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บรรยายธรรม ณ ฝ่ าฮุ่ย สหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก
21 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ณ ซานฟรานซิ สโก

“นานแล้วที่ไม่ได้พบกัน
“เอาล่ะ พวกเราหยุดปรบมือ ฟังอาจารย์พดู
“ในจักรวาลนี้ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ใดๆ ณ ระดับชั้นใดก็ตาม เมื่อประจักษ์แจ้งถึงฝ่ าของเขา หลักการของฝ่ า
ของเขา ประจักษ์แจ้งถึงระดับมรรคผลของเขา ล้วนต้องประสบกับการทดสอบที่เข้มงวดรุ นแรงอย่างแท้จริ งสัก
ครั้ง เพื่อจะกําหนดว่าสิ่ งที่เขาประจักษ์แจ้งนั้น จะสามารถตั้งมัน่ อยูใ่ นจักรวาลได้หรื อไม่ และสร้างอานุภาพ
แห่งคุณธรรม(เวยเต๋ อ)ของเขาขึ้นมา
ดังนั้นทุกๆชีวติ เมื่ออยูใ่ นระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ิลว้ นต้องพบกับ
เหตุการณ์เหมือนที่พวกเราเผชิญอยูใ่ นวันนี้ ทุกท่านทราบในช่วงที่องค์ศากยมุนีทรงอยูใ่ นโลก พระเยซูทรงอยู่
ในโลก และยังมีศาสนาถูกต้อง ฝ่ าถูกต้องอื่นๆ ขณะที่พวกเขาถ่ายทอดวิชาอยูใ่ นโลก ล้วนเคยประสบกับ
เหตุการณ์เช่นนี้ มีการทดสอบเช่นนี้ นี่คือหลักการของจักรวาลนี้ แต่ตา้ ฝ่ าของเรา ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ใครก็
ไม่คู่ควรที่จะไปทดสอบเขา เพราะชีวติ ทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งทุกๆชีวติ ในจักรวาล ล้วนแต่เขาเป็ นผูก้ ่อตั้ง เป็ น
ผลงานที่เขาสร้างสรรค์ ดังนั้นใครก็ไม่คู่ควรจะไปทดสอบเขา (เสี ยงปรบมือ)
เช่นนั้น เหตุใดพวกเราถึงได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้ ทุกท่านทราบ หลี่ หงจื้อ ออกมากระทําเรื่ องนี้ โดย
ปรากฏออกมาในรู ปของคนธรรมดาสามัญ ในร่ างกายของคนธรรมดาสามัญ ใช้ภาษาของชีวติ ที่ต่าํ สุ ดในทั้ง
จักรวาล... ภาษามนุษย์ ยิง่ กว่านั้นยังเป็ นภาษาที่ต้ืนเขินที่สุดของมนุษย์ในวันนี้ และรู ปแบบที่ต่าํ สุ ดของการ
บําเพ็ญ ... รู ปแบบของชี่กง สร้างความงุนงงให้สรรพชีวติ ทั้งหมดในจักรวาล เพื่อที่จะชัง่ และกําหนดตําแหน่งซิ
นซิ่งของพวกเขา สรรพชีวติ ทั้งหมดในจักรวาล และจัดวางตําแหน่งให้พวกเขาเสี ยใหม่ จึงจําเป็ นต้องทําให้พวก
เขาแสดงมาตรฐานซินซิ่งแท้จริ งของพวกเขาออกมา จึงไม่สามารถให้พวกเขาล่วงรู ้ความเป็ นจริ ง ชีวติ ทัว่ ทั้ง
จักรวาลล้วนไม่รู้ความเป็ นจริ ง พวกเขาเห็นข้าพเจ้าเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ ดังนั้นพวกเขาจึงกล้าทําเช่นนี้ ที่ผา่ นมาข้าพเจ้า
เคยพูดกับพวกท่าน ข้าพเจ้าพูดว่า ในอดีต ฝ่ าของจักรวาลนี้ สรรพชีวติ ทั้งหมดไม่รู้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ากําลังเจิ้งฝ่ า
(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง)
พวกเขากลับเข้าใจว่าข้าพเจ้าก็กาํ ลังก่อตั้งระบบอะไรบางอย่างที่ขา้ พเจ้าได้
ประจักษ์แจ้ง เพียงแต่วา่ เป็ นสิ่ งที่บริ สุทธิ์มากๆ ถูกต้องเที่ยงตรงมากๆ มีระดับชั้นสู งมากๆ พวกเขาก็เห็นเพียง
เท่านี้ นี่กค็ ือสาเหตุที่พวกเขากล้านําภัยพิบตั ิมาสู่ พวกเราในวันนี้ นัน่ ก็คือระดับมรรคผลที่สูงยิง่ ขึ้น และฝ่ าที่
ใหญ่ขนาดนี้ ก็ตอ้ งได้รับการทดสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ อย่างไรก็ดีพดู ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าไม่อนุญาตให้มนั เกิดขึ้น
มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ คือข้าพเจ้าต้องการใช้พวกเขาดําเนินการสิ่ งต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะดูซินซิ่งของพวกเขาในขณะ
กระทําเรื่ องนี้
พวกเขาได้ดาํ เนินการจัดเตรี ยมระยะยาวเอาไว้แล้วในประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ของ
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มนุษยชาติน้ นั จะซํ้ารอยตามวัฏจักร พวกเขาก็ไม่รู้วา่ ฝ่ าขนาดใหญ่เช่นนี้กาํ ลังถ่ายทอดอยู่ ไม่ใช่เรื่ องล้อเล่น
มนุษยชาติในวัฏจักรรอบที่แล้วก็ได้ผา่ นขั้นตอนการทดสอบเช่นนี้ และได้กา้ วเดินไปไกลกว่าการพัฒนาของ
มนุษยชาติในทุกวันนี้
สุ ดท้ายเนื่องจากมลภาวะของสิ่ งแวดล้อมทําให้รูปโฉมของมนุษย์เปลี่ยนสภาพไป
สุ ดท้ายถูกทําลายทิ้งไป นี่คือมนุษย์ครั้งที่แล้ว ครั้งนี้เป็ นการซํ้ารอยครั้งที่แล้ว แต่น้ ีเป็ นการปรับฝ่ าให้ถูกต้อง
เที่ยงตรงอย่างแท้จริ ง
คือพูดว่าได้มีการจัดเตรี ยมเรื่ องนี้ไว้แล้วตั้งแต่ยคุ โบราณกาล
เพื่อไม่ให้เกิดการ
คลาดเคลื่อน เพื่อไม่ให้เรื่ องนี้เกิดปั ญหาในวันนี้ พวกเขาได้สร้างเป็ นระบบขึ้นมา พูดตามความคิดของพวกเขา
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ เรื่ องราวที่ปรากฏออกมา ล้วนเป็ นสิ่ งที่พวกเขาจัดเตรี ยมไว้แล้ว ในระหว่างขั้นตอนไม่
มีเรื่ องใดที่เป็ นเหตุบงั เอิญ แม้วา่ มันจะปรากฏออกมาอย่างบังเอิญในหมู่คนธรรมดาสามัญ ปรากฏออกมาในหมู่
คนธรรมดาสามัญเป็ นรู ปแบบของคนธรรมดาสามัญทั้งสิ้ น หากแต่วา่ นี่เป็ นสิ่ งที่พวกเขาจัดเตรี ยมไว้แล้วจริ งๆ
ใช้คาํ พูดของพวกเขามาพูด เทพองค์หนึ่งก็เพียงพอที่จะจัดเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างให้สรรพชีวติ ทั้งหมดที่มีอยูบ่ น
โลกได้โดยไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน เทพจํานวนนับไม่ถว้ น เทพจํานวนมากมายเช่นนี้ลว้ นกําลังเฝ้ าดูเรื่ องนี้อยู่
พวกเขาจะให้เกิดช่องโหว่ได้หรื อ ไม่มีเรื่ องใดจะผิดพลาดในระหว่างดําเนินการ แต่นี่คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อ
สักครู่ เท่านั้น การจัดเตรี ยมของเทพของจักรวาลเก่า พวกเขาไม่กล้าทําลายทุกสิ่ งทุกอย่างนี้ เพราะพวกเขาก็
มองเห็นถึงปัญหาที่จกั รวาลจะต้องเผชิญ พวกเขาก็รู้วา่ ข้าพเจ้ากําลังกระทําเรื่ องนี้อยู่ แต่ขา้ พเจ้าเป็ นใคร พวกเขา
ไม่รู้ ดังนั้นพวกเขาจึงจัดเตรี ยมสิ่ งที่พวกเขาจะทํา ทุกท่านฟังเข้าใจไหม (เสี ยงปรบมือ) จุดประสงค์ที่พวกเขา
แสดงออกมาคือ คิดอยากให้ฝ่าของเรานี้ได้สร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋ อ) คิดอยากให้ฝ่าสามารถได้รับ
การเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริ งในอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋ อ)ของเขา จากชีวติ ทัว่ ทั้งจักรวาล ดูภายนอกนี่
คือจุดประสงค์ที่พวกเขาได้จดั เตรี ยมทั้งหมดนี้ แต่นี่กลับกลายเป็ นแรงต้านในการเจิง้ ฝ่ า ข้าพเจ้ารู ้วา่ พวกเขา
จะต้องทําเช่นนี้แน่นอน เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงใช้โอกาสนี้ดูซินซิ่งของพวกเขา จากทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขา
จัดเตรี ยมไว้และจัดวางตําแหน่งของพวกเขาเสี ยใหม่ ในขั้นตอนการบําเพ็ญ พวกเราทุกคนก็ตอ้ งเข้าใจให้
ถูกต้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบําเพ็ญส่ วนบุคคลกับการเจิ้งฝ่ า จะพิจารณามารผจญและการทดสอบที่พวก
ท่านประสบได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ถ้าคนๆหนึ่งเขาไม่มีกรรมหนักเช่นนั้น ก็จะไม่พบกับทุกข์ภยั ที่
ใหญ่เช่นนั้น ต้องแบ่งแยกอย่างมีสติวา่ การบําเพ็ญส่ วนบุคคลกับการกดขี่ประทุษร้ายต่อฝ่ าของมารร้ายนั้นเป็ น
สองกรณี การจัดเตรี ยมทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดการรบกวนต่อต้าฝ่ า จะป้ ายร้ายให้ขอ้ หาอะไรแก่ขา้ พเจ้าและฝ่ า
เป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นพวกเขาจะต้องแบกรับทุกสิ่ งที่พวกเขากระทํา กับการที่พระเยซูถูก
ปองร้ายในเวลานั้น กับการที่เหล่าศิษย์ขององค์ศากยมุนีถูกปองร้ายในเวลานั้น มีอะไรแตกต่างกัน พวกเขาต้อง
รับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ พวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านประโยคหนึ่ง
ข้าพเจ้าพูดว่า พุทธคืออะไร ยูไลคือนามที่เรี ยกขานในสังคมมนุษย์ต่อบุคคลที่มาพร้อมกับสัจธรรมและสมใจนึก
แต่พุทธที่แท้จริ งคือผูพ้ ิทกั ษ์แห่งจักรวาล
เขารับผิดชอบต่อวัตถุธาตุอนั ถูกต้องเที่ยงตรงทั้งหมดในจักรวาล
อย่างไรก็ตามในกรณี น้ ี พวกเขาก็ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ถึงตําแหน่งซินซิ่งของพวกเขาหลังจากเบี่ยงเบนออก
จากฝ่ า ได้เปิ ดเผยด้านที่ไม่บริ สุทธิ์ของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงส่ งผลให้เกิดเหตุการณ์อนั ไม่สมควร
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เกิดขึ้นมากมาย ตลอดจนการรบกวนในลักษณะต่างๆ สิ่ งนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับซินซิ่งที่แสดงออกมาของการ
บําเพ็ญส่ วนบุคคลของผูฝ้ ึ กของเราในเวลานี้ สรรพชีวติ ในจักรวาลล้วนอยูท่ ่ามกลางการเจิ้งฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่
ปรากฏออกมาล้วนสามารถสะท้อนออกมาในสังคมมนุษย์ เพราะข้าพเจ้ากระทําอยูใ่ นสังคมมนุษย์ ความ
เจ็บปวดทรมาน มารผจญที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าได้รับ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่เพียงมุ่งตรงต่อการบําเพ็ญส่ วนบุคคล
เท่านั้น คือมีชีวติ ชั้นสู งยืมใช้กรรมของผูฝ้ ึ ก และข้ออ้างของการยกระดับ และใช้ประโยชน์จากชีวติ ที่เสื่ อมถอย
ในระดับชั้นตํ่า ดําเนินการทําลายล้างและทดสอบวัตถุธาตุของต้าฝ่ า อันที่จริ งต่อฝ่ าถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว ล้วน
เป็ นการบ่อนทําลาย ทุกท่านไม่เพียงแต่กาํ ลังเผชิญกับมารผจญที่มนุษย์เป็ นผูก้ ่อให้แก่พวกท่าน เพราะพวกท่าน
มีดา้ นที่บาํ เพ็ญได้ดีแล้ว พวกท่านคือเทพผูย้ ง่ิ ใหญ่สง่างาม เทพระดับชั้นสู งมากๆ สู งมากๆ ล้วนกําลังทดสอบ
พวกท่านอยู่ ดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้จึงกลายเป็ นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่เคยมีมารผจญ
เช่นนี้ นี้คือความเข้าใจจากมุมมองของพวกเราผูบ้ าํ เพ็ญ อย่างไรก็ตามพูดอีกด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าว่าใครก็ไม่คู่ควร
ทดสอบต้าฝ่ าแต่พวกเขาก็ทาํ แล้ว เช่นนั้นนัน่ ก็คือบาปของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่พวกเขาได้กระทํา ข้าพเจ้าเพียงแต่อธิบายสภาพการณ์โดยสรุ ปให้แก่ทุกท่าน ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า
ข้าพเจ้าเพียงอยากจะใช้การกระทําของพวกเขาเพื่อจะดูซินซิ่งของพวกเขาให้ชดั เจน และจัดวางตําแหน่งของ
พวกเขา ในอีกด้านหนึ่งเพื่อทดสอบศิษย์ให้พวกเขาบรรลุหยวนหมัน่ ยิง่ กว่านั้นพวกเขายังใช้ชีวติ ที่ชว่ั ร้ายที่สุด
กระทําสิ่ งเหล่านี้ในลักษณะทําลายล้าง
พูดในฐานะอาจารย์ ในเรื่ องนี้แม้วา่ จะต้องประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง เพราะพวกท่านอยู่
ร่ วมกับฝ่ านี้ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์หรื อการบําเพ็ญในอนาคต ผูค้ น
จะไม่พบกับมารผจญที่ใหญ่หลวงเช่นนี้ แน่นอนไม่ใช่พวกท่าน คือมนุษย์ในอนาคต เพราะพวกเขาจะเป็ นเพียง
การบําเพ็ญส่ วนบุคคล พวกท่านกับฝ่ านั้นเชื่อมต่ออยูด่ ว้ ยกัน
ในหนึ่งปี ที่ผา่ นมาข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่ไม่พดู ในช่วงที่ขา้ พเจ้าไม่พดู ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าศิษย์
ทั้งหลายทําได้ดีมาก ก็คือพูดว่าเวลาที่ขา้ พเจ้าไม่อยูท่ ุกท่านก็สามารถทําได้ดี ยอดเยีย่ มจริ งๆ ในด้านหนึ่งพวก
ท่านปฏิบตั ิตนเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ ในอีกด้านหนึ่งก็ปกป้ องต้าฝ่ าอย่างแน่วแน่ ช่างยิง่ ใหญ่สง่างามจริ งๆ นี่เป็ นเพราะ
พวกท่านอยูใ่ นฝ่ าแล้ว นี่เป็ นเพราะพวกท่านปฏิบตั ิตนเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ นี่คือสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญทําไม่ได้ คน
ธรรมดาสามัญไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอน นี่เป็ นเรื่ องที่ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
อย่าพูดถึงว่าอํานาจชัว่ ร้ายคิดจะบ่อนทําลายพวกเรา คิดอยากทําลายพวกเราทิ้ง ในประวัติศาสตร์กไ็ ม่มีเรื่ องอย่าง
นี้ คนก็ไม่มีความสามารถเช่นนี้ ไม่วา่ ใครกดขี่ประทุษร้ายต้าฝ่ า ก็คือคนกําลังต่อสู ้กบั เทพ ผลสุ ดท้ายย่อมชัดเจน
แน่นอนผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับ ผูฝ้ ึ กของเราต่างมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น แตกต่างอย่างมากกับมารผจญ
ในช่วงแรก บ้างงุนงงด้วยความตกใจ บ้างก็กาํ ลังตรึ กตรอง: หลี่ หงจื้อ เป็ นคนเช่นไร บ้างก็กาํ ลังคิด: ฝ่ านี้
ถูกต้องเที่ยงตรงหรื อไม่ มุ่งทดสอบจิตใจคนในทุกๆด้านที่มีอยู่ ไม่วา่ ท่านจะเข้ามาสู่ ตา้ ฝ่ าด้วยจิตใจอะไร ก็ตอ้ ง
ทําการทดสอบต่อจิตใจนั้นของท่าน บางคนรู ้สึกว่าต้าฝ่ าดีในด้านนี้ ดีในด้านนั้น แต่การทดสอบในวันนี้น้ นั ไร้
ความปรานี (ไร้ความรู ้สึกผูกพัน) เพราะจิตยึดติดใดๆก็นาํ ขึ้นไปสู่ สวรรค์ไม่ได้
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ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่วา่ จะเป็ นการบําเพ็ญวิธีน้ ี วิธีน้ นั ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน มนุษย์ไม่เคย
บําเพ็ญสําเร็จ เพราะจิตรองจะไม่เข้ามาในสามภพ แต่ควบคุมร่ างกายมนุษย์ ณ ระดับจุลทรรศน์จากภายนอก
สามภพ คนๆหนึ่งคิดจะกลับไปโดยหลักเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาก็ไม่เคยมี แต่ในการ
เจิ้งฝ่ าวันนี้ ไม่ใช่พวกท่านมีบุญวาสนาใหญ่โตขนาดนั้น ก็ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุบงั เอิญ แต่เพราะพวกท่านได้พบ
แล้ว พวกท่านสามารถบําเพ็ญกลับไปได้จริ งๆ (เสี ยงปรบมือ)
ไม่วา่ จะเป็ นเทพในระดับชั้นใด ถ้าเข้ามาในสามภพก็จะไม่สามารถกลับไปได้อีกตลอดกาล นี่คือสิ่ งที่
แน่นอน นี่กเ็ ป็ นเรื่ องที่ไม่มีใครกล้าเปิ ดเผยในประวัติศาสตร์ตลอดมา เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการที่มนุษยชาติ
จะเดินไปสู่ การดับสลายอย่างรวดเร็ว ถ้าคนรู ้ถึงความเป็ นจริ ง ชีวติ ที่ไม่มีความหวังใดๆแล้วจะทําความชัว่ ไม่มี
เว้น แต่ตา้ ฝ่ าของเราสามารถทําได้ พวกเราก็สามารถทําได้ และได้บรรลุถึงประสิ ทธิผลนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนํา
ความเป็ นจริ งนี้ออกมาบอกทุกท่าน (เสี ยงปรบมือ)
ผูฝ้ ึ กของเรายอดเยีย่ มจริ งๆ ช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะเจิ้งฝ่ าทุกท่านได้ทาํ หลายสิ่ งหลายอย่างที่ท่านควรทํา
ในช่วงเวลานั้นพวกเราจํานวนมากได้ทาํ งานมากมายเพื่ออธิบายความเป็ นจริ งให้คนในสังคมรับรู ้
การเป็ น
ศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่ง อณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่ าในจักรวาลนี้ พวกท่านสมควรทําเช่นนี้ เวลาที่คนบ่อนทําลายต้าฝ่ า
แน่นอนใครก็ไม่สามารถบ่อนทําลายฝ่ าได้ ฝ่ าของจักรวาลจะถูกมนุษย์บ่อนทําลายได้อย่างไร ใครก็บ่อนทําลาย
ไม่ได้ แต่เวลาที่มีใครมากดขี่ประทุษร้ายฝ่ า เช่นนั้นการเป็ นศิษย์คนหนึ่ง การเป็ นอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่ า ท่าน
สมควรจะทําอย่างไร ท่านไม่สมควรจะเปิ ดเผยความเป็ นจริ ง บอกผูค้ นให้รู้วา่ เรื่ องราวเป็ นอย่างไรหรื อ นี่เป็ น
การพูดจากมุมของตัวท่าน ท่านคืออณูเม็ดหนึ่งของจักรวาล ท่านจึงสมควรบรรลุถึงประสิ ทธิผลนี้
เช่นนั้นพูดจากอีกมุมหนึ่ง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกท่านได้ทาํ ในวันนี้ เทพที่มีอยูใ่ น
จักรวาล ไม่วา่ เขาจะถูกปรับให้ถูกต้องแล้ว หรื อยังไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้องก็ตาม พวกเขาล้วนบอกว่าพวกเรา
ช่างเมตตากรุ ณานัก (เสี ยงปรบมือ) ท่านทราบไหม ในช่วงเวลาที่เหล่ามารร้ายดาหน้าเข้ามาอย่างมืดฟ้ ามัวดิน มี
จํานวนมากเท่าใดที่ถูกปิ ดหูปิดตาด้วยข่าวลือที่เสกสรรปั้นแต่งอย่างชัว่ ร้าย การโกหกพกลม จนปฏิบตั ิต่อต้าฝ่ า
และศิษย์ของข้าพเจ้าด้วยจิตใจที่โกรธเกลียดเคียดแค้น คนเช่นนี้จะต้องถูกขจัดทิ้งอย่างแน่นอนในอนาคต แต่แม้
จะเป็ นเช่นนี้ พวกเราผ่านการอธิบายความเป็ นจริ ง ทําให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริ ง กําจัดความคิดเดิมและความคิดชัว่
ร้ายของเขาออกเสี ย เขาอาจจะยังพอช่วยเหลือได้ (เสี ยงปรบมือ) การอธิบายความเป็ นจริ งต่อสังคมโลกของเรา
ไม่ใช่เป็ นการต่อสู ้ทางการเมืองแต่อย่างใด หรื อทําโดยมีเป้ าหมายอะไร ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน นี่คือความ
เมตตากรุ ณาของพวกท่าน พวกท่านกําลังช่วยเหลือคนในอนาคตอย่างแท้จริ ง (เสี ยงปรบมือ) ถ้าความคิดของ
คนๆนั้นไม่ปรับเปลี่ยนกลับมา ทุกท่านลองคิดดู นัน่ เป็ นอันจบสิ้ น การเป็ นผูฝ้ ึ กคนหนึ่ง การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญคน
หนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าก็สมควรทําสิ่ งเหล่านี้จากมุมของความเมตตากรุ ณา บอกความเป็ นจริ งต่อผูค้ น บอกเขาก็คือ
การช่วยเหลือผูค้ น
ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณอย่างยิง่ ต่อรัฐบาล ณ แต่ละระดับของสหรัฐอเมริ กา แคนาดา
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ที่ได้ให้เกียรติแก่พวกเรา และต่อตัวข้าพเจ้า (เสี ยงปรบมือ) ในภาวะแวดล้อมที่พิเศษนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะไป
แสดงความขอบคุณต่อพวกเขาเป็ นรายบุคคล แต่ขา้ พเจ้าจะนําอนาคตที่ดีงามให้แก่พวกเขา (เสี ยงปรบมือ) ดู
ภายนอกพวกเรากําลังขอให้ผคู ้ นในสังคมสนับสนุนต้าฝ่ า นี่คือความคิดของด้านมนุษย์ในโลกซึ่งแสดงออกมา
ณ ที่ของคนตรงนี้ แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับตรงกันข้าม ใครที่สนับสนุนต้าฝ่ า เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าในด้านที่ถกู ต้อง เขา
ได้สร้างการคงอยูข่ องชีวิตให้กบั ตัวเองในภายหน้า และวางรากฐานสําหรับการได้ฝ่าในอนาคต (เสี ยงปรบมือ)
เรื่ องที่จะพูดนั้นมีมากมาย ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดมากเกินไปนัก ข้าพเจ้าจะเลือกช่วงเวลาหนึ่ง ออกมา
อย่างเป็ นทางการและอธิ บายให้ทุกท่านฟังอย่างชัดเจน ถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่ องราวเหล่านี้ (เสี ยงปรบมือ)
แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน ศิษย์ที่เดินออกมาทั้งหมด อาจารย์ขอบคุณพวกท่าน (เสี ยงปรบมือ) ยอดเยีย่ มจริ งๆ
(เสี ยงปรบมือ)
พวกเราทุกคน ต่างกําลังทําเพื่อต้าฝ่ ากันอยู่ ทั้งการเจิ้งฝ่ า เผยแพร่ ฝ่า อธิบายเรื่ องราวความเป็ นจริ ง พวก
เราไม่ได้ยงุ่ เกี่ยวกับการต่อสู ้ทางการเมือง ไม่วา่ พวกเราจะไปที่เทียนอันเหมิน หรื อไปที่จงหนานไฮ่ หรื อจะเป็ น
การอธิบายความเป็ นจริ งต่อผูค้ นในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ หากแต่ถา้ มารร้ายไม่กดขี่ประทุษร้ายพวกเรา พวก
เราก็คงไม่ตอ้ งไปอธิบายความเป็ นจริ งอะไรให้กบั ผูค้ น พวกเราก็ไม่คิดว่าการไปร้องเรี ยนและการอธิ บายความ
เป็ นจริ งในเวลานี้เป็ นการก่อกวนผูใ้ ด ต่อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม ต้องอนุญาตให้คนพูด นี่คือสิ ทธิพ้นื ฐานที่สุด
ของมนุษย์
แน่นอน ผ่านเหตุการณ์น้ ีพวกเราได้เห็นถึงตําแหน่งซินซิ่งของผูฝ้ ึ กทุกคน แต่ไม่วา่ อย่างไร ในเหตุการณ์
นี้ทุกท่านได้ผา่ นขั้นตอนการตรึ กตรองอย่างเข้มงวดจริ งจังในระยะแรก อันนี้ไม่นบั ว่าผิด เพราะให้โอกาสแก่
ท่านไปไตร่ ตรอง: หลี่ หงจื้อ แท้จริ งแล้วเป็ นคนเช่นไร ฝ่ านี้แท้จริ งแล้วถูกต้องเที่ยงตรงหรื อไม่ คนที่สามารถ
เดินออกจากความเป็ นคน ถึงวันนี้คนที่สามารถเดินข้ามมา ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน คือพวกท่านได้ทะลวงข้าม
มาแล้ว (เสี ยงปรบมือยาวนาน) ทุกคนทราบแล้วว่าในเวลานั้นอิทธิพลของเหล่ามารนั้น ใหญ่หลวงชนิดมืดฟ้ ามัว
ดิน ใหญ่มากๆ สิ่ งเหล่านี้ถูกทําลายหมดสิ้ นไปแล้ว (เสี ยงปรบมือ) เหลือแต่เพียงมนุษย์ชว่ั ร้ายที่ยงั แสดงกันอยู่
นอกจากนี้ผคู ้ นที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่หมายถึงพวกเราผูฝ้ ึ ก คนธรรมดาสามัญที่มีความคิดถูกต้อง
เที่ยงตรงต่างก็พากันออกมาคัดค้านเรื่ องนี้ เป็ นเพราะก่อนหน้านี้มารร้ายสะกดคนเอาไว้ หลังจากมารร้ายถูกขจัด
ทิง้ ไปแล้ว ผูค้ นก็มีสติ กําลังตรวจสอบสิ่ งเหล่านี้ พิจารณาสิ่ งเหล่านี้กนั ใหม่ การโกหก การกุเรื่ องสร้างภาพ
ล้วนต้องถูกเปิ ดโปงออกมาทีละเรื่ อง (เสี ยงปรบมือ)
เดิมทีมีเรื่ องมากมายอยากจะบอกกับทุกท่าน ทุกท่านก็อาจมีเรื่ องมากมายคิดจะถามข้าพเจ้า เช่น ทําเช่นนี้
ถูกหรื อไม่ ทําเช่นนั้นถูกหรื อไม่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน โดยภาพรวมพวกท่านต่างทําได้ถูกต้อง สําหรับเรื่ อง
ปลีกย่อย และยังเรื่ องบางเรื่ องที่ยงั ไม่มนั่ ใจ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านสามารถจะปฏิบตั ิได้ดีในขั้นตอนของการเดิน
สู่ หยวนหมัน่ ของตัวท่านเอง (เสี ยงปรบมือ) เพราะในกว่าหนึ่งปี ที่ผา่ นมา สิ่ งต่างๆที่กระทําพิสูจน์แล้วว่า เวลาที่
ข้าพเจ้าไม่อยู่ พวกท่านปฏิบตั ิได้ดีจริ งๆ ทําได้ดีมากจริ งๆ ดีมากๆ (เสี ยงปรบมือ) ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏ
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ออกมา และปัญหาของบุคคลไม่อาจจะเป็ นตัวแทนต้าฝ่ าได้ นี่กม็ ีคนจัดเตรี ยมเอาไว้ จะพูดว่ามันไม่อาจจะ
หลีกเลี่ยงก็ได้ ในความเป็ นจริ งมันก็เป็ นการจัดเตรี ยม ในช่วงเวลาไหน คนไหนแสดงออกมาอย่างไร ในช่วง
เวลาไหนคนๆนี้จะทําอะไร รวมทั้งการอยูใ่ นสถานกักกัน ตลอดเวลาที่ผา่ นมาเขาปฏิบตั ิได้ดีมาก สุ ดท้ายเขาหัน
หลังกลับไป เขาไม่เรี ยนแล้ว เขาก็ไม่ปฏิบตั ิแล้ว ยังมาชักชวนผูฝ้ ึ กคนอื่นๆ ทุกท่านลองคิดดู มันจะเป็ นเหตุ
บังเอิญได้หรื อ เป็ นไปได้วา่ ไม่มีเรื่ องใดเป็ นเหตุบงั เอิญ เพราะผูบ้ าํ เพ็ญคนหนึ่งในขั้นตอนการบําเพ็ญของท่าน
ตลอดไปจนถึงขั้นสุ ดท้ายก็หนีไม่พน้ จากการทดสอบขั้นมูลฐานต่อท่าน และพวกเราศิษย์ตา้ ฝ่ าผูบ้ าํ เพ็ญจริ งไม่
ตกลงไปเลยแม้แต่คนเดียว ท่ามกลางการทดสอบ
ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ แล้วข้าพเจ้าจะพูดกับทุกท่านอย่างละเอียดเมื่อมีโอกาส (เสี ยงปรบมือ) ไม่วา่ ผู ้
ซึ่งถูกอิทธิพลชัว่ ร้ายเอาชีวติ ไป ไม่วา่ ผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นสถานกักกัน ถูกตัดสิ นลงโทษ ไม่วา่ ผูซ้ ่ ึงได้รับความทุกข์
ทรมานภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน ผูซ้ ่ ึงต้องระเหเร่ ร่อนไร้ที่อยูอ่ าศัย และพวกเราผูฝ้ ึ กในต่างประเทศ และผูฝ้ ึ ก
ในสภาพแวดล้อมอื่น ทุกสิ่ งที่พวกท่านได้กระทําให้แก่ตา้ ฝ่ านั้น ได้ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋ อ)ของ
พวกท่านแล้ว เดินให้จบก้าวสุ ดท้าย หวังว่าพวกท่านจะทําได้ดียงิ่ ขึ้น บรรลุหยวนหมัน่ อย่างแท้จริ ง ขอบคุณทุก
ท่าน (เสี ยงปรบมือ)
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บรรยายธรรม ณ ทะเลสาป เกรทเลค สหรัฐอเมริกาเหนือ
2000-12-9 ณ แอนนาโปลิส

ทุกท่านเหน็ดเหนื่อยกันแล้ว (เสี ยงปรบมือกึกก้อง)
ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้เห็นทุกท่าน หนึ่งปี ก่อนหน้านี้พวกท่านไม่ได้เป็ นเช่นนี้ ผ่านการทดสอบที่เข้มงวด
เช่นนี้ พวกท่านอาจจะไม่ค่อยรู ้สึก ข้าพเจ้ากลับเห็นว่า พวกท่านเปลี่ยนจากคนเดิมไปโดยสิ้ นเชิง พวกเราทุกคน
ต่างได้ผา่ นการทดสอบที่เข้มงวดรุ นแรงที่สุดอย่างไม่เคยมีประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์ ยิง่ กว่านั้นยังชัว่ ร้าย
ที่สุด ในอดีตไม่วา่ เราจะทําอะไร ทุกท่านต่างก็คิด: ฉันจะศึกษาฝ่ าให้ดีได้อย่างไร ฉันจะทํางานให้ตา้ ฝ่ าได้
อย่างไร ฉันจะยกระดับสู งขึ้นได้อย่างไร ฉันจะทําให้ดียงิ่ ขึ้นได้อย่างไร รู ้สึกอยูโ่ ดยตลอดว่ากําลังศึกษาฝ่ ากันอยู่
แต่ตวั เองไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของฝ่ า หนึ่งปี ให้หลังข้าพเจ้าพบว่าทุกท่านเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้ นเชิง พวกท่านไม่มี
ความคิดแบบเดิมแล้ว ไม่วา่ จะทําอะไรให้ตา้ ฝ่ า ไม่วา่ ท่านกําลังทําอะไร ท่านวางตัวเองอยูใ่ นต้าฝ่ า ไม่มีความคิด
แบบเดิมเช่น ฉันจะทําอะไรให้ตา้ ฝ่ า ฉันคิดจะยกระดับสู งขึ้นอย่างไร ไม่วา่ พวกท่านทําอะไรต่างไม่ได้คิดว่า
ตัวเองกําลังทําอะไรให้ตา้ ฝ่ า ควรจะทําอะไรเพื่อต้าฝ่ า ฉันจะทําให้ดีเพื่อฝ่ านี้ได้อย่างไร ต่างก็วางตัวเองอยูใ่ นต้า
ฝ่ า ท่านจึงเสมือนอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่ า ไม่วา่ ทําอะไรก็คือตัวเองสมควรทําเช่นนั้น แม้วา่ ท่านจะไม่รู้สึกเช่นนี้
อย่างชัดเจน หรื อแสดงออกด้วยคําพูดอย่างชัดเจน ความจริ งการกระทําของพวกท่านก็เป็ นเช่นนี้แล้ว นี่คือสิ่ งที่
ข้าพเจ้ามองเห็น การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับทุกท่านหลังจากผ่านไปหนึ่งปี หมายความว่า พวกท่าน
ได้อยูใ่ นฝ่ าโดยสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูฝ้ ึ กเก่า จุดนี้แสดงออกมาอย่างเด่นชัดมากๆ ที่ผา่ นมาพูดได้วา่
ท่านคือผูฝ้ ึ กคนหนึ่ง ระยะหลังนี้บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะเรี ยกเซวี๋ยหยวน(ผูฝ้ ึ ก) เป็ นตี้จื่อ(ศิษย์) มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากจริ งๆ การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง อาจารย์ไม่ชมเชยท่านมากในรู ปแบบการให้กาํ ลังใจของคนธรรมดา
สามัญ หรื อบอกพวกท่านว่าท่านทําได้ดีอย่างไรๆ เพราะพวกท่านคือผูบ้ าํ เพ็ญ พวกท่านรู ้วา่ สมควรจะทํา
อย่างไร
สิ่ งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีการจัดวางไว้แล้วในประวัติศาสตร์ ห่วงลูกโซ่ ทุกอันไม่ได้เดินคลาดเคลื่อน
เลย แน่นอนการจัดวางแบบนี้ มันเป็ นการจัดวางของเหล่าชีวติ ชั้นสู งในจักรวาลเก่าในอดีต ยิง่ กว่านั้นเป็ นการ
จัดวางอย่างเป็ นระบบเป็ นชั้นๆๆๆ ของชีวติ เก่าในจักรวาล เป้ าหมายของเขาก็เพื่อกอบกูจ้ กั รวาลนี้เอาไว้ พวกเขา
เข้าใจว่า รวมทั้งต้าฝ่ าของวันนี้ แม้กระทัง่ ศิษย์ตา้ ฝ่ า เพื่อจะทําทุกอย่างให้ดีอย่างไร ทําเรื่ องนี้ให้สาํ เร็ จสมบูรณ์
อย่างไร พวกเขาได้ทุ่มเทจิตใจและกําลังทั้งหมดแล้ว พวกเขาคิดเช่นนี้ ทุกท่านคงจําได้เมื่อตอนข้าพเจ้าบรรยาย
ฝ่ า ณ ซานฟรานซิสโกครั้งก่อน ข้าพเจ้าพูดว่าต้าฝ่ าของจักรวาล ใครก็ไม่คู่ควรจะไปทดสอบ เพราะชีวติ ใน
จักรวาลนี้ไม่วา่ เขาจะมีอาณาจักรเขตแดนและระดับชั้นสู งเพียงใด เขาล้วนเป็ นชีวติ ในจักรวาลนี้ ก็คือฝ่ านี้สร้าง
เขาขึ้นมา คือพูดว่าชีวติ ของเขานั้นสร้างขึ้นมาโดยฝ่ านี้ เขาสามารถจะหันกลับมาทดสอบฝ่ านี้ได้อย่างไร แต่ที่
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ผ่านมาในการบรรยายฝ่ าข้าพเจ้าพูดกับทุกท่านเสมอ ข้าพเจ้าพูดว่าในอดีตฝ่ าของจักรวาลนั้น ชีวติ ไม่สามารถจะ
ล่วงรู ้ และไม่อนุญาตให้ชีวติ ล่วงรู ้ แน่นอน พูดด้วยคําพูดของคนธรรมดาสามัญ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสรรพชีวติ ใน
จักรวาลล่วงรู ้วา่ ในจักรวาลมีฝ่า เช่นนั้นผ่านกาลเวลาอันยาวนาน หลังจากที่สรรพชีวติ ในจักรวาลเบี่ยงเบนออก
จากฝ่ า อาจจะนํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย เช่นนั้นบางชีวติ ก็อาจจะไปทําการเปลี่ยนแปลงฝ่ านี้ เพราะเขามี
ความสามารถ เขาอาจจะทําได้ทุกสิ่ ง ฉะนั้นรู ปแบบการคงอยูข่ องต้าฝ่ าแห่งจักรวาล จึงไม่อนุญาตให้ชีวติ ชั้น
ใดๆล่วงรู ้ เช่นนี้จึงนํามาซึ่งปัญหาหนึ่ง พวกเขาไม่รู้วา่ จักรวาลนี้มีฝ่า พวกเขาคิดว่าต้าฝ่ าของจักรวาลนี้สามารถ
แพร่ ขยายอยูใ่ นจักรวาลได้ คือข้าพเจ้าประจักษ์แจ้งฝ่ านี้ ยิง่ กว่านั้นพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําเรื่ องนี้ให้
สําเร็จ ช่วยข้าพเจ้าทําสิ่ งเหล่านี้ให้สาํ เร็จสมบูรณ์ แต่กน็ าํ มาซึ่งปัญหาหนึ่ง ปัญหาอะไร สรรพชีวติ ทั้งหมดใน
จักรวาลล้วนเบี่ยงเบนออกจากฝ่ านี้ คือพูดว่าอาณาจักรเขตแดนและความบริ สุทธิ์ของเขา เมื่อวัดด้วยมาตรฐาน
ของต้าฝ่ าดั้งเดิมแห่งจักรวาล ก็ไม่ได้มาตรฐานแล้ว เช่นนั้นการจัดวางและการช่วยเหลือทั้งหมดในเรื่ องนี้ของ
พวกเขา จึงกลายเป็ นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการทําเรื่ องนี้ของข้าพเจ้า เพราะไม่วา่ พวกเขาจะทําให้ดีอย่างไร ก็ไม่
สู งไปกว่าอาณาจักรเขตแดนของพวกเขา ถ้าทําไปตามทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวาง เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู
ทําเสร็จแล้วมิเท่ากับไม่ได้ทาํ หรื อ ทําเสร็จแล้วก็ยงั คงเป็ นอาณาจักรเขตแดนนั้น มาตรฐานนั้น เป็ นเช่นนั้นได้
อย่างไร ฉะนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวางและกระทําจึงไม่สามารถยอมรับได้ และไม่สามารถก่อตั้งได้
เช่นนั้นจึงเกิดปัญหาร้ายแรงข้อหนึ่งคือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวางไม่เพียงแต่ไม่สามารถบังเกิดผล
ทางด้านตรงในการเจิ้งฝ่ า(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) กลับกลายเป็ นอุปสรรคร้ายแรง ในสังคมมนุษย์วนั นี้ การ
แสดงออกของมารร้ายฉากนี้กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งที่ชีวติ ชั้นสู งได้จดั วางไว้ นี่กเ็ ป็ นการเผยออกมาซึ่ งซิ นซิ่งที่ไม่ได้
มาตรฐานของฝ่ าครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขา เปิ ดเผยออกมาอย่างเต็มที่ถึงชีวติ ผูเ้ ข้าร่ วม ณ ระดับชั้นต่างๆ และ
มาตรฐานซินซิ่ง ในเวลาเดียวกันก็นาํ มาซึ่งเงื่อนไขที่เป็ นคุณข้อหนึ่งให้แก่การเจิ้งฝ่ า เงื่อนไขอะไร ถ้าใน
ระหว่างการเจิ้งฝ่ า ชีวติ เหล่านี้ไม่แสดงออกมาทั้งหมด ก็จะเป็ นการยากที่จะจัดวางตําแหน่งตามระดับซินซิ่งอัน
แตกต่างกันของพวกเขา คือพูดว่าจะมีความยากลําบากในการเจิ้งฝ่ า เช่นนั้นจึงพูดได้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขา
กระทําในการทดสอบต้าฝ่ า จึงกลายเป็ นว่าได้เห็นถึงการแสดงออกอย่างเต็มที่ของตําแหน่งซินซิ่งของพวกเขา
ในเวลาเดียวกัน ประจวบกับเหล่าผูฝ้ ึ กก็มีองค์ประกอบที่ไม่ดี ซึ่งตัวเองได้สะสมทีละเล็กทีละน้อยจากวิถีการ
ดํารงชีวติ อันยาวนาน และกรรมที่ก่อขึ้นในอาณาจักรเขตแดนในระดับชั้นตํ่า สิ่ งเหล่านี้ลว้ นต้องกําจัดให้ออกไป
จึงทําให้ผฝู ้ ึ กต้องรับการทดสอบอย่างรุ นแรงในเรื่ องนี้ พวกเขาใช้คนชัว่ กุเรื่ องเท็จต่อตัวข้าพเจ้า เพื่อจะทดสอบ
ดูวา่ ผูฝ้ ึ กยึดมัน่ ต่อต้าฝ่ าหรื อไม่ สภาพการณ์เป็ นเช่นนี้
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดว่า ทั้งหมดนี้ขา้ พเจ้าไม่สามารถจะยอมรับได้ ฉะนั้นถ้าจะขจัดมันทิ้ง รวมทั้งละครฉาก
ชัว่ ร้ายนี้ เดิมทีพวกเขาคิดจะปฏิบตั ิต่อพวกเราเหมือนอย่างที่ปฏิบตั ิต่อศาสนาในอดีต ทัศนะความคิดที่เปลี่ยนไป
ทําให้พวกเขาเห็นว่าการประทุษร้ายต่อเทพในประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ชอบด้วยเหตุผลเหมือนเรื่ องที่พระเยซู
ถูกตรึ งอยูบ่ นไม้กางเขน กลายเป็ นอุทาหรณ์สาํ หรับชีวติ ชั้นสู งลงมาช่วยเหลือมนุษย์ ให้เป็ นเช่นนี้ได้อย่างไร สิ่ ง
นี้โดยตัวของมันก็คือการเสื่ อมถอย เทพองค์หนึ่งลงมาช่วยเหลือมนุษย์ มนุษย์กลับจับเทพไปตรึ งไว้บนไม้
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กางเขน มนุษย์มีบาปหนักเพียงใด จนถึงทุกวันนี้กย็ งั คงชดใช้กนั อยู่ แต่นนั่ ไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่ทาํ แต่ก่อ
ขึ้นโดยชีวติ ที่เสื่ อมถอยในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ทั้งหมดนี้พวกเขาไม่กล้าบอกว่าตัวพวกเขามีปัญหา เพราะทุกสิ่ ง
ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเสี ยจนเบี่ยงเบนออกจากฝ่ า จึงค่อยๆกลายเป็ นเช่นนี้ ในประวัติศาสตร์ไม่มี
ชีวติ ชั้นใดกล้าแตะต้องมัน
ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนถูกควบคุมโดยองค์ประกอบที่สลับกันไปมาทั้งแนวดิ่งและ
แนวนอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจนสลับซับซ้อนอย่างยิง่ สิ่ งที่ไม่บริ สุทธิ์ทั้งหมดนี้ลว้ นต้องกําจัดทิง้ ไปทั้งหมด กําจัด
ทิง้ ไปทั้งหมด
ถึงแม้วา่ ความชัว่ ร้ายซึ่งปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์ครั้งนี้ ดูแล้วคือเหล่ามนุษย์ชว่ั ร้ายได้สร้างทุกข์ภยั
ใหญ่หลวงให้แก่ศิษย์ตา้ ฝ่ าของข้าพเจ้า แท้ที่จริ งเป็ นการเข้ามาร่ วมด้วยของชีวติ ที่เบี่ยงเบนไปจากระดับชั้นต่างๆ
ข้าพเจ้าหมายถึงชีวติ ที่เสื่ อมถอยเหล่านั้น ชีวติ ที่ไม่เข้ามาร่ วมด้วยมีเป็ นจํานวนมาก แต่กไ็ ม่บริ สุทธิ์แล้ว ล้วน
กําลังถูกจัดวางตําแหน่งใหม่ในระหว่างการเจิ้งฝ่ า ยังมีปัญหาร้ายแรงมากอีกประการหนึ่ง เพราะในระยะแรกที่
เริ่ มทําเรื่ องนี้ขา้ พเจ้าก็เคยบอกกับพวกเขา ข้าพเจ้าบอกว่าไม่วา่ ชีวติ ใดๆก็ไม่สามารถช่วยให้คนในวันนี้พน้ ทุกข์
ฝ่ าใดๆก็ไม่สามารถช่วยให้ชีวติ ในวันนี้พน้ ทุกข์ ใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนในวันนี้ หมายความว่าอย่างไร
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพราะคนในวันนี้ไม่รู้สึกถึงความคิดที่เบี่ยงเบนไปของตน เป็ นเพราะธาตุแท้ของคนได้
แปรเปลี่ยนไปหมดแล้ว ไม่วา่ จะเลือกใช้รูปแบบการบําเพ็ญอะไร ท่านก็เพียงแต่สามารถแก้ไขสิ่ งที่เขาสํานึกได้
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเบี่ยงเบนไปของธาตุแท้ของเขา ฉะนั้นในกว่าหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ไม่วา่ พวกเขาจะ
ใช้วธิ ีอะไร โหดร้ายทารุ ณอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาพื้นฐานของผูฝ้ ึ ก สุ ดท้ายก็ไม่บรรลุเป้ าหมาย
เพื่อให้ผฝู ้ ึ กบรรลุมาตรฐาน บรรลุขอ้ กําหนดของพวกเขา พวกเขาใช้ชีวติ เหล่านั้นทุบตีผฝู ้ ึ กอย่างทารุ ณ ใช้
รู ปแบบที่ชว่ั ร้ายที่สุดจนหมดสิ้ นแล้ว พวกเขาก็ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย พวกเขาจึงร้อนรนกระหืดกระหอบในการ
ปฏิบตั ิต่อผูฝ้ ึ กอย่างชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น สุ ดท้ายพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย ยังบอกว่าพวกเขาได้ใช้ความ
พยายามอย่างที่สุด ช่างชัว่ ร้ายอะไรเช่นนี้ แต่ความชัว่ ร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ ชีวติ แต่ละชั้น แต่ละชั้นในจักรวาล
อันกว้างใหญ่ไพศาล พวกเขากลับไม่รู้สึกถึงความชัว่ ร้ายนี้ เพราะชีวติ ทั้งหมดล้วนกําลังเบี่ยงเบน
พวกเขาไม่บรรลุเป้ าหมาย ไม่ใช่หมายความว่าผูฝ้ ึ กของเราไม่ไหวแล้ว ในระหว่างการเจิ้งฝ่ าทุกอย่าง
ล้วนสามารถทําให้บรรลุมาตรฐาน ข้าพเจ้าบอกพวกเขาไม่ให้ทาํ เช่นนี้ต้ งั แต่แรกแล้ว ชีวติ ใดๆ อย่าว่าแต่มนุษย์
ต่อให้เป็ นชีวติ ระดับชั้นสู งเพียงใด ขอเพียงเขาคือชีวติ ในจักรวาล ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขเขาให้ถูกต้องใน
ระหว่างเจิ้งฝ่ า จากธาตุแท้ จากต้นกําเนิดของชีวติ จากองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งประกอบขึ้นมาเป็ นชีวติ ของเขา
ขจัดสิ่ งที่ไม่บริ สุทธิ์ออกไป เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง บอกพวกเขาไม่ให้ทาํ เช่นนี้ บรรยายฝ่ าให้แล้วพวกเขาก็ไม่
ฟัง เพราะพวกเขาไม่เชื่อความจริ งทั้งหมด เมื่อพวกเขาทํานัน่ ก็คือบาปของพวกเขา ถึงเวลานี้พวกเขายังคงคิด
เช่นนี้: พวกเราช่วยท่านอย่างเต็มกําลัง เพราะฝ่ าที่ใหญ่ขนาดนี้ เกี่ยวโยงไปถึงความปลอดภัยของจักรวาลใน
อนาคต ฉะนั้นศิษย์ของท่านไม่ได้มาตรฐานย่อมไม่ได้ ฝ่ าที่ยง่ิ ใหญ่ขนาดนี้ไม่ผา่ นการทดสอบที่ใหญ่เช่นนี้ยอ่ ม
ไม่ได้ นี่คือสิ่ งที่พวกเขาคิด ฉะนั้นพวกเขายอมที่จะทําลายทุกสิ่ งทุกอย่างก็จะต้องให้บรรลุมาตรฐาน ดังนั้น
ศิษย์ตา้ ฝ่ าจึงประสบกับการทดสอบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ทุกท่านทราบ ในประวัติศาสตร์เมื่อใดที่
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เคยมีอุปกรณ์สื่อสารมวลชนที่ทนั สมัยเช่นนี้ เต็มไปหมด เมื่อใดที่เคยมีอุปกรณ์ขนส่ งที่ทนั สมัยเช่นนี้ ทําเอา
ขอบข่ายของโลกเล็กลงอย่างมาก ฉะนั้นนี่คือสิ่ งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ การกดขี่ประทุษร้ายครั้ง
ร้ายแรงที่สุด แต่ในการเผชิญกับความชัว่ ร้าย ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผฝู ้ ึ กกระทําล้วนแต่ดีที่สุดทั้งต่อการเจิ้งฝ่ าและต่อ
อาจารย์ เพราะพวกท่านแสดงการต้านทานต่อความชัว่ ร้ายในครั้งนี้ออกมาให้เห็นอย่างแท้จริ ง และพวกเขา
กระทําทุกอย่างโดยใช้ชีวติ ที่เสื่ อมถอยที่สุดในจักรวาลโดยสิ้ นเชิง ชีวติ ในจักรวาลล้วนกําลังจัดวางตําแหน่งใหม่
คนไม่คู่ควรทดสอบฝ่ านี้ เทพก็ไม่คู่ควร ใครที่แตะต้องผูน้ ้ นั ทําบาป ทั้งหมดนี้พวกเขาก็มองเห็นแล้ว
เช่นนั้นใช่หรื อไม่ เมื่อไม่ยอมรับทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาจัดเตรี ยม ผูฝ้ ึ กที่ทาํ ได้ไม่ดีกส็ มควรเดินไปสู่
หยวนหมัน่ ด้วย ไม่ใช่ ถ้าเรื่ องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขชีวติ ทั้งหมดให้ดี ให้บรรลุมาตรฐานของ
หยวนหมัน่ ได้ท้ งั หมด แต่มารผจญแห่งความชัว่ ร้ายเกิดขึ้นแล้ว ผูฝ้ ึ กส่ วนใหญ่ต่างเดินออกมาในรู ปแบบที่
ต่างๆกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่ า อธิบายความเป็ นจริ ง ช่วยชาวโลกให้หลุดพ้น บางคนถูกจับ ถูกตี ถูก
ประทุษร้ายจนตาย อาจารย์กถ็ ูกโจมตีดว้ ยข่าวลือที่ชว่ั ร้าย ผูฝ้ ึ กกล้าที่จะเดินออกมาทั้งๆที่อยูต่ ่อหน้าความเป็ น
ความตาย เดินออกมาอย่างพร้อมที่จะสู ญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่าง และกระทําทุกสิ่ งทุกอย่างอันยิง่ ใหญ่ – ที่ศิษย์ตา้ ฝ่ า
สมควรทํา ในทางกลับกัน คนที่ไม่ออกมา หลบซ่อนตัว ยืนอยูบ่ นความเข้าใจข้างเดียวกับของมารร้าย ยังจะ
สามารถเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าหรื อ คนที่มีทศั นะอยูฝ่ ่ ายเดียวกับมารร้ายที่กดขี่ประทุษร้ายต้าฝ่ า และทําเรื่ องชัว่ ร้ายยังจะ
เป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าหรื อ จะมีอานุภาพแห่งคุณธรรมของหยวนหมัน่ เช่นเดียวกันหรื อ ยังมีอีกจุดหนึ่ง เทพ เขาจะไม่
เหมือนมนุษย์ เช่นว่ามีผฝู ้ ึ กถูกจับเข้าไปในคุก ไม่สามารถแบกรับการทรมานโบยตีอย่างหนัก จึงเขียนหนังสื อ
สํานึกผิด แต่ในใจเขาคิด: นี่ฉนั หลอกพวกเขา ออกไปแล้วฉันยังจะฝึ กอีก ฉันยังจะไปเจิ้งฝ่ า ยังจะไปเทียนอันเห
มิน แต่นี่เป็ นไปไม่ได้ เพราะทัศนะแบบนี้ในโลกมนุษย์น้ ี ล้วนแต่ก่อเกิดขึ้นมาหลังจากมนุษย์เสื่ อมถอยแล้ว แต่
เทพเหล่านั้นเขาจะไม่เป็ นเช่นนี้ เขาไม่มีความคิดเช่นนี้ หนทางที่เขาเลือกแล้ว เขาจะเดินต่อไปอย่างแน่นอน
มีเรื่ องมากมายที่ใช้ภาษามนุษย์อธิบายให้ชดั เจนได้ยากอย่างยิง่ เหมือนที่ผฝู ้ ึ กหลายๆท่านถามข้าพเจ้าว่า
อาจารย์ ทําไมไม่จดั การเรื่ องนี้ให้จบลงโดยเร็ว หลายๆคนที่อยูท่ ่ามกลางความเจ็บปวดทรมานก็จะคิดเช่นนี้
ขอให้พวกเราบรรลุหยวนหมัน่ โดยเร็ว ขอให้จบลงโดยเร็ว อันที่จริ ง ล้วนคือความยึดติด เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้ว
ว่า พวกเขาสามารถบรรลุเป้ าหมายของการทดสอบผูฝ้ ึ กเช่นนี้ เพราะตัวผูฝ้ ึ กเองต้องยกระดับสู งขึ้นและชําระ
ส่ วนสุ ดท้ายของกรรม ชีวติ ที่นบั วันยิง่ ปรากฏออกสู่ ภายนอก ในขั้นตอนของการค่อยๆเปลี่ยนเป็ นเทพ ตัวท่าน
เองไม่ทุ่มเท ไม่ยกระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตัวเอง ให้เป็ นเช่นนั้นได้อย่างไร
ทั้งหมดนี้ขา้ พเจ้าก็หนั กลับมาใช้ชีวติ เหล่านั้นที่แสดงซินซิ่งออกมา ให้เหล่าผูฝ้ ึ กก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมใน
เวลาเดียวกัน อันที่จริ งไม่วา่ จะอย่างไร ชีวติ หนึ่งไม่วา่ เขาจะแบกรับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเพียงใดใน
สังคมมนุษย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เปรี ยบเทียบกับมรรคผลหลังจากพวกท่านบรรลุหยวนหมัน่ แล้ว ไม่เป็ น
สัดส่ วน ไม่เป็ นสัดส่ วนจริ งๆ ทุกท่านลองคิดดู ในอดีตผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่งต้องผ่านการบําเพ็ญหนึ่งชาติ
หรื อแม้กระทัง่ กี่ชาติ แต่พวกเราในวันนี้กจ็ ะให้คนหยวนหมัน่ ในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ปี ขั้นตอนของการแบกรับก็
เพียงชัว่ ประเดี๋ยวเดียว และยังเป็ นเวลาที่ถูกเร่ งเร็วขึ้น ในอนาคตหันกลับไปดู ถ้าท่านสามารถบรรลุหยวนหมัน่
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ท่านจะพบว่ามันไม่ใช่อะไรเลย เหมือนความฝันฉากหนึ่ง
แต่ในช่วงที่ข้ นั ตอนดําเนินไป ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผฝู ้ ึ กของเรากระทําไปนั้นยอดเยีย่ มจริ งๆ ความยิง่ ใหญ่
สง่างามที่สุดของพวกท่านเป็ นเพราะพวกท่านสามารถก้าวทันกับการเจิ้งฝ่ า เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า การแสดง
ของมารร้ายฉากนี้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ล้วนเป็ นการกระทําของชีวติ ที่เสื่ อมถอยที่สุดในจักรวาล ซึ่งถูก
ปล่อยลงมาในสังคมมนุษย์ ให้พวกมันเจาะเข้ามาในสามภพ เพื่อที่จะใช้มนั ชีวติ ชั้นสู งเหล่านั้นจะไม่ลงมือ
กระทําเรื่ องชัว่ ร้ายเหล่านี้ของคนธรรมดาสามัญด้วยตัวเอง
เขาจึงใช้ชีวติ ชัว่ ร้ายและคนชัว่ ร้ายที่อยูข่ า้ งล่าง
กระทําเรื่ องเหล่านี้ ฉะนั้นทั้งหมดจึงชัว่ ร้ายอย่างที่สุด
พวกเราผูฝ้ ึ กนอกประเทศจีนบางคนคิด:
พวกเราอยูน่ อกประเทศไม่ตอ้ งเผชิญกับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานเหมือนผูฝ้ ึ กในประเทศจีน หมายความว่า ในการหยวนหมัน่ พวกเราจะไม่ดีเท่ากับผูฝ้ ึ กในประเทศจีนใช่
หรื อไม่ ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะไม่วา่ จะเป็ นในประเทศหรื อนอกประเทศจีน พวกเราผูฝ้ ึ กเป็ นร่ างโดยรวมเดียวกัน
เวลาที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ย่อมต้องมีคนทําสิ่ งนี้ ย่อมต้องมีคนทําสิ่ งนั้น เพราะมันเป็ นการทดสอบต่อฝ่ า ท่านอยู่
ณ ที่ใด ไม่วา่ จะทําอะไร ล้วนเป็ นการยกระดับสู งขึ้นจากสิ่ งที่ตวั ท่านสมควรทํา แต่ละคนจะทําอะไร นัน่ ล้วนมี
สาเหตุ ในอาณาจักรเขตแดนของการหยวนหมัน่ หนทางการไปสู่ หยวนหมัน่ ไม่มีอะไรแตกต่างท่านสมควร
หยวนหมัน่ อยู่ ณ ที่ใด รับรองว่าท่านก็จะไปตรงนั้น ยกตัวอย่างเช่น การที่มารร้ายในจีนแผ่นดินใหญ่แสดง
ออกมาอย่างชัว่ ร้ายอย่างนั้น ถ้าไม่มีผฝู ้ ึ กนอกประเทศออกมาเปิ ดโปงความเป็ นจริ ง และสนับสนุนการเรี ยกร้อง
ของผูฝ้ ึ กในประเทศ ทุกท่านลองคิดดู มารร้ายมิยงิ่ ทําชัว่ อย่างกําเริ บเสิ บสาน เป็ นเช่นนั้นใช่หรื อไม่ ฉะนั้นทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ผฝู ้ ึ กของเรากระทําเพื่อยืนยันฝ่ า จึงมีประสิ ทธิผลในการเปิ ดโปงมารร้าย ยับยั้งมารร้าย ในเวลา
เดียวกันเป็ นการสนับสนุนผูฝ้ ึ กในประเทศจีน ฉะนั้นทุกสิ่ งที่กระทําไม่วา่ ท่านจะไปเทียนอันเหมิน ท่านจะ
อธิบายความเป็ นจริ งให้ชาวโลกอยูใ่ นสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรื อทําหงฝ่ าอยูน่ อกประเทศ เปิ ดโปงความเป็ นจริ ง
ของมารร้าย ล้วนเป็ นความยิง่ ใหญ่ เพราะพวกท่านเป็ นร่ างโดยรวมเดียวกัน แน่นอนผูฝ้ ึ กบางคนเดินทางเข้าไป
ในประเทศจีน ไปที่เทียนอันเหมิน ยอดเยีย่ มมาก อาจารย์บอกว่าท่านยอดเยีย่ มมาก แต่อาจารย์จะพูดจากอีกด้าน
หนึ่ง ผูฝ้ ึ กนอกประเทศอย่าพยายามไปจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะการเปิ ดโปงมารร้ายต้องการท่าน มีหลายคนเคย
ถามข้าพเจ้า เขียนขึ้นมาถามว่า: อาจารย์ ทําไมพวกเรามาได้ฝ่ากันในสหรัฐอเมริ กา ทําไมมาได้ฝ่ากันนอก
ประเทศ อันที่จริ ง เวลานี้มิกระจ่างชัดกันแล้วหรื อ ถ้าไม่มีพวกท่านทําสิ่ งเหล่านี้อยูท่ ี่นี่ เช่นนั้นทั้งหมดนี้มิเท่ากับ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า ท่านจึงควรอยูท่ ี่นี่กระทําในสิ่ งที่ท่านสมควรทําให้ดี นี่กค็ ือ เหตุ
ใดที่ท่านได้ฝ่านอกประเทศจีน ถ้าท่านกลับไปประเทศจีนกันทั้งหมด การเจิ้งฝ่ า เปิ ดโปงมารร้าย ลดการกดขี่
ประทุษร้ายต่อผูฝ้ ึ กในจีนแผ่นดินใหญ่ งานเหล่านี้ใครจะทํา ผูฝ้ ึ กทั้งหลายยอดเยีย่ มมาก ยอดเยีย่ มมากจริ งๆ พวก
ท่านได้พยายามทําในสิ่ งที่พวกท่านทําอย่างสุ ดกําลัง ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศ หรื อนอกประเทศจีนก็ดี สิ่ งที่แสดง
ออกมาเหมือนกันทั้งหมด มีความแตกต่างอยูท่ ี่เดินออกมา หรื อไม่เดินออกมา มีใจให้กบั เรื่ องการเจิ้งฝ่ ามากน้อย
เพียงใด ต่างกันทางด้านสภาพแวดล้อมเท่านั้น สําหรับเรื่ องที่ผฝู ้ ึ กบางคนซึ่งประสบกับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานอย่างหนักจนเสี ยชีวติ ไป เรื่ องเหล่านี้ขา้ พเจ้าจะพูดกับพวกท่านภายหลัง เมื่อความเป็ นจริ งถูกเปิ ดเผย
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ออกมา พวกท่านก็จะรู ้สึกว่า โอ้ ที่แท้เป็ นเช่นนี้เอง เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนมีการจัดเตรี ยม
ไว้แล้ว
ในเรื่ องที่พวกเราอธิบายความเป็ นจริ งให้กบั ผูค้ นในโลก ทุกท่านทําได้ดีมาก พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขอบอก
ทุกท่าน นี่กเ็ ป็ นเรื่ องที่ยง่ิ ใหญ่ ความมีเมตตา ดูเผินๆพวกเราเพียงแต่แจกใบปลิวแผ่นหนึ่งให้กบั คนธรรมดา
สามัญคนหนึ่ง ดูเผินๆพวกเราเพียงแต่อธิบายความเป็ นจริ งให้กบั คนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เมื่อ
เรื่ องของการเจิ้งฝ่ าเสร็จสิ้ นลง มนุษยชาติจะเข้าสู่ ข้นั ต่อไป คนและชีวติ ที่มีความคิดว่า “ต้าฝ่ าจักรวาลไม่ดี” อยู่
ในสมอง คือเป้ าหมายอันดับแรกที่จะต้องถูกกําจัดทิ้งไป เพราะเปรี ยบเทียบกับชีวติ ที่แย่มากๆในจักรวาล เขายัง
เลวร้ายยิง่ กว่า เพราะเขาต่อต้านฝ่ าของจักรวาล ฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายความเป็ นจริ ง ก็ได้ขจัดความคิดชัว่ ร้าย
ของคนบางคนที่มีต่อต้าฝ่ า อย่างน้อยที่สุดเรื่ องนี้ไม่ใช่เป็ นการช่วยชีวติ ของเขาเอาไว้หรื อ เพราะในขั้นตอนที่ทุก
ท่านอธิบายความเป็ นจริ ง บางคนจะได้ฝ่า ไม่เพียงแต่ขจัดบาปของเขาทิ้งไป ในเวลาเดียวกันยังได้ช่วยเขาให้
หลุดพ้น นี่ไม่ใช่แสดงให้เห็นหรื อว่าท่านกระทําในเรื่ องที่มีความเมตตามากยิง่ ขึ้นหรื อ ทําในเรื่ องที่ดียงิ่ กว่าหรื อ
ภายใต้สถานการณ์ลาํ บากอย่างที่สุด ในเวลาที่มารร้ายที่สุดกระทําการอย่างกําเริ บเสิ บสานที่สุด พวกเรายังมี
ความเมตตาเช่นนี้ นี่เป็ นการแสดงออกของเทพผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สง่างามที่สุด ในเวลาที่พวกเราเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
ที่สุด ยังสามารถจะช่วยเหลือผูอ้ ื่น (เสี ยงปรบมือ) นี่ไม่ใช่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมือง ยิง่ ไม่ใช่ยงุ่ เกี่ยวกับเรื่ องของคน
ธรรมดาสามัญ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กระทําไม่ใช่เพื่อบรรลุเป้ าหมายของบุคคล ยิง่ ไม่ใช่เพื่อองค์กรของคนธรรมดา
สามัญ แต่เพื่อยืนยันต้าฝ่ า การเปิ ดโปงมารร้ายเพื่อให้พวกเขาหยุดการกดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่ าและผูฝ้ ึ ก
อันที่จริ งการเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ ในอดีตจะไม่สนใจเลยว่า คนธรรมดาสามัญจะคิดอย่างไร ท่านคิดว่าฉันดี คิด
ว่าฉันเลว นัน่ ล้วนเป็ นความคิดของคนธรรมดาสามัญ สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญมันไม่สาํ คัญ ใครจะสนใจว่าท่านคน
ธรรมดาจะเป็ นอย่างไร คนที่บาํ เพ็ญคือตัวฉัน คนเมื่อบําเพ็ญหยวนหมัน่ ก็ไปแล้ว คนธรรมดาสามัญอยากจะทํา
อย่างไรก็ทาํ อย่างไร เมื่อมีบาปคนๆนั้นก็ไปแบกรับ ไม่ไหวแล้วก็เข้าสู่ การถูกกําจัดทิ้งของประวัติศาสตร์กแ็ ล้ว
กัน ในอดีตก็คือเช่นนี้ ความเมตตาที่พวกเราศิษย์ตา้ ฝ่ าแสดงออกมาในวันนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ใดๆ ในระหว่าง
การบําเพ็ญทําได้ในอดีต การเป็ นศิษย์คนหนึ่งในต้าฝ่ า ผูม้ ีความเมตตายิง่ ใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ไม่วา่ จะอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมใดในสังคมมนุษย์กค็ ือยอดเยีย่ มที่สุด เมตตาที่สุด ย่อมมีประโยชน์ต่อชีวติ ในการอธิบายความ
เป็ นจริ งไม่สมควรเป็ นเช่นนี้หรื อ พวกท่านก็กาํ ลังทําเช่นนี้กนั อยู่ นี่คือความเมตตาของผูบ้ าํ เพ็ญต้าฝ่ าคนหนึ่ง
และไม่ใช่กิจกรรมของคนธรรมดาสามัญ
ยังมีอีกเรื่ องหนึ่ง fที่ผา่ นมาทุกท่านได้ยนิ ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่ องของมนุษย์ต่างดาว บางคนไม่เข้าใจ ผูส้ ื่ อข่าว
ที่ไม่ประสงค์ดีถึงกับนําไปเขียนเป็ นบทความ ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าผูส้ ื่ อข่าวจะว่าอย่างไร ข้าพเจ้าควรทําอะไรก็จะ
ทําอย่างนั้น ในอนาคตคนก็จะรู ้ ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าสามารถบอกกับทุกท่าน เพราะพวกท่านเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า แท้จริ ง
แล้วมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นจึงจะใช่เจ้าของที่แท้จริ งที่อยูบ่ นโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาใด โลก ณ ตําแหน่งนี้
ล้วนเป็ นชีวติ เช่นนั้น ทุกท่านอาจจะเคยได้ยนิ มาแล้ว ในคัมภีร์ไบเบิล ยะโฮวาห์กล่าวว่าเขาสร้างมนุษย์ข้ ึนมา
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ตามลักษณะของตัวเอง คนผิวเหลืองก็เคยได้ยนิ หนี่วาสร้างมนุษย์ ทําไมทําเช่นนี้ สิ่ งนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์
มาก่อน ว่าทําไมจึงสร้างมนุษย์ข้ ึนมาในรู ปลักษณ์ของเทพ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ในอดีตถ้าสร้างมนุษย์ข้ ึนมา
ในรู ปลักษณ์ของเทพ ก็เป็ นการเหยียดหยามต่อเทพอย่างหนักที่สุด เป็ นการดูหมิ่นเทพอย่างใหญ่หลวงที่สุด
เช่นนั้นทําไมจึงสร้างมนุษย์ในรอบนี้ข้ ึนมาในรู ปลักษณ์ของเทพ
เพราะต้าฝ่ าจะได้รับการถ่ายทอดอย่าง
แพร่ หลายในช่วงเวลาที่กาํ หนดในประวัติศาสตร์น้ นั ชีวติ ในเวลานั้นต้องคู่ควรพอที่จะฟังต้าฝ่ านี้ จะให้สัตว์เป็ น
กลุ่มมาฟังต้าฝ่ าอยูต่ รงนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ดังนั้นเทพจึงสร้างมนุษย์ในวันนี้ให้เหมือนกับรู ปลักษณ์ของตัวเอง
(เสี ยงปรบมือ) แต่มนุษย์ที่สร้างขึ้นมาในระยะแรกไม่ใช่พวกท่าน และไม่ใช่มนุษยชาติในวันนี้ เวลานี้ผวิ หนัง
ชั้นนี้ของคนเท่านั้นที่ยงั คงเหมือนในระยะแรก มนุษย์ในเวลานั้นก็คือมนุษย์ ฉะนั้นมนุษย์เหล่านั้นล้วนอยูใ่ นมิติ
ของชั้นอณูที่เล็กลงไป ก็คือที่ๆคนเรี ยกว่ายมโลก ก็คืออยูใ่ นมิติที่ต่าํ ลงไปจากชั้นอณูที่ใหญ่ที่สุด ส่ วนผิวหนัง
ชั้นนี้ดูภายนอกยังคงเป็ นผิวหนังของมนุษย์ แต่โดยแก่นแท้ไม่ใช่มนุษย์กนั แล้ว ผิวหนังมนุษย์ที่เทพหมายถึง
ไม่ใช่ผวิ หนังมนุษย์ตามที่คนพูดถึง แต่คือร่ างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของมนุษย์ซ่ ึงประกอบขึ้นจากชั้นอณูที่ใหญ่
ที่สุด รวมทั้งอวัยวะภายในของมนุษย์
มนุษย์ในอดีตมีจาํ นวนน้อยลงน้อยลงในโลก เพราะผิวหนังของมนุษย์ถูกชีวติ ชั้นสู งยึดครองมากขึ้นมาก
ขึ้น เพราะต้าฝ่ ากําลังถ่ายทอดอยูต่ รงนี้ ชีวติ ชั้นสู งล้วนมองเห็น นี่เป็ นโอกาสที่ชีวติ สามารถจะได้รับการ
ช่วยเหลือ นัน่ ก็คือหลักประกันที่ใหญ่ที่สุดของการเข้าสู่ อนาคต แต่เรื่ องนี้กไ็ ด้รับการจัดเตรี ยมจากเหล่าชีวติ เก่า
ทั้งหลาย พวกเขาทําการแบ่งแยกชีวติ เหล่านี้ออก พวกที่จะได้ฝ่า กับ พวกที่ก่อมารผจญให้กบั ต้าฝ่ า พวกเขา
เข้าใจว่า พวกที่ก่อมารผจญในอนาคตก็จะหยวนหมัน่ ด้วย เพราะถ้าไม่มีพวกเขาก่อมารผจญให้ ผูบ้ าํ เพ็ญก็ไม่
สามารถหยวนหมัน่ แต่มีขา้ พเจ้าอยูต่ รงนี้หลักการนี้กใ็ ช้ไม่ได้ มันอาจใช้ได้กบั ช่วงเวลาอื่นใดในจักรวาล กับ
ชีวติ อื่นใดที่มาช่วยผูค้ นให้หลุดพ้น แต่จะใช้ไม่ได้ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า (เสี ยงปรบมือ) เหตุใดจึงใช้ไม่ได้
ทุกท่านลองคิดดู ทัว่ ทั้งจักรวาลกําลังดําเนินการจัดวางทุกๆชีวติ เสี ยใหม่ตามตําแหน่งของซินซิ่งที่อยู่ และจะจัด
วางชีวติ ชัว่ ร้ายที่กดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่ าเหล่านั้นไว้ที่ใด จะให้เหมือนกับชีวติ ที่หยวนหมัน่ ได้หรื อ จัดวางไว้
กับเทพผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ยกันได้หรื อ นี่เป็ นเรื่ องที่ทาํ ไม่ได้เด็ดขาด
จุดนี้พวกเขาไม่เชื่อในระยะแรก เวลานี้พวกเขามองเห็นอย่างชัดเจน เช่นนั้นจึงนํามาซึ่งปัญหาหนึ่ง
ปัญหาอะไร เพราะมนุษยชาติจะต้องได้ฝ่าร้อยละห้าสิ บ ก็คือกี่พนั ล้านคน แต่พวกเขาโชคไม่ค่อยดีนกั ไม่
สามารถมาเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า คือพูดว่าพวกเขาจะเป็ นมนุษยชาติที่จะศึกษาฝ่ า ได้ฝ่าในยุค
สมัยต่อไป แต่เมื่อถึงยุคสมัยนั้น การได้ฝ่าก็จะไม่ใช่เรื่ องง่ายแล้ว: ทุกๆคนต่างมีหนังสื อหนึ่งเล่ม แต่ถา้ ความคิด
ผิดแผกเพียงนิดเดียว ก็จะบรรลุไม่ถึงฝ่ า นี่เป็ นเรื่ องของยุคสมัยต่อไป เพราะชีวติ มากมายมองเห็นสภาพแท้จริ ง
ของการเจิ้งฝ่ ากันแล้ว ชีวติ มากมายรวมทั้งมนุษย์มากมาย เพราะมนุษย์กม็ ีดา้ นที่แจ่มแจ้ง พวกเขาจึงไม่คิด
กระทําเรื่ องเลวร้าย พวกเขาก็อยากจะได้ฝ่าในด้านที่ดี ประมาณร้อยละยีส่ ิ บ ร้อยละสามสิ บ เช่นนั้นจึงพูดว่า
มนุษยชาติจะมีร้อยละเจ็ดสิ บ ร้อยละแปดสิ บได้ฝ่า ได้ฝ่าในด้านตรง ไม่ก่อมารผจญให้กบั ฝ่ า นี่คือสภาพของ
การได้ฝ่าของคนในอนาคต ดังนั้นคนที่จะได้ฝ่านั้นมีเป็ นจํานวนมาก แน่นอนเรื่ องที่ขา้ พเจ้ากระทําอยูใ่ นเวลานี้
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ถ้ามีผฝู ้ ึ กใหม่ได้ฝ่า เช่นนั้นเป็ นไปได้มากว่า เขาก็คือแกนนํา บุคคลชั้นนําในกลุ่มคนที่ได้ฝ่าในรุ่ นต่อไป ผูฝ้ ึ ก
บางคนอาจรู ้สึกแล้วว่า บางคนได้ฝ่าแล้ว เขากลับไปฝึ กที่บา้ น ไม่มา ดูเหมือนไม่มีข่าวคราว บางทีอาจ
เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปแล้ว บางทีอาจมีเหตุผลอื่น เป็ นไปได้ท้ งั สองด้าน ฉะนั้นสิ่ งที่ทุกท่านกระทํา
นั้นยิง่ ใหญ่ ยอดเยีย่ มมาก สภาพการณ์ของมนุษยชาติสลับซับซ้อนอย่างยิง่ ไม่ใช่มองดูคนๆนี้จากภายนอกอย่าง
เรี ยบๆง่ายๆ พวกที่แสดงความชัว่ ร้ายออกมาในช่วงของการเจิง้ ฝ่ า ทั้งหมดจะต้องพบกับจุดจบที่พวกมันสมควร
ได้รับ นี่เป็ นสิ่ งที่แน่นอน เพราะทุกๆชีวติ ต่างกําลังจัดวางตําแหน่งของเขาเสี ยใหม่ ชีวติ ที่บ่อนทําลายต้าฝ่ า
คาดคิดได้เลยว่า จะจัดวางมันไว้ ณ ที่ใด การเจิ้งฝ่ าในวันนี้ ทุกสิ่ งทุกอย่างจะต้องกําหนดอย่างเข้มงวดโดย
เด็ดขาด ถูกต้องเที่ยงตรงโดยเด็ดขาด นี่คือสิ่ งที่แตกต่างจากทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาํ กันในอดีต
ทางด้านรู ปธรรม ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วตั้งแต่ 25 เมษายนจนถึง 20 กรกฎาคม ผูฝ้ ึ กบางคนเกิด
ความหวัน่ ไหวทางความคิดมากมายในระยะแรก นี่กเ็ ป็ นเรื่ องปกติ เพราะท่านมีความคิดของคนธรรมดาสามัญ
อยู่ ท่านจึงจะสามารถบําเพ็ญ มีความคิดของคนธรรมดาสามัญอยู่ ท่านจึงสั่นคลอน มีความคิดของคนธรรมดา
สามัญอยู่ ท่ามกลางการสั่นคลอน ท่านสามารถตั้งมัน่ บนหนทางที่ถูกต้องที่ท่านสมควรเดิน นี่กค็ ือการบําเพ็ญ
ดังนั้นในเวลานั้นพวกเราจํานวนมากต่างก็คิดกัน: ฉันศึกษาฝ่ านี้ถูกหรื อไม่ ถูกต้องเที่ยงตรงหรื อไม่ หลี่ หงจื้อ
เป็ นคนเช่นไร อิทธิพลมารร้ายที่กขุ ่าวเท็จเพื่อมุ่งทําร้าย เขาพูดถูกหรื อไม่ ผูฝ้ ึ กทุกท่านต่างก็คิดใคร่ ครวญใน
คําถามเหล่านี้ จะมากหรื อน้อยพวกท่านต่างคิดใคร่ ครวญกันอยู่ นี่กเ็ ป็ นการให้โอกาส ให้ท่านได้คิดใคร่ ครวญ
ไม่ผดิ หลังจากสงบจิตใจลงแล้ว พวกท่านก็เดินไปบนหนทางที่ตวั เองสมควรเดิน ไม่จาํ เป็ นที่คนจะต้องอธิบาย
ด้วยคําพูดว่าตัวเองเข้าใจอย่างไร การกระทําของท่านได้พิสูจน์ให้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างแล้ว การที่สามารถเดินอยู่
ในต้าฝ่ าจนถึงทุกวันนี้ การกระทําของท่านได้ยนื ยันแล้วว่าหนทางที่ท่านต้องการ หนทางที่ผบู ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง
สมควรเดิน ศิษย์ท้ งั หมดที่สามารถเดินข้ามมา ล้วนแล้วแต่ยงิ่ ใหญ่ ล้วนแล้วแต่ยอดเยีย่ ม (เสี ยงปรบมือ)
ในระหว่างนี้ ผูฝ้ ึ กทั้งหลายต่างประสบกับปัญหารู ปธรรมต่างๆมากมาย ลําบากอย่างยิง่ ในระยะแรกไม่รู้
ว่าจะทําอย่างไร ต่อมาก็ค่อยๆเข้าใจ จับจุดได้แล้ว รู ้วา่ จะทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้า
ไม่พดู เลย เพราะถ้าข้าพเจ้าพูดก็ไม่นบั ว่าเป็ นการทดสอบ เมื่อไม่นบั ก็จะนํามาซึ่งสองปัญหา: อิทธิพลเก่าจะ
พยายามอย่างเต็มกําลังที่จะบ่อนทําลาย เข้าใจว่านี่คือวิชามาร เช่นนั้นก็จะสร้างความยุง่ ยากอย่างยิง่ ต่อเรื่ องการ
เจิ้งฝ่ าของข้าพเจ้า สร้างความยุง่ เหยิงอย่างใหญ่หลวงไปทัว่ ทั้งจักรวาล ให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้ ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ง
เพราะในเวลานั้นความชัว่ ร้ายซึ่งใหญ่โตมโหฬารกดลงมาอย่างมืดฟ้ ามัวดิน จากรู ปภาพที่ออกในเวปไซต์หมิง
ฮุ่ย พวกเราได้เห็นโลกมีรูปลักษณ์เหมือนกับใบหน้าของซาตาน นัน่ เป็ นเพียงภาพลักษณ์ของกรรมบนโลกที่
แสดงออกมาให้เห็น เพราะในทุกๆอณูของกรรมล้วนมีรูปลักษณ์ของกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นมันก็มีรูปลักษณ์
โดยรวม นัน่ ก็คือรู ปลักษณ์ของกรรม แต่ในเวลานั้นความชัว่ ร้ายมีมากกว่ากรรมเหล่านี้หลายๆเท่า สําหรับชีวติ
ณ หลายๆระดับชั้นแล้ว ทั้งหมดนับว่าน่ากลัวอย่างยิง่ ไม่เพียงแต่โลกถูกปกคลุมด้วยมารร้าย พวกมันเห็นว่า ถ้า
ไม่ผา่ นการทดสอบที่ใหญ่เช่นนี้ ก็ไม่สมควรเป็ นฝ่ าที่ใหญ่เช่นนี้ แต่พวกมันก็รู้วา่ กดทุกข์ภยั ที่ใหญ่ขนาดนี้ลงมา
มนุษย์ไม่สามารถแบกรับก็จะถูกทําลายทิง้ ยิง่ กว่านั้นพวกมันยังรู ้วา่ มันเป็ นการยากที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะเดินข้ามทุกข์
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ภัยมาได้ แต่พวกเขาก็คิดว่าทําลายทิ้งก็ทาํ ลายทิ้ง พวกมันถึงกับเห็นข้าพเจ้าเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ พวกมันคิดว่าจะ
ประจักษ์แจ้งฝ่ าที่ใหญ่ขนาดนี้ ก็ตอ้ งรับการทดสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ ทุกท่านลองคิดดู พูดขึ้นมาฟังดูง่าย โดยแก่น
แท้มนั น่ากลัวยิง่ นัก ภาวะแวดล้อมในเวลานั้นยากเกินกว่าจะบรรยาย มันเลวร้ายอย่างที่สุด แต่พวกเราไม่วา่ จะ
เป็ นผูฝ้ ึ กในประเทศหรื อนอกประเทศจีน ในเวลานั้นต้องมีความรู ้สึกเช่นนั้น ต่างก็เห็นถึงระดับความชัว่ ร้ายที่
เหล่ามารร้ายแสดงออกมาบนโลก ดูภายนอกนัน่ เป็ นเพียงการแสดงออกของมนุษย์แบบหนึ่ง แต่โดยแก่นแท้
องค์ประกอบของความชัว่ ร้ายนั้นควบคุมมนุษย์อยู่ ในระยะแรกข้าพเจ้าก็ทาํ ลายสิ่ งเหล่านี้อย่างเต็มกําลัง แต่มนั
ใหญ่โตอย่างเหลือหลาย เพราะต่อให้ท่านทําลายมันทิ้งเร็วอย่างไร ก็ตอ้ งมีข้ นั ตอน ใช้เวลา 9 เดือนที่จะทําลาย
มันทิ้ง นี้ยงั ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ใหญ่โตอย่างยิง่ ในเวลานั้นเนื่องจากมารร้ายนี้ช่างใหญ่เหลือเกิน เป็ นไปไม่ได้
ที่ผฝู ้ ึ กทั้งหลายจะแบกรับได้ เมื่อไม่ไปแบกรับ การทดสอบของพวกเขาก็นบั ไม่ได้ ท่านทําลายมันทิ้งเพียงอย่าง
เดียวยังไม่ได้ ดังนั้นยังต้องแบกรับ แต่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ถ้าผูฝ้ ึ กไปแบกรับก็ยากอย่างยิง่ ที่จะข้ามพ้นมาได้ ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงปล่อยให้ผฝู ้ ึ กแบกรับเฉพาะความชัว่ ร้ายที่แสดงออกมาจากมนุษย์เท่านั้น แต่ส่ิ งที่เป็ นแก่นแท้ ข้าพเจ้า
จึงแบกรับเอาไว้เอง (เสี ยงปรบมือ) ณ ที่น้ ีไม่ใช่จะบอกพวกท่านว่าอาจารย์เก่งกาจอย่างไร ไม่ได้หมายความ
เช่นนั้น คือบอกพวกท่านถึงขั้นตอนของเหตุการณ์ หลังจากสิ่ งนี้ถูกทําลายทิ้งไป สถานการณ์กเ็ ปลี่ยนแปลง ปี นี้
ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็ นต้นมา สถานการณ์กค็ ่อยๆเปลี่ยนแปลง คนชัว่ ไม่ถูกองค์ประกอบของมารร้ายเหล่านั้น
ควบคุมเอาไว้ จึงไม่มีกาํ ลังคํ้าจุนจิตใจ เวลานี้พวกเขาคิดว่า ต้าฝ่ าได้ผา่ นการทดสอบแล้ว เรื่ องเหล่านี้กาํ ลังจะจบ
ลงแล้ว เพียงแต่มีคนส่ วนหนึ่งไม่ได้เดินออกมา
แน่นอน ยังมีเหตุผลอื่นที่ขา้ พเจ้าไม่พดู เหตุผลหนึ่งคือข้าพเจ้าอยากดูศิษย์ของข้าพเจ้า – เทพผูย้ ง่ิ ใหญ่ซ่ ึง
กําลังจะหยวนหมัน่ ในอนาคตแสดงออกมาท่ามกลางภัยพิบตั ิในครั้งนี้ แน่นอนยังมีเหตุผลอื่นอีก แต่ทุกๆก้าว
ท่ามกลางมารผจญ พวกท่านล้วนเดินข้ามมาด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าไม่ได้พดู แม้แต่คาํ เดียว ทุกท่านโดยภาพรวมล้วน
สามารถเดินได้ถูกต้องเที่ยงตรงมาก
ไม่สามารถพูดว่าความคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาของทุกคนจะถูกต้องร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่สุดท้ายทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกท่านกระทํา สิ่ งที่แสดงออกมาคือความยิง่ ใหญ่ เพราะในเวลานั้น
อาจารย์ไม่อยู่ ดูจากจุดนี้ ชีวติ เหล่านั้นซึ่งก่อมารผจญครั้งนี้ให้แก่พวกเรา ชีวติ เก่าเหล่านั้นก็เลื่อมใสศรัทธาจน
ไม่มีอะไรจะพูด สิ่ งที่สมควรทํา สิ่ งที่สมควรแบกรับ ทุกท่านต่างเดินข้ามมาอย่างสง่าผ่าเผย อย่างยอดเยีย่ ม
แน่นอนแม้วา่ สถานการณ์ยงั จะเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนอีก แต่มารร้ายที่ยงั ไม่ได้ถูกกําจัดหมดสิ้ นจนถึงที่สุด
ยังคงแสดงอยู่ ยังไม่สามารถวางใจได้ ยังจะต้องพยายามทําให้ดีในสิ่ งที่พวกเราสมควรทําต่อไปอีก ก้าวเดินทุกๆ
ก้าวของท่านให้ดีอย่างแท้จริ งบนหนทางไปสู่ การหยวนหมัน่
อย่าเข้าใจว่าเวลานี้เป็ นเพียงการทดสอบที่
ธรรมดาๆ แท้จริ งแล้วมันยิง่ ใหญ่อย่างไม่มีอะไรเปรี ยบเทียบได้ เพราะท่านกําลังยืนยันความเป็ นจริ งของฝ่ า
เพราะท่านกําลังทําในเวลาที่ยากลําบากที่สุด อย่าเห็นว่าเรื่ องเหล่านี้ดูเหมือนกับสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญทํากัน
พวกเขาทําเพื่อตัวเอง ทําเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของคนธรรมดาสามัญ แต่พวกท่านทําเพื่อต้าฝ่ า จุดฐานที่ไม่
เหมือนกัน พวกท่านคือผูบ้ าํ เพ็ญ ในอนาคตท่านจะมองเห็นความยิง่ ใหญ่ของสิ่ งเหล่านี้ ในจํานวนนั้นจะมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่พวกท่านรู ้ในเวลานี้ และที่พวกท่านไม่รู้ในเวลานี้ ดูจากรู ปแบบที่แสดงออกมาของคนธรรมดา
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สามัญ ท่านไม่รู้สึกรับรู ้ถึงความยิง่ ใหญ่ขนาดนั้น เพราะจะปล่อยให้พวกท่านเกิดความทะนงตน พึงพอใจใน
ตัวเอง อาจารย์ได้แต่จะให้ท่านพยายามมากขึ้น เดินให้ดีในทุกก้าว ในหนึ่งปี นี้ ในการอธิบายความเป็ นจริ ง ใน
ขั้นตอนการบําเพ็ญของพวกท่าน ในขั้นตอนของการปกป้ องฝ่ ามีมารผจญในทุกรู ปทุกแบบ พบกับปัญหาแต่ละ
แบบแต่ละอย่าง พวกท่านต่างใคร่ ครวญตรึ กตรองด้วยตนเอง ตัดสิ นใจเดินข้ามมาด้วยตัวเอง งานของอาจารย์
ไม่ได้สูญเปล่า ไม่วา่ อาจารย์ได้ทาํ อะไรให้พวกท่านล้วนแต่คุม้ ค่า (เสี ยงปรบมือยาวนาน) ยอดเยีย่ มจริ งๆ (เสี ยง
ปรบมือ)
เกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นรู ปธรรมเหล่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าจะหาเวลาพูดกับทุกท่านเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้า
ไม่ใช่จะสามารถมาร่ วมงานฝ่ าฮุ่ยได้ทุกครั้ง ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าออกมาล้วนมีวตั ถุประสงค์ ไม่ใช่จะพูดอะไรเรื่ อย
เปื่ อยกับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้สภาพการณ์ในเวลานี้ ฉะนั้นในอนาคตข้าพเจ้าจะหาเวลาพูดกับทุก
ท่านอย่างละเอียด วันนี้ขา้ พเจ้าจะไม่พดู มากไปนัก หวังว่าทุกท่านจะทําได้ดียงิ่ ขึ้นในเรื่ องการเจิ้งฝ่ า และเรื่ อง
การเปิ ดโปงมารร้าย นี่กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของการบําเพ็ญ
ก็จะพูดเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่าน (เสี ยงปรบมือ)
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บรรยายธรรม ณ ฝ่ าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001
19 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ณ อ๊อดตาว่า

สวัสดีทุกท่าน (เสี ยงปรบมือ)
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและขอให้การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ประสบความสําเร็ จโดยสมบูรณ์ (เสี ยง
ปรบมือ) การเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่ง ทุกท่านทราบ นี้ไม่เหมือนกับการบําเพ็ญครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่ ง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะเหตุใด เพราะพวกท่านคือศิษย์ตา้ ฝ่ า ในประวัติศาสตร์การบําเพ็ญแบบใดๆ ล้วนแต่เพื่อ
การยกระดับของส่ วนบุคคลและการหยวนหมัน่ ของส่ วนบุคคลโดยสิ้ นเชิง แต่พวกท่านไม่ใช่ ทุกท่านทราบใน
อนาคตยังจะมีคนอีกมากมายจะได้ฝ่า ก็คือพูดว่า หลังจากต้าฝ่ าถ่ายทอดออกมา แบ่งการเดินเป็ นสองขั้นตอน
ขั้นตอนที่หนึ่ งคือ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่ า ก่อตั้งศิษย์ตา้ ฝ่ าอย่างมัน่ คง การบําเพ็ญส่ วนบุคคลหลังจากนั้นจะไม่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเจิ้งฝ่ า ทั้งหมดจะเป็ นเรื่ องที่พวกเขาจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและหยวนหมัน่ โดย
สิ้ นเชิง เช่นนั้นการเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า ทุกท่านได้รับมอบหมายภารกิจอันยิง่ ใหญ่ของประวัติศาสตร์ นี้กบั การบําเพ็ญ
ส่ วนบุ คคลโดยสิ้ นเชิ ง จึ งเป็ นคนละเรื่ อง พวกท่ านต้องปกป้ องฝ่ า พวกท่ านต้องยืนยันความเป็ นจริ งของฝ่ า
ภายใต้สภาพการณ์ที่ฝ่าประสบกับการถูกประทุษร้าย พวกท่านเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านั้นอย่างไร และกลมกลืน
กับต้าฝ่ าได้ดียงิ่ ขึ้น นี้ คือสิ่ งที่พวกท่านควรทํา ในทางปฏิบตั ิพวกท่านก็ทาํ ได้ดีอย่างยิ่ง จุดนี้อาจารย์มองเห็นได้
ชัดเจนยิง่ นัก
เพราะพวกเราบําเพ็ญฝ่ าถูกต้อง ไม่วา่ จะทําอะไร ก็ตอ้ งใช้ความดีดาํ เนินการ เช่นนั้นด้วยความคิดดีงามที่
พวกเรามี ในการยืนยันความเป็ นจริ งของฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเราทําเพื่อเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย ล้วนได้แสดงถึง
ความยิง่ ใหญ่สง่างาม ความเมตตากรุ ณาของศิษย์ของเรา ในเวลาเดียวกันสําหรับสิ่ งชัว่ ร้าย ก็ตอ้ งกําจัดทิ้ง เพราะ
มันบ่อนทําลายจักรวาล บ่อนทําลายสรรพชีวติ ก็คือพูดว่า ถ้าหากไม่มีส่ิ งชัว่ ร้ายเหล่านี้ ก็จะไม่มีความจําเป็ นต้อง
มีการเจิ้งฝ่ า ในประวัติศาสตร์ช่วงใดๆก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีแบบอย่างให้อา้ งอิง
สามารถทําทั้งหมดนี้ให้ดีได้ สะท้อนให้เห็นได้อย่างแท้จริ งถึงความยิง่ ใหญ่สง่างามของศิษย์ตา้ ฝ่ า อีกทั้งเป็ น
เกียรติและความโชคดีของพวกท่าน เพราะในประวัติศาสตร์ ชีวติ ใดๆล้วนไม่มีโอกาสอย่างนี้ นี่เป็ นครั้งแรก ใน
ระยะสองปี มานี้ ทุกท่านทําได้ดีมากๆ จุดนี้ขา้ พเจ้าก็ได้พดู แล้วในหลายโอกาสต่างๆกัน นอกจากนี้ในช่วง
ดําเนินการเจิง้ ฝ่ า ผูฝ้ ึ กโดยรวมไม่เพียงแต่ทาํ ได้ดีแบบทัว่ ๆไปเท่านั้น แต่ดีอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็ นผูฝ้ ึ กในประเทศ
จีนแผ่นดินใหญ่ ผูฝ้ ึ กนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ล้วนทําได้ดีอย่างยิง่ ได้ทาํ หน้าที่ของศิษย์ตา้ ฝ่ าอย่างเต็มที่ ได้
ใช้ความสามารถของพวกท่านเอง
และเงื่อนไขของตัวพวกท่าน
ทําในสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญทําไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูซ้ ่ ึงได้สูญเสี ยร่ างกายมนุษย์เพื่อต้าฝ่ าเหล่านั้น ล้วนได้แสดงความยิง่ ใหญ่ออกมาให้เห็น ใน
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ระหว่างการยืนยันความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า
ในระหว่างการเจิ้งฝ่ า ที่ผา่ นมาทุกท่านทําได้ดีอย่างยิง่ เพียงแต่วา่ สิ่ งชัว่ ร้ายยังไม่ได้ถูกกําจัดจนหมดสิ้ น
เช่นนั้นหลังจากนี้พวกเรายังต้องทําให้ดียงิ่ ขึ้น ก็คือต้องเปิ ดโปงและกําจัดสิ่ งชัว่ ร้าย การบ่อนทําลายของสิ่ งชัว่
ร้ายในครั้งนี้ คนจีนได้รับการทําร้ายรุ นแรงมากที่สุด นักการเมืองอันธพาลอันชัว่ ร้ายกลุ่มนั้นในรัฐบาลจีน
วิธีการทั้งหมดที่พวกมันใช้ลว้ นแต่ต่าํ ทรามที่สุด ชัว่ ร้ายที่สุด เป็ นสิ่ งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ พวกมัน
ได้มาถึงจุดสุ ดยอดแล้ว ถึงที่สุดแล้ว การที่รัฐบาลหนึ่งถูกนํามาใช้แบบอันธพาล เป็ นเรื่ องที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุก
สิ่ งทุกอย่างที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าของเรากระทําไปด้วยความคิดดีงาม ได้สร้างความตื้นตันแก่คนในสังคมโลก สร้างความ
ตื้นตันให้แก่ชีวติ ในแต่ละระดับชั้น ขณะที่สิ่งชัว่ ร้ายแสดงออกมาในประเทศจีน ก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่
ชีวติ ในแต่ละระดับชั้น สิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านี้กบั ความดีงามของพวกเรานั้นแตกต่างกันอย่างชัดแจ้ง ทุกท่านทราบสิ่ ง
ชัว่ ร้ายนี้ มันมองเห็นแล้วว่าตัวเองกําลังจะถูกกําจัดก็ยงิ่ กําเริ บเสิ บสาน มันก็คือชัว่ มันก็คือพิษ มันก็คือชัว่ ร้าย ก็
เหมือนยาพิษ ท่านจะไม่ให้มนั ทําพิษต่อคน มันทําไม่ได้ มันก็เป็ นสิ่ งนี้ ฉะนั้นในขั้นตอนกําจัดมัน ก็ไม่ตอ้ ง
เกรงใจแม้แต่นอ้ ย ก็คือกําจัดทิง้ ณ ที่น้ ีไม่ได้หมายถึงคน หมายถึงชีวติ ชัว่ ร้ายเหล่านั้นที่ควบคุมคน ศิษย์ท้ งั หลาย
ของข้าพเจ้าอันที่จริ งต่างมีความสามารถ ทั้งผูฝ้ ึ กในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ รวมทั้งผูฝ้ ึ กใหม่บางคน อันที่
จริ งล้วนมีความสามารถ เพราะในการเจิ้งฝ่ า ทุกๆขั้นตอนล้วนเป็ นการพิสูจน์ เป็ นการทดสอบที่ต้ งั ไว้ภายใต้
สภาวะที่ต่างกัน ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกันในอนาคต นี้คือต้าฝ่ าอันยิง่ ใหญ่ของประวัติศาสตร์จกั รวาล
พูดถึงการเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญส่ วนบุคคลคนหนึ่ง พวกท่านได้เดินผ่านขั้นตอนการบําเพ็ญแล้ว พวกท่านคือชีวติ ที่กาํ ลัง
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้าฝ่ า หนทางช่วงสุ ดท้ายคือการเลื่อนระดับสู่ ตน้ กําเนิด ตําแหน่งสู งสุ ดของตัวพวกท่านแต่ละ
คน จิตใจอันกว้างใหญ่ของศิษย์ตา้ ฝ่ าสามารถอดทนต่อทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่ในอนาคต ในประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน
จะมีเรื่ องราวต่างๆกันปรากฏ ต้าฝ่ าของจักรวาลชุดนี้กต็ อ้ งทิ้งไว้ให้กบั สรรพชีวติ ในระดับชั้นที่ต่างกัน ของ
ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน สําหรับการอ้างอิงเมื่อปัญหาในระดับชั้นที่ต่างกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกันปรากฏ
เหลือไว้ให้ชีวติ จัดการกับสภาพการณ์ในแต่ละแบบแต่ละอย่างที่จะปรากฏออกมาในช่วงเวลาที่ต่างกัน ก็คือ
ปัญหาที่ปรากฏออกมาในแต่ละแบบแต่ละอย่างในวันนี้ ล้วนเพื่อเหลือไว้สาํ หรับการอ้างอิงของประวัติศาสตร์
ปรากฏการณ์แสดงออกมาอย่างสลับซับซ้อน ดูเหมือนไม่เป็ นระเบียบ ในความเป็ นจริ งเป็ นระเบียบอย่างยิง่ ก็
คือเหลือไว้ในประวัติศาสตร์เพื่อให้เปรี ยบเทียบกับปัญหาที่จะปรากฏในช่วงเวลาที่ต่างกันในอนาคต ว่าสมควร
จะจัดการอย่างไร ฉะนั้นถ้าหากสิ่ งชัว่ ร้ายได้มาถึงระดับที่ไม่อาจจะเยียวยาได้ จะปฏิบตั ิกบั มันอย่างไร นี่ไม่ใช่
ปัญหาของการบําเพ็ญส่ วนบุคคล นี่คือการพิทกั ษ์ฝ่าของจักรวาล เมื่อจําเป็ นก็สามารถใช้ความสามารถที่ต่างกัน
ของระดับที่ต่างกันกําจัดทิ้ง
ทุกท่านทราบฝ่ าของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พดู ให้พวกท่านฟังเท่านั้น ระดับชั้นต่างๆก็ฟังกันอยู่ เช่นนั้นก็คือ
พูดว่า ในระดับชั้นต่างๆ ก็มีการเจิ้งฝ่ า หน้าที่เช่นนี้ ภายใต้สภาพการณ์ที่พิเศษสามารถกําจัดสิ่ งชัว่ ร้าย สามารถ
ทําเช่นนี้ นี้ไม่เคยมีในการบําเพ็ญในประวัติศาสตร์ สภาวะถูกต้องแบบต่างๆ ในทุกๆด้านที่พวกท่านแสดง
ออกมาในเวลานี้ ภายใต้สภาวะต่างๆจะทําอย่างไร ล้วนแต่ทิง้ ไว้ให้แก่ประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงเข้มงวดจริ งจัง
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และสําคัญ แน่นอน ในเวลาที่พวกเรากําจัดสิ่ งชัว่ ร้าย ทุกคนต้องระวัง หากมีความคิดอยากโอ้อวด เกิดความกลัว
ของคนธรรมดาสามัญ หรื อมีความคิดที่ไม่บริ สุทธิ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย ทําไมท่านจึงมีความสามารถ
อย่างนี้ เพราะเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญที่ยงิ่ ใหญ่คนหนึ่งจึงมีความสามารถอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาท่านส่ งความคิดนี้ออกไป จึง
ไม่สามารถที่จะส่ งออกไปโดยที่ไม่ใช่ผบู ้ าํ เพ็ญที่ยงิ่ ใหญ่ ดังนั้นมีผฝู ้ ึ กบางคนเวลาใช้ความสามารถนี้ บางเวลาใช้
ได้ผล บางเวลาก็ใช้ไม่ได้ผล ปัญหาอยูต่ รงนี้ แม้ขา้ พเจ้าจะพูดอย่างนี้ แต่ในเวลาที่สมควรต้องกําจัดจริ งๆ นัน่ ก็
ต้องกําจัด ไม่เพียงแต่พวกท่านเท่านั้นที่กาํ จัด ถ้าหากผูบ้ าํ เพ็ญไม่สามารถกําจัด เทพ แม้กระทัง่ เทพที่สูงยิง่ ขึ้น ก็
ต้องร่ วมกันกําจัด
อีกเรื่ องหนึ่ง พวกเราผูฝ้ ึ ก ต่อไปเวลาฝึ กพลังเป็ นหมู่คณะ หรื อเมื่อจัดประชุมใหญ่เหมือนของพวกเรา
เช่นนี้ สามารถใช้วธิ ีเข้าสู่ความสงบเงียบ ห้านาที นัง่ เจี๋ยอิ้ง ในความนึกคิดกําจัดความคิดที่ไม่ดีในความคิดของ
ตน กรรมและทัศนะความคิดที่ไม่ดี หรื อการรบกวนจากภายนอก ก็คิดเช่นนี้ให้พวกมันตาย พวกมันก็จะถูก
กําจัด เพียงห้านาทีเป็ นใช้ได้ (เสี ยงปรบมือ) พวกเราเวลาฝึ กกงเป็ นหมู่คณะ คิดจะกําจัดสิ่ งชัว่ ร้ายภายในสามภพ
ยกฝ่ ามือข้างหนึ่งมาตั้งตรงหน้าอก ใช้ความคิดจริ ง คิดเพียงห้านาทีกพ็ อ (เสี ยงปรบมือ) มันใช้ได้ผล เพราะ
อย่างไรก็ตามพวกท่านก็คือ ผูบ้ าํ เพ็ญที่ยงิ่ ใหญ่ ไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ แต่ถา้ หากพวกท่านนําไปใช้เพื่อ
สิ่ งที่ผบู ้ าํ เพ็ญไม่สมควรใช้ มันจะใช้ไม่ได้ผล พอเกิดความคิดก็จะมีกรรมตามสนอง หรื อตกระดับชั้น ขอให้จาํ
ไว้
จากนี้ขา้ พเจ้ายังจะพูดอีกปัญหาหนึ่ง จะพูดปัญหาอะไร ก็คือทุกท่านทราบ สิ่ งที่วทิ ยาศาสตร์ปัจจุบนั
เข้าใจ ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนั้นผิดโดยสิ้ นเชิง ทําไมจึงเกิดสภาวะแรงโน้มถ่วงตามที่คนเรี ยกกันเช่นนี้ เพราะโลก
และภายในสามภพ ชีวติ ทั้งหมด สสารทั้งหมด รวมทั้ง อากาศ นํ้า ร่ างวัตถุท้ งั หมดที่มีคงอยูภ่ ายในสามภพ ล้วน
ประกอบขึ้นโดยอณูของแต่ละชั้นที่มีอยูภ่ ายในสามภพ ระหว่างอณูแบบต่างๆ ในแต่ละชั้นนั้นสัมพันธ์เชื่อม
ผนึกต่อกันและกัน การเชื่อมผนึกต่อกันและกันแบบนี้ ภายในสามภพมันสามารถยืดขยาย เคลื่อนย้ายภายใต้แรง
ดึง ก็คือท่านดึงมัน มันจะเหมือนกับเส้นยางเส้นหนึ่ง สามารถยืดขยาย ปล่อยออก มันก็จะกลับคืนไป ก็คือว่า
ระหว่างอณูดว้ ยกันมันมีรูปแบบพื้นฐานและมัน่ คงของการคงอยู่ จึงนําไปสู่ การที่ท่านเคลื่อนย้ายร่ างวัตถุใดๆ
ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลก มันก็กลับสู่ พ้นื ดิน แน่นอนไม่ได้พดู ว่าเวลาเคลื่อนย้ายก้อนหินไปไว้อีกที่หนึ่ง มัน
ไม่กลับไปที่เดิม ไม่ใช่ความคิดแบบนี้ พื้นผิวของโลกคือ เส้นแบ่งเขตของระดับชั้นๆหนึ่ง ณ ระดับชั้นนี้
สามารถเคลื่อนย้ายทางแนวขวาง เพราะทั้งหมดอยูใ่ นระดับชั้นเดียวกัน แต่การเคลื่อนย้ายไปสู่ ช้ นั สู ง เกินจาก
ระดับชั้นของมันก็จะถูกดึงกลับมา เพราะร่ างวัตถุบนโลกก็คือ อาณาจักรเขตแดนของอณูที่อยูใ่ นระดับชั้นนี้
ทุกท่านลองคิดดู ร่ างจักรวาลทั้งร่ าง ใหญ่โตมโหฬารอย่างยิง่ จาก ณ ที่สูงภายในสามภพ คน บนโลกใบ
นี้จะดูเล็กมาก คนดูเหมือนเดินจากนิวยอร์กมาถึงแคนาดา แต่ในความเป็ นจริ ง ในสายตาของพวกเขาดูเหมือน
ไม่ได้ขยับที่ เพราะขอบเขตการเคลื่อนย้ายของท่านเล็กมากๆ เช่นนั้นในเวลาที่จรวด ยานอวกาศบินขึ้นฟ้ า ก็คือ
คิดอยากจะแยกออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ซึ่งประกอบขึ้นโดยอณูระดับชั้นต่างๆเหล่านี้ ซึ่งประกอบขึ้นเป็ นโลก
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ดังนั้นคนจึงใช้จรวดเพื่อเพิ่มกําลังแรงผลักดัน เคลื่อนย้ายด้วยกําลังที่แรง ภายในสามภพ ทุกท่านทราบมีช้ นั
บรรยากาศ มันดูเหมือนชั้นบรรยากาศ ในความเป็ นจริ งมันเป็ นสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบขึ้นโดยชีวติ จุลภาค
นับจํานวนไม่ถว้ น เพื่อทําให้มนั่ คง ให้คนสามารถคงอยูท่ ี่นี่ ครั้นเมื่อกระโดดออก แยกจากชั้นบรรยากาศนี้ การ
เชื่อมผนึกต่อกันและกันของโมเลกุลจํานวนมาก ก็จะถูกตัดขาดภายใต้แรงดึงด้วยกําลังที่แรง ฉะนั้นจึงก่อเกิด
สภาพการณ์แบบหนึ่ง มีเพียงอณู ณ ริ มขอบยังคงเชื่อมผนึกต่อกับมันอยู่ แรงดึงจึงไม่มีกาํ ลังแรงนัก จึงพูดว่า แม้
ท่านจะไม่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมนี้ของโลกแล้ว แต่ท่านก็ยงั เชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนของโมเลกุลอื่นๆ
ภายในสามภพ มันจึงสามารถอยูต่ รงนั้นอย่างมัน่ คง นี่กค็ ือสาเหตุที่ดาวเทียมดวงนั้นสามารถอยูต่ รงนั้น แน่นอน
วัตถุที่มีน้ าํ หนักเท่ากันแต่ปริ มาตรต่างกันการเชื่อมผนึกต่อกันจะเหมือนกัน
ร่ างวัตถุที่ปริ มาตรเล็กแต่ความ
หนาแน่นของสสารมากกับร่ างวัตถุที่มีปริ มาตรใหญ่ ความสัมพันธ์ของการเชื่อมผนึกต่อกันจะมีมากเท่ากัน จะ
พูดให้ละเอียดยังมีดา้ นต่างๆอีกหลายด้าน ความหมายที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ กค็ ือจะบอกทุกท่านว่า แรงโน้มถ่วง
นั้นไม่มีคงอยู่ มูลเหตุที่แท้จริ งคือ อณูในสภาพแวดล้อมนี้ มันจะต้องคงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนี้ พวกมันเชื่อม
ผนึกต่อกันและกัน
เช่นนั้นพูดถึงผูบ้ าํ เพ็ญ ทําไมคนสามารถออกจากร่ าง ทําไมสามารถลอยขึ้นมา ก็เพราะพวกท่านกับ
ร่ างกายอันเป็ นวัตถุ ซึ่ งประกอบขึ้นจากอณูของสสารชั้นผิวที่เกี่ยวข้องกับโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับอณู
ของสภาพแวดล้อมนี้ตดั ขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกันแล้ว พวกท่านจึงไม่มีแรงเกาะติดของมัน ไม่มีกาํ ลังยับยั้ง
เกี่ยวโยงของมัน ดังนั้นจึงสามารถลอยขึ้น เช่นนั้นท่านบําเพ็ญถึงอาณาจักรเขตแดนใด ชีวติ ที่ประกอบขึ้นมาใน
ระดับจุลภาคของท่านส่ วนนั้น ก็จะเชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนนั้น แล้วเมื่อท่านบําเพ็ญสู งขึ้นไปอีกล่ะ
ท่านก็จะเชื่อมผนึกต่อกับระดับที่สูงยิง่ ขึ้น ก็จะตัดขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกับระดับชั้นทั้งหมดที่อยูต่ ่าํ ลงมา
มันสัมพันธ์กนั แบบนี้ โจวเทียนใหญ่เชื่อมทะลวงเป็ นปรากฏการณ์ของระดับชั้นนี้ แต่ผฝู ้ ึ กได้เดินผ่านชั้นนี้
ก่อนหน้านี้นานแล้ว เพียงแต่ถูกปิ ดเอาไว้เท่านั้นเอง ในการบําเพ็ญต่อจากนี้ ผูฝ้ ึ กของเราจะทยอยปรากฏออกมา
ในสภาวะในแบบต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดถึงปัญหานี้กบั ทุกคน วันนี้กจ็ ะพูดเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าหวังว่าฝ่ าฮุ่ย
ครั้งนี้จะดําเนินไปได้ดียง่ิ ขึ้น (เสี ยงปรบมือ)
ข้าพเจ้ารู ้วา่ ทุกท่านลําบากมาก พวกท่านต้องทํางาน ต้องศึกษาเล่าเรี ยน มีชีวิตครอบครัว มีกิจกรรมทาง
สังคม ขณะเดียวกันยังต้องดูแลครอบครัว ต้องทํางานให้ดี แล้วยังต้องศึกษาฝ่ าให้ดี ฝึ กพลังให้ดี แล้วยังจะต้อง
ไปอธิบายความเป็ นจริ ง ลําบาก มันลําบากไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเวลาและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ลําบาก อานุภาพ
แห่งคุณธรรมจึงจะปรากฏ ลําบาก จึงจะเป็ นโอกาสอันดีที่จะก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม ยอดเยีย่ ม เพราะพวก
ท่านคือผูบ้ าํ เพ็ญ แม้จะลําบากก็ตอ้ งทําให้ดียงิ่ ขึ้น ก็พดู เพียงเท่านี้ (เสี ยงปรบมือ)
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บรรยายธรรม ณ ฝ่ าฮุ่ย ระหว่ างประเทศ กรุ งวอชิงตัน ดี ซี
21 กรกฎาคม ค.ศ. 2001

สวัสดีทุกท่าน ลําบากทุกท่านแล้ว
เวลานี้ทุกท่านคงจะสามารถเข้าใจและซาบซึ้งถึงความลําบากยากเย็นของเขา(การบําเพ็ญ) ลําบากจึงจะ
สามารถบําเพ็ญออกมาได้ ในอดีตในประวัติศาสตร์มีคนจํานวนมากแสวงหาเต๋ า ต่างต้องการจะบําเพ็ญ ต้องการ
จะหยวนหมัน่ ต้องการจะหลุดพ้นวัฏสงสารของการเกิดและตายของคน แต่กล็ าํ บากอย่างยิง่ หากคนไม่กาํ จัด
จิตใจทุกชนิดของตนซึ่ งเกิดขึ้นในหมู่คนธรรมดาสามัญ ในระหว่างการบําเพ็ญอันลําบากยากเย็น จะไม่สามารถ
หยวนหมัน่ อย่างเด็ดขาดแน่นอน ฉะนั้นท่ามกลางมารผจญที่เผชิญอยูข่ ณะนี้ สิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าแสดงออกมา สิ่ งที่
ได้กระทํานั้นยอดเยีย่ ม เป็ นปรากฏการณ์แท้จริ งของผูบ้ าํ เพ็ญ ศิษย์จาํ นวนมากส่ วนใหญ่ ต่างสามารถก้าวออกมา
ยืนยันความเป็ นจริ งของฝ่ า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันชัว่ ร้ายนี้ เดินสู่ หยวนหมัน่ สิ่ งนี้ยอดเยีย่ มจริ งๆ
ในประวัติศาสตร์ไม่วา่ จะเป็ นการการบําเพ็ญรู ปแบบใด
ล้วนไม่มีภาพอันยิง่ ใหญ่เหมือนอย่างวันนี้
เพราะในประวัติศาสตร์รูปแบบการการบําเพ็ญแบบใดๆ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นอย่างแท้จริ งในวง
กว้างเช่นนี้ ขณะที่เวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พวกเราอยูไ่ ม่เพียงแต่เป็ นเรื่ องธรรมดาพื้นๆ ที่อาจารย์ช่วยเหลือคน
ให้หลุดพ้น พวกท่านตกอยูใ่ นช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ าทัว่ ทั้งเทียนถี่(ร่ างนภา)ของจักรวาล เหล่าเทพต่างจ้องมอง
โลกในเวลานี้อยู่ คําพยากรณ์มากมายในโลกมนุษย์ได้กล่าวถึง ในสังคมมนุษย์เมื่อประวัติศาสตร์ดาํ เนินถึง
ช่วงเวลาที่กาํ หนด แม้แต่เทพบนสวรรค์กต็ อ้ งเปลี่ยนใหม่ เทียนถี่(ร่ างนภา)ก็ตอ้ งประกอบใหม่ คําพยากรณ์แต่
ละอย่างในประวัติศาสตร์กด็ ี นิทานแต่ละแบบที่เล่าขานสื บทอดอยูบ่ นโลกก็ดี ล้วนสะท้อนการอยูใ่ นช่วงเวลา
แห่งประวัติศาสตร์ของผูค้ นในทุกวันนี้ ก็คือพูดว่าการแสดงออกในแบบต่างๆของสังคมมนุษย์ในทุกวันนี้ ทุก
สิ่ งทุกอย่างไม่ใช่บงั เอิญ พูดถึงผูบ้ าํ เพ็ญ สิ่ งที่พวกเราประสบก็คือประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ ท่ามกลางการเจิ้ง
ฝ่ าและการบําเพ็ญ พวกท่านโดยพื้นฐานคือเดินหนทางของตัวเองได้ถูกต้องเที่ยงตรง
ในขั้นตอนของการเบี่ยงเบนออกจากฝ่ าของชีวติ ในจักรวาล ชีวติ ไม่รู้ถึงการคงอยูข่ องฝ่ า และข้อกําหนด
อันแท้จริ งซึ่งฝ่ ามีต่อชีวติ ในระดับชั้นที่ต่างกันแล้ว เช่นนั้นจึงทําให้สรรพชีวติ เมื่อเผชิญกับงานการเจิง้ ฝ่ าอัน
สําคัญขนาดนี้ในวันนี้ คนจํานวนมากมายต่างไม่สามารถจัดวางความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องระหว่างตัวเองกับ
ฝ่ า กับศิษย์ตา้ ฝ่ า กับข้าพเจ้า อันที่จริ งอิทธิพลเก่าที่ควบคุมสรรพชีวติ ส่ งผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่ า มันจึงเป็ น
อุปสรรคอันแท้จริ งของการเจิ้งฝ่ า ชีวติ ในจักรวาลมากจนไม่อาจจะนับจํานวนได้ ชีวติ มากมายเช่นนี้ ทุกท่านคิด
ดู ท่ามกลางการเจิ้งฝ่ าทุกๆชีวติ ล้วนต้องแสดงด้านที่ไม่ดีแล้วของพวกเขาออกมา ฉะนั้นชีวติ มากมายเช่นนี้ พูด
ถึงฝ่ าแล้วก็คือ การทําผิดอย่างใหญ่หลวง ก็ตอ้ งคัดออก เช่นนั้นสรรพชีวติ มิใช่ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือ
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หรอกหรื อ งานของการเจิ้งฝ่ ามิทาํ เสี ยเวลาเปล่าหรอกหรื อ ฉะนั้นที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่า ข้าพเจ้า
หันกลับมาใช้การจัดเตรี ยมของอิทธิพลเก่า เพราะอิทธิพลของสิ่ งชัว่ ร้ายนี้ เชื่อมโยงต่อกันจากบนลงล่าง ทุก
ระดับชั้นไม่มีเว้น กําลังทําการรบกวนการเจิ้งฝ่ า อันที่จริ ง นี้เป็ นการรวมศูนย์ของปรากฏการณ์อย่างประจวบ
เหมาะของการแสดงออก ของชีวติ ในแต่ละระดับชั้นหลังจากเสื่ อมทราม ก็คือพูดว่า ความเสื่ อมทรามของชีวติ
ทั้งหมด ชีวติ ทั้งหมดที่สามารถแสดงสภาวะที่ไม่ดีน้ นั ออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า ล้วนปรากฏออกมา
พร้อมกันทัว่ ทั้งระบบของอิทธิพลเก่าซึ่งส่ งผลกระทบต่อการเจิง้ ฝ่ า สรรพชีวติ มากมายอื่นๆ เป็ นชั้นๆ ถูกจัดวาง
ไม่ให้ยงุ่ เกี่ยว เพื่อป้ องกันไม่ให้การจัดเตรี ยมของพวกเขาถูกก่อกวน นี้ประจวบเหมาะกับความต้องการของ
ข้าพเจ้า ไม่ให้สรรพชีวติ เหล่านั้นทําผิดต่อฝ่ าโดยตรง ก็สามารถจะได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้น พวกเขาเข้าใจ
ว่าพวกเขาจัดเตรี ยมได้อย่างฉลาดลํ้าเลิศ กลับอยูใ่ นการควบคุมของข้าพเจ้าอย่างเหมาะเจาะ พวกที่เข้าร่ วมใน
ระบบกลับเป็ นพวกที่สมควรจะต้องคัดออกในจักรวาล เป็ นชีวติ ที่เลวที่สุด ไม่ดีที่สุด พวกมันจึงรวมศูนย์ปรากฏ
ให้เห็นถึงความเข้าใจและพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สุดในแต่ละระดับชั้น
สิ่ งที่สรรพชีวติ ในเวลานี้สามารถกระทํา
ออกมา ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการเจิ้งฝ่ าพอดี พวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่แล้ว ฉะนั้นพวกที่จะต้อง
กําจัดอย่างแท้จริ งในระหว่างการเจิ้งฝ่ าก็คือการแสดงออกที่ไม่ดีเหล่านี้ ขณะที่ชีวติ ในหมู่อิทธิพลเก่านั้น ถึงแม้
ได้ก่อผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่ า แม้กระทัง่ ได้กระทําเรื่ องที่เลวร้ายมากๆ ก็ยงั ให้โอกาสแก่พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
พวกที่หมดหนทางเยียวยาได้แล้วจริ งๆ จึงตัดสิ นใจกําจัดทิ้งอย่างถึงที่สุด เช่นนั้นชีวติ เหล่านั้นในระดับชั้นอื่นๆ
ซึ่งไม่ได้เข้าร่ วมก่อกวนการเจิ้งฝ่ า ไม่วา่ ในประวัติศาสตร์พวกเขาจะเปลี่ยนเป็ นไม่ดีอย่างไร แต่ในเรื่ องของการ
เจิ้งฝ่ าพวกเขาไม่ได้เข้าร่ วม ไม่ได้บ่อนทําลาย ฉะนั้นพวกเขาจึงมีทางรอด และชีวติ เหล่านี้มีจาํ นวนเป็ นส่ วน
ใหญ่
ตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าอิทธิพลเก่าจะทําการก่อกวนในเรื่ องนี้ ดูๆเหมือนไม่มีลาํ ดับขั้นตอน แท้ที่จริ งแล้วมี
ลําดับขั้นตอนอย่างยิง่ มารผจญ การทดสอบทุกแบบซึ่งพวกเราผูฝ้ ึ กได้ประสบในโลก ก็คือสิ่ งที่อิทธิพลเก่า
จัดเตรี ยมไว้อย่างประจวบเหมาะ และมารผจญที่ผฝู ้ ึ กแบกรับ ไม่เพียงแต่เกิดจากกรรมของตัวผูฝ้ ึ กเองเท่านั้น ยิง่
ไม่ใช่อุปสรรคที่มนุษย์เองสร้างให้แก่ตา้ ฝ่ า คนไม่มีความสามารถอย่างนั้น คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งอยูต่ ่อหน้า
ผูบ้ าํ เพ็ญ เขาเปราะบางอ่อนแออย่างยิง่ คนในทุกวันนี้แท้จริ งแล้ว ได้เผชิญกับมารผจญ จากการจัดเตรี ยมอย่าง
เป็ นระบบของอิทธิพลเก่ากลุ่มนี้ ในระดับชั้นที่ต่างกัน คนถูกอิทธิพลในระดับชั้นต่างๆควบคุมเอาไว้ ฉะนั้น
พวกเขาจึงเปลี่ยนจนมีกาํ ลังเข้มแข็ง พวกเขาจึงกล้าทําอะไรต่างๆกับผูบ้ าํ เพ็ญ พวกเขาจึงกล้าไม่เคารพยําเกรงต้า
ฝ่ า ฉะนั้นในที่น้ ีกป็ รากฏออกมาหนึ่งปัญหา ในโลกนี้นอกจากเหล่าสมุนชัว่ ร้ายแล้ว คนในโลกจํานวนมากไม่มี
ความผิด แต่ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาชวนเชื่อของการกุข่าว ใส่ ร้ายป้ ายสี อย่างมืดฟ้ ามัวดิน วัดตามหลักการ
ของฝ่ าแห่งจักรวาล ในหัวสมองของคนๆหนึ่ง หากบรรจุดว้ ยความนึกคิดที่ไม่ดีต่อต้าฝ่ า ก็จะถูกคัดทิ้งไป เมื่อ
การทดสอบของต้าฝ่ าและศิษย์ตา้ ฝ่ าจบสิ้ นลง ทุกท่านคิดดู คนอย่างนี้ เขาไม่อนั ตรายหรื อ เพราะสิ่ งที่เขาคัดค้าน
โดยตรงก็คือฝ่ านี้
อิทธิพลเก่านี้เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์น้ ีเป็ นประโยชน์
สามารถสร้าง
สถานการณ์อนั ชัว่ ร้ายอย่างยิง่ ในสภาพแวดล้อมของโลกนี้ ใช้วธิ ีต่างๆ ปิ ดกั้นสื่ อมวลชนทั้งในประเทศและนอก
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ประเทศทั้งหมดที่สามารถจะเปิ ดเผยความเป็ นจริ ง ในการประทุษร้ายต่อศิษย์ตา้ ฝ่ า พรรคดังกล่าวได้รวบรวม
ประสบการณ์การเคลื่อนไหว การต่อสู ้แต่ละครั้ง และวิธีการชัว่ ร้ายทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ทั้งของใน
ประเทศจีนและต่างประเทศ ในเวลาเดียวกันยังใช้ส่ิ งที่ไม่ดีต่างๆ ความปลิ้นปล้อนกลับกลอก และการทรยศหัก
หลัง ซึ่งก่อเกิดขึ้นมานับพันปี ในภูมิปัญญาของคนจีน วิธีการที่ใช้ลว้ นแต่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุด ดังนั้นใน
ระยะแรกของการปราบปราม ผูค้ นบนโลกจํานวนมากถูกปิ ดบังด้วยคําโกหกหลอกลวง การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญเจิง้ ฝ่ า
ไม่สามารถมองดูชีวติ ที่ไม่มีความผิดเหล่านี้ถูกคําโกหกหลอกลวงเช่นนี้ นําพาไปสู่ บาปกรรมและถูกทําลายทิง้
เพราะครั้นเมื่อเรื่ องนี้จบสิ้ นลง ขั้นตอนต่อไปของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติกจ็ ะเริ่ มต้น ดังนั้นชีวติ ที่ไม่ดีก็
จะถูกคัดทิ้งเป็ นจํานวนมาก ทัว่ ทั้งจักรวาลไม่วา่ จะกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร ล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่ านี้ของจักรวาล
ชีวติ ทุกๆชั้นต่างสอดคล้องกับหลักการของฝ่ าของจักรวาลของแต่ละชั้น
ต้นกําเนิดของสสารมูลฐานที่สุด
ทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่ านี้ หากชีวติ หนึ่งต่อต้านฝ่ าซึ่งสร้างชีวติ ทั้งหมดในจักรวาล แล้วท่านจะไปที่ใด มิ
ต้องถูกคัดทิ้งไปหรื อ ศิษย์ตา้ ฝ่ าในช่วงเวลานี้ ในระหว่างการยืนยันความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า อธิบายความเป็ นจริ ง
ได้ช่วยเหลือชาวโลกจํานวนมากจริ งๆ เหล่าศิษย์ขณะที่ตวั เองถูกประทุษร้าย ภายใต้สภาพการณ์อนั ร้ายแรง
เช่นนี้ ยังสามารถอธิ บายความเป็ นจริ ง ช่วยเหลือสรรพชีวติ นี้ไม่ใช่ความเมตตาอันยิง่ ใหญ่หรอกหรื อ การเป็ น
ศิษย์ตา้ ฝ่ า ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใดๆ ต่างสมควรแสดงออกซึ่งความเมตตาต่อสรรพชีวติ พูดจากอีกมุม
หนึ่ง ศิษย์ตา้ ฝ่ าตกอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ตวั เองถูกประทุษร้าย ยังกําลังช่วยเหลือสรรพชีวติ ยิง่ แสดงให้เห็นถึง
ความยิง่ ใหญ่ของศิษย์ตา้ ฝ่ า
การอธิบายความเป็ นจริ งไม่ใช่เรื่ องง่าย ไม่เพียงเป็ นปัญหาของการเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้ายเท่านั้น การอธิ บาย
ความเป็ นจริ งของพวกเราเป็ นการกําลังช่วยเหลือสรรพชีวติ ในเวลาเดียวกันยังมีองค์ประกอบของการยกระดับ
และกําจัดความยึดติดของตัวพวกท่านเองในระหว่างการบําเพ็ญเป็ นต้น ยังมีองค์ประกอบของการรับผิดชอบ
ของศิษย์ตา้ ฝ่ าในระหว่างการบําเพ็ญ อีกทั้งยังมีเรื่ องของการที่ท่านจะทําอย่างไรให้โลกของตัวท่านเองให้เต็ม
และสมบูรณ์ในช่วงสุ ดท้ายของการหยวนหมัน่ ปัญหาเหล่านี้เป็ นต้น ในอนาคตถ้าท่านเป็ นผูส้ าํ เร็จธรรมที่
ยิง่ ใหญ่ บรรลุหยวนหมัน่ ท่านหนึ่งแล้ว ภายในมิติของท่าน ภายในขอบเขตของโลกของตัวท่านเองนี้ ไม่
สามารถจะไม่มีสรรพชีวติ
ฉะนั้นในขั้นตอนของการบําเพ็ญ จึงต้องให้ท่านแสดงความเมตตาของท่าน
ช่วยเหลือสรรพชีวติ เพิ่มพูนให้โลกของท่านให้เต็มสมบูรณ์ได้อย่างไร ระหว่างการเจิง้ ฝ่ า ขณะที่ขา้ พเจ้าทําการ
กําจัดอิทธิพลเก่าซึ่งกระทบกระเทือนต่อการเจิง้ ฝ่ าอยูน่ ้ นั ในเวลาเดียวกันก็จดั เตรี ยมเรื่ องราวของพวกท่านอยู่
เรื่ องราวดูเหมือนชัว่ ร้าย ยุง่ เหยิงสับสน แท้ที่จริ งเป็ นระเบียบอย่างยิง่ อิทธิ พลเก่าพวกมันจัดเตรี ยมไว้อย่างเป็ น
ระเบียบ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าทําก็เป็ นระเบียบมาก ไม่วา่ จะพูดจากด้านไหน ล้วนมีวธิ ีที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ใน
ที่สุด ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนจะใช้โอกาสนี้ให้ดีได้อย่างไร เพื่อแสดงอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยอดเยีย่ ม
และยิง่ ใหญ่ของผูบ้ าํ เพ็ญให้ปรากฏออกมาอย่างแท้จริ ง นี้กเ็ ป็ นโอกาสที่หาได้ยาก เมื่ออิทธิพลเก่าต้องการให้
โอกาสพวกเราที่จะกําจัดพวกมัน เช่นนั้นก็ใช้มนั เป็ นประโยชน์ให้ดีที่สุด นี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ก็
นับว่าเป็ นเรื่ องที่หาได้ยาก
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เวลาที่ผบู ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง ซึ่ งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสนามของสิ่ งชัว่ ร้ายพูดว่า สามารถปล่อยวาง
ความเป็ นความตาย เหมือนกับพวกเราในวันนี้ อยูใ่ นสนามที่ถูกต้องเช่นนี้ ท่านพูดถึงการปล่อยวางความเป็ น
ความตาย พูดขึ้นมาแล้วผ่อนคลายอย่างมาก(พูดได้อย่างสบายๆ) เพราะไม่มีความกดดันใดๆ แต่ถา้ อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมของสิ่ งชัว่ ร้าย อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของสิ่ งชัว่ ร้าย ท่านไปยืนยันความ
เป็ นจริ งของฝ่ า กล้าที่จะเดินออกมาเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย นัน่ ก็จะเป็ นคนละเรื่ อง เช่นนั้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้
แม้วา่ มันจะชัว่ ร้ายอย่างยิง่ แต่ทุกท่านลองคิดดู มันก็ยากที่จะได้พบใช่หรื อไม่ มันเป็ นเรื่ องที่หาได้ยาก ผ่าน
ช่วงเวลานี้ไปแล้ว ก็ไม่มีโอกาสเช่นนี้อีก การเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า พวกท่านจึงสามารถพบกับโอกาสเช่นนี้ ในอดีตการ
บําเพ็ญทัว่ ไปหรื อการบําเพ็ญส่ วนบุคคล ไม่มีเรื่ องเช่นนี้ แน่นอนในประวัติศาสตร์ เช่น พระเยซู องค์ศากยมุนี
เช่นกันก็เคยประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง ในเวลานั้นมารผจญที่มุ่งตรงต่อพวกเขาในประวัติศาสตร์ก็
นับว่าชัว่ ร้ายอย่างมาก แต่การใช้สื่อมวลชนที่ทนั สมัยอย่างเช่นทุกวันนี้ สร้างความชัว่ ร้ายอย่างนี้ ครอบคลุม
อาณาบริ เวณไปทัว่ ทั้งโลกอย่างมืดฟ้ ามัวดินเช่นนี้ นี้ยงั ไม่เคยมีมาก่อน เริ่ มจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ปี ๑๙๙๙ สิ่ ง
ชัว่ ร้ายมีความใหญ่โตราวกับแม้แต่ฟ้าก็ถล่มลงมา นอกจากศิษย์ตา้ ฝ่ าที่อยูน่ อกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มีคน
เพียงไม่กี่คนที่รู้วา่ เรื่ องราวของฝ่ าหลุนกงนั้นเป็ นอย่างไร รัฐบาลและสื่ อมวลชนในแต่ละประเทศต่างพากันฟัง
คําโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็ นจริ งของสื่ อมวลชนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากหลงเชื่อในคําโฆษณาชวน
เชื่อที่โกหกหลอกลวงของประเทศจีน ผูค้ นต่างพากันมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเราฝังอยูใ่ นใจ วันนี้ทาํ ไมทุกคน
รู ้สึกว่าสภาพแวดล้อมผ่อนคลายลงแล้ว เพราะในการอธิบายความเป็ นจริ งต่อคนในโลก ต่อสื่ อมวลชน ต่อทุก
รัฐบาล พวกท่านได้อธิบายความเป็ นจริ งที่พวกเราถูกประทุษร้าย ความโอบอ้อมอารี ความเมตตาของพวกท่าน
ในสังคมคนธรรมดาสามัญ และการกระทําที่ถูกต้องของศิษย์ตา้ ฝ่ าได้รับการยืนยันจากคนในโลก ได้รับการ
ยืนยันจากเทพ ดังนั้นจึงมีสภาพแวดล้อมในวันนี้ ยอดเยีย่ ม ยอดเยีย่ มจริ งๆ พวกท่านได้ยนื หยัดต้านทานการกุ
ข่าวใส่ ร้ายป้ ายสี เครื่ องจักรโฆษณาชวนเชื่อของทัว่ ทั้งประเทศ และรัฐบาลอันใหญ่โตซึ่งถูกควบคุมโดยสมุนที่
ชัว่ ร้ายที่สุด อันธพาลที่สุด ศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคนที่สามารถก้าวตามความคืบหน้าของต้าฝ่ า พวกท่านล้วนได้ทาํ ในสิ่ ง
ที่พวกท่านสมควรทํา พวกที่อยูบ่ า้ นยังไม่กา้ วออกมา ยังรู ้สึกว่าตัวเองยังบําเพ็ญอยู่ เปรี ยบเทียบกันแล้ว สามารถ
จะนับว่าเป็ นการบําเพ็ญได้อย่างไร แน่นอนจิตใจคน อยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญจะปรากฏออกมาต่างกัน
เวลาที่คนศึกษาต้าฝ่ าแล้วเดินผิดทาง เป็ นเพราะมีความยึดติดที่ปล่อยวางไม่ได้ และความยึดติดอันนี้กจ็ ะถูกชีวติ
ชัว่ ร้ายควบคุมและใช้เป็ นประโยชน์อย่างแน่นอน ชีวติ ชัว่ ร้ายเจาะจงจ้องหาความนึกคิดที่ยดึ ติดของท่าน เพื่อ
เสริ มกําลังให้มนั แข็งแกร่ งและบรรลุเป้ าหมายถูกมันควบคุม หลังจากถูกมารใช้เป็ นประโยชน์แล้ว การรับรู ้(อู)้
สู่ ทางมารที่ปรากฏออกมา เขายังรู ้สึกว่าอยูบ่ นหลักการ ตัวเองยังจับใจความบางตอนจากในฝ่ า เพื่อมาแก้ต่าง
ให้กบั เหตุผลของตน
ดูจากสภาพการณ์โดยรวมของการเจิ้งฝ่ าในเวลานี้
การเปลี่ยนแปลงของทัว่ ทั้งเทียนถี่แห่งจักรวาล
เป็ นไปอย่างใหญ่หลวง เทียนถี่แห่งจักรวาลใหม่อนั กว้างใหญ่ไพศาลนั้น ใหญ่มหึมาอย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้ ดี
งามอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเจิ้งฝ่ าได้ดาํ เนินมาถึงปลายสุ ดของช่วงสุ ดท้ายแล้ว เนื่องจากระบบของเทียนถี่
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ใหญ่โตอย่างยิง่ ใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได้ แม้แต่ระบบที่ใหญ่ขนาดนี้กย็ งั ประกอบขึ้นมาจาก ระบบที่
ใหญ่โตเช่นนี้นบั หลายสิ บล้านระบบ ใช่ โครงสร้างนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ภาษาของคนธรรมดาสามัญ
อธิบายได้อีกแล้ว มาถึงระดับที่หมดปั ญญาที่จะบรรยายแล้ว ใช่ แต่พวกท่านก็อย่าได้ดูแคลนตัวเอง บางทีหยวน
หมัน่ ในอนาคตซึ่งรอท่านอยู่ คืออาณาจักรเขตแดนอันยิง่ ใหญ่สง่างามมากๆก็ได้ (เสี ยงปรบมือ)
การเป็ นพวกท่านศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคน การอธิบายความเป็ นจริ งเรื่ องนี้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทํา จุดนี้ขา้ พเจ้าขอบอก
พวกท่านอีกครั้ง ใครก็ตามที่แก้ต่างให้กบั ตัวเอง ใครก็ตามที่ไม่เคยเดินออกมาล้วนทําผิด สําหรับเรื่ องมารผจญ
ครั้งนี้จะดําเนินไปอีกนานสักเท่าใดนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่ องเหล่านี้ ทุกท่านก็อย่าคิดมาก ตัวเองจะสามารถหยวน
หมัน่ หรื อไม่ ก็อย่าคิด เพราะจิตใจใดๆของท่านล้วนสามารถจะกลายเป็ นความยึดติดแบบหนึ่ง ล้วนสามารถจะ
ถูกมารใช้เป็ นประโยชน์ ในเวลาที่ความคิดของท่านผุดขึ้นมา สิ่ งชัว่ ร้ายก็สามารถจะแปลงเป็ นภาพปลอมแบบ
หนึ่งออกมาให้ท่าน เมื่อนั้นก็จะก่อเกิดเป็ นการรบกวนแบบหนึ่ง ให้ใช้เวลานี้อย่างทะนุถนอม นี่เป็ นเวลาที่เหลือ
ให้กบั ศิษย์ตา้ ฝ่ า พวกท่านกําลังอยูใ่ นระหว่างการบําเพ็ญ อยูใ่ นระหว่างการเจิง้ ฝ่ า กําลังทําให้ตวั เองเดินสู่ หยวน
หมัน่ ในเวลาเดียวกันยังต้องช่วยเหลือสรรพชีวติ พวกท่านก็กาํ ลังสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างสําหรับอนาคต ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่ศิษย์ตา้ ฝ่ ากระทําในวันนี้สาํ คัญอย่างยิง่ หนทางที่เดินอย่างถูกต้องก็อาจจะเป็ นสิ่ งอ้างอิงสําหรับชีวติ ใน
อนาคต ในเวลาเดียวกันก็ยงั ได้วางรากฐานสําหรับรู ปแบบการดํารงชีวติ ให้แก่มนุษยชาติในอนาคตไว้ในสังคม
มนุษย์ ทุกท่านทราบ สิ่ งที่ปรากฏออกมาบนเว็บไซท์เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ของเรา ทัศนะความคิด
ใหม่ของมนุษยชาติในอนาคต เป็ นตัวแทนของความนึกคิดในอนาคตของมนุษยชาติใหม่ และความเห็นที่
ถูกต้อง สภาวะ ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี ความบริ สุทธิ์ถูกต้อง และความอดทนอันยิง่ ใหญ่ ซึ่ งศิษย์ตา้ ฝ่ า
แสดงออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า กําลังส่ งผลต่อสังคมในอนาคต นอกจากพวกท่านศิษย์ตา้ ฝ่ า ซึ่งอยูใ่ น
ขั้นตอนการบําเพ็ญในช่วงเวลานี้แล้ว ในอนาคตยังจะมีคนในอนาคตได้ฝ่า การดําเนินการในเรื่ องนี้แบ่ง
ออกเป็ น ๒ ขั้นตอน เดิมทีส่ิ งที่อิทธิพลเก่าจัดเตรี ยมเอาไว้คือ ก่อนและหลัง ๒๐ ปี แบ่งเป็ นช่วงเวลาเจิ้งฝ่ ากับ
ช่วงเวลาฝ่ าปรับโลกมนุษย์ สิ บปี แรกเป็ นช่วงเวลาอาจารย์ทาํ การเจิ้งฝ่ ากับการบําเพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ าในช่วงเวลา
เจิ้งฝ่ า สิ บปี หลังเป็ นช่วงเวลาที่คนอนาคตจะได้ฝ่า หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ ศกั ราชใหม่ ถึงเวลานั้นก็จะเป็ นการ
เริ่ มต้นของอนาคต แต่ขา้ พเจ้าพูดออกมาเพราะสภาพการณ์เหล่านี้ลว้ นมีการเปลี่ยนแปลง แต่กเ็ ปลี่ยนแปลงไม่
สักกี่มากน้อย อย่าได้ดีใจกับเรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่ทาํ ได้ไม่ดีสมควรจะรู ้วา่ เวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้ว
อย่างอื่นอะไรก็ไม่ตอ้ งคิด ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเราทําเราต้องรับผิดชอบต่ออนาคต พร้อมกันนี้ในการอธิบาย
ความเป็ นจริ งของพวกเรา คนในอนาคตได้รับการช่วยเหลือแล้วจริ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่อยูน่ อกประเทศ
จีนแผ่นดินใหญ่ ความเข้าใจและการสนับสนุนต่อต้าฝ่ าที่แสดงออกมา ได้วางรากฐานอย่างดีสาํ หรับพวกเขาจะ
ได้ฝ่าและเข้าสู่ สังคมมนุษย์ในอนาคต
คนไม่ใช่มาโลกมนุษย์อย่างเปล่าๆ เพราะในอดีตในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกไม่มีมนุษย์ ในทุกวันนี้ ทุก
ท่านทราบ ข้าพเจ้าพูดถึงมนุษย์ต่างดาวบ่อยๆ ทําไมข้าพเจ้าต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรื อ เพราะพวกเขาจึงจะใช่
มนุษย์ในสภาพแวดล้อมของโลกอย่างแท้จริ งในอดีต พวกมันจึงจะใช่เจ้าของที่แห่งนี้ ณ ช่วงเวลาแห่ง
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ประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน แม้กระทัง่ ในประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลออกไปอีก ไม่วา่ โลกจะเปลี่ยนไปแล้วกี่ใบก็ตาม
ชีวติ บนโลกในแต่ละรอบ คนล้วนมีรูปร่ างลักษณะไม่เหมือนกัน มีหน้าตาภายนอกไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน
อย่างมาก แต่พวกมันล้วนคือเจ้าของที่แห่งนี้ เช่นนั้นทําไมรู ปลักษณ์ของพวกเรามนุษย์ในรอบนี้จึงกลายเป็ น
เช่นนี้ล่ะ เพราะทุกท่านทราบ ฝ่ าของจักรวาลจะถ่ายทอดกัน ณ ที่ตรงนี้ ในประวัติศาสตร์อนั ไกลโพ้นก็ได้มีการ
วางรากฐานทั้งหมด สําหรับการถ่ายทอดต้าฝ่ าให้กว้างไกลในภายหลัง ไม่สามารถจะให้สิ่งที่ดูเหมือนสัตว์มาฟัง
ฝ่ า นัน่ จะเป็ นการลบหลู่ต่อต้าฝ่ า ดังนั้นเทพจึงสร้างมนุษย์ในวันนี้ตามรู ปลักษณ์ของตัวเอง ในศาสนาตะวันตก
ผูค้ นรู ้วา่ พระยะโฮวาห์สร้างมนุษย์ตามรู ปลักษณ์ของตัวเอง คนตะวันออกก็รู้วา่ หนี่วาสร้างมนุษย์ตามรู ปลักษณ์
ของตัวเอง ยังมีเทพองค์อื่นๆ สร้างมนุษย์อื่นๆ ในอดีตถ้าสร้างชีวติ ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกให้เหมือนกับ
เทพ เท่ากับเป็ นการลบหลู่ต่อเทพ เป็ นการไม่เคารพยําเกรงอย่างที่สุดต่อเทพ ฉะนั้นไม่สามารถสร้างมนุษย์ของ
ที่แห่งนี้ตามรู ปลักษณ์ของเทพ แม้วา่ มนุษย์ในวันนี้ได้ถูกสร้างตามรู ปลักษณ์ของเทพ แต่เทพก็ปฏิเสธที่จะ
ยอมรับคนเป็ นประเภทเดียวกับพวกเขา เพราะรู ปแบบการดํารงชีวติ ของมนุษย์กบั เทพนั้น ไม่เหมือนกันโดย
สิ้ นเชิง มีเพียงเปลือกนอกรู ปลักษณ์ของมนุษย์เท่านั้นที่คล้ายเทพ ไม่เพียงแต่เรื่ องเหล่านี้ ในประวัติศาสตร์
ทําไมวัฒนธรรม อารยธรรมของจีน ดินแดนแห่งนี้ กับดินแดนอื่นๆ จึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ ประเทศ
ในพื้นที่ใดล้วนมีความคิดของความเป็ นประเทศหนึ่ง ผูน้ าํ ของชนชาติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งล้วนเป็ นความคิด
ของพระเจ้าแผ่นดิน ตรงกันข้ามกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน เขาไม่มีความคิดของความเป็ นประเทศชาติ เขา
ปรากฏออกมาในรู ปแบบของราชวงศ์ และในประวัติศาสตร์ ฮ่องเต้จีน(จักรพรรดิจีน)กับพระเจ้าแผ่นดินของ
ประเทศอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แท้จริ งแล้ว ในเวลาเดียวกับการวางรากฐานของวัฒนธรรมเหล่านี้ ก็
มีการผูกวาสนากับสรรพชีวติ ของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์ ล้วนมีสรรพชีวติ ของ
โลกสวรรค์ต่างๆมาผูกวาสนาในดินแดนจีน พวกเขาเป็ นตัวแทนของระบบจักรวาลนั้นๆของพวกเขา ผูฝ้ ึ กต้าฝ่ า
ล้วนมาจากระบบจักรวาลต่างๆ เวลาไปเกิดใหม่ในระดับชั้นที่ต่างกัน นัน่ คือขั้นตอนที่ชีวติ ของระดับชั้นที่
ต่างกัน ณ มูลฐานพวกเขามาจากเทียนถี่อนั ไกลโพ้น ทุกท่านทราบ ฮ่องเต้(จักรพรรดิ)หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่ง
รัชสมัย นัน่ คือสิ่ งที่คนพูด ยังไม่แต่เพียงเท่านี้ ฮ่องเต้หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่งรัชสมัย ชาวสวรรค์หนึ่งรัชสมัย
ประชาชนหนึ่งรัชสมัย วัฒนธรรมหนึ่งรัชสมัย เสื้ อผ้าอาภรณ์หนึ่งรัชสมัย ในอดีตเวลาเปลี่ยนรัชสมัย
วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทันที เสื้ อผ้าอาภรณ์จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ล้วนแต่นาํ มาเองโดยชีวติ
ในระดับชั้นที่ต่างกัน ฉะนั้นวัฒนธรรมของประเทศจีน ดินแดนแห่งนี้ หรื อ การกิน การอยูอ่ าศัย การสวมใส่
เสื้ อผ้าอาภรณ์ รู ปแบบการดํารงชีวติ ทุกๆด้านจะแตกต่างกันอย่างมากกับพื้นที่อื่นๆ เพราะมันเกิดขึ้นจากการ
สะสมของวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ซึ่งชีวติ จากระบบต่างๆได้นาํ มาสู่ มนุษยชาติ ฉะนั้นเป็ นเช่นนี้ต่อๆไป
ประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ไม่สามารถจะรองรับคนจํานวนมากขนาดนี้ ดังนั้นหลังจากผูกวาสนาแล้ว ชาติหน้าก็
จะไปเกิดใหม่ในพื้นที่อื่น
ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่าประเทศใดๆในโลกนี้ลว้ นไม่ใช่คงอยูด่ ว้ ยเหตุบงั เอิญ ล้วนมี
ความหมายและเป้ าหมายของการคงอยูข่ องมัน อันที่จริ งคนต่างรอคอยฝ่ ากันอยู่ ผูฝ้ ึ กจํานวนมากต่างมีความรู ้สึก
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อย่างเช่น บางคนหลังจากได้อ่านฝ่ าแล้วบอกว่า “ตลอดชีวติ ฉันค้นหาสิ่ งนี้อยู”่ หรื อ “นี้กค็ ือสิ่ งที่ฉนั ค้นหาอยู”่
สรรพชีวติ อื่นๆ ทําไมไม่สามารถได้ฝ่าทันที ณ ขั้นตอนปัจจุบนั ล่ะ เพราะด้านนี้ของพวกเขาถูกยับยั้งเอาไว้ พวก
เขาไม่สามารถเข้ามาในเวลานี้ เพราะครั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว กรรมในตัวของพวกเขาและองค์ประกอบอัน
ซับซ้อนต่างๆที่พวกเขาก่อขึ้นในสังคม สิ่ งที่อยูด่ า้ นลบเหล่านั้นก็จะตามขึ้นมาด้วย เช่นนั้นก็จะเพิ่มความ
ยากลําบากให้กบั ขั้นตอนแรกของการเจิง้ ฝ่ า ฉะนั้นจึงไม่สามารถให้พวกเขาขึ้นมาในเวลานี้ แต่การเจิง้ ฝ่ า
อธิบายความเป็ นจริ ง พวกท่านต้องไปทํา เพราะในขั้นตอนการดําเนินการ พวกเขาได้ฝึกพลังแล้วก็ดี ได้ศึกษาฝ่ า
แล้วก็ดี แม้จะไม่ลึกซึ้ง แต่กไ็ ด้วางรากฐานให้พวกเขามาได้ฝ่าในอนาคต ฉะนั้นต้องทํา ก็คือพูดว่ามีสภาพการณ์
มากมาย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ล้วนไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ บนโลกนี้ไม่วา่ เรื่ องใดๆล้วนมาเพื่อต้าฝ่ านี้ ล้วนก่อเกิด
ขึ้นมาเพื่อต้าฝ่ า สร้างขึ้นเพื่อต้าฝ่ า หลักการของฝ่ ามากมายที่ขา้ พเจ้าพูดกับพวกท่าน ความลับแท้จริ งต่างๆที่
ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน แม้แต่เทพในอดีตก็ไม่รู้ พวกเขาพอฟังแล้วต่างรับรู ้ข้ ึนมาในทันทีทนั ใด เพราะ
อาณาจักรเขตแดนของพวกเขาได้จาํ กัดความเข้าใจของพวกเขาต่อระดับชั้นที่สูงยิง่ ขึ้น
ช่วงเวลาของ
ประวัติศาสตร์ที่ไกลโพ้นยิง่ ขึ้น
เพราะบําเพ็ญได้สูงเพียงใดก็จะประจักษ์และรับรู ้หลักการที่สูงเพียงนั้น
ประจักษ์รับรู ้ความเป็ นจริ งของจักรวาลสู งเพียงนั้น ฉะนั้นการอยูใ่ นโลกทุกวันนี้ พวกเราไม่สามารถจะไม่
รับผิดชอบต่อสรรพชีวติ อื่นๆ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบต่อการได้ฝ่าของสรรพชีวติ อื่นๆในอนาคต
พวกเราไม่สามารถจะไม่วางรากฐานเพื่อให้สรรพชีวติ อื่นๆได้ฝ่าในอนาคต เพราะเป็ นไปได้มากว่าพวกเขาคือ
ชีวติ ในระบบนั้นๆของพวกท่าน เพื่อจะถ่ายทอดฝ่ าในประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ และไม่ให้คนธรรมดาทัว่ ไปได้
ฟังฝ่ า พระเจ้าของแต่ละโลกต่างๆมากมาย และชีวติ ในระดับชั้นที่สูงมากๆ จึงรวมตัวกันไปเกิดในดินแดนจีน
ในจํานวนนั้นมีพวกที่ขา้ พเจ้าดูแลมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์รวมอยูด่ ว้ ยเป็ นจํานวนมา แน่นอน ดูแลหรื อไม่
ดูแล ได้ฝ่าในวันนี้จะได้รับการปฏิบตั ิเหมือนกัน ดังนั้นคนที่นน่ั ยิง่ สมควรต้องไปช่วยเหลือ ท่ามกลางการ
โฆษณาชวนเชื่ออันชัว่ ร้ายแบบมืดฟ้ ามัวดิน สิ่ งที่คนเหล่านั้นแสดงออกมา ไม่ใช่เพียงการทําบาปประเภท
ธรรมดาทัว่ ไป บางคนได้ถูกลิขิตต้องทําลายทิ้งแล้ว ไม่วา่ เขาจะมาจากที่ใด ไม่วา่ เขาจะมีบุญวาสนาอะไร ระดับ
ชั้นสู งเพียงใด สําหรับการเป็ นชีวติ หนึ่งแล้วไม่น่าเสี ยดายหรื อ หมดปัญญา ไม่ใช่อาจารย์ไม่เมตตา แต่เป็ นเพราะ
ในการเจิ้งฝ่ าชีวติ ในระดับต่างๆ ล้วนกําลังจัดวางตําแหน่งกันใหม่ ไม่ใช่ปัญหาว่า เมตตาหรื อไม่เมตตา ช่วย
หรื อไม่ช่วยคนให้หลุดพ้น ซินซิ่งของชีวติ หนึ่งอยูต่ รงไหน ก็จะต้องจัดวางไว้ตรงนั้น นี้คือมาตรฐาน นี้คือ
หลักการของฝ่ า นี้เป็ นการกําหนดให้แก่อนาคต ไม่สามารถจะขัดขืน ไม่สามารถฝ่ าฝื นตามอําเภอใจ
พวกเราเวลาอธิบายความเป็ นจริ ง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ศิษย์ตา้ ฝ่ านอกประเทศจีนทํา ทุกสิ่ งทุกอย่างปรากฏ
ออกมา ก็ยอดเยีย่ มด้วยเช่นกัน คือวีรกรรมอันยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกร ในระดับชั้นของการบําเพ็ญและการเดินสู่ หยวน
หมัน่ พวกท่านกับผูฝ้ ึ กในประเทศไม่มีความแตกต่างใดๆ ก็คือจัดให้ท่านได้ฝ่าที่นี่ จัดให้ท่านบําเพ็ญอยูท่ ี่นี่ ศิษย์
จํานวนมากมีระดับการศึกษาสู งมาก ผูม้ ีระดับการศึกษาสู ง จํานวนส่ วนใหญ่จะเป็ นศิษย์ต่างประเทศ ทําไมจึง
เป็ นเช่นนี้ เป็ นเพราะเพื่อให้ท่านได้ใช้ความรู ้ที่ได้ร่ าํ เรี ยนมาและความถนัดอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาอันสําคัญนี้
ให้ท่านไปอธิบายความเป็ นจริ งของฝ่ า โดยเทคนิคความสามารถในหมู่คนธรรมดาสามัญ ซึ่งต้าฝ่ าเป็ นผูส้ ร้าง
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ให้แก่ชาวโลก ในทางปฏิบตั ิทุกท่านทําได้ดีอย่างยิง่ พิจารณาจากบทความของศิษย์ตา้ ฝ่ าในเว็บไซท์หมิงฮุ่ย เว็บ
ไซท์ซินเซิง และสื่ ออื่นๆ ข้าพเจ้าเห็นว่า บางบทความที่พวกท่านเขียนล้วนเป็ นผลงานชิ้นเอก มีเหตุผล มีขอ้ อ้าง
อิง ความนึกคิดแจ่มชัด ตรรกแน่นหนา สามารถสร้างความตกใจให้แก่ส่ิ งชัว่ ร้ายได้จริ งๆ และมีระดับมาตรฐาน
สู งมาก วัดด้วยมาตรฐานของปัจจุบนั ข้าพเจ้าว่าสื่ อมวลชนกุเรื่ องโกหกหลอกลวงในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
เหล่านั้นใช้ไม่ได้ มีผฝู ้ ึ กคนหนึ่งบอกว่า “ในราชสํานักไม่มีคนแล้ว” ข้าพเจ้าก็เห็นเป็ นเช่นนั้น ใครอยากจะออก
แรงทุ่มเทให้กบั สิ่ งชัว่ ร้ายเพื่อกุเรื่ องโกหกหลอกลวง สร้างเรื่ องเพื่อป้ ายสี แบบอันธพาลเล่า ศิษย์ตา้ ฝ่ าได้แสดง
สิ่ งที่ตวั เองสมควรทําให้เป็ นที่ปรากฏอย่างเต็มที่ นี้คือภาระหน้าที่ของพวกท่าน นี้คือสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าสมควรทํา
ในช่วงเวลาแห่งการเจิ้งฝ่ า และพวกท่านทําได้ดีอย่างยิง่ ผูฝ้ ึ กในประเทศอธิบายความเป็ นจริ งต่อสรรพชีวติ
ขณะที่ตอ้ งประสบกับมารผจญและต้องแบกรับความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้าย
ได้แสดงให้เห็นถึง
วีรกรรมอันยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกร ก่อนการถือกําเนิดของผูส้ าํ เร็จธรรมผูย้ งิ่ ใหญ่ บางครั้งเวลาข้าพเจ้าอ่านเว็บไซท์
เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ชีวติ ใหม่ของมนุษยชาติใหม่เริ่ มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่บดั นี้จริ งๆ
เพราะความเข้าใจของพวกท่านสามารถเข้าไปถึงช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ใหม่แบบนั้นแล้ว เข้าไปถึงความ
เข้าใจของชีวติ ที่ถูกต้องที่สุดแบบนั้นแล้ว ศิษย์ตา้ ฝ่ ากําลังวางรากฐานให้กบั มนุษยชาติในอนาคต
การที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าถูกประทุษร้ายมีองค์ประกอบของความชัว่ ร้ายประการหนึ่ง ก็คืออิทธิพลเก่า พวกมันเห็น
ว่า ผูฝ้ ึ กบางคนจะหยวนหมัน่ เป็ นศิษย์เจิ้งฝ่ า (ศิษย์แห่งการปรับฝ่ า) ในใจพวกมันไม่ยอม พวกมันรู ้สึกว่าตัวเอง
ไม่สามารถเป็ นศิษย์เจิ้งฝ่ า ผูฝ้ ึ กเหล่านี้ได้มาง่ายเกินไป ดังนั้นจึงควบคุมสิ่ งชัว่ ร้าย ใช้คนชัว่ ตีผฝู ้ ึ ก จักต้องตีผฝู ้ ึ ก
จนพูดว่า “ไม่ฝึกแล้ว” ชัว่ ร้ายหรื อไม่ เทพจะสามารถพูดเช่นนี้ได้หรื อ จักรวาลอยูท่ ่ามกลางการเจิ้งฝ่ า ชีวติ ที่ถูก
คัดออกในแต่ละระดับชั้นมีเป็ นจํานวนมาก จํานวนพวกเราผูซ้ ่ ึงจะหยวนหมัน่ ข้าพเจ้าดูยงั อีกไกลกว่าจะถึง
จํานวนที่เพียงพอ เดิมทีขา้ พเจ้าคาดไว้วา่ อย่างตํ่าที่สุดคือ ห้าสิ บล้าน ข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับพวกท่านมาก่อน (เสี ยง
ปรบมือ) เวลานี้ยงั ไม่ถึง แต่กม็ ีจาํ นวนมากแล้วทีเดียว ไม่วา่ จะอย่างไรการเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ พวกเราได้ยนิ อะไร พวก
ท่านก็อย่าได้มีจิตยินดี บางทีคาํ พูดนี้ของอาจารย์ โดยตัวของมันก็คือการทดสอบต่อพวกท่าน จิตใจอะไรก็ตาม
ปล่อยวางลงเสี ย อะไรก็ไม่คิด ทําทุกสิ่ งทุกอย่างที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าสมควรทํา ทุกสิ่ งทุกอย่างก็อยูใ่ นนั้นแล้ว อย่าได้เห็น
ว่าสิ่ งชัว่ ร้ายมันร้ายกาจอํามหิตอย่างไร เวลานี้มนั ได้ใช้กลเม็ดจนหมดสิ้ นแล้ว ได้แต่เลื่อนขั้นการใช้สื่อมวลชน
สร้างเรื่ องโกหกอย่างไม่หยุดหย่อน ในลักษณะทําให้ถึงที่สุด จิตวิปริ ตเอาแต่บงั คับผูฝ้ ึ กเหล่านั้นให้เขียนหนังสื อ
สํานึกผิดอะไรเอย เซ็นหนังสื ออะไรเอย ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริ ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคน ทําไมจักต้องทํา
เช่นนี้ ทําไมจักต้องให้ท่านเซ็นหนังสื อนั้น ทําไมจักต้องให้ท่านพูดว่า “ไม่ฝึก” จึงจะปล่อยท่าน ฝั่งนี้ “ฝึ ก” ก็
ตัดสิ นลงโทษ ฝั่งนั้นพูดคําว่า“ไม่ฝึก” ก็ปล่อยคนได้ แตกต่างกันมากไหม เป็ นปกติไหม ไม่ปกติ ไม่ชดั เจนหรื อ
ก็คือจะให้ท่านตกลงมา ก็คือจะให้ท่านพูดคํานั้น พูดออกมา แม้วา่ จะไม่ออกมาจากจิตใจของท่านเอง มันก็คือ
จุดด่างดํา การเป็ นศิษย์เจิ้งฝ่ าคนหนึ่ง นัน่ ก็คือความอัปยศอดสู ยิง่ กว่านั้นหากได้กระทําความเสี ยหายต่อต้าฝ่ า ถ้า
ท่านไม่สามารถชดเชยสิ่ งเหล่านี้ในระหว่างการเจิ้งฝ่ าในภายหลัง แก้ไขความเสี ยหายที่ได้นาํ มาสู่ ตา้ ฝ่ า นัน่ ก็เป็ น
เรื่ องที่ร้ายแรงอย่างยิง่ ทําได้หรื อไม่ได้ ความคิดเพียงชัว่ วูบ ท่านสามารถเดินออกมายืนยันความเป็ นจริ งให้กบั
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ฝ่ าได้หรื อไม่ และไม่ใช่อิงตามคนหมู่มากอานุภาพยิง่ ใหญ่กจ็ ะสามารถผ่านด่าน บางคนคิดไปรออยูท่ ี่จตั ุรัส
เทียนอันเหมิน “ถ้าคนกลุ่มใหญ่ออกมาฉันก็ออกมา” พอเห็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ออกมา เขาก็วนหนึ่งรอบแล้วก็
กลับไป เพราะเวลาคนกลุ่มใหญ่ออกมา เป็ นเพราะอานุภาพแห่งชี่น้ นั พาท่านออกมา ไม่ใช่เดินออกมาเนื่องจาก
ตัวท่านเอง ได้ปล่อยวางจิตใจของความเป็ นความตายซึ่งออกมาจากตัวท่านเอง การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องของแต่ละ
บุคคล ไม่ใช่แห่ตามคนหมู่มาก การยกระดับของแต่ละคนจะต้องเป็ นไปอย่างแน่นแฟ้ นแข็งแกร่ ง แน่นอนพวก
เราผูฝ้ ึ กซึ่งอยูน่ อกประเทศ ไม่จาํ เป็ นที่ทุกคนจะต้องไปเทียนอันเหมิน ถ้าพวกท่านไปกันทั้งหมด เรื่ องการเจิง้ ฝ่ า
นอกประเทศก็ไม่มีคนทํา นี่ลว้ นเป็ นการจัดเตรี ยมของประวัติศาสตร์
พวกท่านคือร่ างโดยรวมเดียวกัน ก็เหมือนพลังของอาจารย์ แน่นอน พวกท่านกับพลังไม่ใช่เรื่ องเดียวกัน
ข้าพเจ้าเพียงแต่ยกตัวอย่าง ก็เหมือนกับพลังของข้าพเจ้า ทําสิ่ งต่างๆอยูใ่ นเวลาเดียวกัน บางส่ วนพุ่งทะลวงใน
จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล มุ่งจู่โจมทะลวงสู่ ระดับจุลภาคอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกําลังใหญ่มหึมา และมุ่งสู่ ส่ิ งที่
สู งยิง่ ขึ้น กว้างมากขึ้น อานุภาพแห่งชี่มากมายมหาศาล ความเร็วสู งอย่างยิง่ เหนือกว่าเวลาทั้งมวลขณะทําการ
ปรับท้องนภาอันยิง่ ใหญ่ หลังจากการจู่โจมแบบนี้ผา่ นไปแล้ว บางส่ วนก็ไปกําจัดบาปกรรมของชีวติ ใน
ระดับชั้นต่างๆ ปรับความสัมพันธ์ซ่ ึงสลับตัดกันไปมา ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนของชีวติ ในระดับชั้นที่ต่างกันให้
สมดุล บางส่ วนเข้าหล่อหลอมชีวติ บางส่ วนจัดวางตําแหน่งใหม่ให้แก่ชีวติ แม้กระทัง่ ชีวติ ที่อยูใ่ นระดับจุลภาค
ที่สุด ในแต่ละระดับชั้นก็กาํ ลังทําในสิ่ งที่ต่างกันอยู่ บางส่ วนทําอยูใ่ นมิติที่ต่าํ บางส่ วนปกป้ องคุม้ ครองผูฝ้ ึ ก
บางส่ วนกําลังขจัดสิ่ งชัว่ ร้าย พลังทัว่ ทุกด้านล้วนทําเช่นนี้อยู่ จึงพูดว่าเป็ นร่ างโดยรวมเดียวกัน ไม่แน่วา่ จะต้อง
ทําในสิ่ งเดียวกัน แต่ไม่วา่ ท่านจะทําเรื่ องอะไร ท่านล้วนต้องคู่ควรกับการได้ชื่อว่าศิษย์ตา้ ฝ่ าของท่าน
วันนี้กจ็ ะพูดเพียงเท่านี้ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกท่านก็สาํ คัญมาก ไม่วา่ จะอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมใด ในช่วงเวลาใด ต่อให้การงานยุง่ อย่างไรก็ไม่สามารถจะแยกจากการศึกษาฝ่ า นี้คือ
หลักประกันมูลฐานที่สุดของการยกระดับ และการหยวนหมัน่ ของพวกท่าน ไม่สามารถทํางานของต้าฝ่ าโดยไม่
ศึกษาฝ่ า นัน่ คือคนธรรมดาสามัญกําลังทํางานของต้าฝ่ า ต้องเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าที่ทาํ งานของต้าฝ่ า สําหรับพวกท่าน
จึงกําหนดอย่างนี้ คนธรรมดาสามัญอยากจะช่วยงานของต้าฝ่ า แน่นอนนัน่ เป็ นเรื่ องดี แต่ ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าหมายถึง
ศิษย์ตา้ ฝ่ า พวกท่านต้องเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่งซึ่งทํางานของต้าฝ่ า เพราะการหยวนหมัน่ ของพวกท่านเป็ นสิ่ งที่
สําคัญ การหยวนหมัน่ ของพวกท่าน สําหรับพวกท่านในเวลานี้กค็ ือสิ่ งสําคัญอันดับแรก แน่นอนผสมผสานอยู่
ในการหยวนหมัน่ ของพวกท่าน มีความรับผิดชอบของท่านต่อต้าฝ่ า และการช่วยเหลือสรรพชีวติ รวมอยูด่ ว้ ย
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน พวกท่านพูดว่า อาจารย์กาํ ลังช่วยเหลือสรรพชีวติ เมื่อพวกท่านต่างหยวนหมัน่ แล้ว หัน
หน้ากลับไปดูพวกท่านก็จะเห็นชีวติ ที่พวกท่านช่วยเหลือในเวลานั้น ระหว่างการอธิบายความเป็ นจริ ง พวกท่าน
ก็กาํ ลังช่วยเหลือสรรพชีวติ
ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ จากนี้ให้พวกท่านดําเนินการประชุมต่อไป
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