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“ฉันมิไดจำแนกตัวเองวาเปนศาสนาพุทธหรือศาสนาคาทอลิก ฉัน
ยึดมั่นในสัจธรรม และฉันเทศนสัจธรรม ทานอาจจะเรียกวาศาสนาพุทธ ศาสนา
คาทอลิก ลัทธิเตา หรืออะไรก็ตามที่ทานชอบ ฉันยินดีตอนรับทุกศาสนา”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~

“เมื่อเราบรรลุถึงความสงบสุขภายใน เราก็จะบรรลุทุกสิ่งทุกอยาง 

ความสมปรารถนาทุกอยางทั้งทางโลกและสวรรค ลวนมาจากอาณาจักรของ
พระเจาซึ่งเกิดจากการตระหนักรูภายในถึงความสอดคลองกลมกลืนชั่วนิรันดร
ของเรา ถึงปญญานิรันดรของเรา และถึงมหาพลานุภาพของเรา หากเราไม
บรรลุสิ่งเหลานี้ เราก็จะไมมีวันพอใจ ไมวาเราจะมีเงินหรือมีอำนาจมากขนาด
ไหน หรือไมวาจะมียศตำแหนงสูงเพียงไรก็ตาม”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~

“คําสอนของเราก็คือ อะไรก็ตามที่ทานจำเปนตองทำในโลกนี้ ก็จง
ทำไป ทำอยางสุดชีวิตจิตใจ จงมีความรับผิดชอบ และนั่งสมาธิทุกๆ วันดวย 

แลวทานจะมีความรูมากขึ้น เปนการเพิ่มพูนปญญาใหมากขึ้น และไดรับความ
สงบสุขมากข้ึน เพ่ือท่ีทานจะสามารถชวยเหลือตนเองและรับใชโลก จงอยาลืมวา 

ทานมีความดีของตัวทานเองอยูภายใน จงอยาลืมวา ทานมีพระเจาอาศัยอยู
ภายในตัวทาน จงอยาลืมวา ทานมีพระเจาอยูภายในหัวใจของทาน”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~
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ตลอดทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา มนุษยชาติไดรับการมาเยือนจากปจเจกชนที่
หาไดยากยิ่ง และเปนผูมีเปาหมายเดียวกันคือ การยกระดับจิตวิญญาณ

ของมนุษยชาติ หนึ่งในผูมาเยือนเหล่านี้ไดแก่พระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับพระ
ศากยมุนีพุทธเจา และพระมะหะหมัดก็เช่นกัน ท่านทั้งสามนี้เปนที่รูจักกันดีใน
หมู่พวกเรา แต่ก็ยังมีบุคคลอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งเราไม่รูจักนาม บางท่าน
ที่มีโอกาสไดสอนผูคนอย่างเปดเผยก็จะเปนที่รูจักของผูคนกันบางเล็กนอย 

ในขณะที่บางท่าน ไม่มีผูใดรูจักเลย ปจเจกชนเหล่านี้ไดรับการขนานนาม
แตกต่างกันไปตามยุคสมัย และในดินแดนต่างๆ กัน พวกท่านยังไดรับการกล่าว
ถึงว่าเปน อาจารย์ ร่างอวตาร ผูรูแจง ผูช่วยใหรอด พระผูมาโปรดโลก พระแม่
ผูศักดิ์สิทธิ์ ทูตสวรรค์ ปราชญ์ผูรู นักบุญที่มีชีวิต เปนตน ท่านเหล่านี้ไดมอบ
สิ่งที่เรียกว่า การรูแจง การไถ่บาป การตระหนักรู การหลุดพน หรือการปลุกให
ตื่นขึ้นแก่พวกเรา คำพูดที่ใช อาจจะมีความแตกต่างกัน หากแต่ในแก่นแทนั้น
ลวนหมายถึงสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น

ผูมาเยือนจากตนกำเนิดศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนี้ ซึ่งเปนผูมีความยิ่งใหญ่
ทางจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม และมีพลังที่จะยกระดับมนุษยชาติ 

เช่นเดียวกับผูมาเยือนที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งในอดีตนั้นไดมีประวัติอันยาวนาน
สืบทอดมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปรากฏตัวของท่าน
เหล่านี้ก็ยังเปนที่รูจักกันนอย หนึ่งในท่านเหล่านี้ก็คือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อาจจะไม่เปนที่รูจักอย่างกวางขวางในฐานะ
นักบุญที่มีชีวิตอยู่ ท่านเปนสตรีท่านหนึ่ง โดยทั่วไปแลวชาวพุทธและผูนับ
ถือศาสนาอื่นๆ จำนวนมาก เชื่อในตำนานที่ว่าผูหญิงไม่สามารถเปนพุทธะได 

ท่านอาจารย์มีเชื้อสายชาวเอเชีย และชาวตะวันตกจำนวนมากหวังว่า พระเจา
ผูช่วยกูโลกใหรอดพนของพวกเขานั้น จะมีหนาตาคลายพวกเขา อย่างไรก็ตาม 
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พวกเราซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลก และมาจากภูมิหลังทางศาสนาที่แตกต่างกัน
มาก ผูซึ่งไดรูจักท่านอาจารย์และปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั้น ทราบดีว่า 

ท่านคือใคร และท่านเปนอะไร การจะทราบเช่นนี้ได จะตองอาศัยการเปดใจและ
ความจริงใจ นอกจากนี้ ยังตองใชเวลาและความตั้งใจของท่านดวย ไม่ มีอะไร อื่น 

ผูคนใชเวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาในการหาเลี้ยงชีพ และสนใจแต่ความ
ตองการทางวัตถุ เราทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตของเราและชีวิตผูเปนที่รักของเราให
มีความสุขสบายมากขึ้นเท่าที่จะเปนไปได เมื่อเวลาอำนวย เราก็มอบความสนใจ
ของเราใหหมดไปกับสิ่งต่างๆ เช่น การเมือง กีฬา โทรทัศน์ หรือข่าวลือล่าสุด 

พวกเราผูเคยมีประสบการณ์กับพลังอันเปยมดวยรักของการติดต่อภายใน
โดยตรงกับสวรรค์ ทราบว่าสำหรับชีวิตแลวมีมากกว่านี้ พวกเรารูสึกว่า มัน
น่าเสียดายจริง ที่ข่าวดีนี้ไม่เปนที่ทราบกันกวางขวาง วิธีเอาชนะความทุกข์ยาก
ทั้งหมดของชีวิต กำลังก่อตัวอยู่เงียบๆ ภายในตัวเรา เราทราบดีว่า สวรรค์อยู่
ห่างแค่ลมหายใจ แต่จงใหอภัยแก่เราดวย ที่เรามีความกระตือรือรนมากเกินไป 

และอาจพูดสิ่งต่างๆ ที่อาจจะขุ่นเคืองใจของท่านที่คิดดวยเหตุผลที่ต่างจากเรา 

มันยากสำหรับเราที่จะเงียบอยู่ และไม่พูดในสิ่งที่เราไดเห็นมา และบอกในสิ่งที่
เรารู

เราซึ่งถือตัวเราเองว่าเปนศิษย์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ และเปน
ผูบำเพ็ญธรรมวิถีของท่าน(ธรรมวิถีกวนอิม) ขอมอบหนังสือแนะนำเล่มนี้
แด่ท่านดวยความหวังที่ว่า หนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยนำท่านกาวเขาไปสู่
ประสบการณ์ ที่จะช่วยใหท่านสมปรารถนาแห่งสวรรค์ของท่าน ไม่ว่าจะโดย
ท่านอาจารย์ของเราหรือผูอื่นใดก็ตาม 

ท่านอาจารย์ชิงไห่ บอกกล่าวถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิ การเพ่ง
ภายใน และการอธิษฐาน ท่านอธิบายว่า เราตองคนพบการปรากฏของพระเจา
ภายในเราเอง ถาเราจะมีความสุขอย่างแทจริงในชีวิตนี้ ท่านบอกเราว่า การ
รูแจงไม่ใช่สิ่งลึกลับและเอื้อมไม่ถึง หรือบรรลุไดเฉพาะผูที่ปลีกตัวออกจาก
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วงสังคม งานของท่านคือการปลุก การปรากฏของพระเจาภายในตัวเราเอง
ใหตื่นขึ้น ขณะที่เราดำเนินชีวิตปกติ ท่านกล่าวว่า มันเปนดังนี้ เราทุกคนรู้
สัจธรรมเพียงแต่ว่าเราลืมไปดังนั้นบางครั้งใครคนหนึ่งต้องมาเตือนเรา
ให้ทราบถึงเปาหมายของชีวิตเราว่า ทำไมเราต้องค้นหาสัจธรรม ทำไม
เราต้องปฏิบัติสมาธิ และทำไมเราต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือพุทธะ หรือ
ผู้ใดก็ตามซึ่งเราคิดว่าเปนพลังสูงสุดในจักรวาล ท่านไม่ไดขอใหใครทำตาม
ท่าน ท่านเพียงมอบการรูแจงของท่านเปนตัวอย่างเพื่อว่าคนอื่นๆ อาจจะบรรลุ
การหลุดพนสูงสุดของพวกเขาเอง

หนังสือเล่มเล็กๆ นี้เปนการแนะนำคำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ 

โปรดทราบดวยว่า การเทศน์ ความเห็น และคำกล่าวของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ 

ที่บรรจุอยู่ในนี้ ไดรับการบันทึก ถอดความ บางครั้งแปลจากภาษาอื่นๆ แลว
เรียบเรียงเพื่อการพิมพ์ เราจึงแนะนำใหท่านฟงแถบ เสียง หรือชมแถบวีดิทัศน์
ดั้งเดิมจากสื่อเหล่านี้ ท่านจะไดรับประสบการณ์ภายในการพบท่านอาจารย์
ที่สมบูรณ์แบบจากแหล่งเหล่านี้ไดดีกว่าการอ่านคำพูดที่เขียนไว แน่นอนว่า 

ประสบการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือ การพบท่านอาจารย์ดวยตัวเอง

สำหรับบางคน ท่านอาจารย์ชิงไห่คือมารดาของพวกเขา สำหรับ
บางคน ท่านเปนบิดาของพวกเขา และสำหรับคนอื่นๆ ท่านคือที่รักของพวกเขา 

อย่างนอยที่สุด ท่านก็คือมิตรที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถมีไดในโลกนี้ ท่านมาอยู่ที่นี่
เพื่อเปนผูให ไม่ใช่เพื่อเปนผูรับ ท่านไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ สำหรับคำสอน การ
ช่วยเหลือ หรือการประทับจิตของท่าน สิ่งเดียวที่ท่านจะรับจากคุณก็คือ ความ
ทุกข์ ความเศราโศก และความเจ็บปวดของคุณ แต่มันจะเปนเช่นนั้นได ก็ต่อเมื่อ
คุณตองการความช่วยเหลือจากท่านเท่านั้น
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* * * * *
ข่าวสาส์นเล็กน้อย

ในฐานะที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เปนผูสรางสรรค์ผลงานทางศิลปะต่างๆ   

รวมถึงเปนครูทางจิตวิญญาณ ท่านจึงชื่นชอบการแสดงออกถึงความงาม
ภายใน ดวยเหตุน้ี ท่านจึงปรารถนาท่ีจะเรียกประเทศเวียดนามว่า “เอาหลัก” 

และเรียกประเทศไตหวันว่า “ฟอร์โมซา” โดยท่ี “เอาหลัก” เปนช่ือโบราณของ
ประเทศเวียดนาม อันมีความหมายว่า ความสุข ส่วนช่ือ “ฟอร์โมซา” ซ่ึงหมายความ 

ว่า “งดงาม” นั้นสะทอนใหเห็นถึงความงามของเกาะและผูคนที่นั่นไดอย่าง
สมบูรณ์แบบกว่า ท่านอาจารย์รูสึกว่า การใชช่ือเหล่าน้ี จะนำมาสู่การยกระดับ
ทางจิตวิญญาณ และนำความโชคดี มาสู่ดินแดนและผูคนท่ีน่ัน

คำนิยาม

วิถี ชีวิต แบบวี แก น (Vegan Lifestyle) หมาย ถึง การ รับประทาน 

อาหารมังสวิรัติ แบบ เคร่งครัด ไม่ทาน เนื้อสัตว์ ปลา สัตว์ปก และ ผลิตภัณฑ์ 

ใด จาก สัตว์ ไม่ ว่าจะเปนไข่ นม เนย น้ำผึ้ง รวม ไป ถึงไม่ใช ผลิตภัณฑ์ ที่นำ วัสด ุ

ที่ได มา จาก การ ฆ่า หรือ ทรมาน สัตว์ มา ผลิต

อาหารวี แก น (Vegan Food) หมาย ถึง อาหารมังสวิรัติ แบบ เคร่งครัด 

ไม่ทาน เนื้อสัตว์ ปลา สัตว์ปก และ ผลิตภัณฑ์ ใด จาก สัตว์ ไม่ ว่าจะเปนไข่ นม เนย 

น้ำผึ้ง
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“อาจารย คือ ผูที่มีกุญแจซึ่งทำใหทานกลายเปนอาจารยได เพื่อชวย
ใหทานตระหนักรูวา ทานก็เปนอาจารยคนหนึ่ง และทานกับพระเจาเปนหนึ่ง
เดียวกัน ก็เทานั้นเอง นี่แหละคือบทบาทเดียวเทานั้นของผูที่เปนอาจารย”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~

“วถิีทางของเรามิใชศาสนา ฉันไมไดตองการเปลี่ยนใครใหหันมานับ
ถือศาสนาคาทอลิก หรือศาสนาพุทธ หรือ “ศาสนา” อื่นใด ฉันเพียงแตมอบ
แนวทางที่เรียบงายวิธีหนึ่งที่จะทำใหทานไดรูจักตัวทานเอง เพื่อคนพบวา ทาน
มาจากไหน เพื่อใหทานจำไดวาภารกิจของทานบนโลกนี้คืออะไร เพื่อคนพบ
ความลับของจักรวาล เพื่อที่จะไดเขาใจวา ทำไมจึงมีความทุกขยากมากมายนัก 

และจะทำใหทานมองเห็นสิ่งที่รอเราอยูหลังความตาย”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~

“เราถูกแยกออกจากพระเจา เพราะวาเรายุงเกินไป ถามีคนกำลังพูดคุย
กับคุณอยู และโทรศัพทก็ดังขึ้น และคุณกำลังยุงอยูกับการทำครัวหรือพูดคุยกับ
คนอื่นอยู ถาเปนเชนนั้นแลว ก็จะไมมีใครสามารถติดตอกับคุณได พระเจาก็เชน
เดียวกัน พระองคโทโทร หาเราอยูทุกวัน แตเราไมมีเวลาใหพระองคเลย และคอย
แตจะวางหูโทรศัพทใสพระองค”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~
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ท่า

ชีวประวัติโดยสังเขปของ
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

ทานอาจารย์ชิงไห่เกิดในครอบครัวฐานะดีที่ประเทศเอาหลัก ท่านเปน
ธิดาของนายแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงผูหนึ่ง ท่านไดรับการเลี้ยงดู

แบบคาทอลิก และไดเรียนรูพื้นฐานของศาสนาพุทธจากยายของท่าน เมื่อสมัย
เยาว์วัย ท่านมีความสนใจเกินวัยในคำสอนทางดานปรัชญาและศาสนา รวมทั้ง
ท่านมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมากผิดจากคนทั่วไป

เมื่อท่านอาจารย์ชิงไห่มีอายุได ๑๘ ป ท่านไดยายไปศึกษา ณ ประเทศ
อังกฤษ และต่อมาก็ยายไปประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ที่ซึ่งท่านทำงาน
ใหกับสภากาชาด และแต่งงานกับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน หลังจากใชชีวิต
แต่งงานอย่างมีความสุขมาได ๒ ป ท่านก็สละชีวิตแต่งงานไปแสวงหาการรูแจง 

โดยที่สามีของท่านก็เห็นชอบดวย การไปครั้งนี้นับเปนการทำใหอุดมการณ์ที่
ท่านมีมาแต่วัยเด็กสมปรารถนา ณ เวลานั้น ท่านศึกษาวิธีบำเพ็ญสมาธิและ
การฝกฝนทางจิตวิญญาณต่างๆ หลายวิธี โดยมีครูและอาจารย์ที่ท่านพอพบ
หาไดเปนผูชี้นำ และวันหนึ่ง ท่านก็ตระหนักว่า การที่คนคนเดียวพยายามช่วย
ดับทุกข์ของมนุษยชาตินั้น เปนเรื่องไรประโยชน์ และท่านพบว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ช่วยผูคนก็คือ การบรรลุถึงการรูแจงอันสมบูรณ์ดวยตัวท่านเอง ดวยเปาหมาย
หนึ่งเดียวนี้ ท่านจึงเดินทางไปประเทศต่างๆมากมาย เพื่อแสวงหาวิถีแห่งการ
รูแจงอันสมบูรณ์

ท่านอาจารย์ชิงไห่เผชิญกับบททดสอบและความยากลำบากมากมาย
หลายป ในที่สุด ท่านก็ไดพบกับธรรมวิถีกวนอิม การถ่ายทอดธรรมวิถีอันสูงส่ง
ในเทือกเขาหิมาลัย หลังจากการปฏิบัติธรรมอย่างขยันหมั่นเพียรระยะเวลาหนึ่ง
ในช่วงเวลาที่ท่านปลีกวิเวกอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ท่านก็ไดบรรลุการรูแจงอย่าง
สมบูรณ์
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หลังจากท่านอาจารย์ชิงไห่รูแจงแลว ท่านไดใชชีวิตอย่างเงียบๆ และ
อ่อนนอมถ่อมตนดั่งแม่ชีในพุทธศาสนา เนื่องจากท่านเปนคนขี้อาย ท่านจึง
เก็บสิ่งที่ล้ำค่านี้ไว จนกระทั่งมีคนคนพบคำสอนของท่านและการประทับจิต 

เนื่องดวยท่านเห็นแก่การขอรองและความพยายามของศิษย์รุ่นแรกๆ ของท่าน
ในฟอร์โมซาและในสหรัฐอเมริกา ท่านจึงไดเดินทางไปปาฐกถาธรรมทั่วโลก 

และไดประทับจิตใหแก่ผูที่มีความปรารถนาทางจิตวิญญาณอย่างจริงใจหลาย
หมื่นคน

ทุกวันนี้มีผูแสวงหาสัจธรรมจากประเทศต่างๆ และทุกศาสนา หลั่งไหล
กันมาหาท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อพุทธิปญญาอันสูงสุดของท่าน สำหรับผูที่มีความ
ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเรียนรูและบำเพ็ญวิถีแห่งการรูแจงฉับพลัน ซึ่งท่าน
อาจารย์เองไดพิสูจน์แลวว่าธรรมวิถีกวนอิมเปนวิถีที่สูงส่งที่สุด ท่านอาจารย์
ชิงไห่ก็ยินดีใหการประทับจิตและใหการแนะนำทางจิตวิญญาณต่อไป
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โลกนี้เต็มไปดวยปญหา

มีเพียงฉันที่คิดถึงแตทาน

ถาหากทานเสด็จมายังโลก

ปญหาทั้งหมดก็คงจะถูกขจัดไป
แตเนื่องจากโลกนั้นเต็มไปดวยปญหา

ฉันจึงมิอาจหาที่ใหสำหรับทานได

ฉันจะยอมขายเหลาดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาราทั้งมวล

ในจักรวาล

เพียงเพื่อซื้อการเหลือบมองอันงดงามของทานสักแวบหนึ่ง

โอ ทานอาจารยแหงรัศมีอันเปนนิรันดร

โปรดเมตตาปรานีและสลัดรัศมีสัก ๒, ๓ ลำ มาสูหัวใจอันถวิลหาของฉันดวยเถิด

ผูคนทางโลกจะออกเที่ยวในยามกลางคืนเพื่อรองรำ
ภายใตแสงทางโลกและดนตรีทางโลก

มีฉันเพียงผูเดียวที่นั่งอยูในภวังค

แกวงไกวไปกับรัศมีและทวงทำนองภายใน

ตั้งแตฉันไดทราบถึงความรุงโรจนของทาน โอ พระเจา

ฉันก็มิอาจรักสิ่งใดในโลกนี้

โปรดโอบฉันไวในความเมตตาอันเปยมไปดวยความรักของทาน
ตลอดไป

สาธุ
จาก “น้ำตาเงียบงัน” การรวบรวมบทกวี

    โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
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ความลี้ลับเหนือโลก
เทศนาโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ดี วี ดี #๒๖๐)

องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ค

ยินดีตอนรับสู่องค์การสหประชาชาติ และกรุณาอธิษฐานร่วมกันพักหนึ่ง 

ตามความเชื่อของท่าน เราขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราไดรับ และ
เราปรารถนา เราหวังว่า ผูที่ขาดแคลน จะถูกประทานดังเช่นที่เราถูกประทาน 

เราหวังว่า ผูลี้ภัยในโลก ผูรับเคราะห์สงคราม ทหาร ผูนำรัฐบาล และแน่นอน 

ผูนำขององค์การสหประชาชาติ จะสามารถบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่พวกเขา
ตองการ และอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ

เราเชื่อว่า สิ่งที่เราขอ จะถูกประทานให เพราะมันกล่าวไวเช่นนั้นใน
พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ขอบคุณค่ะ

ท่านทราบไหมว่า วันนี้ หัวขอเทศนาของเราคือ “เหนือโลกนี้” เพราะ
ฉันไม่คิดว่าฉันอยากจะกล่าวถึงโลกนี้ใหท่านฟงอีกต่อไป เพราะเรื่องเหล่านั้น
ทุกท่านลวนทราบแลว แต่เหนือโลกนี้ไป เรามีสิ่งอื่นๆ ซึ่งฉันคิดว่า ทุกท่านซึ่งอยู่
ณ ที่นี้ สนใจที่จะทราบ มันมิใช่อะไรอย่างที่เพื่อนประทับจิตเพิ่งพูดถึงอภินิหาร
หรืออะไรที่อัศจรรย์ ที่ท่านไม่สามารถเชื่อได มันคือสิ่งที่เปนวิทยาศาสตร์ เปน
ตรรกะ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เราลวนไดยินว่า ในพระธรรมหรือพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ กล่าว
ไวว่า มีสวรรค์ ๗ ชั้น มีระดับจิตสำนึกต่างๆ กัน มีอาณาจักรของพระเปนเจา
ภายใน มีธรรมชาติของพุทธะ เหล่านี้คือสิ่งซึ่งไดรับการสัญญาว่าจะมีอยู่เหนือ
โลกนี้ แต่มีผูคนไม่มากนักที่มีโอกาสไดรับสิ่งซึ่งถูกสัญญาไวในพระคัมภีร์เหล่านี้ 

ไม่มากนัก ฉันจะไม่กล่าวว่าไม่มีเลย แต่มันมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลเมืองของโลก ผูซึ่งมีโอกาสไดรับอาณาจักรของพระเปนเจาภายใน หรือสิ่งที่



12		กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที	 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

เราเรียกว่า “สิ่งที่อยู่เหนือโลกนี้” มีนอยมาก

และถาท่านอยู่ในอเมริกา บางทีท่านจะมีโอกาสที่จะอ่านหนังสือ
มากมายที่บรรยายถึงสรรพสิ่งซึ่งอยู่เหนือโลกของเรา และภาพยนตร์บางเรื่องที่
ชาวอเมริกันสราง ก็มิใช่นิยายไปเสียทั้งหมด อีกทั้งยังมีภาพยนตร์บางเรื่อง ที่
สรางโดยชาวญี่ปุนซึ่งมิใช่นิยายลวนๆ เพราะผูคนเหล่านี้อาจจะอ่านหนังสือบาง
เล่ม ซึ่งแต่งโดยผูที่เคยอยู่เหนือโลกนี้ หรือพวกเขาเองไดมองเห็นอาณาจักรของ
พระเจาในช่วงเวลาหนึ่ง

แลวอาณาจักรของพระเจาเปนอย่างไร ทำไมเราควรที่จะใส่ใจเรื่อง
อาณาจักรของพระเจา ถาเรามีเเร่ืองราว มากมาย ท่ี ตองทำบนโลกน้ี และเรามีงานทำ 

เรามีบานที่มั่นคง และเรามีความสัมพันธ์อันเปยมดวยรักเพียงพอแลว และอื่นๆ  

เพราะเหตุว่า เรามีสิ่งทั้งหลายนี้แลวนั่นเอง เราควรจะสนใจในอาณาจักรของ
พระเจา

มันฟงดูเหมือนกับว่าเราเคร่งศาสนาเกินไป เมื่อเราพูดว่าอาณาจักร
ของพระเจา แทจริงแลว มันเปนเพียงระดับจิตสำนึกบางอย่างที่สูงกว่า ผูคนใน
สมัยก่อน กล่าวว่า มันคือสวรรค์ แต่ในศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถกล่าว
ไดว่า มันคือระดับความรูที่สูงกว่า ระดับปญญาที่สูงกว่า และสิ่งนี้เราสามารถ
เขาถึงได หากเราทราบวิธี

ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ในอเมริกา เราต่างไดยินเรื่องประดิษฐ์กรรมล่าสุดว่า 

ผูคนสามารถสรางเครื่องมือที่สามารถทำใหท่านเขาสู่สมาธิ ท่านเคยไดรับทราบ
เรื่องราวเหล่านี้ไหม อุปกรณ์นี้มีขายในอเมริกา ราคาอยู่ที่ ๔๐๐-๗๐๐ ดอลล่าร์
สหรัฐ ขึ้นอยู่กับระดับที่ท่านตองการเขาถึง เขาว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคน
ขี้เกียจ ผูซึ่งไม่ตองการทำสมาธิ เพียงแต่ตองการเขาสมาธิไดเลย  ถาหากว่า
ท่านไม่รูจัก ฉันจะกล่าวถึงมันอย่างย่อๆ

พวกเขากล่าวว่า เครื่องชนิดนี้สามารถทำใหท่านเขาไปในสภาพจิต
ที่ผ่อนคลาย สภาวะที่ผ่อนคลาย แลวท่านก็จะมีระดับไอคิวที่สูง เมื่อท่านมี
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ระดับปญญาที่สูงแลวท่านจะรูสึกดียิ่งและอื่นๆ และเครื่องนี้ พวกเขาใชดนตรีที่
เลือกสรรแลว เปนดนตรีจากภายนอก ดังนั้น ท่านจึงตองใชหูฟง แลวพวกเขา
ก็ใส่ไฟฟาบางอย่างเขาไป คงจะเปนกระแสไฟฟาที่กระตุนท่าน แลวท่านก็คงจะ
เห็นแสงวาบขึ้นมา ดังนั้น ท่านก็ตองใชผาปดตาดวย หูฟงและผาปดตา เท่า
นั้นแหละ ที่ท่านตองใชเพื่อสมาธิ มันดีอย่างยิ่ง และราคา ๔๐๐ ดอลล่าร์ ถูก
มาก แต่สมาธิของเราราคาถูกกว่าดวยซ้ำไม่เสียค่าอะไร และมันจะคงอยู่กับเรา
ตลอดไป และท่านไม่จำเปนตองประจุดวยหมอเก็บไฟหรือไฟฟา เสียบหรือดึง
ปลั๊ก หรือในกรณีที่เครื่องเสีย ท่านไม่จำเปนตองซ่อมมัน

ทีนี้ หากแสงและดนตรีที่ไดรับการปรุงแต่ง จะช่วยใหผูคนรูสึก
ผ่อนคลายมากและฉลาดมากขึ้น เขาว่ามันเปนเรื่องที่ทำใหเกิดขึ้นได จากที่ฉัน
ไดอ่านในหนังสือพิมพ์ เขาว่ามันทำได แต่ฉันมิไดทดลองมันดวยตนเอง ฉัน
ไดยินมา ดวยเหตุนี้ มันจึงเปนที่ฮือฮามากและขายดี แมของเทียมพวกนี้ ก็
สามารถทำใหเรามีอารมณ์ที่ผ่อนคลาย และเพิ่มระดับสติปญญาของเราได แลว
ท่านอาจจะจินตนาการต่อไปว่า หากเปนของแทแลว มันจะสามารถช่วยดาน
ปญญาของเราไดขนาดไหน ของแทอยู่เหนือโลกนี้ แต่ทุกคนสามารถเขาถึง หาก
เราตองการติดต่อกับมัน นี่คือดนตรีสวรรค์ภายในและเสียงสวรรค์ภายใน และ
ขึ้นอยู่กับความเขมของดนตรีนี้ ของแสงภายในหรือดนตรีภายใน เราสามารถ
ทำใหตัวเองขึ้นเหนือโลกนี้ได เขาไปในระดับความเขาใจที่ลึกซึ้งกว่า

ฉันเดาว่า มันก็เหมือนกฎฟสิกส์ ท่านอยากส่งจรวดออกไป พน
แรงโนมถ่วงของโลก ท่านตองมีพลังผลักดันมากมายอยู่เบื้องหลัง และเมื่อมัน
บินเร็วมาก มันมีแสงพุ่งออกมาบางดวย ดังนั้น ฉันเดาว่า เมื่อเราเขาไปใน 

เหนือ โลกอย่างเร็ว เราสามารถ เปล่ง แสงไดบางดวยเช่นกัน และรวมทั้งเรา
สามารถไดยินเสียง 

เสียงคือพลังสั่นสะเทือนที่ขับเราเขาไปในระดับที่สูงกว่า แต่มันทำอย่าง
นั้นโดยไรเสียงอึกทึกใดๆ ไรความยุ่งยากมากมาย และไม่มีค่าใชจ่าย และไม่
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ลำบากต่อ “ผูรับประสบการณ์” นั่นคือวิธีที่จะเขาไปสู่เหนือ โลก

และมีอะไรที่อยู่เหนือโลกนี้ ซึ่งดีกว่าโลกของเรา ทุกสิ่งที่เราสามารถ
จินตนาการไดและไม่อาจจินตนาการได ทันทีที่เราประสบสิ่งนี้ ตอนนั้นเราก็จะ
ทราบ ไม่มีใครอื่นสามารถบอกเราไดจริงๆ แต่เราตองยืนหยัดในความพยายาม
นั้น และเราตองจริงใจอย่างแทจริง มิฉะนั้น จะไม่มีใครอื่นสามารถทำมันใหเรา
ได เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครอื่นสามารถเขาทำงานแทนที่พวกท่าน ณ สำนักงาน
ขององค์การสหประชาชาติได โดยที่พวกท่านเปนคนไดรับเงินเดือน เช่นเดียว
กับที่ไม่มีใครอื่นสามารถช่วยเรารับประทานอาหาร แลวเรารูสึกอิ่ม เพราะฉะนั้น 

วิธีก็คือ การไดรับประสบการณ์ เราสามารถฟงใครคนหนึ่งผูซึ่งมีประสบการณ์ 

ที่จะบอกเรา แต่เราไม่สามารถไดรับประสบการณ์มากนักจากสิ่งนั้น เราอาจ
ไดรับประสบการณ์ครั้งหนึ่ง หรือสองถึงสามครั้ง หรือบางวันขึ้นกับพลังของคน
คนนั้น ผูซึ่งประสบกับพระเจา แลวเราก็อาจจะเห็นแสงบางหรือไดยินเสียงบาง 

ซึ่งเปนธรรมชาติมาก โดยไม่ตองใชความพยายามของเรา แต่ในกรณีส่วนใหญ่ 

มันไม่มีความถาวรสักเท่าใดนัก ดังนั้น เราตองมีประสบการณ์กับมันและทำมัน
ดวยตัวของเราเอง

เหนือโลกของเรา มีโลกต่างๆ มากมาย เราเพียงสามารถยกตัวอย่าง 

เช่น โลกที่สูงกว่าเราเล็กนอย ซึ่งเราเรียกว่าโลกอสูรตามศัพท์ของตะวันตก ใน
โลกอสูร พวกเขามีระดับต่างๆ ๑๐๐ กว่าระดับดวยซ้ำไป และแต่ละระดับก็เปน
โลกของมันเอง และมันเปนตัวแทนระดับของความเขาใจของเรา  มันเหมือนเรา
เขาไปในมหาวิทยาลัย แลวขณะที่เราผ่านแต่ละชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย มัน
ก็ช่วยเพิ่มพูนความเขาใจที่มากขึ้นใหกับเรา เกี่ยวกับคำสอนของมหาวิทยาลัย 

และนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาอย่างค่อยๆเปนค่อยๆไป
ในโลกอสูร เราจะเห็นสิ่งที่เรียกกันว่าอภิญญาหลายชนิด และบางที

เราจะถูกยั่วยวนโดยอภิญญาดวย และบางทีเราจะมีอภิญญาดวย เราสามารถ
รักษาคนปวยได บางครั้งเราสามารถเห็นบางสิ่ง ที่ผูอื่นไม่สามารถเห็นได เรา
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มีอภิญญาอย่างนอยที่สุด ๖ อย่าง เราสามารถเห็นเกินเขตแดนปกติได เรา
สามารถไดยินเกินเขตจำกัดของเทศะ ระยะทางไม่มีผลกระทบต่อเรา นั่นคือสิ่ง
ที่เราเรียกว่า ทิพยโสตและทิพยจักษุ แลวเราก็สามารถมองทะลุความคิดของ
ผูคนได และสิ่งที่เขามีในจิตใจของเขาได บางครั้งเราสามารถเห็นได พวกนี้คือ
พลังซึ่งบางครั้งเราไดรับเมื่อเรามีโอกาสเขาสู่อาณาจักรของพระเจา ใน ระดับที่ ๑

และภายในระดับที่ ๑ นี้ เรามีระดับอื่นๆ ที่ต่างกันอีกมากมาย ซึ่งมีอะไร
มากมายเกินกว่าที่ภาษาจะสามารถพรรณนาได เช่น หลังจากประทับจิต แลว
เรานั่งสมาธิ และถาระดับของเราอยู่ที่ชั้นที่ ๑ เมื่อนั้น เราก็จะมีความสามารถ
มากยิ่งขึ้นอีก แลวเราก็จะพัฒนาพรสวรรค์ทางวรรณคดีของเราไดอีกดวย ซึ่ง
เราไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งเรายังทราบสิ่งมากมาย ที่ผูอื่นไม่ทราบ และสิ่งต่างๆ
มากมายที่เขามาหาเราดั่งพรจากสวรรค์ บางครั้งอาจเปนพรสวรรค์ดานการเงิน 

ดานอาชีพ และบางครั้งก็อาจเปนพรสวรรค์ดานอื่นๆ มากมาย และเราเริ่มที่จะ
เขียนบทกวีได หรือเราอาจจะสามารถวาดภาพได และเราสามารถทำอะไร
บางอย่าง ซึ่งเราไม่สามารถทำไดมาก่อน และเราไม่เคยสามารถจินตนาการได
ว่า เราจะสามารถทำสิ่งนั้นได นั่นคือระดับที่ ๑ และเราสามารถแต่งบทกวีได 

และแต่งหนังสือดวยสำนวนโวหารที่สละสลวย และแต่ก่อนเราอาจเปนเพียงนัก
ประพันธ์สมัครเล่น แต่บัดนี้เราสามารถเขียนได เปนตน พวกนี้คือประโยชน์ทาง
วัตถุที่เราจะมีได เมื่อเราอยู่ในจิตสำนึกระดับที่ ๑

ที่จริงแลว สิ่งเหล่านี้มิใช่ของขวัญจากพระเจา สิ่งเหล่านี้อยู่ในสวรรค์
ภายในตัวเรา และเพียงเพราะเราไดปลุกมันขึ้นมา มันจึงกลับมีชีวิตขึ้น แลวเรา
จึงสามารถใชประโยชน์ของมัน ดังนั้น นี่ก็คือขอมูลบางอย่างเกี่ยวกับระดับที่ ๑

ทีนี้ เมื่อเราไปถึงระดับที่สูงกว่า เราก็จะเห็นสิ่งอื่นๆ มากมายและบรรลุ
เปาหมายอื่นๆ อีกมากมาย แน่นอนฉันไม่สามารถบอกท่านไดทุกสิ่งเนื่องดวย
เวลาที่มีจำกัด อีกทั้งมันยังไม่จำเปนที่จะตองฟงสิ่งที่สวยงามทั้งหมดเกี่ยวกับ
เคกและลูกกวาดทั้งที่เราไม่เคยรับประทานมัน เพราะฉะนั้น ฉันจึงเพียงแต ่ 
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“กระตุนใหท่านรูสึกอยากอาหาร” สักเล็กนอย และถาท่านตองการรับประทาน
มัน นั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เราสามารถมอบอาหารจริงใหในภายหลัง ใช่ ถาท่าน
ตองการรับประทานสิ่งเหล่านี้

เอาล่ะ ถาเราขึ้นเหนือระดับนี้เล็กนอยถึงระดับที่ ๒ ที่เราเรียกว่า “ระดับ
ที่ ๒” เพียงเพื่อทำใหเขาใจง่ายเมื่อถึงระดับที่ ๒ แลวเราก็จะมีความสามารถ
มากกว่าระดับที่ ๑ มากมาย และรวมทั้งมีอภิญญา แต่ความสำเร็จที่เด่นชัดที่สุด 

ซึ่งเราสามารถมีได ณ ระดับที่ ๒ ก็คือมีคารมที่คมคาย และความสามารถที่จะ
อภิปราย และดูเหมือนไม่มีผูใดสามารถเอาชนะบุคคลผูซึ่งไดบรรลุระดับที่ ๒ 

ได เพราะเขามีพลังของโวหารที่ยอดเยี่ยมและสติปญญาของเขาอยู่ ณ จุดสูงสุด
ของพลังของเขา

ผูคนส่วนใหญ่ผูซึ่งมีจิตธรรมดา หรือมีสติปญญาระดับธรรมดา ไม่
สามารถเทียบไดกับบุคคลผูนี้ เพราะระดับสติปญญาของเขาไดเปดสู่ระดับ
ที่สูงอย่างยิ่ง แต่มันมิใช่เพียงแค่สมองที่ไดพัฒนามากขึ้นเท่านั้น แต่มันคือพลัง
ลี้ลับ มันคือพลังสวรรค์ ปญญาที่อยู่ภายในตัวเรา ตอนนี้มันเริ่มที่จะเปดออก ใน
อินเดียผูคนเรียกระดับนี้ว่า “พุทธิ” หมายถึงระดับแห่งความคิด และเมื่อท่าน
บรรลุ “พุทธิ” ท่านก็กลายเปนพุทธะ นั่นคือที่มาของคำว่า “พุทธะ” “พุทธิ” และ 

พุทธะก็เปนเพียงเช่นนั้น มันยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ ฉันมิไดเพียงจะแนะนำท่านแก่
พุทธะเท่านั้น มันมีมากกว่านั้น

ดังนั้น ผูคนส่วนใหญ่จึงเรียกผูที่รูแจงว่า “พุทธะ” ถาเขาไม่รูจักเหนือ
ระดับที่ ๒ ขึ้นไป บางทีเขาอาจจะรูสึกภูมิใจกับมันอย่างยิ่ง ใช่ หากเขาคิดว่า 

เขาคือพุทธะที่มีชีวิต และศิษย์ของเขาจะภูมิใจเหลือเกินที่เรียกเขาว่าพุทธะ แต่
ที่จริงแลว ถาเขาเพียงแต่บรรลุระดับที่ ๒ ซึ่งเขาสามารถมองทะลุอดีต ปจจุบัน 

และอนาคตของใครก็ได ที่เขาเลือกที่จะเห็น และเขามีสำนวนโวหารที่สมบูรณ์ 

แลวมันก็ยังมิใช่ที่สุดแห่งอาณาจักรของพระเจา

และผู ใดก็ตามก็มิควรจะภูมิใจกับความสามารถในการมองเห็น
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อดีต ปจจุบัน และอนาคตนี้ เพราะนี่คือบันทึกของ ฟา ดังที่ท่านทราบใน
ศัพท์ของตะวันตก ทุกคนที่ฝกโยคะหรือสมาธิบางอย่างจะเขาใจบันทึกของ 

ฟาซึ่งเปนหองสมุดอย่างหนึ่ง เหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในหองขางๆ ในองค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งมีภาษาทุกภาษาอยู่ในนั้น ท่านจะเห็นภาษาอารบิค รัสเซีย 

จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ทุกสิ่งในหองสมุดของท่านขางๆ นี้ ทุกภาษา หาก
ท่านสามารถอ่านภาษาทั้งหลายเหล่านี้ ท่านจะทราบว่า เกิดอะไรขึ้นในประเทศ
นั้น ดังนั้น ในทำนองเดียวกัน ผูที่มีโอกาสเขาสู่ระดับที่ ๒ เขาจะเขาใจ เขา
สามารถอธิบายรูปแบบของคนคนหนึ่งไดอย่างชัดเจนมาก อย่างกับที่ท่านมองดู
ชีวประวัติของท่านเอง

ยังมีมากกว่านี้อีกมากที่จะไดรับจากระดับจิตสำนึกที่ ๒ แต่เมื่อคนหนึ่ง
ไปถึงระดับที่ ๒ มันก็เปนเรื่องมหัศจรรย์แลว เปนพุทธะที่มีชีวิตแลว เพราะท่าน
ไดเปดพุทธิ สติปญญา และทำใหเราทราบถึงหลายๆ สิ่งที่เราไม่สามารถใหชื่อ
ได และที่เรียกกันว่าอภินิหารทุกอย่าง จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าเราตองการมัน
หรือไม่ เพราะสติปญญาของเราเพิ่งเปดออก และทำใหเราทราบวิธีติดต่อแหล่ง
การเยียวยา รูวิธีจัดการที่สูงกว่า เพื่อทำใหชีวิตของเราราบรื่นและดีขึ้น และ
สติปญญา หรือ “พุทธิ” ของเราไดเปดออก เพื่อที่มันจะสามารถเขาถึงขอมูล
ทั้งหมดที่จำเปนจากอดีตและจากปจจุบัน เพื่อที่จะจัดการกับมัน และคลายกับ
การแกไขอะไรบางอย่างที่เราไดทำผิดในอดีต เพื่อแกไขขอผิดพลาดและเพื่อ
ทำใหชีวิตของเราดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น ถาเราไม่ทราบว่า เราไดล่วงละเมิดเพื่อนบานของเรา ดวย
การกระทำที่มิไดจงใจบางอย่าง และบัดนี้เราทราบ ง่ายมาก ถาเราไม่ทราบ 

และเพื่อนบานต่อตานเราอย่างเงียบๆ และบางครั้งพยายามทำอะไรบางอย่าง
ขางหลังเรา เพื่อที่จะทำรายเรา เพราะความเขาใจผิด หรือเพราะเราทำบางสิ่ง
ที่ผิดต่อเพื่อนบาน แต่บัดนี้เราทราบว่า ทำไมมันจึงเกิดขึ้น ดังนั้น มันจึงง่าย 

เราสามารถไปหาเพื่อนบานได หรือเราสามารถโทรศัพท์ไปได หรือเราอาจจัด
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งานเลี้ยง เชิญเพื่อนบานมา แลวเราก็ขจัดความเขาใจผิดนั้นเสีย

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราไปถึงระดับแห่งสติปญญา โดยอัตโนมัติ ฉัน
หมายความว่า เราเขาใจสิ่งทั้งหลายนี้อย่างเงียบๆ และจัดการสิ่งทั้งหลายนี้
อย่างเงียบๆ หรือติดต่อกับแหล่งพลังบางอย่างซึ่งสามารถช่วยเราจัดการสิ่ง
เหล่านี้ เพื่อทำใหวิถีชีวิตของเราดีขึ้น ดังนั้นเราจึงลดอุบัติเหตุและสภาพการณ์
อันไม่พึงประสงค์มากมาย และสถานการณ์ที่ไม่เปนผลดีต่อชีวิตของเรา ใช่ ใช่ 

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปถึงระดับที่ ๒ มันก็เปนเรื่องที่มหัศจรรย์แลว

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ฉันไดอธิบายใหท่านฟง จึงเปนวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง 

และเปนตรรกอย่างยิ่ง และไม่จำเปนตองคิดว่า โยคีหรือผูที่นั่งสมาธิเปนคน
ลึกลับบางจำพวกหรือเปนอี.ที. มนุษย์ต่างดาว พวกเขาคือสิ่งมีชีวิตในโลก
เหมือนพวกเรา ผูที่ไดพัฒนาขึ้นเพราะพวกเขาทราบวิธี

ที่อเมริกา เรากล่าวกันว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการรูวิธี ดังนั้นเราจึงสามารถ
เรียนรูทุกสิ่งได ใช่ไหม เราสามารถเรียนไดทุกสิ่ง ดังนั้นนี่จึงเปนศาสตร์ประเภท
หนึ่งที่อยู่เหนือโลกนี้ ซึ่งเราก็สามารถเรียนรูไดดวย และมันฟงดูแปลกมาก
แต่ยิ่งสูงขึ้นเท่าใดก็ยิ่งง่าย มันง่ายกว่าที่เราไปโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัยที่
เต็มไปดวยคำถามและปญหาคณิตศาสตร์อันซับซอนทั้งหลายเหล่านี้

ภายในระดับที่ ๒ มีระดับที่แตกต่างมากมายดวยเช่นกัน แต่ฉันแค่
ทำใหมันสั้น เพราะฉันไม่สามารถบรรยายถึงรายละเอียดความลับอะไรต่อมิอะไร
ทั้งหมดของสวรรค์ได อย่างไรก็ตามท่านก็จะทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อท่าน
เดินทางไปกับอาจารย์ผูที่เคยเดินทางไปแลว ดังนั้นมันจึงไม่เปนความลับ แต่
มันนานเกินไปถาเราตองหยุดในแต่ละชั้น ซึ่งมีระดับย่อยมากมายและเราตอง
สำรวจทุกสิ่ง มันใชเวลานานเกินไป ดังนั้น บางครั้งอาจารย์จึงเพียงนำทางท่าน
อย่างรวบรัดจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง เร็วมาก ฉับ ฉับ ฉับ เพราะถาท่าน
มิไดมีอะไรเกี่ยวของกับการเปนอาจารย์แลว ท่านก็ไม่จำเปนตองเรียนรูทั้งหมด
มากนัก มันจะทำใหท่านปวดศีรษะ ดังนั้นอาจารย์จึงเพียงนำท่านเดินทางผ่าน
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และกลับบาน เพราะไม่เช่นนั้นแลว มันจะใชเวลานาน บางครั้งมันใชเวลาทั้ง
ชีวิต แต่การรูแจงนั้น เราทำไดในทันที

แต่นั่นเปนเพียงการเริ่มตน ก็เหมือนการลงทะเบียน วันแรกที่ท่าน
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย ท่านก็กลายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยทันที แต่นั่น
ไม่ไดหมายความว่า ท่านไดปริญญาเอกแลว หลังจาก ๖ ป ๔ ป หรือ ๑๒ ป 

แลวท่านจึงจะได ถานั่นคือมหาวิทยาลัยที่แทจริง ถาท่านลงทะเบียน และท่าน
ตองการที่จะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างจริงจังแลว จึงทำใหทั้ง ๒ ฝายตอง
ร่วมมือกัน

ในทำนองเดียวกัน ถาเราตองการขึ้นเหนือโลกนี้ไป ตัวอย่างเช่นถาแค่
พูดกันสนุกๆ เพราะเราไม่มีที่อื่นใดจะไปในนิวยอร์ค เราไดทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับ
แมนฮัตตัน ชายหาดลองบีช ชายหาด “สั้น” และทุกชายหาด (เสียงหัวเราะ) 

สมมุติว่าเราตองการเดินทางไปยังสถานที่ของมนุษย์ต่างดาว เพื่อดูว่าเกิดเรื่อง
อะไรขึ้น ตกลงไหม ทำไมไม่ไดล่ะ ในเมื่อเราจ่ายเงินมากมายไปไมอามี่ ฟลอริดา 

เพียงเพื่ออาบน้ำในทะเล แลวทำไมบางครั้งเราจึงจะไปโลกอื่นที่อยู่เหนือโลกนี้
บางไม่ได เพื่อดูว่าดาวเคราะห์ของเพื่อนบานของเราหนาตาเปนอย่างไร และ
ผูคนที่นั่นรูสึกอย่างไร ฉันไม่คิดว่า มันเปนอะไรที่แปลก มิใช่หรือ มันเปนเพียง
การเดินทางที่ไกลขึ้นเล็กนอยประเภทหนึ่ง และเปนการเดินทางทางจิต การ
เดินทางดวยจิตวิญญาณแทนการเดินทางทางกาย การเดินทางมีอยู่ ๒ ประเภท 

ดังนั้น มันจึงเปนเหตุเปนผลอย่างมากและเขาใจง่ายมาก

บัดนี้ เราอยู่ ณ ระดับที่ ๒ มีอะไรอีกที่ฉันควรจะบอกแก่ท่านอีก นี่คือวิธี 

ที่เรายังอยู่ในโลกนี้ต่อไป แลวเราก็มีความรูของโลกอื่นในเวลาเดียวกัน เพราะ
เราเดินทาง

ก็เหมือนที่ท่านเปนพลเมืองอเมริกันคนหนึ่ง หรือท่านเปนพลเมือง
ของประเทศอื่นในโลก แต่แลวท่านก็เดินทางจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง 

เพียงเพื่อทราบว่า ประเทศเพื่อนบานมีลักษณะอย่างไร และฉันเดาว่า พวกท่าน



20		กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที	 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

จำนวนมากในองค์การสหประชาชาติ มิใช่ชาวอเมริกันแต่กำเนิด ใช่หรือไม่ใช่ 

ดังนั้น ตอนนี้ท่านทราบสิ่งเดียวกัน เราสามารถเดินทางไปยังดาวดวงต่อไปหรือ
ระดับต่อไปของชีวิต เพื่อใหเขาใจ เพราะระยะทางมันไกลมาก ดังนั้น เราจึงไม่
สามารถเดินไปได เราไม่สามารถขึ้นจรวดได เราไม่สามารถแมแต่ขึ้นจานบิน
ไปได

โลกบางแห่งไกลเกินกว่าที่จานบินจะสามารถบินไปได จานบิน หมายถึง
วัตถุที่ไม่สามารถระบุได สิ่งซึ่งบินว่อนบนอากาศ ใช่ ปจจุบันมีเครื่องมือภายใน
ตัวเราซึ่งบินเร็วกว่าจานบินใดจะสามารถทำได นั่นคือวิญญาณของเราเอง 

บางครั้งเราเรียกมันว่าจิตวิญญาณ และเราสามารถบินไดดวยสิ่งนี้ โดยปราศจาก
เชื้อเพลิง ปราศจากตำรวจ หรือการจราจรติดขัดหรือสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น และไม่
จำเปนตองเปนห่วงว่า วันหนึ่ง ชาวอาหรับไม่ขายน้ำมันใหเรา (เสียงหัวเราะ) 

เพราะมันมีทุกอย่างครบในตัวเอง ไม่เคยชำรุด นอกจากเมื่อเราตองการทำลาย
มัน ดวยการฝาฝนกฎเกณฑ์ของจักรวาล ก่อกวนความกลมกลืนของสวรรค์และ
โลก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงไดง่ายมาก เราจะบอกวิธีการแก่ท่าน ถาท่านสนใจ
ใคร่รู

ตัวอย่างเช่น ฉันจะพูดย่อๆ ตกลงไหม ฉันมิใช่นักเทศน์ อย่ากังวล ฉัน
ไม่นำท่านไปโบสถ์หรอก แค่เพื่อเปนการยกตัวอย่าง

มีกฎบางขอใน จักรวาล ที่เราควรจะทราบ ก็เหมือนเมื่อเราขับรถ เรา
ตองทราบกฎจราจร ไฟแดง ท่านหยุด ไฟเขียว เราไป ใหชิดซายในเลนขวา 

ทางหลวงแผ่นดิน ความเร็วเท่าไร ดังนั้น จึงมีกฎง่ายมากบางประการในจักรวาล 

ในจักรวาลทางวัตถุ เหนือโลกของเรา เหนือจักรวาลทางวัตถุนี้ ไม่มีกฎ ไม่มีกฎ
โดยสิ้นเชิง  เราเปนอิสระ เปนพลเมืองอิสระ แต่เราตองไปเหนือจากนั้นเพื่อที่จะ
เปนอิสระได และตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลก ในร่างกายทางวัตถุ เราควรที่จะ
ปฏิบัติอยู่ภายใตกฎใหมากที่สุดเท่าที่จะเปนไปได เพื่อที่เราจะไดไม่เดือดรอน 

แลวยานพาหนะของเราก็จะไม่เกิดความเสียหาย เราจึงสามารถบินไดเร็วกว่า 
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สูงกว่าโดยไรปญหา

กฎนี้ไดถูกเขียนในพระคริสต์ธรรมของคัมภีร์คริสต์ศาสนาของท่านและ
ในคัมภีร์พุทธศาสนาหรือในคัมภีร์ของศาสนาฮินดู กฎที่ง่ายมาก เช่น เราไม่
ทำรายเพื่อนบาน เราไม่ฆ่า เจาจะตองไม่ฆ่า ไม่ล่วงประเวณี และไม่ขโมย และ
ไม่เสพของมึนเมา ซึ่งรวมถึงสิ่งเสพติดทุกวันนี้ บางทีพระพุทธเจาทรงทราบดี
ว่า ในศตวรรษที่ ๒๐ เราจะคิดคนโคเคนขึ้นทำนองนั้น ดังนั้น พระองค์จึงตรัสว่า 

หามเสพสิ่งเสพติด สิ่งเสพติดรวมถึงการพนันทุกชนิด และอะไรก็ตามที่ทำให
จิตใจของเราติดในความสุขกาย และลืมการเดินทางของจิตวิญญาณ

ถาเราตองการบินเร็ว สูง และไรอันตราย เหล่านี้ก็คือกฎทางวัตถุ คลาย
กับกฎทางฟสิกส์ เมื่อจรวดตองการบิน นักวิทยาศาสตร์ตองปฏิบัติตามกฎบาง
ขอ เท่านั้นเอง เขาใจไหม ดังนั้น เราตองระมัดระวังมากขึ้นขนาดไหน เพราะ
เราตองการบินสูงกว่านั้น สูงกว่าที่จรวดสามารถบินได เร็วกว่าจานบิน แต่มี
รายละเอียดบางอย่างที่สามารถอธิบายต่อได หากท่านสนใจ และนั่นคือ ณ เวลา
ประทับจิต ตอนนี้ เราไม่ตองการทำใหท่านเบื่อกับศีลทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งอาจ
ทำใหท่านกล่าวขึ้นมาไดว่า “ฉันทราบแลวๆ ฉันอ่านมันในพระคริสต์ธรรม ศีล 

๑๐ ใช่ไหม บัญญัติ ๑๐ ประการ”

ที่จริง พวกเราจำนวนมากอ่านศีล แต่มิไดสนใจมันอย่างลึกซึ้งสักเท่าใด
นัก หรือมิไดเขาใจอย่างลึกซึ้ง หรือบางทีเราอาจจะอยากที่จะเขาใจอย่างที่เรา
เขาใจ แต่มิใช่ดั่งความหมายที่แทจริง เพราะฉะนั้น บางครั้งมันจึงไม่เสียหายอะไร
ที่จะเตือนเราหรือที่จะฟงความหมายของสิ่งนั้นลึกซึ้งขึ้นสักเล็กนอย ตัวอย่าง
เช่น ในพระคริสต์ธรรม ในหนังสือคัมภีร์ฉบับเก่า หนาแรก พระเจาตรัสว่า ฉัน
สร้างสัตว์ทั้งมวลเพื่อเปนเพื่อนเธอและช่วยเธอ และให้เธอปกครอง
พวกมัน แลวพระองค์ก็ตรัสว่า พระองค์สรางอาหารทั้งหมดใหสัตว์ แต่ละตัวก็
กินอาหารคนละอย่างกัน แต่พระองค์มิไดบอกเราใหรับประทานพวกเขา มิใช่
หรือ และพระองค์ตรัสว่า ฉันสร้างอาหารทั้งมวลพืชสมุนไพรทั้งหมดในทุ่ง
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และผลไม้บนต้นไม้ซึ่งรสดีถูกปากและต้องตา เหล่านี้จะเปนอาหารของ
เธอ แต่มีผูคนไม่มากสนใจสิ่งนั้น และผูสนับสนุนพระคริสต์ธรรมจำนวนมาก
จึงยังคงรับประทานเนื้อสัตว์ โดยไม่มีความเขาใจในสิ่งที่พระเจาหมายถึงอย่าง
แทจริง

และถาเราทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจะทราบว่า 

เราไม่เหมาะสมกับการรับประทานเนื้อสัตว์ ระบบของเรา ลำไสของเรา กระเพาะ
ของเรา ฟนของเรา ดวยหลักทางวิทยาศาสตร์แลว ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรา
ถูกสรางใหเหมาะสมกับอาหารวี แก นเท่านั้น ดวยเหตุนี้ ผูคนส่วนใหญ่จึงเปนโรค 

แก่เร็ว อ่อนเพลีย และเชื่องชา ทั้งๆ ที่พวกเขาเกิดมาฉลาดหลักแหลมยิ่งนัก 

ต่อมาพวกเขากลายเปนคนเฉื่อยชากว่าเดิมทุกวัน และยิ่งพวกเขาชราภาพ
เท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งรูสึกแย่ลง เพราะเราไดทำลาย “ยานพาหนะ” ของเรา 

“วัตถุการบิน” ของเรา “จานบิน” ของเรา ดังนั้น ถาเราอยากที่จะใชยานพาหนะ
นี้ใหนานขึ้นและปลอดภัยขึ้นเล็กนอย เราตองดูแลมันใหถูกวิธี

ตัวอย่างเช่น เรามีรถคันหนึ่ง ท่านลวนขับรถ ถาเราเติมน้ำมันรถเขาไป
ผิดประเภท มันจะเกิดอะไรขึ้น บางทีมันอาจจะแล่นเพียง ๒-๓ ฟุต แลวก็หยุด 

และท่านตำหนิรถไม่ได เพราะมันเปนความผิดพลาดพพของเรา เราเติมเชื้อเพลิงที่
ผิดบางอย่างซึ่งไม่ควรอยู่ในนั้นลงไป หรือถาในน้ำมันรถของเรามีน้ำอยู่ใช่ไหม 

บางทีมันจะสามารถแล่นไดพักหนึ่ง แต่มันจะเกิดปญหาในเวลาต่อมา หรือถา
น้ำมันเครื่องของเราสกปรกเกินไป และเราไม่ทำความสะอาดมัน มันก็จะแล่น
ไดสักพักหนึ่ง แลวเราก็จะมีความยุ่งยาก และบางครั้งมันจะเกิดการระเบิดขึ้น 

เพียงเพราะเรามิไดดูแลรถของเราอย่างถูกวิธี

ในทำนองเดียวกัน ร่างกายของเราก็เหมือนยานพาหนะ ซึ่งเราสามารถ
ใชบินจากที่นี่ไปชั่วนิรันดร สู่ระดับปญญาทางวิทยาศาสตร์ที่สูงมาก แต่บางครั้ง
เราทำลายมัน และเราไม่ใชมันเพื่อเปาหมายที่ถูกตอง ตัวอย่างเช่น รถของเรา
ตองแล่นหลายไมล์ เพื่อนำเราไปถึงสำนักงาน ไปหาเพื่อนๆ ของเรา และไปสู่
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ทัศนียภาพที่สวยงามต่างๆ แต่แลวเราก็ไม่ดูแล เราเติมน้ำมันรถผิด หรือเรา
ไม่ดูแลน้ำมันหล่อลื่น เราไม่ดูแลหมอน้ำ ทุกสิ่ง แลวมันก็แล่นไม่เร็วนัก มันก็
แล่นไดไม่นานนัก แลวเราก็เพียงวิ่งรอบในสนามหญาของเรา ในสวนหลังบาน
ของเรา นั่นก็ไม่เปนไรเช่นกัน แต่มันแค่สูญเสียประโยชน์ที่เรามุ่งหมายไวในการ
ซื้อรถของเรา มันเพียงสิ้นเปลืองเงิน เวลา และพลังงานของเราเท่านั้นแหละ 

ไม่มีใครจักตองถูกตำหนิ ไม่มีตำรวจจะปรับอะไรท่าน เพียงแค่ว่า ท่านซื้อรถมา
เสียเปล่า สิ้นเปลืองเงินของท่าน แทนที่ท่านอาจจะไดเดินทางไปไกลยิ่งขึ้น เห็น
สิ่งต่างๆ มากมาย และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพต่างๆ

ทำนองเดียวกัน กายเนื้อของเรา เราสามารถอาศัยอยู่ในโลกนี้ได และ
เราก็สามารถดูแลกายเนื้อนี้ได เรามีเครื่องมืออื่นที่เราสามารถบินเหนือสิ่งนั้นได 

ก็เหมือนกับมนุษย์อวกาศนั่นแหละ เขานั่งในจรวด จรวดคือเครื่องมือของเขา 

เขาควรดูแลมันใหดี เขาไม่ควรจะฝาฝนกฎของฟสิกส์เพื่อที่ว่าจรวดของเขาจะ
ไดบินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่มนุษย์อวกาศที่อยู่ภายในนั้นคือสิ่งสำคัญ 

จรวดลำนั้นนำเขาไปยังจุดหมายปลายทางของเขา แต่จรวดมิใช่วัตถุประสงค์
หลัก สิ่งสำคัญคือมนุษย์อวกาศ และจุดหมายปลายทาง หากเขาแค่ใชสิ่งนั้น
เพียงวิ่งรอบๆ ชายหาดลองไอส์แลนด์แลว เมื่อนั้นก็จะเปนการเสียเวลา และ
เสียเงินของประเทศอีกดวย

ดังนั้น ร่างกายของเราจึงมีค่าอย่างยิ่ง เพราะภายในนี้มีอาจารย์นั่งอยู่ 

ดวยเหตุนี้เอง มันจึงถูกกล่าวในพระคริสต์ธรรมว่า เธอไม่ทราบหรือว่า เธอ
คือวิหารของพระเจ้า และพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสถิตอยู่ภายในตัว
เธอ พระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งเดียวกัน ถาเรามีพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หรือ
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพ ท่านสามารถจินตนาการไดไหมถึงความน่าเกรงขาม
อย่างไร มีความสลักสำคัญยิ่งยวดเพียงใด แต่ผูคนจำนวนมากอ่านสิ่งนี้อย่าง
รวดเร็วแต่ไม่เขาใจ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของประโยคนี้ และมิไดพยายาม
คนหาคำตอบ ดังนั้น นี่เปนมูลเหตุที่ทำใหลูกศิษย์ของฉัน พวกเขาชอบที่จะ
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ทำตามคำสอนของฉัน เพราะพวกเขาสามารถคนพบไดว่าใครนั่งอยู่ขางใน 

และอะไรอยู่เหนือโลกนี้ นอกจากการดิ้นรนของเราทุกวัน การทำมาหากิน การ
ประทวง และปญหาทางกายภาพทั้งหลายเหล่านี้ของเรา

เรามีความสวยงามมากกว่านี้ มีเสรีภาพและความรูมากกว่านี้อยู่ภายใน 

และหากเราทราบวิธีการที่ถูกตองที่จะติดต่อกับสิ่งนี้ สิ่งนี้ลวนเปนของเรา เพราะ
เรามีพวกมันอยู่ภายใน แค่เพียงเพราะเราไม่ทราบว่า กุญแจนั้นอยู่ที่ใด และเรา
ล็อกกุญแจ “บาน” หลังนี้ไวเปนเวลานาน และบัดนี้เราไดลืมไปว่า เรามีทรัพย์
สมบัตินี้อยู่เท่านั้นเอง 

ดังนั้น ผูที่เรียกกันว่าอาจารย์ ก็คือผูซึ่งสามารถช่วยเราเปดประตู และชี้
ใหเราเห็นไดว่า อะไรเปนของเราอยู่แลว แต่เราจำเปนตองใชเวลาในการเดินเขา
ไปหามัน และตรวจสอบทุกสิ่งที่เรามี

ดังนั้นอย่างไรก็ตามเรากำลังพูดถึงโลกชั้นที่ ๒ และท่านสนใจจะไปใน
อีกขั้นหนึ่งไหม (ผูฟง: สนใจ สนใจ ) ท่านตองการทราบทุกสิ่งโดยไม่ตองทำงาน
หรือ (ท่านอาจารย์หัวเราะ) ใช่แลว แต่อย่างนอยที่สุด คนบางคนก็สามารถบอก
ท่านไดว่าอีกประเทศหนึ่งมีลักษณะอย่างไร หากเขาเคยอยู่ที่นั่น ถึงแมท่านจะ
ไม่เคยไป ใช่ไหม อย่างนอยที่สุดท่านสนใจ บางทีท่านอาจจะตองการไป ตกลง 

แลวหลังจากโลกที่ ๒ ฉันยังมิไดจบโลกที่ ๒ ทั้งหมด แต่รูไหม เราไม่สามารถนั่ง
ที่นี่ไดตลอดวัน ดังนั้น หลังจากกาวไปถึงโลกที่ ๒ ท่านอาจจะมีพลังมากขึ้น ถา
ท่านตั้งใจและขยันเพื่อมัน ท่านจะไปถึงระดับชั้นที่ ๓ ที่เรียกกันว่าโลกที่ ๓ มัน
เปนกาวที่สูงกว่า

ผูที่ไปถึงโลกที่ ๓ อย่างนอย จะตองสะสางหนี้ทั้งหมดของโลกนี้อย่าง
เด็ดขาด ถาเราเปนหนี้อะไรต่อเจาแห่งโลกวัตถุนี้ เราจะไม่สามารถขึ้นไปได ก็
เหมือนว่า วถาท่านเปนอาชญากรของบางประเทศ ประวัติของท่านไม่บริสุทธิ์ 

ท่านก็ไม่สามารถผ่านพนพรมแดน เพื่อไปถึงอีกประเทศหนึ่งได ทีนี้ หนี้ของโลก
นี้ รวมถึงสรรพสิ่งมากมาย ที่เราไดกระทำไวในอดีตและในปจจุบันและอาจจะ
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หมายความรวมถึงชีวิตอนาคตทางกายภาพของเรา ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะสามารถ
เขาสู่เหนือ โลกได สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตองถูกชำระสะสาง ก็เหมือนเราจัดการ
ระเบียบพิธีการศุลกากร แต่เมื่อเราอยู่ในโลกที่ ๒ เราก็จะเริ่มจัดการกับกรรม
ส่วนเกินของอดีตชาติและปจจุบันนี้ เพราะถาปราศจากกรรมในอดีต เราจะไม่
สามารถดำรงอยู่ในชาติปจจุบันนี้ได

อาจารย์นั้นมีต่างกัน ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งไรกรรม แต่ท่านยืมกรรม
เพื่อลงมา อาจารย์อีกประเภทหนึ่งเหมือนคนธรรมดาอย่างเรา แต่ชำระกรรม
หมดแลว ดังนั้น ใครๆ ก็สามารถเปนอาจารย์ได อาจารย์ในอนาคต และบางครั้ง
อาจารย์ลงมาจากโลกที่สูงกว่าดวยกรรมที่ยืมมา ท่านคิดว่าการยืมกรรมฟงดู
แลวเปนอย่างไร (ท่านอาจารย์หัวเราะ) มันเปนไปได มันเปนไป ได

ตัวอย่างเช่น ก่อนท่านจะลงมาที่นี่ ท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อน และท่านได
เปนผูใหและผูรับกับผูคนต่างๆ บนโลกนี้เปนเวลาหลายยุคหรือหลายรอยป 

แลวท่านก็กลับไปสวรรค์หรือถึงที่พำนักของท่าน ซึ่งไกลมาก ชั้นต่างๆ อย่าง
นอยที่สุดชั้นที่ ๕ นั่นคือบานของเหล่าอาจารย์ สูงไปกว่าระดับชั้นที่ ๕ ก็ยังมี
ระดับชั้นที่ไกลกว่านั้นอีก

และเมื่อเราตองการกลับลงมา เนื่องดวยความเมตตาหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายบางอย่างจากพระบิดา เปนตน แลวเราก็จะลงมา และเนื่องจาก
บุญสัมพันธ์กับผูคนในอดีต เราสามารถยืมจากบัญชีกรรมของพวกเขาได
บางส่วน รูไหม ยืมแต่หนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรงดงามเกี่ยวกับผูคน เราสามารถยืม
หนี้ไดบางส่วน แลวเราก็ชดใชมันดวยพลังทางจิตวิญญาณของเราอย่างชาๆ 

จนกระทั่งเราเสร็จงานในโลกนี้ ดังนั้นนี่คือประเภทต่างๆ ของอาจารย์ และมี
อาจารย์ผูซึ่งมาจากโลกนี้ดวย หลังจากที่พวกเขาฝกฝน พวกเขาก็กลายเปน
อาจารย์ที่นี่ทันที เหมือนที่พวกท่านไดปริญญา ใช่ ก็เหมือนในมหาวิทยาลัย ก็
เหมือนที่เรามีศาสตราจารย์และมีนักศึกษา ผูซึ่งไดรับปริญญา และกลายเปน
ศาสตราจารย์ในภายหลัง มีศาสตราจารย์ทั้งที่เคยเปนศาสตราจารย์มานานแลว 
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และศาสตราจารย์ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ 

ดังนั้น ถาเราตองการไปถึงโลกที่ ๓ เราตองสะอาดหมดจด ไรร่องรอย
แห่งกรรมโดยสมบูรณ์ กรรมคือกฎของ การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ก็เหมือน
ที่เราปลูกเมล็ดสม แลวเราก็ไดสม ปลูกเมล็ดแอปเปล เราก็ไดแอปเปล ดังนั้น 

เหล่านี้คือสิ่งที่เรียกกันว่า กรรม นี่คือภาษาสันสกฤตของคำว่าเหตุและผลของ
กรรม คัมภีร์คริสต์มิไดพูดถึงกรรม แต่มีกล่าวไวว่า หวานเมล็ดใด คุณก็จะไดสิ่ง
นั้น นั่นคือสิ่งเดียวกัน

คัมภีร์คริสต์เปนคำสอนย่อๆอย่างหนึ่งของพระเยซู และถึงอย่างไร 

พระชนม์ชีพของพระองค์ก็สั้นดวยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงมีคำอธิบายใน
พระคัมภีร์ไม่มากนัก และพระคัมภีร์หลายเล่มก็ไดถูกแกไขตัดทอนเช่นกัน 

เพื่อที่จะปรับตามผูนำตามยุคสมัย เหล่านั้น ซึ่งไม่จำเปนว่าจะเปนผูที่มีความคิด
ทางจิตวิญญาณเสมอไป รูไหมผูคนซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างในทุกรูปแบบนายหนา 

มีนายหนาเต็มไปหมดในของทุกแง่มุมของชีวิต แต่พระคัมภีร์ที่แทจริง เรารูว่ามี
ความแตกต่างไปเล็กนอย ยาวกว่าเล็กนอย ละเอียดกว่า และเขาใจง่ายกว่า แต่
ถึงอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถพิสูจน์ไดมากนัก ดังนั้นเราจึงไม่พูดถึงมัน ผูคน
จะไดไม่พูดว่า เรากำลังพูดจาหมิ่นพระศาสนาอยู่ ฉะนั้นเราจะพูดถึงแต่สิ่งที่เรา
สามารถพิสูจน์ไดเท่านั้น

แลวท่านจะถามฉันว่า “ท่านกล่าวถึงโลกที่ ๒ โลกที่ ๓ และโลกที่ ๔ นี้ 

ท่านสามารถพิสูจน์มันไดอย่างไร” อันนี้ ฉันทำได ฉันสามารถพิสูจน์มันได ถา
ท่านเดินไปทางเดียวกับฉัน ท่านจะเห็นสิ่งเดียวกัน แต่ถาท่านไม่เดินไปกับฉัน 

ฉันก็ไม่สามารถพิสูจน์มันใหท่านเห็นได แน่นอน แน่นอน เพราะฉะนั้น ฉันจึง
กลาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะมีการพิสูจน์ เราไดพิสูจน์แลวดวยลูกศิษย์นับแสนๆ 

คนทั่วโลก ดังนั้น เราจึงสามารถพูดสิ่งที่เราทราบได แต่สิ่งนี้ท่านตองเดินไปกับ
ฉัน ท่านตองเดิน ถาไม่เช่นนั้น ท่านไม่สามารถกล่าวไดว่า “ท่านเดินแทนฉันที 

และเล่าใหฉันฟง และพิสูจน์ใหฉันเห็นทุกสิ่ง” ฉันทำไม่ได
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ตัวอย่างเช่น ถาฉันมิไดอยู่ในองค์การสหประชาชาติในหองนี้ ไม่ว่า
ท่านจะสาธยายถึงหองนี้ใหฉันฟงมากเท่าใดก็ตาม ตัวฉันเองก็ยังไม่ไดมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับหองนี้อย่างแทจริง ใช่ไหม ดังนั้น เราตองเดินกับใคร
ก็ตาม ซึ่งเปนผูนำทางที่ชำนาญ  และฉันมีศิษย์บางคนในหองนี้ ผูซึ่งมีสัญชาติ
ต่างๆ กัน พวกเขามีประสบการณ์ที่ฉันเพิ่งเล่าใหท่านฟง ในบางส่วนและบางคน
ก็ทั้งหมด

แลวเหนือโลกที่ ๓ ก็ยังมิใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ฉันบอกท่าน เปนเพียง
ส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง คลายกับเปนเรื่องเล่าถึงการเดินทาง เปนการบรรยาย
ถึงสิ่งต่างๆ อย่างละเล็กละนอย และไม่ละเอียดเท่าใดนัก แมแต่ตอนที่เรา
อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับบางประเทศ มันก็มิใช่ประเทศนั้นจริงๆ ใช่ไหม 

เพราะฉะนั้น เรามีหนังสือมากมายเกี่ยวกับการเดินทาง เกี่ยวกับประเทศต่างๆ 

ในโลก แต่เรายังคงชอบไปที่นั่นดวยตัวของเราเอง เราทราบเกี่ยวกับสเปน กรี ก 

และเทเนรีฟ สิ่งเหล่านี้เปนเพียงภาพยนตร์ หรือเปนเพียงหนังสือ แต่เราตองไป
ที่นั่น และประสบความเพลิดเพลินกับการอยู่ที่นั่น และอาหารที่พวกเขาจัดให 

และน้ำทะเลรสดี และอากาศที่ดี และผูคนที่เปนมิตร และบรรยากาศทุกชนิด
ต่างๆ นานา ที่เราไม่สามารถประสบไดดวยการอ่านหนังสือ

ดังนั้น สมมุติว่าท่านไดผ่านโลกที่ ๓ ไปแลวอย่างไรต่อไปล่ะ แน่นอน 

ท่านย่อมไปถึงชั้นที่ ๔ ที่สูงกว่า และโลกที่ ๔ นี่ก็เหนือธรรมดามากแลว และเรา
ไม่สามารถเพียงแค่ใชภาษาง่ายๆ พรรณนาถึงสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ใหบุคคล
ธรรมดาฟงได ดวยเกรงว่าจะเปนการละเมิดพระผูเปนเจาของโลกนั้น เพราะโลก
นั้นงดงามมาก ถึงแมจะมีบางส่วนที่มืดมาก มืดกว่าคืนไฟฟาดับในนิวยอร์ค ท่าน
เคยมีประสบการณ์ที่เมืองทั้งเมืองอยู่ในความมืดไหม ใช่ มันมืดกว่านั้น แต่ก่อน
ที่ท่านจะไปถึงแสง มันมืดกว่านั้นอีก มันคลายกับเปนเมืองตองหาม ก่อนที่เรา
จะไปถึงความรูในพระเจา เราจะถูกหยุดอยู่ที่นั่น แต่ดวยอาจารย์ ดวยอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ ท่านสามารถผ่านมันไปได มิฉะนั้นแลว เราจะไม่สามารถพบเสน
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ทางในโลกอย่างนั้นได

เมื่อเราไปถึงระดับชั้นของชีวิตความเปนอยู่ที่แตกต่างกัน เรามิ
เพียงแต่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิญญาณเท่านั้น ทางกายภาพก็
เปลี่ยนแปลงดวย สติปญญาก็เปลี่ยนแปลงและอย่างอื่นๆ ทุกอย่างในชีวิตของ
เรา เรามองชีวิตต่างไป เราเดินต่างไป เราทำงานต่างไป แมแต่งานของเรา งาน
ประจำวันของเรา ก็มีความหมายต่างไป และเราเขาใจว่า ทำไมเราจึงทำงานวิธี
นี้ ทำไมเราจึงตองอยู่ในงานนี้ หรือทำไมเราจึงควรจะเปลี่ยนงานนั้น เราเขาใจ
เปาหมายของชีวิตของเรา ดังนั้น เราจึงไม่รูสึกรอนใจและกระวนกระวายใจ
อีกต่อไป ใช่ แต่เรารออย่างอดทนเปนอย่างยิ่ง เพื่อใหภารกิจของเราบนโลก
เสร็จสิ้น เพราะเราทราบว่า เรากำลังจะไปที่ไหนต่อ เราทราบ ในขณะที่เรากำลัง
มีชีวิตอยู่ นั่นคือสิ่งที่ถูกกล่าวไวว่า “ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่” ใช่ ใช่ และฉัน
คาดว่า ท่านบางคน คงเคยไดยินอะไรเช่นนี้มาก่อน แต่ฉันไม่ทราบว่าอาจารย์
ท่านใดสามารถพูดไดต่างไปจากนี้ (ท่านอาจารย์หัวเราะ) เวนแต่ว่าเราจะมี
ประสบการณ์ของปติอันแทจริงของประสบการณ์ภายใน

เมื่อกล่าวถึงเมอร์เซเดซเบนซ์กับเบนซ์ ทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกัน
อย่างไร จริงๆ แลว มันจำเปนตองเปนสิ่งเดียวกัน ดังนั้น ผูที่เปนเจาของเมอร์
เซเดซเบนซ์ หรือผูซึ่งรูจักเบนซ์ เขาจะพรรณนาว่าสองสิ่งนั้นเปนอย่างเดียวกัน 

แต่นั่นมิใช่เบนซ์ ดังนั้น ถึงแมฉันจะพูดกับท่านดวยภาษาที่ธรรมดามาก แต่สิ่ง
เหล่านี้มิใช่สิ่งธรรมดา แต่สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่เราตองประสบดวยตัวของเรา
เอง ดวยการทำงาน ความจริงใจ และดวยการนำทาง มันเปนวิธีที่ปลอดภัย
กว่า แมว่าบางทีมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่งในลานที่เราจะสามารถทำมัน
ไดดวยตัวของเราเอง แต่มันค่อนขางอันตราย มีความเสี่ยง และใหผลที่ไม่มั่นคง
ปลอดภัยสักเท่าใดนัก

บางคนในอดีต เช่น สวีเดนบอร์ก เขาคลายกับทำสำเร็จไดดวยตัวของ
เขาเอง หรือพระอาจารย์กรุด แจ ฟ ว่ากันว่า ท่านทำสำเร็จดวยตัวของท่านเอง 
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ไปตลอดทางตามลำพัง แต่เมื่อฉันอ่านเรื่องนี้ของบางคน พวกเขามิไดทำมันได
โดยปราศจากอันตรายและความยุ่งยากมากมาย และมันไม่จำเปนว่า พวกเขา
ทุกคนจะไปถึงชั้นที่สูงที่สุด

ดังนั้นหลังจากที่ท่านมาถึงชั้นที่สูงกว่า หลังจากชั้นที่ ๔ ท่านจะไปสู่
ระดับที่สูงกว่า บานของอาจารย์ ซึ่งก็คือชั้นที่ ๕ อาจารย์ทุกท่านมาจากที่นั่น 

ถึงแมระดับของพวกท่านจะอยู่สูงกว่าชั้นที่ ๕ พวกท่านก็จะอยู่ที่นั่น เพราะมัน
คือที่อยู่ของอาจารย์ และเหนือจากนั้น มีหลายแง่มุมมากมายของพระเจา ซึ่ง
ยากที่จะเขาใจ ฉันเกรงว่า จะทำใหท่านสับสน ดังนั้นบางทีฉันจะเล่าใหท่าน
ฟงในเวลาอื่น หรือบางทีอาจเปนช่วงเวลาหลังจากประทับจิต ตอนที่ท่าน
เตรียมพรอมมากกว่านี้เล็กนอย แลวฉันจะเล่าเรื่องมหัศจรรย์บางอย่างเกี่ยวกับ
จินตนาการของท่านใหฟงว่าบางครั้งมันมีความคิดผิดๆ มากมายเกี่ยวกับ
พระเจาอย่างไรบาง

คำถาม-คำตอบหลังการบรรยาย
ถ: ท่านบรรยายว่า อาจารย์สามารถยืมกรรมของผูคนได ในกรณีนั้น กรรมถูก 

ลบไปสำหรับคนเหล่านี้หรือ ผลที่เกิดขึ้นสำหรับคนเหล่านั้น คืออะไร
อ: อาจารย์สามารถลบกรรมของใครออกก็ได ถานั่นคือสิ่งที่อาจารย์เลือกที่จะ

ทำ ที่จริง ศิษย์ทุกคน ณ เวลาประทับจิต กรรมทั้งหมดในอดีตตองถูกลบทิ้ง
แลว ฉันเพียงแค่เหลือกรรมปจจุบันไว เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อ
ไปได มิฉะนั้นแลว เราจะตายในทันที เพราะเมื่อไม่มีกรรม ก็ไม่สามารถจะ
มีชีวิตที่นี่ได เพราะฉะนั้น อาจารย์จึงจำเปนตองลบกรรมที่เก็บสะสมไวเท่า
นั้น ดังนั้นคนจึงสะอาด และเหลือกรรมเพียงเล็กนอย เพื่อใหเขามีชีวิตต่อไป
และทำสิ่งที่เขาตองทำในชีวิตนี้ และหลังจากนี้ ก็เสร็จสิ้น ดวยเหตุนี้เอง เขา
จึงสามารถไปได มิฉะนั้นแลว เขาจะสามารถไปไดอย่างไร แมว่าเขาสะอาด
ในชาตินี้ แลวในอดีตชาติอีกล่ะ สะอาดเพียงใด เขาใจไหม
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ถ: เปาหมายของการปฏิบัติธรรมของท่านคืออะไร
อ: เปาหมายคืออะไรนะหรือ ฉันมิไดบอกคุณหรือ ก็เพื่อเดินทางเหนือโลกนี้ 

กลับไปสู่อาณาจักรของพระเจา รูจักปญญาของคุณ และเพื่อเปนคนที่ดีขึ้น
ในชาตินี้อีกดวย

ถ: มีกรรมในทุกอาณาจักรหรือไม่
อ: ไม่ทุกอาณาจักรหรอก เราจะมีกรรมจนถึงอาณาจักรที่ ๒ เท่านั้น เพราะ

จิตใจและสมองของเรา ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นไดถูก “ผลิต” ขึ้น ในระดับที่ ๒ 
เมื่อเราลงมาจากทางในระดับที่สูงกว่า ลงสู่ระดับทางวัตถุนี้ เพื่อที่จะทำงาน
บางอย่าง ตัวอย่างเช่น แมแต่อาจารย์ ลงจากระดับที่ ๕ มายังโลกแห่งวัตถุ 
แลวท่านก็จำตองผ่านไปถึงระดับที่ ๒ และรับ “คอมพิวเตอร์” เครื่องนี้มา 
และติดตั้งมันเขาไป เพื่อที่จะทำงานในโลกนี้ ก็เหมือนกับนักประดาน้ำ ผู
ซึ่งดำลงไปในทะเล เขาจะตองผ่านการเตรียมหนากากออกซิเจนและทุกสิ่ง 
ถึงแมตัวเขาเองมิไดดูตลกขบขันนัก แต่พอเขาสวมหนากากออกซิเจนและ
ชุดประดาน้ำ เขาก็ดูเหมือนกบ และตัวเราก็ดูเปนอย่างนั้นดวยในบางครั้ง 
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดูเหมือนจะเปนอุปสรรคทางร่างกายของเรา มิฉะนั้น
แลว ตัวเราจะไดไดไงดงามอย่างสมบูรณ์แบบ และถึงแมคุณจะคิดว่า คุณงดงาม
ขณะนี้ แต่คุณจะดูน่าเกลียดอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับ สิ่งที่คุณเปนจริงๆ เพราะ
เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราจำเปนตองสวม เพื่อที่จะดำลึกเพื่อทำงาน
ในโลกนี้

ดังนั้น หลังจากที่เราผ่านระดับที่ ๒ เพื่อไปสูงขึ้น เราจะตองทิ้งคอมพิวเตอร์
ของเราไวที่นั่น เราไม่ตองการอีกต่อไปบนนั้น ดังนั้นก็เหมือนเมื่อนัก
ประดาน้ำมาถึงฝง เขาจะถอดหนากากออกซิเจนของเขา และเครื่องมือ
ประดาน้ำของเขาออกทั้งหมด และเขาก็ดูดังเช่นที่เขาเคยเปน ใช่ไหม ถูก
แลว

ถ: ท่านกล่าวว่า ที่สุดของโลกที่ ๒ ก่อนที่เราจะขึ้นไปนั้น เราทิ้งกรรมทั้งหมด
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ของเราไวเบื้องหลัง หรือเราตองขจัดหรือลางกรรมทั้งหมดของเราก่อน นั่น
หมายความว่า รวมถึงกรรมทั้งหมดของอดีตชาติ ที่เรานำติดตัวมาในชาตินี้
ดวยหรือ

อ: ใช่แลว เพราะไม่มี “คอมพิวเตอร์” บันทึกอะไร เรามีกรรมเพียงเพราะเรามี
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มีจิตใจ มีสมอง ซึ่งมีไวเพื่อบันทึกประสบการณ์
ทั้งหมดของโลกทางกายภาพแห่งนี้ นั่นคือเหตุที่เราตองมีคอมพิวเตอร ์
ไม่ว่าเลวหรือดี เราก็บันทึกเอาไวในนี้ ดวยเหตุนี้เอง เราจึงเรียกว่ากรรม 
กรรมคืออะไร มันเปนเพียงประสบการณ์เลวหรือดีที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
เรา ประสบการณ์การเรียนรูของเราในหลายๆ ชาติ และเพราะเรามีสิ่งที่
เรียกกันว่าจิตสำนึก เราทราบว่า เราควรจะกระทำดี และบางครั้งเราอาจจะ
กระทำไม่ดี เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกสิ่งนั้นว่า กรรม และสิ่งไม่ดีก็กดหนัก
ลงมาบนตัวเรา เหมือนขยะและกระเปาเดินทางมากมาย เพราะกฎของ
แรงโนมถ่วงของโลก มันดึงเราลงมา และทำใหมันยากที่จะไต่ขึ้นไปบนภูเขา 
เนื่องจากวินัยทางศีลธรรมมากมายในโลกนี้ กฎมากมาย จารีตประเพณี
มากมาย วิถีปฏิบัติมากมายในประเทศต่างๆ ผูกมัดเราอยู่ภายในสิ่งที่คิดกัน
ขึ้นว่า อะไรคือสิ่งที่ดีและไม่ดี ผิดและไม่ผิด ดังนั้นเมื่อเราเกี่ยวของกับผูคน
บนโลกนี้ เราก็จะมีประสบการณ์ ความดีความชั่ว ผิดและบริสุทธิ์ ตามจารีต
ประเพณี วิถีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศนั้น และมันจะกลายเปนนิสัยที่
ทำใหเราคิดไปเองว่า เราทำสิ่งนี้ เราผิด เราทำสิ่งนั้น เราเปนคนไม่ดี และ
ทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในที่นี้ นั่นคือสิ่งที่ทำใหเราเวียนว่ายตายเกิด และทำ
ใหเราถูกมัดในโลกวัตถุนี้หรือโลกที่สูงกว่าเล็กนอย แต่ไม่สูงพอ เพราะ
ไม่เปนอิสระพอ เราไม่เบาพอที่จะลอยเหนือขึ้นไป เพราะมโนคติ อคตินี้
ทั้งหมด

ถ: มันถูกลิขิตไวแลวหรือไม่ว่า เราจะไปถึงระดับหนึ่งๆ ในแต่ละชาติที่เราเกิด
อ: ไม่ เรามีเจตจำนงเสรีที่จะวิ่งเร็วขึ้นหรือชาลง ตัวอย่างเช่น รถของท่าน ท่าน
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เติมน้ำมันรถ ๑๐๐ ลิตร แต่ท่านสามารถไปถึงปลายทางเร็วขึ้น หรือท่าน
อาจไปถึงปลายทางชาลง มันแลวแต่ท่าน

ถ: ฉันเพียงตองการถามท่านเรื่องเทวดา นางฟา พวกเขาอยู่ที่ระดับไหน
อ: พวกเขาอยู่ที่ระดับใดนะหรือ โอ มันแลวแต่ว่า พวกเขาเปนเทวดานางฟา

ประเภทใด
ถ: เทพารักษ์

อ: เทพารักษ์ พวกเขาสามารถอยู่ถึงระดับที่ ๒ นางฟาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
มนุษย์ มีบารมีนอยกว่า พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อรับใชเรา

ถ: พวกเขาจะไม่เคยไปในระดับที่เหนือกว่าระดับนั้นหรือ
อ: ไม่ เวนแต่ว่าพวกเขาจะกลายเปนมนุษย์ พวกเขาลวนอิจฉามนุษย์อย่างยิ่ง 

เพราะพระเจาอยู่ภายในตัวพวกเขา เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด
ที่จะกลายเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา แต่นางฟาเทวดาไม่มีเครื่องมือเช่นนี้
เหมือนกับมนุษย์ มันซับซอน เอาไวฉันจะพูดกับคุณในวันหลัง

พวกเขาคือสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชน์ของเราเช่นกัน ดูสิ ทูตสวรรค์
ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น ถามันถูกสรางโดยพระเจา เมื่อนั้น มันก็ถูก
สรางใหรับใชเรา และพวกเขาไม่จำเปนตองไปไกลกว่านั้น แต่พวกเขา
สามารถทำได บางครั้งบางสิ่งบางอย่างถูกสรางโดยปราศจากการวางแผน
ที่จะพัฒนา

ตัวอย่างเช่น ในบานของคุณ คุณสรางบางสิ่งขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบาย
ของคุณเอง เช่น ถาคุณนั่งอยู่ที่นี่ และคุณสามารถเปดและปดไฟทั่วบานและ
สวนของคุณได และเปดและปดโทรทัศน์ได เพราะคุณประดิษฐ์มันเพื่อตัว
คุณเอง เพียงเพื่อไวรับใชคุณ เพราะถึงแมมันดีกว่าคุณในบางดาน เหมือน
อย่างที่มันเปนอยู่และควบคุมทุกสิ่งได และคุณจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได
ดวยความพยายามของมนุษย์ แต่นั่นไม่ไดหมายความว่ามันดีกว่าคุณ มัน
ถูกสรางเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวก็คือเพื่อรับใชคุณ แมว่ามันดีกว่า
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คุณ แต่มันไม่ใช่ ถูกตองไหม เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปนมนุษย์ได
เลย

ถ: ท่านอาจารย์ชิงไห่ครับ ผมอยากทราบว่า เพราะเราอยู่ในร่างกายขณะนี้ 
เปนไปไดไหมว่า เราเคยพลาดที่จะหลุดพนจากร่างกายนี้มาก่อน เราไดอยู่
ในสภาพนี้เสมอมาหรือ หรือว่าเราไดอยู่ในสภาพที่ดีกว่ามาก่อน หรือเคย
อยู่มาแต่ในสภาพนี้ อะไรคือทัศนคติที่ดี หรือการดำเนินการที่ดี ที่จะกาวไป
ขางหนาอย่างรวดเร็ว

อ: การจะทิ้งร่างกายและกาวไปขางหนาหรือ ใช่ เราทำได ถาเราทราบวิธี มี
วิธีต่างๆ มากมายในการทิ้งร่างกายไวเบื้องหลัง และขึ้นเหนือโลกนี้ไป 
บางคนไปไม่ไกล บางคนไปไกลมาก และบางคนไปจนสุด ดังนั้น ตามการ
เปรียบเทียบ ที่ฉันไดกระทำดวยการวิจัยต่างๆ ของฉัน ตั้งแต่ฉันเยาว์วัย 
ถึงแมว่าฉันยังคงดูเยาว์อยู่ตอนนี้ แต่ฉันอายุเยาว์กว่า วิถีของเรานี่ดีที่สุด 
ใช่ ไปที่ที่ไกลที่สุด ไปที่ไกลที่สุด ไกลจนสุดทาง

มีวิธีอื่นมากมาย ถาท่านเลือกที่จะลอง ท่านก็สามารถเลือกได  มีมากมายใน
ตลาด บางวิธีไปถึงโลกอสูร บางวิธีไปถึงระดับชั้นที่ ๓ หรือที่ ๔ แต่ไม่มาก
นัก ที่สามารถไปถึงระดับชั้นที่ ๕ ได ดังนั้น วิถีของเรา การปฏิบัติของเรา
มีไวเพื่อนำท่านถึงชั้นที่ ๕ ก่อนที่เราจะปล่อยใหท่านเปนอิสระ ใหท่านไป
ตามลำพัง และต่อจากนั้น เราสามารถเขาใกลแง่มุมต่างๆ ของพระเจา 
เหนือระดับที่ ๕ ได แต่มันมิใช่อะไรที่น่ารื่นรมย์เสมอไป

เราจินตนาการเสมอว่า ยิ่งสูงยิ่งดี มันไม่จริงเสมอไป ตัวอย่างเช่น บางครั้ง
เราเขาไปในพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่ง และเราไดรับเชิญใหเขาไปในหอง
นั่งเล่นของอาจารย์ เรานั่งอยู่ที่นั่น และเราไดรับบริการดวยเครื่องดื่มเย็น 
อาหารที่ดีเลิศและทุกสิ่งทุกอย่าง แลวเราก็คิดว่า เราควรจะเขาไปในบานให
ลึกขึ้นสักเล็กนอยและมองดู แลวเราเขาไปในเขตขยะ และรูไหม มันยังมีสิ่ง
อื่นๆ อีกมากมายภายในบาน แต่มันไม่สำคัญเสมอไป และเมื่อเราเขาไปใน
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หองไฟฟา ซึ่งอยู่หลังบานพอดี เลยบานไป เราจะถูกไฟดูดแลวเราก็จะตาย
อยู่ที่นั่น ดังนั้นมันไม่จำเปนเสมอไปที่เราจะแนะนำใครๆ ใหเขาไปในสถาน
ที่ต่างๆ ใหลึกขึ้น แต่เราสามารถทำสิ่งนั้นไดหากเราอยากจะผจญภัย

ถ: ฉันมีคำถาม ๒ ขอ ขอหนึ่งก็คือ ถาเราตองมีความทรงจำของอดีตชาติ
ความทรงจำในอดีตชาติมาจากไหน  และขอที่ ๒ อดีตชาติเกี่ยวพันอย่างไร
กับกรรม และเกี่ยวพันอย่างไรกับความเขาใจในปจจุบันของคน มันคือส่วน
ของ “สัมภาระส่วนเกิน” ใช่หรือไม่

อ: ใช่ ใช่ มันเกี่ยวโยงกันอย่างยิ่ง คำถามแรก กรรมในอดีตมาจากไหน ท่าน
สามารถอ่านบันทึกอดีตชาติไดแน่นอน และบันทึกของอดีตชาติ ตามที่ฉัน
ไดบอกท่านว่า มาจากบันทึกของฟา ใช่ และมันคือหองสมุดประเภทหนึ่ง
ในโลกที่ ๒ ซึ่งเปดใหใชไดสำหรับใครก็ตาม ผูซึ่งสามารถไปถึงที่นั่นได มิ
ใช่ว่า ทุกคนสามารถไปหองสมุดขององค์การสหประชาชาติ และมีโอกาสใช
มันได แต่ฉันทำได ตัวอย่างเช่น วันนี้ เพราะฉันไดรับเชิญใหพูดในองค์การ
สหประชาชาติ ใช่ไหม มิใช่ว่าทุกคนสามารถเขามาได แต่ท่านทำได เพราะ
ท่านเปนขาราชการประจำที่นี่ ดังนั้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราเขาสู่โลกที่ 
๒ เราสามารถอ่านอดีตชาติได นอกจากนี้ เมื่อเราเขาสู่โลกที่ ๑ บางส่วน เรา
ก็สามารถมองเห็นอดีตชาติของคนไดเปนบางส่วนดวย แต่นั่นมิใช่บันทึกที่
สูงส่งและสมบูรณ์สักเท่าใดนัก

และประสบการณ์ของอดีตชาติเหล่านี้ เกี่ยวของกับกรรมปจจุบันอย่างไร  เรา
สามารถกล่าวไดว่า สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ที่เราไดเรียนรู เพื่อที่จะรับมือ
กับชาติปจจุบัน สิ่งที่ท่านสะสมไวในอดีต ท่านจะนำมาใช ในชาติปจจุบัน
นี้ไดในทำนองเดียวกัน การมีประสบการณ์ที่ไม่มีความสุขมากมายในอดีต 
จะทำใหท่านรูสึกตกใจ เมื่อท่านเห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่คลายคลึงกับ
อดีตชาติ ตัวอย่างเช่น ถาชาติที่แลว ท่านตกบันไดโดยอุบัติเหตุ แลวทำให
ตัวท่านเองไดรับบาดเจ็บอย่างยิ่งและอยู่ในความมืด ไม่มีใครช่วยท่าน และ
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ตอนนี้ เมื่อท่านเดินลงบันได ท่านจะรูสึกกลัวเล็กนอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อมันลงไปลึกและมืดขางล่าง ท่านจะรูสึกดิ้นรนต่อสูว่า จะไปดีหรือไม่ 
หรือถาชาติที่แลว ท่านไดศึกษาและวิจัยลึกซึ้งในสาขาทางวิทยาศาสตร์บาง
สาขาแลว ชาตินี้ท่านจะพบว่า ตัวท่านเองยังสนใจเรื่องนั้นอย่างมาก ดังนั้น 
ท่านจึงรูสึกยังคงเหมือนกับมีแรงดึงดูดต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชนิด
ใดๆ ก็ตามถึงแมท่านมิใช่นักวิทยาศาสตร์ในตอนนี้

ดวยเหตุนี้เอง โมซาร์ท เขาจึงเปนอัจฉริยบุคคล เมื่อเขาอายุ ๔ ขวบ เขา
ตรงไปที่เปยโน และเขาก็ยังคงมีชื่อเสียงจนถึงตอนนี้ เขาเปนผูที่หลักแหลม
เกินมนุษย์ทั่วไป เพราะเขาไดฝกฝนตนในชาติอื่นๆ มากมาย จนกระทั่งเขา
ถึงระดับของอาจารย์ แต่แลวเขาก็เสียชีวิต ก่อนที่เขาไปถึงจุดสูงสุดของ
อาชีพของเขา เขาก็ตาย และเขาไม่พอใจที่จะละจากอาชีพของเขาไปอย่าง
นั้น เพราะเขารักดนตรี ดังนั้น เขาจึงกลับมา และประสบการณ์การเรียนรู
ของเขาทั้งหมดจากพรสวรรค์ดานดนตรีในอดีตไดหวนกลับมาหาเขา เพราะ
เขามีความปรารถนาอย่างแรงกลาที่จะทำต่อไป เมื่อตอนที่เขาตาย

และผูคนเหล่านี้บางคน เรียนรูสิ่งต่างๆ มากมายจากโลกอสูรหรือโลก
ที่ ๒ ก่อนที่พวกเขาจะเกิดใหม่บนโลกนี้อีกครั้ง เพราะฉะนั้น พวกเขาจึง
มีพรสวรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางดนตรี หรือทาง
วรรณคดี หรือทางการประดิษฐ์ชนิดใดๆ ซึ่งผูอื่นไม่ทราบ เห็นไหม การ
ประดิษฐ์ที่ค่อนขางจะมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ผูอื่นไม่สามารถเขาใจมันได และ
ไม่สามารถแมแต่ฝนที่จะประดิษฐ์ได พวกเขาทำได เพราะพวกเขาไดเคย
เห็นมัน และไดเรียนรูมันมาก่อน

ดังนั้น การเรียนรูมี ๒ ชนิดคือ ใน โลกนี้หรือใน เหนือ โลก ผูที่มีพรสวรรค์และ
อัจฉริยะอย่างอัจฉริยบุคคล พวกเขาคือผูเชี่ยวชาญจาก เหนือ โลก เช่น ใน
โลกอสูร โลกที่ ๒ บางครั้งจากโลกที่ ๓ ถาเขาเลือกที่จะกลับ มา พวกเขา
เหล่านี้คืออัจฉริยบุคคล
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ถ: ว่ากันอย่างเฉพาะเจาะจงแลว การประทับจิตของท่านรวมถึงอะไรบาง และ
เมื่อเราไดรับประทับจิตแลว การฝกในแต่ละวัน เกี่ยวของกับอะไรบาง

อ: ก่อนอื่น ท่านไม่ตองเสียค่าใชจ่ายและไม่มีขอผูกมัด นอกเสียจากว่า ท่าน
จะผูกมัดตัวท่านเอง หากท่านตองการกาวหนาขึ้นไป สำหรับเงื่อนไข ท่าน
ไม่จำเปนตองมีประสบการณ์ มิตองมีความรูมาก่อนเกี่ยวกับโยคะใดๆ หรือ
การนั่งสมาธิใดๆ แต่ท่านจำเปนตองยึดมั่นในการรับประทานอาหารวี แก น
ตลอดชีพ ไม่มีไข่ หรือสิ่งอื่นใดที่ไรการฆ่า ก็ใชได

ไข่ เนื่องจาก มันเกี่ยวของ กับการฆ่าอยู่ดวยครึ่งหนึ่ง ถึงแมมันเปนไข่ที่ไม่ฟก 
และมันมีคุณสมบัติในการดึงดูดพลังทางลบ ดวยเหตุนี้เองที่ผูคนมากมายใน
วงการนักร่ายเวทย์มนตร์ดำและขาว หรือพ่อมดวูดูมากมาย ที่เรียกกันว่าวู
ดู พวกเขาใชไข่ดึงตัวตนบางอย่างออกมาจากผูที่ถูกผีสิง ท่านทราบมันหรือ
ไม่ (มีคนหนึ่งตอบ: ทราบ) โอ ยอดเยี่ยม ถาฉันไม่สามารถใหการรูแจงใน
ทันทีกับท่านได อย่างนอยฉันก็มีขอพิสูจน์ในทันทีใหกับท่าน (เสียงหัวเราะ)
เวลาประทับจิต ท่านจะไดรับประสบการณ์ในเรื่องแสงและเสียงของพระเจา 
ดนตรีแห่งวิญญาณ มันจะดึงท่านขึ้นสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงกว่า ท่านจะเขาใจ
รสชาติของสมาธิ ความสงบสุขอันลึกล้ำและปติ และหลังจากนั้น ท่านอาจ
กลับไปฝกต่อที่บาน ถาท่านทำจริงจัง ถาไม่เปนเช่นนั้น ฉันก็ไม่สามารถ
ผลักดันท่านได ฉันไม่สามารถรบกวนท่านไดอีก ถาท่านทำต่อไป และ
ถาท่านตองการใหฉันช่วยท่านตลอดทางแลว ฉันก็จะทำต่อไป นั่นคือวิธี 
และการนั่งสมาธิวันละ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ตื่นแต่เชาตรู่ในตอนเชา ก่อนท่าน
หลับ นั่งสมาธิ ๒ ชั่วโมง และอาจจะครึ่งชั่วโมงในเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน เมื่อฉันมิไดพูดอยู่ที่นี่ ท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชั่วโมง 
ท่านสามารถปลีกตัวหลบในที่บางแห่ง และนั่งสมาธิ นั่นก็ ๑ ชั่วโมงแลว 
และตอนเย็น ท่านทำอีก ๑ ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง ตอนเชาก็ตื่นเชาขึ้นใหนั่ง
สมาธิอีก ๑ ชั่วโมง
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จากนั้นท่านควรจัดระเบียบชีวิตของท่านใหมากขึ้น ลดการดูโทรทัศน์ ลด
การคุยเล่น ลดการคุยโทรศัพท์ ลดการอ่านหนังสือพิมพ์ แลวท่านก็จะมี
เวลามากมาย ใช่ แทจริงแลวเรามีเวลามากมาย แต่บางครั้งเราผลาญเวลา
ของเราใหหมดไป ก็เหมือนกับรถของเราที่วิ่งในลานหลังบาน แทนที่จะไป
ลองไอส์แลนด์ ใช่ ท่านพอใจกับที่พูดไหม ไม่มีเงื่อนไขสำหรับท่าน ไม่มีอะไร
อีก นอกจากท่านจะมอบชีวิตใหแก่การปฏิบัติสมาธิตลอดชีพนี้ และทุกวัน 
ท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น และอภินิหารต่างๆ 
ในชีวิตของท่าน มิใช่ว่าท่านปรารถนามัน มันจะเกิดขึ้นอยู่ดี แลวท่านก็จะ
มีประสบการณ์จริงๆ ที่ว่า สวรรค์บนดินเปนอย่างไร ถาท่านเอาจริงเอาจัง
กับมัน นั่นเปนเหตุผลใหศิษย์ของเรานับแสนๆ คน ยังคงยึดมั่นต่อไป ยังคง
อยู่กับฉันหลังจากนั้นหลายป เพราะพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นและดีขึ้น 
เพราะพวกเขาเอาจริงเอาจังกับมัน และพวกเขาฝกฝนมันอย่างจริงจัง

ถ: กรุณาอธิบายธรรมชาติของจิตสำนึก

อ: ธรรมชาติของจิตสำนึก มันยากที่จะอธิบาย แต่ท่านสามารถใชสติปญญา
ของท่านจินตนาการได มันคือปญญาชนิดหนึ่ง เหมือนท่านทราบอะไรที่
ดีกว่า ที่ท่านเคยกระทำมาก่อน ใช่ ท่านทราบอะไรที่อยู่เหนือโลกนี้ และ
ท่านทราบอะไรในโลกนี้ ซึ่งท่านไม่ทราบมาก่อน และท่านเขาใจสิ่งมากมาย 
ที่ท่านไม่เขาใจ หรือไม่เขาใจมาก่อน นั่นคือจิตสำนึก

และเมื่อท่านเปดจิตสำนึก หรือที่เรียกว่าปญญานี้ ท่านจะเขาใจจริงๆ ว่า 
ท่านคือใคร และท่านมาอยู่ที่นี่ทำไม และอะไรที่อยู่เหนือโลกนี้ และใครอื่น
อีกที่อยู่เหนือโลกนี้ เหนือขึ้นไป และนอกจากประชากรโลกของเราแลวก็
ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น ระดับจิตสำนึกก็คือ ระดับความเขาใจที่
ต่างชนิดกัน ก็เหมือนการไดรับปริญญาในวิทยาลัย ท่านยิ่งเรียน ท่านยิ่งรู 
จนกระทั่งจบการศึกษา

มันยากที่จะอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม แต่ฉันก็ไดพยายาม และพบว่ามันคือ
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การตระหนักรูชนิดหนึ่ง มันยากที่จะอธิบายถึงการตระหนักรู เมื่อท่านไปถึง
ระดับจิตสำนึกต่างๆ ที่สูงกว่า การตระหนักรูของท่านก็จะแตกต่างไป ท่าน
รับรูอะไรแตกต่างไป ท่านรูสึกแตกต่าง ท่านรูสึกว่า มีสันติ ความสงบสุข 
ความปติโดยสมบูรณ์ ท่านจะไรความกังวล และทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของ
ท่าน กลับกระจ่างแจงต่อท่าน ท่านทราบวิธีจัดการกับสถานการณ์และวิธี
จัดการปญหาไดดีขึ้น อีกทั้งยังใหประโยชน์ในระดับวัตถุดวย และภายใน
ตัวท่าน ท่านรูสึกอย่างไรนั้น ท่านเปนผูเดียวที่ทราบ มันยากที่จะอธิบายสิ่ง
เหล่านี้ เหมือนท่านสมรสกับหญิงสาวที่ท่านรัก ท่านรูสึกอย่างไรนั้น ท่าน
ผูเดียวที่ทราบ ไม่มีผูอื่นสามารถรูสึกถึงมันเหมือนกับตัวท่านได

ถ: ท่านอาจารย์ที่เคารพ ขอบพระคุณสำหรับการรูแจงเห็นจริง ที่ท่านไดมอบ
ใหแก่เรา ไม่ทราบว่า ท่านตองการที่จะกล่าวถึงสิ่งที่อยู่ในใจฉันหรือไม่ว่า 
ทำไมอาจารย์มากมายในโลกวันนี้ ใหโอกาสเราเรียนรูอย่างรวดเร็วเหลือเกิน 
ซึ่งในอดีตมันยากอย่างยิ่ง ท่านสามารถอธิบายไดไหม

อ: ได แน่นอน เพราะในยุคของเรา การสื่อสารนั้นดีกว่า ดังนั้น เราจึงทราบ
เกี่ยวกับอาจารย์ดีขึ้น มิใช่ว่าในอดีต อาจารย์ไม่มี หรือว่าอาจารย์เขาหาได
ยาก แน่นอน มันจริง ที่อาจารย์บางท่านใกลชิดง่ายกว่าท่านอื่นๆ มันขึ้นอยู่
กับการเลือกของท่าน หรือความสมัครใจของท่านที่จะให หรือบุญสัมพันธ์
ของท่านกับคนทั่วไป แต่ ในยุคใดๆ มีอาจารย์ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา ท่าน
เสมอ ขึ้นอยู่กับความตองการของเวลา เพียงแต่เราตองตระหนักให มาก ขึ้น
ถึงการมีอยู่ของอาจารย์ที่แตกต่างกัน จำนวน มาก อาจจะเปนอาจารย์ต่าง
ระดับกัน เพราะในยุคเหล่านี้ เราโชคดีที่มีสื่อสารมวลชน ที่มีโทรทัศน์ ที่มี
การกระจายเสียงวิทยุ และหนังสือ ซึ่งเราพิมพ์เปนลานๆ เปนพันๆ ลานเล่ม
ในเวลาเดียวกัน

ในสมัยโบราณ เราอยากพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง เราตองโค่นตนไมทั้งตนลงมา
ก่อน และฟนมันดวยขวานที่แสนธรรมดา ซึ่งจะทำใหขวานพังในไม่ชา และ
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ใชไม่ไดในเวลาต่อมา และตองลับมันดวยหินและทุกสิ่งทุกอย่าง และสลัก
คำแลวคำเล่า และเมื่อท่านตองการคัดลอกคัมภีร์ทั้งชุด มันเหมือนว่าตอง
ใชเรือทั้งลำ ใชรถบรรทุกคันใหญ่ ถาท่านมีรถบรรทุกในสมัยนั้น ดังนั้น ดวย
เหตุนี้เอง เราจึงรูจักอาจารย์มากมาย

ใช่ ดังนั้น มันจึงโชคดี นี่คือสิ่งที่ดีมากสำหรับท่าน ที่ท่านสามารถเที่ยว
หาความรูไปไดทั่ว ท่านสามารถเลือกสิ่งที่ท่านตองการได ดังนั้น ไม่มีใครจะ
สามารถหลอกท่านได และกล่าวว่า “ฉันดีที่สุด” ใช่ ท่านสามารถเปรียบเทียบ 
และใชปญญา ของท่านตัดสินว่า “โอ คนนี้ดีกว่า” หรือ “โอ ฉันชอบคนนั้น
มากกว่า” “หนาตาดูน่ากลัว” “โอ คนนั้นน่าเกลียด” (เสียงหัวเราะ)

ถ: ในเมื่อท่านไดกล่าวถึงการหาอาจารย์ไปทั่ว ท่านจะพิจารณาประทับจิตใคร
คนหนึ่ง ผูซึ่งไดรับการประทับจิตจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งไหม

อ: ฉันจะประทับจิตให ถาคนคนนั้นเชื่ออย่างแทจริงว่า ฉันมีความสามารถ
มากกว่าในการนำเธอหรือเขาสู่ระดับที่สูงกว่าและเร็วกว่า มิฉะนั้นแลว มัน
เปนการดีกว่า ที่จะยืนหยัดอยู่กับอาจารย์ของตนเอง ถาคนนั้นยังคงรูสึก
ผูกพันอย่างมาก และมีศรัทธาอย่างยิ่งในอาจารย์ท่านนั้น ถาท่านเชื่อว่า 
อาจารย์ของท่านคือบุคคลที่ดีที่สุดแลว เช่นนั้นก็อย่าเปลี่ยน ถาท่านยังคงมี
ความสงสัย และถาท่านยังไม่ไดรับรูถึงแสงและเสียง ซึ่งฉันไดกล่าวถึง เมื่อ
นั้น ท่านควรจะลองดู ใช่ เพราะแสงและเสียงคือมาตรฐานที่ใชวัดว่า ใครคือ
อาจารย์ที่แทจริง ถาใครก็ตามไม่สามารถที่จะถ่ายทอดแสงหรือเสียงใหแก่
ท่านฉับพลันทันที เขาก็มิใช่อาจารย์ที่แทจริง ฉันขอโทษที่ตองกล่าวเช่นนั้น 
เพราะเสนทางสู่สวรรค์ตองใชแสงและเสียง

ก็เหมือนท่านไปดำน้ำในทะเล ท่านตองใชหนากากออกซิเจนและอุปกรณ์
ทั้งหมดนั้น มันมีสิ่งต่างๆ เพื่อเปาหมายที่แตกต่างกันไป ดวยเหตุนี้เอง ท่าน
จึงเห็นนักบุญทุกท่านมีรัศมีอยู่บนศรีษะพวกท่าน นั่นคือแสง พอท่านฝกวิธี
นี้ ท่านจะเปล่งแสงเช่นเดียวกันกับนักบุญ เหมือนที่พวกเขาวาดภาพของ
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พระเยซู และผูคนสามารถเห็นมันได ถาผูคนมีญาณทิพย์ พวกเขาสามารถ
เห็นแสงของพระองค์ได ดวยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงวาดภาพพระเยซูมีวง
แหวนรัศมี และพวกเขาวาดภาพพระพุทธเจา มีแสงรอบๆ พระองค์ ท่าน
สามารถเห็นผูปฏิบัติธรรมในระดับสูงมีแสงนี้ได ถาท่านถูกเปดปญญาของ
ท่าน (ท่านอาจารย์ชี้ที่ตาปญญาของท่าน) ผูคนมากมายสามารถเห็นสิ่งนั้น 
มีใครเคยเห็นบาง ท่านที่อยู่ที่นี่ คุณหรือ คุณเห็นอะไร

ถ: โอ โโฉันสามารถเห็นรัศมีได...รัศมี

อ: ใช่ แต่รัศมีแตกต่างจากแสงสว่าง รัศมีมีสีต่างๆ กัน บางครั้งสีดำ บางครั้ง
สีกาแฟ เปนเสีกาแฟ และบางครั้ง สีเหลืองหรือสีแดง ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของ
เขา ณ เวลานั้น แต่เมื่อคุณเห็นคนคนหนึ่งมีรัศมีทางจิตอันแรงกลา คุณ
ทราบว่า มันต่างกัน ใช่ไหม

ถ: มันมิใช่คำถามเสียทีเดียว ฉันเพียงแค่เคยฝกราชาโยคะพักหนึ่ง และฉัน
คิดว่า ฉันเห็นรัศมีดวย ฉันหมายถึง ณ เวลานั้น ฉันไม่มีความรู ความเขาใจ
มากนัก

อ: และคุณไม่เห็นมันขณะนี้หรือ หรือคุณเพียงแต่เห็นมันในบางครั้งเท่านั้น
หรือ

ถ: เปล่า ฉันมิไดนั่งสมาธิตอนนี้

อ: โอ ดวยเหตุนี้เอง คุณจึงเสียพลังของคุณไป คุณควรจะนั่งสมาธิใหม่นะ ถา
คุณยังคงเชื่อในวิถีทางนั้นอยู่ คุณควรจะนั่งสมาธิ มันจะช่วยคุณไดในระดับ
หนึ่ง มันจะไม่เปนอันตราย เขาใจไหม

ถ: ฉันเห็นในใบปลิวของท่านว่า มีศีล ๕ ขอ ทันทีที่เราไดรับการประทับจิต เรา
ตองมีชีวิตอยู่ตามศีล ๕ ขอเหล่านี้หรือ

อ: ใช่ ใช่ ใช่ เหล่านี้คือกฎของจักรวาล

ถ: ฉันไม่เขาใจ “การประพฤติผิดในกาม”
อ: มันหมายความว่า ถาคุณมีสามีคนหนึ่งแลว กรุณาอย่าคิดมีคนที่ ๒ (เสียง
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หัวเราะ) ง่ายมาก เพราะมันจะทำใหชีวิตของคุณง่ายขึ้น ปราศจากความ
สลับซับซอน และการวิวาททางอารมณ์ ใช่ มันทำรายความรูสึกผูอื่น เรา
ไม่ทำรายผูอื่นแมแต่ทางความรูสึก มันหมายความอย่างนั้น เราพยายาม
หลีกเลี่ยงความขัดแยง พยายามหลีกเลี่ยงทุกข์ทางดานอารมณ์ ร่างกาย 
จิตใจสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรักของเรา เท่านั้นเอง

ถาคุณมีอีกคนหนึ่งแลว อย่าบอกเขา มันเจ็บปวดมากกว่าเมื่อคุณบอก แค่
แกไขมันอย่างชาๆ และเงียบๆ และอย่าสารภาพต่อเขา เพราะบางครั้ง
ผูคนคิดว่า ถาเขามีชู แลวเมื่อเขากลับบานและสารภาพต่อภรรยาหรือสามี
ของเขา เปนสิ่งที่ฉลาดอย่างยิ่งและซื่อสัตย์อย่างยิ่ง มันไรสาระ มันไม่ดี
เลย คุณทำผิดแลว ทำไมคุณนำขยะกลับบาน และใหผูอื่นชื่นชมมันล่ะ ถา
เขาไม่ทราบเรื่อง เขาจะไม่รูสึกแย่เช่นนั้น การที่เขาไดรับรูนั้น มันทำใหเขา
เจ็บปวด ดังนั้น เราพยายามแกปญหาและอย่าทำใหมันเกิดขึ้นอีกเท่านั้น
เอง และไม่ควรพูดถึงสิ่งนี้กับคู่ของเราจะดีกว่า เพราะมันจะทำรายจิตใจของ
พวกเขาและทำใหคู่ของเราปวดราวใจ

ถ: ผมไดสังเกตว่า ธรรมาจารย์มากมายมีอารมณ์ขันมาก อะไรคือความสัมพันธ์
ของอารมณ์ขันกับการปฏิบัติธรรม

อ: ออ ฉันคิดว่า พวกเขาแค่รูสึกมีความสุข และผ่อนคลาย และสบายใจในทุก
เรื่อง และพวกท่านสามารถหัวเราะกับเรื่องของตัวเอง และเรื่องของผูอื่น 
หัวเราะเกี่ยวกับเรื่องไม่เขาท่าในชีวิตนี้ ในขณะที่ผูคนมากมายยึดติดอย่าง
เหนียวแน่นยิ่ง และเอาจริงเอาจังอย่างมาก

หลังจากเราปฏิบัติธรรมดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราจะ “รูสึกผ่อนคลาย” เราจะไม่
รูสึกจริงจังมากจนเกินไป ถาเราตายวันพรุ่งนี้ เราก็ตาย ถาเรามีชีวิตอยู่ เรา
ก็มีชีวิตต่อไป ถาเราสูญเสียทุกสิ่ง เราก็สูญเสียทุกสิ่ง ถาเรามีทุกสิ่ง เราก็มี
ทุกสิ่ง หลังจากรูแจง เราจะมีปญญาและความสามารถที่จะดูแลตัวของเรา
เองในทุกสถานการณ์ ดังนั้น เราจึงไม่หวาดกลัวสิ่งใด เราสูญสิ้นความกลัว
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ของเรา เราสูญสิ้นความรอนใจของเรา ดวยเหตุนี้เอง เราจึงผ่อนคลายและ
รูสึกเปนอิสระต่อโลกนี้ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราไดรับหรือเสียไป  มันจะไม่
มีความหมายมากนักอีกต่อไป ถาเราไดรับอะไรมามากมาย มันก็เปนเพียง
เพื่อประโยชน์ของผูอื่น เราจึงใหและเพื่อเปนประโยชน์ของคนที่เรารัก มิฉะ
นั้นแลว เราจะไม่คำนึงถึงตัวของเราเอง หรือชีวิตของเราว่าสำคัญอย่างไร
เช่นนั้น ที่จะผ่านการดิ้นรนและทุกข์ทนต่างๆ นานา เพื่อรักษามันไว ถา
เรารักษามันได ก็ดี มิไดหมายความว่า เรานั่งอยู่บนเตียง(เตียงตะปู) ทั้งวัน 
แลวก็เขาสมาธิ แต่เราทำงานจริงๆ
ตัวอย่างเช่น ฉันยังคงทำงาน วาดภาพ และทำงานหัตถกรรมของฉันเพื่อ
การดำรงชีพ ฉันจึงไม่ตองการรับเงินบริจาคจากใคร และแมแต่รายได
ของฉันก็มีมาก ฉันสามารถช่วยผูคนได ฉันสามารถช่วยผูลี้ภัย ผูประสบ
ภัยพิบัติ ทำนองนั้น ทำไมเราไม่ควรจะทำงานล่ะ แต่เรามีพรสวรรค์และ
ความสามารถมากมาย และหลังจากรูแจง ชีวิตก็ง่ายอย่างยิ่งสำหรับเรา 
จนกระทั่งเรารูสึกว่า เราไม่จำเปนตองกังวล เราแค่ผ่อนคลายโดยธรรมชาติ 
นั่นจึงเปนเหตุที่ทำใหอารมณ์ขันเกิดขึ้น ฉันเดาว่า มันเปนอย่างนั้น

คุณคิดว่า ฉันมีอารมณ์ขันไหม (ผูฟง: มี) (เสียงหัวเราะและปรบมือ) ถาเช่น
นั้นบางที ฉันตองเปนอาจารย์บางประเภทแน่ (เสียงหัวเราะ) หวังว่าจะเปน
เช่นนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ท่านจะไดไม่ตองฟงคนที่ไม่รูแจงถึง ๒ 
ชั่วโมง ทำใหเสียเวลาของท่าน

ถ: คำถามคือว่า เราเปนวิญญาณที่กำลังแสวงหา เราถาม เสมอ และเราไดรับ
ทฤษฎีและเรื่องราวต่างๆ และฉันเพียงแต่อยากไดยินว่า ท่านมีอะไรจะ
กล่าวเกี่ยวกับมัน ขอแรกคือ เราคือใคร ฉันคือใคร และฉันเขาไปตกอยู่ใน
สถานภาพอันลำบากว่าตองกลับบานไดอย่างไร ฉันจากบานมาไดอย่างไร 
และทำไมการกลับบานจึงสำคัญ นัก และท่านกล่าวถึงการกลับสู่อาณาจักร
ที่ ๕ และไม่จำเปนว่า มันสำคัญที่จะไปอีกขั้นสูงกว่านั้น แต่ถามีที่เหนือกว่า
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นั้น แลวเปาหมายของมันคืออะไร มันจะมีความสัมพันธ์อะไรกับฉัน ถาฉัน
ไม่จำเปนตองกลับไปที่นั่นอีกกก็ได

อ: ตอนนี้ มันกำลังเริ่มจะขบขันแลวล่ะ (เสียงหัวเราะและปรบมือ) โอเค เกี่ยวกับ
คำถามที่ว่า “ฉันคือใคร” คุณสามารถไปถามอาจารย์เซนได ซึ่งมีมากมายใน
รัฐนิวยอร์ค คุณสามารถดูในสมุดโทรศัพท์หนาเหลือง หรือคนหาคำตอบ
จากอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง (เสียงหัวเราะ) เพราะฉันไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้น

และขอที่ ๒ “ทำไมคุณจึงอยู่ที่นี่” อาจเปนเพราะคุณชอบอยู่ที่นี่ มิฉะนั้น
แลว ใครจะสามารถบังคับใหเราอยู่ที่นี่ได ในเมื่อเราคือบุตรของพระเจา ผู
ที่ไดชื่อว่าบุตรของพระเจา ก็เหมือนกับพระเจาเอง มิใช่หรือ เจาชายคลาย
กับกษัตริย์ในบางดาน หรือคลายกับกษัตริย์ไม่มากก็นอย หรือกษัตริย์ใน
อนาคต ดังนั้น เฉพาะตอนที่พระองค์อยากที่จะประทับในสถานที่บางแห่ง 
เมื่อนั้น พระองค์ก็จะประทับอยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตาม เรามีเจตจำนงค์เสรีที่
จะเลือกอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ที่อื่น เพื่อหาประสบการณ์ใหตัวของเราเอง คุณ
อาจจะไดเลือกที่จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเริ่มตนหลายยุคมาแลว เพื่อเรียนรูอะไร
ที่ผจญภัยมากกว่า อะไรที่น่าหวาดเสียวกว่า บางคนชอบประสบการณ์ที่น่า
ตื่นเตน

ตัวอย่างเช่น  ถา เปนเจาชาย พระองค์สามารถประทับในพระราชวังได แต่
พระองค์ก็สามารถอยู่ในปาที่น่า พิศวงได เพราะพระองค์รักการสำรวจ
สรรพสิ่งในธรรมชาติ มันอาจจะเปนแบบนั้นก็ได มันอาจเปนไดว่า เราเบื่อ
เหลือเกิน เบื่อสวรรค์ เพราะทุกสิ่งถูกเตรียมการพรอมสรรพ และบริการถึง
ประตูวังของเรา ดังนั้น เราจึงอยากทำอะไรเพื่อตัวของเราเอง เหมือนกับ
ราชวงศ์ บางครั้งพวกพระองค์อยากปรุงพระกระยาหารเพื่อพระองค์เอง 
และพระองค์ไม่อยากใหมหาดเล็กอยู่ใกล และพระองค์ทำซอสมะเขือเทศ
และน้ำมันเปอนทั่วทุกที่ แต่พระองค์ก็พอพระทัย แมว่าการกระทำเช่นนั้น
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จะดูไม่เหมาะสมกับความเปนเจาชายสักเท่าใด แต่พระองค์ก็ชอบ

ตัวอย่างเช่น ฉันมีคนขับรถ ทุกแห่งที่ฉันไป ผูคนอยากที่จะเปนคนขับรถ
ใหฉัน แต่บางครั้งฉันอยากขับรถดวยตัวของฉันเอง ฉันขับรถ ๓ ลอคันเล็ก
ของฉัน รถ ๓ ลอที่ไรควัน ใชไฟฟา วิ่ง ๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ฉันชอบเที่ยว
ไปทั่วอย่างนั้น เพราะทุกที่ที่ฉันไป ผูคนเห็นฉันมากมาย บางครั้งฉันจึงชอบ
ไปสถานที่บางแห่ง ที่ผูคนไม่รูจักฉัน ฉันขี้อายมาก ยกเวนเมื่อฉันจำเปน
ตองพูดในการเทศนา เพราะมันคลายกับกลายเปนหนาที่ของฉันไปแลวใน
ตอนนี้ ตั้งแต่ผูคนไปขุดฉันออกมา และทำใหฉันมีชื่อเสียงจนถึงบัดนี้ ฉัน
ไม่สามารถหลบหนีไปทำอะไรตามใจไดบ่อยนัก แต่บางครั้งฉันหนีจริงๆ 
ใชเวลาประมาณสองถึงสามเดือนต่อครั้ง เหมือนภรรยาที่ถูกตามใจ หลบหนี
ไปจากสามีของหล่อน ซึ่งนั่นเปนการเลือกของฉันเอง

ดังนั้น บางทีท่านอาจเลือกที่จะอยู่ที่นี่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง และบัดนี้มันอาจจะ
ถึงเวลาแลว ที่ท่านอยากไป เพราะท่านไดเรียนรูจากโลกนี้พอแลว และท่าน
รูสึกว่า ไม่มีอะไร ที่ท่านอยากเรียนรูอีก และท่านเหนื่อยจากการเดินทาง 
ท่านอยากพักผ่อน กลับบาน พักผ่อนก่อน แลวก็ดูว่า ท่านอยากที่จะ
เดินทางเสี่ยงภัยอีกหรือไม่ เท่านั้นแหละ ที่ฉันสามารถพูดไดจนถึงบัดนี้

และทำไมท่านจึงตองกลับบาน และทำไมจึงเปนชั้นที่ ๕ มิใช่ชั้นที่ ๖ นั่นก็
ขึ้นอยู่กับท่าน หลังจากชั้นที่ ๕ ท่านสามารถไปที่ใดก็ได ที่ท่านตองการ มี
ระดับสูงกว่าอีกมากมาย แต่มันแค่สบายกว่า เปนกลางมากกว่าในการอยู่
ที่นั่น หาก ขึ้นสูงไปอีก มันมีพลังมากเกินไป อาจจะเปนเช่นนั้น ท่านสามารถ
ขึ้นไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ท่านคงไม่อยากไปพักผ่อนที่นั่น

ตัวอย่างเช่น บานของท่านสวยงาม แต่มีบางส่วนของบานเปนหองพักผ่อน 
และท่านอาจจะไม่อยากพักผ่อนอยู่ที่นั่นตลอดไป ถึงแมมันจะอยู่เลยจาก
บานของท่านไป มันดูเหมือนอยู่บนเนิน ยิ่งสูงยิ่งสวย แต่มันมิใช่สถาน
ที่พักผ่อน หรือในหองพลังงานไฟฟาในบานของท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟา
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อึกทึก เสียงดัง รอน และอันตราย ดังนั้น ท่านจะไม่อยากอยู่ที่นั่น แมมันเปน
ประโยชน์มากต่อบานของท่าน ก็แค่นั้นเอง

มีหลายแง่มุมของพระเจา ซึ่งเราไม่สามารถจินตนาการได เรานึกวาดภาพ
เสมอว่า ยิ่งเราไปสูงเท่าไร ก็ยิ่งมี ความรัก มาก ขึ้น แต่มีความรักหลายแบบหลา
มีความรักที่ดุเดือด รุนแรง อ่อนโยน เปนกลาง ดังนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า เรา
สามารถทนไดแค่ไหน พระเจาทรงประทานความรักใหพวกเราในระดับ
ที่แตกต่างกัน ถูกตอง พวกเราไดรับความรักในระดับที่แตกต่างกันจาก
พระผูเปนเจา แต่ว่าบางครั้งก็แรงเกินไป เราจึงรูสึกว่าเราถูกฉีกออกเปน
ชิ้นๆ 

ถ: ฉันเห็นการทำลายลางมากมายดำเนินอยู่รอบตัวฉัน การทำลายสิ่งแวดลอม
การทารุณสัตว์ ฉันเพียงแค่สงสัยว่าท่านเขาใจสิ่งนี้อย่างไรและท่านสามารถ
แนะนำผูซึ่งกำลังพยายามปลดปล่อยตัวของพวกเขาเองจากโลกนี้ในทาง
จิตวิญญาณ เพื่อที่จะช่วยพวกเขาจัดการกับสิ่งแวดลอมของพวกเขา และ
รับมือกับการสังหารที่กำลังดำเนินอยู่รอบๆ ตัวพวกเขา และท่านคิดว่า การ
ไปเหนือโลกนี้ เพียงพอสำหรับพวกเราหรือไม่ที่จะจดจำว่าสิ่งที่เรากำลัง
ละทิ้งไวอยู่เบื้องหลัง หรือว่าท่านรูสึกว่าเราในภูมิภพนี้มีหนาที่ที่จะพยายาม
ทำใหการทนทุกข์บรรเทาลงหรือไม่ และมันจะเปนผลดีหรือไม่

อ: มันจะเปนประโยชน์ อย่างนอยที่สุดก็สำหรับพวกเรา สำหรับจิตสำนึกของ
พวกเรา เพื่อที่ว่าพวกเราจะไดรูสึกว่าพวกเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่าง 
และเราไดพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ทนของเพื่อน
สรรพสัตว์ของเรา ฉันก็ทำเหมือนกัน อะไรก็ตามที่คุณถามมา ฉันกำลังทำ
อยู่ ฉันไดทำแลว ฉันทำ และฉันจะทำ

ฉันไดบอกกับคุณไปแลวว่า การเงินของพวกเราไดถูกแจกจ่ายไปยังองค์กร
ต่างๆ ในกรณีที่พวกเขาประสบภัยพิบัติ และฉันเองก็ไม่อยากอวดเกี่ยวกับ
มันมากนัก แต่เนื่องจากว่าคุณถามมา-ยกตัวอย่าง เช่น เราช่วยประเทศ
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ฟลิปปนส์ในปที่แลวสำหรับการบรรเทาทุกข์ภูเขาไฟพินาตูโบ และเราได
ช่วยเหลือเหยื่อผูประสบอุทกภัยในเอาหลัก และผูประสบอุทกภัยในจีน  

เปนตน และพวกเรากำลังพยายามที่จะช่วยเหลือผูลี ้ภัยชาวเอาหลักใน
ตอนนี้ เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระขององค์การสหประชาชาติ ไดจัดหาสิ่งที่
องค์การสหประชาชาติตองการใหเราช่วยเหลือ แต่พวกเรากำลังพยายาม
กันอยู่ เราช่วยเหลือพวกเขาดวยการสนับสนุนดานการเงิน และอีกทั้งเรายัง
สามารถหาที่อยู่ใหม่ใหพวกเขาไดเช่นกัน ถาสหประชาชาติอนุญาตใหมัน
เกิดขึ้น ดวยการประสาทพรของสหประชาชาติ

ใช่แลว ดังนั้น เราจึงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ที่คุณไดรองขอ และในเมื่อเราอยู่
ที่นี่ เราก็น่าจะทำความสะอาดสิ่งแวดลอมของเราใหมากที่สุดเท่าที่จะทำได
ดวยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงช่วยบรรเทาทุกข์ และเราไดช่วยยกระดับมาตรฐาน
ในทางศีลธรรมจรรยาของโลก ทั้งทางดานจิตวิญญาณและทางวัตถุ ใช่แลว 
เพราะบางคนไม่ตองการที่จะเรียนรูทางจิตวิญญาณจากฉัน  พวกเขาเพียง
แค่ตองการที่จะรับการช่วยเหลือทางวัตถุเท่านั้น ดังนั้น เราจึงช่วยเขาทาง
ดานวัตถุ และนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำ นั่นเปนสาเหตุว่าทำไมฉันจึงตองหาเงิน 
ดวยเหตุนี้เอง ฉันจึงไม่ตองการที่จะอยู่ดวยการบริจาคของผูคน

พระของฉันและลูกศิษย์ของฉันทุกคนตองทำงานเหมือนที่พวกคุณทำกัน 
แลวนอกเหนือไปจากนี้ เราก็ช่วยเหลือทางจิตวิญญาณดวยเช่นกัน และ
ช่วยเรื่องความทุกข์ของโลก ช่วยบรรเทาทุกข์ของโลกใหเบาบางลง เราตอง
ทำสิ่งเหล่านี้ มิไดหมายความว่า เราจะนั่งอยู่ในสมาธิทั้งวัน และเพลิดเพลิน
ใจกับตัวเราเอง นั่นคือพุทธะ (ผูที่รูแจงแลว) ที่เห็นแก่ตัวมาก เราไม่ตองการ
มีพวกเขาอยู่ที่นี่หรอก (เสียงหัวเราะ)

ถ: ท่านกล่าวถึงระดับที่คนหนึ่งตระหนักรูว่า พวกเขามีพลังที่มาจากการ
ตระหนักรูนั้น แลวถาหากท่านตระหนักรูถึงพลังนั้น ท่านไม่ทราบว่า ท่านมี
มัน แต่ท่านรูไดถึงมัน ท่านอาจรูสึกคลายกับว่าท่านมี ท่านจะใชมันหรือไม่
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ใชมันอย่างไร ถาท่านไม่ใชมัน ท่านจะทำอย่างไรจึงจะไม่หงุดหงิดอดรนทน
ไม่ไหวกับกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบๆ ตัว เช่น ท่านเห็นสิ่งต่างๆ 
ดำเนินไปอย่างเชื่องชาตามธรรมดาโลก เมื่อท่านทราบว่าท่านสามารถเพียง
แค่อธิษฐานหรือทำอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะทำใหเกิดหนทางแกไขที่ดีกว่า
หรือรวดเร็วกว่าได นั่นหมายความว่าอะไร และคนเราจะเขาถึงมันโดยการ
สวดใหพร ดวยความเชื่อว่าจะช่วยใหมันออกมาเรียบรอยดีไดอย่างไร ท่าน
เขาใจสิ่งที่ฉันหมายความถึงไหม

อ: ฉันเขาใจ ฉัน เขาใจ สิ่งที่คุณหมายถึง ก็คือ เมื่อเรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลง
สรรพสิ่ง และเมื่อสรรพสิ่งรอบๆ ดำเนินการดวยระบบที่เปนกฏระเบียบ
ต่างๆ และวิธีที่เชื่องชา คุณจะมีความอดทนกับมันไดอย่างไร ใช่ไหม หรือ
คุณเพียงแค่สวดอธิษฐาน หรือแสดงอิทธิฤทธิ์บางอย่าง หรือชี้นิ้วและผลัก
มัน ใช่ไหม ไม่หรอก ฉันมีความอดทน เพราะเราตองทำงานตามจังหวะ
ย่างกาวของโลกนี้ เพื่อที่จะไม่นำโโโโโลกนี้เขาสู่ภาวะสับสนวุ่นวาย ใช่แลว

ตัวอย่างเช่น เด็กจะวิ่ง แต่ไม่สามารถวิ่งได มิใช่เพราะคุณเร่งรีบ หรือคุณ
ตองการวิ่ง หรือตองการที่จะทำใหเด็กสะดุดและลมลง ดังนั้น เราตอง
อดทน ถึงแมเรามีกำลังวังชาที่จะวิ่ง เราจะตองเดินไปกับเด็กดวย ใช่ ดวย
เหตุนี้เอง บางครั้งฉันจึงเกิดความรูสึกทอแทและอารมณ์เสีย แต่ฉันตอง
สอนตัวฉันเองใหอดทน นี่แหละเปนเหตุที่ฉันตองไปและนอมศีรษะของ
ฉัน ต่อประธานาธิบดีท่านแลวท่านเล่าเพื่อผูลี้ภัย ถึงแมเราตองการเพิ่ม
การสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด เราจะใหทั้งหมดที่เรามีทุกสิ่ง เปนลานๆ 
ดอลล่าร์ หรือพันลานก็ตาม เราตองผ่านระบบราชการ ใหสิ่งที่เปนของ
ซีซาร์แก่ซีซาร์

ฉันจะไม่แกว่งศีรษะของฉัน หรือชี้นิ้วมาที่สหประชาชาติ ใหพวกเขา
ดำเนินการ ไม่ ไม่ เราก่อใหเกิดภัยพิบัติขึ้นในโลกนี้ ถาเราใชพลังจิต อำนาจ
วิเศษ มันตองไปตามทางของมัน แต่เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของผูคน 
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ดวยการรักษาทางจิตใจ ดวยปญญาทางจิตวิญญาณ ความเขาใจ ถ่ายทอด
ความรูใหเขา เพื่อที่พวกเขาสมัครใจทำมัน และใหความร่วมมือ นั่นคือวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะไม่ใชพลังอิทธิปาฏิหารย์ ฉันไม่เคยใชพลังอิทธิฤทธิ์ในดานใดๆ 
ของชีวิตอย่างตั้งใจ แต่อภินิหารนี้จะเกิดขึ้นเองรอบๆ ตัวผูปฏิบัติธรรม นั่น
เปนธรรมชาติอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่โดยเจตนา มิใช่พยายามผลักดันอะไร ใช่ นั่น
ไม่ใช่สิ่งที่ดี เด็กวิ่งไม่ได ใช่ไหม คุณพอใจคำตอบของฉันหรือไม่
ถาคำตอบใดก็ตามของฉันไม่ถูกใจคุณ โปรดแจงใหฉันทราบ เพราะฉัน
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได แต่ฉันเชื่อว่า คุณเปนคนชาญฉลาดมาก ที่เปนผู
ที่ไดรับการคัดเลือกแลว และเฉลียวฉลาดที่สุดของทุกประเทศ เพราะฉะนั้น 
ฉันจึงไม่อยากอธิบายอย่างละเอียดมากนัก

ดีที่เรามีองค์การสหประชาชาติ ฉันจำเปนตองกล่าวอย่างนั้น ใช่ ใช่ เราช่วย
ขจัดความขัดแยงของโลกและสงครามมากมาย ถึงแมเราไม่สามารถทำให
หมดไปไดโดยสิ้นเชิง แต่ฉันอ่านหนังสือของคุณ ขององค์การสหประชาชาติ 
ทุกคนเปนองค์การสหประชาชาติ และฉันไดติดตาม ผลงานบางเรื่องของ
สหประชาชาติ และฉันตองสดุดีความพยายามและความมีประสิทธิภาพของ
องค์การในการช่วยชีวิตตัวประกัน ซึ่งคนอื่นไม่สามารถช่วยเหลือไดแลว 
และพลังของโลกทั้งหมดไม่สามารถช่วยได แต่กรรมาธิการขององค์การ
สหประชาชาติท่านหนึ่งทำไดสำเร็จ ใช่ และอีกหลายสิ่งเกี่ยวกับ การ
บรรเทาภัยพิบัติ ปญหาของผูลี้ภัย

ฉันไดยินมาว่า ท่านมีผูลี ้ภัยประมาณ ๑๒ ลานคน ท่านตองรับผิดชอบ
งานหนัก ใช่ไหม มันคืองานมากมาย และสงครามและทุกสิ่ง ดังนั้น มันจึงดี 
ที่เรามีองค์การสหประชาชาติ ใช่ มันดีมาก

ถ: ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ชิงไห่ ที่แบ่งปนปญญาของท่านกับเรา ฉันมีคำ
ถามขอหนึ่ง  มันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและปญหาที่ตาม
มาในการใชสิ่งแวดลอมโดยมิชอบ และตามดวยความตองการอาหารมาก
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ยิ่งขึ้น ท่านจะแสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องการเพิ่มของประชากรโลกหรือ
ไม่ นี่คือกรรมของโลกหรือ หรือนี่คือการสรางกรรมบางอย่างในอนาคต

อ: มีผูคนเพิ่มขึ้นในโลกนี้ ก็ดีมากเหมือนกัน ทำไมจะไม่ล่ะ มีคนมากขึ้น อึกทึก
มากขึ้น สนุกมากขึ้น มิใช่หรือ (เสียงหัวเราะ) มันมิใช่ว่า เรามีพลเมืองมาก
เกินไป จริงๆ แลว เราเพียงแต่ไม่กระจายกันออกไปอย่างสม่ำเสมอ ผูคนแค่
กระจุกแน่นในบางพื้นที่ของโลก และไม่ตองการยายไปพื้นที่อื่น เท่านั้นเอง 
เรามีผืนปาอันกวางใหญ่มากมายที่ยังไม่ถูกใช เกาะที่ยังมิไดบุกเบิกจำนวน
มาก ที่ราบสูงกวางใหญ่ที่เขียวชอุ่มไปดวยปามากมาย และไม่มีอะไรอยู่ที่นั่น 
ผูคนเพียงแต่ชอบมุ่งไปที่นิวยอร์ค เปนตน (เสียงหัวเราะ) เพราะที่นี่มันสนุก
กว่า ถารัฐบาลหนึ่งหรือรัฐบาลใดสามารถสรางงานและอุตสาหกรรม และ
การว่าจางลักษณะต่างๆ ในสถานที่ต่างๆได แลว ผูคนก็จะไปทำงานที่นั่น
ดวย พวกเขาเพียงแต่อัดแน่นในสถานที่บางแห่ง เพราะมันมหา งาน ที่นั้นได
ง่ายกว่า หรือปลอดภัยกว่า ถาความปลอดภัย ความมั่นคง และโอกาสการ
จางงานปรากฏตัวของมันเองในสถานที่อื่นๆ เหล่านั้นแลว ผูคนก็จะไปที่นั่น
ดวย พวกเขาจะไปเพื่อหาความมั่นคง หาที่ที่ดำรงชีพได นั่นเปนเรื่องที่
เปนไปตามธรรมชาติอย่างยิ่ง

ดังนั้น มันมิใช่ว่า เราควรจะกลัวเกี่ยวกับการมีพลเมืองลน เราควรจะจัด
ระบบใหดีขึ้น เพื่อใหผูคนในโลกไดรับประโยชน์ของโอกาสการจางงาน
มากขึ้น และการจัดสรรบานพัก และความปลอดภัย เมื่อนั้นทุกแห่งก็เหมือน
กัน เราก็จะไม่เกิดปญหาสภาวะประชากรลนมากเกินไป

และสำหรับคำถามของท่านเกี่ยวกับเรื่องอาหารนั้น ท่านควรจะทราบ
ดีกว่า เพราะในอเมริกา เรามีขอมูลมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับวิธีพิทักษ์
โลก อาหารวีแกนคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกปองทรัพยากรของโลก เพื่อ
ที่จะเลี้ยงประชากรทั้งมวลของโลก เพราะเราสิ้นเปลืองอาหารมังสวิรัติ 
พลังงาน ไฟฟา ยาจำนวนมากเพื่อเลี้ยงดูสัตว์ ขณะที่มันสามารถเลี้ยงดู
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คนอื่นๆ ไดโดยตรง และชนชาติหลายประเทศของโลกที่สามพวกเขาขาย
อาหารมังสวิรัติที่อุดมดวยโปรตีนในราคาถูกกว่า แต่นั่นก็มิใช่การช่วยเหลือ
ประชากรอื่นๆ ของโลก ถาเรากระจายอาหารทั้งหมดออกไป และอาหาร
วี แก นจะช่วยแกปญหานี้ มิเพียงแต่เพื่อตัวของเราเองหรือเพื่อสัตว์ แต่เพื่อ
โลกทั้งมวล

งานวิจัยหนึ่งของนิตยสารเล่มหนึ่ง พวกเขากล่าวว่า ถาทุกคนในโลก
รับประทานอาหารวี แก น โลกจะไม่หิวโหยอีกต่อไป รวมทั้งเราตองจัดระบบ 
ฉันรูจักคนบางคน เขาสามารถทำรำขาวใหเปนอาหารที่มีสารอาหารและ
ทำเปนนมไดดวยซ้ำไป และเราไดกล่าวถึงเรื่องนั้นเมื่อครั้งที่แลว เขากล่าว
ว่า เขาใชเงินประมาณ ๓ แสนดอลล่าร์ และเขาสามารถ เลี้ยงผูคนได ๖ 
แสนคนในซีลอน เช่น คนจน ไดรับสารอาหารไม่เพียงพอ มันน่าอัศจรรย์ 
เพราะวิธีการที่เราทำในหลายส่วนของโลกนั้นเปนการทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ ไม่ใช่ว่า เรามีไม่พอ เพราะถึงอย่างไร พระเจาจะไม่ใหเราอยู่ที่นี่
อย่างอดอยาก แต่อันที่จริงแลว เราต่างหากที่ทำตัวของเราเองใหอดตาย

ดังนั้น เราจำเปนตองคิดใหม่และจัดระเบียบใหม่ และสิ่งนั้นตองไดความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของหลายประเทศ พวกเขาตองประสาทพรเราดวย
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความมีเกียรติที่สมบูรณ์ และความสมัคร
ใจที่จะรับใชประชาชน แทนที่จะรับใชตัวของพวกเขาเอง ถาเราไดรับความ
เห็นชอบนี้จากทุกรัฐบาลของประเทศอย่างแทจริงเราจะไม่มีปญหา

เราตองมีผูนำที่ดี มีการจัดตั้งองค์กรทางเศรษฐกิจที่ดี และมีความสามารถ
ในการปกครอง และมีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ แต่นั่นสามารถเกิดขึ้นไดอย่าง
รวดเร็ว เมื่อผูคนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนทุกคนเปนคน
ที่มีจิตสำนึกที่ดี ต่อจากนั้นพวกเขาก็จะรูจักวินัย แลวพวกเขาก็จะรูจักศีล 
แลวพวกเขาก็จะทราบว่าจะประพฤติตัวดวยความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ได
อย่างไร และพวกเขาก็จะทราบวิธีใชปญญาของพวกเขา แลวพวกเขาก็จะ
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สามารถคิดทำสิ่งต่างๆ ไดมากมาย และจัด ระเบียบ ชีวิตของเราใหม่ ได

ถ: มันดูเหมือนยากมาก เพราะตามที่ฉันเห็น ตามที่ฉันเขาใจ การใชสภาพ
แวดลอมอย่างฟุมเฟอยหรือโดยมิชอบเปนจำนวนมากในทุกวันนี้ เกี่ยวของ
กับอุปสงค์ของพลเมืองที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อบาน เพื่อ
การดำรงชีวิต ที่พวกเราประชากรโลกในศตวรรษที่ ๒๐ ทราบดีและมีความ
ตองการ

เช่น ปาในบราซิล การทำ ผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่นั่น การทำลายปา ปาฝน 
ที่ดินแห่งนั้นกำลังถูกทำลาย และนั่นเปนตนเหตุใหเกิดอุทกภัย และมิอาจ
ปฏิเสธไดว่า ปญหาเหล่านี้เกี่ยวของกับการมีพลเมืองมากเกินไป

อ: ใช่ ทุกสิ่งสัมพันธ์ซึ่งกันและ กันในโลกนี้อย่างแน่นอน และมีเพียงวิธีการ
เดียวคือ จะตองแกมันจากราก มิใช่ที่กิ่งกาน และรากคือเสถียรภาพทาง
จิตวิญญาณ เขาใจไหม (เสียงปรบมือ)
ดังนั้น ทั้งหมดที่เราจำเปนตองทำก็คือ พยายามกระจายข่าวสารทาง
จิตวิญญาณ สิ่งที่เราทราบออกไปและรักษาวินัยทางจิตวิญญาณ นั่นคือสิ่ง
ที่ผูคนไม่มี มันไม่เสียหายอะไร ที่จะเสียบเครื่องไฟฟากับตัวคุณเอง และมี
แสงสว่างบาง และดนตรีที่ดังบาง และไดสมาธิ แต่ถาท่านไรวินัยทางดาน
ศีลธรรม อาจทำใหในบางครั้ง คุณก็จะเพียงแต่ใชพลังเพื่อสิ่งที่ไม่ดี โดยที่ไม่
สามารถควบคุมมันได

ดวยเหตุนี้เอง พวกเราในกลุ่มนี้ พวกเราเฝาสอนศีลธรรมใหกับผูคนก่อน
เปนอันดับแรก เพราะศีลเปนสิ่งสำคัญ เราตองทราบว่า เราไปที่ใดและ
ถ่ายเทพลังของเรา และเนื่องจากว่าพลังที่ไรความรัก ไรความเมตตา ไร
ความเขาใจที่ถูกตองในคุณค่าทางศีลธรรมนั้นไรประโยชน์ และมันจะกลาย
เปนพลังมืด ใช่ไหม ถูกตอง ใช่ นั่นคือที่มาของพลังมืด 
ดังนั้น มันง่ายที่จะรูแจง แต่ยากที่จะรักษามันไว ในวิถีทางของเรา ถาคุณ
ไม่มีวินัยและไม่มีความพรอมทางศีลธรรมอย่างแทจริง อาจารย์จะเอาพลัง
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ของคุณบางส่วนออกไป เพื่อที่ว่าคุณจะไดไม่สามารถใชมันโดยมิชอบ และ
ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคม นั่นคือความแตกต่าง อาจารย์มีการควบคุม พลัง
อาจารย์ พลังอาจารย์ เขาใจไหม ใช่ ฉันมีความสุขอย่างยิ่งกับคำถามที่
ฉลาดทั้งหมดของคุณ เฉลียวฉลาดมาก

ผูคนทำสิ่งเหล่านี้ เพราะพวกเขาไม่ฉลาดพอ เช่น การใชที่ดินอย่าง
ไม่ถูกตองตามที่ท่านไดกล่าวไว หรือการทำอะไรเพียงเพราะพวกเขาขาด
ปญญา ใช่ ดังนั้น รากเหงาก็คือปญญา การปฏิบัติธรรม จนรูแจง

ฉันขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านขออวยพรสิ่งที่ดีที่สุด
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การประทับจิต:

ธรรมวิถีกวนอิม

อาจารย์ชิงไห่ประทับจิตผูมีความตั้งใจจริงและปรารถนาที่จะรูจักสัจธรรม 

ใหเขาสู่ธรรมวิถีกวนอิม อักษรภาษาจีน “กวนอิม” หมายถึงการเพ่งแรง
สั่นสะเทือนของเสียง ธรรมวิถีนี้รวมการทำสมาธิทั้งแสงภายในและเสียงภายใน 

ประสบการณ์ภายในเหล่านี้ถูกบรรยายหลายๆ ครั้งในวรรณกรรมธรรมะของ
ศาสนาต่างๆ ของโลกตั้งแต่โบราณกาลมาแลว

ตัวอย่าง เช่น ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ก็มีกล่าวว่า ในปฐมกาลมี
พระวจนะ และพระวจนะอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะคือพระเจ้า (จอห์น 

๑:๑) พระวจนะนี้คือเสียงภายใน มันถูกเรียกว่าโลโกส ศัพท์ เตา กระแสเสียง 

นาม หรือดนตรีแห่งสวรรค์ อาจารย์ชิงไห่กล่าวว่า มันสั่นสะเทือนอยู่ภายใน
สิ่งชีวิตทั้งมวล และค้ำจุนทั้งจักรวาล เสียงดนตรีภายในนี้สามารถรักษา
บาดแผลทั้งหมด เติมเต็มความปรารถนาทั้งหมด และดับความกระหาย
ทางโลกทั้งปวง มันเปนพลังทั้งมวลและความรักทั้งมวล เนื่องจากว่าเรา
ถูกสร้างจากเสียงนี้ ซึ่งการติดต่อกับมันจะนำความสงบและความพอใจ
มาสู่หัวใจของเรา หลังจากฟังเสียงนี้ ทั้งตัวตนและการมองชีวิตทั้งหมด
ของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

แสงภายใน แสงของพระเจา ก็คือ แสงเดียวกันกับที่อางอิงในคำว่า 

“การรูแจง” ความเขมของแสงนี้สามารถมีไดตั้งแต่ความสว่างไม่เขมจนถึง
ความเจิดจาของดวงอาทิตย์หลายลานดวง ดวยแสงและเสียงภายในนี้ที่เรารูจัก
พระเจา

การประทับจิตเขาสู่ธรรมวิถีกวนอิม ไม่ไดเปนพิธีสำหรับการเขาสู่
ศาสนาใหม่ แต่อย่างใด ในระหว่างการประทับจิต จะมีการสอนการทำสมาธิ
ดวยแสงภายในและเสียงภายในโดยเฉพาะ และท่านอาจารย์ชิงไห่จะมอบ “การ
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ถ่ายทอดธรรม” รสชาติครั้งแรกของการดำรงอยู่ของพระเจานี้จะถูกมอบใหใน
ความเงียบ กายเนื้อท่านอาจารย์ชิงไห่ไม่จำเปนตองอยู่เพื่อเปด “ประตู” บาน
นี้ใหกับท่าน การถ่ายทอดเปนส่วนที่จำเปนของธรรมวิถีกวนอิม แต่วิธีการเอง
จะมีประโยชน์เพียงเล็กนอยถาปราศจากพระพรของท่านอาจารย์ เพราะท่าน
อาจจะไดยินเสียงภายในและเห็นแสงภายในทันทีเมื่อประทับจิต ผลที่เกิดขึ้นนี้
บางครั้งจึงถูกเรียกว่าเปน “การรูแจงทันที” หรือ “ฉับพลัน”

สำหรับการประทับจิต ท่านอาจารย์ชิงไห่รับผูคนจากทุกภูมิหลัง และ
ทุกศาสนา ท่านไม่ตองเปลี่ยนศาสนาปจจุบันหรือระบบความเชื่อของท่าน 

ท่านจะไม่ถูกขอรองใหเขาร่วมองค์กรใดๆ หรือเขาร่วมในวิธีใดๆ ก็ตามที่ไม่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตปจจุบันของท่าน

อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกขอใหเปลี่ยนไปทานวี แก น การยึดมั่นในการ
ทานวี แก นตลอดชีพ เปนเงื่อนไขที่จำเปนหนึ่งของการรับประทับจิต

การประทับจิตถูกมอบใหโดยไม่มีค่าใชจ่าย

สิ่งเดียวที่ท่านตองทำหลังประทับจิต ก็คือ ท่านตองบำเพ็ญสมาธิวิถี
กวนอิมเปนประจำทุกวัน และรักษาศีล ๕ เพราะศีล ๕ เปนแนวทางที่จะช่วย
ใหท่านไม่ทำรายตนเองหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใด การปฏิบัติเหล่านี้จะทำใหท่านมี
ประสบการณ์การรูแจงในเบื้องตนอย่างลึกซึ้งและเขมแข็งขึ้น และเพื่อใหท่านได
บรรลุเปาหมายที่สูงสุดของการตื่นอยู่หรือความเปนพระเจาของตัวท่านเอง
ในที่สุด ถาปราศจากการบำเพ็ญสมาธิประจำวัน ท่านอาจจะลืมการรูแจงและคืน
สู่ระดับจิตสำนึกธรรมดา

เปาหมายของท่านอาจารย์ชิงไห่ก็คือ การสอนพวกเราใหเปนอิสระ  

ดังนั้นท่านจึงสอนวิถีที่ทุกคนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไม่ตองมีผูคอย
ค้ำจุนหรือมีเครื่องมือประกอบใดๆ ท่านอาจารย์ไม่ไดแสวงหาผูติดตาม ผูนับถือ 

หรือลูกศิษย์ หรือก่อตั้งองค์กรดวยการจ่ายค่าสมาชิก ท่านอาจารย์จะไม่รับเงิน 

การกราบไหว หรือของขวัญจากท่าน ดังนั้นท่านจึงไม่จำเปนตองถวายสิ่งเหล่านี้
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แด่ท่าน

ท่านอาจารย์จะรับความจริงใจในชีวิตประจำวัน และการบำเพ็ญสมาธิ
เพื่อความกาวหนาสู่ความเปนนักบุญของท่านเอง

ศีล๕

๑. ละเวนจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต*

๒. ละเวนจากการเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของท่าน

๓. ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม

๔. ละเวนจากการพูดในสิ่งที่ไม่เปนความจริง

๕. ละเวนจากการเสพสิ่งที่เปนโทษ**

* ผูรักษาศีลหานี้ ตองตั้งมั่นต่อการเปนผูบริโภคอาหารวี แก น มิให
รับประทานเนื้อต่างๆ ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจาก นม ปลา สัตว์ ปก หรือไข่ (ไม่ว่าจะเปน
ไข่ที่ไดรับการผสมแลวหรือไม่ก็ตาม)

** ขอนี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนโทษทุกชนิด เช่น เหลา ยาเสพติด 

ยาสูบ การพนัน ส่ือทางเพศ และภาพยนตร์หนังสือหรือ วิดี โอเกมท่ีส่ือความรุนแรง
สูง



56  กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที	 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

“บุคคลศักดิ์สิทธิ์ คือ มนุษยที่สมบูรณ มนุษยที่สมบูรณนั้นศักดิ์สิทธิ์
โดยสมบูรณ ตอนนี้เราเปนมนุษยเพียงครึ่งเดียว เราทำสิ่งตางๆ ดวยความ
ลังเลใจ เราทำสิ่งตางๆ ดวยอัตตา เราไมเชื่อวาพระเจาเปนผูจัดการสิ่งทั้งหมด
นี้เพื่อความมีสุขของเรา เพื่อประสบการณของเรา เราแบงแยกบาปและบุญ เรา
ถือทุกอยางเปนเรื่องใหญ แลวตัดสินตัวเราเองและผูอื่นไปตามนั้น เราทุกขจาก
การวาดกรอบของเราเองที่วา พระเจาควรทำอะไร เขาใจไหม ที่จริงแลว พระเจา
อยูภายในตัวเรา และเราจำกัดพระองค เราอยากสนุกกับตัวเราเองและเลน แต
เราไมรูวิธี เราแคบอกคนอื่นวา ‘อา เธอไมควรจะทำอยางนั้น’ และบอกตัวเราเอง
วา “ฉันไมควรจะทำอยางนั้น ฉันตองไมทำอยางนี้ แลวฉันจะเปนผูทานวี แก นไป
ทำไมกัน  ใช ฉันทราบ ฉันเปนผูทานวี แก น เพราะพระเจาภายในตัวฉันตองการ
มัน”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~

“เมื่อเราบริสุทธิ์ใจในการกระทำ คำพูด และความคิดของเรา แมวินาที
เดียว บรรดาเทพเจา พระเจา และเทพารักษจะสนับสนุนเรา ณ เวลานั้น ทั้ง
จักรวาลก็จะเปนของเราและสนับสนุนเรา และบัลลังกจะอยูตรงนั้นเพื่อใหเราขึ้น
ครอง”

 ~ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่~
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ประโยชน์ของอาหารวีแก้น
รวบรวมขอมูลโดยสมาชิก ของสมาคม

การใหคำมั่นว่าจะรับประทานอาหารวี แก นตลอดชีพ เปนเงื่อนไขที่ตองมี
ก่อนการประทับจิตเขาสู่ธรรมวิถีกวนอิม อาหารจากแหล่งพืชอนุญาต

ใหทานได แต่ไม่ควรรับประทานอาหารอื่นทั้งหลายที่มาจากสัตว์ รวมทั้งไข่ มี
เหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้ แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดมาจากศีลขอที่ ๑ ซึ่งบอก
ใหเราละเวนจากการทำลายชีวิตของสรรพสัตว์ หรือ หามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

การไม่ฆ่าหรือไม่ทำอันตรายสิ ่งมีชีวิตอื ่นๆนั้น เปนประโยชน์ต่อ
พวกเขาอย่างเห็นไดชัด ที่เห็นไดชัดเจนนอยกว่า คือ ความจริงที่ว่า การเวน
จากการทำอันตรายผูอื่น ก็เปนประโยชน์ต่อตัวเราเท่าๆ กัน ทำไมล่ะ เพราะกฎ
แห่งกรรม หว่านพืชอะไรก็ได้ผลอย่างนั้น เมื่อเราฆ่าหรือเปนเหตุใหคนอื่นฆ่า
เพื่อเรา เพื่อสนองความตองการเนื้อสัตว์ของเรา เราก่อใหเกิดหนี้กรรม และหนี้
นี้ตองไดรับการชดใชในที่สุด

ดังนั้นแทจริงแลว การรับประทานอาหารวี แก นจึงเปนของขวัญที่เรา
มอบใหแก่ตัวเราเองอย่างแทจริง เราจะรูสึกดีขึ้น และคุณภาพชีวิตของเราก็
จะดีขึ้น เนื่องจากหนี้กรรมที่หนักหน่วงของเราไดบรรเทาเบาบางลงไปแลว 

และเราจะไดรับการอนุญาตใหเขาสู่อาณาจักรสวรรค์อันลึกซึ้งแห่งใหม่ของ
ประสบการณ์ภายในของเรา ซึ่งมันคุมค่ามากกับมูลค่าเพียงเล็กนอยที่เราตอง
จ่าย 

ขอโตแยงทางธรรมที่ต่อตานการรับประทานเนื้อสัตว์ เปนเหตุผลที่
ทำใหบางคนเปนนวี แก น ซึ่งเหตุผลทั้งหลายมีรากฐานมาจากสามัญสำนึก มัน
เกี่ยวของกับสุขภาพและโภชนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 

หลักศีลธรรมและความทุกข์ทรมานของสัตว์ และความหิวโหยของชาวโลก
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สุขภาพและโภชนาการ
การศึกษาดานวิวัฒนาการของมนุษย์ แสดงใหเห็นว่า โดยธรรมชาติ

แลว บรรพบุรุษของเราเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ โครงสรางของร่างกาย
มนุษย์ไม่เหมาะกับการรับประทานเนื้อสัตว์ สิ่งนี้ไดรับการพิสูจน์ในการทดลอง
เกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบ ซึ่งเขียนโดย ดร. จี. เอส. ฮันทินเจน แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุว่า สัตว์กินเนื้อ มีลำไสเล็กและลำไสใหญ่ที่สั้น 

ลำไสใหญ่ของมันตรงและเรียบมากเปนพิเศษ ในทางตรงขาม สัตว์กินพืช จะมี
ทั้งลำไสเล็กและลำไสใหญ่ที่ยาว เพราะเนื้อสัตว์มีเสนใยต่ำและมีความหนาแน่น
ของโปรตีนเนื้อสัตว์สูงมาก ลำไสจึงไม่ตองการเวลานานที่จะดูดซึมสารอาหาร 

ดังนั้น ลำไสของสัตว์กินเนื้อ จึงสั้นกว่าลำไสของพวกสัตว์ที่กินพืช

โดยธรรมชาติแลว มนุษย์ก็เหมือนสัตว์กินพืชอื่นๆ ซึ่งมีลำไสเล็กและ
ลำไสใหญ่ที่ยาว เมื่อรวมกันแลว ลำไสของเรายาวประมาณ ๒๘ ฟุต (๘ เมตร
ครึ่ง) ลำไสเล็กขดไปมาหลายครั้ง และผนังของมันสลับซับซอน ไม่เรียบ ดวย
เหตุที่มันยาวกว่าพวกที่พบในสัตว์กินเนื้อ เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานจึงอยู่ใน
ลำไสของเราเปนระยะเวลานานกว่า ดังนั้น เนื้อสัตว์สามารถบูดเน่าไดและสราง
สารพิษ สารพิษเหล่านี้มีผลเสีย เปนสาเหตุของมะเร็งลำไสใหญ่ส่วนกลาง และ
ยังเพิ่มภาระใหกับตับ ซึ่งมีหนาที่ขจัดพิษ สิ่งนี้สามารถก่อใหเกิดโรคตับแข็งและ
แมแต่โรคมะเร็งตับได

เนื้อสัตว์มีโปรตีนยูโรไคเนสและยูเรียสูงมาก ซึ่งเพิ่มภาระแก่ไต และ
สามารถทำลายการทำงานของไตไดดวย ในสเต็กทุกปอนด์ มีโปรตีนยูโรไคเนส 

๑๔ กรัม ถานำเซลล์ที่ยังมีชีวิตไปใส่ในโปรตีนยูโรไคเนสเหลว สมรรถนะการ
เผาผลาญอาหารของมัน จะเสื่อมลง นอกจากนี้ เนื้อสัตว์ยังขาดเซลลูโลสหรือ
เสนใย และการขาดเสนใย สามารถทำใหเกิดทองผูกไดง่าย เปนที่ทราบกันแลว
ว่า โรคทองผูกสามารถทำใหเกิดโรคมะเร็งลำไสตรงหรือแผลริดสีดวงทวารหนัก

โคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวในเนื้อสัตว์ ยังทำใหเกิดการผิดปกติของ
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เสนเลือดหัวใจ ซึ่งเปนสาเหตุอันดับ ๑ ของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา และใน
ฟอร์โมซาขณะนี้

ส่วนโรคมะเร็งนั้นเปนสาเหตุของการเสียชีวิตเปนอันดับที่ ๒ จาก
การทดลองชี้ใหเห็นว่า การเผาและย่างเนื้อสัตว์ จะทำใหเกิดสารเคมีชนิด หนึ่ง  

(เมธิลคอแลนทรีน) ซึ่งเปนสารก่อมะเร็งที่ทรงพลัง

คนส่วนมากคิดกันเอาเองว่า เนื้อสัตว์สะอาดและปลอดภัย คิดว่า มีการ
ตรวจสอบแลวที่โรงฆ่าสัตว์ แต่ว่าตามความจริงแลว มีโค กระบือ สุกร เปด ไก่ 

ถูกฆ่ามาขายในแต่ละวันเปนจำนวนมากเกินกว่าที่จะตรวจสอบไดครบหมดทุก
ตัว มันยากมากที่จะตรวจว่า เนื้อชิ้นหนึ่งมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ อย่าว่าแต่การ
ตรวจสัตว์ทุกตัวเลย ปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ก็เพียงแต่ตัดหัวสัตว์
ทิ้งไปหากมีปญหาที่ส่วนหัว หรือตัดขาที่เปนโรคทิ้ง โดยเอาส่วนที่เสียออกไป
เท่านั้น แลวก็จำหน่ายส่วนที่เหลือ

ดร.เจ.เอ็ช.เค็ลล็อก นักมังสวิรัติที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า “เวลาเรา
รับประทานอาหารมังสวิรัติเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลว่าอาหารท่ีเรารับประทาน
น้ันตายด้วยโรคอะไรทำให้เรารับประทานได้อย่างสบายใจดีจริงๆ” 

ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าห่วง ยาปฏิชีวนะและกับยาอื่นๆ รวมทั้ง 

สเตียรอยด์ และฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโต ถาไม่ถูกเติมในอาหารที่เลี้ยง
สัตว์ ก็ฉีดเขาไปในตัวสัตว์โดยตรง จากรายงานพบว่า คนที่รับประทานสัตว์
เหล่านี้ จะดูดซึมยาเหล่านี้เขาไปในร่างกายของพวกเขาดวย มีความเปนไปไดที่
ยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ จะลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ใชสำหรับมนุษย์ลง

มีบางคนที่คิดว่า การทานอาหารมังสวิรัติไม่ไดสารอาหารเพียงพอ  

ดร.มิลเล่อร์ ผูเชี่ยวชาญดานการผ่าตัดชาวอเมริกัน ซึ่งรักษาคนไขที่ฟอร์โมซา
มา ๔๐ ป เขาก่อตั้งโรงพยาบาลที่นั่น โดยที่อาหารทั้งหมดเปนมังสวิรัติ สำหรับ
เจาหนาที่ รวมทั้งผูปวย เขากล่าวว่า “ยารักษาโรคที่เราได้จากวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ก้าวหน้ามากแต่มันก็ได้แต่รักษาโรคเท่าน้ันอย่างไรก็ตามอาหาร
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สามารถดูแลสุขภาพของเราได้” เขาช้ีแจงว่า “อาหารจากพืช เปนแหล่ง
ของสารอาหารโดยตรงมากกว่าเน้ือสัตว์ ผู้คนรับประทานเน้ือสัตว์ แต่ว่า
แหล่งของสารอาหารสำหรับสัตว์ท่ีเรารับประทานน้ัน ก็คือพืช ชีวิตสัตว์
ส่วนใหญ่ส้ัน และมีโรคเกือบจะทุกชนิดท่ีมนุษย์มี เปนไปได้อย่างย่ิงท่ีโรค
ของมนุษยชาติ มาจากการรับประทานเน้ือสัตว์ท่ีมีโรค ดังน้ัน ทำไมคนจึง
ไม่รับสารอาหารของพวกเขาจากพืชโดยตรงเล่า” ดร.มิลเล่อร์แนะว่า เราแค่
ตองการธัญพืช ถ่ัว และผัก เพ่ือไดสารอาหาร ท่ีเราตองการ เพ่ือรักษาสุขภาพไว

คนจำนวนมากมีความคิดที่ว่า โปรตีนสัตว์ดีกว่าโปรตีนพืช เพราะถือว่า
โปรตีนจากสัตว์เปนโปรตีนท่ีครบถวน และโปรตีนจากพืชเปนโปรตีนท่ีไม่ครบถวน 

ความจริงก็คือ โปรตีนพืชบางอย่างก็ครบถวน และการทานพืชหลายชนิด สามารถ
ทำใหร่างกายไดรับโปรตีนครบถวนจากอาหารท่ีมีโปรตีนไม่ครบถวนได

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สมาคมโภชนาการของอเมริกาประกาศ
ว่า “ทางสมาคมขอยืนยันว่า อาหารมังสวิรัติดีต่อสุขภาพ และให้คุณค่า
ทางโภชนาการเพียงพอหากวางแผนอย่างเหมาะสม”

เรามักจะมีความเชื่อผิดๆ ที่ว่า คนที่รับประทานเนื้อสัตว์ จะแข็งแรง
กว่าคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ แต่การทดลองโดยศาสตราจารย์
เออร์วิ่ง ฟชเช่อร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยลกับคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ 

๓๒ คน และคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ ๑๕ คน แสดงใหเห็นว่าคนที่รับประทาน
อาหารมังสวิรัติมีความอดทนสูงกว่าคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ เขาใหคนกาง
แขนใหนานที่สุดเท่าที่จะทำได ผลจากการทดลองนั้นชัดเจนมาก ในกลุ่มคนที่
รับประทานเนื้อสัตว์ ๑๕ คน มีเพียง ๒ คนเท่านั้น ที่สามารถกางแขนไดนาน 

๑๕-๓๐ นาที อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๓๒ คน มี 

๒๒ คน ที่สามารถกางแขนได ๑๕-๓๐ นาที มี ๑๕ คน ที่กางแขนไดนานกว่า 

๓๐ นาที มี ๙ คน ที่กางแขนไดนานกว่า ๑ ชั่วโมง มี ๔ คน ที่กางแขนไดนาน
กว่า ๒ ชั่วโมง และคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติคนหนึ่ง สามารถกางแขนได
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นานกว่า ๓ ชั่วโมง

นักกรีฑาระยะทางไกลจำนวนมากรับประทานอาหารวี แกนหรือ
วีมังสวิรัติระยะหนึ่ง ก่อนการแข่งขัน ดร. บาร์บารา มอร์ ผูเชี่ยวชาญดานการ
รักษาโรคดวยอาหารวี แก นหรือมังสวิรัติ วิ่งได ๑๑๐ ไมล์สำเร็จใน ๒๗ ชั่วโมง 

๓๐ นาที เธอเปนผูหญิงอายุ ๕๖ ป ที่ทำลายสถิติทั้งหมดที่ชายหนุ่มทำไว เธอ
กล่าวว่า “ฉันอยากเปนตัวอย่างให้คนเห็นว่าผู้ท่ีรับประทานอาหารมังสวิรัติ
บริสุทธ์ิจะสุขใจกับร่างกายท่ีแข็งแรงจิตใจท่ีใสสะอาดและชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ”

คนที่รับประทานอาหารวี แก นไดรับโปรตีนในอาหารเพียงพอหรือ 

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า จำนวนแคลอรี่ ๔.๕% ของแต่ละวันนั้น ควรได
มาจากโปรตีน ขาวสาลีมีแคลอรี่ที่เปนโปรตีน ๑๗% บร็อคโคลี่มี ๔๕% และขาว
มี ๘% มันง่ายมาก ที่จะไดอาหารที่อุดมดวยโปรตีนโดยไม่ตองตองรับประทานเนื้อ
สัตว์เลย อีกทั้งไดรับประโยชน์เพิ่มเติมจากการหลีกเลี่ยงโรคมากมาย ที่เกิดจาก
อาหารที่มีไขมันสูง เช่น โรคหัวใจและโรคมะเร็งมากมาย วิถี ชีวิต แบบ วี แก นจึง
เปนทางเลือกอันเลิศล้ำอย่างชัดเจน

ไดมีการพิสูจน์แลวว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างการบริโภคเนื้อสัตว์
และอาหารจากสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมากเกินไปกับโรคหัวใจ โรคมะเร็งเตานม 

โรคมะเร็งลำไสใหญ่ และเสนเลือดหัวใจอุดตัน โรคอื่นๆ ซึ่งสามารถปองกัน
ได และบางครั้งก็รักษาไดดวยอาหารวี แก นที่มีไขมันต่ำ ไดแก่ โรคนิ่วในไต 

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคเบาหวาน โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคนิ่วใน
ถุงน้ำดี โรคลำไส โรคขออักเสบ โรคเหงือก สิว โรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งใน
กระเพาะอาหาร โรคน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคทองผูก โรคถุงผนังลำไสอักเสบ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งรังไข่ โรคริดสีดวง โรคอวน และ
โรคหืด

นอกจากการสูบบุหรี่แลว ไม่มีอะไรที่เสี่ยงต่อสุขภาพส่วนบุคคล
มากกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์
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นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
การเลี้ยงสัตว์เพื่อเปนอาหาร ทำใหเกิดผลกระทบตามมา มันนำไปสู่

การทำลายปาฝนในเขตรอน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น น้ำเสีย ภาวะขาดน้ำ เกิดภาวะ
แหงแลง มีการใชทรัพยากรพลังงานอย่างผิดๆ และความหิวโหยบนโลก การใช
ผืนดิน น้ำ พลังงาน และความพยายามของมนุษย์เพื่อผลิตเนื้อสัตว์นั้น ไม่ใช่
วิธีการใชทรัพยากรของโลกที่มีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนมา ปาฝนในเขตรอน ๒๕% ของอเมริกา
กลาง ถูกเผาและหักรางถางพงเพื่อสรางทุ่งหญาเลี้ยงวัว ไดมีการประมาณการ
ไวว่า ทุกๆ แฮมเบอร์เกอร์ ๔ ออนซ์ที่ทำจากเนื้อวัวในปาฝนซึ่งทำลายปาฝนใน
เขตรอนถึง ๕๕ ตารางฟุต นอกจากนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์ทำใหเกิดกาซ ๓ ชนิด
ที่ทำใหโลกรอนขึ้นอย่างชัดเจน เปนสาเหตุสำคัญของภาวะน้ำเสีย และตองใช
น้ำ ๒,๔๖๔ แกลลอน เพื่อผลิตเนื้อวัวแต่ละปอนด์ ขณะ ที่ เราใชน้ำเพียง ๒๙ 

แกลลอนเท่านั้น ในการผลิตมะเขือเทศ ๑ ปอนด์ และ ๑๓๙ แกลลอนเพื่อการ
ผลิตขนมปงโฮลวีท ๑ ปอนด์ น้ำเกือบครึ่งหนึ่งที่ใชในสหรัฐอเมริกา หมดไปกับ
การปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

ผูคนอีกเปนจำนวนมากสามารถมีอาหารรับประทาน ถาทรัพยากรที่ใช
เลี้ยงปศุสัตว์ ถูกนำมาใชผลิตขาวเพื่อเลี้ยงประชากรของโลก พื้นที่ปลูกขาวโอต 

๑ เอเคอร์ (๒.๕๓ไร่) จะผลิตโปรตีนได ๘ เท่าและแคลอรี่ได ๒๕ เท่า ถาขาวโอต
ถูกนำไปใชเลี้ยงคนแทนเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ ๑ เอเคอร์ ที่ใชปลูกบร็อคโคลี่ จะ
สามารถผลิตโปรตีน แคลอรี่ และ ไนอาซินได ๑๐ เท่า ของพื้นที่ที่ผลิตเนื้อวัว 

๑ เอเคอร์ มีสถิติอย่างนี้เปนจำนวนมาก ทรัพยากรของโลกจะถูกใชประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า หากว่าพื้นที่ที่ใชเพื่อการผลิตปศุสัตว์ถูกเปลี่ยน
มาปลูกพืชเพื่อเลี้ยงคน 

การรับประทานวี แก นทำใหเรา “เดินบนโลกอย่างสบายใจกว่า” 

นอกจากนั้น ท่านยังไดรับเฉพาะแต่สิ่งที่จำเปนและลดส่วนที่ไม่จำเปน ท่าน
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จะรูสึกดีขึ้น เมื่อผูคนทราบว่า สิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ตองตายไปในแต่ละครั้งที่เรา
รับประทานอาหารหนึ่งมื้อ

ความหิวโหยในโลก
คนเกือบ ๑ พันลานคนไดรับความทุกข์จากความหิวโหยและการขาด

สารอาหารในโลกนี้ แต่ละปจะมีผูที่เสียชีวิตจากความอดอยากเปนจำนวน
มากกว่า ๔๐ ลานคน และส่วนใหญ่เปนเด็ก แมกระนั้น การเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์
ธัญญาหารของโลกมากกว่า ๑/๓ ถูกเปลี่ยนจากการเลี้ยงคนไปเลี้ยงปศุสัตว์
แทน ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัตว์เลี้ยงบริโภคธัญพืช ๗๐% ของทั้งหมด ถาเรา
นำพืชพันธุ์ธัญญาหาร ไปเลี้ยงคนแทนเลี้ยงสัตว์ ก็จะไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป

ความทุกข์ของสัตว์
ท่านทราบความจริงไหมว่า วัวมากกว่า ๑ แสนตัว ถูกฆ่าในสหรัฐอเมริกา

ทุกวัน 

สัตว์ส่วนใหญ่ในประเทศทางตะวันตก ถูกเลี้ยงใน “ฟาร์มแบบโรงงาน” 

สถานที่เหล่านี้ไดรับการออกแบบเพื่อฆ่าสัตว์ใหไดจำนวนมากที่สุด โดยเสีย
ค่าใชจ่ายนอยที่สุด สัตว์แออัดอยู่ดวยกัน ถูกทำใหพิการ และถูกปฏิบัติเยี่ยง
เครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนเนื้อสัตว์ใหเปนอาหาร นี่เปนความจริงที่พวกเราส่วนใหญ่
จะไม่มีวันเห็นดวยตาของเราเอง มีคำกล่าวที่ว่า “การเข้าโรงฆ่าสัตว์หนึ่งครั้ง
จะทำให้คุณเปนวีแก้นไปตลอดชีวิต”

ลีโอ ตอลสตอย กล่าวว่า “ตราบใดท่ีมีโรงฆ่าสัตว์ก็จะมีสนามรบการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติ เปนบททดสอบทางมนุษยธรรมที่สำคัญยิ่ง” 

ถึงแมพวกเราส่วนใหญ่ไม่ไดฆ่าสัตว์เอง เราก็ไดพัฒนานิสัยการรับประทาน
เนื้อสัตว์ จนจ น จ จ จเปนปกติดวยการสนับสนุนจากสังคม โดยไม่รู เลยว่า สัตว์ที่เรา
รับประทานถูกกระทำอะไรมาบาง
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กลุ่มของนักบุญและอื่นๆ

ตั้งแต่ตนประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว เราจะเห็นไดว่า ผักเปนอาหาร
ธรรมชาติของมนุษย์ เทพนิยายกรีกและฮีบรูลวนกล่าวถึงคนซึ่งเดิมรับประทาน
ผลไม พระอียิปต์โบราณไม่เคยฉันเนื้อสัตว์ นักปรัชญากรีกผูยิ่งใหญ่จำนวน
มาก เช่น เพลโต ไดโอเจนิส และโซเครติส ลวนส่งเสริมการรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ

ในประเทศอินเดีย พระศากยมุนีพุทธเจาเนนความสำคัญของอหิงสา 

หลักการแห่งการไม่ทำรายสิ่งมีชีวิต พระองค์เตือนสาวกของพระองค์มิให
รับประทานเนื้อสัตว์ มิฉะนั้นแลว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ จะพากันหวาดกลัวพวกเขา 

พระองค์หยิบยกขอสังเกตขึ้นมาว่า “การรับประทานเนื้อสัตว์เปนเพียงนิสัย
อย่างหนึ่ง ในตอนต้น เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความอยากเนื้อสัตว์ คน
ที่รับประทานเนื้อสัตว์ตัดเมล็ดพันธุ์มหาเมตตาภายในของพวกเขาทิ้งไป
คนรับประทานเนื้อสัตว์ ฆ่ากันและกัน... และรับประทานกันและกัน...
ชาตินี้ฉันกินเธอและชาติหน้าเธอกินฉัน... และเปนอย่างนี้ต่อไปเสมอ
แล้วพวกเขาจะออกจากไตรภูมิ(แห่งมายา)ได้อย่างไร”

ศิษย์สำนักเตายุคแรก ผูที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนายิวในยุคแรก
จำนวนมาก ลวนเปนผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ มันถูกบันทึกไวในคัมภีร์
ไบเบิ้ล: และพระเจาทรงตรัสว่า ฉันได้จัดเตรียมพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกชนิด
และผลไม้ทุกชนิดไว้ให้เธอรับประทานแต่สำหรับสัตว์ปาและนกทั้งหลาย
ฉันได้เตรียมหญ้าและใบพืชเปนอาหาร (เจเนซิส ๑: ๒๙) ตัวอย่างอื่นๆ ที่หาม
การรับประทานเนื้อสัตว์ในคัมภีร์ไบเบิ้ล เธอต้องไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่มี
เลือดเพราะชีวิตอยู่ในเลือด (เจเนซีส ๙:๔) พระเจาตรัสว่า ใครบอกเธอให้
ฆ่าวัวตัวผู้และแพะตัวเมียมาถวายฉัน จงล้างตัวเธอเองจากเลือดบริสุทธิ์
นี้เพื่อว่าฉันอาจได้ยินคำอธิษฐานของเธอมิฉะนั้นฉันจะหันศีรษะหนีไป
เพราะมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดเธอจงสำนึกผิดเพื่อว่าฉันอาจอภัยให้
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เธอ (อิไซยาห์ ๑:๑๑-๑๖) นักบุญปอล สาวกองค์หนึ่งของพระเยซู ไดกล่าวใน
จดหมายของท่านที่มีต่อชาวโรมันว่า เปนสิ่งดีที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรือ
ดื่มไวน์ (โรมันส ๑๔:๒๑)

เมื่อเร็วๆ นี้ นักประวัติศาสตร์พบหนังสือโบราณจำนวนมาก ที่ใหมุมมอง
ใหม่ต่อชีวิตของพระเยซูและคำสอนของพระองค์อย่างชัดแจง พระเยซูตรัสว่า 

คนที่รับประทานเนื้อสัตว์จะกลายเปนหลุมฝังศพของพวกมันฉันขอบอก
เธอตามตรงว่าคนที่ฆ่าจะถูกฆ่าคนที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตและรับประทานเนื้อ
ของมันกำลังรับประทานเนื้อของคนตาย

ศาสนาต่างๆ ของอินเดียก็หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อเช่นกัน มีคำ
กล่าวไวว่า คนไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ฆ่า ผู้ที่ทำร้าย
สรรพสัตว์ จะไม่เคยได้รับพรจากพระเจ้า ดังนั้น จงหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเนื้อสัตว ์(ศีลศาสนาฮินดู)

อัลกุรอ่าน คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม หามการรับประทาน
สัตว์ที่ตายแล้วทั้งเลือดและเนื้อ

ฮั่นชันจื่อ อาจารย์เซนชาวจีนผูยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง เขียนบทกวีที่ต่อตาน
การรับประทานเนื้ออย่างแข็งขันว่า รีบไปตลาดซื้อเนื้อสัตว์และปลา เพื่อ
เลี้ยงภรรยาและลูกๆ ของเธอ แต่ทำไมชีวิตของมันต้องถูกคร่าไปเพื่อ
ค้ำจุนชีวิตของเธอด้วยเล่า มันไม่มีเหตุผล มันจะไม่นำบุญสัมพันธ์กับ
สวรรค์มาให้เธอแต่จะทำให้เธอกลายเปนกากเดนของนรก

นัก ปรัชญา นัก วิทยาศาสตร์ ผูนำ ที่โด เด่น นักกีฬา นัก เขียน ศิลปน 

ที่ มี ชื่อเสียง จำนวน มาก ก็ เปน นัก มังสวิรัติ และ วี แกน บุคคล ต่อไปนี้ ลวน อยู่ ใน 

วิถี มังสวิรัติ ดวย ความ ศรัทธา อย่าง แรงกลา อัน ไดแก่ พระ ศากยมุนี พุทธเจา, 

พระ เยซูคริสต์, พระโม ฮัม เหม็ด, พระ ซองกา ปา, อริสโตเติล,  เวอร์จิล,  ฮอเรซ, 

เพลโต, โอ วิด,  เพแทรค,  ปธาโกรัส, โซ เคร ติส, วิลเลียม เช็คส เปยร์,  วอลแตร์, 

ร พินทร นาถ ฐากูร, ลี โอ  ตอลสตอย, เซอร์ ไอแซค นิวตัน, ชา รลส์ ดาร์วิน, 
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อัลเบิร์ต ไอ นสไตน์, อัลเบิร์ต ช ไว เซ่อร์, นิโคลา เทสลา, ลี โอ นา ร์โด ดา วิน ชี, 

เบนจา มิน แฟรงคลิน, มหาตมะ คานธี, อับ ดุล  กาลัม, นาย ยาเนส เด รอ โนเชค, 

มา ติ น่า นาฟรา ติโล ว่า (นัก เทนนิส วี แกน), คาร์ล ลู อิส, ปา โว เนอร์มี, เอ ดวิน ซี, 

โมเสส, จอ ร์เจีย ฟูมาน ติ,  โท บีย์ แม ไกวร์ (วี แกน), นา ตา ลี พอร์ท แมน, เล โอ น่า  

เลวิส,ไมเคิล  แจค สัน, ไบรอัน กรีน, จอห์น รอป บินส์ (นัก กิจกรรม และ นัก เขียน) 

นี่ เปนการ ยกตัวอย่าง เพียง ไม่ กี่ คน เท่านั้น

อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ กล่าวว่า “ผมคิดว่า การเปลี่ยนแปลงและผลอัน
บริสุทธ์ิท่ีอาหารมังสวิรัติมีต่อนิสัยของมนุษย์ เปนประโยชน์ต่อมนุษยชาติทีเดียว 

เพราะฉะน้ัน มันท้ังเปนมงคลและสงบสุข ต่อ ผู ท่ีเลือกรับประทานมังสวิรัติ” น่ีเปน
คำแนะนำของบุคคลสำคัญและนักปราชญ์จำนวนมากตลอดท้ังประวัติศาสตร์

อาจารย์ตอบคำถาม
ถ: การรับประทานเนื้อสัตว์ เปนการฆ่าสิ่งชีวิต แต่การรับประทานผัก ไม่ได

เปนการฆ่าดวยหรอกหรือ

อ: การรับประทานพืช ก็เปนการฆ่าสิ่งชีวิตเช่นกัน และจะสรางอุปสรรคกรรม
บาง แต่ผลของมันจะนอยมาก ถาเราบำเพ็ญวิถีกวนอิม ๒ ชั่วโมงครึ่ง
ทุกวัน เราจะสามารถขจัดผลกรรมนี้ได เนื่องจากเราตองรับประทานเพื่อมี
ชีวิตอยู่ต่อไป เราจึงควรที่จะเลือกอาหารที่มีจิตสำนึกนอยที่สุด และทำให
ตัวเราทุกข์นอยที่สุด พืชประกอบดวยน้ำ ๙๐% ดังนั้น ระดับของจิตสำนึก
ของมันจึงต่ำ จนมันแทบจะไม่รูสึกทุกข์อะไร นอกจากนี้ เมื่อเรารับประทาน
ผักมากมาย เราไม่ตัดรากของมัน แต่เรากลับช่วยใหมันแพร่พันธุ์แบบไม่
ใชเพศดวยการตัดกิ่งและใบ ผลที่ไดกลับเปนประโยชน์ต่อพืช เพราะฉะนั้น  

ผูเชียวชาญดานการทำสวนจึงบอกว่า การตัดเล็มตนไม จะช่วยใหมัน
เติบใหญ่และสวยงาม

สิ่งนี้ยิ่งเด่นชัดกับผลไม เมื่อมันสุก มันจะดึงดูดผูคนใหรับประทานมัน ดวย
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กลิ่นหอม สีสันอันสวยงาม และรสชาติโอชะของมัน ดวยวิธีนี้ ไมผลสามารถ
บรรลุเปาหมายในการแพร่พันธุ์ของมันทั่วบริเวณกวาง ถาเราไม่เด็ดและ
รับประทานมัน ผลไมจะสุกเกินไป และจะหล่นลงพื้นเน่าเสีย เมล็ดของมัน
จะถูกตนไมที่อยู่เหนือกว่า บดบังแสงแดด และจะตายไปในที่สุด ดังนั้น การ
รับประทานผักและผลไม จึงเปนแนวโนมตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ไดทำใหมัน
ทุกข์ทรมานเลย

ถ: คนส่วนใหญ่มีความคิดว่า คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ จะเตี้ยและผอม
กว่า และคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ จะสูงกว่า เปนความจริงหรือไม่

อ: คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่จำเปนว่าเตี้ยกว่าและผอมกว่า ถาอาหาร
ของพวกเขาสมดุล พวกเขาก็สามารถตัวสูงและแข็งแรงไดเช่นกัน ท่านจะ
เห็นไดว่า สัตว์ใหญ่ทั้งหลาย เช่น ชาง วัว ยีราฟ ฮิปโปโปเตมัส มา เปนตน 

กินแต่ผักและผลไม พวกมันแข็งแรงกว่าสัตว์กินเนื้อ อ่อนโยนมาก และเปน
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติ แต่สัตว์กินเนื้อนั้น ทั้งโหดรายและไม่มีประโยชน์ 

ถามนุษย์รับประทานเนื้อสัตว์จำนวนมาก พวกเขาก็จะไดรับผลกระทบจาก
สัญชาตญาณและคุณลักษณะของสัตว์ คนที่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่จำเปน
ว่าจะตองตัวสูงและแข็งแรง แต่ช่วงชีวิตของพวกเขาโดยเฉลี่ยแลวจะสั้น
มาก ชาวเอสกิโมส่วนใหญ่รับประทานแต่เนื้อสัตว์ แต่พวกเขาสูงใหญ่และ
แข็งแรงมาก ไหม พวกเขาอายุยืนยาวหรือไม่ เรื่องนี้ฉันคิดว่า ท่านสามารถ
เขาใจไดอย่างชัดเจน

ถ: คนรับประทานอาหารมังสวิรัติ รับประทานไข่ไดไหม

อ: ไม่ได เพราะเวลาเรารับประทานไข่ เราก็ฆ่าสิ่งชีวิตดวย บางคนกล่าวว่า ไข่
ตามทองตลาดไม่มีเชื้อ ดังนั้นการรับประทานไข่จึงไม่ใช่การฆ่าสิ่งมีมีชีวิต สิ่ง
นี้ดูเหมือนถูกตอง ไข่ที่ยังไม่มีเชื้อนั้น เปนเพราะสภาพเหมาะสมสำหรับ
การรับเชื้อนั้นไม่อำนวย ไข่จึงไม่สามารถพัฒนาเปนลูกไก่ไดตามเปาหมาย
ตามธรรมชาติของมัน ถึงแมว่าพัฒนาการนี้ไม่เกิดขึ้น มันก็ยังคงมีพลังชีวิต
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ภายในที่จำเปนสำหรับการนี้อยู่ เราทราบว่าไข่มีพลังชีวิตแต่กำเนิด มิฉะนั้น
แลวทำไมมันจึงเปนเซลล์ชนิดเดียวซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ไดล่ะ บางคนชี้แจง
ว่า ไข่มีสารอาหารจำพวก โปรตีน และฟอสฟอรัส ที่จำเปนสำหรับร่างกาย
มนุษย์ แต่เราก็สามารถรับโปรตีนไดจากเตาหู และฟอสฟอรัสที่ไดจากผัก
หลายชนิด เช่น มันฝรั่ง เปนตน

เราทราบดีว่า ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงบัดนี้ มีพระที่มีชื่อเสียงจำนวน
มาก ที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือไข่ อีกทั้งยังมีอายุยืนนาน ตัวอย่างเช่น พระ
อาจารย์อิ้งกวง แต่ละมื้อ ท่านฉันผักถวยหนึ่งกับขาวเท่านั้น แต่ท่านก็อยู่ถึง 

๘๐ ป นอกจากนี้ไข่แดงยังมีโคเลสเตอรอลสูง ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของโรค
หลอดเลือดหัวใจ นักฆ่าอันดับ ๑ ของฟอร์โมซาและอเมริกา ไม่ตองสงสัย
เลยว่าที่เราเห็นผูปวยส่วนมากนั้นเปนผูที่รับประทานไข่

ถ: มนุษย์เลี้ยงสัตว์และสัตว์ปก เช่น สุกร ปศุสัตว์ เปด ไก่ เปนตน ทำไมเรา
รับประทานมันไม่ไดล่ะ

อ: ดังนั้น พ่อแม่ที่เลี้ยงลูก แลวพ่อแม่มีสิทธิ์รับประทานลูกของตัวเอง
หรือ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต และไม่มีใครควรจะลิดรอนสิทธิ์นี้
ไปจากพวกเขา ถาเราดูที่กฎหมายของฮ่องกง แมแต่การฆ่าตัวเอง ก็ฝา
ฝนกฎหมาย แลวการฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่น จะยิ่งผิดกฎหมายแค่ไหน

ถ: สัตว์เกิดมาเพื่อใหคนรับประทาน ถาเราไม่รับประทานมัน มันจะไม่ลนโลก
หรอกหรือ

อ: นี่เปนความคิดที่น่าหัวเราะ ก่อนท่านฆ่าสัตว์ ท่านถามมันหรือเปล่าว่า มัน
อยากใหท่านฆ่าและรับประทานไหม สิ่งมีชีวิตทั้งหมดลวนอยากมีชีวิต
อยู่และกลัวตายดวยกันทั้งนั้น เราไม่อยากถูกเสือกิน แลวทำไมสัตว์ควร
ถูกมนุษย์กินล่ะ มนุษย์ดำรงอยู่บนโลกเพียงไม่กี่หมื่นปเท่านั้น แต่ก่อน
มนุษยชาติจะปรากฏ ก็มีสัตว์หลายพันธุ์ดำรงอยู่มาก่อนแลว แลวพวกเขา
ลนโลกหรือ ตามธรรมชาติแลว สิ่งมีชีวิตย่อมรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาเอา
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ไว เมื่อมีอาหารนอยเกินไป และเนื้อที่จำกัด ย่อมนำไปสู่การลดประชากร
อย่างขนานใหญ่ สิ่งนี้จะช่วยรักษาประชากรไวในระดับที่เหมาะสม

ถ: ทำไมฉันจึงควรทานวี แก น

อ: ฉันทานวี แก น เพราะพระเจาภายในตองการมัน เขาใจไหม การรับประทาน
เนื้อสัตว์นั้น ฝาฝนกฎจักรวาลของการไม่อยากถูกฆ่า ตัวเราเองก็ไม่อยาก
ถูกฆ่า และเราเองก็กไม่อยากถูกขโมย คราวนี้ ถาเรากระทำสิ่งนั้นต่อผูอื่น 

เราก็กำลังกระทำสิ่งซึ่งขัดแยงกับตัวเราเอง และสิ่งนั้นทำใหเราทุกข์ทรมาน 

ทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ดีต่อผูอื่น จะทำใหท่านทุกข์ ท่านไม่สามารถกัดตัวท่าน
เอง ไม่ควรแทงตัวท่านเอง ในทำนองเดียวกัน ท่านไม่ควรฆ่า เพราะสิ่งนั้น
ฝาฝนกฎของชีวิต เขาใจไหม มันจะทำใหเราทุกข์ทรมาน เราจึงไม่ควรทำ
มัน นั่นมิไดหมายความว่า เราจำกัดตนเองในทางใด มันหมายความว่า เรา
แผ่ขยายชีวิตของเราสู่ชีวิตอื่นทุกชนิด ชีวิตของเราจะไม่ถูกจำกัดภายใน
ร่างกายนี้ แต่ขยายสู่ชีวิตสัตว์และสรรพสัตว์ทั้งมวล นั่นทำใหเราดีขึ้น 

ประเสริฐขึ้น มีความสุขขึ้น และไรขีดจำกัด เขาใจไหม

ถ: ท่านจะพูดเรื่องการรับประทานอาหารวี แก นไดไหม และสิ่งนี้สามารถมี
บทบาทต่อสันติภาพในโลกไดอย่างไร

อ: ไดสิ คุณเห็นไหมว่า สงครามส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เพราะเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ ทำใหเห็นไดว่า ความฝดเคืองทางดานเศรษฐกิจของประเทศ
หนึ่ง จะกลายเปนเรื่องเร่งด่วน เมื่อมีความหิวโหย ขาดอาหาร หรือขาด
การจัดสรรอาหารที่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศต่างๆ ถาท่านใชเวลาอ่าน
นิตยสาร และคนควาหาความจริงเกี่ยวกับอาหารวี แก น ท่านก็จะทราบเรื่อง
นี้เปนอย่างดี การเพิ่ม ขึ้น ของปศุสัตว์และสัตว์เพื่อกินเนื้อ เปน สาเหตุ ให
เศรษฐกิจของเราลมละลายในทุกดาน มันสรางผูหิวโหยทั่วโลก อย่างนอยก็
ในประเทศโลกที่สาม

ไม่ใช่ฉันท่ีเปนคนพูดเร่ืองน้ีนะ เปนชาวอเมริกันคนหน่ึงซ่ึงทำงานวิจัยในดาน
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น้ี และเขียนหนังสือเก่ียวกับเร่ืองน้ี ท่านสามารถไปท่ีรานหนังสือใดก็ไดและ
อ่านเก่ียวกับงานวิจัยดานการทานอาหารวี แก นและงานวิจัยดานกระบวนการ
ผลิตอาหาร ท่านสามารถอ่านเร่ือง “อาหารสำหรับอเมริกายุคใหม่ (Diet For a 

New America)” ท่ีเขียนโดย จอห์น ร็อบบินส์ เขาเปนเศรษฐีไอศกรีมเงินลาน
ผูมีช่ือเสียงมากคนหน่ึง เขาเลิกหมดทุกอย่างเพ่ือเปนวี แก น และเขียนหนังสือ
เก่ียวกับวี แก น แมว่าจะขัดต่อประเพณีและธุรกิจของครอบครัว เขาสูญเสียเงิน 

อภิสิทธ์ิ และธุรกิจจำนวนมาก แต่เขาทำมันเพ่ือสัจธรรม หนังสือเล่มน้ันดีมาก 

มีหนังสือและนิตยสารอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีสามารถใหขอมูลและขอเท็จจริงท่าน
มากมายเก่ียวกับการทานวี แก น และหนังสือเล่มน้ียังช้ีใหท่านเห็นว่าอาหาร 

วี แก นจะมีบทบาทต่อสันติภาพโลกไดอย่างไร

เห็นไหมว่า เราสูญเสียอาหารของเราไปกับการเลี้ยงปศุสัตว์ ท่านทราบ
ไหมว่า เราสิ้นเปลืองโปรตีน ยา แหล่งน้ำ กำลังคน รถยนต์ รถบรรทุก การ
สรางถนน ไปเท่าไร และเสียที่ดินกี่แสนเอเคอร์ กว่าวัวตัวหนึ่งจะโตพอที่จะ
เปนอาหารมื้อหนื่ง เขาใจไหม สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถแจกจ่ายใหกับ
ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน แลวเราก็จะสามารถแกปญหาความ
หิวโหยได ดังนั้น ถาตอนนี้ประเทศหนึ่งตองการอาหาร ก็อาจจะรุกราน
ประเทศอื่นเพียงเพื่อช่วยชีวิตประชากรของตนเอง ในระยะยาว สิ่งนี้ก็จะก่อ
ใหเกิดกรรมที่ไม่ดี เขาใจไหม

คุณหว่านพืชอย่างใดคุณจะได้ผลอย่างนั้น ถาเราฆ่าใครเพื่อเปนอาหาร 

เราจะถูกฆ่าเพื่อเปนอาหารภายหลัง ในรูปแบบอื่นในภายภาคหนา ในรุ่น
ต่อไป มันน่าเวทนา ถึงแมเราจะเฉลียวฉลาดมาก มีอารยะธรรมสูง พวกเรา
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่า ทำไมประเทศเพื่อนบานของเราจึง ยังจกำลัง
ทุกข์ทรมาน มันเปนเพราะรสปากของเรา รสอร่อยของเรา และทองของเรา
การเลี้ยงดูและทะนุถนอมร่างกายหนึ่ง เราไดฆ่าชีวิตอื่นไปมากมาย และ
ทำใหเพื่อนมนุษย์จำนวนมากอดอยาก เรายังไม่ไดพูดถึงสัตว์ดวยซ้ำ เขาใจ
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ไหม แลวความรูสึกผิดนี้ ไม่ว่าจะโดยรูตัวหรือไม่รูตัวก็ตาม จะถ่วงจิตสำนึก
ของเราลง มันทำใหเราทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง วัณโรค และโรคชนิด
อื่นที่รักษาไม่หาย รวมทั้งโรคเอดส์ ลองถามตัวท่านเองสิว่า ทำไมอเมริกา 

ประเทศของท่านจึงทุกข์ทรมานที่สุด มีอัตราการเกิดมะเร็งสูงที่สุดในโลก 

ก็เพราะคนอเมริกันรับประทานเนื้อวัวจำนวนมาก พวกเขารับประทาน
เนื้อสัตว์มากกว่าประเทศอื่นใด ลองถามตัวท่านเองสิว่า ทำไมชาวจีนหรือ
ประเทศคอมมิวนิสต์จึงไม่มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่สูงขนาดนั้น พวกเขา
ไม่มีเนื้อสัตว์มากเช่นนั้น เขาใจไหม นี่เปนสิ่งที่งานวิจัยไดกล่าวไว ไม่ใช่ฉัน 

เขาใจไหม อย่ามาโทษฉันล่ะ

ถ: มีประโยชน์ทางจิตวิญญาณอะไร ที่เราไดจากการรับประทานอาหารวี แก น

อ: ฉันรูสึกยินดี ที่ท่านถามคำถามในลักษณะนี้ เพราะมันหมายความว่า ท่าน
กำลังใจจดจ่อ หรือสนใจกับผลดีทางดานจิตวิญญาณ คนส่วนใหญ่มักสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร และรูปร่าง เมื่อพวกเขาถามเกี่ยวกับอาหารวี แก น 

หรืออาจตอบไดอีกแง่หนึ่งว่า อาหารวี แก นในแง่จิตวิญญาณ เปน อาหารที่
สะอาดมากและไม่มีความรุนแรง

เจ้าต้องไม่ฆ่า เมื่อพระเจาตรัสกับเราเช่นนี้ พระองค์มิไดบอกว่า อย่าฆ่า
คน พระองค์บอกว่า อย่าฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆ พระองค์มิไดบอกหรือว่า พระองค์
สรางสัตว์ทั้งหลายใหเปนเพื่อนเรา เพื่อช่วยเหลือเรา พระองค์ไม่ไดมอบ
สัตว์ต่างๆ ไวในความดูแลของเราหรอกหรือ พระองค์ตรัสว่า จงดูแลมัน จง
ปกครองมัน เมื่อท่านปกครองประชาชนของท่าน ท่านจะฆ่าประชาชนของ
ท่าน และรับประทานพวกเขาหรือ แลวท่านจะกลายเปนกษัตริย์ที่ไม่มีใคร
อื่น ฉะนั้นตอนนี้ขอใหท่านจงเขาใจ เมื่อพระเจาตรัสอย่างนั้น เราก็ตองทำ 

ไม่จำเปนตองสงสัยในตัวพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสไวอย่างชัดเจนมาก 

แต่มีใครบางจะเขาใจพระเจา นอกจากพระเจาเอง

ดังนั้น ท่านตองกลายเปนพระเจา เพื่อที่จะเขาใจพระเจา ฉันขอเชิญท่าน
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ใหเปนเหมือนพระเจาอีกครั้ง เปนตัวของท่านเอง ไม่ใช่เปนใครอื่น การ
ทำสมาธิถึงพระเจา มิไดหมายความว่า ท่านบูชาพระเจา มันหมายความว่า 

ท่านกลายเปนพระเจา ท่านตระหนักรูว่า ท่านและพระเจาเปนหนึ่งเดียวกัน 

ฉันและพระบิดาของฉันเปนหนึ่งเดียวกัน พระเยซูมิไดตรัสเช่นนั้นหรือ  

ถาพระองค์ตรัสว่า พระองค์และพระบิดาของพระองค์เปนหนึ่งเดียวกัน เรา
และพระบิดาของพระองค์ ก็สามารถเปนหนึ่งเดียวกันไดดวย เพราะเราเปน
บุตรของพระเจาเช่นกัน  และพระเยซูยังตรัสอีกดวยว่า สิ่งที่พระองค์ทำได 

เราสามารถทำไดดีกว่าดวยซ้ำ ดังนั้น เราอาจดีกว่าพระเจาดวยซ้ำไป  ใคร
จะทราบ

เราบูชาพระเจาทำไม ถาเราไม่รูอะไรเกี่ยวกับพระเจา จะเชื่อแบบตาบอด
ทำไม เราตองรูก่อนว่า เรากำลังบูชาอะไร ก็เหมือนกับที่เราตองรูว่า 

หญิงสาวที่เรากำลังจะแต่งงานดวยนั้นเปนใคร ก่อนที่เราจะแต่งงานกับ
หล่อน ปจจุบันนี้ มันเปนธรรมเนียม ที่เราไม่แต่งงาน ก่อนที่เราจะนัดเที่ยว
กัน แลวทำไมเราควรบูชาพระเจาดวยความเชื่อแบบตาบอดล่ะ เรามีสิทธิ์
เรียกรองใหพระเจาปรากฏต่อเรา และใหเรารูจักพระองค์ เรามีสิทธิ์ที่จะ
เลือกว่า เราจะปฏิบัติตามพระเจาองค์ไหน

ทีนี้ท่านจะเห็นไดว่า มันชัดเจนมากในคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ว่า เราควรเปน 
วี แก น จากเหตุผลดานสุขภาพ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เหตุผล
ทางเศรษฐศาสตร์ และเหตุผลแห่งความเมตตาทั้งหลาย เราควรเปนวี แก น 

รวมทั้งเพื่อกอบกูโลกนี้ไว เราก็ควรเปนวี แก น

มีคำกล่าวในงานวิจัยบางอย่างว่า ถาคนในซีกโลกตะวันตก ในอเมริกา 

รับประทานอาหารวี แก นเพียงอาทิตย์ละครั้ง เราจะสามารถช่วยคนที ่

อดอยากไดถึง ๑๖ ลานคนทุกป ดังน้ัน จงเปนวีรบุรุษ เปนวี แก น จากเหตุผล
ทั้งหลายเหล่านี้ ถึงแมว่าท่านไม่ปฏิบัติตามฉัน หรือมิไดปฏิบัติธรรมวิถี
เดียวกัน โปรดเปนวี แก นเพื่อตัวท่านเอง และเพื่อโลกของเรา
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ถ: ถาทุกคนรับประทานพืช มันจะทำใหเกิดการขาดแคลนอาหารหรือไม่

อ: ไม่หรอก การใชที่ดินผืนหนึ่งปลูกพืชผล จะใหอาหารมากเปน ๑๔ เท่า 

ของการใชที่ดินผืนเดียวกันปลูกหญาแหงเพื่อเลี้ยงสัตว์ พืชจากที่ดิน
แต่ละเอเคอร์ จะใหพลังงานไดถึง ๘๐๐,๐๐๐ แคลอรี่ แต่ถาพืชเหล่านี้ถูก
นำไปใชเลี้ยงสัตว์ แลวสัตว์เหล่านี้ถูกรับประทานเปนอาหาร เนื้อของสัตว์
สามารถใหพลังงานไดเพียง ๒๐๐,๐๐๐ แคลอรี่เท่านั้น นั่นหมายความว่า
ระหว่างกระบวนการย่อยพืชใหเปนอาหารในตัวสัตว์ เราจะสูญเสียพลังงาน
ไป ๖๐๐,๐๐๐ แคลอรี่ ดังนั้น จึงเปนที่กระจ่างแจงว่า อาหารวี แก นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า และประหยัดกว่าอาหารที่เปนเนื้อสัตว์

ถ: ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ จะรับประทานปลาไดหรือไม่

อ: มันไม่เปนไร ถาท่านอยากจะรับประทานปลา แต่ถาท่านอยากจะรับประทาน
มังสวิรัติแลวละก็ ปลาไม่ใช่ผักนะ

ถ: บางคนกล่าวว่า มันสำคัญที่ว่า ผูมีจิตใจดีงาม ไม่จำเปนตองเปนวี แก น 

คำพูดนี้เปนเหตุเปนผลหรือไม่

อ: ถาใครที่เปนผูมีจิตใจดีงามอย่างแทจริง แลวทำไมเขายังรับประทานเนื้อของ
สิ่งมีชีวิตอื่นล่ะ การไดเห็นพวกเขาทุกข์ทรมาน ดังนั้นเขาก็ไม่ควรที่จะทน
รับประทานมันได การรับประทานเนื้อสัตว์เปนการขาดความเมตตา แลวผู
ที่มีจิตใจดีงาม สามารถทำสิ่งนี้ไดอย่างไร

อาจารย์เหลียนฉือ เคยกล่าวว่า “ฆ่าร่างกายของมัน และรับประทาน
เนื้อของมันในโลกนี้ไม่มีใครจะโหดเหี้ยมเปนอันตรายโหดร้ายและ
ผิดมนุษย์ไปกว่าบุคคลนี้อีกแล้ว” เขาสามารถอางไดอย่างไรว่า เขาเอง
เปนผูมีจิตใจดีงาม

เมิ่งจื๊อก็กล่าวไวเช่นกันว่า “ถ้าท่านเห็นมันมีชีวิตอยู่ท่านไม่สามารถทน
เห็นมันตายได้ และถ้าท่านได้ยินเสียงมันร้องคร่ำครวญอยู่ ท่านไม่
สามารถทนรับประทานเนื้อมันได้ ดังนั้น สุภาพบุรุษที่แท้จริงจึงควร
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อยู่ห่างจากครัว”
สติปญญาของมนุษย์สูงกว่าของสัตว์ และเราสามารถใชอาวุธทำใหสัตว์
ไม่สามารถต่อสูตานทานเราได พวกเขาจึงตายดวยความอาฆาตแคน ผูที่
กระทำเช่นนี้ คือ ผูที่รังแกสิ่งมีชีวิตที่เล็กและอ่อนแอกว่า ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูก
เรียกว่าเปนสุภาพบุรุษ เมื่อสัตว์ถูกฆ่า มันจะถูกตีดวยอย่างรุนแรง ดวยการ
ดิ้นรน กลัว และแคนใจ สิ่งนี้เปนเหตุใหเกิดการผลิตสารพิษที่อยู่ในเนื้อของ
พวกมัน อันจะเปนอันตรายต่อผูที่รับประทานมันเขาไป เนื่องจากความถี่
ของแรงสั่นสะเทือนของสัตว์ต่ำกว่าของมวลมนุษย์ มันจึงมีอิทธิพลต่อแรง
สั่นสะเทือนของเรา และมีผลกระทบต่อการพัฒนาปญญาของเราดวย

ถ: การเปนแค่ผูที่เรียกกันว่า “นักมังสวิรัติตามสะดวก” นั้นดีพอแลวหรือไม่ (ผูที่
รับประทานอาหารมังสวิรัติตามสะดวก ไม่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัด 

พวกเขาจะรับประทานผักจากอาหารที่มีผักและเนื้อสัตว์ปนอยู่ หรือเจเขี่ย)

อ: ไม่ได ตัวอย่างเช่น ถาอาหารถูกใส่ในยาพิษเหลว แลวเอาออกมา ท่าน
คิดว่า อาหารมันจะมีพิษหรือไม่ล่ะ ในมหาปรินิพพานสูตร พระมหากัสป
ถามพระพุทธเจาว่า “เมื่อเราบิณฑบาตและได้ผักปนกับเนื้อสัตว์ เรา
สามารถฉันอาหารนี้ได้ไหม เราสามารถทำอาหารให้สะอาดได้
อย่างไร”พระพุทธเจาทรทรง ตรัส ตอบว่า“เราควรล้างมันให้สะอาดด้วยน้ำ
และแยกผักออกจากเนื้อสัตว์แล้วผู้นั้นก็สามารถฉันมันได้”
จากบทสนทนาขางตน เราสามารถเขาใจไดว่า เราไม่สามารถรับประทาน
แมกระทั่งผักที่ปนอยู่กับเนื้อสัตว์ นอกจากผูนั้นจะลางมันใหสะอาดดวย
น้ำเสียก่อน อย่าว่าแต่การรับประทานเนื้อสัตว์ลวนๆ เลย ดังนั้นจึงเปนการ
ง่ายมากที่จะเห็น ว่า พระพุทธเจาและพระสาวกของพระองค์ลวนฉัน
อาหารมังสวิรัติ อย่างไรก็ตาม บางคนปรามาสพระพุทธเจาดวยการกล่าว
ว่า พระองค์เปน “ผูเสวยมังสวิรัติตามสะดวก” และถาผูคนถวายเนื้อสัตว์ 

พระองค์ก็เสวยเนื้อสัตว์ นี่เปนการพูดไรสาระอย่างแทจริง ผูที่กล่าวเช่นนั้น
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คงจะเปนผูที่อ่านพระสูตรนอยเกินไป หรือไม่เขาใจพระสูตรที่พวกเขาอ่าน

ในประเทศอินเดีย คนมากกว่า ๙๐% เปนนักมังสวิรัติ เมื่อคนเห็นพระภิกษุ
ห่มจีวรเหลือง พวกเขาลวนทราบว่า พวกเขาควรถวายอาหารมังสวิรัติแก่
พวกท่าน ไม่ตองพูดถึงว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีเนื้อสัตว์ที่จะถวายแต่อย่างไร

ถ: นานมาแลว ฉันไดยินอาจารย์อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “พระพุทธเจ้าเสวยขา

สุกรแล้วทรงพระอาพาธและปรินิพพาน” นี่เปนความจริงหรือไม่

อ: ไม่อย่างแน่นอน ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน เปนเพราะเสวยเห็ดชนิด
หนึ่ง ถาเราแปลตรงตัวจากภาษาของพราหมณ์ เห็ดชนิดนี้เรียกว่า “ขาสุกร” 

แต่มิใช่ขาสุกรจริงๆ ก็เหมือนกับเมื่อเราเรียกผลไมชนิดหนึ่งว่า “ลำไย” 

(ในภาษาจีนคำต่อคำ หมายถึง “ตามังกร”) มีหลายสิ่ง ที่ชื่อไม่ใช่ผัก แต่
จริงๆ แลวมันเปนอาหารมังสวิรัติ อย่าง “ตามังกร” เปนตน เห็ดนี้ในภาษา
พราหมณ์ เรียกว่า “ขาสุกร” หรือ “ความสุขของสุกร” ทั้ง ๒ คำมีความ
สัมพันธ์กับสุกร เห็ดชนิดนี้หาไม่ง่ายในอินเดียโบราณ และเปนอาหารเลิศ
รสที่หาไดยาก คนจึงถวายมันแด่พระพุทธเจาเพื่อเปนการบูชา เห็ดชนิดนี้
ไม่สามารถพบไดเหนือพื้นดิน มันงอกใตดิน ถาใครอยากเจอมัน พวกเขา
ตองคนหา โดยใหสุกรแก่ ซึ่งชอบกินเห็ดชนิดนี้อย่างมากช่วยคน สุกรจะ
หามันพบดวยกลิ่น และเมื่อคนพบตนหนึ่ง สุกรจะใชเทาขุดลงไปในโคลน
และกินมัน ดวยเหตุนี้ เห็ดชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า “ความสุขของสุกร” หรือ “ขา
สุกร” จริงๆ แลว ๒ ชื่อนี้พูดถึงเห็ดเดียวกัน เพราะมันถูกแปลอย่างไม่พินิจ
พิเคราะห์ และเพราะคนไม่เขาใจที่มาอย่างแทจริง คนรุ่นต่อมาจึงไม่เขาใจ 

และเขาใจพระพุทธเจาผิดว่าเปนผูที่ชื่นชอบเนื้อสัตว์ นี่เปนสิ่งที่น่าสลดใจ
จริงๆ

ถ: ผูที่ชื่นชอบเนื้อสัตว์บางคนกล่าวว่า พวกเขาซื้อเนื้อสัตว์จากคนขายเนื้อ 

พวกเขาไม่ไดฆ่าเอง เพราะฉะนั้นการรับประทานมันนั้นไม่เปนไร ท่านคิดว่า
สิ่งนี้ถูกตองหรือไม่
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อ: นี่เปนความเขาใจผิดมหันต์ ท่านตองทราบว่า คนขายเนื้อเขาฆ่าสิ่งมีชีวิต 

เพราะคนอยากรับประทาน ในลังกาวตารสูตร พระพุทธเจาตรัสว่า ถ้า
ไม่มีใครรับประทานเนื้อสัตว์ ก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้น ดังนั้น การ
รับประทานเนื้อสัตว์และการฆ่าสิ่งมีชีวิต จึงเปนบาปเหมือนกัน 

เนื่องจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตมากเกินไป เราจึงมีภัยธรรมชาติและมหันตภัย
ที่เกิดจากมนุษย์ สงครามก็เกิดจากการฆ่ามากเกินไปเช่นกัน

ถ: บางคนกล่าวว่า ขณะที่พืชไม่สามารถสรางสิ่งที่เปนพิษ เช่น สารในปสสาวะ 

หรือเอ็นไซม์ที่กระตุนปสสาวะ ในขณะเดียวกันคนที่ปลูกผักและผลไม ไดใช
ยาฆ่าแมลงกับพืชจำนวนมาก ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพของเรา มันเปนเช่นนั้นจริง
หรือไม่

อ: ถาชาวนาใชยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ที่มีพิษมากเช่น ดีดีที กับพืชผล  

มันสามารถนำไปสู่โรคมะเร็ง เปนหมัน และโรคตับต่างๆ สารพิษ เช่น 

ดีดีที สามารถแทรกซึมเขาไปในไขมัน และมักจะถูกเก็บสะสมในไขมันสัตว์ 

เมื่อท่านรับประทานเนื้อสัตว์ หมายความว่า ท่านรับยาฆ่าแมลงเขมขนสูง
ทั้งหลายเหล่านี้ และสารพิษอื่นๆ ที่อยู่ในไขมันของสัตว์ซึ่งสะสมระหว่าง
การเติบโตของสัตว์ การสะสมเหล่านี้อาจมีปริมาณมากถึง ๑๓ เท่าของ
สารพิษในผลไม ผัก หรือพืชพันธุ์ธัญญาหาร เราสามารถลางยาฆ่าแมลงที่
ฉีดบนผิวของผลไมออกไปได แต่เราไม่สามารถเอายาฆ่าแมลงที่สะสมใน
ไขมันสัตว์ออกได กระบวนการสะสมจึงเกิดขึ้น เพราะยาฆ่าแมลงเหล่านี้
เปนสารที่ตกคางสะสม ดังนั้นผูบริโภคที่อยู่ปลายสุดของบ่วงโซ่อาหาร จึง
เปนผูเสี่ยงอันตรายที่สุด

การทดลอง ณ มหาวิทยาลัยไอโอวา ไดแสดงใหเห็นว่า ยาฆ่าแมลงที่พบ
ในร่างกายของมนุษย์นั้น เกือบทั้งหมดมาจากการรับประทานเนื้อสัตว์  

พวกเขาคนพบว่า ระดับของยาฆ่าแมลงในร่างกายของผูที่รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ มีนอยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผูที่รับประทานเนื้อสัตว์ 
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จริงๆ แลว ยังมีสารพิษอื่นๆ ในเนื้อสัตว์ นอกจากยาฆ่าแมลง เพราะ
ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์นั้น อาหารของพวกเขาส่วนใหญ่ ประกอบดวย
สารเคมี ที่ทำใหพวกเขาเจริญเร็วขึ้น หรือเพื่อเปลี่ยนสีเนื้อ รสชาติ หรือ
กลามเนื้อของพวกมันและเพื่อถนอมเนื้อ 

ตัวอย่างเช่น สารกันบูดที่ผลิตจากไนเตรทเปนสารที่มีพิษสูง หนังสือพิมพ์
นิวยอร์คไทมส์ ฉบับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รายงานว่า “อันตราย
ต่อสุขภาพอย่างใหญ่หลวงที่ซ่อนแฝงอยู่สำหรับผูรับประทานเนื้อสัตว์ คือ
สารแปลกปลอมในเนื้อสัตว์ซึ่งมองไม่เห็น เช่น แบคทีเรียในปลาแซลมอน 

ยาฆ่าแมลงที่ตกคาง สารกันบูด ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีที่ใส่เพิ่ม
เขาไป” นอกจากนั้นแลว สัตว์ยังถูกฉีดวัคซีน ซึ่งอาจคงอยู่ในเนื้อของมัน 

ในดานนี้ โปรตีนในผลไม ผลไมเปลือกแข็ง ถั่วต่างๆ และขาวโพด ลวน
บริสุทธิ์กว่าโปรตีนเนื้อสัตว์ซึ่งมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถละลายน้ำได
อยู่ถึง ๕๖% งานวิจัยแสดงว่า สารแปลกปลอมที่มนุษย์เปนผูกระทำเหล่านี้ 

สามารถนำไปสู่โรคมะเร็ง โรคอื่นๆ หรือความพิการของทารกในครรภ์ 

ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมยิ่งสำหรับหญิงมีครรภ์ที่จะรับประทานอาหาร 

วี แก นบริสุทธิ์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของเด็ก
ทารกในครรภ์ ท่านสามารถไดโปรตีนจากถั่ว และท่านสามารถไดวิตามิน
และเกลือแร่จากผักและผลไมดวย
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น้ำ

วิถีชีวิตแบบวีแก้น

ทางออกอที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาขาดน้ำของโลก

นาเปนส่ิงจำเปนสำหรับการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตท้ังมวลบนโลก อย่างไรก็ตาม 

สถาบันน้ำนานาชาติสต็อกโฮล์ม (เอสไอดับเบิ้ลยูไอ) เปดเผยว่า ปริมาณ
การใชน้ำบนดาวเคราะห์ของเราท่ีมากเกินไป อาจทำใหคนรุ่นในอนาคตตกอยู่ใน
สภาวะการขาดแคลนน้ำ 

ต่อไปนี้ เปนขอเท็จจริงที่น่าตกใจ ที่ถูกรายงาน ณ การประชุมสัปดาห์
น้ำโลกประจำปของ เอสไอดับบลิวไอ ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๔๗

• เปนเวลาหลายทศวรรษแลว ที่การผลิตอาหารเกิดขึ้นในอัตราที่
สูงกว่าการเพิ่มจำนวนประชากร ขณะนี้ หลายแห่งในโลกเริ่มประสบ
ภาวะการขาดแคลนน้ำสำหรับการผลิตอาหารเพิ่มเติม

• สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเปนเนื้อสัตว์ ซึ่งกินธัญพืช ใชน้ำ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ 

กก. ในการผลิตเนื้อทุกๆ ๑ กิโลกรัม (ถือเปนอัตราการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพนอยกว่า ๐.๐๑% หากกระบวนการทางอุตสาหกรรมใด
ทำงานดวยอัตราประสิทธิภาพระดับนี้ มันก็จะถูกระงับไป และ ใช วิธี 

อื่นแทนในเวลาอันรวดเร็ว)

• อาหารประเภทธัญพืช ใชน้ำ ๔๐๐-๓,๐๐๐ กก. ในการผลิตแต่ละกก. 

(นั่นก็คือ ๕% ที่ใชในการผลิตเนื้อสัตว์)

• น้ำที่อยู่ในการจัดการของมนุษย์ ถูกนำไปใชในการปลูกพืชเพื่อผลิต
อาหารถึง ๙๐%

• ประเทศอื่นดังเช่น ออสเตรเลีย มีน้ำนอยอยู่แลว ถือไดว่าส่งออกน้ำ
ในลักษณะของเนื้อสัตว์
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• ในประเทศที่กำลังพัฒนา ผูที่รับประทานเนื้อสัตว์ ใชทรัพยากรน้ำ
ในแต่ละวันถึง ๕,๐๐๐ ลิตร (๑,๑๐๐ แกลลอน) ส่วนผูที่รับประทาน
มังสวิรัติ ใชน้ำเพียงวันละ ๑,๐๐๐ -๒,๐๐๐ ลิตร (๒๐๐-๔๐๐ แกลลอน) 

(รายงานจากนิตยสารการ์เดี้ยน(Guardian) ๒๓/๘/๒๕๔๗)

นอกจากนี้ ในหมายเหตุเพิ่มเติม ซึ่งมิไดมาจากรายงานของเอสไอ
ดับเบิ้ลยูไอ มีกล่าวว่า บริเวณปาฝนเขตรอนอเมซอน ถูกตัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ
ปลูกถั่วเหลืองอย่างไรก็ตาม ถั่วเหล่านี้ถูกนำไปเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ แต่การนำถั่วนี้
ไปเปนอาหารคนโดยตรง กลับจะไดประโยชน์กว่ามากมายนัก

ผูประทับจิตจำนวนมากจะจำไดว่า ท่านอาจารย์ไดเอ่ยถึงผลกระทบ 

ที่เกิดจากการผลิตเนื้อสัตว์อันมีต่อสภาพแวดลอมในการบรรยายหัวขอ 

“ประโยชน์ของการรับประทานวี แก น” ซึ่งถูกพิมพ์ในหนังสือ กุญแจสู่การรูแจง
ฉับพลัน  ท่านอาจารย์ไดกล่าวไวว่า “การเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาเนื้อ จะมีผลกระทบ
ตามมา  มันก่อใหเกิดการทำลายปาฝนเขตรอน ทำใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิด
ภาวะน้ำเสีย ภาวะขาดน้ำ เกิดพื้นที่เปลี่ยนเปนทะเลทราย เกิดการนำแหล่ง
พลังงานไปใชในทางที่ผิด และเกิดภาวะโลกขาดอาหาร การนำที่ดิน น้ำ พลังงาน 

และกำลังคนมาใชในการผลิตเนื้อสัตว์ ไม่ใช่การนำทรัพยากรของโลกมาใชอย่าง
มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด”

ดังนั้น เพื่อลดปริมาณน้ำที่ถูกนำมาใชทั่วโลก มนุษย์จะตองหาวิธี
ใหม่ในการผลิตอาหารของโลก และการรับประทานวี แก นเปนวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อดูรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ โปรดแวะชม:

http://www.worldwatercouncil.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3559542.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2943946.stm
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เราอยู่ในภาวะขาดน้ำหรือไม่

การ เสิร์ฟ เนื้อวัว ๑ ที่ ใช น้ำ มากกว่า ๑,๒๐๐ แกลลอน

การ เสิร์ฟ เนื้อไก่ ๑ ที่ ใช น้ำ ๓๓๐ แกลลอน

อาหาร วี แกน ที่ ครบ เซ็ต ประกอบดวย เตาหู ขาว และ ผัก ๑ ที่ ใช น้ำ เพียง ๙๘ 

แกลลอน เท่านั้น

แหล่ง ขอมูล :
http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_
id=129
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ข่าวดีสำหรับผู้รับประทานวีแก้น
โปรตีน ที่ จำเปน จาก ผัก

อาหาร วีแกน มิ เพียง มี ประโยชน์ มหาศาล กับ การ บำเพ็ญ ทาง จิตวิญญาณ 

เท่านั้น แต่ ยัง ดี ต่อ สุขภาพ ของ เรา อย่าง มาก เช่นกัน  อย่างไร ก็ตาม เรา จะ 

ตอง ใหความสนใจ มาก เปนพิเศษ กับ สมดุล ทาง โภชนาการ และ ดู ให แน่ใจ ว่า เรา 

จะ ไม่ ขาด โปรตีน ที่ จำเปน จาก พืช

โปรตีน มี อยู่ ๒ ชนิด คือ โปรตีน จาก สัตว์ และ โปรตีน จาก พืช ถั่วเหลือง 

ถั่ว ปาก เหยี่ยว และ ถั่วลันเตา เปน แหล่ง บางอย่าง ของ โปรตีน จาก พืช การ 

รับประทาน อาหาร วี แก น มิได หมายความว่า ให กิน ผัด ผัก แต่ อย่างเดียว แต่ 

เรา ควร เพิ่ม โปรตีน เขาไปดวย เพื่อให ร่างกาย ไดรับ สารอาหาร ครบ ตามที่ เรา 

ตองการ

ดร.มิล เล่อร์ รับประทาน อาหาร มังสวิรัติ มา ตลอดชีวิต ท่าน เปน แพทย์ 

และ ได รักษา คน ยากจน ในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน มา นาน นับ ๔๐ ป ท่าน 

เช่ือ ว่า เรา รับประทาน แต่ ธัญพืช ถ่ัว ต่างๆ ผลไม และ ผัก เรา ก็ จะ ได สารอาหาร 

ครบถวน ใน การ ดำรง ไว ซ่ึง สุขภาพ ท่ี ดี ดร.มิล เล่อร์ กล่าว ว่า “เตาหู ก็ คือ ‘เน้ือ’ ท่ี ไร 

กระดูก”

“เนื่องจาก ถั่วเหลือง มี คุณค่า ทาง อาหาร มาก สมมติว่า หาก ให คน 

รับประทาน อาหาร เพียง ๑ ชนิด ถา เขา เลือก รับประทาน ถั่วเหลือง เขา ก็ จะ มี 

ชีวิต อยู่ ได นาน กว่า”

การ เตรียมอาหาร วี แก นมื้อหนึ่ง ก็ เหมือนกับ การ ทำอาหาร ที่ ใชเนื้อ สัตว์ 

เพียงแต่ เรา ใช ส่วนผสม ที่ เปน โปรตีน วี แก น แทน เนื้อ เช่น ใช ชิ้น ไก่ วี แก น แฮม  

วี แก น หรือ แผ่น เนื้อ วี แก น ตัวอย่าง เช่น แทนที่จะ ทำ “ผัด เนื้อ สับ กับ ขึ้นฉ่าย” 

หรือ “แกง สาหร่าย ใส่ ไข่” เรา ก็ เปลี่ยน เปน “ผัด เนื้อ วี แก น สับ กับ ขึ้นฉ่าย” หรือ 

“แกง สาหร่ายทะเล กับ แผ่น เตาหู”
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ถา ท่าน อยู่ ในประเทศ ที่ ไม่มี ส่วนผสม ประเภท โปรตีน วี แก น ขาย ท่าน 

สามารถ ติดต่อ ศูนย์ ของ สมาคม นานา ชาติอนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ ประจำ ทองที่ ของ 

ท่าน ได แลว เรา จะ เตรียม ขอมูล ผู ขาย หลัก บาง เจา และ รายชื่อ รานอาหาร วี แก น 

ให กับ ท่าน

ส่วน เรื่อง วิธี ทำอาหาร มังสวิรัติ นั้น ท่าน อาจ เปด ดู หนังสือ “ครัว อัน สูงส่ง 

(The Supreme Kitchen)”  ที่ พิมพ์ โดย สมาคม นานาชาติ อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ หรือ 

ดู ตำราอาหารวีแกน เล่ม อื่น ใด ก็ได

เพื่อ ดู รายการ รานอาหาร วี แก น/มังสวิรัติ ทั่วโลก โปรด แวะ ชม:

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/food/restaurant/
http://www.lovinghut.com/index.php

นี่คือรายชื่อรานอาหารวี แก นและบริษัทอาหารวี แก นสำหรับอางอิง

ร้านอาหารวีแก้นทั่วโลก
(ดำเนินการโดยเพื่อนประทับจิต)

 

AfricA

BÉNiN
v restaurant végétarien SM Barcafé

07 BP1022 cOTONOU
Tél (cell) : 229-969094 

BUrKiNA fASO
v restauran La Nasa

Secteur 8- Goughin 
01 BP 4205 Ouagadougou 01 
Tél (cell) : 226-78343520

v Peace foods 
c/1499 VEDOKO(cOTONOU) 
Tél : 229-95857274

v SM Bar cafe restaurant vegetarien 
(BOHicON) 
Tél : 229-97070926

NOrTH AMEricA

cANADA – Vancouver
v Loving Hut international Vegan restaurant

Vancouver, Bc, V5Z 1E9
Tel: 1-604-569-3196 
vancouver@lovinghut.ca 
http://vancouver.lovinghut.ca/

Toronto, Ontario
v Eglinton Store

953 Eglinton Ave West, Toronto, Ontario M6c 
2c4. canada
Tel: (416) 782-4449

v Spadina Storet
140 Spadina Ave., Suite A101, Toronto, Ont. 
M5V 2L4
Tel: (647) 351-7618
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Toronto
v Loving Hut international Vegan restaurant

953 Enlinton Ave West
Toronto, Ontario M6c 2c4
Tel:416-782-4449/916-0880
toronto@lovinghut.ca
lovinghuttoronto@gmail.com

U.S.A.
Arizona
v Loving Hut international Vegan restaurant

(W.Union Hill Store)
3515-A W. Union Hills Drive,Glendale AZ 
85308.
Tel: 1-602-9780393 phoenix@lovinghut.us
546 West Broadway

california –Alhambra
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(W. Main St Store)
621 W. Main Street. Alhambra, cA90801
Tel: 1-626-2892684 fax:1-775-6288037

california – Los Angeles 
v Loving Hut international Vegan restaurant

(Orange county - Hungtington Beach)
19891 Brookhurst Street
Huntington Beach, cA 92646
Tel: 1-714-962-6449

v (Orange county - Ladera)
27522 Antonio Pkwy., Ste P2
Ladera ranch, cA 92694
Tel: 1-949- 365-1077

v (Orange county - Orange)
237 S. Tustin St., Orange, cA 92888
Tel: 1-714-464-0544

v (Orange county - Upland)
903-b foothill Blvd, Upland, cA 91786

california – San Diego
v Loving Hut international Vegan restaurant

(San Diego)
1905 El cajon Blvd., San Diego, cA 92104
Tel: 1-619- 683-9490

california – Palo Alto
v Loving Hut international Vegan restaurant 

165 University Ave, Palo Alto, cA 94301
Tel: 1-650- 3215588

california – San francisco
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(Stockton St Store)
1365 Stockton St., San francisco, cA 94133.
Tel: 1-415-3622199

california – San Jose 
v Supreme Master ching Hai international

Association Vegetarian House 
520 East Santa clara Street, San Jose cA 95112
Tel: 1-408-292-3798
info@vegetarianhouse.us 
http://Godsdirectcontact.com/vegetarian/

v Loving Hut international Vegan restaurant
(Milpitas Store)
516 Barber Lane, Milpitas, cA 95035. USA
Tel: 1-408-9430250 
email: info@lovinghut.us 
www.lovinghut.us

v Loving Hut international Vegan restaurant
(Oakridge Mall)
925 Blossom Hill rd. San Jose cA 95123-1294
Tel: 1-408-229 2795

Massachusetts – Boston 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

415 chandler Street Worcester, MA 01602
Tel: (508) 459-0367 / fax: (508) 459-0784
bostonbuddhahut@yahoo.com

New York 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

348 7th Ave, New York NY 10001
Tel: 1-212-760-1900 (1902)
newyorkcity@lovinghut.us 

Texas – Houston
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(Houston Store)
2825 S. Kirkwood Drive Houston Texas77082
Tel: 1-281- 531-8882
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Georgia
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(Norcross Store)
6385 Spalding Drive, Suite E, 
Norcross, GA. 30092
Tel: 1-678-421-9191

v Loving Hut international Vegan restaurant 
(Kennesaw)
2700 Town center Drive, 
Suite 136, Kennesaw, GA 30144
Tel:1-770-429-0666

Washington
v Loving Hut international Vegan restaurant 

1228 South Jackson St, Seattle, WA 98144, 
Tel:1-206-726-8669
seattle@lovinghut.us

illinois
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(chicago) 
5812 N Broadway St. chicago, iL 60660 
Tel: 1-773-275-8797

florida 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(Orlando)
2101 E. colonial Drive. Orlando, fL 32803.
Tel: 1-407- 894 5673

v Loving Hut international Vegan restaurant 
(cape coral)
1918 Del Prado Blvd S. #3 cape coral, fL 
Tel:1-(239) 424-8
capecoral@lovinghut.us

New - Jersey
v Loving Hut international Vegan restaurant

538 State route 10, 
Ledgewood, NJ 07852,
Tel:1-862-251-4611

SOUTH AMEricA

BrAZiL- GOiANiA
v Jardin America Store

Street c-238 Q. 554 n° 11 Jardim América 
- Goiânia - GO Zip code – 74.290-150
Tel: (62) 3087 9884

v ru franca Store
rua frança Pinto 243. Sao Paulo, Brazil
Tel:(11) 5083 2125

cOLOMBiA
v Master center Store

Avenida de Suba con calle cien, Esquina. calle 
100 #60-04. Master center (105A,117,118). 
Bogato D. c., colombia sur America
Tel: (57) 1-271 5253

cOSTA ricA
v Loving Hut international Vegan restaurant

De las Oficinas del ice 75 metros norte Heredia 
costa rica
Tel: 507-240-5621 Panama

MEXicO
v Orizaba Store 

207 2nd floor on Orizaba Ave. Obrero 
campesina District. Xalapa Vercaruz, 
Tel: (228) 8435522

v Loving Hut Puebla 
31 Poniente, 3327 colonia Las 
Animas,Puebla Mexico 
Tel: (222) 5706867

v Mexicali 
calzada cetys No. 2569 laza Toscana,
Mexicali, Baja california, México
Tel: (686) 842 1350

PArAGUAY
v Loving Hut international Vegan restaurant

cañadones chaqueños 1778, ciudad Del Este, 
Paraguay
Tel: (506) 2263 6161

PANAMA
v Loving Hut international Vegan restaurant

Entrada de Gorgona Via interamericanaDistrito 
de chame, Provincia de Panama
Tel: 507-240-5621
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EUrOPE

AUSTriA
v Loving Hut international Vegan restaurant

Neubauguertel 38/5, A-1070 Vienna, Austria
Tel.: 43 1 2939182
http://www.lovinghut.at 

v Loving Hut international Vegan restaurant 
favoritenstr. 156, A-1100 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0)12938470
http://www.lovinghut.co.at

v Loving Hut international Vegan restaurant
Austria carinthia Klagenfurt Am See Xiim 
7/7a, A-9122 St. Kanzian, Austria.
Tel.:+43 (0)4239 40150

BELGiUM – Leuven
v Tiensestraat Store

Tiensestraat 65, 3000 Leuven, Belgium 
Tel.:+32 (0) 16844702

cZEcH rEPUBLic 
v Loving Hut international Vegan restaurant

Truhlarska 20
110 00 Praha 1
Tel:420-775 999376 
www.lovinghut.cz
info@lovinghut.cz 

v Loving Hut international Vegan restaurant
Londynska 35
Praha 2 - Vinohrady
info@vegfood.cz
www.vegfood.cz
Tel:420 222 515 006/ 721 255 253 

v Prague Plzenská 8 Store
Plzenská 8, Oc Nový Smíchov, 3. patro / 3rd 
floor 150 00, Praha 5, The
czech republic
Tel: +420 773 904 988

frANcE – Paris 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

92, boulevard Beaumarchais

75011 - PAriS - france
Tel : 33-1-48064384
http://www.lovinghut.fr/

v france Menton Menton Store 
649 Promenade du Soleil, Menton 06500. Tel 
: +33 492073257

GErMANY – Munich
v Loving Hut international Vegan restaurant

calenberger Str. 11, 30169 Hannover, Germany
Tel.: 49 176 24486837
http://www.lovinghut.de/hannover

v Loving Hut Markusstr 2 
Markusstraße 2 , 20355 Hamburg, Germany
Tel.: 49 40 57221029

v Loving Hut Numberg Store
Luitoldstraße 13, 90402 Nürnberg, Germany
Tel.: 49 911 92343109

v Loving Hut fulda Store 
frankfurterstraße 146, 36043 fulda, Germany
Tel.: 49 661-9618135

NOrWAY– Oslo 
v Parkveien Store

Parkveien 6A, 0350 Oslo, Norway
Tel: 47-95136571

POLAND – Warsaw 
v Warsaw Store

41 A Jana Pawła II Avenue, local 8, 01-001 
Warsaw, Poland
Tel: 48 888 555 568 

v Swidnica Store
Siostrzana 13, 58-100 Swidnica. Poland 
Tel: 48 535180990 

rUSSiA – Moscow

v Kapitoliy Mall 
Kapitoliy Shopping Mall, 2 floor, fast food 
yard, Pravoberezhnaya St. 1B. 
Moscow 125445 
Tel:7 (495) 785-12-36

SLOVENiA– MAriBOr
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v Maribor Store
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, Slovenia
Tel: 386 30697555

v Linhartova Store
Linhartova 7, 3000 celje, Slovenia
Tel: 387 (70) 631 501

SPAiN – Malaga
v Loving Hut international Vegan restaurant

calle conde Altea, 44, Bajo, 
46005 Valencia, Spain 
Tel: 34-96-3744-361 
http://lovinghut.es

v Plaza de Espana
calle de los reyes, 11, Madrid 28015 . 
Spain. (at Plaza de España)
Tel:34 915 590 217

v calle Peregrino Store
calle Peregrino, 2. 29002 Malaga, Spain
Tel: 34 952 351 521

v Avenida Miguel cano Store
Avenida Miguel cano 11, Marbella, 
Spain 29602
Tel: 34 951245 889

TUrKEY– istanbul 
v Besiktas Store

Lhlamurdere cad.sair Veysi Sok, No. 4/B 
Besiktas, istanbul, Turkey
Tel: 90-507-3638901

UNiTED KiNGDOM – London 
v Loving Hut international Vegan restaurant

3 Plender St. London, NW1 0JT
Tel: 44-020-7387-5710 
http://www.lovinghut.co.uk/ 

v St Peters Placet
The Level, St. Peter’s Place. Brighton, BN1 
4SA
Tel: 44(0)1273689532 

v Norwich Store
28 cattle Market Street. Norwich, Norfolk, 
Nr1 3DY

Tel: 44 (0)7845 282127
v Edgware Store

236 Station road Edgware Middlesex 
HA8 7AU
Tel: 44 (0) 208 9053033 

v Holloway Store
669 Holloway road, London, N19 5SE 
Tel: 44 (0)20 7281 8989

OcEANiA

AUSTrALiA
Brisbane 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

Shop 2, 1420 Logan rd, Mount Gravatt Tel: 
Tel:617-3219-4118 
http://mtgravatt.lovinghut.com.au/
lovinghutbrisbane@gmail.com 
Tel: 61-2-9728-7052 

NEW ZEALAND
Taranaki
v Devon Street Store

178 Devon Street East, New Plymouth 4310, 
New Zealand
Tel:(64) 6-759 0447

Auckland
v Victoria Street West Store

61 Victoria Street West, Auckland, New Zealand
Tel(64) 9-3032531

ASiA

fOrMOSA/TAiWAN r.O.c.
Taipei
v Loving Hut international Vegan restaurant

Huaining Branch, Taipei
No.44, Huaining St., Jhongjheng District, Tai-
pei city 100, formosa (r.O.c.)
Tel:886-2-2311-9399 / fax:02-2311-3999

v Yuanman Branch, Taipei 
No.3-1, cingdao E. rd.,Jhongjheng District, 
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Taipei city 100
TEL: 886-2-2391-3553/ 2391-3913

v Guangfu Branch, Taipei 
No.30, Lane 280, Guangfu S. rd.,Da-an Dis-
trict, Taipei city 106,
TEL: 886-2-27772711/ 2777-2737

v NTU Branch, Taipei 
No.169, Sec. 2, Sinhai rd.,
Da-an District, Taipei city 106
Tel: 886-2-27369579/ 2736-9630

v chung Hsiao ,Taipei 
No.6, Alley 1, Lane 217, Sec. 3, 
Jhongsiao E. rd., Da-an Dist., Taipei city
Tel: 886-2-2771-1365/ 2771-1352

v Jing Ping , chung Ho 
528, Jing Ping road, chung Ho city, Taipei
Tel: 886-2-2242-1192

v Taishan Branch, Taipei 
198, Sec.2, Mingjhih rd., 
Taishan Township, Taipei county 243
Tel: 886-2-85315689

v Yumin Branch, Banciao 
No.109, Yumin St., Banciao city, Taipei
Tel: 886-2-22582257

v Sung feng Yin Branch, Hsi chih 
No.26, Sec. 2, Sintai 5th rd., Sijhih city, Tai-
pei county 22175, 
Tel: 886-2-2641-5059 

Yilan
v Loving Hut international Vegan restaurant

Xinyue Branch, Yilan 
4f., No.6, Lane 38, Sec. 2,
Minquan rd., Yilan city,Yilan county 260
Tel: 886-3-9332992/ 935-6545

Hualien
v Loving Hut international Vegan restaurant

No.30, Datong St., 
Hualien city, Hualien county 970
Tel: Tel: 886-38-352-559 

Taoyuan
v Loving Hut international Vegan restaurant

Zhongyuan Branch, Taoyuan 
No. 172, chung Pei rd.,
chungli city, Taoyuan county
Tel: 886-3-456-0686 / 03-456-0695
fax: 03-436-9004

Taichung 
v Loving Hut international Vegan restaurant

No.266, Sec. 4, Hankou rd., North
District, Taichung city 404
Tel: 886-4-22358629 

changhua
v Loving Hut international Vegan restaurant

Yungfu Branch, changhua 
No. 39, chen Lin rd., changhua city
Tel: 886-4-723-6450 / fax: 04-723-6438

Nantou
v Loving Hut international Vegan restaurant 

caotun Branch, Nantou 
No. 895, Hu Shan road,
cao Tun Township,Nantou county
Tel: 886-49-2300558 / fax: 049-230-0559 

chiayi 
v Loving Hut international Vegan restaurant

chueiyang Branch, chiayi 
No.396, chueiyang rd., West
District, chiayi city 600
Tel: 886-5-2289079/ 228-9077

Tainan
v Loving Hut international Vegan restaurant

Jinhua Branch, Tainan 
No. 142, Sec. 2, Jinhua rd.,
South District,Tainan city 
Tel: 886-6-2611593 / fax: 06-2647590

Kaohsiung
v Loving Hut international Vegan restaurant

Zhanchien Branch, Kaohsiung 
No. 283, chung Shan 1st rd., 
Sin Sing District, Kaohsiung city
Tel: 886-7-285-6895 / fax: 07-285-7836

Pingtung
v Loving Hut international Vegan restaurant
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Ansin Branch, Pingtung 
No.130, Ansin 4th Side Lane,
Pingtung city, Pingtung county 900
Tel: 886-8-7225577 /721-4700

Taitung
v Loving Hut international Vegan restaurant

XinSheng Branch, Taitung
No.259, XinSheng rd., Taitung city 950
Tel: 886-89-350915 /352-792

Hualien 
v Loving Hut international Vegan restaurant

No.30, Datong St., Hualien city, Hualien 
county 97049, 
(038) 352-559 

HONG KONG
v Loving Hut international Vegan restaurant 

(Kowloon Store) 
Shop 242-5, G/f, Amoy Plaza 2, 77 Ngau Tau 
Kok road, Hong Kong
Tel: (852) 2751 1321
http://www.lovinghut.com/hk/index.htm

Kowloon
v Loving Hut international Vegan restaurant

245 Amoy Plaza Phase 2,77 Ngau Tau Kok 
road,Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-27511321

Wan chai Store
v Loving Hut international Vegan restaurant

Shops B&c, G/f, The Hennessy, 256
Hennessy road, Wan chai, Hong Kong
Tel: 852-2574 3248

MAcAU
v Walk of St Augustine Store 

calçada de Santo Agostinho, No. 20, 
Edifício Hou Van, rés-do-chão “E”,
Tel: (853) 6301 8838

v rua da Alfândega Store 
rua da Alfândega, No. 17-19 rc, Macau
Tel: (853) 66866728

JAPAN

v Loving Hut international Vegan restaurant 
2f,6-15, Yotsuya Sanchoume
Shinjyuku - ku,Tokyo 160-0004
Tel: 81 -03-6807-9625

KOrEA
v Loving Hut international Vegan restaurant

(Yeongdong) 
691-1, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, 
chungcheongbuk-do, 
Tel: 043-743-7597

v (Wonju)
1100-5, Dangye-dong, Wonju-si, Gangwon-do, 
Korea 
Tel: 033-743-5393 

v (Pusan University) 
418-1, Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Busan, 
Korea
Tel: 051-518-0115 

v (Seoul - Yangjae) 
Twin Tower Building 101, 275-4,Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea 
Tel: 070-8614-7953 

v (Daegu - Sinmae)
587-4, Sinmae-dong, Suseong-gu, Daegu, 
Tel: 053-793-4451 

v Education University Store (Daegu)
1794-7, Daemyeong 2-dong, Daegu Nam-gu, 
053-622-7230

v (Gaepo-dong, SM) 
1229-10, Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul
Tel: 02-576-9637, 8 

v Yangjae Store
Twin Tower Building 101, 275-4, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, 
070-8614-7953

v Sinchon Store
33-10, changcheon-dong, Seodaemun-gu, 
02-333-8088 

iNDONESiA
Bali
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v Loving Hut international Vegan restaurant 
Pertokoan Sudirman Agung B 12-A Jl. PB 
Sudirman 
Tel: 62-361-241-035 
fax: 62-361-255368 
E-mail: light99@telkom.net 

Jakarta
v Loving Hut international Vegan restaurant 

The Plaza Semanggi, Lt. 3A, No. 3A
Kawasan Bisnis Granadha
Jl. Jend Sudirman Kav. 50, Jakarta - 12930
Tel. +62 - 21 - 2553 9369
http://lovinghut.co.id/peta.shtml

Medan
v (Medan Store)

Putri Hijau St/ Guru Patimpus St No.1 - OPG, 
Deli Plaza Shoping centre. Medan, 
Tel: 62 (61) 4563411

Yogyankarta
v Loving Hut international Vegan restaurant 

Tamansari foodcourt, Ambarrukmo Plaza Lt. 
3 Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
0274 4331254

MALAYSiA -Kuala Lumpur
v Puchong Store

15, Jalan Puteri 2/7, Bandar Puteri, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia 
Tel: (603) 8076 1811/fax: (603) 806 42138 
http://www.lovinghut.com/ml/index.htm

v Petaling Jaya 
19, Jalan PJU 5 / 6, Dataran Sunway,
Kota Damansara, 
47810 Petaling Jaya. Selangor 
Tel / fax : 03-6142 1676
fax: 03-8064 2138
SMS: +6016 207 8276 
Email: contact@LovingHutMalaysia.com
Web: www.LovingHutMalaysia.com 

v Johor Bahru 
Unit 1, Ground floor, Block f, 
Plaza Sentosa, Johor Bahru, Johor

Tel: 012-712 1744/fax: 03-8064 2138
S: +6016 261 8276 
Email: contact@LovingHutMalaysia.com
Web: www.LovingHutMalaysia.com

THAiLAND
Bangkok
v Loving Hut international Vegan restaurant

rama iii Branch
424 rama iii Soi 20, rama iii rd.,
Bangkhlo, Bangkholaem, 
Bangkok 10120
Tel: 02 291 5074
Email: mummykat@hotmail.com
Web: www.lovinghutthailand.com

v ramintra 51 Branch
8/2 Moo 8, Soi ramintra 51(Watcharaphon), 
ramintra rd., Tarang, Bangkhen,
Bangkok 10230 
Tel: 02 945 4355, 084 342 6132
Email: mike.watin@gmail.com
Web: www.lovinghutthailand.com

v Srinakarin Branch 
199/71 Soi On-Nut 70/1,
Srinakarin rd., Prawet, Bangkok 10250 
Tel: 02 721 0320, 081 466 2596

v Bangna-Trat 32 Branch 
56/6 The Green Place condo, 2nd floor, 
Soi Bangna-Trat 32 (Soi Ong-iam), 
Bangna-Trat rd., Bangna, 
Bangkok 10260 
Tel: 090 015 3023
Email: mysaigon2@yahoo.com

Nakhon ratchasima
v Loving Hut international Vegan restaurant

334 Mittraphap rd., Pak chong,
Nakhon ratchasima 30130 
Tel: 044 000 776, 081 751 5227, 081 721 3870
Email: bkkcpcr@gmail.com
Web: www.lovinghutthailand.com

Nonthaburi
v Loving Hut international Vegan restaurant

100 (Lanthong Building) Moo 8 Tiwanon rd.,
Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120



90  กุญแจสู่การรูแจงในทันที ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

Tel: 02 583 3079, 086 783 2600
Email: lovinghut_nonthaburi@yahoo.com
Web: www.lovinghutthailand.com

Saraburi
v Loving Hut international Vegan restaurant

16/80-81 Phahonyothin rd.,
Phra Phutthabat, Saraburi 18120
Tel: 089 166 5305, 089 513 9335
Email: smpurelight@gmail.com
Web: www.lovinghutthailand.com

SiNGAPOrE 
v Loving Hut international Vegan restaurant 

Raffles Institution
1 Raffles Institution Lane, S 575954
Tel: 65- 63538830

v Marsiling School
12, Marsiling road, Singapore 739110 
Tel: 65- 68941413 / fax: 68946156

v Jalan Bukit Merah
Block 161, Unit 01-3725 Bukit Merah cen-
tral. Singapore 150161
Tel: 65-63774354

v ParkLane Store
35 Selegie road, #01-07 Parklane Shopping 
Mall. Singapore 188307
Tel: 65- 63380962

MONGOLiA
v Loving Hut international Vegan restaurant

Khan-Uul, Ulaanbaatar Branch 
2nd floor, Mongol Nekhmel co Ltd, 2nd 
Khoroo, Khan-Uul District, Ulaanbaatar, 
Tel: +(976)11341896, (976)98080512

v chingeiteil, Ulaanbaatar Branch 
3th floor, Mars Trademarket, 2nd Khoroo, 
chingeiteil District, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: +(976)91912063, (976)95940781

v food college, Ulaanbaatar Branch 
Student Dormitory of food college, 2nd 
Khoroo, Khan-Uul District, Ulaanbaatar, 
Tel: +(976)99114373, (976)99237898
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เมื่อความรักของทานอาจารยหลนลงบนวิญญาณของฉัน

ฉันก็กลับออนเยาวอีกครั้ง

อยาถามฉันเลยวาเปนเพราะเหตุใด

เนื่องดวยเหตุผลมิใชตรรกของความรัก

ฉันเปนกระบอกเสียง

ของสรรพสัตวทั้งมวล

กำลังออกเสียงอยางเปิดเผย

ถึงความโศกเศราและความปวดราวของพวกเขา

ชาติแลวชาติเลาในวงลอแหงความตายที่วายเวียนตลอดกาล

อธิษฐานเถิด ทานอาจารยผูเปยมดวยเมตตาสงสาร

โปรดเรงมือ จบมันลงดวยเถิด

พระพรของทานหลั่งไหลไปถวนทั่วทุกผูคน

ทั้งที่เลวและที่ดี

ทั้งที่งามและขี้เหร

ที่จริงใจและไรคา

เสมอกัน

โอทานอาจารย ฉันไมเคยรองเพลงสดุดีทานไดเลย

ความรักของทานฉันเก็บเอาไวในใจของฉัน

และนอนกับมันทุกค่ำคืน

จาก “น้ำตาเงียบงัน” การรวบรวมบทกวี

~โดยทานอนุตราจารยชิงไห~
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สิ่งพิมพ์

เพื่อ ยกระดับ จิตใจ ของ เรา และ ให แรงดลใจ แก่ ชีวิต ประจำวัน ของ เรา การ รวบรวม 

ถอยคำ อัน มั่งคั่ง ไป ดวย คำ สอน ของ ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ ท่าน สามารถ หา 

ขอมูล ได ใน รูปแบบ หนังสือ แถบวีดิทัศน์ แถบ เสียง ตลับ ดนตรี ดีวีดี เอ็ม พี๓ 

และแผ่น ซีดีได

“นอกจาก หนังสือ และ แถบ บันทึก แลว คำสอน อัน หลากหลาย ของ ท่าน 

อาจารย์ สามารถ เขาถึง ได อย่าง รวดเร็ว และ ไม่ มี ค่า ใช จ่าย ไดทางอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่าง เช่น มีเว็บ ไซ ต์มากมาย ท่ีนำเสนอ วารสาร ข่าว ท่ีได รับ การตี พิมพ์สูงสุด (ดู ท่ี 

“เว็บ ไซ ต์กวนอิม” ขางล่า ง) ส่ิงพิมพ์ ออนไลน์อ่ืนๆ ประกอบดวย บทกวีและ คติพจน์ 

และ การบรรยาย ของ ท่าน อาจารย์ ใน รูป แบบ แฟม ขอมูลวี ดิทัศน์ และเสียง”

สิ่งพิมพ์ อื่น ที่ แจกจ่าย อย่าง แพร่หลาย ปจจุบัน หาได จาก อินเทอร์เน็ต 

มากกว่า ๘๐ ภาษา เปน หนังสือ ตัวอย่าง เล่ม เล็ก โปรด ไปเยี่ยม เว็บไซต์ ต่อไปนี้

http://sb.godsdirectcontact.net/ (Formosa)/ (U.S.A.)
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download(Austria)

หนังสือ
•	 The	Key	of	Immediate	Enlightenment:	
 A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures. Available in 

Aulacese (1-15), Chinese (1-10), English (1-5), French (1-2), Finnish (1), 
German (1-2), Hungarian (1), Indonesian (1-5), Japanese(1-4), Korean 
(1-11), Mongolian (1,6), Portuguese(1-2), Polish(1-2), Spanish (1-3), 
Swedish (1), Thai (1-6) and Tibetan (1).

•	 The	Key	of	Immediate	Enlightenment	-	Questions	and	Answers:	
 A collection of questions and answers from Master’s lectures. Available 

in Aulacese (1-4), Chinese (1-3), Bulgarian, Czech, English (1-2), 
French, German, Hungarian, Indonesian (1-3), Japanese, Korean (1-4), 
Portuguese, Polish and Russian (1).



สิ่ง  พิมพ์  93

•	 The	Key	of	Immediate	Enlightenment	-	Special	Edition/1993	World	Lecture	Tour:
 A six- volume collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures 

during the 1993 World Lecture Tour. Available in English and Chinese.
•	 The	Key	of	Immediate	Enlightenment	—	Special	Edition/7-Day	Retreat:
 A collection of Master’s lectures in 1992 during a 7-day retreat in San Di 

Mun, Formosa. Available in English and Aulacese.
•	 Letters	Between	Master	and	Spiritual	Practitioners:
 Available in English (1), Chinese (1-3), Aulacese (1-2), Spanish (1)
•	 The	Key	of	Immediate	Enlightenment	—	My	Wondrous	Experiences	with	Master
 Available in Aulacese (1-2), Chinese (1-2)
•	 Master	Tells	Stories:
 Available in English, Chinese, Spanish, Aulacese, Korean, Japanese and Thai.
•	 Coloring	Our	Lives:	A collection of quotes and spiritual teachings by Master. 

Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 God	Takes	Care	of	Everything	—Illustrated	Tales	of	Wisdom	from	The	
Supreme	Master	Ching	Hai:

 Available in Aulacese, Chinese, English, French, Japanese and Korean.
•	 The	Supreme	Master	Ching	Hai’s	Enlightening	Humor	–	Your	Halo	Is	Too	Tight!
 Available in Chinese and English.
•	 Secrets	to	Effortless	Spiritual	Practice
 Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 God’s	Direct	Contact	—The	Way	to	Reach	Peace:	
 A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during Her 1999 

European Lecture Tour. Available in Chinese and English.
•	 Of	God	and	Humans	—	Insights	from	Bible	Stories
 This special anthology includes thirteen Bible narratives, uniquely retold 

by Master on various occasions. Available in Chinese and English.
•	 The	Realization	of	Health	—	Returning	to	the	Natural	and	Righteous	Way	of	Living.
 Available in Chinese and English.
•	 I	Have	Come	to	Take	You	Home:	
 A collection of quotes and spiritual teachings by Master. Available in 

Arabic, Aulacese, Bulgarian, Czech, Chinese, English, French, German, 
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Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Mongolian, Polish, 
Spanish, Turkish, Romanian and Russian.

•	 Aphorisms	1:	Gems	of	eternal	wisdom	from	Master.
 Available in English/Chinese, Spanish/Portuguese, French/German and Korean.
•	 Aphorisms	2:	Gems	of	eternal	wisdom	from	Master.
 Available in English, Chinese
•	 The	Supreme	Kitchen(1)	-	International	Vegetarian	Cuisine:	
 A collection of culinary delicacies from all parts of the world 

recommended by fellow practitioners. Available in English/Chinese, 
Aulacese and Japanese.

•	 The	Supreme	Kitchen	(2)	-	Home	Taste	Selections:
 Combined volume of English /Chinese
•	 One	World...	of	Peace	through	Music:	
 A collection of interviews and musical compositions from a Benefit 

Concert in Los Angeles, California. Combined volume of English/
Aulacese/Chinese.

•	 A	Collection	of	Art	Creation	by	The	Supreme	Master	Ching	Hai:
 Available in English, Chinese.
•	 S.M.	Celestial	Clothes	(6):
 Available in a combined language edition of English/Chinese.
•	 The	Dogs	in	My	Life	(1-2):	
 This two-volume book set of 500 pages is a fabulous reallife set of doggy 

tales published by Master about Her canine companions. Available in 
Aulacese, Chinese, English, German, Japanese, Korean, Spanish, Polish.

•	 The	Birds	in	My	Life:	
 In this beautifully illustrated picture-story book, Master Ching Hai shows 

us the secret to unlocking the animals’ inner world. Available in Arabic, 
Aulacese, Chinese, English, French, German, Korean, Mongolian, 
Russian, Indonesian.

•	 The	Noble	Wilds:	
 Lovingly composed and photographed by Master Herself, this book is 

filled with beautiful poetry and breathtaking pictures. In this intimate 
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journallike story, Master speaks of Her lakeside explorations and reveals 
to us the inborn noble qualities of our animals friends. Available Aulacese, 
Chinese, English, French, German, Korean, Mongolian.

•	 Celestial	Art:	
 Celestial Art is a distinguished volume in which the author interprets 

artistic creation from a spiritual perspective to reflect Truth, virtue, and 
the beauty of Heaven. As readers are invited into the boundless world of 
Supreme Master Ching Hai’s art and uplifted through its resonance with 
the divine, they will be profoundly touched by the deep emotions of a 
poet, the subtle touches of a painter, the unique ideas of a designer, and 
the romantic heart of a musician. Above all, one is blessedly introduced 
to the wisdom and compassion of a great spiritual teacher. Available in 
Aulacese, Chinese, English.

•	 From	Crisis	to	Peace:
 Available in Aulacese, Chinese, English, Dutch, Korean, French, 

Hungarian, Indonesian, Japanese, Norwegian, Spanish, Swedish, Thai, 
Portuguese, Polish, Russian and Romanian.

•	 Thoughts	on	Life	and	Consciousness
 A book written by Dr. Janez. Available in Chinese
•	 The	Real	Love:
 Available in English, Chinese

การรวบรวมบทกวี
•	 Silent	Tears:		A book of poems written by Master. 
 Available in German/French, English/Chinese, and Aulacese, English, 

Spanish, Portuguese, Korean and Filipino.
•	 Wu	Tzu	Poems:	A book of poems written by Master.
 Available in Aulacese, Chinese, English
•	 The	Dream	of	a	Butterfly:	A	book	of	poems	written	by	Master.
 Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 Traces	of	Previous	Lives:	A book of poems written by Master.
 Available in Aulacese, Chinese and English.
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•	 The	Old	Time:	A book of poems written by Master.
 Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 Pebbles	and	Gold:	A book of poems written by Master.
 Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 The	Lost	Memories:	A book of poems written by Master.
 Available in Aulacese, Chinese and English.
•	 The	love	of	Centuries.	A book of poems written by Master. 
 Available in Aulacese, Chinese, English, French, German, Mongolian, 

Korean and Spanish.
•	 Beyond	the	Realm	of	Time	(song performance in Aulacese): CD & DVD
•	 A	Touch	of	Fragrance	(song performance in Aulacese by celebrated singers): CD
•	 That	and	This	Day	(poetry recital in Aulacese): CD
•	 Dream	in	the	Night	(song performance in Aulacese): CD & DVD
•	 T-L-C,	Please	(song performance in Aulacese): CD
•	 Please	Keep	Forever	(poetry recital in Aulacese): CD
•	 Songs	&	Compositions	of	The	Supreme	Master	Ching	Hai: (CD) English, 

Aulacese, Chinese
•	 The	Song	of	Love:	(DVD) Aulacese and English
•	 Good	Night	Baby:	(CD) in English
•	 The	Jeweled	Verses	(poems by distinguished Aulacese poets, recital in Aulacese): 

CDs 1, 2 & DVDs 1, 2
•	 The	Golden	Lotus	(poetry	recital	in	Aulacese):	CD & DVD
 We invite you to listen to the recital of Venerable Thich Man Giac’s beautiful 

poetry, through the melodious voice of Supreme Master Ching Hai, who 
also recited two of Her own poems, “Golden Lotus” and “Sayonara”.

•	 An	Ancient	Love	(poetry recital in Aulacese): CD & DVD
•	 Traces	of	Previous	Lives	(poetry recital in Aulacese): Audio tapes & CDs 1, 2 & 3, 

DVDs 1, 2 (with 17 choices of subtitles)
•	 A	Path	to	Love	Legends:	Audio tapes & CDs 1, 2 & 3, Video tapes 1 & 2 (poems 

by distinguished Aulacese poets, recital in Aulacese)



สิ่ง  พิมพ์  97

* The poems from “A Path to Love Legends” , “An Ancient Love” , “Beyond the 
Realm of Time” , “Dream in the Night” , “Please Keep Forever” , “That and This 
Day” , “Traces of Previous Lives” , “The Jeweled Verses” , “The Golden Lotus” , 
and “T-L-C, Please” ,were recited or set to music and sung by the Poet Herself.

แถบเสียงและวีดิทัศน์

การ ดู แถบวีดิทัศน์ ของ ท่าน อาจารย์ สามารถ คืน ทัศนะ ของ เรา และ ให สิ่ง 

เตือนใจ ใน ตัวตน ที่แทจริง ของ เรา ดวย ปญญา ที่ มัก แสดง ดวย อารมณ์ขัน 

คำพูด และ ท่าทาง ของ ท่าน ยัง นำ ความ อบอุ่น ของ เสียง หัวเราะ สู่ ใจ เรา นอกจากนี้ 

การ เทศนา และ การ คุย กับ ผู ประทับ จิต ผ่านแถบ เสียง เหล่านี้ จะ เปลี่ยนแปลง 

วิธีการ สู่ ประสบการณ์ อัน สนุกสนาน

ผลงาน แถบบันทึก เล็กนอย ที่ หาได มี รายชื่อ อยู่ ขางล่าง สำหรับ ขอมูล 

เกี่ยวกับ การ ไดรับ แถบบันทึก เหล่านี้ และอื่นๆ โปรด ดู ส่วน “การ รับ สิ่งพิมพ์”

•	 A	Prayer	for	World	Peace:	Lecture in Ljubljana, Slovenia.
•	 Be	Your	Own	Master:	Group Meditation in AT, USA.
•	The	Invisible	Passageway:	Lecture in Durban, South Africa.
•	The	Importance	of	Human	Dignity:	Group Meditation in NJ,USA.
•	 Connecting	Yourself	with	God:	Lecture in Lisbon, Portugal.
•	 How	to	Love	Your	Enemy:	Group Meditation in Santimen, Formosa.
•	 Return	to	the	Innocence	of	Childhood:	Lecture in Stockholm, Sweden.
•	 The	Way	to	Find	the	Treasure	Within:	Group Meditation in Chiang Mai, Thailand.
•	 Together	We	Can	Choose	a	Bright	Destiny:	Lecture in Warsaw, Poland.
•	The	Choices	of	Each	Soul:	Group Meditation in LA, USA.
•	 Walk	the	Way	of	Love:	Group Meditation in London, England
•	 Let	Others	Believe	God	the	Way	They	Want:	Group Meditation in LA, USA
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ตลับและแผ่นซีดีดนตรี

 ของขวัญ เกี่ยวกับ ดนตรี ของ ท่าน อาจารย์ ที่ มอบ ให กับ พวก เรา รวมถึง การ 

สวด พุทธ บทกวี และ บทประพันธ์ ดั้งเดิม ที่ เล่น ดวย เครื่องดนตรี เก่าแก่ เช่น 

ขิม จีน และ พิณ

บทประพันธ์ ดนตรี จำนวน มาก และ การ บรรยาย ธรรม หาได ใน รูป แบบ 

ทั้ง ตลับ และ แผ่น ซีดี สำหรับ ขอมูล เพิ่มเติม เกี่ ยว กับ การ ไดรับ บทประพันธ์ เหล่านี้ 

และ อื่นๆ โปรด ดู ส่วน “การ รับ สิ่งพิมพ์”

•	 Buddhist	Chanting:	CDs 1, 2, 3.(Meditation chanting )
•	 Holy	Chanting:	Hallelujah
•	 Collection	of	Music	Composed	by	Master:	(CDs 1-9) Original compositions 

played on dulcimer, harp, piano, Chinese zither, digital piano, and more. 

ดีวีดี

 รหัส ชื่อ สถานที่

184  The Truth About The World - Maitreya Buddha & Six Children  Hsihu, Formosa
240  Leading The World Into A New Era  Hsihu, Formosa
260  The Mystery Of The World Beyond UN., U.S.A.
334 Seek You First The Kingdom of God Sydney, Australia
356  Let God Serve Through Us  U.N.Geneva,Switzerland
389  Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai -- MTV
396  Forgive Yourself  CA., U.S.A.
400 A Passionate Evening Bangkok, Thailand
401  The Mystery of Cause And Effect  Bangkok, Thailand
444  Rely on Yourself (1,2)  Hawaii, U.S.A.
467  The Suffering of This World Comes From Our Ignorance  Singapore
474  We Are Always Together  Paris, France
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488 A King with a Lot of Desires Hsihu, Formosa
493  Appreciate The Value of Initiation  Hamburg, Germany
497  We Are Always Together  Hamburg, Germany
501  The Way of Family Harmony  Hsihu, Formosa
512  How To Practice In The Complicated Society  Hsihu, Formosa
513  The Best Way To Beautify Yourself  Hsihu, Formosa
516 The Key to Success Hsihu, Formosa
518  Shiva’s 112 Ways of Concentration (I)  Hsihu Center, Formosa
531 Traces of Previous Lives (1) Hsihu, Formosa
532 Traces of Previous Lives (2) Hsihu, Formosa
549  The Mark of A Great Saint  Phnom Penh, Cambodia
560  Each Soul Is The Master  Raising Center Cambodia
562  The God Consciousness Is in Everything  Raising Center, Cambodia
567 Three Fundamental Issues in Life Hsihu, Formosa
571  The True Manifestation of A Living Master  Hyatt Hotel, Long Beach, CA,U.S.A.
582  Be Determined On the Spiritual Path  Australia
588  Master’s Pilgrimage to the Himalayas (Part 1, 2)  LA Center, U.S.A.
588B The Secret of the Past & Future Los Angeles, CA, U.S.A.
600  The Real Meaning of Ahimsa  Pune, India
602  Our Child Nature is God  LA Center, U.S.A.
603  Entering The Blissful Union of God  Singapore
604  Spiritual Life and Professional Ethics  Washington D.C., U.S.A.
605  The Purpose of Enlightenment  Washington D.C., U.S.A.
608  The Methods of Spiritual Improvement  Washington D.C., U.S.A.
611  Eternal Care From A True Master  Washington D.C., U.S.A.
618  Sacred Romance  Sangju, Korea Young Dong Center
620  The True Master Power  Young Dong Center; Sangju; Korea
622  Bringing Perfection Into This World  Young Dong Center; Sangju; Korea
626  The Choices of Each Soul  LA Center, U.S.A.
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638  Bring Out the Best in Yourself  Florida Center, U.S.A.
642  Divine Love Is the Only True Love  Los Angeles, U.S.A.
644 In Silence We Know God Madrid, Spain
645  Connecting Yourself with God  Lisbon, Portugal
648  The Way to End Wars  Edinburgh, Scotland
655 Return to the Innocence of Childhood Stockholm, Sweden
656  Spirituality Shines in Adversities  Dublin, Ireland
658 One World of Peace through Music Shrine Auditorium Los Angeles
662  Face Life With Courage  London, England
665 Halloween Weekend with Supreme Master Ching Hai Los Angeles Center, U.S.A.
665A Pacifying The Mind  Istanbul,Turke
667  Be a Torchbearer for God  Johannesburg,South Africa
668  The Invisible Passage Way  Durban, South Africa
670  Our Perfect Nature  Florida Center, U.S.A
671  To Be Englihtened  Tel Aviv, Israel
673  Transcend Emotions  Cape Town,South Africa
674  Walking In Love And Laughter  Cape Town, South Africa
675 Sharing Songs over a Warm Fire Young Dong, Korea
676  Parliament of the World’s Religions Cape Town,South Africa
677  The Smile of an Angel  Bangkok,Thailand
680  Beyond the Emptiness of Existence  Bangkok,Thailand
681  The Heart of A Child  Bangkok, Thailand
685  Concentration On Work: A Way of Spiritual Practice  Bangkok, Thailand
688  Love Is The True Essence Of Life  Malaysia
689  Enlightenment and Ignorance  Nepal
690  True Happiness Is Recognizing Our True Nature  Hong Kong
691  Illusion Is A Reflection of Reality  Manila, Philippines
692  Listening Inwardly To Our Self-Nature  Taoyuan, Formosa
693  Wisdom & Concentration  Tokyo, Japan
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694  Life Continues Forever  Seoul, Korea
695  A Spiritual & Intellectual InterchangeA Conference at the Academia Sinica  Formosa
696  Freedom Beyond The Body & Mind  Young Tong, Korea
697 The Fish Strawberry Young Dong, Korea
698 A Master Incognito Young Dong, Korea
700 The Living Saints Young Dong, Korea
701  To Impart The Great Teaching  Yong Dong, Korea
702 True Progress is World Peace Young Dong, Korea
703  The Inner Telepathy with a Master  Young Dong, Korea
705  Waking Up from the Dream  Seoul Center, Korea
708 A Story About Love Japan
709  An Evenig with the Stars  Los Angeles, CA, U.S.A.
710  Celebrating Master’s Birthday (Part I ,II)  Young Dong, Korea
711  The Hotel Called Life  Fresno, California,U.S.A.
712  The Divine Intelligence of Animals  Florida Center. U.S.A.
713 Love is the Master Florida Center, U.S.A.
714 Dogs Are Wonderful Beings Florida Center, U.S.A.
715 Practice in Silence & Humility Young Dong, Korea
716  A Natural Way to Love God  Florida Center,U.S.A.
717 The Virtues of A Good Neighbor Florida Center, U.S.A.
718  Love is Always Good  Florida Center,U.S.A.
719  Overcoming Bad Habits  FloridaCenter. U.S.A.
720 Monkhood Begins with Asceticism Florida Center, U.S.A.
721  The Wisdom Eye  Florida Center, U.S.A.
724 Sincerity and Purity of Heart Florida Center, U.S.A.
725 A Humble Way of Life Florida Center, U.S.A.
726  A Selfless Motive  Florida Center. U.S.A.
728  The Blessing of a Loving Thought  Florida Center, U.S.A.
729 Greatness Is Following Your Ideals Florida Center, U.S.A.
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730 Communicating with Love Florida Center, U.S.A.
731 The Strength of Many Hearts Florida Center, U.S.A.
732 The Power of Positive Thinking Florida Center, U.S.A.
733  To Live with A Noble Purpose  Florida Center, U.S.A.
734 The Touch of a Master Florida Center, U.S.A.
735 The Courage To Change Florida Center, U.S.A.
736  The Illusionary Game of Life  Florida Center, U.S.A.
737  To Practice with Ease  Florida Center,U.S.A.
738 Simple living Florida Center, U.S.A.
739  Master’s Transformation Body  Florida Center,U.S.A.
740  Learning to Live in Harmony  Florida Center, U.S.A
741  The Millennium Eve Performance  Bangkok, Thailand
742  Elevating the World with Spiritual Practice  Hsihu,Formosa; Hong Kong and China
743  Buddha’s Sadness(MTV)  U.S.A. & Au Lac
744  Since I’ve Loved You(MTV)  U.S.A. & Au Lac
745 Contributing to This World 
  Los Angeles Center, U.S.A. & Houston Center, U.S.A.; Singapore Center, Singapore
746 Our Loved Ones Go to Heaven Toronto Center; European Retreat in Hungary
747 Children of the Dragon and Fairy Florida Center, U.S.A.
748 The Beginning of Humility 
  Seoul Center, Korea; San Francisco Center, USA; Sydney Center, Australia
751  Non-Regressing Bodhisattvas  Hsihu, Formosa
752 A Meeting of Love 
753 Love for All Beings Indiana Center, USA. & Vienna Center, Austria 
754  The Ladder of Spiritual Enlightenment  Florida Center U.S.A.
755  The Laughing Saints  Florida Center U.S.A.
756  The Value of Being Honest  Florida Center U.S.A.
757  The Truth of Masters’ Realm  Florida Center U.S.A.
758  The Power to Transmit Enlightenment  Florida Center U.S.A.
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759  Au Lac in Ancient Times  Houston, Texas, U.S.A.
760  The Real Heroes  Staton, CA, U.S.A.
761  The Song of Love  Hungary Center
762  Dealing with Karma  Mexico City Center, Mexico; San Jose Center, Costa Rica
763 Self-Discipline in Spiritual Practice 
  Boston Center, USA; Jakarta Center, Indonesia; Hamburg Center, Germany
764 Dream in the Night -MTV 
765 Beyond the Realm of Time -MTV
766 Attending Retreats with a Pure Motive Florida Center, U.S.A.
767 The Role of A Master Florida Center, U.S.A.
768 Life is More Simple When You Listen to God Florida Center, U.S.A.
769 A Youth’s Passion -MTV
770 The Golden Lotus -MTV
771  A Youth’s Passion  
772  Laughing Through Life  
773  Unconditional Devotion  
774 Positive Thoughts Lead to a Peaceful World Pattaya, Thailand
775 One Person Can Make A Big Difference Pattaya, Thailand
776 Love will Move Mountains/ Blessings will Level the Oceans Pattaya, Thailand
777 Gratitude Brings Glory to the World Pattaya, Thailand
778 Spiritual Progress is Reflected in Daily Life Pattaya, Thailand
779 Springtime Folk Song Hsihu, Formosa
780 The Dogs and the Birds in My Life-Dedicated to All Earth’s Co-inhabitants
781 Always Keep a Pure and Contented Heart Hsihu, Formosa
782 The Merits of Turning back to Goodness Hsihu, Formosa
783 All Through the Night God is Calling Us Hsihu, Formosa
784 Live and Let Live Hsihu, Formosa
785 Remember God in Our Heart, and Our Fate Will Improve Hsihu, Formosa
786 Media Interviews with Supreme Master Ching Hai: 
 Journalist Ben Murnane, Published in the Irish Sunday Independent 
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 James Bean of Spiritual Awakening Radio 
 Journalist Charles Norton for The House Magazine Ireland, U.S.A. & UK
787 Enlightened Government Creating a Bright Future Hsihu, Formosa
788 Back to Heaven with Peace Hsihu Center, Formosa
789 The Premiere of Supreme Master Ching Hai’s books, The Noble Wilds,  
 German and French Ed.,and The Dogs in My Life, Polish Ed. Germany
790 Yama Judges a Case  France
791 Supreme Master Ching Hai on the Environment: - Be Veg, Go Green, Do  Good - The  
             Only Refuge Is in the Virtuous Way of Living  New York, USA Vancouver, Canada
792 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Have a Positive Vision and Attitude  
  San Jose, California, USA
793 A Simple and Noble Life Paris Center, France
794 High Noble-Quality Countries Paris Center, France
795 Laughter is Good for You Paris Center, France
796 The Guardian Angels God Bestows Upon Humans Paris, France
797 God’s Will is Done Through the Master Paris, France
798 The Best Way to Communicate with Animals Taipei, Formosa
799 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Bringing Greater Comfort  
 and Sustainability to Our Planet Hamburg, Germany 
800 The Noble Wilds 
801 An Ancient Love i
802 Love for the Homeland -Aulacese poetic songs 
804 The Infinite Blessings of Meditation Paris, France
805 God Created Animals to Help Humans Paris, France & Taipei, Formosa
806 Searching for the Divine Truth Paris, France & Taipei, Formosa
807 Keeping Faith in Difficult Time Paris, France
808 Food for the Soul Paris, France
809 The Heart of Renunciation Paris, France
810 Heaven’s Loving Support Paris, France
811 World of Elevating Spirits Paris, France
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812 An Enlightened Master’s All-Encompassing Dedication Paris, France
813 Restoring the Planet through Constructive Work Paris, France
814 All Peaceful Religions Lead to a United Way of Life Paris, France
815 Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet  from Climate Change Indonesia
816 The True Possession of Spiritual Practitioners Paris, France
817 Create a Beautiful and Virtuous World Together Paris, France
818 Humanity’s Leap to the Golden Era - Washington, D.C., Climate Change 
 Conference Washington, D.C., USA 
819 Laughing with Enlightenment Paris, France
820 Kabir and the True Spirit of Sainthood Paris, France
821 Rise Above Death Paris, France
822 Laugh Your Way to Heaven Paris, France
823 Holiday to Glorify All the Saints Paris, France
824 Live in Joy Paris, France
825 International Best-Selling Author, Supreme Master Ching Hai for the Book 

Premiere of “The Noble Wilds” Taipei, Formosa
826 SOS! International Seminar on Global Warming: Protecting Lives and Saving 

the Earth Seoul, Korea
827 Go All Out to Resolve the Ecocrisis Klagenfurt, Austria
828 Changing the World with Love Klagenfurt, Austria
830 The Way of the Sufis France
833 Celestial Art (Part I) - Hsihu Center Hsihu Center, Formosa
834 Celestial Art (Part II) – Heavenly Beauty 
835 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Part 1- Eden on Earth  

through Vegetarianism; Part 2- Spreading the Vegetarian Solution
   Surrey, UK; Seattle, USA
836 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Vegetarianism is the 

Solution to Save the World London, United Kingdom
837 2008 Critical Moments to Save the Earth: What Can I Do? Formosa
838 Heart-Touch Tour of the Supreme Master Ching Hai: Eden on Earth Arts 
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Gallery Exhibition Formosa
839 A Noble Goal & Change of Heart Can Save the Planet Au Lac(Vietnam)
840 Supreme Master Ching Hai on the Environment:  Humans Are Inherently 

Compassionate & Loving Bangkok, Thailand
841 Climate Change International Conference – Supreme Master Ching Hai with 

Hollywood Celebrities Hollywood, California, USA
842 Supreme Master Ching Hai on the Environment:  Leading a Virtuous Lifestyle 
 in Accord with the Law of Love California, USA 
843 SOS: Stop Global Warming Seminar Tokyo, Japan
844 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: Premiere of “The Birds 

in My Life” Thailand & Germany
845 Supreme Master TV’s 2nd Anniversary: A Cultural Celebration Honoring 

All Life Los Angeles, CA, U.S.A.
846 “Stop Global Warming: Act Now” Conference Bangkok, Thailand
847 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Be Veg: Change Our 

Destiny, Save the Planet Korea
848 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Live Our Lives with 

Conscience & Love Penghu, Formosa
849 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Compassion Begets 

Compassion Sydney, Australia
850 Purity of Heart Can Create Many Miracles France
851 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: “Celestial Art” Book 

Premiere (Chinese Edition) Formosa
852 Video Conference with Supreme Master Ching Hai Premiere of the English 

Edition of “Celestial Art” Fountain Valley, California, USA 
853 Interview with Supreme Master Ching Hai  by East Coast FM Radio Ireland
854 Media Interviews with Supreme Master Ching Hai:  

 - James Bean of Spiritual Awakening Radio 
 - Bob Lebensold of Environmentally Sound Radio 
 - Ms. Andrea Bonnie of Irish Independent Newspaper New York, U.S.A /Ireland

855 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Going in the Noble 
Direction Auckland, New Zealand
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856 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Benevolent Messages from 
Mars -Be Virtuous and Save the Earth Los Angeles, California, USA

857 Supreme Master Ching Hai on the Environment:  A Great Mission - Saving  
 the Planet California, USA 
858 Awakening a Peaceful Planet -Toward a Heavenly Earth 
859 A Taoist Tale of Longevity France
860 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: Global Warming - SOS 

International Conference on Urgent Problems of Climate Change Mongolia
861 “Save Our World” Concert from Mongolia Mongolia
862 Videoconference with Supreme Master Ching Hai & Former Philippine President 

Fidel Ramos –“Act Now! For a More Peaceful & Safer World” Formosa
863 Videoconference with Supreme Master Ching Hai: SOS - Save the Planet Xalapa, Mexico
864 Trust in God France
865 Juice Fast for Peace Culver City, CA, USA
866 The Ego is the Greatest Enemy France
867 Save Our Earth Conference 2009 Seoul, Korea
868 The Wise Saints--Nasrudin and Rumi’s Poems France
869 Be Organic Vegan to Save the Planet Lome, Togo
870 The Blessed Power of High Level Seoul, Korea
871 Practice with Selflessness: Sila and Dhyana Paramita France
872 Let’s Make the Change - Protect the Environment Veracruz, Mexico
873 Vegan Earth Day for a Vegan World  California, USA
874 Supreme Master Ching Hai on the Environment: Killing is Never Right France
875 Supreme Master Ching Hai on the Environment: We Have to Save the 

Planet at All Costs France
876 Create Heaven on Earth France
877 Solutions for a Beautiful Planet Nonthaburi, Thailand
878 Supreme Master Ching Hai on the Environment: The Secrets of Venus 

  Los Angeles, CA, USA
879 The Gratitude of a Fox France
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880 Fall into the Safety of God  France
881 “Children’s Health & Sustainable Planet” Jeju International Conference 

  Jeju Island, S. Korea
882 Global Unity: Together in Saving Lives  Hong Kong 
883 The Book Premiere of Supreme Master Ching Hai’s  The Dogs in My 

Life and The Noble Wilds Aulacese Editions Nonthaburi, Thailand 
884 Global Warming: Yes, There Is a Solution! Lima, Peru 
885 Protect Our Home with L.O.V.E. Taichung, Formosa
886 When We Pray Alone  France
887 Trust in God to Provide What We Need  France
888 The Higher Duty of Enlightened Masters France
889 Renounce Ego to Triumph Ourselves  France
890 Embracing a Noble Ideal  France
891 We are Originally Pure  France
892 Save Earth with Hope  France
893 Act Like Our True Great Self  France
894 Supreme Master Television’s 3rd Year Anniversary: Rejoicing in Our 

Green Planet and Peaceful Life  Los Angeles, USA 
895 Legends of the Rainbow Lady France
896 Spiritual Practice and Sincerity Help the Planet France
897 SOS - A Quick Action to Stop Global Warming Orizaba, Veracruz, Mexico 
898 The Book Premiere of Supreme Master Ching Hai’s The Dogs in My Life, 

Spanish Edition Lima, Peru
899 Interview with Supreme Master Ching Hai by The Irish Dog Journal Ireland 
900 The Truth About Merits: How to Gain or Lose Them Los Angeles, CA, USA 
901 Without Hope or Fear  France
902 The Legend of Taoists  France
903 Elevate Ourselves and Serve Others France
904 Our Thinking Can Change the Universe  France
905 Develop Our Loving Quality France
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906 Returning to Our True Loving Self  France
907 Veganism Radiates Compassionate Energy France
908 THE KING & CO.
909 Gifting Peace Supreme Master Television’s 4th Anniversary Celebration 

  Los Angeles, CA, USA 
910 The Man Who Married a Toad France
911 The Extraordinary Love and Immeasurable Wisdom  of a Living Master 

  Los Angeles, CA, USA 
913 Revelations on the Magnanimous Sun and the Universe  Los Angeles, CA, USA 
914 The All-Encompassing Love of a Master France
915 Leaders Preserving Our Future: Pace & Priorities on Climate Change  

  Westminster, London, UK
916 New Year Aspirations: Being Closer to God Los Angeles, CA, USA
917 The 1st Middle East Vegetarian Congress Dubai, United Arab Emirates
918 The Greenest Heroes Gala Cancún, Mexico
919 Mexican Media Interviews with Supreme Master Ching Hai: Radio Formula, 

Encadena TV and Novedades Newspaper Cancun, Mexico
920 Interview with Supreme Master Ching Hai by El Quintanarroense 

Newspaper Cancun, Mexico
921 Mexican Media Interviews with Supreme Master Ching Hai: Televisa TV and 

Agence France-Presse News Agency Cancun, Mexico
922 Press Conference on Climate Change with Supreme Master Ching Hai Cancun, Mexico
923 Be Selfless and Unconditional All the Time Cancun, Mexico
924 God Quality, and Ways a Master Helps Humanity Los Angeles, USA
925 Birds of Paradise 
926 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 

- Happy Christmas Vegan Meal 
927 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 

- A Fireside Reunion for Lunar New Year 
928 A Gift of love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 

- Sweet and Romantic Special Valentine’s Dinner 
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929 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 
- Aromatic Wood-fired Delicacies France

931 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 
-Delicious and Interesting Happy Children’s Vegan Meals 

933 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 
- Refreshing Dishes for Hot Summer Days 

936 A Gift of Love: Simple and Nutritious Cooking with Supreme Master Ching Hai 
- Mid-Autumn Festival Delicacies - Yearning for the Reunion 

942 Everything Is Possible If We Live the Way of Heaven France
943 Interview with Supreme Master Ching Hai by James Bean of Spiritual 

Awakening Radio U.S.A.
944 Revealing the Mystery of the Pyramids and Crop Circles Los Angeles, U.S.A.
945 Simplify Life: A Way to Improve Our Spiritual Practice Cancún, Mexico
946 The Difference Between the Quan Yin Method and Breatharianism Cancún, Mexico
947 Celebrating the Moon Festival with Supreme Master Ching Hai France
948 To Stop All Vices: Help Others to be Independent France
949 Our True Home is in Heaven France
950 Supreme Master Ching Hai’s Book Premiere: The Love of Centuries, Mongolian 

Edition Ulaanbaatar, Mongolia
951 From Crisis to Peace: The Whole Universe is Blessing Us Mexico City, Mexico
952 The Love of Centuries - Love is Eternal Concert Celebration of Supreme Master 

Ching Hai’s Poetry Collection California, USA
953 Always be Godlike Cancún, Mexico
954 Working in Unity: to Save the Planet Cancún, Mexico
955 All Animals are Inherently Good France
956 Be Strict and Correct in Our Moral Standards France
957 Spiritual Blessing Portals & the Gates to Heaven and Hell Los Angeles, CA, USA
958 Love is Very Important France
959 Get in Touch with Our Own Almighty Power France
960 The Negative Influence on Leaders: Portals, Roads, and Sub-Portals to the 

Hell & Lower Worlds Los Angeles, CA, USA
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961 Book Premiere Concert for Supreme Master Ching Hai’s Celestial Art and 
The Love of Centuries - Aulacese (Vietnamese) Editions Thailand

962 We Cannot Become a Saint Without a Loving Heart France
963 Doing Good Will Have Good Results France
964 Meng Tzu and the King of Qi France
965 The Wisdom of Zen Master Zhaozhou France
966 Reaching a Critical Mass to Save the Planet France
967 A Story about the First Disciple of Taoism Europe
968 Supreme Master Ching Hai’s Book Premiere: The Love of Centuries, 

Chinese Edition & Videoconference with Ms. Hsiu-Lien Lu, 10th & 11th 
term Vice President of Formosa (Taiwan) Formosa

969 A Story about Attachment France
970 To Be True Disciples of the Masters France
971 Rumi’s Poem: As the Orchard Is with the Rain France
972 The Spirit Catcher Ko Hsuan France
974 Auspicious Locations for Leaders’ New Headquarters, a Boon for World 

Peace Los Angeles, CA, USA
975 A Cherished Time Between Master and Disciples Europe
976 The Importance of the Masters’ Teachings Europe
977 The Tale of the Wayward Princess Europe
978 The Tailor and the Two Zen Masters Europe
979 Anecdotes of Miraculous Wonders Europe
981 Practice Diligently to Protect Yourself and Others Hsihu, Formosa
982 The Story of the Venerable “Cloth Bag” Europe
983 A Story from Rumi: The Man Who Wanted to Learn the Language of 

Animals Paris, France
984 Ringing in New Year with Beloved Master Europe
985 Sufi Teachings and the Extraordinary Nature of the Quan Yin Method Europe
987 To Practice Spiritually Is to Be a Shining Example Hsihu, Formosa
988 The Palace of God Hsihu, Formosa



112  กุญแจสู่การรูแจงในทันที ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

989 Love Conquers Everything Slovenia
990 Unconditional Love Is a Very Uplifting Power Austria
991 Lovely Animal Stories Europe
992 Dedicated to a Good Cause Europe
993 A New Year of Compassion: Special Message from Supreme Master Ching Hai & 

Bidding Farewell to Supreme Master Television Los Angeles, California, USA
994 It’s Not Lonely to Be Alone France
995 Peace and Loving Foods France
996 Changing Heaven and Earth France
997 Acceptance and Trust in Heaven France
998 We Are on the Path of Miracles France
999 “The Real Love” - The Musical for Supreme Master Television’s 5th Anniversary USA
1000 Count Our Blessings and Be Positive France
1001 Saving the World Together -- Success Stories of Love France
1002 Meditate More to Realize Our Planet-Saving Power France
1003 Try to Remember God All the Time France
1004 Use Less Resources and Simplify Life France
1005 Paradise Is Coming Sooner Than We Think France
1006 Meditate as Much as We Can in This Grace Period France
1007-1 Lifting the World Up (Part 1 of 5) France
1007-2 Lifting the World Up (Part 2 of 5) France
1007-3 Lifting the World Up (Part 3 of 5) France
1007-4&5 Lifting the World Up (Part 4 & 5) France
1008-1 Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice (Part 1 of 2)
   France
1008-2 Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice (Part 2 of 2)
   France
1009-1 Be Loving and Kind (Part 1 of 2) Austria
1009-2 Be Loving and Kind (Part 2 of 2) Austria

ดี
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ดี

1010 Loving The Silent Tears - The Musical Los Angeles, CA, USA
1011 Live Up to Humans’ Real Standard Los Angeles, CA, USA
1012 Every Peaceful Plan Will Be Done Los Angeles, CA, USA
1013 Master’s Journeys to The Higher Regions of The Cosmos Los Angeles, CA, USA
1014 Be a Farmer and Naturally Feel Happy Europe
1015 Always Spread More Love Europe
1016 Concentrate Only on God and Enlightenment Europe
1017 Unconditional Love is the Best Europe
1018 It Is Always Better When We Are Positive in Our Mind Europe
1048 The Joy of Homecoming: Master’s Rediscovery of the Original Universe
   Los Angeles, CA, USA
Sun TV Art and Spirituality (Collections) Formosa
TV1 Walk the Way of a Living Saint
TV4  Love Beyond Boundaries
........etc.

ดวีดี เอ็ม พี๓และแผ่ น ซีดีการ บรรยาย ธรรม ของ ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ 

ดนตรี และ คอนเสิร์ต มี คำ บรรยาย เปน ภาษาอาหรับ อาร์มิเนีย เอา หลัก  

บัลกาเรีย กัมพูชา กวางตุง จีน โครเอเชีย เช็ค เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ 

ฟนแลนด์  ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮิบ รู ฮังการี อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุน เกาหลี 

มาเลเซีย แมนดาริน มองโกเลีย เนปาล นอร เวย์  เปอร์ เชีย โปแลนด์ โปรตุเกส 

รัสเซีย สิงหล  สโลเวเนีย สเปน สวีเดน ไทย ตุรกี และ ซูลู รายการจะ ส่งให ตามที่ 

ขอ มา สามารถ สอบถาม โดย ตรง ดวย ความ ยินดี



114  กุญแจสู่การรูแจงในทันที ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

สิ่ง
การรับสิ่งพิมพ์

สงพิมพ์ ทั้งหมดเสนอ ขาย ในราคา ใกล ตนทุน ถา ท่านตองการ ที่จะ ซื้อ หรือ 

สั่ง ซื้อสิ่งพิมพ์ โปรด ตรวจ สอบ กับ ศูนย์ ทองถิ่น หรือ ผู ประสานงาน ของ 

ท่าน ก่อน ว่า มี หรือไม่ ท่าน สามารถ ตรวจ สอบกับ ศูนย์ ทองถิ่น หรือ เยี่ยม เว็บไซต์ 

ต่อไปนี้ เพื่อที่จะ ไดรับ รายชื่อ สิ่งพิมพ์ ที่ มี

http://www.godsdirectcontact.org.tw/multilang/
http://smchbooks.com/new-c/cover/cover.htm
http://magazine.godsdirectcontact.net/

นอกจากน้ี นิตยสาร ข่าว ฉบับ ออนไลน์ จำนวน มาก ให รายช่ือ ของ หนังสือ 

และ แถบ บันทึก ท่ี ออก เม่ือ เร็วๆ น้ี บริเวณ แสดง ท่ี ฌาน ยังเปน สถานท่ี ดีเลิศ ท่ีจะ ได 

เห็น หนังสือ แถบ บันทึก รูปภาพ ภาพวาด และ อัญม ณี ของ ท่าน อาจารย์ โดย ตรง

หาก จำเปน ท่าน อาจ สั่ง โดย ตรง จาก สำนัก งานใหญ่ ใน ฟอร์ โมซา (ตูป ณ. 

๙ ซี หู เหมียวลี่ ฟอร์ โมซา สาธารณรัฐ จีนไตหวัน (P.O.Box 9, Hsihu, Miaoli, 

Formosa, ROC))  และยัง ขอ รับรายชื่อ หนังสือ โดย ละเอียดได เช่นกัน

เว็บไซต์กวนอิม

God’s direct contact — อินเทอร์เน็ต ทั่วโลก ของ สมาคม นานาชาติ  

อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

 ช่องทาง เขาไป ใน สารบบ ของ เว็บ ไซ ต์ กวนอิม ท่ัว โลก สามารถ หา ดู ได หลาย 

ภาษา รวม ท้ัง การ เขาไป ชม รายการ โทรทัศน์ ได ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เช่น การ เดินทาง 

สู่ อาณาจักร อัน สุนทรีย์ ท่าน สามารถ ดาว์น โหลด หรือ เปน สมาชิก ธรรมสาร ข่าว  

อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ ซ่ึง จัด ทำ ใน รูป แบบ หนังสืออิ เล็กท รอ นิกส์ หรือ รูปแบบ ท่ี พิมพ์ ได 

หนังสือ ตัวอย่าง กุญแจ สู่ การ รูแจง ฉับพลัน ใน ฉบับ ภาษา ต่างๆ  ก็ หาได ดวย เช่น กัน
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“จง หา สมบัติ อันเปน อมตะ ตลอดกาล ของ ทาน เอง แลว ทาน จะ สามารถ 

หยิบ ใช จาก แหลง อัน มิ รูจัก เหือดแหง ของ สมบัติ นั้น ได นี่ คือ พร อัน หา ที่ สิ้นสุด 

ไมได  ฉัน มิ อาจ หา คำพูด ใด มา โฆษณา มัน ได ฉัน ได แต ยกยอ สรรเสริญ มัน และ 

หวัง วา ทาน จะ เชื่อ คำ สรรเสริญ ของ ฉัน วา พลังงาน ของ ฉัน จะ มีผลตอ ดวงใจ ของ 

ทาน ดวย วิธี ใด วิธี หนึ่ง และ ยกระดับ ความรูสึก ในใจ ทาน สู ความ ปลื้มปติ แบบนั้น 

เมื่อนั้น ทาน ก็ จะ เชื่อ เมื่อ ประทับ จิต แลว ทาน จะ เขา ใจความ หมาย ของ สิ่ง ที่ ฉัน 

พูด อยาง แทจริง ฉัน ไมมี วิธี ใด อธิบาย ถึง พร อัน ยิ่งใหญ นี้ ซึ่ง พระเจา ได มอบให 

กับ ฉัน ได และ ได อนุญาต ให ฉัน ถายทอด โดย ไมคิด คา ใชจาย และ โดย ไร เงื่อนไข”

 ~ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่~

“เรา รับ กรรม บางสวน มาจาก คน รอบๆ เรา ดวย การ มอง พวกเขา ดวย 

การ คิดถึง พวกเขา ดวย การ แบง กัน อานหนังสือ หรือ รับประทาน อาหาร รวมกัน  

นี่ คือ วิธี ที่ เรา ใหพร คน และ ลด กรรม ของ พวกเขา นี่ คือ เหตุ ที่ เรา บำเพ็ญ  เพื่อ 

แพรกระจาย แสง และ ขับไล ความ มืดมน ใน ชีวิต มนุษย ที่ มอบ กรรม บางสวน ให กับ 

เรา แลว พวกเขา จะ ไดรับ พร จาก เรา  เรา มี ความ สุขใจ ที่ ได ชวย พวกเขา”

 ~ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่~

“ใน ภาษา มนุษย เรา พูด เรื่อง ไรสาระ อยู ตลอด เวลา เรา จะ พูด ฉอด ฉอด 

ฉอด เกี่ยวกับ เรื่อง ตางๆ อยู ตลอด เวลา เรา จะ เปรียบเทียบ จะ วัด คุณคา จะ 

แยกแยะ จะ หา ชื่อ มา เรียก ทุกสิ่ง ทุกอยาง แต พระเจา ผู สมบูรณ แมวา เปน ผู 

สมบูรณ จริง เรา มิ อาจ เอยถึง ได ดวยซ้ำ ไม สามารถ พูดถึง ได ไม สามารถ คิดถึง ได 

ดวยซ้ำ ไม สามารถ จินตนาการ ออก ได ไมมี อะไร เลย เขาใจ ไหม”

 ~ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่~
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การติดต่อกับเรา

สานุศิษย์ หรือ ผู ปฎิบั ติ ของ ท่าน อนุ ตรา จารย์ ชิงไห่ ได ก่อตั้ง สมาคม และ ศูนย์ 

ต่างๆ  ทั่วโลก ศูนย์ หลัก ที่ ผลิต สิ่งพิมพ์ ตั้ง อยู่ที่ ฟอร์ โมซา  ดัง ที่อยู่ ขางล่าง นี้

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli 36899, Formosa, ROC
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

*ประเทศ ต่อไปน้ี เคารพ เสรีภาพ ใน การ นับ ถือศาสนา หาก ไม่มี ผู ประสานงาน 

ในประเทศ ของ ท่าน โปรด ติดต่อ กับ ศูนย์ ใหญ่ หรือ ศูนย์ ท่ีอยู่ ใกล บาน ท่าน ท่ีสุด

รายชื่อตัวแทนผูบำเพ็ญทั่่วโลกของเรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได  

สำหรับขอมูลล่าสุด โปรดเขาชมที่

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm (English)

☼ AFRICA 
* Benin:
• Cotonou / Mr. Yedjenou Georges / 229-96681228 / smchwisdom@gmail.com
• Cotonou / Mr. Yedjenou Sylvestre / 229-21380404 / yedsylves@gmail.com
• Cotonou / Mrs. Hounwanou Sessito Lucie / 229 93427641, 229 95910948 / 

smchcelestialhome@gmail.com
• Porto-Novo / Mr. Hounhoui Mahougbe Didier / 229- 90 93 29 99 / smportonovo@

yahoo.fr
* Burkina faso: Ouagadougou / Mr. Kaboré Bouawindemanegré Desiré / 226- 772 728 27, 

226-76 16 90 45 / dkabore15@yahoo.fr
* cameroon:
• Douala / Boyomo Jean Jules / 237 94310598 / Boyalo86@yahoo.fr
* Dem.rep. of the congo:
• Kinshasa / Center / 243-813-695-994, 243-991279996, 243-856877777 /

walkinginlove@gmail.com
* Ethiopia:
• Addis Abeba / Mr. Gibreab Alemu / 251-91-102-5646 / gibreabalemu@yahoo.com
* Gabon: Libreville / center / 241-06301779, 241-04572394 / Guimbety01@yahoo.fr
* Ghana:
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• Accra / Mr. Abel Attoh / 233-302-332-367, 233-243347098 / schekles@yahoo.com
* ivory coast: Abidjan / Mr. Kobena Yao Dominique / 225-014-544-24 / deressources@

gmail.com
* Kenya:
• Nairobi / Mr. Henry Nganga Mwangi / 254-720108871 / Deelock90@yahoo.com
* Mauritius:
• Port Louis / Center / 230-242-0462, 230-247-2683, 230-2577520 / smchmauritius@

gmail.com
* rep. of the congo: Brazzaville center / 243-053-609-618, 242-5694029, 242-5791640 / 

goldenagecongo@yahoo.fr
* r.S.Africa:
• Cape Town / Center / 27-83-952-5744 / capetowncentre@yahoo.com
• Johannesburg / Mr. Gerhard Vosloo / 27-11-646 -5444, 27-11-44-765-44 / 27-82-570-4437/ 

ghvosloo@mweb.co.za
* Tanzania / center/ 255-752-185-388 / okthelife@gmail.com
* Togo:
• Kpalime / Mr. DJOLA Fawi/ 228-91 32 94 46, 228-24425973 / fawidjo@yahoo.fr
• Lome / Mr. GAMADO Komlan / 228-92 40 06 57 / divinraso@yahoo.fr
* Uganda: Kampala / Ms. Kigoonya rosalyn / 256-772-675436 / kigoonyarosalyn@

yahoo.com

☼ AMERICA 
* Argentina: Buenos Aires / Mrs. Silvia Graciela, Gennaro / 5411- 485-500-85, 

5411-155- 415- 5852, 54-11-4924-1802 /Silvia.gennaro@gmail.com
* Brazil:
• Belem / Ms. Cleci de Brito Neves / 55-9188019288 / contato.belem@yahoo.com.br
• Goiania / Mr. Eusmar Rodrigues Martins / 55-62-96016636, 55-62-32916523 / goianiacenter@

gmail.com
• Recife / Center / 55-81-8411-3957 / recife.center.pe@gmail.com
• Recife /Ms.Salma Casierra Alvarez / 55 81 3326 7479 / salmacasierra@gmail.com
• Pernambuco / Ms. Isabela de Carvalho Cavalcante da Silva / 55-81-3031-3034, 

55-81-9612-7370 /isabela._.cavalcante@hotmail.com
• San Paulo / Liaison office / 55-11-5579-1180, 55-11-5083-7227 / sp@contatodiretocomdeus.org
* canada:
• Edmonton / Mr. Tuan Anh Phan / 1-780-235-7578 / Edmonton99999@yahoo.ca
• London / Center / Mr. Bill Barton / 1-519-495-2215 / bbarto2162@rogers.com
• Montreal / Mr. Terry Terrian / 1-514-273-9921, 1-514-758-7762 / tterrian@yahoo.com
• Ottawa / Center / 1-613-407-4811 / ottawacentre@gmail.com
• Ottawa / Ms. Sonal Pathak / 1-819-770-5516 / sjpathak36@hotmail.com
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• Toronto / Ms. Wai Ling Anita Kwok/ 1-416-503-0515, 1-647-2005966 / anitawlkwok@
gmail.com

• Vancouver / Center / 1-250-652-7020 / Vancouver.Center@gmail.com
• Vancouver / Ms. Ai / 1-604-780-3865/ nirvana.purelove@gmail.com
• Victoria / Mrs. Betska K-Burr/ 1-250 652-7020 / Bea@BeautifulEarth.org
* chile:
• La Serena / Mr. Ruben Augusto Bonilla Araus / 56-92967880 / ruboar@hotmail.com
• Santiago / Center / 562-263-85901 / chilecenter1@yahoo.com
• Santiago / Mr. Mario Gonzalez Berrios / 56-82614056 / berriosgonzalez@gmail.com
* colombia: Bogota center / Mrs. Yudy Liceth Guzman Perdomo/ 57-1 560-1137, 

57-3003932587 /contactodirectocondioscolombia@gmail.com
* costa rica:
• San Jose / Mr. Luis Alonso Alfaro Sibaja / 506-2268-1045, 506-8888-0837 / CostaRicaInfoPC@

gmail.com
* Ecuador:
• Loja / Mr. Alan LEE / 593-997220387, 653-9722 0387 / alantblee@gmail.com
* El Salvador / San Salvador / Ms. carolina del carmen rivera / 503- 7790-6258 / 

fenixcarolina@yahoo.com
* Honduras: Tegucigalpa / Mrs. Ondina corrales flores / 504-222-7733 / ondicotgu@

yahoo.com
* Mexico:
• Mexico State / Ms. Laura Lopez Aviles / 52 55 50249316, 52 55 13974330/ texcenter@

gmail.com
• Monterrey / Mr. Humberto Martinez / 52 81 1967 2660, 52-81-811-1691541 / mtycenter@

gmail.com
* Nicaragua: Managua / center / 505-248-3651 / pastora7iglecia@yahoo.com
* Panama:
• Panama / Mrs. Huang Kuo Mei-O / 507 236-7495, 507-6500-8652 / meio54@hotmail.com
* Paraguay: ciudad del Este /Mr. & Mrs. italo Acosta/595-61-510417,595-983614592/

italoacostaa@hotmail.com
* Peru:
• Cusco / Mrs. Patricia Kross / 51-084-232-682 / ef_pat@yahoo.com
• Lima / Ms. Maria Isabel, Tuesta Angulo / 51-01-3486976 / maritue_pe@yahoo.com
• Puno/ Ms. Karla La Torre Choquehuanca / 51-51-368523, 51-51632468, 51-958374564 / 

karlaetc@hotmail.com
• Trujillo / Ms. Maria Andrea Paredes Lopez / 51-44224908 / paloma_qyin@yahoo.com
* Uruguay: Montevideo / Mr. Esteban ceron / 598-2-924-2406, 598-2-305 9288 / estceron@

yahoo.com
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* Venezuela: Maracaibo / Ms. Dianela carola Diaz fereira / 58-414-0592606 / dianela33@
yahoo.es

* USA:
§ Arizona / Mr. Elie firzli / 1-602 919 9937, 1-602 692 5035 / pelican@cox.net
§ Arkansas: Ms. cynthia Hudson / 1-479-253-7202, 1-479-981-1858 / arkansascenter1es@

cox.net
§ california:
• Fresno / Ms. Ching Wen You / 1-559-647-2652 / jeancwyou@gmail.com
• Los Angeles / Mr. Elias Rodriguez / 1-951-399-0504, 1-951-244-4485, 1-626-664-1664 / 

elias.bebliss@gmail.com
• Los Angeles / Mr. Loi To / 1-714-803-8818 / Loi.To@hotmail.com
• Sacramento / Mr. Thi Thai Le / 1-916-234-0467, 1-916-799-7768 / thaivegi@yahoo.com
• Sacramento / Mr. Tuan Minh Le / 1-916-234-0467 / tuanins@yahoo.com
• San Diego / Mr. Dau Van Ngo / 1-858-573-2345 / sandiegocenterusa@gmail.com
• San Francisco / Ms. Karen Lam / 1-650-784-0889, 1- 415-564-5464 / SFshines@

gmail.com
• San Jose / Ms.W. Patricia Chiang / 1-650-2003628 / us.sanjose.wisdom@gmail.com
• San Jose / Mr. David Allan Smugar / 1-415-205-7059 / sanfranciscovegan@gmail.com
• San Jose / Ms. Mai Thanh Phan / 1-408-603-5037 / smthanhmai@gmail.com
• Calexico / Mr. Marco Calderon / 1-760-960-0708 / macuarte@hotmail.com
§ colorado: Mrs. rachel Marzano / 1-720-370-9590, 1-720-988-3377, 1-720-229-0446 / 

coloradocenterusa@gmail.com
§ florida:
• Cape Coral / Mr. Long Huynh /1-239-398-0639, 1-239-673-6384, 1-239-210-5611 /

cccflsaints@gmail.com
• Fort Lauderdale / Mr. Henry Lu / 1-212-385-9900 / yihyohlu@gmail.com
• Orlando / Ms. Kim Anh Hang / 1-352-323-0658, 1-407-487-0651 / kimanh.hang@

gmail.com
§ Georgia: / Mrs. Bernal, Mariela/ 1-404-326-0632, 1-770-383-2143 / Kminantes12@

gmail.com
§ Hawaii: Mr. Neil Trong Phan / 1-808-735-9180, 1-808-398-4693 / center.hawaii@

gmail.com
§ illinois: Ms. ciel Lord / 1-773-351-5957, 1-847-966-1620 / sm.illinois@gmail.com
§ indiana:
• Fort Wayne / Center / 1-260-348-1254 / indianacenter@yahoo.com
• Fort Wayne / Mr. George Le / 1-260-348-1254 / goldenageFW@gmail.com
§ Kentucky:
• Frankfort / Center / 1-859-554-4249 / kycenter2014@gmail.com
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• Louisville / Mr. Lei Wang / 1-502-644-2804 / wanglei300@gmail.com
§ Maryland: Mr. Pete Theodoropoulos / 1-443-888-9356, 1-410-443-1358 / petetheo1111@

hotmail.com
§ Massachusetts:
• Boston / Center / 1-508-755-1918, 1-401-651-4684 / bostoncenter2013@yahoo.com
• Boston / Ms. Allison C. Joyal /1-401-769-5948 / joyalallison@yahoo.com
• Boston / Mrs. Thao Bich Le / 1-860-519-8054 / tle2tp@gmail.com
• Boston / Ms. Li-Yu Chen / 1-781-228-1941/ leahchen3@yahoo.com
§ Michigan: Mr. Martin J. White / 1-734-834-9208 / michigancenter@att.net
§ Minnesota: Mrs. Jade Tran / 1-763-276-9969, 1-952-583-2427 / godwife606@yahoo.com
§ Missouri: Ms. Mary Ella Steck / 1-573- 426-4886, 1-573-230-3836 / maryellasmtv@

gmail.com
§ New Mexico: Mrs. Ashley Dao Nguyen / 1-505 312-6229 / diepashleypa@comcast.net
§ New Jersey:
• New Jersey / Mr. Sidney Sit / 1-973-433-6461, 1-318-537-4471 / Sidney.sit@gmail.com
§ New York: Mrs. Lisa Wang / 1-917-805-3888 / sumamanagement2@aol.com
§ North carolina: Mr. fred Lawing / 1-704-535-3789, 1-704-614-4397 / northcarolinacenter@

hotmail.com
§ Ohio:
• Ohio / Mrs. Lynn McGee / 1-513-737-2069, 1-973-864-7633 / lynn.mcgee@yahoo.com
§ Oklahoma: Mrs. Tran, Thao / 1-918-928-6826, 1-918-292-8884 / smtu2007@cox.net
§ Oregon: Mrs. Xuan cheng / 1-541-9054073, 1-503-758-3201 / xuan.cheng2008@

gmail.com
§ Pennsylvania:
• Philadelphia / Ms. Ling-Ling Hsu / 1-215-300-0853, 1-484-336-9043 / llhsu.pacp@

gmail.com
• Pittsburgh / Mr. Trung Kieu / 1-412-294-7661, 1-408 786 4856 / pittsburgh108@

gmail.com
§ South carolina / Mr. Michael Stephen Blake / 1-407-474-3492 / smch_southcarolina@

yahoo.com
§ Texas:
• Austin / Mr.Nam Tran / 1-512-216-2465, 1-512-363-6399 / namtranx@yahoo.com
• Dallas / Center / Mrs. Loching Huang (Ellie) / 1-972-968-9030, 1-214-264-3348, / 

ellie_hu@yahoo.com
• Houston / Mr. Son Le / 1-832-875-3777, 1-832-955-3620 / sonbachle@gmail.com
• San Antonio / Mr. Adam Gomez / 1-210-530-8083, 1-210-313-5023 / adamdgomez@

hotmail.com
§ Virginia
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• Washington DC & Virginia Center / VaCenterUSA@gmail.com
§ Washington:
• Seattle / Mr. Victor Huynh / 1-206 412-9645, 1-206 577-2363 / vichuynh99@yahoo.com
§ Wisconsin / Madison / Ms. Thu Lieu Thi Dang / 1-608-844-4480 / sm.wisconsin@

yahoo.com

☼ ASiA 
* Azerbaijan / Baku / Mr. Ahmad Shahidov / 994-55 205 65 65 / ahmad_shahidov@

hotmail.com
* formosa:
• Taipei / Center / 886-2-2788-0866 / tpe.light@gmail.com
• Taipei / Mr. Yu, Pin / 886-958839586 / smchiloveu@gmail.com
• Taoyuan / Center / 886-3-4630905 / tyc.peace@gmail.com
• Taoyuan / Mr. Liu Chung-Yu / 886-939-255125 / cyliu7000@gmail.com
• Miaoli / Mr. Lai, Guan Yuan / 886-923313253 / angle.flying@msa.hinet.net
• Kaohsiung / Mr. Wu, Kun Jan / 886-7-733 1441, 886-921-680197 / as8867093@

gmail.com
* Hong Kong:
• Hong Kong / Liaison office / 852-2749 5534, 852-26378257 / yfyl.hongkong@gmail.com
* india / Mumbai / Bipin Thosani / 91-25063033, 91-9833086680 / bipinthosani@

gmail.com
* indonesia:
• Bali / Center / 62-821-4648 2011, 62-361-231-040 / smch_bali@yahoo.com
• Bali / Mr. I Nyoman Widyasa / 62-81558068909 / qomink2006@yahoo.com
• Jakarta / Center / 62-21-6319066 / smch.jkt@gmail.com
• Jakarta / Ms. Faye Yowargana / 62-815-9982537 / fayebright@gmail.com
• Malang / Mrs. Leny Laniwati / 62-341 997 3286, 62-341491964, 62-83833408736 / 

leny_alpine@yahoo.com
• Medan / Center / 62-61-77028861 / blessmedancenter@gmail.com
• Medan / Ms. Erika Wijaya Ng / 62-85664065425 / universalove333@gmail.com
• Surabaya / Ms. Swandajani Handjaja / 62-31 3810166, 62-8155000990 / swanny@

sby.dnet.net.id
• Yogyakarta /Mr. Tomitro /41-223691550, 62-274.624560, 62-8122701642/

tomitrojusdarman@gmail.com
* israel: Tel Aviv / Ms. Orit Adari / 972-777 172 589, 972-50-2465008/ orita444@

gmail.com
* Japan:
• Gunma / Ms. Ritsuko Takahashi / 81-5-1054-9567, 81-278-23-9529, 81-90-1605-6863 / 

rita@rainbow.plala.or.jp
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• Tokyo / Mrs.Takahashi, Eiko / 81-3-3292-9555, 81-9071971478 / eco117heart@
yahoo.com

• Osaka / Mrs. Miyake Mie / 81-6 6621 2620, 81-86682-1126 / mm.lucky22@gmail.com
* Jordan / Mr. Jafar Marwan irshaidat / 962 7 95119993 / jafar.irshaidat@gmail.com
* Korea:
• Andong / Center /82-54-821-3043 / smandong@hanmail.net
• Andong / Ms. Kim Jin Hee / 82-10-4855-6855 / kjh5606kr@yahoo.co.kr
• Busan / Center / 82-51-334-9204 / chinghaibusan@gmail.com
• Busan / Mrs. Chang Hee KIM / 82-10-5150-9204 / Kchee123@naver.com
• Daegu / Center / 82-53-743-4450 / chinghaidaegu@hanmail.net
• Daegu / Mrs. Si-jung, Kim / 82-10-4043-0351 / sjk616@hanmail.net
• Daejeon / Center / 82-54-531-1537, 82-42-625-4801 / smdaejeon@gmail.com
• Daejeon / Mrs. Kim Joung Eun / 82-10-6267-6090 / smnet21@naver.com
• Gwang-Ju / Center / 82-62-525-7607 / smgwangju@naver.com
• Gwang-Ju / Mr. Hong Soon / 82-10-3198-8212 / hongs8212@naver.com
• Incheon / Center / 82-32-867-5351 / lightundinchon@yahoo.com
• Jeonju / Mr. Choi Beyong Sun / 82-63-274-7553, 82-11-9715-9394 / buda1996@

hanmail.net
• Sang Ju / Center / 82-54-532-5821 / houmri21@yahoo.co.kr
• Seoul / Center / 82-2-5772158, 82-2-5772158 / worldvegan.seoul@gmail.com
• Seoul / Mr. Kang Jin Tae / 82-11-263-3563 / samwoncokr@daum.net
• Ulsan / Center / 82-52-224-4111 / chinghaiulsan11@hanmail.net
• Ulsan / Mrs. Lee Mal Soon / 82-52-265-4766, 82-10-5142-4766 / soon605@hotmail.com
• Wonju / Center / 82-33-763-9358 / smchwonju@naver.com
• Wonju / Mr. WON, Eumtai/ 82-11-622-2843 / wdolte@naver.com
• Youngdong / Center / 82-54-5325821 / houmri21@yahoo.co.kr
* Laos: Vientiane / Mr. Somboun Phetphommasouk / 856-20 0305227011, 856-20 59973919 / 

sobo52@yahoo.com
* Macau:
• Macau / Center / 853-28532231 / macpositive@yahoo.com.hk
* Malaysia:
• Johor Bahru / Mr. Wang Ah Sang / 60-16-7220779 / wangahsang@yahoo.com
• Kuala Lumpur / Ms. Phua Mee Horng / 60-3-2145 3904, 60-12-2786098 / phmegan@

gmail.com
• Penang / Center / 60-4-2285853 / happyyogipg@gmail.com
• Perak / Mr. Cheng Huat Tan / 60-6-528-10807, 6016-5232237 / orgvegantan@hotmail.com
* Mongolia:
• Ulaanbaatar / Ms. Undral Tumurkhuyag / 976-95359909 / Mongolia.centre.fa@
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gmail.com
• Ulaanbaatar / Mr. Enkhbat, Dombon / 976-11-341896, 976-99722198 / smcenter4mongolia@

gmail.com
* Myanmar:
• Yangon / Center / 95-1-667427 / saisanaik.006@gmail.com
• Yangon / Ms. Thin Thin Lwin / 95-42-24373 / 95-9-8550401 / thinthinlwin28@gmail.com
* Nepal: Kathmandu /Mrs. Meera kumari Khanal / 977-9845253713 / meerakumari_khanal@

yahoo.com
* Philippines:
• Manila / Ms. Rosean Villones / 63-2828-7662, 63-9295583763 / rosean_204@yahoo.com
* Singapore:
• Singapore / Center / 65-6741-7001 / Chinghai@singnet.com.sg
• Singapore / Mr. Chin Joo, Tay / 65-81826695 / t.chinjoo@gmail.com
* Sri Lanka:
• Colombo / Center / 94-11-2412115, 94-772-984912 / smchp2freedom@gmail.com
* Syria / Mr. Aiham Bader / 963-16-310-949, 963-949-200481 / smch.center.sy@

gmail.com
* Thailand:
• Bangkok / Mrs. Tanya Chongvilaiwan / 66-2 682 0015, 66-897484907 / tanya_angspatt@

yahoo.com
• Songkhla / Mrs. Suda Sangthongkoon / 66-84-969-7129 / sinnsuda@gmail.com
• Nakhon Ratchasima / Center / 6691-819-8605, 6687-966-5656, 66-93 559 1166 / 

koratct@gmail.com
• Chiang Mai / Mrs. Kantha Kulitsara / 66-53-852832, 66-851554337 / larlar.kunta@

gmail.com
* Turkey:
• Ankara / Mrs. Sule Nesrin Alper / 90-5325180146 / snalp@hotmail.com
* UAE: Abu Dhabi / center / 91-982-4168257 / dradadiya@yahoo.com

☼ EUrOPE 
* Austria:
• Vienna / Mr. Kral Alfred / 43-681 813 161 04, 43-699 1000 5738 / viennaveganpeace@

gmail.com
* Belgium: Brussels / Mrs. LUU, Kim Yen / 32-2-479-1546 / kimyen.luu@mail.be
* Bulgaria:
• Sofia / Ms. Dilyana Mileva / 359-895-937 420 / mileva74@gmail.com
• Plovdiv / Ms.Radostina Koleva / 359 0887773480/ radost_kol@yahoo.com
* Croatia / Ms. Dorotea Žic / 385-98-378165, 385-51-421664 / tebudd@gmail.com
* czech:
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• Prague / Center / 420-608-124-709, 420-261-263-031 / czech-center@spojenisbohem.cz
• Prague / Mr. Nguyen Tuan Dung / 420-608124709 / czech-center@spojenisbohem.cz
* Estonia / Ms. Astrid Murumagi / 358 5059 62315 / astrid_murumagi@yahoo.com
* finland:
• Helsinki / Ms. Camilla Victoria Sonninen / 358-415293188, 358-942892679 / helsinkicenter@

gmail.com
* france:
• Alsace / center / Mr. HENRION Arnaud / 33-3-89-77 0607 / allmightylove@gmail.com
• Montpellier / Mr. Sylvestrone Thomas / 33-4-67650093 / worldvegan34@yahoo.fr
• Paris / Ms. Anna Horodynska / 33-43006282, 33-620076254 / journeyback@hotmail.com
• Guadeloupe / Ms. David Lorin / 590-590223214, 590-690549017 / sarvamaata@

hotmail.fr
* Germany:
• Berlin / Mrs. Anja Hable / 49-30-21984943, 49-179-7976653 / berlin-center@gmx.de
• Duesseldorf / Mrs. Rost, Henrike / 49-211-46804818, 49-221-78963428, 49-179-9025423/ 

henrikerost@gmx.net
• Freiburg Breisgau / Mr. Alain Spindler / 33-3 69 34 14 56 / freiburg.center@sfr.fr
• Hamburg / Mr. Pa-Landing Bojang / 49-15903052307 / p.bojang@gmx.de
• Munich / Ms. Nguyen, Thi Thuy / 49-176-2222 3445, 49-89-23140265, 49-89-37966730 / 

ahimsa.tn@googlemail.com
* Greece:
• Athens / Mr. John Makris / 30-210 8660784 / johnmackris@yahoo.co.uk
* Hungary:
• Budapest Center / 36-1-363-3896 / budapestcenter@gmail.com
• Budapest / Ms. Boros, Kata Vera / 3620 221 50 40 / filagoria@gmail.com
* Iceland / Ms. Ngô Thị Khá / 354 - 8205778 / reykjavik.center.iceland@gmail.com
* ireland:
• Dublin / 353-1-4865852, 353-861709879 / dublinsmch@yahoo.co.uk
* italy:
• Pescara / Mr. Antonino Buonamico / 39 080 523 0645 / 39 328 468 0951 / amicanto@

hotmail.com
• Bologna / Mrs. Nancy Dong Giacomozzi / QuanYinBologna@gmail.com
* Norway: Oslo / Ms. LiN YANG / 47-21449273/ aileenlyoung@hotmail.com
* Poland:
• Warsaw / Ms. Malgorzata Mitura / 48-724 115 369, 48-22 750 07 87 / malgorzata.mitura@

gmail.com
• Bielsko - Biala / Ms. Marta Pajak / 48-600149958 / qy.marta@gmail.com
* Portugal:
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• Lisbon / Mr. H. Silva / 351-933257757 / heqyss@hotmail.com
* romania: Bucharest / center / 358-443338893 / bucharestqy@yahoo.com
* russia:
• Moscow / center / smchmoscow@yandex.ru
* Slovakia: Zilina / Mr. roman Sulovec / 421-903100216 / meditacia@spojeniesbohom.sk
* Slovenia:
• Celje / Mr. Damjan Kovačič / 386-40236433 / qy4ever@yahoo.com
• Ljubljana / Center / 386-1-518 25 42 / quanyinslo@gmail.com
• Ljubljana / Mr. Benjamin Borišek / 386-70834649 / forevershinelove@gmail.com
• Maribor / Mr. Igor Gaber / 386-41592120 / igor.gaber@gmail.com
* Spain:
• Madrid / Mrs. Maria Jose Lobo Cardaba / 34 91 559 0217, 34 675389788 / mjose.lobo@

yahoo.es
• Malaga / Center / 34-627212544, 34-627971657, 34-958205376 / suprememasterandalus@

hotmail.com
• Valencia / Mrs. Wenqin Zhu / 34-963301778, 34-695953889 / valencialight@gmail.com
• Valencia / Mr. Jose Luis Orduna Huertas / 34-963744361, 34-653941617 / joselorduna@

gmail.com
* Sweden:
• Malmo / Mrs. Helen Tielman / 46-70-5719057 / qysouthsweden@gmail.com
• Stockholm / Ms. Elizabeth Dabrowska Hagman / 46-76-84 80 978 / elizabeth.dhagman@

telia.com
• Uppsala / Ms. Youwei Wang / 46-737 896 019 / peacejoy333@gmail.com
* Switzerland:
• Geneva / Mrs. Eva Gyurova / 41 223 691 550 / gyurovi@yahoo.com
* The Netherlands:
• Amsterdam / Mrs. Naima Ben Moussa / 31-626262240 / naima01@casema.nl
• Amsterdam / Ms. Samia Chouhou / 31-610188302 / Samia155@hotmail.com
* United Kingdom:
§ England:
• London / Center / 44-208 8419 866, 44-77-3743 5869 / londonukcentre@googlemail.com
• London / Mr. Andrzej Misiek / 44-77-6848 9583 / a.misiek23@gmail.com
• Surrey / Ms. Leong Siew Yin / 44-127 362 5922, 44-134 284 528, 44-7760275088 / 

surrey.centre@yahoo.co.uk

☼ OcEANiA 
* Australia:
• Adelaide / Ms. Hoa Thi Nguyen / 61-8-7009-9820, 61-433161065 / gohomeasap@

yahoo.com
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• Brisbane / Ms. Renata Halpin / 61-7 3374 3339, 61-412 775 678 / renatahalpin@
gmail.com

• Canberra / Mrs. Tieng thi Minh Tam / 61-2-6100-6213 / tam.tieng@gmail.com
• Melbourne / Center / melbsmch@aol.com
• Melbourne / Ms. Jenny McCracken / 61- 431 587 830 / jam2arts@mac.com
• Melbourne / Mr. Nguyen / 61-422 113 775 / danhnguyen2475@yahoo.com.au
• Melbourne / Ms. Wei Feng / 61-414 839 533 / wfwisdom@gmail.com
• Mid North Coast / Mr. Eino Laidsaar / 61-2 6550 4455 / goldenagecenter@gmail.com
• Marulan / Ms. Julie Pharr / 614-2989-1282, 61-2 4841 1325 / Julie.p.dixon@gmail.com
• Northern Rivers/ Byron Bay / Mark Kingsley Swanson Thornquest / 61-266740374 / 

mthornquest@hotmail.com
• Perth / Mr. Michael Page / 61-0499995922, 61-0894459027/ sunblessing905@gmail.com
• Sydney / Center / 61-469 719 222 / happysydneycentre@gmail.com
* New Zealand:
• Auckland / Mr. Garret Jaxen / 64-22-1916-243, 64-212551952 / nzcontactperson@

gmail.com
• Christchurch / Mr. Terry Prince / 64-3-357-8387 / princenz@gmail.com
• Nelson / Center / 64-3-5391313 / shale@ihug.co.nz
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Supreme Master Television
E-mail: Info@SupremeMasterTV.com

Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/

A Journey through Aesthetic Realms TV Program Videotapes
E-mail: TVGodsdirectcontact.org

The Supreme Master Ching Hai
International Association Publishing Co., Ltd.

Taipei, Formosa.
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
http://www.smchbooks.com

Book Department
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org

(You are welcome to join us in translating Master’s books
into other languages)

News Group
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-801-7409196 or 886-946-728475

Spiritual Information Desk
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Fax: 886-946-730699

Online Shops
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com (English)

Eden Rules: http://www.EdenRules.com (Chinese)

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail: smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com

Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com/http://www.sm-celestial.com

Loving Hut International Company, Ltd
Tel: (886) 2-2239-4556 / Fax: (886) 2-2239-5210

E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/



128  กุญแจสู่การรูแจงในทันที ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

สมา คม นานา ชาติอนุตราจาร ย์ชิง ไห่

ศูนย์กรุง เทพ ฯ

๕๓๗/๑๙๑-๑๙๒ ถนน สาธุ ประดิษฐ์ ซอย ๓๗ แขวง ช่อง นนทรี 

เขต ยาน นาวา กทม. ๑๐๑๒๐ 

โทรศัพท์  ๐๒ ๖๘๒ ๐๐๑๕, ๐๘๙ ๗๔๘ ๔๙๐๗   โทรสาร  ๐๒ ๖๘๒ ๐๐๑๔

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๓

พิมพ์ครั้งที่ ๓๙ เมษายน ๒๕๕๕

พิมพ์ครั้งที่ ๔๐ กันยายน ๒๕๕๗

ผูแต่ง ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

จัดพิมพ์โดย The Supreme Master Ching Hai 
 International Association Publishing Co., Ltd.

ที่อยู่ Rm. 16, 8F., No.72, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd.,
 Zhongzheng Dist., Taipei City100, Taipei, Formosa, R.O.C.
 Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689
 E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

สงวนลิขสิทธิ์ : โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

เรายินดีหากท่านตองการพิมพ์ซ้ำเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้  โปรดติดต่อ

ขออนุญาตจากผูพิมพ์โฆษณา



ปก หลัง ใน



เราสานุศิษย์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ต่างก็ได้ประสบ

กับความลำบากที่คนหนึ่งอาจประสบได้ ในขณะที่ค้นหา

สัจธรรมสูงสุดมาแล้ว ดังนั้น เราจึงทราบว่า มันลำบาก

และเปนสิ่งที่หายากเพียงใด ที่จะพบอาจารย์ที่รู้แจ้งอย่าง

สมบูรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสอนวิถีสูงสุดในการปลุกปัญญา

ที่มีอยู่แล้วภายในตัวเราให้ตื่นขึ้น และทำให้เราตระหนักรู้

สัจธรรมได้ อันเปนธรรมวิถีเดียวกันกับที่สอนโดยอาจารย์

แท้ทั้งหลายนับแต่โบราณกาลมา ด้วยที่เราได้รับประโยชน์

อย่างลึกซึ้งจากการบำเพ็ญธรรมวิถีนี้ เราจึงขอนำเสนอรวม

บทบรรยายที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้กล่าวไว้ในหลายๆ

ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยผู้แสวงหาสัจธรรม ผู้ถวิลหาการ

หลุดพ้นตลอดไปในชาติเดียว และช่วยผู้ที่แสวงหาคำตอบ

ของคำถามต่างๆ เกี่ยวกับชีวิต การเกิด และความตาย

รวมถึงกล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาทางจิตวิญญาณและ

เรื่องของสัจธรรม


