ท�ำงานในคณะรัฐบาล หลายท่านตอบมา
หลายท่านมีคำ� ถามต่าง ๆ กันไป บางท่านไม่ตอบ อาจเป็นเพราะท่าน
ต้องการเวลาไตร่ตรองเรือ่ งนี้ มันบีบหัวใจใช่ไหม? เพราะฉันสามารถ
ได้ยินเสียงร้องที่ทุกข์ทรมานของสัตว์ ท่านจะไม่ได้ยินได้อย่างไร?
ท่านได้รับการปกป้องมากกว่า ในด้านสุขภาพ และอื่น ๆ พลเมืองที่
ยากจนได้รบั น้อยกว่า – หลายคนทีย่ ากจนก็ยงั ได้รบั การคุม้ ครองตาม
ที่พวกเขาต้องการ แต่สัตว์ต่าง ๆ แน่นอนว่า ไม่มีเสียง หรือทางเลือก
ไม่มีทนายที่จะปกป้องตัวพวกเขาเลย โปรดสวดอ้อนวอนสวรรค์ให้
ปรานีพวกเรา และสัตว์ทงั้ หลาย ลองคิดถึงตัวเราเป็นพวกเขา ถูกส่ง
ไปสูค่ วามโหดร้ายอย่างไร้ทางสู้ บางทีท่านอาจยังไตร่ตรองเกี่ยวกับ
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มันอยู่? เราขอบคุณสวรรค์ในความช่วยเหลืออะไรก็ตาม ที่ส่งมายัง
โลกเรา และทุกชีวิตบนดาวเคราะห์นี้ อาเมน
สัตว์ทั้งหลายต่างมีวิญญาณ มีปัญญา ความรู้ และบางตัวมี
พลังวิเศษทั้งที่มองเห็นได้ และมองไม่เห็น บางครั้งเราสามารถเห็น
ได้มัน และน่าอัศจรรย์ ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านฟัง ฉันอาศัยอยู่
ในบริเวณเต็มไปด้วยภูเขาที่ห่างไกล สูงขึ้นไปบนภูเขา มีลิงอยู่บาง
ตัวที่แวะเวียนมา บริเวณที่ฉันอาศัยอยู่ ขุดรากไม้เพื่อกิน และฉันให้
อาหารพวกเขาบ้าง พวกเขาจะ “ขอบคุณ” ขอบคุณฉันเสมอ ฉันบอก
ไปว่า “จงขอบคุณสวรรค์ ฉันเพียงส่งผ่านของขวัญนี้ให้คุณ ขอบคุณ
พระเจ้า” และทุกครั้งที่พวกเขาเห็นฉัน พวกเขามักทักทายฉันด้วย
“เราขอให้ท่านอยู่ดีมีสุข” “อู! อู!” นั่นคือ “เราขอให้ท่านอยู่ดีมี
สุข” และขอบคุณก็คือ: “เออ!” แบบนั้นทุกครั้ง ที่พวกเขากินอะไร
อยู่ เพราะฉันวางไว้ขา้ งนอก และฉันรอให้พวกเขามากินทุกครัง้ ไม่ได้
เสมอไป ฉันจึงเข้ามาข้างใน และเมือ่ พวกเขากินเสร็จแล้ว พวกเขาจะ
รอ ราชาของลิงจะรอ ให้ฉนั โผล่ออกมา หรือโผล่หน้าต่างมาดู และพูด
ว่า “เออ!” ก่อนที่เขาจะจากไป เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่ช่วยฉัน หรือ
แสดงสติปัญญาของพวกเขา มีมากมาย มันเพียงแค่เราไม่มีเวลามาก
นัก ทีจ่ ะเล่าทุกอย่างทีน่ ี่ เพียงมีอกี เรือ่ งหนึง่ ของแมงมุมทีช่ ว่ ยชีวติ ฉัน
ไว้ แมงมุมนี้ แมงมุมตัวนี้ใหญ่มาก ใหญ่กว่าขนาดของฝ่ามือของฉัน
ขนาดเกือบเท่าฝ่ามือที่กางออกของฉัน คืนหนึ่ง ประมาณตีสอง ฉัน
ก�ำลังนัง่ สมาธิ ทันใดนัน้ ฉันก็ลกุ ขึน้ ต้องการทีจ่ ะเขียนอะไรบางอย่าง
ในไดอารีข่ องฉัน แล้วฉันเห็นแมงมุมตัวใหญ่ และเป็นครัง้ ทีส่ องทีเ่ ขา
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มา เพื่อเตือนฉันเกี่ยวกับบางอย่าง ดังนั้น ฉันจึงพูดว่า “วันนี้มันคือ
อะไร?”เขาบอกฉันว่า “อย่าปิดไฟอยู่ห่างจากโซฟา” และฉันก็ก�ำลัง
คิด“ ท�ำไม?” จากนัน้ ฉันก็เห็นงูเลือ้ ยมา เกือบจะถึงทีฉ่ นั ก�ำลังนัง่ อยู่
ดังนั้น แน่นอน ฉันใช้เครื่องมือชนิดเป็นตาข่าย ที่คนใช้จับผีเสื้อ หรือ
อะไรบางอย่างในบ้าน เพื่อน�ำพวกเขาออกไปดังนั้น ฉันใช้มัน เพื่อให้
เขาเลือ้ ยเข้าไป และฉันวางเขาไว้ขา้ งนอก ฉันรูส้ กึ ขอบคุณจริง ๆ ทีเ่ ขา
ช่วยชีวิตฉันในวันนั้น เพราะว่ามันเป็นงูพิษร้ายแรงมาก ฉันสามารถ
บอกได้โดยสีและรูปทรงสามเหลี่ยมตรงหัวของมัน และเรื่องราวของ
ลิงเหล่านี้ยาวกว่ามาก แต่ฉันไม่ต้องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มาก
เกินไป เพราะจดหมายยาว ฉันอาจจะเล่าเรื่องให้กับผู้ที่ฉัน เรียกว่า
ลูกศิษย์ในเวลาอื่นแล้ว และก็มเี รือ่ งราวเกีย่ วกับกระรอก ฯลฯ ฯลฯ
หลายเรื่องมากเกี่ยวกับสัตว์ที่มาแสดงให้ฉันเห็นถึงสติปัญญา และ
ความดีของพวกเขา ที่จริงแล้ว ฉันได้ถามแมงมุม “ท�ำไมเธอถึงดีกับ
ฉัน? นัน่ เป็นครัง้ ทีส่ องทีเ่ ธอได้ชว่ ยฉัน” แมงมุมบอกฉันว่า “โอ เพราะ
ว่าท่านใจดีมาก ท่านไม่เคยฆ่าเรา” ฉันพูดว่า “ฆ่าเธอหรือ? ฉัน แม้แต่
จะคิดแบบนั้นได้ยังไง” เขาพูดว่า “ไม่ใช่แค่ประเภทแมงมุมแต่ท่าน
ช่วยชีวติ แมลงทัง้ หมด จากบ้านของท่าน ท่านไม่เคยฆ่าพวกเราทีเ่ ป็น
แมลงใด ๆ ดังนั้น เราต้องช่วยท่านด้วย” นั่นคือสิ่งที่เขาพูด
สัตว์ต่าง ๆ นั้นมหัศจรรย์ แต่น่าเสียดาย ที่เราไม่เหลือความ
สามารถในการสื่อสารทางโทรจิตแล้ว ซึ่งเป็นสากล และสะดวกมาก
ส�ำหรับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ จะสือ่ สารกันและกันโดยไม่ตอ้ งใช้ภาษา เพราะ
ว่าเรามีภาษาต่าง ๆ มากมาย สัตว์ตา่ ง ๆ พวกเขาก็มภี าษาของพวกเขา
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เอง มันก็อาจจะสะดวกกว่าหากเราจ�ำวิธีการสื่อสารภายในได้ และ
สัตว์ตา่ ง ๆ แม้กระทัง่ ต้นไม้ พวกเขาช่วยฉันหลายครัง้ เหตุนฉี้ นั จึงเป็น
หนีบ้ ญ
ุ คุณพวกเขา ไม่นานมานี้ เพราะฉันไปปราศรัยมากมายเกีย่ วกับ
สันติภาพของโลก และสันติภาพของสัตว์ แน่นอน อะไรทีเ่ หลือทิง้ อยู่
จากลูกน้องของพลังลบ พวกเขารบกวนฉันมาก ท�ำปัญหาทุกอย่าง
หากตรงมาที่ฉันไม่ได้ แล้วพวกเขาก็สร้างปัญหากับผู้ช่วยของฉัน
เป็นต้น หรือท�ำให้เกิดเหตุการณ์บางอย่าง เพือ่ ให้ฉนั เสียเวลา รบกวน
การท�ำสมาธิ ในการเข้าฌานท�ำสมาธิแบบเข้มข้นของฉัน
ฉันยังคงอยู่ในฌาน แต่พระเจ้าบอกฉันว่า ฉันต้องเขียนเรื่อง
นี้ถึงท่าน และฉันไม่มีเวลาเขียนไปถึงแต่ละท่านตลอดเวลาเหมือนที่
ท�ำมา ดังนัน้ ฉันจะน�ำออกอากาศ บางทีมนั อาจจะสะดวกกว่าส�ำหรับ
ทุกท่านที่จะได้รับฟัง เพราะทั้งหมดนี้มันคือค�ำตอบเดียว: การกิน
อาหารวีแกน โลกวีแกน ที่จะช่วยกอบกู้ดาวเคราะห์ของเรา และ
มัน่ คงในสันติภาพทีย่ นื ยาว ต่อทุกชีวติ บนโลก ฉันเดาว่าท่านคงรูแ้ ล้ว
ว่าจะท�ำอะไรแล้ว ฉันหวังเช่นนัน้ ฉันเห็นอยูบ่ า้ ง เป็นก้าวเล็ก ๆ ของ
เด็ก ๆ สู่โลกที่เมตตาของวิถีวีแกน เอาล่ะ อย่างน้อยหลายชาติก�ำลัง
ช่วยชาติที่โชคดีน้อยกว่า และคนที่ขาดแคลนทั่วโลก และฉันรู้สึก
ขอบคุณอย่างมาก ส�ำหรับสิง่ นัน้ ขอบคุณพระเจ้า และให้พรท่าน โลก
เราจะดียงิ่ ขึน้ อย่างแน่นอน แต่ตอนนีเ้ รามีอกี ก้าวทีต่ อ้ งเดิน: คือ
ก้าวแห่งวีแกน แล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ ท่านจะได้เห็น ทั้่งหมด
จะสงบสุข ทุกชีวิตจะผ่อนคลาย มีความสุข มีความสุขกว่าตอนนี้ มี
สันติภาพมากกว่านี้ มันอาจจะเป็นสวรรค์ด้วย
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แต่ทา่ นคงยังคิดเกีย่ วกับมันว่า จะท�ำอะไรดีเพือ่ ให้มกี ฎหมาย
วีแกน เพือ่ บอกให้ทกุ คนเป็นวีแกนและละทิง้ เนือ้ สัตว์ ไข่ นม และปลา
ทั้่งหมด เมื่อฉันพูดว่าเนื้อสัตว์ ฉันหมายถึงปลาด้วย และอะไรก็ตาม
ที่เคลื่อนไหวได้ และแม้แต่ไข่ก็ไม่ดีส�ำหรับเรา ยังเกี่ยวข้องกับการฆ่า
อยู่มากมาย และการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของดาวเคราะห์ของเราแย่ลง เพราะมีก๊าซมีเทนและปัญหา
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทุกอย่าง ท่านก�ำลังคิดอย่างหนัก นั่นอาจจะ
เป็นเหตุผลทีท่ า่ นพยายามอย่างหนัก ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งศัตรูรา้ ยแรงทีส่ ดุ
ต่อโลกของเรา ตัวที่ท�ำให้สถานภาพของมนุษย์ตกต�่ำลง และท�ำให้
เสียชีวติ เป็นพัน ๆ ล้าน ทัง้ มนุษย์และสัตว์ ทุพพลภาพ ท�ำให้ชวี ติ เป็น
พัน ๆ ล้านอืน่ ๆ พิการ และยังท�ำเช่นนีก้ นั อยูท่ กุ วัน!!! แต่เราไม่มเี วลา
แล้วตอนนี้ ได้โปรดปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว เราต้องหยุดสิง่ นีท้ งั้ หมด
เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอารยธรรม และเผ่าพันธุ์ที่ฉลาด มันคือศตวรรษ
ที่ 21 มหาอาจารย์หลายท่านมาแล้วก็ไป สอนเราให้กรุณาและเมตตา
ต่อทุกชีวิต เราจะมาสังหารหมู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือมนุษย์ต่อไปอีกไม่
ได้ ท่านมีอำ� นาจทีจ่ ะหยุดทัง้่ หมดนี้ ท่านมีอภิสทิ ธิท์ จี่ ะออกกฎหมาย

วีแกน ไม่มีธุรกิจใด ๆ เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสัตว์อีก
ต่อไป ความเจ็บปวดทรมานต้องเป็นศูนย์สำ� หรับทุกชีวติ มนุษย์และ
สัตว์ และกฎหมายเกีย่ วกับสัตว์นนั้ ดีทสี่ ดุ กฎหมายพิทกั ษ์สตั ว์
หมายถึงกฎหมายวีแกน ไม่ก่อให้เกิดการท�ำร้ายใด ๆ การเจ็บปวด

ใด ๆ หรือความกลัวต่อสัตว์ เพราะความกรุณา เราจะได้ความกรุณา
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กลับคืน และความเมตตาจะได้ความเมตตากลับคืน ความปรานีจะได้
ความปรานีจากสวรรค์ “คุณหว่านอะไรก็จะได้เก็บเกีย่ วสิง่ นัน้ ” พระ
คัมภีร์ไบเบิลกล่าวเช่นนั้น ศาสนาหลักทั้งหมดของโลกกล่าวเช่นนั้น

และกฎหมายวีแกนนี้ จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะ
ช่วยโลกของเรา

เพราะท่านก็ทราบกันดีแล้ว ตามที่ค�ำเตือนของยูเอ็น ตาม
รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่านก็รู้ เรารู้ว่าเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม
การใช้สตั ว์ในการทดลอง อุตสาหกรรมหนังสัตว์ อะไรก็ตามทีเ่ กีย่ ว
กับการท�ำร้ายสัตว์ ไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า จะท�ำร้ายโลก
ของเราอย่างร้ายแรงที่สุด เราพูดเกี่ยวกับทุกอย่างของการลด
สภาพอากาศ หรือลดมลภาวะทางอากาศ แต่การเลี้ยงสัตว์ ปลา ไข่
อุตสาหกรรมนม เป็นต้น อะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วกับสัตว์ เป็นการสร้างก๊าซ
มีเทนที่อันตรายที่สุด ซึ่งจะท�ำให้ดาวเคราะห์ของเราร้อนขึ้น ดังนั้น
การหยุดธุรกิจฆาตกรรมที่โหดร้ายเหล่านี้ เป็นวิธีเร็วที่สุดเพื่อท�ำให้
โลกเราเย็นลง
อนึง่ ปลาวาฬ ท่านรูไ้ หมว่า “ปลา” ตัวโตมโหฬารและอ่อนโยน
ในทะเลนั้น พวกเขาเป็นผู้ช่วยโลก เป็นผู้ให้ออกซิเจน พวกเขาเก็บ
คาร์บอนไว้ในตัวเป็นเวลานานมาก ๆ และพวกเขาสร้างออกซิเจน
ในชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 50% แก่โลกเรา จินตนาการดูสิ? และ
ยังมีบางคนล่าพวกเขา เพื่อเป็นอาหาร! ด้วยการข้ออ้างว่าเป็นงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เราจะต้องท�ำงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับปลาซึ่งมี
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มาอยู่แล้ว ฉันหมายความว่า เป็นหลายแสนปีในทะเล? ถ้าเราไม่
แตะต้องพวกเขา เราปล่อยพวกเขาให้อยู่กัน พระเจ้าก็จะดูแลพวก
เขาเอง มีรายงานหนึ่ง ฉันจะอ่านมันให้ท่านฟัง จากดร.[ราล์ฟ] ชามี
ดร.โธมัส โคซิมาโน ดร.คอนเนล ฟูลเลนแคมป์ และซีนา ออซโตซัน
ซึ่งเราออกอากาศไปในข่าวเด่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางโทรทัศน์สุพรีม
มาสเตอร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2019 เพื่ออ้างอิง ตามนี้: “รายงาน
กองทุนการเงินนานาชาติ เรียกร้องให้มกี ารอนุรกั ษ์ปลาวาฬอย่างเร่ง
ด่วน เพือ่ จัดการกับปัญหาอากาศเปลีย่ น” – ขนาดนีเ้ ลย! ฉลาดมาก
“นักเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทของปลาวาฬ ในการดักจับคาร์บอน อธิบายไว้ในสิ่งพิมพ์
‘การเงินและการพัฒนา’ ของไอเอ็มเอฟ พวกเขาอธิบายว่าปลาวาฬ
นัน้ สามารถแยกคาร์บอนได้ประมาณ 33 ตันในช่วงชีวติ ของพวกเขา
ขณะที่เมื่อเทียบกับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง ดูดซับมากสุด 22 กิโลกรัม
ต่อปี คาร์บอนจะถูกเก็บไว้ในร่างกายของปลาวาฬ และออกจาก
ชั้นบรรยากาศหลายร้อยปี แม้แต่หลังจากที่พวกเขาตายไปแล้ว”
มันจะอยู่ในร่างกายของพวกเขา และออกจากชั้นบรรยากาศของ
เรา ท่านจินตนาการออกไหม? ดังนั้น พระเจ้าทรงได้เตรียมผู้ช่วย
หรือเทวดาที่แปลงกายลงมาในรูปร่างของสัตว์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเรา
แล้ว โดยธรรมชาติแล้ว ปลาวาฬอาศัยอยู่ในมหาสมุทร ถ้าพวกเขา
จากไปตามธรรมชาติในมหาสมุทร พวกเขาก็จะอยู่ที่นั่น “นอกจาก
นี้ กิ จ กรรมของชี วิ ต ปลาวาฬยั ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น การเติ บ โตของ
แพลงก์ตอนพืชมากขึน้ ด้วย” ขอย�ำ้ ว่า: “ปลาวาฬผลิตแพลงก์ตอนพืช
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ซึง่ ให้ออกซิเจนในชัน้ บรรยากาศ อย่างน้อย 50% และจับคาร์บอนทัว่
โลก 40% ต่อปี” สี่สิบเปอร์เซนต์ ปลาวาฬดักจับคาร์บอนทั่วโลกได้
40% ต่อปี คิดดูสิ โอ้โฮ ในช่วงชีวิตของพวกเขาปลาวาฬทั้งหมดเป็น
อย่างนั้น และนั่นเป็นพันธกิจของพวกเขา ฉันขอย�้ำว่า: “ปลาวาฬ
ดักจับคาร์บอนจากทั่วโลก 40% ต่อปี” ปลาวาฬ นี่คือเว็บไซต์เพื่อ
ให้ท่านได้ดูทบทวน โอ ฉันจะเอาขึ้นจอให้ท่านได้อ่าน โอเคนะ?
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/
natures-solution-to-climate-change-chami.htm
สภาพอากาศของเราเร่งเร็วขึน้ โลกเราอยูใ่ นอันตราย แต่ทา่ น
ยังคงเดินเหมือนหนูติดจั่น อาจจะยังก�ำลังคิดว่าจะท�ำอะไรดี พวก
ท่านกล่าวถึงทุกอย่าง แต่ไม่พดู ถึงเป้าส�ำคัญทีส่ ดุ เราตัง้ เป้าครอบคลุม
หลายด้านแต่ไม่ใช่จดุ ส�ำคัญ เหมือนกับการเกานอกถุงเท้าหนา ๆ ซึง่
จะไม่บรรเทาอาการคันเลย ถึงตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนเรา
หลายครัง้ มาก ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า ด้วยหลักฐาน ว่าวีแกนนัน้ เป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ
มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการลดโลกร้อน การลดหรือหยุดสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง หรือท�ำให้มันคงที่ มันดีส�ำหรับเราทั้งหมด มนุษย์และ
สัตว์ผอู้ ยูอ่ าศัย ใช่ พวกเราเป็นแค่ผอู้ าศัยในบ้านทีเ่ ป็นโลกนี้ ไม่มสี ทิ ธิ์
ท�ำลายมันโดยไม่ถูกปรับโทษอย่างหนัก
ฉันก็แค่เขียนค�ำพูดเหล่านี้ ตามทีม่ นั ผุดขึน้ ในหัวของฉัน โดย
ไม่ได้เรียบเรียง ฉันขออภัย หัวใจทีป่ วดร้าวของฉัน ไม่ได้ทำ� ให้มนั ง่าย
ส�ำหรับฉันทีจ่ ะพูดค�ำไพเราะ หรือพูดอ้อมค้อม พระเจ้าทรงสัง่ มือของ
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ฉัน ขณะทีค่ ำ� อธิษฐานพรัง่ พรูภายในใจของฉัน เพือ่ โลกวีแกน เพือ่ ที่
เราจะได้มีโลกสันติภาพที่ยั่งยืน ส�ำหรับทุกชีวิตบนโลก! กรุณาสวด
อธิษฐานถึงพระเจ้า และท�ำหน้าที่ของท่าน ท่านท�ำได้ ท่านมีอ�ำนาจ
ที่จะน�ำประชากรโลก ให้ไปสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้อง ท�ำให้สวรรค์และโลก
และทุกสิ่งที่มีชีวิตได้ยินดี เราทั้่งหมดโต ๆ กันแล้ว เป็นประชาชนที่
ซื่อสัตย์ เกรงกลัวพระเจ้า เคารพกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นที่จะ
เสแสร้งเยินยอกัน ฉันเคารพท่าน ความฉลาดของท่าน ฉันจึงจะไม่
บอกอะไรที่ไม่ใช่ความสัตย์ และความจริงแก่ท่าน อีกทั้งในสายตา
ของสวรรค์ มองพวกเราอย่างทะลุปรุโปร่ง และทุกวันนัน้ มีความทุกข์
ทรมานเกินพรรณนาทัว่ โลกของเรา ซึง่ สวรรค์และโลกเป็นพยานรูเ้ ห็น
เราต่างก็ทราบว่าการกินเนื้อสัตว์นั้น เป็นนักฆ่าอันดับ 1 ใน
โลกของเรา แต่มนั ดูเหมือนว่า โดยมากแล้ว บางรัฐบาลก�ำลังพยายาม
อย่างยิ่งยวด ที่จะปกปิดเรื่องนี้ ด้วยการเน้นไปที่หรือเบี่ยงเบนความ
สนใจไปสู่หัวข้ออื่น ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบน้อยกว่า
หรือไม่มีเลย เราควรถามตัวเองว่าเราต้องการอยู่ฝั่งของมนุษยธรรม
ฝั่งพระเจ้า หรือฝั่งนักฆ่า??? โปรดตอบตัวท่านเอง และปฏิบัติตอน
นี้ ปฏิบัติตามฝั่งความกรุณาของพระเจ้า หรือเราจะถูกบันทึกลงใน
ประวัติศาสตร์ว่า เป็นฆาตกร...เพราะผลที่ตามมานั้นร้ายแรงถึงชีวิต
มากกว่าสงคราม และการฆ่ารวมกันจนถึงตอนนี้ ท่านรู้สิ่งนั้นเพราะ
ท่านมีสติปัญญา ท่านรู้สิ่งนั้นเพราะท่านฉลาด ใช่! ท่านต้องฉลาดใน
การปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกเลือกเป็นผู้น�ำ ในเอเชียบางประเทศ ผู้น�ำ
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และรัฐบาลถูกเรียกว่าเป็น “พ่อแม่ของประชาชน” เผื่อฉันขัดใจ
ท่าน ฉันขอโทษอย่างจริงใจ แต่ยังคงต้องท�ำมัน เพราะเราทุกคนตก
อยู่ในอันตรายของการสูญพันธุ์ทั้งสัตว์และมนุษย์ ยังต้องพูดต่อไป
เพราะโลกก�ำลังถูกเผาไหม้ ถูกคุกคามแย่ลงทุกขณะ มนุษย์และ
สัตว์ก�ำลังตายอย่างอนาถ ในอัตราที่น่าตกใจ สวรรค์และโลก
ก�ำลังท�ำให้เรายุง่ ยากด้วยโรคใหม่ ๆ ทีแ่ ปลกประหลาดกว่าทีเ่ คยเป็น
สัญญาณแห่งการท�ำลายล้างเห็นได้ชดั ทุกที่ สัญญาณแจ้งเตือนเป็น
สีเหลืองอ�ำพันแล้ว และเห็นได้ชัดเจนไปทั่วโลกของเรา!
บางคนต้องพูดออกมาให้ดังมากขึ้น ฉันต้องพูดให้ดังขึ้น ทุก
รัฐบาลลงนามในมาตรการลดเนื้อสัตว์ให้น้อยลง แต่ยังไม่ท�ำอะไร
ที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับเรื่องนี้ โอ้! พระเจ้าช่วยโลกของเราด้วย! แต่
พระเจ้าอาจไม่ต้องการได้ยินเราอีกต่อไป พระองค์อาจ “เบือนหน้า
ของพระองค์หนีจากค�ำอธิษฐานของเราเพราะมือของท่าน เต็มไปด้วย
เลือดที่บริสุทธิ์” ฉันอ้างอิงพระคัมภีร์ไบเบิลที่หลายคนรู้จัก นั่นคือ
อิสยาห์ บทที่ 1:15 พระเจ้าทรงไม่ต้องการได้ยินค�ำอธิษฐานของเรา
หากเราไม่เปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเราและไปลามือจากบาปทีเ่ ราได้กระท�ำ
ไป โดยการฆ่าหมู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท�ำไมเราท�ำสิ่งต่าง ๆ ที่ขัดต่อพระ
ประสงค์ของพระเจ้า? ท�ำไมเราท�ำสิ่งต่าง ๆ ที่ขัดต่อจิตใต้ส�ำนึกของ
เรา? ขัดต่อตรรกะและเหตุผลของเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญา? เราควรจะ
เป็น“ยอดมงกุฎของการสร้าง” บุตรของพระเจ้า พุทธะแห่งอนาคต
ในด้านหนึ่ง เรากล่าวว่าเราร่างกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสัตว์
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จากการถูกท�ำร้าย จากการทารุณ หรือเจ็บปวด หรือความกลัวใด ๆ
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็สังหารพวกเขาอย่างโหดร้าย สังหารหมู่พวกเขา
และให้ความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสมาก สาหัสมาก ไม่อาจบรรยาย
ได้ ก่อนพวกเขาตาย ดังนัน้ นีค่ อื ความขัดแย้งทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ หรือ
ท่านอาจคิดว่า การบีบบังคับพวกเขาให้อยูใ่ นทีแ่ คบ ๆ ล่ามโซ่พวกเขา
จุ่มพวกเขาลงในถังฆ่าเชื้อ เชือดคอพวกเขาทั้งเป็น ฯลฯ ...เป็นการ
กระท�ำแห่งความเมตตา และการคุม้ ครองหรือ? พวกเขาก�ำลังกระท�ำ
สิ่งที่มีความเมตตา และให้การคุ้มครองหรือ? และนั่นคือกฎหมายที่
สมเหตุผลจริง ๆ หรือ? ความจริงก็คือ มันไม่มีการฆ่าสัตว์ใด ๆ ที่
มีมนุษยธรรม ไม่มีการสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกฎหมาย พวกเขา
ไม่ได้ท�ำร้ายเราเลย พวกเขาไม่ได้กระท�ำความผิดใด ๆ นั่นคือความ
ไม่ยุติธรรม โปรดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น
เราต้องท�ำสิ่งที่ตรงกันข้าม โปรดประกาศกฎหมายวีแกน เดี๋ยวนี้
ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท�ำร้ายสัตว์อีกต่อไป มันง่ายมาก ง่าย
มาก ๆ แค่วางชิ้นเนื้อที่เลือดก�ำลังหยดลง ทุกคน จากนี้ไป จากสิ่งมี
ชีวติ ใดก็ตาม ทีเ่ นือ้ สัตว์หรือผลิตภัณฑ์ทอี่ าจมาจากพวกเขา เราเพียง
ห้ามทัง้ หมด ร่างกฎหมายวีแกนและลงนามกัน ห้ามกรรมวิธกี าร
ทรมานสัตว์ทั้งหมด ห้ามทั้งหมด หากเราต้องการไถ่บาป และช่วย
ดาวเคราะห์ของเรา พระเจ้าจะประทานพรให้ท่านมากขึ้น พระองค์
ตรัสไว้ว่า “พระองค์ทรงไม่ต้องการการสังเวยสัตว์ แม้แต่เพื่อตัวของ
พระองค์เอง” กล่าวไว้ในพระคัมภีรไ์ บเบิล “อย่าน�ำการบูชายัญใด ๆ มา
ให้แก่ฉัน” อย่าน�ำสัตว์บูชายัญใด ๆ มาให้แก่ฉัน” ใช่ มันถูกกล่าวไว้
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ในพระคัมภีร์ไบเบิล “เมื่อเธอพนมมืออธิษฐาน ฉันจะไม่ก้มมอง แม้
เธอจะอธิษฐานมากมาย ฉันจะไม่ฟัง เพราะมือของเธอเต็มไปด้วย
เลือดของเหยื่อผู้บริสุทธิ์” พวกเขาคือเหยื่อ
ฉันคาดแถบผ้าสีขาวนี้ มันเป็นประเพณีของคนเอเชีย เป็น
สัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ โปรดร่วมไว้อาลัยกับฉัน โปรดภาวนาให้
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด วิญญาณที่เจ็บปวดที่ทุกข์ทรมานตั้งแต่มหายุค ที่
นับไม่ถ้วนนับพัน ๆ ปี ในมือมนุษย์ สงคราม และการฆ่าสัตว์เพื่อเป็น
อาหาร ฯลฯ และอธิษฐานให้ปลดปล่อยพวกเขา อธิษฐานเพื่อปลด
ปล่อยพวกเขา จากความเจ็บปวด ความเศร้า ความเกลียดชังให้พวก
เขาได้พกั ผ่อนในสวรรค์ชนั้ สูง หากพระเจ้าไม่ตอ้ งการบูชายัญสัตว์แด่
พระองค์เองแล้ว พระองค์จะต้องการให้เราฆ่าพวกเขา และกินเลือด
เนือ้ ของพวกเขาได้อย่างไร? ฉะนัน้ อย่าวิง่ หนีจากการตัดสินใจทีห่ ลีก
เลีย่ งไม่ได้อกี ต่อไป ทุกวันนีเ้ รามีอาหารวีแกนทีอ่ ร่อยมากมายทุกที่ ดี
ต่อสุขภาพ มีความสุขส�ำหรับทุกคน มนุษย์ และอืน่ ๆ ยิง่ เราตัดสินใจ
สร้างกฎหมายวีแกน เร็วขึน้ แค่ไหน มันจะดีขนึ้ ต่อจิตส�ำนึกของเรา ต่อ
ทุกคนบนดาวเคราะห์นี้ เพือ่ เราจะได้รอดจากการถูกพิพากษา ฉะนัน้
จงกระท�ำด้วยธรรมชาติแห่งความรัก โดยก�ำเนิดของท่าน โอ้ เพื่อน
มนุษย์ที่ใจดีของฉัน พระเจ้าประทานพลังแก่ทา่ น เพื่อดูแลโลกของ
เรา ท่านก�ำลังท�ำสิ่งใดกับมัน? โปรดด�ำเนินการทันที และช่วยโลก
ของเราอย่างง่ายดาย เพียงแค่ออกกฎหมายวีแกนและลงนาม
ก่อนที่จะสายเกินไปส�ำหรับท่านในการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนที่จะสาย
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เกินไปทีจ่ ะเสียใจ ก่อนทีพ่ ระพิโรธของพระเจ้าจะมาสูเ่ รามากขึน้ ด้วย
สภาวะอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โรคระบาดมากขึ้น ความหวาดกลัว
มากขึ้น การสูญเสียชีวิตมากขึ้น ทรัพยากรที่มีค่าสูญหายไปมากขึ้น
เกิดหายนะทางการเงินมากขึน้ กษัตริยเ์ ดวิดสมัยก่อนฆ่าเพียงคนเดียว
ด้วยความผิดพลาด แต่พลเมืองของพระองค์ถกู ลงโทษด้วยโรคระบาด
เป็นเวลาสามวัน ในช่วงเวลาของเรา เรามีโรคระบาดตลอดเวลาเกิด
ขึ้นโรคแล้วโรคเล่า เราจะหนีไปไหนได้?
โรคระบาดร้ายแรง / การระบาดใหญ่ทเี่ กิดจากการกินเนือ้ สัตว์
HIV/AIDS – ติดต่อโดยลิงชิมแปนซี
สายพันธุย์ อ่ ยโรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ (โรควัวบ้า) – ติดต่อโดยวัว
H5N1 ไข้หวัดนก – ติดต่อโดยไก่ ห่าน
โรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) – ติดต่อโดยชะมด
ไข้หวัดหมู H1N1 (โรคของหมู) – ติดต่อโดยสุกร
เมอร์ส (โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง) – ติดต่อโดยอูฐ
อีโบลา – ติดต่อโดยค้างคาว
โควิด-19 – ติดต่อจากค้างคาวไปสูต่ วั นิม่
โรคเหล่านี้ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน
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เราจะย้ายไปทีไ่ หนได้? เรามีดาวเคราะห์เพียงแห่งเดียว และ
ไฟป่าที่โหดร้าย พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหวสึนามิ ฯลฯ ... อย่างไม่หยุด
หย่อน สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนไปถึงแกนกลาง มองเห็นถึงความ
โหดร้ายที่เรากระท�ำต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ผู้อาศัยบนโลกของเรา
ฉะนั้น ความหายนะทุกชนิดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดจากโรคระบาด
อูฮ่ นั่ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ยังคงเพิม่ ขึน้ ผูค้ นหลายล้านคนถูกกักกัน แม้วา่
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ถูกกักกันจะลดลงโดยบางรัฐบาล เกรงจะ
ท�ำให้สาธารณชนตืน่ ตระหนก กลัวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ! ฉัน
มัน่ ใจว่าทุกคนรู้ โปรดเปิดตาของท่าน โปรดเปิดจิตคิดของท่าน เปิดใจ
ของท่าน มองความเป็นจริงรอบตัวท่าน ใช้ตำ� แหน่งอ�ำนาจทีม่ อี ภิสทิ ธิ์
ของท่านทีพ่ ระเจ้าประทานแก่ทา่ น เพือ่ ท�ำให้ถกู ต้องเพือ่ โลกของเรา
ท่านอยู่ในต�ำแหน่งสูงเหล่านี้ เพื่อดูแลทุกคนบนดาวเคราะห์นี้ เพื่อ
ท�ำมันให้ถูกต้อง เพื่อเป็นผู้ดูแลที่ดีบนโลก ฉะนั้น โปรดอย่าเสียเวลา
ของท่าน และพระพรของพระเจ้าอีกต่อไป ท�ำมันเดีย๋ วนี้ เปลีย่ นตอน
นี้ ไม่ต้องมัวคิดแล้วท�ำก่อนที่สิ่งต่าง ๆ จะควบคุมไม่ได้ ก่อนภัยพิบัติ
อาจเกิดกับเราทันทีทันใด และเราไม่มีเวลาโต้ตอบ ค�ำอธิษฐานของ
ฉันอยู่กับท่าน ค�ำอธิษฐานของเพื่อนที่รักของเราอยู่กับท่าน ท�ำงาน
เพื่อพระเจ้า กับพระเจ้า ท่านจะเข้มแข็งขึ้น มีความสุขมากขึ้น และ
รูส้ กึ ผ่อนคลายมากขึน้ ทางร่างกาย จิตใจและวิญญาณจากความรูส้ กึ
ผิดในใจของท่าน มันจะหายไป ฉะนัน้ ท่านจะรูส้ กึ เบา บริสทุ ธิ์ และมี
ความสุข ด้วยการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้ สร้างกฎหมายวีแกน
เพื่อช่วยโลกของเรา ท�ำให้วิถีวีแกนเป็นกฎหมาย
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พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้สรรพสัตว์ใด ๆ มีความทุกข์ ไม่ตอ้ งการ
เลือดเนือ้ ของสัตว์ใด หรือสิง่ มีชวี ติ อืน่ ใด ไม่แม้แต่ขลิบหนังหุม้ อวัยวะ
เพศชาย (สุนตั ) เพือ่ อะไร? มีอะไรดีตอ่ พระเจ้าหรือ ทีท่ ำ� ให้ทารกทีน่ า่
สงสาร ทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้ตอ้ งทนทุกข์และตาย? อายุเพียงไม่กวี่ นั ต้อง
ทนทุกข์ และตายจ�ำนวนนับไม่ถ้วนนับตั้งแต่พิธีนี้เริ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องเลือดออกหรือติดเชื้อ ลองนึกถึงความเศร้าใจ
ของพ่อแม่ ลองนึกดูว่า พระเจ้ารู้สึกอย่างไร? เราท�ำให้พระเจ้าทุกข์
เช่นกัน เพราะพระเจ้าสร้างเราในรูปลักษณ์ของพระองค์เอง เราคือ
บุตรของพระเจ้า เมื่อบุตรเป็นทุกข์ พระองค์ก็เป็นทุกข์ พระเจ้าตรัส
กับฉันว่า นั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์เลย แต่เป็นของซาตาน
มารปลอมชื่อของพระองค์ เพื่อท�ำร้ายผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ ผู้มีศรัทธาที่
อ่อนแอ เพื่อวางกับดักพวกเขาให้ทุกข์ทรมานมากขึ้น เพื่อฆ่าทายาท
มากขึ้น ทายาทชายที่สามารถท�ำให้ประเทศของเขาแข็งแกร่ง เพิ่ม
จ�ำนวนผูค้ นและความเจริญรุง่ เรือง ลองคิดดูพระเจ้าแบบไหน อยากจะ
สร้างความเจ็บปวดให้ทารกและเด็กผูบ้ ริสทุ ธิ์ ทีน่ า่ สงสาร ช่วยตัวเอง
ไม่ได้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ชาย เพื่ออะไร? พระเจ้าต้องการท�ำให้พ่อแม่
พวกเขากังวล และเจ็บปวดไปเพื่ออะไร พวกเขาก็เป็นบุตรของ
พระองค์ แม้แต่หัวใจของฉัน แม้พวกเขาจะไม่ใช่ลูกของฉัน ฉันไม่ใช่
พ่อแม่พวกเขา แต่หัวใจฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวกับความเศร้าโศก
และเจ็บปวดของพวกเขา โดยเฉพาะกับทารกผู้โชคร้ายที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ แล้วพระเจ้าผูเ้ ปีย่ มด้วยรักไม่สนิ้ สุด จะทนได้อย่างไร ไม่ตอ้ งพูด
ว่าพระองค์สงั่ การเช่นนัน้ ด้วยซ�ำ้ !? ในนามของพระเจ้าผูท้ รงยุตธิ รรม
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และเมตตาที่สุด ฉันอ้อนวอนขอการให้อภัยจากผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด
นับไม่ถ้วน ที่ถูกมนุษย์ทรมานและสังหารหมู่มาแต่โบราณกาล โดย
เจตนาหรือไม่เจตนาตอนนี้ ศตวรรษที่ 21 แล้วเราจะต้องเจริญขึ้น
เราจะต้องหยุดประเพณีความเชื่อที่รุนแรง เราจะต้องหยุดท�ำร้าย
ทารกผู้บริสุทธิ์ และสัตว์ และมนุษย์ มันคือซาตาน มารที่เริ่มอะไร
ก็ตาม ที่ท�ำให้สรรพชีวิตเป็นทุกข์นั่นคือรูปแบบนรกของเขา เขาคือ
นรก แน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ ความเศร้าโศก ความเจ็บ
ปวดรวดร้าว และทุกสิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นลบ เป็นความมืด และก่อความ
เจ็บปวดดังนั้น โปรดช่วยทารก และเด็กผู้ไร้เดียงสาของท่าน ฉันจะ
บอกท่านว่า ท�ำไมมารต้องการทารกเพศชาย หรือเด็กชาย หรือผูใ้ หญ่
ชายให้ทุกข์ทรมาน ฉันจะบอกท่านว่าท�ำไม
พระเจ้าทรงบอกฉันดังนี้ มันไม่ใช่พระเจ้าผู้เมตตา มันเป็น
เหล่าปีศาจก่อกวน บริวารของซาตาน พวกเขาชอบกินเนื้อของใคร
ก็ตาม ที่ตายในสงคราม และความขัดแย้ง และทรมาน และสิ่งที่
เหมือนกัน เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ฉันไม่สามารถทนได้อกี ต่อไป พวกเขารบกวน
ฉันมากเกินไปด้วย ดังนั้น 80% ของพวกมารเหล่านี้ ถูกลากลงนรก
เรียบร้อยแล้ว โดยเหล่าก็อดเสส ผู้พิทักษ์แห่งจักรวาลดั้งเดิม เพราะ
มารเหล่านี้ ตัวเขาเองไม่ได้เป็นซาตาน แต่พวกเขาท�ำงานให้ซาตาน
และพวกเขาจะพยายามปลุกระดมความเกลียดชัง ระหว่างมนุษย์
กันเอง และระหว่างมนุษย์กับสัตว์อยู่เสมอ หรือระหว่างสัตว์กันเอง
ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพื่อสนุกกับพลังโกรธที่ลุกโชนของพวกเขา
พวกเขาอาศัยกินอยู่กับมัน และพวกเขาสนุกกับความเจ็บปวด และ
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เนือ้ ทีต่ ายเช่นกัน พวกเขาบอกฉัน เหล่ามาร (หรือวิญญาณ) ทีร่ นุ แรง
ยังได้บอกฉัน ไม่ให้สร้างสันติภาพบนโลกด้วย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น
พวกเขาจะไม่มอี ะไรกิน ฉันบอกว่า “ฉันให้คณ
ุ สมหวังไม่ได้ คุณท�ำได้
เพียงแค่ ติดตามฉันกลับบ้าน กลับสวรรค์เท่านั้น ที่ฉันให้สัญญาคุณ
ได้ ฉันจะปล่อยให้คนหรือสัตว์ ทนทุกข์บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้ พอแล้ว
มากไปแล้ว! ”พวกเขาบอกว่า พวกเขาไม่สามารถกินอย่างอื่นได้ ฉัน
ถามพวกเขา “คุณแค่กนิ สัตว์ทตี่ ายเองตามธรรมชาติ หรือศพอืน่ ๆ ที่
ถูกทิ้ง หรืออะไร ไม่ได้หรือ?” พวกเขาบอก ไม่ได้ เพราะพลังงานต่าง
กัน พวกเขาจ�ำเป็นต้องกินเนือ้ ชนิดทีม่ คี วามเจ็บปวด ความเกลียดชัง
ความเศร้าโศก หรือความกลัว เนื้อของสิ่งมีชีวิตชนิดที่ถูกคุกคาม ที่
อยูใ่ นศพ เพราะเนือ้ อืน่ ๆ มีพลังงานแตกต่างกัน พวกเขากินไม่ได้ ฉัน
บอกว่า “งั้นคุณต้องเปลี่ยน ฉันไม่ยอมให้คุณท�ำสงครามต่อไป แค่
เพื่อให้คุณได้กินบางอย่าง” พวกเขาบอกว่า แม้เพียงเนื้อชิ้นเล็ก ๆ
จากเนื้อที่มีพลังความเจ็บปวดและความหวาดกลัวชนิดนี้ พวกเขา
ก็อิ่มได้เป็นเวลานาน ฉันบอกว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันให้อภัย
ค�ำขอนีไ้ ม่ได้ ฉันให้อภัยกับการกระท�ำนีไ้ ม่ได้ ฉันรักมนุษย์ ฉันรักสัตว์
วิญญาณทัง้ หมดนัน้ บริสทุ ธิ์ จนเมือ่ พวกเขาถูกขังไว้บนดาวเคราะห์นี้
โดยบังเอิญ ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาทนทุกข์อกี ต่อไป ดังนัน้ ดีทสี่ ดุ คือ
คุณติดตามฉัน กลับบ้าน ”บางคนตามมา แต่น้อยมาก (จ�ำนวนน้อย)
อันทีจ่ ริง จนถึงวันนี้ 82% ของมารเหล่านีถ้ กู ลากลงนรกเรียบร้อยแล้ว
ฉันมีข้ออ้างที่จะท�ำเช่นนั้น เพราะพวกเขารบกวนฉัน
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โปรดช่ ว ยชี วิ ต ลู ก ๆ ที่ รั ก ของท่ า น ท่ า นเห็ น ได้ ว ่ า ไม่ มี
ประโยชน์ด้วยซ�้ำ ที่ท�ำให้พวกเขาทุกข์ และกระทั่งตายในหลาย ๆ
กรณี ในอเมริกา มีรายงานว่าทารกอย่างน้อย 100 คน เสียชีวิตทุกปี
จากผลทีต่ ามมาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าสุนตั จ�ำนวนควรมากกว่านี้ แต่
พ่อแม่บางคนไม่ได้รายงาน ท่านเข้าใจได้วา่ ท�ำไมพวกเขาแค่เจ็บปวด
เกินกว่าที่จะคิดถึงการรายงาน หรือพวกเขาไม่อยากพูดถึงมันด้วย
ซ�้ำ แต่ดูประวัติศาสตร์ และท่านจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรดีจากการบูชา
“เทพ” ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่นเช่นนี้ มันจะเป็นพระเจ้า
ไปไม่ได้ พระเจ้าคือความรัก พระเจ้าทรงห่วงใย เปี่ยมด้วยรัก ความ
เมตตา ปรานี พระองค์ทรงสร้างเด็ก ๆ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ใน
รูปลักษณ์ของพระองค์เองพระองค์จะต้องการให้บุตรของพระองค์
เป็นทุกข์ได้อย่างไร? มันไม่มเี หตุผล ท่านฉลาด ท่านเข้าใจ ดังนัน้ มอง
ย้อนกลับไป มองไปรอบ ๆ ไม่มีอะไรดีขึ้น จากการบูชามารประเภท
ชอบความรุนแรงเช่นนี้ แค่สงครามไม่สนิ้ สุด ความทุกข์มากมาย การ
ตายของเด็ก และทารกผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมาก และไม่กี่ทศวรรษที่ผ่าน
มาด้วยซ�้ำ ท่านจ�ำได้ ท่านรู้เรื่องนั้น ท่านรู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
โปรดหยุดมัน โปรดหยุดการทรมานทารกและลูก ๆ ของท่าน และ
หรือตัวท่านเอง และหรือเพื่อน ๆ ของท่าน ตื่น ตื่น ตื่น ไม่มีพระเจ้า
เช่นนัน้ ทีท่ ำ� ให้ทารกน้อยของท่านต้องทนทุกข์ ทารกน้อยของท่านมี
ค่าต่อท่าน และพระเจ้าทรงทราบดี พระเจ้าไม่ต้องการทรมานจิตใจ
ร่างกายท่านหรือทารกน้อยของท่าน เพือ่ อะไรกัน? พระองค์ทรงทราบ
ผลที่ตามมา อย่างน้อยมันก็เจ็บปวดมาก ถ้ามีดบาดนิ้วเรานิดหน่อย
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เราก็รสู้ กึ เจ็บมากแล้ว แล้วทารกจะทนได้อย่างไร? ทารกจะทนมันได้
อย่างไร? ฉันขอโทษหากท�ำให้ทา่ นขุน่ เคือง แต่หวั ใจของฉัน...ฉันรูส้ กึ
เหมือนว่าก�ำลังเดือด ฉันรูส้ กึ … ฉันรูส้ กึ …ฉันรูส้ กึ เหมือนมันก�ำลังเดือด
คิดถึงทารกเหล่านี้ และคิดดู พวกเขาจะต้องรูส้ กึ อย่างไร ทีเ่ กิดมาช่วย
เหลือตัวเองไม่ได้ แค่ทารกอายุไม่กวี่ นั พระเจ้า โปรดหยุดมัน! มิฉะนัน้
พระเจ้าจะลงโทษท่านมากขึ้น ปีศาจ ปีศาจเท่านั้น พวกเขาอยาก
ท�ำให้ประเทศของท่าน อ่อนแอลง ท่านไม่เห็นหรือ? เพราะทารกเพศ
ชาย หรือเด็กชาย หรือผู้ใหญ่ชายคือ อนาคตของเรา โดยเฉพาะเด็ก
ทารก (ฉันไม่สามารถอ่านได้) โดยเฉพาะทารกเพศชาย และเด็กชาย
พวกเขาคือราไบในอนาคต พวกเขาคือประธานาธิบดีในอนาคต พวก
เขาคือผู้พิทักษ์ประเทศท่านในอนาคต ดังนั้น ปีศาจต้องการท�ำร้าย
พวกเขา ฆ่าพวกเขาเพื่อให้ประเทศของท่านอ่อนแอลง ผู้ชายน้อยลง
ทีจ่ ะช่วยสร้างชาติให้แข็งแกร่ง และท�ำงานหลายอย่างเพือ่ สังคม เพือ่
ประเทศท่าน ท่านเห็นสิง่ นัน้ ไหม? ฉันก�ำลังบอกความจริงกับท่าน ฉัน
จะท�ำสิง่ นีเ้ พือ่ เหตุผลอะไร? ตัวฉันเองเสีย่ งทีท่ ำ� ให้ทา่ นขุน่ เคือง? เหล่า
ปีศาจอยู่ทุกหนแห่ง พวกเขาสามารถปรากฏกายเป็นมนุษย์ได้ พวก
เขาจะดูสง่างาม และบอกท่านว่า พวกเขาเป็นเทพเจ้าหรือเป็นนักบุญ
จ�ำได้ไหม เรือ่ งของโซโลมอนทีถ่ กู เนรเทศนาน 3 ปี และปีศาจ
ยึดบัลลังก์ของเขา และบ้านของเขา ประเทศของเขา และมันท�ำสิ่งที่
น่าสะอิดสะเอียน โหดร้าย และผู้คนคิดว่านี่คือโซโลมอน แต่มันไม่ใช่
โซโลมอนถูกเนรเทศไปตลอด 3 ปี จนกระทั่งเขากลับมา แล้วเหล่า
ปีศาจถูกขับไล่ออกไป และพระเยซู ตอนที่พระองค์ทรงท�ำสมาธิอยู่
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ในทะเลทราย ก็มีปีศาจมาแล้วยั่วยวนพระองค์ เขาสัญญา เขามา
ติดสินบนพระองค์ ให้โลกทั้งหมดเป็นของขวัญ ถ้าพระเยซูเพียงก้ม
หัวให้ซาตาน แล้วพระเยซูตรัสว่าอะไร? “เจ้าจงมาอยู่ข้างหลังฉัน”
แปลว่า ไปให้พน้ ! พระพุทธเจ้าเองก็ทรงท�ำเช่นเดียวกัน ตอนทีป่ ศี าจ
มาหลอกล่อพระองค์ แต่ในสภาพจิตใจที่อ่อนแอของเขา และความ
ศรัทธาที่บริสุทธิ์มากของเขา บางคนอาจจะได้ยินผิดไปหรือแปลผิด
ไป? คิดว่ามันคือเสียงของพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์
มาแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อล้างพระนามของพระองค์ เพื่อล้างค�ำสั่งของ
พระองค์ซึ่งไม่ใช่ค�ำสั่งของพระองค์ ดังนั้น ทูตสวรรค์อื่นก็มาพูดว่า
พระองค์ไม่ทรงต้องการเนื้อสัตว์ใด ๆ แม้แต่เนื้อและเลือดของสัตว์
พระองค์จะทรงต้องการท�ำร้ายเด็ก ๆ ได้อย่างไร? พระองค์ทรงรักสัตว์
มาก พระองค์ไม่ทรงต้องการให้พวกเขาทุกข์ทรมาน พระองค์จะทรง
ต้องการให้เด็ก ๆ ของท่าน ทารกของท่านทุกข์ทรมานเสี่ยงตายด้วย
ได้อย่างไร? คิดดู โอเคไหม?
การแปลความผิด ๆ ก่อให้เกิดสูญเสียชีวติ ของผูบ้ ริสทุ ธิห์ ลาย
ล้าน หรือหลายพันล้านชีวิต ยกตัวอย่างเช่นในอินเดีย ในสมัยก่อน
ในฤคเวท 10.8.7 ได้ระบุไว้ว่า ผู้หญิงม่ายผู้ที่สามีได้ตายไป ได้รับ
ค�ำแนะน�ำให้ดำ� เนินต่อไปในชีวติ ของพวกเธอ ค�ำว่า เอ็กเกร หมายถึง
“ไปข้างหน้า” อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า เอ็กเกร ถูกแปลผิด และตีความผิด ๆ
เป็นค�ำว่า เอ็กเน หมายถึงไฟ และด้วยเหตุนี้ เพลงสวดจึงกลายเป็น: “ให้
ภรรยาเหล่านีก้ า้ วไปสูก่ องเพลิง ปราศจากน�ำ้ ตา โดยไม่ตอ้ งเสียใจใด ๆ
และตกแต่งอย่างดี” ดังนั้น “ไปข้างหน้า” ถูกแทนด้วย “เข้าไปใน
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กองไฟ” เป็นค�ำจ�ำกัดความที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้หญิงมากมาย
ถูกบังคับให้ตายในกองเพลิงไฟทีเ่ ผาคนตาย ถ้าสามีของเธอตาย และ
พวกเขาเผาศพเขา เธอจะต้องถูกเผาไปกับเขา ดังนัน้ ผูห้ ญิงมากมาย
ในสมัยก่อนถูกบังคับให้เผาไปกับสามีของพวกเธอในกองไฟ แทนทีจ่ ะ
ก้าวไปข้างหน้าในชีวติ ของพวกเธอตามความหมายของค�ำว่า เอ็กเกร
ดังนั้น นี่น่าสยดสยองมาก และก็ยังมีในอาถรรพเวท 18.3.1 มันเป็น
หนึง่ ในค�ำพูดทีย่ กมามากทีส่ ดุ บทสวดพระเวท ซึง่ สนับสนุนผูห้ ญิงให้
ถูกเผาไปกับสามีของเธอเมื่อเขาตายไป: “การเลือกโลกของสามีเธอ
โธ่เอ๋ย หญิงคนนี้ทอดตัวเองข้างกายร่างที่ไม่มีชีวิต รักษาไว้ซึ่งความ
ซือ่ สัตย์ตามประเพณีโบราณมอบไว้ ทีน่ ที่ งั้ ทรัพย์สมบัตแิ ละลูกหลาน”
การตีความทีผ่ ดิ เกิดขึน้ จาก “การเลือกโลกของสามีเธอ” ซึง่ ได้รบั การ
เข้าใจว่าตามที่ภรรยาได้รับค�ำแนะน�ำให้มาพบสามีที่ตายแล้วในชีวิต
หลังความตาย ในโลกหน้า ดังนั้น เธอจะต้องเผาตัวเองในเมรุเผาศพ
ของสามีเธอ ตั้งแต่ปี 1829 การเผาหญิงม่ายทั้งเป็นกับสามีของเธอ
เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายในอินเดีย แต่กย็ งั เกิดขึน้ ในบางโอกาสที่
หายาก เพราะมันได้รบั การยกย่องโดยชาวฮินดูบางคนว่าเป็นสุดยอด
ของความจงรักภักดีของผู้หญิงและการเสียสละ
ดังนั้น คุณเห็นมั้ย การแปลผิดพลาดสามารถฆ่า และฆ่า
อย่างน่ากลัวมาก และฆ่าผู้บริสุทธิ์ เราต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อ
และสิ่งที่เราติดตาม เพราะว่าเราต้องฟังตรรกะเหตุผลที่ชาญฉลาด
ถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ยกตัวอย่าง
เช่น เพราะนี่คือ ค�ำกล่าวที่ขัดแย้งในพระเวทเดียวกัน อาถรรพเวท
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18.3.2 ได้กล่าวไว้ว่า: “ลุกขึ้นมาสู่โลกแห่งชีวิต โอ หญิงสาว:มาเถิด
เขาไม่มีชีวิตผู้ซึ่งเธออยู่ข้างกาย” ดังนั้น บทสวดนี้บ่งบอกว่า ผู้หญิง
ควรจะลุกขึ้นจากข้างกายศพของสามีเธอ และด�ำเนินชีวิตต่อไปใน
โลกนี้ นอกจากนี้ในพระเวทพูดถึง การแต่งงานใหม่ของหญิงม่าย
ดังนั้น การตีความที่ผิด สามารถฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างมากมาย นั่นคือ
สิ่งที่ฉันหมายถึง อาจเป็นไปได้ว่าคนได้ยินผิด หรือแปลผิด ได้โปรด
ช่วยชีวิตลูกน้อยของคุณ ช่วยชีวิตลูกของคุณ ช่วยชีวิตผู้ชายของ
คุณ ปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่ ปล่อยให้พวกเขาสมบูรณ์ครบถ้วน มี
สุขภาพดี และสุขสบาย พระเจ้าได้สร้างพวกเขาสมบูรณ์แบบ เราไม่
สามารถท�ำร้ายได้หรือริดรอนส่วนใด ๆ ของร่างกายเขา นัน่ จะขัดกับ
พระประสงค์ของพระเจ้า
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านเอง สามัญส�ำนึก ศีลธรรม
ชื่อเสียง และเกียรติยศได้โปรดท�ำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เดี๋ยวนี้ ออก
กฎหมายวีแกน ห้ามฆ่าสัตว์ไร้เดียงสาหรือคนอีกต่อไป และ
อีกอย่างพลเมืองทั้งหมดบนดาวเคราะห์นี้ ได้โปรดสนับสนุนรัฐบาล
ของท่าน ในการออกกฎหมายวีแกนเพื่อที่สัตว์ทั้งหลายไม่ต้อง
ทุกข์ทรมานอีกต่อไป ได้โปรดปกป้องลูก ๆ ของท่าน พระเจ้าไม่ทรง
ต้องการท�ำร้ายพวกเขา พระเจ้าทรงต้องการที่จะรัก ปกป้องพวก
เขา เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตเป็นราไบที่ดี เป็นนักบวชที่ดี พระสงฆ์
ที่ดี ประธานาธิบดีที่ดี ผู้น�ำที่ดี หรือแรงงานที่เข้มแข็งให้กับประเทศ
ของท่าน เพื่อครอบครัวของท่าน นั่นคือพระเจ้าที่แท้จริง พระเจ้าที่
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ฉันรู้จักทรงเป็นเช่นนั้นให้อภัยทั้งหมด ถ้าท่านเพียงส�ำนึกบาป ท่าน
จะได้รบั การให้อภัย ฉันสัญญาด้วยเกียรติใด ๆ ทีฉ่ นั มี ได้โปรดเชือ่ ฉัน
พระเจ้าคือความรัก ให้อภัยทุกคน เพียงหันกลับมาท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
ส�ำนึกบาป พระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน 100% นัน่ คือพระเจ้าทีแ่ ท้จริง
ใส่ใจมาก ๆ ต่อสวัสดิภาพของท่าน สร้างสวรรค์เพื่อรอท่าน มันไม่มี
วัน ที่จะมีพระเจ้าที่ทรงต้องการกินเนื้อสัตว์ และดื่มเลือดสัตว์ และ
ท�ำร้ายทารก และเด็ก ๆ โดยเฉพาะผู้ชายที่ประเทศ หรือครอบครัว
ใด ๆ พึ่งพาความแข็งแกร่งของพวกเขาเพื่อการคุ้มครอง เพื่ออะไร
ก็ตามที่ต้องการพละก�ำลัง และความกล้าหาญ และอุดมการณ์ ดัง
นั้น เราไม่สามารถท�ำร้ายทารกเพศชายใด ๆ หรือเด็กชาย เพศผู้ใด ๆ
เราต้องการพวกเขา มันยังมีวฒ
ั นธรรมอืน่ หรือประเพณีทเี่ ลวร้ายบาง
แห่งที่ล่วงละเมิดผู้หญิง ในสถานการณ์คล้าย ๆ กัน ขลิบอวัยวะเพศ
หญิง แล้วท�ำให้พวกเธอเจ็บปวด เลือดไหล ติดเชือ้ และตายด้วย ส่วน
มากท�ำโดยไม่วางยาสลบ ท่านจินตนาการได้ไหม? ท่านจินตนาการ
ว่า เป็นท่านในสถานการณ์นั้น? ถูกส่งไปท�ำให้เจ็บปวดรวดร้าวอย่าง
ช่วยอะไรไม่ได้อย่างนั้น
หยุดทั้งหมดนี้ ท่านรัฐบาลที่ทรงปัญญา ท่านมีอ�ำนาจ หยุด
ความเชือ่ ผิด ๆ ป่าเถือ่ นทัง้ หมดนี้ ท่านมีการศึกษาเพียงพอ และท่าน
มีอ�ำนาจเพียงพอที่จะหยุดทุกอย่างนี้ มิฉะนั้น พระเจ้าจะไม่ให้อภัย
พวกเรา ไม่ให้ตลอดกาล พระเจ้าไม่สามารถจะอดทนไปตลอดกาล
ที่จะเห็นพวกเราท�ำร้ายเพื่อนร่วมอยู่อาศัยอื่น ๆ แต่ถ้าเราหยุด เรา
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ส�ำนึกบาป พระเจ้าจะให้อภัย และลืมทันที แล้วเราจะต่างมีความสุข
กับชีวิตนี้ ในความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และไปสวรรค์เมื่อเราจาก
โลกนี้ไป ฉันสัญญา สวรรค์เป็นพยานให้ฉัน พระเจ้าเป็นพยานของ
ฉัน ดาวเคราะห์อาจจะอยู่รอด โลกอาจจะรอดพ้น แต่คนที่ละเลย
จิตส�ำนึกของพวกเขา และ/หรือใช้ชวี ติ อยูบ่ นความทุกข์ทรมานของสิง่
มีชวี ติ ไร้เดียงสาอืน่ ๆ เช่น การฆ่าสัตว์ พวกเขาจะไม่ได้รบั การละเว้น
จากการพิพากษา ดังนั้น ท�ำตามธรรมชาติดั้งเดิมที่ใจรักเมตตาของ
ท่าน รัฐบาลต่าง ๆ ของโลก และพลเมืองของโลกท�ำงานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อท�ำให้โลกของเราเป็นสถานที่อยู่ที่มีความสุข เพื่อดาว
เคราะห์ทดี่ ขี นึ้ ให้กบั เด็ก ๆ ของเรา ขอให้พระเจ้าทรงยังอยูก่ บั ท่าน ขอ
ให้พระเจ้าทรงประทานพรให้การตัดสินใจออกกฎหมายวีแกนของ
ท่าน จงกล้าหาญ เป็นวีรบุรษุ ยุตธิ รรม มีคณ
ุ ธรรม กล้าหาญในพันธกิจ
และการคุ้มครองของพระเจ้า ท่านทุกคน เหล่าผู้น�ำ รัฐบาลต่าง ๆ
และพลเมืองร่วมโลก ได้โปรด ยุติการฆ่าสัตว์ที่ไร้เดียงสา ทารก
หรือผู้ชาย สวรรค์จะช่วยท่าน ออกกฎหมายวีแกน ลงนาม
อนุมัตแิ ละท�ำตามนั้นจริง ๆ นั่นคือ สิ่งที่ถูกต้องที่ต้องท�ำ ส�ำหรับ
ทุกรัฐบาล ผูน้ ำ� ทุกคน และพลเมืองทุกคนของโลกนี้ นัน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ประการแรกตอนนี้เลย ถ้าโลกของเราจะอยู่รอดและดี และถ้าเรา
ต้องการหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยไฟนรก ฉันขอขอบคุณ ทุก
ท่านทุกชีวิตในโลกนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน อีกครั้งเพียงท�ำสิ่งที่ถูก
ต้อง ออกกฎหมายวีแกน ลงนามอนุมัติ ท�ำตามกฎหมายนั้น ท�ำ
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ตามมันจริง ๆ เป็นวีแกน นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง และนั่นคือสิ่งเดียว ที่
ท่านต้องท�ำ อย่างอื่นจะแก้ไขไปเอง มันจะมีแต่ความเอื้อเฟื้อ ความ
ปรานี ความเมตตา ความสุข ไปทั่วดาวเคราะห์ของเรา ถ้าท่านท�ำสิ่ง
นัน้ ด้วยความรักทัง้ หมดความหวังดีทสี่ ดุ ของฉัน และพระเจ้าอวยพร
ขอบคุณอีกครั้ง ท่านเข้าใจทุกอย่างเพียงได้โปรดลงมือท�ำมัน เพียง
การกระท�ำเดียวที่มีคุณธรรม กฎหมายวีแกน และวิถีชีวิตวีแกน
ขอบคุณ ขอให้พระเจ้ายังทรงประทานพรให้โลกเรา ขอให้พระเจ้ายัง
ทรงอยู่กับเราทุกคน 21
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เนือ่ งจากอาหารวีแกนน�ำบรรยากาศทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และปกป้อง
ที่เป็นบรรยากาศที่มีความรัก มาสู่ดาวเคราะห์ของเรา สู่สิ่งแวดล้อม
ของเรา และพลังงานนั้นจะปกป้องเรา นี่คือบางสิ่งที่เราอาจไม่
สามารถพิสูจน์ได้ แต่มันสมเหตุสมผลมาก อะไรก็ตามที่เราท�ำมีผล
กระทบต่อเรา ดังนั้น การเป็นวีแกนที่หมายถึงความเมตตาต่อสัตว์
และจ�ำไว้วา่ เราต้องการช่วยดาวเคราะห์ดว้ ยการเป็นวีแกน นัน่ หมาย
ถึงความเมตตาอย่างมาก เพราะเราต้องการกอบกู้ดาวเคราะห์นี้
มีสงิ่ มีชวี ติ กีล่ า้ นล้านชีวติ บนดาวเคราะห์ดวงนี้ รวมทัง้ มนุษย์
และสัตว์? ดังนัน้ ถ้าเรามีความคิดนีอ้ ยูใ่ นหัวของเรา เรามีความเมตตา
มาก และการมีความเมตตานัน้ พลังงานรอบตัวคุณนัน้ ยอดเยีย่ ม และ
มีความกรุณามาก ๆ ต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ และถ้าทุกคนบนดาว
เคราะห์ดวงนี้ มีพลังงานทีม่ คี วามกรุณาเช่นนัน้ ล้อมรอบพวกเขา แล้ว
ดาวเคราะห์ก็กลับกลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง และมันไม่เพียงได้รับการ
กอบกูเ้ ท่านัน้ แต่มนั จะดีขนึ้ กว่าตอนนีม้ าก สวยงามขึน้ อุดมสมบูรณ์
ขึ้น และทุกสิ่ง ทุกความปรารถนาจะเป็นจริง
โอ้ พระเจ้าของฉัน ฉันปรารถนาว่าทุกคนจะเข้าใจสิง่ ทีฉ่ นั พูด
ถึง ขอบคุณ คุณเข้าใจไหม พลังงานเป็นบางสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถพิสจู น์
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ได้ แต่เรารู้สึกมันได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีคู่ครองทีร่ ักกับคุณ ที่
อยูด่ ว้ ยกันไม่เว้นแต่ละวัน และวันหนึง่ คุณโต้เถียงกัน วันนัน้ ถึงแม้คณ
ุ
จะไม่คุยกัน หรือไม่ขว้างหนังสือใส่กัน คุณรู้สึกแย่ เพราะพลังงานใน
บ้านไม่สงบ ไม่มีความรัก ไม่กลมเกลียว และร่วมมือกัน
ดังนั้น นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน แม้ว่าเราไม่สามารถ
พิสูจน์มันได้ บางทีเราอาจท�ำได้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลายสิ่ง
เกี่ยวกับพลังงานมนุษย์ เมื่อบางคนโกรธ พวกเขาสามารถรู้สึกได้ถึง
พลังงานที่ไปในทิศทางที่ต�่ำ และเมื่อคุณมีความสุข พวกเขาสามารถ
วัดพลังงานที่มีความกรุณามากขึ้น และเป็นผลดีมากขึ้น
ดังนัน้ พลังงานทีเ่ ราสร้างขึน้ โดยการรักสัตว์และโดยต้องการ
ช่วยดาวเคราะห์จงึ มหาศาล และมันจะส่งผลต่อคุณและทุกคนรอบ ๆ
มัน ดังนัน้ พูดตามหลักเหตุผลแล้ว อาหารวีแกนเป็นการปกป้องทีเ่ รา
ต้องการ เราต้องการพลังงานปกป้องนี้ 22
มีความรักที่ใหญ่โต ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่! ยิ่งใหญ่โตยิ่งดี รักทุกสิ่ง
ที่คุณเห็นรอบตัวคุณ
เราไม่มีอะไรจะเสีย เพียงแทนที่ชิ้นของซากสัตว์นั้นด้วย
โปรตีนทีท่ ำ� จากพืชทีอ่ ร่อย ดีตอ่ สุขภาพทุกประเภท เป็นวีแกน สร้าง
สันติภาพ นัน่ คือสิง่ เดียวทีเ่ ราต้องท�ำ และรัก รักมากเท่าทีค่ ณ
ุ ต้องการ
แค่อย่าท�ำสงคราม ขอบคุณมาก ๆ พระเจ้าให้พระพรพวกเราทุกคน 2
เรามีเมตตา เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราห่วงใย ดังนั้น เราเพียง
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โดนหลอกเท่านั้น เราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มาจนถึงขณะนี้ ดังนั้น
เราจึงไม่รู้ การเป็นวีแกนทั่วโลก เป็นความก้าวหน้าของความเมตตา
ที่จะยกระดับ และรวมทุกวัฒนธรรมที่น�ำความสงบสุขมาสู่มนุษย์
และสัตว์เช่นเดียวกัน
ความสงบภายในทีม่ าจากการแทนทีก่ ารฆ่า ด้วยความเคารพ
ต่อทุกชีวิตจะแผ่กระจายเหมือนคลื่นไปทั่วโลก ยกระดับจิตใจมนุษย์
และสร้างสวนสวรรค์ที่กลมเกลียวกันบนโลก นั่นจะน�ำพาเราทุกคน
ไปสู่ยุคทองอันยั่งยืน 19
ธรรมชาติ ข องเราคื อ ความรั ก และความเมตตา ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนเรา เราถูกท�ำให้หลงผิดชาติแล้วชาติเล่าด้วย
ความไม่รู้ของเราเอง และความมืดมิดของอาณาจักรนี้ ได้กดดัน
รบกวนเรา จนเราลืมมากขึน้ ไปอีก ดังนัน้ ฉันไม่เคยต�ำหนิมนุษย์ทลี่ มื
รักตัวเอง สัตว์ หรือการลืมสิง่ ทีพ่ วกเขาเป็นทีแ่ ท้จริง – นัน่ คือความรัก
มนุษย์เป็นการจุตขิ องความรัก แต่มนั ถึงเวลาต้องจ�ำมันได้อกี
ครัง้ มิฉะนัน้ เราเผชิญกับการสูญพันธุด์ ว้ ยน�ำ้ มือเราเอง วิธหี นึง่ ในการ
เริม่ รักสัตว์คอื การเข้าใจสิง่ ทีพ่ วกเขาประสบพบพาน ไปดูโรงฆ่าสัตว์
ไปดูการฆ่าแพะ ม้า หรือ แกะ หรือ ไก่ หมู หรือดูทางโทรทัศน์หรือ
วิดโี อ ให้รถู้ งึ ความน่ากลัวทีแ่ ท้จริง ความกลัว ความทุกข์ระทมทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังของชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู บรรจุอย่างดี ถ้าบุคคลใดรูค้ วามจริง เกีย่ วกับ
ความสยดสยองที่โหดเหี้ยมที่สัตว์เหล่านี้รู้สึก มันจะเป็นเรื่องยากที่
จะกลืนกินเนื้อของพวกเขา
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คุณถามว่า เราสามารถปรับปรุงคุณสมบัตคิ วามรักของเราได้
อย่างไร? ฉันเรียกมันว่า แอลคิว มนุษย์เรามี คิว มากมาย ไอคิว แอลคิว
จีคิว (คุณสมบัติพระเจ้า) อีกด้วย สัตว์และมนุษย์ต่างก็มีคุณสมบัติ
ความรัก (แอลคิว) นี้ และโชคดีที่มนุษย์ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า
เพราะเราสามารถปรับปรุงคุณสมบัตคิ วามรักของเรา ในการใช้ความ
รักได้ เหมือนกล้ามเนื้อ ดังนั้น เราสามารถแค่เกร็งและพัฒนากล้าม
เนื้อความรักของเราได้ในมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อเย็น ไม่ต้องออก
ก�ำลังกาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนตารางเวลาปกติของเราเลย
เป็นวีแกน เพือ่ แสดงความรักต่อครอบครัวของคุณ สัตว์เลีย้ ง
ของคุณ เพื่อนของคุณ และศัตรูของคุณ และขยายความรักนี้ไปยัง
ผู้อยู่อาศัยร่วมโลกทั้งหมดโดยไม่มีขอบเขต แม้แต่ต้นไม้ พืช ดอกไม้
หิน ก้อนกรวด แค่เพียงเป็นวีแกน หลังจากผ่านไปสองสามวัน หรือ
สองสามสัปดาห์ คุณจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวคุณโดย
อัตโนมัติ ธรรมชาติที่มีความรักของคุณเองจะไหลลื่นเหมือนน�้ำพุ
น�้ำพุแห่งความรัก คุณจะสามารถได้รับความรัก และพระพรจาก
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว จากธรรมชาติทงั้ หมด และผูอ้ ยูอ่ าศัย
ร่วมของเรามากขึน้ และทันใดนัน้ สัตว์กด็ เู หมือนเพือ่ น และเพือ่ นบ้าน
อย่างแท้จริง – สวยงาม เป็นมิตร ฉลาด และมีความรัก
แล้วมันง่ายมากส�ำหรับคุณทีจ่ ะรักพวกเขา และยากมากทีจ่ ะ
ฝันถึงการท�ำร้ายพวกเขาอีกครั้ง แม้แต่ทางอ้อมหรือการบริโภคเนื้อ
สัตว์ที่ทุกข์ทรมานของพวกเขา 23
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อธิษฐานเพื่อโลกวีแกน

เราอธิษฐานร่วมกัน แม้ว่าตอนนี้ คุณไม่สามารถเป็นวีแกน
ได้ แค่อธิษฐานขอให้เป็นในไม่ช้า อธิษฐานเพื่อโลกวีแกน โปรดเข้า
ร่วมอธิษฐานกับเราทุกวันตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 22.00 น. ตาม
เวลาฮ่องกง เพื่ออธิษฐานหรือนั่งสมาธิเพื่อโลกวีแกน ซึ่งเราจะ
มีโลกสันติภาพที่ยั่งยืนเช่นกัน ขอให้สวรรค์ให้พระพรคุณมากมาย
ขอบคุณมาก ๆ
การอธิษฐานของเรามีอานุภาพมาก เพราะมันได้รับการ
สนับสนุนจากสวรรค์ และนักบุญ และพลังพระเจ้า มันมีพลังมหาศาล
อย่างทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตอนนี้ เราท�ำมันร่วมกัน
และคุณกลายเป็นวีแกน อธิษฐานให้เป็นวีแกน จะเป็นวีแกน ด้วย
คุณลักษณะทีม่ คี วามกรุณาทัง้ หมดของคุณภายใน มันมีประสิทธิภาพ
มาก โปรดบอกสมาชิกในครอบครัวของคุณ เพือ่ น คนรูจ้ กั ใครก็ตาม
ที่คุณรู้จักให้อธิษฐานกับเรา เพื่อให้โลกเป็นวีแกน มันดีส�ำหรับพวก
เขาด้วย เราอธิษฐาน นั่งสมาธิร่วมกันประมาณ 1 ชั่วโมง ท�ำทุกวัน
ต่อไปอีก จนกว่าโลกวีแกนมาถึง
ความจริงใจแม้เพียงห้านาที ยีส่ บิ นาที ทุกอย่างช่วยท�ำความ
สะอาดโลกของเรา ช่วยเด็ก ๆ ของเรา และให้ด�ำเนินชีวิตอย่างสูงส่ง
มีคุณค่า และเหมาะสม สมฐานะการเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า เข้า
ร่วมอธิษฐานกับเราเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์ เข้าร่วมอธิษฐานกับเรา เพื่อ
ช่วยโลกของเรา ได้โปรด! ขอให้พระเจ้าให้พระพรคุณมากมาย ใน
ชาตินี้ และชาติต่อไป
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9 Pray for World Vegan

Make an alarm wherever you are,

ตั้งเสียงเตือนไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน
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ดาวเคราะห์นไี้ ด้, การประชุมผ่านวิดโี อกับสมาชิกสมาคมในเอาหลัก (เวียดนาม)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2008.
วิดีโอ 839.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2008.09.26/BMD743.wmv
2. “เดอะเรียลเลิฟ” – ละครเพลงที่หล่อหลอมหัวใจ,
การประชุมทางไกล ในแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2011.
ดีวีดี 999.
suprememastertv.com/en1/v/136665388570.html
บทที่ 1
3. จงตืน่ และเป็นวีแกน ในเวลาของการช�ำระล้าง, การประชุมกับทีมงานโทรทัศน์
สุพรีมมาสเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2022.
suprememastertv.com/en1/v/102385733924.html
4. จงตืน่ และเป็นวีแกน ในเวลาของการช�ำระล้าง, การประชุมกับทีมงานโทรทัศน์
สุพรีมมาสเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2022.
suprememastertv.com/en1/v/102057990937.html
บทที่ 2
5. การก้าวกระโดดของมนุษยชาติสยู่ คุ ทอง, การประชุมนานาชาติ ทีว่ อชิงตัน ดีซ,ี
สหรัฐฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009.
suprememastertv.com/en1/v/131957486562.htmll
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บทที่ 3
6. การรักพระเจ้าคือการรักษาพระบัญญัติของพระองค์
ในปานามา, ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 1989.
วิดีโอ 106.
http://www.suprememastertv.tv/bbs/board.php?bo_
table=download&wr_id=8423&goto_url=&sfl=wr_content&stx=To+
Keep+Hiers+Commandments&sst=wr_num&sop=and&url=
link2&year=&month=&day=
กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่ม 3, หน้า 104-106.
http://www.smchbooks.com/ebook/data/english/E-The%20Key-E3.pdf
7. เอกภาพระดับโลก: ร่วมมือกันช่วยชีวิต, การประชุมนานาชาติในฮ่องกง
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2009.
Video 882-1.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11.22/WOW1165.wmv
8. เป็นผู้ถือคบเพลิงให้กับพระเจ้า, การบรรยายสาธารณะในโจฮันเนสเบิร์ก,
แอฟริกาใต้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 1999.
วิดีโอ 667.
http://suprememastertv.com/en1/v/99665258964.html
บทที่ 4
9. บทสัมภาษณ์อนุตราจารย์ชงิ ไห่ โดย วารสารดิไอริชด็อก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2009.
วิดีโอ 899.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2010.03.24/WOW1287.wmv
10. สุขภาพของเด็ก ๆ และดาวเคราะห์ที่ยั่งยืน, การประชุมนานาชาติที่ เกาะเชจู,
เกาหลีใต้ ในวันที่ 21 กันยายน 2009.
วิดีโอ 881-3.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11.10/WOW1153.wmv

อ้างอิง

88

11. การใช้ชวี ติ ทีด่ งี ามตามกฎของความรัก, การประชุมผ่านวิดโี อ กับสมาชิกสมาคม
ในลอสแองเจลิส, สหรัฐฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009.
วิดีโอ 842.
http://video.godsdirectcontact.net/download/2008.10.31/
Between_Master_and_Disciples_2008.10.31_778.wmv
12. ผ่านการกระท�ำที่เสียสละ เราสามารถบรรลุการเติมเต็มได้,
การท�ำสมาธิกลุ่มที่สิงคโปร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 1993.
วิดีโอ 326.
13. สื่อสัมภาษณ์อนุตราจารย์ชิงไห่: เจมส์ บีนจาก วิทยุปลุกจิตวิญญาณ,
บ็อบ เลเบนโซลด์ จากวิทยุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มิสแอนเดรีย บอนนี
จากหนังสือพิมพ์ ไอริช อินดิเพ็นเด็นต์ ในสหรัฐอเมริกา & ไอร์แลนด์
ในวันที่ 29 กรกฎาคม, 11 กันยายน & 22 พฤศจิกายน 2008.
วิดีโอ 854-1.
http://video.godsdirectcontact.net/download/2008.09.28/Words_
of_Wisdom_2008.09.28_745.wmv
14. โลกวีแกนน�ำมาซึ่งสันติภาพโลกที่ยั่งยืน, การประชุมผ่านวิดีโอ กับทีมงาน
โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2020.
suprememastertv.com/en1/v/118282097128.html
บทที่ 5
15. ให้สนั ติภาพเริม่ ต้นทีเ่ รา, การบรรยายสาธารณะ ในมาเลเซีย ในวันที่ 1 ตุลาคม 1989.
วิดีโอ 99.
ค�ำท�ำนายแห่งยุคทอง ตอนที่ 134 – การกลับมาของกษัตริย์, รายการโทรทัศน์
สุพรีมมาสเตอร์
suprememastertv.com/en1/v/126653410185.html
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16. อวยพรตัวคุณเองด้วยการท�ำสมาธิ: บทคัดสรรจากหนังสือ “การเติมสีสนั ให้กบั
ชีวิตของเรา” โดยอนุตราจารย์ชิงไห่.
suprememastertv.com/en1/v/129254659480.html
17. การท�ำสมาธิคือเกราะก�ำบังของคุณ, การประชุมกับทีมงานโทรทัศน์สุพรีม
มาสเตอร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2020.
suprememastertv.com/en1/v/111118523935.html
18. ธรรมวิถีกวนอิม – การท�ำสมาธิเพ่งแสงและเสียงภายใน.
suprememastertv.com/en1/meditation
19. การก้าวกระโดดของมนุษยชาติสยู่ คุ ทอง, การประชุมนานาชาติ ทีว่ อชิงตัน ดีซ,ี
สหรัฐฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009.
วิดีโอ 818-2.
suprememastertv.com/en1/v/132161236579.html
บทที่ 6
20. ค�ำขอร้องของอนุตราจารย์ชงิ ไห่ตอ่ ผูน้ ำ� ทางศาสนาและผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณทุก
ท่าน, สาสน์ผ่านวิดีโอ ในวันที่ 2 มีนาคม 2020.
suprememastertv.com/en1/v/88425789933.html
บทที่ 7
21. ข้อความเร่งด่วนของอนุตราจารย์ชิงไห่ถึงผู้น�ำและรัฐบาลทั่วโลก, สาสน์ผ่าน
วิดีโอ ในวันที่ 24 มีนาคม 2020.
suprememastertv.com/en1/v/90753335579.html
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บทที่ 8
22. ศิลปะแห่งสรวงสวรรค์, งานเปิดตัวหนังสือนานาชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ
ในลอสแองเจลิส, สหรัฐฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2008.
วิดีโอ 852-2.
http://video.suprememastertv.com/daily/2009.01.14/WOW853.wmv
23. ความรักแห่งศตวรรษ, งานเปิดตัวหนังสือนานาชาติ ฉบับภาษามองโกเลีย
ในอูลานบาตอร์, มองโกเลีย ในวันที่ 22 เมษายน 2011.
วิดีโอ 950-1.
http://video.suprememastertv.com/daily/2011.06.01/WOW1721.wmv
บทที่ 9
24. อนุตราจารย์ชงิ ไห่เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้อธิษฐานเพือ่ โลกวีแกน เพือ่ ช่วยโลก
ของเรา, สาสน์ผ่านวิดีโอ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 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 รักซึ่งกันและกัน รักครอบครัวของเรา หรือแม้แต่รักศัตรู
ของเรา พลังงานแห่งความรักจะมีผลป้องกัน ที่ไม่เพียงแต่เยียวยาดาว
เคราะห์นี้ แต่ยังยกระดับผู้อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาวะจิตส�ำนึกที่สูงขึ้น
ท่านยังกระตุ้นให้เราเปลี่ยนความรักของเรา ให้เป็นการกระท�ำเพื่อ
ปกป้องสัตว์ที่อ่อนโยน และไร้เสียง ตลอดจนทุกคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ
“ความรักจะงอกงามหรือถูกท�ำลายได้ แม้วา่ แก่นแท้ของความ
รักจะไม่มีวันถูกท�ำลาย มีการกระท�ำที่สามารถหล่อเลี้ยงความรักได้ มี
การกระท�ำทีท่ ำ� ให้รกั เหีย่ วเฉาและตายได้ ฉันหมายถึงความรักทางกาย
ฉันหมายถึงความรักในอาณาจักรนี้ มีการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ความรักเติบโต
ได้ มีการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ความรักลดน้อยลงได้ เราต้องทะนุถนอม รักษา
ความรัก หากเราพบมัน สนับสนุนมัน เราต้องสนับสนุนมันด้วยความคิด
ค�ำพูด และการกระท�ำของเรา”
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