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(อาจารย์พูดและบางส่วน) เผยแพร่ภาษาไทย 11 ส.ค. 61 
 

 

 

 

2 ถ้อยคําอาจารย์  ความรักท่ีปราศจากการยึดติด 

3 จดหมายจากอาจารย์ อนุตราจารย์ชิงไห่แนะนําผู้นําระดับโลกในคอป21 อย่างเร่งด่วนให้
ดําเนินการกฎหมายวีแกนเพ่ือเสถียรภาพของภูมิอากาศและช่วยชีวิตนับไม่ถ้วน 

5 ไข่มุกแห่งปัญญา  ถนอมดาวเคราะห์โลกเพ่ือชีวิตท้ังมวล / ก้าวข้ามปัญหาด้วยศรัทธาและความ
รัก / ปลูกอาหารและจงสงบสุข 

6 อาจารย์เล่าเร่ืองตลก  สูตรของน้ํา / เรียกผมว่าหมอ 

8 คําถามคําตอบที่คัดเลือกแล้ว  พยายามเพ่งสมาธิ / การเดินทางข้ามเวลา / จงนําไปปฏิบัติ / 
การเชื่อมต่อของวิญญาณ/ร่างกาย 

13 คติพจน์  เรามีผลกระทบต่อกัน / ความสุขให้ประโยชน์แก่โลก / ปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีเมตตา 

14 ความรักในรูปการกระทํา  ส่งความรักของอาจารย์สู่เพ่ือนผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัยในนนทบุรี ประเทศไทย 
/ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการกุศลและบรรเทาทุกข์ในฟอร์โมซา เดือนเมษายน 2558 - สิงหาคม 2559 

25 รักษ์สิ่งแวดล้อม  ช่วยทําความสะอาดถนนสาย 119 ในซีหู ฟอร์โมซา 

26 ขณะอยู่บนเส้นทาง  มันเป็นโอกาสในชีวิตหนึ่งท่ีจะพบอาจารย์ท่ีรู้แจ้งและพบเต๋าท่ีแท้จริง 

29 มหัศจรรย์ของอาจารย์  ความหมายท่ีแท้จริงของการเกิดในอีกโลกหนึ่ง 

30 งานฉลอง  การฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ / (32) วันอนุตราจารย์ชิงไห่ ~25 ตุลาคม ปีทองท่ี 12 
(พ.ศ. 2558)~ / (33) ขอให้ทุกท่านสุขสันต์เทศกาลวันหยุดและมีวิถีวีแกนท่ีสงบสุขใน พ.ศ. 2559! / 
(35) ฉลองปีวอก / (37) วันอนุตราจารย์ชิงไห่ / (38) ระลึกถึงวันเกิดของท่านอาจารย์ท่ีรักของเรา
และฉลองวันแม่ ~8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / (39) ฉลองวันแม่ท่ีศูนย์ซีหู ฟอร์โมซา / (41) สุขสันต์
เทศกาลไหว้พระจันทร์ / (43) วันอนุตราจารย์ชิงไห่ ~25 ตุลาคม ปีทองท่ี 13 พ.ศ. 2559~ 

44 ยุควีแกน  กระทรวงในประเทศเยอรมนีสั่งห้ามอาหารเนื้อสัตว์เพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อม 

45 รายงานพิเศษ  การแบ่งปันวิธีแก้ด้วยวีแกนท่ีคอป 21 (COP21) ณ กรุงปารีส / (49) การฉาย
ภาพยนตร์ความรักกับน้ําตาอันเงียบงัน ณ เมืองมุงยอง ประเทศเกาหลีใต้ / (51) คาวสไปเรซี 
(Cowspiracy) : การเป็นวีแกนสําคัญยิ่ง หากเราต้องการอนาคตบนโลกใบนี้ 

53 ศิลปะสูงสุด  เต็นท์โปร่งใสทันสมัย / (55) นิทรรศการศิลปะสูงสุดสัญจรในฟอร์โมซา / (63) ศิลปะ
สูงสุดส่องประกายสว่างไสวเมืองซีหู ฟอร์โมซา / (66) เฉลิมฉลองการเปิดตัวนิทรรศการศิลปะสูงสุด
ท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรี / (70) เพ่ือรักแด่เอาหลัก 

73 การยกระดับจิตวิญญาณ  วิดีโอล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่ ค.ศ. 2017/2016  
/ (74) เอ็มพี 3 และเอ็มพี 4 ของอนุตราจารย์ชิงไห่ 

74 วิธีติดต่อเรา  

 ตีพิมพ์ : 11 มิถุนายน ปีทองที่ 14 2560 (2017)  
ก่อต้ัง :  สิงหาคม 2529 (1986) 
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3 พฤษภาคม 2560 (2017) 

 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห ่
การประชมุวีดิทัศน์ทางไกลของอนุตราจารยช์ิงไห่และคณะทาํงานโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร ์

ลอสแอนเจลิส แคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมริกา 29 พฤษภาคม 2557 (2014) ปีทองปีที ่11 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1049 

ถ : อาจารย์ครับ ทําไมมนุษยธ์รรมดาอย่างเราไม่สามารถรักและปล่อยวางได้ในเวลาเดียวกัน? 
อ : เพราะพวกเขายงัไม่ฝา่ทะลุม่านบังท่ีปกคลุมพวกเขา 
ถ : โอ เข้าใจแล้วครับ 
อ : พวกเขาถูกสร้างข้ึนให้เป็นแบบน้ันจนกว่าพวกเขาจะรู้แจ้ง ย่ิงพวกเขารู้แจ้งมากเท่าไร พวกเขาจะย่ิง
ปล่อยวางจากส่ิงใดก็ตามท่ีพวกเขาครอบครองหรือต้องการเป็นเจ้าของมากเท่านัน้ พวกเขาแค่เกิดมา
เป็นแบบน้ัน พวกเขาถูกปกคลุมไว้ พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นความจริงเน่ืองจากระบบการให้และรับ
กรรม คุณจะต้องมาเกิดอีกเพื่อท่ีจะรักศัตรูของคุณ เพื่อชดใช้หน้ีคร้ังท่ีแล้ว ดังน้ันคุณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้รู้
ว่าน่ีคือศัตรูของคุณ คุณรักอย่างตาบอด คุณทําทุกอยา่งเพื่อคน ๆ น้ัน แม้ว่าคน ๆ น้ันจะทําให้หัวใจของคุณ
สลาย ทําร้ายคุณในหลาย ๆ ทาง คุณก็ไม่สามารถจากไป น่ันคือการยึดติด น่ีไม่ใช่คําแท้จริงของสิ่งน้ี จริง ๆ 
แล้วมันเป็นผลกรรมสนอง มันไม่ใช่การยึดติดด้วยซํ้า แต่มันคือผลของกรรม ฉันเขียนไว้ตรงน้ี 

"เหตุผลท่ีทําไมผู้คนจึงมีความรักท่ียึดติด นั่นเป็นเพราะความรักของคนหลายคนไปไม่ถงึระดับท่ีไร้
เงื่อนไข และโลกน้ีเปล่าเปลี่ยวโดยปราศจากเป้าหมายท่ีแท้จริง และเราได้รับผลกระทบจากพลังงานท่ีผูก
ติดกับสงัคม แนวคิด และความปรารถนา เราเอามันมาเป็นของเราเองโดยไม่รู้สาเหตุท่ีแท้จริง และถ้าระดับ
ของเราไม่ได้สงูมากด้วยแล้ว   เราจะไม่สามารถหนีบ่วงกรรมไปได้"    ฉันหมายถึง ไม่ไปยังระดับสูงของการ
บําเพญ็จติวิญญาณ 
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"มันต้องใช้ปัญญาอย่างมากจริง ๆ ท่ีจะตระหนักได้ว่าท้ังหมดเป็นการผูกติดของกรรม ถ้าคุณตระหนักเร่ือง
น้ีได้ ฉันหมายถึงรู้ถึงมันได้อย่างแท้จริงจริง ๆ ตระหนักถึงมันได้อยา่งแท้จริง แล้วคุณจึงจะรักได้โดย
ปราศจากการยึดติด การรู้ว่าคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเร่ืองของกรรมท่ีให้และรับ 
น่ันเป็นเร่ืองหน่ึง แต่การตระหนักเร่ืองน้ีได้อย่างแท้จริง เข้าใจมันอย่างชัดเจนด้วยจิตคิดของคุณเองก็เป็น
อีกเร่ือง อีกเร่ืองหน่ึงเลย (ถ : ครับอาจารย์) เป็นอีกเร่ืองราว มันต้องใช้เวลาท่ีจะรู้สิ่งน้ีสําหรับผู้บําเพญ็ใดก็
ตาม มันไม่งา่ย แต่มันสามารถทําได้ ทันทีท่ีคุณรู้จักมัน คุณก็จะเป็นอิสระ คุณจะยังคงอยู่กับครอบครัวหรือ
ไม่ได้อยู่กับครอบครัว คุณจะยังอยู่กับสุนัข แมว หรือนก แต่คุณจะแค่รักพวกเขาโดยไม่ยดึติด ฉันรู้จักมัน 
แต่ฉันไม่สามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงมันได้" 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
12 ธันวาคม 2558 (2015) 
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สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ 
www.godsdirectcontact.org  อีเมล์ SMCH@Godsdirectcontact.org 

โทร 1-408218-2635  โทรสาร 1-928-222-3333 
 

12 ธันวาคม 2558 

ผู้นําคอป 21 (COP 21)  ที่เคารพ 

กรุงปารีส 

ด้วยความเคารพเป็นพิเศษของข้าพเจ้าและความปรารถนาดีที่สุดต่อสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้ทรง

เกียรติที่มีช่ือเสียงทั้งหลาย ผู้ที่ได้รวมตัวกันที่กรุงปารีสเพื่อการปกป้องโลกของเรา นี่เป็นเพียงการ

เตือนว่า เพียงการใช้จ่ายเงินอย่างเดียวนั้นไม่สามารถช่วยชีวิตท้ังหลายให้ปลอดภัยได้ แต่ว่าการเป็น

วีแกนทําได้ 

หลักฐานและข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับท่านเพื่อพิจารณาอยูใ่นหนังสือ “จากวิกฤตสู่สันติสุข 

(From crisis to peace)” อ่านฟรีทางออนไลน์ที่ http://www.crisis2peace.org/ 

ชีวิตนับไม่ถ้วนในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงตัวคุณเองและลูกหลานในอนาคตของคุณ... ลูกหลาน
ของลูกหลานของคุณ... อยูใ่นมือของคุณ 

จงช่วยพวกเขาด้วยการลงคะแนนเสียง และนํากฎหมายวีแกนไปใช้เพื่อเสถียรภาพของภูมิอากาศ 

มิฉะนั้นแล้วชีวิตบนโลกก็จะสูญสิ้นและเรากําลังกระทําการที่เลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าทั้งหลายและการทํา

สงครามรวมกัน 

ด้วยความรักทั้งหมดต่อพระเจ้า 

ด้วยความเคารพยิ่ง 
 
 
 
 
           (เป็นที่รู้จักในนาม) อนุตราจารย์ชิงไห่ 
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วันน้ี 12 ธันวาคม เป็นเวลา 2 สัปดาห์แห่งการพูดคุยในการประชุมคอป 21 (COP 21) ในกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ผูนํ้าโลกได้เสนอข้อตกลงเร่ืองสภาพภมิูอากาศกันใหม่ รวมถึงการยุติการเพิ่มก๊าซเรือน
กระจกให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ การรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส และกําลังลง
มติยอมรับแผนการเงินด้านภมิูอากาศ 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐสาํหรับประเทศกําลังพฒันาพร้อมท้ังสัญญา
ท่ีจะให้เพิ่มข้ึนในอนาคต ตัวแทนจากประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เกือบ 200 ประเทศ จะตัดสนิวันน้ีว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอ 

เม่ือได้ยินเก่ียวกับข้อเสนอเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่นี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่รู้สึกห่วงใยอยา่งยิง่ว่า 
จะไม่เพียงพอท่ีจะทําให้สภาพภูมิอากาศมีเสถียรภาพและปกป้องชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของโลกได้ 

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนว่าการเปลีย่นไปสู่อาหารวีแกนเป็นเพียงวิธีเดียวและวิธี
ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีมากมายและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทุกวัน มีความสอดคล้องท่ัว
โลกในวิทยาศาสตร์หลายแขนงเก่ียวกับความอยู่รอดของโลกถ้าโลกยอมรับอาหารจากพืช ไม่เพยีงแต่จะ
ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่าน้ัน แต่ยังช่วยแก้ปัญหาท่ีสําคัญมาก เช่น สุขภาพ ความ
หิวโหยของโลก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้แนะนําอย่างเร่งด่วนต่อผูนํ้าโลกให้นํากฎหมายวีแกนมาใช้แก้ปัญหา และกล่าวถึง
หลักฐานและข้อมูลมากมายกับพวกเขาในหนังสือ จากวิกฤตสู่สนัติสขุ – วิถีแห่งวีแกนออร์แกนิกคือคําตอบ 

เราขอภาวนาอยา่งจริงใจให้ผูนํ้าคอป 21 (COP 21) ใส่ใจกับคําแนะนําท่ีสําคัญของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
และผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ท่ัวโลกเพื่อช่วยชีวิตบนโลกให้ปลอดภัยท้ังรุ่นปัจจุบันและในอนาคต   

ด้านบนคือจดหมายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ถึงผู้นาํโลกคอป 21 (COP 21) ท่ีเคารพ 

อ่านหนังสือออนไลน์ฉบับภาษาไทย - 
เร่ือง จากวิกฤตสูส่ันตสิุข : วิถีแห่งวีแกนออร์แกนิกคือคําตอบ 
กรุณาเยี่ยมชม http://crisis2peace.org/th/  
สําหรับภาษาอ่ืน ดาวน์โหลดฟรีได้ท่ี http://crisis2peace.org/ 
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3 พฤษภาคม 2560 (2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห ่

การประชมุวีดิทัศน์ทางไกลของอนุตราจารยช์ิงไห่และคณะทาํงานโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร ์
ลอสแอนเจลิส แคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมริกา 22 ธันวาคม 2555 (2012) ปีทองปีที ่9 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1011 

เเเเเเเเ เเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เ เเเเเเ
เเเเเเเมเเเเเ เมเเเมเเเเมเมเเ มม มมเเเเเ มมมม [ม0มม] เมเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
เเเเเเเเเเม เมเเเเเมเมมเมเเเเมเมเเเเเเเเมมเเเเเเเมเ เเเมเเเเมเมเเเเเเเเมเเเเเเเเเเ มมเเเมมเเเ
เเเเเเเเเเเเม มเเเเมมเเเเเมเเเเเเเเเเเเเเมเเเเเเ เ เเเเมเเเเเมเมเเเมเเเเเเเเเเเ เเเเมเเเเเมเเเมเเเเเ
เเเเเมม เเเเ? 
 
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดอดอดออดดดอดดอดอดอดดออดดออออดออดดดดออดดดดดอดดอดอดอ อดดดดด
ดดอดดอดดอจดดออดดอ ดดดดดอดดดอดจจดดอจอออดดดอดออดออออดออดดออออดออดดจจดดดดดดดดดดดอดอ ดอจอออดดดอดดออดอด
อทดดดดอดดอ ทอ อดดอทจดดดดจออดออทดดดดดอ ดอจอออดดดดดดดดดออดดอทดดอดดดดดดดจอดอ อออออดดดดจดออดดดด
ดดดดดอดดอทดดดอดดดจดออดอ ออจดออดดดดดดดดดดดดดอดอดดจอทดดดอดอดดดดอ อดวจดดดดอ อดดอดอดดดดดดดดอดอ
ดดดดดดดออดดออดจจดอดดออดดดดอทดออดดดอดอ?อ
อ
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กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห ่
การประชมุนานาชาติในยโุรป  

18 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1024 

เเเเเมเเเเเเเเเเเเเเคเมมมเเเเเเเเเเเเมเเเเเเมเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเมเเเเเเเเเเมเเเเเเ เ 
เเเเเเ เมเเเเเเเมเมมเ เเเเเเเ? ออดดดดดดดดดดดดอดดดดดดดดดออดอดดอดดดดดดดจอดดดออดอจดดอแ
ออออดออดดดดจจดอดดอดอแดอดจจดอดดออดดดอแอทดออดดอดดอทอจจดอดดอออดออทดดดอแดอดดจจดอดดดออด เเเเเเเเ
มเมเมเเเเเเเเเเเมเมเเเเเเเเ เเมเเเเเเเมเเเเเเเเเเเมเเเเเเ เมเเเเเมเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเม
เเเ เเมเเเเเเเมเมเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเม เมเเเเมเเเเเมเเเเเมเเเเเเเเเมมเเเเเเเเเเเเ เมเเเ 
 
 
 
 
 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห ่
การประชมุนานาชาติในยโุรป  

6 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1017 

มเ เมเเเมเเเมมเเเเเเมเเ มเเเมเเมเเเเ เเเเเเเเมเเเมเเมมมเเมเเเเเมเเเเเเเเเใเมเ ดอดอดอดออ
ดจดดแดดดทดดดอดดออดจดดดดดออดอดดอ อดดดดดดดดดอดดดดดดออดดดดดออดอดอดจออทอดดอ ดดดดดดดดดทด
ดดดดดดออดอดอดออดดดดดดออดอ อดดอดดดอดดดดออออดดดดดดอ ทอ อดดทจดดอ อดดดดดดอดดดดดอดดดดดดออดอดดออดด
อดดอดดดดอดดอ ออดดดดดออดดอดดดดดดดดออดดดดดอ ดดดอดดดดดดอดดดดดอ อดดดดดดดออดทดดวจดด
ดอดดดดอดดดดดอออทดดดเดดดอแออดดอดอจดดอแออออดดดดดออดดดดดดดดเดดอจจดอดดอดอ? มเเเมคมเเเเมเเเเ
เเเเเเเเเเเเเเมมเเเเเเเเเเเเเ เมเเเมเเเเมเเเเเเเเเเเมมมเเเเเเเ เ เเเเเเ เเเเเเ
เเเมเเเเเเ เเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเมเเเมเมเมเเเมค เเเเเเเเมเเมเเเเเเเเเเเเเมเเเมเมเ
มเเเมค เมเเมเเมเเเเเเเเเเเมเเเเเเเเเเเเมเเเเเเ เมเเมเมเเเเเเเมเเเเมมเเมมเมเเ 
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17 พฤษภาคม 2560 (2017) 
 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ ปารีส ฝรั่งเศส 
27 ตุลาคม 2550 (2007) ปีทองปีที่ 4 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-808 

 

ครูพูดว่า “สูตรเคมีของนํ้าคืออะไรคะ?” 

นักเรียนพูดว่า “เอช-ไอ-เจ-เค-แอล-เอ็ม-เอ็น-โอ” 

ครูพูดว่า “เธอกําลงัพดูเร่ืองอะไรอยู่?” 

และนักเรียนพูดว่า “เม่ือวานน้ีครูบอกว่าสูตรของนํ้าคือ เเเ มเ เเ เเมเเเเเเเมเเเเเ เH-ม-Oเ” 

 
กรุณาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ต่อไปน้ี เพื่อเพลิดเพลินกับกับเสียงในฟิล์มต้นฉบับของตลกเร่ืองน้ี 
และแบ่งปันความเพลิดเพลินกับอารมณ์ขันของอาจารย์กับผู้คนรอบข้างคุณด้วย 
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk214-2.php 
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กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ ปารีส ฝรั่งเศส 
27 ตุลาคม 2550 (2007) ปีทองปีที่ 4 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-808 

เเเเเเเเเเเเเเเมมเเมเชเเเเเเเเเเเเเเเ 
"เเเเเเเเมเ! เเเเเเเเ! มเเเเ เเเเเเเเมเ!" 
ดังน้ันชายท่ีนัง่ถัดจากเขาถามว่า "คุณป่วยหรือครับ?" 

ชายท่ีกรีดร้อง 'เรียกผมว่าหมอ' พูดว่า "เปลา่ ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนจบแพทย์มา" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาเย่ียมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อเพลดิเพลนิกับกับเสียงในฟิลม์ต้นฉบับของตลกเรื่องนี้  
และแบ่งปันความเพลดิเพลนิกับอารมณ์ขันของอาจารย์กับผู้คนรอบข้างคุณด้วย 
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk214-1.php 
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3 พฤษภาคม 2560 (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุนานาชาติในยโุรป  
6 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1017 

ถ : ฉันมีคําถามเก่ียวกับการบําเพญ็ อย่างเช่น เม่ือเราน่ังสมาธิ เราแค่ปล่อยให้พลงัอาจารย์ทํางานใช่ไหม? 
ฉันคิดว่าน่ันฟงัดูงา่ยจงั 

อ : คุณต้องเพ่งสมาธิ 

ถ : แต่บ่อยคร้ังฉันรู้สึกเหมือน บางทีฉันไม่มีสมาธิหรือวอกแวกง่าย แล้วฉันก็แค่ประมาณว่าปล่อยมันไป... 

อ : โอเค ถ้าอย่างน้ันก็จงทําในสิ่งท่ีคุณทําได้ (ถ : โอเค) แน่นอนว่าบางคร้ังคุณเพ่งสมาธิไม่ได้ คุณก็จะทํา
ไม่ได้ แต่แล้วเม่ือคุณผ่อนคลายสักเล็กน้อย คุณก็จะเพ่งสมาธิได้อีกคร้ัง แต่บางคร้ังคุณไม่แม้แต่เพง่สมาธิไป
ท่ีใจ แต่คุณเพง่ท่ัวไปหมดเหมือนกัน และบางคร้ังคุณก็จบัตัวเองได้ เช่น "อะไรนะ?" คุณแค่กําลงัคิดถึงอะไร
บางอยา่งหรือเพียงแค่นัง่อยูท่ี่น่ันแล้วคุณก็เห็นแสงและนิมิตและท้ังหมดน้ัน    ดังน้ันจริง ๆ แล้วเราก็แค่ทํา
หน้าท่ีของเราแต่พระพรมาจากพลังอาจารย์ เม่ือไรท่ีมันมา มันก็มา มันแค่เป็นแบบน้ัน ยกตัวอย่าง คุณเปิด
ร้าน คุณทําอะไรหรือ? 

ถ : ฉันเป็นผู้ช่วย ผู้ช่วยแพทย์ค่ะ 

อ : ผู้ช่วยแพทย ์ ยกตัวอยา่ง คุณเปิดสาํนักงานกับแพทย์หรือเปิดโรงพยาบาล เปิดท้ังวัน และบางคร้ังคุณ
อยู่ตลอดท้ังวันและไม่มีอะไรเกิดข้ึน และคุณคิดว่า “โอเค ไม่มีคนไข้เลยวันน้ี ไม่มีอะไรเร่งด่วน บางทีฉัน
อาจจะแค่ออกไปด่ืมกาแฟสกัถ้วย หรือกลับบ้านเร็วหน่อย หรือเลิกงานเร็ว หรืออะไร” หรือแค่ โอเค คุณ
เตรียมตัวไว้ว่าคุณจะไม่รับคนไข้เพิ่มอีกตอนน้ีเพราะไม่มีอะไรเกิดข้ึน และแล้วในนาทีสุดท้ายฉุกเฉินเร่งด่วน  
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สิ่งต่าง ๆ ทุกประเภทก็เข้ามา เข้าใจท่ีฉนัพูดไหม? (เข้าใจค่ะ) ดังน้ันเม่ือคุณไม่ได้เตรียมตัว ดังนั้นพลังพระ
เจ้าก็เป็นเช่นนั้น บางคร้ังแม้ระหว่างท่ีคุณนอนหลับ พระเจ้าก็ทรงอวยพรคุณมาก ๆ และเมื่อคุณตืน่ข้ึน 
คุณก็เพียงแต่เห็นแสงแวบหนึ่งว่ิงผ่านไปจากคุณ มนัเป็นแคส่ิ่งท่ีเหลือจากอะไรก็ตามท่ีคุณได้รับพร 
ดังนัน้จงพยายามทําหน้าท่ีของคุณ และอย่างไรก็จงทําสมาธิ และแล้วความพยายามของคุณก็จะถูกนับ
เช่นกัน แม้ว่าคุณไม่เห็นอะไรระหว่างท่ีคุณทําสมาธิ และคุณเห็นมันเพียงแต่ตอนหลับเท่าน้ัน มันก็ดีเช่นกัน 
คุณทําหน้าท่ีของคุณ ตกลงไหม? คุณอยู่ในโรงพยาบาล และคนไข้จะมาหรือไม่มาซ่ึงคุณก็ควบคุมไม่ได้ 
 
 

 

 

 

 

 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุนานาชาติในยโุรป  
6 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1017 

ถ : อาจารย์ครับ ผมอยากถามคําถามเก่ียวกับการกลับชาติมาเกิด เราสามารถกลับชาติไปเกิดย้อนเวลาได้
ไหม? เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สามารถกลับชาติไปเกิดยอ้นไปสู ่ไอแซก นิวตัน เม่ือ 100 ปีมาแล้วได้ไหม? 

อ : คุณหมายถึงไปเกิดใหม่ในอดีตชาติหรือ? คุณต้องการย้อนเวลาไปใช่ไหม เช่น สมัยของไอน์สไตน์? 

ถ : ใช่ครับ 

อ : ทําไมคุณจึงอยากทําแบบน้ันล่ะ? 

ถ : ผมแค่ยกตัวอย่าง 

อ : ตัวอย่างน้ีไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไรและไม่... นัก ไม่ใช่ทางเลือกท่ีฉลาดนัก แม้ว่าฉันจะมีทางเลือกแบบ
น้ัน ฉันก็จะไม่เลือกนะ แม้ว่าฉันจะกลับไปเกิดย้อนไปยงัสมัยของ อาทิ เฉียนหลง กษัตริย์ของจีน เขามี
อํานาจท้ังหมดและเขาควบคุมท้ังแผ่นดินจนี แต่ฉนัก็ไม่อยากไป ในเวลาน้ัน เขามีแต่เพียงรถม้า และมัน
เจ็บปวดมากท่ีจะไปจากตรงน้ีไปตรงน้ัน มันใช้เวลานานมาก และบ้านของเขาไม่มีหน้าต่างท่ีเป็นกระจก มี
แต่หน้าต่างกระดาษสีขาว มันมืดไปหมด และมงกุฎหนัก รองเท้าหนาและยากต่อการใส่เดิน ไม่เอาหรอก 
ขอบคุณค่ะ 

ถ : ฉะน้ันมันหมายถึง การเกิดใหม่เช่นน้ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมครับ? 

อ : ไม่สอดคล้องค่ะ แน่นอนคุณทําได้ แต่จะทําไปทําไมล่ะ? ส่วนใหญ่วิญญาณจะก้าวข้ึนไปเสมอ ก้าวไป
ข้างหน้า ไม่ก้าวถอยหลงั แต่คุณก็สามารถทําได้ อาทิ จากปัจจุบันน้ี การใช้เทคนิคบางชนิด ย้อนกลับไปใน
สมัยก่อน ถ้าคุณต้องการท่ีจะทํา แต่ฉันกําลงัจะเตือนคุณ มันเป็นสิ่งท่ีไม่ดีมากนักท่ีจะทํา เพราะสมัยก่อน
ไม่ได้ดีเหมือนกับท่ีได้ถูกบรรยายไว้ในหนังสือ มีอุจจาระม้าท่ัวถนน เป็นต้น สง่กลิ่นเหม็น และถนนมากมาย
ไม่ได้ลาดยางมะตอยหรือปูดว้ยอิฐ ท้ังหมดเป็นถนนโคลน เป็นต้น และอากาศหนาว พวกเขาไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศตรงกลาง พวกเขาไม่มี... พวกเขาไม่มีรถยนต์ โอเค? ในสมัยก่อน และแม้แต่ช่วงไม่นาน
นัก  ก็มีควันจากอุตสาหกรรมไปท่ัว  มีโรคท่ีควบคุมไม่ได้มากมาย  การระบาดของโรคระบาดมากมาย และ 
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อ่ืน ๆ ฯลฯ คุณไม่สามารถเลือกแคส่ิ่งดี ๆ จากอดีตชาติและหลีกเล่ียงการเช่ือมต่อด้านส่ิงแวดล้อมหรือ
สองด้านในอดตี การเกิดใหม่ ถ้าคุณต้องการ ให้ไปยังอนาคต อนาคตคุณก็ไปเย่ียมชมไดเ้ช่นกัน 

ในสมาธิ คุณสามารถเห็นอนาคตด้วยว่าอะไรเกิดข้ึน แต่บางส่วนเท่าน้ัน ไม่ใช่ท้ังหมด อย่างเช่น นอสตราดา
มุส เขาเห็นสิง่ต่าง ๆ มากมายในอนาคตและเขาเตือนมนุษยชาติด้วย และเขายงัทํานายสิ่งต่าง ๆ มากมาย
เช่นกัน ดังน้ันเขาได้ไปอยา่ง 400 ปี 500 ปีล่วงหน้าเขา และชาติในอดีต คุณไม่ต้องกลับไปเกิดเพื่อท่ีจะรู้
มันหรอก บางคร้ังคุณสามารถเห็นได้เช่นกันในสมาธิของคุณ คุณสามารถเห็นสิ่งท่ีคุณได้ทําไปในชาติอดีต
หรือท่ี ๆ คุณเคยอยูแ่ละคนแบบไหนท่ีคุณเคยเป็น  คนรู้มันได้  ดังน้ันศิษยจ์ํานวนมากได้กลับไปยงัชาติอดีต 
เช่นกันท้ังโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา แล้วพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งท่ีพวกเขาเป็นและสิง่ท่ีฉนัเป็น อยา่งน้ันเป็นต้น 
และบางคร้ังพวกเขาก็กลับมาเลา่ให้คุณฟัง ตอนแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น พวกเขาพูดว่าฉันเป็นอันน้ัน
อันน้ี ฉันได้เป็นกษัตริย์ของประเทศน้ันประเทศน้ี ฉันเป็นอาจารย์ช่ือน้ันช่ือน้ี เข้าใจไหม? ดังน้ันน่ันคือการ
ไปเกิดใหม่ช่ัวคราวในระหว่างการทําสมาธิของคุณ คุณสามารถถอยหลงัไปหรือมุ่งไปข้างหน้าขณะท่ีคุณอยู่
ท่ีนี่ แต่อยา่ไปท่ีนั่นถาวรนะ ชาติในอดีตไม่ได้ดไีปหมดใช่ไหม? ประวัติศาสตร์ในอดีต ถ้าคุณควบคุมมันไม่ได้
แล้วคุณไปไกลเกินไป และคุณไปพบไดโนเสาร์เหล่าน้ีท้ังหมด แล้วก็จะโอ ทําอย่างไรดี? พวกเขาจะหยิบคุณ
ข้ึนมาอยา่งกับแมลงวันและใช้คุณเป็นไม้จิ้มฟัน สิง่ท่ีนา่กลัว ชาติในอดีต ประวัติศาสตร์ในอดีตของ
มนุษยชาติไม่ได้นา่ยนิดีเสมอไป ผู้คนจะต้องคุ้ยหาอาหารและใช้ก้อนหินตัดสิ่งต่าง ๆ อาศัยในเต็นท์ มันไม
ได้ดีเสมอไป คุณยงัต้องการกลับไปอดีตอีกไหม? คุณไม่มีความสุขท่ีนีห่รือ? 

ถ : เปลา่ครับ ขอบคุณ ผมแค่อยากรู้ว่าน่ีเป็นไปได้ไหม 

อ : มันเป็นไปได้ แต่วิญญาณจะไม่เคยทําแบบน้ัน มันเหนือกว่าความฉลาดท่ีจะกลับไปเกิดในประวัติศาสตร์
ในอดีต ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในอดีต เพราะเราก้าวไปข้างหน้ามากข้ึนในตอนน้ี 
 
 

 

 

 

 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุนานาชาติในยโุรป  
6 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1017 

ถ : ฉันอ่านหนังสือของอาจารย์บ่อย ๆ ช่ือว่า “ความลับสู่การฝึกจิตวิญญาณท่ีไม่ต้องใช้ความพยายาม” ซ่ึง
จัดพิมพ์นานมาแล้ว ตอนน้ีท่านเข้าถึงระดับสูงน้ี มีวิธีท่ีใหม่กว่าน้ันท่ีท่านจะช้ีแนะเราเพิ่มเติมไหม เพื่อเรา
จะได้ก้าวหน้าในการบําเพญ็จิตวิญญาณของเรา? 

อ : ฉันบอกคุณไปมากมาย แตคุ่ณไมน่ํามนัไปปฏิบัติ แล้วจะมีประโยชน์อะไรท่ีจะบอกมากข้ึน? 

ถ : นอกจากการทําสมาธิทุกวันและท่องนามศักด์ิสิทธ์ิ ยงัมีทางลัดอ่ืนใดไหมคะ? 

อ : ฉันพูดไปหมดแล้ว ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาการประทับจิต มนัก็จะอยู่ในวิดีโอและเทปเสียงของฉัน 
ประเด็นก็คือ คุณจะต้องนํามันไปปฏิบัติ ตกลงไหม? (ถ : ตกลงค่ะ) มันไม่ใช่แคเ่ร่ืองของการได้ยินมาก
ข้ึน ฉันรู้สึกว่าคุณบางคนไดแ้คฟ่ัง แตไ่ม่ทํามนั 
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กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุนานาชาติในยโุรป  
6 กรกฎาคม 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1017 

ถ : ฉันเห็นในวิดีโอหน่ึงของท่าน ท่านพูดเก่ียวกับ วิญญาณของท่านไม่ได้เช่ือมต่อกับร่างกายอีกต่อไป 
วิญญาณของท่านเป็นอิสระ ดังน้ันมันไม่ได้ติดอยู่กับร่างเสมอไป มันอาจอยู่ท่ีนี่หรือด้านบนสุดหรือท่ีใดก็ได้ 

อ : ใช่ 

ถ : และเม่ือเราอยู่ท่ีนี ่ เรามีโอกาสได้รับพระพรมากมาย แต่ทําไมเราจึงสญูเสยีมัน? ถ้าการกระทําทางโลก
ของเราสง่ผลกระทบต่อระดับช้ันของเรา หรือเราสูญเสียบุญมากมายจากการทําสิง่ต่าง ๆ ทางโลก เราจะ
เก็บรักษามันไว้ได้อย่างไร? หรือเราจะได้รับมาก ๆ ได้อย่างไรแต่ก็สูญเสียมันไปเร็วมาก? 

อ : มีเหตุผลแตกต่างกันไป แน่นอน ร่างกายยังผูกติดอยูกั่บวิญญาณ มิฉะน้ันคุณก็จะตาย มีเชือกเส้นหน่ึง
ผูกเราไว้กับวิญญาณไม่ว่าคุณจะไประดับใด และเม่ือคุณตาย มันก็จะขาด แต่ก่อนคุณตาย คุณก็ถูกผูกติด
กับสิ่งน้ันนะ? ดังน้ันเม่ือคุณอยู่ท่ีนี่ เช่น อยู่ต่อหน้าอาจารย์ ร่างกายของคุณก็ซึมซับมันผ่านความใกล้ชิดของ
ร่างกายแล้วมันก็ให้อาหารแก่วิญญาณ ตกลงไหม? และแน่นอน เช่น สาํหรับคนท่ัวไป เวลาคุณหลบั 
วิญญาณก็ออกไปพักผ่อนเช่นกัน เพราะร่างกายทําสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่าง บางคร้ังก็เหน็ดเหน่ือยมากสําหรับ
วิญญาณท่ีจะจัดการ เป็นอย่างน้ัน ถ้าเรากําลงัทําสิง่ท่ีผิด ทําร้ายคนอ่ืน เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีเราเป็นหน่ึง
เดียวกัน ดังน้ันถ้าวิญญาณน้ันกําลงัรู้สึกเจ็บปวด วิญญาณน้ีก็จะสะเทือน แล้วด้วยกฎของการชดเชย คุณก็
จะ ต้องให้บางอยา่งแก่วิญญาณท่ีสะเทือน ดังน้ันถ้าคุณพลาดขับรถชนใครคนหน่ึง คุณก็จะต้องจ่ายให้เขา
หรือเธอเพื่อชดใช้ ในทางกายภาพมันเป็นแบบน้ันและในทางจิตวิญญาณก็คลา้ยกัน 

ดังน้ันน่ันคือเหตุท่ีเม่ือไรก็ตามท่ีเราอยู่ในโลกน้ี แม้ว่ามันคือประโยชน์ทางกายภาพ เช่น เรากินบางอย่าง 
หรือเราใช้บางอยา่ง เราก็จะต้องแบ่งบุญของเราออกไปเสมอ น่ันคือเหตุท่ีถ้าเราเก็บสะสมสิ่งต่าง ๆ 
มากมาย หรือเรากินเยอะมาก ไม่มีใครพูดอะไร แต่เราก็ต้องจา่ยให้มันในทางจิตวิญญาณ ดังน้ันน่ันไม่ได้
แปลว่ายิ่งคุณกินมากแล้วจะยิ่งดีกับคุณ มันไม่ได้เป็นอยา่งน้ันแค่เพราะมันฟรีหรือเพราะคุณรวย คุณยังต้อง
จ่ายแม้ว่ามันจะเป็นเงินของคุณ อย่างไรก็ตามคุณก็ต้องจา่ยทางจิตวิญญาณ คะแนนบุญทางจิตวิญญาณ
จํานวนหน่ึงจะต้องไปยังชีวิตน้ันเพื่อให้เขาหรือเธอมีวิวัฒนาการ น่ันคือวิธีท่ีสิง่มีชีวิตท้ังหลายมีวิวัฒนาการ 
เห็นไหม? มันจะดีกว่าถ้าเราทําสมาธิมาก แล้วไม่ว่าอยา่งไรเราก็จะมีบุญมาก ดังน้ันแม้ว่าเราจะใช้ไปบ้างกับ
อาหารหรือกับสิง่อ่ืนใดหรือทําร้ายคนอ่ืนโดยไม่ตัง้ใจ แต่เราก็จะยงัคงมีเพยีงพอท่ีจะปกป้องตัวเอง 

ตัวอย่างเช่น เม่ือเราประสบอุบัติเหตุ วิญญาณจะแค่ละท้ิงร่างกาย ดังน้ันถ้าคุณรู้สึกเจบ็ปวดหรืออะไร มันก็
แค่จิตใจและปฏิกิริยาทางกายท่ีต่ืนกลัว วิญญาณออกไปแล้ว ดังน้ันผู้คนแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ส่วนใหญ่ถ้า
ผู้คนไม่ได้บาปเอามาก ๆ เวลาพวกเขาตายพวกเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวด หรือเม่ือพวกเขาประสบอุบัติเหตุ 
พวกเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมากนัก   เพราะวิญญาณออกไปแล้วและพยายามท่ีจะบรรเทาความเจบ็ปวดของ 
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ร่างกาย ดังน้ันเม่ือเราทําบางอยา่งท่ีเป็นภาระหนักมาก วิญญาณก็จะออกไป หรือเม่ือมันเจ็บปวดมาก
เกินไป คุณก็จะเป็นลม เพราะวิญญาณเพิง่จะออกไป วิญญาณไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์ลําบากและ
ร่างกายเจบ็ปวด เคร่ืองมือเจ็บปวดเช่นน้ัน ดังน้ันวิญญาณเป็นอิสระ แต่เรายงัจาํเป็นต้องรักษาการ
ติดต่อกันให้ดี 

ในกายเนื้อ เราจําเป็นต้องติดต่อกับพระเจ้าให้มากข้ึน เพื่อท่ีวิญญาณจะได้รู้สึกมีความสุขและเคล่ือน
ข้ึนไป แล้วเมื่อวิญญาณอยู่ข้างบน วิญญาณจะสามารถรับอาหารหล่อเล้ียงจิตวิญญาณจากท่ีนั่นด้วย 
ไม่ใช่แค่ผ่านการติดต่อกับร่างกาย แต่ผ่านวิญญาณท่ีติดต่อกับสวรรค์ข้างบนนั้นด้วย ร่างกายใช้เพียง
เพื่อแลกเปล่ียนกรรมเท่านัน้ และยังใช้แลกเปล่ียนพระพรทางจิตวิญญาณด้วย ดังนัน้แม้คุณจะไม่รู้สึก
ว่าคุณยกระดับ แต่ถ้าร่างกายของคุณอยู่ใกล้แหล่งพระพร ร่างกายก็จะรู้สึกดีไปดว้ย จิตใจก็จะรู้สึกด ี
ผ่อนคลายไปด้วย และการเยียวยาก็เกิดข้ึนในสถานการณ์นั้นด้วย มีคําถามอีกไหม? เป็นคําถามท่ีดีค่ะ 

 
 

17 เมษายน 2560 (2017) 

 
 
 

 

 

 

 

 
กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุทางไกลกับอนุตราจารย์ชิงไห ่

และคณะทํางานโทรทัศน์สุพรมีมาสเตอร ์ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
16 มิถุนายน 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1013 

ผู้ใดก็ตามท่ีอยู่ใกล้เรามีผลกระทบต่อเรา แมแ้ตน่ก สุนขั แมว เพื่อนบ้าน เพื่อน ๆ  คนรู้จกั ญาต ิ
สมาชิกครอบครัว พวกเขาท้ังหมดมผีลกระทบต่อกันและกัน 
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กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุทางไกลกับอนุตราจารย์ชิงไห ่

และคณะทํางานโทรทัศน์สุพรมีมาสเตอร ์ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
16 มิถุนายน 2556 (2013) ปีทองปีที่ 10 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1013 

และเมื่อคุณมคีวามสุข แนล่่ะคุณจะดึงดดูความโชคดีและพลังงานความสุขมาสู่โลก และนั่นจะนําพา
ความสงบสุขมากข้ึน ความรุ่งเรืองมากข้ึน และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นประโยชนม์ากข้ึนและเป็นบวกมาก
ข้ึนมาสู่โลกอย่างแน่นอน 
 

 
 

 

 

 

 

กล่าวโดย อนุตราจารย์ชงิไห่ การประชมุทางไกลวีดิทัศน์กับอนุตราจารย์ชงิไห ่
และคณะทํางานโทรทัศน์สุพรมีมาสเตอร ์ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

26 มกราคม 2557 (2014) ปีทองปีที่ 11 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) วิดีโอ-1048 

เราควรทําในส่ิงท่ีเราสามารถทําได้ เพื่อลดความเสียหายท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด เพราะนั่นคือ
หน้าท่ีของเรา เราควรทําเช่นนั้น เราควรมจีิตเมตตา 
 
 
 
 
 

 

ท่านอาจารย์ห่วงใยอย่างมากเสมอเม่ือมีภัยพิบัติเกิดข้ึนในส่วนใด ๆ ของโลก จากการไดยินข่าวเหตุการณ์
เช่นนี้ ท่านจะจัดเตรียมการช่วยเหลือดานการเงินและส่งทีมบรรเทาทุกข์ในทันที ดวยความพยายามเช่นนี้ 
ความรักท่ีไรเง่ือนไขและการสนับสนุนถูกส่งไปยังคนเหล่านั้นท่ีไดรับผลกระทบ จึงลดความทุกข์ทรมาน
ของพวกเขาขณะท่ีช่วยพวกเขาสรางชีวิตใหม่อีกคร้ัง 
 ในการยกย่องการกระทําท่ีไรตัวตนของรัฐบาล องกรค์ และคณะทํางานบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ท่ัว
โลก ท่านอาจารย์แสดงความขอบคุณดังต่อไปนี้ “ขอขอบคุณ ความช่วยเหลือจากนานาชาติท้ังหมด ท่ี
นําพาความใส่ใจและส่ิงจําเป็นมาใหผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบ ขอขอบคุณคณะทํางานบรรเทาทุกข์
ท้ังหลายท่ีสละเวลาและความสุขสบายส่วนตัวของท่าน แมแต่เดินทางระยะทางไกลมากบนถนนและสภาพ
ท่ีไม่อํานวย เพ่ือนําความรักและความช่วยเหลือมายังผูคนในเวลาท่ีจําเป็น ขอสวรรค์อวยพรท่านอย่าง
ท่วมทนกับความเอ้ือเฟ้ือและการเสียสละอย่างสูงส่งของท่าน” 
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25 มกราคม 2560 (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยทีมข่าวกรุงเทพ ประเทศไทย (ต้นฉบับเป็นภาษาไทย) 

เพื่อตอบสนองต่อคําแนะนําท่ีใส่ใจของท่านอนุตราจารยชิ์งไห่เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส วันท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ. 2559 (2016) สมาชิกสมาคมของเราจากศูนย์กรุงเทพ ประเทศไทย ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันด้วย
ความรักในการเฉลิมฉลองปีใหม่สําหรับผูไ้ร้ท่ีอยู่อาศัย  556 คน ท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรี ใน
จังหวัดนนทบุรี 

เราเปิดละครเพลงเร่ือง ความรักกับนํ้าตาอันเงียบงัน (Loving the Silent Tears - เลฟิว่ิงเดอะไซเลนต์
เทียร์ส) ก่อนม้ืออาหารกลางวัน และบริการทุกคนด้วยเค้กวีแกนและชา ผู้คนส่วนใหญ่มายงัห้องโถง
รับประทานอาหารเพื่อเพลิดเพลินกับอาหาร   ขณะท่ีเหล่าผู้คนท่ีเจบ็ป่วยหรือทุพพลภาพได้รับการเสิร์ฟใน
ห้องของพวกเขา ทุกคนเพลดิเพลนิกับอาหารวีแกนเป็นอย่างมาก หลายคนกลับมาเติม พวกเขาขอบคุณเรา
ท่ีนําเสนอม้ืออาหารท่ีแสนอร่อยและวิเศษเช่นน้ันให้พวกเขา 

ตอนท้ายของการเยีย่มเยยีนของเรา เจ้าหน้าท่ีท่ีนั่นได้ถามเราว่า เราจะสามารถช่วยเหลือเร่ืองของใช้
ประจําวันท่ีจาํเป็นได้บ้างไหม เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีขาดแคลนเงินทุน  เราเห็นด้วยอย่างไม่ลังเล ตามคํา
ขอของพวกเขา สมาชิกสมาคมของเราได้บริจาคเสื้อผา้และเงินทุนเพื่อซ้ือสิ่งของต่าง ๆ เช่น ข้าว ยา โลช่ัน 
ผงซักฟอก ผา้อนามัย ผา้อ้อมและแผน่รองสาํหรับผู้ใหญ่ ซ่ึงท้ังหมดถูกสง่ไปยังสถานคุ้มครอง ฯ ในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ และทางสถานคุ้มครอง ฯ ได้สง่จดหมายแสดงความขอบคุณมาให้เรา  

ค่าใช้จ่ายของสมาคมอนุตราจารย์ชิง ไห่นานาชาติ สําหรับการช่วยเหลือเพื่อนผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัยของเรา 
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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รายละเอียด 
ส่วนประกอบสาํหรับทําอาหารกลางวันวีแกน และของใช้ประจําวัน (ข้าว ผา้อ้อมผู้ใหญ ่ โลช่ัน ผงซักฟอก
และยา) 
จํานวนเงิน (บาท)   
51,166 บาท  (1,439.75 เหรียญสหรัฐ) 
ใบเสร็จ (ภาพ A)  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

    
         

    
       จดหมายขอบคุณจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูพักอาศัยท่ีมาเพลิดเพลินกับวิดีโอความรักกับน้ําตาอันเงียบงัน 
ก่อนอาหารกลางวันท่ีไดรับการเสริฟเคกวีแกนและชาตอนเชา 
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8 มิถุนายน 2560 (2017) 
 

ค่าใช้จ่ายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมนานาชาติของ

ท่าน สําหรับกิจกรรมการกุศลและบรรเทาทุกข ์

ในฟอร์โมซา เดือนเมษายน - ธันวาคม 2558 (2015) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการการกุศลและบรรเทาทุกข์โดยรวม อยู่ในตารางที่ 1 และ 2 : 
490,862 เหรียญไต้หวัน (15,060 เหรียญสหรัฐ) 



 

ธรรมสาร ฉบบั 214      19 

http://news.godsdirectcontact.net/news-magazine-online-issue-214                            เอกสารเผยแพรส่าธารณะ 
 

 
ตารางที่ 1 : กิจกรรมการกุศลและบรรเทาทุกข์และค่าใช้จ่ายในฟอร์โมซา 

เดือน เมษายน - ธันวาคม 2558 (2015) 
สถานท่ี  เถาหยวน วันท่ี  12 เม.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด   
แจกจา่ยเคร่ืองใช้บรรเทาทุกข์ให้มูลนิธิสวัสดิการทางสงัคมคนไร้ท่ีอยู่อาศัยหรีหนาน-สถานีผงิอัน 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  160,105 
ใบเสร็จ  รายละเอียดอ้างอิงรายงานข่าวฉบับเต็มท่ี https://news.godsdirectcontact.net/ 

สถานท่ี  ไทเป  วันท่ี  17 มิ.ย. 2558 (2015)  
รายละเอียด  ได้จัดหาการบรรเทาทุกข์ให้ผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัยเฉพาะรายในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจา่ง ด้วยการ
สนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน  วันท่ี  15 มิ.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน   ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,240  ใบเสร็จ  เอฟ 1 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  4 ก.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  การทําความสะอาดชายหาดไหว้หมู่ชัน เพือ่ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  798  ใบเสร็จ  เอฟ 2 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  18 ก.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จดัสัมมนาการทําอาหารวีแกนและแบ่งปันม้ืออาหารวีแกนท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรี 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,581   ใบเสร็จ  เอฟ 3 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  18 ก.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จดัสัมมนาการมีชีวิตสุขภาพดีวีแกน ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  20 ก.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียนพร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพืช และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,040  ใบเสร็จ  เอฟ 4 

สถานท่ี  เถาหยวน วันท่ี  12 ส.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จดัการบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุน่เซาเดโลร์ 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  44,100  เหรียญไต้หวัน 
ใบเสร็จ  รายละเอียดอ้างอิงรายงานข่าวฉบับเต็มท่ี https://news.godsdirectcontact.net/ 
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สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  17 ส.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียนพร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพืช และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,880  ใบเสร็จ  เอฟ 5 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  25 ส.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้บริจาคดีวีดี ละครเพลงเร่ือง เลฟิว่ิงเดอะไซเลนต์เทียร์ส ให้แก่องค์กรและโรงเรียนต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  4,050  ใบเสร็จ  เอฟ 6 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  19 ก.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  การทําความสะอาดชายหาดไหว้หมู่ชัน เพือ่ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  800  ใบเสร็จ  เอฟ 7 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  19 ก.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จดังานมังสวิรัติเพื่อส่งเสริมการรับประทานวีแกน 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  1,975  ใบเสร็จ  เอฟ 8 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  21 ก.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียนพร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพืช และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,440  ใบเสร็จ  เอฟ 9 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  23 ก.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจนัทร์กับผู้ด้อยโอกาส 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  32,960  ใบเสร็จ  เอฟ 10 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  27 ก.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้บริจาคดีวีดี ละครเพลงเร่ือง เลฟิว่ิงเดอะไซเลนต์เทียร์ส ให้แก่องค์กรและโรงเรียนต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  12,100  ใบเสร็จ  เอฟ 11 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  15 ต.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดสัมมนาการทําอาหารวีแกนและแบ่งปันม้ืออาหารวีแกนท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรี ด้วย
การสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  31 ต.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้บริจาคดีวีดี ละครเพลงเร่ือง เลฟิว่ิงเดอะไซเลนต์เทียร์ส ให้แก่องค์กรและโรงเรียนต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,950  ใบเสร็จ  เอฟ 12 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  16 พ.ย. 2558 (2015)  
รายละเอียด  ได้จดังานสัมมนาทางจติวิญญาณ 2 งาน ให้ผู้พน้โทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสํานักงาน 
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อัยการเขตฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยติุภาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพืช และตาม
ด้วยม้ืออาหารวีแกน ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  5,920  ใบเสร็จ  เอฟ 13 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  28 พ.ย. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้ดูแลเด็ก ๆ ในหมู่บ้านห่างไกล และแบ่งปันหนังสือเก่ียวกับสัตว์และเสนอม้ืออาหารวีแกน 
ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  11 ธ.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  บริจาคอาหารสุนัขวีแกนให้คนใจดีคนหน่ึงท่ีดูแลสนัุขจรจัด 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  5,615  ใบเสร็จ  เอฟ 14 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  21 ธ.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,040  ใบเสร็จ  เอฟ 15 

สถานท่ี  จีหลง  วันท่ี  26 ธ.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  การทําความสะอาดชายหาดไหว้หมู่ชัน เพือ่ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  608  ใบเสร็จ  เอฟ 16 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  27 ธ.ค. 2558 (2015) 
รายละเอียด  ได้จดังานนิทรรศการศิลปะท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรีเป็นเวลา 3 เดือน 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  40,660 ใบเสร็จ  เอฟ 17 

รวมรายละเอียด  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  330,862 (10,151 เหรียญสหรัฐ) 

ตารางที่ 2 : ค่าใช้จ่ายสําหรับการช่วยเหลือในครัวเรือนที่จําเป็นในฟอร์โมซา 
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 (2015) 

เดือน  กรกฎาคม รายละเอียด  8 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, นิวไทเป 1, ผิงตง 3) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  31,000 ภาคผนวก  A 
เดือน  สงิหาคม  รายละเอียด  8 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่1, นิวไทเป 1, ผงิตง 3) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  31,000 ภาคผนวก  B 
เดือน  กันยายน  รายละเอียด  8 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่1, นิวไทเป 1, ผงิตง 3) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  31,000 ภาคผนวก  C 
เดือน  ตุลาคม   รายละเอียด  6 ครัวเรือน (นิวไทเป 1, เถาหยวน 3, เหมียวลี่ 1, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  24,000 ภาคผนวก  D 
เดือน  พฤศจิกายน รายละเอียด  5 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่1, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  19,000 ภาคผนวก  E 
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เดือน  ธันวาคม  รายละเอียด  6 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่2, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  24,000 ภาคผนวก  F 
รวม รายละเอียด  41 ครัวเรือน ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  160,000 

ค่าใช้จ่ายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมนานาชาติ 

ของท่าน สําหรับกิจกรรมการกุศลและบรรเทาทุกข์ 

ในฟอร์โมซา ธันวาคม 2558 (2015) - สิงหาคม 2559 (2016) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการการกุศลและบรรเทาทุกข์ ในตารางที่ 1 และ 2 : 
2,818,313 เหรียญไต้หวนั (87,291 เหรียญสหรัฐ) 

ตารางที่ 1 : กิจกรรมการกุศลและบรรเทาทุกข์และค่าใช้จ่ายในฟอร์โมซา 
เดือน ธันวาคม 2558 (2015) - สิงหาคม 2559 (2016) 

สถานท่ี  ฟอร์โมซา วันท่ี  ธ.ค. 2558 (2015) - มี.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดัหาการบรรเทาทุกข์ในฤดูหนาวให้แก่บุคคลผูด้้อยโอกาสในฟอร์โมซา 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  945,766   
ใบเสร็จ  รายละเอียดอ้างอิงรายงานข่าวฉบับเต็มท่ี https://news.godsdirectcontact.net/ 

สถานท่ี  เหมียวลี ่ วันท่ี  4 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดัหาการบรรเทาทุกข์ในฤดูหนาวให้แก่บุคคลผูด้้อยโอกาส 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  50,000 ใบเสร็จ  F1 

สถานท่ี  เหมียวลี ่ วันท่ี  17 ม.ค. 2559 (2016)   
รายละเอียด  ทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมในท่ีใกล้เคียง ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ไถหนาน วันท่ี  18 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้เยีย่มบ้านพกัสุนัขจรจัดและบริจาคอาหารสุนัขวีแกน 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  11,230   ใบเสร็จ  F2 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน  วันท่ี  18 ม.ค. 2559 (2016)  
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,880   ใบเสร็จ  F3 

สถานท่ี  ชางหัว   วันท่ี  22 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดังานบรรเทาทุกข์สิ้นปีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเฉพาะราย 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  25,950 ใบเสร็จ  F4 
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สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  24 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดังานสังคมซ่ึงเป็นมิตร ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ชางหัว   วันท่ี  26 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดังานเลี้ยงอาหารเยน็การกุศลสิ้นปีท่ีสถานดูแลผูส้งูอาย ุ
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,000  ใบเสร็จ  F5 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  31 ม.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดหาการบรรเทาทุกข์ในฤดูหนาวให้บุคคลไร้ท่ีอยู่อาศัย ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อน
สมาชิกสมาคมของเรา ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ไถหนาน วันท่ี  03 ก.พ. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดัการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  965,000
ใบเสร็จ  รายละเอียดอ้างอิงรายงานข่าวฉบับเต็มท่ี https://news.godsdirectcontact.net/ 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  22 ก.พ. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,560  ใบเสร็จ  F6 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  19-26 ก.พ. 2559 (2016) 
รายละเอียด  บริจาคหนังสอื สัตว์ป่าท่ีสูงส่ง ให้แก่องค์กรและโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อน
สมาชิกสมาคมของเรา ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  21 มี.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดสัมนาทางจิตวิญญาณเพื่อผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสํานักงานอัยการเขตฮ่ัว
เหลียน ได้แบ่งปันข้อความการหยุดโลกร้อนโดยการปรับรับการรับประทานแต่พืชผัก ตามด้วยม้ืออาหาร 
วีแกน   ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,160  ใบเสร็จ  F7 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  04-10 มี.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  บริจาคหนังสอื สัตว์ป่าท่ีสูงส่ง ให้แก่องค์กรและโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อน
สมาชิกสมาคมของเรา ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  23 เม.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  เข้าร่วมงานทําความสะอาดชายหาดฤดูใบไม้ผล ิท่ีจัดโดยองค์การปกป้องสิง่แวดล้อม
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ไทเป  วันท่ี  06 พ.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  เข้าร่วมในงาน “ช่วยเหลือโลก ปกป้องบ้านของเรา” และเสนออาหารวีแกนจากการ 
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สนับสนุนของเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  เจียอ้ี  วันท่ี  10 พ.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้บริจาคเงนิทุนเพื่อการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสเฉพาะราย 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  43,000  ใบเสร็จ  F8 

สถานท่ี  เหมียวลี ่ วันท่ี  13 พ.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ให้เงินสนับสนุนเขตปกครองซีหู สาํหรับการทนุบํารุงไฟข้างทาง 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  10,000  ใบเสร็จ  F9 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  16 พ.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียนในเดือนเมษายน/พฤษภาคม พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหาร
จากพืช และตามด้วยม้ืออาหารวีแกน ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  5,440   ใบเสร็จ  F10 

สถานท่ี  เหมียวลี ่ วันท่ี  06 มิ.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพื่อเพื่อนบ้าน ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0  

สถานท่ี  ไทเป  วันท่ี  08 มิ.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดหาการบรรเทาทุกข์ให้ผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัยเฉพาะรายในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจา่ง ด้วยการ
สนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมของเรา  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ไถหนาน วันท่ี  09 มิ.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดัเงนิทุนบรรเทาทุกข์และบ๊ะจา่งวีแกนให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 35 ครอบครัวในช่วง
เทศกาลไหว้บ๊ะจา่ง ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  70,000 ใบเสร็จ  F11 

สถานท่ี  ไถหนาน วันท่ี  06 เม.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้บริจาคอาหารสุนัขวีแกนให้บ้านพักสนัุขจรจัดในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  26,090 ใบเสร็จ  F12 

สถานท่ี  ชางหัว  วันท่ี  17 มิ.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้บริจาคบ๊ะจา่งวีแกน เงนิทุนและผลไม้ให้องค์กรการกุศลในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  4,247    ใบเสร็จ  F13 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน  วันท่ี  20 มิ.ย. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,200  ใบเสร็จ  F14 
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สถานท่ี  ไถตง  วันท่ี  13-16 ก.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จดัหาการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นเนพาร์ตัก 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  455,470  
ใบเสร็จ  รายละเอียดอ้างอิงรายงานข่าวฉบับเต็มท่ี https://news.godsdirectcontact.net/ 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน  วันท่ี  18 ก.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,200  ใบเสร็จ  F15 

สถานท่ี  เถาหยวน วันท่ี  ก.ค. 2559 (2016) 
รายละเอียด  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานนิทรรศการสุพรีมอาร์ต (ศิลปะสงูสุด) พร้อมแบ่งปันข่าวสาร
การยุติภาวะโลกร้อนเพื่อช่วยโลกให้ปลอดภัยและได้เสนออาหารวีแกน ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก
สมาคมของเรา  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  0 

สถานท่ี  ฮัวเหลียน วันท่ี  15.8.2016 
รายละเอียด  ได้จัดการสัมมนาทางจติวิญญาณให้ผูพ้้นโทษก่อนกําหนดท่ีตรวจตราโดยสาํนักงานอัยการเขต
ฮัวเหลียน พร้อมแบ่งปันข่าวสารการยุตภิาวะโลกร้อนโดยการปรับทานอาหารจากพชื และตามด้วยม้ือ
อาหารวีแกน  ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  3,120  ใบเสร็จ  F16 

รวมรายละเอียด   ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  2,632,313 (81,531 เหรียญสหรัฐ) 

ตาราง 2 : ค่าใช้จ่ายสําหรับการช่วยเหลือในครัวเรือนที่จําเป็นในฟอร์โมซา  
เดือน มกราคม - สิงหาคม 2559 (2016) 

เดือน  มกราคม  รายละเอียด  6 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่2, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  24,000 ภาคผนวก  A 
เดือน  กุมภาพนัธ์ รายละเอียด  5 ครัวเรือน (เถาหยวน 2, เหมียวลี ่2, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  21,000 ภาคผนวก  B 
เดือน  มีนาคม   รายละเอียด  6 ครัวเรือน (เถาหยวน 2, เหมียวลี ่3, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  22,000 ภาคผนวก  C 
เดือน  เมษายน  รายละเอียด  7 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่3, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  25,000 ภาคผนวก  D 
เดือน  พฤษภาคม รายละเอียด  7 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่3, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  25,000 ภาคผนวก  E 
เดือน  มิถุนายน   รายละเอียด  7 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่3, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  25,000 ภาคผนวก  F 
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เดือน  กรกฎาคม รายละเอียด  7 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่3, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  25,000  ภาคผนวก  G 
เดือน  สงิหาคม  รายละเอียด  5 ครัวเรือน (เถาหยวน 3, เหมียวลี ่1, ไถจง 1) 
ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  19,000 ภาคผนวก  H 

รวมรายละเอียด  50 ครัวเรือน ค่าใช้จ่าย (สกุลไต้หวัน)  186,000  (5,760 เหรียญสหรัฐ) 
 

 
 

 
 
 

 2 เมษายน 2560 (2017 

 

 

 

 

โดยกลุ่มข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับภาษาจีน) 

สําหรับวันตรุษจีนท่ีจะถึงน้ี ในปีทองท่ี 13 (ค.ศ. 2016) ผู้คนทําความสะอาดและตกแต่งบ้านของพวกเขา
ใหม่ในฟอร์โมซา และเน่ืองจากเป็นวันตรุษจีน และเพือ่ให้แน่ใจว่าท่อระบายนํ้าฝนจะไม่อุดตัน สมาชิก
สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ จากศูนย์ต่าง ๆ หลายแห่งได้มุ่งไปยังถนนสาย 119 ในเมืองซีห ู เขต
เหมียวลี่ ในวันท่ี 17 มกราคม ปีทองท่ี 13 (ค.ศ. 2016) เราได้ทําความสะอาดคูระบายนํ้าบนถนนสาย 119 
เน่ืองจากมันเต็มไปด้วยเศษซากและใบไม้ร่วงจากฝนท่ีตกหนักหลายคร้ังท่ีผา่นมา 
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เร่ิมจากใกลส้ํานักงานเมืองซีหู สมาชิกสมาคมของเราใส่เสื้อกันฝน และร่วมกันทําความสะอาดคูน้ําขณะท่ี
ฝนหยุดตกหนักเป็นเวลาสั้น ๆ และมีฝนตกพรํา ๆ มาแทนท่ี ในท่ีสุดทางหลวงหมายเลข 119 ก็ปลอดภัย
และสะอาดอีกคร้ัง คุณซู หัวหน้าส่วนตําบล ซ่ึงเป็นตัวแทนผู้ใหญบ้่านฮูดอง ได้มาหาท่ีรถ และแสดงความ
ขอบคุณสมาชิกสมาคมของเราท่ีข้างถนน ถนนสาย 119 เป็นถนนสายเดียวท่ีว่ิงตรงไปยังอาศรมซีหู ดังน้ัน
จึงต้องทําให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยสําหรับท้ังผู้ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและสมาชิกสมาคมของเรา หลังจากการ
ทําความสะอาดได้เสร็จสิ้นลง เรารู้สึกยนิดีและกลับไปยงัอาศรมเพื่อน่ังสมาธิต่อ เน่ืองจากมันเป็นวันน่ัง
สมาธิกลุ่มในอาศรมซีห ู

 
 

 

 

10 มีนาคม 2560 (2017) 

เรื่ องราวเล่าโดยพี่สาวจาง จากประเทศจีน 
บันทึกโดย ทีม ข่าวฟอร์ โมซา กรุงไทเป (ต้นฉบับภาษาจีน)  

ต้ังแต่วัยเด็ก พีส่าวจางชอบบูชาพระพุทธรูป หลงัจากพอ่แม่ของเธอจากไป เธอต้องการเข้าใจความลับของ
ชีวิตและความตายและได้ท่องพระสตูรของพระกษิติครรภโ์พธิสตัว์อย่างจริงใจ ซ่ึงรวมถึงคําปฏิญาณท่ีจะ
ช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์จากนรก ผลท่ีได้คือเธอมักจะเห็นผีท่ีต้องการรับส่วนบุญมากมายในตอนกลางคืน 
เธอก็ท่องพระสูตรของพระกษิติครรภ์โพธิสตัว์อย่างจริงใจต่อไป และได้แบ่งปันผลบุญท่ีเธอได้รับจากการ
ท่องพระสูตรกับเหลา่ผี เธอมักจะเห็นผีมาขอบคุณเธอในความฝันบ่อย ๆ อยา่งไรก็ตามเธอก็ยังหาคําตอบ
เร่ืองชีวิตและความตายและหนทางในการหลุดพน้ไม่ได้เพราะเธอรู้สึกว่างเปล่าภายใน เธอจึงรับเลี้ยงสุนขัชิ
วาว่า 1 ตัว เธอรักสนัุขอย่างมากและให้เขานอนข้างเธอ โชคไม่ดีนัก สนัุขตายใน 3 ปีคร่ึงต่อมา   สนัุขได้กิน 
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อาหารวีแกนกับเธอ เม่ือเธอเผาศพสนัุข มีพระธาตุสฟี้าอยู่ในข้ีเถ้า ซ่ึงเธอไม่ได้คาดหวังเลย เหตุการณ์นี้ทํา
ให้เธอม่ันใจมากยิง่ข้ึนว่า การบําเพญ็ทางจิตวิญญาณและการเป็นวีแกนคือเป้าหมายสงูสุดของชีวิตมนุษย ์

เธอรู้สึกเศร้ามากเพราะเธอไม่สามารถพบอาจารย์ท่ีรู้แจง้ได้ เม่ือเธอไปท่ีภูเขาจิ่วหัว ซ่ึงเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิใน
ศาสนาพุทธของชาวจนี เพือ่การจาริกแสวงบุญ เธอได้รู้จักพระรูปหน่ึงท่ีหวังว่าจะรับเธอเป็นศิษย์ แต่
หลังจากการพจิารณาและคิดเก่ียวกับปัญหา เธอจงึตัดสินใจกลับบ้านเพื่อท่ีจะเลีย้งแมวจรจัดต่อไป เพราะ
เธอรู้สึกว่ามันเป็นเร่ืองสาํคัญท่ีจะพัฒนาคุณสมบัติความรักของเธอด้วยวิธีนี ้

ขณะท่ีเธอกําลงัทํางานให้อาหารแมวจรจดัอยู่นั้น เธอได้รู้จักพีส่าวท่ีเต็มไปด้วยความรักมากคนหน่ึงท่ี
บําเพญ็วิถีกวนอิมและกําลังให้อาหารแมวจรจัดอยูด้่วย       พี่สาวคนน้ีมักจะพูดกับเธอเก่ียวกับคําสอนของ 
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อยู่บ่อย ๆ พีส่าวจางต้องการรู้จกัอาจารยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะว่าเธอกําลังตามหา
อาจารย์ท่ีรู้แจ้งอยู่ เธอมีความสุขและต่ืนเต้นมากหลงัจากเรียนรู้คําสอนของอาจารย ์ และได้เร่ิมต้นบําเพ็ญ
สมาธิวิถีสะดวกของธรรมวิถีกวนอิมทันทีท่ีเธอกลับถึงบ้าน ระหว่างท่ีทําสมาธิ อาจารย์ได้พาเธอไปยงัภูมิภพ
ท่ีสูงมากและเธอรู้สึกขอบคุณและพึงพอใจมาก เธอม่ันใจว่า อาจารย์คืออาจารยผ์ู้รู้แจ้งท่ีมีชีวิต และเช่ือว่า
วิถีกวนอิมคือเต๋าท่ีแท้จริงท่ีสามารถช่วยเหลือผู้คนให้หลดุพ้นได้ในชาติเดียว เธอได้ทําสมาธิและเพลิดเพลนิ
กับปิติสุขภายในจากภูมิภพสงูทุกวัน 

เธอได้เสนอแนะสามีของเธอว่า พวกเขาจะซ้ือบ้านหลังใหญ่ข้ึนท่ีมีห้องหลายห้องมากข้ึน เพื่อเธอจะได้มีห้อง

ทําสมาธิท่ีเธอจะมุ่งต่อการบําเพญ็สมาธิได้ สามีของเธอได้ซ้ือบ้านตามท่ีเธอแนะนํา เธอมีความสุขมาก และ

พวกเขาได้ยา้ยเข้าไปในบ้านหลังใหม่ 
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เม่ือเธอหลับลึกมากในคืนหน่ึง เธอได้เห็นสามีภรรยาคู่หน่ึง (สามีดูเป็นสุภาพบุรุษและภรรยาดูสงูส่งมาก) 
กําลงัยิ้มให้เธอและบอกเธอว่า “เราจะขับนําหน้าคุณและคุณจงตามเรามา” แต่หลังจากตามพวกเขาไป
สักครู่ รถคันหน้าก็หายไปในทันใด และเธอก็พบว่าเธอได้ตกลงไปในหุบเขาลึก ผู้ประทับจิตบางคนในหุบเขา
น้ันบอกกับเธอว่า  “เราตกลงมาในหุบเขาน้ี เพราะเรากลายเป็นคนโลภ”   เธอคิดกับตัวเองว่า “ฉันมีความ
โลภมากเกินไป ฉันรู้สึกพอใจกับแค่การบําเพ็ญวิถีสะดวก แทนท่ีจะโหยหาการประทับจิต แต่ฉันกลบัโหยหา
บ้านหลังใหญ่ น่ันเป็นสาเหตุท่ีฉันตกลงสูภ่พภูมิน้ี” ดังน้ัน เธอจึงตัดสนิใจท่ีจะรับการประทับจิต 

เพื่อท่ีจะรับการประทับจิต พี่สาวจางได้พักท่ีบ้านญาติของเธอตอนเธอเดินทางในต่างประเทศในฤดูใบไม้ผลิ
ปีนั้น ในท่ีสุดความปรารถนาของพีส่าวจางก็เป็นจริงและเธอก็ได้รับการประทับจิต หลังจากรับการประทับ
จิตแล้ว ลูกพี่ลูกน้องของเธอบอกกับเธอว่าวันท่ี 3 เมษายนเป็นวันท่ีพระเยซูถูกตรึงกางเขน และเธอต้องการ
พาเธอไปโบสถ์ ในระหว่างทางไปโบสถ์ พีส่าวจางได้เห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ด้านนอกหน้าต่างรถ เธอไม่
แน่ใจว่าสิ่งท่ีเธอเห็นเป็นจริงหรือไม่ เธอได้ขยี้ตาของเธอและมองผ่านกระจกหน้าต่างรถอีกคร้ังหน่ึง น่ันเป็น
พระเยซูคริสต์จริง ๆ เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดสิง่น้ีจึงเกิดข้ึนกับเธอ พร้อมกับคิดว่า “ฉันชอบพระพุทธเจ้าและ
บูชาพระพุทธเจ้าต้ังแต่เด็ก เหตุใดฉันจึงไม่เคยพบเห็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระศากยมุนีพุทธเจ้า
เลย แต่ฉันกลับเห็นพระเยซูคริสต์แทน?” 

ในความฝันของเธอคืนน้ัน เธอเห็นตัวเองบนเรือลําเล็ก ใครบางคนช่วยเธอพายเรือไปยังเกาะเล็ก ๆ เกาะ
หน่ึง เธอหันกลับไปมองท่ีเกาะ รูปร่างของเกาะน้ันชัดเจนมาก และท้ังเกาะเต็มไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้า เธอ
คิดว่าน่ีต้องเป็นสถานท่ีท่ีพระโพธิสตัว์และพระพุทธเจา้ประทับอยู่ และบอกกับตัวเองว่าเธอควรจําสถานท่ี
แห่งน้ีไว้ 

บนเท่ียวบินกลับไปยังประเทศจีน เธอเห็นเกาะหน่ึงในแผนท่ีท่ีจดัไว้โดยสายการบินซ่ึงมีรูปร่างเหมือนกับ
เกาะท่ีสว่างจ้าในความฝันของเธอเป๊ะ เม่ือเธอมองไปท่ีเกาะอย่างรอบคอบ มันกลบัปรากฏเป็นเอาหลัก 
(เวียดนาม) เธอรู้สึกประทับใจมากจากภายใน และคิดว่า “เอาหลักคือบ้านเกิดของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ 
เอาหลักกําลงัเปล่งประกายด้วยแสงแห่งกุศลเน่ืองจากพระพรของอาจารยผ์ู้รู้แจง้ท่ียงัมีชีวิตอยู่นั่นเอง!” 

พี่สาวจางรู้สึกขอบคุณท่านอาจารย์และการนําทางของพระโพธิสตัว์เป็นอยา่งมาก ซ่ึงทําให้มันเป็นไปได้
สําหรับเธอท่ีได้พบอาจารย์ท่ีรู้แจ้งท่ีมีชีวิตอยู่ และท่ีจะหลดุพ้นได้ในชาติเดียวตอนน้ี 

 
 

 

31 สิงหาคม 2559 (2016) 
 

รายงานโดยสมาชิกสมาคมจากประเทศจีน (ต้นฉบับภาษาจีน) 
มีนาคม ปีทองที ่13 พ.ศ. 2559 (2016) 
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คุณป้าหม่าได้จากไปเม่ือต้นเดือนมกราคม 2558 (2015) ขณะท่ีมีอายุ 74 ปี หลังจากป่วยหนักมากว่า 1 ปี 
แม้กระท่ังบ้ันปลายของชีวิตของเธอ คุณป้าหม่าก็ยังไม่เต็มใจท่ีจะรับการรักษาแบบฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล 
เธอเป็นวีแกนและบําเพ็ญสมาธิวิถีกวนอิมมากว่า 10 ปี และเธอมีความศรัทธาท่ียิง่ใหญ่ต่อท่านอนุตราจารย์
ชิงไห่ เธอรู้ว่าเธอควรทําอะไรและเธอต้องการอะไรในท้ายท่ีสุด ดังน้ันเธอบอกกับลูก ๆ ของเธอว่า เธอ
อยากให้สมาชิกสมาคมของเราดูแลทุกสิ่งหลงัจากท่ีเธอจากไป ดีท่ีลูก ๆ ของเธอเคารพความปรารถนาของ
มารดาและทําให้มันเป็นไปได้สําหรับสมาชิกสมาคมของเราท่ีจะทําสมาธิข้าง ๆ คุณป้าหม่าจนวาระสุดท้าย 

เม่ือคุณป้าหม่าจากไปแล้ว ลกูสาวคนสุดท้องของเธอผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกับมารดามากท่ีสดุเก่ียวกับความศรัทธา
ของมารดาของเธอ ได้เห็นดอกบัว 2 ดอกออกจากวิญญาณของมารดาเธอผ่านตาปัญญาของมารดาของเธอ 
และแสงท่ีพวยพุง่จากหูข้างขวาของมารดาของเธอ เธอได้เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาพามารดาของเธอไป 
ลูกสาวคนสดุท้องของคุณป้าหม่าบอกกับญาติคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ข้าง ๆ มารดาของเธออยา่งสงบว่า มารดาของ
เขาได้จากไปแล้วและได้ถูกพาไปโดยพระโพธิสัตว์กวนอิม เพียง
เท่าน้ันผู้คนก็ได้ตระหนักว่าคุณป้าหม่าซ่ึงใบหน้าของเธอเป็นสีชมพู
และดูราวกับว่าเธอนอนหลับอยู่ ได้จากไปอยา่งสุขสงบ 

ในวันฌาปนกิจศพ น้องสาวของคุณป้าหม่าได้เห็นว่าประตูสวรรค์
ถูกเปิดกว้าง และคุณป้าหม่าได้ลงมาพร้อมกับนางฟา้มากมายเพื่อ
นําดวงวิญญาณท่ียังคงอยู่ของเหล่าผู้ท่ีกําลังถูกฌาปนกิจท้ังหลาย
ไปพร้อมกับพวกเขา ไม่มีแม้ดวงวิญญาณเดียวของเหล่าผูท่ี้กําลงัถูก
ฌาปนกิจในวันน้ันตกลงสู่ภูมิตํ่า 

หลังจากร่างของคุณป้าหม่าได้ถูกฌาปนกิจแล้ว ลูก ๆ ของเธอได้
พบพระธาตุในเถ้าของเธอกว่า  20  ช้ิน เป็นผลให้ความโศกเศร้า 
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ของลูก ของเธอหายไป พวกเขารู้สึกเป็นสุขมากและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการไปเกิดในอีกโลกหน่ึงหมายถึง
อะไร 

ครอบครัวของคุณป้าหม่าได้เชิญสมาชิกสมาคมท้องถ่ินของเราอยา่งจริงใจไปรับประทานอาหารกับพวกเขา
ท่ีร้านอาหารวีแกน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกสมาคมของเราท่ีเอาใจใส่ ท่ีไปเยี่ยมเยยีนขณะท่ีคุณ
ป้าหม่าป่วยอยู ่และเพื่อขอบคุณพวกเขาท่ีทําสมาธิในช่วง 2-3 วันสุดท้ายของชีวิตคุณแม่พวกเขาเพื่อกลา่ว
อําลา ลูก ๆ คุณป้าหม่ายงัได้บริจาคเงิน 7,000 หยวนจนี เพื่อมอบอาหารวีแกนให้แก่ผูไ้ร้ท่ีอยู่อาศัย 

 
 

 
 
 

25 กันยายน 2558 (2015) 

 

โดยทีมข่าว (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ตามปฏิทินจีนโบราณ พระจันทร์ข้ึนเต็มดวงสง่างามและสว่างท่ีสุด นําพา
ครอบครัวและเพื่อน ๆ มารวมกันด้วยความร่ืนเริงและอัศจรรย์ใจ เทศกาลไหว้พระจนัทร์ หรือท่ีรู้จักเช่นกัน
ในช่ือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ได้ฉลองกันมากว่า 3,000 ปีแล้ว มันเป็นวันพบปะครอบครัวท่ีน่ายินดีและ
ด่ืมดํ่ากับขนมไหว้พระจันทร์วีแกนแสนอร่อย แต่ท่ีสาํคัญท่ีสุดก็เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระจันทร์และ
พระพรมากมายท่ีพระจนัทร์ได้มอบให้แก่โลก      

อันท่ีจริงพระจนัทร์ผู้มีใจเอ้ือเฟื้อ ผูเ้ป็นสัญลักษณ์แห่งสนัติภาพ การรวมกันของครอบครัว การเก็บเก่ียว
ช่วงฤดูร้อน และความเจริญรุ่งเรือง ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปะ บทกวี ตํานาน และเร่ืองเลา่ต่าง ๆ 
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ก็มีประสบการณ์เหนือธรรมดากับเหตุการณ์พระจันทร์เช่นกัน เช่น เม่ือพระจันทร์
หยุดอยู่กับท่ีอยา่งน่าอัศจรรย์เป็นเวลาหลายช่ัวโมงบนท้องฟ้า ขณะท่ีท่านกําลังฉลองเทศกาลไหว้พระจนัทร์ 
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กับนักบวชผู้พาํนักบนเทือกเขาในฟอร์โมซาใน พ.ศ. 2533 (1990) เม่ือท่านและนักบวชท้ังหลายตัดสินใจ
เข้าไปข้างในเพื่อทําสมาธิ พระจันทร์ก็เคลื่อนตัวลงในทันที อีกเหตุการณ์ท่ีนา่อัศจรรย์ก็คือ ขณะอยู่กับนก
นางนวลท่ีกําลงัร้องเพลงและเต้นรําอยู่นัน้ พระจันทร์ก็ทักทายท่านในสเปนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ซ่ึง
เป็นอยู่อย่างน้ันนานหลายช่ัวโมง ซ่ึงท้ังอาจารย์และผู้ช่วยของท่านคนหน่ึงได้เห็นกับตา ท่านอาจารย์อธิบาย
ว่า ทุกชีวิตบนพระจนัทร์ได้รวมตัวกันเพื่อจัดภาพยิ้มของพวกเขาไว้บนพระจันทร์ให้กับท่าน ซ่ึงท่านได้แสดง
ความขอบคุณอย่างสุดซ้ึงแก่พวกเขา 

เราปรารถนาให้ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีรักของเราและสรรพชีวิตท้ังหลายท่ัวโลกและบนพระจันทร์ มี
เทศกาลไหว้พระจนัทร์ท่ีเบิกบานใจท่ีสุด ขอให้เราเต็มไปด้วยความอัศจรรย ์การยกระดับ และความกตัญญ ู
ขณะท่ีพระจันทร์ยงัคงส่องสว่างด้วยความรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์และให้พรแก่โลกของเราด้วยความรักต่อไป
ตลอดกาล 

เพื่อรับฟังท่านอาจารย์บรรยายประสบการณ์บางอย่างของท่านเก่ียวกับพระจนัทร์ กรุณาคลิกลงิค์ต่อไปน้ี 
The Infinite Blessings of Meditation  
http://edenrules.com/index.php?route=product/product&product_id=131 
การชุมนุมนานาชาติในปารีส ฝร่ังเศส 
24, 25 ตุลาคม ปีทองที่ 4 พ.ศ. 2550 (2007) 
ดีวีดี #804 
Be Noble, Think Noble, and Want Only God  
https://www.youtube.com/watch?v=3lviCM5yC0c&index=4&list=PLreW_cIMOF7dOD-
DUXlD5dDwrYJ2i8z0z 
การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และคณะทํางานสถานีโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ 
15 กันยายน พ.ศ. 2557 (2014) ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
 
กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลก 
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21 ตุลาคม 2558 (2015) 

 

ในปี ค.ศ. 1993 ท่านแฟรงค์ เอฟ. ฟาซี แห่งเมืองและเขตปกครองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ได้
ประกาศให้วันท่ี 25 ตุลาคม เป็นวันอนุตราจารย์ชิงไห่เพ่ือระลึกถึงความพยายามอย่างไม่รู้ เหน็ดเหนื่อย
ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสันติภาพและความปรองดองในโลก และการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมอย่างมหาศาลของท่านท่ัวโลก ด้วยความรักและการเอาใจใส่ท่ีไร้เง่ือนไข ท่านอนุตราจารย์ชิง
ไห่ได้ให้ความช่วยเหลือมากมายอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ 
ในยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตของดาวเคราะห์ของเราครั้งนี้ ดวงไฟแห่งความรักและ
ปัญญาอันไร้ขอบเขตท่ีส่องสว่างท่านนําพาการปลอบประโลมและเครื่องนําทางมาสู่ผู้อาศัยบนดาวเคราะห์ของ
เราท้ังหมด พาเราไปสู่อนาคตท่ีน่ารื่นรมย์และโลกท่ีเป็นด่ังสวรรค์ 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีมีเมตตาอย่างท่ีสุดของเรา เราขอส่งคําขอบคุณและความรักอันลึกซ้ึงท่ีสุดจากใจของ
เรามาให้ด้วยความเคารพ เราขอให้ท่านมีสุขภาพดีเยี่ยมและมีความสุขสดชื่น ขณะท่ีสรรพสัตว์ท้ังหลายใน
จักรวาลเฉลิมฉลองวันอันเป็นศิริมงคลนี้ ขอให้ความฝันท้ังหมดของท่านเป็นจริง! เรารักท่าน! 

กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลก 
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22 ธันวาคม 2558 (2015) 

เราขอให้ท่านมีเทศกาลวันหยุดท่ีมีความสุขและสุขสันต์วันปีใหม่วีแกน! ขอให้ช่วงเทศกาลวันหยุดน้ีนําความ
รัก ความสงบ ความสบาย และความสุขแด่ท่านอย่างล้นเหลือ... และได้แบ่งปันอาหารจากพืชแสนอร่อย
มากมายกับครอบครัวอันเป็นท่ีรักและเพื่อน ๆ ท้ังท่ีเป็นมนุษย์และเพื่อนสตัว์ร่วมโลกของเราด้วย 

เราขอขอบพระคุณท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีรักของเราอยา่งสุดซ้ึง สําหรับของขวัญท่ีดีท่ีสุดในวันคริสต์มาส 
ท่ีได้ใช้เวลาอยู่กับเราในปีนีผ้า่นการประชุมและการชุมนุมนานาชาติ   และอยู่เคียงข้างเราเสมอ   จับมือเรา 
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เดินทางไปตามหนทางแห่งจติวิญญาณของเรา ไม่มีคําใดสามารถแสดงถึงความซาบซ้ึงใจท่ีเรามีต่อทุกอยา่ง
ท่ีท่านทํา ท่านผู้มีเมตตาเสมอ การเสียสละท้ังหมดท่ีท่านทําเพื่อนําความรักท่ีไร้เงื่อนไข พระพร และความรู้
แจ้ง มาสู่ชีวิตของเราและสู่ชีวิตของสรรพสัตว์ท้ังปวงในจกัรวาลน้ี 

แด่อาสาสมัครทุกคนและองค์กรทุกองค์กร ซ่ึงได้ช่วยและยังช่วยผู้ท่ีอยู่ในภาวะท่ียากลาํบากต่อไป 
แด่ผู้นาํและบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงส่งเสยีงเรียกร้องเร่ืองความเสมอภาคของทุกชีวิตและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างกล้าหาญ 

แด่ผู้อ่านท่ีใจดีทุกท่าน ท่ีนั่งอยู่ท่ีบ้าน และแบ่งปันความคิดเชิงบวกและคําสวดให้โลกมีสันติภาพ 

แด่พระผู้เป็นเจา้ สภาจักรวาลด้ังเดิม และสวรรค์ ท่ีได้นําทาง ท้ังท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น 

แด่พระเยซูคริสต์เจา้ ผู้ท่ีเราฉลองวันประสูติของท่านในวันคริสต์มาส และแด่เหล่ามหาอาจารย์ทุกท่าน 
สําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ท่ีถ่อมตนลงมายงัโลกเพื่อแบ่งปันความรัก สนัติสุข และความปีติยนิดีแก่โลกของ
เรา 

ขอบคุณท่ีช่วยนําพาดาวเคราะห์ของเราและผู้อาศัยบนโลกท้ังหมดไปสู่อนาคตท่ีสดใสมากข้ึน 

เราปรารถนาให้ปี พ.ศ. 2559 (2016) และตลอดไป เต็มไปด้วยแสงแห่งความรักและความสงบภายใน! สุข
สันต์เทศกาลวันหยุด! 
 
ข้อความพิเศษ : ขอให้ระลกึถึงคําเตือนด้วยความรักของท่านอาจารย์ ท่ีให้ปกปักรักษาสิง่แวดล้อมอันมีค่า
และต้นไม้ท่ีสวยงามของเรา ขอให้กรุณาใช้ต้นคริสต์มาสเทียมแทนต้นไม้จริง 
 
กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ตา่ง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลก 
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7 กุมภาพนัธ์ 2559 (2016) 

 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ปีทองท่ี 13 พ.ศ. 2559 (2016) ครอบครัวต่าง ๆ ท่ัวโลกกําลงัฉลองตรุษจีน พ.ศ. 2559 
(2016) ซ่ึงเป็นปีวอก ด้วยประวัติศาสตร์กว่า 4,000 ปี เทศกาลตรุษจนีหรือท่ีรู้จักกันว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผล ิ
เป็นวันหยดุเทศกาลท่ีสาํคัญท่ีสุดวันหน่ึงของชุมชนเอเชียมากมาย 

มีพลงั อยากรู้อยากเห็น และเจ้าเสน่ห ์ ลงิเป็นตัวแทนของความฉลาดเฉลยีวและข้ีเลน่ เราจึงคาดว่าปีนี้จะ
นํามาซ่ึงกําลงัใจท่ีดี และปัญหาต่าง ๆ จะถูกแก้ไข และมีความสงบสุขมากข้ึนท่ามกลางความสัมพนัธ์ฉันท์
เพื่อนในหมู่สรรพชีวิตท้ังหลาย เพื่อฉลองการเร่ิมต้นท่ีสนุกสนานของปีวอก เพื่อนและครอบครัวจะมา
รวมตัวกันในเทศกาลต่าง ๆ รวมท้ังตกแต่งร้านค้าและถนนหนทางด้วยโคมไฟสีแดงและป้ายบทกลอนคําคม
ของฤดูใบไม้ผลิ และชมการเต้นสงิโตตามประเพณีซึง่เช่ือกันว่าจะนําความโชคดีมาให้ และมีการให้ซองแดง
โชคดีท่ีบรรจุเงินของขวัญให้แก่เด็ก ๆ และผูส้งูอาย ุ

ใน พ.ศ. 2557 (2014) การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกับคณะทํางานโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ท่านอนุตรา
จารย์ชิงไห่ได้อวยพรตรุษจีนให้กับโลกดังน้ี 
(http://edenrules.com/index.php?route=product/product&filter_name=joy+of+homecomi
ng&product_id=1175) 
 

อ : ฉันปรารถนาส่ิงท่ีดท่ีีสุดและดีย่ิง ๆ ข้ึนและย่ิงข้ึนตลอดเวลาให้กับโลกท้ังหมดและ
ส่ิงมีชีวิตทุกผู้ทุกนามบนดาวเคราะห์ดวงนี้ ขอให้มีความสงบสุข ความรัก และความสามคัคี
ให้แก่กัน ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณสวรรค์ท้ังปวงท่ีช่วยเหลือเรา ขอบคุณ ขอบคุณ ใน
ฐานะท่ีเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์นี้ เราขอขอบคุณ 
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เราขอขอบคุณท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีรักของเราและพลงัอํานาจในจักรวาลอยา่งสุดซ้ึง ท่ีช่วยเหลือท่าน
นําพาการยกระดับมากยิง่ ๆ ข้ึนมาสู่โลกในแต่ละปี เช่นเดียวกับท่ีเราปรารถนาให้ทุกสรรพสิง่ท่ัวโลกให้มีวัน
ตรุษจีนวีแกนท่ีได้รับพรและมีความสุขท่ีสุด! ด้วยดวงประทีปอันโชติช่วงแห่งความรักอันไร้เงื่อนไข ความ
เมตตาอันไร้ขอบเขต และแสงอันส่องสว่างของท่านอาจารย ์ เราสวดขอให้ปีใหม่น้ีนําพาสันติภาพและ
ความรู้แจ้งมาสู่สรรพสัตว์ท้ังปวง 

กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลก 
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21 กุมภาพันธ์ 2559 (2016) 

 

วันน้ีเรารู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ่งท่ีได้ฉลองวันอนุตราจารยชิ์งไห่ ซ่ึงได้รับการสถาปนาโดยผู้ว่าการรัฐภาค
ตะวันตกตอนกลาง 6 รัฐในสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (1994) ในงานพิธีอันยิง่ใหญ่ท่ี
ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับรางวัลผู้นําทางจิตวิญญาณของโลกเพื่อเป็นการสดุดีความ
ห่วงใยและการช่วยเหลืออย่างไร้เงื่อนไขของท่านและผลงานด้านจติวิญญาณอันใหญห่ลวงของท่านท่ีช่วย 
เหลือผู้คนนับไม่ถ้วนท่ัวโลก ปัจจุบันวันอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับการเฉลิมฉลองระดับนานาชาติกับการฉลอง
ท่ีร่ืนเริง 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีรักยิง่ เราขอขอบพระคุณท่านด้วยความถ่อมตนของเราอยา่งสุดซ้ึงและตลอดไป  
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สําหรับความใจดีและของขวัญท่ีหาท่ีเปรียบไม่ได้ท่ีท่านมีให้กับโลกและจักรวาลอยา่งไม่หยุดยัง้และยกระดับ
เราทุกคนด้วยความรักท่ีไม่มีสิ้นสดุ ปัญญา ความกลา้หาญ และความเมตตาของท่าน 

เราขอส่งความปรารถนาดีท่ีสดุแด่ทุกท่านในวันอนุตราจารย์ชิงไห่! 

กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลกท่ี 
https://news.godsdirectcontact.net/the-supreme-master-ching-hai-day/ 
 

 

6 พฤษภาคม 2559(2016) 

 

แด่ท่านอาจารย์ท่ีรักย่ิงของเรา 

ความอบอุ่นของพระอาทิตยข์องท่านแผ่ไปยังจักรวาล หล่อเลีย้งจิตวิญญาณท่ีโหยหา 

พระพรจากความรักของท่านแผ่ไปยังโลกทุกโลก นําทางลกูแกะหลงทาง  

ด้วยคําสอนของท่าน เราสุขสาํราญใจในความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าทุกวัน 

ด้วยตัวอยา่งในการอุทิศชีวิตของท่านเพื่อยกระดับสรรพชีวิตท้ังหลาย  

เราเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของการให้และรักแท้ซึ่งอยูเ่หนือเช้ือชาติ สญัชาติ และสายพันธ์ุ 

ผ่านกาแล็กซีตา่ง ๆ ท่านได้นาํข้อความจากจักรวาลด้ังเดิม 
ช่างเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติทุกคน ! 
ช่างเป็นแสงอันเจดิจา้สาํหรับผู้ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมท้ังหลาย ! 
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เน่ืองในวันแม่นี ้
ในนามของสมาชิกสมาคมของเราในโลกน้ี 
เราขอส่งคําขอบคุณและความปรารถดีอย่างท่ีสุดแด่ท่าน - ท่านผู้เป็นท่ีรักของเราตลอดกาล ! 

เราขอให้ท่านสุขสันต์วันเกิดและอ่อนเยาว์ งดงาม สุขภาพแข็งแรง และเบิกบานใจตลอดไป ! 
เรารักท่าน ท่านอนุตราจารยชิ์งไห่ ! 

แด่คุณแม่ท่ีมหัศจรรย์ทุกท่านท่ัวโลก 
ความรักอันมีค่าของท่านเติมเต็มชีวิตของเราให้สุขใจไม่รู้จบ 
ท่านทํางานหนักเพื่อจัดหาทุกอย่างท่ีจําเป็นให้แก่เรา 
บ้านท่ีเต็มไปด้วยความรัก ซ่ึงเป็นรากฐานสาํหรับชีวิตท่ีเติมเต็มและเป็นอิสระ... และทําให้เราเหลิงด้วยสิง่
ต่าง ๆ อีกมากมาย ! 

(ถึงกระน้ันก็ตาม ของขวัญท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีเรามีก็คือ ท่าน) 

การช่วยเหลืออยา่งสมํ่าเสมอของท่าน ด้วยการอยู่เคียงข้างเราในทุกย่างก้าว นําพาความอบอุ่นมาสู่ใจของ
เราไม่ว่าจะอยู่หา่งไกลแค่ไหนก็ตาม 

จากท่ีท่านได้อุทิศตนอย่างเงยีบ ๆ เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 
มนุษยชาติสามารถมองเห็นอนาคตท่ีดยีิ่ง ๆ ข้ึน 

ดังน้ันในวันแม่นี้ เราขอแบ่งปันคําขอบคุณอย่างไม่สิ้นสดุและวันท่ีมีความสุขท่ีสุดให้กับทุก ๆ ท่านท่ีรับ
บทบาทท่ีเป่ียมด้วยรักอย่างไร้เงื่อนไขของแม่คนหน่ึง! 
 
กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลกท่ี 
https://news.godsdirectcontact.net/commemorating-beloved-masters-birthday-
celebrating-mothers-day-may-8-2016/ 
 
 

 
 

16 พฤศจิกายน 2559 (2016) 

ทีมข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับภาษาจีน) 

เน่ืองในโอกาสพเิศษน้ีในเดือนพฤษภาคม ปีทองท่ี 13 พ.ศ. 2559 (2016) ต้นไม้สีเขียวท่ีศูนย์ซีหูถูกประดับ
ด้วยลูกบอลเรืองแสงท่ีมีสีสนัสดใส สีม่วงและแดงคาร์เนช่ัน เอ่อล้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นและซาบซ้ึงใจ 
รวมท้ังการสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนานทุกหนแห่ง ในตอนบ่าย สมาชิกสมาคมของเราเกือบ 3,800 คนและ
แขกจากออสเตรเลีย จนี ฟอร์โมซา อินเดีย เกาหลี มาเก๊า สิงคโปร์ และสหรัฐ ได้รวมตัวกันท่ีโถงทําสมาธิ
ในป่าเพื่อฉลองวันเกิดของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และวันแม่ 
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ในการเร่ิมต้นงานเฉลิมฉลอง พิธีกรได้แสดงบัตรอวยพรท่ีสมาชิกสมาคมชาวฟอร์โมซาจัดทําให้ท่านอาจารย ์ 
และตามด้วยการแสดงท่ียอดเยี่ยมและน่าอัศจรรย์ต่าง ๆ ชุดหน่ึง 

การแสดงแรกบนเวทีคือ ผู้พทัิกษ์วัชรธรรม 2 ท่าน ถือกระถางธูปและนําทางเทพธิดากลุ่มหน่ึง แสดงโดย
สมาชิกสมาคมของเราจากเหมียวลี ่ ลงจากสวรรค์มาบนโลก เคลา้คลอด้วยดนตรีแห่งสวรรค์ แล้วเหลา่
เทพธิดาท้ังหลายได้ฟ้อนรําประหน่ึงว่าพวกเขาสามารถนําพาผู้ชมสู่ดินแดนสวรรค์อันศักด์ิสิทธ์ิ 

ต่อไป สมาชิกสมาคมจากไทเป ได้เลน่เพลงช่ือ "Amoura Graffiti" ด้วยพณิจีน แสดงออกถึงความรัก
ระหว่างอาจารย์และศิษย ์ และความผูกพันฉันครอบครัวระหว่างลูกหงส์กับพ่อแม่ของเขา และตามด้วย
สมาชิกสมาคมของเราคนหน่ึงซ่ึงร้องเพลงช่ือ "แม่จา๋ กรุณารักษาสุขภาพด้วย!" เป็นภาษาฮกเก้ียนของ
ไต้หวัน และการรําพัดไท่เก๊กกังฟูโดยสมาชิกสมาคมคนหน่ึง จากชางหัว ฟอร์โมซา 

การแสดงต่อมารวมถึงสมาชิกสมาคมชาวออสเตรเลยี ร้องเพลงท่ีเธอแต่งข้ึนเอง "กลับมาเถิด! เรารู้สึก
ขอบพระคุณ" ซ่ึงเป็นการขอบพระคุณอาจารย์ท่ีได้ช่วยปลุกจิตวิญญาณของเรา ซ่ึงสมาชิกสมาคมจากไทเป 
ฟอร์โมซา แสดง "การรําพัดท่ีงดงามสาํหรับเทศกาลอันสขุสันต์" เพื่ออวยพรแด่ท่านอาจารย์และคุณแม่ทุก
คนให้สุขสนัต์วันแม่ สมาชิกสมาคมคนหน่ึงจากไถหนาน ฟอร์โมซา แสดงการเล่นพณิของจีนเพลง "ฝันถึง
ชายแขนเสื้อ" ทําให้ผู้ฟงัได้จนิตนาการถึงการเคลื่อนไหวท่ีงดงามของการร่ายรําชายแขนเสื้อของจีน สมาชิก
สมาคม 2 คนจากไทเปบรรเลงเพลงอันวิจติรของท่านอาจารย์ช่ือ "ริมฝัง่แม่น้ํา" ด้วยเปียโนและไวโอลิน  ซ่ึง
แสดงถึงการเฝา้คอยด้วยความคิดถึงของเราท่ีมีต่ออาจารย์ การแสดงเป่าขลุย่ไอริชซ่ึงจับใจผู้ฟงั เสมือนพา
พวกเขาไปสู่การพักผ่อนสบาย ๆ ในชนบท และสมาชิกสมาคมคนหน่ึงจากเถาหยวน ฟอร์โมซา เล่นกีตาร์
เพลงอมตะของท่านอาจารยช่ื์อ "ฉันจะรักคุณตลอดไป" 
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สมาชิกสมาคมคนอ่ืน ๆ จากนานาประเทศก็ได้ร่วมนําเสนอการแสดงท่ีตื่นตาต่ืนใจ เช่น "เพลงหน่ึง อุทิศแด่
แม่" บทกวีทางจิตวิญญาณช่ือ "ฉันได้เอาชนะอุปสรรคท้ังปวง" และการแสดงเร่ือง "การขัดจงัหวะความฝัน" 
จากละครงิ้วเร่ือง "ศาลาดอกโบต๋ัน" ซ่ึงเขียนโดย ทัง เซียนซู ในสมัยราชวงศ์หมิง 

และตอนท้ายของการแสดง นักแสดงทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลง "แม่ ท่านยอดเยีย่ม" เพื่อขอบคุณพระเจา้
และท่านอาจารย์ สําหรับพระพรท่ีทําให้เราสามารถเดินไปอยา่งม่ันคงบนเส้นทางแห่งจติวิญญาณ ได้
บําเพญ็วิถีกวนอิม และสว่างข้ึน มีความสุขมากข้ึน และอยู่ไกลพ้ระเจา้มากข้ึนทุกวัน 

สุดท้าย หลงัจากแบ่งปันเค้กวันเกิดวีแกนของท่านอาจารย์ สมาชิกสมาคมและแขกของเราได้อําลาอาราม
แห่งสวรรค์ซีหูด้วยความสบายใจ และอวยพรให้อาจารย์สขุสันต์วันแม่ 
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14 กันยายน 2559 (2016) 

 

15 กันยายน ปีทองที ่13 พ.ศ. 2559 (2016) 

เช่ือกันว่าเป็นวันท่ีพระจนัทร์เต็มดวงท่ีใหญ่และสว่างท่ีสดุในรอบปี จันทร์เพญ็สุกใสในฤดูเก็บเก่ียวได้รับการ
บูชามากว่า 3,000 ปีแล้ว เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงหรือเทศกาลไหว้พระจนัทร์นี้ มีข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า 
เดือน 8 ตามปฏิทินจนีโบราณ 

การฉลองเทศกาลไหว้พระจนัทร์มีในเอาหลัก จีน ฟอร์โมซา ฮ่องกง เกาหล ีมาเก๊า และฟิลิปปินส ์และใน
ชุมชนเอเชียมากมายรอบโลก ด้วยประเพณีท่ีหลากหลาย ประเพณีบางอย่างรวมถึงการมีความสุขกับการ
พบปะครอบครัว การจุดโคมไฟ แบ่งปันผลไม้และขนมไหว้พระจันทร์ท่ีแสนอร่อยกับคนท่ีรัก การกราบไหว้
บรรพบุรุษ การชมพระจันทร์ท่ีงดงาม และการแสดงความขอบคุณแด่พระจนัทร์ท่ีให้ของขวัญท้ังหมดแก่เรา 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เล่าเร่ืองความสัมพันธ์พเิศษท่ีท่านมีกับพระจันทร์ในหลายโอกาสด้วยกัน ระหว่าง
การชุมนุมกันในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ค.ศ. 2015 ท่านได้บอกเลา่ประโยชน์บางอย่างท่ีพระจันทร์นํามา
ให้เราผู้ซึง่อาศัยอยู่บนโลกน้ี และบอกด้วยว่าบ่อยคร้ังท่ีท่านขอบคุณพระจันทร์ 

"เราจะต้องขอบคุณพระจันทร์ เน่ืองมาจากพระจันทร์ ดาวเคราะห์ของเราจึงดํารงอยู 
แท้จริงแล้ว ไม ส่ิงที่ฉันหมายถึงคือหลายอยางรวม ๆ กัน พระจันทร์อยูในที่ ๆ ทานอยู 
เพื่อให้เราได้มีชีวิตอยูที่น่ี เข้าใจไหม? ทุกส่ิงมีสมดุล เราจึงมีชีวิตบนดาวเคราะห์น้ีได้ 
โอเค? เราจึงต้องขอบคุณพระจันทร์อยางแท้จริง ฉันขอบคุณพระจันทร์ตลอดเวลา ที่มีจิต
ในการชวยชีวิต ที่ให้พลังในการคํ้าจุนชีวิต" 

เราขอแสดงความขอบคุณท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อยา่งสุดซ้ึง ท่ีช่วยให้เราเข้าใจว่าพระจันทร์ท่ีสงา่งาม
อํานวยสิ่งต่าง ๆ ให้เรามากมาย เราขอขอบคุณและสาํนึกในบุญคุณของพระจันทร์ด้วยความจริงใจในความ 
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งดงามของท่านและทุกสิง่ท่ีท่านทําเพื่อรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในสมดุล 

ขอส่งความปรารถนาดีท่ีสุดแด่ทุกชีวิตสําหรับงานเทศกาลไหว้พระจนัทร์ท่ีอัศจรรย์และเบิกบานใจคร้ังน้ี! 

กรุณาเพลิดเพลินกับบัตรอวยพรแด่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่จากศูนย์ต่าง ๆ ของสมาคมของเราท่ัวโลก 

 
 

 
 

 

 
 

23 ตุลาคม 2559 (2016) 
 
ในวันท่ี 25 ตุลาคม วันอนุตราจารย์ชิงไห่มีการฉลองกันท่ัวโลกอยา่งร่ืนเริง วันแห่งสริิมงคลน้ีได้ถูกประกาศ
โดย ท่านผู้ทรงเกียรติ แฟรงค์ เอฟ. ฟาซี นายกเทศมนตรีเมืองฮอน-โนลูล ูรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 
2536 (1993)  เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  ท่ีท่านได้สนับสนุนสันติภาพของโลกอย่างไม่ย่อท้อ  
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การท่ีท่านมีความรักและการรับใช้ท่ียิ่งใหญ่ไพศาลและไร้เงื่อนไข และการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน
ต่องานด้านมนุษยธรรมท่ัวโลกอย่างมีนํ้าใจมากของท่าน 

การอุทิศตนอันประเมินค่ามิได้ท่ีมีต่อศักด์ิศรีและความผาสุกของทุกชีวิตและเพื่อสร้างสันติภาพท่ียัง่ยืนบน
โลกของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ดําเนินไปผา่นการทําสมาธิอันลึกซ้ึงของท่าน คําสอนท่ีรู้แจ้งของท่าน และ
ตัวอย่างอันสงูสง่ของท่าน ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ยังได้ยกระดับดาวเคราะห์ของเราโดยการช่วยเหลือผู้ทุกข์
ยาก รวมถึงผู้ลีภ้ัย บุคคลท่ีด้อยโอกาส และเพื่อนสัตว์ร่วมโลก และโดยการกระตุ้นให้มนุษยชาติกลับสู่
ธรรมชาติท่ีมีเมตตาท่ีอยูภ่ายในตัวตนของเรา และหยุดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยการยอมรับอาหาร  
วีแกน 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ท่ีรักยิง่ของเรา ท่านเป็นต้นกําเนิดแห่งความรัก ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ
ท้ังมวล เราขอขอบพระคุณช่ัวนิรันดร์สําหรับสิ่งท้ังปวงและการอุทิศตนอยา่งนับไม่ถ้วนท่ีท่านทําเพื่อนําพา
อิสรภาพ การหลุดพ้น และความสุขสบายมาสู่ดวงวิญญาณท้ังปวง เราปรารถนาด้วยความเคารพ ให้ท่านมี
ความสงบและความสขุตลอดไป มีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม และมีความร่ืนเริงมากมาย ขณะท่ีสรรพชีวิต    
ท่ัวจักรวาลอันมหัศจรรย์ของเราเฉลิมฉลองวันอันรุ่งโรจน์น้ี! 

สมาชิกสมาคมของเราจากท่ัวโลกได้แสดงความขอบคุณและความเคารพจากก้นบ้ึงของหัวใจแด่ท่าน
อาจารย์ด้วยบัตรอวยพรต่อไปน้ีท่ี https://news.godsdirectcontact.net/supreme-master-ching-
hai-day-25th-october-2016-160538/ 
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4 มีนาคม 2560 (2017) 

โดย กลุ่มข่าว (ตน้ฉบับภาษาอังกฤษ) 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยุติการให้บริการอาหารเน้ือสัตว์ในงานเลี้ยงท่ีเป็น
ทางการทุกงาน เน่ืองจากความเสยีหายด้านสิ่งแวดล้อมมากมายเกิดจากการผลิตปศุสัตว์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุณบาร์บารา เฮนดริกส ์ได้เน้นว่า กระทรวงจะต้องเป็นแบบอยา่งท่ีด ีโดยได้กลา่วว่า 
"เราต้องการสร้างตัวอยา่งท่ีดีในการปกป้องภูมิอากาศ เพราะอาหารมังสวิรัติเป็นมิตรกับภูมิอากาศมากกว่า
เน้ือสัตว์และปลา" 

นอกจากน้ี กระทรวงได้ออกคําสัง่ว่า ส่วนประกอบของอาหารควรมาจากแหลง่เกษตรอินทรีย์ และมาจาก
การค้าขายตามฤดูกาลในท้องถ่ินและเป็นธรรมจะดีกว่า เพื่อพยายามลดคาร์บอนฟุตพรินต์ (การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก) ของอาหารของพวกเขาให้มากยิง่ข้ึน และเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท้องถ่ิน คําสั่งห้ามน้ีมีผล
บังคับใช้แล้วต้ังแต่สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 (2017) 

กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เอาใจใส่ต่อการ
กระทําของพวกเขาเช่นกัน และได้แถลงว่า ทางกระทรวงได้ขอให้ผู้จัดทําอาหาร "ลดปริมาณเน้ือสัตว์และ
ปลาในรายการอาหารของพวกเขาลงอยา่งมีนยัสาํคัญ" 

เราขอช่ืนชมอย่างจริงใจต่อท่านรัฐมนตรีบาร์บารา เฮนดริกส์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง 
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สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีได้สร้างตัวอยา่งอันโดดเด่นในการสั่งห้ามเน้ือสัตว์ โดยการนําไปสูยุ่คทองและ
การกระทําท่ีมีเมตตาต่อดาวเคราะห์ของเรา เพื่อนสัตว์ และประชาชนของผืนโลกผู้ให้กําเนิด 

เครดิตภาพ : Suzette-www.suzette.nu-Oranges-marinated tofu-15June2010-Wikimedia 
Commons-CC BY 2.0 

 
 

 

 
 

 
16 มิถุนายน 2559 (2016) 

โดย ทีมข่าวสหรัฐอเมริกา (ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) 

ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ผูนํ้าโลกจาก 196 ประเทศ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมประจําปีรัฐภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 21 
(COP21 - คอป21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพือ่เจรจาข้อตกลงของโลกในการลดการเปลีย่นแปลง 
ภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนเหตุการณ์สําคัญน้ีและสง่เสริมการเป็นวีแกนซ่ึงเป็นทางออกท่ีทรงพลังต่อภาวะ
โลกร้อน สมาชิกสมาคมของเราจาก เอาหลัก แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก ฟอร์โมซา ฝร่ังเศส เยอรมนี 
ปารากวัย เกาหลีใต้ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ได้ทํางานร่วมกันในการแจกจา่ยข้อมูลท่ีสําคัญยิง่และอาหาร
วีแกนม้ืออร่อยให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

เรารู้สึกปลื้มปิติและเบิกบานใจมากเม่ือเราได้รับข้อความพิเศษท่ีให้กําลงัใจจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่    ซ่ึง 
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ท่านได้กล่าวในน้ันให้แพร่ข้อความเร่งด่วนเร่ืองคอป21ของท่านให้แก่ผู้คนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
นอกเหนือจากเหลา่ผูนํ้าสําคัญ และให้มอบแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ด้านนอกการประชุม และแก่ใครก็ตามท่ี
สนใจด้วย ท่านได้แสดงความขอบคุณของท่านสาํหรับความพยายามท่ีจริงใจของเราและบอกว่า มันน่า
ประทับใจมาก ท่านอาจารย์ได้ส่งความรักของท่านมาด้วย 

ในระหว่างการประชุม 2 สปัดาห์ เราได้ส่งอาหารกล่องวีแกน 250 กล่องให้แก่ผู้แทนสหประชาชาติ ผู้
ทํางานของเอ็นจีโอ ทูตานุทูต และนักข่าวต่าง ๆ ทุกวัน อาหารแต่ละม้ือรวมถึงอาหารตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีหลากหลายและของหวาน กล่องท้ังหมดลว้นทําจากวัสดุท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและติด
ป้าย “อาหารวีแกน : ทางออกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับปฏิบัติการภมิูอากาศ – เพื่อนํ้า ผืนดิน อาหาร ป่า มหาสมุทร 
ระบบนิเวศ ต้นทุน และสุขภาพ” คนจาํนวนมากชอบอาหารของเรามาก อาทิ เพลสทูบี (Place to B) ซ่ึง
เป็นสาํนักงานใหญ่ของสื่อมวลชน ได้โพสต์ข้อความดังต่อไปน้ีลงบนเฟสบุ๊คเพจของพวกเขา “ขอขอบคุณ 
เลิฟว่ิงฮัท ปารีส อยา่งมาก ท่ีจัดเตรียมม้ืออาหารวีแกนแสนอร่อยอย่างท่ีสดุให้ฟรีเป็นเวลา 2 สปัดาห์” เรา
ยังได้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์วีแกนท่ีหรูหราในการฉายภาพยนตร์ ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันภาพยนตร์ของ
ประชาชน (the Citizen Film Institute - เดอะซิติเซนฟิล์ม อินสติติวท์) ในวันท่ี 10 ธันวาคม ซ่ึงเป็นท้ัง
วันสิทธิมนุษยชนสากลและวันสิทธิสตัว์สากลด้วย 

นอกจากน้ี เราได้ส่งถุงของขวัญให้บุคคลสําคัญจาก 64 ประเทศ แต่ละถุงบรรจหุนังสือ จากวิกฤตสูส่ันติสขุ 
– วิถีวีแกนออร์แกนิกคือคําตอบ (http://www.crisis2peace.org/th/) ของอนุตราจารย์ชิงไห่ 1 เล่ม, 
แผ่นปลิวการใช้ชีวิตทางเลือก, หนังสือตํารับอาหารวีแกน 1 เล่ม, ชุดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(http://iwordpress.kr/climate-change-kit/), ดีวีดีในหัวข้อต่าง ๆ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
และ เสื้อยืดคอกลม “เป็นวีแกน สร้างสันติสุข” 1 ตัว  เราได้มอบ ดีวีดีความรักกับนํ้าตาอันเงยีบงนั 
(Loving the Silent Tears - เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) ให้บุคคลสาํคัญจาํนวนมากด้วยตนเอง รวมท้ัง
ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ท่านฟรังซัวส์ ออลลองด์, ประธานคอป21 ท่านลอเรนต์ ฟาเบียส และนายกรัฐมนตรี
ประเทศไอร์แลนด์ ท่านเอ็นดา เคนนี  เม่ือนายกรัฐมนตรีเคนนีได้เปิดตลบัดีวีดีออก ท่านจําภาพของท่าน
อาจารย์ได้ และถามว่า “น่ีคือท่านอาจารย์ชิงไห่ใช่ไหม?” 

ในวันท่ี 12 ธันวาคม เราได้รับจดหมายจากท่านอาจารยท่ี์ส่งถึงผูนํ้าโลกท่ีคอป21 ท้ังหมดพร้อมกับแนะนํา
พวกเขาอยา่งเร่งด่วนให้ลงคะแนนเสยีง และนํากฎหมายวีแกนไปใช้เพื่อเสถียรภาพของภูมิอากาศและ
ช่วยชีวิตต่าง ๆ ให้พ้นภัย ท่านอาจารย์เขียนว่า “มิฉะน้ันแล้วชีวิตบนโลกก็จะสญูสิน้และเรากําลงักระทํา
การท่ีเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าท้ังหลายและการทําสงครามรวมกัน” การรู้สึกได้ถึงความสําคัญอันยิง่ยวดของ
เน้ือหา เราจงึทํางานกันตลอดท้ังคืนและได้ส่งจดหมายน้ีผ่านทางอีเมล์ไปยังผู้นาํหลายร้อยคน ในวันรุ่งข้ึน 
เราได้แจกสาํเนาออกไปอีก 4,000 ฉบับ พร้อมกับถุงของขวัญให้แก่ผู้คนท่ีเราพบเจอ เราได้พูดคุยถึง
ความสาํคัญของอาหารวีแกนขณะได้รับการสัมภาษณ์จากสถานีวิทยุของสวีเดนด้วย 

ระว่างการประชุมสุดยอด เราได้เข้าร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมมากมายเพื่อนําข่าวสารวีแกนสู่สาธารณ- 
ชน  อาทิ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน  เราได้เข้าร่วมการเดินขบวนอย่างเงยีบ ๆ  พร้อมถือป้ายข้อความ   “เป็น 
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วีแกน สร้างสันติสุข” และวันท่ี 3 ธันวาคม ได้นําเสนอละครเร่ืองหน่ึงในช่วงงานอัลเทอร์เนติบา ซ่ึงเป็นงาน
เทศกาลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดงานหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส ละครเร่ืองน้ีแสดงโดยมีดนตรีบรรเลง
ประกอบด้วยจังหวะกลอง ซ่ึงเน้น “เป็นวีแกน สร้างสันติสุข” เป็นทางออกเพือ่ยุติการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ 

คอป21 จบลงด้วยข้อตกลงท่ีเรียกร้องให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์สุทธิ
เป็นศูนย์ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 21 เราขอขอบคุณผู้นาํโลกทุกท่านท่ีพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศให้น้อยลง และขอภาวนาเพื่อความอยู่รอดของสรรพชีวิตท้ังหลาย
บนโลกว่า ผู้นําท้ังหลายจะเอาใจใส่กับคําแนะนําท่ีเร่งด่วนของท่านอาจารย์และนํากฎหมายวีแกนท่ีมีเมตตา
ไปใช้ในทันที 

บุคคลสาํคญัทีเ่ข้าร่วม คอป21 (COP21) 

 

คุณช็องตาล บิยา สตรี
หมายเลข 1 แห่งแคเมอรูน 

(ขวา) 

ท่านผู้ทรงเกียรติ ดร.ทิโมธี 
แฮร์ริส นายกรัฐมนตรี

ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส 

ท่านแม็กคี แซลล์ 
ประธานาธิบดี 
ประเทศเซเนกัล 

ท่านผู้ทรงเกียรติ มิโร เซราร์ 
นายกรัฐมนตรี 

ประเทศสโลวีเนีย 

ท่านผู้ทรงเกียรติเพอร์รี คริสตี 
นายกรัฐมนตรี 

บาฮามาส 

ท่านอัล กอร์ 
อดีตรองประธานาธิบดี 

สหรัฐอเมริกา 

ดร. เทวอลเด เบอร์ฮัน เกเบร 
อิกเชปเบอร์ อธิบดีกรมปกป้อง
ทางส่ิงแวดล้อมแห่งเอธิโอเปีย 

ท่านจอห์น แอกยีคัม คุฟเออร์ 
อดีตประธานาธิบดี 

แห่งสาธารณรัฐกานา 

ท่านผู้ทรงเกียรติ 
เอ็นดา เคนนี 

นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ 

ท่าน ดร.ยอร์ช อิวานอฟ 
ประธานาธิบดีแห่งมาซิโดเนีย 

ท่านมานูเอล ปุลการ์-วิดาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ส่ิงแวดล้อม ประเทศเปรู 

คุณเฮเฮอร์สัน อัลวาเรซ 
อดีตสมาชิกสภาคองเกรส
แห่งประเทศฟิลิปปินส์ 
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อาหารบุฟเฟต์ทีจ่ัดโดยสมาชิกสมาคมของเราในการฉายภาพยนต์เร่ืองสิทธสิตัว์ 

มงเทรย ประเทศฝร่ังเศส  3 ธนัวาคม 2558 (2015) 

 

การชุมนุมใหญ่ 9 ธันวาคม 2558 (2015) 

การจัดเตรียมอาหารวีแกน 
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ตํารวจและเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งสหประชาชาต ิ

กําลังรับถงุของขวัญ 

 
 

 
 

3 กันยายน 2559 (2016) 

 

โดยกลุ่มข่าวเกาหลี (ต้นฉบับเป็นภาษาเกาหลี) 

ตอนบ่ายของวันท่ี 2 เมษายน ปีทองท่ี 13 พ.ศ. 2559 (2016) สมาชิกสมาคมของเราในประเทศเกาหลีใต้
ได้จัดงานฉายภาพยนตร์สละครเพลงเร่ืองความรักกับนํ้าตาอันเงยีบงนั (Loving the Silent Tears - เลิฟ
ว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) อีกคร้ังท่ีศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมุงยอง ในเมืองมุงยอง อากาศดีมากและดอกไม้
ฤดูใบไม้ผลิสสีันหลากหลายกําลงัเบ่งบานไปท่ัวทุกหนแห่ง 

ในสถานท่ีประชุมท่ีทันสมัยและมีสไตล ์มีการแสดงงานศิลปะอันงดงามของอาจารย์มากมายรวมท้ังภาพวาด 
โคมไฟอายยุืน เสื้อผ้าแห่งสวรรค์ เอส.เอ็ม. และอัญมณี เอส.เอ็ม. ผู้เข้าชมมากมายชอบสิ่งท่ีจดัแสดงมาก
และได้ถ่ายรูปกันมากมาย ทุกท่ีนั่ง 310 ท่ีในโรงภาพยนตร์เต็มท้ังหมด 

หลังการชมละครเพลงท่ีได้รับแรงบันดาลจากบทกวีของท่านอาจารย ์      แขกได้รับการต้อนรับด้วยชาและ 
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อาหารว่างวีแกน เราได้มอบดีวีดีชุดหรูเร่ืองความรักกับนํ้าตาอันเงียบงัน (Loving the Silent Tears - เลิฟ
ว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) เป็นของขวัญให้แก่ผู้ท่ีต้องการรู้เก่ียวกับละครเพลงเร่ืองน้ีเพิม่เติมหรือผู้ท่ีต้องการ
จะเพลิดเพลินกับมันท่ีบ้าน ผูรั้บต่างเป็นสุขมาก! 

ผู้คนมากมายหลัง่นํ้าตาระหว่างชมภาพยนตร์ สภุาพบุรุษท่านหน่ึงกลา่วว่า เขารู้สึกถึงอารมณ์พร่ังพรูอยา่ง
ฉับพลนัขณะชมละครเพลง และเขาอยากให้บุตรชายของเขามาชมมันด้วย สตรีชราคนหน่ึงท่ีกําลงัเช็ดนํ้าตา
ของเธอแม้แต่หลังจากละครเพลงได้จบลงแล้วและได้กล่าวว่า “มันทําให้ฉันซาบซ้ึงท่ีได้ยินว่า ความสงบสุข
จะต้องค้นหาจากภายใน ละครเพลงน้ีซาบซ้ึงใจมาก” เม่ือเราได้ขอบคุณบุคคลท่ีรับผดิชอบโรงภาพยนตร์ซ่ึง
เป็นผู้ท่ีอยู่กับเราตลอดการฉายภาพยนตร์ด้วย เขาตอบว่า “มันน่าประทับใจ กินใจ และเป็นละครเพลงท่ี
แท้จริง ผมประทับใจมาก” 

งานฉายภาพยนตร์ประสบความสาํเร็จยิง่ใหญ่ สมาชิกสมาคมท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องได้ขอบคุณสวรรค์ท่ีมีโอกาส
ช่วยให้ผู้คนชาวเกาหลีมากมายได้สร้างบุญสัมพันธ์กับอาจารยผ์ู้รู้แจง้ระหว่างฤดูกาลอันรุ่งโรจน์น้ี เรา
วางแผนท่ีจะจัดการฉายภาพยนตร์เพิ่มข้ึนอีกในเกาหลีใต้ รวมท้ังกรุงโซลด้วย 
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20 ตลุาคม 2558 (2015) 
 

 

โดย กลุ่มข่าว (ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) 
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สารคดีเร่ือง คาวสไปเรซี (Cowspiracy) : เคล็ดลับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ออกฉายในปี พ.ศ. 2557 

(2014) และมีฉบับปรับปรุงใหม่ออกฉายเฉพาะทางเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
(2015) เป็นสารคดีท่ีทรงพลงัและทําให้ตาสว่าง ซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนกลายเป็นนักวีแกนโดยช่วยให้
เราเข้าใจถึงระดับความหายนะในการทําลายสิง่แวดล้อมท่ีมีสาเหตุจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และว่าการโอบ
รับอาหาร  วีแกนไปท่ัวท้ังโลกคือหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะต่อต้านการทําลายน้ัน จงึเป็นการหลีกเลี่ยงภยัพิบัติท่ัว
โลก 

คาวสไปเรซี ได้สํารวจด้วยว่า เหตุใดสาธารณชนจึงไม่ตระหนักว่าการบริโภคผลิตภณัฑ์จากสัตว์มีบทบาท

สําคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยิง่กว่าอุตสาหกรรมการขนสง่ท่ัวโลก และความจริงท่ีว่าการทําฟาร์ม
แบบโรงงาน (เลี้ยงสัตว์ในพืน้ท่ีจํากัดแบบโรงงาน) คือสาเหตุท่ีสาํคัญท่ีสุดอยา่งหน่ึงของการตัดไม้ทําลายป่า 
การใช้นํ้าและมลพิษทางนํ้า และการสญูเสียสายพนัธ์ุต่าง ๆ 

ภาพยนตร์ได้ติดตาม คิป แอนเดอร์เซน ผู้ท่ีบอกว่าเขามี “การต่ืนตัวด้านสิง่แวดล้อม” หลงัจากดูสารคดีท่ี
ชนะรางวัลออสการ์ เร่ือง เร่ืองจริงช็อคโลก (An Inconvenient Truth - แอนอินคอนวีเนียนต์ทรูธ) ซ่ึง
ประกอบด้วยการรณรงค์ของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อัล กอร์ ท่ีแจ้งผู้คนท่ัวโลกเก่ียวกับการ
คุกคามจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีใกล้จะเกิดข้ึน ในท่ีสุดคุณกอร์ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพสาํหรับงานท่ีสําคัญมากของเขาท่ีนําเร่ืองภาวะโลกร้อนและสาเหตุตา่ง ๆ ของมันมาสู่ความสนใจ
ของสาธารณชน สารคดีเร่ืองน้ีได้ดลบันดาลใจให้คุณแอนเดอร์เซนโอบรับชุดการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตเพื่อลด
ผลกระทบรายบุคคลของเขาท่ีมีต่อดาวเคราะห์โลก เขาเร่ิมต้นการนํากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) การข่ี
จักรยานแทนการขับรถ และอาบนํ้าโดยใช้น้าํให้น้อยลงเพือ่ประหยัดนํ้า 

แม้ว่าข้ันตอนเหลา่น้ีท้ังหมดจะนําไปสู่วิถีชีวิตท่ียั่งยืนยิง่ข้ึนก็ตาม คุณแอนเดอร์เซนได้ตระหนักว่าการ
เปลี่ยนแปลงเหลา่น้ีไม่มีความหมายเม่ือเทียบกับอาหารของเขาท่ีมีบทบาทในการทําลายสิ่งแวดล้อม เขาจงึ
เร่ิมสํารวจว่า เหตุใดกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้นาํด้านสิง่แวดลอ้มไม่ยอมให้ผู้คนรู้ว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการ
ประมงรวมถึงความต้องการผลิตภัณฑส์ัตว์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุสําคัญในการทําลายสิ่งแวดล้อม เขายงัได้
สํารวจเพิ่มเติมและสรุปไว้ว่า ทางแก้ไขแท้จริงทางเดียวเท่าน้ันในการปกป้องระบบนิเวศโลกคือ การโอบรับ
อาหารวีแกนไปท่ัวโลก 

หุ้นส่วนในการถ่ายทําภาพยนตร์ของคุณแอนเดอร์เซนคือ คีแกน คูห์น ซ่ึงเป็นผู้ทําสารคดีท่ีชนะรางวัลท่ีมี
ความกระตือรือร้นเพื่อความเป็นธรรมในสังคม นักแสดงฮอลลีวูดท่ีมีช่ือเสียง ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ,      
เจนนิเฟอร์ ดาวิสสนั และแอพเพยีนเวยโ์ปรดักชันส ์เป็นผูอํ้านวยการผลติภาพยนตร์ 

สารคดีสามารถรับชมได้ทางเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) หรือซ้ือและดาวน์โหลดท่ี www.cowspiracy.com พร้อม
นําเสนอคําบรรยายหลายภาษา ดีวีดีสามารถจัดส่งไปยงัลูกค้าได้เช่นกัน ผู้ท่ีสนใจจะนําภาพยนตร์ไปฉาย
สามารถซ้ือใบอนุญาตเพื่อให้สาธารณชนรับชมและสามารถลงรายการภาพยนตร์ท่ีกําลงัจะฉายบนเว็บไซต์
ของพวกเขาได้ 

เราขอขอบคุณอย่างจริงใจ  คิป แอนเดอร์เซน,  คีแกน คูห์น,  ลโีอนาร์โด ดีแคพรีโอ,  เจนนิเฟอร์ ดาวิสสัน, 
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แอพเพยีน เวย์ โปรดักชัน และทุกท่านท่ีเก่ียวข้องในการสร้าง คาวสไปเรซี ขอให้ข้อความวีแกนเติบโต

ต่อไปผา่นภาพยนตร์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับของคุณ ขณะท่ีผูค้นมากข้ึนตระหนักว่าวิถีชีวิตท่ีทานอาหารจากพืช
และมีเมตตา สําคัญยิง่ในการปกป้องดาวเคราะห์โลกและเพื่อนร่วมอาศัยท้ังปวงของเรา 

เพื่อรับชมตัวอย่างสารคดี คาวสไปเรซี : เคล็ดลับการพัฒนาอย่างย่ังยืน กรุณาคลิกท่ีนี่ 
https://youtu.be/nV04zyfLyN4 

เครดิตภาพ : David Dickens-A promotional poster for Cowspiracy: The Sustainability Secret-
19April2015-Wikipedia-Fair Use 
 

 
 

 
7 กุมภาพนัธ์ 2560 (2017) 

 
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพระหว่างวันและท้องฟ้าท่ีเต็มไปด้วยดวงดาว
ยามคํ่าคืน ขณะผ่อนคลายอยู่ภายในเต็นท์โปร่งใสทันสมัยแบบใหม่! 

ซึ่งมีลักษณะเด่น 6 ประการ 
1. ทําจากวัสดุอี วี เอ (EVA) ท่ีทนทานและไม่เป็นพิษ 
2. ประตูซิป 2 ด้าน เพื่อความสะดวกและการระบายอากาศ 
3. หน้าต่างเปิดสะดวก 2 บาน เพื่อเพลิดเพลินกับอากาศสดช่ืน 
4. ท่ี เ ก็บของกว้างขวาง 5 ช่อง 
5. ส่วนท่ียืดออกไปได้ เพื่อให้ คุณยืดขา 
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ในฤดูร้อน คุณสามารถนําถุงนอนของคุณ
กางคลุมยอดเต็นท์ เพ่ือบังแสงแดดได้ 

อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 

6. แผ่นผ้าคลุมโปร่งใส ฉะน้ันคุณจะได้ รับความรักและพระพรท้ังหมดของจักรวาลจาก 
พระอาทิตย์  พระจันทร์ ดวงดาว และสวรรค์ไ ด้ !  

 
 หน้าต่างเปิดสะดวก 2 บาน :  
 ท่ีประตู 1 บานและด้านหลัง 1 บาน 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
ท่ีเก็บของ 5 ช่อง – ท่ีประตูบานละ 1 ช่อง และท่ีฐานของตัวเต็นท์ 3 ช่อง 
– จึงมีพ้ืนท่ีมากมายสําหรับส่ิงของของคุณ 
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ในวันท่ีฝนตก คุณสามารถคลมุเต็นท์ด้วยผ้าคลมุใสกันนํ้า 
เพ่ือทําสมาธิต่อได้อย่างง่ายดาย 

หรือเพลิดเพลินกับบรรยากาศฝนตกท่ีกล่อมใจ 

 
ประตู ซิป 2 บานและส่วนขยายเพ่ือยืดขาซ่ึงทําจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ 

        

 
 
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเต็นท์โปร่งใส
ทันสมัย กรุณาเย่ียมชมร้านค้าแห่งสวรรค์ (Celestial Shop) ที่ http://thecelestialshop.com/ 
 

8 มิถุนายน 2560 (2017) 

 

โดย กลุ่มข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับภาษาจีน) 
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“ทันทีที่พลังสูงสุดภายในของเราถูกปลุกใหต้ื่นและได้รับการพัฒนา ก็จะไม่มีอะไรเป็นไปไมไ่ด้! 
เราอยู่ที่นี่เพ่ือเรียนรู้ เพ่ือเรียนรู้ทีจ่ะเติบโต และเพ่ือเรียนรู้ทีจ่ะใช้พลังของเราซ่ึงเป็นพลังแห่ง
ความรักและการสร้างสรรค์ท่ีไร้ขีดจํากัดของเรา เพ่ือทําให้โลกน้ีเป็นสถานท่ีท่ีดีขึ้นในท่ีใดก็
ตามท่ีเราไปอยู่” 

~ อนุตราจารย์ ชิงไห่ ~ 

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้สร้างสรรค์ศิลปะอันยอดเยีย่มจากแรงบันดาลใจท่ีละเอียดอ่อนจากสวรรค์ : การ-
วาดเสน้ การวาดก้อนหิน การวาดพัด การวาดเคร่ืองถ้วยชาม การออกแบบโคมไฟอายุยนื การออกแบบ
อัญมนีแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. การออกแบบเสื้อผา้แห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. การประพันธ์บทกวี การประพันธ์เพลง 
และอีกมาก การนําเสนอความงามท้ังภายนอกและภายใน การสร้างสรรค์ศิลปะของท่านอวยพรทุกชีวิต
และยกระดับโลก 

เม่ือต้นเดือนมีนาคมปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ศูนย์เถาหยวนและไถจงได้ฉลองเทศกาลโคมไฟด้ังเดิม
และเทศกาลไถจงตงซ่ือซิงติงป่ันของท้องถ่ิน รวมท้ังศูนยจ์ินเหมิน ไถหนาน ผงิตง และไถตง ได้ออกแสดง
นิทรรศการสุพรีมอาร์ต (Supreme Arts - ศิลปะสูงสุด) สญัจรในฟอร์โมซาพร้อมด้วยศูนยไ์ถจง สํานักงาน
วัฒนธรรมจินเหมิน ข่าวเดลนิิวส์จนิเหมิน หนังสือพิมพ์คอมเมอเชียลไทมส์ (Commercial Times) ลิเบอร์
ตีไทม์สเน็ต นาวนิวส์ และสื่ออ่ืนอีกมากมายได้รายงานข่าวนิทรรศการสุพรีมอาร์ต  ศิลปินท้องถ่ิน ผู้ช่ืนชอบ
ศิลปะ และสาธารณชนได้เข้าร่วมในงานต่าง ๆ อยา่งกระตือรือร้น 

เถาหยวน 

วันท่ี 4-8 มีนาคม ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ท่ีนทิรรศการผลงานศิลปะท่ีมีชีวิตชีวาของท่านอนุตรา-
จารย์ชิงไห่ในอําเภอหลงถัน สตรีคนหน่ึงมีประสบการณ์กับความรู้สึกท่ีเหลือเช่ือหลังจากชมภาพวาดถํ้าหิน 
(Stone Cave - สโตนเคฟ) เธอรู้สึกราวกับว่าแสงทะลวงผ่านหิน ข้าราชการและตัวแทนรัฐบาลจํานวนมาก
ต่างก็ประทับใจอย่างลึกซ้ึงเช่นกันหลงัจากเยีย่มชมนิทรรศการ รองเลขาธิการสมาคมศิลปะจีนแห่งฟอร์โม
ซา นายยู ชางโหย่ว กลา่วว่า “ผลงานศิลปะของท่านสอดคล้องกลมกลืนและมีกระแสทางจิตวิญญาณ
บางอยา่งอยู่ ผมรู้สึกต้ืนตันจากการมองดูภาพวาดของท่านและมีอารมณ์ท่ีตา่งไปในแต่ละคร้ัง” 

สมาชิกสภาเมืองเถาหยวน นายเหยิน ชงเชียน กลา่วว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้มองงานสร้างสรรค์ศิลปะของ
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อย่างใกล้ชิดและช่ืนชมความเมตตาและความงดงามของท่านอาจารย์ อดีตประธาน
สมาคมศิลปินจีนบลูสกายแห่งสหรัฐอเมริกา นายหวัง เซียนหยา กล่าวว่า “การวาดภาพช่วยหล่อเลี้ยงพลัง
ชีวิตภายใน (ช่ี) รูปลักษณ์ และอุปนิสยั ภาพวาดของอาจารย์สามารถนําเราไปสู่ความเมตตา ถ้าทุกคนแสดง
ความเ มตตากรุณา ต่อมาสังคมก็จะอยู่ในความสมานฉันท์” อดีตประธานสมาคมวาดภาพสีน้าํมันอาร์.โอ.ซี. 
นายเฉิน คุนต้ี กล่าวว่า “ภาพวาดของอาจารยแ์สดงถึงความไร้เดียงสา ธรรมชาติ และอิสรภาพ ผม
ประทับใจมากและหวังท่ีจะทําให้แนวคิดของการรักโลกและสร้างสันติสุขเป็นผลสาํเร็จ” 
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จินเหมิน 

เม่ือวันท่ี 19-26 เมษายน ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ท่ีนิทรรศการผลงานศิลปะท่ีให้แรงบันดาลใจของ
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซ่ึงได้ร่วมจัดโดยสาํนักงานวัฒนธรรมเทศมณฑลจนิเหมิน และภริยาของเลขาธิการ
ใหญ่แห่งสภาเทศมณฑลได้อาสาท่ีจะช่วยเหลือ  ผู้อํานวยการสาํนักงานวัฒนธรรม นายลู่ คุนโห ได้เปลีย่น
ตารางงานของเขาเพื่อเข้าร่วมพิธิเปิดงาน หลงัจากงานพธีิ ผู้อํานวยการลูพ่ร้อมด้วยสมาชิกสาํนักงานได้มา
แสดงความขอบคุณโดยส่วนตัวต่อสมาคมของเราท่ีจดัเตรียมงานอยา่งขยันขันแข็ง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพ
จินเหมินได้มาถ่ายภาพผลงานศิลปะของท่านอาจารย ์และได้วางแผนท่ีจะตีพิมพภ์าพต่าง ๆ ในสิง่พิมพ์ราย 
3 เดือนเพื่อให้สมาชิกของพวกเขาได้มีโอกาสเห็นผลงานแห่งสวรรค์ ในช่วงแสดงนิทรรศการ นักท่องเท่ียว
ต่างชาติมากมายรักศิลปะของท่านอาจารย์และถามว่าศิลปะน้ันขายหรือไม่ และหวังว่าจะได้รับงานช้ินโปรด
ของพวกเขาไปก่อนท่ีพวกเขาจะสิ้นสดุการท่องเท่ียว 

คุณครูโรงเรียนมัธยมปลายท่ีเกษียณแล้วคนหน่ึงได้ยกย่องผลงานศิลปะของท่านอาจารย์พร้อมกล่าว “ภาพ- 
วาดของท่านอาจารย์แสดงสสีันหลากหลาย แสดงรูปแบบหลากหลาย และไร้ขอบเขต มันตราตรึงใจมาก” 
สตรีสงูวัยได้มาเพลิดเพลินกับผลงานท่านอาจารย์ในวันเปิดงานและได้พาเพื่อนมากับเธอ 3 คนในวันรุ่งข้ึน 
เรามีความสุขท่ีได้เห็นความรักแท้จริงเปล่งประกายจากสว่นลึกของหัวใจผู้คนทุกหนแห่งในจนิเหมิน 
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ไถจง 

กว่า 100 ปีแห่งประวัติศาสตร์ เทศกาลไถจงตงซ่ือซิงติงป่ันเป็น 1 ใน 12 เทศกาลจีนแคะ (ฮากกา) ท่ีสําคัญ
ในฟอร์โมซา ซ่ึงมีข้ึนในวันท่ี 5-7 มีนาคม ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ท่ีสวนวัฒนธรรมตงซ่ือฮากกา 
ศูนย์ไถจงได้จดังานนิทรรศการงานศิลปะอันสุขสันต์ของท่านอาจารย์เพื่อให้คนท้องถ่ินได้เพลิดเพลิน ในวัน
เปิดงาน โคมไฟอายุยนื 10 โคมได้ถูกจดัแสดงท่ีทางเดินด้านหน้าหอนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม  
ฮากกาท่ีอยู่ในสวนวัฒนธรรม และมันกลายเป็นศูนย์กลางดึงดูดความสนใจ นักท่องเท่ียวและคนท้องถ่ิน
มากมายได้แวะชมและถ่ายภาพโคมไฟ รวมท้ังโคมไฟแบบต่าง ๆ อีกเกือบ 40 แบบได้ถูกจดัแสดงท่ีซุ้ม 
เจ้าหน้าท่ีเมืองในท้องท่ี นายหลัวกลา่วว่า “โคมไฟอายยุนืเป็นสญัลักษณ์ของแสงสว่าง ซ่ึงให้ความรู้สึกสงบ
และอบอุ่นแก่ผู้คน” 

ผู้จัดการสวนวัฒนธรรมตงซ่ือฮากกา คุณหลิวกลา่วว่า “หลังการแสดงโคมไฟอายุยนื ความอบอุ่นและความ
สงบได้เติมเต็มบรรยากาศ ผูค้นรู้สึกถึงพลงังานท่ีม่ันคง ใจเย็น และสงบ ซ่ึงทําให้หัวใจของพวกเขาอบอุ่น 
นิทรรศการท้ังหมดเต็มไปด้วยความรักเหมือนกับอยู่ท่ีบ้าน” หลังงานนิทรรศการ เขาได้สงวนพื้นท่ีในสวน
วัฒนธรรมสําหรับนิทรรศการโคมไฟอายุยนืระยะยาว  ผู้อํานวยการจดัแสดง นายหยางช่ืนชอบโคมไฟอายุ
ยืน “บ้านเกิด” และกลา่วว่า “น่ีเป็นเหมือนประเพณีฮากกาท่ีมีการประดับโคมไฟสว่างไสวเพื่อนําทางผู้คน
กลับสู่บ้านของพวกเขาบนสวรรค์” 

นิทรรศการสุพรีมอาร์ต ท่ีสวนวัฒนธรรมตงซ่ือฮากกาประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม ซ่ึงนําไปสู่การเช้ือ
เชิญจากศูนย์ประชุมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ไถจงให้จดังานนิทรรศการศิลปะสูงสุดท่ีงานแสดงสินค้ามังสวิรัติ
เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและโลฮาส (LOHAS - วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน) ของไถจง 
ช่วงเดือนมิถุนายน ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ผูจ้ดังานได้จัดเตรียมพื้นท่ีในงานแสดงสนิค้ากว่า 660 
ตารางเมตรให้กับสมาคมของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สมาชิกสมาคมของเราจากศูนย์ไถจงได้วางแผนอยา่ง
พิถีพิถันสาํหรับงานคร้ังน้ี ซ่ึงจะนําเสนอศิลปะสูงสุดและแนวคิดโลฮาสแบบวีแกน (วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน)  พืน้ท่ีพิเศษท่ีมีท่ีน่ังได้ถูกจัดเตรียมเพื่อฉายภาพยนตร์ละครเพลงความรักกับนํ้าตา
อันเงียบงัน     (Loving the Silent Tears - เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส)    ซ่ึงผู้คนมากมายต่างมีความสุข 
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ผู้เยีย่มชมท่านหน่ึงรู้สึกประทับใจมากและกล่าวว่า “ผ่านทางผู้บรรยายเหตุการณ์ของงานนิทรรศการน้ี ฉัน
จึงเพิ่งตระหนักได้ว่าเหตุใดท่านอาจารย์ชิงไห่จงึแต่งกายอย่างงดงามมากอยู่เสมอ” ฉันเห็นด้วยกับแนวคิด
ท่ีว่า “การแสดงด้านท่ีสวยงามท่ีสุดในชีวิตคือการกระทําท่ีสูงส่ง” เธอรู้สึกว่าซุ้มของเรายอดเยี่ยมแท้จริง! 

นิทรรศการสุพรีมอาร์ต ได้จดัข้ึนท่ีศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียวฉีกัง เมืองไถจง ในวันท่ี 24-30 กรกฎาคม ปีทอง
ท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) บุคคลสาํคัญทางวัฒนธรรม เจา้หน้าท่ีรัฐบาล และสื่อต่าง ๆ มากมายได้มาในวัน
พิธีเปิด ตามด้วยคําแถลงของแขกพิเศษและสารคดีศิลปะสูงสุดของท่านอาจารย์ พิธีจดุตะเกียงร่วมกันได้จดั
ข้ึนโดยตัวแทนสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ ซ่ึงผูอํ้านวยการสภาเมืองไถจงด้านงานฮากกา นายหลิว  
หงจี้, ผู้ดูแลอําเภอฉีกัง นายเกา เหวินเฉิง, ภรรยาประธานกรรมการศาลเจ้ากระจก (ไต้หวันกลาสแกลเลอรี) 
คุณกัง เม่ิงจิง และศิลปิน นายลิน กังหยู เพื่อกลา่วเปิดงานนิทรรศการ แล้วนายหลนิ กังหย ู ก็ได้แนะนํา    
ผลงานศิลปะอันล้ําเลิศของท่านอาจารยแ์ก่ผู้เข้าชม แล้วงานก็เร่ิมต้นอยา่งเต็มรูปแบบ 

3 วันต่อมา นับจากวันท่ี 25 กรกฎาคม ท่ีห้องโถงจดัแสดง สมาชิกสมาคมของเราได้สร้างความเพลิดเพลิน
ให้กับผู้เข้าชมด้วยการแสดงพิเศษต่าง ๆ สมาชิกสมาคมไถจงเต้นรําพร้อมร่อนลงมาเหมือนนางฟา้ลงมายงั
โลก สมาชิกสมาคมชาวมองโกเลียแสดงเด่ียวเต้นรําด้ังเดิม และการร้องประสานเสยีงของสมาชิกสมาคม
ของเราจากไถจง พร้อมด้วยการแสดงอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง ซ่ึงดึงดูดนักท่องเท่ียวมากมายมาสู่ห้องโถงจัด
แสดงเพื่อเพลิดเพลินกับงานแสดง การจับฉลากประจาํวันก็เป็นสิง่ดึงดูดใจสาํคัญกับผูเ้ยี่ยมชมเช่นกัน ในแต่
ละวันผู้คนเกือบ 100 คนสนุกกับละครเพลง 2 เร่ืองคือ รักแท้ (The Real Love - เดอะเรียลเลิฟ) และ 
นํ้าตากับความรักอันเงยีบงัน (Loving the Silent Tears - เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส)  มีผู้คนมากมายอยู่
ในส่วนของการขับร้องกวีนิพนธ์และการอ่านหนังสือ เพื่อฟงัการร้องเพลงของท่านอาจารย์และเพื่ออ่าน
สิ่งพิมพผ์ลงานด้านศิลปะของท่านอาจารย์ เรารู้สึกปิติยินดีท่ีได้เห็นผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนอําเภอฉีกัง 
เพลิดเพลินกับการเดินทางแสนวิเศษแห่งศิลปะทางจิตวิญญาณ 

นายอู๋ ไข่เฉิน ศิลปินผู้ก่อต้ังรูปแบบการวาดภาพอีพ็อกซ่ีเรซิน “อู่จิ้น” กล่าวว่า “ภาพวาดของท่านอาจารย์
เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ ่ ทําให้ผมรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจขณะกําลงัชมภาพวาด ถ้าผู้บําเพ็ญทางจิต
วิญญาณระดับสูงข้ึนไปสามารถเห็นภาพวาด วิญญาณของเขาหรือเธอก็คงจะได้รับการรู้แจ้งอยา่งยิ่ง” 
ประธานกรรมการสถาบันนํ้าจืดแห่งมองโกเลยี ดร.ดอร์จซูเรน เด๊กเชนฮุนเดฟ ติดอกติดใจภาพ ถํ้าหิน 
(Stone Cave - สโตนเคฟ) อย่างมาก “ผมรู้สึกถึงพลงัแห่งความรักท่ีประสานกลมกลืนมาก ซ่ึงทําให้ผม
เข้าสมาธิได้งา่ย ผมซ้ือภาพวาดน้ีเพื่อไปแขวนบนผนังห้องทํางานของผม ดังน้ันผมก็จะรู้สึกได้ถึงความรักอัน
เต็มเป่ียมของท่านอาจารย์ตลอดเวลา” 

ไถจง : อําเภอตงซ่ือ 
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ไถจง : เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ไถจง 

 

 

 
 

ไถจง : อําเภอฉีกัง 
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ผิงตง ไถตง และไถหนาน 

วันท่ี 21 มีนาคม ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ได้มีการฉายละครเพลงความรักกับนํ้าตาอันเงยีบงนั 
(Loving the Silent Tears - เลฟิว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) ท่ีศูนย์ศิลปะการแสดงเทศมณฑลผงิตง ท่ีทางเข้า 
สมาชิกสมาคมของเราได้จัดนิทรรศการสุพรีมอาร์ต พื้นท่ีนิทรรศการถูกเปลี่ยนไปเป็นอาณาจักรสวรรค์ รอง
ผู้พพิากษาของรัฐบาลเทศมณฑลผงิตง ท่านอู๋ ลี่เสว่ีย และสมาชิกสภาเทศมณฑลผงิตง นายสู ซ่านเหว่ย ได้
เข้าร่วมในงานน้ี 

วันท่ี 25 เมษายน ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) นิทรรศการสุพรีมอาร์ตและการฉายละครเพลงความรัก
กับนํ้าตาอันเงยีบงนั ถูกนําไปสู่หอบรรยายในกรมวัฒนธรรมของเทศมณฑลไถตง ซ่ึงดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มคนจาํนวนมาก ในงานได้จัดแสดงหนังสือต่าง ๆ ของท่านอาจารย์ท่ียกระดับจิตใจไว้ด้วย รวมถึงหนังสือ
ศิลปะแห่งสวรรค์ (Celestial Art - ซีเลสเตียลอาร์ต), สตัว์ป่าท่ีสงูส่ง (The Noble Wilds - เดอะโนเบิล
ไวลด์) และหนังสือรวมกวีนพินธ์ รวมท้ังซีดีและดีวีด ี ไม่ใช่เพียงหอบรรยายจะเต็มเท่าน้ัน ทางเดินท้ังสอง
ข้างก็เต็มเช่นกัน ทุกคนต่างก็ดื่มดํ่ากับละครเพลงช้ันหน่ึงและศิลปะสูงสุดท่ีทําให้รู้แจง้ แขกบุคคลสาํคัญท่ี
เข้าร่วม งานประกอบด้วย เลขานุการของผู้ว่าราชการเทศมณฑลไถตง นายช่ี หมิงฮัว, เลขานุการของ
ประธานสภาเทศมณฑลไถตง นายเฉิง จินฉาน, คุณชี เสีย่วจิ้ง ภรรยาของนายเจ้า ต้าซัน สมาชิกสภาเทศ
มณฑล, ครูใหญโ่รงเรียนพีหนันสูควาคว๋ัน คุณอาข่าเอิน ผ้าข่าเอิน และเลขานุการผูบ้ริหารแห่งสมาคมการ
ท่องเท่ียวไถตง นายไช่ หมิงเหอ 

นิทรรศการสุพรีมอาร์ต ได้เข้ามาสู่ช้ันเรียนท่ัวไปในศูนยส์ันทนาการแรงงานของเมืองไถหนานในวันท่ี 26-
28 กันยายน ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) และเป็นท่ีสนใจของแขกมากมาย ในบ่ายวันท่ี 28 สมาชิก
สมาคมของเราได้จัดกิจกรรมการระบายสีบนหินและการระบายสีบนพัดกระดาษ ซ่ึงเด็ก ๆ มากมาย
เพลิดเพลินกันท่ัวหน้า 

เราอยากขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและแขกผู้ทรงเกียรติและผู้มีช่ือเสยีงท่านอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเหลือและเข้าร่วม 
นิทรรศการตลอดไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาจนบัดน้ี เราอยากแสดงความขอบคุณต่อสื่อฟอร์โมซามากมาย อาทิ 
นาวนิวส์ ลิเบอร์ตี้ไทมส์เน็ต ไชน่าเดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คอมเมอเชียลไทมส์ ไถจงนิวส ์เซ็นทรัลนิวสเ์อเจนซี 
เอฟเอ็มนิวส์ ทรานิวส ์ดิจติอลทีวี ไถจงซิต้ีนิวส์เน็ต ฯลฯ ท่ีแบ่งปันการรายงานข่าวนิทรรศการสุพรีมอาร์ต 

เน่ืองจากมีการจองงานนิทรรศการสุพรีมอาร์ตเข้ามาอย่างต่อเน่ือง นิทรรศการสญัจรก็จะดําเนินต่อไปใน
ฟอร์โมซา เพื่อแบ่งปันผลงานศิลปะท่ียกระดับจิตใจของท่านอาจารย์ให้กับผู้คนมากข้ึน พร้อมนําพาความปิ
ติยินดี ความสมานฉันท์ และความงดงามมากยิง่ข้ึนมาสูโ่ลก! 

ผิงตง 
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ไถตง 
ภาพเพิ่มเติม กรุณาติดตามท่ี https://news.godsdirectcontact.net/formosa-supreme-art-touring-

exhibition-150260/#prettyPhoto 

 

 

 

 

ไถหนาน 

 



 

ธรรมสาร ฉบบั 214      66 

http://news.godsdirectcontact.net/news-magazine-online-issue-214                            เอกสารเผยแพรส่าธารณะ 
 

 
รายงานข่าวท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

7 สิงหาคม 2559 (2016) 

โดย ทีมข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน) 

ได้รับการต้อนรับอยา่งกระตือรือร้นจากผู้ชมท่ัวโลก นิทรรศการสุพรีมอาร์ต (ศิลปะสูงสุด) ได้จัดแสดงท่ี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอู่สือลี่เป็นเวลากว่า 1 เดือน ซ่ึงเร่ิมวันท่ี 18 กันยายน ปีทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) 
งานนิทรรศการเป็นส่วนของงาน “ให้เกียรติครูและเน้นคุณค่าทางศีลธรรมผา่นศิลปะ” จากการเชิญของ
สํานักงานเมืองซีหูแห่งเทศมณฑลเหมียวลี่ในฟอร์โมซา มีการจัดแสดงผลงานศิลปะอันล้ําเลิศของอนุตรา
จารย์ชิงไห่ ได้แก่ โคมไฟอายยุืน ภาพวาด พัด การวาดก้อนหิน การวาดเซรามิก เสื้อผา้แห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.  
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และอัญมณีแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. รวมถึงกวีนิพนธ์ของท่านท่ีช่วยพัฒนาจิตใจ มีการฉายภาพยนตร์ความรัก
กับนํ้าตาอันเงยีบงนั (Loving the Silent Tears - เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) ทุกวันตลอดระยะเวลาของ
นิทรรศการ 

พิธีเปิดท่ียิง่ใหญ่ของนิทรรศการได้จดัข้ึนในเช้าของวันท่ี 18 กันยายน ณ ศูนยศิ์ลปวัฒนธรรมอู่สือลี ่
ชาวเมืองท้องถ่ินมากมายได้แสดงความกระตือรือร้นอย่างยิ่งและท่ีนั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ซ่ึงบ่งช้ีว่าพวกเขารอ
คอยและสนับสนุนงานน้ีอย่างยิง่ ในพิธีเปิดงานมีการจุดโคมไฟอายุยืน 6 ดวงโดย คุณไช่ หลี่ชิง ภรรยาของ
ผู้พพิากษาเทศ-มณฑลเหมียวลี่, นายหลิน เอินฝู รองหัวหน้าสํานักงานวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเหมียว
ลี่, นายเฉิง จิวเฟงิ สมาชิกสภานิติบัญญัติของเทศมณฑล, นายอู่ จุนยี่ เลขานุการของสมาชิกสภานิติบัญญติั
เทศมณฑล นายฮ่ัน เหมาเสยีน, นายคู มู่เสียน นายกเทศมนตรีเมืองซีหู, นายเกา เอฉี ตัวแทนเมืองซีหู และ
ประธานสมาคมอนุตราจารยชิ์งไห่นานาชาติ พิธีการน้ีถือเป็นวาระเร่ิมต้นของงานนิทรรศการสุพรีมอาร์ต
และการฉายภาพยนตร์ละครเพลงความรักกับนํ้าตาอันเงยีบงัน (เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) 

สุนทรพจน์ของท่านนายกเทศมนตรีเมืองซีหู นายคู มู่เสียน กลา่วว่า  
 

“การเป็นนายกเทศมนตรีมากว่า 20 ปี ผมมีโอกาสหลายคร้ังได้พบปะกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผมรู้ว่า 
ท่านเป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกท่านหน่ึง น่ันไม่น่าแปลกใจท่ีประเทศต่าง ๆ 
มากมายนัก ยนิยอม เคารพ และต้อนรับท่าน” 

 
ในนามของสํานักงานเมือง นายกเทศมนตรีได้มอบโล่ขอบคุณให้ท่านอาจารย ์ ซ่ึงรับมอบโดยประธาน
สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติแทนท่านอาจารย ์

ภรรยาของนายกเทศมนตรีเมืองซีห ู คุณหยาง ซิวเซีย ได้ให้การสนับสนุนนิทรรศการอย่างยอดเยี่ยม เธอ
กล่าวด้วยความขอบคุณอย่างลึกซ้ึงว่า 
 

“ฉันได้รับเชิญไปงานฉายภาพยนตร์ความรักกับนํ้าตาอันเงียบงัน โดยสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานา- 
ชาติในเดือนมีนาคมน้ี หลงัจากการแสดง ฉันได้ร้องไห้  ในละครเม่ือชายหนุ่มในท่ีสดุก็สามารถกลับสู่
หนทางท่ีถูกต้องได้ และแม่ผูสู้ญเสียบุตรชายของเธอไปท้ายท่ีสดุก็ได้ค้นพบความรักแท้” 
 

เธอยังกลา่วด้วยว่า “ผู้คนในเมืองซีหูช่างโชคดีมากท่ีสามารถเพลิดเพลนิกับการแสดงระดับโลก” 

หลังพิธีจดุไฟ นายอู ไคเฉียน ศิลปินผู้ก่อต้ังรูปแบบการวาดภาพอีพ็อกซ่ีเรซิน “อู่จิ้น” ได้ทําหน้าท่ีเป็น
มัคคุเทศก์ให้กับแขกต่าง ๆ กับการอธิบายและเลา่เร่ืองอย่างมืออาชีพของเขา แขกต่าง ๆ ได้ชมงานสุพรีม
อาร์ตด้วยความประทับใจและน่าจดจาํ 

ภรรยาของผูพ้ิพากษาเทศมณฑลเหมียวลี ่ คุณไช่ หลีชิ่ง ซ่ึงไปพร้อมกับมัคคุเทศก์ ได้ชมช้ินงานศิลปะ
ท้ังหมดในนิทรรศการอย่างใกล้ชิด เธอกลา่วว่า 
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“ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟอายยุืนหรือดอกบัว ภาพลักษณ์ท้ังหมดได้ถูกประทับลงในใจของฉัน ฉันตระหนักรู้
ว่า ฉันช่ืนชมท่านอนุตราจารย์อย่างจริงใจ มีความไร้เดียงสาแบบเด็ก ๆ ในภาพวาดของท่านอาจารย ์
และมีความหมายท่ีลึกซ้ึง” 
 

ภรรยาของสมาชิกสภานิตบัิญญัต ิเฉิน เชาหมิง, คุณอู ลลีี่ กลา่วว่า 
 

“ดวงตาของฉันถูกจุดประกายจากช้ินงานท้ังหมดน้ี รวมท้ังภาพวาด เสื้อผา้ โคมไฟ และหนังสอื 
ท้ังหมดน้ีไม่ใช่งานศิลปะธรรมดา แต่มันยงัมีความรักและพลงัทางจิตวิญญาณด้วย” 
 

รองหัวหน้าสาํนักงานวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเหมียวลี ่นายหลนิ เอินฝู กล่าวว่า 
 

“เป็นโอกาสท่ีหาได้ยากท่ีจะได้ดูละครความรักกับนํ้าตาอันเงียบงัน (เลิฟว่ิงเดอะไซเลนท์เทียร์ส) ท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลกในพื้นท่ีชนบทอย่างเหมียวลี่” 

 
ศิลปินเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีช่ือเสียงและผู้ก่อต้ังชิงคิลน์เวิร์คช็อป นายถัง จุนชิง ได้ยืนอยู่ด้านหน้าภาพวาด
ภาพหน่ึงของท่านอาจารย์ท่ีเป็นภาพอยู่บนป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ เขาบอกว่าเขารู้สึกประทับใจภาพน้ีมาก 
 

“จากมุมมองของศิลปะ เทคนิคของท่านอาจารย์เกิดข้ึนเองและเป็นธรรมชาติ รูปแบบความเรียบง่าย
และความสัตยจ์ริงของท่านเป็นสิง่ท่ีศิลปินมากมายตามหามาช่ัวชีวิตของเขา การได้เห็นมัน ผมรู้สึกถึง
แรงกระตุ้นให้ไปเยี่ยมชมอาศรมเพื่อท่ีจะรู้จักท่านอนุตราจารย์ได้มากข้ึน” 

 
หลังงานนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมทุกคนเพลิดเพลินกับอาหารวีแกนม้ือหรูหรา จากรอยยิม้ท่ีพึงพอใจบนใบหน้า
ของพวกเขา เป็นท่ีประจกัษ์ว่าอาหารกลางวันวีแกนและพระพรและความรักจากงานด้านศิลปะของท่าน
อาจารย์ได้ชนะใจพวกเขา 

รับชมวิดีโอได้ท่ี : ศิลปะสงูสดุ ส่องประกายสว่างไสวเมืองซีหู ฟอร์โมซา กันยายน 2558   
หรือท่ี https://youtu.be/C-G8K-sRbOA 

ภาพเพิ่มเติม กรุณาติดตามท่ี https://news.godsdirectcontact.net/supreme-art-brightens-hsihu-
township-formosa-150449/ 
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30 สิงหาคม 2016 
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  โดย ทีมข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน) 

นิทรรศการสุพรีมอาร์ต ถูกจัดแสดงท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรี ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม      
พ.ศ. 2558 (2015) ในเมืองล ู่กังแห่งเทศมณฑลจังฮว่า ฟอร์โมซา 

ในเช้าวันท่ี 7 ตุลาคม พธีิจุดไฟและการประชุมสื่อมีข้ึนท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรีเพือ่ฉลองการเร่ิมต้นของ
นิทรรศการสุพรีมอาร์ตเป็นเวลา 3 เดือน ซ่ึงได้รับการออกแบบโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ในพิธีเปิดตัว 
โคมไฟถูกจุดร่วมกันโดยคุณตัน อ้ายเสิน ศิลปินนักมังสวิรัติผู้มีช่ือเสียงและทูตเพื่อการปกป้องสตัว์, นาย
หลิน เจ้าซุย ประธานบริหารของห้างหุ้นส่วนจาํกัดไต้หวันมีเรอร์กลาสเอ็นเตอร์ไพรสแ์ละมารดาและภรรยา
ของเขา, นายเฉิน เหวินปิน ผู้กํากับภาพยนตร์, นายหลิน กังหย ูผู้ชนะรางวัลระฆังทองคําสาขาผู้กํากับยอด
เยี่ยม, และประธานสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ ในงานน้ีมีการแสดงแฟช่ันโชว์ขนสัตว์วีแกนเป็นคร้ัง
แรกในฟอร์โมซาบนเวทีด้วย พร้อมสนับสนุนอุดมคติแห่งความงามโดยปราศจากการทําร้ายสัตว์ 

นายหลิน เจา้ซุย กลา่วว่า 
 

“การร่วมมือกับสมาคมของอนุตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างท่ีดีในการรวมธุรกิจกับศิลปะและจิต
วิญญาณ เราสร้างทีมท่ีรุ่งโรจน์และสร้างสรรค์” 

 
เป็นเร่ืองท่ีน่าจดจําและช่ืนชมเป็นพิเศษท่ีระหว่างนิทรรศการนายหลนิได้กรุณาเปลี่ยนศูนย์อาหารของกลาส
แกลเลอรีท่ีไม่ใช่มังสวิรัติให้เป็นบริการแต่อาหารมังสวิรัต/ิวีแกนเท่าน้ัน 

คุณตัน อ้ายเสิน ผู้คุ้มครองสัตว์และผู้สง่เสริมวิถีมังสวิรัติระยะยาว ซ่ึงมาจากไทเปเพื่อเข้าร่วมงานพร้อม
สวมเคร่ืองแต่งกายซีเลสเตียลสีขาวซ่ึงออกแบบโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่  นายกเทศมนตรีแห่งเมืองลู่กัง 
ท่านหวง เสิ่นหยัน ได้กลา่วสุนทรพจน์ว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติท่ีมีการจัดนิทรรศการสุพรีมอาร์ตท่ีกลาสแกล
เลอรีในลู่กัง 

งานแฟช่ันโชว์แห่งสวรรค์ (Celestial - ซีเลสเตียล) ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คร้ังหน่ึงได้ถูกนําไปยงัเมือง
หลวงต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงด้านแฟช่ันของโลก ในงานน้ีมีการแสดง 3 ส่วนคือ เสื้อผ้าแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.   
อัญมณีแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.และแฟช่ันขนสัตว์วีแกน เสื้อผ้าแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.ท่ีออกแบบโดยท่านอาจารย์
เป็นชุดแรกท่ีได้เดินแบบบนเวที ซ่ึงแสดงชุดเคร่ืองแต่งกายสตรีหลากหลายสําหรับไปทํางาน งานเลี้ยง และ
วันสบาย ๆ เสื้อผ้าท้ังหมดดูภูมิฐาน สง่างาม และเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงทําให้ผู้ชมเห็นแลว้พอใจ 

ลําดับถัดไปมาถึงชุดอัญมณีแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.ซ่ึงทําให้ดวงตาของผู้ชมเป็นประกาย ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
กล่าวว่า เม่ือคนได้สวมใส่ท่ีออกแบบไว้ 
 

“คุณจะได้รับการเตือนให้ระลึกถึงความยิง่ใหญ่ของตนเอง คุณจะได้รับการเตือนให้ระลึกถึงการหลุด
พ้นเป็นอิสระท่ีมีในสวรรค์ และน่ันจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจเพิ่มข้ึนในการเรียนรู้ท่ีจะบําเพ็ญให้ตัว
คุณเองสมบูรณ์แบบ จนกว่าคุณจะกลายเป็นอาจารย์ของตนเอง” 
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นางแบบท้ังหมดสวมอัญมณีแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. รวมท้ังเสื้อผา้แห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. คุณตันได้ชมเชยพร้อม
กล่าวว่า “พวกเขาดูสูงสง่และสง่างามยิ่งนักราวกับว่าพวกเขาเป็นนางฟา้เลย” ท้ังสองฝัง่ของเวทีเดินแบบ 
ต้นฉบับการออกแบบท่ีท่านอาจารย์วาดด้วยมือได้ถูกจัดแสดงไว้บนจอภาพ เพื่อให้แขกได้เห็นท่ีมาของการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะของท่าน 

ท้ายสดุมาถึงชุดขนสัตว์วีแกน ซ่ึงถ่ายทอดแนวคิดท่ีว่า “ความงดงามท่ีปราศจากความทารุณ” 
คุณตันได้กลา่วว่า 
 

“ฉันช่ืนชมท่านอนุตราจารยชิ์งไห่จริง ๆ ท่านได้สนองความต้องการด้านความงามของผู้คน และใน
ขณะเดียวกันก็ปกป้องสัตว์ด้วยความเมตตา สัตว์ตา่ง ๆ จงึสามารถรอดพน้จากความทรมาน ท่านได้
ออกแบบเสื้อผา้ขนสตัว์วีแกนมากมายท่ีสงูสง่ หรูหรา โก้เก๋ งดงาม ซ่ึงไม่นาํอันตรายมาสูส่ัตว์เลย” 

 
หลังเข้าร่วมงานแสดงแฟช่ันโชว์ ช่างภาพท่ีเคยทํางานในอุตสาหกรรมแฟช่ันได้โพสต์ลงในเฟสบุ๊คของเขาว่า 
 

“จากนิทรรศการศิลปะ เราบอกได้เลยว่า ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ไม่ใช่เพยีงนักกวี จติกร นักดนตรี 
เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นนักออกแบบเสื้อผา้และอัญมณีอีกด้วย บางคนประทับใจกับการร้องเพลงของท่าน
อาจารย์ และบางคนรู้สึกว่าบทกวีของท่านโดนใจพวกเขา ในส่วนของตัวผม ผมคิดถึงสวรรค์ขณะ
มองดูเสื้อผ้าแห่งสวรรค์เอส.เอ็ม.ของท่านอาจารย์ การสอนของท่านอาจารยไ์ม่ใช่เพียงโดยวาจา
เท่าน้ันแต่จากการทําเป็นตัวอย่างด้วย ซ่ึงได้พสิูจน์กับเราว่าทันทีท่ีปัญญาภายในของเราถูกเปิดออก
และเราถูกเช่ือมต่อกับพลังสงูสุดแล้ว เราก็จะมีศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดและเราจะมีความสามารถทุก
อย่าง!  ท่านให้กําลงัใจเราผ่านทางสิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีให้เราใช้หัวใจและความคิดสร้างสรรค์นําพาสัจ
ธรรม ความเมตตาและความงามจากสวรรค์มาสูโ่ลกน้ี” 
 

ผู้จัดงานได้เชิญผู้ชนะรางวัลระฆังทองคําสาขาผู้กํากับยอดเยี่ยม นายหลิน กังหย ู ซ่ึงเป็นจติรกรและ
นักเขียน  นวนิยายด้วยรวมท้ังเป็นผู้ชนะรางวัลมรดกศิลปินแห่งเทศมณฑลฮ่ัวเหลียน เพื่อมาทําหน้าท่ีเป็น
มัคคุเทศก์ให้แขกพิเศษในงานสุพรีมอาร์ต นายหลินได้กล่าวถึงประโยคเหลา่น้ีของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซ่ึง
ได้อธิบายทุกสิง่ 
 

“ถ้าเราสามารถค้นพบสจัธรรม ความดีงาม และความงดงามภายในได้อีกคร้ัง โลกวัตถุก็จะมี
ความหมายกับเรามากข้ึนและโลกก็จะงดงามมากข้ึน และเราจะค้นพบสจัธรรมในโลกมายาน้ี เพราะ
เราจะสามารถตามเจอสิง่ท่ีแท้จริงได้จากการติดตามเงาของมันเสมอ” 

 
หลังจากพิธีการ นักดนตรีรุ่นเยาว์จากสมาคมเซลโลแห่งไต้หวันได้เล่นดนตรีท่ีมีช่ือเสยีงระดับโลกด้วยเคร่ือง
ดนตรีเซลโล ไวโอลิน และเปียโน ในขณะท่ีแขกพิเศษชิมอาหารวีแกนท่ีแสนอร่อย  ดังน้ันนิทรรศการสุพรีม- 
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อาร์ตของท่านอาจารย์เป็นเวลา 3 เดือนจึงเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการ 

วีดีโอของงาน 

การเปิดตัวนิทรรศการสุพรีมอาร์ตในฟอร์โมซา เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=TVvD34R9YPU&feature=youtu.be 

แฟช่ันโชว์ขนสัตว์วีแกนคร้ังแรกในฟอร์โมซา เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPjbCwsy5Gk&feature=youtu.be 

ภาพเพิม่เติม กรุณาติดตามท่ี https://news.godsdirectcontact.net/celebrating-grand-
opening-supreme-art-exhibition-taiwan-glass-gallery-150450/ 
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4 เมษายน 2560 (2017) 

 

ทีมข่าวฟอร์โมซา (ต้นฉบับภาษาจีน) 

เพื่อฉลองวันผู้อพยพยา้ยถ่ินสากลในวันท่ี 18 ธันวาคม รายการใหม่ท่ีนําเสนอวัฒนธรรมของชาวเอาหลัก 
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ในงานนิทรรศการสุพรีมอาร์ตท่ีจัดท่ีไต้หวันกลาส 
แกลเลอรีในเทศมณฑลจังฮว่า การแสดงพิเศษ “เพื่อรักแด่เอาหลัก” รวมถึงละครและการขับกวีของเอา
หลักและช้ันเรียนสอนทําอาหารเอาหลักและจีนวีแกนซ่ึงจัดข้ึนในวันสุดสัปดาห์ ในวันท่ี 19 ธันวาคม มีการ
นําเสนอฟ้อนรําและดนตรีเอาหลัก นอกจากชมการแสดงสดร้องเพลงและฟ้อนรําด้ังเดิมแล้ว แขกก็ได้มี
โอกาสเพลิดเพลินกับอาหารวีแกนเอาหลักและชา 

นิทรรศการสัญจรสุพรีมอาร์ตได้จดัแสดงท่ีไต้หวันกลาสแกลเลอรีตัง้แต่วันท่ี 3 ตุลาคมถึง 27 ธันวาคม ปี
ทองท่ี 12 พ.ศ. 2558 (2015) ผลงานทางศิลปะอันยอดเยี่ยมของท่านอนุตราจารยชิ์งไห่ได้ถูกจัดแสดงไว้ 
รวมถึงโคมไฟอายยุืน ภาพวาด พัด หิน และเคร่ืองถ้วยชามท่ีวาดลาย เสื้อผา้แห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. อัญมณี
แห่งสวรรค์เอส.เอ็ม. บทกวี และเพลงต่าง ๆ ซ่ึงดึงดูดผู้เยี่ยมชมกว่า 10,000 คนในแต่ละสปัดาห์ (สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูท่ีรายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องน้ี หรือหัวข้อเฉลิมฉลองการเปิดตัวนิทรรศการศิลปะสูงสุดท่ี
ไต้หวันกลาสแกลเลอรี ก่อนหน้าน้ี) 

“เพื่อรักแด่เอาหลัก”  ได้จัดทําข้ึนท้ังภาษาจีนและเอาหลกั   คําอธิบายท้ังหมดของสิง่ท่ีจัดแสดง  โปสเตอร์ 
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ประวัติโดยย่อของศิลปิน หนังสือ และการแนะนําสู่ละครและบทกวีมีท้ัง 2 ภาษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ลา่ม
ภาษาเอาหลักได้ประจําอยู่ท่ีงาน เพื่อช่วยผู้อพยพรายใหม่จากเอาหลักให้เห็นคุณค่าสิ่งท่ีจัดแสดงและแก่น
แท้ของศิลปะท่ียกระดับจิตของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้อพยพรายใหม่มากมายแสดงความสนใจอยากรู้
เก่ียวกับท่านอาจารย์มากข้ึนและได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิถีกวนอิมและอาหารวีแกน ยิ่งไปกว่าน้ัน
ระหว่างนิทรรศการ คุณเหม็กหงกเจนิ ซ่ึงเป็นประธานสมาคมสมาชิกใหม่แห่งไถจงได้มาเยีย่มชมพร้อมกับ
เพื่อน ๆ ของเธอ 

วันท่ี 1 ธันวาคม หนังสอืพิมพ์ภาษาเอาหลัก 4-เวยว์อยซ์ ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์เอาหลักท่ีใหญ่ท่ีสุดใน      
ฟอร์โมซาได้ใช้พื้นท่ีเต็มหน้าเพื่อเน้นถึงงานพิเศษน้ีและแนะนําศิลปินคือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ หนังสือ-
พิมพฟ์อร์โมซาไถจงอีฟน่ิงนิวส์ ได้รายงานเร่ืองนิทรรศการในวันท่ี 22 ธันวาคมเช่นกัน 

“เพื่อรักแด่เอาหลัก” จัดข้ึนโดยสมาชิกสมาคมของเราในฟอร์โมซาและเอาหลัก สมาชิกชาวเอาหลักได้
ทํางานหนักในการแปลเอกสาร ทําหน้าท่ีเป็นลา่ม นําเสนอการแสดงฟ้อนรําและปรุงอาหารวีแกนต่าง ๆ 
หลากหลายเพื่อช่วยบรรเทาความคิดถึงบ้านของผู้อพยพชาวเอาหลักรายใหม่ ทุกคนท่ีเก่ียวข้องต่างซาบซ้ึง
อย่างยิ่งกับโอกาสท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของงานน้ี ท่ีทําให้สาธารณชนสามารถเพลิดเพลนิกับผลงานศิลปะอัน
งดงามของท่านอาจารย์ และสําคัญยิง่กว่าน้ันก็คือการได้รู้จักท่านอาจารย ์

เราสาํนึกขอบคุณท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อยา่งสุดซ้ึง ท่ีแบ่งปันผลงานศิลปะท่ีรู้แจ้งของท่านให้กับโลก ซ่ึง
สัมผสัหัวใจอย่างล้าํลึกและเตือนวิญญาณท่ีโหยหาให้คิดถึงบ้านแห่งสวรรค์ของพวกเขา 

บุคคลสําคัญท่ีเข้าร่วมนิทรรศการสัญจรสุพรีมอาร์ต 

ล่ามภาษาเอาหลักกําลังแนะนําศิลปะของท่านอนุตราจารย์ชิงไห ่
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การแข่งขันถาม & ตอบเกี่ยวกับศิลปะของท่านอนุตราจารย์ชิงไห ่

 
 
 
 

การฟ้อนรําด้ังเดิมของเอาหลัก 

 

งานเลี้ยงนํ้าชาวีแกนแบบเอาหลัก 

 
 
 

 

ช้ันเรียนสอนทําอาหารเอาหลักวีแกน 
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ส่ือและแผ่นปลิวต่าง ๆ 

 

ผู้เย่ียมชมกําลังเพลิดเพลินกับศิลปะของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่งาน “เพ่ือรักต่อเอาหลัก” 

 
 
 
 
 

 
25 พฤษภาคม 2560 (2017) 
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ขณะท่ีท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เข้าสมาธิเข้มอยา่งต่อเน่ืองเพือ่การยกระดับของโลกและจกัรวาล ท่านได้ใช้
เวลามาพบสมาชิกสมาคมของเราระหว่างท่ีท่านพักอยู่ในฟอร์โมซาและฮ่องกงเป็นคร้ังคราวต้ังแต่ฤดูใบไม้
ร่วงปี ค.ศ. 2016 ท่านอาจารย์ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและความประทับใจในการเดินทางของท่าน
กับทุกคนและได้เตือนให้เราคํานึงถึงทุกชีวิต ด้วยความรักและความอดทนอยา่งมากท่านได้ตอบคําถามของ
สมาชิกสมาคมของเราและเตือนให้ทุกคนน่ังสมาธิมากข้ึนเพื่อหาคําตอบจากภายใน นอกจากน้ันท่านยังได้
เล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เก่ียวกับสนัุขท่ีท่านเพิ่งรับมาเลีย้งและเปิดเผยว่าคุณสมบัติภายในท่ีสงูส่งของ
พวกเขาทําให้พวกเขาเหมาะกับช่ือจากสวรรค์! ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ ทางจิตวิญญาณท่ีมี 
ค่าน้ี กรุณาเยี่ยมชมอีเดนรูลส์ EdenRules: วิดีโอใหม่ ชมออนไลน์ 2017/2016 www.EdenRules.com 
ซ่ึงมีคําบรรยายหลายภาษา 
 
 

 
เว็บไซต์ EdenRules.com นําเสนอการบรรยายธรรมและปาฐกถาของท่านอาจารย์ซ่ึงมีให้เลือกมากมาย 
รวมท้ังเพลงท่ีไพเราะจับใจมานานกว่า 30 ปีในรูปแบบเอ็มพี 4 (MP4 - วิดีโอ) พร้อมคําบรรยายหลาย
ภาษาและรูปแบบเอ็มพี 3 (MP3 - เสยีง) ท้ังหมดน้ีมีให้ชมและฟงัทางออนไลน์และให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่ว่า
คุณจะกําลังขับรถหรืออยู่ท่ีบ้าน คุณก็สามารถเช่ือมต่อกับพลงัท่ียกระดับของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ทันที
และฟงัถ้อยคําท่ีเต็มไปด้วยปัญญาของท่าน กรุณาเยีย่มชมท่ี www.EdenRules.com 

นอกจากน้ีก็มีหนังสือ ดีวีดี และซีด ี เก่ียวกับการบรรยายธรรม เพลงท่ีท่านแต่ง บทกวี และละครเพลงของ
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่มากมายอยู่ในร้านค้าแห่งสวรรค์ (TheCelestialShop.com) หนังสืออีเล็กทรอนิกส์
มีให้ดาวน์โหลดท่ีสาํนักพิมพส์มาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ (www.SMCHbooks.com/new-eng/ 
ebook/index.htm) 
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ผู้ประสานงานของเราท่ัวโลก กรุณาดูท่ี http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm 

ตู้ ปณ. 9 ซีหู เหมียวล่ี 36899 ฟอร์โมซา สาธารณรัฐจีน 
ตู้ ปณ. 730247 ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 95173-0247 สหรัฐอเมริกา 

โทรทัศน์สพุรมีมาสเตอร ์
อีเมล์ : peace@SupremeMasterTV.com 
โทร   : 886-2-2706-8727#25, 1-626-444-4385 / แฟกซ์ : 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/ 
 
บริษัท สํานักพิมพส์มาคมอนุตราจารย์ชงิไหน่านาชาติ จํากัด ไทเป ฟอรโ์มซา 
อีเมล์ : smchbooks@Godsdirectcontact.org 
โทร  : (886) 2-23759688 / แฟกซ์ : (886) 23757689 
 
ร้านค้าแหง่สวรรค์ (ซีเลสเตียลชอ้ป – Celestial Shop) 
http://www.theCelestialShop.com 
 
อีเดนรูลส์ (Eden Rules) 
http://www.EdenRules.com 
(วิดีโอและสื่อเสียงท่ีให้แรงบันดาลใจและยกระดับจติวิญญาณของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ - ดาวน์โหลดฟรี) 

แผนกหนังสือ 
อีเมล์ : divine@Godsdirectcontact.org 
(ยินดีต้อนรับท่านมาร่วมกับเราในการแปลหนังสือของอาจารย์เป็นภาษาอ่ืน) 
 
ธรรมสารอนุตราจารย์ชงิไห ่
http://news.Godsdirectcontact.net/contact 
 
กลุ่มข่าว 
อีเมล์ : lovenews@Godsdirectcontact.org 
 
โต๊ะข้อมูลจิตวิญญาณ 
อีเมล์ : lovewish@Godsdirectcontact.org 
 
บริษัท เอส.เอม็.ซีเลสเตียล จํากัด 
อีเมล์ : smclothes123@gmail.com, vegan999@hotmail.com 
http://www.smcelestial.com/ 
http://www.sm-celestial.com/ 
โทร : 886-3-4601391 / แฟกซ์ : 886-3-4602857 
 
ภัตตาคารเลฟิว่ิงฮัท 
http://www.lovinghut.com 


